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و  گرینگــە  پرســێکى  عەفریــن   *
فۆکەســى  دونیــادا  سەرتاســەرى  لــە 
هەڵوێســتى  ســەرە،  لــە  میدیایــى 
نیشــتیمانیى  یەکێتیــى  و  بەڕێزتــان 
کوردســتان لــەو بارەیــەوە چییــە، چــۆن 
ــۆ  ــە ب ــا ئاماژەی ــەنگێنن؟ ئای هەڵیدەس
کــورد؟  بەرخۆدانــى گەلــى  و  خەبــات 
ــە  ــت ئەم ــاوى دەنێ ــا ن ــە تورکی ــان ک ی

تیــرۆرە؟  درێژکــراوەى 
قــادر عەزیز: ئەمــە دەرئەنجامى سیاســەتی 
کوردســتان  گەلــى  بــە  دژ  ئەردۆگانــە 

لــەم  بەتایبــەت  دونیــادا،  هەمــوو  لــە 

ــەو  ــەر ئ ــە بەرانب ــدا ل ــاڵەى دوایی ــد س چەن

دەســتکەوتانەى لــە پارچەکانــى کوردســتان: 

باکــوور لــە باشــوور و پاشــان لــە خۆرئــاواى 

ئــەم  هاتــوون،  دەســت  بــە  کوردســتان 

و  تورکیــا  ڕژێمــى  بــە  دەســتکەوتانە 

ئــەردۆگان هــەرس ناکرێــن، ســەرەتا بــۆ 

باشــوورى کوردســتان لەگــەڵ ســووریا و 

هەبــوو  دەوریــان  کۆبوونــەوەى  ئێــران 

ــە  ــتان، هەمیش ــى کوردس ــەر هەرێم ــە س ل

جەختیــان لــە یەکپارچەییــى خاکــى عێــراق 

ــە  ــگا ب ــەوەى ڕێ ــاى ئ ــە مان ــردەوە، ب دەک

هیــچ جــۆرە جیابوونەوە و ســەربەخۆیییەک 

نــادەن، هەمیشــە هەوڵیــان دەدا بــە شــەڕ 

بێــت یــان بــە گەمــارۆ ئــەو دەســتکەوتانەی 

باشــوور کوردســتان تێــک بــدەن، بــەاڵم 

دواتــر دۆخەکــە گــۆڕا، بەتایبــەت هەندێــک 

بەرژەوەندییــان بــۆ هاتــە پێشــەوە، ڕژێمــى 

گۆڕانــکارى  کۆمەڵێــک  ڕووخــا،  ســەدام 

هەڵوێســتەکانى  تورکیــا  دا،  ڕوویــان 

گــۆڕى، بــەاڵم نیــازى نەگــۆڕى، بینیمــان 

لــە ڕیفرانــدۆم هەڵوێســتی چــۆن بــوو، 

کوردســتان  خۆرئــاوای  بــە  ســەبارەت 

کاردانەوەیەکــى  ئەمــە  بەدڵنیایییــەوە 

هەڵەشــانەى ئەردۆگانە دژ بەو دەســتکەوتە 

ــوو  ــا هەم ــە، تورکی ــى ئێم ــەى گەل گەوران

بــۆ  دەهێنێتــەوە  بیانوویــەک  جــۆرە 

تێکدانــی، ئەگــەر بیانوەکەیــان تیــرۆرە، کــێ 

تیــرۆرى لــە ڕەقــە تێکشــکاند؟ کــێ کۆبانــێ 

و پایتەختــى داعــش و هەمــوو شــوێنەکانی 

تــری ڕزگار کــرد؟ ئەگــەر )یەپەگــە(.

ــى  ــە پارت ــەر ب ــاى س ــک میدی * هەندێ
لــەوە  بــاس  کوردســتان،  کرێکارانــى 
دەکــەن، )ئەنەکەســە( بــە شــێوەیەک 
لــەم  بەشــدارە  شــێوەکان  لــە 
ــاوەى  ــە م ــادا، ل ــیۆنانەى تورکی ئۆپراس
و  شــیکەرەوە  چەندیــن  داهاتــوودا 
گوتوویانــە،  خۆرئــاوا  سیاســەتمەداری 
دیموکراتــى  پارتــى  پێویســتە 
ڕووى  بــە  ســنوورەکانى  کوردســتان 
و  ســمێلکا  وەک  بکاتــەوە  خۆرئــاوا 
ــە ســەر  ــەو فشــارەمان ل فیشــخاپوور، ئ
ــت  ــک دەڵێ ــدام پەرلەمانێ ــت، ئەن البچێ
ویســتوومانە بچینــە خۆرئــاوا، بــەاڵم 
لــە ڕێــگا لــە فیشــخاپوور ڕێگریمــان 
پارتــى  فشــارانەى  ئــەو  کــراوە،  لــێ 
وایــە  پێــت  کوردســتان  دیموکراتــى 
سیاســەتى  بــە  هەیــە  پێوەندیــى 
یەکگرتــوو لەگــەڵ حکوومەتــى تورکیــا 
ــاوا؟ ــەر خۆرئ ــتە س ــر فشارخس ــۆ زیات ب
لــە  پارتــی  سیاســەتى  عەزیــز:  قــادر 
بەرانبــەر خۆرئــاوا تــازە نییــە، هــەر چییــان 

لــە دەســت هــات بــە نــاوى ســەرۆکایەتیى 

هەرێــم و حکوومــەت کردیــان بەرانبــەر 

بــە باکــوورى کوردســتان و )هەدەپــە( و 

لــە ســەرەتاوە پارتــی  )پەکەکــە(. هــەر 

ــە  ــەر ب ــەی بەرانب هەڵوێســتێکى دوژمنکاران

خۆرئــاواى کوردســتان نیشــان داوە، کــە 

هەمەهانگییــە لەگــەڵ ئــەردۆگان و ڕژێمــى 

تورکیــادا، لــە بابەتــى خەندەقلێــدان تــا 

دەگاتــە سنوورداخســتن و هێز دروســتکردن 

کوردســتان  لــە  )پەیــەدە(،  شــەڕى  بــۆ 

ــزى پێشــمەرگەى کوردســتان مووچــە و  هێ

ــۆن  ــان ملی ــەوان دەی ــە، کەچــی ئ ــى نیی نان

دۆالر دەدەن بــۆ دروســتکردنی هەشــت 

هــەزار چەکــدار بــە نــاوى )ئەنەکەســە(

وە بــۆ شــەڕى )پەیــەدە( لــە خۆرئــاواى 

ــەتێکى  ــە سیاس ــەوە ئەم ــتان، بەداخ کوردس

هەڵەیــە، پێــم وایــە چــۆن پارتــى قازانجــى 

نەکــرد،  ڕابــردووى  سیاســەتەکانى  لــە 

لەمەیــش قازانــج نــاکات، بەپێچەوانــەوە 

ئــەوەى ئێســتا جێــگاى پشــتیوانی و ســۆزى 

دونیایــە، ئــەوە خەبــات و تێکۆشــانى گەلــى 

کــوردە لــە باکــوور و خۆرئاواى کوردســتان، 

ئەمــە بــۆ پارتــى لــەم کاتــەدا بــاش نییــە، لە 

ــان هێشــت هەڵوێســتێکى  ــش نەی پەرلەمانی

کوردانــەی پێویســت بنوێنــن کــە لــە ئاســت 

تورکیــا  دەســتدرێژییەکانى  و  قۆناغەکــە 

ــن. ــەر عەفری ــۆ س ــت ب بێی

* لــە بەرانبــەر ئەوەدا ئێمە هەڵوێســتى 
کوردســتان  نیشــتمانیى  یەکێتیــى 
ــاخ وەک  ــەردەمى ش ــە س ــن، چ ل دەبینی
ئــەو واقیعــەى وەک  خــۆت شــاهیدى 
چ  جــەالل،  مــام  نزیکــى  دۆســتێکى 
ــان  ــوە پشــتیوانیى گەورەت ــڕۆ... ئێ ئەم
لــە خەباتــى باکــوور کــردوە بــۆ نموونــە 
لــە کۆبانــێ بــە هەمــان شــێوە ئــەو 
ــە قســەکاندا ئــەوەت  ڕۆڵەتــان بینــى، ل
گــەورە  تێکۆشــانێکى  و  خەبــات  بــە 
نــاو  نابەرانبەریــش  شــەڕێکى  بــە  و 
بــرد، هەندێــک چاودێــرى سیاســى و 
لــەوەى،  نیگەرانــن  یەکێتــى  خەڵکــى 
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ــتان  ــى کوردس ــى کرێکاران ــار پارت زۆر ج
جیاوازییەکــى زۆر نــاکات لــە نێــوان ئەم 
هەڵوێســتە نیشــتیمانییانەى یەکێتــى 
و ئــەو هەڵوێســتە نانیشــتیمانییانەى 
پارتــى، پێتــان وا نییــە ئەمــە پێویســتى 
پەکەکــە  هەیــە،  پێداچوونــەوە  بــە 
پێویســتە ئــەم دۆســتانەى خــۆى زۆرتــر 
بــکات و ئــەم نەیارانــەى خــۆى کــەم 

بکاتــەوە؟ 
گلەیییــە  ئــەو  بێگومــان  عەزیــز:  قــادر 
ــەڕى  ــت ش ــەوان دەیانەوێ ــەاڵم ئ ــە، ب هەی

ــە  ــەوە، بۆی ــان دوور بخەن ــە خۆی ــى ل پارت

ــاش  ــان ب ــى دەکــەن، خۆی ــەى پارت موجامەل

ــوان  ــە نێ ــە ل ــانییە نیی ــەو یەکس ــن ئ دەزان

هەڵوێســتی یەکێتــى و پارتیــدا، یەکێتــى 

هــەر لــە کۆنــەوە، بەتایبــەت لــە دواى 

شۆڕشــى گەالنــى ســوریا و دەســتکەوتەکانى 

هەڵوێســتێکى  کوردســتان،  خۆرئــاواى 

ــە  ــوو، ب ــڕەوى هەب ــى و پێش زۆر نەتەوەی

هەمــوو شــێوەیەک هاوکاریــى خۆرئــاواى 

کوردســتانى کــردوە، یەکێــک لــە بەرپرســە 

لــە  یەکێــک  لــە  ئەمەریــکا  گەورەکانــى 

ــە  ــە ل ــت، ئێم ــدا دەڵێ ــە فەرمییەکانی لێدوان

هاوکاریــى  چوویــن  یەکێتییــەوە  ڕێگــەى 

خۆرئــاوای کوردســتان و شــەڕڤانانمان کــرد 

و یەکێتــى بــوە پــردى بەیەکگەیشــتنمان. 

 * دواى پرســى ڕیفراندۆم بەپێچەوانەى 
ئــەوەى بارودۆخــى هەرێــم بــەرەو باشــى 
بــڕوات، خراپتــر بوو چ لــە ڕووى ئابوورى، 
کۆمەاڵیەتــى، سیاســى و چ پێوەندیــى 
نێــوان هێــزە سیاســییەکان... هەندێــک 
دەڵێــن، یەکێتــى و پارتــى بــە پلــەى 
یەکــەم بەرپرســن، هەندێکیــش دەڵێــن 
پارتــى زۆرتــر بەرپرســیارە لەبــەر ئــەوەى 
بــە  دامودەزگاکانــی  زۆری  بەشــێکى 

دەســتەوەیە، ئــەوە هەڵــەى ئەنجامــى 
ــە،  ڕیفراندۆمــە، بــەاڵم گرفتەکــە ئەوەی
ئێســتا هەرێمــى کوردســتان دەبێــت چى 
بــکات، بــۆ نموونــە %51ى خاکــى هەرێم 
و نزیکــەى 532 بیــرە نەوتــى لــە دەســت 
ــى کــەم  ــى فرۆشــراوى نەوت داوە، داهات
بوەتــەوە بــۆ %25، ناتوانێــت مووچــە و 
بودجــەى خەڵــک دابیــن بــکات، وەزیــرى 
ــچ  ــە هی ــا ئامــادە نیی ــى ئەڵمانی بەرگری
کوردســتان  هەرێمــى  بەرپرســێکى 
بەپێچەوانــەوە  پێشــتر  کــە  ببینێــت، 
ــتانى  ــى کوردس ــکا هەرێم ــوە، ئەمەری ب
بــە  خســتوە  پشــتگوێ  ڕادەیــەک  تــا 
هــۆى گوێنەگرتــن لێــی، حکوومەتــى 
لــەم  چــۆن  کوردســتان  هەرێمــى 
تــا  و  دەبێــت  دەربــازی  قەیرانانــەى 
چەنــد مەترســیدارە لــە ســەر داهاتــووى 
هەرێــم لــە نــاو ئــەو هەمــوو کێشــانەی 
عێــراق،  لــە  ناوەڕاســت،  خۆرهەاڵتــى 
ئەفغانســتان، ئێــران، ســوریا، ئیســرائیل 

ــن؟  ــان دەیانبینی و لوبن
هەرێمــى  حکوومەتــى  عەزیــز:  قــادر 
کوردســتان پێــش ڕیفراندۆمیــش بارودۆخــى 

خــراپ بــوو، قەیــران و شکســتى ئابووریــى 

ــى  ــە و خەڵک ــوزەران، مووچ ــەربەخۆ، گ س

ــە  ــەم کارەســاتەى ب ــوو، ئ کوردســتانى هەب

ســەردا هــات بارودۆخــى خراپتــر بــوو. 

واتــا  کوردســتان،  هەرێمــی  حکوومەتــى 

ڕاســتە  یەکێتــى،  و  پارتــى  حکوومەتــی 

بەشــدار  بــەاڵم  بەشــدارن،  تــر  الیەنــى 

نییــن لــە بڕیــارە سیاســییە گرینگەکانــدا، 

بەشــدارن لــە کارى ئیداریــى حکوومەتەکــە 

پارتــى،  بڕیارەکانــى  بــە  و شــەرعیەتدان 

هەرێمــى  بــۆ  کێشــەیە  ئێســتا  ئــەوەى 

دواى  لــە  لــەوەى  جگــە  کوردســتان، 

ئێستا پارتى نە ئامادەیە 
نەوت و داهاتی گومرگەکان 
ڕادەستى بەغداد بکاتەوە، نە 
مووچە و بودجەی خەڵکیش 

دابین دەکات

“
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ڕیفرانــدۆم دووچــاری بوویــن، بــە هەمــان 

ــر دروســت  شــێوە خەریکــە کارەســاتێکى ت

دەبێــت ئەویــش درێژەدانــە بــە هەمــان 

ــە  ــان ب ــدۆم، داننەن عەقڵیەتــى پێــش ڕیفران

هەڵــەدا هەڵەیەکــى گەورەتــرە، دان نەنــان 

بــە کارەســات، کارەســاتێکى گەورەتــرە. 

پێــم وایــە بەرپرســیارێتیى یەکێتــى لــەم 

هەبێــت،  هەڵوێســتى  ئەوەیــە  قۆناغــەدا 

بەرگــرى لــە خەڵکــى کوردســتان بــکات، 

دەبێــت بــە پارتــى بڵێــت یــان بودجــە 

و مووچــە خەڵــک دابیــن دەکەیــت یــان 

ــۆ  ــت ب ــێ دەکەی ــداد جێبەج ــى بەغ مەرج

ئــەوەى عەبــادى مووچــە بــدات، بــەاڵم 

و  نــەوت  ئامادەیــە  نــە  پارتــى  ئێســتا 

بەغــداد  ڕادەســتى  گومرگــەکان  داهاتــی 

بکاتــەوە، نــە مووچــە و بودجــەی خەڵکیــش 

ــش  ــەردا عەبادیی ــە بەرانب ــن دەکات، ل دابی

ــم  ــە هەرێ ــان ب ــوە و دەیەوێــت زی ــە بیان ل

بگەیەنێــت و بودجــەى کــردوە بــە کارتێکــى 

ــە، دەبێــت  ــە ســەر ئــەم حکوومەت فشــار ل

یەکێتــى ئەمــە یەکالیــی بکاتــەوە.

* زۆرتــر گلەیــی و ناڕەزایــی لە شــەقامی 
ســلێمانیدا دەبینرێــت، زۆرتریــن حیــزب 
لــە ســلێمانی دروســت دەبێــت و ڕەخنــە 
و تێڕوانینیــان بەرانبــەر یەكێتــی هەیە، 
هاوپەیمانیــی نیشــتیمانی لــە یەكێتــی 
جیــا دەبێتــەوە. جوواڵنــەوەی نــەوەی 
نــوێ و زۆرتریــن میدیــای ئــازاد لــە 
ــن  ــت، زۆرتری ــلێمانی دروســت دەکرێ س
ــە  ــژەكان ل ــەی مامۆســتایان و توێ ڕەخن
ــە  ــن گرفتەك ــلێمانییە... وەک دەزانی س
ــە  ــە، گرفتەك ــت و حكوومەت ــە پایتەخ ل
ــە، كەچــی بۆچــی  بەشــێكی زۆری پارتیی
تەنهــا لــە ســلێمانی گلەیــی و ناڕەزایــی 

لــە قەیرانــی دارایــی و قەیرانی سیاســی 
ــت؟ دەكرێ

قــادر عەزیــز: ئــەوە دوو بەشــە، بەشــێكی 
ــە  ــە ل ــە ك ــەوە هەی ــەو ئازادیی ــی ب پێوەندی

ــای  ــە... ئۆپۆزســیۆن و میدی ســلێمانی هەی

ئۆپۆزســیۆنی  تەنانــەت  لێــرەن،  ئــازاد 

ئێرانییــش لێــرە هەیــە، حیــزب لــە ســلێمانی 

دروســت دەبێــت، ڕەخنــە دەگــرن، ئەمانــە 

هەمــووی شــتی تەندروســتن و بــە قازانجــی 

یەكێتیــن، ڕاســتە هەندێــك لــە یەكێتــی 

دەخــوات، بــەاڵم دیســانەوە جیابوونــەوە 

كەســێكە.  هەمــوو  ئاســاییی  مافێكــی 

لەگــەڵ پارتــی بــوون كارێكــی خــراپ نییــە، 

هاوكاریكــردن و حكومڕانیكــردن بــە بــێ 

پارتــی و یەكیێتــی ناكرێــت، بــەاڵم دەبێــت 

ــی  ــی خەڵك ــە خزمەت ــە ل ــەم لەگەڵدابوون ئ

كوردســتاندا بێــت، ناكرێــت لەگــەڵ پارتــی 

ــە  ــی داراییی ــەم قەیران ــەوەی ئ ــۆ ئ ــت ب بی

ــگ  ــی بێدەن ــت یەكێت ــەوە، دەبێ ــژ بكات درێ

ــەی  ــەو بڕیاران ــێكە ل ــی بەش ــت، یەكێت نەبێ

كــە پارتــی دەری دەكات و شــەرعیەتی پــێ 

دەدات پارتــی لــە كوردســتاندا كوردســتانی 

ــەم سیاســەتە  ــت ئ ــرە، دەبێ ــە ئێ گەیاندوەت

درێــژەی پــێ نەدرێــت، یــان ئــەو یارییــەی 

و  بەغــداد  نێــوان  لــە  دەكرێــت  ئێســتا 

دەبێــت  یەكێتــی  كوردســتان  هەرێمــی 

ــەم  ــت، ئ ــێ بهێنێ ــی پ ــدات كۆتای هــەوڵ ب

ــادی  ــی عەب ــت مەرجەكان ــە دەبێ حكوومەت

ــەاڵم مەرجــەكان جێبەجــێ  ــكات، ب ــوڵ ب قب

ناكرێــت و دەڵێــن عەبــادی درۆ دەكات، 

هیــچ  وەاڵمــی  بتوانیــن  ئەگــەر خۆمــان 

كــەس و عەبادیــش نەدەینــەوە، ڕیفرانــدۆم 

كــراوە بەکراســەکەی عوســمان بــۆ دژایەتیــی 

ــتان. ــی كوردس هەرێم

یەکێک لە بەرپرسە 
گەورەکانى ئەمەریکا 
لە یەکێک لە لێدوانە 
فەرمییەکانیدا دەڵێت، 
ئێمە لە ڕێگەى یەکێتییەوە 
چووین هاوکاریى خۆرئاوای 
کوردستان و شەڕڤانانمان 
کرد و یەکێتى بوە پردى 
بەیەکگەیشتنمان

“
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لــەو  بەرگرتــن  بــۆ  ناكرێــت   *
هەرێمــی  كــە  پارتــی،  هەژموونــەی 
كوردســتانی تووشــی ئــەم قەیرانانــە 
نێــوان  لــە  هاوپەیمانییــەك  كــردوە 
و  هاوپەیمانــی  و  گــۆڕان  و  یەكێتــی 
ــت؟ ــك بهێنرێ ــامیدا پێ ــی ئیس كۆمەڵ
قــادر عەزیــز: كۆمەڵێــك بڕیاربەدەســتی 
ــە  ــا ئەم ــاكات، ئەگین ــە ن ــی ئەم ــاو یەكێت ن

الیەنــەكان  زۆربــەی  و  ئاســانە  كارێكــی 

ئامــادەن، چــوار قۆڵییەكەیــش نموونــە بوو، 

بــە شــێوەیەكی یاســایی دەتوانیت سیســتمی 

حكومڕانــی بگۆڕیــت و گۆڕانــكاری بكەیت. 

پارتــی دەرگای پەرلەمــان دادەخــات، بــە 

بــێ ئــەوەی یەكێتــی دەنگیــی لێــوە بێــت، 

ســەرۆكایەتیی پەرلەمــان و زۆرینــەی لــە 

لەگــەڵ  ئەوەدایــن  لەگــەڵ  پارتییــە،  الی 

پارتــی هــاوكاری هەبێــت، بــەاڵم نــەك 

ــت،  ــورد بێ ــی ك ــابی میللەت ــەر حس ــە س ل

بۆچــی پەرلەمــان كارا بكرێتــەوە لــە كاتێكدا 

پەرلەمــان لــە دەســت پارتــی نەبــوو، پارتــی 

بۆیــە وای لــە پەرلەمــان كــرد، چونكــە تاكــە 

دەزگا بــوو كــە زۆرینــە لــە الی ئــەو نەبوو، 

ــوو. ــزب ب ــە الی چــوار حی ــە ل زۆرین

 * هەســت دەكــەم بەڕێــزت لەگــەڵ 
ــدا  ــەتەكانی یەكێتی ــە سیاس ــێك ل بەش
مەكتەبــی  نــاو  لــە  پێشــتر  نیــت، 
سیاســیدا بوویــت، بۆچــی هێشــتووتانە 
ــت؟ ــێ بدرێ ــژەی پ ــەتە درێ ــەم سیاس ئ
ئــەم  نــاو یەكێتیــدا  لــە  قــادر عەزیــز: 
ــەوە  ــە بەشــداری و مان ــە زۆرە، ل ناڕەزاییی

بێدەنگییــەی  لــەم  و  حكوومــەت  لــە 

بەرانبــەر پارتــی، بــەاڵم بۆچــی یەكێتــی 

لــە  ئێســتا  گەمەیــەی  لــەم  بێدەنگــە 

ــی  ــە؟ یەكێت ــدادا هەی ــی و بەغ ــوان پارت نێ

دەبێــت خــۆی یــەكال بكاتــەوە، دیــارە كــە 

حكوومەتــی كوردســتان هیچــی بــۆ ناكرێت، 

چونكــە چەندیــن ملیــار قــەرزدارە، پــارەی 

نەوتــی پێشــەكیی وەرگرتــوە، لەبــەر ئــەوە 

یــەك ئەڵتەرناتیــف هەیــە، کــە لەگــەڵ 

وایــە  بڕیــار  بكەوێــت،  ڕێــك  بەغــداد 

ــداد  ــی بەغ ــتوور داخوازییەكان ــی دەس بەپێ

جێبەجێــی بــكات، داهاتەكانــی حكوومەتــی 

بكاتــەوە،  بەغــداد  ڕادەســتی  هەرێــم 

بــە ئومێــدی ئــەوەی كێشــەی مووچــە و 

بودجــەی خەڵكــی كوردســتان چارەســەر 

هەرێــم  حكوومەتــی  ئەگــەر  بكرێــت، 

بــكات،  چارەســەر  كێشــەكان  نەتوانێــت 

ــكات. ــداد ب ــەڵ بەغ ــادی لەگ ــت عین ناكرێ

داوە  بڕیــاری  عێــراق  حكوومەتــی   *
هەڵبژاردنــی  داهاتــوو  ئایــاری  12ی 
ــە  ــت، ل ــوە بچێ ــراق بەڕێ ــی عێ پەرلەمان
ــوان  ــە نێ ــن لیســت ل ــردوودا چەندی ڕاب
شــیعە و ســوننەکان پێكهــات، هەندێــك 
و  ئێــران  و  توركیــا  دەڵێــن  چاودێــر 
لــە  هەیــە  زۆریــان  ڕۆڵــی  ســعودیە 
دروســتكردنی ئــەو لیســتانەدا، بــەاڵم 
لــە هەرێمــی كوردســتان بەپێچەوانــەوە 
قەیرانانــە،  هەمــوو  ئــەو  ســەرەڕای 
هێــزە سیاســییەكان نەیانتوانــی لــە 
و  ڕێكبكــەون  جێناكۆكــەكان  ناوچــە 
لیســتێكی هاوبەشــیان هەبێــت. پارتــی 
دەڵێــت لــە كەركــووك، خانەقیــن، دیالــە 
ــە  ــەن، چونك ــداریی ناك ــت بەش و تكری
داگیــر كــراون؟ بۆچــی لــە موســڵ و 
شــەنگال بەشــداری دەكات كــە دوو جــار 
پارتــی چۆڵیانــی كــردوە؟ بۆچــی ئێســتا 
پارێزگاكانــی  ئەنجوومەنــی  ئەندامــی 
نانێرێــت بــۆ كەركــووك بــۆ ئــەوەی 
هەڵبژێرێــت،  یەكێتــی  پارێزگارێكــی 

گوایــە داگیــر كــراوە، كەچــی ڕۆژانــە 
لــە  پارتــی  پارێزگارەكــەی  جێگــری 
موســڵ دەوام دەكات؟ پێــت وانییــە ئــەو 
ــە،  سیاســەتە پارادۆكــس و دوو الیەنەی
پێویســتە یەكێتــی لــە بەرانبــەر ئەمــەدا 
قســەی جیــدی هەبێــت، یــان الیەنــی 
كــەم لەبــەر خاتــری ئەزموونــی هەرێمی 
سیاســیی  بارودۆخــی  و  كوردســتان 
كــورد لیســتێكی هاوبــەش هەبوایــە 

لــەو ناوچەنــەدا؟
 قــادر عەزیــز: ئەو سیاســەتانە هەمووی دژی 
یەكێتیــن، تەنانــەت دژی بەغدادیــش نییــن. 

ئێســتا بەغــداد بــە پێــی دەســتوور مامەڵــە 

كێشەلەســەرە  ناوچــە  و  كەركــووك  لەگــەڵ 

دەســتوور  بەپێــی  نــاكات،  كوردســتانییەكان 

دەبێــت ئیــدارەی هاوبــەش هەبێــت، وەك 

دەگوترێــت ڕەفتارێكــی داگیركەرانــە لەگــەڵ 

كــورد لــەو ناوچانــە دەكرێــت، بێگومــان بــەم 

ــراوە،  ــر ك ــڵیش داگی ــەنگال و موس ــە ش لۆژیک

ئــەم سیاســەتەی پارتــی زیاتــر دژ بــە یەكێتییــە، 

تەنانــەت لــە بابەتی كەركــووك و تاوانباركردنی 

16ی  ڕۆژانــی  لــە  خیانــەت  بــە  یەكێتــی 

ئۆكتۆبــەر و دواتــر لــە کەناڵەکانــی پارتییــەوە، 

پارتــی لــە ڕووی ڕاگەیاندنــەوە هــەوڵ دەدات 

خەڵــك لــە كەركــووك بــڕوات، گوێیــان نــەداوە 

بــەوەی خەڵــك ئــاوارە بێــت لــە شــارەكە، 

تەنهــا بــۆ ئــەوەی یەكێتــی عەیبــدار بێــت، 

بارودۆخــی كــورد لــەو ناوچانــە خراپــە، یــەك 

لیســتی دەتوانێــت كەمێــك باروبۆمــان بــكات، 

پارتــی بیانــووی ئــەوەی هەیــە بــە لیســتی 

ــاییە  ــەاڵم ئاس ــكات، ب ــداری ب ــەربەخۆ بەش س

لــە نێــوان شــیعە و ســوننەدا زۆر كێشــە و 

ــە،  ــدا هەی ــاو كوردیش ــە ن ــە، ل ــی هەی ناكۆك

ئەگــەر یــەك لیســت و یەكگرتــوو بووینایــە 

ــوو. ــتر دەب باش



49 ژمارە )27-26( نیسان  2018

پرۆفایل:
* لــەم ماوەیــەدا لە ســلێمانى کۆنگرەی  قادر عەزیز

لــە  بەســترا،  )کەنەکــە(  ڕاوێژکاریــى 
ڕابــردوودا بەڕێــزت ئەندامــى )کەنەکــە( 
و  پارتــى  وەک  هەندێــک  بوویــت، 
ــگێڕى  ــەى شۆڕش ــە( و کۆمەڵ )ئەنەکەس
خۆرهەاڵتــى  لــە  زەحمەتکێشــان 
بەشــداریی  هــۆکاری  کوردســتان، 
نەکردنیــان بــۆ ئــەوە دەگەڕێننــەوە. 
ــە( ــى )پەکەک ــە هەژموون ــەو کۆنگرەی ئ
بەرانبــەردا  لــە  ســەرەوەیە،  بــە  ی 
ڕای گەیانــد،  )کەنەکــە(  هاوســەرۆکى 
ئەگــەر )پەکەکــە( هەژموونــى هەیــە 
پارتییــش  بــا  دەکات،  هاوکاریــى  و 
بیــکات کۆبوونەوەمــان بــۆ ڕێــک بخــات 
هەژموونــى  بــکات،  میوانداریمــان  و 
ــە  ــت وای ــت، پێ ــەرەوە بێ ــە س ــەوى ب ئ
تــا چەنــد )کەنەکــە( ڕۆڵــى دەبێــت لــەو 
بارودۆخــەى کــە ئێســتا بــۆ کوردســتان 

پێشــەوە؟ هاتوەتــە 
قــادر عەزیــز: مــن دامەزرێنــەرى )کەنەکــە(
ــى  ــە قۆناغێک ــە( ل ــا ئێســتایش، )کەنەک م ت

تــا  توانیــى  دامــەزرا،  هەســتیاردا  زۆر 

کۆنگرەکانــى  کــەم  تــا  زۆر  ئێســتایش 

و  بــاش  خەڵکــى  بێــت،  بــەردەوام 

الیەنەکانــى کــۆ کردوەتــەوە، هەڵوێســتى 

نەتەوەیــى باشــى هەبــوە، بــەاڵم بەداخــەوە 

نەتوانــرا ئەمــە بکرێــت بــە دەســتپێکێک 

بــۆ دامەزراندنــى کۆنگرەیەکــى نەتەوەییــى 

کــورد، کــە فراوانتــر بێــت لــەم کۆنگرەیــە، 

هەژموونــى )پەکەکــە( بێگومــان زیانــى لــە 

کۆنگرەیــى نەتەوەیــی داوە، لــە کۆنــەوە 

ــوون  ــە هەژم ــۆم گوتووم ــار خ ــن ج چەندی

ــى  ــە زیان ــر ب ــى ت ــتنى خەڵک و پەراوێزخس

ــى  ــەاڵم پارت ــت، ب ــەواو دەبێ ــە ت کۆنگرەک

خــۆى لەگــەڵ ئــەم کۆنگرەیــە نییــە، چەنــد 

بەتایبــەت  کــردوە  بەشــداریی  جارێــک 

ــە دواى  ــە ل ــەاڵم ماوەیەک ــل، ب ــە برۆکس ل

شکســتەکانى کۆنگــرەی نەتەوەیــى کــورد 

لــە پیرمــام، ئــەوان ئێســتا بەشــداریى لــەو 

کۆنگرەیــەدا ناکــەن، هەندێک لــە حیزبەکان 

ــرە  ــن کۆنگ ــە دەڵێ ــتە، ک ــان ڕاس بیانوەکەی

هەژموونــى )پەکەکــە(ى بــە ســەرەوەیە، 

بەشــێک پێوەندیــى بــەوە هەیــە، کــە پارتــى 

ــى  ــا پارت ــە، ئای ــە نیی ــەم کۆنگرەی ــەڵ ئ لەگ

ــا،  ــان ن ــا بەشــدارە ی ــا؟ ئای ــان ن دەچێــت ی

تەنانــەت یەکێتــى ئــەوەى لــە برۆکســل 

بەشــداریی دەکــرد لــە ئاســتى بــااڵدا ئێســتا 

ــى  ــەو کۆنگرەیی ــداریى ئ ــلێمانى بەش ــە س ل

ــە  ــەم جــارە و جــارى پێشــووتر ل ــرد ئ نەک

ئەمــە  نییــە،  ئاســان  ئەمــە  کەرکــووک، 

ئۆرگانێکــە چوارچێــوەى نەتەوەیەکــى باشــە 

تــا ئێســتا توانیویەتــى بــەردەوام بێــت و 

ــکات. ــى ب چاالک

 

ــدی  ــە گون ــووی ســاڵی 1954 ل ــک ب - لەدای
ــر. ســێ بیرانــی ســەر بەشــاری هەولێ

- ئەندامی مەكتەبی سیاسی )ی.ن.ك)ە.
ئەنجومەنــی  ئەندامــی   2005  -  2004  -

کاتــی عێــراق بــوە.
زەحمەتکێشــانی  حزبــی  ســکرتێری   -

بــوە. کوردســتان 
- ئەندام پەرلەمانی کوردستان بوە.

- ســکرتێر و دامەزرێنــەری حیزبــی ئاینــدەی 
کوردســتان بــوە.  

- لێپرسراوی مەکتەبی ڕاگەیاندنی )ی ن ک( 



کاروان عه لی شامار 

مه ترسییه کانی الوازبوونی )ی ن ک(

مامۆستای زانکۆ
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نیشــتیمانیی  یه کێتــی  شــانازییه کانی 

کوردســتان هێنــده  زۆرن، بــه  ده گمــه ن لــه  

مێــژووی حوکمڕانــی پارتــه  سیاســییه کانی 

یه کێتیــی  هاوشــێوه ی  پارتێکــی  جیهانــدا 

ــن  ــه  که متری ــت ب ــه  بتوانێ ــت ک هه ڵده که وێ

ئیراده یه کــی  بــه   وه لــێ  ئیمکانییه تــه وه ، 

پۆاڵیینــه وه  به رامبــه ر ڕژێمێکــی دڕنــده ی 

ــوو  ــری هه م ــتێت و له ب ــس بوه س وه ک به ع

ــناکی  ــی ترس ــه ڵ دوژمنێک ــه ڕ له گ ــان ش جیه

وه ک داعــش بــکات و به چۆکیــدا بهێنێــت و 

به وه شــه وه  نه وه ســتێت ئه فســانه یی داعــش 

ــه  به رخــودان  ــاراوه  نیی ــک بشــکێنێت، ش تێ

هــه ر  لــه   یه کێتیــی  ســه روه رییه کانی  و 

واڵتێکــی تــری دنیــا بوایــه  بــۆ هه میشــه  بــه  

دره وشــاوه یی ده مایــه وه ! ڕاســته  یه کێتیــی 

هه نوکــه  کێشــه ی هه یــه  و كێشه کانیشــی 

ــێ  ــیدار، وه ل ــتێكی مه ترس ــتونه ته  ئاس گه یش

ئه مــه ش شــتێكی سروشــتییه  چــون هــه ر 

ــه رکرده یه کی  ــه ر س ــر گ ــی ت ــی سیاس پارتێک

هاوشــێوه ی مــام جه اللــی لــه  کیــس بچێــت، 

لــه  یه کێتیــی خراپتــری به ســه ردا دێــت، 

چه ندیــن  دوچــاری  له ڕابــردودا  یه کێتیــی 

کۆســپ و ته نگــه ژه و به ربه ســتی گــه وره  

توانیویه تــی  وه لــێ  بۆتــه وه ،  گــه وره  

په ڕێنێــت.  تێیــان  به ســه رکه وتوویی 

ــدا  ــی سیاســی هه رێم ــه  گۆره پان ــڕۆش ل ئه م

پێشــه نگه  و گــه ر یــه ک تــۆز ناوخــۆی ڕێــک 

بخــات  و خــۆی کۆبکاتــه وه  یه قینــم لــه وه ی 

نه بێــت  زیاتــر  ڕۆڵــی  جــاران  لــه   گــه ر 

ــی  ــه  کورت ــره دا ب ــه  لێ ــت. بۆی ــر نابێ که مت

ئامــاژه  بــه و مه ترســیانه  ده کــه م کــه  لــه 

ئه گــه ری  ال وازبوونــی یه کێتییــدا رووبــه ڕووی 

ناوچه کــه  و ده رودراوســێ ده بێتــه وه ! 

ئاسایشی سه ر و ماڵی 
هاوواڵتیان

یه کێتیــی گــه ر لــه  ئێســتدا  

ــێکته ره کاندا  ــه رجه م س ــه  س ل

خزمه تــی  بێــت  نه یتوانــی 

بــکات،  هاونیشــتیمانیان 

گومــان لــه وه دا نییــه  به هــۆی 

هێــزه   ئــه و  هه بوونــی 

تۆکمه یــه ی  چه کــداره ی 

تاڕاده یه کــی  هه یه تــی  کــه  

ــزگاری  ــی پارێ ــاش توانیویه ت ب

ــان  ــی هاواڵتی ــه رو ماڵ ــه  س ل

بــکات و هــه ر له و پێناوه شــدا 

ــی  ــه هیدی قاره مان ــان ش ده ی

به خشــیوه ، بــه  الوازبوونــی 

ــاری  ــه  دوچ ــی ناوچه ک یه کێت

گه وره یــی  بۆشــاییه کی 

ده بێتــه وه  و  ئه منــی 

باشــیش  ده رفه تێکــی 

ده بێــت بــۆ ئــه و هێزانــه ی 

سه رســه ختی  نه یــاری  کــه  

بــه دوای  و  کــوردن  گه لــی 

ده گه ڕێــن.  تۆڵه کردنــه وه دا  

نه بوایــه   یه کێتیــی  گــه ر  بڵێــم  باشــتر 

قه ڵه مــڕه وی  ژێــر  ناوچه کانــی  نــه ک 

ــێ  ــش، وه ل ــت داع ــه  ده س ــۆی ده که وتن خ

هه ولێــری پایته خــت و ناوچه کانــی ژێــر 

جمه یــان  هه نوکــه   پارتیــش  ده ســه اڵتی 

ده هــات لــه و هێــزه  ترســناکه . تــا ڕاده یــه ک 

سیاســه تی  لــه   ڕه خنــه   گــه ر  ئاســاییه  

ئیســتای یه کێتیــی بگیرێــت، بــه اڵم بــێ 

ماهیــه ت  لــه    گه وره یــه   ئنســافییه کی 

و گرنگــی ئــه و هێزانــه  کــه م بکرێتــه وه  

توانیویانــه   و  ده کــه ن  شــه ونخونی  کــه  

ئاسایشــی  پاراســتنی  لــه   بــن  پێشــه نگ 

ئه وه شــی  هاوواڵتیانــدا،  ماڵــی  ســه رو 

بــه  هێــزی یه کێتیــی ده کرێــت بــه  هیــچ 

ناکرێــت.  ناوچه کــه   تــری  هێزێکــی 

مه رگی دیموکراسی
یه کێتیی له  سه ره تایی درووست بوونییه وه  

یه کێک له  دروشمه کانی دیموکراسی بووه 

 و له و پێناوه شدا کاری زۆر کردوه  و 

دیموکراسی به  ته واوی ڕه نگیداوه ته وه  

له  کرداره کانیدا، ئه و دیموکراسییه ی له  

ناوچه کانی ئیداره ی یه کێتیدا هه یه  هیچ 

که متر نییه له  واڵتانی ئه ورووپی، به و 

هۆیه شه وه  ڕێگه  دراوه  ببێت به  ئه ندام له  

ڕێکخراوی سۆسیال ئه نته رناسیونال، ئه گینا 

الهور شێخ جەنگی
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پارتی له  مێژه  هه وڵده دات ببێ به  ئه ندام 

له و ڕێکخراوه،  وه لێ ڕێگه ی ناده ن. 

هه ندێک له  چاودێران وا باس له  یه کێتیی 

ده که ن که  هێنده  هێزێکی دیموکراسه ، 

دیموکراسی شه رمه زار کردوه  و جۆرێک 

له  پاشاگه ردانی له  ئیداره که یدا دروست 

بووه  و مه رکه زیه تی نه ماوه . که واته  گه ر 

یه کێتیی الواز بێت، ده القه یه کی گه وره  

ده که وێته  سه ر دیموکراتی و دواجاریش 

مه رگی یه کێتی ده بێته  مه رگی دیموکراتی، 

یه قینم هیچ پارتێکی سیاسی ناتوانێت 

وه ک یه کێتی پراکتیزه ی دیموکراسی بکات، 

گه ر بشتوانن دیموکراسییه کی سنوردار 

و مه رجدار ده که ن به  پێودانگی کار و 

کرده وه کانیان. 

فریادڕه سی کوردانی پارچه کانی تر
وێــڕای خراپــی دۆخــی ناوخــۆی حیزبه کــه،  

لــه   سیاســی  پارتێکــی  هیــچ  وه لــێ 

ناوچه کــه دا بارته قــای یه کێتیــی هــاوکاری 

ســه ربازی و لۆجســتی پێشــکه ش بــه  برایانی 

ڕۆژئــاوا و باکــور نه کــردوه ، بــۆ پشتڕاســتی 

پێشــڕه ویه کانی  له ســه رده می  قســه کانم 

داعــش بــۆ کۆبانــی، یه کێتیــی هێنــده ی 

چه نــد  ناردبــوو  ده رمانــی  و  شــمه ک 

ڕۆژێــک لــه  ســلێمانی قه یرانــی ده رمــان 

دروســت ببــوو، نه خۆشــخانه  و باره گاکانــی 

ــاوکاری  ــۆ ه ــاوه اڵن  ب ــی هه میشــه  ئ یه کێتی

ــن  ــاوا. ده توانی ــی ڕۆژئ ــی برایان و ده ڵده دان

بڵێیــن یه کێتــی زیــاد لــه  توانــای خــۆی 

ئه رکــی  کــردوه  و  ڕۆژئــاوای  هــاوکاری 

ئه خالقــی و مێژوویــی خــۆی زۆر به جوانــی 

ته وزیــف کــردوه ، بــه  الوازبوونــی یه کێتــی 

ــده   ــت هێن ــی ناتوانێ ــی سیاس ــچ پارتێک هی

شــێلگیرانه   هه ڵوێســتی  جه ســورانه  

بنوێنێــت به رامبــه ر کوردانــی پارچه کانــی 

تــر و ببێتــه  فریادره ســیان. 

