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 پێشەکی

 
---------------------------------------------- 

 

 "کۆمەڵێک هەڤپەیڤین"
 

 بەرهەمێکی دیکەی شەونخوونییەکانی سەربازی ون، ڕەحمان نەقشی
 

 
 

 قادر وریا
 

دیارە پێشەتریش دووراودوور نەاویم بیسەتبوو . ڕێگای بەرهەمی زەحمەتەکانیەوە دەناسم ساڵ دەچێ کاک ڕەحمان نەقشی لە ١١بۆ 
مەەن لە  . و مانەەدووبوونی خۆبەخشەەانەی ئە  مەەر ڤە دڵسەەۆزە نەبەەوو   سەەاڵەی دوایەەی، ئاشەەنای زەحەەمەت ١١بەاڵ  بە ڕادەی ئە  

و   و پشەوودرێژانەی لە بوارەکەانی دیەکەی خەزمەت بە حیزبەی دیمەوکرات  حەوسەلە و تێکۆشانی بە  هەوڵدا، ناچمە سەر  پێشەکییە
تەنیەا باسەی الیەنێەک یەا یەکێەک لە بوارەکەانی خزمەتەکەانی . دا و ئازادیخوازنە لە ڕ ژهەاڵتی کوردستان  بزووتنەوەی نەتەوەیی

. زادە دوا نمەەوونەی کارەکەەانی لە  بەەوارە دایەا عەبەەدوڵال حەسەەەندەکە  کە ئامەەادەکردنی ئە  کەەۆمەڵە هەڤاەینینەەانەی مامۆسەەت
و بەزووتنەوەی   و راپەۆرتی پێوەندیەدار بە حیزبەی دیمەوکرات  و بە ئارشەیوکردنی بەابەت  ئەویەش خۆتەرخەانکردنی بەۆ کەۆکردنەوە

 .کورد لە ڕ ژهەاڵتی کوردستانە
 

 و ئۆرگانەکانی حیزبی   و تێکۆشانی جۆراوجۆری دامەزراوە  چاالکیکاک ڕەحمان چەندین ساڵە بوڵتەنێکی مانگانەی ڕێکوپێک لە 
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دەتەوانم بڵەێم . و هەۆگران  و دەیخەاتە بەر سەەرنجی ماڵاەرەکەان  و بەرپرسەانی ئە  حیەزبە ئامەادە دەکەا  دیمەوکراتی کوردسەتان
و بەەابەتی   ە کۆمەڵێەەک وتەەارئامەەادە دەکەەا کە هەر ژمەەارەیەکی ب "یەکبەەوون"سەەااڵنێکی ز رە گۆڤەەارێکی ئەنترنێتەەی لە ژێەەر نەەاوی

 ی سەەرماوەز٢٦ی خاکەلێوە ڕ ژی شەهیدانی کوردستان،١١ی ڕێبەندان، ٢ دا، بۆ وێنە لە ز ربەی بۆنەکان. هەمەڕەنگ ڕازاوەتەوە
ی گەالوێەەژ ٢٣،  (ڕ ژی جیهەەانیی ژنەەان)ی مەەارس ١، (ڕ ژی جیهەەانیی زمەەانی دایەەک)ی فێەەوریە ٢١،(و ڕ ژی پێشەەمەرگە ڕ ژی ئەەااڵ )
. قاسەەمەوو و د. یەەادی تیر رکرانەەی د)ی خەرمانەەان ٢٦ی پووشەەاەڕ و ٢٢، (سەەاڵی ژی دامەزرانەەی حیزبەەی دیمەەوکراتی کوردسەەتان)

و بە دیەارییەکەوە کە ئامەادەکردنی نەامیەکەیەکی  و بەێخە  دانەنیشەتوە  و هتد، کاک رەحمەان بێکەار ( و هاوڕێیانیان  شەرەفکەندی
و کەەۆچی دوایەەی  لە کەەاتی شەەەهیدبوون . بەو بۆنەەانەیە، بەەوونی پەەی بەرەکەتەەی خەەۆی دەسەەەلمێنێتەوەپیاوپەەی بەەابەتی پێوەنیەەدار 

و بەزووتنەوەی ڕزگەاریخوازانەی کوردسەتان، هەمیسەان رەحمەان نەقشەی، بەێ ئەوەی کەس رایسەااردبێ، لە   تێکۆشەرێکی دیموکرات
و لە تەەوێی نەەامیەکەیەکی  ییە هەیە کۆیەەان کەەاتەوە و کەسەەایەت کەمینەەدا بەەووە تەەا چەەی بەەابەتی باشەەی پیوەندیەەدار بەو رووداوە 

 .و تامەزر یانی ئە  بابەتانە ئەنترنێتی دا، بیانخاتە بەرچاوی تینوان 
 
ڕواڵەتی مەسەلەکە ئەوەیە، کاک . زادەی گرتووەتە خۆوتووێژی بەڕێز عەبدوڵال حەسەن حەفتازیاتر لە " کۆمەڵێک هەڤاەینین"

و   و وەرگێەیان  واتە لێکەۆڵینەوەی نەکەردوە، کەاری نووسەین. و کردوونی بەو نەامیەکەیە وونەوە رەحمان تەنیا وتووێژەکانی کۆ کرد
بەاڵ  بەۆ ئەوەی بەایەخی ئە  کەارەی بەزانین هەر ئەوەنەدە بەسەە سەەرنج بەدەینە دوو . و هتدیشەی نەکەردوە  پەراوێز بەۆ نووسەین

و ڕ ژ لە کاتی خەۆی بەۆ د زیەنەوەی ئە  هەڤاەینینەانە و یەکە  ئەوە کە دەبێ ناوبراو چەند سەد سەعات یا چەندین شەو. خاڵ
دووهە  . و ئامادەکارییەکەانی دیکەیەەان تەرخەان کردبەێ؟ ئەمە یەەانی ئەو پەڕی مایەدانەان لە کەاتی خەەۆی  کەۆکردنەوە و پاراسەتن

بەەۆ . ا دەگەڕێەەنوەخەەۆگرتنەی خ خزمەتێکەەی گەورەی بەو کەسەەانە کەەردوە کە بە دوای ئە  وتەەووێژانەدخەەاڵ ئەوەیە کە بە  ئەرک 
خۆ  ز ر جار کە بۆ وتار یا کتێب یا وتووێژی کەسایەتییەک داماو  تا لە نووسینێکم دا سەوودی لەێ وەربگەر ، جەاری وابەووە بە 

جەا بەزانە کەسەێک . ز ر جاریش بە ئاکامی دڵخواز نەگەیشەتوو . دا خوالومەتەوەدا بەدوای... سەعات لە  ماڵاەڕ و ئەو پەیج و
زادەیە، یا بۆ کارێکی توێژینەوەیی پێوستی بەوە هەیە بگەڕێەتەوە سەەر یەک یەا بۆچوونەکانی مامۆستا حەسەنکە تامەزر ی بیرو

-چەند لە وتووێژەکانی ئەو کەسایەتییە، بە هۆی ئە  نامیەکەیەوە و وەدەستهێنانی هاوکاتی دەیان هەڤاەینینەی بەڕێەز حەسەەن

 !زادە، کاری چەند هاسان بووەتەوە؟
 

ئەگەر چەی بەۆ خەۆ  . زادە دەهێڵمەوە بۆ خوێنەرانی ئە  هەڤاەینینانەو بۆچوونەکانی مامۆستا حەسەن  ی ڕوانگەمن هەڵسەنگاندن
و   و کەەۆمەاڵیەتییش دا، سەەوود و بە گشەەتی ڕ شەەنبیری  دا بەڵکەەوو لە بوارەکەەانی زمەەانەوانی، ئەدەبەی  نەک هەر لە مەجەالی سیاسەەی

بە  پێەیە ڕەحمەان نەقشەی بە  کەارەی لە . زادە وەردەگەر دەکانی بەڕێەز حەسەەنو لێدوان و ئەزموونە دەوڵەمەنە چێژ لە نووسین 
 .پێشدا کارئاسانیی بۆ شەخسی خۆشم کردوە
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- و مانەدووبوونە خۆبەخشەانەی لە بەواری  کەۆکردنەوە، پەۆلێن  لەمێژساڵە کاک ڕەحمان نەقشیم بە بەۆنەی هەمەوو ئەو زەحەمەت
و بەەزووتنەوەی کەەورد لە ڕ ژهەاڵتەەی  ەتەکەەانی پیوەندیەەدار بە حیزبەەی دیمەەوکرات و بەئارشەەیوکردنی باب  کەەردن، بەنەەامیەکەکردن

هەر ئەمەی  لە نێەو . ئەو سەەربازە ونە، شەایانی دەستخۆشەی و ڕێزلێگەرتنە. ناو بردوە" سەربازی ون"دا دەیانکێشێ، بە  کوردستان
و بەۆی  سەاڵی رابەردوودا ئامەادەی کەردوون  ١١وی و نامیەکانەی کاک رەحمان لە ما  ئیمەیەەکانم دا ڕیسێیچێکم کرد بۆ ئەو ئیمەیل

یەەان هەڵگەەری نەەامیەکەی  ٥١١ئەەیمەیەم لە کەەاک ڕەحمەەانەوە بەەۆ هەەاتوون کە هەر نەبەەێ  ٥٣١تەماشەەا  کەەرد زیەەاتر لە . نەەاردوو 
اندووی دەی چۆن خۆ  بە قەرزداری نەزانم و مەمنوونی نەبم و دەستی م.  نادیارە  بوون ئامادەکراوی ئەو برا زەحمەتکێشە حەق

 ! نەکوشم؟
 

و پێر زبەایی پەێ   مانەدوو نەبەوونی لە کەاک ڕەحمەان دەکە " کۆمەڵێەک هەڤاەینەین"گەیشەتنی  و بە ئاکا  بە بۆنەی ئامادە بوون 
و بە خەیەاڵێکی ئاسەوودەترەوە لە   بگەڕێ کاک رەحمان بەو جۆرەی خۆی ئارەزوو دەکاو ژیان لێ هیوا  ئەوەیە خەمی نان . دەڵێم

 .و ڕ شنبیری بەردەوا  بێ  و چاالکانی مەیدانی سیاسەت کانی بە تێکۆشەران سەر خزمەتە
 

 کۆیە
 قەاڵی دیموکرات

 ٢١١٦ی ئۆکتۆبری ٢٢
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 مەسەلەی کوردئاستەنگەکانی سەر ڕێگای چارەسەری 
 

  زاده ن سه حه بدوڵاڵی عه
 

  یه   زاراوه جۆرێک ئه  س به رکه هه.  وتوه ر گوێ که   به"ی کورد له سه مه"ناوی   کی سیاسی به یه زاراوه  وه ی بیر  کرد ته ته وه له
  چی کاتێک س ڕوونن، که موو که دا بۆ هه ڕوانین   که یه  له  رچاو که به    دێته ناسراوانه  مکه و چه ک ئه کا و ز ر وه ده  پێناسه

: ڵێ ده  که  ک هێناوه یه پێناسه  ڕ  به باوه  مێژه بۆخۆ  له. و ساکار نین ش ساده  نده وه بینین ئه ین ده یان بۆ بکه وێ پێناسه مانه ده
و بۆ  ش کراوه  نووسی خۆی بێبه افی دیاریکردنی چارهم له   که  یه ناوی کورد هه ک به یه وه ته نه  که  وه له  یه ی کورد بریتی له سه مه"

ک  یه زاراوه  ری خۆمان بۆ نموونه وروبه ده  له  زانم چونکه دروست ده  به  بۆیه  یه و پێناسه ئه". کا بات ده خه  و مافه دستهێنانی ئه وه
مافی دیاریکردنی   النه و گه ئه  که  یه وه ی ئهش که هۆیه. و نابینم  نابیسم" ی تورک له سه مه"یان " ی فارس له سه مه"ناوی   به

کێک  ی یه له سه ناوی مه  شتێک به -تی بێنم  وێ ناوێکی تایبه نامه -ها  روه هه.  هێناوهست ده به(  وه ته ک نه وه)نووسی خۆیان  چاره
دا نین و بۆ یدان مه  اڵ  له ، به وت کراوه نووسیان لێ زه مافی دیاریکردنی چاره  خۆشمان نابیسم که ی دوور و نیزیک له النه و گه له
  .ن بات ناکه خه  و مافه ستهێنانی ئه ده وه
 

جۆری  و شێوازی جۆربه کرێ، یان بڵێین شێوه  جۆری بۆ ده ی جۆربه وه ی خۆی لێکدانه نۆره النیش به نووسی گه ریکردنی چارهمافی دیا
  وه یگرێته ده  وه یهئۆتۆنۆمی  کان بێ، له وه ته ی نه ویستی ئازادانه  دا و بهدێموکیاسیشی  که  له  که شێوازه ڵبژاردنی ر هه گه ئه.  یه هه

ی  نده وه ئه.  نووسه سری مافی دانانی چاره که و  که  شێوازی بێ  خۆیی که ربه نجا  سه ره و سه و کۆنفیدڕالیز    فیدڕالیز   گاته تا ده
موو  ای ههڕ ره سه  نا بگوترێ که په و  پێچ و بێ  ڕاشکاوی بێ به موو شتێک ده ێش هه، پ یه هه  وه ی کوردیشه وه ته نه  ندیی به پێوه
 مالو   ئه و مافی بێ  یه وانی دیکه کی جیاواز له یه هو ته کانی نه رجه واوی مه نی ته ڕێگا، کورد خاوهر کانی سه ره ماه و له   ندوکۆسپ که
  که -  وره پێکهاتنی کوردستانی گه. یی وه ته خۆی نه ربه تی سه وڵه نی ده خاوه  ی ببێته که خاکهتی  واوه ر ته سه تی له والی خۆیه ئه

،  سه که  داگیرکردنی خاکی هیچ  خۆی کوردی نه ربه تی سه وڵه زرانی ده و دامه -ڵسن  شی قه که ناوه رمان به وروبه کانی ده شۆڤینیسته
درێکی  ی غه وه نیا سیینه ڵکوو ته تێک، به وڵه ریی هیچ ده روه و سه اڵت  سه ر ده ستدرێژی بۆسه ده  و نه واڵتێکه   شکردنی هیچ دابه  نه

 . کراوه  یه وه ته   نه له  یه ده ندین سه چه  که  یه مێژوویی
 
ر و  به نگه جغزێکی ته  وو لهدرێژایی مێژ  کان به کورده  و هۆزه تیره   که  ڵچوونانه و تێکهه نگاری  ره و به له  جگه  زانین که ش ده وه ئه
ی  وه ته نه  که  یه ده ند سه چه  وه ، ئه ر بوویانه وروبه کانی ده و هۆزه ڵ تیره گه سکتردا ده رته ێکی بهو قازانج پێناوی ئامانج   له
ستیاتیژیی جۆراوجۆردا بۆ ژێر دروشمی  و له ی که تکراوه له ت له  شێکی نیش تمانه به  له  رجاره شکراوی کورد هه شخوراو و دابه به
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ره  وه نجی بێ ڕه  تا ئێره  بینین که رێکی ز ر ده سه و که  ڵ داخ گه وحاڵه ده به. کا بات ده کانی خه یه تی وایه ته نه  ستهێنانی مافه ده وه
    که  میرنشینه  ر له کورد ههلی  باتی گه کانی خه وته سکه خی ده و بایه گرنگی   وێ له جۆر نامه هیچ  به. ر مه سه و داری ئاواتی بێ 

رێمی  تی هه و حکوومه اڵت  ڕ ژهه  تا کۆماری کوردستان له  بیگره  وه اڵنه رده و ئه و بابان  و سۆران   و بۆتان کانی جزیره  ن ه مه  ته
  رزه به  پێناوی ئاواته  بات له هران بۆ خ و ڕێنوێنی تێکۆشه  ی شانازی موویان مایه هه  مانه ئه.  وه مه   بکه باشوور، که  کوردستان له

تری  کورت   کی یه ماوه یان له  ز ر  النی جیهان که ی گه باتی ڕزگاریخوازانه وتی خه ڕه  ر بیوانینه گه اڵ  ئه به. دان که یه تی وایه ته نه
  ئاخر ئێمه.  ر بووه وه بێ  تائێره ی کورد وه ته ی نه ساڵه دان  نجی سه بڵێین ڕه  که  قمانه   هه وده ئاکا ، ئه  ته یشتوونه دا گه مانی زه
لێڵی و ناڕوونی   مان به که باته ڵکوو تائێستاش ئاسۆی دواڕ ژی خه یشتووین، به گه مان نه که یه ئینسانی  رزه به  ئاواته  ر به ک هه نه

 .رچاو به  دێته
 

 ؟ چین  یه و ناکامی کانی ئه هۆیه
 

و و  و ئه     ستۆی ئه ئه  ینه کانمان بخه یه و نوشوستی شی  ڕه و چاره  تی گبه موو نه وانی ههتاو تا ئێمه وا ڕاهاتووین خه  ز ر له
و  و ئازیزان  ر خۆمان  سه کی به اڵیه ربه کانی هه ی هۆیه وه بۆ د زینه  وایهپێم  وانه پێچه من به اڵ  ئه به .ین بۆخۆمان بکه  پاکانه

دا ش لێره. خۆمان بکشێین کانی دوورتر له و هۆکاره ره به  پەه به  و پەه  ین بکهست پێ وه ده نهخۆما  له  مان دێ، پێویسته که  وه ته نه
  هۆکاره  له  و دوایه  ین پشکنین بکه  ست به ده  وه کانه یەنێوخۆیی  ۆکارهه  دا لهپێش له  زانم که باش ده و وای به  بینم روای ده هه
  ی ئاواتدیهاتن ر ڕێگای وه کیی سه ره کۆسای سه و باڵویی هێزی کورد به رش  په  که  مانان نیه مه له س  که.   وه کان ورد بینه یەکی ره ده

  خستنی تواناکان به ک ریه سه و وه کگرتن  کی یه رزاره بێ سه رنه و هه  زانێ نهی کورد  وه ته واکانی نه و ڕه مێژینه زووه له و ئاره
  نئاما و به  قێ چه جێگای خۆی ده سه له رکه ، هه وه کرده نگاوی به هه  گاته چی کاتێک کار ده که. نێ وتن دانه رکه رجێکی گرنگی سه مه

بینێ، یان  وری خۆی ده ده  نێک هێز له ی الیه وکاته تی ئه تایبه به. ته خوار کانی خۆی نایه یهفیی رزه به  و زامان بستێک له
چۆن فیی سوار     پرسه ر مه هه!( ماڵێت نائومێد بێ  دوژمن له)کا، ئیدی  ده ست پێ هه  وانی دیکه ی ئه وه ره سه یاڵ خۆی له خه به
ک  نگمان یه ن ده داوا بکه  که  ومانایه ک به اڵ  نه ن به که نگی ده کده واز بۆ یه وانیش بانگه ڵێ ئه به! چێ رده خۆی ده و چۆن له  بێ ده
وان  نگی ئه ده  وی له ییه کان په نه موو الیه هه  که  ومانایه نگین، به ده ک خوازیاری یهوان  ئه.  وه ش بد زینه و زمانێکی هاوبه ین  خه
 !نابینن  وه و بیروڕاگۆڕینه دانیشتن  ک یه وری ده  ی له "رئێشه سه"  ک به یه و ئیدی پێویستی  ن بکه
 
ناتوانن   سکردانه ده  و سنووره ر بوونی ئه به دا لهکوردستانکانی  جۆراوجۆره  شه به  ی کورد له وه کانی نێو بزووتنه نه الیه  که  وه ئه

   و له رکامه  دی هه اڵ  ئه به. وان خاتری چاوی ئه(  هیچ جۆر وا نیه به  که)  وه باتی بد زنه و هاوخه ک بۆ هاوکاری  ڕێگایه
 و   خش بزانین خ نه  وه کان ورد بینه شه کی به یه ک یه  ن؟ با له ناکهڵ ت وێکیش هه نانه و ته ناگونجێن   وه دا بۆ پێکهی خۆیان که شه به

 :رچاو به  نیگارێکمان دێته
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   له   .رشانه سه شمان له که یەتی رپرسایه به  شێک له و بێگومان به وێین    له که و حیزبه  خۆ    که  که دهست پێ ده  وه اڵته ڕۆژهه له 
ک خوێنیان  ریایه کانیشی ده  یەسیاسی  و هێزه   یە تی وایه ته ی نه وره شانازیی گه نی ز ر هق خاو هه ند به رچه هه  ی کوردستان که شه به

اڵتیان  خاکی ڕ ژهه بستێک له  ی کورد تاقه وه ووتنهرانی بز رجی ئێستادا ڕێبه لومه هه له  وه داخه ی بووکی ئازادی، بهشاباش  کرد ته
پاساوی  بوونێکی بێز ر  بێجگه له بینین  چی ده که. ن ری واڵتانی بێگانه نابه ور یان پهنانشینی باشو موویان په و هه بن پێدا نیه له

رکا   نێوخۆی هه ڵکوو له ، به نێودا نیه هیوایان له و جێی   کی دروست  یەندی ر پێوه هه ک شن نه هه  که  وانه کان، ئه یه سیاسی  ڕێکخراوه
 .هاتبێ ترازان نه و لێک بوون  ت دوچاری له  بینی که نێک ده متر الیه و که  یهکییزی یهو  بایی  بینی ته ی نای وه دا ئه وانیش له
 

رئێستا  هه بینین  شه، ده و به کانی ئه یه وته سیاسی سکه و ده  موو قوربانی هه  ڵ شانازیم به گه ده .باکووری کوردستان  بچینه
ی  وه خوێندنه و نه وه  جوواڵنه نه الیه ک یه     کرێ، دی ده دا بهی نیشتمان شه و به ی ئهبات ئاسۆی خه  کی خێر له روویه وه ده یەخۆشی به  که

  یه فکری  وته کارکردنی ڕه وه و پێکه  ژیان وه دواڕ ژی پێکه  رانی له و نیگه که  وته وتنی ڕه که رنه ترسیی سه کان مه جیابیره  نه الیه
 . ی داگرتوه   جیهانه کی ئه موو جێیه هه  رد لهروونی دڵسۆزانی کو و ده  کان دڵ جیاوازه

 
  ند ز ریش جێی متمانه رچه هه -تێک  رفه دا دهڕ یی ره و سه و ناچاریی دیکتاتۆری  ئاکامی الوازی   له  وه یەخۆشی به  که ڕ ژئاوا  له
  کێک له دا یه کاتێک و له  دا کێشاوه ر واڵت سه تی تاک حیزبی باڵی به حکوومه  سااوه چه ، هێشتا هیچ نه هاتوه بۆ کورد پێک -بێ نه
ناڵێ،  گوڵ کاڵتری پێ  س له و که وه  ته داوهیانی پاڵی لێ رخه ئه  قامیشەوو به  د له سه ئه کانی سوپای ترین پادگانه وره گه

 .ن و بکهڕین هاتوچو دانی باجی تێاه و به  پسووله بێ به  ئۆپۆزیسیۆنی جیابیری کورد ده  ر به رانی سه تێکۆشه
 

 مو ر که رباری هه سه. تی کورد وڵه و دیتنی ده زر ی ئازادی  موو کوردێکی تامه هیوای ههو جێگای ئازادیی کورد قیبەه باشوور،  دێینه
  وه کوردستانهرێمی  تی هه کانی حکوومه وتنه پێشکه و  وت سکه موو ده هه ۆ  شانازی بهحاڵی خ بهش به رچاو، به  بێته که ک  یە کوڕی

ڵبژاردنی  ر هه سه انگ بهش م شه  بینەم زیاتر له ده  گرێ که نهجێ دام کی به یەرانی و نیگه  ۆ خ ت نه فه اڵ  ناتوانم خه  ، به که ده
زرانی  مه انهزانین هۆی د موومان ده هه  تی که تایبه به.  نیه  ی تازه زرانی کابینه دامه  رێک له به و هێشتا خه  ڕیوه دا تێاەپارلمان
و   ناکۆکی  جێی خۆی که ش به و داخه ئه.  و کورسیی ز رتر و گرنگتره  وت سکه ر ده سه ڕ له و شه  ی حیزبی ی نوێ مەمالنه کابینه
 خۆیان ق به و ناوێ، هه  ویستوه تی کوردیان نه رگیز خێری میەەه ی هه وانه ئه  که  و جێگایه ئه  گاته بایی نێوخۆیی ز رجار ده ناته

 ". مخۆرو نێوبژیوان غه  درێ ببنه دهقیان پێ ن، یان هه ده ده
 
 کانی کوردستان شه به  بارودۆخی نیشتمانی له
 

  بێته بۆمان ده  بین که وڕوو ده ره نگێک به ئاسته  ڵ ریزه گه کانی کوردستان، ده شه به  رکا  له نیشتمانیی هه  رجی لومه هه  ڕوانینه ده  که
و  قترین چین  ڕه لەه ستی که ده ند له  اڵتی ناوه سه ده  بینی که ده  داشی کوردستا هێندێ به  له.  که یهخۆ خۆبه  رده دهرباری  ردی سه ده
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گوناهی  تیی کورد به وایه ته و مافی نه تیی کورد  سایه که  باسکردن له  لێک که وتوێژگه ، چین وادایه رمانیه ی فه وه ته کانی نه توێژه
و  ن  ده   ده ڵه قه جیاوازیخوازی له  به  یه رو ناعاداڵنه رابه نابه   یەندی   پێوه وڵ بۆ گۆڕینی ئه ، چووکترین هه نێن هداد  بیره که

تورکی چیاییمان  جارێک به. وکوشتارێکی پێ پاساو بدرێ وز رو کوشت موو زوڵم هه  زانن که گوناهێک ده  یخوازییش به جیاواز
  وه مافی بیرکردنه  فارس که  شێك له مانای به ڵکوو به مانای هاونیشتمان، به ک به ن، نه سه یانی ڕه نیئێرا  ناسێنن، ڕ ژێک به ده
  به  ، جاری وایه یه ئارادا هه له  زی که گه و ڕه ئیتنی   کی  یەموو جیاوازی ڵ هه گه ت ده نانه و ته  وا نابینن ڕه  جیاوازییشمان پێ  له
و   تفه و چه بی  ره تیی عه نایه سه ڕه  پشتمان کرد ته  ڵس بن که قه لێشمان   نگه و ڕه نێن  بمان داده ره ی عه وه ته نه  شێک له به
 .  ال ناوه گالمان وه عه
 

 رێمی بارودۆخی هه
 

  ن که اڵتدارانه سه و ده ر ئه دا ههرێم هه  بکەین نیزیکترین دراوسێکانی کورد له   رێمییش رجی هه لومه ر هه سه  ر باس بێته گه خۆ ئه
وه  ته نه  کا  له هیچ   وێ که که رده ڕوونی بۆمان ده دا به وحاڵه له. کورد باس کرا ر به رامبه کانیان به و بیروبۆچوونه ڵوێست  هه

