فایلی تایبەت بە
ڕۆژهەاڵتی كوردستان

ئازەرى مودەڕیسى،سکرتێرى کۆمیتەى
ناوەندى حزبى کۆمۆنیستى کرێکارى ئێران
(حیکمەتیست -خەتى ڕەسمى)
ناوەندی چەپ ئایندەیەکی ڕوونی نییە ،ئامانجێکی دیاریکراویان
نییە،و هیچ ڕۆڵێکی لە بەهێزترکردنی کۆمۆنیزم و چەپ نییە
بەشى یەکەم

دیدار :شیالن  ،پەرژین

ســەبارەت بە پرســى چەپ و ڕۆڵى حزبەکەى دیدارێکمان لەگەڵ (ئازەرى مودەڕیسى)
ســکرتێرى کۆمیتــەى ناوەندى حزبى کۆمۆنیســتى کرێکارى ئێران (حیکمەتیســت-
خەتى ڕەسمى) ئەنجامداوە.

*هەڵوێســت و تێڕوانینــى ئێــوە
ســەبارەت بــە بزوتنــەوەى چــەپ و
کرێکارى لە ئێران و کوردستان چۆنە؟
ئایا گرفتەکانى سەر ڕێگاى کامانەن و
ئەڵتەرناتیڤەکانــى داهاتووى ئێوە بۆ
ئەم بزوتنەوەیە چییە؟
ئازەرى مودەڕسی :بەرلەوەی کە دەربارەی

بارودۆخــی ئێســتای بزووتنــەوەی چــەپ و
کرێکاری لە ئێران قســە بکەین ،باشــتر وایە
بە گشتی دەربارەی چینی کرێکار لە ئێران و
بزوتنەوەی کرێکاری زیاتر قسە بکەین .ئەگەر
ســەیری مێژووی درووســتبوونی بزوتنەوەی
کرێــکاری لە ئێران بکەین ،دەزانین کە چینی
کرێــکار لە ئێران بە بــەراورد لەگەڵ واڵتانی
خۆرئــاوا ،مێــژوو و ئەزموونــی بزوتنەوەی
کرێــکاری ئەوروپــای نییــە .ئــەو مێــژوو و
ئەزموونــەی کە لە بزوتنــەوە کرێکارییەکانی
ئەوروپا دەبینرێت لە ئێراندا بوونی نییە .بەاڵم
بزووتنــەوەی کرێکاری لە ئێرانــدا ،چەندین
تایبەتمەنــدی هەیــە ،یەکــەم ئەوەیــە لەو
ڕاپەڕینەی کە لە ساڵی 1978ی ئێران ڕوویدا،
بــووە هۆی پێشــکەوتنی چینی کرێکار ،پێش
ڕاپەڕین و بەتایبەت هاوکات لەگەڵ ڕاپەڕینی
ئێــران پێگــەی کۆمۆنیزم و چــەپ لە نێوان
چینی کرێــکار و بەتایبــەت کۆمەڵگای ئێران
پێشکەوتنێکی بەرچاوی بەخۆوە بینی .ئەگەر
ســەیری ئەو ســەردەمە بکەین چینی کرێکار
کاتێــک کە لە ڕاپەڕینی ئێران و خەبات دژی
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ڕژێمــی پەهلەوەی بەشــداری کرد ،یەکەمین
کارێــک کــە ئەنجامــی دا و ئەزموونگەلێک
کــە بەدەســتیهێنا ،ئەزموونــی بزووتنــەوەی
سەندیکالیســتی ئەوروپــا نەبــوو ،ئەزموونی
بزووتنــەوەی سۆســیال دیموکــرات نەبــوو،
بەڵکــو ئەزموونــی بزووتنەوەیــەک بــوو کە
لینین لە ڕوســیا دروستی کردبوو ،ئەزموونی
بزووتنــەوەی کۆمۆنیســتی و کرێکاری بوو و
ئەویــش دەســتبردن بۆ شــوراگەلی کرێکاری
بوو ،ئێمە شاهیدی درووستبوونی شوراگەلی
کرێکاری لــە کارگە جۆراوجۆرەکان بەتایبەت
لە کارگە پیشــەییەکان وەکو نــەوت بووین،
کاتێک کە شــورا کرێکارییەکان درووستبوون
و دەســتیانکرد بە ئیدارەکردنی کارگەکانیان،
ڕایانگەیاند کە شورا کرێکارییەکان سەرچاوەی
هێــزو توانایانــە .ئــەم ڕووداوانــەی کــە لە
ئێســتادا ڕوو دەدات بــە مانــای واقیعــی
دەرخــەری پێگەی کۆمۆنیزم ،بەو مانایای کە
لە ئەوروپا خۆی دەناســێنێت یان چەپگەلێک
کــە لە ئێراندان بــەاڵم چەپێکی بورژوایین و
هیــچ پەیوەندییەکیان بە چینی کرێکارەوەیە،
نییە .زیاتر لە هەموو شتێک پەیوەندی چینی
کرێکار لەگەڵ کۆمۆنیــزم و پێگەی ئەمجۆرە
لە کۆمۆنیزم لە نێوان چینی کرێکار لە ئێران
دەردەخات .ئەگەرچی چینی کرێکار لە ئێران
چینێکــی گەنــج و کەم ئەزمــوون و خاوەن
مێژوویەکــی کورتتــرە بــە بــەراورد لەگەڵ
چینی کرێکار لە ئەوروپا ،کە ســەدان ســاڵە
ئەزموونــی خەباتی هەیە ،بەاڵم هەر بە پێی

ئــەم گەنجێتییە ،بــەردەوام کۆمۆنیــزم تێیدا
بزووتنەویەکی بەهێز بووە .لە ئێستادا ئەگەر
ســەیری چینــی کرێکار لــە ئێرانــدا بکەین،
لــەڕووی تەمەنەوە دەبینین کە تەمەنیان زۆر
نییــەو زۆربەیان گەنج و خوێندەوارن ،هەر
ئەمــەش یەکێکی تــر لــە تایبەتمەندییەکانی
چینــی کرێکار و بزووتنەوە کرێکارییەکانە کە
سیاسەتەکانی ئێران و هێزە دژە کرێکارییەکان
ناتوانــن بــۆ ئامانجەکانــی خۆیــان ســوودی
لێوەربگرن .کۆمەڵــگای ئێران ،کۆمەڵگایەکی
پێشــەییە و چینــی کرێــکار و پرۆلیتاریــای
ســەنعەتی تێیــدا پێگەیەکی بەهێــزی هەیە،
هەرئــەم پێگە بەهێزەیە کــە مۆڵەتی نەداوە
بــە ئێران کە مــاوەی 40ســاڵە دژی هەموو
جــۆرە ڕێکخراوێکــی کرێکارییــە ،هەمــوو
جوواڵنەوەیەکی کرێکاری بە تووندترین شێوە
ســەرکووت دەکات و بــەردەوام کرێــکاران
ئەشــکەنجە دەدرێــن و دەخرێنــە زیندانەوە
و گوشــار دەخرێتە سەر بنەماڵەکانیان ،دوای
40ســاڵ ســەرکوتکردنی کرێکاران نەیتوانیوە
ئــەو چینە بێدەنگ بــکات و بەتایبەت دوای
خۆپیشــاندانەکانی ســاڵی 2017لــە ئێــران،
دەبینیــن کــە بزووتنــەوەی کرێــکاری زۆر
بەهێزتر بووە و هەموو کەسێک کرێکارەکانی
(فــوالد) و (هەفــت تەپە)ی ئێران دەناســن
و ڕۆڵــی گرینگی ئەوان لــەم بزووتنەوەیەدا
لەبەرچــاو دەگــرن .بۆ ماوەی یــەک مانگ،
دوو شــاری گــەورەو دوو ناوچەی پیشــەیی
گەورە بەدەســت کرێکارانەوە بوو و خەڵکی

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

شارەکانیش دەهاتنە سەرشەقام و پشتیوانیان
لە کرێکارەکان دەکرد ،تەنانەت لە شارەکانی
تریــش زانکــۆکان ،مامۆســتایان و هەمــوو
بەشــەکانی دیکەی کۆمەڵگا پاڵپشــتی خۆیان
بــۆ کرێــکاران ڕاگەیانــد و فەزای سیاســی و
کۆمەاڵیەتی ئێرانیان بردە ژێر چەتری خۆیان.
لە ئێستادا هەموو کەسێک نوێنەری کرێکاران
و ئــەو کەســانەی کە ئێــران دەستبەســەری
کردوون ،دەناسن .نە تەنیا دەیانناسن ،بەڵکو
بە ئاسانی دەچن بە ،کە ئەمانە بارودۆخێکی
تایبەتی بــۆ بزووتنەوەی کرێــکاری لە ئێران
درووســتکردووە و هەموو کەسێک لە ئێران
بە گرینگییــەوە دەڕوانێتە ئــەم بزوتنەوەیە،
تایبەتمەندییــەک کە ئەمــڕۆ کۆمەڵگای ئێران
هەیەتــی ،دەریدەخــات کە چینــی کرێکار و
بزووتنەوەی کرێکاری پێشــکەوتووەو خەڵکی
ئێرانیــش هیــوادارن کــە بە پاڵپشــتی ئەوان
لــەم بارودۆخــە ڕزگاریان بێت .بــە هەموو
ئەم تایبەتمەندییانە و گوشــار خســتنە ســەر
کۆمــاری ئیســامی بــۆ ئــەوەی کــە دان بە
مافەکانی کرێکاران بنێت ،و ئەشــکەنجەدانی
کرێکاران ڕابگرێت ،بەاڵم هێشتا بزووتنەوەی
کرێــکاری کەموکوورتــی هەیــە و لــە ڕووی
ڕێکخراوەییەوە کارێکــی ئەوتۆی نەکردووە.
ئێمــە وەکوو حیزبی حیکمەتیســت (خەتی-
ڕەســمی) لــە پەیــڕەوی ناوخــۆ ئاماژەمــان
بــەوەداوە کــە کرێــکاران دەبێــت زیاتــر لە
پێشوو بۆ بەدەستهێنانی مافەکانیان یەکگرتوو
بــن .ئێمــە لــە ئێرانــدا کێشــەی بزووتنەوە
کرێکارییەکانــی ئەوروپامــان نییە ،بۆ نموونە
ســەندیکالیزم ڕێگــر بێــت لەبــەردەم چینی
کرێــکار ،ئەگــەر بزووتنــەوەی کرێــکاری
کەموکوورتی هەیە هــۆکارەکای دەگەڕێتەوە
بۆ بێتوانایی و کەمتەرخەمی کۆمۆنیســتەکان
کە نەیانتوانیــوە یەکگرتوویی لە نێوان چینی
کرێــکارو ڕێبەرانــی کرێــکاران درووســت

بکــەن .ئێمــە وەکوو حیزبی حیکمەتیســت،
بــەردەوام هەمــوو هەوڵێکــی خۆمــان داوە
بۆ پاڵپشــتی کرێکاران تــا لەبواری حیزبییەوە
بتوانــن لەگــەڵ کۆمۆنیســتەکان و بەتایبەت
لەگــەڵ ئێمــە وەکو حیکمەتیســت کار بکەن
و چاالکییــان بێت بۆئەوەی ئەم بزووتنەوەیە
بتوانێت ســەرکەوتوو بێت .کۆمۆنیزم لە نێو
بزوتنەوەی کرێکاریدا ڕیشەی هەیە و بەهێزە
و توانیویەتی یەکگرتوویی لە نێوان ڕێبەرانی
خۆی درووست بکات.
*بەرنامــەى کارى ئێــوە وەکــو
(حیکمەتیست  -خەتى ڕەسمى) چییە؟
بــۆ کۆمەڵگایەکى ســیکۆالر و جیایى
دیــن لــە دەوڵــەت و حکومەتێکــى
کرێکارى لە داهاتووى ئێراندا؟
ئازەرى مودەڕیســی :تا ئەو شــوێنەی کە

پەیوەندی بە کۆمەڵگای سێکوالرو جیایی دین
لە دەوڵەتەوە هەیە( ،حیزبی حیکمەتیست-
خەتــی ڕەســمی) بەرنامەیەکــی ڕوونــی
هەیــە ،لــەم بەرنامەیــەدا هاتووە کــە ئێمە
بــۆ کۆمەڵگایــەک خەبات دەکەیــن کە تێیدا
دیــن لە دەوڵــەت ،پــەروەردە و لە هەموو
سیستمی ئیداری کۆمەاڵیەتی ئەو کۆمەڵگایەدا
جیایــە ،بــەو مانایە کــە ئایین یــان بێئایینی
بابەتێکی تاکەکەسیە ،واتە هیچ یاسایەک لەو
کۆمەڵگایەدا کە ریشــەی لــەو ئایینەدا (هەر
ئایینێــک) بێــت نییەپــاش ،هەموو یاســاکان
یاســەیەکی ســیڤیلن و هیــچ پەیوەندییەکیان
بــە ئایینــەوە نییــە ،لەخوێندنگاکانــدا ئایین
ناخوێندرێت ،بەو مانایە کە ئایین لە پەروەردە
وەکو پێویستییەک کە دەوڵەت دەبێت دابینی
بــکات بۆ هەمــوو کۆمەڵگا جیــا دەبێتەوە و
هیــچ یاســایەکی ئایینــی لــە خوێندنگاکاندا
زاڵ نابێــت ،واتــە لــەو کۆمەڵگایــەی کــە
ئێمەخەباتــی بۆ دەکەین هیچ یاســایەک نییە
کە بیرو باوەڕی ئایینی بەسەر خوێندنگاکاندا

“

کە ئێمە بۆ کۆمەڵگایەک
خەبات دەکەین کە تێیدا
دین لە دەوڵەت ،پەروەردە و
لە هەموو سیستمی ئیداری
کۆمەاڵیەتی ئەو کۆمەڵگایەدا
جیایە ،بەو مانایە کە ئایین
یان بێئایینی بابەتێکی
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ئازەرى مودەریسى لەگەڵ کۆمەڵێک لە ژنانى پێشمەرگەى کۆمەڵە

بسەپێنێت .ئەو دەوڵەتە کرێکارییەی کە ئێمە
دەمانەوێت درووستی بکەین ،تا ئەو شوێنەی
کــە پەیوەنــدی بــە ئایینەوە هەبێــت ،هیچ
گرینگییــەک بە بیروبــاوەڕی ئایینی تاکەکانی
کۆمەڵگا نادات و بوون ونەبوونی بیروباوەڕی
ئایینــی بۆ هەر تاکێک لە هەموو شــوێنێکی
کۆمەڵگادا وەکو دەستکەوت هەژمار ناکرێت.
کەواتە لە کۆمەڵگای کرێکاری ئێمەدا هەموو
تاکێــک ئازادە بیوروبــاوەڕی خۆی دەربارەی
ئاییــن بەیــان بکات (قبووڵی بێــت یان دژی
بێت) .ئێمە هاوکات هەرچەشــنە پەرەپێدان
بە توندوتیژی ئایینی لە نێوان شێعەو سووننە
لە کۆمەڵگادا قەدەغە دەکەین ،هەرکەســێک
ئازادە لە وتنی بیروباوەڕی خۆی،هەرکەسێک
ئــازادە لــە ڕەخنە گرتــن لە هــەر ئایینێک
واتــە (ئیســام ،مەســیحییەت ،بەهاییــەت،
یەهوودییــەت) ،بــەاڵم پەرەپێــدان بە ڕق و
توندوتیــژی بــۆ هــەر ئایینێــک قەدەغە .لە
کۆمەڵــگای کرێکاریدا هیچ دەســتکەوتێک بۆ
دامەزراوەو دەزگا ئایینییەکان وەکو مزگەوت،
کلێســا نابێت ،ئەمــەش بــە پێچەوانەی ئەو
یاســایانەیە کــە جگــە لە ئێــران و عێراق،لە
واڵتانی پێشــکەوتوو وەکو ئاڵمانیا دەبینرێت
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کــە ئەگەر کەســێکی ئایینی بیــت ناچارە کە
لە بــواری ماڵییەوە پاڵپشــتی مزگــەوت یان
کلێســا بکــەن ،کەواتە ئــەو پارەیــە دەبێت
بــۆ بواری پەروەردە ،پزیشــکی و ئاسایشــی
کۆمەڵــگا خــەرج بکرێت .ئەو دەســەاڵتە لە
دەوڵــەت دەســێندرێتەوە کە خەڵــک ناچار
بکات کە پارەیەکی تایبەت بدەن بە مزگەوت
و کلێسا و هەر دامەزراوەیەکی ئایینی .ئێمە
بەردەوام بۆ ئەوە تێدەکۆشین کە ئایین هیچ
دەستێوەردانێک لە ژیانی تاکەکانی کۆمەڵگا،
دامــودەزگا و ئیدارات ،پــەروەردە نەکات و
هیچ یاسایەک ئایینی نابێت.
*بــەم دواییانــە ناوەنــدى چەپــى
هاوبەشــى هێزەکانى ئێرانى خەریکە
گەاڵڵــە دەبێــت ،جێگــە و پێگــەى
مەوقعیەتــى ئــەم ناوەندە تــا چەند
کاریگــەر دەبێــت؟ هەڵوێســتى ئێوە
لەوبارەیەوە ڕۆشن نییە ،هۆکارەکەى
چییە؟
ئازەرى مودەڕیســی :هەڵوێســتی حیزبی

حیکمەتیست (خەتی-ڕەسمی) سەبارەت بەم
ناوەندە و نزیکبوونەوەی هێزە چەپەکان زۆر
ڕوونە ،هەرلەو کاتــەوە کە ئەم بابەتە هاتە

ئــاراوە ،خوازیاری ئەوە بــوون کە بچینە ناو
ئــەو ناوەندە ،ئێمــە ڕامانگەیاند دەبێت زۆر
ڕوون بێــت کە ئامانــج و کاری ئەم ناوەندە
چییــە؟ ئەگــەر تەنیــا بــۆ کۆبوونەوەکانــی
دەرەوەی واڵت و باڵوکردنــەوەی ڕاگەیاندن
بێت ،کەواتە بۆ ئەم مەبەستە هیچ ناوەندێک
پێویست نییە ،بەتایبەت زۆربەی ئەو الیەنانەی
کە خۆیان بە چەپ دەزانن و خەڵکیش وەکو
چەپ دەیاناســێت ،سیاســەت و بیروباوەڕی
زۆر جیاوازیــان لەگــەڵ یەکتــر هەیە ،وەکو
هەڵوێستیان دەربارەی ڕووداوەکانی ناوخۆی
ئێــران و بزووتنــەوەی ســەوز ،ڕیفراندۆمی
باشوری کوردســتان ،ئاڵوگۆڕییەکانی ناوچەی
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،شــەڕی ســوریا،
بارودۆخی میســڕ ،زۆر جیاوازە .هەڵوێستی
ئێمەش وەکو حیکمەتیست (خەتی-ڕەسمی)
لەگــەڵ حیزبە چەپــەکان جیاوازە .ئێمە هەر
ئەو کاتە ڕامانگەیاند کە ئەم ئاستە لە جیاوازی
لە نێوان سیاســەتی ئەو حیزبانەی کە خۆیان
بە چەپ دەزانن ،ڕێگڕە لەوەی کە ناوەندێک
درووســت بێت و بتوانێت چەپەکان لەیەکتر
نزیکبکاتــەوە ،بەتایبەت بتوانێت لە ناوخۆی
ئێراندا هێزە چەپ و کۆمۆنیستەکان لەیەکتر
نزیــک بکەن و بە ئامانجەکانیان بگەن .ئێمە
بــە جێگــەی ئەوەی کــە حیزبــەکان پێکەوە
ناوەندێک درووســت بکەن و ناوی ناوەندی
چەپی لێبنرێــت ،وتوومانە کە هەرکەســێک
چاالکــی چــەپ و کۆمۆنیســتە لــە ناوخۆی
ئێرانداو تێدەکۆشــێت بۆ کۆمەڵگایەکی ئازاد
و ســێکوالر دەتوانــن لەیەکتــر نزیک ببنەوە
و نابێــت دەرفەت بدەین کێشــە و جیاوازی
حیزبەکانــی تــر لەگــەڵ ئێمــە ،هۆکارێــک
بێــت بۆ ئــەوەی ئەوانــن لــە ئامانجەکانیان
دووربخاتــەوە .کەواتــە هەڵوێســتی ئێمــە
ڕوون بــوو ،ئێمــە بــەردەوام ڕای ئەرێنیمان
دەربــارەی کۆبوونــەوە و هــاوکاری حیزبــە

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

چــەپ و ڕاســتەکان بــووەو و پێشــوازیمان
لێکردووە ،کە لەگەڵ هێزە چەپ و ڕاستەکان
کۆبوونەوەمان بێت ،ئەمەش یارمەتی خەڵک
دەدات بۆ ئەوەی ناوەڕۆکی سیاسەتی هەموو
هێزەکان بزانن و هەڵوێستیان هەبێت .بەاڵم
ئێمــە لە یەکەم کۆبوونــەوەی ئەم ناوەندەدا
لــە ســتۆکهۆڵم زانیمــان کــە ڕای یەکێک لە
باڵە چەپــەکان زاڵ بووە و هەموو الیەنەکان
نەیانتوانیوە قســەی خۆیان بکەن و بەرنامەی
ئــەم کۆنفڕانســە پاشەکشــەیەک بــوو بــۆ
هێــزە چەپەکانی تر بەتایبــەت وەکو حیزبی
کۆمۆنیزمــی کرێــکاری لــە هەڵوێســتەکانی
بزووتنەوەی ئێمە و هەڵوێستی تیۆرییەک کە
40ساڵە خەباتی بۆ دەکەین .کەواتە ئێمە ئەم
ناوەندەو ئامانجەکانی بە ســوودی کرێکار و
خەڵکی ئێــران نازانین و پەردە لەســەر ئەو
جیــاوازی وکێشــە و گرفتانەی کــە لە نێوان
هێــزە چەپەکانــدا هەیە دادەنێــت .بەڕای
مــن چ لە ڕوانگەی کۆمەڵگاو چ لە ڕوانگەی
ئــەم هێزانــەوە تەنانەت ئەو کەســانەی کە
الیەنگری خامنەیین ،بە خۆیان دەڵێن چەپ،
ئەو کەســانەی کە الیەنگری موســەوی بوون
بــە خۆیــان دەڵێــن چــەپ ،یــان الیەنگری
دەســتێوەردانی ڕوســیا و ئەمەریکا لە سوریا
بوون بە خۆیان دەڵێن چەپ ،ئەو کەســانەی
کە الیەنگری هێرشی ئەمەریکا بۆ سەر مووسڵ
بــوون بە خۆیان دەڵێن چــەپ ،لە ڕوانگەی
ئێمەوە ئەمانە کۆمۆنیســت نین ،لەوانەیە بە
خۆیــان بڵێن چەپ ،بەاڵم کۆمۆنیســت نین.
کەواتە بەشــداری لە ناوەندێــک لەگەڵ ئەم
هێزانە دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەو کرێکارانەی
کــە هیوایــان هەیــە بــەم شــێوە تایبەتە لە
کۆمۆنیســت ،بێ هیوا بــن و دووربکەونەوە
لە کۆمۆنیزمی ئێمەو نزیکبوونەوەمان لەگەڵ
ئەو هێزە چەپانەی کە هیچ نیشــانەیەکی لە
کرێکاریبــوون و کۆمۆنیزمبوونــی تێــدا نییە.

