فایلی تایبەت بە
باشووری كوردستان

دەقی دیبەیتە مێژوییەکەی

مەال بەختیار و ئاالن تۆرێن

ئاالن تۆرێن ،بیرمەندی جیهانیو سۆسۆلۆگی گەورەی فەرەنسی
هەمــوو دنیــا بەگشــتى و ڕۆژئــاوا بەتایبەتــى قــەرزارى کــوردە ،ئــەوەى کــە
کــوردەکان کردوویانــە ،هەمــوو ئێمەیــان قەرزاربــار کــردووە ،بۆیــە مــن بــە
هەمــوو توانامــەوە پشــتیوانى لەســەربەخۆیى کوردســتان دەکــەم
مــەال بەختیار،لێپرســراوى دەســتەى کارگێــڕى مەکتەبــى سیاســیى یەکێتــى
نیشــتیمانى کوردســتان
ئێســتا پۆپۆلیــزمو راســیزم ،خەریكە موتوربە دەبــن بەیەكــەوە .لەبەرامبەردا
سۆســیال دیموكراتو موحافیــزكارەكان ،خەریكن بۆ دواوە دەڕۆن
مەال بەختیار ،سیاسەتمەدارو رۆشنگەر،
لەگەڵ ئاالن تۆرێن ،بیرمەندی جیهانی
و سۆسۆلۆگی گەورەی فەرەنسی ،ڕۆژی
( )2019/2/25لەپاریســی فەرەنســا و
لەدیبەتێكی كراوەدا ،كە دكتۆر عادل
باخــەوان ،سۆســۆلۆگو مامۆســتای
زانكــۆ بەڕێوەیدەبــرد ،گفتوگۆیەكی
كراوەیان لەسەر پرسە هەستیارەكان،
ڕوداوەكانو دیاردە تازەكان ئەنجامدا.

دكتۆر عادل باخــەوان ،لەچوارچێوەیەكی
فەلســەفیدا ،پێنــج تــەوەری وەك بابەتــی
ســەرەكی بــۆ دیبەیتەكــەی مــەال بەختیار و
ئــاالن تۆرێــن ،بەئامانجــی شــرۆڤەكردن و
گفتوگۆكردن بەمشێوەیە دیاریكرد:
ئایــا ئێــوە وەك كاراكتــەری رۆژهەاڵتــی و
رۆژئاوایی ،دنیا چــۆن دەبینن؟ ئایا پۆپۆلیزم
چــۆن دەبینــن؟ گرفتو كێشــەكانی بەدوای
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خۆیانــدا دەیهێنــن چیــن؟ چــۆن داهاتووی
گلۆبالیزاسیۆن (جیهانگیری) دەبینن؟ ئایا ئێمە
لەقۆناغی گەڕانەوەی دەوڵەتداین ،یان نا؟
چــۆن تیرۆریــزم لەچەپــی رادیكاڵــەوە
پەڕییــەوە بــۆ بزوتنەوە ئیسالمیســتەكان؟ چ
داهاتوویــەك بۆ تیرۆریزم هەیە؟ كە ئیســام
بەمەرجەعــی خــۆی دەزانێــت .داهاتــوی
دیموكراســی لەجیهانــدا چــۆن دەخوێننەوە؟
بەتایبەتی ئایا ئیستســنایەكی ئیســامی هەیە
لەنــاو دیموكراســیدا ،واتە ئیســامی ناتوانێ
دیموكراسی بێ؟
نەتــەوە بــێ دەوڵــەكان ،چ پێشــینەیەكیان
دەبــێ هەبــێ؟ ئایــا دەبــێ چ ملمالنێیــەك
كاری لەپێشــینەیان بــێ؟ دیموكراتیزەكردنی
ســەنتەرەكان وەكــو پایتەختەكانــی بەغدادو
مەدریــد و لەنــدەن ،یاخــود ســەربەخۆیی
خۆیان؟ چ پەیوەندییەك هەیە؟
هەریــەك لە مــەال بەختیار و ئــاالن تۆرێن،

شــرۆڤە و تێڕوانینەكانــی خۆیــان لەبــارەی
هەریــەك لەتەوەرەكانــەوە ،بەمشــێوەیە
خستەڕوو.
ئــاالن تۆرێــن :ڕەنگــە بەشــێوەیەكی
چاوەڕواننەكــراو دەســت بەقســەكردنەكانم
بكەم .بۆیە پێمخۆشــە باسی ئەو گۆڕانكارییە
گەورانە بكەم ،لەســەر ئاستی جیهان ،ڕووی
كردۆتــە كۆمەڵەكان ..كۆمەڵی نوێ لەســەر
ئاســتی جیهاندا كە قسەی لەســەر دەكەین،
حەزدەكەم بڵێم :ئێمە بە بەردەوامی لەســەر
ئاســتی جیهان قســە دەكەین .ســێ ئاســتی
ســەرەكی هەیە كە دەستنیشانی ئەم كۆمەڵە
دەكات.
حاڵەتــی یەكــەم :ئەوەیە كە ئێمــە كۆتایمان
بــە كۆمەڵگەیــەك هێنا ،كــە لەقۆناغێك لە
قۆناغەكاندا پێماندەوت :كۆمەڵی پیشەسازی،
یاخــود كۆمەڵی بەرهەمهێنەری پیشەســازی،
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ئەم تایپە لە كۆمەڵ كۆتایپێهاتووە.
لەئاڕاســتەی یەكەمــدا ،ئێمــە لەكۆمەڵــی
بەرهەمهێنــەرەوە (كۆمەڵی پیشەســازییەوە)
بــەرەو كۆمەڵــی كۆمۆنیكەیشــن ،پەڕینەوە.
لەناو كۆمۆنیكەیشنیشــدا دوو ئاســت هەیە،
ئەویش كۆمەڵی كۆمۆنیكەیشــن لەئاستێكداو
كۆمەڵــی زانیاریــش لەئاســتێكی تــردا..
چونكــە هەمــوو شــتێك بــووە بەزانیارییو
كۆمۆنیكەیشــن .دەمەوێ بڵێــم :لەالیەكەوە
روانینێكی جیا هەیە ،كە لەڕووی زانیارییەوە،
هەیمەنەی بەســەردا كراوە .كە پێیدەوترێت
(تیۆری زانیاری).
ئــەو دنیایــەش كۆتایــی پێهات ،كــە هەموو
شــتێكمان لەڕوانگــەی پیشەســازییەوە
دەبینی ،ســتراكتۆری پیشەســازییو ژێرخانی
پیشەســازیی .بــەاڵم لەمــەودوا لەڕوانگــەی
پارادیگمی زانیارییەوە ،هەموو دنیا دەبینی.
بەزمانێكــی تــر دەتوانین بڵێیــن هەموو ئەم
شتانە بریتییە لەسیســتەمێك كە لەدەرەوەی
مرۆڤەكانو بەشێوەیەكی سەربەخۆ كاردەكەن.
سیســتەمەكە لەشــوێنێكدایە ،كــە كۆمەڵــێ
بنەمــاو پرەنســیپی هەیە ،كــە دەیجوڵێنێت.
نەخشەی بۆ دادەنێت ،سنوری جواڵنەوەی بۆ
دەكێشــێت ،كە مەرج نییە سنورو جواڵنەوەو
نەخشــەی مرۆڤــەكان خۆیــان بــن .لێرەوە
جیهان خۆی دەشــكێنێت ،خۆی دابەشدەكات
بەســەر دوو الدا ،دوو بــەرەدا .جیهانێكمان
هەیــە ،كە دەبــێ بەجیهانێكــی ئۆتۆماتیكی،
وەكــو رۆبــۆتو هەموو شــتێك بەشــێوەی
میكانیكی دەجوڵێتــەوە ،ئەمەش رەنگە ببێتە
هــۆی ئــەوەی كــە هــەزاران هــەزار هەلی
كار ،بســڕێتەوە .هەروەكو چۆن ســەردەمی
پیشەســازی هاتو هەزاران كاری ســڕییەوە،
كە لەوەو پێش هەبوون.
ئاســتی دووەمیش ،بریتییە لەكۆمۆنیكەیشــن
(پەیوەندیكردن) ،كە ئەمەش بریتییە لە:

دەســتكاریكردنو داڕشــتنەوەی جموجــۆڵو
جواڵنــەوەی مرۆڤەكانــە ،بەپێی سیســتەمی
زانیاریــی .ئەوەی بــۆ یەكەمینجار لەمێژووی
مرۆڤایەتیــدا روودەدات ،ئەوەیــە كــە پێش
ئــەم رووداوە ،پێــش ئــەم دیاردەیــە ،پێش
ئەم فینۆمێنە ،هەمیشــە دیاردەیەك هەبووە
لەنێــوان مــرۆڤو ئامێرەكانــدا ،بــەاڵم بــۆ
یەكەمینجــار لەمێــژووی مرۆڤایەتیــدا ،ئــەم
ســەبجەكتە لەیەكتــر جیادەبنــەوە ،لەالیەک
جیهانــی ئامێرەكانمــان هەیــە ،لەالیەكــی
تریشەوە ،جیهانی مرۆڤەكان هەیە .بۆیە ئیتر
ئــەم پەیوەندییــە ،پەیوەندی نێــوان مرۆڤو
ئامێــرەكان نییە ،بەڵكو مــرۆڤ خۆی لەگەڵ
خۆیدا پەیوەندی هەیەو لەالیەكی تریشــەوە،
ئامێرەكان دێنو دەســتكاریی پەیوەندییەكانی
مرۆڤ دەكەن.
بەزمانێكی تر قســە دەكەم ،كە زمانی منو
سۆســۆلۆژیا نییە ،بەڵكو زمانی ئەو زانایانەیە
كە توێژینەوە لەسەر مێشكو دەماغ دەكەن..
ئەویــش ئەوەیــە :كتێبێكــی زۆر بەناوبانــگ
هەیــە ،كــە دە بــۆ پانــزە ســاڵ لەمەوپێش
باڵوبۆتــەوە ،كــە نوســەرەكەی پرتوگالییــەو
لەلۆســئەنجلس نوســیوێتیو هاوڕێــی مــنو
خوێندكارەكەشــمە ،كتێبەکــە نــاوی (هەڵەی
دیكارت)ە ،كــە بەزمانێكی ســادە دەیەوێت
ئەمە بڵێت:
هەمــوو فكــری مۆدێرنــە ،لەســەدەی
حەڤدەهەمــەوە لەالیــەن ئەقاڵنییەتــەوە
(ئەقڵگەرایی)ەوە ،هەژموونی بەسەردا كراوە.
هەموو ئەوەی كە ویستمان سەرخستنی ئەقڵ
بوو بەســەر رۆحدا ،بەســەر هەستدا ،بەسەر
ســۆزدا ،بەســەر هەڵچوونــدا .لەدەرەنجامی
ئەو شۆڕشە گەورەیەی ،كە بەناوی ئەقڵەوەو
لەســەدەی حەڤەدەهەمدا كردمان ،ئێســتاش
كە خەریكە پێنج ســەدە دەخایەنێت ،یەكێك
لەدەرئەنجامــەكان بریتی بــوو لەهەژموونی

“

گرفتەكە لەوەدایە ئێوە

پێنج سەدەتان لەدەست
دەرچووە .بەاڵم ئەمە مانای
ئەوەنییە سەدەی شەشەم
كە بەڕێوەیە ،لەدەستتان
دەردەچێت..
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پیاو ،بەســەر كۆمەڵەكانداو وامان پیشــاندا،
كــە پیاو ئاقڵتــر ،بەهێزتــر ،ئەقاڵنیترەو پیاو
بەشــێوەیەكی ماتماتیكــی دەتوانێــت هەموو
كارەكان بــكات! تــا وایلهێــات ژن ،لەپێنــج
ســەدەی رابــردوودا ،بەپلــەی دوو و ســێ
مامەڵەی لەگەڵدا بكەین.
ئەقڵــی پیــاو (مــرۆڤ) ،بەپێچەوانــەوەی
دیكارتــەوە كە دەڵێــت :جیایە لەهەســتو
ســۆز! ئــەو زانایانە ســەلماندیان كــە ئەقڵی
مــرۆڤ نــەك جیــا نییە لەهەســتو ســۆز،
بەڵكو بەپێچەوانەوە لەژێر كارایی هەســتو
سۆزیشــدایە .بۆیــە ئەوانــەی دەیانویســت
لەسەردەمی پیشەسازیگەرایدا ،ئەم جیاوازییە
تــۆخ بكەنــەوە ،بــەو واتایــەی كــە ئەقــڵ
ســەربەخۆیە لەهەســتو ســۆز ،تەنانەت تا
ئاستێكیش دەیتوانی بەڵگە بۆ ئەم ئەرگیۆمێنتە

(تێزە) بهێننەوە .بەاڵم لەسەردەمی نوێدا ،كە
ســەردەمی كۆمۆنیكەیشنو زانیارییە ،بەهیچ
شێوەیەك ،هیچ زانایەك ناتوانێ ئەم جیاوازییە
بخانە نێوان ئەقڵو سۆزەوە .بۆیە بەڕاشكاوی
دەمــەوێ ئەوە بڵێم ،كە بەڕاســتی زۆر زۆر
بەالمەوە گرنگە ،چونكە ئەوە شــەرحی ئەوە
دەكات كــە لەدنیــادا روودەدات ،ئەویــش
ئەوەیــە :مۆدێرنەتەی یەكەم ،كە لەســەدەی
شانزەو حەڤدەهەمەوە دەستمانپێكردو تیایدا
ژیان ،لەسەر ئەمە بونیاد نراوە .ئەوانیش:
پەیوەندی مرۆڤ لەگەڵ سروشــتدا ..هەموو
ئەوەی كردمان ،كاركردن بوو لەسەر پەیوەندی
مرۆڤ بەسروشتەوە ،كە مرۆڤ چۆن بتوانێت
كۆنتڕۆڵــی سروشــت بــكات و بەكاریبهێنێت
و دایببڕێــت لەهەمــوو هەســتەكان .لێرەوە
مۆدێلــی هەژمونــكاری مرۆڤایەتــی بــوو،

بەمۆدیلــی ئەقڵگەراییو ئەقاڵنییەت .ئەمەش
لەداهێنانو دروســتكردنی پارەوە ،هەتا ئەم
ئەمڕۆی نزیكی ئێمە ،مۆدێرنەتە بەمشــێوەیە
كاری كــردووە .بــەاڵم لە ئەمڕۆوە شــتەكان
دەگۆڕێتو گۆڕانیان بەسەردا دێت!..
مەال بەختیار :ســوپاس كە خوێندنەوەكانی
تێڕوانینــی تازەی تێدابوو .لێــرەوە دەمەوێ
بڵێم :لەم مانگە پێنج كۆڕم بۆ پێنج رێكخراو
هەبــووە ،كە كۆی قســەكانم لــەو كۆڕانەدا
لەســەر ئەوەبــوو ،كــە ســەردەمی ئێســتا،
تەواو جیاوازە لەســەردەمەكانی پێش خۆیو
رابردوو .قســەكانم بەچڕی لەسەر ئەو خاڵە
بوو ،كە كۆمەڵەكانی جیهان ،سیســتەمەكانی
جیهــان ،مرۆڤەكانــی جیهان وەكــو رابردوو
نەماون!..

مەال بەختیار و ئاالن تۆرێن  -فەرەنسا
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ئاالن تۆرێن :بەدڵنییاییەوە ،ئەوە راستە..
وایە.
مــەال بەختیار :ســەرەنجامی قسەكانیشــم
ڕەخنــەم لەوە دەگرت ،كە هــەم حكومەتی
كوردســتانو رۆژهــەاڵت ،هــەم حزبــە
سیاسەكان ،بە یەكێتییەكەی ئێمەشەوە ،جارێ
لێكۆڵینەوەو توێژینەوەیەكی ستراتیجی زانستی
هەمەالیەنەیــان بــۆ ئــەم دیــاردە جیهانیی،
كۆمەاڵیەتی ،نەتەوەییو حوكمڕانییە نییە!..
ئــاالن تۆرێــن :ڕاســتە ،هەموویــان وان،
بەداخەوە !..تەنانەت رۆژئاواییەكانیش وان..
بەداخەوە.
مــەال بەختیــار :هــەر لــەو كۆڕانــەدا،
ئاماژەشــم بــەوە كــردووە ،كــە لەرۆژئــاوا
ورد نەبوونــەوە لەدیــاردە تازەكانی جیهان،
ئێســتا پۆپۆلیــزمو راســیزم ،خەریكە پێكەوە
هاوســەرگیری دەكــەن! یــان موتوربە دەبن
بەیەكەوە .لەبەرامبەردا سۆسیال دیموكراتو
موحافیزكارەكان ،خەریكن بۆ دواوە دەڕۆن.
بەرادەیــەك لەچەندیــن واڵتــدا پۆپۆلیــزمو
راسیزم ،لەگەشەكردندان.
ئاالن تۆرێن :بەڵی ،بێگومان..
مەال بەختیار :ئێســتا هەم گلۆبالیزاســیۆن
هەیــە ،هــەم گۆڕانكارییــە گەورانــەش .كە
نــە گلۆبالییــەكان توانیویانــە جیهانبینییەكی
وردیان لەسەرئەو دیاردانە هەبێ ،نە ئێمەی
رۆژهەاڵتییەكانیــش توانیومانە ،لەدیاردەكان،
لەگۆڕانكارییەكانی جیهانو لەكاریگەرییەكانی
تەكنیــكو كۆتایهاتنــی قۆناغــی مۆدێرنەتە،
بەچەمكــە كالســیكییەكەی تێبگەیــن .یــان
دەمــەوێ بڵێــم :ئێمــە تێنەگەیشــتووین
لەدۆخەكەو هێشتا گلۆبالیش لێكدانەوەی زۆر
هەڵدەگرێ.
ئەوەی تۆرێن خستییەڕوو و بۆخۆشم بەگشتی
بــاوەڕم زۆرە بــەو دیــاردەو گۆڕانكارییانەی
كە هــەن ،بۆیە پێموایە ئێمە لەكوردســتانو
حزبــەكان لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا ،ئەگەر

زوو فریــای خۆمان نەكەویــن بۆ ئەوەی لەم
دیاردانــە تێبگەیــنو بەرنامەی بــۆ دابنێین.
بەرنامــەی گۆڕانكاری لەهەمــوو بوارەكاندا،
بەتایبەتــی لەبــواری پەروەردەو سیســتەمی
حوكمڕانیــدا ،باوەڕموایە كــە رووداوی زۆر
خــراپو چاوەڕواننەكــراو ،لەرۆژهەاڵتــدا،
چاوەڕێمان دەكات!..

ئاالن تۆرێن :دەمەوێ دڵنیات بكەمەوە ،كە
هەموو واڵتانی دنیا ،هەموو شارستانییەتەكان،
پێویســتە لەم گۆڕانكارییە تێبگەنو خۆشــیان
رابهێنن لەگەڵیدا.
مــەال بەختیــار :جیاوازییەكەمــان چییــە؟
جیاوازییەكە ئەوەیــە ،كە ئێمەی رۆژهەاڵتی
هێشــتا لەچەمكەكانــی پێش گلۆبالیزاســیۆن
تێنەگەیشــتووین ،چ جــای ئــەم دیــاردەو
رووداوە نوێیانەشی بەسەردا هاتووە!..
ئــاالن تۆرێــن :پێمخۆشــە ،نمونەیەكــت
بدەمــێ ..بــۆ ئــەوەی بزانین كــە دنیا الی
ئێوە بەو شــێوەیەش خراپ نییە كە تۆ باسی
دەكەیتۆ دەمــەوێ دڵنیات بكەمەوە ،كە ئەم
گرفتە بەتەنها گرفتی رۆژهەاڵت نییە ،بەڵكو
گرفتنــی هەموو جیهانە ،دەتوانم دیســانەوە
نمونەی ژنت بۆ بهێنمەوە ..كە ئەوە بەتەنها
لەرۆژهەاڵتــدا نییە كــە مامەڵە بەوشــێوەی
لەگــەڵ ژنــدا كــراوە ،بەڵکو لەرۆژئاواشــدا
هەمان مامەڵەی لەگەڵدا كراوەو تەنها باشترین
رێگەیەكیش بۆ دەرچــوون لەم قەیرانەی كە
باسمكرد ،هیچ كەسێك نییە خودی ژن خۆی
نەبێتو باوەڕموایــە ،داهاتووی مرۆڤایەتیش
بریتییە لــەژن ..هەروەكــو ئەوەیە كە تۆش
لەكۆنفرانسەكەتدا باستكرد..
مەال بەختیار :من هێشــتا قســەكانم تەواو
نەبوون ،چونكە دەمەوێ بڵێم :گەشــەكردن
لەئۆرۆپا ،كە گەشەكردنێكی سروشتییە ،هەتا

دە بــۆ پانزە ســاڵیش لەمەوبەریش شۆڕشــی
تەكنەلۆجیــا ،مۆدێرنەتــە ،ئەقڵگەرایــی،
رۆشــنگەریو رێنیســانسو هەمــوو ئــەم
واڵتانــە ئــەو باكگراونــدو ئەم گەشــەكردنە
سروشتیانەیان بەخۆیانەوە دیوە ،بەاڵم ئێستا
توشــی قەیران دەبنەوە بەدەســت تەكنینكو
شۆڕشــی نوێی زانیارییەكانــەوە! بەاڵم ئێمە
ئــەو گەشەكردنانەشــمان نەدیــووە ،بۆیــە
قەیرانەكەمان زۆر قوڵترە لەرۆژئاوا.
ئاالن تۆرێن :بەڵی ،بێگومان ..سەد لەسەد
دڵنیــام ئەمە وایە .بــەاڵم گرفتەكە لەوەدایە
ئێــوە پێنج ســەدەتان لەدەســت دەرچووە.
بەاڵم ئەمە مانای ئەوەنییە ســەدەی شەشــەم
كە بەڕێوەیە ،لەدەستتان دەردەچێت..
مەال بەختیار :منیش باســی ئەوەم كردووە
كە رۆیشــتووەو قسەش لەســەر ئەوە دەكەم
كە ئێستا تێیكەوتووین ،نەك باسی ئەوەی كە
هێشتا نەهاتووە!..
ئێمــە تایبەتمەنــدی خۆمــان هەیــە هــەم
لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاستو هەم لەكوردستانیش،
بۆیە ئەوەی ئێســتا تێیكەوتوویــن ،جیاوازە.
چونكە ئێمە هێشــتا قۆناغی ســەلەفییەتمان
تێنەپەڕانــدووەو ئەمــەش لــەالی ئێمە تەواو
نەبووە.
ئــاالن تۆرێــن :بەدڵنیاییــەوە ،ئــەوە
كارەساتە!..
مەال بەختیار :بەڵێ ئەوە كارەســاتە ،باش
دەزانــم .دەشــمەوێ بەدڵناییــەوە ئــەوەت
پێبڵێم ،كە لە واڵتی ئێمە ،ئێســتاش هێزێكی
فێندەمێنتالیزمی تــازەی چەكداری پەیداببێ،
دەتوانــێ وەكو داعــش دەیان هەزار چەكدار
كۆبكاتەوەو كارەساتی گەورەتر بخوڵقێنێ!..
ئــاالن تۆرێن :بەڵێ منیــش هەمان بۆچوونم
هەیــە ..بەاڵم باجــارێ لەو ئاســتە بەرزەدا
بمێنینــەوەو وردە وردە دابەزینــە خوارەوە.
چونكــە ئــەوەی بەالی منــەوەو لەئێســتادا
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لەســەر ئاســتی جیهــان بۆ هەمــوو واڵتێك
گرنگــە ،ئەوەیە كە چۆن ئەم دووانە (ئەقڵو
ســۆز) پێكەوە ئاشت بكەینەوەو نیوەی كتێبە
تازەكەشم بۆ ئەمە تەرخان كردووە.
بەكورتی ،مــن باوەڕموایە داهاتووی جیهان،
تەنهــا و تەنهــا بریتیــی لەو داهاتــووەی كە
كۆمەڵەكان دەتوانن ،یان بتوانن ژنێك دروست
بكەن ،ژنێك بخوڵقێنن ،كە :لەیەككاتدا هەم
سۆزو هەستو خرۆشان بەرهەمبهێنێتو هەم
خاوەنی ئەقڵو ئەقاڵنییەتو راســیۆنالیزمیش
بێت .واتە هەموو ئەوانە پێكەوە كۆبكاتەوە.
مەال بەختیار :ئەگەر لەبیرت بێ ،لەدانیشتنی
رابــردوودا باســمان لەوەكرد ،كــە لەئۆرۆپا
بەهۆی تەكنەلۆجیاوە ،سۆزیان كوشت! بەاڵم
لەڕۆژهەاڵتدا ،هێشتا سۆز ماوە.
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ئاالن تۆرێن :پێمخۆشــە لێرەدا پرسیارێك
لــە تۆ بكــەم كاك بەختیار ،ئایــا دەزانی چ
واڵتێــك كەمتریــن بەشــداری لەم بــوارەدا
كــردووە؟! بێگومــان واڵتــە یەكگرتووەكانی
ئەمریكایــە! هەرچەند ئەم هەموو زانایانەیان
هەیــە ،بۆیــە زۆر جێگــەی پارادۆكســاڵو
بەراوردكردنــە ،كــە دواكەوتووتریــن واڵت
لــەم بــوارەدا ئەمریكایەو بەپێچەوانەشــەوە
پێشــكەوتووترین ناوچە ،بەپێی ئە داتایانەی
لەبەردەستماندایە ،كە توانوێتی زۆرترین ژن
بنێرنە زانكۆكان بۆ ئەوەی لەیەككاتدا لەبوارە
زانســتییەكاندا ،لەبواری زانســتی سروشتیدا
بخوێنن ،نــەك لەبواری كۆمەڵناســی ،دنیای
عەرەبو ئیسالمییە!..
نامەوێ بڵێم :دنیای عەرەب زۆر پێشكەوتووەو

كەوتونەتــە ناو مۆدێرنەتەوە ،بەڵكو دەمەو ێ
بڵێم ئەمــە یەكێكە لەو هێمایانەی كە بەرەو
داهاتــوو دەمانباتو داهاتــووش زۆر جیاواز
دەبێت ،لەرابردوو.
ئێــوە بەشــداری دەكــەن لــەوەی كــە ژنی
ســوپەرمۆدێرن دروست بكەن .ئێوەش وەكو
كــورد كە ئــەو هەمــوو ژنەتــان بەچەكەوە
ناردووەتە ناو ملمالنێكان ،ئەوە بەشدارییەكە.
مــەال بەختیار :هیچ الرییەكــم لەو بۆچوونە
گشــتیانە نییــە ،تەنانەت بەرامبەر بە ســۆزو
ئەقڵیش كە ئێســتا وتتــان ،بەڵكو باوەڕموایە
ئــەو دیاردانەی باســكرانو ئاماژەشــم پێدا،
یەكێــك لەو گۆڕانكارییانــە ،یەكێك لەالیەنە
پۆزەتیڤەكانــی ئەوەدەبــێ كــە مرۆڤــەكان
كاتیان دەبێ بۆ ســۆزو سۆزیش ،جارێكی تر
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دیســانەوە تێكەڵ بەكۆمەڵە نوێیەكەی جیهان
دەبێتەوە بەشێوەیەك لەشــێوەكان .تەنانەت
لەسەر ئاستی جیهانیش.
سەبارەت بەواڵتانی ئیسالمی (حەزدەكەم ئەو
ئامارە بزانم ،كە ئاماژەت پێكرد) ،بۆزانیاریش،
لەســەر ئاســتی عیراق ،زانكۆكانی كوردستان
زۆرتریــن رێژەی كچانو ژنــان بوونیان هەیە
(وەك مامۆستا و وەك خوێندكاریش).
ســەردەمی
باوەڕموایــە
هەروەهــا
ئایدۆلۆجییەتو ئەوەی كە حوكمڕانی هەموو
شــتێك بكات ،تەواو بووە .ئێســتا زانستو
زانیاریــی ئیكۆنۆمــی ،گۆڕانكارییەكی ئێجگار
فراوانتــری كۆمەاڵیەتــی بەدیدەهێنێــتو
هەمــوو بەربەســتەكانی ئایدۆلۆجییــەتو
مەزهەبی ،وردە وردە الواز دەكات .ئەمەش
لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ئەگەرچی ماوەیەكی
دەوێ ،بەاڵم هەر دێتەدی.
ئاالن تۆرێن :تێگەیشــتم لــەوەی جەنابت
دەتــوێ بیڵێیــت ،بەاڵم دەمەوێ ســەرنجێك
یــان ئیزافەیەك بكەم ،ئەویــش ئەوەیە :ئەم
شۆڕشــە لەڕۆژهەاڵتــەوە دەســتیپێكردووە،
بــەاڵم واڵتەكەی ئێوەنا ،بەڵكــو لەواڵتێكەوە
دەستیپێكردووە ،كە پێیدەوترێت ئیسرائیل!..
مــەال بەختیــار :بەڵێ ،دەزانم كە ئیســرائیل
پێشــكەوتوترین واڵتی ناوچەكەیــە ،لەڕووی
زانســتەوە ،لــەڕووی تەكنیكــەوە ،لــەڕووی
پــەروەردەوەو زانكــۆی (ئۆرشــەلیم)یش،
یەكێكــە لەزانكــۆ پێشــكەوتووەكانی دنیــا..
بــەاڵم حەزدەكەم ئەو زانیارییەشــت پێبدەم،
كــە ئێســتا واڵتێكی وەكو ئیمــاراتو قەتەر،
لەگەشەكردن ،زانســت ،زانیاریی ،كۆمەڵێك
تایبەتمەندیــان هەیــە ،كە جیایــان دەكاتەوە
لەواڵتە گەورەكانی عەرەب..
عادل باخــەوان :دەمــەوێ بگوازینەوە بۆ
ئاســتی دووەم ،یــان تــەوەری دووەمی ئەم
دیبەیتــە ،كە ئاســتی گەڕانــەوەی دەوڵەتە،

لەناو گلۆبالیزاســیۆن ،ئەگەرنــا ئەم چیرۆكە
لێرەدا كۆتایی پێنایەت...
ئاالن تۆرێن :دەمەوێ بۆچونێكت لەســەر
گلۆبالیزاســیۆن بدەمێ ..ئەویش سەركەوتنی
گلۆبالیزاســیۆنە ،كە خــۆی تەرجەمە دەكات
بەشــێوەیەكی گشــتی .چونكە ســەركەوتنی
گلۆبالیزاســیۆن ،پەیوەنــدی بەكۆمەڵــی
ســەبجەكتەوە هەیە ،یەكێك لەوانە دەوڵەتی
نەتەوەیــە .كــە ئەویش بەرهەمی شكســتی
دەوڵەتــی نەتەوەیــە ،بەرهەمــی شكســتی
كارو كۆمپانیــاو ژێرخانی ئابورییە ،بەرهەمی
شكســتی ئایینــە ،بەوشــێوە ترادســیۆنانەی
بینیومانە ..كە هەموو ئەو شكســتانە پێكەوە
وایكردووە ،گلۆبالیزاسیۆن دروست ببێت..
عــادل باخــەوان :ئایــا دڵنیایــت ،كــە
گلۆبالیزاســیۆن بەرهەمی شكســتی دەوڵەتی
نەتــەوەو نەتــەوەی دەوڵەتە ،چونكە ئێســتا
بەشــێوەیەكی زۆر بەهێزو لەهەموو جیهاندا،
خەریكە دەگەڕێتەوە..
ئاالن تۆرێــن :ئێســتا بــەم ڕێگەیە بۆت
باستدەكەم ..من مناڵی واڵتێكم ،كە هەمیشە
وتــراوە ،زیاتــر دەوڵەتــە وەک لەكۆمــەڵ..
ژاپــۆنو ئەڵمانیــاش دەتوانین بەهەمانشــێوە
ناوبەریــن ..چەندیــن واڵتی تریش هەن ،كە
زیاتــر كۆمەڵ بن لەوەی دەوڵەتبن .بۆ نمونە
بەریتانیاو ئەمریكا..
چین-یــش دەتوانیــن بڵێین :هەمیشــە بەوە
بەناوبانگــە ،ئیمپراتۆریەتی ناوەندە .دەزگای
فەرمــی بریتییــە لەئیمپراتــۆر ،كــە دەوڵەت
بووە .واتە زیاتر دەوڵەتە وەك كۆمەڵ..
عادل باخەوان :ئەمە چــی پەیوەندییەكی بە
گلۆبالیزاسیۆنەوە ،هەیە؟
ئــاالن تۆرێــن :لەئۆرۆپــا ،دەوڵــەت تاكــە
هۆكارێــك بــووە ،بۆئــەوەی گەشــەپێدانو
پێشــكەوتن لەئاســتی كۆمەاڵیەتی رووبدات.
كەپیتاڵیــزمو ســەرمایەداری ،پێشــكەوتنی

