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نوێترین باڵوکراوەی دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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چاوپێکەوتن دەربارەی رێککەوتنی 
فارک و کۆڵۆمبیا

فایلی حزبەکانی رۆژهەاڵت

سازداىن چاوپێکەوتنەکان: بابان ئەنوەر
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ئه نوه ر حسێن، سه رۆكی ده زگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینه وه :

- هه میشه  شۆڕش له ناو شۆڕش 
ئه گه ری هاتنه ئارای هه یه 

- ئه م جۆره  خه باته  چه کدارییه  دژ به و رژێمانه  
ده کرێت که  ئیمپریالیزمێکی فیزیکی و سه ربازییان 

نه هێناوه ته  سه ر خاکی واڵته که یان

پرسی خه باتی 
چه کداری 

له  جیهان و 
کوردستان
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زۆربه ی خـ -که   چه کداره وه   گروپێکی  له الیه ن  ئامێزه ،  زه بروزه نگ  ئامانجداری  جواڵنه وه یه کی  چه کداری  خه باتی 
ته نها  و  نییه   ئایدۆلۆژیایه یان  ئه و  جاریش  هه ندێک  و  هه یه   یه کگرتوویان  و  هاوبه ش  ئایدۆلۆژیاییه کی  جار 
رووبه ڕووبوونه وه ی دوژمنێک کۆیکردوونه ته وه - ده گیرێته به ر دژ به  الیه نێک، که  یان هێزێکی داگیرکه ری بێگانه یه  

له سه ر خاکی واڵتێک، یان هه مان رژێمی ناوخۆییه ، به اڵم رژێمێکی سته مکار و داپڵۆسێنه ره .
ئه گه ر به  وردتر له  ئامانجه کانی ئه م جۆره  جواڵنه وه یه  بڕوانین، وه ک له  سه ره وه  ئاماژه مان پێدا ده کرێن به  سێ 

به شه وه : 
1. خه بات دژ به  هێزێکی داگیرکه ر و ئیمپریالیست که  خاکی واڵتێکی بێگانه ی داگیرکردووه ، که  سه ده ی نۆزده  و 
بیست پڕبوون له م جۆره  داگیرکارییه ، له م باره دا یان ئه وه تا ده سه اڵتدارانی واڵت هاوپه یمان و خاوه ن به رژه وه ندین 
له گه ڵ ئه و هێزه  داگیرکه ره  و له سه ر ئاستی فه رمیی هیچ به ره نگاربوونه وه یه کی ئه م هێزه  داگیرکه ره  ناکرێت، که  
له م حاڵه ته دا کۆمه ڵێک گروپی نیشتیمانیی و نه ته وه یی ئه رکی رووبه ڕووبوونه وه ی ئه م داگیرکه ره  ده گرنه  ئه ستۆ، 
یان ئه وه تا حکومه تی واڵته که ش ناڕازییه  به م داگیرکارییه  و شانبه شانی جه ماوه ر شه ڕ دژ به م هێزه  داگیرکه ره  

راده گه یه نێت.
2. خه باتی هێزێکی ئۆپۆزسیۆنی ناوخۆیی دژ به  رژێمی واڵته که ی: ئه م جۆره  خه باته  چه کدارییه  زیاتر دژ به و رژێمانه  
ده کرێت که  ئیمپریالیزمێکی فیزیکی و سه ربازییان نه هێناوه ته  سه ر خاکی واڵته که یان –وه ک خاڵی یه که م-، به ڵکو 
ئیمپریالیزمێکی ئابوورییان جێکه وتکردووه ، وه ک مه کسیک و کۆڵۆمبیا به  نموونه ، کاتێک رژێمی واڵته که  به هۆی 
به رژه وه ندیی تاکه که سی ده سه اڵتدارانه وه  رێگه  بۆ هێزێکی بێگانه  خۆشده کات کۆنترۆڵی الیه نی ئابووریی واڵته که  
بکات، به و شێوه یه  فروپێکی ناوخۆیی په یداده بێت و له به رئه وه ی هێزه  بێگانه که  وجودێکی فیزیکیی ئه وتۆی نییه ، 

ناچار دژ به  رژێمی واڵته که ی خۆیان شه ڕده که ن.
3. خه باتی گروپه  ئیتنی و نه ته وه یی و ئاینییه کان دژ به  رژێمێکی ناسیۆنالیست یان ئایینییی دۆگما، که  جگه  له  
نه ته وه  و ئایینی خۆی، دان به  بوونی هیچ نه ته وه  و ئایینێکی دیکه دا نانێت. ئه م جۆره  خه باته  زیاتر له و واڵتانه دا 
تاکڕه ودا ئه م فره یی نه بۆته  مایه ی خێر  له ژێر سایه ی ده سه اڵتی  ده کرێت که  فره نه ته وه  و فره مه زهه بن، به اڵم 
بۆ واڵته که ، به ڵکو ئایینی زۆرینه ، مه زهه بی زۆرینه ، نه ته وه ی زۆرینه ، گروپه  که مینه کان ده چه وسێنێته وه ، خه باتی 
زۆرێک له  هێزه  چه کداره  کوردییه کان له  مێژوو و له  ئێستادا که  له م فایله دا باسیان لێده کرێت، دژ به م رژێمانه  
بووه . هه رچه نده  ده کرێت گروپێکی که مینه ش به  هاوکاریی کۆمه ڵێک هه لومه رجی ناوخۆیی و نێوده وڵه تی گروپی 

زۆرینه  بچه وسێنێته وه ، وه ک چه وساندنه وه ی ره شپێسته کانی ئه فریقیای باشوور له الیه ن سپیپێسته کانه وه .
له ڕاستیدا ئه وه ی پاڵنه ربوو بۆ کردنه وه ی ئه م مه له فه ، رێککه وتنی ئاشتیی نێوان هێزه  چه کداره  شۆڕشگێڕه کانی 
کۆڵۆمبیا )فارک( و حکومه تی کۆڵۆمبیا بوو له م ساڵدا، که  ئه م رێککه وتنه  کۆتایی به  یه کێک له  دوورودرێژترین 
ئه م  رۆشنایی  له به ر  ده مانه وێت  هه بوو.  به رده وامیی  ساڵ   52 ماوه ی  که   هێنا،  جیهان  چه کدارییه کانی  خه باته  
رێککه وتنه دا سه رله نوێ ته ماشایه کی خه باتی چه کداریی بکه ینه وه  له م سه رده مه  نوێیه دا و هۆکار و ئامانجه کانی 

ده ستنیشانبکه ین.
بۆ ئه م مه به سته  جگه  له وه ی کۆمه ڵه  بابه تێکی تێر و ته سه له مان له سه ر بزووتنه وه ی فارک و رێککه وتنی ئاشتییه که  
کردووه ، هاوکات به شێکی دیکه  له و هێزانه مان ناساندووه  که  باوه ڕیان به  توندوتیژی و زه برو زه نگ هه یه  له  خه باتی 
خۆیاندا بۆ ئامانجه که یان، که  ره نگه  هه ریه که  ئامانجێکی جیاواز به ڵکو ناڕه واشی هه بێت، به اڵم وه ک ناساندنێک 
گفتوگۆمان  له وه ی  جگه   ئه مه   کردووه .  له سه ر  کارمان  و  هه ڵبژاردووه   رێکخراوێکمان  ره وتانه   له و  هه ریه ک  له  
له گه ڵ به شێک له و پارته  کوردییانه شدا کردووه  که  هه تاوه کو ئه م ساته  به ته واوی ده ستبه رداری خه باتی چه کداریی 
نه بوون. دواجار هه وڵمانداوه  ئه وه  بخه ینه ڕوو ئایا هێزه  کوردییه کان هیچ په یوه ندییه کیان هه یه  له گه ڵ رێکخراوی 
فارکدا؟ یاخود ئایا ئه م رێککه وتنه  هیچ کاریگه رییه کی ده بێت له سه ر ئه وانیش؟ هیوادارین ئه مه  ببێته  سه ره تایه ک 

بۆ سه رله نوێ وروژاندنه وه ی ئه م پرسه  گرنگه  له به ر رۆشنایی ئاڕاسته ی نوێی هێزه  جیهانییه کاندا.
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- هۆكاری سەرهەڵدانی خەباتی چەكداری لە جیهاندا بە 

بۆچی  تایبەتی  بە  کوردستان  و  لە خۆرهەاڵت  و  گشتی 

جۆره کانی  گشت  له ناو  چییە  هۆكار  دەگەڕێنیتەوە؟ 

دیکه ی خه باتدا، خەباتی چەكداری بەرچاوترە؟

خەباتی  مێژووی  سەرەتاكانی  بۆ  بگەڕێینەوە  ئەگەر    -

چەكداری  خەباتی  سەرەتا  بەرەنگاری،  و  چەكداری 

ساڵی   )900( درێژایی  به   نەبووە،  حزبیدا  فۆڕمی  لە 

رابردوو خه باتی لەو جۆرە بوونی هه بووه ، بۆ منوونه  له  

سه رده مێکدا له  واڵتانی باکوری ئه وروپا و ئەسكەنده نافیا 

كۆمەڵێك چەتە و میلیشیا دروستبوون و دواتر درێژەیان 

رێكخراوه ییدا  لە شێوەیه کی  و  بوونەته  حزب  و  کێشاوه  

خۆیان نیشانداوه ، لە ئێستاشدا تاکه  شوێنێك كە خه باتی 

سیاسییه کانه وه   هێزه   له الیه ن  نه ماوه   تیا  چه کداریی 

واڵتانی  خۆیان،  سیاسییه کانی  سیسته مه   به رامبه ر 

لە  )ئیتا(  بزووتنەوەی  پێشرت  هەرچەندە  ئەوروپایە. 

ئیرلەندا هێزی  دیکه ی وه ک  و واڵتانی  ئیسپانیا هه بووه  

شۆڕشگێڕ و چه کداری تێدا بووه ، بەاڵم وردە وردە بەرەو 

لەو  یەكێك  التین  ئەمەریكای  لە  ئیستا  چوون.  نەمان 

بوونی  ساڵە   )50( به درێژایی  كە  چەكدارییانەی  خەباتە 

هەیە، به ره و رێککه وتن و کۆتایی ده چێت.

سەبارەت بە سەرەتاکانی سەرهەڵدانی خەباتی چەکداری 

رێکخراو،  ت��اڕادەی��ەک  شێوەیەکی  بە  ک��ورددا  لەناو 

حزبی  دروستبوونی  سەرەتاکانی  بۆ  بگەڕێینەوە  دەبێت 

بۆچوونێكی  چەند  سەرەتایە  بەو  سەبارەت  ك��وردی. 

جیاواز هەیە، لە باشور و رۆژهەاڵت، ئەوەی باسی لێوە 

پێش  ساڵ  دوو  )ژێكاف(  كۆمەڵەی  سەرەتا  دەكرێت، 

ساڵی  له    واته   دام��ه زراوه،  کوردستان  دیموکراتی  پارتی 

)1943(، بزووتنه وه یه کی نهێنی و بچوک بووه  و بیرێكی 

ناسیۆنالستی هەبووە. ساڵی )1945( لەگەڵ دامەزراندنی 

دروست  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  مهاباد،  كۆماری 

بوو، ئەو كات )قازی محەمەد( هه م حکومه تێکی لۆکاڵی 

حزبە  ئەو  دواج��ار  هه بوو،  حزبێکیشی  هه م  هه بوو، 

ئەو  كاریگەری  لەژێر  دەكرد،  رۆژهەاڵتی  نوێنەرایەتی 

که   ئێران،  کوردستانی  دیموکراتی  پارتی  واته   حزبەشدا، 

پارتی دیموكراتی كورستانی عێراقیش دروستبوو.

کوردیدا  زمانی  له ناو  فکرییه وه   و  تیۆری  رووی  له  

بزووتنه وه ی  به   سه باره ت  هه یه   که م  سه رچاوه یه کی 

چه کداریی جیهان، به اڵم كاك مەال بەختیار کتێبێکی گرنگی 

سه رجه م  به   ئاماژە  له وێدا  باسە،  بەم  سەبارەت  هه یه  

چۆن  که   ده ک��ات  جیهان  چه کدارییه کانی  بزووتنه وه  

به شێکیان  و  کردووه   پاشه کشه یان  به شێکیان  ورده ورده  

گه یشتوونه ته   رێککه وتن  به   یان  خ��ورادووه ،  شکستیان 

به رده وام.  به شێکیشیان  بزووتنه وه که یان،  به   کۆتاییهێنان 

كەوتونه تە  زۆربه یان  به رده وامن  تائێستا  که   ئه وانه ی 

باشیشیان  به شێکی  ئه فریقیا،  و  ئاسیا  کیشوه ری 

ناوەڕاست،  و خۆرهەاڵتی  التین  ئەمەریكای  که وتوونه ته  

داده نرێن.  جیهانی سێ  به   واڵتانه ی  ئه و  گشتی  به   واته  

له  خۆرهه اڵتی ناوه ڕاستیش سه باره ت به  نه ته وه ی کورد، 

بزووتنەوەیەكی  ئێستا  كە  کوردستان  باشوری  لە  جگە 

چەكداری كوردی تێدا نه ماوه  چونکه  حکومه تێک هه یه . 

به اڵم له  پارچه کانی دیکه  بە رۆژ ئاواشەوە پارتی چه کداری 

شۆڕشگێڕ هه یه ، به تایبه ت له  رۆژهەاڵت و باكور.

کیشوه ره کانی  له نێوان  بکه ین  به راوردکارییه ک  ئه گه ر   -

بڵێین  ده توانین  ئایا  کوردستاندا،  پارچه کانی  و  جیهان 

ئه فریقیا  و  ئاسیا  کیشوه ره کانی  له   جیهاندا  له   کاتێک 

له   به اڵم  هه یه ،  چه کداری  خه باتی  التین  ئه مریکای  و 

کوردستانیش  پارچه ی  له  سێ  هاوکات  نه ماوه ،  ئه وروپا 

کارکردن  شیوازی  و  سه رهه ڵدان  له   بزووتنه وانه   ئه م 
له سه ره ،  یه کتریان  کاریگه ریی  به رده وامبوونیاندا  و 
که واته  بۆ كۆتاییهاتنیشیان، جا به  رێککه وتن بێت یان 
جۆرێک له  ته سلیم بوون، كاریگەری یەكترییان له سەره 



147

ژمارە )26-27( کانونی یەکەمی 2016

ماوه   چه کداری  خه باتی  خۆرئاوا(  باکوور،  )خۆرهه اڵت، 

که   ئه وه یه   نیشانه ی  ئه وا  نه ماوه ،  کوردستان  له   به اڵم 

باشووری کوردستان هاوشێوه ی ئه وروپا )به اڵم له  چاو سێ 

مانایه ی  به و  به خۆوه بینیوه ؟  گه شه ی  دیکه دا(  پارچه که ی 

خه باتی  بۆیه   به دیهاتوون  خواسرتاوه کان  ده ستکه وته  

چه کداری نه ماوه ؟

بزووتنه وه ی  و  چەكدار  ئۆپۆزسیۆنی  حزبێكی  كاتێك   -

شۆڕشگێڕ دروست دەبێت، بێگومان یەكێك لە هۆكارەكانی 

سیاسه ته کانی  دژبه ری  و  جیاواز  كە  ئەوەیە  سەرهەڵدانی 

ئەگەر  تایبەتی  بە  سیاسییه ،  سیسته می  و  حکومه ت 

سیسته مێکی تۆتالیتار و دیكتاتۆر بێت. هه ربۆیه  زۆرینه ی 

میلیتاریزه کردنی  و  دیکتاتۆری  مه ترسیی  له ژێر  جاره کان 

چه کدار  ده سه اڵتێکی  بوونی  واته   دروستده بێت،  واڵتدا 

ره وایه تی ده دات به  دروستبوونی ئۆپۆزسیۆنێک و هێزێکی 

ئەو  ڕاپەڕینه وه ،  له دوای  كوردستان  هەرێمی  لە  چه کدار. 

به دەستهێنانی  بۆ  دەك��رد  خەباتیان  پێشرت  كە  حزبانەی 

که   واب���وو  پێیان  دی��م��وك��راس��ی،  و  خه ڵک  مافه کانی 

خه باتی  واته   بووە،  سەركەوتوو  ڕادەیەك  تا  شۆڕشه که یان 

حکومه تی  ده رپه ڕاندنی  له   بووه   سه رکوتوو  چه کداریی 

به عس و دامه زراندنی حکومه ت و په رله مان. بەاڵم پێموایە 

هەرێمی کوردستان هێشتا نەگەیشتۆتە ئاستێک بەراوردی 

ده ستکه وته کانه وه ،  رووی  له   ئەورپا  واڵتانی  بە  بکه ین 

بزووتنەوەی  كە  ئێرلەنداش  وەك  واڵتێكی  بە  تەنانەت 

چەكداری تیایدا كۆتایی هاتووە، كە زەحمەتە جارێكی تر بۆ 

بەدیهێنانی هەر مافێك خەباتی چەكداری دروست ببێته وه  

مافه کانیان  هه م  چونكە  مافه کانیان،  هه ر  به دیهێنانی  بۆ 

به دیهاتووه  )که  فاکته رێکه  بۆ کۆتاییهاتنی ئه م بزووتنه وانه (، 

هه م سیستەمه  سیاسییه کانیشیان تا ئه و راده یه  له بارن که  

ژمارەیەک لە چەکدارانی رێکخراوی فارک



148

ئایدیا دیپلۆماتیك

لە  هاوکات  نییە.  چەكداری  خەباتی  بە  پێویستی  خه ڵک 

ئەوروپا پرسه  نەتەوەیی و ئیتنی و مه زهه بییه کان كۆتاییان 

هاتووە. بەاڵم لێره  به شێکی زۆر له  کێشه کان ماون، كێشە 

نادادپەوەری  کێشه ی  هه یه ،  نەتەوەییه کان  پرسە  سەر  لە 

كێشەی  هه یه ،  ته واو  دیموكراسییه کی  بەرقەرارنه بوونی  و 

چەند   لە   وه ک  هەیە،  جیاوازەكان  مه زهه به   و  ئیتنیك 

چەكداری  بزووتنەوەیه کی  بینیامن  راب��ردووش��دا  ساڵی 

هێزێكی  وەك  سه رهه ڵده دات،  )ئەنسارولئیسالم(  وه ک 

كە  مەترسیدار،  و  چه کدار  فه نده مێنتاڵی  به رهه ڵستکاری 

ناوچەی خورماڵی بەدەستەوە بوو، سەردەمێکیش كۆمەڵی 

ئیسالمی و بزوتنەوەی ئیسالمی که  ئێران پاڵپشتی ده کردن 

به  هه مان شێوه  هێزی چه کداری به رهه ڵستکارییان هه بوو، 

بۆیه  هه میشه  ئه گه ری ئه وه  هه یه  ئه م حزبانه ی ناومانربدن، 

یان هه ر حزبێکی نوێ که  دروستده بێت و هاوڕا نییه  له گه ڵ 

ئه م میتۆدی حکومڕانییه ، ئه گه ری ئه وه  هه یه  خه باته که ی 

له ناو  شۆڕش  الثورة-  يف  »الثورة  هه ربۆیه   بێت.  چه کداری 

شۆڕش« هه میشه  ئه گه ری هاتنه ئارای هه یه ، واته  هێزێک 

شۆڕشگێڕ  دیکه ی  هێزێکی  خواستانه ی  ئه و  پێیوابێت 

خۆی  و  نییه   رازیبوون  و  خۆشحاڵی  جێگه ی  به دیهێناون، 

ده ستبکات به  شۆڕشێکی دیکه .

سه رهه ڵدانی  ئه گه ری  کوردستان  له   پێموایه   هه ربۆیه  

ئه گه رێکه   خواسته کان  به دیهێنانی  بۆ  چه کدار  هێزی 

بۆ  هه یه ،  هۆکارێکی  چه ند  ئ��ه وه ش  ن��ه ڕە وی��وه ت��ه وه . 

