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ــتان  ــی كوردس ــاره ی ڕه وش ــۆ له ب گفتوگ
كوردســتان  ڕۆژئــاوای  و  به گشــتی 
ده كه یــن  عه فریــن  به رخۆدانــی  و 
به تایبه تــی. مانــگ زیاتــر تێده په ڕێــت 
عه فرینــداو  به رخۆدانــی  به ســه ر 
داگیركــه رو  توركیــای  ڕژێمــی 
خۆیــان  هێــزی  هه مــوو  چه ته كانــی 
به پێــی  تاقیده كه نــه وه .  له عه فریــن 
چه نــد  ئــه م  مــاوه ی  زانیارییه كانــی 
ــوو  ــا هه م ــی توركی ــی ڕژێم ڕۆژه ی دوای
خه ڵكــی  له به رامبــه ر  خــۆی  هێــزی 
به كارهێنــاوه و  مه ده نــی  و  ســڤیل 
له كه ســانی  زۆر  ژماره یه كــی  مه خابــن 
ــدا  ــوون و له ناویان ــه هید ب ــی ش مه ده ن
منداڵــی  و  ژن  زۆر  ژماره یه كــی 
ئــه وه دا  له به رامبــه ر  دیــاره   تێدایــه . 
بــێ  مقاوه مه تێكــی  و  به رخــۆدان 
ــه ری  ــه  سارتاس ــت ك ــه   به ڕێوه ده چێ وێن
كوردســتان و كوردانــی ئازادیخوازانــی 
كوردانــی  لــه   پشــتگیری  تاراوگــه ش 
به رگــری  و  ده كــه ن  عه فریــن 
دیكــه وه    له الیه كــی  ده كــه ن.  لــێ 
له به رامبــه ر  جیهــان  بێده نگــی 
تاده چێــت  كۆمه ڵكوژییــه   ئــه و 
بێده نگییه كــی كــپ و فراوانتــر ده بێــت. 
هه وڵــه   ئــه و  له به رامبــه ر  كــوردان 
له ســه رپێن  توركیــا  داگیركارییــه ی 
بــۆ ســه ر  داگیــركاری  به هه وڵێكــی  و 
تــه واوی كوردســتانی ده بینــن به تایبه ت 
باســه دا  لــه م  كوردســتان.  باشــووری 
گفتوگــۆ له ســه ر هه مــوو الیه نه كانــی 
ئــه و هه وڵــه  داگیركارییــه و به رخۆدانــی 

ده كه یــن.  عه فریــن 
ده ســت  لــه وه وه   پرســیار  *یه كــه م 
پێبكه یــن لــه  ئێســتادا مانــگ و نیوێــك 

ــۆ  ــا ب ــوه  به ســه ر هێرشــی توركی تێپه ڕی
ســه ر عه فریــن و ڕژێمــی داگیــركاری 
مه ده نــی  خه ڵكــی  زیاتــر  توركیــا 
ژماره یه كــی  و  ئامانــج  ده كاتــه  
شــه هید  مه ده نــی  زۆری  ئێجــگار 
بــوون و له ناویشــیاندا ژن و منداڵــی 
ئه وه شــدا  له به رامبــه ر  تێدایــه ،  زۆری 
هه یــه .  به رفــراوان  به رخۆدانێكــی 
ئاســتی  له ســه ر  دیكــه وه   له الیه كــی 
هه یــه ،  بێده نگــی  نێوده وڵه تــی 
له به رامبــه ر  ئێــوه   ڕای  ده مانه وێــت 

بزانیــن؟ ئه مانــه دا  هه مــوو 
جه میــل بایــك: ئــه و شــه ڕه ی دژ به شــاری 
نییــه   شــه ڕێك  ده كرێــت،  عه فریــن 

عه فریــن،  خه ڵكــی  به رامبــه ر  به ته نهــا 

تــه واوی  بــه   به ڵكــو  شــه ڕێكه  به رامبــه ر 

گه لــی كــوردو تــه واوی هێــزی دیموكراســی، 

لــه   مرۆڤایه تییــه .  بــه   به رامبــه ر  به ڵكــو 

خه ڵكــی  ڕاوه ســتانه وه ی  هه مانكاتــدا 

لــه وێ  شــه ڕه وانانه ی  ئــه و  و  عه فریــن 

زۆر  كارێكــی  منــه وه   بــه الی  ده جه نگــن 

لێبگیرێــت.  ڕێــزی  ده بێــت  پیــرۆزه و 

ــا  ــركا ری توركی ــتی و داگی ــی فاشیس ده وڵه ت

شــه ڕی قڕكــردن ئه نجــام ده دات له ســه ر 

ــن  ــه ر عه فری ــا به رامب ــه ك ته نه ــوردان، ن ك

ــه واوی  ــه  ت ــه ر ب ــو به رامب ــاوا، به ڵك و رۆژئ

هێــزی  لــه دژی  توركیــا  كــورد.  گه لــی 

چه كــداری ناوه ســتێته وه ، به ڵكــو لــه دژی 

گــه ل ده وه ســتێت بــۆ ئــه وه ی وا له خه ڵــك 

بــكات ئــه رزو ماڵیــان به جــێ بێڵــن و تــرس 

ــدا،  ــی خه ڵك ــاو دڵ ــن له ن ــدن بچێن و تۆقان

هه ربۆیــه  ده بینیــن زۆربــه ی ئــه و كه ســانه ی 

ده یانكــوژن ژن و منــداڵ و پیــرن. 

ده بینیــن  ئه ردۆگانــدا  له گوتاره كــه ی 

چونكــه   ده كات،  كوشــتن  باســی  ته نهــا 

ئه و شه ڕه ی دژ به  عه فرین 
ده كرێت، شه ڕێك نییه  
به ته نها به رامبه ر خه ڵكی 
عه فرین، به ڵكو  شه ڕێكه  
به رامبه ر به  ته واوی گه لی 
كوردو ته واوی هێزی 
دیموكراسی، به ڵكو به رامبه ر 
به  مرۆڤایه تییه 

“



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 16

به رده وامــی  كوشــتن  بــه   ده یانه وێــت 

بــه  ده ســه اڵتی خۆیــان بــده ن. پێیانوایــه  

و  هونه رمه نــدان  و  مــه ال  پێویســته  

خوێنــدكاران و نووســه ران و رۆشــنبیران 

و هه مــوو چیــن و توێژه كانــی كۆمه ڵگــه  

بچنــه  به ره كانــی شــه ڕو خزمــه ت بكــه ن 

بــه و شــێوه یه  ده یه وێــت مــۆراڵ بده نــه  

ســه ربازو چه ته كانــی داعــش و نوســره و 

ئه لقاعیــده،  ئــه وه ش ته نهــا له به رئــه وه ی 

ــه وه .  ــر ده ســه اڵتی خۆی ــه  ژێ ــن بخات عه فری

هه روه كــو وتــت ده یه وێــت كۆمه ڵكــوژی 

جێبه جــێ  عه فرینــدا  خه ڵكــی  به ســه ر 

نێوده وڵه تیــش  ئاســتی  له ســه ر  بــكات، 

بڕیــاردرا بــۆ تــه واوی ســوریا كــه  شــه ڕ 

ڕابگیرێــت، ســوریا ڕه زامه نــدی ده ربڕیــوه ، 

بــه اڵم توركیــا ده ڵــی له شــه ڕ بــه رده وام 

ــه   ــه و واڵت ــه  ئ ــه له كه ش ئه وه ی ــم، مه س ده ب

بــه  گــه ل و مــرۆڤ  داگیركارانــه  كــورد 

ــی  ــه  چــی به ســه ر گه ل ــه ن، وات ته ماشــا ناك

ــه اڵم  ــاییه ، ب ــه وه  ئاس ــت به الیان ــورددا بێ ك

گــه ر هه مــان كاره ســات بــه  ســه ر هاواڵتیانی 

خۆیانــدا بێــت ده یكه نــه  هــه اڵ له ســه ری 

ــه   ــه ن، كه وات ــرۆڤ ده ك ــی م ــی ماف و باس

له هه ڵوێســتیاندا  دووڕوویــی  ئــه وان 

به رچــاوی  بــه   ده وڵه تــان  هه یــه . 

شــه ڕ  ده كــه ن  له توركیــا  داوا  جیهانــه وه  

ڕابگه یه نێــت،  ئاگربه ســت  و  ڕابگرێــت 

بــه اڵم بــه  پراكتیكــی ئــه و كاره  نابینــن، 

ده توانــن  نێونه ته وه یــی  ده وڵه تانــی  خــۆ 

لــه دژی توركیــا بڕیــار وه ربگــرن، بــه اڵم 

ده یانه وێــت  به ڵكــو  نییــه ،  مه به ســتیان 

عه فریــن بكه وێتــه  ژێــر ده ســتی ســوریا 

یه په گــه   ده زانیــن  وه كــو  توركیــا.  یــان 

كــردووه و  شــه ڕی  داعــش  لــه دژی 

ڕزگاركــردووه ،   تاریكــی  لــه   مرۆڤایه تــی 

شــه ڕه ی  ئــه و  مرۆڤایه تــی  له بــه ر  واتــه  

له گــه ڵ داعشــدا ئه نجامــدا، بــه اڵم ده بینیــن 

ئه مــڕۆ تــورك لــه دژی یه په گــه  و گه لــی 

كــورد كۆمه ڵكــوژی ده كات و داگیــركاری 

ده كات له نــاو عه فرینــدا كه ســیش ده نــگ 

نــاكات، ئــه وه ش مانــای ئه وه یــه  ده خــوازن 

ــه  و  ــه  یه په گ ــۆی ل ــه ی خ ــا تۆڵ ــه  توركی ك

ــه وه ، چونكــه   ــورد بكات ــی ك ــه ژه  و گه ل یه پ

پێكه وه یــه .  سیاســه تیان  داعــش  توركیــاو 

یه كێتــی  مه به ســتیانه   یه پــه ژه   یه په گــه و 

ــازادی و  ــی و ئ ــزن، دیموكرات ــوریا بپارێ س

ــه ردا  ــه اڵم له به رامب ــزن، ب ــی بپارێ مرۆڤایه ت

توركیــا لێیانــده دات. 

ئــه و  ده ڵێــن  هه یــه   *گوته یــه ك 
هێرشــه ی توركیــا شــه ڕێكه  له به رامبــه ر 
ــه ی  ــوو جێگ ــك ب ــه  خه ری ــتمێك ك سیس
خــۆی بگرێــت و جێگیربێت، سیســتمێكی 
ئــازادو دیموكــرات. هه روه هــا گه لێــك 
نێوده وڵه تیــش  و  هه رێمــی  هێــزی 
هه بێــت  سیســتمه   ئــه و  ناخــوازن 
هه ڵبــژاردووه   بێده نگیــان  هه ربۆیــه  
توركیــا؟ هێرشــه ی  ئــه و   له به رامبــه ر 

باســی  كاتێــك  بایــك:  جه میــل 
 دیموكراتــی و ئــازادی و ئاشــتی ده كــه ن 

و  مــرۆڤ  به مافــی  ده ده نــه وه   گرێــی  و 

مرۆڤایه تییــه وه، ئــه وا كه واتــه  درۆیه كــی 

عه فریــن  لــه   چونكــه   ده كــه ن،  گــه وره  

و  یه كســانی  و  ئاشــتی  و  دیموكراســی 

پێكــه وه  ژیــان هه بــوو. له كاتێكــدا شــه ڕ 

له تــه واوی ســوریادا نه وه ســتا، له عه فریــن 

كــورددا  گه لــی  له گــه ڵ  نه بــوو،  شــه ڕ 

چه ندیــن نه تــه وه وی جیــاواز بــه  ئاینــی 

هه ڵبــژارد  ژیانیاكردنیــان  جیــاوازه وه  

ده زانین توركیا چه كی ناتۆ 
به كارده هێنێت، وه كو چه كی 
واڵتانی ئه ڵمانیا و ئینگلیز 
و سویسرا، ده ڵێن چه كی 

توركیا خۆیه تی، به اڵم 
ئه وه  ڕاست نییه ، چونكه  

هه موومان ده زانین توركیا 
ئه ندامی ناتۆیه  و چه كی 

ده وڵه تانی ناتۆ له دژی گه لی 
كورد به كاردێنێت
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و  ســریان  عــه ره ب و  وه كــو  له عه فریــن 

ئه رمه نــی و ســوننی و عه لــه وی و ئێــزدی. 

ــان ویســتیان خۆیــان ڕزگار  ئه مانــه  هه مووی

ــه وێ  ــن، چونكــه  ل ــه  عه فری بكــه ن و چوون

عه فریــن  خه ڵكــی  له گــه ڵ  ده یانتوانــی 

ــدا  ــی له كاتێك ــا بۆچ ــن . ئای ــتی بژی ــه  ئاش ب

هێــرش كرایــه  ســه ر ئــه و شــاره  كــه س 

مه به ســتیانه   كه واتــه   نه كــرد،  ده نگــی 

ئاشــتی و یه كســانی و دیموكراســی نه بێــت 

و نایه نــه وێ یه كێتــی ســوریا بپارێــزن و 

خه ڵكه كــه ی بــه  برایه تــی بژیــن، به ڵكــو 

لــه دژی ئــه وه ن.

*وه ك ده بینیــن به رخۆدانێكــی مــه زن 
هه یــه  لــه و شــاره دا، چونكــه  توركیــا 
چــه ك  و  ســه ربازی  هێــزی  به هه مــوو 
ڕاگه یاندنه كانییــه وه   ته كنه لۆژیــاو  و 
ئــه و  لــه دژی  به رفراوانــی  هێرشــێكی 
شــاره  به رپــا كردبــوو، بــه ڕای ئێــوه  ئــه و 
ســه رچاوه كه ی  گه وره یــه   به رخۆدانــه  

له كوێــوه  ڕێچكــه ی گرتــووه ؟
ــا  ــن توركی ــو ده زانی ــك: وه ك ــل بای جه می
وه كــو  به كارده هێنێــت،  ناتــۆ  چه كــی 

ئینگلیــز  و  ئه ڵمانیــا  واڵتانــی  چه كــی 

توركیــا  چه كــی  ده ڵێــن  سویســرا،  و 

نییــه ،  ڕاســت  ئــه وه   بــه اڵم  خۆیه تــی، 

توركیــا  ده زانیــن  هه موومــان  چونكــه  

ده وڵه تانــی  چه كــی  و  ناتۆیــه   ئه ندامــی 

ناتــۆ لــه دژی گه لــی كــورد به كاردێنێــت. 

توركیــا  نابێــت  ناتــۆ  یاســای  به پێــی 

چه كــی ناتــۆ لــه  عه فریــن به كاربێنێــت، 

بــه اڵم وه ك ده بینیــن كــه س له به رامبــه ر 

ــه وه ش  ــان ئ ــاكات، بێگوم ــگ ن ــه وه دا ده ن ئ

به هــاوكاری  توركیــا  ئه وه یــه   له بــه ر 

ئــه و واڵتانــی ناتــۆ هێرشــەكانی ئه نجــام 

ده دات. كه واتــه  ته نهــا توركیــا به رپــرس 

ــۆش  ــی نات ــه و شــه ڕه  ، به ڵكــو واڵتان ــه ل نیی

شــه ڕڤانانی  به رامبــه ردا  لــه   به رپرســن. 

شــه ڕ  ئاســایی  چه كــی  بــه   عه فریــن 

ــك  ــی تان ــزی تورك ــدا هێ ــه ن، له كاتێك ده ك

و تــۆپ و فڕۆكــه   به كاردێنــن، ته نانــه ت 

له گــه ڵ  به كاردێنــن .  كیمیایــی  چه كــی 

ئــه وه دا خه ڵكــی عه فریــن و )یه په گــه(  و 

ــن،  ــه زن ده نوێن ــی م ــه ژه(  قاره مانییه ك )یه پ

فه لســه فه  له پێنــاو  هه یــه ،  ئیراده یــان 

 و فیكــری خۆیــان ده جه نگــن. به ئاشــكرا 

ده ڵێــن كــه  ئــه وان له پێنــاو فه لســه فه  و 

فیكــر و ڕێگــه ی ســه رۆك ئاپــۆ ده جه نگــن. 

ئەگــه ر مرۆڤــه كان لــه ڕووی فه لســه فی و 

ئیدۆلۆژییــه وه  خۆیــان پڕچــه ك بكــه ن و 

خۆیــان  هه روه هــا  هه بێــت،  ئیراده یــان 

ــه ركه وتنی  ــن س ــه وا ده توان ــه وه ، ئ ڕێكبخه ن

ــن  ــی عه فری ــن. گه ل ــت بهێن ــه زن به ده س م

ده جه نگــن لــه  پێنــاو كه رامــه ت و ناســنامه  

شــه ڕه كه یان  كه واتــه   خۆیــان  مافــی  و 

واڵتێكــی  نه چــووه   و  حه قــه   شــه ڕێكی 

دیكــه  داگیــر بــكات، به ڵكــو پارێــزگاری 

گه لــی  و  كه رامــه ت  و  نــرخ  و  له خــاك 

جەمیل بایک و سەالح خدر -قەندیل-
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ئه وه یــه   له بــه ر  هــه ر  ده كات.  خــۆی 

ــه   ــن توانیویان ــی عه فری ــه ڕڤانان و خه ڵك ش

به رخۆدانێكــی مــه زن لــه دژی ده ســه اڵتی 

ئه نجــام  فاشیســت  داگیــركاری  توركــی 

بــده ن. 

دیكــه ی  له پارچه كانــی  ئێســتادا  *لــه  
كوردســتان واتــه  كوردانــی باشــور و 
باكــور و ڕۆژهــه اڵت، هه روه هــا كوردانــی 
به رچــاو  پشــتیوانییه كی  تاراوگــه  
ده بینیــن  زۆر  خۆپیشــاندانی  یاخــود 
و  توركیــا  هێرشــه كانی  له به رامبــه ر 
پشــتیوانیكردنی عه فریــن، بــۆ نموونــه  
ــتان  ــووری كوردس ــانده رانی باش خۆپیش
نــه ك  ده یانه وێــت  ئــه وان  پێیانوایــه 
بكــه ن،  عه فریــن  پشــتگیری  ته نهــا 
پارێــزگاری  ده یانه وێــت  به ڵكــو 
ئێــوه   بــه ڕای  بكــه ن.  له خۆشــیان 
ئــه م هێرشــانه ی بــۆ ســه ر عه فریــن 

ــۆ  ــه  ب ــی هه ی ــدە مه ترس ــت چه ن ده كرێ
كوردســتان؟ دیكــه ی  به شــه كانی 

كوردانــی  بــۆ  ســاوم  بایــك:  جه میــل 
ڕاســته ،  قســه یه   ئــه و  هه یــه .  باشــوور 

چونكــه  عه فریــن ته نهــا بــۆ خــۆی شــه ڕ 

نــاكات، به ڵكــو بــۆ تــه واوی كوردایه تــی 

ده جه نگێــت، بــۆ ئــازادی و دیموكراســی 

نرخــی  و  كۆمه اڵیه تــی  عه داله تــی  و 

كوردانــی  ده جه نگێــت.  مرۆڤایه تــی 

تێگه یشــتوون  لــه وه   بــاش  باشــوور 

له به رئــه وه ی  سیاســییه ،  مه ســه له كه  

ــن چ  ــردووه  و ده زان ــه روه رده  ك ــان پ خۆی

شــتێك لــه  به رژه وه نــدی كــورده  و چــی 

لــه دژی به رژه وه نــدی كــورده . بــۆ نموونــه  

تاوه كــو  ســه دامه وه   له ســه رده می  هــه ر 

هاتنــی داعــش و داگیركردنــی چه ندیــن 

ڕه قــه   لــه   دواتــر  كوردســتان،  ناوچــه ی 

توركیــا  دواتریــش  پێشــكه وت،  ئــازادی 

هێرشــی كــرده  ســه ر عه فریــن، ده زانیــن 

و  بچووكــه   ناوچه یه كــی  عه فریــن 

ئیمكانیاتــی كه مــه ، بــه اڵم به رخۆدانێكــی 

دیرۆكــی بینــرا، گه لــی باشــووریش هه مــوو 

له به رئــه وه   بینــووه .  ئه زموونانــه ی  ئــه م 

ده زانێــت كــه  به ره وپێشــبردنی فه لســه فه ی 

ئایدۆلــۆژی بــۆ گه لــی كــورد پێویســته ، 

چونكــه  ئــه وه  به زیندوویــی ده یهێڵێتــه وه  

ئه گــه ر  ده پارێزێــت.  كــورد  گه لــی  و 

عه فریــن زیانــی پێبــگات ده زانــن كــه  زیــان 

ده گات  ئه وانیــش  ده ســتكه وته كانی  بــه  

ده بینــن،  توركیــا  ڕاســته قینه ی  ڕووی  و 

له ســه ركرده   هه ندێــک  پێشــتر  چونكــه  

ــه   ــان ل ــوور وای ــوردی باش ــییه كانی ك سیاس

دۆســتیانه ،  توركیــا  گه یانــدووه    خه ڵــك 

ــه ندنه وه و  ــدۆم و س ــه دوای ڕیفران ــه اڵم ل ب

كه ركــوك  به ســه راگرتنه وه ی  ده ســت 

ده ركــه وت   بۆیــان  عێراقــه وه   له الیــه ن 

گەریالکانی پەکەکە لەکاتی ئۆپەراسیۆندا
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له پشــتی ئــه وه وه  واڵتــی توركیــا هه یــه . 