“

پۆپۆلیزمو راسیزم ،خەریكە
پێكەوە هاوسەرگیری

دەكەن! یان موتوربە دەبن
بەیەكەوە .لەبەرامبەردا
سۆسیال دیموكراتو
موحافیزكارەكان ،خەریكن
بۆ دواوە دەڕۆن
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كۆمەاڵیەتــی دروســتنەكردووە ،بەڵكو ئەوە
دەوڵەتە كە دروستیكردووە ،چونكە دەوڵەت
ئەكتەری یەكەم بووە.
گەورەتریــن پێشــكەوتنی كۆمەاڵیەتــی كــە
لەدنیــادا رویــداوە ،بریتییە لــەو وەرگۆڕانو
گۆڕانكارییــە گەورانەی كە لەســاڵی ()1945
دا بەســەر ئۆرۆپــا هات .ئــەوەش كۆمەڵو
كەپیتاڵیــزم نییــە ،كە دێت ئــەو گۆڕانكارییە
گەورانە دروســتدەكات ،بەڵكو ئەوە دەوڵەتە
ئۆرۆپییەكانــن كــە دێــنو ئــەم گۆڕانكارییە
كۆمەاڵیەتییــە گەورەیــە دروســتدەكەن ،كە
سیســتەمی ســكوریتی سیۆســیال -سكوریتی

كۆمەاڵیەتــی دروســتدەكەن ،واتــە كارتــی
سكیوریتی كۆمەاڵیەتی ،سیستمی كۆمەاڵیەتی
دروســتدەكەن .ئەو واڵتەی كە سەرۆكی ئەم
گەشەی كۆمەاڵیەتییەش بوو ،بەریتانیا بوو! كە
هەموو پرۆگرامەكانی ئاسایشــی كۆمەاڵیەتی،
سەرەتا بەریتانیا دروستیكردووە..
دوای مۆدێلی بەریتانی ،راســتەوخۆ لەســاڵی
( )1945مۆدێلی فەرەنســی دێت ،لەئاسایشی
كۆمەاڵیەتیــدا .ئەو ئاسایشــی كۆمەاڵیەتییەی
كــە فەرەنســا لەســاڵی ()1945دا دایدەنێت،
وردە وردە خۆی دەســەپێنێت -دەگشتێنێت
بەســەر هەموو ئۆرۆپــادا ..ئەمەش دەوڵەت
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كردوێتــی ،نەك ســەرمایەدار ،نەك كۆمەڵی
مەدەنــی ،بەڵكــو تەنهــا دەوڵــەت كردوێتی
دەوڵەت سەپاندویەتی...
عادل باخەوان :ئەی ئەمە چ پەیوەندییەكی
بەگلۆبالیزاسیۆنەوە ،هەیە؟ ئەمەی تۆ دەیڵێت
گرنگە ،بەاڵم من دەمەوێ وەاڵمی تۆ بزانم،
كە ئایــا لەنــاو گلۆبالیزاســیۆندا ،كە ئێســتا
هەقیقەقەتێكــە ،فینۆمینێكــە ،كۆنكرێتییــەو
هەموو دەســتی لێدەدەین ،بەاڵم ئایا شتێك
نییە بەنــاوی گەڕانــەوەی دەوڵەتی نەتەوە؟
هەروەهــا گلۆبالیزاســیۆن ،چ پەیوەندییەكی
بەدەوڵەتی نەتەوەوە هەیە؟
ئــاالن تۆرێــن :پەیوەندییەكــە ،ئەوەیــە
كــە بێگومــان دەزانیــت نازیزم ،چــی كرد!
ســتالینیزم چی كــرد! جەنگەگانــی یەكەم و
دووەمی جیهانی چیان كرد! دەوڵەتی نەتەوە
كۆمەڵی كارەســاتی زۆر گەورەی دروستكرد.
بۆیــە یەكێــك لەهۆكارەكانی دروســتبوونی
گلۆبالیزاسیۆن ،ئەمەیە.
عــادل باخــەوان :بەاڵم ئێســتا ئێمــە ئایا
لەسەردەمی ،گەڕانەوەی دەوڵەتداین ،یان نا؟
ئــاالن تۆرێــن ..نەخێر ..بەهیچ شــێوەیەك
لەســەردەمی گەڕانــەوەی دەوڵەتــی
نەتەوەدانیــن! تەنانــەت ئەگــەر رادیكااڵنــە
قســەش بكەم ،ئــەوا پێتدەڵێــم ،رەنگە ئەو
پرسیارە هەرە نەكەیت!..
عادل باخەوان :بۆ..؟
ئــاالن تۆرێن :چونكــە ئێوە كــە لەدنیای
عەرەبــیو ئیســامییەوە دێــن ،شــتێك لەو
دنیایــە داهێنراوە كــە پێدەوترێت ،جیهاد!..
كۆنسێپتی جیهادیش بریتییە ،لە :كۆنسێپتێك
كــە دەوڵەتــی نەتــەوە تێدەپەڕێنێــت،
ترانسناســیونالەو كۆتایــی بەهەمــوو ئەمانە
دەهێنێتو بەهەموو شوێنەكاندا دەڕوات ،تا
بــە یانزەی ســێپتێمبەر دەگات .بۆیە شــتێك

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

نەماوە بەناوی دەوڵەتی نەتەوە.
مەال بەختیار :وا دیارە ئەمڕۆ من و مسیۆ
تۆرێــن ،لەهەندێكدا خاڵدا ،كەمێك جیاوازتر
لەیەكتر بیردەكەینەوە.
یەكەم ،ســەبارەت بەگلۆبالیزاسیۆن ،یەكێكم
لەو كەســانەی كــە زۆرترین ،كۆڕو نوســینم
لەســەر ئەم چەمكــە هەیە ،لەكوردســتاندا.
تەنانــەت دەســتەواژەی جیهانیگــری ،بــۆ
گلۆبالیزاســیۆن ،لەئەدەبیاتــی كوردیــدا ،من
دامڕشتووە.
تەنانــەت لەدووەمین كۆنگــرەی یەكێتی ،كە
سەرۆك مام جەالل ،راپۆرتی سیاسی نوسی،
بــۆ منــی ناردو منیش شــەش كتێبم لەســەر
جیهانگیــری بۆ نارد ،چونكە دەیزانی كە زۆر
بایەخ بەم چەمكە دەدەم.
بۆیــە ،باوەڕموایــە جیهانگیــری ،لــەدوا
ئەنجامدا سەركەوتن بەدەستدەهێنێت .بەاڵم
لەئێستادا ،لەڕێڕەوی سەپاندنی جیهانگیریدا،
توشی قەیرانو شكستی گەورە گەورە بووە.
بۆنمونــە ئەگەر دە بۆ پانزە ســاڵ لەمەوبەر
بیربخەینەوە ،هیچ تیۆرســینێكی گلۆبالی یان
بیرمەندێكــی گــەورە لەئەمریــكا و واڵتــان،
هیچیان پێشبینییەكی وردیان بۆ ئەو رووداوە
گەورانــە نەبــووە ،كــە ئێســتا لەڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســتدا روودەدەنو ئاسایشــی هەمــوو
جیهــان دەكەوێتــە مەترســییەوە ،نەك هەر
سوریا و لیبیاو ..تد.
ئێســتا مەترســی گەورەتر لەئارادایە ،هەموو
ئەو رقە ســەدان ســاڵەیەی شــیعەو سوننە،
ئێســتا لەدوو جەمســەردا بەرجەســتە بووە.
ئەویش جەمسەری ،دەوڵەتانی سوننەو ئێرانو
دەوروبەریــان ،ئەمریكاو ئەو دەوڵەتانەشــی
لەگــەڵ ئەمریكا كۆبوونەوەتــەوە ،لەناو ئەم
جەمســەرەدان .گەمە یان ستراتیجێكی نوێی
هەیــە بۆ چۆنێتی كۆتایی پێهێنانی ئەم دۆخە
لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.

قەیرانی كەنداو لەشەســتەكاندا قسەی لەسەر
كــراوە ،ئێســتاش لــە( )25ســاڵی یەكەمــی
گلۆبالدا ،خەریكە دەگاتە لوتكەی تەقینەوە!.
ئاالن تۆرێن :هەمان بۆچوونی تۆم هەیە..
مــەال بەختیــار :ئــەم قەیرانــە بتەقێتــەوە،
لەپانزە بۆ بیســت ســاڵی رابردوو ،رۆژئاواو
ئەمریــكا ،هــەر قســەیەكیان كــرد بەنــاوی
پــرۆژەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی گــەورە،
دیموكراتیزەكردنــی رۆژهەاڵتو..تد ،كاتێك
هەمــوو ئەوانــە شكســتیانخوارد ،ئەگــەر
ئــەم قەیرانــەی كە ئێســتا لەنێوان شــیعەو
ســوننە هەیەو ئاراســتەكانی دەستی ئەمریكا
بتەقێتەوە ،باوەڕموایە شەڕەكە یان قەیرانەكە
ئەوەندە كارەســاتبار دەبێت ،ئاســەوارەكەی
هەتا پانزە ســاڵی ئاییندەش لەســەر ناوچەكە
بوونی دەمێنێت.
چوار ســەد ســاڵ ،ئیمپراتۆرەتەكانــی ئۆرۆپا
ناكــۆك بوون و شــەڕیان دەكرد .چل ســاڵ
كاسۆلیكو پرۆتستانت ،هەژمونیان هەبوو لە
شــەڕو بەدبەختییەكان ،لەو چوار سەد ساڵو
چل ساڵەشدا ،قەت بەقەدەر چوار مانگی ئەم
شەڕە ،كارەساتی گەورە نەخوڵقاوە.
دەمەوێ لێرەدا بڵێم :ئەمە چییە روودەدات؟
ئایــا ئەمــە تراجیدیــای عەقڵــە؟ تراجیدیــای
مەزهەبــە؟ تراجیدیــای ئایدۆلۆجییەتــە؟
تراجیدیــای دەوڵەتــە؟ یان ئەمــە تراجیدیای
چییە؟ كە خەریكە دەمانبەنە ســەر شانۆیەكی
خوێناوی!..
ئێســتا ئــەم قەیرانە ،خەریكــە دەمانباتە ناو
تەقینــەوە! ئایــا ئەمــە شكســتی چ الیەكە،
شكســتی رۆژئاوایە ،یان دەوڵەتانی عەرەبی،
یان شكستی شیعەیە یان سوننەیە؟ بۆیە دەبێ
جارێ ئەمە لێكبدەینەوە..
ئاالن تۆرێن :پێویستە دەستپێبكەین ،لەخاڵی
دەســتپێكەرەوە .دوو رووداوی زۆر گــەورە

روویاندا ،یەكەمیان بریتییە لەشكستی یەكێتی
سۆڤییەت ،یەكێتی شــورەویی .دووەمیشیان
بریتییە لــەو گۆڕانكارییە گەورەیەی بەســەر
چینــدا هاتووەو (تین ســیاو پیــن) لەهەموو
كەس زیاتر ،كاری بۆ دروستكردنی جیهانگیری
كــردووە .ئەو یەكێك بوو لەو كەســانەی كە
وایكرد ،خەڵكی وەكو من بیر بكاتەوە لەوەی
كە بەوردی كار لەســەر رووداوەكانی ســاڵی
()1989ی چیــن بكەین ،ئــەوەی كە راپەڕینە
گەورەكە روویدا..
عادل باخەوان :كاك بەختیار ،دەمەوێ لەتۆ
بپرســم ،ئایا باوەڕت وایە كــە لەرۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا دەوڵەت دەگەڕێتەوە ،یان نا؟
مەال بەختیار :لەسەر ئەوەی مسیۆ تۆرێن ،كە
وتی ،من دەڵێم :ئەگەر ئیكۆنۆمی سەرمایەداری
نەبوایــە ،ئــەم دەوڵەتانــە نەیاندەتوانی ئەو
ئاسایشــە كۆمەاڵیەتییــە دروســتبكەن ،ئەمە
خاڵێكــی گرنگە .چونكــە نەدەوڵەتەكە بەبێ
ئیكۆنۆمییەكــە ،نــە ئیكۆنۆمییكــەش بەبــێ
دەوڵەتەكــە ئــەو گەشــەكردنەی دەكــردو
نــە كۆمەڵیــش ،لــەدەوری ئەو سیســتەمانە
بەوجۆرە دەمایەوە .چونكە دەوڵەت پاڵپشت
بەئابورییەكــی بەهێــزو پێشــكەوتوو ،توانی
هەموو ئەوانە بەدیبهێنێت.
خاڵــی دووەمیش ،ئەوەیە كــە ئەم ئابورییە،
پشــتی بەئابــوری هــاوردەی رۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســتو بەهەرزانــی ،توانــی ئــەوكارە
بكات .لەبارەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستیشــەوە،
بەداخــەوە ،هێــزە فێندەمینتالیســتەكان،
نەك بــوون بەمایەی كارەســاتو ئەوەی كە
راپەڕینــی بەهــاری عەرەبــی لەناوبچێــت،
بەڵكــو بوونە هــۆی ئــەوەی حكومەتە دژە
دیموكراتەكانیــش ،وەکــو خۆیــان بمێننەوەو
هەم پشتیوانی نێودەوڵەتیشیان بۆ پەیدابۆوەو
ئێستاش كۆنگرە نێودەوڵەتییەكان دەبەسترێ،
بۆ ئەوەی كە بمێننەوە!.
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ئاالن تۆرێن  -فەرەنسا

ئاالن تۆرێن :بێگومان ،لەســەر خاڵی یەكەم،
هەمــان رام هەیــە ..ئــەوەی تــۆ دەیڵێیت
راســتە ،بۆنموونــە لەبەریتانیــا و ئەمریــكا،
كۆمــەڵ بەهێزتــرە لەدەوڵــەت ،هەموو ئەو
گۆڕانكارییانەش كۆمەڵەكان كردوویانە .بەاڵم
لەفەڕەنسا ،دەوڵەت كردوێتی.
مــەال بەختیار :ئێســتا كۆمەڵێــك دیاردە
دەبینین ،كە سەبارەت بەڕۆژهەاڵت تازەیە..
ئەمــەش بــەو مانایە نییە كە دەســەاڵت یان
دەوڵــەت تــەواو بــوو! دەبێ بزانیــن بازاڕ،
ئــازادی بــازاڕ ،لیبراڵیەتــی بــازاڕی ئابوری،
قــەت لەمێــژووی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا
ئەمەی بەخۆیەوە نەبینیوە .بەاڵم دیسانەوە،
ئــەم بــازاڕە كۆنتڕۆڵەكەی درایەوە دەســت
دەوڵــەت ،درایــەوە دەســت حاكمــەكان.
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ئێستاش بەتایبەتی ئەمریكا و هەندێك واڵتی
ئۆرۆپــی ،دوو خاڵیــان لەال گرنگــە ،یەكەم:
ئاســایش بپارێزرێــت و چۆن ســەرچاوەكانی
تیــرۆر لەرۆژهەاڵتدا كوێر ببێتەوە بۆ ئەوەی
ئاسایشــی خۆیــان بپارێــزن .دووەمیــش:
دیســانەوە چۆن بەرژەوەندییە ئابورییەكانیان
بپارێزن .بۆیە لەالیەكەوە هەوڵدەدەن بازاڕە
ئازادەكەیان بهێڵنەوەو هەموو ئەو كۆمپانیانە
لەبازاڕەكاندا ئیش بكەن ،لەالیەكی تریشەوە،
دەزانــن ئەلتەرناتیــڤ لەرۆژهەاڵتــدا نییــە،
بۆیــە هاتونەتەوە ســەر ئــەوەی وردە وردە
حكومەتەكان بەهێز دەكەنەوە.
عادل باخەوان :ئایە پێتانوایە ئیستسنایەكی
ئیســامی هەیــە لەنــاو دیموكراســیدا؟ ئایا
ئیســام دەگونجێ لەگەڵ دیموكراســیدا؟ بەو

مانایــەی هەموو دنیا دەتوانــێ خۆی لەگەڵ
دیموكراســیدا رابهێنێ ،تەنها ئیسالم نەبێ!..
ئیســام وەك ئایین ،چونكە ئیســام ناتوانێ
خۆی لەگەڵ دیموكراسیدا رابهێنێ..
ئــاالن تۆرێــن :نەخێــر ئیستســنا نییە..
ئیســام دەتوانــێ خــۆ لەگەڵ دیموكراســیدا
رابهێنێ..
مــەال بەختیار :جارێ پرســیارەكە ئەوەیە،
ئایــا چ ئیســامێك؟ ئیســام وەك عیبادەتی
شەخســیو دیموكراسی ،بەڵێ دەبێ؟ ئیسالم
وەك عەقیــدەی ئــازادو دیموكراســی ،بەڵێ
دەبێ..
عادل باخەوان :با پرسیارەكە بەشێوەیەكی
تر بكــەم ،ئایا جیهانی موســڵمانەكان ،لەناو
دیموكراســیدا جێگــەی دەبێتــەوە؟ یاخــود
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ئیستســنایەك هەیــەو ئەو جیهانــە دەتوانێ
لەدەرەوەی دیموكراسی بێت؟
مەال بەختیار :بەڵێ ،جیهانی موسڵمانەكان،
وەكو عەقیدە ،وەكو دین ،وەكو چۆن هەموو
دینەكانــی تر جێگەی بۆتــەوە ،بەڵێ ئەویش
جێگەی دەبێتەوە.
عادل باخەوان :ئایا موســڵمانەكان دەتوانن
لەگەڵ دیموكراسی تێكەاڵوبن؟
مەال بەختیار :ئەی ئەوەنییە موســڵمانەكان
كــە لەئۆرۆپا دەژیــن ،لەگەڵ دیموكراســیدا
دەژیــنو ئاسایشــە بەالیانــەوە !..كام واڵتی
ئۆرۆپــا هەیــە ئێســتا پەناگەیــەك نەبــێ بۆ
موسڵمانەكان..
عــادل باخــەوان :دواهەمیــن پرســیارم
لەهەردووتــان ،ئەوەیــە :لەگروپــەی
توێژینەوەكەی مندا ،ئێمە ســیانزە توێژەرین،
لەســەر ئــەم بابەتانــە ئیــش دەكەیــن:
سەربەخۆگەرایی ،جوداخوازییو دروستكردنی
دەوڵەت ..بۆیە پرسیارەكەم ئەمەیە:
ئایا بەدیموكراتكردنی بەغداد ،مەرجی یەكەمە
بۆ سەربەخۆیی كوردســتان؟ واتە كە بەغداد
دیموكراســی بــوو ،ئەوا كوردســتان دەتوانێ
ســەربەخۆ بێت؟! ئەگەر وایــە ،خۆ مەدرید
حكومەتێكی دیموكراســی تێدایەو مەگەر بێ
ئاگابین ئەگەرنا گومان لەدیموكراسی ئیسپانیا
ناكرێــت! بــەاڵم لەهەمانكاتدا ســەربەخۆیی
كەتەلۆنیا ،رەتدەكاتەوە!..
ئــاالن تۆرێــن :بەیــەك رســتە پێتدەڵێم:
ســەربەخۆیی كەتەلۆنیــا ،حەماقەتێكــی
گەورەیە!..
مــەال بەختیــار :باوەڕموایە ،دیموكراســی
بنچینەیەکــی مافــی ســەربەخۆیی گەالنــە،
یەكێكە لەبنچینەكان .واتە بەبێ دیموكراسی،
مەحاڵە حكومەتەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
مافی ســەربەخۆیی بدەن .ئەمەش بەو مانایە
نییە ،كــە تەنها ئەم چانســەمان هەیە ..یان

ئەمە مانــای ئەوەنییە كە گەالن تەنهاو تەنها
چارەنوســیان بەسیســتەمی دیموكراســییەوە
بەســتراوە .بەڵكــو هەلومەرجــی سیاســی،
گۆڕانكارییەكان ،جەنگ ،شەڕی ناوخۆ و ..تد،
هەموو ئەمانە دەرەتان دروســتدەكات ئەگەر
گەالن بتوانن بیقۆزنەوە .ئێمە لەكوردســتانی
باشــور ،كوا دیموكراســی لەعیــراق هەبوو،
فیدراڵیەتمــان راگەیانــد؟! بەپێچەوانــەوە
فاشــییەت هەبــوو .بــەاڵم هاوســەنگی هێز
دروستبوو.بڕیاری پاراستنمان هەبوو.
عادل باخەوان:
ئاالن تۆرێن :بەبڕوای من ،قۆناغی سێهەم
كــە دەســتپێدەكات ،تەنها قۆناغی ئەم ســێ
خاڵەیــە ،ئەوانیش :قۆناغی ئازادی ،قۆناغی
یەكسانی ،قۆناغی كەرامەتی تاكەكان ،ئەگەر
لەهەر كوێیەكی جیهان بن .ئەم سێ دروشمە
هەموو مرۆڤەكان پێكەوە كۆدەكاتەوە ،ئەگەر
لەهەر شوێنێكی جیهان بن.
مــەال بەختیــار :لــەڕووی رەهەنــدی
ســتراتیجییەوە ،ئــەو تێڕوانینە زۆر راســتە.
بەاڵم ئەمە پێچاوپێچــی مێژووی زۆرەجارێ.
تەنانەت لەئۆرۆپا گرفتەكە زۆر زۆرە..
ئاالن تۆرێن :هاوڕاتم ،ئەمە گرفتی زۆرە ،بۆ
نمونە چین ،ئەنتی دیموكراسییە..
مەال بەختیار ..با ســەیری ئەفریقا بكەین،
كە دیموكراسی لەو ێ چ حاڵێكی هەیە .كۆریای
باكــور ،بەنگالدیش ،ئەفغانســتانو پاكســتان،
بەهەمانشێوە ..هەموو رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
تەنها ئیســرائل و تونس نەب ێ كە هەلومەرجە
گشتییەكەی ئەگەر كەمیش بێ ،جیاوازترە لەو
واڵتانــەی تر ..ئەوەتا ســعودیە تــازە بەتازە،
ســاڵێك دەبێــت رێگەی داوە ژنــان مۆڵەتیان
هەبێتو شۆفێری بكەن.
ئــاالن تۆرێــن :باوەڕموایــە دیموكراســی
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ،تــازە بەتــازە
دیموكراســییەكەی ســاڵی ()1945ی بەریتانیاو

“

پێویستە دەستپێبكەین،
لەخاڵی دەستپێكەرەوە.
دوو رووداوی زۆر گەورە

روویاندا ،یەكەمیان بریتییە
لەشكستی یەكێتی
سۆڤییەت ،یەكێتی
شورەویی .دووەمیشیان
بریتییە لەو گۆڕانكارییە
گەورەیەی بەسەر چیندا
هاتووەو (تین سیاو پین)
لەهەموو كەس زیاتر
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مەال بەختیار و ئاالن تۆرێن  -فەرەنسا

فەرەنسایە..
مەال بەختیار :بەڵێ ،راســتە تــازە بەتازە
ئێمــە دەرگاكەیمــان كردۆتــەوە ..دوا
قسەشــم ئەوەیە ،كە بۆمن قســەكانی زاناو
بیرمەندێكــی سۆســۆلۆگی گــەورەی جیهانی
ئــاوا ،هەمــووی بابەتــی تازەبــوو .بــەاڵم
دیســانەوە منێكی سیاســیی كە لەرۆژهەاڵتی
ناوەڕاســتەوە هاتــووم ،هــەم ناوچەكە هەم
واڵتەكــەی خۆشــم بــاش دەناســم ..بۆیــە
دەڵێم :بەداخەوە ،كە هێشتا ئێمە رێگایەكی
دوورو درێژمان لەبەردەمدایە ،كە رێگایەكی
خوێناوییە ،كارەساتە و پڕ ملمالنێیە !..بەاڵم
لــەڕووی ســتراتیجییەوە ،ئێمە هەر دەگەینە
دیموكراسی..
دەشــمەوێ ،جارێكــی تــر مســیۆ تۆرێــن
بانگهێشــتی كوردســتانتان بكەمەوە ،هەم بۆ
ئامادەبونتان لەفێســتیڤاڵی گەالوێژ ،هەم بۆ
بەهاری كوردستان..
ئاالن تۆرێن :وەاڵمەكەی من زۆر سادەیە،
حەزدەكەم و زۆریش خۆشــحاڵم بگەڕێمەوە
بۆ كوردستان .بەاڵم جارێ دەمەوێ كتێبەكەم
تەواو بكەم ،چونكە تا پێش بەهاری ()2020
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تــەواو نابێ ،بەاڵم ئەگەر زیندومامەوە ،ئەوا
دڵنیاتــان دەكەمــەوە ،كــە یەكەمیــن واڵت
سەردانی بۆ دەكەم ،كوردستان دەبێت.
لێدوانەكانــی ئاالن تۆرێن و مەال بەختیار ،بۆ
كەناڵی كوردسات..
ئــاالن تۆرێــن :هەمــوو دنیا بەگشــتی و
رۆژئــاوا بەتایبەتی قــەرزاری كوردە .ئەوەی
كە كــوردەكان كردوویانە ،هەمــوو ئێمەیان
قەرزرابــار كــردووە ،بۆیــە مــن بەهەمــوو
توانامەوە پشتیوانی لەسەر بەخۆیی كوردستان
دەكەم..
مەال بەختیــار :ئامانجی ســەردانەكەم ،بۆ
كۆبوونــەوە بــوو لەگەڵ ئینســتیتۆی ئیریمیۆ
بۆ توێژینەوەو لێكۆڵینەوە لەسەر رۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت .هەروەها نەدەكرا بێمە پاریسو
ســەردانی دۆســتی ئازیزو پشتیوانی دڵسۆزی
نەتەوەكەمــان ،بیرمەنــدی گــەورە (ئــاالن
تۆرێن) نەكەم.
بەتایبەت كە ئێســتا تەندروســتیی پێویســتی
بــەوە هەبوو وەكو كوردو دڵســۆزێك ئاوڕی
لێبدەینەوەو سەردانێكی بكەین .تا پێی بڵێین
«تۆ لەویژدانماندایت».

هەروەهــا بەئامادەبوونی كاكــە دكتۆر عادل
باخــەوان ،دانیشتنێكیشــمان پێكــەوە كــردو
گفتوگۆیەكی فراوانمان لەســەر دیاردە هەرە
نوێیــەكانو كاریگەرییەكانــی تەكنەلۆجیــاو
شۆڕشــی زانیــاری لەســەر مــرۆڤ ،لەســەر
كۆمەڵ ،لەسەر سیاســەت ،لەسەر دەوڵەتو
چارەنوسسەكان كرد.
ئومێدەواریــم كاكــە عــال باخەوانیــش ،ئەو
بەرنامەیــەی هەیــەی بــۆ چاپكردنــی ئــەم
پرۆژەیــەو گفتوگۆكانی تر ،خوێنەران ئاشــنا
بكات بــەوەی ئەم بیرمەنــدە جیهانییە چۆن
بیر دەكاتەوەو ئێمــەو مانانیش لەڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت ،تایبەتمەنــدی خۆمــان هەبــوو
لەدیالۆگەكــەداو جیاوازی بیركردنەوەشــمان
هەبــوو ،بــەاڵم لەچوارچێــوەی رۆحیەتێكی
مەدەنی هاوچــەرخ ،دیموكراســیو لەیەكتر
تێگەیشــتنداو توانیمــان بۆچوونە جیاوازەكان
بخەینــەڕوو ،هەروەهــا دەشــیگەیەنینە
خوێنەری كورد..

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

پرۆفایل
مەال بەختیار
 حیکمەت موحەممەد کەریم ناسراوبە (مەال بەختیار)
 لــە (20ی ئابی)1954لــە شــارىخانەقین لە دایکبوە.
 سیاســتمەدارێکی کــوردە لــەباشــووری کوردســتان و لێپرســراوی
دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان،ە
 ئەندامــی مەکتەبــی سیاســیی ولێپرســراوی مەکتەبــی ڕێکخــراوە
دیموکراتییەکانی یەکێتیی نیشتمانیی
کوردســتان و سەرنووسەری ڕۆژنامەی
چاودێر و گۆڤاری مەدەنییەتە.
 لە 10ی حوزەیران  1970پەیوەندیبــە کۆمەڵــەی مارکســیی-لینینیی
کوردستانەوە کردوە.
 لە ساڵی  1974پەیوەندی بەشۆڕشیئەیلولــەوە دەکات ،بــەاڵم بەهــۆی
چەپگەراییەکانیــەوە
بیروبــاوەڕە
ڕووبەڕوو گوشــار و ئاستەنگێکی زۆر
دەبێتەوە.
 لەســاڵی  ،1975شــان بەشــانیزۆرێــک لــە هەڤااڵنــی بــە فەرمانی
ســەرکردایەتی کۆمەڵەی مارکســیی-
لینینیــی دەگەڕێتــەوە بــۆ شــاری

خانەقین،
 لەدوای هەرەســی شۆڕشــی ســاڵی 1975لە دەرەنجامی ڕێککەوتننامەی
جەزائیــر ،کــە لەنێــوان هــەردوو
حکومەتــی عێراقــی و ئێرانــی لە 6ی
ئازار دا ئیمزاکرا.
 حیکمــەت کەریــم یەکێــک بــووەلەوانــەی لە لیســتی ئەو ســەرکردە
داواکراوانــەی لەالیــەن حکوومەتــی
عێراقــەوە فەرمانی دەســتگیرکردنی
بۆ دەرچوو بوو ،بــەاڵم هەوڵەکان بۆ
دەستگیرکردنی سەرکەوتوو نەبوون.
دواتر دەبێتە لێپرسراوی تەواوی شانە
نهێنییەکانی کۆمەڵە لەناو شارەکاندا،
بەشێوەیەکی نهێنی لەنێوان هەریەک
لەشــارەکانی بەغــدا ،کەرکوک ،کەالر،
ســەماوە ،دیوانییە ،فەلووجە ،موسڵ،
ســلێمانی و هەولێرهاتوچۆی دەکرد،
بەمەبەســتی پێکهێنانــی شــانەی
چەکداری بۆ بەشــداری پێکردنیان لە
خەباتی چەکداریدا.
 ســاڵی  1975دەبێتــە ئەندامــیسەرکردایەتیی کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی
کوردستان.
 لەســاڵی  ،1976دەبێتــە ئەندامــیســەرکردایەتیی یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستان.
 لەســاڵی  ،1978دەبێتە لێپرسراویهەرێمیی ناوچەی هەڵەبجە.
 لەساڵی  ،1982لێپرسراوی مەڵبەندیرێکخســتنی ســلێمانیی یەکێتیــی
نیشتمانیی کوردستان بووە.
 لەســاڵی  ،1984ئەندامــی تیمــیدانوســتانکاری کــوردی بــووە لەگەڵ
ڕژێمی عێراقدا.
 لەســاڵی  ،1991لــە راپەڕینەکانــیگەلــی کــوردا ڕۆلێکــی بەرچــاوی
هەبووە.
 لەســاڵی  ،1992بەشداری کۆنگرەیالیەنــە سیاســیە ئۆپۆزســیۆنەکانی
عێراقی کردووە لە ڤیەننا.

