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خوێنەری ئازیز

ئەوەی لە ناوەڕۆكی ئەم نامیلكەیەدا دەیخوێنیتەوە، 
بایك  جەمیل  لەگەڵ  تایبەتە  دی��داری  دوو  دەقی 
هاوسەرۆكی )كۆما جڤاكێ كوردستان – كەچەكە 
KÇK و هاوسەرۆكی پارتی كرێكارانی كوردستان 
كۆنسەی  ئەندامی  قەرەیاڵن  موراد  و  پەكەكە   –
س��ەرۆك��ای��ەت��ی پ��ەك��ەك��ەو ئ��ەن��دام��ی دەس��ت��ەی 
هەپەگە  گەل  پاراستنی  هێزەكانی  بەڕێوەبەری 
لە  سیاسی  بارودۆخی  بە  سەبارەت  كە   )HPG  -
و  داعش  شەڕی  و  كوردستان  پارچەی  هەرچوار 
نەتەوەیی  كۆنگرەی  بە  پەیوەست  مەسەلەكانی 
لە  پ��ڕ  س���ەوزو  شاخە  ل��ەن��او  ئاشتی  پ��رۆس��ەی  و 
بەفرەكانی قەندیل لە دوو كاتی جیاوازدا سازدراون، 



6

كە لە دیداری یەكەمیاندا بەچەند پرسیار هاوڕێیان 
رزگارو سەروەت بەشداربوون لەو دیدارو دیالۆگەدا.
ئ��ەگ��ەرچ��ی رەن��گ��ە رووداوەك������ان ب��ەه��ۆی خێرا 
تێپەڕینەوە هەندێكیان تازەیی خۆیان لەدەستدابێت، 
بەاڵم دیسان پێویست بوو خوێنەری كورد ئاگاداری 
رەوشەكە بێت و هەڵوێستی مێژویی ئەم حزبه لە 
روداوان��ە  بەو  سەبارەت  سەرکردەیەوە  دو  زمانی 

بزانیت.

لەگەڵ رێزدا..

ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفا 
            قەندیل 2015
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پێشەكی

الی  دەگەیتە  سلێمانییەوە  لە  سەعات  سێ  بە 
زنجیرە  كێوەكانی  جەنگەڵ و  لەناو  كە  پیاوێك 
چەكداریی و  خەباتی  پێشەوایەتی  قەندیل،  چیای 
رێكخراوەیی پەكەكە دەكات. ئەو وەك چۆن هیوای 
سەرۆك  سەردانی  بتوانێت  بێت  رۆژێك  دەخواست 
تا  رۆژێكە  چاوەڕوانی  لە  ئاوهاش  بكات،  تاڵەبانی 
دوای 16 ساڵ زیندانی باوەشێكی پڕ حەسرەت بە 

ئاپۆدا بكات.
هەڤاڵ  بە  گەریالكان  پیاوەی  ئەو  بایك،  جەمیل 
پیاوێكی سادە سادە، بەاڵم  بانگی دەكەن،  جومعە 
دەك��ات،  ق��ورس  ئیجگار  ئەركێكی  پێشەوایەتی 
هەر  باكور  لە  كورد  كێشەی  وایە  بڕوای  پیاوێك 
دەبێت چارەسەر بكرێت، وەك خۆی دەڵێت »نەخشەی 
كیانی  بونی  بەبێ  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  نوێی 

كورد مومكین نیە بنەخشێنرێت«. 
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پارتی  دام��ەزرێ��ن��ەری  ش��ەش  لە  یەكێكە  بایك، 
كرێكارانی كوردستان )پەكەكە( كە ئێستا لەژیاندا 
لێهاتو  كەسێكی  خۆیدا  سیاسی  ژیانی  لە  ماون و 
وەك  ئۆجەالن-یشەوە،  عەبدوڵاڵ  لەالیەن  ب��وەو 
سەركردەیەكی لێهاتو و پیاوی  بڕیارو هەڵوێستە 
وایكرد  ئەمەش  هەر  كراوە،  سەیر  هەستیارەكان 
كە ئۆجەالن لە قۆناغی پرۆسەی ئاشتی لەتوركیاو 
بە  پێویستی  ئیمرالی،  ئ��ەن��ق��ەرەو  دانوستانی 
كەسێكی وەكو جەمیل بایك بێت كە وەكو پایەیەك، 
چاودێریی  قەندیلەوە  لە  بەهێز  هێزێكی  وەك��و 
توانایەكی  هەڤاڵە  ئەم  چونكە  بكات.  پرۆسەكە 
هەیەو،  توركەكاندا  كۆدی  كردنەوەی  لە  بەهێزی 
بۆ  فێڵەكانیان  مراوەغەو  خۆیدا  لەكاتی  دەتوانێت 
ئەم  هەر  ئەوەتا  رابوەستێنێت.  كات  بەفیڕۆدانی 
ئ��ەردۆگ��ان  حكومەتەكەی  كاتێك  چیاییە،  پیاوە 
دەیویست دانوستانەكانی خۆی تەنیا لەگەڵ ئیمرالی 
بهێنێتە  كوردییەكانیش  پارتە  قەندیل  و  نەبێت و 
نێو دانوستانەوە. بایك رەتیكردەوەو جارێكی دیكە 
رابەرایەتیكردنی پرۆسەكەو سەرچاوەی بڕیارەكانی 
زنجیربەندەكەی  ئ��ازارو  لە  پڕ  دورگ��ە  خستەوە 
سەرچاوەی  وتنەوە  پێی  دیكە  جارێكی  ئیمرالی، 
بڕیاری ئێمە رابەرەكەمانە، ئێمە گوێ لە ئیمرالی 
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تەنیا  تەنیاو  دانوستان  بۆ  ئێمە  نوێنەری  دەگرین، 
ئۆجەالنە. بێگومان بایك لەم مەسەلەیەدا دەیزانی 
خوێندبۆوە  ئەوانی  نیازی  دەوێت  چیان  توركەكان 
كە مەبەستیان بو پرۆسەی دانوستان پارچە پارچەو 

پەرت پەرت بكەن.
لە  رۆژنامەنوس  ژم��ارەی��ەك   ،2014/9/11 رۆژی 
سلێمانییەوە بۆ دیداری جەمیل بایك بەرەو قەندیل 
سەنگەسەرەوە  سنوری  ل��ەودی��و  بەڕێكەوتین،  
پێیەی  ب��ەو  هەڵبەتە  گەریالكان،  الی  دەگەیتە 
ئاگاداری سەردانەكەمان بون، گەریالیەكی  پێشتر 
سەختەكانی  كێوە  كەژو  بەناو  خۆیان  دیاریكراوی 
ماڵێكی  ب���ەردەم  ت��ا  ك��ردی��ن  رێ��ب��ەری  قەندیلدا 
دیو  لەو  چڕ،  دارستانێكی  نێو  لەقوڕدروستكراوی 
دەكردین،  چ��اوەڕێ��ی  جومعە  هەڤاڵ  دەرگ��اك��اوە، 
پێشوازییەكی  خاكی  سادەو  سەركردەیەكی  وەك 
پێشهاتە  ب��اردۆخ و  لەسەر  دوات��ر  كردین.  گەرمی 
پڕ  وردو  م��وح��ازەرەی��ەك��ی  ن��اوچ��ەك��ە  ت��ازەك��ان��ی 
نیوەڕۆش   خوانی  دوای  پێشكەشكردین،  زانیاریی 
لە دیالۆگێكی رۆژنامەنوسیدا لەسەر چەند پرسێك 

قسەی خۆی كرد.
بەر لەوەی گفتوگۆ رۆژنامەنوسییەكە دەستپێبكەین، 
هەڤاڵ جومعە بۆ نانی نیوەڕۆ میوانداریی كردین. 
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باكوری و  كەبابی  خۆماڵی،  خۆشی  خواردنێكی 
لەژێر  پیشاو،  بیبەری  مەحشی و  و  گۆشت  و  برنج 
دەستمان  بەرزاییەكان،  مەملەكەتی  نێو  كەپرێكی 
بو،  نان خواردن كرد. رۆژێكی هەتاویی گەرم  بە 
لەشوێنە  بەاڵم  بوین،  هاویندا  رۆژەكانی  كۆتا  لە 
سێبەرەكانی قەندیلدا هەوا فێنك بو. گەریالكانیش 
دەی��ان��وت، »ش��ەو س���اردی ك����ردوە«. ئ��ەو ب��ەدەم 
نانخواردنیشەوە، لەمەڕ روداوە سیاسییەكان دەدواو 
بیبەرە  توێكڵی  لێكردنەوەی  خەریكی  وەختێك 
پیشاوەكان بو، پێشبینی و شیكارییە سیاسییەكانی 
چركەیەكیش  نەیەوێت  واپێدەچو  دەردەبڕی،  خۆی 

لەتەمەنی خۆی دوربێت لە خەباتی نەتەوەكەی.
بەهەرحاڵ، بایك ساڵی 1951 لەشاری )ئەلعەزیز(ی 
باكوری كوردستان لەدایكبوە، لەدوای دامەزراندنی 
چ��ەك��داری،  خ��ەب��ات��ی  دەستپێكردنی  پ��ەك��ەك��ەو 
ئێستا  ب��وە.  پارتەكە  س��ەرب��ازی  باڵی  بەرپرسی 
هاوسەرۆكی كۆما جڤاكێن كوردستان )كەجەكە(یە 
ئەم پۆستەشی لەكۆنگرەی نۆهەمینی جڤاتی گەل 
هۆزات  بەسێ  لەگەڵ  بەدەستهێناو   2013 ساڵی 
تاك  سیستمی  بە  كۆتاییش  ه��اوس��ەرۆك و  بونە 

سەرۆكی هێنرا.
باڵوكراوەتەوە،  نامیلەكەیەدا  لەم  دیالۆگەی  ئەم 
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خوێنەر  تینوێتی  ناتونێت  پێموایە  ئەگەرچی 
خەباتی  وردەكارییەكانی  جومگەو  ت���ەواوی  بۆ 
وەكو  بەاڵم  بەاڵم،  لەباكور بشكێنێت،  نەتەوەیەك 
بەردێكمان  ئەكرێت  قۆناغە  ئ��ەم  بۆ  دیالۆگێك 

خستبێتە سەر بەردێك.
قەرەیالن- م��وراد  دیالۆگێكی  نامیلەكەیە،  ئەم 
یەكێكە  ه��ەڤ��اڵ��ەش  ئ��ەو  ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت،  ی��ش 
كوردستان  كرێكارانی  پارتی  لەسەركردەكانی 
جڤاكێن  كۆما  س��ەرۆك��ی  س��اڵ  هەشت  م��اوەی  و 
 ١٩٥٤ ساڵی  قەرەیالن  بوە.  كەجەكە  كوردستان 
ئورفا  شاری  بە  سە ر  بێرەجووگی  شارۆچكە ی  لە 
 ١٩٧٩ ساڵی  دایكبوە.  لە  كوردستان  باكوری  لە 
پە یوە ندی بە ڕیزە كانی پارتی كرێكارانی كوردستان 
كردووە، دوای ساڵێك توركیا جێدەهێڵێت و تا ساڵی 
پارتە كە ی  ڕێكخستنی  ك��اری  سوریا  لە   ١٩٩٢
بە ڕێوە دە بات. لە ساڵی ١٩٩٢ دەچێتە شاخ و وە ك 
دە ردە كە وێت.  گە ریال  كاریگە ری  فە رماندە یە كی 
دوای دە ستگیركردنی عەبدوڵاڵ ئۆجەالنی سە رۆكی 
ئە م  بە رپرسی  دە بێتە  ساڵێك  ماوە ی  بۆ  پە كە كە 
دە گە ڕێتە وە  تر  جارێكی  دواتر  ئە ورووپا،  لە  پارتە 
شاخە كانی كوردستان. دوای دامە زراندنی كۆنگرە ی 
دامە زراندنی  دواتریش  و   ٢٠٠٠ ساڵی  لە  گە ل 



12

كە جە كە )كۆما جڤاكێن كوردستان( لە ساڵی 2003وە 
كەجەكە  سەرۆكی   2013 تەمموزی  10ی  تاوەكو 
دی��ارەك��ان و  لەسەركردە  یەكێكە  ئێستاش  ب��وە. 

ئەندامی كۆنسەی سەرۆکایەتی )كەجەكەیە(.

رزگار فایەق
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دیداری یەکەم
 لەگەڵ جەمیل بایک
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تاوانبار  ئێوه   چۆنه ،  کۆبانێ  ره وش��ی  ئێستا  ده کرێن به وه ی رێگه ناده ن هێزی تر بچێته  رۆژئاوای *: 
کوردستان بۆ هاوکاری کۆبانێ ؟

که موکوڕیه کان  له   ره خنه   م��رۆڤ  بایک:  جەمیل 
پڕوپاگه نده ی  زۆر  به اڵم  خزمه ته ،   ئه وه   بگرێت 
کوردستان  رۆژئ���اوای  و  کۆبانێ  له سه ر  ناڕاست 
ب��اڵوده ب��ێ��ت��ه وه ، ب���ه اڵم ئ��ه وان��ه ی ب��اس ده ک��ر ێ��ن 
ره خنه نین، مرۆڤ ناتوانێت قیمه ت به و شتانه  بدات، 
له وێ  نیيه ،  ش��ۆڕش  رۆژئ��اوا  له   ده ڵێن  نمونه   بۆ 
هیچ بۆ کوردایه تی ناکه ن، ده ڵێن له وێ خزمه ت به  
ده ستی  په یه ده   وترێت  ده  ده کرێت،  ئه سه د  به شار 
به سه ر رۆژئاوای کوردستاندا گرتووه  و دیکتاتۆره ، 
کاری  و  رێکبخه ن  خۆیان  تر  حزبه کانی  ناهێڵیت 
سیاسی بکه ن، یان ده ڵێن یه په گه  هێزی سه ربازی 

)1(
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به کانتۆنه کاندا  دان  که س  ده ڵێن  یان  په یه ده یه ، 
په یه ده   ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی  ئ���ه وان  به حسابی  نانێت، 
ره سمی  به   کانتۆنه کان  که س  سه پاندووه   خۆی 
بە  هەل  پڕوپاگه نده ی  هه موو  ئه وانه   ناناسێت، 
ده کرێت  ئه وه   بۆ  قسانه   ئه م  ناڕاستن.  و  بستراو 
چه واشه   کوردستان  رۆژئ���اوای  راستیه کانی  که  
چه ندین  په یه ده   له   جگه   کانتۆنه کاندا  له   بکه ن 
سوریانی،   ، ئاشوری  هه یه   ک��وردی  ت��ری  حزبی 
عه ره ب، هه تا به رپرسی کانتۆنی جزیره  که سێکی 
عه ره به ، له  وه زاره ته کاندا ته نها ٢ ئه ندامی په یه ده  
هه یه ، هه ندێکیان سه ربه خۆن و هه ندێکیان سه ر 
کانتۆنه کان  به یه که وه   ئه مانه   ترن،  به حزبه کانی 
به ڵکو  نیيه ،  په یه ده   هێزی  یه په گه   به ڕێوه ده به ن، 
و  په یه ده   یه په گه دا،  له ناو  نه ته وه ییه   هێزێکی 
له ناو یه په گه دا حزبایه تی  حزبه کانی تریش هه ن 
و  یه په گه یه   ئ��ه ن��دام��ی  شه رڤانێک  ه��ه ر  نیيه ، 
رۆژئاوای کوردستان ده پارێزن، له  هه موو شوێنێک 
کار  بیانه وێت  الیه نێک  و  که س  هه ر  هه یه ،  یاسا 
هه ڵسوکه وت  یاسایانه   ئه و  به پێی  ده بێت  بکه ن 
هه یه   سیاسیه کان  حزبه   یاسای  بۆنمونه   بکه ن، 
هه موو حزبه کان ده چن مۆڵه تی ره سمی وه رده گرن 
و کاروباری خۆیان ده که ن، په یه ده ش وه ک هه موو 
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حزبێکی تر سه ردانی کردووه  و مۆڵه تی وه رگرتووه  
دیموکراتی  پارتی  به اڵم  تر،  حزبێکی  هه ر  وه ک 
وه رناگرێت،  مۆڵه ت  ناچێت،  سوریا  کوردستانی 
ده ک��ه م  چاالکی  و  سیاسی  ک��اروب��اری  من  ده ڵێت 
بۆیه   ناکه م،  به کانتۆنه کانیش  و  به یاسا  ئیعتراف 
ئیداره ی کانتۆنه کانیش ده ڵێن تۆ مافی کارکردنت 
ئازادانه   و  وه رده گرێت  مۆڵه ت  هەر الیه نێک  نیيه ،  
وه ربگریت  م��ۆڵ��ه ت  ت��ۆش  پێویسته   ده ک���ات  ک��ار 
بانگه شه ی  ئ��ه وان  ب��ه اڵم  ئ��ه وه ی��ه ،  راستیيه کان 
ئه وان  ن��ادات  مۆڵه ت  په یه ده   گوایه   ده ک��ه ن  ئه وه  
رێکخستنه کانی خۆیان له  رۆژئاوا ئاوابکه ن، ئه وان 
راست ناكەن  هیچ له مپه رێک له به رده میاندا نیيه  
باشوری  له   ئێستا  وه رناگرن،  مۆڵه ت  خۆیان  به اڵم 
مۆڵه ت  حزبێک  ده کات،  قبوڵ  حکومه ت  کوردستان 
وه رنه گرێت و کاریش بکات؟ له  رۆژئاواش وه هایه 

زۆربه ى کێشه کان ئه وه یه .

حزبه   و  په یه ده   له نێوان  هه یه   ئه وه   مه ترسی  سیاسیه کاندا له سه ر ناکۆکیه کان و نه چوونه  ناوه وه ی *: 
ئه و هێزانه  بۆ رۆژئاوا شه ڕ رووبدات؟

مانای  هه بێت  ئه گه ر  کێشه یه ک  بایک:  جەمیل 
هه موو  له   رووب��دات،  شه ڕ  که  ده بێت  ناکات  ئه وه  
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ناکۆکی  و  کێشه   حزبه کاندا  له نێوان  واڵت��ان��دا 
سیاسیه کاندا  حزبه   له نێوان  له تورکیاش  هه یه ، 
کێشه  هه یه ، به اڵم شه ڕ روونادات. شه ڕ جیاوازه و 
ناو  نه خرێته   ده ست  ئه گه ر  جیاوازه ،  ناکۆکیه کان 
رۆژئاواوە خۆیان ده توانن کێشه کانی نێوان خۆیان 
چاره سه ر بکه ن، به هۆی ده ستێوه ردانی ده ره کیيه وە 
وازیان  ئه گه ر  چاره سه رنابێت،  رۆژئاوا  کێشه کانی 

لێبهێنن خۆیان ناکۆکیه کانیان چاره سه ر ده که ن.

بۆسه ر  داعش  هێرشی  که   پێیانوایه   هه ندێک  که  *:  هاتووه   ئه وه وە  له ئه نجامی  کوردستان،  هه رێمی 
و گه ڕانه وه ی  ریفراندۆم  و  ده وڵه تی کوردی  له   باس 
ناوچه  جێناکۆکه کان و ناردنه  ده ره وه ی نه وتی هه رێم 
ئه و  له باربردنی  بۆ  واڵتانه وه   له الیه ن  داعش  ده کرا، 
یان  راستن،  ئه وانه   پێتوایه   ته یارکراوه ،  بابه تانه  
بۆچونه ی  له و  جیاوازه   کوردی  ده وڵه تی  مه سه له ی 

په که که  که  خۆسه ری دیموکراسیه ؟ 

جەمیل بایک: له وانه یه  ئه وانه   له  هۆکاره کان بن، 
هێرشه کانی  ئه ساسی  هۆکاری  باوه ڕناکه م  به اڵم 
داعش  چونکه   بن،  ئه وانه   کورد  سه ر  بۆ  داعش 
دژی  به ڵکو  نیيه ،  کوردستان  هه رێمی  دژی  ته نها 



18

ئینسانیه ته ،  دژی  داعش  کوردستانیشه ،  رۆژئاوای 
سه ری هه موو که سێک ده بڕن.