دیاریکردنی  مافی کان به شێوهەل ک یه شێوه ی کورد به وه ۆئهر نین ب تیده رێکی یارمه کانمان فاکته یرێم و هاوهه هاونیشتمان
 اڵتداران سه تی ده نیا تایبه کورد ته  ر به رامبه ی دراوسێکان به ڵوێسته   هه ئه  که  دایه وه تی له گبه نه. نووسی خۆی شاد بێ چاره
ر  کانی، هه کورد و مافه  ر به رامبه کانی ئۆپۆزیسیۆنیش به یهتی سایه دا حیز  و ڕێکخراو و کهکان ته ی حاڵه زوربه  و له  نیه
ک دوکتۆر  تا مر ڤێکی مر ڤد ستی وه رێن هه بگوزه  ده ند سه بێ چه ده. ن که اڵتداران ده سه ی ده و بۆچوونه  ت و سیاسه وی له ییه په

ڵ دان سا و سه یان  ده  دا بهکانی  یەئینسانی  ڕه و باوه ری  روه و دادپه ق  پێناوی هه  بێ له  ئاماده  وێ که کهڵ ئیسماعیل بێشکچی هه
 ربگرێ؟ کانی خۆی وه زه گه ستی هاوڕه ده  حوکمی زیندان له

 
 یی وه ته ری نێونه فاکته

 
ری  بێ پارێزه گۆیا ده  کان که کگرتووه یه  وه ته بینین ڕێکخراوی نه ده  که  ند ناخۆشه چه. یی وه ته ری نێونه ر باسی فاکته سه  بێینه

باسی   جارێکیش دا بۆ تاقهنی خۆی مه ته  ده سه که چاره  سێ  نیزیک به  ڤ بێ لهی جیهانیی مافی مر  ندی باڵوکراوه به ند به  به
و  ر به رامبه و به  کانی وه ستووری کۆبوونه نێو ده  خستۆته تیی نه شیمه مەیۆن حهیان کی ده یه وه ته نه نووسی ک چاره ی کورد، وه له سه مه
  مه کاتێک ئه.  کردوه رنه کردنی ده حکوو  کی بۆ مه یه و بییارنامه  نگ ده  هاتۆته ک نهجارێ  کورد کراوه  له  که  وکوشتاره موو کوشت هه

قازانجی   خت به روه هه  کان که یه جیهانی  کەیفی زلهێزه یی ته وه ته تی نێونه رعیه ڵێن شه دهپێی  بێ که  و ئۆرگانه ی ئه کارنامه
ک بزانن  جێگایه  له  که  وه نه نه ده کورد ده  له" ئاوڕ"  وکاته نیا ئه وان ته ی ئهئید.  ن، ڕوونه که خۆیانی بزانن دنیا ژێروژوور ده

یشتن پشت  کانیان گه ئامانجه ما و به  کورد نه کاریان به  رکه گینا هه ئه.  وه توانێ البارێکیان بۆ ڕاست بکاته ی کورد ده وه بزووتنه
تیی  کیه ی یه١٢٩٦ ی ساڵی که یهیی پیشووره  کارنامه. ن که دهش پشتیان تێ رانه یووبهو ز ر ئاب ن  که ی ده واکه ڕه  له سه کورد و مه ده
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باشووردا   ڵ شۆرشی کورد له گه ندی ده پێوه  مریکا له کانی ئه کگرتووه یه  ی واڵته١٢١٣هی  و   اڵتی کوردستان ڕ ژهه  وی له شووڕه
 .رگرتنن لێوه رس ق جێگای ده حه به
 

 ؟ چیه  چاره
 
نی  و کورد گوته  ماڵی خۆمان دانیشین  وستان له سته ر و ده ده  کراس بێنینه  ست له ئیدی ده  بوون که نه  وه ی گوتمان بۆ ئه وانه ئه
 بات بۆ ڕێگای خه  و باش بزانین که بین   که زای ڕێبازه شاره  یه وه بۆ ئه  مانه موو ئه ی هه وه بیرهێنانه وه". شی خوا ڕازی بین به  به"

ت  نانه و ته ڕ  وایه  ڵێ، باوه ژاری موکوریانی ده یی هه وه ته ک شاعیری نه روه گینا هه ئه.  چێندراوه دانه  و ڕیحانه گوڵ   ئازادی به
بێ  ڕاشکاوی ده ؟ به ی چیه اڵ  ڕێگاکه به ".خۆ بێ ربه بێ ڕ ژێ سه ر ده کۆ بێ   کورد هه لێم وه  ژاره په  د هێنده سه: " لێشم ڕوونه

   ئه  زراوه، مه یی بۆ کورد دانه وه ته خۆی نه ربه تی سه حکوومه  و وه گرتۆته کیان نه و کوردستان یهی کورد  وکاته تا ئه گوترێ ههب
ڵی  نێو کورد و کۆمه بوونی دێموکیاسی له نه  له. سێرێ پهڵ ی هه که وایه ڕه  باته و ئااڵی خه وه بداتهناتوانێ پاڵی لێ  له گه
  و بیمه ر بوون  به سته واوی ده ته کانیشمان به چڵه نیوه  وته سکه ده  رگیز ناتوانین دڵنیا بین که هه  و واڵتانی دراوسێدا  واری ردهکو

سمی  ڕه عێیاق به  ی لهواکان ڕه  بوونی کوردو مافهحاڵێکدا  له. ن ری کوردستان بکهماشای بارود خی ئێستای باشوو ر ته هه. کراون
  جێ جێبه ندی بۆیان بکرێ خۆ له کوردی چه تی وڵه کانی ده ریکه شه ، سااوه یی عێیاقدا چه ی بنچینهقانوون له و نراوهدانی پێدا
رگی نوێت  به"  که یه ماوه  وه و ئه  یه هه  وه کانی کورده یهو ئازادی  ماف  ندییان به پێوه  که  وه دزنه ده  یانهستوور ده  نده و به کردنی ئه

". ی خۆی زیاتر ڕاکێشێ ڕه به  پێ له"تیی کورد  رایه و ڕێبهر بێت گه ن، ئه که کورد ده  بیینیش له ی نان شه ڕه هه" ک بێ باره لێ مه
نگاندنێکی ورد و  ڵسه هه  دا به  ی بیسته ده می سه ی دووه کانی نیوه دواساڵه ی کورد له  وه نگانی بزووتنه ق پێشه هه ، به وایه که

 . وه نێو دروشمی ستیاتیژیی خۆیانه  ته هێناوه  بۆ واڵتانی کوردنشینیان دێموکیاسی  وه ژیرانه
 

  نه الیه ک یاندنی یه ڕاگه
 

توانێ  کرێ ده ده  باسی لێوه  ئاماژه جاروبار به   باشووری کوردستان که  خۆیی له ربه یاندنی سیستمی کۆنفیدراڵی یان سه ڕاگه
ک  روه سیستمی کۆنفیدڕاڵییش هه  زانین که ؟ ده وه وێته دا بحهری سێبه  و له  وه سێته ری بحه هب و کورد له  ڵ واقیع بگونجێ گه ده  نده چه

  داستووری فیدڕا ی ده چوارچێوه  له نیه تی فیدڕاڵ ئاماده  وڵه و کاتێک ده  یه هه  نه وتنی دووالیه که ڕێک  پێویستیی به  که یهفیدڕاڵی
. کێشێ ر پێمان وابێ مل بۆ سیستمی کۆنفیدڕاڵی ڕاده گه بێ ئه یی ده ، ساویەکه وه یهجیددی دانوستانێکی  وێته ڵ کورد بکه گه ده
دا رجێک لومه هه  اڵ  داخوا له به. سندی بکا تی ئێستای عێیاق په وڵه ده  رت نیه میان شه ئه  خۆیی که ربه یاندنی سه ڕاگه  وه مێنێته ده
؟ داخوا چوار  یه ی هه وه و مانه  شانسی پارێزران  نده چه  یهخۆیی ربه و سه ، ئه نراوه ن تهدوژم  وری به باشووری کوردستان چوارده  که
ن؟  ز  بکه هه  وپاڵی خۆیان بنه  تێکی کوردی له وڵه توانن بوونی ده ده  نده و سووریا چه  و تورکیا و عێیاق  تی ئێران وڵه ده
  شنه و چه تێکی له حکوومه  ک پشتیوانی له یه ڕاده کان تا خ  خۆره جیهان  و زلهێزه یی  وه ته تی نێونه رعیه ش گرنگتر ئایا شه مانه له
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  ی نیوه وه جیابوونه  ر به رامبه کان به ڵوێستی زلهێزه وه هه داخه پارێزن؟ به ی زان ده الماری ناحه په و له نێن ن، دانی پێداده که هد
خشمان بۆ  کی هیوابه یه ستابوو، ئاماژه پشت ڕاوه شی له که هی ینجیها  ره مسه هدوو ج  کێک له یه  ئوکیاین که  له  ی کریمه دوڕگه

دان  کورد سه  ناپێکێ که  یه وره گه  و ئامانجه شێکی کوردستان ئه نیا به تێک بۆ ته زرانی حکوومه دامه  ڕێ که ش گه وه له. نانێرێ
  . وداڵه دا عهدوای به  ساڵه 

 
.   فتارکردنه ڕه  کیمانه و حه  باتگێیانه موو شتێک پشوودرێژیی خه هه  رله به  و گیروگرفته کجاری بۆ ئه یهی  دا ڕێگاچاره و حاڵه له
میش  ند که رچه هه -کانیش  یهسیاسی  ت هێندێک له نانه و ته ڵکی ئێمه  خه  شێک له به    که که ست ده من ز رجار هه ئه  وه داخه به

  وایه که. نادا  ست ده ئاسانی  اڵ  وا به  به  مووان خۆشه، بۆ هه  و خێران، شتێک که ت  قیمه  رزان ههوتنی  رکه ڕوانی سه چاوه   -بن 
بێ  ، ده وه له جگه ". ین و که نێو ڕووبار نه بێ بوار وه به"و  ین  فتار بکه ڕه  وه نگاندنه ڵسه و هه  وردبینی  بێ پشوومان درێژ بێ، به ده
ڵی  و کۆمه نێو خۆمان   دێموکیاسی له  ڕ به و باوه   قینه بۆ جێگیربوونی دێموکیاسیی ڕاسته  ین بده  وه پسانه کی بێ الیه قه وڵ و ته هه

موو  هه  سااندنی سیستمی فیدڕالی له ئیدی چه  داتی جێگیربوونی دێموکیاسی حاڵه  له  چونکه. داالنی دراوسێ نێو گه و له  خۆمان
. وێ ڕێ که ر وه سه و ئیدی پێویست ناکا الفاوی خوێنی له  چێ دا ده مووان رووی هه گه ئاسانتر به  ی ژ دهی کوردیان لێ و واڵتانه ئه
  وه ر جیابوونه سه شخوراو پێ له النی تائێستا به گه  مانای واقیعی جێگیر بێ نه ر دێموکیاسی به  گه ئه  وایهحاڵی خۆ  پێم بهش به
سیناریۆی   دووری نازانم که  من به ئه. نێن سات داده کاره به  وه وانیش جیابوونه ئه  و نه  ن گر یان داده هاونیشتمانانی دیکه  له

و دواتر   بێ دا فیدڕالیز  جێگیر ر چوار واڵتی کوردنشین هه  دا لهپێش له  بێ که   وه ی کورد ئه له سه کجاریی مه ری یه سه چاره
موو  دا ئیدی هه یه و کۆنفیدڕاڵی و له  کانی  که کۆڵه  کێک له کوردستان ببێته یه  بێ که ی ئێمه دروست  ناوچه  ک له یهکۆنفیدڕاڵی

ی کورد زووتر  وه ته ی نه وه خسا بۆئه تی گونجاو ڕه رفه و ده ر خوا کردی  گه خۆ ئه. بژین  وه پێکه  وه ره رامبه مافی به کان به  وه ته نه
 ".وێ؟ دوو چاوی ساغ کوێر چیی ده: " گوتوویانه  مێژه له. اشترب کانی بگا، خ  مێژینه وا و له ڕه  ئاواته  به
 

 ٢١١٩ی مارچی ٢٢باشووری کوردستان، 
 

 (٢١١٩، مای ٩گۆڤاری کوردستان دیاەۆماتیک، ژماره )
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 :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن
 لە هەڵوێستە سیاسییەکانم پەشیمان نیم

 
 منداڵى و سەرەتاکانى قوتابخانە

 
 منداڵى و قوتابخانەوە دەست پێدەکەین، لەکوێ لە دایک بووی و ساڵى چەند؟لە : پرسیار

 
بەەوو ، بەاڵ  لە بەر ئەوەى دایەەک و  دایک لە نەەاوچەى سەردەشەەتى کوردسەەتانى ر ژهەاڵت لەەه" سیسەەێر"لە گونەەدێک بە نەەاوى  :وەاڵم

وەک بۆخەەۆ  لەەێکم . نووسەەراوه دایکبوونم نه لەەهو سەەاڵی  بەەابم نەخوێنەەدەوار بەەوون و لە شەەوێنێکى دوور کەوتەەوودا ژیەەاون ر ژو مانەەگ
واشم پێ باش بووە کە خەۆ  منەداڵ نەکەمەوە وا  دانەاوە   چونکه. بوو  دا لە دایک8393یان  8391داوەتەوە لە نێوان ساڵەکانى 

 .بوو  لە دایک 8391کە  ساڵى 
 

 چەندەمین منداڵى خێزانەکەتانى؟: پرسیار

 
من دوا منەداڵى بنەمەاڵە بەوو ،  مردوون ئەه منەداڵی نەه به  ان کە ، بەاڵ  لەوانەی  مەاون، واتەهنازانم منداڵیان ز ر بووە ی :وەاڵم

 .چوار براو خۆشکێکم هەبوون، هەر پێنجیان لە من گەورەتر بوون
 

 بارى خێزانیى ئەو کاتەتان چۆن بوو؟: پرسیار

 
ری جەەۆاڵیی کەەردوە، بەاڵ  هەر لەو کەەاتەدا بەەۆ و ژیەەانێکى مەەا  ناوەنەەدیمان هەبەەوو، بەەابم کەەا ئەەێمە خەڵکەەى الدێ بەەووین :وەاڵم

، بەاڵ   ژیەانێکى باشەیان، نەبەووه  دیەاره. و مانگاشیان هەبەووە سەرێک مەڕو بزن 03 - 93گوزەرانى ماڵێ حەیوانیشان راگرتوە و 
 .واش نەبووە کە موحتاجى خەڵک بن

 
 سەردەمى منداڵیت چۆن لەگەڵ هاوڕێکانتدا بردۆتە سەر؟: پرسیار

 
بەتەایبەتى ئەێمە لە شەوێنێک بەووین . بوو  بتوانی لەگەڵ ئێستا بەراوردى بکەی سەردەمى منداڵیی ئێمە لە الدێ شتێک نه :وەاڵم

بەۆ نمەوونە قوتابخەانەى ڕەسەمیى لەێ نەبەوو هەر قوتابخەانەى . ی سنوورى بوو ئەویش الدێ کە ز ر دوورکەوتوو بوو دوایین ناوچه
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مان لە  کەه و بۆ گوندەکەى ئەێمە، دەنەا گونەدەکانى دەوروبەر ئەوەشەیان لەێ نەبەوو، گوندهئەویش چانسێک بو  ئایینیى لێ هەبوو که
رەفیقەەایەتییش لەگەڵ مندااڵنەەدا دیسەەانەوە هەر لە چەەوار . کەەۆنەوە مەال و فەقێەەى لەەێ بەەوون کە ئەو چانسەەەمان هەبەەوو بخەەوێنین

. تایی بەوون ره اڵ  ز ر سەه بەه. مەان پەێ دەگوزەرانەدنخت هەنەدێک یەاریى منەدااڵنە هەبەوون کە وه. کى ئەوها بەرتەسکدا بوو چێوەیه
سەااڵن 89شەارى مەن سەردەشەت بەوو، ئە مەن : من هەر ئەوەت بۆ باس بکە  بۆ نموونە ئه. هاتوچۆ بۆ شوێنى دیکە یەکجار کە  بوو

 0  اتژمێر بگەرهکە 9-2سەک بەوو لە بەر ئەوەى ڕێگەاکە  رته هەاتوچۆ ئەوەنەدە به. جار چاو  بە سەردەشت کەوت بوو  کە بۆ یەکە 
بۆیە چاوکراوەیی بەو شەێوەیە کە ئێسەتا بەۆ منەدااڵن هەیە کە ئێسەتا . هایش نەبوو هاتوچۆیەکی وه. کاتژمێر دوور بوو بۆ شارەکە

لەگەڵ هەمەوو جیهەان پەیوەنەدیی   منداڵ لە ژوورى خۆی دادەنیشەێ لە ڕێگەاى تەلەفزیەۆن و ئەنتەرنێەت و تەلەفەۆن و ئەوشەتانەوه
وەکەوو . نەبوو، بەاڵ  بەو حاڵە بە بەراورد لەگەڵ خەڵکى دیکە و دێیەکانی دیکە خەڵکى ئێمە لە پێشەەوە بەوون ئارادا هەیە، له

بڵێین بە پێ هەل مەرجى ئەو کاتە شوێنێک بوو بۆ خوێندەوارى و فەرهەنگ و تەنانەت بۆ فێکرى سیاسەى لە چەاو دەوروبەرەکەى 
 .خۆى لە پێشەوە بوو

 
لە خوێنودنگاکان جەنوابە  رۆیشوتوویتە خوێنودگاکانى . فەرمووو  کە خوێنودنگەى حکووومى نەبوووەمامۆستا جەنابت : پرسیار
 تى و یەکەم مامۆستا کە شتى فێرى تۆ کرد ناوى چى بوو؟ تى ئەگەر بیر  بێت ساڵى چەند چوویتەتە بەر خوێندنى مەالیه مەالیه

 
چەەووبمە بەر خوێنەەدن، چەەونکە ئەو کەەاتە ئەو  8301 یەەان 8301رەنەەگە بە لێکەەدانەوەى خەەۆ  بڵەەێم پێەەدەچێ لە سەەاڵى  :وەاڵم

و پێبگەرێ تەا بتەوانێ بچەێ بخەوێنێ،  ببەێ  وره ساڵى منداڵ بیواتە قوتابخەانە، دەبەوو منەداڵ توزێەک گەه6سیستەمە نەبوو کە بە 
خوێنەەد  نلە جێەەیەک دەمەەا  شەەدا باسەەم کەەردوە وا نەبەەوو ئەەێمە کەەه بەاڵ  مامۆسەەتاکانم قەت لە بیەەر  ناچێەەت و لە جێگەیەکەەى دیکه

ئەمەی  یەکێەک لێەرەیە و سەبەى ئەو دەڕوا و کەسەێکى دیەکە . کی بەردەواممان هەبێ، فەقێ بەپێى عەادەت دێەن و دەڕ ن مامۆستایه
  رس بەه ک لە الدێ ده سیسەتەمى خوێنەدنى مەالو فەقێیەان ئەوە بەوو مەالیەه. ئێمەیش دەبوو لە الى ئەمەانە بخەوێنین. دێتە جێگاى

ئەو موسەتەعیدانەش چەنەد کەسەێکى دیەکە لە الیەان دەخەوێنن کە پێیەان دەڵەێن ". موسەتەعید"ن دەڵێن ڵێ کە پێیا چەند فەقێ ده
دەخوێنەد الى قوتەابیی قوتابییەکەەانى  رسەەیان بە مەن دەگەوت، یەانى ئەەێمە لەالى مەال نەمەان ز رجەار ئەو سەووختانە ده". سەووختە"

هەەاتن و  خوێنەەد، کە ئەمەەانە، کەەاتی بەەوون ده نى مەال دەمەەانخوێنەەد ،یەەان لە باشەەترین حاڵەتەەدا لەالى قوتابییەکەەا ئەوان دەمەەان
بەەوون کە بەشەەى هەرە ز ریەەان لەو گونەەدەى ئەەێمەدا ئاغاکەەان بەەوون،   دەڕ یشەەتن، یەەان لە ئاوەدانیەەدا هەنەەدێک کەسەەى خوێندەوارهەەه

نەبەوو، رەعەیەت بەوو عیەتى بوو ، ئاغاکەان خوێنەدەوارییان هەبەوو تەنیەا یەک کەسەى تێەدا بەوو کە ئاغەا  مان ئاغا و ڕه گوندەکه
 .ئیدی وا نەبوو کە بەردەوا  لەالى کەسێکم خوێند بێ. رسمان دەخوێند چی خوێندەوار بوو، لە الى ئەویش ده که
 

 ئەگەر بیر  بێت زیاتر حەز  لە چ وانەیەک دەکرد؟: پرسیار

 
 سێک دەپرسن،  که  باوەڕ دەکەی دەستنیشانکردنى ئەوەیشیان هەر ئاسان نییە، لە شوێنێکی دیکەدا گوتومە ز ر جار کە له :وەاڵم
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و بەاوەری  لەن کە دەپرسەن چەۆن لە بیەر ، مەسه ئاشنا بووی چیر کێک ساز دەکا کە ئەمر  سازی کردوه  ره و هونه ڵ ئه گه چۆن بوو له
ر  ، یەک چیر کت بەۆ سەاز دەکەا کە ئینشەای ئەمەر یە، لە هونەرمەنەدێک دەپرسەن چەۆن لەگەڵ هونەهنیشتماناەروەری ئاگادار بووی

لەسەەر یەک دەتەوانم بڵەێم . و کەاتە وا نەبەووە ئاشنا بووی، چیر کێکت بۆ ساز دەکا کە ئەمر  دەینوسێ، ئەمەی  ئینشەای دەکەا، ئە
بی سەەروکار  هەبەووە، هەرچەنەدە  ده خشەانی ئەه ەڵ شەیعرو پهو  کەرایەوە هەر لە ئەوەڵەوە لەگەڵ ئەدەبیەات، لەگ پاش ئەوەی چا

رسەانە بخەۆێنین، چەونکە سیسەتمەکە عەەومی عەرەبەی بەوو یەان  سیستمی خۆێندنەکە ئەوە بوو کە ز ر ئیزنی بە ئێمە نەدەدا ئەو ده
دا تەا  گرنگیم بە شەیعر پتەر ده و بەشەدا و بەشەیدا کە ئێمە فارسیمان دەخۆێند لە بەاڵ  لە. عەومی ئایینی، دەبوو ئەوانە بخوێنین

 .بەشەکانی دیکە
 

 و سەردەمە  کە پێکەوە خۆێندووتانە کەست بیر ماوە یان کەسیان ماوە لە ژیاندا؟ هاوڕێکانی ئە: پرسیار

 
( 28)خۆێنەد لە سەەردەمی منەداڵیی منەدا ئەێمە  ئەوەی لەگەڵم خوێندوون هەموویانم لە بیرمەاون، ئەێمە کە لە دێ دەمەان :وەاڵم
ن لە مەن گەورەتەر بەوون، لە خۆێندنیشەدا لە پەێش  مەه خوێنەد، لە مەانە هەنەدێکیان بە ته ڵ بووین کە بە سەر یەکەوە دەمانمندا

و دەورەیەدا خۆێنەدنیان تەواو نەکەرد،  منەوە بوون، هەندێکیشیان لە مەن بچەوکتر بەوون بەشەی ز ری ئەوانە ، بەشەی ز رتریەان لە
کە خوێنەدیان، بەشەێکی ز ریەان   و لە خۆێندنەوە روویان لە کەارو کاسەای کەرد، ئەوانەه نابە هۆکاری خۆیان وازیان لە خوێندن هێ

ئەگەر پەیوەنەەەدیی راستەوخۆیشەەەم لە گەڵیەەەان نەمەەەابێ، النەەەی کە  . بەەەوون بە مەال، دوو سەەەێیەکیان مەەەردوون هەنەەەدێکیان مەەەاون 
 .پەیوەندیی سۆزداریم لە گەڵیان ماوە

 
و  و تووۆ کەی دێیووتە نووا و الی مەال توواکوو کەی درێووەە ئەکێشووێت  فەقێیەتووی و لە حوووجرەئەم خوێنوودنەی جەنابووت لە : پرسوویار

 قۆناغەکانی ترەوە؟

 
یەکان لە ساڵەکانی دواتردا دەستم پێکرد، دەکرێ بڵەێم ئەوانە  بەۆ سەاڵی  لەڕاستیدا ئەوەی  پێى دەڵێن زانستیە ئایینی :وەاڵم
و  ڕا ئیەەدی ئە8368لە سەەاڵی . رسەەانە  خوێنەەد و ده سەەاڵدا ئە 1لە مەەاوەی دەسەەتم پێکەەرد، و  8399تەواو کەەرد، واتەەا سەەاڵی  8368

تی دەخەۆێنێ چارەنووسەەکەی هەر ئەوە  رسەی مەالیەه ی ده وه ئەه  دیەاره. دەورانەی خۆێندنم تەواو کرد، دەورانێکی دیکە دست پێەدەکا
سەا کە لە دایەرەیەک دابمەزرێەم، چەونکە دەبێ کە مەالیەتی بکا، تەنانەت دەرفەتەی کاسەبییش نەبەوو، دواتەر دەرفەتەی ئەوە رەخ

شەهادەکەیان دەگۆڕی بە شەهادەیەکی رەسمی و  بۆ وەرگیران لە دایرەدا بە کەڵک دەهات، بە دیاەۆ  حیسا  دەبەوو تەنەانەت بەۆ 
  .هەندێک ئیدارات بە لیسانس یان بەکالۆریۆسیش حیسا  دەبوو

 
و کارە هەسوتت ئەکورد لە ئاسوتی  نی فەقێیەتی ئەڕۆانیت، واتە بۆ ئەجەنابت لە حوجرەوە دەستت پێکرد، چۆن لە خوێند: پرسیار
 و قۆناغەدایە؟ و الیەنی رۆشنبیری ئە  فێربوون
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و نەاوچەیەش کە ئەێمە تێیەدا دەژیەاین دەبەێ بڵەیم ز ر دڵخەواز  و ئە و قۆناغ و هەلومەرجە کە ئەێمەی تێەدا دەژیەاین  بۆ ئە :وەاڵم
تی هەەاتە  وڵەەه کە  جەەار قوتابخەەانەی ده تەەا بەەۆ یەەه  کە  گەەوزەرا اڵیش لە مەالیەتییەەهبەەوو، چەەونکە خوێنەەدنم تەواو کەەرد، چەنەەد سەە

بەۆ نمەوونە ئەمە سەوپای . کەمان، ئەویش چەی بەوو؟ ئەو الوانەی بە سەەرباز دەگیەران هەنەدێک سەوپایان لەێ پێەک هێنەابوون دێیه
ساڵی سەربازی پێ بکەن، دوو ساڵ بە ئیجبەار  2سوپای دانیش ئەوە بوو لە جیاتی ئەوەی . یە، ئەمە سوپای دانیشە تەندروستی

مجار دوای ئەوەی کە خۆێنەدنی مەالیەتەیم تەواو کەرد، گونەدەکەمان سەوپای  کرد بە مامۆسەتا، بەۆ یەکەه یان نارد بۆ الدێ دەیان ده
. امۆسەتای بەۆ هەاتو م وە ز ر دواتریش بوو کە بە رەسمی قوتابخانەی لەی کرایەه. وە یان کەمتر مایه  و دووساڵ دانیشی بۆ هات، ئە

بە تایبەت ئەوەشی تیەدا بەوو کە . بووین وە، خۆێندەوار ده و وەختە ئەوە دڵخۆاز بوو، چاومان دەکرایه رجی ئە لومه کەوا بێ، بۆ هه
، خۆێندنەکە خۆێندنێکی دینی بەوو، کەمێکەیش لە و هە  باری مەزهەبی ی هەبوو و فەقی لە بەر ئەوەی هە  باری خۆێندەواری مەال