 لەساڵی  ،1992کاندیدی پەرلەمانیکوردستان بووە.
 لەســاڵی  ،1993دەبێتە لێپرسراویمەکتەبی رێکخراوە دیموکراتییەکانی
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان.
 لەســاڵی  ،1995دەبێتــە ســەرۆکیلیژنەی ئۆڵۆمپیی کوردستان.
 لەســاڵی  ،1995دەبێتــە ئەندامــیپەرلەمانی کوردستان.
 لەساڵی  ،1999بەشداری لەکۆنگرەیئۆپۆزســیۆنی عێراقــی کــردووە لــە
نیۆیۆرک.
 لەســاڵی  ،2001دەبێتــە ئەندامــیمەکتەبــی سیاســیی یەکێتیــی
نیشتمانیی کوردستان.
 لەکۆتایی ســالی  ،2002بەشــداریکۆبوونەوەکانی ئۆپۆزسیۆنی عێراقی
دەکات لە دەبڵن.
 لەســاڵی  ،2009دەبێـــە ئەندامــیدەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان.
 لەساڵی  ،2010دەکرێتە لێپرسراویدەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسیی
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان.
 لە ئێســتادا لێپرســراوى دەســتەىکارگێــڕى مەکتەبى سیاســى یەکێتى
نیشتیمانى کوردستان،ە
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بافڵ تاڵەبانی بۆ کەناڵى ()BBC

پەیوەندیی نێوان كورد و ئەمەریكا قوڵترە لە پەیوەندیی تەنها
شەڕ دژی داعش
ئامادەکردنی :کوردستان دیپلۆماتیک

دواى کۆتایهێنــان بــە گروپــى تیرۆرســتى داعــش هەندێــک بــاوەڕى وایــە
تەنهــا ڕێککەوتنێکــى دیکــە لــە نێــوان هــەردوو پارتــە دەســەاڵتدارەکەى
کــورد وەکــو ڕێکەوتنیــان لەســەر هەڵبژاردنــى ســەرۆک کۆمــارى عێــراق،
هەرچەنــدە بــۆ ماوەیــەک لەژێــر پــەردە کاریکــردوە ،بــەاڵم لــەدواى باوکــى
دەیەوێــت بەشــێوەیەکى بەهێــز بێتە نــاو سیاســەتەوە .من لە بافێــڵ تاڵەبانى
دەپرســم ئایــا بارودۆخــى ماڵــى کــورد لــە ناوخــۆدا چییــە؟ پەیوەندییەکانــى
لــە گــەڵ واڵتانــى ناوەنــد و دراوســێ چۆنــە؟ ئــەم پرســیارانە و چەنــد پرســیار
و بابەتێکــی دیکــە لــەم چاوپێکەوتنــە تاوتــوێ دەکرێــت.
*یەكێتــی نیشــتمانی كوردســتان
و پارتــی دیموكراتــی كوردســتان
مێژوییەكــی دوور و درێژیــان هەیــە
لــە دژایەتــی كــردن و ڕێككەوتنیش
پێكەوە ،هەروەك دوای ئەو هەڵبژاردنە
نیشــتمانییەی لــەم كۆتاییــەدا كراو
ماوەیەكــی زۆری پێچوو تاكو لەســەر
كاندیدێــك بــۆ ســەرۆك كۆمــار و
ســەرۆكی حكومــەت ڕێككەوتــن ،تۆ
هۆكاری ئەوە بۆچی دەگەڕێنیتەوە؟
بافڵ تاڵەبانی :باوەڕم وایە ئێمە تەنها لە

بیرۆ بۆچونەكانماندا ســەبارەت بە كاندیدێك
بۆ ئەو پۆستە جیاواز بووین ،بەاڵم من وەك
خۆم بە كێشــەیەكی گەورەی نابینــم ،باوەڕم
وایــە ئەو مەســەلەیە لە قەبــارەی خۆی زیاتر
گەورەكــراوە ،زۆر ئاســاییە كــە بیروبۆچونی
جیاواز هەبێت لەو بابەتانەدا هەروەها كاندیدی
جیاوازیــش هەبێــت ،بۆیە چوینــە بەغداد و
پرسیارەكە كراو وەاڵمی خۆشمان وەرگرت.
*بەپێــی ڕێكەوتنتان لە گــەڵ پارتی

دیموكراتی كوردســتان دەبێت ئەوان
ســەرۆكی هەرێمیان دەست بكەوێت،
ئێوەش ســەرۆك كۆماری عیراق ،ئەو
ڕێككەوتنــە چی لێهــات و دەتوانیت
سەبارەت بەوە قسەمان بۆ بكەیت؟
بافڵ تاڵەبانی :لــە بنەڕەتدا ڕێككەوتنێك

هەبوو لە نێوان ئەو دوو پارتەی كوردســتانی
باشوور لە عێراق ،ئەگەر سەرۆكی هەرێم بۆ
یەكێكیان بوو ،ئەوە دەبێت سەرۆك كۆماری
عێــراق بۆ ئەوەی تریان بێت ،كێشــەكە لەو
كاتــەوە دروســت بوو كــە بەڕێز مەســعود
بارزانی لەســەرۆكایەتی الچوو ،ئەو پۆســتە
بــە هەڵپەســێردراوی مایــەوە ،دوای ئــەوە
هەندێك هەبــوون بیانویان هێنایەوە بەوەی
مادام پۆســتی ســەرۆكی هەرێم نەماوە ئەوە
ئــەو ڕێككەوتنە نەمــاوە ،بەاڵم ڕاســتییەكە
ئەوەیە كە دەســەاڵتەكانی ســەرۆكی هەرێم
هەر ماون ،بەاڵم بەسەر چەند شوێنێكی تردا
دابەش كراون.

*تــۆ بــاوەڕت وانییــە كە مەســعود
بارزانی هۆكاری زۆرینەی ئەو كێشانە
بێــت بەهــۆی ئــەوەی زۆر ســوربوو
لەســەر ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم و
جیابونــەوەی كوردســتان لــە عێراق
و دژایەتیكردنەكانــی نێــوان ئەو دو
حزبە و بەوەی كە یەكێتی نیشــمانی
هەوڵدەدات خۆی لەو بەرپرسیارێتیتە
دوور بخاتەوە كەمتــر لۆمەی بكرێت،
بــەر پرســیارێتییەكانی ئێــوە چیە
لــە دوای بەڕێــز جــەالل تاڵەبانــی و
بەرپرســیارێتی تۆ چییە وەك یەكێك
لە ئەندامانی بااڵی یەكێتی نیشتمانی
كوردســتان لەم ناخۆشــیانەی نێوان
ئەو دوو حزبە یاخود بۆ ئەنجامەكانی
ڕیفرانــدۆم كــە نەگەیشــتن بــەو
ئەنجامــەی كــە كوردەكان لــە عێراق
ئاواتیان پێ دەخواست؟
بافڵ تاڵەبانی :ڕەنگە دادپەروەری نەبێت

ئەگــەر هەمــوو لۆمەكــە بخرێتە پــاڵ بەڕێز
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بافڵ تاڵەبانی لە پێشوازی میوانانی بیانیدا

مەســعود بارزانی یاخود هــەر الیەنێكی تر،
ئەنجامدانــی ڕیفراندۆم بیروڕای و داخوازیی
هەموو كوردەكان بوو ،بۆیە كاتێك بەپڕۆسەی
ڕیفرامدۆمدا ڕۆیشــتین بۆمان دەركەوت كە
زۆرینــەی واڵتان ڕاســتتر بڵێم هەموو جیهان
دژی ئــەو ڕیفراندۆمــە بوون ،بۆیــە باوەڕم
وابوو كە دەبێــت جارێكی تر بە باردۆخەكە
و بڕیارەكانیشدا بچینەوە ،من جارێكی تریش
دەیڵێمــەوە هیــچ دادپــەروەری نییــە بەڕێز
مەســعود بارزانی یاخود هەر حزبێكی تر بە
تەنها لۆمە بكرێت بۆ ڕیفراندۆم.
*كەواتــە بەرپرســیارێتی ئێــوە وەك
حیــزب و دەســەاڵتدار لەنــاو یەكێتی
نیشتمانی كوردستان ئەوەش وایكرد
ناخۆشــی نێوان ئەو دوو حیزبە بگاتە
ڕادەیــەك كــە دوو كاندید هەبێت بۆ
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سەرۆك كۆمار نەك یەك كاندید ،وەك
نمونەیەك؟
بافــڵ تاڵەبانــی :وەك دەزانیــن

كار دەكــەن لە پەرلەمان و وەزارەتەكان ،من
بــاوەڕم وایە عێراق لە چەند ســاڵی داهاتودا
چەندین هەنگاوی گرنگ دەنێت.

بەرپرســیارێتی بەرپرســانی كــورد ئەوەیــە
بەرژەوەنــدی میللەتەكەیــان ڕەچــاو بكەن،
ئــەوەش بــە بەدەســتهێنانی ســەقامگیری و
پــەروەردە و گواســتنەوە گشــتییەكان و
دابینكردنــی هەلــی كار و خزمەتگــوزاری
و كارەبــا و شــتە ســەرەكییەكان ئــەوە ئەو
كارەیــە دەبێت بكرێت ،ئەمــڕۆ دەبێت ئەو
پرســیارە لە خۆمان بكەین لە كوێ دەتوانین
ئەوانــە پەیدا بكەین ،بەڵێ ئــەوە ڕوونە بۆ
ئێمە كە بەشــێكین لە عێراق بۆیە پێویســتە
ڕۆڵێكی كاریگەرمان هەبێت ،لەبەرئەوە ئێمە
كاندیدی بەهێزمان هەبوو بۆ سەرۆك كۆمار
و دكتۆر فوئاد و ئەو تیمە بەهێزەی كە لەوێ

*تۆ چۆن دابەشكردنەكانی دەسەاڵت
دەبینیــت لە نێــوان ســەرۆك كۆمار
و ســەرۆك وەزیــران و پەرلەمانــدا؟
ئــەو دابەشــكردنە هەڕەشــەیەكە بۆ
كورســییەكانی كــورد؟ هەرچەنــدە
ســەرۆك كۆمار دراوە بەكوردەكان تۆ
باوەڕت وایە بەو كارە بەشی زۆرینەی
كوردەكان دەڕوات؟
بافــڵ تاڵەبانی :هیچ گومانێكــم نییە كە

دكتۆر بەرهەم ســاڵح باشــترین كاندید بووە
بۆ ســەرۆكایەتی ،من وەك ئەوەی دەیڵێیت
نایبینــم ،ئێمە تیمێكی زۆر باشــمان هەیە لە
بەغداد ،ســەرۆكی پەرلەمان كەسێكی باشە و

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

هەروەها ســەرۆك كۆماریش كەســێكی باشە
و ســەرۆك وەزیرانیــش كەســێكی بەڕێزە و
ناســراوە بۆ هەموو عێراقیەكان ،بۆیە باوەڕم
وایــە ئەو تیمە پێكەوە دەتوانن كارێكی باش
بكــەن بەیەكەوە بۆ عێراق ،وەك كوردێك و
لە الیەنگرییــەوە دەڵێم كە كوردەكان بونیان
لــە بەغــداد گەورەییــە و ئەگەر كــوردەكان
ڕیزەكانیــان یەكخســتەوە لەنێوخۆیاندا ئەوە
لــە بەغــداد كاریگەریی باشــمان دەبێت لەو
بڕیارانەی لــە الیەن حكومەتــی فیدراڵییەوە
دەردەكرێت.
*لەگــەڵ هەمــوو ڕێزێــك بــۆ دكتۆر
بەرهەم ســاڵح ،ئەگــەر پێت وایە ئەو
كەســایەتییەكی زۆر باش و گونجاوە
بۆ ئەو پۆســتە بۆچی لە سەرەتاوە بۆ
ئەو جیاوازیی بیروڕا هەبوو لەسەر ئەو
كاندیدە لە نێــوان پارتی دیموكراتی
كوردســتان و یەكێتــی نیشــتمانی
كوردستان؟
بافڵ تاڵەبانی :وابزانم من ئەوەم باسكرد

ئــەوەی ڕوویــدا زۆر ئاســایی بوو لــە نێوان
الیەنە سیاســیەكاندا ،ئاســاییە ئەو جیاوازیانە
هەبێــت هەمومان بینیمان كە بەڕێز بەرهەم
ســاڵح باشــترین كاندیدبوو بۆ ســەرۆكایەتی
كۆمار بــەاڵم پارتــی دیموكراتی كوردســتان
بیرۆكەیەكی جیاوازتری هەبوو.
*كێشــەكانی نێــوان ئــەو دوو پارتە
بــۆ ســەردەمێكی دوور دەگەڕێتەوە،
دەتوانیــن بڵێــن ئــەو ناخۆشــیانە
چەند ساڵە ئێســتا كۆتاییان هاتووە؟
چونكــە پڕوپاگەنــدە باڵودەکەنــەوە
ئــەو ناخۆشــیانە كۆتایــی نەهاتــوە
ئەوەش لە ڕیفراندۆمدا دەركەوتەوە،
ئەو جۆرە ناخۆشــییانە ئاسایی نییە،
باوەڕت وایە ئەوە ناخۆشییەكی قوڵە
لە نێوان هەر دو الدا؟

بافــڵ تاڵەبانی :باوەڕم وایە ئاســاییە كە
حیزبــی جیــاواز بیروبۆچــون و ئەجێنــدای
جیاوازی هەبێت ،بابەتە بنەڕەتییەكە ئەوەیە
ئێمــە دەتوانیــن ســەڕەڕای بیروبۆچوونــە
جیــاوازەكان و بەخســتنە الوەی كێشــەكان
پێكــەوە كار بكەیــن بــۆ بەرژەوەندیــی
میللەتەكەمــان لە كوردســتان یەكــەم جار و
دواتریــش لەعێــراق .بــە ڕاســتیش ئێمە و
ئەوان ئەگــەر لە مێژوو وردببیتەوە دەبینیت
كە كوردســتان ســەقامگیری و پێشــكەوتنی
بەخۆیــەوە بینیــوە كاتێــك ئــەو دو حزبــە
پێكەوە كاریانكرد لــە پێناو بەرژەوەندییەكی
هاوبەشــدا ،كێشــەكانی نێوانیشان بەو ئاستە
قــوڵ نییــە و هیچ هەڕەشــەیەكی بۆ ســەر
كوردەكان نییە ،من زۆر گەشبینم.
*بەڕێــز تاڵەبانــی تــۆ هەمیشــە وا
دەڵێیت ،بەاڵم هەندێك لە كوردەكان
و سەركردەكان و لەنێویشیاندا بەڕێز
مەســعود بارزانی پێیــان وایە كە تۆ
بۆچوونێكــی تــرت هەبوو لــە بارەی
ڕیفراندۆمــەوە ،ئــەو گەشــبینییە بە
هیچ شــوێنێكی نەگەیانــدون ،تۆ بۆ
ئەوە دەڵێیت چی؟
بافڵ تاڵەبانی :لە الی خۆمەوە ئەو وەاڵمە

دەدەمــەوە كە ســەركردەكانی كورد هەموو
شــتێكیان بــۆ بەرژەوەندیــی میللەتەكەیــان
كــردوە ،بــەاڵم لە گــەڵ ئــەوە ڕووداوەكان
نمونەیی نەبوون ،بەاڵم لە گەڵ ئەوەشدا كوا
ئەو شــارە نمونەییە لە كوێ شــتی نمونەیی
هەیــە؟ ئەگەر ســەیری ئەو هەمــوو خوێنە
بكەیــت كــە كــوردەكان بە درێژایــی مێژوو
ڕشــتویانە بــۆ ڕزگاركردنی كوردســتان دژی
داعــش و قاعیدە ئەگەر لــە چوارچێوەیەكی
گەورەتــرەوە ســەیری بابەتــەكان بكرێــت
دەبیندرێت كە ئەوەی سەركردەی كوردەكان
كردویانە بەو خراپییە نییە كە باس دەكرێت،
بەڵكو بە پێچەوانەوە ئەگەر سەیری هەندێك

لــەو چاكســازییانە بكرێت كە لــەم دواییەدا
كراون لــە الیەن نێچیرڤــان بارزانی و قوباد
تاڵەبانــی كە لە ئێســتادا دەســتیان پێكردوە
لەوانــە ڕووبەڕووبونــەوەی گەندەڵــی ،بۆیە
بــاوەڕم وایە ئێمە هەنگاوی گــەورە دەنێین
بۆ پێشەوە.
*بــەڕای تــۆ لــە ڕیفراندۆمــدا چــی
هەڵەیەك كراوە بۆچی ئەو ئەنجامەی
بەدەســت نەهێنــاوە كــە ئێــوە
چاوەڕێتــان دەكرد لــە ڕووی ناوچەیی
و نێودەوڵەتــی و ناوخۆیــی لەگــەڵ
بەغداد و لە ناوخۆیی كوردســتانیش
چی ڕوویدا؟
بافــڵ تاڵەبانــی :ڕیفراندۆم كاتی باشــی

پێویســتە و مافــی كوردەكانە كــە ڕیفراندۆم
ئەنجــام بدەن ،بەاڵم مــن دەتگەڕێنمەوە بۆ
باســی كات ،ئایــا كاتەكــەی گونجــاو بوو بۆ
ئەنجامدانــی ڕیفراندۆم؟ ئایــا كاتی ئەوەبوو
ئــەوە بكەیــن؟ ئایــا كــورد وەك پێویســت
یەكگرتوو بوو؟چەندین پرســیار هەیە دەبێت
ســەركردەكانی كــورد لــە خۆیــان بكەن من
باوەڕیشــم وایــە ئــەم كارەشــیان كــردوە،
كاتێك ڕیفرانــدۆم تەواو بوە ،مافی من نییە
لــە بەرژەوەندیــی خۆمدا باســی بكــەم بەو
شــێوەیەی كە دەمەوێت ،یەكێتی نیشــتمانی
كوردســتان و پارتــی دیموكراتی كوردســتان
و بزووتنــەوەی گۆڕانیــش كــە پارتێكی ترە
لە كوردســتان بەشــداربوون لە ڕیفراندۆمدا،
هەمووان بەشداربوون لەو بڕیارە هەڵەیەدا،
گرنــگ ئەوەیە لە ئێســتادا متمتانەی خەڵكی
كوردستان و بەغداد و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
بەدەســتبهێنینەوە ،پێویســتە بەرەو پێشەوە
بڕۆیــن و هەنگاوێكی تــر بنێین ،داواكارم لە
گشــت ئەوانەی ئەم بەرنامەیــە دەبینین كە
واز لەوە بهێنن هەمیشە بۆ دواوە بگەڕێنەوە
با پێكەوە هەنگاو بنێین بۆ پێشــەوە ،دەبێت
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ئەنجامدانی ڕیفراندۆم
بیروڕای و داخوازیی هەموو
كوردەكان بوو ،بۆیە كاتێك
بەپڕۆسەی ڕیفرامدۆمدا
ڕۆیشتین بۆمان دەركەوت
كە زۆرینەی واڵتان ڕاستتر
بڵێم هەموو جیهان دژی ئەو
ڕیفراندۆمە بوون،

كاربكەین بۆ كوردستان و بیكەینە ژینگەیەكی
كــراوە لــە ڕووی ئابورییــەوە هەروەهــا
عێراقیش ،با بەرەو پێشــەوە بچین لە ڕووی
ئاســایش و واڵت بەرەو باش بوون دەچێت،
بەهۆی چەند چانس و سەركردەیەكی دڵسۆز
لە الیەنی ئابووریش بەرەو باشبوون دەچێت.
*بەاڵم لە گەڵ هــەر هەنگاوێكدا بۆ
پێشــەوە دەبێت بشــزانین چیتان لە
دەســتچوە ،واتە دەرس لە هەڵەكانی
ڕابــردوو وەربگرین ،هەندێك دەڵێن
بــۆ نمونــە كەركــوك لــە نەخشــەی
كوردســتان هاتۆتە دەرەوە ،هەندێك
دەڵێــن بــە هــۆی ناردنــە دەرەوەی
نــەوت بۆ توركیا لە ڕێــگای بەندەری
جەیهانەوە ڕوون نییە ،تۆ چی دەڵێیت
سەبارەت بەو لە دەستچوونانە و ئەو
كەسانەی ئەوە دەڵێن؟
بافــڵ تاڵەبانی :ئــەوەی دوای ڕیفراندۆم

ڕوویــدا ڕوونــە ،هەمــووان گەواهــی ئەوە
دەدەن ،كــە ئێمــە دەســتوورمان هەیــە،
بۆیــە دەبێــت ســەیری دەســتوور بكەین و
بەپێی دەســتوور كێشــەكان چارەسەربكەین
و هەنگاوێــك بنێیــن بۆ پێشــەوە ،كەركوك
بابەتێكــی ئاڵــۆزە و نكۆڵــی لێناكرێــت،
كەســایەتییەك (دەست بۆ وێنەی مام جەالل
ڕادەكێشــێت) هەبوو كە زۆر لە من زیرەكتر
بــوو ،دەیگــوت (بابەتــی كەركــوك وەك
نەشــتەرگەری مێشــك وایە) منیش دەڵێم بە
تەواوەتــی وایــە ،خەڵكی كەركــوك دەزانن
چی لــە بەرژەوەندیــی كەركوكدایــە ،كورد
و توركمــان و ســوننە و شــیعە هەموویــان
بەرژەوەنــدی خۆیان دەزانن ،جارێكی تریش
دەیڵێمــەوە خەڵكــی كەركوك خۆیان باشــتر
بەرژەوەندی خۆیان دەزانن ،دەبێت ئەمجارە
شتێكی جیاواز تاقیبكەینەوە.
*بۆچوونــی تــۆ چییــە ســەبارەت بە
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ئەزموونــی كــوردەكان لــە ســوریا،
ئێســتا دۆناڵــد ترەمــپ بڕیاریــداوە
بەكشــاندنەوەی هێزەكانی لە سوریا،
كەســانێكی زۆر وا سەیری ئەو بابەتە
دەكــەن كە ئــەو بڕیــارەی ئەمەریكا
گۆڕانــكاری بیروڕایــە ســەبارەت بــە
كــوردەكان و ئــەو ئەزموونەی لەوێ
هەیانە ،باوەڕت وایە ئەم كارە لە گەڵ
كوردەكانی عێراقیشــدا ڕوو دەدات لە
داهاتوودا ،تۆ ســەبارەت بەو كارانەی
كوردەكانی سوریا چی دەڵێیت؟
بافڵ تاڵەبانی :وەك بیروڕای تایبەتی خۆم

دەڵێم بوونی ئەمەریكا لە سوریا پێویستە ،تا
ئێســتا ئەمەریكا لە ســوریا كاری زۆر باشــی
كــردووە ،زۆر سوپاســی ئەمەریكا دەكەم بۆ
یارمەتییەكانی بۆ كوردەكانی سوریا ،هەروەها
سوپاســی تایبەتیشــم بــۆ برێــت مەكگۆرك
نێــردەی تایبەتــی ســەرۆكی ئەمەریــكا بــۆ
كارەكانی لە سوریا ،دوو دڵی دام دەگرێت لە
هەواڵی چونە دەرەوەی ســوپای ئەمەریكا لە
سوریا ،بەاڵم زۆر مەترسیش دام ناگرێت بەم
هەواڵە ،ئــەوەش پەیوەندی بە چەند بابەت
و گفتوگۆیەكەوە هەیە ،پێویستە زیاتر لەگەڵ
هاوپەیمانەكەمــان (ئەمەریــكا) هەماهەنگی
بكەیــن بۆ ئــەوەی بزانین چــی ڕوودەدات
لــە دوای كشــانەوەكەیان و دواتریش لەوە
تێبگەین بەشــێوەیكی ڕوونتــر تا بزانین چی
ڕوودەدات ،وابزانــم ناتوانــم لــەوە زیاتر و
ڕوونتر وەاڵمی پرسیارەكەت بدەمەوە.
*پێویســتە لــە ڕووی سیاســی و
ســتراتیژییەوە ســەیری ئــەو واڵتــە
بكرێــت ،لەژێــر مافی ڤیتــۆ و بەندی
پێنجــی پەیماننامــەی نەتــەوە
یەكگرتووەكان هاوبەشی ڕاستەقینە
هەیــە لە نێوان توركیــا و ئەمەریكا،
بەاڵم هاوبەشــییەكی لەو شێوەیە لە
نێوان ئەمەریكا و پێشمەرگەدا نییە،

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

بۆ نمونــە تەنها ئەوە نەبێت پێكەوە
دژی تیرۆرســتانی داعش شەڕ دەكەن،
دەڵێن تیرۆریســتانی داعش بەرەو لە
ناوچون دەچێت بۆچی باوەڕ دەكەن كە
ئەمەریكا لەســەر ئەو ڕێكکەوتنانەی
بەردەوام دەبێت لە گەڵ پێشــمەرگە
و كــوردەكان یان هــەر پارتێكی تری
كــورد لــە داهاتــودا چــی دوژمنێكی
هاوبەش پێكــەوە بە هەمان ڕۆحیەت
دەتانهێڵێتەوە؟
بافــڵ تاڵەبانی :باوەڕم وایــە پەیوەندیی

نێوان كورد و ئەمەریكا قوڵترە لە پەیوەندیی
تەنهــا شــەڕێك دژی داعش ،ڕاســتە داعش
لــە عێــراق كەمــی كــردوە ،بــەاڵم كۆتایی
نەهاتــوە ،دەكرێــت بــە تاكتیكــی جیاوازتر
سەرهەڵبدەنەوە ،تا ئێستا ژمارەیەكی زۆر لە
چەكدارانی داعش لە ســوریا ماون ،دەكرێت
زۆر زووبێــت بۆ گوتنــی كۆتاییهاتنی جەنگی
دژی داعــش لــە ســوریا ،مــن دەڵێــم با لە
نزیكترەوە ســەیری ئەم بابەتە بكەین ،وەك
كات و ئەنجام و بەرژەوەندییەكان ،سەبارەت
بــە كوردەكانی ســوریا بێگومان زۆر نیگەران
دەبم ،بەاڵم ناكرێت بارودۆخەكەش پشتگوێ
بخرێــت تاكو جارێكی تر داعش نەگەڕێتەوە،
بۆیــە ئەو كارەی ئەمەریكا لە چەند هەفتەی
داهاتــوودا دەیــكات گرنگە كــە بزانێت چی
دەكات.
*ئەی تــۆ وەك ســەركردەیەكی كورد
لە عێراق چــی دەڵێیت ســەبارەت بە
لەشكركێشــییەكانی توركیــا بــەرەو
مەنبج لە سوریا ،ئایا كاریگەری دەبێت
لەســەر كوردەكانی سوریا و تەنانەت
لەوەدەچێت كوردەكانی عێراقیش؟
بافڵ تاڵەبانی :زۆر زووە باس لەو بابەتە

بكرێــت ،ئــەم ناوچەیەی ئێمــە تێیدا دەژین
ناوچەیەكــی ئاڵــۆزە ،ئاســاییە هــەر واڵتێك
پارێــزگاری لە واڵتەكەی بكات بۆ پاراســتنی

بەرژەوەندی میللەتەكــەی خۆی ،ئامۆژگاری
هەمــوان دەكەم كە پشــوودرێژبن و هەوڵی
گفتوگۆكــردن بدەن ،كەس نایەوێت خۆی لە
بارودۆخێكی نەخوازراو بدۆزێتەوە.
*قســەكەی وەك خــۆی دەڵێمــەوە،
ســەرۆكی فەرەنسا ئیمانوێل ماكرۆن
دوای بڕیارەكــەی دۆناڵــد ترامــپ
وتــی «ئێمــە وەك ئەورووپییــەكان
ناتوانین هاوبەشــەكەمان كوردەكان
بەجێبهێڵیــن لــە ســوریا لــە
ڕووبەڕووبونەوەی توركیا» ،تۆ باوەڕت
وایە كە چارەسەری تر لە الی واڵتانی تر
هەبێت ئەگەر ئەمەریكا دەســتی كرد
بە كشــانەوە؟ وەك دەوترێت دووبارە
كێشــانەوەی نەخشەی كوردەكان لەو
ناوچەیە ،باوەڕدەكەن ئەوەی بەســەر
شــەڕڤانانی كــورد دێــت لە ســوریا
بەسەر پێشــمەرگەش لە عێراق دێت
لە ڕەوشێكی تردا؟
بافــڵ تاڵەبانــی :زۆر مەمنونی

تێدایــە لە ڕووی مەزهەبی و ســەركردایەتی
جیاوازی هەیە ،دراوسێكانمان هاوپەیمانمانن
بگــرە هاوپەیمانە دوورەكانیشــمان هەریەك
لێكدانەوەیەكــی هەیــە ســەبارەت بە عێراق
تەنانەت بەرژەوەندی خۆشــیان هەیە ،بەاڵم
هیــوادارم ئــەو كارانەیان بەشــێوەیەكی باش
بــڕوات بە گفتوگۆ و دیپلۆماســی كێشــەكان
چارەسەر بكەن.
*بەڕێــز تاڵەبانــی وەاڵمەكانــت زۆر
دیبلۆماســین ،چاوەڕێ دەكەم وەاڵمی
پرســیارەكانی ترم كەمتر دیبلۆماسی
بێت؟
بافڵ تاڵەبانی :ســوپاس بۆ ئەو وتەیەت،

زۆربەی جار ڕەخنەی ئەوەم لێدەگرن كە من
لە دیپلۆماسیەت نازانم سوپاس بۆ تۆ.
*ئــەوەش خــۆی دیپلۆماســی بــوو،
ڕێككەوتنــی واشــنتۆن كــە پێش 20
ســاڵ ئیمزاكراوە چی شــتێك دەبێتە
گرەنتی كە جارێكی تر شەڕی ناوخۆیی

هاوپەیمانەكانــی كــورد ســەرۆك
ماكرۆنیــن ،چەندیــن وتەی گرنگ
و باشی باڵوكردووەتەوە سەبارەت
بــەوەی ئەوروپییــەكان جێــگای
ئەمەریكییەكان دەگرنەوە لە سوریا،
گومانم لەوەدا نییە ،بەاڵم من هیچ
زانیاریەكــم نییە لەو بارەیەوە پێت
بڵێم.
*پێویســتە لێــت یپرســم
سەبارەت بە خۆپیشاندانەكانی
باشــووری عێراق ،بە تایبەتی
لە بارەی ڕۆڵی واڵتانی دەرەوە
بــە تایبەتیش لە بەســرە تۆ
بۆچوونت چییە؟
بافڵ تاڵەبانی :باوەڕم وایە عێراق

واڵتێكی ئاڵۆزە و چەندین بیروڕای
بافڵ تاڵەبانی
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لــە نێــوان ئــەو دو حزبــە كوردییــە
هەڵناگیرسێتەوە؟
بافڵ تاڵەبانی :من جەخت دەكەمەوە كە

جارێكی تر ئــەم ڕووداوە لە نێو كوردەكاندا
ڕووناداتەوە.
*بەپێی چ بنەمایەك؟
بافــڵ تاڵەبانی :لەبەر ئەوەی كێشــەكان

ئەوەنــدە قوڵ نین ،دەكرێت وتەیەكی خۆت
بڵێمەوە ،كە دەتوت دەبێت وانە لە ڕابردوو
وەربگیرێــت ،بەڕاســتی وانەمان لــە مێژوو
وەرگرتوە ،برا كوردەكان جارێكی تر یەكتری
ناكوژنەوە كێشــەكان لەســەر مێز چارەســەر
دەكەن.
*دەتوانرێــت بوترێــت كــە هەنگاوی
گونجــاو هەیــە بــۆ ئــەوەی بــەرەو
پێكهێنانــی دەوڵەتێكــی خۆتــان
هەنگاوبنێــن لە داهاتــوو و لە دوای
ڕیفراندۆمی  25سێپتەمبەر؟
بافڵ تاڵەبانی :خەونــی هەموو كوردێك

هەبوونی واڵتێكی خۆیەتی ،بەاڵم لە ئێستادا
زیاتر سەرقاڵی چارەسەركردنی كێشەكانمانین،
ئێمە ئێستا لە قەیرانی ئابووریداین ،هەردوو
حكومــەت لــە هەرێــم و ناوەنــد دروســت
نەبــوون چەنــدان پێشــهات هەیــە بۆیە لە
ئێســتادا هەمــوان ســەرقاڵی ئــەو كارانەن،
پێویســتە جەخت بكەینەوە لەسەر ئەوەی كە
هەمانە ئێســتا و ئەوانــی تر بۆ كاتی گونجاو
وازلێبهێنین.

