
- پێکهێنانی ناوەندی هاوبەشی هێزەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان.

- بەشداری کردنی هێزەکانی ڕۆژهەاڵت لە 
کۆنگرەی کەنەکە.

- ئینشقاق و یەکگرتنەوەی نێوان هێزەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان.

- ملمالنێی سیاسی و ئیدیۆلۆژییەکانی 
نێوان هێزەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان.



عەبدوڵاڵى موهتەدى
سکرتێرى گشتیى 

کۆمەڵەى شۆڕشگێڕى 
زەحمەتکێشانى 

کوردستانى ئێران 
)کۆمەڵە(

حیزبی كۆمۆنیستی ئێران بانگهێشت كراوە بۆ 
ناوەندی بڕیار، بەاڵم خەڵكی ترى بانگهێشت كردوە، 

بۆیە گوناهەکەی لە ئەستۆی خۆیەتی

چاوپێکەوتنی: ئەوین و شوان
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ــەن  ــە الی ــن ل ــى عەفری * پەالماردان
ســوپاى تورکیاوە بــە هاوپەیمانێتیى 
ئێــران و ڕوســیا، هەندێــک بــاس 
لــەوە دەکــەن، جگــە لــە ســوپاى 
ئــازادی ســووریا و بــەرەى نوســرە، 
ئەنەکەســە  بەشــداریى  لــە  بــاس 
ســیناریۆیەدا،  لــەو  دەکــەن 
بەڕێــزت  و  کۆمەڵــە  هەڵوێســتى 
بارەیــەوە؟  لــەو  چییــە؟  بەڕوونــى 
ــاواى  ــى خۆرئ ــە چارەنووس ــت وای پێ
کوردســتان بــە کــوێ دەگات، لــەم 
هەڵوێســتى  پیالنگێڕییانــەدا؟ 
ــەم بارەیــەوە ناڕۆشــنە،  ئەمەریــکا ل
بــاڵو  ڕاگەیانراوێکــى  )کەجەکــە( 
ئەمەریــکا  دەڵێــت:  و  کردوەتــەوە 
بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان بەشــدارە 
لــەم پیالنگێــڕى و ســیناریۆیانەدا، 
لەبــەر ئــەوەى چاوپۆشــیی کــردوە 
لــە هێرشــەکانى ســوپاى تورکیــا؟ 
عەبدوڵــاڵى موهتــەدى: مــن و هەمــوو 
لەگــەڵ  دڵمــان  شۆڕشــگێڕ  کۆمەڵــەى 

عەفرینــە، هێرشــى تورکیامــان پــێ بــاش 

داواکاریــن  دەکەیــن،  مەحکومــى  نییــە، 

ــەو  ــت ل ــرە دەس ــى زووت ــەر چ ــا ه تورکی

بــۆ  بگەڕێتــەوە  هەڵبگرێــت،  هێرشــە 

ئەرتــەش و ســنوورەکانى خــۆى، دیــارە 

ئــەو کارەســاتە مرۆیییــەى ئــەو جــۆرە شــەڕ 

ــە  ــت، زۆر دڵتەزێن ــە دەیخوڵقێنێ و بۆمباران

بەتایبــەت بــۆ کــورد، کــە دەبێــت هەمیشــە 

وێنــەى ماڵــى وێــران وێنــەى ماڵوێرانــی 

ــو  ــە نێ ــەى ل ــک و بنەماڵەک ــەى خەڵ و وێن

خوێنــدا ببینێــت. ئەوانــە هەمــوو دڵتەزێنن، 

وەبیرهێنانــەوەى ئــەو کارەســاتانەن، کــە لــە 

زۆر شــوێنى ترى کوردســتان بە ســەر گەلى 

کــورددا هاتــوە، ئێمــە بــەو کارەســاتانە 

زۆر دڵبرینداریــن، داواکاریــن بــە زووتریــن 

ــت.  ــێ بێ ــان پ ــانە کۆتاییی ــەو هێرش کات ئ

مــن دەســتگیرۆیى و هاوکاریــى ئێــران لــەو 

هێرشــە نابینــم، بۆچوونــى مــن ئــەوە نییــە، 

بۆچــى دەبێــت ئێــران ئــەو هێرشــانەى پێــى 

دەستڕۆیشــتوویى  ئێــران  بێــت،  خــۆش 

زۆرى تورکیــای لــە ســووریا پــێ خــۆش 

نییــە. زۆر کــەس لــە ئێــران کــە الیەنگرانــى 

حکوومەتــن، ئەوانیــش ئــەو هێرشــە ئیدانــە 

ــەن  ــە الی ــە ل ــى ڕەخن ــا دەنگ ــەن، وات دەک

بەرانبــەر  ئێرانــەوە  ئێــران و دەســەاڵتى 

ــە، ئەمەریکایــش ڕەنگــە  ــەو هێرشــە هەی ب

چاوپۆشــیى کردبێــت یــان بەرانبــەر تورکیــا 

ئــەو  پێــى  بــە  بــەاڵم  نەوەســتابێتەوە، 

زانیارییانــەى هەمــە، ئەمەریــکا پێــى خــۆش 

نییــە، بــەاڵم کۆتــا هاتــوە لــە بەرانبــەر 

تورکیــادا، پێــى خۆشــە تورکیــا زووتــر ئــەو 

ــکات. ــەواو ب کارە ت

ــى کوردســتان  ــى خۆرهەاڵت * هێزێک
ئامــادەن  گەیانــدوە،  ڕای  )پــاک( 
هێــز بــۆ بەرگریکــردن لــە عەفریــن 
دەزانیــن  وەک  بکەیــن.  ڕەوانــە 
دیموکراتــی  حیزبــى  چ  و  ئێــوە  چ 
لەگــەڵ  ناکۆکیتــان  کوردســتان 
پارتــى کرێکارانــى کوردســتان هەیە، 
ئێــوە  ئەوەیــە،  قســەکە  بــەاڵم 
نیشــتیمانیى  هاوپشــتییەکى  وەک 
نەتەوەیــى، ئەگــەر پێویســت بــکات، 
ئامــادەن هێــز بنێــرن بــۆ خۆرئــاواى 

کوردســتان؟
لــە  ئێمــە  موهتــەدى:  عەبدوڵــاڵى 
کــەس  هەمــوو  کۆبانێیشــدا،  کارەســاتى 

ــتەوە  ــۆز و هەس ــە س ــدە ب ــت چەن دەزانێ

هەڵوێســتامان هەبــوو، ئامادەیــى خۆیشــمان 

هەر خۆپیشاندانێک 
دروستت ببێت خەڵکى 
ئێمە و حیزبەکانى 
تریش تێیدا بەشدار 
دەبن، بێگومان ئەوانە 
بەشێک لە چاالکانى 
کوردستانى خۆرهەاڵتن، 
بۆیە ئێمە دوور نەبووین 
لەو خۆپیشاندانانە، زۆر بە 
گەرموگوڕى پشتیوانیمان 
لێ کردوە و بەشداریمان 
تێدا کردوە.

“
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دیــارە  بــەاڵم  دەربــڕى،  هــاوکارى  بــۆ 

بــۆ عەفریــن،  ئێســتا  نەکــرد،  پێویســتى 

ــە  ــم وا نیی ــەاڵم پێ ــە، ب ــان لەگەڵیاندای دڵم

لــە  ئێســتا  الیەنێــک  هیــچ  واقعــى  بــە 

ــى  ــزى حیزبەکان کوردســتانى عێراقــەوە، هێ

خۆرهــەاڵت ڕەوانــەى عەفریــن بــکات، پێــم 

وا نییــە ئەمــە بابەتێکــى واقعــی بێــت، 

بــەاڵم بــە دڵ و هەســت لەگــەڵ عەفریــن و 

ســووریاین. کوردســتانى 

*ئێــوە لــە چەنــد ڕۆژى ڕابــردوودا، 
کۆتاییهاتنــى  ڕاپۆرتــی  لــە 
کۆمیتــەى  پلینیۆمــى  دوەمیــن 
ناوەنــدى هەڵبژێــرراوى کۆنگرەیــى 
شۆڕشــگێڕى  کۆمەڵــەى  پــازدەى 
بەڕێــزت  کــە  زەحمەتکێشــان، 
شوێندەســتی  کــردوە،  پێشــکەش 
خۆتــان لــە خۆپیشــاندانە گەورەکانى 
کوردســتان ئێرانــدا ئاشــکرا کــردوە، 
چەنــد  خۆپیشــاندانانە  ئــەو  ئایــا 
کاریگەرییــان  و  بــوون  چــۆن  و 
ــەم  ــن ئ ــا دەڵێ ــوو؟ هەروەه ــۆن ب چ
بــوون  کاریگەرتــر  خۆپیشــاندانانە 
دەورەى  خۆپیشــاندانەکانى  لــە 
بزووتنــەوەى ســەوز کــە 3 ملیــۆن 
کــەس لــە تــاران بەشــدارییان تێــدا 
هەڵوێســتى  بارەیــەوە  لــەو  کــرد، 

بڵێیــت؟  پــێ  ڕۆشــنترمان 
هەڵوێســتى  موهتــەدى:  عەبدوڵــاڵى 
ئێمــە بەتــەواوی ڕۆشــن بــوو، پشــتیوانیمان 

دوایییــەى  ئــەم  خۆپیشــاندانەکانى  لــە 

ــەمبەرەوە  ــە 28ى دیس ــە ل ــرد، ک ــران ک ئێ

دەســتی پــێ کــرد و نزیکــەى دە ڕۆژى 

ــەى  ــەو خۆپیشــاندانانە بەپێچەوان ــد، ئ خایان

قســە و پڕوپاگەنــدەى دەوڵەتــى ئێــران، 

ســەرچاوەکەى نــە عەرەبســتان و ئیســرائیلە 

نــە ئەمەریــکا، ســەرچاوەکەى لــە سیاســەتى 

کۆمــارى  حکوومەتــى  خــودى  هەڵــەى 

ــى  ــە گەندەڵ ــە ل ــە، ک ــامیى ئێرانەوەی ئیس

و  سیاســى  دیکتاتۆریــى  و  نایەکســانى  و 

ــت.  ــەرچاوە دەگرێ ــتانە س ــەو ش ــوو ئ هەم

کــە   ،2009 ســاڵى  خۆپیشــاندانەکانى 

خۆپیشــاندانی ســەوزەکان بــوون، زۆرتــر 

ــوەى  ــە چوارچێ ــاران و ل ــارى ت ــاو ش ــە ن ل

مەرکــەزدا بــوە، بــەاڵم خۆپیشــاندانەکانى 

ــوو  ــتان و هەم ــە ئوس ــر ل ــاڵ زۆرت ــەم س ئ

بەربــاو  ئێرانــدا  شــارۆچکەکانى  و  شــار 

بــوون، خۆپیشــاندانەکانى پێشــوو ئەگــەر 

مەرگــى  بــەرەو  ڕادەیــەک  تــا  چــى 

تــا  جیابوونــەوە  چــوون،  دیکتاتــۆری 

ڕادەیــەک لــە ڕیفۆڕمخــوازەکان، بــەاڵم ئــەم 

ــى  ــوو ڕژێم ــا هەم ــەواوى مان ــە ت ــارە ب ج

کۆمــارى ئیســامیى ئێرانیــان بــردە ژێــر 

سیاســەتى  و  ڕۆحانــى  بــە  پرســیارەوە، 

و  ڕابــەر  و  کۆمــار  ســەرۆک  و  دەرەوە 

هەموویــان، دیــارە دەنگدانەوەیەکــى زۆر 

جــارى  هەبــوو،  دونیــادا  لــە  گــەورەى 

پێشــوو ســەرەڕاى ئــەوەی پێمــان بــاش بــوو 

و پشتیوانیشــمان لــێ کــرد بــە هەمــوو 

ڕەخنــە و کەموکوڕییەکانیــەوە، بــەاڵم ئــەم 

گــەورەى  شــارى  دوو  لــە  کــورد  جــارە 

کوردنشــین: کرماشــان، ســنە، بەشــداریى 

ــێ  ــان س ــە کرماش ــردوە، ل ــدا ک ــرى تێ زیات

ــە  ــوو، ل ــەردەوام ب ــەک ب ــەر ی ــە س ڕۆژ ل

ســنەیش دوو ڕۆژ، کوردســتان بەشــداریى 

لــەو خۆپیشــاندانانەدا کــرد و لــە جــارى 

هەمــوو  ڕاســتە  بــەاڵم  باشــتر،  پێشــوو 

ئێــران و هەمــوو شــارەکانی کوردســتانى 

ئێــران بەشــدار نەبــوون، ئــەم بزووتنەوانــە 

كاتی ئەوە هاتوە یان 
هەنگاوێك هەڵبگرین، یاخود 

بە خەڵكی ڕابگەیەنین 
كە هەنگاومان بۆ 

هەڵناگیرێ. خۆشبەختانە 
ئەو هەنگاوەمان هەڵگرت، 

هەنگاوێكی باش و 
سەرەتایییە، هیوادارین 

ئاكامەكەی ببێتە پێكهێنانی 
بەرەیەكی كوردستانی لە 

مانگەكانی داهاتوودا

“
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ــوون،  ــاوەر ب ــک و جەم ــەوەى خەڵ بزووتن

سیاســیى  حیزبــى  ئێــران  لــە  بەتایبــەت 

ــە قوواڵیــى  ــدا نییــە، ڕێکخراوێــک کــە ل تێ

ــە  ــە، بۆی ــت نیی ــەى هەبێ ــەدا ڕیش کۆمەڵگ

خۆپیشــاندانەکان بــە تــەواوى لــە ناخــى 

خەڵکــەوە هەڵقواڵبــوون، لــە کوردســتانیش 

خۆپیشــاندانەکان  خەڵکــەوە  ناخــى  لــە 

کوردســتان  بــەاڵم  هەڵقواڵبــوون، 

کۆمەڵگایەکــە کــە حیزبــەکان تێیــدا بەشــدار 

و چاالکــن، هــەر خۆپیشــاندانێک دروســتت 

حیزبەکانــى  و  ئێمــە  خەڵکــى  ببێــت 

تریــش تێیــدا بەشــدار دەبــن، بێگومــان 

ــە چاالکانــى کوردســتانى  ــە بەشــێک ل ئەوان

ــن  ــە دوور نەبووی ــە ئێم ــن، بۆی خۆرهەاڵت

ــە گەرموگــوڕى  ــەو خۆپیشــاندانانە، زۆر ب ل

پشــتیوانیمان لــێ کــردوە و بەشــداریمان 

تێــدا کــردوە.

* بەڕێــزت ووتــت: خۆپیشــاندانەكان 
خەڵكــی ئێــران خۆڕســكانەن، بــەاڵم 
ئێــران ڕایگەیانــد: پیالنگێڕییەكە لە 
ــكا و ئیســرائیلەوەیە  ــەن ئەمەری الی
هەرێــم  حكوومەتــی  بەئاگاداریــی 
بارزانــی  مەســعوود  تایبــەت  بــە 
دڵنیــام  كــراوە،  هەولێــر  لــە  و 
ئەوەتــان بیســتوە، بــەاڵم دیــار بــوو 
ــپ  ــد ترام ــودی دۆناڵ ــكا و خ ئەمەری
چەندیــن ڕاگەیاندنــی دا لــە مــاوەی 
ــە پشــتیوانیی  ــد ڕۆژەدا، ک ــەو چەن ئ
خۆپیشــاندانەكان دەكــەن و خەڵكــی 
ئێــران بەتەنیــا نیــن، چــۆن بەڕێــزت 
واڵتێكــی  هیــچ  دەســتی  دەڵێیــت 

ــووە؟  ــدا نەب تێ
عەبدوڵــاڵى موهتــەدى: مــن نەمگــوت، 
ــتگیرییان  ــی دەرەوە پش ــكا و واڵتان ئەمەری

لــە خۆپیشــاندانەكان نەكــردوە، بێگومــان 

كردوویانــە، بــا كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی 

فشــار بخاتــە ســەر كۆمــاری ئیســامی، 

بــەاڵم گوتمــان، ڕێكخســتنی هێنانــی خەڵكی 

نزیكــەی 100 شــاری ورد و درشــتی ئێــران 

هــەر لــە بەلوجســتانەوە هەتــا ئارەزبایجان، 

ئــەوە نــە بــە دۆناڵــد ترامــپ و ئەمەریــکا 

دەكرێــت نــە بــە هیــچ واڵتێکــی تــر، ئــەوە 

هیــچ بناغەیەکــی نییــە كە خۆنیشــاندانەکانى 

ئێــران لــە هەولێــر ڕێكخــراوە، جــا ئەگــەر 

ــی(ی  ــینی ڕەزای ــەی )موحس ــۆ قس ــوێ  ب گ

بگریــن ئــەو دەڵــێ ژنبــرای ســەدام حســێن 

ــچ كــەس  ــەی ڕێــك خســتوە، كــە هی ئەوان

جگــە ئێــران تاوانبــار نییــە لــەوەى كــە ئــەم 

خەڵكــە ناڕازیــن، ئــەم خەڵكــە لــە كۆمــاری 

و  ئابــووری  سیاســەتە  لــە  ئیســامی، 

فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتــی و سیاســییەكانی 

ناڕازیــن، لــە سیاســەتی دەرەوەی ئێــران 

ناڕازیــن، بــەاڵم نــە بــە ئەمەریــكا، نــە 

ــران هەڵناســێت،  ــە ئیســرائیل خەڵكــی ئێ ب

عەرەبســتانی ســعودی كــوا ئــەو دەســەاڵت 

و توانایــەی هەیــە لــە نزیكــەی 100 شــاری 

ئێــران خەڵــك بهێنــێ  لــە بەرانبەر پاســداری 

ــی بیوەســتێن.  ئێران

* خۆپیشــاندانی بزووتنــەوەی ســەوز 
كۆتایــی پێ هات، خۆپیشــاندانەكانی 
ــەورەی  ــاری گ ــد ش ــهەد و چەن مەش
پێــت  پێهــات،  كۆتاییــان  ئێــران 
ــەو خۆپیشــاندانانە دروســت  ــە ئ وای
ــەم خۆپیشــاندانەنە  ــا ئ ــەوە، ئای ببن
ــدا  ــە ئێران ــك ل ــك ئاڵوگۆڕێ دەتوانێ

ــت؟  ــك بهێنێ پێ

کۆنفراسی پراغ
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ــچ  ــەدى: هی ــاڵى موهت عەبدوڵ
نازانــم  نییــە...  لــەوە  گومانــم 

و  جۆرێــك  چ  بــە  خۆپیشــاندان 

دروســت  ســیناریۆیەك  چ  بــە 

ئــەم  بێگومــان  بــەاڵم  دەبێــت، 

ــەوە،  ــەر هەڵدەدەن ــە س ناڕەزایییان

كۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــە هیــچ 

جۆرێــك ناتوانــێ  گرفتــی ئابــووری 

چارەســەر بــكات، چارەســەركردنی 

و  ئێــران  لــە  ئابــووری  گرفتــی 

ڕیشــەیی  چاکســازیی  پێكهێنانــی 

ئاڵوگــۆڕی  بــە  بەســتراوەتەوە 

سیاســی لــە ئێــران، بــێ  ئاڵوگــۆڕی 

ــە  ــی ك ــازیی بنەڕەت ــی چاکس سیاس

ئێــران پێویســتیەتی مومكیــن نییــە، 

ئێــران بــەرەو قەیرانــی زۆرتــری 

خەڵــك  دەڕوات،  ئابــووری 

بــەرەو هاتنەخــواری ژێــر هێڵــی 

ملیۆنــان  بــە  دەڕۆن،  هــەژاری 

كــەس خانــەوادەكان لــە هەمــوو 

شــتێك بێبــەش دەبــن، خانــەوادەی 

کرێچــی هەیــە نــەك بــە 6 مانــگ 

ــە  ــادرێ. ل ــێ ن ــی پ ــاڵ كرێ ــە س ب

ــران  ــووی ئێ ــاڵی داهات بودجــەی س

هەمــوو  ئــەو  ســەرەڕای   2018

بودجــەی  هەیــە،  خۆڵبارینــەی 

بــە  كــراوە  هــەوا  پاكوخاوێنیــی 

ســفر.

)ناوەنــدی  پێكهێنانــی   *
ــی  ــی خۆرهەاڵت ــی حیزبەكان هاوكاری
ئــەم  چییــە؟  كوردســتان( 
فۆڕمەڵبەندییــە چــۆن دروســت بوە و 
بەرنامەتــان چییــە، دەتانەوێــت چــی 
ــر و ئۆپۆزســیۆن و  ــە هێزەكانــی ت ب

بڵێــن؟  خۆرهــەاڵت  خەڵكــی 
ئەمــە  موهتــەدى:  عەبدوڵــاڵى 
ــەاڵم هەنگاوێكــی  ــە، ب هەنگاوێكــی ئەرێنیی

حیزبەكانــی  ئــەوەی  بــۆ  سەرەتایییشــە، 

كوردســتانی خۆرهــەاڵت ســەرەتا بێــن ڕێســا 

ــۆ  ــاو خۆیــان دیــاری بكــەن ب و یاســای ن

ــوكەتیان  ــتن و هەڵس ــۆری دانیش ج

لەگــەڵ یەكتــر، كــە ئەوەیــان كــرد، 

ــوان  ــەی نێ ــدی هاوكاریی ــەم ناوەن ئ

لــە  ئەوەیــە  ئیشــی  حیزبــەكان 

ســەر بــەرەی كوردســتانی و لــە 

ســەر ئــەو هەنگاوانــە بەڕاســتی 

و بــە كــردەوە حیزبــەكان بباتــە 

لــە  و  یەكگرتوویــی  قۆناغــی 

ســەر ئەوانــە كار بــكات. ئێمــە 

ــەوە  ــەو پێش ــاڵ لەم ــد س ــە چەن ل

پێداگیــری لــە ســەر ئــەوە دەكەیــن 

و لــە كۆبوونــەوەی كۆتایــی لەگــەڵ 

ــی  ــودی( برادەران ــتەفای مەول )مس

كوردســتان،  دیموكراتــی  حیزبــی 

كاتــی  گوتمــان:  ئاشــكرا  بــە 

هەنگاوێــك  یــان  هاتــوە  ئــەوە 

هەڵبگریــن، یاخــود بــە خەڵكــی 

هەنگاومــان  كــە  ڕابگەیەنیــن 

خۆشــبەختانە  هەڵناگیــرێ.  بــۆ 

هەڵگــرت،  هەنگاوەمــان  ئــەو 

ــەرەتایییە،  ــاش و س ــی ب هەنگاوێك

ببێتــە  ئاكامەكــەی  هیواداریــن 

ــتانی  ــی كوردس ــی بەرەیەك پێكهێنان

داهاتــوودا. مانگەكانــی  لــە 

هاوبەشــە  ناوەنــدە  ئــەو   *
لــە  گرینگــە،  دیــارە 
مەولــودی(م  )مســتەفای 
پرســی ســازمانی كوردســتانی 
ــران  ــتی ئێ ــی كۆمۆنیس حیزب
)كۆمەڵــە( مەبەســتی لــەو بۆچوونانە 
هەندێــك  دەڵێــت:  كــە  ئەوەیــە 
چــارەی  بــە  حــەز  هێزانــە  لــەم 
ــی  ــی ناوەندێك ــەن، كەچ ــر ناك یەكت
ــەوان  ــاوە، ئ ــك هێن ــیان پێ هاوبەش

عەبدوڵاڵی موهتەدی
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چوونــە دەرەوەی ناوەندەكــە، لــەوەدا 
دیــارە مەبەســتی ئێــوە و كۆمەڵــەی 
كوردســتانی  زەحمەتكێشــانی 
)عومــەری ئێلخانیــزادە( یــە و بــە 
هەمــان شــێوە مەبەســتی )مســتەفا 
دیموكراتــی  حیزبــی  و  مەولــودی( 
ــە  ــت وا نیی ــە، پێ ــتانی ئێران كوردس
ئــەو ڕەخنانــە دروســتە، بۆچــی ئێــوە 
ئــەو دوو هێــزە )پــژاك( و )كۆمەڵــە(
تــان خســتوەتە دەرەوەی ناوەندەكە؟ 
ــە  ــەو ڕەخنان ــەدى: ئ ــاڵى موهت عەبدوڵ
دروســت و لــە جێگــەی خۆیــدا نییــن، 

گرینــگ نییــە ئــەو هێزانــە چــارەی یەكتریان 

دەوێــت یاخــود نــا، هەمــوو كــەس دەزانــێ  

ناكۆكــی و جیــاوازی هەیــە، گرینــگ ئەوەیە 

جیاوازییشــەوە  و  ناكۆكــی  هەمــان  بــە 

ــوو و  ــادەی كاری یەكگرت ــە ئام ــەو حیزبان ئ

هاوبــەش بــن، حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران 

بانگهێشــت كــراوە، بــەاڵم خەڵكــی تــرى 

گوناهەکــەی  بۆیــە  كــردوە،  بانگهێشــت 

لــە ئەســتۆی خۆیەتــی کــە نەهاتــوە، هیــچ 

كــەس گوناهبــار نییــە، هەمــوو كەســیش 

دەزانــێ  حیزبــی كۆمۆنیســت ناكۆكیــی زۆر 

لەگــەڵ هەمــوو الیەكــی هەیــە، هەمــوو 

ــەو  ــە و ئ ــی هەی ــان لەگەڵ ــەك ناكۆكیی الی

جیاوازییانــە هــەن لــە كوردســتان و لــە 

ــا.  ــوو دونی هەم

* ئــەو ناكۆكییانــە چییــە كــە حیزبی 
لەگــەڵ  هەیەتــی  كۆمۆنیســت 

هەمــوو هێزەكانــی تــر؟ 
ڕاســتییەکەی  موهتــەدى:  عەبدوڵــاڵى 
چەقبەســتوویی  ئــەوان  گرفتــی  ئەوەیــە 

دەبێــت  ئــەوان  ئایدیۆلۆژییــە، 

بەخۆداچوونەوەیەك بكەن و هەڵســوكەوتی 

سیاســیی خۆیــان لەگــەڵ حیزبەكانــی تــر 

بگــۆڕن، تــا ئــەوە نەگــۆڕن، هــەر ڕۆژە 

بیانوویــەك دەهێننــەوە و هــەر ڕۆژە  و 

ــك  ــەر ڕۆژ گرفتێ ــاراوە، ه ــە ئ ــتێك دێت ش

دەبێــت  ئــەوان  ڕێگەیــان،  ســەر  دێتــە 

بەتــەواوی لەگــەڵ خۆیان یــەكای بكەنەوە، 

ئایــا ئامــادەی هاوكاریــن لەگــەڵ هێزەكانــی 

ــتی  ــۆ ش ــەن ب ــەر ه ــا؟ ئەگ ــود ن ــردا یاخ ت

نازانم خۆپیشاندان بە چ 
جۆرێك و بە چ سیناریۆیەك 
دروست دەبێت، بەاڵم 
بێگومان ئەم ناڕەزایییانە 
سەر هەڵدەدەنەوە، كۆماری 
ئیسالمیی ئێران بە هیچ 
جۆرێك ناتوانێ  گرفتی 
ئابووری چارەسەر بكات، 
چارەسەركردنی گرفتی 
ئابووری لە ئێران و 
پێكهێنانی چاکسازیی 
ڕیشەیی بەستراوەتەوە بە 
ئاڵوگۆڕی سیاسی لە ئێران، 

“

عەبدوڵاڵی موهتەدی  و هاوڕێکانی  دانانی گوڵ لەسەر گڵکۆی شەهیدانی کۆمەڵە
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ڕۆژانــە و ئــەم یــان ئــەو حاڵەتەیــە، یاخــود 

ئامــادەی چوونــە نــاو بــەرەو و هاوكارییــان 

هەیــە؟ ئەگــەر ئــەوە چارەســەر بكــەن. 

ــە  ــت، ك ــەر دەبێ ــەوە چارەس ــە ئ ــەو كات ئ

ــەوە  ــات، ئ ــود نەی ــت یاخ ــك بێ ڕێكخراوێ

شــیاوی باســکردن و گفتوگۆیــە.

تێڕوانینــە  ئــەو  پێتوایــە   *
دەڵێیــت  تــۆ  ئایدیۆلۆژییــە 
یاخــود  )لەچــك(  بــە  پێوەندیــی 
ــی  ــە ئەندامان ــك ل )پەرچەمــی( یەكێ
كۆبوونەوەكــەی ئێــوەوە هەبووبێت، 
لــە هەمــان كاتــدا ئــەو ڕەخنەیــە 
وایــە  پێیــان  كــە  نییــە  دروســت 
مــادام ســازمانی خەبــات بەشــدار 
بێــت، بــا پارتــی ژیانــی ئــازاد )پــژاك(
یــش بەشــدار بێــت، پێــت ســەیر 
»كۆمەڵــەی  ئێــوە  هــەم  نییــە 
حیزبــی  هــەم  شۆڕشــگێڕ«، 
هــەم  كوردســتان،  دیموكراتــی 
كوردســتانی  دیموكراتــی  حیزبــی 
ــن  ــمی ناناس ــژاک( بەڕەس ــران، )پ ئێ
وەك هێــزی خۆرهەاڵتــی كوردســتان 
پێتــان وایــە داتاشــراوی پەكەكەیــە، 
بــەو  كۆمۆنیســت  حیزبــی  بۆچــی 
دەكــەن؟ لــێ  داكۆكییــان  جــۆرە 
ئــەوە  موهتــەدى:  عەبدوڵــاڵى 
دەتوانــن  خۆیــان  خۆیانــە،  سیاســەتی 

ئــەو  مــن  بــەاڵم  بــدەن،  ڕوونكردنــەوە 

ــی  قســەیەی ســازمانی كوردســتانی - حیزب

ــەر  ــە س ــران ل ــتانی ئێ ــتی كوردس كۆمۆنیس

خەبــات بــە پەســەند و بــە دروســت نازانم، 

ئەگــەر شــتی لــەو جــۆرە هەیــە دەبــوو 

ــێ  ــش ت ــدەن، ئێمەی ــەوە ب ــن ڕوونكردن بێ

بگەیەنــن بۆچــی نەبوونــی ئــەوان پێویســتە؟ 

)پــژاك(  وایــە  پێیــان  ئەگــەر  یاخــود 

پێویســتە، بۆچــی نایــەن ڕوونكردنــەوەی 

سیاســیی خۆیــان لــەو بارەیــەوە بــدەن، مــن 

ــڵی  ــەاڵم ئەس ــەن، ب ــە ه ــە ئەمان ــم وای پێ

مەســەلەكە دەچێتــەوە ســەر چەقبەســتوویی 

ــۆ  ــان ب ــەوان خۆی ــان، ئ ــی خۆی ئایدۆلۆژیك

دەبێــت  یەكانەكردوەتــەوە،  هــاوكاری 

خۆیــان یەكایبكەنــەوە گرفتەكــە ئێمــە نیــن 

گرفتەكــە لــە نێــو خۆیاندایــە. 

* چەندیــن دیالــۆگ هەبــوو لەنێوان 
شۆڕشــگێڕ  كۆمەڵــەى  وەك  ئێــوە 
ــانی  ــەی زەحمەتكێش ــەڵ كۆمەڵ لەگ
كوردســتانی )عومــەری ئێلخانی زادە( 
پێــت وایــە ئــەو ناوەنــدی هاوبەشــە، 
ڕاگەیاندنێكتــان  واژۆی  پێكــەوە 
هەنگاوێكــی  وایــە  پێــت  كــردوە؟ 

ــەوە؟ ــۆ یەكگرتن ــە ب باش
ئــەو  موهتــەدى:  عەبدوڵــاڵى 
ســاڵ  دوو  ناومانــە  ئێمــە  هەنگاوانــەی 

لــە  بــوو  نزیــك  كاتــە  ئــەو  زیاتریشــە، 

ــی  ــەوە ئەنجام ــە داخ ــەاڵم ب ــەوە، ب ئەنجام

ــان  ــەوەی یەكگرتنەوەم ــەرەڕای ئ ــوو، س نەب

پــێ خۆشــترە، بــەاڵم هاوكارییــەكان لــە 

ــی  ــەر نەمانتوان ــن، ئەگ ــەوە ڕاناگری ــەر ئ س

یــەك بگرینــەوە، هــاوكاری لــە چوارچێــوەی 

لــە  یاخــود  كوردســتانی  بەرەیەكــی 

بەرفراوانــی  هاوكارییەكــی  چوارچێــوەی 

ــژە  ــە مێ ــە ل ــدا، ئێم ــتانی خۆرهەاڵت كوردس

ئــەو كێشــانەی حیزبــی دیموكــرات هەیەتــی 

وەك کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ  چارەســەرمان 

كــردوە، ڕێگرییەكمــان نییــە بــۆ بوونــی 

ــن وەك  ــەوان، ئامادەی ــاوى ئ ــۆ ن ــەوان، ب ئ

هــەر حیزبێكــی تــر هەڵســوكەوتیان لەگــەڵ 

بكەیــن، لەوانەیــە نێوانمــان باشــتریش بێــت.

- لــە ســاڵى1949 لــە شــارى بــۆکان لــە 
دایکبــووە لــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــى 

- باوکــى یەکێــک بــووە لــە وەزیرەکانــى 
کۆمــارى مهابــاد

-پــاش کۆمــار بــە بنەماڵــەوە دەچنــە شــارى 
تــاران.

ــى  ــى بازرگان ــۆى تــاران خوێندن ــە زانک - ل
ــردووە ــەواو ک ت

خوێندنــدا  قۆناغــى  ســەرەتاکانى   لــە   -
سیاســى کارى  بــە  دەکات  دەســت 

لەگــەڵ  ســاڵیدا  بیســت  تەمەنــى  لــە   -
هاوڕێیانــى کــوردى ئــەو کاتــەى تــاران، لــە 
دامەزرانــدووە. کۆمەڵەیــان  ســاڵى1969 

ــۆ مــاوەى ســێ ســاڵ  ــە ســاڵى 1970 ب -  ل
ــت. دەســتگیر دەکرێ

- لــە ســاڵى 1979 یەکێــک بــووە لــە وەفدى 
لەگــەڵ  وتوێــژ  بــۆ  کــورد  نوێنەرایەتــى 

ــران ــالمى ئێ ــارى ئیس کۆم
دکتــۆراى  خوێندنــى   1977 ســاڵى  لــە   -
بــۆ  کاتەکانــى  تەرخانکردنــى  بەهــۆى 

دەهێڵێــت بەجــێ  کۆمەڵــە 
- لــە ســاڵى 2000 لــە پــڕۆژەى ســاغکردنەوە 
هێنانــە  لــە  کۆمەڵــە  بوژاندنــەوەى  و 
لــە حیزبــى کۆمۆنیســت دەورى  دەرەوەى 

ســەرەکى گێــڕاوە.

پرۆفایل:

عەبدوڵاڵى موهتەدى



ئیبراهیم عەلیزادە
سکرتێرى کۆمیتەى 
ناوەندیى  ڕێکخراوى 
کوردستانى حیزبى 
کۆمۆنیستى ئێران 

)کۆمەڵە( 

هەر پێنج حیزبەکەى ناوەندى هاوبەش لە بەرەى 
لیبراڵ و ناسیۆنالیستى کورددا دەبینرێنەوە، نەک 

سۆسیالیست و کۆمۆنیستى کوردستان

چاوپێکەوتنی: ئاسان عەبدوڵاڵ
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پرســى  ســەر  لــە  بەتایبــەت   *
ــە و  ــێکى گرینگ ــە پرس ــن، ک عەفری
پێوەندیــى بــە خەڵکى کوردســتانەوە 
هەیــە، تــۆ وەک ســکرتێرى کۆمەڵــە، 
حیزبــى  کوردســتان  ســازمانى 
تێڕوانینتــان  ئێــران،  کۆمۆنیســتى 
ئۆپەراســیۆنەکانى  بــە  ســەبارەت 

تورکیــا و ئــەو پرســە چییــە؟ 
ئیبراهیــم عەلیــزادە: ســەبارەت بــەم 
ئەوەیــە  شــت  گرینگتریــن  ڕووداوانــە، 

لــەوەو  زۆر  بابەتــە  ئــەو  کــە  بزانیــن، 

دەوڵەتــى  بــەاڵم  کرابــوو،  گەاڵڵــە  پێــش 

لــە دەرفەتــى گونجــاو دەگــەڕا،  تورکیــا 

ــوو  ــردەوە، هەم ــە ک ــکات ب ــەوەى بی ــۆ ئ ب

ــاوەى  ــە م ــەن، ل ــەوە دەردەخ ــانەکان ئ نیش

ڕابــردوودا لــە نێــوان ڕووســیا و ئەمەریــکادا 

ــووس  ــەر چارەن ــە س ــى ل ــى نهێن ڕێکەوتنێک

ــە  ــەاڵم الیەن ــراوە، ب ــووریا ک و دواڕۆژى س

جۆراوجۆرەکانــى ئــەم ڕێکەوتنــە ئاشــکرا 

نەبــوون، لەوانەیــە ڕووســیا و ئەمەریکایــش 

لــە ســەر وردەکارییەکانى ئــەم ڕێکەوتننامەیە 

تــەواو ڕێــک نەبــن، بــەاڵم چوارچێــوەى 

گشــتیى داهاتــووى ســووریایان داڕشــتوە، 

ــەدا  ــەو ڕێکەوتننامەی ــەى ئ ــەو چوارچێوەی ل

وا پێدەچێــت عەفریــن، ناوچەیــەک بێــت 

ــى ڕووســیا،  ــر دەســتى دەوڵەت ــە ژێ کەوتبێت

بۆیــە ئەمەریــکا ئامــادە نییــە ئــەو پەیمانــەى 

عەفریــن  ســەر  لــە  و  بشــکێنێت  خــۆى 

هەڵوێســتى هەبێــت، لــە الیەکــى تــرەوە 

پــڕۆژەى  دەوڵەتــى تورکیــا زۆر دەمێکــە 

ئــەوەى هەیــە، پشــتێنەیەکى ئەمنــی لــە 

ســەر ســنورى تورکیــا و ســووریادا دروســت 

ــە لوبنــان  بــکات، وەک ئــەوەى ئیســرائیل ل

ــزە  ــە هێ ــەوەى خــۆى ل ــۆ ئ ــى، ب کردوویەت

شۆڕشــگێڕەکانى ئــەو دوو بەشــە بپارێزێــت، 

ئەمانــە هەمــووى پــڕۆژە بــوون لــە بەرچــاو 

گیــراون، بــەاڵم کاتــی ئێســتای تایبەتــە، 

ســووریا  دەوڵەتــى  ئەوەیــە،  واقیعیــەت 

ــەى  ــەو بەش ــى ئ ــە ماف ــت دان ب ــان دەبێ ی

ــە  ــێوەیەک ل ــەر ش ــە ه ــت ب ــاوادا بنێ خۆرئ

دەوڵەتــى  دەســەاڵتى  بــەاڵم  شــێوەکان، 

ــان  ــەوە، ی ــک ببێت ــدا بەرتەس ــدى تێی ناوەن

دەبێــت تووشــى شــەڕ بێــت لەگەڵیانــدا، 

چونکــە دەوڵەتــى ســووریا ئێســتا توانــاى 

ــاى  ــت، توان ــێ ناکرێ ــە پ ــەڕەى نیی ــەو ش ئ

ــتنى  ــى پاراس ــەڵ هێزەکان ــى لەگ بەربەرەکان

)یەپەگــە(، )یەپەژە(ـــی نییــە، لەبــەر ئــەوە 

بــە شــێوەیەکى ناڕاســتەوخۆ ئــەو ئەرکەى بە 

دەوڵەتــى تورکیــا ســپاردوە، کەواتــە لێــرەدا 

ــا و  ــى تورکی ــوان دەوڵەت ــە نێ ڕێکەوتنێــک ل

ــە ســەر عەفریــن، ئــەوە  ــە ل ســووریادا هەی

ڕوونــە تورکیــا ئێســتا ناتوانێــت عەفریــن بــە 

تــەواوى داگیــر بــکات، بــەاڵم دەتوانێــت 

وای لــێ بــکات وەک مەترســی لــە بەرانبــەر 

بەرژەوەندییەکانــى خــۆى نەیهێڵێت، ئەوەش 

ناکــرێ مەگــەر دەبێــت ســەرەتا دەســەاڵتی 

ــەدا  ــەو ناوچان ــەل ل ــتنى گ ــى پاراس هێزەکان

تێــک بشــكێنێت، لــە ڕاســتیدا بــۆ ئەمەیــش 

ــەوڵ دەدات  ــە، ه ــى هەی ــد پڕۆژەیەک چەن

بــکات،  جێبەجــێ  لەوانــە  یەکــە  هــەر 

پــڕۆژەى یەکــەم بریتییــە لــەوەى هەمــوو 

ســنوورەکە داگیــر بــکات، تەنهــا کێشــەکەیش 

بــە عەفریــن ڕاناوەســتێت، بەڵکــوو کۆبانــێ 

و قامیشــلۆ دەگرێتــەوە، هــەوڵ دەدات بــە 

پێــى توانــاى خــۆى پــەرەی پــێ بــدات، 

هــەوڵ  نەکــرا،  جێبەجــێ  ئــەوە  ئەگــەر 

ــا  ــەوە، وات ــە کای ــڕۆژەى دوەم بێت دەدات پ

ئــەو بەشــە لــە ئاوارەکانــى ســووریا کــە 

ئێســتا لــە تورکیــان هەموویــان لــە ژێــر 

ســوپاى  هێرشــى  و  تانکەکانــى  ســێبەرى 

ــکات و  ــری ب ــە جێگی ــەو ناوچان ــاوە ل تورکی

دیموگرافیــاى ناوچەکــە بگۆڕێــت، پاشــان 

ــە الوە،  ــن بخات ــى عەفری ــەاڵتى کانتۆن دەس

ئەمەریــکا  پــڕۆژەن،  هەمــووى  ئەوانــە 

ــە  بۆچــى بێدەنگــە و کارى خــۆی کــردوە ل

ســووریا، ئــەوەى ئەمەریــکا دەیویســت ڕەقە 

بــوو، ناوچــەى عەفریــن کێشــەى ئەمەریــکا 

و  )پەیــەدە(  هێزەکانــى  ئەگــەر  نەبــوو. 

ســەرکردایەتیی خەباتــى شۆڕشــگێڕانە لــە 

خۆرئــاوا دووربینییەکــی تەواویــان هەبوایــە، 

دەبــوو شــەڕى ڕەقەیــان ڕابگرتایــە تا کاتێک، 

ــکا  ــە ئەمەری ــک ل ــان بەڵێنێ ــەک ی گەرەنتیی

ــن  ــى عەفری ــۆ بابەت ــر ب ــى ت ــان الیەنەکان ی

ــەوان  ــرت، ئ ــان وەردەگ ــى تری و کانتۆنەکان

ــە  ــدەن ل ــەوە ب ــى ئ ــەوەى دڵنیای ــێ ئ ــە ب ب

بەرچــاوى ڕێکخــراوى نەتــەوە یەکگرتوەکان، 

شــەڕى ڕەقەیــان بــە هێزەکانــى خۆرئــاوا 

کــرد، بــەاڵم ئێســتا کاریــان پێیــان نەمــاوە لــە 

ــە  ــر عەفریــن ل دابەشــکردنى ســووریادا، ئیت

ــت،  ــاوا نابێ ــى خۆرئ ــى هێزەکان بەرژەوەندی

چاوپۆشــیان کــردوە، لەبــەر ئــەوە بــە بــڕواى 

هیــچ  ئەمەریــکادا،  سیاســەتى  لــە  مــن، 

شــتێکى نامــۆ بــە دی ناکرێــت، ناکرێــت 

بڵێیــن خیانەتــی کــردوە یــان پشــتی تــێ 

ــە پێویســت  ــردوە ک ــەو کارەی ک ــردوە، ئ ک

بــوو بکرێــت، ئــەو کارە کارى هێزەکانــى 

ــوو، کــە دەبێــت  ــاوا ب ســەرکردایەتیى خۆرئ

چ  تــا  بکردایــە،  ئەوەیــان  دەستنیشــانى 

قۆناغێــک ئەمەریــکا لەگەڵیاندایــە، تــا چ 

بەرژەوەندیــى  پێــى  بــە  تــر  قۆناغێکــى 

خۆیــان پشــتیان تــێ دەکات، پــێ وایــە 

ئــەم پڕۆژەیــە هیــچ کام لــە قۆناغەکانــى 

بەئاســانى جێبەجــێ ناکرێــت، لەبــەر ئــەوەى 
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خۆرئــاوا  لــە  جەمــاوەرى  بەرگرییەکــى 

جەمــاوەرى  بەرگریکردنــى  ئارادایــە،  لــە 

شــارەزایى لــە شــەڕى داعشــدا، ئازادکردنــى 

کانتۆنەکانــى  بەڕێوەبردنــى  و  کانتۆنــەکان 

خەڵکەکــەى  لەگــەڵ  پێوەندیــى  هەیــە، 

خــۆى، پێوەندییەکــى پتــەوە، ئەگــەر لەمــەو 

دوایــش سیاســەتى دروســت ڕەچــاو بکــەن، 

کــە  بکــەن،  دروســت  وا  بەرگرییەکــى 

دەوڵەتــى تورکیــاى ئێســتا و دەوڵەتى بەشــار 

ئەســەد لــە مــاوەى داهاتــوودا ئەگــەر بچێتــە 

ئــەو ناوچەیــە تێیــدا دەکەونــە گێژاوێکــەوە، 

خۆرئــاوا بەتایبــەت عەفریــن ناوچەیەکــى 

ئەمیــن بــوە لــە ســووریایەکى نائارامــدا کــە 

هەمــوو گۆشــەیەکی مەرگەســات بــوو، بەاڵم 

لــە ناوچــەى عەفریــن ئارامیــى ناوچەکەیــان 

پاراســتوە بــۆ خەڵکەکــەى خۆیــان، هــەر 

ڕاکێشــاوە  جیهانیــان  ســەرنجى  ئەمەیــش 

ــان  ــک ئاس ــچ دەوڵەتێ ــۆ هی ــان، ب ــۆ خۆی ب

ــە  ــازا، ب ــێوەیە ئ ــەو ش ــى ب ــە، خەڵکێک نیی

ــەر  ــە ب ــە بدەن دەســتکەوت گەلێکــى مرۆڤان

پەالمــاردان، مــن ئومێــدەوارم و تــا ڕادەیەک 

دڵنیــام لــەوەى کــە پــڕۆژەى دەوڵەتــى تورکیا 

شکســت دەخــوات.

* لە خۆپیشــاندانەکانى ئێراندا ئێوە 
بەیاننامەتــان بــاڵو کردوەتــەوە کــە 
لــە خۆپیشــاندەرانی  پشــتیوانیتان 
ــى  ــارەکانى مەشــهەد و خۆرهەاڵت ش
کوردســتان کــردوە، هەندێــک پێیــان 
وابــوو گەڕانــەوەى بەهــارى عەرەبــى 
بــوو بــۆ ئێــران، لەکاتێکــدا ئــەو 
بۆچوونــە بــەو شــێوەیە دەرنەچــوو، 
بەرپرســێکى  بارەیــەوە  لــەو 
ڕای  ئێــران  ئیســالمیى  کۆمــارى 
لــە  پیالنگێڕییەکــە  گەیاندبــوو، 

الیــەن ئیســرائیل و ئەمەریــکاوە لــە 
هەولێــر کــراوە، بۆچوونتــان لە ســەر 
پێتــان  چییــە؟  خۆپیشــاندانەکان 
وایــە بۆچــى لــەو مــاوە کورتــەدا 
کۆتایییــان پــێ هــات، دەســتوەردانى 
ئەمەریــکا و ئــەو قســانەى گوایــە 
لــە هەولێــر پالنەکــە دانــراوە، تــا 
چەنــد دروســتە؟ ئێــوە تــا چەنــد لــە 
پشــت ئــەو خۆپیشــاندانانەوە بــوون؟
ناڕاســتترین  عەلیــزادە:  ئیبراهیــم 
بڵێــت  کەســێک  ئەوەیــە،  پڕوپاگەنــدە 

ئەمەریــکا  دەســتى  خۆپیشــاندانانە  ئــەم 

ڕاســتى  بــوو،  پشــت  لــە  ئیســرائیلی  و 

ئەوەیــە خۆپیشــاندانەکان هەڵقــواڵوى ناخــى 

ئــەو  هەڵقــواڵوى  و  ئێرانــن  کۆمەڵگــەى 

ــەى  ــى و هەژاریی ــازار و ناڕەحەت ــوو ئ هەم

ــەر  ــە س ــاڵەدا ب ــیونۆ س ــەو س ــاوەى ئ ــە م ل

ئــەو خەڵکــەدا هاتــوون، پێوەندییــان بــە 

ــە  ــە ل ــوە، ن ــەوە نەب دەســتوەردانى دەرەکیی

هەولێــر پانــى بــۆ داڕێژرابــوو نــە هیــچ 

دەوڵەتێکیــش لــە پشــتى ئــەو خۆپیشــاندان و 

ناڕەزاییانــەوە بــوون، ئــەوە پڕوپاگەندەیەکە. 

ــى  ــک تایبەتمەندی ــرەوە گەلێ ــی ت ــە الیەک ل

چــى  ئەگــەر  دەدات  نیشــانی  هەبــوو، 

ئێســتا تــا ڕادەیــەک ئــەو تایبەتمەندییانــە 

دامرکاونەتــەوە و کۆمــارى ئیســامیى ئێــران 

ــەاڵم  ــەدا، ب ــە ســەر جوواڵنەوەک ــوە ب زاڵ ب

ــوان  ــە پێوەندیــى نێ ــى ل گۆڕانکاریــى بنەڕەت

هاتــوە،  دی  بــە  دەســەاڵتدا  و  خەڵــک 

ئەوەیــە،  گۆڕانکارییانــە  ئــەو  گرینگتریــن 

خەڵکــى ئێــران ئەگــەر ئومێدیــان بــەوە بــوو 

لــە ڕێــگاى هەڵبــژاردن و بوونــى کێشــە 

ــان و  ــدا ن ــاو ڕژێم ــى ن ــوان الیەنەکان ــە نێ ل

ئاســوودەیییەک پەیــدا دەکــەن و ئازادییــەک 

بــە دەســت دەهێنــن، ئــەوە خۆشــباوەڕییە و 

خۆپیشاندانەکان 
هەڵقواڵوى ناخى 
کۆمەڵگەى ئێرانن و 
هەڵقواڵوى ئەو هەموو 
ئازار و ناڕەحەتى و 
هەژارییەى لە ماوەى ئەو 
سیونۆ ساڵەدا بە سەر ئەو 
خەڵکەدا هاتوون

“
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تــەواو بــوو و ناگەڕێتــەوە بــەرەو دواوە، ئەم 

ــە  ــە کێش ــان ب ــچ پێوەندیی ــە هی جوواڵنەوان

و ملمانێیەکانــى نێوخــۆی ڕژێمــى خــۆی 

نەبــوو، لەبــەر ئــەوەى داخوازییەکانــى ئــەم 

بزووتنەوەیــە، داخوازیــى ئابــوورى و ژیانــن، 

ــە  ــارى ئیســامى ن ــن، کۆم ــوازى گەلێک داخ

ــان  ــتوویەتى بەراوردی ــە ویس ــت و ن دەتوانێ

بــکات، بۆیــە بێگومــان ئــەو خۆپیشــاندانانە 

ســەر هەڵدەدەنــەوە. کۆمــارى ئیســامیى 

ئێــران ئــەوەى لــە ژێــر چەتــرى ســەرکوتێکى 

بــە  توانیویەتــى  بەربــاودا  و  خوێنــاوى 

دەســتی بهێنێــت، شــتێکى کاتییــە و ناتوانێت 

پایــەدار بێــت بــە هــۆى بارودۆخــى ئێرانەوە 

ئــەو  ناوەڕۆکــى  و  ڕووکــەش  لــە  کــە 

ــى  ــد خاڵێک ــڕراون، چەن ــەدا دەرب ناڕەزایییان

گرینگــى تــر هــەن، یــەک لــە خاڵــەکان 

ئەوەیــە ئۆپۆزســیۆنى ئێــران لــە ڕاســتەوە تــا 

چــەپ، لــە موجاهیــدەوە تا کۆمۆنیســتەکان، 

ــە  ــەو جوواڵنەوان ســازماندەر و ڕێکخــەرى ئ

ــەوەى کارى هــەر یــەک  ــوون، لەگــەڵ ئ نەب

لــەو ڕێکخراوانــە کاریگەریــى خــۆى هەبــوە 

لــە ڕۆشــنکردنەوەى بیــر و ڕاى گشــتى و 

دەرکەوتنــى هەندێــک کەســى پێشــکەوتوو، 

بــەاڵم ڕاســتەخۆ ئــەم ڕێکخراوانــە دەســتیان 

نەبــوو، تــا ئەندازەیــەک ئــەم ڕووداوانــە 

دەتوانێــت وانەیــەک بــن بــۆ هێــزى چــەپ 

و ڕادیــکاڵ، بــۆ ئــەوەى بزانێــت لــە ئێســتا 

بــە دواوە ئەرکەکانــى خــۆى چــۆن جێبەجــێ 

بــاش  خۆیشــى  کەموکوڕییەکانــى  دەکات، 

بزانێــت، ئێمــە پڕوپاگەنــدە ناکەیــن نــە 

ــە کاتێکــدا  ــران، ل ــە ئێ ــە ل ــە کوردســتان ن ل

دەورمــان هەبــوە لــە هۆشــیارکردنەوە و 

خشتلەسەرخشــت دانانــی ئــەو جوواڵنەوانــە 

و بەردەوامیــن و ئێســتایش دەیکەیــن، بەاڵم 

ئــەو خۆپیشــاندەرانە کۆمەڵێــک نــەوەى نوێ 

ــیش  ــوون و کەس ــکەوتوو ب ــانى پێش و کەس

ــی  ــان نەیان ــى خۆی ــە دەرەوەى کار و ژیان ل

دەناســین، بــەاڵم کەمکــەم وەک ڕێبەرانێکــى 

جێکەوتــوو ڕۆڵــى کارەکەیــان بــە دەســتەوە 

گــرت، کۆمارى ئیســامییش کۆمەڵێکی زۆری 

لــێ گرتــن. ئــەو چــوار هــەزار کەســەى کــە 

ــى  ــک کەس ــان کۆمەڵێ ــن، هەمووی گرتوویان

کەســانەدا  ئــەو  لەگــەڵ  و  پێشــکەوتوون 

هیچــى پــێ ناکرێــت، ناتوانێــن ئــەو هەمــوو 

خەڵکــە بــۆ ماوەیەکــى درێــژ ڕابگرێــت، 

ناتوانێــن بەربەســت بــۆ پەروەردەبوونــى 

بــکات،  دروســت  تریــش  ئەوەنــدەى  دە 

ــارە  ــن دووب ــاوەڕێ بی ــە چ ــەوە ڕووداوێک ئ

ــوودا هــەوڵ  ــە داهات ــەوە، ل ســەر هەڵدەدات

دەدەیــن ئــەو کەموکورتییانــەى هەمــان بــوو 

بــە ناســینى تایبەتمەندییەکانــى ئــەو قۆناغــە 

ــە  ــوودا دەکەوێت ــە داهات ــەى ل ــەو ئەرک و ئ

ــن. ــێ بکەی ــەرمان جێبەج س

ــارى  ــە ش ــردوودا ل ــاوەى ڕاب ــە م * ل
ڕاوێــژکارى،  کۆنگــرەی  ســلێمانى 
کۆنگــرەى نەتەوەییــى کوردســتان 
)کەنەکــە(، بەڕێوەچــوو ، هێزەکانــى 
خۆرهەاڵتــى کوردســتان لــە ســەر 
ناتوانــن  بابــەت  و  بنەمــا  زۆر 
بــاڵو  هاوبــەش  ڕاگەیاندنێکــى 
بکەنــەوە، ناتوانــن ڕێــک بکــەون، 
ئایــا پێتــان وایە )کەنەکــە( چەترێکە 
بــە  هێــزەکان  کۆکردنــەوەى  بــۆ 
بۆچوونــە  ئــەو  ئایــا  کۆمەڵــەوە، 
بەڕاســت دەبینیــت کــە هەندێــک لــە 
کۆنفرانســەکەدا  لەنــاو  هێــزەکان 
هەژموونــى  )کەنەکــە(  دەڵێــن 

ســەرەوەیە؟  بــە  )پەکەکــە(ى 
ئیبراهیم عەلیزادە
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)کەنەکــە(  عەلیــزادە:  ئیبراهیــم 
ڕێکخراوێکــى سیاســیى دیاریکــراوە، لەچــاو 

ڕێکخراوەکانــی تــردا هیچــى کەمتــر نییــە و 

کار و تێکۆشــانی کردوە، خەڵکى تێکۆشــەرى 

هەمــوو بەشــەکانى تــرى کوردســتانى تێدایە، 

بــەاڵم ڕێکخراوێکــى سیاســییە، کۆنگــرەى 

نەتەوەییــى کوردســتان، ناوێکــە لــە ســەرى، 

دەتوانێــت  هەبوونــى  ئەوەیشــدا  لەگــەڵ 

کاریگــەر بێت، چارەســەرکردنى کێشــەکان و 

لەنزیکبوونــەوەى هێــزەکان و نزیککردنەوەى 

ــر  ــە یەکت ــتان ل ــى کوردس ــى پارچەکان خەبات

دەتوانێــت ئەوانــە بــکات، لەگــەڵ ئەوەیشــدا 

دەتوانێــت کاریگــەر بێــت، بــەاڵم کۆنگــرەى 

نەتەوەییــى کــورد نییــە، بــە مانــای ئــەوەى 

ئــەو بۆشــایییەى کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــى 

کاریگــەر  هێــزە  هەمــوو  لــە  پێکهاتــوو 

هەمــوو  خەڵکــى  نوێنەرانــى  هەمــوو  و 

بۆشــایییەى  ئــەو  کوردســتان،  بەشــەکانى 

پــڕ نەکردوەتــەوە، شــارەزایى نیشــانی داوە 

دەبــێ لــە ڕێگایەکــى تــر بگەڕێــت و شــێوە 

کارێکــى تــر ڕەچــاو بکەیــن تــا بتوانیــن بــە 

شــێوەیەکى پێویســتی وەاڵم بدەینــەوە، پێــم 

وایــە )کەنەکــە( هەنگاوێکە بەو ئاڕاســتەیە و 

ئامانجەکــەى بــە دی نەهێناوە، بــەاڵم لەگەڵ 

ئەوەیشــدا ئێمــە لەگــەڵ ئەوەیــن هاوکاریــان 

ــى  ــە هەماهەنگکردن ــان خۆشــە ل ــن، پێم بی

سیاســەتەکاندا یارمەتیدەریــان بیــن، کارێکــى 

هەنگاوبەهەنــگاو  بکەیــن  شــێوەیە  لــەو 

کــە  ئامانجەنــەدا  ئــەو  بەدیهێنانــى  لــە 

کۆنگــرەى نەتەوەیییــە نزیــک ببینــەوە. ئــەو 

ــە  ــترا، ک ــلێمانى بەس ــە س ــەى ل کۆبوونەوەی

ــش  ــوێنەکانی تری ــە ش ــەوە ل ــنى ئ هاوچەش

زۆر  هەمــووى  ئەوانــە  بچێــت،  بەڕێــوە 

ــۆ  ــى گفتوگ ــەوەى دەرفەت ــەر ئ ــن، لەب باش

لــە  دیالــۆگ  دەرگاى  دەخوڵقێنــن، هەتــا 

نەکرێتــەوە و هەمــوو  نێــوان هێزەکانــدا 

یەکتــر  بۆچوونەکانــى  لەگــەڵ  الیەنــەکان 

ئاشــنا نەبــن، هەتــا ڕۆحــى ڕەخنەگرتــن لــە 

نێــوان الیەنــەکان دروســت نەبێــت، ناتوانیــن 

ــن،  ــک بهێنی ــک پێ ــێوەیە ڕێکخراوێ ــەو ش ب

کــە لــە داهاتــوودا نەبێتــە بەاڵیــەک بــە ســەر 

بزووتنــەوەى خەڵکــى کــورد لــە هەمــوو 

ــدا. پارچەکان

دەرگاى  درا  بڕیــار  ئەگــەر   *
ئــەوەى  بــۆ  بکرێتــەوە،  دیالــۆگ 
یەکگرتووتــر  شــێوەیەکى  بــە 
بێنــە مەیــدان، گلەیــى ئــەوە لــە 
کوردســتان  ڕێکخــراوى  کۆمەڵــە، 
حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران هەیــە، 
دیالــۆگ  دەرگاى  ئێــوە  بۆچــى 
شۆڕشــگێڕى  کۆمەڵــەى  لەگــەڵ 
ناکەنــەوە؟ بۆچــى  زەحمەتکێشــان 
کوردســتانى  دیموکراتــى  حیزبــى 
ئێــران بەفەرمــى )حــدکا( ناناســێت؟ 
ــە(  ــى )کەنەک ــە گرفتەکان بەشــێک ل
خۆرهەاڵتــى  هێزەکانــى  ئێوەیــە 
نیــن  یەکگرتــوو،  کوردســتانن، 
هاوپەیمانییەکــى هاوبەشــتان نییە، 
ناوەنــدى  ڕابــردوودا  مــاوەى  لــە 
ــى  ــى خۆرهەاڵت ــی حیزبەکان هاوکاری
ئێــوە  و  هاتــوە  پێــک  کوردســتان 
تێیــدا ئەنــدام نییــن؟ ئــەو دیالــۆگ 
و کرانەوەیــە چــۆن دروســت دەبێــت، 
لەکاتێکــدا ئێــوە خۆتــان بەشــێک 
لــە گرفــت دروســت دەکــەن لــە نــاو 

)کەنەکــە(دا؟ 
ئیبراهیــم عەلیــزادە: پێکهاتنــى ئــەم 
ناوەنــدەى بــاس کــرا، هەروەهــا پشــتگیریی 

هێزەکانــى  نزیکبوونــەوەى  پــڕۆژەى 

ــە  ــر، ئەم ــە یەکت ــتان ل ــى کوردس خۆرهەاڵت

بابەتێکــى چەنــد ســاڵەیە، ئــەو کۆبوونەوانــە 

بەردەوامــن و دیالۆگیــان تێــدا بەڕێوەچــوە، 

ڕا و بۆچوونــى هەمــوو الیەنــەکان و ئاشــنا 

بــوون بــە یــەک، لــە ئەنجامــى ئــەو دیالــۆگ 

و بۆچوونانــەوە بــوە کــە هەندێــک جیــاوازى 

دەرکەوتوە، ئەگەر ئەو دانیشــتنە دوو الیەن 

و چەنــد الیەنانــە نەبوونایــە، گیروگرفتــى 

پێکهێنانــى هەماهەنگــى و  ڕێــگاى  ســەر 

هــاوکارى لــە نێــوان هێــزە سیاســییەکانى 

کوردســتاندا نەدەناســرا، بــەاڵم وردەوردە 

ئێســتا ئــەوە دەناســێنرێت، لــە ئەنجامــى 

ــە  ــوە ک ــان دەرکەوت ــەدا بۆم ــەو گفتوگۆیان ئ

ــەوە  ــى کەم ــە الیەن ــز ب ــج هێ ــا پێن چــوار ت

دەتوانــن لــە ســەر بنەمایــەک ڕێــک بکــەون، 

ــە  ــانتر دەکات، ئێم ــش ئاس ــەوە کار ئێمەی ئ

زۆرمــان پــێ باشــە کــە ناوەندێکــى لــەو 

شــێوەیە پێکهاتــوە، دیــارە ئــەو ناوەنــدە 

لــە ســەر بنەمــاى کۆمەڵێــک نزیکایەتیــى 

ســتراتیژى لــە نێوانیانــدا پێکهاتــوە، کۆمەڵێک 

ــدا  ــە نێوانیان ــدى ل ــیى جی ــى سیاس ڕێکەوتن

ــە ســتراتیژییە  ــەو ڕێکەوتن ــوە، ئ دروســت ب

ــوە،  ــت ب ــەدا دروس ــەو الیەنان ــوان ئ ــە نێ ل

ئــەوە جیاوازیــى نێــوان ئێمــە و ئەوانــە، ئــەو 

جیاوازییــە بــوە کــە ڕێــگاى نــەداوە تــا ئێســتا 

هەمــوو الیەنــەکان پێکــەوە بیــن، ئەوانــەى 

کــە هاوبیروڕا و هاوســتراتیژ، هاوسیاســەت، 

هاوشــێوەکارن، ئــەو الیەنانــە بــا لــە یەکتــر 

نزیــک ببنــەوە، ئێمەیــش هــەوڵ بدەیــن بــۆ 

ــى  ــەوەى شــێوەى هــاوکارى و هەماهەنگی ئ

خۆمــان لەگــەڵ ئــەم ناوەنــدە بدۆزینــەوە و 

ــن. ــۆگ بکەی دیال

ــدام،  ــە ئەن ــوە نەبوونەت * بۆچــى ئێ



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 174

نــە کۆمەڵــەى ڕێکخراوى کوردســتان، 
بۆچــى  کۆمۆنیســت  حیزبــى  نــە 
ــدى  ــە ســەر ناوەن ــە ل ــان نیی ئیمزات
و  ڕەخنــە  حیزبــەکان،  هاوکاریــى 
گرفتــى ئێــوە چییــە؟ لــە کاتێکدا ئەو 
ناوەنــدە کارێکــى باشــە، بــۆ نموونــە 
هــەر دوو دیموکــرات و هــەر دوو 
کۆمەڵــە و ســازمانى خەباتــى تێدایە، 
ئەوەنــدەى مــن بزانــم ئێــوە گرفتان 
دوو خاڵــە، یەکێکیــان بەشــداربوونى 
دوەم،  خاڵــى  خەباتــە،  ســازمانى 
بەشــدارنەبوونى )پــژاک(ە، هەســت 
ناکەیــت پارادۆکــس هەیە، ســازمانى 
خەبــات چ پێوەندییەکــى بــە )پــژاک(
وە هەیــە، ســازمانى خەبــات بەشــدار 
بێــت بــەاڵم )پــژاک( بەشــدار نەبێــت، 
ــە  ــوە، ک ــەر ئێ ــە س ــە ل ــە هەی ڕەخن
لــە  بیــر  ئایدیۆلــۆژى  زۆر  ئێــوە 

ــەوە؟ ــە دەکەن بابەتەک
ــى بنەڕەتــى  ئیبراهیــم عەلیــزادە: بابەت
بــوە،  ئاشــکرا  وردەوردە  کــە  ئەوەیــە، 

ــەوەى  ــرە و ئ ــن جیدیت ــە دەیڵێ ــەوەى ئێم ئ

ڕێکەوتنێکــى  پێنــاو  لــە  داوە  هەوڵمــان 

واقیعیــدا دەتوانێــت کاریگــەر بێــت، بــۆ 

نموونــە ئــەوە چ بەرەیــەک و چ ناوەندێکــە، 

ــى  ــە الیەنێک ــت ل ــک بێ ــت پێ ــە دەتوانێ ک

ــت  ــى دەڵێ ــان( و الیەنێک ــت )ڕاس ــە دەڵێ ک

ســازان، الیەنێکــى دەڵێــت دەبێــت ناونیشــان 

ــا  ــران ت ــامیى ئێ ــارى ئیس ــە کۆم ــن ب بدەی

بمانناســێتەوە، الیەنێکــى تــر دەڵێت بە شــەڕ 

ــەڕ(  ــازش( و )ش ــدارى، )س ــى چەک و خەبات

نەبێــت هیــچ شــتێک یەکایــی نابێتــەوە، 

الیەنێــک دەچێــت لــە ســنوور دادەنیشــێت، 

الیەنێکــی تــر بــە جۆرێکــی تــر ڕەفتــار 

دەکات، دەمەوێــت بڵێــم ئــەو دیالۆگانــە 

بــۆ ئێمــە ئــەوەى دەرخســت، جیاوازییــەکان 

ئەوەنــدە زۆرن، هــەر جــۆرە ناوەندێکــى 

لــەو جــۆرە پێکهــات، ناپایــەدار دەبێــت، ئەو 

ــوون  ــر تووشــى نائومێدب ــک زۆرت ــە خەڵ کات

دەبێــت، لەگــەڵ ئەوەیشــدا پێــم وایــە نابێت 

ئێمــە دژایەتیــى ئــەو ڕێکەوتنــەى ئــەوان 

ــن،  ــۆ بخوازی ــد ئەوەیشــیان ب ــن، ئومێ بکەی

پایــەدار بمێننــەوە و سیاســەتى یەکگرتوویــان 

هاوبەشــى  ناتوانیــن  بــەاڵم  هەبێــت، 

ئێســتاوە  لــە  بیــن، کــە  جوواڵنەوەیــەک 

دیــارە لــە داهاتــوودا تــۆوی هەڵوەشــانەوەى 

لــە خۆیــدا چانــدوە، بابەتــى پــژاک و خەبات 

ئەوانــە بابەتــى الوەکیتــرن و بابەتى بنەڕەتى 

ــارە ئــەوە کێشــەى خــۆى هەیــە،  نییــن، دی

ئێمــە دەڵێــن خەڵکــى کوردســتان و هێــز 

ــوو  ــە سیاســییەکانى کوردســتان هەم و الیەن

ــدارى کێشــەیەکى  ــى چەک ــدارن، خەبات چەک

تــازە دەخولقێنێــت، هێزێــک )پــژاک( توانــاى 

ــک  ــەزار چەکدارێ ــد ه ــە، چەن ــەوەى هەی ئ

ــەوە، دەور  ــۆ بکات ــنوورەکان ک ــەر س ــە س ل

بەئاســانى  بــۆ  بگۆڕێــت،  هاوســەنگى  و 

دژى دەبــن، لەکاتێکــدا ڕێکخراوێــک کــە 

خەڵقــە  موجاهیدنــى  و  ســازمان  پێگــەی 

لــە کوردســتان بــە ئاشــکرا و بەئاســانى 

دەبێــت  بۆچــى  دەدەن؟  بــەوان  ڕێگــە 

ــان دەزانــن دەور و  ئێــوە هێزێــک کــە خۆت

نەخشــی چۆنــە لــە نێــوان ئــەوان و خەباتدا، 

خەبــات هەڵببژێــرن، لــە نێــوان ئێمــە و 

حیزبــە سیاســییەکانى کوردســتان، لــە نێــوان 

ئێمــە و خەباتــدا، خەبــات هەڵدەبژێــرن بــۆ 

هاوپەیمانــى، لــەو کاتــەدا دەبێــت ئێمــە 

خۆمــان بپارێزیــن لــەو ڕێکەوتنانــەدا کــە 

ــەو  ــن ئ ــڕواى م ــە ب ــت، ب ــان نابێ کاریگەریی

هەماهەنگییــە پێویســتە لــە جیاتیــى ئــەوەى 

با لە دوو الیەنى ڕاست و 
چەپدا کۆ ببینەوە، کە لە 

دژى یەک نیین و هاوکارى 
یەکترین، بەرەى چەپى 

کوردستان و بەرەى ڕاستى 
کوردستان لە هەماهەنگ و 
هاوکاریى یەکتردا بن وەک 
چۆن کاتى خۆى کۆمەڵە 

و دیموکرات هەماهەنگیان 
دەکرد

“
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هەموومــان وەک یــەک وابیــن، بــا لــە دوو 

الیەنــى ڕاســت و چەپــدا کــۆ ببینــەوە، 

هــاوکارى  و  نییــن  یــەک  دژى  لــە  کــە 

و  کوردســتان  چەپــى  بــەرەى  یەکتریــن، 

بــەرەى ڕاســتى کوردســتان لــە هەماهەنــگ 

و هاوکاریــى یەکتــردا بــن وەک چــۆن کاتــى 

خــۆى کۆمەڵــە و دیموکــرات هەماهەنگیــان 

ــان دوو  ــەر دووکی ــدا ه ــە کاتێک ــرد، ل دەک

ڕێبــازى جیاوازیــان هەبــوو، ئومێدەواریــن 

بــە دروســتکردنى ئــەو دووبەرەیــە لــە پــاڵ 

ــر. ــە دژى یەکت ــەک ل ــردا ن یەکت

)پــژاک(،  لــە  هەیــە  گلەیییــان   *
بــەاڵم بــەو شــێوەیەى کــە کۆمەڵــەى 
دیموکراتــى  حیزبــى  و  شۆڕشــگێڕ 
کوردســتانى ئێــران نییــە، کــە ئەوان 
)پــژاک( بــە داتاشــراوى پەکەکــە و 
بــە درێژکــراوەى )پەکەکــە( دەزانــن، 
خۆرهەاڵتــى  حیزبــى  وایــە  پێیــان 
ــوە  ــى ئێ ــە، بۆچوون ــتان نیی کوردس
ــەاڵم پارادۆکســى  ــاوازە، ب ــەواو جی ت
ڕێکەوتنەکانــى  وەک  هەیــە،  زۆر 
کارگــەر،  ڕاى  لەگــەڵ  ئێــوە 
ئەقەلیــەت،  هەســتەى  فیداییــان، 

ــى هاوبەشــى  ــەر ڕێکەوتن ــە بەرانب ل
شۆڕشــگێڕى  کۆمەڵــەى  نێــوان 
حیزبــى  و  زەحمەتکێشــان 
ئێــران،  کوردســتانى  دیموکراتــى 
بەڕەســمى نەناســاندنى )حــدکا( بــۆ 
نەناســاندنى  بەڕەســمى  )حــدک(، 
کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ بــۆ کۆمەڵــەى 
ــڕە  ــدە پ ــەم ناوەن زەحمەتکێشــان، ئ
ــد  ــە چەن ــە پارادۆکــس و کێشــە، ل ل
هیجــرى  مســتەفا  ڕابــردوودا  ڕۆژى 
بڵێــت  نەبــوو  ئامــادە  تەنانــەت 
کوردســتان،  دیموکراتــى  حیزبــى 
گوتــى هاوڕێیانــى پێشــوو، کۆمەڵەى 
زەحمەتکێشــانى  شۆڕشــگێڕى 
کۆمەڵــەى  بەڕەســمى  ئێســتا  تــا 
زەحمەتکێشــان ناناســن، ئەمــە جگــە 
لــە جیاوازیــى ســازمانى خەبــات، ئەم 
ناوەنــدە بــەم هەمــوو پارادۆکــس و 
کێشــەیەوە، دەتوانێــت شــوێنپێیەک 
ــان وەک  ــت؟ ی ــتان دابنێ ــە کوردس ل
ــە  ــر کاتیی ــى ت ــوو ڕێکەوتنەکان هەم
و کۆتایــى پــێ دێــت، بۆیــە ئێــوە 

ڕێکەوتنــەوە؟  ئــەو  نەچوونەتــە 

ئیبراهیــم عەلیــزادە: ســەبارەت بــەوەى 
ڕێکەوتنــەوە،  ئــەو  نەچووینەتــە  ئێمــە 

پێمــان وابــوو هێشــتا حکومێکــى تــەواو بــە 

ئامادەبوونــى خەڵکــى هەرێمــى کوردســتان، 

ناوەڕۆکــى  و  جەوهــەر  ناســینى  بــۆ 

پێویســت  ئەنــدازەى  بــە  جیاوازییــەکان 

نەکــراوە، هــەر بۆیــە و ناحەقیشــی نییــە کــە 

کاک عومــەر دەڵێــت و چەپ و ڕاســت چۆن 

ــەوە  ــت ب ــەپ و ڕاس ــت، چ ــاری دەکەی دی

ــاری دەکرێــت، کــە کــردەوە و قســەمان  دی

لــە مەحەکــی بەرژەوەندییەکانــى خەڵکــى 

ــت  ــەوە دەکرێ ــەوە ب ــن، ئ ــتان بدەی کوردس

کــە ئــەو قســانە لە کەشــێکی ئارامــدا تاوتوێ 

بکرێــن و کارى هاوبــەش و ڕەنــگ بدەنەوە، 

ــن  ــەش بکەی ــە کارى هاوب ــە ئێم ــۆ نموون ب

بــۆ ئــەوەى بزانیــن کــێ تــا چ ئەندازەیــەک 

ــەدا  ــوەى ڕێگاک ــە نی ــێ ل ــە و ک لەگەڵماندای

باســى  کاتێــک  دەهێڵێــت.  جێمــان  بــە 

هەماهەنگــى و کارى هاوبــەش دەکەیــن، 

کــە لــە هەمــان کاتــدا بزووتنەوەکەمــان 

ــت،  ــک بێ ــدا پێ ــى تێ ــى باش جوواڵنەوەیەک

خۆیشــمان لــە مەحەکــى تاقیکردنــەوە بدەین 

و شــارەزای کەســەکان بیــن، تــا ســەرئەنجام 

ئیبراهیم عەلی زادە لەگەڵ کۆمەڵێک پێشمەرگە
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پرۆفایل:

ئیبراهیم عەلیزادە ــن و  ــەو یەکگرت ــى ئ ــن شــێوەى کۆتایی بزانی

هــاوکارى و هەماهەنگییــە یــان هــەر ناوێکى 

لــە ســەر بێــت بــە چ شــێوازێکە، بــەاڵم 

پەلەکــردن لــە واقیعــدا زەرەر دەدات لــە 

شــێوەگرتنى ئــەو کۆتوبەنــدە کۆتایییــەى بــۆ 

کۆمەڵــی کوردســتان پێویســتە، ئێمــە لــە 

دوو بــوارى جیــاواز قســە دەکەیــن، بــوارى 

کار لــە کوردســتان و بــوارى کار لــە ئاســتى 

ــەپ  ــەرەى چ ــن وەک ب ــەوەى م ــدا، ئ ئێران

لــە ئێــران باســم کــرد، بــەرەى چەپــى هێــزە 

ــە  ــن ل ــڕواى م ــە ب ــە، ب ــییەکانى ئێران سیاس

کوردســتانیش دەتوانرێــت ئــەوە هەبێــت، 

پڕوپاگەنــدەى  ئێمــە  کوردستانیشــدا  لــە 

ــە  ــن ب ــا ئێمەی ــن تەنه ــن، بڵێی ــەوە ناکەی ئ

قســە  سۆسیالیســتەوە  و  چــەپ  نــاوى 

ــەرەکییەکە  ــە س ــزانین ڕەوت ــن، دەیش دەکەی

لــە دەورى ئێمــە کــۆ بوەتــەوە، بــەاڵم زۆر 

کەســی تــر هەیــە، کــە هێشــتا پێوەندییەکــى 

ــتان  ــە کوردس ــە ل ــازمانیان نیی ــاواز و س جی

بــەرەى  زۆرن،  کوردســتانیش  دەرەوەی  و 

چــەپ دەتوانێــت دروســت بکرێــت لــە 

کوردســتان، ئــەوە مانــاى ئــەوە ناگەیەنێــت 

کــە کۆمەڵگــەى کوردســتان تووشــى کێشــە و 

ــکات. ــازە ب ــی ت ناکۆکی

هێزانــەى  ئــەو  وایــە  پێــت   *
لــە  کــە  کوردســتان،  خۆرهەاڵتــى 
حیزبەکانــى  هاوکاریــى  ناوەنــدى 
کــۆ  کوردســتان  خۆرهەاڵتــى 
حیزبــى  هەموویــان  بوونــەوە، 

ســتن؟ ا ڕ
ــزادە: ڕاســت و چــەپ  ــم عەلی ئیبراهی
بابەتێکــى ڕێژەیییــە، بابەتەکــە ئــەوە نییــە، 

ئێمــە شــتێکیان بــە ســەردا بســەپێنین، کــە 

قــورس بێــت لــە ســەریان، ئــەوان بــەو 

دروســتیان  خۆیانیــان  بــۆ  چوارچێوەیــەى 

ــردەوە و  ــەت و ک ــە ڕووى سیاس ــردوە، ل ک

لــە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە، پەیڤێک دروســت 

دەکــەن، دیــارە کــە هەموویــان وەک یــەک 

وا نییــن، بــەاڵم ئەگــەر لــە دوورەوە ســەیرى 

ــەوان )5(  ــن، ئ کۆمەڵگــەى کوردســتان بکەی

ــەرەى  ــە ب ــەش ل ــدى هاوب ــەى ناوەت حیزبەک

لیبراڵ و ناسیۆنالیســتى کــورددا دەبینرێنەوە، 

نــەک لەبــەرەى سۆسیالیســت و کۆمۆنیســتى 

کوردســتان.

