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كۆمەڵــەی  ســكرتێری  جێگــری  كەعبــی،  ڕەزای 
ئێــران: كوردســتانی  زەحمەتكێشــانی 

ڕۆڵــان  هەرێمــەدا  ئــەم  ســەقامگیربوونی  لــە  ویســتوومانە 

ــە ملمالنێیەكــی  ــەم هەرێمــە ل ــزی ســەرەكیی ئ ــت، دوو هێ هەبێ

یەكجــار قــوورس و ڕۆژانــەدان.

ــدی  ــەی ناوەن ــی كۆمیت ــا، ئەندام ــان پەن ــەن ڕەحم حەس
ڕێكخــراوی كوردســتانی حیزبی كۆمۆنیســتی ئێــران )كۆمەڵە(: 
ــەی  ــە و خراپ ــد، بەرپرســیارێتیی چاك ــی ڕایگەیان مەســعوود بارزان

ــە ئەســتۆی منــە. ڕیفرانــدۆم ل

سیاســیی  دەفتــەرى  ئەندامــی  ئازەربــار،  عەبدولــای 
كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی كوردســتانی ئێــران: 
و  دۆســت  ســەرکەوتنەکامناندا  کاىت  لــە  تەنهــا  نابێــت  ئێمــە 

هاوپەیــان بیــن، بەڵکــوو لــە نســکۆ و نشوستەکانیشــدا پێویســتە 

ــن. ــێوە بی ــان ش ــە هەم ب

كەریــم پەروێــزی، ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی 
دیموكراتــی كوردســتانی ئێــران )حــدکا(:

مێــژوو کۆتایــى نەهاتــوە، حیزبــەکاىن باشــوور و  خۆرهــەاڵت 

دەتوانــن لــەو ڕووداوە تااڵنــە ئەزمــوون وەربگــرن، یەکگرتــوو بــن.

ڕەوتــی  ڕێبــەرى  ئەندامــی  ئەمینــزادە،  جەعفــەری 
)كۆمەڵــە(: سۆسیالیســتی 

مــام جــەالل و نەوشــیروان مســتەفا دەورونەخشــیان هەبــوو، لــه  

مــام جــه الل هاوســه نگیی هێــزەكان و  نه خۆشــكه وتنی  پــاش 

بارودۆخه كــه  گــۆڕان

 

ــی  ــەری، ســكرتێری یەكێتیــی دیموكرات ــمان جەعف عوس
ــران:  ــتانی ئێ كوردس

ــەرەو  ــداران ب ــوپاى پاس ــەعبى و س ــدى ش ــووی حەش ــدکا( وتب )ح

نزیکــى کەمپــى حیزبــەکاىن  تەقتــەق و شیواشــۆک دەچــن و 

خۆرهــەاڵت بوونەتــەوە، بــەاڵم دواتــر دەرکــەوت وا نییــە 

سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــی  نورانیفــەڕد،  كامیــل 
ئێــران:  كوردســتانی  خەباتــی  ســازمانی 

16ـــی ئۆكتۆبــەر لــە مــاوەی شــەووڕۆژێكدا دروســت نەبــوو، 

پڕۆســەیەكی دوورودرێــژ بــوو دەگەڕێتــەوە بــۆ هێرشــەكانی پێــش 

ــتان. ــی كوردس ــتی و هەرێم ــراق بەگش ــۆ عێ ــش ب داع

ئامــەد شــاهۆ، ئەندامــی مەجلیســی پارتــی ژیانی ئــازادی 
كوردســتان )پژاك(: 

بــارزاىن لــەو دۆخــەى لــە هەرێمــى کوردســتان ڕووی داوە، پشــکى 

شــێرى بەرکەوتــوە
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ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی  زادە،  قــادر  حەســەن 
)حــدک(:  كوردســتان  دیموكراتــی  حیزبــی 

گشــتیی  ســکرتێری  جێگــری  مودەڕیســى:  ئەبوبەکــر 
كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی كوردســتانی 

ــران ئێ
هــەر کاتێــک مەســەلەى ســەربەخۆیی و ڕیفرانــدۆم پێشــنیار 

بکرایــە، کاردانــەوەى نێودەوڵەتــی بــە هەمــان شــێوەى ئێســتا 

ــوو دەب
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* ئــەوەی 16ـــی ئۆكتۆبــەر لــە كەركووك و باشــووری 
ــه  دوای  ــە؟ ل ــی چیی ــتان ڕووی دا دەرئەنجام كوردس
ــی،  ــڤ و نێگەتیڤەكان ــوە پۆزەتی ــه  دی ــه و ڕووداوان ئ
باشــووری  بــەردەم  مەترســییەكانی  یاخــود 

كوردســتان چییــە؟ 
ڕەزای كەعبــی: 16ـــی ئۆكتۆبــەر ڕۆژێكــی چاوەڕوانكــراو بــوو، 
ــر  ــەرەو خراپ ــە ب ــوو بارودۆخەك ــەی هەب ــەو بۆچوون زۆر كــەس ئ

ــه و  ــۆڕەكان ب ــوو ئاڵوگ ــان وانەب ــش پێی ــەت ئەوانی ده ڕوات، تەنان

ــد  ــاوەی چەن ــە م ــڕوات. ل ــه دا ب ــه و ڕێگای ــده ن و ب ــه  ڕوو ب خێرایی

كاتژمێرێكــدا بــە پێــی ئامــاری هێــزە سیاســییەكانی باشــووری 

كوردســتان )%51(ی خاكــی كوردســتان داگیــر كــرا له  الیه ن ســوپای 

ــه  هــۆی  ــه و كات ب ــا ئ عێراقــه وه ، ســەرەڕای ئــەوەی پێشــمەرگە ت

ــی  ــاڵەی ناوبانگێك ــان س ــی دەی ــش و خەبات ــه  دژی داع ــەڕی ل ش

ــی زۆر  ــا ڕادەیەك ــن ت ــه اڵم مه خاب ــوو، ب ــت هێناب ــە دەس زۆری ب

ئــه و ناوبانــگ و پێگــە سیاســی و گشــتییه ی پێشــمەرگە هاتــه 

 خــواره وه . ئەگــەر مبانەوێــت لێكدانەوەیەكــی هەمەالیەنــە بــۆ 

ــەی  ــەرج و پێگ ــەم هەلوم ــتە ه ــن، پێویس ــە بكەی ــەم بارودۆخ ئ

ــراق  ــا عێ ــی ج ــی دەرەك ــەم الیەن ــن، ه ــاو بگری ــە بەرچ ــۆ ل ناوخ

ــە  ــكا ك ــاوا و ئەمەری ــان، خۆرئ ــی هاوپەیان ــت یاخــود هێزەكان بێ

لــە ناوچەكــە هەیانــە. ئــەو بارودۆخــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 

لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوو تێــی پەڕانــدوە، شــەڕێكی نیمچــە 

ئارادایــە، بێگومــان  لــە  ناوەڕاســت  لــە خۆرهەاڵتــی  جیهانــی 

ئه وه یــش كاریگەریــی لــە ســەر بارودۆخــی هەرێــم و ناوچەكانــی 

عێــراق دادەنێــت، بۆیــە دەبێــت هــەم بارودۆخــی ناوخــۆی 

ــەوە  ــە ئ ــم وای ــە پێ ــەوە، ك ــاس و لێكۆڵین ــه ر ب ــە ب ــم بدەین هەرێ

ــهات و  ــەو پێش ــەوەی ئ ــۆ لێكدان ــه ره كییه  ب ــگ و س ــی گرین خاڵ

ڕووداوانــەی لــە 16ـــی ئۆكتۆبــەر و دوای 16ـــی ئۆكتۆبــەر ڕووی 

ــی.  ــۆكاری دەرەك ــەم ه داوە، ه

ــی  ــەوە هەڵدێرێك ــت: »ئ ــە دەڵێ ــك هەی * بۆچوونێ
ســەربازییە«، بێگومــان پێویســتی بــە پێداچوونەوەى 
ئــەو سیاســەتەى ڕابــردوو هەیــە كە ئــەم بارودۆخەی 
لــێ كەوتۆتــەوە. هەمیشــە دەڵێیــن: »پێویســتە 
هەڵەكانــی ڕابــردوو دووبــارە نەكەینــەوە، بــەاڵم 
بەدرێژايیــی مێــژوو هەڵــەكان دووبــارە دەكەینەوە«، 
كــه  ئه وانیــش بریتییــن لــە: نایەكگرتووییــی هێــزە 
سیاســیيەكان، تاكــڕەوی لــە سیاســەتكردن. جگــه  لــه 
 فاكتــه ری ناوخۆیــی، زاتــی، ناوچەيــی و نێودەوڵەتــی، 

فاكتەرەكانــی پشــت ڕووداوەكانــی 16ـــی ئۆكتۆبــەر 
چــی بــوون، ئێســتا دەبێــت چــی بكرێــت؟ 

ســەربازییەوە  هەڵەیەكــی  لــە  پەنــا:  ڕەحمــان  حەســەن 
ناتوانێــت  ئەمــە  چونكــە  هەڵەیــە،  خــۆی  بــۆ  دەســتپێكردن 

ــی  ــەورە و مێژووی ــۆ بڕیارێكــی سیاســیی گ ــت، ب ــدەرەوە بێ وەاڵم

ــە  ــدان ب ــدۆم و بەڵێن ــاوی ڕیفران ــە ن ــە درا ب ــەم بابەت ــەر ئ ــە س ل

ســەربەخۆیی كوردســتان؟ كەواتــە مەســەلەكە سیاســییە، مەســەلە 

ــەو دوو هــۆكارە ســەرەکییەی  ــت ل ــە ناكرێ سیاســییەكەیش ئەوەی

خۆمــان ال بدەیــن: هــەم ناوخۆیــی و هــەم دەرەكــی. لــە الیەنــی 

ناوخۆیییــەوە ئامادەكاریــی پێویســتی بــۆ نەكرابــوو، ڕاســتییەكانیش 

وەك خــۆی بــە خەڵــك نەگوتــرا، ئــەوەی ئەمــڕۆ لــە گۆشــە و 

كەلێنــی بابــەت، نــوورساو و دیكۆمێنتەكانــدا دەیبینیــن، زۆر جیاواز 

ــرا پشــتیوانیی  ــن دەدرا، ده گوت ــەوەی پێشــر بەڵێ ــەڵ ئ ــوون لەگ ب

ــۆگەرە،  ــەربەخۆیی مس ــە و س ــان هەی ــی و ناوچەیی نێونەتەوەی

بــەاڵم بەداخــەوە هیــچ كام لەمانــە نەهاتــە دی، كەواتــە ئــەو 

ڕاســتی و حەقیقەتــەی دەبــوو بــە خەڵكــی كوردســتان بگوترێــت 

ئــەوە نەكــرا، بەڵكــوو لــە ســەر ویســتێكی ئینســانی و ڕاســتوڕەوان 

كــە خەڵكــی كوردســتان هەیانــە بــۆ مەســەلەی مافــی دیاریكردنــی 

چارەنــووس، لــە ســەر ئــەوە بــە شــێوەیەكی نابەرپرســیارانە ســەیر 

ــەرۆكی  ــرا؟ س ــوە ك ــەن كێ ــە الی ــی و ل ــۆن و بۆچ ــە چ ــرا. ئەم ك

ــد،  ــی ڕای گەیان ــتان، مەســعوود بارزان پێشــووى هەرێمــی كوردس

بەرپرســیارێتیی چاكــە و خراپــەی ئەمــە لــە ئەســتۆی منــە، بــەاڵم 

ــت  ــان نەچێ ــە، بیرم ــەس نیی ــەك ك ــتۆی ی ــە ئەس ــا ل ــە تەنی ئەم

هەمــوو هێــزە سیاســیەكانی كوردســتان ئەوانەیشــی تــا كاتژمێــری 

)0( لەگەڵــی ڕۆشــن، هەموویــان چوونــە پشــتی ئــەم بڕیــارە، 

جگــە لــە هەندێــك كەســی چــاالك نەبێــت. بــە بــڕوای مــن لــەم 

بارودۆخــەدا فاكتــەری خەڵــك لــە بــەر چــاو نەگیــرا، بــە ویســت و 

ــرا. ــە نەك ــك كای ــی خەڵ ــارەزوو و ئاواتەكان ئ

ــە  ــااڵنێكی زۆر ل ــدا س ــان پێ ــەوەی ئاماژەت ــرەوە ئ ــی ت ــە الیەك  ل

ــی  ــمەرگەیەتیدا كەم ــەڕ و پێش ــەی ش ــە میان ــورد ل ــەتدا ك سیاس

ــەو  ــی. ئ ــەتدا دۆڕاندوویەت ــە سیاس ــە ل ــەاڵم هەمیش ــاوە، ب نەهێن

ــوە،  ــەوە دروســت ب ــە تــرس و نیگەرانیی سیاســەتەیش هەمیشــە ل

ــەزار  ــە 120 ه ــێك ك ــان، شۆڕش ــر خۆت ــەوە بی ــاڵی 1975 بهێنن س

ــە  ــە، ل ــی هەی ــزی بەرگری ــەزار هێ ــە، )70-80( ه ــداری هەی چەك

24 كاتژمێــردا ئــەوەی بــە ســەر بێــت. هه روه هــا ســاڵی 1991 

ــەو كــۆڕەوەی  ــوە هــۆكاری ئ ــان، چــی ب ــەوە بەرچــاوی خۆت بهێنن

بــە ملیۆنەهــا كــورد ئــاوارەی شــاخەكان بــوون، ئێســتا ئەمــە 
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درێــژەی پڕۆســەیەكە، پڕۆســەیەكی سیاســی و الیەنێكــی سیاســییە 

ــە ســەر  ــی ل ــرس و نیگەران ــەوە، ت ــك نادات بارودۆخــی واقیعــی لێ

بنەمــای نیگەرانییەكانــی خــۆی هەیــە. هــەر ئەمــڕۆ تەماشــا 

بكەیــن، كۆنگرێســانێك لــە كۆنگــرەی ئەمەریــكا قســەیەكی 

كــرد، ئــەوە خەڵــك فریودانــە. ئــەو درۆیانــەی لەگــەڵ بەرپرســانی 

هەرێمــی كوردســتان كــرا، هــەم سیاســەتی ناشــەفافی بەرپرســانی 

ــەر  ــە س ــەت ل ــتكردنی سیاس ــه م دروس ــتان و ه ــی كوردس هەرێم

تــرس و نیگەرانــی، نــە گوتنــی ڕاســتییەكان بــە خەڵكــی كوردســتان 

ئــەو هۆكارانــە بــوو ئــه م بارودۆخــەی هێنایــە پێشــەوە. هه روه هــا 

ناكۆكیــی نێــوان حیزبەكانیــش، تۆڵەكردنــەوەی لــە پشــتەوە بــوو، 

چونكــه  مێژوویەكــی خوێناوییــان بــه  یه كــه وه هه یــه  . 

* حەســەن ڕەحمــان پەنــا هەمیشــە دەڵێــت: »ئێــوە 
وەك  ئێــوە  باشــوورییەكانە«،  مەبەســتی  واتــە 
كۆمەڵەى شۆڕشــگێڕى زەحمەتكێشــانی كوردســتان و 
هێــزە سیاســییەكانی خۆرهەاڵتــی كوردســتان بۆچــی 
ڕووداوەكان  باشــتر  شــێوەیەكی  بــە  نەتانتوانــی 
گرینــگ  مەســەلەیەكی  بكــەن؟  دەستنیشــان 
هەیــە دەڵێــت: »ســەركەوتن هــەزار باوکــی هەیــە، 
شكســتیش هەتیــو«. ئێوەیــش دەتانەوێــت هەمــوو 
ئــەو شكســتانە بخەنــە ملــی مەســعوود بارزانــی 
ــان  ــه  چاوپێكەوتنم ــتان؟ ل ــووری كوردس ــود باش یاخ
لەگــەڵ بەڕێــزان عەبدولــای موهتــەدی، مســتەفا 
مســتەفای  و  زادە  ئێلخانــی  عومــەری  هیجــری، 
ئەوەیــان  )%100(ی  لــە  پشــتگیریی  مەولــودی، 
كــردوە، نەمانبینــی ئــەوان مەترســیيەكان بخەنەڕوو 

لــه  كاتێكــدا ئەزموونێكــی باشــتریان هەبــوو؟!
ــد  ــا چەن ــە و ت ــە چیی ــتی ئێم ــار: هەڵوێس ــای ئازەرب عەبدول
نەخشــان هەبــوە، زانیارییــەكان و زانیاریيــە نهێنییــەكان الی 

ــا بتوانیــن پێوەرێــك دروســت بكەیــن. نەخشــی  ئێمــە نەبــوون، ت

ــی  ــەڵ نەخشــی هێزەكان ــتانی خۆرهــەاڵت لەگ ــە وەك كوردس ئێم

باشــوور بــە تــەواوی لێــك جیــاوازە، ئــەوان بكــەری كارەكــە بــوون، 

ــوو.  ــتیوانیان هەب ــی پش ــە نەخش ــن، ئێم ــك بووی ــە چاودێرێ ئێم

ــە  ــاكان ل ــەكان و دات ــە زانیاریی ــوە و ن ــە ئێمــە ب ــان ب ــە پێوەندیی ن

بــەر دەســتی ئێمــەدا بــوون، تــا ئێمــە شــیكار و لێكدانەوەیــان بــۆ 

ــر.  ــان كەم ــرن ی ــەركەوتنەكان زۆرت ــی س ــا چانس ــە ئای ــن، ك بكه ی

ــت  ــتێكی دروس ــش هەڵوێس ــی تری ــە و الیەنەكان ــتی ئێم هەڵوێس

بــوە، تــا ئێســتا نەمبینــوە هیــچ هێزێــك لێــی پەشــیان بێتــەوە و 

ــر. ــە ئەســتۆی خەڵكــی ت خەتاكــەی بخات

ــەربەخۆيی  ــۆ س ــدۆم ب ــە ڕیفران ــەوەی هەی ــی ئ ــورد ماف ــا ك  ئای

ــە و  ــی ڕەوای ــەوە مافێك ــە ئ ــزەكان گوتوویان ــوو هێ ــكات؟ هەم ب

پشــتگیرییان لــێ كــردوە، لــە كوردســتانی خۆرهەاڵتــدا كەرنەڤاڵــی 

هەمــان  هەڵوێســتانەی  ئــەو  چــوو،  بەڕێــوە  پشــتیوانیكردن 

ــه   ــان ل ــه ن و كه سێكیش ــوون، الی ــتیوانی ب ــان پش ــوە، هەمووی ب

ــم  ــه  %93ی خەڵكــی هەرێ ــرس. ل ــه  به رپ ــردوه  ب شكســته كان نه ك

دەنگیــان دا و ئەوانــەی بەشــدارییان كــردوە لــە پڕۆســەكەدا 

ــوون  ــەی دژ ب ــەو هێزان ــوو ئ ــدۆم، ده ب ــە ڕیفران ــان داوە ب دەنگی

ــۆرە  ــەو ج ــه ر ب ــه اڵم گ ــەن، ب ــری بك ــتنەوە و ڕێگ ــر بوەس توندت

ــوڵ  ــدۆم قب ــش دەرئەنجامــی ڕیفران ــه وا پێویســته  ئەوانی ــوە، ئ نەب

ــە  ــن. ئێم ــه  بزان ــه و بارودۆخ ــی ئ ــه  هاوبه ش ــان ب ــەن و خۆی بك

ته نهــا پشــتیوانیی پرۆســه كه مان لــه  ســه ر بــوه ، چونكــه  هیــچ 

نەخشــودەورێكان نەبــوه  و هیــچ الیەنێــك پرســی بــە ئێمــە 

ــی  ــی چارەنووس ــی خۆیەت ــورد ماف ــە ك ــە گوتوومان ــردوە. ئێم نەك

ــە.  ــەو گەلەی ــی ڕەوای ئ ــەوە مافێك ــكات، ئ ــاری ب ــۆی دی خ

كــە  ناوچەیــی  و  ناوخۆیــی  فاكتــەری  پێــش   *
وردی  نەخوێندنــەوەی  هەبــوە،  گرینگیــان  ڕۆڵــی 
ســەركردایەتیی سیاســییش هــۆكار بــوە، پێــت وایــە 
ــەر و شكســتی  ــی ئۆكتۆب ــدا ڕووداوی 16ـ ــە كاتێك ل
ڕیفرانــدۆم دێتــە پێشــەوە، پێوەندییەكانــی هەرێــم 
و بەغــدا تــا ئەوپــەڕی وێــران دەبــن، مــام جــەالل و 
نەوشــیروان مســتەفا وەك دوو ســەركردە و ڕابــەری 
كــردوە،  دوایییــان  باشــووری كوردســتان كۆچــی 
گرفتــی ناوخۆیــی هێــزە سیاســییەكان زۆر بــوە. 
بۆچوونێــك هەیــە دەڵێــت: »بۆچــی لــە ســەردەمێكدا 
كــە مــام جــەالل ســەرۆك كۆمــاری عێــراق بــوو، بــەو 
هەمــوو كێشــە و قەیرانــەوە بارودۆخــی عێــراق و 
هەرێــم لــە ئێســتا باشــتر بــوو، پێوەندیــی شــیعە و 
ســوننە و كــورد باشــتر بــوون؟ پێــت وایــە نەمانــی 
ئــەوان كاریگه ریــی هەبــوه ، مەســعوود بارزانــی بــۆ 
خــۆی بڕیــاری تاكڕوانــه  دەدات، تەنانــەت لــە دواییــن 
لێدوانەكانیــدا پەنجــەی ڕادەوەشــاند و ده یگــوت: 

ــچ كــەس ناكــەم«؟  ــۆ هی »حســاب ب
ــیروان مســتەفا  ــام جــەالل و نەوش ــزادە: م ــەری ئەمین جەعف
دەورونەخشــیان هەبــوو، بوونــی ئــەوان دەیتوانــی بارودۆخــی 

خەڵكــی كــورد لــە كوردســتانی باشــوور لــە داهاتــوودا بگۆڕێــت. 

هێــزن  مــام جــه الل، هاوســه نگیی  نه خۆشــكه وتنی  پــاش  لــه  
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ــە  ــوو ل ــەرەكی ب ــزی س ــۆ هێ ــز ب ــج و هێ ــۆڕا. قازان ــارودۆخ  گ و ب

كوردســتان كــه  پارتــی دیموكراتــی كوردســتان بــوو، شــتەكانی 

ــەالل  ــام ج ــە، م ــری ئەوەی ــێكی ت ــەوە. بەش ــەوە دەبڕیی الی خۆی

ــارودۆخ وا نەدەبــوو، پێــم وایــە پالنــی دەوڵەتــی ئێــران و  ــە ب مبای

عێــراق بــۆ دوای شــەڕی داعــش ئــەوە بــوە بــە شــێوەی ڕێكەوتــن 

نەیانتوانــی ئــەو ناوچانــە بگرنــەوە، به ڵكــوو هەوڵيــان دا ئــەو 

ــه   ــە شــەڕ ب ــوون و پێشــمەرگە ب ــری کردب ــەی داعــش داگی ناوچان

دەســتی هێنابــوون هەمــووی بگرنــەوە، تــا ئێســتایش بەرنامەیــان 

هەیــە لــەوە زیاتــر فشــار بهێنــن بــۆ كــورد و بیبەنــەوە بــۆ 

دیموكراتیــك  دەوڵەتێكــی  عێــراق  زاتــی.  ســه رده می حكومــی 

نییــە، ڕیفرانــدۆم نەیشــكرایە ئــەو بارودۆخــە دەهاتــە پێــش 

بــۆ كــورد، جــا شــێوەكەی جیــاواز دەبــوو. ســه باره ت بــه وه ی 

ئەمەریــكا دێــت و دەبێــت بــە دۆســتان، دەبێــت ڕابەرانــی 

كــورد ئــەوە بزانــن ئەمەریــكا عێراقێكــی بەهێــزی دەوێــت. جگــە 

ــی  ــت. خەڵك ــی الوازی ناوێ ــەس عێراقێك ــا، ک ــران و توركی ــە ئێ ل

ــكات،  ــۆ خــۆی كار ب ــە ب ــێ باش ــەتەی پ ــەو سیاس ــەر ئ ــورد ئەگ ك

بــە  دەبێــت  بكەوێــت،  ئەمەریــكا  دوای  دەیەوێــت  ئەگــەر 

قسەیشــی بــكات. مــن ئەمەریــكا بــە دۆســتی كــورد نازانــم، پێــم 

وایــە ئەمەریــكا بــۆ بەرژەوەندییەكانــی خــۆی هــەوڵ دەدات. 

خەڵكــی كوردســتان دەبێــت جۆرێكــی تــر سیاســەتی بكردایــە 

لــە ڕابــردوودا، لــە داهاتوویشــدا دەبێــت جۆرێكــی تــر سیاســەت 

هەڵەیــە،  بــەر  گرتوویانەتــە  ئێســتا  سیاســەتەی  ئــەم  بــكات. 

ــەڵ  ــد لەگ ــە پێوەن ــۆ ل ــە گفتوگ ــە بڕۆن ــە خراپ ــەی لەوەدای هەڵەك

ئــەو شــتانەی بوویانــە، تــەواوی داواكارییەكانــی حەیــدەر عەبــادی 

ــاو  ــەوە ن ــاوی هەرێم ــە ن ــەوە دەردەخــەن، ئێســتا كوردســتان ب ئ

نابــەن، بــە نــاوی پارێــزگاوە یــان باكــووری عێــراق  نــاوی دەبــەن، 

ئەمانــە سیاســەتێكی پەیوەســتە بــە كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــەوە.