 من بۆخۆ  لە دوو سێ ساڵی ئەاخری خوێندنەدا تەا رادەیەکەی ز ر دوچەاری یەاغی ئه. و پیر ز بوون و بەرێز ڵکی خۆشەویست الی خە

جارێکی دیکەش گێراومەتەوە، مامۆستایەکە  هەبوو ز ر مر ڤێکەی بەرێەز بەوو، . بێزار بوو   خوێندنه  مه و سیسته بوون هاتبوو ، له
تۆ بەۆ  ئەه: گرتم گوتی ەویستم، وەکوو رەفیق مامەڵەی لە گەڵ دەکرد ، جارێک رەخنەی لێر حی شاد بێ نەماوە، ز ریشی خۆش د

و کەەاتە دەکە ، ئێسەەتا وا نیەەیم، زیەەرەک بەەوو   ئەمەەن بەراسەەتی کە  سەەەعیم دەکەەرد، بە قسەەەی خەەۆ  نەبەەێ باسەەی ئە -نەەاخوێنی، 
، -و سەیر  نەدەکەرد نەدەگرت  وه کتێبەکە  بە دسته  و وەکوو خەڵکی دیکه دەرسەکە  دەخۆێند زوو فێری دەبوو ، زوو لە بەر  دەکرد

ر چاک بخوێنی دەبەی بە مەالی چەاک،  گه تۆ ئه رمووی نا، دەبێ چاک بخوێنی، ئه گوتم بخوێنە، گوتم ئەوە نییە دەخوێنم، فه پێی  
ژیەانێکی ز ر خراپەی هەبەوو  تۆ مەالی چەاکی، ئەوە ژیەانە هەتە؟  بەراسەتی خۆ ئەه. تۆ  بم به ر بوو  بە مەالی چاک ده گه گوتم ئه

بەاڵ  بە هەر . موشەججیع نەبوو بەۆ ئەوەی مەر ڤ بخەوێنێ   که زعه لە بەر ئەوە پیاو پێی خۆش نەبوو، یان بە قەولی عەرەبی وه
و خۆێنەدنە شەانازییەک بەوو، شەتێک نەبەوو مەر ڤ  یان ئە  یه و خۆێندەواری مان ئە حاڵ دێمەوە سەری، نیسبەت بە دەوروبەرو بە زه

  .ور بە نەقس بکاشع
 

 ئاشنابوون بە کتێب و خوێندنەوە
 

، ئەم مێوەووە بوۆ کەی  دێینە سەر باسوی قۆنواغی ئەوەی کە جەنابوت ئاشونا دەبیوت بە کتێوب، کتێبوی دەرەوەی حووجرە: پرسیار
 دەگەڕێتەوە؟

 
ئەمەیان چیر کێکی ز ر تاڵی هەیە، چەند جاری دیکە رەنگە باسى ئەمە  کردبەێ، بەاڵ  بە هەرحەاڵ هەلەومەرجی ژیەانى  :وەاڵم
یەش کە هەمبوو شتێکی ز ر تاڵ بوو، ریەزە کتێبێەک  و هەلومەرجە بنەماڵەیی و کۆمەاڵیەتی و ئەو شۆێنەی کە لێی دەژیا  ئە ئێمە

خەوێنم، ز رجەارکتێبی دەرسەی خۆشەم نەبەوو،  و کتێبانە کە دەمویست بیەان ڵێم لەنێوان ئەخوینم، دەتوانم ب هەبوون کە دەبوو بیان
و  یبوو، کتێەبەکەی خەۆی وێ دەدا   یەکێکم وەردەگرت بە ئەمانەت بیخوێنم یان وا بەوو هەر لە رەفێقەکەانی خەۆ  یەکێکیەان هەه  له
بەۆ یەکە  جەار ئەمەن ر مەانێکم  8390، لە بیەرمە سەاڵی کجار کە  بەوو خوێند، ئیمکانی دست راگەیشتن بە کتێبی خاریجی یه دە 
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 رەنگە ئەگەر ئێستا جارێکی دیکە دەستم پێی ڕابگەاو بەی. دەست کەوت بە زمانی فارسی کە کتێبی خاریجی دەرسی بوو خوێندمەوە

بەەوو، ( هەەا کرده لتحصەەی)نەەاوی .  و مەزن بەەوو و گەورە و کەەاتە پەەێم شەەتێکی سەەەیر بێ بەاڵ  ئە نەەه  وره خەەوێنمەوە، پەەێم شەەتێکی گەەه
 . سێکی ئێرانی بوو بە ناوی موشفیقی هەمەدانی ی که که نوسەره

 
دەسەەتمان   شەەمان دەسەەت نەدەکەوت، تەنەەانەت دیەەوانی شەەیعریش هەر بەەۆ ئەەێمە بە زەحەەمەت دەسەەت دەکەوت، ئەوەش کەەه ئەگینەەا ئەوه

سەر شەیعر و دیەوانی کەوردی ئەوە ئیەدی هەر بە  خۆئەگەر بێینە. کمان لێ هەڵگرتبا و کۆپییه  دەکەوت دەبووایە بمان نووسیبایەوه
کتێبەی کەوردی بە   دەهەاتنە باشەووری کوردسەتان لێەره  وه جاری وا هەبوو، فەقەێ لە ر ژهەاڵتەی کوردسەتانه. دەگمەن دەست دەکەوت

ی جەاف بەوو کە بۆ نموونە لە بیەرمە یەکەمەین دیەوانی چەاپکراو کە بینەیم دیەوانی تەاهیر بەگە  وه تایبەت کتێبی شیعریان دەهێنایه
ئەگینەا ئەوانە ز ر کە  بەوون، ر ژنەامە .   گەرمیان، یەکێک لەو دیوانانەی لە گەڵ خۆی هێنا بۆوه  یەکێک لە فەقێیەکان هاتبووه

یان پیەاوێکی  بیر  دێ ئاغاکانی گوندی ئیمە خوێندەوار بوون بە تایبەتی بەرا گەورەکەه. و کتێبت الی کەس نەدەبینی و نەدەهات
تەوانی  ئاوەهەا بەوو کە جاروبەار ر ژنامەمەان دەبینەی و دەمەان. شەارو ر ژنەامەی لەگەڵ خەۆی دێنەا  وار بەوو و دەچەووهتەواو خوێندە

 .ر ژنامە بخوێنینەوە
 

 ساڵى چەند دێیتە شارو چۆن لەگەڵ خەڵکى رووناکبیرى شارو کتێب و کتێبخانە ئاشنا دەبیت؟: پرسیار

 
ساڵى بۆ یەکەمجەار بینەى لەوێەش عبەورى پێیەدا ڕ یشەتم نەک  89لەڕاستیدا وەکوو گوتم بچووکترین و نزیکترین شار  بە  :وەاڵم

مەهابەاد بەۆ خوێنەدن و لەوێ لەگەڵ مەوحیتى شارئاشەنا   دا بۆ یەکە  جار ڕ یشەتمه8393ئەوە کە لێی بمێنمەوە، دواتر لە ساڵى 
 .ان بوو  بە هاوڕێبوو ، د ستى شارستانیم د زینەوە و لەگەڵی

 
کوڕێکى الدێ کە لە حوجرە خوێندوویەتى و دێتە شار، کولتوورى الدێ و کولتوورى شار جیواوازییەکى زۆریوان هەیە، : پرسیار

 ئەمە هیچ کێشەى بۆ دروست نەکردیت؟

 
خوێنەدوە دێەنە  دێ نەیاندێنە شار یان هەر لە ال  کولتوورى شار و الدێ عادەتەن بۆ ئەو کەسانەى لە قوتابخانەى الدێوه :وەاڵم

یەکێکیەەان ئەوە بەەوو کە ئەوکەەاتەى : شەەار بەەۆ خوێنەەدن ئەوە ز ر پەەێکەوە دەکەونە بەرەنگەەارى، بەاڵ  بەەۆ مەەن کە دوو شەەتم هەبەەوون
من لە  کى دیەکە ئەوە بەوو کە ئەه الیەه. سەاڵ بەوو28شار تەمەنەم   چوومه8393  و ساڵى 8391دایکبووى  ڕ یشتم هەر وەک گوتم له

ئەوە یارمەتیمى دابوو کە کولتوورى شەار بەۆ . ندەش چاووگوێ بەستراو نەبوو  ڵکی الدێ بوو  هاتبوومە شار، ئەوه هگەڵ ئەوەى خ
من ئێسەتاش دەتەوانم بڵەێم پێەی ڕا نەهەاتوو  لە بەر ئەوەى کە منەداڵى شەار نەیم و تێیەدا  من ئەوەندە نامۆ نەبەێ، هەرچەنەد ئەه
نەدى بخەوێنم،  ڕ یشەتم دواناوه شار ئیەدى بەۆ نمەوونە نه  ختێک چوومه ەش دەڵێم کە وهئەو. گەورە نەبوو  و دەوریشم تێدا نەبینیوە

  سەروکار  هەبەوو کە لە الدێ لەگەڵیانەدا  دیسان هەر قوتابخانەى دینى بوو، لەگەڵ ئەو هاوڕێیانه. نەڕ یشتم بۆ زانکۆ بخوێنم
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نێو خەڵکەى  بە هەرحەاڵ، لەه. دوو کولتەوورەکەدا نەبەوو نێو ئیسەتیکاک لەه ،"ئیسەتیکاک"بۆیە ئەوەى بە عەرەبی پێی دەڵەێن . بوو 
 .من ئەوەندەش کوپە نەبوو  ئه. دەچێتە شار پێی دەڵێن کۆپە  ئێمەدا هەیە کەسێکى ز ر ناشارەزا که

 
 ئەو ماوەیە کە هاتیت بۆ شار لە کوێ دەمایتەوە؟: پرسیار

 
لە شەەار خوێنەەدوومە هاوینەەان پشەەوو بەەوو دەگەڕایەەنەوە بەەۆ الدێ، بەاڵ  پەەاییزو زسەەتانان   هەر وەک گەەوتم ئەو مەەاوەیە کەەه :وەاڵم

 .ساڵ لە مەهاباد بوو 9لە سەر یەک . شار  دەچووینه
 

ن چوۆن شتەى ئاشنابوونت بە کتێب و خوێنودنەوە و کتێوب کوڕی لە مەهاباد چۆن دەست دەکەی بە خوێندنەوە، سەرگوزه: پرسیار
 بوو لەو ماوەیەدا؟

 

لەوێ تەنیا شتێک کە جیاوازیی هەبوو ئەوە بوو کە ئێمە لە شەار بەووین، ئەگەر پارەمەان هەبەوایە دەسەتمان بە ڕ ژنەامە   :وەاڵم
 بەاڵ  ئەگەر هەمووشەمان نەمەان. ئەوەش هەر دەبەێ بڵەێم چەونکە دەتەوێ ڕاسەتیى ژیەانى مەن بەاس بەکەی. ڕادەگەیشت کە بیکەیێن

تەوانى بچەین کتێەب  دەستمان بە ڕ ژنامە ڕادەگەیشەت یەان دەمەان. بوو یان کەسێک بووین هەندێکان هه 03 -  93خومان  ، بۆ بایه
تەەەوانى بچەەەین لە  وەر بگەەەرین ئەگەرچەەەی کتێبخەەەانەى لەو جەەەۆرە کە لە ئێسەەەتا شەەەاردا هەیە قەت ئەوشەەەتە نەبەەەوو، بەاڵ  دەمەەەان

دیسەان لەو . خەوێنینەوە بگەرین و بەی -کە وەری  بە پیەاوەتییش نەیدابایەهکى کە  ئەگەر  کتێبفر شێک کتێب وەربگەرین بە پارەیەه
دا کتێب لەوێ هەر کتێبى فارسى بوو، کتێبى کوردیی تێدا نەبوو یان بۆ من کە زانستى عەرەبیم دەخوێند کتێبى عەرەبەى  سەردەمه

 تێکى تێەەدا هەبەەوو وەری گەەرین و بەەیهەبەەوو کە دەمتەەوانى لە کتێبخەەانە بچکەەۆلەکەى ئەو مەەزگەوتە کە لێمەەان دەخوێنەەد ئەگەر شەە

 .خوێنینەوە
 

 حکوومە  هیچ مووچەیکى دیاریکراوى نەدەدانێ؟: پرسیار
 

لەگەڵ قوتابخەەانەى دیەەکەى  ییخوێنەەد کە جیەەاواز ک دەمەەان نەخێەەر، ئەەێمە کە لەوێ بەەووین ئەو سەەەردەمە لە قوتابخانەیەەه :وەاڵم
پارەکەیشەیم  کیان دەدا بەۆ خوێنەدن، ، دەوڵەت بەڕێەی خسەتبوو پارەیەه"مدرسەى عەومى دینەی"پێیان دەگوت . الدێ یان شار هەبوو

تمەنى ئێستا نەبوو دەتوانین بڵێەین بەقەد  33تمەنى ئەو کاتە بەقەد  33تمەنیان دەدا،  33بۆ هەر کەسێک لە مانگدا   لە بیره
تەمەنە بەشەى ئەوەى  33بەاڵ  ئەو . هەزار تەمەن بژیەت 33زار تمەنى ئێستاش نەبوو بیوا ناکە  ئێستا کەس بتوانێەت بە هە 33

و هە  بەەەۆ  کەس لە ژوورێکەەەدا بەەەووین پەەەێکەوە خەرجمەەەان دەکەەەرد، دەیتەەەوانى هە  نەەەانەکەو و ژیەەەانەکە دابەەەین بکەەەات 0دەکەەەرد 
و دەفتەرێەەک،  بەەن وەکەەوو کەەاغەز و قەڵە  کە مەەر ڤ دەی  یانەەه سەەتیتەەمەن بمێنێەەتەوە بەەۆ ئەو پێداوی 23تەەا  89هەرکەسەەێکیش 

 .سابۆنێک و گوێزانێک و ئە  شتانە
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 ناوى قوتابخانەکە  بیر دێت کە لە شارى مەهاباد تێیدا دەتخوێند؟: پرسیار

 
لە مەهاباد مزگەوتێەک هەیە کە پێەی . بوو لە مزگەوتى سوورى مەهاباد دانرابوو" مدرسەى عەومى دینى مهاباد"هەر ناوى  :وەاڵم

 .بەناوبانگە  دەڵێن مزگەوتى سوور و ئێستاش هەر بەو ناوه
 

ەوەشوت کورد کە باسى ئەوە  کرد کە زیاتر حەز  لە خوێندنەوەى ئەدەب و هەندێک شیعرى شاعیران هەبووو، باسوى ئ: پرسیار
فارسوانە ئەو دیووانە فارسوییانە کاموانە بووون ئەگەر   ئەوکاتە کتێبى کوردى و دیوانى شاعیرە کوردەکان کەم بوووە، ئەو شواعیره

 بیر  مابێت زیاتر دەتخوێندنەوە؟

 
تدا بەوون لە پەەەى دەتوانم بڵێم زیاتر لە هەموو شتێک النى کە  بۆ من دیوانەکانى دوو شاعیرى کۆنى فارسەى لە بەردەسە :وەاڵم

پەروینەەى "یەەان " مەەەک الشەەعراى بهەەار"، بەاڵ  دیسەەان دیەەوانى شەەاعیرانێک هەبەەوو وەکەەوو "سەەەعدی"و دووەمەەیش " حەەافز"یەکە  دا 
ربایجانى بوو بەاڵ  بە فارسەى شەیعرى  بۆ خۆى ئازه. بوو(  کى تورکییه زاراوەیه)کى فارسى نووسى ئازەرى  کە شاعیرەیه" ئێعتیسامی
و کەسەەانى " قائەەانی"و " خاقەەانی"دیەەوانی . یەەان نەەا، بەاڵ  دیەەوانەکەى بە فارسەەى بەەوو  انم شەەیعرى بە تەەورکى هەیەەهنەەاز. دەنووسەەى

 .خوێندەوە دیکەشمان بەکەمى دەست دەکەوت و دەمان
 

 کتێبخانەى حکوومى نەبوو لە مەهاباد؟: پرسیار

 
یەوە -لە مەکتەبەکەان بە دڵنیەایی".ێبخەانەى عمەوومیکت"بوو بە نەاوى  ئەگەر باش لەبیر  بەێ ئەو کەاتە کتێبخەانەیەک نەه :وەاڵم

 .بوو بەاڵ  شوێنێک نەبوو بڵێی ئەوە کتێبخانەی گشتییە شتێک بە ناوی کتێبخانە هەبوو، لە مزگەوتى مەالکانیشدا کتێبخانە هه
 

دەوروبەریشوت خوێندنەوەى کتێب و شاعیرەکان و ئەوانى تریش تەنیوا حەزى خوۆ  بووو یوان کواریگەریى هاوڕێکوانى : پرسیار
 لەسەر بوو؟

 
جەاری وا . بە سروشتى مر ڤ کاریگەرى لەسەر دەوروبەرى دادەنێ و دەوروبەریش بەهەمان شێوە کاریگەرى لەسەرى دادەنێن :وەاڵم

 . خوێندەوە ش دەمان کردو ئێمه کتێبێکى دەد زیەوە بۆمانی باس ده  چاوکراوەتر بوو  بوو یەکێک لە هاوڕێکانم که
 

 خوێندنت لە مەهاباد چەند ساڵى خایاند؟ماوەى : پرسیار

 
دەورە لەوێ بەەوو  بەاڵ  دەورەى ئەەاخر  تەواو نەکەەرد، یەعنەەى پەەاییز دەڕ یشەەتین و بەهەەار 9سەەاڵ،  9وەک باسەەم کەەرد  :وەاڵم

  .تەواو  نەکرد 8368و ساڵى  8363 - 8393ساڵەکانى   ساڵیان کە دەبێته 2دەگەڕاینەوە، 
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 بۆچى؟: پرسیار

 
چەند هۆکارێک هاتنە پێش کە هەر مەکتەبم بەجێ هێشت یەعنەى هەر خوێنەدنم بەجەێ هێشەت و واز  لە خوێنەدن هێنەا،  :وەاڵم

کم لە مامۆسەەتا مەال  ئەوەش کە لە فەقێیەتیەەدا پێەەی دەڵەەێن ئیجازەنەەامە، ئیجازەنامەیەەه. و هەەاتمەوە دەسەەتم لە خوێنەەدن هەڵگەەرت
کى بەۆ  نووسەى کە هەمبەێ، لە پاشەان بەهەارى دوایەین سەەاڵ لە  ئیجازەنامەیەەهسەەینى یەادى بەخێەر وەرگەرت ،  شەێخ عیزەدینەى حه

هەادەى خوێنەدنە وەرگەر ، بەاڵ  لە مانگەکەانى  مانگى جۆزەرداندا ڕ یشتمەوە لە تاقیکردنەوەکەدا بەشدار بوو  بۆ ئەوەى ئەو شەه
 .ێ هێشت و بەیەکجارى گەڕامەوەساڵی خوێندن گوزەرا بوو کە وانەکانم بەج  مانگێک له 2-8 نیا تادا بوو، ته سەره

 
 ئاشنابوون بە سیاسە 

 
  ؟ سیاسه  بوو بۆ ئاشنابوونت به ریی هه کاریگه  نده چه  وه کتێب و خوێندنه  ئاشنابوون به: پرسیار

  
رجی ئەو سەردەمە ئاشنا ببەوو  هێشەتا تەنەانەت یەک کتێەب  لومه ساڵیش دەبوو لەگەڵ سیاسەت بە پێی هه9دەتوانم بڵێم  :وەاڵم

بە   وه کە وابێ دواتر لە ڕێگەى سیاسەتەوە بە کتێب ئاشنا بوو  نەک لە ڕێەگەى کتێبەه.  جگە لە کتێبەکانى مەکتەبم نەخوێندبۆوه
 .سیاسەت ئاشنا بم

 
 ى ئاشنا بوونت لەگەڵ سیاسەتدا چۆن بوو؟ شتهسەرگوزە: پرسیار

 
لەسەردەمى کۆمارى کوردستان دا کە ئەو سەەردەمى کەس باسەى کۆمەارى نەدەکەرد النەى کە  لە الدێیەکانەدا هەر دەیەانگوت  :وەاڵم

ێن ئێسەەتاش خەڵکەەى ئەەێمە کە باسەەى دەکەن نەەاڵێن سەەەردەمى کۆمەەارى کوردسەەتان، خەڵکەەى عەەامە و نەخوێنەەدەوار دەڵەە. دیمەەوکرات
بەەرا بەوون بەەرا  6سەەردەمى دیمەوکرات، دێەەیەکەى ئەێمە لەگەڵ دیمەەوکرات پەیوەنەدییان ز ربەەاش بەوو لە گونەدەکەى ئەەێمە ئاغاکەان 

زیاتر بەۆ   با بڵێم ئەو جۆرە پەەیه( عەقیدی)گەورەکەیان پیاوێکى خوێندەوار بوو ئەفسەریکى دیموکرات بوو بە پەەى سەرهەنگى 
حەوجرەى فەقێیەکەانیش   لەه  جەگە لەوه. ن دەدا کە دەیەانزانى لە شەوێنى خۆیەان دەسەتیان دەڕوادڵخۆشکردن بوو کە بەو کەسەانەیا

ز ر   ک هەبوو کە خەڵکى دێەکەى خۆمەان بەوو لەرووى تەمەنەوه دیسان لەگەڵ فکرى ئازادیخوازانە ئاشنا بووین بەتایبەتى فەقێیه
و بەۆ خەوى شەاعیریکى نیشەتمان پەروەر بەوو،هە   ئەه. بوو هەه نمان مەه سەاڵێک جیەاوازیی ته 89 -82لە نێەوان . لەمن گەورەتر بەوو

ئەنەدامى   لەو ڕێگەایەوە خەڵکەى گونەدەکەى ئەێمە ز رکەسەیان ببوونەه. شیعرى دادەنا هە  حەزى لەکۆکردنەوەی ئەو شیعرانە دەکرد
اتەر تێگەیشەتم دوو بەراى چەونکە بەڕاسەتى فکەر  نەیەدەبیى بەاڵ  دو. ئەمن دواتر ئەوانە تێگەیشتم. حیزبی دێموکیاتی کوردستان

بەەەۆیە لەگەڵ سەەەروودە . تیى حزبەەەى دیمەەەوکراتى کوردسەەەتان یەەەان هەبەەەوو براکەەەانم هەر دوویەەەان کەەەارتى ئەندامەەەه 9گەورە  لە 
کى کەوردى لە ئازەربایجەانى سەۆڤیەتیى ئەوکەاتە  نیشتمانییەکان و فکرى نیشتمانى ئاشنا بوو  و دواتریش کە کۆمار ڕوخا ڕادیۆیه
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لە . دیەەارە ڕادیەەۆ ز ر کە  و دەگەەمەن بەەوو. ئەویەەش کەەاریگەریى ز رى هەبەەوو.ێەەواران بەرنەەامەى بەەاڵو دەکەەردەوە دانەەرا کە ڕ ژانە ئ
گوندەکمان بەس ئاغا ڕادیۆى هەبەوو بەاڵ  دایەدەنا لە سەەر پەنەجەرەو و پەنەجەرەى دەکەردەوە و خەڵکەى گونەدەکە لە بەر دەرگەا 

ریى خۆى هەبوو لە سەر بەاڵو کەردنەوەى ڕ حەى نیشەتمانى  ئەمەش کاریگه. بێستان  بۆ ئەوەى گوێیان لەو بەرنامە کوردییە  ڕادەوه
 .و بیرو باوەڕى سیاسی

 
 دواتر چۆن داخڵى سیاسە  بوویت؟: پرسیار

 
هەاوڕێیەکى منەداڵیم هەبەوو کە ڕەنەگە . بەێ ده  وه چیر کەکەى بۆ گێیانه. من هەر زوو داخەى سیاسەت و حیزبایەتى بوو  ئه :وەاڵم

بەر دەرکەەى  ڕ ژێەەک لە. من دەمخوێنەەدە و ئەو نەیدەخوێنەەد بەاڵ  گەورەتەەر لە مەەن بەەوو ئەەه. ن گەورەتەەر بەەووبێسەەاڵێک لەمەە 9-0
گوتى داخڵ بووى؟ گوتم داخڵى چی؟ گوتى داخڵى حیز ، گەوتم حیزبەى چەی؟ گەوتى حیزبەى خومەان، گەوتم مەزگەوت ڕاوستابووین 

کەوردان چەیە؟ گەوتى ئەگەر پێەت خوشەە داخەڵ بەی دەتەبە  بەۆ الى حیزبەی   حیزبى خومان چیە؟ گوتى حیزبى کوردان، گەوتم باشەه
بردمەى بەۆ الى دووکەس کە یەکێکیەان لە ئاغاکەان بەوو،   گەوتم باشەە دوایەه. بۆخوی هیچی لەێ نەدەزانەی. پێت بڵێ  کەسێکى دیکه

لەوێ هەنەدێکیان . کان تەه یهع ڕه  کە بوولەه ئاغاکان هەموویان حیزبى بوون یەکێکیشان ئەو پیاوە بوو کە تەنیەا خوێنەدەوارى دێیەه
و  بۆ  باس کرد، لەگەڵ ئەوەشدا تەمەنم کە  بوو بەاڵ  بەقەد ئێستا بااڵ  بەرز بوو ناومیان بۆ بەوون بەئەنەدامى حیەز  نووسەى

بە هەۆی ئەوەى کە نهێنەى بەوو و لە   یەه ئێدى لەو کاتەوە کە  و ز ر لەگەڵ حیزبایەتى ئاشنا بوو ، بەاڵ  دیارە ئەو ئاشنایەتى
 .دێ بووین کەمتر چاالک بوو، کەمتر پیاو لەگەڵ بابەتى سیاسى تێکەاڵو دەبووال
 

 ئەمە ساڵى چەند بوو؟: پرسیار

 
 .بوو 8392و سەرەتاکانى  8398دوایین ڕ ژەکانى ساڵى  :وەاڵم

 
 لە مەهاباد چۆن چاالکى سیاسیت دەست پێکرد؟: پرسیار

 
. لەبەر ئەوەى کە حیزبەایەتى لەو سەەردەمە جەۆریکى دیەکە بەوو. سیاسیم نەبەووو  لە مەهاباد هیچ کاتێک چاالکى حیزبی :وەاڵم

کەانى ڕ ژهەاڵت و حیزبەى  کێک لە شەەهیدە ناوداره ئەو مەال ئەاوارەى کە ناسەراوە یەه  نمەوونە هێنەاوەتەوه  ئەمن ز ر جار ئەوە  بەه
 تر بوو بەاڵ  ز ر ڕەفیەق بەووین و پەێکەوە دەمەانساڵ لەمن گەورە 9 - 2لەگەڵ مەال ئاوارە هاوڕێ بووین . دیموکراتى کوردستانە

الی  کیشەمان لەه هەموو شەتێکمان پەێکەوە بەوو، هەمەوو قسەیه. بوون پێکەوە نزیک نه  ک ئەوەنده پێم وایە هیچ دوو هاوڕێیه. خوێند
 .و بە منەى دەگەوت حیەزبیمو  دەمگوت حیزبیم و نە ئە من به نە ئه. بوو ک هه کتردەکرد ئەوەندەى مومکێن بوایەو متمانەمان بەیه یه