* دوایین قسەى بەڕێزت چییە؟
بــەرە  ئەگــەر  عەلیــزادە:  ئیبراهیــم 
ــت، چ  ــت نەبێ ــان دروس ــت ی ــتت بێ دروس

یەکگرتوویــەک کــە هەمــوو کــەس ئــارەزووى 

دەکات و پــێ خۆشــە شــێوە وەربگرێــت یــان 

ــە واقیعــى بێــت  ــەو چاوەڕوانیی نەگرێــت، ئ

یــان ناواقیعــى، کۆمەڵێــک پرەنســیپ هەیــە 

کــە ئەمانــە لــە شــارەزایى و ئەزموونــى 

خوێنــاوى و ســەختى لــە مــاوەى ڕابــردوودا 

هەبــوە، ئەوانــە دەبێــت ڕەچــاو بکرێــن، 

بــێ یەکگرتنیــش دەتوانیــن ئەوانــە بکەیــن، 

دیموکراســییەک  و  ئــازادى  هەمــوو  وەک 

کۆمەڵگایــە  ئــەو  تاکێکــى  هەمــوو  بــۆ 

دەبێــت بەڕەســمى بناســێنرێت بــە هەمــوو 

ــۆ چــەک حــەرام  ــەوە، دەســتبردن ب مانایەک

دوژمــن  لەگــەڵ  گفتوگــۆ  و  بکرێــت 

حــەرام بکرێــت، ڕێــگا نەدرێــت پیــان و 

ــەر نابێــت  دەســتدرێژیى دەوڵەتانــى دەوروب

ببێتــە هــۆى ئــەوەى جیاوازى و کێشــەکانمان 

پــەرە پــێ بــدات، هــەر کەســێک بــە زمانــى 

ــەوە، ئەگــەر  ــە ســەر بکات ــى ل خــۆى جەخت

بنەمــاى دیالــۆگ و دانیشــتن و گفتوگــۆ 

نەســڕێتەوە و النەدرێــت، ئــەو کاتــە ئومێــد 

دەکرێــت بــۆ ئــەوەى کــە دەبێــت لــە یەکتــر 

ــەوە. ــک ببن ــەوە، نزی ــک بێت نزی

نێــوان  ئاواییەكانــی  لــە  یەكێــك  لــە   -
بــۆكان، مهابــاد بەنــاوی )غــەوس ئابــاد( لــە 
ــووە. ــاوی( 1950 لەدایكب ســاڵی )1329 هەت
ــدی  ــەرەتاییو ناوەن ــی س ــی خوێندن - قۆناغ

ــردووە. ــاد تەواوك ــە مهاب ل
- فەوقــی لیسانســی لــە ئەندازیــاری كارەبادا 

وەرگرتووە.
- لــە ســەردەمی خوێندنــدا یەكێــك بــووە لــە 

هەڵســوڕاوانی بزوتنــەوەی خوێندكاری.
- بــۆ مــاوەی ســاڵێك لــە خوێندنگایەكــی 
وانــەی  مهابــاد  شــاری  لــە  تەكنیكیــدا 

وتووەتــەوە.
ــە شــوێنە  ــژاردووە، ل ــى هەڵب ــی نهێن - ژیان
ــردووە. ــكاری ك ــران كرێ ــی ئێ جۆراوجۆرەكان
زانكــۆی  لــە  - یەكــەم چاالكــی سیاســی 
تەورێــزەوە دەســتپێكردووە، كــە دەگەڕێتەوە 

ــاڵی 1968 . ــۆ س ب
ــە  ــە ل ــی كۆمەڵ ــە دامەزرێنەران ــە ل - یەكێك

ســاڵی 1969.  
- لــە یەكــەم كۆنگــرەی كۆمەڵــەدا پێــش 
ئــەوەی هێــزی پێشــمەرگە پێكبێــت، لــە 
ئەندامــی  بــە  ســنە  لــە   1978 ســاڵی 

هەڵبژێــردراوە. ناوەنــدی  كۆمیتــەی 
رێكخــراوی  ســكرتێری  ئێســتادا  لــە   -
كوردســتانی- حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران 

)كۆمەڵەیــە(ە.



مستەفا مەولودى
سکرتێرى گشتیى 
حیزبى دیموکراتى 
کوردستان )حدک(

لە كۆنگرەدا هەر ئەندامێکی حیزبی، حەقی ئەوەی 
هەیە خۆی كاندید بكات و ببێتە سکرتێری حیزب

چاوپێکەوتنی: نیاز کەمال
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 1396 ڕێبەندانــى  *1ى 
ــەوە  ــاڵو کردوەت ــان ب بەیاننامەیەکت
ســەبارەت بــە پەالماردانــى عەفریــن 
لــە الیــەن ســوپاى تورکیــاوە، ئــەوەى 
جێــگاى ســەرنجە لــە ڕاگەیاندنەکــەى 
ئێــوەدا بــە هیــچ جۆرێــک باســى: 
)یەپەگــە(،  )یەپــەژە(،  )پەیــەدە(، 
دیموکــرات  ســوریاى  ســوپاى 
)قەســەدە( نەکــراوە و نــاوى ئــەو 
ــتتان  ــاوە، مەبەس ــان نەهێن هێزانەت

چییــە؟  ناونەهێنانیــان  لــە 
ئێمــە  مەولــودى:  مســتەفا 
بــاو  بارەیــەوە  لــەو  بەیاننامەیەکمــان 

کــردەوە و هێرشــى دەوڵەتــى تورکیامــان بــۆ 

ســەر عەفریــن و تێکۆشــەران ئیدانــە کردوە، 

داوامــان لــە کۆمەڵــی نێودەوڵەتــى کــردوە، 

بــە هانــاى خەڵکــى عەفرینــەوە بچێــت، بــۆ 

ئــەوەى کارەســاتێکى تــری وەک ئــەوەى 

لــە کۆبانــێ و موســڵ ڕووی دا دووبــارە 

ــەو  ــاوى ئ ــەوەى ن ــەاڵم وەک ئ ــەوە، ب نەبێت

ــە  ــدا ئێم ــە بنەڕەت ــاوە، ل ــان نەهێن هێزانەم

ــەرانى  ــن و تێکۆش ــەر عەفری ــۆ س ــرش ب هێ

ــان  ئــەو شــارە ئیدانــە دەکەیــن، ناونەهێنانی

پێدەچێــت نوێکردنــەوەى بەیاننامەکــە بێــت، 

نــەک ئەوەى دەســتێکى سیاســیى تێــدا بێت. 

لــە نەخشــەڕێگای ئێرانــدا، هێرشــى تورکیــای 

ــران داوا  ــەو بارەیــەوە ئێ ــە، ل ــاش نیی پــێ ب

دەکات هەر چى زوە ئەو کێشــەیە چارەســەر 

هێرشــەکە  تورکیــا  دەوڵەتــى  و  بکرێــت 

ڕابگرێــت، بــەاڵم ئــەو ســیناریۆیانەى لــە بەر 

دەســتدان، بۆچوونــى دەوڵەتانــى حاکــم بــە 

ســەر کوردســتاندا، لــە بەرانبــەر کێشــەى 

ــە زەرەرى کــوردو و  کوردســتاندا هەمــوو ب

ــە  ــکێنەوە، بۆی ــدا دەش ــەوەى کوردی بزووتن

ــە هــەر  ــران ل ــم، سیاســەتى ئێ ــم بڵێ دەتوان

وەک  بێــت،  ڕاســتگۆ  بۆچوونەکــەدا  دوو 

ئــەوەى لــە ســەرەوە بڵێــت هێــرش مەکەن و 

داوا بــکات بــە گفتوگــۆ کێشــەکان چارەســەر 

ــۆش  ــى ناخ ــرەوە پێ ــە ژێ ــەم ل ــت، ه بکرێ

ــەو  ــوردى ل ــیى ک ــت، دەســەاڵتى سیاس نەبێ

ناوچەنــەدا الواز بــکات، کــە بــە زەرەرى 

بردنەپێشــەوەى بزووتنــەوەى کــوردى ئەژمار 

دەکات.

ــەری  ــکرتێر و دەفت ــە س ــێک ل *بەش
سیاســیى بەتایبــەت )ئەنەکەســە(، 
مــەال...  ســەعد  بــڕۆ،  ئیبراهیــم 
ئامادەیــن  گوتیــان،  هەموویــان 
بەشــداریى خەبــات و تێکۆشــان دژى 
تورکیــا بکەیــن، بــەاڵم پەیــەدە ڕێگا 
ئــەوەى  دەڵێــن  تەنانــەت  نــادات، 
ڕژێمــى بەشــار ئەســەد نەیتوانــى 
ــەدە  ــتا پەی ــکات، ئێس ــەی ب ــە ئێم ب
ســەرکردەکانمان  و  دەکات  پێمــان 
دەکاتــە زیندانــەوە، هەســت ناکەیــت 
گرفتێــک هەیــە، گوتارێکــى گشــتیى 
نیشــتیمانیى نەتەوەییــى یەکگرتــوو 
سیاســییەکاندا  هێــزە  نێــوان  لــە 

ــەدەوە؟ ــۆى پەی ــە ه ــە ب نیی
ئێمــە  یەکــەم  مەولــودى:  مســتەفا 
تــا  نییــن  مەیدانەکــەدا  لــە  ڕاســتەخۆ 

بەشێک لە کۆنگرەی حیزبی دیموکراتی کوردستان
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ــە  ــزی سیاســى ل ــن، کام هێ ــرداری بزانی بەک

ــزەکان بەربەســت  ــە هێ ــە و کام ل مەیداندای

بــەاڵم  دەکات،  دروســت  بــۆ  کێشــەی  و 

ئــەوەى دەیخوێنینــەوە، بەڵــێ بەداخــەوە 

کێشــە لــە نێــوان هێــزە سیاســییەکانى ئەوێدا 

هەیــە، هــەر ئەمەیــش دەتوانێــت ببێــت بــە 

یەکێــک لــە بەڵگــەکان، بــۆ ئــەوەى دوژمنــان 

تەمــاع لــە کوردســتاندا بکــەن، وەک ئەگــەر 

ئەگەرێکــى بەهێــزە، ناکۆکــى دروســت بکەن 

و هێــرش بکــەن، بــەاڵم بــە بۆچوونــى مــن 

زیاتــر بەرژەوەندیــى واڵتانــى زلهێــز و ئــەو 

هێرشــانەى لــە ســەر ئــەو ناوچانــە دەکرێــن، 

ــوان دوو  ــەى نێ ــا کێش ــە ت ــى هەی کاریگەری

حیزبــى سیاســیی کــورد لــەوێ، بەتایبــەت کە 

الیەنێکیــان چەکــدار نییــە، تــا بڵێــن کێشــەى 

گــەورەى دروســت کــردوە، کــە ئــەو کێشــە 

گەورەیــە ببێــت بــە هــۆکارى دروســتبوونى 

ئــەو شــەڕە و ئــەو نیگەرانییــەى ئێســتا 

ــە. ــان هەمان هەمووم

ئێرانــدا  خۆپیشــاندانەکانى  *لــە 
لــەو   1396 بەفرانبــارى  16ى  لــە 
بــاڵو  بەیاننامەیەکتــان  بارەیــەوە 
ــەوەى جێــى ســەرنجە،  ــەوە، ئ کردوەت
کوردســتان  دیموکراتــى  حیزبــى 
بەشــداریى  باســی  بەبایەخــەوە 
ــى کوردســتان  ــە خۆرهەاڵت ــی ل خەڵک
لە خۆپیشــاندانەکانى ئــەم دوایییەدا 
ــى  ــزى و یەکگرتووی ــردوە و یەکڕی ک
خەڵکتــان بــە گرینگ هەڵســەنگاندوە 
بــەاڵم  خۆپیشــاندانەکاندا،  لــە 
هێزەکانــى  نایەکگرتوویــى 
خۆرهەاڵتــى کوردســتان، کە تا ئێســتا 
نەیانتوانیــوە گوتارێکــى هاوبەشــیان 
و  خۆپیشــاندەران  بــۆ  هەبێــت 

خەڵکــى کوردســتان؟ پێتانوایــە ئــەم 
ــت  ــەر دەکرێ ــۆن چارەس ــە چ ڕەخنەی

لەداهاتــوودا؟
مســتەفا مەولــودى: خەڵكــی كوردســتان 
پشــتگیریی  و  هەیــە  لــە  ئێمــە  گلەییــی 

ــی  ــە وەك حیزب ــەر ئێم ــەك ه ــن، ن دەكەی

ــش  ــی تری ــی كوردســتان، حیزبەكان دیموكرات

لــە لێدوانــەكان و نووســراوەكانیاندا ئــەو 

لــە حیزبەكانــی خۆرهــەاڵت  گللەیییەیــان 

وەاڵمــی  پێویســت  وەك  كــە  هەیــە، 

بــۆ  نەداوەتــەوە  خەڵكیــان  داواكاریــی 

ــوون،  ــی و بەیەكەوەب ــی و هەماهەنگ یەكێت

چەنــد  هەموومــان  بارەیەیشــەوە  لــەو 

ســاڵێكە هەنگاوێكمــان دەســت پــێ كــردوە 

ــزە  ــوان هێ ــە نێ ــەك ل ــن كۆدەنگیی ــا بتوانی ت

دروســت  خۆرهەاڵتــدا  سیاســییەكانی 

ماوەیــەدا  لــەو  بەخۆشــحاڵییەوە  بكــەن. 

هــەوڵ  و  كار  ئــەو  بەرهەمــی  خەریكــە 

ســێ   دەردەكەوێــت،  ماندووبوونــە  و 

ــردن،  ــتمان ك ــەر بانگهێش ــەو ب ــە لەم هەفت

بەشــدارییان  بەخۆشــحاڵییەوە  حیزبــەكان 

ــەم  ــا، ئ ــەوێ  ڕێكارێكمــان دان كــرد، هــەر ل

ــی  ــە، ناوەندێكــی هاوكاری ــكارە بەردەوام ڕێ

حیزبەكانــی خۆرهــەاڵت لــە ئارادایــە بــۆ 

بــۆ  و  یەكــەوە  بــە  كار  بەردەوامبوونــی 

وەاڵمدانــەوەی ئــەو نیــازە، بــە پاتفــۆڕم 

ــەو  ــن، ل ــەش بی ــر چەترێكــی هاوب ــە ژێ و ل

بڕوایــەدام جێگــەی دڵخۆشــییە و ئومێــدی 

هەســتی  بــە  هەموومــان  دەکرێــت  لــێ 

ــە ســەركەوتنی  ــن ل بەرپرســیارێتییەوە بتوانی

ئــەو پرۆســەیەدا نەخشــمان هەبێــت، هــەم 

ــت، هــەم  ــك دەبێ جێگــەی دڵخۆشــیی خەڵ

خەڵــك بــە ئیرادەتر دەكات لــەو ڕووداوانەی 

ــك دەســتی  ــی خەڵ ــان داوە و ناڕەزایی ڕووی

ــەك  ــوە، كۆم ــی نەهات ــردوە و كۆتایی ــێ ك پ

ئێمە وەك حیزبی 
دیموكراتی كوردستان 
لەگەڵ ئەوەداین مادام 
دەمانەوێ  لە دەوری 
یەكتری كۆ ببینەوە، لەگەڵ 
سیستمی سڕینەوە نین

“
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دەبێــت بــۆ یەكێتیــی زۆری نێــوان بەشــە 

و  ئێــران  خەڵكــی  جۆراوجۆرەكانــی 

كوردســتان.

* بــاس لــەوە دەكرێــت ئەمەریــكا 
و ئیســرائیل و بەشــێك لــە واڵتانــی 
ــە  ــا ب ــی ئەورووپ ــی و یەكێتی عەرەب
دەســتیان  جــۆرەكان  لــە  جۆرێــك 
لــە ســازدانی ئــەو خۆپیشــاندانانەدا 
پشــتگیریی  چەنــد  تــا  هەبــووە، 
ئــەوە دەكەیــت، كــە ئەمەریــكا و 
نەكــردوە  ئامادەســازییان  واڵتــان 
ڕاســتە  خۆپیشــاندانەكان،  بــۆ 
پشــتگیریی میدیاییــان كــردوە. لــەو 
بارەیــەوە پێــت وایــە ئــەوە دروســتە؟
مســتەفا مەولــودى: مــن پشــتگیریی 
ــی دەرەوە  ــەم، واڵتان ــە دەك ــەو بۆچوونان ئ

ــی بەشــمەینەتیی خەڵكــی  ــە لەبەرچاوگرتن ب

ئێــران و زۆرداریــی حكوومەتــی كۆمــاری 

داوای  لــە  پشــتگیرییان  ئێــران  ئیســامیی 

ــيان  ــردوە، داوایش ــران ك ــی ئێ ڕەوای خەڵك

ــران  ــی ئێ ــردوە كێشــەی خەڵك ــران ك ــە ئێ ل

ــكات،  ــەر ب ــتییانەوە چارەس ــەی ئاش ــە ڕێگ ل

ئــەوەی تــر كــە هەیــە دوژمنداتاشــین و 

حكوومەتــی  لــە  دروســتكردن  ســیناریۆ 

ــە، هەمیشــە  ــەم جــار نیی ــدا كاری یەك ئێران

ئــەوەی  بــۆ  كــردوە  دروســت  دوژمنــی 

ــی  ــێ  و خەڵك ــێ بپێك ــی خــۆی پ ئامانجەکان

ئێــران لــەو ڕێگەیــەوە بچەوســێنێتەوە، بۆیــە 

ــران  ــێكی ئێ ــەر بەرپرس ــەوە ئەگ ــەو بارەی ل

قســەیەكی كردبێــت، بەاڵم پیاوێكــی كاریگەر 

لــە ئێرانــدا وەك محەمــەدی خاتەمــی ڕاســت 

دەكات، ئــەو كێشــانە كێشــەی ناوخۆيیی ئەو 

ــد  ــار و كارمەن ــەرۆك كۆم ــەن، س كۆمەڵگەی

ــەاڵم  ــن، ب ــار وا دەڵێ ــك پەرلەمانت و هەندێ

واقعیەتــی ئێســتای نــاو ئێران كێشــەی زۆرە، 

ــۆ خەڵكــی  ــران ب ــی ئێ ــە خــودی حكومەت ك

ئێرانــی دروســت كــردوە، ناڕەزایــی خەڵكــی 

ئێــران لــەو 38 ســاڵەدا زۆر و كــەم هەبــوە، 

ــەو  ــوە، ئ ــر ب ــر و باوت ــتا زۆرت ــەاڵم ئێس ب

ناڕەزایییانــە بــەردەوام دەبــن بــە شــێوازێكی 

ــی:  ــۆر بۆچ جۆراوج

1. حكومەتــی ئێــران نایەوێــت كێشــەكان 

چارەســەر بــكات.

2. ئەگــەر بیەوێــت چارەســەریان بــكات، 

ناتوانێــت نــە لــە ڕووی سیاســییەوە، نــە لــە 

ــەو  ــا ئ ــەوە، هەت ــووری و داراییی ــواری ئاب ب

كێشــە گەورانــەی كــە حكوومەتــی ئێــران بــۆ 

ــتتێوەردانی  ــاوی دەس ــە ن ــای دەرەوە ب دونی

لــە واڵتانــی تــر دروســتی كــردوە، ئــەوە 

ــران. ــۆ خەڵكــی ئێ كێشــەیەكە ب

ــنتۆن  ــە »واش ــە ک ــەیەك هەی * قس
لــە  هەیــە  گــەورەی  ڕۆڵــی 
دەســتتێوەردان لــە واڵتانــی ناوچەكە 
ــردوودا  ــە ڕاب ــووریا ل ــراق، س ــە عێ ل
لــە ئەفعانســتان و واڵتانــی بەهــاری 
لیبیــا،  تونــس،  لــە  عەرەبــی: 
ــەاڵم قســەی  ــی، ب ــە مال ــەن و ل یەم
ئەمەریــكا  واڵتەیەكگرتوەكانــی 
نــاو  لــە  ئەڵتەرناتیڤێــك  ئەوەیــە 
نابینــن،  ئێرانــی  ئۆپۆزســیۆنی 
ئۆپۆزســیۆنی خۆرهەاڵتی كوردســتان 
نییــە،  یەكگرتــوو  ئۆپۆزســیۆنێكی 
ئێرانــی  ئۆپۆزســیۆنی  لەگــەڵ 
پێــت  نییــە،  یەكگرتــوو  بەگشــتی 
وا نییــە ئــەو قســەیەی ئەمەریــكا 
كــە  تێدایــە  ڕاســتیی  و  جیدیــە 
ئەڵتەرناتیــڤ،  نەبوونەتــە  ئێــوە 
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی بــە كــورد و 

چەقبەستوویی ئایدیۆلۆژی 
هەیە، هەندێك جار 

حیزبێكی سیاسی لە 
ئۆرگانێكەوە بڕیارێك دەدات، 

دەستی ئۆرگانەكانی تر 
دەبەستێت، ئەوە كێشەی 

سەرەکیی ئێمەیە

“
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بلوجــس و توركمــان و هێزەكانــی 
ئەڵتەرناتیــڤ؟  نەبوونــە  تــر 

لــە  ئەمەریــكا  مەولــودى:  مســتەفا 
هەیــە،  ڕۆڵــی  و  كاریگــەری  ناوچەكــەدا 

ئێرانیــش  ســەر  لــە  كاریگەرییــەی  ئــەم 

هەیــە، ئۆپۆزســیۆنی ئێــران نایەكگرتــوە، 

ڕۆشــن نییــە تــا خەڵكــی ئێــران بــە هەمــوو 

ــن  ــەن و بڵێ ــێ بك ــەوە ڕووی ت پێكهاتەكانیی

ئــەوە ئەڵتەرناتیڤــی دواڕۆژی ئێمەیــە لــە 

بەرانبــەر حكوومەتــی كۆمــاری ئیســامی، 

بــەاڵم بــە بۆچوونــی ئێمــە نابێــت لــەو 

بارەیــەوە زۆر گلەیــی لــە هێــزە سیاســییەكان 

یاخــود لــە كەســایەتییە سیاســییەكان یــان لــە 

خەڵكــی ئێــران بكەیــن، چونكــە حكوومەتــی 

ئێــران 38 ســاڵە ئۆپۆزســیۆنی خــۆی لــە نــاو 

دەبــات و دەیكوژێــت، ئەنجامــی یەكێــك لــە 

توندییەكانــی كۆمــاری ئیســامی بەرانبــەر 

خەڵكــی ئێــران نەهێشــتنی ئۆپۆزســیۆنە، 

كێشــەیەک لــە ئێــران هەیــە و خەڵكــی ئێران 

هەســتی پــێ دەكات، هێــزە سیاســییەكان و 

ئێمەیــش هەســتی پــێ دەكەیــن، پێــم وایــە 

هەلومەرجەكــە بــە جۆرێكــە خەڵكــی ئێــران 

توانــا و ئازایەتیــی ئەوەیان هەیە ئۆپۆزســیۆن 

ــن،  ــدەر ب ــن و یارمەتی ــر ب ــە دەوری یەكت ل

ــەو جــۆرە  ــەوە ئەدرەســێكی ب ــۆ كــۆ بوون ب

كۆمــاری  بەرانبــەر  لــە  بكــەن  دروســت 

ــی ڕوون  ــتێ  و ئاییندەیەك ــامیدا ڕاوەس ئیس

ــكات.  ــان ب دەستنیش

 1396 بەفرانبــاری  30ـــی  ڕۆژی   *
پێنــج   2018/1/20 بــە  بەرانبــەر 
كوردســتان:  خۆرهەاڵتــی  حیزبــی 
زەحمەتكێشــانی  كۆمەڵــەی 
دیموكراتــی  حیزبــی  كوردســتان، 
حیزبــی  ئێــران،  كوردســتانی 
دیموكراتــی كوردســتان، ســازمانی 
كۆمەڵــەى  و  كوردســتان  خەباتــی 
زەحمەتكێشــانی  شۆڕشــگێڕى 
بــە  ســەبارەت  كوردســتان 
هاوكاریــی  )ناوەنــدی  پێكهێنانــی 
حیزبەكانــی خۆرهەاڵتــی كوردســتان( 
پێكهێنانــی  داوە،  ڕاگەیاندنێكتــان 
ئــەم  چییــە،  ناوەنــدە  ئــەم 
فۆڕمەڵبەندییــە چــۆن دروســت بــوە، 
وەك ئــەو هەمــوو بــەرەو پێكهێنــان 

ڕابــردوو  لــە  كــە  دانیشــتنەیە،  و 
درێــژە  ماوەیــەك  و  كردووتانــە 
هەڵدەوەشــێتەوە،  و  دەكێشــی 
بەجیدیتانــە؟  جــارە  ئــەم  یاخــود 
ســەرەتاوە  لــە  مەولــودى:  مســتەفا 
هــەر بــە جیدیمــان بــوو، چونكــە مــن پێــم 

وایــە بزوتنــەوەی كــورد لــە خۆرهــەاڵت 

ــاوە  ــان ن ــە هەنگاوی ــەوە ك ــە یەكەم هــەر ل

ــی  ــتە حیزبەكان ــردوە، پێویس ــتیان ك و هەس

خۆرهــەاڵت لــە دەوری یــەك كــۆ ببنــەوە و 

پاتفۆڕمێكــی هاوبــەش هەبێــت و زمانێکــی 

ــەوەی  ــۆ بزووتن ــێك ب ــوو و ئەدرەس یەکگرت

ــەاڵم زۆر ئاســایییە  ــدا بكــەن، ب كــوردی پەی

خوێندنــەوەی جیــاواز، كێشــەكان کــە لــە 

خــودی نێــو حیزبــەكان و لــە نــاو هێــزە 

سیاســییەكان دروســت بــوە، بــە داخــەوە ئەو 

ــە  ــەاڵم ب ــتوە، ب ــك دوا خس ــەی كەمێ پرس

لەبەرچاوگرتنــی هەلومەرجــی تازەی ئێســتای 

كاریگەریــی  كــە  كوردســتان،  هەرێمــی 

هەیــە لــە ســەر بزووتنــەوەی كــورد لــە 

خۆرهەاڵتــی كوردســتان، ئــەو بارودۆخــە 

تازەیــەی كــە لــە ئێــران هاتوەتــە پێشــەوە، 

بەشێک لە کۆبونەوەی حیزبی دیموکراتی کوردستان
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ــورد و زۆر  ــەر ك ــە س ــە ل ــی هەی كاریگەری

ــی  ــییەكانی خۆرهەاڵت ــزە سیاس ــایییە هێ ئاس

ــە  ــر و بەرپرســیارانەتر بێن كوردســتان جیدیت

مەیــدان بــۆ پێكهێنانــی زەمینەیەكــی خۆشــتر 

ــەم  ــەوە ئ ــە پێك ــتا ئێم ــاوكاری، ئێس ــۆ ه ب

پێكهێنــاوە،  ناوەندێكمــان  حیزبــە  پێنــج 

ناوەندەكەیــش لە بەردەوامیدایــە، وردەوردە 

بەرنامــە و پرۆژەكانــی زۆرتــر دەردەخــات، 

كاتێــك ئاشــكرایە بەجیدیەتــی زیاتــر هاتوەتە 

مەیــدان، پێــم وایــە دەتوانێــت وەاڵمــی 

هەموومــان  چونكــە  بداتــەوە،  نیازەكــە 

زەرورەتەكانــی هەســت پــێ دەكەین و المان 

وایــە كارێكــە لــە بەردەماندایــە و ئەگــەر 

نەیكەیــن هــەم خۆمــان لــە بردنەپێشــەوەی 

كارەكەمانــدا كەمتەرخەمیمــان كــردوە، هــەم 

خەڵكیــش زیاتــر لێمــان تــووڕە و نــاڕازی 

ــن.  دەب

هاوبەشــەی  ڕاگەیاندنــە  ئــەو   *
ئــەو  پێكهێنانــی  بــۆ  داوتانــە، 
ڕووبــەڕووی  زوو  هــەر  ناوەنــدە، 
ڕەخنــەی چەنــد الیەنێکــی ناوخۆتــان 
كوردســتان  ســازمانی  بــوەوە: 
ئێــران  كۆمۆنیســتی  حیزبــی   -
)کۆمەڵــە( پێیوایــە هەندێــك لــەو 
كــۆ  ناوەنــدەدا  لــەو  هێزانــەی 
بوونەتــەوە، حــەز بــە چــارەی یەكتــر 
ــەک  ــەڵ ی ــت لەگ ــەن و نایانەوێ ناك
دابنیشــن، بــەاڵم بۆچــی پێكــەوە 
لــەو  )پژاك(یــش  دانیشــتوون؟ 
بارەیــەوە گلەییــی هەیــە، بۆچــی 
ئــەو دوو هێــزەی ئۆپۆزســیۆن لــە 
خۆرهەاڵتــی كوردســتان گلەیییان لە 
ــوە،  ــدە هەب ــەو ناوەن ــی ئ پێكهێنان
ــردن؟  ــێ نەك ــداریتان پ ــی بەش بۆچ

ــە  ــەو پێنــج حیزب ــودى: ئ مســتەفا مەول
لــە دەوری یەكتــری دانیشــتوون نیشــانەی 

ئەوەیــە، زەمینەیــان تێدایە پێكەوە دابنیشــن 

ــە،  ــتنانە هەی ــەو دانیش ــاڵە ئ ــن س و چەندی

ــێ كــردوە،  ســەرەتایەكی باشــیان دەســت پ

ناوەندێكــی هاوكارییــان بــۆ درێژەپێدانــی 

ســازمانی  هێنــاوە.  پێــك  گرینــگ  كاری 

ــە(  ــت )كۆمەڵ ــی كۆمۆنیس ــتان حیزب كوردس

لــە نــاو ئــەو كۆبوونەوەیــەدا هەبــوە، چەنــد 

جاریــش خــۆی هەموانــی بانگهێشــت كــردوە 

و بەدەنگیانــەوە چــوە، ئێســتایش هــەم ئێمە 

و هــەم حیزبــی زەحمەتكێشــان بانگهێشــتیان 

كردبــوون، ئەوانــە نەهاتــن دەبێــت ئــەو 

پرســیارە لــەوان بكرێــت: بۆچــی نەهاتــوون؟ 

بۆچــی  تــۆ  تێڕوانینــی  بــە   *
نەهاتــوون كــە كۆبوونەوەكــە لــە 

بــوو؟  ئێــوە  بــارەگای 
ــی  ــان حیزب ــۆ ف ــودى: ب مســتەفا مەول
ــی سیاســی  سیاســی بەشــدارە و فــان حیزب

حیزبــی  وەك  ئێمــە  نییــە،  بەشــدار 

دیموكراتــی كوردســتان لەگــەڵ ئەوەدایــن 

ــۆ  ــری ك ــە دەوری یەكت ــەوێ  ل ــادام دەمان م

ببینــەوە، لەگــەڵ سیســتمی ســڕینەوە نیــن، 

لەگــەڵ سیســتمی بەشــداریكردنداین دەڵێــن: 

الیەنێكــی سیاســی كــە چەنــد ســاڵە لــە 

كۆبوونــەوەكان چەندیــن ســاڵە بەشــداریی 

كــردوە و پێشــینە و مێژوویەكــی هەیــە. 

* مەبەستت سازمانی خەباتە؟ 
ــتم  ــێ ، مەبەس ــودى: بەڵ ــتەفا مەول مس
ســازمانی خەباتــە، الیەنــی سیاســیی تریــش 

هەیــە ئێمەیــش پێمــان وایــە هەیــە دەی 

فەرمــوو وەرن لــەم كۆبوونەوانە دادەنیشــین 

ــان  ــە هەمووم ــەر ب ــن، ئەگ ــە دەكەی و قس

بــەو بڕوایــە گەییشــتین، بــە بوونــی زۆرتــر 

ئەو پێنج حیزبە لە دەوری 
یەكتری دانیشتوون 

نیشانەی ئەوەیە، 
زەمینەیان تێدایە پێكەوە 
دابنیشن و چەندین ساڵە 

ئەو دانیشتنانە هەیە، 
سەرەتایەكی باشیان 

دەست پێ كردوە

“
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پرۆفایل:

مستەفا مەولوودی لــەو حیزبانــە، كــە ئەوەیــش دەزانیــن حیزبی 

دیاریكــراوە، كەواتــە بــە كۆدەنگــی دەتوانین 

بدۆزینــەوە،  ئــەوە  بــۆ  چارەســەرێك 

حەساســیەتمان لەگــەڵ هیــچ حیزبێكــدا نییــە 

وەك حیزبــی دیموكراتــی كوردســتان پێمــان 

خــۆش نییــە ڕەخنــە لــە هیــچ حیزبێــك 

بگریــن، بــەاڵم ناوەندێكمــان پێــك هێنــاوە، 

زۆر ئاســایییە ئــەو ناوەنــدە دەبێــت بــە 

کۆدەنگــی بڕیــار بــدات لــە ســەر ئــەو شــتانە 

و مــن پێــم وایــە هاتنیــان باشــە، بــەاڵم 

دەبێــت بــە هاوفكــری و بــە هەماهەنگــی و 

ــت.  ــوان بێ ــی هەم ــە ڕەزامەندی ب

وەك  ئێــوە  یەكگرتنــەوەی   *
كوردســتان  دیموكــرات  حیزبــی 
)حــدك( لەگــەڵ حیزبــی دیموكراتــی 
كوردســتان ئێــران )حــدكا( لــە چەنــد 
ــری(  ــتەفا هیج ــردوودا )مس ڕۆژی ڕاب
ــەوە  ــەر ئ ــە س ــی ل ــە جەخت هەمیش
ــی  ــتا هاوڕێیان ــەوان هێش ــرد، ئ دەك
پێشــوون! زۆر پرســیارمان لــێ كــرد، 
ئەوانــە بۆچــی هاوڕێیانــی پێشــوون، 
ئۆرگانــی ڕەســمییان هەیــە، حیزبــی 
زۆریــان  جیاوازیــی  ســەربەخۆن، 
هەیــە لەگــەڵ ئێــوە، كەچــی گوتــی، 

باشــە؟ زۆر  پەیوەندییەكانمــان 
چەقبەســتوویی  مەولــودى:  مســتەفا 
ئایدیۆلــۆژی هەیــە، هەندێــك جــار حیزبێكی 

سیاســی لــە ئۆرگانێكــەوە بڕیارێــك دەدات، 

دەســتی ئۆرگانەكانــی تــر دەبەســتێت، ئــەوە 

ــە  ــە ك ــە، بڕیارێك كێشــەی ســەرەکیی ئێمەی

لــە كۆنگــرەدا داومانــە، بــە بــڕوای مــن 

ــت دەســتكراوەیی  ــەوە دەبێ ــاری كۆبوون بڕی

بــە  بــەاڵم  هەبێــت،  تێــدا  مەیدانیــی  و 

باشــە،  پەیوەندییەكانمــان  خۆشــحاڵییەوە 

هاتوچۆمــان هەیــە لــە مەســەلەی پەیوەندیی 

پێشــمەرگەدا  و  ســەقامگيری  و  ڕۆژانــە 

ــە. ــان هەی هاوكاریم

ئامادەســازی  ئێســتا  ئــەوان   *
كۆنگــرەی  بەســتنی  بــۆ  دەكــەن 
نوێــی  )حــدکا(، )مســتەفا هیجــری( 
ــی  ــی دیموكرات ــدوە: حیزب ڕای گەیان
ــە  ــوە ب ــە ئێ ــران وات كوردســتانی ئێ

ڕازیــن:  خــاڵ  دوو 
1. ڕازیــن نــاوی حیزبەكــە، حزبــی 
دیموكراتــی كوردســتانی ئێــران بــێ.
2. بەوەیــش ڕازیــن مســتەفا هیجری 
ــووی  ــەی داهات ــەو حیزب ســكرتێری ئ

دیموكــرات بێــت. 
ئێــوە ئەوەتــان یــەكال كردوەتــەوە... 

ڕازیــن؟ 
ئێمــە  ئێســتا  مەولــودى:  مســتەفا 
ــەوان  ــە، ئ ــەوە هەی ــە یەک ــان ب گەاڵڵەیەكم

ویســتی خۆیــان بــە نووســراو دا بــە ئێمــە، 

ئێمەیــش نووســراوی خۆمــان دا، ئێســتا ئــەو 

ــەك نووســراو،  ــە ی ــوون ب دوو نووســراوە ب

دیالــۆگ  ئێمــەدا  ئۆرگانەکانــی  نێــو  لــە 

خاڵــدا  زۆر  لــە  بەخۆشــییەوە  و  هەیــە 

ــەو  ــەش، ل ــتی هاوب ــتووینەتە زۆر ش گەییش

پەیوەندییــە تایبەتــەدا گوتوومانــە، ئێمــە کــە 

كەوتینــەوە ســەر یــەك، ڕازیــن لــە ژێــر ناوی 

حیزبــی دیموكراتی كوردســتانی ئێــران درێژە 

بــە تێكۆشــانمان بدەیــن، لــە تێڕوانینــی 

ــە  ــە، ل ــان هەی ــدا كۆنگرەم ــی حیزبی یەكەم

ــە  ــی، ک ــی حیزب ــەر ئەندامێک ــرەدا ه كۆنگ

دەبێتــە ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی حەقــی 

و  بــكات  كاندیــد  خــۆی  هەیــە  ئــەوەی 

ببێتــە ســکرتێری حیــزب، جــا ئــەوە مســتەفا 

هیجــری بــێ ، یاخــود هــەر هاوڕێیەكــی تــر.

- لــە دایکبــووی گونــدی ماســوێ لــە نێــوان 
مەهابــاد و نەغدەیــە.

- ســاڵی 1979 بووەتــە پێشــمەرگەی حیزبی 
دیموکرات.

- بڕوانامــەی یاســای لــە زانکــۆی کۆیــە 
وەرگرتــووە.

ــی  ــە ئەندام ــەوت بووەت ــرەی ح ــە کۆنگ - ل
ســەرکردایەتی حیزبــی دیموکــرات.

ئەندامــی  بووەتــە   12 کۆنگــرەی  لــە   -
دیموکــرات. حیزبــی  سیاســی  دەفتــەری 
جێگــری  بووەتــە   14 کۆنگــرەی  لــە   -

حــدک. گشــتی  ســکرتێری 
- رۆژى 15 - -1 2017 بە ســکرتێری گشــتی 

حیزبــی دیموکراتی کوردســتان هەڵبژێردرا.



ڕەحمان حسێن زادە
سەرۆکی مەکتەبی 

سیاسی حزبی 
كۆمۆنیستی كرێكاری 
ئێران )حیکمەتیست(

 هەرکەس و جەریانێک خۆى بە کۆمۆنیزمى کرێکاریی 
بزانێت، دەتوانێت بە نزیکى و یەکگرتن لەگەڵ ئێمە، 

بەرەى کۆمۆنیزمى کرێکاریی بەهێز بکات

چاوپێکەوتنی: پەرژین ئەحمەد
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چــۆن  لەبــار  هەلومەرجــی   *
كــە هێــزی چەپــی  دروســتدەبێت، 
ڕادیــكاڵ بتوانێــت ببێتــە پێشــەنگی 
جەمــاوەر و بەدیهێنــەری ئاواتەكانی 
ئایــا  كرێــكاران و زەحمەتكێشــان، 
لــە ئێســتادا زەمینەیەكــی لەبــاری 
بارودۆخــی  یــان  ڕەخســاوە،  وەهــا 
بابەتــی بــۆ پێشــڕەوییەكی وەهــا 

لەبەردەســتدایە؟ 
ڕەخســاندنی  زادە:  حســێن  ڕەحمــان 
بــۆ  لەبــار  سیاســیی  هەلومەرجێكــی 

كرێــكاران،  خەباتــی  بەرەوپێشــچوونی 

زەحمەتكێشــان و ئازادیخــوازان لــە هــەر 

چەنــد  بــە  پێویســتی  كۆمەڵگەیەكــدا، 

هێــزی  خــودی  یەكەمیــان  فاكتەرێکــە، 

ــە  ــەر، ك ــى کارا و كاریگ ــەرە، هێزێک بزوێن

ــەو هەلومەرجــە دروســتبكات، لەکاتێکــدا  ئ

سۆسیالیســتەكان،  و  كۆمۆنیســتەكان 

ئێمــە وەك حزبــی كۆمۆنیســتی هەمــوو 

ــااڵنەدا،  ــەم س ــەواوی ئ ــان لەت چاالکییەکانم

ــە خەباتــی سیاســی، ڕێکخســتن،  ــۆ ئەوەی ب

بەشــێوەیەك  جەمــاوەری  و  كۆمۆنیســتی 

بــۆ  كاریگەربێــت  کــە  ڕێكبخرێــت، 

لەبــار،  هەلومەرجێكــی  دروســتكردنی 

ــكاران و  ــی كرێ ــۆ پێشــڕەویكردنی خەبات ب

ئازادیخــوزان. و  زەحمەتكێشــان 

یــان  ئێــران،  كۆمۆنیســتی  هەربۆیــە 

ــە ســاڵی  ــران ل کۆمۆنیســتى كوردســتانى ئێ

جۆراوجــۆردا  ڕێکخســتنی  لــە  1979وە 

بوویــن، لــە خەباتی سیاســیی و چینایەتییدا، 

ئامانجــی ســەرەكیمان ئەوەیــە كاریگەربیــن 

هەلومەرجــە،  ئــەو  ڕەخســاندنى  بــۆ 

ــزی  ــدا هێ ــەی ئێران ــە كۆمەڵگ ــە ل ئاشکراش

چــەپ و كۆمۆنیســت ئامادەیــی بەردەوامــی 

ســەرکوتکردنى  ڕووبــەڕووی  و  هەبــووە 

کۆمــارى ئێــران بۆتــەوە، پاشەكشــەیەکى 

زۆرى پێکــردوون و لــە مەیدانــدا ماوەتەوە.

كــە  هەیــە  كاریگەریــی  هێــزە  ئــەو 

ــەاڵم  ــت، ب ــە بگۆڕێ ــت هەلومەرجەك بیەوێ

فاكتەرێكــی  نییــە،  فاکتــەر  تەنهــا  ئــەوە 

ــی و  ــی ڕووداوە سیاس ــودی ڕەوت ــە خ دیك

ــش  ــە، ئەوی ــاو كۆمەڵگەي ــی ن چینایه تییەكان

خــودی بزووتنــەوە سیاســییەكان، بەتایبــەت 

بزووتنــەوەی  كرێــكاری،  بزووتنــەوەی 

ئازادیخــوازی و بزووتنــەوەی ژنــان و الوان 

ئاســتێكدان،  چ  لــە  كۆمەڵگەیــەدا  لــەم 

چــۆن خۆیــان ئامادەكــردووە، تــا چەنــد لــە 

مەیدانــدان تاکــو كاریگەریــی دابنێت لەســەر 

ئاڵوگــۆڕی سیســتماتیک، خۆشــبەختانە ئــەم 

بزووتنەوانــە لــە مەیدانــی سیاســیی ئێرانــدا 

ــکاری. ــەوەی کرێ ــەت بزووتن ــەن، بەتایب ه

تــر  گرنگەگانــى  فاکتــەرە  لــە  یەکێــک 

راســتییەکە  چییــە؟  حاكمییــەت  ئەوەیــە، 

ــەی  ــە كۆمەڵگ ــرە ل ــاڵ زیات ــە 38 س ئەوەی

ئێرانــدا ســتەمکارییەکی زۆر تونــد لەالیــەن 

کۆمــاری  رژێمــی  و  حاكــم  نیزامــی 

ــەم  ــەت ئ ــتبووە، بەتایب ئیســامییەوە دروس

نیزامــەی كــە هــات بەنــاوی شۆڕشــەوە، 

ئێرانــی  خەڵكــی  كۆمەاڵنــی  شۆڕشــى 

ســەركوتكردووە، ماوەیەكــی زۆرە کێشــەى 

بەرامبــەر  لــە  دروســتکردووە،  گــەورەى 

هەڵســوڕانی هێــزی چــەپ و كۆمۆنیســت، 

بزووتنــەوە  بوونــی  بەرامبــەر  لــە 

كۆمەاڵیەتــی و سیاســییەكان و بزووتنــەوەى 

کرێــکارى لــە كاتێكــدا تــۆ لەگــەڵ نیزامێكــی 

هــارى دیكتاتــۆر ڕووبــەڕوو بوویتــەوە، كــە 

ــەوە  ــز و بزووتن ــە هێ ــەی زۆری ب پاشەكش

چەپــەكان كــردووە، جگــە لــەم 3 فاکتــەرەى 

کــە باســمکرد بــۆ ڕەخســاندنى هەلومــەرج، 

کەهێزە كۆمۆنیست، چەپ، 
بزووتنەوەی كرێكاران و 
ڕادیكاڵەكان تێدەكۆشن، 
هەلومەرجێكی شۆڕشگێڕانە 
دروستبكەن،ئەوە باشترین 
هەلومەرج دەبێت بۆ بە 
ئامانج گەیشتنی كرێكاران 
و زەحمەتكێشان و 
ئازادیخوازانی كۆمەڵگەی 
ئێران

“
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ــەرى  ــى کاریگ ــی و جیهان ــەرى ناوچەی فاکت

دەبێــت.

لەبــارى  هەلومەرجێكــی  لەئێســتادا 

ــدا  ــەزاى سیاســەتی ئێران ــە ف شۆڕشــگێڕانە ل

ئێــران  بــەاڵم كۆمەڵگــەی  نییــە،  بوونــی 

سیاســییە،  زینــدووی  كۆمەڵگەیەكــی 

لەالیەكــەوە ڕژێمێكــی هــارى ســەرمایەداریی 

فەرمانڕەوایــە، بــە هەمــوو توانــا، هێــزی 

ســەركوتییەوە و بــە هێــزی فریودانییــەوە 

خــۆی  سیســتمی  دەیەوێــت  ...هتــد، 

بزووتنــەوە  لەبەرامبەریشــدا  بپارێزێــت، 

بزووتنــەوەی  بەتایبەتــی  سیاســییەكان، 

كرێــكاران، بزووتنــەوەی ژنــان، بزووتنــەوەی 

لــە  الوان  بزووتنــەوەی  و  ئازادیخــوازی 

هــەن. مەیدانــدا 

بــەردەوام  كــە  كۆمەڵگەیەكــە  ئێــران 

كێشمەكێشــی سیاســی تێدایە، دڵــی ئاڵوگۆڕە 

ــی ئاڵوگــۆڕی ناوچــەكان و  ــەكان، دڵ جیهانیی

دڵــی ئاڵوگــۆڕە سیاســیییەکانى ئێران،پێیانوایە 

و دەخــوازن لــە ئاینــدەدا ئاڵوگــۆڕی سیاســی 

ــە  ــك ل ــت، یەكێ ــدا پێكبێ ــە ئێران ــددی ل ج

کەهێــزە  ئەوەیــە،  ئەگەرەجدییەکانیــش 

كۆمۆنیســت، چــەپ، بزووتنــەوەی كرێكاران 

و ڕادیكاڵــەكان تێدەكۆشــن، هەلومەرجێكــی 

باشــترین  دروســتبكەن،ئەوە  شۆڕشــگێڕانە 

هەلومــەرج دەبێــت بــۆ بــە ئامانج گەیشــتنی 

كرێــكاران و زەحمەتكێشــان و ئازادیخوازانــی 

ــران. ــەی ئێ كۆمەڵگ

ــی  ــی چەپ ــوان باڵ ــمە لەنێ ــەم كێشمەكێش ئ

كۆمەڵــگا و باڵــی ڕاســتی كۆمەڵــگا، لــە 

ئێرانییــدا  ئیســامیی  کۆمــاری  بەرامبــەر 

ــەوە سیاســییانەى  ــەم بزووتن ــە ئ ــە، بۆی هەی

ئاینــدەی  دیاریــدەكات  ڕاســت  و  چــەپ 

کۆمەڵــگاى ئێــران بەكــوێ دەگات، بــەاڵم 

کــە  دەدەیــن،  ئــەوە  هەوڵــی  ئێمــە 

ــتببێت.  ــگێڕانە دروس ــی شۆڕش هەلومەرجێك

* بارودۆخــی بزووتنــەوەی كرێــكاری 
و كۆمەاڵیەتــی زۆر بەرچــاو نییــە، 
ئــەوەی پەیوەندیــی بــە پاشەكشــەی 
نەهامەتیــی  یــان  چەپــەكان، 
و  كرێــكاری  بزووتنــەوەی 
ــە؟  ــە چیی ــەوە هەی كۆمەاڵیەتییەكان
بزووتنــه وەی  زادە:  حســێن  ڕەحمــان 
بزووتنەوەیەكــی  ئێرانــدا  لــە  كرێــكاری 

جددییــە، 38 ســاڵە ئێمــە لەگــەڵ نیزامێكــی 

توندوتیــژ  زۆر  ســتەمکاری  ســەرمایەی 

سەرەتاكانیشــدا  لــە  ڕووبەڕووبووینــەوە، 

ــەركوتكردووە،  ــی س ــۆڕش خەڵك ــاوی ش بەن

لــەو پڕۆسەیەشــدا زۆر ڕووداوی دیكــەش 

كاریگەریــی  كــە  ڕوویــداوە،  ئێرانــدا  لــە 

لەســەر كۆمەڵــگا هەبــووە، بــۆ نموونــە 

ئاســەوارەكانی شــەڕی ئێــران و عێــراق زیانى 

زۆرى داوە لــە بزووتنــەوە ئازادیخــوازەکان، 

ــااڵنی 1960  ــى س ــتارە بەرباوەکان ــان كوش ی

كــە  فریوكارییانــەی  ئــەو  یــان   ،1967–

دەســەاڵت لەنــاو باڵەكانــی خۆیــدا ئــەم بــارو 

بــار پێــدەكات، هەتــا زۆر جــار ئۆپۆزســیۆنە 

بــۆرژواكان پاڵپشــتییان لــە کۆماری ئیســامیی 

ئێــران كــردووە، هەمــوو ئەمانــە بوونــە 

بەربەســت لەبــەردەم بزووتنــەوەی كرێــكاری 

و بزووتنــەوە ڕادیكاڵەكانــدا.

و  توندوتیــژی  هەمــوو  ئــەو  ســەرەڕای   

بزووتنــەوەی  هەبــووە،  كــە  ڕێگرییانــەى 

كرێــكاری بــەردەوام لــە مەیدانــدا بــووە، 

نەرمكــردووە  دەســتوپەنجەی  بــەردەوام 

لەگــەڵ ئــەو ســەركوتە توندوتیــژەی كــە 

كرێــكاری  بزووتنــەوەی  بۆیــە  هەبــووە، 

تەنیــا  نــەك  دانەنه وانــدووە،  ســەری 

بزووتنــەوەی كرێــكاری، بەڵکــو بزووتنــەوەی 

ژنانیــش، بزووتنــەوەی الوانیــش بەو شــێوەیە 

بــووە.

ڕاســتە لەئێســتادا خەباتەكــەی زیاتــر بــۆ 

ــی  ــی خــۆی و ڕابەران ــە ژیان بەرگریكــردن ل

زیندانــەكان،  دەكەونــە  كــە  خۆیەتــى، 

ــاوەى 1 ســاڵى  ــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا لەم ب

ــران  ــۆى ئێ ــى زانک ــچ رۆژێک ــردوودا، هی ڕاب

نەبــووە، خەباتێکــى کاریگــەرى تێــدا نەبێت، 

بەتایبــەت لــە 2 – 3 مانگــى کۆتاییــدا 5 

ــی  ــاندانى کرێکاری ــن و خۆپیش ــا 6 مانگرت ت

خۆیــان  مافەكانــی  داوای  كــە  هەبــووە، 

دەكــەن، لــە هەمــان كاتــدا بزووتنــەوەی 

ژنــان، چ بــە شــێوەی نهێنــی و چ بەشــێوەی 

ئاشــكرا، هێزێكــی جــدی بــووە، لــە بەرامبەر 

ئیســامی  کۆمــاری  كــە  یاســایانەی  ئــەو 

دەیســەپێنێت بەســەر ژنانــدا.

بزووتنــەوەی خوێنــدكاران و بزووتنــەوەی 

الوان لــە زانکــۆکان، ئەوانیش هەڵســوكەوتی 

کاریگەریــان هەبــووە بەتایبــەت لە ســاڵەكانی 

خوێندكارانــی  ئەوكاتــە  2008دا،   -  2007

هاتنەمەیــدان  زانکۆکانــدا  لــە  ئازادیخــواز 

ــدا  ــووە، لەکاتێک ــان هەب ــی گەورەی و نەقش

ســەرکوت کــران، بــەاڵم هــەر لەیــەک ســاڵى 

ــی  ــە زانکۆکان ــارە ل ــن دووب ــردوو دەبینی ڕاب

ــا ســەرەڕاى  ــدا ســەرهەڵدەدەنەوە، وات ئێران

بزووتنــەوە  بــە  پاشەكشــەیەك  ئــەوەى 

ــەاڵم  ــراوە، ب ــوازەكان ک ــكاری و ئازادیخ كرێ

لــە هەلومەرجــی ئێســتادا ئــەو بزووتنەوانــە 

هــەن و ڕێگرییەکــى گەورەشــن لــە بەرامبەر 

ســتەم و چەســاندنەوەى کۆمــاری ئیســامى 

کارەکان  ئاشــکرایە  کۆمەڵــگا،  بەرامبــەر 

ــە،  ــە نیی ــەو بزووتنەوان ــی ئ ــە قازانج زۆر ب

ــەرەو  ــران ب ــیی ئێ ــەاڵم هەلومەجــی سیاس ب
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ئــەوە دەڕوات، ئــەم هاوســه نگیی هێــزه  

و  كرێــكاران  قازانجــی  بــە  بگۆڕدرێــت 

ئازادیخــوازی  بــەرەی  و  زەحمەتكێشــان 

ــگا. كۆمەڵ

لەدەســتدانی  بــە  پێتوایــە   *   
وەك  حیكمــەت(  )مەنســوری 
ســەرچاوەیەكی عەقیدەیــی، حزبــە 
چەپــەكان لــە كوردســتانی ئێــران 

بووبــن؟  زەرەرمەنــد 
)مەنســوری  زادە:  حســێن  ڕەحمــان 
حیكمــەت( ماركسیســتێكی ناســراو بــوو، 

ــران، بەڵكــو  ــە كوردســتانی ئێ ــەك هــەر ل ن

بەتایبــەت  ناوچەكــە،  سەرتاســەری  لــە 

ئێرانــداو  ناوچەكانــی  سەرتاســەری  لــە 

بونیادنــەری ماركســیزمی شۆڕشــگێڕ بــوو لــە 

ئێرانــی دوای شۆڕشــی 1979 و بونیاندنــەری 

كۆمۆنیزمــی کرێــکاری بــوو، هــەر لەنــاو 

حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران لــە ســاڵی 1986 

وەك ڕابەرێكــی ماركسیســتی هەڵكەوتــووی 

ئــەو ســەردەمە، زۆر كاریگەریــی لەســەر 

ئاڵوگــۆڕی سیاســی هەبــووە، بــە نەفعــی 

سەرتاســەری  لــە  كرێــكار  كۆمۆنیــزم، 

سیاســەتی ئێــران، كوردســتان و ناوچەكەشــدا 

هەبــووە، بەتایبــەت ئەنجامی 25 ســاڵ كاری 

ــە کۆتاییــدا  فكــری، سیاســی و پراکتیکــى، ل

لــە ئێــران و ناوچەكــەدا بــە دروســتكردنی 3 

حزبــی كۆمۆنیســتی گــەورە خــۆی نیشــاندا.

ــتی  ــی كۆمۆنیس ــی حزب ــان پێكهێنان  یەكەمی

ئێــران بــوو، لــە ســاڵی 1983ی زاینــی، ئــەو 

حزبــە حزبێكــی گــەورە بــوو، لــە كوردســتان 

و لــە ئێــران، کــە بەهــۆى نزیکایەتــى یەکێتى 

ــە پێكهــات و بنەمــای  شۆڕشــگێڕان و كۆمەڵ

حیكمــەت  مەنســوری  دروستكردنەکەشــی 

ئــەوەى حزبــی کۆمۆنیســتى  بــوو، دواى 

ــکاری  ــى کرێ ــى کۆمۆنیزم ــە ڕەوت ــران، ل ئێ

جیابووینــەوە، حزبــی كۆمۆنیســتی کرێــکاری 

ئێرانمــان دروســتكرد، لــە ســاڵی 1991 هەتــا 

)مەنســوری حیكمــەت( لەژیانــدا بــوو، ئــەو 

ــی  ــوو، كاریگەری ــەورە ب ــی گ ــە حزبێك حزب

ــان  ــە هەم ــران، ل ــە ئێ ــوو ل ــەورەی هەب گ

کاتــدا لــە عێــراق و كوردســتانی عێــراق، 

فیکــر و سیاســەتی )مەنســور حیكمــەت( 

ئەوەبــوو  هەبــوو،  خــۆی  كاریگەریــی 

لــە مانگــى 7 ســاڵى 1993 زاینــی حزبــی 

ــات،  ــش پێكه ــکاری عێراقی ــتی کرێ كۆمۆنیس

هەتــا )مەنســور حیكمــەت( لــە ژیانــدا بــوو، 

ئــەو حزبــە حزبێكــی گــەورە و كاریگــەر 

ــە کارەکانــى  ــە بەشــێکى کــەم ل ــوو، ئەمان ب

ــوو. ب

بــە لەدەســتدانی )مەنســوری حیكمــەت( 

کرێــکاری  کۆمۆنیزمــى  وایــە  پێــم  مــن 

زیانــی گــەورەی لێكەوتــەوە، هــەم وەك 

ــى  ــەم وەك چەپ ــکاری، ه ــی كرێ كۆمۆنیزم

ئێــران، هــەم وەکــو چــەپ لــە عێــراق و لــە 

كوردســتانی عێراقیــش، بە نەمانــی ڕابەرێكی 

گــەورەی  پراكتیكــی  سیاســی،  فكــری، 

بۆشــايی  كــردووە،  پاشەكشــەی  خــۆی 

ــدا دروســتكردووە،  ــە ڕابەرایەتیی ــەورەی ل گ

بــەرەو دواوەچوونــی بەخۆیــەوە بینیــوە، 

لەکاتێکــدا ئێمــە وەك حزبــی حیكمەتیســت 

هەوڵمانــداوە و تێدەكۆشــین بۆئــەوەی ئــەو 

بۆشــاییانەی دوای )مەنســوری حیكمــەت( 

ڕاســتە  ئەوقســەیە  بــەاڵم  پڕبكرێنــەوە، 

بــە لەدەســتدانی )مەنســورى حیكمــەت( 

بزوتنەوەى كۆمۆنیســتی کرێکاری، حزبەكانی 

لــە ئێــران، عێــراق تووشــی بۆشــایی گــەورە 

بــوون، بەجۆرێــك زەرەری بەركەوتــووە. 

چەپــی  حزبێكــی  لــە  ئێــوە   *

كۆمەڵــە  نــاوی  كــە  كوردییــەوە، 
بــوو، لــە ســاڵی 1979 بــوون بــە 
چەپێكــی ئێرانــی، دژایەتیی خواســتە 
نەتەوەییەكانــی  و  نیشــتمانی 
ــر  ــەن، لەژێ ــەاڵت دەك ــوردی ڕۆژه ك
ناســیۆنالیزمی  دژایەتیــی  نــاوی 
ناسیۆنالیســتبوون  ئایــا  كــوردی، 

عەیبەیــە؟ 
ڕەحمــان حســێن زادە: ئــەم پرســیارە 
ــگاو  ــە هەن ــارە، بۆی ــی زۆری پێوەدی نادەقیق

بــە هەنــگاو باســی دەكــەم، یەکــەم خــودى 

مــن کــە ئــەم گفتوگۆیــەم لەگــەڵ دەکرێــت، 

ــە  ــە ل ــە، كۆمەڵ ــە کۆمەڵ ــووم ل ــێک ب بەش

كــوردی  چەپێكــی  بــە  خــۆی  ســەرەتادا 

مــن  كۆمەڵەیــەی  ئــەو  نەكــرد،  پێناســە 

تێیدابــووم خــۆی بــە سۆسیالیســت دەزانــی، 

دەزانــی،  چــەپ  هێزێكــی  بــە  خــۆی 

ــی  ــەدوای شۆڕش ــەی ل ــا بنەڕەتییەک جوگرافی

لــە  بــەاڵم  كوردســتان،  بــە  بــوو   ،1979

ســەرەتاوە بــە شــایەدی بونیادنەرانــی خــۆی، 

ــتی  ــی سۆسیالیس ــی چەپ ــە هێزێك ــان ب خۆی

سەرانســەری ئێرانــی ناســاندووە، چەنــد لــە 

كوردســتان چاالکییــان هەبــووە، ئەوەنــدەش 

ــردووە. ــان ک ــتان كاری ــە دەرەوەی كوردس ل

1979وە  شۆڕشــی  لــەدوای  بــەاڵم   

كوردســتان  لــە  سیاســی  هەلومەرجــی 

و  بناغــە  هێــزە  ئــەم  وایدەخواســت، 

گواســتەوە  چاالکییەکانــى  و  کار  چەقــی 

ــەاڵم  ــران، ب ــتانی ئێ ــەی كوردس ــۆ كۆمەڵگ ب

ــی  ــە ناونیشــانی چەپ ــچ کاتێــک خــۆی ب هی

كــوردی پێناســە نەكــرد، هەربۆیــە ئامانجــی 

خــۆی دانابــوو، كــە حزبــی كۆمۆنیســتی 

ئێــران پێكبێــت، هەربۆیــە لــە پڕۆســەی 

ــی  ــوان یەکێتی ــی لەنێ ــە نزیكایەتی ــردا ب دوات

ــی  ــە ڕابەرایەت ــت ب ــگێڕانى كۆمۆنیس شۆڕش
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ــە،  )مەنســوری حیكمــەت( و خــودی كۆمەڵ

ــتی  ــی كۆمۆنیس ــتكردنی حزب ــی دروس ڕەوت

ــە ســاڵی  1983ی زاینــی  ــران پێكهــات، ل ئێ

حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران دروســتبوو، واتــا 

ــەی  ــە پێكهێنەران ــێك ل ــووە بەش ــە ب كۆمەڵ

حزبــی كۆمۆنیســتی لــە ئێــران.

و  ئێــران  كۆمۆنیســتی  حزبــی  بۆیــە 

كۆمەڵــەش، کــە لــە ڕێکخــراوی كوردســتانی 

ــیۆنالیزمی  ــی ناس ــوو، دژایەتی ــە ب ــەو حزب ئ

كــردووە، دژایەتیــی میللیگەرایــی كــردووە، 

ناســیۆنالیزم،  و  میللیگەرایــی  چونكــە 

بزووتنەوەیەكــی  ســەرەتادا  لــە  بۆخۆیــان 

بۆرژوازیــی كۆنەپەرســتانە بــوون، ئاشــکرایە 

هــەر هێزێكــی سۆسیالیســت و چــەپ و 

كۆمۆنیســت، یەكێــك لــە ناســنامەكەی ئــەوە 

دەبێــت کــە  تێگەیشــتی سیاســی لەگــەڵ 

دیاربێــت،  ناســیۆنالیزم  و  میللیگەرایــی 

بــەاڵم ئــەوە ناسیۆنالیســتەكانن هــەر لــە 

ڕۆژی یەكەمــەوە وای لێكدەدەنــەوە، كــە 

ــۆ جیاوازبیــت لەگــەڵ ناســیۆنالیزم  ئەگــەر ت

لەگــەڵ  گوایــە  کــورد،  میللیگەرایــی  و 

كوردســتان  خەڵكــی  تایبەتمەندییەکانــى 

دژایەتــی دەكەیــت، ئــەوە ڕاســت نییــە.

هەتــا لــە چوارچێــوەی مەســەلەی میللیشــدا، 

حزبــی کۆمۆنیســتى ئێــران کــە پێکهــات، 

و  ئێمــە  کــە  كوردســتان،  ڕێکخــراوی 

کۆمەڵەشــی تێدابــوو، دواتریــش کــە حزبــی 

ــا  ــن، ت ــران بووی ــی ئێ ــى کرێکاری کۆمۆنیزم

ئێســتاش کــە حزبــی حیکمەتیســتین لــە 

کۆمەڵــگاى ئێــران و کوردســتاندا، ئاشــکرایە 

شــتێك بەنــاوی ســتەمی میللــی بوونــی 

هێزێكــی  یەكەمــەوە  ڕۆژی  لــە  هەیــە، 

ــت ســتەمی  ــە دەبێ ــن، ك ــر بووی زۆر پێداگی

گرنگــى  وتارێکــى  نەمێنێــت،  میللــی 

كۆنگــرەی  لــە  حیكمــەت(ی  )مەنســوری 

ســێیەمی كۆمەڵــەدا بوونــی هەیــە، كــە 

نیشــتمانى  یەکێتــى  ســکرتێرى  ئەوكاتــە 

عیزەدیــن(  )شــێخ  و  تاڵەبانــی(  )جــەالل 

بەشــداربوون، لــەو كۆنگرەیــەدا بــە ڕوونــى 

پێداگریــی كــرد، كــە دەبێــت كۆمۆنیســتەكان 

کــە  كۆمۆنیســت،  حزبــی  و  ئێــران  لــە 

هێشــتا پێكنەهاتبــوو پێكیدەهێنیــن، دەبێــت 

بەروونــى داواكاری ئەوەبــن ســتەمی میللــی 

نەمێنێــت،  كوردســتان  خەڵكــی  لەســەر 

خەڵكــی كوردســتانی ئێــران مافــی ئەوەیــان 

ــەر  ــا ئەگ ــی، وات ــا ئاســتى جوودای ــە، ت هەی

ســەربەخۆیی کوردســتان بەو ڕێگەیــە بزانن، 

کــە ســتەمی میللــی نەمێنێــت، مافــى خۆیانە 

جــوودا ببنــەوە، هەرچەنــدە ئێمــە وەك 

كۆمۆنیســت تێدەكۆشــین بۆئــەوەی یــەك 

كرێــكاری  چینــی  سەرانســەری  پارچەیــی 

ــە  ــەو چین ــەاڵم ئ ــت، ب ــران دروســت ببێ ئێ

کۆمۆنیســتەکان،  و  ئێــران  کرێکارییــەى 

كــە دەســەاڵت دەگرنــە دەســت، یەکێــک 

ڕاســتەوخۆ  بێــت  ئــەوە  کارەکانیــان  لــە 

ســتەمی میللــی نەمێنێــت، وەک زۆرێــک لــە 

ســتەمەکانى دیکــە.