توركیــا ده خــوازێ كــورد الواز بــكات و 

ــه   ــه نێته وه ، چونك ــێ بس ــتكه وته كانی ل ده س

ئه ردۆغــان پێیوایــه  لــه  باشــوور خه تایه كیــان 

كــردووه ، بــه اڵم نایانــه وێ له ڕۆژئــاوا ئــه وه  

كوردانــی  كه واتــه   بكه نــه وه .  دووبــاره  

كــه   ده ركــه وت  بــۆ  ئه وه یــان  باشــوور 

توركیایــه . ئــه وان  ســه ره كی  دوژمنــی 

له هه ولێــر  ده زانیــن  *وه ك 
قونســوڵخانه ی توركیــا هه یــه و باڵیــۆزی 
ســه رده می  والییه كــی  وه كــو  توركیــا 
لــه   پیشــانده دات  خــۆی  عوســمانی 
نموونــه   بــۆ  ڕه فتاره كانیــدا،  قســه و 
به یاننامه یــه ك  له په رله مانــه وه  
هێرشــه كانی  لــه دژی  ده رچــوو 
كه چــی  عه فریــن،  ســه ر  بــۆ  توركیــا 
قونســوڵی توركیــا ده چێتــه  پارله مــان 
له الیه كــی  لێــده كات.  هه ڕه شــه یان  و 
ده زگاو  چه ندیــن  ده زانیــن  دیكــه وه  
لــه   توركیــا  ئیســتیخباراتی  بــاره گای 
مه ترســی  پێتوایــه   هه یــه ،  باشــوور 
ــه و هه ڕشــه كانی  ــه و باره گایان ــی ئ بوون
قونســوڵی توركیــا چه نــده  بــۆ ســه ر 

باشــوور؟
جه میــل بایــك: ئــه وه  ڕاســته،  پێموایــه  
باشــووری  جیــاواز  ئالیاتــی  بــه   توركیــا 

ــه ربازیی  ــه ڕووی س ــه م ل ــردووه  ه ــر ك داگی

وسیاســییه وه  هــه م لــه ڕووی ئابــووری و 

كولتوورییه وه، واته  باشــووری خســتۆته  ژێر 

ــورد  ــی ك ــته  گه ل ــۆی. پێویس ــی خ كۆنتڕۆڵ

ــه ی  ــن بنك ــن. چه ندی ــه وه  ببین ــوور ئ له باش

ســه بازی توركیــا لــه  باشــوور هه یــه ، بــه اڵم 

كــه س نازانێــت بــه  بڕیــاری كــێ توانیویانــه  

ئــه و كارانــه  جێبه جــێ بكــه ن. پێویســته  

ــه وه ی  ــه ت پرســیار بــكات ســه باره ت ب میلل

لــه ڕووی  داوه .  ئــه وان  بــه   ڕێــی  كــێ 

ــی  ــه ر بازاڕه كان ــتی به س ــه وه  ده س ئابووریش

و  مــه ك  و  شــت  گرتــووه و  باشــووردا 

ــه دا ســاغ  ــه و بازاڕان ــی خــۆی ل به رهه مه كان

ده كاتــه وه . ئــه و به رهه مانــه ی خراپــن و 

هیــچ واڵتێــك لێیانــی وه رناگــرێ، ده هێنرێته  

ــه وه و  ــاغ ده كرێت ــدا س ــوورو له بازاره كان باش

بــه  ملیاره هــا دۆالر قازانــج ده كات. بــه ڕای 

مــن توركیــا ئابــووری خــۆی له ســه ر شــانی 

باشــوور  گــه ر  ده بووژێنێتــه وه ،  باشــوور 

ئابوورییــه وه   لــه ڕووی  توركیــا  نه بــێ 

باشــوور  كوردانــی  پێویســته   ده كه وێــت. 

هێنانــی  و  به كڕیــن  بكــه ن  بــه وه   درك 

ــووری  ــه ن ئاب ــه كان واده ك ــه  توركیی به رهه م

ئه ویــش  و  به هێزبێــت  واڵتــه   ئــه و 

ســه ر  ده كاتــه   هێــرش  له به رامبــه ردا 

كــورد. لــه ڕووی ڕاگه یاندیشــه وه  توركیــا 

وایكــردووه  زۆرتریــن فیلمه كانــی له ســه ر 

شاشــه كانی باشــووری كوردســتان نمایــش 

ــوورو  ــه  كو لت ــی ب ــی خه ڵك ــت و زیهن بكرێ

كــردووه ،  ســه رقاڵ  خۆیــه وه   فیكــری 

مه به ســته و  بــه   بێگومــان  ئه ویــش 

مه به ســتیش لێــی كوشــتن و له ناوبردنــی 

كورده وارییــه .  كولتــووری 

ســه باره ت بــه  قونســڵخانه ی توركیــا لــه  

ــه   ــه وه  ده زگای میت ــن ئ ــه ڕای م ــر ب هه ولێ

كاری ئیســتیخباراتی خــۆی جێبه جــێ ده كات 

نــاكات،  قونســوڵی  كاری  ئــه و  لــه وێ. 

ده كات.  ئیســتیخباراتی  كاری  به ڵكــو 

خۆیــان  ڕێگه یــه وه   لــه و  ده یانه وێــت 

له به رئــه وه   له ناوچه كــه دا،  ڕیكبخه نــه وه  

ئــه و  له به رامبــه ر  خه ڵكــه   ئه ركــی 

كارانــه دا بوه ســتنه وه و ڕێــی لێبگــرن، بنكــه  

به ڕای من توركیا ئابووری 
خۆی له سه ر شانی باشوور 
ده بووژێنێته وه ، گه ر باشوور 
نه بێ توركیا له ڕووی 
ئابوورییه وه  ده كه وێت

“
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ســه ربازییه كانی توركیــا  ده ركــه ن ئه ویــش 

بــه  كۆكردنــه وه ی ئیمــزاو دواتــر بیده نــه  

ــه وه   ــه الی خۆی ــش ل ــان و په رله مانی په رله م

ــاره كانیان  ــا فش ــه ن، هه روه ه ــار ده ربك بڕی

له ســه ر حكومه تــی هه رێــم و حكومه تــی 

ــاره كان  ــو بڕی ــه وه  تاوه ك ــه زی چڕبكه ن مه رك

له ســه ر ئــه رزی واقــع جێبه جــێ بكــه ن، 

چونكــه  توركیــا نایــه وێ به هیــچ شــێوه یه ك 

له باشــوور  دیموكراســی  و  ئــازادی 

هه بێــت.   ئارامــی  و  پیشــبكه وێت 

*وه ك ده زانیــن لــه  باشــوور چه ندیــن 
بــه اڵم  هه یــه ،  سیاســی  پارتــی 
خۆپیشــاندان و به ره نگابوونــه وه كان لــه  
ــه كانی  ــاو هێرش ــركاری توركی دژی داگی
بــۆ ســه ر عه فریــن زیاتــر لــه  الیــه ن 
ــیاری  ــت پرس ــرێ، ده مه وێ ــه وه  ده ك گه ل
پارتــه   هه ڵوێســتی  بكــه م  ئــه وه  
حكومه تــی  و  باشــوور  سیاســییه كانی 

ده بینــن؟ چــۆن  هه رێــم 
هه ڵوێســتی  به گشــتی  بایــك:  جه میــل 
پارتــه  سیاســییه كان و حكومه تــی هه رێمیــش 

په یــڕه وی  سیاســه ته ی  ئــه و  نیــن،  بــاش 

ــه وه   ــاوی به خۆی ــه ن پێشــكه وتنی به رچ ده ك

نه بینیــوه  لــه ڕووی ئابــووری و كولتــوری 

سیاســییه وه ،  و  ســه ربازی  و  ئابــووری  و 

پارتــی  بــه   خزمه تــی  ته نهــا  به ڵكــو 

ــی  ــوور. كوردان ــی باش ــه ك گه ل ــردووه  ن ك

هه ربۆیــه   بینــی  ئه مانه یــان  باشــوور 

پارتــی  بــه   به رامبــه ر  خۆیــان  مه قیفــی 

ــه و سیاســه ته ی  ــان ئ پێشــخت، چونكــه  بینی

ــه ل  ــی گ ــه ن خزمه ت ــڕه وی ده ك ــه وان په ی ئ

نــاكات، به ڵكــو خزمه تــی داگیركــه ر ده كات 

لــه   ڕاوه ســتاونه ته وه .  لــه دژی  هه ربۆیــه  

له باشــوور  سیاســه ته ی  ئــه و  ئێســتادا 

گه لیــش  جیایــه و  ده كــرێ  په یــڕه و 

ناڕازییــه و  سیاســه ته   لــه و  گــه ل  جیایــه . 

لێــده كات  داوایــان  ده وه ســتێته وه و  دژی 

بكــه ن،  سیاســه تیاندا  لــه   گۆڕانــكاری 

و  نه ته وه یــی  یه كێتــی  شــێوه یه ش  بــه و 

پێشــده كه وێ. دیموكراســی 

ئــازاردا  5ی  لــه   ده زانیــن  *وه ك 
كوردانــی  ڕاپه ڕینــی  ســاڵیادی 
گــه وره   وه رچه رخانێكــی  باشــووره و 
بــۆ  ده ســتكه وتی  چه ندیــن  و  بــوو 
گه لــی كــورد ده ســته به ر كــرد، بــه اڵم 
الی  نائومێدییه كیشــی  له هه مانكاتــدا 
كــردووه ،  دروســت  باشــوور  خه ڵكــی 
باره یــه وه ؟ لــه و  ده ڵیــن  چــی  ئێــوه  
ســاڵیادی  پیرۆزبایــی  بایــك:  جه میــل 
ڕاپه ریــن ده كــه م لــه  كوردانــی باشــوور، 

و  نــه ورۆز  گه لــی  ئێمــه   گه لــی 

پاریــزگاری  پێویســته   ڕاپه ڕینــه .  گه لــی 

بــكات.  خــۆی  له ده ســته كه وته كانی 

ئه وكاتــه ی ڕاپه ڕیــن له باشــوور له ڕانیــه وه  

داگیركــه ر  توانیــان  پێكــردو  ده ســتی 

و  وه ده رنێــن  كوردســتان  له باشــووری 

پارێــزگاری  و  دابمه زرێنــن  حكومه تێــك 

بكــه ن،  خۆیــان  ناســنامه ی  و  له نــرخ 

دیكــه ی  پارچه كانــی  له ســه ر  كاریگه یــی 

ــۆی  ــووه  ه ــن ب ــا. ڕاپه ڕی ــتانیش دان كوردس

ئــه وه ی ڕاســتی نه ورۆزمــان نیشــان بــدات، 

چونكــه  گه لــی كــورد هــه ر لــه  مێــژه وه  

پارێــزگاری  توانیویه تــی  به ڕاپه ڕیــن 

ــكات  ــی ب ــكات و داوای مافه كان ــۆی ب له خ

ئــه و  ســه ربه خۆ.  نه ته وه یه كــی  وه ك 

به رامبــه ر  كــرا  له باشــوور  ڕاپه ڕینــه ی 

بــه  ڕژێمــی ســه دام ته مســیلی دیرۆكــی 

گه لــی كــوردی كــرد. ئه مــڕۆ له عه فریــن 

عەفرین بۆ تەواوى 
کوردستان بەرخۆدانێکى 

مێژووییە، کوردانى 
ڕۆژهەاڵت چۆن ئەزموونیان 

لە باشوور وەرگرتووە 
بەهەمانشێوە دەیانەوێت 

ئەزموون لەعەفرینیش 
وەربگرن، هەربۆیە دەبینین 

چەندین خۆپیشاندانى 
گەورە بەڕێوەدەچێت و 

کوشت و کوشتارێکى زۆر 
هەیەو بەسەدان کەسیان 

خستۆتە زیندانەکانەوە
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ڕاپه ڕینــه   بــه و  به رده وامــی  ده بینیــن 

ده درێ، كوردانــی باشــووریش ڕووی خۆیان 

پێویســته   له به رئــه وه   ده بیننــه وه .  لــه وێ 

و  به ڕاپه ڕینه كانیــان  بــده ن  به رده وامــی 

بــۆ  ئه ویــش  بكه نــه وه   زینــدوو  خۆیــان 

به تایبه تــی  ده ســته كه وته كانیان  پاراســتنی 

ــی  ــوك. گه ل ــاری كه رك ــه وه ی ش یه كالیكردن

خــۆی  تایبه مه نــدی  هه میشــه   كــورد 

هه یــه و گه لێكــه  زوڵــم قبــوڵ نــاكات و 

مافه كانــی.  له پێنــاو  ده جه نگــێ 

پەیوەنــدى  ســەر  بگەڕێینــەوە  *گــەر 
تورکیــاو عێــراق وەک تــۆش ئامــاژەت 
ــەر  ــە س ــار بخرێت ــتە فش ــرد پێویس پێک
حکومەتــى ناوەنــد لــە عێــراق. لەمــاوەى 
ئۆغلــۆ  چــاوش  مەولــود  ڕابــردوودا 
ســەردانى  تورکیــا  دەرەوەى  وەزیــرى 
ــر ڕایگەیانــد ئێمــە  عێراقــى کــردو دوات
گفتوگۆمانکــردووە  عێــراق  لەگــەڵ 
ــر  ــن. دوات ــەڕ بکەی ــە ش ــە پەکەک دژ ب
بــە  لەکۆنفڕانســى کوێــت ســەبارەت 
عێــراق  باشــوورى  ئاوەدانکردنــەوەى 
لــەوێ تورکیــا بڕیاریــدا پێنــج بۆ شــەش 
ملیــار دۆالر بداتــە عێــراق وەک هاوکارى 
و هــەر لەهەمانکاتــدا وتیــان هــاوکارى 
ئێمــە بــۆ تورکیــاو عێــراق ســەبارەت بــە 
شــەڕ لەگــەڵ پەکەکــە گرنگــە. لــە دواى 
ــاکار ســەرفەرماندەى  ــەوە خولوســى ئ ئ
بــۆ  عێــراق  چــووە  تورکیــا  ســوپاى 
دووبــارە گفتوگۆکــردن لەســەر چۆنێتــى 
شــەڕەى  ئــەو  کردنــى  کــردارى  بــە 
مەبەســتیانە لــەدژى پەکەکــە ئەنجامــى 
بــدەن و عێراقیــش دەیەوێــت کۆمەڵێک 
بوونــى  بــە پرســى  بڕیــار ســەبارەت 
لــە عێــراق دەربــکات،  بیانــى  هێــزى 

ــەوزەرێ؟ ــى دەگ ــوە چ ــەڕاى ئێ ب
ڕوونــە  بابەتەکــە  بایــک:  جەمیــل 
کــورد  بزووتنــەوەى  لەســەر  دەیانەوێــت 

ــى  ــە بەتایبەت ــەر پەکەک ــتى و لەس ــە گش ب

ڕابوه ســتن و بــازاڕە دەکــەن، لــە ئەنجامــى 

کەرکــوک  مەســەلەى  بازاڕکردنــەدا  ئــەو 

دەرکــەوت. واتــە تورکیــا دەیەوێــت بــە 

عێــراق بڵێــت کــە ئێمــە پێکــەوە دەتوانیــن 

لــەدژى کــورد ڕابوەســتین، چونکــە کورد بۆ 

ــە، هەروەهــا  ــان مەترســی هەی هەردووالم

پەکەکــە  لــەدژى  پێکــەوە  دەتوانیــن 

ناهێڵێــت  پەکەکــە  چونکــە  ڕابوەســتین، 

ئێمــە کــورد لەناوبەریــن و بەرنامەکانــى 

ــە ڕازى  ــوە بەم ــەر ئێ ــدەدا. ئەگ ــە تێک ئێم

ــۆ  ــن. ب ــان بی ــن ئێمــە هاوکارت ــن دەتوانی ب

ــى  ــەر خاک ــتى بەس ــراق دەس ــدا عێ لەکاتێک

ــرد؟  ــەس دەنگــى نەک ــرت ک کوردســتاندا گ

چونکــە ئــەو داگیرکارییەى عێــراق کردى بۆ 

ســەر خاکــى کوردســتان بــە تەنهــا بەهێــزى 

ــا  ــاوکارى تورکی ــو بەه ــوو، بەڵک ــۆى نەب خ

بــوو ئــەوەش لەســەر ئــەو بنەمایــەى گــەر 

ــوردو  ــت دژ بەک ــە بکەی ــاوکارى ئێم ــۆ ه ت

دەکەیــن  هاوکاریــت  ئێمــەش  پەکەکــە، 

لــەدژى کوردانــى باشــوور. ســەردانى چاوش 

ئۆغلــۆو خولوســى ئــاکار بۆ ئەو مەبەســتەیە 

تێکبشــکێنن،  باشــوور  کوردانــى  کــە 

هەربۆیــە توركیــا ئاماده یــه  پــارە بداتــه  

عێــراق بــه  مه به ســتی ئاوەدانکردنــەوەى 

باشــوورى عێــراق و لەناوبردنــى کــورد، 

ــاوکارى  ــت ه ــش دەبێ ــەردا عێراقی لەبەرامب

بــکات بــۆ ئــەوەى ئۆپراســیۆن بکــەن لەدژى 

ــۆ  ــەر ئاپ ــەى ڕاب ــە. ئەوکات ــورد و پەکەک ک

کۆندەنگییەکــى  )قومفــوڵ(  بــوو  لەشــام 

نێونەتەوەییــان دروســتکرد بــۆ کارکــردن 

لەشــام  ئاپــۆ  ڕابــەر  ئــەوەى  لەســەر 

دەســتگیربکەن و پەکەکــەو بزووتنــەوەى 

کــورد لەناوببــەن، لەبەرامبــەردا هەنــدێ 

ــان  ــدى خۆی ــەر بەرژەوەن ــە لەب ــەو واڵتان ل

بــەاڵم  کــرد،  جێگیــر  کۆدەنگییەکیــان 

وەک دەزانیــن ئەنجامــى نەبــوو، چونکــە 

ئــەوان وایاندەزانــى بــە دەســتگیرکردنى 

ئاپــۆ پەکەکــە تێکدەشــکێت، بــەاڵم بــە 

پێچەوانــەوە لەجاران زیاتر گەشــەى ســەندو 

ــەر  ــر خــۆى دەرخســت. هــەر لەب زیندووت

ــا دەیەوێــت جارێکــى دیکــە  ــە تورکی ئەوەی

ئــەو کۆدەنگییــە جیهانییــە زیندووبکاتــەوەو 

هێرشــێکى سەرتاســەرى دروســت بکــەن 

بــۆ ســەر عەفریــن و باکــوردو ڕۆژئــاواو 

ــت:  ــکرا دەڵێ ــە ئاش ــان ب ــوور. ئەردۆغ باش

دەســت  عەفرینــەوە  لــە  دەمانەوێــت 

پێبکەیــن و لەقەندیــل کۆتایــى پــێ بهێنیــن. 