چەند ساڵ پێکەوە بووین دواتر ئەو قاچاخ بوو بۆ مەاوەى چەنەد سەاڵ هەاتە باشەور و پاشەان گەڕایەوە و کەادرى چەاالکى حیزبەى 
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منیش حیەەزبیم و ئەویەەش حیەەزبییە، کە لە مەهابەەاد بەەوو  ئەو مەەاوەیە بەس لەگەڵ کەسەەانێک  ئەو کەەاتە ئاشەەکرا بەەوو کە ئەەه. بەەوو
کەسانێک هەبوون کە گومانیان لێ دەکەرا . یی ی ڕێکخراوه شێوه ن قسەى گشتیمان دەکرد نەک بڵێى حیزبایەتى بهجێگەى متمانە بوو
  وه بوو ،بەابەتى سیاسەیمان پێکەه بن، بەاڵ  بە دڵنیایی دەمانزانى می ڤى چاک و سیاسین و باوەڕمەان پێیەان هەه حیزبى بن یان نه

 .باس دەکرد
 

 دەکرد چى بوون؟ئەو بابەتانەى باستان : پرسیار

 
لە  وکاتەه بە  الوە هەر چەنەدە ئه 8368واڵتدا هەبەوو، بەتەایبەتى لە سەاڵى   زیاتر بەدواداچوونى ئەو هەلومەرجە کە له :وەاڵم

  و نەاحەقییە کە لەخەڵەک دەکەرا  ئەو سەته. مەهاباد نەبوو  و تەنیا هاتوچوو  دەکرد قەزایای باشوورى کوردستان دەهاتە گۆڕێ
کەەۆمەڵێکى ز رترمەەان  8393کە کەەۆمەڵێکی ز رمەان گیەەران سەاڵى 8391رێژیمەەى شەاى ئێەەران و باسەى زینەەدانى بەەۆ نمەوونە و باسەى 

گیران هەندێک لەو هاوڕێیانە کە جێگاى باوەڕ  بوون تەنانەت ئەوانەیان کە لەگەڵیان یان لە بەردەسەتیان حیزبەایەتیم کردبەوو 
 .وە گشتى بوو لە نێوانماندا قسەکردن لەوبارەیه. گیران و کەوتنە زیندانەوە

 
 تا ساڵى چەند لەمەهاباد مایتەوە و دواتر چیت کرد؟: پرسیار

 
 .لە مەهاباد هاتمە دەرەوەو ئیدى لەدواى ئەوە هاتمە گوندێک و بوو  بە مەال 8368ساڵى 

 
 دەکەیت بە چاالکی؟دواى ئەوە چۆن درێەە بە ژیان ئەدەیت و هەر مەالیەتى یان لە بوارى سیاسییشدا دەست : پرسیار

 
ی ز ر بەرچەەاو بەەوو  کەەارى ڕێکخسەەتنم نەدەکەەرد، بەاڵ  لەبەەوارى  وه ر ئەەه بەەه لە بەەوارى سیاسەەیدا لەگەڵ ئەوەى مەەاوەیەک له :وەاڵم

کە بەەزووتنەوەى چەکەەدارانە لە ڕ ژهەاڵتەەى کوردسەەتان دەسەەتی  8361 - 8361سیاسەەیدا ز ر چەەاالکتر بەەوو  بەتەەایبەتى سەەاڵەکانى 
و بەشەەێک لە (پارێزگەەاى ورمەەێ)ى دیەەاریکراوى بەر تەسەەکدا تەنیەەا بەشەەێک لە ئازەربایجەەانى ر ژئەەاواى ئێەەران پێکەەرد، لەنەەاوچەیک

من لەو بەشەدا ز ر تێکەاڵو بوو  لەگەڵ تێکوشەرانى حیزبەى دیمەوکراتى کوردسەتان کە  ى دەگرتەوە، ئه(کوردستان)پارێزگاى سنە 
سییەوە ز ر چاالکتر بوو  و چاویشم کراوە بۆوە و ئەوەندەى جاران بێ ئاگەا ئێستا ئیدی لە بارى سیا. رپا کردبوو ڕاپەڕینەکان به

نەبوو ، هەتاواى لێ هات سەرەنجامەکەى لە نەتیجەى کارى سیاسیدا کەوتەمە بەر دیەدى کاربەدەسەتانى حکەومەت، و پەلکێشەیان 
 .تى کوردستانم بە جێ هێشتدا ڕ ژهەاڵ8361ڕ ژ گیرا  و ئەو کاتە ناچار بوو  بە کورتى کە لە ساڵى  9 - 2کرد  و 

 
 ماوەیەکى زۆر لە زیندان بوویت، ئەى ئازاردان و چاودێرى کردن نەبوو لەسەر ؟: پرسیار
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ڕ ژێەک گیەەرا  بەاڵ  ئەو جەەارە گیەران نەبەەوو هەەاتن بە 2جەارى دیەەکە بەەۆ مەاوەى ز ر کەەورت نزیەەک بە  2نەخێەر لەڕاسەەتیدا  :وەاڵم
عەادەتەن ئەوانەى بە ر ژوو دەبەوون بەتەایبەت مەال و فەقەێ شەەو . بەوو و خەوتبەوو  مەانگى ڕەمەزان  بیرمەه له. پەلکێش بردیەانم

یر  کەرد  سەتاند  گوتیەان بانگەت دەکەن، کە چەوومە دەرەوە سەه ئه بەخەبەر دەبوون و بەڕ ژ دەخەوتن، خەوتبوو  هاتن و هەڵیەان
ن فیشەەک لە بەر تفەنگەدا ئامەادە بەوون ئەگەر پەل یان پێ بوو هەموویەا"بینۆ"نگی  و کاتە هەر تفه ئمووری دەوڵەتی بوون، ئە مه

بەۆ  دەرکەوت ئەوە مەاڵ یەان بڵێەین شەوێنی   ببزێو  لێم بدەن، منیان برد بەاڵ  کە بردیەانم ، بردیەانمە شەوێنێکی ئیەداری، دوایەه
 61 - 61بڵێەین یەان  01 - 06لیاتی دژی بەزوتنەوەی  مەه مانەوەی ئەفسەرێک یان کەسێکی دەرباری شا بوو، کە سەرپەرستیی عه
من نەگیەراو ، هەر بەۆ ئەوە بانەگ کەراو  کە دەربەاەری ئە   ی بە ئەستۆوەیە، ئەفسەرێکی دەرباری بوو، لەوێ وای دەنوانەد کە ئەه

و بەزانین  بکەیەن  و چەۆن دەکەرێ ئەوان ببینەین، قسەەیان لە گەڵ بزوتنەوەیە هەندێک قسەە  لە گەڵ بەکەن، داخەوازی ئەوان چیەیە
بەهەر حەاڵ شەەوێک ! منیش گەوتم قسەەتان چەیە ڵکوو ئەو ئاژاوەیە لە نێەو بچەێ، ئەه به  ئێستا دروست بووە چییەو ئاژاوەیە کە  ئە

و بەۆ بەیەانی بەۆ الی نیەوەر  ئازادیەان کەرد  کە بچەمە مەاڵەوە بەاڵ  داوایەان لێکەرد  کارێەک بەکە  کە بتەوانن مەال ئەەاوارە  مەامەوە
من بە تەاقی تەنیەا  تۆ دڵنیا بی ئەه ی ئه وه وێ قسەی لە گەڵ بکەن، گوتی بۆ ئه هو ناوە کە دەیان ببینن، چاویان پێی بکەوێ، بە

بمەبە   و جەێگەیەوه لە پاشەان لە. و جێگەیەی بۆ  دادەنێی، جەەی کەوردیم دە بەر بەکە و هیچ کەس لە گەڵ خۆ  ناهێنم دێمە ئە دێم
د جەێگە  پێەدەکەی بەا بە دڵەی خەۆت بەێ، لە جێگەیەکی دیکە بێ ئەوەی کەسم لە گەڵ بێ لەوێەش بمەبە جێگەیەکەی دیەکە، چەنە

 .نە تاکوو بتوانم قسەی لە گەڵ بکە ، بەڵکوو ئاوێک بە  ئاگرەدا بکرێ جێگەیەک لە گەڵ مەال ئاوارە بەیەکمان بگەیه
 

 و بینینە؟ تی پاکە لە هەستت کرد نیه: پرسیار

 
و جەۆرەی کە بەۆ خەۆی دەیگەوت چیەی  و کەارە بە تی پەاک بەوو چەونکی ئە تی پاک نەبەوو، بەۆ ئەو کەارە نیەه لەوێش هەر نیه :وەاڵم

 و هیچەی پەێ و کاتەدا ئە لە.  مە جێگایەکی دیکه یبه ڵ کەسی باوەر پێکراو ده گه و منیش ده دەکرد، دێت بە تاقی تەنیا لە گەڵ من 

و مەبەسەتی ئەوە نەبەوو کە بزانەێ داخوازیەکەانی گەلەی کەورد چینببەۆ  کرد بەاڵ  ئاشەکرابوو کە ئەوە راستی دە و بارەیه نەدەکرا، لە
ستیان ئەوە بوو کە بەڵکوو بتوانن بە جۆرێک لە جۆرەکەان فریەوان بەدەن یەان سەەرکوتیان بەکەن، روون  به ئەوەی دابینیان بکا، مه

و کوشەتیان، بە دڵنیەاییەوە مەبەسەتیان هەر ئەوە نەبەوو، دواتەر  تیەانداو گر  دوای هەاڵتنی من مەال ئاوارەیان خسەته  بوو، چونکه
ی بە تەفسیل بۆی باس بکەو لە پاشانیش پێەی بڵەێ    قسانه گوتم ئه  ال ئاواره کەسێکی جێی باوەر  ناردە الی مه. من هاتمەوە ئه
. ئەو  بینەەی، لە شەەوێنێکی نزیەەک سەەنوور بینەەیم ڕ یشەەتم ی ده کەەه یانییه وا بەەوو ئەو شەەەوەی بەەۆ به.  بیەەنم وێ بەەی مەەه وده من دەر    ئەەه

 .و ئیدی قاچاغ بوو  و بەیانی هەڵهاتم  شەوێک پێکەوە بووین
 

و حەرەکەفو  سیاسوایانەی کە  و ماوەیە کە لە شاردا بوون جەنابیشت جۆرێک لە چواالکیی سیاسویت هەبووو، زیواتر ئە ئە: پرسیار
 دەتانکرد چی بوو یان خود ئەوەی لە پشتیەوە بوون؟
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و قسەە کەردن بە شەێوەیەکی عەا  بەوو نەک  وەک گوتم ئەو چاالکییە سیاسییانەی کە لە شار هەمانبوو هەر بیروڕاگۆرینەوە :وەاڵم
و  و مەەاوەیەی کە لە گونەەد بەوو  عەکسەەی ئەوە بەەوو، دوای خوێنەەدنی شەەار کە هەەاتمەوە دێ ئە و پێەەک ، بەاڵ  ئە بە شەێوەیەکی رێەەک

و کەاری  ، وسەاڵەکانی پێشەتەریش کەاری رێکخسەتنی ئەنەدامەکانی حیەز  هەبەوو 8361بەۆ  8361و سااڵنەی  کاتەی بە تایبەتی لە
منیش  ئەه. بووکە لەو دوو ساڵەدا لە ر ژهەاڵتەی کوردسەتان لە ئەارادا بەوو هه  و بزوتنەوە چەکدارانەیه رتیب کردنی کاروباری ئە ته
 .کرد تان هاوکاریم ده ره پێی تواناو ده به
 

 لە جۆرى باڵوکردنەوەى بەیاننامە و ڕێکخستن و خۆپیشاندان؟ ئەى چاالکى: پرسیار
 

لە پاشەەان . رتەسەەک بەەوو لەبەرئەوەى کە خۆپیشەەاندان و ئەوانە لە ڕ ژهەاڵتەەى کوردسەەتان دەرەتەەانى نەبەەوو ئەوە یەکجەەار ز ر به
ک  بەى لەوێ بەوون بەیانیەیەهجاروبار لە کوردستانى عێراقەوە کە تێکۆشەەرانى حیز. باڵوکراوەش لە کوردستانى ئێران دەرنەدەچوو

هات کە بەشێوەى نهێنى لە نێوان ئەنەدامانی حیزبەدا  هات ئەگەریش ببوایە ز ر بەکەمى ده ز ر بە کەمى دەردەچوو، ڕ ژنامە نەده
 .بینێ ئاشکراباڵو ببێتەوەو خەڵک بی  باڵو دەکرایەوە نەک به

 
  لەگەڵیان ئیشت دەکرد ڕووبەڕووى سزاى توند بوونەوە؟لەو ماوەدا هیچ لە هاوڕێ نزیکەکانت یان ئەو کەسانەى : پرسیار

 
دا خەڵکێکەەى  91لە هێرشەەى سەەاڵى . دوو هێرشەەی پەەۆلیس کەەران 8393و  8391بەڵەەێ سەەاڵەکانى . کجار ز ر بەەوو ئەوە یەەه :وەاڵم

حەەوکمى لە کەسەەیان لە سەەەرەتادا 9کەس لە ئەنەەدامانى حیەەز  گیەەران کە لەوانە 293دا نزیەەک بە  93کەمتەەر گیەەرا، بەاڵ  لە 
عێیاق  کە بەزووتنەوەى کەورد لەه 8368سەاڵى . دانەدا مەانەوە نزیک بە دووساڵ لە ژێر حوکمى لە سێدارە. سێدارەدانیان بۆ دەرچوو

شەارەکانى  هۆکارەکەشى ئەوە بوو هێنەدێک لە موسته. حوکمەکەیان گۆڕاو بوو بە زیندانى هەتاهەتایی هەڵگیرسا( شۆرشى ئەیەول)
نگرى لە بزووتنەوەی کوردستانى عێەراق بکەا بە شەایان گوتبەوو کە مەعقەوول نیەیە  ت الیه ڕواڵه  ویستى بهشاى ئێران، کاتێک شا 

دەبەێ چەاو بەو حەوکمەدا   کە وایەه. کیش لە ئێران کەوردان لە سەێدارە بەدەی الیه تۆ لە الیەکەوە بڵێی د ستى شۆڕشى کورد  و له ئه
 9بەاڵ  حەوکمى . سەاڵ هەموویەان ئەازادکران 23 - 89لەپاشەانیش دواى . بەدبەۆیە حوکمەکەیەان گەۆڕا بە حەبسەى ئە.  وه بخشەێنیه

 .ساڵ لەگەڵ ئەشکەنجە و لێدان و ئازار یەکجار ز ر بوو 89و ساڵ 83 و ساڵ
 

 هیڵیت و روو دەکەیتە شاخ بۆ الى هاوڕێکانت؟ ساڵى چەند شار بە جێ ده: پرسیار

 
دیسەان ئەوەش . بوو کە واڵتم بەجێ هێشت و هاتم بەۆ باشەوورى کوردسەتان 8361بەاڵ  ساڵى . لە شارەوە ڕ یشتم بۆ دێ :وەاڵم
کوردستانى عیراق بەوو  بە  ک له چونکە دیسان کە هاتمەوە ژیانى ئاسایى یان ژیانى ئاوارەیى لە دێیه. نابێ ناوى بنێم شاخ  بۆیه
 . مەال
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 ش و سەرکردایەتیى حیزب بوو یان بۆ خۆ  هەستت کرد مەترسى لەسەر ژیانت بوو؟ئەمە راسپاردەى شۆڕ: پرسیار
 

مەترسییەکە  قەتعەى بەوو لەگەڵ مەال ئەاوارەش کە تەا دوایەین کاتەکەانى شەەو مەاینەوە بەۆ  روون کەردەوە ئەگەر بمێەنم  :وەاڵم
کەواتە دەگیرێم، بەاڵ  کەهەاتمە باشەوور  ناکە ،یان  منیش هاوکاری داواى هاوکاریم لێ دەکەن و ئه چونکه. بەدڵنیایى دەگیرێم 
وە ئەەێمە لەڕ ژهەاڵتەەى کوردسەەتان کەوتیەەنە خەبەەاتى شەەاخ کە ئێسەەتاش بە 8313رانەەدو لەڕاسەەتیدا لەسەەاڵی  ژیەەانی ئاسەەاییم گوزه

بەاتى ى وا دەبیەنم، هەرچەى خە کەه چەونکە خەبەاتى شەاخ لەگەڵ خەبەاتى شەار جیاوازییه. یەه ی هه ر درێەژه جۆرێک لە جۆرەکان هه
یە، بەاڵ  خەباتى شار ئەوەیە کە ئێسەتا تێکۆشەەرانى کەورد لە باشەوور  دژى حکوومەت، خەباتێک کە نایاسایی  شاخە خەباتێکه

و ئەزمەوونە کە هەیە بچەسەاێنن،  بەۆ ئەوەیە کە ئەو دەسەەاڵتە و ئەه  باتەه و خه ئەه. ن به ی ده ڕێوه حیزبییەکان و ناحیزبییەکان به
  .بۆخۆیان دەسەاڵتدارن یان بەشێک لە دەسەاڵتن. ن پێ بده ی شه خزمەتى بکەن و گه

 
 هاتى بۆ باشوورى کوردستان لە چ گوندێک نیشتەجێ بوویت؟: پرسیار
 

گوندێک بوو بەناوى مارەدوێ لە ناوچەى سەنگەسەر بوو لەوێ بوو  بە مەال لەوێ دووساڵ مەال بەوو ، ئە  دووسەاڵە واى  :وەاڵم
من لەکۆنفرانسەەکەدا  کۆنفرانسێکمان گەرت، ئەه 8363د لەنێو حیزبى دیموکراتى کوردستان دا، ساڵى لێهات من چاالکتر کار  دەکر

ئیەدی ژیەانى الدێەم بە جەێ . بەسەردا هەات 8313ئادارى  88 دواتر دەورانی پاشی. وەکوو ئەندامى کومیتەى ناوەندى هەڵبژێردرا 
ڕێەم کەوتە بەغەدا وەکەوو ئەنەدامێکى کەۆمیتەى ناوەنەدیی حیزبەى هێشت و هەاتمە قەاڵدزێ و دواتەر هەاتمە هەولێەرو سەەرئەنجا  

 .دیموکراتى کوردستان
 

 چ ئەرکێکت پێ دەسپێرن کە ئەبیتە ئەندامى کۆمیتەى ناوەندى؟: پرسیار

 
نە یەا اڵتی ڕ ژهەه  من لە دوو بەشیان دا کار  دەکرد یەکێکیان کار لەگەڵ ئەو کەورده کارەکانى ئەوکاتە جۆرێک بوون کە ئه :وەاڵم

 .کارى نووسین و وەرگێیان بوو بۆ ر ژنامە یان گۆڤارێک کە دەرمان دەکرد  وی دیکه کە لە باشوورى کوردستان بوون، ئه
 

 ى ئادار و هەڵوێستى حیزبى دیموکرا ١١بەیاننامەى 
 

حکووومەتى بەعو  نێووان سوەرکردایەتیى سیاسویى کوردسوتان و   ی ئادار لوه11ئێوە هەڵوێستتان چى بوو لە بەیاننامەى : پرسیار
 وەکوو حیزبى دیموکرا ؟

 
ئەوە رووداوێکى ز ر گەورە بوو لە ژیانى کورد لە باشور و لە هەموو بەشەکانى دیەکەى کوردسەتاندا، بە چەاوى رووداوێکەى  :وەاڵم

حەوکمى  ز رمان پێ خۆش بوو، بەتایبەتى لە بارێکەوە ئێمە دڵمان پێی خۆش بوو ئەویش ئەوە بەوو کە بە. گەورە چاوى لێدەکرا
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ئەوەى بزووتنەوەى کورد لە باشەوور پەیوەنەدیی لەگەڵ دەوڵەتەى ئێەران هەبەوو ئەێمە بە جۆرێەک لە جۆرەکەان بەۆ هەمەوو کەارێکى 
کە سەەرکوت  61 و 61کانى  سیاسى و ڕێکخستن لە نێوخۆى واڵت دەست و باڵمان بەسترا بوو، بە تەایبەتى دواى ئەزمەوونى سەاڵه

بەو چەاوە سەەیرمان دەکەرد کە ئیەدی ئەو کەۆت وزنجیەرە لەدەسەتمان بەڕەاڵ دەبەێ ز رمەان . ابووکرا ئێمە بەجارێک دەنگمان کپ کر
ویش ئەوە بەوو کە  ئەه. کمان بۆ کرایەوە دیسان ئەو دەرفەتەمان پێ نەدرا بەاڵ  بە جۆرێکى دیکە ڕێگەیه  وه داخه هیوا هەبوو کە به

ەردەکەەرد پەیوەنەەدیى دیاەۆماسەەیمان لەگەڵ حیزبەکەەانى واڵتەەانى لە بەغەەدا تەەاڕادەیەک چەەاالکیى سیاسەەیمان هەبەەوو ر ژنامەمەەان د
 .زراندبوو بە تایبەتى واڵتانى سۆسیالیستی دامه  وه ره دەوروبەرو ده

 
 پەیوەندیتان لەگەڵ حیزبەکانى باشوورى کوردستان چۆن بوو؟: پرسیار

 
ی ئەەادار 88باشەەورى کوردسەەتان ئەو سەەەردەمە کە لەبیرتەەان بێەەت لە ڕاسەەتیدا وەکەەوو حیزبەەى سیاسەەى دواى بەیاننەەامەى   لەەه :وەاڵم

پەەێش ئەو کەەاتە پەەارتى لەتبەەوونى تەەێکەوت، . دەکەەرێ بڵێەەین هەر یەک حیەەز  هەبەەوو، ئەویەەش پەەارتى دێمەەوکیاتی کوردسەەتان بەەوو
ی ئاداردا بەاڵى مەکتەبەى سیاسەى 88ا بیا، بەاڵ  لە دەوروبەرى بەیاننامەى ئەوەى کە لە مێژوودا ناوى مەالیى و جەاللیی بەسەرد

وەک حیزبەى . اڵو بەوونەوەو بەوون بەپەارتى دیمەوکراتى کوردسەتان ناوى خۆیان گۆڕى بە حیزبى شۆڕشگێرى کوردستان و دواتر تێکه
دیەارە لقەى کوردستانیشەى . عێەراق هەبەوومان نەبەوو، بەاڵ  حیزبەى شەیووعیى  کوردستانى لەو کاتەدا حیزبێکەى کوردسەتانیى دیکەه

زیزمحەممەد بوو کە کورد بوو و ئەنەدامانى مەکتەبەى سیاسەى و کەومیتەى  ڕێز عه سکرتێرى حیزبی شیووعی ئەو سەردەمە به. هەبوو
وو و ەوەى کەورد بەوون یەان عەرە  پەیوەنەدیى د سەتانەمان لەگەڵیەان هەبە رچاوگرتنی ئەه بەه له بەێ. ناوەندییش ز ریان کورد بوون
 .پەیوەندیمان ز ریش باش بوو

 
 تێکەڵبوون بە ڕاگەیاندن

 
باسى ئەوە  کرد ئەو ماوەیە کە جەنابت هاوکا  لەگەڵ ئەوەى کە بە جۆرێک لە جۆرەکان خەریکوى کوارى ڕێکخسوتن : پرسیار

بە چ شوێوەیک دەسوتى دەکرێت ئەو سەرگوزەشتەمان بۆ بگێڕیتەوە چۆن بووو و . بووی هاتیتە ناو کارى ڕاگەیاندن و نووسینیش 
 پێکرد؟

 
بەۆیە هەر زوو بەوو  بە ئەنەدامى دەسەتەى نووسەەرانى . تاڕادەیەک تواناى خوێندن و نووسین و وەرگێیانیان تێدا دەبینەیم :وەاڵم 

 ڕ ژنامەى کوردستان کە ئۆرگانى کۆمیتەى ناوەندیى حیزبى دیموکراتى کوردستان بوو، بەاڵ  دیارە ئەوە کارێکى ز ر نەبەوو چەونکە
مەان دەردەکەرد کە "تێکۆشەەر" کی نێوخۆیى بەنەاوى مانگێکیش جارێک باڵوکراوەیه 9-2ئێمە لەمانگدا یەک ژمارەمان دەردەکرد، هەر 

کەارى ر ژنامەنووسەیم دەکەرد بە تەایبەت لە   کی دیکەه من لە الیەه بەاڵ  جەگە لەوە ئەه. زیاتر بابەتى فکرى و نەزەریى تێەدا بەوون
سەاڵ لەوێ  9تەا  0ئە دامەزرا بەوو   و باڵوکەردنەوەى کەوردی کەار  دەکەرد وەکەوو موکافەه ى ڕ شەنبیریر ژنامەى هاوکارى لە دەزگەا

 .کار  کرد



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

29 
 

 دواتر چۆنت درێەە پێ دا؟: پرسیار

 
کە بزووتنەوەى ئێران دەسەتى پێکەرد ئەێمەش وەکەوو  8311لەگەڵ کارى حزبیدا ئەو کارەشم دەکرد هەتا گەیشتینە ساڵى  :وەاڵم

لەگەڵ ئەوەشەدا حکەوومەتى عێەراق نەاڕەزایى . ورمەان هەبەێ و ده نێوخەۆی واڵت بەین  کوردسەتان بییارمەان دا لەه حیزبى دیمەوکراتى
وێ پەیوەنەدییەکانمان  و نامانەه ئێمە لەگەڵ ئێران ڕێک کەوتووین. بگەڕێنەوە  دەربیى و پێیان گوتین ڕێگەتان پێ نادەین لێرەوه

بە . کەس بووین، بییارمان دا بوو بگەڕێینەوە و لەنێوخۆی واڵتدا بەژیین 6وایە  پێم. بێ  تێک بچێ و نابێ خەتا لە الى ئێمەوه
  هەر شەەوێک دوو کەسەمان دەڕ یشەتین، ئەو شەەش کەسەەمان بەو شەێوەیە ڕ یشەتینەوه -دواى یەکەدا نەک سەێ شەەوى بەه -سێ شەو 

 8313ڕاپەڕینەەى گەالنەەى ئێەەران لە سەەاڵى دائێەەران و لە ڕ ژهەاڵت بە نهێنەەى دەسەەتمان کەەرد بە کاروبەەارى ڕێکخسەەتن هەتەەا ئەوەى 
 .سەرکەوت

  
 حیزبى دیموکرا  و راپەرینى گەالنى ئێران

 
 ئێوە چۆن مامەڵەتان لەگەڵ ئەو شۆڕشە کرد؟: پرسیار

 
کى گشەەتى هەبەەوو لە نێەەوان  یەەه لەگەڵ ئەو شۆڕشەەەدا پێشەەتر ئەوکەەاتەى کە ڕاپەڕیەەنەکە سەەەر نەکەوتبەەوو شەەێوەهاوکاری :وەاڵم

ڕاسەتگۆیى و د سەتایەتى لە .  کوردستاندا لە الیەک و لە نێوان کوردسەتان و شەوێنەکانى دیەکەى ئێەران لە الیەکەی دیکەهشارەکانى 
تیى پاشەایەتى ئەوەنەدە ز ر بەوو  نەاڕەزایەتى لە سیسەتەمى حکوومەه. نێوان هەموواندا ز ر بوو بە بێ ئەوەى ڕێکخستنێک هەبووبێ