ئازەرى مودەریسى دوو پێشمەرگەی هاوڕێی

ئێمە وەکو حیکمەتیســت (خەتی-ڕەســمی)
دەڵێیــن ناوەندی چــەپ ئایندەیەکی ڕوونی
نییــە ،و تەنیا نزیکبوونەوەی ئــەو هێزانەیە
کــە هیچ ئامانجێکی دیاریکراویان نییە و ئەم
ناوەنــدە و ناوەندگەلێکی هاوشــێوەی ئەمە،
هیچ ڕۆڵێکی لــە بەهێزترکردنی کۆمۆنیزم و
چەپ نییە.
*پەرش و باڵوى ،ناکۆکى ،ئینشــیعاب
و ئینشیقاقى زۆر دەبینرێت لە نێوان
هێــزە چەپەکانى ئێرانیــدا ،هەندێک
بۆ ملمالنێى ئایدۆلــۆژى دەگێڕنەوە،
هەندێکیــش مەوجودییەتــى ئــەم
حزبانە لە تاراوگە بە فاکتەر دەزانن؟
ئازەرى مودەڕیسی :ئەگەر بڕوانینە هێزە

سیاســییەکانی ئێران ،دەبینین کە ئینشیقاق و
ئینشــعاب تەنیا تایبەتمەندی هێزە چەپەکان
لە ئێراندا نییە ،هەموو هێزە سیاســییەکان لە
ئیراندا ســەڵتەنەت تەڵــەب ،هێزە نەتەوەیی
و تەنانەت هێزە ناسیونالیســتە کوردەکان ،لە
هەموویانــدا لە ماوەی 40ســاڵی ڕابوردوودا
ئینشعاب و ئینشیقاق ڕوویداوە ،کە هۆکاری
جیــاوازی هەیــە ،بەشــێکی دەگەڕێتەوە بۆ
ئــەوەی کــە ئەگــەر قبــووڵ بکەیــن حیزبە

سیاســییەکان نوێنەرایەتی بزووتنەوە سیاسییە
جۆراوجــۆرەکان دەکــەن ،ئــەم بزووتنەوانە
لــەم ماوەیەدا هیــوای خۆیان لەدەســتداوە،
واتــە یان لە چــەپ نزیکبوونەتــەوە یان لە
ڕاســت ،کەواتە ئەم ئینشیقاقە هەموو هێزە
سیاســییەکان دەگرێتــەوە ،جگە لــە ئێرانیش
ئێمــە لــە واڵتانی خۆرئــاوا دەبینیــن کە لە
مــاوەی 40ســاڵدا گۆڕانــکاری زۆر تێیانــدا
ڕوودەدات ،بلۆکــە چەپەکانیــش لە ئەوروپا
گۆرانــکاری و ئینشــیعاب تێیانــدا ڕوویداوە،
کەواتــە ئەمــە نــە تایبەتمەنــدی ئێرانەو نە
تایبەتمەنــدی هێزە چەپەکانــە .بەاڵم من وا
بیرناکەمەوە کــە ناکۆکی لەنێوان چەپەکاندا،
ناکۆکــی ئیدیۆلۆژیــک بێــت ،بەپێچەوانەوە
ئەگــەر ڕێککەوتــن یــان ناکۆکــی لەســەر
ئیدیۆلۆژیک بوایە ،هەموو ڕەوتێک کە ناوی
چــەپ لەخــۆی دەنێت ،دەڵێت مانیفێســتی
قبووڵە ،مارکسی قبووڵە ،بەاڵم هەندێکیشیان
دەڵێن ئێمە سۆســیال دیموکراتین ،بەشــیکی
زۆر لەوانــە خۆیــان بــە هــەواداری مارکس
و لینیــن دەزانــن و بەشــێکی زۆریشــیان
خۆیــان بە هــەواداری مەنســوور حیکمەت
دەزانــن ،کەواتــە ئەگــەر نزییکبوونــەوەو
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“

بە جێگەی ئەوەی کە
حیزبەکان پێکەوە

ناوەندێک درووست بکەن
و ناوی ناوەندی چەپی
لێبنرێت ،وتوومانە کە
هەرکەسێک چاالکی چەپ
و کۆمۆنیستە لە ناوخۆی
ئێرانداو تێدەکۆشێت
بۆ کۆمەڵگایەکی ئازاد و
سێکوالر دەتوانن لەیەکتر
نزیک ببنەوە
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دوورکەوتنەوەیان لەســەر ئیدیۆلۆژیک بوایە،
زۆربەیان ئێســتە پێکەوە دەبوون و بیروڕای
جیاوازیــان نەدەبوو .بــەڕای من ئەوانەی کە
دەڵێن ناکۆکییەکان ئیدیۆلۆژیکین ،هێزگەلێک
یان کەســانێکن ئــەو مێتۆدە بــەکار دەهێنن
کــە لــە ســەردەمی جەنگی ســارد بــەدژی
کۆمۆنیســت بەکارهێنــرا .ئەمانە هێزگەلێکی
ئیدیۆلۆژیکن و کاریان بە سیاســەتی کۆمەڵگا
و بــە خەڵــک نییــە .ئێمە هێزی سیاســیمان
هەیــە چ لــە ئێــران و چ لە هەمــوو دونیا،
کــە خۆی بە چــەپ دەزانێت بــەاڵم دەڵێت
ئاییــن نابێت بنبــڕ بکرێت ،خــۆی بە چەپ
دەزانێت بەاڵم لە سەڵتەنەت تەڵەبەوە نزیکە
و هــەواداری لە ترامــپ دەکات ،هەواداری
لە دەســتێوەردانی ئەمەریکا لە ســوریا بووە
و وتوویەتــی دەســتێوەردانی ناتۆ لە ســوریا
مرۆڤدۆســتانە بووە .لە کۆتاییــدا ئیدیۆلۆژی
بنەما نییە ،بەڵکو سیاســەت بنەمایە و ئەگەر
ئەمڕۆ هەرکەســێک بڕوانێتە سیاســەتی ئەم
هێزە چەپانە ،دەبینێت کە مەودایەکی زۆر لە
نێوان ئەم هێزە چەپانەدا هەیە و نوێنەرایەتی
سیاســەتگەلێکی جیــاواز دەکەن .ســەبارەت
بــەوەی کە بوونــی ئەم حیزبانە لــە تاراوگە
بووەتــە هــۆی ئــەم ناکۆکییانە ،بــەڕای من
ئەمە هۆکاری سەرەکی نییە ،ئەگەر حیزبێک
بەتەواوەتی لە تاراوگەدا بێت و ڕێشــەیەکی
لــە ناو کۆمەڵــگای خۆیدا نەبێــت ،ناتوانێت
کێشــەکانی کۆمەڵگا بناســێت و چارەسەریان
بکات و ناتوانێت هیچ هێز و ڕێکخراوێکی بێت
لە ناوخۆدا بۆئەوەی گۆڕانکارییەک درووست
بکات .ئەمەش کاریگەرییەکی بەهێز دادەنێت
لەسەر ئەوەی کە ڕەوتێکی دیاریکراوی ببێت
لەناو کۆمەڵگاداو نوێنەرایەتی کۆمەڵگا بکات
و ئەگــەری زۆری هەیــە هــەر بابەتێــک لە
کۆمەڵگادا ببێتە هۆی ئینشــیقاق و ئینشیعابی
هێزە چەپ و ڕاســتەکان .بەداخەوە بەشێک

لــە هێزە چەپ و ڕاســتەکان هیچ پێگەیەکی
بەهێزیان لە ناخۆی کۆمەڵگادا نییە و هەموو
مەوجودییەتــی خۆیان لــە تاراوگە و میدیا و
پڕوپاگەنــدە دەبینن و قســەکانیان بێبنەمایە.
بەهەمــوو ئەمانــەوە ئێمــە وەکــو حیزبێکی
کۆمۆنیســتی لــە ناوخــۆی ئێرانــدا بوونمان
هەیــە ،ڕێکخراومان هەیە و لەگەڵ کێشــەو
گرفتی کرێکاران ،مامۆســتایان ،خوێندکاران
ئاشناین و بۆ چارەســەرکردنیان تێدەکۆشین.
نزیکبوونــەوەو دوورکەوتنەوەشــمان لەگەڵ
هێزەکانــی دیکــە لەســەر ئــەم بنەمایەدایە.
بــە خۆشــحاڵییەوە لــەو گۆڕانکارییانــەی کە
ئێســتا لــە ئێرانــدا ڕوودەدات ،کۆمەڵــگا بە
گرینگییــەوە دەڕوانێتە پێگەی کرێکاران ،ئەم
بارودۆخــە بــۆ هەر هێزێکی کۆمۆنیســتی و
کرێــکاری بارودۆخێکی لەبــار و گونجاوە بۆ
ئەوەی دڵنیایی بدەن بە خەڵک کە کام حیزب
نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی کۆمەڵگا دەکات.
*چەپ و حەلقەى کرێکارى و بزوتنەوە
کرێکارییەکان دەور و نەقش و ڕۆڵیان
چییــە لــە خۆنیشــاندان و ڕاپەڕینــە
جەماوەرییەکانى تاران و ئێراندا؟ یان
چۆن باشتر سازمان بدرێت؟
ئازەرى مودەڕیســی :ســەرەتا دەمەوێت

دەربــارەی بزووتنــەوەی کۆمۆنیســتی و
کرێــکاری قســە بکــەم نــە چــەپ ،چونکە
پێشــتریش وتوومە ئەو ڕەوتانەی کە خۆیان
بە چەپ دەناسێنن و هیچ پەیوەندییەکیان بە
کرێکار و بزووتنەوەی کرێکاری نییە و ئەوەی
کــە ئایا بتوانن کارێک بۆ کرێکاران بکەن یان
نە؟ ،کێشەی سەرەکی من وەکو کۆمۆنیستێک
نییــە ،من دەربــارەی بزووتنەوەی کرێکاری
و کۆمۆنیســتەکان قســە دەکــەم ،بەڕای من
لە ماوەی یەکســاڵی ڕابــردوودا بزووتنەوەی
کرێــکاری و چەپ لە ئێراندا پێشــکەوتنێکی
زۆری بەخــۆوە بینیوە ،لە خۆنیشــاندانەکانی
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ئازەرى مودەریسى

ســاڵی پێشــوو ی ئێــران کــە لــە 90شــاری
ئێــران و بۆ مــاوەی 10ڕۆژ بــەردەوام بوو،
هەمووکەسێک زانی کە بزووتنەوەی کرێکاری
بزووتنەوەی بەشی هەژار و دەستکورتی ئەو
کۆمەڵگایــە بــووە و بۆ ئــەوە نەهاتوون کە
شــای ئێران بگەڕێتەوە یــان خاتەمی بێتەوە
ســەرکار ،بەڵکو قسەی ئەم بەشە لە کۆمەڵگا
ئەوەیــە کــە چیتــر هــەژاری قبــووڵ ناکەن
و خوازیــاری ئاســایش و ژیانێکــی ئــازاد و
باشــترن .لە ماوەی ئەم یەکساڵەداو لە دوای
خۆنیشــاندانەکان شــاهدی ئــەوە بووین کە
بزوتنەوەی کرێکاری لە شارە جۆراوجۆرەکان
و بەتایبــەت لــە ناوەنــدە پێشــەییەکاندا
دەســتیپێکرد ،ئــەم خۆنیشــاندانانە ئەوەمان
پێدەڵێــن کە لــە نێو کرێکارانی کۆمۆنیســتی
و تــودەی کرێــکاردا بەشــێوەی ڕێکخراوەیی
خەبات و چاالکی دەکەن .ئەم خۆنیشاندانانە
بارودۆخی گونجاوی بۆ بزووتنەوەی کرێکاری
درووســتکرد بۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکانیان

و سەرخســتنی ئەم بزووتنەوەیــە .کە ئەمە
یەکەمینجــارە لە مێــژووی حکومەتی ئێراندا
ئەم شــێوەیە لە هاتنەمەیدانــی بزووتنەوەی
کرێکار دەبینرێت و هەموو بەشەکانی دیکەی
کۆمەڵگاش پشتیوانیان لەم بزووتنەوەو خەباتی
ئەوان کردووە .ئەم سەرکەوتنە لە پەیوەندی
ڕاســتەوخۆی تێکۆشــانی کۆمۆنیســتەکان لە
ئێرانــدا و لــە نێو چینی کرێکاردا بەدەســت
هاتــووە .بــەڕای من بزووتنــەوەی کرێکاری
ڕۆڵێکــی گرینگ لەم ســەردەمەدا دەگێڕێ و
بووەتە هــۆی یەکگرتووی هەمــوو کۆمەڵگا
و تەنانــەت کۆمۆنیســتەکانیش وەکو هێزێک
دەربــارەی ئــازادی ژن ،جیــای دیــن لــە
دەوڵەت ،مافــی ڕەوای خەڵک و دونیایەکی
ئازاد و بەرابەر قسە دەکەن .بەاڵم ئایا ئێمە
بە هەموو ئامانجەکانمان گەیشتووین؟ بەڕای
من نەگەیشــتووین ،ئەگەر وابوایە ئێمە ئێستا
دەمانتوانی ڕاپەڕینێکی سۆسیالیســتی بکەین،
بــەاڵم ڕێــگای زۆرمــان لەپێشــە و دەبێــت

بەهێزتر بین .بەراورد بە ســاڵی پێشوو هەم
حیزبە کۆمۆنیســتەکان و هــەم بزووتنەوەی
کرێــکاری و چاالکــە کۆمۆنیســتەکان لە نێو
چینــی کرێــکاردا پێشــکەوتنێکی بەرچاویان
بەخــۆوە بینیــوە و بووەتە هــۆی ئەوەی کە
ئــەم بزووتنەوەیە لە ئێراندا بتوانێت ڕؤڵێکی
گرینگ بگێڕێ و گۆڕانکاری درووســت بکات
و قوورســاییەک لەســەر حکومەت درووست
بکات بۆ ســەندنەوەی مافەکانیان .بەڕای من
هیچ ســەردەمێک وەکو ئێســتا بزووتنەوەی
کرێــکاری نەیتوانیوە ڕؤڵێکــی گرینگی لەنێو
کۆمەڵگادا هەبێت.
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پڕۆفایل
ئازەرى مودەڕیسی
 لەدایکبــووی ســاڵی 1959ی زاینییــە.خوێندنــی ســەرەتایی و ئامادەیــی لــە
چەند شــاری ئێران بەتایبەت تاران تەواو
کردووە.
 لە ســاڵی 1978ەوە و پێــش ڕاپەڕینیگەالنــی ئێران بۆ درێــژەدان بە خوێندن
چووەتــە واڵتــی ئەمەریــکا و دوای چەند
مانــگ و هــاوکات لەگــەڵ دەســتپێکی
ڕاپەڕین گەڕاوەتەوە..
 پێــش ڕاپەڕین لــە کۆبوونەوەی گروپەچەپ و حەڵقە ڕۆشــنبیرییەکان لە تاران
بەشداری کردووە.
 دوای ڕاپەڕیــن چاالکــی لەگــەڵ هێزەچەپــەکان لــە نێــوان ژنــان و کرێکاران
دەســتپێکردووەو لــە ســاڵی 1979بــە
مەبەســتی چاالکی سیاسی چووەتە شاری
سنە و لە شەڕی 24ڕۆژەی سنەو مانگرتنی
جەماوەری خەڵکی ســنە لە ســاڵی 1980
بەشــداری کردووە ،هەروەها بە شــێوەی
نهێنــی و دوای داگیرکردنــی شــارەکە
لەالیەن هێزەکانی ئێرانــەوە درێژەی بە
چاالکییەکانی داوە.
 هــەر لەو ســاڵەدا چاالکی ڕێکخراوەییخۆی لەگەڵ گروپە چەپ و کۆمۆنیستەکان
دەســتپێکردووە .لە ساڵی  1983هاوکات
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لەگــەڵ شــەپۆلی بەرباڵوی ڕەشــبگیری
و لەســێدارەدانەکان چووەتــە ناوچــە
ئازادکراوەکانــی کوردســتان و هــاوکات
لەگەڵ دامەزراندنی حیزبی کۆمۆنیســتی
ئێران لەو ســاڵەدا چاالکی و خەباتی خۆی
لە بواری سیاسی و نیزامی دەستپێکردووە
و لــە ڕێکخــراوی کوردســتانی حیزبــی
کۆمۆنیســتى ئێران (کۆمەڵە) درێژەی بە
خەبات و چاالکی داوە.
 لە ســاڵی  1991لەگــەڵ جیابوونەوەیگروپــی کۆمۆنیزمــی کرێــکاری بــە
ڕێبەرایەتی مەنسووری حیکمت لە حیزبى
کۆمۆنیســتى ئێــران (کۆمەڵــە) ،کۆچــی
کردووە بــۆ واڵتی ئەڵمانیــا و لە حیزبی
کۆمۆنیســتی کرێــکاری لە بــواری ژنان،
گەنجــان ،بەڕێوەبــەری تەلەفیــزن و ....
درێژەی بە چاالکییەکانی خۆی داوە.
 لــە ســاڵی 2004لەگــەڵ زۆربــەیئەندامانــی ڕێبەری حیزبی کۆمۆنیســتی
ئێران(حکمەتیســتیان)
کرێــکاری
پێکهێنــا .لــە حیزبــی حیکمەتیســت
لــە بــوارە جۆراوجــۆرەکان بــۆ نموونــە
ڕێبــەری کۆمیتــەی دەرەوە ،بەڕێوەبەری
تەلەفیزیۆن ،سەرنووســەری چاپەمەنییە
جۆراوجۆرەکان و ئەندامێیەتی لە ڕێبەری
حیزب بەشداری کردووە.
 لــە ســاڵی 2016پــاش جیابوونەوە لەحیزبــى کۆمۆنیســتى کرێــکارى ئێــران
(حیکمەتیســت) حیزبــی کۆمۆنیســتی
کرێــکاری ئێــران (خەتی-ڕەســمی)یان
درووســت کرد .لە ئێستاشــدا ســکرتێری
کۆمیتەی ناوەندی حیزبی حیکمەتیســت
(خەتی ڕەسمی)یە.
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پڕۆفایل
حیزبی حیکمەتیست (خەتی ڕەسمی)
 حیزبی کۆمۆنیســتی کرێکاری ئێران –حیکمەتیســت (خەتی ڕەسمی) ناسراو بە
حیزبــی حیکمەتیســت (خەتی ڕەســمی)،
حیزبێکــی کۆمۆنیســتی کرێکارییــە کە
باوەڕی بە ئەنتەرناسیۆنالیزمی کرێکارییە،
کە بابەتی ســەرەکی چاالکییــان ئێرانە.
بەرنامەی ئەم حیزبــە لەپێناو دنیایەکی
باشــترە بــۆ هەمــووان .ئــەم حیزبە لە
مانگــی ئابــی  ،2004لە الیــەن زۆرینەی
ئەندامانی کۆمیتــە ناوەندی (حککا) ،کە
لە حیزبی کۆمۆنیســتی کرێــکاری ئێران
جیاببونەوە ،دامەزرا.
 ئــەم حیزبــە ،کــە بەنــاوی حیــزبحیکمەتیســت-خەتی ڕەســمی ناســراوە،
لــە 3ی خەرمانانــی 1383ی هەتــاوی
بەرامبەر بە 24ی ئابی  ،2004بە شێوەی
فەرمــی دامەزراوە .بەهۆی قەدەغەبوونی
چاالکییەکانــی ئــەم حیزبــە لــە ئێران،
ڕابەرایەتــی ئــەم حیزبــە لــە دەرەوەی
ئێرانــە .ڕێکخــراو و ئەندامانــی حیزبــی
حیکمەتیست (خەتی ڕەسمی) لە ئێران بە
شــێوەی نهێنی چاالکی دەکەن ،بەاڵم لە
دەرەوەی ئێران نووســینگەی هەیە و بە
ئاشکرا چاالکی دەکەن.
 -حیزبــی کۆمۆنیســتی کرێــکاری

حیکمەتیست (خەتی ڕەسمی) ڕێکخراوێکی
شۆڕشــگێڕی مارکسیســتییە کە لە پێناو
ڕێنمایــی و پشــتیوانی لە چینــی کرێکار
و ســەرکەوتنی شۆڕشــی کۆمۆنیســتی
دامــەزراوە .ئەم حیزبە بۆ یەکگرتوویی و
چاالکی کرێکارانی کۆمۆنیست ،هەروەها
بۆ هەمــوو خەباتکارانی ڕێگای شۆڕشــی
کۆمۆنیستی چینی کرێکار ،تێدەکۆشێت.
لە ئێســتادا ئازەری مودەڕســی سکرتێری
کۆمیتەی ناوەندی حیزبی حیکمەتیســت
(خەتی ڕەسمی)یە.
 لــە نووســراوی ئــەم حیزبــە کــە بــۆڕاگەیاندنــی مەوجودییەتــی خۆی باڵوی
کردووەتەوە هاتووە:
 ئەم حیزبە ،درێژەپێدەری نەریتی حیزبیکۆمۆنیستی کرێکاری و خەتی مەنسووری
حیکمەتــە کــە بــەدوای گۆڕانکارییــە
ناوخۆییەکانــی حیزبــی کۆمۆنیســتی
کرێــکاری ئێــران ناچــار بە ڕێکخســتنی
کۆمۆنیزمــی کرێــکاری لــە چوارچێــوەی
حیزبێکی نوێدا بووە.
 حیزبی کۆمۆنیســتی کرێــکاری ئێران-حیکمەتیســت حیزبێکی مارکسیســتییە
کــە پابەنــدە بــە ڕێکخســتنی شۆڕشــی
کۆمەاڵیەتــی چینــی کرێــکار لــە پێنــاو
ڕووخاندنــی نیزامــی ســەرمایەداری و
درووســتکردنی کۆمەڵگایەکــی نــوێ کە
بەرابــەری ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و ئازادی
سیاسی مرۆڤەکان ،لە بابەتە سەرەکی و
گرنگەکانی ئــەم حیزبەیە ..حیزبی ئێمە
درێژەپێــدەری بزووتنــەوەی کۆمۆنیزمی
کرێکاری و خەتی مەنســووری حیکمەتە و
هەر بەم بۆنەیەوە خۆی بە حیکمەتیست
دەزانێت.
حیزبێکــی
ئێمــە
حیزبــی
لەپێنــاو
و
ئەنتەرناسیۆنالیســتە
یەکگرتوویی نێونەتەوەیی چینی کرێکار
تێدەکۆشــێت .حیزبــی کۆمۆنیســتی
کرێکاری حیکمەتیست ،بۆ بەدەستهێنانی

ئامانجــە جیهانییەکانــی چینــێ کرێکار
خەبــات دەکات و بەرگــری کــردن لــە
دەستکەوتی کرێکارانی جیهان بە ئەرکی
خۆی دەزانێت.
 لە ئێران ،حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری-حیکمەتیســت ،لــە پێنــاو گۆڕینی چینی
کرێــکار بە هێزێکی گــەورە و کاریگەری
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی ،هەروەهــا
بــۆ ســەقامگیری حکومەتــی کرێــکاری
بەشــێوەی کۆمــاری سوسیالیســتی و
سەرکەوتنی بەرنامەی «دنیایەکی باشتر»
خەبات دەکات .ڕووخانی ئێران یەکێک لە
پێداویستییە سەرەکییەکانی بەدیهاتنی
ئەم ئامانجەیە.
 حیزبــی کۆمۆنیســتی کرێــکاری-حیکمەتیســت ،درووســتبوونی حیزبێکی
سیاســی پێشــکەوتوو ،کۆمەاڵیەتیــی و
تودەیی کۆمۆنیســتی لە ئێران ،هەروەها
گرتنەدەستی هێزی سیاسی وەکو مەرجێک
بۆ ڕێکخستنی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی چینی
کرێکار دادەنێت.
 لــە ســاڵی  2014دوای تێپەڕبوونــیزیاتــر لــە دووســاڵ بەســەر ڕاگەیاندنی
مەوجودییەتــی حیزبێکــی تــر بەنــاوی
حیزبی حیکمەتیست و چاالکی دوو حیزب
بە دوو سیاسەتی جیاواز و لەژێر یەک ناو،
کۆنگرەی حەوتەمی حیزب بۆ پێشــگرتن
لە پشــێوی لە نێوان چاالکانی سیاسی و
کۆمۆنیســت ،پاشــگری «خەتی ڕەسمی»
بــە ناوی حیزب زیادکرد .بەمشــێوەیە لە
کۆنگرەی حەوتەمەوە ناوی حیزب گۆڕدرا
بە حیزبی کۆمۆنیســتی کرێکاری ئێران-
حیکمەتیست (خەتی ڕەسمی).
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سیامەند موعینى ،هاوسەرۆکى پارتى
ژیانى ئازادى کوردستان (پژاک)
لە ڕۆژهەاڵتى کوردستان (پژاک) و (کۆدار)خۆمان وەک هێزێکی
ئەڵتەرناتیڤ دەبینین

ئامادەکردنی :کوردستان دیپلۆماتیک

سیامەند موعینی ،هاوسەرۆکی پژاک دەڵێت ،ئێمە وەک پژاک ڕێگا بەوە نادەین کە هیچ
هێزێک ڕێگری لە ڕەوتی پێشــکەوتن خوازی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بگرێت ،دەڵێت:
بۆ چارەســەریی کێشــەکانی ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ،خۆمــان وەک هێزێکی
ئەلتەرناتیڤ دەبیبنین
پــژاک و کــۆدار قۆناغــی ئێســتای ئێــران و
ڕۆژهەاڵتی کوردستان وردبینانە دەخوێننەوە،
لــە ڕابــردوودا پڕۆژەیەکــی هاوبەشــیان
بــۆ چارەســەرکردنی کێشــەکانی ئێــران و
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان خســتەڕوو ،دوای
تێپەڕبوونی مانگێک بەسەر پرۆژەی هاوبەشی
کۆدار و پژاک دا ،لە  10خاڵدا هەنگاوەکانی
جێبەجێکردنی نەخشەڕێگاکەیانی ڕاگەیاند .بۆ
ئەم مەبەستە دیدار لەگەڵ سیامەند موعینى
هاوســەرۆکى پارتى ژیانى ئازادى کوردستانى
ئێران (پژاک)کرا.
*مەبەســتی پــژاک و کــۆدار لــە
ئاڕاســتەکردنی پــرۆژەی هاوبەش بۆ
چارەســەریی کێشــەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان و ئێــران و پاشــان
ڕاگەیەندراوە  10خاڵییەکە چییە؟
ســیامەند موعینــی :لــە گەڵ کــۆداردا