لەسەر  باشوور  حزبانه ی  ئ��ه م  زۆری  بەشێكی  منوونه  

خەڵك  بە  ئەوەش  هه میشه   و  دەژین  رابردوویان  خەباتی 

چەكداریدا  خەباتی  لە  زۆر  ماوەیەكی  كە  دەفرۆشنەوە 

گێڕاوە،  نێگه تیڤی  رۆڵی  ئەمەش  ك��ردووە،  تێكۆشانیان 

ئه وه ی  حزبانه   ئه م  که   ئەوەیه   هۆكارەكان  لە  تر  یەكێكی 

لە رابردوودا خه باتیان بۆ کردووه  و لە ئەدەبیات ڕاگەیاندن 

و مانفێستی شۆڕشگێڕانه ی خۆیاندا هه بووه ، ئیستا ناتوانن 

به ته واویی جێبەجێی بكەن، لەبەرئەوە هەمیشە ئەگەرێكی 

كراوە بۆ دروستبوونی هێزێک و بزووتنه وه یه کی چەكداری 

هەیە، به اڵم ئیدی ئه وه  بابه تێکی دیکه یه  که  ئایا میتۆد و 

بێت،  ئیسالمیی  له وانه یه   ده بێت،  چی  هێزه   ئه و  رێبازی 

دیکه   فاکته رێکی  بێت.  یان چه پ  ناسیۆنالیست  له وانه شه  

به ته واوی  که   ئه وه یه   چه کداریی  خه باتی  دروستبوونی  بۆ 

بۆ  نادرێت،  هێزه کان  هه موو  مه ده نیی  خه باتی  به   رێگه  

منوونه  هه تاوه کو ئێستاش پارتی دیموکراتی کوردستان رێگه  

عێراق  کرێکاری  کۆمۆنیستی  بارەگای حزبی  كردنەوەی  بە 

کردنه وه ی  رێگه ی  حزبه ی  ئه و  که واته   هه ولێر،  له   نادات 

له   نییه   دوور  مه ده نی،  خه باتی  بۆ  پێنادرێت  باره گایه کی 

ئه نجامدا و به هۆی ناڕازیبوونی له  جۆری حكومڕانی ئیستا، 

دەست بداتە خەباتی چەكداری.

بەشێكی زۆر لەوانەی كە خەباتی چەكداری و شۆڕشگێڕی 

دەكەن لە رۆژهەالتی ناوەراست، خەباتی رەوان بۆ سه ندنی 

تیرۆریست  بە  ئەمەریكا  كە  پەكەكە  منونه   بۆ  مافه کانیان، 

چەكدارییه که یدا،  خەباته   له   حه قه   له سه ر  بردووە،  ناوی 

لەپێناو سەندنەوەی مافی كوردان لە باكور.

مەرامی  بەهۆی  بزوتنەوە چەكدارییەكان  لە  تر  هەندێكی 

بزوتنەوەی چەكداری  بۆ منونە  سیاسییەوە دروست دەبن، 

»بلوچ« لە »ئەهواز« له  واڵتی ئێران،  كە لەالیەن پاکستان 

راسته   دەكرێت،  پاڵپشتیی  و  هاوکاری  سعودیەوە  و  

له   که   نایه ت  مانایه   به و  واڵته نه   ئه و  پشتگیرییه ی  ئه م 

خه باته که یاندا له سه رحه ق نین و ته نها ده ستێکی ده ره کیی 

رووب��ه ڕووی  کورده کان  وه ک  ئەوانیش  ده یانجوڵێنێت، 

به گشتی  به اڵم  پاكستان،  و  ئێران  لە  ده بن  چه وساندنه وه  

ئه وه ی ده یه نجوڵێنێت و پشتیوانییان ده کات، له  ده ره وه ی 

خەباتی  لەسەر  باشوور  حزبانه ی  ئه م  زۆری  بەشێكی 
خەڵك  بە  ئ��ەوەش  هه میشه   و  دەژی��ن  راب��ردووی��ان 
دەفرۆشنەوە كە ماوەیەكی زۆر لە خەباتی چەكداریدا 

تێكۆشانیان كردووە
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ئێرانه . بۆیە زۆر كات بزووتنەوەی چەكداری له الیه ن واڵتانی 

مەرامەكانی  هینانەدی  بۆ  ده جوڵێندرێن  دەوروب��ەره وه  

له الیه ن  كۆلۆمبیا  لە  »فارک«  بزوتنەوەی  منونە  بۆ  خۆیان. 

ئه ویش  ده جوڵێندرا،  هه میشه   کۆڵۆمبیا  به   دژ  فه نزوێالوه  

له سه ر  واڵته   دوو  ئه و  ملمالنێی  و  سنور  کێشه ی  بەهۆی 

پۆلیساریۆ«  »بەرەی  چەكداری  بزوتنەوەی  یاخود  نەوت. 

لە مەغریب، واڵتی جەزائیر پشتوانی دەكرد و ناوچه یه کی 

بۆ ته رخانکردووه . بزوتنەوەی گەنجانی توندڕەو لە سۆماڵ، 

واڵتی دراوسێی سۆماڵ، وه ک ئه ریرتیا، پشتیوانییان ده کرد.

کۆمه ڵه   جیهاندا  له   چه کداریی  بزووتنه وه یه کی  هه موو 

تایبه مته ندییه کی هه یه ، یه کێک له و تایبه مته ندییانه  ئه وه یه  

که  واڵتانی دراوسێی نه یاری ئه و واڵته  هاوکارییان ده کات، 

هه ر ئه مه شه  وه های کردووه  ئه م واڵتا یارمه تیده رانه  ببنه  

پشتی به ره ی ئه و هێزه  چه کداره .

عێراق هەر  كرێكاری  كۆمۆنیستی  ئه گه ر حزبی  منوونه   بۆ 

بزانیت  دەبێت  بكاتەوە،  چەكداری  خەباتی  لە  بیر  كاتێك 

ئایا  ده ک��را؟  هاوکاری  کێ  و  کوێیه   و  کێیه   به ره ی  پشتی 

واڵتانی دراوسێ  هاوكاری دەكەن؟ لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 

هیچ هێزێكی چەكداری نییە، لە واڵتانی دراوسێوه  پشتوانی 

که   کوردستان  رۆژهەاڵتی  حزبەكانی  منوونه   بۆ  نەكرێت. 

خه باته که یان  و  ناكەون  پێش  بۆ  ده ڵێن  که س  هه ندێک 

ئه نجامێكی زۆر دیاری نه بووه  تا ئێستا، گرفته که  ئه وه یه  که  

کوردستانه م  هه رێمی  هه یه   ئه وه ی  كەمە.  به ره یان  پشتی 

له گه ڵ  په یوه ندییه کانی  به هۆی  کوردستانیش  هه رێمی 

کۆماری ئیسالمی ئێران، په یوه ندییه کانی ئه وانی به رته سک 

په که که ش  خۆ  بگوترێت  ره نگه   منوونه   بۆ  یان  کردۆته وه . 

ده بێت  به اڵم  هه یه ،  کوردستانه وه   باشووری  به   سنووری 

یه کگرتووتره   و  به هێزتر  په که که   بێت  له به رچاو  ئه وه مان 

له ناو کوردانی باکووری کوردستان که  چه قی هێزه که یه تی. 

که   ئه وه یه   په که که   بۆ  یارمه تیده ر  دیکه ی  هۆکارێکی 

ئه مه ش  ناوچه که  خراپه ،  له گه ڵ واڵتانی  تورکیا  په یوه ندیی 

تورکیاوه   نه یارانه ی  واڵته   ئه و  له الیه ن  ک��ردووه   وه های 

پشتیوانیی بکرێت.

هه میشه   چه کدار  هێزی  ناوه ڕاست  خۆرهه اڵتی  له   بۆیه  

وه ک  واڵتێکی  له   منوونه   بۆ  بوو،  زۆربووندا  له   ژماره یان 

چه کداریی  ب��زووت��ن��ه وه ی  و  پ��ارت   77 نزیکه ی  ئیران 

و  هەشتاكان  سااڵنی  لە  زۆرینەیان  كە  هه بووه ،  بوونیان 

شۆڕش،  دوای  نوێی  حکومه تی  سه رکاری  هاتنه   سه ره تای 

ئۆپۆزسیۆنێکی چه کدار بوون. له گه ڵ ئه وه ی دواتر به شێکی 

کوردستانی  و  ئه وروپا  به ره و  کرد  پاشه کشه یان  زۆری��ان 

عێراق، به شێکی که میشیان له سه ر سنووره کانی خۆرهه اڵتی 

ده که ن.  خۆیان  کاری  پاکستان  و  ئه فغانستان  واته   ئێران، 

دراوسێ  واڵتی  هاوکاریی  گرنگیی  بۆ  به ڵگه شامن  باشرتین 

»موجاهدینی  شۆڕشگێڕ  و  چه کدار  ب��زووت��ن��ه وه ی  بۆ 

خەلق«�ه،  كە دورژمنی سه رسه ختی كۆماری ئیسالمی ئێران 

خەباتی  عێراق  له   بەعس  رژێمی  كۆتایهاتنی  لەگەڵ  بوو، 

ئه و  رۆشنایی  له به ر  هه ربۆیه   پێهات.  كۆتایی  چەكدارییان 

له   بۆ خه باتی چه کداریی،  به ره   پشتی  گه وره یه ی  گرنگییه  

ئێستادا ئه گه ری سه رهه ڵدانی هێزێک بۆ خه باتی چه کداری 

کاته ی  ئه و  تا  به تایبه ت  الوازه ،  کوردستان  باشووری  له  

ئێران  و  تورکیا  له گه ڵ  کوردستان  هه رێمی  په یوه ندییه کان 

باش بێت.

- ئەگەر پشتی به ره  و واڵتی دراوسێ هێنده  گرنگ بێت 

واڵتەی  ئەو  ئایدۆلۆژیای  ئایا  شۆرشگێڕ،  حزبیكی  بۆ 

پاڵپشتیی دەكات، زاڵ دەبێت بەسەر شێوازی سیاسەت و 

بیركردنەوەی ئەو خەباتە چەكدارییەدا؟

بۆ منونە  پێناڵێت،  وامان  دونیا  لە واڵتانی  ئەزمونی زۆرێك 

كە  ئیرانە،  دیموكراتی  ئێران  لە  چەكدار  حزبی  گرنگترین 
لە ساڵی 1945 دامەزراوە، سێ  جار تووشی هەڵوەشاندنەوە 
بووە، جارێك بەناوی تاقمی هەشت كەسی و  رێبەرانی شۆرش 

و جاری سێهەم حزبی دیموكراتی كوردستان جیابوونەوە
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له گه ڵ  ته واو  که   نییه   بزووتنه وه یه ک  »فارك«  بزوتنەوەی 

خواسته کانی فه نزوێالدا هاوتا بێت، راستە بزووتنه وه یه کی 

پارتی  التنیش  ئه مریکای  واڵتانی  له   زۆرێک  و  ماكسیستە 

به پێی  به ته واوی  فارک  به اڵم  کردوون،  حکومڕانیی  چه پ 

خواسته کانی فه نزوێال نه جواڵوه ته وه . له  ئێستادا که  ده بینین 

بارودۆخی فەنزوێال لەڕووی ئابورییەوە بەرەو خراپی چووه ، 

رێککه وتن  به ره و  و  کرد  پاشه کشه ی  فارکیش  بزوتنەوەی 

»پڵنگه کانی  و  رسیالنکا  به   سه باره ت  ئه مه   رۆیشتووه . 

هیندستان  پشتیوانییه کانی  کاتێک  راسته ،  تامیل«یش 

نامینێت و ئه مریکا دێته  پێشه وه ، بزووتنه وه که  ده پوکێته وه .

بوو،  دروس��ت   1976 ساڵی  لە  نیشتامنی  یەكێتی  كاتێك 

له   بوو  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  دروستبوونی  پێش  که  

له   بوو  جیواز  که   هه بوو  ئایدۆلۆژیایه کی   ،1979 ساڵی 

ئایدۆلۆژیای ئێرانی پاش شۆڕش، به اڵم تا رووخانی رژێمی 

یەكیتی  باشی  پشتوانی  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  بەعس 

له گه ڵ  ئیسالمی  كۆماری  لەكاتێكدا  ک��ردووه ،  پارتی  و 

هه ڵگری  یەكێتی  جیاوازه ،  ئایدۆلۆژیایان  پارتی  و  یه کێتی 

پارتیش  ب��وو،  ماركسی-لینینی  چه پی  ئایدۆلۆژیایه کی 

هه ڵگری ئایدۆلۆژیایه کی ناسۆنالیستی فیوداڵ بوو، هیچیان 

لە بەرژەوەندی كۆماری ئیسالمی ئیراندا نەبوون، لەمەشدا 

حەزی  هەرگیز  ئیران  ئیسالمی  كۆماری  دەكەم  هەست  وا 

حكومڕان  ببنە  هێزە  دوو  ئەم  رۆژان  له   رۆژێک  نەدەكرد 

وەك ئەوەی كە ئیستا هەیە، بەڵكو ویستویه تی وەكو كارتی 

بەعسیش   به کاریانبهێنێت.  بەعس  حكومەتی  بە  دژ  فشار 

كۆمەڵەی شۆڕشگێڕان و كۆمۆنیست و موجاهیدینی خەلقی 

نه یخواستووه   هه رگیز  به اڵم  ئێران،  دژی  لە  بەكارهێناوە 

رۆژێک له  رۆژان بێنه  سه ر حکوم له  ئێران. لەبەر ئەوەیە كە 

بێت  ئایدۆلۆژیایی چی  بڕیار دەدات،  پێموایە حزب خۆی 

ئایدۆلۆژی  پارتی  هه شتادا  سااڵنی  له   راسته   بێت.  و چۆن 

زۆرتر بوون، به اڵم له  ئێستا ئه وه  کاڵبۆته وه .

واژۆکردنی رێکەوتنی ئاشتی فارک و حکومەتی کۆڵۆمبیا لە هاڤانا
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- خەباتی چەكداریی جیهان لەگەڵ خەباتی چەكداری كورد 

هیچ جیاوازییەكی هەیە؟

بزوتنەوە  منوونه   بۆ  نییه ،  ئه وتۆیان  جیاوازییه کی  پێموایه  

چەكدارییه کانی ئەمەریكای التین وه ک »زاپاتیسته کان« لە 

مەكسیک و »فارک« له  كۆلۆمبیا، یان »پڵنگەكانی تامیل« لە 

رسیالنكا، بزووتنەوە چەكدارییه کانی سه ر سنووری ئەریرتیا 

بزووتنەوەی  مەغریب،  له   پۆلیساریۆ«  »به ره ی  ئەسوپیا،  و 

توركیا،  لە  کوردستان  کرێکارانی  پارتی  ئێران،  لە  »بلوچ« 

نابینم،  جیاواز  شتێكی  هیچ  ئه مانه دا  هه موو  له نێوان 

ئەگەر  هەیە،  یەكرتی  لەسەر  زۆریان  كاریگەرییه کی  بگره  

خاڵی   70% رێژه ی  به   ده بینین  بكەین  لێکۆڵینه وه یه ک 

و  دیسپلین  و  بیركردنەوە  لە  هەیە  نێوانیاندا  لە  هاوبەش 

رێکخسنت، تەنانەت له  جلوبەرگیشدا، خاڵی هاوبەش لە نێوان 

پڵنگەكانی تامیل و فارك و په که که دا زۆرن، كە هەرسێكیان 

کچان  به شداریی  له   بۆ منوونه   یان  ماركسیست-لینینیسنت. 

لەنێو  ئه و دیسپلینانه ی  بۆ منوونە  له  هێزه کانیاندا،  و ژنان 

له نێو  بکرێت،  هاوسه رگیری  نابێت  كە  دەبینین  پەكەكەدا 

پێموایە  شێوه یه .  هه مان  به   تامیلیشدا  پڵنگه کانی  و  فارک 

پڵنگەكانی تامیل و په که که  كاریگەریی بزوتنەوەی فارکیان 

له سه ربووه .

خەباتی چەكداری جۆرێكە لە خەباتی گەریالیی هەموویان 

گروپی بچوك بچوكی پارتیزانین و بەردەوام لە ئاڵوگۆڕدان. 

یان بۆ منوونه  زۆرینەی ئەو بزووتنه وه  سیاسیانەی باسامنكرد 

گه وره ی  کاریگه ریی  کاریزمیی  سکرتێری  و  راب��ه ر  یەك 

هه بووه  له سه ریان. به شی زۆریان بزووتنه وه ی مرۆڤدۆست 

بۆیان  کرانه وه   و  ژن  پرسی  و  بوون  ماركیست  و  چەپ 

گرنگبووه ،  هۆکاری ئه م خاڵه  هاوبه شانه  ئه وه یه  ئەوەیە كە 

ئەدەبیاتی یەكرتی دەخوێننەوە.

شؤڕشگێڕانه ،  بزووتنه وه   ئه م  هه موو  نه چێت  بیرمان 

بیرێکی  هه ڵگری  چ��ه پ��ه ک��ان،  ب��زووت��ن��ه وه   به تایبه ت 

ئینته رناسیۆنالن و په یوه ندییان له نێواندا هه یه . هاوشێوه ی 

بیرکردنه وه یان(  )نه وه ک  جیهادییەكان  بزوتنەوە  کارکردنی 

لێکچوون هه یه ، بۆ منوونه  داعش، بەرەی نورسە، قاعیدە و 

تاڵیبان و ...هتد، هەموویان بەشێكی زۆر له وه ی لە قورئان 

و سوننەدا هاتووە جێبەجێ  دەكەن، لە زۆر شتدا لە یەكرتی 

دەچن وەك خۆتەقاندنەوە و تیرۆر و رفاندن و سەربڕینیان، 

به ڵێ ئەوە ئایدۆلۆژیایه  كە وادەكات به سته رێکی هاوبەش 

و پەیوەندییەكی بەردەوامیان هه بێت.

له   بزووتنه وانه   ئه م  که   خاڵه ی  ئه و  ده گه ینه   که واته  

به رده وامبوونیاندا  و  کارکردن  شیوازی  و  سه رهه ڵدان 

کاریگه ریی یه کرتیان له سه ره ، که واته  بۆ كۆتاییهاتنیشیان، جا 

به  رێککه وتن بێت یان جۆرێک له  ته سلیم بوون، كاریگەری 

یەكرتییان له سەره ؟

لە  خ��وارد  شكستی  تامیل  پڵنگەكانی  حەرەكەی  كاتێك 

كاریگەری  بێگومان  سەریالنكا  لە  ڕاب��ردوودا   ساڵی  چەند 

گەورەی دروست كردووە لەسەر بزوتنەوە چەكدارییەكانی 

كوردستان  هەرێمی  لە   1975 ساڵی  كە  كورد  ،شۆڕشی  تر 

حزبی  لەسەر  هەبوو  گ��ەورەی  كاریگەری  ڕاگەیەندرا 

مەال  هێنانی  هەرەس  دوایی  لە  بەاڵم  ئێران،  دیموكراتی 

كاریكەری  1985(دیموكرات  تا   1975( ساڵی  لە  مستەفا 

لەسەر دروست دەكات و چاالكرتیان دەكاتەوە.

سیاسی  پەیوەندییەكی  دەوڵەتەكان  نێوان  پەیوەندی  چۆن 

لە  سیاسیانەش  هێزە  ئەم  دراوسێیانەیە،  و  ئابوری  و 

ئیدیۆلۆجی  پەوەندییەكی  خۆیاندا  خەیاڵی  بیركردنەوەو 

زۆرج��ار  شۆڕشگێڕانەن،  و  نەتەوەیی  و  نیشتامنی  و 

سۆسیال  ڕێكخراوی  لە  ب��ەش��دارن  چەكدارەكان  هێزە 

ئەنتەرناسیۆنال، پەیەدا بزوتنەوەیەكی چەكدارەو ئەندامی 

ڕێكەوتنە  بەو  خۆی  خۆشحاڵی  توركیا  دەرەوەی  وەزارەت��ی 
توركیاش  كە  ئ��ەوەی  بۆ  ئاماژەیەكە  ئ��ەوە  ئایا  دەرب��ڕی 

دەیەوێت لەگەڵ پەكەكە هەمان سیاسەت پەیڕەو بكات
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كۆبوونەوە  بۆ  شوێنێكی  واتا  ئەنتەرناسیۆنالە  هەمیشەیی 

تر  زۆر  نێودەوڵەتی  ئاستی  لە  تا  گرنگە  هەیە،فاكتەرێكی 

دەربكەون و بتوانن كۆببنەوەو كۆنفرانسی گەورە ئەنجام 

ئەوەن  قابیلی  كۆدەبنەوە  هەرشوێنێك  لە  پەیەگە  بدەن، 

پڵنگەكانی  و  خەلق  موجاهدینی  بكرێن،  دەستگیر  كە 

لە  كارێكە  ئەوە  تیرۆردابوون،  لیستی  لە  تامیل هەموویان 

خەڵك  موجاهیدینی  من  بڕوایی  بە  دیبلۆماسییەوە.  ڕووی 

و ئەهواز پەیوەندییەكیان هەیە، بەاڵم لەوانەیە نەتوانن و 

ئاسان نەبێت تا پێكەوە بە ئاشكرا كۆببنەوەو بەرژەوەندییە 

كۆبوونەوەی  و  پالتفۆڕم  و  كۆنفرانس  لە  هاوبەشەكانیان 

گەورە ڕێكبخەن 

- هۆكاری ڕێكەوتنی پارك لەگەڵ حكومەتی كۆلۆمبیا چی 

بوو؟

ساڵ   )50( م��اوەی  پارك  ئەوەیە  هۆكارەكان  لە  یەكێك   

لە  كە  دەوڵەتیش  ماندووبووە،  و  هیالك  هەیەو   تەمەنی 

تر  هۆكارێكی  بووە،  هیالك  گالوە  گەندەڵییەوە  فەسادو 

و  هەلبژاردن  بە  نوێ   سەرۆكێكی  سەركاری  هاتنە  ئەوەیە 

بەو  بەرامبەر  دەوڵەت  تێڕواننی  وایكردووە  دیموكراسی 

بزوتنەوەیە بگۆڕدرێت كە بزوتنەوەیەكە بەرگری لە خەڵك 

كە  وایكردووە  بوو  پۆزەتیفە  تێڕوانینە  ئەو  هەر  دەكات، 

پێویست  وەربگرێت،كە  ئاشتی  كۆلۆمبیا خەاڵتی  سەرۆكی 

بوو سەرۆكی بەرەی پارك هەمان خەاڵتی پێ  بدرێت .