بــۆ بەدەســتهێنانى ئامانجەکانیشــى پێویســتە 

ــەوەو  ــى زیندووبکات ــى( نێونەتەوەی )قومفوڵ

بەتایبــەت لەســەر عێــراق کاردەکات.

*ئایــا عێــراق لەڕەوشــێکى وەهادایــە 
بکەوێتــە ژێــر کاریگەریــى سیاســەتى 

تورکیــاوە؟
ــى  ــر کاریگەری ــە ژێ جەمیــل بایــک: کەوتن
یاخــود نــا ئەوە مەســەلەیەکى جیایــە، بەاڵم 

ئامانجــى تورکیــا ئەوەیــە. واتــە دەیەوێــت 

لــە بێهێــزى عێراق ســوود وەرگــرێ و ئامانج 

و بەرژەوەندییەکانــى خــۆى پــێ دەســتەبەر 

ــراق ناکەوێتــە ژێــر  بــکات. بــەڕاى مــن عێ

تورکیــا  چونکــە  تورکیــاوە،  کاریگەریــى 

دەیەوێــت دەســەاڵتى عوســمانى و مســاکن 

جارێکــى  دەیوێــت  پێشــبخات،  میللــى 

دیکــە ئــەو خاکــە بەدەســتبخاتەوە کــە بــە 

وتــەى خۆیــان خاكــی ئەوانــە، بــۆ نموونــە 

خاکــى  عه فریــن  و  کەرکــوک  پێیانوایــە 
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تورکیــا  قونســوڵى  هەربۆیــە  تورکیایــه ، 

ــە کاردەکات  ــەو ئامانجان ــۆ ئ ــر ب ــە هەولێ ل

ئەویــش بــە پێشخســتنى هێــزى ســەربازى و 

ئیســتیخباراتى. 

*گــەر بچینــە ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان، 
ڕاســتە گوشــارو فشــارى گــەورە لەســەر 
گــەل هەیــە و کەمتــر دەتوانــن دەنگــى 
خۆیــان بــە جیهان بگەیەنن بــە بەراورد 
بــە کوردســتانى باشــوور، بــەاڵم وەک 
بینیمــان ناڕەزایەتــى و خۆپیشــاندانى 
دەدرێــت  ئەنجــام  لــەوێ  وێنــە  بــێ 
بــۆ پشــتیوانى کــردن لــە عەفریــن و 
بەگژداچوونــەوەى سیاســەتى تورکیــا. 
ڕۆژهەاڵتــى  لــە  کــورد  هەڵوێســتى 

کوردســتان چــۆن دەبینــن؟
جەمیــل بایــک: هەروەکــو خــۆت ئامــاژەت 
ڕۆژهــەاڵت  کوردانــى  هەرچەنــدە  پێــدا 

باشــوورو  کوردانــى  ناتوانــن هاوشــێوەى 

کوردانــى تاراوگــە دەنگــى خۆیــان بگەیەنــن 

و بــە هەمــوو هێــزو توانــاى خۆیانــەوە 

پاڵپشــتى لــە عەفریــن بکــەن، بــەاڵم ســوود 

لــە بچووکتریــن دەرفــەت دەبینــن و دەنگى 

ناڕەزایەتــى بەرزدەکەنــەوە، دڵــى ئــەوان 

لەگــەڵ عەفرینــە. وەک دەبینیــن کۆمەڵێــک 

لــە ڕۆشــنبیران نووســەران و هونەرمەنــدان 

وەســتانەوە،  تورکیــا  داگیــرکارى  دژى 

ــرد  ــتگیر ک ــان دەس ــەر ئاپۆی ــەى ڕێب ئەوکات

لــە ڕۆژهــەاڵت خەڵــک قوربانــى دا چەندین 

ــە ئێســتادا عەفریــن  کــەس شــەهید کــرا. ل

بەرخۆدانێکــى  کوردســتان  تــەواوى  بــۆ 

چــۆن  ڕۆژهــەاڵت  کوردانــى  مێژووییــە، 

وەرگرتــووە  باشــوور  لــە  ئەزموونیــان 

ئەزمــوون  دەیانەوێــت  بەهەمانشــێوە 

هەربۆیــە  وەربگــرن،  لەعەفرینیــش 

دەبینیــن چەندیــن خۆپیشــاندانى گــەورە 

بەڕێوەدەچێــت و کوشــت و کوشــتارێکى 

زۆر هەیــەو بەســەدان کەســیان خســتۆتە 

دەســتى  پێیوایــە  ئێــران  زیندانەکانــەوە. 

دەرەکــى لەپشــت هەمــوو ئەمانەوەیــە، 

لەناوخــۆى  کێشــەکە  لەبنەغــادا  بــەاڵم 

ــتى  ــەر ئاس ــت لەس ــەر دەبێ ــە و ه ئێراندای

ناوخــۆش چارەســەر بکرێــت. 

ــتا  ــەوەى ئێس ــو ئ ــێکى وەک ــە ڕەوش *ل
گفتوگــۆکان  زۆرتــر  تێدایــە  کــوردى 
لەســەر ئەوەیــە کــە ئــەوەى مەســەلەى 
کورد ســەربخات و پێش بخات مەسەلەى 
لەوەوپێــش  نەتەوەییــە،  کۆنگــرەى 
چەندیــن ڕاوێــژى نەتەوەیــى کــراوە لــە 

پارچــە جیاوازەکانــى کوردســتان و بــەم 
ئەنجامــدراو  لەســلێمانى  دواییانــەش 
کەنەکــە  بڕیــارە  دەڵێــن  هەندێــک 
نەتەوەیــى  کۆنگرەیەکــى  ئەمســاڵ 
بەســتنى  بــدات،  ئەنجــام  گشــتى 
ــا  ــود ت ــد زەروورە یاخ ــا چەن ــرە ت کۆنگ
چەندێــک دەتوانێــت ڕێگەیــەک بێــت بــۆ 

پاشــەڕۆژى کــورد؟ دیاریکردنــى 
کۆنگــرەى  بەســتنى  بایــک:  جەمیــل 
زەروورە،  زۆر  کــورد  بــۆ  نەتەوەیــى 

ــترایە  ــر ببەس ــە زۆر زووت ــەت دەبوای تەنان

ناوچــەى  بارودۆخــەى  ئــەو  لەبــەر 

بزووتنــەوەى  و  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــى 

بەســتنى  لەئێســتادا.  تێدایــە  کــوردى 

ــەوا  ــان و ه ــو ن ــى وەک ــرەى نەتەوەی کۆنگ

وایــە بــۆ بــەردەوام بــوون لەژیــان، کوردانى 

ــو  ــژى وەک ــن و توێ ــن چی ــەو چەندی تاراوگ

ــران و نووســەران و  ڕۆشــنبیران و ڕووناکبی

دۆســتانى کــورد دەخــوازن کــە کۆنگرەیەکى 

نەتەوەیــى ببەســترێت. لەبەرامبــەر ئــەوەدا 

بەرژەوەنــدى  سیاســى  پارتــى  هەنــدێ 

خۆیــان لەبەســتنى کۆنگــرەى نەتەوەییــدا 

دێننــەوە،  بەهانــە  لەبەرئــەوە  نابینــن 

دەکەنــە  نەتەوەیــى  مەســەلەى  واتــە 

جەمیل بایک
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خۆیــان.  بەرژەوەندییەکانــى  قوربانــى 

گەلــەوە  لەالیــەن  پێویســتە  لەبەرئــەوە 

ــە سیاســیانە  ــەو پارت ــە ســەر ئ فشــار بخرێت

بــۆ یەکالیــى کردنــەوەى مەوقیفــى خۆیــان 

لەســەر مەســەلەى کۆنگــرەى نەتەوەیــى، 

لەئەنجامــدا یــان قبوڵــى دەکــەن و ئــەوەش 

ــاش دەبێــت، یاخــود لەگــەڵ  کارێکــى زۆرب

کۆنگــرە نابــن و ئەوکاتیــش ئــەو پارتــە 

دەبــن.  بێڕێــز  گەلــدا  لەنــاو  سیاســییانە 

ئەگــەر کۆنگــرەى نەتەوەیــى ببەســترێت 

دەتوانــن  کوردییــەکان  هێــزە  ئــەوکات 

بەرخۆدانــى خۆیــان پێــش بخــەن و لــەدژى 

هەمــوو داگیرکــەران و دوژمنانــى کــورد 

بوەســتنەوە.

ئــازار  8ى  ڕۆژى  لەســەر  *دەمەوێــت 
بكه یــن،  قســه   ژنــان  جیهانــى  رۆژى 
بــه م دواییانــه  دوو هەیئەتــى ژنانــى 
باشــوورو باکــورو ڕۆژهــەاڵت و تەنانــەت 
ــۆ  ــە باشــوورى کوردســتان ب گەنجــان ل
عەفریــن،  چوونــە  کــردن  پشــتیوانى 
ڕۆڵــى ژنــى کــورد لــە پێشــەنگى کردنــى 
ژنانــى رۆژهەاڵتــى ناویــن چــۆن دەبینن 

ــان؟ ــە بۆی ــوە چیی ــى ئێ و پەیام
لــە  مــارس  هەشــتى  بایــک:  جەمیــل 
دەکــەم،  پیــرۆز  بەتایبەتــى  کــورد  ژنــى 

بەڕاســتى لــە ئیســتادا ژنــى کــورد پێشــەنگى 

قوربانیدان و بەرخۆدانن و پیشــەنگى ژنانى 

جیهــان دەکــەن، لەزۆربــەى واڵتانــى جیهــان 

ــن،  ــدا دەجەنگ ــاو ئازادی ــە پێن ــان ل ــە ژن ک

ژنــى کوردیــان کردۆتــە ڕێبــەرو نموونــە بــۆ 

خۆیــان، بــۆ نموونــە لــە ئەمریــکای باشــوور 

ــە  ــس ب ــاکینە جانس ــە س ــن ئێم ــان دەڵی ژن

بــۆ  ئــەوەش  دەبینیــن،  خۆمــان  ڕێبــەى 

میللەتــى کــوردو ژنــى کــورد دەســتکەوتێکى 

مەزنــە. بەڕاســتى ژنــى کــورد تێکۆشــانێکى 

ــى  ــەوەش کاریگەری ــێنێ ئ ــەورە دەنەخش گ

گــەورەى لەســەر ژنانــى جیهــان دانــاوە. 

بــۆ ئــەوەى ژنــى کــورد بــگات بــە ئــازادى 

ــت،  ــاک پێکبێ ــازادى جڤ ــتە ئ ــەواو پێویس ت

ئــازادى و دیموکراتیبــوون بــەو شــێوەیە 

بــە  لەمێــژوودا  ڕاســتە  بەرهــەم.  دێتــە 

کۆیالیەتــى کردنــی ژن ئــازارى زۆری بــه  

ــى  ــە کۆیالیەتیکردن ــاو ب ــدووه ، پی ژن گه یان

بــە  گەیشــتن  بــۆ  بەکارهێنــاوە  ژنــى 

دەســەاڵت و ســتەمى کۆیالیەتــى کردنــى 

بەســەر ژنــدا جێبەجــێ کــردووە. دواتــر 

بــۆى دەرکــەوت ئــازادى ژیــان و کولتــورى 

لــە  خۆیشــی  پیــاو  ئــازادی  ته نانــه ت 

چەنــدێ  دەبــێ.  دەربــاز  ژنــدا  ئــازادی 

ــدەى  ــێ، هێن ــۆى بکۆش ــازادى خ ــۆ ئ ژن ب

و  پیــاو  ئازادبوونــى  دەبێته هــۆى  تــر 

بیەوێــت  کۆمەڵگایــەک  هــەر  کۆمەڵگــە. 

ــى و  ــت و دیموکراس ئــازادى ژیانــى هەبێ

بەدەســتبهێنێت،  کۆمەاڵیەتــى  یەکســانى 

پێویســتە پێــش هەمــوو شــت بیــر لــە 

ئــازادى ژن بکاتــەوە. ژنانیــش بۆخۆیــان 

و  بنێــن  گــەورە  هەنــگاوى  دەبێــت 

هەمیشــە جەخــت لەســەر مافەکانــى خۆیــان 

بکەنــەوە بەتایبەتــى ژنانــى کــورد، چونکــە 

ــە  ــى ل بەرەوپیشــبردنى سیســتمى دیموکرات

ژن  ئــازادى  بــە  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــى 

گۆڕانکاریــى  دەتوانــێ  و  بەرهــەم  دێتــە 

گــەورە دروســت بــکات لەبوارەکانــى هــزرو 

فیکــرو سیاســەت. پێویســتە کۆمەڵگــە و 

پیــاو ڕاســتى خۆیــان لــە ئــازادى ژنانــدا 

ببینــەوە. ژنانــی کۆبانــێ و عەفریــن توانیــان 

ــان دەربخــه ن.  ــۆ جیه ــورد ب ــى ک ڕووى ژن

- هەڤــاڵ جومعــە، ناســراو بــە جەمیــل 

بایــک

- لــه ســاڵى 1951 لــە شــاری ئەلعەزیــز 

لــە باکــوری کوردســتان، لــه دایكبــووه.

لــە   2013 حوزەیرانــی  30ی  لــه   -

كۆنگــرەى نۆیــەم بــه هاوبەشــى بۆتــه 

هاوســەرۆکی کۆمــا جڤاکێن کوردســتان 

)کەجەکــە(.

ســەرۆکایەتی  کۆنســەى  ئەندامــى   -

کۆماجڤاکێــن کوردســتان  )پەکەکــە(

ــکارى  ــى کرێ ــى پارت ــە دامەزرێنەران - ل

کوردســتانە



به همه ن حسێن
ئه ندامی ده سته ی 

سه رۆكایه تی حیزبی 
زه حمه تكێشانی 

كوردستان

هه ركاتێک كورد ویستبێتی هه نگاوێك به ره و پێشه وه  
بچێت، ناحه زان و دوژمنان ئه وه یان پێ قبوڵ نه كراوه 
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ــدۆم، پڕۆســه ی سیاســی  ــه دوای ڕیفران ل
و ئابووریــی لــه  هه رێمــی كوردســتان 
و  ڕۆیشــت  زیاتــر  شكســتی  بــه ره و 
هه رێــم  نێــوان  په یوه ندییه كانــی 
به خــۆوه   زیاتــر  ئاڵــۆزی  به غــداد  و 
ــاس و خواســی  ــه  ئێستاشــدا ب ــی. ل بین
گه رمتــر  داهاتــوو  هه ڵبژاردنه كانــی 
بــووه ، له پــاڵ ئه وه شــدا بۆردومــان و 
هێرشــی توركیــا بــۆ ســه ر عه فریــن 
ئــه وه ش  گه مــارۆدان،  گه یشــتۆته  
ــی  ــۆره  هاوكارییه ك ــچ ج ــردووه  هی وایك
كانتۆنه كانــی  نه گاتــه   مرۆیــی 
ڕوودانــی  مه ترســی  و  عه فریــن 
لــەم  ده كرێــت.  مرۆیــی  كاره ســاتی 
ــەم  ــەر ئ ــۆ لەس ــەدا گفتوگ چاوپێکەوتن
دیکــە  بابەتێکــی  چەنــد  و  بابەتانــە 

دەکەیــن.

له ڕۆژئــاوای  كــورد  دۆزی  *بیگومــان 
شۆڕشــه كانی  لــه  دوای  كوردســتان 
ــی و دوای دروســتبوونی  به هــاری عه ره ب
ئاڵــۆزی سیاســی لــه  ســوریا له ســاڵی 
به رچــاوی  به ره وپیشــچوونێكی   2011
به خــۆوه  بینــی، ده توانیــن ئه مــه  وه كــو 
هێرشــه كانی  ســه ره كی  فاكته ریكــی 

ــن؟ ــن ببینی ــه ر عه فری ــۆ س ــا ب توركی
به همــه ن حســێن: ســه باره ت به واقعــی 
و  كوردســتان  ڕۆژئــاوای  ئه مــڕۆی 

ئــه وه ی ئێســتا ڕووده دات  به دیاریكــراوی 

له ســه ر ســاحه ی عه فریــن و ده وروبــه ری 

ده بێــت بگه ڕێینــه وه  ســه ر ئــه و باســه ی 

كــه  بڵێــن شۆڕشــی گه النــی ســوریا لــه  

ــه له ی  ــرد، مه س ــتی پێك ــه  ده س 2011ه وه  ك

ــاوا مه ســه له یه كی هامشــی  ــه  ڕۆژئ ــورد ل ك

بــوو كــه  خه ڵكــی ئه وه نــده  ســه ركووت 

ــوو  ــك ب ــه وان خه ری ــوون مه ســه له ی ئ كراب

خــۆی  ناســنامه دا  مه ســه له ی  لــه   ته نهــا 

خه ڵكــی  راپه رینــی  له گــه ل  ببینێتــه وه . 

ــتانی  ــه  كوردس ــه ش ل ــی ئێم ــوریا، خه ڵك س

ــه ڕی و ده ســته كه وتێكی باشــی  ــاوا ڕاپ ڕۆژئ

به ده ســتهێنا. له كاتــی شــه ڕی داعشیشــدا 

كوردنشــینه كان  شــاره   بڵیــم  ده توانــم 

بــوون  پارێــزراو  ئه منییه تــه وه   لــه ڕووی 

ته نانــه ت خه ڵكــی ئــه و شــارانه ی شــه ڕی 

ناوچــه   ده بــرده   په نایــان  تێدابــوو  زۆری 

كوردنشــینه كانی وه كــو حه لــه ب و ڕه قــه و 

ئێســتاش گــه ر ئامارێكــی دروســت هه بێــت 

ــن  ــه ر پێشــووتر خه ڵكــی عه فری ــن گ ده بینی

له ئێســتادا  بووبــن،  كــه س  هــه زار   500

كــه س.  هــه زار   )800-700( بوونه تــه  

پێشــكه وتنێكی  سیاسیشــه وه   لــه ڕووی 

كــورد  بــه اڵم  هــات،  به ده ســت  گــه وره  

له به رچــاو  ئــه وه   هه میشــه   ده بێــت 

ویســتبێتی  كــورد  هه ركاتێــک  بگرێــت 

بچێــت  پێشــه وه   بــه ره و  هه نگاوێــك 

ــوڵ  ــێ قب ــان پ ــان ئه وه ی ــه زان و دوژمن ناح

نه كــراوه . بــۆ نموونــه  دوای شــه ڕی داعــش 

لــه  عێــراق ده بوایــه  هێزه كانــی پیشــمه رگه  

مه دالیــای شــه ره فیان پێبداریــه  و ڕێزیــان 

ــه ی  ــه و پاڵه وانێتیی ــه ر ب ــه  به رامب ــێ بگیرای ل

نواندیــان، بــه اڵم لــه  به رامبــه ردا هێرشــیان 

كــرده  ســه ر شــاری كه ركــوك. 