ــە  ــیارێتیتان كەوتوەت ــوزۆر بەرپرس ــش كەم * ئێوەی
ڕیفراندۆمتــان  پشــتیوانیی  هەمووتــان  ئەســتۆ، 
كــردوە و پێتــان وابــوە ئــەوە مافێكــی بێئەمــاوالی 
ــد: »  ــان گەیان ــوودا ڕات ــی پێش ــە دەوران ــە، ل خەڵك
ئێمــە بوویــن خەڵكــی خۆرهەاڵتمــان هانــدا بــۆ 
ــەاڵم  ــە ســەر شــەقامەكان«، ب جۆشــوخرۆش و هاتن
ــت  ــرە، هەس ــی ت ــن جۆرێك ــتا دەیبینی ــەوەی ئێس ئ
هەمــوو  تێڕوانینــی  ســەر  بــە  ئاڵوگــۆڕ  دەكــەم 
ــە  ــە نیی ــەو مانای ــوە، ب ــدا هات ــی خۆرهەاڵت هێزەكان
پەشــیمان بوونەتــەوە، بــەاڵم دەبــوو پەلــە نەكــەن 

مەترســییەكانتان  كــە  زۆرەی  پشــتیوانییە  لــەو 
دەبــوو  وایــە  پێتــان  نەگرتبــوو،  بەرچــاو  لــە 

بكردایــە؟  زیاترتــان  دەستنیشــانكردنی 
خۆرهــەاڵىت  هێــزەكاىن  هەمــوو  جەعفــەری:  عوســمان 
كوردســتان و پارچەكانــی تــر و خــودی باشــووری كوردســتانیش بــە 

هەمــوو الیەنەكانییــەوە پێیــان بــاش بوو لــه  ڕێگــه ی ڕیفراندۆمه وه  

ــردوە،  ــە باســان ك ــە بەیاننام ــان ب ــت. هەمووم ســەربەخۆیی ببێ

ڕیفرانــدۆم مافێكــی بێئەمــالوالی كــوردە، بــەاڵم دڵنیامــان كــردوون،  

ــتاندا  ــییەکاىن كوردس ــزە سیاس ــوان هێ ــە نێ ــی ل ــه ر یەكگرتووی ئه گ

نەبێــت، بــە تایبــەت ئــەو هێــزە ســەرەكییانەی لــە باشــووری 

كوردســتانن، ئــەم ڕیفراندۆمــە شــتێكی ئەوتــۆی لــێ ناكەوێتــەوە، 

پارچەیــەی  لــەم  كــورد  گەلــی  زەرەری  بــە  ڕەنگــە  ته نانــه ت 

ــری  ــی ت ــی زەرەری پارچەكان ــە بەدڵنیای ــەوە، ك ــتان بكەوێت كوردس

ــتیوانیی  ــەلەكەوە پش ــی مەس ــەی نەتەوەییبوون ــە ڕوانگ ــە. ل تێدای

كوردســتان،  باشــووری  ڕیفراندۆمــی  بــۆ  دەربڕیــوە  خۆمــان 

ــوو وەك  ــتێك، به ڵك ــچ ش ــۆ هی ــراوە ب ــێ نەك ــان پ ــه ت پرس ته نان

ئەركــی نەتەوەییــی خۆمــان پشــتگیریان لــێ كــردوه،  هــه ر وه كــو 

چــۆن پشــتگیری لــە باكــوور و خۆرئــاوای كوردســتانیش ده كه یــن، 

بــەاڵم ئەگــەر ئــەم پشــتگیرییانەی ئێمــە هــۆكار بــوە یاخــود 

16ـی ئۆكتۆبەر ڕۆژێكی 

چاوەڕوانكراو بوو، زۆر كەس 

ئەو بۆچوونەی هەبوو 

بارودۆخەكە بەرەو خراپرت 

ده ڕوات، تەنانەت ئەوانیش 

پێیان وانەبوو ئاڵوگۆڕەكان 

به و خێراییه  ڕوو بده ن و به و 

ڕێگایه دا بڕوات
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ــە  ــە ئێم ــراوە، دەبوای ــە ك ــەی ك ــەو كەموكورتییان ــوە ل ــێك ب بەش

ــە  ــە كاری ئێم ــتیدا ئەم ــە ڕاس ــە، ل ــتانە بکردای ــەو ش ــان ل ڕێگری

نییــە، چونكــە لــە مــاوەی ئــەم ســااڵنە كــە هێزەكانــی خۆرهەاڵتــی 

بــە  كاتێــك  هەمــوو  كوردســتانن،  باشــووری  لــە  كوردســتان 

ڕوانینــی نەتەوەیییانــە لــە هێزەكانــی باشــووری كوردســتان نزیــك 

بوونەتــەوە و هەڵســوكەوتیان كــردوە، بــەاڵم هێزەكانــی باشــووری 

كوردســتان  خۆرهەاڵتــی  هێزەكانــی  لــە  ئەمەیــان  كوردســتان 

وەرگرتــوە یــان نــا!! ئــەوە جێگــەی قســەیە. ئەمــە گلەییــی ئێمــە 

بــوە لــە ســەركردایەتیی سیاســیی باشــووری كوردســتان، كــه  بۆچــی 

ــا وەردەگرێــت، ئەوەنــدە  ئەوەنــدەی ڕاوبۆچوونــی ئێــران و توركی

ــت؟  ــوردی وەرناگیرێ ــییەكانی ك ــزە سیاس ــی هێ ڕاوبۆچوون

* پارادۆكســێك لــە هەڵوێســتەكانی ئێــوەدا هەیــە، 
ــازادى  ــی ئ ــی ژیان ــه . پارت ــردوو بینیومان ــە ڕاب ــە ل ک
جڤاكێــن  كۆمــا  تەنانــەت  )پــژاك(  كوردســتان 
كرێكارانــی  )پارتــی  و  )كەجەكــە(  كوردســتان 
گەیانــدوە،  ڕایــان  )پەكەكە(یــش،  كوردســتان 
پشــتیوانی لــەو بۆچوونــە دەكــەن، بــۆ نموونــە 
لــە دوا نووســینی تــۆدا چەنــد پرســیاری جدیــت 
بــۆ  نــوێ   »پێناســەی  نــاوی  بــە  ڕوو  خســتوەتە 
مەســعوود بارزانــی لــە الیــەن پارتەكانــی خۆرهــەاڵت 
قورســایییان ناهێڵــن«، پرســیاری ئــەوەت كــردوە، لە 
باشــووری كوردســتان چــی دەگوزەرێــت؟ بۆچی گەلی 
ــتان  ــی كوردس ــە هەرێم ــیی ل ــەی سیاس ــورد پێگ ك
الواز دەبێــت، كــێ  بەرپرســیارە لــەو بارودۆخــەی لــە 
ــی  ــە بۆچوون ــت؟ ب ــتان دەگوزەرێ ــووری كوردس باش
بەڕێــزت کــە بــە بۆچوونــی )پژاك(یــش ئامــاژەی پــێ 
دەكرێــت، »ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم كــە دوا گــورزی 
كوشــندەی پارتــی و مەســعوود بارزانــی بــوو لــە 
ــوە  ــەك ب ــورد وەك بومەلەرزەی ــتكەوتەكانی ك دەس
ــی كوردســتان ســەرەوژێر  ــرادەی گەل هــۆكار كــە ئی
بــكات«، هەمــوو كــورد پێیــان وابــوو مەســعوود 
بارزانــی دەتوانێــت دەوڵــەت بــۆ كــورد دروســت 
ــی  ــورد نوێنەرایەت ــی ك ــرادەی گەل ــەوە ئی ــكات، ئ ب
دەكات، بــەاڵم ئــەوە پێچەوانــە بوەتــەوە، پێــت وایــە 
ــە  ــوە ك ــی ب ــعوود بارزان ــی مەس ــەوە بۆچوونەكان ئ
ــردوە؟  ــرەوژوور ك ــتانی ژێ ــی كوردس ــرادەی خەڵك ئی
ئامــەد شــاهۆ: ئێمــە هــەر ســەرەتا ئاماژەمــان بــەوە كــرد 

ئه نجامدانــی ڕیفرانــدۆم لــەم قۆناغــەدا گونجــاو نییــە، له بــه ر 

ئــارادان  لــە  مەترســیيانەی  ئــەو  چونكــە  فاكتــەر،  هه ندێــک 

ــوو  ــوو دەب ــك خــاڵ هەب ــوو. هەندێ ــان كردب ــان پێ پێشــر ئاماژەم

پێــك بهاتنایــە لــه  ســه ری، دواتــر ڕیفرانــدۆم ســەركەوتوو دەبــوو. 

ــوو  ــە هەم ــە( ل ــوو، )كەنەك ــی هەب ــی نەتەوەی ــەلەی یەكێتی مەس

ــۆ بەســتنی  بەشــەكانی كوردســتان چەندیــن ڕاوێــژی نەتەوەیــی ب

كۆنگــرەی نەتەوەیــی كــرد، بــەاڵم بۆچــی وەك گورزێكــی كوشــندە 

ــی  ــە دەوڵەت ــوردی دا؟ چونك ــتكەوتەكانی ك ــە دەس ــه  ل ــوو، ك واب

ــوون،  ــەوە ب ــتی ڕیفراندۆم ــە پش ــە ل ــی ئاكەپ ــا و حكوومەت توركی

ســەندنەوەی  و  الوازكــردن  بــۆ  بــوو  ســیناریۆیەك  ڕیفرانــدۆم 

ــتان  ــری كوردس ــەكانی ت ــە بەش ــورد ل ــی ك ــتكەوتەكانی گەل دەس

ــەوەی ئێســتایش ســیناریۆی  ــی هەرێمــی كوردســتان، ئ ــه  تایبه ت ب

ئــەردۆگان یاخــود دەوڵەتــی توركیــا ســەری گــرت، ئــەوەی یاریــی 

ســەرەكیی لــە نــاو ئــەو گەمەیــەدا پێــك هێنــا، مەســعوود بارزانــی 

و پارتــی دیموكراتــی كوردســتان بــوو، بــەاڵم پارتەكانــی تــری 

ــی  ــتای هەرێم ــی ئێس ــە بارودۆخ ــە ل ــان هەی ــتانیش ڕۆڵی كوردس

كوردســتان، بــە ڕای مــن جیــا لــە نــەوەی نــوێ  و تەڤگــەری 

كوردســتان، هەمــوو الیەنێــك پشــتگیریی ڕیفراندۆمــی كــرد و 

ــدەن.  ــگ ب ــه ن و دەن ــه كه  بك ــداریی پرۆس ــان دا به ش ــی ه خەڵك

ــەو  ــە ئ ــت، چونك ــیدارتر دەبێ ــە مەترس ــە دۆخەك ــڕوای ئێم ــە ب ب

هێرشــەی هەیــە تەنیــا بــۆ ســه ر باشــووری كوردســتان نیيــە، 

دەگرێتــەوە،  كوردســتان  تــری  بەشــەكانی  هەمــوو  به ڵكــوو 

چونكــه  پالنێكــی نێودەوڵەتــی لــە دژی كــوردە په یــڕه و ده كرێــت 

بــۆ ســەر  بــوە ســه ره تای هێرشــی داگیركــەران  و ڕیفرانــدۆم 

دەســتكەوتەكانی گەلــی كــورد. ڕیفرانــدۆم وای كــرد داگیركەرانــی 

كــورد لــە یــەك نزیــك ببنــه وه  و نیــوەی خاكــی هەرێــم جارێكــی 

تــر داگیــر كرایــه وه  و كێڵگــە نەوتیيــەكان لــە دەســتی كــورد 

وەرگیــران، كاره ســاته كه   ئێســتا ئه وه یــه  الیەنەكانــی باشــووری 

ــتان  ــری كوردس ــەكانی ت ــی بەش ــەت الیەنەكان ــتان و تەنان كوردس

ــتان  ــی كوردس ــە هەرێم ــتا ل ــه  ئێس ــن ك ــتەدا نانێ ــەو شكس دان ب

هەیــە، هــەر كــەس هەوڵــی ئــه وه  دەدات خــۆی بكاتــە قارەمانــی 

ئــەو شكســتە گەورەیــە. لــه  ڕوانگــەی ئێمــەوە ئێســتا هێڵــی 

ــە باشــووری كوردســتان  ــی نەتەوەییــی كالســیكیی كــورد ل دەوڵەت

ــتان  ــووری كوردس ــە باش ــورد ل ــه وه  ك ــه ر ئ ــاوە، له ب ــتی هێن شكس

دەبێــت بــە دوای ڕاوانگــە و بۆچوونێكــی نــوێ  یــان هێڵكــی نوێــدا 

ــە  ــن ب ــه  پشتبەس ــاوەڕم وای ــاڵ ب ــە دوای 26 س ــت، چونك بگه ڕێ

ــە هەرێمــی كوردســتان  ــه ی دەســەاڵت ل ــه م دوو پارت سیاســەتی ئ
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كێشــەیەكان چارەســەر نــاكات، به ڵكــوو قووڵریــان دەكاتــه وه. 

ــە؟  ــت چیی ــتان دەگوزەرێ ــووری كوردس ــە باش ــتا ل ــەوەی ئێس * ئ

ــە ڕابــردوودا پشــتیوانیی  ــران ل حیزبــی دیموكراتــی كوردســتانی ئێ

ــه م  ــە، ل ــتتان چیي ــتا هەڵوێس ــرد، ئێس ــدۆم ك ــەی ڕیفران ــە پڕۆس ل

بارودۆخــه دا پشــتیوانیی دەكــەن یاخــود ئێوەیــش هۆكارێــك بــوون 

لــە هــۆكارەكان بــه وه ی نەتانتوانــی تەشــخیىس دروســت بــدەن بــۆ 

ــه وه ؟  ــەوە كه وت ــە هــۆی ڕیفراندۆم ــەی ب ــەو ڕووداوان ئ

پرەنســیپی  خــاوەن  حیزبێكــی  وەك  ئێمــە  پەروێــزى:  کەریــم 

نەتەوەیــی لــە كاتــی ڕیفرانــدۆم و دوای ڕیفراندۆمیــش ڕامــان 

لــە  كــورد  نەتەوەیییەكانــی  پرەنســیپە  لــە  پشــتوانی  گەیانــد، 

هەمــوو بەشــەكانی كوردســتان دەكەیــن، ئەگــەر ئــەو ڕیفراندۆمــە 

ــی  ــە دەیەیەك ــە ل ــش بوای ــێوەیەكی تری ــەر ش ــە ه ــەی ب ئاكامەك

تــر و جێگەیەكــی تــری كوردســتاندا دووبــارە ببێتــەوە، ئێمــە 

وەك پره نســیپی نەتەوەیــی دووبــارە پشــتیوانیی لــێ دەكەیــن، 

ــری  ــی ت ــوو نەتەوەیەك ــی وەك هەم ــی خۆیەت ــورد ماف ــە ك چونك

ئــەم دونیایــە چارەنووســی خــۆی لــە ڕێگــەی ڕیفراندۆمــەوە 

دیــاری بــكات، چونكــه  پڕه نســیپێكی دیموكراتــی و جیهانییــە، 

ئێمــە بــە پێــی ئــەوە پشــتیوانیان كــردوە و لێــی دەكەیــن، 

ــە،  ــدار نیی ــدارە و بەش ــدا بەش ــێ تێی ــه وه ی ك ــه باره ت ب ــەاڵم س ب

ــی  ــە پێوەندی ــن؟ ئەوان ــی چیی چــۆن دادەڕێژرێــت و میكانیزمەكان

بــە ئێمــەوە نەبــوو، ئێمــە وەك حیزبێكــی سیاســی، بەشــێكی 

ــردوە، وەك  ــەدا نەك ــەو بەش ــتێوەردامنان ل ــتان دەس ــری كوردس ت

ــتانیی  ــی نیش ــی یەكێتی ــكۆی 1975 ئامۆژگاری ــە دوای نس ئەوەی

ــات  ــە خەب ــە و ب ــی نیي ــه وه ی ئێســتا كات ــە ب ــتامنان بكردای كوردس

بــه   دەســت  تــردا  ســاڵێكی  چەنــد  لــە  دواتــر  و  بگــرن  ڕای 

ــۆ  ــزم ب ــە كات و میكانی ــە نیي ــەوە كاری ئێم ــەوە. ئ ــات بكەن خه ب

ــەر  ــی ه ــی نەتەوەی ــەاڵم وەك حیزبێك ــن، ب ــر دابنێ ــەكانی ت بەش

ــۆ پشــتیوانی  ــوە ب ــە دەســت هات ــوە چیــان ل ــك پێویســت ب كاتێ

ــزە  ــە. وەك هێ ــر كردوومان ــەكانی ت ــە بەش ــورد ل ــی ك ــە خەبات ل

سیاســیيەكانی كوردســتان ڕایــان گەیانــدوە ڕیفرانــدۆم بكرایــە یــان 

نــا حكوومه تــی به غــدا بــە شــوێن بیانــوەوە بــوه  بــۆ ئــه وه ی 

دەســەاڵتی كــورد لــه  ناوچه كــه دا كــەم بكەنــەوە. هــەر وەك مــەال 

ــەی  ــەو كات ــدا ئامــاژەی پــێ كــرد، ئ ــە بابەتەكــەی خۆی ــار ل بەختی

ئۆپڕاســیۆنەكانی دیجلــە هــەر وەک كــە ئێســتا دووبــارە بوەتــەوە، 

هێزیــان جوواڵنــد و هاتــن بــۆ دەورووبــەری كەركــووك 2007 بــوو، 

واتــه  چەندیــن ســاڵ بــەر لــە داعــش بــوو. دەســەاڵتدارانی عێــراق 

و ئێــران و توركیــا، واتــه  ئــەو بەشــانەی كــە كــوردی تێــدا دابــەش 

ــن.  ــی نیی ــەرەڕۆن، دیموكرات ــۆر و س ــەاڵتێكی دیكتات ــراوە، دەس ك

ئــەو جــۆرە دیموكراتییەیــش لــە عێراقــدا هەبــوو، دیموكراتییەكــی 

ڕاســتەقینە نەبــوو. هــه ر كات دەســەاڵت دەگرنــەوە دەســت ئــەو 

ناوچانــەی لــە دەســتیان داوە دووبــارە دەیگرنــەوە. پێشــریش 

ڕامــان گەیانــدوە دوای شــه ڕی داعــش یه كــه م هێرشــی حەشــدی 

ــوو.  ــەو جۆرەیــش ب ــت، هــەر ب ــورد دەبێ ــۆ ســەر ك شــەعبی ب

ــە  ــدا ل ــە عێراق ــەت ل ــە تایب ــەدا و ب ــە ناوچەك ــەی ل ــەو ڕووداوان ئ

ــدارانی  ــوپای پاس ــتی س ــە دەس ــاراوە ب ــە ئ ــدۆم هات دوای ڕیفران

ناوچەكــەدا  لــە  خــۆی  هەژموونــی  دەیەوێــت  كــه   دەزانیــن 

ــی  ــارێتەوە نەخش ــدی نایش ــی ناوەن ــكات. حكوومەت ــراوان ب بەرف

ــەی چــۆن  ــه وه ی ئاكامەك ــه باره ت ب ــوە. س ــەدا هەب ــەو ڕووداوان ل

ــت،  ــدا بكرێ ــوكەوتی لەگەڵ ــۆن هەڵس ــوودا چ ــت و له داهات دەبێ

ــن  ــتان دەتوانی ــری كوردس ــكاری بەشــێكی ت وەك كەســێكی خەبات

ئــەوە بڵێیــن تەنهــا پێویســت بــە یەكڕیزیــی ناوماڵــی كــورد 

دەكات، چونكــە دوژمنــان لــەو پەرتەوازییــەی ناوماڵــی كــورد 

ــان دەشــكێتەوە. ــە زەرەری خۆم ــرن و ب كەڵكــی نابەجــێ وەردەگ

ــە، ئاڵوگۆڕێــك  ــات چیی * هەڵوێســتی ســازمانی خەب
بــە ســەر بۆچوونــی ئێــوەدا هاتــوە پــاش ئــەو 
شكســت و گرفــت و كەوتنانەی ڕووبەڕووی باشــووری 
ــەو  ــە بەشــێك ل ــان وای ــەوە، پێت كوردســتان بوونەت
وەك  سەرشــان  دەكەوێتــە  بەرپرســیارێتییەتان 
لــە  داكۆكیتــان  ئێــوە  تــر،  هێزەكانــی  هەمــوو 
ــان  ــه اڵم ئاكامەكانیت ــرد، ب ــدۆم ك مەســەلەی ڕیفران

نەدەبینــى؟ 
ــی  ــەلەی گشتپرس ــەر مەس ــە س ــە ل ــەڕ: ئێم ــل نورانیف كامی
گەلــی  پشــتیوانیی  مێــژە  لــە  نەكــردەوە،  بــاو  بەیاننامەمــان 

باشــووری كوردســتانین و خۆمــان لــە هــەر دەســتتێوەردانێك 

ــووری  ــتی باش ــیدا پاڵپش ــی و ناخۆش ــە خۆش ــە ل ــن، ئێم دەپارێزی

ــێ  ــەتەمان جێبەج ــەو سیاس ــرداری ئ ــە ك ــن و ب ــتان دەبی كوردس

كــردوە. فەلســەفەی گشتپرســی گــەل دەخاتــە نێــو دوو بــژاردەی 

به ڵــێ و نه خێــر، لــه  پرســێكی لــه و شــێوه یه دا ڕا و بۆچوونــی 

ــه م بارودۆخــەدا ئێمــه  ناتوانیــن  ــه  به رچــاو ده گیرێــت، ل خەڵــك ل

ــی  ــە دوای كۆتاییهاتن ــن، ل ــژاردەكان بكەی ــە ب ــك ل پاڵپشــتیی یەكێ

گشتپرســی و یەكالییبوونــەوەی یەكێــك لــە بــژاردەكان، پشــتیوانی 

ــتە و  ــی دروس ــە بڕیارێك ــان وای ــن. پێ ــەل دەكەی ــرادەی گ ــە ئی ل

خۆمــان بــە پاڵپشــتی خەڵكــی كوردســتان دەزانیــن، بــە حەقیقــەت 

16ـــی ئۆكتۆبــەر لــە مــاوەی شــەووڕۆژێكدا دروســت نەبــوو، 
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بــۆ  بــوو دەگەڕێتــەوە  به ڵكــوو پڕۆســەیەكی زۆر دوورودرێــژ 

ــی  ــتی و هەرێم ــە گش ــراق ب ــۆ عێ ــش ب ــش داع ــەكانی پێ هێرش

كــه   پێشــێلكاریانەین  ئــەو  شــاهیدی  هه موومــان  كوردســتان. 

حكوومەتــی عێــراق لەگــەڵ حكوومەتــی كوردســتان دەیكــرد، 

ــە 50  ــر ل ــێلكردنی زیات ــمەرگە و پێش ــەی پێش ــی بودج وه ك بڕین

ــادەی  ــتنی م ــا پشتگوێخس ــتووری، هه روه ه ــادەی دەس ــاڵ و م خ

ــوو  ــەوە ب ــەی ئ ــێلكارییانە دەرئەنجامەك ــەو پێش ــوو ئ 140. هەم

ســەركردایەتیی كوردســتان بگەیەننــە ئــەو بــاوەڕەی پێویســتە 

یەكالیــی ببینەوە و بۆ چارەســەركردنی ئەو كێشــە هەڵپەســێرراوانە 

ــەی  ــەو پرس ــش ئ ــی داع ــه وه ، هاتن ــەرێك بدۆزن ــتە چارەس پێویس

هەڵپەســارد، بــەاڵم لــە دوای كۆتاییهاتنــی پرســی داعــش دووبــارە 

ئــەو پرســە هاتــە ئــاراوە. لــە وتارەكانیشــدا باســی ئــەوە نەدەكــرا 

ئــەو گشتپرســییە دەرئەنجامەكــەی ســەربەخۆیییە، بەڵكــوو تەنهــا 

لەگــەڵ حكوومەتــی  دانوســتانەكان  بــۆ  كارتێكــی فشــار  وەك 

ــراق  ــی عێ ــان حكوومەت ــەاڵم وەك بینی ــرا، ب ــەیر دەك ــدا س بەغ

نیــازی ســەرەكیی خــۆی دەرخســت و ئــەوەی كــرد بــە بیانوویــەك. 

ســەرەڕای بوونــی فاكتــەری ناوخۆیــی و دەرەكــی، فاكتــەری گــوێ 

نه گرتــن لــه  واڵتــه  زلهێزەكانیــش هه بــوو، بــەاڵم بــە بــڕوای ئێمــە 

فاكتــەری یەكالییكــەرەوە ئێرانــە، كــه  كەمــر باســی لــێ كــرا. 

ڕۆژێــك پێــش 16ـــی ئۆكتۆبــەر فەرمانێــك لــە تارانــەوە بــە حەیدەر 

ــان درا.  ــەوزی نیش ــی س ــادی درا و گڵۆپ عەب

ــا  ــە تەنه ــان: »ئێم ــت گوتی ــە هاوڕێیان ــێك ل *بەش
جــێ  بــە  نەتەوەییمــان  و  نیشــتمانی  ئەركێكــی 
گەیانــدوە«، بــەاڵم ئەركــی نیشــتمانی و نەتەوەیــی 
لــە دەركردنــی بەیاننامەیەكــدا نییــە، ئــەو ئەركەتان 
لــە كاتــی ڕیفرانــدۆم و لــە دوای ڕیفرانــدۆم بــه  جــێ 
گه یانــد، ئێســتا پێویســتە لــە دوای 16ـــی ئۆكتۆبــەر 
ئــەوەی  هــەر  بكــەن،  جدیتــر  قســەیەكی  ئێــوە 
ــی:  ــار گوت ــای ئازەرب عوســمان جەعفــەری و عەبدول
ئێمــە پرســمان پــێ نەكــراوە و كــەس بۆچوونــی 
داوە  بەیاننامەتــان  بۆچــی  وەرنەگرتــوە،  ئێمــەی 
ــوە؟ ئێســتا  ــوەی وەرنەگرت ــی ئێ ــە كــەس بۆچوون ك
پێویســتە بڵێــن: ئێمــە داوامــان كــرد بۆچوونــی 
ئێمــە وەربگیررێــت، بــەاڵم وەرنەگیــرا. داوامــان 
كــرد لەگــەڵ ســەرۆكی هەرێــم كــۆ ببینــەوە قبوڵــی 
نەكــرد، پێویســتە كێشــە و گرفتەكان و شكســتەكان 
جیاوازترتــان  هەڵوێســتێكی  بكــەن،  دەستنیشــان 

هەبێــت، بــەاڵم لــەو كاتــەوە هەمــوو هێزەكانــی 
خۆرهــەاڵت هیــچ بەیاننامەیەكتــان دەرنەكــردوە، 
بەیاننامــە  ســەركەوتنەكاندا  لــە  تەنیــا  ئێــوە 

دەردەكــەن؟ 
ڕەزای كەعبــی: ئــەو قســانە ڕاســتییان تێدایــە، بــەاڵم ئــه و 
ــی  ــت ڕۆڵ ــەر مبانەوێ ــت، گ ــر بێ ــه  جۆرێكــی ت ــت ب پرســیاره  ده بێ

حیزبەكانــی خۆرهــەاڵت لــە مــاوەی هەرێمــی كوردســتان بخەینــە 

بــەر بــاس و لێكۆڵینــەوە، نابێــت تەنیــا بــە مەســەلەی ڕیفرانــدۆم 

ســنورداری بكەیــن، نابێــت لێپرســینەوە لــە حیزبەكانــی خۆرهەاڵت 

ــە  ــی خۆرهــەاڵت و نەخشــی ئێمــە ل ــن؟ نەخشــی حیزبەكان بكه ی

ــە  ــر ئــەوە بــوە ویســتومانە خزمــەت ب باشــووری كوردســتان زۆرت

ســەقامگیریی هەرێمــی كوردســتان بكەیــن، ویســتومانە ڕۆڵێكــان 

ــدا  ــان كات ــە هەم ــت، ل ــە هەبێ ــەم هەرێم ــە ســەقامگیربوونی ئ ل

ــە  ــییەوە هەمیش ــە ڕووی سیاس ــتان ل ــی كوردس ــن هەرێم دەزانی

ئاڵــۆز بــوە، دوو هێــزی ســەرەكیی ئــەم هەرێمــە لــە ملمالنێیەكــی 

یەكجــار قــورس و ڕۆژانــەدان، هێزەكانــی تریــش بــە جۆرێــك لــەم 

ــە  ــە هەســت ب ــوە گالون. حیزبەكانــی خۆرهــەاڵت ب ــە تێ ملمالنێی

بەرپرســیارێتی كردنــەوە ویســتوویانه  نەبنــە الیەنێكــی كێشــەكان 

ــەوە  ــەت ب ــتوویانە خزم ــوو ویس ــتان، بەڵك ــی كوردس ــە هەرێم ل

بكــەن هەرێمــی كوردســتان دەتوانێــت وەك پاڵپشــتێك بــۆ ئێســتای 

لــە هەمــوو پارچەكانــی  بزاڤــی ڕزگاریخــوازی كــورد بێــت و 

ــتیوانیكردن  ــە پش ــم وای ــكات. پێ ــەقامگیر ب ــۆی س ــتان خ كوردس

لــە ڕیفرانــدۆم كارێكــی دروســت بــوو، پڕه نســیپێكی دیموكراتــی 

ــۆڕی زۆر  ــدۆم ئاڵوگ ــە ڕیفران ــا ب ــی دونی ــە زۆر واڵت ــە، ل و جیهانیی

ــە  ــت، بۆیــە ب ــە حكوومەتەكانــدا دەکرێ ــك و ل ــی خەڵ لــە ژیان

بــڕوای مــن ئــەوە نییــە خەڵكــی كوردســتان دادگایــی و ســەركوت 

بكرێــن له بــه ر ئــه وه ی بــە ڕیفرانــدۆم داوای ســەربەخۆیییان 

ــە  ــت و ل ــی بكرێ ــە دادگای ــەو الیەن ــته  ئ ــوو پێویس ــردوە، به ڵك ك

ــه   ــت ك ــەڵ بكرێ ــی لێپرســینەوەی لەگ ــی جیهان ــەردەم دادگایەك ب

ــان  ــرادەی خەڵكی ــە، ئی ــیپە دیموكراتیك ــەو پرەنس ــەر ئ ــە بەرانب ل

زۆر بــە كار هێنــا. ئەمەریــكا پشــتی لــە خەڵكــی كوردســتان كــرد، 

كۆمــاری ئێــران و ســوپای قودســی خســتە كار بــۆ شــێواندنی 

ــا و ئێــران و عێــراق  ئــەم پڕۆســەیە، دەوڵەتانــی داگیركــەری توركی

یەكیــان گــرت، هــه ر بۆیــە تــا لــه  ڕیفرانــدۆم نزیــك دەبووینــەوە، 

ئیرادەیەكــی نەتەوەیــی كــە چووبــوە نــاو دڵــی كۆمەاڵنــی خەڵكــی 

ــرت.  ــی گ ــتان فۆڕم ــوو بەشــەكانی كوردس ــە هەم ــتانەوە ل كوردس

ئــەو ڕێــژه ی لــه  %92 ئیــرادەی خەڵــك بــوو ئــەوان ویســتیان ئــەم 



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
71دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