بافــڵ تاڵەبانــی :نازانــم چــۆن وەاڵم
بدەمــەوە ،چونكــە نازانــم مەبەســتت چ
گوتارێكــە ،تــۆ چی وتارێــك دەڵێیت؟ بەاڵم
لــە ڕووی كەســایەتی خۆمەوە ئــەوە ڕوون
دەكەمــەوە ئــەو قەیرانە قەیرانێكــی ئاڵۆزە
لە كوردســتان ،زۆرینەی پەیوەندی بە نرخی
نەوتــەوەوە هەیە ،هەندێكیشــی پەیوەندیی
بــە پەیوەندیەكانمانەوە هەیە لە گەڵ بەغداد
یاخــود بازرگانــی لــە گــەڵ دراوســێكانمان
هەروەهــا تواناكانــی حكومەتــی هەرێــم و
باشــتركردنی كارەكانــی هــەردوو حیزبــە
گەورەكەی كوردستان ،پێویستە پشتبەستن بە
نەوت كەم بكرێتــەوە ،چونكە ئێمە واڵتێكی
سەربەخۆین كە چەندین مادەی خاومان هەیە
دەتوانرێت ســودی لێوەربگیرێــت ،چەندین
كــەرت هەیــە دەكرێــت فــراوان بكرێــت،
كوردســتان لەڕووی كشتوكاڵەوە دەوڵەمەندە
و دەكرێــت ســودی لێوەربگیرێت ،پێویســتە
لێپرســراوێتی ئەوە هەڵبگرین كە دەی كەین
و دادپــەروەری لە كارەكانی خۆمان بكەین و
لێپرسینەوە لە خۆمان بكەین و ئەوەی كەباش
بێــت و لــە دەســتمان بێت بــۆ میللەتەكەی
خۆمانی بكەین.

پرۆفایل
بافڵ تاڵەبانی
 (بافــڵ جــەالل حیســامەدین) بافڵتاڵەبانی
کوڕە گەورەی مام جەالل،ە لێپرسراوى دەزگاى دژە تیرۆرە.زمانەکانــى عەرەبــى ئینگلیــزى وکوردى دەزانێت.
 ئێســتا یەکێکــە لــە کارەکتــەرەسەرەکییەکانى هەرێمى کوردستان و
عێراق.

*ئێوە لــە چەنــدان بۆنــە و گوتاردا
ســەبارەت بــە قەیرانــی دارایــی لە
كوردســتان دواون ،مەبەســتان لــەو
گوتارانــە كێ بوو؟ ئەگــەر بۆ ئێرانی
دراوسێتانە هەرچەندە پەیوەندییەكی
باشــتان لەگەڵیــدا ڕاگرتــووە ،بەاڵم
ئەگەر مەبەستان دراوسێكەتان نەبوە
ئەوە لەو گوتارانەتان مەبەستتان كێ
بووە؟
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یونادم کەننا
سکرتێرى گشتیى بزووتنەوەى دیموکراتى ئاشوورى
دیداری :کوردستان دیپلۆماتیک

لە پێنج کورسى مەسیحییەکان پارتى چوار کورسى بە دەنگى
ئاسایش و پۆلیس بۆخۆى دەبات

هەرێمــى کوردســتان ،هەمەجــۆر و هەمەڕەنگــى پێکهاتــە و نەتەتــەوە
لەخۆدەگرێــت ،بــە پێــى قەبــارە و هێــز ،هــەر پێکهاتەیــەک و حیزبێــک
مــاف و ئەرکــى لــەم هەرێمــەدا هەیــە ،بێگومــان کەمینەکانیــش لــە
هەرێمــى کوردســتان ڕۆڵ و پێگــەى خۆیــان هەیــە ،کــۆى گشــتیى ئــەو
کورســییانەى کــە بــۆ کەمینــەکان تەرخــان کــراوە دەگاتــە  11کورســى
لــە پەرلەمانــى کوردســتان ،لــە بــارەى بزووتنــەوەى دیموکراتــى ئاشــوورى
گفتوگــۆ دەکەیــن لەگــەڵ یونــادم یوســف کەننــا ،ســکرتێرى بزوتنــەوەى
گشــتى دیموکراتــى ئاشــورى.
*ئێــوە حیزبــى واقیعــى و
ڕاســتەقینەى سەردەمى شاخ بوون
تا چەنــد توانیوتانە نوێنەرایەتیى
هەرێمــى
ئاشــوورییەکانى
کوردســتان بکەن؟ تا چ ئاستێک لە
نوێنەرایەتیکردنى ئێوە ڕازین؟
یونادم کەننا :لە سەرەتادا ئێمە دڵخۆشین بە
هاوبەشــیمان لە ڕۆژانى ســەخت کە لەگەڵ
هەموو الیەنە سیاسییەکانى کوردستان پێکەوە
بوویــن ،لە خەبات دژى ڕژێمــى دیکتاتۆرى
پێشــوو ،هەروەهــا هاوبــەش بوویــن لــە
دامەزراندنى پڕۆســەى هەرێمى کوردســتان،
ڕۆژى  1992/4/8ئیمزامان لەسەر ئەو یاسایەى
پەرلەمــان کرد بــە تەرخانکردنــى ( )5پێنج
کورســى لــە پەرلەمانى کوردســتان بۆ کەمە
نەتەوایەتى ئاشورى بە هەموو تایەفەکانیەوە،
ئەمە بەڵگەیە بۆئەوەى ئێمە دەمانویست ئەم
پڕۆســەیە دابمەزرێت و هەڵبژاردن بکرێت،
حــەوت الیەنــى کوردســتانى ڕەزامەندییــان
پیشــان دا ئەو پێنج کورســییە بۆ ئێمە دابین
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بکرێت و لە پەرلەمانى کوردســتان بەشــدار
بین وەکو کۆتا ،ســەرەتا پەیوەندیمان لەگەڵ
هیز و الیەنە سیاسییەکان زۆر باش بوو .بەاڵم
ئێستا پەیوەندییەکە پێچەوانە بۆتەوە ،ئەگەر
بەگشــتى قســە بکەم بەداخەوە ناتوانم بڵێم
لەبەر هەندێک هۆکارى سیاســى و گەندەڵى
و تااڵنکارى ئێســتا بەرەوپێشــەوە دەڕۆین،
و دۆخى هەرێمى کوردســتان بەرەو باشــتر
دەڕوات بێگومان ناڕوونە ،ســەرەڕاى ئەوەى
پــارە و داهــات زۆر بــوە ،بــەاڵم هەڵەکان
زیاتــر بــوون ،میللەتــى ئێمــە زۆر ناڕازییە
لــەو سیاســەتەى ئێســتا پەیــڕە و دەکرێت،
بۆنمونە ئەو پێنج کورسییەى بۆ ئاشورییەکان
تەرخانکراوە چوار کورســیی برادەرانى پارتى
بۆ خۆى دەبات ،بە دەنگىنایاسایى و دەنگى
ئاســاییش ،پۆلیس ،چوار کورسى بۆ پارتییە،
تەنها یەک کورسیى ماوە لەو پێنج کورسییەى
کە بۆ ئێمە دابین کراوە.
* پارتــى دیموکراتــى کوردســتان
ئەمە بۆ دەکات؟

یونــادم کەننــا :نازانم ،ئەم سیاســەتە
لەگــەڵ بیروبۆچوونــى دیموکراســیدا و
هاوبەشــى نیشــتیمانى و نیشــتیمانپەروەرى
هەرگیز ناگونجێت ،پارتى بەوجۆرە سیاسەت
دەکات یــان دەبێت بڵێیــت بەڵی بۆ هەموو
شــتێک ،یان دەبێت تۆ نەمێنێیت ،نازانم بۆ؟
دەبێــت لە پارتى بپرســن ،پارتــى دەیەوێت
هەمــوو کاتێــک بــۆ هەمــوو شــتێک بڵێین
بەڵــێ ،هەمــوو کات ناکرێــت بڵێیــن بەڵێ،
هەندێکجــار هەیــە ڕاســتە و هەندێک جار
ناڕاســتە ،ئێمەیــش مافــى ئەوەمــان هەیــە
بۆچوونى خۆمان هەبێت و دەریببڕین ،دواتر
شتێکى تر هەیە کە ئەمەوێت ئاماژەى پێبدەم
بەتایبــەت لە دهۆک ،زۆر بابەتى زیادەڕۆیى
هەیە ،ماوەیەکى درێژە داوا دەکەین کە ئەو
زیادەڕۆییانــە لــەو گوندانــە نەمێنێت ،بەاڵم
النەبراوە ،بزوتنەوەى دیموکراتى ئاشورى بە
ڕاستەکان دەڵێت ڕاست و بەهەڵەکان دەڵێت
هەڵــە ئێمە ڕۆڵێکى بەهێزمان هەبوو ســاڵى
1994تا  1998بۆ ئاشــتبوونەوەى ئەو ئاگرەى
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لــە ناو کورد دا هەبوو کە شــەڕى ناوخۆیی
لێ پەیدا بوو ،نێوەندگیریمان کردوە لەنێوان
کێشــە و ئاریشــەکانى پارتــى و یەکێتــى
بەمەبەستى چارەسەرکردن ،هەڵوێستەکانمان
لــە بەغــداد و دونیــا هەمیشــە پشــتیوانى
بــووە لە کورد و پاراســتى یەکڕیزى نەتەوە
و پێکهاتەکانــى کوردســتان ،بەاڵم بەداخەوە
ئێستا ناڕاســتیەک و نادادییەک هەیە بەوەى
دەگوترێت بزووتنەوەى دیموکراتى ئاشوورى
نادۆســتە ،ئەم بیرکردنەوەیە زۆر ناڕاستە و
دوورە لە ڕاستییەوە.
*بۆچى ئــەو پێشــبینییە بۆ ئێوە
دەکرێت؟
یونادم کەننا :چونکە ئێمە هەڵوێســتى
ڕاســتمان هەبووە و بە ناحەقییەکان دەڵێین
نــا و ملکەچى نابیــن ،موجامەلــەى خەڵک
ناکەیــن ،لەبەر ئەو خەڵکانــە لە ئێمە ڕازی
نیین ،دەبێت قســەى ڕاست و حەق نەڵێین
ئــەو کاتــە خەڵک لــە ئێمــە ڕازى دەبێت،
ڕاستگۆیمان بۆتە گرفت.
* چەندین دیدارمان کردوە لە سەر
پێکهاتە و کەمینەکان ،بەشــێکى
زۆر لــە فراکســیۆنەکان گلەیــى
ئەوەیــان هەیە لەو کورســییانەى
کە بــۆ کەمینــەکان تەرخانکراوە،
تەنانــەت نوێنــەرى ئێوەیــش
لەگەڵ بەشــێک لــە فراکســیۆنە
کوردســتانییەکان هاودەنگــن،
بەتایبــەت پەنجــە بــۆ پارتــى
دیموکراتى کوردستان ڕادەکێشن،
بــەوەى کەمینەکان ،نوێنەرایەتیى
واقیعــى کەمینەکانیــان ناکــەن
ئەو گرفتە چۆنە و چۆن چارەســەر
دەکرێت؟
یونــادم کەننــا :ئێمــە دوو مانــگ بەر

لــە هەڵبــژاردن زۆر هەوڵمان دا کورســیى
کەمیینــەکان بــە دەنگى خۆمــان بێت ،نەک
کورســى کۆتاى بۆ دیاریبکرێت ،بەو مانایەى
هەڵبژاردنێکــى شــەفاف بکرێــت ،میللەتــى
خۆمــان دەنــگ بــدات و نوێنــەرى خــۆى
هەڵبژێرێت ،وەکوو چۆن لە ئێران و ئەردەن
و زۆر شــوێن لــە دونیادا کورســیى کۆتاکان
بەوجۆرەیــە ڕێگــە بدەیــت خەڵکەکە خۆى
نوێنەرى خۆى هەڵبژێرێت.
*واتــا بە شــێوەى کورســیى کۆتا
نەبێــت؟ ئــەم هەوڵــەى ئێــوە
بەکوێ گەیشــت یان هێز و الیەنە
سیاســییەکان تا چەند هاوڕابوون
لەگەڵ بیر و بۆچوونەکانى ئێوە؟
یونادم کەننا :برادەرانى پارتى بەتایبەت
و برادەرانــى یەکێتــى زۆر ئیجابــى نەبوون
لەگــەڵ بۆچوونەکانمان کە یاســاى کورســى
کەمینــەکان هەموار بکرێتــەوە ،بەو مانایەى
فایلێکى تایبەت هەبێت بۆ کریستیانەکان کە
بەربژێرى خۆیان هەڵبژێرن ،لە ســاڵى 1992
چــوار کورســیى تایبەت بوو بــە ئێمە ،یەک
کورسیى بۆ پارتى بوو ،بەاڵم ئێستا پێچەوانەوە
بۆتەوە چوار کورسى بۆ پارتییە و یەک کورسى
بۆ ئێمەیە ،میللەتى مەســیحى و ئاشورییەکان
نوێنەرى خۆیــان هەڵنەبژاردوە ،ئاســاییش و
پۆلیسى ،پارتى دیموکراتى کوردستان نوێنەرى
ئێمەیان هەڵبژاردوە.
* لــە مــاوەى ڕابــردوودا باس لــەوە دەکرا
هەوڵێک هەیــە بە کەمکردنەوەى کورســیى
کەمیینەکان ،پڕۆژەیەکیان لە ســەر کورســیى
کۆتاکانى پەرلەمان وەکو پێکهاتەى (تورکمان،
کریســتیانەکان ،ئاشــوور ،ئەرمەنییــەکان)
پێشکەشى دەزگایەک بۆ توێژیینەوە کرد ،ئەم
هەوڵە لە الیەن کێوە بوو؟ یان لە بەرژەوەندیى
چ الیەنێکــدا بــوو؟ تــا چەند مەبەســت لێى
پەراوێزخستنى ڕۆڵى پێکهاتەى کوردستانە؟

“

پارتى دەیەوێت هەموو
کاتێک بۆ هەموو شتێک
بڵێین بەڵێ ،هەموو کات
ناکرێت بڵێین بەڵێ،
هەندێکجار هەیە ڕاستە و
هەندێک جار ناڕاستە
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یونــادم کەننا :ســەرەتا دەتوانــم بڵێم ،ئەمە
زوڵمێکــە دووبارە دەکرێتەوە لە ســەر کەمە
نەتەوەییەکان ،هۆکارەکەى ئەوەیە برادەرانى
پارتــى هەمیشــە نوێنەریــان هەیــە لــە ناو
تورکمــان و ئاشــوورییەکان و کلدانییــەکان،
برادەرانى گۆڕان ئەو پێشــنیارەیان هەبوو کە
دەنگى هاواڵتییان لە بەرژەوەندیى الیەنێکى
تر بە کار نەهێنرێت ،بۆیە ئەو پێشــنیارەیان
کــرد کــە گوایە بــە کەمکردنەوەى کورســى
کۆتــاکان ئــەو دەســتێوەردانانەى الیەکان بۆ
کەمینــەکان کەمتر دەبێتــەوە ،بێگومان ئەمە
چارەسەر نییە ،بەڵکو ئەم گرفتە بە پێى یاسا
دەبێت چارەسەر بکرێت کە فایلێکى تایبەتیان
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هەبێــت و نوێنەرى خۆیــان هەڵببژێرێن ئەو
کاتــە بڕیــار و هەڵوێســتى خۆى ســەربەخۆ
دەبێت بە پێى بەرژەوەندیى میللەتەکەى.
*ئــەو هەوڵــە تەنهــا لــە الى
پارتــى دیموکراتــى کوردســتان و
بزووتنــەوەى گــۆڕان بــوو یاخود
الیەنێکى تریش هەبوو؟
یونادم کەننــا :ســەرەتا کەمکردنەوەى
کورســى کەمینــە نەتەوایەتییــەکان لەالیــەن
گۆڕانــەوە پێشــنیار کــرا ،لەوانەیــە یەکێتى
لەگەڵیانــدا بووبێــت ،گۆڕان یەکــەم حیزب
بوو ئەو پێشــنیارەى پێشــکەش کــرد ،بەاڵم
ئــەو هەوڵە بە ئەنجام نەگەیشــت ،دووبارە

دەڵێیــن دەبێت ئەو یاســایە گۆڕانکارى تێدا
بکرێــت و هەمواربکرێتــەوە ،وەک چۆن لە
ســاڵى  1992میللەتى کلدان و ئاشوورییەکان
لە نێــوان خۆیاندا هەڵبژاردنییــان ئەنجام دا
پێویســتە ئێســتاش بەوجۆرە بێت ،ئەو کاتە
هەر کەســێک هەڵبژێرن بــە نوێنەرى خۆیان
دەبێت ڕێزى لێ بگیرێت ،چونکە بە ئیرادەى
خەڵک هەڵبژێردراوە.
* مەبەســتى بزووتنــەوەى گۆڕان
لــەم نێوەنــدەدا چی بــوو؟ یاخود
بۆچــى پڕۆژەیەکــى لەم شــێوەیە
پێشکەش دەکات؟
یونــادم کەننــا :تەنهــا مەبەســتەکەى
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ئەوە بــوو کە ئیتر زۆرینەى کورســى کۆتاى
کەمیننــەکان بۆ پارتى نەبێت ،چونکە دەزانن
زۆرینەى ئەو کۆتایانە بۆ ئەوان دەبێت،بەاڵم
گۆڕانیش لیســتێکیان بۆ خۆیان دروست کرد
دەیانویســت ئەوانیش بەشێک لەو کورسییانە
بــۆ خۆیان بەرن ،بەاڵم بە دەســتیان نەهێنا،
برادەرانى یەکێتى ســەرەتا دەســتیان کردبوو
بــە لیســت دروســت کــردن ،بــەاڵم دیارە
ســەرکردایەتیى یەکێتــى قبووڵــى نەکرد ئەو
بابەتــە ڕوو بــدات ،چونکــە پێیــان وابــوو
دیموکراســى نییە و دەبێــت ڕێز لە ئیرادەى
ئەم میللەتانە بگرن.
*بــە پێــى یاســاى هەڵبژاردنــى
ئەنجوومەنــى نوێنەرانــى عێــراق
لــە کــۆى  329کورســیى تەنها 9
کورســیى کۆتــا بــۆ کەمیینەکان
دیاری کراوە ،بــەاڵم لە پەرلەمانى
کوردستان لە کۆى  111کورسى 11
کورسیى پەرلەمانى بۆ پێکهاتەکان
دیــاری کراوە ،هەندێک دەڵێن ئەم
جیاوازییە مەبەستدارە ئەو یاساییە
دەبێت هەموار بکرێتەوە؟
یونــادم کەننا :کۆتا لە پەرلەمانى عێراق
بە پێى نفوز نییە ،بەڵکو لەســەر ئەو بنەمایە
دانراوە هەر پارێزگایــەک دەبێت تەنها یەک
نوێنەرى هەبێت ،بۆنموونە ئەو شــارانەى کە
کریســتیانى تێدایە وەکوو بەغــداد ،هەولێر،
دهۆک ،موســڵ ،نەینەوا ،کەرکوک تەنانەت
بەســرەش ،لەســەر نفوز نییە ،بەڵکو بەپێى
پارێزگایــە و هــەر پارێزگایــەک یــەک کەس
هەڵدەبژێرێــت ،بــۆ نمونە بــرا ئێزیدییەکان
لــە دوو پارێــزگاى هەیە ئەویــش نەینەوا و
دهۆک ،دەبێت دوو نوێنەریان هەبێت ،پێشتر
کاتێک گوتیان یونادم کەننا دەبێتە ســەرۆکى
لێژنەیەک کورسى بۆ کەمینە نەتەوایەتییەکان
دابیــن دەکات ،بۆ برادەرانى فەیلى لە کوت

و دیالە کورســیم بۆ کەمینەکان دانا ،جێگرى
ســەرۆکى پەرلەمان کاک عارف گوتى ،نابێت
پەیوەندیتان هەبێت بە ســەر فەیلییەکانەوە،
فەیلى کوردن ،ڕاســتە بــەاڵم دەنگیان کەمە
لــە کوت دەرناچــن ئەگەر کورســى کۆتایان
نەبێت ،بۆیە نەیانهێشــت کورسى کۆتاکان بۆ
فەیللییەکانــى بەغداد و کوت و شــوێنەکانى
تــر دابنرێت ،هەروەها بۆ برادەرانى ئێزیدى
بەهەمانشــێوە بوو ،مەبەســتم ئەوەیە ئەمە
بــە پێى نفوز نییە بەڵکوو بــە پێى پارێزگایە
لە هــەر شــوێنێک کەمینــە نەتەوایەتییەکان
بوونــى هەبێت بــە الیەنى کەمــەوە دەبێت
یــەک نوێنەریــان هەبێــت لــەو پارێزگایەدا،
لە کوردســتاندا  12ســاڵ پێش بەغــداد ئەو
پڕۆســەیەى هاتۆتە پێش ،بەداخەوە تا ئێستا
بەغــداد ڕزگارى نەبوە لە عەقڵیەتى پێشــوو
لــە عەقڵیەتــى قەومــى و عەرەبــى ،ئەمڕۆ
چۆتــە ســەر ڕێگایەکــى دیینــى نــە ئەوەى
پێشــوو ســەرکەوتوو بوو ئەمــڕۆش ،ئەگەر
بەردەوام بن لەســەرى عەقڵیەتى مەزهەبیی
و تایەفەگەرى ،دووبارە دەگەڕێینەوە دواوە.
* لە هەڵبژاردنــى خولى پێنجەمى
پەرلەمانــى کوردســتان لــە کۆى
 11کورســیى پەرلەمانــى کــە بۆ
کەمیینــەکان دیاریکراوە توانیتان
تەنها  1کورســى بە دەست بهێنن
لــە کاتێکــدا ئێــوە لە شــاخ ڕۆڵى
زۆرترتان هەبوو؟
یونادم کەننا :دەتوانم بڵێم لە  5کورسى
پەرلەمانــى  1کورســیمان بەدەســتهێناوە،
ئەمــە هۆکارەکەى بۆ ئــەوە دەگەڕێتەوە لە
یەکــەم هەڵبژاردنــى پەرلەمانى کوردســتان
میللەتــى ئێمــە لیســتى تایبەتــى هەبوو لە
نێــوان خۆیانــدا هەڵبژاردنیان کــردوە ،چوار
لیســت هەبوو لیســتێک ســەر بــە یەکێتى،
پارتــى ،شــیوعى و لێســتێکى تایبەت بوو بە

کەمیینــەکان ،کێبەرکێى دەنگــەکان لە نێوان
خۆماندا بوو نەک ئەوەى ئاســاییش و پۆلیس
لــە هەڵبژاردنــى تایبەت ئاڕاســتە بکرێت بۆ
ئەوەى دەنگ بە الیەنێک بدەن ،واتە دەنگى
ئــەم میللەتە دەبرێت بــۆ هەندێک کەس کە
پاشــکۆى حیزبەکانن و لەبەرژەوەندى ئەوان
کاردەکەن ،لەبەرئەوە کورســییەکانمان کەمى
کردوە ،بۆیە بڕوام وایە دیموکراسیەت بەرەو
دواوە دەڕوات نــەک بەرەو پێشــەوە ،ئێمە
هاوبەشــین لەم واڵتــادا دەبێت ئیرادەى ئەم
میللەتە بچووکانە ڕێزى لێ بگیرێت ،دوژمنى
یەکتر نین ،بەڵکو هاوبەش و هاوکارین.
*بێگومان بزووتنەوەى دیموکراتى
ئاشــوورى لــە ســەرەتاى خەباتــى
ڕزگاریى گەلى کوردەوە تێکۆشاوە
مامەڵەکردنــى هێــز و الیەنــە
سیاسییەکان لەگەڵ ئێوەدا چۆنە؟
دەبێــت بــە چاوێکــى جیاوازترەوە
سەیرى ئێوە بکرێت؟
یونادم کەننــا :بەدڵنیاییەوە ،نەک تەنها
بزووتنــەوەى ئاشــوورى دیموکراتــى ،بەڵکو
دەبێــت مامەڵەکــردن لەگــەڵ میللەتى ئێمە
بەپێــى ئینتیمانــى نیشــتیمانى بێــت ،ئــەو
بڕوایەمان ال دروست بوە ئێمە بێبەشکراوین،
ماوەى شەش ساڵ دەبێت ئێمە لە حکوومەتى
هەرێمى کوردستان و لە هیچ پۆستێکدا نیین،
جگە لە تەعلیمى سریانى کە ماوەى  15ساڵ
دەبێت ئەویش هیچ دەســەاڵتێکى نییە تەنها
یەک چایچى و کارگوزارێکى هەیە ،دواتریش
دیوانى ئەوقاف دانراوە وەکو دین ،کێشەمان
دیین نییە ئێمە هاوبەشین لەم واڵتەدا وەکوو
چــۆن کــورد لــە بەغــداد هاوبەشــە ئێمەش
دەمانەوێت هاوبەشــبین ،دیینى مەســیحیەت
لە پلــەى دووەمە و میللەتى مەســیحى جگە
لە کەرکووک کلدان و ئاشــوورییەکان بەپلەى
دووەم دێت ،بەاڵم ئەو هاوبەشییەمان نییە لە
هیچ شوێنێکى دەسەاڵت.
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“

برادەرانى پارتى بەتایبەت
و برادەرانى یەکێتى زۆر
ئیجابى نەبوون لەگەڵ
بۆچوونەکانمان کە یاساى
کورسى کەمینەکان هەموار
بکرێتەوە
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* لەنــاو حکوومەتــى هەرێمــى
کوردستاندا هیچ وەزارەتێک بە ئێوە
نادرێــت؟ بۆچى پارتــى دیموکراتى
کوردستان زیاتر جەخت لەسەر ئەوە
دەکاتەوە کە دەبێت تورکمانەکان
وەزارەتیــان پێ بدرێــت یان ڕۆڵى
زیاتریان پێ بدرێت؟ بۆچى ئەمانە
بە ئاشوورییەکان بەڕەوا نابینن؟
یونــادم کەننــا :دیــارە ،ئەوە فشــارى
دەرەوەیە ،تورکیا بەرژەوەندیى لەو بابەتەدا
هەیە ،بۆ مێژوو ،ئێمە سەدان ساڵ خەباتمان
هەیە هیچ پۆســتێک بە ئێمە نادرێت ،بەاڵم
تورکمانــەکان وەزارەتیان پــێ دراوە ،چونکە
فشــارى تورکیــا لەســەر پارتــى و حکومەتى
هەرێم هەیە.
* هەندێــک پێیان وایــە تورکیا لە
ســەر خەتــە بــۆ پشــتیوانیکردنى
لــە تورکمانــەکان ئایا ئێــوە ئەو
پشــتیوانییەتان هەیــە؟ یــان
ناتانەوێــت واڵتــان هاوکارییتــان
بکەن؟
یونادم کەننا :ئێمە داواى پشــتیوانیمان
لــە هیچ واڵتێــک نەکــردوە ،هەندێک کەس
کە خەڵکى هەرێمى کوردســتانن ،لە دەرەوە
دەژیــن و زەوییــان لە هەرێمى کوردســتان
داگیرکراوە ،دەنگ هەڵدەبڕن چ لە ئەمەریکا
یان لە ئوســترالیا بێت هەمــوو ئەو ڕەخنانە
لەســەر ئێمە حساب دەکرێت ،وەکوو ئەوەى
کە بزووتنەوەى ئاشوورى ئامادەییان دەکات،
بــەاڵم ئــەوە مافــى خۆیانــە دەنــگ ئەگەر
گوندەکەیان داگیر کرابێت بۆنمونە لە ناوچەى
زێبار و زاخۆ یان هەر شــوێنێکى تر ،کێشەى
زەویــوزار لــە  58گوند هەیە ،دوو ســاڵ و
نیوە چاوەڕێین حکومەتى هەرێمى کوردستان
چارەســەرى بکات ،بەاڵم بە داخەوە تا ئێستا
ئــەو گرفتانــە چارەســەر نەکراوە ،لە ســاڵى

 1992تــا ئێســتا ئێمە هەر هــەوڵ دەدەین،
هەندێک شــوێنى زۆر کەم چارەسەر کراوە،
من نامەیەکى ڕەســمیم بۆ مەسعوود بارزانى
نوســیوە بــە دۆکیۆمێنــت ،پاش ئــەوە لیژنە
دانرا ،سێ بەش بکرێتەوە کە چارەسەرکردنى
کێشەى ئەو زەویوزارانە بکات ،بەاڵم تائێستا
چارەسەر نەکراوە.
* کەواتــە حکوومەتــى هەرێمــى
کوردستان هاوکار نییە؟
یونادم کەننــا :دیــارە ،هەندێک کەس
هەیــە کە نفوزیان هەیــە لە حیزب ،ڕۆژێک
لەگــەڵ ڕژێم بــوون ،بەاڵم ئەمــڕۆ بوون بە
جەنــەڕاڵ و بەرپرس لــە ناوچەکەدا و کەس
دەرەقەتیــان نایەت و لەســەروى یاســاوەن،
بێگومــان ئەو کەســانە زیادەڕۆیى دەکەن کە
پشــتى بە هێــزە یان بە حکوومــەت یان بە
دەرەوە.
*کەمینەکانى کوردســتان و عێراق
هەندێک جار دەکەونە بەر پەالمارى
داعــش ،تــا چەنــد حکوومەتــى
هەرێمــى کوردســتان و عێــراق
دەتانپارێزن ،هەســت بە مەترسیى
ژیانى سیاسى دەکەن؟
یونــادم کەننــا :ناوچــەى کەمــە
نەتەوایەتییــەکان لــە ڕەبیعــە و شــنگال
برادەرانــى ئێزیــدى لــە تەلەعفــەر ،نەینەوا
کــە میللەتى ئێمە لەگەڵ شــەبەکى تێدایە و
ئــەو ناوچانەى کــە دەکەونە ژێر مادەى 140
ناوچــەى جێناکۆکە ،بەداخەوە ئــەو ناوچانە
بوونەتــە قوربانیــى ئــەو ملمالنێیــە ،چونکە
ســوڵتەى یاســاییى لەو ناوچانــە بەهێز جگە
لەوە ملمالنێیەکى زۆر خراپ هەبوو لەســەر
ئــەو ناوچانە لە نێــوان حکوومەتى بەغداد و
حکوومەتى هەولێر ئەنجامەکەى ئەوە بوو کە
داعش هێرشى کرد و نەیانتوانى بەرگرییەکى
بــاش لــەو ناوچانە بکەن ،هێزى پێشــمەرگە