پڕۆژەیەکــی هاوبەشــمان هەبــوو ،کــە لــە
چــوار چێوەی ئێراندا باڵومــان کردەوە ،لەو
پڕۆژەیــەدا وەک و دوالیتــەی کوردســتان -
ئێران ئەوەمان لەبەرچاوگرت ،کە پڕۆژەیەکی
درێژخایەنمان بۆ ئێــران هەیە ،بەاڵم بابەتی
ئەساســی بۆ پژاک ڕۆژهەاڵتی کوردستانە ،لە
پێشتریشدا تێکۆشــانمان ئەوە بووە کە هێزە
سیاســییەکان یەکبخەینەوە و لە چوار چێوەی
ڕێکخســتن کردنــی کۆمەڵگــەی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان کار و خەباتمــەن بەڕێوەبــردوە،

هەوڵــی ئەوەشــمان داوە کە بــە فۆرمۆلێک
دەتوانین کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە
ڕێکخستن بکەین.
«پــژاک پــڕۆژە پێشــنیارێکی 10خاڵی هەیە،
ئێمــە ئــەو پڕۆژەیەمــان بۆ ئەوە پێشــکەش
کــردووە کە بتوانیــن زیاتر ســەرنج بخەینە
ســەر یەکگرتوویی الیەنە سیاســییەکان و بە
سیاســەتێکی هاوبەش لە بــوارە جیاوازەکاندا
خەبات و تێکۆشان بکەین»
«ئــەم خااڵنەمان بــە گونجاو بینی کە بۆ ئەو
گۆڕانکاریانــەی لــە ئێرانــدا دێنە پێشــەوە،
هەرەوەها پێویســتە ئێمــە وەک گەلی کورد
ئامادەکارییەکــی بــاش بکەیــن ،بــۆ ئەوەی
بتوانیــن ببینە ئەکتەرێکی ئەساســی لە ئێران
و ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا و بشتوانین وەک
گەلی کورد ڕۆڵێکی کاریگەرمان لەسەر ئاستی
ئێرانیشــدا هەبێت ،گەلی کورد دەتوانێت بە
یەکگرتوویی پێشــەنگایەتی شۆڕش لە ئێراندا
بکات».
*پــژاک دۆخــی ئێســتای ئێــران
و ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت چــۆن
دەنرخێنێت؟
سیامەند موعینی :دەوڵەتی سەر دەست

لــە ئێراندا بە زهنیەتــی و نەتەوە گەراییەوە
هەوڵــی ئەوەیــدا کــە ئیرادەی گەلــی کورد
و گەالنــی دیکــەی ئێــران بشــکێنێت ،بەاڵم
لــە ئێســتادا گەلی کــورد توانیویەتــی ببێتە

خــاوەن ئیرادەی خۆی ،هەربۆیە گەلی کورد
پێویســتە زیاتــر بــاوەڕی بەخــۆی هەبێت و
ئیرادەی ئەوەی لەال دروستبێت کە دەتوانێت
ببێتــە ئەو هێزە ســەرەکییەی کــە دەتوانێت
کێشەکانی ئێران چارەسەر بکات.
«پــژاک پێیوایــە لە ئێســتادا پڕۆژەیەکی نوێ
بۆ دیزاین کردنەوەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت
دادەمەزرێــت ،بەرژەوەندییەکانــی دەوڵەت
نەتەوەکانی وەک ئێران و تورکیا کە لەسەدەی
بیســت دامەزراون ،لە گەڵ ئەم سەردەمەدا
ناگونجێت ،پژاک ئەوەش ئاشــکرا دەکات کە
لەم قۆناغەدا جیاوازیەکی زۆر لە نێوان واڵتە
زلهێزەکانــی جیهــان و دەوڵــەت نەتەوەکان
هەیــە و بەرژەوەندییەکانیــان یەکناگرێتەوە،
گرنگــە کە گەالنی ئازادیخــواز بتوانن خۆیان
بەڕێکخســتن بکــەن و بــە ئیــرادەی خۆیان
خۆیان بەڕێوەببەن و سیستەمی خۆیان بونیاد
بنێن»
*فشــارەکانی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی
و بەتایبەتــی ئەمریکا چۆن کاریگەری
دەکاتە سەر حکومەتی ئێران؟
سیامەند موعینی :ئەو گەمارۆ سیاسی و

ئابووریانەی کە لە الیەن ئەمەریکاوە خراوەتە
ســەر ئێران گوشــارێکی جدی لەســەر ئێران
دروســت کردووە ،ئەو فشارانەی کە لەسەر
ئێــران هەیــە لەنــاو کۆمەڵگــەی ئێراندا بە
گرانبوونی نرخی شــتومەک و بەرزبوونەوەی
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بەهــای دۆالری ئەمەریــکا ڕەنگی داوەتەوە،
سیســتمی ئێران سیســتمێکە کە لە دەرەوەی
زمانی شــەڕ و توڕەیی هیــچ جۆرە زمانێکی
دیکەی قبووڵنەکردوە ،سیســتمی ئێران هەتا
ئێســتا دیالۆگێکــی لــە گــەڵ گەالنــی خۆی
نەکــردوە و هیچ کاتێک نەبوە کە ئێران گەل
موخاتەب بگرێت.
«ئەمریــکا لــەم دەرفەتە ســود وەردەگرێت
و گۆشــارەکانی خــۆی بۆســەر ئێــران زیاتر
دەکات و هەوڵی بنەبڕکردنی سیاسەتی ئێران
بەســەر واڵتی ناوچەکــەوە دەدات ،بەمەش
دەیانەوێــت ئێران بکێشــنەوە ناو جوگرافیای
ئێرانــەوە و لە واڵتانی دیکە بیهێننە دەرەوە،
خۆپیشاندانەکانی ساڵی ڕابردوو بە ئێستاشەوە
نیشــانەی توڕەیــی خەڵکە ،ئــەو توڕەییەش
بــەو مانایە دێت کــە چیتر گەالنی ئێران ئەو
سیستەمەیان ناوێت»
*هەڵوێستی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بەرامبەر بەو دۆخە دەبێت
چۆن بێت؟

110

ســیامەند موعینــی :ئەگەر لــە قۆناغی
ئێســتادا کــورد ئامــادە نەبێــت ،لــە ڕەوتی
پێشــکەوتنی ئاڵوگۆڕییــەکان دوا دەکەوێت و
جیلێک یان چەند جیلێکی دوای ئێمەش وەک
قۆناغــی دوای سایســکس پیکۆ ژیان دەکەن،
ئێمە وەک پــژاک ڕێگا بەوە نادەین کە هیچ
هێزێک ڕێگری لە ڕەوتی پێشــکەوتن خوازی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بگرێــت ،ئێمــە لە
بەرامبەریدا دەوستینەوە.
«چونکە ئێستا ئیرادەی گەلی کورد بەدەست
هێزە شۆرشــگێڕەکانەوەیە و هەمیشە ڕەوتی
شۆڕشــگێری بــەردەوام لە پێشــکەوتن دایە
و مەیــدان لــە داگیرکەران و کۆنەپەرســتان
دەگرێــت و چی دی ڕێگە بە کۆیلەتی گەلی
کورد نادات»
*پشــتگیری و دژایەتییەکانــی
الیەنەکانی رۆژهەاڵتی کوردســتان بۆ
نەخشــەڕێگاکەی کــۆدار و پژاک چۆن
دەنرخێنن؟
ســیامەند موعینــی :پــژاک پێیوایــە کە

هەندێــک الیەن لە گــەڵ پڕۆژەکــەی پژاک
و کــۆدار دایــە و هەندێــک لــە الیەنیش لە
دژی ئــەو پڕۆژەیــە دەوەســتنەوە ،لــە گەڵ
ڕاگەیاندنــی نەخشــەڕێگای پــژاک و کۆداردا
لــە الیەن هەندێک گــرووپ تەنانەت خودی
دەزگای ئیتالعاتیشــەوە هەوڵی ڕەشکردنمان
درا ،کــە گوایــە پــژاک و کــۆدار لەگــەڵ
مانــەوەی ئێران دان ،ئێمە وەک پژاک لەبری
ئەڵتەرناتیڤێکی سیســتم قسە دەکەین ،گرنگ
تەنیا ڕووخاندنی سیستم نییە ،گرنگ ئەوەیە
کە کۆمەڵگەی ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بە سیستمێکی مۆدێرنەی دیموکراتی بژین.
«لە ساڵی  1978سیســتمی پاشایەتی ڕووخا،
چونکە ئەڵتەرناتیڤێک نەبوو ئێران و خومەینی
هاتــە جێگای سیســتمی شاهەنشــایی ئێران،
ئەمەش ڕەوشــی خراپی کۆمەڵگای خراپ تر
کرد ،ئێســتاش ئێــران برووخێت یان بمێنێت
گرنگییەکــی ئەوتــۆی نییــە ،گرنــگ ئەوەیە
کــە کۆمەڵگــەی ئێران بەتایبــەت کۆمەڵگەی
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بتوانێت بە مۆدێڵێکی

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات
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دیموکراتی خۆی بەڕێوەببات ،ئەگەر کۆمەڵگە
بتوانێــت خۆی خــۆی بەڕێوەببــات ئەوا لەو
سیستمدا عەدالەتی کۆمەاڵیەتی هەیە و هیچ
جۆرە گەندەڵییەک دەرناکەوێت ،چونکە هەر
کەس خەم خۆری خۆیەتی».
*ئەرکی تاکی کۆمەڵگە بۆ پێشخستنی
بەدیموکراتیکردنی کۆمەڵگا چییە؟
ســیامەند موعینی :پژاک بــە پڕۆژەکانی

خــۆی ئەرکــی تاک و الیەنکانــی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان دەستنیشــان دەکات ،پــژاک بــە
پێویســتی دەزانێــت کە دەبێــت هەر کەس
لەنــاو هەوڵداندابێــت ،بــەرەو پێشــبردنی
ڕەوتی ئازادیخــوازی گەلی کورد تەنها کاری
پارتییەکی سیاســی نییە ،دەبێت ڕۆشنبیران و
الوان و ژنــان ڕێــگا بەوە نــەدەن ،کە هیچ
حیزبێــک بە شــکڵی دۆگماتیکــەوە پێداگری
بکات ڕەوتی شۆڕشــگێری کۆمەڵگە بە الڕێدا
ببات ،لە هەرکوێ مەترسی قۆرخکاری ڕەوتی
شۆڕشــگێری هەبوو ،دەبێــت بەهەمووانەوە
بەرەنگاریان ببینەوە.

*لەو ناوەدا ڕۆڵی ڕۆشنبیران چییە؟
ســیامەند موعینی :ڕووناکبیران پێویستە

ڕۆڵــی خۆیان لەم قۆناغەدا بگێڕن ،ڕووناکبیر
بەمانای ئەوە نایەت کە کەســێک مەقالەیەک
بنوسێت و لە مەدیای مەجازیدا باڵوبکرێتەوە،
ڕوناکبیــران ڕۆڵی ئەساســیان هەیــە لەوەی
کــە ڕێنمایــی حزبــە سیاســیەکان بکــەن و
کۆمەڵگەی خۆیشــی هۆشــیار بکاتەوە ،ئەمە
ئەرکــی ڕووناکبیرانە و دەبێت ڕوناکبیران بە
ئەرکی خۆیان هەڵستن و ڕەوتی ئازادیخوازی
کۆمەڵگە بەرەو پێشەوە بەرن.

هێــزە و دەبێت هەر کــەس لە الی خۆیەوە
خزمەت بە گەل و نیشــتیمان بکات ،ئێمەش
هەوڵەکانمــان چڕتــر دەکەینــەوە بۆ ئەوەی
گەلی کورد لە نیشتیمانێکی سەربەرزدا بەدەر
لــە گەندەڵی و ناعەدالەتــی کۆمەاڵیەتی بەو
پەڕی شکۆمەندیەوە بژی.

*پــژاک چی بە ئەرکی خــۆی دەزانێت
لەم قۆناغەدا؟
ســیامەند موعینی :ئاڵوگۆڕییــەکان هەتا

دێت بەرەو پێشەوە دەچێت ،ئێمە لە ناو ئەو
ئاڵوگۆڕیانەدا بێگومان بە ڕەوتی شۆرشــگێری
خۆمــان ڕۆڵمــان دەبێــت ،تەنهــا بەڕەوتی
شۆڕشــگێری دەتوانێــت کوردســتانێکی ئازاد
و ســەربەخۆ دەســتەبەر بکەین ،هەر کەس
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پڕۆفایل
سیامەند موعین
 خەڵکــى شــارى مەهابــادى ڕۆژهەاڵتىکوردستانە.
 باپیرى لە ســەردەمى قازى محەمەد داوەزیرى ناوخۆى کۆمارى کوردستان بوە.
 باوکى دواى ڕووخانى کۆمارى کوردستاندرێژەى بە ڕێبازى حیزبى دیموکرات داوە.
 لە ســەرەتاى دامەزرانــدى کۆمەڵەوە تاســاڵى  1983پێشــمەرگەى کۆمەڵە بوە،
پاش ئەوە پەیوەندى بە ڕێکخســتنەکانى
پارتى کرێکارانى کوردستان(پەکەکە)ەوە
دەکات.
 دەچێتــە ڕیــزى پارتــى ژیانــى ئــازادىکوردستان (پژاک).
 لە ئێستادا هاوسەرۆکى پارتى ئازادىژیانى کوردستان (پژاک).ە
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پڕۆفایل
پارتى ژیانى ئازادى
کوردستان(پژاک)
 لــە ســاڵى 2003لــە الیــەن هەندێکلــە خوێندکارانــى تەڤگــەرى ئــازادى
کوردستانەوە دامەزراوە.
 لە ماوەى  13ســاڵ لە خەبات و چاالکىخــۆى بــەردەوام هەوڵیــداوە کێشــەى
کــورد لــە ئێران بە زمانێکى سیاســى و
دیموکراتیک سەیر بکات.
 پارتی ژیانی ئازادی کوردســتان (پژاک) ) )PJAKحیزبێکی سیاســیی چەپگەرایی
ئاپۆیســتە کە لە ڕۆژھەاڵتی کوردستاندا
چاالکی دەکات.
 ئــەم حیزبە خاوەنــی باڵێکی چەکدارەکــە یەکینەکانی ڕۆژھەاڵتی کوردســتان
(یەرەکــە) نــاو نراوەتــەوە و لــە بنکــە
ســەرەکییەکەی لــە باکــووری عێــراق
(باشووری کوردستان) دژ بە ئێران خەباتی
چەکدارانە دەکات.
 پــژاک ئەندامــی کۆنفیدراســیۆنیدیموکراتیی کوردســتانە (کۆما چڤاکێن
کورســتا(  ،)KCKکــە ھاوپەیمانێتیەکی
گروپە ئاپۆیستە کوردەکان و کۆمەڵەکانە
و لەالیەن ئەنجومەنێکــی جێبەجێکاریی
ھەڵبژێردراوەوە سەرکردایتی دەکرێت.
 هاوســەرۆکانى ئێســتای حیزبەکــەســیامەند موعینــی و زیــان ڤەژینــن.

بەگوێــرەی هەواڵێک نیــوەی ئەندامانی
پــژاک ژنــن ،زۆرێــک لەوانە لــە تەمەنی
ھەرزەکارییدان ،و یەکێک لەو ژنانەی کە
لە ئەنجومەنی سەرکردایەتییە ،گولستان
دوگانە کە دەرچووی بەشی دەرونناسییە
لــە زانکــۆی تــاران .ئەمــە بەپــێی ئەو
ڕاســتییەی کە پژاک پشتگیرێکی بەھێزی
مافەکانــی ژنانە .پژاک بــڕوای وایە ژنان
دەەبێــت ڕۆڵی بەھێزی خۆیــان ببین لە
دەسەاڵتدا و یەکســان بن لەگەڵ پیاودا
لە پلەکانی سەرکردایەتییدا.
 پــژاک ئەندامــی کۆردیناســیۆنىدیموکراتیــی کوردســتانە(کۆما چڤاکێن
کورســتان  .KCKژمارەیــەک لــە گــروپ
و کۆمەڵەکوردییــەکان و لەژێــر چەتــری
 KCKەی دان ،کە لە الیەن کۆمیتەیەکی
جێبەجێکارییــەوە
ھەڵبژێــردراوی
سەرکردایەتی دەکرێت.
  KCK .ی بەرپرســە لــە چەند بڕیارێکو زۆر جار لەجیاتی ئەندامەکانی لێدوانی
رۆژنامەنووســی ئــەدات .پژاکیــش چەند
بەشــێکی ھەیــە .باڵی ســەربازیی پژاک
ناوی رێکخــراوی یەکینەکانی رۆژھەاڵتی
کوردســتان (یەکینەیێــن رۆژھەاڵتــا
کوردســتان –  .)YRKپــژاک باڵێکــی
ژنانیشــی ھەیــە ،تایبەتەبەکارکردن بۆ
بەرژەوەنــدی ژنــان لەنــاو گروپەکەدا و
بەرژەوەنــدی ژنان بە گشــتی ،ناوی ئەم
باڵە یەرجەریکایە.
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جەمال پوورکەریم ،سەرۆکى بزووتنەوەى
سەربەخۆییخوازانى کوردستان
حزبەکانى دیموکرات و کۆمەڵە ،ئامادەییان بۆ نەکردبوو ،بۆیە
بەشدارییان نەکرد لە کۆنفرانسى وارشۆ

دیدارى :نیاز و ئاسان

بێگومــان ئەمــڕۆ باس لــە بەڕێوەچوونى کۆنفرانســى وارشــۆ دەکەین کــە لە 13ى
فێبریــوەرى  2019لــە واڵتــى پۆڵەنــدە بەڕێوەچــوو ،هەروەهــا لــە باس لــە ناوەندى
هاوکارى و هاوبەشــى هێزەکانى خۆرهەاڵتى کوردستان ،هۆکارەکانی دامەزراندنى
بزووتنــەوەى ســەربەخۆییخوازانى کوردســتان و جیابوونــەوەى حزبــى دیموکراتــى
کوردستان ئێران(حدکا) دەکەین لەگەڵ جەمال پوورکەریم :سەرۆکى بزووتنەوەى
سەربەخۆییخوازانى کوردستان،
*دیــد و تێڕوانینــى ئێوە بــۆ دۆخى
سیاســی و گۆڕانکارییــەکان چییــە؟
کورد لە کوێى هاوکێشەکاندایە؟
جەمــال پوورکەریــم :گۆڕانکارییەکان لە

خۆرهەاڵتــى ناوەڕاســتدا ڕۆژبــەڕۆژ پــەرە
دەســەنن ،نەخشــەى خۆرهەاڵتى ناوەڕاست
بەگشــتى بــە گۆڕانکاریــدا تێپــەڕ دەبێــت،
خۆرهەاڵتى ناوەڕاســت لــە ناو ئاگر ،خوێندا
و شۆڕشــێک بە ڕێگاوەیە بــۆ گۆڕانکارى لە
نەخشەى سیاسیدا ،واڵتانى جیهانیش بەگشتى
ڕێکەوتــوون لــە ســەر ئــەوەى کــە نابێــت
نەخشەى خۆرهەاڵتى ناوەڕاست بەو شێوەیە
بمێنێتــەوە ،دەبێت گۆڕانکاریــى بنەڕەتى بە
سەردا بێت.
* ئــەو گۆڕانکارییانە چین و کورد لە
کورد لە کوێى ئەو هاوکێشەکاندایە؟
جەمــال پوورکەریــم :کــورد زۆر جــار
لــە ســەر مێــزى وتووێــژ و دانوســتان

دۆڕاندوویەتى ،بەاڵم لە ســەر ئاســتى شــەڕ
و ڕووبەڕووبوونەوە ســەرکەوتنى باشــى بە
دەســت هێناوە ،زۆر جار شــەڕ ،ماڵوێرانیى
بەدواوە بوە ،بــەاڵم کورد توانیویەتى بەرەو
قازانج بەرێت ،یەکێک لەو شــەڕانەى کە لە
خۆرهەاڵتى ناوەڕاســتدا دەخوڵقێن .بێگومان
کــورد دەتوانێت خاوەنى دەســتکەوتى باش
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بێــت ،بــە کۆمەڵێــک ویســت و داخوازیى
خــۆى بــگات ،بەتایبــەت ئــەو شــەڕەى کە
کــورد لــە دژى داعش کــردى و توانیویەتى
ســەرکەوتنى باش بە دەســت بهێنێت ،ئێستا
کورد بەگشتى لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاست و لە
هەر چوارپارچەى کوردســتان کەوتوەتە خۆ،
واڵتانــى جیهــان هەوڵ دەدەن پشــتى کورد
بگــرن ،بۆ ئەوەى بــە مافەکانى خۆی بگات،
چونکە دەزانن کە تەنها نەتەوەیەک دروست
ببێــت کــە دەتوانێت پاڵپشــتى دیموکراســى
بێــت لە ناوچەکــەدا کوردە ،بۆیــە کورد لە
داهاتــووى خۆرهەاڵتــى ناوەڕاســتدا ڕۆڵــى
کاریگەرى دەبێت ،ئێســتا کــورد ڕۆڵى خۆى
هەیــە ،بەاڵم لە داهاتــوودا ڕۆڵى زیاترى پێ
دەدرێــت وەک چــۆن ڕۆڵێک بە ئیســرائیل
دراوە لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاست ،باوەڕم وایە
کوردیش ڕۆڵێکى لەو شێوەى پێ دەدرێت.
*دەمەوێــت بــاس لــە دامەزراندنــى
بزووتنــەوەى ســەربەخۆییخوازانى
کوردســتان بکەیــت ،بــاس لــەوە
دەکرێــت کە ئێوە جیــا بوونەتەوە لە
حیزبى دیموکراتى کوردستانى ئێران،
هەندێک کەس باس لەوە دەکەن کە
ئەمە دەستلەکارکێشانەوە بوە؟
جەمــال پوورکەریم :جیابوونــەوە ڕووی

نــەداوە لە حیزبــى دیموکراتى کوردســتانى
ئێــران ،مــن تا ئێســتاش شــانازی دەکەم بە
ڕابردوومــەوە لــە نــاو حیزبــى دیموکراتى
کوردســتانى ئێرانــدا ،بــەاڵم جیاوازیــى
بیروبۆچــوون بــوە هــۆکارى ئــەوەى کــە
من دەســت لــە کار بکێشــمەوە ،کۆمەڵێک
هاوبیرى ئێمە کەوتینە بیرکردنەوەى ئەوەوە
کە پرســى ســەربەخۆییخوازى بۆ کوردستانى
خۆرهــەاڵت بهێنینــە ئــاراوە ،باوەڕمان وایە
سیســتمى فیدڕاڵیى حیزبــى وەک کۆمەڵە و
حیزبــى دیموکرات داوای دەکــەن ،ناتوانێت
لــە داهاتــووى ئێرانــدا جێبەجــێ بکرێت و
سەقامگیر ببێت.
* بۆچى ناتوانرێت؟

جەمــال پوورکەریــم :مــن نموونەیەک باس
دەکــەم ،لــە ســەر سیســتمى فیدڕاڵــى لــە
کوردســتانى باشــوور و عێــراق بە گشــتى،
سیســتمى فیدڕاڵى لە کوردســتانى باشــوور
سەرکەوتنى بە دەست نەهێنا و ئەزموونێکى
هەڵــە بــوو ،بــەاڵم تــا ڕادەیــەک توانیــى
ســەرکەوتن بە دەســت بهێنێت ،چونکە دوو
نەتەوەی بااڵ دەست لە عێراق بوونى هەبوو،
ئەویش کورد و عەرەب بوو ،عەرەب دابەش
ببوو بە سەر شیعە و سوننەدا ،ئەوە کارێکى
کــرد کە کورد بتوانێت بە شــێوەى تەوافوق
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کۆمەڵێــک مافــى خۆى بە دەســت بهێنێت،
بۆ نموونە ســەرۆک کۆمار بــۆ کورد بێت و
ســەرۆک وەزیران بۆ شیعە بێت و سەرۆکى
پەرلەمان بۆ سوننە بێت ،بە شێوەى تەوافوق
هەمــوو شــتێک دابەشــکرا بــوو ،بــەاڵم لە
کوردســتانى خۆرهەاڵتدا و لەو جوگرافیایەى
کە ئێســتا ناوى ئێرانى لە ســەر دانراوە بەو
هۆکارانــە ناتوانێــت وەاڵمــدەرەوە بێت کە
زیاتــر لــە حــەوت نەتــەوە جوگرافیایان لە
ســایەى ئێراندا دەژین ،چــۆن دەتوانرێت لە
نێوان حەوت نەتەوەدا بە تەوافوقێک بگەین
کــە مافى کــوردى تێــدا دابیــن بکرێت ،لە
پەرلەمانــى فیدڕاڵدا و لە ئێرانــى داهاتوودا
ئەگەر لە باشترین حاڵەتدا کە زۆر دیموکرات
بێــت و دیموکراتــى لــە ئەورووپــا بااڵتــر
سەقامگیر ببێت ،بەاڵم لە هەمان کاتدا کورد
هەر کەمینە و تورک و فارس بڕیار بۆ کورد
دەدەن کــە کورد چى بوێــت و چى نەوێت
لــە پەرلەمانى داهاتوودا ،سیســتمى فیدڕاڵى
ئەگــەر لە ئێران جێگیر ببێت ئەو کاتە وەاڵم
دەداتــەوە کــە حکوومەتــى مەرکــەزى یان
حکوومەتــى ناوەندى لــە الواز بووندایە ،تا
ئــەو کاتە دەتوانێت وەاڵم بداتەوە کە هێزى
هەیە.
* هەندێــک لە هێزە سیاســییەکانى
خۆرهەاڵتــى کوردســتان ،گلەیــى
ئەوەیــان لــە حیزبــى دیموکراتــى
کوردســتانى ئێــران یــان حیزبــى
دیموکرات هەیە کــە گفتوگۆ لەگەڵ
ئێران دەکەن ،بەاڵم ئەگەر لە ڕێگەى
گفتوگۆ نەبێت ئایا چ ئەڵتەرناتیفێک
تــر هەیــە کــە بتوانێت کێشــەکان
چارەســەر بــکات؟ ئایــا بۆچوونــى
ئێوەیش هاوڕایە لەگەڵ ئەواندا؟
جەمــال پوورکەریم :ئێمــە باوەڕمان بە

هیــچ وتوێژ و دانوســتانێک لەگــەڵ ئێران و

ڕژێمە داگیرکەرەکانى کوردستان نییە ،چونکە
ئــەو ڕژێمانە لە یەکــەم حاڵەتدا داگیرکەرن،
خاک و خەڵکى کوردستانیان داگیر کردوە.
* ئێــوە دەتانەوێت لە ڕێگەى چییەوە
ئەم کێشانە چارەسەر بکەن؟
جەمــال پوورکەریم :لەڕێگەى خۆمانەوە

و لــە ڕێگــەى هێــزەوە ،دوەم لــە ڕێگــەى
نێونەتەوەیییــەوە ،ئێمــە بتوانین ویســت و
داخوازییەکانــى خۆمــان بهێنینە گــۆڕێ ،بە
پشــتیوانیى واڵتانــى ناوچەکــە و جیهــان و
پشــتیوانیى نەتەوەکــەى خۆمــان و هەمــوو
ئەو نەتەوانەى کە فارس نیین ،ئەوە ویســت
و داخــوازى ئێمــە نییــە ،بەڵکوو ویســت و
داخــوازى عەرەبەکانــى ئەهــوازە بەلــوچ و
تورکــە ئازەرییەکان و ئێمەى کوردە ،کەواتە
ئێمــەى کورد بەتەنها نین کە ئەو ویســت و
داخوازییەمــان هەیە ،بۆیــە دەتوانین لەگەڵ
نەتەوەکانــى تریــش ویســت و داخوازیــى
خۆمــان بە دی بهێنین ،لــە بنەڕەتدا حیزبى
نەتەوەیى و کوردستانى نابێت داواى فیدڕاڵى
و خودموختــارى یــان کــۆن فیدڕاڵى بکات،
ئــەوە حیزبــى کوردســتانى و نەتەوەیییە کە
دەبێــت باس لە ســەربەخۆیی خۆى بکات و
باس لە وەرگرتنەوەى خاکەکەى خۆى بکات،
ئــەوە ئێرانییەکانــن کە دەبێــت بێن بڵێن بۆ
ئەوەى خاکى ئێران دابەش نەبێت سیستمێکى
فیدڕاڵیتان پێ ڕەوا دەبینین.