ــك بشــكێنن. ــە تێ ئیرادەی

* ڕیفرانــدۆم توانیــی ئێــران و توركیــا و عێــراق 
بكاتــەوە  كــۆ  ناكۆكییانەیانــەوە  هەمــوو  بــەو 
و دژی هەرێمــی كوردســتان ڕێــك بكــەون و ئــەو 
دەكــرا  كەواتــە  بهێنــن،  ســەر  بــە  كارەســاتەی 

نەكرێــت؟  ڕیفرانــدۆم 
ڕەزای كەعبــی: بەڕێــزت وەك ڕۆژنامەنووســێكی چــاالك لــە 
هەرێمــی كوردســتاندا زۆر بــاش دەزانــی لــە دوای 1991ـــەوە 

ــە دژی  ــەوە ل ــۆ بوونەت ــە ك ــە هەمیش ــە داگیركەران ــەم دەوڵەت ئ

خەڵكــی كوردســتان و شــەڕی ناوخۆیییــان ســاز كــردوە. هێزەكانــی 

هەرێمیــان داوە بــە گــژ هێزەكانــی باكــووردا و وایــان كــردوە 

ــل  ــەی مەی ــە پێچەوان ــەاڵم ب ــت، ب ــە ســەقامگیر نەبێ ــەم هەرێم ئ

ــا  ــزەی توركی ــەم ســێ  هێ ــوو. ئێســتایش ئ ــەوە ب ــرادەی ئەوان و ئی

ــە  ــە ب ــەم بارودۆخ ــوون ئ ــەدا نەب ــەو پێگەی ــران ل ــراق و ئێ و عێ

ســەر خەڵكــی كوردســتاندا بهێنــن، بەڵكــوو ئــەوە چــرای ســەوزی 

ئەمەریــكا و واڵتانــی ئەوروپــا بــوو بــە پێــی بەرژەوەندیــی خۆیــان 

ــژوودا  ــە مێ ــه وه  ل ــەن. ئ ــوە دەب ــی بەڕێ ــوون شــەڕێكی جیهان هات

دەمێنێتــەوە كــه  خەڵكــی كوردســتان ســەربەخۆیییان دەوێــت، 

ئــەوە ئیــرادەی خەڵكــی كوردســتانە، بۆیــە ئــەوان ویســتیان 

وەك ســه رده می بەعــس و 40 ســاڵی كۆمــاری ئیســالمی، وەك 

ســه رده می 70 ســاڵەی ئەتاتــورك و ئــەردۆگان ئــەم مافــە لــە 

ــەوە. ــتان وەربگرن ــی كوردس خەڵك

* ڕیفرانــدۆم تــا چەنــد هــۆكار بــوە بــۆ سەرخســتنی 
ئیــرادەی خەڵــك، لــە هەمــان كاتــدا هــۆكار بــوو بــۆ 
ــدۆم  ــەم بارودۆخــەی هەرێمــی كوردســتان، ڕیفران ئ
هەمــوو  ئــەو  نزیكبوونــەوەی  بــۆ  بــوو  هــۆكار 
ــران،  ــا، ئێ ــوان توركی ــەی نێ ــێ و دژبەیەكیی ملمان
عێــراق و ســووریا. دەبینیــن حەیــدەر عەبــادی بــوە 
بــە پێشــەنگی دیپلۆماتكارێكــی ســەركەوتوو، لــه  
واڵتــان پێشــوازیی لــێ دەكرێــت، ئەویــش بــە هــۆی 
ــەر هەرێمــی كوردســتان؟  ــەو ســەركەوتنەی بەرانب ئ
بۆچــى ڕاتــان نەگەیانــد، ڕیفرانــدۆم ئــەم بارودۆخــە 

ــت؟  دەخوڵقێ
بەیاننامانــەدا  ئــەو  نــاو  لــە  پەنــا:  ڕەحمــان  حەســەن 
ڕاگەیەنــراوی ئێمــەی تێــدا نییــە، ئێمــە ڕاگەیاندمنان نــەداوە، پێان 

وابــوو شــتی خــراپ دەقەومێــت، بــەاڵم دەقــاودەق و بــەم پەلەیــە 

نــا، لەبــەر ئــەوە ڕاگەیاندمنــان نــەدا و گومتــان تاكتیكێــك خۆمــان 

ــە  ــەی ل ــە و خراپەك ــیارێتیی چاك ــن و بەرپرس ــتنیدا نەبی ــە داڕش ل

ئەســتۆ نەگریــن، ناتوانیــن بــە خەڵــك بڵێیــن ئــەوە بكــەو و ئــەوە 

ــەوەی خەڵكــی  ــان كــردوە ل ــەاڵم ئێمــە قســە و بەرگری ــە، ب مەك

كوردســتان مافــی خۆیه تــی ســەربەخۆ بێــت، مافــی خۆیەتــی 

ــان  ــكات. تێبینی ــاری ب ــۆی دی ــی خ ــدا چارەنووس ــە ڕیفراندۆم ل

ــوو  ــەكان هەم ــوو، الیەن ــراو ب ــە دیاریك ــەو ڕیفراندۆم ــەر ئ ــە س ل

ڕاگەیاندنیــان داوە، بــەاڵم دوای كۆتاییهاتنــی 16ـــی ئۆكتۆبــەر 

ــوو  ــەوە ب ــی ئ ــەداوە، هۆكارەكەیش ــی ن ــك ڕاگەیاندن ــچ الیەنێ هی

ــك،  ــە بەردەمــی خەڵ ــك دەخات ــك الیەنێكــی سیاســی تاكتیكێ كاتێ

دەبێــت بەرپرســیارێتیی چاكــە و خراپــەی ئــەو تاكتیكــه  لــە ئەســتۆ 

ــن  ــن بتوانی ــك نەبووی ــە الیەنێ ــەوەی ئێم ــی ئ ــە دەلیل ــت، ب بگرێ

ــن. ــە ئەســتۆ بگری ــە ل ــەو تاكتیك بەرپرســیارێتیی ئ

* كــێ  دەبێــت ئــەوە لــە ئەســتۆ بگرێــت، مەبەســتت 
پارتــی دیموكراتــی كوردســتانە؟ 

ــتانی و  ــی نیش ــتم یەكێتی ــا: مەبەس ــان پەن حەســەن ڕەحم
پارتــی دیموكــرات و هه مــوو حیزبەكانــی باشــوورە، ئەوانــەی 

ــە  ــەدا ب ــەو بابەت ــە ل ــك. ئێم ــی خەڵ ــە هاندان ــوون ل ــرس ب بەرپ

ڕوانگەیەكــی ڕەخنەگرانــەوە قســەمان كــردوە، بەرگریــان كــردوە 

وەك مافێكــی دیموكراتیــك و رسوشــتیی خەڵكــی كوردســتان، نــەك 

هەم سیاسەتی ناشەفافی 

بەرپرسانی هەرێمی كوردستان 

و هه م دروستكردنی سیاسەت 

لە سەر ترس و نیگەرانی، نە 

گوتنی ڕاستییەكان بە خەڵكی 

كوردستان ئەو هۆكارانە 

بوو ئه م بارودۆخەی هێنایە 

پێشەوە
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تەنیــا لــە ڕیفرانــدۆم، بەڵكــوو لــە پێكهێنانــی دەوڵەتــی ســەربەخۆ. 

ئــەوە سیاســەتی ئســوڵی ئێمەیــە ســەبارەت بــە هــەر پارچەیــەك 

لــە هەرێمــی كوردســتان. پێــان وابــوە بــە ئاڕاســتەی ئــەو هەمــوو 

ــە  ــە، ب ــە خەڵكــی كوردســتان هەی ــەر ب ــە بەرانب ــە دەرەكیی دوژمن

ــتان  ــی كوردس ــۆی حیزبەكان ــە ناوخ ــانەی ل ــەو كێش ــتەی ئ ئاڕاس

هەیــە، بــە ئاڕاســتەی ئــەوەی خەڵكــی كوردســتان ئامــادە نەكــراوە 

ــی  ــە و ئیمكانیات ــە بودج ــاڵە ل ــد س ــە، چەن ــەو كارە گرینگ ــۆ ئ ب

بــڕراوە، بۆیــە زوو بــوو بــۆ ئه نحامدانــی ڕیفرانــدۆم. ئــەوەی 

دەگوتــرا هەمــووی ســەرزارەكی بــوو، هیــچ بەڵێــن و نوورساوێــك 

لــە بەردەســتدا نەبــوو بــۆ ئــەوەی بچێتــە بــواری جێبەجێكردنــەوە، 

ــی  ــتی الیەنەكان ــەڵ هەڵوێس ــوو لەگ ــاواز ب ــە جی ــتی ئێم هەڵوێس

تــر.

ئــەوەی  هــۆی  بوەتــە  ڕیفرانــدۆم  ئایــا  بــەوەى  ســەبارەت   

ئــەم بارودۆخــە بێتــە پێشــەوە؟ بــە بــاوەڕی مــن ڕیفرانــدۆم 

ــەعبی  ــدی ش ــەو ڕۆژەوەی حەش ــت. ل ــش خس ــەی پێ بارودۆخەک

ــت  ــرە دروس ــداران لێ ــوپای پاس ــان: س ــە گومت ــوە، ئێم ــت ب دروس

بــوە، ئەمــە مەترســییەكە لــە ســەر خەڵكــی كوردســتان و بــۆ 

دواڕۆژی ئــەم خەباتــە دروســت بــوە، پێــان وابــوو ئەمــە خەتــی 

ئیســالمییە، حزبولــای لــە لوبنــان دروســت كــرد، هێزێكــی لــە نــاو 

ئەرتەشــێكی تــردا دروســت كــردوە. گومتــان ئەمــە ئــەو مەترســییە 

گەورەیەیــە ڕووبــەڕووی خەڵكــی كوردســتان دەبێتــەوە. ڕیفراندۆم 

پڕۆســەكەی پێــش خســت، ئەگــەر نــا بۆچــی ئــەو كاتــەی هێرشــیان 

كــرد بــۆ موســڵ و حەویجەیــان هێشــتەوە؟ هێشــتنەوەی حەویجــە 

وەك شــارێك لــە پەنــای كەركووكــدا دەقیقــەن پڕۆژەیــەك بــوو بــۆ 

ئــەوەی ئــەو هێــزەی هێنایــە ئــەوێ ، لەوێــوە هێرشــی پــێ بــكات 

بــۆ كەركــووك، ئەگــەر ڕیفرانــدۆم نەكرایــە، ئــەوان ئاڕاســتەی 

ــەاڵم  ــە، ب ــوو بیانكردای ــوو، پێدەچ ــتەوە نەدەب ــە دەس ــان ب ئەوەی

بــەو شــێوەیە و بــەو بەهانەیــەی دەســتیان كــەوت كــە ڕیفرانــدۆم 

ــوو  ــراق. دەب ــە خاكــی عێ ــەوەی بەشــێك ل ــە هــۆى جیاكردن دەبێت

هێزەکانــی  و  دەرەوە  دونیــای  و  عێــراق  خەڵكــی  کات  ئــەو 

ــن. ــێ بهێن ــاوەڕ پ ــان ب هاوپەیان

* ئێــوە ڕاگەیاندنێكتــان لەگــەڵ حیزبــی دیموكراتــی 
كوردســتانی ئێرانــی هاوپەیمانیشــتان داوە، نــەك 
ئــەوە، زیاتــر لــە ڕاگەیاندنێكتــان داوە، حەســەن 
ــا گوتــی: »بەیاننامەمــان دەرنەكــردوە  ڕەحمــان پەن
ــتی  ــی كۆمۆنیس ــتانی حیزب ــراوی كوردس وەك ڕێكخ
كــە  ئــەوان  وایــە  پێــت  )كۆمەڵــە(«،  ئێــران 

ڕاگەیانراوێكیــان دەرنەكــردوە، لــە بڕوانەبــوون بــە 
ــە  ــتیان ب ــود هەس ــوە، یاخ ــدۆم ب مەســەلەی ڕیفران
مەترســیيەكان دەكــرد، ئەگــەر حیزبــی كۆمۆنیســت 
هەســت بــە مەترســییەكان دەكات، ئێــوە بۆچی وەك 
ــییە  ــەو مەترس ــت ب ــان هەس دوو حیزبــی هاوپەیم
دەردەكــەن،  بەیاننامەیــەك  لــە  زیاتــر  و  ناكــەن 
ــوون،  ــق نەب ــی كۆمۆنیســت دەقی ــی وەك حیزب بۆچ

ــەدا؟  ــتتان ن ــی دروس تەشخیس
ــە  ــوورساو چ ب ــە ن ــتەكە چ ب ــار: هەڵوێس ــای ئازەرب عەبدول
لێدوانــی ڕابەرانــی سیاســی لــە الیــەن كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕ و 

حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران و الیەنەكانــی تریــش هەمــووی یــەك 

ئاڕاســتەی هەبــوە، ئەویــش ئــەوە بــوو خەڵكــی كوردســتان مافــی 

ــاری  ــۆی دی ــتی خ ــە دەس ــۆی ب ــی خ ــی، چارەنووس ڕەوای خۆیەت

بــكات وەك ڕەزای كەعبــی گوتــی: »ڕیفرانــدۆم دیموكراتیریــن 

ــە«. ــداریكردنی خەڵك ــی بەش مۆدێل

ــە  ــە ل ــەم ڕاگەیاندن ــی ئ ــەداوە، ڕۆح ــان ن ــە ڕاگەیاندنی ــەوان ك ئ

ــە  ــوە، ئێم ــەر هەب ــتیوانی ه ــە پش ــەبارەت ب ــتەكانیان س هەڵوێس

خــەت و نیشــانێكان نەكێشــاوە، نەمــان گوتــوە باشــوور ئــاوا 

بــكات و باكــوور ئــاوا بــكات، بەڵکــوو گوتوومانــە ئــەوە مافێكــی 

ڕەوای خەڵكــی كوردســتانە ئیــرادەی خۆیانــە و چارەنووســی خۆیان 

ــاری  ــوە تاوانب ــەركەوتوو نەب ــە س ــدۆم ك ــەن. ڕیفران ــاری دەك دی

ــەی داوە،  ــە ئاڕاســتەی هەڵ ــە، ك ــارزاىن نیي ســەرەكی مەســعوود ب

بەڵــێ  دەبێــت ڕەخنــەی لــێ بگیررێــت، بــەاڵم تاوانبــاری ســەرەكی 

ــان  ــی تری ــورد و گەالن ــی ك ــااڵنێكە گەل ــە س ــوردە، ك ــی ک دوژمنان

ــەدا هێشــتوەتەوە. ــێ  مافیی ــی و ب ــەم مەینەت ل

ــە، ناكرێــت هــەر  ــەوە بۆچوونێكــی دروســت نیی * ئ
كاتێــك پێــت خــۆش بــوو ڕیفرانــدۆم بكەیــت و گــوێ  
ــتی  ــش شكس ــت، کاتێکی ــییەكانی نەگری ــە مەترس ل
ــیت و داوای  ــۆت دابنیش ــی خ ــە ماڵ ــڕۆی ل ــوارد ب خ

ــت؟  ــك نەدەی ــت و وتارێ ــووردن نەکەی لێب
پرســەیان  ئــەم  كەســانەی  ئــەو  ئازەربــار:  عەبدولــای 
ــك  ــەن، یەكێ ــوڵ نەك ــەی قب ــت دەرئەنجامەك ــۆ، نابێ ــتوەتە گ خس

حیزبێــك  كەمڕەنگــر،  یەكێــك  دیــارە،  نەخشــی  پڕڕەنگــر 

حیزبێــك  كــردوە،  بەشــداریی  حیزبێــك  نەكــردوە،  بەشــداریی 

زۆرتــر و یەکێكــی تــر كەمــر. فاكتــەرەکاىن وەک گــوێ نەگرتنــان 

لــە ئەمەریــكا، 50 ســاڵە خەڵــك ئیهانــەی ئەمەریــكا دەكات، 

ــتان  ــاردی و ئەفعانس ــدەر عەب ــەدا؟ حەی ــزا ن ــری س ــەىس ت ــۆ ک ب
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وەاڵمــى ئەمریکایــان نەدایــەوە، بــەاڵم کاتێــک كــورد قســیەكی بــە 

ــەم  ــردوە. ئ ــێ ك ــتی ت ــوە و پش ــاڵ ب ــی ت ــوت، خوێن ــكا گ ئەمەری

فاكتەرانــە كورمتــاوەن و لەگەڵیانــدا نیــم، پێــم وایــە ئەمەریكایــش 

ــتگیری  ــدا پش ــەی خۆی ــە جێگ ــوور ل ــی باش ــتی كوردان وەك دۆس

ــە  ــت ل ــە نابێ ــە ك ــەرەكییەكە دوژمن ــۆكارە س ــەاڵم ه ــردن، ب نەك

ــا و ئێــران بێجگــە لــە ســووریا کــە  بیــری بكەیــن. عێــراق و تورکی

ــرد و  ــوومیان ك ــی ش ــە ڕێكەوتنێك ــۆى هەی ــەى ناوخ ــۆى کێش خ

ــۆش  ــان فەرام ــوان خۆیانی ــی نێ ــرد. دوژمنایەتی ــەرج ك ــان خ پارەی

ــورد.  ــە دژى ک ــالن ل ــاىن پ ــۆ دان ــز ب ــەك مێ ــە ســەر ی ــرد و چوون ك

ئــەوەى بــوە هــۆى ســەرنەكەوتنی ڕیفرانــدۆم نــە بــە پلــەى یەکــەم 

ــە،  ــی دەرەكیی ــتتێكردنی دەوڵەتان ــە پش ــوردە، ن ــی ك نایەكگرتووی

ــورد  ــەوەی ك ــە ســەر ئ ــوردە ل ــی ك ــوو ســووربوونی دوژمنان بەڵك

بــە مافەكانــی خــۆی نــەگات، ئــەوە فاكتــەرە ســەرەكییەکەیە. دواتر 

بــە پلــەی دوو، ســێ  فاكتــەری تــر هەیــە وەک خــراپ خوێندنــەوە 

و نەگونجــاوى كاىت ئەنجامــداىن ڕیفرانــدۆم یــان هــەر شــتێكی 

تــر. لێــرەدا مــن كوردانــی خۆرهــەاڵت بــە تاوانبــار نازانــم، لەبــەر 

ــوون،  ــەدا نەب ــتی ئێم ــەر دەس ــە ب ــەکان ل ــا و زانیاریی ــەوەی دات ئ

ئێمــە یــەك ئەركــان جێبەجــێ  كــردوە و گوتوومــان: خەڵكــی 

ــن،  ــدا زاڵ ب ــرادەی خۆیان ــەر ئی ــە س ــە ب ــی خۆیان ــتان ماف كوردس

ــن. ــیان نی ــتەیش پەش ــەو هەڵوێس ل

* لــە عەبدولــای ئازەرباری حیزبی هاوپەیمانیشــتانم 
پرســی، ئێــوە ڕاگەیەنراوێكیشــتان بــە یەكــەوە داوە، 
ــە  بــەاڵم ڕاگەیەنراوێكــی تایبەتترتــان داوە، ئێــوە ل
ــە:  ــەو جۆرەی ــە ب ــی ڕایەگەنراوەك 1996/9/4 كۆتایی
ــۆی  ــە ه ــران ب ــتانی ئێ ــی كوردس ــی دیموكرات »حزب
بــۆ  گشتپرســی  ســەركەوتوانەی  بەڕێوەچوونــی 
ــی  ــتان پیرۆزبای ــووری كوردس ــە باش ــەربەخۆیی ل س
لــە ســەركردایەتیی كــورد، خوشــك و براكانمــان 
سیاســیيەكان  هێــزە  كوردســتان،  باشــووری  لــە 
لــە  كــورد  نەتــەوەی  ڕۆڵەكانــی  ســەرجەم  و 
هەمــوو پارچەكانــی كوردســتان، دونیــا دەكات و 
ئاواتەخــوازە ئــەم هەنــگاوە ســەرەتای كۆتاییهاتــن 
ــتانی  ــی كوردس ــج و ئازارەكان ــی و ڕەن ــە نەهامەت ب
ــەركردایەتیی  ــە س ــان ل ــت«، پیرۆزباییت ــوور بێ باش
چــی  ئێســتا  كێیــە؟  مەبەســتتان  كــردوە،  كــورد 
كــورد،  ســەركردایەتیی  بــە  ســەبارەت  دەڵێــن 
لەگــەڵ ئــەوەی ســەربەخۆییمان بــە دەســت نەهێنــا 

جێناكۆكەكانیشــمان  ناوچــە  زۆرى  بەشــێكی  و 
لــە دەســت دا، ئــەوە كۆتاییــی نەهامەتیيــەكان 
نەبــوو، بگــرە نەهامەتییــەكان لێــرەوە دەســتیان 
چــۆن  گەشــبینەتان  بەیاننامــە  ئــەم  كــرد،  پــێ 
نووســیوە؟ دەفتــەری سیاســیی ئێــوە چــۆن ئــاوا بــەو 
گەشــبینییەوە ســەیری ڕووداوەكانــی كــردوە، ئێســتا 
بۆچــی هەڵوێســتێكی جدیترتــان نییــە لــە ســەر 
ئــەوەی بڵێــن: ئــەو هەمــوو داخــوازی و ئامــۆژگاری 
و تەكلیفەتــان لــێ كــرا ڕیفرانــدۆم نەكــەن، دەبــوو 
بەرگــری بكــەن نەتانكــرد، دەبــوو یەكگرتووتــر بــن 
نەتانكــرد. ئێســتا دەبێــت بڵێــن: ئــەو ڕاگەیاندنانەی 
ــارە،  ــوە دی ــبینی پێ ــە پێویســت گەش ــاد ل ــە زی ئێم
و  كێشــە  هەمــوو  ئــەو  دروســتبوونى  تەســەوری 

گرفتەمــان نەدەكــرد؟ 
كەریــم پەروێــزی: ئــەو ڕاگەیاندنەمــان لــەوەوە داوە كــە 
ســەربەخۆیی  بــە  دەنگیــان   )93%( لــە  كوردســتان  خەڵكــی 

داوە، دەنگیــان بــەوە داوە خۆیــان واڵتــی خۆیــان هەبێــت و 

ــدەن  ــگ ب ــک دەن ــە )%93( خەڵ ــە کاتێکــدا ل ــن. ل دەســەاڵتدار ب

ــژوو دادگاییــت  ــت، ڕەنگــە مێ ــە گەشــبینییەوە ســەیری نەكەی و ب

بــكات، بۆچــی ڕێــزت لــەو ڕێــژە زۆرەى دەنگــی گــەل نەگــرت، پێم 

وانییــە نەهامەتییــەكان لــە دوای ڕیفرانــدۆم و بەیاننامەكــەی ئێمــە 

دەســتی پــێ كردبێــت، نەهامەتییەكانــی باشــوور ســەردەمێكە 

دەســتیان پــێ كــردوە، لــە کاىت پەیانــی ســایكس بیكــۆەوە، 

ــیعەوە  ــوننە و ش ــی س ــە عەرەب ــە زۆر ب ــان ب ــەى كوردی ــەو کات ئ

لكانــد، ئێســتایش بــە زۆر و بــە چــەك بــە یەكــەوە دەیلكێنــن. تــا 

ــێ  ــان پ ــە كۆتایی ــەو نەهامەتییان ــت، ئ ــی ڕیشــەیی نەدرێ بڕیارێك

نایــەت، جــا بــە ڕیفرانــدۆم بێــت یاخــود هــەر شــتێكی تــر. دوای 

16ـــى ئۆكتۆبــەر خاكــی كوردســتان بەشــێكی زۆری كەوتە دەســتی 

حەشــدی شــەعبی و ســوپای پاســدارانی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران، 

بۆچــی وەك حیزبــی دیموكــرات نەهاتیــن ئیهانــەی ئــەم حیزبانــە 

بكەیــن، پێــم وانییــە لــە كاتێكــی وادا كــە بەشــێكی نەتەوەكەمــان 

كەوتوەتــە ژێــر هەڕەشــەی دوژمنانــەوە، ئێمەیــش بێیــن هەڕەشــە 

ــن؟  بکەی

پێتــان  كــوێ ،  هاتوەتــە  پاســداران  ســوپای   *
وانییــە ئێــوە كەوتوونەتــە ژێــر كاریگەریــی ئــەو 
ــوان  ــە نێ جەمســەرگیرییەی باشــووری كوردســتان ل
یەكێتــی و پارتــی پێــك هاتــوە لــە كاریگەریــی 
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ــی  ــە الیەك ــا، ل ــران و توركی ــاری ئیســامیی ئێ كۆم
تــرەوە ئێمــە ئــاگاداری لێدوانەكانــی )حەمــە نەزیــف 
قــادری( ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی ئێــوە بوویــن، 
كــە زیــاد لــە پێویســت ڕیكامــی بــۆ ئــەوە دەكــرد، 
ســوپای پاســداران خەریكــە دەگەنــە كۆیــە، دوا جــار 
ــەوە حەشــدی  ــە، ئ ــی نیی ــچ بناغەیەک ــەوت هی دەرك
ــی  ــان داوە، بۆچ ــەو ناوچانەی ــاری ئ ــەعبین پەالم ش
و  یەكێتــی  كاریگەریــی  ژێــر  كەوتوونەتــە  ئێــوە 
پارتــی و پشــتگیریی سیاســەتێك دەكــەن كــە پارتــی 
دیموكراتــی كوردســتان ڕەواجــی بــۆ پەیــدا دەكات، 
ســەركردەیەکی حیزبەكانــی كوردســتانی ئێــران بــە 
ــەم نێوەنــدەدا  منــی گــوت: ئەوەنــدەی ئەمەریــكا ل
ڕۆڵــی هەبــوە و پیانگێــڕی ســەرەكییە، ئەوەنــدە 
بۆچــی  ئێــوە  نەبــوە،  ڕۆڵیــان  توركیــا  و  ئێــران 

ــەوە؟ ــارە دەكەن ــەوە دووب ــە ئ هەمیش
ــە  ــنوورێك ل ــان داوە س ــە هەوڵ ــزی: هەمیش ــم پەروێ كەری
نێــوان ئێمــە و ئــەو حیزبانــەدا ڕا بگریــن كــە دەســتتێوەردان 

ــەی  ــەو حیزبان ــەن. ئ ــان دەك ــەكانی نێوانی ــەكان و كێش ــە حیزب ل

ــان  ــتی خۆم ــە دۆس ــەن ب ــات دەك ــتان خەب ــووری كوردس ــە باش ل

ــوپای  ــەوەى س ــەبارەت ب ــن. س ــان دەزانی ــی خۆمانی و هاوپەیان

پاســداران چەنــد بوونــی لــە ڕووداوەكانــدا هەبــوە، پێویســت 

بــە قســە و لێــدواىن كــورد نــاكات، ئەوەتــا فەرماندەكانــی ســوپای 

كوردســتان  ناهێڵیــن  بــەوەى،  كــردوە  هەڕەشــەيان  پاســداران 

ســەربەخۆ ببێــت و ئەگــەر بیانەوێــت ئیســڕائیلێكی تــر دروســت 

بكــەن، ڕێگرییــان لــێ دەكەیــن و فیتنەكەیــان لــێ تێــك دەدەیــن، 

لــە مــاوەی ڕابــردودا ڕایــان گەیانــد، فیتنەكەمــان تێكــدا و پێشــان 

ــە  ــەوە ل ــە بەڵگ ــتانە ب ــەو ش ــوو ئ ــرت، هەم ــەربەخۆیی گ ــە س ب

ــەوە  ــەی ئ ــەر بناغ ــە س ــە ل ــراوە. ئێم ــاس ك ــدا ب ڕاگەیانراوەکانیش

ــە  ــن ل ــك بكەی ــچ حیزبێ ــی هی ــن الیەنگری ــن، نایەی ــە دەكەی قس

ــەو بەشــەدا  ــە و ل ــە نیي ــەوە كاری ئێم ــە ئ ــر، چونک ــەوی ت دژی ئ

دەســتتێوەردان ناكەیــن. تەنهــا دەتوانیــن بــە حیزبەكانــی باشــوور 

بڵێیــن ئــەو كێشــانەی هەیانــە لــە ڕێگــەی گفتوگــۆوە چارەســەری 

بكــەن. 