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

لە ناوچەکانى شنگال و نەینەوا کشایەوە،
حکوومەتــى هەرێم ئەگەر لەگەڵ بەغداد
ڕێــک نەکەوێت هیــچ کاتێک ئاســاییش
لــەو ناوچەنەدا بەرقەرارە نابێت ،دەبێت
چارەســەرێکى یاســایى و دەســتوورى
بدۆزرێتــەوە کە بۆ هەمــوو الیەک بێت،
ئــەو کاتە ئارامی و دادپەروەرى بۆ کەمە
نەتەوایەتییەکان فەراهەم دەبێت.
*ئێــوە دەتوانن چ ڕۆڵێک ببینن
لەو ڕێککەوتنەدا؟
یونــادم کەننا :بــە دڵنیاییەوە ئێمە
ئامادەییــن ،زۆر هەوڵمــان دا لەگەڵ د.
فوئاد مەعســوم ،بەاڵم ئیرادەى سیاســى
نەبــوو کە چارەســەر بکرێت چ کێشــەى
ناوخــۆ و چ دەســتتێوەردانى دەرەوە
نەیانهێشــت ئەو ئاریشانە بە بنبەست بگات،
ئەمە تەنها بۆ هەرێم کێشــەیەى نییە بەڵکوو
بۆ هەموو عێراق گرفتە ئەگەر بە شێوەیەکى
یاسایى و دەستوورى چارەسەر نەکرێت.
*بە هــۆى ڕووداوە یــەک لە دواى
یەکــەکان و ئــەو توندوتیژییانەى
لــە مــاوەى ڕابــردوودا بەرامبــەر
هاواڵتییــە مەســیحییەکان کراوە،
کۆچکردنــى مەســیحییەکان لــە
عێراقــدا لە چ ئاســتێکدایە ئەگەر
داتا و زانیاریت لە البێت؟
یونادم کەننــا :ژمارەى کەمینــەکان لە
ســاڵى  1987بە ملیۆنێک و سێ سەد هەزار
دەخەمڵێنێــت ،بەاڵم ئێســتا گومان دەکرێت
نیــوو ملیــۆن مابێت ،لــەم ســااڵنەى دوایدا
دەتوانــم بڵێنــم زیاتــر لــە 55%ى خەڵکــى
مەســیحى کۆچی کردوە ،شــارى موســڵ لە
سەردەمى ئاشــوور پانیباڵ و تا ئێستا یەکەم
جارە خەڵکى شارى موسڵ کۆچیان کردوە لە
ســاڵى  2003کە نزیکەى  50000کەس بوون،
ئێستا تەنها  40خێزان بۆ  50خێزانى تێدایە،

یونادم کەننا سکرتێری گشتی بزوتنەوەی دیموکراتی ئاشوری

بــۆ نموونــە شــوێنەکانى تر تلکێــف چونکە
حەشــدى شەعبى تێدایە ئەو حەشدە بە ناوى
مەسیحییەکانەوەیە ،بەاڵم هیچ پەیوەندییەکى
بــە مەســیحیەتەوە نییــە خەڵکى باشــوورى
عێراقن تا ئێستا  20خێزان نەچۆتەوە بۆ ئەو
شــارە کــە بەر لە ســاڵى  2014ســێ هەزار
خێــزان بــوون بەاڵم ئەمــڕۆ  20خێزانى تێدا
نییــە ،مەبەســت ئەوەیــە ئــەم کۆچکردنــە
هــۆکارى ناجێگرى سیاســى ،ناجێگرى ئەمنی
جگــە لــە جیــاوازى نێــوان کەمینــەکان و
نەبوونــى ژیانێکى جێگیر و خۆشــگوزەرانە،
بۆیە میللەتــى ئێمە ڕوو لە دەرەوەى واڵتان
دەکەن چونکە دەتوانرێت ژیانێکى گونجاوتر
و خۆشــتریان بۆ دابین دەکرێــت ،لە ڕووى
ئەمنیشەوە پارێزراوتر دەبن.
*هەوڵەکانــى ئێــوە بۆ پاراســتنى
کەمیینە نەتەوەییەکان چى بووە؟
هەم لە هەوڵــى ناوخۆیى هەم لە
هەوڵى دەرەکى؟
یونــادم کەننــا :ســەرەتا لــە ناوخــۆدا
ئەگــەر عێــراق جێگیر نەبێــت بۆ هیچ کەس
جێگیر نییە ،بە شــێوەیەکى گشتى لە عێراقدا

دەبێت ئاشــتى و دادپەروەرى بێتە پێشەوە و
دەسەاڵتى یاسادانان هەبێت ،ئەگەر دەسەاڵتى
یاســادانان و ئەمــن و ئاســاییش هەبێت بە
دڵنیایییــەوە چ لــە هەرێمــى کوردســتان چ
لــە عێــراق ژیانێکى باشــیان دەبێــت ،بەاڵم
ئەگــەر ســەقامگیرى و ئارامــى نەبێــت بــۆ
هیچ کەســێک باش نابێــت 5 ،ملیۆن عێراقى
کۆچی کردوە لەو ژمارەیە لەوانەیە نیوملیۆن
مەســیحى بێت و چوار ملیۆنونیو موسوڵمان
بێــت ،لە ئەورووپا ئێســتا هەمــووى کوردە
لەبەر شــەڕى ناوخــۆ و گەندەڵى و نەبوونى
دەرفەتى ژیان ،ئەگەر چارەسەرێکى بنەبڕ بۆ
ئەمانــە نەکرێت دەتوانم بڵێم ئەم کۆچکردنە
بــەردەوام دەبێت ،جگە لە بابەتى مەزهەبى
و دینى کە هەندێک لە مەرجەعەکان گوتیان
ناکرێــت پیرۆزبایى بکرێت لە مەســیحییەکان
لــە یادى لــە دایکبوونى حەزرەتى عیســادا،
ئــەو بیرکردنەوانە هۆیەکى تــرى گرفتەکانە
کــە ڕەنگە ببێتە هــۆى دەمارگیرى ،ئەمەیش
وادەکات خەڵک دڵنیا نییە لە ئاییندەى خۆى
ناچارە بەرەو دەرەوە کۆچ دەکەن.
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“

لە ساڵى  1992چوار

کورسیى تایبەت بوو بە
ئێمە ،یەک کورسیى بۆ
پارتى بوو ،بەاڵم ئێستا
پێچەوانەوە بۆتەوە چوار
کورسى بۆ پارتییە و یەک
کورسى بۆ ئێمەیە ،میللەتى
مەسیحى و ئاشورییەکان
نوێنەرى خۆیان
هەڵنەبژاردوە ،ئاساییش و
پۆلیسى ،پارتى دیموکراتى
کوردستان نوێنەرى ئێمەیان
هەڵبژاردوە
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*بەدرێژاییى مێژوویى کوردســتان
پێکهاتــەى ئایینــى و مەزهەبــى
جیاوازیــى تێــدا ژیــاوە لە ئێســتا
ئەم هەمەڕەنگیییە گەشــە دەکات
یاخود بەرەو کاڵبوونەوە دەڕوات؟
یونــادم کەننا :ئەگەر بارودۆخى هەرێم
بەرەو باشــتر بــڕوات ،گەندەڵــى نەمێنێت،
دادپەروەرى بەرپا ببێت و ڕێزگرتن لە هەموو
الیەنەکان هەبێت دوور لە بابەتى پاوانخوازى
و حیزبایەتى و بابەتى سیاســى بێگومان ئەم
هەمەڕەنگییە پەرەدەسێنێت،پێچەوانەکەشــى
ڕاســتە ،بۆ نموونە بەروارى بااڵ ئێستا چەند
گوندێکــى زۆرە لەبــەر کێشــەکانى نێــوان
پەکەکــە و تورکیا کەمتر لە دە گوند خەڵکى
تێــدا ماوە لە  30گوند ،هەروەها زاخۆ زیاتر
لە  20گوندى کلدان و ئاشــوورى هەیە تەنها
 6گونــد خەڵکــى ئێمەى تێــدا دەژى ئەوەى
تــر خەڵکى تێــدا نەمــاوە ،چونکــە هەموو
ڕۆژێــک هەلیکۆپتــەرى تورکیــا بۆردومــان
دەکات ،یــان لــە بــەر بێــکاری دەڕۆن ،یان
دەبێت پەیوەســت بیت بــە حیزبێکەوە یان
شــوێنت نییە لە ئاساییش و پۆلیس و ئیدارە
و ...هتد ،ئەگەر ئەو کێشــانە چارەسەرێکى
جددیــان بــۆ نەدۆزرێتەوە بــۆ هیچ کەس و
الیەنێک ئەنجامى باشــى نابێــت ،خەڵک لە
گونــد نەمــاوە و ئاوارە بــوە ،ئەمڕۆ خەڵک
بۆتــە بەکاربــەر ،دەبێت مووچــە بە خەڵک
بدەیــت و نانــى خــۆى بخوات ،لــە ڕۆژانى
ڕابــردوودا بە پێچەوانەوە بــوو ئەوانەى کە
جوتیار بوون ئەو دەوڵەمەند بوو ،فەرمانبەر
دەوڵەمەندتــر نەبــوو لــە جوتیــار ،ئەمــڕۆ
جوتیارەکانمان بوونەتە قوربانیى بازرگانەکانى
هەرێمــى کوردســتان و بەغــداد ،بۆ نموونە
میوەکانــى ئێمە لە باخــەکان دەڕزێت ،بەاڵم
میوەکانــى ئێــران و تورکیا هاوردە دەکەن،
ئەم سیاسەتانە کاریگەریى و ڕەنگدانەوەى لە

سەر هەموو کەسێک هەیە نەک تەنها کلدان
و ئاشووریی و مەسیحییەکان.
* ڕاى ئێوە لــە بارەى ڕیفراندۆم و
سەربەخۆییى کوردستان چییە؟
یونادم کەننا :لەکاتى پرســى ڕیفراندۆم
ئێمــە بۆچوونــى خۆمــان بــە مەســعوود
بارزانــى ڕاگەیانــد ،کە کاتەکــە گونجاو نییە
بــۆ ئەنجامدانــى ڕیفرانــدۆم و هیچ کەس و
الیەنێک لەگەڵماندا نییە ،جگە لەوە هەندێک
مەرجمان هەبوو ئایا چى بۆ ئێمە دەســتەبەر
دەکرێت ،هیــچ وەاڵمێکمان و گرەنتییەکمان
نەبینــى لــە ســەرکردایەتیى هەرێــم بــۆ
دەســتەبەرکردنى مــاف و ئەرکــى ئێمــە کە
داوامــان کــردوە ،ئەوان پێداگرییــان کرد لە
ســەر ئەوەى ئێمــە دەبێت کۆکبین لەســەر
پرســى ڕیفرانــدۆم و لەگەڵیــان ڕێکبکەوین،
بێگومان هاوڕا نابین لەسەر ئەو پرسە چونکە
ئەوان بۆچوونێکیــان هەیە ئێمە بۆچوونێکى
ترمان هەیە ،جگە لە بابەتى دەشتى نەینەوا
و کێشــە و ملمالنێ لە شــنگال و کە دەبێت
بە شێوەیەکى یاسایى و دەستوورى چارەسەر
بکرێــت ،هەندێــک مەرجمــان هەبــوو بــە
مەســعوود بارزانیمان گوت لــە گفتوگۆیەکى
ڕاســتەوخۆدا لەگەڵى دانیشــتین ،ماوەى 50
ساڵ دەبێت ئێمە هەمیشە داواکاریى خەڵکى
کوردستانمان گەیاندوە و پێداگریمان لەسەرى
کردوە بەر لە بزووتنەوەى ئاشوورى و کلدانى
دابمەزرێــت ،بەاڵم بینیمان بــە ئەنجامدانى
ڕیفراندۆم 20ســاڵ بەرەو دواوە گەڕاینەوە،
ئەو دەستکەوتانەى کە بە دەست هاتبوون لە
ماوەیەکى کەمدا لە دەســتماندا ،ئێمە لەگەڵ
بەرژەوەندیى میللەتى کوردین نەک تەنها لە
عێــراق بەڵکوو لە هەموو شــوێنەکان ،بەاڵم
کاتــى ڕیفراندۆمەکــە گونجاو نەبــوو و ئێمە
لەگەڵیدا نەبووین.
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* ڕۆڵــى ســەرۆک مــام جــەالل لە
بونیادنانــەوەى عێــراق و ڕاگرتنى
بااڵنس و هەروەها هاوســەنگى لە
نێوان پێکهاتە و الیەنەکاندا چۆن
هەڵدەسەنگێنن؟
یونــادم کەننا :ڕەحمەتى مــام جەالل
دەورێکــى تایبەتــى هەبوو لە سەرتاســەرى
عێــراق دا ،مــام جــەالل دۆســتێکى نزیکى
ئێمــە بوو ،ئێســتا جێگاى مام جــەالل دیارە
بــۆ کۆکردنــەوە و پێکهێنانــى ئــەو گروپانە
کــە ئەمــڕۆ ناتوانــن بگەنــە ئەنجامێک ،لە
ڕابــردوودا ئاڵۆزیی هەبــوو بەاڵم مام جەالل
دەورى هەبــوو لە ماوەیەکى زۆر کەمدا ئەو
کێشانەى چارەسەر دەکرد پڕۆسەى سیاسى تا
ئاســتێکى باش بەرەو پێشەوە ،لە دەستدانى
مــام جــەالل خەســارەتێکى گەورە بــوو بۆ
هەموومان بۆ کوردســتان و عێراق بەتایبەت
کەمەنەتەوەیەکان ،ئومێدەوارم سەرکردایەتیى
کورد لە سەر هەمان ڕێبازى مام جەالل بڕۆن
بۆ چارەســەرکردنى کێشــەکان و بۆ پێکەوە
ژیان و بەرەوپێشەوەچوونى کورد لە هەموو
بوارەکاندا.
*پرسى سیاســى گەرم لە ئێستادا
ســەردانیکردنى الیەنەکانــە بــە
مەبەســتى پێکهێنانى حکوومەتى
نوێ و کابینەى نۆیەمى حکوومەتى
هەرێمــى کوردســتان؟ ئایــا هیچ
الیەنێک سەردانى ئێوەى کردوە بۆ
بەشداریکردنتان لە کابینەى نوێى
حکوومەتى هەرێمى کوردستان؟
یونــادم کەننا :تا ئێســتا هیــچ الیەنێک
داواى لــە ئێمــە نەکــردوە بۆ پرســە ،بەاڵم
ئێمە داوامان کردوە و کۆمەڵێک دانیشــتنمان
هەبێــت لەگــەڵ الیەنــە ســەرەکییەکان
بەتایبەتــى پارتــى دیموکراتى کوردســتان و
یەکێتى نیشــتیمانى کوردســتان و الیەنەکانى

لۆگۆی بزوتنەوەی دیموکراتی ئاشووری

تــر ،بڕیار وایە لە ماوەیەکى نزیکدا دەســت
بکەین بە کۆبوونەوە و گفتوگۆکانمان ،هێزە
ســەرەکییەکان بۆیــە ئێمــە بە هەنــد نابینن
وەک الیەنێــک چونکــە وا هەســت دەکــەن
بڕیار بە دەست خۆیانە بەوەى لە حکومەتدا
بەشــداربین یاخود نا ،بەاڵم ئێمە پۆزەتیفانە
مامەڵە لەگەڵ بارودۆخەکە دەکەین.
*ئەگەرى ئــەوە هەیە بزووتنەوەى
دیموکراتــى ئاشــوورى ببێتــە
ئۆپۆزسیۆن؟
یونادم کەننا :ئەگەر ڕێگە بە ئێمە نەدرا
بەشــداریى حکوومەت بکەیــن ،بەدڵنیاییەوە
ڕێگەى ترمان نییە جگە لە ئۆپۆزســیۆنبوون،
ئۆپۆزسیۆنێکى چاالک دەبین دژى گەندەڵى و
ئەو سیاسەتانەى کە لە بەرژەوەندیى هەرێمى
کوردستان و عێراقدا نەبێت دەوەستینەوە.
* هەندێــک گللەیى ئــەوە دەکەن
کــە بەڕێزتــان ماوەیەکــى زۆرە
ســکرتێرى بزووتنەوەى دیموکراتى
ئاشووریین ،قسەى تۆ چییە لەسەر
ئەمە بابەتە؟
یونادم کەننا :ئەوە بــە ئارەزووى خۆم
نییــە ،کاتێــک کە کۆنگرە دەبەســترێت 350
کەس دادەنیشن کۆتا کۆنگرە  600کەس بوون،

منیــش دەمەوێــت پشــوویەک بــدەم ،بەاڵم
دووبارە هەڵبژاردنەوەى من وەکوو سکرتێرى
بزووتنــەوەى دیموکراتى ئاشــوورى ،کۆنگرە
بڕیارى لەســەر داوە ،ئەگــەر کۆنگرە بڕیاری
دا من بمێنمەوە ئەوا وەکوو پێشــمەرگەیەک
دەمێنمەوە و بەردەوام دەبم ،ئەگەر کۆنگرە
منیــان هەڵنەبژاردەوە منیش پشــوو دەدەم،
حیزبەکانــى هاوپەیمانــى لــە جەزائیــر هەر
چەندە سەرۆک کۆمارى جەزائیر تەندروستیى
خراپ بوو ،بەاڵم دەڵێن تەنها ئەو نوێنەرمانە
بــۆ ســەرۆکایەتیى کۆمــار بــۆ پێنجەمیــن
جــار ئەوە گەلــە بڕیار دەدات ،بــۆ نموونە
مەســعوود بارزانى لە ســاڵى  1979سەرۆکى
پارتى دیموکراتى کوردســتانە ،هەروەها مام
جەالل لــە ســەرەتاى دروســتبوونى یەکێتى
تا ئــەو ڕۆژەى کۆچی دوایی کرد ســەرۆکى
یەکێتیى نیشــتیمانیى کوردســتان بــوو ،مام
جەالل یەکێتى و یەکڕیزیى وەک ســیمبولێک
یەکێتــى نــاو یەکێتیى نیشــتیمانى ڕاگرتبوو،
میللەتانى شەرق بەگشتى بەو شێوەیەن وەک
ئەوروپا ئێمە دەوڵەتێکى دامەزراو نیین ئەمڕۆ
یەکێــک بێت و چوار ســاڵ تــر یەکێکى تر،
ئێمە جارێ لە بزووتنەوەى ڕزگاریخوازیداین،
نەک دەوڵەتى موئەساســەت بین ،ئۆڵیستاڵم
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 45ســاڵ سەرۆکى حیزب بوو لە سوید ئینجا
ئێمــە لــە ســوید دیموکراتتر نییــن ،وەکوو
ســیمبوڵێک بوە بــۆ حیزبەکەى خۆى ،منیش
پێداگرى لە ســەر ئەوە ناکــەم کە بمێنمەوە
لە ســەر پۆســتەکەم ،بەاڵم ئەگەر ئەندامانى
بزووتنــەوەى ئاشــوورى ســوور بن لەســەر
ئەوەى کــە بمێنمەوە وەکو پێشــمەرگەیەک
دەمێنمەوەو بەردەوام دەبم.
*کەواتــە پێویســتە کۆنگــرە
ببەســترێت؟ ئایا بڕیارتان داوە کە
کۆنگرە ببەسترێت؟
یونادم کەننا :بەڵێ بڕیار هەمیشە هەیە،
وەکو لــە پەیــڕەوى ناوخــۆى بزوتنەوەکەدا
هاتوە پێشــتر چوار ســاڵ بوو ،بەاڵم ئێســتا
هەر سێ ســاڵ جارێک کۆنگرە دەبەسترێت،
ئێســتا ســاڵونیوێکى ماوە بۆ ئەوەى کۆنگرە
ببەسترێت.
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پڕۆفایل:
 یونادم یوسف کەننا دەرچووى کۆلێژى ئەندازیارى بەشىمەدەنیــی ســاڵى  1975لــە زانکــۆى
سلێمانى.
یەکێــک بــوو لــە دامەزرێنەرانــىبزووتنەوەى ئاشوورى لە ساڵى 1979
  1984کارى ئۆپۆزســیۆنى کردوە لەنێو ڕیزەکانى بزووتنەوە چەکدارەکاندا
ئەندامى ســەرکردایەتیى سیاســیىبەرەى کوردستانیى عێراق بوە.
 وەزیــرى ئاوەدانکردنــەوە ونیشــتەجێکردن بــوە لــە حکوومەتی
هەرێمی کوردســتان لە ساڵى -1992
1999
 وەزیــرى پیشەســازى و وزە بــوە لەهەرێمى کوردســتان لە ساڵى-1999
.2011ە
 ئەندامى ئەنجوومەنى حوکم بوە لەساڵى 2003دا
 ئەندامــى کۆمەڵەى نیشــتیمانى وئەندامــى ئەنجوومەنــى نوێنەرانــى
عێراق بوە.
 ئێســتا ســکرتێرى بزووتنــەوەىدیموکراتى ئاشوورییە.
پڕۆفایل حیزب

بزووتنەوەی دیموکراتی ئاشوورینــاوى بزووتنــەوەى دیموکراتــىئاشــوورى بە ئینگلیــزیAssyrian :
Democratic Movement
 بــە زمانــى ســریانی (لەنــاوئاشــوورییەکان خۆیانــدا بــە (زەوعا)
ناسراوە.
 پارتێکی سیاسیی ئاشوورییە ،لەناوعێراق و دەرەوەی عێراق کار دەکات.
 ئــەم بزووتنەوەیە لە ()1979/4/12دامەزراوە ،لــە ئەنجامی کۆبوونەوەی
خوێندکارانی ئاشــووری لە شارەکانی
بەغداد و کەرکوک و دهۆک.
 یونادم یوســف کەننا (ساڵی 2000بووە بە سەرۆک)
ناســیۆنالیزمی
ئایدیۆلۆژیــاىئاشووری،یە
 نــاوی ڕۆژنامــەی فەرمیــیبزووتنەوەکە،بەهرا (لە ســاڵی 1982
دامــەزراوە) و بــە هــەردوو زمانــی
عەرەبی سروریانی باڵودکرێتەوە
 ئامانجەکانی ئــەم بزووتنەوەیە لەســەرەتاوە بریتیبــووە ،لــە داننان بە
بوونی نەتەوەیی ئاشــووری و بەرگری
لە مافەکانیان لە عێراقدا.
 ژمارەیەک لە سەرکردەکانی لەالیەنڕژێمی بەعســەوە گیراون و لەسێدارە
دراون.
 پــاش شــەڕی یەکەمــی کەنــداو وکشــانەوەی هێزەکانــی عێــراق لــە
هەرێمی کوردستان ،ئەم بزووتنەوەیە
بەشــداریی لــە هەڵبژاردنەکانــی
پەڕلەمانی کوردستاندا کردووە.
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د .مەحموود

عوسمان ،سیاسەتمەدارى کورد

بێگومان کۆچی دوایی مام جەالل کاریگەرییەکی گەورەی لە سەر
بارودۆخی کوردستان و عێراق داناوە

دیدارى :شادى

بەرپرســانى عێــراق دەڵێــن دەمانەوێــت پێوەندییەکانمــان لەگــەڵ هەرێــم
بــاش بێــت ،بــەاڵم کاتێــک کــردەوەى بەرپرســە عێراقییانــە دەبینیــن
پێچەوانــەى هەڵســوکەوتەکانیانە ،لــەم بارەیــەوە دەپرســین ئاخــۆ پێگــەى
کــورد لــە بەغــداد چۆنــە و لــە چ دۆخێکدایــە؟
*لــە دواى ڕیفرانــدۆم لە هەرێمى
کوردســتان دا  ،لە عێراقدا پێگەى
کورد بەرەو الوازیی زیاتر ڕۆیشــت،
ئێســتا پێگــەى کــورد لــە بەغداد
چۆنە؟
د .مەحموود عوسمان :پێگەى کورد
لــە بەغــداد الواز بــوو ،ئێســتایش ناتوانین
بڵێیــن بەهێــزە ،بەاڵم تــا ڕادەیەک باشــە،
ئەگــەر یەکگرتن لە نــاو حیزبە کوردییەکاندا
هەبێــت ،بەتایبــەت ئــەو الیەنانــەى لــە
بەغــدادن ،هەموویان بە یەکــەوە کار بکەن
و یەکدەنگ بن ،ئــەو کاتە پێگەیان بەهێزتر
دەبێــت ،ئەمانەیش پێوەندییان بە بارودۆخى
کوردســتانەوە هەیە ،بۆ نموونــە ڕێککەوتن
لــە نێــوان یەکێتــى و پارتیدا کــراوە ،ئەوە
کاریگەریــى دەبێــت لــە ســەر ئــەوەى کە
بارودۆخەکــە بەرەو باشــتر بــڕوات ،چونکە
یەکێتــى و پارتــى دوو حیزبى ســەرەکین لە
هەرێمى کوردستاندا ،لەبەر ئەوەى هێزەکان
پێوەندییــان بە یەکگرتنــى خۆمانەوە هەیە،
کــە دەبێــت یەکدەنگ بین ،ئەو کاتە باســى
کێشــەى کورد بکەیــن ،دەبێت هەوڵ بدەین
بــە زووتریــن کات حکوومــەت پێــک بێت،
بۆ ئــەوەى بکەونە گفتوگــۆى جددى لەگەڵ
بەغداد بۆ چارەسەرکردنى کێشەکان ،چونکە
تا ئێســتا کێشەکانى کورد و بەغداد چارەسەر
نەکراون ،بارودۆخى کەرکووک بارودۆخێکى
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نایاساییە ،دەبێت کورد و بەغداد لە سەر ئەم
بابەتانە گفتوگۆ بکەن بۆ ئەوەی ئەو کێشــانە
بەرەو چارەسەرکردن بڕۆن.
* بۆچــى بەغــداد نایەوێت بە پێى
دەســتوور مامەڵە لەگەڵ هەرێمى
کوردســتان بــکات ،ئەگــەر بێــت
و دەســتوور جێبەجــێ بکرێــت،
مافەکانى کورد لــە بەغداد بە دى
دێن؟
د .مەحموود عوســمان :بە بۆچوونى
مــن تا ڕادەیەکى زۆر مافەکانى کورد بە دی
دێن ،بۆ نموونە دەستوور مافى چارەنووسى
تێــدا نییە ،بەاڵم لە دەســتووردا بابەتى زۆر
باشــى تێدایــە ،پێشــتر کــورد هەمــووى بە
یەکــەوە دەور و کاریگەریــى باشــیان بینیوە
وەکــوو بەڕێزان ،مــام جەالل و مەســعوود
بارزانــى ،ئێمــە هەموومــان لەگــەڵ ئەواندا
بوویــن بۆ ئەوەى دەســتوور بە شــێوەیەکى
باش بێتە پێشــەوە و جێبەجێ بکرێت ،بەاڵم
جێبەجێکردنى دەســتوور بابەتێکى ترە ،ئەو
هێزانەى لە بەغداد حوکم دەکەن ،پێشتریش
زۆر لە دەســتوور ڕازی نەبــوون ئەگەر چى
ئیمزایان کردوە ،بەاڵم دەیانگوت دەســەاڵتى
کــورد زۆرە و دەســتکەوتى زۆر تێدایــە بۆ
کورد.
* کەواتــە بۆچــى دەســتوور ئیمزا
کرا؟

د .مەحمــوود عوســمان :هەمــوو
الیەنەکان ئیمزایان لە ســەر دەســتوور کرد،
ئەو کاتەى دەســتوور نووسرایەوە ،ئەمەریکا
و ئینگلیــز و  UNهەبــوون ،ئەو ســەردەمە
کــورد پێگــەى بەهێز بــوو ،توانــاى کورد و
بارودۆخــى کــورد لــە هەموو کاتێــک زیاتر
بەهێــز و یەکگرتووتــر بــوو ،بــەاڵم ئەوان
هەندێک تەحەفوزیان هەبوو لە سەر ئەوەى
دەســەاڵتەکانى هەرێــم زۆرن ،بــەاڵم ئەگەر
ئێســتا بتوانن و پێیان بکرێت ،هەوڵ دەدەن
دەستوور دوا بخەن و جێبەجێى نەکەن.
*ئامــاژەت بە ڕۆڵــی بەهێزی مام
جــەالل کــرد ،نەمانی مــام جەالل
تا چەنــد کاریگەریی بوە لە ســەر
الوازبوونی پێگەی کورد؟
د .مەحمــوود عوســمان :بێگومــان
کۆچــی دوایــی مــام جــەالل کاریگەرییەکی
گــەورەی لە ســەر بارودۆخی کوردســتان و
عێراق دانــاوە .ئەم کاریگەرییــە لە ناوخۆی
حیزبەکانی کوردستان ئاشکرا و دیارە .کاتێک
مــن لە بەغدا پەرلەمانتار بووم و مام جەالل
ســەروککۆمار بــوو ،بــەردەوام کۆبوونەوەی
لەگــەڵ پەرلەمانتارانــدا دەکــرد ،ئەگــەر
کێشــەیەک ببوایــە هەوڵی چارەســەرکردنی
دەدا ،واتا لە بەغدایش ڕۆڵ و کاریگەرییەکی
بەهێزی بوو ،بەاڵم بە نەمانی مام جەالل ئەو
دۆخە نەماوە و بۆشــایییەکی زۆری لە دوای

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

خۆی جێ هێشــتوە .هیــوادارم بە هاوکاریی
هەموو الیەک ئەم بۆشایییە پڕ بکرێتەوە.
*ئەگــەر کورد لە بەغــدا یەکدەنگ
بێت و زیاتر لە پێشوو هاوکارییان
هەبێــت ،عێــراق دەتوانێــت لــە
دەستووردا کورد بخاتە پەراوێزەوە؟
د .مەحموود عوسمان :بەغدا ناتوانێت
کــورد پەراوێز بخات ،چونکە کورد لە بەغدا
فاکتەرێکی گرنگــە .کورد لە بەغدا نەتەوەی
دوەمــە ،بەاڵم بەهێــزە و ســەقامگیرییەکی
تــەواوی لــە کوردســتان هەیــە .کــورد لــە
شــەڕی دژی داعش ڕۆڵێکــی گرنگی هەبوو،
هەموو دونیا ڕۆڵی کورد و پێشــمەرگە بەرز
دەنرخێنێت .کەواتە کورد مافی دەســتووریی
خۆی هەیــە و ناتوانن بیخەنــە پەراوێزەوە.
ئەگــەر کــورد یەکگرتــوو بێــت ،دەتوانێــت
لــەم ڕوەوە ڕۆڵێکی بەهێــزی هەبێت .بەاڵم
ئەوەیشــمان لە یاد بێت کە لە بەغدا ،سوننە
و شــیعەکان یەکگرتــوو نیــن و ناکۆکییــان
هەیــە .یەکڕیزیی کــورد زۆر گرنگە ،دەبێت
بەرژەوەندیــی کورد لە پێــش بەرژەوەندیی
حیزبییــەوە بێــت .هەمــوو الیەنێــک بــۆ
چارەســەری کێشــەکان هەوڵ بــدات ،دڵنیام
ناتوانن کورد پەراوێز بخەن.
*سەبارەت بە پێگەی ئێران و تورکیا
لــە بەغــدا ،هەروەهــا کاریگەریی
لە ســەر نێوەندگیرییان لە نێوان
بەغدا و هەرێم ،ئایا ئێران و تورکیا
دەتوانــن ڕۆڵــی نێوەندگیرێــک
بگێڕن لە نێوان بەغدا و هەرێم بۆ
چارەسەری کێشەکانیان؟
د .مەحمــوود عوســمان :بــە ڕای من
دەتوانــن دەوریــان هەبێت ،بــەاڵم زیاتر لە
بەرژەوەندیــی بەغــدا دەبێــت نــەک کورد.
ئێران و تورکیا سیاسەتێکی ئەرێنییان بەرامبەر
بــە کورد نییە .ئێــران و تورکیــا ددانیان بە