بــۆ نمونــە ئێمــە وەك كۆمۆنیســتی كرێکاری 

لــە كوردســتانی عێراقــدا لــە ســاڵی 1995 

حیكمــەت،  مەنســوری  دەســتی  لەســەر 

ــاكردووە،  ــان تەماش ــی ناوچەکەم هەلومەرج

بــۆ کۆتاییهێنــان بــە ســتەمی میللــی لــە 

کوردســتانى عێــراق ســەربەخۆیی پێویســتە، 

كۆمۆنیزمــی  كات  هیــچ  ئەنجامــدا  لــە 

کارگــەرى، دژایەتــى لەگــەڵ مافەكانی خەڵك 

لەگــەڵ  دژایەتــی  بەتایبــەت  نەکــردووە، 

زەحمەتكێــش  و  كرێــكار  خەڵكــی  مافــی 

ــردووە،  ــان ك ــو پێداگیریم ــردووە، بەڵک نەک

ئێمە وەك كۆمۆنیستی 
كرێکاری لە كوردستانی 
عێراقدا لە ساڵی 1995 

لەسەر دەستی مەنسوری 
حیكمەت، هەلومەرجی 

ناوچەکەمان تەماشاكردووە، 
بۆ کۆتاییهێنان بە ستەمی 

میللی لە کوردستانى عێراق 
سەربەخۆیی پێویستە

“
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ــتەکان  ــە ناسیۆنالیس ــەیەکە، ک ــە بانگەش ئەم

لــە دژى ئێمــە بەکاریانهێنــاوە.

 پاشــان پرســیت ئایــا لــە ســەردەمی ئێســتادا 

ــن  ــى م ــە بۆچوون ــە؟ ب ــیۆنالیزم عەیبەی ناس

ناســیۆنالیزم به درێژایــی مێــژوو بەتایبــەت لــە 

ســێ  دەیــەی ڕابــردوودا وەهــا كارنامەیەكــی 

ــا  ــەک تەنه ــە خــۆی نیشــانداوە، ن ڕەشــی ل

عەیبــە، مــن قســەى )مەنســورى حیکمــەت( 

ســەردەمەدا  لــەم  دەهێنمــەوە،  بەبیــر 

ــی. ــۆ مرۆڤایه ت ــەرمەزارییە ب ــیۆنالیزم ش ناس

* هێــزە چەپــەكان زۆر پەرشــوباڵون 
و لــە ئێرانــدا نزیكــەی 50 پارتــی 
ئێســتا  تــا  بۆچــی  هەیــە،  چــەپ 
نەتانتوانیــوە هێزێكــی یەكگرتــووی 
ئێــوە  ئایــا  دروســتبكەن،  چــەپ 
هەوڵتــان نــەداوە ئــەم دیاردەیــە 

تێبپەڕێنــن؟
په رشــوباوى  زادە:  حســێن  ڕەحمــان 
بــەرەی چــەپ لــە ئێــران، یــان بوونــى 

الیەنــی  و  ســازمان  و  حــزب  چەندیــن 

جۆراوجــۆر، تەنهــا لــە ئێــران نییــە، شــتێكی 

زۆر ئاســاییە لــە زۆر شــوێن دونیــا بــەو 

ــۆر  ــراوی جۆراوج ــزب و ڕێکخ ــێوەیە، ح ش

ــەپ، سۆسیالیســت  ــە چ ــان ب ــە و خۆی هەی

ــەرە  ــەك ب ــەاڵم ی ــن، ب و كۆمۆنیســت دەزان

نیــن، ئەگــەر ڕێکخــراوی جــدی چــەپ كــە 

بــۆ  هەبێــت،  كۆمەاڵیەتیــان  پایەیەكــی 

جیــاوازن؟ ئەگــەر تەماشــاى بکەیــن هــەر 

حزبێکــی چــەپ ســەربە بزووتنەوەیەكــی 

سیاســییە، بزووتنــەوەی سیاســیی جیــاواز 

هەتــا لەنــاو بــەرەی چەپــدا نوێنەرایەتــى 

دەكات، كۆمەڵــگا لــە هەمــوو جێگەیــەك 

هەیــە،  جیــاواز  سیاســیی  بزووتنــەوەی 

جەمســەرى ڕاســت و چەپــى هەیــە، لــە 

ــۆر  ــی جۆراوج ــدا مەیل ــان جەمسەریش هەم

بوونــی هەیــە.

كرێكاریــی  بزووتنــەوەی  ســەیرى  ئەگــەر 

لــە الیەنگیــرى سۆسیالیســتی و  بكەیــن، 

الیەنگیــرى  تــا  تێدایــە  كۆمۆنیســتییەوە 

بۆیــە  سەندیكالیســتی،  و  ڕیفۆرمیســتی 

کاتێــک لــە پایــە و ســازمانە جیــاوازەکان 

پێیوایــە  كــەس  زۆر  دەبیتــەوە،  ورد 

ــە،  ــە ئەنجامــی فكرەكەیان ــان ل جیاوازییەكەی

نەخێــر لــە ئەنجامــی ئەوەیــە، هــەر حزبــە 

و ســەر بــە بزووتنەوەیەكــی سیاســییە، لەنــاو 

ــە ئێرانیشــدا  ــەدا، ل ــەرە چەپ ــەو ب خــودی ئ

بەهەمــان شــێوەیە، بۆیــە لەنێــو چەپــی 

ئێرانــدا لــە كۆمۆنیســتی کرێــکاری وەكــو 

ــی  ــا ڕەوتێک ــە، ت ــتی تێدای ــە حیكمەتیس ئێم

وەك )ئەكســەریەت( و )تــودە(، کــە زۆرکات 

بــە باڵــی چــەپ ناویــان دەبرێــن، لەکاتێکــدا 

ســەر بــە بزووتنەوەیەكــی بۆرژوازییــن.

کۆکردنــەوەى ئــەم هەمــوو حزبــەش کارێکى 

ئاســان نییــە و ئەســتەمە، یەکێتییەکــى بــەو 

لەنــاو حزبــی چەپــدا دروســت  شــێوەیە 

نابێــت، بۆنمونــە لەگــەڵ حزبــی تــودە و 

ئەكســەریەت هیــچ چەپێــک، کــە خــۆی 

بەڕادیــكاڵ بزانێــت، ناتوانێــت نــە هــاوكاری 

بــكات نــە نزیكایەتــی بــكات، حزبــی تــودە 

ــووە،  ــران ب ــی ئێ ــی چەپ ــن حزب ــە كۆنتری ك

بەشێک لە میتینگی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری ئێران )حیکمەتیست(
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لــە هێنانــە ســەركاری خومەینیــدا ڕۆڵــی 

هەبــووە، لــە پشــتوانیكردن لــە دامەزراندنــی 

حكومەتــی كۆمــاری ئیســامی هەتــا 2 - 3 

ــازمانی  ــو س ــر لەنێ ــووە، دوات ــاڵ هاوکارب س

ئەكســەریەت كــە بەشــێكی گرنگــی چریكــی 

ــن،  ــوون و پێکهات ــران ب ــی ئێ ــی خەڵق فیدای

ئەوانیــش وەك حزبــی تــودە، هاوكاریــی 

بەردەوامیــش  كــردووە،  ڕژێمەیــان  ئــەو 

ــک  ــاری ئیســامی نزی ــە كۆم ــداوە ل هەوڵیان

دژایەتییــان  مێژوویــان  ببنەوە،بەدرێژایــی 

ــكار، ئینســانی  ــی كرێ ــەڵ ماف ــردووە، لەگ ك

زەحمەتكێــش لــەو كۆمەڵگایــەدا، کەواتــە 

رادیکاڵەکانــدا،  و  چــەپ  حزبــە  لەنێــوان 

واقیعــى  و  سیاســی  جیــاوازى  چەندیــن 

یەکبگرنــەوە،  ناتوانــن  رەنگیداوەتەوە،کــە 

ئێمــەش هەرگیــز بــۆ کارێکــى وەهــا وەهمى 

ــی  ــە وەك حزب ــو ئێم ــەداوە، بەڵک هەوڵمانن

حیكمەتیست سیاســەتێكمان هەیە، پێمانوایە 

ئەگــەر هێــزی چەپــی ڕادیــكاڵ، ڕووخاندنــی 

بێــت،  مەبەســت  ئیســامییان  كۆمــاری 

دەتوانــن هاوكارێکــى زۆر باشــیان هەبێــت، 

بــۆ بەهێزكردنــی بەرەیەکــى چــەپ بەرامبەر 

ــۆکارە  ــەم ه ــۆ ئ ــامی، ب ــاری ئیس ــە كۆم ب

چەندیــن ســاڵە تێدەکۆشــین، بــەاڵم ئەمــەش 

بــە مانــای یەکگرتــن و  دروســتكردنی بــەرە 

نایــەت، زۆر هێــزى تــر لەنــاو هێــزى چەپــى 

رادیکاڵــدا بــۆ دروســتکردنى ئــەو یەکگرتنــە 

ــوون. ــەاڵم ســەرکەوتوو نەب ــداوە، ب هەوڵیان

* لــە دیدارێكــدا وتووتــە: كۆمەڵــەی 
زەحمەتكێشــانی  شۆڕشــگێڕی 
ــە  ــن، ل ــەپ نازانی ــە چ ــتان ب كوردس
لــە كەســە  كاتێكــدا تــۆ یەكێــك 
قەدیمەكانــی ئــەم كۆمەڵەیەیــت لــە 

ڕابــردوودا؟  دەیــەی هەشــتاى 

پێشــەكی  زادە:  حســێن  ڕەحمــان 
مــن دامەزرێنــەری کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕى 

ــەی  ــووم، كۆمەڵ ــران نەب زەحمەتكێشــانی ئێ

زەحمەتكێشــانی ئێــران پێــش شۆڕشــی ســاڵی 

1969 دروســتبووە، كــە لــە یــەك ســاڵی 

یەکەمیــان   كۆنگــرەى  كتێبــی  ڕابــردوودا 

بونیادنــەری  كــەس   10 باوكرایــەوە 

بــوون، كــە ناوەكانیــان هاتــووە و منــی 

تیانەبــووم، مــن لــە شۆڕشــی ســاڵى1979وە 

پەیوەســت بــووم بــە كۆمەڵــەوە، بەتایبــەت 

دابــڕان  بــێ  دوای هاوینــی ســاڵی 1979 

پەیوەســتبووم بەهێــزە یاســایی و ڕێکخســتنە 

كۆمەڵــەوە. ئاشــکراکانى 

دیــدارەدا  لــەو  مــن  كۆمەڵەیــەی  ئــەو 

باســمكردووە، كۆمەڵــەی ســاڵی 1979 نییــە، 

لــە  گۆڤارێــك  لەگــەڵ   2007 ســاڵی  لــە 

كوردســتانی عێــراق چاوپێکەوتنــم كــردووە، 

ــا  ــە ڕەوتەکــەی )عەبدوڵ ــوو ك ــە ب ــەو كات ئ

موهتــەدی و عومــەری ئێلخانــی زادە( باڵێك 

بــوون لەنێــو كۆمەڵــە )ســازمانی كوردســتانی 

حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران( ســاڵی 2000، 

ئــەوان لــە كۆمەڵــە )ڕێکخــراوی كوردســتانی 

نــەك  حزبــی كۆمۆنیســت( جیابوونــەوە، 

ــەی  ــا كۆمەڵ ــووی هەت ــازی پێش ــەر ڕێب لەس

ڕێبازێكــی  لەســەر  بەڵكــو  شۆڕشــگێڕ، 

هیــچ  كــە  فیدرالیســتی،  ناسیۆنالیســتی 

و  كۆمەڵــە  بەڕابــردووی  پەیوەندییەكــی 

ڕێبــازی سیاســیی كۆمەڵــەوە نەبــوو.

)عەبدوڵــای  ئێســتا  كــە  حزبــەى  ئــەو 

و  دەكات  نوێنەرایەتــی  موهتــەدی( 

)كۆمەڵــەی  پێیدەڵێــت  و  ســكرتێریانە 

شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی ئێــران(، بــە 

بــەو  پەیوەندییەكــی  هیــچ  مــن  بــڕوای 

كۆمەڵەیــەی ســاڵی 1969، یــان ســاڵی 1979، 

حزبــی  ڕێکخــراوی  نێــو  كۆمەڵــەی  یــان 

ــەم  ــە ه ــە، ئەوان ــەوە نیی كۆمۆنیســتی ئێران

كۆمەڵــە نیــن، هــەم شۆڕشــگێڕ نیــن، بەڵکــو 

ناسیۆنالســتی  میللیگەرایــی  ڕێکخراوێکــی 

ئومێدیــان  تــەواوی  كــە  فیدڕالیســتن، 

بــۆ  ئەمەریــكا  بزانــن  بــەوەی  بەســتووە 

ئایینــدەی ئێــران و كوردســتان چ نەقشــێکى 

هەیــە، تاکــو ئەوانیــش بەشــداربن، بۆیــە 

ــە  ــە ب ــە، ن ــە كۆمەڵ ــە ب ــە ن ــەو ڕەوت مــن ئ

ــچ  ــدا هی ــان کات ــم، لەهەم ــگێڕ دەزان شۆڕش

پەیوەندییــەكان لەگــەڵ ڕابــردووی كۆمەڵــەی 

چــەپ و سۆسیالیســت نییــە. 

كۆمەڵــە  چــوار  لەنــاو  ئێــوە   *
ئێــران،  كۆمۆنیســتی  )حزبــی 
كۆمەڵــەی  شۆڕشــگێڕ،  كۆمەڵــەی 
ڕەوتــی  زەحمەتكێشــان، 
بــە  كامیــان  سۆسیالیســتی( 
نوێنــەری  و  كۆمەڵــە  میراتگــرى 
دەزانــن؟  كوردســتان  چەپــی 
ڕەحمــان حســێن زادە: هیچیــان بــە 
و  سۆسیالیســت  كۆمەڵــە  ئــەو  نوێنــەرى 

كۆمۆنیســتە نازانــم، كــە مــن نزیــك بــە 12 

ســاڵ كارم تێیداكــردووە، کۆمەڵە )ڕێکخراوی 

ئێــران(  کۆمۆنیســتى  حزبــی  کوردســتانى 

ڕێبازێکــى سیاســی بەســەریدا زاڵــە، کــە 

)ئیبراهیمــى عەلیــزادە( نوێنەرایەتــى دەکات، 

ئــەوە نیشــاندەدات هەتا کۆمەڵــە )ڕێکخراوی 

کوردســتانى حزبــی کۆمۆنیســتى ئێــران(، 

چەپــی  و  كۆمۆنیســت  سیاســی  ڕێبــازى 

پێشــووی كۆمەڵــەی ســەردەمی شۆڕشــی 

1979 و دواتــر، كــە پەیوەســتبوو بــە حزبــی 

كۆمۆنیســتی ئێرانــەوە، نوێنەرایەتــی ناكــەن 

ئــەو ســێ  بزووتنەوەیــەی تــر، كە تــۆ بەناوی 

كۆمەڵــە ناویــان دەبەیــت، مــن بــە ڕەســمی 
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بــە كۆمەڵــە نایانناســم، كۆمەڵگای كوردســتان 

یــەك بزووتنــەوەى هەیــە نــاوی كۆمەڵەیــە، 

حزبــی  كوردســتانی  ڕێکخــراوی  ئەویــش 

كۆمۆنیســتی ئێرانــە، تەنهــا ئــەو ناونیشــانەى 

كۆمەڵــە بە ڕەســمى دەناســم، ســێ  دانەكەی 

دیكــە، نــە مێــژووی سیاســییان، نــە مێــژووی 

ــەوە  ــان بــە كۆمەڵ تەشــكیاتیان، پەیوەندیی

نییــە، بــە ناحــەق نــاوی كۆمەڵەیــان بــۆ 

ــژاردووە.  ــان هەڵب خۆی

ــز و ســمبوڵەکانى  ــن ڕەم * گرنگتری
ئێــران،  چەپــی  ماركسیســتی 
ئێوەیــان قبــوڵ نەبوو جێیانهێشــتن 
وەك )حەمیــدی تەقوایــی، ئیرەجــی 
ئازەریــن، ڕەزا موقــەدەم، خەســرەوی 
شــەهالى  مــدرس،  كۆرشــی  داوەر، 
پەرشــوباڵوییەی  ئــەو  دانشــفەر( 
ــن،  ــان چی ــران ئاكامەكانی ــی ئێ چەپ

كامانــەن؟  ئاڵتەرناتیڤەكانــی 
باســی  تــۆ  زادە:  حســێن  ڕەحمــان 
ماركســیزم و شۆرشــگێڕیی و كۆمۆنیزمــی 

ــە  ــەو كات ــەت ئ ــت، بەتایب ــکاری دەکەی کرێ

حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران بوونــى هەبــوو، 

ڕاســتە  ناوتانبــردن،  كــە  ئــەو كەســانەی 

ســیمبوڵی ماركســیزمی شۆڕشــگێڕ بــوون، 

تێدابــوو،  گرنگتریشــیان  لــەوان  كەســانی 

بــەاڵم ڕاســتییەكە ئەوەیــە، ئــەوان لــە ئێمــە 

ــووڵ  ــان قب ــن ئەوانم ــەوە، ئێمەی جیابوونەت

نەبــووە، كــە لەســەر ڕێبازێكــی كۆمۆنیســتی 

و کرێــکاری بــڕۆن.

بــۆ نمونــە )خەســرەو داوەر(، ئاشــکرایە 

نــاو  گرنگــی  و  ناســراو  کەســایەتییەکى 

حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران بــوو، ئــەو دوای 

لــە  جیابوونــەوەی كۆمۆنیزمــی کرێــکاری 

حزبــی كۆمۆنیســتی کرێــکاری ئێــران، نــە لــە 

حزبــی كۆمۆنیســتی ئێرانــدا چاالکــى هەبوو، 

ــەوت،  ــکاری ک ــی کرێ ــەڵ كۆمۆنیزم ــە لەگ ن

ڕاســتە وەک کەســایەتیی سیاســی ماوەتــەوە، 

بــەاڵم كاری حزبــی لەگــەڵ هیــچ الیــەك 

ــاكات.  ن

دواتــر لــەو کاتــەى )حزبــی کۆمۆنیســتى 

لەوپــەڕى  کــە  پێکهێنــا،  کرێکاری(مــان 

)مەنســورى  کــە  کاریدەکــرد،  چاالکییــدا 

ــى  ــرد، )ئیرەج ــى دەک ــەت( ڕابەرایەت حیکم

ئــازەری، رەزا مقــەدەم، ...هتــد( لــە ســاڵی 

ســازمانێكیان  ئێســتا  جیابوونــەوە،   1999

)ئیتحــادی سۆسیالیســتی  بەنــاوی  هەیــە، 

کــە  ناکــەن،  بانگەشــەش  کرێــکاری(، 

كەواتــە  بووبــن،  کرێکاریــی  کۆمۆنیزمــى 

خــودى خۆیانــن بــەو ئەنجامــە گەیشــتوون، 

کــە دەبێــت حزبــی کۆمۆنیســتى کرێکاریــی 

ئێــران بەجێبهێڵــن، چونکــە ئــەو ڕێبــازە 

ــەو  ــوەى ئ ــە چوارچێ ــەوان ل ــە ئ ــوو، ک نەب

کاربکــەن. ڕێبــازەدا 

تەقوایــی،  )حەمیــد  باســی  هەروەهــا 

لــە  ئــەوان  کــرد،  دانشــفەر(ت  شــەها 

ــەوە،  ــکاری ماونەت ــتى کرێ ــی کۆمۆنیس حزب

ــرد،  ــی دەك ــی ڕابەرایەت ــد تەقوای ــە حەمی ك

ــەاڵم ئێمــەی حزبــی حیكمەتیســت پێمــان  ب

خەتێكــی  كــە  پێمانوابــوو  دروســتنەبوو، 

حزبــی  ئێمــەى  ئــەوە  پۆپۆلیســتییە، 

حیکمەتیســت بوویــن لــە حزبی کۆمۆنیســتى 

کرێــکاری جیابووینــەوە، لــە ســاڵی 2004 

کۆمۆنیزمــى  رێبــازى  پێمانوایــە  زاینــی، 

کرێکاریــی )مەنســورى حیکمــەت(، ئێمــە 

پێــداوە. درێژەمــان 

ئاكامــی  پەرشــوباڵوییە  ئــەو   *
چیبــوو، ئەڵتەرناتیڤــی ئێــوە چییــە؟
ڕەحمان حســێن زادە: ئەو په رشــوباوییە 

ــوو،  ــەتەوە ب ــى سیاس ــی جیاوازی ــە ئەنجام ل

ــوو،  ــتە ب ــاواز بەرجەس ــی جی ــازى سیاس ڕێب

ــە  ــەوە ل ــەرەتادا جیابوون ــە س ــدە ل هەرچەن

نەبــوو،  سیاســەتەوە  جیــاوازى  ئەنجامــی 

بەڵکــو دەســتبردنی )حەمیــد تەقوایــی( و 

هاوفكرانــی بــوو، بۆ ســوننەت و ڕەوشــتێكی 

تــەواو ناحزبــی، ئێمــە کــە ئەكســەریەتی 

كۆمیتــەی ناوەنــدی بوویــن، بەناچاریــی لــە 

حزبــی كۆمۆنیســتی کارگــەرى جیابووینــەوە، 

ئــەو بــە مەیلــی خــۆی شــتێكی بەنــاوی 

كۆنگــرە باوكــردەوە، لەکاتێکــدا بەپێى یاســا 

لــە ناوخــۆی حزبــدا ئــەو كۆنگرەیە پێشــبینی 

نەكرابــوو، بۆیــە ئێمــە بەشــداریمان نەكــرد، 

مەبەســتم ئەوەیــە بڵێــم »په رشــوباوییە لــە 

ئەنجامــی ئــەو ڕێبــازە سیاســییانە بــوو، کــە 

ــوو«. ــان هەب بوونی

 ســەبارەت بــەو ئەڵتەرناتیڤــەى کــە تــۆ 

باســتکرد بــۆ یەکگرتنــەوە، ئێمــە وەکــو 

حزبــی حیکمەتیســت پێمانوایــە كۆمۆنیزمــی 

کرێــکاری، ســەرچاوەیەكی بنەڕەتیــی هەیــە، 

هەیــە،  بنەڕەتیــی  سیاســەتێكی  و  فكــرە 

ــەس  ــییە، هەرك ــازە سیاس ــەو ڕێب ــەر ئ لەس

ــت،  ــەرى بزانێ ــە كۆمۆنیســتی کارگ خــۆی ب

وەك  هــەم  یەکبگرینــەوە،  دەتوانێــت 

فكــرەی سیاســی، هــەم وەك نەریتــی كاری 

كۆمۆنیســتی و حزبــی، حزبــی حیكمەتیســت 

لــە ڕوانگــەی ئێمــەوە، ئێســتا ئــەو حزبەیــە 

ــی سیاســی، هــەم وەك  وەك فكــرە و خەت

ڕەوشــت، کۆمۆنیزمــى کرێکاریی )مەنســوری 

حیكمــەت(ی لەخۆیــدا بەرجەســتەكردووە، 

هەرکــەس و جەریانێــک خــۆى بــە کۆمیزمــى 

ــى  ــە نزیک ــت ب ــت، دەتوانێ ــی بزانێ کرێکاری

و یەکگرتــن لەگــەڵ ئێمــە، ئــەم بــەرەى 

ــکات. ــە بەهێزب ــى کرێکاریی کۆمۆنیزم
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چەپــی  نێــو  ئینشــقاقانەی  *ئــەم 
ئێرانــی دەگەڕێتــەوە ســەر پلینۆمــی 
ئێــران،  كۆمۆنســتی  حزبــی  20ى 
لــە ســاڵی 1990، لــە زڕگوێــز لــە 
کــە  بەســتراوە،  ســلێمانی  نزیــك 
كۆمۆنیزمــی  بزووتنــەوەی  ئێــوە 
كرێكاریتــان ڕاگەیانــد، ئایــا ئــەم 

دروســتە؟  بۆچوونــە 
ــە  ــەو بۆچوون ــێن زادە: ئ ــان حس ڕەحم
لــە  ئینشــقاق  هەرگیــز  نییــە،  دروســت 

چەپــى ئێرانــدا پەیوەســت نابێتــەوە بــە 

كۆمۆنیزمــى کرێکارییــەوە، هەتــا لــەدوای 

شۆڕشــی 1979وە، کــە چەپــی ئێــران زۆر 

چەندیــن  گەورەبــوو،  و  بەریــن  و  پــان 

بــەرەى وەکــو )چریکــەى فیداییــەکان خەلق، 

 ..... پەیــکار،  ســازمانى  کارگــەر،  راى 

ــک  ــوون، کاتێ ــەردەمەدا لەتب ــەو س ــد( ل هت

چەپــی ڕادیــكاڵ ئینشــقاقی تێكەوت،یەکێتــى 

شۆڕشــگێڕانى کۆمۆنیســت و كۆمەڵــە بــوون 

یەكیانگــرت و حزبــی كۆمۆنیســتی ئێرانمــان 

دروســتكرد، كــە حزبێكــی گــەورە بــوو، 

نزیكــەی 12 ســاڵ كاریكــردووە، تــا ئەوکاتەى 

کۆمۆنیزمــى کارگــەرى جیابوونــەوە، واتــا 

ــکاری  ــی کرێ ــی كۆمۆنیزم ــا تایبەتمەندی تەنه

ــوو  ــە هەم ــیقاقە ل ــەم ئینش ــو ئ ــە، بەڵک نیی

ــوو. ــی هەب ــدا بوون ــی ئێران چەپ

ــکاری  ــی کرێ ــی كۆمۆنیزم ــان دامەزراندن پاش

ــە  ــە ســاڵی 1990 نەبــوو، ل ــە زڕگوێــز و ل ل

كۆنگــرەی دووی حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران 

ــار  ــەم ج ــۆ یەك ــی، ب ــاڵی 1986 زاین ــە س ل

ــر  ــەت( فك ــوری حیكم ــی )مەنس ــە پووخت ب

ــی  ــاوی كۆمۆنیزم ــی بەن ــی سیاس و بۆچوون

نزیــك  مالومــەی  لــە  ئێــران،  کرێکاریــی 

ئــەو  ئۆردوگاكانــی  لــە  ســلێمانی  شــاری 

كاتــەی كۆمەڵــەدا پێشــنیارکرا، توێژینەوەکانى 

ســاڵێک  چەنــد  بــۆ  لێکــرا،  پێشــوازییان 

حزبــی  پێشــڕەوى،  و  یەکگرتــن  بنەمــاى 

کۆمۆنیســتى ئێــران بــوو، تا نزیــک بووینەوە 

و  ڕۆژهــەاڵت  بلۆکــى  ڕووخاندنــى  لــە 

ڕووداوەکانــى کەنــداو، کــە خــودى ئــەو 

سیاســی  گــەورەى  ڕووداوى  ڕووداوانــە، 

بــوون لــە ئاســتى ناوخۆیــی و نێودەڵەتییــدا، 

ــن  ــدا، چەندی ــى ئێران ــاو چەپ ــەت لەن بەتایب

کــە  ســەریانهەڵدا،  جیــاواز  الیەنگیــرى 

هــۆکارى جیابوونــەوە بــوون.

ســەبارەت بــە پلۆنیۆمــی 20، بەشــێكە لەنــاو 

كۆمەڵــە،  و  ئێــران  كۆمۆنیســتی  حزبــی 

لەگــەڵ  کرێــکاری  كۆمۆنیزمــی  ناکۆکیــى 

ــی کۆمۆنیســتى  ــاو حزب ــرى ن ــى ت الیەنگیران

الیەنگیــرى  لەگــەڵ  بەتایبــەت  ئێــران، 

ــووەوە،  ــد بب ــورد، زۆر تون ــیۆنالیزمى ک ناس

ــاو  ــردن لەن ــە كارك ــەك ك گەیشــتبووە ڕادەی

یــەك حزبــدا زۆر ئەســتەم بوو، ئــەو كاتە لە 

پلۆنیۆمــی 20ی حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران، 

ــە  ــە ئەوروپــاش بەرگــوزار كرا،نــەک ل كــە ل

زرگوێــز )مەنســوری حیكمــەت( بۆ یەكەمجار 

جیابوونــەوەی خــۆی بــە فــەردی لــە حزبــی 

كۆمۆنیســت ڕایگەیاند و وتى: من ئینشــقاق 

ناكــەم، پێویســتە حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران 

و ســازمانی كوردستانەكەشــی هــەر بــەو 

قەوارەیــەوە لــە جێگــەی خۆیــدا بمێنێتــەوە، 

مــن جیادەبمــەوە دەچــم حزبی كۆمۆنیســتی 

کرێــکاری دروســتدەكەم، هەركــەس پێیخۆش 

بــوو لەگەڵــم دەبێــت، ئەوەشــی نەیویســت 

حزبەكەیــدا  چوارچێــوەی  لــە  دەتوانێــت 

بمێنێتــەوە، لــە پلۆنیۆمــی 21دا، کــە 3 مانگ 

ــە ڕابــەر و کادر و ئەندامــى  ــرا، ل دواتــر گی

هــەر  جیابووینــەوە،  كۆمۆنیســت  حزبــی 
مەنسوری حیکمەت )لیدەری حیکمەتیست(
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ــی  ــرا و حزب ــێك گی ــر كۆنفرانس ڕۆژی دوات

كۆمۆنیســتی کرێــکاری ئێرانــی تێــدا دامەزرا.

نێــوان  جیاوازیــی  خاڵــی   *
ــە )ســازمانی  حیكمەتیســت و كۆمەڵ
كۆمۆنیســتی  حزبــی  كوردســتانی 
ئێــران( لەڕووی سیاســی و فكرییەوە 

چییــە؟ 
ڕەحمــان حســێن زادە: دوای ســااڵنێكی 
کرێــکاری  كۆمۆنیســتی  وەك  ئێمــە  زۆر 

حزبــی  لــە  بەئاشــكرا  حیكمەتیســت  و 

ــن،  ــەدا نەماوی ــران و كۆمەڵ ــتى ئێ كۆمۆنیس

جیــا  بــە  ئەوانیــش  و  جیــا  بــە  ئێمــە 

جیاوازمــان  سیاســی  و  فكــری  بۆچوونــی 

هەبــووە، دووری و نزیكیمــان لــە بزووتنەوە 

جیاوازەكانــى كۆمەڵــگا نیشــانداوە، ئێســتا 

جیاوازییەكانمــان زۆر بــە ڕوونتــر دەبینرێت، 

لــە ســەرەتادا جیاوازییەكــە فكــری نییــە، 

ڕاســتییەكە ئەوەیــە ســازمانى کوردســتانى 

حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران پەیوەســت بــووە 

بــە باڵــی چەپــى بزووتنــەوەى میللــى و  

ناسیۆنالیســتی، واتــا تێدەکۆشــن، ڕەهبــەرى 

ئێســتای كۆمەڵــە به ئاشــكرا تێدەكۆشــێت، 

لــە بزووتنــەوەی سیۆسیالیســتی و کرێــکاری 

دووركەوتۆ تــەوە،  هەتــا  دووربكەوێتــەوە، 

بزووتنــەوەی  چوارچێــوەی  لــە  خــۆی 

ناسیۆنالیســتى و میللیی كورددا جێگیربكات.

ــی،  ــی 4 – 5 مانگــى کۆتای ــا هەوڵەكان  كۆت

ڕەوتــی   5 لەگــەڵ  هاوپەیمانێتیــی  بــۆ 

ناسیۆنالیســتى و ئیســامیی كوردســتان، هەتا 

ــەرەی  ــو ب ــە نێ ــدەدات بچن لەئێســتادا هەوڵ

بەســەر  ئەمــە  دەیانەوێــت  كوردســتانى، 

مەنزڵــگا بگەیەنــن.

ئەوەیــە  شــت  یەكــەم  ئەنجامــدا  لــە 

حزبــی  و  کرێــکاری  كۆمۆنیزمــی  حزبــی 

ــەوەی  ــە بزووتن ــتە ب ــت پەیوەس حیکمەتیس

ــە  ــەوە، ئەم ــکاری ئێران ــتى و کرێ سۆسالیس

ــن  ــڕوای م ــە ب ــە، ب ــە كۆمەاڵیەتییەكەمان پای

كۆمەڵــەی ئێســتا ڕێکخــراوی كوردســتانی 

حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران، لــە كۆتاییــدا 

ــەوەی  ــوەی بزووتن ــە چوارچێ ــی ل بەتەواوەت

خــۆی  كــورددا  میللیــی  و  ناســیۆنالیزم 

ــەوە  ــەوە بەدڵنیایی ــەم بابه ت ــردەکات، ل جێگی

حزبــی  كوردســتانی  ڕێکخــراوی  لەنێــو 

چــەپ  الیەنگیــرى  ئێــران،  كۆمۆنیســتی 

بوونــی هەیــە.

هەڵوێســتمان  سیاسییشــەوە  لــەڕووی 

كــە  سیاســییەكان  ڕووداوە  بــە  بەرامبــەر 

لــە ئێرانــدا دێتەپێشــێ،  لــە بزووتنــەوەی 

ــە  ــدا و ل ــەوەی ژنان ــە بزووتن ــدا، ل کرێکاری

ــن  ــێ ، چەندی ــدا دێتەپێش ــەوەی الوان بزووتن

جیاوازییمــان هەیــە، كــە ناتوانیــن باســى 

ــەپ و  ــە چ ــان ب ــدە خۆی ــن، هەرچەن بكەی

ڕەنگەخاڵــى  دەزانــن،  سۆسیالیســت  بــە 

لــە  لەكۆتاییــدا  هەبێــت،  هاوبەشیشــمان 

پراکتیکــى کاردا بەپێــی ئــەوەی ئێمــە خۆمان 

بەحزب و الیەنێك دەزانین، جیاوازییەكانمان 

ــە كردارەكانمانــدا ڕەنگیداوەتــەوە، ئەگــەر  ل

ســەیر بکەیــن، هەڵســوكەوتی ئــەوان هــەم 

لەگــەڵ ناســیۆنالیزمی كــورد لــە كوردســتانی 

ــەڵ  ــەوان لەگ ــە ئ ــەك ك ــران و پەیوەندیی ئێ

ڕەوتــی ناسیۆنالیســت و هەتــا ئیســامی 

ــکاری  ــی کرێ ــە، كۆمۆنیزم ــتان هەیان كوردس

ــەی  ــەو پەیوەندیی ــا ئ ــە، هەت ــە نیمان و ئێم

بەگشــتی  ئێــران  چەپــی  لەگــەڵ  ئــەوان 

هەیانــە، لەگــەڵ هــى ئێمــەدا جیــاوازە، 

کەواتــە لــە پراكتیكیشــماندا جیاوازییەكانمــان 

دەردەکەوێــت.

* زۆر لــە چاودێرانــی بزووتنــەوەی 

نەبڕاوەیــان  بیروڕایەكــی  چــەپ 
بۆچوونــدا،  دوو  لەنێــوان  هەیــە، 
كــە بزووتنــەوەی چــەپ پاشەكشــەی 
كــردووە، یــان بزووتنــەوەی چــەپ 
لــە پێشــڕەویدایە، ئایــا ئــەو دوو 
بۆچوونــە هەردووكیــان واقیعیــن؟ 
ڕەحمــان حســێن زادە: یەكەمیــن شــت 
بزووتنــەوەی چــەپ بــۆ خــۆی جێگــەی 

ــت،  ــە پێشــڕەویدا بێ ــە ل ــیارە، پێموانیی پرس

بــەاڵم ئایــا لــە پاشەكشــەدایە؟ بزووتنــەوەی 

چەپــە ئێــران لــەدوای شۆڕشــی 1979، بــەو 

ســتەمە تونــدەی كــە کۆمــاری ئیســامی 

ئۆپۆزســیۆنەکان،  هەمــوو  بــە  بەرامبــەر 

هەیبــوو،  بەرامبــەر چەپــەكان  بەتایبــەت 

چەپــی  بــە  كــرد  زۆری  پاشەكشــەیەكی 

ــە شــوێنێكدا  ــران ل ــی ئێ ــەاڵم چەپ ــران، ب ئێ

گیرســاوەتەوە، حــزب و الیەنــی جۆراوجۆری 

هەیــە، هەریەكەیــان دووبــارە پێداگیــرى 

كاریگــەری  درێژەدانــو  لەگــەڵ  دەکات 

دانــان لەســەر كۆمەڵــگا لەنــاو بزووتنــەوەی 

کرێــکاری، لەنــاو بزووتنــەوەی ئازادیخوازان، 

بزووتنــەوە  بــەرەو  ســەرجەم  بێگومــان 

چەپــەکان یــەك قەبارەیــان نییــە، یــەك 

جــۆر ســازمانیان نییــە، بەڵکــو هەندێــك لــە 

بزووتنــەوە چەپــەكان ڕیشــەدارتر و خــاوه ن 

بارودۆخێكــدان  لــە  ئێســتا  ســوننەتترن، 

خەریكــن هەڵســووڕانی خۆیــان دووبــاره  

دەبووژێننــەوە، كاریگــەری لەســەر كۆمەڵــگا 

دادەنێــن، بۆئــەوەی لە ڕەوتــی ڕووداوەكاندا 

ــەک. ــە لەالی ــەن، ئەم ــر بك پێشــڕەویی زیات

لە الیەکى تریشــەوە، بەشــێك لە بزووتنەوە 

كۆمەڵگــەدان،  پەراوێــزی  لــە  چەپــەكان 

ــن  ــە م ــە، بۆی ــان نیی ــی گرنگی كاریگەرییەك

لــە  نــە  چــەپ  بزووتنــەوەی  لەئێســتادا 

حاڵــی پێشــڕه وییەكی كاریگــەردا دەبینــم، 
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ــە  ــەوڵ هەی ــەدا، ه ــی پاشەكش ــە حاڵ ــە ل ن

چاالکییــدا  و  تێکوشــان  ناوجەرگــەى  لــە 

ــەكان  ــكاری و ڕادیكاڵ ــەوەی كرێ ــە بزووتن ك

نەقشــی  بتوانێــت  چەپیــش  هەیانــە، 

ــدا  ــو چەپ ــەت لەنێ ــت، بەتایب ــۆی بنوێنێ خ

حیكمەتیســت  و  کرێــکاری  كۆمۆنیزمــی 

ــر  ــی كاریگەرت ــە، دەورێك ــان ئەوەی ئامانجم

و  ســازمانی  سیاســی،  لــەڕووی  ببینیــن 

ناوجەرگــەى  لــە  كۆمەاڵیەتییــەوە،  هەتــا 

ئێرانــدا.  ڕووداوەكانــی 

زۆربــەی  حیكمەتیســت،  *ئێســتا 
ناوەنــدی  كۆمیتــەی  و  ڕابــەران 
كــوردن و لە كادیــرە مێژینەییەكانی 
كۆمەڵــەن، كەواتــە بەڵگــە چییــە 
كــە ئێــوە نوێنەرایەتیــی تــەواوی 

چەپــڕەوان لــە ئێــران دەكــەن؟ 
ڕەحمــان حســێن زادە: ئێمــە بانگەشــەى 
نوێنەرایەتــی  کــە  نەکــردووە،  وەهامــان 

چەپــی  دەكەیــن،  ئێــران  لــە  چەپــڕەوى 

ــە،  ــاوازی تێدای ــی سیاســیی جی ــی مەیل ئێران

ــەی  ــی بزووتنەوەك ــە نوێنەرایەت ــو ئێم بەڵک

خۆمــان دەکەیــن، كــە بزووتنــەوەی كرێكاری 

كرێكارییــە،  كۆمۆنیســتی  بزووتنــەوەی  و 

الیەنگیــرى  و  نوێنــەر  هەوڵدەدەیــن 

سۆسیالیســتی کارگــەرى لــە ئاســتى کرێــکاری 

بین، هەتا نوێنەرایەتی ســەرجەم الیەنگیرانى 

نێــو بزووتنــەوەی كرێكاریــش ناكەیــن، ئێمــە 

نوێنەرایەتــی مەیلــی سەندیكالیســتی، مەیلــی 

بەدڵنیاییــەوە  پێناكرێــت،  ڕیفۆرمیســتیمان 

لــە خەباتییــان دژی ســەرمایە و كۆمــاری 

ــاو  ــەاڵم لەن ــن، ب ــتی دەكەی ــامی پاڵپش ئیس

بزووتنــەوەی كرێــكاری كــە بزووتنەوەیەكــی 

ــە  ــن ب ــن ببی ــە هەوڵدەدەی ــییە، ئێم ئەساس

نوێنــەری ڕاســتەقینەی مەیلــی سۆسیالیســتی، 

چەپگەرایــی  هەمــوو  نوێنەرایەتــی  هەتــا 

نێــو بزووتنــەوەی كرێــكاری ناكەیــن، بەڵکــو 

و  خۆمــان  بزووتنەوەكــەی  نوێنەرایەتــی 

ــن. ــەی خۆمانی خەتەك

لــە  زۆر  بەشــێكی  دیکــەوە،  لەالیەکــى 

كادیرانــی حزبــی حیكمەتیســت پێشــینەى 

كاركردنیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ جوگرافیــای 

كوردســتان و نێــو كۆمەڵــە، ســەرەتا خــودى 

ئەو پێشــینەیە، پێشــینەى 30 – 40 ســاڵەیە، 

هەتــا بەشــێكی گرنــگ لــە كۆمۆنیســتەكانی 

ئێــران، لــە ئێــران و  كۆمەڵــە و دواتــر لــە 

كۆمۆنیســتی کرێکاریــدا كارمــان كــردووە، 

ــە،  ــە نیی ــی الوازی ئێم ــە نیشــانەی خاڵ ئەم

بەڵکــو خاڵــی بەهێــزی ئێمەیــە، کــە چەندین 

خەباتــی  لــە  پــاراو  و  پوختــە  كادیــری 

ــران و  ــگاى ئێ ــیی کۆمەڵ ــی و سیاس چینایەت

بەشــێكی كوردســتان كارمــان كــردووە.

ــە  ــەو ڕۆژەوە، کــە ل ــە ل ــەو كادیران ــا ئ هەت

كۆمەڵــەدا  و  ئێــران  كۆمۆنیســتی  حزبــی 

بوویــن، هەتــا ئێســتا ناســنامەی میللــی، 

ناســنامەی كــوردی، ناوخۆیــی و جوگرافیامان 

بــۆ خۆمــان داگیرنەكــردووە، بەڵکــو خۆمــان 

ئەنتەرناسیۆنالیســت  كۆمۆنیســتێكی  بــە 

زانیــوە، كــە کارمانــە لــە حزبــی كۆمۆنیســتی 

ــە حزبــی كۆمۆنیســتی  ــران و دواتریــش ل ئێ

سەرانســەی  حزبێكــی  وەكــو  کرێــکاری، 

ــن و كاریگەریمــان هەبێــت لەســەر  كاربكەی

ــگا. کۆمەڵ

هەتــا بەشــێک لــەو کادرانــە، کــە تــۆ دەڵێــى 

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  کارکردنیــان  »پێشــینەى 

کۆمەڵــە«، کادر و ڕابەریــى دەبینیــن، لــە 

ئێــران و ناوچەكــەدا كاریگەرییــان هەیــە، 

كەســانی وەك )حوســێنی مــوراد بەگــی، 

فاتیــح شــێخ، ...هتــد(، کــە لــە چوارچێــوەی 

كاركردنــدا تەنها لە كوردســتان ناناســرێنەوە، 

ــەوان  ــران ئ ــی ئێ ــران، چەپ ــی ئێ كۆمۆنیزم

ــێت. دەناس

حیكمەتیســت  حزبــی  هەمانكاتــدا  لــە   

ڕەهبــەر و كادیرەكانیشــی تەنهــا لەو کەســانە 

ــە  ــووتر ل ــە پێش ــە پێتانوای ــووە، ك پێکنەهات

كۆمەڵــە و لــە كوردســتان بــوون، بەڵکــو 

چەندیــن كادرى هەڵكەوتــوو، ڕۆشــنبیری 

ــوون  ــە بەشــێك ب ــە، ك كۆمۆنیســتیمان هەی

لــە كاركەرانــی كۆمۆنیــزم لە ئێرانــدا، کەواتە 

حزبی حیكمەتیســت ئاســۆیەكی كۆمۆنیســتی 

ــە،  ــتراتیژییەكی هەی ــۆیەك و س ــە، ئاس هەی

شۆڕشــگێڕانە  سیاســیی  ئاڵوگۆڕێكــی  کــە 

هەتــا  پێكبهێنێــت،  ئێرانــدا  هەمــوو  لــە 

ئــەو  دروســتكەری  لــە  بێــت  بەشــێك 

ــدا تێدەكۆشــێت  ــە هەمانکات هەلومەرجــە، ل

ــەر  ــی کاریگ ــران شۆڕش ــەری ئێ ــە سەرانس ل

ــی  ــەر ڕووخان ــت، لەس ــام بگەیەنێ ــە ئەنج ب

نیزامــی ســەرمایەداری لــەو كۆمەڵگایــەدا، 

دابمەزرێنێــت،  سۆسیالیســتی  کۆمارێکــی 

ئاســۆ، سیاســەت و پراکتیکمــان دیاریدەکات، 

بــە چ شــۆڕش و کۆمەڵگایەکــەوە پەیوەســت 

ــن. بی

* حیكمەتیســت تــا چەنــد دەتوانێــت 
ڕۆڵــی گرنگی هەبێــت، لە جوواڵندنی 
لــە  كۆمەاڵیەتییــەكان  بزووتنــەوە 

ئێــران و پێشــڕەوی كردنیــان؟ 
ڕەحمــان حســێن زادە: پێــش ئــەوەی 
حزبــی حیكمەتیســت بێــت، پشتئەســتوور 

بــەو ڕێبازه  سیاســییەى  كۆمۆنیزمــى  کرێکاری 

و سۆســیالیزمی کرێــکاری لــە كۆمەڵــگای 

ئاشــکراو  بەشــە  تەنهــا  ئەمــە  ئێرانــدا، 

ڕێکخراوەییەکــەی نییــە، لەنــاو بزووتنــەوەی 

ــتی  ــی سۆسیالیس ــران، الیەنگری ــكاری ئێ كرێ
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کرێــکاری و كۆمۆنیســتی کرێــکاری بەهێــزە، 

لــە ســەردەمی شۆڕشــی 1979 بزووتنــەوەی 

كرێكاریــی ئێــران و بەتایبــەت الیەنگریــی 

ــوو،  ــر ب ــكاران زۆر پێداگ ــتی كرێ سۆسیالیس

بــۆ داخوازییەكانــی كرێــكاران، هەتــا بــۆ 

ڕێكخراوبوونیشــی، بەرهەمەكەشــی كۆمەكی 

كــرد بۆئــەوەی ماركســیزمی شۆڕشــگێڕ و 

حزبــی  كۆمۆنیســتی ئێــران دروســت ببێــت، 

بــە  پشتببەســتێت  کرێــکاری  كۆمۆنیزمــی 

ــی. ــی كۆمەاڵیەت ــا پایەیەك وەه

كۆمۆنیزمــی  بەگشــتی  ئەنجامــدا  لــە   

لــە  حیكمەتیســت  ڕێبــازی  و  کرێــکاری 

ئێرانــدا،  ئایینــدەی  سیاســیی  ئاڵوگــۆڕی 

ــەاڵم  ــت، ب ــی جــددی بنوێنێ ــت ڕۆڵ دەتوانێ

بۆئــەوەی ڕۆڵــی جــددی بنوێنێــت، دەبێــت 

ئــەم  حزبــی  وەك  حیكمەتیســت  حزبــی 

ڕێبــازە سیاســییە، بــە ئامادەبوونێكــی زۆر 

زیاتــر لەنــاو جەرگــەى ئەم خەباتە سیاســی و 

چینایەتییــە بێــت، كــە ئێســتا بوونــی هەیــە، 

ــەم  ــە هەســتكردن ب حزبــی حیكمەتیســت ب

بەرپرســیارێتییە، هەوڵدەدەین و تێدەكۆشــین 

ئامادەكارییەکانــى  بەرەوپێشــچوونى  بــۆ 

خۆمــان، لەنــاو جەرگــەى خەباتــی سیاســی و 

چینایەتیــی ئــەو زانكۆیــەدا.

ــن،  ــراوە بی ــێكى جیانەک ــەی بەش ــەو مانای ب

ــە  ــكاران ل ــى كرێ ــەوەی ناڕەزایەت ــە بزووتن ل

زانكــۆی ئێــران و لــە زانكــۆی كوردســتاندا، 

كۆمەاڵیەتییــە  بزووتنــەوە  لــە  هەتــا 

ئازادیــی  بزووتنــەوەی  وەك  ڕادیكاڵــەكان 

ئازادیخــواز  الوانــی  بزووتنــەوەی  ژن، 

بــۆ  ئازادیخــواز  خەڵكــی  بزووتنــەوەی  و 

بــۆ  خۆیــان،  مافەكانــی  بەدەســتهێنانی 

ــۆ  ــە كۆمــاری ئیســامی، ب پاشەكشــەكردن ب

ڕووخاندنــی كۆمــاری ئیســامی، پێموایــە لەم 

ــییمان  ــری و سیاس ــی فك ڕووەوە ئامادەكاری

ئامادەكاریــی  بــۆ  بــەاڵم  باشــە،  زۆر 

ڕێكخــراوەی  و  ڕێکخســتن  ڕێکخراوەیــی، 

ــایی  ــە بۆش ــاوەری، پێمانوای ــەت جەم بەتایب

لــەکاردا هەیــە، کە پێویســتە بەخێرایی پڕیان 

بكەینــەوە، لــە ئاڵوگــۆڕە سیاسییەكانیشــدا 

ــەى  ــیارە گرنگان ــەو پرس ــى ئ ــن وەاڵم بتوانی

كۆمەڵــگا  چینایەتــی  و  سیاســی  خەباتــی 

و  حیكمەتیســت  حزبــی  بدەینــەوە، 

حیكمەتیــزم بەرچاوڕوونییەكــی زۆری هەیە، 

ــە  ــت ل ــەری هەبێ ــی كاریگ ــەوەی ڕۆڵێک بۆئ

ــدەی  ــە ئاین ــییەكان ل ــی ڕووداوە سیاس ڕەوت

ــاری ئیســامی،  ــی کۆم ــۆ ڕووخاندن ــران ب ئێ

بــۆ بــە ئەنجامگەیاندنــی شۆڕشــی كرێــكاری. 

ســەربازی  باڵــی  حیكمەتیســت   *
ــازادی،  ــاوی گاردی ئ ــر ن ــە، لەژێ هەی
و  چاالكــی  و  كار  هیــچ  بــەاڵم 
كوردســتانی  لــە  هەڵســووڕانێکی 
خەباتــی  ئایــا  نایبینیــن،  عێــراق 
ئێــوە تەنیــا لــە چوارچێــوەی ئێــران 
خــۆی دەبینێتــەوە، یــان ســنووری 
دەكەوێتــە  كاركردنتــان  جوگرافــی 

كــوێ ؟ 
ڕەحمــان حســێن زادە: ڕاســتە گاردی 
ئــازادی باڵــی نیزامــی حزبــی حیكمەتیســتە، 

پێگــەى ئەســڵی هەڵســووڕانەكەی خــودی 

ئێــران و كۆمەڵــگای ئێــران و كوردســتانی 

لــە  بپرســی  مەبەســتتە  ئەگــەر  ئێرانــە، 

ــە وەك  ــان هەی ــراق بارەگای ــتانی عێ كوردس

ــارەگای  حزبەكانــی تــری ئۆپۆزســیۆن، كــە ب

نیزامــی و باڵــی چەكدارییەكەیــان هەیــە؟ 

ئێمــە ئەوەمــان نییــە، پێمانوانییــە ئێســتا 

شــێوە و ڕەوشــتێكی گونجــاو بێــت، بــۆ 

وەاڵمدانــەوە بــە ئەركــی نیزامــی.

هەیئەتــی  لەالیــەن  ئازادییمــان  گاردی 

كوردســتانمان  كۆمیتــەی  ڕەهبەرانــى 

بەڕێوەدەچێــت، شــوێنی كاركردنیــان شــار 

و شــارۆچكەكانی كوردســتانى ئێرانــە، هــەم 

بــۆ بەرابــەرى و خەباتــی پێویســت لــە دژی 

ــاو  ــەوەى لەن ــەم بۆئ ــامی، ه ــاری ئیس کۆم

ــدا،  ــییەكانى ئێران ــۆڕە سیاس ــەى ئاڵوگ جەرگ

یــان  چەكــدارە،  هێــزە  بــەو  بەرامبــەر 

مەزهەبــی، یــان قەومییانــەی كــە دەیانەوێت 

ڕەوتــی  لــە  تێكبــدەن  خەڵــك  ژیانــی 

ڕووداوەكانــدا، بتوانێــت پشــتیوانی جەمــاوەر 

بــکات و  لــە بەرامبەریــان بوەســتێت. 

* ئەگــەر پێــش حزبــی حیكمەتیســت 
و  ئایدیــا  بــەم  تــر  رێکخراوێکــى 
ئێــوە  هەبووایــە،  سیاســەتەوە 
ئاڕاســتەیەكی دیكەتــان هەڵدەبژارد، 
ــە  ــاو ســەرجەم پارت ــی لەن ــان بۆچ ی
چــەپ و سۆسیالیســتەكاندا پەناتــان 

ــرد؟ ــت ب ــۆ حیكمەتیس ب
ــی  ــودی حزب ــێن زادە: خ ــان حس ڕەحم
دروســتمانكردووە،  خۆمــان  حكمەتیســت 

ماركیســیزم،  حیكمەتیســت  پێــش  ئێمــە 

ماركســیزمى شۆڕشــگێڕ و دواتــر كۆمۆنیزمــی 

1979وە  شۆڕشــی  دوای  لــە  کرێکاریمــان 

ڕاســتییەكە  چونكــە  بــۆ؟  هەڵبــژاردووە 

ئەوەیــە ئــەو ماركســیزمی شۆڕشــگێڕە، ئــەو 

كۆمۆنیزمــی کرێکارییــە، هــەم لــە دنیــای 

واقیعــی و چاالکیــی کاردا، هــەم لــە دنیــای 

ــە  ــى پێی ــن وەاڵم ــانیدا زۆرتری ــدا نیش فكری

بــۆ خەباتــی كرێــكاران، ئازادیخــوازان، ژنــان 

و الوان لــەو كۆمەڵگایــەدا، بۆیــە حزبــی 

ــات،  ــەوە پێکه ــران، دواى ئ ــتی ئێ كۆمۆنیس

ــكار و  ــازمانی پەی ــی، س ــی فیدای ــە چریك ک

ســازمانى ڕەزمەنــدگان بوونییــان هەبــوو، 
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ــران زۆر زوو  ــتی ئێ ــی كۆمۆنیس ــەاڵم حزب ب

ــر  ــر، دوات ــە ســازمانێكی زۆر گەورەت ــوو ب ب

ئێرانیــش،  کرێــکاری  كۆمۆنیســتی  حزبــی 

لــە ســاڵی 1991دا پێکهاتیــن، خــۆی بــوو 

بــە حزبێكــی گــەورە هــەم لــە دەرەوەی 

ــدا  ــودی ئێران ــۆی خ ــە ناوخ ــەم ل واڵت، ه

ئــەوە  هۆکارەکــەى  هەبــوو،  کاریگــەرى 

ــی  ــییەی كۆمۆنیزم ــازە سیاس ــەو ڕێب ــوو، ئ ب

کرێــکاری وه اڵمدەرەوەیــە بــۆ گرێوگۆڵەكانــی 

خەباتــی سیاســی، چینایەتــی چینــی كرێــكار، 

خەڵكــی زەحمەتكێــش و ئازادیخوازانــی ئــەو 

كۆمەڵگایــە، ئێمــە بەپێــی  ئــەو ئامانجە حزبی 

ــر  ــژارد، دوات ــان هەڵب ــی کرێکاریم كۆمۆنیزم

كــە جیابووینــەوە حــزب حیكمەتیســتمان 

پێكهێنــا، ئەمــە ئــەو چوارچێوەیــە بــوو، كــە 

پێيــدا ڕۆشــتین و پێمانوایــە وه اڵمــدەرەوەی 

ئــەو خەباتــە دەبێــت، كــە بۆی تێدەكۆشــین. 

* جێگــە و پێگــەی ئێــوە لــە ئاڵوگــۆڕ 
ناوچەكــەدا  ئێــران و  و داهاتــووی 

چییــە؟ 
زۆر  ئێمــە  زادە:  حســێن  ڕەحمــان 
ــە  ــکاری ب ــی کرێ ــە كۆمۆنیزم ــبینین، ك گەش

ڕەوایەتــی ئێمــە و حزبــی حیكمەتیســت، چ 

ــە،  ــە ناوچەكــەدا هەی ــە ئاڵوگۆڕێــك كــە ل ل

ــدا  ــە ئێران ــە ل ــی ک ــۆڕی سیاس ــە ئاڵوگ چ ل

ئەساســی  ڕۆڵێكــی  بتوانیــن  دێتەپێــش، 

خەباتــی  بەرەوپێشــبردنی  لــە  بنوێنیــن 

چینایەتــی، چینــی كرێــكار و خەباتــی بــەرەی 

ئازادیخــوازی كۆمەڵــگا، چونکــە پێمانوایــە 

هــەم رێبازێكــی سیاســیی زۆر ڕۆشــنمان 

لــەو  زۆرێــک  وەاڵمــى  هــەم  هەیــە، 

گرێوگۆاڵنەمــان داوەتــەوە، كــە لــە ئێــران و 

ناوچەكــەدا هەیــە.

 3 لــە  ئێمــە  دەهێنمــەوە،  نموونەیــەک 

ئــەم   35 پلۆنیۆمــی  ڕابــردوودا،  مانگــی 

بەیانێكمــان  لەوێــدا  گرتــووە،  حزبەمــان 

ناوچەكــە،  بارودۆخــی جیهــان و  لەســەر 

لــە ســاتى هەڵبژاردنــى  ڕێبــازى خۆمــان 

هاتنــە  بــە  داوە،  ئیســامی  كۆمــاری 

ــەی كــە  ــەو ئاڵوگۆڕان ســەركاری ترامــپ و ئ

لــە ناوچەكــەدا بــووە، هەنــگاو بــە هەنــگاو 

لــە بڕیارنامــە  رێبــازى سیاســی خۆمــان، 

هەمــوو  دەربڕیــوە،  بەیاننامەكانمانــدا  و 

ئەمانەمــان لــە نووســراوێكدا كۆكردووه تەوە، 

هەركــەس ســەیری بــكات دەبینێــت، حزبــی 

حیکمەتیســت لە چەپی ئێــران و ناوچەكەدا، 

ــژاردووە،  ــی هەڵب ــازی سیاس ــنترین ڕێب ڕۆش

ــەوەی  ــكاری و بزووتن ــەوەی كرێ ــۆ بزووتن ب

ئازادیخــوازی، لــە هەمــان کاتــدا حزبــی 

ــە،  ئێمــە پێشــینەیەکى ڕۆشــن و پاکــى هەی

لەبەرامبــەر مافــى کرێــکار، زەحمەتکێــش و 

بــەرەى ئازادیخــوازى کۆمەڵــگادا، هەروەهــا 

پێشــینە  كادرى  و  رەهبــەرى  خاوەنــی 

لــە  سیاســییدا  کارى  لــە  کــە  پوختەیــە، 

كاتــی خۆیــدا ڕۆڵــی جــددی دەنوێنیــن، لــە 

هەمانكاتــدا بەشــێك لــە الوانــی كۆمۆنیســتی 

ــۆ و  ــە ناوخ ــتان ل ــران و كوردس ــۆی ئێ زانك

دەرەوەش، پاڵپشــتیمان دەكــەن كــە جێگــەی 

هیــوان، بــەم فاكتەرانــە ئومێدەواریــن و 

گەشــبینین بــەوەى، حزبــی حیکمەتیســت و 

ڕێبــازى كۆمۆنیزمــی کرێــکاری و )مەنســورى 

ــۆڕە  ــە ئاڵوگ حیكمــەت(، ڕۆڵێكــی جــددی ل

سیاســییەكانی ئاینــدەى ئێــران و كوردســتانی 

ــت.  ــدا بگێڕێ ئێران

حزبــی  پێكدادانــی  كاتــی  لــە   *
ــی  ــی كوردســتان و دەوڵەت دیموكرات
بــوو،  چــی  هەڵوێســتتان  ئێــران 
کــە  ڕاســتە  بۆچوونــە  ئــەو  ئایــا 

ناسیۆنالیزم به درێژایی 
مێژوو بەتایبەت لە سێ  

دەیەی ڕابردوودا وەها 
كارنامەیەكی ڕەشی لە 
خۆی نیشانداوە، نەک 

تەنها عەیبە، من قسەى 
)مەنسورى حیکمەت( بەبیر 
دەهێنمەوە، لەم سەردەمەدا 

ناسیۆنالیزم شەرمەزارییە بۆ 
مرۆڤایه تی

“
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لەالیــەن  »دیموكــرات  دەوترێــت 
واڵتــی ســعودیەوە بــۆ دژایەتیــی 
یــان  دەكرێــت،  هــاوكاری  ئێــران 
قازانجــی  لــە  پێكدادانــە  ئــەو 

ئێرانــە«؟  شۆڕشــگێڕانی 
ــە  ــەو پێكدادان ڕەحمــان حســێن زادە: ئ
ــتانی  ــى كوردس ــی ديموكرات ــەی حزب نیزامیی

ئێرانــت مەبەســتە، كــە لــە ســاڵی ڕابــردوو 

ــەو  ــە ل ــتى ئێم ــان؟ هەڵوێس ــاوە ڕاس ناویانن

بارەیــەوە بــەم شــێوەیە، كۆمــاری ئیســامیی 

ئێــران لــەدوای شۆڕشــی 57، یــان شۆڕشــی 

1979وە شــەڕی ڕاگەیانــدووە، لــە ئەنجامــدا 

خەڵكــی كوردســتان و هێــزە سیاســییەكان 

ڕاســتەوە  و  چــەپ  بــە  كوردســتان  لــە 

ــی  ــەم ڕاگەیاندن ــەڵ ئ ــە، لەگ ــان هەی حەقی

بەشــەڕبێن،  ئیســامی  كۆمــاری  شــەڕەی 

ــۆ  ــتبەرن ب ــت، دەس ــان هەبێ ــزی نیزامیی هێ

كــردەوەی چەكــداری و نیزامــی.

ــی  ــی دیموكرات ــردوو پارت ــاڵى ڕاب ــە س  بۆی

شــێوە  و  ســوننەت  لەســەر  كوردســتان 

ــۆ  ــرد ب ــتی ب ــە دەس ــۆی، ك ــتی خ و ڕەوش

ئــەو كارە، ئێمــە بەشــێک لــەو هێزانــە 

ــەو  ــا ل ــن هەت ــری بكەی ــە ڕێگ ــن، ك نەبووی

ــدا دروســتبوو، کێشــە  ــەى لەنێوانیان پێکدانان

بــۆ خەڵــک دروســتبوو، لــە هێــزى نیزامــى 

حزبــی دیموکراتیــش کــوژراو هەبــوو، ئــەوە 

كۆمــاری ئیســامی بــوو رێگربــوو، ئــەوە 

ڕژێمێكــی خۆحاكــم کــردووى ســەپاندووە 

ئــەوەی  لەجیاتــی  كۆمەڵــگادا،  بەســەر 

ڕێگڕییــەك بدۆزێتــەوە، بــۆ حەوانــەوەی 

ــا  لەگــەڵ جەمــاوەری ئــەو كۆمەڵگایــە، هەت

ئەحزابــی سیاســی، شــەڕی ڕاگەیانــدووە، 

ــرد،  ــان ئیدانەک ــەو ڕژێمەم ــدا ئ ــە ئەنجام ل

بــەاڵم ئایــا شــێوە، ڕەوشــت و ئامانجــى حزبــی 

ئێمەیــە؟  پشــتگیرى  ســەرچاوەى  دیموکــرات، 

نەخێــر ســەرچاوەى پشــتگیرى ئێمــە ئــەوان نین.

ســەبارەت بــەوەى ئایــا هەڵســوڕانی نیزامــی 

بــە  حزبــی دیموكــرات كۆمــەك دەكات، 

بــەرەی شۆڕشــگێڕی كۆمەڵــگا؟ بــە بۆچوونى 

ئێمــە نەخێــر، نــەك ئێســتا لــەدوای شۆڕشــی 

ســاڵى 1979، ئێمــە وەك كۆمۆنیســتەكانی 

لــە  ئــەوکات  کــە  ئێــران،  کوردســتانى 

و  چەكــداری  هێــزی  بوویــن،  كۆمەڵــەدا 

نیزامیمــان هەبــووە، حزبــی دیموكراتیــش 

هەبــووە،  نیزامــی  و  چەكــداری  هێــزی 

ئێمــە پێمانوانەبــوو ئاســۆ و سیاســەتێك، 

كــە حاكمــە بەســەر هەڵســووڕانی چەکــدارى 

ــەرەی  ــی ب ــە قازانج ــدا، ل ــی دیموكرات حزب

كرێــكار، زەحمەتێكــش و ئازادیخــوازى ئــەو 

کۆمەڵگایەدایــە.

شــەڕ  دروســتبوونی  پێــش  نموونــە  بــۆ 

ــاڵى  ــەدوای س ــاری ئیســامی، ل ــەڵ كۆم لەگ

1978 – 1979 شــارەكانی كوردســتانی ئێــران 

ــوو  ــوون، كێشــە هەب ــازاد ب ــی ئ و گوندەكان

لەنێــوان جوتیارانــی بــێ  زەوی و خەڵكــی 

گونــدی بــێ  زەوی، لەگــەڵ ئاغــاكان، هێــزی 

دەچــوو،  دیموكــرات  حزبــی  چەكــداری 

لەپــاڵ ئاغــاكان و مالیكــەكان ڕادەوەســتا، 

هێــزی چەكــداری كۆمەڵــەش، دەچــوو لەپــاڵ 

هەژارەكــەدا  خەڵكــە  و  زەوییــەكان  بــێ  

ــدارى  ــوى چەک ــدا هێ ــتا، لەئەنجام ڕادەوەس

حزبــی دیموكــرات خزمەتی بە كۆنەپەرســتی 

ــرد. دەك

بۆیــە حزبــی دیموكــرات بــە ســتراتیژییەوە، 

بــە  تاكتیكییــەوە  بــە  سیاســەتییەوە،  بــە 

كاری تەشــكیاتیی و نیزامیشــییەوە، بــەرەی 

كۆنەپەرســت و ناســیۆنالیزمى ئەو كۆمەڵگایە 

بــەرەى شۆڕشــگێر  بــەاڵم  بەهێــزدەکات، 

بەپێچەوانــەوە، ئایــا پەیوەندییــان لەگــەڵ 

ــە؟ ڕاســتە حزبــی دیموكراتــی  ســعودیە چیی

لەگــەڵ  پەیوەندیــی  ئێــران،  كوردســتانی 

ــا چەنــد چۆتــە  ســعودیە هەبــووە، بــەاڵم ت

پێــش و بــە کــوێ گەیشــتووە؟ ئایــا ئیمكانیان 

و لۆجســتیك و پارەیــان وەرگرتــووە؟ ئەمــە 

نازانیــن، بــەاڵم ڕوونــە لەمــەو پێــش لــە 

ــە كونســوڵی ســعودیەی  ــر، ك ــاری هەولێ ش

لێیــە، لــە ڕۆژی جەژنی میللیــی، دەوڵەتێكی 

وەكــو  كۆنەپەرســتی  ئێســقان  ســەر  تــا 

ســعودیە، حزبــی دیموکراتــى کوردســتانى 

ئێــران ئامادەگــى هەبــووە، ئەمــە نیشــانەی 

پەیوەندییەكانیانــە.

 ئــەو بــەرە هاوبەشــەی کــە ئێســتا لەنێــوان 

ترامــپ، دەوڵەتــى ئەمەریــكا، ســعودیە، 

ئیســرائیل، دەگاتــەوە كوردســتانی عێــراق و 

ــی  ــتان، بەرەیەک ــی كوردس ــی دیموكرات پارت

ــاندەدات  ــتبووە وا نیش ــێوەیە دروس ــەم ش ل

كــە حزبــی دیموكراتــی كوردســتان ئێــران و 

ناسیۆنالیســتەكانی تــرى كورد لــەم بەرەیەدا، 

ــەوە. ــان دەبینن خۆی

ــا  ــاری هان ــە گۆڤ ــردوودا ل ــە ڕاب * ل
ــە ناسیۆنالیســتی  ــۆ ڕەخنەگرتــن ل ب
كــوردی، ڕەخنەتــان لــە جلوبــەرگ، 
خواردەمەنــی  و  هەڵپەڕكــێ 
ئــەو  بۆچــی  گرتــووە،  كــوردی 
تێڕوانینــە نێگەتیڤــە لەژێــر نــاوی 
دەچێــت؟ بەڕێــوە  ناســیۆنالیزمدا 
یەكەمیــن  زادە:  حســێن  ڕەحمــان 
ــەڕووی  ــیارە ڕووب ــەم پرس ــتە ئ شــت پێویس

ــا  ــت، ت ــا بكرێ ــاری هان ــەری گۆڤ سەرنووس

ئــەو وەاڵم بداتــەوە تــا ئــەو جێگەیــەی مــن 

ئاگاداربــم، واڵتانــی دیكــەی جۆراوجــۆر، 

ــاواز  ــی جی ــتان جلوبەرگ ــە كوردس ــك ل خەڵ

ــاواز  ــیقاى جی ــە مۆس ــوێ ل ــەن، گ لەبەردەك

دەگــرن، خواردنــى جۆراوجــۆر دەخــۆن، 
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ــە،  ــی نیی ــە و ناڕەزای ــەی ڕەخن ــە جێگ ئەم

ژیــاوم،  کوردســتاندا  لــە  خــۆم  خــودى 

ــەرى  ــردووە سەرانس ــم لەبەرک ــى کوردی جل

دەورەى پێشــمەرگایەتى لەبەرمــدا بــووە، 

ــک  ــم زۆرێ ــا دەژی ــە ئەوروپ ــە ل ئێســتاش ک

ــدەى  ــۆم، هێن ــە دەیخ ــەى ک ــەو خواردانان ل

خواردنــى کــوردى خــۆش نییــە.

و  خــواردن  ڕەخنەیــە،  جێگــەى  ئــەوەى 

جلوبەرگــی ناســیۆنالیزمی كــورد پیــرۆزى  

جلــی  پیرۆزکردنــى  لێدروســتدەكرێت، 

كوردییــە، خواردنــە، هەتــا مۆســیقاش، ئەمــە 

جێگــەى ڕەخنــەى ئێمەیــە، نــەك هــەر لــە 

كوردســتان، لــە ئێــران و توركیــا و هەتــا 

ئەمەریــكاش، قســەی ئێمــە ئەوەیــە كۆمەڵــگا 

پیرۆزکــردن هەڵناگرێــت، تەنهــا یــەك شــت 

الی ئێمــە پیــرۆزە، ئەویــش ئینســان و مافــی 

ئینســانە، بــەاڵم كۆمەڵــگای ئینســانی تەواوى 

شــتەکانى تــر کــە لــە کۆمەڵــگادا هەیــە، 

نابێــت پیــرۆز بكرێــت، ڕەخنــە لــە خــودى 

هەمــوو  لــە  ناســیۆنالیزم  ناســیۆنالیزمە، 

شــوێنێک، دەیەوێــت هەمــوو جێگەیــەک 

ســیفەتێكی خۆماڵییــان پێبــدات، پیــرۆزى لــە 

دیــاردەکان دروســتبکات، جێگــەی ڕەخنــەى 

ــە واڵتانــى تریــش  ــە كوردســتان و ل ئێمــە ل

ــگ  ــا خــودى خــۆم زۆر ئاهەن ــە، دەن ئەمەی

بــەدڵ  پــڕ  هەیــە،  کــوردى  مۆزیکــى  و 

پێمخۆشــە و گوێــی لێدەگــرم، واتــا مــن 

نیــم،  پیرۆزکــردن  و  داســەپاندن  لەگــەڵ 

ــازاد  ــانەكان ئ ــت ئینس ــە دەبێ ــو پێموای بەڵک

ــن.  ب

ســەر  لــە  ئێــوە  بۆچوونــی   *
وەك  سیاســی،  چەمكــی  هەندێــك 
و  ئیســالمی  فەندەمێنتالیزمــی 
ئیســالمی سیاســی چییــە، جیاوازیــی 

لێكدانەوەیــە  دوو  ئــەم  نێــوان 
؟  چییــە

ڕەحمان حسێن زادە: ئێمە لە ئەدەبیاتی 
فەندەمێنتاڵیزمــی  لــە  كەمتــر  خۆمانــدا 

ــن، تێبینیشــمان  ــوود وەردەگری ئیســامی س

خــودی  ئەوەیــە  تێبینییەكــە  هەیــە، 

بونیادگەرایــی )فەندەمێنتاڵیــزم( بەهانــە و 

كــە  دەســتەوە،  بــە  دەدات  زەمینەیــەك 

ئیســام دابەشــدەکات لەنێــوان بونیادگــەرا و 

نابونیادگــەرا و بــاش و خــراپ، کــە بەتایبەت 

واڵتانــی ئەوروپــی کارى وەهــا دەکــەن، 

ــە  ــر ل ــە جۆرێكــی ت ــدەن ب ــەوەی پەرەب بۆئ

ــتییەوە  ــی ئیمپریالیس ــە دەوڵەتان ــام، ل ئیس

ــەر  ــا ه ــۆ، هەت ــى ناوخ ــا دەوڵەتان ــرە ت بگ

هێزێكی كۆنەپەرســت، پێیانوایــە نابونیادگەرا 

باشــترە، چونکــە پێیانوایــە لــە کۆتاییــدا 

نییــە، هەتــا  لەســەر  هیــچ ڕەخنەیەکــى 

ــدا  ــە ئەنجام ــە، ل ــدا نیی ــات بەرامبەری خەب

ئەمــە دابەشــکردنێکى هەڵەیــە، جۆرێــك لــە 

چەواشــەكارییە، کــە ســوودى نییــە.