ــە  ــتان ک ــى کوردس ــى دیموکرات ــە حیزب ــۆ نموون *ب
تەنهــا )500(م لــە ئێــوەوە دوورە، ڕاگەیاندنــى لــەو 
شــێوەیەى نــەداوە، واتــا ڕۆژى هێرشــەکانى حەشــدى 
ــان،  ــەق بینیم ــى تەقت ــەر ناوچەکان ــۆ س ــەعبى ب ش

قادری(مــان  نەزیــف  )حەمــە  بۆچوونــى  تەنهــا 
بیســت تــا ئەوەنــدەى بۆچوونــى حیزبــى دیموکــرات 
ــوو،  ــە نەب ــەو بۆچوون ــەوە ئ ــەو بارەی ــتان ل کوردس
بۆچــى بۆچوونەکانتــان ئەوەنــدە لــە یــەک جیــاوازن؟

ــوپاى  ــە س ــەداوە ک ــان ن ــە ڕاگەیاندمن ــزى: ئێم ــم پەروێ کەری
ــزب و الیەنێکــى  ــە ســەرمان، هــەر حی پاســداران هێرشــی کردوەت

ــاری دەکات،  ــۆى دی ــەىت خ ــۆن سیاس ــەوەى چ ــازادە ل ــیى ئ سیاس

ئێمەیــش ئازادیــن، ئــەو ئازادییــەى خۆمــان نادەیــن بــە کەســێکی 

تــر وەک ئــەوەى بێیــن لــە چوارچێــوەى حیزبێکــی تــردا سیاســەىت 

ــن. ــاری بکەی خۆمــان دی

* هەســت ناکەیت هێزەکانى خۆرهەاڵتى کوردســتان 
ــوور  ــى باش ــى هێزەکان ــر کاریگەری ــە ژێ کەوتوونەت
یــان ئــەو جەمســەرگیرییەى هەیــە، کەریــم پەروێــزى 
بەڕوونــى وەاڵمــی منــى نەدایــەوە، واتــا قســەکە 
ــى  ــر کاریگەری ــە ژێ ــەوان نەچوونەت ــە ئ ــە ک ئەوەی
ئــەو جەمســەرگیرییەى نێــوان یەکێتــى و پارتــى، 
یــان ئێــران و تورکیــا، بــەاڵم ئێــوە خۆتــان شــایەتى 
ئــەوە بــوون کــە ڕۆژى پەالماردانى هێرشــى حەشــدى 
شــەعبى بــۆ ســەر ناوچەکانــى تەقتــەق، حەمەنەزیــف 
پاســدارانە  ســوپاى  ئــەوە  گەیانــد:  ڕای  قــادرى 
دەیەوێــت بێتــە ســەر بارەگاکانــى ئێمــە، هەروەهــا 
ڕووبەڕووبوونــەوە،  بــۆ  ئامادەیــن  ئێمــە  گوتــى 
خێــرە حیزبــى دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران ئــەم 
ڕاگەیاندنەیــان داوە و کەناڵێکــی نزیــک لە حیزبێکى 
سیاســى لــە باشــوورى کوردســتان ئامادەیــە لــەوێ؟ 
دەڵێــت  کوردســتان  دیموکراتــى  حیزبــى  کەچــى 
نەخێــر ئێمــە ئــاگادار نييــن، مەبەســتم ئەوەیــە 
ــى  ــر کاریگەری ــە ژێ ــان نەکەوتوونەت ــێکى زۆرت بەش
ئــەو جەمســەرگیرییەى لــە باشــوورى کوردســتان 
هەیــە، پێتــان وایــە تــا چەنــد قازانــج بــە پڕۆســەى 
سیاســى لــە باشــوور تەنانــەت بــە خۆشــتان دەکات؟

جەعفــەر ئەمینــزادە: پێــم وایــە هیــچ حیزبێکــی خۆرهــەاڵت 
نابێــت بکەوێتــە جەمســەرگیرییەوە لەبــەر ئــەوەى ئــەوە بــە 

ــتێکم  ــن ش ــە. م ــش نیی ــەکاىن خۆرهەاڵتی ــورد و حیزب ــى ک قازانج

لــە قســەکاىن ئــەودا نەبینــى کــە ئــەوان جەمســەرگیرییان کــردوە، 

بــەاڵم پێــم وایــە دەکرێــت میدیــاکاىن یەکێتییــش بچێــت قســەیان 

لەگــەڵ بــکات لــە ســەر ئــەو ڕووداوانــە. پێــم وایــە لــەم بابەتــەدا 
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میدیــاکاىن یەکێتــی لەگــەڵ کــوردى خۆرهەاڵتــدا ناچاالکــە، ڕادیــۆى 

ــە  ــۆن ب ــا تەلەفیزی ــدە تەنه ــەر چەن ــم، ه ــتان ناڵێ ــەىل کوردس گ

میدیــا نازانــم، بــەاڵم خەڵکــى ئێمــە لــەم بارودۆخــەدا زۆرتــر 

تەماشــاى تەلەفیزیــۆن دەکــەن. ئەگــەر بــاىس ئــەو بارودۆخــە 

بکەیــن کــە دروســت بــوە، پێــم وایــە کــوردى باشــوور و کــوردى 

بەشــەکاىن تــر ڕۆڵــى ئەمریکایــان بــە هەنــد وەرنەگرتــوە، ئەمریــکا 

ــزى  ــى بەهێ ــکا عێراقێک ــە ئەمری ــوو، چونک ــەرەکیی هەب ــى س ڕۆڵ

ــگ  ــووک هەماهەن ــى کەرک ــە گرتن ــران ل ــکا و ئێ ــت. ئەمری دەوێ

بــوون، ئەمریــکا و ئێــران ئەگــەر بەرژەوەندییــان لــە ئەفغانســتان 

هەبووبێــت، هاوکاریــى یەکیــان کــردوە. ڕوونــە بەرژەوەندیــى 

ئەمریــکا و ئێــران لــە کەرکــووک یــەک بــوە، بــەاڵم ئەمریــکا 

لــە  ناتوانێــت  نەمێنێــت.  کەرکــووک  لــە  ئێــران  دەیەوێــت 

شــەرایەتێکی وادا پشــتى کــورد بگرێــت، چونکــە گــەر عێــراق 

الواز بــکات، ئــەو کات عێــراق بــەرەو ئێــران دەچێــت، هــەر وەک 

چــۆن لــە ســووریا لــە دەســتى دەرچــوو، لــە عێراقیــش لــە دەســتى 

ــوور  ــەاڵت و باش ــوردی خۆره ــەی ک ــەوە زۆرب ــە داخ ــت. ب دەچێ

ــان  ــورد پیش ــە ک ــەر ب ــکا بەرانب ــەىت ئەمری ــەمپاتیک سیاس زۆر س

ــەن،  ــکا بک ــى ئەمری ــم دوژمنایەتی ــە، ناڵێ ــش هەڵەی دەدەن ئەوەی

بــەاڵم دەبێــت بزانرێــت ئەمریــکا ســەرقاڵی چییــە لــە ناوچەکــەدا؟ 

مــن بــە خەڵکــى کــورد دەڵێــم ئەمریــکا دۆســتى کــورد نییــە بــە 

هەمــوو پارچەکانییــەوە. مــن نیگــەراىن خۆرئــاوام، بەشــار ئەســەد 

دەبێــت  ببێــت،  دروســت  خۆبەڕێوەبــەرى  مەحاڵــە  دەڵێــت: 

ــەن. ــی دەك ــن چ ــان بزان ــاوا خۆی ــوردى خۆرئ ک

*بۆچــى نیگــەراىن لــە قســەکاىن بەشــار ئەســەد کــە دەڵێــت، 

ــەو  ــت ل ــەران نی ــۆ نیگ ــە؟ ب ــى چیی ــە و کۆنفیدڕاڵ ــى چیی فیدراڵ

سیاســەتانەى پــارىت دیموکــراىت کوردســتان لە2011ـــەوە گرتوویەتــە 

بــەر بەرانبــەر بــە خۆرئــاوا، خەنــدەق لــێ دەدات.... )ئەنەکەســە(

ی دروســت کــردوە و ئێســتا )ئەنەکەســە( پشــتگیرى لــە سیاســەىت 

لــە سیاســەتەکاىن خۆرئــاوا وەردەدات،  پــارىت دەکات، دەســت 

بۆچــى نیگــەراىن ئــەوە نیــت؟ بۆچــى نیگــەراىن قســەیەکى بەشــار 

ــە؟  ــار نیی ــەى دی ــتا ئاکامەک ــەىت و هێش ــە کردووی ــەدیت ک ئەس

نەبێــت  وا  پێــت  ئەوەیشــم،  نیگــەراىن  ئەمینــزادە:   جەعفــەر 

هەرگیــز پشــتگیریى ئــەوەم کردبێــت کــە کــوردى پارچەیــەک 

دژى پارچەیەکــی تــر بــە کار بهێنــن، لــە کاىت خۆیــدا لێــداىن 

خەندەقــم پــێ نــاڕەوا بــوە و ئیدانــە کــراوە. بەشــار ئەســەد ئێســتا 

کــە بەشــێکى زۆرى لــە خاکەکــەى گیراوەتــەوە ڕەنگدانــەوەى لــە 

ــەک  ــە، ن ــش هەی ــە خۆرئاوای ــیى ل ــتا مەترس ــە. ئێس ــووریا هەی س

تەنهــا لــە خۆرهــەاڵت، پێویســتە لەمــەو دوا بزانیــن تورکیــا دێــت 

بــۆ خۆرهــەاڵت، نابێــت کــوردى خۆرهــەاڵت بــن بــە ئامڕازێــک بــۆ 

شــەڕى پەکەکــە. بــە ڕاى مــن وەک چــۆن ئــەوان بــۆ بەرژەوەندیــى 

خۆیــان یەکیــان گــرت کــە کەرکــووک لــە دەســت کــورد دەربهێنــن، 

پێویســتە لــەم شکســتەدا، کــورد بــە تایبــەت لــە باشــوور یەکڕیزیى 

ــگارى  ــەوەى بەرەن ــۆ ئ ــر، ب ــەڵ بەشــەکاىن ت ــت لەگ خــۆى بپارێزێ

ئــەو بارودۆخــە ببێتــەوە کــە دەوڵەتــاىن داگیرکــەرى ئێــران و 

تورکیــا و لــە ســەرووى هەموویشــیانەوە ئەمریــکا دروســتیان 

ــەو  ــزى ب ــکات، یەکڕی ــزى ب ــورد داواى یەکڕی ــت ک ــردوە. دەبێ ک

مانایــە نییــە کاتــێ تورکیــا داواى لــێ کردیــن شــەڕى پەکەکــە 

ــدەق  ــە خەن ــوو ک ــەوەى پێش ــن وەک ئ ــى بکەی ــە گوێ ــن، ب بکەی

لــێ درا، بــە هیــچ شــێوەیەک نابێــت دووبــارە ببێتــەوە. پێــم وایــە 

ــێک  ــەر کەس ــتایەىت ه ــەىت دۆس ــارەزووى خۆی ــوور ئ ــوردى باش ک

ــت  ــەر دۆس ــا س ــە ت ــن، ئەمان ــەوە بزان ــت ئ ــەاڵم دەبێ دەکات، ب

نییــن. دەبــوو کوردیــش وەک ئەمریــکا بەرژەوەندیــى خــۆى لێــک 

بدایەتــەوە و ســوودى وەربگرتایــە، ئــەو ماوەیــەى شــەڕى داعشــی 

ــە. ــز بکردای ــردوە، خــۆى بەهێ ک

*لەبــەر ئــەوەى تەلەڤزیۆنــى یەکێتــى چاوپێکەوتــن 

من ئەمەریكا بە دۆستی كورد 

نازانم، پێم وایە ئەمەریكا بۆ 

بەرژەوەندییەكانی خۆی هەوڵ 

دەدات. خەڵكی كوردستان 

دەبێت جۆرێكی تر سیاسەتی 

بكردایە لە ڕابردوودا، لە 

داهاتوویشدا دەبێت جۆرێكی تر 

سیاسەت بكات
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لەگــەڵ بەڕێزتــان نــاکات، ڕەوایــە تۆ لــە تەلەڤزیۆنى 
ــە  ــەت ب ــە خزم ــت ک ــدوان بدەی ــک لێ ــى هەندێ پارت
دۆخــى باشــوورى کوردســتان ناکــەن؟ ئــەوە نابێتــە 
ئاڕاســتەیەکى سیاســیى خــراپ  هــۆى پشــێوى و 
ناگرێتــە بــەر؟ کاتێــک ســوپاى تورکیــا بێــت، ســوپاى 
ئێــران و عێــراق بــۆ نایــەن؟ کاتێــک خــۆت بــارەگاى 
ســەربازى و دەزگاکانــى میــت لە ناوچەکانــى بەروارى 
ــەوە، بێگومــان ئێرانیــش  ــر بکەیت ــااڵ و شــوێنی ت ب
دەیەوێــت پێکهاتــە و نفــوزى هەبێــت. دەکرێــت 
ــت،  ــژاک( بڵێ ــان )پ ــتان ی ــى کوردس ــى کرێکاران پارت
ــى  ــى دیموکرات ــوە، حیزب ــا هات ــەوە ســوپاى تورکی ئ
ــەرى سیاســییەوە  ــە زارى دەفت ــران ل کوردســتانى ئێ
ــە ســەرە و ســوپاى پاســداران  ــت مەترســیمان ل بڵێ
ــەو  ــە خزمــەت ب ــە دێــت، ئەوان ــەرەو کۆی خەریکــە ب
ــەر  ــى ئۆکتۆب ــە 16ـ ــار ل ــە دوا ج ــەن ک ــە دەک دۆخ

داوە؟ ڕووی 
ــتان  ــوورى کوردس ــە باش ــەوە ل ــەرى: بەداخ ــمان جەعف عوس
لــە  دیــارە.  کــە زۆر  ڕاگەیانــدن هەیــە  لــە  جەمســەرگیرییەک 

ــەىل  ــەڕووى گ ــت ڕووب ــک ش ــە کۆمەڵێ ــتیاردا ک ــى زۆر هەس کاتێک

کوردســتان دەبێتــەوە، ڕاگەیاندنــەکان ڕۆڵــی پۆزەتیڤیــان تێیــدا نییــە 

و نەگەتیڤانــە هەڵســوکەوت دەکــەن. وەک دەزانیــن ڕاگەیاندنــەکان 

ــرادەى  ــای ئی ــە وێن ــەربەخۆمان نیی ــدىن س ــراون، ڕاگەیان ــەش ک داب

ــدراوى  ــتان گرێ ــوورى کوردس ــى باش ــەر میدیایەک ــکات، ه ــۆى ب خ

ــی  ــى 16ـ ــە بەیانی ــن ل ــە دەبینی ــەر ئەوەی الیەنێکــى سیاســییە، لەب

ئۆکتۆبــەرەوە بــە شــێوەیەک کەشــێکى ژەهــراوى لــە ڕاگەیاندنــەکاىن 

باشــوورى کوردســتان هاتوەتــە کایــەوە، کــە زۆر جێــگاى نیگەرانییــە، 

ــورد  ــرد ک ــان دەک ــەزاى مەجازی ــاى ف ــک تەماش ــە کاتێ ــۆ منوون ب

دابــەش ببــوو، کــە تــا ئێســتایش هــەر بەردەوامــە، تــا ئیســتا کــوردى 

خۆرهــەاڵت لــە فــەزاى مەجــازى بــە تایبــەت لــە فەیســبوک دابــەش 

ــە چــڕى و  ــەم دوو ئاڕاســتەیەدا: الیەنێــک زۆر ب ــە ســەر ئ کــراوە ب

بــە ئاشــکرا لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەردا بــە هــۆکاری شکســت دەزانێــت، 

ــەوە  ــن ئ ــووىن م ــە بۆچ ــت، ب ــتە دادەنێ ــە فریش ــر ب ــی ت الیەنێک

زەرەر بــۆ کــورد هەیــە. بەداخــەوە شــتێکى تــازە نییــە، لــە باکــوور 

ــى  ــە دامێن ــە بەاڵیەک ــە. ئەم ــەر وای ــتانیش ه ــاواى کوردس و خۆرئ

ــوور و  ــە باش ــەت ل ــە تایب ــوە ب ــوردى گرت ــیى ک ــەوەى سیاس بزووتن

باڵــی بــە ســەر پارچــەکاىن تــردا کێشــاوە. دەبێــت لــە ســەر بابەتەکــە 

ــتیارە.  ــە زۆر هەس ــت، قۆناغەک ــەوە بکرێ ــە وردی لێکۆڵین ب

* پێت وایە )حدكا( پەلەی كرد لەو بۆچوونەدا؟ 
عوســمان جەعفــەرى: ڕاگەیانــدىن )حــدکا( ئامــاژەى بــەوە 
ــتیی  ــە پاڵپش ــداران ب ــوپاى پاس ــەعبى و س ــدى ش ــە حەش دا، گوای

و  دەچــن  شیواشــۆک  و  تەقتــەق  بــەرەو  شــەعبى  حەشــدى 

نزیکــى کەمپــى حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت بوونەتــەوە، بــەاڵم دواتــر 

ــەى  ــرات بەیاننام ــزىب دیموک ــت حی ــم وابێ ــە. پێ ــەوت وا نیی دەرک

ئاگادارکردنــەوە  وەک  گوتبێــت  شــتێکى  ئەگــەر  دەرنەکــرد، 

ــت وەک  ــەم، نابێ ــە قســە دەک ــۆى بابەتەک ــە ســەر ک ــن ل ــوە. م ب

ئــەو  کاریگەریــى  ژێــر  لــە  هێــزەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان 

دووبەرەکییــەدا بیــن کــە لــە نێــوان ڕاگەیاندنــەکاىن ئــەم پارچەیــە 

مبانەوێــت یــان نەمانەوێــت هەیــە، چونکــە زیــاىن زۆرى بــۆ کارى 

ــت. بەداخــەوە  ــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان دەبێ سیاســیى حیزب

بابەتەکــە وای لێهاتــوە ئەوەنــدەى کادیــرى حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵىت 

کوردســتان پەیوەســن بــەوەى کــێ لــەم پارچەیــە خیانەتــی کــردوە 

و کــێ باشــی کــردوە، خەڵکــى ئــەم پارچەیــە ئەوەنــدە پەیوەســت 

نیــن. کاتێــک تەماشــاى تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان دەکــەم، خەڵکــى 

باشــوور هەمــوو بابەتێــک بــە گاڵتــە وەردەگرێــت، بــەاڵم خەڵکــى 

ــت  ــەن وەک بڵێی ــوکەوت دەک ــێوەیەک هەڵس ــە ش ــەاڵت ب خۆره

پــارىت و یەکێتــى کێشــەى ســەرەکیى ئێمــەن. لــە کاىت هاتنــە 

پێشــەوەى بابەتێــک الوازییــەک لــە بزووتنــەوەى سیاســیى کــوردى 

ــە  ــش ب ــۆ باکووری ــت، ب ــت دەبێ ــتاندا دروس ــەاڵىت کوردس خۆره

ــێوەیە. ــان ش هەم

تــۆڕە  لــە  کەســێک  چەنــد  تەنهــا  بۆچــى   *
کۆمەاڵیەتییــەکان بــە بەرپرســیار دەبینیــت کــە 
لــە خۆرهەاڵتــەوە قســە دەکــەن؟ بۆچــى خۆتــان 
ســەرکردایەتیى  ئێــوە  نابینــن،  بەرپرســیار  بــە 
بۆچــى  چییــە؟  ڕۆڵتــان  دەکــەن،  خەڵکــە  ئــەو 
ــاش  ــەوە و ب ــیار ناکان ــە هۆش ــەو پارچەی ــى ئ خەڵک
ــەم  ــن ئ ــا بڵێ ــادەن؟ هەروەه ــان ن ــان نیش و خراپی
باشــەکەیە،  ئەمــە  بــوو  هەڵــە  بەیاننامەیەمــان 
ئێــوە ناتوانــن بــە یەکــەوە بەیانێکــى هاوبەشــتان 
ــى  ــار هەڵبژاردنەکان ــد ج ــە چەن ــۆ نموون ــت، ب هەبێ
خۆرهەاڵتــى کوردســتان و ئێــران بەڕێوەچــوە، هێــزە 
سیاســییەکان نەیانتوانیــوە بــە یەکــەوە ڕێگــرى 
دەربکــەن؟  هاوبــەش  بەیاننامەیەکــى  و  بکــەن 

ــە،  ــووىن حیزبەکان ــەوە بۆچ ــم ئ ــەرى: ناڵی ــمان جەعف  عوس
بەڵکــوو ئــەوە ڕاگەیاندنێکــى گەورەیــە کاریگەریــى لــە ســەر 
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خەڵــک هەیــە، کاتێــک لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان بــەو شــێوەیە 

ــى  ــە کەموکورتی ــە ب ــەوە ئەم ــت. بەدڵنیاییی ــوکەوت دەکرێ هەڵس

خۆمــاىن دەزانیــن کــە دەبێــت لــە کاىت لــەو شــێوەیەدا هەڵوێســتى 

یەکگرتوومــان هەبێــت، لە خۆشــی و ناخۆشــییەکاندا هەڵوێســتان 

هەبێــت. پێــش ڕیفرانــدۆم الیەنێکــى کــوردى ســەرداىن حیزبەکــەى 

ئێمــەی کــرد و لــە ســەر بابــەىت ڕیفرانــدۆم قســەمان کرد. پێویســتە 

زۆر زانســتییانە هەڵســوکەوت لەگــەڵ ڕیفرانــدۆم بکرێــت، گومتــان 

بــا ئێمــە لەگــەڵ حیزبــەکاىن تــردا کــۆ ببینــەوە و دواتــر بــە یــەک 

نەخشــەڕێگا بچینــە الى ســەرکردایەتیى باشــوورى کوردســتان، 

ــان  ــەىت ی ــدۆم کاتی ــا ڕیفران ــەوەى ئای ــەر ئ ــە س ــەکردن ل ــۆ قس ب

ــەکاىن  ــەىت حیزب ــەو کات باب ــرا ئ ــدۆم ک ــەر ڕیفران ــود ئەگ ــا، یاخ ن

ــدكا( و  ــە )ح ــە ک ــران وەک ئەوەی ــە ئێ ــتان ل ــەاڵىت کوردس خۆره

محەمــەد نەزیفــى قــادرى گوتوویــەىت، ئەگــەر ڕیفرانــدۆم بــە 

ــەاڵت  ــەکاىن خۆره ــەىت حیزب ــا باب ــڕوات ئای ــدا ب ــک قۆناغ کۆمەڵێ

چــی لــێ دێــت؟ بڕیــار بــوو لــە ســەر ئەمانــە کۆمەڵێــک جموجــۆڵ 

بکرێــت، بــەاڵم ســەيرمان كــرد هــەر حیزبــە و لــە الیــەن خۆیــەوە 

ــردەوە. ــاو دەک ــەى ب بەیاننام

* عوســمان جەعفــەرى قســەیەکى گرینگــی کــرد 
لەگــەڵ  ویســتوومانە  ئێمــە  »پێشــتر  دەڵێــت: 
هەرێــم  حکوومەتــى  یــان  باشــوور  هێزەکانــى 
چییــە«،  چارەنووســمان  بزانیــن  تــا  دابنیشــین 
ــک  ــرا، بەڵکــوو هــەر حیزبێ ــەوە نەک ــەک ئ ــت ن دەڵێ
ــەوە  ــى ئ ــرد. گلەی ــى دەرک ــۆى بەیاننامەیەک ــۆ خ ب
بۆچــى  بارگاوییــە،  ئێــوە  بۆچوونــی  دەکرێــت، 
پشــتگیریى سیاســەتێک دەکــەن کە جەمســەرگیرییە 
ــەو  ــە باشــوورى کودســتان، عوســمان جەعفــەرى ئ ل
بۆچوونــەى ڕەت کــردەوە. ئــەو گلەیییــە لــە ئێوەیش 
ــەن  ــەتێک دەک ــگیریى سیاس ــى پش ــە بۆچ ــە ک هەی
بــۆ نموونــە موجاهیدینــى خەڵــق بەڕێــوەی دەبــات، 
ــدۆم و ســەربەخۆیى کوردســتان  کــە لەگــەڵ ڕیفران
نییــە. پێــت وانییــە خۆتــان ناتوانــن یەکگرتــوو بــن، 
کەواتــە بۆچــى گلەیــى لــە یەکێتــى و پارتــى دەکــەن 
کــە یەکگرتــوو نیــن و ناتوانــن ناوماڵــى کــورد ڕێــک 

ــەوە؟ بخەن
کامیــل نورانیفــەرد: ســەرەتا ئــەو تۆمەتــە ڕەت دەکەمــەوە، 
ــدى  ــە بەرژەوەن ــت ب ــارگاوى بێ کــە بۆچــوون و سیاســەىت ئێمــە ب