بۆچی  ڕابین  ئیسحاق  بە  دەدرێ��ت  نۆبڵ  خەاڵتی  كاتێك 

كات  ئەو  ئەمەریكا  بەاڵم  عەرەفات،  یارس  بە  دەدرێ��ت 

بزوتنەوەی فەلەستینی لە لیستی تیرۆر دەرهێنا، یاخود كاتێك 

خه اڵتی نۆبڵی ئاشتی ساڵی 1993 به  هاوبه شی ده درێت به  

ماندێالو ویلیام دیكالرك. بەم ئاماژانە بۆمان دەردەكەوێت 

بە  بدرێت  نۆبڵ  خەاڵتی  داهاتوودا  لە  بێت  بڕیار  ئەگەر 

ئەردۆغان لەبەر ئەوەی لەگەڵ پەكەكە ڕێكبكەوێت كە دە 

هێندەی ئەرۆغان قوربانیداوە، ئەوا دواجار دۆخی ئابوری 

كۆلۆمبیا خراپەو پشتوانی فەنزوێالو واڵتانی ئەمریكای التین 

لە پارك كەمبۆتەوە، بەهۆی ئەو قەیرانی دارایی و كێشەو 

پەیوەندییەكانی   باشبوونی  وە  هەیە،  كە  ملمالنێكانەوە 

ئەمەریكا لەگەڵ هەر یەك لەفەنزوێالو  كۆلۆمبیاو مەكسیك 

ناوچەكەوە،  بخاتە  ئەمەریكا زۆر دەست  وایكردووە كە  و 

چونكە ناوچەیەكی ئەمنییەو سەرمایەگوزاری لەسەر نەوت 

پەیوەندییانە  ئەو  ئاسایكردنەوەی  دەكات  كۆچبەران  و 

لەو بارەوە ڕەنگە بزوتنەوەی پارك لەوە تێگەیشتبێت ئەو 

دەعمە ناوچەییەی كە هەیبووە كەم دەبێتەوە بۆیە بڕیاری 

ڕێكەوتنیان هەڵبژاردووە.

لە دوایی سااڵنی نەوەتەكانەوە ئەو بزوتنەوە چەكدارییانەی 

گرتبێتەوە  دەسەاڵتیان  و  ڕووخاندبێت  دەوڵەتەكانیان  كە  

دەست لە ڕێگەی هێزی چەكدارییەوە ژمارەیان زۆر كەمە، 

كە لە ئەفەریقا لە ڕێگەی كودەتاوە ئەوە كراو سەركەوتوو 

نەبوون، بۆیە بزوتنەوەی پارك شكست بوون بۆ پڵنگەكانی 

تامیل، دەست تێوەردانی ئەمەریكای التین ئەمان هۆكارن 

حكومەتی  لەالیەن  ژیرانەیە،  سیاسەتێكی  كە  ڕێكەوتن  بۆ 

كۆلۆمبیاوە هەر چەندە ڕاپرسی كراوە بەشێك لە خەڵك بە 

وایە  پێیان  دانوسانەكانن،چونكە  موخالفی  كەم  پۆینتێكی 

زیاتر لە پێویست ئیمتیاز دراوە بە بزوتنەوەی پارك، بەاڵم 

حكومەت لە ئێستاوە بڕیاری داوەو لە یەكێك لە بەندەكانی 

ڕێكەوتنەكەدا هاتووەو دەڵێت« پارك ئەگەر 100 دەنگیش 

بهێنێت 10 كورسی خۆیان لە پەڕلەمان مسۆگەر كردووە،« 

جەنگ  بەردەوامی  جیاتی  لە  دەكات،  پارك  لە  وا  ئەوەش 

بە  بەاڵم  بێت،  دیموكراسی  كردنەوەو  ئ��اوەدان  خەریكی 

نایانەوێت  ئەرۆغان  حكومەتی  و  ئاكپارتی  پێموایە 
لەگەڵ كورد ئاشتی بەرقەرار بێت، بە داخەوە واڵتان 
كوردانی  بە  گرنگیدان  بە  ك��ورد،  بە  گرنگیدان  بۆ 

ئیسرائیل دەزانن
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بوو،  نێودەوڵەتی  ئاماژەیەكی  نۆبڵ  خەاڵتی  من  بڕوایی 

بەرەو  بۆ  دەعمكردنە  سیاسییەو  خەاڵتێكی  نۆبڵ  خەاڵتی 

پێشەوە چوونی ئەو هێزانە،وە ڕێكەوتنی پارك و حكومەتی 

لە  هیوادارین  كە  بوو  باش  مێژووی  ڕووداوێكی  كۆلۆمبیا 

داهاتوودا ئەو واڵتانەی كە كوردییان دابەشكردووە چاو لە 

پارتی  گرنگە،  زۆر  توركیا  بۆ  حاڵەتە  ئەو  كە  بكەن  ئەوان 

دیموكراسیی  و  خۆسەری  داوای  كوردستان  كرێكارانی 

بزوتنەوەی  چۆن  وەك  سەربەخۆ،  دەوڵەتی  نەك  دەكات، 

لە  لە سیستمی سیاسیدا بەشدار دەبێت  لە كۆلۆمبیا  پارك 

باكور  لە  كە  چەوساندنەوەیە  سیستەمی  ئەو  كاتێكدایە 

هەیە لە كۆلۆمبیا نییە . 

ڕێكەوتنە  بەو  توركیا خۆشحاڵی خۆی  دەرەوەی  وەزارەتی 

توركیاش  كە  ئ��ەوەی  بۆ  ئاماژەیەكە  ئ��ەوە  ئایا  دەرب��ڕی 

دەیەوێت لەگەڵ پەكەكە هەمان سیاسەت پەیڕەو بكات؟

لە  دەیەوێت  من  بۆچوونی  بە  توركیا  ڕاگەیەندراوەكەی 

لە  پشتوانی  كە  بدات  نیشان  ئەوە  دیبلۆماسییەوە  ڕووی 

پەكەكە  تێبگات،  لەوە  دەبێت  توركیا  دەكات،بەاڵم  ئاشتی 

ئەگەر لە پارك بەهێزتر نەبیت كەمرت نیە، كێشەی پەكەكە 

ڕەواترە لە بزوتنەوەی پارك، وە پەكەكە دەعمێكی گەورەی 

خۆرهەالتی  لە  ناوچەیی  ئاستی  لە  هەیە،  دەوڵەتی  نێو 

ناوەڕاستدا گەورەترین حزبی ئۆپۆزسۆنی چەكدارە كە )10( 

كەناڵی   )10( خاوەنی  هەیە،وە  شاخ  لە  گەریالی  هەزار 

دەوترێت  ئەوروپا  واڵتانی  لە  ئاسامنییە  تەلەفیزیۆنی 

سااڵنە )500( ملیۆن یۆرۆ بودجەكەیەتی، وە ڕێكخستنێكی 

گەورەو نهێنی لە ناوچەكە هەیە، تاكە حزبە دوو پارچەی 

كۆنتڕۆڵ  تەواوەتی  بە  ڕۆژئ��اوا(  )توركیاو  لە  كوردستانی 

خاوەنی59  هەیە،  ڕۆژه��ەاڵت  لە  نوێنەریان  وە  ك��ردووە، 

كورسییە لە پەڕلەمانی توركیا، كە هەدەپە نین و پەكەكەن، 

لەبەر ئەوە ئەگەر توركیا بیر لە ڕێكەوتن بكاتەوە لەوانەیە 

بۆ سیاسەتی دەوڵەتداری خۆیان باشرتبێت .

كرا،بە  برۆكسل  و  لەندەن  لە  لەوەوپێش  دانوسانانەی  ئەو 

ئاگاداری ئەمەریكی و نەرویجییەكان دەبێت، درێژەی پێ 

بدرێت بە بۆچوونی من خەباتی چەكداری پەكەكە ناتوانێت 

توركیا بڕوخێنێت، تا ئێستا نزیكەی )40( هەزار كەس بوونە 

قوربانی لە )20( ساڵی داهاتوودا ژمارەكە هەڵكشانی زیاتر 

لە  قوربانی،  هەزار   )100( دەبێتە  و  دەبیَنت  خۆیەوە  بە 

پەكەكەو  ئاشتی  پرۆسەی  هەشتەمین  هاتنی  كۆتایی  پاش 

پێویستە   بۆتەوە  چڕتر  توركیا  بۆ  پەكەكە  هێرشی  توركیا، 

دانوسانێكی وا جێەجێ بكەن.

لەگەڵ  نایانەوێت  ئەرۆغان  حكومەتی  و  ئاكپارتی  پێموایە 

كورد ئاشتی بەرقەرار بێت، بە داخەوە واڵتان بۆ گرنگیدان 

دەزان��ن،  ئیرسائیل  كوردانی  بە  گرنگیدان  بە  ك��ورد،  بە 

نابێت  پارچەی كوردستان خاكی خۆیانەو  وایە چوار  پێیان 

بیدەنەوە بە كورد.

ڕێگەی  لە  خەبات  هیشتا  رۆژهەاڵت  كوردییەكانی  حزبە 

چەكدارییەوە دەكەن، داهاتووی ئەوان بە كوێ  دەگات؟

گرنگرتین حزبی چەكدار لە ئێران دیموكراتی ئیرانە، كە لە 

هەڵوەشاندنەوە  تووشی  جار  دامەزراوە، سێ    1945 ساڵی 

بووە، جارێك بەناوی تاقمی هەشت كەسی و  رێبەرانی شۆرش 

و جاری سێهەم حزبی دیموكراتی كوردستان جیابوونەوە،كە 

قازی محەمەد، قاسم لوو، شەرەفكەندی،سكرتێری ئەم حزبە 

بوون و تیرۆر كراون، ئیستا دوو بۆچوونی جیاواز لەناو حزبی 

دیموكراتی ئیران هەیە،یەكیكیان )مستەفا هیجری( كە پیی 

دەست  بە  مافەكانیان  دەتوانێت  چەكداری  خەباتی  وایە 

بهێنێت،لە سەرەتایی ساڵی ڕابردوو هێرشی چەكداریان  بۆ 

سەر واڵتی ئێران دەست پێكرد، كە لەو پێكدادانەی نێوانیان 

هەرێمنیش  بۆ  كێشەیان  شەهیدیانداوەو   )20( دیموكرات 

دروست كردووەو بەوهۆیەوە وەزیری ئیتاڵعات و وەفدی 

هەرێم كەوتنە هاتووچۆ كردن.
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رەزا کەعبی؛ جێگری سکرتێری کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان:

دەوڵەتی كۆڵۆمبیا دەیان ساڵە خەریكی 
سەركوت و كوشتارە، بۆ لەناوبردنی فارک، 
بەاڵم لە كۆتاییدا ناچاربوو لەگەڵی دابنیشێت

بزوتنەوەی 
رزگاریخوازیی 
كورد ئێستا 
ئاڵوگۆڕی 

زۆر گەورەی 
بەسەردا 
هاتووە
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پرۆفایل:

- ناو: رەزا كەعبی 
- ساڵی لە دایكبوون:  1959

- لە ناوچەی سەقزی كوردستانی ئێران لە دایكبووە.
- كۆلێژی هونەری لە زانكۆی سنە تەواو كردووە.

- لە ساڵی 1979وە پەیوەندی بە ریزەكانی كۆمەڵەوە کردووە.
- كارو چاالكی سیاسی لە بواری چەپدا كردووە لە كوردستان.

- لە ریزی پێشمەرگەی كۆمەڵە كاریكردووە.
- بەرپرسی راگەیاندن )گۆڤار، رادیۆ، تەلەفزیۆن( بووە.

- ئێستا جێگری سكرتێری كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستانە.

بیۆگرافیای كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان
كۆمەڵەی زەحمەتكێشان كوردستان بەشێكە لە كۆمەڵە، لە رۆژهەاڵتی كوردستان 
خەبات دەكات، حزبێكی چەپ و سۆسیالیستییە و لە خەباتی رزگاریخوازی گەلی 
لە  ناوەندی سەركردایەتی  هەیە،  پێشمەرگەی  ژمارەیەک  و  چاالكە  زۆر  كورد 
كوردستانی  شارەكانی  لە  هەیە  نهێنی  تەشكیالتی  سلێمانییە،  شاری  نزیك 

ئێران، لەهەمان كاتدا رێکخستنی دەرەوەی هەیە.
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بە  س��ەب��ارەت  چییە  ئێوە  تێڕوانینی  و  هەڵوێست   -

رێككەوتنی نێوان حكومەتی كۆلۆمبیا و رێكخراوی فارك؟

- رەزا كەعبی: سەرەتا پێشوازی لێدەكەین، ئەمە دەرخەری 

تر  الیەنەكەی  نەیانتوانیوە  الیەنێک  هیچ  کە  ئەوەیە 

لە  شەڕەکە  توانیویەتی  فارك  رێكخراوی  نە  لەناوبەرێت، 

كۆلۆمبیا  حكومەىت  نە  یەكالبكاتەوە،  خۆی  بەرژەوەندی 

توانیویەتی سەركوتیان بكات، بۆیە هەردووال بەو قەناعەتە 

لە  و  دابنیشن  گفتوگۆ  مێزی  لەسەر  دەبێت  كە  گەیشتون 

بەرەوپێش  خۆیان  خەباتی  و  ئامانج  سیاسییەوە  رێگەی 

بەرن، بۆیە ئەمە كارێكی زۆرباشە، هەرچەند شەڕ لەو واڵتە 

كۆتایی پێبێت و كوشتار و ئاوەرەیی و زیندان و ئەشكەنجە 

نەمێنێت، لە قازانجی خەڵكی ناوچەكەیە.

ئەم  سازشی  لە  جۆرێك  ك��ارە  ئ��ەم  ئێوە  ب��ڕوای  بە   -

رێكخراوەیە، یان سەركەوتنێكی دیپلۆماسی گرنگە؟

ئەوەی  لەبەر  فارك،  رێكخراوی  بۆ  سەركەوتنە  پێموایە   -

دەوڵەتی كۆڵۆمبیا دەیان ساڵە خەریكی سەركوت و كوشتارە، 

كۆتاییدا  لە  بەاڵم  لەناوبەرێت،  بزوتنەوەیە  ئەم  ئەوەی  بۆ 

ئەوان  كە  بكات  قبوڵی  و  لەگەڵیان  دابنیشێت  ناچاربووە 

لەو واڵتە بوونیان هەیە و دەبێت حسابیان بۆ بكات، بۆیە 

پێموایە سەركەوتنە بۆ ئەوان، چونكە ئەوان هیچ شتێكیان 

لە  چەكدارییان  خەباتی  و  پێشمەرگە  كەمنەبۆتەوە،  لێ 

هیچ  ئەوان  نەسازا،  دەوڵەتەكە  ئەگەر  ماوە،  شوێنی خۆی 

لەدەستنادەن، النیكەم دەتوانن لە رێگەی دیكەوە دەستیان 

بە ئیمكانات بگات و كارەكانیان زیاتر دەبێت.

خەباتی  دەستپێكردنی  سەرەتای  بۆ  بگەڕێینەوە  -ئەگەر 

دەكرێت  كوردستان،  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی  چەكداری 

بپرسین ئايا هەڵبژاردنی خەباتی چەكداری، بژادەی خۆتان 

چەكداری  خەباتی  بە  سەرەتاوە  لە  ویستوتانە  و  بووە 

لێدەكات  واتان  بەرامبەرەكەتانە،  ئەوە  یان  دەستپێبكەن، 

لەسەرەتاوە چەك هەڵبگرن؟

لەدوای  بكەین،  كۆتایی  ساڵەی  چەند  لەم  باس  ئەگەر   -

هاتنەسەر كاری کۆماری ئیسالمی ئێران، ئاشكرایە كە کۆماری 

لە  بە هەڕەشەكردن  لەسەرەتاوە دەستیكرد  ئیسالمی هەر 

دژی خەڵكی كوردستانی ئێران، له مه شدا كۆماری ئیسالمی 

بە تەنها نەبوو، شۆڤێنیزمی فارس، ناسیۆنالیزمی توندڕەوی 

فارس، ئەوانەی كە بیرییان لە عەجەمیزمی ئێرانی دەكردەوە، 

پۆلێک لە پێشمەرگەکانی رۆژهەالتی کوردستان
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هاندەربوون بۆ ئەوەی كۆماری ئیسالمی هیچ دەرفەتێك بە 

خەڵكی كوردستان نەدات، دەزانین كە بە رووخانی رژێمی 

رۆژهەاڵتی  لە  كورد  گەلی  دوژمنانی  لە  یەكێك  پاشایەتی، 

ناوەڕاست لەناوچوو، ئەمە هەلێكی زۆر زێڕینی بۆ بزاڤی 

كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  كوردستان  خەڵكی  رزگاریخوازی 

و  فارس  شوڤێنیزمی  ئیسالمی،  كۆماری  بۆیە  خوڵقاند، 

رێگە  بەوەی  دەستیانكرد  ئێرانی،  توندڕەوی  ناسیۆنالیزمی 

لەم كارە بگرن، 40 رۆژ بوو كە كۆماری ئیسالمی هاتبووه  

سەر كار، كە نەورۆزی خوێناوییان خوڵقاندو هێرشیانكردە 

ئەو شارەدا،  بەسەر  دا  تۆپیان  سەر شاری سنە و هەزاران 

ئەوەشدا  لەگەڵ  ك��رد،  شەهید  كەسیان   200 لە  زیاتر 

بۆیە  له ناوبه رن،  کورد  بكەن  وەها  كارێكی  نەیانتوانی 

ده سته یه کی گەورەی دەوڵەت، كە پێكهاتبوو لە )ئایەتوڵاڵی 

بۆ  هاتن  بەنی سەدر(  تالەقانی،  رەفسەنجانی،  بەهەشتی، 

كوردستان و وتوێژیانكرد لە بەهاری ساڵی 1979، ئەمەش 

كاریگەری نەبوو، تاكو لە كۆتاییدا لە رۆژی 28ی گەالوێژی 

)خومەینی(  زانینی،  1979ی  ساڵی  بە  بەرامبەر   1358

بە  فەرمانیدا  كوردستان،  خەڵكی  دژی  لە  جیهادیدا  فتوای 

هێزی ئاسامنی، زەمینی و دەریایی، كە هێرش بكەنە سەر 

كوردستان، بە هەزاران پاسدار رژانە كوردستان، بەاڵم خەڵك 

لەشكركێشییەی  ئەو  دژی  لە  كرد  گ��ەورەی  بەرگرییەكی 

بۆ  نارد  )خاڵخاڵی(یان  نەوەستان  بەوەشەوە  كوردستان، 

خەڵكی كوردستان، كە ئاشكرایە لە سه ربازگه کانی مەریوان، 

لە  پاوە،  شاری  لەناو  سنە،  شاری  فرۆكەخانەی  لە  سەقز، 

زیندانی دیزلئاباد دەستیانكرد بە لەسێدارەدان، رەشەكوژی 

تێكۆشەری  رۆڵ��ەی  دەی��ان  كۆمەڵ،  بە  لەسێدارەدانی  و 

یەك  دادگایەكی سەربازی  لە  لەسێدارەدا  كوردیان  خەڵكی 

ئەم  بەرامبەر  لە  كوردستان  خەڵكی  بۆیە  دەقیقەی،  دوو 

نەماوە،  رێگەیەكی  ئیسالمی  كۆماری  دڕندانەی  هێرشە 

خۆی،  لە  چەكداری  بەرگری  و  چەك  دەستبداتە  دەبێت 

پارچەكانی  سەرجەم  وەك  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  بۆیە 

داگیركەرانن  ئەوە  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  لە  كورد  دیكەی 

كە هێرشدەكەنە سەر كوردستان و خەڵك بەرگری چەكداری 

لە خۆیان دەكەن، ئەم خەباتی چەكدارییەش كاتێك چاالك 

واڵتە  ئەو  داگیركەری  كە  دەبێتەوە،  دروست  و  دەبێت 

جینایەتی  و  لەسێدارەدان  و  خەڵك  سەر  هێرشدەكاتە 

گەورە دەخوڵقێنێت. بۆیە ئەگەر وەاڵمی پرسیاری بەڕێزت 

بدەمەوە، بەڵێ سازبوونی خەباتی چەكداری لە كوردستان، 

دەوڵەتە  و  ئیسالمی  كۆماری  دڕەندەیی  و  هێرش  ئاكامی 

خۆی  لە  چەكداری  بەرگری  خەڵك  بۆیە  داگیركەرەكانە، 

دەكات.