“

بەشێک لە حیزبەکانى

کوردستانى ئێران خۆیان بە
ئێرانى دەزانن کۆبوونەتەوە،
بەشێک لەو هێزانەى کە
باوەڕیان بە سیستمى
فیدڕاڵییە لە ناوەندى
چەپ کۆ بوونەتەوە ،هێز
و الیەنى تری کە باوەڕى
بە سەربەخۆیى یان هەر
بابەتێکى تر هەیە بوونى
نییە

*لە ماوەى پێشتردا ناوەندى هاوکاریى
حیزبەکانــى خۆرهەاڵت دامــەزرا ،ئایا
ئــەم ناوەنــدە توانیویەتــى هەمــوو
هێزەکانــى خۆرهەاڵت لە ژێر چەترێک
کــۆ بکاتەوە؟ دیــد و تێڕوانینى ئێوە
لەسەر ناوەندى چەپ چییە؟
جەمال پوورکەریم :لەو ناوەندەدا بەشێک

لە حیزبەکانى کوردســتانى ئێــران خۆیان بە
ئێرانــى دەزانــن کۆبوونەتەوە ،بەشــێک لەو
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جەمال پوور کەریم

هێزانەى کە باوەڕیان بە سیســتمى فیدڕاڵییە
لــە ناوەندى چەپ کــۆ بوونەتــەوە ،هێز و
الیەنى تری کە باوەڕى بە ســەربەخۆیى یان
هــەر بابەتێکى تر هەیە بوونى نییە ،هەموو
ئــەو هێزانەیــش کــە لەوێدا کــۆ بوونەتەوە
باوەڕیــان بــە وتووێــژ و دانوســتان لەگــەڵ
ئێران هەیە ،لە کاتێکدا دووپاتی دەکەمەوە،
جگــە لە ئاگر و خوێــن هیچى ترى بە دوادا
نایــەت ،کــە ناتوانرێت بە گفتوگــۆ لەگەڵیدا
دابنیشــیت و قســە بکەین ،ئێمە ئەزموونى
دیالۆگ و دانوســتانمان هەیە؟ د .قاســملوو
لەسەر مێزى گفتوگۆ و دانوستان شەهید کرا،
چۆن حیزبەکان ئێســتا بوێریى ئەوەیان هەیە
دابنیشــن و وتووێــژ و دانوســتان بکەن ،بۆ
بەدەســتهێنانى مافى گەلى کورد ،ئەو هێز و
الیەنانەى کە بە یەکەوەن و لە ناوەندى چەپ
کــۆ بوونەتەوە کە هێــز و الیەنێکن کە باس
لە فیدڕاڵى دەکەن یەک ویست و داخوازییان
هەیــە ،من دەتوانم بڵێم ئــەو حیزبانەى کە
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لــە دەورى چەپ کــۆ بوونەتەوە دەتوانن لە
چوارچێوەى یەک حیزبدا خەبات بکەن ،بەاڵم
مەخابن کورســى و دەســەاڵت مۆڵەت بەوە
نــادات لە دەورى یەک حیزب چاالکى بکەن،
چونکە هەموویان ویست و داخوازییان هەیە
و بەرنامــە و پڕۆگرامیــان وەک یەکە و هیچ
جیاوازییەک نابینین ،هەموویان باسى فیدڕاڵى
و مانەوە لە چوارچێوەى ئێراندا دەکەن.
*هەندێک بــاس لەوە دەکەن کــە ناوەندى
هاوکاریــى هێزەکانى خۆرهــەاڵت ناوەندێکە
تەنها تایبەتە بە کۆمەڵە و دیموکراتەکان؟
جەمــال پوورکەریــم :بەڵــێ ئێســتا تەنهــا
هێــزى کۆمەڵە و دیموکراتــەکان لە ناوەندى
هێزەکانى خۆرهەاڵتــدا بوونیان هەیە ،بەاڵم
ئــەم قســەیەى مــن ،بــەو ماناییــە نییە کە
بمەوێــت دژایەتیى ئەو هێزانە بکەم خەبات
و قوربانیدانــى ئــەو هێزانە بۆ مــن جێگاى
ڕێزە ،بەاڵم ئەگەر لە ماوەى چل ســاڵدا هێز
و الیەنێــک نەیتوانى ئەو دەســتکەوتانەى کە

پێویســتە بە دەســت نەهات ،یان لە ئاستى
چاوەڕوانییەکان و قوربانییەکاندا دەستکەوتى
نەبێــت ئەو حیزبە دەبێت گۆڕانکاری بکات،
بەڵێ ڕاستە ئەو ناوەندە زیاتر کۆ بوەتەوە لە
دیموکرات و کۆمەڵەدا.
*پارتــى سەربەســتیى کوردســتان
دەڵێــت ،ناوەنــدى هــاوکارى هیــچ
بانگهێشــتنامەیەکى بــۆ ئێمــە
نەناردوە ،ئێمــە بە ناوەندى هاوکارى
حیزبەکانــى خۆرهەاڵتــى کوردســتان
نایبینین ،لەپاڵ ئەمانەیشدا سازمانى
خەبات لە ناوەندى هاوکارى کشایەوە،
ئایا هۆکارەکانی ئەمانە چیین؟
جەمال پوورکەریم :پارتى سەربەســتیى

کوردســتان بــاوەڕى بــەوە نییــە ،کــە لــە
چوارچێــوەى ڕێکخــراو یــان ناوەندێکدا کۆ
ببێتەوە کە ناوى کوردســتانى ئێرانى لە سەر
بێت ،دەڵێت بە ناوى بەرەوە بێت ،دەکرێت
هەموو هێــزەکان لە دەورى یەک کۆ ببنەوە

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

بــە ســەربەخۆییخواز و فیدڕاڵیخــواز و خود
موختاریخــوازەوە ،بــەاڵم لەبەر ئەوەى ناوى
ئێرانــى پێوە لکاوە ،هێزێکى ســەربەخۆخواز
ناتوانێــت لە شــوێنێکى لەو شــێوەیەدا خۆى
ببینێتــەوە ،چونکــە بــاوەڕى بــە بوونــى
جوگرافیایەک بە ناوى ئێران نییە.
*دەتوانێت لەگەڵ ئێوەدا هەماهەنگى
هەبێت ،یاخود هەماهەنگیتان دەبێت
لە داهاتوودا؟
جەمــال پوورکەریــم :بێگومــان ئێمە لە

ئێســتاوە هەماهەنگیمــان دەبێــت ،عــارف
گوتــى ئێمــە کاتێــک خۆمــان دەبینینەوە لە
ناوەندێکــى لەو شــێوەیەدا کە لــە ژێر ناوى
بەرەیەکــى کوردســتانى خۆرهــەاڵت بێــت
نــەک کوردســتانى ئێرانــى پێــوە لکابێــت،
ئەگــەر ئەوان بانگهێشــتمان دەکەن کە ئێمە
بەشــدار نەبین ،کاتێک ئێمە بەشــدار دەبین
کــە لە ژێر نــاوى بەرەیەکى کوردســتانى بۆ
خۆرهەاڵتدا بێت بــە بیرو بۆچوون و فکرى
جیــاوازەوە و بــە بیــرى فیداڵیخوازییــەوە
و ســەربەخۆییخوازییەوە و بــە هەمــوو
چەشــنێک لە بیرکردنەوە ،ئێمــە بە یەکەوە
پەیوەندییمان هەیە و هاوکاریى هاوبەشــمان
هەیــە و هیــوادارم لــە داهاتــوودا بگەینــە
ئەنجامێــک کە بتوانین لــە چوارچێوەى یەک
حیزب و یەک بزووتنەوەدا چاالکیمان هەبێت
لەگەڵ هەموو هێزە ســەربەخۆییخوازەکاندا،
دیارە گوشــارى سازمانى موجاهیدین بۆ سەر
سازمانى خەبات بەهۆى کاریگەریى سازمانى
خەبات بە هۆى ئەوەى کە ســازمانى خەبات
لە شووراى میللى مقاوەمەتى ئێراندا ئەندامە
ئەوە بوو بە هۆکار کە ســازمانى خەبات لەو
ناوەنــدەدا بێتە دەرەوە و پاشەکشــە بکات،
چونکــە ســازمانى خەبــات بە پێــى پەیڕەو
پڕۆگرامــى ســازمانى موجاهیدیــن کــە ئەو
باوەڕى بە سیســتمى فیدڕاڵــى نییە تەنانەت

و باس لە سیســتمێکى خود موختار دەکات،
بۆیە هاتنەدەرەوەى سازمانى موجاهیدین بە
بۆچوونى من بۆ ئەو هۆکارە دەگەڕێتەوە.
*کەواتــە دەبێــت ناوەنــدى کارى
هاوبەشى هێزەکانى خۆرهەاڵت چۆن
پێــک بهێنرێــت؟ یاخــود ناوەندێکى
چۆن بێت بۆ ئەوەى هەموو هێزەکان
لە ژێر چەترێکدا کۆبکاتەوە؟
جەمــال پوورکەریم :ئەگەر ناوى بنرێت

ناوەنــدى هاوکاریــى هێزەکانى کوردســتانى
خۆرهــەاڵت ،یــان بــەرەى کوردســتانى
خۆرهــەاڵت ،ئــەو کاتــە دەکرێــت هەموو
هێــزەکان لــە دەورى یەکتــر کــۆ ببنەوە و
بــە یەکەوە ئاڵوگــۆڕى بیروڕا بکــەن ،بەاڵم
ئەگەر ناوى ئێرانى پێــوە لکابێت ،بەتایبەتى
پێوەندیى هەیە بە هێزە فیدڕاڵیخوازەکانەوە
و دەکــرا نــاوى ناوەنــدى هاوکاریــى هێزە
فیدڕالخــوازەکان لــە ســەر بێــت نــەک
کوردســتانى ئێــران یان الیەکى تــر ،هەموو
کوردســتانییەکانیش لە دەورى کۆ نەبوونەوە
تەنانــەت بەشــێک لەوانەى کــە باوەڕیان بە
فیدڕاڵــى هەیــە لە دەورى ئــەو ناوەندە کۆ
نەبوونــەوە بەڵکــوو زیاتــر کۆمەڵــەکان و
دیموکراتەکانن لەو ناوەندەدا.

“

پرسى سەربەخۆییخوازى
بۆ کوردستانى خۆرهەاڵت
بهێنینە ئاراوە ،باوەڕمان وایە
سیستمى فیدڕاڵیى حیزبى
وەک کۆمەڵە و حیزبى
دیموکرات داوای دەکەن،
ناتوانێت لە داهاتووى
ئێراندا جێبەجێ بکرێت و
سەقامگیر ببێت

*ئێــوە بەشــداریى کۆنفرانســى
وارشــۆتان کردوە ،کۆنفرانسى وارشۆ
ئامانجى سازکردنەکەى چى بوو؟ بڕیار
و ڕاسپاردەکانى گەیشتوون بە چى؟
جەمال پوورکەریم :ئامانج لە کۆنفرانسى

وارشــۆ کە بــە ڕێبەرایەتى و سەرپەرشــتیى
ئەمەریــکا ڕێکخرابــوو و نزیکــەى  70واڵت
تێیــدا بەشــدار بــوون ،ئامانج لــەوە بوو کە
ئەمەریــکا کۆدەنگییــەک دروســت بکات لە
دژى ئێران و دژى دەســتتێوەردانەکانى ئێران
لــە واڵتانى عەرەبــى و ناوچەکەدا و بە دژى
دەستتێوەردانەکانى ئێران لە واڵتانى جۆربەجۆر
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جەمال پوور کەریم

جیهانــدا ،لە دژى تیرۆرى نێودەوڵەتیى ئێران
و لە دژى موشــەکى بالستسیکى ئێران ئەوە
کۆدەنگییەک نەبوو بۆ ئەمەریکا کۆبوونەوەى
ئەوانە لــە دەورى یەکتر کۆبوونەوەیەک بوو
بــۆ ئەوەى کە کۆدەنگیەک دروســت بکرێت
لــە دژى ئێران کــە ئەوە دروســت بوو ئەو
واڵتانەى کە بەشــدار بوون بەگشــتى لە سەر
ئــەوە کــۆک بوون کــە ئێران مەترســیدارە.
ئێمە وەکوو بزووتنەوەى سەربەخۆییخوازانى
کوردســتان بە هاوپەیمانیوەکمــان پێکهێنابوو
لەگــەڵ نەتەوەکانى تــر وەکوو بەلوجەکان و
عەرەبەکانى ئەهواز و تورکەکانى ئازەربایجان
و کــورد هاوپەیمانییەکەمان پێکهێنا بۆ ڕۆژى
کۆنفرانــس ،کۆنفرانســێکمان بەســت لــەو
کۆنفرانســەدا بەیاننامەیەکــى کۆتاییمان باڵو
کــردەوە کە داوامان لە کۆنفرانســى وارشــۆ
کرابوو کە ســەرجەم هێزەکانى ئێران بخرێنە
لیستى تیرۆرەوە شەڕێک کە ئەو نەتەوانە لە
دژى ئێــران دەیکەن بە ماناى شــەڕ لە دژى
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تیــرۆر بێت ئــەوە یەکێک لــە داواکارییەکان
بــوو یەکێکــى تــر لــە داواکارییــەکان مافى
دیاریکردنــى چارەنــووس بۆ نەتــەوەکان بە
ڕەســمى بناســێنرێت و نەتەوەکان ویست و
داخوازییان چییە بۆ خۆیان بتوانن بە دەستى
خۆیان مافى خۆیان دیاری بکەن.

ســازمانى موجاهیدین و ســەڵتەنە تەڵەبەکان
خۆپیشــاندانى گەورەیان بەڕێــوە برد ،لەبەر
دەرگاى کۆبوونەوەى کۆنفرانس بوون ،ئەگینا
بەشدار نەبوون لە ناو ژوورى کۆنفرانسەکەدا،
بــەاڵم کورد بە ڕێژەى پانزدە کەســى توانیى
بەشدارى لەو کۆنفرانسەدا بکات بە ڕێکخستى
کۆمیتەیەک داوا لە خەڵک کرابوو بەشداری
بکــەن ،چونکــە بــاوەڕی ئێمە وابــوو ئەوە
داواکارییە بۆ هەڵوەشاندنەوەى سایکس بیکۆ
بۆیە کورد ،بەداخەوە ئەو هەلەى نەقۆستەوە
بەتایبەت حیزبەکانى دیموکرات و کۆمەڵە.

* ڕێــژەى بەشــداربوونى کــورد لــەو
کۆنفرانسەدا زۆر کەم بوە ،بەتایبەت
هێزە ئۆپۆزســیۆنەکانى کوردســتانى
ئێــران نەهاتبــوون یان بانگهێشــت
نەکرابــوون یاخود خۆیــات باوەڕیان
بەو جۆرە کۆنفرانسانە نییە؟
جەمال پوورکەریم :کەســى سیاســى یان

*هۆکارەکەى چى بوو؟
جەمــال پوورکەریــم :دەبوو بەشــداریى

حیزبــى سیاســى ناکرێــت بڵێت مــن باوەڕم
بە کۆنفرانســێکى گرنگى لەو شــێوەیە نییە،
ئەگەر باوەڕى بە کۆنفرانســێکى لەو شێوەیە
نەبێــت ،کەواتــە ئــەوە خۆکوژى سیاســییە،
بــە داخەوە ڕێــژەى کــورد وەک ئەوەى کە
خۆپیشــاندان بەڕێوە بەرێــت کەم بوو ،بۆیە

گرنگیــان هەبێــت ،بەاڵم کاتێک من قســەم
لەگەڵ ســەرکردایەتیى حیزبەکانى دیموکرات
و کۆمەڵــە کــرد بەداخەوە چــوار ڕۆژ پێش
کۆبوونەوەى وارشــۆ باســیان لــەوە کرد کە
ئێمــە بــە نیازین دانیشــتن ئەنجــام بدەین،
وەک ناوەنــدى هاوکاریى هێــزە کوردییەکان

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

لەســەر ئەوەى کە بڕیار بدەین بەشــدار بین
یــان بەشــدار نەبین لــە کاتێکــدا دەبوو ئەو
کۆبوونەوەیە ماوەیەک زۆر پێشــتر ببەسترایە
بۆ ئەوەى ڕێکخستنى بۆ بکرایە و ئامادەباشى
بــۆ بکرایە ،هۆکارى ئەوەى کە ئامادەکارییان
بــۆ نەکردبوو ،بۆیــە بەشــدارییان نەکرد لە
کۆنفرانسى وارشۆ.
* واتا بانگهێشت کرابوون؟
جەمــال پوورکەریــم :هیــچ الیەنێک بە

ڕەسمى بانگهێشت نەکرابوو.
*باس لەوە دەکرێت کە ئیســرائیل و
عەرەبستانى ســعوودیە لە پشت ئەو
کۆنفرانسەوە بوون؟
جەمال پوورکەریم :ناتوانم بە دیاریکراوى

ئــەو دوو واڵتــە ،ســەرۆکایەتییەکە لە الیەن
ئەمەریــکاوە بوو بەاڵم لە بوارى پاڵپشــتى و
پشــتگیرییەوە ڕەنگە ئیسرائیل و عەرەبستان
ســەرەکیترین واڵت بووین ،ئەویش هۆکارى
ئەوەیــە ئەو دوو واڵتە بە ڕەســمى دوژمنى
ئێــران بــوون و ئێرانــم دوژمنــى ئــەو دوو
واڵتەیــە ،کەواتــە بەرژەوەندییەکى هاوبەش
لــە نێــوان ئێمــە و ئیســرائیل و ئەمەریکا و
عەرەبستانى سعوودیەدا بوونى هەیە ئەویش
دووژمنى هاوبەشــە ،ئێران کە دوژمنى هەر
چوار الیەنمانە ،دەتوانین دۆســتى ستراتیژى
و دۆســتى کاتى یەکتر بین لەو پەیوەندییەدا
هاوکارییمــان هەبێــت ،بۆیــە عەرەبســتان
و ئیســرائیل بــە ڕەســمى پشــتیوانییان لەو
کۆنفرانســە کــرد ،چونکە دەزانــن ئێران بە
پلەى یەکەم مەترســى بۆ سەر بەرژەوەندیى
ئەوان هەیە.
*بەدەر لە باســکردنى ئێران تا چەند
باســى ئــەو واڵتانە کرا کە کێشــە و
ئاڵۆزیــى تێدایــە بە نمونــە عێراق و
ئەفغانستان؟
جەمال پوورکەریم :بــاس لەو واڵتانەیش

کراوە وەکوو ئەفغانستان و سووریا و عێراق
و خۆرهەاڵتــى ناوەڕاســت بــە گشــتى کــە
دەبێت بە هەر شێوەیەک بێت چارەسەرییەک
بدۆزرێتــەوە تەنانــەت لــە ڕاگەیاندنەکانــى
کۆنفرانس نا ،بەاڵم لــە ژێرەوەى کۆنفرانس
کۆمەڵێــک بــاس کراوە کــە چەکێکى زۆر لە
خۆرهەاڵتى ناوەڕاســت هەیــە ،دەبێت ئەو
چەکە خەرج بکرێت ئەگینا مەترسى دەکەوێتە
بەر ڕێکخراوە تیرۆرستییەکانەوە بۆیە هەموو
کۆک بوون لەســەر ئەوەى کۆتایى بە کێشەى
عێــراق و ســوریا و ئەفغانســتان و یەمــەن
بهێنــن ،جا لە ڕێگەى چەکــەوە بێت یان لە
ڕێگەى شەڕەوە بێت بە هەر شێوەیەک بێت،
بەاڵم لە ســەرووى هەموویانــەوە پێیان وایە
گرفت ئێرانە.
*ئەو واڵتانەى کە بەشــدار بوون لەم
کۆنفرانســەدا چەنــد واڵت دەبــوون
ئەوەندەى تۆ ئاگادار بیت؟
جەمــال پوورکەریم :نزیکــەى  70واڵت

دەبوو.