و هەڵوێســت و سیاســەىت حیزبێــک یــان الیــەن و کەســایەتییەک، 

بــە هەمــوو شــێوەیەک ئــەوە لــە سیاســەىت ئێمــەوە دوورە و 

هەوڵــان داوە خۆمــان لــە کێشــە و پێکــداداىن نێــوان الیەنــە 

سیاســییەکاىن باشــوورى کوردســتان دوور بگریــن. لــە ســەر بنەمــاى 

ــى دۆســتانەمان  ــەک پێوەندی ــە ی ــن ل ــژ و ڕێزگرت مێژوویەکــى درێ

ــچ  ــن هی ــە، وا نازانی ــییەکاندا هەی ــە سیاس ــوو الیەن ــەڵ هەم لەگ

ــە  ــوو ب ــرە، بەڵک ــە نزیک ــە ئێم ــر ل ــەوەى ت ــزەکان ل ــە هێ کام ل

یــەک چــاو ســەیرى هەموویــان دەکەیــن. گــەر پشــتگیریان 

لــە هەڵوێســت و بۆچــووىن الیەنێــک لــە الیەنــە سیاســییەکاىن 

باشــوورى کوردســتان بکردایــە، دەبــوو لــە پێنــاو بەرژەوەندییــەک 

بوایــە، بــەاڵم ئێمــە هیــچ بەرژەوەندییەکــان لــەو بابەتــەدا نییــە 

و بــە هەمــوو شــێوەیەک ئــەو تۆمەتــە ڕەت دەکەمــەوە. پێــم 

ــرى  ــییەکاىن ت ــە سیاس ــز و الیەن ــى هێ ــم نوێنەرایەتی ــە دەتوان وای

خۆرهــەاڵىت کوردســتان بکــەم، چونکــە ئەوانیــش زۆر بەرپرســیارانە 

ــان  ــەربەخۆیانەى خۆی ــەت و س ــتى تایب ــەدا هەڵوێس ــەو بابەتان ل

ــتان  ــەاڵىت کوردس ــییەکاىن خۆره ــزە سیاس ــە وەک هێ ــوە. ئێم هەب

ناتوانیــن نکۆڵــى لــەوە بکەیــن، زۆربــەى بۆچــوون و لێکدانــەوە و 

رشۆڤەکامنــان گــرێ بدەینــەوە بــە ئێــران، لــە ڕاســتیدا نــەک تەنهــا 

ئێــران بــە دوژمنــى خۆمــان دەزانیــن، بەڵکــوو ئــەوە ڕاســتییەکەیە 

ــە و  ــتى ناوچەک ــە ئاس ــەى ل ــى تێکدەران ــران ڕۆڵ ــى ئێ ــە ڕژێم ک

ــتا  ــەی ئێس ــەو بارودۆخ ــارە. ئ ــکرا دی ــە ئاش ــە و ب ــدا هەی جیهان

تەنهــا پێوەندیــی بــە حکوومــەىت عێــراق و هەرێمــى کوردســتانەوە 

نییــە، بەڵکــوو هاوکێشــەیەکى سیاســییە زۆربــەى واڵتــاىن جیهــان: 

ئەمریــکا، ڕووســیا، ئیســڕائیل، ســعودیە و کۆمپانیــا گــەورەکاىن 

بەرژەوەندیــى خۆیــان ڕەچــاو  تێیــدا دەبینــن  نــەوت، ڕۆڵــی 

ــەن.  دەک

بەیاننامەیەکــى  یەکــەوە  بــە  ناتوانــن  *ئێــوە 
هاوبــەش دەربکــەن بۆچــى تــۆ هەمــوو بابەتــەکان 

دەبەیتــەوە ســەر کۆمــارى ئیســامیى ئێــران؟
 کامیــل نورانیفــەرد: ئــەو بەشــەى کــە ئێمــە ناتوانیــن 
بەیاننامەیەکــى هاوبــەش دەربکەیــن ئــەوە ڕاســتە و ڕەخنەیەکــە 

ــەو  ــدە ب ــە سیاســییەکاىن خۆرهــەاڵت، هــەر چەن ــز و الیەن ــە هێ ل

ــاهیدى  ــردوودا ش ــاڵى ڕاب ــەک س ــە ی ــە ل ــە. ئێم ــدە نیی ــێوە تون ش

ــە تایبــەت شــەش الیــەىن سیاســیى  هەنــگاوى زۆر بــاش بوویــن ب

کوردســتاىن ئێــران کــە دوو حیــزىب دیموکــرات و ســێ کۆمەڵــە 

ــی زۆر  ــک پرس ــەر کۆمەڵێ ــە س ــە ل ــات، توانیومان ــازماىن خەب و س

ــاش بنێیــن. بــە کۆدەنگــى و کارى هاوبــەش  گرینــگ هەنــگاوى ب

ــاوە، بــەاڵم بــەو شــێوەیەى  دەســتکەوىت باشــان بــە دەســت هێن
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چــاوەڕوان دەکرێــت وا نییــە. مــن بێبەریــى ناکــەم، وەک ســازماىن 

خەبــات، بەڵــێ لــەو بەشــە کەمتەرخەمییــن و گلەییــان لــە ســەرە. 

زۆرى  بەشــێکى  نوســیووتە،  بابەتــەی  لــەو   *
بەرپرســیارێتیت خســتوەتە ئەســتۆى بارزانــى، بــەاڵم 
ئێوەیــش بــە دەر نین لە پشــتگیریکردنى سیاســەتى 
نووســینەى  ئــەو  کوردســتان.  کرێکارانــى  پارتــى 
ــدۆم  ــش ڕیفران ــى پێ ــەر بارزان ــت: گ ــزت دەڵێ بەڕێ
دەســتى لــە کار بکێشــایەتەوە، ڕەنگــە ئــەو بارودۆخە 
ڕووی نەدایــە. گــەر گوێــى لــە ئەمریــکا، بەریتانیــا، 
ڕەنگــە  بگرتایــە،  عێــراق  و  تورکیــا  فەرەنســا، 
هەڕەشــەکان کەمتــر دەبــوون، بــەاڵم بەداخــەوە 
ــیارانە  ــم زۆر نابەرپرس ــانى هەرێ ــى و بەرپرس بارزان
دواى  پارتەکــەى  و  بارزانــى  کــرد.  مامەڵەیــان 
ــە ســەر سیاســەتى  ــان ل ــر پێداگریی ــدۆم زیات ڕیفران
ــى  ــرد. بۆچ ــان ک ــەى خۆی ــڕەو و نادیموکراتییان تاک
ــى  ــە بارزان ــەوە ک ــی دەکەن ــدە دووپات ــوە ئەوەن ئێ
هــۆکارى شکســتى ڕیفراندۆم و دەرهاویشــتەکانێتى؟ 
ئایــا ئــەوە تــا چەنــد ڕاســتە کە ئێــوە لە ژێر ســێبەرى 
ــەن؟  ــەت دەک ــتان سیاس ــى کوردس ــى کرێکاران پارت
چەندیــن جــار واڵتانــى ئەمریــکا و هاوپەیمانــان 
ــەوە،  ــاگادار کردوەت ــەوە ئ ــان ل ــى هەرێمی حکوومەت
کــە هەندێــک بابــەت بۆ ئــەوان جێگــەى نیگەرانیین، 
وەک بابەتــى نــەوت و داخســتنى پەرلەمــان لــە الیەن 

پارتــى و دەستاودەســت پێنەکردنــى دەســەاڵت. 
ئامــەد شــاهۆ: بــارزاىن لــەو دۆخــەى هەرێمــى کوردســتان 
پشــکى شــێرى بەرکەوتــوە، بــۆ ئەوەیــش چەندیــن هــۆکار هــەن: 

بــەر لــە ڕیفرانــدۆم، لــە باشــوورى کوردســتاندا پەرلەمــان داخرابوو، 

ــەرعییەکان  ــدە ش ــوون، ناوەن ــەکان ڕاگیراب ــوو دەزگا حکومیی هەم

کاریــان پــێ نەدەکــرا، بەرپــرىس ســەرەکیی ئــەو دۆخەیــش پــارىت 

دیموکــراىت کوردســتان و بــارزاىن بــوو. ســەرەڕاى ئــەوە، مەســعوود 

بــارزاىن ڕیفراندۆمــی هێنایــە مەیــدان، بێگومــان پڕۆژەیەکــى وا لــە 

هەرێمێکــی خــاوەن قەیرانــی قــووڵ، ئەنجامەکــەى هــەر شکســت 

دەبــوو. ئێمــە وەک )پــژاک( ڕامــان گەیانــدوە، هێڵــى ســێیەم بــە 

بنەمــا دەگریــن. لــەو ڕیزبەندییــەى لــە هەرێــم و ناوچەکــەدا 

هەیــە، هیــچ الیەنێکــان هەڵنەبــژاردوە، بەڵکــوو هێڵى ســێیەمان 

هەڵبــژاردوە کــە هێڵێکــى نەتەوەییــى دیموکراتییــە، هێڵــى گــەل و 

دیموکراســییە. هەمیشــە خوێندنەوەیەکــى واقیعبینانەمــان بــۆ دۆخ 

ــەر  ــەوە لەب ــوە. بەداخ ــتان هەب ــرى کوردس ــەکاىن ت و ڕەوىش بەش

ئــەوەى الیەنــە کوردییــەکان وێنەیەکــى وردى واقیعبینانەیــان 

ــەکاىن  ــەر پارت ــا. گ ــاىت هێن ــت و کارەس ــوو، گرف ــە نەب ــۆ دۆخەک ب

بنێــن،  کەموکورتییەکانیانــدا  بــە  دان  کوردســتان  خۆرهــەاڵىت 

و  بەربەســت  دەتوانــن  بێــت،  واقیعبینانــە  خوێندنەوەکانیــان 

ــەعبى و  ــدى ش ــە حەش ــن، ک ــییانە دابنێ ــەو مەترس ــۆ ئ ــنوور ب س

هێــزە هاوپەیانــەکاىن ئێــران لــە داهاتــوودا بــۆ ســەر خۆرهــەاڵت 

و  تەســک  خوێندنەوانــە  ئــەو  بەداخــەوە  بــەاڵم  دەیانبێــت، 

دەدزینــەوە.  بابەتــەکان  لــە  خۆمــان  ئەوەتــا  یــان  تەنگــن، 

هەمــان عەقڵیەتــە کــە بــارزاىن بــە کاری دەهێنێــت، دەڵێــت 

ــە  ــدا ل ــە واقیع ــەاڵم ل ــو دراوم، ب ــەن ڕاوێژکارەکامنــەوە فری ــە الی ل

ــەو ڕۆڵەیــش کــە  ــێ کــرا. ئ ــى پ ــو درا و یاری ــاوە فری ــەن تورکی الی

ــە دوو  ــکات ب ــدات و بیان ــو ب ــزەکاىن کــورد فری ــارزاىن درا هێ ــە ب ب

بەشــەوە، دواتــر هێــزى پارچــەکاىن تــرى کوردســتانیش فریــو بــدەن 

بــۆ ئــەوەى پشــتگیریى ئــەو پڕۆســەیە بکــەن. لەبــەر ئــەوە ئێمــە 

وەک ئەنجوومــەىن پــژاک، بــەر لــە ڕیفرانــدۆم و دواى ڕیفرانــدۆم 

لێدوامنــان هەبــوە و ئاماژەمــان بــە مەترســییەکان کــردوە و ئەرکــى 

ــردوە.  ــەوە جێبەجــێ ک ــەو بارەی ــان ل سەرشــاىن خۆم

ســەبارەت بــە نزیکبــووىن ئێمــە لــە )پەکەکە(ـــەوە، بێگومــان 

دەبێــت هەمــوو الیەنــەکان دان بــەوەدا بنێــن، چونکــە ئەمــڕۆ لــە 

کوردســتاندا دوو هێــڵ هەیــە: هێڵێــک کــە بــارزاىن نوێنەرایەتیــى 

دەکات و هێڵێکــی تــر ڕێبــەر ئاپــۆ. ئــەو هێڵــەى باشــوورى 

کوردســتان، دەبینیــن دەرئەنجامــەکاىن تــووىش شکســت بــوون، ئەو 

هێڵــەى لــە خۆرئــاواى کوردستانیشــدا هەیــە ڕۆژبــەڕۆژ مژدانــە بــە 

کۆمەڵگــەى کــوردى دەدات. کاتــێ ئێمــە وەک جوواڵنەوەیــەک 

ڕێبــەر ئاپۆمــان هەڵبــژاردوە لــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان، لــە ســەر 

بیروبۆچوونــەکاىن کار دەکەیــن، ئەوەیــش بــەو مانایــە نایــەت، بــە 

تــەواوى لــە ژێــر هەیمەنــەى )پەکەکــە(دا بیــن، بەڵکــوو لــە بــوارى 

ــژاردوە. ــان هەڵب ــەر ئاپۆم ــە( و ڕێب ــەوە فیکــرى )پەکەک فکریی

*هەســت ناکەیــت وەک لــە پەیمانگایەکــى کادیرانى 
ــت  ــت، دوو هێڵ ــە( دانیشــتبیت قســە دەکەی )پەکەک
دیــاری کــرد بــۆ ئــەم بەڕێزانــەى لێــرەن، هێڵــک 
ــتە،  ــى شکس ــى دەکات هێڵ ــى نوێنەرایەت ــە بارزان ک
هێڵــى  دەکات،  نوێنەرایەتــى  ئاپــۆ  کــە  هێڵێــک 
ســێیەم هێڵــى خۆســەرى دیموکراســییە، هەســت 
ناکەیــت نوێنــەرى ئــەو حیزبانــە لێــرە ڕەنگــە هیــچ 

ــت؟ ــوڵ نەبێ ــێ قب ــان پ ــە هێڵەکانی کام ل
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ئامــەد شــاهۆ: هــەر کــەس خوێندنــەوە و ڕا و بۆچــووىن 
ــۆ  ــى ســێیەمى ب ــەىت هێڵ ــاىف خۆی ــک م ــە، هــەر هێزێ خــۆی هەی

ــا  ــت، وات ــت، هێڵێکــى دیموکراســیى هەڵبژاردبێ خــۆى هەڵبژاردبێ

ــۆ خــۆى ناســنامەى  ــک ب ــن، هــەر هێزێ ــا ئێمــە هەی ــن تەنه ناڵێی

سیاســیى لــە ناوچەکــەدا هەیــە. بەداخــەوە هەیمەنــەى دوو پــارىت 

ــى ڕاســتەوخۆى  ــە هەرێمــى کوردســتاندا کاریگەری دەســەاڵتدار ل

لــە ســەر حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان هەیــە. دەکرێــت 

ــزى ئێمــە  ــر بێــت، هێ ــە شــاخین جیاوازت هەڵوێســتى ئێمــە کــە ل

کۆمەڵێــک  کوردســتاندایە،  ناوخــۆى خۆرهــەاڵىت  لــە  زۆربــەى 

ــر  ــە دەســتى ئێمــە ئاوەاڵت ــە هــۆکار ک ــەو شــێوەیە بوەت ــەىت ل باب

بێــت. ئێســتا زەخــت لــە ســەر ئــەو الیەنانــە زۆرە، دەســتیان 

ــە بۆچــووىن مــن دەبێــت هەمــوو  ــە. ب ــەدا کــراوە نیی ــەو بابەتان ل

ــتان  ــزەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردس ــەت هێ ــە تایب ــورد، ب ــەکاىن ک الیەن

ــە  ــن، ب ــدۆم فێــر بی ــداىن ڕیفران ــەى ئەنجام ــە پرۆس ــەک ل وانەی

تایبــەت بــۆ ئــەوەى هەژمــووىن حەشــدى شــەعبى لــە ناوچەکــەدا 

الواز بکەیــن، پێویســتە الیەنــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان بــۆ 

ــگاوى  ــتان هەن ــەاڵىت کوردس ــە خۆره ــورد ل ــى ک ــى ناوماڵ یەکێتی

ــە  ــە هــۆکار ک ــە بوون ــەو خااڵن ــان ئ ــە هەم ــن، چونک ــگ بنێ گرین

لــێ  ئــەو دەرئەنجامــەى ئێســتایان  باشــوورى کوردســتان  لــە 

بکەوێتــەوە. قبــوڵ نەکــردىن یەکــر و ناکۆکیــى نێــوان حیزبەکانــی 

ــران  ــە پێشــر ئێ ــەوەى، ک ــوە هــۆکارى ئ خۆرهــەاڵىت کوردســتان ب

لەگەڵیــدا بــوە، بــەاڵم ئەمــڕۆ ناوچەکــەى داگیــر کــرد. تورکیا پێشــر 

پشــتگیریى لــێ دەکــرد و دەرگاى بــۆ دەکردنــەوە، بــەاڵم دەبینیــن 

ئەمــڕۆ هەمــوو ئــەو ســنوورانەى لــە ژێــر دەســەاڵىت کوردیــدا بــوو 

وەری گرتــەوە لێیــان. ئەمانــە هەندێــک ئەزمــووىن تاڵــن کــە ئێمــە 

ــان  ــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان پێویســتە پەندی وەک الیــەىن کــورد ل

ــەوە. ــان نەکەین ــن و دووبارەی ــێ وەربگری ل

*مەبەســت ئــەوە بــوو ئێــوە وەک )پــژاک( پشــتگیریى 
فۆڕمــى )خۆســەریى دیموکراســى( دەکــەن، نــەک 
ــى  ــى و پارت ــە یەکێت ــەوە( ک ــەت – نەت ــزى )دەوڵ تێ

ــەن؟ ــى دەک نوێنەرایەتی
ــەوە  ــان ب ــە باوەڕم ــە ئێم ــتە، چونک ــێ ڕاس ــەد شــاهۆ: بەڵ ئام
هەمــوو  مــاىف  دەتوانێــت  دیموکراســی  خۆســەریى  هەیــە، 

پێکهاتــەکان لــە کۆمەڵگــە دەســتەبەر بــکات... دەتوانێــت ڕێگــرى 

ــکات و هەژمــووىن هێزێــک  ــە ب ــەى هەی ــە ناوخۆیییان ــەو قەیران ل

ــە،  ــە ئێمــە باوەڕمــان هەی ــات، بۆی ــاو دەب ــە ن ــان دەســەاڵتێک ل ی

خۆســەریى دیموکــراىت دەتوانێــت تاکــە چارەســەرى دیموکــراىت و 

ــت. ــتییانە بێ ئاش

* ئامــەد شــاهۆ چەنــد پرســێکى گرینگــى ورووژانــد 
تورکیــا  سیاســەتى  داوە  هەوڵــی  بارزانــى  وەک، 
جێبەجــێ بــکات و بەشــێک لــە هێزەکانــى فریــو 
ــى  ــزى پارچەکان ــە هێ ــتى ل ــارە مەبەس ــە دی داوە، ک
تــرە، کــە تەنهــا بــە هــۆى هەڵوێســتى نیشــتیمانی 
و نەتەوەیییــەوە پشــتیوانییان کــردوە، بــۆ نموونــە 
هیــچ الیەنێکتــان لــە بەیاننامــە و بۆچوونەکانتانــدا 
ئەوەتــان بــاس نەکــردوە، کــە زیاتــر لــە دوو ســاڵە 
ســاڵە  چەندیــن  بــڕراوە؟  ئێــوە  هاوکارییەکانــى 
ــە ڕۆژان وەک ســەرۆکى هەرێمــى  ــى ڕۆژێــک ل بارزان
کوردســتان ئامــادە نەبــوە بێتــە بارەگاکانــى ئێــوە، 
كاتێــك خێــزان و پێشــمەرگەکانتان لــە ژێــر نایلۆنــدا 
هاوکارییەکانــى  و  مووچــە  دەکــرەوە،  ڕۆژیــان 
ــى  ــە داخوازییەکان ــوێ ل ــوو گ ــادە نەب ــوو، ئام بڕیب
ئێــوە بگرێــت، لــە کاتێکــدا ئێــوە بەشــداریى شــەڕى 
کەرکووکتــان کــردوە، پێشــتریش بەشــداریى شــەڕى 
حەشــدى شــەعبیتان کــردوە و هاوکاریــى هێــزى 
ــە  ــن ئێم ــردوە، كه چــی هــەر دەڵێ پێشــمەرگەتان ک

 گلەییی ئێمە بوە لە 

سەركردایەتیی سیاسیی 

باشووری كوردستان، كه  بۆچی 

ئەوەندەی ڕاوبۆچوونی ئێران 

و توركیا وەردەگرێت، ئەوەندە 

ڕاوبۆچوونی هێزە سیاسییەكانی 

كوردی وەرناگیرێت؟ 
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ــر  ــە ژێ ــوە کەوتن ــه ى ئێ ــەو مانای ــن، ب لەگەڵیاندای
کاریگەریــى ئــەو بۆچوونــەوە. دەڵێــن نوێنەرایەتیــى 
ــن، نایشــارینەوە پشــتگیریى  ــى ســێیەم دەکەی هێڵ
پشــتگیریى  دەکەیــن،  ئاپــۆ  ڕێبــەر  سیاســەتى 
تێــزى  نــەک  دەکەیــن،  دیموکراســى  خۆســەریى 
دەوڵەت-نەتــەوە. ده ڵێــت ئــەوەى ئێوە پشــتیوانیتان 
کــردوە لــە ڕیفراندۆمــدا، پێویســته  دەرســى لــێ 
وەربگریــن بــۆ خۆرهــەاڵت، هه روه هــا دەڵێــت: ئــەم 
هێزانــە بــەردەوام خەریکى ئینشــیقاق و جیابوونەوە 

ــن؟ ــە یەک ــس و دژ ب ــارى پارادۆک و وت
ڕەزا کەعبــى: مــن لــە قســەى کۆتاییــى ئامــەدەوە دەســت 
پــێ دەکــەم، پێــم وایــە تــا ئێســتا کــەم بەرپــرىس )پــژاک( وا 

بــە ڕووىن بــاىس کردبێــت، کــە ئــەوان حیزبێکــى هەڵقــواڵوى 

به ڵكــوو  نیــن،  کوردســتان  خۆرهــەاڵىت  ڕزگاریخــوازى  خەبــاىت 

دەرئەنجامــى سیاســەىت پەکەکــەن لــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان. بــە 

ــز ئامــەد ئەمانــە دەســەملێنێت، جــا  بۆچــووىن مــن قســەکاىن بەڕێ

ڕەوایــە یــان نــا کارم بــە ســەر ئــەوەوە نییــە. پێشــم وایــە بۆنــەى 

لێیانــه وه  نزیــک  داوە  و هەوڵــان  لەگەڵیــان  باشــان هەیــە 

ــەوە  ــا دەکات ــە دڵنی ــۆى ئێم ــەى خ ــە قس ــەوەى ب ــەاڵم ئ ــن، ب بی

ــە پارچــەکاىن  ــۆ حیزبســازى ل ــە ب ــە پێویســتى پەکەکەی ــەوەى ک ل

کوردســتان، کــە بــە بۆچــووىن مــن شکســتی خــواردوە، پــارىت یــان 

ــەم  ــى ئ ــتان، بۆچ ــى کوردس ــان هەرێم ــەاڵت ی ــەکاىن خۆره حیزب

ڕەفتارانەیــان هەبــوە لەگــەڵ حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت، مووچەیــان 

بڕیــوە، ســەردانیان نەکــردوون؟ پێــم وایــە لــە بۆنــەى جۆراوجــۆر 

ئەمانەمــان بــە بەرپرســاىن حکوومــەىت هەرێــم گوتــوە، بە شــەخىس 

بــارزاىن نــا، به ڵكــوو بــە نوێنــەراىن پــارىت و یەکێتــى، کــە هاتــوون 

ــردوە. ــان ک ــەکاىن خۆرهەاڵتی ــەرداىن حیزب س

 ســه باره ت بــە حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت، بــە بــڕواى مــن لــە ڕووی 

هەســتکردن بــه  بەرپرســیارێتی لــە ئاڵۆزیــى هەرێمــى کوردســتان 

کاریــان بــۆ خۆیــان نەکــردوە، بەڵکــوو زۆر دڵســۆزانە هەوڵیان داوە 

نەبنــە الیەنگیــرى الیەنێــک لــە حیزبــەکاىن باشــوورى کوردســتان، 

ــان  ــەو کات هەمووم ــه  ئ ــۆی 1994 ك ــه ڕی ناوخ ــه  ش ــەت ل تەنان

ــن، هەڵوێســتى ئێمــە  ــران بووی ــزىب کۆمۆنیســتى ئێ ــەى حی کۆمەڵ

زۆر ڕوون بــوو کــە پشــتیواىن لــە الیەنێــک نەکەیــن، ئەگــەر چــى 

ئــەو دەمــە نێــواىن کۆمەڵــە لەگــەڵ یەکێتیــى نیشــتیاىن زۆر باشــر 

ــەکاىن  ــە کێش ــتوە ل ــز نەمانویس ــەاڵم هەرگی ــوو، ب ــتانەتر ب و دۆس

هەرێمــى کوردســتاندا دەســتتێوەردان بکەیــن، بەڵکــوو ســەیرمان 

کــردوە ئــەم هەرێمــە بــە ئاڕاســتەیەکدا بــڕوات و خــۆى بگرێــت 

و  نەتەوەیــى  بەرژەوەندیــى  هه روه هــا  بێــت،  ســەقامگیر  و 

بەرژەوەندییــەکاىن گشــتیى هەرێــم بپارێزیــن. لــەم بۆچوونــەدا من 

پێــم وایــە ڕاســتە پــارىت ســەرمایەگوزارییەکى زۆرى لەگــەڵ تورکیــا 

کــرد لــە چەنــد ســاڵى ڕابــردوودا هــەر وەک یەکێتیــى نیشــتیاىن 

لەگــەڵ ئێــران کردوویــەىت. لــە ســەرەتاى قســەکامندا ئامــاژەم پێــدا، 

ــاس  ــتان ب ــى کوردس ــۆى هەرێم ــۆکارەکاىن ناوخ ــن ه ــەر بێی ئەگ

بکەیــن و بچینــە ســەر یەکێتــى و پــارىت، هــەر دووکیــان لــه  شــه ڕی 

ــە  ــت ب ــتیان بەس ــک پش ــوە، كاتێ ــان هەب ــەم هەڵەیەی ــۆدا ئ ناوخ

ــە هەرێمــى  ــۆزى ل ــەرەو پێشــردىن ئاڵ ــۆ ب ــەرەکان ب ــزە داگیرک هێ

کوردســتان: یەکێتــى بــەرەو ئێــران و پــارىت بــەرەو تورکیــا چــوو. بــە 

بــڕواى مــن دواى 16ـــی ئۆکتۆبــەر یەکێــک لــەو وانانــه ی دەبێــت 

وەری بگــرن ئەوەیــە، بــە هەمــوو ناخۆشــییەکانیانەوە یەکــرى 

قبــوڵ بکــەن.