- لە ماوەی خەباتی چەكداری ئێوەدا، هیچ هەوڵێك، یان 

لە  بێت  كە دڵخۆشكەر  دانوستان هەبووە،  هیچ گەڕێكی 

دانوستانی ئێوە و رژێمی كۆماری ئیسالمیدا؟

-سەرەتا پێویستە بڵێم رۆڵی تاک و ته نهای خەباتی چەكداری 

بەسەرچووە، ئەگەر لە قۆناغێكدا بزوتنەوەی رزگاریخوازیی 

كورد لە هەموو بەشەكان تەنها بە بزووتنەوەی پێشمەرگانە 

و بە خەباتی پێشمەرگانە دەنارسایەوە، ئێستا ئاڵوگۆڕی زۆر 

رۆژهەاڵتی  لە  باس  كە  ئێستا  هاتووە،  بەسەردا  گەورەی 

كۆمەاڵیەتی،  گۆڕانكارییە  ئەو  ئاكامی  دەكەین،  كوردستان 

سیاسی، ئابوری و هەمەالیەنەیە، كە كۆمەڵگای كوردستان 

ئێرانی گرتۆتەوە، شارەكان زۆر گەورە بوون، شوێن و پێگەی 

بااڵ،  زۆر  ئاستێكی  گەیشتۆتە  خوێندەواری  گ��ۆڕاوە،  ژن 

بزاڤی مەدەنی و سیاسی قوتابخانە بووە، بۆیە بزوتنەوەی 

ژنان  بزوتنەوەی  گەشه یه ،  لە  روو  فەرهەنگی  و  ئەدەبی 

وەكو  كۆمەاڵیەتییەكان  بزوتنەوەی  ئێستا  لەگەشیه ،  روو 

)بزوتنەوەی كرێكاران، بزوتنەوەی ژنان، بزوتنەوەی سیاسی 

و فەرهەنگی( لە كوردستان، بەشێك لە ئەركی بزوتنەوەی 

و  تاک  دەوری  بۆیە  سەرشان،  كەوتۆتە  رزگاریخوازییان 

ته نهای خەباتی چەكداری بەسەرچووە.

ئەگەر  بەسەرچووە،  ته نهای خەباتی چەكداری  و  تاک  رۆڵی 
هەموو  لە  كورد  رزگاریخوازیی  بزوتنەوەی  قۆناغێكدا  لە 
بەشەكان تەنها بە بزووتنەوەی پێشمەرگانە و بە خەباتی 
گەورەی  زۆر  ئاڵوگۆڕی  ئێستا  دەناسرایەوە،  پێشمەرگانە 

بەسەردا هاتووە
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 6 بكەین،  ئیسالمی  كۆماری  هاتنی  پاش  لە  باس  ئەگەر 

بووە،  ئارادا  لە  گەرموگوڕ  زۆر  ساڵ شەڕی چەكداری   7  –

پاشەكشەی هێزی پێشمەرگە، ئەو خەباتە سیاسی  لەدوای 

هەن،  كۆمەڵدا  و  كۆڕ  لە  شارەكان،  لەنێو  مەدەنییەی  و  

ئەركی بەرەوپێشچوونی بزوتنەوەی رزگاریخوازییان كردۆتە 

سەر شانی خۆیان، چەندین شۆڕشی گەورە روویداوە دوای 

پاشەكشەی پێشمەرگە، بۆمنونە شۆڕشی شوانەی سەید قادر، 

یان ئەو شۆڕشەی كە ئۆجەالن گیرا و خەڵكی رۆژهەاڵتی 

خۆپشاندانیان  و  شەقام  هاتنەسەر  پارچە  یەك  كوردستان 

ساڵ  چەندین  یان  ئیسالمی،  کۆماری  رژێمی  دژی  لە  كرد 

دوای ئەوە چەندین شۆڕشی گەورە و خۆپشاندانی گەورە 

روویانداوە، یان خەباتی سیاسی و مەدەنی، خەباتی ژنان، 

بۆتە  چەكداری  خەباتی  بۆیە  هەیە،  كرێكاران  خەباتی 

كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  خەبات«  شێوەكانی  لە  »یەكێك 

ئەوەی  وێ��رای  نەماوە،  پێشووی  ته نهای  و  تاک  رپڵی  و 

هێشتا خەباتی پێشمەرگانە و خەباتی چەكداری رەوایە و 

دەبێت بەكاریبهێنین و سودی لێوەربگرین، بەدڵنیاییشەوە 

لە كۆتاییدا سوپای داگیركەری كۆماری ئیسالمی دەبێت بە 

شەڕو خەباتی پێشمەرگانە دەربكرێن لە كوردستان و تێكەڵ 

بێت لەگەڵ خەباتی راپەرینی شارەكان، بۆیە بەبڕوای ئێمە 

خەباتی پێشمەرگانە ئەم شوێن و پێگەیەی هەیە.

خەبات  رێگەی  تاكە  وەكو  چەكداری  خەباتی  كەواتە   -

ئامرازەكانی  لە  یەكێك  بەاڵم دەكرێت وەكو  بەسەرچووە، 

بەگرنگی  ئاماژەت  پێشرت  بەڕێزت  مبێنێته وه ،  خەبات 

رووە  لەم  كرد،  شارەكان  ناو  خەباتی  و  مەدەنی  خەباتی 

هەم  كوردستان،  رۆژه��ەاڵت��ی  لە  ه��ەم  بەگشتی  ئێوە 

له   ئازادن  تاچەند  ئێوە،  ئەندامەكانی  و  رێكخسنت  وەك 

ئه نجامدانی ئه م جۆرە خەباتە سیاسی و مەدەنییەدا؟

ئەندامانی  هەیە،  نهێنیامن  رێکخستنی  ئێمە  ئاشكرایە   -

كۆمەڵە وەك ئەندام  نادیارن، بەاڵم لە هەموو سەنتەرەكانی 

لە  ژینگەپارێزی،  بزوتنەوەی  لە  سیاسی،  و  فەرهەنگی 

سیاسی،  بزوتنەوەی  لە  كرێكاران،  و  ژن��ان  بزوتنەوەی 

فەرهەنگی، مەدەنی بەشدارن، بۆیە ئێمەش لەو رێگەیەوە 

و  سیاسی  بزوتنەوەی  ئ��ەو  لەگەڵ  خۆمان  پەیوەندی 

كە  ئەوەش  لێوەردەگرین،  ئەزمونی  و  پاراستووە  مەدەنییە 

فكر و رێبازی خۆمانە دەیگوازینەوە.

خەباتی  بە  گرنگی  بایەخێكی  سەرەتاوە  لە  هەر  كۆمەڵە 

بزوتنەوەی  بنەڕەتیشدا  لە  داوە،  مەدەنی  و  سیاسی 

بۆ  بزوتنەوەیەكە  سیاسییە،  بزووتنەوەیەكی  كوردستان، 

ئەوە  كوردستان،  خەڵكی  رەوای  مافی  بەدەستهێنانی 

بزوتنەوەی  هێرشدەكەن،  كە  كوردستانن  داگیركەرانی 

كوردیش ناچارە بەرگری چەكداری و پێشمەرگانە لە خۆی 

بكات، ئەگەرنا بزووتنەوەی كورد، بزوتنەوەیەكی سیاسییەو 

زۆر الیه نی ئینسانی و ئازادیخوازی لەم بزوتنەوەیەدا هەیە، 

حزبایه تی،  و  پارت  ئازادی  سیاسی،  پلوڕالیزمی  بۆمنوونە 

خەباتدا،  لە  ژنان  گەرموگوڕی  بەشداری  بیروباوەڕ،  ئازادی 

پێموایە  بۆیە  جه نگ،  دیلی  به رامبه ر  ئینسانی  مامه ڵه ی 

بزوتنەوەیەدا  لەو  ئازادیخوازانە  و  ئینسانی  زۆر  بابەتی 

بزووتنەوەیەكی  كورد  بزوتنەوەی  كەواتە  گه شه یکردووه ، 

خەباتی  ه��ەی��ە،  چەكداریشی  باڵی  ب��ەاڵم  سیاسییە، 

تەنها  باسمكرد  پێرشیش  وەك  هەیە،  پێشمەرگانەشی 

خەباتێكی  بە  بەڵكو  نانارسێتەوە،  سه ربازیی  خەباتی  بە 

ئەدەبیات،  لە رووی  پڕاوپڕی گەورە دەنارسێتەوە،  سیاسی 

مۆسیقا،  فەرهەنگی،  بزوتنەوەی  لە  ژن��ان،  بزوتنەوەی 

چیرۆك و رۆماندا كەسانێكی زۆر بەناوبانگ پەیدابوون، كە 

تا رادەیەكی زۆر ئیلهام لە بزوتنەوەكە و لەو بەرخۆدان و 

قارەمانێتییە وەردەگرن، لە هەمان كاتدا ئەدەبیاتی بەرگری 

رۆژهەاڵتی  لە  گەورەیە  زۆر  ئەدەبیاتێكی  شۆڕشگێرانە،  و 

كوردستان.

دەتوانین  باستكردى،  كە  خااڵنەی  ئەو  سەرجەم  كەواتە   -

ئەگەر  که   کاتێک  بۆ  داهاتوو،  بۆ  دەكەن  چەكەرە  بڵێین 

و  بوون  چەكداری  خەباتی  دەستبەرداری  ئێوە  هاتوو 

بزوتنەوەی كورد بزووتنەوەیەكی سیاسییە، بەاڵم باڵی 
هەیە،  پێشمەرگانەشی  خەباتی  هەیە،  چەكداریشی 
وەك پێشریش باسمكرد تەنها بە خەباتی سه ربازیی 

ناناسرێتەوە
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لە  دەبێت  كامڵتان  هێزی  سیاسی،  خەباتی  دەستاندایە 

رۆژهەاڵت؟

كورد  بزوتنەوەی  ئەوەی  سەڕەرای  بەدڵنیاییەوە،  بەڵێ   -

سیاسی  خەباتی  ئەوەی  وێڕای  سیاسییە،  بزوتنەوەیەكی 

جێگایەكی  كۆمەڵە  تاكتیكی  و  سرتاتیژ  لە  مەدەنی  و 

هەتا  ب��ەاڵم  دەڕوات،  پێش  ب��ەرەو  و  هەیە  گرنگی  زۆر 

باڵی  لە  دەكەین،  پڕچەك  و  بەهێز  خۆمان  بكرێت  بۆمان 

لە  چونكە  چەكدارانە،  بەرگری  باڵی  و  پێشمەرگایەتی 

سیاسی  راپەرینی  و  پێشمەرگانە  خەباتی  دەبێت  كۆتاییدا 

و مەدەنی شارەكان تێكەڵ بێت و هەموو داموودەزگاكانی 

داگیركەری كۆماری ئیسالمی، یان داگیركەری هەر رژێمێك 

بەوەیە،  پێویستی  ئەمەش  هەڵبكەنرێت،  كوردستان  لە 

و  مەدەنی  و  سیاسی  خەباتی  و  پێشمەرگانە  خەباتی  كە 

راپەرینی شارەكان یەكبگرن.

- ئەگەر باسی حزبەكەی ئێوە بكەین، وەك حزبێكی چەپ 

و سۆسیالیست، بێگومان لەنێوان چەپ و سۆسیالیستەكاندا 

بەئاشكرا بێت، یان بە نهێنی جۆرێك لە هاوپشتی گەورە 

ئینتەرناسیۆنالێك هەیە كە هەموو  يان  لەناویەكدا،  هەیە 

ئێستا  هەتا  ئەگەر  جا  كۆدەكاتەوە،  فكرەكان  و  الیەك 

لە  ئێوە  تاچەند  بۆ دەدرێت،  نەهاتبێتەدی، بەاڵم هەوڵی 

توانیوتانە  خۆتاندا،  چەكداری  خەباتی  و  سیاسی  خەباتی 

سوود لە خەباتی هێزە چەپ و سۆیالیستەكانی تری جیهان 

وەربگرن؟

- بزوتنەوەی كورد بەپێی هەوڵ و توانای خۆی، هەمیشە و 

خۆی  دەرەكییەكانی  پەیوەندییە  كە  هەوڵیداوە،  بەردەوام 

ئەحزابی  خۆی،  هاوشێوەی  و  دۆست  ئەحزابی  لەگەڵ 

بكات،  بەرقەرار  سیكۆالر  و  دیموكرات  چەپ،  ئازادیخواز، 

نابێت لەو كارە  ئێمە  ئەگەر هەبێت و بۆی كرابێت، بۆیە 

ئەو  زۆریش  رادەیەكی  تا  كاتدا  هەمان  لە  بین،  ماندوو 

چونكە  نییە،  پێویستدا  ئاستی  لە  بەاڵم  كردووە،  كارەمان 

ئێمە هەرچەند بتوانین دۆست بۆ بزووتنەوەی رەوای گەلی 

كورد پەیدابكەین، هەرچەند بتوانین دەنگی ئەم بزوتنەوەیە 

جینایەتی  هەرچەندە  بگەیەنین،  دونیا  گوێی  بە  رەوایە 

داگیركەران لە كوردستان بە دونیا بگەیەنین، كارێكی پڕاوپڕ 

و زۆر پێویستە، له م باره یه وه  حزب دەبێت كادر و دەزگای 

رێکخستنی  و  ئۆرگان  و  راگەیاندن  دەبێت  هەبێت،  خۆی 

خۆی هەبێت، كە ئێستا رێکخسنت و كۆمیتەكانی ئێمە كە 

تاكو  و  كارەن  ئەم  خەریكی  هەیە،  واڵتەكان  زۆربەی  لە 

بزووتنەوەی كورد و كۆمەڵە و ئەو خەباتە رەوایە بە دونیا 

خەباتی  بەڵكو  پێشمەرگانە،  خەباتی  تەنها  نەك  بناسێنن، 

قارەمانێتییەی  ئەو  سیاسی،  زیندانیانی  مەدەنی،  سیاسی، 

كە  مەدەنییەی،  خەباتە  ئەو  ك��راوە،  زیندانەكان  لە  كە 

ئێمە  كردویانە،  ئەشكەنجەدا  لەژێر  كورد  تێكۆشەرانی 

بگوازینەوە  بە هەموو الیەنەكانییەوە  ئەو خەباتە  دەبێت 

بتوانین  هەرچەند  تێبگەیەنین،  دونیا  هەموو  و  دونیا  بۆ 

ئەوكارە بەرفراوان بكەین باشرتە.

كاریگەری  بە  س��ەب��ارەت  پێدا  ئ��ام��اژەت  كە  ئ��ەوەی   -

دەرەوە بوو لەڕووی دەستپێكردن و بەردەوامیی خەبات، 

تاڵەقانی                              خومەینی                                  هاشمی رەفسەنجانی                 بەهەشتی
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منوونە  بۆ  خەبات،  به ئه نجامگەیشتنی  ده رب��اره ی  ئایا 

رێككەوتنێکی وه ک ئه وه ی فارك بەدیاریكراوی، وا لەئێوە 

لە رێككەوتن  بیر لەوە بكەنەوە جۆرێك  دەكات دووبارە 

بکه ن، یان زیاتر كراوە بن بۆ رێككەوتنێك، ئەگەر رژێمی 

بەرامبەر ئامادەیی تیابێت؟

كاتێك  هیچ  كوردستان،  رۆژهەاڵتی  لە  كورد  بزوتنەوەی   -

هەمیشە  ئێمە  دانەبڕیوە،  خۆی  لە  گفتوگۆی  رێگەی 

و  كوردستانییەكان  بووین، سەرجەم حزبە  ئەوە  خوازیاری 

دیپلۆماسی  رێگەی  لە  دەتوانێت  پێیوایە  كورد  بزوتنەوەی 

و وتووێژەوە بە دەستكەوت و مافەكانی خۆی بگات، بەاڵم 

ئەگەرنا  بكەن،  كارە  ئەو  ئامادەنین  كە  داگیركەرانن  ئەوە 

لەم 30 – 40 ساڵەی حزبە  بزوتنەوەی خەڵكی كوردستان 

پێیوابووە  ب��ەردەوام  كۆمەڵە،  بەتایبەت  سیاسییەكاندا 

كێشەكانی  و  دابنیشێت  گفتوگۆ  مێزی  لەسه ر  دەتوانێت 

ئەوە  بەاڵم  چارەسەربكرێت،  سیاسییەوە  رێگەی  لە  كورد 

ئەو  ئامادەنییە  كە  ئسیالمییە،  كۆماری  داگیركەری  رژێمی 

كارە بكات.

- لەژێر سایەی ئەم حوكمەت و ئایدۆلۆژیاییەی كە ئێستا 

لە واڵتی ئێران هەیە، هیچ گەشبینیەكتان هەیە كە جۆرە 

رێككەوتنێكی كۆتایی بێتە ئاراوە؟

- نەخێر، من لە ئێستادا هیچ رۆشناییەك نابینم، كە كۆماری 

كورد  خەڵكی  بە  ماف  و  بكات  گفتوگۆ  و  بێت  ئیسالمی 

تااڵن  ئێرانی  رژێمێكە  ئەگەرنا  بكات،  فێڵ  مەگەر  بدات، 

هەیە،  لەسێدارەدانی  ئاماری  بااڵترین  رژێمێكە  كردووە، 

و  منداڵی سەر شەقامی هەیە، هەژاری  بە سەدان هەزار 

ئەم  بۆیە  خه ڵک،  له   پڕە  زیندانەكانی  دایگرتووە،  برسێتی 

لە  بەاڵم  بدات،  كوردستان  خەڵكی  مافی  ناتوانێت  رژێمە 

هەمان كاتدا بزوتنەوەی رزگاریخوازی كورد لە رۆژهەاڵتی 

بە  چۆك  كە  نییە،  بەهێز  هێندە  ئێستادا  لە  كوردستان 

خۆی  و  دەكات  بەرگری  بەاڵم  دابدات،  ئیسالمی  كۆماری 

ئیسالمی  كۆماری  ساڵەی   40 لەو  سەربەرزە،  و  راگرتووە 

هاتۆتە سەركار، راستە خەڵكی كوشتوە و سەركوتی كردووەو 

خەڵكی تااڵن كردووە، لەسێدارەدانی بە كۆمەڵەی كردووە، 

ئەوەشدا  لەگەڵ  كردووە،  بۆمباران  و  تۆپباران  شارەكانی 

بزاڤی رزگاریخوازی كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان گەشەی 

پان و بەرینرت بووە، بەشداری  كردووە، جوگرافیای سیاسی 

خەڵك بەرفراوانرتە، ئاواتی گەیشنت بە سەربەخۆیی و مافی 

هەموو  لە  لەئێستادا  كوردستان  لە  چارەنوس  دیاریكردنی 

كات بااڵترە، سەڕەرای ئەوەی كۆماری ئیسالمی، كوردستانی 

كردۆتە سه ربازگه یه کی یەكجار گەورە.

رۆڵی  هەوڵیداوە  نێودەوڵەتی  واڵتێكی  هیچ  ئێستا  تا   -

ناوبژیوان، یان الیه نی سێیه م ببینێت له نێوان ئێوه  و ئێراندا؟

نەخێر نەبووە.

لەوە  خۆیان  نایانەوێت  جیهانیش  واڵتانی  كەواتە   -

تێبگه یه نن كە كوردانی ئێران مافی تەواوەتی وەربگرن؟

- تا ئێستا هیچ ئاماژەیەك نەبووە.