ئه گه ربێت و بڵێن کاک مه سعود وتویه تی ده وڵه تی 
هێرشی  ب��ه وه   دژ  داع��ش  و  راده گه یه نم  ک��وردی 
کردوه ته  سه ر باشوری کوردستان هیچ راست نیيه ، 
له وانه یه  به هانه بێت، بۆچی داعش هێرش ده کاته  
نه یوتووه   رۆژئ��اوا  خۆ  کوردستان  رۆژئ��اوای  سه ر 
ئێمه  ده وڵه ت راده گه یه نین؟ ئێزیدیه کانی شه نگال 
خۆ  ده ک��ه ی��ن،  دروس��ت  ده وڵ��ه ت  ئێمه   نه یانوتبوو 
نه کردبوو  ده وڵه تیان  داوای  موسڵ  مه سیحیه کانی 
هه موویانیان ده رکرد. ئه و هێرشانه  هیچ په یوه ندی 

به  دروستبونی ده وڵه تی کوردیه وه  نیيه .

*: تورکیا بۆچی هاوکاری داعش ده کات ؟
نوێ  عوسمانی  ده ی��ه وێ��ت  تورکیا  بایک:  جەمیل 
بکه نه   خۆیان  ئاوابکات،  ناوەند  رۆژه��ه اڵت��ی  له  
بسه پێنێت،  خ��ۆی  ده س��ه اڵت��ی  و  م��ه زن  هێزێکی 
و  به ده ستبخات  ئه نجام  ده خ��وازێ��ت  ب��ۆئ��ه وه ش 
به ره یه ش  ئه و  ده ک��ات،  کار  ئه ساسه   ئه و  له سه ر 
له الیه ن داعشه وه  به ڕێوه ده برێت، له به رئه وه  تورکیا 
هاوکاری داعش ده کات و ده یه وێت له  رێی ئه وانه وه  
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دژی  داعش  تریش  له الیه کی  مه رامه کانی،  بگاته  
رێی  له   ده یه وێت  بۆئه وه ش  کورده   و  مرۆڤایه تی 
داعشه وه  له  کورد بدات. تورکیا دوو ئامانجی هه یه ، 
یه که م ده یه وێت له  رێگه ی داعشه وه  له  رۆژهه اڵتی 
ئاوابکات،  نوێ  عوسمانی  به هێزبکات  خۆی  ناوەند 

دووهه میش له رێی داعشه وه  زه بر له  کورد بدات.

بکات ؟*: تورکیا ده توانێت رێگری له  لێدانی داعش 

تورکیا  چونکه   ناتوانێت،  نه خێر  بایک:  جەمیل 
له   هه یه   خۆی  بنکه ی  ناتۆش  و  ناتۆیه   ئه ندامی 
تورکیا، تورکیاش خزمه تی ده کات، به پێی یاساکانی 
فڕۆکه کانی  پێبگرێت،  به ری  ناتوانێت  تورکیا  ناتۆ 
ئه مه ریکا ده توانن له  بنکه ی ئینچه رلیکی تورکیاوه  
هه ستێت، له  عێڕاق و سوریا له  داعش بدات. تورکیا 
به اڵم  لێبکات،  رێگری  ده توانێت  تر  به شێوه یەكی 
له مه سه له ی ناتۆدا ناتوانێت ئه مه ریکاش له  ناتۆدا 
به تورکیا  ئه مه ریکا  و  ئه وروپا  سه ره کییه ،  هێزی 
رێگه یان  و  بکه یت  داعش  هاوکاری  نابێت  ده ڵێن 
بدەیت له  خاکه که ته وه  بچنه  سوریا، تورکیا ده ڵێت 
قه ده غه م کردووه ، به اڵم به ئاشکرا ده چن، چه کیان 
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نه خۆشخانه کانی  له   برینداره کانیان  و  ده نێرێت  بۆ 
تورکیا بۆ تیمار ده کات.

چه ند  ئه مه ریکاو  له نێوان  هاوپه یمانێتیه ک  تا *:  پێکهێنراوه   داع��ش  لێدانی  بۆ  تر  واڵتێکی 
له و  ئه وه ی  بۆ  کردووه ،  قسه یان  ئێوه   له گه ڵ  ئێستا 

هاوپه یمانیه تیه دا جێگه  بگرن؟

ئێمه   له گه ڵ  تورکیا  له به ر  نه خێر  بایک:  جەمیل 
هه وڵ  زۆر  تورکیا  نايكه ن،  و  نه کردووه   قسه یان 
په یوه ندیه ک  هیچ  ئه مه ریکا  و  ئ��ه وروپ��ا  ده دات 
نه که ن  ه��اوک��اری  و  نه به ستن  په که که   له گه ڵ 
ده ڵێت  تورکیا  سیاسی.  حه ره که تیكێ  نه بێته   و 
کێشه ی  دابنیشم  پ��ه ک��ه ک��ه دا  ل��ه گ��ه ڵ  ئ��ام��اده م 
ساحه ی  له   به اڵم  چاره سه ربکه ن،  له گه ڵدا  کوردی 
نزیکی  واڵتێک  هیچ  ده دات  هه وڵ  نێونه ته وه ییدا 
په که که  نه بێته وه ، چونکه  ئه گه ر په که که  له ئاستی 
نێونه ته وه ییدا ببێته  حه ره که تێکی سیاسی ئه وکاته  
ئێستا  ناچاره  کێشه ی کورد چاره سه ربکات،  تورکیا 
بێ  به  که   بڕوایه ی  ئه و  گه یشتوه ته   که س  هه ر 
ناوەند  رۆژهه اڵتی  کێشه کانی  یه په گه   و  په که که  
په که که   له گه ڵ  ده ده ن  بۆیه  هه وڵ  چاره سه رنابن، 
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و یه په گه  و کانتۆنه کان په یوه ندی دروست بکه ن، 
هیچ  په یوه ندیانه   ئ��ه و  بۆ  ئ��ه وه ی  راستیه که ش 
ئه و  ده یانه وێت  ده وڵ��ه ت  هه ندێک  نابێت،  شتێک 
په یوه ندیانه  دروست بکه ن، به اڵم تورکیاو هه ندێک 
په یوه ندیانه   به ربه و  ده ده ن  هه وڵ  کوردی  هێزی 
به ئاشکرا  به اڵم  ک��ردووه ،  ئه وه یان  تائێستا  بگرن. 
بتوانن  نیيه ، که   ئه وه نده  هێزیان  له مه ودوا  ده ڵێم 

به رده وامبن له و کاره یان.

هاوکاری  بێ  هاوپه یمانان  و  ئه مه ریکا  پێتوایه   یه په گه  بتوانن داعش له  سوریا له ناوبه رن ؟*: 

جەمیل بایک: ئێمه  نازانين په یوه ندی له گه ڵ یه په گه  
بابه ته   له و  ده ست  ناتوانین  ئێمه   نا،  یان  ده گ��رن 
وه رده ین ئه وە بڕیاری خۆیانه ، راسته  په یوه ندیمان 
خۆشمان  نه ته وه یی  هه یه وئه رکی  ڕۆژئاوا  له گه ڵ 
لێبکات،  رێگریمان  ناتوانێت  که سیش  و  پێکدێنین 
خۆمان و  له   ئێمه   په یوه ندیه کاندا  مه سه له ی  له  
له سه ر  هه رکه س  به رپرسن،  له خۆیان  ئه وانیش 

ئامانج و ئیراده ی خۆی به ڕێوه ده چێت.
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هه ماهه نگی  ئه مه ریکا  ناکه ن  پێشبینی  ئێوه  له گه ڵ یه په گه  بکات، چه کی بداتێ ؟*: 

نه ی  ئه گه ر  بکات،  ئه وه   مه جبوره    بایک:  جەمیل 
له   ئه مڕۆ  بخات،  به  ده ست  ئه نجام  ناتوانێت  کات 
هه یه ،  ک��ورد  س��وری��ا،  حکومه تی  داع��ش،  سوریا 
رژێمی  دژی  ده وه ستێت،  داع��ش  دژی  ئه مه ریکا 
سوریا ده وه ستێت، لێره دا ئه وه ی ماوه  کوردە، ئه وان 
ئه نجامگیربن،  ئاسمانی  به هێزی  ته نها  ناتوانن 
ئه گه ر له  زه ویدا الیه ک له گه ڵياندا حه ره که ت نه کات، 
له گه ڵ  مه جبورن  بۆیه   ناهێنن.  به ده ست  ئه نجام 
ده ره وه ی  به هێزی  بکه ن  هه ماهه نگی  رۆژئ���اوا 
سوریا  کوالیسیۆنی  له گه ڵ  به ڕێکه وتن  سوریا، 
هیچ ئه نجامێک به رامبه ر داعش به ده وست ناخه ن، 
رۆژئاوای  له گه ڵ  په یوه ندیان  بروايه دام  له و  بۆیه  
کوردستان به روه و پێشبه ر ن، له وانه یه  هه ندێک 
واڵت و هه تا هه ندێک هێزی کوردی دژی ئه وه بن، 
به اڵم مه جبورن په یوه ندی له گه  ڵ رۆژئاوا ببه ستن.
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ئه وه تان  هێزی  ئێوه   ده کرێت  ئه وه   بانگه شه ی  هه یه  که  بتوانن شه نگال رزگار بکه ن، به اڵم مه رجی *: 
ئه وه تان هه یه  که  دوای ئه وه  له  شه نگال نه کشێنه وه ، 

ئه وه  تا چه نده  راسته  ؟

ده مێنین  ئێمه   هه بێت  خه ته ر  هه تا  بایک:  جەمیل 
به هۆی  ده کشێینه وه ،  ئه وا  نه ما  خه ته ریان  ئه گه ر 
حزبه   و  خه ڵک  هه بوو  هه ڕه شانه ی  و  ترس  ئه و 
بچین،  به هانایانه وه   لێکردن  داوای��ان  سیاسیه کان 
نه ته وه ییمانه   ئه ركێکی  ئ��ه وه   چووین  ئێمه ش 
له   گ��ه ل��ه ک��ه م��ان  ل��ه ک��وێ گ��ه ل و واڵت و خ��اک��ی 
ئێمه   ب��ۆ  ئ��ه وان��ه   پاراستنی  ئ��ه وا  خ��ه ت��ه رداب��ێ��ت 
مان   نه  و  ره وینه وه  هه ڕه شه کان  که ی  بنه مایه ، 
لیژنه یه کی  داوام��ان��ک��رد  ده گه ڕێینه وه ،  ئێمه ش 
هێزانه ی  ئه و  هه موو  بکرێت،  دروس��ت  سه ربازی 
ئه و  له ژێر  بکه ن  شه ڕ  داع��ش  دژی  ده ویانه وێت 
شه نگال  له   ئێستا  تێبکۆشن،  به یه که وه   لیژنه یه دا 
یه په گه ، هه په گه ، هێزه کانی به رخۆدانی شه نگال و 
پێشمه رگه  هه یه ، ئێمه  داوا ده که ین پێکه وه  ئێمه ، 
یه په گه ، پارتی ، یه کێتی و هه موو ئه و الیه نانه ی 
رزگار  شه نگال  به یه که وه   و  بێن  هه یه   هێزیان 

بکه ین، ئه مه  داخوازی ئێمه یه .
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*: بڕواتان وايه،  که  ئه و لیژنه یه  دروست بێت ؟
جەمیل بایک: ئێمه  به ردەوام کاری له سه ر ده که ین 
پێکبێت،  له داهاتوودا  مومکینه   نه هێناوه ،  وازمان  و 
ئه گه ر ئه وه  بکه ین ده توانین شه نگال و جه له والش 

رزگار بکه ین.

نه بێت؟*: تورکیا ڕۆڵی هه بوو له وه ی ئه و لیژنه یه  دروست 

جەمیل بایک: بێگومان تورکیا نایه وێت ئه و لیژنه یه  
له نێوانیان  یه کێتی  کورد  نایه وێت  ببێت،  دروست 
نایه وێت  هه بێت،  ديپلۆماسیه تیان  و  ببێت  دروست 
هاوبه ش  پاراستنی  هێزی  و  نه ته وه یی  کۆنگره ی 
دروست بێت، به ڵکو ده یه وێت کورد پارچه پارچه بێت 
و دژی یه کتربن، بۆنمونه  تورکیا په یوه ندی له گه ڵ 
هه موو کوردێک پێشناخات له گه ڵ هه ندێک هه یه تی 
و له گه ڵ هه ندێکیش نیيه تی، ئه وان هه وڵ ده ده ن 

کورد بده ن به گژیه کتریدا.
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جه له وال  ک��ه رک��وک،  شه نگال،  له   ئێوه   هێزی  یه کێتی *:  ئێران،  پیالنێکی  ئه مه   ده ڵێت  هه یه   هه بوو، 
پالنه که   و  پارتی  کردنه  سه ر  بۆ هێرش  په که که یه   و 

ئێران دایڕشتووه ، ئه مه  تا چه ند راسته  ؟

جەمیل بایک: ئه وه  راست نیيه ، خۆ هێرشه کان ته نها 
له سه ر  هه یه ،  یه کێتیش  له سه ر  نین  پارتی  له سه ر 
ته نها  هێرش  ئه گه ر  هه یه ،  کوردستانیش  رۆژئاوای 
پالنێک  بڵێن  ده ک��را  بوایه   پارتی  ن��اوچ��ه ی  بۆسه ر 
هه یه ، به اڵم داعش هێرشی کرده  سه ر هه رکه سێک، 
له  ئێزیدیه کان،  س��ه ر  ک��رده   هێرشی  شه نگال  له  
به ڵکو  لێنیه ،  پ��ارت��ی  ته نها  ج��ه ل��ه وال  و   ک��ه رک��وک 
لێیه ،  ئێمه شی  گه ریالکانی  و  یه کێتی  پێشمه رگه ی 
گه ریال،  پێشمه رگه ،  ئه مڕۆ  ره ش��ک��ردن��ه .  بۆ  ئ��ه وه  
ئێمه   ده پارێزن،  گه ر  کوردستان  به یه که وه   یه په گه  
خاوه نداریمان له  شه نگال نه کردایه  زۆرشت ده که وته  
ژێرپێوه ، هه موو که س ده زانێت که  له  شه نگال پارتی و 
پێشمه رگه کا نی ئه وان ده سه اڵتدارن، ئێمه  نه مانهێشت 
به رکه وێت،  زه بریان  ل��ه وێ  پارتی  پێشمه رگه کانی 
ئه گه ر پالنێکی وه ها له  ئارادابوایه  ئێمه  بۆ ئه وه مان 
ده کرد، بۆ ئێمه  که رامه تی حکومه تی هه رێم و پارتی 

و کاک مه سعودمان پاراست، ئه و قسانه  راست نین.
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ده وڵه تی *: ئێران ڕۆڵی گه وره ی هه یه  له  عێراق، باس له وه   ئه مه ریکا  و  ئێڕان  به هاوکاری  ده کرێت 
تازه ی عێراق دروست بووه ، له هه رێمی کوردستان 
هاوکاری زۆری پێشمه رگه ی له  هێڵی سه وز کردووه ، 
چی  له   ترسی  و  بۆچیيه   ئێران  ده خاله ته ی  ئه و 

هه یه  ؟

هه رێم  حکومه تی  هاریکاری  ئێران  بایک:  جەمیل 
ده کات، کاک مه سعود له  راگه یاندنه کاندا ده رکه وت 
وتی یه که مین الیه ن که هاریکاری ئێمه ی کرد ئێران 
بوو، چه کیان داپێمان ئه گه ر ئێران دژی پارتی بووایه  
هه ژمونی  که   هه رێم  حکومه تی  نه ده دایه   چه کی 
عێڕاقدا  حکومه تی  ئاواکردنی  له   له سه ره ،  پارتی 
ره نجی ئێران و ئه مه ریکا و کوردیش هه یه ، ئه گه ر 
کورد نه بوایه  نه یاده توانی ئه و حکومه ته  ئاوابکه ن، 
ئێران له  عێڕاق و باشوری کوردستان رۆڵی گرنگی 
هه یه ، له به رئه وه ی داعش دژی ئێران و شیعه شه ، 
یه کێك له  ئامانجه کانی داعش الوازکردنی به ره ی 
شیعه و پارچه پارچه  کردنی ئێرانە. بۆیه  ئێران دژی 
داعش ده وه ستێته وه  هاوکاری ئه وانه ش ده کات که  
و  هه رێم  حکومه تی  هاوکاری  دەوە ستنه وه ،  دژی 
شیعه  و سوریاش ده کات، له به رئه وه ی دژی داعش 
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ده کات،  خۆی  خاتری  له به ر  ئ��ه وه ش  ده وه ستنه وه  
داعش  دژی  ئ��ه وان  و  نه کات  ئ��ه وا  ئێران  ئه گه ر 
نه وه ستنه وه  ئه وا داعش له ناو ئێراندا چاالکی ده کات.  
ئێران پارچه  پارچه  ده کات، ئه مڕۆ له  ئێراندا داعش 
کوردستان  له ناوچه ی  ده کات،  حه ره که ت  هه ندێک 
و به لوچه کان هه ن، بۆيه  داعش هه وڵ بۆ گرتنی 
جه له وال ده دات، چونکه  جه له وال و خانه قین ده رگای 
سنوری ئێرانن، بۆ ئه و ستراتیژه  تابتوانێت به ره ی 
دواوه ی به هێزبکات و ببێته  هه ڕه شه  له سه ر ئێران.

کورسی  بۆسه ر  ئۆغڵو  داود  هاتنی  له  دوای  هیچ *:  ئاشتی  پڕۆسه ی  پێتوایه   وه زي��ران،  س��ه رۆک 
پێشکه وتنێک به خۆیه  ببینێت ؟

جەمیل بایک: پێشوتر له  تورکیا ئه که په  حکومه ت 
بوو، به اڵم ئه مڕۆ بۆته  ده وڵه ت، ئێستا هیچ کۆسپ 
و له مپه ڕێک له به ر ئه که په  نه ماوه  که  بیه وێت بۆ 
ده یانوت  پێشوتر  بنێت  هه نگاو  ئاشتی  پڕۆسه ی 
هه موو شتێک له ده ستی ئێمه دا نیيه . بۆیه  ناتوانین 
هه نگاوی ته واو بنێین، به اڵم ئه مڕۆ ئه گه ر بیانه وێت 
ئه گه ر  بکه ن،  چ��اره س��ه ر  ک��ورد  پرسی  ده ت��وان��ن 
ئه مڕۆ نه ی که ن درۆ ده که ن و خۆیان ده خه ڵه تێنن، 
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ئه گه ر ئه مڕۆ نه ی که ن ئه وا دیاره  ناخوازن بیکه ن، 
له و  خۆی  هه ڵوێستی  تورکیا  ده وڵه تی  پێوسیته  
به تورکیا  داوه   مۆڵه تمان  بکات،  ئاشکرا  باره یه وه  
خۆی یه کالیی بکاته وه ، داوایان کرد کاتمان پێویسته  
کاتمان داپێیان و کۆسپ و له مپه ریش نه ما ئه گه ر 
بیانه وێت پرسی کورد چاره سه ربکه ن ده بێت هه نگاو 
مه به سته   ئه و  بۆ  خۆمان  نه خشه ڕێی  ئێمه   بنێن، 
بکه ن،  ئاشکرای  ئه وانیش  ده بێت  کردووه   ئاشکرا 
ئه گه ر ئامانجیان چاره سه ربێت  ده بێت هه نگاو بنێن 
له ومه رجانه ش  یه ک  ده ستپێبکات،  دانوستاندن  و 
ئه وه یه  که  هه لومه رجی سه رۆک ئاپۆ باش بکرێت، 
له هه لومه رجی  بکه ن،  قبوڵ  سه رۆکایه تی  ئازادی 
ئێستادا دانوسان نابێت، له م هه لومه رجه دا ئه وه ی 
پێمانکرا به زیاده وه  کردمان، له الیه کی تره وه  ده بێت 
دانوسان  ئ��ه وا  ئه گه رنا  هه بێت،  سێهه م  الیه نی 
دروست نابێت، ده بێت شاندی دانوستان دروست بێت 
ئازاده   خۆی  شانده کەوە   بخاته   کێ  ده خوازێت  کێ 
کێ ده نێرێت، نه ک ده وڵه ت له  شاندی سه رۆک ئاپۆدا 
نه کرێت  ئه مانه   ئه گه ر  بکات،  ده ستنيشان  خه ڵک 
ئه وا دانوستانیش ناکرێت ئێمه  تا ئه مڕۆ به  زۆری 
و زه حمه تی هاتووین له مه ودا ده بێت بچینه  قۆناغی 

دیالۆگ و دانوستانه وه .
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*: ئه ی دوای ئه وه  ؟
جەمیل بایک: ئه گه ر دانوستاندن ده ست پێ نه کات 

ئه وا هه ڵوێستی خۆمان ده ستنیشان ده که ین.