واقیعییــە،  سیاســی  ئیســامی  بــەاڵم   

ــز  ــامەیە بەهێ ــەو ئیس ــی ئ ــامی سیاس ئیس

توانــاى  کــە دەســەاڵتى هەیــە و  دەگات 

بانگەشــەى هەیــە، کاتێــک کۆماری ئیســامى 

ــەزرا،  ــە ســەرکار ئیســامی سیاســی دام هات

ئێســتا داعــش و قاعیــدە و تاڵیبــان ئســیامی 

سیاســین، هەتــا بەشــێکى زۆرى خواســتە 

بانگەشــەى  مەزهەبیەكانیــش  و  ئیســامى 

هێــز دەكــەن، لــە هەمــان کاتــدا ئەمــە کارى 

ــران،  ــە ئێ ــزدا، ل ــە هێ ئیســامى سیاســییە ل

ئەفغانســتان، ســوریا، ڕەققــە و موســڵ، 

ــە  ــە ئێم ــووە، بۆی ــانى ب ــدە دژى ئینس هێن

ــەو  ــن، هــەر ئ دژى ئیســامى سیاســی بووی

تیرۆریســتی  شــاخی  سیاســییە  ئیســامی 

ــى  ــۆ بەهێزکردن ــت دەكات، ب ــۆی دروس خ

تیرۆریزمــى ئیســامى.

لەنێــوان  هەیــە  جیــاوازی  کەواتــە   

ئیســامی  و  ئیســامى  بونیادگەرایــی 

دەســتەواژەی  لــەم  ئێمــە  سیاســییدا، 

ــوودوەرناگرین،  ــامییە س ــی ئیس بونیادگەرای

بــۆ  لێوەردەگیرێــت  ســوودی  چونكــە 

خەڵــك.  کۆمەاڵنــى  چــاوی  خۆڵكردنــە 

* تێگەیشــتی ئێــوە بــۆ عەلمانییــەت 
پارتــە  لــە  ئایــا هەندێــك  چییــە، 
كــە  ڕۆژهــەاڵت،  عەلمانییەكانــی 
ــای  ــدان، مان ــی ئاین ــر كاریگەری لەژێ
پاراســتووە،  خۆیــان  ڕاســتەقینەی 
یــان لەدەســتیانداوە، لێكدانــەوەت 
بــۆ جیهانگیــری چۆنــە و چییــە؟ 

ڕەحمــان حســێن زادە: عەلمانییــەت كــە 
ئێمــە پێیدەڵێیــن ســیکۆالریزم، پێناســەیەکى 

زۆر دیاریکــراوى هەیــە، بــەو مانــای دەبێــت 

دیــن لــە دەوڵــەت، ئیــدارەی كۆمەڵگــە، 

بێــت،  جیــاواز  فێركــردن  و  پــەروەردە 

ئەمــە مانایەكــی زۆر تایبەتــە، بــەاڵم دوو 

ــەم  ــەر ئ ــەوەی نادروســت لەس ــۆر لێكدان ج

عەلمانیەتــە دەكرێــت، بەشــێكی ئەوەیــە 

دەکــەن و  بــۆ  بانگەشــەیەکى زۆرى  كــە 

ــەر  ــە ه ــتێكە، پێیانوای ــوو ش ــە هەم پێیانوای

ــەت  ــە دەوڵ ــن ل ــە دی ــیكۆالزمە، ك ــەم س ب

جیاکرایــەوە ئیتــر ئینســانییەت ئــازاد دەبێت، 

بــە هەمــوو شــتێكی خــۆی دەگات، لەکاتێکدا 

ــەک. ــە لەالی ــە، ئەم ــە ڕاســت نیی ئەم

ــە  ــت ب ــی ئێران ــۆ ئەحزاب ــەوە، ت ــى دیک لەالیەک

ــی  ــە خۆرهەاڵت ــەوە دەڵێیــت »ل ــە هێناوەت نموون

ــن  ــان دەڵێ ــە خۆی ــتە ب ــە«، ڕاس ــت هەی ناوەڕاس

شــەو  هەمانكاتــدا  لــە  بــەاڵم  عیلمانییــەت، 

باڵــی ئیســام،  و ڕۆژ دەســت دەدەنــە ژێــر 

یــان مەزهــەب، بــەو مانایــە عەلمانــى نیــن، 
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بــە  كوردســتان  دیموكراتــی  حزبــی  بۆنمونــە 

خــۆی دەڵێــت عەلمانــی، بــەاڵم هەمــوو ڕۆژێــك 

ڕادیــۆ و تەلەفیزیۆنەكــەی بــە ئایەتــی قورئــان 

خۆیــدا  لــە  خــۆى  ئەمــە  دەســتبەكاردەبێت، 

پارادۆکســە، ڕەوتێــک کــە عەلمانــى بێــت و 

ــاز و  الیەنگــری ســیکۆالریزم بێــت، نابێــت ئیمتی

رێگەبــدات بــە ئیســام و ئیســامگەرى، بۆیــە 

پێموایــە ئــەم حزبانــە، حزبێكــی عەلمانــی واقعــی 

نیــن دووڕوویــی دەنوێنــن. 

بابەتــى جیهانگیــرى، جیهانــی  بــە  ســەبارەت 

دەڕوات،  ڕەوتــە  ئــەو  بــەرەو  ئەمــڕۆ 

و  قازانــج  لەســەر  ســەرمایەداری  نیزامــی 

ــەوەی  ــاوە، بۆئ ــۆی تێكۆش ــی خ بەرژەوەندییەكان

ــاڵ  ــە لەپ ــتببێت، چونک ــە دروس ــەم جیهانگیریی ئ

ــۆى  ــەرمایەی خ ــوود و س ــى، س بەرژەوەندییەكان

لەگــەڵ  پەیوەندیــى  ڕێگەیــە  بــەم  دەوێــت، 

جیهــان، جیهانگیرتــر و ئاســانتر دەبێــت، ئێمــەی 

جیهانگیرییەمــان  ئــەم  چــەپ  و  كۆمۆنیســت 

لــە  ســەرمایەداری  خــودی  بــەاڵم  پێباشــە، 

ــوود و  ــۆ س ــە ب ــدا، چ بەرژەوەندییەك جیهانگیری

ــەی  ــە جێگ ــکرایە ئەم ــۆی، ئاش ــەرمایەكەی خ س

ڕەخنــەی سۆسیالیســت و كۆمۆنیســتەكانە، بــۆ 

ســەرمایەداری،  دەســەاڵتی  كردنــەوەی  كــەم 

ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ ڕەوتــى جیهانگیــری 

دواكەوتووانەیــە.  ڕووبەڕووبونەوەیەکــى  

ــی  ــە حزب ــانێك ل ــت كەس ــا دەكرێ * ئای
ــەن،  ــن بك ــڕەوی ئایی ــت پەی حیكمەتیس
پێچەوانــەی  ئایــا  ئاســاییە  ئەگــەر 
نییــە،  حیكمەتیســت  دروشــمەكانی 
ــی مــاف و  ــای مەرجداركردن ــا مان ئەگەرن

هەڵدەگرێــت؟  تــاك  ئازادییەكانــی 
ــۆ  ــە ب ــی ئێم ــێن زادە: مەرج ــان حس ڕەحم
ئەنــدام بــوون لــە حزبــی حیكمەتیســتدا، بەرنامــە 

و شــێوازى ڕێكخراوەیەكەمانــە، بەرنامەیەكمــان 

هەیــە، بــە نــاوی بەرنامــەی )دنیــای بێتــەل(، 

کــە بەرنامەیەكــی كۆمۆنیســتی زۆر ڕۆشــنە، لــەو 

بەرنامەیــەدا بەڕۆشــنی لــە دژی هــەر جــۆرە 

ــرس  ــەب، ت ــە مەزه ــرس ل ــە ت ــێک، بۆنمون ترس

لــە ئیســام قســەكراوە، کاتێــک كەســێك دێــت و 

بەرنامــەی ئێمــە قبووڵــدەكات، لــەو بەرنامەیــەدا 

دەبینێــت حزبــی حیكمەتیســت بــە ڕۆشــتنی 

حزبێكــی دژی مەزهــەب، هەتــا دژی ناســیۆنالیزم 

و هــەر جــۆرە ترســێکە، ئەگــەر ئــەو کەســە 

كێشــەیەكی لەگــەڵ ئــەو بەرنامــە نییــە، دەبێــت 

ئــەو وه اڵم بداتــەوە، لەنــاو حزبــی حیكمەتیســتدا 

بكەیــت،  مەزهەبــی  پڕوپاگەنــدەی  ناكرێــت 

كەســێك  هیــچ  مافــی  ســنوردارکردنى  ئەمــە 

نییــە، چونكــە ئــەو كەســانەی كــە دێنــە نــاو 

ــن  ــە هات ــازادە، ل ــى ئ حیکمەتیســت، پێــش هاتن

و نەهاتنــى، ئەگــەر پێیوایــە لەگــەڵ بەرنامــە 

ــت،  ــت زۆری لێناكرێ و سیاســەتی ئێمــە ناگونجێ

كەســێكیش كــە دێتــە نــاو ئێمــە ناتوانێــت هیــچ 

و  مەزهــەب  لەگــەڵ  پەیوەندییەكــی  جــۆرە 

ئیســامدا هەبێــت، لەکاتێکــدا تــا ئێســتا شــتێکى 

لــەو شــێوەیە لــە حزبــی حیکمەتیســتدا دروســت 

نەبــووە، بــەاڵم رەنگــە لــە ئاینــدەى ئێرانــدا، 

ئەگــەر حزبــی حیکمەتیســت ببێتــە حزبێکــى 

ــن  ــد کەســێک بێ ــى، دەکرێــت چەن ــد ملیۆن چەن

بەرنامــە و سیاســەتى ئێمــە قبوڵبکــەن، بــەاڵم لــە 

ــن.  ــی نەب ــدا مەزهەب ــى واقیعی پراکتیک

* قەیرانــى چەکــدارە توندڕەوەکانى وەک 
داعــش بــە هێرشــی چەکــدارى چارەســەر 
دەکرێــت، یــان لــەڕووی ڕاگەیاندنــەوە 
بــۆ بەتاڵكردنــەوەی هــزرى  چــۆن كار 

ــت؟  ڕەشــەكوژی بكرێ
ــە  ــا ب ــە تەنه ــێن زادە: پێموای ــان حس ڕەحم
بەربەرەكانــی چەكــداری، یــان تەنهــا بــە ڕاگەیاندن 

ــزی  ــت، هێ ــش ڕیشــەکێش ناکرێ ــە داع و بانگەش

ــەرهەڵبدات  ــوێ  س ــە هەرك ــش ل ــتی داع تیرۆریس

و دەســەاڵت بگرێتەدەســت، ڕێگەچــارەى خێــرا 

ئەوەیــە بــە هێزێكــی یاســایی تونــد و بەهێــز 

تێــك بشــكێنرێت، شكســتی پێبهێنرێــت، وەک 

ئــەوەى لــە ڕەققــە و موســڵ هەوڵــدەدەن بــە 

هێزێكــی تونــد تێکــی بشــكێنن، بەتایبــەت بــەرەی 

سۆسیالیســت و ئازادیخــواز لــە بەرامبــەر داعــش و 

هێــزە تیرۆریســتییەکانى تــر، پێویســتی بەوەیــە بە 

هێــزی چەكــداری شۆڕشــگێڕانەی خــۆی هەبێــت، 

ــتى  ــە پێویس ــاس ل ــە ب ــی وەك ئێم ــە حزبێك بۆی

ــەاڵم  ــازادی دەكات، ب ــی گاردی ئ ــى حزب هەبوون

ئەمــەش تەنهــا هــۆکار نییــە بــۆ ڕیشەکێشــکردنى.

ــەم  ــتی ئ ــش و تیرۆریس ــە داع ــیارەكە ئەوەی پرس

بــە  كوێوەیــە؟  لــە  ســەرچاوەكەی  ســەردەمە 

بۆچوونــى من ئەگــەر ســەرچاوەکەى نەدۆزرێتەوە، 

داعــش و هێــزە تیرۆریســتەکانى تــر درێــژە بەکارى 

ــەوە ســەر  ــت بگەڕێین ــە دەبێ ــان دەدەن، بۆی خۆی

ڕیشــە بنەڕەتییەکــەى، یەکــەم بریتییــە لــەوەى، کە 

نەزمــى ســەرمایەداری هەیــە، خــودى ئــەم نەزمــە 

نادادپــەروەری،  نابەرامبــەری،  بــە داســەپاندنی 

ڕۆژە  ئــەو  هەمــوو  و  بژێــوی  بــێ   بێــكاری، 

جیهــان  سەرانســەری  بەرۆكــی  كــە  ڕەشــانەی 

گرتــووە، هــۆکارى ســەرەکى ئەوەیــە، کــە تەوژمــە 

تیرۆریســتىیە ئیســامییەکان بە پەنجەدانان لەسەر 

ئــەو زوڵــم و زۆر و نادادپەروەرییــەى کــە هێــزى 

گــەورەى ســەرمایە و ســەرمایەدارى لەپشــتە و یان 

ــکات. ــز پەیداب ــان ســەرچاوەین هێ خۆی

ــەو  ــس ئ ــە پاری ــردوو ل ــاڵی راب ــە س بۆنمون

هەڵمەتــە تیرۆریســتییە هەبــوو، کە ئاشــکرایە 

دڵــی هــەر ئینســانێكی هێنایەژان، لــە کاتێکدا 

هــەر یەکێــک لــەو تیرۆریســتانە کاتێــک 

گەمــارۆدرا و دەســتگیرکرا، پەیامنێــرى کەناڵى 

BBC چاوپێکەوتنــى لەگــەڵ کــرد، وتــى: ئەم 

گەڕەکــە یەکێکــە لــە هەژارتریــن گەڕەکەکانى 

پاریســە، کــە ژیــان تێیــدا تاڵــە و بێــکارى لــە 

ــى  ــکارى و گران ــرە، هــەژارى و بێ %50 زیات

هەیــە، ئــەو تیرۆریســتەش لــەو گەڕەکــە 



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 200

دەژیــا، چونکــە ئــەو نەزمــە ســەرمایەدارییەى 

کــە لــە فەڕەنســا و پاریــس هەبــوو، هێنــدە 

ڕیشــەکێش  نادادپــەروەرى  و  نابەرانبــەرى 

دواى  دەکەونــە  گەنجەکانــى  کردبــوو، 

ــش. ــى ئیســامى و داع تیرۆریزم

ناوەڕاســت  رۆژهەاڵتــى  لــە  ئــەوە  دواى 

زۆر  زوڵمێكــی  ســاڵە   70  –  60 نزیكــەی 

ــەن  ــت لەالی ــتین دەكرێ ــی فەڵەس ــە خەڵك ل

دەوڵەتــی نەژادپەرســتی ئیســرائیلەوە، خودى 

جێگــەى  و  دروســتکراوە  دەوڵەتــە  ئــەم 

پشــتیوانى گــەورەى ئیمپریالیزمــى ئەمەریــکا 

و هێــزە ئیمپریالیســتەکانى تــرە، ئــەم کێشــە 

داســەپێنراوەى كــە بەســەر خەڵكــدا هاتــووە، 

لەمــاوەى ئــەم 60 – 70 ســاڵەدا، بەئاشــكرا لە 

ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ئــەم نادادپەروەرییــە 

و  ســەرمایەدارەكان  هەتــا  دەبینرێــت، 

ئیمپریالیســتەكان لەپشــتین، بۆیــە گروپــە 

تیرۆریســتە ئیســامییەکان توندتــر هاتوونەتــە 

مەیــدان، گوایــە لەبەرامبــەر ئــەو زوڵمــە 

ــۆ  ــک ب ــە هۆکارێ ــەش دەبێت ــتن، ئەم دەوەس

زیاتــر گەشــەکردنى تیرۆریــزم.

ئەفغانســتان  لــە  ســەردەمانێك  دواتــر 

لەســاڵى 1978 – 1979 لــە بەرامبــەر نفــوز، 

ســەر  چەپەكانــی  ســۆڤیەت،  دەســەاڵتی 

بــە ســۆڤیەت لــە ئەفغانســتان، دەوڵەتــی 

ئیمپریالیســتی ئەمریكایــی هــات، لەژێر ناوى 

ــی ئیســامییان  ــەوز موجاهیدین ــتێنەى س پش

دروســتكرد، لــەدوای موجاهیدنــی ئیســامی 

داعشــی  ئێســتاش  لێكەوتــەوە،  تاڵیبانــی 

گروپــە  ئــەم  هەمــوو  لێكەوتووه تــەوە، 

ئەمەریــكا  پشــتوانی  بــە  تیرۆرســتییانە 

دەســتوپێوەند  دەوڵەتانــی  و  پاكســتان  و 

دروســتبوون، بــە وتــەى خۆیــان بــۆ ئــەوەى 

ســەوز  پشــتێنەى  و  بکــەن  بەربەرەکانــى 

پشــتێنەى  بەرامبــەر  لــە  دروســتبكەن، 

ڕۆژهەاڵتــى  بۆیــە  شــوورەویدا،  ســووری 

ناوەڕاســت و  ئەفغانســتان بۆنەتــە هێانــەى 

ئــەم تیرۆریزمــە ئیســامییانە.

دواتــر دەســتتێوەردانى ئەمەریــکا لەعێــراق و 

ــراق  ــە عێ ــە لەشکرکێشــی ل ــتان، ب ئەفغانس

ــان کــرد، لەکاتێکــدا رژێمــى فاشیســتى  کاری

بەعســیش لەســەرکار نەمــا، بــەاڵم لەجێــگاى 

و  مەزهەبــی  تیرۆریســتى  گروپــى  ئــەوە 

گرتەدەســت،  دەســەاڵتیان  ناسیۆنالیســتى 

لەئەنجامــدا عێــراق و ئەفغانســتانیان بــەم 

ڕۆژە گەیانــد، هەمــوو ئەمانــە فاكتــەرن بــۆ 

تیرۆریزمێكــی جیهانگیــرى، کەواتــە تــۆ هــەم 

لەگــەڵ تیرۆریزمــی ئیســامى و داعشــی 

تیرۆریزمــی  لەگــەڵ  هــەم  ڕووبــەڕووى، 

هەتــا  ڕووســیا،  و  ئەمەریــكا  دەوڵەتــى 

لەگــەڵ تیرۆریزمــی دەوڵەتانــی عەرەبســتان 

ــە. ــی دیك ــامی و دەوڵەتان ــاری ئیس و كۆم

کەواتــە دنیــای ئەمــڕۆ لــە ناخــى رژێمێکــى 

چەوســێنەرى وەکــو ســەرمایەدارییە، كــە 

كۆمەاڵنــی  چەوســانەوەی  هــۆى  بۆتــە 

نادادپــەروەرى،  و  نایەکســانى  و  خەڵــك 

ڕمبازێنــی  دنیــای  بووه تــە  دنیــا  بۆیــە 

تیرۆریزمــی دەوڵەتــی، تیرۆریزمی ئیســامی، 

تیرۆریزمــی ناسیۆنالیســتى، نائەمنییەتێكــی 

گــەورەی لەســەر دنیــادا دروســتکردووە، 

ــتدەکات،  ــرە دروس ــۆکارە بەه ــش بەوه داع

موســڵ،  ڕەققــە،  لــە  داعــش  دەكرێــت 

عێــراق و ســووریاش زەرەرمەنــد بێــت و 

دەربكرێــت، بــەاڵم هەتــا ئــەو هەلومەرجــە 

ڕیشــەکێش  داعــش  بێــت،  بەمشــێوەیە 

نابێــت، کەواتــە ڕێگــەی ڕیشەكێشــكردنی 

تیرۆریزمــی داعشــی، ئیســامى و دەوڵەتــى، 

هاتنــە مەیدانــی بەرەیەكــی دڵســۆزە بــۆ 

ــوو  ــە هەم ــە دژ ب ــوازە، ك ــی ئازادیخ خەڵك

الیەنەكانــی تیرۆریســتی بێــت، بەومانایــە 

ڕیشەكێشــكردنی تیرۆریزمــی دەوڵەتــی و 

ئیســامی لــە دنیــادا، لــە هەوڵــی ئەوەدایــە 

بــەرەی ئازادیخــواز و بــەرەی چــەپ بــە 

هەمــوو هێزیــەوە بێتــە مەیــدان، دەســەاڵت 

لــەم كیشــوەرو ئــەو كیشــوەر بگرنەدەســت، 

ــازادى  ــی خۆشــگوزەرانی و ئ ــە دامەزراندن ب

گەشــەکردنى  زەمینەكانــی  خەڵــك،  بــۆ 

ــان  ــە هەم ــەن، ل ــەكێش بك ــزم ڕیش تیرۆری

كاتــدا گروپــە تیرۆریســتیەكانیش پاكبكەنەوە، 

تیرۆریزمــى  نەکرێــت،  کارانــە  ئــەم  تــا 

داعشــی ریشــەکێش ناکرێــت.

عێــراق،  لــە  ئێســتا  ئــەوەی   *
ســۆماڵ  و  ئەفغانســتان  ســوریا، 
گروپگەلــى  شــەڕی  ڕوودەدات 
ــەلەفی  ــان س ــكاڵ، ی ــالمی ڕادی ئیس
ــی ئیســالمیی  ــان گرووپ ــدڕەو، ی تون
لەگــەڵ  ســەلەفییە،  و  تیرۆرســت 
یــان  ناسیۆنالیســتەكان،  هێــزە 
دەســتتێوەردانى دەرەكییــە، شــوێنی 
ــە،  ــەم شــەڕەدا بەتاڵ ــەپ ل ــی چ حزب
کرێــکار و خەڵكــی هــەژار بــوون بــە 
قوربانیــی ئــەو شــەڕانە، ئــەم حاڵــە 

دەگات؟  بەكــوێ  
ڕەحمان حســێن زادە: شــەڕ، پێكــدادان، 
تیرۆریــزم، نائارامیــی خەڵــك و بێبژێــوی لەم 

ــۆی  ــۆ خ ــە ب ــتییەكە ئەوەی ــەدا، ڕاس ناوچان

گۆشــەیەكە لــە دنیــای پڕ لــە ئاڵۆزیی ئێســتا، 

ئاشــکرایە  نییــە،  كیشــوەرانە  ئــەو  هــەر 

ــى  ــتەی رۆژهەاڵت ــەی بەرجەس ــە نمون ئەوان

ــرە،  ــی ناجێگی ــە دنیایەك ــتن، چونک ناوەڕاس

بــێ لەنگــەر و پــڕ لــە پارادۆکســە، لەهەمــان 

کاتــدا ســەروەت و ســامانى ئــەو دنیایــە، 

ســەرمایەدارێکدایە،  چەنــد  دەســتى  لــە 

ــى  ــر هێڵ ــک لەژێ ــا خەڵ ــدا ملیارەه لەکاتێک

ئەمــە  واتــا  دەکــەن،  ژیــان  هەژاریــدا 

بــۆ خــۆى ســیمایەکە لــە دنیــاى پــڕ لــە 

ئێــش و ئــازار، کــە ئەنجامــی دەســەاڵتى 
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كۆنەپەرســتی، چەوســێنەری ســەرمایەداری و 

خــودى سیاســەتى هێــزە ئیمپریالیســتی وەک 

ئەمەریکایــە.

تــۆ باســی عێــراق و ئەفغانســتان دەکەیــت، 

بــەم  کاتێکــەوە  لــە چ  واڵتــە  دوو  ئــەو 

لــەو  ئەفغانســتان  لێهاتــووە؟  شــێوەیان 

ســەردەمەی موجاهیدینیــان دروســتكرد و 

دواتــر تاڵیبــان هــات و چــوون تاڵیبانيــان 

ناتــۆ  هێــزی  كاتــەوە  لــەو  دەركــرد، 

لەنێویاندایــە، ڕۆژێــك خۆشــی بەخۆیــەوە 

نەدیــوە، لــە هەمــان کاتــدا عێــراق لــەو 

ــکا هــات  ــزى داگیرکــەرى ئەمەری رۆژەى هێ

و رژێمــى فاشیســتى بەعســییان البــرد، ئــەم 

رۆژە ڕەشــەیان بــۆ خەڵــک دروســتکرد و 

بەردەوامیشــی هەیــە، زۆر واڵتــى تریش بەو 

شــێوەیە، ڕاســتە هێــزی دەرەكــی كاریگەریی 

زۆری هەیــە، بــەاڵم ئــەم هێــزی دەرەكییــە 

بــە تەنیــا ئەمــکارەى پێناکرێــت، ئــەم هێــزە 

دەرەكییــە، لــە ناوخــۆ و جیهانیشــیدا هێــزی 

ــی و  ــزە نەتەوەی ــەو هێ ــە ئ ــە، بۆنمون هەی

مەزهەبییانــەی چ لــە ئەفغانســتان، چ لــە 

عێــراق چوونــە پــاڵ ئەمەریــكا، لــە ئەنجامــی 

تاڵیبــان  ڕژێمــی  ئەمەریــكا  سیاســەتەكانی 

ڕۆیشــت، یــان ڕژێمــی بەعــس ڕۆیشــت، 

ئایــا دواى رۆیشــتنى ئــەو رژێمانــە، خــودى 

نیــن؟  ئــەو دەســەاڵتە  خۆیــان شــەریکى 

و  نائارامــی  ئــەم  ســەرچاوەی  خۆیــان 

ــن؟  ــە نی تیرۆریزم

کەواتــە هێــزی دەرەكــی بــە بۆنــەی هێــزی 

كۆنەپەرســتی ناوخۆیــی، توانیویەتــی ئــەم 

بــكات،  خەڵــك  تووشــی  ڕەشــانە  ڕۆژە 

کاتێــک ئــەم ڕمبازێنــەى تیرۆریزمی ئیســامی 

لەئارادایــە،  نێودەوڵەتــی  تیرۆریزمــی  و 

هێــزى  و  ئازادیخــواز  و  چــەپ  هێــزی 

سۆسیالیســت، کــە توانــا و هێــزى هەبێــت، 

کــە بەشــێكی زۆرى كۆمەڵــگای لەگــەڵ بێت، 

هەتــا هێــزی نیزامــی و چەكــداری بێــت لــە 

ــش، دژ  ــە داع ــراق، دژ ب ــتان و عێ ئەفغانس

بــە الیەنــە تیرۆریســتییەكان نییــە، بۆیــە 

ــزە  ــن، کارى هێ ــۆ بدەی ــی ب ــت هەوڵ دەبێ

چــەپ، ڕادیــکاڵ و سۆسیالیســتەکانە لــەم 

ــە ڕووى  ــەن، ل ــان بەهێزبک ــەدا خۆی مەیدان

و  ڕێکخراوەیــی  کۆمەاڵیەتــى،  سیاســی، 

ڕێکخســتنەوە، هەتــا لــە هێــزى چەکــدارى و 

نیزامیــدا، بــۆ بەربەرەكانــی لەگەڵ ئــەم ڕۆژە 

ــى ســەرمایەدارى  ــە نەزم ــەن، ك ــانە بك ڕەش

بەســەر  ســەپاندوویانە  تیرۆریســتەكان  و 

ــدا. ــى خەڵك کۆمەاڵن

بۆیــە ئەگــەر ڕووى قســەت لــە ئێمەیــە، 

ئێمــە دەڵێیــن »حزبــی حیكمەتیســت دەبێت 

لــە ڕووى كۆمەاڵیەتــی و ڕێکخراوەییــەوە 

خــۆى بەهێزبــكات، ئاســۆ و سیاســەتێكی 

لــە  ئاشــکرایە  بــەاڵم  ڕوونــی هەبێــت«، 

ڕەوتــى ڕووداوەکانــى کۆمەڵــگاى ئێرانــدا، 

نیزامــى وەکــو گاردى  ئەگــەر  هێزێکــى 

ئــازادى، نەیەتــە مەیدان و جێگاى پشــتیوانى 

جەمــاوەر و کرێــکار و زەحمەتکێــش نەبێت، 

ــە  ــی كۆنەپەرســت و تیرۆریســت ل دەوڵەتان

ناوخــۆی ئێرانــدا ژیانــی خەڵــك ئێــران تــاڵ 

ــت  ــە دەبێ ــراق، بۆی ــەن هاوشــێوەی عێ دەک

بــەرەى ئازادیخــواز و کۆمۆنیســت لەئێســتاوە 

ــەس  ــا ب ــەش بەتەنه ــەاڵم ئەم ــدات، ب هەوڵب

نییــە، لــە ئاســتی جیهانی و نێونەتەوەییشــدا، 

پێویســتە ئــەو هێــزی چــەپ و ئازادیخــوازه ی 

دنیــا ئینســانێکى شارســتانى بێتە مەیــدان، لە 

دژی هەموو ئەو كارەســاتانەی كە دەوڵەتانى 

تیرۆریســت و گروپە تیرۆریســتییەكان داعش 

ــا  ــردووە، وات ــان ك ــی خەڵكی ــدە توش و قائی

حزبی تودە كە كۆنترین 
حزبی چەپی ئێران بووە، 
لە هێنانە سەركاری 
خومەینیدا ڕۆڵی هەبووە، 
لە پشتوانیكردن لە 
دامەزراندنی حكومەتی 
كۆماری ئیسالمی هەتا 2 - 
3 ساڵ هاوکاربووە

“
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پرۆفایل:

رەحمانى حسێن زادە هــەم ســەنگەربەندییەکى جیهانــى بــەرەی 

ئازادیخوازیــی دەوێــت، هــەم هێــزی چــەپ 

و سۆسیالیســتى بەهێــزى دەوێــت لەنێــو 

ــت  ــەنگەرێك بگیرێ ــە س ــەدا، ک ــەو واڵتان ئ

بەرامبــەر بــەو ڕۆژە ڕەشــەی كــە تیرۆریــزم 

ــاوە.                  ــدا هێن ــای ئەمڕۆی بەســەر دنی
   حزبی حیكمەتیست: 

لــە هەنــاوی حزبــی كۆمۆنیســتی کرێکاریــی 

ئێــران هاتــە ئــاراوە، زۆرینــەی كۆمیتــەی 

ــران  ــە كادی ــر بەشــێكی زۆر ل ناوەنــدی دوات

و ئەندامانــی حزبــی كۆمۆنیســتی کرێــکاری، 

لــەدوای ســەرهەڵدانی ئــەو ڕەوتــە سیاســی 

و تەشــكیاتییانە لــە ســێپتەمبەری 2004 لــە 

كۆنفرانســی یەكەمــدا حزبــی حیكمەتیســت 

ــی حیكمەتیســت حزبێكــی  ــدرا، حزب ڕاگەیان

ماركســیزمی كۆمۆنیســتی كرێکارییــە، پشــتی 

بەســتووە بــە ڕێبــازی سیاســیی ماركسیســتی 

كــە  فكرییــەی  و  سیاســی  رێبــازە  بــەو 

مەنســوری حیكمــەت داڕێــژەری بــووە و 

ــۆی  ــاوی خ ــەش ن ــەو پێی ــدووە، ب دایمەزران

نــاوە حزبــی حیكمەتیســت، تــا ئێســتا 7 

كۆنگــرە و 35 پلنیۆمــی كۆمیتــەی ناوەنــدی 

ــتووە. ــان بەس ــەو حزبەم ئ

ساڵى لەدایکبوون: 1959
)یــەک  ئاوایــی  دایکبــوون:  لــە  شــوێنى 
لــە  بــۆکان،  شــارى  نزیــک  شــەوە(، 

ئێــران. کوردســتانى 
خوێندنــى  ســاڵى   )5( خوێنــدن:  بــوارى 
شــەوە(  )یــەک  ئاوایــی  لــە  ســەرەتایی 
ــى  ــاڵ خوێندن ــاوەى )3( س ــردووە، م تەواوک
ناوەنــدى لــە شــارى بــۆکان خوێنــدووە، )4( 
ســاڵ لــە پەیمانــگاى پیشەســازى شــارى 
ســەقز خوێندنــى کــردووە، هــەر لەوێــش 
دیبلۆمــى وەرگرتــووە، لــە تاقیکردنەوەکانى 
بــۆ  زانکــۆى ئێــران بەشــداری کــردووەو 
رەزایــە  شــارى  تەکنەلــۆژى  ئینســتیتۆى 
)ئورمیــەى ئێســتا( قبــوڵ کــراوە، لــە رشــتەى 

میکانیــک لــە پایــزى ســاڵى 1978.
دوای شۆڕشــی ئێــران و لەگــەڵ یەکــەم 
ســەر  بــۆ  ئیســالمی  کۆمــاری  هێرشــی 
هێــزی  فۆڕمولەبوونــی  لەگــەڵ  ئێــران، 
ســەربازیی کۆمەڵــەدا، بــووە بــە یەکــەم 
ئەندامــی شــاری بۆکانــی کۆمەڵــە لەژێــر 
سەرپەرشــتیی )دکتــۆر جەعفەری شــەفیعی(.

مــاوەی 12 ســاڵ لــە بەشــەکانی ڕاگەیانــدن 
ڕێکخراوەیــی  و  سیاســی  و  ســەربازی  و 
کۆمەڵــەدا کاریکــردووە و چەندیــن پۆســتی 

جۆراوجــۆری وەرگرتــووە.
ــدا  ــد هاوڕێیەکی ــەڵ چەن ــاڵی 1991 لەگ س
کۆمۆنیســتی  حزبــی  و  جیادەبنــەوە 
کرێکاریــی ئێــران پێکدەهێنــن و مــاوەی 
13 ســاڵ چاالکیــی خۆیــان لــەو حزبــەدا 

درێژەپێــدەدەن.
ســەرهەڵدانی  پــاش  و   2004 ســاڵی 
جیاوازیــی و ناکۆکییــەکان لــە كۆنفڕانســی 
یەكەمــدا، كــە زۆرتریــن كاديــر و ئەندامــی 
کرێکاریــی  حزبــی كۆمۆنیســتی  تێدابــوو 
حیكمەتيســتیان ڕاگەیانــد، لەو ســەردەمەوە 
تا ئێســتا لــە حزبــی حیكمەتیســتا کاردەکات 
و ئەندامــی رابەریــی حزبــی حیكمەتیســتە.
لــە كۆنگــرەی چوارەمــەوە یەكــەم جــار بــە 
ناوونیشــانی ســكرتێری كۆمیتــەی ناوەنــدی 
ســەرۆكی  وەك  دواتریــش  هەڵبژێــراوە، 
پلینۆمەكانــی  لــە  سیاســی  مەكتەبــی 
سیاســیدا  مەكتەبــی  لــە  داهاتــوودا 

هەڵبژێــراوە.



جەعفەر ئەمینزادە
)جەعفەر عەبدوڵاڵ عەلی(

ئەندامى ڕێبەرى 
ڕەوتى سۆسیالیستى 

کۆمەڵە

حیزبەکانى دیموکرات، کۆمەڵەى شۆڕشگێڕ، خۆیان بە 
میراتگرى خەباتى خۆرهەاڵتى کوردستان دەزانن، بەاڵم 

میراتگر نیین

چاوپێکەوتنی: ئاران
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* مانگێکــە پەالمارێکــى شــۆڤێنییانە 
عەفریــن  شــارى  ســەر  دەکرێتــە 
تورکیــاوە،  ســوپاى  الیــەن  لــە 
هــەر  لــە  بــاڵو  ئۆپراســیۆنێکى 
درێــژەى  عەفرینــەوە  الى  چــوار 
هەیــە، گەلەکۆمەیــەک لــە ئارادایــە 
و  ڕووســیا  و  ئێــران  نێــوان  لــە 
تورکیــا، تەنانــەت باســى ســووریا 
ســوپاى  بەشــداریی  و  ســعودیە  و 
دەکرێــت،  ســووریایش  ئــازادى 
لێکدانــەوەى بەڕێــزت چییــە؟ بۆچــى 
ــێ  ــن وەک کۆبان ــت عەفری دەیانەوێ
و موســڵ وێــران بکــەن؟ پێــت وایــە 
کــوێ  بــە  عەفریــن  چارەنووســى 

دەگات؟
بۆیــان  ئەگــەر  ئەمینــزادە:  جەعفــەر 
بکرێــت عەفریــن وەک موســڵ لــێ دەکــەن، 

ئەمــە بەرنامــەى تورکیایــە، تــا نەهێڵێــت 

کــورد لــە خۆرئاوای کوردســتان بــە مافەکانى 

ــۆ  ــی ب ــە مەترس ــەو ب ــە ئ ــگات، ک ــۆى ب خ

ــا  خــۆى و ناوخــۆى خــۆى دەزانێــت، تورکی

پێــی وایــە هێزەکانــى خۆرئــاوا لــە ژێــر 

و  )پەکەکــە(دان  هێزەکانــى  کاریگەریــى 

تورکیــا  وەردەگــرن،  لــەوەوە  دەســتوور 

ئــەوە وەک مەترســییەک بــۆ ســەر خــۆى 

دەبینێــت، بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا تورکیــا 

ــتا  ــا ئێس ــتر و ت ــەوەى پێش ــۆکارى ئ ــە ه ب

دەرەوەیــدا  سیاســەتەکانى  هەمــوو  لــە 

شکســتی خــواردوە بەتایبــەت لــە ســووریادا، 

دەیەوێــت لــە کۆتاییــدا بــە لەشکرکێشــى 

بــۆ نــاو خاکــى ســووریا قەرەبــووی ئــەو 

شکســتانە بکاتــەوە، ئەگــەر ئەمەریــکا و 

ڕووســیا لەگــەڵ ســووریادا ڕێککەوتــن، وەک 

ئێــران، تورکیایــش بێبــەش نەبێــت، کــە 

ــەتانەى  ــەو سیاس ــوە. ئ ــەش ب ــتا بێب ــا ئێس ت

تورکیــا لــە ســەرەتاوە بەرانبــەر بــە ســووریا 

هەیبــوە، هیچیــان دروســت نەبــوون. تورکیا 

کانتۆنەکانــى  لــە عەفریــن و  وایــە  پێــی 

ــى  ــەر خاک ــە س ــرش دەکرێت ــاواوە هێ خۆرئ

تورکیــا، کــە تــا ئێســتا پێچەوانەکــەى ڕاســت 

بــوە، لــە خاکــى خۆرئــاواوە تــا ئێســتا هیــچ 

ــا  ــا، تەنه ــەر تورکی ــە س ــێک نەکراوەت هێرش

تورکیــا بــوە بــە هەمــوو شــێوەیەک تەنانــەت 

ڕێگریــی کــردوە لــەوەى کــە کــورد لــە الیەن 

هێزەکانــی هاوپەیمانــەوە چەکــدار بکرێــن و 

چەکیــان پــێ بدرێــت و لەگــەڵ ئەمەریکایــش 

لــە ســەر ئــەوە ناکۆکییــان هەیــە، پێــم وایــە 

تورکیــا بەرنامەکــەى ئەوەیــە بــە شــێوەیەک 

دیمۆگرافیایــى ناوچەکــە بگۆڕێــت، عەفریــن 

شــوێنێکە کــە بــە ئاســانى لــە داهاتــوودا 

ئەگــەر هــەر لــە دەســتى کــورددا بمێنێتــەوە 

و هەمــوو کانتۆنــەکان بــە یــەک دەگەیەنــن، 

لــە داهاتــوودا ڕێگایــان دەبێت بــەرەو دەریا، 

بــەاڵم ئێســتا تورکیــا لەوانــە دەترســێت، کــە 

لــە  خۆبەڕێوەبــەر  حکوومەتێکــى  ئەگــەر 

باکــووری ســووریا دروســت ببێــت، ئــەو 

کاتــە تورکیــا ئــەوە بــە مەترســیى دەزانێــت 

ــۆ خــۆى. ب

ناوەنــدى  پێکهێنانــى  پرســى   *
ــى  ــى خۆرهەاڵت ــى حیزبەکان هاوبەش
کوردســتان لــە ئارادایــە، ســەرنجتان 
ئــەو  پێکهێنانــى  لەســەر  چییــە 
ناوەنــدە؟ لەکاتێکــدا پێنــج هێــزى 
بــەاڵم  تێیــدا بەشــدارن،  سیاســى 
ئێــوە وەک دوو ســازمان و ڕێکخــراوى 
سیاســى بەشــدار نیــن. ئــەو کێشــە 
ــە ســەر  ــە ل ــن ک ــە چیی و ناکۆکییان
وتــەی  بــە  هــەن؟  ناوەنــدە  ئــەو 
بەڕێــز ئیبراهیــم عەلیــزادە، ئەوانــە 

بۆیــە  ڕاســتن،  کۆمەڵێــک حیزبــى 
گوتیشــى  نەکــردوە،  بەشــدارییان 
درێژکــراوەى  کــە  هێزێــک  بۆچــی 
بەشــداری  خەلقــە  موجاهیدینــى 
بــەاڵم  دانیشــتنانەدا،  لــەو  دەکات 
بەشــداری  )پــژاک(  نــادات  ڕێــگا 
ــە  ــۆ نموون ــەردا ب ــە بەرانب ــکات، ل ب
و  زەحمەتکێشــان  کۆمەڵــەى 
حیزبــى  و  شۆڕشــگێڕ  کۆمەڵــەى 
ئێــران  کوردســتانى  دیموکراتــى 
دەڵێــن، ئــەى )پــژاک( درێژکــراوەى 
ــە  ــۆ ل ــى ت ــە؟ بۆچوون ــە نیی پەکەک
ســەر کــۆی ئــەم باســانە چییــە؟ 

باشــە  پێــم  ئەمینــزادە:  جەعفــەر   
هێزەکانــى خۆرهــەاڵت هەمیشــە هەموویــان 

کۆکبــن، ئەگــەر نەتوانــن هەموویــان لــە 

چەنــد  لــە  ببنــەوە،  کــۆ  بــەرەدا  یــەک 

بەرەیەکیشــدا کــۆ ببنــەوە شــتێکى ئەرێیــە. 

ڕاســتە جیــاوازی هەیــە، مــن پێــم وایــە 

ڕاســتى  بەرەیەکــى  حیزبــە  پێنــج  ئــەو 

خەڵــک  ئێرانــن،  کوردســتانى  کۆمەڵــگای 

ئــەو بڕیــارە دەدات، بــەاڵم  ئــەو الیەنــە لــە 

ســەرەتاوە بــە دوو حیــزب پێکهــات: حیزبــى 

دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران و کۆمەڵــەى 

کوردســتانى  زەحمەتکێشــانى  شۆڕشــگێڕى 

ئێــران، کــە دوو بــەرەى ڕاســتى کۆمەڵــگای 

ــان  ــى تری ــارە حیزب ــن، دی ــتانى ئێران کوردس

بــۆ زیادکــردوون، کــە بــە جۆرێــک جیــاوازن 

ــە  ــە، بابەتەک ــژاک( نیی ــە )پ ــەوان. بابەتەک ل

ئەوەیــە ئــەوان پێیــان بــاش نییــە هێــزى 

ــەپ  ــی چ ــە مۆرک ــووک ب ــان بچ ــەورە، ی گ

ــەدا  ــەو بەرەی ــاو ئ ــە ن و سۆسیالیســتییەوە ل

زۆر بــن، ئــەوان بەرەیەکــى ڕاســتن پێــم 

کوردســتانى  لــە  چەپیــش  نییــە،  خــراپ 

ئێرانــدا پێویســتى بــە بەرەیەکــە کــە حیزبــى 
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ئازادیخــوازى تێــدا بێت، حیزبــى دیموکراتیى 

واقیعــى تێــدا بێــت، حیزبێــک بێــت بڕوایــان 

ــان  ــک بڕوای ــت، حیزبێ ــزم هەبێ ــە پرۆالری ب

بــەوە بێــت خەڵک نەســڕنەوە، ئــەم حیزبانە 

هەبــن باشــە. بابەتەکــە لێرەدا )پــژاک( نییە، 

بۆیــە نەیانتوانیــوە کۆمەڵــەى ڕێکخــراوى 

ئێــران  کۆمۆنیســتى  حیزبــى  کوردســتانى 

ــە  ــاوە ل ــى بەرچ ــە هێزێک ــڕنەوە، چونک بس

کۆمەڵــگای کوردســتاندا، بــە بۆچوونــى مــن 

هیــچ هێزێکــى چــەپ بــە ئەنــدازەى ئــەوان 

بەرچــاو نییــن لــە کۆمەڵگای کوردســتاندا، لە 

کۆنــدا یــەک کۆمەڵــە هەبــوو، دیــارە کۆمەڵە 

الیەنگــرى خەڵکــى کرێــکار و زەحمەتکێــش 

بــوە، الیەنگــرى یەکســانیی ژن و پیــاو بــوە، 

دوو بنەمــاى گرینــگ کــە هەرگیــز کۆمەڵــە 

تــا  ســەرەتاوە  لــە  هەڵنەگــرت  دەســتی 

ــت،  ــێ هەڵگرێ ئێســتا، نایشــبێت دەســتى ل

کاتێــک کۆمەڵــگا چینایەتییــە، بابەتەکــە ئەوە 

نییــە هەندێــک کــەس جۆرێــک لــە دروشــم 

ئــەوە  لــە کوردســتان  بیانەوێــت  دەڵێــن 

پیــادە بکــەن، کوردســتانیش وەک دونیــا 

چینایەتییــە، هەمــوو چینێکــی تێدایــە چینــى 

ــى  ــتا و چین ــش، مامۆس ــکار، زەحمەتکێ کرێ

بۆرژوازیــى تێدایــە، بــە بۆچوونــى مــن لــەو 

بەرەیــەى دروســت بــوو، چەپــى تێــدا نییــە. 

هەموویــان ڕاســتن و هێــزى ئیسامیشــى 

ــە کوردســتاندا  ــەکان ل ــوەى حیزب ــە، نی تێدای

لــە جێگــەى ئــەوەى پەرتــەوازە بــن کــۆ 

ــۆ  ــە ک ــردوە ک ــیان ک ــى باش ــەوە، کارێک ببن

بوونەتــەوە، مــن گلەیــی لەوان نــاکام چونکە 

منیــش خــۆم بــە خاوەنــى بابەتەکــە دەزانــم، 

ــۆ  ــە ب ــرە کوێخای ــێک لێ ــە کەس ــم وا نیی پێ

کوردســتان، ئــەوان دەیانەوێــت شــتى خۆیان 

ــڕۆژەى  ــتاندا، پ ــە کوردس ــەوە ل ــە پێش بەرن

ــە  ــە پرۆژەیــەک نییــە، کــە ل ئــەم )5( حیزب

خزمەتــى خەڵکــى کرێــکار و زەحمەتکێشــدا 

بێــت، لــە حزمــەت شــتێکى نادیاردایــە کــە 

ــن. خۆیشــیان نازان

لەگــەڵ  ئامادەنییــن  ئێــوە   *
هێــزى وەک یەکێتیــى دیموکراتــى 
ناوەندێــک  ئێــران،  کوردســتانى 
سۆسیالیســت  ڕەوتــى  پێکبهێنــن، 
پارتــى  و  دیموکــرات  یەکێتیــى  و 
و  ســەربەخۆیى  پارتــى  ئــازادى، 
ــى  ــەڵ حیزب ــر، لەگ ــەى ت ــەو هێزان ئ
نیــاز  بــە  )پــژاک(،  و  کۆمۆنیســت 
نییــن ناوەندێکــى لــەو شــێوە پێــک 

بهێنــن؟ 
جەعفــەر ئەمینــزادە: پێم باشــە تــەواوى 
ــن  ــن، م ــدار ب ــەاڵت بەش ــى خۆره هێزەکان

لــە ئایدیۆلۆژییــەوە بــۆی ناچــم، بــۆ نموونــە 

ــەاڵم  ــە، ب ــى نەتەوەییی ــەس حیزبێک ــان ک ف

ئێســتا حیزبێکــى دیموکراتــە، ئەمــە کێشــەى 

بارودۆخــى  لەگــەڵ  بــەاڵم  نییــە،  ئێمــە 

ــە هاوبەشــین،  کوردســتان زۆر شــتمان هەی

و  ڕاســت  بــە  حیزبــەکان  هەمــوو  بــە 

ــەیەک  ــران کێش ــە ئێ ــەر ل ــەوە، ئەگ چەپیش

دروســت بــوو، بارودۆخەکــە بــەو شــێوەیەى 

کــورد  خەڵکــى  چونکــە  نەیــەت،  لــێ 

ــە هــەر شــوێنێک  ــن، ل بەداخــەوە چەکداری

ــە  ــێوە بەرخوردان ــەم ش ــت، ئ ــەک هەبێ چ

شــت دروســت دەکات، لەکاتێکــدا ئێســتا 

هیــچ نەبــوە نیشــان دەکێشــن بــۆ فــان 

حیــزب و فــان حیــزب، مــن کێشــەى ئەوەم 

ــە  ــان چەپ ــە ی ــە کــە کەســەکە نەتەوەییی نیی

یــان سۆسیالیســتە، ئێمــە ئەگــەر بمانەوێــت 

پێــش ئــەوەى بڕۆینــەوە بــۆ ئێــران، لــە ســەر 

پاتفۆڕمێکــى هاوبــەش رێک بکەوین، ئەگەر 

بابەتەکە )پژاک( نییە، 
بابەتەکە ئەوەیە ئەوان پێیان 
باش نییە هێزى گەورە، یان 
بچووک بە مۆرکی چەپ و 
سۆسیالیستییەوە لە ناو ئەو 
بەرەیەدا زۆر بن

“
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ئێــران  کوردســتانى  خۆرهەاڵتــى  حیزبــى 

ــت، تووشــى کێشــە  ــک شــتمان نەبێ هەندێ

دەبیــن، بــۆ نموونــە فــان حیــزب دەڵێــت: 

ــن  ــت م ــت وا نەبێ ــت، پێ ــژاک( نەبێ ــا )پ ب

کاتێــک باســى )پــژاک( دەکــەم %100 لەگەڵ 

سیاســەتیاندا بــم، بابەتەکــە ئەوەیــە )پــژاک(

یــش هەیــە، ئیتــر لەگــەڵ )پەکەکە(دایــە یــان 

ــەر  ــە ه ــە )پەکەکە(ی ــەر ب س

شتێک 

لەگــەڵ  شــەڕى  دەکەیــت؟  چــی  بێــت، 

دەکەیــت؟ ئەمــە ئەگــەری هەیــە لــە الیــەن 

لەالیــەن  هــەم  شۆڕشــگێڕانەوە،  هــەم 

خەڵکــى کــوردەوە، تەنهــا کەســێک ناتوانێت 

ــەوە  ــە ئ ــت، بابەتەک حاکمــى کوردســتان بێ

نییــە هــەر شــتێک کــۆن بێــت بــاش بێــت، 

بیروبۆچوونــى تــازە باشــە، ئەگــەر حیزبێــک 

ــە کــە  ــە تــەواوى ئــەو حیزبان پێــک بێــت ل

هــەر یەکەیــان خەباتــى درێژخایەنــى هەیــە، 

ژیانــى  بەرنامەیەکــى  نەتوانێــت  بــەاڵم 

خۆشــگوزەرانى بــۆ خەڵــک دابین بــکات ئەو 

کاتــە خەڵــک پاڵــی پێــوە دەنێــت، بابەتەکــە 

ئــەوە نییــە کــێ کــۆن بــوە لــە کوردســتانى 

ئێرانــدا. بــۆ نموونە، ئــەو بەرخۆدانەى لە 

عەفریــن دەیبینــم وەک دەورێکــى تــر وایە 

لــە پێشــمەرگایەتى، دەبێــت ئێمەیــش 

فێــری بیــن، ئەوانــەى ڕابــەرى ئــەم 

حیزبانــەن، هەموویــان خۆیــان 

ــى  ــە میراتگــرى خەبات ب

تــى  اڵ هە ر خۆ

ن  ســتا د ر کو

دەزانــن، بــەاڵم میراتگــر نییــن، حیزبــى 

ــە  ــەن ک ــر ئەوان ــگاى میراتگ ــتى کۆمەڵ ڕاس

ژیانیــان بەخــت کــردوە، هــەر کەســێک 

ــران، الیەنگــرى خەڵکــى  ــە کوردســتانى ئێ ل

زەحمەتکێــش و هــەژارى کوردســتان بێــت، 

ــەڵ  ــورد لەگ ــەرمایەدارى ک ــە س ــم وا نیی پێ

ــەوەى  ــە، ئ ــى هەی ــەژار جیاوازی ــى ه خەڵک

ــە  ــە دەیکــەن خۆڵکردن ــەى ئێم ــەم ڕابەران ئ

کوردســتانى  نابێــت  خەڵکــەوە،  چــاوى 

باشــوور بکــەن بــە نموونــە بــۆ خۆیــان، 

بــە بۆچوونــى مــن زەرەر دەکــەن، چونکــە 

کــوردى ئێــران جیاوازیــى هەیــە لەگــەڵ 

ــوور. ــوردى باش ک

ڕاســتەکان  هێــزە  گوتــت   *
زۆر  چەپــى  هێــزى  نایانەوێــت 
بــۆ  هەبێــت،  ناوەنــدەدا  لــەم 
سۆسیالیســت،  ڕەوتــى  نموونــە 
حیزبــى  کوردســتانى  ســازمانى 
کۆمۆنیســتى، دانــت بــەوە دانــا کــە 
ــدازەى  ــە ئەن ــە ب ــک نیی ــچ هێزێ هی
ــە  ــت ل ــى کۆمۆنیس ــەى حیزب کۆمەڵ
ئێــران و کوردســتاندا چــاالک بــن، 
نوێنەرایەتیــى بزوتنــەوەى ڕادیــکاڵ، 
کرێــکاران، زەحمەتکێشــان و ژنــان 
بکــەن، پێــت وایــە ئــەوان هێــزى 
بنەڕەتیــی نــاو کوردســتانى ئێرانــن، 
هەســت ناکەیــت ئــەم دانپێدانانــەت 
تازەیــە؟ یــان دەرەئەنجامــى ئــەو 
ــەڵ  ــش لەگ ــە ئێوەی ــڕینەوەیە ک س
ســڕاونەتەوە  کۆمۆنیســت  حیزبــى 

ناوەنــدەدا؟  لــەو 
دەڵێــم  مــن  ئەمینــزادە:  جەعفــەر 
هێزێکــى چــەپ کــە لــە کوردســتانى ئێرانــدا 

لــە بەرچــاو بێــت، نفــوزى کۆمەاڵیەتیــى 



207 ژمارە )27-26( نیسان  2018

هەبێــت، کۆمەڵەیــە، ڕێکخراوى کوردســتانى 

ــگێڕ  ــەى شۆڕش ــتە، کۆمەڵ ــى کۆمۆنیس حیزب

و کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــان، هێــزى چــەپ 

وا  مــن  نییــن،  مەتــرەح  و  کرێــکارى  و 

ناڵێــم خەڵــک وا بڕیــار دەدات، کــە هێــزى 

چــەپ کۆمەڵــەى ڕێکخــراوى کوردســتانى 

ــدا  ــە ئێران ــەوەى ل ــت، ئ ــى کۆمۆنیس حیزب

نفوزیــان چەنــدە ئــەوە شــتێکى تــرە، بــەاڵم 

ــوون و  ــاالک ب ــى چ ــتاندا هێزێک ــە کوردس ل

هێزێــک بــوون بــە بنەماکانــى کۆمەڵــەوە 

پەیوەســت بــوون، بابەتەکــە دانپێــدان نییــە، 

بابەتەکــە واقعییــە، بــۆ نموونە کاتێک باســى 

ــم  ــم بڵێ ــەم، ناتوان ــرات دەک ــى دیموک حیزب

نفــوزى کۆمەاڵیەتــى  حیزبــى دیموکــرات 

نییــە، بــە پێچەوانــەوە هەیەتــى، بــەاڵم 

هێزێکــى ڕاســتە لــە الى مــن، بــەاڵم ئەویــش 

ــە. ــزى خــۆى هەی هێ

* کــە پێناســەى حیزبى کۆمۆنیســتى 
شــێوەیە  بــەو  کۆمەڵــە  و  ئێــران 
دەکەیــت، بۆچــى جیابوونــەوە لــە 

حیزبــى کۆمۆنیســت؟ 
جیاوازیمــان  ئەمینــزادە:  جەعفــەر 
کــە  ئــەوەى  ســەر  لــە  ئێمــە  هەبــوو، 

ناتوانیــن حیزبێــک بیــن لــە سەرانســەرى 

ئێرانــدا، یەکێــک لــە کێشــە ســەرەکییەکەمان 

ئــەوە بــوو، ئــەوە جیابوونــەوە نەبــوو ئێمــە 

کردبێتمــان، ئــەوان پاڵیــان بــە ئێمــەوە نــا.

* قســەکانت وا دیــارە ئێــوە هەوڵــى 
نزیکبوونــەوە، یــان یەکگرتنەوەتــان 
هەیــە لەگــەڵ حیزبــى کۆمۆنیســتى 

ئێــران؟
جەعفــەر ئەمینــزادە: مــن باســی ئــەوە 
ناکــەم، بــەاڵم هــەر هێزێــک لــە کوردســتانى 

و  کرێــکار  خەڵکــى  بــۆ  کاری  ئێرانــدا، 

زەحمەتکێــش هەبێــت، پڕۆژەیەکــى هەبێــت 

ــە  ــەو کات ــک، ئ ــە خەڵ ــتێت ب ــت ببەس پش

بــە نزیکــى ئــەو الیەنــە  ئێمــە خۆمــان 

دەزانیــن، بابەتەکــە ئــەوە نییــە کــە ئێمــە لە 

فــان حیزبــەوە نزیکیــن، بــۆ مــن جیاوازیــى 

نییــە، ئەگــەر لــە ڕابــردوودا نــەم ناســیبێت 

ئێمــە  بیربکاتــەوە  ئێمــە  وەک  ئێســتا  و 

ــن. ــى دەکەی نزیکایەتی

ڕابــردوودا  ڕۆژى  چەنــد  لــە   *
)کەنەکــە(  ڕاوێــژکارى  کۆنگــرەی 
نوێنــەرى  بەســترا،  ســلێمانى  لــە 
کوردســتانى  دیموکراتــى  حیزبــى 
نوێنــەرى  بەرانبــەردا  لــە  ئێــران 
و  ئێــران  کۆمۆنیســتى  حیزبــى 
ڕێکخــراوى کوردســتان قســەی کــرد، 
قســەکانیاندا  لــە  دووکیــان  هــەر 
دوو بۆچوونــى تــەواو جیــاواز بــە 
کاتــدا  هەمــان  لــە  دەکــرا،  دی 
قســەکانیاندا  لــە  زۆر  پارادۆکســى 
نوێنــەرى  نموونــە  بــۆ  هەبــوو، 
کوردســتانى  دیموکراتــى  حیزبــى 
ئێــران گوتــى دەبێــت ئێمــە هەمــوو 
بناســین،  بەڕەســمى  هێــزەکان 
حیزبــى  خۆیــان  ئــەوان  بــەاڵم 
ــان  ــتانى هاوڕێی ــى کوردس دیموکرات
دەڵێــن  ناناســێنن  ڕەســمى  بــە 
ســازمانى  پێشــوو،  هاوڕێیانــى 
حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران، دەڵێــن 
دەبێــت ئێمــە هەموو چیــن و توێژ و 
ئایدیــا جیاوازەکانمــان قبــووڵ بێــت، 
سۆسیالیســتى،  بزووتنــەوەى  وەک 
بــەاڵم لەگــەڵ ســازمانى خەباتــدا 
هێزێکــى  دەڵێــت  دانانیشــن، 
ــە  ــە ل ــەم جیاوازییان ــە، ئ مەزهەبیی

 بۆیە نەیانتوانیوە کۆمەڵەى 
ڕێکخراوى کوردستانى 
حیزبى کۆمۆنیستى ئێران 
بسڕنەوە، چونکە هێزێکى 
بەرچاوە لە کۆمەڵگای 
کوردستاندا، بە بۆچوونى 
من هیچ هێزێکى چەپ 
بە ئەندازەى ئەوان بەرچاو 
نیین لە کۆمەڵگای 
کوردستاندا

“
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پرۆفایل:
جەعفەر ئەمینزادە  هەبــوە،  تریشــدا  هێزەکانــى  نــاو 

بــۆ نموونــە پارتــى و ئەنەکەســە، 
کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ ئامــادە نەبــوە، 
ــوو  ــەو هەم ــی ب ــرەی نەتەوەی کۆنگ
جیاوازییــە دەتوانێــت چ ئەنجامێکــى 

؟  لــێ بکەوێتــەوە 
 جەعفــەر ئەمینــزادە: پێــم وا نییــە 

داهاتــوودا  لــە  نەتەوەیــى  کۆنگرەیــى 

بتوانێــت لــەوەى کــە ئێســتا هاتوەتــە پێــش، 

زیاتــر پێشــتر بکەوێــت، کێشــەکە هــەر ئــەو 

جــۆرە ســیکتاریزمەیە کــە لــە نــاو حیزبەکاندا 

هەیــە، مــن ڕەخنــەى تایبەتــم لــە حیزبێکــى 

تایبــەت نییــە، بــەاڵم لــە تەواوى کوردســتاندا 

بەتایبــەت لــە کوردســتانى باکوور و باشــوور، 

کۆنگــرەی  کــە  پێشــوودا  لــە  بەتایبــەت 

ــەکە  ــر، کێش ــە هەولێ ــترا ل ــى بەس نەتەوەی

ــە  ــەرۆکایەتیى کۆنگرەک ــێ س ــوو ک ــەوە ب ئ

بــکات، لــە نێــوان پارتــى و )پەکەکــە(دا، 

بەداخــەوە بــۆ میللەتــى کــورد هەمیشــە 

ئــەم جــۆرە لــە ناکۆکییــە زەرەر بــوە، مــن 

کاتێــک هەندێــک قســە دەکــەم، خەڵــک 

ــە  ــبینم ب ــن و ڕەش ــن بەدبی ــە م ــان وای پێی

جێگایەکــدا  لــە  کــوردم،  منیــش  کــورد، 

حیزبێــک لــە دەورەیەکــدا ســازش بــکات 

بــۆ ئــەو حیزبــە، حیزبــى دیموکــرات ڕاســت 

کــەس  دە  پێشــووى  هاوڕێیانــى  نــاکات، 

دەبــن جیــا بوونەتــەوە، حیزبــن و لۆگۆیــان 

هەیــە و ســێ ســکرتێریان هەیــە، سیســتمى 

ــەکان. ــوو حیزب ــە هەم ــەاڵت وای خۆره

* ئایــا ڕاســتە )کەنەکــە( هەژمــوون 
بــە  )پەکەکــە(ى  هەیمەنــەى  و 
ســەرەوەیە و ئەوەیــش وەک ڕەخنــە 

دەبینرێــت؟
پێــم  منیــش  ئەمینــزادە:  جەعفــەر 
وایــە )کەنەکــە( هەژمــوون و هەیمەنــەى 

)پەکەکــە(ى بــە ســەرەوەیە، ئەگــەر پەکەکــە 

بانگهێشــتیان کردبیــن چوویــن، مانــاى ئــەوە 

نییــە مــن بــە هەمــوو شــتێک ڕازیــم، دەچــم 

ــەم. ــەوێ قســەى خــۆم دەک ل

ــە(  ــى )پەکەک ــوار ڕەشــید، گوت * ڕێب
هەژموونــى هەیــە، یەکێتــى و پارتــى 
و کۆمەڵــە بــۆ نایــەن هەژموونــى 
نموونــە  بــۆ  هەبێــت،  خۆیــان 
ــل،  ــل و ئۆتۆمبی ــرە ئوتێ ــت: لێ دەڵێ
ــت  ــان دەوێ ــا نانخواردنم ــە ئەوروپ ل
)پەکەکــە( دەڵێــت فەرمــوو، یەکێتــى 
دیموکــرات  حیزبــى  و  پارتــى  و 
بۆچــى  نایکــەن،  کۆمەڵــە  و 
هەژموونیــان نەبێــت؟ پێــت وایــە 

ئــەوە دروســتە؟ 
ــە  ــزادە: کێشــەکە ئەوەی جەعفــەر ئەمین
)پەکەکــە( لــە هەمــوو بابەتێکــدا جــۆرە 

بەرنامەیەکــى هەیــە بــۆ خــۆى، بــەاڵم پارتى 

و حیزبەکانــى تــر ئــەو بەرنامەیایــەن نییــە، 

نــە حیزبەکانــى کوردســتانى ئێــران لەگــەڵ. 

بــەاڵم )پەکەکــە( بەرنامەیەکــى دروســتى 

ــدان  ــە مەی ــە هاتیت ــدان ک ــە مەی ــە، بێن هەی

ــت. ــە یەکســان دەبێ ــەو کات ئ

جەعفەر ئەمینزادە

-  جەعفــەر عەبدوڵــا عەلــى، ناســراو بــە جەعفــەر 

ئەمینــزادە.

-  لە ساڵى1954 لە سەقز لە دایکبووە. 

کۆمەڵــەى  ســەرەتاییەکانى  بەرپرســە  لــە  یەکێکــە   -  

)کۆمەڵــە(.  زەحمەتکێشــان  شۆڕشــگێڕى 

- ئەندامى سەرکردایەتیى ڕەوتى سۆسیالیستى کۆمەڵەیە.

- ئاستى خوێندن: بەکالۆریۆس.

- ئەندامــى کۆمیتــەى ناوەنــدى ڕێکخــراوى کۆمەڵــەى ئێران 

بووە.

- فەرماندەی هێزی پێشڕەو بووه

- فەرماندەی گوردانی 31ی بۆکان بووه

- ئەندامی کۆمیتەشارستانی بۆکان بووه

- فەرماندەی نیزامیی بۆکان بووه

- ئەندامی کۆمیتەی دەرەوەی واڵت بووه

ــە  ــتیی کۆمەڵ ــی گش ــدەی نیزامی ــە فەرمان ــو کۆمەڵ - لەنێ

ــووه ب

- مەسئولی دەبیرخانەی کۆمەڵ بووه

-  بەرپرسی ئاموزشگای کۆمەڵە بووه

- ئەندامی کۆمیتەی مەرکەزی حیزبی کۆمۆنیست بووه

ــە و بەرپرســی ئاموزشــگای  ــی کۆمەڵ ــدەی نیزامی - فەرمان

ــەزی  ــەی مەرک ــی کۆمیت ــە و ئەندام پێشــمەرگایەتی کۆمەڵ

ــه.  کۆمەڵەی



عوسمان جەعفەرى
سکرتێرى یەکێتیى 

دیموکراتى 
کوردستانى ئێران 

داگیــرکاری عەفریــن، داگیرکارییــە بۆ ســەر هەمــوو بەها 
نەتەوەیییەکانــى کــورد لە هــەر چوار پارچەى کوردســتان

چاوپێکەوتنی: م.ئازاد
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و  پەالمــار  فاکتەرەکانــى   *
ســەر  بــۆ  تورکیــا  ئۆپراســیۆنى 
عەفریــن چییــە؟ تەنهــا بریتییــە لــە 
کانتۆنێــک  عەفریــن،  پەالماردانــى 
ــە الیــەن )پەیــەدە(وە بەڕێــوە  کــە ل
)کەجەکــە(  وەک  یــان  دەبرێــت؟ 
گەیانــدوە،  ڕایــان  )پەکەکــە(  و 
هەمــوو  ســەر  بــۆ  هێرشــە  ئــەو 
کاتەیشــدا  لــەم  کــوردە؟  گەلــى 
نایەکگرتوویــى هێزە سیاســییەکانى 
کوردســتان دەبینیــن لــە ســەر ئــەم 
ــە  ــێکن ل ــان بەش ــە! هەندێکی بابەت
ڕۆژى  چەنــد  لــە  پیالنگێڕییەکــە، 
وتەبێــژى  ڕۆژ،  ڕۆژهــات  ڕابــردوودا 
گــەل  پاراســتنى  یەکینەکانــى 
)ئەنەکەســە(  دەڵێــت.  )یەپەگــە( 
پیالنگێڕییــەدا،  لــەو  بەشــدارە 
ــە  ــەر ئەم ــە س ــزت ل ــەرنجى بەڕێ س

چییــە؟ 
ڕاســتییەکەی  جەعفــەرى:  عوســمان 
هێــرش بــۆ ســەر کانتۆنــى عەفریــن، تەنهــا 

هێــرش بــۆ ســەر ناوچەیەکــى دیاریکــراو 

کانتۆنــى  دەگوترێــت  وەک  کــە  نییــە 

ــە  ــەو پیانگێڕیی ــژەى ئ ــە درێ ــن، ئەم عەفری

ناوچەیییەیــە، کــە لــە کەرکووکــەوە دەســتی 

ــدا  ــە عەفرین ــڕۆ خــۆى ل ــردوە و ئەم ــێ ک پ

دەبینێتــەوە. ئــەم پیانگێڕییــە لــە الیــەن 

هــەر چــوار واڵتــى ئێــران، تورکیــا، ســووریا 

لــە  وەک  دەڕوات،  بەڕێــوە  عێــراق  و 

کەرکــووک بینیمــان، هەموومــان دەزانیــن 

ــرا،  ــە ک ــێوە گەورەی ــەو ش ــى ل پیانگێڕییەک

کــە دەرفەتــى ئــەوەى نەهێشــتەوە بــۆ گەلى 

کــورد بتوانێــت بەرگــرى لەو دەســتکەوتانەى 

پیــرۆزى  خاکــى  %51ى  بــکات،  خــۆى 

ــەو  ــە دەســت دا، ئ هەرێمــی کوردســتانى ل

کاتــە گوتــرا باشــە تورکیــا چــى دەســت 

کــەوت لــە هاوکاریکردنــى ئێــران و دەوڵەتى 

ناوەندیــى عێــراق؟ تورکیــا بەرژەوەندییەکــى 

قــوڵ  زۆر  پێوەندییەکــى  هەبــوو،  زۆرى 

و بەرفراوانــى لەگــەڵ پارتــى دیموکراتــى 

ــە  ــتی لەوان ــەاڵم پش ــوو، ب ــتان هەب کوردس

ــراق  ــى عێ ــى ناوەندی ــەڵ دەوڵەت ــرد، لەگ ک

کۆنتڕۆڵکردنــەوەى  بــۆ  بــوو  هاودەنــگ 

تــری دەرەوەى  ناوچەکانــى  کەرکــووک و 

هەرێــم، پرســیارى زۆر هەبــوو ئایــا تورکیــا 

ــران  ــدا ئێ ــە کاتێک ــەوت؟ ل ــت ک ــى دەس چ

ــوو،  ــراق هەب ــە ســەر عێ ــی زۆر ل هەژموون

ســنوورى  هەتــا  و  موســڵ  و  کەرکــووک 

ــر هەژموونــى  ــە ژێ ســووریا هەمــووى کەوت

سیاســیى کۆمــارى ئیســامى، ئایــا تورکیــا 

لێــرەدا چــى دەســت کــەوت؟ ئــەو کاتــە 

کــرد،  ئەوەمــان  گفتوگــۆى  زۆر  ئێمــە 

تورکیایــان هێشــتوەتەوە  بەشــى  گوتمــان 

بــۆ خۆرئــاوای کوردســتان، ئــەوە بــوو 20ى 

ــوو  ــى زۆر ب ــە ماوەیەک ــوو، ک ــى پێش مانگ

ئامــادەکارى و پڕوپاگەنــدەى بــۆ دەکات، ئەو 

هێرشــەی کــردە ســەر عەفریــن، کەرکــووک 

بــۆ  ســتراتیژیین  ناوچەیەکــى  عەفریــن  و 

دوو  لــە  ئەمانــە  کوردســتان،  داهاتــووى 

شــوێنەوە هێرشــیان کــردە ســەر کوردســتان، 

دوو  لــەم  کــورد  ئاینــدەى  دەزانــن  کــە 

ــى  ــۆى گەورەبوونێک ــە ه ــەوە دەبێت ناوچەی

جییۆپۆلۆتیکــى، ســتراتیژى، ئابــوورى و... 