* بــاس لــەوە دەکەیــت کــە پشــت بــە داگیرکــەران 
ــێک  ــە ش ــان ب ــودى خۆت ــدا خ ــە کاتێک ــتن، ل نەبەس
بــوون لــە گرفتــەکان، بــۆ نموونــە چەنــد دەورەیــە 
هەوڵــى ســازکردنى کۆنگــرەى نەتەوەیــی دەدرێــت، 
ــەى  ــەوەى کۆمەڵ ــى یەکگرتن ــە هەوڵ ــد دەورەی چەن
و  شۆڕشــگێڕى  کۆمەڵــەى  و  زەحمەتکێشــان 
بــەاڵم  دەدرێــت،  ...هتــد  کۆمۆنیســت  حیزبــی 
ــک  ــى هــەر کاتێ ــن. بۆچ ــى ســەرکەوتوو ب نەتانتوان
ــى  ــە مل ــت، دەیخەن ــتێک دەبێ ــورد تووشــی شکس ک
دوژمنــان و واڵتانــى ئێــران و تورکیــا، بــۆ تەحەمولــى 
بەرپرســیارێتییەکەى ناکــەن، لــە کاتێکــدا بــەردەوام 
نایەکگرتــوون و وتــارى جیــاواز و لەتبوونتــان لــە 
ــە  ــت وای ــزت بۆچوون ــا بەڕێ ــە؟ ئەوەت ــدا هەی نێوان
ــژاک نوێنەرایەتیــى هێزێکــى دەرەوەى خۆرهــەاڵت  پ
دەکات. بۆچــی دانیشــتن ناکــەن بــۆ ئــەوەى بگەنــە 
ئــەو  هەمــوو  ئەوەیــە،  مەبەســتم  ئەنجامێــک؟ 
شکســتانەى دواى 16ـــى ئۆکتۆبــەر ڕوویــان داوە، 
ــت  ــوو دەبێ ــا، بەڵک ــران و تورکی ــى ئێ ــە مل مەیخەن
ئێوەیــش بڵێــن: »بەشــێکین لــە بەرپرســیارێتییەکە 
و هۆکارێکیــن کــە ڕێگەمــان نــەداوە کۆنگــرەى 

نەتەوەیــی ســەرکەوتوو بێــت«؟
ــن  ــەاڵم م ــن ب ــەکانت زۆر دروس ــار: قس ــاى ئازەرب عەبدول
ناگرێتــەوە، لەگــەڵ ئەوەیشــدا لــە ســەرەتاى قســەکامندا ئامــاژه م 
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بــه وه  دا،  ئــەو ڕووداوانــەى لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەردا ڕوویــان داوە بــە 

هــۆى هــۆکارى ناوخۆیــی و دەرەکییــەوە بــوە و پێویســته  ســەرەتا 

هــۆکارە ناوخۆیییــەکان چارەســەر بکەیــن.

ــگێڕى  ــەى شۆڕش ــت: کۆمەڵ ــت بڵێی ــە دەبێ * کەوات
و  شکســت  لــەم  بەشــێکى  زەحمەتکێشــانیش 

بەردەکەوێــت؟ نەهامەتییــەی 
عەبدولــاى ئازەربــار: نەخێــر بــە بۆچــووىن مــن بەرمــان 
ــک  ــش گەلێ ــەڕى دونیای ــوور و لەوپ ــە باش ــە ل ــت، چونک ناکەوێ

بیەوێــت ڕیفرانــدۆم بــکات، ئێمــە پشــتیوانیى لــێ دەکەیــن. ئەمــە 

ــە: دەبێــت  شکســت نییــە، ڕاســتە پشــتیوانیان کــردوە و گوتومان

ــش  ــە دوا ڕۆژەکاىن پێ ــدا ل ــە کاتێک ــت، ل ــە بکرێ ــەو ڕیفراندۆم ئ

ڕیفرانــدۆم، بــە تایبــەت لــە 10–15 کاتژمێــرى کۆتایی، هاوپشــتی و 

یەکگرتوویییەکــى نەتەوەیــی بێوێنــە لــە مێــژووى کــورددا دروســت 

بــوو، پێــم وایــە ئــەم هــۆکارە بــوە هــۆى تۆقانــدىن هەمــوو دونیــا و 

ویســتیان پاشەکشــە بــە ئیــرادەى ئــەو خەڵکــە بکــەن کــە هێنــدە 

ــەو  ــوو ئ ــه وه  ب ــە ســەر مــاىف ســەربەخۆیی دەکــەن، ئ پێداگــرى ل

ــە  ــم وای ــە پێ ــوو ئەمان ــەڵ هەم ــە ڕووی دا. لەگ ــڕا ک ــان گێ پالنەی

دەبێــت بگەڕێینــەوە ســەر ناوخــۆى هەرێمــى کوردســتان، ئیدارەى 

ــا  ــەکان، هه روه ه ــوان حیزب ــى نێ ــتان و پێوەندی ــى کوردس هەرێم

پێوەندیــى حیزبــەکان لەگــەڵ خەڵــک، گرێبەســتى نــەوت، هێــزى 

پێشــمەرگە و مووچــە بڕیــن لێکۆڵێنەوەیــان لــە ســەر بکرێــت.

* ئامــەد شــاهۆ، نوێنــەرى پارتــى ژیانــى ئــازادى 
ڕای  پــژاک  ئەنجوومەنــى  ئەندامــى  کوردســتان، 
یەکێکیــان  هەیــە،  گشــتى  هێڵــى  دوو  گەیانــد، 
ئــەوەى  یــان  کــردوە،  نوێنەرایەتیــى  بارزانــى 
یەکێتــى و پارتــى نوێنەرایەتیــى دەکــەن كــه  هێڵــى 
دەوڵەت-نەتەوەیــە. ئــەوان پشــتیوانى لــە هێڵــى 
ــوە پشــتیوانى  ــەن، ئێ خۆســەریى دیموکراســی دەک
لــە کام هێڵــە دەکــەن؟ هەروەهــا ده ڵێــت پێویســتە 
ئۆکتۆبــەر  16ـــى  دواى  ڕووداوەکانــى  لــە  په نــد 
ــە  ــوو گوای ــش هەب ــە ئێوەی ــەى ل ــن. ڕەخن وەربگری
کاتێــک باســی یەکگرتوویــى و ســەرکەوتن و گوتارى 
یەکگرتــوو دەکــەن، ئێــوە خەریکــى جیــا بوونــەوە و 
ــد  ــوە چەن ــە ئاشــکرایە ئێ ــۆ نموون ــن، ب ــەت بوون ل
ســاڵە هــەوڵ دەدەن لەگــەڵ حیزبــی دیموکراتــى 
ســەرکەوتوو  بــەاڵم  بگرنــەوە،  یــەک  کوردســتان 
دانوســتانەکانى  کاتــدا  هەمــان  لــە  نەبــوون. 

نێــوان کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــان لەگــەڵ ڕەوتــى 
شۆڕشــگێڕ  کۆمەڵــەى  و  کۆمەڵــە  سۆسیالیســتى 
ســەرکەتوو نەبــوون، پێــت وا نییــە دەبێــت بــە 
شــێوەیەکى دروســتتر بارودۆخــەکان دیــاری بکــەن و 
زیاتــر یەکگرتــوو بــن و کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــی لــە 
هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان جێبەجــێ بکرێــت، کە 
بتوانێــت ڕووبــەڕووى ئــەو هەمــوو کێشــانە بێتــەوە؟

کەریــم پەروێــزى: لەڕاســتیدا ئێمــە دونیــا بــە ڕەشوســپى نابینیــن، 

لــە نێــوان دوو هێڵــدا یەکێکیــان هەڵبژێریــن. بێگومــان  کــە 

کۆمەڵێــک بۆچــووىن جیــاواز هەیــە، دەگونجێــت هــەر الیەنێکــی 

سیاســی بۆچوونێکــى جیــاوازى هەبێــت، ڕەوىت فیکــرى و سیاســیی 

نەتەوەخــوازى  و  فاشیســت  و  دیموکــراىس  هەبێــت،  جیــاواز 

هەبێــت، فیکــرى کۆمۆنیســتى و بۆرژوایــی هەبێــت، پێــان وا 

ــی  ــە وەک حیزب ــن، ئێم ــان هەڵبژێری ــت هێڵێکی ــەر دەبێ ــە ه نیی

دیموکــرات، هێڵــى نەتەوەییــی دیموکراتیکــى خۆمــان هەیــە، کــە 

70 ســاڵە لــە ســەر ئــەو هێڵــە دەڕۆیــن و ڕەنگــە هەتــا 70 ســاڵى 

ــە ئاواتەکامنــان  ــا ب ــە بــەردەوام بیــن، ت ــە ســەر ئــەو هێڵ تریــش ل

ــن. دەگەی

ــە  ــن ل ــەردەوام ب ــر ب ــاڵى ت ــا 70 س ــازن هەت *بەنی
ــۆڕش؟ ش

کەریــم پەروێــزى: بێگومــان تــا بــە ئاواتەکامنــان دەگەین بــەردەوام 

دەبیــن، ئەگــەر چــی لــە 70 ســاڵیش زیاتــر بێــت.

* واتــا زۆر گەشــبین نیــن، کــە بەمزوانــە بگــەن 
بــە ئاواتەکانتــان، چونکــە باســی 70 ســاڵى داهاتــوو 

ــت؟ دەکەی
ــات  ــەوەى نزیکــەى 70 ســاڵە خەب ــم پەروێــزى: لەبەرئ  کەری
ــەردەوام  ــش ب ــاڵى تری ــت 70 س ــژەى هەبێ ــەر درێ ــن، ئەگ دەکەی

دەبێــت  بدەیــت،  خەبــات  بڕیــارى  ئەگــەر  چونکــە  دەبیــن، 

ــن  ــک دەگری ــە حیزبێ ــە ل ــک ڕەخن ــەاڵم کاتێ ــت، ب ــەردەوام بی ب

ــچ  ــەردە و هی ــاک و بێگ ــر، پ ــی ڕەخنەگ ــە کەس ــەوە نیی ــاى ئ مان

کەموکوڕییەکــى نییــە. پێویســتیش نــاکات مــرۆڤ پــاک و بێگــەرد 

ــر  ــەى ت ــەت و بەرنام ــک و سیاس ــە خەڵ ــە ل ــا ڕەخن ــت، ئینج بێ

هەمــوو  لــە  نایەکگرتوویییــە  و  پەرتەوازەیــی  ئــەو  بگرێــت. 

ــژووى  ــتیارەکاىن مێ ــە هەس ــە گرفت ــک ل ــە، یەکێ ــەکاندا هەی بەش

کــورد بــوە و ئێســتایش بەردەوامــە و کاریگەریــى خراپــى لــە 

ســەر داناویــن. ئــەوەى پێوەندیــى بــە حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵىت 

کوردســتانەوە هەبێــت، هــەر وەک پێشــر بــاس کــرا، لــەم چەنــد 
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ســاڵەى دواییــدا هــەوڵ دراوە و کار کــراوە بــۆ نزیکبوونــەوە، بــە 

تایبــەت لــە نــەورۆزدا چەندیــن حیــزب پێکــەوە دانیشــن و کارى 

هاوبــەش و هەماهەنگــى کــرا، لــە زۆر بۆنــەى تریشــدا کار کــراوە، 

ــت. ــەر بکرێ ــە س ــرى ل ــتە کارى زۆرت ــەاڵم پێویس ب

دیــد  وەک  نەتەوەیــی  کۆنگــرەى  ئەنجامــداىن  بــە  ســەبارەت 

و بۆچــوون کارێکــى باشــە، بــەاڵم میکانیــزم و گەییشــن پێــى 

ــرد،  ــت ک ــزت باس ــه . وەک بەڕێ ــەردەم دای ــە ب ــتەنگى زۆرى ل ئاس

ســاڵە جیابوونــەوە  دیموکــرات چەندیــن  ئێمــە وەک حیزبــی 

خەبــات  جیــاوازەوە  الى  دوو  لــە  و  داوە  ڕووی  لەنێوامنانــدا 

دەکەیــن، لــە کاتێکــدا هەوڵیــش دەدەیــن ڕیــزەکاىن حیزبــی 

ــە  ــتووین ب ــتا نەگەیش ــەاڵم هێش ــەوە، ب ــەک بخەین ــرات ی دیموک

ئەنجــام. یەکڕیــزى و یەکگرتووییــى کــورد لەگــەڵ ئــەوەى کــە بڵێی 

ــاوازن.  ــتى جی ــت، دوو ش ــن بێ ــەڵ م ــورد لەگ ــوو ک ــت هەم دەبێ

ــوو  ــە و هەم ــرەم هەی ــە و فیک ــەو بەرنام ــن ئ ــی م ــت بڵێ ناتوانی

خەڵکــى تــر بــە شکســتخواردوو، فریوخــواردوو نــاو ببەیــت و 

دواییــش بڵێیــت لەگەڵــم ڕێــک بکــەون. ڕێکەوتــن و پێکەوەبــوون 

ــن و  ــدا ب ــتى یەک ــە ئاس ــەکان ل ــوو حیزب ــە هەم ــتى بەوەی پێویس

چــاو لــە یــەک بکــەن، نــەک حیزبێــک خــۆى پــێ گەورەتــر بێــت 

ــر. ــى ت ــە حیزبێک ل

داوە  هەوڵــی  بارزانــى  گوتــى:  شــاهۆ  *ئامــەد 
ــە  ــێک ل ــکات و بەش ــێ ب ــا جێبەج ــەتى تورکی سیاس
هێزەکانــى بــه  هــۆی ڕیفراندۆمــه وه  فریــو داوە، 
ــر  ــە ژێ ــش کەوتوەت ــی دیموکراتی ــە حیزب ــت وای پێ

هەیمەنەیــەوە؟ و  کاریگــەرى  ئــەو 
کەریــم پەروێــزى: ئامــەد شــاهۆ و هــەر برادەرێکــى تــر چــۆن و بە 

چ شــێوەیەک بیــر لــە مەســەلەکان دەکەنــەوە، بەرپرســیارێتییەکەى 

دەکەوێتــە ئەســتۆى خــۆى، بــەاڵم ئێمــە بــە فریــوداىن نــاو نابەیــن، 

گەلێــک  کــە  نەتەوەیــی دەزانیــن،  پرەنســیپێکى  بــە  به ڵكــوو 

دەیەوێــت ئازادانــە بــژى و چارەنووســی خــۆى دیــاری بــکات.

ــن،  ــدۆم ناکەی ــە ڕیفران ــتگیرى ل ــت پش ــژاک ناڵێ *پ
بارزانــی  سیاســەتانەى  ئــەو  دەڵێــت  بەڵکــوو 
ــش، سیاســەتێکى  ــوە پێ ــرد و چ ــی ده ك نوێنه رایه تی

ــوو؟ ــە ب هەڵ
کەریــم پەروێــزى: نازانــم مەبەســتى لــە سیاســەىت هەڵــە 
ــە کام  ــەالنەى ک ــەو مەس ــاو ئ ــە ن ــە زۆر ناچین ــەاڵم ئێم ــە؟ ب چیی

حیــزب سیاســەتەکەى باشــر و کامیــان خراپــر بــوە، چونکــە ئــەوە 

ــێ  ــە وەک پڕەنســیپى گشــتى پشــتیوانیى ل ــە. ئێم ــە نیی کارى ئێم

ــە خۆشــحاڵ دەزانیــن و  ــە ســەرکەوتنەکاندا خۆمــان ب ــن، ل دەکەی

ــن. ــار دەبی ــدا غەمب ــت و تاڵییەکانیش ــە شکس ل

کوردســتان  باشــوورى  بارودۆخــى  *ڕاســتە 
16ـــى  شکســتى  و  بــوە  تایبــەت  بارودۆخێکــى 
ئۆكتۆبــه ری بــە ســەردا هاتــوە، کــە ڕەنگــە لــە 
کــە  بێتــەوە  دووبــارە  کوردســتانیش  خۆرئــاواى 
ــردوودا  ــە ڕاب ــە ل ــۆ نموون ــەدات. ب ــوادارم ڕوو ن هی
نوێنــەرى هێزەکانــى خۆرئاواى کوردســتان )ئیبراهیم 
بــرۆ( ســەرۆکى ئەنەکەســە ڕای گەیانــد، پەیــەدە 
ڕێگــە نــادات هیــچ هێزێکــى تــر لــە خۆرئــاوا بــارەگا، 
ــە  ــەى ب ــت و ئەم ــى هەبێ ــز، چاالک ــۆن، هێ تەلەڤزی
ــدا  ــان کات ــە هەم ــى. ل ــەورە دەبین مەترســییەکى گ
گوتــى: پەیــەدە ڕێگــە بــە هێزەکانــى بەشــار ئەســەد 
دەدات، بــەاڵم ڕێگــە بــە ئێمــە نــادات. لــە کاتێکــدا 
دەیــان ســاڵ لــە زنیــدان دابــوون، ئێســتا ئــازاد نیــن 
لــە ســووریا. مەبەســتى ئــەوە بــوو ئــەو مەترســییەى 
ــە  ــەوە ڕەنگ ــەڕووى باشــوورى کوردســتان بوەت ڕووب
لــە ژێــر دەســتى پانێکــى ناوچەییــی تورکیــا، ئێــران 
و عێــراق بــە چــراى ســەوزى ئەمەریــکا تووشــی 
هەمــان شکســت بێتــەوە. پێــت وایــە پانگێڕییــەکان 
ــە  ــتان ب ــى کوردس ــوو پارچەکان ــە هەم ــورد ل ــۆ ک ب
ــى  ــوە بارودۆخێک ــدا ئێ ــە کاتێک ــێوەیە ل ــان ش هەم
و  جیابوونــەوە  هــۆى  بــە  هەیــە  نالەبارتــان 

بــەردەوام؟ نایەکگرتوویــى 
هــەر  بارودۆخــى  وایــە  پێــم  پەنــا:  ڕەحمــان  حەســەن 
پارچەیــەک لەگــەڵ پارچەیەکــى تــر جیــاوازە، چونكــه  هــەر الیــەن 

ــرێ دراوە  ــر گ ــە زیات ــە ک ــى خــۆى هەی ــەک تایبەمتەندی و ناوچەی

بــە بارودۆخــى ئــەو ناوچەیــەى کــە تێــی دایــە. مــەرج نییــە ئــەو 

بارودۆخــەى ئێســتا لــە خۆرهــەاڵت هەیــە دووبارەکردنــەوەى 

هەمــان ئــەو ئەزموونــە بێــت کــە لــه  خۆرئــاوا و باشــوور هەبــوە، 

بەڵکــوو پێــم وایــە دەبێــت ببێتــە دەرســێکى گرینــگ بــۆ حیزبەکاىن 

ــک  ــى پارتێ ــرد، بۆچ ــت ک ــزت باس ــران. وەک بەڕێ ــتانی ئێ کوردس

ــان  ــار ڕەخنەم ــە زۆر ج ــادات ک ــر ن ــى ت ــووىن پارتێک ــە ب ــە ب ڕێگ

ــە  ــوو ل ــە، بەڵک ــاوا نیی ــە خۆرئ ــا ل ــه  تەنه ــوە، ئه م ــە گرت ــەم خاڵ ل

ــە و  ــا هەیمەن ــە تەنه ــە ب ــەم دوو حیزب ــە ئ ــە ک ــووریش هەی باش

سیاســەتیان هەیــە و پەرلەمــان هەڵدەوەشــێننەوە. هەمــوو ئەمانــە 

ــن. ــى نیی ــەن و ئەرێن جێگــەى ڕەخن



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
83دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

*جیابوونەوەکانى ئێوە ئەرێنیین؟
ــەوەکاىن ئێمــە بەشــێکیان  ــا: جیابوون حەســەن ڕەحمــان پەن
بــە پێــى بیروبــاوەڕ و ئایدیۆلۆژیــا بــوون، چونکــە لــە بــارى 

ــدا  ــە کاتێک ــن، ل ــەوە بی ــواىن پێک ــەتەوە نەمانت ــراتیژى و سیاس س

ــەو  ــە ئ ــۆ منوون ــە. ب ــێوەیە نیی ــەو ش ــەوەکان ب ــوو جیابوون هەم

جیابوونەوەیــەى ســاڵى 2000 لــە نێوامنانــدا ڕووی داوە، ئێســتا دوو 

الیــەىن تــر هەیــە، لــە ســەر بابــەىت فیکــر جیــا بووینەتــەوە، بــەاڵم 

نازانــم جیابوونــەوەى حیزبــی دیموکــرات لــە ســەر کام ســراتیژییە 

بــوە، بۆیــە هــەر کام لەمانــە وەاڵمــى خــۆى هەیــە و ناکرێــت بــە 

ــت.  ــاس بکرێ گشــتى ب

*بۆچــى هەمــوو جیابوونەوەکانــى ئێــوە گونجــاو 
جیابوونەوەکانــى  بــەاڵم  فکــرە،  و  ڕێگەپێــدراو  و 

حیزبــی دیموکــرات فکــر نییــە؟
حەســەن ڕەحــان پەنــا: مەبەســتم گونجانــدن و ڕێگەپێــدان نییــە، 

بەڵکــوو دەڵێــم پێویســته  ڕوونکردنەوەیــەک هەبێــت کــە ناکرێــت 

ــی  ــە جیابوونه وه كان ــەوە نیی ــرە باســی بکــەم، مەبەســتم ئ ــن لێ م

ئێمــە گونجــاوە، بــەاڵم هیــى خەڵکــى تــر گونجــاو و ڕێگەپێــدراو 

ــاوەڕۆک و  ــى ن ــاو قووڵی ــە ن ــە نەچوون ــەم ل ــوو ڕەخن ــە، بەڵک نیی

نەبینینــى ڕاســتییەکانە. 

*بــەاڵم جیابوونــەوە لــە هەمــوو کاتێکــدا هــەر 
خراپــە؟

حەســەن ڕەحمــان پەنــا: گــەر دوو الیــەن نەتوانــن پێکــەوە 
بــن هه میشــه  ســه رقاڵی شــەڕە قســە بــن و ببنــە دوژمنــى یەکــر، 

جیابوونەوەیــان زۆر باشــرە. نامەوێــت بانگەشــە بــۆ جیابوونــەوە 

ــت  ــت، دەبێ ــەوە کار بکەی ــت پێک ــک نه توانی ــەاڵم کاتێ ــەم، ب بک

هاوڕێکــەى  خەریکــى  هەمیشــە  دەگونجێــت  بکەیــت؟  چــى 

کاتێــک  هەڵبکۆڵیــت؟  یەکــرى  مێشــکى  و  بیــت  تەنیشــتت 

ــت  ــت، دەبێ ــاواز بێ ــازت جی ــراتیژ و ڕێب ــەت، س ــە، سیاس بەرنام

ــت کارى  ــەوە دروســت دەبێ ــۆ ئ ــزب ب ــە حی ــەوە، چونک ــا ببیت جی

ئەرێنــى و بــاش بــکات، ئەگــەر ئــەو کارەی بــۆ نەکــرا و بــەردەوام 

باشــرین  جیابوونــەوە  بیــت،  ناوخــۆت  خەریکــى خۆخۆریــى 

ــاو  ــە ن ــا ل ــە، هەت ــدا نیی ــاو حیزبەکان ــە ن ــا ل ــە تەنه ــە. ئەم ڕێگەی

خێزانیشــدا هەیــە، کاتێــک خێزانێــک ناتوانــن پێکــەوە بژیــن 

ــۆ  ــەوە ب ــەوە دەگەڕێت ــره وه  جیابوون ــە الیەکــى ت ــەوە. ل ــا دەبن جی

ئــەو هەلومەرجــەى لــه  نێــوان هێــزەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتاندا 

ــە  هەیــە، چونکــە بەشــێکى زۆرى ســەرکردایەتیى ئــەم حیزبانــە ل

ــد  ــن چەن ــەت بدەی ــەر دیق ــتانە. ئەگ ــى کوردس دەرەوەى هەرێم

ــە  ــەى پاشەکش ــەو کات ــا ئ ــن ت ــتاندا بووی ــە کوردس ــە ل ــاڵە ئێم س

ــى  ــتەوەیە، بۆچ ــە دەس ــان ب ــێکى زۆرى ناوچەکامن ــن بەش دەکەی

و  چاالکــى  ســه رقاڵی  چونکــە  نــادات؟  ڕوو  جیابوونەوەیــەک 

ــت،  ــە دەگونجێ ــاو کۆمەڵگ ــەى ن ــەڵ کارى ڕۆژان ــت لەگ هەبوون

ــە  ــک کێش ــنوورەکان، کاتێ ــو س ــەو دی ــە ئ ــک دەچین ــەاڵم کاتێ ب

لــە ئــۆردوگا و بارەگاکانــدا دەســت پــێ دەکات، ئەنجامەکــەى 

دەگاتــە جیابوونــەوە، هــەر لەبــەر ئەمەیــش بــوو گوتــم: دەبێــت 

لــە ســەر بارودۆخــى خۆرهــەاڵت یــان بەشــەکاىن تــرى کوردســتان 

ــن،  ــەوە ســەیرى هەمــوو بەشــەکان بکەی ــە چاوێکــى ڕەخنەگران ب

بــۆ منوونــە ناڵێیــت جیابوونــەوە لــە نــاو حیزبــەکاىن خۆرهەاڵتــدا 

ــە  ــەوەى ئێم ــتان جیابوون ــرى کوردس ــەکاىن ت ــن بەش زۆرە، ده توان

بکەنــە ئەزموونێــک تــا کەمــر لــە نــاو ئەوانــدا ڕوو بــدات، بــەاڵم 

ــاوازە،  ــە جی ــاوا هەی ــان خۆرئ ــەاڵت ی ــە خۆره ــەى ل ــەو ئەزموون ئ

هــەر یەکەیــان خاڵــى ئەرێنــى و نەرێنیــان هەیــە، کەواتــە دەبێــت 

ــن. ــۆى ببینی ــتییەکان وەک خ ڕاس

 ئامــەد شــاهۆ باســی لــە هەبــووىن دوو هێــڵ کــرد، پێــم وایــە ئــەوە 

ــل  ــە قەندی ــە ل ــڵ ن ــەوەى هێ ــەر ئ ــتە، لەب ــى ناڕاس لێکدانەوەیەک

دروســت دەبێــت، نــە لــە ناوچــەى بــارزان، بەڵکــوو هێڵــى سیاســی 

لــە نــاو کۆمەڵگــه وە هەڵدەقوڵێــت. لــە نــاو کۆمەڵگــه دا خەباتێکى 

ڕیفراندۆم سیناریۆیەك بوو 

بۆ الوازكردن و سەندنەوەی 

دەستكەوتەكانی گەلی كورد 

لە بەشەكانی تری كوردستان 

به  تایبه تی هەرێمی كوردستان



ساڵی دووەم ژمارە )5(  کانوونی دووەم  842018 FOCUS

ــى  ــاواز و بەرژەوەندی ــى جی ــە، چین ــی هەی ــتەوخۆى چینایەت ڕاس

ــت.  ــت دەبێ ــە دروس ــەو خاڵ ــەر ئ ــە س ــزب ل ــە، حی ــاواز هەی جی

چــۆن دەکرێــت بڵێیــت: »دەبێــت حیزبــەکان یــان لــە هێڵــى ئاپــۆ 

ــە ئــەوە هەڵەیەکــى زۆر  ــە هێڵــى بارزانــی؟« پێــم وای ــان ل بــن، ی

گەورەیــە، لــە کاتێکــدا هیــچ کام لــە حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت بــەو 

شــێوەیە نیــن، چونکــە لــە نــاو حیزبــەکاىن خۆرهەاڵتدا ئێمــە نەبین 

ــە.  ــەوان نیی ــەڵ ئ ــان لەگ ــى وەهای ــچ پێوەندییەک ــر هی ــەواىن ت ئ

ــک  ــەاڵم ئێمــە کۆمەڵێ ــن، ب ــی ب ــى ئاپۆی ــە هێڵ ــن ل ــەوان دەتوان ئ

ڕەخنەمــان لــە هێڵــى ئاپــۆ و ئــەو فیکــرە هەیــە، لەگەڵ ئەوەیشــدا 

دۆســتیانین و هاتوچۆیشــان هەیــە، بۆیــە دابەشــکردىن حیزبــەکان 

ــى  ــەىت، سیاســی و ســراتیژی کارێک ــى چینای ــى بەرژەوەندی ــە پێ ب

ــە،  ــەکان هەی ــوو حیزب ــە هەم ــان ل ــتە ڕەخنەم ــە، ڕاس زۆر هەڵەی

بــەاڵم دوژمنــى هیــچ کامیــان نیــن، بــۆ منوونــە ڕەنگــە نزیکریــن 

ــیتانیدا  ــى نش ــە و یەکێتی ــوان کۆمەڵ ــە نێ ــى ل ــى مێژووی پێوەندی

هەبووبێــت، زۆر جــار مــام جــەالل گوتوویــەىت: دۆســتى ئێوەیــن. 