هاوکەارى و هاوپەیوەنەدیی نێەوان کوردسەتان و ناوچەکەانى . ێوانیانەدا دروسەت ببەووکە خەڵکەکە بۆ خویان جۆرێک ڕێکخسەتن لە ن
ئەگەر لە خۆپیشەاندانەکاندا کەسەێک شەەهید بەوایە خەڵەک . کجا ز ربوو دیکەى ئێران بەتایبەتى لە نێو شارەکانى کوردستاندا یه

لە ئەەارادابوون کە  و ز ر هاوکاریمەەان هەبەەوو ئەوە بەەوو کە لەگەڵ کۆمەڵێەەک حیزبەەى سیاسەەى کە . ڕا دەچەەوون موو شەەارەکان هەەه  لەەه
ئەو سەەەردەمە هەوڵەەى حیزبەەى .هەتەەا دواى شەەۆڕش یەعنەەى دواى گەڕانەوەى خەەومەینى و هەاڵتنەەى شەەا و رووخەەانى رێژیمەەى شەەا 

و لەگەڵ کۆمارى ئیسالمى بە جۆرێک لەجۆرەکان بە ڕێککەوتنێک بگەا کە ەوە بوو کە لەگەڵ دەسەاڵتى نوێ دیموکراتى کوردستان ئ
ى کوردسەتان تووشەى خەوێنیێژى و مەاڵ وێرانەى و مەردن  ئەوەندەى مومکینە نەتەوەى کەورد لە مافەکەانى بەدەسەت بێنەێ بەبەێ ئەوه

ببێتەوە، هەوڵێکى ز ریش لەو پێناوەدا درا، چەندین جەار هەاتو چەوو کەرا، چەنەد پەیەا  بەۆ خەومەینى و کاربەدەسەتانى کۆمەارى 
سەرەنجا   ئەوە بەوو . جێگرێکى باشى ڕێژیمی پاشایەتى بوو مەى بۆ ئەوانە ڕانەدەکێشا  کهئیسالمى نێردرا بەاڵ  کۆمارى ئیسالمى 

 .خۆی بکا  رگری له هێیشیان کردە سەر کوردستان و کوردستان ناچار بوو بەچەک به
 

 ئێوە گەڕانەوە کوێ دواى ئەوەى حکوومە  گوێی لە پەیام و داخوازییەکانتان نەگر ؟: پرسیار

 



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

30 
 

شەەش کەس بەووین، . تادا چەنەد کەسەێکمان گەڕانەوە و ز ر کە  بەووین لە سەەره. ئێمە کە گەڕانیەوە بە نهێنى گەڕایەنەوە :وەاڵم
نگتەر شەا ڕووخەا جەا ئەوکەاتە ئەوانەمەان کە لە دەرەوە بەوون بەشەى  ز ر دره. کەس 1کەس و دواتر بەووین بە  1بووین بە   دوایه

خسەا  ۆمارى ئیسالمى هات ئەوکات لە بەر ئەوەى زەمینەى مێژوویەی لە مەهابەاد زیەاتر ڕهز ریان گەڕانەوە، بەاڵ  کە  شا ڕووخا ک
پاشەان ڕێکخسەتنى حیزبەى لە . بوو ناوەندێکى حیزبیمان دامەزراند و دواتربارەگامان کردەوە و دەستمان کرد بە تێکۆشانى ئاشەکرا

 .هەموو شارەکاندا بووژایەوە و بنکە و بارەگاى حیزبیمان دامەزراند
 

رشەە کەرایە سەەرمان، بەۆیە ناچەار َ  دا ئەو هەێ8313چەونکە هەر لە . کارو تێکۆشان ز ر نەبوو  له  یه و شێوه بەداخەوە تەمەنی ئه
و شەەرمان کەرد، لە  و شەرە بوو کە سێ مانگ لە شاخ بووین بووین روو لە شاخ بکەین، ئەوەی کە پێی گوترا شەڕی سێ مانگە، ئە

مووان کەەرد گەەوتی بەەا لەەوولەی هەمەەوو تەفنگەکەەان لە دوژمنەەی هەەاوبەش  هەەه  ئەوە بەەوو داوای لەەه پاشەەان خەەومەینی پەیەەامێکی دا کە
نگاو  و کەەۆمەاڵیەتیی کوردسەەتان هەەه من دەسەەتور دەدە  کە دەوڵەتەەی کەەاتی بەەۆ چارەسەەەری کێشەەەکان وەکەەوو کێشەەەی ئەەابووری  وئەەه بێت
ڕا تەا  و لە پەاییزێ خۆیەدا، ئیەدی گەڕایەنەوە نێەو شەارەکانباسی مافی سیاسی نەکرد، ز ر دەقێق بەوو لە قسەەکانی .  وه ڵێنێته هه
 . وه شار ماینه  هارێ له به
 
 و ئەواندا؟  هیچ دانیشتنێک هەبوو لەنێوان ئێوە: پرسیار 

 
تێکمان  یئەه یەک جار دانیشەتن هەبەوو لەگەڵیەان، دانیشەتنی نەا رەسەمی چەنەد جارێەک هەبەوو بەاڵ  پەاش ئەوەی ئەێمە هه :وەاڵم

بەۆ " تی دەوڵەت یئەه هه"تێکی دیەاری کەرد بە نەاوی  یئەه حکەوومەتیش هه ،"دەسەتەی نەوێنەرایەتیی گەلەی کەورد"ناوی  دیاری کرد بە
واو  وته ناو چارەسەری کێشەی کوردستان، یەکجەار ئەویەش بەۆ مەاوەی چەنەد دەقەیقەیەک دانیشەتین رە ناردیە کوردستان بۆ به موزاکه

 .ئەو وەفدە بوو  منیش ئەندامی تی بڵێم کە ئه جێی خۆیه. بوو
 

 هیچ گەشبینی یەکت بەدی دەکرد بە الی ئەوانەوە؟: پرسیار

 
ین، یەکەمیەان  تی ئێمە ئەوە بوو تەواوی هەوڵی خۆمان بدەین کە بە یەکێەک لە دوو دەسەتکەوت بگەه نەخێر، بەاڵ  سیاسه :وەاڵم

کانی کەورد دابەین بکەرێن بە بەێ ئەوەی تووشەی ئەوە بوو ئەگەر بکرێ چارەسەرێک بۆ مەسەلەی کورد بد زرێتەوە، بەشێک لە مافە
و ماڵ وێرانی ببین، دووهەمەکە ئەوە بوو کە ئەگەر تووشی شەڕ بووین گەلی کورد بزانێ وەکوو حیزبێکی مەسەئوول چیمەان لە  شەڕ

و  پەاش ئە و مەاڵ وێرانەی و خەڵەک گیەران نەبەێ، بەڕاسەتییش وا بەوو  و مەرگ و واڵتە تووشی شەڕ دەست هات کردمان بۆ ئەوەی ئە
زار شەەهیدمان لە خەڵکەی  رووداوانە چەندین ساڵ ئێمە دوچاری شەڕی چەکدارانە بووین، بە هەزاران شەهیدمان دا، بە دەیان هەه

هتەد، بەاڵ  خەڵکەەی ...بێەدیفا  دا، چەنەدین شەەار کەوتەنە بەر پەالمەاری بەەێ رەحمەانە، مەاڵ رووخەەا، مەاڵ سەووتا، زەوی سەەووتا،
 زانی هەرچی لە  ک ئەوەی بڵێن دیموکرات تووشی ئەوەی کردین، چونکی دەیان موکراتیان نەکرد وهکوردستان قەت سەرزەنشتی دی



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

31 
 

 .دەستمان هات کردمان بۆ ئەوەی تووشی شەڕ نەبین
 

 گەیشتنە مەکتەبى سیاسى
 

 و حیزبدا بەرەو کوێ دەچێت؟ دوای ئەوە رۆڵی جەنابت لە نا: پرسیار

 
فتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردسەتان، ئەوە بەردەوا   من بوو  بە ئەندامی ده ئه  وه ه8318راستیدا هەر لە ساڵی   له :وەاڵم

من خۆ  هەڵنەبژارد بۆ کومیتەی مەرکەزی، بەاڵ  ئەوانی دیکە، هەتەا  کە کونگرەمان بەست ئه 8311ساڵی  .بوو تا ماوەیەکی ز ر
نەەدی و دەفەەتەری سیاسەەی دا بەەوو ، تەنەەانەت چەنەەد دەورەیەک جێگەەری سەەکرتێربوو  وچەنەەد هەر لە کەەومیتەی ناوە 2330سەەاڵی 

 .دەورەیەکیش سکرتێری حیز  بوو 
 

و کاتانەى ئێوەش  لە شاخ بوون بەتایبە  سااڵنى هەشتاکان کە شەڕی نواوخۆى نێووان حیوزبە کووردی یەکوان دروسوت  لە: پرسیار
 عێکی دیاریکراو  هەبووە تیایدا، چ رۆڵێکتان هەبوو بۆ رێگرتن لەو شەڕە؟و حیزبی دیموکراتیش کە مەوق دەبێت، جەنابت 

 
کەچەڵ ئەگەر دەرمەەانکەر بەەوایە دەرمەەانی سەەەری خەەۆی دەکەەرد، بەداخەوە : بەداخەوە نەمەەانتوانی ر ڵ ببینەەین، کەەورد دەڵەەێ :وەاڵم

، (ر ژهەاڵت)ەر نەبووە لە شەڕی نێوخەۆ، چەونکە مەاوەیەکی ز ر ئەێمەش لە نێوخۆمانەدا لە نێەو کوردسەتان حیزبی دیموکراتیش بەد
کاتێکیش لە گەڵ پارتی تووشی شەەری براکەوژی بەووین، تەنەانەت کاتێەک بەوو لە  لە گەڵ کومەڵە تووشی شەری براکوژی بووین،

ئەوەی باست کەرد پەێم وابەێ زیەاتر مەبەسەتت شەەری .   بوو ی که که سااس بۆ خوا کە ماوه. نێو دیموکرات خۆشیدا شتی وا رووی دا
ین، بەاڵ  نەمەەانتۆانی لەوێەەدا هەەیچ دەورێەەک براکەەوژی لە نێەەوان هێزەکەەانی باشەەووری کوردسەەتاندا بەەوو، دیەەارە بەەۆ ئەوە بەداخ بەەوو

ببینین، هوکارەکەشی ئەوە بوو کە ئێمە لەو کاتەدا لە گەڵ یەکیک لە الیەنەکەانی ئەو شەەڕە هەیچ پەیوەنەدیمان نەبەوو، لە گەڵ 
ەنهەا لە گەڵ ت. و ئەواندا ڕووی دابەوو ینی ئێمە وانمان ناخوش بوو چونکە شەری نێوخۆیی لە ر ژهەاڵتی کوردستان لە بهێپارتی ن

بەۆ هەیچ ئینسەانێک   و شەەرە پەێم وایەه تیی نیشتمانی کە الیەنی دووهەمی شەرەکە بوو پەیوەندیمان هەبوو، بە هەر حاڵ ئە یەکیه
و حیزبەکەەانی دیەەکەش دڵخەەواز نەبەەووە، بەاڵ  دەڵێەەی چەەی؟ ئەمە چارەنووسەەی  و دوو حیەەزبە وەکەەوو مەەر ڤ یەک لەوان، رێبەرانەەی ئە

کان  یەه نێەو خویانەدا کەوتەنە شەەر، فەلەسەتینی  لەه  ریتره نی میەەەتانی دیکەش پێکەوە بە شەر دێن، لە ئەهکوردە، جگە لەوە دەبی
 .تووشی دەبن  عنی ئەوە چارەنووسی مر ڤەکانە که چەندیان لێک کوشتوە، یه

 
 شەهیدبوونى قاسملو

 
 بوویت؟قاسملوو شەهید دەکرێت، جەنابت لە چ مەوقیعێکی حیزبیدا .ئەو کاتەى د: پرسیار
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گیەرا،  8311کە سەاڵی  1یەکى وەها  نەبوو، وەک باسم کەرد لە کەۆنگرەی  قاسمەوو شەهید کرا، بەرپرسیارێتی.کاتێک د :وەاڵم
تی مەرکەزی لە  شەهید بوو، وەکوو بڵێین مەسئوولییه 8313قاسمەوویش ساڵی .ئەمن ئەندامەتیی کۆمیتەی ناوەندیم وەرنەگەرت، د

تێکم لە ئەسەتۆ نەبەوو، بەاڵ  دیەارە وەکەوو کەادرێکی حیزبەی ئەوەی پێەی دەڵەێن شەعور بە  سەئوولییه هرێبەرایەتیی حیزبەدا، هەیچ م
و پۆستی نەبوو،هەسەت بە مەسەئوولییەتیش نەکەا،  مەسئوولییەت، شعور بە مەسئوولییەتم فەرقی نەکردبوو، مەرج نییە ئەگەر پیا

قاسمەوو ئەوەی کە ئامادە بوو وەکەوو .بۆ نموونە لە سەر گڵکۆی د. و هەست بە مەسئوولییەتە هەر هەبوو لە کارو باری حیزبیدا ئە
 .من بوو ، لە کاتێکدا ئەندامی کۆمیتەی ناوەندییش نەبوو  نوێنەری حیزبی قسەی کرد ئه

 
 و حیزبى دیموکرا  هەبوو؟ و رووداوە چ کاریگەرییەکى سەلبی لەسەر جەنابت وەکوو عەبدوڵاڵ حەسەن زادە  ئە: پرسیار

 
و شەارەزا بەوو،  قاسەمەوو رێبەرێکەی ز ر شایسەتە.و بەزوتنەوەی کەورد بە گشەتی کارەسەاتێکی دڵەتەزێن بەوو،د دیارە بۆ حیز  :وەاڵم

و کەسەانە بە کەار ببەرێ  من لە سەەر کاریزمەا بوچەوونێکم هەیە دەڵەێم کاریزمەا بەۆ ئە ک بوو، هەر چەند ئه رەمزێک بوو کاریزمایه
یە کە لە نێەەو کۆمەڵگەەادا هەیەەانە ئەەاوا  و پێگەەه و جێگەەه هەیەەانە بەاڵ  بە حەەوکمی ئە باشەەە کە ز ر شایسەەتەی ئەو پەەەەیە نەەین کە

و، نەک هەر بڵێەین  و مەکەانە بەوو کە هەیبەو و جێگە عنایەک شیاوی ئە قاسمەو لە راستیدا  بە هەموو مه.د.و گەورە دەبن خۆشەویست
ەتی بەەۆ حیزبەەی دیمەەوکراتی سەەارێکی گەورە بەەوو بە تەەایب بەەۆ هەمەەووان خه  وه وقیعییەتی کومەڵگەەا ئەوەی بەەۆ دروسەەت کردبەەوو، ئە مەەه

قاسەەمەوو لە مێەەژ بەەوو پەەێکەوە کارمەەان .ئەمەەن لە گەڵ د. یگەریی پتریشەەی لە سەەەر مەەن هەبەەوو، بەاڵ  لە  نێەەۆانەدا کەەارکوردسەەتان
وەی فێەری بەوو  و لێەی فێەر بەوو ، ئە تدا فێەر کەرد  دەکرد، سێ دورە جێگری بوو ، ز ر لە یەک نزیک بووین، ز ر شتی لە سیاسەه

بوو، تەنانەت لە بیرمە کە هەواڵی شەهید بەوونەکەی بیسەرا،  کی ر حیی بەقووەتم پێوەی هه ی لەو فێر بوو ، پەیوەندییه13%
کانەت بکە  ئەتۆ کاره. بێ و کاریان پێت ده ن شەرەفکەندی جێگری سکرتێر بوو، ئەمن چوو  گوتم کاک سەعید خەڵک دەورت دەده.د

لە ژوورێ کە دانیشەتبوو  لە گەڵ . قاسەمەوو دەنوسەم، چەوو  بەیاننەامەکە  نووسەی.لە سەر شەهید بەوونی د  نامهیان من دەچم به ئه
بەەۆ ئەوەی فرمێسەەکەکانم نووسەەینەکە رەش نەکەنەوە جەەا دووبەەارە     دانەەێم هەر دێرێەەک کە دەمنووسەەی، مەەاوەیەک دەبەەوو قەڵەمەکەەه

و بەیاننەامەیە بنووسەێ،  چەۆن تەوانی ئە. وی ئەوە دڵی دەبێ بەرد بەێ، خ بەێپاشان رەفێقێکم گوتبو. بە نووسین  وه دەستم دەکرده
دواتەەر بەەانگم کەەرد گەەوتم ئەمەەن بەو حەەاڵە  ئەو بەیاننەەامەیە نووسەەیوە، بەاڵ   ئەوەش .ق نووسەەیومە  ئەەاره و هەروا بەەێ پێەەی وا بەەو

ناوەنەدیمان بەۆ کەاری حیزبەی چەوو بەۆ ئەنەدامێکی کەومیتەی  8319قاسمەوو، وانەکە چی بوو، سەاڵی .یەکێک بوو لە دەرسەکانی د
. زیدا بە سەرمان هەات  و شەهید بوو، ئەوە ئەوەڵین کارەسات بوو کە لە کومیتەی مەرکه بانە، لە نێو شاری بانە کەوتە نێو داو 

وول قاسەمەو نەدەگریەا، ئایەا گریەانی نەدەهەات یەان وەکەوو مەسەئ.د. کەسمان دەگریاین ز ر عەجایب دەگریاین 83کەس بووین،  88
ئەوەڵەی   مەه هەات لە مەن تەووڕە بەوو، گەوتی ئه. نەشەکێ، نەازانم   ویاتی ئەوانەی دیکەه عنەه ناچار بەوو خەۆی ڕابگەرێ بەۆ ئەوەی مه

کەەارتە، هەسەەتە بچەەۆ بەیەەانییەیەک بنووسەەە، لە خەەوارێ بەەووین، خەەانووەکە دوو نهەەۆ  بەەوو بەەردمیە نهەەۆمی سەەەرەوە گەەوتی دانیشەەە 
من دەتەوانم بنووسەم، بەاڵ  دەمەوێ فێەر بەی، ئەوانە  هیچ لە مێشکمدا نیەیە ، گەوتی خەۆ ئەهبەیاننامەیەک بنووسە، گوتم دوکتۆر 

  لە سەەەر شەەەهید بەەوونی  جێی هێشەەتم، بەیاننامەکەەه تەحەممەەول بەەکەی، بنووسەەە ئەەاوا بنووسەەە، دوو سەەێ شەەتی پەەێ گەەوتم و بەەه
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و  ، جەەا کە دوکتەەۆر قاسەەمەوو شەەەهید بەەوو ئەئەوەڵەەی کەەارتە ر ژی لەوە تەەاڵتر دەبینەەی  مەەه مان نووسەەی، پێیگەەوتم  ئه کەەه فیقه ڕه
قاسەمەوو .ئامۆژگارییە  بە بیر هاتەوە، گوتم ئەوە ئامۆژگاریی خۆی بووە کە جێبەجێم کردوە، بۆیە تۆانیومە بەیاننامە لە سەەر د

 .بنووسم
 

 و گفتوگۆیانە ئەنجامى باشى دەبێت؟ ئەوەندەی لێى نزیک بوویت، چەند گەش بین بوو بەوەی ئە: پرسیار

 
ویسەت  قاسمەوو لە گوماندا نەبەوو بەاڵ  دوکتەۆر قاسەمەوو بە حەوکمی ئەو مەسەئوولییەتە کە هەیبەوو، دەیه.وایە دپێمئەمن  :وەاڵم

راتەی خۆی تێیدا شەهید بوو، لە راستیدا هەوڵێەک بەوو بەۆ ئەوەی دەرەتانێەک بەۆ بەزوتنەوەی کەورد  و موزاکه ئە. هەوڵی خۆی بدا
بووبەوو  8313چۆنە، ماوەیەک بزوتنەوەی کورد لە ر ژهەاڵتی کوردسەتان لە دوای قۆنەاغی   دەبینی کهی  و بارود خه ئه. ببینێتەوە

بە شوێنێک، بە ئومێدێک بۆ کورد لە هەموو بەشەەکاندا، بووبەوو بە پەناگەایەک، دواتەر کە ئەو تێەک چەوو، بەزوتنەوە لە باشەور 
و  ینی عێەراق لە بەه 8311ووینەوە، بەاڵ  بە رێکەوتنەی سەاڵی و نەاوچەی ئەازادی تیەدا هەبەوو، ئێمەشەی تێەدا حەوابە سەری هەڵدا

و  ئێراندا ئیدی هەموو پردەکان رووخابوون، هەموو بورجەکەانی ئەاوات رووخەابوون، کەورد نە لە ئێەران نە لە عێەراق نە لە سەوریا
ی ئەوە بەەەوو ئەگەر و وتەەەووێژانەی کە دەسەەەتی پێکەەەرد زیەەەاتر بە مەبەسەەەت قاسەەەمەو ئە.نە لە تورکیەەەا هەەەیچ شەەەوێنێکی نەبەەەوو، د

یدا بێ، کەورد پەارچەیەکی ئەمینەی هەبەێ بەۆ ئەوەی ببێەتە پەنەا بەۆ  دەستکەوتێکی کەمیش دەست کەوتوە جێگا پێیەک بۆ کورد په
زیاتر بۆ ئەوە بوو، هەوڵێک بەوو بەڵکەوو بتەوانێ شەتێکی ئاوەهەا بکەا کە بەداخەوە ئەوان کە بە . و بەشانەی دیکەی کوردستان ئە

و لە ئاکامەدا ئەوە  و بەخەن و رێگەایەوە سەەرکەوتن ئەو لە دا دەگەڕان، لە مێژ بوو هەوڵی لە نێوبردنیان دەدا، لە قاسمەودا.دوای د
 .بوو کە توانیان لە بەینی بەرن

 
 ئەرکێکى تر بەتەنیشت سیاسەتەوە: وەرگێران

 
و چەندین رۆمانی تور   رۆمانی حەمەدۆک لەی وەرگێران الی جەنابت قسە بکەین، ئێمە ئەبینین  ئەمەوێت لە سەر مەسئه: پرسیار

و وەرکێرانی تریش الی جەنابت چۆن سەری هەڵدا سەرەرای سوەرقاڵیت بە کواری  و رۆمانانە وەرگێڕاوە، بیرۆکەی وەرگێرانى ئە
 و دەرفەتانە  دۆزییەوە بۆ ئەوەی وەرگێڕان بکەیت؟ سیاسییەوە یان چۆن ئە

 
بە ئەدەبیات هەبوو، ئەمەیان کەمێک بە بێ ئاگایی بوو، الشعوری بوو بەاڵ  هەاتنم گوتم کە هەر لە منداڵییەوە هۆگریم  :وەاڵم
نە بە رێکەوت، ئەمن لە الدێ کوردی فێر بووبوو  ، کوردیم باش بوو زمەانی . و دنیای وەرگێیان ئەمجارە بە وشیارییەوە بوو بۆ نا

د کە شەت بەکە  بە کەوردی، ئەوەشەم لە خۆمەدا شەک دەبەرتۆانەای . خۆێندبوو، بەاڵ  دەمزانەی فارسییش هەرچەندە لە مەکتە  نە 
می جەوان بە  رهەه ز ر به. من کوردی ئێران بەوو  لە عێەراق دەژیەا  و بەدڵمن بە تایبەتی ئه و شتانە کە هەن  خۆش بوو ئەبۆیە پێم

رلە ئێەران دەرەتەانی  گەه ئەه. ری کەوردیش ستی خوێنەه پێم خۆش بوو ئەوانە بخەمە بەر ده. فارسی هەبوون، بەاڵ  بە کوردی نەبوون
قاسەمەو کە کوردێەک .ی د(کوردستان و کورد)نەبوو لە عێیاق دەرەتانی هەبوو، یان بۆ نموونە کتێبێکی باش وەکوو کتێبی   وکاره ئه
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هەیە، بەاڵ  بە کەەوردی نیەەیە،  سسەەڵۆڤاکی  و بەەه ، بە عەرەبەەی، بە ئینگەیەەزی، بە چێکەەی نوسەەیویەتی و لە سەەەر کەەوردیش نووسەەراوه
 93بوو ئەوانە بکرێن بە کوردی، لە سەرەتا کە دەستم کرد بە کاری وەرگێەران کەارێکی بچکەولە بەوو، نەامیەکەیەک بەوو،  خۆشپێم
و کەەورد بەەوو بەاڵ  لە سەەەر ئەوە کە چەۆن خەەۆمم د زیەەیەوە دەبەەێ بڵەەێم دوو سەەێ شەەت  دووهە  کەەار  کوردسەەتان. بەەوو الپەڕە ده 63بەۆ 

هەر بەەۆیە مەەن . ایبەتی ئەوەنەەدە چەەاالک نەبەەوو لە نێوخەەۆی واڵت نەبەەوو لێەەرە بەەووو کەەاتە بە تەە هەبەەوون، کەەاری حیزبەەی ئەەێمە ئە
شەتێکی دیەەکەش هەبەەوو کە بە . توانیبەوو  لە ر ژنەەامەیەک کەار بەەکە ، بەەۆ دابەین کردنەەی گەەوزەرانی خەۆ  لە دەرەوەی کەەاری حیزبەەی

بەۆ نمەوونە یەکە  کەاری گەورەی . بەوو  من بەۆ کەاری وەرگێەران ئەازا زمانی خۆ  تەواو نەبێ ،خەڵک هەیە کە شایەدیم بۆ بەدا ئەه
الپەرەی فوڵسکابی دەستی خەۆمی  933ئە  کتێبە  کە کرد بەکوردی . کورد بوو و وەگێران کە کرد  وەکوو بۆ  باس کردی کوردستان

  دا بە سبەجێ ئەوەی دیکە  وەرنەگێرابەووە وە دامەان بە چەائ، ئەوە وا بوو ده. الپەرە  کرد بە کوردی 833گرت، هەفتەی ئەوەڵ 
چاپخانە، بۆخۆشم سەرپەرستیی چاپەکەیم کەرد، ئەوی دیەکەش لە گەڵ ئەوەی ئەو کەارە حیزبییەانەی دەبەوو بیەانکە  هەموویەانم 

و نیەو  عات هەشەت بەیانییەان سەه. ر ژدا کرد بە کەوردی 21دواتر کتێبی گیەە پیاو  لەماوەى . دەکرد سێ چوار هەفتەیەکی خایاند
و سەەعات  هاتمەوە، سەعات چوار دەچەوومەوە و نیو ده و کردنەوەی کوردی، سەعات دوو و باڵ ر شنبیری  دەچوومە سەر کار لە دەزگای

 21بەو هەمەوو سەەرقاڵییەوە لە . ز ر جاریش دەچوو  بەۆ کەاری حیزبەی. ، قەتیش ئەو کتێبە  لە گەڵ خۆ  نەدەبرد ه دهاتمەو 3
و  لە. ر ژ کەردە کەوردی 63کە خەڵکەی ز ریشەیان پەێ خەوش بەوو بە مەد کم  ر ژدا ئەو کتێبە  کرد بە کەوردی، جڵەدی یەکەمەی حەه