لــه  ئێســتادا  ســه نجه   جێگــه ی   *
ڕاگه یه نــدراوه ،  له ســوریا  ئاگربه ســت 
ــه ر  ــۆ س ــا ب ــه كانی توركی ــه اڵم هێرش ب

به رده وامــه ؟ هــه ر  عه فریــن 
ئــه وه ی  به داخــه وه   به همــه ن حســێن: 
به تایبه تــی  ده گوزه رێــت  عه فریــن  لــه  

كــه   دواییــدا،  ڕۆژه ی  چه نــد  لــه م 

ناوشــاره كه   ڕاســته وخۆی  بۆردومانــی 

ــه وه ،  ــی زۆری لێكه وتۆت ــت و قوربان ده كرێ

نه تــه وه   بێده نگــی  له به رامبــه ردا  بــه اڵم 

و  ئه وروپــا  واڵتانــی  و  یه كگرتــووه كان 

ــن  ــه  ده بین ــه رنجه،  ك ــه ی س ــكا جێگ ئه مری

ــی  ــه ر و خه ڵك ــی ده كرێته س ــارێك هێرش ش

مه ده نــی ده بنــه  قوربانــی، قه تــڵ و عــام 

ده كریــن بــێ ئــه وه ی توركیــا حه قــی ئه وه ی 

هه بێــت، چونكــه  نــە چوونه تــه  نــاو خاكــی 

ئه مــه  توركیــان.  دژی  نــه   و  توركیــاوه  

ئابڕوومه ندانه یــه   بــێ   ڕێكکه وتننامه یه كــی 

ڕووســیا،  ئه مریــكا،  واڵتانــی  له الیــه ن 

جاریــش  هه ندێــک  و  ئێــران  و  توركیــا 

عێراقیشــیان  پــه رده وه   له پشــت  ڕه نگــه  

 55 ئــه و  به رخۆدانــی  بێــت.  له گــه ڵ 

ئــه وه   عه فریــن  شــاری  خه ڵكــی  ڕۆژه ی 

ده رده خــات، كــه  میله تــی ئێمــه  میله تێكــی 

ئومێده یــن،  بــه و  و  ئیراده یــه   خــاوه ن 

ــاره وه ،  ــاو ش ــه  ن ــه ڕیش بێت ــه ر ش ــه  ئەگ ك

ده گۆڕێــن. هاوكێشــه كان 

په یوه ندییه كانــی  لــه   بــاس  *ئەگــه ر 
بكه یــن،  به غــداد  و  هه رێــم  نێــوان 
ئێســتای  دۆخــی  ده ڕواننــه   چــۆن 

كوردســتان؟ هه رێمــی 
ئــه و  به داخــه وه   حســێن:  به همــه ن 
هاتــه   ڕیفرانــدۆم  لــه دوای  بارودۆخــه ی 

تێكشــكانی  لــه دوای  یاخــود  پێشــه وه  

ــداد  ــه وه  به غ ــه  داخ ــڵ، ب ــه  موس ــش ل داع

بــه  هاوكێشــه ی بــراوه و دۆڕاو مامه ڵــه ی 

له گــه ڵ كــردووه . ئــه وه ی كــه  ویســتیان 

نه چــووه   بۆیــان  بیكــه ن  عێراقــدا  لــه  

ســه ر، چ فشــاره كانی ده یانكــرد چ فشــاری 

ئــه وه   له بــه ر  نێونه ته وه یــی،  كۆمه ڵگــه ی 



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 26

لــه  ئێســتادا گفتوگــۆكان به رده وامــه ، ئێمــه  

ــن.  ــاش ده زانی ــه  ب ــتا ب ــته ی ئێس ــه م ئاس ئ

عێراقــی  له چوارچیــوه ی  ئێســتا  ئێمــه  

هه ندێــک  ئومێــده ی  بــه و  فیدراڵیدایــن 

جێبه جــێ  كــورد  داواكارییه كانــی  لــه  

بكــه ن، تاوه كــو بچینــه  ئاســتێكی دیكــه وه ، 

چونكــه  مه ســه له ی كــورد ته نهــا مووچــه  

ــه   ــه ، ئێم ــه كان نیی ــه وه ی فڕۆكه خان و كردن

مــادده ی 140 و هه ندێــک بابه تــی دیكــه ی 

گرنگمــان هه یــه  كــه  لــه  ئێســتادا ڕاگیــراوه .

2003ه وه   ســاڵی  *لــه دوای 
به رنامــه   بــه   عێــراق  حكومه ته كانــی 
كــه   كــردووه   ئــه وه   له ســه ر  كاریــان 
لــه   كوردســتان  خه ڵكــی  كێشــه ی 
پرســێكی نیشــتمانی و نه ته وه ییــه وه  
الوه كیــدا  بابه تــی  هه ندێــک  لــه  
مه ســه له   لــه   بكه نــه وه  و  بچــووك 
ــه   ــه وه . ئه م ــان بخه ن ــه كان دووری گرنگ
ڕه واكانــی  مافــه   لــه   كــورد  واده كات 

بــكات؟ پاشه كشــه   خــۆی 

ئێمــه   نه خێــر  حســێن:  به همــه ن 
سیاســه ته   ئــه و  له گــه ڵ  پێشــتریش 

نه بوویــن، لــه  2003 كــه  حكومه تــی ســه دام 

ــی  ــتان ده وڵه تێك ــه  كوردس ــه  ل ــا ئێم ڕووخ

پێویســتمان  هه بــوو  ناڕاگه یه ندراومــان 

نه بــوو بــه وه ی بــۆ وه رگرتنــی هه ندێــک 

بــۆ  بگه ڕێینــه وه   سیاســی  پۆســتی  پلــه و 

ــه  2005دا مه ســه له ی ده ســتوور  ــداد. ل به غ

هاتــه  پیشــه وه  و گرێبه ســتێكه  هه موومانــی 

كۆكــرده وه  لــه  عێراقدا و خه ڵكی كوردســتان 

به شــدارییه كی به چاویــان هه بــوو، بــه اڵم 

ــه رزی  ــه  ئ ــتور ل ــاو ده س ــادده ی ن ــه ك م ی

ــتادا  ــه  ئێس ــراوه . ل ــێ نه ك ــدا جێبه ج واقیع

بارودۆخێكــی دیكــه  هاتــه وه  پێشــه وه  و 

ناكرێــت بــه  هه مــوو شــتێک ڕازی بیــن، 

له ده ســتی  هه شــمانه   ئــه وه ی  چونكــه  

مافه كانــی  لــه   كــورد  نابێــت  ده ده یــن. 

ــه   ــه وه  ل ــت، به داخ خــۆی ده ســت هه ڵگرێ

ئێســتادا سیاســییه كان و نوێنــه ری كــورد لــه  

به غــداد و ته نانــه ت ڕاگه یاندنه كانیشــمان 

خۆیــان لــه وه دا بچــووك كردۆتــه وه  كــه  بــه  

ده وێــت.  مووچه مــان  ته نهــا 

ــاكات ده ســه اڵتی سیاســی  ــه  وان *ئه مان
لــه  هه رێــم بــه ره و الوازی بچێــت؟

ئەگــه ر  ده ســه اڵت  حســێن:  به همــه ن 
خراپــه ،  بنوێنێــت  نه رمــی  زیاتــر  لــه وه  

پێموایــه  ده بێــت دوو خوێندنــه وه ی نوێمــان 

ئێســتادا  لــه   واقعه كــه .  بــۆ  هه بێــت 

نییــه ،  خــراپ  بارودۆخمــان  ئه وه نــده  

خۆمــان  دێــت  به ســه ر  هه رچیشــمان 

ــداد  ــه  به غ ــه  پێمانوای ــی، ئێم ــین لێ به رپرس

كــه   بارودۆخــه ،  لــه م  ده كات  ڕزگارمــان 

له به رامبــه ر  ده بێــت  هه ڵه یــه .  ئــه وه ش 

ئــه وه دا عێــراق لــه  چوارچێــوه ی ده ســتوردا 

بپارێزێــت. كــورد  مافه كانــی 

داهاتــوودا  هه ڵبژاردنه كانــی  *لــه  
بێ هێــز  كــورد  ده كرێــت  پێشــبیتی 
بێــت، بــۆ نموونــه  پارتــی لــه  كه ركــوك 
له كاتێكــدا  نــاكات  به شــداریی 
ئامادەیــه  لــه  موســڵ به شــداری بــكات؟

سەردانی شاندی یەکێتی بۆ الی زەحمەتکێشان
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پرۆفایل:
بەهمەن حوسێن 

ــی  ــو حیزب ــه  وه ك ــێن: ئێم ــه ن حس به هم
پێمانوابــوو  كوردســتان  زه حمه تكێشــانی 

ــه ی  ــه ی پڕۆس ــدۆم موقاته ع ــه دوای ڕیفران ل

ئــه م  به تایبه تــی  بكه یــن  سیاســی 

نابه رابــه ره  و  زۆر  ئێســتا  هه ڵبژاردنــه ی 

كــراوه .  یاســاكان  ده ســتكاری 

دووه میــش لــه  عێــراق ته وافــق نه مــاوه  

بێــت،  كــورد خاوه نــی ســه د كورســیش 

ــه  و  ــری هه ی ــه وە زیات ــه  ل ــی دیك خه ڵكێك

به ڕێــوه ی ده بــات و بــه ره  و حاڵه تێكــی 

خــراپ ده ڕوات. ئێمــه  له كۆبوونه وه كانــدا 

له گــه ڵ  كــه   بــه وه داوه،   ئاماژه مــان 

بــۆ  سیاســین  موقاته عــه ی  مه بده ئــی 

هێوركردنــه وه ی بارودۆخــی نــاو كه ركــوك، 

بــه اڵم به داخــه وه  حیزبــه كان ئه وه نــده ی 

و  كه ركــوك  خۆشــده وێت  خۆیانیــان 

ئێمــه   ناوێــت.  ناوچانه یــان خــۆش  ئــه و 

ــه  دوای  ــه  ل ــان پێمانوای ــو زه حمه تكێش وه ك

خــۆڵ  و  خــاك  چه ندمــان  ڕیفرانــدۆم 

ئــه وه   هه ڵبژاردنــه دا  لــه م  له ده ســتدا، 

جێگیــر ده كه یــن كــه  كــورد نــه  لــه  كه ركوك 

دیدێكــی  دیكــه   لــه  شــوێنه كانی  نــه   و 

له مــه وداو  له وانه یــه   و  نه بــووه   فیعلــی 

كه ركــوك  چارەکێکــی  كــورد  بڵێــن 

پێكده هێنێــت. ئــه وه ش زۆر مه ترســیدارتره  

لــه  مه ســه له  ســه ربازییه كه . ده ســتووریش 

تاوه كــو  به كاردێنــن  له به رامبه رمــان 

بكه نــه وه .  كــه م  لــێ  ده ســتكه وته كانمان 

*لــه  ئێســتادا كۆمه ڵێــك هێــزی سیاســی 
ــه  ــن ل ــا ده توان ــتبوون، ئای ــوێ دروس ن
پڕۆســه ی  داهاتــودا   هه ڵبژاردنه كانــی 
كوردســتان  هه رێمــی  لــه   سیاســی 

ــۆڕن؟ بگ
به همــه ن حســێن: ئــه وه  یاســای ژیانــه  و 

ــی  ــه دوای حزب ــی ل ــی خۆیه ت ــك حه ق خه ڵ

ــه ،  ــتێكی باش ــه  ش ــت و پێموای ــوێ بگه ڕێ ن

ئێمــه   گه لــی  ده یســه لمێنێت  ئــه وه ش 

ــن  ــه  ته نگژه دای ــدووه . ئێمــه  ل گه لێكــی زین

له بــه ر  ناكرێــت،  بــۆ  چاره ســه رمان  و 

ئــه وه  ئاســاییه  هێــز و حزبــی نــوێ دروســت 

بێــت. 

ــی  ــز و نێوده وڵه ت ــی زلهێ ــی واڵتان *ڕۆڵ
یاخــود واڵتانــی دراوســێ لــه  سیســتمی 
سیاســی ئێســتای هه رێمــی كوردســتان 
كوردســتان  هه رێمــی  دۆخــی  چییــه ؟ 

بــه ره و كــوێ ده چێــت؟
به همــه ن حســێن: ئه زموونــی عه فریــن 
لــه دوای  كــورد  ئه زموونــی  ڕۆژئــاوا،  و 

شــكانی داعــش وایــان نیشــاندا، كــه  هه مــوو 

هێــزه كان موته عاتیفــن له گه ڵمــان، زۆرجــار 

پێمــوان وایــه  ئیــراده ی ئێمــه  په یوه نــدی 

نێوده وڵه تییــه وه   كۆمه ڵــی  ئیــراده ی  بــه  

ــار هاوكێشــه كان  ــوو ج ــه اڵم هه م ــه ، ب هه ی

ــی  پێچه وانــه  ده بنــه وه . له بــه ر ئــه وه  ڕۆڵ

ــه اڵم  ــت، ب ــۆش بكرێ ــت فه رام ــه وان نابێ ئ

بــه   پشــت  ده بێــت  له هه مانكاتیشــدا 

چونكــه   ببه ســتین ،  خۆمــان  ئیــراده ی 

ــه وه ی  ــه ت ئ ــی ناوه ڕاســت به تایب ڕۆژهه اڵت

له خۆمانــه وه  نزیكــن واتــه  ســوریا و توركیــا 

هێناوه تــه   زۆرخراپــی  بارودۆخێكــی  و 

ــه وه . پێش

- لە ساڵى 1956 لە کەرکوک لە 
دایکبووە.

- ئاستی خوێندەواری بەکالۆریۆس
- ئەندامى دەستەى سەرۆکایەتى 
حیزبى زەحمەتکێشانى کوردستانە
- ئەندامی پەرلەمانی کوردستان بوە



شاهۆز حەسەن
هاوسەرۆکی پەیەدە

ڕوسیا سوودی لە فاشیزمی تورک وەرگرت و خواستی 
ناکۆکییەکیش بخاتە ناو ناتۆ-وە

چاوپێکەوتن: سۆران و دانا
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هاوســەرۆکی  چاوپێکەوتنــەدا،  لــەم 
پەیــەدە دەڵێــت: ڕوســیا ســودی لــە 
فاشــزیمی تــورک وەرگــرت، بانگەوازیش 
بــە  گەیشــتن  تــا  کــە  دەکات 
ســەرکەوتن چاالکییــەکان بەردەوامبــن 
و فرانتــر ببنــەوە، هەروەهــا دڵنیایــی 
دەدات کــە بەرخۆدانــی شــەڕڤانان تــا 
کۆتایــی دەبێــت، داواش لــە نەتــەوە 
یەکگرتــووەکان دەکات کە بڕیارەکانیان 
پەیوەندییەکانــی  و  بەجێبهێنــن 
ڕووســیا، ئەمریــکا، ڕژێمــی ئەســەد و 
ــاوای  ــی ڕۆژئ ــارەی دۆخ ــاش دەرب تورکی

شــیدەکاتەوە. کوردســتان 

ــن، وە  ــی عەفری ــن دۆخ ــارەی دوای دەرب
ــی  ــان و بەرخۆدان ــی واڵت پەوەندییەکان
کۆمەڵکوژییەکانــی  و  شــەڕڤانان 
ــی  ــی حکومەت ــورک، بێدەنگ ــی ت دەوڵەت
هەرێــم و کاریگەریــی چاالکییــەکان بــۆ 
وەســتانی هێرشــەکانی ســەر عەفریــن، 
ــی  ــەرۆکی پارت ــەن، هاوس ــاهۆز حەس ش

یەکێتــی دیموکــرات- پەیــەدە، 

لــە  کوردســتان  ڕۆژئــاوای  ڕەوشــی 
چۆنــە؟ ئێســتادا 

شــاهۆز حەســەن: ئەگــەر بەرخــۆدان و 
هێرشــی ســەر عەفریــن پێناســە بکەیــن، 

ــوریا و  ــی س ــا دژی خاک ــە تەنه ــەو هێرش ئ

ڕۆژئــاوای کوردســتان و کوردیــش نییــە، 

کوردســتان  لەســەر  هێرشــێکە  بەڵکــو 

بــۆ  هێرشــێکە  چونکــە  بەگشــتی، 

لەناوبردنــی کــوردە بەگشــتی، هەروەهــا 

لــە  نێودەوڵەتــی  الیەنــی  چەندیــن 

شــەڕەکەدا هەیــە و هەندێکیــان ڕۆڵیــان 

دیموکراتــی  پرۆژەیەکــی  هەیــە،  تێیــدا 

ــزە  ــە، هێ ــتاندا هەی ــاوای کوردس ــە ڕۆژئ ل

فاشیســتەکان و بەتایبــەت دەوڵەتــی تــورک، 

ــت  ــەزم ناکرێ ــێ ه ــەو پێشــکەوتنانەیان پ ئ

و دەیانەوێــت لەنــاوی ببــەن، ســودیش لــە 

ــەت  ــن، بەتایب ــان دەبین ــی واڵت ناکۆکییەکان

ئەمریــکا و ڕووســیا، لەبەرامبــەردا گــەل و 

ــەو  ــوو ئ ــە هەم ــەدەش، ب ــەڕڤانانی قەس ش

دەرفەتــەی هەیــە بەرخۆدانێکــی گــەورە 

بەڕێوەدەچێــت، بۆیــە بــە دەنگێکــی بــەرز 

ــە  ــن دەســت ل ــی عەفری ــە گەل ــم، ک دەیڵێ

خاکــی خۆیــان بەرنــادەن.

 ســەرەتا ڕوســیا دەیــوت دەبێــت کــورد 
بەشــداری  لــە هەمــوو گفتوگۆکانــدا 
لــە  هەڵگەڕایــەوە  بۆچــی  بــکات، 

ئێســتادا؟
 شــاهۆز حەســەن: لــە ڕاگەیاندنەکانــدا 
ــداری  ــورد بەش ــت ک ــوت دەبێ ــیا دەی ڕوس

بێــت،  دانوســتانەکان  و  دانیشــتنەکان 

ــە  ــەرەو ل ــش ب ــە داع ــەت ک ــر بەتایب دوات

دەیەویســت  ڕوســیا  دەچــوو،  ناوچــوون 

دەستبەســەر هەمــوو شــوێنەکاندا بگرێــت، 

لیــرەدا بــۆی دەرکــەوت کــە دەتوانێــت 

ســود لــە تورکیــا وەربگرێــت، هیچیــان 

لــە ئێمــە دەســتنەدەکەوت، ئێمــە پــرۆژەی 

فیدراڵیمــان دامەزرانــد، ئەوەشــی ڕوســیا 

بــۆ کــورد دەیەویســت فیدراڵــی نەبــوو، 

دەیــوت بــا کــوردان مافیــان هەبێــت، بــەاڵم 

هیــچ هەنگاوێکــی کــرداری نەدەنــا و زیاتــر 

پشــتیوانی ڕژێمی دەکــرد، هیچ هەنگاوێکی 

کۆبوونــەوەی  نــەدەدا،  دانوســتان  بــۆ 

ســوچی هاتــە ئــاراوە، دەیانویســت ئێمــەش 

ئێمــەش  بــۆ  داوەتنامەیــان  بەشــداربین، 

نــارد، پاشــان کشــاندیانەوە، لێــرەدا ڕوســیا 

ــرت و  ــا وەرگ ــیزمی تورکی ــە فاش ــودی ل س

خواســتی ناکۆکییەکیــش بخاتــە نــاو ناتــۆ-وە 

ــرد. ــش ب ــەتەی بەرەوپێ ــەو سیاس و ئ

ــت وەک  ــیا بیەوێ ــتاش ڕوس ــی: ئێس  وتیش

الیەنێکــی  ببێتــە  نێودەوڵەتــی  الیەنێکــی 

ــش  ــەک پێ ــت ئیرادەی ــەریی دەتوانێ چارەس

بخــات، کــە لەسەرەتاشــەوە ئــەو ئیرادەیەی 

لــە  نزیکبوونــەوەی  بــە  بــەاڵم  هەبــوو، 

ــە  ــتدا، بۆی ــەی لەدەس ــەو ئیرادەی ــا ئ تورکی

ئێســتاش بیەوێــت دەتوانێــت هەنــگاو بنێــت 

و هێرشــەکانی تورکیــا بووەســتێنێت، بــۆ 

ئــازادی  بــە  عەفرینیــش  گەلــی  ئــەوەی 

لەســەر خاکــی خۆیــان بژیــن و خۆیــان 

بەڕێــوەی ببــەن، بــەم شــێوەیەی ئێســتا 

جگــە لــە زیاتربوونــی ئاڵۆزییەکانــی ســوریا، 

سیاســەتی ڕوســیا بۆخۆشــی لــە ســوریادا 

شکســتیان هێنــاوە.