هتــد. بەداخــەوە لــە ژێــر بێدەنگیــى واڵتانی 

ــورد  ــى ک ــێ هاوپەیمان ــا دوێن ــە ت ــز ک زلهێ

ــە نوێنەرایەتیــى  بــوون، دەیانگــوت کــورد ب

جیهــان لەگــەڵ تیــرۆردا شــەڕ دەکات، بــەاڵم 

ئەمــڕۆ دەبینیــن هێــزە کۆنەپەرســتەکانى 

ناوچەکــە لەگــەڵ تیرۆردا بە چاوپۆشــیکردنى 

ئــەو هێــزە نێونەتەوەیییانــە، شــەڕى گەلــى 

کــورد دەکــەن، لەڕاســتیدا هێــرش بــۆ ســەر 

ــا  ــوو بەه ــەر هەم ــۆ س ــە ب ــن هێرش عەفری

چــوار  هــەر  لــە  کــورد  نەتەوەیییەکانــى 

ــا  ــن تەنهاوتەنه ــتان، ناتوانی ــەى کوردس پارچ

عەفرینــدا  ناوچــەى  چوارچێــوەى  لــە 

بهێڵرێتــەوە، بەڵــێ ڕاســتە هێــزى ناوچەیــی 

تورکیــا،  ئێــران،  وەک  بەشــدارن  تێیــدا 

هەماهەنگیــى  بــە  عێــراق،  و  ســووریا 

ــعوودیە و  ــى وەک س ــرى عەرەب ــى ت واڵتان

ــان  ــاى ڕاگەیاندنەکانی ــەر تەماش ــەر. ئەگ قەت

ــەر،  ــى قەت ــەت ڕاگەیاندنەکان ــن بەتایب بکەی

زۆر بــە حەماســەوە باســى ئۆپراســیۆن و 

ســەرکەوتنەکانى ئەرتەشــى تورکیــا و ســوپاى 

بــە نــاو ئــازادى ســووریا دەکەن، هیــچ دوور 

نییــە ئــەو هێزانــەى دژى خۆبەڕێوەبەڕایەتیى 

ــاواى کوردســتانن و لەگــەڵ )پەکەکــە(  خۆرئ

ــن. ــدار ب ــدا بەش ــش تێی ــن، ئەوانی ناکۆک

ناوەنــدەدا  لــەو  بێگومــان   *
ــت  ــى ڕاس ــوە وەک هێزێک ــە ئێ ڕەنگ
هێزێکــى  وەک  یــان  بناســێنرێن، 
بۆچــى  ئێــوە  بــەاڵم  نەتەوەیــى، 
شــوێنى  ئەگــەر  نەکــراون،  بانــگ 
ڕاســتەکان  هێــزە  کۆبوونــەوەى 
هێزێکــى  ئێوەیــش  بێــت، 
چییــە  ســەرنجت  نەتەوەییــن، 
ناوەنــدى  پێکهێنانــى  ســەر  لــە 
ــى  ــە ئەندامان ــک ل ــەش؟ یەکێ هاوب
حیزبــى  ناوەنــدى  کۆمیتــەى 
کۆمۆنیســتى ئێــران دەڵێــت: ئــەم 
کۆبوونەوەیــە ناهۆمۆجینــە ســەیرە، 
چونکــە هەندێکیــان خۆشــیان لــە 
یەکتــر نایــەت، حــەز بــە دەموچــاوى 
خێــرە  بــەاڵم  ناکــەن،  یەکتــر 
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هاوبەشــیان  هاوپەیمانییەتێکــى 
بەرانبەریشــدا  لــە  هێنــاوە؟  پێــک 
دەڵێــن، حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێران، 
کــە پڕوپاگەنــدەى ئــازادى بــێ مــەرج 
ــەاڵم بۆچــى کــە هێزێکــى  دەکات، ب
ئیســالمى لــە نــاو ناوەندەکەدایــە 
بۆچــى  دەکات؟یــان  بایکۆتــى 
ــە  ــی کۆمیتەک ــە ئەندامان ــک ل یەکێ
بــە بیانوویــى بوونــى لەچــک ئــەوان 
بەشــدارى ناکــەن، پێــت وا نییــە ئەم 
ناوەنــدە بــەم بارودۆخەیــەوە کــە 
ئێســتا هەیەتــى ناتوانێــت بگاتــە 
ــگ  ــان بان ــى ئێوەی ــک. بۆچ ئەنجامێ
چییــە؟ ئێــوە  نەکــردوە ســەرنجى 
ڕاســتیدا  لــە  جەعفــەرى:  عوســمان 
هێزەکانــى  خۆشــە،  پێمــان  هەموومــان 

خۆرهەاڵتــى کوردســتان بتوانــن کــۆ ببنــەوە 

لــە دەورى مێزێــک و پاتفۆڕمێکیــان یــان 

ــە  ــا بگات ــت، هەت ــان هەبێ هاوپەیمانییەتێکی

بەرەیــەک، بــەاڵم ئــەوەى کــە بــە نــاوى 

ناوەنــدى هاوکاریــى حیزبەکانــى خۆرهەاڵتى 

کوردســتان ڕاگەیەنــراوە، لــە ڕاســتیدا هێشــتا 

زوە بتوانیــن بڕیــاری لــە ســەر بدەیــن، 

ڕاگەیاندنــى  ئاســتى  لــە  چونکــە هێشــتا 

ڕایــان  خۆیــان  وەک  ناوەنــدەن،  ئــەو 

گەیانــدوە، دەیانەوێــت بزانــن چــی بکــەن و 

ــێوەیەک  ــە چ ش ــت؟ ب ــی بێ ــان چ بەرنامەی

ڕووداوەکانــدا  لەگــەڵ  هەڵســوکەوت 

بکــەن، لــە خۆرهەاڵتــى کوردســتان بتوانــن 

چــۆن هەڵســوکەوت بکــەن لەگــەڵ ئــەو 

ــدى  ــەم ناوەن ــە دەرەوەى ئ ــر ل ــەى ت الیەنان

ــۆ  ــە ب ــەوە، هێشــتا ئەمان ــە ماونەت هاوکاریی

ماونەتــەوە،  داهاتوویــان  کۆبوونەوەکانــى 

ــان  ــەک لەمــەو پێــش لەگــەڵ الیەنێکی ماوەی

دانیشــتین، بابەتەکەمــان بــاس کــرد، کــە 

بــۆ دەبێــت الیەنەکانــى تــرى نــاو گۆڕەپانــى 

سیاســیى خۆرهەاڵتــى کوردســتان بانگهێشــت 

نەکرێــن، بۆچــى تەنهــا لــە نێــوان ئــەم پێنــج 

الیەنــە قەتیــس ماوەتــەوە؟ وەاڵمیــان ئــەوە 

بــوە، ئــەم ناوەنــدە وەک ســێ ڕەوتــى 

کۆنــى کوردســتان: کۆمەڵــە و دیموکــرات و 

خەبــات، لــە بنەڕەتــدا ســیانن هــەر چەنــدە 

جیابوونــەوە هەیــە لــە حیزبــى دیموکراتــدا، 

لــە کۆمەڵــە، کۆمەڵــەى تــر دروســت بــوە، 

ــن،  ــەر یەک ــە ه ــدا ئەمان ــە بنەڕەت ــەاڵم ل ب

خەباتیــش لــە ســەرەتاى شۆڕشــى ئیســامیى 

ــەم  ــتاندا ئ ــە کوردس ــوە. ل ــاز ب ــەوە س ئێران

ســێ ڕەوتــە هەبــوە، بــە وتــەى خۆیــان 

گوتوویانــە بــا ئــەم ســێ ڕەوتــە کــە ئێســتا 

ــە  ــەوە، ب ــان دەبینن ــدا خۆی ــج حیزب ــە پێن ل

ــەر  ــوت ئەگ ــانمان گ ــەى زەحمەتکێش کۆمەڵ

کــە  بکەنــەوە  بیــر  بــەو شــێوەیە  ئێــوە 

کوردســتان تەنهــا ئــەم ســێ ڕەوتەیــە و 

خــۆى لــە پێنــج حیزبــدا دەبینێتــەوە، لەگــەڵ 

ئەحمــەدى خاتەمــى هیچ جیاوازیتــان نابێت، 

نادیموکراتیــن، ئــەو ســێ ڕەوتــە خەباتێکــى 

چــل ســاڵەیان هەیــە، لــە ســەرەتاى شۆڕشــى 

دروســت  ئێرانــەوە  ئیســامیى  کۆمــارى 

بــوون، تەنانــەت هەندێکیــان پێشــتریش، 

ڕەوتــى  ســاڵە،   73 دیموکــرات  حیزبــى 

کۆمەڵــەى زیاتــر لــە 40 ســاڵە لــە نــاو ئێــران 

و کوردســتانى ئێرانــدا هەبــوون، بــەاڵم ئەمە 

ــر  ــەو شــێوەیە بی ــەوەى ب ــە بەڵگــەى ئ نابێت

بیرکردنــەوەى  ئەمــە هەمــان  بکەیتــەوە، 

حکوومەتــە دیکتاتۆرییەکانــى خۆرهەاڵتــى 

ناوەڕاســتە، کــە ڕۆژێــک دەســەاڵتیان گرتــە 

ــەوان  ــت ئ ــى دەبێ ــا کۆتای ــر ت ــت، ئیت دەس

ــى شــۆڕش  ــە خاوەن ــان ب ــن، چونکــە خۆی ب

و هەستونەســتى ئــەو واڵتــە دەزانــن، هیــچ 

 ئەم ناوەندە وەک سێ 
ڕەوتى کۆنى کوردستان: 
کۆمەڵە و دیموکرات و 
خەبات لە بنەڕەتدا سیانن 
هەر چەندە جیابوونەوە 
هەیە لە حیزبى دیموکراتدا، 
لە کۆمەڵە، کۆمەڵەى تر 
دروست بوە، بەاڵم لە 
بنەڕەتدا ئەمانە هەر یەکن

“
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ــەم  ــەر ب ــەن، ئەگ ــوڵ ناک ــازە قب ــى ت هێزێک

بیرکردنەوەیــە بێــت، ئەمــە بیرکردنەوەیەکى 

ــە. ــی هەڵەی نادیموکراتی

*)حــدک( ڕەخنەیــەک هەیــە لــە ســەر 
ــى  ــى دیموکرات ــدە: حیزب ــەم ناوەن ئ
کوردســتانى ئێــران )حدکا(، تا ئێســتا 
ــە  ــتان ب ــرات کوردس ــى دیموک حیزب
فەرمــى ناناســێنێت، بــە هاوڕێیانــى 
پێشــوو ناویــان دەهێنێــت، بۆچــی 
ناوەنــدەدان؟  لــەم  یەکــەوە  بــە 
کۆمەڵــەى  شۆڕشــگێڕ،  کۆمەڵــەى 
ڕەســمى  بــە  زەحمەتکێشــان 
ــدەدا  ــەم ناوەن ناناســێنێت، بۆچــی ل
بــە یەکــەوەن؟ پێتــان وایــە شــتێکى 
ــەم ناوەنــدەدا هەبێــت؟  نائاســایی ل
هەندێکیــش دەڵێــن وەک هەمــوو 
کارەکانــى هێــزە خۆرهەاڵتییــەکان 
کۆتایــى  و  دەخایەنێــت  ماوەیــەک 

ــت؟  دێ
زوە  هێشــتا  جەعفــەرى:  عوســمان 
ــا  ــدات، ئای ــەوە ب ــەو بارەی ــار ل ــرۆڤ بڕی م

یــان نامێنێــت،  ئــەم ناوەنــدە دەمێنێــت 

ــان  ــا؟ ی ــان ن ــکات ی ــت چاکســازى ب دەتوانێ

ئایــا کارەکانــى ســەرکەوتوو دەبێــت یــان نــا؟ 

چونکــە تــا ئێســتا لــە ئاســتى بەیاننامەیشــدا، 

ئــەم ناوەنــدە تەنهــا یــەک بەیاننامــەی بــاو 

ــزاى  ــى س ــۆ ڕاگرتن ــش ب ــەوە، ئەوی کردوەت

ڕامیــن  سیاســى  چاالکــى  لەســێدارەدانى 

حوســێن پەنایــى بــوو، هیــچ کارێکــى تریــان 

دەڵێــن،  خۆیــان  وەک  بــەاڵم  نەکــردوە، 

پێویســتییەکە لــە دواى 16ى ئۆکتۆبــەر پێــش 

ــەوە  ــە یەک ــە ب ــت ئەمان ــە دەبێ ــوە، ک هات

هاوکاریــی یەکتــر بکــەن، هاوکارییەکانیشــیان 

وەک خۆیــان باســیان کــردوە، هاوکارییەکــى 

هەمــوو  لــە  بەربــاو  زۆر  و  ســتراتیژى 

ئاســتەکاندا نییــە، تەنهــا لــە ئاســتى ئــەوەى 

بتوانــن پێکــەوە بەیاننامەیــەک بــاو بکەنەوە 

ــەى  ــان ئیدان ــتگیرى ی ــەوە پش ــە یەک ــان ب ی

بابەتێــک بکــەن، ئــەو الیەنانــەى بــە یەکــەوە 

کــۆ بوونەتــەوە ناکۆکییــان لــە نێوانیانــدا 

هەیــە، نەیشــارنەوە و خۆیان باســی دەکەن، 

هیــوادارم ئــەو ناکۆکییانە و هیــچ ناکۆکییەک 

لــە نێــوان هیــچ الیەنێکــى سیاســیى کــورد لە 

ــت. ــتاندا نەمێنێ ــى کوردس ــچ پارچەیەک هی

* وا بــاس دەکرێــت کــە ئێــوە زۆر 
ــگێڕى  ــەى شۆڕش ــە کۆمەڵ ــن ل نزیک
دۆســتیانن،  و  زەحمەتکێشــان 
ــوو  ــەى شۆڕشــگێڕ دەب ــەاڵم کۆمەڵ ب
ــەم  ــۆ ئ ئێــوە بانگهێشــت بــکات ب
ناوەنــدە؟ بەڕێــز جەعفــەر دەڵێــت: 
ئــەو  نــاو  لــە  هێزانــەی  ئــەو 
هێــزى  نایانەوێــت  ناوەنــدەدان، 
ــە  ــت وای ــەوە، پێ ــە ناویی ــەپ بێت چ
ــەر  ــوە لەب ــى ئێ بانگهێشــت نەکردن
چ هۆکارێــک بــوو، ئــەو بۆچوونــە تــا 
ــەى  ــە کۆمەڵ ــوە ل ــتە، ئێ ــد ڕاس چەن

ناڕاســتە؟ نزیکیــن  شۆڕشــگێڕى 
عوســمان جەعفــەرى: ئێمــە پێوەندیمــان 
دیموکــرات  الیەنــى  دوو  هــەر  لەگــەڵ 

دووقۆڵــى باشــە، لەگــەڵ هــەر دوو کۆمەڵەى 

زەحمەتکێشــاندا  کۆمەڵــەى  و  شۆڕشــگێڕ 

ــان  ــە، هاتوچۆم ــان باش ــى پێوەندیم دووقۆڵ

ــە  ــوە، ئێم ــەردەوام ب ــتا ب ــا ئێس ــە و ت هەی

لەگــەڵ هەموویانــدا زۆر جــار هاتوچــۆى 

ــەرەوە و  ــتى س ــە ئاس ــوە، ل ــان هەب یەکترم

ــەاڵم  ــەوە، ب ــوون گۆڕین ــتن و ڕاوبۆچ دانیش

ئــەوەى کــە بۆچــى ئێمەیــان بانگهێشــت 

نەکــردوە؟ لــە ســاڵى 2008 دیســان کۆمەڵەى 

بە کۆمەڵەى 
زەحمەتکێشانمان گوت 

ئەگەر ئێوە بەو شێوەیە بیر 
بکەنەوە کە کوردستان تەنها 

ئەم سێ ڕەوتەیە و خۆى 
لە پێنج حیزبدا دەبینێتەوە، 

لەگەڵ ئەحمەدى نەژاد 
هیچ جیاوازیتان نابێت، 

نادیموکراتین

“
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حیزبــى  و  زەحمەتکێشــان  شۆڕشــگێڕى 

ــات و  ــران و خەب ــتانى ئێ ــى کوردس دیموکرات

هاوپەیمانییــەک  ویســتیان  ئــازادى،  پارتــى 

دروســت ببێــت، لــەم نێوەنــدەدا هــەم حیزبــى 

دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران هــەم کۆمەڵەى 

کوردســتان  زەحمەتکێشــانى  شۆڕشــگێڕى 

ــان ئێمــە دەمانەوێــت  هاتنــە الى ئێمــە، گوتی

بــەاڵم  بکەیــن،  دروســت  هاوپەیمانییــەک 

کێشــەیەک هەیە، ســازمانى خەباتى کوردســتان 

لەگــەڵ پارتــى ئــازادى کوردســتاندا ڕەخنەیــان 

ــدا،  ــە و بنەماتان ــە بەرنام ــە ل ــوە هەی ــە ئێ ل

یەکــەم، دەڵێــن: لــە بەرنامــەى حیزبیمانــدا 

نەنووســراوە ڕووخــان و ســەرنگوونى کۆمــارى 

ــدا  ــە بەرنامەکەمان ــە ل ــران، ئێم ــامیى ئێ ئیس

ئێرانێکــى  بــۆ  دەربازبــوون  نوســیوومانە 

دیموکــرات، دەبێــت سیســتمى دینســاالرى 

لــە ئێرانــدا دەربــاز بکەیــن، نەمــان نووســیوە 

ئەمەیــان  ئیســامى،  کۆمــارى  ســەرنگونى 

دوەم،  کێشــەى  کێشــەیەک،  بــە  کردبــوو 

یەکێتیــى دیموکراتــى کوردســتان حیزبێکــى 

سیاســییە، حیزبێکى چەکدار نییە، ســاڵى 2008 

ئەمــە بیانوویــەک بــوو بــە ئێمەیــان گــرت، کــە 

ــەو  ــە، ئ ــج حیزب ــەو پێن ــە ل ــەم هاوپەیمانیی ئ

ــەى شۆڕشــگێڕى زەحمەتکێشــانى  ــە کۆمەڵ کات

ــتانى  ــى کوردس ــى دیموکرات ــتان، حیزب کوردس

ــازمانى  ــتان، س ــازادى کوردس ــى ئ ــران، پارت ئێ

خەباتــى کوردســتان بــوو، لەگــەڵ ئێمــەدا بــە 

ــەم  ــن، ئ ــاز بکەی ــەک س ــەوە هاوپەیمانیی یەک

دوو ڕەخنەیەیــان لــە ئێمــە گــرت، بــەاڵم 

ســەڕەراى ئــەوەى کــە ئێمــە گوتمــان دەتوانین 

لــە کۆنگرەیــەک یــان لــە پلینیۆمێکــدا یــان 

ــک  ــە کۆمەڵی ــۆڕى ل ــێکدا ئاڵوگ ــە کۆنفرانس ل

شــتێکدا بکەیــن بــۆ ئــەوەى کــە ئــەم بەرەیــە 

ــت. ــت ببێ دروس

* ئــەوە بۆچوونــى ســازمانى خەبــات 
و پارتــى ئــازادى بــوو؟ یــان بۆچوونى 
کوردســتانى  دیموکراتــى  حیزبــى 
ئێــران و کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ بــوو، 

کــە ئێوەیــان ســڕیەوە؟
کۆمەڵــەى  جەعفــەرى:  عوســمان 
کوردســتان  زەحمەتکێشــانى  شۆڕشــگێرى 

لەگــەڵ حیزبــى دیموکراتى کوردســتانى ئێران 

ــازمانى  ــە س ــە، ک ــە بەهانەیەک ــان ئەم گوتی

ــازادى کوردســتان،  ــى ئ ــات لەگــەڵ پارت خەب

بــە نــاوى ئەوانــەوە قســەیان کــرد، بــە 

ڕاســتى ئێمــە نەمانزانــى کــە ئەمــە بۆچوونى 

ــە  ــەوە بەهان ــى ئەوان ــە زمان ــان ب ــە ی خۆیان

بابەتەکــە  دەیانویســت  ئەمــان  دەگــرن، 

ئێمــە چەندیــن  بــەاڵم  ببێــت،  دروســت 

جــار بەدواداچوونمــان کــرد گوتیــان نەخێــر، 

دیموکراتــى  یەکێتیــى  حیزبــە  دوو  ئــەو 

ــە بەرنامــەى حیزبیــى خۆیانــدا  کوردســتان ل

ڕووخاندنــى کۆمــارى ئیســامیى نەنووســیوە 

ــە بــۆ شــەڕکردن  و هێــزى چەکداریشــی نیی

لەگــەڵ کۆمــارى ئیســامیى ئێرانــدا.* ئێــوە 

کۆنگــرەی  لــە  نەبــوون  ئامــادە 
بــە  خۆتــان  کــە  نەتەوەییــدا، 
هێزێکــى نەتەوەیــى دەزانــن؟ بۆچــى 
بابەتەکــە  نەکــراون؟  بانگهێشــت 
تەکنیکییــە یــان پێوەندیــى بــەوەوە 
هەیــە، ئێــوە هێزێکــن زۆرتــر لــە 
جیــاوازن؟  )پەکەکــە(ن  سیاســەتى 
ــە  ــر بابەتەک عوســمان جەعفــەرى: نەخێ
ئــەوە نییــە، بــۆ کۆنفرانســى یەکــەم کــە لــە 

ســلێمانى بەســترا، لەگــەڵ ڕێبــوار ڕەشــیددا 

ــان  ــوە خۆت ــى ئێ ــم بۆچ ــرد، گوت ــەم ک قس

دەزانــن،  دیموکــرات  و  نەتەوەیــى  بــە 

دەڵێــن هیــچ حیــزب و الیەنێــک بــە الى 

دەگەڕێتەوە سەر ئەو 
پاوەنخوازییانە و نەبوونى 
دیموکراستى بە واتاى 
خۆى، هەموو هێزێک 
هێزێکى دەوێت، کە 
دەستەمۆى ئەو ببێت، 
هەموو الیەنێکى دەوێت لە 
خزمەتى ئەودا بێت

“



پرۆفایل:
عوسمان جەعفەرى ڕاســتە  گوتــى  نییــە،  جیــاوازى  ئێــوەوە 

وایــە، کەموکوورتــى لــە الى ئێمــە بــوە، 

کــە ئێوەمــان بانگهێشــت نەکــردوە، هــەوڵ 

ــتتان  ــتنى دوەم بانگهێش ــۆ دانیش ــن ب دەدەی

بکەیــن، بــەاڵم بەداخــەوە وەک هەموومــان 

لــە  دامەزراوەیەکــە  )کەنەکــە(  دەزانیــن 

ــنامەى  ــە، ناس ــى )پەکەکە(دای ــر هەژموون ژێ

)پەکەکــە(ى هەیە و )پەکەکە( دایمەزراندوە، 

ــەڵ  ــان لەگ ــە جیاوازیم ــدەى ک ــە ئەوەن ئێم

ــە،  ــردا هەی ــى ت ــرى حیزب ــى و فیک پراکتیک

)پــژاک(  و  )پەکەکــە(  لەگــەڵ  ئەوەنــدە 

ــەى  ــەو دامەزراوان ــەڵ ئ ــت، لەگ ــان بێ هەم

پارچــەى  چــوار  هــەر  لــە  پەکەکــە  کــە 

هەمــوو  بــەاڵم  هەیەتــى،  کوردســتان 

دەگەڕێتــەوە ســەر ئــەو پاوەنخوازییانــە و 

ــۆى،  ــاى خ ــە وات ــتى ب ــى دیموکراس نەبوون

هەمــوو هێزێــک هێزێکــى دەوێــت، کــە 

دەســتەمۆى ئــەو ببێــت، هەمــوو الیەنێکــى 

ــە  ــت، ئەم ــەودا بێ ــى ئ ــە خزمەت ــت ل دەوێ

ڕاســتەکە لــە نــاو هێــزى کوردیــدا لــە هــەر 

چــوار پارچــەى کوردســتاندا شــەڕ شــەڕى 

بــەم  نەتەوەیــى  کۆنگرەیــى  دەســەاڵتە، 

شــێوەیە هیــچ کات ســەرکەوتن بــە دەســت 

ناهێنێــت، کۆنگرەیــى نەتەوەیــى ئەمــڕۆ لــە 

کوردســتاندا ســێ هێــزى ســەرەکیمان هەیــە، 

ــتان،  ــى کوردس ــى دیموکرات ــە(، پارت )پەکەک

یەکێتیــى نیشــتیمانیى کوردســتان، ئەگــەر 

ــە ســەر زۆر  ــن ل ــزە ڕێککەوت ــەم ســێ هێ ئ

نەتەوەیــى  کۆنگــرەى  هەســتیار،  بابەتــى 

بــۆ خــۆى دروســت دەبێــت، بــەاڵم مــادەم 

ــە  ــزە ســەرەکییە ل ــەم ســێ هێ ــوان ئ ــە نێ ل

کوردســتاندا ئــەو هەمــوو جیاوازییــە هەیــە، 

بیروبۆچوونــەى کــە هــەر  ئــەو هەمــوو 

ــچ کات  ــى، هی ــە الیەکــدا هەیەت ــان ب یەکەی

کۆنگــرەی نەتەوەیــى دروســت نابێــت.

 

لە ساڵى 1970 لە دایکبووە
سکرتێرى یەکێتى دیموکراتى کوردستانى 

ئێران

ئاستى خوێندن: ماستەر



سه الم زیجی
سكرتێری پارتی 
سۆسیالیستی 

شۆڕشگێڕی ئێران

له  ئێران پێویستمان به حزبی سیاسی شۆڕشگێڕی 
سۆسیالیست و كۆمۆنیسته  كه  هێزێكی به رپرس بێت

چاوپێکەوتنی: کەیوان
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بده یتــێ  وێنەیه كمــان  *ســه ره تا 
ســه باره ت بــه  بارودۆخــی سیاســی 
ئێــران.  كوردســتانی  و  ئێــران 
ــاره   ــد له ب ــه كه  چه ن ــه  ڕه وش پێتانوای
یاخــود ڕۆڵــی ئێــوه  وه كــو هێزێكــی 

سیاســی سۆسیالیســت چییــه ؟ 
ســه الم زیجــی: ڕووداوه  سیاســییه كانی 
ناوخــۆی ئێــران و كورســتان لــه م دوواییانــه دا 

چــوو،  هه ســتیار  بارودۆخێكــی  بــه ره و 

به کۆمــارى  دژ  زۆر  ناڕه زایه تییه كــی 

ــده   ــتیپێكرد، هه رچه ن ــران ده س ــامی ئێ ئیس

ســه ركوت  ناڕه زایه تییــه كان  به داخــه وه  

كــراوه ، بــه اڵم ئــه و بارودۆخه  هــه روا په ره ی 

ئێــران  شــاره كانی  كــۆی  لــه   ســه ندوه و 

به تایبــه ت  هه یــه   به ریــن  ناڕه زایه تــی 

ڕێکخــراوە  جۆراوجــۆره   به شــه   له نــاو 

به رچــاوه .  زۆر  ئێــران  كرێكارییه كانــی 

خه باتێكــی  ســه رده می  له ئێســتادا 

بــۆ  رێكده خرێــت  خه ریكــه   جه مــاوه ری 

لــەم  كــه   ســااڵنه   هه قده ســتی  ســه ندنی 

کاتانــەدا لــه  ئێــران بــاوە، واتــه  دیاریكردنــی 

مووچــه ی ســاڵی داهاتــووی كرێــكاران و 

كارمه نــدان و رێكخــراوه كان لەوبارەیــەوە 

باوكردۆتــه وه .  هاوبه شــیان  به یانــی 

نییــه،   جیــاواز  دۆخه كــه   له كوردســتانیش 

له ڕاســتدا ســه رجه م ئاڵوگــۆڕه  سیاســییه كانی 

نــاو ئێــران له گــه ڵ كوردســتان ناتوانرێــت 

له كوردســتاندا  ته نانــه ت  جیابكرێتــه وه،  

بەهــۆى تایبه تمه نــدی سیاســی و بوونــی 

حیــزب و ڕێكخراوه یه كــی زۆرتــرو مێــژووی 

وایکــردووە  حکومــەت  بــه   دژ  خه باتــی 

كۆمــاری ئیســامی شــاره كانی كوردســتان 

زۆرتــر داگیربــکات و  له ئێســتادا خه ڵكانێكــی 

خســتۆته   کوردییــەکان  لەشــارە  زۆرتــری 

هه روه كــو  بــه اڵم  زیندانه كانــه وه ،  نــاو 

له ســه ر  كۆســپ  پێــدا  ئامــاژه م  پێشــتر 

لەالیــەن  بەتایبەتــى  هه یــه   ڕێگه مــان 

ــه و  ــا ئێســتا ئ ــە  ت ــەرەى ئۆپۆســزیۆنەوە ک ب

ــن  ــو بتوانی ــاووه  تاوه ك ــه  نه خوڵق هه لومه رج

ناڕه زایه تییــه   بــه ره ی  و  خه بــات  ئــه م 

بكه یــن. فراوانتــر 

 *ڕه خنه یــه ك لــه  ئێــوه  وه كــو هێــزی 
چــه پ و سۆسیالیســتی لــه  ئێــران 
ئەوەیــە یه كگرتــوو نیــن و ناتوانــن 
نوێنه رایه تــی  به هه مووتــان 
بكــه ن.  كرێــكاری  بزووتنــه وه ی 
ــد  ــا چه ن ــه  ت ــه و ڕه خنه ی ــه  ئ پێتانوای
هه لومه رجێكــی  یاخــود  ڕاســته  
پێكــه وه   بتوانــن  هه یــه   له بــار 
كوالیســیۆنێكی هاوبه شــی نێــوان 
ــن  ــران پێكبێن ــی ئی ــزه  چه په كان هێ
ئێــران،  )حزبــى کۆمۆنیســتى  وەک 
کرێــکارى  کۆمۆنیســتى  حزبــى 
کۆمۆنیســتى  حزبــى  ئێــران، 
حیکمەتیــش،  ئێــران  کرێــکارى 
کرێــکارى  کۆمۆنیســتى  حزبــى 
ئێــران حیکمەتیــس خەتــى ڕەســمى، 
ــەکان،  ــە فیدائیی ــە چریک ــێک ل بەش
بزووتنــەوەى کۆمۆنیســتى..( و زۆر 
ــه م  ــی ك ــزە سیاســییانە الن ــەو هێ ل
هاوبه شــه ی   ناوه نــده   بــه و  ڕوو 
پیكهاتــووه ،  ئیبراهیمــی عه لــی زاده  
ده ڵێــت: ناوه نــدی كاری هاوبه شــی 
هێزه كانــی ڕۆژهه اڵتــی كوردســتان 
وه ك  ئێمــه   ڕاســته و  ناوه ندێكــی 
خۆمانــی  چــه پ  بزووتنه وه یه كــی 

نابینیینــه وه ؟ تێــدا 
حزبــی  وه كــو  ئێمــه   زیجــی:  ســه الم 
ــێكی  ــران به ش ــگێڕی ئێ ــتی شۆڕش سۆسیالیس

زۆری له ســه ر ڕه خنــه  لــه م ڕه وتــه  چه پــه  

پێكهاتوویــن. وه كــو خــۆم چه ندیــن كــۆڕو 

ســیمینارو بــاس و لیكۆڵینــه وه م بــووه  له ســه ر 

ئــه م کــەم و کورتییانــەى بزووتنــه وه ی چــه پ 

لــه  ئێــران هەیەتــى و پێموایــه  جێــی ڕه خنه ی 

جدییــه ، هەمــوو هێــزه  چه په كانــی ئێــران 

به حیــزب و ڕێكخــراوه و كۆمۆنیســت و هــه ر 

ــه  پێویســته  جارێكــی  ــان هه ی ناوێكــی دیكه ی

به شــێكی  بچنــه وه و  به خۆیانــدا  دیكــه  

به رچــاو لــه م هێزانــه  هــه ر له ده ورانــی ســاڵی 

ــان  ــتا ژی ــە ئێس ــەر ل ــاڵ ب ــە 39س )57(دا وات

ده كــه ن چ له بــاری بۆچوونــی ئیدۆلۆژیكــی و 

ــاره ی كــه  نه پچــڕاون  سیاســه تیانه وه و چ له مب

وه كــو گــرووپ و هێزێكــی سێكتاریســت 

ــاو  ــورو موناســه باتی ن ــه  ســووننه ت و كولت ل

ــران  ــه  ئێ ــه  ل ــن. ئێم ــه ركردایه تی بگوزەرێ س

پێویســتمان به حزبــی سیاســی شۆڕشــگێڕی 

مانــای  و  كۆمۆنیســته   و  سۆسیالیســت 

ــرس بێــت،  ــه  كــه  هێزێــك بێــت به رپ ئه وه ی

ته نانــه ت بیــروڕای جیــاواز له نــاو خۆیــداو 

قبــوڵ  بزووتنه وه كــه دا  له چوارچێــوه ی 

ــت  ــت و ده س ــه  بێ ــری ڕه خن ــكات، هه ڵگ ب

به رێــت بــۆ كاری شۆڕشــگێڕانه . له الیه كــی 

تــره وه  وه كــو هێزێكــی چــه پ و كۆمۆنیســتی 

كرێــكاری ده بێــت په یوه ندییه كــی قوڵتــری 

هەبێــت له گــه ڵ ئــه م بزووتنــه  شۆڕشــگێڕانه  

كــه  له ناوخــۆدا هه یــه  و نوێنه رایه تــی بــكات 

ــو خــۆى. مــن  ــه  نێ ــوێ بهێنێت ــی ن و خه ڵكان

بۆخــۆم ڕەخنــەم هەیــە، حزبەکــەى ئێمــە 

شــەش مانگە پێکهاتووەو ســەرەتاى کارمانە و 

دەمانەوێــت وەاڵمى ئەو بارودۆخەى ئێســتاى 

ئیــران بدەینــەوە وەک حزبێکــى سیاســى 

گــەورە پێکبهێنیــن، خۆشــبەختانە لــە مــاوەى 

ئــەم شــەش مانــگادا لەهەمــوو بوارەکانــدا 

ئاشــکرامان  بەیانــى  چوویــن،  بەرەوپێــش 

ڕاگەیانــدووە کــە هەمــوو هێــزە چــەپ و 

شۆڕشــگێڕەکان دەتوانــن لەســەر هەنــدێ 
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کارى هاوبــەش هــاوکارى یەکتربــن، بــەاڵم 

ــر  ــان بەگەورەت ــە خۆی ــەو هێزان ــک ل هەندێ

دەزانــن و هەندێــک لەســەرەکردەکانیان وەک 

وتــم هێشــتا لەقۆناغــى ســاڵى 57 دەژیــن و 

پێیانوایــە خەڵکەکانــى دیکــە دەبێت بچنە ژێر 

ڕکێفــى ســەرکردایەتى ئــەوان کــە بــەڕاى مــن 

بەشــێکى زۆرى ئــەو ســەرکردایەتییانە دەبێت 

الچــن تاوەکــو بــوار دروســت ببێــت و حزبــى 

سیاســی پێــک بێــت، چونکــە هەندێــک لــەو 

ــەوەى کادرو  ــرن ل ــییانە ڕێگ ســەرکردە سیاس

ــە  ــۆڕش بگرن ــەى ش ــییەکان ڕێگ ــزە سیاس هێ

بــەر بــۆ دروســتکردنى حزبێکــى سیاســى 

گــەورە لەبــەر ئەوەى پێیانوایــە پێگەى خۆیان 

بیرکردنەوەیەکــى  ئــەوەش  لەمەترســیدایە، 

زۆرخراپــە، چونکــە پێویســتە ئێمــە بیــر 

ــەوە کــە  ــر بکەین لەبەرژەوەندییەکــى گەورەت

ــى  ــش بارودۆخــى میللەتێکــى 80 ملیۆن ئەوی

ــە. وەکــو ئێران

ئێــوە  حزبەکــى  کــە  *ئاشــکرایە 
شــەش مانگــە پێکهاتــووە، بــەاڵم 
جەختــان  جەنابتــان  ئــەوەى 
ــەو  ــدێ ل ــە هەن ــردەوە ک ــەر ک لەس
بــە  هێشــتا  چەپانــە  بزووتنــەوە 
خەیــاڵ و بیروبــاوەڕى ســااڵنى 57 
بیردەکەنــەوە پێویســتە هەندێــک 
البچــن  ســەرکردایەتیان  لــەو 
ــەى وەک  ــەو بزووتنەوان ــەردەم ئ لەب
ئێــوە بــۆ ئــەوەى خەڵکانێکــى دیکــە 
ــت  ــەاڵم ڕەخنەکان ــەوە، ب ــە پێش بێن
ڕوون نییــە ئایــا ڕوو بــە کام حزبــە؟ 
حزبــى  وەکــو  ڕاســتەکانە  حزبــە 
ئێــران  کوردســتانى  دیموکراتــى 
ڕوو  یــان  شۆڕشــگێڕ  کۆمەڵــەى  و 
ــى  ــو حزب ــە وەک ــە چەپەکان ــە حزب ب
ــى  ــران، موجاهیدین ــتى ئێ کۆمۆنیس

خەڵــق و ڕاى کارگــەرە یــا مەبەســتت 
فیدائییەکانــە، کام حزبانــە ڕێگــرن و 
ــارودۆخ  ــەوەو ب ــى بیرناکەن ــە ڕوون ب
لەبەرچــاو  ئێــران  هەلومەرجــى  و 

ناگــرن؟
ڕوو  باســەکەم  مــن  زیجــی:  ســه الم 
بەحزبــە چەپەکانــە وەک کۆمەڵــە، کۆمەڵــەى 

کاری  کۆمۆنیســت  کۆمۆنیســت،  حزبــى 

یگەرییــە، ســوننەتى ســازمانى فیدائییانــە، 

چریکــە فیدائییەکانــن یاخــود ئەوانــەى وەکــو 

کۆمۆنیزمــى کاری گەریــى کاردەکــەن کــە 

ــردوون و  ــاڵە کارم تێداک ــدن س ــۆم چەنی خ

ــەر  ــەکەم لەس ــووم، قس ــەرکردایەتیدا ب لەس

ئاڕمــان و بەرنامــەى ســەرەتایى گشــتى نییە، 

بەڵکو باســەکەم لەسەر ســەرکردایەتییەکانیان 

کــە هەندێکیــان 39ســاڵە لــە ســەرکردایەتی 

ماونەتــەوە ئــەوەش ڕاســت نییــه، بەڵــێ 

دەوڵەتێــک دەبێت بەشــۆڕش یان بە فشــارى 

ــى  ــەاڵم حزبێک ــن، ب ــە الببرێ زۆرى کۆمەڵگ

ســەرکردەیەکى  نییــە  مەعقــول  سیاســى 

سیاســى چــل ســاڵ لەســەرکردایەتى بێــت و 

نەتوانێــت بیگۆڕێت، هەرکەســێکیش هەوڵى 

ئــەوە بــدات کێشــەى بــۆ دروســت دەکــەن، 

ــە.  ــاو کۆمەڵگ ــەوە لەن ــى داوەت ــە دەنگ ئەم

ــە  ــە ئێم ــەکانم ئەوەی ــەى قس ــێکى دیک بەش

وەکــو حزبــى چــەپ هەڵەمــان زۆر کــرد 

ــران  ــى ئێ ــاو حەوت ــاڵى پەنج ــى س لەشۆڕش

واتــە79)ى زایینــى( لەســەر شــانى هێــزى 

کرێکارانــى  ڕوویــدا،  کرێــکارى  و  چــەپ 

نەوتــى ئێــران پشــتى حکومەتــى پادشــاییان 

شــکاند، هێــزى ســازمانى فیدائییانــى چریــک 

و  لەئێــران  بــوو  ســەرەکى  هێــزى  کــە 

توانــى ســەدان هــەزار خەڵــک بێنێتــە ســەر 

شــەقامەکان، دواى ئەوانیش کۆمەڵە و چەند 

حــزب و ڕێکخراوێکــى هاتــن و چەندیــن 

ئێمه  له  ئێران پێویستمان 
به حزبی سیاسی 
شۆڕشگێڕی سۆسیالیست 
و كۆمۆنیسته  و مانای 
ئه وه یه  كه  هێزێك بێت 
به رپرس بێت، ته نانه ت 
بیروڕای جیاواز له ناو 
خۆیداو له چوارچێوه ی 
بزووتنه وه كه دا قبوڵ بكات

“
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جواڵنەوەیــان ئەنجامــدا. باســەکەمان لەســەر 

ئەوەیــە شۆڕشــێکى وا بەریــن کــە دروشــمى 

کرێــکارى و ئازادیخــوازى سۆسیالیســتییان 

بۆچــى  هــات،  لــێ  بۆتــاواى  هەبــوو 

ئیســتا لەگــەڵ حکومەتێــک ڕووبەڕوویــن 

دەلیلەکــەى ئەوەیــە چــەپ ئەوکاتــە هەڵــەى 

ــوو.  ــۆى نەب ــزى خ ــاوەڕى بەهێ ــردو ب ک

*بیســت هێــزى سیاســی چــەپ و 
کرێکاریــم بــۆ کاک ڕەئــوف بــژارد 
کــە بۆچــى ناتوانــن کوالیســیۆنێکى 
بەیەکــەوە  دیموکــرات  و  چــەپ 
هەمــان  دەمەوێــت  پێکبهێنــن، 
بۆچــى  بکــەم  لەتــۆ  پرســیاریش 
بــەو هەمــوو ڕەوتانــەى وەک )حزبــى 
ڕەنجدەران، ســازمان زەحمەتکێشــان، 
ئیتیحــادی سۆسیالیســتى کارگــەری، 
ــەى  ــت، چریک ــى کۆمۆنیس فیدائییان
ئێــران،  خەڵکــى  فیدائییانــى 
خەڵکــى  فیدائییانــى  ســازمانى 
هەســتەى  ئەکســەرییت،  ئێرانــى- 
ئەقەلییــەت، فیدائییانــى ئەقەلیــەت 
و سۆسیالیســتى کارگــەرى( ناتوانــن 
هاوبــەش  ناوەندێکــى  پێکــەوە 
پێکبهێنــن، هەروەهــا پرســیارێکى 
ــە  ــە ک ــان ئەوەی ــۆ جەنابت ــەم ب دیک
ــە و  ــدێ ل ــەن هەن ــەوە دەک ــاس ل ب
ــە  ــووى دەوڵەت ــییانە خ ــزە سیاس هێ
بــۆ  ناسیۆنالیســتەکانیان گرتــووە 
ســااڵنێکى دورودریــژ دەمێننــەوەو 
ڕێگــە بەهاتنەپێشــەوەى خەڵکانــى 
دیکــە نادەن، بەاڵم خۆ جەنابیشــتان 
لەکۆمیتــەى  )57(ەوە  لەدەورانــى 
ڕەهبــەرى کۆمەڵــەو دواتــر دواتــر 
ــا  ــت ت ــى ڕەســمیدا بووی ــاو خەت لەن

ئەوکاتــەى ئینشــیقاقت دروســتکردو 
کارگــەرى  کۆمۆنیســتى  هەروەهــا 
ــەر  ــمى ه ــى ڕەس ــتى خەت حیکەتیس
ــى حیکمەتیســتە  ــراوەى میرات درێژک
و هەندێــک لەحزبــەکان درێژکــراوەى 
و  ئێــران  کۆمۆنیســتى  حزبــى 
ئەوەیــە  مەبەســتم  کۆمەڵــەن،  
ئێــوەش هــەر ماونەتــەوەو شــتیکى 
نــوێ لەنــاو ڕەوتــە سیاســییەکانى 

ئیــران و کوردســتان نابینیــن؟
ســه الم زیجــی: دەمەوێــت لەســەر یــەک 
ــان  ــەم، یەکەمی ــى قســە بک دووخــاڵ بەکورت

پرســیارەکەت بــوو لەســەر پێکهێنانــى بــەرەو 

ڕوانگــەى خۆیــەوە وەاڵمــى  دیــدگاو  لــە 

ــەرە  ــى ب ــە پێکهێنان ــاس ل ــک ب ــەوە. کاتێ دای

دەکەیــن دەبێــت زۆر رۆشــن بێــت کــە بــەرە 

ــەوە زۆر  ــن ئ ــتێک پێکدەهێنی ــۆ چ مەبەس ب

گرنگــە دەنــا هەمــوو کــەس پێــى خۆشــە 

چەنــد حزبێــک پێکــەوە یەکبگــرن و کارى 

ــاوەڕۆک  ــا ن هاوبەشــییان هەبێــت، بــەاڵم ئای

و ئامانجــى دروســتکردنى ئــەو بەرەیــە چییە؟ 

دەمەوێــت بڵێــم ئەگــەر بەرەیــەک پێــک بێت 

ــران  ــى و قەومــى لەئێ ــى فیدڕاڵ ــۆ حکومەت ب

ــود  ــترە. یاخ ــت باش ــک نەهێنرێ ــە پێ پێموای

ــکاو  ــى ئەمری ــى واڵتان ــت چاوەڕێ ــۆ ئەوەبێ ب

عەرەبســتانى ســعودى یارمەتــى بــدات تاوەکو 

بگاتــە دەســەاڵت، پێموایــە خەڵــک ئــەو 

بەرەیــەى پــێ بــاش نەبێــت چاکتــرە تائــەوەى 

پشــتگیریى بــکات، چونکــە دروســتبوونى زۆر 

لەبــەرەکان بــە زەرەرى خەڵــک دەکەوێتەوەو 

بەپێچەوانــەى ڕێبازى شۆڕشــگێڕانە دەڕوات و 

ــەو واڵت  ــەم واڵت و ئ ــە داردەســتى ئ دەبێت

کــە بەداخــەوە لەعێراقــدا ئەزمــوون کــراوەو 

دەبینیــن عێــراق لــەدواى ســەدام حســێن چى 

بەســەر هاتــووە، ئێمــە نامانەوێــت رووداوى 

ســوریا لەئێــران و کوردســتانى ئێــران دووبــارە 

کاتێک باس لە پێکهێنانى 
بەرە دەکەین دەبێت زۆر 

ڕۆشن بێت کە بەرە بۆ چ 
مەبەستێک پێکدەهێنین زۆر 

گرنگە، دەنا هەموو کەس 
پێى خۆشە چەند حزبێک 
پێکەوە یەکبگرن و کارى 

هاوبەشییان هەبێت
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ــەم ڕوانگانــەوە دەڵێــم ناوەڕۆکــى  بێتــەوە. ل

دەبێــت  چییــەو  بــۆ  بــەرە  پیکهێنانــى 

ئامانجەکشــى دیــارى بکرێــت جــا هێــزە 

چەپــەکان بێــت یاخــود ڕاســت ڕەوەکان. 

ئێمــە وەک حزبێکــى  لەالیەکــى دیکــەوە 

سۆسیالیســتى نــەک لەگــەڵ رەوتێکــى چــەپ 

ــن  بگــرە لەگــەڵ ڕەوتێکــى ڕاســتیش ئامادەی

لەســەر خاڵــى  بــەاڵم  بکەیــن،  هــاوکارى 

دیاریکــراو. هــەر ئێســتا ئامادەیــن بەیاننامــە 

و  حــزب  هــەر  لەگــەڵ  بکەیــن  واژوو 

ڕیکخراوەیــەک لەنــاوەو دەرەوەى کوردســتان 

ــراوە  ــان ڕێکخ ــزە ی ــەو هێ ــەى ئ ــەو مەرج ب

بڵێــت ئێمــە دژ بەســیناریۆى رەشــین لەئیران، 

دژ بەدەســتێوەردانى ئەمریکایــن لە ئیران، دژ 

بەوەین شەڕى قەومى و نەتەوایەتى و ئایینى 

ــە  ــت ئێم ــک بێ ــت هــەر هێزێ دروســت ببێ

ئامادەیــن بەیاننامەى هاوبەشــى لەگــەڵ واژوو 

بکەیــن لەپێنــاو ئــەوەى بەرگــرى لەکۆمەڵگەو 

مەدەنیــەت و بەرژەوەنــدى کۆمەڵگــە بکەین. 

بــۆ ئاگاداریتــان لــەم ڕووداوانــەى دوایــى کــە 

خۆپیشــاندانەکان لــە ئێران دەســتى پیکردووە 

حزبــى ئێمــە نامــەى بــۆ زۆربــەى ئــەو هێــزە 

چەپانــەى ئێــران کــە نــاوت بــردن نــاردووەو 

پێمــان ڕاگەیانــدوون کــە ئــەو ڕووداوانــە ئەوە 

دەخــوازێ کــە هێــزى چــەپ و کۆمۆنیســت 

و سۆسیالیســت و شۆڕشــگێڕ هەســت بــە 

بەرپرســیارێتى بــکات بــێ گــوێ دانــە ئــەوەى 

بیروڕاکانمــان جیایــە و هەریــەک لــەو حزبانــە 

بەرنامــەو سیاســەتى جیــاوازى هەیــە، لەســەر 

هەندێــک خــاڵ و سیاســەت ڕێکەوتــن بکەین 

بــۆ ئــەوەى بــەرەى چــەپ پێکبهێنیــن.  

*بەشــێک لەچاودێرانــى سیاســى و 
ئــەو کەســانەى ئــاگادارى ڕەوشــى 
کوردســتان  و  ئێــران  لــە  چەپــن 
لەســەر  جیدیــان  پرســیارێکى 
سیاســییەکانى  حزبــە  ئــەوەی 

ــەردەوام  ــەوە ب ــران بەڕاســت چەپ ئێ
ئینشــیقاقى نوێــى تیــادا دروســت 
دەبێــت. گلەیــى ئــەوە هەیــە لەحزبە 
سیاســییەکانى ئێــران و کوردســتان 
ئینشــیقاقن،  ســەرقاڵى  هەمیشــە 
ئایــا هۆکارەکــەى چییــەو پێتانوایــە 
تاکــەى دریــژە دەکێشــێت، هەروەهــا 
زەرەرى  حاڵەتــە  ئــەو  پێتانوانییــە 
گــەورە دەدات لەبزووتنــەوەى چەپ و 
ــەوەى ئۆپۆزســیۆن  ــکارى بزووتن کرێ

ــران؟ ــە ئێ ل
ــە  ــێ ئێمــە پێمانوای ــی: بەڵ ــه الم زیج س
زەربــەى لێــداوە، هۆکارەکەشــى هەندێکیــم 

بــاس کــرد. پێموایــە بەشــێکى پەیوەنــدى بــە 

ــە  ــۆ نموون ــران ب ــدى سیاســەتى ئێ تایبەتمەن

بــە  دژ  ئۆپۆســزیۆنە  ســاڵە   39 حزبێــک 

حکومەتــى ناوەنــدى، بــەاڵم هێشــتا هــەر بە 

ئۆپۆزســیۆنى ماوەتــەوە. وەک پێشــتر باســم 

کــرد ئێمــە هێشــتا هەڵەکانــى ســاڵی 57 

لەگــەڵ خۆمــان دەکێشــین و وەختێــک ئــەم 

هەاڵنــە لەکــردەوەو سیاســەتماندا هەیــە، 

بەرچــاو  ســەرکەوتنى  دەرەنجامەکەشــى 

بەدەســت ناهێنیــن. هێــزى جەمــاوەر دژ بــە 

ــەوەى  ــى بزووتن ــام، بەتایبەت ــارى ئیس کۆم

کرێــکاران و ژنــان و الوان کاتێــک حزبــى 

سیاســى و سیاســەتێکى ڕێــک وپێکى نەبێت، 

ناتوانێــت بەرەوپێــش بچێــت و هــۆکارى ئەو 

لێکترازندنانــەش بەهــۆى ئەوەوەیــە کــە تــۆ 

ــاوە.  ــت نەهێن ــەرکەوتنانەت بەدەس ــەو س ئ

هەرکاتێــک لەگــەڵ حکومەتێــک و دوژمنێک 

شــەڕت کــردو نەتوانــى شکســتى پێبهێنیــت 

ــت بۆخــۆت، ســەرەنجام  و پێشــڕەوى بکەی

کێشــەو گرفتــى سیاســى دەکەوێتــە نێوخــۆى 

ــزە  ــڕاى هێ ــە کێشــەى تێک ــەوە. پێموای خۆت

ســەرچاوەکەى  ئێــران  ئۆپۆســزیۆنەکانى 

ئەگەر بەرەیەک پێک بێت 
بۆ حکومەتى فیدڕاڵى و 
قەومى لەئێران پێموایە 
پێک نەهێنرێت باشترە. 
یاخود بۆ ئەوەبێت 
چاوەڕێى واڵتانى ئەمریکاو 
عەرەبستانى سعودى 
یارمەتى بدات تاوەکو بگاتە 
دەسەاڵت، پێموایە خەڵک 
ئەو بەرەیەى پێ باش 
نەبێت چاکترە 

“
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پرۆفایل:

سەالم زیجی پێماوایــە  بێگومــان  هاتــووەو  لــەوەوە 

زەرەرى گــەورەى لێداویــن و لەبەرژەوەنــدى 

ــە  ــووەو ئێم ــام ب ــارى ئیس ــى کۆم حکومەت

بۆخۆمــان ڕەخنەمــان لــەو ڕابــردووە هەیــە 

پێویســتە چارەســەرى ئــەو کــەم و کورتییانــە 

ــن. بکەی

* هەڵوێســتى ئێــوە وەکــو حزبــى 
ئێــران  ئینقالبــى  سۆسیالیســتى 
بەهێرشــەکانى  ســەبارەت  چییــە 

تورکیــا بــۆ ســەر عەفریــن؟
کاتــەى  ئــەو  هــەر  زیجــی:  ســه الم 
ڕووداوەکان ڕوویانــدا بەتونــدى هێرشــەکانى 

پێمانوایــە  کــردووە  مەحکــوم  تورکیامــان 

لەالیەکــەوە چرایەکــى ســەوزەو ئەمریــکا 

ئاڕاســتەى دەکات هەروەکــو رووداوەکانــى 

کەرکوک چاوەڕێى کوشــتارى خەڵکەکەیەتى، 

هەروەهــا حکومەتــى ئەســەدو ڕووســیاو 

کۆمــارى ئیســامى دەســتیان هەیــە لــەم 

بەتەنهــا  تورکیــا  پێموانییــە  ڕووداوانــەداو 

بڕیارێکــى وەهــاى دابــێ. هەمــوو ئەمانەمان 

مەحکــوم کــردووەو خەڵکــى عەفریــن حەقى 

ــان بکــەن و حــەق  ــرى لەخۆی ــە بەرگ خۆیان

وایــە خەڵــک لەهەمــوو جیهانــەوە بەوپــەڕى 

پشــتیوانیان  و  بــدەن  یارمەتیــان  توانــاوە 

بکــەن، لەبــەر ئــەوەى بەڕاســتى نابێت وەکو 

ــن،  ــا بکرێ ــارێک تەماش ــى ش ــوردى خەڵک ک

چونکــە بەشــێکى زۆرى قوربانییەکانــى وەکو 

دەورانــى کوبانــێ هــەر کــوردو کــورد زمــان 

نیــن، بــەاڵم گیانیــان فیداکــردووە وەکــو 

لەواڵتانــى  شۆڕشــگێڕ  و  چــەپ  خەڵکــى 

جۆراوجــۆرەوە چــوون و خەباتیــان کــردووە.

ســەالم زیجــی لــه ســاڵی 1357هەتــاوى، 
ــاڵیەوه،  ــی 15 س ــه تەمەن ــالدی(، ل )1978می
کاری سیاســی خــۆی لــه کاتێــک شۆڕشــی 
کۆمەاڵیەتــی دژ بــه ڕژێمــی پاشــایەتی ئێران 
ســەریهەڵدا دژ بــه حکومەتــی پاشــایەتی 
و لــه پاشــان دژ بــه کۆمــاری ئیســالمی 
دهســت پێکــرد. هــەر لــه ســەرەتاوه رێبــازی 
لــه  هەڵبــژاردووه.  چەپــی  و  کۆمۆنیســت 
گەیشــتنی  دەســەاڵت  بــه  ســەرەتاکانی 
لــه  کــەس  دوو    )58/57  ( خۆمەینــی 
چەکدارەکانــی  بهدەســت  بنەماڵەیــان 
کۆمــاری ئیســالمی ئیعــدام کــراون،  هەمــوو 
مــاڵ و داراییەکانــی ماڵــی باوکــی  لهالیــەن 
کۆمــاری ئیســالمییەوه دەســتی بەســەردا 

ــرا. گی
- لــه ســاڵی 1358،  بــووه بــه کۆموڵــه، 
ــه  ــوو ب ــمی ب ــه ڕەس ــاڵی 1359 وه ب ــه س ل

کۆمەڵــه. پێشــمەرگەی 
-تــا کاتــی جیابونــەوه له  حیزب کۆمۆنیســت 
و کۆمەڵــەی  قەدیــم، لــه ســاڵی 91 میــالدی، 
لــه نــاو کۆمەڵــەدا لــه پۆســتی ئەندامیەتــی 
لــه کۆمێتــەی ناوچــەی بــۆکان، فەرماندەیــی 
ــی  ــدەی تیپ ــۆکان و فەرمان ــی 31ی ب گوردان
گشــتی   )فەرمانــدەی  کۆمەڵــه  شــیمالی 

هێــزی 
ــه،  پێشــمەرگەی شــارەکانی سەردەشــت، بان
ــۆکان،  ــدره، ســقز، ب پیرانشــار، شــنۆ، دیوان

مهاباد(  تێکوشانی هەبووە

لەگــەڵ  ميالديــەوه،  1991ی  ســاڵی  لــه 
چاالكــی  كارگــەر  كمۆنيزمــی  ڕەوتــی 
هەبــووه، چەنديــن ســاڵ ئەندامــی مەکتەبی 
کرێــکاری-  کۆمۆنیســتی  حزبــی  سیاســی 
ــەو  ــەی کوردســتانی ئ حکمەتیســت و کۆمیت
حزبــه و بەرپەرســی گاردی ئــازادی بــووه. 
ــی  ــه و ناكۆك ــەوەى كێش ــه پێش ــاش هاتن پ
سياســيی و ڕەخنــه لــه سياســت و كــردەوەی 
ــه و  گرتنەپێشــی  ــەو حيزب ســەركردایەتی ئ
ــەر  ــەوان بەرانب ــی ئ ــێوازی نادیموكراتيك ش
بــه ڕەخنەگــران، ســەالم زيجــی و ژمارەیــەی 
ديكــه لــه كادیــر و ئەندامــان ناچاركــران 

حيزبــی حیكمەتيســت بەجێبهێڵــن 
- بــەدوای بانگــوازی ســەالم زيجــی زياتــر 
لــه هفتــا تێكۆشــەری سوسياليســت بــوو 
نــوێ،  سياســی  حيزبــی  پێکهێنانــی 
و  ديــدار   ،2017 مارســی  مانگــی  لــه 
ــه  ــەر ل ــە  تێكۆش ــەڵ ژمارەي ــری لەگ هاوفك
تێكۆشــان  ئێــران  شــارەكانی  ناوخویــی 
بــۆ دروســتكردنی حيزبــی سياســی نــوێ 

دەســتیپێكرد.
- لــه ئاكامــدا لــه ڕێککەوتــی 28 مــرداد 
كۆنفرانســێکدا  لــه   .2017/8/19-1396
شۆڕشــگێريان  سۆسياليســتی  حيزبــی 
كاديــر،   12 كۆنفرانســەدا  لــەو  پێكهێنــا، 
هەڵبــژ[ حــزب«  رهبــری  »شــورای  وەكــو 
ردراون، ســةالم زيجييــش وەكــو ســكرتێر 

هەڵبژێــردرا.



ئەمیری قازى
سکرتێرى پارتى 
سەربەخۆیی 
کوردستان

بانگهێشت نەکراوین بۆ ناوەندی کاری هاوبەشی 
هێزەکانی ڕۆژهەاڵت،لەگەڵ ئەوەش کارێکى پیرۆزە

چاوپێکەوتنی: ئارێز و باران
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* هەڵوێســتى ئێــوە وەکــو پارتــى 
ســەربەخۆیی کوردســتان و هێزێکــى 
نەتەوەیــی کوردســتانى ڕۆژهــەاڵت 
چییــە، ســەبارەت بــە پەالماردانــى 
ــن  ــەر عەفری ــۆ س ــا ب ــوپاى تورکی س
لەکاتێکــدا  دەرئەنجامەکانــى،  و 
تــۆ چەندیــن دەیەیــە لــە خەبــات 
کوردســتان  خەڵکــى  تێکۆشــانى  و 
ــت  ــى دیاری ــت و ڕۆڵ ــەردەوام بووی ب

ــژوەدا؟ ــەو مێ ــوە ل هەب
ئەمیــر قــازى: ئێمــە هــەر لــە ســەرەتاى 
دەســتپێکردنى ئــەو هێرشــە زاڵمــەدا بــۆ 

ســەر ناوچــەى باکــورى کوردســتانى ســوریا، 

ڕامانگەیانــدوە کــە زۆڵــم و زۆردارییەکــى 

پێزانینمــان  و  ســوپاس  و  زۆرە  یەکجــار 

ــە  ــەى، ک ــە قارەمان ــەو خەڵک ــۆ ئ ــوە ب هەب

بەرامبــەر ئــەو هێرشــە ناڕەوایــە وەســتاوە، 

ئێســتاش بــە هەمــان شــێوەیە و هیواداریــن 

ئــەو بەرگرییــە لــە خــۆو و واڵت و ئــەو 

ــت. ــەرکەوتوو بێ ــتان س ــەى کوردس بەش

لــە  حزبێکــى  ئێــوە  ئاشــکرایە   *
یەکێــک  تــۆش  و  مێژیینــەن 
بــووى لــە ڕێبەرانــى بزووتنــەوەى 
شۆڕشــگێڕانەى خەڵکــى کوردســتانى 
بــەاڵم  ڕابــردودا،  دەورانــى  لــە 
هێزەکانــى  لــە  هەیــە  گلەییــەک 
کــە  کوردســتان،  ڕۆژهەاڵتــى 
ناتوانــن  و  بــاڵون  و  پــەرش  زۆر 
بەیەکــەوە دابنیشــن و بەرەیەکــى 
پێتوایــە  پێکبهێنــن،  کوردســتانى 
ئــەم گرفتانــە چــۆن ســەرچاوەیان 
گرتــوە؟ چارەســەرەکانى کامانــەن؟ 
ــوە وەکــو  ــى ئێ ــدا هەوڵ لەهەمانکات
پارتــى ســەربەخۆیی کوردســتان بــۆ 

بابەتــە چیبــوە؟ ئــەم 

ئەمیــر قــازى: بەبۆچونــى ئێمــە ئــەو 
گیروگرفتانــەى کــە لــە ئێســتادا هــەن، هیــچ 

بەڵگــە و دەلیلێکــى یاســایی نییــە، تاکــو 

ئاشــکرا ببێــت هــۆکار چییــە و قازانجــى 

ئــەو یەکنەگرتنــە لــە کوێدایــە بــۆ هێــزە 

کوردســتان؟  ڕۆژهەاڵتــى  سیاســییەکانى 

ــە هەندێــک مەســەلەى شەخســى  ــە ل جگەل

و تایبەتــى، بۆیــە ئێمــە ئــەو ناکۆکییانەمــان 

ــوە،  ــى نەزانی ــتێکى زانســتى و مەنتق ــە ش ب

دژى بوویــن و هێنــدەى توانیمانــە لەهەمــوو 

هەمــوو  لەگــەڵ  دانیشــتەکاندا  و  دیــدار 

هێزانــە،  ئــەو  نوێنەرایەتــى  و  هێــزەکان 

داوامانکــردوە کــە پێویســتى ئەمــڕۆى واڵتــى 

ــتى  ــگ و هاوپش ــت یەکدەن ــە دەخوازێ ئێم

یەکتربــن و لێکتگەیشــتنى زیاتریــان لەنێواندا 

هەبێــت، کــە بتوانــن پێکــەوە دابنیشــن 

ــۆ  ــژن ب ــوو دابڕێ ــى داهات ــە و پان و بەرنام

ڕزگارى ڕۆژهــەاڵت، لەکاتێکــدا گڕۆڵــەى ئەم 

حکومەتــە کەوتۆتــە لێــژى، ئــەم هــاوکارى و 

لێکتێگەیشــتن و هاوپشــتییە لەگــەڵ یەکتــرى 

زۆر گرنگــە بــۆ ئــەو هێزانەى لــە ڕۆژهەاڵتى 

کوردســتان چاالکــن و خەباتــى لــە مێژییەیــان 

ــێ  ــە و ج ــان هەی ــە و پێگەی ــە و جێگ هەی

ــی  ــە باش ــە ب ــە ک ــارە، ئەرکیان ــتیان دی دەس

ــەن و  ــک بک ــر و خەڵ ــەڵ یەکت ــە لەگ مامەڵ

خاوەنــى بەرنامــە و سیاســەتێکى ڕوون بــن 

بــۆ ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان، لــە جیاتــى ئــەو 

کێشــە و ناکۆکییانــەى کــە هیــچ بنەمــا و 

ــج  ــچ قازان ــدا هی ــە، لەهەمانکات ــى نیی پایەک

و بەرژەوەندییەکــى نییــە نــە بــۆ خــودى 

خۆیــان، نــە بــۆ داهاتــووى ڕۆژهەاڵتــى 

کوردســتان.

هێنــدەى لــە دەســتمان هاتــوە و توانیومانــە، 

هەوڵمانــداوە بــۆ تێگەیشــتن و هــاوکارى 

لەگــەڵ یەکتــرى، ئێســتاش بەردەوامیــن و 

ــە، بەتایبەتــى  پێمانوایــە دەبێــت ئــەو هێزان

لــە هەلوومەرجــى ئێســتادا یەکگرتــوو بــن، 

ــەر  ــتادا لەس ــە ئێس ــە ل ــەم ڕژێم ــە ئ چونک

یــان شۆڕشــێکى گشــتى و  دوو ڕێگایــە، 

هەمەالیەنــە بەڕێوەیــە، چونکــە خەڵــک توانا 

و تاقەتــى لەگــەڵ ئــەو ژیانــە نەمــاوە، یــان 

لــە خراپتریــن حاڵەتــدا دەبێــت ڕژێــم ببێتــە 

ــران،  ــى ئێ ــتەکانى خەڵک ــە خواس ــێک ل بەش

بۆیــە هەریەکێــک لــە هێزەکانــى ئێمــە، 

ــە  ــەم حاڵەتان ــک ل ــەر یەکێ ــۆ ه ــت ب دەبێ

بەرنامــە و پرۆگرامیــان هەبێــت و هــاوکارى 

یەکتــر بکــەن و لــە پەیوەندیــدا بــن لەگــەڵ 

خەڵکــى واڵت.

* لەمانگــى ڕابــردودا پێنــج هێــزى 
بەنــاوى  کوردســتان،  ڕۆژهەاڵتــى 
هێزەکانــى  هاوبەشــی  )ناوەنــدى 
کوردســتانى ئێــران( ناوەندێکیــان 
پێکهاتــوون  کــە  پێکهێنــاوە، 
لــە هــەردوو حزبــی دیموکــرات و 
دوو کۆمەڵــە و ســازمانى خەبــات، 
ــە، ســەبارەت  ــوە چیی هەڵوێســتى ئێ
بــەو مەســەلەیە، لەکاتێکــدا خۆیــان 
ڕایانگەیانــدوە، کــە ئــەوە هەوڵێکــى 
دروســتکردنى  بــۆ  ســەرەتاییە 
لەگــەڵ  کوردســتانى،  بەرەیەکــى 
ــەو  ــاو ئ ــم لەن ــوە نابین ئەوەشــدا ئێ
ئێــوە  پارتــى  بۆچــى  بەرەیــەدا، 
بانگهێشــت  ئایــا  نییــە؟  بەشــدار 
نەکــراون، یــان خۆتــان پێتــان بــاش 
نییــە؟ پێتوایــە ئەوە دەســتکەوتێکە؟ 
یــان وەکــو هەمــوو کوالســیۆن و 
هاوپەیمانێتییەکانــى تــر تەنهــا بــۆ 
ماوەیەکــە و لــە دواییــدا کۆتایــی 
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دەهێنێــت؟ و شکســت  پێدێــت 
ئەمیــر قــازى: ئێمــە پێمانوایە تێکۆشــان و 
خەباتــى جــدى لــە واڵتــى ئێمــە و پێکــەوە 

پێویســتییەکى  هێــزەکان  سیاســی  ژیانــى 

مێژووییــە، ناتوانیــن بڵێــن »دەبێــت هەمــوو 

بێــت، کــە  ئــەو خەتــە  الیــەک لەســەر 

ــۆ ڕزگارى  ــن ب ــت و دەیبینی ــە دەمانەوێ ئێم

نەتەوەکەمــان«، بەپێچەوانــەوە هێــزى دیکــە 

ــات،  ــردوو، خەب ــوون، ڕاب ــە بۆچ ــە، ک هەی

ــە  ــوو ئەمان ــە، هەم ــان هەی ــە و خەڵکی پێگ

دەبێــت بــە هەنــد وەربگیرێــت، بۆیــە هــەر 

جــۆرە هاوکارییــەک و نزیکبوونەوەیەکــى 

هێــزەکان، لــە ڕوانگــەى ئێمــەوە بــە قازانجە 

ــتە. و پێویس

ســەبارەت بــەوەى کــە بۆچــى بەشــدارنین؟ 

ــن و بانگهێشــت  ــە ئاگادارنی ــە ک لەبەرئەوەی

کــە  کەســانەى  ئــەو  لەالیــەن  نەکراویــن 

بناغــەى کارەکەیــان دانــاوە، لەگــەڵ ئــەوەش 

و  بەهێزتــر  دەبێــت  و  پیــرۆزە  کارێکــى 

جدیتــر بکرێــت، ســەرەڕاى ئــەوەى کــە 

بانگهێشــتیش نەکراوین پشتیوانیان لێدەکەین 

و ئــەو نزیکبوونەوانەمــان پــێ گرنگــە و 

پێداویســتییەکى ئەمــڕۆى خەباتــە، بەتایبەتى 

ئێمــە  واڵتــى  ڕۆژهەاڵتــى  ئەمــڕۆى  بــۆ 

پێویســتییە و دەبێــت لەســەرى بڕۆیــن و 

بەشــێکى زۆرتــر لــە هێــزەکان بەشــدارى 

ــەن. ــە بک ــد و خەبات ــەو ناوەن ئ

ــەن،  ــەن ه ــتا زۆر الی ــەاڵم هێش * ب
بۆنمونــە  نیــن،  بەشــدار  کــە 
ــەو  ــت »ئ ــزادە دەڵێ ــم عەلی ئیبراهی
ناوەنــدە، ناوەندێکــى ڕاســتە و هێزە 
ــو  ــە وەک ــتەکانن و ئێم ناسیۆنالیس
هێــزى چــەپ بەشــدارى ناکەیــن«، 
لەهەمانکاتــدا وتــى: خێــرە ســازمانى 

هەیــە،  ناوەنــدەدا  لــەو  خەبــات 
موجاهیدینــى  درێژکــراوەى  کــە 
خەلقــە، بــەاڵم پژاکــى تێدانییــە کــە 
درێژکــراوەى  پێیانوایــە  هەندێــک 
لەمبارەیــەوە  ئێــوە  پەکەکەیــە، 
ئــەم  تاچەنــد  بۆچوونتــان چییــە؟ 
بۆچوونانــە بەڕاســت دەزانــن؟ چــۆن 
ــەپ و ڕاســتەکان  ــزە چ ــت هێ دەکرێ
هاوبەشــدا  کارى  لەناوەندێکــى 

کۆببنــەوە؟
ــدە  ــەو ناوەن ــەوە ل ئەمیــر قــازى: کۆبوون
ئایدۆلــۆژى  شــیکارى  بــۆ  هاوبەشــەدا 

نییــە، بەڵکــو بــۆ ئــەو دیفاکتۆیەیــە کــە 

ســەپاندوویەتى،  بااڵدەســت  هەلومەرجــى 

ــوو  ــت، هەم ــت چــى بکرێ ــەوەى بزانرێ بۆئ

ــە  ــە، ممکن ــۆى هەی ــەى خ ــک بەرنام هێزێ

هەمــوو ڕێکخراوێــک فکرەى خــۆى هەبێت، 

بۆچــوون  قۆناغێکیــش  هەمــوو  بــەاڵم 

پێویســتە،  دیاریکــراوى  هاوکارییەکــى  و 

ــە  ــدا ب ــووى درێژخایەن ــە داهات ــەوەى ل بۆئ

ئامانــج بگەییــت.

دژى  کــە  هەیــە،  ڕێکخــراو  هەندێــک 

ــە  ــە و هەڵەی ــە خراپ ــیۆنالیزمە و پێیوای ناس

ــی  ــە باس ــە، ئەمان ــێ باش ــیالیزمى پ و سۆس

ــتان و  ــى کوردس ــە ڕۆژهەاڵت ــن ل ــڕۆ نی ئەم

ــى و  ــران هەیەت ــە ئێ ــەو هەلومەرجــەدا ک ل

خەڵــک لــەو بارودۆخــەدا ناخۆشــەدا دەژی، 

ویســتى  و  ئیــرادە  بــۆ  دەبێــت  بەڵکــو 

ــدا  ــە گۆڕێ ــک مەســەلەى ناســیۆنالیزم ل خەڵ

ــر و  ــدە و فک ــەر ئی ــى ه ــت، هەڵبژاردن بێ

ــازادى  بۆچوونێــک لەالیــەن خەڵکــەوە بــۆ ئ

ئێمــەوە  ڕوانگــەى  لــە  و ڕزگارى خــود، 

دروســتە و دەبێــت بــە هەنــد وەربگیرێــت.