په یوه ندییه  نێوده وڵه تی و 
دیبلۆماسییه کان

یه کێتیــی زیاتــر لــه  چــل ســاڵه  خه بــات 

ده کات لــه  گۆڕه پانــی سیاســی هه رێمــدا 

بــووه   لۆکاڵییــه وه   لــه   په یوه ندییه کانــی 

ــی  ــۆ گه ل ــتی ب ــان دۆس ــی و ده ی ــه  جیهان ب

ــت  ــی ناکرێ ــردوه ، نکۆڵ ــت ک ــورد دروس ک

ــه وه ی کــه  یه کێتیــی فیگه رێکــی گــه وره ی  ل

نێوده وڵه تییــه  و هــه ر بۆیــه  زۆر جــار هــه ر 

ڕاســته وخۆ  ده بێــت،  دروســت  گرفتێــک 

یه کێتییــه وه   بــه   په یوه نــدی  واڵتــان 

ده کــه ن ئــه م په یوه ندییانــه ش زاده ی ڕه نــج 

و ماندوبوونــی ده یــان ســاڵه و وا بــه  ســانای 

درووســت نه بــوون،  چونکــه  کاتــی ده وێــت 

به هێزێــک  متمانــه  جیهــان  واڵتانــی  تــا 

په یوه ندییه کانیانــی  لۆبــی  و  بکــه ن 

یه کێتیــی  الوازبوونــی  بکــه ن.  له گه ڵــدا 

و  ده بێــت  ســلبی  لێکه وتــه ی  بێگومــان 

له گــه ڵ  په یوه ندییه کانیــان  دورنییــه  

ــان ســاڵی  ــه  بنه به ســت و ده ی ــورددا بگات ک

ــان.  ــت کردنه وه ی ــۆ درووس ــت ب ــری بوێ ت

ئــه و ڕوروداوه نــه ش کــه  کــه  لــه  ناوچه کــه دا 

ــه وه   ــۆی یه کێتیی ــه ر به ه ــت ه ڕا ده گوزه رێ

واڵتــان دێنــه  ســه رخه ت و په رچه کرداریــان 

ــی  ــم کاریگــه ری یه کێتی ده بێــت، باشــتر بڵێ

لــه  ئاســتی نێوده وڵه تــی هێنــده  به هێــزه  

تێده په ڕێنێــت  کوردســان  جوگرافیــای 

ئه مــه ش   بــۆ  یونیڤێرســاڵ،  ده بێتــه   و 

مانشــیتێ  ڕابــردو  هه فته یــه ی  دو  لــه  

ڕۆژنامه یه کــی به ناوبانگــی چیکــی باســی 

ــی ده کات  ــێخ جه نگ ــور ش ــی اله هه وڵه کان

ــلیمدا.  ــاڵح موس ــی  س ــه  ئازادکردن ل

یه کێتیی له  ئاستی 
نێوده وڵه تی هێنده  به هێزه  

جوگرافیای کوردسان 
تێده په ڕێنێت و ده بێته  

یونیڤێرساڵ، بۆ ئه مه ش  
له  دو هه فته یه ی ڕابردو 
مانشیتێ ڕۆژنامه یه کی 

به ناوبانگی چیکی 
باسی هه وڵه کانی الهور 
شێخ جه نگی ده کات له  

ئازادکردنی  ساڵح موسلیمدا

“
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السه نگی هێز و گۆڕانی 
هاوكێشه کان له  ڕابردودا

هێــز  هاوســه نگی  بــاش  ڕاده یه کــی  تــا 

لــه  نێــوان یه کێتیــی و پارتیــدا هه بــووه ، 

هێــز  پارســه نگی  دواییــه دا  لــه م  وه لــێ 

بــه  تــه واوی بــه الی پارتیــدا شــکاوه ته وه  

ســێکته ره کانی  ســه رجه م  شــێوه یه ک  بــه  

ــدان،  ــی پارتی ــر هه ژمون ــه  ژێ ــه ت ل حکوم

پارتییــه وه   قۆرخکارییه کانــی  به هــۆی 

مه ترســییه کی  بــه   هاواڵتیــان  ئێســتا 

ــه ،  ــده ی ناوچه ک ــۆ ئاین ــن ب ــه وره ی ده زان گ

الوازبوونــی  ئه گــه ری  لــه   هه ربۆیــه  

گه مــه کان  یه که مــی  بــراوه ی  یه کێتیــی 

پارتــی ده بێــت. گــه ر به هێــز و جه نــگ 

پارتــی نه یتوانیــوه  یه کێتــی الواز بــکات، 

وا  ناوخۆیــی  موئامــه ره ی  بــه   مه خابــن 

خه ریکــه  خه ونه کــه ی دێتــه  دی و تــه واو 

لــه   یه کالده بێتــه وه .  بــۆ  گۆڕه پانه کــه ی 

پارتــی  ئێســتا  تــا  ڕابــردووەوە 

یه کێتــی  لــه   جگــه   دیموکــرات 

هیــچ پارتێکــی تــر بــه  نه یــار و 

نه زانیــوه .  خــۆی  مو نافیســی 

دوای  بڵێیــن  ده توانیــن  که واتــه  

یه کێتیــی هیــچ هێزێکــی سیاســی 

ــاکات له بــه رده م  جورئه تــی ئــه وه  ن

پارتــی  بێشــوماره کانی  تاوا نــه  

ده رهــه ق بــه  هاوواڵتیــان به ده نــگ 

بێــت و دوریــش نییــه  هــه ر ڕۆژه و 

)31(ی  هاوشــێوه ی  تاوانێکــی 

شــه نگال  راده ســتکردنی  و  ئــاب 

و موئامــه ره ی )16(ی ئۆکتۆبــه رو 

ــه   ــایه تی و ده نگ ــی که س تیرۆرکردن

ئــازاو دلێــره کان بــکات بــه  پیشــه ی 

به رده وامــی! 

به  حه ڵه ب بوونی سلێمانی
ســلێمانی یه کێکــه  لــه و شــارانه ی 

جوگرافــی  هه ڵکه وتــه ی  به هــۆی 

ڕۆشــنبیرییه که یه وه   ڕه هه نــده   و 

هیــچ  و  هه بــووه   خــۆی  تایبه تمه نــدی 

هێزێــک نه یتوانیــوه  تــا ســه ر ده ســه اڵتی 

ــێ دوای  ــه پێنێت، وه ل ــه ردا بس ــۆی به س خ

که وتــه   به تــه واوی  ســلێمانی  ڕاپه ریــن 

ــی  ــه  ماوه یه ک ــی ل ــی و توان ده ســت یه کێتی

که مــدا بیــکات بــه  شــارێکی نمونه یــی و 

ــچ  ــک هی ــرد به جۆرێ ــی ک ــی باش خزمه تێک

ــرۆژه ی  ــلێمانی پ ــراق وه ک س ــارێکی عێ ش

ــم  ــر بڵێ ــوو. زیات ــۆ نه کراب خزمه تگــوزاری ب

ڕووی  لــه   پێشــه نگه   ســلێمانی  ئێســتاش 

ــاوه ڕۆ،  ــاو و ئ ــر زه وی و ئ ــی ژێ پرۆژه کان

هه نوکــه   بــه  هه ولێــر  بــه راورد  بــه اڵم 

به هــۆی  ئه ویــش  دواکه وتــووه   ســلێمانی 

کابینه یــه   ئــه م  الوازی  و  خه مســاردی 

تــری حکومه تــداو  لــه  چــاو کابینه کانــی 

ناعه داله تیه کانــی  ئاســت  لــه   چاوپۆشــیان 

پارتــی  کــه  به رامبــه ر بــه و شــاره  ئه نجامــی 

هه رگیــز  یه کێتــی  یه قینــم  بــه اڵم  داوه ، 

ده ســتبه رداری ســلێمانی نابێت و ســلێمانیش 

ــت و  ــه رده وام بێ ــت ب ــی ناتوانێ ــێ یه کێت ب

یه کێتــی  بــێ  ئه به دیــن.  دوانه یه کــی 

ســلێمانی ده یــان خاوه نــی بــۆ دروســت 

ده بێــت و لــه  حه لــه ب خراپتــری به ســه ردا 

دێــت و له نــاو ده چێــت!

ساڵح موسلیم



عوسمان محەمەد كەریم )ئازاد(: 

كاوە شێخ محەمەد بەرزنجی )هەڤاڵ(

ئەندامی یەدەگی 
سەركردایەتی ڕێكخراوی 

ڕەنجدەرانی كوردستان

ئەندامی لیژنەی سلێمانی 
ڕێكخراوی ڕەنجدەرانی 

كوردستان

عوسمان محەمەد كەریم:

ــۆی و  ــیخوڕی خ ــە س ــوو ب ــای تەنیب ــرد، دنی ــۆڕش ك ــە ش ــبەتاڵی ب ــە ئاش ــراق ك ــی عێ حكومەت
ــوو ــی ب ــی نهێن ــەواو خەباتێك ــات ت ــوو، خەب ــەخت ب ــات زۆر س خەب

كاوە شێخ محەمەد:

 ئامانجــی كۆمەڵــە ئــەوە بــوو بچێتــە ڕێكخــراوى پارتییــەوە بــۆ ئــەوەی بتوانێــت خەڵكــی بــاش 
بخاتــە ڕیــزی كۆمەڵــە.

عوسمان محەمەد كەریم كاوە شێخ محەمەد 

فایلێکی تایبەت بە ڕێکخراوی ڕەنجدەرانی کوردستان

چاوپێکەوتنی: فەیسەڵ محەمەد
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ــتان  ــی كوردس ــراوی ڕەنجدەران ڕێكخ
یەكێــك لــەو ڕێكخــراوە چەپانــەی 
ملمانێــی  بەهــۆی   1970 ســاڵی 
فكــری و سیاســی نــاو كۆمەڵــە وەكو 
بەتــەواوی  ســەربەخۆ  ڕەوتێكــی 
لــە كۆمەڵــەی ماركــس - لینینــی 
بــەاڵم  جیابوویــەوە،  كوردســتان 
ــاش ماوەیەكــی كــەم بەهــۆی  ــە پ ل
بەرفــراوان  گرتنێكــی  شــااڵوی 
ســەركردەكانی  و  كادیــر  زۆربــەی 
و  زیندانیكــران  و  دەســتگیركران 
لەســێدارەدران.  لــەم چاوپێکەوتنەدا 
و  شــاراوە  دیــوە  لەســەر  قســە 

دەکرێــت. نادیــارەکان 
ــێكی زۆر  ــتگیركردنی بەش ــاش دەس * پ
لــە ســەركردە و ڕێبەرانــی كۆمەڵــەی 
شــێخ  )شــەهاب  لینینــی   - ماركــس 
هاوەڵەكانــی(  و  جەعفــەر  و  نــووری 
لەنــاو  گــەورە  سیاســی  بۆشــاییەكی 
هەڵــدا،  ســەری  كۆمەڵــە  ڕیزەكانــی 
ئێــوە وەكــو  لــە جیابوونــەوەی  بــەر 
ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران ئــەو بۆشــاییە 
سیاســیەی ئــەو كاتــە لــە ڕیزەكانــی 
كۆمەڵــەدا دروســت بــوو چــی بــوو؟ 
ــاڵی  ــە س ــم: ل ــەد كەری ــمان محەم عوس
ــورد  ــی ك ــبەتاڵ میللەت ــە دوای ئاش 1975 ل

تووشــی كارەســاتێكی زۆر گــەورە بــوو، 

ــرد،  ــوو گەشــەی دەك ــی هەب ــە بوون كۆمەڵ

ئــەو ســەركردانە )6-7( كەســیان بــەرەو 

ــردن،  ــتگیری ك ــران دەس ــران چــوون، ئێ ئێ

ــی  ــی عێراق ــەڵ حكومەت ــران لەگ ــر ئێ دوات

پەیوەندیــان بەســت و بــە هەندێــك كەســی 

بــۆ  ئاڵوگۆڕكــران و هێنایاننــەوە  ئێرانــی 

ــەوێ   ــداد و ل ــی گشــتی بەغ ــی ئەمن زیندان

بــە هــۆكاری جیاجیــا ســزادران، )خاڵــە 

شــەهاب، شــێخ جەعفــەر، ئەنــوەر زۆراب( 

ــێدارەدران.   ــە س ل

ــی  ــەی چ ــەو بڕوای ــتنە ئ ــۆن گەیش * چ
چاالكــی  و  كار  ئــەوەی  بــۆ  بكرێــت 
ڕۆژگارەدا  لــەو  چەپــەكان  سیاســی 

بێــت؟  بــەردەوام 
كۆتايــی 1975 بۆشــاییەكی سیاســی بــوو، 

هەمــوو گەنجــی كــورد دەگــەڕا بۆ شــوێنێك 

كار و چاالكــی سیاســی تێــدا ئەنجــام بــدات، 

لینینیمــان   - ماركســى  كۆمەڵــەی  ئێمــە 

دۆزییــەوە، لــە ڕێگــەی هاوڕێكانمانــەوە لــە 

زانكــۆی ســلێمانی چەند كەســێكمان ناســی، 

ــە(وە دوای  ــە )كۆمەڵ ــرد ب ــان ك پەیوەندیم

ــم حەســەن(مان ناســی،  ــەك )ئیبراهی ماوەی

پاشــان بــوو بــە یەكێــك لــە ســەركردەكانی 

ڕەنجدەرانــى  كۆمەڵــەی  ڕێكخــراوی 

كوردســتان، ئیبراهیــم حەســەن و ئیبراهیــم 

باســی  كــرد  بانگێهشــت  منیــان  خەلیــل 

كار و چاالكــی سیاســی لــە كەركــووك و 

دروســتكردنی كۆمیتــەی كەركــووك دەســتی 

ــۆ  ــژارد ب ــك كەســمان هەڵب ــرد، هەندێ پێك

ئــەوەی ببنــە ئەندامــی كۆمیتــە، كۆمیتەكــە 

)محەمــەد  كــەس  پێنــج  لــە  پێكهاتبــوو 

ــی،  ــان داوود، حەســەن عەل نەجــم، ڕەحم

بــوو،  ســادق(  فــواد  محەمــەد،  ســتار 

ــرد.  ــتی پێك ــەوێ  دەس ــی ل ــی سیاس چاالك

ماركســى-  كۆمەڵــەی  بەنــاوی   *
دەكــرد؟  كارتــان  لینینیــەوە 

نەخێر. 

لــە  بەشــێك  گرتنــی  دوای   *
)شــەهاب  كۆمەڵــە  ســەركردەكانی 
ــوەر زۆراب(  ــووری، جەعفــەر، ئەن شــێخ ن
ــەكاری  ــژە ب ــاوە درێ ــە دەرەوە م ــێ  ل ك
سیاســی بــدات لــە ڕێزەكانــی كۆمەڵــە؟ 

 كادیــری ناوەندیــان زۆر بــوو، )ئــازادی 

مــەال، ئەحمــەد مەولــود، مامۆســتا عــادل(. 

* دەیانوویســت ڕادەســتی واقیعەكــە 
ــە كاری  ــەردەوام بــوون ل بــن، یاخــود ب

ــی؟  سیاس
و  خەلیــل  )ئیبراهیــم  هــەرەس  پێــش 

هاوەڵەكانی( ملمالنێیەكی فكری و سیاســیان 

هەبــوو، ئــەو ملمالنێیــە گەشــەی كــردو 

ــایی  ــەی بۆش ــەو كات ــا ئ ــا ت ــژوەی كێش درێ

سیاســى دروســت بــوو، ســەركردەكان لێــرە 

نەمــان ڕێكخراوێكیــان دامەزرانــد بــە نــاوی 

ڕێكخــراوی ڕەنجدەرانــی كوردســتان. 

ڕەنجدەرانــی  ڕێكخــراوی  كــەی   *
كوردســتان دامــەزرا، چــۆن دامــەزرا و 
بــوون؟  كــێ   یەكەمینەكانــی  كەســە 
لــە كۆتايــی ســاڵی 1975دا ئــەو پەیوەندیانــە 

 1976 ســاڵی  ســەرەتای  بــوو،  دروســت 

ســەركردەكان  دامــەزرا،  ڕێكخراوەكــە 

)ئیبراهیــم خەلیــل- ئیبراهیــم حەســەن- 

عەبدوڵــا(  كاك  ســاڵح-  محەمــەد  كاوە 

بــوو، لــە هەمــوو كوردســتاندا دوو كۆمیتــە 

هەبــوو، كۆمیتــەی كەركــووك و ســلێمانی، 

ســەركردەكانیان  كۆمیتەیــە  دوو  ئــەم 

دەبوونــە ئەندامــی یەدەگــی ســەركردایەتی، 

خەڵكێكــی زۆر لــە ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران 

كۆببــووەوە.

ڕێكخــراوی  تەنیــا  كاتــەدا  لــەو   *
دەكــرد؟  چاالكــی  و  كار  ڕەنجــدەران 
ڕێكخســتنێكی  و  ڕۆڵێــك  هیــچ  پارتــی 

بــەاڵم  سیاســیدا،  ســاحەی  لــە  نەمابــوو 

كۆمەڵــەی ماركســى - لینینــی هەندێــك 

كادیــری مابــوو كار و چاالكیــان دەكــرد، 

كاروچاالكیەكانیــش ئــەوە نەبــوو تینوویەتــی 

خەڵــك بشــكێنێت ، زۆر بــە نهێنــی كاریــان 

فایلێکی تایبەت بە ڕێکخراوی ڕەنجدەرانی کوردستان



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 56

دەكــرد. بۆیــە خەڵكێكــی زۆر پەیوەنــدی 

ڕەنجدەرانــی  ڕێكخــراوی  بــە  كــرد 

كوردســتانەوە، چاالكــی دەســتی پێكــرد.

گرووپــى  جیابوونــەوەی  هــۆكاری   *
كۆمەڵــەی  لــە  خەلیــل(  )ئیبراهیــم 
كوردســتان  لینینــی   - ماركســى 
ڕەوتێكــی  وەك  جیــاواز  ناوێكــی  بــە 
ئایــا  بــوو،  چــی  هــۆكاری  ســەربەخۆ 
لــە  ڕەنجــدەران  ڕێكخــراوی  جیــاوازی 
ــك و ئامانجــەوە  ڕووی ســتراتیژ و تاكتی
لــە  هەبــوو  قووڵــی  جیاوازییەكــی  چ 
و  لینینــی   - ماركســی  كۆمەڵــەی 

بــوو؟  چــی  پاســاوەكانیان 
ئەویــش  پاســاویان هەبــوو  یــەك  تەنهــا 

كەمتــر  لینینــی   - ماركســى  كۆمەڵــەی 

زیاتــر  ئێمــە  دەبێــت  كوردســتانین، 

كوردســتانی بین، ئەمە پاســاوە ئەساســییەكە 

بــوو، پاســاوەكەی دیكــە ئــەوان قەناعەتیــان 

بــە ســەركردایەتی مــام جــەالل و خاڵــە 

شــەهاب نەبــوو، دەیانــووت وەك بنەماڵەی 

وابــوو  پێیــان  بنەماڵــە،  دەبنــە  بارزانــی 

ــایەتییانە  ــەم كەس ــوو ئ ــن. پێیانواب بۆرژوازی

پایــەی كۆمەاڵیەتیــان لــە شــوێنێكی دیكەیە، 

ماركســیزم لــە شــوێنێكی دیكەیــە و ئەمانــە 

و چینــی كرێــكار، دەیانزانــی ماركســیزم 

دەیانویســت  و  هەیــە  هێــزی  چــەپ  و 

ڕایانكێشــن بــەالی خۆیانــدا.    

لــەو  جیــاواز  دەتانویســت  ئێــوە   *
ــوێ   ــی ن ــە نەوەیەك ــەركردە دووباران س

دەســت؟  بگرێتــە  سیاســەت 
ــە  ــێ  ب ــم: بەڵ ــەد كەری ــمان محەم عوس

دڵنیاییــەوە. 

ڕەنجــدەران  * پێكهێنانــی ڕێكخــراوی 
بۆچــی  بــوو،  چــۆن  قۆناغــەدا  لــەم 

ئێــوە لــە كۆمەڵــەی ماركســى - لینینــی 
جیابوونــەوە؟  كوردســتان 

كاوە شــێخ محەمــەد بەرزنجــی: ئێمــە لــە 
ــتان  ــی كوردس ــى - لینین ــەی ماركس كۆمەڵ

جیانەبووینــەوە، ڕێكخــراوی ڕەنجدەرانــی 

كوردســتان لــە بارودۆخێكــدا دروســت بــوو 

ئــەو كاتــە گەلــی كــورد تووشــی ئاشــبەتاڵ 

لەوەدابــوو  و  هیــوا  بــێ  خەڵــك  بــوو، 

بڕووخێــت ، ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران وەكــو 

ــژووی  ــی، زەروری مێ ــی مێژووي زەرورییەك

ئــەو  1974دا  شۆڕشــی  لەكاتــی  بۆچــی؟ 

الیەنــەی خەباتــی چەپ یاخود كۆمۆنیســت، 

یــان ماركســی دەبــرد بەڕێــوە كۆمەڵــەی 

كۆمەڵــەی  بــوو،  لینینــی   - ماركســی 

ماركســی -لینینــی كــە ئــاش بەتاڵەكــە بــوو 

ــەوە،  ــە بگرێت ــەو شۆڕش ــوو، ئ ــت ب پێویس

ــە،  ــەو شۆڕش ــوو ئ ــان واب ــە بۆچوونی چونك

ناســیۆنالیزمییە  بــۆرژوازی  شۆڕشــێكی 

ــكات  ــت ســەركردایەتی شۆڕشــەكە ب ناتوانێ

ــتە  ــەو شكس ــی ئ ــە ڕۆژان تووش ــك ل ڕۆژێ

فەشــەلی  كــە  شۆڕشــە  ئــەم  دەبێــت، 

ســەركردایەتییەكانیان  ئەندامــی  هێنــا 

تایبەتــی  بــە  بــوون  شۆڕشــەكەدا  لەنــاو 

ئەندامــە  و  شــار  نــاو  ئەندامەكانــی 

ســەركردایەتییەكانیان لــە پەیوەندیــدا بــوون 

ئــەم شۆڕشــە بگرنەوەبــەر. 

ــی  ــاش هەرەس ــی: لەپ ــت بڵێ * دەتەوێ
پــاش  لــە  ئەیلــول،  شۆڕشــی 
ســێدارەدانی  لــە  و  دەســتگیركردن 
و  ڕێبــەران  لــە  زۆر  بەشــێكی 
ماركســى  كۆمەڵــەی  ســەركردەكانی 
– لینینــی، بۆشــاییەكی سیاســی لــە 
بــوو؟  دروســت  كۆمەڵــە  ڕیزەكانــی 
ئەندامــە  كۆمەڵــە،  كاتــە  ئــەو 

بــوون،  دەرەوە  لــە  ســەركردایەتییەكانی 

کــە ئــاش بەتاڵەكــە بــوو ئەمانــەی نــاو 

شــار پەیوەندییــان كــرد بەوانــەی دەرەوە 

وتیــان: ئێســتا باشــترین دەرفەتــە بــۆ ئەوەی 

شۆڕشــەكە بگرینــە دەســت، بیكەیــن بــە 

شــەڕی نەفســی لە پێشدا شەڕی گاڵتەپێكردن 

لەبــەر ئەوەی ســوپای عێراقــی هێرش دەكات 

ــت  ــە دەتوانێ ــەوە، بۆی ــوێنەكان دەگرێت و ش

خەڵــك بــەو بارودۆخــە هەراســان بكــەن و 

ــت، كاك  ــە دەس ــەكە بگرێت ــە شۆڕش كۆمەڵ

كەمالــم، لــەو كاتــەدا وتــی من نزیكــەی 150 

كەســم لەگەڵدابــوو لــە ڕیزەكانــی كۆمەڵــەی 

ماركســی - لینینــی، براكانــم )كاك كەمــال و 

شــەماڵ و شــێخ عومەر( هەرســێكیان كۆمەڵە 

بــوون، كاك كەمــال و شــەماڵ  ڕێكخســتنی 

ــی  ــە خەت ــەر ل ــوون، شــێخ عوم ســلێمانی ب

ئیبراهیــم عــەزۆ بــوو لــە بەغــداد لــە ســاڵی 

ســلێمانی  لــە  شــەماڵم  كاك   1944-1973

ــی  ــدا بەرپرس ــەڵ ئەوەش ــوو لەگ ــە ب كۆمەڵ

قوتابیانــی پارتــی بــوو، ئــەو كاتــە ئامانجــی 

كۆمەڵــە ئــەوە بــوو بچێتە ئــەو ڕێكخراوانەی 

ــی  ــت  خەڵكان ــەوەی بتوانێ ــۆ ئ ــەوە ب پارتیی

ــەو ئامانجــە  ــە، ب ــزی كۆمەڵ ــە ڕی ــاش بخات ب

قوتابیانــی  ڕێكخــراوی  ڕێــزی  چووبــووە 

ــارم دا  ــەدا)250( دین ــەو كات ــلێمانییەوە، ل س

و پەيوەندیــان پێوەكــردم و بوومــە ئەندامــی 

ــتان.   ــی كوردس ــی دیموكرات ــی پارت قوتابیان

ــلێمانی  ــەی س ــە هاتن ــەركردەكانی كۆمەڵ س

و خۆیــان ڕادەســت كــرد، ئەمــە یەكێكــە 

لــەو هۆكارانــەی كــە بــووە ئینشــقاق لەنــاو 

كۆمەڵــەی ماركســی - لینینــدا، ئیبراهیــم 

ــوو،  ــلێمانی ب ــەی س ــی لیژن ــل بەرپرس خەلی

شۆڕشــەكە  دەبێــت  دەیانــووت  ئــەوان 

بگرنــەوە دەســت. 

* لــەو ڕۆژگارەدا هــەر ئێــوە نەبــوون 
كۆمیتــەی  ئــارام(  )شــەهید  ئــەوكات 

دەكات؟  دروســت  هەرێمــەكان 
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ســاڵی 1975 لــەو كاتــەدا هیــچ هێزێــك 

نەبــوو، بــەس پارتــی دیموكراتی كوردســتان 

هەبــوو، كۆمەڵــەش نهێنــی بــوو، پاســۆكیش 

بوونــی هەبــووە و نەبــووە.

* یەكێــك لــە هــۆكارە ســەرەكییەكانی 
ڕەنجــدەران  ڕێكخــراوی  دروســتبوونی 
ئــەو بۆشــاییە ســەربازی و سیاســییە 
بیگرنــەوە  نەیانویســت  كــە  بــوو 

دەســت؟ 
ئــەوە یەكێــك لــە هۆكارەكان بــوو، هۆكاری 

دوەم ئەوەیــە لەنــاو ڕێكخــراوی ماركســیدا 

بــۆ  دەكرێــت  شــیكردنەوە  بــەردەوام 

بارودۆخــەكان، یەكێــك لە شــیكردنەوەكانی 

دوای ئــاش بەتــاڵ ناوچەكانــی چۆمــان و 

گەاڵڵــە هەمــووی ســوپای عێراقــی تێــدا 

بــوو ڕۆژنامــەی عێراقــی دەنووســرا، لــە 

ــاددەی  ــی م ــیكردنەوە بەپێ ــیەتدا ش ماركس

دیلێكتیــك دەكرێــت، ناكۆكییــەكان چــۆن 

دیالێكتیــك  ماتریالیزمــى  شــیدەكەیتەوە؟ 

بنەمــای  دوو  مێژوويــی  ماتریالیزمــى  و 

ئینســانێك  ماركســیەتدا،  لــە  ســەرەكین 

ماتریالیزمــى  تــا  ماركســی  بــە  نابێــت 

مێژوويــی  ماتریالیزمــى  و  دیالێكتیــك 

نەخوێنێتــەوە كــە ئــەو دوو مادەیــەت هەزم 

كــرد تــۆ دەبیــت بــە ئینســانێكی ماركســی، 

ــە و  ــە كۆمەڵگ ــەی ل ــەو بنەمایان ــس ئ مارك

زانســتی  شــیكردنەوەی  هەیــە  مێــژوودا 

كــردووە،  كۆمەاڵیەتیــەكان  دیــاردە  بــۆ 

كۆمەاڵیەتــی  فەیلەســوفێكی  ماركــس 

ــی  ــراق كەموكورتییەك ــی عێ ــوو. حكومەت ب

ــی  ــە، دوژمنایەت ــكاری نیی ــییە دوژمن ڕەئیس

ــورد.  ــی ك ــە گەل ــەر ب ــە بەرامب نیی

* دوژمنی كورد كێیە؟ 
 دوژمنــی ســەرەكی ئەمریكا و ئیمپڕیالیزمی 

جیهانییــە، ئەمــە بــووە هــۆی ئــەوەی مقــۆ 

مقــۆ لــە نــاو كۆمەڵــەی ماركســى - لینینیــدا 

دروســت ببێــت و بــووە هــۆی داماڵینێكــی 

زۆر لەنــاو كۆمەڵــەدا، بەشــێكی زۆر لــە 

كۆمەڵــە جیابوونــەوە و بــووە هــۆی ئــەوەی 

ــن، بەشــێكیان بــێ   ــدا بگەڕێ ــەدوای بەدیل ب

ڕێكخــراوی  بەغــداد  لــە  بــوون،  ئومێــد 

ــە وردە  ــوون كۆمەڵ ــكرا ب ــدەران ئاش ڕەنج

وردە هەڵوەشــا، یەكــەی فكريــی و یەكــەی 

نیزامیشــی نەمــا، ئەوانــەی كــە جیابوونــەوە 

بــوو بــە ئەمــری واقیــع، خەڵــك ناچاربــوون 

بــەدوای بەدیلێكــدا بگەڕێــت، ئەوانــەی كــە 

ڕێكخــراوی ڕەنجدەرانیــان دروســت كــرد 

ــە  ــە كۆمەڵ ــان ب ــە باوەڕی ــوون ك ــە ب ئەوان

و ســەركردایەتییەكەی نەمابــوو دەیانــووت: 

ئەمانــە بــۆ ئــەوە ناشــێن كــە ســەركردایەتی 

حزبێكــی ماركســی بكــەن.

* ناكۆكیيــە جەوهەریەكــە چــی بــوو لــە 
ڕووی فكــری، سیاســی، تیۆرییــەوە؟ 

ــە  ــزە ل ــوو، ئــەم هێ ــەوە ب تەنهــا هــۆكار ئ

هەرەســی شۆڕشــی ئەیلولــدا نەیانتوانــی 

بــە  دەســت  بگرنــەوە  شۆڕشــەكە 

نەدەزانــی،  بەهێزیــان  ســەركردایەتییەكی 

 - ماركســى  كۆمەڵــەی  لەگــەڵ  ئێمــە 

فكریمــان  ناكۆكییەكــی  هیــچ  لینینیــدا 

بوويــن،  مــاوی  هەردوكمــان  نەبــوو، 

ــوو  ــەوە داناب ــان ب ــان قۆناغەكەم هەردوكم

نیشــتمانییە،  سەربەســتی  قۆناغــی  كــە 

قۆناغێكــی ئازادیخوازيــی نەتەوەییــە، كــورد 

شەهیدان خاڵە شیهاب و ئەنوەر و جەعفەر
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ــە  ــی ب ــت بڕوای ــت، دەبێ ــازاد بێ ــت ئ دەبێ

ســەركردایەتی حیزبێكــی كۆمۆنیســت بێــت. 

ــەلەی  ــیەتدا مەس ــەلەی ماركس ــەڵ مەس لەگ

هەبــوو،  كوردســتانیش  و  عێراقچیەتــی 

بــە  بــوو  نامــۆ  شــتێكی  كوردســتانی 

مــادام  دەیانــووت:  ئــەوان  ماركســیەت، 

چینایەتــی  خەباتــی  و  ماركســین  ئێمــە 

دەكەیــن بۆچــی لەگــەڵ كرێــكاری جنــووب، 

ماركســیدا  عێراقــی  حیزبێكــی  لــە  یــان 

و  كەموكورتــی  ئــەو  دژی  كۆنەبینــەوە 

حكومەتــی  كــە  ســەرەكییەی  ناكۆكییــە 

بەعســە بجەنگیــن، ئەگــەر بــە دوو هێــزی 

جیــاوازەوە بەشــدابین الواز دەبیــن، ئەگــەر 

ــا  ــە ت ــن. كۆمەڵ ــز دەبی ــن بەهێ ــەوە بی پێك

ــپاتيان  ــتی ئیس ــی زانس ــە بنەمایەك ــتا ب ئێس

نەكــردوە تابڵێــت ئــەو حزبــە شــیوعیەی كــە 

دروســت دەبێــت حیزبێكــی كوردســتانی 

دەســتەیەك  و  گــرووپ  هــەر  بێــت، 

كــە هەیــە دەبێــت ئیســپاتی بــكات لــە 

جیهانییەكانــدا  فەلەكــە  چوارچێــوەی 

دەســوڕێتەوە، دەبێــت تــۆ تەوژمێــك بیــت 

بیــت.  نابێــت دژی  لــەو چوارچێوەیــەدا 

بــن،  لۆكاڵــی  دەیانوســت  ئەمــان   *
ئێــوەش دەتانویســت لــە چوارچێــوەی 

جيهانیــدا بــن؟ 
ئەوانیــش خۆیــان بــە جیهانــی دەزانــی، 

بــەاڵم ئــەوان تــا ئــەو كاتــە یەكــەی فكریــان 

نەبــوو، كێشــەی ئەمــان ئــەوە بــوو لــە 

جیاببوونــەوە،  سیاســی  مەكتەبــی  باڵــی 

ــواش  ــواش هێ ــی هێ ــی سیاس ــی مەكتەب باڵ

چــوو بــوو بــۆ ماركســیەت، لــە كوردســتانی 

ئێــران باڵــی مەكتەبــی سیاســی لــە فەلەكــی 

چەپــدا دەســووڕایەوە، باڵــی پارتــی كــە 

فەلەكــی  لــە  ســەركردایەتییە  ئەندامــی 

دەســووڕایەوە،  ئەمەريــكادا  و  ئیســرائیل 

باڵــی مەكتەبــی سیاســی زیاتــر حەزیــان لــە 

ــی  ــارا خەتێك ــە گیڤ ــوو، چونك ــی ب گیڤاراي

ــاوەڕی  ــارا ب ــیەت، گیڤ ــە ماركس ــە ل دیكەی

بــە ڕێكخســتن نیــە دەڵێــت: لــە شۆڕشــەوە 

بكەیــن،  دروســت  ڕێكخســتن  دەتوانیــن 

كردبــوو  نەتەوەیــی  ئــازادی  ماویــەت 

بــە دوو بەشــەوە )قۆناغــی دیموكراســی 

ــوێ، قۆناغــی ناســەرمایەداری( لەقۆناغــی  ن

دیموكراســی نوێــدا ســێ  شــۆڕش هەیــە 

بیكەیــت، شۆڕشــی ڕۆشــنبیری  پێویســتە 

ــۆی  ــار بەه ــە ش ــەم ل ــد، ه ــە گون ــەم ل ه

بەهێــزەوە،  لینینــی  ماركــس  حیزبێكــی 

شۆڕشــی كشــتوكاڵی، شۆڕشــی پیشەســازی. 

ماركــس و ئینگلیــس شۆڕشــیان كردبــوو بــە 

دوو بەشــەوە، شۆڕشــی بۆرژوازی و شــۆڕی 

ــۆرژوازی  ــە ب ــانە ب ــەو شۆڕش ــی، ئ هاوبەش

ــدان و  ــازادی نەتەوەیی ــە ئ ــە ل ــن ك دادەنرێ

دەیانەوێــت لــە دەســەاڵتداری و ئۆتۆقراتــی 

ڕزگاریــان ببێــت بــەرەو كۆمــاری بــڕۆن، 

ــە  ــۆ دەچیت ــە ت ــی ئەوەی ــی هاوبەش شۆڕش

كۆمەڵگاكردنــی  بــە  دیكــەوە  قۆناغێكــی 

چــی؟  واتــای  كۆمۆنیســت  دەوڵــەت، 

كۆمەڵكردنــی  بــە  واتایــی  شــيوعیەت 

زەوی،  و  بەرهەمهێنــان  پێداویســتی 

ڕزگاركردنــی  زانســتی  واتــا  شــوعیەت 

)بەكۆمەڵگەكــردن(.  واتــا  پڕۆلیتــار 

ئــەم گرووپانــە پەرتــەوازە بــوون و ونبوون، 

ــەن و  ــم حەس ــل و ئیبراهی ــم خەلی ئیبراهی

ــدا  ــازی فكری ــە زۆرانب ــا ل ــەهید عەبدوڵ ش

خەلیــل  ئیبراهیــم  تایبەتــی  بــە  بــوون، 

ــی و  ــلێمانی دەزان ــی س ــە بەرپرس ــۆی ب خ

ــە كەركــووك دەســتیان كــرد  ــوو ل ــوو ب ونب

ــم  ــدەران، ئیبراهی ــتكردنی ڕەنج ــە دروس ب

ئینسانێك نابێت بە 
ماركسی تا ماتریالیزمى 

دیالێكتیك و ماتریالیزمى 
مێژوويی نەخوێنێتەوە كە 

ئەو دوو مادەیەت هەزم كرد 
تۆ دەبیت بە ئینسانێكی 

ماركسی

“
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خەلیــل بەشــێوەیەكی زانســتی دیــاری كــرد 

ــەم ڕێكخــراوە ڕێكخراوێكــی  كــە دەبێــت ئ

ــە  ــی بەعــس ب ــت، حكومەت ــتانی بێ كوردس

ــی كــوردە،  هەمــوو شــێوەیەك دژی میللەت

و  بــكات  بەعەرەبــی  كــورد  دەیویســت 

هەمانكاتــدا  لــە  بــكات،  پەرتــەوازەی 

كرێــكاری كــوردی ناكۆكییەكــی ڕەئیســی 

هەبــوو. كرێــكاری جنــووب ناكۆكییەكــی 

حكومەتــی  لەگــەڵ  هەیــە  ئەساســی 

ــری  ــووب ژی ــكاری جن ــەاڵم كرێ ــس، ب بەع

ــەوەی حزبێكــی  ــەر ئ ــوو لەب هۆشــیاری نەب

ــكاری جنــووب  ــوو، كرێ ــزە نەب ــری بەهێ ژی

و كوردســتان لــە خەوێكــی قووڵدابــوون، 

هۆشــیارییە  كوردســتان  كرێــكاری  بــەاڵم 

قەومییەكــەی هەبــوو، حكومەتی بە دوژمن 

كلكایەتــی  عەرەبــی  كرێــكاری  دەزانــی. 

بــۆرژوازی عەرەبیــان دەكــرد، كرێــكاری 

بەحیزبێكــی  بەعســی  حیزبــی  عــەرەب 

ئەساســی خــۆی دەزانــی. كرێــكار خانــووی 

بــە  بــوو  بــوو  دەكــرا،  دروســت  بــۆ 

ــت  ــەر بتەوێ كرێكارێكــی ئۆســتۆقراتی، ئەگ

حزبێكــی پڕۆلیتاریــا دروســت بكەیــت دژی 

ئــەو حكومەتــە، حكومەتێكــی كاپیتالیــزم 

ســەرمایەداری  حكومەتێكــی  نەبــوو 

دارایــی و  بــوو ســەرمایەداری  دەوڵــەت 

نەبــوو،  بەرهەمهێنــراو  ســەرمایەداری 

كرێــكار بەرهەمهێنانەكــەی 100 دینــار بــوو، 

ــە،   ــاری دەدای ــس 200 دین ــی بەع حكومەت

بمانەوێــت   ئەگــەر  ئێمــە  ئــەوە  لەبــەر 

كرێــكاری جنــووب هۆشــیاری چینایەتــی 

بەهێــز بێــت و بێــت پاڵپشــتی ئیمــە بــكات 

كاری لــەو جــۆرە ڕوونــادات. ئێمە لە ســاڵی 

1961-1974 نەمانبینــی خۆپیشــاندانێك لــە 

بەغــداد ببێــت دژی ئــەوەی كوڕەكانیــان 

ــە  ــەو شۆڕش ــتان، ئ ــۆ كوردس ــت ب نەهێنرێ

شۆڕشــێكی ڕاســتە و منداڵــی ئێمــە بــە 

كوشــت دەدەرێــت. 

ئێمــە قۆناغەكەمــان دیــاری كردبــوو بــە 

ئێمــە  نیشــتیمانی،  سەربەســتی  قۆناغــی 

ناونابــوو  قۆناغەكەمــان  بوویــن  )مــاوی( 

ــە قۆناغــی  ــوێ (، ل قۆناغــی )دیموكراســی ن

ســێ   كردارییــەن  نوێــدا  دیموكراســی 

شــت هەیــە: )حزبێكــی پڕۆلیتــاری وەك 

ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران(، لەشــكری ســوور، 

بــە  ببێــت  لەشــكری ڕزگاری كوردســتان 

ڕزگاری  )بــەرەی  ســوور(،  لەشــكری 

ئێمــە  كــە  بەرەیــەی  ئــەو  كوردســتان 

ــۆك  ــی و پاس ــەڵ یەكێتی ــوو لەگ ــان ناب دام

و لیژنــەی ئامــادە دروســتی بكەیــن(، لــەو 

ســەردەمەدا ئێمــە و كۆمەڵــەی ماركســى - 

لینینــی و ڕۆژنامەیــەك دەرچــوو بەنــاوی 

كۆمۆنیســتەوە لەگــەڵ یەكــەی ڕێكخــراو 

ــەی ماركســى  ــا لەگــەڵ كۆمەڵ ئێمــە بەتەنه

- لینینــی پەیوەندیمــان هەبــوو.

ــە  ــاگادار نەبــوون هەندێــك ل * ئێــوە ئ
ئەندامــان )شــەهید ئــارام، ســاالر عەزیز، 
مــەال بەختیــار، ئــازاد هەورامــی( لــە 
كۆمەڵــە جیابوونــەوە دەســتیان كــردوە 
بــە چاالكــی و كۆمیتــەی هەرێمەكانیــان 

دروســت كــردوە؟
ــراق  ــە عێ ــری سیاســی ل ــەدا ڕێگ ــەو كات  ل

و كوردســتان بــەو جــۆرە بــوو چاالكــی 

ئاشــكرا،  بــە  نەدەكــرا  بــە دی  سیاســی 

ــە  ــوو ك ــە ب ــە ئەمنیی ــەو بارودۆخ ــەر ئ لەب

بــە  ڕێبەرایەتــی ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران 

نهێنــی بــوو بــە هیــچ شــێوەیەك ئــاگاداری 

كۆمیتــەی هەرێمــەكان نەبوویــن. 

* كــەی زانیتــان كۆمیتــەی هەرێمــەكان 

ــی  ــە هەوڵ ــە ل ــووە و كۆمەڵ ــت ب دروس
دروســتبوونەوەدایە بــە ســتراتیژیی و 

ــاوازەوە؟  ــەتی جی سیاس
بــوو  1976دا  ســاڵی  ناوەڕاســتی  لــە 

پێگەیشــت  ئەوانمــان  هەندێــك چاالكــی 

پێیانــدەوت  بــە ڕەوانبێــژی، دەردەچــوو 

ســەربازی.  ڕەوانبێــژی 

لەنێــوان  پەیوەندیــەك  هیــچ   *
كۆمیتــەی  و  رەنجــدەران  ڕێكخــراوی 

نەبــوو؟  دروســت  هەرێمەكانــدا 
ــراوان  ــێ ، ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران بەرف بەڵ

هەولێــر،  موســڵ،  بەغــداد،  لــە  بــوو، 

ڕێكخســتنی  دەربەندیخــان  كەركــووك، 

ــە  ــەڵ كۆمەڵ ــدرا لەگ ــر هەوڵ ــوو، دوات هەب

یەكبگــرن.

* جیــاوازی قــووڵ هەبــووە لەنێــوان 
و  لینینــی   - ماركســى  كۆمەڵــەی 
بەهــۆی  ڕەنجــدەران  ڕێكخــراوی 
كوردســتانی بــوون و عێراقچیەتییــەوە؟ 
كۆمیتــەی  جەوهــەری  جیــاوازی  ئایــا 
هەرێمــەكان و ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران 

چــی بــوو؟ 
ــران،  ــەدا الب ــە كۆمەڵ ــوو ل ــت هەب دوو ش

ــی  ــی - لینین ــەی ماركس ــە كۆمەڵ ــەو كات ئ

ــی  ــى - لینین ــەی ماركس ــدەوت كۆمەڵ پێیان

– ماوتســی تۆنــگ دواتــر ئەمــە البــرا، 

كۆمەڵێــك كادیــر هەبــوون لەنــاو كۆمەڵــەی 

ماركســى - لینینیــدا تەبەنــی خەتــی ســێی 

ــران، ئەمــە  ــان دەكــرد ئەوانیــش الب جیهانی

ــەی ماركســى  ــوان كۆمەڵ ــی جــدی نێ ناكۆك

ــوو  ــدەران ب ــراوی ڕەنج ــی و ڕێكخ - لینین

ــی  ــى - لینین ــەی ماركس ــە كۆمەڵ ــەو كات ئ

دەیوســت  دەڕۆشــت  ســۆڤێتدا  بــەالی 

حزبــی شــیوعی كوردســتان دروســت بــكات، 

ــی.  ــەت دەزان ــە ماوی ــان ب ــەش خۆم ئێم



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 60

نێــوان  قووڵەكــەی  جیاوازییــە   *
ڕێكخــراوی  و  هەرێمــەكان  كۆمیتــەی 
پڕوپاگەنــدەی  ئەوەیــە  ڕەنجــدەران 
ماوییەتتــان دەكــرد، ئــەوان زیاتــر ســەر 

بــە ســۆڤێت بــوون؟ 
ڕەنجــدەران  ڕێكخــراوی  ســەركردایەتی 

باســیان دەكــرد كــە كۆمیتــەی هەرێمــەكان 

بــەرەو حزبــی شــیوعی كوردســتان دەڕوات 

كــە ئــەو كاتــە ســەر بــە ســۆڤێت دەبێــت، 

بــەاڵم خەباتــی ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران بــۆ 

ئــەوە بــوو لەســەر بنەمــای كوردســتانی 

پارچــەی  چــوار  هــەر  لــە  و  گــەورە 

بــە چاالكــی  بكــەن  كوردســتان دەســت 

سیاســی. 