ئێمەیــش هه مــان قســه مان كــردوه ، بــەاڵم لــە ســەر بنەمــاى 

ــیال  ــتاىن سۆس ــى نیش ــای یەکێتی ــوە. ئایدیۆلۆژی ــۆژى نەب ئایدیۆل

ــاردوەتەوە  ــکرایە و نەمانش ــتین. ئاش ــە کۆمۆنیس ــە، ئێم دیموکرات

ــن  ــەو فیکــرە دەکەی ئێمــە ڕەوتێکــى کۆمۆنیســتین و پشــتگیری ل

و کارى بــۆ دەکەیــن، بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئــەو حیزبانــەى کــە 

خۆیــان پــێ نەتەوەیییــە یــان ئیســالمییە کارمــان کــردوە، بۆیــە پێــم 

وایــە ئــەو دیوارداتاشــینە بــاش نییــە و کۆمــەک بە ڕۆحى هــاوکارى 

ــاكات. ــە سیاســییەکاندا ن ــە نێــوان حیــزب و الیەن و تێگەییشــن ل

* قســە لــە ســەر ئەوەیــە کــە ئێمــە کێشــە و 
بــێ  بکەیــن،  چارەســەر  ناوخــۆ  قەیرانەکانــی 
ناوخۆیییانــەى  قەیرانــە  ئــەو  چارەســەرکردنى 
هێزەکانــى خۆرهــەاڵت و پارچەکانــى تــر هەیانــە، 
بکــەن،  باشــوور  ئامۆژگاریــى  ناتوانــن  ئێــوە 
قەیرانەکانــى  چارەســەرکردنى  بــێ  هەروەهــا 
ئێــوە  ئامۆژگاریــى  ناتوانێــت  پەکەکــە  باکــوور، 
بــکات بــۆ خۆڕێکخســتنەوە. بێگومــان گرفــت لــە 
هەمــوو ناوچەکانــدا هەیــە، بــەاڵم قســەکە ئەوەیــە 
و  کۆمۆنیســت  حیزبــی  لــە  ئێــوە  جیابوونــەوەى 
کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ تــا ئێســتایش بەردەوامــە. 
حەســەن ڕەحمــان پەنــا دەڵێــت: »جیاوازییــەکان 
فیکریــن. ڕاســتە ئەگــەر ناتوانــن لــە نــاو حیزبێکــدا 
بــن، بــەاڵم خــۆ دەتوانــن لــە بەرەیەکــى یەکگرتوودا 

بــن، خــۆ النــی کــەم دەتوانــن بەرەیــەک بــە نــاوى 
کۆمەڵــەوە دروســت بکــەن لــە کاتێکــدا هەمووتــان 
ــن  ــى ناتوان ــگێڕە؟ بۆچ ــەپ و شۆڕش ــێ چ ــان پ خۆت
ــی  ــی، ناوچەی ــوو هەڕەشــە ناوخۆی ــەڕووى هەم ڕووب
و دەرەکــی و هەلومەرجــى نالەبــارى ناوچەکــە و 
ملمانێــى نێــوان جەمســەرە گەورەکانــى ئەمەریــکا، 
ــورد و  ــوننە، ک ــیعە، س ــا، ش ــران، تورکی ــیا، ئێ ڕووس
عــەرەب ببنــەوە؟ تەنهــا هــۆکار ئەوەیــە کــە هێڵــى 
ــوو  ــەو هەم ــاوازە و ئ ــان جی ــرى و ئایدیۆلۆژیت فیک
مەترســییانە نابینــن و بــە هەرێمــى کوردســتانیش 
دەڵێــن ئێمــەى بانگهێشــت نەکــرد؟ بۆچــى هەمــوو 
ئــەو هەلومەرجانــە لــە بــەر چــاو ناگــرن؟ دڵنیــا 
نیــن کــە بــە یەکگرتوویتــان دەتوانــن دەســتکەوتى 
باشــتر و ســەرکەوتنى زیاتــر بــە دەســت بهێنــن 
و ده توانــن ســوود لــە ڕووداوەکانــى دواى 16ـــى 

ئۆکتۆبــەر وەربگــرن؟
لــە  قســە  ئەگــەر  بەدڵنیایییــەوە  ئازەربــار:  عەبدولــاى 
نامەوێــت  بێــت دروســتە، مــن  ســەر زەرەر و دەرســوەرگرتن 

قســەیەکى هەمیشــەیی دووبــارە بکەمــەوە، پێــم وایــە مەســەلەى 

ــە  ــزب و الیەن ــورد و حی ــزەکاىن ک ــوو ڕی ــە هەم ــى ل نایەکگرتووی

ــە  ــە ل ــتان یەکێک ــە پارچــە جۆراوجــۆرەکاىن کوردس ــییەکان ل سیاس

هــۆکارە ســەرەکى و گرینگــەکاىن نەگەییشــتنى کــورد بــە بەشــێکى 

ــم وا  ــوە. پێ ــا ئێســتا هەیانب ــەى ت ــەو دەســتکەوت و خەونان زۆر ل

نییــە ئایدیۆلۆژیــا تەنهــا هــۆکار بێت بــۆ یەکگرتن، بێگومــان ئەگەر 

فیکــر و ئایدیۆلۆژیامــان یــەک بێــت، دەچینــە نــاو حیزبێکــەوە و 

ــانەى  ــەو کەس ــوو ئ ــا هەم ــت. ئای ــاى نامێنێ ــاواز مان ــی جی حیزب

ــەر  ــى ئەمبەروئەوب ــەرەى جەنگ ــە ب ــەى ل ــۆدان، ئەوان ــە نات ــە ل ک

بــوون، هەمــوو ئەوانــەى ئێســتا لــە ســەر یــەک مێــز دادەنیشــن، 

تورکیــا و ئێــران هیــچ کێشــەکیان نییــە؟ بــە پێچەوانــەوە کۆمەڵێــک 

ــەک  ــەلەدا ی ــک مەس ــە هەندێ ــەاڵم ل ــە، ب ــان هەی ــە و گرفتی کێش

دەگرنــەوە و خاڵــى هاوبەشــیان هەیــە. ئــەو خاڵــە هاوبەشــە 

ــەن،  ــام دەگ ــە ئەنج ــا ب ــى کاىت ت ــۆ ماوەیەک ــەن ب ــگ دەک پڕڕەن

بۆیــە پێــم وایــە کوردیــش لــە باشــوور خاڵــى هاوبەشــی هەیــە کــە 

ــش،  ــۆ خۆرئاوای ــان شــێوە ب ــە هەم ــەوە. ب ــت پڕڕەنگــى بکات دەبێ

چونکــە ئەگــەر لــە ڕابــردوودا جیــاوازى و خۆبــواردن لــە یەکگرتــن 

و یەکڕیزیــدا پاســاوێکى هەبووبێــت، لــە ئێســتا و دواى ئــەم 

ڕووداوانــە خەڵکــى کوردســتان کەمــر ئــەو پاســاوانە قبــوڵ دەکات 
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ــن و  ــۆ یەکگرت ــارەکان ب ــە فش ــم وای ــە پێ ــە ڕوو، بۆی ــە دەخرێن ک

ــین و  ــێ بکۆش ــت ت ــت و دەبێ ــر دەبێ ــر زیات ــى زۆرت یەکڕیزییەک

هەمــوو هەنگاوەکامنــان بخەینــە گــەڕ بــۆ ئــەوەى یەکگرتــووى و 

ــت. ــان هەبێ ــى زۆرترم یەکڕیزییەک

ــوو  ــەر هەم ــی، ئەگ ــە مەســەلەى کۆنگــرەى نەتەوەی ســەبارەت ب

ــرەى  ــتنى کۆنگ ــۆ نەبەس ــت ب ــەر بێ ــە س ــەى ل ــەک ڕەخن پارچەی

ــەر  ــە س ــى ل ــچ ڕەخنەیەک ــتان هی ــەاڵىت کوردس ــی، خۆره نەتەوەی

ــەو  ــاو ئ ــە ن ــوون ل ــز هەب ــەرى بەهێ ــێ جەمس ــە س ــە، چونک نیی

ــارىت  ــتان و پ ــتیانیى کوردس ــى نیش ــش یەکێتی ــەدا، ئەوانی پارچان

ــەوان  ــەهمى ئ ــبووىن س ــە. دابەش ــتان و پەکەک ــراىت کوردس دیموک

بــوو ڕێگــەى بــە پارچــەکاىن تــرى کوردســتان نــەدەدا بــۆ بەســتنى 

کۆنگــرەى نەتەوەیــی، ئەگــەر نا کوردســتاىن خۆرهــەاڵت و هێزەکاىن 

زۆرتریــن یەکانگیرییــان هەبــوو لــەو بارەیــەوە، لــە هەمــان کاتــدا 

ــەدا. ــەو نێوان ــن ل ــی بووی ئێمــە هــۆکارى تەبای

* لــە چ شــوێنێکدا یەکانگیرییتــان هەبــوو، مانگــى 
لــە  نەتەوەیــی  کۆنگــرەى  کاتێــک   2013 ئابــی 
ــە  ــەوەى ل ــی ئ ــژاک گلەیی ــترێت، پ ــر دەبەس هەولێ
ئێــوە کــرد کــە ڕێگەتــان نــەداوە بەشــدار بێــت، 
ــات  ــازمانى خەب ــت س ــدا نەتانهێش ــان کات ــە هەم ل
ســێ  و  دیموکــرات  دوو  بەربکەوێــت،  کورســیی 
ــان  ــۆ خۆت ــییەکانتان ب ــەرجەم کورس ــە س کۆمەڵەک
بــرد، یەکگرتوویــى لــە چ شــوێنێکى هــەر یــەک لــەم 

خااڵنــەدا دەبینــى؟
عەبدولــاى ئازەربــار: بــەو شــێوەیە نییــە کــە بەڕێــزت باســی 
ــژاردن کــراوە. ڕاســتە ڕێکەوتــن هەبــوە،  دەکەیــت، بەڵکــوو هەڵب

ــە  ــەکاىن زۆر ب ــە و لق ــژراوە. پەکەک ــۆ دانەڕێ ــیناریۆى ب ــەاڵم س ب

ــۆى 21 کورســیی کۆنگــرەى  ــە ک ــران، ل ــەىت دەک ــزى نوێنەرای بەهێ

نەتەوەیــی زیاتــر لــە 10 کورســی بــە دەســتى پەکەکــە و ڕەوتــەکاىن 

ســەر بــە پەکەکــەوە بــوون.

ــە  ــەوان هێزێکــى ســەرەکین ل ــزە، چونکــە ئ ــەى هێ *ئەمــە مامەڵ

ــش؟ ــە خۆرهــەاڵت و شــوێنەکاىن تری ــا ل ــاوا، هەت ــوور و خۆرئ باک

عەبدولــاى ئازەربــار: ڕاســتە مــن هیــچ گلەیییەکــم لــە ســەر ئــەوە 

نییــە، بــەاڵم ڕەخنــەم لــە قســەکەى ئامــەد شــاهۆ هەیــە کــە باســی 

پۆرالیــزم دەکات و خۆیــان بــە الیەنگــرى ئــەو جەمســەرە دەزانــن 

ــتا  ــا ئێس ــتان، هەت ــە کوردس ــت ل ــزم دەهێنێ ــانەى پۆرالی ــە نیش ک

پێچەوانەکــەى جێبەجــێ کــراوە.

ــن،  ــەر دەکەی ــى ئۆکتۆب ــە ڕووداوەکاىن 16ـ ــاس ل ــە ب ــتە ئێم *ڕاس

بــەاڵم نایەکگرتوویــى هــەر یــەک لــە پارچــەکاىن کوردســتان کێشــە 

ــران  ــە دەســتتێوەرداىن ئێ ــی ل ــەاڵم گلەی ــە، ب ــى خــۆى هەی و گرفت

و تورکیــا و ئەمەریــکا دەکەیــن کــە هەموویــان یەکگرتوویــى 

ئێمــە دووپــات دەکەنــەوە. داخســتنى پەرلەمــان و مانــەوەی 

ــەوە،  ــە دەهێنن ــە منوون ــەرعی ب ــە ناش ــتەکەی ب ــە پۆس ــارزاىن ل ب

بــۆ خۆرهەاڵتیــش ڕاســتە کــە نایەکگرتوویــى و جیابوونــەوە و 

لەتبــوون هەمیشــە بەردەوامــە. پێتــان وانییــە لــە داهاتــوودا 

ئێوەیــش ڕووبــەڕووى هەمــان کێشــە دەبنــەوە و پێویســتتان 

بــە یەکگرتــووى و یەکگوتــارى النــی کــەم کۆکردنەوەتــان لــە 

ــتاندا  ــەاڵىت کوردس ــى خۆره ــی و بەرەیەک ــرەى نەتەوەی ــاو کۆنگ ن

لــە کاتێکــدا چەندیــن ســاڵە هــەوڵ دەدەن، بــەاڵم  دەبێــت، 

نەتانتــواىن لــەو بارەیــەوە ســەرکەوتوو بــن بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەى 

ئۆکتۆبــەر  16ـــى  و  باشــوور  هاوشــێوەى  مەترســییانەى  ئــەو 

ڕوویانــدا یــان النــی کــەم بــۆ پێشــهاتە باشــەکان کــە لــە داهاتــوودا 

ڕوو بــدات؟

جەعفــەر ئەمینــزادە: دوو جیــاوازى هەیــە لــە نێــوان ئێمــە و 

بــوون،  دەوڵــەت  و  دەســەاڵتدار  باشــوور  باشــوور.  هێــزەکاىن 

ــێ  ــەوەم پ ــوو کات جیابوون ــن هەم ــن. م ــیۆن بووی ــە ئۆپۆزس ئێم

ناخــۆش بــوە، لــە ســاڵى 1991ـــەوە هەتــا ئێســتا کــە جیابوونــەوە 

لــە نــاو حیزبــی کۆمۆنیســتدا ڕووی داوە ڕازی نەبــووم، هەتــا 

ئەگــەر ناکۆکیشــان هەبووبێــت. ڕاســتە کۆمیتــەى ناوەنــدى 

بــووم، بــەاڵم ڕۆڵــم نەبــوە لــە جیابوونــەوەدا. پێــم وایــە هەمــوو 

ئەوانــەى ڕوویــان داوە شــایەىن ئــەوە نەبــوون کــە جیابوونەوەیــان 

لــە ســەر بکرێــت لــە کاتێکــدا ئێمــە جیــا نەبووینەتــەوە، بەڵکــوو 

دەریانکردیــن.

*دەرکردن و جیابوونەوە یەک شت نییە؟
ــە، بارودۆخــى  ــان هەی جەعفــەر ئەمینــزادە: نەخێــر جیاوازیی
کــوردى خۆرهــەاڵت بــەو هێــز و هەلومەرجــەى لــە ئێرانــدا هەیــە 

لەگــەڵ بارودۆخــى باشــوورى کوردســتان جیاوازیــى زۆرى هەیــە، 

بســازێن، چــۆن  پێکــەوە  نەتوانــن  کــەس  ئەگــەر 100  بــەاڵم 

دەتوانــن لەگــەڵ هەشــتا ملیــۆن کــەس لــه  ئێــران بســازێن؟ بۆیــە 

هەندێــک جــار جیابوونــەوە دەبێتــە تاکــە ڕێــگا، کــە پێــم وانییــە 

ــە  ــییەوە، چونک ــووىن سیاس ــە بۆچ ــت ب ــت بێ ــان پەیوەس هەمووی

%80 جیابوونــەوەى هێــزەکاىن خۆرهــەاڵت بــە هــۆى کێشــەى 

ــا  ــە ئەوروپ ــت ل ــە و پۆس ــتەکەیانە. پێگ ــە و پۆس ــی و پێگ تایبەت

بــەو شــێوەیە نییــە، بــۆ منوونــە وەزیــرى بەرگریــى ئینگلیــز 

دەســتی دا لــە ڕاىن کچێــک، بــەر لــەوەى پێــى بگوترێــت وازی لــە 
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پۆســتەکەى هێنــا، چونکــە هێنــدە بــۆی گرینــگ نەبــوو، بــەاڵم الى 

ــەڵ ئەوەیشــدا کوردســتاىن  ــە. لەگ ــەو شــێوەیە ئاســان نیی ــە ب ئێم

باشــوور جیاوازییــان هەیــە لەگــەڵ خۆرهــەاڵىت کوردســتان، چونکــە 

ئــەوان ناتەبــان. هەمــوو کوردســتان بــە ناکۆکیــى نێــوان یەکێتیــى 

نیشــتانیى کوردســتان، پــارىت دیموکــراىت کوردســتان، گــۆڕان و 

هەمــوو حیزبــەکاىن تــر دەزانــن، چونکــە هەمــوو بەرژەوەندییەکان 

ــە. مادیی

تێــدا  جیابوونــەوەى  ئێــوە  حیزبەکــەى  ڕاســتە   *
نییــە، بــەاڵم ئێوەیــش بەشــێکن لــەوە. چــی بکرێــت 
بــۆ ئــەوەى ئێــوە ئــەو دۆخــە تێپەڕێنــن، لــە کاتێکــدا 
ــە  ــەکە ل ــت کێش ــر دەیانەوێ ــى ت ــەک لەوان ــەر ی ه
ــە  ــی وای ــەر پێ ــز جەعف ــەرن. بەڕێ ــان الب ــەر خۆی س
به ڵكــوو  دەرەوە،  نەهاتوونەتــە  حیزبەکــە  لــە 
ــە  ــە بابەتەک ــی وای ــەن پێ ــز حەس ــراون. بەڕێ دەرک
ــە ئەوەیــە،  ــە بنەڕەتــدا بابەتەک ــە، بــه اڵم ل فکریی
ــى  ــە، گوتارێک ــى هەی ــە ئینشــقاق و نایەکگرتووی ک
یەکگرتووتــان نییــە. ئەوەنــدەى ڕەخنــەى جیــدى 
لــە ســەر هێزەکانــى خۆرهەاڵتــى کوردســتان هەیــە، 

ــرە؟ ــى ت ــزى پارچەکان ــەر هێ ــە س ــە ل ــر ڕەخن کەمت
نەبــووىن دیموکــراىس  لــە ڕاســتیدا  عوســمان جەعفــەرى: 
هەمــوو ئــەم کێشــانە دروســت دەکات، هــەر چەنــدە ئەگــەر 

ــایین.  ــتانە زۆر کات ئاس ــەم ش ــن ئ ــان بزانی ــتییەکاىن ژی ــە ڕاس ئێم

ــە خێزانێکــدا  ــز حەســەن دەڵێــت: ئەگــەر دوو کــەس ل وەک بەڕێ

ــە  ــەم جیابوونەوەی ــەاڵم ئ ــەوە، ب ــا دەبن ــر جی ــە یەک ــازێن ل نەس

ــورد،  ــى ک ــەىت خیانەتکــردن. مرۆڤ ــەىت، تۆم ــە هــۆى دوژمنای نەبێت

ــن  ــەزراوە، ناتوانی ــزم دام ــاى میلیتاری ــە ســەر بنەم ــان ل حیزبەکامن

ــدا  ــاو خۆمان ــە ن ــە ل ــە هەی ــەو جــۆرەى ک ڕۆحــى دیموکراســیى ب

بچەســپێنین. زۆر زەحمەتــە ئــەو حیزبــه  کوردییانــەى کاریگەرییــان 

هەیــە، لــە گۆڕەپــاىن ســیاىس لــە هــەر چــوار پارچەکەى کوردســتان، 

ئەمانــە ناتوانــن بــە شــێوەیەکى هەمدەمیانــە دیموکــراىس لــە نــاو 

ــە  ــەن. ئەم ــوڵ بک ــان قب ــرى خۆی ــەن و غەی ــزە بک ــدا پراکتی خۆیان

ــە،  ــوورى پەکەکەی ــە، کولت ــوورى یەکێتیی ــە، کولت ــوورى پارتیی کولت

کولتــوورى هەمــوو هێــزەکاىن خۆرهەاڵتــه  )حــزىب دیموکــرات، 

ــاى  ــەر بنەم ــە س ــە ل ــێوەیەن، چونک ــەو ش ــوو ب ــە(، هەم کۆمەڵ

ــز  ــەیەکى بەڕێ ــاڵى 2000-2003 قس ــە س ــوون. ل ــت ب ــز دروس هێ

عەبدولــا ئۆجــەالن هەبــوو دەڵیــت: دیموکــراىس لە شــاخ دروســت 

میلیتاریســتییە،  ناوچەیەکــى  شــاخ  ناوچــەى  چونکــە  نابێــت، 

و  بــکات  دروســت  دیموکــراىس  بیەوێــت  ئــەوەى  چونکــە 

ــە  ــت ل ــەى دەبێ ــۆى و کۆمەڵگاک ــکات، خ ــزە ب ــراىس پراکتی دیموک

شــاخ بێنــە خــوارەوە. ڕاســتە حیزبەکامنــان لــە شــاخ نیــن، لــە نــاو 

شــارن، بــەاڵم هێشــتا کولتــوورى شــاخ هەیــە. کــە کولتــوورى 

شــاخ هەبــوو ڕەت کردنــەوە و بوونــی هێــز هەیــە. بــەم شــێوانە 

لەگــەڵ یەکــر هەڵســوکەوت دەکــەن و ناتوانــن یەکــر قبــوڵ 

بکــەن. کەرتبــوون کارێکــى ئاســایییە، بــەاڵم بــەو مانایــە نــا کــە لــە 

ــووىن دیموکراســیى  ــۆ نەب ــوون دروســت بێــت. ب ســاڵێکدا 4 کەرتب

کــە ناهێڵرێــت کــۆ ببینــەوە بــە شــێوەى بــەرەى کوردســتاىن یــان 

کۆنگــرەى نەتەوەیــى بێــت، لێــرەدا گلەیــى لــە خەڵــک نییــە، 

دەبێــت ڕەخنــەى خــۆت هەبێــت، دەبێــت حیزبــەکان بــە جــواىن 

ــە  ــوردى نیی ــزىب ک ــەک حی ــتا ی ــەاڵم ئێس ــەوە، ب ــدا بچن ــە خۆیان ب

ــە باشــوورى  ــەى کــە ل ــەو بابەت ــدا بنێــت. ل ــەى خۆی ــە هەڵ دان ب

کوردســتاندا ڕووی دا یەکێتیــى خــۆى بــە دروســت دەزانێــت 

ــە دروســت  ــارىت خــۆى ب ــدا پ ــان کات ــە هەم ــفر، ل ــە س ــارىت ب و پ

ــی دا  ــعوود بارزان ــەى مەس ــە پەیامەک ــان ل ــت، وەک بینی دەزانێ

ــزىب  ــوورى حی ــە کولت ــرا، ئەم ــوکەوت ک ــێوەیەک هەڵس ــە چ ش ب

ــە. کوردیی

* ڕووداوەکانــى 16ـــی ئۆکتۆبــەر كــه  ڕوویــان دا بــه  
هــۆی کێشــە و گرفتــە ناوخۆیــی، زاتــى، بابەتــى، 
بــەاڵم  نێودەوڵەتــى،  و  ناوچەیــى  گەلەکۆمەکێــى 
ــى  ــش نایەکگرتووی ــە ئەوی هۆکارێکــی تریــش هەی
هێــزە کوردییەکانــه . بــۆ نموونــە جیابوونــەوەى 
بزووتنــەوەى گــۆڕان و ڕۆیشــتنى د. بەرهــەم ســاڵح، 
ســەرهەڵدانى کێشــەى دوو باڵــى نێچیرڤــان بارزانــى، 
مەســرور بارزانــى، ئەمانــە لــە پارچەکانــى خۆرهــەاڵت 
ــەڕووى  ــر ڕووب ــەرە و زۆرت ــە س ــەرنجیان ل ــر س زیات
ڕەخنــە بوونەتــەوە. ئێوەیــش لــەم کێشــەیە بە دوور 
نیــن، بــۆ نموونــه  جیابوونــەوەى ڕێکخــراوى خەباتــى 
ڕابــردوودا  لــە  ئێــران  کوردســتانى  شۆڕشــگێڕى 
و لــە چەنــد ڕۆژى ڕابــردوودا ڕاگەیاندنێکــى بــە 
ــە  ــێخ ل ــێخ بابەش ــەت ش ــوە. تەنان ــە ئێ ــا داوە ل جی
دواییــن دیــداردا لــە دواى کۆنگــرەى 5 دەڵێــت: 
ــەوە،  ــا بێن ــان خۆشــە ب ــەر پێی ــە ئەگ ــەو هاوڕێیان ئ
تەنانــەت قبــوڵ ناکــەن ناوەکەیشــیان بــە نــاوى 
نــاو ببــات. ئــەو  ڕێکخــراوى خەباتــى شۆڕشــگێڕ 
ــوو،  ــى یەکگرت ــى بەرەیەک ــە و نەبوون جیابوونەوەی
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پێــت وا نییــە لــە هــەر کاتێکــدا بێــت ئــەم کارەســات 
و شکســتانە بــۆى هەیــە ڕووبــەڕووى هێزەکانــى 
خۆرهــەاڵت و خۆرئاوایــش بێتــەوە، چــۆن بتوانــن 
یەکگرتــوو،  هێزێکــى  یەکگرتــوو،  بەرەیەکــى 
کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــى و گوتارێکــى یەکگرتــوو 

ــن؟  ــەم بهێن بەره
کامیــل نورانیفــەڕد: فاکتــەرەکاىن دەرەوەی ئــەو کێشــە و 
ــج و  ــرس و ئامان ــردىن پ ــتى جێبەجێک ــە ئاس ــە ل ــەى ئێم لەمپەڕان

ــە هــەر  ــە گشــتى ل ــەوەى کــورد ب ــە وەک نەت خولیاکامنــان هەمان

چــوار پارچەکــە. بــاىس هــۆکارە دەرەکییەکامنــان کــرد، بــەاڵم 

ــا  ــە، وات ــەرەکان فاکتــەرى ناوخۆییی ــە ســەرەکیرین فاکت یەکێــک ل

ــە  ــە، ک ــەو فاکتەرەی ــى ئ ــى و یەکگرتووی ــن و تەبای پرســی یەکگرت

دوا جــار دەتوانێــت دەورى یەکالییکــەرەوەى هەبێــت، ســەرەڕاى 

بــووىن ئــەو فاکتــەرە بەهێزانــەى لــە دەرەوە هەمانــە، ئــەو کۆســپە 

ــەاڵم  ــت، ب ــان بێ ــە دەرەوە تووش ــت ل ــە دەتوانرێ ــەى ک گەوران

فاکتــەرى ناوخۆییــى فاکتەرێکــى زۆر گرینگــە، هەموومــان دەبێــت 

بــە هەســتى بەرپرســیارێتیى تــەواوەوە لــەو بابەتــە بڕوانیــن 

و کارى بــۆ بکەیــن. بــە ڕاســتى ئــەوەى تــا ئێســتا جێبەجــێ 

ــۆ  ــەکان ب ــز و الیەن ــووىن هێ ــۆ بەخەمەوەب ــەوە ب ــوە ناگەڕێت نەب

ــۆ هــەر  ــەوە ب ــەکان، هەمــووى دەگەڕێت ــە نەتەوەییی بەرژەوەندیی

هێــز و الیەنێــک لــە فیکــرى بەرژەوەندیــى پێگــەى خۆیدایــە. لــە 

الیەکــی تــرەوە الوازبــووىن عەقڵیــەىت دیموکراســیى لــە نێوامنانــدا، 

ئەوەیــش کۆســپێکى گەورەیــە لــە بــەردەم پێکهاتنــى ئــەو بەرەیــە، 

ڕەنگــە  هاوبــەش،  پالتفۆڕمــى  هاوبــەش،  کارى  دروســتبووىن 

ــى  ــرەى نەتەوەی ــاىس کۆنگ ــردوودا، ب ــە ڕاب ــت ل ــى هەبێ جیاوازی

کــرا، باســی ئــەوە کــرا، کــە ئێمــە لــەو کاتــەدا مەغــدوور بوویــن، 

ــەو  ــوو ئ ــان واب ــە پێ ــۆنگەیەى، ئێم ــەو س ــوە ل ــان هەب ڕەخنەم

پێنــج کورســییەى کــە تەرخــان کــراوە، بــۆ خۆرهەاڵتــی کوردســتان 

ــۆر،  ــى جۆراوج ــە دەنگ ــۆر و ب ــزىب جۆراوج ــووىن حی ــە ب ــرا ب دەک

نوێنەرایەتیــى باشــرى خۆرهەاڵتــی کوردســتاىن بکردایــە، لــەو 

ــییەکان  ــزە سیاس ــە هێ ــان ل ــە و گلەیی ــە ڕەخن ــۆنگەیەوە ئێم س

هەبــوە، ئێســتا خۆشــبەختانە لەگــەڵ ئــەو ســەردەمەدا جیاوازیــى 

ــکەوتنى  ــم، پێش ــم بڵێ ــتان، دەتوان ــەاڵىت کوردس ــۆ خۆره ــە ب هەی

ــن  ــتان، م ــوورى کوردس ــۆ باش ــەاڵم ب ــوە، ب ــە دی هات ــاش ب زۆر ب

پێــم وایــە هێشــتا کات زۆری مــاوە، هێشــتا ڕەوىت ڕووداوەکان 

دیــارى نەکــراوە، یــەکال نەبوەتــەوە، ئیســتا کــە ئێمــە لــەم پانێڵــە 

ــەوە دانوســتاندنەکاىن بەغــدا و هەرێمــى کوردســتان  ــۆ بووینەت ک

لــە ئارادایــە، دیــار نییــە ڕەوىت ڕووداوەکان بــەرەو کــوێ دەچێــت؟ 

ــە پێویســتیان  ــر، ئێم ــی ت ــە هــەر کاتێک ــر ل ــە پێویســتە زیات بۆی

بــە یەکدەنگــى و یەکگرتوویــى هەیــە. هــەر چەنــدە لێــدواىن 

زۆر ناخۆیشــان گوێبیســت دەبیــن، لــە ڕۆژاىن ڕابــردوودا، کەمــر 

ــە ســەر  ــە، پێویســتە ل ــیارێتییان هەی ــتى بەرپرس ــەکان هەس الیەن

هەمــوو الیەنــەکان ئەرکــى بەرپرســیارانەى خۆیــان جێبەجــێ 

بکــەن.