 1عات  بەیانییەان سەه. ر بوو کارەکەی ئەویەش دەبەوو مەن بمکەردایە فه قاسمەوو لە سه.من جێگری سکرتێری حیز  بوو  د کاتەدا ئه
هەاتمەوە، کاتێەک دەسەتم بە  و ده ی شەە 83بەۆ  3عات  جاری وا بوو سەه. هاتمەوە و ده ی شە1عات  ر کار و ز ر جار سه سه  دەچوومه

 .ر ژ تەواو  کرد 63بەهەر حاڵ بە .الپەڕە  دەکرد بەکوردی  0وەرگێیانی کرد بە سەعاتێک 
 

 و پێشوازە زۆرەى خوێنەرانەوە هەبوو کە خوێنەر دەیکرد؟ ئەمە پەیوەندیى بە ئارەزووى خۆ  یان ئە: پرسیار

 
و بێشک پێشوازیی خەوێنەرانیش زیەاتر مەر ڤ هەان دەدا، بەۆ نمەوونە لە بیەرمە کە  هات تاوە بە دەستمەوە ده ره هەر لە سه :وەاڵم

. ند نازانم لە بەغداوە هاتم سەەفەرێکی کوردسەتانم کەرد و باڵو  کردەوە دوای بیست ر ژ، مانگێک ، چه گیەە پیاو  کرد بە کوردی
، رەنگە بتوانم بڵەێم بە دەیەان کەس لە جەادە  وه مامهو دوو شارە ز ر  چوومە سەێمانی و چوومە قەاڵدزێ، لە  بە کەرکووکدا ر ێشتم
پیاو   منیش تەۆ ناناسەم بەاڵ  گێەەه یەانگوت ئەه ناتەان ناسەم، ده  مگەوت ببەووره یان لە گەڵ دەرکرد ، ده و چۆنی تووشم دەبوون چاک

 .کانت بکا کاره  دیارە خوشە خەڵک پێشوازی له.  وه خوێند ته
 

 رۆشنبیری بۆتیان چاپ کرد؟هەموو کتێبەکانت دەزگای : پرسیار
 

 .و و بەرگی یەکەمی حەمەد ک ئەوان چاپیان کرد، بەاڵ  ئەوانی دیکە بۆخۆ  چاپم کردن نەخێر، گیەە پیا :وەاڵم
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 و وەرگێرانت بۆ دەکردن؟ وەکوو فەرمانبەرێک لە دەزگای رۆشنبیری کار  دەکرد یان لە بڕی پاداشتێکی دیاریکرا: پرسیار

 
و لە ر ژنەەامە بەەاڵو  دەکەەردەوە، ئەوە بە بەەێ  وە  وەرگێەەیانم بەەۆ ئەوان نەدەکەەرد، وا هەبەەوو بەەۆ خەەۆ  شەەتێکم وەردەگێرایەەه :وەاڵم

مە  کەرد  بیکەه داوایەان لەێ ده من یارمەتیی مانگانە  وەردەگرت یان شتێک کە بۆ خۆیان پێیان باش بوایە  موکافەئە بوو، چونکە ئه
  .بژارد ڵم ده ان کاری بەوە نەبوو کارێک بوو کە بۆخۆ  ههک رگێرانی کتێبه کوردی، بەاڵ  وه

 
 تائێستا چەند کتێبت وەرگێڕاوە بۆ کوردى؟: پرسیار

 
 .کتێب 89 بۆ 82لەوانەیە بگاتە  :وەاڵم

 
 و زۆر  حەز لە وەرگێڕانى کردووە؟  و پێوەى ماندوو بوویت  کامیانت لە هەموویان خۆشتر دەوێت: پرسیار

 
و کوردستان بەالمەوە لە هەموویان پی بایەختر بووبێ ، چونکە ئە  کتێبە کتێبێکەی  لەبارەی بایەخەوە رەنگە کتێبی کورد  :وەاڵم

نەاویم بیسەتبوو، بەاڵ  کتێەبەکە  نەدیبەوو، ز ر ئەاواتم .  یەه رهاتێکی هه سەه نێو ئەوانی دیەکەدا حەمە د ک به بەاڵ  له. عیەمی بوو
ی  که ئەوەندە  پێ خۆش بوو بەیانی دەستم  پێکرد شەەوه  ی وه خوێندنه  وتمه وە، کە دەستم کەوت و کهو بیخۆێنمە بوو دستم بکەوێ 

ی دیەکە  که و بە دەسەته لە سەەر نەانی بەیەانی، نەانی نیەوەر و نەانی شەەوێ، بە دەسەتێک نەانم دەخەوارد . نەنوستم تەا تەواو  کەرد
بەرگەیم کەرد بە کەوردی بەرگەی سەێهە  کەرا بە دوو بەرگ، مەراقەم بەوو وا بەوو کە سەێ . کە  پێ بوو، ئەوەندە  پێخۆش بوو کتێبه

کرا، بەاڵ  بە خۆشحاڵییەوە د ستێکم لە سوید وەری گێیاوە بەۆ کەوردی و  ر نه کوردی هه  مه منیش بیکه و ئه فارسی  چوارەمی بکرێته
 . ئێستا چائ کراوه

 
 و بارودۆخەیان دەکرد؟ یان موراعاتی ئەهاوڕێیانی حیزبى دیموکرا  هیچ هاوکارییان دەکردی : پرسیار

 
و قەتیش داوا  لە کەس نەکردوە کاتم بەدەنێ بەۆ ئەوەی کەاری وەگێەیان بەکە ، ز ربەی کاتەکەانیش   هیچ پیویست نەبووه :وەاڵم

وەرگێەران وتۆتە بازاڕەوە، داوا  لە کەس نەکردوە بڵێم ئەمر  کەاری  کەس نەیزانیوە خەریکی کاری وەرگێیانم هەتا بەرهەمەکە که
 .و ئەمجا کاری وەرگێرانم کردوە  وه ته نێ، کات لە بەر هەموو شتێک ماوه تم بده دەکە  مۆڵه

 
 ئێستا سەرقاڵى وەرگێرانى؟: پرسیار
 

 .ئێستا نەخێر :وەاڵم
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 لە بەرنامەتدا نییە ئەگەر لە داهاتوودا حەز  لە کتێبێک بوو وەری بگێڕیت؟: پرسیار

 
نیش کە خەەۆ  ئەگەر شەەتێک بخەەۆێنمەوە و بەەزانم پەەێم خوشەەە بکەەرێ بە کەەوردی وەری دەگێەەی ، هەمەەوو کتێبەکەەا. بەەۆچی نەەا :وەاڵم

 .و پێم وابووە کە باشن، کردوومنە کوردی  خۆش بوونخۆێندوومنەتەوە و پێم
 

یت بەتوایبە  لەڕووی ئاسوت ئێستا زۆر وەرگێران دەکرێت بەتایبەتی لە باشووری کوردستان، جەنابت چۆن لێیان دەرۆان: پرسیار
 و زمانى وەرگێڕانەوە؟

 
من هەموو کاتێک دیوی روونی مەسەلەکان دەبینم، جارێک گەوێم لە موقەابەلەیکى رەحەمەتەى تەاهیر تۆفێەق بەوو لێیەان  ئه :وەاڵم

م پەێ باشەە و هەموویەان" لکل  زمەان دولەو و رجەاڵ"عەرە  دەڵێ "پرسى گوتیان ڕات لە سەر گۆرانیبێژەکانى ئێستا چییە؟ گوتى 
منیش پێم خوشە وا بڵێم و لە هەمان کاتیشەدا بەۆ ئەوەى ڕاسەتییەکە بڵەێم ، تێبینەیم هەیە  ، ئه"ئاواتی سەرکەوتنیان بۆ دەخواز 

وەردەگێەیێ بەتەواوى نەازانێ، بە   وه ز ر جار دەبینم ئەو کەسەى کاری وەرگێیان دەکەا ئەو زمەانە کە لێیەه. لەسەر وەڕگێیانەکان 
نە کە لە فارسەەییەوە وەردەگێەەین فارسەەى بەەاش نەەازانن، چەەونکە بەەۆ ئەوەى مەەر ڤ شەەتێک بە زمەەانى خەەۆى وەرگێەەیێ تەەایبەتى ئەوا

وەکەوو نمەوونە لەبیەرمە لە ڕ مانێکەەدا . مە دەکەا  هە  زمەانەکەى خەۆى بەاش بزانەێ و هە  ئەو زمەانە کە لێەەیەوە تەرجەه  پێویسەته
 لە فارسەى دا یەانى پەاڵاێوە نەانو قەاڵ" آ  کەردن"،"پەتاتانە ئاو بەکە ئەو"واتە " یداین سیب زمینى ها را آ  کن"کەسێک دەڵێت 

یەعنەى چەی، " ئەا  کنیەد"یەعنەى ئەو وەرگێەیە نەیزانیەوە " ئەو پەتاتەانە ئەاو پەیژێن بەکە"، کە چى وەرگێەیانەکە دەڵەێ  وه کردنه
ئەوە نییە کە کوردییەکەى من گەەیەى لە  بە واتاى  مه نووسین خ لە وەرگێیاندا گەەییم لە کوردیى ئێستا هەیە، ئه  پاشانیش خ له

بەاڵ  کەەوردیى داتاشەەراو هەیە، ز ر زیەەاد لە  . خەڵکەەیش مەەافى خەەۆیەتى کە لە سەەەر کەەوردییەکەى مەەن تێبینیەەى هەبەەێ. سەەەر نیەەیە
یرسەەەیرى لەەێ  و شەەتى سه ریى عەرەبیەەدایە، ز ر وشەەەى فارسەەى بە بەەێ پیویسەەت دێنەەنە  نێەەو زمەەانی کەەوردی پێویسەەت لە ژێەەر کاریگەەه

  .زانم می ئێستا بە سەردەمى زێیینی چاپەمەنیى کوردی ده رده من سه ئه  وحاڵه ئەوانە گەەیىن، بەاڵ  به. ن دەکهساز
 

 دەورەى سکرتێرى: عەبدوڵاڵى حەسەن زادە
 

 لەنێوان سااڵنى چەنددا جەنابت سکرتێرى حیزبى دیموکرا  بوویت؟: پرسیار

 
، واتە سەەێ دەورە لە سەەەر یەک سەەکرتێرى حیزبەەى 2330بەەوو  بە سەەکرتێرى حیزبەەى دیمەەوکرات تەەا سەەاڵى  8339سەەاڵى  :وەاڵم

 .دیموکرات بوو 

 
 چۆن لە دەورەى سکرتێریى خۆ  دەڕوانیت و تاچەند حیزب گەشەى کرد لەڕووى سیاسى و تەنزیمییەوە؟: پرسیار
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خەەوش نیەەیە هەەیچ بەەێ لە کەسەەى دیەەکە بکەەرێ، بەاڵ  پێمدە. ئەو پرسەەیارە قەت نەەابێ لەو کەسەەە کە خەەۆى کەەردوویە بکەەرێ :وەاڵم
من پەێم وا نەیە لەو مەاوەیەدا کەارێکى خەارق العەادە  کەردوە ،شەتێکى گەورە  کەردوە  ڵەێم ئەه ده  اڵ  بێڵمەوە، بۆیەه پرسیارێک بێ وه

بەۆ .   لە سەردەمێکدا خەباتى سیاسیمان کەردوەو کە دەرەتەانى شەتى گەورە نەبەووهئێمە . چونکە هەلومەرجى ژیانەکەش ئەوە بووە
قاسەمەوودایە کە ناچەار بەووین .نموونە ئێمە لە واڵتى خۆمان هەڵکەندراوین، ئەوە لە زەمانى مندا نیەیە لە زەمەانى سەکرتێرىی د

ئەەێمە لە کەەاتێکى .ە و بەر تەسەەکتر بەەۆتەوە ئەو هەل و مەرجە هەرهەەاتو. واڵتەەى خۆمەەان بەجەەێ بێڵەەین و بێیەەنە پشەەتى سەەنوورەکان
ئەگەر هەڵسەنگینم کە  و کوڕییەکان بۆ خۆیشەم دەیەانزانم هاوڕێکانیشەم دەیەانزانن بەاڵ  کارنەامەى خەۆ  لەو . ئاوەهادا نەبووین

بەوو ، من سەکرتێرى حیەز   یەکە  ، لەو سەەردەمەدا کە ئەه: ن مەاوەیەدا لەسەەر یەک بەبەاش هەڵدەسەەنگێنم، هۆیەکەانیش ئەمانەه
چارەسەەر کەراون،   لەگەڵ ئە  وئەودا بەووه  و هەندێک ناکۆکییش کەه یدا نەبووه حیز  ناکۆکیى لەگەڵ هیچ الیەنێکى سیاسى لێ په

دووهە  ئەوەیە کە هیچ لەتبوونێک لە حیزبدا نەبوو تەنانەت حیزبێکى لەت بەوو لە سەەردەمى منەدا یەکەی گرتەوەتەوە کە تەنیەا 
ڕێبەرایەتەى شۆڕشەگێرمان  -و حیزبەی دێمەوکیاتی کوردسەتانی ئێەران بەى دیمەوکراتى کوردسەتانى ئێەرانبە کارى خەۆمى نەازانم، حیز

من لە ژیەەانى ئەو سەەەردەمەدا بە  شەەتێکى دیەەکە کە ئەەه. ئەو دووانە لە سەەەردەمى بەرپرسەەیارەتیى منەەدا یەکیەەان گەەرتەوە. هەبەەووە 
ار و سەەەختدا بەەووین لەالیەک پەیوەنەەدیمان بە حکەەوومەتى کە ئەەێمە لە هەلەەومەرجیکى ز ر دژو  خەەاڵێکى بەهێەەزى دەزانەەم ئەوەىەەه

نوێنەرایەتیمەەەان لە . هەبەەەوو لەالیەکەەەى دیەەەکەوە پەیوەنەەەدیمان بە کوردیشەەەەوە هەبەەەوو و لەگەڵ کەەەوردیش دەژیەەەاین  وه عێراقەەەه
رووزەرد بەین،  بەاڵ  قەت کارێکمان نەکەردوە کە ئەێمە تێیەدا. نێوحکوومەتى عێراقدا هەبوو ئەو دووانەش پێکەوە لە شەڕدا بوون

لە الیەکەەى . زیەەانی هەەیچ عێەەراقییەک، سەەەربەرز لە  نەەاوەدا هەەاتووینەتە دەرەوە  کارێکمەەان نەکەەردوە نە بە زەرەرى کەەورد و نە بەەه
کوردسەتان بەوون و مەقەر و نیی راتى کوردسەتان و یەکیەتیەى نیشەتمادیکە ئێمە لە هەردوو نەاوچەى ژێەر دەسەەاڵتى پەارتى دیمەوک

اڵ  بااڵنسەەکەمان وا ڕاگرتەوە کە بەزیەانى  کى درێژ پەێکەوە لە شەەڕدا بەوون ، بەه و ئەو دووانەش بۆ ماوەیههاتوچوو مان هەبووە 
ئەگەر توانیبێتمان کارێک بکەیەن بەۆ . تە سەرمان یەک لە الیەن هیچ یەکێکیانەوە نەیه هیچ الیەک کردەوەمان نەبێ و هیچ گەەیی
سەاڵ سەکرتێریى منەدا ئە  83ێکى دیەکە کەورتى دەکەمەوە لە سەەردەمى نزیەک بە بەشت. ئەوەى نێوانیان نزیک بکەینەوە کردوومانە

لێەی شەەرمەزار بەێ و لێەی   کە دوایەه  کى وای دەرکردوە و نە هەڵوێستیکى واى گرتوه نە بابەتیکى واى نووسى نە بەیانیەیه  حیزبه
ەر یەک ئەو کارنەەەامەیە بە باشەەەى کە وابەەەێ لەسەەە. ڵاەڕن پەشەەەیمان بەەەێ و د سەەەتمان پەەەێ شەەەەرمەزار بەەەێ و دوژمنمەەەان پێەەەی هەەەه

 .ر ده  رز هاتووینه ربه اڵ  سه لەبەر ئەوەى گیروگرفتەکان ز ر بوون کە  و کوڕییەکان ز ر بوون به. هەڵدەسەنگێنم
 

پێت وایە رووبەرى دیموکراتییە  لە سەرکردایەتىی حیزبدا لە سەردەمى جەنابتدا فراوان بووە و جوۆرە تواکڕەوییەک : پرسیار
 نەبووە؟

 
 یەکە  کۆنگرەیەک : ئە  پرسیارەت لێم کرد، چەند شتێک باس دەکە   من قەت نەمدەتوانى تاکرەو بم بەاڵ  ئێستا که ئه :وەاڵم
مەافى هەیە   مانەگ پەێش کەۆنگرەى ئایینەدەوه 6من تێیدا بوو  بە سکرتێر بۆ یەکەمجار بییارێکی دا کە ئەنەدامى حیەز  لە  کە ئه

ر سیاسەەەەتى حیەەەز  هەیەتەەەى تەنەەەانەت ئەگەر دژى دروشەەەمەکانى حیەەەزبیش بەەەێ، لە نێەەەو حیزبەەەدا لە  یەک لەسەەەه هەر تێبینەەەی



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

38 
 

ک هەبەەوو لە کەەەۆنگرەدا ز ر دژى مەەن بەەەوو لە  کۆبوونەوەکانەەدا یەەەان لە نووسەەراوەى نێوخەەەۆیى حیزبەەدا بەەەاڵوى بکەەاتەوە، هاوڕێیەەەه
ى مێژوو ئەوەى بەناوى عەبدوڵاڵ حەسەەنزادە وە دەنووسەێ کە ڵێناو گوت بیروبۆچۆنى خۆیدا کە ئەو بییارە پەسەند کرا دەستى هه

 .بۆ یەکەمجار مافى راى ئازادى هێنایە نێو ئە  حیزبەوە
 

ساڵە کە جەنابت ڕێبەرایەتیى حیزبى دیمووکراتى کوردسوتانى ئێرانوت کوردوە توا چەنود سووود  لە پەنودەکان و  ١١لەو : پرسیار
 شەرەفکەندى و ئەوانى تر گرتوە؟.وو و شەهید دقاسمل.ئەزموونەکانى پێشەوا قازى و شەهید د

 
پیاو بێ ئەوەى بە خەۆى بزانەێ ئەو فکەرانە کە هەیەتەى . ئەو میراتەى بۆمان بەجێ ماوە ئاشکرایە کە میراتى هەموومانە :وەاڵم

بەەوو  ئەو کەەاتە و قاسەەمەوو ز ر شەەت فێەەر .د  تی لەەه تایبەەه پێشەەدا گەەوتم به ک له لە ژێەەر کەەاریگەریى ڕێبەرانەەى پێشەەوودایە، بەاڵ  وه
قاسەمەوو لە ژیەانى منەدا هەیە، ز ر جەار لە هەیچ و خەۆڕایى باسەێک دەکە  بە بیەر  دێەتەوە .مەر  د ده  ئێستاو تا ئەو کەاتەش کەه

شەەرەفکەندى دەیتەوانى زیەاتر پێبگەا بەاڵ  .شەەهید د. شەرەفکەندى ز ر کەورت بەوو.شتێکى لێ نەقڵ دەکە ، بەداخەوە سەردەمى د
، گەەوتى  وه کى خۆشەەى گێیایەەه مەحمەەوود قسەەەیه. یەەادى بەخێەەر د. لە حیزبەەدا ز ر نەبەەوو و هە  لەو پۆسەەتەدا ندى هە  شەەەرەفکه.د

کردوە دیسان دەتانەوێ بیکەوژن،  هێشتا جێى خۆى گەر  نه  شەرەفکەندى چۆنەو چۆن نییە، گوتوومه.ئێرانییەکان لێمیان پرسیوە د
 .اڵ  بۆ خۆتان دەزانن من نازانم به ئه  ؟ گوتوومه قاسمەوو ئێمە کوشتوومانە.بۆ پێت وایە د  گوتوویانه

 
 چیى پێویست بووە بیکەی و نە  کردوە لەو کاتەدا؟: پرسیار

 
یەوە کەەردوومە، بەاڵ  ز رشەەت پێویسەەت بەەووە پیەەاو بیکەەا و پێەەی  ی پیویسەەت بەەووبێ بەەیکە  و پەەێم کرابەەێ بەدڵنیەەایی وه ئەەه :وەاڵم

 .نەکراوە
 

 ئەزموونى سیاسیى خۆتدا؟لەچى پەشیمانى لە : پرسیار

 
لە ئەزمەەوونى سیاسەەیى خەەۆ  لە هەڵوێسەەتە سیاسەەییەکانى خەەۆ  هەسەەت بە پەشەەیمانى نەەاکە ، بەاڵ  رەنەەگە لە تاکتیەەک و  :وەاڵم

ئەگەر دەرفەتێک بووبێ عوزر  هێناوەتەوە، جارى وا بووە ڕەنەگە  .کاروبارى ڕ ژانەدا شتى وا بووبێ کە زووتر لێی پەشیمان بوو 
گژ هاوڕێیەکمدا چووبم لە نەتیجەى توڕەیى یان شتێکدا، لێەی پەشەیمان بەوو  یەان لەێ پەشەیمانم، دەنەا هەڵوێسەتە  بەناحەق بە

نیا نەکردوە هەمەوو کاتێەک لەگەڵ هاوڕێیەان مەشەورەتم کەردوە  ته سیاسییەکانمان کە لەبەرئەوەى هیچ کات هیچ شتێکم بۆ خۆ  به
هەڵوێسەتە سیاسەییەکانمان پەێم وایە شەتى نیشەتماناەروەرانەن، شەتێک نەین بەۆ  بەهى خۆمیان نازانم و بەهى هەموومانى دەزانم،

 .بوونەوە ببن تەوبە و پەشیمان
 

 شانازى بە چییەوە دەکەی؟: پرسیار
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 .تێکۆشەرێکى ڕێگاى ڕزگاریی نەتەوەى کورد   شانازى بەوەوە دەکە  که :وەاڵم
 :هەموو مر ڤێک چەند یەکەمێک لە ژیانیدا هەیە

 
 بەیەکەم مامۆستاى خۆ  دەزانی؟کێ : پرسیار

 
 .قاسمەوو.لەبارى سیاسییەوە هەر وەک ئاماژە  پێ دا شەهید د :وەاڵم

 
 کێ بە یەکەم هاوڕێی خۆ  دەزانی؟: پرسیار

 
 .یەکە   مەجبور نیم ئەوەیان بڵێم، چونکە هاوڕێم ز رن، پێم خۆش نییە هیچیان بکە  به :وەاڵم

 
 ران بووبی؟یەکەم چرکەسا  زۆر پێى نیگە: پرسیار

 
 .قاسمەویان پێ دا .ئەو چرکەساتەى هەواڵى شەهیدبوونى د :وەاڵم

 
 یەکەم چرکەسا  زۆر شانازىی پێ بەخشی بیت؟: پرسیار

 
لە مەهابەاد دەژیەا  بە نهێنەى، ر ژێکیەان خۆپیشەاندانێکمان کەرد بەنەاوى  8313سەاڵى . ئەوەیان شەتێکى ز ر بچەووک بەوو :وەاڵم

بوو بە ناوى حیزبەوە خەڵکمان بانگهێشت کردبێ، پێشتر بەناوى خەڵەکەوە، بانگهێشەتمان دەکەرد،  حیزبەوە، یەکە  خۆپیشاندان
کە . پیشەەاندانکم نووسەەى داوا  لە خەڵەەک کەەرد بەەۆ خۆ بەاڵ  زەمیەەنە موسەەاعید بەەوو بە نەەاوى ڕێکخەەراوى حیەەزبەوە بەیاننامەیەەه

  وه که هەستا  بەجەیکەى گەۆڕاو و عەینەکێکەى ڕەش و دەستسەی کەیههاباد بە نهێنى دەژیا   مه  کەوت  خۆشم لهخۆپیشاندانەکە بەڕێ
ناسەن ڕ یشەتمە بەردە  خۆپیشەاندانەکە و هێشەتا نەگەیشەتبوومە نێەو  گرتبوو گوایە زستان و سەاردە تاخەڵەک نە   وه ممه ده  کە به

تێەک کە کەس نەیەدەوێرا بڵەێ شەا نازانم بڵێم خ هەسەتێکی پەێ دا ، لە واڵ. بوو( مەرگ بۆ شا)خۆپیشاندانەکە گوێم لە دروشمى 
لە نەوێنەرى خەوا کەمتەرە ئێسەتا لە تەنیشەت سەەربازگەى مەهابەاد خەڵەک بە دەنگەى بەرز دەڵەێن مەرگ بەۆ شەا ئەوە بچەووک بەوو 

 .یەعنى بەشێک بوو لە رووداوێکى گەورەتر، بەاڵ  لەو ساتەدا ئەو چێژەى داومەتێ
 

 بەنیازى نووسینەوەى بیرەوەرییەکانت نیت؟: پرسیار

 
نرخیەان   بیرەوەریی من تەنانەت ئەوەى کە لەگەڵ تۆش باسم کرد ئەوەى کە پەیوەندیی بە ژیانى خەۆمەوە هەیە ئەوەنەده :وەاڵم

ئەوانەش بە داخەوە لە ژیانى مەن و نەازانم چەنەد دواى منەیش . نییە زیاتر شتە سیاسییەکان و بۆچوون بۆ بابەتى سیاسى گرنگن



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

40 
 

بینەێ باسەیان بکەا بە هۆکەارى سیاسەیى خەۆیەوە، بەاڵ  ڕەنەگە لە دووسەاڵى ئایینەدەدا شەتێک  نکاتیان نایەت کە پیاو وەکەو دەیەا
، بەدەیەەان  ئەویەەش بەو جەەۆرەیە کە لەگەڵ هەەاوڕێیەکى خەەۆ  وتەەووێژێکی درێژمەەان کەەردوه. لەسەەەر بیرەوەریەەى ژیەەانى مەەن دەرکەوێ

 .چائ بدرێ هێنێتە سەر کاغەز و پێیاندا دەچێتەوە و ڕەنگە لە کاتژمێر کە ئەو دەیان
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 "ژیین له تاراوگه ده  ئێمه: "زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

زاده، سكرتێری گشتیی حیزبی دیمۆكراتی كوردستانی  ن سه بدوڵاڵ حه ڕێز عه به  ڵ گه ك له یه دیمانه
 ئێران

  
 دی حمه جید ئه مه: سازدانی

 
  باتوه م خه ، ئه ی كه با  ده خه  مێەه ڕوا ؟ تۆ له ران چلۆن ده و گوزه خۆ  بزانم، ژیان   دۆخی  ر شت له پێش هه  پێمخۆشه: پرسیار
  ڕاهواتووی  ؟ ئایا پێوی ندروستیت داناوه ها ته روه و هه  روونی  ده  ر باری سه له  كی ری یه ، چ كاریگه ڕۆژانه  ژیانێكی  بۆ تۆ بۆته  كه

 ؟ بۆمان بدوێ  درێەی  به  كرێ ر ده گه ئه  وه یه م باره له  ؟ تكایه ی كه ماندووبوون ده  ست به یان هه

 
  وه خوێننەه ده  وتەووێژه   ئه  ی وانه ئه بۆ  پێموایه  چونكه  ، بكه خۆ   ژیانی  باسی بوو نه پێمخۆش ر هه  یه وه ئه  ی كه یه راستی :اڵم وه