ــی  ــە دامەزراندن ــاڵ ل ــە دوای 47 س * ل
ئــەو  لینینــی   - ماركســى  كۆمەڵــەی 
ڕەوتــە  نێــوان  سیاســییەی  ملمانــێ  
چەپەكانــی ئــەو ڕۆژگارە بــە تایبــەت 
و  لینینــی   - ماركســى  كۆمەڵــەی 
ڕێكخــراوی  و  ڕەنجــدەران  كۆمەڵــەی 
لەســەر  بــوو  دروســت  ڕەنجدەرانــدا 
كوردســتانی بــوون و عێراقچییەتــی، لــە 
دەرئەنجامــدا كام لــەو تێزانــە ڕاســت و 
دروســت بیریــان كــردەوە، سیاســەتێكی 

دەكــرد؟ دروســتيان 
كاوە شــێخ محەمــەد بەرزنجــی: هیچیــان 
سیاســەتێكی دروســت نەبــوو، هەمــووی 

ســەركردە  كۆمەڵێــك  هەبــوو  ناكۆكــی 

دەكــردە  لینینیــان   - ماركســی  نــاوی 

پەرچەمێــك بــۆ گەشــەكردن و بەهێزبوونــی 

ڕێكخراوەكــەی خۆیــان وەكــو كــردار كاریــان 

بــە ماركــس و لینیــن نەبــوو بــۆ كۆمەڵــەی 

ماركــس لینیــن و كۆمیتــەی هەرێمەكانیــش 

ڕاســتە. ماركســیزم زانســتی ڕزگاركردنــی 

چینــی  تــۆ  كاتێــك  كرێــكارە  چینــی 

كرێــكار ڕێــك ناخەیــت بەچــی شــۆڕش 

باســیان  نووســراو  یــەك  بــە  دەكەیــت! 

لــە چینــی كرێــكار و ڕێكخســتنەكانی و 

خەباتیانــی  ئاســتی  و  ڕێبەرایەتییەكــەی 

نەتەوەییــان  الیەنــی  زیاتــر  نەكــردوە، 

بــەالوە گرنــگ بــووە. دەورانەكــە دەورانــی 

مــام   1981 لەســاڵی  بــوو.  چەپگەرایــی 

ــتومەكی  ــران ش ــە ئێ ــوو ل ــوو ب ــەالل چ ج

ســەربازی بهێنێــت دەنگــۆی ئــەوە هەبــوو 

ئێــران  لــە  یارمەتــی  جــەالل  مــام  كــە 

وەردەگرێــت، ئــەو كاتــە هــەر كەســێك 

%1 مەیلــی بــۆ ئەمریــكا هەبووایــە جێگــەی 

نەدەبــوەوە لەنــاو خەڵكــی سیاســیدا، چــەپ 

ئەوەنــدە بەهێــز بــوو بــە ئیمپڕیالیــزم و 

ــەری  ــرد، ئێســتا ڕكاب ــان دەب ــركار ناوی داگی

ــۆ  ــت ب ــێ  زوو بچێ ــەوەی ك ــۆ ئ ــەن ب دەك

واشــنتۆن و لەگــەڵ سیاســەتی ئەمریــكادا 

هاوجــووت بێــت.

تێــزە  ئــەو  و  خوێندنەوانــە  ئــەو   *
سیاســیانەی ئــەو كاتــە هیچــی دروســت 

نەبــوو وەكــو ماركســیزم؟ 
هیــچ  كەریــم:  محەمــەد  عوســمان 
ــۆ ماركســيزیم  ــە ب خوێندنەوەیەكــی واقعیان

ــەاڵم دەیانكــردە پەرچەمێــك بــۆ  ــوو، ب نەب

ئــەوەی ڕێكخراوەكــەی خۆیانــی پــێ بەهێــز 

ــەن.  بك

* مــام جــەالل لــە دیــداری تەمەنــدا 
چەپانــە  لــەم  هەندێــك  دەڵێــت" 
خۆیــان هەڵواســی بــوو بــە شــیوعیەتدا 
بیــری  الیەنگــری  هەندێكیشــیان 
مــاوی  لەكاتێكــدا  بــوون"،  ســۆڤێت 
ئێمــە  كۆمەڵگــەی  بــۆ  چینــی  و 
تەندروســتتر بــوو لەبــەر ئــەوەی ئێمــە 
نەبوویــن  كرێــكاری  كۆمەڵگەیەكــی 

بوویــن؟  جووتیــاری  كۆمەڵگەیەكــی 
ــۆ  ــڵ ب ــم: ئەس ــەد كەری ــمان محەم عوس
بزانێــت   ئەوەیــە  ماركسیســتی  كەســێكی 

ــوان كام  ــە نێ ــێ  ل ــە، ملمالن ــە چیی كۆمەڵگ

ــەو  ــرد ئ ــك دركــت ك ــە، كاتێ ــدا هەی الیەن

لــە  بەشــییە  بــەش  ملمالنێیــە ملمالنێــی 

ســەرمایەداردا  و  كرێــكار  چینــی  نێــوان 

شــتێك نامێنێتــەوە بــۆ ئــەوەی مــاوی بیــن 

یاخــود نیمچــە فیــوداڵ.  

ــەكان  ــەی هەرێم ــش كۆمیت ــوە پێ * ئێ
هاتنــەوە مەیــدان یاخــود هــاوكات بوو؟ 
كاوە شــێخ محەمــەد بەرزنجــی: هــاوكات 
بــوو، چونكــە ئێمــە لــە 1976/9/21 لــە 

ــم  ــل، ئیبراهی ــم خەلی ــە )ئیبراهی ــی ئێم ماڵ

ــق(  ــا تۆفی ــال، عەبدوڵ حەســەن، كاك كەم

دامەزراندنــی  بڕیــاری  و  كۆبووينــەوە 

ڕێكخــراوی ڕەنجدەرانــی كوردســتانماندا. 

هەرێمــەكان  كۆمیتــەی  لەگــەڵ   *
یەكتربــوو؟ لــە  ئاگاتــان 

كاوە شــێخ محەمــەد بەرزنجــی: ئێمــە 
دەمانزانــی كۆمەڵــە هەیــە، بــەاڵم ئــەو 

ــوو،  ــی زۆر الواز ب ــە ئەدەبیات ــە كۆمەڵ كات

دیــار نەبــوو لەنــاو خەڵكــدا بەنهێنــی بــوو، 

پەرتــەوازە  و  دەســتگیركرابوون  چونكــە 

بوبــوون و خۆیــان دروســت دەكــردەوە، 

حەمــە ئــازاد و شــەهید ئــارام ونبــوو بوون، 

مــەال بەختیــار ئــەو كاتــە لەخانەقینــەوە 

ــاالر  ــلێمانی، س ــۆ س ــوو ب ــوو هاتب ڕایكردب

ــوو.  ــە دەرەوە ب ــز ل عەزی

ــە  ــە ب ــی؟ ك ــان زان ــە یەكترت ــەی ب * ك
و  پەیوەنــدی  هیــچ  زانــی  یەكترتــان 

هەبــوو؟  گفتوگۆیەكتــان 
ئێمە ویســتمان سەدایەكی گەورە و دەنگێكی 

گەورەمــان هەبێــت، ڕۆژنامەیەكمــان دەركرد 
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)ڕەنجدەران(.   بەناوی 

* ڕۆژنامە بوو یاخود گۆڤار؟ 
ڕۆژنامــە بــوو، لــە پێشــەكەیدا شــاخ و 

داخــی تێدابــوو بەگــەورەی لێــی نووســرابوو 

ســووری  ئەســتێرەیەكی  )ڕەنجــدەر(، 

تێدابــوو، باســی ئــەو قۆناغــەی دەكــرد كــە 

كوردســتان پێیــدا تێدەپەڕێــت، هەمــووی 

ماركســی  و  زانســتی  شــیكردنەوەی 

ــی  ــتەكان بۆن ــە ش ــەو كات ــەزۆری ئ ــوو ب ب

ماویەتــی لێدەهــات، ئێمــە مــاوی بــوون 

ــی  ــە قۆناغ ــوو ب ــان كردب ــە قۆناغەكەم ئێم

دیموكراســی نــوێ  بڕوامــان بــە شۆرشــی 

چەكــداری هەبــوو، بڕوامــان بەحیزبێكــی 

كــە  هەبــوو  ســەركردایەتی  ماركســی 

بــكات.  شۆڕشــەكە  ســەركردایەتی 

*  عێراقی سەرتاسەریش بوون؟ 
   نەخێــر، عێراقــی نەبوویــن، كوردســتانی 

دروســتكردنی  ســتراتیجمان  بوویــن، 

بــوو،  كــوردی  هاوبەشــی  دەوڵەتێكــی 

تاكتیكمــان حكومــی زاتــی بــوو، بەتاكتیــك 

ئــەو بەرەیــە دەتوانێــت  حكومــی زاتــی 

ــدا، ئێمــە  ــی عێراقی ــكات لەگــەڵ حكومەت ب

بڕوامــان بــەوە بــوو كــە بنكــەی ســوور 

دروســت بكەیــن، كانتۆنــی ســوور دروســت 

بكەیــن لــە شــاخ، وردە وردە گونــدەكان 

ڕووی  بــەرەو  دێــت  تــا  بكەیــن  ڕزگار 

ــوون،  ــاوی ب ــە م ــی ئێم ــارەكان، بەكورت ش

وەك لــەوەی ســتالینی بیــن، زیاتــر ســتالینی 

ــر  ــن، زیات ــی بی ــەوەی لینین ــن وەك ل بووی

لینینــی بوویــن وەك لــەوەی ماركســی بیــن، 

ــن.  ــی بووی ــت ماركس ــا ش ــە كۆت ئێم

كاتێــك  هەرێمەكانیــش  كۆمیتــەی   *
جڵــەوی كۆمەڵەیــان گرتــەوە دەســت 
ــاالر  ــار، س ــەال بەختی ــارام، م ــەهید ئ )ش

عەزیــز، ئــاوات قارەمانــی( گۆڕانــكاری 
و  ســتراتیژ  لــە  كــرد  جەوهەریــان 
 - ماركســی  كۆمەڵــەی  بوونیــادی 
نەگــرت؟  یەكتــان  بۆچــی  لینینیــدا 

ئێمــە هیــچ جیاوازییەكــی فكریمــان نەبــوو، 

بیریــان  ئێمــە  وەك  ئەوانیــش  چونكــە 

گــۆڕی،  كۆمەڵەیــان  نــاوی  دەكــردەوە 

ئــەوە دوا بــەدوای ئــەوە بــوو ئــەوان هــەر 

كۆمەڵــەی ماركســی - لینینــی بــوون، ئێمــە 

كۆمەڵــەی ڕەنجــدەران بوویــن. 

لینینییەكەیــان   - ماركســی  دواتــر   *
لێكــردەوە؟ 

دەســتگیركراین  ئێمــە  ئــەوەی  دوای 

لــە ســاڵی 1979 كردیــان بــە كۆمەڵــەی 

ڕەنجــدەران، نــاوی ڕەنجــدەر لە ڕابردوشــدا 

ــەی  ــە كۆمەڵ ــوو، چونك ــەدا هەب ــە كۆمەڵ ل

ماركســی - لینینــی دەیانــوت: ئەمــە ناوێكی 

ــە  ــی دیك ــەر ماوەیەك ــارە، ئەگ ــە و دی زەق

ــن؟  ــوە كێ ــن ئێ ــن بڵێ ــدا بڕۆی ــە گوندەكان ب

ــەی ماركســی -  ــن پێشــمەرگەی كۆمەڵ بڵێی

ــەكات،  ــی ن ــك قبووڵ ــە خەڵ ــن لەوانەی لینی

ــو  ــت وەك ــك بێ ــت ناوێ ــەوە دەبێ ــەر ئ لەب

ئەوانیــش  ڕەنجــدەران،  و  ڕەنجبــەران 

لەوانــە  یەكێــك  بــوون  كۆمەڵــە  هــەر 

ئەركانەكانــی نــاو كۆمەڵــەی ماركســی - 

لینینــی بیرمەندەكانیــان )ئیبراهیــم خەلیــل( 

ســلێمانیش  كۆمیتــەی  ســەركردەی  بــوو 

بــوو بەرپرســی یەكەمیــن ئــەو بــوو لــە 

ســاڵی 1974دا لــە شۆڕشــەكاندا هەمــوو 

ســەركردایەتییەكانیان لــە دەرەوە بــوون، 

ئــەو كۆمەڵــەی لــە ســلێمانی دامەزرانــد 

بــوو  كوردســتان  ڕۆحــی  ســلێمانیش 

خانەقیــن  كەركــووك،  هەولێــر،  خەڵــك 

ــۆ  ــوو ب ــز نەب ــدە بەهێ ــان ئەوەن و بەغدادی

كۆمەڵــە ســلێمانی گرنــگ بــوو. 

ئەوانەی كە ڕێكخراوی 
ڕەنجدەرانیان دروست 
كرد ئەوانە بوون كە 
باوەڕیان بە كۆمەڵە و 
سەركردایەتییەكەی نەمابوو 
دەیانووت: ئەمانە بۆ ئەوە 
ناشێن كە سەركردایەتی 
حزبێكی ماركسی بكەن

“
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كۆمەڵــە لــە ســاڵی 1976 دا لــە دەســتی 

هەندێكــی  دەســتی  چــووە  هەندێكــەوە 

دیكــە، ئەندامــی ســەركردایەتییەكان خەتــی 

ــەم  ــی یەك ــرا، خەت ــان گی ــەم و دوەمی یەك

ــرزا ســەعید(  ــەی می ــە شــەهاب، حەم )خاڵ

ــدوون  ــدا )فەرەی ــی بیركردنەوەیان ــە خەت ل

ئەركانــی  غەفــوور(  عەلــی  عەبدولقــادر، 

فكــری ئــەوان بــوون، ئەوانیــش گیــران 

ــێخ  ــەڵ )دارۆی ش ــی زۆر لەگ ــن ماوەیەك م

ئێمــە  كــە  بــووم  زینــدان  لــە  نــووری( 

گیراییــن ئــەوان حســابی كۆمەڵەیــان بــۆ 

ــە  ــان ل ــو هاوڕێیەكــی خۆی ــرد وەك ئێمــە ك

زینــدان هەڵســوكەوتیان لەگــەڵ كردیــن، 

هــەر كــە دابــەش بوویــن، ئــەوان ئێمەیــان 

ــت.  ــە دەس گرت

ــەم لێكتێگەیشــتنە دروســت  * بۆچــی ئ
نەبــوو؟ 

ــوو  ــری هەب ــی فك ــل ناكۆك ــم خەلی ئیبراهی

ــەرەتاوە  ــە س ــەر ل ــە ه ــدا، كۆمەڵ لەگەڵیان

یەكالیەنــە بــوەوە خەڵكیان لــێ جیادەبوەوە 

بــە نــاوی عێراقییــەوە. 

ــاژەی  ــم ئام ــەد كەری ــمان محەم * عوس
ســەرەتا  ئێمــە  دەڵێــت:  بەوەكــرد 
كــە  نەبــوو  جیابوونــەوە  بیرۆكــەی 
ــو  ــەر وەك ــش ه ــەوە ئی ــتمان دای دەس
كۆمەڵــەی ماركســى - لینینــی بــوو؟ 
ڕێكخــراوی  ئێمــە  نەبــوو،  بەوجــۆرە 

ڕەنجدەرانــی كوردســتان بوویــن دەمانزانــی 

كۆمەڵــەی ماركســی - لینینــی هەیــە، ئێمــە 

ئەوانمــان بــە دڵ نەبــوو ئەوانیــش ئێمەیــان 

بــە دڵ نەبــوو، ئێمــە وەكــو نــەوە نوێكــەی 

بۆچــی  ڕەنجــدەران  ڕێكخــراوی  نــاو 

كۆمەڵەمــان بــە دڵ نەبــوو؟ دەمانــووت: 

ئەمانــە بەشــێكن لــە جەاللییــەت، ئەمانــە لە 

ــە  ــی سیاســییەوە هاتوونەت ڕەحمــی مەكتەب

دەرەوە، ئەوكاتــە چ جەاللییــەت و باڵــی 

ــوو.  ــەندكراو نەب ــی پەس ــی سیاس مەكتەب

* ئێــوە نــەوەی نــوێ بــوون لــە نــاو 
ســەركردایەتی  دیارنەبــوون  خەڵــك 
كردنــی مــام جــەالل یاخــود نەوشــیروان 
مســتەفا گرنــگ نەبــووە لــەو كاتــەدا 
بــۆ گرووپێكــی تــازە پێگەیشــتووی وەك 

ــوە؟ ئێ
ئێمە ماركســی بووین، سەركردایەتییەكەمان 

ماوییــەت بیــری دەكــردەوە بــەس ئێمــە 

ئینســانی ماركســی بوویــن، ئێمــە بڕوامــان 

بــەوە نەبــوو ناســیۆنالی بــۆرژوازی كــوردی 

ــكات،  ــت  ســەركردایەتی شۆڕشــێك ب بتوانێ

ڕەنجــدەران  ڕێكخــراوی  كاتــەی  ئــەو 

كۆمەڵــەی  ئێــران  لــە  بــوو  درووســت 

ــوو  شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــان دروســت ب

لــە ئێــران، لــە توركیــا )پەكەكــە( دروســت 

بــوو، ئەمــە لــە دەرئەنجامــی دوو شــت 

ــوو: ب

1. شكســتی چەپــی توركیــا، ئێــران، عێــراق 

و ســووریا. 

2. شكستی ناسیۆنالی بۆرژوازی كوردی. 

ئێمــە وەك )پەكەكــە( دەمانویســت خەڵــك 

دەمانویســت  ئێمــە  بكەیــن،  دروســت 

تاكێــك دروســت بكەیــن كــە بــوو بــە 

نــەدات،  بەدەســتەوە  خــۆی  پێشــمەرگە 

ــن  ــك جــۆش بدەی ــە دەمانويســت خەڵ ئێم

بــە فكــری ماركســی هۆشــیار بێــت بەرانبەر 

بــە فكرەكــەی خــۆی هۆشــیاری بەشــی 

هۆشــیاری قەومــی هەبێــت. 

* چۆن توانیتان ئەمە بكەن؟
ــتكرد  ــتنەكەمان دروس ــەی ڕێكخس ــەو كات ئ

ماوەكەمــان كــەم بــوو، ئێمــە ئاشــكرا بــوو 

بەنهێنــی كاركردنەكەمــان كــەم بــوو، ئێمــە 

ســەركردەكانمان   1980-1970 ســاڵی  لــە 

لەســێدارەدران لــە موســڵ، ڕێكخســتنەكە 

بەوجــۆرە دروســت بــوو كــە دەبێــت ئەمــە 

ــت،  ــت ببێ ــەوە دروس ــی میللەت ــە ڕەحم ل

نابێــت پشــت بەهێــزی دەرەكــی ببەســتین، 

ئێمــە بڕوامــان بــەوە بــوو ڕێــڕەوی پشــت 

بــە خۆبەســتن بێــت، بڕوامــان بــەوە هەبوو 

مەتــر بــە مەتــر ئــەم كوردســتانە ڕزگار 

بكەیــن لــە گونــدی بچوكــەوە دەســتپێ 

بڕوامــان  گــەورە،  گونــدی  بــۆ  بكەیــن 

هەبــوو لــە شــكری ســوور دروســت بكەین، 

بڕوامــان بــە بنكــەی ســوور و كانتۆنــی 

ــوو.  ــوور هەب س

* مــام جــەالل لــە دیــداری تەمەنــدا 
ئیبراهیــم  بۆچوونەكانــی  دەڵێــت: 
خەلیــل نزیكــە لــە بۆچوونەكانــی ئێمــە، 
ئەگــەر دەممــان پێــی بگەیشــتایە ئــەو 

حاڵەتــە ڕووی نــەدەدا؟ 
ئــەو  بەرزنجــی:  كاوە شــێخ محەمــەد 
ســەدایەكی  كــرد  دەرمــان  ڕۆژنامەیــەی 

ــی  ــتاندا بەتایبەت ــە كوردس ــەوە ل زۆری دای

 )200( ڕۆژنامەیــە  ئــەو  ســلێمانیدا،  لــە 

كــەس دەیخوێنــدەوە هەرچــی خوینــدكاری 

ــی  ــە تایبەت ــدەوە ب ــوو دەیخوێن ــۆ هەب زانك

ــاردە دەرەوە  ــان دەن پێشــمەرگە، ڕۆژنامەم

یەكێــك لەوانــە )شــەهید عەلی عەســكەری( 

لەكوێــن؟  و  كێــن  ئەمەنــا  وتــی:  بــوو 

لەكاتێكــدا  بینــم.  بیــان  مــن دەمەوێــت 

 )150( نەدەگەیشــتە  ڕێكخســتنەكەمان 

ــووریا،  ــۆ س ــارد ب ــان دەن ــەس. ڕۆژنامەم ك

لــە ســووریا مــام جــەالل وتبــووی: ئەمانــە 

ــن، پێشــبینیان  ــان بینی ــت بی ــن دەمانەوێ كێ

دەكــرد ئێمــە ســووپایەكی بەهێــزی فكریــن 
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ڕێكخســتنێكی بەهێــزی ماركســین دروســت 

بوویــن، لینیــن وتەیەكــی هەیــە ئێمــە ڕێــك 

ئــەو وتەیــەی لینینمــان هەڵگرتبــوو، لینیــن 

دەڵێــت" پێویســتە ڕۆژنامەیــەك هەبیــت 

كــە هەبــوو گونــد و شــاخەكان پێكــەوە 

تــا  پزیســكێك  بــە  ببێــت  ببەســتێتەوە، 

ــە  ــات" ئێم ــزی بب ــەرەو بەهێ ــەكە ب شۆڕش

ماركســییەكان  ڕێكخســتنە  پێچەوانــەی 

بوویــن، كۆمەڵــە بەوجۆرە نەبــوو ئەدەبیاتی 

)خاڵــە  ئەوكاتــەی  تــا  بــوو  الواز  زۆر 

شــەهاب( لــە ســێدارەدرا ئێمــە ڕۆژنامەمــان 

لەســەر دەركــرد و خۆمــان بەخاوەنــی زانــی 

و وتمــان بەشــێكن لــە ئێمــە، لــە چلەكەیــدا 

ڕۆژنامەكەمــان بــرد بــۆ ماڵەكەیــان و لەنــاو 

خەڵكــدا باومــان كــردەوە، لــە پرســەكەیدا 

بەشــداریمان كــرد بــە گڕوتینێكــی زۆرەوە. 

ــان دەخســتە  ــەوە تۆمەتی ــە بەپێچەوان ئەوان

ــەربە  ــان س ــتین، ي ــە دەس ــە گوای ــاڵ ئێم پ

هەندێــك  بیــن،  بەعــس  حكومەتــی 

پێیانوابــوو ئــەو ڕۆژنامەیەشــمان لــە ئەمنــی 

گشــتییەوە دەردەچێــت. 

ڕێكخــراوی  چاالكییەكانــی  كارو   *
ســاڵەی  ئــەو  لەمــاوەی  ڕەنجــدەران 
ــان  ــكرا كارت ــە ئاش ــا ب ــدا، ئای كاركردنی
و  كار  نهێنــی،  بــە  یاخــود  دەكــرد 
چاالكییەكانتــان چــی بــوو؟ ســنووری 
ــد  ــا چەن ــوو؟ ت ــوێ  ب ــا ك ــان ت كاركردنت
دەرفەتــی كارتــان هەبــوو، تــا چەنــد 

بجووڵێــن؟  دەتانوێــرا 
ــە  ــەو كات ــم: ئ ــەد كەری ــمان محەم عوس
بــە  ئاشــبەتاڵی  كــە  عێــراق  حكومەتــی 

شــۆڕش كــرد، دنیــای تەنیبــوو بــە ســیخوڕی 

خــۆی و خەبــات زۆر ســەخت بــوو خەبــات 

ئێمــە  بــوو،  نهێنــی  خەباتێكــی  تــەواو 

هەوڵمانــدەدا خەڵكــی زیاتــر ڕاكێشــینە نــاو 

ڕیزەكانــی خۆمانــەوە. 

* ســنووری كاركــردن تــا كــوێ  بــوو؟ 
ئایــا هــەر لەنــاو ســلێمانی و كەركــووك 
بــوو، لــە جنــووب و شــارەكانی خــوارەوە 
هیــچ كادیــر و ناوەندێكــی رێكخراوەكــە 
ــەك  ــۆڵ و چاالكیی ــچ جموج ــوو، هی هەب

هەبــوو؟ 
لــە زانكــۆی بەغــداد هەبــوو، لــە شــارەكانی 

دیكــە كار و چاالكیمــان نەبــوو، بــەاڵم لــە 

كەركووكــدا گەشــەمان كــرد بــۆ قــەزا و 

ــە  ــتووكاڵی حەویج ــدی كش ــەكان ناوەن ناحی

هەبــوو لــەوێ  كارو چاالكیمــان هەبــوو، 

ــدی ســاڵحییە و كــەالر و  ــە كفــری و گون ل

دەربەندیخــان. 

* ڕێكخــراوی ڕەنجدەرانــی كوردســتان 
ــوون؟  ــەردەوام ب ــەی ب ــا ك ت

 1976 ســاڵی  ڕەنجــدەران  ڕێكخــراوى 

و  ســلێمانی  لــە  دواتــر  ڕاگەیەنــدرا 

دەســتی  چاالكییــەكان  و  كار  كەركــووك 

 .1977 هەتــا  بوویــن  بــەردەوام  پێكــرد 

داواتــان  كاتــەدا هیــچ  لــەو  ئێــوە   *
بــەرەی  نیمچــە  بچنــە  لێنەكــراوە 
كوردســتانەوە،  نیشــتمانی  یەكێتــی 
بۆچــی نەچــوون وەكــو هەمــوو ڕێكخــراو 
و پارتەكانــی دیكــەی نێــو نیمچەبــەرە؟ 
دانوســتاندن بــوو بــۆ ئــەوەی بچیــن لەگــەڵ 

ــم  ــى - لینینــدا، ئیبراهی كۆمەڵــەی ماركس

حەســەن كــە كەســی دوەمــی ڕێكخــراو بــوو 

ــە  ــە هەڵەبج ــە، ل ــۆ هەڵەبج ــوو ب ــەو چ ئ

بــرای شــەهید عەلــی  ئەنــوەر(  )وەســتا 

باســیان  و  قســە  و  دەبینــی  كەشــكۆڵی 

ــام.  ــە ئەنج ــا بگەن ــرد ت دەرك

* ئەوكاتــە وەســتا ئەنــوەر ســەر بــە 

ڕێكخــراوی ڕەنجدەرانــی كوردســتان بــوو 
یاخــود ســەر بــە كۆمەڵــەی ماركســی - 

ــوو؟  لینینــی ب
بێگومــان لەگــەڵ كۆمەڵــەی ماركســى - 

لینینــی بــوو، بــەاڵم گەیەنــەر بــوو لەنێــوان 

ڕێكخــراو و كۆمەڵــەدا. قســەو باســەكان 

ــنیاری  ــەو پێش ــەر یەك ــوو ه ــژەی هەب درێ

خــۆی هەبــوو بــۆ یەكگرتنــەوە و ئــەو 

ــەر  ــەوە ه ــە پێش ــۆن دەچن ــەرە چ نیمچەب

یەكــە و تێبینــی خــۆی هەیــە. لــە هەڵەبجــە 

تەقینەوەیــەك بــوو چەنــد كەســێكی زۆر 

برینداربــوون، ئەمــن و ســەرباز و خەڵكــی 

ــوو.   ــدا ب ــەژاری تێ ه

* كێ  ئەم تەقینەوەیەی كرد بوو؟ 
بێگومــان كۆمەڵــە كردبــووی، هــەر ئــەوان 

لــە مەیــدان بــوون. 

چــۆن  كەركــووك  لــە  *ئێــوە 
چــۆن  شــااڵوەكە  دەســتگیركران، 
ئێــوەی گرتــەوە، چەنــد لــە كادیــر و 
گیــران؟  شــااڵوەدا  لــەو  ئەندامــەكان 
ــوو،  ــاددی الواز ب ــی م ــە ئیمكانیات ــەو كات ئ

دڵنیــا نیــم بــەاڵم نزیكــەی 60-70 ئەنــدام و 

كادیــر هەبــوو. 

* بارودۆخــی زینــدان چــۆن بــوو؟ فشــار 
ــە  ــەی ل ــا ك ــوو ، ت ــۆن ب ــازاردان چ و ئ

ــەوە؟  ــووك مان ــەی كەرك هەیئ
یەكــەم جــار براینــە ئەمنــی كەركــووك، لــە 

ــزادان  ــەوە و س ــووك لێپێچین ــی كەرك ئەمن

دەســتی پێكــرد لــە كۆمیتــەی كەركــوك بــە 

ــا  ــران تەنه ــمان گی ــوار كەس ــار چ ــەك ج ی

یــەك كەســمان نەگیــرا، گرنگییەكــە لەوێــدا 

ــدا  ــەك ئۆتۆمبێل ــە ی ــوو هــەر چوارمــان ل ب

ــێوەیەك  ــچ ش ــە هی ــن: ب ــم وت ــن، پێ بووی

دان نانێن بە ڕێكخســتندا، پێویســتە لەســەر 

نیــن  ڕێكخســتندا  لــە  ســووربین  ئــەوە 
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ئەگــەر ســوور نەبیــن تیادەچیــن، بڕیانمانــدا 

ــەی 15 ڕۆژ  ــن، نزیك ــدا نەهێنی دان بەهیچ

ــان  ــی خۆی ــەوان قانوون ــەوە، ئ ــەوێ  ماین ل

هەبــوو بەپێــی ئــەو قانوونــە كاریــان دەكــرد 

هەبــوو  بــۆی  شــوێن  دوو  نموونــە  بــۆ 

ــوو،  ــت( ب ــێ  و پش ــر پ ــت  )ژێ ــی بدرێ لێ

هەڵواســین هەبــوو، بــەاڵم بەپێــی قانــوون 

دكتــۆر دەهاتــە ســەرت تــا بزانێــت بەرگەی 

چەنــد دەگریــت، لــە ئەمــن دەرچوویــن 

بردیانینــە هەیئــە لــەوێ  قانوونــی تێــدا 

نەبــوو، بــەاڵم لــە هەیئــە ئەگــەر بتویســتایە 

دەتوانــی لــەو ئیفادەیــەی خــۆت پەشــیمان 

ــان  ــە هاوڕێیانم ــەس ل ــن ك ــەوە چەندی ببیت

و  بوونــەوە  پەشــیمان  ئیفادەكانیــان  لــە 

ــەس  ــە ب ــە هەیئ ــۆڕی. ل ــان دەگ ئیفادەكانی

لــە ژێــر پێــدەدرا، بــەاڵم لــە ئەمــن ســزای 

ــوو.   ــتر هەب قوورس

چەنــد  ســێدارەدران  لــە  ئەوانــەی   *
كــەس بــوون، لــە ســەركردایەتی بــوون؟ 
لــە  دوانــی  بــوون،  كــەس  چــوار 

شــتێك  كاتــە  ئــەو  بــوو  ســەركردایەتی 

هەبــوو الی حیزبــی بەعــس ئەگەر كەســێك 

سیاســەتی  بچوكتریــن  بووایــە  ســەرباز 

بكردایــە لــە ســێدارەیان دەدرا. پەیوەنــدی 

نەبــوو بەســەركردەوە بــەس ســەرباز بوایــە 

زۆركــەس بــەس لەبەرئــەوەی ســەربازبوون 

لــە ســێدارەدران. 

ــی  ــە ئەندامەكان ــە ل ــدان جگ ــە زین * ل
كۆمەڵــەی  و  ڕەنجــدەران  ڕێكخــراوی 
ماركســى  كۆمەڵــەی  و  ڕەنجــدەران 
حزبەكانــی  و  یەكێتــی  و  لینیــن   -
دیكەتــان لەگەڵــدا بــوو، كــێ  بــوون 
ــە  ــمەرگانەی ل ــایەتی و پێش ــەو كەس ئ

بــوون؟  لەگەڵتــان  زینــدان 
ــەی  ــم: كۆمەڵ ــەد كەری ــمان محەم عوس
ماركســی - لینینــی و لیژنــەی ئامــادەی 

و  عەلــی  ســەید  عومــەری  و  پارتــی 

ــاش  ــان زۆر ب ــز. پەیوەندیم ــەالن بایی ئەرس

گفتوگــۆی سیاســیمان هەبــوو.  بــوو 

و  كەریــم(  محەمــەد  )عوســمان   *
)ڕەنجــدەر(  ڕێكخــراوی  لــە  بەشــێك 
كوردســتانی  بــە  لەســەر  شــەڕیان 

ــر  ــەاڵم دوات ــردوە، ب ــە ك ــی كۆمەڵ بوون
لــە زینــدان دێنــە دەرەوە شــەڕ لەســەر 

دەكــەن؟  بوونــی  بەعێــراق 
كاوە شــێخ محەمــەد بەرزنجــی: لەنــاو 
ــوو،  ــكاری هەب ــدی كرێ ــدا تایبەتمەن زیندان

دەزانــی  ئەوەشــمان  كرێكاربوویــن 

چینــی  ڕزگاركــەری  زانســتی  ماركســیزم 

كرێــكارە، ئامانجــی گرنگــی ئێمــە ئــەوە 

چینــی  ڕزگاركــەری  ڕێكخــراو  كام  بــوو 

كــەس  كــەم  كاتــەدا  لــەو  كرێــكارە؟ 

كتێبەكانــی ماركــس و لینینــی دەخوێنــدەوە، 

هــات  حیكمــەت(  )مەنســووری  دواتــر 

ــەوە  ــی دەستاودەســت مەخوێنن ــی: كتێب وت

بچــن ســەر ئەســڵی ماركســیزم. 

ــەهید  ــوان )ش ــی نێ ــە ناكۆك ــاس ل * ب
ــت؟  ــل( دەكرێ ــم خەلی ــارام و ئیبراهی ئ
ئــارام  نەخێــر ناكۆكــی نەبــوو، شــەهید 

ــی  ــر ماركس ــوو زیات ــی هەب ــی عێراق بیرێك

ــە  ــت، ل ــاوی بێ ــەوەی م ــوو ل ــی ب - لینین

ســاڵی 1973 لــە كۆمەڵــە دوورخرایــەوە. 

كردیــان  كــە  دەستنیشــانكردنەی  ئــەو 
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ــت  ــدەران دروس ــراوی ڕەنج ــرد ڕێكخ وایك

ببێــت، بۆنموونــە چینییــەكان )مــاو( زیاتــر 

ــت  ــی بێ ــەوەی لینین ــوو وەك ل ــتالینی ب س

ــەوەی ماركســی  ــوو وەك ل ــی ب ــر لینین زیات

ــوو  ــی ب ــر لینین ــۆی زیات ــتالین خ ــت، س بێ

یەكێتــی  بێــت،  ماركســی  لــەوەی  وەك 

ــر  ــووەوە؟ زیات ســۆڤێتی بۆچــی پووچــەڵ ب

ــەت و  ــوون دەوڵ ــەوان چ ــوون ئ ــی ب لینین

بەهێــز  دەوڵەتیــان  دروســتكرد  حیزبیــان 

لەقۆناغــی  دەڵێــت:  ماركســییەت  كــرد، 

ــت  ــەت دروس ــۆ بۆیــە دەوڵ ــیدا ت هاوبەش

دەكەیــت كۆمەڵگەكــە بــەرەو كۆمەڵگەیەكی 

بەكۆمەڵبــوون بەریــت. 

* ئەمە جۆرێكە لە خەیاڵی سیاسی؟ 
سیاســی  خەیاڵــی  هاوبەشــی  نەخێــر، 

ــت  ــی بڵێ ــوعییەت دەیتوان ــەس ش ــە، ب نیی

خەیاڵــی سیاســییە، شــوعییەت چونكــە ئــەو 

بنەمایانــەی كــە ئەنگڵــس داینــاوە كەم كەس 

قبووڵــی دەكات، ماركــس و لینیــن دەڵێــن: 

كۆمــەڵ دەبێــت بــەرەو هاوبەشــی بــڕوات 

ــراوە.  ــی ك ــە كۆمەڵگەیەك ــا دەبێت ــەر ن ئەگ

ــت خــۆی  ــا دێ ــزم ت ــن كاپیتالی ــەوان دەڵێ ئ

ــت  ــا دێ ــد دەكات و ت ــز و دەوڵەمەن بەهێ

ــێتەوە.  ــت دەچەوس ــەژار دەبێ ــك ه خەڵ

* مــام جــەالل لــە دیــداری تەمەنــدا 
و  چــەپ  بیــری  ناكۆكــی  لــە  بــاس 
هەندێــك  دەڵێــت:  دەكات،  كۆمــەڵ 
ــەم  ــوو ئ ــەوە ب ــان ئ ــە ناكۆكییەكانی ل
ــوعیەتدا  ــری ش ــە بی ــان ب ــە خۆی چەپان
هەڵواســی بــوو، هەندێكــی دیكەیــان 
بــەالی ســۆڤێتدا دەڕۆن، لــە كاتێكــدا 
كۆمەڵگەیەكــی  كــوردی  كۆمەڵگــەی 
چینییــە كۆمەڵگەیەكــی كرێــكاری نیــن 
ئەوەنــدەی كۆمەڵگەیەكــی جووتیاریــن؟

وتــەی  ڕاســتە،  بۆچوونــە  ئــەو  بەڵــێ  

ماركــس ئــەوە بــوو دەڵێــت: كرێكارانــی 

جیهــان یــەك بگــرن، تڕۆســتكی بــڕوای 

ــی  ــن دەوڵەت ــوو: نابێــت هەوڵبدەی ــەوە ب ب

پێویســتە  بكەیــن،  دروســت  هاوبــەش 

هەوڵبدەیــن هاوبەشــی بخەینــە ئەورووپــاوە 

ئەگــەر هاتــوو ئەورووپــا بــەرەو هاوبەشــی 

نــەڕوات ئێمــە بــەرەو ڕووخــان دەڕۆین، لە 

ماویەتیشــدا ئــەو فكرەیــە هەبــوو واڵتانــی 

التیــن  ئەمەریــكای  و  ئاســیا  و  ئەفریقیــا 

ئەمانــە جووڵــەی جيهانــى دەكــەن، ئەمانــە 

ــن  ــە ڕێگــەی ناســەرمایەداری بب ــن ب دەتوان

ــەری  ــە بەرهەمهێن ــە شــیوعی شــەرت نیی ب

گــەورە و كرێــكار و پڕۆلیتاریــا بگاتە ئەوەی 

شــۆڕش بــكات، دەتوانــن بەهــۆی قۆناغــی 

دیموكراســی نوێــوە دواتــر بــە قۆناغــی 

ناســەرمایەداری بچنــە هاوبەشــییەوە كــە 

ــە.  ــتێكی هەڵەی ــە ش ئەم

* ڕۆژنامــەی ڕەنجــدەران چەنــد ژمــارەی 
لێدەرچــوو، ســنووری باڵوكردنــەوەی تــا 
كــوێ  بــوو، نووســەرەكانی كــێ  بــوون؟ 
نووســەرەكانی هەمومــان بوویــن، بەتایبــەت 

ــا زۆر  ــەهید عبدوڵ ــل و ش ــم خەلی ئیبراهی

زیاتــر دەیــان نووســی خۆشــم وتارێكــم 

تێــدا باوكــردەوە ، نزیكــەی )9( ژمــارەی 

ــوو.  لێدەرچ

* ئەرشیفی ئەم ڕۆژنامەیە ماوە؟ 
هەبــوو  پێشــمەرگە،  الی  ژمارەكانــی 

لــە  لێكردبــوو  پارێــزگاری  كۆمەڵــەش 

ئەنفالەكــەدا لەناوچــوون. دووكتێبیشــمان 

هەبــوو )زەمینــەی فكــری، دیموكراســی 

ــدەران  ــوو ڕەنج ــەوە ب ــە ئ ــوێ ( زەمینەك ن

نابێــت  بۆچــی  بــوو،  دروســت  بۆچــی 

دەبێــت   بــۆ  بیــن  عێراقــی  حیزبێكــی 

حیزبــی  بیــن،  كوردســتانی  حیزبێكــی 

و  ئێرانــی  توركــی،  عێراقــی،  شــيوعی 

ســووری ئەگــەر ســەیری بكەیــت لــە دوای 

ســەركردەكانی  هەمــوو  وە   1970-1960

كــورد بــوون، چــی وایكــردوە )عەبدوڵــای 

ــا ئۆجــەالن و ئێمــە(  ــەدی و عەبدوڵ موهت

بیــر لــەوە بكەینــەوە حیزبێكــی كوردســتانی 

ماركســیمان هەبێــت جگــە لــەوەی شكســتی 

ئــەوان و الوازی چــەپ بــووە، جەمــاوەری 

كرێــكاری واڵتــی چەوســێنەر لــە جەمــاوەری 

ــەم  ــن، ل ــر ب ــیار ت ــاوە هۆش ــی چەوس واڵت

جنــووب  مەزهەبــی  بــۆرژوازی  كاتــەدا 

دەبــات بەڕێــوە ئەوەتــا بــۆرژوازی كــوردی 

لەگەڵیــدا ڕێكناكەوێــت جــا چــی ئەگــەر 

ــە  ــەاڵتدار بووای ــی كۆمۆنیســت دەس حزبێك

لــە كوردســتاندا. 

ــەی  ــە كادیرانــی كۆمیت * دەســتەیەك ل
وازیــان  زوویــی  بــە  زۆر  كەركــووك 
و  هێنــا  ڕەنجــدەران  ڕێكخــراوی  لــە 
چــی  ئەمــە  هــۆكاری  دوركەوتنــەوە، 

بــوو؟
 جەماعەتــی كەركووكمــان هەمــووی بــوون 

بــە عێراقــی لــە زینــدان. 