ئایا ئەزمونی فارک و کۆڵۆمبیا لە ئێران دووبارە دەبێتەوە؟
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قادر وریا، ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دیموکراتی کوردستان:

- تادێت پرسی کورد  و پرسی نەتەوە 
بندەستەکان له  ئێران راشکاوتر لە پێشوو 

بەرگری لە شوناسی خۆیان دەکەن 

پرسی کورد 
لە رۆژهەاڵتی 
کوردستان، 
سیاسیە و 
بە شەڕو 

لەشکرکێشیی 
حکومەتی ئێران 

لەناو ناچێت
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پرۆفایل:

- لە 1963 لە ناوچەی شنۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە 
دایک بووە. 

یەکیەتی  ڕیزی  هاتووەتە  ساڵیەوە   16 تەمەنی  لە   -
هاتووەتە  17 ساڵیەوە  تەمەنی  لە  و  دیموکڕات  الوانی 
لە  ڕێکخراوەیی  و  حیزبی  کاری  و  پێشمەرگایەتی  ڕیزی 

حیزبی دیموکراتی کوردستان دا.
دیموکراتە  حزبی  ڕێبەریی  ئەندامی  1995ەوە  لە   -
حزبی  سیاسی  دەفتەری  ئەندامی  یشەوە   2007 لە  و 

دیموکراتی کوردستانە.
زیاتر  کوردی.  زمانی  لە  ماستەره   بڕوانامەی  خاوەنی   -
لە 30 ساڵە لە بواری نوسین و کاری ڕۆژنامەنووسی و 

ڕۆشنبیریدا، چاالکە.

چەکداریی  خەباتی  کە  نییە  تێدا  گومانی 
دەوڵەتان،  لەگەڵ  سیاسییەکان  بزووتنەوە 
هەم  ئیقلیمی،  و  ناوخۆیی  هۆکاری  بە  هەم 
بە هۆکاری نێودەوڵەتی، لە سەردەمی ئێستادا 

زۆر لە جاران سەختتر بۆتەوە
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- سه ره تا به  کورتی بۆچوونی ئێوه  وه ک که سێکی سیاسیی 

چییه  له سه ر رێککه وتنی نێوان رێکخراوی فارک و حکومه تی 

کۆڵۆمبیا؟ چۆن له م هه نگاوه  ده ڕوانن؟ ئایا ئه مه  به  سازشی 

ئه و رێکخراوه  داده نێن؟ یاخود سه رکه وتنێکی دیبلۆماسیی 

و سیاسیی گرنگه ؟

لە  کۆلۆمبیا،  حکومەتی  فارک  و  رێکخراوی  رێککەوتنی   -

گرنگ  و  ئەرێنی   بە  ئەوەیە  شایانی  روانگەوە  چەندین 

سەیری بکرێت. پێش هەموو شتێک کۆتای دێنێت بە زیاتر 

لە پێنج دەیە کوشنت  و توند وتیژی لە نێوان بزووتنەوەیەک  و 

حکومەتی واڵتێکدا. لە سۆنگەی شەڕی حکومەتی کۆلۆمبیا 

ماوەی  لە  فارکەوە،  رێکخراوی  شۆڕشگێرەکانی  پارتیزانە   و 

)50( ساڵی رابردوودا زیاتر لە )200000( کەس لە خەڵکی 

ئەوەندە  ئەو شەڕە هەر  زیانی  دیارە  کوژراون،  واڵتە  ئەو 

نەبووە  و بە دڵنیاییەوە لەڕووی ئابووری  و کۆمەاڵتییشەوە 

شوێنەواری  زۆر  دیکە،  شەڕێکی  هەر  وەک  شەڕە  ئەم 

نەرێنیی لە سەر خەڵکی واڵت هەبووە. لە الیەکی دیکەوە، 

رێککەوتنەکە هەر بۆ ئەوە نیە کۆتایی بە شەڕ و توندوتیژی 

لە  کێشەیەکی  چارەسەرکردنی  ئامانجی  بەڵکو  بهێنێت، 

ئامانجی  دەزانین  وەک  هەیە.  واڵتەشی  ئەو  مێژینەی 

نادادپەروەرییە،  نەهێشتنی  فارک،  بزووتنەوەی  سەرەکی 

و  گوندییەکان.  ناوچە  بەرامبەر  نادادپەروەری  تایبەتی  بە 

ببووە  حکومەتەوە،  لەالیەن  گوندنشینان  پشتگوێخستنی 

هۆی ئەوەی گوندنشینەکان بۆ ژیان و بەڕێچوونی خۆیان 

رووبکەنە بەرهەمهێنانی ماددە بێهۆشکەرەکان .

حکومەت  هاتووە  رێککەوتننامەکەدا  لە  ج��ۆرەی  بەو 

ئەو  پەرەپێدانی  بۆ  خۆی  سەر  بخاتە  ئەرک  دەتوانێت 

جۆراوجۆرەوە.  پێڕاگەیشتنی  و  ئابوری   لەڕووی  ناوچانە 

ناچاردەکات  کۆلۆمبیا  حکومەتی  رێککەوتنەکە،  هەروەها 

کە بزووتنەوەی فارک لە پڕۆسەی سیاسی واڵتدا بەشداری 

نێوان  لە  شەڕ  نەمانی  شانبەشانی  جۆرە  بەم  پێبکات. 

بەهۆی شەڕی پەنجا ساڵەی کۆڵۆمبیاوە )200000( کەس کوژراون
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لەو  نوێ  الپەرەیەکی  بزووتنەوەکە،  و  کۆلۆمبیا   حکومەتی 

ئابوورییش  و  سیاسی   ئاڵوگۆڕی  هەڵدەدرێتەوە  و  واڵتەدا 

الیەنی  دوو  دەستهەڵگرتنی  واتا  رێککەوتنە  ئەم  پێکدێت. 

لەگەڵ  روبەروبوونەوەیان  کۆنی  شێوازێکی  لە  کێشەیەک 

چارەسەری  عەقلیەتی  هەڵبژاردنی  مانای  بە  یەکرتدا، 

کە  ئەوەشە  هەر  توندوتیژی،  و  شەڕ  وەالنانی  ئاشتیانە و 

خەاڵتی ئاشتی نۆبڵی 2016 پێشکەشی سەرکۆماری کۆلۆمبیا 

کرا و رێککەوتنەکە لە ئاستی جیهانیدا پێشوازییەکی باشی 

هەنگاوە،  ئەم  کە  راستیەیە  ئەو  نیشاندەری  لێکراوە، 

ئاشتی  پێشکەوتنی  و خزمەتی  گرنگە   سیاسی  هەنگاوێکی 

لە واڵتێکدا دەکات  و دەکرێت وەک سەرکەوتنێکی سیاسی  

و دیپلۆماسی هەردووالی کێشەکە لێی بڕوانین، نەک  سازش 

لە زیانی الیەنێک  و بە سوودی الیەنەکەی دیکە.

- ئایا دوای ئه م رێککه وتنه  هه ڵوێستی ئێوه  سه باره ت به  

چه وسێنه ره کان  ده وڵه ته   به رامبه ر  خه بات  میتۆده کانی 

خه باتی  وایه   پێتان  هاتووه ؟  به سه ردا  گۆڕانێکی  هیچ 

به سه رچووه ،  سه رده مه دا  له م  و  جیهاندا  له   چه کداری 

یاخود هێشتا گرنگیی خۆی ماوه ؟

- ئەگەر سیاسەتی تا ئێستای ئێمە پێداگری بووایە لە سەر 

بووایە،  چەکداری  خەباتی  ئەویش  و  خەبات   شێوە  یەک 

بباینەوە.  چەشنە  لەو  پرسیارێکی  بەرەوڕووی  وابوو  حەق 

ئێمە هەموو کات پێامن وابووە پرسی کورد لە رۆژهەاڵتی 

لەشکرکێشیی  شەڕو  بە  و  سیاسییە   پرسێکی  کوردستان، 

بە  پێویستە  ناچێت،  لەناو  پرسە  ئەم  ئێران،  حکومەتی 

بۆ  ببێت.  چارەسەر  دانوستان  وتووێژ  و  سیاسی  و  رێگەی 

ئەوەی لەم ناوچەیەی ئێمەش، پرسێکی لە مێژینەی وەک 

چی  و  وەربگرێت  دروس��ت  چارەسەرێکی  ک��ورد،  پرسی 

رژێمە،  بەو  و هێزەکانی سەر  کورد   گەلی  رۆڵەکانی  دیکە 

الیەنی  پێویستە  نەڕژێت،  یەکرت  دەستی  بە  خوێنیان 

خۆی  سیاسەتی  ئێرانە،  دەوڵەتی  کە  کێشەکەش  دیکەی 

و  ژیر  رێبەرانێکی  یا  رێبەر  ئێرانیش  لە  کات  بگۆڕێ. هەر 

ئێستای  )سەرکۆماری  سانتۆس  مانوێل  خوان  وەک  بوێری 

کۆڵۆمبیا( هەڵکەون، بە دڵنیاییەوە شەڕ و تێکهەڵچوون و 

چارەسەری  و  دانوستان  بە  دەدا  خۆی  جێگای  توندوتیژی 

سیاسی. گومانی تێدا نییە کە خەباتی چەکداریی بزووتنەوە 

ناوخۆیی  هۆکاری  بە  هەم  دەوڵەتان،  لەگەڵ  سیاسییەکان 

سەردەمی  لە  نێودەوڵەتی،  هۆکاری  بە  هەم  ئیقلیمی،  و 

ئەو  س��ەرەڕای  بۆتەوە.  سەخترت  ج��اران  لە  زۆر  ئێستادا 

رەوا  بزووتنەوەیەکی  و  بندەست   نەتەوەیەکی  راستییەش 

بەرامبەریان،  دەوڵەتانی  کاتەی  ئەو  هەتا  حەقخواز،   و 

رێگەکانی دیکەی چارەسەری کێشەکانیان بەستووە، نابێت 

ئەم میتۆدەی خەبات رەتبکەنەوە. ئێمە بۆ خۆشامن وەکو 

لەسەر  پێداگریامن  کوردستان، سەرەڕای  دیموکراتی  حزبی 

هەلومەرجی  لە  تێکۆشان  و  خەبات   دیکەی  شێوازەکانی 

لە  میتۆدێکە  چەکدارییش  خەباتی  وایە  پێامن  ئیستادا، 

رۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی  خەبات  و  میتۆدەکانی 

مافی  توانا،  گوێرەی  بە  و  پێویستی  بەپێی  کوردستان، 

خۆیەتی پەنا بۆ ئەم میتۆدە بەرێت. 

له   ئێوه ،  خه باتی  سه ره تاکانی  بۆ  بگه ڕێینه وه   ئه گه ر   -

خه باتی  بۆچی  سیاسیتان-  خه باتی  له   -جگه   بنه ڕه ته وه  

که   خه بات  جۆر  چه ندین  له نێو  هه ڵبژارد؟  چه کداریتان 

چه کداری؟  خه باتی  بۆچی  ب��ڕوات،  له سه ریان  هێزێک 

ئه و هێزه ی خه باتی  یاخود  بوو،  بژارده ی خۆتان  ئه م  ئایا 

خه باته   جۆره   ئه م  ئێوه   کردن  ناچاری  ده که ن  به رامبه ر 

بگرنه  به ر؟

چەکداری  خەباتی  بە  ئێمە،  خەباتی  سەرەتاکانی   -

کوردی  حکومەتێکی   راگەیاندنی  بە  پێنەکردوە،  دەستی 

ئەویش  کە  پێکردوە،  دەستی  نەتەوەیی  دەسەاڵتێکی  و 

حکومەتی  بەرامبەر  چەکدارییش  روبەڕوبوونەوەی 
لەڕاستیدا  کوردستانەوە،  بزووتنەوەی  لەالیەن  ئێران 
میتۆدێکی داسەپاو بوو لەالیەن کۆماری ئیسالمییەوە، 

دەرئەنجامی داخستنی دەرگای وتووێژ بووە
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نەک  کە  دەسەاڵتێک  بووە.  کوردستان  کۆماری  پێکهێنانی 

بەڵکو  خۆی،  سەردەمی  دەسەاڵتەکانی  لەگەڵ  بەراورد  بە 

بە بەراورد لەگەڵ زۆر لە دەسەاڵتەکانی ئەم سەردەمەش، 

مرۆڤدۆستانەی  و  شارستانی   و  پێشکەوتوانە   ناوەرۆکێکی 

لەدوای هاتنە  کە  ئەو شەڕەشە  ئەگەر مەبەست  هەبووە. 

سەرکاری کۆماری ئیسالمی، تووشی خەڵکی کوردستان بووە، 

دیسان بەرپرسیارێتی هەڵگیرسان  و درێژەکێشانی ناکەوێتە 

سەر حزبەکەی ئێمە  یان بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی 

کوردستان، بەڵکو دەکەوێتە سەر دەسەاڵتی ناوەندی ئێران.

ئیسالمییەوە،  کۆماری  سەرکاری  هاتنە  سەرەتای  لە  هەر 

رێگەی  بە  ئەوەی  بۆ  بوو  دەستپێشخەر  دیموکرات  حزبی 

وتووێژ و هێمنانە داخوازییەکانی خەڵکی کوردستان جێبەجێ 

بنب . دروشمی ئەو کاتی ئەم حزبە ئەوە بوو کە چارەسەری 

نییە.  )سوپایی(  نیزامی  چارەی  رێگە  ئێران  لە  کورد  پرسی 

 1980 و   1979 سااڵنی  لە  کوردستان  دیموکراتی  حزبی 

درێغی نەکرد لە گرتنەبەری وتووێژ لەگەڵ دەوڵەتی ئێران. 

هەروەها بەرێگای بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی 

رێگەی  بە  هەوڵیدا  ئێران،  پەرلەمانی  و  دامەزرێنەران 

سیاسی و ئاشتیخوازانە پرسی کورد لە ئێران چارەسەر ببێت 

کوردستان  خەڵکی  و  ئیسالمی  کۆماری  لەنێوان  شەڕ  و 

کۆماری  بڕیاربەدەستانی  و  رێبەران  بەداخەوە  روونەدات. 

دەنگەوەهاتن،  بە  جیاتی  لە  سەردەمەدا،  لەو  ئیسالمی 

هەواڵنەیاندا.  جۆرە  ئەم  ناکامکردنی  و  لەباربردن  هەوڵی 

عێراقیش،  و  ئێران  ش��ەڕی  وەستانی  دوای  لە  تەنانەت 

رەتنەکردەوە،  وتووێژی  بۆ  ئێران  رژێمی  داوای  حزبە  ئەم 

ناوی  بە  رژێمە،  ئەو  بڕیاربەدەستانی  دیتامن  وەک  بەاڵم 

وتووێژ دکتۆر قاسملویان خستە داو  و شەهیدیان کرد. لەم 

سااڵنەی دواییشدا ئێمە پێشوازیامن لەوە کردوە کە وتووێژ 

لەنێوان هێزە سیاسییەکانی رۆژهەاڵت و دەوڵەتی ئێران بۆ 

چارەسەری پرسی کورد لە ئێران بێتە ئاراوە.

بەم پێیە ئێمە هیچ کات میتۆدی چارەسەری ئاشتیخوازانەمان 

روبەڕوبوونەوەی  هەیە.  پێی  باوەڕمان  و  لەبیرنەکردووە 

چەکدارییش بەرامبەر حکومەتی ئێران لەالیەن بزووتنەوەی 

لەالیەن  بوو  داسەپاو  میتۆدێکی  لەڕاستیدا  کوردستانەوە، 

دەرگای  داخستنی  دەرئەنجامی  ئیسالمییەوە،  کۆماری 

وتووێژ و گرتنەبەری رێگای شەڕو سەرکوت بووە لەالیەن 

تارانەوە.

خه باتی  ده ستپێکی  سه ره تاکانی  به   به راورد  له  ئێستادا   -

بیرکردنه وه تاندا  به سه ر  گۆڕانکارییه ک  هیچ  چه کداریتان 

گۆڕانێک  ئه گه ر  خه باته ؟  جۆره   به م  سه باره ت  هاتووه  

روویداوه  هۆکاره که ی چییه ؟ بۆ منوونه  له دوایین پلینیۆمی 

ده که ن،  خه بات«  شێوازه کانی  »فره یی  له   باس  خۆتاندا 

چه ندین  بینیامن  راب��ردووش��دا  مانگی  چه ند  له ماوه ی 

به ریه ککه وتنی چه کداریی له نێوان پێشمه رگه کانی ئێوه  و 

ئاشکرا  به   ماوه یه دا  له م  هه ر  روویدا،  ئیسالمیدا  کۆماری 

که   باڵوکرده وه   ئه وه تان  هه واڵی  ماڵپه ڕه که تانه وه   له  

و  ته واوکردووه   سه ربازییان  خولی  کورد  الوی  کۆمه ڵێک 

نیشانه ن  ئه مانه   هه موو  ئه ستۆ،  ده گرنه   چه کداری  ئه رکی 

بۆ ئه وه ی له  ماوه کانی داهاتوودا خه باتی چه کداری ئێوه  

ئه مه   کزبوون،  ب��ه ره و  ن��ه وه ک  ده ڕوات  پێشه وه   ب��ه ره و 

ئاشتیانه ن  گفتوگۆی  له گه ڵ  ئێوه   یان  خۆتانه ؟  ب��ژارده ی 

له   ناچارتان ده کات ده ست  ئێران  به اڵم کۆماری ئیسالمی 

چه ک به رنه ده ن؟

- بە بەراورد لەگەڵ 20 ساڵی رابردوودا حزبی دیموکراتی 

کوردستان هەوڵیداوە هێزەکانی خۆی لە بەرەوڕوبوونەوەی 

بەدوور  ئیسالمی  کۆماری  هێزەکانی  لەگەڵ  چەکداری 

هەبووە  ب��ەوەوە  پەیوەندی  الیەکەوە  لە  ئەمە  بگرێت. 

ئامانجی سەرەکی فارک، نەهێشتنی نادادپەروەرییە، بەرامبەر 
ناوچە گوندییەکان. و پشتگوێخستنی گوندنشینان لەالیەن 
ژیانی  بۆ  گوندنشینەکان  ئەوەی  هۆی  ببووە  حکومەتەوە، 

خۆیان رووبکەنە بەرهەمهێنانی ماددە بێهۆشکەرەکان 
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لە  ئاشکراکانی ئەم حزبە  بنکە  و دامەزراوە  کە رێبەری  و 

کوردستانیش  باشووری  گیرساونەوە  و  کوردستان  باشووری 

و  دەکرا  نە  ئێمە  کە  هەیە  تایبەتی  سیاسیی  بارودۆخێکی 

توانا  دیکە،  الیەکی  لە  نەگرین.  لەبەرچاوی  دەکرێت  نە 

ئێستادا،  هەلومەرجی  لە  ئێمە  سەربازیی  ئیمکاناتی   و 

بەسەر  ئەمنییەی  سوپایی  و  بارودۆخە  ئەو  و  سنووردارە 

ئەو  تا  لێدەکات  وام��ان  زاڵ��ە،  کوردستاندا  رۆژه��ەاڵت��ی 

جێگەیەی دەگونجێت خۆ لە شەڕ  و تێکهەڵچوون بپارێزین. 

حزبە  ئەم  تێکۆشەرانی  بووە،  ئەوە  گرنگ  ئێمەوە  بەالی 

بۆ کاری سیاسی  و رێکخسنت  و ورەبەخشین بە کۆمەاڵنی 

ئامادەییان  کوردستاندا  رۆژهەاڵتی  ناوخۆی  لە  خەڵک 

ئەوە  بووە  و  ئەوە  هەوڵامن  کاتەشدا  لەو  هەر  هەبێت. 

نەبێتە  پێشمەرگانە،  چاالکیی  بە  گرنگیدامنان  کە  دەبێت 

بۆ  پەنابردن  لە  خەڵکەکەمان  و  خۆمان   غافڵبوونی  هۆی 

شێوەکانی دیکەی خەبات. 