مافی کوردانی خۆیانــدا نەناوە ،بەهێزبوونی
هەرێمی کوردســتانیش قەبــووڵ ناکەن .من
لــەو باوەڕەدا نیم ئــەو واڵتانە بەرژەوەندیی
کــورد لــە بەرچاو بگــرن ،بــەاڵم خوازیاری
ســەقامگیریی عێراق و چارەسەری کێشەکانی
نێــوان هەرێمــی کوردســتان و بەغــدان.
دەیانەوێت کوردســتان بــە بچوکی بمێنێتەوە
و ڕێــژەی پارێزگاکانــی زیاتــر نەبێــت ،واتا
حکوومەتی بەغدا بەهێزتر بێت لە کوردستان،
کورد دەسەاڵتێکی کەمتری هەبێت.
*کــورد تــا چ ڕادەیــەک دەتوانێت
ســوود لە ناکۆکیی نێــوان الیەنە
عێراقییەکان ،بە تایبەت شــیعە و
سوننە ببینێت؟
د .مەحموود عوسمان :کورد دەتوانێت
سوود لەم ناکۆکییانە ببینێت ،بە هۆی ئەوەی
ئێمە کێشــەی نەتەوەیەکمان هەیە و پێویستە
لەگــەڵ هەموویان پێوەندیمان هەبێت ،بەاڵم
هەر الیەنێک زیاتر بێتە پێشــەوە و خوازیاری
هاوکاریی لەگەڵ کورد بێت ،ئێمەش پێشوازیی
لێ دەکەیــن و هاوکارییەکانمان زیاتر دەبن.
کاتێــک یەکگرتوویــی لە نێوان ئــەو الیەنانە
زیاتــر بێت ،کورد زیاتــر زەرەرمەند دەبێت،
بــۆ نموونە لە کاتــی ڕیفراندۆمــی هەرێمی
کوردســتان هەمــوو الیەنــەکان لــە بەغــدا
دژی کــورد یەکگرتــوو بوون ،بــەاڵم چەندە
کێشــە و ناکۆکییــان زیاتر بێت ،پێگەیشــیان
الوازتــر دەبێت .ئەگەر چــی ئێمە خوازیاری
ســەقامگیری لە عێراقین ،بەاڵم بتوانین مافی
خۆمان دەستەبەر بکەین.
*کاتێک د .بەرهەم ساڵح بە سەرۆک
کۆماری عێراق هەڵبژێررا ،کێشــەی
نێــوان یەکێتیــی و پارتــی قووڵتر
بــوو ،بــەاڵم ئێســتا ڕێککەوتنێک
لــە نێوانیــان واژۆ کــراوە کــە بە
ڕێککەوتنێکی گرنــگ ناو دەبرێت،

“

ئێران و تورکیا سیاسەتێکی
ئەرێنییان بەرامبەر بە

کورد نییە .ئێران و تورکیا
ددانیان بە مافی کوردانی
خۆیاندا نەناوە ،بەهێزبوونی
هەرێمی کوردستانیش
قەبووڵ ناکەن
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ئەگەر د .بەرهەم ســاڵح سەردانی
هەولێــر بــکات ،دەســتکەوتێکی
باش دەبێت بۆ کــورد؟ بە تایبەت
بۆ ڕێکخســتنی ناو ماڵــی کورد لە
بەغدا؟
د .مەحمــوود عوســمان :دوای
هەڵبژاردنــی د .بەرهــەم ســاڵح بۆ پۆســتی
ســەرۆک کۆمار ،کێشــەیەکی زۆر دروســت
بــوو ،چونکە ئــەم دوو الیەنە هاوڕا نەبوون
لە ســەر شێوەی هەڵبژاردنەکە .باشتر وا بوو
لە ســەر یەک کاندیــد ڕێککەوتنیان بکردایە،
بــەاڵم نەیانتوانی .لەوانەیە لــەم ڕێککەوتنە
تازەیــەی کە لە نێوان ئــەم دوو حیزبە واژۆ
کراوە ،باســی ئەو بابەتەیش کرابێت .دەبێت
هاوکاری لە نێوان هەموو حیزب و الیەنەکاندا
هەبێت ،دروستبوونی حکوومەت کاریگەریی
لە سەر باشــتربوونی ئەم بارودۆخە دەبێت.
لە بەغدایش ســەرۆک کۆمــار ،وەزیرەکان و
پەرلەمانتاران پێکەوە هاوکارییان زیاتر بێت،
بــۆ ئــەوەی پێگەی کــورد لە بەغــدا بەهێز
بکرێت.
*ســەبارەت بــە مــاددەی 140ی
دەستوور ،ئایا بە جێبەجێکردنی ئەم
ماددە ،هەندێک لە مافەکانی کورد
بەتایبەت لــە ناوچە جێناکۆکەکان

80

بە دی دێن؟
د .مەحمــوود عوســمان :کاتێــک کە
دەســتوور نووســرا و پێــش ئەوەیــش ،لــە
یاســای ئیــدارەی حکوومەتــدا ،بــە ماددەی
 58نووســرابوو ،لەم دەستوورەی ئێستادا بە
ماددەی  140هاتوە .ئێمە پێداگریمان لە سەر
ئەوە دەکرد ،ناوچە کوردســتانییەکان سەر بە
هەرێمی کوردســتان بن .یــان ئەو ناوچانەی
کە کوردســتانیی تەواون وەکــوو مەخموور،
شێخان ،خانەقین و چەندین شوێنی تر بێنەوە
سەر هەرێمی کوردســتان .ناوچەکانی تریش
لــە کاتی ســەرژمێری و دەنگدانــی خەڵکدا،
چارەنووســیان ئاشــکرا بکرێت ،بــەاڵم هیچ
الیــەک تەنانــەت ئەمەریکایــش ڕازی نەبوو
لــە ســەر جێبەجێکردنی ئــەم داوایــە .بەم
هۆیەوە ئێســتا مــاددەی 140هەیە ،خەڵکی
ئــەو ناوچانە دەبێــت ســەرژمێری بکرێن و
دەنگــدان بەڕێــوە بچێت بۆ ئــەوەی خۆیان
بڕیار بدەن ،ئایا دەیانەوێت سەر بە هەرێمی
کوردســتان بن یان لە بەغــدا بمێننەوە و بە
شــێوەی هەرێمێکی ســەربەخۆ بن؟ پێویستە
ئــەم ماددەیە بە شــێوەیەکی بێ الیەن و بێ
کێشــە جێبەجێ بکرێت ،دڵنیام ڕێژەی کورد
لە زۆربەی ئەو ناوچانە زیاترە لە الیەنەکانی
تــر و دەتوانن ئــەو ناوچانە بخەنەوە ســەر

هەرێمی کوردستان.
*تــا ئێســتا حکوومەتــی نوێــی
هەرێمی کوردســتان پێک نەهاتوە
و کابینــەی عــادل عەبدولمەهدی
تــەواو نەکــراوە ،تــا چ ڕادەیــەک
ئــەم بابەتانــە کاریگەرییــان لــە
ســەر جێبەجێکردنی ماددەی 140
دەبێت؟
د .مەحمــوود عوســمان :بــەڕای من
کاریگەرییان دەبێت ،بــۆ جێبەجێکردنی ئەم
ماددەیە دەبێت گفتوگۆیەکی جددی لە نێوان
بەغــدا و هەرێمــی کوردســتان بکرێت ،من
پێشنیارم کردوە لە کابینەی نوێی حکوومەتی
هەرێمــی کوردســتاندا ،وەزارەتێکی تایبەت
بــە پێوەندییــەکان دابنرێــت لەگــەڵ بەغدا.
کــورد لــە کۆنــەوە پێوەندیی لەگــەڵ بەغدا
هەبوە ،بــەاڵم پچڕپچڕ بوە .هیچ شــوێنێک
یــان دەزگایــەک نەبــوە بەدواداچوونــی بۆ
بکات .کەواتە باشــترە لــە حکوومەتی نوێی
هەرێمی کوردســتاندا وەزارەتێکی وا هەبێت
و گفتوگۆیەکــی جددی لەگــەڵ بەغدا بکەن
و گرنگتریــن تــەوەری گفتوگۆکانیان ماددەی
 140بێت .دۆخی کەرکووک تاوتوێ بکرێت،
ســەبارەت بەو هێزە ســەربازییە کە ئێستا لە
کەرکووکە گفتوگۆ بکرێت .ئەگەر حکوومەتی
هەرێمــی کوردســتان و حکوومەتــی عێراق
بــە تــەواوی پێکبێــن و گفتوگۆکان دەســت
پــێ بکەنەوە ،دڵنیــام چارەنووس و ئاســتی
جێبەجێکردنــی هەموو بابەتەکان واتا نەوت،
غاز ،پێشمەرگە ،ماددەی  140و زۆر کێشەی
تر ئاشکرا و یەکالیی دەکرێنەوە.
*ئایا ئەو باوەڕە لــە نێوان الیەنە
عێراقییــەکان دروســت دەبێــت،
بــە مەبەســتی جێبەجێکردنــی
هەرێمــی
داخوازییەکانــی
کوردستان؟

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

*د .مەحموود عوســمان :بە ڕای من
ئەمــە پێوەندیــی بــە دوو بابەتــەوە هەیە،
یەکــەم :پێگــەی کــورد و یەکڕیزیــی نێوان
الیەنــە کوردییەکان .دوەم :لــە نێوان الیەنە
عێراقییەکانیــش دەبێــت جێبەجێکردنــی
دەســتوور بەو پێیەی کە نووســراوە لە ئارادا
بێت .بەاڵم هەموویان هاوشــێوەی یەکتر بیر
ناکەنەوە ،لەوانەیە الیەنێک بڕوای زیاتری بە
کێشــەکە هەبێت و ڕۆڵــی زیاتری دەبێت لە
چارەســەرکردنی کێشەکان .ئێران و ئەمەریکا
دەورێکــی کاریگەر دەبینن لەم بابەتە چونکە
ئــەم واڵتانــە ڕۆڵێکــی ســەرەکییان هەیە لە
حکوومەتــی عێراقــدا .تورکیایــش بە هەمان
شێوە ،بەاڵم ڕۆڵێکی پۆزەتیڤ ناگێڕێ.

پڕۆفایل:
مەحموود عوسمان
مەحمود عوسمان ناسراو بە مەحمودسۆرانی،
کەســایەتییەکی سیاســی نــاوداریکــوردە ،لــە ســاڵی  1938لە شــاری
سلێمانی لەدایکبووە.
 لە زانکۆی بەغداد کۆلیژی پزیشکیتەواوکردوە بەپلەی یەکەم ،و نازناوی
دکتۆریی هەڵگرتووە.
 لە تەمەنی 18ســاڵییەوە دەســتیکردوە بەکاری سیاســی ،و پەیوەندی
کردوە بەهێزی ڕزگاریخوازی کوردەوە.
چەندیــن نووســراو و باڵوکــراوەی
هەیە ،لە شۆڕشــی نوێی کوردســتان،
بەتایبەتــی لە باشــووری کوردســتان
ڕۆڵــی بەرچــاوی هەبــووە و خاوەنی
کەسایەتییەکی بەهێزە.
 لە ئێســتادا وەکو کەســایەتییەکیســەربەخۆ لــە لیســتی هاوپەیمانــی
کوردســتاندا ئەندامــی ئەنجومەنــی
نیشتمانی عێراقە .خاوەنی پێنج کچ و
سێ کوڕە.
-1954پەیوەنــدی کــردوە بــە هێزی
ڕزگاریخوازانەوە و دەســتی کردوە بە
کوردایەتی.
 1962بۆتــە ئەندامــی پارتــیدیموکراتی کوردستان.
-1968بووە بە نوێنەری مەال موستەفا

بارزانی بۆ بەڕێوەبردن و ڕێکخســتنی
پەیوەندییەکانــی پارتــی دیموکراتی
کوردستان لەگەڵ دەرەوەدا.
 -1970سەرۆکی لیژنەی وتووێژکردن
و ئاگربەســت بــووە لەنێــوان کــورد
و ڕژێمــی ئەوکاتەی بەغــداد (حیزبی
بەعسی عەرەبی سۆشیالیستی).
 1980حیزبــی سۆشیالیســتیکوردســتانی دروســت کــرد لەگــەڵ
ڕەسوڵ مامەند و عەدنان موفتی دا.
 لە هەمان ســاڵدا بووە بە سەرۆکیحیزبی سۆشیالیستی کوردستان.
-1992لــە یەکــەم هەڵبژاردنــی
ئازادانــەی ئەنجومەنــی نوێنەرانــی
هەرێمی کوردستاندا ڕۆیشتوە.
 لە هەمان ســاڵدا کوردستانی بەجێهێشــتووە و چۆتــە بەریتانیــا ،لەوێ
ژیانی بەسەربردوە.
-1995بــۆ یەکەمجــار گەڕاوەتــەوە
کوردستان.
-2001ڕۆڵــی دیــاری بینیــوە لــە
ئاگربەست و ڕێککەوتنی نێوان پارتی
دیموکراتــی کوردســتان و یەکێتیــی
نیشتمانیی کوردستان.
-2003بووە بە ئەندام لەو ئەنجومەنە
کاتییــەی بەڕێوەبردنــی حکومەتــی
عێراق.
-2004بووە بە ئەندام لە ئەنجومەنی
نیشتمانی عێراقی
-2005لەهەڵبژاردنــی ئەنجومەنــی
نیشــتمانی عێراقیدا لەســەر لیســتی
هاوپەیمانی کوردستان خۆی پااڵوتوە.
-2006هەڵبژێــردراوە بــە ئەنــدام لە
ئەنجومەنی نیشتمانی عێراقی.
-2010دیســانەوە کاندیــد کــراوە
بــۆ هەڵبژاردنەکانــی ئەنجومەنــی
نیشتمانی عێراقی
 لــە ئێســتادا وەکو سیاســەتمەدارکاردەکات.
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ئارام قادر،

سەرۆکى هاوپەیمانى نیشتیمانى

حیزبى ئیسالمى قۆناغەکەى تێپەڕیوە ،پێویستە ببنە هێزى نیشتیمانى
دیدار :ئارێز

ڕۆژى  2018/1/10هاوپەیمانــى بــۆ دیموکراســى و دادپــەروەرى یەکەمیــن
کۆنگرەى بەســت و د.بەرهەم ئەحمەد ســاڵح بە ســەرۆکى هاوپەیمانییەکە
هەڵبژێــردرا ،بــەاڵم پــاش ئــەوەى د.بەرهــەم ســاڵح لەســەر پشــکى
یەکێتــى نیشــتیمانى کوردســتان بەســەرۆک کۆمــارى عێــراق هەڵبژێــردرا،
دەستلەکارکێشــانەوەى خــۆى لــە حیزبەکــەى ڕاگەیانــد ،هەربۆیــە لــە
ڕۆژى  2018/11/9هاوپەیمانــى بــۆ دیموکراســى و دادپــەروەرى دووەم
کۆنگــرەى حیزبەکــەى بەســت و بــە ڕاى زۆرینــەى ئەنــدام و الیەنگرانــى
کۆنگرەکــە نــاوى قەوارەکــە گــۆردرا بــە هاوپەیمانــى نیشــتیمانى و ئــارام
قــادر بەســەرۆکى حیزبەکــە هەڵبژێــردرا ،ئــەم دیدارەدا قســە و باســە لەســەر
ڕەوشــى سیاســى کوردســتان بەگشــتى و هێــزە ئیســامییەکان.
* هەرێمــى کوردســتان و عێــراق بــە
قۆناغێکــى

دژوار

و

ملمالنێیەکــى

ســەخت تێپەڕێت دەبێت ،ســەرەڕاى ئەو
ئاڵوگۆڕە ناوچەیی و کێشمەکێشــمانەى
لــە خۆرهەاڵتــى ناوەڕاســت دەبینرێــت،
بارودۆخى سیاســى هەرێمى کوردســتان
بەبۆچوونى تۆ لەکوێى ئەو هاوکێشــانە
دایە؟ گــرژى و ئاڵۆزى لەنێوان حیزبەکان
بەتایبەتى یەکێتى و پارتى تا ئاســتێکى
زۆر پەرەى گرتوە ،زیاتر لە چوار مانگ دواى
هەڵبژاردنــەکان حکومــەت پێکنەهاتوە،
ئــەو بڕیــارە تــاک الیەنانــەى پارتــى
دیموکراتى کوردســتان داویەتى لە 18ى
شــوباتەوە کۆمەڵێک کێشــە و ئاریشەى
بەدواى خۆیدا هێناوە ،تێڕوانین و ڕوئیاى
ئێوە ســەبارەت بە هەرێمى کوردســتان
لەناوچەکــەدا و ئــەو قەیرانانەى تازە لە
دواى هەڵبژاردنــەکان بەتایبەت لە نێوان

یەکێتــى و پارتــى هاتۆتە ئــاراوە چییە،
دۆخەکە چۆن دەبینن؟

ئارام قادر :گەشــبینم بــەوەى بارودۆخى
زۆربــاش هاتۆتــە پێشــەوە بــۆ هەرێمــى
کوردستان ،دەرفەتى سیاسى گەورە لەبەردەم
هەرێمى کوردســتانه دایــە بۆئەوەى بتوانێت
ژێرخانــى ئابــوورى خــۆى بەهێــز بــکات،
ســەقامگیرى سیاســى و ئیدارى دروستبکات
و بتوانێــت بژێــوى هاواڵتیانــى کوردســتان
چاک بــکات ،بەاڵم وەکو ئاماژەت پێدا ئەمە
پێویستى بە هەماهەنگى الیەنە سیاسییەکان
هەیــە ،بــەاڵم جیــاوازى دەبێــت لــە نێوان
حیزبە سیاســیەکان لەسەر شــێوازى چۆنیەتى
چارەسەرکردنى کێشــەکان یان لەسەر بابەتە
هەنووکەییــەکان یــان تێڕوانینیــان بــۆ دونیا
بینینى ئەم بارودۆخەى ئێســتا ،بەاڵم دەبێت
لــە دەرئەنجامــدا یــەک ڕا و تێروانین هەبن
سەبارەت بە پرسە ســتراتیژییەکانى هەرێمى

کوردســتان ،چونکــە لە هەمــوو دونیادا بەو
جۆرەیە حیزبە سیاســیەکان تێڕوانیان جیاواز
دەبێت ســەبارەت بە میکانیزم و چارەسەرى
کێشــەکان ،بەاڵم لە پرســە ســتراتیژییەکاندا
دەبێــت یــەک ڕەنــگ و یەکدەنــگ و
یەکهەڵوێســت بن ،چونکــە لە کۆتایدا ئەگەر
زیان بە هەرێمى کوردســتان بگات ،زیان بە
هەموو حیزبە سیاســییەکان دەگات هیوادارم
و گەشبینیشــم لــەم نزیکانــەدا پارتــى و
یەکێتــى کۆدەبنەوە و بگەنــە دەرئەنجامێکى
بــاش بۆئەوەى لە زووتریــن کاتدا حکومەتى
نــوێ پێکبێــت ،هەروەهــا هــەوڵ بــدەن
پرســە سیاســییەکان لە بەغدا پێکەوە لەگەڵ
حیزبەکانى تر چارەسەر بکەن بۆئەوى بتوانن
ئەوەى مافى نەتەوەیی و هەرێمى کوردستانە
بەدەستى بهێنن.
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“

هاوپەیمانى نیشتیمانى
بزافێکى کۆمەاڵیەتى

مەدەنییە ،پێش ئەوەى
قەوارەیەکى سیاسى
بێت ،دیدگا و پڕۆژەیەکى
فکرى و ڕۆشنبیرییە
یەکێک لەوخااڵنەى ئێمە
جەختى لەسەر دەکەینەوە
هەوڵدانە بۆئەوەى نەریت و
کلتوورێکى تازەى سیاسى
بهێنینە دى

* تێڕوانیــن و ئەڵتەرناتیڤــى تــۆ یــان

ئەڵتەرناتیــڤ و بەدیــل و تەرحــى خــۆى

هاوپەیمانى نیشــتیمانى بۆ چارەســەرى

پێشکەش بکات؟

ئەم کێشانە و ئەو قەیرانانەى لە هەرێمى

ئــارام قــادر :مــن مەبەســتم ئۆپۆزســیۆنى
پێشــو نییــە ،بەڵــێ هــاوڕام بــەو گوتارەى
ئۆپۆزســیۆنى پێشــوو ئێمە ناتوانین خزمەت
بە هەرێمى کوردســتان و پڕۆســەى سیاســى
بکەین ،چونکە لەکاتێکدا خۆشــم لەپەرلەمان
بــووم پــڕۆژە یاســایەکمان پێشکەشــکرد
هەربەنــاوى پــڕۆژە یاســاى ئۆپۆزســیۆن یان
لەنــاو پەیڕەوى ناوخــۆدا داوامان کرد جێگیر
بکرێت کە شــێوازى مامەڵەى ئۆپۆزســیۆن و
دەســەاڵت دەبێت گۆڕانکارى تێدابکرێت ،نە
ئۆپۆزســیۆن دەسەاڵت بە دوژمن بزانێت ،نە
دەســەاڵتیش ســوکایەتى بە ئۆپۆزسیۆن بکات
بەڵکو هەماهەنگ بــن لەگەڵ یەکتردا ،بەڵێ
ئۆپۆزســیۆن ڕەخنە دەگرێت و بەدواداچوون
دەکات بــۆ هەمــوو کەیســەکان ،بــەاڵم لــە
هەمان کاتدا پڕۆژە یاســاش پێشکەش دەکات
لە هەموو کاتدا پاڵپشتى پرسە نیشتیمانییەکان
دەکات ،من کاتێک باسى ئۆپۆزسیۆن دەکەم،
ئۆپۆزســیۆن بە گوتارێکى تازە و شــێوازێکى
تازەوە لە مەیدانەکە بوونى هەبێت.

کوردستاندا هەیە چییە؟

ئارام قادر :بەدڵنیایەوە ،بریتیە لە دروستکردنى
پەرلەمانێکى کارا ،کە بەبڕواى من هەمیشــە
پەرلەمانى کارا بەبوونى ئۆپۆزســیۆن دەبێت،
چونکــە لەهەمــوو سیســتەمە سیاسســەکانى
دونیــادا ،هەمیشــە ئۆپۆزســیۆن هێزێکــى
گــەورە دەدات بە پەرلەمان بەو دەســەاڵتە،
بەاڵم بە تێڕوانینى من ئۆپۆزســیۆن بەشــێکە
لە سیســتەمى سیاســى ،ئۆپۆزســیۆن دوژمن
نییە بە دەســەاڵت ،دەســەاڵتیش دوژمنایەتى
ئۆپۆزسیۆن ناکات ،بەڵکو تەواوکەرى یەکترن
بۆ کۆمەڵێک پرســى زۆر ستراتیژى بەتایبەت
لە پرســە نیشتیمانییەکاندا ،لەبەر ئەوە ئەگەر
بێت و پەرلەمان بە ئۆپۆزسیۆنێکى بەهێزەوە
دەســتبەکار بێت بەدڵنیاییــەوە پەرلەمان کارا
دەبێــت ،پەرلەمانیــش کارا بێت بەدڵنیاییەوە
ســودى زۆر بــۆ حکومــەت و هاواڵتیانــى
کوردســتان دەبێــت ،لەدەرئەنجامــدا بــە
خزمەتگوزارى گەورە دەگەڕیتەوە بۆ خەڵکى
کوردستان.

* ئێوە تەنها باسى هاوپەیمانى نیشتیمانى

* باســت لــە ئۆپۆزســیۆنێکى کارا کــرد

دەکەن وەکو ئۆپۆزســۆن یان پێتان وایە

مەبەســتت کێیــە ،لــە دەورەى پێشــوو،

هێزگەلــى ترتان لەگەڵــە و بەرەیەکى تر

کابینــەى هەشــتەمى حکومــەت مۆدێلى

هەیــە ،مۆدێلــى ئۆپۆزســیۆنبوونى ئێوە

ئۆپۆزسیۆنبوونى ئەو هاوپەیمانیەتییەى

چ جیاوازییەکــى هەیــە لەگــەڵ مۆدێلى

(گۆڕان ،کۆمەڵ ،یەکگرتوو) تاقیکرایەوە،

ئۆپۆزسیۆنى پێشوو؟

شکســتى هێنــا ،لەگــەڵ دەســەاڵت

ئــارام قــادر :دوو ئۆپۆزســیۆن هەیــە،
ئۆپۆزسیۆنێک لە پەرلەمانە ئەو فراکسیۆنانەى
لەنــاو پەرلەمــان هەیــە خۆى بڕیــار دەدات
و بڕیــارى خۆیانــە کــە دەیانەوێــت ببن بە
ئۆپۆزســیۆن ،کــە بڕیــار دەدەن ببــن بــە
ئۆپۆزســیۆن دەبێــت بــە شــێوازێکى تــازە
بێــت نابێــت ئەزموونەکەى پێشــوو دووبارە
بکەنــەوە ،بەڵکو دەبێت بە شــێوازێکى تازە
ئۆپۆزســیۆنبوونى خۆیــان جێبەجــێ بکــەن

بەشداربوون و کێکى شیرینى دەسەاڵتیان
خوارد و بەشکرد ،بۆیە ئەو هەلومەرجەى
هاتبوە پێش بۆ ئۆپۆزســیۆنێکى ئەکتیڤ
و کارا دەیتوانــى ڕۆڵ بگێڕێــت و ئاڵوگۆڕ
پێکبهێنێت ،بەاڵم بەداخەوە ئێستا خەڵک
پێیوایــە ئۆپۆزســیۆنێک لــە گــۆڕ نییــە
لە هەرێمــى کوردســتان تاکــو بتوانێت
ڕۆڵــى ئەکتیڤ بگێڕێــت و بتوانێت ببێتە
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بەرهەم ساڵح سەرۆک کۆمارى عێراق

ئێمــەش وەکــو هاوپەیمانــى بەدڵنیاییــەوە
ئەوەمــان ڕاگەیانــدوە پشــتیوانى خەڵکــى
هەرێمى کوردســتان دەبین بــە ئامادەکردنى
پــرۆژە یاســا لەڕێگــەى فڕاکســیۆنەکانەوە
پێشکەشــى پەرلەمانى دەکەیــن هەروەها بە
هەوڵــدان بۆ ئامادەکردنــى کۆمەڵێک پرۆژە
یاســا بۆئــەوەى بدرێت بــە حکومەت کە لە
بەرژەوەندى خەڵکى کوردستاندایە.
* هاوپەیمانى نیشــتیمانى جێگە و پێگە
و شــوێنى چییــە لە پرۆســەى سیاســى
هەرێمدا و ئامانجتــان چییە ،دەتانەوێت
چى بکەن و بەچى بگەن؟

ئــارام قــادر :هاوپەیمانــى نیشــتیمانى
بزافێکــى کۆمەاڵیەتــى مەدەنییــە ،پێــش
ئــەوەى قەوارەیەکــى سیاســى بێــت ،دیدگا
و پڕۆژەیەکــى فکرى و ڕۆشــنبیرییە یەکێک
لەوخااڵنەى ئێمە جەختى لەســەر دەکەینەوە

هەوڵدانــە بۆئــەوەى نەریــت و کلتوورێکى
تازەى سیاســى بهێنینە دى ،هەموو هێزێکى
سیاســى تەنها پەرلەمان مەیدانــى کارکردنى
نییە لەناو کایە سیاســییەکاندا دەتوانێت کارى
سیاسى خۆى بکات و هەڵوێستە سیاسسەکانى
خــۆى ڕابگەیەنێت و چاالکى سیاســى بکات،
ئێمە وەکو هاوپەیمانى نیشتیمانى ئۆفیسمان
لــە ســلێمانى و هەولێر و دهــۆک هەیە لە
ماوەیەکــى نزیکــدا لە گەرمیــان و هەڵەبجە
و ڕاپەڕیــن و کەرکــوک ئۆفیســى خۆمــان
دەکەینەوە هــەوڵ دەدەین لە ڕێگەى پرۆژە
و دیدگاکانــى خۆمانــەوە خزمەت بە خەڵکى
کوردستان و حکومەت بگەیەنێن.
* دەکرێــت بزانرێــت ئایدۆلۆژیــا و
مانێفێستى هاوپەیمانى نیشتیمانى چییە
یان خــاوەن ئایدۆلۆژیایەکــى دیاریکراو
هەن؟

ئارام قادر :هاوپەیمانى نیشــتیمانى بریتییە
لــە بزاڤێکــى کۆمەاڵیەتــى مەدەنــى ،هیــچ
فەلسەفە و ئایدۆلۆژیایەکى نییە ،هاوپەیمانى
بە ڕاشــکاوانە ڕایگەیاندوە ،دەمانەوێت ئێمە
دیــاردەى ئیســامى و عەلمانــى و چــەپ و
ڕاســت و بادینى و سۆرانى تێبپەڕێنین ،واتە
ئێمــە بەهیچ شــێوەیەک نامانەوێت ســنورى
جوگرافــى یــان ســنورى پاشــخانى سیاســى
ئێمە ببەســتێتەوە ،لەســەر کۆمەڵێک پرســى
نیشــتیمانى کۆبووینەتــەوە و لەســەر ئــەو
پرسانە کاردەکەین.
* واتــە حیزبــى ئێــوە دەکرێــت بڵێیــن
حزبێکى نەتەوەیی و ناسیۆنالیستە؟

ئارام قادر :نەخێر ،ئێمە حیزبیکى مەدەنین،
حیزبێکــى نەتەوەیی نیــن لەبەرئەوەى لەناو
هاوپەیمانى تورکمانى و ئێزیدى و موسڵمان
و مەســیحى و عەرەبــى تێدایــە ،ئێمــە
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دەمانەوێت لەســەر بنەماى بەســەنتەرکردنى
مــرۆڤ مامەڵەى سیاســى خۆمــان بکەین و
جموجۆڵ و چاالکییەکانى خۆمان لەسەر ئەوە
بنیات بنێین.
* واتە حیزبێکى لیبڕالیستن؟

ئــارام قــادر :کــە ناوێــک بگوترێــت واتە
ئایدۆلۆژیــات هەیــە پێناســەى هاوپەیمانــى
نیشتیمانى بەم جۆرەیە ،بزافێکى کۆمەاڵیەتى
مەدەنى بێ ئایدۆلۆژیایە.
* بۆچــى بیرتــان لــەوە کردۆدۆتــەوە
ئیســامى عەلمانــى ،چــەپ و ڕاســت،
تێپەڕێنــن بۆنمونــە یەکێتــى و پارتیش
بادینى و ســۆرانییان تێپەڕاندوە ،ڕاســتە
کاریگەرییان لەســەر نفوزى ئەو ناوچانە
هەیــە ،بــەاڵم ئەوەیــان تێپەڕانــدوە،
حیزبەکانى دونیا ئێستا چەپن یان ڕاستن،
یــان علمانین ،یــان ئیســامین ،لیبڕاڵ،
ڕادیــکاڵ ،کۆمۆنیســت ،سۆسیالیســتن،
بۆ کۆمەڵگاى کوردســتان پێتــان وانییە
ئەوانە پێویستە ،یان دەتانەوێت مۆدێلى

بزوتنەوەى گۆڕان حیزبەکەى نەوشیروان
مســتەفا دووبارە بکەنەوە کــە هەڵگرى
هیچ ئایدۆلۆژیایەک نەبوو؟

ئــارام قادر :ئێمــە نامانەوێــت مۆێلى هیچ
حیزبێــک دووبــارە بکەینــەوە .لەبەرئەوەى
دەزانیــن کوردســتان تووشــى کۆمەڵێــک
دابەشــکارى خراپ بوە ،دابەشــکارى لەسەر
بنەمــاى ئایدۆلــۆژى و پاشــخانى سیاســى
و جوگرافــى ،ئێمــە دەمانەوێــت هێزێکــى
کۆکــەرەوە بیــن بۆ هەموو ئــەو تێڕوانین و
بیــر و بۆچوونــە جیاوازانە ،چونکــە ئەگەر
لەکاتێکدا لەسەر بنەماى ئایدۆلۆژیایەک خەڵک
کۆبکەیتەوە تەنها ئەو خەڵکانە کۆدەکرێتەوە
کــە باوەڕیــان بــە ئایدۆلۆژیا هەیــە یان لە
چوارچێوەى ئیدۆلۆژیا خۆیان دەبینەوە ،بەاڵم
لەکاتێکــدا ئێمە بڵێین بزافێکــى کۆمەاڵیەتى
مەدەنین ،هەموو کەسێک لەوپەڕى ڕاستەوە
بــۆ ئەوپــەڕى چــەپ ئیســامى بیــت یــان
عەلمانى دەتوانێت لەناو هاوپەیمانى خەباتى
سیاســى خۆى بکات بەبێ هیچ کێشــەیەک،

بێگومان ڕەنگە هەموو کەســێک پێویستى بە
ئایدۆلۆژیایــەک هەبێــت و باوەڕى پێ بێت،
بــەاڵم ئێمە نامانەوێت ئەو بابەتانە تێکەڵ بە
کایە سیاسییەکان بکرێت.
* پێشــتر کۆنگــرەى یەکەمتــان لــە ژێر
نــاوى (هاوپەیمانــى بۆ دیموکراســى و
دادپــەروەرى) بەڕێوەچــوو ،دواتــر نــاوى
حیزبەکەتــان لــە کۆنگــرەى دووەم کــە
لــە  2018/11/9بەســترا گــۆڕدرا بــۆ
(هاوپەیمانى نیشــتیمانى) ،ئەو ئاڵوگۆرە
چــى بــوو بەتایبەتــى مەبەســتم پــاش
گەڕانەوەى د.بەرهەم ساڵح بۆناو یەکێتى
نیشتیمانى کوردستان؟

ئــارام قــادر :بێگومــان ئاســاییە ،هەمــوو
حیزبیــک و قەوارەیەکــى سیاســى لەکاتــى
بەستى کۆنگرەکاندا هەڵدەستێن بە هەندێک
گۆرانــکارى یان هەمووارى هەندێک لە بڕگە
و مــاددەکان ،جــا ئەو بڕگــە و ماددانەى لە
پەیــڕەوى ناوخــۆى هاوپەیمانــى گۆڕانکارى
تێداکــرا یەکێکیــان ناوى قەوارەکــە بوو ،کە

بەرهەم ساڵح لەگەڵ سەرۆکى کوێت سەباح ئەحمەد جابر سەباح
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بریتى بوو لەوەى هاوپەیمانى بۆ دیموکراسى
و دادپەروەرى گۆرا بۆ هاوپەیمانى نیشتیمانى،
بــەاڵم لــە دروشــمەکانمان دیموکراســى و
دادپەروەرییەکە هــەر ماوەتەوە جێگیرکراوە
هیــچ گۆڕانکارى بەســەردا نەهاتــوە ،بەاڵم
ناوى قەوارەکە گۆراوە ئــەوەش گەڕاوەتەوە
بۆ دیدى ئەندامانى کۆنگرەکەمان ئەوان پێیان
باشبوو لەم قۆناغەدا ئەو ناوە بگۆڕێت.