بۆ  هه ده په ،  به ده په و  شانده کانی  سه ردانی  ئیمڕاڵی و له گه ڵ قه ندیل و حکومه تی تورکیا به کوێ *: 
که  له نێوانتاندا  تێدایه   چی  نامانه   ئه و  گه یشتووه ، 

ئاڵوگۆڕ ده کرێت ؟

جەمیل بایک:  ئێمه  له ناو ئه و ئیشه داین هه رشتێک 
ئه وانه ی  بيزانێت،  ناتوانێت  که س  نه یزانین  ئێمه  
راستیه کان نیشان  راگه یاندنه کاندا باڵوده بنه وه   له  
ئێمه و  ته نها  پڕوپاگه نده ن  ته نها  به ڵکو  ن��اده ن، 
سه رۆک ئاپۆ ده توانین شته کان ده ستنیشان و ئاشکرا 
بکه ین، هه ڵبه ته  تا ئێستا هیچ شتێک له ئارادا نیيه . 
بۆیه  هیچمان رانه گه یاندووه  ئه وانه ی ده ره وه ی ئێمه  
تورکیا  ئێمه و  له نێوان  بزانن  خۆمان  وه ک  ناتوانن 
هه نگاوه کان پێشده که ون یان پێشناکه ون، هه ندێک 
له  راگه یاندنه کاندا ده رده که وتن و که شێکی وا نیشان 
ده ده ن که  هه موو شتێک چاره سه ربووه ، به و شێوه یه  
تا  نه کات،  تێکۆشان  و  الوازبکه ن  گه ل  ده یانه وێت 
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بکه ن  ب��ه رده وام  خۆیان  به رنامه کانی  به ئاسانی 
ته له فزیۆنانه ی  ئه و  ده روونيه .  شه ڕێکی  ئه وه ش 
نزیک له  ئه که په ن ئه و پڕوپاگه ندانه  ده که ن، ده ڵێت 
وا هه موو شتێک چاره سه ر ده بێت، بۆئه وه ی گه ل له  
دژی ئه وان نه که وێته  جموجۆڵ، نه  گه ل و نه  گه ریال 
ده ده ین  هه وڵ  له الیه ك  بکه ن،  الواز  خۆیان  نابێت 
بۆ  تێکۆشانی  ده ستپێبکات که  سااڵنێکه   دانوستان 
ده که ین، ئه گه ر ئه وه ش ده بێت، ده بێت به رده وامبین 
نا  عه مه لی  هه نگاوی  حکومه ت  که ی  خه بات،  له  
تا  پێکردووه   ده ستی  دانوستان  ده ڵێین  ئه وکات 
نیيه ،  دیاریش  نه ناوه و  هه نگاوه ی  ئه و  ئێستاش 
ناتوانین بڵێین ترس نه ماوه  و خۆمان بخه ڵه تێنین.

باسی  پێشووتریش  له مه دا،  رۆڵی چیيه   ئێران  نێوان *:  سه ربازیه  کانی  چاالکیه  هه موو  کرد  ئه وه مان 
ئێران  راگیراوه ،  پژاک  و  ئێران  ئیسالمی  کۆماری 
و  هاوکێشانه دا  ل��ه م  هه یه   گ���ه وره ی  ده خاله تی 

په یوه ندی باشه  له گه ڵ په که که  ؟

هه موو  له گه ڵ  په یوه ندیمان  ئێمه   بایک:  جەمیل 
په یوه ندی  الیه نێکدا  ته نها  له گه ڵ  هه یه ،  که سێک 
دروست ناکه ین، ئێمه  هێڵێکی جیاوازین، نه  له گه ڵ 
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ده وڵه تین و نه له گه ڵ ئه و ئۆپۆزسیۆنانه شین که  له  
ده ڕۆین  سێهه مین  هێڵی  له سه ر  هه ن،  ناوچه که دا 
له په یوه ندیه کانمان،  به رده وامین  ده یپارێزین،  و 
ئه و  ن��اوی  له سه ر  که   نیيه   ئ��ه وه   به مانای  ب��ه اڵم 
کلکی  نابینه   قه ت  ئێمه   کلک،  ببینه  په یوه ندیانه  
که س، هێڵی خۆمان به بنه ما ده گرین و کێ ئێمه ی 
ناکات  پێ قبوڵه  ئێمه ش قبوڵی ده که ین، قبوڵمان 
ئه وه نده   ده که ن  قبوڵمان  چه ندێک  ناکه ین،  قبوڵی 
قبوڵیان ده که ین، ئه مه  هه ڵوێستی ئێمه یه ، پژاک له 
 به رده وامی ئاگربه ست له گه ڵ ئێران سه به بی خۆیان 
هه یه ، نه ک ئه وه ی ئێمه  له گه ڵ ئێران په یوه ندیمان 
ئه و  ناوچه که و  ئێستا  بارودۆخه ی  له م  بێت،  باش 
ده کات  پێویست  تێیدایه   ئێستادا  له   کورد  دۆخه ی 
نه یکات؟  یاخود  بکات،  شه ڕ  ئێران  له گه ڵ  پ��ژاک 
ئه گه ر شه ڕ بکات خزمه ت به چی ده کات ؟ پێویسته  
شه ڕ  پ��ژاک  ئه گه ر  بزانێت،  ب��اش  ئه مانه   م��رۆڤ 
بیکات،  ده توانێت  ده نا  ئه وه یه   سه به به كە  ناکات 
له خزمه تیدا  ئێستادا  له   شه ڕه   ئه و  بیکات  ئه گه ر 
نیيه.  بۆیه  به رده وامه  له  ئاگربه سته که ی، له  ماوه ی 
ئه م چه ند مانگه ی دوایدا نزیکه ی ٢٠ کادری پژاک 
شه ڕدا،  له   نه ک  بوون  شه هید  ئێرانه وه   له الیه ن 
ئێران  رێکخستنیدا  و  سیاسی  خه باتی  له   به ڵکو 
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ئاگربه ست  ئێران  ک��ردوون،  شه هیدی  و  لێیداون 
به بنه ما ناگرێت که ی ترسا لێی ده دات، بۆئه وه ش 
له و  ک��رد،  خۆپاراستنی  چاالکی  هه ندێک  پ��ژاک 
هۆشیارکردەوه   ئێرانی  لێدوانیداو  چوارچێوه یشدا 
که له  تۆڵه ی ئه و هه ڤااڵنه یدا چاالکیان ئه نجامداوه و 
ده بێت ئێران ئاگربه ست به  ئه ساس بگرێت، ئه گه ر 
خزمه تی  ناکه وێتە  ببێت  گه وره   شه ڕ  ئێستادا  له  

پژاکه وه  ده که وێته  خزمه تی چه ند الیه نێکه وه .

چۆن شرۆڤه  ده که ن؟*: به شداربوونی کورد له  حکومه تی ئێستای عێراق 

جەمیل بایک: ئێمه  له گه ڵ ئه وه داین کورد به شداری 
حکومه تی عێراقی کردووه  و کارێکی باشه و هێڵی 
که   ده زان��ی��ن  ده ک���ات،  ئ��ه وه   داوای  ئێمه   سیاسی 
ئه گه ر  کوردان،  خزمه تی  بخرێته   ئه وه   ده توانرێت 
و  ک��ورد  پرسی  به   خزمه ت  حکومه ته وه   نه چنه  
عێراق  له   نه بێت  وا  ئه گه ر  ناکات،  عێراق  گه النی 
شه ڕ ده ست پێده کات و که سیش نازانێت ئه و شه ڕه  
که ی ده وه ستێت، ئێمه  نه ته وه ی دیموکرات به بنه ما 
ده گرین له سه ر ئه وه  ئه ساسه ش یه کێتى و برایه تی 
هه ر  دیموکراتیکدا  نه ته وه ی  له   ده گرین،  به بنه ما 
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گه ل، باوه ڕی و کلتورێک به ناسنامه و نرخ و زمانی 
ده چێت،  به ڕێوه   و  رێکده خات  خۆی  ئازادانه   خۆی 
ئه وه   داوای  ئه وەیش  بۆ  ده کات  داوای چی  بۆخۆی 
ده بێت،  دروس��ت  برایه تی  و  یه کێتی  ئ��اوا  ده ک��ات، 
دی��م��وک��رات ده ت��وان��رێ��ت کێشه کان  ب��ه  ن��ه ت��ه وه ی 
شتێک  که   ئه وه یه   شه ڕ  هۆکاری  چاره سه ربکرێت، 
بۆخۆت به ڕه وا بزانێت، بۆ ئه وه ی تر به ڕه وا نه زانیت، 
بۆ دروستبوونی حکومه تی  ئه مڕۆ  ئه م هه نگاوه ی 
عێڕاق نراوه  له جێی خۆیدایه ، حکومه تی هه رێم سێ 
مانگ مۆڵه تی داوه  به  حکومه ری عێراق که  ئه گه ر 
داواکانی جێبه جێ نه کات خۆی ده کشێنێته وه،  ئه گه ر 
پێده چێت  ده بێت،  دروست  کێشه   ئه وە  روویدا  ئه و 
ئه و  بڕوات  به ره وشه ڕ  و  پارچه بێت  پارچه  عێراق 
شه ڕه  زیان به  هه موو که سێک ده گه یه نێت، مرۆڤ 
ده بێت کار بکات، بۆئه وه ی کێشه کان چاره سه ربکات، 
به هه نگاوی  ته نها  بژی،  کێشه کاندا  له گه ڵ  نه ک 
کێشه کان  عێراق  نوێی  حکومه تی  ئ��اواک��ردن��ی 
بنرێت به و  چاره سه رنابن، ده بێت هه نگاوی تریش 

شێوه یه  ئه نجام به ده ست ده خرێت.
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به   مه خمور  و  شه نگال  له   گه ریال  هه بوونی  رێکه وتن له گه ڵ الیه نه کان بووه ؟ ئایا رۆڵی گه ریال له  *: 
رزگارکردنی مه خمور چه ند بووه ، تا ئێستا به گشتی 

چه ند گه ریال شه هیدبوون؟

جەمیل بایک: هاتنی گه ریال له سه ر داخوازی گه ل 
بوو، گه ل داوای کرد گه ریال بچێت بیپارێزێت پاش 
ئه وه ش حزبه  سیاسیه کان داوایان کرد، پێش ئه وه  
له   دوامان  ئێمه   ده بوو،  باشتر  رێکه وتن هه بووایه  
هێرش  داعش  وتن  پێمان  کرد،  پارتی  و  یه کێتی 
بۆ  ده مانه وێت  کوردستان  هه رێمی  سه ر  ده کاته  
و  یه کێتی  به اڵم  بنێرین،  هێز  باشوری  پاراستنی 
پارتی وتیان سوپاستان ده که ین له  ئێستادا پێویست 
هه بوو  خه ته ر  و  ترس  داهاتوودا  له   ئه گه ر  نیيه،  
له به رئه وه ی  به اڵم  داوابکه ین،  ده توانین  ئه وکاته  
له سه ر  ئێمه   دایه وه   وه اڵمیان  شێوه یه   به و  ئه وان 
کاتێک  ب��ه اڵم  ک��رد،  هه ڵسوکه تمان  بنه مایه   ئه و 
داعش هێرشی کرد گه ل و حزبه کان داوایان کرد و 
ئێمه ش بۆ پاراستنی ئه وان گه ریالمان نارد، ئێمه  
کوردی  ده که ین  خه بات  نه ته وه یی  بنه مای  له سه ر 
گه ل  هه یه.   له ناوماندا  کوردستان  هه رچوارپاچه ی 
پاراستنی  ئێمه   بێت  خه ته ردا  له   شوێنێک  له هه ر 
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و  گه ل  دۆستی  ئێمه   ده زان��ی��ن،  خۆمان  به واجبی 
له  شه نگال گه ل  باوه ڕی و کولتوره  جیاوازه کانین، 
پاراستنیان  بۆ  ب��وه وه ،  کۆمه ڵکوژی  رووب���ه ڕووی 
کۆمه ڵکوژی  له سه ر  ناتوانین  ئێمه   ئه وێ  چوینه  
کۆمه ڵکوژی  له سه ر  بکه ین  سیاسه ت  گه له که مان 
پێش  تۆ  ئه گه ر  ناکرێت،  سیاسه ت  ک��ورد  گه لی 
سیاسه ت  ده توانین  بگریت  گه له که ت  کوشتنی  به  
ناتوانین  بێت  به پێچه وانه وه   نا  ئه گه ر  بکه ین، 
کرد،  شه ڕمان  مه خمور  له   ئێمه   بکه ین،  سیاسه ت 
گه ریال و پێشمه رگه  و میلیشياکان کامپی مه خمور 
شه ڕیان کرد و به یه که وه  ئه و ناوچه یه مان ڕزگارکرد 
ڕاستیش ئه وه یه  بۆ ئه وه ش داوامانکرد لیژنه یه ک 
ئه و  سایه ی  ژێر  له   هه مووالیه ک  تا  دروستبێت، 
گه ریال  ده دات��ه   ووره   ئ��ه وه   شه ڕبکات،  لیژنه یه دا 
نێونه ته وه ییدا  ناوچه و  ئاستی  له   پێشمه رگه ،  و 
به وه   ک��ورد  ده ب��ێ��ت،  زی��اد  پێ  ک��وردی  حورمه تی 
مه زن ده بێت، نه ک حزبێک ئه گه ر کورد سه رکه وت 
بۆ  ح��زب  س��ه رده ک��ه وێ��ت،  حزبه کان  هه موو  ئ��ه وە 
پێش  حزب  هه رگیز  نابێت  نه ته وایه تیيه ،  و  کورد 
ئێمه   ئه ساسه   ئه و  له سه ر  بخه ین،  نه ته وایه تی 
خه بات ده که ین، وه ک ده زانن له مه خمور و شه نگال  
و ره بیعه  گه ریالکانمان شه ڕیان کرد و چه ندینیان 
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به اڵم  نازانم  ت��ه واوی  ژم��اره ی  شه هیدبوون  لێ 
نزیکه ی ٢٥ شه هید ده بن هه ڤاڵی ژنیشیان تێدایه ، 
مه سه له  ژماره  نیيه ، ئه وه  گرنگ نیيه  گرنگ ئه وه یه  
گه ل  خزمه تی  ئه گه ر  ده که یت،  چی  خزمه تی  تۆ 
ده که یت و ده ستکه وته کانی ده پارێزیت ئه وا شتێکی 
به هه زاران  نه که یت  ئه وه   ئه گه ر  ده که یت،  باش 

شه هیدیش بده یت بێمانایه .

له سه ر  کرد  باستان  خه ته رەی  ئه و  پێتوایه   رۆژهه اڵتی کوردستانیش هه یه  ؟*: 

پارچه یه ک بچێت رۆژهه اڵتیش  بایک: هه ر  جەمیل 
ده چێت، ئێمه  ته نها حزبی سیاسی نین له  کوردستان، 
جگه له  ئێمه  حزبی تریش هه یه  هه موویان ده ڵێن 
رۆژئ��اوا  له  ده که ین،  کوردستان  بۆ  خه بات  ئێمه  
خه ته ر هه یه  ئێمه  له  دژی ده وه ستینه وه  له  باکور 
رۆژهه اڵتیش  له   با  ده وه ستینه وه ،  هه یه   باشور  و 
رۆژه��ه اڵت  حزبه کانی  بوه ستنه وه ،  تر  هه ندێکی 
بوه ستنه وه و  ه��ه ڕه ش��ه ک��ان  به رامبه ر  با  هه یه ، 
له   ناتوانین  ئێمه   ده که ین،  هاوکاریان  ئێمه ش 

کۆبانێه وه  تا کرماشان شه ڕ بکه ین.



37

لە قەندیلەوە بۆ کۆبانێلە قەندیلەوە بۆ کۆبانێ

ئێستا  دۆخ��ەی  بەم  ئاشتی  پرۆسەی  بۆچی  گەیشت؟*: 

جەمیل بایك: پرۆسەكە لە باكور تەنها یەك الیەنە 
بەرەوپێشچووە، ئەویش لەالیەن  ئاپۆوە پێشخراوە، 
سەرەڕای زۆری و زەحمەتی و دەستێوەردانەكان و 
ئاپۆ  لەالیەن   توركیا،  دەوڵەتی  ئاستەنگییەكانی 
یەكالیەنە بەرەوپێش برا. ئاپۆ بۆ ئەوه ی كێشەی 
كورد لەرێگای سیاسەتی دیموكراتیك چارەسەرببێ 
و  كرد  پێداگری  دانوستان  بگەیەنێتە  پێواژۆكە  و 
زۆر شتیشی قبوڵ كرد، ئەوەش بەپاڵپشتی ئەوەی 
گەلی  و  بزوتنەوەكەی  بە  باوەری  ئاپۆ  رێبەر  كە 

خۆی هەبوو.