 ڕژێمی سوریا چ ڕۆڵێک دەگێڕێت؟
ــکا و  ــوان ئەمری ــە نێ شــاهۆز حەســەن: ل
ڕوســیادا ڕێککەوتــن هەیــە بــۆ ســنوورە 

تورکیــا  لەگــەڵ  ڕوســیا  ئاســمانییەکان، 

و  ئیدلــب  لەســەر  کــردوە  دانوســتانی 

جەرابلــوس و شــوێنەکانیتر، ڕژێــم خــۆی 

لەپشــتی ڕوسیاوە حەشــارداوە، ڕاستییەکیش 

هەیــە ڕوســیا و ئێــران نەبووایــە ڕژێــم ئــەم 

هەوڵــدان  نەدەبــوو،  ئێســتای  ڕەوشــەی 

وەک  ڕژێــم  النیکــەم  بۆئــەوەی  هەبــوو 

ــەت دەناســرێت و بتوانێــت ســنووری  دەوڵ

خــۆی بپارێزێــت، النیکــەم بــە فەرمــی داوا 

لەدەوڵەتــان بــکات ســنوورەکانی بپارێزرێن، 

ــاوەڕی مــن ڕوســیا نەیهێشــت  ــە ب ــەاڵم ب ب

ــت. ــەش بنرێ ــەو هەنگاوان ئ

 دەوتــرا ئەمریــکا و قەســەدە هاوپەیمانییان 

هەیــە، بــەاڵم بۆچــی ئەوانیــش بێدەنگن؟
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دۆخێکــی  ئــەوە  حەســەن:  شــاهۆز   

بــاش نییــە، هەڵوێســتی ئەمریــکا کەمــە 

و الوازە، ئەمریــکا لــە ڕێــگای سیاســیی 

هەوڵــدەدەن،  دەڵێــن  دبلۆماســییەوە  و 

بــەاڵم هەوڵەکانیــان بــۆ ئــەو شــوێنانەیە 

ــن  ــۆ عەفری ــرن، ب ــدا جێگ ــان تێی ــە خۆی ک

نەکــردوە،  جدییــان  هیچــی  ئێســتا  تــا 

ــن  ــە کــە ئاســمانی عەفری ــان ئەوەی بەهانەی

ئێمــە  بۆیــە  ڕوســیاوەیە،  بەدەســت 

دەڵێیــن ئەمریــکا و هاوپەیمانــان ڕۆڵــی 

ــا  ــە تورکی ــە وتومان ــڕاوە، ئێم ــان نەگێ خۆی

دەیەوێــت داعــش زیندوبکاتــەوە و لەگــەڵ 

بــەرەی نوســرەدا بیانهێنێتــەوە، بەڕاســتیش 

داعــش  دژی  شــەڕ  ئێســتا  لێهــات،  وای 

دەبێــت  بۆیــە  وەســتاوە،  دێــرەزۆر  لــە 

هەوڵــدان بەزوویــی بکرێــت و دەوڵەتــی 

تــورک لــە ڕێــگای یاســا نێودەولەتییەکانــەوە 

بووەســتێندرێت. داگیرکاریــی  لــە 

دەرەوەی  وەزارەتــی  فەرمــی  بــە   

لــە  دەربــڕی  نیگەرانــی  ئەمریــکا 
ئۆپەراســیۆنی  وەســتانی  بەرامبــەر 
چییــە؟ ئێــوە  وەاڵمــی  دێــرەزۆردا، 
پێــی  ئەمریــکا  کــە   شــاهۆز حســەن: 
ــی  ــت هێرش ــگاو بنێ ــت هەن ــە دەبێ ناخۆش

هێــرش  بووەســتێنێت،  عەفریــن  ســەر 

بەردەوامیــی هەیــە، ئێمــە لــە عەفریــن لــە 

بەرخۆداندایــن، راســت نییــە لــە شــوێنێکیتر 

ــن،  ــغوڵ بکەی ــەوە مەش ــە داعش ــان ب خۆم

بەڕاســتیش کاریگەریــی زۆری بــۆ داعــش 

وایکــردوە  عەفریــن  شــەڕی  و  هەبــووە 

داعــش هەناســەیەک هەڵمژێتــەوە.

یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ئاگربەســتی 
ــت؟ ــێ ناکرێ ــن جێبەج ــە عەفری ــۆ ل ب

 شــاهۆز حەســەن: ئاگربەســت بــۆ هەموو 
ــم و  ــە ڕژێ ــە ڕوســیاو ن ــەاڵم ن ســوریایە، ب

ــا  ــەوەدا تورکی ــن، ل ــد نی ــا پابەن ــە تورکی ن

ــە  ــیاش ل ــوەو ڕوس ــە ســودی لێبینی ــە غوت ل

ــی  ــی مەدەن ــدا هاوواڵتیان ــن، لێرەش عەفری

قوربانــی دەدەن، هاوواڵتیــان شــەهید و 

برینــدار دەبــن و ئــاوارە دەبــن، ئەمــە 

دۆخێکــی زۆر ســەختەو تاوانــی نێودەوڵەتی 

نەتــەوە  دەبێــت  بۆیــە  بەڕێوەدەبرێــت، 

یەکگرتــووەکان بەجــدی بڕیــار دەربــکات و 

ــەوەی  ــەک وەک ئ ــکات، ن ــەر ب کاری لەس

ــارەکان  ــوێ بەبڕی ــەس گ ــە و ک ــتا هەی ئێس

ــورک. ــی ت ــەت دەوڵەت ــەدات، بەتایب ن

ــۆ پشــتیوانی عەفریــن   چاالکییــەکان ب
چۆنــن و دەکرێــت چیتــر بکرێــت بــۆ 

پاراســتنی عەفریــن؟
ــی کــورد یەکێتــی   شــاهۆز حەســەن: گەل
لــەدەوری  دروســتکردووە،  نەتەوەیــی 

بــەاڵم  بەرخۆدانــدا ئەوەیــان پێکهێنــاوە، 

بــکات  مەزنتــر  چاالکــی  گــەل  دەبێــت 

ــتین،  ــت بووەس ــام نابێ ــە ئەنج ــا دەگات هەت

دەوڵەتــی تــورک تەنهــا پیالنەکانــی دژی 

دەبێــت  نییــە،  کوردســتان  ڕۆژئــاوای 

ئــەوە  کوردســتان  باشــوری  گەلــی 

هێزەکانی پەیەدە لە کاتی مەشق کردندا
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پرۆفایل:
شاهۆز حەسەن

ــورک  ــی ت ــەر دەوڵەت ــن، ئەگ ــی بزان بەباش

تێکبشــکێت، ئــەوە ســەرکەوتنی هەمــوو 

تــورک  دەوڵەتــی  ئەگــەر  کوردســتانە، 

ــتبهێنێت،  ــش بەدەس ــتکەوتێکی بچوکی دەس

ــۆی  ــەک ب ــەوڵ و بیانویی ــە ه ــەوە دەبێت ئ

پارچەکانــی دیکــەی  کــە هێرشــی ســەر 

کوردســتانیش بــکات، بەتایبــەت باشــوری 

ــورد  ــی ک ــتە گەل ــە پێویس ــتان، بۆی کوردس

بــکات،  عەفریــن  پشــتیوانی  بەگشــتی 

بەتایبــەت باشــوری کوردســتان و بەشــداری 

بەرخۆدانــی عەفریــن ببــن، ئەگەر پێویســت 

بــکات گەلــی باشــور بەهــەزاران بــەرەو 

عەفریــن بــەڕێ بکــەون، ئێمــە بینیمــان لــە 

ــە  ــە ڕەق ــاوا و ل ــی دیکــەی ڕۆژئ کانتۆنەکان

و شــوێنەکانی دیکــەوە بــە هــەزاران کــەس 

ــەو  ــتێکی نوێی ــەش ش ــن، ئەم ــە عەفری چون

تەنهــا بــۆ عەفریــن کــراوە، کــە هاوواڵتــی 

ــەش  ــت ئێم ــت و بڵێ ــەڕدا بچێ ــاو ش ــە ن ل

ئێمــە  دەبیــن،  بەرخــۆدان  بەشــداری 

دەزانیــن بــۆ ئــەوە زەحمەتــی و ناڕەحەتــی 

هەیــە، بــەاڵم بەڕاســتی هێــز و ئیــرادە زۆر 

گرنگــە.

 حکومەتــی هەرێــم بیدەنگــە، پەیامتــان 
لــەو بارەیــەوە چییە؟

هەرێــم  بیدەنگــی  حەســەن:  شــاهۆز   
خراپــە، چونکــە هێــز دەداتــە دوژمــن، 

الیەنــی  گەلێــک  و  ئێمــە  بــاوەڕی  بــە 

بەرخۆدانــی  شــەڕو  دەزانــن،  باشــوریش 

عەفریــن کاریگــەری ڕاســتەوخۆی لەســەر 

ــت  ــت، دەکرێ ــتانیش دەبێ ــوری کوردس باش

حکومەتــی هەرێــم هــاوکاری بــاش بــکات، 

بــە ڕێــگادان بــە هاوواڵتیــان بچنــە عەفریــن 

و  بکــەن  درووســت  جــدی  ناڕەزایــی  و 

دەشــتوانن  بکــەن،  عەفریــن  هــاوکاری 

نەبێــت  وا  بکــەن،  هــاوکاری  خۆشــیان 

هەڵوێســتەکان دەبنــە حزبــی، کــە ئــەوەش 

نابێــت،  کاریگەریــی  حکومــەت  وەک 

بــە فەرمــی  بەیاننامەیــەک  بــە  النیکــەم 

ــاندێکی  ــێنن، ش ــن بناس ــوژی عەفری کۆمەڵک

ــتان و  ــاوای کوردس ــە ڕۆژئ ــان هاتن پەڕلەم

ــا  ــەاڵم ت ــرد، ب ــان ک ــەوە و هەوڵدانی گەڕان

ــۆ  ــی ب ئێســتا پەرلەمــان دانیشــتنێکی تایبەت

عەفریــن نەکــردووە، دەکرێــت هۆکارێکیــش 

ڕەوشــی باشــوری کوردســتان بێــت، بــەاڵم 

کــورد  دەســتی  عەفرینیــش  ســەرکەوتنی 

پشــتیوانی  ئەمــەش  بــۆ  دەکات،  بەهێــز 

بەهێــزی دەوێــت.

  بــۆ ڕەوشــی کوردســتان بــە گشــتی، بۆ 
نمونــە، عەفریــن و کەرکــوک، کۆنگــرەی 
و  پێویســت  بــە  چەنــدە  نەتەوەیــی 

ــن؟ ــگ دەزان گرن
شــاهۆز حەســەن: بــە دڵنیاییــەوە زۆر 
پێویســتە و کەنەکــە هەوڵــی زۆری داوە، 

نەبەســتین،  بەعەفرینــەوە  بــا  ئەمــەش 

کــوردان  قڕکردنــی  هەوڵــدەدەن  ئــەوان 

هەمیشــە بەڕێوەببــەن، دەبێــت ئێمــەش 

هەوڵــی خۆمــان یەکبخەیــن، تــا پارچەبیــن 

ــە کات  ــن، بۆی ــێ دەبین ــان ســودی ل دوژمن

ــە ئێمــەش خۆمــان یەکبخەیــن  کاتــی ئەوەی

و ئــەو پیالنانــە پوچــەڵ بکەینــەوە، ئەگــەر 

نەتەوەیــی  کۆنگــرەی  زیاتــر  ئێســتا  لــە 

دوابخرێــت، بێگومــان ئــەو کاریگەرییــەی 

نابێــت کــە ئێســتا دەیبێــت.

 

حەســەکە   لــە   ســاڵى1977  لــە   -
. ە و یکبــو ا د لە

- لــە ســاڵى 2007 پەیوەندیکــردووە بــە 
حیزبەوە

- لە کۆنگرەی حەوت دا بووە بە 
هاوسەرۆکی پەیەدە

دیموکراتــی  کۆمەڵگــەی  ئەندامــی   -
تەڤــدەم بــووە 



مستەفاى هیجرى
لێپرسراوی گشتی 
حیزبى دیموکراتى 
کوردستانى ئێران

لە ڕۆژئاوا بەهۆى پەیەدەوە هێزەکانى کورد ڕێگەیان 
پێنادرێت تێکۆشانى سیاسی بکەن

چاوپێکەوتن: ڕاسان
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بارودۆخــى  لەســەر  دیــدارەدا  لــەم 
هەروەهــا  و  گشــتى  بــە  کوردســتان 
حزبــی  هەڵوێســتى  و  تێڕوانیــن 
ئێــران  کوردســتانى  دیموکراتــى 
قســە  لەهەمانکاتــدا  دەخەینــەڕوو، 
لەســەر ڕۆژئــاواى کوردســتان دەکەیــن، 
کە ئایا چارەنوســی ڕۆژئاواى کوردســتان 
بــە هەمانشــێوەى چارەنوســی باشــوورى 
هەروەهــا  داهاتــوودا؟  لــە  دەبێــت 
وەکــو  هێزەکانــى  تاکــڕەوى  باســى 
پەیــەدە و گلەییەکانــى ئەنەکەســە و 
دیموکراتــى  پارتــى  دەســتتێوەردانى 
ڕۆژئــاوا،  لــە  عێــراق  کوردســتانى 
کرێکارانــى  پارتــى  دەســتتێوەردانى 

دەکەیــن. کوردســتان 
* ئێــوە بارودۆخــى ڕۆژئــاواى کوردســتان 
ژێــر سیاســەتەکانى  چۆن دەبینن لە 
لــە  هەندێــک  کــە  پەیــەدەدا، 
ــاواى  ــە ڕۆژئ ــە ڕەنگ ــران پێیانوای چاودێ
هەمــان  تووشــی  کودســتانیش 
کوردســتان  باشــورى  چارەنووســی 
بێــت  کاتێکــدا  لەهــەر  ببێتــەوە، 
ــکات  ــت پشــتیان لێب ــکا دەتوانێ ئەمەری
پێوەبــکات،  مامەڵەیەکیــان  ڕوســیا  و 
وەکــو کارت لەنێــوان ســوریا و ئێــران و 
تورکیــا بەکاربهێنرێــن، هێشــتا لەســەر 
پێشــتر  کــە  مــاون،  بۆچوونــە  ئــەو 
ــەتى  ــان سیاس ــەدەش هەم ــان پەی وتت
ــە زاڵ  ــات و پەکەک ــە بەڕێوەدەب پەکەک
دەبێــت بەســەر سیاســەتەکانى ڕۆژئــاوا 
و تاکــڕەوى هەیــەو ڕێگــە بــە هێزەکانى 

تــر نــادەن، کــە بەشــداریبکەن؟
ئــەوەى  بەداخــەوە  هیجــرى:  مســتەفا 
کــەم  لــە ڕۆژئــاوا دەگوزەرێــت،  ئێســتا 

و زۆر لــە بارودۆخــى باشــوور دەچێــت، 

چونکــە هاوشــێوەى باشــوور، حزبەکانــى 

ڕۆژئــاوا نایەکگرتــوون و شــەڕى داعــش 

بــەرەو نەمــان دەچێــت، لەئێســتادا لــە 

قازانــج  دابەشــکردنى  کاتــى  ڕۆژئــاوا 

واڵتــە  لەنێــوان  بەرژەوەندییەکانــە  و 

زلهێزەکانــى، کــە لــەو ناوچەیــە هێزیــان 

هەبــووە، وەکــو ڕوســیا، ئەمەریــکا، ئێــران 

ــی  ــى ناوچەی ــو دوو دەوڵەت ــا وەک و تورکی

بەهێــز.

لــەوەى،  دەکات  پێداگیــرى  تورکیــا 

دانیشــتنە  لــە  نابێــت  کــوردەکان  کــە 

بەجــددى  بەشــداربن،  ئاشــتییەکاندا 

ملمالنــێ دەکات لەســەر ئــەوەى کــورد لــە 

هەبێــت،  سیاســی  دەســتکەوتى  باشــوور 

وەکــو ئۆتۆنۆمــى و هــەر مافێکــى تــرى 

هــەروەک  تریــش  لەالیەکــى  سیاســی، 

باســتکرد ئەمەریــکا یارمەتــى هێزەکانــى 

ســوریاى دیموکــرات دەدات، کــە بەشــێکیان 

ــە  ــیا ب ــرەوە ڕوس ــى ت ــن، لەالیەک کوردەکان

ئاشــکرا پشــتگیریان لێــدەکات، بــەاڵم ئێســتا 

ــکا  ــا ئەمەری ــە ئای ــە، ک ــیارە هەی ــەو پرس ئ

ــە  ــن، ب ــادە دەب ــدا ئام ــە کۆتایی و ڕوســیا ل

کــورد،  بەرژەوەنــدى  و  قازانــج  خاتــرى 

تورکیــا و ئێــران وەال بنێــن؟ 

لەهەمانکاتــدا نیگەرانیــن لــە ڕۆژئــاواش، 

کــە  بێــت،  بەوشــێوەیە  بــارودۆخ 

نەبێــت،  وەهــاى  دەســتکەوتێکى  کــورد 

بەتایبــەت لەکاتێکــدا کــە کێشــەو ملمالنــێ 

باشــوور،  لــە  زیاتــرە  زۆر  ناوخۆییــەکان 

چونکــە لــە ڕۆژئــاوا بەهــۆى پەیــەدەوە 

پێنادرێــت  ڕێگەیــان  کــورد  هێزەکانــى 

کۆنگــرە  و  بکــەن  سیاســی  تێکۆشــانى 

تێکۆشــەرانى چاالکــى سیاســییان  بگــرن، 

زیندانــى دەکرێــن، هەمــوو ئەمانــە جێگــەى 

بەوشــێوەیە  هیــوادارم  کــە  نیگەرانیــن، 

نەبێــت.