پڕۆفایل
جەمال پووركەریم
 سەرۆكی بزووتنەوەیسەربەخۆییخوازانی كوردستان ،لە حیزبى
دیموکراتى کوردستانى ئێران (حدکا)
جیابۆتەوە
 ساڵی  1977لە مەهاباد لە دایك بوە. ماستەری ئەدەبیاتی فارسی لەكوردستانی خۆرهەاڵت وەرگرتوە و
بەكالۆریۆسی یەكی لە علوومی سیاسی
لە زانكۆی پاریس خوێندوە
 یەكەم فێرگەی زمانی كوردیی لەشاری بانە دامەزراندوە.
 جیا لە نووسینی دەیان وتار و بابەتلە ڕۆژنامە كوردییەكانی خۆرهەاڵت،
حەوتوونامەیەكی بە ناوی دەنگی
كۆمەڵگا لە شاری بانە دامەزراندوە كە
دوای دەرچوونی دوو ژمارە داخراوە.
 بە هۆی چاالكیی سیاسی ماوەیەكدەستبەسەر و زیندانی كراوە.
 نزیكەی بیست ساڵ ئەندامی حیزبیدیموكراتی كوردستانى ئێران بوە.
 ماوەی زیاتر لە پازدە ساڵ وەك بێژەرو پێشكەشكاری سیاسیی چاالكیی
هەبوە.
 لە ئاستی نێونەتەوەیی داتوانیویەتی پێوەندیی باش لەگەڵ
واڵتانی ئەوروپایی و بە تایبەت فەرەنسا،
عەڕەبستان و ئیسرائیل دروست بكات.
 دە ساڵ لە كوردستانی باشوور ژیاوە وئێستا لە پاریس نیشتەجێیە
-لە ئێستادا سەرۆکى بزووتنەوەى
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سەربەخۆییخوازانى کوردستان،ە

پڕۆفایل
بزووتنەوەی
سەربەخۆییخوازانی کوردستان
 بزووتنــەوەی ســەربەخۆییخوازانیکوردستان ،کورتکراوەی ناوەکەی (بسک)،
لە ئاستی نێودەوڵەتی
Kurdistan
independence
 ، * movement *KIMناسراوە
 بزووتنــەوەی ســەربەخۆییخوازانیکوردستان ڕۆژی17ی بەفرانباری 2718ی
کوردی بەرانبــەر بە 7ی ژانویەی 2019ی
زایینــی دامــەزاروە ،و بنکەی ســەرەکی
لە کوردســتانی باشــوورە و هــاوکات لە
هەمــوو واڵتانــی ئەرووپایــی و جیهانی
بــە پێی ئیمــکان نوێنەرایەتی دەکاتەوە
و گۆڕەپانــی خەباتەکــەی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت،ە
 بزووتنــەوەی ســەربەخۆییخوازانیکوردســتان لــە ســەر بناغــەی کۆمــاری
کوردســتان و ژیــار و شارســتانییەتی
مێژووی کورد بنیات نراوە.
 بزووتنــەوەی ســەربەخۆییخوازانیکورســتان ،گۆڕەپانــی خەباتەکــەی لــە
چوارچێــوە و جوگرافیــای کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت دایە و لە ژێر دروشــمی ئازادی
و سەربەخۆیی بۆ کوردستانی ڕۆژهەاڵتی
داگیرکــراو لــە الیــەن ئێرانــەوە خەبات
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دەکات.
 بزووتنــەوەی ســەربەخۆییخوازانیکورســتان ،بزووتنەوەیەکــی ســێکۆالر
و الئیکــە و بــاوەڕی بــە جیایــی دیین و
ئاییــن لە سیاســەت و دەوڵــەت هەیە و
هاوکات ڕێز لە ســەرجەم بیــر و باوەڕ و
ئایین و کەمینە نەتەوەییەکان دەگرێ و
باوەڕمەندە بە مافەکانی مرۆڤی پەسەند
کراوی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان.
بزووتنــەوەی
سیاســەتی
ســەربەخۆییخوازانی کورســتان  ،لە سەر
بنەمــای دیموکراســی و مافــی مــرۆڤ
داڕێژراوە و بــاوەڕی بە بنەماکانی مافی
مرۆیی پەســەند کراو لە الیەن ڕێکخراوی
نەتــەوە یەکگرتووەکانــەوە هەیــە و
هەروەها لە ڕوانگــەی مافی دیاریکردنی
چارەنووس ،وەک مافێکــی نێونەتەوەیی
هەوڵ بۆ سڕینەوە و وەدەرنانی داگیرکەر
دەدا و ئامانجی ســەرەکی گەیشــتنە بە
سەربەخۆیی کوردستان
 بزووتنەوە ،بۆ گەیشتن بە سەربەخۆییو دامەزراندنــی دەوڵەتی کوردســتان لە
ڕۆژهەاڵت ،هەموو شــێوەکانی خەبات لە
بەرگری مەدەنییەوە تا بەرگری چەکدارانە
بــە مافــی ڕەوا و بــێ ئەمــاو ئــەوالی
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی کوردســتان
دەزانێ و هەوڵی بۆ دەدا.
 بزووتنــەوەی ســەربەخۆییخوازانیکورســتان ،بــاوەڕی بــە دەســتەواژەی
نەتەوایەتی ئەرزیی ئێران نییە و نەتەوەی
ئێــران و جوگرافیای ئێران بە دەســتکرد
و ســاختە دەزانێــت و لــەو بــاوەڕە دایە
کە خــاک و جوگڕافیا ،زمــان و فەرهەنگ
و کلتوور ،مێژوو و ناســنامە و شوناســی
کــورد لە الیــەن ڕژیمــە داگیرکەرەکانی
ئێــران و شۆڤێنیســمی فــارس داگیــر
کراوە و ســەدان ساڵە هەوڵی سڕینەوە و
ئاسمیلە کردنی نەتەوەی کوردیان داوە و
هەوڵەکانیشیان بەردەوامن.
 بزووتنــەوەی ســەربەخۆییخوازانیکورســتان بــاوەڕی بــە جوغڕافیایەک بە

نــاوی ئێران نییە و لەو بــاوەڕە دایە کە
ئــەو جوغڕافیایە دەســتکردە و لە ســەر
خاکــی نەتەوەکانــی دیکە بنیــات نراوە،
هەروەها نەتەوەیەک بە ناوی ئێرانی ،بێ
مانایە و تەنیا بە مەبەســتی ســڕینەوەی
شوناســی نەتەوەیی نەتەوەکانی غەیرە
فارس ساز کراوە.
 بزووتنــەوەی ســەربەخۆییخوازانیکوردســتان بۆ ئەو خاکە خەبات دەکا کە
لە الیــەن ئێرانەوە داگیرکراوە و بریتییە
لە ئوســتانەکانی ئیالم ،کرماشــان ،سنە،
ورمێ ،لوڕســتان و لەکستان و بەشێک لە
خوراسانی باکوور و شاری کرماشان وەک
پایتەختی دەوڵەتی کوردســتان پێشــنیار
دەکا.
• لــە ڕێگەی زمانناســان و شــارەزایانی
ئــەو بــوارە کار بــۆ زمانــی ســتاندارد و
یەکگرتووی کوردی ،بە کەڵک وەرگرتن لە
هەمــوو زاراوە و بــن زاراوەکان دەکرێ و
هیچ زاراوەیەک بە سەر زاراوەیەکی تر دا
زاڵ نابــێ و میدیــا و ڕاگەیاندن و کتێب
و خوێنــدن لە ناوچەکانی ســەر بە زاراوە
جۆربەجۆرەکان دەبێ دابین بکرێ  ،بەاڵم
زمانی سەرەکی و ئیداری و فەرمی زمانی
ســتاندارد و یەکگرتووی کوردی و زمانی
دووهەم زمانی ئینگلیزى دەبێت
 بااڵترین ئۆرگانــی بزووتنەوەیە و هەرچوار ساڵ جارێک بەڕێوە دەچێت.
 بزووتنەوەى ســەربەخۆییخوازانى خۆیبە پاڵپشتی هەموو ســەربەخۆییخوازانی
هەر چوار پارچەی کوردســتان و نەتەوەی
کــورد بــە گشــتی و هەلگــر و هێمــا و
سیمبولی ســەربەخۆییخوازی کورد بەڕێز
سەرۆک مەســعوود بارزانی و هاوبیرانی
دەزانێ و خەبات و ئامانجی گەیشــتنە بە
سەربەخۆیی گەلی کورد.
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گوڵڕوخ قوبادى ،ناسراو بە (گوڵێ) یەکەم
پێشمەرگەى ژنى کۆمەڵە
ئێمە چووین بۆ الى یەکێتى نیشتیمانى ( ،مام جەالل) زۆر زۆر
بە میهرەبانییەوە یارمەتى ئێمەى دا،
ئێمەى نارد بۆ دەورەى نیزامى

دیدار :پەرژین و ئاسان

هەر وەک دەزانین لە دواى شۆڕشــى گەالنى ئێران ،لە خۆرهەاڵتى کوردســتان خەبات
بە تایبەتى خەباتى شــاخ و چەکدارى دەســتى پێ کرد ،کۆمەڵە یەکەم حیزب بوو ،کە
ژنانى چەکدار کرد و هێنایە ناو ڕیزەکانى خۆیەوە ،لەو کاتەوە تا ئێســتا ژنان کەموزۆر
بەشدارییان لە شۆڕشى شاخى خۆرهەاڵتى کوردستاندا کردوە ،چەکیان هەڵگرتوە لە
ڕیزى هێزەکانی ئۆپۆزسیۆنی کوردستانی خۆرهەاڵتی کوردستاندا دەبینرێت بە تایبەتى
لە ڕابردوودا ژنانێکى زۆر لە شــاخەکان و لە خەباتى ڕاســتەوخۆ چەکداریدا بەشدارییان
کــردوە ،لــەم گفتوگۆیەدا زیاتر تیشــک دەخەینە ســەر ڕۆڵى ژنان لە خەباتى شــاخ لە
خۆرهەاڵتى کوردستاندا لە ڕابردوودا و بە ئێستایشەوە.
*وەک پێشــمەرگەیەکى کــۆن کــە
هاتنە ناو خەباتى چەکدارى و چەکتان
هەڵگرت ،چوونە شــاخ بۆ ژنانى کورد
لە خۆرهەاڵتى کوردستان چەند گرینگ
بوو ،کە بێنە ناو خەباتى شاخ؟
گوڵڕوخ قەبــادى :ئێمە لــەو کاتەدا پێش

ئینقــاب بەرنامەمان نەبوو چەک هەڵبگرین،
بەرنامەمان ئەوە بوو کە بە کارى مامۆستایییەوە
بچینە ناو دێهاتەکانى کوردســتان ،ئامانجمان
ئەوە بوو یارمەتیى خەڵک بدەین ،کە خەڵکى
نەخوێنــدەوار لە ناو دێهاتەکان بە تایبەت لە
نــاو ژنان زۆر بــوو ،ئێمەیش وەکوو ژن ئەو
بەرنامەیەمان بۆ خۆمان دانا ،ئەو زانســت و
خوێندەوارییــەى هەمانــە بیبەینە ناو خەڵک
بــە گشــتى ،بەتایبــەت بە هۆى ئــەوەى کە
خۆمــان ژن بوویــن ،پێوەندییەکــى نزیکمان
بــە ژنانــەوە هەبێت ،ژنان بــە مافى خۆیان
ئــاگادار بکەیــن ،ئێمە خەریــک بووین ئەم
بەرنامەیەمان دەبردە پێشەوە ،بەاڵم بە هۆى
ئەوەى کە ئینقالب لە ئێراندا دروســت بوو،
ئێمەیش وەکوو ژنانى شۆڕشگێڕى ئەو دەورە
پەیوەســت بووین بە خەڵــک و بە ئینقالب.
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حکوومەتــى شــا ڕووخــا ،ئێمەیــش لــە ناو
شــارەکاندا دەستمان کرد بە خەباتى خۆمان،
بــەاڵم ئەوەمــان درێژە پێ دا ،بەشــدارى لە
خەباتى ئەو دەورانە کە لە شــارەکاندا دەکرا
بکەیــن ،بەاڵم دوایى بە هــۆى دامەزراندنى
کۆماری ئیســامى و هاتنى کۆماری ئیسالمى
و هێرشــى بۆ سەر کوردســتاندا ،ئێمە چ بە
ژن و چ بــە پیــاو ناچــار بوویــن کــە چەک
هەڵبگریــن بەرانبــەر بە ئێران ئــەو خەباتە
بکەیــن ،ئەگەر نا ئامانجى ئێمە ئەوە بوو کە
خەباتێکــى مەدەنى و هێمنانە لە ناو خەڵکدا
ببەینە پێشەوە ،چونکە ئێمە لەو کاتەوە هەتا
ئێستایش هەر بەوە باوەڕمان هەیە کە پێمان
وایــە خەباتى ئاوا دەتوانێــت قازانج بێت بۆ
خەڵــک ،ئاگایى و زانســت بباتە ناو خەڵک،
خەباتى چەکدارانە هەتاهەتایە بۆ ئەو دەورە
و بــۆ ئێمەیش ،وەکوو مێــژووى چەکدارانە
ســەیرى بکەیــن ،کە لە دونیــادا خەباتێکى
کاتى بوو ،بــۆ کاتێکى دیاریکراو ،بۆ نموونە
کە ئینقالب ســەر دەکەوێــت ،ئامانجى ئێمە
ئەوە نەبوو ،کە چەک هەڵبگرین و خەباتێکى
چەکدارانــەى درێــژ مــاوە لــە بەرنامەماندا

بێت ،بەاڵم خەباتى مەدەنى هەتا ئێســتایش
هەمیشە بەرنامەى کارى ئێمە بوە ،ئێمە ئەو
خەباتەمان پێ باش بوو ،بەاڵم ئێمە بە ناچارى
چەکمــان هەڵگــرت ،چەکهەڵگرتــن چاکى و
خراپیى خۆى هەیــە ،خراپییەکانى ئەوە بوو
کە ئێمە لە شارەکان و لە ناو خەڵکەکە دوور
کەوتینــەوە ،ناچار بووین بەرانبەر بە دوژمن
و کۆماری ئیســامى هەمیشــە چەکێکمان بە
دەســتەوە بێت بۆ بەرگرى لــە خۆمان و لە
خەڵکەکە ،بەاڵم الیەنە چاکییەکانیشــى ئەوە
بوو کــە ئەو ژنانە یان ئــەو خەباتگێڕانە کە
لە ناو شــارەکاندا بوون ،کە لە ناو شــارەکان
چەکیان هەڵگرت و تووشــى زیندان نەبوون،
هەندێکیشــیان خەباتــى نهێنییــان دەکــرد
لە نــاو شــارەکاندا ،هەندێ لەوانــە ،لە ناو
ژنانیشدا بە دەســت کۆماری ئیسالمى گیران
لــە زیندانەکانــدا هەتا لە ســێدارەیش دران،
بەشێکى زۆرمان توانیمان بچینە دەرەوە ئەو
خەباتە درێژە پێ بدەین.
*کۆمەڵە ئەو کاتە چۆن سەیرى ژنانى
کــرد ،چۆن جێگاى بۆ ژنان کردەوە لە
نێو ڕیزەکانى خۆیدا کە پێشــتر زیاتر
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سیمایەکى پیاوانەى هەبوو ،ژنان لەم
شۆڕشەدا چۆن خۆیان پێناسە کرد؟
گوڵڕوخ قوبادى :بەشێکى خاتوو (جەمیلە)

ڕوونى کردەوە ،باســى کــرد کە پێگەى ژنان
چۆن بوو ،لە نــاو کۆمەڵەدا ،بە پێى ئەوەى
کــە ئێمە چەکمــان هەڵگــرت و مێژوویەکى
سیاســییمان هەبوو لــە ناو شــارەکان ،پێش
شۆڕش و شەڕى چەکدارانە ،ئێمەى خەریکى
خەبــات بووین ،هەندێک لــەم ژنانە لەگەڵ
کۆمەڵە بــوون و خەباتیان دەکــرد ،ژنانێکى
چەپ بــوون لەگەڵ کۆمەڵــە نەبوون ،بەاڵم
خۆیان کەســانێکى شۆڕشگێڕ و چەپ بوون،
دوایى پەیوەســت بوون بە کۆمەڵە ،بە هەر
حاڵ ئەمانە هەموو بە یەکەوە دەســتیان دایە
دەســتى یەکــەوە ،لــەم شۆڕشــە چەکدارانە
بەشدارییان کرد ،ئەمە خۆى پێگەوجێگەیەکى
تایبەتى دا بە ژنان ،هەر وەک خاتوو (جەمیلە)
باســى کرد ،لــەو کۆمەڵگــەى پیاوســاالرییە
لــە کوردســتان ،کاتێک ژنێــک چەکدار بوو،
تــا ئەندازەیەک کە چەکدار بوون ،نیشــانەى
گەورەیە کە بەو کەسە دەدرێت ،بۆ ئێمە ئەم
گەورەیییە بۆ ســەرکوتکردنى خەڵک و فشار
و زۆر لە سەر خەڵک نەبوو ،بە پێچەوانەوە
ئەگــەر نیزامــى ســەیرى بکەیــن ،ئێمــە
وانەبووین ،بە پێچەوانەوە بەرانبەر بە ئێران
ســوودمان دەبینی .ئێمە لــە مزگەوتەکاندا،
لــە کۆبوونەوەکانــدا ،لــە هەر شــوێنێک کە

پێمــان کرا ژنان و پیاوانمــان کۆ دەکردەوە،
ئامانجەکانى خۆمانمان بە ئەوان دەگوت ،کە
لەبــەر چى ئێمە چەکمــان هەڵ گرتوە ،هەر
ئەو ئامانجە کە گوتم ئێمە لە یەکەم ڕۆژەوە
خەباتێکى مەدەنى بوو ،بە یارمەتیى خەباتى
چەکدارانــە ،ئێمە ئــەو خەباتەمان درێژە پێ
دا ،پێیشــمان وابــوو ،بەرنامە ڕاســتییەکەى
ئێمــە دەبێت ،بەاڵم ئیتر لــە درێژەى خۆیدا
بە بۆنەى ســەرکوتى کۆماری ئیســامى ئێمە
نەمانتوانــى ،لــە ئێرانــدا و لــە دێهاتەکاندا
بمێنینــەوە ،ئەو خەباتە بەو جۆرە کە ئێســتا
ئیدامەى هەیە ،هێشتا ئیدامەى هەیە ،بەاڵم
دیارە ئێمە لە دەرەوە ئەو شۆڕشە خەریکین
ئیدامە دەدەین.
*لە قۆناغێکدا کە حیزبەکان باشــوور
و خۆرهەاڵت کشانەوە بۆ سنورەکانى
نێــوان خۆرهــەاڵت و باشــوور ،تــا
ڕادەیــەک خەباتی هــەر دوو ال تێکەڵ
بــە یەکتــری بوو ،بــە تایبەتــى هەر
دوو حیــزب :کۆمەڵە لــە خۆرهەاڵت و
یەکێتیى نیشــتمانیى کوردســتان لە
باشوور ،ڕۆڵى ژنان و پێوەندیى لەگەڵ
یەکێتیــى نیشــتمانیى کوردســتان
و چەکداربوونــى ژن بەگشــتى لــەم
قۆناغەدا چۆن بوو و ئێوە چۆن هەڵی
دەسەنگێنن؟
گوڵــڕوخ قوبــادى :مێــژووى هاوکاریــى

کۆمەڵــە و یەکێتیــى نیشــتمانى کۆنــە ،من
باســی ئەو مێــژوە ناکەم ،تەنها باســى ئەوە
دەکەم ،ســاڵى  1979دواى ئــەوەى ئینقالب
کرا هێندەی پێ نەچوو ئێران هێرشــى کردە
ســەر کوردســتان ،ســاڵی 1980زاینی ،کچان
و کوڕانــى الو نەیانتوانــى لە ناو شــارەکاندا
بمێننــەوە ،ئــەو هێرشــە بۆ ئەوە بــوو ،کە
خەڵک دەســت گیر بکەن و ئەو شۆڕشە کپ
بکەن ،ئێمە و ژمارەیەک گەنج کە لەو شۆڕشە
بەشــداریمان کرد ،ناچار بووین لە شار بێینە
دەرەوە ،لە شارى سنە من و لە مهابادیشەوە
(جمیلــەى ڕەحیمى) هاتینە دەرەوە ،پێکەوە
تا سنورى کوردســتانى عێراق چووین ،لەبەر
ئەوەى ئێمە هێشــتا شۆڕشــى چەکدارانەمان
دەســت پێ نەکردبــوو ،ئێمە چووین بۆ الى
یەکێتیى نیشــتمانی ،ئــەو هاوڕێیانە زۆر زۆر
بــە میهرەبان و دڵســۆزەوە پێشــوازییان لێ
کردیــن ،بە تایبەت یادى بەخێر (مام جەالل)
زۆر زۆر بەمیهرەبانییەوە یارمەتیى ئێمەى دا،
هەر لەو ســەردەمە کە ئێمەى ناســى ،زانیى
ئێمــە ئەو ژنانەین کە لە کوردســتانى ئێراندا
خەباتمــان کردوە ،ئەویش پێشــبینیى ئەوەى
دەکــرد ڕۆژێک شۆڕشــى چەکدارانە بکەین،
بەرانبەر بە کۆماری ئیسالمى خەبات بکەین،
بــە من و جەمیلــەی گوت بڕۆن بۆ ڕاهێنان،
ئێمــەى نارد بــۆ دەورەى نیزامى لە خزمەت
مــازم (عومەر) بۆ دەورەى پێشــمەرگایەتى
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و نیزامــى ،دواى ئــەوەى کــە دەورەکەمان
بینــى ،پێم وابێ نزیکــەی دوو هەفەتە بوو،
ئیتــر بارودۆخى کوردســتانى ئێــران کەمێک
ئاســایى بوەوە ،بەو مانایەى لە کوردســتاندا
ئیتــر پێشــمەرگە چەکــدار بــوو ،کۆمەڵــە
چەکــدار بــوو ،دواى چەند مانــگ هاتنەوە
ناو شــارەکان ،بە هۆى ئەوەى کە شــارەکان
ڕزگارى بوو ،پێشمەرگە هاتەوە ناو شارەکان،
ئێمەیش دووبارە گەڕاینەوە ناو شارەکان ،لە
شــارەکانى ئێران دەســتمان بە خەبات کرد،
بەاڵم دوایى ئیتر شــەڕى ســنە و شەڕەکانى
کوردســتان بەرانبەر بە دەوڵەت دەســتى پێ
کرد ،ئێمەیش لەگەڵ پێشمەرگەکاندا هاتینەوە
دەرەوە و شۆڕشى چەکدارانەمان دەست پێ
کرد و بووین بە پێشمەرگە.
*تۆ ئەو کاتە وەک پێشمەرگەیەک کە
دەتبینى لە دوو پارچەى کوردســتاندا،
دوو حیزب لە حاڵى شۆڕشــدا پێکەوە
هاوکاریى یەکتر دەکەن ،تۆ چ شتێکت
ال دروست بوو ،وەک ژنێکى پێشمەرگە
وەک ژنێک کە لە شۆڕشــدا بەشداریت
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کرد بوو ،چ بیرۆکەیەک لە شۆڕشدا بۆ
تۆ دروست بوو؟
گوڵڕوخ قوبادى :ئەو هاوکارى و پێوەندییە

دوایــی بــۆ ئێمەی ژنــان کاریگەریى هەبوو،
کاریگەرییەکەیشــى ئەوە بــوو ،کە هاتین بۆ
کوردســتانى باشــوور و نزیــک بووینەوە لە
سلێمانى ،لەگەڵ خەڵکەکەى پێوەندییەکى زۆر
نزیک و خۆشمان بوو ،ئێمەیش وەکوو ژنانى
شۆڕشــگێڕ تێدەکۆشاین کە ژنانى شۆڕشگێڕى
ئــەوێ ببینین و لەگەڵیــان پێوەندیی بگرین،
بەاڵم چونکە لەو ســەردەمەدا سەدام مابوو،
ئــەوان هێشــتا بەنهێنــى شۆڕشــیان دەکرد،
ئێمە نەماندەتوانى ئەم پێوەندییە بە ئاشــکرا
و بە باشــى بگریــن .دواى ڕاپەڕینی ســاڵى
 1991کە بارودۆخە ئازاد بوو ،ئێمە توانیمان
ئــەم پێوەندییە فراوانتــر بکەینەوە ،ئەوەیش
بــە هۆی ئــەو زەمینەیەیەوە بوو کە پێشــتر
ئێمــە ئەو پێوەندییە نزیکەمان هەبوو لەگەڵ
یەکێتیــى نیشــتمانى و خەڵکى کوردســتانى
باشــوور ،بۆ منیش کە ژنێکى خەباتگێڕ بووم
لــە کوردســتانى ئێــران ،ئەمانە وانــە بوون

کــە دەکرێت ئــەم حیزبانە لە سەرانســەرى
کوردســتاندا بە یەکــەوە پێوەندییان هەبێت،
بــەاڵم هــەر کامیــان فیکــر و ئایدیۆلــۆژى
و بیروبۆچوونــى خــۆی هەبێــت ،بــەاڵم
هاوکاریکردن جێگەى ڕەخنە نییە ،بەڵکوو زۆر
زۆر پێویســتە ،هیــوادارم ئەزموونی ڕابردوو
بتوانێت ڕێنمایى بێت بۆ دۆخى ئێســتاى ئەم
حیزبانــە و ئــەو پێوەندییــە گەرموگوڕەی لە
ڕابردوو هەیان بوو ئیدامەى پێ بدەن ،بەاڵم
لــە ناو ئێمەى ژناندا پێم وابێ ئەو پێوەندییە
تۆزێک زۆرتر و باشتریشە لەبەر ئەوە من لە
بیرمە کە چەند ساڵ لەمەو بەر ژنانى باشوور
و خۆرهــەاڵت پێوەندییان هەبوو ،بۆ نموونە
بــۆ هــەر بۆنەیەکــی وەکوو 8ى مــارس یان
هەر بۆنەیەکی تر بە یەکەوە زۆر بەئاســانى
دەیانتوانــى پێوەندیى بکــەن یارمەتیى یەکتر
بــدەن و بەشــدارى بکــەن لــەو خەباتە یان
خۆپیشــاندانە کە لــە ڕێیان بوو بــە یەکەوە
دەیان برد بەڕێوە.
* وەک ئــەوەى ســااڵنێکى دوورودرێژ
لە شۆڕشــدا بەشــدار بوون و خەبات