و  ن��ەك��رد  ق��ب��وڵ  شتێكی  هیچ  ت���ورك  دەوڵ��ەت��ی 

)2(
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تائێستا  یەكالیەنە  ل��ەوب��ارەی��ەوە  نەهێنا،  پێكی 
دواجاریش  راگەیاندووە،  ئاگربەستمان  جار   )9(
نەورۆزی )2013( بە  تەنها ئاگربەستمان راگەیاند، 
زیندانییەكانمان بەردا و شەڕمان راگرت، گەڕانەوەی 
ئەو  دەزان��ێ  هەركەس  ئەنجامدا،  گەریالكانمان 
بۆ  هەیە،  سێیەم  الیەنی  بە  پێویستی  هەنگاوە 
چاودێریكردن و واژۆكردن بۆ ئەوەی بكەوێتە بواری 

جێبەجێكردن.
بەهۆی ئەوەی الیەنی سێیەم و چاودێریش نەبوو 
هیچ شتێكیش نەهاتبوویە ئیمزاكردن، بەاڵم ئێمە 
هەنگاوی گرنگمان هاویشت. ئاپۆ مەبەستی بوو كە 
دەیەویست زەمینەی دانوستان ئاوەاڵ بكات، چونكە 
چارەسەر  گفتوگۆ  بە  بوو  پێویست  شتانەی  ئەو 
بەم  گفتوگۆكان  ئەگەر  بوو،   چارەسەركرا  بكرێ 
شێوازە بەردەوام بوایە هیچ واتایەكی نەدەما، بەاڵم  
ئاپۆ لەناو هەموو زۆر و زەحمەتییەكاندا هەنگاوی 
یەكالیەنەی هاویشت و زەمینەی دانوستانی ئاوای 
حكومەتی  و  دەوڵ��ەت  دەیەویست  هەربۆیە   كرد. 
دانوستان  و  پرۆسەیە  ئەو  ناو  بكێشێتە  توركیاش 

هەبێ و كێشەكان چارەسەر ببێ.
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بە  كات  هەموو  نەنا  هەنگاوی  توركیا  دەوڵەتی 
دەیانەویست  خەڵەتاندن  دروستكردن،  هیوا  وتاری 
لەناو فشارێكی كە ئاپۆ لەسەریان دروستی كردبوو 
خۆیان  بەرنامەكانی  بكەن.  دەرب��از  لێ  خۆیانی 
بەڕێوە نەدەبرد، چونكە ئەوان ئەو بەرنامەیان بۆ 
قازانجكردنی  و  خۆیان  دەسەاڵتداری  بەردەوامی 
هەڵبژاردنەكان دەویست . بەو رێگەیە دەیانەویست 
كێشەی كورد بكەنە قوربانی هەڵبژاردن و لەسەر 
ئێمە  لەبەرئەوە  بن،  ب��ەردەوام  خۆیان  دەسەاڵتی 
بە  زۆری و زەحمەتی پرۆسەكەمان هێنایە  وتمان 
ناچێ.  بەڕێوە  ئیتر بەو رەنگە  ئاستەو وتمان  ئەو 
وتمان  نیشانكرد،  دەس��ت  دانوستانمان  مەرجی 
بكەن  چارەسەر  كێشەكە  دەتانەوێ  ئێوە  ئەگەر 

ئەوكات پێویستە ئێوە دانوستان قبوڵ بكەن.
یەكەم بۆ ئەوەی دانوستان پێشكەوێ پێویست بوو 
هەلومەرجی ئاپۆ بگۆرایە و ئازاد بكرایە،  بۆ ئەوەی 
و  ئێمە  گەلی  لەبەرئەوەی  بكات،  كار  بیتوانیایە 
دانوستان دەستنیشان  بۆ  ئاپۆیان  ئێمە   تەڤگەری 
كردبوو، لەبەرئەوە پێویست بوو شەرت و مەرجی 
رێبەرایەتی چارەسەر بكرابوونایە. لەو رۆژەوەی كە 
ئاپۆ گیراوە تائێستا تەنیا یەك گۆڕانكاری دروست 
جارێك  حەفتەی   )HDP( هەیئەتی  ئەویش  بووە، 
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و حكومەتی  دەوڵەت  بەاڵم  دەكات،  ئاپۆ  سەردانی 
شاندەش  ئەو  كاروباری  دەس��ت��وەردەدات��ە  توركیا 
دەستنیشان  كەسانەش  ئەو  خۆی  پێیەی  بەو  و 
دەكات و لەنێوانیاندا هەڵیاندەبژێرێ و هەندێكیان 
شتێكی  ت��ر  شوێنێكی  هیچ  ل��ە  دوردەخ���ات���ەوە، 

بەمشێوەیە نییە.
كێشەی  ت��ر  شوێنێكی  ه��ەر  ل��ە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
چارەسەر  سێیەم  الیەنی  چاودێری  بە  لەمشێوەیە 
دەكرێ، لەبەرئەوە بە دەوڵەتمان راگەیاند پێویستە 
الیەنی سێیەم بۆ چاودێری هەبێ، الیەنی سێیەم 
ببێ.  دروست  چارەسەری  بتوانرێ  ئاستەمە  نەبێ 
پێشنیار  دەوڵەتێكمان  یان  ناوەندێك  هیچ  ئێمە 
ئەوان،  خستەپێش  دەرفەتێكمان  هەموو  و  نەكرد 
پێمان وتن دەتانەوێ دەوڵەت یان هەر رێكخراوێكی 
پەرلەمانتارێكی  بتانەوێ  یان  بێ،  نێودەوڵەتی 
توركیا، رێكخراوی مەدەنی توركیا بێ. رامانگەیاند 
یان  نەبین  پرۆسەكە  نزیكی  راست  ئێمە  كاتێك 
ئێوە راست نزیك نەبن، یان كێ نایەوێ چارەسەری 

پێش بكەوێ با دەستنیشان بكرێ.
پێشمانوتن پێویستە ئێمە شاندی خۆمان دەستنیشان 
بكەین و توركیاش شاندی خۆی دەستنیشان بكات، 
و  ش��ەرت  لە  و  بن  یەك  وەك  ئەندامانی  ژم��ارەی 
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مەرجێكی ئازاد دابنیشین و دانوستان بكەین، بەاڵم 
قبوڵ  مەرجەی  ئەو  ئێستا  هەتا  توركیا  دەوڵەتی 
نەكردووە و بەردەوامیش پڕوپاگەندە دەكات دەڵێ 
پێواژۆ باشە، پێش دەكەوێ كەمێكی ماوە بگەینە 
دەی��ەوێ  بەمشێوەیە  توركیا  دەوڵ��ەت��ی  ئەنجام. 
لەراستیدا  بەاڵم  بكات،  دروست  گەل  ناو  لە  هیوا 
ئەو  نییە.  شتێك  هیچ  كردەییدا  لە  و  خەڵەتاندن 
شەڕێكی سایكۆلۆژی تایبەت لە دژی سەرۆكایەتی، 
گەل و حەرەكەتی ئێمە بەڕێوە دەبات. تواندنەوەو 
دروستكردنی  بەردەوامە،  كولتور هەر  لەناوبردنی 
رێگای  و  س��ەد  دروستكردنی  س��ەرب��ازی،  بنكەی 
سەربازی هێشتا بەردەوامە. چەتەگەری زیاد دەكات 

و ئە مانەش هەمووی بنەمای ئاگربەست ناهێڵن.
گەورەكانی  ئۆپراسیۆنە  تەنیا  توركیا  دەوڵەتی 
سیخوڕییەكانی  فڕۆكە  تائێستاش  راوەستاندووە، 
سودی  بەست  ئاگر  لە  توركیا  دەوڵەتی  دەنێرێ. 
كرد،  گەورەی  و  كرد  داعشی  هاوكاری  و  وەرگرت 
كرد  گ��ەورە  رۆژئ��اوا  لە  ش��ەڕی  هاوكارییەی  بەو 
دەدات،  ئەنجام  ئێمە  گەلی  لەسەر  وعام  قەتڵ  و 
ئەمەش نیشانی دەدات كە دەوڵەتی توركیا نایەوێ 
ئامانجی  و  چارەسەربێ  سیاسی  بەڕێی  كێشەكە 

دەوڵەتی لەناوبردنی كوردانە.



42

نەورۆزی  لە  كە  ئاپۆ  بانگەوازییەكەی  لە  توركیا 
دەڵێین  وەرگرت،  سودی  كرابوو  ئاراستەی   )2013(
ئاپۆ لەبەردەم هەموو جیهان رایگەیاند كە لەگەڵ 
ببێ.  چارەسەر  سیاسی  بەڕێی  كێشەكان  ئەوەیە 
دەوڵەت ئەڵێ ئێمە بەم رێیەو بەو جۆرە چارەسەری 
ناكەین، بەالیەوە وایە ئێمە ناتوانیین شەڕ بكەین 
و گەریال بجوڵێنین. بەهۆی ئەوەیە دەوڵەتی توركیا 
چارەسەری بەڕێوەنابات و تەنیا هیوای خەڵەتێنەر 
بۆ گەل و رای گشتی دەكاتەوە. بەوهۆیەوە ئامانجی 
دەوڵەت چارەسەركردنی ریشەیی نییە، خەڵەتاندن 

و تواندنەوەو لەناوبردنی كوردانە.
سەر  بۆ  داع��ش  هێرشەكانی  دوای  لە  بەتایبەت 
كۆبانێ راستی دەوڵەتی توركیا دەركەوتە، دەركەوت 
داعش  لەگەڵ  خ��ۆی  ه��اوك��اری  توركیا  دەوڵ��ەت��ی 
نابپچڕێنێ و نایەوێ كێشەكە بە سیاسی چارەسەر 
بكات،  چارەسەر  بە شەڕ  كێشەكە  دەیەوێ  و  ببێ 
ئاگربەستی  بنەمای  توركیا  دەوڵەتی  یە  بەمشێوە 
ئێمە  پێهێنا.  كۆتایی  ئاشتی  پرۆسەی  و  لەناوبرد 
پەلكێشی  ئ��ەوان  و  بێ  ب���ەردەوام  دەمانەویست 
توركیا  دەوڵ��ەت��ی  بكەین.  ریشەیی  چ��ارەس��ەری 
ئەوەی بۆ ئێمە وەك الوازی بینی و پرۆسەی ئاشتی 
بەشێوەی خۆی بەكۆتا هێنا. ئەمجارە هەوڵدەدا كە 
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بكات،  كاریگەر  بێ  الوازو  ئێمە  حەرەكەتی  چۆن 
لەبەرامبەر  دەبێ  الیەكەوە  هەموو  لە  ئێمە  ئیتر 
بۆ  بپارێزین،  خۆمان  تواندنەوە  و  قڕكردن  شەڕ، 
ئەمە لەبەرامبەر هەموو هێرشەكان پاراستنی رەوا 

پێش دەخەین.

ئاگربەست بوو، یان نا ؟*: چاالكی بەدلیس و ئامەد گرێدراوی تێكچوونی 

جەمیل بایك: شەڕ لە كۆبانێ بەردەوامە، ئەوەش 
لەبەرچاوە ئەوەی هاوكاری داعش دەكات و چەك و 
توركیا  دەوڵەتی  توركیایە.  دەوڵەتی  پێدەدا  تفاقی 
رۆژئاوای  لە  دەیەوێ  بەڵكو  باكور،  لە  تەنیا  نەك 
لەناو  ك��ورد  هێزی  و  دەستكەوت  كوردستانیش 
بەرێ، هەر لەبەر ئەوەیە دەوڵەتی توركیا داعشی 
بەڕێكرد بۆ سەر كۆبانێ، دەوڵەت دەیەوێ كۆبانێ 
تۆپ  و  تانك  داعش  بە  دەستی  بهێڵێ،  مرۆڤ  بێ 
بەكاردەهێنێ، بۆ ئەوە دەرگای خۆی كردووەتەوە و 
بە گەلی وت وەرن. ئەوە راستییەكەیە دەوڵەت بەم 
رێگەیە دەیەوێ بە رای گشتی بڵێ كە پێویستیم 
بە هاوكاری هەیە، بۆ ئەوەشە دەڵێ دەبێ هەرێمی 
قەدەغە كراو رابگەیەندرێ. مەبەستی ئەو هەرێمی 
پێكهێنا  ئ���ەوەی  كاتێك  كوردستانە،  رۆژئ����اوای 
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ئەمجارە رووی خۆی بداتەوە دەستكەوتی كوردان و 
كانتۆنەكانی كە دروست كراون لە ناوبەرێ، ئەگەر 
ب��ەردەوام  خۆی  هەڕەشانەی  فشارو  ئەو  توركیا 
بكات وەاڵمدانەوەكانیش هەر بەردەوام بێ و ئەو 

وەاڵمانەش هەر گەورەتر دەبن.

و )AKP( چی سودێكیان بینیوە؟*:  لە دەسپێكردنی پرۆسەی ئاشتی تا ئەمڕۆ كورد 

جەمیل بایك: لەو پرۆسەی ئاشتییەدا هەم حكومەتی 
)ئەكەپە( و هەم كوردیش قازانجی كردووە، ئەگەر 
ئاپۆ پرۆسەكەی دەست پێنەكردایەو شەڕ بەردەوام 
وەك  ئەردۆغان  هەڵبژاردنی  ئەكەپە  ئەوا  بوایە، 
سەرۆك كۆماری قازانج نەدەكرد، ئەگەر پڕۆسەكە 
حكومەتەكانی  هەموو  چۆن  پێنەكردایە  دەستی 
بۆ  دەچوو،  تێك  )ئەكەپە(  ئاواش  تێكچوون  پێشوو 

ئەوەش ئەكەپە لەو پرۆسەیە سودی وەرگرت.

ب��ە  دەستهێناوە،  رەوای��ەت��ی  ئاپۆ  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
دەیانەوێ ئاپۆ لە مرۆڤایەتی داببرن، دەیانەوێ ئاوا 
نیشانی بدەن وەك ئەوەی ئاپۆ رێبەری حەرەكەتێك 
و گەل و ئازادی نییە. دەیانەویست ئەو راستییەی 
لەالیەن  دەب��ەن  ب��ەڕێ��وەی  ح��ەرەك��ەت  و  ئاپۆ  كە 
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دەیانەویست  و  نەبێ  ئاشكرا  كەسێكەوە  هیچ 
رێبەرایەتی بێ كاریگەر بكەن و تەنانەت لەرووی 
جەستەییشەوە دووری بخەنەوە، بەاڵم لە نەورۆزی 
چونكە  لەوەگرت،  پێشی  ئاپۆ  بانگەوازی   )2013(
دەخات  پێش  الیەنە  یەك  پرۆسەیەكی  دەرك��ەوت 
چارەسەر  سیاسی  بەرێی  كێشەكان  دەی��ەوێ  و 
بكات. ئەو سیاسەتانەی چەندین ساڵە لەسەر ئاپۆ 
ئەوە  چونكە  تێكچوو،  هەمووی  دەبرد  بەڕێوەیان 
چارەسەر  كێشەكە  ئاپۆ  بەبێ  كە  بوو  ئاشكلرا 
نابێ، هەروەها لەسەر پەكەكە وێنەیەكی خراپیان 
دروستكرد بوو كەئەوەش وای كرد خستیانە لیستی 
تیرۆرەوە، هەرچەندە ئەو بڕیارە بە تەواوی سیاسی 

بوو.
لە رۆژئاوا و شەنگال دەركەوت كە پارتی كرێكارانی 
مرۆڤایەتی  حەرەكەتێكی  )پەكەكە(  كوردستان 
بێ  تیرۆریستی.  حەرەكەتێكی  نەك  ئازادییە،  و 
رێبەرە  پەكەكەو  لەبەرامبەر  گ��ەورەوە  مافێكی 
كەی ئەنجامدراوە، لە كەسایەتی ئاپۆ و پەكەكەدا 
پەكەكە  ك���راوە،  ك���وردان  لەبەرامبەر  مافی  بێ 
دین  هەموو  كە  ئەوەی  یەكسانییە،  حەرەكەتێكی 
پەكەكەیە.  دەپ��ارێ��زێ  كولتورێك  و  مەزهەب  و 
بەمشێوەیە پەكەكە وێنەیەكی نوێی پێشخست، بۆ 
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ئەوە بوو پەكەكەیان خستە ناو لیستی تیرۆرەوە. 
دەریبهێنن.  دەكەن  ئەوە  لەسەر  ئێستا قسە  بۆیە 
پەكەكە  ئێمە  پێویستە  دەڵێن  لەوانیش  هەندێك 
هاوكاریشیان  و  دەرب��ك��ەی��ن  ت��ی��رۆر  لیستی  ل��ە 
لەبەرامبەر  پەكەكە  تەنها  لەبەرئەوەی  بكەین، 
فاشیزمی داعشدا وەستاوەتەوە، بەمەش دەركەوت 
نییە،  چەكداری  حەرەكەتێكی  تەنیا  پەكەكە  كە 
حەرەكەتێكی سیاسی، ئازادی، ئەخالقی و كولتورییە، 
نوێ،  كۆمەڵگایەكی  دەیەوێ  پەكەكە  لەبەرئەوەی 
كەسایەتییەكی نوێ و ژیانێكی نوێ دروست بكات، 
ناوین  رۆژه��ەاڵت��ی  و  كوردستان  لە  بە  تایبەت 
ئازادی ژن پێشبخات، لەبەرئەوەی ئازادی ژن ئازادی 
كۆمەڵگایە بۆ ئەوەش هاتە مەیدان، لە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست تەڤگەری ئازاد، دیموكراسی و یەكسانی 
كۆمەڵگا ئاپۆ بەڕێوەی دەبات. بێ فەلسەفەی  ئاپۆ 

لە رۆژهەاڵتی ناوین كێشەكان چارەسەر نابێ.

پرۆسەی  بەردەوامی  بە  )ئەكەپە(  پێویستی  ئاشتی هەیە، یان نا ؟*:  

دیسان  پێشوو  وەك  )ئ��ەك��ەپ��ە(   بایك:  جەمیل 
بتوانێ  بۆ ئەوەی  بێ،  بەردەوام  پرۆسەكە  دەیەوێ 
قازانج  )2015(ش  پەرلەمانییەكەی  هەڵبژاردنە 
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بكات، )ئەكەپە( مەبەستی خۆی دەستنیشان كردووە 
ئەویش هەتا )2023( دەسەاڵتداری خۆی بەردەوام 
بكات، لەبەرئەوەی )2023( سەد ساڵەی ئاوابوونی 
هەموو  داگیركار  ه��ەردەم  مێژوودا  لە  كۆمارییە، 
قورسایی خۆیان دەخەنە سەر پشتی ژێردەستەكان 
و  ژێردەستەكان  پشتی  س��ەر  دەخەنە  خۆیان  و 
دەكات،  ئازادی  تێكۆشانی  ئەوان  لە  دژی  یەكێكی 

هەربۆیە)ئەكەپە( دەیەوێ ئەوە بكات.

ئاستی  بێ  بەردەوام  بەمشێوەیە  پێواژۆ  ئەگەر  تێكۆشان لە چی ئاستێكدا بەردەوام دەبێ؟*:  

جەمیل بایك: ئەوە گرێدراوی حكومەت و دەوڵەتی 
و  ڕێزی  بێ  لە  توركیا  دەوڵەتی  ئەگەر  توركیایە، 
بەو  و  بێ  ب��ەردەوام  خۆی  هەڕەشەكانی  گوشارو 
دەربكات،  مەیدان  لە  ئێمە  گەلی  بییەوێ  شێوەیە 
ش��ێ��وەی��ەك  ه��ەم��وو  ب��ە  ل��ەب��ەرام��ب��ەری��دا  ئێمە 
بەڵكو  گەریال،  بە  تەنیا  نەك  ئێمە  دەوەستینەوە، 
سەرهەڵدانی گەل و چاالكی جۆراوجۆر ئەوانە پاك 
ئاڵۆزییەی  لەو  نەمانویستووە  تائێستا  دەكەینەوە، 
بەرپرسیارێتی  لەژێر  ئێم�ە  وەرگرین،  سود  هەیە 
مێژوویدا هەنگاو داوێژین و نامانەوێ لە فرسەتی 
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ئاوا ئەنجام وەرگرین، بەاڵم دیارە دەوڵەتی توركیا 
ئەوانە بەخراپی بەكاردێنێ.

چی  ئێراندا  لە  شەڕە،  عێراقدا  سوریاو  لە  ئەمڕۆ 
روودەدا هیچ دیارنییە، لە دەوروبەری توركیا شەڕە 
خستووەتە  توركیای  دەوڵەتی  )ئەكەپە(   هەرچەند 
دەستی خۆی، بەاڵم ئەوە بەو واتایە نایه كە لەناو 
توركیادا هیچ كێشەیەك نییە، لە توركیا و لە ناو 
ئێمە شەڕ  ئەگەر  )ئەكەپە(  خۆشیدا كێشە هەیە، 
لەو  دەبن.  گەورەتر  كێشانەش  ئەو  بخەین  پێش 
بڕوات  بەمشێوەیە  توركیاش  دەوڵەتی  حاڵەتەدا 
سوریای  و  عێراق  وەك  كە  هەیە،  ئەوە  ئەگەری 
لێبێ. ئەوە راستی توركیایە و لەوەش زۆر دەترسێ، 
هەموو  هەوڵدەدا  توركیا  دەوڵەتی  لەبەرئەوەیە 
وەك  ك���وردان.  س��ەر  بخاتە  خ��ۆی  چەپەڵیەكانی 
داعش  دەڵێ هۆكاری هێرشەكانی  دەیبینین  ئێمە 
و  دەكات  پڕوپاگەندانە  ئەو  )PYD(ی��ە،  سیاسەتی 
بخاتە  خۆی  كەموكوڕییەكانی  مەبەستیشیەتی 
هاوكاری  بۆخۆی  توركیا  دەوڵەتی  كۆبانێ.  سەر 
داعشی كرد، داعشی گەورە كرد و هاویشتییە سەر 

كۆبانێ.
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ناوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی  لە  كوردستان  رۆڵی  چییە ؟*: 

دوو  ناوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی  لە  ئێستا  بایك:  جەمیل 
ئەوی  و  ئێرانە  یەكیان  هەیە،  سەرەكی  دەوڵەتی 
تریشیان توركیایە. هەردوو دەوڵەت لەسەر رۆژهەاڵتی 
هەژمونگەرایی  و  دەس��ەاڵت  دەی��ان��ەوێ  ن��اوەڕاس��ت 
خۆیان پێشبخەن، توركیا بە پەیوەندییەكانی لەگەڵ 
بۆ  پێكدەهێنێ،  خۆی  ئامانجەكانی  ئەوروپا  و  ناتۆ 
دەیەوێ  و  دەخات  پێش  هێڵی سوننە  پێكهێنانیشی 
لەم رێگەیەوە بگاتە ئەنجام. بەرەی سوننەش ئەمڕۆ 
هاوكاری  شێوەیەك  هەموو  بە  لەبەرئەوە  داعشە، 
زیان  داعشەوە  رێگەی  لە  دەیەوێ  و  دەكات  داعش 
رۆژهەاڵتی  سیاسەتی  لە  بگەیەنێ،  ك��وردان  بە 

)3(
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ناوەڕاستدا قورسایی خۆی دروست بكات، بۆ ئەوەی 
دەكات،  بە شتەكانەوە  بازرگانی  بكات  ئەوە  بتوانێ 
مەكەن،  داعش  هاوكاری  دەڵێن  ئێوە  ئەگەر  دەڵێ 
ئەوكات ئێوەش هاوكاری پەكەكە، كوردان و رۆژئاوا 
مەكەن، كاتێك ئێوە هاوكاری پەكەكە بكەن منیش 

هاوكاری داعش دەكەم و بازرگانی بەوەوە دەكات. 