ــەبارەت  ــە، س ــوە چیی ــتى ئێ * هەڵوێس
کوردســتان،  باکــوورى  خەباتــى  بــە 
لەکاتــى  پەکەکــە،  بەتایبەتــى 
)ســەالحەدین  دەســتگیرکردنى 
کــە  هاوڕێکانــى،  و  دەمیرتــاش( 
بــوون  هەڵبژێــردراو  پەرلەمانتــارى 
ــى  ــەن حکومەت ــەل لەالی ــى گ ــە دەنگ ب
ئەنقــەرەوە، چ هەڵوێســتێکتان هەبــوو، 
لەکاتێکــدا جیهــان ئەمــەى بــە کارێکــى 
نــاڕەوا و نادیموکراتــى لــە قەڵــەم دەدا؟
ــە کارێکــى  ــکارە ب ــان ئێمــەش ئەم - بێگوم
کــورد  دژى  و  نادیموکراتــى  و  نــاڕەوا 

کــە  ناشــرینە  زۆر  کارێکــى  دەزانیــن، 

بــە  دژ  تورکیــاوە  حکومەتــى  لەالیــەن 

کوردەکانــى ئــەو بەشــە ڕەچاودەکرێــت، 

پێشــمانوایە بەوشــێوە کردەوانــە نــەک هــەر 

لــە تورکیــا، بەڵکــو لــە هەمــوو بەشــەکانى 

تــرى کوردســتان، مەســەلەى کــورد بێدەنــگ 

نابێــت، کــورد هێنــدەى لەژێــر ســتەمدا 

بێــت، داواى مافــى خــۆی دەکات، بۆیــە 

و  زیندانیکــردن  بــە  ناتوانــن  تورکــەکان 

لەســەر  کــورد  دەرکردنــى  و  کوشــتن 

کارەکانیــان، کوردى باکوور پاشــگەزبکەنەوە 

ــو  ــن وەک ــان، هیواداری ــى خۆی ــە مافەکان ل

چەنــد ســاڵى ڕابــردوو، پرۆســەیەکى ئاشــتى 

بگەنــە  هــەردووال  و  ببێتــەوە  دروســت 

ئــەو قەناعەتــەى کــە پێکــەوە دابنیشــن 

و لەڕێــگاى وتووێــژەوە چارەســەرى ئــەو 

ــد  کێشــانە بکــەن، چونکــە ئەزموونــى چەن

چەوســاندنەوە  کــە  پیشــانیداوە،  ســاڵە 

و زەبــر و زەنــگ و ســەرکوتکردن، کــە 
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ــن ســاڵە بەردەوامــە لەســەر کــورد،  چەندی

چارەســەرى کێشــەکان نــاکات.

خەباتــى  بــۆ  ئێــوە  ئایندەبینــى   *
چارەنوســی  و  گشــتى  بــە  پەکەکــە 
ــوو  ــەو هەم ــەالن دواى ئ ــا ئۆج عەبدوڵ
ــێوەیەکە؟  ــە چ ش ــدان، ب ــە زین ــاڵە ل س
- ئەمــەش یەکێــک لــەو زوڵمــە گەورانــەى 
بەرامبــەر کــورد کــراوە، ســەرکردەیەکى 

کــورد بــە پیالنــى موخابەراتــى چەندیــن 

زینــدان  لــە  و  دەگیرێــت  دەوڵــەت 

ــا  ــدا تورکی ــە سەرەتاش ــە ل ــت، ڕەنگ دەکرێ

عەبدوڵــا  ئەگــەر  کــە  پێیوابووبێــت، 

زینــدان،  بیخەنــە  و  بگــرن  ئۆجــەالن 

مەســەلەى کــورد کۆتاییدێــت، بــەاڵم ئێســتا 

دەبێــت بــۆ ئەوانیــش یەکالیــی بووبێتــەوە، 

لــە  جیــاوازە  کــورد  مەســەلەی  کــە 

چارەنووســی عەبدوڵــا ئۆجــەالن و تــەواوى 

ســەرکردەکانى تــر، هەروەکــو زۆر شــوێنى 

تــر، کــە ســەرکردەکانیان زیندانــى کــران و 

کــوژران، بــەاڵم نەیانتوانــى مەســەلەى کورد 

بــەردەوام  کێشــەکان  و  چارەســەربکەن 

ئەزموونــە  هەمــان  ئەمــەش  بــوون، 

دووبــارەى دەکەنــەوە هیــوادارم ڕێگەیەکــى 

دیکــە بدۆزنــەوە، چونکــە ئەمــە ڕێگایــەک 

نییــە، کــە بــە قازانجــى هیــچ الیــەک بێــت، 

نــە بــە قازانجــى کــوردە، نــە بــە قازانجــى 

تورکــە.

* لــە بابەتــى ڕۆژئــاوا لــە ڕابــردوودا 
ــوان  ــووە لەنێ ــد هەب ملمالنێیەکــى تون
پارتــى و پەکەکــە، بــەاڵم هەندێــک لــە 
چاودێــران پێیانوایــە سیاســەتى پارتــى 
شکســتی خــواردووە، بــەو دەلیلــەى کــە 
پەکەکــە لــە ڕووى سیاســی، ئابــورى، 
نفــوز، هێــزى چەکــدار و ئاسایشــەوە 

ڕۆژئــاواى  تــەواوى  کۆنتڕۆڵــى 
ڕێگەنــادات  و  کــردووە  کوردســتانى 
چەکــدارى  هێــزى  ئەنەکەســە  بــە 
ــرەش  ــادات کۆنگ ــا ڕێگەن ــت، هەت هەبێ
ئــەو  پێتوایــە  لەوناوچەیــە،  بگــرن 
ملمالنێیانــەى نێــوان پارتــى و پەکەکــە 
کۆتاییهاتــووە لــە ڕۆژئــاواى کوردســتان، 
یــان ئیدامــە و بەردەوامــى دەبێــت و 
کاریگــەرى نێگەتیڤیشــی دەبێت لەســەر 

کوردســتان؟ ڕۆژئــاواى  داهاتــووى 
- بێگومان من دەخالەت و دەســتتێوەردانى 

هیچــکام لــە بەشــەکانى کوردســتانى لــە 

بەشــەکانى تــردا بــە ڕەوا و یارمەتــى و 

کۆمــەک نازانــم، تەنهــا ئەوکاتــە نەبێــت، کە 

ــر  ــە بەشــێکى ت بەشــێکى کوردســتان داوا ل

ــەر  ــە ئەگ ــدات، چونک ــە یارمەتیب ــکات، ک ب

لەچوارچێــوەى خواســت و داخــوازى خــودى 

ــەت و  ــە دەخال ــت، دەبێت ــە نەبێ ــەو بەش ئ

و  دەخالــەت  ئــەو  کــە  دەســتتێوەردان، 

دەســتتێوەردانە بــە قازانــج و بەرژەوەنــدى 

ــت، ئەمــە  ــەواو نابێ ــەو بەشــە ت خەڵکــى ئ

ــەلەکەیە. ــى مەس الیەک

لەالیەنێکــى تــرى ئەوەیــە، مــن چــاو لــەوە 

ناکــەم، کــە ئەنەکەســە یــان ئــەو حزبانــەى 

کــە لەنــاو ئەنەکەســەدان، نفــوز و الیەنگرى 

پارتــى، یــان یەکێتیــن، چونکــە هــەم یەکێتى 

و  حــزب  لەوناوچەیــە  پارتــى  هــەم  و 

الیەنگــرى خــۆى هەیــە، بەڵکــو بەوشــێوەیە 

ســەیردەکەم، کــە ئــەو حزبانــە خەڵکــى 

ئــەو ناوچەیــەن، کوردســتانى ســوریا خاکــى 

خۆیانــە، مافــى خۆیانــە لــە واڵتــى خۆیانــدا 

تێکۆشــانى سیاســییان هەبێــت، بــە هــەر 

بەهانەیــەک ڕێگــرى لــە تیکۆشــانى سیاســی 

بکرێــت، ئــەوە خزمەتکردن بــە دیکتاتۆرییە 

ــى خــۆى  ــە ئامانجەکان ــورد ب ــت ک و ناتوانێ

ئەو کێشانە ئەگەر ئەنەکەسە 
دژى پەیەدە بیکات، یان 
پارتى بیکات، کارێکى 

دروست نییە و ئەنجامێکى 
نابێت

“
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بگەیەنێــت، بۆیــە ئەمــەم پــێ خراپــە هــەر 

کێشــانە  ئــەو  ئەنجامیبــدات،  الیەنێــک 

ئەگــەر ئەنەکەســە دژى پەیــەدە بیــکات، 

یــان پارتــى بیــکات، کارێکــى دروســت نییــە 

ــت. ــى نابێ و ئەنجامێک

زیاتــر  کامیــان  تــۆ  بەبۆچوونــى   *
دەســتتێوەردان دەکات، پارتــى، یەکێتى، 
بۆچــى  هۆکارەکــەی  پەکەکــە،  یــان 

دەگەڕێتــەوە؟
- مەســەلە زۆر و کەمــى نییــە، بەڵکــو 
بێــت،  چەنــد  توانــاى  یەکێکیــان  هــەر 

دەســتتێوەردان  خــۆى  توانــاى  هێنــدەى 

ــر،  ــوو زۆرت ــاى زۆر ب دەکــەن، ئەگــەر توان

بەپێچەوانەشــەوە.

دەســتتێوەردانێکتان  هیــچ  ئێــوە   *
کوردســتان؟ ڕۆژئــاواى  لــە  هەیــە 

- ئێمە لە هیچ شــوێنێک دەســتتێوەردانمان 

نییــە و باوەڕیشــمان پێــی نییــە، پێمانوایــە 

شکســتخواردووە،  سیاســەتێکى  ئــەوە 

لــە  پەکەکــە  دەســتتێوەردانى  هەربۆیــە 

ــە باشــوور  ــان ل کوردســتانى ڕۆژهــەاڵت، ی

و  هەڵــە  سیاســەتێکى  بــە  ڕۆژئــاوا،  و 

دەزانیــن. شکســتخواردوو 

ــەوە،  ــى نادەیت ــا لێک ــۆ وەه ــە ب * باش
کــە ئێــوە هێــز و توانــا و نفوزتــان 
بکــەن  دەســتتێوەردان  تاکــو  نییــە، 
کورســتان،  ڕۆژئــاواى  و  باشــوور  لــە 
ئــەو  ئــەوەى  بەپێچەوانــەوە 
هاوکێشــەیەى گۆڕیــوە، نفــوز و هێــزى 
دەکات  دەســتتێوەردان  پەکەکەیــە 
ڕۆژهــەاڵت  و  باشــوور  و  ڕۆژئــاوا  لــە 
و حــزب و کوێخــاى بــۆ دادەتاشــێت، 
واتــا مەســەلەکە پەیوەنــدى هەیــە بــە 
هاوســەنگى هێــزەوە، کــە دەتوانێــت 

دەســتتێوەردانى  و  کاریگــەرى  و  ڕۆڵ 
هەبێــت؟

گرنگــە،  هێــز  مەســەلەى  ڕاســتە   -

چ  بــەدواى  هێــزە  ئــەو  ئایــا  بــەاڵم 

شــتێکەوەیە، ئایــا پەکەکــە لــە بــەر قازانــج 

ڕۆژهــەاڵت  و  باشــوور  بەرژەوەنــدى  و 

دەســتتێوەردان دەکات؟  یــان لەبــەر قازانــج 

و بەرژەوەنــدى حزبــی خــۆی؟ بۆنمونــە 

خەباتمــان  کــە  ســەردەمێکدا  لــە  ئێمــە 

دەکــرد دژى ئێــران، ســااڵنى هەشــتاکان 

یارمەتیمــان  کــرد  یەکێتــى  لــە  داوامــان 

بــدات لــە دژى ئێــران، یەکێتــى وەاڵمێکــى 

ئەرێنیــان بــە ئێمــەدا و هاتــن شــان بــە 

ــرات  ــی دیموک ــمەرگەکانى حزب ــانى پێش ش

ئەمــە  شــەهیدیاندا،  و  کــرد  خەباتیــان 

و  ڕۆژهــەاڵت  کــوردى  بــە  یارمەتیدانــە 

حزبــی دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران و 

بــە قازانجــى خەڵکەکــە کۆتاییدێــت، بــەاڵم 

بەشێک لە کۆنگرەی 16 ی  حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
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ئەگــەر بەبــێ داواکــردن یەکێتــى، یــان هــەر 

هێزێکــى تــر بێــت و دەســتتێوەردان بــکات، 

ئــەوە بــە قازانجــى خەڵکــى ئــەو ناوچەیــە 

نییــە، بەڵکــو لەبــەر قازانجــى خــودى خــۆی 

ــە  ــت زۆر ب ــک بێ ــە هێزێ ــکات، ڕەنگ دەی

توانــا بێــت و بتوانێــت ئــەو کارانــە بــکات، 

بــەاڵم خەڵــک لــەو دەســتتێوەردانە چــى 

دەســتدەکەوێت، ئــەوە گرنگــە.

بۆیــە پێموایــە هــەر دەســتتێوەردانێک، کــە 

لەســەر ویســت و داخــوازى ئــەو بەشــە 

زەرەرى  بــە  و  دەســتتێوەردانە  نەبێــت، 

کــورد تــەواو دەبێــت، ئەزموونیــش هەمــان 

ــانداوە. ــتى نیش ش

* بــۆ پێتوایــە ئــەوەى، کــە پەکەکــە 
دەیــکات تەنهــا قازانجــە، لەکاتێکــدا 
ــە پرۆســەى سیاســی  قازانــج بەشــێکە ل
حزبــی، بــەو مەبەســتەى قازانــج بــکات، 
ــە و  ــکات و هەیمەن ــەوەى گەشــە ب بۆئ

ــت؟ ــوزى هەبێ نف
جیــاوازە،  زۆر  ئــەو  مــن  بەبــڕواى   -

حزبێــک بەهێــز دەبێــت، بۆئــەوەى قازانــج 

بــۆ خــودى خــۆى  و بەرژەوەندییەکانــى 

بێــت، گرنــگ ئەوەیــە ئــەو حزبــە تــا چەنــد 

بەرژەوەنــدى  و  قازانــج  خزمەتــى  لــە 

ــە چــى  ــا پەکەک ــەاڵم ئای ــە، ب نەتەوەکەیدای

دەوێــت بــۆ کــورد؟

* چى دەوێت؟
- پەکەکــە هیچــى ناوێــت، چونکــە لــە 
ئێســتادا خۆیــان بانگەشــەى ئــەوە دەکــەن، 

کــە دژى مافــى ئۆتۆنۆمــى و فیدڕاڵییــە، 

دەکــەن،  دیموکراســی  خۆســەرى  داواى 

بــەاڵم خۆســەرى دیموکراســی لــە هیــچ 

ــت  ــا بزانێ ــەوە، ت ــی نەکراوەت ــک تاق واڵتێ

خۆســەرى  داواى  لەئێســتادا  چییــە؟  

ــە  ــکرا نیی ــەاڵم ئاش ــی دەکات، ب دیموکراس

داواى  پەکەکــە  تــر  مانگــى  دوو  دواى 

چەنــد  لەمــاوەى  چونکــە  دەکات،  چــی 

ســاڵى ڕابــردوودا هــەر ڕۆژە ویســت و 

هەبــووە. داخوازییەکــى 

* واتا پەکەکە هیچ شتێکى ناوێت؟
- تۆ پێم بڵێ "چى دەوێت؟".

* داواى خۆســەرى دیموکراســی دەکات، 
دەکات،  کانتــۆن  دروســتکردنى  داواى 
دژى داعش شــەڕ دەکات، دژى حکومەتى 
تورکیــا شــەڕ دەکات، پــژاک دەڵێــت "دژى 

حکومەتــى ئێــران شــەڕ دەکەیــن"؟
ــاوازە و داخــوازى بــۆ کــورد و  - شــەڕ جی

ــاوازە. ــەوە جی نەت

ــە  * ڕاســتە بــەاڵم شــەڕیش بەشــێکە ل
ــە ڕێــگاکان؟ ئامانــج، واتــا یەکێکــە ل

- شــەڕ کاتێــک گرنگــە، کــە بــۆ قازانــج و 
خواســت و ویســتى خەڵــک و نەتــەوە بێت، 

کاتێــک هێزێــک نایەوێــت کــورد ســەربەخۆ 

بێــت، مافــى ئۆتۆنۆمــى ناوێــت، هەوڵبــدان 

ــەر زۆر  ــا، ئەگ ــە تورکی ــی ل ــۆ دیموکراس ب

بەهێزیــش بێــت، کاتێــک هیــچ شــتێکى بــۆ 

کــورد پــێ نییــە، چ گرنگییەکــى هەیــە؟ 

وایدابنــێ پەکەکــە، یــان پەیــەدە لــە ســوریا 

دەهێنێتــە  خــۆى  قازانجەکانــى  هەمــوو 

کانتــۆن  باســتکرد  وەک  کــە  پێــش، 

ــان شــەڕى داعــش دەکات  ــت، ی پێکدەهێنێ

ــە  ــدا پەکەک ــەاڵم لەهەمانکات ــد، ب ..... هت

ــادات هیــچ کوردێــک، کــە جیــاوازى  ڕێگەن

ــە، چاالکــى سیاســی  ــى هەی ــر و بۆچوون بی

سیاســی  حزبێکــى  ڕێگەنــادات  هەبێــت، 

ــا  ــت، ئای ــەى هەبێ ــت و بنک ــرە بگرێ کۆنگ

ئــەو شــەڕەى دەیــکات گرنگــى هەیــە؟ 

ــاوى  ــە پێن ــت ل ــەڕ دەبێ ــو ش ــر، بەڵک نەخێ

ئامانجێــک بێــت، کــە بــە قازانجــى خەڵــک 

مەســەلەى  شــەڕ  نــە  لێرەشــدا  بێــت، 

ســەرەکییە، نــە هێــز مەســەلەى ســەرەکییە، 

ئــەوەى کــە گرنگــە شــەڕ لــە پێنــاوى چیــدا 

دەکرێــت.

یەکێتیــی  وتــت:  پێشــتردا  لــە   *
گرنگــى  زۆر  کوردســتان  نیشــتمانى 
بــە پەکەکــە دەدات، منیــش پێموایــە 
ڕۆڵــى  پێویســت  لــە  زیــاد  یەکێتــى 
پەکەکــە و پەیــەدە بــەرز دەنرخێنــت، 
کەمتــر ڕۆڵى ڕۆژهەاڵتییــەکان دەبینێت، 
ڕۆژهەاڵتییەکانیــش  هێــزە  خــودى 
دەڵێــن "یەکێتى نیشــتمانى کوردســتان 
هێنــدەى سیاســەتى پەکەکــە و پەیــەدە 
ــان دەکات،  ــت و بەهێزی ــەرز دەنرخێنێ ب
ــکات،  ــۆ ڕۆژهــەاڵت ب ــەوەش ب ــوەى ئ نی
هێندێــک لــە هــى ئــەوان کــەم بکاتەوە، 
لــە هــى ئێمــە زیادبــکات، بۆئــەوەى 
بۆچوونــە  ئــەو  بێــت"،  یەکســان 

درووســتە؟
- بەڵــێ ئــەو گلەییەمــان لــە یەکێتــى هەیە، 
ــەکانى  ــەڵ بەش ــدى لەگ ــە پەیوەن ــە ل چونک

کوردســتاندا، بــە یەکســانى مامەڵــە نــاکات، 

دەدات،  پەکەکــە  بــە  گرنگــى  هێنــدەى 

هەمــوو  هێــزى  بــە  گرنگــى  هێنــدە 

بەشــەکانى تــر و ڕۆژهــەاڵت نــادات.