موخالیفــى  تاچەنــد  تــۆ   *
یــەزدان  )ســمکۆ  بۆچوونەکانــى 

ئەم ڕژێمە لە ئێستادا لەسەر 
دوو ڕێگایە، یان شۆڕشێکى 
گشتى و هەمەالیەنە 
بەڕێوەیە، چونکە خەڵک 
توانا و تاقەتى لەگەڵ 
ئەو ژیانە نەماوە، یان لە 
خراپترین حاڵەتدا دەبێت 
ڕژێم ببێتە بەشێک لە 
خواستەکانى خەڵکى ئێران

“
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ئــەو  پێیوایــە  کــە  پەنــا(ى؟ 
پارتــى  و  )پــاک(  بۆیــە  هێزانــە  
ســەربەخۆییان یــان بانــگ نەکــردوە، 
چونکــە ئەوانــە هێــزى نەتەوەیــى 
ناسیۆنالیســتانە  نیشــتیمانى  و 
نیــن، ڕووداو دروســتیکردوون، کــە 
دێــت  ئێــران  خۆپیشــاندانەکانى 
ــەش دروســتدەکەن،  ناوەنــدى هاوب
بایکۆتــى  دێــت  هەڵبژاردنــەکان 
دەکات  فشــار  ئەمەریــکا  دەکــەن، 
دەیــان  ڕووداو  واتــا  کۆدەبنــەوە، 
ڕووداو  خۆیــان  نــەک  خوڵقێنێــت، 
بخوڵقێنــن، هەڵوێســتى تــۆ چییــە 

لەوبارەیــەوە؟
ئەمیــر قــازى: بۆچوونــى هــەر ڕێکخــراو 
و تەشــکیاتێک بــۆ خــۆى لــە ڕوانگــەى 

ئێمــەوە جێــگاى ڕێــزە، دەبێــت هەمــوو 

ڕێکخــراو و الیەنێــک بتوانێــت بۆچوونەکانــى 

خــۆی دەرببڕێــت، بــەاڵم ئێمــە وەکــو پارتــى 

ســەربەخۆیى کوردســتان، کــە ڕێکخراوێکــى 

خەبــات  ناسیۆنالیســتین،  و  نەتەوەیــى 

دەکەیــن بــۆ ئــازادی و ســەربەخۆیى واڵتــى 

خۆمــان، پێمانوایــە دەبێــت ئــەو فەرهەنــگ 

بێــت،  جێگیــر  نەتەوەییــە  کلتــورى  و 

ــە هێڵێکــەوە کــە هیــچ  دەبێــت خــۆى بخات

بەرگریــى و ناڕەزایەتییەکــى خەڵکــى خــۆى 

لەســەر نەبێــت، چونکــە لــە وواڵتــى ئێمــەدا 

ــە. ــاواز هەی ــکیاتى جی ــراو و تەش ڕێکخ

ئەو ڕێکخراو و تەشکیاتانە ڕابردوو، خەبات 

ــگاى  ــە کۆمەڵ ــە ل ــان هەی و هــەوادارى خۆی

ــک  ــوو بۆچوونێ ــە هەم ــە ئێم ــەدا، بۆی ئێم

لــە پێنــاو ئــازادى و ڕزگارى هەمیشــەیدا بــە 

ڕاســت دەزانیــن، هێنــدەى بۆشــمان بکرێــت 

لــەو خەباتانــەدا بەشــدار دەبیــن، ئەگــەر 

ــەربەخۆخوازیش  ــى س ــى خەبات ــە تەواوەت ب

نەبێــت، بــەاڵم داهاتوویــى ئێمــە بــۆ ڕزگارى 

ــە  ــە، ئێم ــى ئێم هەمیشــەیى واڵت و خەڵک

پێمانوایــە  دەکەیــن،  خەباتــن  ئــەوە  بــۆ 

لێکئــااڵن و ســەرەڕاى بۆچوونــى جیــاواز، 

لــە کۆتــا قۆناغــدا بۆچوونــى خەڵکــى ئێمەیە 

ــت چ  ــە دەبێ ــى ئێم ــە واڵت ــاردەدات، ک بڕی

ــۆرم و تەشــکیاتێک داوادەکات. ــێوە و ف ش

لــە بەشــەکانى دیکــەى کوردســتان هــەر 

ــە  ــدۆم ل ــە ڕیفران ــوە، بۆنمون ــێوەیە ب بەوش

باشــورى کوردســتان دەریخســت، کە خەڵکى 

کوردســتان چــی دەوێــت، بۆیــە ئێمــە لەگەڵ 

ــە  ــە ل ــتێکى دیک ــچ ش ــن و هی ــەو خەتەی ئ

باشــورى کوردســتان قبــوڵ ناکەیــن و پێمــان 

بــاش نییــە، چونکــە زیاتــر %93 خەڵکــى 

ســەربەخۆیى  بــە  دەنگیــان  کوردســتان 

و  ڕۆژهــەاڵت  لــە  دەبێــت  خۆیانــداوە، 

ــت. ــێوە بێ ــش بەهەمانش ــى تری پارچەکان

* ئێــوە دەڵێــن »دەبێت بەوشــێوەیە 
بڕواتــە پێشــەوە و لــەوە کەمترمــان 
ئــەو  ناکەیــت  هەســت  ناوێــت«، 
دورە  و  خەیاڵییــە  زۆر  بۆچوونــە 
و  ئێــوە  ئــەوەى  ڕاســتییەوە،  لــە 
حزبــی پارچەکانــى تــر دەیانەوێــت 
شــتێکە و واقیعــەت شــتێکى تــرە، 
لــە %93ى خەڵکــى کوردســتان لــە 
باشــوور دەنگیــداوە بــە ڕیفرانــدۆم، 
ــورى  ــى باش ــتا چارەنوس ــەاڵم ئێس ب
دەتانەوێــت  خراپــە،  کوردســتان 
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتانیش هەمــان 
و  ناکرێــت  هەبێــت،  چارەنوســى 
و  دەور  نزیکــەوە  لــە  دەبێــت  
نەقشــى جددیتــان هەبێــت، ئێــوە 
کــە ناتوانــن بەیەکــەوە ناوەندێکــى 
هاوبەشــى ڕۆژهەاڵتــى پێکبهێنــن، 

دەکــەن،  ئــەوە  پێشــبینى  بۆچــى 
کــە دەبێــت ڕیفرانــدۆم بکرێــت و 
فیدڕاڵــى جێبەجــێ بکرێــت و کۆمارى 
کــە  بڕوخێــت،  ئێــران  ئیســالمى 
ــدا  ــە ناوەندێک ــن ل ــزەکان ناتوان هێ
ــەى  ــى چوارپارچ ــەوە، هێزەکان کۆببن
کوردســتان ناتوانــن لــە )کەنەکــە(دا 
بەیەکــەوە دانیشــن، هەریەکەیــان 
و  ئایدۆلۆژیــا  و  فکــر  نــاوى 
ناســیۆنالیزم و ســێکتاریزم لە یەکتر 
بەیەکــەوە  ناتوانــن  کــە  دەنێــن، 
هەمــوو  ئــەو  چــۆن  دانیشــتین، 
پێشــبینیەت هەیــە، کــە کوردســتان 
بەوشــێوەیە بچێتــە پێشــەوە کــە تــۆ 

لــە خەیاڵــى خۆتــدا داتنــاوە؟ 
ئەمیــر قــازى: کــە بــاس لــە باشــورى 
کوردســتان دەکەین، ئێمــە بۆچوونى خەڵکى 

خۆمــان بــە گرنــگ دەزانیــن، لــە ڕوانگــەى 

کوردســتان  باشــورى  دەبێــت  ئێمــەوە 

ســەربەخۆ بێــت و هیــچ ڕێگایەکــى دیکــەى 

ــە  ــوە، ل ــک ب ــتى خەڵ ــە خواس ــە، چونک نیی

ئــەوە  دەکرێــت،  پیــادە  چــۆن  ئێســتادا 

دەســەاڵتى ئێمــە نییــە، ئەگــەر دەســەاڵتمان 

هەبوایــە و بمانتوانیایــە لــەو ناوچەیەدابیــن، 

ــە،  ــت بوای ــە بەردەس ــۆ ئێم ــە ب ــەو توانای ئ

ــوە. ــرد بەڕێ ــەوە دەمانب بەدڵنیایی

ــە،  ــۆ ئێم ــتە ب ــەردەمێکى بەردەس ــەوە س ئ

ئەگــەر خەڵــک بڕیاریــدا ڕێــگاى دیکــە نییــە، 

بۆیــە ئێمــە ناتوانیــن لــە ڕۆژهەاڵتــى واڵتــى 

خۆمــان، بــەو تووندوتیژییــەوە قســە بکەین، 

چونکــە ئــەو ڕیفراندۆمــە لــە واڵتــى ئێمــەدا 

ــز  ــن هێ ــەدا چەندی ــى ئێم ــە واڵت ــوە، ل نەب

هــەن، کــە هــەر بەشــە و هەلومــەرج و 

هەریەکێکیــان  هەیــە،  خــۆى  بارودۆخــى 

ــات  ــان خەب ــاى خۆی ــارودۆخ و توان بەپێــى ب
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پرۆفایل:

ئەمیری قازی  دەکــەن، ئێمــە دژ بــەو بارودۆخانــە نیــن و 

خۆمــان لــەو بارودۆخانــە نادزینــەوە، بــەاڵم 

ســەربەخۆیى  ئێمــە،  کۆتایــى  بۆچوونــى 

واڵت و داهێنانــى فەرهەنگــى نەتەوەیــى 

و ســەربەخۆخوازییە، ئەمانــەش بــەو مانایــە 

نییــە کــە ئێمــە لەگــەڵ هیــچ قۆناغێکــى 

لەگــەڵ  بەپێچەوانــەوە  ناڕۆیــن،  دیکــەدا 

قۆنــاغ و بۆچــوون و ســەرکەوتنى دیکەییــن.

ــە  ــە، یــان ب ــان نیی * ئێــوە نییەتت
ــزى  ــک هێ ــەڵ کۆمەڵێ ــن لەگ نیازنی
یەکگرتــن  خۆتــان  هاوشــێوەى 
ئەنجــام بــدەن، بۆنمونــە لەگــەڵ 
کوردســتان،  سەربەســتى  پارتــى 
یــان چەنــد هێزێکــى تــر کــە لــە 
یەکگرتنێــک  هــەن،  مەیدانەکــەدا 
ئەنجامبــدەن هاوشــێوەى یەکێتــى 
شۆڕشــگێڕان، بۆئــەوەى هێــزەکان 
لــەو پــەرش و باڵوییــە ڕزگاربکــەن؟
ئەمیــر قــازى: ئامادەیــن و پێمانخۆشــە 
بــەرەى  لەگــەڵ  هەوڵیشــمانداوە  و 

و  کار  خــوازى  ڕزگاری  و  ســەربەخۆخواز 

تێکۆشــان بکەیــن و بتوانیــن لــە بــەرەو 

پێشــبردنى فەرهەنگــى نەتەوەییــدا پێکــەوە 

هاوکاربیــن و بچینــە پێــش، بــەاڵم بەداخەوە 

هەتــا ئێســتا نەمانتوانیــوە ئــەوکارە بکەیــن و 

ســەرکەوتوو بیــن.

بەهــۆى  ســەرنەکەوتنەش  ئــەو  هــۆکارى 

ئێمــەوە نییــە و ممکنــە گیروگرفــت لــە 

شــوێنى تــر هەبێــت، کــە بــۆ ئێمــە ئاشــکرا 

نییــە و نازانیــن لــە کوێــوە ســەرچاوەى 

گرتــوە، ئێمــە کــە داواکارى یەکگرتــن و 

یەکبوونیــن بــۆ خەباتــى هاوبــەش و ئــازادى 

و ڕزگارى خەڵکــى خۆمــان ناتوانیــن لەســەر 

ئــەو گیروگرفتانــە بڕۆیــن و بــەردەوام بیــن، 

ئــەوەى بــۆ ئێمە هەیە هەندێــک گیروگرفتى 

شەخســى، ئینســانى خــودە، ئاســایی، ممکنە 

کەســایەتى،  لــە  ڕەخنەمــان  و  ناڕەزایــی 

هەڵوێســت، بۆچــوون و کــردەوە هەبێــت، 

ئەگــەر لــەو ڕوانگانەوە تێگەیشــتنى زیاترمان 

لەگــەڵ یەکتــر هەبێــت، دەتوانیــن الیەنێــک 

ــدە. ــەو ناوەن ــى ئ ــە الیەنەکان ــن ل بی

- لەبنەماڵەی قازییەکانی مەهابادە. 
- ســاڵی 1938ی زاینــی لەدێــی حاجیــاوا لــە 

دەوروبــەری مهابــاد لەدایکبــووە. 
- ساڵی 1946 چۆتە بەر خوێندن. 

- دەورانــی خوێندنــى لــە شــارەکانی بــۆکان، 
مهابــاد، تەورێــز و تــاران تەواوکــردووە.

- لە تاران یاسای خوێندوە.
- لــە دەرەوەی واڵت لــە زانکــۆی ســتوکهۆڵم 

و ئوپســاال زمانــی خوێنــدوە.
حیزبــی  الوانــی  یەکیتــی  ئەندامــی   -
بــووە. ئێــران  کوردســتانی  دیموکراتــی 
 - تــا ســاڵەکانی 1984ی زایینــی تێکۆشــانى 
کوردســتان  دیموکراتــی  حیزبــی  لەگــەڵ 
لەحیزبــی  وە   1984 ســاڵی   - بــووە.  

نەمــاوە.  دا  کوردســتان  دیموکراتــی 
ــی،  ــد هاوڕێیەک ــەڵ چەن ــاڵی 1984 لەگ - س
دیموکراتــی  یەکگرتــووی  بــەرەی 

دامەزرانــدووە.   کوردســتانیان 
ــۆ  ــۆڕاوە ب ــاوی گ ــی ن - ســاڵی 1990ی زایین

ــی ســەربەخۆیی کوردســتان.  ــە پارت ب



ره ئوف كه عبی
ئه ندامی كۆمیته ی 
ناوه ندی یه كێتی 
فیدایانی خه ڵكی 

ئێران

پيرۆزبایى دەکەین لەدروستبوونى ئەو ناوەندە و 
ئێمە لەگەڵ هەردوو حزبى دیموکرات و کۆمەڵە 

پەیوەندییەکى باشمان هەیە

چاوپێکەوتنی: سۆما
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له ســه ر  قســه   *ئەگــه ر 
ــه ی  ــه م دواییان ــاندانه كانی ئ خۆپیش
ئێــران بكه یــن كــه  زیاتــر لــه  40 بــۆ 
50 شــاری ئێرانــی گرتبــووه وه ، به اڵم 
نه بــوو.  ئاكامێكــی  ســه ره نجام 
گوایــا  دەڵێــت   هه یــه   بۆچوونێــك 
واڵتــه  یه كگرتووه كانــی ئه مریــكاو 
ده خاله تیــان  ئه وروپــا  یه كێتــی 
به رپرســێكی  ته نانــه ت  هه بــووه و 
ڕایگه یاندبــوو   ئیســالمی  كۆمــاری 
ئــه وه  پیالنــی ئه مریــكاو ئیســرائیله و 
هه ندێكیــش  دانــراوه .  له هه ولێــر 
پێیانوایــه  ئه مریــكا جیــدی نییــه  لــه  
ــدا،  ــاو ئێران ــۆڕ له ن مه ســه له ی ئاڵوگ
ئه ڵته رناتیڤــى  بــه   ئێــوه   چونكــه  

نابینێــت؟ ڕاســتەقینە 
پێــش  ســاڵێك  كه عبــی:.  ره ئــوف 
ــون  ــای هومای ــران ئاغ ــی ئێ ــی گه الن شۆڕش

ــه   ــك ل ــه  یه كێ ــوو ل ــه ت ب ــژی ده وڵ وته بێ

خۆپیشــاندانه كانی ته ورێــز وتــی: ئه وانــه  

ئێــران  لــه ده ره وه ی  كه ســێكن  چه نــد 

دروســت  په شــێوی  به نیــازن  و  هاتــوون 

بكــه ن، بــه اڵم دواتــر بینیمــان ده وڵــه ت 

بــووه   ته نانــه ت  و  به ســه رهات  چــی 

هــۆی كه وتنــی شــای ئێــران. ئــه و واڵتانــه ی   

حوكمــی دیكتاتۆرییــان هه یــه  هه ركاتێــك 

ــه ك  ــه وه و بزووتنه وه ی ــنه  جواڵن ــه ر چه ش ه

ســه رهه ڵبدا،  خۆیــدا  خه ڵكه كــه ی  له نــاو 

ــی  ــه  هێزێك ــه وه  ده كات ك ــده ی ئ پڕوپاگه ن

ئه وانــه   واتــه   له پشــته ،  ده ره كــی 

لــه  جواڵنــه وه و چاالكــه   تۆمه تــن  ته نهــا 

سیاســییه كان،  چاالكــه   و  مه ده نییــه كان 

ئــه و  ئه وه یــه   واقعییــه   ئــه وه ی  بــه اڵم 

جواڵنه وانــه  درێــژه ی ناڕزایه تیــی خه ڵكــه  

له قۆناغێكــدا  ســاڵه دا   39 ئــه و  له مــاوه ی 

پێشــوو. له ڕه وته كانــی  جیــاوازه   كــه  

جواڵنــه وه ی  چــوار  له ئێرانــدا  پێموایــه  

ئه گــه ر  به داخــه وه   كــه   ســه ره كی هه یــه  

یــه ك  هێزه كانیــان  و  نه گــرن  یــه ك 

ــر  ــه  درێژت ــی و خه بات ــه و چاالكی نه خــه ن، ئ

ــەو  ــە پێچەوانەشــەوە ئه گــه ر ئ ــه وه ، ب ده بێت

ــن  ــن و بتوان ــە یه كگرتووب ــوار جواڵنەوەی چ

هاوفیکربــن  یەکبخەنــەوەو  هێزەکانیــان 

ــوار  ــت. چ ــر دەبێ ــۆڕ خێرات ــه وكات ئاڵوگ ئ

لــه  جواڵنــه وه ی  پیكدێــن  جواڵنه وه كــه ش 

دانیشــتوانی  %60ی  کــە  ئێــران   گه النــی 

ــه وه   ــه ل و نه ت ــه  گ ــن و  ل ــران پێكده هێن ئێ

ــگ  ــوون و فەرهەن جــۆراو جــۆرەکان پێكهات

هەیــە  بەخۆیانیــان  تایبــەت  مێــژووى  و 

وەک کــورد، تورکــى ئــازەرى، بەلــووچ، 

عــەرەب و فــارس. دووەم  جواڵنــه وه ی ژنانــه  

كــه  لــه و 39 ســاڵه دا پێشــه نگی بەرگــرى 

بــوون به هــۆی ئــه و بارودۆخــه ی كــه ژن 

ــه وه ی  ــێیه م جواڵن ــه دا. س ــه و واڵت ــه  ل تێیدای

به ده ســتهێنانی  بــۆ  ئه وانــه ی  كرێكارییــه  

مافه كانیــان چاالكیی و قوربانــی زۆر ده ده ن، 

چونكــه  له بــاری ئابوورییــه وه  له ژێــر زه خــت 

ــه رو  ــه وه ی نووس ــواره م جواڵن ــاردان. چ فش

ڕۆشــنبیرە كــه بــە فیكــرو بیــروڕای خۆیــان 

كۆمه كــی ئــه و ســێ جواڵنــه وه ی تــر ده كــه ن.          

ــاگادارى  . *وەک خــۆت لەنزیکــەوە ئ
ــى  ــزى سیاســى لەڕۆژهەاڵت ــج هی پێن
کوردســتان بەرەیەکیــان پێکهێنــاوە 
هــاوکارى  ناوەنــدى  بەنــاوى 
ئێــران،  کوردســتانى  هێزەکانــى 
ناوەنــدە  ئــەو  پشــتگیرى  تاچەنــد 
ســەالم  کاک  وەک  کــە  دەکــەن 
زادە  عەلــى  ئیبراهیمــى  کاک  و 
و  ڕاســتن  هێــزى  ئەوانــە  دەڵێــت 
ئێمــە ئامــادە نیــن بچینــە نــاو ئــەو 

ناوەنــدەوە، ئایــا ئێــوەش هەمــان 
بەشــێکى  هەیــە؟  تێڕوانینتــان 
لەســەر  پرســیارەکەم  دیکــەى 
قســەکانى کاک ســەالم کــە ئێــوە 
ــا ئیســتا  ــان ت ــى فیدائیی ــو حزب وەک
بیردەکەنــەوەو   57 ســاڵى  وەک 
ئاڵوگــۆڕ بەســەر بیرکردنەوەکانتاندا 
ــەو  ــەم هێزان ــووەو بەشــێک ل نەهات
ــەردەم  ــرن لەب ــەرکردەکانیان ڕێگ س
ــى  ــۆڕو چاکســازى و بەدیهێنان ئاڵوگ
مافەکانــى کرێــکاران و بزووتنــەوەى 
سۆسیالیســتى بــەو دەلیلــەى وەک 
حزبێکــى چــەپ 30 ســاڵە ســکرتێرو 
ســەرکردایەتیتان لەڕابەرایەتــى ئــەو 

بەردەوامــن؟ حزبانــە 
وەک  دەمەوێــت  كه عبــی:  ره ئــوف 
زانیارییــەک بڵێــم ئــەوەى بۆ حزبــە چەپەکان 
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ڕاســتە کــە یــەک دەنــگ و یــەک ڕیــز نیــن 

لەنــاو واڵتــدا، حزبــە ڕاســتەکان و هێــزە 

نەتەوەییەکانــى دیکــەش هــەر بەهەمــان 

شــێوەن. کاتێــک دەڵێــن چــەپ دەبێــت 

ــە  ــە ک ــى چەپ ــن مەبەســتمان کام حزب بزانی

بەبــڕواى مــن ســێ چــەپ هەیــە مەبەســتم 

لەنــاو ئێــران. یەکــەم چەپێــک کــە پێــى 

ــاح  ــەڵ ئیس ــە لەگ ــت ک ــن ڕیفۆرمیس دەڵێ

رووخانــدن  پێیوایــە  و  هــاوکارە  تەڵەبــى 

ئیســامى  جمهــورى  و  نییــە  چارەســەر 

ــە.  ــى دیک ــە حکومەتێک ــدا ببێت ــو خۆی لەنێ

جۆرێکــى دیکــە لەحزبــى چــەپ ئەوەیــە 

هیــچ کارى بەجواڵنــەوەى دیموکراتیــک و 

پرســە دیموکراتییەکانــى نێــو واڵتــدا نییــە و 

ــر  ــى ت ــیالیزم هیچ ــەری و سوش ــێ کارگ دەڵ

کــە بەبــڕواى مــن کارکــردن لەگەڵ ئــەو دوو 

جــۆرە لەهێــزى چــەپ گرفتــى زۆرە. ســێیەم 

جــۆر کــە ئێمە پێمانوایــە دەتوانێــت کاریگەر 

بێــت و جواڵنــەوەى سیاســى لەنــاو ئیرانــدا 

ــزى  ــەوەى لەهێ ــە ســەرەڕاى ئ ــکات ئەوەی ب

کرێکارییــەوە هەڵقــواڵوەو پشــتیوانى ئــەوان 

دیموکراتــى  جواڵنــەوەى  بــەاڵم  دەکات، 

ــەو  ــوو ئ ــەڵ هەم ــێت لەگ ــى دەناس بەفەڕم

هێــزە دیموکراتییانــەى کــە پێشــکەوتنخوازن 

و لەگــەڵ جیاکردنــەوەى دییــن لەدەوڵەتــن و 

بــۆ جمهورییەکــى ســیکۆالر خەبــات دەکــەن. 

هەربۆیــە ئێمــە وەکــو ئیتحــادى فیدائییانــى 

خەڵکــى ئێــران لەبــەر ئــەوەى فیدائییانیــش 

شــوعبەن،  پارچــەو  چەندیــن  بەداخــەوە 

ــى دوو  ــە لەیەکگرتن ــەین ک ــەو بەش ــە ئ ئیم

پارچەکانــى دیکــەى فیدائــى پێکهاتوویــن 

و ئــەو کێشــانەى بــاس دەکرێــت لەنــاو 

ــۆ  ــە، ب ــۆرە نیی ــەو ج ــەدا ب ــەى ئێم حزبەک

ئێمــەدا  ناوخــۆى  پەیــڕەوى  لــە  نموونــە 

ناتوانێــت  ناوەنــدى  کۆمیتــەى  ئەندامــى 

پــاش ســێ خولــى دیکــە خــۆى کاندیــد 

بکاتــەوە، ســەبارەت بــە پرســى نێوخۆیــى و 

ســەرۆک بــوون لەنێــو حزبــدا ڕاســتە، بــەاڵم 

گفتوگۆکــەى ئێمــە ئێســتا لەســەر ئــەو پرســە 

ــە.  نیی

ــۆن  ــەکان چ ــزە چەپ ــەوەى هێ ــەبارەت ب س

ئیــران  ئێســتاى  لەگــەڵ  بیردەکەنــەوەو 

ــى  ــە چەپێک ــەن، پێموای ــە دەک ــۆن مامەڵ چ

ــى  ــت واڵت ــە دەیەوێ ــک ک ــرس، چەپێ بەرپ

ــى  ــت پیرۆزبای ــت دەبێ ــە دەس ــۆى بگرێت خ

بــکات لــەو هێــزە دیموکراتییانــەى پێکــەوە 

یەکدەگــرن و ئێمــە وەک ســازمانى ئیتحــادی 

فیدائییانــى خەڵکــى ئێــران هەمیشــە لەگــەڵ 

پەیوەنــدى  دیموکراتییانــە  هێــزە  ئــەو 

تووندوتۆڵمــان هەبــووە، بەڵــێ ڕەخنــەو 

بیــروڕاى جیــاواز هەیــە، بــەاڵم کارو چاالکــى 

پێویســتە  پێکــەوەو  هەیــە  هاوبەشــمان 

ــارو  ــۆ هەڵبێنیــن و وت ــرى ب ــگاوى زۆرت هەن

کارو بەرنامــەى یەکگرتوومــان هەبێــت و 

هەماهەنگــى یەکتربیــن و هانــدەرى ئــەو 

یەکێتــى و کۆبوونەوانــە بیــن. ئیمــە چەندین 

ــەکان  ــییە کورییی ــە سیاس ــەڵ حزب ــاڵە لەگ س

و ئەوانــى دیکەشــدا هەماهەنگیمــان هەیــەو 

هەیــەو  سیاســى  بۆشــاییەکى  پێمانوایــە 

دەبێــت پڕبکرێتــەوە. 

*ســەرنجى ئێــوە وەکــو کۆمیتــەى 
ناوەنــدى فیدائییانــى خەڵکــى ئیــران 
ســەبارەت بــە پێکهێنانــى ناوەنــدى 
ڕۆهــەاڵت  هێزەکانــى  هــاوکارى 
چییــە لەکاتیکــدا ئێــوە هەمیشــە 
بــێ  کوردســتان  نــە  کــە  دەڵێــن 
ئێــران و نــە ئێــران بــێ کوردســتان 
ئەگــەر یەکگرتــوو نەبــن ناتوانــن 

جۆرێکى دیکە لەحزبى 
چەپ ئەوەیە هیچ کارى 

بەجواڵنەوەى دیموکراتیک و 
پرسە دیموکراتییەکانى نێو 
واڵتدا نییە و دەڵێ کارگەری 

و سوشیالیزم هیچى تر 

“
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دەورو نەخشــێکى گەورەیــان هەبێت 
بــەوەى  مەحکومــن  لەداهاتــووداو 

پێکەوەبــن؟ 
ره ئــوف كه عبــی: دەبێــت  وەک خۆمــان 
ئــەو  لەدروســتبوونى  دەکەیــن  پرۆزبایــى 

ناوەنــدەو ئێمــە لەگــەڵ هــەردوو حزبــى 

دیموکــرات و کۆمەڵــە پەیوەندییەکى باشــمان 

ــەوەى  ــۆ ئ ــان دەبیــن ب ــە و هەماهەنگی هەی

ــت و  ــران پێکبێ ــى لەئێ ــى دیموکرات بەرەیەک

بەکاریکــى زۆرباشــى دادەنێیــن و دەبێــت 

بەتــەواوى  بتوانێــت  هانــدەرى ئەوەبێــت 

ئێرانــدا هیــزى خۆیــان داســەپینێت و لەگــەڵ 

ئــەو هێــزە ســەرەکییانەى دەتوانــن لەئێرانــدا 

ــەپ  ــزى چ ــو هێ ــت وەک ــان هەبێ دەخالەتی

ــە  ــەوە. ئێم ــک ببن ــک نزی ــى لێ و دیموکرات

بــەردەوام لەگفتوگــۆو تەماســداین لەگەلیــان 

دیموکراتــى  بەرەیەکــى  بتوانیــن  تاوەکــو 

پێکبێنیــن لەســەر چەنــد خاڵێــک ئەوانیــش: 

ڕووخانــى ڕژێمــى ئێــران، جیاکردنــەوەى 

ــى ســکوالرو  ــەت، جمهورییەک ــن لەدەوڵ دیی

هەمــوو  و  ژنــان  و  کریــکاران  مافــى 

بەدەســتهینانى  و  توێــژەکان  و  چیــن 

مافــە ســەرەکییەکانى نــاو کۆمەڵگەیەکــى 

ــى  ــاندان و ماف ــى خۆپیش ــى و ماف دیموکرات

چــارەى خۆنووســین.

پێکــرد  ئامــاژەت  جەنابــت  *وەک 
ئێــوە لەمۆدێلــى جــۆرى ســێیەمى 
پێیوابێــت  کــە  چەپێــک  چەپــن، 
ــت  ــا جەخ ــى تەنه ــێ دیموکراس بەب
و  کرێــکارى  بزووتنــەوەى  لەســەر 
سۆسیالیســتى دەکاتــەوەو باوەڕتــان 
هەیــە  دیموکراســى  بەپڕەنســیپى 
و ڕێکخراوێکــى ســێکۆالر و جیایــى 
دییــن لەدەوڵەتــى پــێ قبــوڵ بێــت، 
ئایــا لەنــاو هەمــوو ئــەو بزووتنــەوە 

ــدا  ــە ئێران ــەى ل ــەپ و کرێکارییان چ
هەیــە وەک )حزبــى حیکمەتیســت، 
ــى  ــران، حزب ــتى ئێ ــى کۆمۆنیس حزب
ئێــران،  کرێــکارى  کۆمۆنیســتى 
ڕەســمى،  خەتــى  حیکمەتیســت، 
حزبــى مارکســیزم، ماوئییــزم، حزبــى 
ڕەوتــى  ئێــران،  سۆسیالیســتى 
سۆسیالیســتى کۆمەڵــە، ڕاى کارگــەر، 
ڕاى کارگــەرى کۆمیتــەى مەرکەزیــی، 
فیدائییانــى  ئیتحــادى  ســازمانى 
خەڵــک، فیدائییانــى خەڵکــى ئێرانــە، 
ئەقەلییەتــە(  و  ئەکســەرییەت 
ــان  ــە هیچی ــەم ڕێکخراوان ــوو ئ هەم
ــوە  ــن ئێ ــێیەمە نی ــى س ــەو مۆدێل ل
بتوانــن لەگەڵیــان بەرەیەکــى چــەپ 

پێــک بهێنــن؟
ئێمــە  بۆنــا،  كه عبــی:  ره ئــوف 
ــە  ــتى هەی ــەک ڕاس ــەاڵم ی ــن، ب لەوتووێژدای

دەبێــت بیڵێــم ئەویــش ئەوەیــە لەنــاو واڵتــى 

ــە  ــتان ک ــە لەکوردس ــدا بێجگ ــڕۆى ئێران ئەم

ــش زۆر  ــە ئەوی ــورت ک ــا ک ــەم ت ــش ک ئەوی

ڕوون نییــە، هیــچ هێــزو کەســێک ناتوانێــت 

ســەرەکییە  ئیرانــدا  لــە  هێــز  کام  بڵێــت 

یاخــود نــاو کام هێــز داهاتــووى هەیــە، 

چونکــە ئــەوە جوواڵنــەوەى خەڵکــە پیشــانى 

دەدات وەک ئەزموونــى ڕاپەڕینــى خەڵــک 

لەســەردەمى شــادا. لــە ئێرانــدا بەهیــچ 

ــەى  ــى ئازادان ــى فەعالەیەت شــێوەیەک ئیمکان

هیــزى سیاســى بەهیــچ شــێوەیەک نییــە، 

ــدا  ــى ئێران ــەدەرەوەى واڵت بەڵکــو هەمــوو ل

گرنــگ  و  بەنــرخ  کــە  چاالکییــان هەیــە 

بــوون ئــەو چاالکییانــە و جیــاوازى نییــە 

لەنێــوان خەباتــى نێوخــۆو دەرەوەدا، بــەاڵم 

ــن  ــە ناتوانی ــان دەدات ک ــتییە پیش ــەو ڕاس ئ

ئیدعــاى ئــەوە بکەیــن کــە لــەکام شــارو 

ژمارەى لێکترازانەکان 
زۆرن و هۆکارەکەى بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەوە ئێمە لەنێو 
واڵتەکەى خۆماندا نین، 
هەربۆیە ناکۆکییەکان و 
کێشە کەسییەکان زەق 
دەبێتەوە، گەر لەناوخۆى 
واڵتدا بووینایە دەمانتوانى 
وەک حیزبە سیاسییەکان 
وەاڵمى خۆمان لە خەڵک 
وەربگرینەوە 

“
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شــوێن لەنــاو چ توێژێکــدا نفوزمــان هەیــە، 

بــەاڵم قســەکەى ئێمــە لەســەر سیاســەتە 

لەنــاو ئیرانــداو بــۆ ئێمــە ئــەو ئەڵتەرناتیــڤ 

و بەرەیــە کــە پێکــدێ پێویســتە لەســەر ئــەو 

ــرد  ــاژەم پێک ــتر ئام ــەوەى پێش ــوار جواڵن چ

ــرێ. ــێ دابگ پ

 * بــەردەوام گلەیــى و ڕەخنــەى زۆر 
ــەردەوام  ــەوەى ب ــە ســەبارەت ب هەی
بەگشــتى  ئێــران  هێزەکانــى 
زۆرى  جیابوونــەوەى  و  لێکتــرازان 
ــە  ــد ب ــە تاچەن ــەو ڕەخنەی ــە. ئ تێدای
نــەزەرى ئێــوە دروســتە و تاچەنــد 
دەتوانــن لەداهاتــوودا یەکگرتووبــن 
ــت؟  ــان هەبێ ــەوەى کاریگەریت ــۆ ئ ب
ئــەو  پێیانوایــە  لەچاودێــران  زۆر 
نیــن  ئایدۆلــۆژى  ئینشــیقاقانە 
بــە  پەیوەنــدى  ئــەوەى  هێنــدەى 
ــە؟ ــدى و دەســەاڵتەوە هەی بەرژەوەن
ره ئــوف كه عبــی: ڕاســتە هەروەکــو چــۆن 
باســمان لەوەکــرد کــە پێکهێنانــى بەرەیــەک 

پێویســتە بنەمــاو ئامانجــى سیاســى هەبێــت، 

سیاســیش  حزبێکــى  بناغــەى  ســەرەتاى 

پەیوەســتە بــە ئایدۆلۆژیــاو سیاســەتەکەیەوە، 

جیاوازبــن  لەیەکتــر  سیاســەتەکان  کاتێــک 

ســەبارەت  بــەاڵم  ڕوودەدات،  ئینشــیقاق 

زۆرن  لێکترازانــەکان  ژمــارەى  بــەوەى 

ــە  ــەوە ئێم ــەوە دەگەڕێت ــۆ ئ ــەى ب هۆکارەک

ــە  ــن هەربۆی ــدا نی ــەى خۆمان ــو واڵتەک لەنێ

زەق  کەســییەکان  کێشــە  و  ناکۆکییــەکان 

دەبێتــەوە، گــەر لەناوخــۆى واڵتــدا بووینایــە 

سیاســییەکان  حزبــەکان  وەک  دەمانتوانــى 

وەاڵمــى خــۆم لەخەڵک وەربگرینــەوە بەوەى 

ئایــا دەتوانــن پەرەبســەنن و پێشــبکەون یــان 

نــا یاخــود ئەو سیاســەتەى دەیکەین دروســتە 

یــان نــا، بــەاڵم خۆشــبەختانە خەریکــە ئــەو 

پەیوەنــدى  و  بەســەردەچێت  ســەردەمە 

ڕاســتەوخۆى هەیــە بەجواڵنەوەکانــى نــاو 

ئێرانــەوە هەیــە، هەرکاتێک ئــەو جواڵنەوانە 

پەرەبســتێنێ، دڵنیــام هێــزە سیاســییەکان 

ــەوە. ــدا دەچن بەخۆیان

ئیتیحــادى  ســازمانى  *تێڕوانینــى 
ــران ســەبارەت  ــى خەڵکــى ئێ فیائیان
بــۆ  تورکیــا  بەئۆپراســیۆنەکانى 
چییــە  عەفریــن  شــارى  ســەر 
نەتەوەیــى  پرســێکى  وەکــو 
سۆســیال  بزووتنەوەیەکــى  و 
ڕابەرایەتــى  لــەوێ  دیموکــرات 
دەکات و ژنــان و کرێــکاران بوونەتــە 

نــى؟ با قور
ئێمــە  هەڵوێســتى  كه عبــی:  ره ئــوف 
ــن  ــوم دەکەی ــانە مەحک ــەو هێرش ــە ئ ئەوەی

و پێمانوایــە ئەوانــە دەســت درێژییــە بــۆ 

ــى  ــێ بەتایبەت ــى دراوس ــى واڵتێک ــەر خاک س

عەفریــن کــە دژ بەداعــش خەباتــى کــردووە 

زۆرى  گیانبەختکــردووى  داوەو  قوربانــى 

ــوون.  ــەدەر ب ــى زۆر دەرب ــە خەڵکانێک هەی

پێموایــە کارى تورکیــا مەحکومــە لــە هەمــوو 

الیەنێکــەوە.

سەرەڕاى ئەوەى لەهێزى 
کرێکارییەوە هەڵقواڵوەو 

پشتیوانى ئەوان دەکات، 
بەاڵم جواڵنەوەى دیموکراتى 

بەفەڕمى دەناسێت 

“
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پرۆفایل:
رەئوف کەعبی

1336ی  نــەورۆزی  لــه  کەعبــی  -رەئوفــی 
دايکبــووه  لــه   )1957 )مــارس  هەتــاوی 
خوێندنــی  و  بــووه  ســەقز  نيشــتەجێ  و 
ســەقز  لــه  دواناوەنــدى  و  ســەرەتايی 

خوێنــدوه.
)1973(زاینــى بــە  -ســاڵی 1352هەتــاوى، 
مەبەســتى مامۆســتايی قوتابخانــه، چۆتــه 
الهيجــان لــه پارێــزگای گيــالن، دوو ســاڵ لــە 

ــی.  ــتایى خوێندوویەت ــۆى مامۆس زانک
- لــەو دوو ســاڵەدا وێــڕای کەڵــک وەرگرتــن 
لــه فەرهەنــگ و ژيانــی ئــەو واڵتــه، لەگــەڵ 
فيکــر و جوواڵنــەوەی فيدايــی ئاشــنا بــووە. 
-تــا هاتنــی وادەی ســپاهی لــه هەتــاوى 
1355 ) 1976( و خزمەتی ســەربازی، ســاڵێک 

ــووە.  ــتا ب ــەری ســەقز مامۆس ــه دەوروب ل
-لــه ئاســتی ڕاپەرينــی 57، ســاڵى )1979( 
لــه ســنه و لــه پەيوەنــدی لەگــەڵ تاقمێکــی 
ســەر بــه ســازمانی چريکــه فيداييەکانــی 
خەڵکــی ئێــران، بــۆ هانــدان و هاوردنــه 
ــاندان  ــو خۆپيش ــنه ب ــەقامەکانی س ــاو ش ن
دژ بــه شــا لەگــەڵ جەمــاوەری خەڵــک، لەنــاو 
ڕيزەکانــی پادگانــی ســنه، دەوری هەبــووه و 
ــەری  ــی دەفت ــه دامەزراندن ــۆڕش ل ــاش ش پ
و  تێکۆشــان  ســەقز  لــه  ســازمانه  ئــەو 

هەبــووه. بەرپرســياری 
- پــاش شۆڕشــی گەالنــی ئێــران ديســان 
بــووه مامۆســتای قوتابخانــه و لــه یەکەمیــن 
ــەقز،  ــتایانى س ــورای مامۆس ــی ش هەڵبژاردن
وەک ئەندامێکــی ئــەو شــورایە هەڵبژێــردرا. 

- لــه جوواڵنــەوەی کوردســتان لههەمــان 
ســەرەتاوه کــه لــه ســاڵی 1357هەتــاوى، 
ــی  ــتیپێکرد چاالک ــى دەس ــاڵى )1979(زاین س

هەبــووه.
ــووە  ــاوی هەب ــداری بەرچ ــەقز بەش ــه س - ل
لــه چاالکيــەکان دژ بــه رێفراندۆمــی کۆمــاری 
ئيســالمی لــه نــەورۆزی 58ى ســاڵى )1979( 
کــە لەگــەڵ هاوڕيێانــی يارمەتــی بەشــێکی 
بەرچــاو لــه دێهاتەکانــی دەوروبــەری ســەقز 

بــو دروســتکردنی شــورايان دا.
ــه ڕێپيوانــی خەڵکــی  -بەشــداری بەرچــاوی ل
ســەقز بــوو بــۆ مەريــوان بــۆ پشــتيوانی 
لــه خەڵکــی خۆڕاگــری مەريــوان، کــه دژ بــه 
سياســەتەکانی ڕژێــم کۆچيــان کردبــوو و 

ــت. ــێ هێش ــاريان بەج ش
لەگــەڵ هاوڕێیانــی ســازمانەکەی  لــه ســەقز 
و  بێــکارەکان  و  خەڵــک  ڕێکخســتنی  لــه 
جوواڵنــەوەی جــۆر بــه جــۆر و بهتايبــەت دژ 
بــه ڕژێمــی تــازه پێگەشــتوو دەوری هەبــووه.
- وەک پێشــمەرگه چەنــد ســاڵ هەڵســورانی 

بــووه.
- له جيايی اکثريت - اقليت له 1359 

بەرپرســياری  و  اقليــت  بــه  بــو   )1980(
ــەی  ــەت وەک ئەندامــی کۆميت ــه تايب زۆری ب

بــوو. کوردســتان 
ســاڵى)1983( 1362هەتــاوى،  ســاڵی  -لــه 
ــه دەرەوەی  ــڕاو هات ــەت ب ــه ئەقلي ــى، ل زاین
واڵت، لەگــەڵ بەشــێک لــه جيابوونەوەکانــی 
ــران،  ــاوی ســازمان آزادی کار اي ــه ن ــت ب اقلي

ــن  ــا یەکەمی ــاندا، ت ــه تێکوش ــژەی ب درێ

ــۆی  ــراق هاتووچ ــۆ عێ ــکا ب ــی ئەمەري هێرش
ــرد. ــوری دەک ــتانی باش کوردس

-پەیوەندیەکــی بەربــاڵو  و بەرچــاو و باشــی 
لەگــەڵ زۆربــەی هێــزه سياســيه چــەپ و 

ــه. ــی هەي ــورد و ئێران ــی ک دیموکراتەکان
-ســازمان آزاد کار ايــران دواتــر بــه يەکبــوون 
ريــزی  لــه  تــر  ســازمانی  دوو  لەگــەڵ 
فيداييــەکان )يەکمجار لەگــەڵ طرفداران 16 
آذر و دواتــر لەگــەڵ شــوراي عالــی »ســازمان 
اتحــاد فدائيــان خلــق ايــران« پێکهێنــا، کــه 
هــەر لەوکاتــەوه، ئــەو وەک يەکێــک لــه 
و  ناســراوه   ســازمانه  ئــەم  کادیرەکانــی 
ــەم  ــدی ئ ــەی ناوەن ــی کۆميت ــتا ئەندام ئێس

ســازمانەيه..
بەنــاوی  سياســی  کوورتــی  -نوســراوەی 
خــۆی و پێشــتر بــه نــاوی »کاروان« هەيــه و 
لــه نوســينی بەرهەمــی »مدخلــی بــر بحــث 
ســەرەکی  بەرپرســارێیتیەتی  فدراليســم« 
بەرچــاو  ژمارەيەکــی  هەروەهــا  هەبــووه، 
وتوووێــژی تەلەفزيۆنــی و ڕاديۆيــی لــه ســەر 

بابەتــی سياســی هەيــه.



سمکۆ یەزدان پەنا
سکرتێرى پێشووى 

یەکێتى شۆڕشگێڕانى 
ڕۆژهەاڵتى کوردستان

پێویست بە بانگهێشتى ئێمە ناکات بۆ بەرەی 
ناوەندی کاری هاوبەشی هێزەکانی ڕۆژهەاڵت، چونکە 

هەڵوێستى پارتى ئازادى کوردستان دەزانن

چاوپێکەوتنی: باران
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* هەڵوێســتى تــۆ ســەبارەت بــەو 
تــۆ  لەکاتێکــدا  چییــە،  هێرشــە 
کــە  ڕووداوانــەى  بــەو  ســەبارەت 
لــە کوبانــێ ڕوویانــدا وتــت: ئەگــەر 
ــۆ  پێویســت بــکات هێــز دەنێریــن ب
کوبانــێ، ئایــا ئێســتا لەســەر هەمــان 
ڕەســمى  هەڵوێســتى  بۆچوونــن؟ 

ــە؟ ــوە چیی ئێ
ســمکۆ یــەزدان پەنــا: هــەر لــە ســەرەتاى 
ــە مانگــى 9ى 2014،  هێرشــەکانى داعــش ل

تەنهــا  نــەک  کوردســتان  ئــازادى  پارتــى 

ئەرکــە  بەپێــى  بەڵکــو  ڕاگەیانــدراو،  بــە 

حزبییەکــەى،  و  نەتەوەیــی  و  ئەخاقــى 

هێزێکــى کارامــەى نــاردە کانتۆنــى جەزیــرە، 

هەروەهــا وەکــو هەڵوێســتێکى ســیمبۆڵى 

6 نەفەریشــمان نــاردە کوبانــێ و هەمــوو 

کوردســتان  باشــوورى  ڕاگەیاندکارەکانــى 

ئــاگادارى ئــەوەن.

ــى  ــەڵ دەســتپێکى هێرشــەکانى دەوڵەت  لەگ

تورکیــا، کــە دەگەڕێتــەوە بۆئــەوەى کــە 

هــەم پێگــە نێودەوڵەتییەکــەى لــە ناتــۆ، هەم 

وەاڵمــى نێگەتیڤــى دەوڵەتانــى دیموکراتیکــى 

ــى چەندجــارەى  ــە داواکردن ــە ل ــا، ک ئەوروپ

بــۆ چوونــە نــاو یەکێتــى ئەوروپــا ســەرکەتوو 

کودەتــا  لــەدواى  بەتایبەتــى  نەبــوە، 

ســاختەکەى ئاکپارتــى لــە باکــورى کوردســتان 

و تورکیــا بەگشــتى، بــۆ ســەرکووتى دەنگــى 

ئازادیخــوازن لەالیەک و لەالیەکى تریشــەوە، 

ئــەو دوو هێــزە پێشــکەوتوە، مەبەســتم 

کــە  کوردییەکانــە،  هێــزە  و  جەهەپــە 

ــد، کــە وەکــو  ــان خوڵقان ڕووداوێکــى وەهای

نەریتــى هــەر دەوڵەتێکــى دیکتاتــۆرى دیکە، 

بــوە هــۆى میلیتاریزەکردنــى دەســەاڵتەکەى، 

کــە شــەڕى دەرەکــى دروســتبکات، لەالیەکى 

تریشــەوە ترســی گەیشــتنى نەتەوەیــی کــورد 

لەپــاش 100 ســاڵ خەبــات بــە کیانێکــى 

سیاســی و ســەربەخۆ، بەتایبەتیتــر گەیشــتنى 

لــە  هاوخوێنەکانمــان  ڕێــگاى  لــە  کــورد 

ــپى و  ــاى س ــە دەری ــتان ب ــاواى کوردس ڕۆژئ

بەهێزکردنــى ئابــورى کوردســتانیش، ئــەم 

ــە دژى  ــەى ل ــەر و خوێناویی ــەڕە نابەرامب ش

هاوخوێنەکانمــان خوڵقانــد لــە ڕۆژئــاواى 

بــە  تەنهــا  نــەک  ئێمــەش  کوردســتان، 

ڕاگەیانــدن، بەڵکــو لــە ڕۆژى یەکەمــەوە لــە 

ــەدە و  ــى پەی دانوســتانداین لەگــەڵ هێزەکان

ــۆ  ــزى ســەربازى ب ــى هێ ــۆ ناردن ــە، ب یەپەگ

ــە. ــەو ناوچەی ئ

ــى  ــک چاوەڕوان * ئۆپۆزســیۆن و خەڵ
و  ئاڵوگۆڕێــک  هــەر  بــۆ  ئێوەیــە 
بکــەن،  دەستپێشــخەرى  پێویســتە 
بــۆ  ڕێکدەکەوێــت  زۆرجــار  بــەاڵم 
پێکــەوە  ناتوانــن  کۆبوونەوەیــەک 
ــک  ــەر کاغەزێ ــن و واژۆ لەس دابنیش

بکــەن؟
لەڕاســتییدا  پەنــا:  یــەزدان  ســمکۆ 
و  ناکۆکــى  سیاســی  حزبــی  پرەنســیپى 

ــەاڵم  ــە، ب ــەر بۆچوون ــا لەس ــەکان تەنه کێش

ــى  ــراو یەکێت ــتمان داگیرک ــى نیش ــۆ گەلێک ب

ــتێکى  ــەرە، ش ــتکردنى ب ــی و دروس و تەبای

پارتــى  کــە  هەســتپێکراوە،  و  گرنــگ 

ســەرەتاى  لــە  هــەر  کوردســتان  ئــازادى 

دامەزراندنییــەوە بــە ڕاشــکاوى ڕایگەیانــدوە، 

گرنگییەکــى  کوردســتانى  بــەرەى  کــە 

هەنوکەییــە و ئێســتاش لەهەمــوو کاتێــک 

گرنگتــر و پێویســتترە، لەگەڵ ئــەوەش پارتى 

ئــازادى کوردســتان هــەر لــە ســەرەتاوە 

ــد و  ــچ ناوەن ــەڵ هی ــە لەگ ــدوە، ک ڕایگەیان

ــە، کــە  ــدا نیی کــۆڕ و کۆمەڵێکــى ئەحزبەکان

هەڵگــرى پاشــکۆى ئێرانــى بێــت.

داتەکاندنــى  پێنــاو  لــە  ســاڵە   27 ئێمــە 

پاشــکۆى ئێرانــى و لــە بیــرى ئێرانچێتــى 

خەبــات دەکەیــن و تاکــو ئێســتاش زۆربــاش 

لــە  دەبینیــن  هــەروەک  بەڕێوەچــوە، 

ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان لــە ئیامــەوە تــا 

ورمــێ، هیــچ تاکێکــى کــورد ئەدەبیاتــى 

ــران بەکارناهێنێــت، ئەمــەش  کوردســتانى ئێ

ــى  ــى پارت ــەرکەوتنى ئەدەبیات ــاى س ــە مان ب

ــى  ــە میدیاکان ــڕۆ ل ــازادى کوردســتانە، ئەم ئ

ناڵێــت  کەســێک  هیــچ  باشوریشــدا، 

دەڵێــن  بەڵکــو  ئێــران«،  »کوردســتانى 

»ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان«، کۆمەڵێــک ناوەند 

ســەرەتاوە  لــە  هــەر   کــە  دروســتبوە، 

دروســتبوونەکەى هەڵەیــە و بەناوەندێکــى 

کوردســتانى هەســتى پێناکرێت، کە هەڵگرى 

ئــەو پاشــکۆیەیە، دەنــا وەکــو دیکــە، یەکێتى 

ــە،  ــتیمان زۆر گرنگ ــزەکان و هاوهەڵوێس ڕی

بــەاڵم لــە ئێســتادا کــە ئــەو هاوهەڵوێســتییە 

لەناومانــدا نییــە، پارتــى ئــازادى کوردســتان 

ئەرکــە حزبییەکانــى خــۆى بەجــێ گەیانــدوە 

و بــێ کاریگەریــش نەبــوە لــەو جموجۆاڵنەى 

ــە مانگــى 12 ســاڵى  ــەدا ل ــەم کۆتاییان ــە ل ک

ڕابــردوودا ڕوویانــداوە، کــە تــا ئێســتاش 

پەرتەوازەیــی لــە ئەمــاوالى ڕۆژهەاڵتــى 

کوردســتان و ئێــران بەردەوامــە.

ــەو  ــۆ ئ ــان ب ــت نەکردنت * بانگهێش
بزانــم  مــن  هێنــدەى  ناوەنــدە 
پێیانوایــە  چونکــە  لەبەرئەوەیــە، 
کوردســتان  ئــازادى  پارتــى 
ــر  ــە ژێ ــان ل ــە، ی درێژکــراوەى پارتیی
پارتــى  سیاســەتەکانى  و  ســتراتیژ 
دیموکراتــى کوردســتانى عێراقدایــە، 
پێتوایــە ئەمــە هــۆکارى بانگهێشــت 
نەکردنەکەتانــە؟ ئەگــەر ئــەوە نییــە، 
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هۆکارەکــەى چییــە؟ تێڕوانینــى ئێوە 
ســەبارەت بــەو ناوەنــدە چییــە؟

ــە  ــە ئێم ــا: خۆزگ ــەزدان پەن ــمکۆ ی س
ــە،  ــرات بووینای ــى دیموک ــراوەى پارت درێژک

هیــچ کێشــەیەکى تێدانەبــوو، هــەر ئــەو 

بــرادەرەى نــاوت هێنــا دڕێژکــراوەى حزبــی 

کۆمۆنیســتى ئێرانە و شانازیشــی پێوەدەکات، 

بۆیــە ئەگــەر ئێمــەش درێژکــراوەى حزبێکــى 

ــە  ــم، زۆر شــانازى پێوەدەکــەم، ل کــوردى ب

کاتێکــدا ئــەو قســەیە هیــچ بنەمایەکــى نییــە، 

بەپێچەوانــەوە پارتــى ئــازادى کوردســتان 27 

ســاڵە بڕیــارى سیاســی و تەشــکیاتى خــۆى، 

ــەڕى ســەربەخۆییدا پاراســتوە. لەوپ

ــن،  ــتپێ بکەی ــاڵى 2013 دەس ــە س ــەر ل ئەگ

ــەى  ــەو حزبان ــک ل ــکرتێرى یەکێ ــرى س جێگ

کــە چەپــە و ئەمــڕۆ لــە  ناوەنــدى هێزەکانى 

ــەو  ــە، ل ــتانییەکەدا هەی ــدا کوردس ڕۆژهەاڵت

کۆنگــرەى نەتەوەییــەدا ڕوو بــە بارزانــى 

وتــى: گەورەتریــن شــانازى بــۆ مــن بینینــى 

ــە. جەنابتان

* مەبەســتت )ڕەزا کەعبی(ییە؟یــان 
کــێ؟

ســمکۆ یــەزدان پەنــا: نەخێر، مەبەســتم 
ــە، )ڕەزا  ــاى موهتەدى(یی ــرى )عەبدوڵ جێگ

ــوو  ــەم هەم ــێوەیە، ئ ــی(ش بەهەمانش کەعب

ــە دەفتەرێکــى  ــە، ک ــاو ئەوەی ــە لەپێن مەرایی

ــەاڵم  ــر، ب ــە هەولێ ــت ل ــان هەبێ پەیوەندیی

بەدرێژایــی 27 ســاڵ تەمەنــى پارتــى ئــازادى 

ــۆى  ــى خ ــک بنەماکان ــچ کاتێ ــتان هی کوردس

ــچ  ــۆ هی ــی ب ــى و مەرای ــر پێ نەخســتۆتە ژێ

هێزێــک نەکــردوە، چونکــە خۆمــان حزبێکى 

خــاوەن پێگەیــن و کەســیش بــە ڕەهبــەر 

ئەمەشــمان  نازانیــن،  خۆمــان  ســەرى  و 

ــدا. ــى خەبات ــە مەیدان ــەلماندوە ل س

مەراییانــەى  لــەو  یەکێــک  لەهەمانکاتــدا 

ــزە  ــە ســێ هێ ــە ب ــوو، ک ــرا ئەوەب ــە دەک ک

ســەرەکییەکە لــە قەڵــەم بدرێــن لەالیــەن 

باشــورى کوردســتانەوە، باشــورى کوردســتان 

چ مافێکــى هەیــە، کــە مــن بــە هێــزى 

یەکــەم و دووەم و ســێیەم لــە قەڵــەم بــدات، 

کــێ ئــەم تــەرازوەى داوەتــە دەســتیان؟ ئەمە 

ــەک. لەالی

ــى  ــدى ڕۆژهەاڵت ــە کام گون ــر ل ــى ت لەالیەک

کوردســتاندا، دەرفــەت ڕەخســاوە دەنــگ 

ــەم  ــى یەک ــە دەنگ ــەو برادەران ــت و ئ بدرێ

ــى  ــتبهێنن و پارت ــێیەم بەدەس و دووەم و س

ــت  ــە بەدەس ــەو دەنگ ــتان ئ ــازادى کوردس ئ

نەهێنێــت؟ مــن بانگەشــە ناکــەم، بــەاڵم بــە 

هەمــوو هێزەکانــى ڕۆژهــەاڵت، هێنــدەى 

کوردســتان،  ئــازادى  پارتــى  تەوارەکانــى 

هێــزى پێشــمەرگەى چەکــدارى ژنیــان نییــە، 

هێنــدەى تــەواوى هێزەکــەى پارتــى ئــازادى 

پەرۆشــیان  پــردێ  لــە  کــە  کوردســتان، 

نییــە،  چەکدارییــان  هێــزى  نیشــانداوە، 

ــە ئاســمانەوە  ــە ل ــزە چەکداران ــەم هێ ــا ئ ئای

هاتــوون؟ ئەگەر تەشــکیات و ڕێکخســتنێکى 

ــا  ــەوە ت ــە ئیام ــت، هــەر ل ــان نەبێ بەهێزم

ورمــێ، ئــەم خەڵکانــە هەڵنافــڕن و هێانــەى 

ــەوە. ــان بدۆزن خۆی

ــە  ــەى ک ــەو بەرەی ــەوە، ئ ــى دیکەش لەالیەک

دروســتکراوە، پێویســت بە بانگهێشــتى ئێمە 

ــى  ــەوان هەڵوێســتى پارت ــە ئ ــاکات، چونک ن

ئــازادى کوردســتان دەزانــن، ناوەندێــک کــە 

پاشــکۆى ئێرانــى پێوەبێــت، جێگــەى باســی 

پارتــى ئازادى کوردســتان نییــە، لەهەمانکاتدا 

ئــەو هێزانــە پێنــج حــزب نیــن، بەڵکــو ســێ 

حزبــن و لەتبــوون، دەبێــت لــە پێــش هەموو 

ــۆ چارەســەرکردنى کێشــە  ــک هــەوڵ ب کارێ

ناوخۆییەکانــى خۆیــان بــدەن، یەکێــک لــەو 

لە کام گوندى ڕۆژهەاڵتى 
کوردستاندا، دەرفەت 

ڕەخساوە دەنگ بدرێت 
و ئەو برادەرانە دەنگى 

یەکەم و دووەم و سێیەم 
بەدەستبهێنن و پارتى 
ئازادى کوردستان ئەو 

دەنگە بەدەست نەهێنێت؟ 

“
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حزبانــە، حزبەکــەى دیکــەى قبــوڵ نییــە، 

ــات  ــەوەوە خەب ــاوى ئ ــە بەن ــە پێیوای چونک

ــش. ــى تری ــۆ ئەوان دەکات، بەهەمانشــێوە ب

ســیمینارێکدا  لــە  ڕابــردودا  مانگــى  لــە 

ســکرتێرى  جێگــرى  لــە  پرســیاریان، 

گشــتى یەکێــک لــەو حزبانــە کــرد، کــە 

دەبێــت؟  بــەردەوام  ناوەنــدە  ئــەو  ئایــا 

چونکــە  »دڵنیانیــم  دەڵێــت  وەاڵمــدا  لــە 

ڕووداوەکانــن،  دواى  ئەحزابــی  ئەمانــە 

گەرموگــوڕى  ڕوودەدات  شــتێک  کاتێــک 

لەنێویانــدا ســەرهەڵدەدات، لــە ئێستاشــدا 

ــەاڵت و  ــە ڕۆژه ــن ل ــک ڕاپەڕی ــە کۆمەڵێ ک

ئێــران ســەریهەڵداوە، ئەمانــە کەوتونەتــە 

خــۆو دەیانەوێــت لــە بابەتەکــە دوانەکــەون، 

ــە  ــتکردوە، ک ــان دروس ــە ناوەندێکی ــە پەل ب

ڕاپەڕینــەکان کــپ بوونــەوەوە، ئەوانیــش 

دەکەونــەوە«. دوور  لەیــەک 

بۆیــە پارتــى ئــازادى کوردســتان و پێشــتریش 

ســەرۆکى حــزب ڕایگەیانــدوە، کــە وزەى 

خۆمــان لــە شــەڕى وەهــادا ســەرف ناکەیــن، 

لەبــەر چەندیــن هــۆکار:

خۆیــان  نێــوان  کێشــەکانى  دەبێــت   1-

بیــر  ڕێگەیــەک  بــە  بکــەن،  چارەســەر 

لــە جیابوونــەوە و لەتبوونەکانــى خۆیــان 

بکەنــەوە و دوو حــزب نەکەنــە پێنــج حزب.

ــک  ــدەدا کۆمەڵێ ــەو ناوەن ــاو ئ -2 هــەر لەن

ــەوازى  ــرۆدەى بانگ ــە گی ــە، ک ــی تێدای حزب

ــە  دەســتى شــۆڕاى دیموکراســیخوازانى ئێران

کــە )ڕەزا پەهلــەوى( بەڕێــوەی دەبــات، 

شــوڕاى  گیــرۆدەى  تریشــیان  بەشــێکى 

)موجاهیــدن(  کــە  موقاوەمەتــن  میللــى 

بەڕێــوەى دەبــات، ئایــا بــەرە و ناوەندێکــى 

ــا  ــتانییە؟ ئای ــى کوردس ــێوەیە، بەرەیەک لەوش

ــۆ مەســەلەى  ــە کوردســتانەوە چارەســەر ب ل

دەبیندرێتــەوە؟ کــوردى کوردســتان 

* ئــەی بــۆ بانگهێشــت نەکــراون بــۆ 
ئــەو ناوەنــدە، لەکاتێکــدا خۆتــان بــە 
هێزێکــى نیشــتمانى و نەتەوەیــی و 

ناسیۆنالیســت دەزانــن؟
ســمکۆ یــەزدان پەنــا: لــە بنەڕەتــدا ئــەو 
ناوەنــدە، ئــەو نەتەوەخــواز و ناسیۆنالیســتى 

. نییە

و  نەتەوەخــواز  ئەگــەر   *
چییــە؟ نییــە،  ناسیۆنالیســت 
پاشــکۆى  پەنــا:  یــەزدان  ســمکۆ 
ئەحــزاب  دواى  کــە  حزبێکــە  ئێرانییــە، 

ــدات و  ــى ڕووب ــران چ ــە ئێ ــت و ل دەکەوێ

شــوڕاى دیموکراســیخوازان و شــوڕاى میللــى 

ــرد  ــتێک ک ــە چ ش ــى ب ــەت فەرمان موقاوەم

ئــەوە دەکــەن.

پارتێکــى  کوردســتان،  ئــازادى  پارتــى 

کوردســتانییە کــە 27 ســاڵە دەڵێــت »کێشــەى 

کــورد لــە دەرەوە، لــە تــاران چارەســەر 

ــە  ــەر ل ــەلمێندرا ئەگ ــەروەک س ــت«، ه ببێ

باشــورى کوردســتان گەلەکۆمەکــێ نەبوایــە، 

کێشــەى کــورد لــە ســلێمانى و هەولێــر 

چارەســەر دەکــرا، نــەک لــە بەغــداد.

هێــزى  ئەوانــە  پێتوایــە  بۆچــى   *
ئێرانیــن، یــان هێــزى کاریگــەر نیــن، 
لەکاتێکــدا دوو حزبــی دیموکراتــى 
و  شۆڕشــگێر  کۆمەڵــەى  تێدایــە، 
ــە،  ــانى تێدای ــەى زەحمەتکێش کۆمەڵ
لــە  »ئەوانــە  دەڵێــت  خەڵکیــش 
هێــزە ســەرەکییەکانى ڕۆژهەاڵتــى 
ــزى  ــە هێ ــیان ب ــتانن«، خۆش کوردس
دەزانــن،  نیشــتمانى  و  نەتەوەیــی 
ئیبراهیــم  پێشــتردا  لــە  تەنانــەت 
عەلیــزادە ڕایگەیانــد، کــە ئەوانــە 

لەدواى کودەتا ساختەکەى 
ئاکپارتى لە باکورى 
کوردستان و تورکیا 
بەگشتى، بۆ سەرکووتى 
دەنگى ئازادیخوازن لەالیەک 
و لەالیەکى تریشەوە، ئەو 
دوو هێزە پێشکەوتوە، 
مەبەستم جەهەپە و هێزە 
کوردییەکانە، کە ڕووداوێکى 
وەهایان خوڵقاند

“
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هێــزى ناسیۆنالیســت و ڕاســتن و 
ــەوە؟ ــەو بەرەی ــاو ئ ــە ن ــە ناچین ئێم
ســمکۆ یــەزدان پەنــا: ئەحزابــی بەنــاو 
چەپــى ئێــران بــە حزبــی کۆمۆنیســت و 

ــورى  ــەکان و )مەنس ــە فیدایی ــودە و چریک ت

مــردن  بــەرەو  چەپیــان  حیکمــەت(ەوە، 

ــە  ــەو ناســینەوەیە ل ــرد، ئ ــە ناویانب ــرد و ل ب

ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان و ئێــران نەمــاوە، 

ــۆى  ــم( خ ــەید ئیبراهی ــە )س ــتادا ک ــە ئێس ل

بــە حزبێکــى ئێرانــى دەزانێــت، ئەگــەر 100 

کــەس بــن، فارســێک یــان ئازەرییەکیــان 

پێداچوونــەوەى  ئەمــەش  نییــە،  لەگــەڵ 

دەوێــت.

ســەبارەت بــە حزبەکانــى تریــش، کــە ئێســتا 

ــەر پاشــکۆى  ــەدا بەشــدارن، ئەگ ــەو بەرەی ل

ئێرانییەکــە بگــۆڕن، ئــەوکات پارتــى ئــازادى 

خەمێکــى لێدەخــوات و بیرێکــى لێدەکاتەوە، 

چونکــە وەک پێشــتریش وتــم: ئێمــە 27 

ــى و  ــرى ئێرانچێت ــى بی ــۆ داتەکاندن ــاڵە ب س

پاشــکۆى ئێرانــى خەبــات دەکەیــن، ناتوانیــن 

بگەڕێینــەوە خاڵــى ســەرەتا، لەنــاو ئــەو 

بەرەیــەدا دوو حزبــی تێدایــە، کــە پاشــکۆى 

ئێرانــى پێــوە نییــە، نازانــم چــۆن لەنــاو 

کۆڕێکــدا دادەنیشــن، کــە پێیــان دەڵێــن 

ــوو  ــران(، کەواب ــتانى ئێ ــى کوردس )حزبەکان

ــورى.  ــە خ ــەوە ب ــەکە دەبێت ریس

* وەکــو خــۆت ئامــاژەت پێکــرد، کــە 
ــن،  ــى نازان ــزى نەتەوەی ــوە بەهێ ئێ
ناوەنــدەدا  لــەو  بەشــدارى  بۆیــە 
گرفتێــک  لێــرەدا  بــەاڵم  ناکــەن، 
هەیــە لەنێــوان حزبى کۆمۆنیســت و 
هێزەکانــى تــر لــەو ناوەنــدەدان، کــە 
حزبــى کۆمۆنیســت دەڵێــت »دەبێــت 
ــر  ــت«، هەندێکت ــدار بێ ــژاک( بەش )پ
گــەورەى  ڕۆڵــى  »)پــژاک(  دەڵێــن 

ــى کوردســتان«،  ــە ڕۆژهەاڵت ــە ل هەی
هێزەکانــى  کاریگــەرى  لەکاتێکــدا 
تــرى کــەم کردۆتــەوە، ئێــوە هەســت 
بــەو مەترســییانە دەکەن کــە )پژاک( 
ئــەو دەور و نفــوز و کاریگەرییــەى 
عەبدوڵــاڵى  وەکــو  هەبێــت، 
موهتــەدى، مســتەفاى هیجــرى لــە 
ڕایانگەیانــدوە،  بۆچوونەکانیانــدا 
ــە( ــراوەى )پەکەک ــە درێژک ــە ئەوان ک
ن، ئێمــە ڕێــگا نادەیــن )پەکەکــە( 
داتاشــێت،  ڕۆژهــەاڵت  بــۆ  کوێخــا 

هاوشــێوەى ڕۆژئــاوا؟
لەبەرئــەوەى  پەنــا:  یــەزدان  ســمکۆ 
باوەڕمــان بــە پلۆڕالیزمــى سیاســییە، )پــژاک(

یــش لــەو بازنەیــەدا خــۆى دەبینێتــەوە، 

)پــژاک( هێزێکــى خــاوەن پێگەیــە و حاشــاى 

لێناکرێــت و دۆســتایەتییەکى بەهێزشــمان 

هەیــە لەگەڵیــان، لەگــەڵ حزبەکانــى تریــش 

کــەم تــا زۆر دۆســتین، بــەاڵم دەبێــت ئــەو 

ــى  ــە بۆچ ــت، ک ــەوان بکرێ ــە ئ ــیارە ل پرس

)پژاک(یــان قبــوڵ نییــە، ڕەنگــە )پژاک(یــش 

ــت. ــوڵ نەبێ ــى قب ئەوان

و  الواز  خاڵــى  بەهــۆى  پێموایــە   *
بــێ هێزییــەوە بــوو، کــە حزبەکــەى 
شۆڕشــگێرانى  ئێوە)یەکێتــى 
لــە  بیــرى  ئێــران(  کوردســتانى 
یەکگرتــن کــردەوە لەگــەڵ پارتــى 
ــان هەســتتان  ــازادى کوردســتان، ی ئ
ــەر  ــە لەس ــرد، ک ــیانە ک ــەو مەترس ب
کــورد هەیــە، پێتانوایــە هەنگاوێکــى 
جددیتــان نــاوە لــەو بارەیــەوە، چــۆن 
ــەو  ــاو ل ــر چ ــى ت ــت هێزەکان دەکرێ

بکــەن؟ تــۆ  دەســتپێخەرییەى 
پێموایــە  پەنــا:  یــەزدان  ســمکۆ 
بانگــەواز بــۆ یەکگرتنــەوە شــانازی و بــە 

دەبێت لە پێش 
هەموو کارێک هەوڵ بۆ 
چارەسەرکردنى کێشە 
ناوخۆییەکانى خۆیان 

بدەن، یەکێک لەو حزبانە، 
حزبەکەى دیکەى قبوڵ 

نییە، چونکە پێیوایە بەناوى 
ئەوەوە خەبات دەکات، 

بەهەمانشێوە بۆ ئەوانى 
تریش

“
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پرۆفایل:

ــەو  سمکۆ یەزدان پەنا  ــە، ئ توانایــى دەوێــت و خاڵــى الواز نیی

ــى  ــگێڕان و پارت ــى شۆڕش ــگاوەى یەکێت هەن

ــاوە،  ــۆ ن ــان ب ــتان هەنگاوی ــازادى کوردس ئ

چــاوى  لــە  دوور  دانیشــتندا  چــوار  لــە 

ــەدە و  ــە خســتنە موزای ــاکان و دوور ل میدی

خۆزاڵکــردن بەســەر هێزێکــى دیکــەدا، کــە 

ــە،  ــار نیی ــەى لەب ــزە زەمین ــەو هێ ــتا ئ ئێس

لــە ڕۆژى کۆتاییــدا یەکمــان گرتــەوە بــە 

ئــەو  پێموابێــت  میدیاکانــەوە،  بەرچــاوى 

هەنــگاوە هەنگاوێــک بــوو، کــە کاریگــەرى 

خــۆى بەســەر ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان و 

ــەر لەوێشــدا  ــوە، ه ــەوە هەب ڕۆحــى خەڵک

خواســت،  هیوامــان  و  بانگەوازمانکــرد 

ــاون و  ــەک هەڵوەش ــەر ی ــەى لەب ــە ئەوان ک

بوونەتــە 2 – 3 بــاڵ یەکبگرنــەوە، ئــەوکات 

باشــتر دەتوانن کێشــەکانیان چارەســەر بکەن 

و یــەک هەڵوێســتى زیاتــر دێتەئــاراوە، بۆیــە 

یەکگرتنــەوە شــانازى، بەتوانایــی، خزمەت و 

ئەرکــى ئەخاقییــە.

* لــە کۆنگــرەى ڕاوێــژکارى کەنەکــە 
کــە لــە شــارى ســلێمانى بەســترا، 
ناکۆکــى و کێشــەى زۆر ســەریهەڵدا 
ــى  ــوو هەژموون ــک پێیانواب و هەندێ
ــەوە  ــەو کۆنگرەی ــە بەســەر ئ پەکەک

هەیــە؟ 
ســمکۆ یــەزدان پەنــا: نوێنەرمــان لــەو 
کۆنگرەیــە هەبــوو، )ناســرى قــازى( نوێنەرى 

ئێمەیــە لــە ســلێمانى و بەشــداربوو، لــە 

ــر  ــە هەولێ ــە هاتن دانیشــتنى دووەمیشــدا ک

عەفریــن،  هەلوومەرجــى  بــە  ســەبارەت 

هاوڕێمــان )خەلیلــى نــادرى( ئامادەبــوو، 

و  هەڵوێســت  بەردەوامیــش  و  هەمیشــە 

بۆچوونــى خۆمــان هەبــوە، بــەاڵم هــەروەک 

پێشــتریش باســمکرد، بەداخــەوە کۆنگــرەى 

هەڵوێســت  لــە  پێکنەهاتــوە  نەتەوەیــی، 

ــە  ــەکان و پەکەک ــوو حزب ــى هەم و بۆچوون

ــە و کاربەدەســتە،  هەژموونێکــى زۆرى هەی

بۆنمونە خورماتوو جینۆساید کرا و کەرکوک 

داگیرکــرا، بــەاڵم کۆنگــرەى نەتەوەیــی هیــچ 

هەڵوێســتێکى نەبــوو، هەروەهــا ســەبارەت 

بــە مەســەلەى عەفرینیــش کــە ئامادەگیمــان 

دەربڕیــوە و لەگــەڵ یەپەگــە دانیشــتووین بۆ 

ئــەوەى هێــز بنێریــن، کۆنگــرەى نەتەوەیــی 

ــە  ــوو ئەمان ــرد، هەم ــەوازى ک هــات و بانگ

ئــازادى  پارتــى  کــە  کۆمەڵێــک ڕەخنــەن 

ــوە. ــدەى گرت ــەو ناوەن ــتان ل کوردس

بــە شــاری  لــە گۆندێکــی ســەر   1970 -
بــۆکان لــە دایــک بــوە.