درێژەکێشانی  نەرێنییەکانی  کاریگەرییە  لە  یەکێک 

دەیەکانی  لە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  چەکداری  خەباتی 

خەبات  دیکەی  میتۆدەکانی  پشتگوێخستنی  راب��ردوودا، 

سیاسییەکان  و  هیزە  لەالیەن  هەم  کەمبایەخپێدانیان  یا 

گرنگی  زۆر  ئێمە  لەئێستادا  بووە.  خەڵکەوە  لەالیەن  هەم 

پۆتێنشاڵێکی  جۆرە  هەر  خەڵکەکەمان،  کە  دەدەین  بەوە 

خەباتکارانەی هەیەتی، بە سوودوەرگرتن لەو دەرفەتانەی 

بۆیان  ئێراندا  ئێستای  سیاسیی  بارودۆخی  چوارچێوەی  لە 

داخوازەکانیان   خستنەڕووی  بۆ  بەکاربێنن  دەڕەخسێت 

ئەو  بەرامبەر  وەستانەوە  و  خۆیان   شوناسی  لە  بەرگری  و 

ستەمانەی لێیان دەکرێت.

بۆ  ئێستا  هەلومەرجی  نالەباربوونی  و  نەگونجاو ی  بەاڵم 

بکرێت  بۆ  خوێندنەوەیەی  ئەو  نابێت  چەکداری،  خەباتی 

لە  لەوانەیە  دەبێت.  جۆرە  بەم  هەر  داهاتووشدا  لە  کە 

قۆناغێکی داهاتوودا بزووتنەوەی نەتەوەیی  و ئازادیخوازی 

لە رۆژهەاڵتی کوردستان دەرفەتی سوودوەرگرتن لەو شێوە 

جۆرە  ئەو  بۆ  پەنا  ناچاربێت  یان  بڕەخسێت  بۆ  خەباتەی 

پۆلێک پێشمەرگەی رۆژهەاڵت
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کۆماری  لەبیرنەچێت  راستییەشامن  ئەم  با  ببات.  خەباتە 

سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  لەڕابردوودا  ئێران  ئیسالمیی 

ئێرانیش، لە زەبروەشاندن لە هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کورد 

بۆ  ک��ردووە،  هێزانە  لەو  وای  راستییە  ئەم  نەبووە.  غافڵ 

بەرگری لە خۆشیان بووە  و هەروەها بۆ رووبەڕووبوونەوە 

خۆیان  پێشمەرگەی  هێزی  جۆراوجۆر،  ئەگەری  لەگەڵ 

بپارێزن.

- ئه گه ر سه باره ت به م سه رده مه  پرسیار بکه ین، ئاشکرایه  

که  چه قی خه باتی ئێوه  رۆژهه اڵتی کوردستانه ، له  میانه ی 

بۆ  ده که ن  ماف  کۆمه ڵێک  داوای  ئێوه   خه باته شدا  ئه م 

به   سه باره ت  ئێوه   هه ڵوێستی  دوایین  کورد،  نه ته وه ی 

خه باتی  بۆ  گه ڕانه وه   ئایا  چییه ؟  مافانه   ئه و  به دیهێنانی 

یاخود  له به رده متاندا،  کراوه یه   ئه گه رێکی  چه کداری 

خه باتی سیاسی و دانیشنت و گفتوگۆ له گه ڵ رژێم؟ 

لە سیاسەتی  ئاڵوگۆڕ  ئێستا بچووکرتین  بە داخەوە هەتا   -

کۆماری ئیسالمی سەبارەت بە پرسی کورد  و پرسی نەتەوە 

تادێت  بەاڵم  پێش،  نەهاتووەتە  ئێران  لە  بندەستەکان 

لە  راشکاوتر  بندەستەکان  نەتەوە  پرسی  و  کورد   پرسی 

پێشوو بەرگری لە شوناسی خۆیان دەکەن  و داخوازەکانیان 

رێکخراوە  و  حزب   هەر  ئەوە  ئەگەر جاران  دەخەنەروو. 

بوون  و  داخوازانە  ئەو  هەڵگری  کە  بووبن  سیاسیەکان 

ئێستا  رژێمە،  ئەو  ئۆپۆزیسیۆنی  بڕیبووە  چاوی  کۆمەڵگە 

و  ئێران   ئاستی  لە  لەگەشە  روو  مەدەنیی  بزووتنەوەیەکی 

رۆژهەاڵتی کوردستاندا وەڕێکەوتووە، کە تێدەکۆشێت بەرە 

بەرە داخوازەکانی کۆمەڵگا بهێنێتە گۆڕێ  و لە چوارچێوەی 

زەرفیەتەکان  و دەرفەتە بەرتەسکەکاندا بچێتە پێشەوە. ئێمە 

هەم پشتیوانی لەو بزووتنەوەیە  و داخوازەکانی دەکەین  و 

نێو  بێنە  بۆ خۆیان  ئەوەی  بۆ  وایە هاندانی خەڵک  پێامن 

بە چوونەپێشی پرسی کورد  گۆرەپانەکە، زۆرترین خزمەت 

سوود  ئۆپۆزیسیۆن،  هێزێکی  وەکو  هەم  دەکا.  ئێران  لە 

سیاسی،  تێکۆشانی  خەبات  و  جۆراوجۆرەکانی  شێوە  لە 

پێشمەرگانە  چاالکیی  رێکخسنت،  راگەیاندن،  دیپلۆماسی، 

وەردەگرین بۆ ئەوەی کۆماری ئیسالمی ناچاربکەین دان بە 

مافەکانی خەڵکی کوردستاندا بنێت. دیارە وەک هەمیشەش 

هێزێکی  هەر  ئێمە  و  تێکۆشانی  کە  دەکەینەوە  دووپاتی 

کاریگەریی  زۆرترین  کاتە  ئەو  دیکەی کوردستان،  سیاسیی 

ئێستا  تەفرەقەیەی  و  پەرشوباڵوی   بەم  کۆتایی  کە  دەبێت 

لێک  هاوپەیامنێتیدا  هاوکاری  و  چەترێکی  لەژێر  بێنین  و 

کۆببینەوە.

کۆڵۆمبیا  هاوشێوه ی  ئه زموونێکی  ده که یت  چاوه روان   -

هێنده ی  ئێران  ئایا حکومه تی  ببێته وه ؟  دووباره   ئێران  له  

هه یه   گفتوگۆی  و  ئاشتی  نیه تی  کۆڵۆمبیا  حکومه تی 

هێزه   و  کورد  نه ته وه ی  به   بدات  ته واو  مافی  هه تاوه کو 

کوردییه کانیش به  یه کجاری ده ستبه رداری چه ک بن؟ یاخود 

به  گشتی ئێوه  سه باره ت به  دانوستانێکی پڕ ئه نجام له گه ڵ 

رژێمی کۆماری ئیسالمی گه شبینین؟

- من بۆخۆم وای دەبینم  کۆماری ئیسالمی تەنیا لە ئەگەری 

هەبوونی ئۆپۆزسیۆنێکی یەکگرتووی کورد  و بوونی خەبات 

)جا  ئۆپۆزیسیۆنەوە  ئەو  الیەن  لە  جددی  تێکۆشانێکی   و 

خەباتەکە سیاسی  و دیپلۆماتیک بێت یا چەکداری (، هەروەها 

لە ئەگەری سەرهەڵدان  و گەشەی بزووتنەوەیەکی بەرینی 

لە  دەست  رۆژهەاڵتدا،  ناوخۆی  لە  و جەماوەری  مەدەنی  

نەتەوەیی  پرسی  لە  نکۆڵیکردن  و  سەکوتکەرانە   سیاسەتی 

ئامادەی نەرمینواندن  و وتووێژ دەبێت بۆ  هەڵدەگرێت  و 

هەلومەرجە  ئەو   کاتێکیش  هەر  پرسە.  ئەو  چارەسەری 

الیەنەکان،  قورسایی  هێز  و  بااڵنسی  لە  جگە  پێکبێت، 

فاکتەری دیکەش وەک بارودۆخی سیاسی  و گشتیی واڵت، 

لەسەر  کاریگەرییان  ئیقلیمییەکان،  ناوچەیی  و  ئاڵوگۆڕە 

ئەنجامی دانوستان دەبێت.

لەمێژینەیە،   پرسە  ئەو  چارەسەرنەکردنی  دڵنیاییەوە،  بە 

ئەو  بۆ  بێت  شاراوە  مەترسییەکی  دەتوانێت  کات  هەموو 

ئەمڕۆش خەباتێکی  ئەگەر  یا هەر رژێمێکی دیکە،  رژێمە 

داهاتوودا  لە  نیە  دوور  نەبێت،  لەئارادا  ئەوتۆ  چەکداریی 

ناڕەزایەتیی و بێزاریی پەنگخواردووی جەماوەر لەم دۆخە، 

لە شێوەی تەقینەوەی چەکداریدا خۆی نەنوێنێت. 
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گفتوگۆ لەگەڵ حەسەن شەرەفی، جێگری سكرتێری گشتی 
حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران و وتەبێژی فەرمی:

ئێمە هەمیشە پێمانخۆش بووە 
داخوازییەكانمان لە رێگای وتووێژەوە بێتە دی

بێهیواین 
لەبەر ئەوەی 

كۆماری 
ئیسالمی 
باوەڕی بە 

داخوازییەكانی 
ئێمە نییە
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پرۆفایل:

- حەسەنی شەرەفی
دیموكراتی  حزبی  گشتی  سكرتێری  جێگری   -

كوردستانی ئێران و وتەبێژی فەرمی ئەو حزبەیە.
- خەڵكی شاری مەهابادە و زیاتر لە )50( ساڵە کاری 

سیاسی و حزبی دەکات.

- رێكکەوتنی حكومەتی كۆڵۆمبیا و رێكخراوی فارك، کۆتایی 

چەكدارییەكان  خەباتە  درێژترین  دوروو  لە  یەكێك  بە 

بەدوای  زۆری  مشتومڕێکی  هێنا،  جیهان  ئاستی  لەسەر 

رێككەوتن  بە  خەباتە  ئەم  کە  ئێستادا  لە  هێنا،  خۆیدا 

كۆتاییهاتوە چ خوێندنەوەیەكتان هەیە؟

خۆیان  قەولی  بە  چەکدارییە  خەباتە  ئ��ەو  دی��ارە   -

شۆڕشگێڕیى فارك، نزیكەی )50( ساڵ درێژەی هەبوو، ئەو 

لێكەوتەوە، حكومەتی  ئەوەی  و درێژەکێشانەکەی  خەباتە 

کۆڵۆمبیا ناچاربێت لەگەڵیان دابنیشتێت و رێكبكەوێت، بە 

تێڕوانینی ئێمە ئەو رێككەوتنە زۆر باشە، چونكە لە خەباتی 

توندوتیژییەوە وەردەچەرخێت بۆ خەباتێكی سیاسی، بەاڵم 

ئەوەی لێرەدا جێگەی سەرنجە ئەوەیە، دەسەاڵتی كۆڵۆمبیا 

ماوەی  و  چەك  بە  كێشەكان  ب��اوەڕەی  ئەو  سەر  هاتۆتە 

دەكرێت  بەاڵم  نەهاتوە،  كۆتایی  سەركوتکاریی  ساڵ   )50(

چارەسەری  ئاشتیخوازانەوە  رێگای  لە  و  وتوێژ  رێگای  لە 

پرسەکە بكرێت. ئایا دەسەاڵتێك دەتوانێت ئەو كارە بكات، 

كە خۆی باوەڕی بە داخوازییەكانی الیەنی بەرامبەر هەبێت، 

لە خۆی راببینێت بەشێك لەو داخوازییانە بەدیبهێنێت لە 

بكەیت  رێککەوتن  تۆ  هەستناكرێت  دەنا  دانیشتنەكەدا، 

نەكات،  خەبات  دابنێت  چ��ەك  بڵێت  دیكە  الیەنێکی 

نادەمێ.  هیچت  من  بەاڵم  بگۆڕە،  خەبات  شێوەی  یان 

باشی  رۆڵێکی  كۆڵۆمبیا  سەرۆكی  خۆشبەختانە  لێرەدا 

و  ئۆكتۆبەردا  )12(ی  لە  دەزانن  ئەوەی  لەگەڵ  هەبووە، 

بە  بەشداربوو،  كەس  ملیۆن   )13( كە  ریفراندۆمێكدا  لە 

)%50.22(ی  دەنگی  واتە  زۆرینە،  كەمی  زۆر  دەنگێكی 

بەشداربووەكان، ئەم رێککەوتنە رەتکرایەوە. 

بباتە  پرسەکە  ئەوەی  بۆ  لێبڕاوە  كۆمار  سەرۆك  وادی��ارە 

بكات.  چارەسەر  خۆیدا  واڵتی  لە  كێشەیە  ئەو  و  پێش 

كە  هاتووە،  وا  رێكەوتنامەیەدا  لەو  بکەین  تەماشا  ئەگەر 

چاکسازییەک  بگیرێت  لەبەرچاو  خەڵك  داخوازییەكانی 

یان  تایبەتی،  بە  دێهاتەكان  لە  زەحمەتكێشان  قازانجی  بە 

دەسەاڵتدا  لە  بوون  و  کارگێڕی  و  سیاسی  هاوبەشیکردنی 

ئاگربڕێكی دوو الیەنەو حەوت زان بۆ دیتنەوەی هەندێك 

رێگاچارە بۆ بەرگرتن لە مادەی هۆشبەر، كە خۆت دەزانی 

دورودرێژە  خەباتە  لەگەڵ  فارك  رێكخراوی  ئەو  ماوەیەك 

كە  شتانەی،  ئەو  لەپاڵدەدرا  تۆمەتەی  ئەو  خوێناویەكەی 
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كە  بەوەهەبوە  باوەڕیان  هەردووال  گرنگبوو  هەردووال  بۆ 

بەرامبەریش  هەمیشەیی  داخوازی  و  بۆچوون  راو  دەبێت 

لۆژیکی  ئەو  پێامنوایە  ئێمە  بۆیە  بگیرێت،  لەبەرچاو 

ه��ەردووال  سەركەوتووبێت،  دەتوانێت  كاتێك  دیالۆگە 

بەشێك  و  بێت  دیكە  الیەنی  قسەی  لە  گوێیان  ئامادەبن 

بیەوێت هەموو  لە خواستەكانی یەكرت بەدیبهێنن الیەنێك 

خواستەكانی ئەو بەدیبێت و الیەنێكیش مل دابخات و سەر 

دابنەوێنێت، بۆیە ئێمە خۆشحاڵین ئەو رێككەوتنە هاتۆتە 

ریفراندۆمە  ئەو  كە  دەخوازین  ئەوەش  ئومێدی  كایەوە، 

تێڕوانینیی  ه��ەم  كە  چارەسەربكرێت  سنورێك  چ  بە 

خەڵكەكەی لە بەرچاو وننەبێت، هەم رێككەوتنەكە، هەم 

رێككەوتنەكەش بە ئاكامی دڵخوازی خۆی بگات پەیوەندی 

نییە  خۆش  پێی  قەت  كورد  چەكدارەوە،  كوردی  بە  هەیە 

خەباتەكەی خەباتێكی خوێناوی بێت،  بكوژرێت، ماڵوێران 

بێت دەربەدەربێت، ئاوارەبێت، پێیخۆشە كە دەسەاڵتێك لە 

واڵتەكەی هه بێت كە تا رادەیەك دیموكراتی بوایەو رێگای 

هەڵبژاردنەوە  سندوقەكانی  رێگای  لە  دەس��ەاڵت  بدایە 

گۆڕانكاری بەسەردا بهاتایە.

- لەسەر كۆڵۆمبیا پێت وانیە گۆڕانی سەرۆك و هاتنی ئەم 

سەرۆكە تازەیەی كۆڵۆمبیا كاریگەری باشی هەبووە لەسەر 

خەباتی  بۆ  بگوێزرێتەوە  چەكداری  خەباتی  كە  ئەوەی 

مەدەنی و گفتوگۆ؟

گوێ  دەدەنە  زیاتر  كە  كەسەكان،  كاریگەری  بێگومان    -

داخوازیەكانیان  رەوای  بە  هەست  خۆشیان،  دژی  الیەنی 

سەرۆكێك  ئەوەی  هەتا  زۆرە  یەكجار  كاریگەری  دەكەن، 

لەسەر كاربێت، کە داخوازیەكانی بەرامبەری خۆی پێشێل 

دەكات، خۆی كاریگەریەكە  هەیە، بەاڵم بە مەرجێك ئەو 

كەسەی ئەو پێشبینیانەی هەیە لە نێو سیستمێكدا نەبێت 

لە نێو چوارچێوەیەكی دواكەوتوانەدا نەبێت، ئەگەر خۆشی 

وەكو مرۆڤ ئەوەی كە بیەوێت جێبەجێیبكات، سیستمەكە 

سەرۆك  رۆڵی  هەم  كۆڵۆمبیادا  لە  بۆیە  پێنەدات،  رێگای 

ئومێدەوارم  نابێت،  رێگر  زۆر  سیستمه كەش  وادیارە  هەم 

مستەفای هیجری، لەگەڵ پۆلێک پێشمەرگەی حزبی دیموکرات
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ریفراندۆمەكەش یان ئەو رایانەی كە وەرگیراون تەقریبەن 

بەرامبەر بووە یاخود بە شێوەیەكی زۆر كەم لە دژی ئەو 

رێكەوتننامە بووە یان ئەوەش بە سودێك چارەسەربكرێت، 

كە نەبێتە هۆی ئەوەی ئەو رێكەوتنە تێكبچێت جارێكی تر 

شەڕ دەستپیێبكاتەوە. 

لە  و  گشتی  شێوەیەكی  بە  كوردستان  سەر  بێینە  با   -

حزبەكەی  لە  هەم  منوونە  بۆ  چیە  هۆكار  بنەڕەتەوە 

تر سەرەتای خەباتەكەیان  لە حزبەكانی  و هەم  بەرێزتان 

هۆكاری  بەگشتی  دەستپێكردوە،  چەكداری  خەباتێكی  بە 

ئەمە چیە؟ 

- دەكرێت بڵێین لە هەموو پارچەكانی كوردستان هێزەكانی 

كورد خەباتی چەكدارییان دەستپێنەكردوە داخوازییەكانیان 

زۆر  شێوەیەكی  بە  ئاراوە  هێناوەتە  هێمنانە  شێوەی  بە 

مرۆیی پێشنیاریانكردوە ناچاری كردوون ئەوەندە پابەند بە 

مافی خەڵكی خۆیان و خەڵكی كورد نەبوون لە واڵتەكەی 

دەنگدانەوە  رێگای  لە  بتوانێت   كورد  نەبوون،  خۆیاندا 

بەشێكی  بە  یان  بەرچاو  بەشێكی  بە  گفتوگۆوە  رێگای  لە 

بۆ  رێگایەكیان  بۆیە هیچ  بگات،  بەداخوازییەكانی  رێژەیی 

سەر  بكرێتە  هێرشیان  لەوەی،  بێجگە  نەهێشتوونەتەوە 

بێجگە  نامێنێتەوە  بۆ  رێگایەكیان  سەر،  كرایە  هێرشیشیان 

بە خۆشحاڵیەوە كورد تەسلیم  بن، كە  تەسلیم  یان  لەوەی 

چەكداری،  شێوەی  بە  بكات  خۆی  لە  بەرگری  یان  نەبوو 

شێوەكانی  هەموو  لە  كەڵكی  كورد  بڵێین  دەكرێت  بەاڵم 

باشوور  لە  نەبووە،  چەكداری  هەر  وەرگرتوە  خەبات 

هەبووە،  ناوەندی  حكومەتی  لەگەڵ  وتوێژ  چەندینجار 

لەوەی  كرد  نائومێد  كوردیا  وتوێژانە  ئەو  هەموو  بەاڵم 

بداتەوە.  ئەوان  داخ��وازی  بۆ  ئاوڕێك  دەسەاڵتەكەی  كە 

نەتەوەیی  و  ئینسانی  حقوقی  بە  باوەڕێكی  دەسەاڵتەكە 

دەبن  دواك��ەوت��وو  كاتێك  حكومەتەكان  هەبێت  ئ��ەوان 

كاتێك دیكتاتۆر دەبن بە تایبەت كاتێك زامێكی ئایدۆلۆژی 

دواكەوتووبن، كە نیشانەكانیش نەتوانن لە چوارچێوەی ئەو 

ئایدیۆلۆژیدا كارێكی خێر و نیسبەت بۆ خەڵكەكەیان بكەن 

پێیان وابێت یاساكان هەموو شتی ئاسامنین و بە مرۆڤەكان 

كەس  ئەوەدا هەر  ئەنجامی  لە  بەسەردانایەت  ئاڵوگۆڕیان 

دژی ئەوە بوو دەیگرن دەیكوژن زیندانیدەكەن، بۆیە كورد 

شێوەی  لە  بێجگەلەوەی  نامێنێتەوە  بۆ  رێگایەكی  هیچ 

جۆراوجۆردا خەبات بكات.