* مەبەســتت لــە گرنگــی پێــدان چییــە، 
تــۆ  یــان  منــە،  مەبەســتى  هەمــان 
مەبەســتێکى تــرت هەیــە، مەبەســتت 
لــە گرنگــی پێــدان، تەنهــا تەلەفزیۆنــە، 

ــێ؟ ــان دەدات ــەک و پارەی ــان چ ی
- بــە ئاشــکرا یارمەتییــان دەدات، بــۆ مەســەلەى 

پــارە و چــەک ئــاگادارن نیــم و نازانــم، بــەاڵم لەبــارى 

گرنگــى پێدانــەوە، گرنگییەکــى زۆریــان پێــدەدات.
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گرنگــى  هێنــدە  یەکێتــى  بۆچــى   *
بــە  دەکات،  پەیــەدە  و  پەکەکــە  بــە 
پێچەوانــەوە پارتــى گرنگــى بــە )حــدکا( 

دەدات؟
- پارتــى چ گرنگییەکــى بــە )حــدکا( داوە؟ 
چ شــتێکى بــە ئێمــە داوە، کــە بــە کۆمەڵــە 

و هاوڕێیانــى پێشــووى نــەداوە؟

ســنورەکانى  لــە  ئێــوە  چوونــى   *
ــە  ــل، ب ــۆ برادۆســت و قەندی ــەوە ب کۆی
چاوپۆشــی  بــە  ئەوانــدا  ســنورەکانى 

ئــەوان؟
- ئاشــکرایە کــە ئێمــە چووینەتــە برادۆســت 

و قەندیــل بــە مۆڵەتــى پارتــى نەبــووە، 

دڵنیاشــت دەکەمــەوە لەگەڵ یەک بەرپرســی 

پارتــی دانەنیشــتووین و بڵێــن "دەچینــە ئەو 

ــر  ــە ژێ ــە ل ــەو ناوچەی ــە ئ ــوێنە"، چونک ش

دەســەاڵتى ئەوانــدا نەبــووە، بەڵکــو لەژێــر 

دەســەاڵتى پەکەکــەدا بــووە، کــە بەداخــەوە 

شــەڕیان بەســەردا ســەپاندین و شــەهید و 

ــە  ــەو ناوچەی ــۆ ئ ــووە، خ ــان هەب بریندارم

ــرە دابنشــن  ــن "لێ ــووە بڵێ ــى نەب هــى پارت

و کارەکانــى خۆتــان بکــەن"، ئەگــەر پارتــى 

کارێکــى وەهــاى بــۆ ئێمــە کردبێــت، لێــت 

دەپرســم، کارێکــى باشــە یان خراپــە؟ ئەگەر 

باشــە و بــە قازانجــى کــوردى ڕۆژهەاڵتــە، 

لــە ســنوور  بــۆ پەڕینــەوە  بــۆ یەکێتــى 

ڕێگەمــان نــادات؟ ئەگــەر خراپــە بــۆ پەکەکە 

ــەى  ــە بنک ــتا پەکەک ــە؟ ئێس ــراپ نیی ــۆ خ ب

لــە ئاســۆس و چەندیــن شــوێنى تــر هەیــە، 

بــەاڵم بــۆ هێزەکانــى دیکــە بەوشــێوەیە 

نییــە.

منــت  پرســیارەکەى  وەاڵمــى  تــۆ   *
نەدایــەوە، کــە ئــەوەى یەکێتــى دەیکات 
ــەوەى  ــە، ئ ــەدە چیی ــە و پەی ــۆ پەکەک ب
پارتــى بــۆ ئێــوەى دەکات چییــە؟ ڕاســتە 

ــە،  ــەو ســنورانە بەدەســت پەکەکەوەی ئ
بــەاڵم ئێــوە لێــرەوە بەچیــدا دەڕۆن، 
و  پارتــى  دەســەاڵتى  بەژێــر  ئەگــەر 

یەکێتییــدا نــەڕۆن؟ 
- پێموایــە یەکێتــى ئــەوە بــە قازانــج و 

بەرژەوەنــدى خــۆى دەزانێــت، کــە یارمەتى 

ــە  ــى پێدان ــەم گرنگ ــە دەدات، جــا ئ پەکەک

ــى  ــت، بابەتێک ــەرچاوە دەگرێ ــەوە س لەچیی

تــرە، کــە ئێمــەش هاتووچــۆ دەکەیــن، 

پارتــى ڕێگــرى نەکــردووە، هاوکارییەکــە 

ــر. ــى ت ــە و هیچ ــا ئەوەی تەنه

* یەکێتــى دۆســتایەتى ئێــوە نــاکات، 
یــان ئێــوە دۆســتایەتى یەکێتــى ناکەن؟
بــە  پەیوەنــدى  مەســەلەیە  ئــەم   -
ــە هــەم ئێمــە  ــە، چونک ــتایەتییەوە نیی دۆس

دۆســتایەتى یەکێتــى دەکەیــن، هــەم یەکێتى 

دۆســتایەتى ئێمــە دەکات، بــەاڵم دەڵێــم 

"هیــچ یەکســانییەک لــەو دۆســتایەتییە نییە، 

کــە  یەکێتــى لەگــەڵ ئێمــە و پەکەکــە 

حزبــی  تێکۆشــانى  بۆنمونــە  دەیــکات"، 

دیموکــرات و چاالکییەکانــى خەڵکــى کــورد 

لــە ڕۆژهەاڵتــدا، زۆر بــە دەگمــەن لــە 

ــت،  ــاس دەکرێ ــدا ب ــى یەکێتی ڕاگەیاندنەکان

ــۆن و  ــن تەلەفزی ــى چەندی ــدا یەکێت لەکاتێک

هەیــە. ڕاگەیاندنــى  دەزگاى 

یەکســانییەک  "هیــچ  دەڵێیــت  تــۆ   *
نییــە،  یەکێتــى  سیاســەتى  لــە 
ــەدە"،  ــە و پەی ــوە و پەکەک ــوان ئێ لەنێ
پێتوایــە  دروســتە،  پێــم  منیــش 
سیاســەتى  لــە  هەیــە  یەکســانییەک 
پارتــى، لەنێــوان ئێــوە و پەکەکــە و 
پەیــەدە، ئایــا ڕەخنــەت لــەوەش هەیــە؟ 
پیــادەى  یەکێتــى  سیاســەتەى  ئــەو 
لــە  پشــتیوانى  بەرامبــەر  لــە  دەکات 
لــە  پشــتکردن  و  ڕۆژئــاوا  و  باکــور 

دەستتێوەردانى پەکەکە 
لە کوردستانى ڕۆژهەاڵت، 
یان لە باشوور و ڕۆژئاوا، 
بە سیاسەتێکى هەڵە و 
شکستخواردوو دەزانین

“
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بــۆ  بەپێچەوانەشــەوە  ڕۆژهــەاڵت، 
پارتــى، کــە دۆســتایەتى ئێــوە دەکات 
و پشــت لــە ڕۆژئــاوا و باکــور دەکات، 
خەندەقــى  و  ســەنگەر  جگەلــەوەش 
دەکات،  ڕۆژئــاوا  دژایەتــى  لێــداوە، 
نــادات،  هاتووچۆکــردن  بــە  ڕێگــە 
هــاوکارى  دادەخــات،  ســنورەکانیان 
تورکیــا و ئەنەکەســە دەکات، مەبەســتم 
ئەوەیــە، ئــەو ناهاوســەنگییەى پارتیــش 

بەدیدەکەیــت؟
پارچەکانــى  لەنــاو  هاتووچۆکــردن   -
ــە  ــە، بۆنمون ــاییە نیی ــێوە ئاس ــش بەوش تری

ئەگــەر خەڵکــى ڕۆژهــەاڵت بیەوێــت بێتــە 

لێپێچینــەوەى  ســنوورەکان  لــە  باشــوور، 

دەکرێــت. لەگــەڵ 

* ئەگــەر مەبەســتت ســنورى ڕۆژهــەاڵت 

پەیوەنــدى  ئاشــکرایە  باشــوورە،  و 
ئێرانــەوە  و  هەرێــم  حکومەتــى  بــە 
باســمکرد  ئــەوەى  بــەاڵم  هەیــە، 
یــان  عەفرینــە،  و  دهــۆک  لەنێــوان 
لەنێــوان دهــۆک و فیشــخاپوورە، تەنهــا 
مەبەســتم ئەوەبــوو، کــە ئایــا تــۆ ئــەو 
ــە  ــى، ک ــش دەبین ــەى پارتی ناعەدالەتیی
ڕوو بــە ڕۆژئــاوا و باکــوور دەیــکات؟

- ئــەو پەیوەندییــەى لەنێــوان پارتــى و 
پەکەکــە هەیــە، کێبڕکێیەکــى زۆر توندوتیژە 

دوو  وەکــو  الیەنــە،  دوو  ئــەو  لەنێــوان 

هێــزى بەهێــزى کوردســتان، کــە کێشــەیان 

دەبێــت لەســەر قازانــج و بەرژەوەنــدى، 

بــە  و  یەکتریــن  نەیــارى  هەردووکیــان 

الوازى یەکتــرى دڵخۆشــن.

* حزبــی دیموکراتــى کوردســتان ئێــران 

بومەلەرزەیەیــە  هێڵــى  ئــەو  لەســەر 
لەگــەڵ پارتــى، کــە هەمیشــە پەکەکــە 
دەهەژێنێــت و پێــى خۆشــە الواز بێــت؟
ــەو سیاســەتەم پــێ  ــەوە مــن ئ - بەپێچەوان
هەڵەیــە، کــە تــا ئێســتا کــورد ڕەچــاوى 

ــە بێهێــزى  کــردووە، کــە بەهێــزى خــۆى ل

ــەر  ــا لەه ــت، ج ــە دەبینێ ــەى دیک الیەنەک

الیەکــەوە بکرێــت هەڵەیــە، ئەگــەر ئێمــەش 

بەرامبــەر  ئەنجامبدەیــن  سیاســەتە  ئــەو 

سیاســەتێکى  بێگومــان  دیکــە،  الیەنێکــى 

ــا  ــزەکان، هەت ــوو هێ ــە، ئێســتا هەم هەڵەی

هێــزە نەیــارەکان پێکــەوە دادەنیشــن، بۆیــە 

دەبێــت ئێمــەش وەکــو هێــزە کوردییــەکان 

ــەر  ــەکانمان لەس ــین و کێش ــەوە دابنیش پێک

مێــزى گفتوگــۆ بەشــێوەیەکى دروســت و 

بــاش چارەســەر بکەیــن، نــەک ئــەوەى کــە 

بەشێک لە کۆنگرەی 16 ی  حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
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ــان  ــڕێتەوە، ی ــە بس ــت پەکەک ــى بیەوێ پارت

پارتــى  بیەوێــت  پەکەکــە  بەپێچەوانــەوە 

بەویتــر  الیەنێکیــان  هیــچ  بســڕێتەوە، 

ناســڕێتەوە، بۆیــە دەتوانــن ڕێگەچارەیــەک 

بەرژەوەنــدى  و  وتووێــژ  لــە  بدۆزنــەوە 

هاوبەشــدا.

بــۆ  پەیــەدە  پاســاوى  ئاشــکرایە   *
ــە ئەنەکەســە  ــەر ب ــى بەرامب تۆمەتەکان
بــە  ئەنەکەســە  کــە  ئەوەیــە، 
دروســتکراوى تورکیــا و پارتــى دادەنێت، 
لەڕێگــەى  پارتــى  و  تورکیــا  پێیوایــە 
هەژمــوون  دەتوانــن  ئەنەکەســەوە، 
و سیاســەتەکانى خۆیــان لــە ڕۆژئــاوا 

بکــەن؟ جێبەجــێ 
زۆر  پاســاوانەمان  جــۆرە  ئــەو  ئێمــە   -

بیســتووە، بۆنمونــە ئەگەر ڕۆژنامەنووســێک 

الپــەڕەى  لــە  بنووســێت  شــتێک 

جیــاوازى  کەمێــک  کــە  ڕۆژنامەیەکــدا، 

ئێــران،  بیروبۆچوونــى  لەگــەڵ  هەبێــت 

ڕاســتەوخۆ لــە پێــش هەمــوو شــتێک پێــى 

ئیســرائیلە"،  نۆکــەرى  "ئــەوە  دەڵێــت 

نۆکــەرى  ئــەوەى  تاوانــى  بــە  پاشــان 

زیندانــى  لــە  و  دەیگرێــت  ئیســرائیلە، 

دەکات و ڕەگ و ڕیشــەى دەردەهێنێــت، 

ــۆ بۆچوونێکــى وەهــات  ــەر ت ــە ئەگ بۆنمون

هەبێــت، کــە سیاســەتێکى بەغــداد بــۆ کورد 

ــداد  ــووە بەغ ــان هەب ــە بێگوم ــتە، ک دروس

ــورد،  ــە ک ــەر ب قســەى دروســتبکات بەرامب

ئایــا ڕەوایــە حکومەتــى هەرێــم تــۆ لــە 

زینــدان بــکات، یــان ڕێگەنــەدات بابەتێــک 

ــەت  ــەو بۆچوون ــۆ ئ ــە ت ــیت، چونک بنووس

هەیــە؟

ڕەوا  بــە  پاســاوانە  ئــەو  ئێمــە  ئەگــەر 

بزانیــن، مەیدانــى کار و تێکۆشــان بــۆ هیــچ 

یەکێکمــان نامێنێتــەوە، ئەگــەر مــن ئەمــڕۆ 

هێــزم هەیــە، تــۆ لــە زینــدان دەکــەم، 

ســبەی تــۆش هێــزت هەبێــت، مــن لــە 

مەیدانێکــى  ئــەوە  دەکەیــت،  زینــدان 

ملمالنێیــە، کــە هەمیشــە بــەردەوام دەبێــت 

تــۆ  نــاگات، ئەگــەر  بــە دیموکراســی  و 

شــتێک بنوســی، ڕەنگــە ڕۆژنامەنووســێکیش 

وەاڵمــى تــۆ بداتــەوە و هەمــوو قســەکانى 

چوارچێــوەى  ئەمــە  بکاتــەوە،  ڕەت  تــۆ 

ــەر  ــەوەى ئەگ ــەک ئ ــییە، ن کارى دیموکراس

قســەکەى منــى بــەدڵ نەبــوو، مانــاى ئــەوە 

ــرم. ــى ت ــەرى الیەنێک ــن نۆک ــت، م بێ

ــاوى ئەنەکەســە،  ــوردى ســوریا بەن ــە ک بۆی

ــى  ــت، ماف ــە بێ ــى دیک ــەر الیەنێک ــان ه ی

خــۆى،  خاکەکــەى  لەســەر  خۆیەتــى 

هەبێــت،  ئــازادى  فکــرەى  و  بۆچــوون 

ــە  ــە ئێم ــت، چونک ــەش بێ ــەر هەڵ جــا ئەگ

بۆئــەوە خەبــات دەکەیــن، بۆیــە ئەگــەر 

ــى  ــە زیندان ــرن و ل ــاوێک بیگ ــەر پاس بەه

بکــەن، ڕێگــەى لێبگــرن و نەهێڵــن چاالکــى 

بــکات، لەگــەڵ حکومەتــە داگیرکــەرەکان 

هیــچ جیاوازییەکــى نابێــت.

 * ئایــا ئێــوە داواتــان لــە یەکێتــى 
یــان  بــکات،  هاوکاریتــان  کــردووە 
نیگەرانییەکانــى خۆتــان بــە یەکێتــى 
وەاڵمــى  وتووتانــە،  ئەگــەر  وتــووە، 

چیبــووە؟ یەکێتــى 
کــردووە،  باســمان  زۆرجــار  بەڵــێ   -

وەاڵمــى یەکێتیــش ئەوەیــە، کــە دەڵێــت 

و  ئێمەیــە  دۆســتى  دیموکــرات  "حزبــی 

ــن". ــت ئەنجامیدەدەی ــان بکرێ ــەوەى بۆم ئ

بارودۆخــى  لــە  بــاس  ئەگــەر   *
شــەڕەکانى  تادێــت  بکەیــن،  باکــوور 
نێــوان پەکەکــە و حکومەتــى تورکیــا 

توندتــر دەبێــت، لەکاتێکــدا چەندیــن 
ســاڵە ڕێگــرى لــە بینینــى عەبدوڵــا 
ســەرکردە  هەمــوو  کــراوە،  ئۆجــەالن 
دەدەپــە  و  هەدەپــە  سیاســییەکانى 
پێتوایــە  زیندانــەوە،  کراونەتــە 
ــا  ــوان تورکی ــەڕى نێ ــەوەى ش توندبوون
و پەکەکــە، بــە ڕاســتى و بــە فیعلــى 
شــەڕە، یــان مەســجێکە بــۆ ســەر لەنــوێ 

ئاشــتى؟ و  دانوســتان 
ــا  ــە تورکی ــەتەى ل ــەو سیاس ــەوە ئ - بەداخ
حکومەتــى  سیاســەتى  بەڕێوەدەچێــت، 

تورکــى )ئاکەپە(یــە، کــە زیاتــر الیەنــى 

ســەرەکییە لــە حکومەتــدا، سیاســەتێکە کــە 

مــن زۆر بــە باشــی تێیناگەم، ســەردەمێکبوو 

لەگــەڵ کــورد لــە وتوویــژدا بــوون، هەمــوو 

دڵخۆشــبووین بــەوەى کــە خەریکــە کێشــەى 

کــورد بــەرەو چارەســەربوون دەچێــت و 

قازانــج و بەرژەوەندییەکــەى بــۆ هەمــوو 

گەلــى کــورد دەگەڕێتــەوە، بــەاڵم بەداخەوە 

ئــەوەش تێکچــوو گەیشــتە ئاســتى شــەڕ 

و ناکۆکــى، کــە وەک باســتکرد ڕۆژ بــە 

ڕۆژ توندوتیژتــر و خوێنــاوى تــر دەبێــت و 

خەڵکێکــى زۆر گیــراون و زیندانــى کــراون، 

تاکــو ئێســتاش بەپێــى ئــەو هەوااڵنــەى کــە 

دەیبیســتین و دەیبنیــن، هیــچ ئاســۆیەک لــە 

دانیشــتن و وتووێــژ بــۆ چارەســەرکردنى 

ــت. ــەلەیە نابینرێ ــەو مەس ئ

ئــەو  ئێســتا دووچــارى  تورکیــا  پێموایــە 

هەڵەیــە بــووە، کــە مــادام لــە ئاشــتیدا بــە 

ئامانجــى خــۆى نەگەیشــتووە، دەیەوێــت 

ــە  ــە ل ــژى پەکەک ــەرکوت و توندوتی ــە س ب

ــدە الوازى  ــت، یــان هێن مەیــدان وەدەرنێ

خەڵــک  لەســەر  کاریگــەرى  کــە  بــکات 

نەمێنێــت، کــە ئەمــەش سیاســەتێکى زۆر 

ــم  ــبینییەکى زۆر ڕوون ــە پێش ــە، بۆی هەڵەی
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النییــە، لەســەر بارودۆخــى تورکیــا، چونکــە 

توندوتیژتــر  دەبینرێــت،  ئێســتا  ئــەوەى 

بوونــى شــەڕەکەیە، لەگــەڵ ئــەوەى دڵنیــام 

ــە  ــوادارم ل ــەاڵم هی ــاگات، ب ــام ن ــە ئەنج ب

کۆتاییــدا بــگات بــەوەى، کــە حکومەتــى 

و  دانوســتان  مێــزى  ســەر  بێتــە  تورکیــا 

کێشــەکان چارەســەر بکــەن.