بنەما  بە  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  كولتوری  ئێرانیش 
خۆی  ئامانجەكانی  دەی��ەوێ  ئ��ەوە  لەسەر  دەگ��رێ، 
پێكبهێنێ، بۆ ئەوەش هێڵێ شیعە لەبەرامبەر سوننە 
بەكاردەهێنێ. بەو هۆیەوە لە نێوان توركیا و ئێران 
زۆر  لە  هەیە،  شەڕ  و  ناكۆكی  عێراق  و  سوریا  لە 
شەڕی  ئەنجام،  بگەنە  دەیانەوێ  و  شەڕە  الیەنەوە 
عێراق و سوریا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدایە ئەویش 

لە ناو كوردستاندا بەڕێوە دەچێ. 
ئاواش  جیهانە،  پایەی  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  چۆن 
تەنیا  ناوەڕاستەو  رۆژه��ەاڵت��ی  پایەی  كوردستان 
ئەوانیش  دەك��رێ.  دی��اری  ك��وردان  بە  پێگە)ستاتۆ( 
ئەوەی  نەبێ،  رۆڵی  كوردستان  و  كورد  دەیانەوێ 
دەوڵەتەی كورد قازانج بكات ئەویان دەتوانێ ئەنجام 
بكات  كاریگەر  بێ  كوردیش  كە  ئ��ەوەی  وەرگ��رێ، 
ئەویش دەتوانێ ئەنجام وەربگرێ، لە شەڕی جیهانی 
ئەم  ئەوەی  كرا،  بێكاریگەر  كورد  دووەم  و  یەكەم 
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كارەی كرد لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست سیستمی خۆی 
دامەزراند، لەو چوارچێوەیەشدا سیستمی مۆدێرنێتەی 

سەرمایەداری لە جیهاندا پێشخرا. 
شەڕی  س��ەردەم��ی  وەك  ك��وردان  ئەمڕۆی  رەوش��ی 
جیهانی یەكەم و دووەم نییە، لەمڕۆدا كوردان خاوەن 
ئیرادە و هێزن. كورد لە هەموو پارچەكان تێكۆشان 
دەكات، ئیتر قبوڵ ناكەن وەك پێشوو لە دۆخی شەڕی 

جیهانی یەكەم و دووەمدا ژیان بكەن. 
لەبەرئەوە  دەكەم  ژیان  و  زیندووم  من  ئەڵێ  كورد 
هێزی  لەبەرئەوەی  دەك��ات،  تێكۆشان  و  بەرخۆدان 
رۆژهەاڵتی  كە  ئەوەی  ك��وردە،  زیندوو  و  سەرەكی 
ناوەڕاستیش دەگۆڕێ كوردە، بۆ ئەوەشە كە دەیانەوێ  
دەسەاڵتداری  سیستمی  ناوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی  لە 
لەناوبەرن  كوردان  مەبەستیانە  دروستبكەن،  خۆیان 
و هەندێكیش دەیانەوێ لەسەر كوردان دەسەاڵتداری 
خۆیان  یەكێتی  كورد  پێویستە  بكەن.  ئاوا  خۆیان 
بۆ  هەم  بۆخۆیان  هەم  ئەوەی  بۆ  بكەن،  بەهێزتر 

گەالنی ناوچەكە ئەركی خۆیان پێكبێنن. 

*: لەو نێوەندەدا رۆڵی )PDK( چییە ؟
جەمیل بایك: ئێستا لەناو هەر واڵت و گەلێكی 
هەیە،  ج��ی��اواز  رێ��ك��خ��راوی  و  پ���ارت  جیاجیادا 
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هەیە،  جیاوازیان  شێوازی  بەرنامەو  هەركامیان 
نابێ  كۆمەڵگادا  لەبەشێكی  یان  كۆمەڵگا  هەر 
الیەنێك هەژمونگەرایی خۆی دروست بكات، ئەوە 
حزبی  خەباتی  پێویستە  ئەوە  بۆ  ناكرێ،  قبوڵ 
لەو رووەوە  لە هەموو بەشەكاندا هەبێ، كورد 
ك��وردەواری  كۆمەڵگای  ئەوەشە  و  دەوڵەمەندە 

زیندوو دەهێڵێتەوە. 

و  كۆن  پارتێكی  كوردستان  دیموكراتی  پارتی 
خەتێكە، كوردستان ئەو خەتەی هەیە و دەشیبێ، 
خەتی تریش هەن وەك پەكەكەش خەتێكی ترە، 
پارتەكانی تریش بەڵكو نزیكی ئەو خەتانە بن. 
تۆ  ئەگەر  پارتانەش هەیە،  ئەو  نێوان  جیاوازی 
لە كوردستان دەڵێی دەبێ تەنیا من هەبم یان 
ئەوانی تر نەبن، ئەوە قبوڵ ناكرێ و راستیش 
نییە،  كۆمەڵگاش قبوڵی ناكات، بۆ ئەوە پێویستە 
هەموان  وەرگرێ،  بنەما  بە  یەكێتی  هەركەس 
لەسەر ئامانجی یەكێتی نەتەوەیی بگەنە یەكتر. 
لەناو پارتەكاندا هەر كەس بە شێوازو بەرنامەی 
خۆی كار دەكات، پێویستە هەموو پارتەكان رێگر 
نەبن لەسەر نەتەوەیی بوون و نەتەوە نەكەنە 
پارتەكان  قوربانی،  بكرێتە  و  خۆیان  خزمەتی 
وەرگ��رن.  بنەما  بە  ب��وون  نەتەوەیی  پێویستە 
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كاتێك ئەمە كرا ئەوكات كوردیش قازانج دەكات، 
حزبیش  ئ��ەوا  بینی  س��ودی  ك��ورد  كاتێكیش 
سودمەند دەبێ، ئەوەی كە سود بە كوردستان و 
ناتوانێ سەربكەوێ، ئەو  هەرێمەكە نەگەیەنێ 

راستییەش ئەمڕۆ باش ئاشكرا بووە.
لە  تر  حزبەكانی  دەڵێ  دیموكرات  پارتی  ئێستا 
من  دەیانەوێ  پێكهێناوەو  هاوپەیمانیان  دژمان 
الواز بكەن، بەو دەروونییەوە حەرەكەت دەكات. 
هاوپەیمانی  الیەنێك  هیچ  نییە،  راس��ت  ئ��ەوە 
م��ەی��دان  ل��ە  پ��ارت��ی  ئ���ەوەی  ب��ۆ  پێكنەهێناوە 
بۆچی  ناكات.  وا  رێكەوتنێكی  كەس  دەربكرێ، 
پارتی لە مەیدان بكرێتە دەرەوە، ئەوە خزمەتی 
ئەڵی  پارتی  نییە،  راس��ت  و  ناكات  كەس  هیچ 
من حزبێكی گەورەم ماوەیەكی درێژە تێكۆشان 
بەرپرسیارانەتر  پێویستە  حاڵەتەدا  لەم  دەكەم، 
ئەوەیە.  راستیەكەش  بێتەوەو  پرسەكان  نزیكی 
هەر  لەبەرئەوەی  نابێ،  الواز  پارتی  ئەوكات 
گەل  پێكبێنێ  خۆی  بەرپرسیارییەتی  الیەنێك 

گەورەی دەكات، بە گەل گەورە دەبێ. 
زۆری  پەیوەندییەكی  توركیا  لەگەڵ  پارتی 
پێش خست، كاتێك كە داعش هێرشی باشوری 
و  شەنگال  ده��ۆك،  وەك)هەولێر،  كوردستانی 
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هاوكاری  داوای  بارزانی  بەڕێز  كرد،  مەخمور( 
نەكرد،  هاوكاری  توركیا  بەاڵم  كرد،  لە  توركیا 
توركیا  پەیوەندیەی  ئەو  دەركەوت  بەمشێوەیە 
تاكتیكییە،  هەیەتی  كوردستان  باشوری  لەگەڵ 
باشور  دەستكەوتەكانی  بە  توركیا  ئەوەی  نەك 
دڵخۆشە.   نەوتەكەی  بە  بەڵكو  ب��ێ،  دڵخۆش 
تەنگانەدا  لەكاتی  دەب��وو  نەبێ  بەمشێوەیە 

هاوكاری بكردایە. 
نییە،  ك��وردان  دۆستی  هیچ  توركیا  دەوڵ��ەت��ی 
هیچكات نایەوێ كورد سەربكەوێ و پێشكەوێ. 
ب���ەالوازی  ك��ورد  ئ��ەی��ەوێ  ه��ەم��ووك��ات  توركیا 
بمێنێتەوە، پارچە ببێ و ناكۆكی لەناویدا دروست 
خستنەوەی  توركیا  دەوڵەتی  مەبەستی  ببێ. 
كوردییەكاندا  حزبە  ناو  لە  دەیەوێ  و  ناكۆكییە 
پەكەكە  دەی��ەوێ  توركیا  رووب��دا.  ناوخۆ  شەڕی 
دواتریش  بوو  الواز  پەكەكە  كاتێك  بكات،  الواز 
حزبەكانی تر الناو ببات، ئەمڕۆ ئاشكرابووە كە 
كوردستان  باكوری  لە  نایەوێ  توركیا  دەوڵەتی 
لە  ئ��ەوەش  بۆ  ببێ،  چ��ارەس��ەر  ك��ورد  كێشەی 

كۆبانێ هاوكاری داعش دەكات. 
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*: بۆچی كۆبانێ لە رووی ستراتیژی ئەوەندە گرنگە؟ 
جەمیل بایك: وەك ئاشكرایە داعش لە رقدا خۆیان 
جێگیر كردووە، بۆ ئەوەی كە بتوانن بەردەوام بن 
و لە رەقیشدا رێكخستوو ببن، پێویستە كۆبانی لەو 
ناوە لەسەر رێگەیان البدەن لەبەر ئەوەی كۆبانی 
دوو  پێش  ئۆغڵۆ  داود  ئەحمەد  مەترسییە.  بۆیان 
ساڵ لەمەو بەر رایگەیاند بوو كە دان بە رۆژئاوادا 
نانێن و پێویستە كورد بە ئیرادەی خۆی، خۆی ئەوە 
ئەوە  داعشەوە  لە رێگەی  نەبینێ. ئەمڕۆ  ڕەوا  بە 
كۆبانێ،  سەر  بەڕێكردە  داعشی  توركیا  پێكدێنێ، 
بۆ ئەوەی توركیا بڵێ كێشەم لەرووی هاوكارییەوە 
هەیە و دەبێ هەرێمی قەدەغەكراو رابگەیەنم و 
هەرێمی  دروستكردنی  مەبەستی  كرد.  ئەوەشی 
ق��ەدەغ��ەك��راو ب��ە وات���ای ل��ەن��اوب��ردن��ی رۆژئ���اوای 

كوردستانە. 

ئەوەی لە باشور، رۆژئاوای كوردستان دژی كوردان 
كورد  كێشەی  باكور  لە  نایەوێ  و  وەستاوەتەوە 
چارەسەر ببێ و دژایەتی دەكات، توركیایە، بۆ ئەوە 
پێویستە گەلی ئێمە ئەمانە هەمووی بزانێ، ئێمە 
ناڵێین پەیوەندی پێوە نەكرێ، بەاڵم پێویستە بڕوا 
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دوژمنی  ئەوەی  بەهۆی  نەكرێ،  پەیوەندییانە  بەو 
گەورەی كوردان توركیایە. 

دەب��وو  نییە،  توركیا  لە  ب��ارزان��ی  مەسعود  داوای 
داگیركار  لە  نەك  بكردایە،  ك��وردان  لە  هاوكاری 
دەتوانێ  هاوكاری  بە  مرۆڤ  راستییەكەیە.  ئەوە 

لەبەرامبەر هەموو مەترسییەكان بووەستێتەوە. 

ب��ەردەوام  ئاستێك  چ  تا  كۆبانی  ب��ەردەوام��ی  دەكات؟*: 

جەمیل بایك: بەرخۆدان تادوایی بەردەوام دەبێ و 
سەریش دەكەوێ، كۆبانی دەبێتە گۆڕستانی داعش 
قارەمانییەتییەكی  لەوێ  تێدەگات،  لەوە  توركیا  و 
هەم  و  گەل  لەالیەن  هەم  و  دەخوڵقێ  گ��ەورە 
قارەمانییەتییەكە   )YPJ( و   )YPG( ل��ەالی��ەن 

پێشدەكەوێ. 
شەڕڤانانی )YPG( و )YPJ( نەك تەنیا روح دەدەنە 
كوردان، بەڵكو رۆحیش دەدەنە ئەو گەلە هەژارانەی 
لەژێر زوڵم و زۆرداریدا دەژین. هەركەس دەتوانێ 
چۆنیش  و  بكات  شەڕ  چۆن  ببێ  فێر  ل��ەوان��ەوە 
هەستی  لەبەرئەوەی  خۆی،  ئامانجی  بیگەیەنێتە 
دڵی  تەنیا  نەك  كۆبانی  دەكەنەوە،  بەرز  ئازادی 
كوردانە، دڵێ مرۆڤایەتی لەوێ لێدەدا، لەبەر ئەوە 
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دوژمن هەرچی بكات ناتوانێ ئەنجام وەربگرێ. 
هەندێك كەس بەزانایی و هەندێكیش بە بێئاگایی 
دەبینین  وەك  دەك���ەن،  داع��ش  بۆ  پڕوپاگەندە 
هەندێك دەڵێن كەم ماوە چەتەی داعش بە تۆپ و 
تانك بگەنە ناو كۆبانێ، بەو پڕوپاگەندانە داعش 

گەورە دەكەن، مەبەستی داعشیش ئەوەیە.
ئەمڕۆ پەكەكە لە ناو كوردان و رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا 
باوەڕییەكی  بەرخۆدانە  بەو  و  دەك��ات  بەرخۆدان 
هێزی  پەكەكە  دەڵێ  كەس  كردووە،هەر  دروست 
مەزهەبەكانە.  هەموو  و  ئایین  گ��ەل،  پاراستنی 
ئەو  دەڵێ  دەك��ات،  باوەڕ  )پەكەكە(   بە  كەس  هەر 
هێزی پاراستنی گەالنەو دەبێ لەگەڵێ ببینە یەك، 
بەم هۆیەوە  ئەوەیە،  راست  رێگای  ئەوەی  بەهۆی 
دەیانەوێ كۆبانی بخەن و بڵێن كە پەكەكە هێزی 
الواز  ك��وردان  دەیانەوێ  هەروەها  نییە،  پاراستن 
بكەن و بۆیان بەكاریان بهێنن لەم رێیەوە بگەنە 
ئەنجام. بەم هۆیەوە لە بەرامبەر فاشیزمی داعشدا 
نەكەوت،  پێش  خۆی  داعش  نەوەستایەوە،  كەس 
بۆ  ئامانج،  بگەنە  داعشەوە  رێگەی  لە  دەیانەوێ 
تێكبشكێنن،  ك��وردان  ئیرادەی  پێویستە  ئ��ەوەش 
و  ئاپۆچییەتی  تەڤگەری  تەنیا  لەبەردەمیشیاندا 

تەڤگەری كوردان هەیە.



58

سەر  دەكاتە  هێرش  داعش  سێیەمە  جاری  ئەوە 
داع��ش هیچ ك��ات س��ێ ج��ار هێرشی  ك��ۆب��ان��ی، 
ناهێڵی  لەبەرئەوەی  شوێنێك،  سەر  نەكردووەتە 
داعش بگاتە ئەنجام بۆ ئەوە داعش هێرش دەكاتە 
ئەوەی  لەبەر  كۆبانی  هەروەها  كۆبانی،  سەر 
هۆیەشەوە  بەم  رۆژئاوایە  شۆڕشی  دەستپێكی 
كۆبانی  بەرخۆدانی  ئ��ەوە  لەبەر  مەبەستییانە، 
كە  دەبینرێ  مەخموریش  و  شەنگال  لە  پیرۆزە، 
جێگەی  تەڤگەرێكی  ئاپۆچییەتی،  تەڤگەری 

بڕوابوونە. 
زۆرداری  و  زوڵم  دژی  لە  ئاپۆچییەتی  تەڤگەری 
دەكات،  كەسێك  هەر  هاوكاری  و  دەوەستێتەوە 
بەرژەوەندی  ناگرێ،  بنەما  بە  بەرژەوەندی حزبی 
ن��ەت��ەوە، گ��ەل و دی��ن بە بنەما وەردەگ���رێ، بۆ 
زەحمەتییەكان  و  ئاستەنگی  هەموو  ئ��ەوەش 
دەخاتە بەرچاوی خۆی، ئەوان هەركەسێك دەبینن 
و تا دێت لەناو گەل، ئاین و كولتورەكاندا پەكەكە 
دەكرێتە  پەكەكە  ئەمڕۆ  ئەگەر  دەبێ،  گەورەتر 
ئامانج بەهۆی ئەوەیە كە رۆح و هێز دەداتە گەل 

و كلتورەكان. 
ئەو دیمەنانەی گەریال و پێشمەرگە لە شەنگال، 
دڵخۆشییەكی  ی��ەك��ەوە  بە  مەخمور  ك��ەرك��وك، 
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هاوكاری  ئەوەی  بۆ  كرد،  دروست  گەل  بۆ  زۆری 
دروستببێ هەوڵێكی زۆر دراو بۆ بەستنی كۆنگرەی 
نەتەوەیی،  كۆنگرەی  پێش  ب��ەاڵم  نەتەوەیی، 
پاراستنی نەتەوەیی دروستبوو، ئەوە زەروورییە و 

پێویستە دروست بكرێ.
خۆیان  نەتەوەیی  یەكێتی  دەیانەویست  ك��وردان 
دروست بكەن، بۆ ئەوەش پێویستی بە كۆنگرەی 
نەتەوەیی هەبوو. داعش كوردی هێنایە الی یەك، 
هەرچەند بۆ كۆنگرەی نەتەوەیی كورد نەگەیشتە 
ئەنجام، بەو واتایە نایەت كە ئەو كارانەی تائێستا 
كراون بە بەالش رۆیشتووە، بۆ ئەوانەی دەیانوت 
هەموو  لە  ك��وردان  نەك  یەك،  الی  ناگەنە  كورد 
پارچەكان گەیشتنە الی یەك، بەڵكو زۆر هەنگاوی 
لە  هەرچەند  هاویشت.  بەیەكەوە  گرنگیشیان 
 شەڕی بەرامبەر داعش هاوكارییەك دروست بوو. 
ئەوە زۆر باش بوو، بەاڵم هێشتا كەمە، پێویستە 
ئێمە  گەلی  بخەین.  پێش  هەنگاوانە  ئەو  ئێمە 
سەنگەرێكدا  لە  گەریال  پێشمەرگەو  دەی���ەوێ 
بەیەكەوە  و  بوەستنەوە  دوژم��ن��دا  لەبەرامبەر 
ئەوە  بپارێزن، مێژووش  دەستكەوتەكانی كوردان 
لێیان دەوێ. پێویستە ستراتیژییەتێكی كوردان و 