  تێكۆشەان و كار   گه تێده وا ڵێم ده ، كردوه پرسیارتان  كه ئێستا اڵ  به. الو  یان پیر  خۆشم، نه یان ساغم  كه  نیه گرنگ  شتێكی
  نوێ لەه  پێموایەه  ، كەه ده  واوی ته و  یه وه سته ده به كارێكم  ی كاته و ئه.  ناوه دانه ساغیم ش له ر سه له  خراپی  وارێكی شوێنه بات خه و

  رجەه لومه هه و ئەه و  نەه مه ته و ئەه چاو لەه.  ڕیوه تێاه  ساڵ وپێنج ست شه  له نم مه ته.  نووسراوه بۆ نوێم  عومرێكی و   وه بوومه دایك له
 و  خەوێن  وژمی تەه ك وه بەن ده مەر ڤ  میەوانی  پیەری  بەه  ی یانەه خۆشەی نه و ئەه. مەاو  بەاش خەۆ   ڕی بەاوه  بەه ، ژی ده تێەدا  كەوردی  كه

  ری سەەه  بۆتەەه ر  سەەه و   بەەووه ل كەەه ددانەەم و  بەەوو  پیەەریش ر گەەه ئه. هاتوون نەەه دا ال  بەەه هێشەەتا ، چەەی و  چەەی و  نەەد قه و  كۆلسەەتی ل
.  داوه نەەه  سیاسەەی  باتی خەەه  لەەه خۆشەەیان و  بەەوون پیەەر ش نەەه مه ته   لەەه زووتەەر س كەەه ز ر.   ناكەەه س كەەه ر سەەه له ت منەەه ، نەەدیەی قه
 ." بێ زیاد به  خوای  له:  نی گوته كورد  رحاڵ هه به
 

 .ین بكه ست پێ كورد ده  لی خۆش بۆ گه  واڵێكی ك یان هه مزگێنی یه  كانمان به قسه  ی درێەهم  كه ز ده حه: پرسیار

 
 ئێەران  كوردسەتانی  دیمەوكراتی  حیزبەی  كەه  یەه وه ئه كوردسەتان  ڵكی خەه  ی ڕزگاریخوازانەه  باتی خەه  ئەۆگرانی بەۆ مەن  مزگێنیی :اڵم وه
  اڵنی كۆمەەه.  داوه نەەه  كەەۆڵی و   سەەتاوه ڕاوه دا خەەۆی  نشەەێوی و  وراز هەەه پەەی  باتی خەەه  یەەدانی مه  لەەه  ڕووسەەووری  بەەه و   رزانه ربه سەەه روا هەەه
 ئێەران  كوردسەتانی  ڵكی خەه  كەه  وه ئەه. زانەن ده  خۆیەانی  حیزبەی  بەه و  ن حیزبەه   ئه  نای پشتوپه  میشه هه ك وه كوردستانیش  ڵكی خه
  ی شەه به و لەه  كانی وتووانه پاشەكه  ته سیاسەه و  بییار  له ز ر  یتوانیوه نه ڕێژیم و   نواندوه دانه  ئیسالمی  كۆماری بۆ ریان سه كات هیچ
  حیزبەەی مووشەەیان هه  ی وه پێشەەه  لەەه و   كانی یەەه سیاسەەی  هێەەزه و  كەەورد  لی گەەه  ی بوێرانەەه  خەەۆڕاگریی  می رهەەه به بكەەا،  جێ جێبەەه دا واڵت
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  تووشەەی   هەەه و  بەەوون  رچاوی بەەه  وتنی ركه سەەه   هەەه دا خەەۆی  ی سەەاڵه ٣٢  باتی خەەه  لەەه  حیزبەەه   ئەەه.  ئێرانەەه كوردسەەتانی  دیمەەوكراتی
  حیزبەه   ئەه  یەه وه ئه گرنەگ.  ڕێ  دێتەه  ی یه كشه پاشه و  چوون وپێش ره به و ئه سیاسییش  حیزبێكی موو هه.  هاتوه  ناكامی و  تێشكان

 ناكەامی  لەه ، وه ته سەتاوه هه وتنێك كەه موو هەه پەاش.  رچەووه ده یەدان مه  لەه تێشەكان  بەه  نەه و   بەووه  خۆبەایی  لەه وتن ركه سەه  به  نه

  .تر تازه  وتی سكه ده و ره به  وه ڕینه په  بازی پرده  كردوونه  كانی وتنه ركه سه و   رگرتوه وه  رسی ده  كانی یه
 

 و  كوردسەتان  ڵكی خەه  باتی خەه  دواڕ ژی ش حاڵەه و بەه. دانەانێم كەان ئاڵوگۆڕه بەۆ  سەڵ رفه سه و   وه ناخوێنمەه ڕ ژ پاشه نازانم، یب غه
 خێراتەر كەان ڕووداوه  وتەی ڕه بتەوانن  كەه كاردان لەه  كەی ره ده و   نێوخەۆیی  ری فاكتەه ز ر  پێموایەه. بیەنم ده ڕوون  به ئێران  ری رانسه سه

 و  ئێەەەران  ڵكی خەەەه  رچاوڕوونیی بەەەه  رانەەەه فاكته و ئەەەه  ی وه پێشەەەه  ڕیەەەزی  لەەەه. ن بەەەده پێ چوونمەەەان وپێش ره بەەەه  ئومێەەەدی و  ن بكەەەه
  می وتەه حه  ی وره ده  ڵبژاردنی هەه  لەه  تی تایبەه  بەه  كەه بیەنم ده  ئیسەالمی  كۆمەاری  ڕێژیمی  تی واوه ته  به ر رامبه به ستانیان كییزڕاوه یه
 .نواند  خۆی دا جەیس مه
 

وه  كوداری یوه باتی چه ی خوه ر له ڕوانگه گه ڵكی كوردستانی ئێران ئه ی ڕزگاریخوازیی خه وه بزووتنهزاده  ن سه ڕێز حه به: پرسیار
 :ڵێی چی؟ وه ده یه و باره له. ین، له دۆخێكی باش دا نابینرێت یر بكه سه

 
  باتی خەەه ئێسەەتا تەەا  تاوه ره سەەه لەەه  حیزبەەه   ئەەه.  یەەه دیكه  جەەۆرێكی بات، خەەه  كانی شەەێوه بەەۆ دیمەەۆكرات  حیزبەەی  بۆچەەوونی" :اڵم وه
 دا كاتێەك  لەه  ی[نیەه  نیزامیەی  ی ڕێگاچەاره كوردسەتان  ی له سەه مه]  دروشەمی و   زانیەوه بات خەه  پاوی داسەه  كی یه شێوه  به  ی كدارانه چه
  لەه  ئەازادی] یەانگوت ده ، بەێ دیەار  لەەێ وارێكیان شەوێنه دا وه كەرده  یەدانی مه  لەه  ی وه ئەه بێ  سیاسەی  گرووپی  هێندێ  كه  كردبۆوه رز به

 و  سەتابوون ڕاوه دا ئەازادی  لەه دیفەا   یەدانی مه  لەه  ی رگه پێشەمه زاران هەه  كەه دیمۆكرات  حیزبی اڵ  به ،[ رێ ده  دێته نگ تفه  ی لووله
 بەەۆ بوون نەه ئاماده  بەەه كەورد،  لی گەەه  كانی مافەه  لەه حاشەەا  بەه دوژمەەن  باتەه خه  شەێوه   ئەەه وابەوو  پێەەی دا، ده  قوربەانیی  ڕ ژێ موو هەه

 بەەۆ  وه یەەه سیاسەەی  باتی خەەه  ی ڕوانگەەه  لەەه ر گەەه ئه اڵ  بەەه.  تی پاندوویه سەەه كوردسەەتان ر بۆسەەه هێەەرش  بەەه و   ئاشەەتیخوازانه  ری سەەه چاره
  لەه كێك یەه  لەه  یەه وه بزووتنه   ئەه بڵێەین تەوانین ده  ئاسەانی  بەه بەیوانین، ئێەران  كوردسەتانی  ڵكی خه  ی ڕزگاریخوازانه  ی وه بزووتنه
  ی هێنەده خەت وه هەیچ  سیاسی  وشیاریی بڵێم ر گه ئه  گوتوه نه زیاد .  دایه  خۆی  وتنی پێشكه و  كردن شه گه  كانی دڵخوازه  ره هه  قۆناخه
  واری خوێنەده و  وشیار  توێژی و  ڕووناكبیران می  ئه ر ده قه به ت قه و   بووه نه  رێ سه له دا كوردستان  ڵكی خه  كانی ڕ ڵه نێو له ئێستا
  یاڵی خەەه  بەەه و   نیەەه  قەەانوونی  حیزبێكەەی كوردسەەتانیش  دیمەەۆكراتی  حیزبەەی  چونكەەه. بوون نەەه شەەدار به دا یەەه وه بزووتنه   لەەه  ڵ كۆمەەه
   نیەه  خشەێكی نه دا ئاڵوگۆڕه و له  حیزبه   ئه  كه ن تێبگه وا زا ناشاره  ڵكی خه  نگه ڕه ، یه" شاوه ڵوه هه"  ئیسالمی  كۆماری  ستانی ده كاربه

  ڕینەه ڕاپه   ئەه  ڵ گەه له  وه نزیكەه  لەه  حیزبەه   ئەه ڵەێم ده  ڕاشەكاوی  بەه اڵ  بەه.  وته ڕێكه  به و   خۆوه  له  مووی هه  داوه  ڕووی  ی وه ئه و
 لەەەێ  ڕێنەەوێنیی و   داتەەێ ده  ڕێنەەوێنیی ، بەەێ ده فێەەر  لێەەی و  كەەا ده  فێەەری ، كەەرێ ده تێ  كەەاری و  كا تێەەده  كەەاری ، ژی ده  یەەه سیاسەەی و   فكەەری

 ".بدا نیشان مووان هه  به  خۆی  رده په بێ  كه دیارده یان  وه ینه بكه پتر  باسه   ئه بتوانین  كه  ڕ ژه و ئه  هیوای  به.  گرێ رده وه 
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  ست سواڵ شه  له  خۆی  ئێوه  حیزبی.  درێەه  نێكی مه و، ته پێڕه  بوونی پوختهو  كار   زموونی ئه  ستهێنانی ده بۆ وه  ست ساڵ شه: پرسیار
، یوان  یوه ڕێبوازی دا هه  ئواڵوگۆڕ لوه  بیری  ، له وه ست ساڵه شه  زموونێكی ئه  بوونی هه  تان به كه ئایا حیزبه.  وه با  نزیك كردۆته خه
 ر؟ به  ته گرتوویه  ست ساڵه شه  دا  كه ده  و ڕێبازه به  درێەه

 
 یەان  تەاكتیكی  دروشەمی  هێنەدێ و   فەاداره وه پێیەان  كەه ن هەه  نسەیای پره  هێندێ دا خۆی  سیاسیی  باتی خه  له حیزبێك ر هه :اڵم وه

  بەه نیزیەك  ڕابەردووی  لەه دیمەۆكرات  حیزبەی.  دێنەێ ردا سەه به ئاڵوگۆڕیەان تێكۆشەان  رجی لومەه هه  پێی بەه  كەه ن هه  ڕ ژیشی  دروشمی
  هێنەدێ دا ش كاتەه و لەه ر هەه و  پەێش  گرتۆتەه بات خەه بەۆ  جۆراوجەۆری  تەاكتیكی گۆڕیەون،  شەتی ز ر دا خەۆی  نی مەه ته  ساڵ ست شه
  كردنەی دابەین بۆ بات خه  نموونه بۆ.  بێ ده ندیان پابه ودواش مه له دڵنیا  و   بووه ند پابه  وه پێیانه  میشه هه  كه بوون هه  نسیای پره

  وەدەسەتهێنانی یەان(  بێ ده جۆرێك ر هه  ی كه شێوه و   شكڵ ئێستا) كورد  لی گه  كانی یه تی وایه ته نه  مافه  ستهێنانی ده وه و  دیمۆكراسی
 روا هەه.  بهێنەرێ  لەەێ وازیەان  نەاكرێ ڕ ژگەار  ڕینی تێاەه  بەه و  نن درێژخایەه  ئامەانجی كەورد  لی گەه بەۆ نووس چەاره  دیاریكردنی  مافی

  هێەەزه موو هەەه  خۆیی ربه سەەه  رچاوگرتنی بەەه له و  بییەەاردان  خۆیی ربه سەەه و   شەەكیالتی ته و   سیاسەەی  خۆیی ربه سەەه ك وه  سەەڵی ئه هێنەەدێك
  لەه ردان تێەوه سەت ده  ی ئیجەازه  نەه و  ین ربەده وه  سیاسەی  هێزێكەی هەیچ  كاروبەاری  لەه ست ده  نه  كه جۆرێك  به كورد،  كانی یه-سیاسی

  كانی شەه به موو هەه  بییەاری  خۆیی ربه سەه بەۆ ڕێزدانەان گرنگتەر ش وانەه له. ین بده  دیكه  هێزێكی هیچ  به دا خۆمان  حیزبی  وباری كار
  لەه موو هەه  مانەه ئه ، وه دیكەه  شەێكی به  هێزێكەی هەیچ ن الیەه  له كوردستان  كانی شه به  كاری  له دان رنه ستوه ده  پێویستیی و  كوردستان

 و   نیەه  تایی تاهەه هه و  پیەر ز بییارێەك و  دروشەم هەیچ زیەاتر،  وانەه له. ئێەرانن  كوردستانی  دیمۆكراتی  حیزبی  كانی گۆڕه نه  سڵه ئه
  وازی  كەرێ ده  ئاسەانی  به بوو، نه دا وه بزووتنه  تی خزمه  له یان وت كه نه ڕێك بات خه  رجی لومه هه  ڵ گه له تێك سیاسه و  دروشم ر هه
 .بێنین  لەێ
 

 ؟ وه كانتان نزیكتر ببنه ئامانجه  یشتن به گه  له  ر، توانیوتانه به ته  تان گرتوویه كه حیزبه  ڕێبازێك كه  هۆی  به: پرسیار

 
 ر هەه  بیینەی  بەه  كەه  نیەه تێەدا  گومەانی دابنێەین، كیەەۆمیتر زار هەه  بەه  نموونەه بەۆ  كۆتەایی و  تا ره سەه نێوان  ودای مه ر گه ئه :اڵم وه

 ر گەەه ئه اڵ  بەەه.  وه بێتەەه ده نیزیكتەەر( مقصەەد) سەەت به مه  شەەوێنی  لەەه ڕێبەەوار ش ودایەەه مه و لەەه میترێەەك ر هەەه ت نانەەه ته و  كیەۆمیترێەەك
 و   ی كەه ڕزگاریخوازانه  وه بزووتنەه و  كورد  لی گه ڵێن ده پێمان كان نیشانه ڵێم ده   وده ئه ، وه ببنه نیزیك بڵێین و  بگۆڕین  كه پرسیاره
  ی ڕێبەازه و لەه سەت به مه  نیەه ڕوون دا ت كه پرسەیاره  لەه.  وه بوونەه نیزیەك ئامەانج  بەه یشەتن گه  لەه كوردسەتانیش  دیمەۆكراتی  حیزبی

  خۆیی ربه سەه  كه دروشەمه ر گەه ئه بارسەین  كەرێ ده ، باشەه.  یەه خودمختەاری  دروشەمی سەت به مه دانێەین  وای بەا اڵ  به ، چیه  گرتوومانه
  كی یەه بناخه هەیچ  بەه  پشەتی  بۆچوونەه  جەۆره   ئه بزانم وا هاتبوو؟  دی وه  كه ئامانجه ئێستا كونفیدرالیز  یان فیدرالیز  یان  بایه
  دی وه  بەەۆی  كەەه و   گرتەەوه¬ڵ هەەه  خۆیی ربه سەەه  دروشەەمی دا كوردسەەتان  كانی شەەه به موو هەەه  لەەه ز ر  كی یەەه ماوه كەەورد.  سەەتوه به نه و پتەەه
  دووپاتیشەەی. بكەەا دا كان واڵتەەه  ی چوارچێەەوه  لەەه كەەورد  ی له سەەه مه  ری سەەه چاره  داوای  كەەه  بییەەاره و  ڕ بەەاوه و ئەەه  یشەەتۆته گه  هاتوه، نەەه
 . نیه گۆڕ نه  كه شێوه و   شكڵ و   كورده  لی گه  كانی یه تی وایه ته نه  مافه  دیهێنانی وه ، گۆڕه نه  ئێمه  الی  له  ی وه ئه  كه  وه مه كه ده
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تان  كوه حیزبه  ل بوه گوه  شوانازیی  ی مایوه  كه  ست هێناوه ده مێەووییتان وه  وتێكی سكه باتتان دا چ ده خه  ی درێەه  و ماوه له: پرسیار
 ؟ بێ

 
. بكەەا  پێەەوه یەەان شەەانازی  كەەه بوون هەەه  وتی سەەكه ده ز ر دا خەەۆی  باتی خەەه  درێەەژی  ی مەەاوه  لەەه كوردسەەتان  دیمەەۆكراتی  حیزبەەی :اڵم وه

 ، یەه دوایەی   ئەه  سەاڵی ٢٣  ی مانانەه قاره  باتی خەه ،(١٢٦١ ەە ٦١) ١٥٩٦ - ٩١  سەااڵنی  ڕینی ڕاپه كوردستان،  كۆماری  زراندنی دامه
 ڕاسەت و  دان كۆڵنەه و  شەێەگیربوون تر گشەتی مووان هەه  لەه و   سیاسەی  ئاگەایی و   دیمۆكراسەی و   ئەازادی و   ئاشتی  گیانی  ی وه باڵوكردنه

 .ن حیزبه   ئه  كانی گرنگه  وته سكه ده  له  بینی واقیع و   وێژی
 

و  ئوه  ری پێوده درێەه  كوه  ؟ چۆنوه وتانه سوكه و ده له  كێكه د یه ممه موحه  وا قازی پێشه  تیی رۆكایه سه  كوردستان به  كۆماری: پرسیار
 كوردستان نین؟  خۆیی ربه با  بۆ سه خه  دروشمی  ڵگری هه  تهنین؟ وا  رێبازه

 
  حیزبەی  كانی گرنگەه  وته سەكه ده  لەه كێك یەه كوردسەتان  كۆمەاری  زرانەدنی دامه گەوتم پێشەتردا  پرسەیاری  اڵمەی وه  له ك روه هه :اڵم وه

  لەه یشەتن تێگه ر سەه  وه ڕێتەه گه ده  وه ئەه نەا، یەان ین هەه  كۆمەاره و ئەه  ڕێبەازی  ری ده درێەژه  ئێمەه داخوا اڵ  به.  كوردستانه  دیمۆكراتی
  لی گەه  كانی یەه تی وایەه ته نه  مافەه  سەتهێنانی ده به بەۆ كوردسەتان  كۆمەاری  وڵی هه  كه چم ده بۆ  وای من ئه. كوردستان  كۆماری  ڕێبازی

 بەۆ نووس چەاره  دیەاریكردنی  مەافی  سەتهێنانی ده وه بەۆ دیمەۆكرات  حیزبەی  باتی خه ئێستاش.  بووه دا مومكین  كی یه شێوه ر هه  له كورد
 پەێش و  كوردسەتان  كۆمەاری  ئامەانجی  مەه ئه ك یەه ر سەه له. دا مەومكین  كی یه شەێوه ر هه  له دیسان ، ئێرانه  كوردستانی  له كورد  لی گه

 .دیاریكراو  كی یه شێوه ك نه ، كوردستانه  دیمۆكراتی  حیزبی ویش
 

  كوردسەەتانێكی  وێ تانەه ده  ئێەەوه  ڕاسەته: "پرسەەن ده  لێەی وێەەدا له  كەه  وه تەەه باڵوكراوه تەاران  كانی ڕ ژنامەەه  ڵ گەه له وا پێشەەه  وتەووێژێكی
 . زراندوه دامه شمان كه خودموختاری یه و   وێ ده خودموختاریمان  ئێمه ، نیه ڕاست خەیر نه  رموێ فه ده وا پێشه" زرێنن؟ دامه خۆ ربه سه
 

  كانی سەاڵه  لەه دیمەۆكرات  حیزبی  ئورگانی" كوردستان"  كانی ژماره  له چاو سێك كه ؟ بووه خ كوردستان  كۆماری  ڕێبازی بزانین ئێستا
  شەاری  چەوارچرای  یەدانی مه  لەه كوردسەتان  كۆمەاری  زرانی دامەه  یاندنی راگه پاش.  بینی ده رنج سه  جێگای  شتێكی بكا، دا ١٥٢٩ - ٢٣
 موو هەه  لەه.  كەردوه چەائ  ی كه سەمه ڕێوڕه  ڕاپەۆرتی دا ژمەاره نەد چه  لەه كوردسەتان  دیمەۆكراتی  حیزبەی  ئورگانی" كوردستان" هاباد، مه

  وتەووێژێكی دا ڕ ژانەه و ئەه  ی ژماره مین كه یه  له ر هه اڵ  به" كوردستان  استقاللی و   خۆیی ربه سه  جێژنی"  یه مه ئه مانشێت دا كان ژماره
 خۆ ربه سەەه  كوردسەەتانێكی  وێ تانەەه ده  ئێەەوه  ڕاسەته: "پرسەەن ده  لێەەی وێەەدا له  كەەه  وه تەه كراوه بەەاڵو تەەاران  كانی ڕ ژنامەەه  ڵ گەەه له وا پێشەه
 پرسەیار.  زرانەدوه دامه شەمان كه یه خودموختەاری و   وێ ده خودموختاریمەان  ئێمەه ، نیەه ڕاست خەیر نه  رموێ فه ده وا پێشه" زرێنن؟ دامه
: گەوت یەان ده  وه یەه ینی خومه  ی بەاره  لەه  گاڵتەه  بەه ك وه یەان ، بێ نەه كۆمەار  ڕێبەازی  زای شەاره ركۆمار سەه  وای پێشەه  بڵێەی  كه  یه وه ئه
  كۆمەەاری  سەەتراتیژیی  ی هبەەار  لەەه  كەەه خا ریەەده ده  مه رده سەەه و ئەەه  ی"كوردسەەتان"  ی وه خوێندنەەه" ؟ داوه  الی ئیمەەا   تی خەەه  لەەه ئیمەەا "
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 ت نانەەه ته.  خودموختەەاری  باسەەی  دیكەەه  كی یەەه و   كەەردوه  خۆیی ربه سەەه  باسەەی كێك یەەه ؛ دواوه جۆرێەەك  بەەه  سەەه كه ر هەەه  وه كوردسەەتانه
  مێژووناسەی و  ر نووسەه دا یەه ندی پێوه و له.  خودموختاری  له جارێك و   كردوه  خۆیی ربه سه  له یان قسه جارێك كۆماریش  رپرسانی به

  وه داخەەه به  كەەه  كردبەەۆوه بەەاڵو دا" نەەوێ  كوردسەەتانی"  ی ژمەەاره  سەەێ  لەەه  جەەوانی  كی یەەه وه لێكدانه ت عێەەززه ال مەەه حموود مەەه مامۆسەەتا كەورد
  كەه. بەدوێن كۆمەار  كانی ئامانجەه ر سەه له جەۆر دوو  بەه كوردستان  كۆماری  رانی ڕێبه  ناكرێ  نووسێ ده وێدا له.  نیه بیر له كانیم ژماره
  خۆیی ربه سەه  لەه  قسەه كاتێەك و  دایەه  ئێەران  ی چوارچێەوه  لەه  خودموختەاری سەتیان به مه ن كەه ده  خودموختەاری  باسی  ی وكاته ئه  وایه
 ربایجەەان ئازه  تی حكوومەەه   هەەه و   زی ركەەه مه  تی وڵەەه ده   هەەه   ده و ئەەه  چونكەەه.  ربایجانەەه ئازه  لەەه  خۆیی ربه سەەه سەەتیان به مه ن، كەەه ده
  كەه  وه ئه  وه ته ماوه.  ناسرێ نه  سمی ڕه به بۆ  شتێكی جیا به و   بكرێ یر سه ربایجان ئازه  له شێك به ك روه هه كوردستان دا ده وڵیان هه

 هەیچ  بەه دیمەۆكرات  حیزبەی ،(كەورد  لی گەه  كانی یه تی وایه ته نه  مافه  ستهێنانی ده وه  وڵی هه)  كه یه گشتی  چوارچێوه  له  بێجگه بڵێم
 وا پێشەه  سەتی ده  بەه  كەه حیەز   می كه یه  ی رنامه به.  وه بێڵێته  خۆی ك وه  تایه هه تا هه كوردستان  كۆماری  دروشمی  نیه جبوور مه جۆر

 ر گەه ئه اڵ  بەه.  وێ ده خودموختاریمان  ئێمه  رموێ فه ده كۆماریش  زرانی دامه پاش  قازی وا پێشه. كا ده  خودموختاری  داوای  نووسراوه،
  دووی و   سەێ  قیقەه ده ك یەه  نەابێ ، لیتره مەه عه و  موناسەیبتر  خودموختەاری  لەه  جگەه  دروشمێكی  كه  وێ ربكه ده  بۆی دیمۆكرات  حیزبی

  حیزبەەی ، وه كردبایەەه رز بەەه  خۆییشەەی ربه سه  دروشەەمی كوردسەەتان  كۆمەەاری ر گەەه ئه.  دابنەەێ  خودموختەەاریی  جێەەی  لەەه  بەەێ ده و بكەەا  لەەەێ
  رانی ڕێبەه و  وا پێشەه ر گەه ئه  چونكەه.  دابنەێ جێگەا  لەه  ی دیكەه  كی رچیه هه یان  خودموختاری ، دیكه  دروشمێكی بوو هه  بۆی دیمۆكرات
 .كرد ده یان كاره و ئه ر هه بات خه  رجی لومه هه  پێی به بان، زیندوو كۆماریش

 
كوام   خۆتوان بوه  ؟ ئێووه چ ئاستێك دایه  كان له و ئێرانی یه  سیاسییه كوردستانی   و ڕێكخراوه دیمۆكرا    حیزبی  ندیی پێوه: پرسیار
 بینن؟ كان نزیكتر ده و ئێرانی یه   كوردستانی  و ڕێكخراوه  حیزب  ك له یه

 
  ڕێكخەراوی و  حیەز  و ئەه یەان   ئەه  ڵ گەه له وتۆڵمان تونەد ز ر  نەدیی پێوه ریش گەه ئه ین كەه ده  شەانازی  كەه  گوتوه ز رجارمان :اڵم وه