ــوون  ــتانی ب ــەر كوردس ــەرەتا لەس * س
ــە  ــوون ب ــر ب ــرد و دوات ــان دەك ــەڕ ی ش

ــی؟  عێراق
ــان  ــە یەكالیم ــەی فكرییەك ــە زەمین ــە ب ئیم

حیزبــە،  ئــەو  دەبێــت  كــە  كــردەوەوە 

ماركســی - لینینییــە ئەگــەر ڕێكخــراوی 

ڕەنجــدەران دەرنەكەوتایــە ئــەو ســۆزەی 

ــوو  ــی عەســكەری هەیب مــام جــەالل و عەل

ــت  ــیوعییەكەمان دروس ــە ش ــە حزب ــۆ ئێم ب

كردایــە یاخــود كۆمەڵــەی ماكســی - لینینــى 

ــە زینــدان دەرچــوون نەچوونایــە  ئــەوەی ل
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مــام  لەگــەڵ  نەكردایــە  هاوپەیمانیــان 

ــڕوای  جــەالل و نەوشــیروان مســتەفا كــە ب

هاوپەیمانــی  نەبــووە،  ماركســیەت  بــە 

بكردایــە لەگــەڵ مــەال بەختیــار )ئــاش( بــۆ 

دروســت دەبــوو؟ هێــزی چەپــی كــورد 

بــۆ وای لێدەهــات، ئێمــە ئێســتا 26 ســاڵە 

بەدەســت بــورژوازی ناســیۆنالییەوە ئــەم 

ــرد.  ــۆ دەك ــان ب ــا گەردانییەم پاش

ئــەم  دەرهێنانــی  تــۆ  بــڕوای  بــە   *
بەڕەیــە لــە ژێــر پێیــان لــەم كۆمەڵگــەی 
بــۆ ئاییــن و كۆمەڵگەیەكــی  ملــدەر 

زاڵــی باڵــی ڕاســتڕەودا ئاســانە؟ 
ــێ ،  ــی: بەڵ ــەد بەرزنج ــێخ محەم كاوە ش
باشــترین نمونەمــان هەیــە )پەكەكــە( چــی 

ــی  ــتبوو الیەك ــك دروس ــە كاتێ ــوو؟ پەكەك ب

توركیــا جــاش و دەرەبــەگ  كوردســتانی 

بــوو كــەس نەیدەوێــرا بڵــێ )مــن كــوردم(، 

هەتــا یەكێتــی ســۆڤێتی و لینیــن و ئەنگڵــس 

ــە ماركــس كــردوە، لینیــن ئــەو  ــان ل زوڵمی

لەســەر  دروســتكرد  ســۆڤێتەی  دەوڵەتــە 

كۆمۆنــەی پاریــس، ماركــس كۆتــا شــت 

ــم.  ــی نی ــن ماركس ــت: م دەڵێ

* تــا چەنــد ئاڵوگــۆڕی سیاســی و فكــری 
بەســەر بیروڕاتانــدا هــات لــە زینــدان؟ 

ئێمــە  كەریــم:  محەمــەد  عوســمان   
پێكهاتــەی كرێــكاری بوویــن، ئــەو ڕەگــە 

بیــر  تەنیــا  وایلێكردبوویــن  كرێكارییــە 

بكەینــەوە،  كرێــكاری  ڕێگەچــارەی  لــە 

تەنهــا بیرمــان لــە الیەنــە چینایەتییەكــە 

ــدان  ــە زین ــە چووین ــك ك ــردەوە. كاتێ دەك

كێشــەی تێدابــوو لــە هەمــوو حزبەكانــی 

خەڵــك هەبــوو زینــدان بــوو بۆچوونــی 

جیاوازییــان هەبــوو، كۆمەڵێــك كادیــری 

حیزبــی شــیوعی لەزینــدان بــوون لەگەڵیانــدا 

ــان  ــۆی زۆرم ــرد گفتوگ ــان پتەوك پەیوەندیم

هەبــوو ڕۆژانــە. جەماعەتــی ســەركردایەتی 

مەركــەزی حزبــی شــیوعی ســەرەتا باوەڕیان 

بــە جیابوونــەوە نەبــوو باوەڕیــان بــە مافــی 

دیاریكردنــی چارەنــووس تــا جیابوونــەوە 

ــەوەی  ــی زۆری ئ ــوو، دوای گفتوگۆیەك نەب

لەوێــدا دەوری ئەساســی هەبــوو )جەبــار 

مســتەفا( بــوو، كەســێكی تیــۆری بــوو نــەك 

ــایەتییەكی  ــاس( كەس ــی عەب ــی، )عەل سیاس

مســتەفا  جەبــار  لەگــەڵ  بــوو  عــەرەب 

گفتوگۆكانیــان  و  دەكــرد  گفتوگۆیــان 

دەگواســتەوە دواتر گەیشــتینە ئــەوەی مافی 

چــارەی خۆنووســی مافــی هەمــوو كەســێك 

و هەمــوو نەتەوەیەكــە لــە دنیــادا، لــە 

زینــدان ئــازاد كرایــن بەهــەردووال حزبێكــی 

ماركسیســتی عێراقیمــان دروســتكرد، هەتــا 

لــە زینــدان بوویــن گفتوگــۆكان درێــژەی 

هــات  بڕیارێــك  ئــەوەی  دوای  هەبــوو 

عەرەبەكانــی بەخشــی، بــەاڵم ژمارەیەكیــان 

نەبەخشــی یەكێــك لەوانــە )عەلــی عەبــاس( 

گشــتی  دادگای  ناردیاننــە  دواتــر  بــوو 

ــدا  ــردەوە و هەوڵمان ــتی پێك ــۆ دەس گفتوگ

چــۆن حزبــی كۆمۆنیســتی عێــراق دروســت 

ــن.  بكەی

* ئێــوە وەكــو ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران 
لــەو ڕۆژگارەدا بــە تایبــەت لــە زینــدان 
ســەر  ئەركــی  دەكــردەوە  بیرتــان 
ــكار بكــەن  ــۆ چینــی كرێ شــانتانە كار ب
لــە ســەر ئاســتی كوردســتان یاخــود 
چینــی كرێــكار لەسەرتاســەری عێراقــدا؟ 
ئــەم  بــوو،  دەســتەواژەیەك  ئــەوە   

ــەكان  ــان دەوت عێراقچیی ــتەواژەی پێی دەس

ئــەوان نــاوی ئێمەیــان نابــوو عێراقچییــەكان 

عێراقــی  حزبێكــی  دەمانەوێــت  گوایــە 

دروســت بكەیــن بــۆ چینــی كرێــكار، هەتــا 

بابەتــە  ئــەو  لەســەر  هەبــوو  پێكــدادان 

وایــان لــە خەڵــك گەیانــد ئــەم عیراقیچییانــە 

ئەمنــن پیــاوی حكومەتــن. 

* ئێــوە لــە ئایدیــای خۆتانــدا لــە خەمــی 
چینــی كرێــكاری عێراقیشــدا بوون؟ 

عوســمان محەمەد كەریــم: بەدڵنیاییەوە، 
كرێــكار هــەر كرێــكارە لــە هــەر جێگایــەك 

پێویســتە  كــراوە و  بێــت، مافــی زەوت 

كرێــكار  چینــی  بكەیــن.  لــێ  داكۆكــی 

ــش  ــە عێراقی ــێتەوە ل ــۆن دەچەوس ــرە چ لێ

ــرە  ــك لێ ــك حزبێ ــان شــێوە، كاتێ ــە هەم ب

دروســت دەكەیــت نابێــت نــاوی بنێیــت 

كوردســتان دەبێــت هــەر حزبێكــی عێراقــی 

بێــت هەتــا ئێمــەش لــەو بابەتانــەدا زۆر 

ــن.  ــڵ نەبووي كام

ئەمــە  باڵوكراوەكانتانــدا  لــە   *
ڕەنگــی دەدایــەوە، ئامــاژە بــەم تێــز 
و بیركردنەوەیــە دەكــرا، بــۆ نموونــە 
باڵوكــراوەی  ڕەنجــدەران  ڕێكخــراوی 
ڕەنجدەرانــی هەبــوو ناوەڕۆكــی ئــەم 
باڵوكراوەیــە چــی بــوو لۆگۆكــەی چــۆن 

بــوو؟ 
لۆگۆكــەی چەكــوش و داســێك بــوو، لەگــەڵ 

ئااڵیەكــی  ئەســتوور  باســک  كرێكارێكــى 

بەدەســتەوە بــوو یــەك ژمــارەی لێدەرچــوو 

)كرێكارانــی  دروشــمەكەی  ڕەنجــدەران. 

جیهــان یەكگــرن(. ســاڵی 1977 باوبوویەوە 

ــوو.  ــر لەســەر ئاشــبەتاڵ ب زیات

ڕێكخــراوە  ئــەم  دەرئەنجامــدا  لــە   *
هەڵگــری هەندێــك كێشــە بــوو، بــەوەی 
و  كار  لــە  كــەم  ماوەیەكــی  لەپــاش 
چاالكــی و ژیانی سیاســی بەر شــااڵوێكی 
گرتــن و زیندانیكــردن و لەســێدارەدان 
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دەبێتــەوە بۆچــی ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران 
نەیتوانــی ڕێكخراوێكــی نهێنــی تۆكمــە 
ــەو  ــەر ئ ــەوەی ب ــۆ ئ ــكات ب ــت ب دروس

ــت؟  ــە نەكەوێ زەربەی
كاوە شــێخ محەمــەد بەرزنجــی: ئێمــە 
كۆمەڵــەی  لەگــەڵ  دەكــرد  كێبڕكێمــان 

كەســانەی  ئــەو  و  لینینــی   - ماركســی 

دەمانــوت:  ئێمــە  هــەن،  مەیدانــدا  لــە 

ئێمــە بەهــۆی ڕۆژنامەكــەوە ســەدایەكی 

ئێمــە  پێویســتە  باوكــردەوە  زۆرمــان 

پێویســتە  هەبێــت،  چەكداریمــان  هێــزی 

ــی  ــە ڕێكخراوێك ــن ك ــتێك بكەی ــوو ش هەم

لیژنــەی  ڕێكخســتنی  ئێمــە  شۆڕشــگێر، 

دەمانویســت  كــە  كــرد  هەڵبژاردنمــان 

دروســتی بكەیــن، یەكێــك لــە هەڵەكانمــان 

وەرگرتنــی پــارە بــوو بــۆ شــۆڕش. بڕوامــان 

ــە  ــوو، ئەم ــی هەب ــی زان ــە شۆڕشــی پارت ب

ناكۆكــی دروســتكرد لــە ســەركردایەتیدا. 

نەبــوو  بــاش  بۆچوونتــان  ئێــوە   *
جــەالل؟  مــام  بــە  بەرامبــەر 

ــی  ــر پێ ــە ژێ ــە ل ئێمــە دەمانویســت بەڕەك

ــە قۆناغێكــدا وەكــو  جەاللــی دەربهێنیــن، ل

الیەنێــك ســەیریان بكەیــن، ئێمــە هــەر 

ــەالل  ــام ج ــدەدا م ــەرەتاوە هەوڵمان ــە س ل

كۆمەڵــەدا  لەگــەڵ  بۆیــە  نەگەڕێتــەوە 

جــەالل  مــام  ئــەوەی  بــۆ  دانیشــتین 

نەگەڕێتــەوە، چونكــە مــام جــەالل كەســێكی 

كارێزمــا بــوو خەڵكــی لــێ كۆدەبــوەوە، كــە 

دەگەڕێنــەوە پەیوەنــدی ناکــەن بەچینــی 

كرێــكارەوە و لــە شــۆڕش كۆیــان بكەنــەوە 

بكــەن،  دروســت  گــەورە  هێزێكــی  و 

ــەكە  ــان شۆڕش ــوو خۆم ــەوە ب ــان ئ ئامانجم

كۆمەڵــەی  دەمانویســت  بەڕێــوە  بەریــن 

چــۆن  وەك  هەبێــت.  ســەركردایەتیمان 

دەكات،  دروســت  خەڵــك  )پەكەكــە( 

)پەیــەدە( ئــەو كــچ و كــوڕە گەنجانــەی 

لەگەڵــدا ئێمــەش دەمانویســت بــەو جــۆرە 

بیــن، بــۆ نموونــە دەمانویســت چاالكــی 

بكەیــن لــە ســلێمانی، گروپــی چەكداریمــان 

ــكرا  ــرد ئاش ــە وایك ــەم پەلەكردن ــت ئ هەبێ

و  دروســتكرد  گروپەمــان  ئــەو  ببیــن. 

هەوڵمانــدا زوو ئــەو گروپــە بچێتــە دەرەوە 

دو كۆمەڵەمــان دروســتكرد، یەكێــك لــە 

ئەندامــی ســەركردایەتیەكەمان لەگــەڵ ئــەو 

ــەوە  ــە گەڕای ــەدا چــووە دەرەوە ك كۆمەاڵن

ــۆی  ــووە ه ــتگیركرا و ب ــوو دەس ــكرا ب ئاش

هەڵوەشــانەوەی ڕێكخســتنەكە بــە تــەواوی.

دەكرێــن  دەســتگیر  ئــەو كەســەی   *
)ئیبراهیــم حەســەن(ە یەكێــك بــوو لــە 
ــدەران  ــراوی ڕەنج ــەركردەكانی ڕێكخ س
بــە  دانــی  ڕووخــاو  بەمجــۆرە  بۆچــی 
یەكــە بــە یەكــەی شــانە و كادیــرەكان 

؟  نا
كێشــەی ئێمــە ئــەوە بــوو گــۆش نەكرابووین 

درەنــگ  هەبــوو  خەڵــك  فكرێــك ،  بــە 

گــۆش دەبــوو، هەتــا كــە ئاشــكراش بوویــن 

هیچمــان بەرگریمــان لــە فكرەكەمــان نەكرد 

ــوو،  ــت نەب ــدا دروس ــەوەی تیامان ــەر ئ لەب

پەلەمــان  بــوون  سیاســی  هــەرزەكاری 

دەكــرد لــە شــتەكان دەمانویســت كێبڕكێــی 

ــن.   ــى بكەی سياس

* بارودۆخــی نــاو زیندانتــان چــۆن بــوو، 
چــۆن دەســتگیركران؟ 

كەســی  هەندێــك  حەســەن  ئیبراهیــم 

بــردە دەرەوە یەكێــك لــە پێشــمەرگەیەكی 

ئیســتخبارات  كۆمەڵــە  یاخــود  یەكێتــی 

بــوو، 5 كەســی دا بــە لەســێدارەدان و 

70 كەسیشــی زیندانــی كــرد، حكومــەت 

هیــچ پاداشــتێكی نەدایــە كــە ڕێكخســتنێكی 

ــە  ــەم كەس ــوو، ئ ــكرا كردب ــەورەی ئاش واگ

كــە ئیبراهیــم حەســەن دەبینێــت  دەزانێــت  

ڕێكخــراوی  و  هەیــە  ڕێكخراوێــك  كــە 

ئیســتخباراتی  بــە  دێتــەوە  ڕەنجدەرانــە 

دەگەڕێتــەوە  كــە  دەڵێــت،  ســەربازی 

ئیبراهیــم حەســەن دەدات بــە دەســتەوە لــە 

ــەدوای  ــەدا ب ــەو كات ــە ل ــنووری هەڵەبج س

ئیبراهیــم نــاودا دەگــەڕان و لــەو كاتــەدا لــە 

ســنووری هەڵەبجــە تەقینەوەیــەك دەبێــت. 

پێكــەوە  هەمووتــان  ئێــوە   *
؟  ن ا كر ســتگیر ە د

هەفتەیــەك  حەســەن  ئیبراهیــم  نەخێــر 

ــووم  ــە چ ــتگیركرابوو، ك ــە دەس ــش ئێم پێ

ــن  ــی: م ــەم وت ــەڵ بك ویســتم قســەی لەگ

هەفتەیەكــم دا پێتــان بــۆ ئــەوەی ئێــوە 

خۆتــان ڕزگار بكــەن. كاتێــك ســەركردەیەك 

ــوە شــوێنەكانی  ــت ئێ ــە دەبێ چــوار ڕۆژ ون

خۆتــان بگوێزنــەوە. 

* هەســت ناكەیــت شــانە نهێنییــەكان 
و ڕێكخراوەكــە كێشــەی هەبــووە؟

شەهید ئارامی سەرکردە
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نەخێــر ڕێكخراوەكــە نەبــوو، ئێمــە شــێوەی 

ڕێكخســتنەكانمان بــە شــێوەی حــەرف بــوو، 

ئــەو كەســانەی ئاشــكرا بــوون ئیبراهیــم 

حەســەن دەیناســین، ئێمــە هــەر یەكــەو 

خەتــی  مــن  هەبــوو،  خۆمــان  خەتــی 

دەربەندیخــان و پێنجوێــن و چوارتام هەبوو، 

ئێمــە كــە دەســتگیركراین ئێمــە خەتەكانمــان 

ــوو  ــان هەب ــی جیاوازم ــوو خەت ــكرا نەب ئاش

ــن!  ــی گیراوی ــی بۆچ نەماندەزان

ڕزگارتــان  زینــدان  لــە  گوایــە   *
فكــر  بەســەر  گۆڕانــكاری  بــوو 
ئــەو  هــات  بیركردنەوەتانــدا  و 

بــوون؟  چــی  گۆڕانكارییانــە 
كاوە شــێخ محەمــەد بەرزنجــی: ئێمــە 
كاتێــك لــە زینــدان بوویــن عومــەری ســەید 

تایبــەت،  دادگای  بــۆ  بــرد  یــان  عەلــی 

هەندێــك  لــەوێ   مانــەوە  هەندێكمــان 

چەكداریــان  خۆڕاگــری  لــەوێ   هەبــوون 

پێــدەوت حزبــی شــیوعی عێراقــی بــوون 

)فاروقــى مــەال مســتەفا و شــێخ عەلــی(

يــان دەناســی ناوەكانیــان هەمــووی دەزانــی 

ــوو لەســەر  ــان هەب ــەوان كاریگــەری زۆری ئ

برادەرانــی ئێمــە بــەرەو عێراقیەتیــان بردن. 

بــە جۆرێــك حســابیان بــۆ كردیــن لــە 

كۆمەڵــەی ماركســی - لینینیــن، لیژنــەی 

"ئەمانــە  ئێمەیــان دەوت  بــە  مەركــەزی 

بەشــێكن لــە ئێمــە" ئەنجومەنــی ناوەندیــش 

بــە هەمانشــێوە، برادەرانــی ئێمــە بۆیــە 

ــە  ــەوەی ئێم ــەر ئ ــی لەب ــە عێراق ــن ب بووی

جۆشــی فكریمــان نەبــوو كەســمان هیچمــان 

ــە چــەپ  ــان ب ــی ئيمانی ــی، ئەوانەي نەدەزان

دەڕۆشــتن  عێراقیەكانــدا  بــەالی  هەبــوو 

ــوو. ــر ب ــەن بەهێزت فكری

* لــە دوای ئازادبوونتــان لــە زینــدان 

دەوترێــت كۆمەڵێــك لــە كادیرانتــان 
دەگەڕێنــەوە نــاو كۆمەڵــە، بەشــێكی 
دیكەتــان دەچنــە تێكۆشــەر و كارگەران، 
وازدەهێنــن،  دیكەتــان  بەشــێكی 

ــوو؟  ــی ب ــە چ ــۆكاری ئەم ه
كێشــەی جووڵــەی ماركســی ئەوەیــە لــە 

بــرى ئــەوەی ســتراتیژێك بــۆ خــۆی دابنێــت 

ــە بــرى ئــەوەی  و كاری كــرداری بــكات، ل

كۆمەڵگــەدا  لــە  هەبێــت  ڕەنگدانــەوەی 

هەمیشــە خەریكــی ئینشــقاقە، ئــەم هێزانــە 

هەمــوو ڕووبــەڕووی شكســت دەبنــەوە، 

لــە 1960-1970 جووڵــەی ماركســی لــە 

هاتنــەوە  دواتــر  بــوو،  زۆر  ئەورووپــا 

و  هێنــا  ســۆڤێتی  یەكێتــی  لــە  وازیــان 

ــە  ــەی ئێم ــەو كات ــتكرد، ئ ــیوعیان دروس ش

ڕێكخســتنمان دەكــرد جووڵــەی ماركســی 

لــە ئەمریــكای التینــی و ئاســيا و ڤێتنــام زۆر 

ــەرەو  ــش وردە وردە ب ــوو ئەوانی ــز ب بەهێ

الوازی چــوون، ئەوانــەی كــە ماركــس و 

لینیــن باســیان كــرد زۆر بــە الڕێیانــدا بــرد، 

ــەر  ــوژن و ه ــك بك ــوە خەڵ ــس نەیوت مارك

دەبێــت ببێــت بــە شــیوعی، دیكتاتــۆری 

كەســێكی  بچیــت  نییــە  ئــەوە  پڕۆلیتــار 

ــار  ــۆری پڕۆلیت ــت، دیكتات ــۆرژوازی بكوژی ب

بــە  دەیكەیــت  نایەڵێــت  ناكۆییــەكان 

الیــەن، ناكۆكــی دەكەیــت بــە الیــەن، ئــەو 

ناكۆكییــەی هەیــە لــە نێــوان ســەرمایەداری 

ــە  ــت ب ــا دا وردە وردە دەیكەی و پڕۆلیتاری

الیەنێــك.

* ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران چــۆن كۆتایــی 
بــە كاری سیاســی هێنــا؟ 

ــكرا  ــە ئاش ــات، ئێم ــان پێنەه ــە كۆتایم ئێم

كردنمــان  زیندانــی  دوای  لــە  بوویــن، 

دروســت  دیكــە  جارێكــی  هەوڵمانــدا 

هاتەكایــەوە  بارودۆخــەی  ئــەم  ببینــەوە 

ماركســیەتدا  لــە  مــن  قاڵبوونــەی  ئــەو 

ــە  ــی دیك ــن جارێك ــەوت ناتوانی ــۆم دەرك ب

دروســتی بكەینــەوە لــە 1980 شــۆڕش گــۆرا 

ڕاكــردن دروســت بــوو. 

* دەوترێــت بــە پیانی سیاســی كۆتایی 
بــە ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران هــات، بــاس 
ئیبراهیــم  كوژرانــی  چۆنییەتــی  لــە 
ئایــا  خەلیــل و گروپەكــەی دەكرێــت 

ــوون؟  ــتان چ ــۆ دانوس ــەوان ب ئ
ــێك  ــوو، كەس ــڕی ب ــە پیالنگێ ــی ب هەردوك

هــات ئێمــەی ئاشــكرا كــرد، ئــەو گروپــەش 

لــەو شــوێنە بــوو، بــۆ دانوســتان نەبــوو.  

"یەكێتیــی  دەڵێــن  هەندێــك    *
بــوو  مەبەســتی  نیشــتمانیی 
گفتوگــۆ لەگــەڵ ئیبراهیــم خەلیــل و 
ــەر  ــەوەی ه ــۆ ئ ــكات ب ــدا ب كۆمەڵەكەی
چۆنێــك بــوو بیــان هێننــەوە نــاو نیمچە 
بــەرەی یەكێتیــی"، دەوترێــت "لــە كاتــی 
ئیبراهیــم  گرووپەكــەی  گەیشــتنی 
تەقەیــان  یەكێتیــی  بــە  خەلیــل 
لــە  دەكوژرێــت،  لێیــان  و  لێدەكــەن 
دواشــەوە ئــەو ئــۆردوگا ســەربازییەی 
تەقەیــان  بــوو  دەربەندیخــان  لــە 

دەبــن"؟ پەرتــەوازە  و  لێدەكــەن 
لــەو  گرووپەكــە  نییــە،  جــۆرە  بــەو 

ــی زان  ــۆ پارت ــەر ت ــوون، ئەگ ــەدا ب ناوچەی

بیــت دەبێــت شــوێنێك هەڵبژێــری كــە 

بتوانــی پاشەكشــەی لــێ بكەیــت، هیــچ 

گرووپێكــی  كۆمەڵــەش پاشەكشــەی تێــدا 

لەوكاتــەدا. نەبــووە 

لــە  جۆرێــك  یاخــود  ڕێككەوتــن   *
دانوســتان و گفتوگــۆ هەبــوو یەكێتیــی 
داوایــان  كوردســتان  نیشــتمانیی 
ــە  ــدەران ك ــراوی ڕەنج ــە ڕێكخ ــردوە ل ك
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دانوســتان  و  گفتوگــۆ  و  دانیشــتن 
ــوو؟  ــی ب ــتانە بۆچ ــەم دانوس ــەن، ئ بك
دەیانویســت جارێكــی دیكــە بچنــە نێــو 
نیمچەبــەرەی یەكێتیــی یاخــود بچنــەوە 

نــاو كۆمەڵــەی ماركســى- لینینــی؟ 
)ئیبراهیــم  پێشــنیاركراوە،  هەردوكــی 

خەلیــل( ئــەم گفتوگۆيــەی ڕێكخســتبوو. لــە 

ــتنیان  ــك دانیش ــد جارێ ــان چەن دەربەندیخ

ئەنجــام دابــوو بــەو جــۆرەی بــاس دەكرێــت 

ــدا.   ــەڵ یەكێتی ــوو لەگ ــتان هەب دانوس

* مــام جــەالل لــە دیــداری تەمەنــدا 
خەلیــل  ئیبراهیــم  دەڵێــت" 
بۆچوونەكانــی لــە ئێمــەوە زۆر نزیــك 
دەنگمــان  و  بهاتایــە  ئەگــەر  بــوو 
ئــەو  ڕووبــەڕووی  بگەیشــتایە  پێیــان 
لــە  نەدەبوونــەوە  جیابوونەوەیــە 
كۆمەڵــە"، ئــەم ســەرنجەی تاڵەبانــی تــا 
ــك  ــروڕا نزی ــە بی ــا ب ــتە؟ ئای ــد ڕاس چەن
ــی و  ــەالل و یەكێتی ــام ج ــە م ــوون ل ب
كۆمەڵــەی ماركــس لینیننییــەوە یاخــود 
فكــری  و  سیاســی  و  قــوڵ  ناكۆكــی 

نێوانتانــدا؟  لــە  هەبــوو 
ــەو باســی ســتراتیژی سیاســی ڕێكخــراوی  ئ

)ئیبراهیــم خەلیــل(  ڕەنجــدەران دەكات، 

فكــری نزیــك بــوو لــە یەكێتیــی نیشــتمانیی 

خەلیــل(  )ئیبراهیــم  كوردســتانەوە، 

ــام  ــێوە م ــان ش ــە هەم ــوو ب ــتانی ب كوردس

جەاللیــش بــەو جــۆرە بــوو.

جۆرێــك  نەتانتوانــی  بۆچــی  ئێــوە   *
بكــەن  دروســت  نزیكوونــەوە  لــە 
جۆرەهــا  نیشــتمانییدا  یەكێتیــی  لــە 
ــەوەی  ــوو، بزووتن ــاواز هەب ــروڕای جی بی
ــتی  ــی گش ــوو، خەت ــتی هەب سۆسیالیس
بۆچــی  هەبــوو  كۆمەڵــە  هەبــوو، 
ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران لەنــاو نیمچــە 

نەبوویــەوە؟  شــوێنی  بــەرەدا 
كاوە شــێخ محەمــەد بەرزنجــی: لــە بــەر 

چەنــد هۆكارێــك: 

1. ڕێكخــراوی ڕەنجدەرانــى كوردســتان لــە 

ــەوە  ــەی ماركســی - لینینی ــاوی كۆمەڵ هەن

ــە دەرەوە.  دەهات

هەبوایــە  كارامــە  ڕێبــەری  ئەگــەر   .2

ــەوەی مــام جــەالل  ــدا وەك ئ ــاو یەكێتی لەن

بــەاڵم  دەبــوو،  ئاســایی  زۆر  دەڵێــت 

ئــەوە  دانوســتانەوە  دەكەوتنــە  ئەوانــەی 

بیروبۆچوونیــان نەبــوو بیــرو بۆچوونەكەیــان 

پاكتاوگــەرا بــوو دەیانوویســت بــەس خۆیــان 

لــە مەيدانــدا بــن وەك ئــەوەی بە لەشــكری 

ــرد.  ــالمیان ك ئیس

ــۆی  ــە خ ــەری ب ــورد زەف ــدەی ك * ئەوەن
زەفــەری  ئەوەنــدە  دوژمــن  بــردوە، 

پێنەبــردوە؟ 
بەڵــێ ، بــەاڵم كــورد قــەت لــە شــەڕ نــەی 

دۆڕانــدووە، هــەر ســەركردەكان لــە ڕووی 

سیاســییەوە دۆڕاون، یاخــود لــە گفتوگــۆ و 

ــوان  دیالۆگــدا دۆڕاون، بەهــۆی ناكۆكــی نێ

قووربانــی  بۆتــە  خەڵــك  حیزبــەوە  دوو 

دەتوانیــن بڵێــن هەمــان سیاســەتی پێشــووە. 

* ئاســان نەبــوو ڕێكخــراوی ڕەنجــدەران 
 - ماركــس  كۆمەڵــەی  هەنــاوی  لــە 
ــە هەمانشــێوە  ــە دەرەوە ب ــی هات لینین
لــە زینــدان ئــازاد دەكرێــن بەشــێك 
ــی  ــو ڕیزەكان ــەوە نێ ــوە دەگەڕێت ــە ئێ ل

كۆمەڵــە؟ 
بــوون  زینــدان  لــە  ئەوانــەی  هەمــوو 

دەبێــت  بــوو  بەوجــۆرە  قەناعەتمــان 

خەبــات بكەیــن لــە پێنــاو چینــی كرێــكاردا، 

ڕێكخراوێكیــش دروســت بكەیــن بــۆ ئــەوە، 

ــوە  ــوت" ئێ ــوو دەیان ــر هەب كۆمەڵێــك كادی

هەڵــەن ئــەو ســەركردایەتییەی ئێســتا هەیــە 

ــەر  ــە ئەگ ــی نیی ــەی ماركــس - لینین كۆمەڵ

ــە  ــەوە كۆمەڵ ــن ئ ــی بكەی ــەش جێبەجێ ئێم

دوو  ئــەم  كرێــكار"،  چینــی  دەكەینــە 

ــی  ــاو چین ــە ن ــوو ل ــت ب ــتەیە دروس ئاڕاس

كرێــكاردا. 

* ئومێــد هەیــە ڕۆژگارێــك ڕەوتێكــی 
چەپگەرایــی بێــت و داكۆكــی لــە چینــی 
لــە سەرتاســەری كوردســتان  كرێــكار 
تووشــی  یاخــود  بــكات،  عێراقــدا  و 

نائومێــدی و كۆڵــدان بــوون؟ 
بەهــۆی  ئەویــش  هەیــە،  خامۆشــییەك 

ڕووبــەڕووی  ســەرمایەدارییەوە  نیزامــی 

چینــی كرێــكار بووەتــەوە، بــەاڵم مــادام 

بوونــی  ســەرمایەدار  و  كرێــكار  چینــی 

هەیــە، لــە هــەر هەلومەرجێكــدا چــەپ 

مەیــدان.  دێتــەوە  و  ســەرهەڵدەداتەوە 

* ڕاســتە بیــری چــەپ بوونــی هەیــە 
بــەاڵم  عێراقیشــدا،  سەرتاســەری  لــە 
ــتا  ــە، هێش ــتڕەو زاڵ ــری ڕاس ــتا بی هێش
لــە كۆمەڵگەیەكــی پەیوەندیــدار بــە 

ئایینیــن؟ 
بــە  بەرزنجــی:  محەمــەد  شــێخ  كاوە 
هــەر  بــەاڵم  ڕێگــرە،  ئەمــە  دڵنیاییــەوە 

تاكێكــی ســادە لــە كۆمەڵگــەدا هیــچ یەكێــك 

لــەم حیزبانــەی قبــووڵ نییــە، هیــچ یەكێــك 

لــەم حیزبانــە بــە هــۆكاری ڕزگاركــەری 

ــتی  ــە خۆشەویس ــە ل ــت،  ئەم خــۆی نازانێ

چینــی كرێــكاردا نییــە.  ئەمــە لــە هەڵــەی 

ســتراتیژی ئەواندایــە، لــە كۆبانــێ  ئافــرەت 

ــەم ســوونەتە،  ــەوە ئ ــە گول ــاوە ب ســنگی ن

ــا  ــە 1961 ت ــە ل ــیۆنالیزم نیی ــوونەتی ناس س

ئێســتا شــەڕی چەكداریــی هەیــە، بــەاڵم 4 

ــوو.  ــمەرگە نەب ــرەت پێش ئاف

 



د.ڕێبوار ڕەشید

هاوسەرۆکى کۆنگرەى 
نەتەوەییى کوردستان 

)کەنەکە(

ڕاستەوخۆ دەچمە الى هێرۆ خان، بەاڵم دەیان جار لە 
پارتی دیموكراتی كوردستان بپاڕێمەوە هەر نەتوانم 

مەسعود بارزانى ببینم..

چاوپێکەوتنی: نیاز کەمال و ئاسان عەبدوڵاڵ
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لــە  ڕاوێژکاریــى  کۆنگــرەی  ئایــا   *
کۆنگــرە  درێژکــراوەى  ســلێمانى 
پرســەکانی  تــرە؟  ڕاوێژکارییەکانــى 
ئــەو کۆنگرەیــە و ئاکامەکانــی، لەگــەڵ 
ئەوانــی تــر چــۆن بــەراورد دەکــەن؟ 
ــت  ــوون؟ مەبەس ــەرکەوتووتر ب ــا س ئای
لــە ســازدانى ئــەم کۆنگــرە ڕاوێژکارییــە 
هەلومەرجــەدا،  لــەم  ســلێمانى  لــە 
کــە ئۆپەراســیۆنى تایبــەت لــە ســەر 
ــە  ــد ل ــا چەن ــە؟ ت ــە چیی ــن هەی عەفری
ڕاپــۆرت و گفتوگــۆکان و ئاکامەکانــى 

بــوون؟  ڕازی 
 د.ڕێبــوار ڕەشــید: هیــوادارم هەمــوو 
خەڵکــى باشــوورى کوردســتان پشــتگیرى لــە 

بەرخۆدانــى عەفریــن و گەلــى خۆیان بکەن. 

نەتەوەییــى  کۆنگــرەى  ســەرەکیى  کارى 

کوردســتان ئەوەیــە، پێوەندییەکــى ئۆرگانــى 

ــژوو و دەســەاڵتى  ــک و مێ ــوان خەڵ ــە نێ ل

ڕووداوەکانــدا  و  کوردســتان  سیاســیى 

کۆنگــرەی  مانایــەى  بــەو  بهێڵێتــەوە، 

نەتەوەییــى کوردســتان دەیەوێت، هەمیشــە 

لــە  ڕووداوەکان  و  کوردســتان  خەڵکــى 

پێوەندییەکــى پێکەوەبەســتراودا بــن، کــە 

بــۆ نموونــە دەســەاڵتى سیاســى بەرپرســیار 

خەڵکیــش  خەڵــک،  بــە  بەرانبــەر  بێــت 

بــۆ  نیشــتیمانییانەى  وەفادارییەکــى 

ــت  ــەک هەبێ ــت، پێوەندیی دەســەاڵت هەبێ

کۆنگــرەى  ڕابگرێــت،  کــە هــەر دوو ال 

نەتەوەییــى کوردســتان کۆمەڵێــک ئامانجــى 

حیــزب  ئــەوەى  وەک  هەیــە،  جیــاوازى 

بکاتــەوە،  نزیــک  یــەک  لــە  خەڵــک  و 

ــۆ  ــە ب ــزب دەزگایەک ــە حی ــە الی ئێم چونک

ــەکان  ــک حیزب ــگا. کاتێ ــکەوتنى کۆمەڵ پێش

لــە  دەدەیــن  هــەوڵ  بــن،  تەندروســت 

و  تەندروســت  کێبڕکێــی  نێوانیانــدا 

چاودێریکردنێکــى هاوڕێیانەیــان هەبێــت لــە 

ــەکان ئەگــەر  ــوان هاونیشــتیماناندا، حیزب نێ

چــى ئایدیۆلۆژیایــان جیــاوازە، بــە سروشــتى 

ــە و هــاوارى  ــەن بەرنام ــان حــەز دەک خۆی

خۆیــان گەورەتــر بکــەن، ئەمەیــش شــتێکى 

نائاســایییە،  ئــەوەی  بــەاڵم  ئاســایییە، 

کێبڕکــێ و چاودێریکردنەکــە بــە شــێوەیەکى 

ناتەندروســت بێــت، وەک ئــەوەى ئێســتا لە 

باشــوورى کوردســتان دەیبینیــن، هەروەهــا 

هەندێــک جــار دەســەاڵتى سیاســى، فۆڕم و 

ڕەنگێکــى شەخســى و حیزبى و عەشــیرەتى 

دەداتــەوە، دەســەاڵتى سیاســى بــۆ ئەوەیــە 

بنەمــاى  ســەر  لــە  و  بــکات  خزمــەت 

بەڕێــوە  یاســایی  کارى  و  دامــەزراوەی 

ــە  ــە خزمخزمێن ــت ل ــە دوور بێ ــت، ک بچێ

و  کۆمەاڵیەتــى  نەخۆشــیى  شــێوەکانى  و 

نەتەوەییــى  کۆنگــرەى  سیاســى...هتد. 

کوردســتان بــۆ دژایەتیــی الیەنێکــى سیاســى 

و ئایدیۆلۆژیایــەک نییــە، ئێمــە ڕێکخراوێکى 

سیاســیى کوردســتانین، ڕێــز لــە هەمــوو 

ئایدیۆلۆژیــا و بۆچوونێکى سیاســى دەگرین، 

پێمــان خۆشــە هەمــوو پێکهاتەیەکــى گەلــى 

کوردســتان: ئێزیــدى، یارســان، زەردەشــتى، 

ــان  ــر دەنگی کاکەیــى، شــەبەک و ئەوانــی ت

ــان،  ــە: هەورام ــە گرینگ ــۆ ئێم ــت، ب هەبێ

گەرمیــان، شــەنگال، بادینــان، ســۆران و 

کوردســتان،  تــرى  ناوچەکانــى  هەمــوو 

لــە پێوەندییەکــى دیالەکتیکیــدا بــن بــەو 

ــەر  ــەن، لەب ــەواو دەک ــرى ت ــەى یەکت مانای

ئــەوە ئــەو کۆنفرانســەى ئێمــە کردمــان 

درێــژەى ئــەم بــاس و کار و خەباتەیــە، 

ــە یەکــەوە  ــزەکان ب ــر هەمــوو هێ کــە دوات

دەیکــەن، وەک ڕێکخــراوە مەدەنییــەکان، 

کەســایەتیی ســەربەخۆ، ڕۆشــنبیرانى کــورد، 

یەکــەوە  بــە  کودســتان  گەلــى  هەمــوو 

و  خــاک  و  گــەل  دڵســۆزى  ئەوانــەى 

نیشــتیمانن، بــەاڵم ســەبارەت بــە کۆنگــرەى 

ــن  ــت ببی ــى کوردســتان، دەمانەوێ نەتەوەیی

خەباتــى  هەمــوو  بــۆ  ڕوخســارێک  بــە 

بــۆ  بەتایبــەت  کوردســتان  ئازادیخــوازى 

وەک  جیهانێــک  دەمانەوێــت  دەرەوە، 

ــن. ــدا بکەی ــورد پەی ــۆ ک ــت ب دۆس

کوردســتان  نەتەوەییــى  کۆنگــرەى   *
دەتوانێــت دەورى گرینگــى هەبێــت لــە 
ــى نیشــتیمانیى  دروســتکردنى بەرەیەک
نەتەوەییــدا، بــۆ بەرهەمهێنانــى وتــارى 
الیەنــە  و  هێــز  نێــوان  لــە  کــوردى 
ــەم  ــد ل ــا چەن ــوە ت ــییەکاندا، ئێ سیاس
ــوون؟ هەســت  ــەدا ســەرکەوتوو ب بابەت
نموونــە  بــۆ  هەیــە،  گرفــت  دەکــەم 
نێچیرڤــان  و  بارزانــى  بانگهێشــتى 
بارزانــی دەکــەن، بــەاڵم ئــەوان خۆیــان 
نایــەن بــە دەنــگ ئــەم بانگهێشــتەوە، 
بــۆ  ئەوەیــە  ئــەوان  تێڕوانینــى 
ــى کوردســتان  ــى کرێکاران ــە پارت نموون
کۆنگرەکــە بەڕێــوە دەبــات و هەژموونى 
ــە  ــان هەی ــە و گرفتی ــە ســەرەوە هەی ب
ــرە  ــە(، لێ ــەدە(، )ئەنەکەس ــەڵ )پەی لەگ
ــادە  ــى کوردســتان ئام ــى دیموکرات پارت
نابێــت، لــە هەندێــک شــوێن بــە هــۆى 
جیاوازیــى نێــوان کۆمەڵــە و دیموکــرات 
ئامــادە  هەندێکیــان  )پــژاک(  لەگــەڵ 
نابــن، ئێــوە تــا چەنــد توانیوتانــە هێــزە 
سیاســییەکانى پارچەکانــى کوردســتان، 
ــە  ــە، ل ــان هەی کــە ناکۆکــی و جیاوازیی
وتارێکــی  و  بکەنــەوە  نزیــک  یەکتــر 
ــى  ــن و پرس ــەم بهێن ــوو بەره یەکگرت
ــش  ــەرەو پێ ــى ب ــتیمانیى نەتەوەی نیش
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بــەرن؟ تــا چەنــد ســەرکەوتوو بــوون 
لــە کەمکردنــەوەى جیــاوازى و ناکۆکیــى 

نێــوان هێــزە سیاســییەکان؟ 
بەگشــتى  ئەگــەر  ڕەشــید:  د.ڕێبــوار 
ســەیرى کار و خەباتــى ئێمــە بکەیــن لــە 19 

ســاڵى ڕابــردوودا، کۆنگــرەى نەتەوەییــى 

کــردوە،  باشــى  زۆر  کارى  کوردســتان 

ــە ســەر  ــا ل ــى ئێمــە بەگشــتى تەنه کارەکان

حیــزب نییــن، کارەکانمــان لــە ســەر چەنــد 

تەوەرێکــی جیــاوازە و لــە ســەر چەنــد 

لەوانــە،  یەکێــک  ڕاوەســتاوە،  پایەیــەک 

کوردســتانە  خەڵکــى  هۆشــیارکردنەوەى 

ــە  ــم وای ــرکارى، پێ ــتەمى داگی ــەر س بەرانب

لەمەیاندا باشــتر و باشــتر دەچینە پێشــەوە، 

کۆڵۆنیالیزمــە،  ڕوخســارى  گەیاندنــى 

واتــە گەیاندنــى ئــەو زوڵمــوزۆرەى لــە 

کوردســتاندا هەیــە بــە دونیــاى دەرەوە، 

پێــم وایــە لەمەیشــیاندا ســەرکەوتوو بوویــن 

و باشــتریش ســەر دەکەویــن، یەکێکــی تــر 

ــک  ــەوەى خەڵ ــى ئێمــە نزیکردن ــە پایەکان ل

ــیاندا  ــە لەمەیش ــر ک ــە یەکت ــە ل و حیزبەکان

وردەوردە دەچینــە پێشــەوە، هــەم خەڵــک 

تێــدەگات، حیزبــى سیاســى چییــە و دەبێــت 

چــۆن بێــت، هــەم حیزبەکانیــش تێدەگــەن، 

خەڵــک چاوەڕێــى دەســتکەوتى زیاتــرە، 

نزیکردنــەوەى  بابەتــى  تــر،  پایەیەکــی 

ــە  ــە ئەم ــم وای ــر، پێ ــە یەکت ــە ل حیزبەکان

گەورەتریــن کارى زەحمەتــى ئێمەیــە، لــەو 

ڕوەوەى ئــەو حیزبانــەى لــە کوردســتاندا 

ــى  ــان خاوەن ــەى زۆری ــارە زۆرب ــە، دی هەی

ــە  ــۆ نموون کار و خەباتــى زۆر گــەورەن، ب

کۆنتریــن  کوردســتان  دیموکراتــى  پارتــى 

پارتــى کوردســتانە کار و خەباتــى زۆری 

ــە  ــد ب ــە چەن ــە ک ــەاڵم بینیومان ــردوە، ب ک

ــەم ڕوەوە  هــەوراز و نشــێویدا ڕۆیشــتوە ل

ئاســایییە مــرۆڤ دەتوانێــت بچێتــە نــاو 

باســى ڕەخنــە و ڕەخنەکارییــەوە، یەکێتیــى 

نیشــتیمانیى کوردســتان لــەو ڕێکخراوانەیــە 

کــە خاوەنــى کار و خەیــات و تێکۆشــانێکى 

دەتوانێــت  مــرۆڤ  کــە  گەورەیــە،  زۆر 

ــوورى  ــى باش ــارە کار و خەبات ــت دووب بڵێ

کوردســتانى زینــدوو کــردەوە، بــۆ نموونــە 

بزووتنــەوەى گــۆڕان بەشــێکە لــە درێــژەى 

ڕێکخراوەکانــى  ئــەو خەباتــە و هەمــوو 

ــەڵ  ــەاڵم لەگ ــێوە، ب ــان ش ــە هەم ــش ب تری

ئەوەیشــدا، زۆربەى زۆرى ئەو کەسایەتییانە 

ڕۆژێــک لــە ڕۆژان نزیــک لە یــەک خەباتیان 

ــە  ــان ب ــەر یەکەی ــر ه ــەاڵم دوات ــردوە، ب ک

جیاوازیــى  ئایدیۆلــۆژى،  جیاوازیــى  پێــى 

بیروبــاوەڕ لــە یەکتــر دوور کەوتوونەتــەوە، 

کۆمەڵگــەى  لــە  دەتوانێــت  ئەمــە 

تەندروســت و هۆشــیاردا ئاســایى بێــت، 

بــەاڵم لــە کۆمەڵگــەى کوردســتاندا بــوە بــە 

ڕقوکینــە و دژایەتیــى یەکتــر، زۆر جــار لــە 

نــاو حیزبەکانــدا لــە نــاو خــودى حیزبێکــدا 

ئەوەنــدە دژایەتــى هەیــە، کــە ئێمــە وەک 

ــەر  ــتان، ئەگ ــى کوردس ــرەی نەتەوەیی کۆنگ

تــر  ئــەوەى  بــۆ الی الیەنێــک،  نەچیــن 

ــە  دڵگــران دەبێــت و بایکۆتمــان دەکات، ل

نێــوان خــودى حیزبەکانیشــدا کێشــە هەیــە، 

ــە  ــەى ک ــەم پایەی ــەوە بەڕاســتى ئ ــەر ئ لەب

ئێمــە خەباتــى بــۆ دەکەیــن، زۆر زەحمەتــە 

ــە تێگەییشــتنى  ــەوەى پێوەندیــى ب ــەر ئ لەب

مرۆڤــەوە بــۆ حیــزب هەیــە، یــان هەندێــک 

دەکــەن  کار  حیزبێکــدا  لــە  کــە  کــەس 

ڕەنگــە ئەجێنــداى تایبەتیــی خۆیــان بخەنــە 

پێشــەوە، جــا ئــەوە پــارە یــان ســامانە، یــان 

ــە  ــک جــار ئێم ــەت... هەندێ ــی تایب مەرام

وەک کۆنگــرەى نەتەوەییــى کوردســتان ئــەو 

دەسەاڵتى حیزبى مافێکى 
خودایی نییە درابێت بە 

حیزب، بەڵکوو ئەمانەتێکە 
لە پێوەندیى دەسەاڵتدا گەل 

بە حیزبێکی دەبەخشێت، 
دەبێت ڕێز لەو ئەمانەتە 

و گەلى خۆیان بگرن، 
بزانن، گەل پێویستى بە 

ئیرادەیەکى تەندروست و 
دادوەرە بۆ ئەوەى بتوانێت 

بە ویژدانەوە بژى،  

“
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توانــا تەکنیکــى و دیبلۆماســى و تێگەییشــتنە 

قووڵەمــان نییــە، کــە دەســتوبرد کار بکەیــن 

و کاتمــان پێویســتە، بــەاڵم ئەگــەر ســەیرى 

دەتوانیــن  بکەیــن  چوارچێوەیــە  ئــەو 

بڵێیــن، لــە کارەکانمانــدا ســەر کەوتوویــن، 

ــەکان  ــەوەى برین ــە کوالن ــە کارى ئێم چونک

و گەورەترکردنــى برینــەکان نییــە، بەڵکــوو 

نزیکردنــەوەى الیەنەکانــە لــە یەکتــر لــە 

فۆڕمێکــى بەرانبەریــدا.