هێزێكی هاوبەش درست بكرێ. 
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حكومەتی باشوری كوردستان و ناوەندەكانی باشور 
دەڵێن ئێمە لەگەڵ كوبانێین، ئەوە شتێكی باشە، 
بەاڵم پێویستە نەك تەنیا بە زارەكی و پڕوپاگەندە 
لەگەڵ كۆبانی ببن، پێویستە بە پراكتیكی بكەن. 
پێویستە باشوری كوردستان لە دژی داعش شەڕ 
بكات، بەڵكو داعش تەنیا لە كۆبانێ نییە، لە باشور 
كوردستانیش هەیە. پێویستە ئەو ناوچانەی كە لە 
باشور كەوتووەتە دەستی داعش رزگار بكرێنەوە، 
لە زۆر شوێن گەریال و پێشمەرگە نزیكی داعشن، 
ئەگەر  دەربكەن،  ئ��ەوان  و  بكەن  شەڕ  پێویستە 
ئەمە نەكەن پڕوپاگەندە و گوتار هیچ ئەرزشێكی 
نییە، قسەكردن خزمەتی كۆبانێ و رۆژئاوا ناكات. 
كاتێك لە باشوریش شەڕ دەستیپێكرد ئەوا داعش 
تێكۆشانی  ئەوكاتیش  دەبێ  الواز  و  دەبێ  پارچە 
و  ئەوەی شەرت  بەهۆی  دەبێ.  بەهێزتر  كۆبانێ 
بەاڵم  زەحمەتە،  كۆبانێ  مەرجی جوگرافی چونە 
دابین  ئەوان  پێداویستی  و  بنێرن  چەك  دەتوانن 

بكەن. 
ئێمە  بزانێ  باشور باش  لە  ئێمە  پێویستە گەلی 
حەرەكەتێكی  ئێمە  كوردستانین،  حەرەكەتێكی 
حەرەكەتێكی  ئێمە  نین،  كوردستان  پارچەیەكی 
هەموو ئایینەكان و گەالنی بندەستین. لەسەر كێ 
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هاوكاری  دەمانەوێ  ئێمە  زۆرداری هەیە  و  زوڵم 
ئێمە  لەبەرئەوەی  بیانپارێزین،  و  بكەین  ئەوان 
بۆخۆمان  دەبینین،  ئەركێك  وەك  بۆخۆمان  ئەوە 
چیمان بوێ بۆ پارت ناوەندەكانی تریش ئەوەمان 
سوریانی،  بۆ  دەوی  كوردمان  بۆ  ئەوانەی  دەوێ. 
توركمانی، عەربیش هەر ئەوەمان دەوێ. خواستی 
و  ئیرادە  خ��اوەن  ببێتە  هەركەس  ئەوەیە  ئێمە 
لەسەر  برایەتی  پێویستە  ئازاد.  خۆی  ناسنامەی 
بناغەی یەكسانی و ئازادی دروست بكرێ، كاتێك 
خواستی  نامێنێ،  كوشتنیش  شەڕو  روویدا  ئەوە 
دیموكراتییە.  خۆبەڕێوەبەری  نییە،  دەوڵەت  ئێمە 
بەو  هەیە  خۆی  تایبەتمەندی  كۆمەڵگایەك  هەر 
دیموكراتییەت  و  ئ���ازادی  داوای  سەربەخۆییە 

دەكەین. 
ئێمە  گەلی  لەسەر  كوردستان  باشوری  لە  هەتا 
و دەستكەوتی گەلی ئێمە مەترسی هەبێ، ئێمە 
بەهۆی  دەپارێزین.  هەرێم  حكومەتی  و  ئ��ەوان 
ئەركی  و  دەبینین  ئەرك  وەك  ئەوە  ئێمە  ئەوەی 
نەتەوەییە، داخوازی ئێمەش لەسەر هەموو حزبە 
ئەوانیش  ك��ورد  ناوەندەكانی  و  سیاسییەكان 
ئەوە بەبنەما وەرگرن. دەمانەوێ ئەو یەكێتییەی 
پێش  زیاتر  ب��ووە  دروس��ت  داع��ش  لەبەرامبەر 
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بكەوێ و هێزێكی كوردی دروست ببێ، بنەماكانی 
بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی دروستبووە، پێویستە 

ئیتر كۆنگرەی نەتەوەیی ببەسترێ. 
ك��ات��ێ��ك ك���ورد ه��ەم��ووی ل��ەب��ەرام��ب��ەر داع��ش 
وەستابێتەوە ئەوا داعش ناتوانێ ئەنجام وەرگرێ 
و  داعش  گۆڕستانی  دەكەینە  كوردستان  ئێمە  و 

داگیركاران. 
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لەگەڵ دووەم   دی��داری 
موراد قەرەیاڵن
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سەرۆکایەتی  کۆنسەی  ئەندامی  قەرەیاڵن  موراد 
دەس��ت��ەی  ئ��ەن��دام��ی  و   )PKK( و  )ک��ەج��ەک��ە( 
)هەپەگە(  گەل  پاراستنی  هێزەكانی  بەڕێوەبەری 
لە چاوپێكەوتنێكی تایبەت دا كە لە 2014-12-18 
واتە دوو ڕۆژ پێش ئازادكردنی شەنگال لە قەندیل 
لەگەڵیدا ئەنجام  دراوە، باس لە بارودۆخی ناوچەكە 

و گۆڕانكاریەكان دەكات.
رێگەچارەی  و  هێزەكانیان  رۆڵی  لەسەر  قەرەیاڵن 
دووب���ارە  ب��ۆ  ه��ەرێ��م��ەك��ە،  هەمیشەیی  ئ���ازادی 
سیستمی  چۆنیەتی  و  كارەساتەكان  نەبوونەوەی 
دروستبوونی  س����ەرەڕای  دەدوێ����ت،  ب��ەڕێ��وب��ەری 

هەندێك گۆڕانكاری گرنگ لە ناوچەكەدا.
بەڕێوەبەری  دەستەی  ئەندامی  قەرەیاڵن  م��وراد 
بەشێکی  لە  )هەپەگە(،  گەل  پاراستنی  هێزەكانی 
لەسەر  دەخ��ات��ە  تیشك  چاوپێکەوتنەکەدا  ت��ری 

)1(
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ورمێ،  زیندانیانی  مانگرتنی  نەتەوەیی،  كۆنگرەی 
باكوری  لە  چ��ارەس��ەری  پرۆسەی  هەنگاوەكانی 
دەرفەتەكان  دوایین  هەڵدەسەنگێنێت،  كوردستان 

لەگەڵ حكومەتی ئەكەپە دەستنیشان دەكات.
نەبوونی  ق��ەرەی��اڵن ه��ۆك��اری ه��اوب��ەش  م���وراد 
هێزەكان بۆ رزگاركردنی شەنگال ئاشكرا دەكات و 
لەسەر پرسی كۆنگرەی نەتەوەیی رایدەگەیەنێت: 
بۆ بەستنی كۆنگرەی نەتەوەی هەندێك ئاستەنگی 
زیندانیانی  مانگرتنی  بە  تایبەت  هەیە.  ن��اڕوون 
رۆژهەاڵتی  سیاسەتی  و  هەڵوێست  دەڵێت:  ورمێ 
كوردستان وەك پەیامێك وایە بۆ ئێران، هەروەها 
دەڵێت  توركیا  لە  ئاشتیش  پرۆسەی  بە  سەبارەت 
و  نەبێ  نزیك  چوارچێوەیەدا  لەو  ئەكەپە  »ئەگەر 
دوایبخات ئەوە بە واتای شەڕە، واتا دوای هەڵبژاردن 
ئێمە  رابگەیەنن،  لەبەرامبەرماندا  شەڕ  دەیانەوێ 

پیشتر شەڕ رادەگەیەنین«.
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خەڵكی  هەزاران  بە  شەنگال  چیای  لە  تائێستا  مەدەنی هەیە كە لەالیەن گەریالكانی هەپەگە، یەژا *: 
بەرخۆدانی  یەكینەكانی  و  یەپەژە  یەپەگە،  ستار، 
بۆئەوان  گرنگترینشت  دەپ��ارێ��زرێ��ن،  شەنگال 

لەئێستادا چییە؟ 

رۆژێكی  ئەمڕۆ  بڵێم  دەم��ەوێ  سەرەتا  قەرەیاڵن: 
بەڵكو  كودستان  باشوری  ئێمەی  گەلی  گرنگە، 
رۆژێكی  لە  پێش  لەمەو  ساڵ   36 نەزانن،  باش 
ئەنجامدرا،  م��ەڕەش  كۆمەڵكوژی  ئەمڕۆدا  وەك 
گەلی ئێمەی عەلەوی لە مەڕەش كۆمەڵكوژ كران، 
توركیا  لە  دا   2000/12/17 لە  هەمانكاتیشدا  لە 
ئۆپەراسیۆنێك  ژی��ان  گ��ەڕان��دن��ەوەی  لەژێرناوی 
پ��ێ��ك��ه��ات، زی��ات��ر ل��ە 30 ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی ت��ورك 
لەكەسایەتی  س��ەرەت��ادا  لە  دا،  لەدەست  ژیانیان 
لە  كەسانەی  ئ��ەو  و  م��ەڕەش  كۆمەڵكوژبووانی 
گرتووخانەكاندا ژیانیان لەدەستداوە یاد دەكەینەوە، 
ئەنجامداوە  كۆمەڵكوژییەكەیان  كەسانەی  ئەو 

شەرمەزار دەكەم.

كۆمەڵكوژییەك  ویستی  داعش  هەمانكاتیشدا  لە 
ئەنجام بدات، بەهۆی كەوتنی شەنگال لە دووالیەن 
گەلی  دەیویست  بەڕێوەچوو،  گەمارۆدان  شێوازی 
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ئێمەی ئێزیدی خۆیانیان رادەست بكەن، ئەگەریش 
قڕكردن  رووب��ەرووی  ئەوا  نەكەن  رادەست  خۆیان 
گەلی  لەسەر  دەیانویست  بەمشێوەیە  دەكرێنەوە، 
ئێمە  بكەن.  پراكتیزەی  باشور  و  شەنگال  ئێمەی 
خۆمان  هەپەگە  وەك  و  بەوەكرد  هەستمان  زوو 
لە  گەلەكەمان  هاوكاری  كە  زان��ی  بەرپرس  بە 
شەنگال بكەین، لەگەڵ ئەوەی مەترسیش هەبوو 
 4 .هێزەكانمان  جوڵەوە  خستە  هێزێكمان  ئێمە 
ئەوەی  بۆ  ئابیشدا  5 ی  لە  ئاب كەوتنە جوڵەو  ی 
بەر بەو كۆمەڵكوژییە بگرن بەرەو چیای شەنگال 
بەڕێكەوتن، بەاڵم ئەمە بەس نەبوو، زیاتر لەسەد 
هەزار كەس لەسەرچیا كۆببونەوە و لە 8 ی ئابدا 
گرفتی گەورە دروست بوون، دوای ئەوەی بینیمان 
یەپەگە  هێزەكانی  بەهاوكاری  نابێ  بەمشێوەیە 
ك��ردەوە،  رێڕەوێكمان  رۆژئ��اواوە  لەالی  یەبەژە  و 
دوابەدوای ئەوەش بە هەزاران كەسمان لە گەلی 
ئێمەی ئێزیدی رەوانەی رۆژئاوا كرد. ئەوەش لەدوای 
لەوان ویستیان  بوو، بەاڵم هەندێك  ئەوە دروست 
لەوێ بمێننەوە ئێمەش داوامانكرد گەلەكەمان جێ 
و واری خۆیان چۆڵ نەكەن، نزیكەی 10 هەزار كەس 
لەشەنگال  تائێستاش هێزەكانمان  و  مانەوە  لەوێ 
كە  گەلەكەمان  پاراستنی  بۆ  بێت  لەدەست  چییان 



68

لەوێ ماون درێغی ناكەن. لە سەرتاشدا كەسێكی 
وچەندین  دڵكەش  ئارمانج،  گەنجۆ،  هەڤاڵ  وەك 
شەڕی  لە  بەڕێزمان  شۆڕشگێڕی  و  فەرماندار 
ئەو  بەتەواوی  بۆئەوەی  شەهیدبوون.  شەنگالدا 
شارە نەكەوێتە دەستی داعش، ئێمە ئەوەمان وەك 
خۆمان  ئەخالقی  و  نەتەوەیی  مرۆڤانە،  ئەركێكی 
ئێمەی  گەلی  پاراستنی  ل��ەوەدا  ئامانجمان  بینی. 
ئێزیدی بوو، هەروەها پشتیوانی گەلی خۆمان لە 
ئێمە  كە  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  بەاڵم  بكەین،  باشور 
ئەركەمان  ئەو  ئینسانی  و  مرۆڤانە  بەهەستی 
پێكهێنا، بینیمان كە هەندێك لە دەورووبەران پێی 
باڵوكردەوە  ئەوەیان  پڕوپاگەندەی  بوون،  دڵگران 
لێی  ئ��ی��دی  شوێنێك  ه��ەر  بچێتە  پەكەكە  ك��ە 
و  ئ��ەوێ  دەچێتە  پەكەكە  بۆچی  دەرەوە،  ناچێتە 
ئەوانەیان كردە بابەتی گفتوگۆ. دواتریش داعش 
كەركوك  و  مەخمور  هێڵی  لەسەر  هێرشەكانیان 
پێش خست، ئێمەش وتمان وەك پەكەكە و هێزی 
باشور  دەستكەوتی  دەب��ێ  هەپەگە  پاراستنی 
و  پارتی  و  یەكێتی  دای��ە  زانیاریمان  بپارێزین، 
بەرەو  جوڵەوە  خستە  هێزەكانمان  بەوشێوەیەش 

هێڵێ كەركوك، دهۆك و شەنگال ناردمانن. 
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چ  شەنگال  لە  بینیتان  ئێوە  رۆڵەی  ئەو  دوای  شتێكی تر پێویستە بۆیان و دەكەوێتە ئەستۆی كێ؟ *: 

ك��رد  م��رۆڤ��ان��ەم��ان  ك��ارێ��ك��ی  ئێمە  ق��ەرەی��اڵن: 
وتمان  ك���رد،  ب��ان��گ��ەوازی��م��ان  لەهەمانكاتیشدا 
دەكرێت  رزگ��ار  شەنگال  ناوچەكانی  چ��ۆن  وەك 
بۆ  بكرێت،  رزگ��ار  ب��ەت��ەواوی  شەنگالیش  دەب��ێ 
هەیە.  یەكێتییەك  بە  پێویستیمان  رزگاركردنیش 
گەریال  و  پێشمەرگە  ی��ەك��ڕی��زی  ب��ە  پێویستی 
هاوسەرۆكایەتی  و  بۆخۆم  من  پیشتر  هەیە. 
بەرەیەك  دەبێ  كە  رامانگەیاندبوو،  كەجەكەش 
بەیەكەوە  و  پێكبێت  هاوبەش  فەرماندارییەكی  و 
حەرەكەت بكەین، پارتی دیموكراتی كوردستانیش 
ئەوكات وتی ئێمەش دەمانەوێ هێزەكانی خۆمان 
بنێرینە شەنگال، ئێمەش وتمان باشە و رێگەمان 
بۆ كردنەوە و چەند پێشمەرگەیەك چوون لە چیای 
شەنگال بەجێ بوون. چوونی ئێمە بۆ شەنگال بۆ 
بپارێزین،  ئێزیدییەكان  ئێزیدایەتی  كە  بوو  ئەوە 
بكات،  داگیر  ئەوێ  بچێت  پەكەكە  ئەوەی  بۆ  نەك 
و  نەدەكرد  یەكێتیمان  بانگی  ئێمە  وابوایە  ئەگەر 
ئامانجی  ئەوێ،  بچنە  پێشمەرگە  نەدەدا  رێگەمان 
ئەو  لەسەر  و  ك��وردە  گەلی  خزمەتكردنی  ئێمە 
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یەكڕیز  هێزێكی  كە  بانگەمانكرد  ئەو  بنەمایەش 
و یەكگرتووی كوردان دروست بكرێت. لە ئامانجی 
ئەوكاتە  پارتی  و  یەكێتی  پەكەكە،  ئەگەر  ئێمەدا 
هێزەكانیان یەك بخستایە شەنگال لەكاتێكی زوودا 
راستە  بوو.  ئەوە  ئێمەش  دەكرا، مەبەستی  رزگار 
رەتنەكردەوە،  ئێمەی  بانگەوازییەی  ئەو  كەس 
بەاڵم بە ئەرێنی وەاڵمیان نەدایەوە، ئێستاش ئێمە 
بەردەوامین لەو بانگەوازییەمان. لەوێ گەلەكەمان 
سەرەتا پێویستییان بە هاوكاری هەیە، دەبێ ئەو 
بەو  چۆڵنەكرێت،  شەنگال  بمێننەوە،  لەوێ  گەلە 
شەنگال  چیای  لەسەر  هەپەگە  كە  ه��ەواڵن��ەی 
ئ��ازادك��ردن��ی  ب��ۆ  ن��اوەن��دێ��ك  بكرێتە  داوی��ەت��ی 
زانیاریانەی  ئ��ەو  بەپێی  شەنگال،  یەكجارەكی 
لە الی  پێشمەرگە  هێزێكی  كەوتووە  ئێمە  دەست 
شەنگال  بە  گەیشتن  بۆ  هەوڵدانیان  زوم���ارەوە 
بە  دەبێ  بەاڵم  باشە،  زۆر  ئەوە  دەستیپێكردووە، 
پێك  هاوبەشی  بە  ئ��ەوە  ئەگەر  بێت،  هاوبەشی 
بە  گەیشتن  بۆ  رێڕەوێكمان  دەمانتوانی  بهاتبایە، 
شەنگال  باكوری  دەمانتوانی  بكردبایەوە،  شەنگال 
هەمووی رزگار بكەین، دەبێ ئەو هێزەی هەپەگە 
لەوێ هەیە بەشداری لەو پڕۆسەیەدا بكەن، لەبەر 
ئەوەی ئەو هێزەی ئێمە كە لە شەنگالە هێزێكی 
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كارامە و لێهاتووە.

هەیە،  یەپەگە  هێزی  كوردستان  رۆژئ���اوای  لە 
یەپەگەدا  و  گەریال  پێشمەرگە،  نێوان  لە  دەب��ێ 
هاوپەیمانییەك دروست بكرێت، شەنگال بەتەواوی 
لەوێ  گەل  پێداویستیەكانی  هەموو  بكرێت  رزگار 
جێبەجێ بكرێن. ئێمە لە 8ی ئابدا رێرەوی مرۆییمان 
نییە،  چارەسەر  خەتێك  كردنەوەی  بەاڵم  كردەوە، 
بۆئەوەش  دەبێ شەنگال بەتەواوی رزگار بكرێت، 
یەكێتییەك دەكەین ،  پێشنیاری دروستكردنی  ئێمە 
ئەوا بۆ پێنج مانگ دەچێ ئێمە ئەو بانگەوازییەمان 
ئەرێنی  بەشێوەیەكی  تائێستا  راگ��ەی��ان��دووە، 
لێرەدا شتێك  دەمەوێ  نەنراوە،  پێویست  هەنگاوی 
پەكەكە  ئامانجی  دەڵێن  كەسانەی  ئ��ەو  بڵێم، 
ئامانجی  تاكە  بزانێت  كەس  هەموو  با  جیاوازە، 
هاوبەشە  هێزێكی  و  یەكێتی  دروستكردنی  ئێمە، 

جگەلەوە هیچ ئامانجێكی ترمان نییە.