- لە ساڵی 1986 بوە بە پێشمەرگە.
- لــە ســاڵی 1997 لــە بلژیــک ئەندامــی 
دامەزرێنــەری کۆنگــرەی نەتەوەیــی بــوو بــە 

نوێنەرایەتــی حیــزب.
- لــە ســاڵی 2007 بــووە بــە ســکرتێری 
گشــتی یەکێتــی شۆڕشــگێرانی کوردســتان.
-  لــە 2017/2/4 لــە گــەڵ پارتــی ئــازادی 

کوردســتان یەکیــان گرتۆتــەوە.
- ئێســتاش ئەندامــی ڕابــەری پارتــى ئــازادى 
کوردســتان )پــاک(ە، )دوو بــرای گەورەتــر لــە 
خــۆى شــەهیدی ڕێگای ئــازادی و ســەربەخۆی 

کوردستانن(.



عومەر ئێلخانیزادە
سکرتێرى کۆمەڵەى 

زەحمەتکێشانى 
کوردستانى ئێران 

)کۆمەڵە(

هەر پالتفۆڕمێکى هاوبەشمان هەبێت، ئەو پالتفۆڕمە 
بۆنى کۆمەڵەى لێ دێت و بۆنى دیموکراتیشى لێ دێت

چاوپێکەوتنی: ئارێز
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کۆمەڵــەى  و  تــۆ  هەڵوێســتى   *
کوردســتان  زەحمەتکێشــانى 
ئۆپەراســیۆنەکانى  بــە  ســەبارەت 
ــە؟  ــن چیی ــەر عەفری ــۆ س ــا ب تورکی
ئێــوە  ڕابــردوودا  مــاوەى  لــە 
ــان بــاڵو کردوەتــەوە،  بەیاننامەیەکت
ــە  ــەو پەالماردانان ــەى ئ ــدا ئیدان تێی
عەفریــن  وایــە  پێــت  دەکــەن، 
و  ســیناریۆ  قوربانیــى  بوەتــە 
ــى  ــى واڵتان ــى بەرژەوەندییەکان پالن
ناوچەیــى و نێودەوڵەتــى: تورکیــا، 
ــا  ــکا؟ ئای ــیا و ئەمەری ــران، ڕووس ئێ
عەفریــن بــە هەمان شــێوەى موســڵ 
و کەرکــووک لــە دەســت دەچێــت. 
یــان ئــەو ئیــرادە و خۆڕاگرییــەى لــە 
عەفریــن هەیــە دەتوانێت بــەردەوام 
بێــت و لــە کۆتاییــدا کۆمەڵگــەى 
ئــەو  ســەر  بێنێتــە  نێودەوڵەتــى 
پێویســتە  تورکیــا  بــاوەڕەى، 

ڕابگرێــت؟  ئۆپەراســیۆنەکانى 
ــا  ــى تورکی ــزادە: دەوڵەت عومــەر ئێلخانی
ــە  ــەورە، ب ــى گ ــە مەزرەجێک ــتی داوەت دەس

هــۆکارى ئــەوەى لــە ناوخۆیــدا تووشــى 

گرفتــى زۆر گــەورە بــوە، لــە هەمــان کاتــدا 

ــە  ــک ک ــە ســەر خەڵکانێ ــتدرێژی دەکات دەس

ــوو  ــە هەم ــردوە و ب ــان ک ــا ئێســتا خەباتی ت

بوونیانــەوە پارێــزگارى لــە خۆیــان دەکــەن، 

ــا  ــى تورکی ــە ناوخۆیییەکان ــە گرفت ــک ل یەکێ

بەرانبــەر  لــە  زۆر  ڕەخنــەى  ئەوەیــە، 

بــە  تورکیــا  تورکیــا هەیــە،  حکوومەتــى 

%25ى  کــە  دەکات،  شــەڕ  ســوپایەک 

زیندانــدان  لــە  جەنگییەکــەى  فڕۆکەوانــە 

و ســووکایەتیی بــەو ســوپایە کــردوە، لــە 

هەمــان کاتــدا لــە ســەر زەمینێکــەوە هێــرش 

دەکاتــە ســەر عەفریــن، کــە خەڵکەکــەى 

بەشــێکى باکــوورى کوردســتانە و بەتــەواوى 

کــە  زەمینێکیــش  ســەر  دێتــە  دژیەتــى، 

لــە  هەمــوو کــەس دژیەتــى و بەرگــری 

بەرانبــەرى دەکات. مــرۆڤ بــاوەڕ نــاکات 

تورکیــا بتوانێــت عەفریــن داگیــر بــکات، 

ــەوە  ــە زەلکاوێک ــان دەکەوێت ــوو بێگوم بەڵک

دەکات،  زەرەر  تورکیــا  لەکۆتاییــدا  کــە 

لــە کاتێکــدا تورکیــا دەتوانێــت زەرەر بــە 

ــن  ــتان و عەفری ــاواى کوردس ــى خۆرئ خەڵک

ــەدا  ــەم بابەت ــان ل ــەاڵم بێگوم ــت، ب بگەیەنێ

ناتوانێــت ســەرکەوتن بــە دەســت بهێنێــت، 

شــوێنەکانى  و  کەرکــووک  وەک  مەگــەر 

ــت  ــوو نەبێ ــورد یەکگرت ــۆدا ک ــە ناوخ ــر ل ت

ــى  ــە الیەک ــکات، ل ــن ب ــى دوژم و هاوکاری

ــەر  ــان ه ــى جیه ــن زلهێزەکان ــرەوە دەبینی ت

دەبــوو ئــەوە بکــەن کــە کردوویانە، ڕووســیا 

بەتــەواوى توانایــەوە عەفرینــى بــە جــێ 

هێشــتوە و چوەتــە ئیدلیــب نیشــتەجێ بــوە، 

ئاشــکرایە ئــەوە ڕێکەوتنێکــە لــە نێــوان 

ــوریا  ــە س ــکا ل ــادا. ئەمەری ــیا و تورکی ڕووس

ڕەقــەى دەویســت وەک چــۆن لــە باشــوورى 

ــە موســڵ  ــڵى دەویســت، ل ــتان موس کوردس

کــورد دەروازەى شــەڕى کــردەوە، بــەاڵم 

ــە ئینجــا  ــی وەربگرتای ــوو گرەنتی پێشــتر دەب

ــە ڕەقەیــش  ــوو ل ــە، دەب ــەو کارەی بکردای ئ

بــەو شــێوەیە بکەیــن. تورکیــا لەگــەڵ دونیاى 

دەرەوەدا تووشــى گرفتــى زۆر گــەورە بــوە، 

لــە ناوخــۆدا بــە هەمــان شــێوە، بــارى 

ئابووریــی بەقورســی هاتوەتــە خــوارەوە، 

ئۆپۆزســیۆنێکى بەهێــز لــە ناوخۆیــدا هەیــە، 

هیــچ یەکێــک لــە کارەکانــى لــەو ماوەیــەدا 

دەســت  بــە  ســەرکەوتنى  کردوویەتــى 

بردوەتــە  تورکیــاى  بەڵکــوو  نەهێنــاوە، 

پێگەیەکــى تــرەوە، ئــەو دەوڵەتــە دەوڵەتێک 

نەبــوە ســەرکەوتن و خۆشــى لــە مــاوەى ئەو 

دوو ســاڵەدا بهێنێت، ئەو دەستکەوتانەیشــی 

لــە مــاوەى ڕابــردوودا بــە دەســتی هێنابــوو 

لــە دەســتی داون. لــە بەرانبــەر خەڵکانێــک 

ڕووبــەڕوە کــە دەزانێــت بەرگــری دەکــەن. 

پڕۆژەیــەی  ئــەو  ناکــەم  چــاوەڕوان  مــن 

تورکیــا ســەر بکەوێــت، بتوانــن خەباتــى 

خۆرئــاواى کوردســتان دابمرکێننــەوە، دونیاى 

بەربەرەکانــى  و  بەرگــری  مــادام  دەرەوە 

ــە  ــن، نایشــیانەوێت ناوچەک ــن دەببین عەفری

لــەوە نائارامتــر بێــت، چونکــە ئەوە تەشــەنە 

دەکات بــۆ ناوچەکانــى تــرى خۆرئــاوا و 

باکــوورى کوردســتان، ئــەو پیانانــە زۆرتریــن 

ــت. ــەر نەگرێ ــە س ــەر ئەوەی ئەگ

* ســەرنجى بەڕێــزت چییــە لــە ســەر 
خۆپیشــاندانەکانى ئێــران، ئــەوەى 
ئەمەریــکا  دەســتوەردانى  و  ڕۆڵ 
لــە  پالنــەکان  گوایــە  هەبــوە، 
ــی  ــراون، دوو ڕاگەیاندن ــر دان هەولێ
هاوبەشــە  یەکیــان  هەیــە،  ئێــوە 
لەگــەڵ شــەش الیەنــى تــردا: حیزبى 
ئێــران،  کوردســتانى  دیموکراتــى 
کوردســتانى  کۆمەڵــەى  حیزبــى 
ئیتیحــادى  ســازمانى  ئێــران، 
فیداییانــى خەڵقــى ئێــران، شــوورای 
موقاوەماتــى سۆسیالیســتیى چەپــى 
هەماهەنگیــى  شــوورای  ئێــران، 
جمهوریخواهانــى  جمبووشــى 
کۆمەڵــەى  ئێــران،  دیموکراتــى 
زەحمەتکێشــانى کوردســتان لە ســەر 
خۆپیشــاندانەکانى  لــە  پشــتیوانى 
ــی  ــەردا ڕاگەیاندن ــە بەرانب ــران، ل ئێ
حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران لەگــەڵ 
ســازمانى  کارگــەر،  ڕاى  ســازمانى 
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هەســتەى  ئەقەلیــەت،  فیداییانــى 
ئەقەلیــەت، هیــچ خاڵێکــى هاوبــەش 
لــەم  کام  هیــچ  یــان  نابینرێــت، 
ڕاگەیاندنەکــەى  لــە  الیەنانــەى 
ــەى  ــە ڕاگەیاندنەک ــە ل ــوەدا هەی ئێ
بــە  نییــە،  کۆمۆنیســتدا  حیزبــى 
قســەیە  ئــەو  ئەمــە  پێچەوانــەوە، 
دەکاتــەوە،  پشتڕاســت  چەنــد  تــا 
یــان  دەبیســترێت  جــار  زۆر  کــە 
دەگوترێــت ئەمەریکییــەکان هێشــتا 
ــن،  ــران نابین ــۆ ئێ ــک ب ئەڵتەرناتیڤێ
بــە  ئێرانــى  ئۆپۆزســیۆنى  ئێــوە 
ــۆکارى  ــە ه ــن، ب ــڤ نابین ئەڵتەرناتی
ــى  ــە و ڕاگەیاندن ــی بەیاننام نەبوون
هاوبــەش و گوتارێکــى یەکگرتــوو 
پێتــان  هاوبــەش،  ئیتیالفێکــى  و 
وایــە ئــەو ڕەخنانــە ڕاســتە ئێــوە 
ــە هــۆکارى  ــە ئەڵتەرناتیــڤ ب نەبوون
نایەکگرتووییتــان؟ و  پەرشــوباڵوى 
ــەو  ــە ئ ــم وای ــزادە: پێ ــەر ئێلخانی  عوم
پڕوپاگەندەیــە تــەواو ناڕاســتە، کــە ئــەو 

ــکا  ــەوە ئەمەری ــران ئ ــى ئێ ــەى خەڵک خەبات

و عەرەبســتان و ئیســرائیل ســازیان کــردوە، 

ئــەو خەباتــە کتوپــڕ نەبــوە، مــاوەى چەندیــن 

ــی  ــە، ناڕەزایی ــەورە هەی ــی گ ــاڵە ناڕەزایی س

ــی  ــوراو، ناڕەزایی ــى مافخ ــکارى، خەڵکان کرێ

لــە گەندەڵــى، کــە ئەمانــە لــە ئێرانــدا هــەن، 

ئێمــە شــاهێدى ئــەو ناڕەزاییانــەى ئێرانیــن، 

ئــەم دەورەیــە جیاوازییەکــەى ئەوەیە، ئەگەر 

ســەردەمێک چاکســازیخوازان یــان الیەنــی 

تــرى ناو دەســەاڵت، بــە جۆرێــک دەیانتوانى 

ڕووبــەڕووى شــەپۆلى ناڕەزایــى خەڵــک بــن، 

بــەاڵم ئــەم جــارە ئــەوە تــەواو بوە، تــەواوى 

ڕژێمەکــە بــە چاکســازیخوازان و ئەوانــى 

ــى  ــاردان، نەمان ــەر پەالم ــە ب ــرەوە کەوتن ت

کۆمــارى ئیســامى و ژیــان و ئاســوودەیى 

دروشــمى خەڵــک بــوو. ئەوانــەى دەڵێــن 

خەبــات و ڕەخنــەى هیــى خەڵکــى برســى و 

چەوســاوە بــوە ڕاســت بــەو شــێوەیە بــوو، 

ئۆپۆزســیۆنى ئێــران بەگشــتى هەیــە، بــەاڵم 

ــوو  ــە هەم ــت ک ــک بێ ــە ئەڵتەرناتیڤێ ئەوەی

دەورى  لــە  بزووتنەوەکــە  یــان  خەڵــک 

کــۆ ببێتــەوە؟ ئاســایییە واڵتانــى دەرەکــى 

ــر  ــکا بی ــزى ئەمەری ــى زلهێ ــەت واڵتان بەتایب

ــکات،  ــاز ب ــڤ س ــەوە ئەڵتەرناتی ــەوە بکات ل

ــى و  ــودى خومەین ــدا خ ــە دەورەیەک ــە ل ک

ئیســامییەکانیان کــرد بــە ئەڵتەرناتیــڤ، بــۆ 

ــکات  ــى ب ــت چ ــەوڵ دەدەن دەبێ ــەوە ه ئ

ئۆپۆزســیۆن لــەو بەرباوییــەدا، وەک ئــەوەى 

بەرجەســتەترین  ئێــران دەبینیــن  ئێســتاى 

ئۆپۆزســیۆن، یان ئۆپۆزســیۆنێک کە ملیۆنێک 

خەڵکــى لەگەڵــدا بێت، ئۆپۆزســیۆنى کوردە، 

ــەورەى  ــى گ ــتان دەورێک ــە کوردس ــم وای پێ

ــوون،  ــە کــردەوە ئەڵتەرناتیــڤ ب دەبێــت، ب

ســیکوالر،  و  دیموکــرات  ئەڵتەرناتیڤێکــى 

کوردســتان دەبێــت یەکگرتــوو بێــت، هــەوڵ 

بــدات لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆنى دیموکــرات و 

ــت. ــوو بێ پێشــکەوتنخواز یەکگرت

یــەک  وایــە  پێتــان  ئەگــەر   *
خۆرهەاڵتتــان  خەڵکــى  ملیــۆن 
لەگەڵدایــە، بۆچــى خۆپیشــاندانەکان 
لــە  بچــوک  زۆر  شــێوەیەکى  بــە 
شــارەکانى خۆرهەاڵتــى کوردســتان 
تــاران  و  مەشــهەد  بــە  بەرانبــەر 
پێکهاتــوە، ئەگــەر ملیۆنێــک خەڵــک 
لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆنى کــوردى ئێــران 
بێــت، پێتــان وا نییــە ئێــوە دەتوانــن 
گــەورە  کارى  و  بــن  ئەڵتەرناتیــڤ 

بکــەن؟ 

ئەوە )پژاک(ە دەبێت 
شوناسی خۆى ڕۆشن 
بکاتەوە، )پژاک( دەبێت 
حیزبەکانى خۆرهەاڵتى 

کوردستان بەڕەسمى 
بناسێت، بۆچى تەواوی 
حیزبەکانى خۆرهەاڵت 

ناتوانن لە سەر سنوور بن، 
بەاڵم )پژاک( لە سەر سنوور 

بێت

“
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نییــە  وا  پێــم  ئێلخانیــزادە:  عومــەر 
یــان  کوردســتان  لــە  خۆپیشــاندانەکان 

ناڕەزایییــەکان لــە کوردســتان کــەم یــان کــەم 

بایــەخ بێــت، لــە پێــش تــاران و مەشــهەدیش 

کوردســتان ناڕەزایــى هەبــوە کوردســتان، 

ــەى  ــە بۆن ــوە ب ــدا ب ــەورەى تێ ــەى گ بزووتن

جۆراوجــۆرەوە، هــەر لــەو دەورەیەیشــدا 

بزووتنەوەیــەک بــوو ڕژێــم بــە هەمــوو 

هێزیــەوە شــارەکانى کوردســتانى میلیتاریــزە 

کۆمــارى  بوونــى  ســاڵ  چــل  کــردوە، 

ئیســامیى ئێــران نەیتوانــى ئەڵتەرناتیڤــى 

خــۆى  بــۆ  کــورد  بەشــێکى  چاکەســازیى 

ڕابکێشــێت، نەیتوانــى ئــەم بزووتنەوەیــە بــە 

ــى  ــى خۆرهەاڵت ــت، حیزبەکان ــدا بهێنێ چۆک

ئەڵتەرناتیڤــن،  جۆرێــک  بــە  کوردســتان 

ــۆ سەرانســەرى  ــن ب ــەاڵم ئەڵتەرناتیــڤ نیی ب

نییــن،  ئەڵتەرناتیڤێــک  ئــەوان  ئێــران، 

کوردســتانەوە  لــە  داهاتــوودا  لــە  کــە 

ــە  ــن ل ــەاڵم دەتوان ــەرن، ب ــوە ب ــران بەڕێ ئێ

ئەڵتەرناتیڤســازیى ئێرانــدا دەوریــان هەبێت، 

ئەوەیــە خۆیــان  یەکــەم  مەرجــى  بــەاڵم 

لــەم بابەتــەدا یەکگرتــوو بــن، چــی دەکــەن 

ــەپ و  ــە چ ــى ب ــیۆنى ئێران ــەڵ ئۆپۆزس لەگ

ڕاســتەوە، لەگــەڵ دەســەاڵت و لــە نــاو 

خۆیانــدا چــی دەکــەن، چ ئــاوات و ئــارەزوو 

کۆمەڵــگاى  بــۆ  هەیــە  پاتفۆڕمێکیــان  و 

کوردســتان، کوردســتان دەتوانێــت دەورى 

بوونــى  و  ئۆپۆزســیۆن  بوونــى  هەبێــت، 

حیزبــە کوردییــەکان خۆیــان هیوابەخشــن 

و کاریگەرییــان هەیــە لــە ســەر ئــەوەى 

پێشــەوە  بــەرەو  خەڵکیــش  بزووتنــەوەى 

گــەورە  گۆڕانــى  دیــارە  بــەاڵم  بچێــت، 

هەبــوە، ئێمــە دەبێــت لەگــەڵ گۆڕانــی 

بگونجێنیــن. گەورەکانــدا خۆمــان 

* تێڕوانینتــان لــە ســەر پێکهێنانــى 
حیزبەکانــى  هاوکاریــى  ناوەنــدى 
چۆنــە؟  کوردســتان  خۆرهەاڵتــى 
ئیبراهیــم عەلیــزادە پێــی وابــوو، 
ــن  ــت دەتوان ــزى ڕاس ــوە وەک هێ ئێ
لــەو بەرەیــەدا بــن، ئەمانیــش وەک 
ــەڵ  ــە لەگ ــۆ نموون ــەپ، ب ــزى چ هێ
ــەت  ــى ئەقەلی ــەر، فیداییان ڕاى کارگ
و هێــزە چەپەکانــى تــر بەرەیەکیــان 
هەبێــت و بە یەکــەوە دەتوانن کارى 
هاوبــەش بکــەن، ئێــوە پێتــان وایــە 
لــە بــەرەى ڕاســتن و کۆمەڵــە لــە 
بــەرەى چــەپ، دواتــر ئــەو ڕەخنانــەى 
ئێــوە هەتــان بــوو، وەک عەبدولــاڵى 
ــوودى  ــتەفاى مەول ــەدى و مس موهت
ســازمانى  لــە  هەبــوو  ڕەخنەیــان 
حیزبــى کۆمۆنیســتى  کوردســتانى 
ئێــران کــە ئــەوان زۆر ئایدیۆلۆژیــن، 
کێشــەکە  دۆگمــن،  زۆر  گوتیــان 
ــەوە  ــەر ئ ــە، لەب ــەک ئێم ــن ن ئەوان
ســازمانى  بــا  دەڵێــن  ئــەوان 
بێــت،  پــژاک  نەیــەت،  خەبــات 
ــى، بۆچــی  ــز ئیبراهیمیــش گوت بەڕێ
ــراوەى  ــە درێژک ــات ک ــازمانى خەب س
ئێــوە  کــە  خەڵقــە،  موجاهیدینــى 
ــق  ــى خەڵ ــە موجاهیدین ــان ل ڕەخنەت
هەبــوە، دەیبەنــە نــاو ناوەندەکــەوە، 
کــە  )پــژاک(  نــادان  ڕێــگا  بــەاڵم 
هــەزاران چەکــدار و الیەنگــرى هەیە، 
ــە  ــەم ڕەخنان ــەوە، ئ ــە ناوەندەک بێت
کامیــان دروســتە؟ ســەرنجتان چییــە 

ــدە؟  ــەم ناوەن ــەر ئ ــە س ل
کــێ  ســەرەتا  ئێلخانیــزادە:  عومــەر 
ــتە،  ــەوە ڕاس ــت ئ ــدات بڵێ ــوا ب ــە فەت هەی

ئــەوە چەپــە، لــە کوێــوە هاتــوە؟ ئیبراهیــم 

ئێمە ناڵێین حیزبى 
کرێکاریین و خۆمان بە 
حیزبى کرێکارى نازانین، 
دەڵێین حیزبێکى سیاسین 
لە کوردستاندا کە چەپ 
و سۆسیالیستین، کەسى 
تریش بە حیزبى کرێکارى 
نابینم

“
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ــە  ــەو فەتوای ــت ئ ــەو ناتوانێ ــەى ئ و حیزبەک

ــم  ــم، پێ ــش بڵێ ــت منی ــۆ دەکرێ ــدات، خ ب

ــە  ــتدان. ئێم ــەرەى ڕاس ــە ب ــەوان ل ــە ئ وای

یــەک ســازمان نییــن، ئێمــە کار دەکەیــن 

بــۆ ئــەوەی بەرەیەکــى کوردســتانى پێــک 

ــش  ــى کوردی ــە ڕاســت و چەپ ــت، ک بهێنرێ

بگرێتــەوە، ئــەوە هۆکارێــک نییــە کــە ئێمــە 

ــەى  ــە پێچەوان ــازمان، ب ــەک س ــە ی بووینەت

ئــەوەى بەڕێــز ئیبراهیــم دەیڵێــت، ئێمــە نــە 

بــە تــەواوی هاوسیاســەتین، دیــارە سیاســەتى 

ــەتی  ــەر سیاس ــۆ ئەگ ــە، خ ــان هەی جیاوازم

بــەرەو  کاتــە  ئــەو  نەبێــت  جیاوازمــان 

هــاوکارى چ واتایەکــى هەیــە، دەبووینــە 

یــەک حیــزب، دیــارە ئێمــە سیاســەتمان 

جیــاوازە. لــە ســەر بابەتــى کــورد و بابەتــى 

دیموکراســى بــا ئێمــە بتوانیــن هاودەنگییەک 

خۆرهەاڵتــدا  حیزبەکانــى  نێــوان  لــە 

ــنە  ــە هیــچ چەش ــن، قازانــج ل ــک بهێنی پێ

پێوانەیەکــى ئایدیۆلۆژیدانانێــک ناکەیــن و 

بــە زەرەر و درێژەپێــدەرى پەرتەوازەیییــە 

کوردســتان  کوردیــدا،  بزووتنــەوەى  لــە 

یــەک دەســت و یــەک پارچــە نــاکات، ئێمــە 

هێشــتا بــە هەمــوو شــتێک نەگەییشــتووین و 

هەمــوو بابەتەکــە ئــەوە بــوە، ئایــا ئامادەیــن 

ــت  ــەوە دروس ــەردەوام پێک ــی ب پێکهاتەیەک

ــێ،  ــە بەڵ ــەس گوتوویان ــوو ک ــن، هەم بکەی

ســازەیەک دروســت بکەیــن لــە بزووتنــەوەى 

ــەرە  ــە ب ــگات ب ــەوەى ب ــا ئ ــدا، هەت کوردی

دەزگایــەک.  و  دەســەاڵت  و  ســازمان  و 

ــران  ــەر ئۆپۆزســیۆنى ئێ ئێمــە هێشــتا بەرانب

و کۆمــارى ئیســامیى ئێــران کارمــان مــاوە، 

ئەمــە هێشــتا پاتفۆڕمەکانــى دەرنەکەوتــوە، 

تــا کەســێک بڵێــت ئــەو پاتفۆڕمــە ڕاســتە، 

یــان بڵێــت ئــەو پاتفۆڕمــە بــۆ بزووتنــەوەى 

ئەمانــە  خراپــە،  کــورد  ڕزگاریخوازیــى 

بــە واتــاى ئــەوە نایــەن، ئێمــە هەمــوو 

سیاســەتەکانمان یەک خســتوە، کــە هیوادارم 

ــەدا هاودەنــگ و هاوسیاســەت  ــەو زەمینان ل

بیــن، ئێمــە بــۆ ئــەوە کار دەکەیــن، مــن بــە 

باشــترین کار دەزانــم کــە کۆمەڵــە، ســازمانى 

کوردســتانى حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێرانیــش، 

لــە ســەر ئــەو بابەتــە هەمــان سیاســەت 

و بۆچوونــى هەبێــت، پێــم باشــە ئــەوان 

بتوانــن بەرەیەکــى تریــش دروســت بکــەن، 

بــە یەکــەوە بکەوینــە دیالــۆگ، بــەاڵم ئــەو 

پاتفۆڕمــەى ئێمــە کارى لــە ســەر دەکەیــن و 

دەچێتــە پێشــەوە ئەوەیــە کــە کەســى تێــدا 

ــە، ســازمانى  ــە کاتێکــدا کۆمەڵ النەبرێــت، ل

کوردســتان حیزبــى کۆمۆنیســت لەگەڵمانــدا 

بــوە، ئەخاقیــان ناکرێــت پێیــان بڵێیــن بچنە 

دواوە، ئێمــە دەبێــت پاتفۆڕمــى خۆمــان 

بەشداری كۆمەڵە لە خۆپیشاندانی پشتیوانی کردن لە خەڵكی مەهاباد لە سلێمانی و هەولێر
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ڕۆشــن بێــت، ئــەو دوانــە لــە بەرانبــەر 

ــدا  ــک لەگەڵمان ــا الیەنێ ــراون ت ــر دانەن یەکت

ــڕینەوە. ــر بس ــى ت ــت و الیەنێک بێ

دەڵێــن  )پــژاک(  بــە  بۆچــى   *
بــە  لەکاتێکــدا  دواوە،  بچنــە 
هــەزاران نفوزیــان هەیــە، ئێســتا 
کوردســتانى  دیموکراتــى  حیزبــى 
شۆڕشــگێڕى  کۆمەڵــەى  ئێــران، 
کوردســتانى  زەحمەتکێشــانى 
ــژاک(  ــز ڕازی نییــن )پ ــران، هەرگی ئێ
لــە  ناوەنــدەوە،  ئــەو  نــاو  بێتــە 
ــە  ــژاک ب ــەوان پ ــدا ئ ڕاگەیانەکانیان
کوێخــاى  و  )پەکەکــە(  داتاشــراوى 
خۆرهــەاڵت دەزانــن؟ قبوڵیــان نییــە 
بەڕەســمى بیناســن، لــە کاتێکــدا 
و  بەرچــاو  هێزێکــى  وەک  )پــژاک( 
واقیعــى لــە کۆمەڵگــەی خۆرهەاڵتــى 
و  و جەمــاوەر  پێگــە  کوردســتاندا، 
ــى  ــە، بۆچ ــى هەی ــەت و حیزب سیاس
بــەاڵم  نایناســێنن؟  بەڕەســمى 
ســازمانى خەبــات، کــە وەکــو ســەید 
درێژکــراوەى  ووتــى  ئیبراهیــم 
خەڵقــە،  موجاهیدینــى  سیاســەتى 
کــە جیاوازییتــان زۆر بــوو لەگــەڵ 
موجاهیدیــن،  سیاســەتەکانى 

بێــت؟ بەشــدار 
ــەتی  ــە سیاس ــزادە: ئێم ــەر ئێلخانی عوم
تایبەتــى خۆمــان هەیــە، هەرگیــز نەمــان 

ــی  ــە نکوڵ ــە، ن ــى نیی ــژاک( بوون ــوە )پ گوت

لــە بوونــی دەکەیــن و نــە سڕینەوەیشــی بــە 

ــت ســەرەتا  ــژاک( دەبێ ــن، )پ ــج دەزانی قازان

بزووتنــەوەى  لــە  خــۆى  ســەربەخۆییى 

کوردیــدا بســەلمێنێت، الیەنگــرى )پەکەکــە( 

ــە  ــە، ئێم ــە نیی ــەوە کێش ــتیەتی ئ ــان دۆس ی

پــێ  )پەکەکە(مــان  دۆســتایەتیى  خۆمــان 

باشــە. ئــەوە )پــژاک(ە دەبێــت شوناســی 

خــۆى ڕۆشــن بکاتــەوە، )پــژاک( دەبێــت 

کوردســتان  خۆرهەاڵتــى  حیزبەکانــى 

تــەواوی  بۆچــى  بناســێت،  بەڕەســمى 

ــەر  ــە س ــن ل ــەاڵت ناتوان ــى خۆره حیزبەکان

ســنوور بــن، بــەاڵم )پــژاک( لــە ســەر ســنوور 

ــژاک(  ــا )پ ــە گیروگرفتێکــن، ئای ــت، ئەمان بێ

بەرانبــەر بــە کۆمــارى ئیســامى، خوازیــارى 

ڕووخاندنیەتــی یــان بــە هیــواى ئەوەیــە، 

ــە  ــەک ل ــت گۆڕانکاریی ــى بێ حەســەن ڕۆحان

ــژاک(  ــە )پ ــم باش ــکات، پێ ــەدا ب بارودۆخەک

لــە ســەر ئــەم بابەتــەدا بــە خۆیــدا بچێتــەوە، 

ئــەوە سیاســەتى کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــانە، 

ئێمــە لەگــەڵ ئەوەدایــن دەرگای ئەو ناوەندە 

پاتفۆڕمــان  دابخەیــن،  کــەس  ســەر  لــە 

سیاســەتمان  جۆرێــک  ئێمــە  هەبێــت، 

لــە  خەلــق  موجاهیدینــى  بەرانبــەر  لــە 

ســازمانى  کــە  هەبێــت،  پاتفۆڕمەکــەدا 

خەبــات دەبێــت خــۆى بڵێــت کــە نایکــەم، 

ئێمــە هەمیشــە )پــژاک( وەک الیەنێــک کــە 

بەڕەســمی  دەکــەن  تێکۆشــان  و  خەبــات 

لــە  دەســتتێوەردانمان  بــەاڵم  دەناســین، 

خۆرهەاڵتــى کوردســتانمان پــێ قبــوڵ نییــە.

* وا دیــارە ئێــوە وەک هەمووتــان 
چوونەتــە بــەرەى ڕاســتەوە، بــەاڵم 
پێــت وایــە ئــەوە ڕاســت نییــە، النــی 
ــە  ــزەکان ب ــەم بەشــێکى زۆرى هێ ک
نیشــتیمانى،  هێــزى  واتــا  ڕاســت، 
حیزبــى  دەبرێــن،  نــاو  نەتەوەیــی 
نییــن،  کرێــکارى و سۆسیالیســتى 
ترەیــە،  بابەتێکــى  ئامانجەکەیــان 
ــى  ــە زۆر دڵگران ــەو ڕەخنەی ــە ئ ڕەنگ
نەبێــت، بــەاڵم ئــەو پارادۆکســەیە 

هەیــە؟  ئێــوەدا  نێــوان  لــە  کــە 
ئێــوە  شۆڕشــگێڕ  کۆمەڵــەى 
حیزبــى  ناناســێت،  بەڕەســمى 
ئێــران،  کوردســتانى  دیموکراتــى 
ناناســێت؟  بەڕەســمى  )حــدک( 
هاوپەیمانییەتــان  ئــەم  بۆچــی 
ــەى  ــدکا( و کۆمەڵ ــاوە؟ )ح ــک هێن پێ
ــان  ــى تایبەتی شۆڕشــگێڕ ڕێکەوتنێک
ــد  ــە، پێشــتر هاوپەیمانــن. چەن هەی
جارێــک گلەیییــان لــە ئێــوە هەبــوە، 
هاوبەشــە  ناوەنــدى  ئــەم  واتــا 
بــەم پارادۆکــس و نایەکســانییەى 
هەیەتــى، دەتوانێــت بــەردەوام بێــت 
ــى  ــە پێکهێنان ــدا بگات ــە کۆتایی و ل
خۆرهەاڵتــى  کوردســتانیى  بــەرەی 
پێکهێنانــى  یــان  کوردســتان، 
خۆرهەاڵتــى  ڕزگاریــى  ســوپاى 
کوردســتان، ئێــوە ئــەو زەمینەیــە 
دەبینــن بــۆ ئــەم ناوەنــدە، یــان 
شــتى  بــە  پارادۆکســانە  ئــەو 
الوەکــى دەبینــن، یــان ئەوەیــش 
ــى  ــە پێکهاتن ــن ک ــایى دەبین بەئاس
ــزى  ــى، هێ ــدە و هێزەکان ــەم ناوەن ئ

ڕاســتن؟ 
ناڵێیــن  ئێمــە  ئێلخانیــزادە:  عومــەر 
حیزبــى کرێکاریــن و خۆمــان بــە حیزبــى 

کرێــکارى نازانین، دەڵێین حیزبێکى سیاســین 

لــە کوردســتاندا کــە چــەپ و سۆسیالیســتین، 

کەســى تریــش بــە حیزبــى کرێــکارى نابینــم، 

نابینــم  لــە ئێرانیشــدا  حیزبــى کرێــکارى 

کرێــکارى  حیزبــى  خۆزگــە  بەداخــەوە! 

ــە و  ــتاندا، چەپ ــە کوردس ــە ل ــە، ئێم هەبوای

ڕاســت پێمــان وایــە دەبێــت بەرەیــەک یــان 

ســازەیەک لــە ژێــر چەترێکــى هاوبەشــدا 
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پرۆفایل:

عومەر ئێلخانیزادە کــۆ ببنــەوە لــە بزووتنــەوەى ڕزگاریخوازیــى 

مەیلــى  بزووتنەوەیــە  ئــەو  کــورددا، 

جۆراوجــۆرى تێدایــە، کەواتــە بــۆ ئــەوە کار 

دەکەیــن، پێــم وایە کاریگەرییشــمان دەبێت، 

وەک چــۆن کۆمەڵــە لــە ڕابــردوودا نیشــانی 

هاوبەشــمان  پاتفۆڕمێکــى  هــەر  داوە، 

ــەى  ــى کۆمەڵ ــە بۆن ــەو پاتفۆڕم ــت، ئ هەبێ

لــێ دێــت و بۆنــى دیموکراتیشــى لــێ دێــت، 

ڕزگاریخــوازى  بزووتنــەوەى  نوێنەرایەتیــى 

ئــەو  ئەگــەر  دەکات،  کــورد  خەڵکــى 

هاوپەیمانییــە پێــک بێــت، خــودى ئــەو 

و  شۆڕشــگێڕ  کۆمەڵــەى  هاوپەیمانییــەى 

حیزبــى دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران پێــک 

ــا خەڵکــى  ــاو ئــەوەوە، ب ــاوە دەچێتــە ن هێن

دەرەوەى  لــە  تــرى  هاوپەیمانــى  تریــش 

ئەوەیــە هاوپەیمانیــان  گرینــگ  هەبێــت، 

هەیــە یــان نییــە، ئایــا بــە تەنهــان یــەک بــە 

ــەر  ــە س ــک ل ــەر پاتفۆڕمێ ــە س ــەوە ل یەک

خۆرهەاڵتــى کوردســتان ڕێــک بکــەون، ئــەو 

جــۆرە خۆالدانــەى ئــەو هاوڕێیانــەى تــر 

دەیکــەن، دەبینیــن ئەوانیــش هــەوڵ دەدەن 

بــۆ ئــەو پاتفۆڕمــى کار بکــەن بــە یەکــەوە. 

ئێمــە دەســازێن واتــا مەیلــى جیاوازیــن، 

دەخوازێــت. وا  ڕووداوەکان  ڕەوتــى 

پلینیۆمــى  دوایــن  لــە  ئێــوە   *
ئاڕاســتەى  پەیامێکتــان  خۆتانــدا، 
ڕەوتــى  شۆڕشــگێڕ  کۆمەڵــەى 
بــۆ  کــە  کــردوە،  یەکگرتنــەوە 
ببنــەوە،  نزیــکک  یەکگرتنــە  ئــەو 
ڕەوتــى  لەگــەڵ  دانوســتانەکانتان 
ــتیان  ــە شکس ــتى کۆمەڵ سۆسیالیس
ــەڵ  ــت لەگ ــم بڵێی ــەر پێ ــا، ئەگ هێن
ڕەوتــى یەکگرتنــەوە نزیکبوونــەوە و 
یەکگرتنەوەتــان گەییشــتوەتە کوێ؟ 

دانوســتانەکانى  شکســتى  هــۆی 
زەحمەتکێشــان  کۆمەڵــەى  نێــوان 
کۆمەڵــە  سۆسیالیســتى  ڕەوتــى  و 

چییــە؟
هیــچ  مــن  ئێلخانیــزادە:  عومــەر 
بەڵگەیەکــم نەدیــوە کــە ئــەو هاوڕێیانــە 

دیالۆگــە  لــەو  گوتوویانــە  کشــاونەتەوە، 

وایــان  زۆرینەیــان  دیــارە  دەکشــێنەوە 

بڕیــار داوە، ئــەوەى کــە لەگــەڵ هێڵــى 

یەکگرتنەوەیشــە بەڵــێ، ئێمە گەیشــتووینەتە 

ئەنجامــى زۆر بــاش و بــەرەو ســەرکەوتنیش 

لەگــەڵ  پێوەندییشــمان  هیــچ  دەچێــت، 

و  نەپچڕانــدوە  سۆسیالیســتى  ڕەوتــى 

ــن و  ــەى دەتوان ــوو ئەوان ــن، هەم نایپچڕێنی

لــە یەکتــر نزیکــن، ناچــار دەبــن و دەتوانــن 

لــە کۆمەڵەیەکــى گەورەتــردا لــە دەورى 

یەکتــر کــۆ ببنــەوە. داواکارم لــە هەمــوو 

حیزبــە سیاســییەکانى کوردســتان کــە لــە 

ــن هەمــوو  ــە ســازان و ڕێکەوت ــردوودا ن ڕاب

ڕەچاوکردنــی  بــە  هەبــوە،  ئەوانەمــان 

بەرژەوەندیــى گشــتیى خەڵکى کوردســتانەوە 

دیالــۆگ بکەیــن، هــەوڵ بدەیــن بــۆ ئــەوەى 

ســازەیەکى گشــتى دروســت بکەیــن.

- ســاڵی 1952 زایینــی لــە شــاری بــۆكان 
لــە  فیــوداڵ  ئەشــراف  بنەماڵەیەكــی  لــە 

دایكبــووە.
- خوێندنــی ســەرەتایی و ناوەندیــی هــەر لــە 

بــۆكان خوێنــدووە تــا پۆلــی 9 .
- بــۆ درێــژەی خوێنــدن چۆتــە تــاران و لــەوێ 

دیپلۆمــی وەرگرتوە.
- لــە زانكــۆی تەورێــز ئەندازیــاری جیۆلۆجیی 

خوێندووە.
- لــە الوەتــی بەهــۆی تێكــەاڵوی سیاســەت، 
پرســی كــورد و خەبــات بۆ رزگاری كوردســتان 
و  سیاســەت  بــەدوای  و  ئاواتــی  بۆتــە 
تێكــەاڵوی لەگــەڵ كۆڕوكۆمەڵــی سیاســی 

كەوتــووە.
و  زایینــی   1970 ســاڵی  ســەرەتای  لــە   -
پەیوەنــدی   ، دامەزراندنــی  دوای  ســاڵێك 

گرتــووە. كۆمەڵــە  لەگــەڵ 
- لە ســەردەمی كاری نهێنیدا بەرپرســيارێتی 

جۆراوجــۆری بووە.
- ســاڵی 1981 هاتۆتــە ریــزی كۆمیتــەی 

كۆمەڵــە ســەركردایەتی  و  ناوەندیــی 
- ســاڵی 2000 لەگــەڵ ژمارەیەكــی دیكــە لــە 
كادرو رێبــەری كۆمەڵــەو حیزبی كۆمۆنیســت، 
زەحمەتكێشــانی  شۆڕشــگێڕی  »كۆمەڵــەی 

كوردســتانی ئێران«یــان پێكهێنــاوە،



جوانە سنە
ئەندامى 

کوردناسیۆنى 
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کوردستان

ــى  ــە کار و خەبات ــن، ل ــە هەوڵدای ــۆدار(، ل ــژاک( و )ک )پ
ــەت ــۆ خزم ــن ب ــەردەوام دەبی ــتین و ب ــان ناوەس خۆم

چاوپێکەوتنی: ڕاسان
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* بەســتنى کۆنگــرەى نەتەوەییــى 
هــۆى  بــە   ، ئێســتادا  لــە  کــورد 
ناکۆکیــى نێــوان هێزەکانــى هــەر 
وەک  کوردســتان  پارچــەى  چــوار 
دیموکراتــى  پارتــى  و  )پەکەکــە( 
بەشــدارینەکردنى  کوردســتان، 
چەنــد  تــا  الیەنــەکان،  زۆربــەى 
بــۆ  بێــت  یارمەتیــدەر  دەتوانێــت 

کێشــەکان؟ چارەســەرکردنى 
جوانــە ســنە: چەنــد ســاڵێکە ئــەو پڕۆژەیە 
هەیــە و بــۆ یەکگرتنــى نەتــەوەی کــورد 

کێشــەکانى  چارەســەرکردنى  و  بەگشــتى 

ئــەم  دەستپێشــخەریى  )کەنەکــە(  کــورد، 

لــە  ڕاوێــژ  چەندیــن  کــردوە،  خەباتــەی 

ــا  ــتان و ئەورووپ ــى کوردس ــد پارچەیەک چەن

ــدا وەک  ــە هــەر پارچەیەک ــوە چــوە، ل بەڕێ

خۆرئــاوا،  لــە:  دەرکــەوت  پڕۆژەیــەک 

ــە  ــوار پارچ ــەر چ ــەاڵت، ه ــوور، خۆره باش

و ئەورووپایــش ڕاوێژێکــى دروســت بەڕێــوە 

بچێــت، کێشــەى کــورد لــە هــەر پارچەیەکى 

ــە پارچەکانــى کوردســتاندا هەیــە. کاتێــک  ل

ــەک  ــن ی ــورد، دوژم ــژارى ک ــەر م ــە س دێت

دەگرێــت، بــەاڵم ئێمە بۆچــى وەک نەتەوەى 

کــورد ناتوانیــن یــەک بگریــن و بــە هەمــوو 

جیاوازیــی ئایدیۆلۆژیــی نــاو حیــزب و الیەنــە 

یــان  پانێــک  ناتوانیــن  سیاســییەکانەوە، 

ــەوەى  ــۆ ئ ــن ب ــتەبەر بکەی ــەک دەس پڕۆژەی

وەاڵمدەرەوەیــەک  ببێتــە  پڕۆژەیــە  ئــەو 

ــى کــورددا  ــاو گەل ــە ن ــەو کێشــانەى ل ــۆ ئ ب

هــەن، ئەوانــە وەک بابــەت و مژارێــک لــە 

ڕاوێــژى نەتەوەییــدا بەتایبــەت لــە باشــوورى 

کوردســتان و لــە مــاوەى دوو ڕۆژدا لــە 

ــزب  ــوو حی ــوە چــوون، هەم ــلێمانى بەڕێ س

و الیەنــە سیاســییەکان بانگهێشــت کرابــوون، 

تــا بتوانــن لــەم بارودۆخــە زۆر هەســتیارەی 

ئێســتای باشــوورى کوردســتان، بەتایبــەت 

ئــەو ئاڵۆزییــەى دواى ڕیفرانــدۆم، پێویســتى 

بــە ڕاوێژێــک هەیــە، کــە چــۆن چارەســەرى 

ئــەو کێشــانە بکەیــن، وەک دەبینیــن لــە 

خۆرهەاڵتــى کوردســتانیش بــەو شــێوەیەیە، 

ــەر ئــەوە ئەمــە دەستپێشــخەرییەکە کــە  لەب

)کەنەکــە( بانگهێشــتى هەمــوو حیــزب و 

الیەنــە سیاســییەکان، ئەکادیمى، ڕۆشــنبیران، 

مامۆســتایان و هەمــوو تاکێکــى کۆمەڵگــەی 

کــردوە کــە بتوانــن خاوەنــى پــڕۆژە بــن، تــا 

لــە ســەر ئــەو کێشــانەى ئێســتا لــە باشــوورى 

چەنــد  بــە  بتوانیــن  هــەن،  کوردســتاندا 

خاڵێــک بگەیــن، وەک قەیرانــى نەبوونــى 

باشــوورى  لــە  دیموکراتــى  سیســتمێکى 

کوردســتان، یــان چــۆن بتوانین لــەم ماوەیەدا 

ــتان  ــە کوردس ــت ل ــى تەندروس هەڵبژاردنێک

ــەو کێشــانەى دواى  ــان ئ ــن، ی ئەنجــام بدەی

کوردســتاندا  باشــوورى  لــە  ڕیفرانــدۆم 

دروســت بــوون، خەڵــک چــۆن بتوانێــت 

بێــت و چارەســەریان  بــە ســەریاندا زاڵ 

بــکات، ئــەو ئاڵۆزییانــەى لــە نێــوان حیــزب 

و الیەنــە سیاســییەکاندا هەیــە. تەنهــا حیزب 

و الیەنــە سیاســییەکان بتوانــن بڕیــاردەر بــن 

بــۆ کۆمەڵگــە ئــەوە شــتێکى هەڵەیــە، ئــەو 

ــە  ــان ل ــاو کۆنگــرەدا گفتوگۆی ــە ن ــە ل بابەتان

ســەر کــرا، وەک ڕەشنووســێک لــە 21 خــاڵ 

ــە ئەنجامــى دوو ڕۆژ گفتوگــۆ  پێکهاتبــوو، ل

ــى  ــوو تاکێک ــرخ، هەم ــنیارى زۆر بەن و پێش

ــوون و  ــدار ب ــژەدا بەش ــەو ڕاوێ ــە ل کۆمەڵگ

ئــەو پێشــنیارانەیان پێشکەشــى کۆنگــرە کرد، 

لــە دواى گفتوگــۆ وەک ئەنجامنامەیــەک، کــە 

ــى  ــوو زۆر بەش ــک پێکهاتب ــد خاڵێ ــە چەن ل

تایبەتــى تێــدا بــوو، ئێمــە وەک گەلــى کــورد 

چــۆن  پێویســتە،  چۆنمــان  یەکگرتنێکــى 

بتوانیــن دیبلۆماســیەت و زمانێکــى هاوبــەش 

هەبێــت؟  کۆمەڵگەییمــان  و  سیاســى  و 

مافــى  بتوانیــن  کۆمەڵگــەدا  لــە  چــۆن 

هاواڵتیبــوون، ڕێزگرتــن لــە مافــى مــرۆڤ و 

ئابوورییەکــى ڕاســت بەڕێــوە بەریــن؟ ئەوانە 

ــوو،  ــڕۆژە و پێشــنیار پێشــکەش کراب وەک پ

خۆیــەوە  بــە  باشــى  بەرەوپێشــچوونێکى 

بینیــوە، لــە الیەکــى تــرەوە زۆر خــاڵ هەبوو 

ببێتــە بەربەســت و پێشــنیار، زۆر شــت 

هەبــوو بــۆ پێشــکەوتنى ئــەو پڕۆژانــە، زۆر 

ــە  ــزب و الیەن ــوان حی ــە نێ ــە ل شــتیش هەی

هەیــە،  ناکۆکییــەک  وەک  سیاســییەکاندا 

ئەمــە دەبێتــە بەربەســت بــۆ ئــەوەى، ئێمــە 

ــن. ــوە بەری ــە بەڕێ ــەو کاران ــن ئ نەتوانی

* گرفتێکــى ســەرەکى هێزەکانــى 
گوتارێکــى  نەبوونــى  خۆرهــەاڵت، 
چەنــد  و  الیەنــەکان  و  هاوبەشــە 
الیەنێکــى تــر بــە هێــزى خۆرهــەاڵت 
الیەنــە  )پــژاک(.  وەک  نازانــن 
ڕەخنەیــان  تــر  سیاســییەکانى 
)پــژاک( هەیــە وەک هێزێکــى  لــە 
کۆنگــرەى  لــە  خۆرهــەاڵت، 
زۆربــەى  کــورددا  نەتەوەییــى 
بەشــدار  خۆرهــەاڵت  الیەنەکانــى 

چییــە؟ هــۆکار  ئایــا  نەبــوون، 
 جوانــە ســنە: لــە بڕۆکســل، ڕاوێــژى 
خۆرهەاڵتــى  بــە  تایبــەت  نەتەوەییــى 

کوردســتان لــە چەنــد مانگــى ڕابــردوودا 

بەڕێــوە چــوو، چەنــد الیەنێکــى سیاســى 

ــش  ــد الیەنێکی ــوون و چەن ــدار ب ــدا بەش تێی

هەبــوو بەشــدار نەبــوون، لێــرە پێویســتە 

ــە  ــەوە، پێناســەى ئێم ــات بکەین ــەوە دووپ ئ

ــەوەی کــورد  ــۆ کــورد و کوردســتان و نەت ب

ــى  ــۆ دوژمنــى گەل ــە؟ پێناســەى ئێمــە ب چیی
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ئێمــە  پێناســەى  ئەگــەر  چییــە؟  کــورد 

خۆرهەاڵتــى  لــە  تەنهــا  کوردســتان،  لــە 

هەســتى  و  هەوڵــدان  بێــت،  کوردســتان 

نەتەوەییــى ئێمــە بــۆ پارچەکانــى تــر پێــش 

عەفریــن  لــە  دەبینیــن  وەک  ناکەوێــت، 

ــورد  ــی ک ــت گەل ــزدە ڕۆژ دەبێ ــاوەى پان م

بەرانبــەر دەوڵەتــى تورکیــا شــەڕ دەکات، 

ئەگــەر گەلــى خۆرهــەاڵت بەرانبــەر ئــەو 

خــۆى  نەتەوایەتیــى  هەســتى  کارەســاتە 

بــەرەو پێــش نەبــات، یەکگرتنــى گەلــى 

بــەرەو  پارچــە  چــوار  هــەر  لــە  کــورد 

وەک  ئەوانــە  بــەاڵم  ناچێــت،  پێشــەوە 

بەربەســتێکن کــە دەتوانیــن بڵێیــن لــەو 

کوردســتانیش  خۆرهەاڵتــى  بــۆ  ڕاوێــژەى 

باســکرا و ئەنجامێکــى بــە دەســت نەکــەوت، 

ئەوانــە پێویســتیان بــە گۆڕانکارییــە لــە بیــر 

و بۆچوونــدا، ئەگــەر ئێســتا ئێمــە لــە هــزرى 

خۆمانــدا وەک تاکێکــى کۆمەڵگــە، یــان وەک 

ــەوە  ــت ئ ــییەکان بێ ــە سیاس ــزب و الیەن حی

هیــچ جیاوازییەکــى نییــە، بــەاڵم کاتێک ئێمە 

ــدا پێناســەیەکى  ــە هــزرى خۆمان ــن ل نەتوانی

ــۆ کــورد و کوردســتان دروســت  دروســت ب

بکەیــن، ئەمــە لــە کاتێکدایــە دوژمــن ئێمەى 

ڕێکەوتننامــەى  لــە  کــردوە،  پارچەپارچــە 

لۆزانــدا گەلــى کــورد کــراوە بــە چــوار 

جوگرافیــای  و  کــورد  گەلــى  پارچــەوە، 

ئەگــەر  کــراوە،  پارچەپارچــە  کوردســتان 

لــە هــزرى خۆمانــدا ئــەو پارچانــە یــەک 

نەگرنــەوە، ئــەو کاتــە ئێمەیــش یارمەتیدەرى 

کۆنگــرەی  لــە  ئەمانــە  دەبیــن،  دوژمــن 

ڕاوێژیــدا قســەیان لەســەر کــراوە، وەک ئێمە 

چــۆن بتوانیــن زمانێکى هاوبەشــى سیاســى و 

پــڕۆژەى سیاســیى دیموکراتیمــان بۆ کۆمەڵگە 

هەبێــت، بەداخــەوە! ئەمانەیــش دواى ئــەو 

ــرا و هــەر چــوار  ــە ســلێمانى ک ــژەى ل ڕاوێ

بەشــى کوردســتان تێــدا بەشــدار بــوون، 

ئەوەیــش ڕەخنــەى لــێ گیــرا، ئەگــەر ئێمــە 

تەنهــا چاوەڕێــی حیزب و الیەنە سیاســییەکان 

ــان  ــەرەو دواوەم ــک ب ــەوە هەنگاوێ ــن، ئ بی

دەبات، زۆر تاک و ڕۆشنبیر و ئەکادیمیستی 

کــورد هەیــە، کــە خاوەنــى پــڕۆژە و پانێکى 

ــزب  ــت حی ــە، دەکرێ ــۆ کۆمەڵگ ــاون ب گونج

نەیانەوێــت  و الیەنــە سیاســییەکان هــەر 

یەکگرتــن دروســت ببێــت، لەبــەر ئــەوە 

لــە دواى ڕاوێژەکانــى تــر، زۆرتــر هەوڵــدرا 

خەڵکــى زۆرتــر بەشــدار بێــت، دەکرێــت 

ــان و  ــى پ ــە خاوەن ــى کۆمەڵگ ــەر تاکێک ه

ــەر  ــە س ــە، ل ــۆ کۆمەڵگ ــت ب ــەک بێ پڕۆژەی

ئــەو بنەمایــە، ئــەوە بەربەســتێکە بەتایبــەت 

لــە خۆرهەاڵتــدا زۆربــەى حیزبــەکان بەشــدار 

نابــن بــە بەهانــە و داخوازیــى جۆراوجــۆر، 

لــە  بەردەوامــە.  هــەر  هەوڵــدان  بــەاڵم 

چەنــد ڕۆژى ڕابــردوودا کــە خۆپیشــاندان لــە 

ــتبوونى  ــدا، داواى دروس ــەری هەڵ ــران س ئێ

ــی  ــاو حیزبەکان ــە ن ــوو ل ــى یەکگرت بەرەیەک

داوای  )پــژاک(  ئــارا،  هاتــە  خۆرهەاڵتــدا 

ــت،  کــرد بەرەیەکــى گشــتى دروســت بکرێ

ــڕۆژەى خۆمــان  ــۆ کۆمەڵگــە پ ــا بتوانیــن ب ت

هەبێــت. هەندێــک کــەس دەڵێــن ئــەو بیــر 

و بۆچوونــەى )پــژاک( هەڵقــواڵوی گەلــى 

خۆرهــەاڵت نییــە، بــە شــێوازی تــر ئەوانــە 

ــەاڵم وەک  ــت، ب ــە بەربەس ــووى دەبێت هەم

)پــژاک( و )کــۆدار(، لــە هەوڵدایــن، لــە کار 

ــەردەوام  ــتین و ب ــان ناوەس ــى خۆم و خەبات

ــەر  ــگا و بەرانب ــى کۆمەڵ ــۆ خزمەت ــن ب دەبی

ئێســتایش  وەک  دەوەســتین،  دوژمنــدا 

سەردانی جوانە سنە، بەرپرسی پەیوەندی کژار، بۆ الی یەکێتی ژنانی دێموکراتی کوردستان



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 248

پرۆفایل:
جوانە سنە  ــى  ــەر گەل ــە س ــەى ل ــەو هێرش ــن ئ دەبینی

عەفریــن هەیــە، عەفریــن پێویســتى بــە 

ــە  یارمەتــى و هــاوکارى و پاڵپشــتى بێــت ل

هــەر بوارێکــدا، ئێمــە یارمەتیــدەر و هــاوکار 

ــن. دەبی

* پێــت وا نییــە ئێســتا بەســتنى 
کۆنگــرەى نەتەوەیــى فۆکــەس بێــت 

ــن؟  ــەر عەفری ــە س بخرێت
جوانــە ســنە: وەک خاڵێکــى ســەرەکى 
ــراوە،  ــێ ک ــاژەى پ ــژى باشــوور ئام ــە ڕاوێ ل

و  هەڵســەنگاندن  لــە  کــەس  هەمــوو 

نرخاندنــى خۆیــدا ئــەو هەڵوێســتەی نیشــان 

کۆنگرەیــە  ئــەو  پرشــنگداری  خاڵــی  دا، 

ئیدانەکردنــی دەوڵەتــى تورکیــا بــوو لــەو 

پەالمــارەی کردوویەتییــە ســەر عەفریــن، لــە 

دواى ڕاوێژیــش وەک هەڵوێســتێکى گشــتیی 

ئەندامانــى )کەنەکــە( و ئــەو ئەندامانــەى 

بەگشــتى بەشــداریى ئــەو ڕاوێــژە بــوون، 

پاڵپشــتى  بــۆ  بەهێــز  زۆر  هەڵوێســتێکى 

لــە عەفریــن دەرکــرا، ئەگــەر ئێســتا لــە 

خۆرئــاواى کوردســتان هێــرش بۆ ســەر گەلى 

کــورد هەیــە، ئێمــە لە باشــوورى کوردســتان 

دەتوانیــن بــە یەکگرتنێکــى گشــتى پشــتگیرى 

لــە گەلــى عەفریــن بکەیــن، لــەو بــاوەڕەدام 

ئــەوە هێزێــک بــوو بێــت بــۆ پشــتگیرى 

ــەڕڤانانى  ــە ش ــی دا ب ــن، هێزێک ــە عەفری ل

)یەپەگــە( و )یەپــەژە(، ئەگــەر ئێمــە لــە 

عەفریــن نەبیــن، ئــەوە پاڵپشــتی و هێزێــک 

ــە، ئەگــەر پێویســت بــکات ڕاســتەوخۆ  هەی

ئــەو کەســانەى لــە ســەر ئــەو بنەمایــە 

ــتییەکى زۆر  ــت پاڵپش ــان دا، دەیانەوێ بەڵێنی

ــن. ــۆ عەفری ــن ب ــز ب بەهێ

لــە  ژنــان  بەشــداریی  بۆچــی   *
ــوو؟  ــەم ب ــدا ک ــرەی نەتەوەیی کۆنگ

گرینگــە ژنــان بەشــدارییان هەبێــت؟ 
پارچــەی  چــوار  ژنانــی  دەبێــت 
لــە  و  بــن  بەشــدار  کوردســتان 
چارەنــووس و چارەســەرى کێشــەى 
بەرچاویــان  ڕۆڵــى  کــورد  گەلــى 

هەبێــت؟ 
ســەرنجڕاکێش  خاڵێکــى  جوانــە ســنە: 
لــەو ڕاوێــژەدا، بەشــداربوونى ژنــان لــە 

ڕێژەیەکــى کەمــدا بــوو، ئــەو حیــزب و 

ــان  ــوون، زۆربەی ــەى بانگهێشــت کراب الیەنان

پیــاو بــوون، ڕەنگــى ژنــان لــەو ڕاوێــژدا کەم 

بــوو، ئەمەیــش بــوە جێــگاى ڕەخنــە، ئێمــە 

ــۆ کێشــە  ــە، ب ــوەى کۆمەڵگــە ژن ــن نی دەڵێی

و چارەســەرکردنى کێشــەکانى کۆمەڵگــەدا 

بیــر و بۆچوونــى ژن پێویســتە هەبێــت، 

ــتەقینەى ژن  ــى ڕاس ــەوەى تایبەتمەندی ــۆ ئ ب

ــى،  ــى سیاس ــە گۆڕەپان ــتە ل ــن، پێویس ببینی

لــە  و  ئابووریــدا  بــوارى  لــە  کۆمەڵگــە، 

هەمــوو بوارەکانــدا هەبوونــى ژن و ڕەنگــى 

ژن دەبێــت بوونــى هەبێــت و بەشــدار بێت، 

ــەى  ــر و بۆچوون ــەو بی ــەوە ئ ــەاڵم بەداخ ب

نــاو حیــزب و  لــە  پیــاو کــە دەیبینیــن 

وا  ئەمــە  زاڵــە،  سیاسییەکانیشــدا  الیەنــە 

ــۆى  ــەى خ ــگ و ڕوانگ ــە ڕەن دەکات، ژن ب

و پــڕۆژەى خــۆى بتوانێــت لــە مەیدانــدا 

ــە  ــت، ئەم ــى خــۆى دەرببڕێ ــر و بۆچوون بی

ــوو،  ــار ب ــە ڕاوێژەکەیشــدا دی ــا ئاســتێک ل ت

بەگشــتى ڕێــژەى بەشــداریى ژنــان کــەم بوو، 

پێویســتە دڵنیــا بیــن لــە هــەر کۆمەڵگەیەکــدا 

ئەگــەر ژن نەتوانێــت ئــەو فیکرەیــەى خــۆى 

بهێنێتــە ســەر زمــان و پڕۆژەیــەى خــۆى باس 

بــکات، هــەر پێشــکەوتنێکیش دروســت بێت 

لــە کۆمەڵــگادا تــەواو نییــە و هــەر ناتــەواو 

ــەوە.  دەمێنێت

- ئەندامى کوردناسیۆنى پژاک، بووە.
- ئەندامى کوردناسیۆنى کۆمەڵگەى  

دیموکراتى ئازادى ڕۆژهەاڵتى کوردستان، 
کۆدارە.

- پێشتر بەرپرسى پەیوەندییەکانى 
کۆمەڵەى ژنانى ئازادى ڕۆژهەاڵتى 

کوردستانە.
 - بەرپرسی پەیوەندی کژار.



هەڤاڵ باران
ئەندامى ئەنجومەنى 
پارتى ژیانى ئازادى 
کوردستان )پژاک( 

بۆردومانی بەردەوام لە الیەن فڕۆکەکانى تورکیاوە، 
مەترسیی لەسەر ژیانى هاوواڵتیان دروستکردووە

چاوپێکەوتنی: ئاسان و کەیوان



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 250

*پێشــتر ناوچــەى قەندیــل لــە الیــەن 
دەوڵەتــى تورکیــاوە تۆپبــاران دەکرا، 
بــەاڵم ئێســتا لەم ماوەیەدا شــایەتى 
تۆپبارانــەکان  کــە  بوویــن،  ئــەوە 
چیــای  ئێســتا  و  بــووە  فراوانتــر 
ئاسۆســى گرتۆتــەوە، پێتوایــە پالنــى 
لــەم تۆپبارانــە  دەوڵەتــى تورکیــا 
چەنــد  دەزانیــن  وەکــو  چییــە؟ 
ــردووە،  ــان بەختک ــەک گیانی گەریالی
دەتوانیــت لەســەر دواییــن ڕەوشــى 
ئــەو ناوچەیــە زانیاریمــان پێبدەیــت؟
هەڤــاڵ بــاران: بــە گشــتى لــە 11/3 هەتــا 
ئــەم کاتــەى مــن قســە لەگــەڵ ئێــوە دەکــەم، 

پێنــج جــار هەرێــم و چیــای ئاســۆس و 

شــوێنە بــەرزەکان، دەورووبــەرى گونــدەکان 

ــج  ــە پێن ــدى گەاڵڵ ــى گون ــى نزیک ــە تایبەت ب

ــى  ــەن فڕۆکەکان ــە الی ــڕى ل ــە چڕوپ ــار ب ج

ئــەو  ســەر  کراوەتــە  هێــرش  تورکیــاوە 

و  زەرەر  بارانــەدا  تــۆپ  لــەم  ناوچانــە، 

ــى  ــاخ و باخات ــە ب ــى زۆر گەیشــت ب زیانێک

ــى  ــە تایبەت ــتان ب ــى کوردس ــى هەرێم خەڵک

ئــەو ناوچانــەى ســەر بــە گونــدى گەڵەاڵیــە، 

لــەم تــۆپ بارانــەدا ســێ هەڤاڵــى پــژاک 

ــا بــۆ ئــەم  شــەهید بــوون، بیانــووى توورکی

تۆپبارانــە لــە ناوچــەى ئاســۆس ئەوەیــە 

بــە  کوردســتان  هەرێمــى  لــە  دەڵێــت: 

تایبەتــى لــە چیــای ئاســۆس بنکەکانــى پارتــى 

کرێکارانــى کوردســتان )پەکەکــە( بوونــى 

هەیــە، مــن زۆر بــە ڕوونــى و ئاشــکرا 

دەڵێــم لــە چیــای ئاســۆس هیــچ بنکەیەکــى 

کوردســتان  کرێکارانــى  پارتــى  بــە  ســەر 

)پەکەکــە( بوونــى نییــە، هەندێــک هەڤاڵــى 

ســەربە )پــژاک( هەیــە هەندێــک شــوێن 

ــک شــوێنى ســەر  ــە هەندێ ــەاڵم ل ــە، ب هەی

هەڤاڵــى  کوردســتان  هەرێمــى  ســنوورى 

ســەر بــە ئێمــە )پــژاک( بوونــى هەیــە و لــە 

جووڵــەدان، بــەاڵم هیــچ هەڤاڵێــک ســەر بــە 

)پەکەکــە( لــەو ناوچانــە بوونــى نییــە، ئــەوە 

ــەم  ــت ب ــا دەیەوێ ــە توورکی ــا بیانوویەک تەنه

بیانــووە هێــرش بکاتــە ســەر ئــەم هەرێمانە، 

بێگومــان ئــەو هێرشــانە بە گشــتى گرێدراوى 

بارودۆخــى هەرێمــى کوردســتانە، بە تایبەت 

ڕەوش و بارودۆخــى توورکیــا لــە هەرێــم 

بــە تایبەتــى لــە ســوریا، ئێســتا توورکیــا 

دەیەوێــت بــە گرتنــى هەندێــک باجــى زیاتــر 

ــران  ــاوکارى ئێ ــە ه ــەو هەرێم ــوریا ل ــە س ل

بــکات، بــۆ ئــەوەى هێــرش بکاتــە ســەر 

ــژاک(. ــە )پ ــەر ب ــى س ــە و هەڤااڵن بنک

هاوپەیمانێتییــەک  لــە  بــاس   *
ــە  ــێ ب ــى دراوس ــە واڵتان ــت ل دەکرێ
تایبــەت لەنێــوان توورکیــا و عێــراق، 
ئــەم هاوپەیمانێتییــە بۆتــە هــۆى 
پالنــى  واڵتــە  دوو  ئــەم  ئــەوەى 
کــورد،  دژى  هەبێــت  هاوبەشــیان 
ــى  ــە دواى ڕیفراندۆم ــەت ل ــە تایب ب
هەرێمــى کوردســتان، پێشــتر کــە 
ناوچەکانــى  توورکیــا  دەوڵەتــى 
دەکــرد  بــاران  تــۆپ  کوردســتانى 
هەڵوێســتى  عێــراق  دەوڵەتــى 
ــەدا  ــەم دواییان ــەاڵم ل نیشــاندەدا، ب
دەوڵەتــى عێــراق بێدەنگــى نیشــاندا، 
هــۆکارى ئــەم بێدەنگییــە بۆچــى 

دەگەڕێنیتــەوە؟ 
ــەم  ــان هــۆکارى ئ ــاران: بێگوم ــاڵ ب هەڤ
بێدەنگییــە گرێــدراوى ئــەو بارودۆخەیــە کــە 

دواى ڕیفرانــدۆم هاتۆتــە پێشــەوە، وەکــو 

هەمومــان دەزانیــن لــە عێــراق بــە تایبــەت 

لــە بەغــداد، ئێــران هێزێکــى هەژموونــدارە 

عێراقــدا،  بەســەر  دەســەپێنێت  خــۆى  و 

من زۆر بە ڕوونى و ئاشکرا 
دەڵێم لە چیای ئاسۆس 
هیچ بنکەیەکى سەر بە 

پارتى کرێکارانى کوردستان 
)پەکەکە( بوونى نییە، 

هەندێک هەڤاڵى سەربە 
)پژاک( هەیە 

“
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ــەت  ــە تایب ــەزدا، ب ــە مەرک ــداد و ل ــە بەغ ل

ــى  ــد هێزێک ــر چەن ــک شــوێنى ت ــە هەندێ ل

ســەربەخۆ، بــە تایبــەت ئەو هێزانــەى لە ژێر 

ــەوە،  ــەعبیدا کۆبوونەت ــدى ش ــرى حەش چەت

هێزێکــى یەکجــار زۆرى هەیــە لــە عێــراق، 

بۆیــە دەتوانــم بڵیــم لــە عێــراق ئێســتا ئێــران 

ــە. ــااڵى هەی دەســتێکى ب

* کەواتــە هاوپەیمانــى توورکیــا و 
عێــراق بــە شــێوەیەکى بەرچاوتــر، 
ــەو  ــى ئ ــراق وەاڵم ــى ئێســتا عێ بۆچ
بۆردومانانــەى فڕۆکەکانــى توورکیــا 
ناداتــەوە، کــە بــە ســەر ناوچەکانــى 

ــت؟ ــتاندا دەکرێ کوردس
هەڤــاڵ بــاران: عێــراق و تورکیــا و ئێــران 
لەســەر زۆر شــت کێشــەیان هەیــە، بــە 

ــەو بارودۆخــە گشــتییەى  ــەر ئ ــەت لەس تایب

کــە لــە هەرێمــى کوردســتان هەیــە لەگــەڵ 

ئــەو ئاڵوگۆڕانــەى کــە لــە هەرێمــە هاتۆتــە 

ــە  ــەاڵم ل ــە، ب ــان هەی ــاراوە کێشــەى جدیی ئ

ســەر یــەک بابــەت هــەر ســێ دەوڵەتــى 

ئێــران، تورکیــا، عێــراق هاوبەشــن، ئەویــش 

ــە،  ــگ نیی ــرەدا زۆر گرن ــوردە، لێ ــى ک بابەت

کــورد ســەر بــە )پــژاک( یــان )پەکەکــە( 

ــوورى  ــاوازى باش ــى جی ــە حزب ــەر ب ــان س ی

بابەتــە  ئــەم  لەســەر  بێــت،  کوردســتان 

ــن،  ــەک ڕەنگ ــگ و ی ــەک دەن ــان ی هەمووی

ــە هەرێــم پێگەیەکــى سیاســى  نایەنەوێــت ل

ــت. ــورد درووســت ببێ ــى ک ــۆ گەل ب

بۆیــە بــە هەمــوو شــێوازێک ئێــران، تورکیــا، 

عێــراق، لــە دواى ڕیفرانــدۆم دیــار بــوو، 

ــە هەمــوو شــێوازێک  ــە ب ــەم ســێ دەوڵەت ئ

پێگــەى سیاســى، قورســایى  هەوڵــدەدەن 

سیاســی، قورســایى عەســکەرى و قورســایى 

ــە هەمــوو شــێوازێک کــورد  ــک، ب دیپلۆماتی

لــەو ناوچەیەدا الواز بکرێــت، بۆیە دەوڵەتى 

ناوەنــدى عێــراق لــە ســەر ئــەم بابەتانــە 

هیــچ بــە دەنگــەوە نەهاتــووە، بــە داخــەوە 

ــتا  ــا ئێس ــتان ت ــى کوردس ــى هەرێم حکومەت

ــەم  ــەر ئ ــدى بەرامب ــتێکى ج ــچ هەڵوێس هی

بابەتــە نەبــووە نــە هیــچ الیەنێکــى سیاســى.