* لەگــەڵ ئــەوەى تورکیــا لــە شــەڕێکى 
ڕاســتەوخۆدایە لەگەڵ پارتــى کرێکارانى 
کوردســتان، لــە ماردیــن و شــەرناخ و 
لەهەمانکاتــدا  هتــد،   .... جوڵەمێــرگ 
ــە  ــەڵ پەکەک ــە لەگ ــە شــەڕێکى تردای ل
بۆنمونــە  کوردســتان،  ڕۆژئــاواى  لــە 
ــدا،  ــەج ی ــارى مەنب ــردوودا پەالم ــە ڕاب ل
ئێســتا بــە نیــازە پەالمــارى عەفریــن 

ــدات؟  ب
ــا  ــەڵ تورکی ــران لەگ ــن ئێ ــى م - بەبۆچوون

لەســەر مەســەلەى کــورد پێکــەوە دەســازێن، 

لەگــەڵ ئــەوەى کێشــەکانیان هــەم لەشــێوەى 

سیاســەت و جیهانبینییــەوە، هــەم لــە بــارى 

بەرژەوەنــدى ناوچەییــەوە، دوو دەوڵەتــى 

ــد  ــەاڵم لەپەیوەن ــاوازن، ب ــەک جی ــەواو لەی ت

ئاســانى  بــە  کــورددا زۆر  بــە مەســەلەى 

ئــەو  بەپێــى  ئێســتادا  لــە  یەکدەگرنــەوە، 

ــک  ــەک نزی ــتین لەی ــە دەیبیس ــەى ک هەوااڵن

مەســەلەى  بــە  لەپەیوەنــد  بوونەتــەوە، 

لــە  وەک  بۆیــە  کــورد،  ســەرکوتکردنى 

پێشــتریش باســمکرد نیگەرانییەکانى ئێمە زۆر 

زیاتــر بــووە، کــە دووبــارە دەســتکەوتەکانى 

ــى  ــەوە قوربان ــدا ببێت ــەو ناوچەیەش ــورد ل ک

ســات و ســەودا و مامەڵــەى نێــوان تورکیــا و 

ــش. ــا بەغدادی ــران و هەت ئێ

کــە  پەکەکــە  شــەڕانەى  جگەلــەو   *
لــە  بەشــێک  ئێســتا  باســمکرد، 

ــاخى  ــە ش ــال هاتوونەت ــى گەری هێزەکان
هەروەهــا  شــارباژێر،  لــە  ئاســۆس 
پــژاک  ســەرکردایەتى  لــە  بەشــێک 
ــا،  ــە چوارت ــەى زەالن ل ــە ناوچ هاتوونەت
لــە  پرســیارم  پێشــوودا  مــاوەى  لــە 
پەکەکــە  بەرپرســەکانى  لــە  یەکێــک 
کــرد و وتــم: بــۆ هێزەکانتــان هێناوەتــە 
چیــاى ئاســۆس؟ وتــى: ئاســۆس شــاخى 
ــە  ــاخێک ب ــوو ش ــەوان هەم ــە! ئ خۆمان
شــاخى خۆیــان دەزانــن، بۆچــى ئــەو 
ــنوورانە،  ــەو س ــە ئ ــان هێناوەت هێزانەی
ــارە  ــەو فش ــەر ئ ــن "لەب ــک دەڵێ هەندێ
لەالیــەن  قەندیــل  لــە  کــە  زۆرەیــە، 
و  پارتــى  هەواڵگرییەکانــى  دەزگا 
ــە ســەریان،  ــاوە دەکرێت ــران و تورکی ئێ

پێکــردووە"؟ بــاوە  هێزەکانیــان 
بــە هــى  ئــەوان هەمــوو کوردســتان   -
ــاخەکان،  ــا ش ــەک تەنه ــن، ن ــان دەزان خۆی

ئاشکراشــە لــە پێشــتردا پەکەکــە هێزەکانــى 

لــە هەمــوو ســنورەکاندا بــاوە پێکردبــوو، 

بــەاڵم هــۆکارى کۆمەڵکردنیــان لە شــوێنێکدا 

ــر بەهــۆى  ــە چــاو شــوێنێکى دیکــە، زیات ل

فشــارى ئــەو بۆمبــاران و هێرشــانەیە، دەنــا 

ئەگــەر نیگەرانیــان نەبێــت لــە هێرشــکردن، 

پێیانخۆشــە لــە ســنورەکانى تورکیــا نزیکتــر 

ــەوە. ــەک دوور بکەون ــەوە، ن ببن

* چ زانیارییەکتــان هەیــە، ســەبارەت 
بــە هاتنــى هێزەکانــى پەکەکــە بــۆ ئــەو 
ســنورانە، کــە ڕاســتەوخۆ پەیوەنــدى بــە 
ســنوورى ئێــوەوە هەیــە لــە ڕۆژهەاڵتــى 

کوردســتان؟
- زانیارییەکى ئەوتۆمان نییە.

* هەســت ناکەن لە ئێســتا و داهاتوودا 
ــە  ــە ب ــتدەکات، ک ــۆ دروس ــەتان ب کێش
ــە،  ــى پەکەک ــى قســەى فەرماندەیەک پێ

ــۆ  ــەوە ب ــال پەڕیونەت ــە 800 گەری گوای
ــەى  ــەو هێزان ــى: ئ ــنوورانە،  وت ــەو س ئ
ــى  ــرش و پەالمارێک ــەر هێ ــۆ ه ــە ب ئێم
کۆمــارى ئیســالمییە بــۆ ســەر باشــوورى 

کوردســتان؟
- ئێمــە ئێســتاش کێشــەمان هەیــە لەگــەڵ 

پەکەکــە.

* چ کێشەیەکتان هەیە؟
- ئێمــە دەمانەوێــت زیاتــر لــە ســنوورەکان 

زیاترمــان  هێــزى  و  هەبێــت  جوڵەمــان 

باوببێتــەوە، بــەاڵم ئــەوان ڕێگــرى دەکــەن، 

تاکــو ئێســتا دانیشــتمان هەبــووە لەگەڵیــان، 

ــەن،  ــاش دەک ــەى ب ــتنەکاندا قس ــە دانیش ل

دەڵێــن "دەچیــن و لەگــەڵ ســەرکردەکان 

دەدەینــەوە"،  وەاڵمتــان  و  قســەدەکەین 

ــە. ــان نیی ــچ وەاڵمێکی ــەاڵم هی ب

* بۆ وەاڵمتان نادەنەوە؟
- وەک خــۆت لــە پێشــتر باســتکرد، ئــەوان 

کوردســتان بــە هــى خۆیــان دەزانــن، بۆیــە 

پێیــان خــۆش نییــە حزبــی دیموکــرات و 

هێزەکانــى دیکــە تێکۆشــانیان هەبێت، وەک 

ــى  ــادەن هێزەکان ــە ســوریا ڕێگــە ن چــۆن ل

سیاســییان  چاالکــى  تــر  خەڵکــى  و  تــر 

هەبێــت، لــە کوردســتانى ئێرانیــش خۆیــان 

ــن. ــدار دەزان ــە حەق ب

* ئــەو حەقــە ڕەوا نییــە، کــە بــۆ نمونــە 
مهابــاد بــە هــى خۆیــان بزانــن؟

- ئەگــەر بەومەبەســتە مهابــاد بــە هــى 

ــى  ــەدەن خەڵک ــە ڕێگەن ــن، ک ــان بزان خۆی

دیکــە تێیــدا گەشــەبکەن، نەخێــر ئەمــە زۆر 

ناڕەوایــە، چونکــە ئــەوە مافــى کــەس نییــە.

ــە  ــت، ک ــى هەبێ ــە حزبێک ــى نیی * ماف
موهتــەدى  عەبدوڵــاى  و  تــۆ  وەک 
داتاشــێت؟ کوێخایــەک  باســیدەکەن، 
ــەاڵم  ــت، ب ــى هەبێ ــە حزبێک ــى هەی - ماف
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پژاکــى  وەک  حزبێکــى  بیەوێــت  ئەگــەر 

ئەگــەر  بــەاڵم  هەیەتــى،  کــە  هەبێــت، 

تێکۆشــانى  کارو  لــە  بــکات  ڕێگــرى 

کــە  تــر،  خەڵکانــى  و  تــر  حزبەکانــى 

ــە  ــە، ئەم ــان هەی ــرو بۆچوونی ــاوازى بی جی

دۆســتایەتى  و  کوردایەتــى  کارى  لەگــەڵ 

یەکناگرێتــەوە. کوردایەتــى 

* ژەنڕاڵێکــى ســوپاى تورکیــا دەڵێــت 
ســوپاى  ئەفســەرى  دوو  "ئەگــەر 
تورکیــا، یــان دوو ســەرباز لــە شــوێنێک 
دابنیشــن و قســەبکەن، گومانــم هەیــە 
یەکێکیــان پەکەکــە نەبێــت"، مەبەســتم 
ئەوەیــە تورکیــا هێنــدە حســابی بــۆ 
ــە  ــدا پەکەک ــردووە، لەکاتێک ــە ک پەکەک
ــى  ــەک بیرکردنەوەیەک ــە تاڕادەی حزبێک
نەتەوەیــی هەیــە، گشــتگیر تــرە لەچــاو 

ــر؟ ــى ت ــرات و حزبەکان ــی دیموک حزب
جیــاوازە،  بیرکردنەوەکــەى  ڕاســتە   -

ــا چ ئاســتێک  ــە ت ــەو جیاوازیی ــا ئ ــەاڵم ئای ب

ــى  ــە بۆچوون ــەى ک ــەو جێی ــا ئ ــە؟ ت ڕەوای

ــکات  ــرى ب ــکات، ڕێگ ــەرکوت ب ــاواز س جی

لــە چاالکــى بۆچوونــى جیــاواز، ئەگــەر 

ئەمــە بــکات، جیــاوازى ئــەم لەگــەڵ هێــزە 

داگیرکــەرەکان چــى دەبێــت؟ 

ــاوا کــورد ناچــار  ــە ڕۆژئ ــە ئەگــەر ل بۆنمون

بکرێــت، کــە وەک پەکەکــە بیربکاتــەوە 

و لــە چوارچێــوەى سیاســەتەکانى ئــەودا 

ــرى  ــچ مۆڵەتێکــى ت ــت و هی ــى هەبێ چاالک

ــى  نەبێــت، جیاوازییەکــەى لەگــەڵ حکومەت

بەشــار ئەســەد چــی دەبێــت؟ لەکاتێکــدا 

کــورد بــۆ ئــەوە خەبــات نــاکات، هێزێکــى 

بەســەریەوە!  دیکتاتــۆر  ببێتــە  کــوردى 

ــەت  ــێوەیەک دیکتاتۆریی ــوو ش ــە بەهەم ئێم

ــالمى  ــۆرى ئیس ــا دیکتات ــەوە، ج ڕەتدەکەین

بێــت،  لیبڕاڵــى  دیکتاتــۆرى  یــان  بێــت، 

دیموکــرات،  حزبــی  دیکتاتــۆرى  بۆیــە 

یــان کۆمەڵــە، یــان پەکەکــە بێــت ڕەت 

بکرێتــەوە.

بــۆ ڕەوایــە بــۆ پەکەکــە لــە مهابــاد کار 

خــودى  بــۆ  بــەاڵم  بــکات،  تێکۆشــان  و 

بــە  چونکــە  نییــە،  ڕەوا  مهابادییەکــە 

ئەگــەر  بیردەکاتــەوە،  ئــەو  پێچەوانــەى 

مهابادییەکــە بــە هەمــان بۆچوونــى ئــەو 

جمهــورى  بــە  ئــەوکات  بێــت،  ڕازی 

ئیســالمى ڕازی دەبێــت، بــۆ پەکەکــە ڕازی 

بێــت؟ 

جیاوازییــەک  هیــچ  ئێــوە  واتــا   *
نابینــن، لەنێــوان پەکەکــە و جمهــورى 
هەردوکیــان  ئایــا  ئیســالمییدا؟ 

تــۆرن؟ دیکتا
ــۆ ناچــار  ــک ت ــە یەکێ ــەوەى ک ــارى ئ - لەب

بیــر  ئــەو  وەک  دەبێــت  کــە  بــکات، 

ــوان  ــە لەنێ ــاوازى نیی ــچ جی ــەوە، هی بکەیت

حزبــی دیموکــرات و کۆمــارى ئیســالمى 

دیکتاتــۆرى  دیکــەدا،  الیەنێکــى  هــەر  و 

دیکتاتۆرییــە جــا هــەر الیەنێــک بیــکات.

دیکتاتــۆرە،  پەکەکــە  پێتوایــە   *
لەکاتێکــدا ڕێگــە بــە ئەنەکەســە نــادات 

ڕۆژئــاوا؟ بچێتــە 
- پەکەکــە دیکتاتــۆرە، چونکــە ڕێگەنــادات 
ڕێگەنــادات  ڕۆژئــاوا،  بچێتــە  ئەنەکەســە 

حزبەکانــى ڕۆژهــەاڵت لــە ســنوورەکاندا 

لــە  ڕێگەنــادات  هەبێــت،  هاتووچۆیــان 

ئەمــە  هەبێــت،  بنکەیــان  ســنورەکاندا 

دیکتاتۆرییــەت. لــە  جۆرێکــە 

* بــۆ قبوڵــى دەکــەن، کــە ڕێگەتــان 
ــان؟ ــنوورەکانى خۆت ــەوە س ــادات بچن ن
- چونکــە ئــەو هێــزى زیاتــرە، ئێمــە یــان 

سااڵنى هەشتاکان داوامان 
لە یەکێتى کرد یارمەتیمان 
بدات لە دژى ئێران، 
یەکێتى وەاڵمێکى ئەرێنیان 
بە ئێمەدا و هاتن شان 
بە شانى پێشمەرگەکانى 
حزبی دیموکرات خەباتیان 
کرد و شەهیدیاندا، ئەمە 
یارمەتیدانە بە کوردى 
ڕۆژهەاڵت 

“
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ــۆش  ــان خ ــە پێم ــن، ک ــەڕ بکەی ــت ش دەبێ

ــن، چونکــە  ــت شــەڕ بکەی ــە و نامانەوێ نیی

بــە دروســتى نازانــن هێــزى کــورد دووبــارە 

تووشــی شــەڕکردن ببێتــەوە، کــە هیــچ 

ــى  ــت قبوڵ ــان دەبێ ــە، ی قازانجێکــى تێدانیی

ــن. بکەی

نییــە،  ڕەوا  مافــە  ئــەم  ئەگــەر   *
بۆچــى بیــرو بۆچــوون و ئایدۆلۆژیــاى 
پەکەکــە زیاتــر کاریگــەرى هەیــە لەنــاو 
خەڵکــى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان، لەچــاو 

حزبەکانــى دیکــەى ڕۆژهــەاڵت؟
- چــۆن دەزانــى بیــرو بۆچوونــى پەکەکــە 

کاریگــەرى زیاتــرى هەیە، لەچــاو حزبەکانى 

تــرى ڕۆژهــەاڵت؟ لەکاتێکــدا نە ڕاى گشــتى 

وەرگیــراوە، نــە ڕیفراندۆمێــک ئەنجامدراوە 

لــەو بارەیــەوە.

* بــەو پێیــەى لەنــاو خەڵکــى ڕۆژهەاڵتى 
کوردســتاندا ئــەو دەنگۆیــە هەیــە، کــە 
ــەالى پەکەکــەدا دەچــن لەچــاو  ــر ب زیات
لــە  جــا  ڕۆژهــەاڵت،  تــرى  حزبەکانــى 
بێدەنگــى ئێــوەوە ســەرچاوەى گرتــووە، 
یــان لــە بەهێــزى خەباتــى چەکــدارى 

ــەوە؟ ئەوان
- نەخێــر مــن ئــەو بۆچوونــە بــە دروســت 
ــم دروســتە، ئەگــەر  ــەاڵم وایدادەنێ ــم، ب نازان

کوردســتاندا 90%  لــە  پێیوابێــت  پەکەکــە 

خەڵــک لەگەڵیەتــى، ئایــا چــى لــە 10% 

تــر دەکات؟ لــە کوردســتان دەریانــدەکات، 

ــان  ــەى خۆی ــش قس ــەدەدات ئەوانی ــان ڕێگ ی

ــرەدا  ــە لێ ــادات؟ بۆی ــان ن ــان ڕێگەی بکــەن، ی

قســە لەســەر ئــازادى بەیانــە، ئایــا ئێــوە 

ــەوەى  ــەى ئ ــە بەهان ــک ب ــەدەدەن حزبێ ڕێگ

ــە،  ــى لەگەڵ ــە و خەڵک ــە توانای ــزە و ب بەهێ

ڕێگــە بــە کەمینــەکان نــەدات قســەیان خــۆى 

بــکات و بۆچوونــى خۆیــان بڵێــن، واتــا قســە 

ــەر  ــە، لەس ــاڕەواى کارێک ــەر ڕەواى و ن لەس

بــە هێــزى پەکەکــە نییــە، ئەمــە باســی ئێمــە 

نییــە، چونکــە زۆر هێــزى واهەیــە، کــە 

زۆریــش ناڕەوایــە و بەهێزیشــە، بۆنمونــە 

ــە  ــتان، ک ــەرى کوردس ــى داگیرک حکومەتەکان

لــە هەمــوو هێزەکانــى کــورد بەهێزتــر و 

بەتواناتــرن، ئایــا ئــەوەى بەســەر کــورددا 

دەیســەپێنێت و ڕێگەنــادات بیــرو بۆچوونــى 

ــەوە ڕەوا  ــە؟ بەپێچەوان ــت ڕەوای خــۆى هەبێ

نییــە، بۆیــە ئــەم حاڵەتــە بــۆ هــەر الیەنێــک 

ــە. ــش ناڕەوای بێتەپێ

ئێمــە دەبێــت بەرگــرى لــە ئــازادى بکەیــن، 

تەنهــا ئــازادى ئەوانــە نــا، کــە الیەنگــرى 

ئێمــەن، بەڵکــو بەرگریکردنــە لــە ئــازادى 

ــن و  ــەش نی ــرى ئێم ــە الیەنگ ــانێک، ک کەس

ــاى  ــە مان ــەوە، ئەمەی ــر ناکان ــە بی ــو ئێم وەک

ــک،  ــک، عەرەبێ ــەر کوردێ ــا ئەگ ــازادى، ج ئ

تورکێــک ئــەو ئازادییەمــان لێ بێبــەش بکات، 

ــە  ــت ئێم ــە و دەبێ ــە و ناڕەوای ــاوازی نیی جی

ــەن. ــتگیرى نەک ــن و پش ــرى لێبەکەی ڕێگ

لــە  نەغــەدە  شــاری  لــە   1945 ســاڵی   -

دایكبــوە.

ئەدەبیاتــی  لــە  لیسانســی  خوێندنــی   -

فارســی لــە زانكــۆی تــاران تەواوكــردوە.

- شــارەزای تــەواوی لــە زمانەكانــی )كــوردی، 

فارســی، ئینگلیــزی، توركــی، ئــازەری( هەیــە.

- ســاڵی 1975 لــە كۆنگــرەی چــواری حزبــی 

كۆمیتــەی  ئەندامــی  وەك  دیموكــرات، 

هەڵبــژاردراوە.  ناوەنــدی 

ــەری  ــی دەفت ــو ئەندام ــاڵی 1980 وەك - س

بەرپرســیارێتی  هەڵبژێــردراوە،  سیاســی 

لەوانــە  دەســت  گرتۆتــە  جۆراوجــۆری 

كۆمیســیۆنی )رادیــۆ، ماڵــی، ئینتیشــارات، 

نیزامــی(. سیاســی 

جێگــری   )1992  –  1989( ســاڵى  لــە   -

. بــوە  حــزب  گشــتی  ســكرتێری  

1995( ســكرتێری   – 1992( لــە ســاڵى   -

گشــتی حــزب بــوە .

جێگــری   )2000  –  1995( ســاڵى  لــە   -

. بــوە  حــزب  گشــتی  ســكرتێری 

ــراوی  ــتا لێپرس ــا ئێس ــاڵی 2004 ت ــە س - ل

كوردســتان  دیموكراتــی  حزبــی  گشــتی 

ئێرانــە.