و  هەیە  مەخموریش  و  كەركوك  لە  هەپەگە  پێشكەوتنی گەورە لەو ناوچانە بەدەستهاتوون، بەاڵم *: 
بۆچی تائێستا هێزێكی هاوبەش دروست نەبووە؟ 

قەرەیاڵن: لە ئێستادا هێزەكانمان لە مەخمور تەنیا 
ئاستی  لە  و  ناوچەییدایە  ئاستی  لە  پەیوەندییان 
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بااڵدا نییە، بەاڵم لە كەركوك هەم لە ئاستی بااڵ 
و هەمیش هەرێمیی دایە، لە شە نگال هێزی ئێمە 
و پێشمەرگەش هەیە، بەاڵم بەرەیەكی هاوبەش 
هەیە.  تێگەیشتنێك  هەڵە  ئەوەشە  لەبەر  نییە، 
شەنگال  بۆ  ئێمە  هەوڵدانەكانی  بۆ  سەرەتادا  لە 
و بۆ تەواوی باشوری كوردستان دەبوو حكومەتی 
لەبەر  بكردینایە،  سوپاسی  كوردستان  هەرێمی 
ئەوەی خزمەتێكی نەتەوەیی و برایەتی بوو. بەاڵم 
و  لەوێن  بۆچی  هاتن،  بۆچی  ئ��ەوەی  وەك  دوات��ر 
بەمشێوەیە هەڵسوكەوتیان لەگەڵدا كردین. لەگەڵ 
ئەوەشدا ئێمە هیچ گرنگییەكمان بەو قسانە نەدا، 
ویژدانی  لەسەر  دەستی  مرۆڤ  دیسانیش  بەاڵم 
خۆی دابنێ و ئەوكات قسە بكات، ئەگەر بەڕاستی 
لە 3 ی ئابدا ئێمە نەچووینایەتە شەنگال، ئایا ئێستا 
هیچ كەس لەوێ دەما؟ ئایا ئەو گەلەی ئێستا لەسەر 
چیای شەنگالن دەیانتوانی لەوێ بمێنن؟ تاكو ئێستا 
هەموو  بچێتە  ویستوویەتی  جار  چەندین  داعش 
ناوچەكانی شەنگال، بەاڵم هەپەگە رێگەی نەداوە، 
ئەگەر ئێستاش زەمینەیەك هەیە پێشمەرگە بچێتە 
ئێمە دەچینە شەنگال، دەبێت  شەنگالەوە و دەڵێن 

بزانرێت ئەوە لەسایەی كێوە دروست بوو.
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كەسی  ه��ەزار  س��ەدان  نەبووایە  گەریال  ئەگەر 
حكومەتی  ئێستادا  ل��ە  دەك���ران.  كۆمەڵكوژ  ت��ر 
لەوێ  ئەگەر  بەرپرسە.  لەوە  كوردستان  هەرێمی 
بدرایە،  ئەنجام  كەس  هەزار  كۆمەڵكوژی  سەدان 
ئەوكات سیاسەتی كوردی بەسااڵن لە ژێر ئەو بارە 
دەرنەدەكەوت، بەاڵم چوونی گەریال بۆ ئەوێ باری 
دەبوو  ك��رد،  س��ووك  كەسێكی  هەموو  سەرشانی 
تەماشایان  دوورەوە  لە  بەاڵم  بكردایە،  سوپاسیان 
ئەو  ئێمەش  نەكرد،  هاوكارییەكیان  هیچ  و  كرد 
ئەوانەش  هەموو  بینی،  مانا  بێ  هەڵوێستەمان 
چووە  پەكەكە  دەڵێن  كە  فیتنانەن  ئەو  هۆكاری 
ئەوێ، داگیری دەكات، قسەی بەمشێوەیە كاریگەری 
لەسەر هاوپەیمانی مەخمور و لە كۆبانێش هەیە، 
ئەوەی تائێستا شەنگال دەپارێزێت هەپەگەیە، ئێمە 
رێرەوێك  تەنیا  نەك  تێپەڕێندرێ،  ئەوە  هیوادارین 
بە  شەنگال  هەموو  بەڵكو  بكرێتەوە،  شەنگال  بۆ 

یەكجارەكی ئازاد بكرێت.
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رووب���ەرووی  تر  جارێكی  شەنگال  ئ��ەوەی  بۆ  نەبێتەوە *:  بەمشێوەیە  هێرشێكی  و  كۆمەڵكوژی 
پێویستە چی بكرێت؟ 

لەسەر  كورد  سیاسەتی  دەبێ  دەڵێین  قەرەیاڵن: 
پەكەكە،  ی��ەك.  ببێتە  هەمووی  شەنگال  ئاستی 
پارتی، پەیەدە، یەكێتی، گۆڕان، یەكگرتوو، كۆمەڵی 
ئیسالمی و هەموو هێزەكانی تری باشور ئەوانەی 
كە هێزیان هەیە، دەبێ سیاسەتێكی هاوبەش لە 
ئێزیدی  ئەوێ  هێزی  دەبێ  بەڕێوەببەن.  شەنگال 
دەب��ێ  بكرێت،  دروس���ت  ل���ەوان  ب��ەڕێ��وەب��ەری  و 
سیاسەتێكی تایبەت لە شەنگال پێش بخرێت. ئەگەر 
بەمشێوەیە نەبێ كوردی ئێزیدی باوەڕیان نامێنێ 
كە جارێكیتر بگەڕێنەوە شەنگال، بۆ ئەوەی  باوەڕ 
الیان دروست ببێ و جارێكی تر بگەڕێنەوە زێدی 
خۆیان دەبێ هێزی خۆیان هەبێت. دەبێ لە شەنگال 
گەلی  بكرێت،  دروس��ت  ه��اوب��ەش  سیستەمێكی 
بەخۆیان،  خۆ  ئیرادە.  ببنە  بۆخۆیان  لەوێ  ئێزیدی 
مەجلیسی خۆیان هەبێ و ئامانجی ئێمەش ئەوەیە 
گەلی ئێمەی ئێزیدی لەوێ ئیرادەی خۆیان هەبێت، 
لەبەر ئەوەی كوردی ئێزیدی كۆنترین كوردن كە 
دەبێ  دەڵێین  ئ��ەوەش  بۆ  پاراستووە،  زۆر  خۆیان 
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لە  و  ببێتەوە  ئ��ەوان  نزیكی  بەتایبەتی  م��رۆڤ 
شەنگال سیستەمێك پێش بخات.

دوای  لە  دەكەن  پێشنیاری چی شێوازێك  ئێوە  موسڵ *:  و  كەركوك  مەخمور،  لە  داع��ش  نەمانی 
پێشبخرێت؟

نێوان  هێڵی  وەك  هێڵە  ئ��ەو  ئێمە  ق��ەرەی��اڵن: 
وەك  نەتەوەی  زۆر  دەبینین،  عێراق  و  كوردستان 
عەرەب و توركمان هەیە، بەاڵم زۆرینەی كوردن، 
مەسیحی،  كاكەیی،  شیعە،  وەك  ب���اوەڕی  و  بیر 
سوننی و هی تریش هەیە، دەبێ لەسەر ئەو هێڵە 
دیموكراتیك  بناغەی  لەسەر  تایبەت  سیستەمێكی 
نوێیە.  فۆرمۆڵێكی  ئەوە  بخرێت.  پێش  نەتەوە   –
وەكو تر گەلێك باوەڕی، كلتور و یەكنەتەوەیی ئاوا 
دەبێت و لەوەدا هەر نەتەوەیەك لەناوخۆیدا ئازادە، 
ئێمە  ب��ڕوای  بە  پێكدێت.  كلتورێك  ئ��ەوەی  لەبەر 
فۆرمۆڵێكی  ئەگەر  ناوەڕاستدا  هێڵەی  ئەو  لەناو 
ئەو  ئ��ەوا  پێكنەیێت  چ��ارەس��ەری  بۆ  ن��وێ  وەه��ا 
كێشانە گەورەتر دەبن. دەوڵەت ناتوانێن لێرەدا لە 
پێویستی  سەربكەوێت،  گەالندا  و  مەزهەب  نێوان 
بە تێڕوانینێكی گشتی هەیە بۆ ئەوەی هەر بیرو 
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باوەڕ و نەتەوەیەك رێز لە یەكتربگرن، بۆ ئەوەش 
پێویستە.  بەمشێوەیە  فۆرموڵێكی  كەركوك  لە 
بەاڵم  كوردستان،  لە  پارچەیەكە  كەركوك  راستە 
بیر و باوەڕ و نەتەوەی جیاوازی تێدایە، بۆ ئەوەش 
بتوانێ  هەركەس  كە  ئاوابێت  سیستەمێك  دەبێ 
 � دیموكراتیك  دەڵێین  ئەوە  بۆ  ئێمە  بژی،  تیایدا 

نەتەوە پێش بخەن.

باشور  لە  هەپەگە  گەریالكانی  داهاتووی  ئایا  چۆن و بە چی شێوازێك دەبێت؟ *: 

قەرەیاڵن: هەپەگە هێزی پاراستنە، هەر جێگایەك 
پێویستی پێی هەبێ  تاكو  پێویستی پێی هەبێت، 
ئەقڵییەتێكی  بە  ئاژاوەچیەكانن  ئەوە  دەمێنێتەوە، 
كوردان  نێوان  هاوپەیمانی  دەیانەوێ  كە  چەوت، 
نەبێت  دروس��ت  ه��اوب��ەش  فكرێكی  و  تێكبدەن 
نین.  راست  ئەوانە  دەك��ەن،  شێوەیە  بەم  قسەی 
ئێمەش  ببێت،  ئازاد  گەلەكەمان  دەمانەوێ  ئێمە 
پارستنی دەستكەوتی گەلەكەمان  و  بۆ پشتیوانی 

چووینەتە ئەو شوێنانە.
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ئاستەنگییەكانی  لەئێستادا  ئێوە  بەردەم پێكنەهاتنی كۆنگرەی نەتەوەیی چییە؟*:بەبۆچوونی 

قەرەیاڵن: كۆنگرەی نەتەوەیی ساڵی رابردوو 2013 
لەگەڵ  خۆم  كات  ئەو  دەستیپێكرد،  بۆی  خەبات 
خستە  بابەتەمان  ئەو  دانیشتنم،  مەسعود  كاك 
كرد،  گفتوگۆمان  یەكێتی  لەگەڵ  دواتر  رۆژەفەوە، 
هێزە  هەموو  لەگەڵ  بابەتەمان  ئ��ەو  ه��ەروەه��ا 
ئامادەكار  كۆمیتەی  و  كرد  گفتوگۆ  سیاسییەكان 
دروستكرا و هەوڵەكان باش بەڕێوە دەچوون، تاكو 
چارەسەر  لەبەر  بەاڵم  دەرئەنجام،  پێش  گەیشتە 
وەستێندرا.  هەوڵەكان  بابەتێك  چەند  نەبوونی 
ئێمە دەڵ��ێ��ی��ن ل��ەو ش��وێ��ن��ەی وەس��ت��ا دەت��وان��رێ 
گۆڕانكارییەكانی  تر  لەالیەكی  دەستپێبكرێتەوە، 
بەدوایدا  داعش  هاتنی  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 
هەموو شتێكی گۆڕی، بۆ ئەوەی ئەم رەوشە نوێیە 
بۆ ئازادی گەلی كورد بگاتە ئەنجام دەبێ هەنگاوی 
بەرخۆدانی  سەرەتاشدا  لە  بگیردرێتەبەر،  نوێ 
ئەمڕۆ  كرد،  دروست  نەتەوەیی  روویەكی  كۆبانێ 
بەشداری  و  دێ��ن  دن��ی��ادا  شوێنكێكی  هەموو  لە 
بەرخۆدانی كۆبانێ دەبن، لە سەردەمێكی وادا كە 
ئێمەش  جیهانی،  رۆژەف��ی  بووەتە  كورد  كێشەی 
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ئەركێكی  وەك  نەتەوەیی  كۆنگرەی  پێشخستنی 
ئیتر  دەبینین،  خۆمان  لەسەر  فەڕزكراو  نەتەوەیی 
سیاسەتێكی  ن��اوەڕاس��ت��دا  رۆژه��ەاڵت��ی  لە  دەب��ێ 
هاوبەشی كوردی هەبێت، خاوەن هەڵوێستی خۆی 
بێت و بەپێی دەرفەتی خۆشی هێزێكی هاوبەشی 
نەتەوەیدا  كۆنگەرەی  هەیمەنەی  لەژێر  هەبێت 
بە  زۆر  نەتەوەیی  كۆنگرەی  ئێستادا  لە  بێت، 
پێویستی دەبینین بۆ ئەوەش لە ئێستادا شاندێكی 
كەجەكە سەردانی الیەن و رێكخستەنكان دەكات، 
كاتێك  نەبووە،  دروس��ت  گشتی  باوەڕێكی  ب��ەاڵم 
كۆنگرەی نەتەوەیی ببەسترێ بەرژەوەندی هەموو 
باشور،  باكور،  وەك  كوردستان  پارچەكانی  و  پارت 

رۆژهەاڵت و رۆژئاوای تێدایە.

كۆنگرە  بۆچی  كە  بكەم  زیاد  ئ��ەوەش  ئەمەوێ 
بابەتەدا  لەم  كە  ئەوەیە  ئەویش  نابەسترێت، 
بۆ  هەیە،  ئاشكرا  ئاستەنگی  هەندێك  راستە 
نمونە كێشەی رۆژئاوا و كێشەی رێژەی ئەندامان 
بەڕای  روونن،  ئەمانە كێشەیەكی  هەبوو، بەاڵم 
ئەوەی  بكات،  چارەسەریان  دەتوانێ  مرۆڤ  من 
رۆژئ����اوا ه��ەم��ووی��ان چ��ارەس��ەر ب���وون، رێ��ژەی 
ئەندامانیش ئەوەندە زەحمەت نییە و دەتوانرێت 
ئاستەنگی  هەندێك  ب��ەاڵم  بكرێن،  چ��ارەس��ەر 
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لەنێوان  دەب��ێ  هەمووی  پێش  هەیە،  ن��اڕوون 
بەوە  ب��ڕوا  بێت،  بەهێز  ب��اوەڕب��وون  الیەنەكان 
بكەین كە بەرژەوەندی ئێمە لە هاوبەشی دایە، 
دەبەستێت  هاوپەیمانەتییەك  الیەنێك  كە  كاتێك 
بەڕێوەبچێت،  تر  كەسێكی  حسابی  لەسەر  نابێ 
لێوەربگرن،  سودی  الیەنەكانیش  هەموو  دەبێ 
هەر  بێت  هاوبەش  هەركەس  بەرژەوەندی  واتا 
الیەنێك ببینرێ و یەك قەناعەتیش هەبێت. لەو 
چوارچێوەیەدا هەندێك ساردی دروست بووە، ئەم 
دەریبخات  مەیدان  لە  مرۆڤ  كە  دەبێ  ساردییانە 
و لێبوردەیی هەبێت، بۆ نمو نە پارتی دیموكرات 
بەڕێوەی  و  پێبهێنێ  كۆتایی  زاویتە  دەبێ خەتی 

نەبات.
خەتی زاویتە چییە؟ خەتی زاویتە ئەوەیە ئەوكات 
لە  كێ  ب��وو،  ش��ەڕ  پەكەكە  و  پارتی  نێوان  لە 
پەكەكە رایدەكرد دەیانكردنە كەمپێكی سەربازی 
و پەروەردە دەكران و لە دژی پەكەكە وەك كۆنترا 
دەیانخستنە شەڕەوە، واتا كاتی شەڕ ئەوە دەكرێ 
بەكار  یەك هێزەكان  لەبەرامبەر  كە  مومكینە  و 
بهێنن، بەاڵم ئێستا نزیكەی 16 – 17 ساڵە شەڕ 
زاویتە  خەتی  بە  ب��ەردەوام��دان  لەمكاتەدا  نییە، 
ناخۆشی  هۆكاری  دەبێتە  سیاسی،  بەشێوازێكی 
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كەسێك  نمونە  بۆ  ب��ەاڵم  پارتی،  و  ئێمە  نێوان 
رابكات  نەماوە  پەكەكە  ریزەكانی  ناو  لە  ئێستا 
پەكەكە  دژی  لە  دیسان  بگرێ  ئ��ەوان  پارتی  و 
بەكاریان بهێنێت، ئەوانە بێباوەڕی لەناو هێزەكان 
پارتی  سەركردەكانی  پێویستە  دەكەن،  دروست 
نەهێنن،  بەكار  شێوازانە  ئ��ەم  و  ببینن  ئ��ەوە 
و سەربەخۆ  جیابێتەوە  لێمان  بەاڵم هەركەسێك 
بەاڵم  نابین،  دڵگران  لێی  ئێمە  بكات  سیاسەت 
ئێمە جیابوونەوە،  لە  هەندێك كەس هەیە نەك 
الی ئێمە رایانكردووە و لەسەر بنەمای دژی ئێمە 
ژیان  بنەمایە  ئەو  لەسەر  بكەن  شەڕ  دەیانەوێ 
بكەن. واتا دوژمنایەتی و دژایەتی دەكەن، دەچن 
دژایەتی  چی  و  دەیفرۆشن  هەیە  زانیاری  چی 
كردنێك هەبێ ئەوە دەخەنە پێش، ئەو نمونانەی 
كە بێباوەڕی دروست دەكەن، وەكو تریش ئەمانە 
فیتنە پێش دەخەن، چونكە لەسەر ئەوە دەیانەوێ 
بژین و خۆیان لە پارتی پێش بخەن، بۆ ئەوەشە 
تادێ دوژمنایەتییەكە قوڵ دەكەنەوە و فیتنەچێتی 
دەكەن رای چەوت باڵودەكەنەوە. بۆ نمونە بابەتی 
تەلەفزیۆنەكان  لە  سەریهەڵدا،  لەوەوە  شەنگال 
باڵویان دەكردەوە كە بۆچی پەكەكە لە شەنگالە، 
شرۆڤەیان  خۆیان  گوێرەی  بە  اللشە،  لە  بۆچی 
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و  بكرێنەوە  قوڵتر  ناكۆكییەكان  تاكو  دەك��رد 
بەمشێوەیە  شێوازی  بەاڵم  هەبێت،  ناتێگەیشتن 
فیتنەچێتی و كۆنترایی دەبنە هۆكاری بێباوەڕی. 
دەبێ ئەو شێوازانە دەستیان لێ بەربدرێ ئەوانە 
دەبێت  تۆ  بەاڵم  ئەخالقین،  مەسەلەی  هەندێك 
پێبكرێت، ئەركەكەی  بێڕێزیت  و  دیپلۆمات بگری 
نەخەیتە پێش چاو ئەوانە دەستی لێهەڵنەگیرێت 
چییە،  ئەوە  ناڵێت  ناكات  دیقەت  لەوانەدا  پارتی 
حساباتی  بەگوێرەی  هەر  دیپلۆماتە  یان  كێیە 
هەموو  خ��ۆی،  ئاسایشی  دەس��ت  دەی��دات��ە  خ��ۆی 
ئ��اوا  شتی  نەخۆشی،  ه��ۆك��اری  دەب��ن��ە  ئەمانە 
بچوك بچوك هەیە، بەڵكو لەسەر ئێمەش هەبێ 
هەندێك  ئاوا  بەاڵم  بیانڵێن،  دەتوانن  ئەوانیش 
وەك  بوونەكان  نزیك  نابێ  هەیە،  بەرچاو  شتی 
دەبێ  بێت،  ناوخۆیی  ش��ەڕی  نزیكایەتییەكانی 
نەتەوەیی  یەكێتی  و  دۆستانە  بوونێكی  نزیك 
ئێمە  تایبەتمەندییانەدا  لەو  نیین،  ئەمانە  بێت، 
لە شەنگال  رەخنە دەكەین، بەاڵم ئەگەر ئەمڕۆ 
نابێ نەدێك حسابی  ئاوا دروست  هاوبەشییەكی 
لەمشێوەیەن، واتا حساباتی حزبین، ئەبێ هەموو 
چی  ببین،  خۆیان  كەموكوڕییەكانی  الیەنەكان 
لەخۆی  ئاستەنگە  نەتەوەیی  یەكێتی  لەبەردەم 
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نەتەوەیی  یەكیتی  بەڕاستی  ئەوەی  بۆ  ببورێت، 
گەلی  ببێت،  دروس��ت  ك��وردان  پالتفۆڕمێكی  و 
ئێمەش لە زۆری و زەحمەتییەكان رزگاری ببێت، 
خۆی  و شەرەفی  رووم��ەت  بە  خاكە  ئەو  لەسەر 

بەئازادی ژیان بكات.
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لە  كورد  گیراوی سیاسی   29 مانگێگە  لە  زیاتر  گرتووخانەكانی ورمێ دەستیان بە مانگرتن كردووە، *: 
پەیامی ئێوە بۆ مانگرتووان چییە؟

قەرەیاڵن: ئێمە مانگرتووان بە خاوەن حەق، ماف و 
بەڕێز دەبینین، لەو هەلومەرجەی كە پرسی كورد 
ئێران  دەوڵەتی  كە  دەبوو  جیهان،  رۆژەفی  بووەتە 
سیاسەتی خۆی لە سەر كورد بگۆڕیبایە، ئەگەر ئەو 
سیاسەتەیان لەسەر كورد نەگۆڕن و بۆ چارەسەی 
ئەو  نەهاوێژێت،  هەنگاو  لەناوخۆدا  كورد  پرسی 
كات لەچاوی گەلی كورد دا جیاوازی لە نێوان ئێران 
و توركیادا نامێنێت. ئەوەی كە داوا دەكرێ ئەوەیە 
هەنگاو  كورد  پرسی  چارەسەری  بۆ  ئێران  دەبێ 
بنێت. ساڵو لە گیراوانی ورمێ دەكەم، بەرخۆدانیان 
پڕ واتا دەبینم، هەڵوێست و سیاسەتی رۆژهەاڵتی 

)2(
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ئێمە  گەلی  دەبێ  وایە.  پەیامێك  وەك  كوردستان 
دەبێ  و  بكات  بەهێزتر  بەرخۆدانە  لەو  پشتگیری 
لەمەودووا ئێران بە چاوی چارەسەركردن لە كیشەی 
كە  بەسەرچوو  ئ��ەوە  سەردەمی  بڕوانێت.  ك��ورد 
نەتەوەیەك بە زەخت و گوشار بخەیتە ژێر ركێفی 
خۆتەوە، بۆ ئەوەش هیوادارین بە چاوی چارەسەر 
نزیك ببێ و لەمەودوا هێزی داگیركەر دەبێ بزانێت 
كە عەقڵییەتی نەتەوە دەوڵەت سەر ناگرێت. ئەگەر 
كورد  كێشەی  دەبێ  بگۆڕدرێت  سنور  ناشیانەوێ 
ئێمە  بنەمایەش  ئەو  لەسەر  بكرێت،  چارەسەر 
بەرخۆدانی ورمێ وەك پەیامێك و پڕ واتا دەبینین.