شتێكی  كورد  چەكداری  خەباتی  پێیتوایە  تۆ  كەواتە   -

خۆی  دڵخوازی  و  یەكەم  ب��ژاردەی  ناچارییە،  سەپێرناوە 

نەبووە؟ 

بە  كورد  بكەم،  كورد  لەسەر  قسە  بەگشتی  ئەگەر  من   -

نەتەوەیەكە قەت هێرشی  ئاشتیخوازە  نەتەوەیەكی  راستی 

بۆ سەر  مەترسی  هه رگیز  نەكردووە،  كەس  خاكی  بۆ سەر 

گیانی كەس نەبووە، بەاڵم داخوازی نەتەوەیی و داخوازی 

دەسەاڵتدارە  لە  ئەرێنی  وەاڵمی  قەت  هەبوو  دیموكراتی 

دیكتاتۆرەكان وەرنەگرتۆتەوە، كورد ئەو هەستە توندوتیژەی 

تێدا نییە، بەاڵم ئەوەندە مافی پێشێل بووە ئەوەندە ئاوڕی 

بەرگری  هێرشدا  بەرامبەر  لە  ناچاربووە  لێنەدراوەتەوە 

بكات. بەنەتەوەیەك بڵێت لە هەر واڵتێك لەو واڵتانەی، كە 

كوردی تێدایە بڵێت كورد لە واڵتەكەی خۆیدا هێرشیكردۆتە 

سەر واڵتانی تر، نەخێر نەیكردوە ئەوە هێزو بەكرێگیراوی 

ك��وردس��ت��ان،  س��ەر  ك��ردۆت��ە  هێرشیان  ب��وو  دەس���ەاڵت 

هێرشیانكردۆتە سەر هێزە كوردیەكان، هێرشیانكردۆتە سەر 

ئەوەیە  ئامانجەکەی  هەندێكجار  هێرش  ئازادیخوازەكان. 

كە بەرگری لە خویان بكەن. ئێستاش كە من لەسەر حزبی 

لە  كەیفخۆشە  قسەدەکەم،  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 

مافی  بێت  دیموكرات  كاربێت  لەسەر  دەسەاڵتێك  ئێراندا 

هێزێك  چ  بێت  ئەوە  ئەگەر  لەبەرچاوبێت،  نەتەوەكانی 

لە  ویستەكانی  دەزانێت  كاتێك  دەبات،  چەك  بۆ  دەست 

رێگای دیكەوە لە رێگای بێرتسرت و بێخوێنرتەوە ویستەكانی 

دەتوانێت سەركەوتووبێت،  كاتێك  دیالۆگە  لۆژیکی  ئەو 
هەردووال ئامادەبن گوێیان لە قسەی الیەنی دیكە بێت و 
خواستەكانی یەكتر بەدیبهێنن الیەنێك بیەوێت هەموو 
خواستەكانی ئەو بەدیبێت و الیەنێكیش سەر دابنەوێنێت
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دێتە دی، بەاڵم بە داخەوە دەسەاڵت لە ئێراندا دەسەاڵتێكی 

و  مرۆیی  به ها  بە  باوەڕی  كە  دواكەوتوانەیە،  ئایدیۆلۆژی 

دیموكراتی و نەتەوەیی و یه كسانی ژن و پیاوو رەهایەتی 

مافی مرۆڤ نییە. 

- حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران نزیكەی چەند ساڵە 

ماوەیەدا  لەم  ئایا  و  بەردەوامن  چەكداری  خەباتی  لە 

هیچ خولێكی دانوسان هاتۆتە پێشەوە لەگەڵ حكومەتی 

كۆماری ئیسالمی؟  

لە  ئێمە  داخوازییەكانی  بووە  پێامنخۆش  هەمیشە  ئێمە   -

رێگای وتووێژەوە بێتە دی، وتووێژ لە نێوان ئۆپۆزسیۆن و 

واڵتەكەی یان لە نێوان واڵتەكانیش، بەاڵم كۆماری ئیسالمی 

وتووێژەوە  رێگای  لە  چارەسەری  بە  ب��اوەڕی  هیچكات 

كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  ئ��ەوەی  چونكە  نییە، 

بە  باوەڕی  نە  نییە،  پێی  باوەڕی  ئەو  داوایدەكات  ئێران 

بە  دیموكراسیەتە، نە به  مافی ژن، نە بە مافی مرۆڤ، نە 

ئازادی و بە هیچ شتێك، بۆیە كۆماری ئیسالمی كاتێك باوەڕی 

ئۆپۆزسیۆن  یان  ئۆپۆزسیۆن  لەگەڵ  دابنیشێت  نییە  بەوانە 

ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  دابنیشێت  لەگەڵی 

لەگەڵی دابنیشێت لەسەر چی قسە بكات، كە ئه و باوەڕی 

باوەڕی  ئیسالمی  كۆماری  كە  لەوەش  بێجگە  نییە،  پێی 

ئەزمونێكی  لەگەڵی،  وتووێژ  لە  نائومێدین  ئێمە  نییە  پێی 

باوەڕی  كە  نیازپاكی حزبی دیموكرات،  لە  تاڵیشامن هەیە 

وەرگرتووە.  خراپی  كەڵكی  وتوێژ  لە  هەیە،  وتووێژ  بە 

ئێمە  بۆیە  بووە.  شەهید  قاسملۆ  دكتۆر  وەكو  رێبەرانی 

كێشەكان  چارەسەری  بۆ  چاكە  رێگایەكی  وتوێژ  پێامنوایە، 

لە هەمانكاتدا ئێمە لەبەرئەوەی کۆماری ئیسالمی باوەڕی 

بە وتوێژ و داخوازییەكانی ئێمە نییە، لەالیەكی دیكەشەوە 

ئیسالمی  کۆماری  لەگەڵ  وتووێژ  لە  تاڵامن  ئەزمونێكی 

ناتوانێت   لەگەڵ كۆماری ئێسالمی  پێامنوایە وتووێژ  هەیە، 

چارەسەری کێشەكان بكات بێجگە لەوەی پاش )20( ساڵیش 

چاالکی بەو جۆرەی كە دەڵێن چەكداری، كە ئێستاش بەو 

كورد  میللەتی  ساڵیەشدا   )20( نییە  چەكداری  هەر  جۆرە 

هەر نائومێد بووە. 

- كەواتە ئێوە بێهیوان لە هەر دانوستانێك لەگەڵ كۆماری 

ئیسالمی؟   

باوەڕی  ئیسالمی  كۆماری  لەبەرئەوەی  بێهیواین  ئێمە   -

دواكەوتوانەی  باوەڕێكی  نییە،  ئێمە  داخوازییەكانی  بە 

لەوێوە  ه��ەم��ووی  یاساكانیشی  ه��ەی��ە،  ئایدیۆلۆژی 

سەریهەڵداوە گوایە ئاسامنین و خەڵكی سەرزەوی ناتوانن 

رێگای  لە  ئاڵوگۆڕیش  بۆیە  بهێنن،  بەسەردا  ئاڵوگۆڕییان 

ناتوانیت  كە  ئەوەیە  دەزگا  فاڵن  و  وەزیر  فاڵن  و  خەڵک 

نائومێد  خەڵك  ساڵەش   )20( ئەو  بگۆڕێت،   سیستمكەی 

بنێت،  هەنگاوێك  هیچ  ئیسالمی  كۆماری  ل��ەوەی  بووە 

ئەوەی ئێستاش حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران دەیكات 

وەک خەباتی چەكداری بەو شێوەیە نییە كە لێی دەدوێیت، 

بەاڵم ئه وه  ئامادەیی پێشمەرگەی چەكدارە لە پەنا خەڵكی 

ئیسالمی  كۆماری  سەركوتی  بەرامبەر  لە  كە  كوردستان، 

بەرگری لە خەڵكی خۆیان بكەن. 

داخراو  بازنەیەكی  لە  كورد  دوایدا  سااڵنەی  لەم  ئێوە   -

چ  نەبین،  خەباتەكەی  ئ��اگ��اداری  ك��ە  ن��ەم��اوەت��ەوە، 

پەیوەندیەكتان لەگەڵ خەباتی چەكداری هێزە چەكدارییە 

شۆڕشگێڕەكانی تری جیهان هەیە؟  

جیهاندا  چەكدارییەكانی  هێزە  خەباتی  لەگەڵ  كەمرت   -

وەكو  ئێمە  پەیوەندییەكانی  زۆرتر  هەیە  هاوپەیامنیامن 

سۆسیال  و  دیموكرات  حزبە  لەگەڵ  دیموكرات  حزبی 

لە  چونكه   رۆژئاوایە،  سۆسیالیستییەکانی  و  دیموكرات 

ناوچەکەدا ئێمە نە دەسەاڵتێكی دیموكرات نە هێزێكی وا 

هەیە ئێمە پەیوەندیامن پێوەی هەبێت، بەاڵم پەیوەندیامن 

لەگەڵ  بڵێم  دەتوانم  و  بە گشتی  كوردیەكان  لەگەڵ هێزە 

هەموو پارتەكانی كوردستان باشە، لەگەڵ هێزەكانی كوردی 

ئێران پەیوەندی باشامن هەیە، تەنانەت لە هەندێك بواردا 

بۆ  لێدەدات  دڵامن  هەیە،  یەكرتی  لەگەڵ  هاوكاریامن 

كورد ئەو هەستە توندوتیژەی تێدا نییە، بەاڵم ئەوەندە 
لێنەدراوەتەوە  ئاوڕی  ئەوەندە  بووە  پێشێل  مافی 

ناچاربووە لە بەرامبەر هێرشدا بەرگری بكات
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چارەنوسی خوشك و برا كوردەكامنان لە باكور و لە باشور 

و لە رۆژئاواش.

كۆڵۆمبیا  دۆخی  بۆ  وردت  خوێندنەوەیەكی  تۆ  سەرەتا   -

باشە  و حكومەت،  فارك  رێككەوتنی  رۆشنای  لەبەر  كرد، 

ئێوە دوای ئەم رێككەوتنەو دوای ئەم ریفراندۆمە، لە پێش 

ئەویش هیچ جۆرە بیركردنەوەیەكی تازە لە نێوان ئێوە و 

بە  حزبەوە  سەركردایەتی  لە  دروستكردوە  هاوڕێكانتان 

چاوی  وەربگرن  ئەزمونە  لەم  سود  جۆرەكان  لە  جۆرێك 

لێبكەن؟ 

- ریفراندۆمێك كاتێك لە كۆڵۆمبیا بەڕێوەدەچێت، لە نێوان 

هەیە،  نەتەوە   )6( ئێراندا  لە  بەاڵم  نییە،  نەتەوەدا  چەند 

من دەڵێم بابەتی ماف و مافی نەتەوەیی كورد و ئازادی و 

دیموكراتییەكانی بە رای فاڵن كابرای مەشهەد و خوراسان 

كە  بكرێت  نەتەوەیەك  لەناو  دەبێت  ریفراندۆم  نابێت. 

نابێت  پێشکەشكردوە،  خۆی  شتەكانی  هەیەو  داخ��وازی 

چارەنوسی نەتەوەیەك بدرێت بە رای نەتەوەیەكی دیكە. 

ریفراندۆم لە واڵتێكی یەك نەتەوەییدا بەڵێ ، بەاڵم لەسەر 

نەتەوەییدا  چەند  واڵتێكی  لە  ریفراندۆم  نەتەوەیی  مافی 

رەنگە زۆر کاریگەر نەبێت هەرچەندە رەنگە لە ئێرانیش، 

ژێردەسنت،  نەتەوەی  پێكدێت،  نەتەوەیەك   )6( لە   كە 

ئەگەر  نییە،  ریفراندۆم  بە  باوەڕی  ئیسالمی  كۆماری  بەاڵم 

کە  دەكات،  ریفراندۆمێك  هەبێت،  ریفراندۆم  بە  باوەڕی 

نا.  یان  مبێنێت  دەسەاڵتدا  لە  ئەو  پێیخۆشە  خەڵكەكە  ئایا 

كۆماری  بكرێت  یان هەڵبژاردنێك  ریفراندۆمێك  بۆیە هەر 

ئیسالمی بێ  دەستتێوەردان خۆی نایكات.

- دوا قسەی تۆ چییە سەبارەت بەم فایلە؟

 )50( کە  كۆڵۆمبیا،  وەكو  واڵت��ان  هەموو  ئومێدەوارم   -

ساڵ بە چەك و كوشنت و شەڕو شۆڕ و خەبات و كوشتنی 

هەبێت،  ئایدیۆلۆژیەكیان  هەر  جا  خۆیان  واڵتی  خەڵكی 

هاتنە سەر ئەو واقیعەی دەبێت ئەو ویست و داخوازیه یان 

من  تەواوبوو  كێشەكە  و  بەدیهات  بەشێكی  بهێنن،  بەدی 

بێنە  كوردا  بەسەر  زاڵن  كە  تر،  دەسەاڵتەكانی  ئومێدەوارم 

سەر ئەو عەقڵیەتە، كە كوردیش مافی هەیە، دەسەاڵتەكانی 

لەسەر  بتوانن  كە  ب��ن،  دیموكراتی  ئ��ەوە  واڵتانە  ئ��ەو 

داخوازیەكانی كورد لەگەڵ خودی كورد وتوێژ بكەن.

سەرکردەکانی رێکخراوی فارک
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گفتوگۆ لەگەڵ ئەبوبەکر مودەریسی، جێگری سکرتێری گشتی 
کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستان:

رێككه وتنه كه ی فارك له  كۆڵۆمبیا، هیچ 
گۆڕانێكی به سه ر خوێندنه وه مان  له  شەڕی 
پێشمه رگانه و شه ڕی چه كداری پێك نه هێناوه

خەباتی کورد و 
کۆڵۆمبییەکان 

له  دوو 
كه شوهه وای 

سیاسی 
جیاوازدا 

سه ریانهه ڵداوه
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پرۆفایل:

- ناوی )سیامەک مودەریسی(یە، ناسراوە بە )ئەبوبەکر مودەریسی(.
- ساڵی 1951 له  شاری مه هاباد له  دایك بووە.

- له  شاری مه هاباد دیبلۆمی لە ماتماتیک وه رگرتووە.
بەکالۆریۆس  بۆ  کیمیا  بەشی  له   ت��اران  له    1969 ساڵی  له    -

وه رگیراوە.
- هه ر له  سه ره تای خوێندنەوە له  زانکۆی  تاران ده ستی بە  چاالكی 
به شداری  زانکۆ  ناره زایه تییه كانی  بزووتنه وه   له   و  کرد  سیاسی 

چاالكی هه بووە.
- له  ساڵی 1971 بۆی ماوه ی نزیك به  6 مانگ له  الیه ن »ساواك«�ەوە به  تۆمه تی به شداری 
پاشایه تی ده ستبه سه ر كراوە، به اڵم به  هۆی  رژێمی  له  گروپه  چه په كان و چاالكی دژ بە 

ئه وه ی به ڵگه یان ده ستنه كه وتووە حکوم نه دراوە.
- له  ساڵی 1974 زانکۆی ته واو كردووە و له  هه مان ساڵدا له  شاری شیراز بۆ جاری دووه م به  
تۆمه تی چاالكی سیاسی ده ستبه سه ر كراوەتەوە  و دوای سێ ساڵ و نیو، واته  ساڵێك پێش 

شۆڕشی گه اڵنی ئێران، به  دژی رژێم له  زیندان ئازادكرا.
زیندان  له   ده ر  هاتنه   دوای  و  ئاشنابووە  كۆمه ڵه   دامه زرێنه رانی  گه ڵ  له   زیندان  له    -
به   ده ستی  كۆمه ڵه   له   ره سمی  شێوه یه كی  به   و  گرت  كۆمه ڵەوە   رێکخستنی   پەیوه ندی 

چاالكی كردووە. 
- یه كێك له  ئه ندامانی كۆمیته ی رێبه ری ناوچه ی مه هاباد بووەو بۆتە  به رپرسی ناوچه ی 
كه   موكریان  به رێوه به ری  كومیته ی  ئه ندامی  به   كراوە  ساڵ   4 نزیكەی   دوای  و  سه قز 

ناوچه كانی مه هاباد، بۆكان و سه قز بەرپرسیارێتی هەبووە. 
- به رپرسیاره ییه كانی دیكه ی به م جۆره  بووه : ئه ندامی كومیته ی ناوه ندی حزبی كۆمۆنیستی 
سه ركردایه تی  ئه ندامی  ساڵ،  دوو  به   نزیك  ماوه ی  بۆ  كومیته یه   ئه و  بەرپرسی  ئێران، 
و  كادر  له   كۆمه ڵێك  له گه ڵ  هاوڕێ  كه    ،2000 ساڵی  تا  كۆمه ڵه (  ناوه ندی  )كومیته ی 
ئه ندامانی ناوه ندی له  حزبی كۆمۆنیست هاتۆتە ده ر و سه رله نوێ چاالکیی كۆمه ڵه یان به  

ناوی كۆمه ڵه ی شۆڕشگێڕی زه حمه تكێشانی كوردستانی ئێران ده ست پێكرده وه .
و  كۆمه ڵه   سیاسی  مەکتەبی  و  ناوه ندی  كۆمیته ی  ئه ندامێتی  له   جگه   كۆمه ڵه دا  له    -
بۆ  بووە  دانوستان  وه فدی  به رپرسیارێتی چه ندین  له  جێگرانی سكرتێری گشتی،  یه كێك 
دروستكردنی به ره ی كوردستانی له  گه ڵ حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران و حزبه كانی 

دیكه ی كوردستانی رۆهه اڵت، به رپرسی كەناڵی ئاسمانی رۆژهه اڵت بووە. 
ئێستا ئه ندامی مەکتەبی سیاسی كۆمه ڵه  و یه كێكە له  جێگرانی سكرتێری گشتی كۆمه ڵه.
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سیاسی  كه سێكی  وه ك  ئێوه   بۆچوونی  كورتی  به   سه ره تا   -

چییه  له  سه ر رێككه وتنی نێوان رێكخراوی فارك و حكومه تی 

كۆڵۆمبیا؟ چۆن له م هه نگاوه  ده ڕوانن؟ ئایا ئه مه  به  سازشی 

ئه م رێكخراوه  داده نێین یان خود سه ركه وتنێكی دیپلۆماسی 

و سیاسی گرنگه ؟

وەها  كێشه یه كی  پسپۆڕی  وه ك  ناتوانم  راستی  به   من   -

سه ده   نیو  لە  زیاتر  ماوەی  کە  قسەبکەم،  کۆڵۆمبیا  دێرینی 

كێشاوه .  درێژه ی  چه كدارانه   و  پارتیزانیی  خه باتێكی  وه ك 

لێكدانه وه یه كی بابه تی له و باره وه  پێویستی به  به دواداچوونی 

رووداوه كانی ئه م دواییانه  و زانیارییەكی مێژوویی ئه و شه ڕه  

بەهەرحاڵ  به اڵم  بوو .  رێككه وتنه  ئه م  ئاكامه كه ی  كه   هه یه  

سه ركه وتوانه   سه ره تایه كی  وه ك  ئه وه   دەتوانین  پێموایه   من 

تەماشابكه ین بۆ كۆتاییهێنانی ئه م شه ڕه  دوورودرێژه . شه ڕی 

به   بووبوو  زۆرتر  كۆڵۆمبیا،  حكوومه ته كانی  دژی  له   فارك 

نەوەک  ئه و كۆمه ڵگایه،   ژیانی رۆژانه ی  و  له  رۆتین  به شێك 

كۆمه اڵیه تی  ئاڵوگۆڕی  ده یه وێت  كه   ئامانجدار  خه باتێكی 

ده توانن  ده وڵه ته كان  نه   كه   ئاشکرابوو  زۆر  بێنێت.  به رهه م 

هێزی فارك له ناوبه رن، نه  فاركیش ده توانێت ئه و حكومه تانه  

خۆی  سیاسی  به رنامه ی  و  سه ركار  بێته   خۆی  و  بروخێنێت 

ئه و  ئه گه ر  ته نانه ت  هەربۆیە  جێبەجێبکات.  ك��رده وه   به  

رێككه وتنه  به  سازشی فاركیش كرابێت، من به  خه راپی نازانم 

و پێموایه  كه  ئه وه  خاڵێكی ئه رێنییە بۆیان.