جەختمان لەســەر هێشــتنەوەى ئەو پڕۆژەیە
کــردوە ،لەبەرئــەوە د.بەرهــەم وەکــو
ســەرۆکى قەوارەکــە دەستلەکارکێشــانەوەى
فەرمــى خــۆى ڕاگەیانــدوە و ئێمــەش
دەستلەکارکێشــانەوەکەمان پەســەند کردوە،
پــاش ئــەوە کۆبوینەتــەوە ئایــا هاوپەیمانى
بەردەوام بێت یان چ جۆرە خەباتێک بگرێتە
بــەر ،ڕاى زۆرى دەنگــى هاودیــدان ئەوبوو
کــە هاوپەیمانى بەردەوام بێت و هەمووارى
پەیــڕەو بکەینــەوە ،بڕیــارى پێــش وەخــت
بــە هیــچ جۆرێــک نەبــوە کــە هاوپەیمانى
هەڵبوەشــێتەوە بەهیچ شێوەیەک هیچ کەس
باســى لەو بابەتە نەکــردوە ،بەڵکو زۆرینەى
زۆرى هاودیــدان بڕیاریان لەســەر ئەوە بوو
کە هاوپەیمانى وەکو پڕۆژەیەکى نیشــتیمانى
دەبێــت بمێنێتەوە و دەبیت بەردەوام بین و
هەوڵبدەین گەشــە بــە تێڕوانین و فکرەکانى
بدەین لەناو هەرێمى کوردستان.

نیشــتیمانى کوردســتان و هاوپەیمانــى

* ئێوە ســەردەمانێکى زۆر لەناو حیزب و

هەڵبوەشــێتەو ،بــەاڵم دواجــار ئەوەتان

گروپ گەلى ئیســامى سیاســى دابوون

نەکرد ،هەندێــک لە چاودێران باس لەوە

لــە هەرێمى کوردســتان ،وەکــو (نەهزە)

دەکەن ڕەنگە هۆکارێکى دەرەکى لەپشت

و (یەکبوونــى ئیســامى) و دواهەمیــن

مانــەوەى هاوپەیمانــى بۆ نیشــتیمانى

جاریش لە (کۆمەڵى ئیسالمى) لە هەموو

هەبێت؟

ئەوانەش بەرپرسیاریەتى زۆرتان هەبوە،

ئارام قادر :هیچ هۆکارێکى دەرەکى نەبووە،
چونکە ئەو بڕیارەى هاوپەیمانى نیشــتیمانى
داویەتى بۆ بەردەوامى لە پرۆســەى سیاســى
لە کایەى خەباتى سیاسى ،بڕیارێکى ئازادانەى
هەمــوو ئەندامــان بوە کە لــە  2018/11/9لە
هەولێر ئێمە ئەو بڕیارەمان داوە نە هۆکارى
دەرەکــى بوە نــە هــۆکارى ناوخۆیی ،بەڵکو
هۆکارەکــە بڕیارێکــى ئازادانــەى هاودیدان
خۆیان بوە ،چونکە بڕوایان وابوە و هەموومان
باوەڕمــان وابــوە هاوپەیمانى پــڕۆژە و دیگا
و کۆمەڵێک پڕەنســیپ و فکرەیە پەیوەســت
نییە بە تاکێک و کەســێک و کەسایەتیەکەوە

ئــەو قەناعەتە چى بوو بە ئێوە گەیشــت

* لەســەروبەندى پێکهێنانى هاوپەیمانى
بۆ دیموکراســى و دادپەروەرى د.بەرهەم
ساڵحیشــمان بینى بۆنمونــە پێى وابوو
دەکرێــت ئاڵوگــۆر پێک بێــت و چەندین
میتینگــى جەماوەرى بەڕێــوە برد ،بەاڵم
پێموایــە دواجار گەیشــت بەو بــاوەڕەى
دەکرێت ئەو ئاڵوگۆڕ و تێڕوانینانەى لەناو
یەکێتى نیشتیمانى کوردستان جێ بەجێ
بــکات ،ئێوە بڕیار بــوو لەگەڵ د.بەرهەم
ســاڵح بچنــە نــاو ڕیزەکانــى یەکێتــى

“

نەخێر ،ئێمە حیزبیکى
مەدەنین ،حیزبێکى

نەتەوەیی نین لەبەرئەوەى
لەناو هاوپەیمانى تورکمانى
و ئێزیدى و موسڵمان و
مەسیحى و عەرەبى تێدایە

کە ئیسالمى سیاسى ناتوانێت کاریگەرى
لە هەرێمى کوردستان هەبێت و هەڵگرى
پاشــگرى ئیســامى و خزمەتى پڕۆســەى
سیاســى تەنانەت پڕۆســەى ئیســامیش
بــکات لــە هەرێمــى کوردســتان ،بــە چ
خوێندنەوەیک گەیشــتنە ئــەو قەناعەتە
ڕیــزى ئــەو هێــزە ئیســامیانە بەجــێ
بهێڵن خۆتان گوتــان حیزبێکى مەدەنى
پێکبینــن کــە بتوانێــت هەمــوو چین و
توێژەکانى کۆمەڵگا لــە خۆى کۆبکاتەوە
بۆ پێکهێنانى ئاڵوگۆڕ؟
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ئیســامییەکان تووشــى قەیــران و
گرفتــى گــەورە بــوون ،هەندێــک باس
لــە بنبەســتبوونى گروپــى بزوتنــەوەى
ئیسالمى سیاســى دەکەن لە کوردستان
بــەو بەڵگەیــەى لــە هەڵبژاردنەکانــى
ڕابردوودا بینیمان یەکگرتووى ئیســامى
کوردســتان

نیــوەى

کورســییەکانى

لەدەستدا و ســەرەتاى جیابوونەوەیەکى
گەورە دەبینرێت لە بزوتنەوەى ئیسالمى
چەنــد لــە کادیــران و ســەرکردایەتیان
داواى دەستلەکارکێشــانەوەى ڕابــەرى
گشــتى بزوتنەوەى ئســامى دەکەن ،لە

ئارام قادر

کۆمەڵى ئیسالمى بەتایبەت لە مەڵبەندى

ئــارام قادر :ئێمە لە ئەنجامى خوێندنەوەى
مێژووى هەرێمى کوردستان بۆمان دەرکەوت
حیزبە ئایدۆلۆژییەکان بە ئیسالمى و عەلمانى
و چەپ و ڕاســتەوە نەیانتوانى بگەنە ئەوەى
هەرێمى کوردستان بگەیەننە ڕۆخى ئارامیی،
بتوانــن ئیدارەیەکى تەواوى ســەرکەوتوانەى
هەرێمى کوردســتان بەڕێوەبەرن  ،هەروەها
ئەزموونــى واڵتانــى دەرەوەشــمان کــە
هەڵســەنگاند بۆمان دەرکەوت ،کە هەرێمى
کوردستان پێویســتى بە بزافێکى کۆمەاڵیەتى
مەدەنییە دەبێت ئیمە حیزبە ئایدۆلۆژییەکان
یــان دیــاردە ئایدۆلۆژییــەکان هەمــووى
تێبپەڕینیــن ،چونکــە لــە دەرەوەش هەمان
ئەزموون تاقیکراوەتەوە لە مالیزیا ،مەغریب،
تورکیــا و واڵتــە ئەوروپییەکان مــن ناڵێم لە
واڵتــە ئەوروپییەکان حیزب نییــە ئایدۆلۆژى
بیــت ،بــەاڵم زیاتــر حیزبــە مەدەنییــەکان
ســەرکەوتووترن ئەوانــەى لەســەر بنەمــاى
کۆمەاڵیەتین یاخود لەســەر بنەماى حیزبیکى
مەدەنى کۆبوونەتەوە.
* هێــز گەلە ئیســامییەکان لە هەرێمى
کوردســتان کــە دیــارە لــەو بارەیــەوە
شــارەزایتان هەیــە لــە گروپە سیاســیە
ئیســامییەکان ،هەســت بــەوە دەکرێت
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هەولێــر گرفتــى گــەورە هەیــە ،پێیــان
وایــە نادادپــەروەرى لــە حیزبەکە هەیە،
بەبۆچوونــى تۆ ئەو گرفتانــە لە چییەوە
ســەرچاوە دەگرن ،پێتوایــە مۆدێلى ئەو
جۆرە حیزبانە ناتوانێت ســەرکەوتوو بێت
لــە هەرێمــى کوردســتان یــان بەبڕواى
تــۆ دەســتێوەردانى واڵتــان هەیــە یان
دەســتێوەردانى حیزبى سیاسى هەیە لە
کوردستان ؟

ئارام قادر :هۆکارەکان زیاتر دەگەڕێنەوە بۆ
پێشــکەوتنى فکرى و ڕۆشنبیرى و هۆشیارى
سیاسى هاواڵتیان لە کوردستان و دەرەوەش،
ئــەم دیاردەیــە تەنهــا لــە کوردســتان نییە،
دیــاردەى تێپەڕاندنى حیزبــە ئایدۆلۆژییەکان
(ئیســامى ،عەلمانى ،ڕاست ،چەپ) قۆناغى
بەســەر چــوە ،خەڵــک زیاتــر خوازیــارە لە
چوارچێــوەى قەوارەیەکــى سیاســى مەدەنى
کــە جیــاوازى لەســەر بنەمــاى ئایدۆلۆژیــا
نەخاتە نێوان تاکــەکان و خەڵک کۆنەکاتەوە
لەســەر بنەمایەکى ئایدۆلۆژى ،بەڵکو لەسەر
بەســەنتەرکردنى مرۆڤ و لەسەر بنەماییەکى
مرۆڤایەتــى خەڵــک کۆبکاتــەوە ،چونکە لە
ئێستادا چ لە ڕووى ئابوورییەوە چ لە ڕووى
کۆمەاڵیەتی و سیاســییەوە ،خەڵک پێویســتى

بــە پێکەوە ژیــان و پێکەوەبوونــە بەتایبەتى
لــە کوردســتان لەبەرئــەوەى کوردســتان
گیــرۆدەى کۆمەڵێک قەیرانى زۆر گەورە بوە
لەئەنجامــى ڕاى جیــاواز و دوورکەوتنەوەى
هێــزە سیاســییەکان لــە یەکتر ،ئێمە ئێســتا
پێویســتمان بــە کۆبوونەوە و پێکــەوە ژیان
و کارى پێکەوەیــی هەیــە ،بۆیە هاوپەیمانى
ئــەو هەنــگاوەى هەڵگرتــوە کــە بتوانیــن
هێزێکى کۆکەرەوە بین ،ببین بە ســەنتەر بۆ
کۆکردنەوەى ئــەو دید و بۆچوونە جیاوازانە
کە لەوەو پێش بۆتە هۆى ناکۆکى لە هەرێمى
کوردستان.
* بەبۆچوونى تۆ چارەنووســى ئەو هێزە
ئیســامیانە بەکــوێ دەگات بۆنمونــە
وردەو ورد بــەرەو پاشەکشــەى زۆرتــر
دەڕۆن یان لە قۆناغێکدا دەکرێت بڵێین
لە داهاتوودا دەتوانن سەرلەنوێ گەشەى
زۆرتر بکەنەوە؟
ئــارام قــادر :من پێشــتریش کــە لەناو
حیزبــە ئیســامییەکان بــووم ئــەوەم
پێشکەشــکردوون پێشــنیارم بۆ کردوون
کە حیزبى ئیسالمى قۆناغەکەى تێپەڕیوە،
پێویســتە چوارچێــوەى کارى فراوانتــر
بکرێت و لــە یەک شــێوەدا نەمێنێتەوە،
بەڵکو پێویستە هێزە ئیسالمییەکان ببنە
هێزێکــى نیشــتیمانى و بتوانن کرانەوە
لەگەڵ دەوروبەرى خۆیاندا دروست بکەن.
* بۆچــى ئــەو پێشــنیارەى تۆیــان قبوڵ
نەکرد ،کە گوتت قۆناغى حیزبى ئیسالمى
تێپەڕیــوە و دەبێــت لــە چوارچێوەیەکى
فراوانتر کارى سیاسییان بکەن؟

ئــارام قــادر :بۆ هــەر الیەنێــک دەکرێت
پێشــنیارى بــۆ بکەیت و پڕۆژەى پێشــکەش
بکەیــت ،بەاڵم دەرئەنجامــى جێبەجێ کردن
یان جێبەجێ نەکردن ئەوە دەکەوێتەوە سەر
حیزبەکە خۆى.

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

* هەندێــک لە هێزە ئیســامییەکان تۆ
تۆمەتبــار دەکەن بەوەى دەســتدەخەیتە
کارەکانیانــەوە ،ناڕاســتەوخۆ لەناو هێزە
ئیســامییەکان دەستێوەردان دەکەیت و
پەیوەندیت بە سەرکردایەتى بەشێک لەو
هێزە ئیسالمیانەوە هەیە ،بەنموونە ئەو
بۆچوونانەى باســت کرد دەتەوێت حیزبى
ئیسالمى بەو ئاڕاستەیە بڕوات؟

ئــارام قــادر :ئــەو بۆچوونــە دوورە لــە
ڕاستیەوە ،ئێمە لەناو هاوپەیمانى نیشتیمانى
بنەماى کارکردنمان لەسەر ئەوەیە نامانەوێت
لەسەر حیزبەکان خۆمان گەورە بکەین ،بەڵکو
دەمانەوێت بژافێکى نوێ بە دیدگایەکى نۆێ و
بە شێوازێکى تازە کاربکەین ،کۆمەڵگاى کورد
پێویســتى بە مۆدێلێکى تازەى کارى سیاســى
هەیە ،لەبەرئەوە ئێمە کارمان نییە نەک تەنها
بە هێزە ئیســامییەکان تەنانــەت حیزبەکانى
تریــش ،بۆیە ،ئەو هاواڵتیانــەى بڕوایان بەم
بیروبۆچوونەى ئێمــەوە هەیە بە ڕەزامەندى
خۆیان پەیوەندى بە هاوپەیمانییەوە دەکەن.

پڕۆفایل:
ئارام قادر ،سەرۆکى هاوپەیمانى
نیشتیمانى
 ساڵى  1965لە تەوێڵە لە دایکبوە. خوێندنى لە هەڵەبجە تەواوکردوە. بڕوانامــەى بەکالۆریۆســى لــەکۆلێــژى یاســاى زانکــۆى ســلێمانى
بەدەستهێناوە.
 ماســتەرى لە زانســتى سیاسیدا لەبەڕیتانیا خوێندوە.
 لەســەرەتاى هەشــتاکان بوەتــەئیخوان موسلمین.
 ســاڵى  1986زانکــۆ جێدەهێڵێت ودەچێتە ئێران.
  1988بۆکارى ڕێکخستن دەگەڕێتەوەکوردستان.
  1992حیزبێکیان بەناوى بزوتنەوەىڕاپەڕینى ئیسالمى (نەهزە) دامەزراند.
 ئەندامى مەکتەبى سیاسى (نەهزە)بوە.
 بەرپرســى مەکتەبــى ڕێکخســتنىبزوتنەوەى یەکبوونى ئیسالمى بوە.
 لــە کۆمەڵــى ئیســامیدا ،ئەندامىمەکتەبــى سیاســى و بەرپرســى
مەکتەبى ڕێکخستن بوە.
 لــە خولــى ســێیەمى پەرلەمانــىکوردســتاندا ســەرۆکى فڕاکســیۆنى
کۆمەڵ بوە.

 ئەندامــى دەســتەى دامەزرێنــەرىهاوپەیمانى بۆ دیموکراسى بوو.
 ڕۆژى  2018/11/9بــە ســەرۆکىهاوپەیمانى نیشتیمانى هەڵبژێردرا.
پڕۆفایل
ھاوپەیمانــی بــۆ دیموکراســی و
دادپەروەری
ناوى حزب بە زمانى عەرەبى التحالفمــن أجــل الديمقراطيــة و العدالــة)
گردبوونەوەیەکی سیاسیی کوردییە،
 بەرھەم ســاڵح ســەرۆکایەتی پاشوازھێنانــی لە یەکێتیی نیشــتمانیی
کوردستان ،وەکو قەوارەیەکی سیاسی
بــۆ ھەڵبژاردنــی خولــی چوارەمــی
پەرلەمانی کوردستان لە  17ئەیلوولی
 2017تۆماری کرد.
 کەســایەتی دیــاری تــریھاوپەیمانێتیەکــە (ســلێمان عبدللە
یونــس) (ئــارام قــادر)( ،محەممــەد
ڕەئووف)ە.
 لــە 26ی کانوونــی یەکەمی 2017کۆمیســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی
ھەڵبژاردنــەکان مۆڵەتی ژمارە 167ی
پێبەخشــی بــۆ بەشــداریکردن لــە
ھەڵبژاردنەکانی عێراق.
 لــە ڕۆژی 10ی کانوونــی دووەمــی2018کۆنگرەی دامەزراندنی لە شاری
ســلێمانی بەست ،تێیدا بەرھەم ساڵح
وەکــو ســەرۆکی ھاوپەیمانیەتیەکە
ھەڵبژێردرا.
لــە  2018/10/2د .بەرهــەمدەستەلەکارکێشــانەوەى خــۆى لــە
حزبەکە ڕاگەیاند.
 ڕۆژى  2018/11/9ئــارام قــادر بــەســەرۆکى هاوپەیمانــى نیشــتیمانى
هەڵبژێردرا.
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موئەیەد ئەحمەد :ڕێخەرى گشتیى ڕێکخراوى
ئەڵتەرناتیڤى کۆمۆنیستى عێراق

سەرهەڵدانی ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق ،لە دەستلەکارکێشانەوەی
ئێمە لە ئەندامى کۆمیتەی ناوەندی حیزبی کۆمۆنیستی عێراقەوە دەستی پێ کرد
دیدارى:سیما بەهار مەست

بەشى یەکەم

بەهۆى ملمالنێ و گرفتى سیاســى و ئیدۆلۆژى لە ســاڵى  ،2018ئینشــیقاقێک
لەنــاو حیزبــى کۆمۆنیســتى کرێــکارى عێراقــدا ڕوویــدا ،کــە ســکرتێرى
حــزب دەســتی لــەکار کێشــایەوە و لەگــەڵ چەنــد کەســێکى تــردا هاتنــە
دەرەوە ،حیزبێکــى نوێیــان بەنــاوى (ڕێکخــراوى ئەڵتەرناتیڤــى کۆمۆنیســتى
کرێــکارى عێــراق) یــان دامەزرانــد ،لێــرەدا دیدارێــک لەگــەڵ ڕێخەرى گشــتى
ڕێکخراوەکــە (موئەیــەد ئەحمــەد) ســازکرا.
*بۆچى لە حیزبى کۆمۆنیســتى کرێکارى
عێــراق هاتنــە دەرەوە؟ چــۆن بیرتــان
لــەوە کــردەوە ڕێکخــراوى ئەڵتەرناتیڤى
کۆمۆنیستى لە عێراق دروست بکەن؟

موئەیەد ئەحمەد :بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ
خاڵــی ســەرهەڵدانی ڕێکخــراوی بەدیلــی
کۆمۆنیستی لە عێراق ،لە دەستلەکارکێشانەوەی
دەســتەیەک لە هاوڕێیانی ئێستای ڕێکخراوی
(بەدیــل) لــە ئەندامێتیی کۆمیتــەی ناوەندی
حیزبــی کۆمۆنیســتی عێراقەوە دەســتی پێ
کــرد .ئــەو هاوڕێیانە کە لــە پلینیۆمی 33ی
کۆمیتــەی ناوەنــدی حیزبــی کۆمۆنیســتی
کرێکاریی عێراقدا ئامادە بوون ،کە لە 6-5ی
ئایــاری 2018دا گیرا ،هەڵوێســتیان وەرگرت
لــە بەرانبــەر لێســەندنەوەی ئەندامێتیــی
هاوڕێیەکــی کۆمیتەی ناوەندیــی ئەو حیزبە
و دەســتکاریکردنی پەیــڕەوی ناوخــۆ ،بــۆ
ئەو مەبەســتە لە الیەن زۆرینــەی ئەندامانی
کۆمیتەی ناوەندییەوە.
ئــەو دەســتەیە بریتی بــوون لــە :موئەیەد
ئەحمەد ،سكرتێری کۆمیتەی ناوەندی ،یەنار
محەمەد ،ئەندامی مەکتەبی سیاسی ،کە هەر
لە کاتــی کۆبوونەوەکەدا دەستکێشــانەوەیان

لــە ئەندامێتیی کۆمیتەی ناوەنــدی ڕاگەیاند،
ڕەشید ئیسماعیل ،ئەندامی مەکتەبی سیاسی،
محەمەد شنان ،ئەندامی کۆمیتەی ڕێكخراوی
بەغــداد ،کە ئــەوان دواتر دەســتیان لە کار
کێشــایەوە .پــاش چەنــد ڕۆژێک ئــەم چوار
هاوڕێیە و بەشێکی زۆر لە ئەندام و کادرانی
ئــەو حیزبە لــە ناوخــۆ و دەرەوەی عێراقدا
دەستکێشــانەوەیان لە ئەندامێتیی ئەو حیزبە
ڕاگەیانــد ،بەاڵم جەختیان لە ســەر ئەوەیش
کــرد ،بــۆ ســاتێكیش کاری کۆمۆنیســتیی
ڕێکخراوییــان ڕاناوەســتین ،ئەڵبەتــە لــە
دەرەوەی ئــەو حیزبــە .دۆکیومینتەکانی ئەو
ڕووداوانــە لە ژمــارەی 1ی ڕۆژنامەی (الغد
االشــتراکی) و فیســبوکی ڕێکخراوی (البدیل
الشیوعی) دا باڵو کراونەتەوە.
بــە هەر حاڵ ،ئەمە تەنها الیەنێکی ڕەوەندی
ڕووداوەکان نیشــان دەدا ،وەاڵم نییــە بــە
ناوەڕۆکــی سیاســیی پرســیارەکەت ،کــەى
و بۆچــی ئــەم ڕێکخراوەمان دروســت کرد؟
لێــرەدا دەمەوێــت ئــەوە بڵێــم ،ڕێکخراوی
ئەڵتەرناتیڤــی (بەدیلــی) کۆمۆنیســتی لــە
پڕۆســەی بەرەوپێشــچوونی بزوتنــەوەی
کۆمۆنیســتی لە عێراق و کوردستاندا هاتوەتە

ئاراوە و دیاردەیەکی خودی ئەم پڕۆســەیەیە
و مێژوویەکی تایبەتی خۆی تێپەڕاندوە.
بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتی لــە ناوەڕاســتی
هەفتاکانی ســەدەی ڕابــردوەوە و بەتایبەت
لــە ســەرەتای هەشــتاکانی ئەو ســەدەیەوە
لــە كوردســتان و عێراقــدا پێــی ناوەتــەوە
قۆناغێکــی نوێــوە ،ئەوەی ئــەم بزوتنەوەیە
لــە بــاری ڕێکخراوەیییــەوە چ ئاڵوگۆڕێکــی
بە ســەردا هاتوە ،ڕەنگدانــەوەی داینامیزمی
ئــەم قۆناغە نوێیە بوە .كۆمۆنیزمی ڕەســمی
چەشــنی کۆمۆنیزمــی یەکێتیــی ســۆڤیەت و
کۆمۆنیزمــی چینــی و ماوییــزم ،هەروەهــا
جێڤاریــزم و کۆمۆنیزمــی جیهــان ســێهەمی
و ئەورووپــی و کۆمۆنیزمــی ڕۆشــنبیرانی
ناڕازیــی خۆرهەاڵتــی تێکەڵ لەگــەڵ نەریتی
ناســیۆنالیزم و «نیشتمانپەروەری» بۆرژوازی،
هەمــووی لەم قۆناغــە تازەیەدا پێگەیان لەق
بوو لــە کوردســتاندا و چەنــد ڕێکخراوێکی
کۆمۆنیستیی تازە ســەریان هەڵدا ،بەتایبەت
ڕەوتی کۆمۆنیســت ،کە بە زوویی لە ئاستی
کۆمەڵدا ناسرا.
ئــەم نەریتە ڕەخنەگری و ڕێکخراوەیییە ،کە
لە هەشــتاکاندا بە دەوری ڕا و بۆچوونەکانی
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“

سەرهەڵدانی ڕێکخراوی
بەدیلی کۆمۆنیستی
لە عێراق ،لە

دەستلەکارکێشانەوەی
دەستەیەک لە هاوڕێیانی
ئێستای ڕێکخراوی
(بەدیل) لە ئەندامێتیی
کۆمیتەی ناوەندی حیزبی
کۆمۆنیستی عێراقەوە
دەستی پێ کرد

ناســراو بە مارکســیزمی شۆڕشــگێڕ و دواتر
کۆمۆنیزمی کرێکاری کریســتەڵە ببوو ،کە بۆ
خۆیــان زیاتر مەنســوور حیکمــەت گەاڵڵەی
کردبــوون ،دواتــر وەک بــاری ڕێکخراوەیی
لــە حیزبی کۆمۆنیســتیی کرێکاریــی عێراقدا
درێژەی هەبوە.
دروســتبوونی ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی
ڕەگێکــی ڕەخنەگرانــەی کۆمۆنیســتییە،
کــە بەشــێکیان لە نــاو حیزبی کۆمۆنیســتی
کرێکارییــەوە هاتــوون و بەشــێکی تریان لە
دەرەوەی ئــەو چوارچێــوە ڕێکخراوەیییــەدا
بوون.
هەر بــەو پێیەیش دروســتکردنی ڕێکخراوی
بەدیلی کۆمۆنیســتی بەشــێکە لەو پڕۆســەی
بەرەوپێشــچوونە لە ڕەخنەی کۆمۆنیســتی لە
نــاو بزوتنەوەکــەدا ،بەاڵم لە قۆنــاغ و کات
و ســەردەمێکی تــر و بەهێزێکــی ئینســانیی
ئەمــڕۆوە .هــەر وەک ئاشــکرایە ،ئەمــڕۆ
کۆمۆنیزم لە بەردەم چەلینجی هەمەالیەنەدایە
و ئــەرک و کارەکانــی گــەورەن و ناتوانیــن
ئاڵۆگــۆڕە ڕێکخراوەیییەکان تەنها بە ڕووداوە
ناوخۆیییەکانــی حیــزب و ڕێکخراوەکان لێک
بدەینەوە و هەڵیان بسەنگێنین.
نەک هەر ئەمەیش ،ڕاستودروستیشیان لێرەوە
دەســت نیشان ناکرێت ،بەڵکوو لە دەرەوە و
لە ســەر ئاســتی کۆمــەڵ و وەاڵمدانەوە بەو
چەلینجــە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییە مەزنانــە
هەڵدەســەنگێنرێن .بــۆ زیاتر ئاشــنابوون بە
بەرنامــە و تێڕوانینەکانــی ڕێکخراوی بەدیلی
کۆمۆنیســتی دەتوانرێــت ســەیری هەر دوو
ژمــارەی 1و« 2الغــد االشــتراکی» بکرێت بە
چاپکراوی یان لە سەر ویبسایت و فەیسبووکی
ئەم ڕێکخراوە.
*گلەیــى ئــەوە لــە حیزبــى چــەپ و
کرێکاریى کوردســتان و عێــراق دەکرێت
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بەوەى بــەردەوام خەریکى جیابوونەوەن،
هــۆکارەکان

چیــن:

ئایدیۆلۆژیــن،

دەستتێوەردان ،یان فاکتەری تر هەن؟

موئەیەد ئەحمەد :ئینشــقاق و جیابوونەوە
لەنــاو بزوتنــەوەی «چــەپ و کرێــکاری» لە
كوردستان و عێراقدا هەیە ،بەاڵم بەو ڕادە و
بەردەوامییەش نییە ،کە بەڕێزتان ئاماژەی پێ
دەکەن .بۆ نموونە ئێمە بۆ  25ساڵ درێژەمان
بــە خەبــات دا لە نــاو حیزبی کۆمۆنیســتی
کرێکاریی عێراقدا و چەندین جار کەوتینە سەر
لێواری جیابوونەوەوە ،بە تایبەت لە  2006بە
دواوە ،بــەاڵم هەر دەم و بە هۆشــیارییەوە
خۆمــان لەوە پاراســت ،کە ئینشــقاق بکەین
و تا دوا فرســەتی کاری هاوبەش هەبووبێت
درێژەمــان بە خەباتی هاوبــەش داوە .ئەمە
جگــە لــە چاالکوانــان و گــروپ و تەنانەت
ڕێکخراوی کۆمۆنیســتیی جوراوجــۆر ،کە لە
هــەوڵ و تەقەالدان ڕیزەکانیان یەک بخەن و
هاوکاریی یەکتر بن.
ئینشــیقاق کارێکــی سیاســیی ڕێکخراوەیییە
و زۆر جــار لــە نــاو یەک حیــزب و نەریتی
سیاسی و فیکریی هاوبەشدا ڕوو دەدات ،بێ
ئەوەی هۆکارەکەی «ئایدیۆلۆژی» بێت .هەر
وەک لە ســەرەوە ئاماژەم پێ دا ،بزوتنەوەی
کۆمۆنیســتی بــە تایبــەت لــە ســەرەتای
هەشــتاکانەوە پێی ناوەتە قۆناغێکی ترەوە و
داینەمیزمێکی تری هەیــە .دیارە بزوتنەوەی
کۆمۆنیستی دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی ،سیاسی
و فیکرییــە ،هەر بەو پێیەیش هەم باردۆخی
کۆمــەڵ و گۆڕانــی تــەرازووی هێــزی نێوان
ڕەوتە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکان کاریگەریی
لە ســەر دەبێــت ،هەم ڕەوەنــدی جووڵە و
گۆڕانکارییەکانی ناوخۆیی بزوتنەوەکە.
ئاشکرایە ئاســتی هێز و توانای بزوتنەوەیەک
یــان حیزبێــک یــان ڕێکخراوێک بە گشــتی،
چەپ بێت یا ڕاست ،ناتوانرێ بە جیابوونەوە
و ئینشــقاق یــا مانــەوە لە شــوێنی خۆی و

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

نەگــۆڕان بپێورێت .حیزبێــک یا ڕێكخراوێک
بــە ڕواڵەت وا دەردەکەوێت کە نەگۆڕاوە لە
بەر ئەوەی تووشــی ئینشقاق نەبوە ،بەاڵم بە
کەمێــک وردبوونــەوە دەردەکەوێت کە ئەو
حیزب و ڕێکخراوەیش هەمیشــە ســەرلەنوێ
بە میکانیزمی تایبەتی خۆیان ،خۆیان بەرهەم
دەهێننــەوە ،ڕابەرییەکــەی و ئەندامەکانــی
گــەر کەســانی چەند نــەوەی داواتریش بن،
بەاڵم لە ســەر بنەمای نەریــت و میکانیزمی
تایبــەت درێــژە بە حیزبەکە یــا ڕێکخراوەکە
دەدەن ،ئەمەیش وەک ئەوە وایە سەرلەنۆی
دروســتیان بکەنەوە .هەر بۆیە ئینشــقاق یا
مانەوەی ئاراییشتێکی ڕێکخراوەیی لە شوێنی
خۆیدا دوو الیەنی یەک پرۆسەن و ناتوانرێت
واقعیەتی بزوتنەوەیەکی پێ دەســت نیشــان
بکرێت.
بە هەر حاڵ ،هەر چەند لە ناو بزوتنەوەی
چــەپ دا پەرشــوباڵویهەیە و ئینشــقاق و
جیابوونــەوە دیاردەیەکــی بەرچــاوە ،بەاڵم
ناکرێــت ئەمــە وا لێــک بدرێتــەوە ،کــە
کارەکتەرێکــی ســتراکتۆری بزوتنەوەکەیــە.
بەپێچەوانــەوە دەبێت هەر ئینشــیقاقێک بە
جیا لێک بدرێنەوە و هۆکانی هەر حاڵەتێکی
دیاریکــراو بــە ســەربەخۆ نیشــان بدرێــت.
کارەکتــەری گشــتیی بزوتنەوەیەک یەکســان
نییە بە کــۆی ئینشــقاق و جیابوونەوەکانی،
بەڵکــوو یەکســانە بــە ناوەڕۆکــی سیاســیی
چینایەتی و شێوازی کاری سیاسیی ئەو حیزب
و بزوتنەوەیە.
سەرباری هەموو ئەوانە ،لەگەڵ ئەوەیشدا کە
بزووتنەوەی کۆمۆنیستی بە شێوەیەکی گشتی
دەرگیــری پچڕپچڕییە ،بــەاڵم ڕەنگدانەوەی
فشــاری ئاســۆ و ئامانجــە یەکســانیخواز و
ئازادیخوازانەکەی بە سەر سەرجەم جووڵە و
کێشمەکێشی کۆمەاڵیەتیی نێو کۆمەڵەوە دیارە.
كێشەی هەرە سەرەکی ئەوەیە ،ئاستی سیاسی

و ڕێکخراوەیی و فیکریی بزوتنەوەی «چەپ»
یا بە دیاریکراوی بزوتنەوەی کۆمۆنیســتی لە
دواتــرە لــە بناغە کۆمەاڵیەتییەکــەی و ئەوە
نــەک کەموکورتییەکــی بزوتنەوە و حیزب و
ڕێکخراوەکانیەتــی ،بەڵکــوو کەموکوڕییەکی
خــودی ڕەوەندی بەرەوپێشــچوونی سیاســی
و کۆمەاڵیەتیــی کۆمەڵگایشــە .ناتوانرێــت
كێشەی پەرشوباڵویی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی
وەک پەرشــوباڵوییەکی ســەربەخۆ لە کۆمەڵ
و ڕەوەندی بەرەوپێشــچوونی ســەیر بکرێت
و لێــی جیــا بکرێتــەوە .گــەر کۆمۆنیــزم و
بزوتنەوەی کۆمۆنیســتی لە پەرشوباڵویدایە و
ئاســۆ و ئامانجەکانی لــە ناو کۆمەڵدا پراتیک
نەکراوە ،ئەوا کۆمەڵ ڕاناوەســتی و شــتێكی
تر بە سەریدا زاڵ دەبێ ،جا ناسیونالیستەکان
پڕی بکەنەوە یا ئیسالمیست و کۆنەپەرستان،
یــان تەنانــەت بــورژا و نیولیبــرال و پــرۆ
ئێمپریالیســت و کارەســاتەکانیان بۆ زۆربەی
هەرە زۆری کۆمەڵ.
* بۆچوونێک هەیە ،کە ئەم جیابوونەوەیە
بە میرات لە مەنسوورى حیکمەت بە جێى
ماوە ،ئایا ئەمە ڕاستە؟

موئەیــەد ئەحمەد :نەخێر ئەوە دروســت
نییە ،چونکە پێش هەموو شــتێک بە سادەیی
ناتوانرێــت مەســەلەیەکی گرنگی سیاســی و
ڕێکخراوەیی وەک ئینشــقاق یــا جیابوونەوە
بخرێتــە ئۆباڵــی تاکــە کەســێک .ئینشــقاق
و جیابوونــەوە لــە ناو حیــزب و ڕێکخراوە
سیاسییەکاندا ڕوو دەدات و ئاکامی کۆمەڵێک
هــۆکارە ،کە بــۆ خۆیان زۆر لــەوە زیاتر و
زەمینەدارترن ،کە لە دەوری کاریگەریی تاکە
کەسێک یا خود نەریتێک قەتیس بکرێت .هەر
وەک گوتم ئینشــقاق سیاسەتە ،کەس ناچێتە
پای ئینشقاق ئەگەر سیاسەتێکی دیاریکراو پاڵی
پێوە نەنێت .بۆ نموونە بە دەر لە هۆیەکانی

تــر ئێمە کە دەســتمان لە کار کێشــایەوە و
جیابووینەوە لە حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی
عێراق ،پێشــتر دەمانزانی کــە ئەمە کارێکی
سیاســییە و وەاڵمێکی سیاسیی ڕێکخراوەیییە
بــە بنبەســتێک کــە کێشمەكیشــی دەروون
و ڕێکخراوەیــی نــاو ئــەو حیزبــە پێیدا تێ
دەپەڕێت.
لــە ڕووی فاکتــی مێژووییــەوە و ئەوەندەی
من ئاگادار بم ،مەنسوور حیکمەت یەک جار
جیا بــوەوە ،ئەویش لە حیزبی کۆمۆنیســتی
ئێران بوو و ســەرخەتی سیاســەتەکانی خۆی
بــاس کــردوە و باســی ڕەوتەکانی نــاو ئەو
حیزبــەی کردبــوو پێشــتر .دەتوانــم بڵیــم،
ئــەوە نموونەیەکــی تــا ڕادەیــەک ڕوون و
کالســیک بــوو لــە جــۆری ئینشــقاق ،بەاڵم
دیــارە ناتوانرێت ئەوە یا هەر تەجروبەیەکی
تــر بکرێتە نموونەی هەموو ئینشــقاقەکان و
ناتوانرێــت هەموو ئینشــقاقەکان بە پێوەری
ئەوان هەڵبسەنگێنرێن و ڕوو بدەن .ئەمەیش
بــە ســادەیی لە بەر ئەوەیــە ،هەم حیزب و
ڕێکخراو دروستکردن و هەم ئینشقاق کارێکی
زینــدووی سیاســی و ڕێکخراوەیییــە و هۆی
سیاسی و ئایدیۆلۆژی و کردەوەیی جۆراوجۆر
لــە پشــتییەوە وەســتاوە .نــە دەتوانرێــت
پێوەرێکی گشــتیی دوور لە شوێن و کات بۆ
ئینشــقاق دابنرێت نە دەتوانرێت کەســێکیش
بکرێتــە مۆدیــل ،هۆکار بــۆ ڕوودانی .جگە
لەوەیش زۆربەی زۆری ئینشقاقەکان لە دوای
مردنــی مەنســوور حیکمەت لە نــاو خەتی
کۆمۆنیزمی کرێکاریدا ڕوویان داوە.
ڕوودانی ئینشقاق یا لەو گرنگتر دروستبوونی
حیــزب و ڕێکخراوە سیاســییەکان پێوەندییان
هەیــە بــە داینەمیــزم و شــێواز و نەریتــی
سیاســیی ئەو بزوتنــەوە کۆمەاڵیەتییانەی کە
لێوەی سەر هەڵدەدەن.
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موئەیەد ئەحمەد
*حیزبى کۆمۆنیستى کرێکاریى کوردستان
و عێراق لەبەر چى هێندە جێگە و پێگە و
نفوسى نییە؟

موئەیــەد ئەحمەد :بەڕێزت ئــاگاداری من
ئێســتا لە ناو حیزبی کۆمۆنیســتی کرێکاریی
عێراق و کوردســتاندا نیم هەر بۆیە باشــترە
ئەو پرسیارە ڕووبەڕووی ئەوان بکرێتەوە.
*زۆرتر گلەیی ئەوە لە جەنابتان دەکرێت
کــە مەیلــى عێراقیبوونــت زیاتــرە تــا
کوردســتان ئەوە پێوەندیى بــە چییەوە
هەیە؟

موئەیەد ئەحمەد :لە ڕاستیدا من نە مەیلی
عێراقیم هەیە و نە کوردستانی ،بەڵکوو مەیلم
ئینسانی و ئینترناسیۆنالیستی و کۆمۆنیستییە،
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هەر بۆیە وا بزانم گلەیییەکە من ناگرێتەوە.
بــە هەر حال مادام گلەیییەک لە ئارادایە ،وا
باشــترە تۆزی ئەم چەمکی مەیلــی عێراقییە
لە پێوەند بە ناوەرۆکە سیاسییەکەیەوە ڕوون
بکەینــەوە .مەیلــی عێراقــی یا کوردســتانی
کۆنســێپت و چەمکێکــی نــاو بزوتنــەوەی
ناســیونالیزمی کوردە لە کوردســتانی عێراقدا
و ســەرچاوەکەی لــە مەیدانــی سیاســی-
تەکتیکیدایــە و هیــچ پێوەندییەکی بە مەیلی
سیاســیی ئینسانەکانەوە نییە .دەتوانم بڵـــێم
پێناســەیەکی سیاســیی ســەرکوتگەرانەیە و
باشــترە دەســت بپارێزری لە بەکارهێنانی لە
ئەدبیاتی سیاسیی مودێرندا.
بــا ڕوونــی بکەمــەوە بۆچی وەهایــە :ئەوە
ئاشــکرایە ،بزوتنەوەی ناسیونالیســتیی کورد

لە کوردستانی عێراقدا هەمیشە ویستوویەتی
بزوتنەوەی کۆمۆنیســتی بخاتە ژێر فشارەوە
و مافــی ئــەوەی لــێ بســتێنێ کــە وەک
بزوتنەوەیەکــی ســەربەخۆی چینایەتیــی
کرێــکاری لــە كۆمەڵــی کوردســتاندا بەژنی
خۆی بەرز بکاتەوە و بناســرێ و کاریگەریی
هەبێت .چەمکی «مەیلی عێراقی» ســەر بەم
هێرشــە دێرینــەی ناســێونالیزمی کــوردە بۆ
ســەر کۆمۆنیســتەکان کە دەیەویــت ڕێگری
بکات لە سەرهەڵدان و بەرەوپێشچوونی ئەم
بزوتنەوەیە و وەســتانی لە سەر پێی خۆی و
بیخاتە ژێر چەتری ناسیونالیزمی کورد و ئاسۆ
و ئامانجەکانی.
ناسیۆنالیســتەکان ئــەم هێرشــە لــەوەدا
بەرجەســتە دەکەنــەوە ،کە کۆمۆنیســتەکان

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

لە کوردســتاندا مەیلی عێراقییان هەیە ،واتە
ئینترناسیونالیســت نیــن .ئەمــە دوو الیەنی
هەیە :یەکەم ،پێناســەی ئینتەرناسیونالیستی
لــە کۆمۆنیســتەکان دەســێنێتەوە ،دووهــەم
پێناسەیەکی سیاسیی تەکتیکیان واتە عێراقییان
بە ســەردا فەرز دەکات ،کــە مانایەکی تری
ئەوەیە ،کۆمۆنیســتەکان کوردســتانی نین و
مافــی خەڵکی کوردســتان بۆ دروســتکردنی
دەوڵەتــی ســەربەخۆ ناناســن و ددانی پێدا
نانێن.
هــەر بەو پێیە و لە ڕێگەی ئەم دەســتکاریی
سیاســییەوە یــا بــە واتایەکــی کــە ئــەم
چاوبەستنەوە هەموو ئینترناسیۆنالیست بوون
و تەنانەت کۆمۆنیســتبوونی کۆمۆنیســتەکان
دەخەنە ژێر پرســیارە و دەهێننە ســەر باری
ئەوەی ،یان دەبێت سیاسەت و ئاسۆ و بیری
ناســیۆنالیزمی بۆرژازتی کورد قەبووڵ بکات
و مەیلی کوردســتانیی هەبێــت ،یان گەر وا
نەبێــت ئیتر ئــەوە مەیلــی عێراقیی هەیە و
ئاســۆ سیاسەت و بیری ناسیۆنالیزمی عەرەب
یا ئیسالمیزمی عەرەبی هەیە.
گەر تۆزی لەم فشــارە ورد ببینەوە ،دەبینین
هیــچ بایەخێک بۆ کۆمۆنیســتەکان دانانێ و
بە پێچەوانەوە سەرکوت و تیرۆری فیکری و
بێڕیزی پیادە دەکات لە بەرانبەریاندا و مافی
ئەوەیــان ناداتی ،کاتێک دژی ناســیونالیزمی
کــورد بــن بتوانن لــە هەمان کاتیشــدا دژی
ناســیونالیزمی عەرەب و ئیسالمیزم بن .هەر
لە ڕاستایەدا ،ناسیۆنالیستەکان هەموو هەست
و بوونی چینایەتی و کۆمەاڵیەتی و سیاسی و
ڕەخنەی بە کردەوەی کۆمۆنیستەکان قەتیس
دەکەنــەوە لە چوارچێوەی مەســەلەیەکدا کە
ئەویش ئاسۆ و ئامانجی بۆرژوا ناسیونالیزمی
کــورد و دروســتبوونی دەوڵەتــی نەتەوەیی
بۆرژوازیــی کوردەوە .ئیتــر ئەوەیش گرنگ
نییــە بــۆ ناسیۆنالیســتەکان گەر ئــەو هێزە

کۆمۆنیســتییە تاکتیکــی دروســت و کارامەی
هەبێت بۆ چارەســەری مەســەلی نەتەوەیی
کــورد ،هــەر بۆیە گلەیییەکە هــەر چەند لە
سەرەتاوە ئاستی دەردەکەوێت ،بەاڵم کە لێی
ورد دەبینەوە باسەکەی زۆر هەڵدەگرێ.
*بزوتنــەوەى چــەپ و کرێــکارى لــە
کوردســتاندا الواز بــوە ،بــە پێچەوانەى
ئەوەوە حیزبە ناسیۆنالیستەکان ڕۆژبەڕۆژ
بەهێز دەبن ،ئەمە بۆچى؟

موئەیەد ئەحمەد :پێشتر باسی ئەوەم کرد،
کــە دەبێ ئــەو جیاوازییە ڕەچــاو بکەین لە
نێــوان الوازیــی بزوتنەوەیەکــی کۆمەاڵیەتی
لــە باری سیاســی و هەمەگیربوونی ئاســۆی
سیاســییەوە لــە نــاو کۆمەڵگەدا و لــە نێوان
پێگەی کۆمەاڵیەتیی ئەو بزوتنەوەیە و باڵویی
ئامانجــە یەکســانیخواز و ئازادیخوازەکانی لە
ناو کرێکاران و هەژاران و ئازادیخوازانی ئەو
کۆمەڵگەیەدا.
ئەوە ڕاســتە ،بزوتنەوەی چــەپ و کرێکاری
ئێســتا الوازە لــە کوردســتاندا ،هــەر بــەو
هۆیــەوە گوتمان بزوتنەوەیەکــی تر جێگەی
دەگرێتــەوە ،چونکــە جووڵــەی کۆمــەڵ
ڕاناوەستی و بە دیاریکراوی ئێستا حیزبەکانی
ناســیونالیزمی کــورد ئــەو بۆشــایییەیان پــڕ
کردوەتەوە و دەســەاڵتیان بە دەســتە .ئەمە
واقعیەتێکــە ،بــەاڵم شانبەشــانی ئەمەیــش
دەبــێ ئــەو ڕاســتیش ڕەچــاو بکەیــن و
بیســەلمێنین ،حیزبــە ناسیونالیســتەکان هەر
چەند بەهێزن ئێستا و لە دەسەاڵتدان ،بەاڵم
پێگــەی کۆمەاڵیەتییان هەر دەم بەرتەســکتر
بوەتــەوە و زۆر زیاتــر لە جاران کەوتوونەتە
بەرانبــەر خەڵکــی کوردســتان .دیــارە ئەم
پۆالریزە ئەنتاگۆنیســتییەی نێوان جەماوەر و
دەســەاڵتی ناســیۆنالیزمی کورد تا بێت زیاتر
بــوە ،بەتایبەت لە شــوباتی  2011بە دواوە

“

لە ڕاستیدا من نە

مەیلی عێراقیم هەیە و
نە کوردستانی ،بەڵکوو
مەیلم ئینسانی و
ئینترناسیۆنالیستی و
کۆمۆنیستییە
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سەر شانۆی مێژوو ،واتە کۆمۆنیزم .ئەوەیش
بڵێــم ئیســامیزم بــە هــۆی زۆر فاکتۆرەوە
ئەلتەرناتێۆ نییە بۆ ناسیونالیزم ،بەڵکوو ئەوە
کۆمونیزمــە کە لە کوردســتاندا دەتوانێ ئەو
دەورە بگێریــت گــەر مەرجەکانی تری وەک
ئامادەییی سیاســی و فیکــری و ڕێکخراوەیی
خۆی فەراهەم بهێنرێت.
*جیابوونەوەى ئێــوە یاخود دامەزراندنى
ڕێکخــراوى ئەڵتەرناتیڤــى کۆمۆنیســتى
لــە عێراق تــا چەند پێوەندیــى هەیە بە

لۆگۆی ڕێکخراوی ئەلتەرناتیڤی کۆمۆنیستی عێراق

کە خەڵکی کوردســتان دەنگی ناڕەزایییان بە
ئاشــکرا و لە ئاســتێکی کۆمەاڵیەتیی بەریندا
دەربــڕی و جیاکردنەوەی ڕیزەکانی خۆیانیان
لە حیزبــە ناسیونالیســتە دەســەاڵتدارەکانی
کوردستان تا ڕادەیەکی زۆر ڕاگەیاند.
هــەر لــەم ڕاستایەشــدا ئەو پرســیارە دەبێ
وەاڵم وەربگرێــت ،بۆچــی بــە دیاریکــراوی
ناســیونالیزمی کوردی توانیویەتی بەو هەموو
ناڕەزایییــەوە کــە لــە بەرامبەریــدا هەیــە،
لــە ســەر کار بێت و بەهێز بێــت؟ بە ڕای
مــن بەشــێکی دەگەڕێتەوە بۆ ســەرکوت و
قۆرغکردنــی دەســەاڵت و مونۆپۆلــی هێزی
چەکــداری و ســامانی کۆمەڵگــە لــە الیــەن
حیزبە دەســەاڵتدارەکانەوە ،بەاڵم بەشــێکی
تریان دەگەڕێنەوە بۆ تایبەتمەندیی ڕەوەندی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و تــەرازووی هێز و
خاسیەتی دیاریکراوی ڕەوەندی کێشمەكێشی
چینایەتی لە کوردستانی عێراقدا.
ئەوە ئاشکرایە ،تا ئێستا ئاسۆی ناسیونالیستی
کــوردی ســایەی خــۆی كێشــاوە بــە ســەر
ڕەوەنــدی سیاســی و کۆمەاڵیەتی و فیکریی
کۆمەڵــی کوردســتاندا ،لــە بــەر ئــەوەی تا
مەســەلەی نەتەوەیی بە جۆرێک چارەســەر
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نەبێت ،ئەم ئاســۆ ناسیونالیستییە بۆرژوازییە
دەتوانێت بااڵدەســتیی خۆی مســۆگەر بکات
و بەســتەڵۆکی سیاســیی ناسیونالیستی بکاتە
واقعیەتێک بە ســەر کۆمەڵی کوردســتانەوە.
دیارە ئەم بەستەڵۆکە سیاسییە لە سەر حسابی
بەرگرتن بە هەر پێشــکەوتنێکی کۆمەاڵیەتی
و هەر پێشکەوتنخوازییەکی سیاسی و فیکری
و پاشەکشەکردن بە گەشەی بەرەوپێشچوونی
کۆمەڵە.
لە باری ڕەوەندی کێشمەكێشی چینایەتییەوە و
لە پەیوەند بە مێژووی ئەلتەرناتیڤی جیاوازەوە
بۆ چارەســەی مەســەلەی نەتەوەی کورد ،بە
تایبــەت لــە ســەرەتای نەوەداکانی ســەدەی
ڕابــردوەوە ،دوو بزوتنــەوەی کۆمەاڵیەتــی
لــە كێشمەکێشــدا بــوون لــە کوردســتاندا؛
ناســیونالیزم و کۆمۆنیزم .لەم بەرامبەرکێیەدا
ناســیونالیزم توانیی دەسەاڵت بگرێتە دەست
و پێگــەی خــۆی بە هێز بــکات .بەاڵم هەر
وەک گوتــم کۆمەڵ لە جووڵەدایە هەمیشــە
و ئــەوەی ئێســتا لە ڕواڵەت و بە شــکلێکی
موشــەخەس بەهێــزە و لە دەســەاڵتدایە لە
ڕەوەنــدی درێژماوەتردا ئەو بزوتنەوەیە جێ
دەگرێتەوە کــە لە باری میژووییەوە هاتوەتە

جیابوونەوەى حیزبى حیکمەتیســت-خەت
ڕەســمى ،باس لەوەیش دەکرێت زۆر جار
لە ژێر کاریگەریى ئەواندان؟

موئەیــەد ئەحمەد :لە واقیعدا دامەزراندنی
ڕێکخــراوی بەدیلی کۆمۆنیســتی لــە عێراق
هیــچ جــۆرە پێوەندییەکــی نییــە ،نــە لــە
دوور نــە لــە نزیک ،بە جیابوونــەی حیزبی
حیکمەتیســت-خەتی ڕەسمی و هیچ کات لە
ژێر کاریگەریی ئەواندا نەبووین .هەڵوێستیان
بە ئاشــکرا پێچەوانەی هەڵوێســتی ئێمە بوە
لــە جیابوونەوەمــان لە حیزبی کۆمۆنیســتی
کرێکاریــی عێراق و بە کارێکی نادروســتیان
زانیــوە ،نــەک هــەر ئەمەیــش ،داواکاریــی
ئــەوە بوون کە لــە كۆنگرەیەکی نائاســاییدا
كێشــەکانمان چارەسەر بکەین لە گەڵ حیزبی
کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراقدا.
ئەوە ئاشــکرایە ،چەندین ســاڵە و گەر هەڵە
نەبم لە ســاڵی  2011وە حیزبی کۆمۆنیستی
کرێکاریــی ئێــران (حیکمەتســیت -خەتــی
ڕەســمی) جیا بوەتەوە لە حیزبی کۆمۆنیستی
کرێکاریی ئێران (حیکمەتیست) و ڕووداوێکی
تــازە نییــە تا باس لــە کاریگەریی بکرێت بە
دیاریکراوی لە سەر ئێمە.
ئێمە پەیوەستبوونی هاوخەتیمان نییە لەگەڵ
هیــچ یــەک لەو حیــزب و گروپانــەی کە لە

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

ئاکامــی جیابوونــەوە و ئینشــقاقەکان لە نێو
ڕەوتــی کۆمۆنیزمــی کرێکاریــدا هاتوونەتــە
ئــاراوە ،ئێســتا درێژە بە چاالکیی سیاســییان
دەدەن ،بــۆ نموونــە حیزبــی کۆمۆنیســتی
کرێکاریــی ئێــران و حیزبــی کۆمۆنیســتی
کرێکاریــی ئێــران -حیکمەتیســت و حیزبی
کۆمۆنیســتی کرێکاریی ئێران حیکمەتیســت
خەتی ڕەسمی و گروپەکانی تر کە بە ناویئــەو ڕەوتەوە کار دەکــەن .دیارە من لێرەدا
باســم لە ڕەخنە یا هەڵسەنگاندنی هیچ یەک
لــەو حیزبانــە نییە ،بەڵکــوو جەختکردنە لە
سەر ڕاستییەک لە پێوەند بە پرسیارەکەتەوە.
پڕۆفایل
موئەیەد ئەحمەد
 ڕێکخــەر (مونەســیق)ی گشــتی کۆمیتەیناوەنــدی ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیســتی لە
عێراق
لە ناوەراستی حەفتاکانی سەدەی پێشووەوەدەســتی داوەتە خەباتی سیاسی ڕێکخراوەیی
لــە گروپێکی چەپی مارکســیدا کە دواتر ئەو
گروپە لە ســاڵی  1982دا پەرەیسەند و ناوی
خۆی نا یەکێتى تێکۆشانی کارگەران.
 لە ھاوینی  1980دا ڕۆڵی دەستپێشــخەرىدەبینی لە ڕێکخســتنی خۆپیشــاندانی شاری
پینجوێن بــە ھاوکاری لە گەل ھاوڕێکانی لە
ڕێکخراوی یەکێتى تێکۆشانی کارگەران .
لــە مارســی  1981ئەمنی ڕژێمی بەعســیفاشیســت دەچن بۆ گرتنی بــەھۆی دەوری
لەو خۆپیشــاندانەدا ،بەاڵم ئــەم پێی دەزانێ
ھەڵدێت لە دەستیان.
لــە ھاوینــی  1984دا یەکێتــى تێکۆشــانیکارگــەران ھەڵدەوەشــێتەوە و موئەیــەد
ئەحمــەد لەگەڵ  4ھاوڕێی تــردا ڕێکخراوی
ڕەوتی کۆمۆنیست دروست دەکەن.
لە  16جنیوەری  1991دا بالتفۆرمی «ئەرکەدەســت بەجیکانمان» ئەنوسێت بە ھاوکاری

ھاوڕێکانی لە ڕابەری ڕەوت و ئەو نوســراوە
بە ناوی ڕەوتی کۆمۆنیستەوە باڵو دەکرێتەوە
دەورێکی گرنگ دەگێڕێت لە خۆئامادەکردنی
کۆمۆنیســتەکان بۆ بەرپاکردنی ڕووداوەکانی
مارسی  1991لە کوردستان ،تا ڕادەیەکیش لە
چەند شوێنێکى عێراق دا.
لە ســاڵی  1993یەکێک لــە دامەزرێنەرانیحزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق ،ئەندامی
یەکەم کۆمیتەی ئەو حزبە دەبێت ،لە یەکەم
کۆبونەوەی لیژنەی مەرکەزیدا وەک ئەندامی
مەکتەبی سیاسی ھەڵ دەبژێرێت.
بۆ ماوەی  17ساڵ سەرنوسەری ئۆرگانی ئەوحزبە بــوە ،لەو ماوەیەدا زۆربەی ســاڵەکان
ئەندامی مەکتەب سیاسی ئەو حزبە بوە.
لە شــوباتی  2012تا ئایاری  2018سکرتێریکۆمیتەی ناوەندی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری
عێراق بوە.
لە ئایاری  2018دەســت لە کار کێشانەوەیخۆی لە ئەندامیەتی ئەو حزبە ڕادەگەیەنێت.
لــە 25تەممــوزی 2018دا لە گەڵ کۆمەڵێکلە ھاوڕێیانی ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیســتی
لە عێراق ڕادەگەیەنن ،لە یەکەمین کۆنگرەی
ئــەو ڕێکخــراوە دا وەک ئەندامــی ناوەندی
و لــە یەکەمین پلینیۆمیشــدا وەک ڕێکخەری
گشتی کۆمیتەی ناوەندی ئەو ڕێکخراەە ھەڵ
دەبژێرێت .

پڕۆفایل
ڕێکخراوی ئەڵتەرناتیڤى کۆمۆنیستی
لە عێراق
 لە  25تەمموزی  2018دا بەیاننامەیدامەزراندنــی ڕێکخــراوی بەدیلــی
کۆمۆنیستی لە عێراق ڕادەگەیەنرێت،
بە ئیمــزای  22ھاوڕێ و بەیاننامەکە
34خاڵی بەرنامەیی لە خۆ گرتوە.
 لە سێبتەمبەری  2018دا یەکەمیندەبەســتێت و
کۆنگرەی
 13ھاوڕێ وەک ئەندامانــی ناوەنــدی
ھەڵدەبژێرێت.
 ھەتا ئێســتا  3ژمــارەی لە ئۆرگانیخــۆی بــە نــاوی (الغــد االشــتراکی)
دەرکردوە.
لە سەرەتاسەری عێراق و کوردستانداکاری سیاسی و ڕێکخراوەیی دەکات.
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