لــێ  زۆریــان  ڕەخنــەى  بەڕێــزت  قســەکانى   *
دوو  تەنهــا  دەڵێــت:  حەســەن  بەڕێــز  کەوتــەوە، 
هێڵــى  بارزانــى،  شکســتى  هێڵــى  نییــە:  هێــڵ 
یەکــەم  دەڵێــت:  ڕەزا  بەڕێــز  ئاپــۆ.  ســەرکەوتنى 
بنێــت  بــەوەدا  دان  پــژاک  ســەرکردەیەکى  جــارە 
ــن  ــوە ناتوان ــە دەکــەن و ئێ ــى پەکەک ــە الیەنگری ک
وەک هێزێکــى خۆرهــەاڵت قســە بکــەن، هێنــدەى 
هێزێکــى وابەســتەى پەکەکــەن، عەبدولــاى ئازەربــار 
ــوو.  ــوە ب ــە ئێ ــەى ل ــە بەشــێکى قســەکانیدا ڕەخن ل
هــەر چەنــدە ئێــوە لــەو جیابوونــەوە و کەرتبوونــەدا 
کەمتــر جێگــەی گلەییــن، بــەاڵم گلەییــى ئەوەتــان 
کرێکارانــى  پارتــى  ئێــوە سیاســەتى  ســەرە،  لــە 

كاره ساته كه   ئێستا ئه وه یه  

الیەنەكانی باشووری 

كوردستان و تەنانەت 

الیەنەكانی بەشەكانی تری 

كوردستان دان بەو شكستەدا 

نانێن كه  ئێستا لە هەرێمی 

كوردستان هەیە
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کوردســتان بەڕێــوە دەبــەن، لــە هەمــان کاتــدا ئــەو 
هێڵــەى ئێــوە دەیکێشــن، ئــەوە هێڵــى نەتەوەیییــە، 
خیانەتــە، شۆڕشــە، ئەوانــە زۆر دروســت نییــە، بەڕێــز 
حەســەن دەڵێــت، باشــترین پێوەندییــان لەگــەڵ 
ــە، بــەاڵم خراپتریــن پێوەندییــان هەیــە  ئێمــە هەی
ــە ڕێکخســتنى  ــان وانیی ــر، پێت ــى ت ــەڵ هێزەکان لەگ
دوو  هــەر  هێزەکانــى  لەگــەڵ  پێوەندییەکانتــان، 
حیزبــى دیموکــرات، ئەمــە تەنهــا گوتــارى تــۆ نییــە، 
مــن لــە بەشــێک لــە بەرپرســانى ئەنجومەنــى پــژاک 
گوێــم لــێ بــوە، پێتــان وانییــە ئێوەیــش پێویســتان 
بــەوە هەبێــت، کــە سیاســەتێک دروســت بکــەن بــۆ 
ــە  ــەن ب ــزە سیاســییەکان ڕازی بک ــۆى هێ ــەوەى ک ئ

مامەڵەیەکــى دروســت؟
ئــەو  بــۆ بۆچــووىن  ئێمــە ڕێزمــان هەیــە  ئامــەد شــاهۆ: 
برادەرانــە، هەمــوو کــەس ئــازادە ڕا و بۆچــووىن خــۆى دەرببڕێــت، 

بــە بۆچــووىن ئێمــە ئــەوەى گونجــاو و دروســتە ئەوەیــە، کــە 

مــن باســی دەکــەم، ڕاشــکاوانە ناڵێــم، کــە سیاســەىت پەکەکــە لــە 

ــەاڵت  ــە خۆره ــە ل ــم ئێم ــن، دەڵێ ــێ دەدەی ــژە پ ــەاڵت درێ خۆره

فیکــرى ڕێبــەر ئاپۆمــان هەڵگرتــوە، ئەمــە واتــاى ئــەوە نییــە کــە 

ئێمــە سیاســەمتان ســەربەخۆ نەبێــت. ئێمــە وەک پــژاک سیاســەىت 

ڕێکخســتنى  میکانیزمــى  ڕێکخســن،  چوارچێــوەى  ســەربەخۆ، 

ناوخۆیــى، کۆنگــرە و بەڕێوەبــەرى خۆمــان هەیــە لــە خۆرهــەاڵىت 

کوردســتان و کارى لــە ســەر دەکەیــن، بۆیــە بۆچــووىن هــەر 

الیەنێــک چییــە ئــازادە لــە ســەر ئــەو بابەتانــە دەڵێــن، بــۆ ئێمــە 

جێــگاى دڵخۆشــییە، بــە تایبــەت لــە نــاو پژاکــدا تــا ئێســتا باڵێــک 

جیــا ببێتــەوە، یــان شــەڕێکى ناوخۆییــى لەگــەڵ الیەنێــک کردبێــت 

نەبــوە، لــە بەرنامــەى ئێمــەدا شــتێکى لــەو شــێوەیە نییــە. ئێمــە 

وەک پــژاک جوواڵنەوەیەکــى نەتەوەییــن، بــە تایبــەىت لــە بەرانبــەر 

کێشــەى بەشــەکاىن تــرى کوردســتان زیاتــر، خۆمــان بــە بەرپرســیار 

ــوە  ــردارى چــى هەب ــوە، پشــتگیریى ک ــوە، هەڵوێســتان هەب زانی

ــە  ــت ک ــەوى دەگوترێ ــۆکار، ئ ــە ه ــە بوەت ــوە، ئەمان ــان بڕی دەرم

ســەر بــە )پەکەکە(یــن، بخرێتــە پــاڵ ئێمــە، بــەاڵم ئێمــە وەک پژاک 

ــە ســەر هەندێــک بۆچــوون و هەیــە گفتوگــۆى لــە  تێبینینیــان ل

ســەر دەکەیــن، بــەاڵم لەگــەڵ الیەنــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان، 

ــە ســەر  ــەىت دواى کۆنگــرەى5 قســەی ل ــە تایب ئێمــە ڕاشــکاوانە ب

ــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتامنان  ــن، ســەرداىن هەمــوو الیەن دەکەی

ــن  ــک، ئامادەی ــچ مەرجێ ــێ هی ــە ب ــردەوە ب ــان ک ــرد، دەرگاکامن ک

ــن هــەر  ــۆ یەکگرت ــن، ب ــەکان گفتوگــۆ بکەی لەگــەڵ هەمــوو الیەن

ــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان ڕامــان  ــە ئەســتۆى ئێمــە بێــت ل چــى ل

ــش  ــوە، پارتەکانی ــەکان گوت ــە پارت ــان ب ــى خۆم ــدوە، تێبینی گەیان

تێبینیــى خۆیــان گوتــوە، بــۆ ئــەوەى کــە هەندێــک زیاتــر لــە یــەک 

ــە،  ــتان هەی ــۆ و دانوس ــر گفتوگ ــە زیات ــتى ب ــن، پێویس ــک بی نزی

ڕوونکردنــەوەى بابەتــەکان زیاتــر پێویســتە، داخوازیــى ئێمــە 

ــە  ــە، ب ــتان ئەوەی ــوورى کوردس ــەکاىن باش ــۆ الیەن ــژاک( ب وەک )پ

گفتوگــۆ کێشــەى ناوخــۆى خۆیــان چارەســەر بکــەن، خۆرهەاڵتیــش 

پێویســت دەکات ئەزموونێــک وەربگرێــت، بــە گفتوگــۆ و دیالــۆگ 

ــکات. کێشــەکان چارەســەر ب

* چاودێرانــى سیاســی پێیــان وایــە، پێشــتر بارزانــى 
لــە ئەمەریــکا و فەڕەنســا و  و هەرێــم گوێیــان 
بەریتانیــا نەگــرت، ئەگــەر نــا ڕەنگــە هەرێم تووشــی 
ــەو  ــە ئ ــە، پێــت وای ــەم بارودۆخــەى ئێســتا نەبوای ئ
بۆچوونــە ڕاســتە، یــان ڕیفرانــدۆم دەرئەنجــام و 

ــاوە؟ ــە دەســت هێن ــەورەى ب ــى گ ئاکامێک
ئەبوبەکــر مودەڕیســی: پێــم وایــە ئــەو ڕووداوانــە بــەو 
ئەمەریــکا  و  خۆرئــاوا  واڵتــاىن  کــە  ســەرهەڵدەدەن  هۆیــەوە 

ــی  ــردىن گشتپرس ــە جێبەجێک ــەدا، ب ــان ن ــیان نیش ــى خۆش ڕوویەک

و دواى ئەنجامدانیشــی پشــتگیرییان نەکــرد، بــە بــڕواى مــن 

و  هاوپەیــان  واڵتێکــى  ئەمەریــکا  نییــە،  نارسوشــتی  ئەمــە 

دۆســتى هەرێمــى کوردســتانە، خۆرئاوایــش بــە هەمــان شــێوەیە، 

بــەاڵم مانــاى ئــەوە نییــە، بەرژەوەندییــەکاىن دوو واڵت، یــان 

ــەوە،  ــەک بگرێت ــدا ی ــوو کاتێک ــە هەم ــان ل ــەىن هاوپەی دوو الی

ســراتیژییەوە  بــارى  لــە  و  هاوپەیانــن  واڵتــان  جــار  زۆر 

هاوکاریــى یەکــر دەکــەن، بــەاڵم لــە ســاتێکى دیاریکــراودا، هــەر 

جیــا  بەرژەوەندییەکەیــان  و  دەبێــت  ســەرەتایەکى  یەکێکیــان 

دەبێتــەوە، هــەر چەنــدە جیابوونــەوەى ئــەو بەرژەوەندییانــە، 

ــە  ــان، چونک ــاندنەوەى هاوپەیانێتییەکەی ــۆى هەڵوەش ــە ه نابێت

ــراتیژیر  ــى س ــە و بنچینەیەک ــەر پای ــە س ــان ل هاوپەیانێتییەکەی

دامــەزراوە.

* ئایــا هەولێــر و هەرێمــى کوردســتان دەتوانــن 
ڕیســکەى  ئــەو  لــە دواى  بکــەن،  تــر  ڕیســکێکى 
دەتوانێــت  ئەوەیــە  مەبەســتم  کردوویانــە، 

ڕابگەیەنێــت؟ ســەربەخۆیی 
ئەبوبەکــر مودەڕیســی: نازانــم، مــن لــە حزبێکــى کوردســتاىن 

خۆرهەاڵتــم، هەڵســەنگاندن و ئەجێندایەکــى ورد و ئاشــکرام نییــە، 
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ســەرجەمیان دەســپێرم بــە حزبە سیاســییەکاىن هەرێمی کوردســتاىن 

عێــراق کــە هەڵــی بســەنگێنن و بڕیــارى لــێ بــدەن، بــەاڵم هــەر 

کاتێــک گشتپرســی بکرایــە، واڵتــاىن ناوچەکــە و حکوومــەىت عێــراق، 

ــە بۆچــووىن  ــوو. ب ــان دەب ــوون و کاردانەوەی ــار دەب ــەردەوام نەی ب

مــن ئەنجامــداىن گشتپرســی ئیــرادی نەبــوو، واتــا بــە پێخۆشــبوون 

ــوو، چونکــە هــەر چــى درەنگــر  ــەوە ب ــە ڕووى ناچاریی ــوو، ل نەب

بوایــە، هەرێمــى کوردســتان لــە الیــەن دراوســێکانەوە لــە پێگــەى 

الوازدا دەمایــەوە، یــان دەبــوو دەســت لــە هەمــوو ئــەو ئیمتیازانــە 

بشــۆرایە، کــە دواى ڕووخانــدىن ڕژێمــى ســەدام حســێن، لــە 

ــان کێشــەکان  نێــوان ســاڵى 2003 – 2014 بــە دەســت هاتبــوو، ی

ــر. ئەگــەر دیقــەت بدەیــن، دواى ئــەوەى  ــە قۆناغێکــى ت دەچوون

ــەو  ــەر ب ــتا ه ــا ئێس ــەزرا، ت ــراق دام ــە عێ ــى ل ــەىت فیدڕاڵ حکووم

ــردوە،  ــدا ک ــرى پەی ــى توندت ــراق پێگەیەک ــەىت عێ ــە حکووم ڕێژەی

ــە  ــانەى ک ــەو کێش ــوو ئ ــەربازى و هەم ــایی و س ــەى یاس ــە پێگ ل

لــە  ئیمتیــازى  بــەو ڕێژەیەیــش  بوەتــەوە، هــەر  ڕووبــەڕووى 

ــەوە. ــتاندا وەرگرتوەت کوردس

ــە  ــەو کۆمەڵگای ــایبوونی ئ ــى بەیاس ــراق بەرهەم ــە عێ ــزم ل فیدڕاڵی

نەبــوو، ئــەوە نەبــوو کــە هەموو کۆمەڵــگاى عێــراق ئاڵوگــۆڕى تێدا 

پەیــدا بــوە، لــە کۆمەڵگایەکــى دیکتاتۆریــى وەک ســەدام حســێن 

ــەردەوام  ــە ب ــە حکوومەتێکــى یاســابەند، ک ــە دەرەوە، ببێت هاتوەت

ــە  ــەو شــێوەیەى ل ــکات، ب ــووىن خــۆى ب ــە فیدڕاڵیزمب ــزگارى ل پارێ

ئەمەریــکا هەیــە، بەڵکــوو مەســەلەى فیدڕاڵــى ســەرچاوەکەى 

ــە بەڵێننامــە و بااڵنســی هێــزەکاىن نێــوان کــورد لــە  بریتــی بــوو ل

حکوومــەىت ناوەنــدى، ئاشــکرا بــوو هــەر بەڵێــن و بااڵنســێک بــە 

زەرەرى کــورد و حکوومــەىت ناوەنــدى ئاڵوگــۆڕى تێــدا پەیــدا ببێت، 

ــە  ــم وای ــە پێ ــزم دەدەن، بۆی ــە فیدڕاڵی ــە زەرەر ل ــەو ڕێژەی هــەر ب

ــر،  ــى ت ــە قۆناغێک ــەو کێشــەیە ببات ــورد ئ ــوو، ک ــەى خــۆى ب جێگ

ــەاڵم  ــوو، ب ــر دەب ــورد الوازت ــە ک ــر بوای ــەر 1–2 ســاڵى ت ــا ئەگ دەن

ــە  ــکات ل ــزگارى ب ــا ڕادەیەکــى زۆر دەتوانێــت پارێ ئێســتا کــورد ت

ســنورەکاىن، لــە بەرامبــەر هێرشــی دەوڵــەىت عێــراق، هــەر چەنــدە 

ــەوە کێشــەیەکى  ــاکات، بەپێچەوان ــەوە کێشــە دروســت ن ــم ئ ناڵێ

ــە. گەورەی

* دواى ڕیفرانــدۆم دیاردەیەکــى ناشــاز دەبینیــن، 
ئەوەتــا حکوومەتــى عێراقــى چەندیــن گوشــار و 
ــردوە  ــت ک ــتان دروس ــى کوردس ــۆ هەرێم ــى ب گرفت
تورکیــا  و  ئێــران  دەکات،  هەڕەشــە  و  تونــدە  و 
یــان تــاران و ئەنقــەرە چەنــد بەرابــەرى عێــراق 

تونــدن، پێــت وایــە لــە الوازى حکوومەتــى عێــراق و 
بەغداوەیــە، یــان ئەوەیــە کــە هەڕەشــەکان جیدیــن 
لــە ســەر هەرێمــى کوردســتان، هــەر کاتێــک بــاس و 
بابەتێــک دێتــە ســەر بارودۆخــى کورد و ســەربەخۆیی 
مافەکانــى، ئــەم هێزانــە بــە هەمــوو ئــەو گرفــت و 
کێشــانەى کــە هەیانــە پشــتگوێی دەخــەن، بەرامبــەر 

ــە هــەر پارچەیــەک بێــت؟  کــورد جــا ل
ئەبوبەکــر مودەڕیســی: پێــم وایــە هــەر کاتێــک مەســەلەى 
کاردانــەوەى  بکرایــە،  پێشــنیار  ڕیفرانــدۆم  و  ســەربەخۆیی 

بۆچــووىن  دەبــوو،  ئێســتا  شــێوەى  هەمــان  بــە  نێودەوڵەتــی 

مــن ئەوەیــە، ســەرەڕاى ئــەوەى خۆرئــاوا بەتایبــەىت ئەمەریــکا 

ــاوە،  ــدا نەن ــی پێ ــە ڕەســمى نەناســاندوە و دان ڕیفراندۆمەکــەى ب

دەڵێــن »كاىت گشتپرســییەکە گونجــاو نەبــوو«؟، چونکــە پێیــان 

ــە  ــتاندا هەی ــى کوردس ــە هەرێم ــر ل ــەىت گرینگ ــتا باب ــە ئێس وای

ــی  ــوە، کوردیــش پێ ــڕ نەب ــەواوى بنەب ــە ت کــە داعشــە و هێشــتا ب

ــڕ ببێــت،  ــەواوى بنەب ــە گونجــاوە، چونکــە ئەگــەر داعــش بەت وای

کوردســتان و پێگــەى هەرێمــى کوردســتان بەهێزتــر نابێــت، بگــرە 

ــە،  ــەردەم دوو ڕێڕەودای ــە ب ــە ئێســتا کــورد ل ــر دەبێــت، بۆی الوازت

یــان هــۆکار و فاکتەرێکــى ســەقامگیرتر دەبێــت، لــە حاڵەتێکیشــدا 

ــی  ــگاى نێونەتەوەی ــت، کۆمەڵ ــەر نەبێ ــەکەى چارەس ــەر کێش ئەگ

ــۆی  ــاىف خ ــە م ــورد ب ــەوەى ک ــۆ ئ ــەوە، ب ــەکال نەکات ــەکەى ی کێش

بــگات، هیــچ کات خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت ڕووى خــۆش بــە خــۆى 

ــت. نابینێ

ــتیوانیکردنى  ــە پش ــوو ل ــی ب ــوە چ ــى ئێ * تێڕوانین
موئەیــەد  کاتێکــدا  لــە  ڕیفرانــدۆم،  پرۆســەى 
ئەحمــەد دەڵێــت: »ئــەو کاتــە پەرلەمــان داخرابــوو، 
هێزێکــى سیاســی هەیمەنــەى هەبــوو و گوێــى لــە 
ــەى  ــەى نێگەتیڤان ــەم دەرئەنجام ــرت، ئ ــک نەگ خەڵ
نەدەبینــى، کــە ئێســتا ڕوو دەدەن«، بۆچــى ئێــوە 
ئێســتا و پێشــتریش پشــتیوانیتان لــە پرۆســەى 
ڕیفرانــدۆم دەکــرد، بــەو هەمــوو کێشــانەى موئەیەد 

ئەحمــەد باســیان لێــوە دەکات؟
هەیــە  ســەرەکى  هــۆکارى  دوو  مودەڕیســی:  ئەبوبەکــر 
ــە  ــورد ل ــى ک ــارى خەڵک ــە بڕی ــردوە ل ــتیوانیان ک ــە پش ــە ئێم ک

ــەوە  ــە ڕووی مەبدەئیی ــە، ل ــان ئەوەی کوردســتاىن باشــوور، یەکێکی

وەک پڕەنســیپێک بڕوامــان بــەوە هەیــە، کــورد لــە هــەر پارچەیەک 

ــە  ــکات، ک ــی ب ــى سیاس ــە داواى کیانێک ــەوەى هەی ــاىف ئ ــت م بێ
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بگونجێــت لەگــەڵ هاوکێشــە ساســییەکان و تــەرازووى هێــزەکان، 

ئەمــە وەک پرەنســیپ و پێکهێنــاىن دەوڵــەىت ســەربەخۆییی کــورد. 

خاڵــى دوەم بــە بۆچــووىن ئێمــە ئەوەیــە، کــوردى پارچــەکاىن 

ــەر ســێ  ــە ه ــەن ل ــورد بک ــاىت ک ــە خەب ــزگارى ل ــت پارێ ــر دەبێ ت

پارچەکــە، دەســت لــە کاروبــارى ئــەو پارچانــە وەرنــەدەن، بڕیــارى 

ــە،  ــەو پارچەی ــزە سیاســییەکاىن ئ ــۆ هێ ــن ب ــە جــێ بهێڵ سیاســی ب

ئێمــە پێــان وابــوو ســەرەڕاى هەمــوو کێشــە و گرفتــەکان، خــودى 

ــەم هەرێمــە  ــن ســاڵە ل ئێمــە وەک کــورد و میوانێــک کــە چەندی

دەژیــن، لــە ســەر چۆنێتیــى حکومڕانیکــردن و زۆر شــتى تــر، 

ڕەخنەمــان هەبێــت، بــەاڵم بڕیــارى دەســتپێکردىن ڕیفراندۆمــان، 

بــە بڕیــارى خەڵکــى کــورد و زۆرینــەى خەڵــک زانیــوە، لــە کاتێکــدا 

بەشــێکى زۆرى حیــزب و هێــزە سیاســییەکان پشــتیوانییان لــێ 

ــتان  ــى کوردس ــەى خەڵک ــە زۆرین ــوو ک ــکرا ب ــش ئاش ــرد، دوایی ک

لەگــەڵ ئــەو بڕیــارەن، بۆیــە ئێمــە بــە ئەرکــى ســەر شــاىن خۆمــان 

زانیــوە، پشــتیوانیى لــێ بکەیــن، لــە کاتێکــدا هێندەیــش گەشــبین 

نەبوویــن، کــە ئەمــە دەکرێتە ســەر ســینییەکى زێرین و پێشــکەىش 

خەڵکــى کوردســتان دەکرێــت، بــەاڵم ئەمــە درێــژە و بەردەوامیــی 

خەبــاىت خەڵکــى کوردســتانە، بــۆ دەســتبەرکردىن مافــەکاىن خــۆى و 

دیاریکــردىن چارەنووســی خــۆى، ڕاســتە ڕێگایەکــى پــڕ لــە هــەوراز 

و نشــێوە و خۆڕاگریــى دەوێــت، بــەاڵم شــتێک کــە ئێمــە نیگــەران 

ــورد  ــە ک ــییش، ئەوەی ــداىن گشتپرس ــش ئەنجام ــتا و پێ دەکات ئێس

نەتوانێــت یەکڕیزیــى خــۆى ڕابگرێــت، ئومێدەواریــن بــەو شــێوەیە 

ــن  ــە، بتوان ــان هەی ــەى ڕەخنەی ــا ئەوان ــن هەت ــت، هیواداری نەبێ

ــە  ــزگارى ل ــە پارێ ــن ل ــگ ب ــااڵدا یەکدەن ــى ب ــاو بەرژەوەندی لەپێن

مــاىف خەڵکــى کــورد، بــۆ دەربازبــوون لــەو تەنگــژە و ئاســتەنگانەى 

ــەر  ــە س ــورد بێت ــى زوە ک ــەر چ ــن ه ــش، هیواداری ــە پێ هاتوونەت

ــن  ــە گەورەتری ــەربەخۆ، ئەم ــەىت س ــتکردىن دەوڵ ــەقامى دروس ش

زەمانەتــە بــۆ ئــەوەى کــورد لــە مێــژوودا، چیــر تووشــی کارەســاىت 

ــت. ــەورەى جینۆســاید و ســەرکوتکردن نەبێ گ

کــە  سیاســی،  کەســێکى  وەک  تــۆ  دەپرســم   *
ــەوەى  ــۆڕش و بزووتن ــە ش ــاڵە ل ــرد 40 س ــت ک باس
ئامادەیــت،  کوردســتاندا  خەڵکــى  ڕزگاریخــوازى 
دەتوانــى وێنەیەکــى گریمانەیــی لــە بارودۆخــى 
ــە  ــی هێڵ ــم بڵێ ــتان بکێشــی و پێ ــى کوردس هەرێم

چۆنــن؟ و  کامانــەن  ڕەشوســپییەکانى 
هەمــوو  ســەرەڕاى  وایــە  پێــم  مودەڕیســی:  ئەبوبەکــر 
ــوو  ــە کوردســتاىن باشــوور هــەن، هەم ــەى ل ــەو کێشــە و گرفتان ئ

ناحــەزاىن کوردســتاىن باشــوور لەگــەڵ یەکــرن و پێیــان وایــە کــورد 

الپەڕەیەکــى تــازەى هەڵداوەتــەوە، واتــا کێشــەکەى خــۆى بردوەتــە 

ــەىت  ــە ســەربەخۆیی و دروســتبووىن دەوڵ ــم وای ــر، پێ قۆناغێکــى ت

کــوردى دەتوانێــت ڕێگەخۆشــکەر بێــت بــۆ حوکمڕانییەکــى باشــر.
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