*بۆچوونێــک كــە زۆر لــە نــاو هێــزە 
میدیاكارانــدا  و  سیاســییەكان 
دەڵێــن،  ئەوەیــە،  دەبیســترێت 
)كەنەكــە( هەژموونــی پارتــی كرێكارانی 
كوردســتانی لــە ســەرە و لــە میدیــا 
بەڕێوەچوونــی  و  ڕێكخســتنەكانی  و 
كارەكانیــدا بەڕوونــی ئەمــە دەبینرێــت، 
هەندێکیــش لــە وەاڵمى ئــەوەدا دەڵێن، 
نــاكات،  خــراپ  كارێكــی  )پەکەکــە( 
هەبێــت  ڕۆڵــی  و  هەژمــوون  ئەگــەر 
)كەنەكــە(دا،  بەرەوپێشــچوونی  لــە 
ــی  ــی و پارت ــی یەكێت ــە بۆچ ــەر وای ئەگ
ــەم كارە  ــرات ئ ــە و دیموك ــان كۆمەڵ ی
ــە  ــان وای ــد پێت ــا چەن ــوە ت ــەن، ئێ ناك

واقیعییــە؟ پرســە  ئــەم 
د.ڕێبــوار ڕەشــید: لە ڕاســتیدا پێداگرتنێكی 
نادروســتە و لە ڕووی زانســتی و پراكتیكیی 

بســەلمێنرێت،  ئــەوە  ناتوانرێــت  كارەوە 

بــەاڵم هەســتێكی دروســتە، لەبــەر ئــەوەى 

لــەوە دەچێــت پارتــی كرێكارانی كوردســتان 

یــان بەگشــتی چەتــری كەجەكــە كاریگەریــی 

گــەورەی هەبێــت، چونکە پارتــی كرێكارانی 

ــە  ــە، ئێم ــی زۆر گەورەی ــتان پارتێك كوردس

دەتوانیــن قســە لــە ســەر چەندیــن ملیــۆن 

کــەس بکەیــن لەو پارتــەدا، ئــەوان ئەندامی 

كۆنگــرەی نەتەوەییــن، بــۆ نموونــە بــۆ 

ــی  ــە پارت ــك ب ــەر كارێ ــم، ه ــژوو دەڵێ مێ

كرێكارانــی كوردســتان بســپێرین، زۆر لــەوە 

زیاتــر كــە لێــی چــاوەڕێ دەكرێــت، ڕای 

دەپەڕێنێــت، هــەر لــە گرتنــی هۆڵێكــەوە، 

ڕووی  لــە  و  ڕاگەیاندنیــان  بەشــی  لــە 

بەشــداریکردنیانەوە، هەتــا هــەر شــوێنێكى 

ــار  ــان ج ــە دەی ــەاڵم ئێم ــیارێتى، ب بەرپرس

داوا لــە ڕێكخراوێكــی كــوردی دەکەیــن، 

ــارەی  ــان پ ــە ســەر بلیتێــك ی کــە ڕەنگــە ل

ــرەدا  ــدا بكــەن، لێ تەكســی شــەڕمان لەگەڵ

نێــوان  لــە  گــەورە هەیــە  جیاوازییەكــی 

ــەری خــۆی  ــە س ــە ئامادەی ــدا ك ڕێكخراوێك

لەگــەڵ  خەباتێــك،  و  كار  بــۆ  دابنێــت 

ڕێكخراوێــك كــە دەبێــت زۆر تــێ بكۆشــیت 

ئامانــج و  كارەكــەى و  لــە  ئــەوەی  بــۆ 

قوواڵییــی كارەكــەی تــێ بــگات، لە ڕاســتیدا 

ئەمــە كێشــەیە، لەبــەر ئــەوەی تێگەییشــتنی 

هــزری پێشــكەوتنخوازیی كوردســتانیبوون 

لــە نێــوان ئێمــەی كــورددا جیــاوازە، ئێمــە 

داوای گفتوگــۆ دەكەیــن بــەو شــێوەیەی 

دكتــۆر باســی كــرد. بــە هەمــوو شــێوەیەك 

هەوڵمــان داوە هــەر لــە پارتــی دیموكراتــی 

ــر  ــی ت ــوو هێزەكان ــۆ هەم ــتانەوە ب كوردس

بــە هەمــوو شــێوەیەک بانگهێشــت بكەیــن، 

بــاوەڕ بکــەن دەیــان هێنــدەی حیزبێكــی تــر 

ــتان  ــی كوردس ــی دیموكرات ــتی پارت بانگهێش

دەكەیــن، بــەاڵم هــەر نایــەن، ئێمــە دە 

جــار لــە پارتــی دیموكراتــی كوردســتان 

دەپرســین، بــەاڵم یــەك جــار دێیــن بــۆ 

كورســتان،  نیشــتیمانیی  یەكێتیــی  الی 

بۆچــی بتوانــم ڕاســتەخۆ بچــم بــۆ الی 

لــە  جــار  دەیــان  بــەاڵم  خــان،  هێــرۆ 

پارتــی دیموكراتــی كوردســتان بپاڕێمــەوە 

هــەر نەتوانــم مەســعود بارزانــى ببینــم... 

پێشــوەخت  دەبێــت  كێشــەیەكە،  ئەمــە 

مــن  ڕای  بــە  بكەیــن.  ئــەوە  باســی 

وایــە،  پێیــان  هــەن  هــاوڕێ  هەندێــك 

كۆنگــرەی نەتەوەییــی كوردســتان گۆڕەپانــى 

ــر مەیدانــی  ــە، لەكاتێكــدا نەخێ دادگاییكردن

دیالۆگــە، ئێمــە دەمانەوێــت كــورد كــۆ 

ببێتــەوە بــۆ ئــەوەی گفتوگــۆ بخەینــە پێــش، 

گفتوگــۆ بــۆ ئــەوەی بپرســین ئێمــە بۆچــی 

ســوپایەکی نیشــتیمانیمان هەبێــت، یــان بــۆ 

دەبێــت میدیایەكــی ســەربەخۆمان هەبێــت، 

بۆچــی بایــەخ بــە كچــان و كوڕانــی خۆمــان 

ــان  ــی ژن ــە ئازادی ــەخ ب ــن، بۆچــی بای بدەی

ــدار  ــەدا بەش ــەو دیالۆگ ــەوەی ل ــن، ئ بدەی

نەبێــت، ناتوانێــت پشــكی خــۆی بەرەوپێش 

بەرێــت، هۆیــەك نییــە بــۆ ئــەوەی بەشــدار 

نەبێــت، دەتوانرێــت لــەو دیالۆگــەدا باســی 

هــەر شــتێك، كــە دەتەوێــت بكەیــت، 

نایــەت  كــە  ڕێكخراوێــك  ئــەوە  لەبــەر 

ــمانەی  ــەو دروش ــەر ئ ــە بەرانب ــتگۆ نیی ڕاس

بــەرزی كردوونەتــەوە. ئێمــە دامــان نەنــاوە 

كــە دەبێــت فــان ڕێكخــراو باســی بابەتێــك 

باســی  تــر  ڕێكخراوێكــی  یــان  بــكات، 

بابەتێكــی تــر بــكات، هەمــوو ڕێكخــراوەكان 

شــێوەیەك  هــەر  بــە  هەیــە  بۆیــان 

بیانەوێــت، باســی هــەر بابەتێــك بكەن، كە 

دەیانەوێــت، لــەو ڕوەوە ئــەو ڕێكخراوانەی 

نەتەوەییــی  كۆنگــرەی  وایــە،  پێیــان 

گۆڕەپانــى دادگاییكردنــە، دەبێــت لــەوە تــێ 

بگــەن، كــە گۆڕەپانــی دادگاییكــردن نییــە، 

گــەل ئــەو کارە دەکات، گــەل لــە یەكێتــی و 

پارتــی یــان لــە پارتــی كرێكارانی كوردســتان 

یــان لەوانــی تــر دەپرســێتەوە، واتــە ئێمــە 

پالتفۆرمێكــی دادگاییكــردن نییــن، تــرس لــە 
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دڵــی هەندێــك الیەنــدا هەیــە، پێیــان وایــە 

ئەگــەر بەشــداریی كۆنگــرەی نەتەوەییــی 

كوردســتان بكــەن، لێیــان دەپرســین بــۆ 

نموونــە 7ملیــۆن دۆالر لــە كوێیــە؟ بــۆ 

باشــووری کوردســتان خاوەنــی ئــەوە نییــە، 

ــە  ــم وای ــە؟ پێ ــۆ وای ــەوە ب ــە و ئ ــان ئەم ی

بیــر لــەو پرســیارانە دەكەنــەوە زیاتــر، وەك 

لــەوەی دیالۆگێكــی دیموكراتــی دەبەینــە 

دیالۆگــی  لــە  خۆدزینــەوە  پێشــەوە، 

دیموكراســیی تەندروســت نییــە.

هێــزەكان،  تێڕوانینــی  *ســەڕەرای 
دەرەوەی  لــە  نــادەن  هــەوڵ  بــۆ 
كۆبوونەوەكانــی كەنەكــە، بــۆ نموونــە 
خۆرهەاڵتــی  هێزەكانــی  لەگــەڵ 
بــۆ  خاڵێــک  چەنــد  كوردســتاندا، 
چارەســەركردنی قەیرانــەكان، بــە هەنــد 

هــەوڵ  لەوانــە  یەكێــك  وەربگــرن، 
بــدەن هاوپەیمانییــەك پێــك بهێنــن 
بــۆ ئــەوەی بــە یەكــەوە هەماهەنــگ 
ئێــوە  بــۆ  كارەكــە  كاتــە  ئــەو  بــن، 
ئاســانتر دەبێــت؟ خاڵــی دوەم هــەوڵ 
تێڕوانینــە  ئــەو  جیاوازیــی  بــدەن 
ــن،  ــمی بناس ــەن بەڕەس ــلبییانەی ه س
کــە لــە نێــوان پــژاك لــە الیــەک و 
كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی 
حیزبــی  و  ئێــران  كوردســتانی 
ئێرانــدا  کوردســتانی  دیموکراتــی 
لــە الیەکــی تــردا هــەن، كــە پێیــان 
ــە  ــە ل ــژاك داتاشــراوی پەكەكەی ــە پ وای
هــەوڵ  بــۆ  کوردســتان؟  خۆرهەاڵتــی 
ــی  ــە و ناکۆکی ــە دەرەوە کێش ــادەن ل ن
خۆرهەاڵتــی  هێزانــەی  ئــەو  نێــوان 

كوردســتان چارەســەر بكــەن، ئــەو كاتــە 
ڕەنگــە كارەكــە بــۆ ئێــوە ئاســانتر بێــت، 
كــە بێنــە نــاو كۆنگــرەی نەتەوەیییەوە؟
ئــەو  زۆر  ئێمــە  ڕەشــید:  د.ڕێبــوار 
کارە دەکەیــن بــەاڵم بــەوە ڕازی نییــن، 

ــتێكی  ــتان ش ــی كوردس ــرەی نەتەوەیی كۆنگ

ــەدی  ــە ئەحم ــتە ك ــان ش ــە، هەم ــوێ نیی ن

ــان  ــد، داوای ــدار، بێكــەس... هت ــی، دڵ خان

كــردوە، جیاوازیــی ئێمــە و ئــەوان لــەو 

ئێمــە  ئێســتا  كــە  ئەوەیــە،  ســەردەمەدا 

ڕێكخراوێكیــن هێــز و دەســەاڵتی زیاترمــان 

هەیــە، دەتوانیــن پشــت بــە هێــزی ســەدان 

هــەزاری لــە كچــان و كــوڕان ببەســتین، 

جیاوازیــی ئێمــە ئەوەیــە، بەڕێكخــراوی كار 

دەكەیــن، ئەگینا بیری كۆنگــرەی نەتەوەییی 

كوردســتان بیرێكــی كۆنــە، ئێمە لــەو ڕوەوە 

دیمەنێکی کۆنگرەی ڕاوێژکاری کەنەکە
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ــەاڵم  ــن، ب ــەكان زۆر خەریكی ــەڵ حیزب لەگ

ــن،  ــەكان بڕوانی ــژووی حیزب ــە مێ ــەر ل ئەگ

ــەرنەكەوتوون،  ــۆ س ــن ب ــە دەزانی ــەو كات ئ

خــۆ ئــەو كاتــە كــورد كۆنگــرەی نەتەوەییــی 

ــی  كوردســتان و تەنانــەت پارتــی كرێكاران

نێــوان  لــە  خــۆ  نەبــوە،  كوردســتانیش 

یەكێتیــی نیشــتیمانیی كوردســان و پارتــی 

ــە كێشــەی  ــی كوردســتاندا، پەكەك دیموكرات

ــتان  ــی كوردس ــرەی نەتەوەیی ــوە، كۆنگ نەب

كێشــەی نەبــوە، بــۆ نموونــە پێوەندیــی 

بــە هەبوونــی ئــەو حیزبانەیشــەوە نییــە 

وەک حیــزب، چونكــە زۆر نۆرماڵــە لــە 

كۆمەڵگایەكــی گــەورەی وەك كوردســتان، 

هەبێــت،  جیــاواز  ئایدیۆلۆژیــای  خــاوەن 

مــن بــەش بــە حاڵــی خــۆم، بــە شــانازی و 

ــم،  كەلتوورێكــی باشــی پێشــكەوتنی دادەنێ

و  پارتــی  و  نیشــتیمانى  یەكێتیــی  كــە 

هــەن...  تــر  حیزبێکــی  هــەر  كۆمەڵــە 

ــە قەناعەتێــك،  ــەوان بگەن بــەاڵم دەبێــت ئ

كــە ملمالنێــی ئایدیۆلــۆژی نابێــت هــەر 

ــە  ــت، یاخــوود ل ــدار بكرێ ــزی چەك ــە هێ ب

ــۆت  ــۆ خ ــز ب ــدا هێ ــی خەیاڵ ــاو دونیایەك ن

دروســت بكەیــت، بــۆ نموونــە مــن لەگــەڵ 

ــی  ــێ 80% خەڵك ــتووم دەڵ ــك دانیش الیەنێ

لەگەڵدایــە، بــێ ئــەوەی زهنیەتــی واقعیــی 

ــت،  ــك هەبێ ــەوەی ئامارێ ــێ ئ ــت، ب هەبێ

تــۆ ناتوانیــت قەناعەتیــان پــێ بكەیــت، 

ــی هەمــوو  ــن هاوڕێیان ئێمــە هــەوڵ دەدەی

حیزبێــک ڕێــگا بــدەن كــە لــە مەیدانــی 

ببینیــن،  توانایــان  و  هێــز  دیموكراســیدا 

پێشــوەخت ئــەو هێزانــە بڕیــار نــەدەن، 

لــە  ئەوەندەیــە،  ئــەوان  هێــزی  كــە 

هەڵبژاردنەكانــدا كارێكــی ئــازادە بزانیــن 

پارتــی و یەكێتــی چەنــد دەنــگ بــە دەســت 

دەهێنــن، واتــا هەڵبژاردنێكــی خاوێــن و 

پــاك و بێگــەرد، بــۆ نموونــە كەمبوونــەوەی 

هیــچ  حیزبــە،  دوو  ئــەو  كورســییەكانی 

بــۆ  مــن  ڕێــزی  بــە  ســەبارەت  شــتێك 

خەباتــی یەكێتــی و پارتــی ناگۆڕێــت، بــەاڵم 

ــە ســەر خەڵــك  دەســەاڵتی لــەو شــێوەیە ل

دەگۆڕێــت، دەبێــت ئــەو هاوڕێیانــە بگەنــە 

جــۆرە تێگەییشــتنێكی مێژوویــی دیالەكتیكی 

بەرپرســیارێتیی  و  حیــزب  مێــژووی  لــە 

كەموكورتیــی  ئەوانــە  بــەاڵم  حیــزب، 

كۆنگــرەی نەتەوەییــی كوردســتان نییــن.

 

* وەک ئامانجێکــى کۆنگــرەی نەتەوەیى، 
کۆمیســیۆنێکى  نــەداوە  هەوڵتــان 
یــان  بکــەن،  دروســت  ڕاگەیانــدن 
ســەربەخۆی  میدیایەکــى  کەنەکــە 
ــک  ــە خەڵ ــتکردن ل ــۆ گوزارش ــت ب هەبێ
و هێــز و الیەنــە سیاســییەکان؟ یــان 
ســوپاى  دروســتکردنى  لــە  بیرتــان 
وەک  کوردســتان  گەلــى  ڕزگاریــى 
ــە  ــەوە، ل ــەربازى نەکردوەت ــى س هێزێک
بەرانبــەر هەمــوو ئــەو مەترســییانەى 
هــەن، ئەگــەر ســوپایەکى لــەو شــێوەیە 
هەبێــت، دەتوانێــت لــە کارەســاتى وەک 
ــێ و کەرکــووک، دەوری  ــن، کۆبان عەفری
هەبێــت،  ڕزگارکەرانــەی  و  بەرگــری 
ــەو  ــان کۆمیســیۆنێکى دیبلۆماســى ل ی
هێزانــە پێــک بێــت و بتوانــن دەنــگ 
و خواســتى گەلــى کوردســتان باشــتر 
و  دانوســتان  مێــزى  ســەر  بخەنــە 

نێودەوڵەتــى؟  کۆمەڵگــەی 
 د.ڕێبوار ڕەشــید: هەوڵمان داوە و هەوڵ 
دەدەیــن و بــەو ئاڕاســتەیە دەچین و 100% 

ســەرکەوتوو دەبیــن، بــەاڵم دەمانەوێــت 

بۆچی بتوانم ڕاستەخۆ 
بچم بۆ الی هێرۆ خان، 
بەاڵم دەیان جار لە پارتی 
دیموكراتی كوردستان 
بپاڕێمەوە هەر نەتوانم 
مەسعود بارزانى ببینم... 

“
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بشــکێنین،  پاتێرکاڵییــە  تێگەییشــتنە  ئــەو 

ــى  ــوان حیزبەکان ــە نێ ــدى ل ــە زۆر بەتون ک

ئێمــەدا هەیــە، ئــەو تێگەییشــتنەى هــەر لــە 

ــە  ــەدەوە هاتوەت ــا و محەم ــا و مووس عیس

ــوورى دەســەاڵتەوە،  ــاو تێگەییشــتنى کەلت ن

بــەوەى کــە موڵــک ســەرەتا هیــی خودایــە 

و پاشــان هیــی ئــەو کەســەیە کە دەســەاڵتی 

ــارە پێشــتر  ــى ئێمــە و دی ــە، حیزبەکان هەی

لــە  دەســەاڵت  و  ئەورووپــا  حیزبەکانــى 

ئەورووپایــش هــەر وا بــوە، تێگەییشــتنێکى 

پاتێرکاڵییــان هەبــوو بــۆ موڵــک و ســامان، 

ئــەوەى لــە پاوانــى ئەوانــدا بێــت بــە هیــى 

ــنگەریى  ــەرەتاى ڕۆش ــن، س ــى دەزان خۆیان

ڕێنیســانس لــە ئەورووپــا ئــەو تێگەییشــتنەى 

شــکاند، موڵــک و ســامانى خەڵکــى لــە ژێــر 

دەســەاڵتى پاشــا و پاپــا و ســەرۆکدا هێنایــە 

ڕێنیسانســییە  تێگەییشــتنە  ئــەو  دەرەوە، 

پێویســتە لــە نــاو کوردســتان و لــە دونیــای 

ــگات  ــێ ب ــک ت ــە حیزبێ ــدا، ک خۆرهەاڵتیش

دەســەاڵتى سیاســى تەنهــا لــە قۆناغێکــی 

ــە حیزبێکــى  ــەت ب ــە ئەمان ــە و ب تایبەتیدای

نەتەوەیــەک  کــە  دەدرێــت،  سیاســیى 

کــە  یاســایەى  و  ڕیســا  ئــەو  پێــى  بــە 

هەیــە بەڕێــوەی ببــات، ئــەو دەســەاڵتە 

ئەمــە  بکرێــت،  دەستاودەســت  دەبێــت 

تێگەییشــتنێکە لــە نــاو کــۆى الیەنەکانــدا 

هەیــە، لــە پراکتیکــى کەلتووریــدا دەیبینین، 

باشــوورى  لــە  ژنکوشــتن  نموونــە  بــۆ 

ــە،  ــەوە وای کوردســتان کــە وەک ئاوخواردن

برایــەک دەتوانێــت خوشــکى خــۆى بکوژێت 

ــێ  ــى ل ــە گوێ ــت ک ــە بڵێ ــەوەى، ک لەبەرئ

نەگرتــم، دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو تێگەییشــتنە 

کۆنگــرەی  وەک  ئێمــە  پاتێرکاڵییــە. 

نەتەوەییــى کوردســتان تێگەییشــتووین لــەو 

کارانــە و هــەوڵ دەدەیــن بــە پڕۆســەیەکى 

لــە  هاوڕێیانــە و هاونیشــتیمانییانە دوور 

زەبروزەنــگ ئــەو پێشــکەوتنانە بــە دەســت 

ــن. بهێنی

ــی  ــە کارەکان ــەرنجدان ل ــە س ــوە ب * ئێ
پێشــتریش  کۆنگرەیەتــان،  ئــەم 
یــان  قەرەهەنجیــر  کۆبوونــەوەى 
کۆبوونــەوەى  بەنیــازن  کەرکــووک، 
ــداى  ــت و ئەجێن ــوێ بێ ــە ک ــوو ل داهات
کارەکانــى داهاتووتــان چییــە ســەبارەت 
ــتان و  ــیى کوردس ــى سیاس ــە بارودۆخ ب

هــەر چــوار پارچــە؟ 
ــە  ــەو کۆنفرانســەى ل ــوار ڕەشــید: ئ د.ڕێب
ــترا، بەشــێک  ــردوودا بەس ــد ڕۆژى ڕاب چەن

بــوو لــە پالنــى ئاســاییى ئێمــە، واتــا پالنێکى 

نائاســایى نەبــوو لــە پڕێکــدا لەبــەر دۆخــى 

باشــوورى کوردســتان پاش ڕیفراندۆم و ئەو 

ــى  ــن و پێوەندی کارەســاتەى ئێســتاى عەفری

بەوانــەوە نەبــوو، بەشــێک بــوو لــە پالنــى 

ــە  ــە ک ــى ئێم ــە پالن ــایى، بەشێکیشــە ل ئاس

ڕاوێژێکــى نەتەوەییــی سەرتاســەرى بکەیــن، 

کــە وامــان دانــاوە زیاتــر لــە هــەزار کــەس 

ــە چــوار پارچــەى کوردســتان بانگهێشــت  ل

ــادەکارى  ــن ئام ــەوەى بتوانی ــۆ ئ ــن، ب بکەی

ــۆ کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــى ســاز بکەیــن.  ب

ئێمــە وەک کۆنگرەی نەتەوەییى کوردســتان 

ئامانجەمــان  ئــەو  ڕێکخــراوە  ئــەو  وەک 

لەبــەر دەســتدایە، ئێمــە وەک کۆنگــرەی 

ــان وا  ــز پێم ــتان هەرگی ــى کوردس نەتەوەیی

نییــە، ئــەم کۆنگرەیە وەک ڕێکخراو شــتێکى 

پیــرۆزە، پێمــان وایــە ڕێکخســتنێکە بــۆ 

ئــەوەى کــە کارێــک بــکات دەتوانێــت فــۆڕم 

هاوڕێیانــى  بگۆڕێــت.  ناوەڕۆکەکــەى  و 

حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران و هاوڕێیانــى 

تــر ئاماژەیــان بــە خەباتــى چینایەتــى داوە، 

ــە  گەلێکــى تەندروســت گەلێــک بیەوێــت ل

ئاینــدەدا بــژى، دەبێــت لــە مافــى چینایەتــى 

بپارێزێــت، ڕێــز لــە کرێــکار و جوتیــارى 

ــایى  ــى ئاس ــت ژیان ــت و دەبێ خــۆى بگرێ

لــە ئاســتێکدا بێــت، مــرۆڤ بــە سەربەســتى 

ــوو  ــرۆڤ برســی و تین ــژى، م ــە ب و ئازادان

خەباتــى  و  کار  ئەمانــە  لەبــەر  نەبێــت، 

ــوارى  ــە ســەر ب ــت ل ــەردەوام دەبێ ئێمــە ب

زۆر جیــاواز، کــە کاتێــک بەتایبەتــى باســى 

بــوارى نەتەوەیــى دەکەیــن، مەبەســتمان لە 

بزووتنەوەیەکــى ناسیۆنالیســتیى بەرتەســک 

کوردســتان  دەمانەوێــت  ئێمــە  نییــە، 

ــت.  ــک بێ گوڵزارێ

بــۆ  چییــە  تــۆ  قســەى  دوایــن   *
کەنەکــە،  کارەکانــى  ســەرکەوتنى 
و  ئێــوە  هەوڵــى  و  پەیــام  دواییــن 
چییــە؟  داهاتووتــان  بەرنامەکانــى 
دەســەاڵتى  ڕەشــید:  ڕێبــوار  د.   
حیزبــى مافێکــى خودایــی نییــە درابێــت 

لــە  ئەمانەتێکــە  بەڵکــوو  حیــزب،  بــە 

ــی  ــە حیزبێک ــەل ب ــەاڵتدا گ ــى دەس پێوەندی

دەبەخشــێت، ڕێــز لــەو ئەمانەتــە و گەلــى 

خۆیــان بگــرن، بزانــن، گــەل پێویســتى بــە 

بــۆ  دادوەرە  تەندروســت و  ئیرادەیەکــى 

ــژى،  ــەوەى ب ــە ویژدان ــت ب ــەوەى بتوانێ ئ

ــەوە  ــە یەک ــتان ب ــى کوردس ــوادارم گەل هی

زیاتــر کار و خەبــات بکــەن، دڵنیــام هەمــوو 

بــە یەکــەوە ســەر دەکەویــن، هیــوادارم بــە 

ــن و  ــن بکەی ــە عەفری ــگیرى ل ــەوە پش یەک

بــەردەوام بیــن. 

 



د. کامەران بەروارى

سەرۆکى بەرەى 
دیموکراسیى گەل 

)بەدەگە(

بۆ کۆنگرەیى نەتەوەیى بانگهێشتى فەرمیمان بۆ 
مەسعوود بارزانى،  نێچیرڤان بارزانى و مەکتەبى 

سیاسیى پارتى ناردوە، بەاڵم ئامادەنەبوون

چاوپێکەوتنی: کەیوان عومەر
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کــە  ڕاوێژکارییــەدا،  کۆنگــرە  لــەو   *
بەڕێوەبەریــى  دەســتەى  لــە  ئێــوە 
بارودۆخەکەتــان  بەگشــتى  بــوون، 
چــۆن بینــى؟ ئێمــە بینیمــان، هەندێــک 
هێــزى بنەڕەتــى لــە باشــوور ئامــادە 
نەبــوون، بەتایبــەت پارتــى دیموکراتــى 
ــەى  ــە هۆکارەک ــان وای ــتان، پێت کوردس
تەکنیکــى بــوو، یــان ئــەو ڕەخنانــە بــوو 
کــە پارتــى هەیەتــى، لەگــەڵ ئەوەیشــدا 
بەشــدار  الیەنــەکان  زۆرى  بەشــێکى 
ــە  ــە کۆنگرەک ــوون، بەگشــتى چــۆن ل ب
ــان  ــگاى ڕەزامەندیت ــا جێ ــن؟ ئای دەڕوان

ــوو؟ ب
ــن  ــڕواى م ــە ب ــەروارى: ب ــەران ب د. کام
بەرزکردنــەوەى دروشــمی، بــە یەکێتیــى 

ــت،  ــرکارى دێ ــە داگی ــى ب ــى کۆتای نەتەوەی

بەســە بۆ ئەوەى هەموو کورد کۆ بکاتەوە، 

ــوورى  ــایەتیى باش ــە 300 کەس ــر ل ــە زیات ک

کوردســتان و زۆربــەى پارتــە سیاســییەکانی 

ــرۆز  ــر دروشــمێکى وا پی ــە ژێ کوردســتان ل

کــۆ ببنــەوە بــۆ بەرژەوەندیــى یەکێتیــى 

ــە  ــى کوردســتان و پەیامێــک دژ ب نەتەوەیی

ــزب  ــوو حی ــتان. هەم ــى کوردس داگیرکەران

ــازادن  و هێــزى و الیەنەکانــی کوردســتان ئ

ــرن،  ــان نەگ ــە(دا جــێ بگــرن ی ــە )کەنەک ل

هــاوکارى لەگــەڵ )کەنەکــە( بکــەن یــان 

ــورد  ــوو ک ــى هەم ــە( ماڵ ــەن، )کەنەک نەیک

و کوردســتانییان و پێکهاتــەى نەتەوەییــى 

سیاســى، ئایینــى، نــەژادى، کەلتوورییــە لــە 

کوردســتان و هــەر شــوێنێک: ئەفغانســتان، 

ــۆڤیەت و  ــى س ــا، یەکێتی ــتان، ئەفریق پاکس

کــوردی لــێ هەبێــت و خۆیــان بــە خاوەنــى 

خاکــى کوردســتان بزانــن، هەڵبەتــە پارتــى 

دیموکراتــى کوردســتان حیزبێکــى گەورەیــە 

باشــوورى  لــە  ســەرەکییە  پارتێکــى  و 

کوردســتاندا، ئەمــڕۆ هەمــوو ســەرۆکایەتى 

ــەرۆکایەتیى  ــتاندا: س ــوورى کوردس ــە باش ل

پەرلەمــان حکوومــەت لــە ژێــر دەســتى 

ئــەو پارتەیــە، لەبــەر ئــەوە نــە لــە باکــوور 

نــە لــە باشــوور و خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا، 

ڕۆژێــک لــە ڕۆژان )کەنەکــە( هیــچ حیــزب 

ڕێکخراوێکــى  و  الیەنێــک  و  هێــز  و 

کوردســتانى پەراوێز نەخســتوە و پشــتگوێى 

پارتــى دیموکراتــى  بەتایبــەت  نەخســتوە 

کوردســتان، بــەردەوام هــەر چــى کۆنگــرە 

کردوومانــە  ئێمــە  کــە  کۆنفرانــس،  و 

کــردوە،  پارتیمــان  فەرمیــى  بانگهێشــتى 

ــۆ  ــان ب ــتى فەرمیم ــش بانگهێش ــەم جارەی ئ

مەســعوود بارزانــى و نێچیرڤــان بارزانــى 

نــاردوە،  پارتــى  سیاســیى  مەکتەبــى  و 

بــەاڵم ئامادەنەبوونــى ئــەوان پێوەندیــى بــە 

خۆیانــەوە هەیــە، کــە تا چەنــد باوەڕیان بە 

یەکێتیــى نەتەوەیــى هەبێــت یــان نەبێــت، 

بــەاڵم ئەگــەر کەماســییەک یــان الوازییــەک 

هەبێــت، بێگومــان ئــەوە لــە ئامادەبوونــى 

شــێوەیەدا  لــەو  کۆنفرانســى  و  کۆنگــرە 

ــردن  ــگاى گفتوگۆک ــە جێ ــە دەبێت ــەو بابەت ئ

هەندێــک  ئەنجامێــک،  دەگەینــە  و 

گفتوگۆمــان لــە ســەر ئــەو بابەتانــە کــرد و 

ئەرێنــى بــوون، ئێســتا پێمــان خۆشــە ئــەم 

کۆنفرانســە لــە هەولێریــش ســاز بکرێــت و 

ــن. ــدار ب ــدا بەش ــەکان تێی ــوو الیەن هەم

* هەموومــان هەســت بــەو گرفتانــە 
دەمانەوێــت  ئێمــە  دەکەیــن، 
حیزبــەکان لــە یــەک نزیــک ببنــەوە، 
وەک  دەدا،  ڕوو  جیابوونــەوە  کەچــی 
دواتــر  و  گــۆڕان  جیابوونــەوەى 
هاوپەیمانــى لــە یەکێتــى، جیابوونەوەى 
لــە  کوردســتان  دیموکراتــى  حیزبــى 

)کەنەکە( هیچ حیزب و هێز 
و الیەنێک و ڕێکخراوێکى 

کوردستانى پەراوێز 
نەخستوە و پشتگوێى 

نەخستوە بەتایبەت پارتى 
دیموکراتى کوردستان

“
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حیزبــى دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران 
حیزبــى  لــە  شۆڕشــگێڕ  کۆمەڵــەى  و 
ــی  ــی ناکۆکی ــەڵ بوون کۆمۆنیســت لەگ
ئــەو  ئەنەکەســە،  و  پەیــەدە  نێــوان 
چــۆن  تــۆ  بۆچوونــى  بــە  کێشــانە 
کاتێکــدا  لــە  دەکرێــن؟  چارەســەر 
ــاو  ــە ن ــەوە ل ــە یەک ــک ب ــد حیزبێ چەن
گوتارێکــى  نەتوانــن  پارچەیەکــدا 
یەکگرتــوو بەرهــەم بهێنــن، بــۆ نموونە 
کۆمەڵێــک  کاتێــک  خۆرهــەاڵت  لــە 
حیــزب ناتوانــن بــە یەکــەوە بــەرە و 
هاوپەیمانێتییەکــى کوردســتانى پێــک 
ــوو  ــەو هەم ــن ب ــۆن دەتوان ــن، چ بهێن
جیــاوازى و کێشــانە هەیانــە بێنــە نــاو 
ــى  ــەوە و گوتارێک ــرەی نەتەوەییی کۆنگ
کــوردى بەرهــەم بهێنــن، دەبێــت پێــش 
چارەســەر  خۆیــان  کێشــەکانى  ئــەوە 
بکــەن، بــە بۆچوونــى تــۆ جیاوازیــى 

نێــوان هێــزە سیاســییەکان، گرفتــى 
گــەورەى بــەردەم چارەســەرى پرســى 
ــە  نەتەوەیــى و یەکگوتاریــى کــورد نیی

لــە نــاو )کەنەکــە(دا؟ 
بەدڵنیایییــەوە  بــەروارى:  کامــەران  د. 
کــورد،  ســەرنەکەوتنى  هــۆکاری 

دروســتنەبوونى یەکێتیــى نەتەوەییــى کورد، 

دروســتنەبوونى یەکێتییەکــى سیاســى لــە 

نێــوان پارتــە سیاســییەکانى کوردســتاندا هەر 

پارتــە سیاســییەکانی کــورد خۆیانــن، لەبــەر 

هەموویــان  سیاســییەکان  پارتــە  ئــەوەى 

هەوڵیــان نــەداوە بــۆ دروســتبوونى ئــازادى 

بــۆ کــورد و کوردســتان، بەڵکــوو زۆر جــار 

تاکەکەســى، حیزبــى،  بــۆ بەرژەوەندیــى 

ناوچەیــى و بنەماڵەیــی دروســت بــوون، 

لــە  دەرەکــى  دەســتى  جــار  زۆر  یــان 

ــان  ــە و پڕچەکردنی ــەو حیزبان جوواڵندنــى ئ

و سیاســەت و ســتراتیژیەتیاندا هەیــە، ئەمــە 

بوەتــە هۆکارێــک ئــەو پارتــە سیاســییانە 

ڕێــک نەکــەون. گرینگــى و ســەرکەوتنى 

)کەنەکــە( لەمەدایــە، یەکێتیــى سیاســى لــە 

نێــوان پارتــە سیاســییەکانی هــەر پارچەیــەک 

دروســت بکەیــن و لەگــەڵ کەســایەتییەکاندا 

گرێــی بدەیــن، پاشــان یەکێتیــى پارچــە 

و  جیــا  حیزبــى  یەکێتیــى  جیــاوازەکان، 

پــڕۆژە و بەرنامــەى جیــاواز لە نــاو یەکێتیى 

ــن. ئەگــەر هــزر  ــى دروســت بکەی نەتەوەی

و بیــر و بۆچوونــى جیــاواز، پێشــنیار و 

فیکــر و فەلســەفەى جیــاواز هەمــوو ئەمانــە 

نەتەوەیــى،  یەکێتیــى  خزمەتــى  بخەینــە 

لــەو بڕوایــەدام ئەگــەر پارتــە سیاســییەکانى 

کوردســتان لەگــەڵ خۆیــان و میللەتەکەیــان 

ــە  ــن بگەن ــە دەتوان ــەو کات ــن، ئ ــتگۆ ب ڕاس

ــتە  ــوو، ڕاس ــى یەکگرت ــڕۆژە و پڕۆگرامێک پ

ناکرێــت پارتــە سیاســییەکانى کوردســتان 

شاندی کەنەکە
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نابێــت هەموویــان  ببنــە یــەک حیــزب، 

ــەن،  ــش بک ــا ئی ــەک ئایدیۆلۆژی ــەر ی ــە س ل

ئیســالمى،  ئایدیۆلۆژیــى  ئــەوەى  لەگــەڵ 

دیموکــرات،  سۆســیال  سۆســیالیزم، 

دیموکراســى، ئایدیۆلۆژیایەکى وەک پەکەکە 

لــە  ڕەوایــە  تــر  هێزەکانــى  هەمــوو  و 

کوردســتان هەبــن، بــەاڵم ڕەوا نییــە، ئــەو 

بیروبۆچــوون و ئایدیۆلۆژیایانــەى هەیانــە 

نەیانخەنــە خزمەتــى میللەتــى کــوردەوە، 

چونکــە ئێمــە وەک )کەنەکــە( نەخشــەى 

ســتراتیژى یەکێتیــى نەتەوەییــى کوردســتان 

لــەوەدا  نەخشــەیە  ئــەو  و  دەزانیــن 

ــە ســەر ئاســتى  بەرجەســتە دەبێــت، کــە ل

ســتراتیژى و جیهانــى، کــورد دەگەیەنێت بە 

یــەک، دەتوانیــن لــە ســەر خاڵــى ســتراتیژى 

ڕێکەوتــن  )کەنەکــە(  بکەیــن،  ڕێکەوتــن 

لــە ســەر یەکڕیزیــى خەڵکــى کوردســتان 

سیســتمێکى  داواکاریــن  ئێمــە  دەکات، 

سیاســى و ئیــدارى لــە کوردســتانى گــەورە 

و پارچەکانــى تــر بــە بــێ هیــچ مەرجێــک 

دەکات  داوا  )کەنەکــە(  ببێــت،  دروســت 

دیبلۆماســیەتى کوردســتان لــە ســەر ئاســتى 

جیهانــى بەیەکگرتوویــی کار بــکات، هەمــوو 

حیزبــەکان بــە یەکەوە دیبلۆماســیەت بکەن، 

ــە ســەر بارودۆخــى ئێســتاى  ــە ل ــۆ نموون ب

یەکگرتوویــى  دیبلۆماســیەتێکى  عەفریــن 

کوردســتانى هەبێــت، یــەک کــەس بــە ناوى 

ــییەکانى چوارپارچــەى  ــە سیاس ــوو پارت هەم

کوردســتان لێــدوان بــدات، بەرقەرارکردنــى 

ــاو  ــە( لەن ــۆ )کەنەک ــاى دیموکراســى ب بنەم

پارتــە سیاســییەکان و سیســتمى سیاســیدا 

گرینگــە، بــۆ نموونــە بارودۆخــى ئابووریــى 

)کەنەکــە(  بــۆ  کوردســتان  دارایــى  و 

ــتا  ــەى ئێس ــەو ئابووریی ــەر ئ ــە، ئەگ گرینگ

لــە باشــوورى کوردســتاندا هەیــە بچێتــە 

کاتــە  ئــەو  نەتەوەیــى،  خەزێنەیەکــى 

پارچــەى  چــوارى  هــەر  دەمانتوانــى 

ــە ماوەیەکــى کەمــدا ڕزگار  کوردســتانمان ل

ــتانى  ــکرێکى کوردس ــەر لەش ــە، ئەگ بکردای

ئەمــڕۆ هەبوایــە، کەرکــووک تووشــى ئــەو 

کارەســاتە نەدەبــوو، ئــەوەى لــە کەرکــووک 

بــە  دا،  ڕووی  کوردســتان  باشــوورى  و 

هــۆى نەبوونــى لەشــکرێک و ئاساییشــێکى 

سیاســیى  حیزبێکــى  و  یەکگرتــوو 

یەکگرتــوەوە بــوو، ئەگــەر ئێمــە دادگایەکــى 

ــۆ  ــە، ب ــتیمانیمان هەبوای ــى و نیش نەتەوەی

نموونــە هــەر حیزبێکــى سیاســی لــە هــەر 

نەیاندەتوانــى  کوردســتان  چوارپارچــەى 

خیانــەت لــە نەتــەوە و کــورد و کوردســتان 

بفرۆشــن،  کوردســتان  خاکــى  و  بکــەن 

ئەگــەر میدیایەکــى کوردســتانیمان هەبوایــە، 

لە چاوەڕوانی دەرکەوتنی ئاسۆدا
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ئــەو کاتــە هەندێــک لــە میدیــا کوردییــەکان 

و  نەدەکــرد  شــەڕیان  یەکتــر  دژى  لــە 

یەکتریــان بــە خیانەتــکار لــە قەڵەم نــەدەدا، 

ــیى  ــتوورێکى دیموکراس ــورد دەس ــەر ک ئەگ

لــە  کاتــە  ئــەو  هەبوایــە،  کوردســتانیى 

ــە  ــە یەکێــک ل ــان ل باشــوورى کوردســتان ی

پارچەکانــى کوردســتان جیــاوازى لــە نێــوان 

ــتاندا  ــییەکان کوردس ــە سیاس ــەى الیەن پارچ

دروســت نەدەبــوو، بــۆ نموونــە ئەگــەر 

کۆمەڵێــک  کوردســتان  خۆرهەاڵتــى  لــە 

پارتــى سیاســى کــۆ ببنــەوە و دەســتوورێکى 

دیموکراســى بــۆ خۆیــان بنوســن، ئــەو کاتــە 

ــا ئێســتا  ــت، هەت ــاوازى نامێنێ کێشــە و جی

ــە(  ــە )کەنەک ــەرەکییە ک ــى س ــەوە خاڵێک ئ

کەنەکــە  کەنەکەیــە و هەمیشــە  کارى  و 

بــە بــڕوا و ئیرادەیــە، یەکێتیــى نەتەوەیــى 

دەبێــت لــە ســەر هەمــوو جیاوازییــەک 

چونکــە  بێــت،  دروســت  ڕادەى  بــە 

نیشــتیمانى  و  نەتەوەیــى  بەرژەوەندیــى 

جوواڵنــەوەى  وەک  )کەنەکــە(  وەک 

ئازادیــى کوردســتانى وەک میللەتــى کــورد، 

نیشــتیمانیی  و  نەتەوەیــی  بەرژەوەندیــی 

ئێمــە وەك كەنەكــە، وەك جوواڵنــەوەی 

جوواڵنــەوەی  وەك  كوردســتان  ئازادیــی 

كــوردی، ئێمــە بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی و 

ــێك  ــی شەخس ــە قوربانی ــتیمانی ناكەین نیش

یــان بنەماڵــە و حیزبێــك.