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

دەکــەن ،چۆن لە ژنى پێشــمەرگە لە
ڕیزەکانــى حیزبەکانــى خۆرهەاڵتــى
کوردســتان دەڕوانیــت ،پێــت وایــە
بەشــداریى چەکدارى چ شتێکى بۆ ژن
بــە ئێستایشــەوە دەســتەبەر کردوە،
بەتایبــەت لــە کۆمەڵگەیەکــدا کــە
دابونەریتی کۆنی تێدا زاڵە؟
گوڵڕوخ قوبادى :خەبات و ئەزموونى ئێمە

هەر وا خەریکە دەڕوات ،نەوەی پێشــوو کە
دایکەکانمــان بــوون و لــە دەورەى کۆماری
مهابــاددا و کاریــان کــرد ،پیــاوەکان کاریان
دەکــرد بۆ ئازادیى ژنــان ،هەروەها ئێمە لە
کاتى ئینقالبدا کارمان کرد ،ئەوان ئەزموونیان
بۆ ئێمە جێ هێشــت ،ئێمــە ئەزموونێک بۆ
نەوەی داهاتووى جێ دەهێڵین ،ئەمە وەکوو
زنجیــر وایە ،کە بە شــوێن یەکــدا دەڕوات،
بەو جۆرەى کە ئێمــە خەباتمان کرد ،نابێت
چاوەڕێى ئەوە بکەیــن کە نەوەی داهاتووى
ئێمەیــش هــەر ئەوە بکات ،بــە پێچەوانەوە
دەبێت نەوەى داهاتوو لە هەڵە و کەموکوڕی
و ئەزموونە باشییەکانى ئێمە ،وانە وەربگرن
و بیکــەن بــە ئامــۆژگارى بــۆ خۆیــان .لــە
کوردســتاندا دەیان ڕێکخراوى ژنانى ســەرى
هەڵــدا ،کارێکــى زۆر باشــیان کــرد ،لە 8ى
مــارس داخوازییەکانى خۆیــان ڕیز دەکرد و
داوایان دەکرد ،تــەواوى ئەو داخوازییانە کە
ئێمە چەندین ساڵە لە بەرنامەماندا بوون ،لە
ئاگادارکــردن و ڕاگەیاندنەکانــدا بە خەڵکمان
دەگــوت ،ئەمانە لە هەر ڕوویەکەوە باشــتر
و تەواوتــر و کامڵتر دەبوو ،هەر پلەیەک لە
خەبات و خۆپیشاندان و شۆڕشى ئەم خەڵکە،
دەمــەوێ بڵێم بــە بێ ئــەوەى ئێمە خۆمان
بمانــەوێ یــان نەمانــەوێ ،ئــەم ئەزموونــە
هــەر دروســت دەبێــت ،چونکــە دیالێکتى
خەبــات هەر ئەوەیە کە ئێمــە بە ناوى ئەو
داخوازییانە کە لە کاتى خۆماندا هەمان بوو،
ئەو داخوازییانە ڕوون دەکەینەوە و شــۆڕش

و خەباتــى بۆ دەکەیــن ،تا ئەو کاتەى کە بە
دەســت دێت ،کە بە دەست نەهات دووبارە
نــەوەی داهاتوو دەســت پێ دەکاتــەوە ،لە
ئێرانــدا بــە داخــەوە ئێمــە نەمانتوانى ئەو
داخوازییانەمان بە زۆر شــت بگەین ،نەوەی
داهاتــووى ئێمە دەســتى پــێ دەکات ،بەاڵم
ئەم جارە ئەوان نە بە خەباتێکى چەکدارانە،
چونکــە دەورەى ئەوە نەمابــوو ،بەڵکوو بە
خەباتێکــى مەدەنى دەســتیان پێ کرد ،هەتا
ئێســتایش بەردەوامە ،ئەگەر ئێمە هۆشیاریى
بدەین بە شــارەکانى ئێران لە دواى دەورەى
خاتەمــى نەیــان هێشــت ،ڕێکخراوەکانیــان
کــۆ کردەوە و نەیانهێشــت ئــەو ژنانە لەوە
زیاتر تێکۆشــانى خۆیان ببەنە پێشەوە ،بەاڵم
دەبینین ،بۆ نموونە لە شــارەکانەوە بە هۆى
ئــەوەى کە ژنێک کــوژراوە خەڵک ناڕەزایى
دەردەبڕن ،بە هــۆى ئەوەى کە زوڵمێک لە
ژن کــراوە ،یاســایەک لە کۆماری ئیســامیدا
ئەم یاسایانە کە دژى ژنە خەریکن کە خەڵک
ناڕەزایى دەردەبڕن ،یانى مەبەســتم ئەوەیە
کــە شــێوەى خەبــات ،لــە هــەر قۆناغێکدا
لەوانەیــە جیــاواز بێــت لــە چەکدارییــەوە
ببێــت بــە مەدەنى لە مەدەنییــەوە ببێت بە
چەکدارى ،بەاڵم داواکارییەکان و هۆشــیاریى
خەڵک لەم پێوەندییەدا گرینگە ،بەم زانســت
و هۆشــیارییەى کە پەیدایان کــردوە ،داواى
خواســتەکانى خۆیــان دەکــەن ،یەکێــک لەو
شــتانەى لە کوردســتان زۆر پەرەى سەند بە
دواى ئینقالبدا ئەویش باڵبوونەوەی هۆشیاری
بوو لە ناو ژنان ،ژنان ڕوویان کردە زانکۆکان،
ئەمەیــش وای کرد بزووتنــەوەی فیمینیزم و
حەقخوازیى ژنان لە کوردستاندا گەشە بکات،
هەتــا ئێســتایش دەبینیــن ڕۆژبەڕۆژ باشــتر
دەبێت.
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مەزڵوم هەفتەن ،ئەندامى دەستەى
بەڕێوبەرى کۆمەڵگاى دیموکراتیک و
ئازادیى خۆرهەاڵت – کۆدار
دواى چاالکیەکەى پژاک لە مەریوان ،ئێران هێرشى کردوەتە سەر
حیزبى دیموکرات لە کۆیە

ئامادەکردنى :کوردستان دیپلۆماتیک

دەبــارەى دۆخــى ئەمڕۆى کوردســتان و ناوچەکــە و جیهان ،مەزڵــووم هەفتەن ڕاى
گەیاند ،لە ڕوانگەى ئێراندا پژاک ،دیموکرات ،کۆمەڵە ،پارتى ،یەکێتى و گۆڕان هیچ
جیاوازییەکى نییە ،دەشــڵێت «لە تۆڵەى چاالکییەکەى پژاک ئێران هێرشى کردە سەر
دیموکرات»
مەزڵووم هەفتەن ،ئەندامى دەستەى بەڕێوەبەریى کۆمەڵگاى دیموکراتیک و ئازادیى
خۆرهەاڵت -کۆدار ،دوایین پێشهاتەکانى کوردستانى هەڵسەنگاند.
هەفتەن گوتى« :ئەوەى کە ئێستا لە ناوچەکەدا
دەگوزەرێت شــەڕى جیهانى ســێیەمە ،لەبەر
ئەوەیــش قەیرانەکان قەیرانگەلێکى جیهانین،
دەبێــت ئەمڕۆ ئەو شــەڕە لــە خۆرهەاڵتى
ناوەڕاســتدا بەڕێوە بچێــت ،بەاڵم لە بناغەدا
شــەڕێکى جیهانییــە ،ئــەو گۆڕانکاییانەى لە
خۆرهەاڵتى ناوەڕاســت دێنە ئــاراوە ،دەبنە
بونیادنەرى جیهانێکى نوێ ،پێویســتە مرۆف
بەم شێوەیە ئەم قۆناغە بخوێنێتەوە».
مەزڵــووم هەفتــەن ئامــاژەى بــە ناوەنــدى
ئــەو شــەڕە جیهانییــە دەکات و دەڵێــت:
«ناوەندى ئەو شــەڕە کوردســتانى گەورەیە،
ئەگەر مرۆف کێشــەکە بە تەنها بە کێشــەى
کــورد و ئــەو دەوڵەتانە بگرێتە دەســت کە
کوردستانیان داگیر کردوە،تێڕوانینێکى تەنگ
دەبێت و کێشەکە چارەسەر نابێت و ناتوانین
پیالندانەرى ڕاستیى ئەو شەڕە دەست نیشان
بکەیــن ،چونکە لە پشــت ئــەو دەوڵەتانەوە
سیستەمێک هەیە ئەو دەوڵەتانە دەپارێزێت».
هەفتــەن پێى وایە  ،ئێران و تورکیا ڕووســیا
هەتا ســووریاش لەناو کۆبوونەوەى ئەستانەدا
هێــرش و پیالن دژى کــوردان دەگێڕن ،ئەو
کۆبوونەوانــە بــە پێــى پێویســت جارێک لە

نورکیا و جارێک لە ئێران و لە کاتى ئاساییشدا
لــە ڕووســیا و ئەســتانەدا بەڕێــوە دەچن،
دەشــڵێت« :پێویســتە ئێمە بەو ڕوانگەیەوە
لەو کۆبوونەوانە بڕوانین کە ئەو کۆبوونەوانە

بەردەوامیی سایســک بیکۆ و سیڤەر و لۆزانە
و لە ئەساســدا بــۆ لەناوبردنى گەلى کورد
بەرێوە دەچن».
مەزڵــووم هەفتــەن دەرئەنجامەکانــى ئــەو

مەزڵووم هەفتەن ئەندامی دەستەی (کۆدار)
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کۆبوونەوانە دەخاتــە ڕوو و دەڵێت« :دواى
ئــەو کۆبوونەوەیە یەکســەر هێرشــەکانى لە
دژى گەلى کورد دەســتى پێ کرد ،ســەرەتا
ڕامین و زانیار و لوقمانیان لە سێدارە دران،
دواتر هێرشــى موشەکیان بۆ سەر بارەگاکانى
(حــدک و حــدکا) لە کۆیــە ئەنجــام دا ،لە
هەمان کاتیشــدا لە ســنە شــەڕى هەڤااڵنى
ئێمەیان کرد ،من ئەو هێرشانە وەک پەیامێک
دەخوێنمــەوە کە لە ڕوانگــەى ئێراندا پژاک
و دیموکــرات و کۆمەڵــە و پارتى و یەکێتى
و گۆڕان هیــچ جیاوازییەکى نییە ،هەموویان
هەر کــوردن ،لەبەر ئەوە ســنورى هەرێمى
باشــوورى کوردســتان دەبەزێنێت و شــەڕى
خۆى دەکات «.
ئەندامى دەســتەى بەڕێوەبەرى کۆدار ئاماژە
بەوەیش دەکات ،کە تەنها ئێران ڕوانگەیەکى
واى لــە بەرانبــەر کوردا نییــە ،تورکیاش بە
هەمان شێوەى ئێران چاو لە کوردان دەکات.
هەفتەن باســى لــە چاالکییەکــى گەریالکانى
پــژاک کرد و گوتى ،دواى چاالکیەکەى پژاک
کە لە مەریوان هەڤااڵنیان 11نیزامیان کوشت
بوو ،ئێران هێرشــى کردوەتە ســەر حیزبى
دیموکرات لە کۆیە و چەندین پێشــمەرگەیان
شــەهید بوون ،بۆ ئەوەیش دەویش دەڵێت:
ئێــران ئەو هێرشــەى بۆ تۆڵە ســەندنەوەى
چاالکییەکەى ئێمە ئەنجام دا ،بەمەیش ئێران
دەیەوێت ئــەو پەیامە بدات کە ئەگەر هێزە
کوردییەکان چەند لە ناوخۆیشــدا کێشــەیان
هەبێــت ،بۆ ئێران هەر کــوردن و دوژمنن،
پێویســتە قەناعەتمان بەو ڕاستییە هەبێت کە
ئێمــە وەک و کورد لە ڕوانگەى ئێراندا هیچ
جیاوازییەکمان نییە.
مەزڵــووم هەفتــەن بانگــى بەشــداربوون لە
خۆپیشــاندانێکى سەرتاســەرى دەکات و
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دەڵێــت :لە ڕۆژانــى ڕابــردوودا هەڤااڵنمان
ڕوونکردنەوەیــان بــاو کردوەتــەوە ،لــە
داهاتوویشــدا ڕوونکردنــەوەى پێویســت
دەدەیــن ،پێویســتە ئەو ڕووداوانــە بە تەنها
بە پژاک و کۆمەڵە و دیموکراتەوە ســنووردار
نەکەین ،هەتا بە خۆرهەاڵتى کوردستانیشەوە
ســنوردارى نەکەینــەوە ،پێویســتە ئێمــە بە
ڕوانگەیەکــى نەتەوەییــەوە ســەیرى ئــەم
ڕەوشــە بکەین ،دەبێت لە باشوور و باکوور،
خۆرهــەاڵت و خۆرئاوا لە ئەوروپا کوردان و
دۆســتانى گەلى کورد لە دژى ئەو سیاســەتە
بــە شــێوەیەکى دیموکراتیــک و مەدەنییانە
دەنگــى خۆیــان بگەیەننە هەمــوو جیهان،
هەروەهــا خەڵکــى کــورد و ئازادیخوازن لە
ناوچەکە و جیهاندا چییان لە دەست دێت بۆ
مەحکوومکردنى سیاســەتى ئیعدام و تیرۆر و
نەهێشــتنى گەلى کورد درێغى نەکەن و بەو
پەڕى هێزیانەوە بەرنگارى ئەو سیاســەتانەى
دوژمــن ببنــەوە ،هــەر بۆیــە ئێمــە لەگەڵ
مانگرتنى سەرانسەریداین.

پڕۆفایل
کۆمەڵگەى دیموکرات و ئازادى
ڕۆژهەاڵتى کوردستان (کۆدار)
 کۆمەڵگــەى دیموکــرات و ئــازادىرۆژهەاڵتــى کوردســتان (کــۆدار) ،لــە
ڕۆژى 5ى گواڵنــى 2014لــە چیاکانــى
کوردستان ،وەک بزووتنەوەیەکى نوێ لە
ڕۆژهەاڵتى کوردســتان خۆیــان ڕاگەیاند،
بۆ چارەسەرکردنى پرسى کورد.
 سیستمێکى کۆنفیدڕاڵى کۆمەاڵیەتییە،لەســەر بنەمــاى مافــى دیاریکردنــى
چارەنوســى نەتــەوەکان بــە دەســت
خۆیانــە ،دیموکراســى و ئــازادى و ژن و
ژیانێکــى ژینگە پارێزانــە بە بە بنەماوە
وەردەگیرێت.
 (کــۆدار) سیســتمى هاوســەرۆکایەتىپەیڕەو دەکات.
 (کۆدار) ،دەســتەى شــووراى بەڕێوبەرىهەیە و پێکهاتوە لە  19کەس ،لە الیەن
هاوسەرۆکایەتى شــووراى بەڕێوبەرى بۆ
کۆبوونەوەى گشــتى پێشــنیار دەکرێت،
کــە لە الیــەن کۆنگــرەوە پەســەند یان
ڕەتدەکرێتەوە.
 ئەندامى شــووراى بەڕێوەبردن  2ساڵجارێــک لە الیــەن ئەندامانەوە ،لە ڕێگاى
دەنگدانى شــارەوە بــە دەنگى زۆرینەى
بەشداربوانى کۆنگرە هەڵدەبژێردرێن.

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

سازمانی خەباتی نەتەوایەتی و
ئیسالمیی كوردستانی ئێران
1980-1987

ئامادەکردنی :کوردستان دیپلۆماتیک

ڕووداوەكانی ســااڵنی ()1979 _ 1978ی ئێران و ڕووخانی ڕژێمی (محەمەد ڕەزاشــای
پەهلەوی) ،قۆناغێكی نوێی لەژیانی سیاسی ئەو واڵتەدا هێنایە كایەوە .قۆناغێك كە
تێیدا گەالنی ئێران بە گشــتیو میللەتی كورد بە تایبەتی ،بە مەبەستی بەدەستهێنانی
مافــە نەتەوەییــەكان ،پاراســتنی بەرژەوەندییــە گشــتییەكان ،نەشــونماپێكردنی
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد و زامنكردنی دیموكراسیی ئێران ،دەستیان بە چاالكیی
سیاســی و خەباتی نەتەوەیی كــردەوە .هەر لەو ماوەیەشــدا ،ناوچەكانی ڕۆژهەاڵتی
كوردســتان بوونە مەكــۆی دروســتبوون و هەڵتۆقینی ڕێكخراوگەلێكــی فرە ئایدیا،
هــەر لە نەتەوەیی و چەپ و لە ناو چەپیشــدا چەپی مائویســتی و ڕادیكاڵ و چریكیو
تودەیــی و چەندین خەتی دیکە .بە گوتەی یەكێك لە ســەركردەكانی كۆمەڵە لەناو
ئەمانەشــدا چەندین خەت هەبوون وەك خەتی سێ و تەنانەت چواریش! دەتوانین بڵێین
لە بەرامبەر دروســتبوونی پارت و ڕێكخراوی چەپدا ،كەســایەتییە دیارە ئاینییەكانیش
هەوڵیانــدا كە ئەمانیش بە بیری ئایینیو مەزهەبیی پارت دروســت بكەن و لە شــانۆی
ڕووداوە سیاسیەكاندا ڕوڵ بگێڕنو بە هۆی بوونی كۆمەڵگەیەكی زۆرینە ئایینی و لە
ناویشدا مسوڵمانی سوننی مەزهەب ،الیەنگر و هاوبیرانیان لێ كۆببێتەوە.
ســازمانی خەباتی نەتەوایەتی و ئیسالمیی كوردستان ،یەكێك بوو لەو پارت و جەرەیانە
سیاســییانەی كە لە ســاڵی  1980دروســت بــوو ،دەتوانرێت هەم لە خانــەی پارتێكی
نەتەوەیــی هەمیش لــە خانەی پارتێكی ئیســامی هەژمار بكرێــت ،چونكە هەروەك
لە مێژووەكەیدا دەبینین ئەو كەســانەی پێكهێنەر و دروســتكەری بوون پاشخانێكی
فكری ئیسالمی ســوننی مەزهەبیان هەبوو ،هەروەتر كەســانێكی نەتەوەیی بوون و
پاشخانێكی سیاسییان هەبوو.
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لــە دوای ســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنــی
ئێــران تاكــو تەمــوزی  ،1980زۆرێــك لــە
كەســایەتییەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان و بە
تایبەتی ئەوانەی لە دەفتەری (شێخ عیزەدینی
حوسێنی)دا كاریان دەكرد ،هەوڵێكی زۆریاندا
كە ڕێكخراوێكی نوێ بە ســەركردایەتی شێخ
عیزەدیــن دابمەزرێنــن ،بۆ ئەم مەبەســتەش
چەندین وتووێژ و دانیشــتن كرا ،تەنانەت لە
ســاڵی 1979دا (عەبدولڕەحمانی زەبیحی) لە
ناوچەی (بێژوێ)ی ئاالن پەیڕەو و پڕۆگرامێكی
نووســی كە هاوشــێوەی پڕۆگرامی كۆمەڵەی
(ژ.ك) بوو ،پاشــان بڕیاردرا گفتوگۆی لەسەر
بكــەن ،بــەاڵم بەهــۆی جیاوازیی بیــروڕاوە
ســەری نەگرت و هەندێك كەســی نزیك لە
شــێخ عیزەدین ئەوەیان كردە بیانوو كە شێخ
عیزەدینی حوسێنی ڕێبەری جواڵنەوەی گەلی
كوردە و ئەگەر لە چوارچێوەی ڕێكخستنێكی
سیاســیدا كاربكات ،ئەو پێگــە جەماوەری و

كەسایەتییە سیاسی و سەربەخۆیەی نامێنێت،
لە نموونەی ئەوانــەش (محەمەد موهتەدی،
ســەعدی موهتەدی ،ئەحمەد ئەسكەندەری،
فاتح شــێخ ئیســامی ،مەال محەمــەد ،مەال
عومەر ،ڕەحمان شــكاك و چەندین كەســی
دیكە) كە زۆربەیــان الیەنگری كۆمەڵە بوون
و پێیان خۆش نەبوو دەفتەری شێخ عیزەدین
لە الیەن زەبیحییەوە سەرپەرشــتی بكرێت و
وەكو ڕێكخراوێكی سیاسی پەرەبسێنێت.
دەكرێــت بڵێین ،هەندێك لەو كەســایەتییانە
لەپێنــاو بەرژەوەندیــی سیاســی خۆیانــدا
شــێخ عیزەدینیان پاشــگەز كردۆتەوە لەوەی
بەشــداری لــە ڕێكخراوێكی سیاســیدا بكات.
چونكــە ئەگەر وا ڕێبكەوتایــە ئەو ڕێكخراوە
سیاسییەی كە عەبدولڕەحمانی زەبیحی و شێخ
جەاللی حوســێنی هەوڵیاندا بە سەركردایەتی
شێخ عیزەدینی حوســێنی دایبمەزرێنن ،ئەوا
تەرازوی هێز بە جۆرێكی دیكە دەشــكایەوە،

هــەر بۆیە بــە چەندین بیانــووی جۆراوجۆر
ڕێگرییان لەو كارە كرد.
ئیتــر لێــرەوە هەوڵــەكان بــۆ دامەزراندنــی
ســازمانی خەبــات ،لــە ســەرەتاكانی ســاڵی
1979ەوە تا ڕۆژی ڕاگەیاندنی ،زیاتر لە ساڵ
و نیوێكــی خایاند ،لەو ماوەیەشــدا چەندین
كۆبوونــەوەی فــراوان بــە بەشــداری دەیان
مامۆســتا و خوێندەوار و ڕووناكبیری ناسراو
و چاالكی كــورد ئەنجامــدران ،كە زۆرینەی
ئەوانــە لــە ڕاپەڕینی جەمــاوەری و خەبات
دژی ڕژیمی شــادا خاوەن ڕابردووی سیاســی
بــوون .كۆبوونەوەكانیش لە چەند شــوێن و
گوندی وەك (سیاومە)( ،بەردەڕەش)( ،كانی
بــەرد)( ،ســاوان) و (بلەكــێ) لــە ناوچــەی
بانــە( ،ســارتكێ)( ،سیســێر) و (نســتان) لە
ناوچەی سەردەشــت ڕێكخراون .سەرئەنجام
پێشــنیوەڕۆی 5ی خەرمانانی  1359بەرامبەر
27ی ئابی 1980ی زایینی دوایین كۆبوونەوە،

کۆبوونەوەی کۆمەڵێک لە پیاوانی ئایینیی کورد لە سەروبەندی شۆڕشی گەالنی ئێران1979 -
ژمارە ( )32-33نیسانی 2019

131

“

ئەم ڕێكخراوە بە هەموو
شێوەیەك هەوڵی

دەدا خۆی لە كێشە و

ڕووبەڕووبوونەوەی چەكداریی
بپارێزێت و پەیوەندییەكانی
لەگەڵ سەرجەم هێزە
سیاسییەكاندا بە
شێوەیەكی ئاشتیانە درێژە
پێبدات
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كــە دەكاتە یەكەم كۆنگرە ،بۆ پێكهێنانی ئەو
ڕێكخراوە لــە گوندی (كانی بەرد)ی ناوچەی
بانە بەڕێوەچــوو .لە كۆتایی كۆنگرەكەشــدا
یەكــەم پەیــڕەو و پڕۆگــرام پەســەندكرا و
دامەزرانی ئەو ڕێكخراوە بە ناوی (ســازمانی
خەباتی نەتەوایەتی و ئیســامیی كوردستانی
ئێــران  -خەبــات) ئاشــكراكرا و بەیاننامەی
دامەزراندنی (خەبات) باڵوكرایەوە.
ئــەم ڕێكخــراوە بــەســەركردایەتیی (شــێخ
جەاللــی حوســێنی) و ئەندامێتیــی هەریەك
لــە (مــەال خــدری عەبباســی ،مــەال كەریم
سەییادی ،مەحمود ئەمینی ،بایز ڕەسوڵی ،اغا
خزری ،مەال حوســێن گورجی ،مەال محەمەد
ســەلیمی ،عومەر قادری ،تەها مینایی ،سەید
خەلیل شــەریفی) دامەزرا ،هەر لە سەرەتای
دامەزراندنیشــیەوە لەگــەڵ ڕاپەڕینی خەڵكی
كوردستاندا دەستی دایە خەباتی چەكداری و
بەشداریی ڕاپەڕینی كرد.
دوابەدوای بێ ئاكام بوونی هەوڵەكان لەگەڵ
شــێخ عیزەدینی حوســێنی بۆ دروســتكردنی
ڕێكخراوێك و هاوكات بەردەوامیی سیاسەتی
قڕكردنی كورد و هێرشــی ســوپا و هەوڵدان
بــۆ داگیركردنی كوردســتان لەالیەن كۆماری
ئیســامیەوە ،ژمارەیــەك لــە مامۆســتایانی
ئایینــی ،ســازمانی خەبات لەســەر ڕەوتێكی
نەتەوەیــی – ئیســامی لــە 27ی ئابی1980
ڕادەگەیەنــن .بە پێكهاتنی ســازمانی خەبات
چاالكیــی سیاســی لە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان
چــووە قۆناغێكــی دیكــەوە ،چونكــە تا ئەو
ســەردەمەهێزە سیاســییەكانی كوردستان بە
بیروباوەڕێكی چەپ كاریان دەكرد و هێزێك
لە مەیداندا نەبوو كە شــێوە فكرێكی جیاواز
لەوانــی هەبێت ،هەر بۆیە كاتێك ســازمانی
خەبات وەكو هێزێكی نەتەوەیی و نیشتمانی