دەدات  ڕێــگا  عێــراق  دەوڵەتــى   *
ناوچەکانــى  بۆردوومانکردنــى  بــە 
کوردســتان، تــا پێگــەى کــورد زیاتــر 
لــە پێشــوو الوازتــر بــکات، وەکــو 
دواى ڕیفرانــدۆم بینیمــان عێــراق 
ــت،  ــورد الوازبێ ــەى ک ــت پێگ دەیەوێ
یاخــود لــە بەرچــاوى جیهانــدا کــورد 
بۆیــە  نەبێــت،  جارانــى  پێگــەى 
ــەوە  ــى ئ ــراق دەرفەت ــى عێ حکومەت
دەدات بــە توورکیــا تــۆپ بارانــى 
هەرێمــى  ســنوورى  ناوچەکانــى 

بــکات؟ کوردســتان 
هەڤــاڵ بــاران: بێگومــان ئێمــە دەزانیــن 
ــەت  ــە تایب ــا ب ــى توورکی ــەتى دەوڵەت سیاس

لــە شــەش ســاڵى ڕابــردودا ئــەو سیاســەتەى، 

ــم  ــاو هەرێ ــە ن ــت ل ــا دەیویس ــە توورکی ک

دا بــە تایبــەت لەنــاو ســوریادا بەڕێــوەى 

بەرێــت، بــە گشــتى تووشــى شکســتێکى 

زۆر گــەورە هاتــووە، ئەگــەر ئێمــە ســەیرى 

پێگــە و دۆخــى سیاســى کــورد لــە ســوریادا 

ــوو  ــارە و هەم ــى دی ــە ڕوون ــن زۆر ب بکەی

ــت  ــا دەیەوێ ــە توورکی ــەتانەى ک ــەو سیاس ئ

ــى  ــت، تووش ــوەى بەرێ ــە بەڕێ ــەم هەرێم ل

ــەت بارودۆخــى  ــە تایب ــووە، ب شکســت هات

و  ئەمریــکا  لەگــەڵ  توورکیــا  دیپلۆماتــی 

جــدى  زۆر  کێشــەى  تووشــى  ئیســرائیل 

ــت  ــز دەتوانێ ــەک هێ ــا ی ــرەدا تەنه ــوە، لێ ب

ــە،  ــش ئێران ــکات ئەوی ــا ب ــاوکارى توورکی ه

ــەو بابەتــە هاوبەشــە  هەروەهــا عێراقیــش ل

لەگــەڵ ئێــران و دەیەوێــت بــە هەمــوو 

شــێوازێک هــاوکارى یەکتــر بکــەن،  لەبــەر 

ئــەوەى توورکــەکان زۆر الواز بــوون، ئێــران 

هەوڵــدەدات لــە ســوریا و تەنانــەت لــە 

عێراقیــش، کــورد بــە دەســتى توورکیــا الواز 

ــکات. ب

* هەڵوێســتى )پەکەکــە( و )پــژاک( 
لــەم بۆردوومــان و هێرشــانە چــی 
ــک  ــود هەنگاوێ ــووە؟ پالنێــک یاخ ب
هەڵبگــرن بەرامبــەر بــەم هێرشــانە؟       
هەڤــاڵ بــاران:  بێگومــان ئێمــە بــە 
ــران  ــا و ئێ ــن دەســتى توورکی ــى دەڵێی ڕوون

لــە  ئێمــە وەکــو  بابەتــەدا هەیــە،  لــەم 

ڕابــردو ڕامــان گەیانــدووە ئێســتاش دەڵێیــن، 

ــوەى پاراســتنى  ــە چوارچێ ئێمــە هەمیشــە ل

ــە،  ــە هەی ــۆ ئێم ــە ب ــەو ماف ڕاو بۆچــوون ئ

هەمیشــە مافــى خۆمــان بەکاردەهێنیــن، 

ئــەوان بــا وا بیرنەکەنــەوە ئێســتا وەرزى 

زســتانە و گەریــا ناتوانێــت شــتێکى جیــاواز 

بــکات، بــەاڵم لــە باکوورى کوردســتان ئێســتا 

ــا  ــەى گەری ــە پێگ ــن، ک ــان دەبینی هەمووم

ــە  ــى کوردســتان زۆر ب ــە ڕۆژهەاڵت ــە، ل چیی

ئاشــکرا و بــە ڕوونــى دەڵێــم، ئەگــەر ئێــران 

بــەم شــێوازە بــەردەوام بێــت، ئــەوەى کــە 

دەتوانێــت ئێــران بــەرەو ڕەوشــێکى زۆر 

ــتا  ــە ئێس ــەى، ک ــەو بارودۆخ ــیدار ل مەترس

ئێــران تێیدایــە تووشــى بارودۆخێکــى زۆر 

هــەر  کــورد  دیســان  مەترســیدارتربێت، 

زەرەرمەنــد دەبێــت، پێویســتە ئێــران زۆر بە 

ــەر هێرشــەکان  ــت، ئەگ ــە ببینێ ــى ئەم ڕوون

لەســەر ئێمــە بــەردەوام بێــت، بێگومــان 

ــە. ــان هەی ــتنى خۆم ــەش پاراس ئێم

ــى  ــى هەرێم ــتى حکومەت * هەڵوێس
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کوردســتان هەروەکــو ئــەوەى کــە 
چــۆن  پێکــردووە  ئامــاژەت  خــۆت 
بــووە؟ پێشــتر کــە قەندیــل تــۆپ 
بــاران دەکــرا، لــە ئێســتادا چیــای 
ئاســۆس لــە ســنووری قــەزاى مــاوەت 
تەنانــەت  دەکرێــت،  بــاران  تــۆپ 
دەرنەکــردووە  بەیاننامەیــان 
هۆکارەکــەى بۆچــى دەگەڕێنیتــەوە؟ 
بێدەنگــى  لــە  ناوچەکــە  خەڵکــى 
ســەرۆکایەتى حکومــەت و پەرلەمــان 
و الیەنــە پەیوەندیــدارەکان ناڕازین؟
نــە  داخــەوە  بــە  بــاران:  هەڤــاڵ   
حکومەتــى هەرێمــى کوردســتان نــە الیەنــى 

سیاســى بااڵدەســت لــە باشــوورى کوردســتان 

هەتــا ئێســتا هیــچ هەڵوێســتێکیان نەبــووە، 

نــە هەڵوێســتى ڕەســمى نــە هەڵوێســتى نــا 

ڕەســمى لــە بــارەى ئــەم بابەتانــەوە نەبووە، 

ــل و شــوێنى  ــى قەندی ــە ســەر بابەت ــەک ل ن

جیــاواز، لەســەر بابەتــى چیــای ئاســۆس هیچ 

کەســێک بــە دەنگــەوە نەهاتــووە، مــن پێــم 

وایــە دەگەڕێتــەوە بــۆ بــێ ئیرادەیــى سیاســى 

ئێمــە  کوردســتان،  هەرێمــى  حکومەتــى 

دەزانیــن حکومەتــى هەرێمــى کوردســتان بە 

تایبــەت دواى ڕیفرانــدۆم تووشــى فشــارێکى 

زۆر گــەورە بــووە، حکومەتــى هەرێــم زۆر 

الواز بــووە بــە تایبــەت دواى ڕیفرانــدۆم 

و ئــەو کێشــانەى کــە بــە داخــەوە بــە 

ــە باشــوورى  ــووە ل ــوردا هات ــى ک ــەر گەل س

کوردســتان ئــەو کاتــەش حکومەتــى هەرێــم 

ــوو، ئــەوەش  ــان نەب هەڵوێســتێکى زۆر جدی

ــیى،  ــدى سیاس ــک پەیوەن ــۆى هەندێ ــە ه ب

ــى  ــى هەرێم ــی حکومەت ــوورى، دیپلۆمات ئاب

کوردســتان لەگــەڵ هەندێــک واڵتى دراوســێ 

وەکــو توورکیــا، ئێــران، نایانەوێــت بۆیــە 

بــە  بۆیــە  دەپچڕێــن،  پەیوەندیانــە  ئــەم 

ــدا  ــە بێدەنگییەکــى یەکجــار خراپ داخــەوە ل

ــەن. ــەر دەب بەس

*  هەڵوێســتى حکومەتــى هەرێمــى 
کــورد  بــە  ســەبارەت  کوردســتان 
ســەر  کوردســتانى  ناوچەکانــى  و 
بــە هەرێمــى کوردســتان، کــە لــە 
بۆردوومــان  توورکیــاوە  الیــەن 
دەبێــت  نییــە  پێتــوا  دەکرێــت، 
هەڵوێســتێکى جــدی تــر بگرێتەبــەر 
بەرامبــەر بــە حکومەتــى عێــراق بــۆ 

کــورد؟   لــە  پشــتیوانیکردن 
 هەڤــاڵ باران: بێگومــان مادام حکومەتى 
ــە  هەرێمــى کوردســتان حکومەتێکــى فیدراڵ

و لــە چوارچێــوەى سیســتمێکى فیدراڵــى 

ســەر بــە حکومەتــى ناوەندیدایــە، واتــا لــە 

چوارچێــوەى یاســادا، یــان یاســاى بنەڕەتــى، 

ئــەو کاتــە دەتوانــن داخــوازی و هەڵوێســتیان 

هەبێــت، الیەنــى کــەم دەتوانــن لــە زۆر 

شــوێنى جیــاواز جیاواز باســى ئەمــە بکرێت، 

بۆچــى حکومەتــی ناوەنــدى بێدەنگــە؟ بۆچى 

ــەو  ــەبارەت ب ــە س ــتێکى نیی ــچ هەڵوێس هی

ــارى  ــاڵە ج ــن س ــە چەندی ــە؟ ئەم بۆردومانان

ــى  ــمانى دەوڵەت ــە ئاس ــەم و دووەم نیی یەک

ڕەســمى عێــراق، لــە الیــەن توورکیــاوە بــە 

بــێ هیــچ چارەســەرکردنێک تێپــەڕ دەبێــت، 

ــاران  ــۆپ ب ــاواز ت ــاواز جی دێــت شــوێنى جی

دەکات، هیــچ کەســێک هیــچ هەڵوێســتێکى 

نییــە، مــن دەتوانــم ئــەوە بڵێــم هەمــوو ئەو 

ــەو هێرشــانەى کــە  ــە تایبــەت ئ هێرشــانە ب

لــەم دواییــەدا کرایــە ســەر چیــاى ئاســۆس، 

هەمــوو ئەمانــە بــە بــێ هیــچ گومانێــک 

ــووە،  ــدى ب ــى ناوەن ــاگادارى حکومەت ــە ئ ب

بــەاڵم لێــرەدا ناڵێــم بــە ئــاگادارى حکومەتــى 

باشــوورى کوردســتان دەکرێــت ئەوانیــش 

ــە  ــەک نیی ــرەدا بەڵگەی ــەاڵم لێ ــن، ب ئاگادارب

بۆیــە باســى ئــەوە ناکــەم، بــەاڵم لــە 100% 

ــراق  ــدى عێ ــى ناوەن ــاگادارى حکومەت ــە ئ ب

هەیــە لــە بۆردومانــى ناوچەکانــى حکومەتى 

هێــزى  هەروەهــا  کوردســتان،  هەرێمــى 

هاوپەیمــان بــە تایبــەت ئەمریــکا لەســەر 

ــەوە  ــە داخ ــەاڵم ب ــاگادارە، ب ــە ئ ــەم بابەت ئ

هەموویــان بێدەنگــن ئەمــەش گرێــدراوى 

ئەوەیــە، کــە هەموویان لەســەر یــەک بابەت 

ــە  ــە ک ــش ئەوەی ــن، ئەوی ــاوڕا و هاوبەش ه

پێویســت دەکات پێگــەى سیاســى و نیزامــى 

و عەســکەرى و دیپلۆماتیکــى کــورد لــە 

خۆرهەاڵتــى ناوەڕاســت بــە تایبــەت لــە 

باشــوورى کوردســتان الواز بمێنێتــەوە بەهێز 

نەبێــت، بــۆ ئــەم بابەتــە هەمــوو ڕێگایــەک 

ــەر. دەگرنەب

واڵتانــى  و  ئەمریــکا  *هەڵوێســتى 
هێرشــانە  بــەم  بەرامبــەر  دەرەوە 
چــۆن بــووە لــە پێشــتر، لــە ئێســتادا 
ــى )پەکەکــە(  ــە هێزەکان ــەر ب بەرامب
و )پــژاک( کــراوە لــە قەندیــل، لــە 
ئاســۆس  ناوچــەى  لــە  ئێســتادا 

دەکات؟ بۆردومــان 
ئەمریــکا هەندێکجــار  بــاران:  هەڤــاڵ 
بــۆ  هەبــووە  ســتاندارى  دوو  سیاســەتى 

مەســەلەى کــورد، لــە هەندێــک شــوێندا 

وەکــو ئێمــە دەیبینیــن، بــۆ نموونــە لــە 

ســوریا و ڕۆژئــاواى کوردســتان لــەو ناوچانــە 

وەکــو هاوپەیمانێک تەماشــاى کــورد دەکات، 

بــەاڵم لــە باشــوورى کوردســتان و باکــوورى 

کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــى  و  کوردســتان 

شــێوازى تەماشــا کردنــى ئەمریــکا بەرامبــەر 

بــە کــورد زۆر جیــاوازە لــەو ناوچانــە، بۆیــە 

ــە مەســەلەى  ــەر ب ــکا بەرامب سیاســتى ئەمری
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کــورد سیاســەتێکى دوو ســتانداردییە، ئەگــەر 

ــەو  ــکا بێــت ئ ــە پێــى بەرژەوەنــدى ئەمری ب

کاتــە ئەمریــکا هەڵوێســت وەردەگرێــت، 

بــەاڵم ئەگــەر بــە پێچەوانــەوە بێــت ئەمریــکا 

هیــچ هەڵوێســتێکى نابێــت، لــە بابەتــى 

ڕیفرانــدۆم دا ئــەو بابەتــە زۆر بــە ئاشــکرایى 

دیــار بــوو، دەتوانــم بڵێــم ئەمریکا سیاســەت 

و ســتراتیژیەکى زۆر تایبــەت هەتــا ئیســتا بە 

تایبــەت دواى هاتنــە ســەر کارى ترامــپ، 

ســتراتیژییەکى تایبــەت بــۆ مەســەلەى کــورد 

نەبــووە، کــە ئێمــە هەموومــان دەزانیــن 

ــێوازێکە. ــە چ ش ــورد ب ــەلەى ک مەس

کوردســتان  هەرێمــى  کــە  *ئێســتا 

دەیەوێــت گفتوگــۆکان دەســت پێبکاتــەوە 

ــەرى کێشــەکان  ــۆ چارەس ــداد ب ــەڵ بەغ لەگ

بــە تایبــەت لــە دواى ئــەم ڕووداوانــەى 

مــاوەى ڕابــردودا، پێتوانییــە دەبێــت لەســەر 

ئــەو  کوردســتان  ناوچەکانــى  پارێــزراوى 

بابەتانــە لەبەرچــاو بگیرێــت و گفتوگــۆى 

زیاتــرى لەســەر بکرێــت؟    

هەڤــاڵ بــاران: بێگومــان ئەگــەر بڕیــار وایــە 

ــەر  ــە لەس ــەم گفتوگۆی ــت، ئ ــۆ بکرێ گفتوگ

ئــەو  کوردســتانە،  تایبەتــى  بارودۆخــى 

ــى  ــن خاک ــان دەکرێ ــە بۆردوم ــوێنانەى ک ش

کوردســتانە، لــە هەمــان کاتــدا بــە پێــى 

یاســاى بنەڕەتــى حکومەتــى فیدراڵــى عێراق، 

چوارچێــوەى  لــە  کوردســتان  باشــوورى 

ــگاى  ــدا جێ ــی عێراق ــەک پارچەی ــى ی خاکێک

هەرێمــى  حکومەتــى  مافــى  دەبێتــەوە، 

ــتانە  ــوورى کوردس ــى باش ــتان و ماف کوردس

ئــەم داوایــە بــکات لــە عێــراق، مــادام عێراق 

خاکــى هەرێمــى کوردســتان وەکــو بەشــێک 

لــە خاکــى عێــراق قبوڵــدەکات، پێویســتە 

ــکات و  ــتان ب ــى کوردس ــە خاک ــزگارى ل پارێ

پێویســتە بــە دەنــگ بێــت لەســەر هەندێــک 

ــاواز کــە لەســەر خاکــى  ــاواز جی ــى جی بابەت

باشــوورى کوردســتان ڕوودەدات.

ــارى  ــارۆچکانەى بن ــار و ش ــەو ش * ئ
چیــاى  ئیســتادا  لــە  و  قەندیــل 
ــە  ــوون ب ــد ب ئاســۆس زۆر زەرەرمەن
هــۆى ئــەو بۆردومانانــەى توورکیــا و 
مەڕومااڵتێکــى زۆریــان لەدەســتداوە، 
ســەربارى بــارى ئابــوورى خەڵکــى 
تێپەڕدەبێــت،  پێیــدا  ناوچەکــە 
ئــەم بۆردومانانــە کاریگەرییەکــى 
ــەو  ــى ئ ــزى کردۆتەســەر خەڵک بەهێ
و  مــاڵ  وایکــردووە  و  ناوچەیــە 
ڕوو  و  بەجێبهێڵــن  خۆیــان  حاڵــى 
ــتان  ــەى کوردس ــارەکانى دیک ــە ش ل
بکــەن، ڕاى شــەقام بــە گشــتى و 
ڕۆڵــى ڕێکخــراوەکان چــۆن دەبینیت؟  
هەڤــاڵ بــاران: پێویســتە ئێمــە چاوەڕێــى 
حکومەتــى  تایبەتــى  زۆر  هەڵوێســتێکى 

هەرێمــى کوردســتان نەبیــن، بێگومــان ڕۆڵى 

ــى  ــان ڕێکخراوەکان ــى ی ــەى مەندەن کۆمەڵگ

زۆر  بابەتــەدا  لــەم  مەدەنــى  کۆمەڵگــەى 

ــت  ــە هەڵوێس ــک ب ــتە کەمێ ــە پێویس جدیی

هەندێکجــار  بابەتــە،  ئــەم  لەســەر  بیــن 

و  دەکرێــت  تۆپبــاران  قەندیــل  کاتێــک 

ئێســتاش چیــاى ئاســۆس تۆپبــاران دەکرێــت، 

ئــەم تۆپبارانــە بــە ئــاگادارى دەکرێتــە ســەر 

مــەڕ و مــااڵت و بــاخ و باخاتــى گونــدەکان، 

چونکــە لــەو شــوێنانە هیــچ گەریایــەک 

بــە  زۆر  توورکیــا  بــەاڵم  نییــە،  بوونــى 

ــەوەى  ــۆ ئ ــوێنانە دەدەن ب ــەو ش ــە ل زانایان

ئــەو شــوێنانە چــۆڵ ببێــت، بــۆ ئــەوەى بــە 

شــێوەیەکى بەرفراوانتــر هێــرش بکەنــە ســەر 

ــا. گەری

بەاڵم لە سەر یەک بابەت 
هەر سێ دەوڵەتى ئێران، 
تورکیا، عێراق هاوبەشن، 
ئەویش بابەتى کوردە، 
لێرەدا زۆر گرنگ نییە، کورد 
سەر بە )پژاک( یان )پەکەکە( 
یان سەر بە حزبى جیاوازى 
باشوورى کوردستان بێت

“
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پرۆفایل:

هەڤاڵ باران ــتان و  ــوورى کوردس ــى باش ــان خەڵک بێگوم

کۆمەڵگــە مەدەنییــەکان دەتوانــن لەســەر 

ئــەو بارودۆخــە زیاتــر هەڵوێســتیان هەبێت، 

دەتوانــن فشــار بخەنــە ســەر حکومەتــى 

هەرێمــى کوردســتان بــۆ ئــەم بابەتــە و بێنــە 

ــە. ــەم بۆردومان ــەر ئ ــگ لەس دەن

* لــە الیــەن )پەکــەک( یــان )پــژاک( 
ــى  ــەڵ حکومەت ــراوە لەگ ــۆ ک گفتوگ
دواى  لــە  کوردســتان  هەرێمــى 
ئــەم بۆردومانانــە، ئــەم ماوەیــەى 
ڕابــردو داوایــەک یاخــود وەاڵمێــک 
وەرگیــراوە لــە الیــەن پەکەکــە و 

پژاکــەوە؟
کەمێــک  وایــە  پێــم  بــاران:  هەڤــاڵ 
لەگــەڵ  هەیــە  دیپلۆماتیــک  پەیوەنــدى 

ــە  ــتان و الیەن ــى کوردس ــى هەرێم حکومەت

ــن  ــتان، م ــوورى کوردس ــىیەکانی باش سیاس

خــۆم ئــاگادارم، کــە چ جیاوازییــەک هەبــوو 

بــە تایبــەت لــە الیــەن الیەنــە سیاســییەکانی 

باشــوورى کوردســتان بــۆ ئــەم بابەتــە و 

گفتوگــۆی لەســەر کــراوە، ئێســتاش لەســەر 

ئــەو گفتوگۆیانــە بەردەوامییــن.

*ئایــا ئەم بۆردومانانە وا دەکات، کە 
ــە  ــەو ناوچان هێزەکانــى )پەکەکــە( ئ
جێبهێڵــن، یــان وەکــو حزبەکانــى 
تــرى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان ڕوو لــە 
ــە  ــەن، ب ــینى بک ــپ نش ــى کەم ژیان
ــە  ــک ل ــەم هێرشــانەوە ڕۆژێ هــۆى ئ
خاکــى  قواڵیــى  بگەڕێنــەوە  ڕۆژان 

کوردســتان؟ 
هەڤــاڵ بــاران: مــن زۆر بــە ئاشــکرا دەڵێــم، 

لــە  ئاپۆیــى  جوواڵنــەوەى  وەکــو  ئێمــە 

ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان، وەکــو پێشــتریش 

ــە  ــە ل ــچ شــێوازێک ن ــە هی ســەلماندومانە ب

ــى  ــە جەنگییەکان ــە فڕۆک ــە ل ــاران ن ــۆپ ب ت

توورکیــا و ئێــران، لــە ڕۆژى یەکەمــەوە 

ــە  ــووە، ب ــێکمان نەب ــچ ترس ــڕۆ هی ــا ئەم ت

شــێوازێک ڕووناکەینــە ژیانــى سیاســى کەمپ 

نشــینى، ئێمــە خەباتــى خۆمــان چڕوپــڕ 

ــە  ــۆ ئەوەی ــان ب ــر هەوڵدانم ــن، زۆرت دەکەی

بــەرەو قــواڵى خاکــى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان 

ــم،  ــکرا دەڵێ ــە ئاش ــن، زۆر ب ــران بڕۆی و ئێ

زۆربــەى هەڤااڵنــى ئێمــە لەنــاو قواڵیــى 

خاکــى ڕۆژهەاڵتى کوردســتان دان، هەندێک 

شــوێنى  هەندێــک  و  پــەروەردە  شــوێنى 

تایبەتــن زۆر نییــە، بــە هیــچ شــێوازێک ئێمە 

دەســتبەردارى ئــەو شــاخانە نابیــن، تەنانــەت 

نــەک دەســتبەردار نابیــن، بەڵکــو هێــزى 

ــەس  ــوو ک ــا هەم ــن ب ــر دەکەی ــان زیات خۆم

ــت. ــە بزانێ ــەم بابەت ئ

باشــوورى  سیاســى  الیەنــى  لــە  داواکارم 

ــى  ــەر دووالیەن ــەت ه ــە تایب ــتان، ب کوردس

ســەرەکى دەتوانــن النیکــەم هەڵوێســتێکیان 

هەبێــت، بــە تایبــەت لــە الیــەن حکومەتــى 

هەرێمــى کوردســتان هەڵوێســتى نەبێــت، 

بێگومــان ئــەو هێرشــانە هــەر بــەردەوام 

ــت  ــد دەبێ ــە زەرەرمەن ــەوەى ک ــت، ئ دەبێ

هەمــوو خەڵکــى کــوردە لەنــاو خۆرهەاڵتــى 

ــچ  ــێ هی ــە ب ــە پێویســتە ب ــتدا، بۆی ناوەڕاس

حزبــى،  بەرژەوەنــدى  لەبەرچاوگرتنــى 

هێرشــەکانى توورکیــا و ئێــران و عێــراق 

بــۆ ســەر کــورد دەبێــت یــەک دەنــگ و 

ــن٠                                        ــوو بی یەکگرت

ئەندامــى ئەنجومەنــى پارتــى ژیانــى ئــازادى 
کوردســتان )پــژاک(



عارف باوه جانی
سكرتێری پارتی 

سه ربه ستی 
كوردستانى ئێران

کۆمەڵە و دیموکرات ناتوانن بڕیار لەسەر ئەوە بدەن 
کێ حزبەو کێ حزب نییە

چاوپێکەوتنی: باران و پەرژین
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چەندیــن  ڕابــردوودا  *لەمــاوەى 
ئاڵوگــۆڕ لەخۆرهەاڵتــى کوردســتان 
لــە  جگــە  ڕوویــداوە  ئێــران  و 
جگــە  و  خۆپیشــاندانەکان 
لەناوەنــدى هاوبەشــى کارى هێــزە 
ــران،  ــتانى ئێ ــییەکانى کوردس سیاس
و  ســەرنج  بەگشــتى  دەکرێــت 
تێڕوانینــى ئێــوە بزانــم ســەبارەت بە 
بارودۆخــى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان و 
پیکهێنانــى ناوەنــدى کارى هاوبەش 
ئــەوەى  لەســەر  تێڕوانینــت  و 
بۆچــى حزبــى ئێــوە بەشــدار نییــەو 
حزبەکەتــان چەنــدە لەئاڵوگــۆڕەکان 
و رووداو پێشــهاتانەى لەڕۆهەاڵتــى 
دەورو  دەدەن  ڕوو  کوردســتان 

هەیــە؟ نەخشــیان 
ڕۆژهەاڵتــى  باوه جانــی:  عــارف 
ــران  ــە ئێ ــڕۆ لەبارودۆخێکدای ــتان ئەم کوردس

کــردووەو  میلیتــازە  ناوچەکانــى  تــەواوى 

ــى  ــەر ناوچەکان ــە س ــى زۆرى هێناوەت هێزێک

ڕۆژهــەاڵت و وەک هەمــوو الیــەک ئــاگادارن 

بەمەبەســتى  ئێــران  ئیســامى  کۆمــارى 

ئیمکاناتــى  گەورەتریــن  خــۆى  مانــەوەى 

ســەربازى بــۆ خــۆى دابیــن کــردووە کــە 

لەزۆربــەى واڵتــە مەزنەکانــى جیهانەوە باســى 

لێــوە دەکرێــت، بۆیــە بــۆ ئــەو مەبەســتە 

ــى  ــى ڕۆژهەاڵت ــى وجوگراف ــەرایەتى سیاس ش

کوردســتان زۆر تایبەتــە بــە بــەراورد بــە 

بەشــەکانى دیکــەى کوردســتان هــەروەک 

چــۆن لەهەشــتاکاندا بارودۆخــى باشــوورى 

کوردســتان جۆرێــک بــوو کــە حکومەتــى 

میلیتاریــزە  ناوچەکانــى  هەمــوو  بەعــس 

کردبــوو، بــەاڵم لەســەر ئێمــە هەمــووى 

ــاوەڕى کــورد بــوون و کوردایەتــى ڕۆژ  بیروب

بــەڕۆژ لەناوچەکانــى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان 

زیاتــر پــەرە دەســتێنێت. 

دروســت بوونى ناوەندى هاوکارى حزبەکانى 

ڕۆژهەاڵتــى کوردســتانى ئێــران زەروورەتێکە 

هــەر لەســەرەتاى دروســتبوونمانەوە لەســاڵى 

کردۆتــەوەو  لەســەر  جەختمــان  2006ەوە 

پێمانوایــە پێویســتییەکى زۆر زەروورە بــۆ 

ــى  ــە خەڵک ــتان، چونک ــى کوردس ــو خەڵک نێ

ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان کۆمەڵگایەکــى تــەواو 

ڕووناکبیــرو ئامادەیــە، هەرگیــز پێشــوازى 

لــەو حزبانــە نــاکات کــە بەیەوێــت بــە 

چەنــد بەشــێکەوە بچێتــەوە نــاو خەڵــک 

و جارێکــى دیکــە سەرئێشــەو برســێتى و 

هــەژارى بــۆ خەڵــک دروســت بکاتــەوە، 

لەبەردەســت  ســاڵە   40 کــە  خەڵکێــک 

کۆمــارى ئیســامى ئێــران دووچــارى گرفــت 

و ناڕەحەتــى و ڕووداوى ناخــۆش هاتۆتەوەو 

ــارە  ــۆ دووب ــان ب ــان بارودۆخی ــەش هەم ئیم

بکەینــەوە. دام و دەزگاکانــى موخابەراتــى 

واڵتانــى داگیرکــەر نفــوز بدەنــەوە شــارەکانى 

ــەواو  ــە ت ــتان و وەزعەک ــى کوردس ڕۆژهەاڵت

نائارامتــر بێــت، بۆیە زۆر زەروورو پێویســتە 

حزبەکانــى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان لەتاراوگــە 

پێــش ئــەوەى بچنەوە ڕۆژهەاڵتى کوردســتان 

هەروەکو چۆن باشــوور بەرەى کوردســتانیان 

ئەنجامدانــى  هاتنــەوەو  پێــش  پێکهێنــا 

باشــوورى  بــەرە دەســەاڵتى  هەڵبــژاردن، 

کوردســتانى بەدەســتەوە بــوو، بێجگــە لــەوە 

ئێمــە داوامانکــردووە حکومەتێکــى کاتــى 

دروســت  واڵت  لــەدەرەوەى  رۆژهــەاڵت 

بکرێــت تــا ئەوکاتــەى دەچینــەوە رۆژهەاڵتى 

کوردســتان و خەڵکــى ڕۆژهــەاڵت ئامادەیــى 

هەبێــت و خــۆى کۆبکاتــەوە بــۆ هەڵبــژاردن 

هەبێــت  یاســایەک  ئیــدارەو  کــەم  النــى 

ــت،  ــک بپارێزێ ــن و ئاسایشــى خەڵ ــە ئەم ک

حکومییــەکان،  شــوێنە  دەزگاو  و  دام 

بانــک و نەخۆشــخانەکان، ئــەو شــوێنانەى 

ــە  ــدەن، ئەوان ــاران مەبەســتیانە تێکــى ب نەی

بەڕێوەبــەرن. بــۆ ئــەو پرســیارەى کــە ئێمــە 

بــۆ لەنــاو ئەو بەرەیەدا نیــن، ئێمەش هەمان 

ــان  ــەى پیرۆزباییم ــردووە، نام ــیارمان ک پرس

ئەندامێتیشــمان  داواى  و  نــاردوون  بــۆ 

لێکــردوون وەک ئەرکێکــى نەتەوەیــى، بەاڵم 

تــا ئیســتا وەاڵمــى نامەکەمــان نەدراوەتــەوەو 

ــان  نازانیــن ئاکامەکــەى چــۆن دەبێــت. خۆی

نــاو نــاوە ناوەنــدى هــاوکارى حزبەکانــى 

ــەق  ــێوەیەیە، ه ــەو ش ــک ب ــتان کاتێ کوردس

وەربگــرن.  ڕۆژهــەاڵت  حزبەکانــى  وایــە 

هــەر لەنامەکــەدا ئامــاژەم بــەوە داوە کاتــێ 

حزبێکــى ڕۆژهــەاڵت لەباشــوورى کوردســتان 

بنکــەو بــارەگاى نییــە ئــەوە بــەو مانایــە 

نایــەت کــە حــزب نییــە. پارتــى سەربەســتى 

زۆر  حزبانــەى  لــەو  یەکێکــە  کوردســتان 

و  عەرەبــى  واڵتانــى  لەئاســتى  چاالکیــن 

ڕاگەیاندنەکانــى جیهــان و کۆنگــرەى لیبراڵــى 

ناشــیۆناڵ و ڕێکخراوەکانــى لیبراڵــى جیهانــى 

ــى  ــى ڕۆژهەاڵت ــن و دەنگ ــدارى دەکەی بەش

ــن.  ــەوان دەگەیەنی ــتان ب کوردس

بــۆ  نــاردووە  نامەتــان  چییــە  *هــۆکار 

ناوەنــدى هــاوکارى هێزەکانــى کوردســتان 

دەمەوێــت  وەرنەگرتۆتــەوە،  وەاڵمتــان  و 

ســەرنجت بــۆ ئــەوە ڕابکیشــم کە هــەر ئێوە 

ــا  ــەزدان پەن ــمکۆى ی ــە س ــۆ نموون ــن، ب نی

ــگێڕانى  ــى شۆڕش ــووى یەکێت ــکرتێرى پێش س

کوردســتانى ئێــران گلەیــى ئــەوەى کــرد کــە 

بەهەمــان شــێوە ئەوانیــش داوایــان کــردووە 

بەشــداربن لــەو ناوەنــدەدا، بــەاڵم وەاڵمیــان 

نەدراوەتــەوە. هەروەهــا )پــژاک( گلەیــى 

ئــەوە دەکات کــە ئەوانیــان دەرهاویشــتووەو 

حزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران- )کۆمەڵە( گلەیى 
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ــەژاک  ــن پ ــە بۆچــى ناهێڵ ــرد ک ــان ک ئەوەی

ــازمانى  ــە س ــە ب ــدا ڕێگ ــداربی لەکاتێک بەش

خەباتــى درێژکــراوەى موجاهیدینــى خەلــک 

دەدەن بەشــداربێ؟! بەهەرحــاڵ هەســت 

ناکــەى ناوەندەکــە کێشــەو گرفتــى زۆرە، 

بــەو نایەکگرتووییە ناتوانێ ســەرکەوتووبێ و 

باشــترە وەاڵمــى داواکارییەکانتــان بدرێتــەوەو 

وەکــو ئاماژەتــان پێکــرد خــۆ حزبەکانــى 

ڕۆژهــەاڵت تەنهــا پێنــج حــزب نیــن کــە 

ئــۆردوگاو بارەگایــان هەیــە، بەڵکــو بەدەیــان 

کوردســتانى  لەڕۆژهەاڵتــى  دیکــە  حزبــى 

ئێــران هــەن نابێــت پێکــەوە هەموویــان 

ــدەدا؟  ــەو ناوەن ــەوە ل کۆببن

خــۆم  بــۆ  بێگومــان  باوه جانــی:  عــارف 

چەنــد ڕۆژێــک لەوەوبــەر لەگــەڵ نوێنــەرى 

ــرد  ــەم ک ــەکان قس ــە ئەندام ــک لەحزب یەکێ

کــە  ڕایگەیانــد  کۆمەاڵیەتییــەکان  لەتــۆڕە 

تایبــەت  بــەکارى  ســەرقاڵییانەوە  بەهــۆى 

کۆبوونــەوە  نەیانتوانــوە  بەحزبەکەیانــەوە 

ــەوەى  ــە لەکۆبوون ــەرار وای ــەاڵم ق ــەن، ب بک

ئایندەیانــدا وەاڵمــى حزبــەکان بدەنــەوە. 

ئێســتاش دووپاتــى دەکەمــەوە کــە ئــەو 

ــەوە  ــەر ئ ــار لەس ــن بڕی ــە ناتوان ــج حزب پێن

بــدەن کــێ حزبــەو کــێ حــزب نییــە، ئــەوە 

پەیوەســتە بەشــەقامى کوردى لە ڕۆژهەاڵتى 

کوردســتان هەڵبــژاردن و دەنگــى خەڵــک 

ــە و  ــاوەرى لەگەڵ ــێ جەم ــەلمێنێت ک دەیس

هەرحزبێــک دەنگــى پێویســتى بەدەســت 

ڕۆژهەاڵتــى  ئاینــدەى  لەحومەتــى  هێنــا 

کوردســتان بەشــداردەبێت، چونکــە هــەر 

پێنــج حزبەکــە لەدروشــمەکانیاندا بــاس لــەوە 

دەکــەن باوەڕیــان بــە فرە حزبــى پلۆرالیزمى 

سیاســى هەیــە، لەســەر کاغــەز باوەڕیــان پێى 

هەیــە، بــەاڵم بەکــردار بــەو شــێوەیە نیــن. 

بــۆ نموونــە ئێمــە 12 ســاڵە دامەزراویــن 

هێشــتا وەکــو پێویســت دان بــە ئێمــەدا 

ــن. نانێ

*پێتوایــە هــۆکارى ئــەوەى چییــە 
دان بــە حزبــى وەکــو ئێــوەدا نانێــن، 
هێزێکــى  ئەوەیــە  لەبــەر  ئایــا 
جەمــاوەرى نیــن، ئۆردوگاتــان نییــە، 
ــى  ــوە زەروورەت ــە ئێ یاخــود پێیانوای
ــەوە؟ ــە پێش ــى نەیهێناونەت مێژووی
پێموایــە  نەخێــر  باوه جانــی:  عــارف 
پارتێکــى  ئێمــە  ئەوەیــە  هۆکارەکــەى 

بــۆ  خەبــات  بــە  باوەڕمــان  نەتەوەییــن، 

ســەربەخۆیى کوردســتان هەیــە بــۆ ئــەوەى 

ژێــر  نەکەونــە  و  نەنێــن  پێــدا  دانمــان 

سەردانی پارتی سەربەستی کوردستان بۆ الی ئەنجوومەنی نیشتیمانی کوردی سوریا لە هەولێر
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پرســیارى ئەندامــان و الیەنگرانــى خۆیانەوە. 

پێموایــە لــەو چوارچێوەیــەدا بێــت، چونکــە 

هەنــدێ جــار حزبــى وەهــا بــۆ موناســەباتیان 

بانگێشــت دەکــەن کــە پێگــەى جەماوەرییــان 

ــرە. ــە کەمت ــە ئێم زۆر ل

ــەو  ــە ل ــى هەی ــان گلەی * کاوە هەم
هێشــتا  دەڵــێ  هێزانــەو  ناوەنــدو 
دیموکــرات هــەر باســى بنەماڵــەى 
پێشــووى  هاوڕێیانــى  و  دیمکــرات 
لەکاتێکــدا  پەنجاکانــە  ســاڵى 
کۆمەڵــگاو  بەســەر  زۆر  ئاڵوگــۆڕى 
ڕۆژهــەاڵت و ناوچەکــەدا هاتــووەو 
خــۆى  تێڕوانینــى  پێویســتە 
ــوو  ــەزەرى واب ــا ن ــت. هەروەه بگۆڕی
کۆمەڵــەى  شۆرشــگێڕو  کۆمەڵــەى 
چەپــن  هێــزى  زەحمەتکێشــان 
ئەگــەر لەنــاو ئــەو ناوەنــدەدا نیــن، 
بــەاڵم حزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران 
دەڵــێ نەخێــر کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕو 
کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــان جەرەیانــى 
ســوننەتى ناسیۆنالیســتى کۆمەلگاى 
کوردســتاننو هیــچ جیاوازییەکیــان 
دیموکراتــى  حزبــى  لەگــەڵ  نییــە 
ــەو  ــەم کێش ــە ب ــتان. پێتوای کوردس
جیاوازییانــەوە ئــەم ناوەنــدە دەگات 

بەکــوێ؟
ــت  ــەرار بێ ــەر ق ــی: ئەگ ــارف باوه جان ع
شــەرت  و  بکرێــت  دروســت  ناوەندێــک 

ئەساســى  لەســەر  هەبێــت  مەرجــى  و 

ڕاســت  پێکــەوەو  چــەپ  کۆبوونــەوەى 

ناوەندێکــى  هەرگیــز  ئــەوا  بەیەکــەوە، 

پارتــى  وەکــو  ئێمــە  نابــێ.  ســەرکەوتوو 

لیبــراڵ  کوردســتان حزبیکــى  سەربەســتى 

کوردســتان،  لەڕۆژهەاڵتــى  دیموکراتیــن 

بــەاڵم  ڕاســتین،  حزبێکــى  بــاڵ  وەکــو 

بەرژەوەنــدى گەلــى کــورد ئــەوە دەخــوازێ 

و  دانیشــن  پێکــەوە  هێــزەکان  هەمــوو 

کــرا  هەڵبــژاردن  هــەرکات  کۆببنــەوە، 

هێنــا  بەدەســت  ســەرکەوتنى  حزبێــک 

بەشــەى  ئــەو  بڕیاردەدریــت  ئــەوکات 

کوردســتان چــەپ، ڕاســت، لیبــراڵ یــان 

سۆســیال دیموکــرات بێــت، ئەوانــە کارى 

داهاتــوون، بــەاڵم ئەگــەر حزبێــک مەرجــى 

چــەپ بــوون و ڕاســت بوونــى هەبێــت 

ــەک  ــەوا ن ــەوە، ئ ــەوەو یەکگرتن ــۆ کۆبوون ب

داوا ناکەیــن بەشــدار بیــن، بەڵکــو گــەر 

تیێیــدا بیــن دەکشــێینەوە. پێموایــە دروســت 

بوونــى ئــەو ناوەنــدە پێویســت نــاکات هیــچ 

ئایدۆلۆژیایــەک بــەزۆر بســەپێندرێت بەســەر 

بــە  باوەڕیــان  ئەوانەشــى  ناوەندەکــەدا، 

حەقــە لەخودموختارییــەوە تــا ســەربەخۆیى 

تێیــدا بەشــداربن، واتــە ئــەو ناوەنــدە کارى 

ــێ  ــک دەب ــێ ڕووداوێ ــکات، کات ــەش ب هاوب

وەربگریــن. هەڵوێســت  پێکــەوە 

فــوق  و  لیســانس  ئــەو  *بــەاڵم 
الدێکانــى  لــە  لیسانســانەى 
هــەن  کوردســتان  ڕۆژهەالتــى 
تەشــکیالتى  لەنــاو  زۆرینەیــان 
کۆمەڵــە و دیموکــرات و پەژاکــن، 
هەیــە  ئەوەیــان  هەقــى  کەواتــە 
ئــەو  ئێــوە  یــان  بکــەن  گلەیــى 
کــە  بگــرن  لەخۆتــان  ڕەخنەیــە 
مێــژووى  و  بــوون  جەمــاوەرى 
گرنگــى  ڕۆڵــى  سیاســى  هێزێکــى 
بــاس  خۆیــان  ئەوەنــدەى  هەیــە، 
لــەوە دەکــەن بــۆ نموونــە حزبــى 
دیموکــرات دەڵیــن %50ى جەمــاوەرى 
ــن  ــتان لەگەڵمان ــى کوردس ڕۆژهەاڵت

ــەى  ــگێڕو کۆمەڵ ــەى شۆڕش و کۆمەڵ
زەحمەتکێشــانیش بەهەمــان شــێوە 
دەڵێــن%50ى خەڵکــى کوردســتانى 
هەروەهــا  لەگەڵدایــە،  ئێرانمــان 
هەیــەو  مێژوویەکى70ســاڵییان 
و  شــەهیدان  میدیــاو  ئــۆردوگاو 
ئاشــکراو  تەشــکیالتى  و  بنەماڵــە 

هەیــە؟ نهینیــان 
هەمــوو  ڕاســتە  باوه جانــی:  عــارف 
حزبانــە  ئــەو  بــەاڵم  هەیــە،  ئەوانەیــان 

لــە ســاڵى 59 ەوە لەســاڵى 80ەوە کاتــێ 

کوردســتان کەوتە دەســتى کۆمارى ئیســامى 

و ئــەوکات عێــراق و ئێــران لەشــەڕدا بــوون 

هاتنــە ئەم بەشــەى ئەمدیوى کوردســتانەوەو 

حزبەکانــى  هــاوکارى  ئێــران  ئەوکاتیــش 

باشــوورى دەکات لــەدژى ڕژێمــى عێــراق و 

لەبەرامبەریشــدا عێــراق هــاوکارى حزبەکانى 

کوردســتانى ئێرانــى دەکــرد، ئــەوە کارێکــى 

بــاش بــوو ئێمەش ســوودمان لــەوە وەرگرت، 

بــەاڵم ئــەوە بــووە هــۆکارى ئــەوەى لــەوێ 

بگیرســێنەوە ئیمکاناتــى ســەربازى و بنکــەو 

بارەگایــان بــۆ خۆیــان دروســت کــرد، ئــەوە 

نابێتــە پێوانــە. لــەم دواییانــەدا بابەتێکــم 

نووســى ئەگــەر لەباشــوور ئــۆردوگان نەبــوو 

ئیــدى نابێــت پارتى سیاســى بیــن، ئەو دەلیل 

نییــە، زۆر حزبــى دیکــە هەیــە لەوانەیــە 

ــارەگاى  ئیمکاناتــى ئــەوەى نەبێــت بنکــەو ب

ــە.  ــاوەرى باشــى هەی ــەاڵم جەم ــت، ب هەبێ

دەتوانــم بــە بەڵگــەوە بڵێــم و بەرامبــەر بــە 

مێــژوو لەڕۆژهەاڵتــى کوردســتان بــە دەیــان 

زانکــۆو  ئەکادیمــى و مامۆســتاى  کەســى 

ــکیاتى  ــى تەش ــوو ئەندام ــدەوارو لێهات خوێن

ــتانن.  ــتى کوردس ــى سەربەس پارت

ئەمــە  تــاران،  دەچنــەوە  *کــەى 
جدییــە؟ پرســیارێکى 
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پرۆفایل:

عارف باوه جانی مەبەســتم  کەواتــە  باوه جانــی:  عــارف 
ئەوەیــە ئــەو کاتــەى خەڵــک دەچێتــەوە نێــو 

کۆمەڵگاکــەى خــۆى، ئیتــر پێویســت نــاکات 

ئێمــە بچینــەوە تــاران چــاوەڕێ بیــن حزبێک 

مافێکــى  بکاتــەوە  کــورد  لــە  ال  فارســى 

بداتــێ، بەڵکــو کرماشــان بکرێتــە پایتەختــى 

ــەوە. ــەوێ کۆبین ــاردان ل بڕی

بەســتنى  لەســەر  چییــە  *تێبینیتــان 

کۆنگــرەى نەتەوەیــى کــورد کــە لەســلێمانى 

بەســتراو جەدەلــى ئــەوە هەبــوو کــە ئــەوە 

ــە  ــەى بەســەرەوەیە، بۆی ــى پەکەک هەژموون

ــزى  ــگێرو زۆر هێ ــەى شۆڕش ــى، کۆمەڵ پارت

ــاوا بەشــدار  دیکــە لەباشــوورو باکــورد ڕۆژئ

نەبــوون، ئێــوە وەک هێزێکــى نەتەوەیــى و 

ــەوە چــۆن هەڵدەســەنگێنن  ناسیۆنالیســت ئ

پێتانوایــە جێگــەو پێگــەى ئێــوە دەبــێ چــى 

ــەداو کۆنگــرە پێویســتە  ــەو کۆنگرەی ــت ل بێ

ــکات؟ چــى ب

ــى  ــەوەى وەاڵم ــش ئ ــی: پێ ــارف باوه جان ع

ــەر  ــە لەس ــەوە، پێمباش ــیارە بدەم ــەو پرس ئ

ڕیفراندۆمــى باشــوورى کوردســتان قســەیەک 

بکــەم، کــە پێموایــە 16 حــزب و هێــز 

ــى  ــى مێژووی ــردوو کارێک ــدارییان تێداک بەش

ــو  ــى نێ ــەوە گەلەکۆمەک ــەاڵم بەداخ ــوو، ب ب

نەتەوەیــى و هەڵــەى ناوخــۆى شکســتى 

پێهێنــا. پێموایــە دۆکیومێنتێکــى ئامادەکــراوە 

هــەرکات دەتوانیــن ڕووبــەڕووى نەتــەوە 

یەکگرتووەکانــى بکەینــەوە. 

ســەبارەت بەکۆنگــرەى نەتەوەیى بۆخۆشــیان 

نایشــارنەوە کــە لەکاتــى دروســتبوونییەوە 

تاوەکــو ئێســتا بەردەرانــى تەڤگــەر یــان 

تــا  لەکۆنگرەکــەداو  زۆرینــەن  پەکەکــە 

ــە لەســەرى،  ــان هەی ــش کاریگەریی ڕادەیەکی

بــەاڵم پێموایــە ئــەوەش تــاوان و هەڵــە 

لەالیەنێــک  کۆنگرەیــەک  دەکــرێ  نییــە، 

ــداربین و  ــدا بەش ــە تێی ــت و ئێم ــک بێ نزی

ــاس  ــدا ب ــى تێ ــى خۆمان ــن و بۆچوون تێڕوانی

ــوو  ــەدڵ نەب ــان ب ــەر بۆچوونێکم ــن. گ بکەی

هەڵوێســتى لەســەر دروســت بکەیــن، بــەاڵم 

ــتیوانى  ــە پش ــت ب ــرە پێویس ــتنى کۆنگ بەس

مــاددى هەیــە، بــەاڵم بەمەرجێــک ئــەو 

ــۆ کارى  ــا ب ــتى دەکات تەنه ــەى دروس الیەن

لەبەرژەوەنــدى  و  بەکارینەهێنێــت  خــۆى 

گــەل بێــت. یــەک دووجــار میــوان بوویــن، 

ســێ  کۆنگــرەى  بــەرەو  ئیســتا  بــەاڵم 

دەچیــن هەوڵدەدەیــن نوێنەرمــان بەفەڕمــى 

لــەوێ بێــت و بەشــدارى بکەیــن لەهــەر 

ــت  ــت ببێ ــتان دروس ــەک لەکوردس پێکهاتەی

لەبەرژەوەنــدى گەلــى کــورد.
- لەســاڵی 1973 لــە ناوچــەی باوەجانــى 
ــووە.  ــزگای کرماشــان لەدایکب ــە پارێ ســەر ب
بنەماڵەکــەی  لەگــەڵ   1979 لــە ســاڵی   -

ئــاوارەی عێــراق بــووە. 
وەک   1991 تــا   1988 ســاڵەکانی  لــە   -
حیزبــی  ڕیــزی  دەچێتــە  پێشــمەرگە 

ئێــران. کوردســتانی  دیموکراتــی 
- لەســاڵی 1997 لــە ڕێــگای کۆمیســاریای 
لــە  پەنابــەر  وەک  پەنابەرانــەوە،  بــەرزی 

واڵتــی نەرویــژ نیشــتەجێ بــووە. 
- بــە مەبەســتی کۆکردنــەوەی پشــتیوانی 
ــی  ــە واڵت ــی ل ــتەکەی ژیان ــە بندەس ــۆ گەل ب
ــەو  ــەتی ئ ــە سیاس ــردووە ب ــژ تێکەڵک نەروی
ــی  ــەرنجی زۆر الیەن ــوارەدا س ــەوە، لەوب واڵت
سیاســی و مەدەنــی نەرویــژی بــۆ ســەر دۆزی 

ــورد ڕاکێشــاوە،  ک
- تێکەاڵوێکــی زۆری لەنــاو پەڕلەمانتــاران و 
ــی و  ــا و ئەمریکای ــی ئەوروپ ــەت زانان سیاس

نەتــەوە بندەســتەکانی جیهــان هەیــە، 
- پارتــی سەربەســتی کوردســتان لەســاڵى 
17-02-2006 کــە هــزر و پڕۆژەکــەی لــە 
ناوبــراو  دامــەزراوە،  بــووە  عــارف  الیــەن 

ســەرۆکی گشــتی ئــەم پارتەیــە.
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*ســەرنجى ئێــوە وەکــو کۆمەڵــەى 
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان  یەکســانى 
بزانــم ســەبارەت بەڕەوشــى سیاســى 
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان و پێکهێنانى 
ناوەنــدى هــاوکارى و ئایــا دەتانویــت 
بەشــداربن لــەو ناوەنــدەدا وەکــو 
وتــى  موهتــەدى  عەبدولــاڵى 
پێویســتە ئەمــە سەربکێشــێت بــۆ 
بەرەیەکــى کوردســتانى ڕۆژهــەاڵت و 
ــە  ــدا ئێم ــت لەئەنجام ــەر نەکرێ ئەگ
لێــى دێینــە دەرەوەو ڕایدەگەیەنیــن 

ــرێ؟ ــان پێناک ــە هیچم ئێم
كاوه  ســوور: ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان وەک 
بەشــێک لەکوردستان بەگشــتى کێشەى خۆى 

هەیــەو وەکــو تایبەتمەندییەکــى هەمــوو 

کوردســتانیش ئــەو کێشــانە ســەرچاوەى لــەو 

حزبانــەوە گرتــووە کــە لەکوردســتاندا هــەن. 

هەمــوو بەشــەکانى کوردســتان کێشــەکانیان 

ســەرچاوەى  حزبایەتییــەوە  لەشــێوازى 

ــى کوردســتان هەمــوو  ــووە، لەڕۆژهەاڵت گرت

الیەنــەکان بەگشــتى کــە دێنــە سەرباســى 

کۆبوونــەوە  و  گفتوگۆکــردن  وتووێــژوو 

هەمــووى دەڵێــن دەردى میللەتــى کــورد 

نەبوونــى یەکێتییــە، بــەاڵم کــە دێتــە مەیانــى 

پراکتیــک و کارکــردن لەســەرى هیــچ هێزێک 

ناتوانــێ هێزەکــەى دیکــە قبــوڵ بــکات، 

چونکــە بەبــڕواى مــن هێــزەکان ســەرچاوەى 

لــە هەســتى نا نیشــتمانى کوردســتان دەگرێ 

لــەو حزبانەدا. لەکوردســتان کێشــەیەکى زۆر 

ــەکان هەســتى  ــە بەگشــتى حزب گــەورە هەی

ــا  ــە ن ــان ب ــە، بڕوای ــى نیی ــتمانیان واقع نیش

نیشــتمان نییــە، ئەگــەر خەڵکانێــک حزبێــک 

الیەنێــک باوەڕیــان بەنیشــتمان بێــت زۆر 

بەرژەوەنــدى تەســکى دیکــە لــەوال دادەنێن. 

ئەگەر بەگشــتى ســەرنجى کوردستان بدەین، 

لەڕۆهەاڵتــى کوردســتان مــاوەى 30 ســاڵ 

زیاتــرە ئــەو حزبانــە باســى بــەرەو یەکگرتــن 

ــەوە  ــک بەیەک ــد حزبێ ــەر چەن ــەن، ه دەک

کۆبوونەوەکانیــان  بــەاڵم  کۆدەبێتــەوە، 

ــر ســەبارەت بەدابەشــبوونى کوردســتان  زیات

ــەر  ــەک لەس ــە ن ــێ ڕەوتدای ــەر دوو س بەس

ــتان نیشــتمانێکەو پێویســتى  ــەوەى کوردس ئ

بــە کۆکردنــەوەى هێــزە سیاســییەکانییەتى 

هاوبەشــدا  پاتفۆڕمێکــى  لەچوارچێــوەی 

نــەک لەحزبێکــى هاوبەشــدا. نموونەمــان 

ــى  ــرەى نەتەوەی ــێ ویســتیان کۆنگ زۆرە کات

پێکبهێنــن، پێنــج حزبــى کوردســتان پێکهاتــن 

ــە  ــت بێت ــک نابێ ــە حزبێ ــەوەى ک ــەر ئ لەس

ــە ئامــادەن حزبێکــى  ــاو کۆنگرەکــەوە، وات ن

لەوپــەڕى  کۆمۆنیســت  ئەنتەرناشــناڵى 

ئەمریــکا بێتــە کوردســتان و جێگــەى خــۆى 

یــان  الیەنێــک  تاقەتــى  بــەاڵم  بکاتــەوە، 

حزبێکــى دیکــەى کوردســتانیان نییــە کــە 

بتوانــێ ئەویــش نوێنەرایەتــى خــۆى هەبێت. 

بەگشــتى  نیشــتمانى  هەســتى  چونەکــە 

ــدا  ــە، کێشــەى لەحزبەکان ــاو کــورددا نیی لەن

ــرێ. ــەرچاوە دەگ س

زۆرى  هێزگەلــى  ناوەنــدەدا  *لــەو 
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتانى تێــدا نییــە، 
ســەربەخۆیى  پارتــى  نموونــە  بــۆ 
سەربەســتى  پارتــى  و  کوردســتان 
ئــازادى  پارتــى  کوردســتان، 
خەباتــى  ســازمانى  کوردســتان، 
نەتەوەیــى  یەکێتــى  شۆڕشــگێڕ، 
پارتــى  کوردســتان،  دیموکراتــى 
ژیانــى ئــازادى کوردســتان، ڕێکخراوى 
کوردســتان-  کۆمۆنیســتى  حزبــى 
ــا بەشــێک  ــە.  هەروەه ــە نیی کۆمەڵ
بوونیــان  دیکــەش  لەهێزەکانــى 

ئــەم  نەبوونــى  پێتوایــە  نییــە. 
ــد  ــا چەن ــدەدا ت ــەو ناوەن ــە ل هێزان
زەرەر دەدات لــە پێکهێنانــى ئــەو 
ناونــدە یاخــود بەرەیــە، یــان وەکــو 
پێناســەى  وەهــا  کــەس  هەنــدێ 
دەکــەن کــە بریتییــە لەناوەنــدى 
و  کۆمەڵــە  نێــوان  هاوبەشــى 
دیموکــرات و لەوە زیاتــر نییە، بەاڵم 
ئیبراهیمــى عەلــى زادە دەڵــێ: بۆیــە 
ــەو ناوەندەمــان  ــە بەشــدارى ئ ئێم
ــدى  ــەوەى ناوەن ــەر ئ ــردووە لەب نەک
ڕاســتەکانە،  هێــزە  کۆبوونــەوەى 
شــوێنى هێــزو بزووتنــەوەى چــەپ 
چینــى  نوێنەرایەتــى  کــە  نییــە 
بێــت،  زەحمەتکێــش  کرێــکارو 
ــت  ــەوە دەگرێ ــەى ئ ــا ڕەخن هەروەه
ــاو  ــات لەن کــە بۆچــى ســازمانى خەب
ناوەندەکــەدا هەیــە کــە درێژکراوەى 
بــەاڵم  خەڵکــە،  موجاهیدینــى 
بنەڕەتییــە  هێزێکــى  کــە  پــەژاک 
لەنــاو  کوردســتان  لەڕۆژهەاڵتــى 
ناوەندەکــەدا نییــە؟ لەبەرامبــەردا 
ــۆ  ــن: خ ــرات دەڵێ ــە و دیموک کۆمەڵ
ــە،  ــراوەى پەکەکەی ــش درێژک پەژاکی

ســەرنجى ئێــوە لــەو بارەیــەوە؟
كاوه  ســوور: ئەگــەر بەگشــتى ســەرنج 
بدەینــە حزبــە کوردییــەکان و بەتایبەتــى 

هێزەکانــى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان و لەســەر 

هەڵیانبســەنگێنین  زانســتى  بنەمایەکــى 

بەبــڕواى مــن تەنهــا دوو حــزب هەیــە 

ــى دیموکــرات هــەر  ــەک چــوار، دوو حزب ن

لەیــەک حزبــن بــەوە نییــە کێشــەى کورســى 

ــى  ــە. حزب ــان هەی ــدێ شــتى الوەکیی و هەن

ــن،  ــەک حزب ــەر  ی ــوارن ه ــە چ ــە ک کۆمەڵ

هەربۆیــە پێموایــە ئــەو کێشــەیە لەوێــوە 
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کــوردى  حزبــى  کــە  دەگــرێ  ســەرچاوە 

هەڵســوکەوت  نیشــتماندا  لەچوارچێــوەى 

ناکــەن بەتایبــەت لــە ڕۆژهەاڵتى کوردســتان. 

بەشــێکە  پــەژاک  منــەوە  لەڕوانگــەى 

لەکوردســتان، بــەاڵم دنیایــەک ســەرنج و 

ــە، بــەاڵم  ــەو تێبینیمــان لەســەرى هەی ڕەخن

ئــەوە ناگەیەنــێ لەبــەر ئــەوەى تێبینیــم 

لەســەرى هەیــە نابێــت لەســەر ئــەو خەتــە 

بــڕوات کــە مــن پێیــدا دەڕۆم. پێموایــە 

حزبــى کۆمەڵــە و دیموکــرات دەیانەوێــت 

ئەزموونــى پەنجــا بــە پەنجــاى باشــوورى 

ــتان  ــى کوردس ــە ڕۆژهەاڵت ــتان بهێنن کوردس

و هەوڵیشــیان بــۆ داوە، بــەاڵم ســەرکەوتوو 

فەرهەنگــى،  زەمینــەى  چونکــە  نابێــت، 

کۆمەاڵیەتــى، زانســتى، مێژوویــى و سیاســى 

لەڕۆژهەاڵتــى کوردســتان جیــاوازى هەیــە 

ــى  لەگــەڵ باشــوورى کوردســتان.  دوو حزب

ســەرەکى ڕۆژگارێکــى خۆیــان لەچوارچێــوەى 

خەباتێکــى پارتیزانــى شــاخاویدا دوو حزبــى 

لەڕۆژهەاڵتــى  بــوون،  ســەرەکى  سیاســى 

کورســتان هەرگیــز ئەو زەمینەیــە نەخوڵقاوە.

حزبــى  نموونــە  بــۆ  *بــەاڵم 
ــە  ــە( ک ــران )کۆمەڵ ــتى ئێ کۆمۆنیس
باڵێکى ســەرەکییە نێــوان هێزەکانى 
ــى  ــدەدا بوون ــەو ناوەن ــە ل ڕۆژهەاڵت
دەتوانــن  چــۆن  کەواتــە  نییــە، 
پەنجــا بــە پەنجــا ئەزموونــى باشــوور 

بکەنــەوە؟ دووبــارە 
كاوه  ســوور: باســى ئــەوەت کــرد کــە 
لەنــاو  نییــە  بوونیــان  چەپــەکان  حزبــە 

چ  کۆمەڵــە  حزبــى  خــۆ  ناوەندەکــەدا، 

ــگێڕو  ــەى شۆڕش ــان و چ کۆمەڵ زەحمەتکێش

چ ڕەوتــى  سۆسیالیســتى کۆمەڵــە بێجگــە 

لــە ســازمانى کوردســتان حزبــى کۆمۆنیســتى 

ئێــران- کۆمەڵــە ، چونکــە ئــەوان بەئاشــکرا 

ــەاڵم  ــن و ، ب ــى خۆیان ــازى کۆن ــەر ڕێب لەس

خــۆ هەموویــان ئیدعــاى حزبى سۆسیالیســت 

حزبــى  هەروەهــا  دەکــەن.  چــەپ  و 

دیموکراتیــش کــە ئیدعــاى چــەپ بــوون 

نــاکات، هەرگیــز نەیانوتــووە ئێمــە هێزێکــى 

کێشــەیە  ئــەو  مــن  بەبــڕواى  ڕاســتین. 

کێشــەیەکە حزبــەکان بــۆ پاســاوهێنانەوەو 

ــاز کــردن لەکێشــە بنەڕەتییەکــەى  خــۆ دەرب

یەکگرتنــە  کــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــى 

لــەدەردى میللەتــى کــورد، ئەویــش لــەوەوە 

ڕۆژهەاڵتــى  لــە  دەگرێــت  ســەرچاوە 

کوردســتان یاخــود لەکوردســتان بەگشــتى 

بــەو  کۆمەاڵیەتــى  زانســتى  لەڕوانگــەى 

ڕادەیــە نەگەیشــتوون کــە ڕێــز بــۆ کۆمەڵــگا 

ــد  ــى کوردســتان چەن ــە ڕۆژهەاڵت ــن. ل دابنێ

حزبێــک دژ بــە حزبێکــى دیکــە کۆدەبێتەوە، 

ئــەوە کێشــە ســەرەکییەکە نییــە کــە ئــەوان 

ــارە  ــە لەب ــە زەمین ــەن. پێموای ــاى دەک ئیدیع

نییــە لەئێســتادا بــۆ دروســتکردنى بــەرەو 

لەڕۆژهەاڵتــى  یەکگرتــوو  ناوەندێکــى 

کــە  کۆمەڵــەکان  لەئێســتادا  کوردســتان. 

جیابوونەتــەوە لەمــاوەى چــوار پێنــج ســاڵدا 

تەبلیغــات  کۆمەڵێــک  دێــن  پڕیــک  لــە 

یەکدەگرینــەوە.  دەڵێــن  باودەکەنــەوەو 

حزبــى دیموکــرات 70 ســاڵە یەکەمیــن حزبى 

ــە  ــەو ڕوانگ ــتا ل ــا ئیس ــە ت ــى کوردیی سیاس

ــێ  ــەر دەڵ ــە درێ و ه ــایەرییە نەهاتۆت عەش

بنەماڵــەى مەزنــى دیموکــرات.

مانیفیســتۆى  لــە  گرنــگ  زۆر  *خاڵێکــى 

ناوەنــدى هاوبەشــى هێزەکانــى ڕۆژهەاڵتــى 

ــرات  ــە و دوو دیموک ــتان دوو کۆمەڵ کوردس

ــە 30ى  ــاوە ل ــات پێکیانهێن ــازمانى خەب و س

دەڵــێ  بەڕێوەچــووە   1396 بەفرانبــارى 

پێموایە حزبى کۆمەڵە 
و دیموکرات دەیانەوێت 

ئەزموونى پەنجا بە پەنجاى 
باشوورى کوردستان بهێننە 

ڕۆژهەاڵتى کوردستان و 
هەوڵیشیان بۆ داوە، بەاڵم 

سەرکەوتوو نابێت

“
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حزبەکانــى  بــۆ  ناوەنــدە  ئــەم  پێویســتە 

ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان بێــت، بــەاڵم زۆر 

هێــزى تێــدا نییــە. بیــر لــەوە ناکەنــەوە 

ــەوە  ــوودا پێک ــە لەداهات ــەى دیک ــەو هێزان ئ

ناوەندێکــى دیکــە پێکبهێنــن یــان لەگــەڵ 

ئــەو ناوەنــدەى بەنیــازە پێکبــێ ناوەنــدى 

هێــزە چەپــەکان بەشــداربن ئەگــەر کۆمەڵــەو 

دیموکــرات بایکۆتتــان بکــەن، کــەى دواییــن 

ســەرنجتان دەدەن بــە کۆمەڵــە و دیموکــرات 

و ســازمانى خەبــات تاوەکــو لــەو ناوەنــدەدا 

شــوێن بگــرن، یاخــود هــۆکارى چییــە ئێــوە 

وەک  بەڕەســمى  و  نەکــراون  میوانــدارى 

حزبێکــى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان ناناســرێن؟

كاوه  ســوور: لەبــارى جەماوەریبــوون پێموایە 

حزبــى دیموکــرات و کۆمەڵــە دوو هێــزن 

مێــژوو و ڕابــردووى تایبــەت بەخۆیانیــان 

هەیــە و خەڵکانێکــى زۆریــان لەگەڵدایــە، 

ــتى و  ــورد بەگش ــەى ک ــەى ئێم ــەاڵم کێش ب

بەتایبــەت لەڕۆژهەاڵتــى کوردســتان لــەوەوە 

ــۆى  ــەس بۆخ ــە هەرک ــرێ ک ــەرچاوە دەگ س

خــۆى بــە گــەورە دەزانێــت، کێشــەى ئێمــە 

دەبــێ لەبــارى فیکــرى و تێگەیشــتنەوەبێت، 

لــەوە بگەیــن کــە کۆمەڵــگا لــەدوورەوە 

پێیوایــە  حزبێــک  هــەر  بەڕێوەنابــرێ، 

هەمــوو کۆمەڵــگاى کوردســتانى لەگەڵــە. 

کاتــێ دەتوانــى ئیدیعــاى ئــەوە بکەیــت کــە 

هەڵبــژاردن کرابــێ و لــەو هەڵبژاردنــەدا 

دیــاری دەکرێــت هــەر حزبێــک چەنــدە 

جەمــاوەرى هەیــە. بــۆ نموونــە لەباشــوورى 

ــى  ــى و ناکۆک ــوو گەندەڵ ــتان بەهەم کوردس

کــرا  هەڵبــژاردن  کــە  کێشــەیەکەوە  و 

هەمــوو حزبــەکان بۆیــان دەرکــەوت چەنــدە 

جەماوەریــان لەگەڵــە، بــەاڵم لــە ڕۆژهــەاڵت 

ئــەو زەمینەیە نەخوڵقــاوە. کۆمەڵگاى 

ئــاگادارى  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــى 

هەمــوو گۆڕانکارییەکانــە لەجیهانــداو 

هەمــان کۆمەڵــگاى ســااڵنى پەنجــاکان 

ــوو،  ــەوکات کرماشــان نەب ــاوە. ئ نەم

ئێســتا کرماشــان و ئیــام بەشــێکى 

کوردســتانى  ئەکتیڤــى  کاریگــەرو 

بەهەنــدێ شــتى  بــاوەڕم  ئێرانــن. 

ــى  ــە خەڵک ــۆ نموون ــە، ب ــوێ هەی ن

نەتــەوە،  نەبووەتــە  کوردســتان 

چونکــە نیشــتمانى نییــە، خەڵکانێــک 

باوەڕیان بەنیشــتمان نییە. کیشــەیەک 

دروســت  کوردســتان  لەباشــوورى 

دەبێــت بەشــێکى دیکــەى کوردســتان 

بەشــدار نابــێ لەچاالکــى، لــە باکــوور 

کێشــەیەک دروســت دەبێــت بەشــێک 

ــدارى  ــەاڵت بەش ــوورو ڕۆژه ــە باش ل

نــاکات. پێموایــە خەڵکــى کوردســتان 

بەگشــتى  سیاســییەکان  هێــزە  و 

پێویســتە لــەو ڕەوتــى دوو ڕەوتییــەى 

بێنــەدەرێ و لەئەزموونەکانى باشــورو 

کەڵــک  جیهــان  ڕۆژئــاواو  باکــورو 

وەربگــرن.
شەهید مەستوورە شاسواری
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پرۆفایل:
كاوە سور  *ســەرنجى خــۆت لەســەر کۆنگــرەى 

چییــەو  کوردســتان  نەتەوەیــى 
پێتانوایــە بەشــدارى ئێــوە زەروورە 
کــە  هەیــە  گلەییــەى  ئــەو  یــان 
هەژموونــى پەکەکــەى بەســەرەوەیە 
دەڵێــن  بڵێیــن  وردتــر  یــان  و 
هەژموونى یەکێتى وپارتى و بەســەر 
کۆنگــرەى نەتــەوەى کــوردەوە هەیــە 

نەبــووە؟ هەربۆیــە ســەرکەوتوو 
كاوه  سوور: ئێمە لەزۆر کۆبوونەوەکانیاندا 
و  کراویــن  بانگێشــت  و  بەشــداربووین 

نوێنەرمــان لــەوێ هەبــووە، بــەاڵم کێشــەکە 

لەڕوانگــەى ئێمــەوە کەنەکــە ئــەو کێشــەیەى 

هەیــە هەژموونــى هێــزە ســەرەکییەکانى 

کوردســتان یــان ئەوانــەى خۆیــان بەســەرەکى 

دەزانــن، ئــەو دوو ڕەوتــەى لەکوردســتان 

ــى باشــوور  ــڕواى مــن ڕەوت ــوو کــە بەب هەب

بڵێــی  یــان  ڕۆیشــتووە  ڕۆیشــتن  بــەرەو 

ڕەوتــى پارتــى بــەرە بــەرە بــەرەو کزبــوون 

ڕەوتــى  بــەاڵم  ڕۆیشــتووە،  کەوتــن  و 

پەکەکــە کــە ئێســتا لەباکــورى کوردســتان 

ــەیە  ــەو کێش ــردووە، ئ ــەى ک ــە و گەش هەی

هەرچەنــدە  هەیــە.  کۆنگرەیەشــدا  لــەو 

ناوەکەشــى  لەســەر  ســەرنجمان  ئێمــە 

هەیــە ئایــا مەبەســتیان لــە )نەتەوەیــى( 

نەتــەوەى کوردســتانە، کێشــەى جوگرافــى و 

ئینتمــاى سیاســى هەیــە، هێــزە کوردییــەکان 

نایەنەوێــت لەســەر نیشــتمان قســە بکەیــن، 

بەڵکــو هەرباســى نەتــەوە دەکــەن، خەڵــک 

ــتاندا دەژى،  ــەش لەکوردس ــەوەى دیک و نەت

بۆیــە بەبــڕواى ئێمــە کێشــەى ئێســتاى ئێمــە 

ــاک و  ــتمانە، خ ــەى نیش ــورد کێش ــو ک وەک

جوگرافیایــە نــەک نەتــەوە. بۆیــە کەنەکــەش 

ئــەو کێشــەیەى هەیــە کە لەســەر هەژموونى 

پەکەکــەدا نایەتــەدرێ، مــادام خــۆت بــە 

نوێنــەرى هەمــوو کوردســتان دەزانــى، خۆت 

بەداوێنگیــرى یــەک حــزب نازانــى، دەبێــت 

نەهێڵیــت هیــچ حزبێکیــش ئــەو هەژموونــە 

چاالکــى  کارو  بەهەرحــاڵ  بەکاربێنــێ. 

لــەدەرەوەى  بەتایبەتــى  هەیــە  زۆریــان 

ــەاڵم  ــتان، ب ــدى کوردس ــۆ بەرژەوەن واڵت ب

نەهاتنــە دەرەوە لەژێــر هەژموونــى پەکەکــە 

ــەوەى  ــۆ ئ ــزەکان ب ــە پاســاوى زۆر لەهێ بۆت

ــەن.  ــادا نەک ــدارى تی بەش

گەڕەكــی  لــە   1963/3/21 ڕۆژی  لــە   -
لەدایكبــووە. مەهابــاد  هەرمەنیانــی 

ــی  ــە نهێن ــی چــواری ســەرەتایی ب ــە پۆل - ل
فێــری  كتێبــەوە  خوێندنــەوەی  لەڕێــی 

بــووە. نوســین  و  خوێنــدن  كوردیــی 
كۆمەڵــەی  ڕاگەیاندنــی  ســەرەتای  لــە   -
یەكســانی لــە بەهــاری ســاڵی 1979  كــە 
ــوون،   ــان گروپێكــی 4 كەســی ب ــەوان خۆی ئ
ــردووە. ــە یەكســانییەوە ك ــان ب پەیوەندییی
- لــە ڕاپەڕینــی باشــوری كوردســتان، لــە 
ڕانیــە هەتــا مەعەســكەر خالیــدی كەركــوك، 
وەك كوردێكــی ڕۆژهــەاڵت بەشــدار بــووە.  
ــی  ــاوكاری پارت ــە ه ــی 1991 ب ــە هاوین - ل
دیموكــرات لەگــەڵ یەكێكــی تــردا چوونەتــە 
واڵتــی  چۆتــە  مانــگ   15 دوای  ئەنكــەرە، 

ــەدا. كەن
- لــە كەنــەدا یەكێــك لــە دامەزرێنەرانــی 
پاشــان  ئەنفــال،  هەڵەبجــە،  كەمپینــی 
لــە  زۆرێــك  لــە  بــووە،  چــاك  ناوەنــدی 
شــارەكانی كەنــەدا یەكێك لە هەڵســوراوانی 

كوردســتانیەكان. چاالكییــە 
- ئەندامــی دەســتەی نوێنەرایەتــی كۆمەڵەی 

یەكســانی كوردستانە.    