نموونــە  بــە  خۆرهەاڵتــم  *باســی 
لــە  ناکۆکییــە  ئــەم  هێنایــەوە، 
نموونــە  بــە  هەیــە،  خۆرئاوایــش 
ــەدە،  ــە و پەی ــوان ئەنەكەس ــی نێ گرفت
پشــتیوانیی پارتــی لــە )ئەنەكەســە( بــۆ 
دروســتكردنی دوو ئاساییش و دوو هێز. 
ئەگــەر كێشــە و جیاوازیــی نێــوان پارتی 

و پەكەكــە لــە ســەر خۆرئــاوا و باكــوور 
ــان  ــت، ی ــەر بكرێ ــووریش چارەس و باش
ئێــوە ڕۆڵتــان لــە چارەســەرکردنیاندا 
هەبێــت، پێــت وا نییــە باشــتر كارەكــە 
بچێتــە پێشــەوە و بتوانــن دیالــۆگ لــە 
نــاو كۆنگــرەی نەتەوەییــدا بكــەن و 
گوتارێكــی یەكگرتــوو بەرهــەم بهێنــن 
و ملمانێكانــی نێوانیــان كاڵتــر ببنەوە، 
نەتەوەیــی  كۆنگــرەی  داوە  هەوڵتــان 
چارەســەری  و  بێــت  ئــەوە  ئەركــی 
بــكات، یــان نەخێــر گرفتــەكان لــەوە 
نەتەوەیــی  كۆنگرەیــی  گەورەتــرن، 

بــکات؟ چارەســەریان 
د.كامــەران بــەروارى: بەڵــێ، بێگومــان 
وەك  مــن  هەبێــت.  نیەتێــک  ئەگــەر 

ــەڵ  ــوار لەگ ــم د.ڕێب ــت بڵێ كەســێك دەکرێ

چــوار كەســی تــری شــاندی كەنەكــە دەســت 

ــر  ــی ت ــە حیزبەكان ــش ب ــەن، ڕێگای ــێ بك پ

ــش،  ــە پی ــەوە بێن ــی پاك ــە نیەتێك ــدەن ب ب

ــە  ــە سیاســییەکان ل هەمــوو حیــزب و الیەن

كەنەكــەدا پێــك بێن، حیزبەکانى كوردســتان 

پێویســتە هــاوكار و پشــتیوانی یەكتــر بــن، 

ــی  ــە پارچەیەك ــوردی ل ــی ك ــەك حیزبێك ن

دوو  ئــەوە  كۆیلــە،  بكەیتــە  كوردســتان 

شــتی لــە یــەك جیــاوازن، بــۆ نموونــە 

جیاوازییەكــی  كوردســتان  خۆرئــاوای  لــە 

لــەو شــێوەیە نییــە، كێشــە و جیــاوازی 

لــە بابەتــی نەتەوەیــی و نیشــتیمانیدایە. 

ــت  ــە، دەیەوێ ــە ئەوەی ــی ئەنەكەس بۆچوون

كــە  توركیــا  ڕێــگای هێزێكــی وەك  بــە 

لــە  دەســەاڵت  فاشیســتە،  هێزێكــی 

خۆرئــاوای كوردســتان پەیــدا بــکات، ئێمــە 

ئــاگادار بوویــن زۆر زەمینــە خــۆش كــرا بــۆ 

یەكگرتــن و لەیەكنزیكبوونــەوەی هێــزەكان. 

ــە،  ــەدە( نیی ــەر )پەی ــاوا ه ــە خۆرئ ــۆ ل خ

 نزیكبوونی پارتی 
و بۆچوونی ئەو بۆ 
چارەسەرکردنی كێشەكانی 
باشووری كوردستان بە 
ڕێگای ئاکەپە و ئەردۆگان 
سەرچاوەی کێشەکانە، واتە 
پارتی دەیەوێت لە ڕێگای 
توركیاوە کێشەکانی کورد 
چارەسەر بکات

“
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ئاســاییش  هەیــە،  یاســا  هەیــە،  کانتــۆن 

ئەوەیــە،  ئەنەكەســە  کێشــەی  هەیــە، 

دەكات،  داوا  كوردســتان  خۆرئــاوای  لــە 

ــووری  ــەربازی و ئاب ــداریی س ــی بەش %50ـ

ــە  ــت، ب ــەو بێ ــۆ ئ ــدارە ب و ئاســاییش و ئی

بــڕوای ئێمــە ئەمــە دەبێتــە هۆكارێــك بــۆ 

ــتان  ــاوای كوردس ــتمی خۆرئ ــتی سیس شکس

سیســتمی  هەمــان  دووبارەكردنــەوەی  و 

ــووری  ــای باش ــەرنەكەوتووی پەنجابەپەنج س

ــاوا  ــە خۆرئ ــوور ل ــەوەی باش ــتان، ئ كوردس

دووبــارە بكرێتــەوە، كاریگەریــی خراپــی 

دەبێــت. لــە نێــوان پارتــی و پەكەكــەدا 

ــە  ــە مەترســی ل کیشــەیەکی جەوهــەری نیی

ســەر یەكێتیــی نەتەوەیــی و پاشــەڕۆژی 

كوردســتان دروســت بــکات، نزیكبوونــی 

پارتــی و بۆچوونــی ئــەو بۆ چارەســەرکردنی 

كێشــەكانی باشــووری كوردســتان بــە ڕێــگای 

ئاکەپــە و ئەردۆگان ســەرچاوەی کێشــەکانە، 

واتــە پارتــی دەیەوێــت لــە ڕێــگای توركیــاوە 

کێشــەکانی کــورد چارەســەر بــکات، دەبێــت 

میللەتــی كــورد خــۆی بڕیــار لــە ســەر 

ــت  ــا دەیەوێ ــا توركی ــدات، ئای ــە ب ــەو خاڵ ئ

ــا  ــا توركی ــازاد هەبێــت؟ ئای كوردســتانێكی ئ

كوردســتان،  باشــووری  لــە  دەیەوێــت 

هەبێــت؟  ســەربەخۆ  و  ئــازاد  کیانێکــی 

مافەكانــی  هەبوونــی  دژی  توركیــا  ئایــا 

گەلــی كــورد نییــە؟ ئەگــەر هــات و توركیــا 

ئــەو كێشــانەی لــە باشــووری كوردســتان 

ــە زوڵمــوزۆر و  چارەســەر كــرد، دەســتی ل

داگیــركاری بــەر دا، ئــەو كاتــە پەكەكەیــش 

لــە پــاڵ پارتیــدا كار دەكات.

ــى  ــاس و دیالۆگەکان ــۆرت و ب ــە ڕاپ * ل
كۆنگــرەی ڕاوێژكاریــدا لــە ســلێمانی 
پارادۆكــس  بــە هەندێــك  هەســتمان 

كــرد لــە بۆچوونــی چەنــد الیەنێکــی 
وتــاری  لــە  نموونــە  بــۆ  سیاســیدا، 
دیموكراتــی  حیزبــی  نوێنــەری 
ــادەن  ــوە، ئام ــدا هات ــتانی ئێران كوردس
ــی،  ــی نەتەوەی ــتیوانیی یەكێتی ــۆ پش ب
هێزەكانــدا  هەمــوو  لەگــەڵ  دیالــۆگ 
دیموكراتــی  حیزبــی  بــەاڵم  بکــەن، 
كوردســتان كــە لێیــان جیــا بوونەتــەوە، 
گلەیییــان لێیــان هەیــە کــە تــا ئێســتا 
ناوەكەیــان بەڕەســمی ناناســن و لــە 
هاوڕێیانــی  بــە  ڕاگەیاندنەكانیانــدا 
نوێنــەری  دەبــەن.  ناویــان  پێشــوو 
حیزبــی  کوردســتانى  ســازمانی 
ــتی ئێرانیــش لــەوێ قســەی  كۆمۆنیس
ئامادەیــن،  ئێمــە  گوتــی  و  كــرد 
بــەاڵم دەبێــت كۆنگــرەی نەتەوەیــی، 
سۆسیالیســت  ڕەوتــە  و  ئایدیۆلۆژیــا 
و كرێكارییــەكان بناســێنێت، قســەكە 
و  ناسیۆنالیســت  ســەر  لــە  تەنهــا 
لــە  بــەاڵم  نییــە،  نەتەوەییبــوون 
ــوان  ــە نێ ــەك ل ــردوودا كۆبوونەوەی ڕاب
ــوو،  ــتانییەكاندا بەڕێوەچ ــزە كوردس هێ
حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران بەشــداریی 
نەكــردوە بــە هــۆکاری ئــەوەی، هێزێكــی 
ئیســامی لــە نــاو كۆبوونەوەكانیــدا 
هەیــە كــە ســازمانی خەباتــە، ئەمــە 
هەســت  تریشــدا  وتارەكانــی  لــە 
هێــز  ســێ  دەبینیــن  دەكرێــت،  پــێ 
دیموکراســیى  هاوپەیمانیــی  لــە 
نیشــتیمانیدا هــەن، هێشــتا حكوومەتــی 
هەرێــم و یەكێتی و پارتییان بەڕەســمی 
قبــوڵ نییــە، دانوســتان بــە جیــا لەگــەڵ 
وتارەكانیانــدا  لــە  دەكــەن،  بەغــداد 
بینیمــان كــە زۆر هێرشــیان كــردە ســەر 
یەکێتــى و پارتــی، پێــت وا نییــە ئەمانــە 

بە بڕواى من جیاوازیى 
ڕا و بۆچوون لە کۆنگرە 
و کۆنفرانسى )کەنەکە(

دا، دیاردەیەکی ئەرێنییە، 
لەبەرئەوەى میللەتى ئێمە 

بیر دەکاتەوە

“
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بانگەشــەی  الیــەك  لــە  پارادۆكســن، 
نەتەوەیــی  یەكێتیــی  و  یەكگوتــاری 
ــیان  ــرەوە کەس ــی ت ــە الیەك ــەن، ل دەك
بەڕەســمى ئــەوى تریــان ناناســێنێت، 
پێــت وا نییــە ئــەو هەمــوو پارادۆكــس 
و جیاوازییــەی لــە وتارەکانیانــدا هەیــە، 
دروســت  خەڵــک  الی  لــە  بۆچوونێــك 
دەکات، کــە ئــەم هێزانــە نایەنەوێــت 
نەتەوەیــی  یەكێتیــی  بەڕاســتی 
دروســت بكــەن، كێشــەكە لــە هێــزە 
)كەنەكــە(،  نــەك  سیاســییەكاندایە 
كەنەكــە هەوڵــی زۆری داوە، بــەاڵم ئــەو 
هێزانــە نایەنــە ژێــر بــار، ناتوانــن بــڕوا 
بــەوە بهێنــن، یەكێتییەكــی نەتەوەیــی، 
پێویســتی بــە لێبووردەیــی و كەلتــووری 
تۆلێرانــس هەیــە، پێویســتی بــە خەمــی 
ــا خەمــی  ــە ت نیشــتیمانیی گــەورە هەی

حیزبــی؟
د.كامــەران بــەروارى: یەکێتیــى نەتەوەیــى 
مانــاى ئــەوە نییــە هــەوڵ بــدات یــەک 

ڕەت  تــر  حیزبەکــە  و  هەبێــت  حیــزب 

مانــاى  نەتەوەیــى  یەکێتیــى  بکاتــەوە، 

یــەک فیکــر و یــەک ئایدیۆلۆژیــا نییــە، 

بەپێچەوانــەوە یەکێتیــى نەتەوەیــى فیکــر 

ــاوەڕى هەمەجــۆرە،  ــا و بیروب و ئایدیۆلۆژی

یەکێتییەکــە  نەتەوەیــى  یەکێتیــى  بــەاڵم 

هــەوڵ دەدات بــۆ یــەک ئامانــج، مەبەســتى 

ــەوەى  ــە(، وەک جوواڵن ئێمــە وەک )کەنەک

و  کۆنگــرە  ئــەو  کوردســتان،  ئازادیــى 

ــى  ــتراتیژیەتى یەکێتی ــرا، س ــەى ک کۆنفرانس

ــى  ــت حیزب ــت، نامانەوێ ــى دابڕێژێ نەتەوەی

یــەک،  بکەینــە  کوردســتانى  سیاســیى 

بــۆ نموونــە ئێمــە ســەردانى پارتەکانــى 

خۆرهــەاڵت دەکەیــن، دامەزراندنــى دوو 

وێنــەى  هەمــان  و  ڕۆژ  هەمــان  حیــزب 

ــە،  ــااڵى هەی ــان ئ ــە، هەم ــەهیدى پێوەی ش

بێگومــان مــادەم وەک یەکــە، دەکرێــت 

ببنــە یــەک حیــزب و نــاوی خۆیــان بگــۆڕن. 

جوواڵنــەوەى  و  )کەنەکــە(  وەک  ئێمــە 

ئازادیــى کوردســتان، دەکرێــت لــە ســەر 

ــى  ــن، خاڵ ــەش کار بکەی ــى هاوب ــەک خاڵ ی

خاڵــى  لــە  وەک  زۆرتــرە  هاوبەشــمان 

ناکــۆک، خاڵــى ناکــۆک بــە مانــاى حیزبێکــى 

یــان  عیلمانــى  حیزبێکــى  و  ئیســالمى 

کۆمۆنیســت دەبێــت لــە پەیــڕەو و بەرنامــە 

ــاواز  ــدا جی ــێوازى خۆیان ــێوە و ش ــە ش و ل

ــان  ــى ئیســالمى ی ــە کۆمەڵ ــۆ نموون ــن، ب ب

حیزبــى  لەگــەڵ  ئیســالمى  بزووتنــەوەى 

ــا  شــیوعى، ئێمــە دەزانیــن وەک ئایدیۆلۆژی

ــا،  ــە جوگرافی ــەاڵم ل ــاوازن، ب ــەک جی ــە ی ل

واڵت، ئابــووری، چارەنــووس، پاشــەڕۆژ، 

ســەروەرى،  دیبلۆماســى،  سیاســەت، 

کەلتــوور، زمــان، بەرژەوەندیــى هاوبەشــن، 

لــە  هەیــە  هاوبــەش  وشــەى  ســەدان 

پارچــەى  چــوار  هــەر  و  کوردســتان 

کوردســتان بــە هۆیــەوە هەمــوو حیــزب 

لــە  پشــتیوانى  و الیەنەکانــی کوردســتان 

یەکتــر بکەیــن و هــزر و عەقڵیەتــى کــوردى 

دەکرێــت  ببێــت.  دروســت  هاوبــەش 

ئایدیۆلۆژیــاى جیــاواز هەبێــت، بــەاڵم هــزر 

ــیى  ــتەمى سیاس ــورد و سیس ــى ک و عەقڵەت

کــورد و ئامانجــى کــورد دیــاری بــکات، 

ــە  ــان ب ــر و دانن ــەوەى یەکت ــەاڵم ڕەتکردن ب

یەکتریــدا، جێــگاى مەترســییە.

پێویســتە  بەڕێــزت  بۆچوونــى  بــە   *
ــۆن  ــووی چ ــى داهات ــە( کارەکان )کەنەک
فۆرمەڵــە بــکات؟ یــان ئــەو پارادۆکســەى 
ــەوە  ــەم بکات ــە ک ــدا هەی ــە وتارەکانی ل
ــەى  ــاوازى و ناکۆکییان ــەو جی ــۆن ئ و چ
چــى  بکاتــەوە،  کاڵ  وردەوردە  هەیــە 
ــە  ــى ل ــەرکەوتنى کارەکان ــۆ س ــکات ب ب

داهاتــوودا؟ 
د.کامــەران بــەروارى: بــە بــڕواى مــن 
جیاوازیــى ڕا و بۆچــوون لــە کۆنگــرە و 

دیاردەیەکــی  )کەنەکــە(دا،  کۆنفرانســى 

ئێمــە  میللەتــى  لەبەرئــەوەى  ئەرێنییــە، 

بیــر دەکاتــەوە، مــادام بیــر دەکاتــەوە ڕا و 

ــە و زۆر ئاســایییە،  ــاواز هەی ــى جی بۆچوون

ــى  ــۆ پرس ــەکان ب ــر و بۆچوون ــت بی دەکرێ

بێــت.  جیــاواز  نیشــتمانى  و  نەتەوەیــى 

)کەنەکــە( لــە قۆناغێکــى بەهێزدایــە، وەک 

قۆنــاغ  دوو  بــە   2017/5/20 لــە  پــڕۆژە 

یەکــەم،  قۆناغــى  کــرد:  پــێ  دەســتی 

کۆنفرانســى ســلێمانى بــوو بــۆ هــەر چــوار 

ــە  ــک و پارت ــە خەڵ ــتان ل ــەى کوردس پارچ

ــان  ــە هەم ــى دوەم، ب ــییەکان. قۆناغ سیاس

شــێوە. بــەاڵم قۆناغــى ســێهەم، قۆناغــى 

کۆنفرانســى سەرتاســەرییە بــۆ هەمــوو کورد 

و کوردســتان لە ناو کوردســتان و دەرەوەى 

ــا  ــە، وات ــى بەدەزگابوون ــتان، قۆناغ کوردس

چەنــد کــەس لــە شــاندى )کەنەکــە( لــە 

هــەر  دەکــەن،  کار  دیبلۆماســیدا  بــوارى 

دیبلۆماســیەتەوە  بــە  پێوەندیــى  شــتێک 

هەبێــت، لــە نــاو هەمــوو ئــەو کۆنگــرە و 

کۆنفرانســانەدا هەمــوو ڕا و بیروبۆچــوون و 

شەخســیات و لــە کۆنگــرەی نەتەوەییــدا کــۆ 

ببنــەوە، لــە بــوارى ســەربازی و ئابووریــدا 

ئــەم  پاشــان  ببێــت،  دروســت  دەزگا 

ــتانى و  ــى کوردس ــە دەزگایەک ــە ببێت دەزگای

ــە  ــاری ل ــدا بڕی ــى نەتەوەیی ــە کۆنگرەیەک ل

ــرەی  ــەرەو کۆنگ ــن ب ــت و بچی ــەر بدرێ س

نەتەوەییــى کوردســتانى گــەورە، بــۆ ئەوەى 

لــەو کۆنگرەیــەدا یەکێتیــى کــورد دروســت 

ببێــت. پەیامــى ئێمــە ئەوەیــە کــە هەمــوو 

حیــزب و کــەس و الیەنــى کوردســتانى 

بەرژەوەندیــى کەســى و حیزبــى بخەنــە 

بکــەن،  واڵت  و  گــەل  خزمەتــى  الوە، 

چونکــە کێشــەى کــورد و خاکــى کوردســتان 

ــە پیرۆزتــر و گرینگتــرە. ــە هەمــوو ئەوان ل
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ده ســت  عه فرینــه وه   لــه   *پێمخۆشــه  
پێبكه یــن، وه كــو حزبێكــی كۆمۆنیســت 
ــه و به رخــۆدان و  ــكال پاڵپشــتی ل و ڕادی
ــه ك  ــه ن، گه له كۆمه كیی ــانه  ده ك تێكۆش
ڕۆژئــاوای  له ســه ر  ده بینیــن 
حكومه تــی  بینیمــان  كوردســتان. 
ــك ده ســتگیركردنی ســاڵح موســلیم  چی
ته ســلیم  ویســتیان  ته نانــه ت  و 
به ئاڵوگۆڕیكــی  بكه نــه وه   به توركیــای 
بازرگانــی و ئه مەریــكا هیــچ لێدوانێكــی 

ــه دا؟  ن
ســه ره تا  مــارف:  حاجــی  عوســمان 
به رگرییــه ی  ئــه م  بڵیــم  ده مه وێــت 

حزبــی  له به یانــی  هه یــه   له عه فرینــدا 

كۆمۆنیســتی كرێــكاری كوردســتاندا ئاماژه مان 

و  ئینســانی  به رگرییه كــی  كــه   پێــداوه  

ــت،  ــتیوانی لێبكرێ ــته  پش ــته  و پێویس دروس

ــدان  ــه  مه ی ــی هاتۆت ــه  خه ڵك ــه  ك به رگرییه ك

و شــه ڕ ده كــه ن جــا هــه ر هێزێــك ئیــداره ی 

ئــه م شــه ڕه  ده كات ئــه وه  باســێكی دیكه یــه ، 

بــه اڵم له بــه ر ئــه وه ی خه ڵكــی ناوچه كــه و 

ــه و  ــه ر ئ ــه  ب ــتی كه وتوونه ت ــن به گش عه فری

هێــزه  دڕنــده و فاشــییانه ی ده وڵه تــی توركیــا 

به مه به ســتی  ناوچه كــه   بــۆ  ناردوونــی 

و  خــۆی  سیاســه تی  كردنــی  جێبه جــێ 

له نیــوان  نێونه ته وه یــی  و  ناوچه یــی 

ــی  ــه اڵم واعیه ت ــادا، ب ــزی دونی ــی زلهێ واڵتان

ــته   ــه و پێویس ــی گرنگ ــه  كارێك ــه م به رگریی ئ

ڕیگــه ی  و  لێبكرێــت  تــه واوی  پشــتیوانی 

دروســت بگیرێتــه  بــه ر بــۆ به رپه چدانــه وه و 

ڕه تكردنــه وه ی ئــه م ده ســتدریژییانه  و بــه ری 

ــت. ــێ بگیرێ پ

ــن  ــتا له عه فری ــه ڕه ی ئیس ــه م ش ــی ئ واقعیه ت

و ســه ر ســنووره كانی ســوریا بوونــی هه یــه  

كێشمه كێشــانه یه   ئــه و  هه مــان  دریــژه ی 

ناوه ڕاســتدا  رۆژهه اڵتــی  له ناوچــه ی  كــه  

هه یــه   به تایبه تــی دوای ئــه و ســیناریۆی 

شــه ڕی ناوخــۆی كــه  له ســوریا ڕوویــداو 

زلهێــزی  واڵتانــی  به كێشمه كێشــی  بــوو 

له خــودی  هه تــا  به تایبه تــی  دنیــا 

زلهێــزی  واڵتانــی  داعشیشــه وه   هاتنــی 

نــاو  هاتنــه   ڕووســیا  ئه مریــكاو  وه كــو 

بتوانــن  مه به ســته ی  بــه و  شــه ڕه كه وه  

ــرن.  ــه دا ڕابگ ــان له ناوچه ك ــی خۆی ته وازوون

ــى  ــا، واڵتان ــیا بەجی ــاو ڕووس ــکا بەجی ئەمری

کەوتنــە  بەجیــا  هــەردووال  هاوپەیمانــى 

ــزى  ــەنگى هی ــەوەو هاوس ــەو مەیدان ــاو ئ ن

خۆیــان لەبەرامبــەر یەکــدا ڕابگــرن. گــەر 

ــر  ــتانەو دوات ــتەکانى ئەس ــەیرکەین دانیش س

خۆیــان  شــەڕى  زلهیــزەکان  جنێــف  بــۆ 

ــەوێ تەوافــق  ــر لەکــوێ بیان دەکــەن و دوات

دەکــەن، واتــە شــەڕەکە شــەڕیکى جیهانییــە 

و زلهێزەکانــى دنیــا خوڵقاندوویانــە، عێــراق 

و هێــزە کوردییــەکان توانیــان بــە پشــتیوانى 

لەناوچــەى  دەربکــەن  داعــش  ئەمریــکا 

ــران و  ــەم تەوافقــەى ڕووســیا، ئی موســڵ. ئ

تورکیــا و بێدەنگیــان لــە هێرشــەکانى تورکیــا 

بەبیانــووى پاراســتنى ســنوورو لێدانــە لــە 

ــۆ،  ــتنى بارودۆخــى ناوخ ــۆ پاراس ــە ب پەکەک

ــڵى  ــەاڵم ئەس ــەڕەکەیە، ب ــووى ش ــە بیان ئەم

بــۆ  ڕوســیایە  دەوروپشــتیوانى  شــەڕەکە 

گۆڕینــى هاوکێشــەکە بەقازانجــى خــۆى، 

بــەاڵم ناکۆکــى و ئاڵۆزییەکانــى شــەڕەکە 

ئەمریــکا  کوردییــەکان  هێــزە  لەوەدایــە 

پشــتیوانیان دەکات و ئــەو ناوچانــە دەپارێزن 

کــە دەورو نفــوزى ئەمریــکاى تێدایــە، بــەاڵم 

لەالیەکــى تــرەوە بەهــۆى ئــەم شــەڕەوە لــە 

بەرامبــەر تورکیــا ئــەم هێزانــە لەگەڵ ســوریا 

هێزەکانــى  لەشکرکیشــى  و  ڕێکدەکــەون 

ــەرى و  ــە بەرامب ــەى بێن ــوریاو حکومەتەک س

خۆیانــى پــێ بپارێــزن بەهــەرچ دەلیــل و 

ــارى  ــە لەب ــە ئەم ــت، ڕەنگ ــک بێ ڕیکەوتنێ

مرۆڤایەتییــەوە کارێکــى باش بێــت بۆ ئەوەى 

شــەڕەکەى پــێ ڕابگــرن، بەاڵم کێشمەکێشــى 

واڵتانــى جیهــان و ناوچەکــە تورکیــاو ئێــران 

ئــەم  ڕابگــرێ.  شــەڕەکە  نەیتوانیــوە  و 

هێزانــە ناتوانــن ڕێکەوتــن بکــەن، بۆنموونــە 

ــە  ــە الیەن ــەوە پشــتیوانى ل ــکا لەالیەک ئەمری

لەالیەکــى  بــەاڵم  و  دەکات  کوردییــەکان 

ســوریا.  پــاڵ  دەچبنــە  ئەمــان  دیکــەوە 

لەالیەکــەوە ڕوســیا تورکیــاى هێنــاوە بــەالى 

مەبەســتێتى  ئەمریــکاش  بــەاڵم  خۆیــدا، 

بکێشــێتەوە.  تورکیــا  دیکــە  جارێکــى 

تورکیــاش بەشــێوەیەک لەشــێوەکانى  خــۆى 

وەرگرتــووە بەجیــا لــەوەى چۆتــە ســەنگەرى 

ڕووســیاوە. بارودۆخێکــى ناکــۆک و نالەبــار 

ــن  ــاوە بەجۆرێــک عەفری لەناوچەکــەدا خوڵق

ــە  ــدان بوونەت ــە عەفرین ــەى ل ــەو هێزان و ئ

ــەڕە. ــەو ش ــى ئ قوربان

لــە  لــە هێــزە چەپــەکان  * بەشــێک 
ئەمریــکاى التینەوە تا ئەســکەندەنافیاو 
بەڵتیــق تەنانــەت تــا بەشــێک لەواڵتانــى 
نــاوى  لەژێــر  ئەفریقــاش  ئاســیاو 
گەریــاى  چــەپ  بزووتنــەوەى  هێــزو 
لــە  پشــتیوانى  بــۆ  نــاردووە  خۆیــان 
ــس-  ــى مارکی ــە حزب ــن، بۆنموون عەفری
ــى  ــى ڕادیکاڵ لینینســتى تورکــى، گرووپ
لــە بەریتانیــاو  چــەپ و مارکسیســت 
ــەو  ــە ئ ــیار ئەوەی ــەم پرس ــان، یەک یۆن
وەکــو  دەبینــن  چــۆن  پشــتیوانییە 
حزبێکــى کۆمۆنیســتى و بۆچــى چــاو 

لــەوان ناکــەن؟ 
مەســەلەکە  مــارف:  حاجــى  عوســمان 
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نییــە. ئــەو هێــزەى  نزیکــى ئایدۆلۆژیــا 

بێــت  شــێوازێک  بەهــەر  لەعەفریندایــە 

ــە  ــەوە ل هێزێکــى ناسیۆنالیســتییە، بــەاڵم ئ

ــتى  ــى فاشیس ــەر دەوڵەت ــدان بەرامب بەرگری

ــان  ــتنى ژی ــۆ پاراس ــە ب ــا، بەرگرییەک تورکی

خەڵکــە  ئــەو  ئاسایشــى  و  گــوزەران  و 

ــەاڵم  ــن، ب ــێ دەکەی ــە ئێمــە پشــتیوانى ل ک

ئــەوەى بتوانیــن شــەڕ بکەیــن یــان نــا 

باســێکى دیکەیــە، بــەاڵم لەتــەواوى واڵتانــى 

دونیــاو بەشــداریى لــە خۆپیشــاندانەکاندا 

گرتــووە  ئەسایســمان  زۆر  بەشــێکى 

ــدا  ــادا، حزبــى ئێمــە تیای لەواڵتانــى ئەوروپ

پێشــەنگە هــەم بــە بەیــان دەرکــردن و هەم 

ئەوانــەى  لەخۆپیشــاندانەکاندا  بەشــداریى 

لەبــەردەم باڵێوزخانەکانــدا ســازدەکرێت بــۆ 

ــاو  ــەدژى ئــەم شــەڕەى تورکی وەســتانەوە ل

پێویســتە بووەســتێنرێت. بەشــێک لەوانــەى 

کــە دەیانەوێــت ســوود لــەو بارودۆخــە 

ــەڕووى  ــە ڕووب ــەى ک ــەو هێزان ــرن ئ وەرگ

ــو  ــە هێزێکــى وەک ــۆ نموون دەوەســتنەوە ب

ــاوى  ــکات بەن ــت الوازى ب ــە دەیەوێ پەکەک

بــەاڵم  تیرۆریســتى،  لەهێــزى  لێــدان 

ــرى  ــع بەرگ ــارى واقی ــە ســەر ب ــەر بێین ئەگ

ــە  ــە ئێم ــەو ناوچان ــى ئ ــەواوى خەڵک ــە ت ل

بەئەرکــى سەرشــانى خۆمانــى دەزانیــن لــەو 

ــى  ــداربین وەک هێزێک ــاندانەدا بەش خۆپیش

کۆمۆنیســتى.

حزبــى  وەک  ئێــوە  نەدەکــرا  *بۆچــى 
کوردســتان  کریــکارى  کۆمۆنیســتى 
هاوبەشــى  وتارێکــى  هەوڵتانبدایــە 
ــراق  ــتان و عێ ــەکان کوردس ــزە چەپ هێ
و ناوچەکــە کۆبکەنــەوە بــۆ پشــتیوانى 

لــە عەفریــن؟
عوســمان حاجــى مــارف: بانگــەوازى مــن 

لەســەر  هاوڕابیــن  هەموومــان  ئەوەیــە 

ناوچەیــەدا  لــەم  شــەڕە  ئــەم  ئــەوەى 

ــەو شــەڕى  ــەت ئ ــرێ. تەنان پێویســتە ڕابگی

ــەن  ــەدا دەیک ــکا لەناوچەک ــیاو ئەمری ڕووس

بــەرى پــێ بگیرێــت، چونکــە  پێویســتە 

ئــەو  شــەڕى  ئەنجامــى  لــە  بینیمــان 

زلهێزانــە عێــراق و ســوریا چــی  واڵتــە 

هاتــووە.  بەســەردا  بارودۆخێکیــان 

داوە  ڕاگەیاندنێکتــان  *ئێــوە 
کۆمۆنیســتى  حزبــى  بەنــاوى 
لــەم  نابــێ  کوردســتان  کرێــکارى 
بکــەن،  بەشــدارى  گاڵتەجاڕییــەدا 
ئەنجومەنــى  هەڵبژاردنــى  گاڵتەجــاڕى 
نوێنەرانــى عێــراق دووبارەکردنــەوەى 
هەمــان ســەوداو مامەڵــەى ناوبــازاڕى 
کێبڕکێــى  خەڵــک،  لەخشــتەبردنى 
بەدەســتهێنانى کورســییەکانە لەنێــوان 
دەســتەو تاقمــى کۆنەپەرســت و نەتەوە 
میلیشــیاکاندا.  و  تایفــى  و  پەرســت 
مەیدانێکــە بــۆ درۆکــردن و داپۆشــینى 
ڕاووڕووتــى  و  تااڵنچێتــى  ڕابــردووى 
خەڵــک و ســڕینەوەى خوێنــى دەســت و 
مەچەکێکــە کــە لەتاوانەکانــى کوشــتن 
و تیرۆرکردنــى .....، هەســت ناکەیــت 
واتــە  تونــدە،  زۆر  بەیاننامەیــە  ئــەم 
بــە  کردنــە  ڕێــزى  بــێ  کــەم  النــى 
بەشــێکى زۆرى خەڵــک کــە بەشــدارى 
کــە  و  دەکات  هەڵبژاردنانــەدا  لــەو 
بەپێــى ئامــارەکان نزیکــەى 22 ملیــۆن 
ــەن،  ــداریى دەک ــى بەش ــى عێراق هاواڵت
و  نــەرم  دیکــەو  بەزمانێکــى  ناکــرێ 

بدوێــن؟ نیانتــر 
ــە  ــە دەبێت ــارف: ئێم ــى م ــمان حاج عوس
بزانیــن ئــەم هەڵبژاردنانــە چۆنــن، لــەو 

بەشــەى  ئــەو  ئایــا  بدوێیــن،  واقیعــەوە 

ئەو هێزەى لەعەفریندایە 
بەهەر شێوازێک بێت 

هێزێکى ناسیۆنالیستییە، 
بەاڵم لە بەرگریدان بەرامبەر 
دەوڵەتى فاشیستى تورکیا، 

بەرگرییەکە بۆ پاراستنى 
ژیان و گوزەران و ئاسایشى 

ئەو خەڵکە کە ئێمە 
پشتیوانى لێ دەکەین

“
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ئەوانــەى  نــا؟  یــان  واقعییــە  نووســراوە 

ــک  ــەوە کۆمەڵێ ــاو هەڵبژاردن ــە ن هاتوونەت

هێــزى میلیشــیان کــە تائیفــى و قەومــی و 

مەزهەبیــن، هەڵبژێردرێــن یــان نــا ناتوانــن 

نوێنەرایەتــى گشــتى کۆمەڵگــەى خەڵکــى 

ــى  ــزەو نوێنەرایەت ــراق بکــەن. هــەر هێ عێ

بەشــێکى کۆمەڵگــە دەکات، کــوردو شــیعەو 

ســوننەو هێــزى ئیســالمى کــە بەشــێکى 

ســەرەکین لە دروســتبونى ئەو کارەســاتانەى 

هاتــووە،  ناوچەکــەدا  خەڵکــى  بەســەر 

بەڕاســتى  هەڵبــژردن  هێزىمیلیشــیاو 

سیســتمى  لەگــەڵ  ئێمــە  گاڵتەجاڕییــە. 

پەرلەمانــى نیــن بەگشــتى تەنانــەت ئەوانەى 

ئەوروپــاش بەڕێگــەى ڕزگارى مرۆڤایەتــى 

ــراق  ــە عێ ــەى ل ــەم هەڵبژاردنان ــن. ئ نابینی

ئەوروپاشــى  هەڵبژاردنەکانــى  دەکرێــت 

ــەى  ــەو هەڵبژاردنان ــردووە، ئ ــەرمەزار ک ش

ــرى  ــى ت ــە واڵتان ــۆرژوازى ل ــى ب ــە حزب ک

ــوایى  ــدا ڕیس ــۆى لەخۆی ــەن. خ ــا دەیک دنی

و گاڵتەجاڕییەکــەى دیــارە، بــۆ نموونــە تــۆ 

ــا  ــى ڕەنگــە تەنه ــۆن هاواڵت ــى 22 ملی دەڵێ

%20ى خەڵــک بەشــدارى هەڵبژاردنــەکان 

بــکات. عێــراق دەبێــت لەســەر بنەمــاى 

هاواڵتــى بــوون پێناســە بکــرێ تەنانــەت 

ــەوە  ــەوەى جیابکرێت ــەک ئ ــتانیش ن کوردس

بــۆ )شــیعەو ســوننەو مەســیحى و ئیســالمى 

و یەزید(یــە.

قبوڵیەتــى؟  خــۆى  خەڵــک  *بــەاڵم 
ئــەم  عێــراق  دانیشــتوانى 

قبوڵــە؟ دابەشــبوونەیان 
عوســمان حاجــى مــارف: نەخێــر قبوڵیــان 
ئــەوە  ئەمریــکا  سیاســەتى  دواى  نییــە، 

دونیــادا  واڵتێکــى  لەهــەر  پیادەکــراوە. 

ــن  ــرا بکەی ــى سویس ــەر باس ــە گ ــۆ نموون ب

تیــادا  جیــاوازى  نەتــەوەى  چەندیــن 

ــاى  ــەر بنەم ــەاڵم سویســرایان لەس دەژی، ب

نەکــردووە. بــەش  قەومیــەت 

مانــاى چــى دواى ئــەوە لــە دوزخورماتــوو 

کەرکوکــدا بەشــدارى هەڵبــژاردن بکــەى. 

و  واقعــى  بــە  کوردســتان  مــن  بــەڕاى 

کــردارى جیابووتــەوەو ناتوانــى جارێکــى 

دیکــە بیلکێنیتــەوە بەعێراقــەوە. کوردســتان 

25 ســاڵە هەلومەرجــى سیاســى تایبــەت 

جــۆرێ  خەڵکەکــەى  و  هەیــە  بەخــۆى 

ــارى  ــە لەب ــۆى هەی ــەت بەخ ــى تایب لەژیان

کۆمەاڵیەتــى  و  ئابــوورى  سیاســى، 

جیابۆتــەوە لەعێــراق. ئــەم هێــزە سیاســیانە 

ــەن  ــتان دەک ــە کوردس ــەورە ل ــى گ غەدرێک

ــردو  ــە ڕیفراندۆمــى ک ــش ک ــەت پارتی تەنان

هەوڵــى ئــەوەى دا دەوڵــەت دابمەزرێنــێ، 

لــە ئیســتادا دەیانەوێــت بــە زۆر کوردســتان 

بلکێننــەوە بــە عێراقــەوە، ئەمــە هەڵەیەکــى 

سیاســى مێژوویــى گەورەیــە. نــەک بــە 

تەنهــا یەکێتــى و پارتــى تەنانــەت ئــەو 

هێــزە سیاســیانەى تــازە دروســت بــوون 

ســاڵح  )بەرهــەم  بزووتنەوەکانــى  وەک 

هەمــان  کــە  عەبدولواحــد(  شاســوار  و 

بــەوەى  دەکەنــەوە  دووبــارە  سیاســەت 

ئومێــد بەخەڵــک دەدەن جارێکــى دیکــە 

کێشــەکان  لــەوێ  بەغــداو  بگەڕێنــەوە 

ڕێپێوانی الیەنگرانی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان لە ئایاری2017سلێمانی
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ئەمــە  مــن  بــەڕاى  دەکــەن.  چارەســەر 

بەرامبــەر  گەورەیــە  تاوانێکــى  غــەدرو 

کوردســتان. بەخەڵکــى 

*کەواتــە بــۆ بانگەشــە بــۆ ئــەم جــۆرە 
بزووتنــەوە  ئــەم  دەکــەن  سیاســەتە 
و  هاوپەیمانــى  وەکــو  تازانــەى 
بــەرەى  و  نــوێ  نــەوەى  جواڵنــەوەى 

گــەل؟
عوســمان حاجــى مــارف: بزووتنــەوەى 
تــازە نیــن، بەڵکــو هێــزى تــازەن، لەمــەداو 

ــەوەى  ــان بزووتن ــەى هەم ــال و لەبازن مەج

ئیســالمییەکاندا  و  ناسیۆنالیســتى 

دەجوڵێنــەوە، تەنانــەت شاســوار لەگــەڵ 

مــەالو ئیســالمدا ڕێدەکــەوێ، لەگــەڵ هێزى 

ڕێکدەکەوێــت.  ناسیۆنالیســتدا  ئەوپــەڕى 

تەنانــەت نــەوەى نــوێ ماناکــەى ڕوون نییــە 

مەبەســتى لەچییــە، سیاســەتیان ڕوونــە، 

بــەاڵم ناوەکەیــان ڕوون نییــە.

*کاتێــک بزووتنەوەیــەک نامەکەى ڕوون 
ــەى  ــر و ئایدۆلۆژیاک ــۆن فیک ــت چ نەبێ

ڕوون دەبێــت؟
ــوەى  ــارف: لەچوارچێ ــى م ــمان حاج عوس
پارتــى  و  یەکێتــى  حزبەکانــى  هەمــان 

کاردەکــەن، بــۆ نموونــە ڕەخنــە لــە یەکێتــى 

ــان بەباشــى  ــەوەى کاری ــرن ب ــى دەگ و پارت

دووبــارە  ئەمانیــش  بــەاڵم  نەکــردووە، 

پێیانوایــە گەڕانــەوە بــۆ بەغــدا چارەســەرە. 

چارەســەرى  شــوێنى  عێــراق  پەرلەمانــى 

بارودۆخــى سیاســى کوردســتان نییــە نــە بــۆ 

یەکێتــى و پارتــى نــە بــۆ دکتــۆر بەرهــەم و 

ــد. ــوار عەبدولواح شاس

بارودۆخەکــە  چارەســەرى  *کەواتــە 
دەکرێــت؟ بەچــى 

چارەســەر  مــارف:  حاجــى  عوســمانى 

ــى -  ــى عیلمان ــى دەوڵەتێک ــە دامەزراندن ب

ناقەومــى دەبێــت. ئەگــەر پارتــى بــووە 

ــێ  ــى پ ــۆرە دەوڵەتێک ــەم چ ج ــزى یەک هێ

باشــە بــا ئەمــە دامەزرێنــێ، بەهەمانشــێوە 

هێزێکــى  بزووتنــەوەو  هــەر  و  یەکێتــى 

ــە. دیک

هاوشــێوەى  دەوڵەتێکــى  *پارتــى 
دەوێــت؟ ســعودیەى 

ــا  ــار ب ــارف: یەکەمج ــى م ــمان حاج عوس
ئەوکاتــە  ببێــت،  دروســت  دەوڵەتەکــە 

هەڵبژردنــى بنەمــاى دەوڵەت دەبێتە شــەڕى 

لەئێســتادا  دەســەاڵتدا.  لەگــەڵ  خەڵــک 

خەڵکــى کوردســتان نازانــن لەگــەڵ کــێ 

شــەڕبکەن. بەهەموویــان هەمــوو هێــزە 

ــۆر  سیاســى و ئۆپۆســزیۆن و شاســوارو دکت

بەرهــەم و تەنانــەت بەشــێک لەچەپەکانیش 

ــە،  ــە هەی ــەم هەڵبژاردنان ــان ب ــە ئومێدی ک

ــووە  ــەوەدا ڕاگرت ــى ئ ــان لەچاوەڕوان خەڵکی

عوسمان حاجی مارف
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هەلومەرجــى سیاســى کوردســتان لەگــەڵ 

بەغــداد بگونجێــت و مووچەیــان بداتــێ، 

لەکاتێکــدا 25 ســاڵە ڕیکنەکەوتــوون بەتەمان 

لــەم هەڵبژردنــەدا ڕێکبکــەون! هەرچەنــدە 

مــن لەگــەڵ ســیتمى پەرلەمانــى نیــم، بەڵکو 

لەگەڵ شــوراو دەســەاڵتى خەڵکدام. پێموایە 

چــۆن یەکێتــى و پارتــى و حزبەکانــى دیکــە 

مــاوەى 25-26 ســاڵى پیشــووتردا چیــان 

بەرهــەم  بزووتنەوانــەى  ئــەم  کــردووە، 

عەبدولواحیدیــش  شاســوار  و  ســاڵح 

درێژکــراوەو بەردەوامــى پێدانــى هەمــان 

وەالنانــى  کردنــى خەڵکــە،  ئیــرادە  بــێ 

دەورو ڕۆڵــى خەڵکــە. 