بە فكرێكی ئیســامی هاتە مەیدان ،بەشێكی
خەڵكی ڕۆژهــەاڵت و ئەوانەی نەیاندەتوانی
لەگــەڵ هێزەكانــی دیكە بن لەناو ســازمانی
خەباتدا دەستیان بە كار و چاالكی كرد.
ئــەم ڕێكخــراوە یەكــەم كۆنگــرەی خۆی لە
ســاڵی  1980لــە گونــدی (كانــی بــەرد)ی
ناوچــەی بانە گرێدا و تێیدا شــورای سیاســی
و ئەندامانــی ســەركردایەتی هەڵبژێردران و
بەرنامــەو پەیــڕەوی ناوخۆیی پەســەند كرا،
كە شــێوازی كاركردن و هەڕەمی دەســەاڵتی
تێــدا ڕوونكرایەوە ،وەكو لە بەندی هەشــتدا
دەڵێت «شــورای ڕابەرایەتــی كە النی كەمی
 11كەســە ،بەرزترین ئۆرگانــی بەڕێوەبەری
ڕێكخــراوە كــە بە شــێوەی كاتــی كاروباری
ڕێكخراو بەدەســتەوە دەگرێت و پەیوەندیی
ڕێكخــراو لەگەڵ كۆمــەڵ و ڕێكخراوی دیكە
دیــاری دەكات و چەندایەتیــی مانگانــە و
چۆنیەتیــی خەرجكردنــی داهاتــی ڕێكخراو
بەدەســت ئەوە و كۆمیتەی سیاسی و نیزامی
و ماڵــی و باڵوكردنــەوە و پڕوپاگەندە لەناو
ئەندامەكانــی ئەو دیاری دەكرێت و كۆمیتەی
ئیجرائــی لە نوێنــەری هەریەك لەو كۆمیتانە
پێك دێت ،النی كەم شورا یەك مانگ جارێك
كۆدەبێتــەوە و بــە پێــی پێویســت كات بۆ
كۆبوونەوەی لێپرسراوانی ناوچەیەك یان زیاتر
دیــاری دەكات ،تا ئامادەبوونی ڕێكخراوەكان
و گرتنی كۆنگرە هەموو دەســەاڵتێكی هەیە،
بــەاڵم كاتێك كۆنگرە گیرا هەموو كاروبارێك
دەكەوێتــە ئەســتۆی كۆنگرە و ســنورێك بۆ
دەســەاڵتی كۆنگرە نییە و ڕێبازی پێویســت
دیاری دەكات و دەسەاڵتی گۆڕینی بەرنامە و
هەروەها نێوی ڕێكخراویشی هەیە».
یەكێك لــە تایبەتمەندییەكانی ئەم ڕێكخراوە
ئەوەیــە كە بــاوەڕی بــە بنەماكانی ئیســام
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هەیــە بۆ زامنكردنی مافــە نەتەوایەتییەكانی
كــورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردســتاندا و كارنامە
سیاســییەکەی ئاوێتەیەكە لە مەیلی نەتەوەیی
و ئیســامی و لــە ڕووی بیروبۆچوونــی
ئیسالمیشــەوە میانــڕەوە و لــە ئوســوڵیەتی
ئیسالمییەوە نزیك نییە.
ســەرهەڵدانی ســازمانی خەبــات لەســەر
بنەمایەكی نەتەوەیی – ئیسالمیی لەو قۆناغە
ئاڵۆزەدا ،جێگەی گرنگی پێدان و هەڵوێســتە
لەســەركردنە ،ئــەوەی كە زیاتر ئــەم الیەنە
قــووڵ دەكاتــەوە ،جیاوازیی پەیــڕەو و خۆ
ڕێكخســتنی ســازمانی خەباتە لەگەڵ پارت و
ڕێكخراوە سیاســییەكانی دیكەی كوردستاندا،
چونكە ئەوانەی لە پێش شــۆڕش و لە دوای

شۆڕشــی گەالنــی ئێــران ،لــە ڕۆژهەاڵتــی
كوردســتاندا دەســتیان بە خەباتی سیاسی و
چەكــداری كرد ،لە بیركردنــەوە و تێڕوانینی
سیاسی و ئایدیۆلۆژییاندا ،نەتەوەیی و چەپ
و سۆسیالیســتی بوون .واتە گوتاری سیاســی
و بەرنامــەی حیزبەكان لەو قۆناغەی خەباتی
خەڵكی كوردستانی ئێراندا كاریگەریی بلۆكی
ڕۆژهەاڵتی و بیروباوەڕی چەپی لەســەربوو،
ئەگەرچــی پەیــڕەو و بەرنامــەی دیكــەش
دەبینرا ،بەاڵم زیاتر هەژموون و ئەندێشــەی
چەپ و كۆمۆنیستی باڵی بەسەر وتارەكانیاندا
كێشابوو.
هەرچەنــدە لــەو قۆناغەدا بەشــێكی زۆر لە
جەماوەری كوردســتان لــە مەیدانی خەباتدا

بوون و لەپێنــاو بەدەســتهێنانی مافەكانیاندا
كەمتر پرسیار لە بیروباوەڕ و بەرنامەی هێزە
سیاســییەكان دەكــرا ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا
بەشــێكی دیكەی خەڵكی كوردســتان مەرجی
بەشــدارییان لــە مەیدانی خەباتــدا ئەوەبوو
كە ئەو الیەنــەی كاری لەگەڵ دەكەن لەگەڵ
بیروباوەڕەكانیان بێتەوە .كەواتە لەم نێوانەدا
بوونــی ڕێكخراوێكــی سیاســی (نەتەوەیــی
– ئیســامی) لــە كوردســتان نــەك هەر بە
گرنــگ و كاریگەر دەزانرا ،بەڵكو بە جۆرێك
لێــك دەدرایــەوە كە پێویســتییەكی حەتمیی
قۆناغەكەیە ،بە تایبەتیش لەو ڕوانگەیەوە كە
زۆرینەی خەڵكی كوردستان مسوڵمانی سوننە
مەزهەبــن ،ئــا لێرەدا ســازمانی خەبات لە
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میانەی درك كردن بە واقیعیەتی
بارودۆخــی كوردســتان و بــە
بیروبۆچوونێكی جیــاواز لە باقی
حیزب و ڕێكخراوەكانی كوردستان
و لــە دەورانــی كێشمەكێشــمی
نێــوان بیروبــاوەڕی چــەپ و
ئیســامی سیاسیی شــیعەگەرادا،
هاتە ناو گۆڕەپانــی بزووتنەوەی
ڕزگاریخــوازی گەلــی كــورد و
البردنــی ســتەمی نەتەوایەتیی و
مەزهەبیی (دینیــی) كردە ئامانج
و ستراتیژی كارەكانی.
ئــەم ڕێكخراوە جگــە لە چاالكیی
سەربازی لە دوای دامەزراندنییەوە
كار و چاالكــی و ڕێبــازی
سیاســییان لە ڕێگەی باڵوكراوە و
ڕاگەیەندراوی تایبەت بە خۆیانەوە
بە خەڵكی كوردستان دەگایەند و
ئەمەش ڕۆڵێكی گرنگی دەبینی بۆ
كۆكردنەوەی خەڵك و بەشــداری
پێكردنیــان لە چاالكیی سیاســیدا،
لــەم چوارچێوەیەشــدا یەكــەم
ژمــارەی باڵوكراوەی (تێكۆشــان)
یــان لــە 21ی ئــازاری 1984دا
دەركــرد ،هەروەهــا لــە ســاڵی
1985دا وێســتگەیەكی ڕادیۆیــان
بــە ناوی (ڕادیۆی دەنگی خەباتی
كوردستانی ئێران) دامەزراند.
سەبارەت پەیوەندییەكانی سازمان
و حــزب و ڕێكخراوەكانــی تــری
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان ،كاتێك
سازمانی خەبات لەسەر ڕەوتێكی
نەتەوەیــی  -ئیســامی دامەزرا،
شتێكی سروشتی بوو كە بە هۆی
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جیاوازیی ئایدیۆلۆژی و كاری ڕێكخراوەییەوە
لەگــەڵ هێزە سیاســیەكانی دیكــەدا ناكۆكی
و ملمالنێی بۆ دروســت ببێــت .هەرچەندە
ئەم ڕێكخراوە بە هەموو شــێوەیەك هەوڵی
دەدا خــۆی لە كێشــە و ڕووبەڕووبوونەوەی
چەكداریی بپارێزێت و پەیوەندییەكانی لەگەڵ
ســەرجەم هێزە سیاســییەكاندا بە شێوەیەكی
ئاشــتیانە درێژە پێبدات .بۆ نموونە :لە دوای
دامەزراندنی سازمانی خەبات ،سەركردایەتی
ئەو ڕێكخراوە هەســتی بە مەترســیی هێرش
و پەالمــاری هێزە سیاســییەكانی كوردســتان
بــۆ ســەر خــۆی كــرد و لــەم ڕووەشــەوە
هەوڵیــدا پەیوەندیــی دۆســتانەیان لەگــەڵ
دابمەزرێنێت ،بە تایبەتــی لەگەڵ (حدكا)دا.
بۆ ئەم مەبەستەش لە تشرینی یەكەمی 1980
دا لەگونــدی (نســتان)ی ناوچــەی (ڕەبەت)
كۆبوونەوەیەكــی هاوبەش لەنێوان نوێنەرانی
خەبات و حدكا پێكهات و تێیدا لەسەر چەند
خاڵێــك ڕێكکەوتن ،كە گرنگترینیان ئەوەبوو
زیان بــە یەكتر نەگەیەنن و لە بەرژەوەندیی
خەڵكــی كوردســتاندا كاربكەن .بــەاڵم ئەمە
بەتەنها ڕێكەوتنێكی ڕواڵەتی بوو هەر لەسەر
كاغــەز مایــەوە ،چونكــە هەر لەســەرەتاوە
پەیوەندیەكانــی نێــوان ئــەم دوو هێــزە
پەیوەندییەكی دۆســتانە و ئاشتییانە نەبوو ،و
هیچ جۆرە هاوكاری و پێكەوە كاركردنێكیان
ئەنجام نەدا .هەرچەندە پێویســتبوو لەنێوان
خەبــات و (حــدكا)دا پەیوەندییەكــی بەهێز
هەبێــت ،بە تایبەتی كــە ئەو دوو ڕێكخراوە
لــە بــاری نەتەوەییــەوە هاوبیر بــوون و بۆ
یــەك ئامانج تێدەكۆشــان ،بــەاڵم باس لەوە
دەكرێت كە حدكا پێی وابووە دروســتبوونی
هــەر ڕێكخراو و پارتێكی نوێ هاوســەنگیی
هێز تێك دەدات و بە دژی خۆشــی ســەیری
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دەكرد و بــەردەوام جەختی لەوە كردۆتەوە
كــە هەرخــۆی بــە تەنهــا ســەركردایەتیی
بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی نەتەوەیی كورد
دەكات ،ئاڵۆزیــی پەیوەندییەكانــی نێــوان
خەبــات و حــدكا لــە ئاســتێكدا بــووكە بە
درێژایی ســااڵنی ( )1989 – 1980ســەرەڕای
نەبوونی پەیوەندییەكی دۆســتانە لەنێوان ئەم
دوو پارتــەدا ،بــە پێچەوانــەوە چەندین جار
شــەڕی چەكداریی لە نێوانیاندا ڕوویداوە .بۆ
نموونە :ســاڵی  1981لە شاری بانە ئاڵۆزی و
پێكدادانی چەكداری لەنێوان هێزێكی حدكا و
هێزێكــی خەباتــدا ڕوودەدات و لە ئەنجامدا
پێشــمەرگەیەكی خەبــات برینــدار دەبێــت.
هەروەهــا ســاڵی  1982هێزەكانــی حدكا لە
ناوچەی (سەردەشــت) هێرشیان كردۆتە سەر
بارەگای خەبات و پێنج پێشــمەرگەیان زامدار
کردووە ،لە ناوچەی (بۆكان)یش چەند جارێك
بارەگایان تااڵن دەكەن ،لە ناوچەی (پیرانشار)
یش هێرشــیان كردۆتە ســەر بارەگای خەبات
و بەرپرســەكەیان بەدیل گرتووە و زیندانیان
كــردووە .هەروەهــا ســاڵی  1983هێزێكــی
گەورەی (حدكا) بە فەرماندەیی (ئیســماعیل
بایەزیدی) هەڵیانكوتایە سەر بنكەی (خەبات)
لە گوندی (ئەشــخەڵ)ی ناوچەی (نەڵێن) ،كە
لــە دووری چەند كیلۆمەترێــک لە دەفتەری
سیاســی (حــدكا) هەڵكەوتبــوو .دواتریــش
ئــەو ئیســماعیل بایەزیدیە لەســاڵی 1985دا
پەیوەندیــی بــە (خەبــات)ەوە كــرد .جگــە
لەمانەش هەر لە ماوەی ئەو ســااڵنەدا چەند
جارێكــی دیكە خەبات لە ناوچە جیاوازەكانی
كوردســتاندا ڕووبەڕووی هەڕەشــە و فشاری
حــدكا بۆتــەوە و هێــرش كراوەتــە ســەر
پێشــمەرگەكانیان ،هەروەها جگە لە هێرشی
چەكــداری ،حدكا لە ڕێگەی باڵوكراوەشــەوە

دەربارەی سازمانی خەبات قسەی كردووە ،بۆ
نمونە :كتێبی (چەند قسەیەك لەگەڵ خەبات)
كــە لــە دوای ڕاگەیاندنی (خەبــات) لەالیەن
(كەریم حیســامی) ،كەســی دووەمی (حدكا)
وە نووســراوە .لە ساڵی ٢٠٠١یشدا كتێبێك بە
ناوی (لە دەســتەی خاڵە مەالوە تا ڕێكخراوی
خەبــات) ،لەالیــەن (ســادق هەورامــی)ەوە
نووسراوە .هەروەها لە بەیاننامەیەكی نهێنیدا
كــە حدكا بــۆ ئەندامانی كۆمیتــەی ناوەندی
ناردووە ،لە خاڵی پێنجدا نووسراوە «سازمانی
خەبات بە ڕەســمی ناناســرێت و ناویشی لە
ڕادیۆ ناخوێندرێتەوە» .سەبارەت بە پێكدادان
و ئاڵۆزیــی پەیوەندییەكانــی نێــوان ئەم دوو
پارتــە ،ســەركردایەتیی ســازمانی خەبــات
ئامــاژە بــەوە دەكەن كە ئــەوان هیچ كاتێك
دەستپێشــخەر نەبــوون لە هێــرش كردن بۆ
ســەر حدكا و زیان گەیاندن بە پێشــمەرگە و
تااڵنكردنــی بارەگاكانیان ،بەڵكــو زیاتر حدكا
لەو بوارەدا دەستپێشخەر بووە .لە بەرامبەردا
ســەرکردەکانی حدكاش باس لەوە دەكەن كە
ئەو ڕووداوانە هیچ كاتێك سیاســەتی گشتیی
حیزب نەبووە ،بەڵكو هەڵسوكەوت و شێوازی
مامەڵــەی هەندێک لە ئەندامانی حیزب بووە
كە پێیان وابــووە لەبەرئەوەی ئەمان زۆرترن
دەبێت ئەوانی دیكە بخۆن ،ئەگینا هەروەكو
دەزانرێت ،حــدكا هەرگیز بەو جۆرە نەبووە
و هیــچ كات لەگــەڵ دروســتبوونی پارت و
ڕێكخــراوی نوێ ،ناتەبا نەبووە .چونكە حدكا
لــە بنەڕەتدا حیزبێكــی دیموكراتە و باوەڕی
بــە فرە حیزبی هەیــە .بۆ نموونە لە دەیەی
هەشتاكانی سەدەی ڕابردوودا ،لە كوردستاندا
حیزبــی وەكــو (چریك) هەبوو كــە بە هیچ
جۆرێــك خەباتــی بۆ كورد نەدەكــرد ،بەاڵم
حدكا هیچ ڕێگر نەبوو.

“

پێویستبوو لەنێوان خەبات
و (حدكا)دا پەیوەندییەكی
بەهێز هەبێت ،بە تایبەتی
كە ئەو دوو ڕێكخراوە لە
باری نەتەوەییەوە هاوبیر
بوون و بۆ یەك ئامانج
تێدەكۆشان ،بەاڵم باس
لەوە دەكرێت كە حدكا
پێی وابووە دروستبوونی
هەر ڕێكخراو و پارتێكی
نوێ هاوسەنگیی هێز تێك
دەدات و بە دژی خۆشی
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مام جەالل -مامۆستا شێخ جەالل حوسەینی -عومەر دەبابە

لــە ڕاســتیدا خوێندنەوەی حــدكا بۆ خەبات
خوێندنەوەیەكی واقیعی نەبووە ،بەڵكو پێیان
وابــووە ئەم ڕێكخــراوە بە دژی دەســەاڵتی
ئەوان دامــەزراوە و ئەوی پێ الواز دەبێت،
هەروەكو بەشێك لە ئەندامانی حدكا ئاماژەیان
بــەوە كــردوە كــە (خەبات بــۆ بنكۆڵكردنی
حیزبــی دیموكــرات دروســت بــوو ،بــەاڵم
ســەركەوتوو نەبوو) ،ئەمە سەرەڕای ئەوەی
كــە پێكهاتــەی ڕێكخراوەیــی و جەماوەریی
هەردووال لە هەلومەرجی سیاسی ئەو كاتەی
كوردستاندا ،زیاتر پێكهاتەیەكی خێڵەكی و بێ
دیسپلین بوو ،هێندەی لەژێر كاریگەریی سۆز
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و الیەنگری حیزبایەتیدا بوون ،هێندە هەستی
یەكگرتوویی و هاوخەباتیی و دۆســتایەتییان
نەبوو.
پەیوەندییەكانــی نێــوان كۆمەڵــە و خەبــات
دەگەڕێتــەوە بــۆ پەیوەندیــی ســەردەمی
دەفتــەری (شــێخ عیزەدینــی حوســێنی) و
كەســایەتییەكانی ناو دەفتەر لەگەڵ كۆمەڵە،
چونكە (شێخ عیزەدینی حوسێنی) دۆستایەتی
و پەیوەندیی نزیكی لەگەڵ كۆمەڵەدا هەبوو.
ئــەم نزیكایەتییــەی شــێخ عیزەدیــن لەگەڵ
كۆمەڵــە كاریگەری كردبووە ســەر نزیكایەتی
و دۆستایەتیی (شێخ جەالل) لەگەڵ كۆمەڵەدا

و تەنانەت ئەو چەك و كۆمەكانەی كە (شێخ
جــەالل) چ لــە ســەردەمی دەفتــەر و چ لە
ســەردەمی ســازمانی خەباتدا لــە حكومەتی
عێراقی وەردەگرت بەشێكی دەدا بە كۆمەڵە،
چونكە ئــەو كاتە كۆمەڵە لەگــەڵ حكومەتی
عێــراق پەیوەندیــی نەبوو .هەروەها (شــێخ
جــەالل) لــە دیمانەیەكــدا دەڵێــت «لەگەڵ
كەســانێك لە كۆمەڵە ،لــە هەموو نێوچەكان
دۆســتایەتیی شەخســیم هەبــووە ،لــە كاتی
شۆڕشــدا حەزم كــردووە هاوكارییان بكەم،
هەرچەنــدە بیروباوەڕمان لێك دوور بووە»،
لە ڕاســتیدا خودی كەسایەتیی (شێخ جەاللی
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حوســێنی) ڕۆڵێكــی بەرچــاوی بینیــووە لە
دروســتكردنی پەیوەندیەكانی خەبات لەگەڵ
كۆمەڵــەو بەردەوامییان بەشــێوەیەكی نیمچە
ئاشتیانە .بەاڵم كاتێك كۆمەڵە لەكۆتایی ساڵی
1983دا لەگەڵ (گروپی سەهەند) تێكەڵ بوون
و بــوون بە (ڕێكخراوی كوردســتانی حیزبی
كۆمۆنیســتی ئێــران) ،ئیــدی ئــەوان هەموو
خەباتێكی نەتەوەییان بەخراپ دەزانی و پێیان
وابــوو كێشــەیەكە لەبەردەمیــان و هەوڵیان
دەدا لەســەر ڕێگەی خۆیان الیبەرن .ئەمەش
بۆخۆی كاریگەری هەبوو لەســەر ئەوەی كە
ئەم دوو ڕێكخراوە لەباری نەتەوەییەوە لێك
دووربكەونەوە ،ئەمە جگە لەوەی كە لەباری
ئایدیۆلۆژی و دینیشەوە زۆر لێك دووربوون.
جێگــەی خۆیەتــی ئامــاژە بــەوە بكەیــن
كــە جیاوازییەكانــی نێــوان كۆمەڵــە و
خەبــات نەگەیشــتۆتە ئاســتی ئــەوەی كــە
ڕووبەڕووبوونــەوەی چەكــداری و شــەڕی
براكوژی لەنێوانیاندا ســەرهەڵبدات و هێرش
بكەنــە ســەر بارەگاكانــی یەكتــر .ئەگەرچی
هەندێــك جار ناكۆكــی و ملمالنێی ناوچەیی
ڕوویــداوە ،بەاڵم زۆر زوو چارەســەر كراون
و شــەڕی گــەورەی لێنەكەوتۆتــەوە ،بەڵكو
هەندێــك جاریــش لە مەیدانی شــەڕدا هەر
ســێ هێزی (خەبات و كۆمەڵــە و حدكا) لە
بەرامبەر ڕژێم پێكەوە وەستاون .بۆ نموونە:
لەساڵی  1984لە ڕێگەی (بانە  -سەردەشت)
شــەڕێكی گەورە لەنێوان هێزی پێشــمەرگەو
چەكدارانــی ڕژێــم ڕوویــداوە كە بەشــەڕی
(دارســاوێن) ناســراوە و تێیدا سوپای ڕژێمی
ئێران تێكشكا و زیانێكی زۆری بەركەوت.
ســەرەڕای ئــەوەی خەبــات و كۆمەڵــە تــا
ڕادەیەكــی بەرچــاو پەیوەندییەكانی نێوانیان
بە دۆســتایەتی هێشــتەوە ،بــەاڵم هیچ كات

ئەو دوو هێزە نەگەیشــتنە ئەوەی بەرەیەكی
هاوبەشــی كــوردی دروســت بكــەن و هێز
و تواناكانیــان یــەك بخــەن ،كــە ئەمەش بە
شــێوەیەكی گشــتی دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازیی
بیروڕای هەردووال دەربارەی مەسەلە سیاسی
و پرســە چارەنووسســازەكانی كوردســتان
و هەروەهــا جیاوازیــی شــێوازی كاركردن و
بەشــدارییان لــە مەیدانی سیاســی و خەباتی
چەكداری لە ڕۆژهەاڵتی كوردستاندا.
كاتێــك شــەڕی ناوخــۆی نێــوان (كۆمەڵە و
حدكا) لە ناوەڕاستی هەشتاكاندا سەریهەڵدا،
ســازمانی خەبات نەك هــەر تەنها بێالیەنیی
خۆی پاراست ،بەڵكو بە ئاشكرا ئیدانەی ئەو
كارەی كــرد و ،تەنانــەت لــە بەیاننامەیەكدا
بە زمانێكی تاڕادەیەك توند دژی ئەو شــەڕە
هەڵوێســت وەردەگرێ و هــەردوو الیەن لە
زیانەكانــی ئــاگادار دەكاتــەوە و داوایان لێ
دەكا دەســت لە كوشــتنی یەكــدی هەڵبگرن
و بــە تــەواوی هێــز و
توانــاوە ڕووبــەڕووی
ئیســامی
كۆمــاری
ببنــەوە .هــەروەك لــە
بەیاننامەكــەدا هاتــووە
«ئــەو ڕاســتییە بــە هیچ
شتێك ناشــاردرێتەوە كە
بەكوشتدانی پێشمەرگەی
كوردســتان بــە دەســتی
یەكتــر خودموختاریــی و
دیموکراسیی ناڕەخسێنێ
و سۆســیالیزم و
دیموکراســیی ئینقالبیــی
ناهێنێتە دی و ناكرێت لە
قازانجی زەحمەتكێشاندا
بێــت .ئێمــە بــە نێــوی

ســازمانێكی بەشــدار لە خەباتــی خوێناویی
كوردســتاندا ،لــە كاتێكــدا كــە ئەم شــەڕە
بەتوندیی مەحكوم دەكەین و بێزاریی خۆمان
ســەبارەت بــە بەكوشــتدانی پێشــمەرگەی
كوردســتان بەدەستی یەكتر دەردەبڕین ،داوا
لــە ڕێبەرایەتیی هەردووك حیــزب دەكەین
كە بڕێك چاوی خۆیان بەســەر كوردســتانی
پــڕ لــە مەینــەت و دەردو ژانــدا بخشــێنن
و هەلومەرجــی تایبەتیــی ئــەم قۆناغــەی
خەباتەكەمــان لەبەرچاو بگرن و بەهەســتی
بەرپرســیی و ســۆزی كوردایەتیــی و چاوی
واقیــع بینیــی شۆڕشــگێڕیی لــە كوردســتان
بڕوانن» .هەروەهــا لەدرێژەی بەیاننامەكەدا
هاتــووە« :ئایــا درێژەدان بــەم وەزعە هۆی
مەترســییەكی گــەورە پێكناهێنــێ؟ ئایا گڕی
خەبــات لەنــاو دڵــی كۆمەاڵندا كــپ ناكا؟و
ئەوەش ناڕاســتەوخۆ لە خزمەتــی دوژمنانی
گەلــی كورددا نییە؟ ئەوەی ڕاســتەو ڕوونەو
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“

سەبارەت بە

پەیوەندییەكانی سازمان
و ڕێكخراوی پەیكار ،هیچ
پەیوەندیەكی ئەوتۆی
سیاسی نابینرێت،
تەنها ئەوەندە نەبێت
لە كاتی لێدانی بنكەی
ڕێكخراوی پەیكار لە
الیەن حزبی دیموكراتەوە
لە شاری بۆكان ،جێگەی
نیگەرانی كەسایەتییەكانی
دامەزرێنەری سازمان بووە و
بەكارێكی هەڵەیان زانیوە
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و بزووتنــەوەی ئیســامی ئەهلــی ســوننە و
جەماعەتی ئێران ،شتێكی ئەوتۆ بەدی ناكرێ.
چونكە بزووتنەوەی ئیســامی ئەهلی ســوننە
درەنــگ دامەزراو درەنگ دەســتی بەچاالكی
كــرد .هەرچەنــدە دامەرزێنەرانــی هەردوو
ڕێكخراوەكە لە مامۆســتایان و زانایانی سوننە
مەزهــەب بوون ،بەاڵم لەئاســتی سیاســی و
ســەربازیدا هەماهەنگیەكی ئەوتۆیان نەبووە،
تەنها ئەوە نەبێ كە لەدوای كوژرانی كوڕێكی
(مامۆســتا شــێخ جەالل)( ،مەالعەبدولقادری
تەوحیدی) ســەردانی سازمان دەكات ،لەوێدا
مامۆســتا شــێخ جەالل داوای یەكبون لە مەال
عەبدولقــادر دەكات ،بــەاڵم دوای چەندیــن
هاتۆچــۆو ســەردانی یەكتــری نەگەیشــتنە
ڕێككەوتن .
جێگەی باســە ،هــەر لەو قۆناغــەدا چەندین
گروپــی تری چــەپ و كۆمۆنیســتی هەبوون
وەك (ڕێكخــراوی یەكگرتنــی كۆمۆنیســتی
 ســازمان اتحــاد كمونیســتی)و (ڕێكخراوییەكێتی كۆمۆنیستەكانی ئێران  -سازمان اتحاد
كمونیســتهای ایــران ) و (حیزبــی كرێكارانی
سۆسیالیستی ئێران  -حزب كارگر سوسیالست
ایرانــی -ح.ك.س.ا) ،بــەاڵم پــێ ناچێــت
ســازمانی خەبات هیچ جــۆرە پەیوەندییەكی
لەگەڵ ئەم گروپانەدا هەبووبێ.