به   سه باره ت  ئێوه   هه ڵوێستی  رێككه وتنه   ئه م  دوای  ئایا   -

مێتۆده كانی خه بات به رامبه ر ده وڵه ته  چه وسێنه ره كان هیچ 

چه كداری  خه باتی  وایه   پێتان  هاتووه ؟  به سه ردا  گۆڕانێكی 

هێشتا  یاخود  سه رچووه ،  به   سه رده مه دا  له م  و  جیهاندا  له  

گرینگی خۆی ماوه؟ 

رووداوه كانی  ره وتی  کە  بێت،  ئەوە  ریالیستیانەتر  ره نگه    -

ئەمریكای  چوارچێوه ی  له   فارك  رێككه وتنه كه ی  و  كۆڵۆمبیا 

راستییه كه ی رۆڵی  لێكۆڵینه وه .  و  باس  به ر  بخرێته   باشووردا 

یان  چه كداری،  خه باتی  له   فۆڕمێک  وه ك  پارتیزانی  شەڕی 

ئەمریكای  سیاسی  كه شوهه وای  له   كه   »كوبایی«،  مۆدێلی 

زۆربه ی  و  بەسه رچووه   سه رده مێكه   سه ریهه ڵداوە،  التین 

پێشچوونی  بۆ  دیكه یان  رێگایه كی  التین  ئەمریكای  واڵتانی 

پرۆفایلی کۆمەڵەی شۆڕشگێریی زەحمەتکێشانی کوردستان

-له  پاییزی ساڵی )1969( له الیه ن ژماره یه ك خوێندکارانی كوردی زانکۆی تاران و روناكبیرانی كورد له  
چه ند شارێکی كوردیی دامه زرا.

-له م سااڵنه دا به شێكی زۆری رێبه ران و كادره كانی كۆمه ڵه  كه وتنه  ژێر گوشار و گرتنی رژیمی پاشایه تی، 
به ندكران و ئه شكه نجه دران. 

-چه ند رۆژ دوای سه ركه وتنی شۆڕش كۆمه ڵه  وێڕای به شداری چاالكانه  له  ئاخێزه كه دا، چاالكی  ئاشكرای 
چاالكی  قۆناغی  چووە  و  راگه یاند  ئێرانی  كوردستانی  زه حمه تكێشانی  شۆڕشگێڕی  كۆمه ڵه ی  حزبی 

ئاشكرا و كاری جه ماوه ریی له  كوردستان.
-له  ماوه یه كی كورتدا جه ماوه رێكی زۆری به  ده ور كۆبۆوه  و بوو به  یه كێك له  حیزبه  سه ره كییه كانی 
خواسته   له سه ر  پێداگری  شانی  به   شان  كه   رۆژه��ه اڵت،  كوردستانی  له   سیاسی  چاالكی  گۆڕه پانی 
نه ته وه ییه كانی گه لی كورد و خه بات بۆ بردنه  سه ری وشیاری سیاسیی جه ماه ریی خه ڵك و ناساندنی 
ناوه رۆكی کۆنەخوازانەی كۆماری ئیسالمی. الیەنگری له  دادپه روه ری و عه داله تی كۆمه اڵیه تی ده كرد و 

خوازیار بردنه سه ری ژیانی خه ڵكی زه حمه تكێش و كرێكاران بوو.  
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جێگای  زۆر  له   گرتۆته بەر.  كۆمه اڵیه تییه كانیان  ئامانجه  

جاران  نیزامییه كانی  دیكتاتۆرییه   حكومه ته   کیشوەرە  ئه م 

كوردستانەوە،  بە  پەیوەستە  جێگایه ی  ئه و  تا  به اڵم  نه ماون، 

میكانیزمه كانی شه ڕی چه كداری، یان خه باتی پێشمه رگانه  له  

بێامفی  و  چه وساندنه وه   سه ركییه كه ی  كێشه   كه   كوردستان، 

نه ته وه ییه، دۆخێکی تایبه ته  و ناتوانێت بچێته  ژێر كاریگه ری 

له   کۆڵۆمبییەکان  و  کورد  خەباتی  التین.  ئەمریكای  له   فارك 

دوو كه شوهه وای سیاسی جیاوازدا سه ریانهه ڵداوه ، هەربۆیە 

سه ر  به   گۆڕانێكی  هیچ  كۆڵۆمبیا،  له   فارك  رێككه وتنه كه ی 

شه ڕی  یان  و  پێشمه رگانه   شەڕی  له   ئێمه   خوێندنه وه ی 

چه كداری پێك نه هێناوه . 

هه موو  له   ده توانێت  تاڕاده یه ك  لێره دا  دیكه   شتێكی  به اڵم 

ئێران و واڵتانی  له   له  كۆڵۆمبیا و هه م  جێگایه ك، واته  هه م 

به رپرسیاره تی  ئاوادا  كاتی  له   كه   ئه وه یه   راستبێت،  دیکە 

و  ده سه اڵته كانن  چه كدارانه   شه ڕی  دروستبوونه ی  سه ره كی 

ده وڵه ته كان  هی  ده بێ  ده سپێشخه ری  شێوه یه ش  به و  هه ر 

بێت. ئه وه  ده وڵه ته كانن كه  شەڕی چه كداری به سه ر  خه ڵك 

و هێزه  سیاسییه كان ده سه پێنن. هه ر بۆیه ش ئه وه  ئه وانن كه  

به   كۆتاییهێنان  بۆ  له بار  هه لومه رجێكی  و  بریاربده ن  ده بێ 

شەڕ و پێكدادانه كان به رهه مبێنن. 

كۆمه ڵه   و  رۆژه��ه اڵت  كوردستانی  بۆ  جێگەیه ی  ئه و  تا 

كۆماری  داگیركاری  به   پێشمه رگانه  ،  شەڕی  ده گه ڕێته وه ، 

ئیسالمی بۆ سه ر كوردستان دەکەوێتەوە. ئه وه  فاكتێكه  زۆر 

كه س ئه و جۆرە ئەگەرە له به رچاوناگرێت. دوای شۆڕشی دژه  

پاشایه تی له  ساڵی 1979دا و دوای له ناوچوونی داموده زگای 

سه ركوتگه ری پاشایه تی له  هه موو جێگایه كی ئێران و له وانه  

كوردستانیش، خه ڵك بۆ خۆیان جۆرێك ده سه اڵتی خۆجێییان 

دامه زراند، كه  زۆر جیاواز بوو له گه ڵ ئه و ده سه اڵته ی پیاوە 

ئایینییە شیعەکان له  باقی ئێران خه ریك بوون دایان ده سه پاند. 

سه رئه نجام دوای دانووستانێكی كورتخایه ن كۆماری ئیسالمی، 

له گه ڵ  و  كوردستان  سه ر  كرده   هه مه الیه نه ی  هێرشێكی 

به ره وڕوو  خه ڵك  و  پێشمه رگه   هێزی  بێوێنه ی  به رگرییه كی 

له   چڕ،  شەڕوپێكدادانی  ده یه   یه ك  له   زیاتر  دوای  ب��ۆوه . 

ئاكامدا و به  هۆی بااڵده ستی هێزه  چه كداره كانی رژیمەوە،  

كوردستان به  ته واوی داگیركرا و هێزی پشمه رگه  پاشه كشه ی 

كۆمه ڵه   پێشمه رگه ی  هێزی  سنووره كان.  ئه وبه ر  بۆ  كرد 

به رگریكاره .  هێزێكی  ئه سڵدا  له   و  مێژووەیه   ئه م  به رهه می 

له و كاته وه  تا ئێستاشی لەگه ڵدابێت، كۆماری ئێسالمی هیچ 

کچە پێشمەرگەکانی رۆژهەالتی کوردستان
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كات ئاماده  نەبووەوە گوێ بۆ داواكارییه كانی نه ته وه ی كورد 

له  ئێران بگرێت، هەربۆیە پرسی دانوستانێكی جدییش، هیچ 

شەڕداین  حاڵه تی  له   ئێستاش  ئێمه   و  ئاراوه   نه هاتۆته   كات 

گۆڕێدا  له   شەڕێك  عه مه لیش  به   هه رچه ندە  رژێم،  له گه ڵ 

نه بێت، به اڵم ئاشتی و سوڵحێكیش له  گۆڕێدا نییه . 

له   ئێوه ،  خه باتی  سه ره تاكانی  بۆ  بگه رێینه وه   ئه گه ر   -

نێو  له   هه ڵبژارد؟  چه كدرایتان  خه باتی  چی  بۆ  بنه ره ته وه  

چه ندین جۆر خه بات كه  هێزێك له  سه ریان بروات، بۆچی 

خه باتی چه كداری؟ ئایا ئه مه  بژارده ی خۆتان بوو، یاخود ئه و 

جۆره   ئه م  كردن  ناچاری  ده كه ن  به رامبه ر  خه باتی  هێزه ی 

خه باته  بگرنه  به ر؟

خه باتی  ده ستپێكردنی  چۆنیه تی  پێشوودا  پرسیاره كه ی  له    -

ئه م  وه اڵمی  پێموایه   كه   باسكرد،  مێژووەكه یم  و  چه كداری 

پرسیاره شه . پرسی خه باتی چه كداری ئه و كاته  له  ئێران و لە 

پرسی  كوردستان،  سه ر  بۆ  ئیسالمی  كۆماری  هێرشی  دەمی 

ئەم  بەڵکو  نه بوو،  دیكه دا  بژارده كانی  ناو  له   بژارده یه ك 

ده بۆوه،   حزبێك  هه موو  ب��ه ره ورووی  كه   پرسیارێك  و  پرسە 

جه ماوه ری  و  نه ته وه یی  مقاوه مه یه كی  به   ئایا  ئه وه بوو 

پەیوه ست ده بیت یان نا. خه باتی مه ده نی و ئاشتییانه   پێش 

هه موو  كرابوو،  فراوانی  به   راب��ردوودا  مانگه كانی  له   ئه وه  

كۆمه ڵه   پێكدادان.  و  شەڕ  نه گاته   كار  كه   درابوو  هه وڵێك 

مه ریوان  شاره كانی  له   تایبه ت  به   و  كوردستان  هه موو  له  

مه ده نییەوە  رێگای خه باتی  له   ...هتد،  و  كامیاران  و  و سنه  

هاوكارانی  و  هیزه كان  پیالنه كانی  و  كه  جموجووڵ  هەوڵیدا 

ئاژاوه   و  شەڕ  دروستكردنی  بۆ  ئیسالمی  كۆماری  خۆجێی 

مه ریوان  سەربازگەی  هێرشی  هه ڕه شه ی  بكاته وه ،  پوچه ڵ 

جه ماوه ری  الیه ن  له   مه ریوان  چۆڵكردنی  به   شاره كه،   بۆناو 

شاره كه وە وه اڵمدرایه وه ، ستوونه  نیزامییه كان كه  ده هاتن بۆ 

له   پێگه كانی سه ربازی  به هێزكردنی  مه به ستی  به   كوردستان 

خاكی كوردستان، به  رێكخستنی خه ڵك و به ستنی جاده كان 

لیستێكی دوور  به و شێوه  ده توانین  جواب ده درایه وه . هه ر 

و درێژ له  خه باتی مه ده نی خه ڵك كه  له  به شی هه ره  زۆریدا 

كۆمه ڵه  رابه ر و رێكخه ری بوو، بخه ینه  به رده ست. 

تابلۆكه ی ئه وكات ئه وه  نه بوو كه  فه رموون شەڕی چه كداری 

ئاشتیانه   و  مه ده نی  چاالكی  و  دروستبكه ن  و حزب  مه كه ن 

كه   دیكه   شوێنه كانی  له   نه بوو،  گۆڕێدا  له   وا  شتی  بكه ن، 

ده سه اڵتی كۆماری ئیسالمی دامه زرا، هه ر جۆره  چاالكییه كی 

شێوازی  ئاساییرتین  سه ر  له   خه ڵك  و  قه ده غه  كرا  سیاسی 

ته نانه ت  و  ده ك��ران  ده ستبه سه ر  ناڕه زایه تی  ده ربڕینی 

و  به رگری  یان  بوو  ئه وه   بژارده كه   ده دران.  سێداره ش  له  

بێبه زه ییانه ترین  به رامبه ر  له   ته سلیمبوون  یان  مقاوه مه ت، 

شێوازی سه ركوت و چه وسانه وه . 

خه باتی  ده ستپێكی  سه ره تاكانی  به   به راورد  ئێستادا  له    -

بیركردنه وه تاندا  به سه ر  كۆڕانكارییه ك  هیچ  چه كداریتان، 

هاتووه  سه باره ت به م جۆره  خه باته ؟ ئه گه ر گۆڕانێك رویداوه  

هۆكاره كه ی چیه ؟

پێكردن،  ئاماژه م  پێشرت  شتانه ی  ئه م  له به رچاوگرتنی  به    -

خه ڵكی  چه كدارانه ی  به رگری  ئێمه   ب��ڕوای  به   ئێستاش 

كوردستانی رۆژهه اڵت و هێزه  سیاسییه كانی ره وایه تی ته واوی 

بارودۆخ زۆر گۆڕدراوه  و ده ستپێكردنه وه ی  هه یه . هه ڵبه ت 

و  توێژینه وه   بنچینه ی  سه ر  له   ده بێت  شەڕ،  سه رله نوێی 

خه ڵك  سه ر  له   ت��ه واو  زانستی  و  بابه تی  لێكدانه وه یه كی 

ئێران  ئێستای  سیاسیی  دۆخی  و  كوردستان  كۆمه ڵگای  و 

بریاری له  سه ر بدرێت. به اڵم له  هه ر حاڵدا نه ته وه ی كورد 

له  كوردستانی رۆژهه اڵت مافی خۆیەتی كه  هێزی چه كداری 

بزانێت ده ست  پێویستی  به  گونجاو و  هەبێت و هه ر كات 

ببات بۆ چه ك بۆ به رگری له  خۆی و خه بات له  دژی كۆماری 

بارودۆخ زۆر گۆڕدراوه  و ده ستپێكردنه وه ی سه رله نوێی 
شەڕ، ده بێت له سه ر بنچینه ی توێژینه وه  و لێكدانه وه یه كی 
بابه تی و زانستی ته واو له سه ر  كۆمه ڵگای كوردستان و 

دۆخی سیاسیی ئێستای ئێران بکرێت
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ئیسالمی.

- ئه گه ر سه باره ت به م سه رده مه  پرسیار بكه ین، ئاشكرایه  كه  

چه قی خه باتی ئێوه  رۆژهه اڵتی كوردستانه ، له  میانه ی ئه م 

نه ته وه ی  بۆ  ئێوه  داوای كۆمه ڵێك ماف ده كه ن  خه باته شدا 

كورد، دوایین هه ڵوێستی ئێوه  سه باره ت به  بەدیهێنانی ئه و 

مافانه  چییه ؟ ئایا گه رانه وه  بۆ خه باتی چه كداری ئه گه رێكی 

كراوه یه  له  به رده متاندا، یا خود خه باتی سیاسی و دانیشنت و 

گفتوگۆ له  گه ڵ دەوڵەت؟ 

ناتوانێت  رۆژه��ه اڵت  كوردستانی  له   كورد  هۆكار  زۆر  به    -

له   گرنگ  زۆر  ئه گه رێكی  وه ك  چه كداری  خه باتی  نابێت  و 

پێشمه رگانه   خه باتی  البدات،  خۆی  به رده می  له   داهاتوودا، 

هه ر  له به رده م  بێت  كراوه   ئه گه رێكی  ده بێت  چه كداری  و 

كوردستانی  و  سوریا   ته ماشای  ئێستا  هه ر  جدییدا.  هێزێكی 

رۆژئاوا بکەن، ته نانه ت به  لێكدانه وه یه كی بابه تی له  دۆخی 

له   پەیوە ندییه كانی  و  باشوور  كوردستانی  و  عێراق  سیاسی 

گه ڵ به غدا و بوونی هێزێكی وه ك حه شدی شه عبی، ئه گه ر 

باشوور  له   كورد  سیاسی  كیانی  نه بوایه   پێشمه رگه   هێزی 

ده یتوانی وه ك ئێستا مبێنێتەوە؟ رسوشتیه  كه  كورد ده بێت له  

رۆژهه اڵت خۆی بۆ خه باتێكی سیاسی فراوان ئاماده بكات و 

هه ر وه ك نه ریتی كۆنی كۆمه ڵه ش، بۆ ئه و خه باته  جه ماوه ری 

بۆ  ده ستربدن  و  نیه   پێخۆش  شەڕی  كه س  رێكبخات.  خه ڵك 

به اڵم  بژارده یه .  دوایین  و  داسه پاو  شتێكی  هه میشه   چه ك 

ئەڵتەرناتیڤ شەڕی چه كداری به  پله ی یه كه م گفتگۆ له  گه ڵ 

له   هه میشه   هه ڵبه ت  سیاسییه ،  خه باتی  به ڵكو  نییه ،  رژێم 

خه باتی سیاسی و جاری واش هه یه  له  خه باتی چه كداریشدا، 

پێویستی دیالۆگ له  گه ڵ حكوومه ته كان ده توانێت بێته  پێش.  

کۆڵۆمبیا  هاوشێوه ی  ئه زموونێکی  ده که یت  چ��اوه روان   -

هێنده ی  ئێران  حکومه تی  ئایا  ببێته وه ؟  دووباره   ئێران  له  

حکومه تی کۆڵۆمبیا نیه تی ئاشتی و گفتوگۆی هه یه  هه تاوه کو 

مافی ته واو بدات به  نه ته وه ی کورد و هێزه  کوردییه کانیش 

به  یه کجاری ده ستبه رداری چه ک بن؟ یاخود به  گشتی ئێوه  

سه باره ت به  دانوستانێکی پڕ ئه نجام له گه ڵ رژێمی کۆماری 

ئیسالمی گه شبینین؟

- هیچ نیشانه یه ك و ئاماژه یه ك نیه  كه  واتای ئه وه  بێت كه  

چه شنی  له   ده ستپێشخه رێیه كی  بیهه وێت  ئیسالمی  كۆماری 

نه   ئیسالمی  كۆماری  به ر.  بگرێته   كۆڵۆمبیا  كۆماری  سه رۆك 

ته نیا »مافی ته واو« به و جۆره ی ئێوه  له  پرسیاره كه دا ئاماژه تان 

پێكردوه،  بگرە ئاماده  نییه  به شێك له و مافه  سه ره تاییه یانه ش 

دابین بكات. ئه وه ش ده گه رێته وه  بۆ ئه و راستییه  كه  رژێمێكی 

تۆتالیتار و دەسەاڵتخوازی وه ك كۆماری ئیسالمی به  دڵخوازی 

خۆی ئه و كاره  ناكات، واته  ئاماده  نیه  هیچ ئیمتیازێك بدات یا 

خود ته نازولێك بكات له  به رامبه ر خواست و ویستی خه ڵك، 

بكات.  كاره   ئه و  خۆی  مانه وه ی  بۆ  و  بكرێت  ناچار  مه گه ر 

ئه زموون و ته جروبه ی تا ئێستا نیشانیداوه  كه  چاره یه ك نیه  

جگه  له  وه ی ئه و رژێامنه  بروخێن. به اڵم منونه  و ئه زموونی 

ئه وه ش هه یه  كه  شه پۆلی ناره زایه تی خه ڵك ناچاریان بكات 

له  چه ند پرسێكی تایبه ت به  ویست و داخوازی خه ڵك سازش 

خه ڵك  و  رژێم  به ینی  له   هێز  ت��ه رازووی  ئێستادا  له   بكه ن. 

نیه  كه   تایبه ت له  كوردستان، ئه وه   ئێران و به   له   به  گشتی 

كۆماری ئیسالمی بێنێته  سه ر مێزی دانوستان. به اڵم له  هه مان 

ئێران،  له  دۆخی سیاسی  قووڵرت  بڕێك  لێكدانه وه یه كی  كاتدا 

دۆخی ئابووری، كۆمه اڵیه تی، ناره زایه تی خه ڵك و ناكارامه یی 

حكومه ت و دۆزی كورد به  گشتی له  ناوچه كه ، ئاماژه  به وه  

زوو  یا  دره نگ  سیاسییه كه ی  ده سه اڵتی  و  ئێران  كه   ده كه ن 

به ره ورووی شه پۆلی گه وره ی ناڕه زایه تی جه ماوه ر ده بنه وه  و 

ده رفه تی گه وره  له  به رده م خه ڵكی كورددا ده كرێته وه . 

شه ڕی فارك له  دژی حكومه ته كانی كۆڵۆمبیا، زۆرتر بووبوو 
ئه و كۆمه ڵگایه،   رۆژانه ی  ژیانی  و  رۆتین  له   به شێك  به  
ئاڵوگۆڕی  ده یه وێت  كه   ئامانجدار  خه باتێكی  ن��ەوەک 

كۆمه اڵیه تی به رهه م بێنێت