مۆدێلێکــى  جــۆرە  چ  *دەتەوێــت 
بەڕێوەبچێــت؟ هەڵبــژاردن 

مەســەلەکە  مــارف:  حاجــى  عوســمان 
هەڵبــژاردن نییــە، مەســەلەکە ئەوەیــە چ 

دامەزراندنــى  بــۆ  هەیــە  ئەجێندایەکــت 

ــى و  ــى عیلمان ــە دەڵی ــۆ نموون ــەت، ب دەوڵ

ــەش  ــى داب ــە مرۆڤەکان ــت وات ــى بێ ناقەوم

نەتەوەیــى.  بنەمــاى  لەســەر  نەکــەن 

تەنانــەت کوردســتان کــوردو عەرەبیشــى 

تێدایــە گــەر کەســێک خەڵکــى ســلێمانى 

بێــت و بەعەرەبــى بــدوێ نابــێ بکرێتــە 

ســەرۆک؟ 

وەکــو  چییــە  ئێــوە  *ڕۆڵــى 
ــتى  ــەپ و کۆمۆنیس ــى چ بزووتنەوەیەک

کرێــکارى؟ و 
عوســمان حاجــى مــارف: ڕاســتییەک هەیــە 
کــە دەتوانــم ئامــاژەى پێبــدەم لــەدواى 

ســاڵى 1991لەکوردســتان و دواى ڕووخانــى 

واڵتانــى  سیاســەتى  بەعــس،  حکومەتــى 

نموونــە سیاســەت و  بــۆ  دنیــا  زلهێــزى 

لەناوچەکــەدا  ئەمریــکا  ســتراتیجیەتى 

لەناوبردنــى ڕژێــم بــوو، هەرچەنــدە لەکاتى 

ــوو  ــەر وەســتاینەوەو پێمانواب ــدا بەرامب خۆی

ڕژێمەکــە  عێــراق  خەڵکــى  پێویســتە 

ئەگــەر  ئەمریــکا،  نــەک  لەناوبەرێــت 

ئەمریــکا ئــەو کارە بــکات عێــراق بنەمــا 

هەلومەرجــە  و  کۆمەاڵیەتــى  و  ئابــوورى 

ناگەڕێتــەوە  و  دەشــێوێت  سیاســییەکەى 

بارودۆخەکــەى خــۆى و کارکــردن تێیــدا 

لــەم  تاریــک  ئاڵــۆز دەبێــت، ســیناریۆى 

شــوێنەدا ڕوودەدات، دەبێتــە شــەڕى هێــزە 

تائیفــى و قەومییــەکان. ئەمانــە هەمــوو 

ــۆ دواوە. ــدەوە ب ــداو خەڵکــى گەڕان روویان

ــەاڵم ئــەو خەڵکانــەى خۆپیشــاندان  *ب
ــى  ــەقام بریت ــەر ش ــە س ــەن و دێن دەک
زەحمەتکیشــان،  و  لەکرێــکاران  نیــن 
ــەم  ــوە ک ــى ئێ ــە ڕۆڵ ــتم ئەوەی مەبەس

ڕەنگــە لــەو خۆپیشــاندانانەدا؟
عوســمان حاجــى مــارف: بەڵــێ لەهەمــوو 
ــەاڵم  ــە، ب ــان هەی ــاندانەکاندا بوونم خۆپیش

ــى  ــاندانانە بەپێ ــى و خۆپیش ــەو ناڕەزایەت ئ

پێویســت نین، بارى ڕێکخســتنەکەى الوازە، 

ــى ئێمــەو هــەر کەســێکى کۆمۆنیســت  ڕۆڵ

پێویســتە  دەکات  چــەپ  ئیدعــاى  کــە 

ــەکان  ــاو ناڕەزایەتیی ــەرى لەن ــى ڕەهب ڕۆڵێک

و  بخــات  ڕێکــى  بتوانێــت  و  ببینێــت 

وتــم  وەکــو  بــەاڵم  پێبــدات،  ئیدامــەى 

ــە  ــە حزب ــەى ک ــەو هەژموونی ــى ئ واقعیەت

ناسیۆنالیســتەکان و ئیســالمییەکان هەیانــە 

بەتایبەتــى لەکوردســتاندا هەژموونــى زیاتــر 

ــە،  ــى قەومیی حزب

*)کۆمۆنیزمىکرێــکارى بزووتنەوەیەکــى 
کرێــکار  چینــى  لەگشــت  دابــڕاو 
جیــا  بەرژەوەنــدى  و  پێکناهێنێــت 
چینــى  هەمــوو  بەرژەوەنــدى  لــە 

ئێمەو هەر کەسێکى 
کۆمۆنیست کە ئیدعاى 
چەپ دەکات پێویستە 
ڕۆڵێکى ڕەهبەرى لەناو 
ناڕەزایەتییەکان ببینێت 

“
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ــەوەى  ــاوازى بزووتن ــە، جی ــکارى نیی کرێ
کۆمۆنیزمــى کریــکارى لەگــەڵ باقــى 
کریکارییــەکان  بزووتنــەوە  حزبــە 
لەخەباتــى  یەکــەم  کــە  لەوەدایــە 
ــى هــەر واڵتێکــدا کۆمۆنیزمــى  چینایەت
کریــکارى ئــااڵى یەکێتى و بەرژەوەندییە 
هاوبەشــەکانى کریکارانــى سەرانســەرى 
جیهــان بەرزدەکاتــەوە(. ئەگــەر وایــە 
کۆمۆنیزمــى  حزبــى  وەکــو  ئێــوە 
بۆچــى  کوردســتان  کرێــکارى 
زەروورو  چینــە  ئــەم  نەتانتوانیــوە 
ــراق  ــوردى و عێ ــەى ک گرنگــەى کۆمەڵگ
کــە پێویســتە بــۆ ســەرکەوتنى شــۆڕش 
نەتانتوایــوە ڕێکیبخــەن بــە پێچەوانەوە 
چینــى کرێــکار لێــرە هەســت بەبوونــى 
نــاکات  ڕێکخــراو  بزووتنەوەیەکــى 
لەخۆپیشــاندانەکانداو  غائیبــە  و 
حزبــە کۆمۆنیســتى و کرێکارییــەکان 
ئــەم  پیشــەنگى  نەیانتوانیــوە 
بــن،  کۆمەاڵیەتییانــە  بزووتنــەوە 
پێتانوانییــە ڕۆڵــى ئێــوە تەنهــا گلەیــى 
کردنــە لەکاتێکــدا خۆتــان نەتانتوانیــوە 

ڕێکبخــەن؟ کۆمەڵــگا 
عوســمان حاجــى مــارف: ئێمــە گلەیــى 
گلەیــى  جیایــەو  ڕەخنــە  ناکەیــن، 

جییایــە. ڕەخنــە لەواقــع و چــى بکەیــن 

ــەو  ــەک ئ ــوو بەیاننامەی ــەردا، هەم لەبەرامب

تەوجیهــەى تێدایــە، بــەاڵم ئــەوەى مارکــس 

لەمانیفیســتدا ئامــاژەى پێــدەدەن کــە ڕۆڵــى 

کۆمۆنیســتەکان چییــە ئــەوە بــۆ هەمــوو 

دنیایــە کــە دەبــێ ڕابــەرى خەباتــى چینــى 

کرێــکار بکــەن بۆ شۆڕشــێکى سۆشیالیســتى، 

ئەمــە ڕۆڵەکەیەتــى جــا چەندیــک ئەنجامــى 

داوەو چۆتــە پێشــەوە گرنــگ ئەوەیــە. ئەمە 

ــتى  ــى کۆمۆنیس ــۆ حزب ــە ب ــەیەک نیی پێناس

ــى کۆمۆنیســتى  ــان جزب ــراق ی ــکارى عێ کرێ

کرێــکارى کوردســتان، بەڵکــو پێناســەیە بــۆ 

ــە هــەر شــوێنێکى  هەمــوو کۆمۆنیســتێک ل

دنیــادا بێــت. لەســەر ئــەوە مارکــس ئــەوەى 

ــەى ســەرمایەدارى  ــتووە کــە کۆمەڵگ داڕش

بۆرژوازییــە  کرێــکارو  نێــوان  شــەڕى 

دەبێــت  ســەرمایەدارى  کۆمەڵگــەى  و 

هەڵوەشــێتەوە، ئــەوە نەتیجەیەکــى واقعــى 

پێیگەیشــتووە،  مارکــس  کــە  کۆمەڵگەیــە 

شــتێک نییــە مارکــس داینابــێ. مارکــس 

بــە  ســەرمایەدارى  کۆمەڵگــەى  دەڵــێ 

هەڵدەوەشــێتەوەو  کرێــکارى  شۆڕشــى 

ئــەو  ئەوەیــە  ڕۆڵیــان  کۆمۆنیســتەکانیش 

شۆڕشــە بەرپابکــەن و ئامــرازى دەســتى 

چینــى کرێکاربــن بــۆ ئــەو شۆڕشــە. بــۆ 

نموونــە شۆڕشــى ئۆکتۆبــەر بەلشــەفییەکان 

کردیــان، بــەاڵم دواتــر شکســتى هێنــا. ئەمە 

شــەڕى کۆمەڵگایــە نــەک شــەڕى مــن وەکــو 

ــەواوى  ــەڕێکە لەت ــت. ش ــی کۆمۆنیس تاکێک

زەوییــدا شــەڕى کرێــکارو ســەرمایەدارەو 

مەرجیــش نییــە ســەرکەوێت. 

ئێــوە  ئەوەیــە  جدییەکــە  *پرســیارە 
و  چــەپ  بزووتنەوەیەکــى  وەکــو 
کرێــکارى ڕۆڵتــان چییــە لەکۆمەڵــگاى 
ــەو  ــێکى ئ ــدا، بەش ــتان و عێراق کوردس
بەرپرســیارێتییە ناکەوێتــە سەرشــانى 
ــەقام  ــى ش ــە گلییەک ــۆ نموون ــوە، ب ئێ
بەقاعیــدەو  ئێــوە  ئەوەیــە:  لەئێــوە 
دانیشــتوون،  ئەوروپــا  لــە  قائیــدەوە 
چــون کۆمەلــگاى کوردســتان وعێــراق 
ــت؟ پێویســتە  ــاوە دەگۆڕدرێ ــە ئەوروپ ل
بــۆ  بــن  واقعەکــەدا  لەنــاو  ئێــوە 
بزووتنــەوە  و  کارگــە  ڕێکخســتنى 

کۆمۆنیســتییەکان؟ و  کرێکاریــى 

پێویســتە  مــارف:  حاجــى  عوســمان 
دووشــت لەیەکتــر جیابکرێتــەوە. یەکەمیــان 

ــن و  ــا دەژی ــە ئەوروپ ــانێک ل ــەوەى کەس ئ

ژیانــى خۆیــان بــەو شــێوەیە هەڵبــژاردووە، 

و  ئیســالمی  و  ناسیۆنالیســت  خەڵکــى 

کۆمۆنیســت و پارتــى و یەکێتــى لــە ئەوروپا 

ــەاڵم  ــە، ب ــێوازى ژیانکردن ــەوە ش ــە، ئ هەی

یەکیتــى یــان پارتــى لــە کوردســتاندا بوونیان 

هەیــە، بەهەمــان شــێوە حزبى کۆمۆنیســتى 

کرێکاریــش هەیــە، ئەوەتــا مــن لێــرەم، 

ــە  ــەم هاوکێش ــەاڵم ل ــە، ب ــان لێرەی قیادەم

سیاســییەدا پێویســتە هەڵســەنگاندنەکە بــەو 

شــێوەیە بکەیــن کــە ئێمــە نیــن، کرێــکارو 

کۆمەڵگــەش نییــە بــەوەى وتــم بــێ ئیــرادە 

ــە  ــاو هاوکێش ــن لەن ــت بڵێی ــراوە، دەکرێ ک

حزبــى  ئەوەتــا  الوازیــن،  سیاســییەکەدا 

شــیوعى دواى حەفتــا ســاڵ ئێســتا تەوافقــى 

لەگــەڵ حزبەکانــى دیکەیــە، بــەاڵم ئــەوەى 

بیەوێــت شۆڕشــى کرێــکارى ڕێکبخــات لــەو 

نفوزیشــى  ڕەنگــە  دواوە  چۆتــە  ڕووەوە 

ــتى  ــى کۆمۆنیس ــت. حزب ــر بێ ــە زیات لەئێم

ــت  ــراق دەیەوێ ــتان و عێ ــکارى کوردس کرێ

ئــەم شــەڕە بــکات یاخــود ڕەهبــەرى ئــەو 

شــەڕە بــکات، خــودى شــەڕەکە ئەوەیــە 

و  بێــت  لەمەیدانــدا  ڕێکخــراوو  کرێــکار 

ــا  ــە ئەوروپ ــت. ل ــى بەهێزبێ ناڕەزایەتییەکان

بــەاڵم  هەیــە،  کرێــکارى  ســەندیکاى 

ــن. ــز نی ــتەکان بەهێ کۆمۆنیس

*ســەرنجت چییــە لەســەر ئــەوەى حزبــى 
ئیئتیافــى  لەگــەڵ  شــیوعى عێراقــى 
ــامى  ــى ئیس ــەدرى ڕەوتێک ــەدا س موقت

ــەدا؟ ــەو هەڵبژاردنان ل
عوســمان حاجــى مــارف: لەگــەڵ هــەر 
بەشــداریى  بــکات،  ئیئتیــالف  الیەنێکــدا 

ــە.  ــاش نیی ــدا ب ــى لــە هەڵبژاردنەکان کردن
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پرۆفایل:
عوسمانى حاجى مارف 

)ئەمجەد غەفور(
لــە هیــچ ڕیکەوتنێکــدا  حزبــى شــیوعى 

نەیتوانیــوە خــۆى بەهێــز بــکات، هەمیشــە 

الیەنەکــەى بەرامبــەر بەهێــز دەکات، بــەاڵم 

ــە  ــک بچێت ــت هەنگاوێ ــەوە بێ ــۆ ئ ــەر ب گ

ــا. ــۆ ن ــەوە ب پێش

هێزێکــى  لەگــەڵ  ئێــوە  *مومکینــە 
ئیســامى ئیئتیافێکــى سیاســى بکــەن 

ڕۆژێــک لــەڕۆژان؟
 عوســمان حاجــى مــارف: پێموانییــە ئــەوە 
هێزێکــى  هیــچ  لەگــەڵ  ئێمــە  بکرێــت، 

ئیســالمى ناتوانیــن ئــەوە بکەیــن، بــەاڵم 

هێــزى  ڕوویــداوە.  ئــەوە  تــاک  وەکــو 

ئیســالمى ئەجێنداکــەى زانــراوە تەنانــەت 

موعتەدیلەکانیشــیان.

ــەڵ  ــردەوە لەگ ــەوە نەک ــان ل ــۆ بیرت *ب
حزبــى کۆمۆنیســتى کرێــکارى عێــراق و 
ــدێ  ــتان و هەن ــیوعى کوردس ــى ش حزب
و  چــەپ  و  کرێــکارى  بزووتنــەوەى 
حەلقەى ســەقافى هــەن لەکوردســتاندا، 
بۆچــى بەهەمووتــان بیــر لــە ئیئتیــاف 
النــى  ناکەنــەوە  کوالیســیۆنێک  و 
ــە  ــە یەت ــەى ک ــەو بارودۆخ ــۆ ئ ــەم ب ک
پێشــەوە لەخراپتریــن بارودۆخیشــدا بــۆ 

پەرلەمانــى؟ هەڵبژاردنێکــى 
نەهاتۆتــە  مــارف:  حاجــى  عوســمان 
وا  کارێکــى  بتوانیــن  ئێمــە  پێشــەوە 

بکەیــن، خــودى زەرورییەتــى واقعیەتــى 

کوردســتان و عیــراق ئــەو هەلومەرجــەى 

نەڕەخســاندووە. لەگــەڵ حزبــى شــیوعى 

بابــەت و پەیوەنــدی هاوبەشــمان هەیــە بــۆ 

نموونــە لەســەر خانەنشــینان و بزووتنەوەى 

هــەژارى و ئــازادى سیاســى، بەاڵم بەگشــتى 

ــە  ــۆ نموون ــرە، ب ــەوە ئاڵۆزت بارودۆخەکــە ل

16ى ئۆکتۆبــەر بــارودۆخ و هەلومەرجــى 

گۆڕێــت،  پلــە   180 پلــەى  بــە  سیاســى 

ــە پێویســتە  ــەروارە پێمانوای ــەو ب ــەدواى ئ ل

ــتێتەوە.  ــژاردن بوەس ــەدژى هەڵب ــک ل خەڵ

16-/1954/1 لە سلێمانی لە دایکبووە.
حزبــى  ناوەنــدى  كۆمیتــەى  ســكرتێری   -

كوردســتانه. كرێــكاری  كۆمۆنیســتی 
حزبــى  لــه  ســەركردایەتییه  ئەندامــى   -

عێــراق. كرێــكارى  كۆمۆنیســتى 
ــاى  ــارى و یاس ــژى ڕامی ــداد كۆلێ ــه بەغ - ل

ــردووه. ــەواو ك ت
كــردووه  پەیوەنــدی  حەفتاكانــەوه  لــه   -
بــه ئەڵقەیەكــى چەندكەســی لــه فكــرى  

ماركسیســتى.
- ســاڵی 1993، بــه بەشــداری چەنــد گــروپ 
ــری چــەپ و كۆمۆنیســتی  و ڕێكخراوێكــى ت
توانییــان )حزبــى كۆمۆنیســتی كرێــكاری 

ــن. ــراق( پێكبەێن عێ
كۆمۆنیســتی  )حزبــى   2008 ســاڵی   -

پێكدەهێنــن. كوردســتان(  كرێــكاری 

 



فەرید ئەسەسەد

ئەندامى سەرکردایەتیى 
یەکێتیى نیشتیمانیى 

کوردستان 

پارتی هەمیشە بەرژەوەندییەكانی خۆی لە بەرچاو 
دەگرێت، بیر لەوە ناكاتەوە ئەم حكوومەتە 

حكوومەتێكی هاوپەیمانیيە

چاوپێکەوتنی: شیان و ئەوین
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ــە پێوەندییەکانــى بەغــداد  * ســەرەتا ل
ــێ  ــت پ ــتانەوە دەس ــى کوردس و هەرێم
بکەیــن، دواى پڕۆســەى ڕیفرانــدۆم و 
ــە  ــت ل ــداد جەخ ــەر، بەغ ــی ئۆکتۆب 16ـ
دەکاتــەوە  گرینــگ  بابەتێکــى  ســەر 
ئەویــش دەســتوورە، دەڵێــت: دەبێــت 
دەســتووردا  چوارچێــوەى  لــە  هەرێــم 
ــاس  ــکات، ب ــداد ب ــەڵ بەغ ــە لەگ مامەڵ
ڕیفرانــدۆم  هەڵوەشــاندنەوەى  لــە 
دەکات، تــا ئێســتا هەمــوو ئــەو نامانــەى 
کوردســتان  هەرێمــى  حکوومەتــى 
دەیاننێرێــت وەاڵمێکــى ڕوون و ئیجابیى 
ــۆ چــۆن  ــى ت ــە بۆچوون ــەوە، ب نەداونەت
مامەڵــە لەگــەڵ بەغــداد بکرێــت ئێســتا؟
فەرید ئەسەســەد: ئێســتا دوو هەڵوێســتى 
هەڵوێســتى  یەکــەم،  هەیــە:  جیــاواز 

کــە  کوردســتانە،  هەرێمــى  حکوومەتــى 

چوارچێــوەى  لــە  دەکات  گفتوگــۆ  داواى 

دەســتووردا بــەو جــۆرەى عێــراق داوای 

حکوومەتــى  هەڵوێســتى  دوەم،  کــردوە. 

ــەوە  ــۆى دەدزێت ــتا خ ــا ئێس ــە ت ــە ک فیدڕاڵ

لــە گفتوگــۆ، ئــەو ئەجێنــداى خــۆى هەیــە، 

کات لــە قازانجــى حکوومەتــى هەرێمــدا 

دەزانێــت  ئــەوە  خــۆى  بەغــداد  نییــە، 

ــووربوونى  ــن. س ــمان دەزان ــى خۆیش خەڵک

گفتوگــۆ  ســەر  لــە  حکوومەتــى هەرێــم 

ئەوەیــە  بەڵگــەى  کاتــدا  نزیکتریــن  لــە 

ــەکان  ــى چارەســەرکردنى کێش هــەم هەوڵ

خــۆى  کاریگەریــى  کات  هــەم  بــدات، 

ــانەى  ــەو کێش ــەر ئ ــە س ــت ل ــە، دەبێ هەی

بــە هەڵپەســێرراوى ماونەتــەوە لــە بەغــداد 

دابنرێــت،  بــۆ  ڕیشــەییان  چارەســەرێکى 

ــەم  ــراوە ل ــک نەن ــچ هەنگاوێ ــا ئێســتا هی ت

ئــەوەن  هــەر  هەنــگاوەکان  بارەیــەوە، 

حکوومەتــى هەرێــم ئامادەیــە بــۆ گفتوگــۆ، 

بەغــداد خــۆى بێدەنــگ کــردوە و مەرجــى 

هەیــە دەڵێــت، دەبێــت ســەرەتا ئەنجامــی 

ــۆ  ــا گفتوگ ــێتەوە ئینج ــدۆم هەڵبوەش ڕیفران

دەکەیــن.

ــەوەى  ــدەی ئ ــە هێن ــی وای ــى پێ * پارت
بارودۆخــى  کوردســتان  هەرێمــى 
سیاســی و ئابووریــى خراپــە، بەغــداد 
وایــە  پێــت  هەیــە،  دۆخــی  هەمــان 
لــە  تەندروســتە  بۆچوونــە  ئــەو 
کاتێکــدا عێــراق دەوڵەتــە، بــۆ نموونــە 
دەڵێــن  نێودەوڵەتــى  کۆمەڵگــەى 
عێــراق  نەوتــى  فرۆشــتنى  بابەتــى 
شــەفافە، لەگــەڵ ئــەوەى کــە گەندەڵــى 
هەیــە لــە عێراقــدا، حکوومەتــى عێــراق 
بەرانبــەر داعــش و هەرێمــی کوردســتان 
لــە  دیبلۆماســییەکانى  پێوەندییــە  و 
نێودەوڵەتــى  و  ناوچەیــى  ئاســتى 
ئێســتا  عەبــادى  بــوە،  ســەرکەوتوو 
کارەکتەرێکــى ســەرکەوتوە، پێــت وایــە 
ــی  ــى پێ ــە پارت بۆچوونێکــى دروســتە ک
ــدەی ئێمــە کێشــەى  ــە بەغــداد هێن وای
ــەو  ــە ل ــەوە خۆدزینەوەی ــان ئ ــە، ی هەی

هەرێــم؟ قەیرانانــەى 
فەریــد ئەسەســەد: بەڵــێ بەغداد کێشــەى 
هەیــە، بــەاڵم بــەراورد ناکرێــت لەگــەڵ 

کێشــانەى  ئــەو  کوردســتان،  هەرێمــى 

هەرێــم بــە زەحمــەت چارەســەر دەکرێــن، 

کاتێکــى  لــە  بەغــداد  کێشــەکانى  بــەاڵم 

ئێســتا  دەکرێــن،  چارەســەر  پێوانەییــدا 

ــەر  ــە س ــى ب ــراق توانیویەت ــى عێ حکوومەت

ســەر  داعشــدا  وەک  دڕنــدەى  هێزێکــى 

ــزى  ــى هێ ــی بەهاوکاری ــت، بەدڵنیای بکەوێ

پێشــمەرگەى کوردســتان بــوە. 

ســاڵی 2014 ســوپاى عێــراق نزیــک بــوو 

لــەوەى هەڵبوەشــێتەوە، ئەمــە هونــەرە، 

دوو  مــاوەى  لــە  بتوانێــت  دەوڵەتێــک 

ســاڵدا ســوپا ســەرلەنوێ دروســت بکاتــەوە، 

کارێکــى وا بــکات هەمــوو ئــەو ناوچانــەى 

لــە دەســتی دابــوو کۆنتــرۆڵ بکاتــەوە، 

توانیــى لــە ماوەیەکــى پێوانەییــدا هێزێکــى 

میلیشــیایى یاخــود نیمچەمیلیشــایى بــە ناوى 

ئەمــە  دابمەزرێنێــت،  شــەعبى  حەشــدى 

ــى زۆر گــەورەى  بــە هەردووکیــان هێزێک

ــە ڕووى ســوپاوە  ــەر ل ــرد، ئەگ دروســت ک

ــراق  ــتا عێ ــن، ئێس ــە بکەی ــەیرى بابەتەک س

ــەى هێزێکــى گــەورەى  ــەو واڵتان یەکێکــە ل

هەیــە لە ناوچەکەدا و شــارەزایییەکى زۆرى 

هەیــە لــە شــەڕى شــارەکاندا، بــە پێوانــەی 

ســوپایی، عێــراق ئێســتا بــە پێنجــەم هێــزى 

زەمینــى لــە جیهانــدا دەژمێررێــت، کاتێــک 

بــەراوردى ســوپاى عێــراق دەکەیــن بــە 

ــر  ــا بەهێزت ــوپاى تورکی ــا، س ــوپاى تورکی س

و چەکدارتــرە، بــەاڵم لــە هەڵکوتانــە ســەر 

ــکرێکى  ــارەکان لەش ــى ش ــارەکان و گرتن ش

کڵۆڵــە، بەڵگــە بــۆ ئەمــە ســوپاى تورکیــا بــە 

ســێ تــا چــوار مانــگ ئینجــا توانیى شــارێکى 

بچووکــى وەک )بــاب( لــە ســووریا بــە 

ــت،  ــووریا بگرێ ــیۆنى س ــى ئۆپۆزس یارمەتی

ــە  ــراق توانیویان ــى عێ ــدا هێزەکان ــە کاتێک ل

ســەرکەوتنى گەورەتــر بــە دەســت بهێنــن.

ــەاڵم  ــە، ب ــەى هەی ــک کێش ــراق کۆمەڵێ عێ

کێشــەکانی وەک هەرێــم نییــە، هەرێــم 

لــێ  ســنوورەکانى  و  دراوە  گەمــارۆ 

داخــراوە، حکوومــەت ناتوانێــت مووچــەى 

بەشــێکى  بــدات،  خــۆى  کارمەندەکانــى 

ــە دەرەوە  ــەى پێشــمەرگە ل ــە مووچ زۆر ل

دێــت، ســێ ســاڵ دەبێــت خزمەتگوزاریــى 

گشــتى لــە هەرێمــى کوردســتان بــە ڕێــژەى 
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ــداد  ــە بەغ ــدا ل ــە کاتێک ــتاوە، ل %98 وەس

وا نییــە، بەغــداد بیــر لــەوە دەکاتــەوە 

بۆریــى نــەوت و گاز بــۆ شــوێنەکانى تــرى 

عێــراق ڕابکێشــێت، عێــراق لــە هەڵســانەوە 

و لــە گەشــەکردندایە، هەرێمــى کوردســتان 

تەنانــەت  چەقیــوە،  خــۆى  شــوێنى  لــە 

گەڕاوەتــەوە بــۆ دواوە، بــۆ نموونــە ســااڵنى 

ــە ئێســتا،  )2014 و 2015( باشــتر بوویــن ل

لــە کاتێکــدا عێــراق خەریکــە گەشــە بــە 

ــى  ــى ئابووری ــەربازیی و بەرهەم ــای س توان

خــۆى دەدات.

 ئــەو عێراقــەى ئێســتا هەیــە، عێراقى 2014 

ــازە داعــش تکریــت و موســڵى  ــە ت ــە ک نیی

ــى  ــێوەیەکى واقیع ــە ش ــت ب ــوو، دەبێ گرتب

ئــەوەى  بــۆ  لەگەڵــدا بکرێــت  مامەڵــەى 

ــەڵ  ــک لەگ ــە ڕێککەوتنێ ــن ب ــن بگەی بتوانی

بەغــداد و دانانــی بناغــە بــۆ پێوەندییەکــى 

ــەن. ــتییانەى درێژخای ئاش

* پێتــان وایــە حکوومەتــى عێــراق ڕازی 
ــى  ــە پێ ــازە و ب ــی ت ــە پێوەندی ــت ب ببێ
هەرێــم  لەگــەڵ  مامەڵــە  دەســتوور 
هەرێــم  ئــەوەى  لەگــەڵ  بکرێــت، 
چەندیــن نامــەى نــاردوە، بــەاڵم بەغــداد 

نەداوەتــەوە؟  وەاڵمــى 
ئــەم  زۆرتــر  ئەسەســەد:  فەریــد 
بارودۆخــە لــە قازانجــى بەغــدادە نــەک 

ــى  ــم گوتوویەت ــى هەرێ ــم. حکوومەت هەرێ

وتووێــژ  دەســتووردا  چوارچێــوەى  لــە 

ــەر ســەیرى  ــن، ئەگ ــداد دەکەی ــەڵ بەغ لەگ

دەســتوور  114(ی   ،110( مــادە  دوو 

بکەیــن: مــادەى 110، بــاس لــە دەســەاڵتە 

فیــدڕاڵ  حکوومەتــى  قەتســکراوەکانى 

فیــدڕاڵ  حکوومەتــى  واتــا  دەکات، 

کۆمەڵێــک دەســەاڵتى هەیــە لــە هەمــوو 

عێراقــدا تەنهــا الی ناوەنــدە، بــەاڵم بەشــێک 

لەبــەر  هەرێمــن،  لــە  دەســەاڵتانە  لــەو 

ئــەوە حکوومەتــى فیــدراڵ داوا دەکات ئــەو 

دەســەاڵتە قەتیســکراوەنەى بــۆ بگەڕێتــەوە، 

ــە  ــەوە ل ــەاڵتانەى بدەین ــەم دەس ــت ئ دەبێ

ــتوور  ــە دەس ــەر ئێم ــدا ئەگ ــەر وتووێژێک ه

جێبەجێــى بکەیــن، بــۆ نموونــە بابەتــى 

فڕۆکەخانــەکان پێوەندیــى بــە دەســەاڵتە 

هەیــە.  قەتیســکراوەکانەوە 

دەســەاڵتە  لــە  بــاس   114 مــادەى 

هاوبەشــەکان دەکات، کۆمەڵێــک دەســەاڵت 

و  هەرێــم  نێــوان  لــە  هاوبەشــە  هەیــە 

ناوەنــددا، ئــەو دەســەاڵتانەى ئێســتا لــە 

ــە  ــوو ل ــەن، هەم ــتاندا ه ــى کوردس هەرێم

ژێــر دەســەاڵتى حکوومەتــى هەرێمــدان، 

ــۆى  ــەاڵتەکەى خ ــوە دەس ــداد داواى نی بەغ

پــێ  خــۆى  نیوەکــەى  دەبێــت  دەکات، 

بدەینــەوە، بــۆ نموونــە کــە دێنــە ســەر 

بابەتــى فڕۆکەخانەکان، فڕۆکەخانەکان وەک 

دەروازەى ســنوورى حســابیان بــۆ دەکرێت، 

دەرەوەى  بــە  پێوەندیــى  ئەوەنــدەى 

ــە دوو  ــن ب ــەر بیکەی ــە. ئەگ ــەوە هەی واڵت

ــتە  ــە گەش ــى ب ــێکى پێوەندی ــەوە بەش بەش

نێودەوڵەتییەکانــەوە هەبێــت لــە هەرێمــەوە 

بــۆ دەرەوەى واڵت و بەپێچەوانــەوە، ئەمــە 

دەبێــت پێوەندیــى بەو بەغــدادەوە هەبێت. 

بەغــداد خــۆى ئــەم بابەتــە ڕێــک دەخــات، 

ــەوە  ــە ناوخــۆی عێراق ــى ب ــەوەى پێوەندی ئ

ســێ  ناوخۆیییەکانــە،  گەشــتە  هەبێــت 

گەشــتمان هەیــە: بــۆ بەغــداد، بــۆ نەجــەف 

بــە  پێوەندییــان  ئەمانــە  بەســڕە،  بــۆ  و 

ــۆوە  ــدارەى ناوخ ــم و ئی ــى هەرێ حکوومەت

هەیــە و بــەو جــۆرە دابــەش دەکرێــت. 

مــادەى  لــە  ســنوورییەکانیش  دەروازە 

بارزانى دەبێت 
لێپرسراوێتیی مێژوویی 

ئەوە هەڵبگرێت کە بە سەر 
هەرێمى کوردستاندا دێت

“
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110دا وەک پســپۆڕییەکى ســنوردارکراوی 

کــراوە،  بــاس  فیــدڕاڵ  حکوومەتــى 

پســپۆڕییەکى  وەک  114دا  مــادەى  لــە 

هاوبــەش بــاس کــراوە، بــەاڵم بــە دوو 

شــێوەى جیــاواز لــە مــادەى 114 بــاس لــە 

بەڕێوەبردنــى دەروازە گومرگییــەکان کــراوە 

ــەش  ــەوە دەبێــت هاوب ــە ڕووى ئیداریی و ل

بێــت، بــەاڵم تــا ئێســتا نییــە. ئێمــە چــوار 

دەروازەمــان هەیــە، یــەک دەروازە لەگــەڵ 

تورکیــا، ســێیان لەگــەڵ ئێــران، کــە لــە 

هەرێمــى  حکوومەتــى  دەســەاڵتى  ژێــر 

دەروازانــە  ئــەو  دەبێــت  کوردســتاندان، 

ئیدارەیەکــى هاوبــەش بێــت. 

* دەتەوێــت بڵێیــت هەرێمى کوردســتان 
ــە  ــەروەرییەکانى ل ــە س ــێکى زۆر ل بەش
دەســت دەدات بــە هــۆى دەســتوورەوە، 
ســنوورییەکان  خاڵــە  گەڕانــەوەى  چ 
نــەوت،  بابەتــى  چ  فڕۆکەخانــەکان  و 
قبوڵــی  هەرێــم  حکوومەتــى  ئــەوەى 

ــتی  ــى شکس ــر کاریگەری ــە ژێ ــردوە ل ک
ــوە؟ ــەردا ب ــى ئۆکتۆب 16ـ

ئامادەییــى  ئەسەســەد:  فەریــد 
جێبەجێکردنــى  بــۆ  هەرێــم  حکوومەتــى 

دەســتوور بــەو مانایــە دێــت، دەســتوور لــە 

چەنــد مادەیــەک پێــک دێــت، بەشــێکی لــە 

قازانجــى هەرێمــى و بەشــێکى لــە قازانجــى 

بەغــدادە، ئێمــە مافــى خۆمــان وەردەگریــن 

لــەو مادانــەى پێوەندییــان بــە هەرێمــى 

ــەر  ــە ه ــتوور ل ــە، دەس ــتانەوە هەی کوردس

مادەیەکــدا دەســەاڵتى بــە بەغــداد داوە 

و بــە هەرێــم نــەداوە، دەبێــت هەرێــم 

بەغــداد  بگەڕێنێتــەوە،  دەســەاڵتانە  ئــەو 

مەبەســتى وەرگرتنــەوەى دەســەاڵتەکانیەتى 

لــە هەرێــم بــۆ نموونــە، بودجــەى فیــدڕاڵ 

لــە هەرێــم بــەو شــێوەیەیە، بــەاڵم ڕەنگــە 

ــە بەســرە،  ــن، ل ــێ نەکەی ئێمــە هەســتى پ

نــەوت دەردەهێنرێــت، هەمــوو داهاتەکــەی 

ســەرپێچیى  گاز،  بەغــداد،  بــۆ  دەچێــت 

و..هتــد.  خانووبــەرە  باجــى  ترافیکیــى، 

ــەوە و  ــۆ دەکرێت ــزگاکان ک ــوو پارێ ــە هەم ل

دەچێتــەوە بەغــداد، هەمــوو پارێــزگاکان 

بەشــدارن لــە دەوڵەمەندکرنــى بودجــەى 

پارەکــە  تــر  جارێکــی  پاشــان  فیدڕاڵــدا، 

دابــەش دەکرێتــەوە و بــە شــێوەى بودجــەى 

مانگانــە یاخــود ســااڵنە دەگەڕێتــەوە بــۆ 

ــی  ــتان هیچ ــى کوردس ــزگاکان. هەرێم پارێ

نەنــاردوە بــۆ بەغــداد، واتــا ئێمــە بەشــدار 

بودجــەى  دەوڵەمەندکرنــى  لــە  نیــن 

فیدراڵــدا، عێــراق دەیەوێــت بەشــدار بیــن، 

ــن،  ئەگــەر ئێمــە دەســتوور جێبەجــێ بکەی

دەبێــت ئــەم بەنــدە جێبەجــێ بکەیــن، بــۆ 

ــەوە دەکات،  ــاس ل ــادەى111 ب ــە، م نموون

نــەوت و گاز موڵکــى گەلــى عێراقــە، واتــا 

موڵکــى یــەک کــەس و یــەک بنەماڵــە و 

یــەک خێــڵ نییــە، یــان موڵکــى یــەک پارێزگا 

ــا  ــدا تەنه ــوو عێراق ــە هەم ــەر ل ــە، ئەگ نیی

ــە  ــەو کات ــە، ئ ــەوت هەبوای ــڕە ن ــە بەس ل

کۆبوونەوەی وەفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەفدی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق
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ــە  ــوو، چونک ــی تێــدا دەب ــکى کوردیش پش

ئــەوە هیــى هەموومانــە، ئــەو نەوتــەى لــە 

هەرێمــدا هەیــە بــە پێــى دەســتوور موڵکــى 

ــە. ــى عێراق ــوو گەالن هەم

لــەوەى  جگــە  کوردســتان  *خەڵکــى 
ــان  ــەى بەڕێزتی ــەو بۆچوونان ــان ئ هەم
دەکــەن،  ئەوەیــش  گلەیــى  هەیــە، 
ــەک نەخشــەڕێگا  ــم ن ــى هەرێ حکوومەت
لــە  ســەرنەکەوت،  ئابوورییەکــەی 
نەوتــى  داهاتــى  ڕابردوویشــدا 
نەگەڕاندوەتــەوە بــۆ ناوەنــد تــا خەڵکــى 
کوردســتان ســوودمەند بــن، کەواتــە 
ــە و  ــەر حەق ــە س ــراق ل ــى عێ حکوومەت
ڕەوان؟ خەڵکیــش  گلەیییانــەى  ئــەو 
ــار  ــەد ج ــە س ــەد: ڕەنگ ــد ئەسەس فەری
لــە لێپرســراوانى خۆمانــم بیســتبێت، 
ــراق دەنگــى بــە  کــە %80ى گەلــى عێ
شــانازییەک  وەک  و  داوە  دەســتوور 
باســیان کــردوە، لــە 2005 هەموومــان 
دەنگمــان بــەو دەســتوورە داوە، بــەاڵم 
 )2017_2005( ســاڵى  لــە  عێــراق 
بــوو،  تایبەتــدا  هەلومەرجێکــى  لــە 
خــۆى،  ســەر  بپەرژێتــە  نەیدەتوانــى 
تووشــى شــەڕى عەشــیرەتگەرى و دژى 
قاعیــدە و داعــش بــوو، لــە ناوخــۆدا 
پەیــدا  چەکــدار  گروپــى  کۆمەڵێــک 
ــەو  ــدا، ل ــەردەمى مالیکی ــە س ــوون ل بب
هەلومەرجــەدا عێــراق نەیپرژابــوە ســەر 
ئــەوەى داواى دەســەاڵتەکانى بــکات لــە 
بــە شــێوەى  چ  هەرێمــى کوردســتان 
فیــدڕاڵ لــە هەرێمــدا چ بــە شــێوەى 
داوایــان  ئێســتا  بــەاڵم  هاوبــەش، 
دەکات. ســەرۆکى حکوومەتــى هەرێمــى 
کوردســتان کــە دەڵێــت لــە چوارچێــوەى 

دەســتووردا کار دەکەیــن، بەدڵنیایــی 
دەبێــت ئــەو دەســەاڵتانە ســەرلەنوێ 
لــە  جــۆرەى  بــەو  بخرێنــەوە،  ڕێــک 

هاتــوون. دەســتووردا 
*خەڵــک گلەیــى ئــەوە دەکات بۆچــى 
ــى  ــەت بارزان ــى، بەتایب ــى و پارت یەکێت
ــرد  ــتان ک ــى کوردس ــە هەرێم ــان ل وای
و گەیاندیانــەوە خاڵــى ســفر، تەنانــەت 
ــران  ــى قەی ــەوەى حاڵەت گەییشــتوەتە ئ

ــە؟  ــە هەرەس ڕوو ل
ــە  ــم ئەم ــم بڵێ ــد ئەسەســەد: ناتوان فەری
زۆرتــر پێوەندیــى بــە یەکێتــى و پارتییــەوە 

بــە  پێوەندیــى  وردتــر  بەڵکــوو  هەیــە، 

بارزانییــە،  کــە  هەیــە  کەســەوە  یــەک 

ئــەو لێپرســراوێتیى گــەورەى لــە ســەرە، 

بارزانــى ڕابەرایەتیــى ڕیفراندۆمــی کــرد، 

تەنانــەت  و  حزبــەکان  هەمــوو  ڕاســتە 

ــەاڵم  ــردوە، ب ــتگیرییان ک ــش پش هاواڵتییانی

نیگــەران  بارودۆخــە  لــەم  هەموومــان 

ــدۆم  ــۆ ڕیفران ــان ب ــى خراپم ــن، کاتێک بووی

هەڵبــژارد، بــە پێچەوانــەى ئــەوەى لــە 

کاتــى ڕیفرانــدۆم یــان پێــش ڕیفرانــدۆم 

بــاس لــەوە دەکــرا، کــە ئەمــە باشــترین 

ــوە  ــازە ڕزگارى ب ــراق ت ــە و عێ هەلومەرج

لــە شــەڕ، بــا فریــا نەکەوێــت خــۆى بەهێــز 

بــکات، بــا ئێمــە داواى ڕیفرانــدۆم بکەیــن، 

ــەڵ  ــوو، لەگ ــەس ب ــەک ک ــارى ی ــە بڕی ئەم

ئــەوەى ناتوانــم بڵێــم ســەرکردەى حزبــەکان 

ئــەو لێپرســراوێتییەیان ناکەوێتــە ئەســتۆ، 

بــەاڵم بڕیارەکــە بڕیــارى یــەک کــەس بــوو، 

بارزانــى دەبێــت لێپرســراوێتیی مێژوویــی 

ــە ســەر هەرێمــى  ــەوە هەڵبگرێــت کــە ب ئ

کوردســتاندا دێــت، ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ 

ســاڵی 2014، کاتێــک هێــزى پێشــمەرگە 

ــى زۆر  ــەکان، لێدوان ــە جێناکۆک ــوە ناوچ چ

ئاگرینــى بارزانــى هەبــوو، کــە دەڵێــت ئێمە 

ــن و  ــادەى 140 ناکەی ــى م ــەو دوا باس لەم

کــردوە،  جێبەجێمــان  و  هاتــوە  کۆتایــی 

ــەوە  ــم بچێت ــاندى هەرێ ــت ش دیســان دەبێ

بــکات،   140 مــادەى  باســى  و  بەغــداد 

ــاو  ئــەو کاتــەى ئــەم لێدوانــە ئاگرینــە ب

کرایــەوە، هەمــوو ناوچــە جێناکۆکــەکان لــە 

ــتاندا  ــمەرگەى کوردس ــەاڵتى پێش ــر دەس ژێ

بــوون، ئێســتا هیــچ ناوچەیەکــى جێناکــۆک 

لــە ژێــر دەســەاڵتى پێشــمەرگەدا نییە، ئەمە 

تەنگبینیــی و خوێندنــەوەى هەڵەیــە بــۆ 

ڕووداوەکان و تێنەگەیشــتنى هاوســەنگیى 

هێــزە، لێکدانــەوەى چەوتــە ســەبارەت بــە 

لــە  تێنەگەیشــتنە  ڕووداوەکان،  ڕەوشــى 

هەمــوو بابەتــەکان، کەســێکى وەک بارزانــى 

ــە  ــە ل ــکات، ئەم ــە ب ــوو هەڵەی ــەو هەم ئ

هــەر واڵتێکــى تــر بوایــە، هەڵوێســتێکى 

تریــان دەنوانــد نــەک وا بەئاســانى دەســت 

لــە کار بکێشــێتەوە، بــۆ خــۆى دابنیشــێت و 

ــکات. ــۆى ب ــەى خ قس

ــى  ــانەوەى بارزان ــە کارکێش ــت ل * دەس
و  ئەمریکییــەکان  فشــارى  ژێــر  لــە 
لــەو  بــوو  بەشــێک  ئەوروپییــەکان 
هەرێمــى  هەاڵنــەى،  سیاســەتە 

بــرد؟ ئێســتا  بــەرەو  کوردســتانى 
ــوو  ــک ب ــە جۆرێ ــد ئەسەســەد: ئەم فەری
ــوو  ــۆ هەم ــوو ب ــک ب ــزادان، پەیامێ ــە س ل

ــەو  ــتان، ئ ــى کوردس ــەرکردەکانى هەرێم س

نازانێــت  و  دەکات  هەڵــە  ســەرکردەیەى 

بــدات،  دروســت  بڕیــارى  ناتوانێــت  و 

ــی  ــت، بارزان ــەاڵت البچێ ــە دەس ــت ل دەبێ

ئــەو هەمــوو کێشــەیەى دروســت کــردوە، 

شــیاوى ئــەوە نییــە لــە ســەر ئــەو کورســییە 

بــوو،  بمێنێتــەوە، ئەمــە هــەم ســزادان 
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هــەم لەکارخســتن بــوو، هــەر چۆنێــک 

دەردەچێــت.  ڕاســت  بکەیــن  وەســفى 

ســەرکردە  پــاش  هەرێــم  وایــە  پێــم 

خــۆى  باشــتر  دەتوانێــت  کارێزمایییــەکان 

بگونجێنێــت و بڕیــارى دروســت بــدات، 

دەتوانێــت پێوەندییەکانــى ســەرلەنوێ لــە 

ســەر بنەمایەکــى تەندروســت دابڕێژێتــەوە.