كەس بۆی ناشاردرێتەوە ،ئەوەیە كە درێژەدان
بــەم شــەڕە تاوانەو خاڵێكی ڕەشــە لەســەر
الپــەڕەی مێــژوو و كۆمەاڵنــی خەڵك قەت
لەبیریــان ناچێتەوە .دەبــا هەموو خۆبینیی و
تەعەسسوبێك وەال بندرێ و بەگیانێكی پڕ لە
هەستی بەرپرســی و لەخۆ بوردوویی لەگەڵ
مەســەلەكە بەرخــورد بكرێ! ئێمە ســازمانی
(خەبــات) ،داوا لــە ڕابەرایەتیــی هەردووك
الیەنی شــەڕەكە دەكەین كە چی دیكە درێژە
بەم كارەســاتە نــاڕەواو دڵتەزێنە نەدەن و لە
زووتریــن كاتدا شــەڕ ڕاگــرن و ناكۆكییەكان
بەزوویی و بەشێوەیەكی عاداڵنە لە فەزایەكی
ئارامدا چارەسەر بكەن .درێژەدان بەم شەڕە
لەم هەلومەرجەی خەباتەكەماندا بازی كردنە
بەئاگرو ئاگردانی بەروبوومی بزووتنەوەیە «.
ئەگەرچی ئەم هەڵوێســتەی سازمانی خەبات
لەالیەن ســەركردایەتیی (كۆمەڵە و حدكا)ەوە
گوێــی پێنەدرا ،بەاڵم لــەو قۆناغەدا دەكرێت
وەكو هەڵوێســتێكی نیشــتیمانی و نەتەوەیی
ســەیربكرێت ،چونكــە پاراســتنی بێالیەنی و
ئیدانە كردنی شەڕی ناوخۆیی و داوای ڕاگرتنی
بۆ بەرژەوەنــدی بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازی
كورد ،كارێكی ژیرانەو نەتەوەییانەیە.
ســەبارەت بــە پەیوەندییەكانــی ســازمان و
ڕێكخراوی پەیكار ،هیچ پەیوەندیەكی ئەوتۆی
سیاســی نابینرێت ،تەنهــا ئەوەندە نەبێت لە
كاتی لێدانی بنكەی ڕێكخراوی پەیكار لە الیەن
حزبی دیموكراتەوە لە شــاری بۆكان ،جێگەی
نیگەرانــی كەســایەتییەكانی دامەزرێنــەری
ســازمان بــووە و بەكارێكی هەڵەیــان زانیوە
و پێیــان وابــوو ئەوە ســەرەتایەكی خراپە لە
پەیوەندیی پارتەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان.

•پەیوەندیەكانــی لەگــەڵ (یەكێتــی
نیشتمانی كوردستان_ ی .ن .ك):

ســەبارەت بە پەیوەندیەكانی سازمانی خەبات

دوای ســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران
و كرانــەوەی دەروازەكانــی ســنوور بەڕووی

پەیوەندییەكانــی ســازمانی خەبــات
لەگەڵ هێزە سیاســییەكانی باشووری
كوردستان دا:

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

مامۆستا شێخ جهاللى حسێنى –ڕێبهرى سازمانى خهبات و هاوسەرەکەی

پــارت و ڕێكخراوە سیاســیەكانی باشــووری
كوردســتاندا ،دەرفەتێكــی لەبــار بــۆ ئــەو
هێزانە ڕەخســا كە جارێكی تر گەشــە بكەن
و پەیوەنــدی نوێ لەگەڵ هێزە سیاســیەكانی
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا دروســت بكــەن.
لەم چوارچێوەیەشــدا (یەكێتی) لە پێشەوەی
ئــەو هێزانەی باشــووری كوردســتان بوو كە
لــەو پێناوەدا هەوڵێكــی زۆری دا و پردێكی
پەیوەندیی بەهێزی لەنێوان خۆی و هێزەكانی
ڕۆژهەاڵتدا دروستكرد.
پێش دامەزراندنی ســازمانی خەبات( ،شــێخ
جەاللــی حوســێنی) وەكو كەســایەتییەك لە
ناوچــەی بانــە و دەوروبەریــدا ،پەیوەندیی
لەگەڵ (یەكێتی) هەبوو .كاتێكیش ســازمانی

خەبات دامــەزرا ،ئیدی خەبات و یەكێتی بە
شــێوەیەكی ڕاستەوخۆ پەیوەندی لە نێوانیاندا
دروســت بوو ،كە زیاتر لــە بواری هاوكاریی
چەك و تەقەمەنی و كۆمەكی دیكەدا بوو .بۆ
نموونە :لە كۆتایی ســاڵی  1981دا (یەكێتی)
بە مەبەســتی پەیداكردنی چــەك پەیوەندیی
بە هێزەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردســتان (حدكا،
كۆمەڵــە ،خەبات) دەكات و داوایان لێدەكات
لەو بابەتەدا هاوكاریی بكەن .ئەو ئەندامانەی
(یەكێتــی) كە بــۆ هێنانی چەك ڕۆشــتبوونە
ڕۆژهەاڵتی كوردســتان ،ســەرەتا چوونە الی
(شــێخ جەالل) لە گوندی (بلەكێ) و ،ئەویش
بە هۆی ئــەوەی كە ژمارەیەك چەكی زۆری
هەڵگرتبوو ،سەرەتا  50چەكی جۆری (بڕنەو)

یان دەداتێ و هەروەهــا پەیمانیان پێدەدات
كــە ژمارەیەكــی زیاتــری چەكیان بــۆ پەیدا
بكات.
لە قۆناغەكانی دواتردا( ،یەكێتی) بە مەســتی
پەیداكردنــی ئازوقــە و چــەك و تەقەمەنی
زیاتــر لەپێنــاو بەردەوامیــدان بــە خەباتــی
چەكداریــی بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی
كــورددا ،پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ خەبــات
درێــژە پێــدەدات و چەنــد جارێكــی دیكــە
لــە الیــەن خەباتــەوە چــەك و تەقەمەنییان
پێدەدرێــت .بۆنموونــە :ســاڵی  1983چەند
نوێنەرێكــی (یەكێتــی) بۆ هەمان مەبەســت
بــەرەو ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان دەڕۆن و لە
الیەن خەباتەوە هاوكارییەكی زۆر دەكرێن و
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لەنێوان ئەو دوو پارتەدا پێكهێناوە .ئەگەرچی
هەوڵەكانی (یەكێتی) نەیتوانی بەشــێوەیەكی
تەواوەتــی گرژی و ئاڵۆزیەكانی نێوان خەبات
و حدكا چارەسەر بكات ،بەاڵم دەكرێت وەكو
كارێكی ئیجابی لە چوارچێوەی پەیوەندیەكانی
پارتە سیاسیەكانی ڕۆژهەاڵت و باشووردا لێی
بڕوانرێت.
•پەیوەندیەكانــی لەگــەڵ (پارتــی
دیموكراتی كوردستان _ پ .د .ك):

تێكۆشان –وهك ئۆرگانى ڕهسمى سازمانى خهبات دهردهچوو...

ســەرەڕای پێدانی چەك ،لە ڕووی مانەوە و
كردنــەوەی بارەگا لــەو ناوچانەی كە خەبات
تێیدا بااڵدەســت بوو ،ئاسانكاریی زۆریان بۆ
دەكرێت.
هەروەها بە مەســتی هێوركردنەوەی شەڕی
نێوان (یەكێتی) و (ڕژێمی بەعس) لە ســااڵنی
()1984 – 1983دا ،ســازمانی خەبــات وەكو
زۆرینــەی هێــزە سیاســیەكانی ڕۆژهەاڵتــی
كوردستان هەوڵێكی زۆری داوە و بە ئاشكرا
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پشــتیوانیی خۆیان بــۆ یەكێتی دەربڕیوە تاكو
بارگرژییەكانــی نێوانیان بــەرەو كەمبوونەوە
بڕوات و گفتوگۆ ببێتە پردی چارەسەركردنی
كێشەكانی نێوانیان.
جێگــەی باســە (یەكێتی)ش لــە چوارچێوەی
پەیوەندیەكانی لەگەڵ خەباتدا ،بە مەبەســتی
كــەم كردنەوەی ئاڵۆزییەكانیــان لەگەڵ حدكا
هەوڵی زۆریان داوە و تەنانەت چەند جارێك
نوێنەرانــی (یەكێتی) دانیشــتن و گفتوگۆیان

پەیوەنــدی (پارتــی) وەكو هێزێكی سیاســیی
باشــووری كوردســتان ،جیــاواز بــوو لەگەڵ
پەیوەندی هێزەكانی دیكە لەگەڵ بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازی كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستاندا.
چونكە (پارتی) لەدوای هەرەســی شۆڕشــی
ئەیلــول تاڕەدایــەك بــەرەو هەڵوەشــانەوە
ڕۆیشــت و تەنها لقەكانی دەرەوەی مابوون.
بــەاڵم لە قۆناغێكی دواتردا (ئیدریس بارزانی
و مەســعود بارزانــی) لــە شــاری نەغەدەی
ڕۆژهەاڵتی كوردستان ،كۆمیتەیەكی ناوەندیی
نوێیــان بەناوی (ســەركردایەتی كاتی /س.ك)
دروســتكرد كە بە (قیادەی مووەقەت /ق.م)
یش ناودەبرا .ئەندامانی ئەم كۆمیتەیە بریتی
بوون لە (ئیدریس بارزانی ،مەسعود بارزانی،
ســامی عەبدولڕەحمــان ،عەلــی عەبــدواڵ،
نــوری شــاوەیس) .ئیــدی (پارتی) لــە دوای
ســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران هەر
زوو هەوڵیانــدا خۆیــان لــە خومەینی نزیك
بكەنــەوە و بۆ ئەم مەبەســتەش وەفدێك بە
ســەرۆكایەتی (ئیدریس بارزانی) و ئەندامێتی
هەریەك لە (كەریم ســنجاری ،ڕەشید سندی
و عەبدولوەهاب ئەتروشــی) لە قوم و تاران
ســەردانی خومەینیــان كــرد و پەیوەندییــان
لەگــەڵ ڕژێمی نوێــی ئێــران دامەزراند ،كە

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

لە ڕاســتیدا ئەمە كاریگەریــی گەورەی كردە
ســەر پەیوەندییەكانی (پارتــی) لەگەڵ هێزە
سیاســییەكانی رۆژهەاڵتــی كوردســتان بــە
تایبەتــی (حــدكا و كۆمەڵــە) و چەندین جار
ناكۆكی لەنێوانیاندا ڕوویداوە.
بــەاڵم ســەبارەت بــە پەیوەندیەكانــی نێوان
(پارتی) و ســازمانی خەبات ئاماژە بە شتێكی
ئەوتۆ ناكرێت ،ئەمەش بە شــێوەیەكی گشتی
دەگەڕێتــەوە بۆ دووریی بنكــە و بارەگاكانی
ئــەم دوو ڕێكخــراوە لــە یەكتری كــە تەنها
لــە چەند ناوچەیەكی ســنووری كوردســتانی
نێوان ئێــران -عێراقدا نەبێــت بارەگەیان لە
یەكتــر نزیك بووە .هەر ئەمــەش وایكردوە
كــە ســازمانی خەبــات وەكــو تاكــە هێــزی
ڕۆژهەاڵتی كوردســتان دەربكەوێت كە هیچ
كێشــەیەكی لەگەڵ (پارتی) نەبووبێت .بەڵكو
بەپێچەوانــەوە هەندێــك جاریــش هاوكاری
لەنێوانیاندا هەبووە .بۆنمونە :لەو ناوچانەی
كە خەبات بەرپرســیارێتی هەبــوو بەتایبەت
شــاری بانەو دەوروبــەری ،ڕێگەی نەدا هیچ
كات (پارتــی) و (یەكێتــی) پەیوەندیەكانیــان
بــەرەو ئاڵۆزی بــڕوات ،بەڵكو پێشــمەرگەی
ئەو دوو هێزەی لە شــاری بانە دابەشــكردو
ناوچــەی (بۆیەن و پشــت ئاربەبــا)ی دا بە
(پارتی) و هەروەها ناوچەی (دەشتە تاڵ)یشی
دا بە (یەكێتی) ،بــەاڵم پەیوەندیەكانی نێوان
(خەبــات و پارتی) هیچ كات نەگەیشــتە ئەو
قۆناغەی كە لەسەر ئاستی مەكتەبی سیاسی و
سەركردایەتی لەگەڵ یەكتر كۆببنەوە.
جیابوونەوە و کەرتبوون

جیابوونەوەو كەرتبوون ،یەكێكە لە دیارترینی
ئــەو دیاردانــەی كــە لــە مێژووی سیاســی
زۆرینــەی پــارت و ڕێكخــراوە سیاســیەكانی

كوردســتاندا بــەدی دەكرێــت .ڕەنگە ئەگەر
لــە مێــژووی پەنجا ســاڵی ڕابــردووی هێزە
سیاســیەكانی كوردســتانی گەورە بەگشتی و
پارچەكانــی ڕۆژهەاڵت و باشــوور بەتایبەتی
بڕوانین ،بەڕوونــی ئەوەمان بۆ دەربكەوێت
كــە (جیابوونــەوەو كــەرت بــوون) وەكــو
دیاردەیەكــی حەتمــی بەشــدارێكی كارای
ســەر شــانۆی سیاســی بووەو لەهەموو كات
و ســاتێكدا بەبێ ئەوەی ڕەچاوی بارودۆخی
سەردەمەكەو الوازی و بەهێزی هەر الیەنێك
بكرێت ئامادەیی هەبووە .بەشێوەیەكی گشتی
پەتــای ئەم دیاردەیە ،بەدیوێكدا دەگەڕێتەوە
بۆ بااڵدەستی دابونەریتی خێڵەكی و خزمایەتی
بەسەر بڕیاری سیاسیدا كە تەنها گوزارشت لە
بۆچوونی چەند كەســێكی دیاریكراو دەكات و
ئەمــەش بەتێپەڕبوونی كات دەبێتە هۆكارێكی
بنەڕەتی بۆ قبوڵ نەكردنی یەكترو دروستبوونی
هەســتی خۆپەرســتی ،بەدیوێكــی دیكەشــدا
پەیوەندی ڕاســتەوخۆی بەسایكۆلۆژیەتی تاكی
كورد لەبواری كەم ئەزموونی
مێژوویــی و تێنەگەیشــتنێكی
وردو زانســتیانە لــە مانــای
سیاســەت و بەڕێوەبردنــدا
هەیە.
نێــوان
ناكۆكیەكانــی
هــەردووال ڕۆژ لەدوای ڕۆژ
قوڵتردەبوونــەوەو ئومێــدی
گەیشــتن بەڕێكەوتنێــك
لەسەر چۆنیەتی دۆزینەوەی
میكانیزمــی كۆبوونەوەیەكی
فراوان یان دەفتەری سیاسی
و كۆمیتــەی ناوەنــدی بــۆ
چارەســەركردنی كێشــەكان
نەمابوو.

ســەرئەنجام لــە 24ی مایســی1987دا
جیابوونەوەیەك بەسەركردایەتی (مەال خدری
عەبباســی) و بەبەشــداری هەریەكە لە (بایز
ڕەســوڵی ،تەهــا مینایــی) وەكــو ئەندامانی
دەفتــەری سیاســی و (ڕەوف حوســێنی،
عوسمان حوســێنی ،حامید مەعروفی ،عەلی
عەزیزی ،ڕەشید ئەحمەدی) وەكو ئەندامانی
كۆمیتەی ناوەندی ڕوویداو لە بەیاننامەیەكدا
بەتەواوەتی جیابوونــەوەی خۆیان ڕاگەیاندو
تەنها (بابەشــێخ حوســێنی و خالید سەقزی)
وەكــو ئەندامانــی كۆمیتــەی ناوەندی لەگەڵ
(شێخ جەالل حوسێنی) مانەوە.
جیابــۆوەكان لەســەرەتاوە بەهەمــان نــاوو
بەرنامــەی ڕێكخــراوی خەبــات ،تێكۆشــانی
سیاسی خۆیان درێژە پێدا ،بەاڵم دوای مانگ و
نیوێك لە جیابوونەوە ،ناوی ڕێكخراوەكەیان
كــرد بە (ڕێكخــراوی خەباتی شۆڕشــگێڕانی
نەتەوەیــی و ئیســامیی كوردســتانی ئێــران
 -خەباتــی شۆڕشــگێڕ) ،هەروەهــا لە 18ی
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ڕەزبــەری  1367دا ئیزگەیەكــی ڕادیۆییان بە
ناوی (دەنگی شۆڕشی كوردستان) دانا ،گۆڤار
و باڵوكراوەی وەك (تێكۆشان) و (بێستان) و
چەندیــن باڵوكراوەی دیكەیان دەركرد .بەاڵم
لەڕووی بەرنامەو پەیڕەوی ناوخۆییەوە هیچ
جیاوازیــەك بەدی ناكرێــت و بەڵكو هەمان
بەرنامەو پەیڕەوی ناوخۆی پێشوویان كردەوە
بەكارنامەی سیاسی خۆیان.
لــە بەیاننامــەی جیابۆوەكانــدا ،هۆكارەكانی
پڕۆفایل:
جیابوونەوەو لێكترازاندنی ڕیزەكانی خەباتیان
سازمانى خهباتى
بــۆ بارودۆخــی ناوخۆیــی ئــەو ڕێكخــراوە
كوردستانى ئێران
گەڕاندۆتــەوەو ئاماژەیــان بەچەنــد خاڵێــك
كردووە:
 ســازمانى خهباتــى كوردســتانى ئێران.1پێشــێلكردنی ڕێوشــوێنی دیموكراســی و یهكێكه له هێزه ناسراوهكانى كوردستانى
ئێران ،كه لهســاڵى ()1359ى هیجرى كه
حاكمیەتی تیرۆر و ئیرهاب.
بهرامبهر ()1980زایینى لهســهر دهســتى
.2زاڵبوونی ڕابیتە بەسەر زابیتەدا.
مامۆســتاى تێكۆشــهر و زانــا مامۆســتا
.3لە ژێرپێنانی پەیڕەوو پڕۆگرامی ڕێكخراوی
(سهید جالاللدین حسێنى) دامهزرا،
خەبات.
 ئــهم هێزه ماوهیهكــى زۆر دژ به ئێران.4پشــكنینی بیروباوەڕو ســەپاندنی ویست و لهسهر دهستى مامۆستاى ناوبراو جهنگاوه
و تائێستاش ههر بهردهوامه.
ئارەزووی بنەماڵە.
 ئــهم هێزه لهســهرهتاوه وهك هێزێكى.5دژایەتــی لەگــەڵ بیروباوەڕی پێشــكەوتن
ئیســامى هاته ئاراوه به ناوى (سازمانى
خوازانە.
خهباتــى نهتهوایهتــى و ئیســامى
.6حەیف و مەیل كردنی ئیمكانات و سامانی كوردستانى ئێران) بهاڵم له دوایداو لهبهر
ههلومهرجى ئهو كاته گۆڕا به (ســازمانى
سازمان بەقازانجی بنەماڵە.
سەرچاوە:
ڕابەر سیوەیلی ،ژیلوان
هەڵەدنی:سازمانی خەباتی
نەتەوایەتی و ئیسالمی
كوردستانی ئێران،1987-1980چاپی
یەكەم .2018،
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و پارلەمانــی لــە کوردســتاندا ،کە مافی
ھەمــوو نەتــەوەو ئاییــن و مــەزھەب و
ڕەگەزەکان بپارێزێت.
 ســازمانی خەباتــی کوردســتانی ئێراندەســتەبەرکرانی مافــی دیاریکردنــی
چارەنووسی پێ پەسەندە،
 بــەاڵم لــە ئێســتادا دەســتەبەرکرانیخودموختــاری لــە چوارچێــوەی ئێرانێکی
دیموکراتیک و پارلەمانی بە ڕەوا دەزانێت.
 ســازمانی خەباتی کوردســتان ،باوەڕیوایە کــە ئایینــی پیرۆزی ئیســام وەک
یەکێــک لــە ســەرچاوەکانی یاســادانان
کەڵکــی لــێ وەرگیرێــت ،و دەبێت مافی
ئەدیــان و بیروبۆچوونەکانــی دیکــە لە
کوردستان لە بەرچاو بگیرێت.
 لە ئێستادا باباشێخ حوسێنى سکرتێرىگشــتى ســازمانى خەباتــى کوردســتانى
ئێران،ە

خهباتى كوردستانى ئێران).
 لهدواى زیاتر له ( )30ســاڵ تێكۆشان وبهرهنگاربوونهوه ،كۆمهڵێك دهسكهوت و
سهروهرى گهورهى بهدهست هێناوه.
 ئێســتاش دواى كۆنگــرهى چــوارهم(بابهشــێخى حوســێنى ) بــه ســكرتێر
ههڵبژێــردرا و ئهوهش به هــۆى ماندوو
بــوون و تێكوشــانێكى دورو درێــژ و
پهیداكردنى تهجروبهیهكى زۆرهوهویه بۆ
خزمهتكردنى خاك و واڵتهكهى ..ت
 تاکــو ئێســتا  4کۆنگــرەی ئەنجــامداوە .تێدەکۆشــێت بــۆ دامەزراندنــی
حکوومەتێکی ھەڵبژێردراو و دیموکراتیک
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