توركیا و كەجەكەش پشگتیری كردووە، لەسەر ئەوە *: لە الیەن ئۆجاالنەوە رەشنوسێك دراوەتە دەوڵەتی 
ئەڵێن چی؟

قەرەیاڵن: لەم دواییانەدا سەرۆك ئاپۆ رەشنوسێكی 
بۆ چارەسەری پێشكەشی ئێمە و دەوڵەتی توركیا 
وەك  ئێمە  ئێمە.  دەس��ت��ی  گەیشتە  ئ��ەوە  ك��رد، 
كرد،  لەسەر  گفتوگۆمان  حەرەكەت  بەڕێوەبەرانی 
دەست  بەیەك  هەموومان  نوسراوە  ئ��ەوەی  وەك 
پ��ەس��ەن��دك��رد، ل��ەو چ��وارچ��ێ��وەی��ەش��دا ب��ۆ ئ��ەوەی 
ئەو  ئامادەین.  ئێمە  ببێ  چارەسەر  كورد  كێشەی 
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چوارچێوەیەی سەرۆك ئاپۆ دایڕشتووە زۆر گرنگە، 
كردنی  چارەسەر  و  توركیا  بوونی  دیموكراسی 
هاتە  شاندەكە  دەگرێت،  بەبنەما  ك��ورد  كێشەی 
شاندەكە  پێشكەشی  ئەوەمان  ئێمەش  قەندیل، 
كرد، دەبێ حكومەتی ئەكەپە لەسەر ئەو بنەمایە 
ب��دات،  ئەنجام  ش��ان��دەك��ە  ل��ەگ��ەڵ  چاوپێكەوتن 
بابەتە  تائێستاش بڕیاری خۆیان بۆ ئەو  حكومەت 
نیشان نەداوە، تائێستاش دەستنیشانیان نەكردووە 

كە چارەسەرێكی چۆنیان دەوێت.

 سەرۆك ئاپۆ دەڵێ دەبێ كۆمیسیۆنی راستییەكان، 
دەبێ  بهێندرێت،  پێك  سكرتارییەتێك  و  دانوستان 
بكەین،  چارەسەر  بابەتە  ئەو  بەهار  تاكو  ئێمە 
تێڕوانینی  م����ژارەدا  ل��ەو  ئەكەپە  ئێستاش  ت��ا 
ئاپۆ  سەرۆك  بەاڵم  نەكردووە،  دەستنیشان  خۆی 
دوانەكەوێت،  بابەتە  ئەو  ئ��ەوەی  بۆ  وتوشیەتی 
رۆژدا   10 لەناو  دەبێ  راگەیاندووە  شاندەكەی  بە 
تێپەڕی  رۆژ   20 وا  بەاڵم  من،  بۆالی  بگەڕێنەوە 
ن��ەداوە،  نیشان  رایەكی  هیچ  ئەكەپە  تائێستاش 
لێرەدا نزیكایەتی ئەكەپە و حكومەتی توركیا زۆر 
مەترسیدار دەبینین. لە كاتی چوونی شاندەكەشدا 
بۆ ئیمڕاڵی لە 29 مانگی رابردودا لە سنوری توركیا 
رێگە بەداعش درا. لە 11/29 هەم شاندەكە چوونە 
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هێرش  داعش  بە  درا  رێگەش  و  هەم  ئیمڕاڵی، 
بكاتە سەر كۆبانێ و سەیارەیەكی بۆمبرێژكراو لە 
و  ئێمەش  تەقییەوە.  كۆبانێ  لە  و  هات  توركیاوە 
نزیك  چۆنێتی  كە  وتبوومان  پێشتر  ئاپۆ  سەرۆك 
بوون لە كۆبانێ ئەو شێوەیە نزیكبوونە لە كێشەی 

كورد.
بۆ  دەزان��ێ��ت.  ب��اش  ئەكەپە  تێڕوانینانەمان  ئ��ەو 
ئەو  توركیا  راگەیاندنەكانی  نەدا  رێگەی  ئەوەشە 
رۆژە باس بكەن، بۆ ئەوەی سەرۆك )ئاپۆ( نەزانێت 
بۆ ئەوەی سەرۆك پەیامی ئەرێنی بدات، نەیهێشت 
بكەوێتە بابەتی راگەیاندن حكومەتی ئەكەپە باش 
هەڵبژاردەنەكانی  تاكو  دەیەوێ  ئەكەپە  دەناسین، 
2015 ئارامی هەبێ و دوای هەڵبژاردن هەڵوێستی 
شتی  جارێكیتر  دەی��ەوێ  بكات.  دەستنیشان  خۆی 
دوبارە  مێژوو  ئێمە  بەاڵم  بكاتەوە،  دوب��ارە   2011
پێواژۆیەی  ئەو  ناكەین.  قبوڵ  ئەوە  و  ناكەینەوە 
ئامادە  پرۆتۆكۆڵێكی  ئاپۆ  س��ەرۆك  كە  ئۆسلۆ 
كرد،  حكومەتمان  پێشكەشی  ئێمەش  و  كردبوو 
وەاڵمی  هەڵبژاردن  دوای  ئێمە  وتی  حكومەتیش 
دەدەینەوە. دوای هەڵبژاردن هێرشی دەستپێكرد و 
قەندیل،  سەر  كردە  هێرشی  ئێران  رۆژەش��دا  لەو 
ئێمەش زانیمان كە توركیا بەنهێنی لەگەڵ ئێران 
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دەستپێبكەن.  ش��ەڕ  لەبەرامبەرمان  دەی��ان��ەوێ 
گفتوگۆ  پارتیش  لەگەڵ  بابەتەیان  ئەو  تەنانەت 
سریالنكا،  گەریالكانی  وەك  ویستیان  ك��ردب��وو، 
هەرچەند  ل��ەن��اوب��ەرن.  ئێمەش  گ��ەری��الك��ان��ی 
جارێكیتر سەرۆكایەتی نەورۆزی 2013 ئاگربەستی 
ئەكەپە  تائێستا  دیسانیشەوە  ب��ەاڵم  راگەیاند، 
بە  رێگە  ئێمە  بەاڵم  نەهاویشتووە،  هەنگاوێكی 
یارییەكی ئاوا نادەین، دەبێ لە سەرەتادا ئەردۆغان 
و دەسەاڵتدارانی ئەكەپە باش بزانن لە ریسكێكی 
دەبێ  هەبێ  ئ��ەوان  نزیكایەتی  ئەگەر  وەه���ادا، 
هەنگاو بهاوێژێت. ئەگەر ئەكەپە لەو چوارچێوەیەدا 
نزیك نەبێ و دوایبخات ئەوە بە واتای شەڕە و واتا 
لەبەرامبەرماندا  شەڕ  دەیانەوێ  هەڵبژاردن  دوای 
چۆن  رادەگەیەنین،  شەڕ  پێشتر  ئێمە  رابگەیەنن، 
بەو  هەر  كرد  شەڕی  لەبەرامبەرماندا   2011 لە 
واتایەیە ئێمە ئاوا تێدەگەیین، جارێكی تر دەیانەوێ 
ئێمە تەسفییە بكەن و بەشەڕ پرسەكە چارەسەر 
بكەن، لەبەر ئەوەی دەبینین خۆیان ئامادە دەكەن، 
یاسا  دەك��ەن،  دروس��ت  سەربازی  بنكەی  و  بەنداو 
دەردەخەن، ئێمە دەزانین ئەوانە هەمووی بەواتای 

شەڕە.
بەناوی  گەنجێك  گەڤەر  لە  لەوەپێش  ماوەیەك 
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بەناوی  گەنجێك  ئەویش  پێش  ئ��ۆزەل،  رۆژه��ات 
ك��ران.  شەهید  ئ��ام��ەد  ل��ە  چاكماك  عەبدولقادر 
كورد  گەنجی  رۆژێك  هەموو  ناكەین،  قبوڵ  ئەوە 
لەكۆاڵنەكاندا شەهید دەبن، بەندی %10 هێشتاش 
ماوە، لەبەر ئەوەش ئێمە ئەوە قبوڵ ناكەین، ئەوە 
دەبنە  ئ��ەوان��ەش  ئەكەپەیە.  ش��ەڕی  نزیكایەتی 
هۆكاری ئەوەی لە بەهاری 2015دا شەڕێكی گران 
ببێ  شەهید  ئێمە  گەنجێكی  هەر  بچێت،  بەڕێوە 
دەبێ وەاڵمی وەربگیرێتەوە، با هەموو كەس بزانێ 
بێدەنگ  ئێمە  نیین.  خاوەن  بێ  كورد  گەنجی  كە 
نامێنین، لەبەر ئەوەی بێدەنگ بوون دەست بەردانە 
الیەن  لە  جدییەتە  ئەو  دەب��ێ  شتێك.  هەموو  لە 
ئەو  بەرامبەر  پێبكرێت.  هەست  كەسەوە  هەموو 
شەڕە،  گەڕانەوەی  رێگەی  ئەكەپە  هەڵوێستەی 
ئەكەپە پێواژۆی ئاشتی بەرەو شەڕ دەبات، ئەگەر 
و  نەداتەوە  ئاپۆ  س��ەرۆك  رەشنوسەكەی  وەاڵم��ی 
هەمان  نەهاوێژێت،  هەنگاو  چوارچێوەیەدا  لەو 
دەب��ات،  شەڕ  ب��ەرەوە  ئاشتی  پرۆسەی  كە  واتایە 
رەشنوسەكەی  چوارچێوەی  لە  چارەسەر  بۆ  ئێمە 
سەرۆك ئاپۆدا ئامادەین، با هەموو كەسیش بزانێ 
شەڕ  بێت،  ب��ەردەوام  بەمشێوەیە  ئەكەپە  ئەگەر 
بمانەوێت،  ئێمە  نەك  ئ��ەوەش  دەستپێدەكاتەوە، 
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لە  لەئێستادا  دەی��ەوێ��ت،  ئەكەپە  ئەوەیە  لەبەر 
گرتووخانەكان و لە كۆاڵنەكاندا زوڵمی زۆر گەورە 
بۆ  بەڕیوەدەچێت.  ئێمە  گەلی  و  گیراوان  لەسەر 
ئەوەش ئێمە لە زمانی ئەواندا چارەسەری نابینین، 
بەوهۆیەوە دەڵێین دەبێ هەموو الیەنگرانی ئاشتی 

و لەبەرمابەر ئەكەپە هەڵوێست نیشان بدەن.

*: دوای چارەسەری رەوشی گەریال چی بەسەردێت؟
قەرەیاڵن: سەرۆك ئاپۆ لە رەشنوسەكەدا دەستنیشانی 
و  راستییەكان  كۆمیسیۆنی  دەب��ێ  دەڵ��ێ  ك���ردووە، 
دانوستان دەستپێبكات، وتوشیەتی دەبێ 15 ی شوبات 
لەگەڵ كۆمیسیۆنی راستییەكان قسە بكەم، دەشڵێ 
ئەگەر پرۆسەكە بەرەوپێش چوو، ئەوا لە 15ی مارس 
لەبەرامبەر دەوڵەتی توركیا شەڕ دەوەستێنین. ئێمە 
دەبێ لە كۆنگرەی گەورەی پەكەكە كۆببینەوە و 15 
هێزەكانی  كە  بكەین،  لەسەر  گفتوگۆی  نیسان  ی 
كە  بێت،  بەسەر  چی  كوردستان  باكوری  لە  گەریال 
ئایا ببێتە هێزێكی یاسایی یان لە جەبهەیەكی تردا 
لەسەر  بڕیاری  كۆنگرەدا  لە  ئەوە  بكات،  تێكۆشان 
لە  بەردان  دەست  بابەتی  لەئێستادا  بەاڵم  دەدرێت، 
چەك نییە، هەروەها دەبێ لەو كۆنگرەیەدا سەرۆك 
ب��درێ  ل��ەوێ  بڕیارێك  ه��ەر  بێت،  ئ��ام��ادە  ئ��اپ��ۆش 
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رەشنوسەكەدا  لە  ئەوانەش  پێكدەهێندرێت،  ئ��ەوا 
روونكراوەتەوە.

ئەو  كوردستان،  باكوری  لە  چارەسەر  پڕۆسەی  بۆ  رۆڵەی دەكەوێتە سەر ملی كوردانی باشوری كوردستان *: 
چییە؟

كورد  كێشەی  توركیا  بەڕاستی  ئەگەر  قەرەیاڵن: 
پارچەكانی  چارەسەر بكات، ئەوا هەموو كوردەكانی 
باشور، رۆژهەاڵت و رۆژئاواش سودی لێدەبینن، ئەگەر 
ئینكارییەی  سیاسەتی  لەو  دەست  توركیا  دەوڵەتی 
خۆی بەربدات، ئەوا كێشەی كورد بەگشتی چارەسەر 
دەكرێت. لەوەشدا زۆرترین بەرژەوەندی گەلی باشوری 
كوردستانی تێدایە، بۆ ئەوەشە دەڵێن دەبێ حكومەتی 
كوردستان  باشوری  ئێمەی  گەلی  و  باشور  هەرێمی 
دەڵێین كە  ئەوەشە  بۆ  بكەن.  چارەسەری  پشتگیری 
بن،  هەڵوێست  یەك  خ��اوەن  بەگشتی  كورد  كاتێك 
دەبێت.  كورد  گەلی  كێشەی  لەسەر  كاریگەری  ئەوا 
لەبەر ئەوەی شێوازی ئەكەپە لە حكومەتەكانی پێش 
بكەمە  كوردەكان  لە  هەندێك  دەڵێ  خراپترە،  خۆی 
الیەنگری خۆم و هەندێكیشیان لەناو دەرخەم، ئەوە 
نزیكایەتییەكی زۆر مەترسیدارە، لەو كاتەوەی ئەكەپە 
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دووڕووی  تەنیا  تائێستا  دەس��ەاڵت  سەر  هاتووەتە 
دەكات، تەنیا قسە دەكات، ئێستا ئەكەپە دەڵێ ئێمە 
روخانی  كاتی  كرد  هەڵەمان  كوردستان  باشوری  لە 
ئەنجومەن  لە  ئێمە  نەكرد،  دەستێوەردانمان  سەدام 
هەڵە  ئەوە  نەدا  سەربازیمان  دەستوەردانی  بڕیاری 
ئەو  ئ��ەوا  بكردبایە،  دەستێوەردانمان  ئەگەر  ب��وو، 
دەبێ  ئێمە  پێكنەدەهات،  باشور  كوردی  بۆ  دەرفەتە 
نەهێڵین لە پارچەكانی تری كوردستان، وەك رۆژئاواو 

باكور ئەو دەرفەتانە بۆ كورد دروست ببن.

*: دوا پەیامی ئێوە چییە؟
قەرەیاڵن: وەك * ئێوە ئاژانسێكی نوێن بەخێرهاتنتان 
لە  دەرن��ەك��ەوت��ووم  درێژیشە  ماوەیەكی  دەك���ەم، 
قسەم  باشور  گەلی  بۆ  راستەوخۆ  و  راگ��ەی��ان��دن 
پەیامی  ئێوەوە  لەرێگەی  كە  دڵخۆشم  ن��ەك��ردووە، 
ئێمەی  گەلی  دڵخۆشم،  باشور  گەلی  دەگاتە  ئێمە 
و  ب��وون  نەتەوەیی  لە  و  فیداكار  گەلێكی  باشور 
تۆماركردووە،  مێژوویەكیان  خۆیاندا  هەڵوێستی 
ئێمە  تەڤگەری  سیاسەتی  كە  بڕوایەشداین  ل��ەو 
بەڕێوەی دەبات، بۆ پاراستنی دەستكەوتەكانی گەلی 
هەڵوێستی  پێشخستنی  كوردستان،  باشوری  ئێمەی 
گەلی  ئەوەی  بۆ  دەك��ات،  ئاوا  دەرفەتێك  نەتەوەیی 
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شتێك  ه��ەر  ببێتەوە  داع��ش  رووب���ەرووی  ئێمەش 
دەدەی��ن،  ئەنجامی  ئ��ەوا  ئێمە  ئەستۆی  بكەوێتە 
بەشداربوونیشمان لە شەنگال فیداكارییەك بوو، كە 
باشور  ئێمەی  گەلی  دەبێ  و  ئێمەیە  ئەركی  ئەوە 
بەمشێوەیە تێبگات، كە پەكەكە دەیەوێ دەستكەوتی 

گەلی ئێمە پارێزراو بێت.

داعش  لەبەرامبەر  شەڕەی  بەو  سەبارەت  هەروەها 
وات��ا  ب��ەڕێ��وەدەب��ردرێ��ت،  ن��ەرم  ستراتیژی  دەك���رێ 
پاراستنێكی نەرمە، پێمانوایە دەبێ پاراستنی ئەكتیڤ 
بەڕێوە ببرێت، لە سنورەكانی كەركوك و مەخمور و 
دەبینین  بۆیە  بكەین،  پاراستن  تر  ئەكتیڤ  شەنگال 
لە  دەب��ێ  و  دەك��ات  بیەوێ هێرش  ك��وێ  لە  داع��ش 
بكەین،  گەشتر  خۆمان  ستراتیژی  شەڕ  بەرەكانی 
ئێمە  ئ��ەوەی  وات��ای  بە  پاراستن  ئەكتیڤ  تاكتیكی 

هێرش بكەین بەڕێوەبچێت.