یەکێتیــى  و  ئەمریــکا  وایــە  پێــت   *
لەگــەڵ  دیالۆگیــان  زۆرتــر  ئەوروپــا 
قوبــاد تاڵەبانــى و نێچیرڤــان بارزانییــە 
وایــە  پێــت  بارزانــى،  بەدیلــى  وەک 
ئــەوە نامەیەکــە بــۆ ئــەوەى بیانەوێــت 
ــدا  ــى هەرێم ــەڵ حکوومەت ــە لەگ مامەڵ
پشــتیوانی  و  دەســتگیرۆیی  و  بکــەن 

بکــەن؟ 
فەریــد ئەسەســەد: ئێمــە مامەڵــە لەگــەڵ 
نێودەوڵەتــی  دەکەیــن:  فاکتــەردا  دوو 

فاکتــەرى  ســاڵى1991  ناوچەیــی.  و 

کردیــن  پشــتگیریى  بــوو،  نێودەوڵەتــى 

و ئــەو هەلومەرجــەى ئــەو کاتــە هاتــە 

ئــاراوە، بــوە هــۆى هەڵبــژاردن و پێکهێنانى 

حکوومەتــى هەرێــم و پەیدابوونــى هەرێمى 

کوردســتان، واتــا فاکتــەرى نێودەوڵەتــى لــە 

دەتوانێــت  دیاریکــراودا  هەلومەرجێکــى 

ســاڵی  بــەاڵم  بگێڕێــت،  خــۆى  ڕۆڵــى 

کاریگەریــى  ناوچەیــی  فاکتــەرى   2017

گــەورەى هەبــوو لــە گەمارۆدانــى هەرێمــى 

کوردســتان و تەنگهەڵچنیــن بــە حکوومەتــى 

هەرێــم و شکســتهێنانى ڕیفرانــدۆم، ڕەنگــە 

سیاســەتى  بــە  پێوەنــدى  زیاتــر  ئەمــە 

نێودەوڵەتییــەوە هەبێــت، چونکــە ســاڵى 

نێودەوڵەتــى  فاکتــەرى  کاتێــک   1991

پشــتگیریى گەلــى کوردســتانی کــرد لــەو 

نەهامەتییــەى ئــەو کاتــە تێــی کــەوت بــوو، 

ئامانجــەکان نەگەییشــتبوونە ڕادەى گۆڕینــى 

لەبــەر  ناوچەکــە،  سیاســیى  نەخشــەى 

ــە  ــوو بابەتەک ــۆ نەب ــەوە کێشــەیەکى ئەوت ئ

ــەم  ــەاڵم ئ ــەوە، ب ــى مرۆڤایەتیی ــە قاڵب خرای

ــى  ــە قاڵب ــرا بخرێت ــرا و نەدەک ــارە نەتوان ج

مرۆڤایەتییــەوە، چونکــە بابەتەکــە بابەتێکــى 

مرۆڤایەتــى نەبــوو، بەڵکــوو سیاســى بــوو، 

هەرێمــى کوردســتان هەنگاوێکــى نــا زووتــر 

ــوو  ــردن ب ــش کارک ــۆى، ئەوی ــى خ ــە کات ل

گۆڕینــى نەخشــەى سیاســیى خۆرهەاڵتــى 

ناوەڕاســت کــە ئەمــە هــەم لــە ناوچەکــە و 

هــەم لــە کۆمەڵگــەى نێودەوڵەتــى پەســەند 

نەکــرا و بــەم ئەنجامــە گەییشــت.

ــە چاوپێکەوتنێکــدا  ــى ل ــڵ تاڵەبان *باڤێ
تەلەگرافــى  ڕۆژنامــەى  لەگــەڵ 
ڕێککەوتنێــک  لــە  بــاس  بەریتانــى، 
بــۆ  دەکات  ئەمەریکییــەکان  لەگــەڵ 
دواخســتنى ڕیفرانــدۆم، ئــەو ڕێککەوتنە 
پیشــانى بارزانــى دراوە، بــەاڵم بارزانــى 
ــەى  ــەى ئەم ــردوە، ئاکامەک ــى نەک قبوڵ

لــێ کەوتــەوە؟ 
مەبەســت  ئەگــەر  ئەسەســەد:  فەریــد 
نامەکــەى تێلرســۆن بێــت، کاتــى خــۆى 

و  هاتــوە  نامەیــەک  کــە  نەماندەزانــى 

ســوودی زۆرى بــۆ هەرێمــى کوردســتان 

تێــدا بــوو بــە مەرجێــک ڕیفرانــدۆم دوا 

بخرێــت و دەســت بــە دیالــۆگ بکرێــت لــە 

ــى  ــم و حکوومەت ــى هەرێ ــوان حکوومەت نێ

ــوو  ــادە ب ــداد ئام ــە بەغ ــەو کات ــداد، ئ بەغ

لــە  بەشــێک  لــە  دەســتبەرداربوون  بــۆ 

دەســەاڵتە ســنوردارەکانى خــۆى لــە هەرێــم 

بــە مەرجــى ڕێککەوتــن لەگــەڵ حکوومەتــى 

بابەتەکــە  ئێســتا  کوردســتان،  هەرێمــى 

پێچەوانــە بوەتــەوە، هاتوەتــە ســەر ئــەوەى 

کەسێکى وەک بارزانى ئەو 
هەموو هەڵەیە بکات، ئەمە 
لە هەر واڵتێکى تر بوایە، 
هەڵوێستێکى تریان دەنواند 
نەک وا بەئاسانى دەست 
لە کار بکێشێتەوە، بۆ خۆى 
دابنیشێت و قسەى خۆى 
بکات

“
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حکوومەتــى  دەدزێتــەوە،  خــۆى  کــە 

بچێــت  دەدات  ئــەوە  هەوڵــى  هەرێــم 

بــۆ بەغــداد و ڕێککەوتنێــک بــکات، کــە 

بەدڵنییاییــەوە لــە دەســتدانى ژمارەیەکــى 

حکوومەتــى  دەســەاڵتەکانى  لــە  زۆر 

هەرێمــى کوردســتانى تێدایــە، ئەگــەر بــاس 

ــا  ــن ت ــن بڵێی ــکات، دەتوانی ــە ب ــەم نامەی ل

ئەندازەیەکــى زۆر وەک بەڵێنەکــەى بەڵفۆرە 

بــۆ جوولەکــە کــە بــوە هــۆى دروســتکردنى 

دەوڵــەت، بــەاڵم بــە هــۆى بارزانییــەوە لــە 

ــت جارێکــی  ــەس نازانێ دەســتمان چــوو، ک

ــەوە. ــان ناگەڕێت ــەوە ی ــە دەگەڕێت ــر ئەم ت

* هێشــتا پارتــی و میدیاكانــی و خــودی 
ــەوە  ــاس ل ــەك ب ــی ن ــعوود بارزان مەس
ناكــەن دەرفەتێکــی مێژووییــی گــەورەی 
وەك بەڵێنــی بەلفــۆڕ بــۆ جوولەكــەكان 
دراوە بــە کــورد لــە الیــەن ئەمەریــكاوە 
و ئــەوان بوونــە هــۆی لەدەســتدانی، 
دوای  بارزانــی  مەســعوود  بەڵكــوو 
نەمانــی لــە پۆســتی ســەرۆكی هەرێمــی 
كوردســتان، ســەركردایەتیی یەكێتیــی 
خیانەتیــان  بــەوەی  دەكات  تۆمەتبــار 
كــە  نــاكات  لــەوە  بــاس  كــردوە، 
نەگرتــوە  ئەمەریكیــەكان  بــۆ  گوێــی 
ئاشــكرا  )تیلرســۆنی(  نامەكــەی  و 
ــاكات، حســابى  ــەوە ن ــاس ل نەكــردوە، ب
ــزە  ــی هێ ــك و بۆچوون ــی خەڵ ــۆ دەنگ ب
پەرلەمانــی  نەكــردوە،  سیاســییەكان 
ــن  ــاكات چەندی ــەوە ن ــاس ل داخســت، ب
ڕۆژنامەنــووس تیــرۆر كــراوە لــە ژێــر 
لــە مەســەلەی  بــاس  دەســەاڵتەكەی، 
بــاس  نــاكات،  نــەوت  ناشــەفافیەتی 
لــەوە نــاكات چەندیــن ســاڵ پۆســتەكەی 
بــە ناشــەرعی بەڕێــوە بــردوە، پێویســتە 

یەكێتــی وەاڵمــی ئەمانــە بداتــەوە. لــە 
ــی  ــمەرگەی یەكێت ــووک )50( پێش کەرک
ــازڵ  ــە ســەر دەســتی )ف ــوە ل شــەهید ب
بــەرواری( فەرمانــدەی هێــزی ئاڵتوونیــی 
نابێــت  ئێــوە  پارتییــە،  كــە  بەغــداد 
بارەیــەوە قســە بكــەن، خەڵــك  لــەو 
دەكات،  یەكێتــی  لــە  ئــەوە  گلەیــی 
ڕاســتە یەكێتــی ڕەخنــەی هەبــوو لــە 
مەســعوود  بــە  بــەاڵم  ڕیفرانــدۆم، 
بارزانــی نەگــوت لێــرەوە لەگەڵــت نیــن 
ــە  ــەو قەیرانان خــۆت بەرپرســیارتێتیی ئ

ــتۆ؟  ــرە ئەس بگ
فەریــد ئەسەســەرد: ڕاســتە ئەمــە یەكێكــە 
بــەاڵم  یەكێتــی،  كەموكوڕییانــەی  لــەو 

زۆرتــر پێوەندیــی بــە بارودۆخــی ناوخۆيــی 

ــە  ــەاڵم ل ــە، ب ــە خراپ ــە ک ــەوە هەی یەكێتیی

فەرمانــدەی  پۆســتی  حاڵەتێكــدا  هەمــوو 

گشــتیی هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان الی 

یەكێتــی نەبــوو، الی مەســعوود بارزانــی 

بــوو، ئــەو بەرپرســە لە هــەر ســەركەوتنێك 

لــە شــەڕەكاندا و بەرپرسیشــە لــە هــەر 

فەرمانــدەی  لــە ســایەی  کــە  شكســتێك 

ئــەوە دێتــە دی. كاتێــك بــاس لــە خیانــەت 

خیانــەت  واڵتێــك  هــەر  لــە  دەكرێــت، 

ڕوو دەدات لــە بەرەكانــی شــەڕدا، پــاش 

كــۆ  بەڵگــەكان  دادەنرێــت،  دادگا  شــەڕ 

دەكرێنــەوە، ئەوانــەی تۆمەتبــارن بانگێشــت 

دەكرێــن بــۆ ئــەو دادگایــە و دەبێــت ســزا 

ــە  ــە ب ــتێك نیی ــەوەی ش ــەر ئ ــن، لەب بدرێ

ــی،  ــعوود بارزان ــە مەس ــەت، ن ــاوی خیان ن

هێــزی  نــە  هەرێــم،  حكوومەتــی  نــە 

دانەنــاوە،  دادگایەكــی  هیــچ  پێشــمەرگە 

دروســتیان  ئــەوان  ئەفســانەیەكە  ئەمــە 

ئــەوە  بــۆ  هۆكارەكەیشــی  كــردوە، 

دەگەڕێتــەوە ڕیفرانــدۆم شكســتی هێنــا، 

هەموو تاوانەكە دەكەوێتە 
ئەستۆی مەسعوود بارزانی، 
هەم لە ڕووی سەربازی، هەم 

لە ڕووی سیاسییەوە لەبەر 
ئەوە بە دوای الیەنێكدا 

دەگەڕێن بڵێن ئەمە هۆكاری 
شكستەكەیە ئێمە هۆی 

شكست نەبووین

“
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ــوون  ــت چ ــە دەس ــەكان ل ــە جێناكۆك ناوچ

ئەســتۆی  دەكەوێتــە  تاوانەكــە  هەمــوو 

ڕووی  لــە  هــەم  بارزانــی،  مەســعوود 

سیاســییەوە  ڕووی  لــە  هــەم  ســەربازی، 

لەبــەر ئــەوە بــە دوای الیەنێكــدا دەگەڕێــن 

ــە  ــتەكەیە ئێم ــۆكاری شكس ــە ه ــن ئەم بڵێ

هــۆی شكســت نەبوویــن. لــە مەخمــوور و 

شــەنگال، بــە فەرمانــی فەرمانــدەی گشــتیی 

ــار دراوە بكشــێنەوە  ــزی پێشــمەرگە بڕی هێ

بــە بــێ  شــەڕ، هیــچ هۆكارێــك نەبــوە 

تەنانــەت هێرشیشــیان لــە ســەر نەبــوە، لــە 

كاتێكــدا لــە تەللــوەرد مــاوەی )5( كاتژمێــر 

شــەڕ کــراوە، پــاش ئــەوەی زانــرا بەرگــەی 

ئــەم هێرشــە ناگیررێــت، پێوەندیــی بــە 

چونكــە  كــردوە،  خۆیانــەوە  ســەرووی 

ــكری  ــوو لەش ــوون هەم ــەوێ  ب ــەی ل ئەوان

لــە  نیزامــی  لەشــكری  بــوون،  نیزامــی 

ــە  ــی ب ــاكات، پێوەندی ــەوە پاشەكشــە ن خۆی

ســەرووی خۆیــەوە دەكات و ســەروو خــۆی 

فەرمانــی پــێ دەدات كــە بكشــێتەوە یاخــود 

بمێنێتــەوە، ئەوانەیشــی لــە بــەرەكان بــوون 

پابەنــد بــوون بــەم مەســەلەیەوە و لــە 

خۆیانــەوە بەرەكانیــان جــێ نەهێشــتوە، 

پاشەكشــەیەكی ڕێكخراویــان كــردوە، هــەم 

بــۆ پاراســتنی شــار لــە وێرانبــوون، هــەم بــۆ 

پارێــزگاری لــە پێشــمەرگە. 

* بارودۆخــی کەرکــووک تایبەتــە، ئێســتا 
پارێزگارێكــی كــورد كــە دەبێــت لــەو 
لــە  بەشــێك  نییــە،  بێــت  پۆســتەدا 
پارێــزگاری  ئەنجوومەنــی  ئەندامانــی 
لــە هۆكارەكــەی  بەشــێك  کەرکــووک 
دەڵێــن،  پارتــی  بــۆ  دەگەڕێننــەوە 
لیســتی برایەتــی كــە 11 ئەندامیــان 
ســەر بــە پارتیــن ئامــادە نیــن بــە نــاوی 
ــر كــراوە، بێــن  ــەوەی کەرکــووک داگی ئ
بەشــداریی كــۆ بوونــەوە بكــەن بــۆ 
ــرن،  ــوێ  هەڵبژێ ــی ن ــەوەی پارێزگارێك ئ
پارتــی جێگــری پارێزگارەكــەی لە موســڵ 
ئەندامــی  ئامادەیــە  دەكات،  دەوام 
بكــەن  كار  لــەوێ   ئەنجوومەنەكــەی 
و  پەرلەمانتــار  ئامادەیــە  تەنانــەت  و 
فراكســیۆنەكەی لــە بەغــداد لــە ژێــر 
)عەبــادی( حكوومەتەكــەی  دەســتی 
دا بــن، بــەاڵم ئامــادە نیــن بێنــەوە 

پارێزگارێكــی  گوایــە  کەرکــووک، 
یەكێتــی هەڵدەبژێررێــت، پارتــی بۆچــی 

دەكات؟  یارییانــە  ئــەم 
لــە  یەكێــك  ئەسەســەرد:  فەریــد 
ناخۆشــترین هەڵوێســتەكان كــە هەمیشــە 

ــە  ــە، مــاف دەدات ــی دەینوێنێــت ئەوەی پارت

خــۆی هەمــوو شــتێك بــكات، مــاف دەداتــە 

ــز  ــوێنێك، هێ ــۆ ش ــت ب ــز بنێرێ ــۆی هێ خ

بكێشــێتەوە، وتووێــژی نهێنــی بــكات، شــاند 

بنێرێــت دوور لــە حزبــەكان بــێ  پرســكردن 

بــە حزبــەكان، نامــە دێــت كەســی لــێ 

ئــاگادار ناكرێتــەوە، بڕیــار دەدرێــت بــێ  

بكرێنــەوە،  ئــاگادار  الیەنــەكان  ئــەوەی 

ئەمــە جۆرێكــە لــە تاكــڕەوی كــە بەكەڵكــی 

ئــەم ســەردەمە نایــەت، ئــەم تاكڕەوییــە 

بــوو كێشــەیەكی گــەورەی لــە هەرێمــی 

كوردســتان دروســت كــرد، بەردەوامبوونــی 

ئــەم تاكڕەوییــە هــەم بــۆ خــودی پارتــی و 

ــی  ــە هەرێم ــۆ پڕۆســەی سیاســی ل ــەم ب ه

ــت.  ــراپ دەبێ ــتان خ كوردس

* ئێــوە كــەی پارێزگارەكــەی کەرکــووک 
کــە كاندیــدی خۆتانە، پۆســتی یەكێتیی 

ئااڵی عێراق                     و                 ئااڵی کوردستان
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پرۆفایل:
فەرید سابیر قادر حەسەن 

)فەرید ئەسەسەرد(
نیشــتمانیی كوردســتانە دادەنێن؟ 

فەریــد ئەسەســەرد: ئێســتا کەرکــووک 
وەك  و  تایبەتدایــە  هەلومەرجێكــی  لــە 

شــوێنەكانی تــر نییــە، بــۆ نموونــە لــە 

ســلێمانی لــە مــاوەی 24 كاتژمێــردا پارێزگار 

گــۆڕا و یەكێكــی تــر دانــرا، بــەاڵم ئەمــە بــە 

دەســت ئێمــە نییــە، کەرکــووک ناوچەیەکــی 

ــە  ــادەی 23 ك ــە م ــدە ب ــە و پابەن جێناكۆك

ــێكی زۆری  ــەوێ  بەش ــراوە ل ــێ نەك جێبەج

ــەوە  ــودی کەرکووکییەكان ــە خ ــی ب پێوەندی

ــە.  هەی

* چاوەڕوانی پارتی دەكەن؟ 
هــەر  نەخێــر،  ئەسەســەرد:  فەریــد 
كاتێــك دەرفــەت هەبــوو، هــەوڵ دەدەیــن 

لــە دەســتی نەدەیــن، كارێكــی باشــە ئاشــتی 

ــدە  ــەر چەن ــووک، ه ــۆ کەرک ــەوە ب بگەڕێت

ئەندازەیەكــی  تــا  لــەوێ   هەلومەرجەكــە 

بەوەیــە  پێویســتمان  بــەاڵم  باشــە،  زۆر 

پێشــمەرگە،  ســێقۆڵی:  ڕێككەوتنێكــی 

لــە  عێــراق  هێزەكانــی  ئەمەریكییــەكان، 

ناوخــۆی کەرکــووک بكرێــت بۆ ڕێكخســتنی 

ــە  ــزی پێشــمەرگە ل ــێوە و ئاڕاســتەی هێ ش

نــاو کەرکــووک و شــێوە و ئاڕاســتەی هێــزە 

عێراقییــەكان و هێزەكانــی ئەمەریــكا لــەوێ . 

* گرفتەکــە هــەر ئــەوە نییــە ئێــوە 
پێوەندیتــان لەگــەڵ بەغــداد خراپــە، 
ــش  ــتی ناوخۆیی ــەر ئاس ــە س ــوو ل بەڵك
بــە  خراپــن  زۆر  پێوەندیيــەكان 
كۆمەڵــی  گــۆڕان،  لەگــەڵ  تایبــەت 
ــد  ــر( ڕای گەیان ــی باپی ــامی. )عەل ئیس
" ئــەو كێشــانەی بــە ســەر هەرێمــی 
كوردســتاندا هاتــوون، هۆکارەکەیــان 
كەچــی  بــوە،  بارزانــی  مەســعوود 
ــەی  ــەو گوتاران ــت، ل ــتا واز ناهێنێ هێش
و  یەكێتــی  پێوەندیــی  دەیــدات. 

ــە،  ــاش نیي ــی زۆر ب ــی پێوەندییەك پارت
چــاوەڕوان دەكرێــت بــاش بێــت؟ بــە 
ــە  ــی قس ــە میدیاكان ــی ل ــی پارت تایبەت
ڕێككەوتنــی  دەكات  ئــەو  ســەر  لــە 

هەڵبوەشــێنێتەوە؟  ســتراتیژی 
فەریــد ئەسەســەرد: ئێمــە هەڵوێســتی 
خۆمــان لــەم بارەیــەوە دەربڕیــوە، بــەو 

ماوەكــەی   11/1 لــە  پەرلەمــان  جــۆرەی 

بــا  كرایــەوە،  درێــژ  وەرز  دوو  بــۆ 

بمێنێــت،  كابینەیــە  و  حكوومــەت  ئــەم 

لــە  هەمواركردنێــك  دەكرێــت  بــەاڵم 

وەزارەتەكانــدا بكرێــت، بــەاڵم كابینەكــە 

وەك خــۆی بمێنێتــەوە و ئەركەكانــی خــۆی 

ــك  ــەكان ڕێ ــكات، یاخــود الیەن جێبەجــێ ب

بكــەون لــە ســەر ئــەوەی ئەركەكانــی ئــەم 

حكوومەتــە دیــاری بكــەن ئەگــەر پارتــی 

زۆر  دەرفەتێكــی  بێــت  تێــدا  ئامــادەی 

هەیــە بــۆ ڕێككەوتــن لــە نێــوان الیەنــەكان، 

ــی  ــی هەمیشــە بەرژەوەندییەكان ــەاڵم پارت ب

خــۆی لــە بەرچــاو دەگرێــت بیــر لــەوە 

ــی  ــە، حكوومەتێك ــەم حكوومەت ــەوە ئ ناكات

ــدا 34%  ــە دەنگدان ــی ل ــە، پارت هاوپەیمانیی

دەنگەكانــی هێنــاوە، )38( پەرلەمانتــاری 

حســابی  دەبێــت  ئــەوە  لەبــەر  هەیــە 

ئــەوە بــكات ناتوانێــت بڕیــار لــە ســەر 

هەمــوو مەســەلەكان بــدات، ئەگــەر بــە 

ــت مەســەلەكان دەبێــت  ــان بێ ــی پەرلەم پێ

هەمــووی بگەڕێتــەوە بــۆ پەرلەمــان لــەوێ  

یــەكال  مەســەلەكان  دەنگــدان  پێــی  بــە 

بكرێنــەوە. 

ســەركردایەتی  ئەندامــی  لێكۆڵیــارو   -
 . كێتــی يە

- لەدایكبووی ساڵی 1956ی هەولێر. 
-  ســاڵی 1976 لەبەشــی زمانــی عەرەبیــی 
موســل  زانكــۆی  پــەروەردەی  كۆلیجــی 
وەرگیــراوە و دواتــر گواســتنەوە بــۆ زانكــۆی 
بەغــداو خوێنــدن لەبەشــی ســایكۆلۆژیای 

ــاداب. ــژی ئ کۆلێ
لــەدەزگای  لەبەغــدا   1977 ســاڵی   -
رۆشــنبیریو باڵوكردنــەوەی كــوردی دامەزراو 
لەگۆڤــاری »رۆشــنبیری نــوێ» كاری كــرد. 
لەگــەڵ  پەیوەندیــی  ســاڵ  هەمــان   -
كوردســتان  رەنجدەرانــی  كۆمەڵــەی 

 . د ســتكر و ر د
- ســاڵی 1997 بــووە بەڕێوەبەری ســەنتەری 

لێكۆڵینەوەی ســتراتیجیی كوردســتان. 
- لێپرسراوی مەكتەبی بیرو هۆشیاریيە.



مەحمود سەنگاوی

ساتەوەختى شەڕەکانی کوردستانی ئێران

ئەندامی مەکتەبی سیاسی 
) ی ن ک (
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مانگــی 1982/10 تیپــى 57ى ســەگرمە تــازە 

درووســت کرابــوو، کاک وەهــاب ســەرتیپى 

ــەرتیپی  ــر س ــە جێگ ــەو کات ــش ئ ــوو، منی ب

ــو  ــەاڵم وەک ــووم، ب ــەرەداغ ب ــی 55ی ق تیپ

جێگــرى ســەرتیپ بــۆ تیپــی 57ی ســەگرمە 

گوازرامــەوە، مانگــى 1982/10 هێزەکانــی 

پێشــمەرگەکانی  چاوســاغی  بــە  ئێــران 

ــێکی  ــتان، هێرش ــی کوردس ــی دیموکرات پارت

ناوچــە  ئــەو  ســەر  کــردە  بەرفراوانیــان 

کــە  ئێــران،  کوردســتانی  کوردیانــەی 

هــەردوو حزبــی کۆمەڵــە و دیموکراتــی 

ــتیمانی  ــی نیش ــوون، یەکێت ــر بب ــدا جێگی تێ

کوردســتانیش لــە ڕوانگــەی هەســت کــردن 

ــاوی  ــە ن ــی ب ــراویەتییەوە هێزێک ــە لێپرس ب

ــی  ــەرجەم تیپەکان ــە س ــتیوانی ل ــزی پش هێ

هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان دروســت 

کــرد، بــۆ پاڵپشــتی هێــزە کوردییەکانــی 

کوردســتانی ئێران. ئەوە بوو ســەرکردایەتى 

ــادە  ــک ئام ــن هێزێ ــکەیەکى بۆکردی برووس

بــەڕێ  ســەرکردایەتی  بــەرەو  و  بکەیــن 

بکەوین و لەوێشــەوە وەکو هێزى پشــتیوان 

بــۆ دیــوى ئێــران، لەگــەڵ هێزێکــدا بەســەر 

دوودا  مەڵبەنــدى  ســنوورى  دێهاتەکانــى 

ــى  ــتینە دێهاتەکان ــک گەیش ــد قوناغێ بەچەن

بــۆ  لەوێشــەوە  و  بێتــووش  و  هەرزنــە 

ــوران.. بێ

بینــى،  بچکۆلــم  عەلــى  کاک  لــەوێ   

لێمانپرســى: چــی بکەیــن؟ وتــى: یەکســەر 

ــدە  ــان گەیان ــە خۆم ــان. بەپەل ــە ئاڵوەت بچن

زۆر  ماندووبــوون  لەبــەر  ئاڵوەتــان، 

نەخــۆش کەوتــم، هەرچــى ماســوولکەکانى 

ــە  ــوون، بووبوون ــوو بــە ئــازار ب ــم ب لەش

ــم  ــى دەرزی ــل نەیتوان ــۆر کامی ــن، دکت خوێ

مــالزم  ئاڵوەتــان کاک  لــە  بــدات..  لــێ 

ــى، کاک ســەربازى جێگــرى  ــان بین عومەرم

مەحمــودى  کاک  و  کۆیــە  93ى  تیپــى 

ــەى  ــەرەج و شــەهید مــالزم خول حاجــى ف

بەخێرهاتنمــان  ئــەوەى  لەبــرى  البــوون. 

بــکات لێمــان تووڕەبــوو.. تومــەز هێزێکــی 

تــر پێــش ئێمــە چووبــوو کــە کاک دالوەرى 

ئەحمــەد مەجیــد لێپرســراوى بــوو، خۆیــان 

شــاردبووەوە، هەندێکیــان برینــدار بووبوون 

و هەندێکیــان ڕایانکردبــوو، بەندکرابــوون.. 

بــووە  بینــى،  دالوەرم  کاک  ئــەوە  دواى 

ــمەرگە  ــى پێش ــەر بێتوانای ــتومڕمان لەس مش

و دەورنەبینیــن و سەرپەرشــتی نەکردنــى 

مــالزم  کاک  الى  چوومــە  پاشــان  هێــز. 

ــم وت: هەرچــى شــوێنێکمان  ــەر و پێ عوم

بــۆ دیــاری دەکــەن، ئامادەیــن پەالمــاری 

دارســتانێکى  لەنــاو  شــوێنێکیان  بدەیــن. 

چــڕدا بــۆ دیــاری کردین، هێزێکــى گەورەى 

نزیکبووینــەوە  کــە  بــوو،  لــێ  دوژمنــى 

ئــەو  هــەر  نەبــوو،  گرتنــى  ڕێــگاى 

ــتەوە  ــى خەس ــۆى تۆپباران ــەش بەه ئێوارەی

ناچــار  شــەهیدبوو،  پێشــمەرگەیەکمان 

گەڕاینــەوە و هێزەکەمــان بەســەر گردەکەى 

ــردا  ــوێنێکی ت ــد ش ــان و چەن ــتى ئاڵوەت پش

ــۆ  ــن هێرشــى ب ــرد، شــەو دوژم ــەش ک داب

کردیــن، مســتەفا ســەرگەڵویى لەپێشــمانەوە 

چۆڵکردبــوو،  خــۆى  شــوێنەکەى  بــوو 

ــرا و  ــەخت ک ــتەویەخەى س ــەڕێکى دەس ش

ــان.. کاتژمێــر  ــاو ئاڵوەت پاشــان کشــاینەوە ن

ــەوە  ــتى ئاڵیمەران ــە ئاس ــەى ل 5ى بەیانییەک

دەنگــى تەقــە دەهــات، کاک مــالزم عومــەر 

ــەوە  ــەو قۆڵ ــەوە دوژمــن ل ــاگاداری کردین ئ

کــە  کــردوە،  هێرشــی  قەندیــل  بــەرەو 

مامۆســتا ئەنــوەرى لێپرســراوى ئیــدارەى 

بابەگــەورە  ڕەســووڵى  ســەید  خۆمــان و 

بــوون،  لــەوێ  دیموکــرات  لێپرســراوى 

ــە  ــەید باب ــن. س ــەوە چووی ــە بەهانایان ئێم

ڕەســووڵ هــەر زوو ڕای کردبــوو، مامۆســتا 

ئەنوەریشــمان هــەر نەبینییــەوە، دوژمنیــش 

بــەرەو قەندیــل پێشــڕەوی دەکــرد.

ئاڵیمــەران  و  گوێــزێ  لەنێــوان  ئێمــە   

قەندیلــى  دوژمــن  لێــدا،  ســەنگەرمان 

ــێ  ــەوە ب ــە گەڕای ــەرەو الى ئێم ــرت و ب گ

ئــەوەى لــەو شــوێنانە هێــز بەجــێ بهێڵێــت، 

پێشــەنگى هێزەکــە پارتى و پاســداران بوون 

کــە لــە ئێمــە نزیکبوونــەوە، چــادرى ماڵــە 

ــووتاند.  ــى دەس ــە ئاربیج ــان ب ڕەوەندەکانی

شــەڕێکى  و  بووینــەوە  رووبەڕوویــان 

گورێزەیــان  ئــەوان  و  کــرد  ســەختمان 

گــرت، تەماشــامان کــرد بــەدەم ڕاکردنــەوە 

تەقەمــان  فڕانــد،  ســووریان  بزنێکــى 

ــەکەیان  ــوژراو الش ــان لێک ــردن، یەکێکی لێک

ــە  ــەر ب ــان ه ــى بزنەکەی ــت کەچ بەجێهێش

جــێ نەهێشــت.

کاتژمێــر7ى ئێــوارە جەبهەکەمــان تەســلیمى 

هــاوڕێ کاوە مەخمــورى جێگــرى تیپــى 

86ى هەولێــر و کاک ســەربازی جێگــرى 

تیپــى 93ى کۆیــە کــرد و بــۆ ئاڵوەتــان 

جەبهەکــەى  ڕۆژ  دوو  پــاش  گەڕاینــەوە، 

پشــتى ئاڵوەتانیــان پــێ ســپاردین.. دوژمــن 

ڕۆژ  دوو  ســەرمان،  هێنایــەوە  هێرشــی 

نەمانهێشــت یــەک بســت بێنەپێشــەوە.. 

ئێمەیــان  گەرمیــان  51ى  تیپــى  دوایــى 

گــۆڕى.. کاتژمێــر 11ى شــەو خەبەریــان 

هێنــا کــە هێرشــیان لەســەرە.. کاک مــالزم 

ــەربخەین،  ــک س ــرد هێزێ ــەر داوای ک عوم

ــان، هێرشــەکە زۆر  ــارد بۆالی ــان ن کەرتێکم

بەرباوبــوو، کاتژمێــر 2ى شــەو داوایــان 

ــەوە  ــان کۆبکەین ــن هەموومــان خۆم لێکردی
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بچینــە زینــوێ زینــدان، لــەوێ کاک مــالزم 

شیوەســەڵى  حەســەنى  مــەال  و  عومــەر 

قســەیان بــۆ کردیــن، لەوکاتەشــدا تــۆپ 

بارانــى خەســت دەکرایــن، پاشــان هێزەکــە 

ــى  ــۆ  لێدان ــن ب ــکرا و دامەزرای ــەش بەش ب

هێــرش  کاتژمێــر  نیــو  دواى  دوژمــن.. 

قــورس  زۆر  شــەڕەکە  پێکــرد،  دەســتی 

نیــوەڕۆى  پێــش  تــا کاتژمێــر 11ى  بــوو 

ڕۆژى ئاینــدە بــە توندیــى بــەردەوام بــوو، 

بەجۆرێــک پێشــمەرگە و پاســدار تێکەڵ بوو 

ــوون، پێشــمەرگە ســەالم مــەال هۆمــەرى  ب

بــە قۆنداغــە تفەنــگ لــە پاســدار ێکیدا و 

قۆنداغەکــەی تێدا شــکاند، لــە کاتژمێر 12ى 

نیــوەڕۆ شــکاین، بــەرەو دێــى کونەمشــکێ 

کاک  و  عومــەر  مــالزم  کاک  کشــاینەوە، 

ئــازادى ســەگرمە و کاک حاکــم عومەرمــان 

کونەمشــکێ  لەپشــتى  بــوو،  لەگەڵــدا 

لێــدا،  گــرت و ســەنگەرمان  لەنگەرمــان 

دوژمــن چــووە نــاو ئاڵوەتانــەوە، تیپــى 

15ى هەورامــان هێزەکــەى ئێمەیــان گــۆڕى 

بــرادەران  و دوژمــن هێرشــى بۆکــردن، 

لێیانــدان و زیانیــان پێگەیانــدن و چەنــد 

چەکێکیــان دەســتکەوت بــوو، ئێمــەش دوو 

ــە ڕۆژى 1982/11/24  شــەهیدماندا. ئەمــە ل

بــوو، ئیتــر هێزەکــەى ئێمــە بــۆ حەســانەوە 

بــەرەو مەمــکاوێ ڕۆیشــتین.

ــەالل  ــام ج ــاڵ م ــز هەڤ ــى بەڕێ ڕۆژى دوای

تووشــى  لەڕێــگا  بەدوامانــدا،  نــاردى 

هەندێــک پێشــمەرگەى تیپــى 51ى گەرمیــان 

ــاڵ مــام جــەالل کاک  ــان: هەڤ ــن، وتی بووی

ســۆران و کاک عومــەرى بــراى شــەهید 

ســیروانى ســزاداوە، ئێــوەش تــووش دەبــن، 

بــەاڵم ئێمــە باکمــان نەبــوو، کەموکوڕییەکى 

بدرێیــن،  ســزا  تــا  نەبــوو  ئەوتۆمــان 

پاســەوانەکەى  بــە  داوداوێ  گەیشــتینە 

هەڤــاڵ مــام جەاللمــان وت: کــە پێــى بڵــێ 

چووینــە  هاتــوە،  ســەنگاوى  مەحمــوود 

ژوورەوە بەگەرمیــى بەخێرهاتنــی کردیــن و 

ڕێــزى زۆرى لێگرتیــن و سوپاســى خۆڕاگری 

ــارە  ــان لەب ــم بارودۆخم ــن، کــە زانی کردی

وتــم: مامــە ڕەنگــە بەڕێزتــان لەبــارەى 

برادەرانــى گەرمیانــەوە هەندێــک هەواڵیــان 

بــە هەڵــە پێگەیاندبیــت کــە ڕووداوەکان 

ــاوى  ــر پی ــى: نەخێ ــە، وت ــەو شــێوەیە نیی ب

ئــازا خــەاڵت دەکرێــت، پیــاوى ترســنۆکیش 

ســزادەدرێت. 

هەڤــاڵ  لەگــەڵ  کۆبوونەوەکەمــان  پــاش 

مــام جــەالل، کابرایــەک بــە کامێرایەکــی 

ــەڵ  ــی لەگ ــەوە هــات و چاوپێکەوتن ڤیدۆیی

ئــەم  ڤیدیۆییەکــە،  تۆمــارە  کــە  کردیــن 

بــاوی  ئێســتا  کــە  ڤیدۆییەیــە  تۆمــارە 

دەکەینــەوە.

پــاش چەنــد ڕۆژێــک حەســانەوە دیســانەوە 

کونەمشــکێ  پشــتى  جەبهــەى  ڕەوانــەى 

لە ڕاستەوە: شێخ فتاح، محەمەد سنگەری، شەهید شەهاب، نەناسراوە( كەرتی 3 تیپی 47 پیرەمەگرون - 
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کراینــەوە. هەفتەیــەک لەژێــر تــۆپ بارانــى 

خەســتدا لــەو بەرزاییانــەدا ماینــەوە، پاشــان 

ــالزم  ســەنگەرەکانمان تەســلیمى شــەهید م

خولــە کــرد کــە هێزەکــەى کــەم بــوو، 

زنجیــرە ســەنگەرێک کــە بــە 28 پێشــمەرگە 

پێشــمەرگە   6 بــە  ئــەو  پڕدەکرایــەوە، 

دابینــی کردبــوو، زۆر مەترســى هێرشیشــى 

ــە کونەمشــکێ،  ــوو. ئێمــە چووین لەســەر ب

خەوتیــن،  لێــی  و  شوشــت  جلەکانمــان 

دەنگــى  بەکۆمــەڵ  بەربەیــان  کازیــوەى 

عومــەر  مــالزم  کاک  دەهــات،  ئاڕپیجــى 

پێــی وتــم: هێزێــک ببــە بــۆ یارمەتــى 

مــالزم خولــە.. بەجلــى تــەڕەوە لەگــەڵ 

هێزەکــەدا ســەرکەوتمەوە، کــە چووینــە ناو 

ســەنگەرەکانى 6 کەســەکەى مــالزم خولــە، 

ــتی  ــراوە و پش ــۆى پێک ــەم خ ــا دەک تەماش

ــوون  ــکاوە، دوو پێشــمەرگەى شــەهید ب ش

و دوانیــش برینــدارن، تەنیــا یەکێکیــان ســاغ 

بوو، ســەنگەرەکانی تریش زۆرى گیرابوون. 

شــەڕى ئێمــە و دوژمــن لــە دووریــى چەنــد 

مەترێکــەوە دەســتی پێکــرد.. برادەرانــى 

بــۆ  نــارد  پێشــمەرگەیان   15 دیموکــرات 

لەگەڵیانــدا  خــۆم  دوژمــن  پەالماردانــى 

چــووم، ئــەوان نیــازى شــوێنێکیان هەبــوو، 

گوایــە پشــتگیرى لێیــە، کەچــى هەمــوو 

کۆڵەپشــتیان  و  بــوون  ســوور  جامانــە 

بەکۆڵــەوە بــوو، بــە لێپرســراوەکەیانم وت: 

ــن  ــن و پارتیــن و های ــە پشــتگیرى نی ئەوان

لەژێــر دەســتیاندا بــا چەنــد پێشــمەرگەیەک 

ــا  ــەوە ت ــە بمێنن ــەو گــردە بچووک لەســەر ئ

دەگەڕێینــەوە، هەرکــە جوواڵیــن لــە هــەر 

ــەر ئاڕپیجــى و چەکــی  ــە ب چــوارالوە دراین

ســووک، لەشــوێنێکدا دامەزرایــن و شــەڕ تــا 

ئێــوارە بــەردەوام بــوو، شــەهیدێک و چوار 

بریندارمانــدا و ئینجــا کشــاینەوە بــۆ پشــتى 

دۆڵەتــوو  و  ســیرەمێرگ  لــە  دۆڵەتــوو.. 

چەنــد ڕۆژێــک پشــووماندا و دیســانەوە 

ــکێیان  ــزێ و کونەمش ــتى گوێ ــەى پش ڕەوان

کردینــەوە و لــەوێ ســەنگەرمان لێدایــەوە، 

ــان  ــەیان ناردەالم ــاب و مامەڕیش کاک وەه

پێشــمەرگە  ئــەوەى ژمــارەی  لەبــەر   ...

کــەم بــوو، نەیانگۆڕیــن و لە هەمانکاتیشــدا 

درا،  دوژمــن  هێرشکردنەســەر  بڕیــارى 

بەپێــى نەخشــەیەک لەنێــوان کونەمشــکێ و 

ئاڵوەتانــدا لــە دوو قۆڵــەوە پەالمارى دوژمن 

دواى  لێکــەوت،  زۆرى  زیانێکــى  و  درا 

ــاى  ــەوە چی ــى چاالکییەکــە گەڕاین ئەنجامدان

ــوو، کونەمشــکێ و  ــزێ و دۆڵەت ــوان گوێ نێ

ــەوە. ــرت و ماین ــان گ ــوێنى خۆم ــەوێ ش ل

شــەڕ   1982/11 مانگــى  کۆتایــى  تــا 

و  ســارد  زۆر  دنیــا  بــوو..  بــەردەوام 

ســەرمایەکى ســەخت بــوو، بەفــرى زۆر 

بــاری بــوو، حاڵــى پێشــمەرگە زۆر شــڕبوو، 

بــە  کەوتبــوو،  هەمــووى  خێوەتەکانمــان 

جیهــاز لەگــەڵ هەڤــاڵ مــام جەالل قســەمان 

شــیکردەوە،  بــۆ  وەزعەکەمــان  و  کــرد 

هەڤــاڵ مــام جــەالل لــە وەاڵمــدا وتــى: 

ــە  ــن ل ــە خائی هەرکەســێک بێتەخــوارەوە ب

و  بەفــر  ئــەو  لەنــاو  دەدرێــت.  قەڵــەم 

ســەرماو ســۆڵەیەدا ماینــەوە، ئێوارەکــەى 

کــە  نــارد،  گۆڕینمــان  بــۆ  هێزێکیــان 

ــواروو، ژوورى  ــوو، خ ــۆ دۆڵەت ــن ب دابەزی

نەدەزانــى. خۆمــان 

هەڤــاڵ  بەڕێــز  شــەڕانەدا  ئــەو  لەکاتــى 

ــەوەى  ــک کۆبوون ــد جارێ ــام جــەالل چەن م

پێکردیــن و دەیهەژاندیــن بــۆ بەرگریکــردن 

لــە  و  دوژمــن  ڕووبەڕووبوونــەوەى  و 

ئــاگاداری  سەرشــانمان  ئەرکەکانــى 

دەکردینــەوە. لــە ڕاســتیدا پێکهێنانــی هێزى 

پشــتیوان لەالیــەن )ى.ن.ک( و ناردنــی بــۆ 

بەرگــری لــە خاکــی پارچەیەکــی دیکــەی 

کوردســتان لەوکاتانــەدا ناوەڕۆکێکى سیاســى 

گرنگــى هەبــوو بــۆ دیفــاع کــردن لــە خاکى 

کوردســتان، لــەم ڕووەوە پێشــمەرگەکانى 

و  خۆڕاگــرى  بەوپــەڕى  )ى.ن.ک( 

فیداکارییــەوە لەســەنگەردا بــوون و بەریــان 

بــە شــااڵوى دڕندانــەى دوژمنــان دەگــرت و 

بــە خوێنــى ســووریان کــەژ و بەندەنەکانــى 

ــەک  ــەى ی ــاند، بەڵگ ــتانیان دەنەخش کوردس

ئامانجــی و هاوخەباتــی هەمــوو پارچەکانــی 

ــى  ــدا بەگوێ ــاوى ڕزگاری ــتانیان لەپێن کوردس

خەڵکــى و جیهانــدا پیشــاندەدا.

هەڵوێســتى سیاســى هــەر ئــەوە نییــە تەنیــا 

دروشــمێک بێــت لەســەر الپــەڕەى رۆژنامــە 

بەڵکــو  بنووســرێتەوە،  گۆڤارەکانــدا  و 

هەڵوێســتی سیاســی دەبێــت بەکــردەوە، بــە 

بەرگــرى پێشــمەرگانە، بــە گیــان بەخشــین 

بێــت، بــۆ ئــەو ڕۆژگارە ناردنــى هێــزى 

پشــتیوان و بەشــداری کردنــى )ى.ن.ک( 

دەورێکــى بەرچــاوى هەبــوو لە دۆســتایەتى 

شۆڕشــگێڕەکانى  هێــزە  پشــتگیرى  و 

کوردســتانی ئێرانــدا، هەروەهــا دابێکــى 

شۆڕشــگێڕانەى داهێنــا لــە ســنوور بڕیــن 

ــوون و یەکخســتنى هەڵوێســتى  و بەهاناچ

ســتراتیژى شــۆڕش لــە ســەرجەم پارچەکانــی 

کوردســتان.