 ر بۆسەه هێەرش  ی ڕ ژانەه  كاری  یه هه وا  ی"حیز " ت نانه ته.  نیه ئاڵۆزمان  ندیی پێوه هیچیان  ڵ گه له.  بێ نه  ئێرانی یان  كوردستانی
 موو هەه  ڵ گەه له نەدیمان پێوه ڵەێم ده من ئەه.  وه ینەه ده نه واش  ئەی  جەوابی  داوه وڵمان هه  ئێمه.  تی كانیه ته سیاسه و  دیمۆكرات  حیزبی
  ئێمەه اڵ  به. ین بده بۆ  زیاتری  وڵەی هه  پێویسته و   نیه دڵخوازدا  ی ڕاده  له كان پارێزه واڵت و   جیددی  ئێرانییه و   كوردستانی  هێزه
 و  یمان هاوپەەه  بەەه كۆشەەن، تێده ئێرانەەدا  لەەه مەەر ڤ  مەەافی و   دیمۆكراسەەی و   ئەەازادی بەەۆ  ڕاسەەتی  بەەه و   وه دڵەەه  بەەه  ی وانەەه ئه موو هەەه

  مافەەه  كرانەەی-دابەەین  پێویسەەتیی و   دیمۆكراسەەی  بەەه ڕیەەان باوه  ی وانەەه ئه  وایەەه پێمەەان دا ش نێەەوه و لەەه. زانەەین ده خۆمەەان  باتی هاوخەەه
  ڵ گەه له  نزیكەی و   هاوكەاری  پێیەه و بەه ر هەه. نزیكتەرن دیمەۆكرات  حیزبی  له ، یه هه ئێران  ز رلێكراوی  النی گه  كانی یه تی وایه ته نه

  بەه ن كەه ده ئێەران  شخوراوی به  النی گه  له كێك یه  تیی رایه نوێنه  كه  ڕێكخراوانه و ئه ش دوایه و  كان یه كوردستانی  یه سیاسی  نه الیه
  .زانین ده تر یی نووكه هه  كی یه پێویستی

 
   ركی بۆ ئه  خۆپااڵوتنی  مافی  وره نیا دوو ده حیزب ته  گشتیی  سكرتێری  دا كه  م دا بڕیارتان یه یازده  ی كونگره  له: پرسیار
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  لوه  تووانێ ك ده یوه توا چ ڕاده  موه ئه  ئێووه  بۆچووونی  و بوه  تان كه وه نێو پێڕه  تان هێنایه م خاڵه بوو ئه  چی  هۆی. بێت هه  سكرتێری
 وتوو بێت؟ ركه كوردی دا سه  سیاسیی  خراوێكیڕێك

 
 ك یەه نیا تەه ن ده نەه ڕێگەا  پێویسەته ز ر كوردسەتان  ڵكی خەه  ی ڕزگاریخوازانەه  ی وه بزووتنەه نێەو  كانی هێزه بۆ  وایهپێم من ئه :اڵم وه
 و  مەن  پێشەنیاری  بەه و پێەیه  ی نده به   ئه. كوردستان  ڵكی خه  اڵنی كۆمه یان یان، كه حیزبه  هومێدی  جێی و   متمانه  جێی  ببێته س كه
. بەەوو  حیەەز   گشەەتیی  سەەكرتێری بۆخەەۆ  كاتێكەەدا له حیەەز ،  وی پێەەیه نێەەو  تەەه خراوه دا   یەەه یازده  ی كەەۆنگره  لەەه مەەن  پێەەداگرتنی  بەەه

  كەه ین بكەه  قبەووڵ  بەێ ده ، نیەه ز ر توانامەان  بەه  ڵكی خەه  وابەێ پێمەان ر گەه ئه  چونكەه.  وێ بكه ر سه  توانێ ده ئاسان ز ر  پێشموایه
  دیكەه  كی یەه  لەه دا شتێك  له  نگه ڕه.  بووه  رده روه په دا نیشتمانه و له و  ، حیزبه و له و   ڵكه خه و له  كێكه یه سكرتێریش  بۆته  ی وه ئه
  وه یەه كه حیزبه ر سەه به  فەیی  نیەه رار قەه ، وێ كەه ده  سەكرتێری  لەه  ی سەه كه و ئەه خەۆ پاشان،. دواتر  له دا شتێك  له و   بێ ورازتر هه
 و  بەاش  ی نموونه.  ربگیرێ وه ڵك كه  كانی یه یی وه كرده و   فكری توانا  له  میشه هه  كرێ ده و   تی یه كه حیزبه  نیشتی ته  له و ئه.  مێنێ نه
 . گۆڕیوه  سكرتێری جار دوو ئێستا تا  كه  كوردستانه  شیووعیی  حیزبی  كاره،   ئه  ریفی شه
 

 ك روه هەه)  ڵبژێردرێ هەه دا كەۆنگره دوو  لەه ن تمەه حه  كەه  نیەه  وه ئەه و پێەیه  ی نەده به و ئەه  ستی به مه  كه   بكه زیاد ش وه ئه  پێمخۆشه
.  بەێ مانگیشەدا ش شەه  ی مەاوه  لەه  جەاره دوو و ئه ر گه ئه ت نانه ته ، ڵبژاردنه هه جار دوو ست به مه ،(یشتوون تێگه وای س كه  هێندێ
  وه یەەەه نەەەدی ناوه  ی كومیتەەەه ن الیەەەه له ڵكوو بەەەه ، ڵەەەەینابژێرێ هه  كەەەۆنگره سەەەكرتێر دیمۆكراتەەەدا  حیزبەەەی  لەەەه زانەەەین ده ك وه  چونكەەەه

 ك یەه ڵبژارد، هەه سەكرتێر  جەاری نەد چه  نەدی ناوه  ی كومیتەه دا كەۆنگره دوو نێوان  ی ماوه  له وت ڕێكه ر گه ئه  وایه كه.  بژێردرێ ڵده هه
 . ڵبژێردرێ هه و  بكا كاندید  خۆی  یه هه  قی هه دووجار نیا ته ر فه نه
 

میش دا  رده سوه  باتی خوه  لوه  تۆموار كوراون كوه  تی سایه لێك كه گه  كورددا ناوی  لی گه  ڕزگاریخوازی  باتی خه  مێەووی  له: پرسیار
  دیموۆكراتی  حیزبوی. نوێن یشویان داده كه وه جوواڵنه  ری و ڕێبوه  رۆك سوه  كان بوه   حیزبوه نانوه هو ت  یوه  ری یوان هه و كاریگه  ڕۆڵ 

سوت  ده تی دا له رایوه ڕێبه  ئاستی  له  تی سایه رچاودا كه به  كی یه ڕاده  له  كه  یه باتگێڕانه خه  و ڕێكخراوه كێك له ئێران یه  كوردستانی
 ؟ زانێ ده  خۆی  هیدی و شه ندام  ئه  د تۆفیق به حمه ئه  ئێوه  ئایا حیزبی.  د تۆفیقه حمه ئه  رانه و ڕێبه كێك له یه.  داوه

 
 پیەەران،  عیدی سەەه شەەێخ ، مزینی شەەه  عبیدلەەەه شەەێخ  وێنەەه بەەۆ. نەەین ك یەەه  جەەارێ موو هەەه ل گەەه  هیدی شەەه و  حیەەز   هیدی شەەه :اڵم وه
 كان یەه سیاسەی  ڕێكخەراوه موو هەه و  كوردسەتان  كانی شه به موو هه  هیدانی شه  كورتی  به و(  ١٢٩١  یرانی حوزه) ن ژوئه  ی١٢  هیدانی شه
  وه یەه حیزبەی  بەاری  لەه  نگه ڕه اڵ  به. ن هه  پێوه شیان به كورد  ی وه ته نه  له شێك به ك وه كان حیزبه موو هه و  كوردن  لی گه  هیدی شه
.  یەه ڵه كۆمه  هیدی شەه  سەەفانی  مصەففی فەااد و   ئێرانەه  كوردسەتانی  دیمۆكراتی  حیزبی  هیدی شه قاسمەوو دوكتور  وێنه بۆ.  بێ نه وا
 خوالێخۆشەبوو  پێیه و به ر هه.  وه كرد ته نه   كه  وی  دری قه  له شتێكمان ، نیه حیز   فیساره  هیدی شه هید، شه  فاڵنه گوتمان ر گه ئه
 دیمەۆكرات  حیزبەی  ندامی ئه دا هیدبوونی شه  كاتی  له  چونكه  نیه، ئێران  كوردستانی  دیمۆكراتی  حیزبی  هیدی شه تۆفیقیش د حمه ئه
 . ئێرانیشه  كوردستانی  دیمۆكراتی  حیزبی  ڕێزی  جێگای  ز رداری  ستی ده  هیدێكی شه ك وه دا كاته و له ر هه.  بووه نه
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  ی٢  سومی ڕێوڕه  دیموۆكرا  لوه  حیزبوی  هیدانی شوه  ڕیوزی  لوهشواعیر   مامۆسوتا هێمنوی  ی باشه مامۆستا، چۆنه كوه وێنوه: پرسیار
ڵكوو  بوو، بوه دیموۆكرا  نوه  حیزبوی  نودامی ر ئه ك هه ، مامۆستا هێمن نه ك دیاره پیشاندان؟ وه  سوید، دێته  مساڵدا له ئه  ندانی ڕێبه
 .گرتبوو  یشی و حیزبه ئه  ری به دژ  نێكی الیه

 
 ك وه  كەرێ ده نیا ته  دانراوه، سوئێد  له ڕابردوودا  ندانی ڕێبه  ی٢  سمی ڕێوره  له هێمن مامۆستا الێخۆشبووخو  ی وێنه  كه وه ئه :اڵم وه
  وابێ كەه.  مەردوه  خەۆی  مردنەی  بەه و   بووه نەه هید شەه ر هه و ئه هێمن، مامۆستا بۆ ڕێز   ڵ گه له  چونكه.  دابنرێ  كنیكی ته  كی یه ڵه هه

   هەه  خۆی  كاتی و   بووه نه حیز   ندامی ئه دا مردنی  كاتی  له هێمن مامۆستا  كه  ڕاستیشه.  بووه نه  پاساوێكی هیچ  ی كه وێنه  دانانی
  كەه  بنووسەێ شەتێك درا  ڵ گەه له  وڵەەی هه  فاتی وه پێش   هه اڵ  به.  دراوه ر سه له  زیاتریشی  وه له  بییاری   هه و   ركراوه ده حیز   له
  دوای   هەه یكرد، نەه دا ولیشەی قه نەد رچه هه  كەه ، زانەێ ده خەرائ  بەه  تی كردوویەه  سەی كه وت حەه  تاقمی  ڵ گه له  ی یه ستی هاوده و ئه
  مامۆسەتای  بەه دژ  بییەاری كردبەوو،  كەوردی  بیاتی ده ئەه و  زمەان  بەه  ی تەه خزمه و ئەه  تی حورمەه  بەه دا بییارێەك  لەه حیەز   رگیشی مه
 .كرد لەێ  ی"حیثیت  اعاده" ڵێن ده ك وه و   وه شانده ڵوه هه
 

  باتێك لوه ك خوه وه( عێراق  كوردستانی)كوردستان دا   باشووری  ئێران له  كوردستانی  دیمۆكراتی  حیزبی  مڕۆی ئه  باتی خه: پرسیار
 ؟ بینی ده  تاراوگه

 
  نێوخەۆی  ڵ گەه له ومان پتەه  كی یەه نەدی پێوه  وه خۆشەی یەه  بەه  ی وه ئەه  ڵ گه له و   ئێران  كوردستانی  له نزیكیمان موو هه  ڵ گه له :اڵم وه

 ، كوردسەتانه  كەه تر وره گەه  واحیەدێكی  لەه  شێكه به ئێران  كوردستانی ك وه ر هه عێراق  كوردستانی  ی وه ئه  ڵ گه له روا هه ، یه هه واڵت
. ژیەین ده  تاراوگەه  لەه  ئێمەه ، كراوه ش دابه دا واڵت چوار نێو له كوردستان  كه ئێستادا  زعی وه  ی چوارچێوه  له  یه وه ئه  ی كه یه ڕاستی

 ن، ناكەەه یرمان سەەه  چەەاوه و بەەه عێەەراق  كەەوردی یەەان نەەازانین  بێگانەەه و  میەەوان  بەەه خۆمەەان  ئێمەەه  وه یەەه( احساسەەی)  بەەاری  لەەه  كەەه  وه ئەەه
  هاونیشەتمانی  مەافێكی هەیچ  نی خەاوه عێەراق  كوردسەتانی  لەه  ئێمەه  وه یەه قەانوونی  بەاری  لەه.  نەاگۆڕێ  كه یه سیاسی  باره  وه داخه به

 .نیین
 

،  جێیه كێتیی نیشتمانیی كوردستان دا زیاتر نیشته یه  اڵتی سه ژێرده  كانی ناوچه  له  ئێران كه  كوردستانی  دیمۆكراتی  حیزبی: پرسیار
 كا ؟ ست پێده هه  وه و حیزبه ن ئه الیه خۆی دا له  باتی خه  ستێك له ربه یان به  چ ڕێگری

 
   ئەه  زموونی ئەه  قەازانجی و  عێراق  كوردستانی  رجی لومه هه  داوه وڵمان هه توانا موو هه  به ڕابردوودا  ساڵەی سێزده  له  ئێمه :اڵم وه
 . وه كاته ده سك رته به باتمان خه و   وڵ هه  ی چوارچێوه ش وه ئه  كه  یه سروشتی. باارێزین و  بگرین رچاو به له كوردستان  ی شه به
 

  دیمەەۆكراتی  پەەارتی  كۆنتر ڵەەەی ژێەەر  ی ناوچەەه  لەەه  نەەه و   نیشەەتمانی  تیی كیەەه یه  اڵتی سەەه ژێرده  ی ناوچەەه  لەەه  نەەه  ئێمەەه ، رچەەێ ده  وه لەەه
 سیاسەی  هێەزه بۆ عێراق،  كوردستانی  ڵكی خه بۆ پێزانینمان و  سوپاس  ئێمه. هاتووین نه ستێك ربه به و   ڕێگری  تووشی دا كوردستان
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. نەێن داده  ی ئێمەه بەۆ  كەه  دره قەه و  رێەز و ئەه ر سەه له ، یەه هه  تی كیەه یه و   پەارتی بەۆ  تی تایبەه  بەه و  كوردستان  ی شه به و ئه  كانی یه
 نەاتوانن  كه  یه سیاسی  حیسابی  هێندێ ر به له زانین ده  ئێمه دڵخواز،  ی ڕاده  گاته نه  ئێمه  ڵ گه له وان  هاوكاریی جاروبار ریش گه ئه
 ویەەدا  ڵ گەەه له و   كەەه رجه لومه هه ودوا مەەه له  وایەەه هیواشەەمان.  نیەەه ریان سەەه له كمان یەەه لۆمه و   یی گەەەه  بۆیەەه و  گرن نەەه  رچاوی بەەه له

 .بن رباشت ش هێزه دوو   ئه و  حیز  نێوان  كانی ندییه پێوه
 

  ڕێكخووراوی  لووه  تی ندامووه ئه  یشووتن بووه ئێووران، گه  كوردسووتانی  دیمووۆكراتی  حیزبووی  كانی نرخووه به  نگاوه هووه  كێك لووه یووه: پرسوویار
  وتێكی سوتكه تا ئێسوتا چ ده و هوه  یوه  دا هه و ڕێكخوراوه لوه  یان كوارلێكێكی  چ ڕۆڵ  ئێوه  حیزبی.  رناسیۆنالی سوسیالیست دایه ئینته
 ؟ بووه  ئێوه  و حیزبی كورد   لی نسیب گه  دا، به و ڕێكخراوه ندام بوون له ئه  هۆی  به  سیاسی

 
 هەەیچ  كەەه  ڕێكخراوێكەەه ، یەەه جیهەەانی  رباڵوی بەەه و  گرنەەگ  ڕێكخراوێكەەی  كەەه دا كاتەەه و لەەه ر هەەه سوسیالیسەەت  رناسەەیونالی نته ئه :اڵم وه
  لەەێ  ماددیی  وتێكی سكه ده  كه  نیه  وه ئه بۆ دا ڕێكخراوه   له دیمۆكرات  حیزبی  تیی ندامه ئه.  نیه ستدا ده ر به له  ئیجرایی  اڵتێكی سه ده
  بیەروڕای  بەه  كانی ره زه نەه نوخته و  داخەواز و  ویسەت  وه یەه یی وه ته نێونه  گرنگی  تریبوونێكی  له  كه  یه وه ئه بۆ ڵكوو به.  بێنێ ست ده به

 . بێنێ ست ده وه كورد  لی گه  كانی داخوازه  له  وی عنه مه  پشتیوانیی  بتوانێ  وه شه ڕێگایه و له و   نێ یه بگه  گشتی
 

 ز رجەار و   داوه كەورد  ی له سەه مه  بەه خ بایەه  ز ری  ڕێكخەراوه   ئەه سوسیالیست، رناسیونال نته ئه  ندامی ئه  ببینه  ئێمه  كه  وه ئه پێش
  بەه نەدا ، ئه  بۆتەه دیمەۆكرات  حیزبەی  كەه ش وه ئەه پەاش.  ركەردوه ده كەورددا  كانی یه ئازادی و  ماف  له  پشتیوانی  له  گرنگی  بییاری

 دا كوردسەتان ر سەه به حەاكم  تانی وڵەه ده  فتاری ڕه  كردنی حكوو  مه و  كوردستان  ڵكی خه  كانی داخوازه  له  پشتیوانی بۆ  بییاری یان ده
 .هاتوون  دی وه حیز   رانی نوێنه  الی قه ته و   وڵ هه و   ئێمه  حیزبی  پێشنیاری  به ز ریان  كه رچوون ده  وه ڕێكخراوه و ئه ن الیه له
 

 ؟ بێ ده  ر باس، چ ئاكامێكی به  دا بێنێته و ڕێكخراوه یال زانا له له  دیمۆكرا  پرسی  ر حیزبی گه ئه: پرسیار

 
 یال لەه كەورد،  باتگێیی خەه  ژنەه ر سەه له زیاتریش،  پێموایه و  جارێك   كه النی سوسیالیست  رناسیونالی نته ئه ئێستاش پێش :اڵم وه
 ، وه رناسەیۆناله نته ئه  كانی وه كۆبوونەه  كەاری  ستووری ده  بخرێته  یه له سه مه   ئه ش دیكه  جارێكی ر گه ئه دڵنیا  و   هاتوه نگ ده وه زانا

 . نیه پشت  له یان ئیجرائی  تی مانه زه  ڕێكخراوه   ئه  كانی بییاره گوتم ك روه هه اڵ  به.  كرێ لەێده  پشتیوانیی
 

وه  ندوكۆسوپه ترسوی و كه م لوه مه رده باتی خۆیودا هوه ر حیزب و ڕێكخراوێكی سیاسی له ڕێبازی خوه زانین، هه ك ده وه: پرسیار
  بینێ؟ له ڕێی خۆیدا ده  وره كی گه ترسی یه باتی خۆیدا چ مه ئایا حیزبی دیمۆكرا  له خه. نزیكه

 
 سەت هه  ترسەی مه و  ندوكۆسەپ كه  ئێەران  كوردسەتانی  دیمۆكراتی  حیزبی  باتگێیانی خه و  بات خه  ڕێگای ر سه له كاتێك موو هه :اڵم وه
  ڵ گەه له یەان نگاری ره بەه ، وه مێته سەڵه نه كان یه ترسی مه و   شه ڕه هه  له  كه  دایه وه له باتگێی خه  حیزبێكی  ری هونه اڵ  به. ین كه ده پێ



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

49 
 

 گژ بەەه  وه ئیەەراده  بەەه و  دان بات خەه  یەەدانی مه  لەەه حیەز   رانی تێكۆشەەه  ی كاتەەه و ئەه تا هەەه.  رێ البەەه ڕێگەا ر سەەه له وكۆسەەپ ند كه و  بكەا
 ". بگرێ  باته خه و ئه  ریی روه پیسه  كاروانی  چوونی وپێش ره به  پێشی  ناتوانێ ك یه ترسی مه هیچ ، وه چنه ده دا كان ندوكۆساه كه
 

؟ ئایوا  كه چ واتایه  ڵگری هه  ربڕینه م ده ئه. بیسترێت حیزب ده  ندامانی ئه  له"  حیزبی  بیاتی ده ئه"  ی مامۆستا، زۆرجار زاراوه: پرسیار
 ؟ یه ههكانی دا  سیاسی یه  ربڕینه ده  له  خۆی    به تایبه  بیاتێكی ده ئه  ئێوه  حیزبی

 
 موو هەه دا ڕاسەتی له و   ناسەراوه  كی یەه زاراوه  مەه ئه.  هێنەابێ دای دیمەۆكرات  حیزبەی  نیەه شەتێك" حیەز   بیاتی ده ئه"  ی زاراوه :اڵم وه

  كوردسەتانی  دیمەۆكراتی  حیزبەی  بیاتی ده ئەه  كانی یەه تی تایبەه  سروشەته  لەه.  یه هه  خۆی  به ت تایبه  سیاسیی  بیاتی ده ئه حیزبێكیش
  سروشەتی جنێەودان و   شەیی زمەان  نگەه ڕه.  خاوێنی زمان  واته" ال  كه  تی زاكه نه" ڵێن ده  پێی  كه   بكه  شته و ئه  باسی توانم ده ئێران
 دیمەۆكرات  حیزبەی  بیاتی ده ئەه  جیەاوازیی  ی نموونەه  دیەاره.  بەێ دا سیاسەی  ی دیكەه  ڕێكخراوێكەی یان حیزبێك  بیاتی ده ئه ر سه به  زاڵ
 ر بەەه  ینەەه بده  نموونانەەه و ئەەه  ناسەەینی  تی حمەەه زه بەەا اڵ  بەەه ز رن،  ئێرانەەی، خ و  كەەورد خ ، دیكەەه  كانی حیزبەەه  بیاتی ده ئەەه  ڵ گەەه له
 .بناسن  ی كه بیاته ده ئه و  دیمۆكرات  حیزبی  خۆشه پێیان  ی سانه وكه ئه
 

داینێوین،   یوی ڕێەه  كی یوه ژماره  ر بوه گوه ؟ ئه دیمۆكرا  دا نزموه  حیزبی  ئاست پیاو له  ژن له  باتگێڕانی خه  ی ڕێەه  بۆچی: پرسیار
  . وه ناگرێته% ٥٥و   %٥   نانه ته

 
  نێن؟ داده دا%٢٣ ر رامبه به  له% ٣  به دیمۆكراتدا  حیزبی نێو له ژن  باتگێیانی خه  ی ڕێژه ك یه پێوانه خ  به نازانم :اڵم وه
 

 !یه رگه ستم كادر و پێشمه به مه: پرسیار

 
 موو هەه  ئێمەه اڵ  بەه.  بێ نەه زیەاتر د سەه له  پەانزده تەا  ده  وری ده  نگەه ڕه  وه داخەه به ژنەان  ی ڕێەژه  كەه   كەه ده  قبووڵی  باشه، :اڵم وه
 ین، بكەه  كه له سەه مه  یری سەه  وه یەه ڕوانگه و لەه ر گه ئه و  زانین ده باتگێی خه  به حیزبیش  د ستانی ت نانه ته و  نگران الیه و  ندامان ئه

  لەه پیاوان ر رامبه به  له ژنان  شداریی به  ی ڕێژه  به چاو  واقیعبینانه ر گه ئه خۆ%. ٥٣ تا% ٥١  وری ده  گاته ده  یه ڕێژه و ئه دڵنیا 
  ز ری  یەه ڕێژه و ئەه دا جیهەانیش  واڵتەانی وتووترین پێشكه  له  كه بینین ده  وه داخه به بخشێنین، دا تی اڵیه كۆمه و   سیاسی  تێكۆشانی

  ری سەێبه ژێر لەه ت تایبەه به و  كوردسەتان ك وه  دواخراوی بڵێین باشتر یان وتوو دواكه  واڵتێكی  له جا.  ری رامبه به  ی ڕاده  بگاته  ماوه
  ریتی نەەه  هێنەەدێ  بەەوونی  بەەه مووانیش هەەه  رباری سەەه و  دا نهێنەەی  باتی خەەه  ختی سەەه  رجی لومەەه هه  لەەه و   وه وسەەانه چه و  ز ر و  زوڵەەم
 و   سیاسەەەی  یەەەه چەەەاالكی  لەەەه ك یەەەه ك وه پیەەەاوان و  ژنەەەان بەەەین ڕوان چەەەاوه تەەەوانین ده چەەەۆن  واری، كەەەورده  ڵەەەەی كۆمه  ی وتووانەەەه دواكه
  دیمەۆكراتی  حیزبەی  تێكۆشەانی و  كەار  لەه ژنەان  شەداریی به  مبوونی كه دا ش مانه ئه  مووی هه  ڵ گه له بن؟ شدار به دا كان تییه اڵیه كۆمه

  رێكی تێكۆشەەه هەەیچ مەەن  ڕی بەەاوه  بەەه و ، حیەەز  ر سەەه  وه ڕێتەەه گه ده  ی كەەه یه تی رپرسەەایه به  شەەێكی به  كەەه  كەەه یه واوی ناتەەه دا كوردسەتان
 .ر ده  رێته به  یه رپرسیاری به و ئه  باری ژێر له  خۆی  نابێ دا ری به ڕێوه به  كانی ئۆرگانه  له  تی تایبه  به  حیزبی
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دوایوین . دا  ئێمه  به  یه م دیمانه خۆ  بۆ ئه  نرخی به  كاتی  ی وه ین بۆ ئه كه ، زۆر سوپاست ده زاده ن سه بدوڵاڵ حه مامۆستا عه: پرسیار
 بینن؟ داهاتوودا چلۆن ده  ساڵوی  ده  تان له كه حیزبه  ، دواڕۆژی تانه با  دا هه خه  له  درێە كه  زموونێكی ئه  پێی به  : یه وه پرسیارم ئه

 
  حیزبەی  نووسەی چاره بڵەێم  بەێ ده ش كه پرسەیاره  اڵمەی وه بەۆ. خسەاند ڕه تەان وتووێژه   ئەه  كەه   كەه ده  ئێەوه  سوپاسی منیش ئه :اڵم وه

 و   تەازه  ساڵەەی  لەه كەورد  لی گه  ی ڕزگاریخوازانه  باتی خه  ئاسۆی ك ریه سه له و   نیه جیا كوردستان  ڵكی خه  نووسی چاره  له دیمۆكرات
  چەاالكیی و  كەار شەتێك موو هەه پەێش مەن زووی ئاره دەگەڕێتەوە دیمۆكرات  حیزبی بۆ  كه ش وه ئه. بینم ده  ڕوونی  به دواتردا  سااڵنی
 ڕوان چەاوه  نەابێ  سیاسەی  حیزبەی.  دایەه دیكه  هەی و   بەیغاتی ته و   شكیالتی ته ، دیاەۆماسی ، سیاسی  كاری  كانی بواره موو هه  له زیاتر

 وتنێك ركه سەه ر هه  دیهێنانی وه  له  خۆی  بێ هه  قی هه بدا  وڵ هه  بێ ده ڵكوو به. ببارن بۆ  وه ئاسمانه  له  وتنی ركه سه و  وت سكه ده  بێ

 . بزانێ ر كاریگه و  شدار به  به دا
 

 حیز  ی١٥ ی کۆنگره پێش دی حمه ئه جید مه: سازدانی
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 زانم دوور ده ئێران به  له ،عێراق  ئازادیی  سیناریۆی  ی وه دووپاتبوونه
 

  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پێشووی  سكرتێری,  ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه  ڵ گه ئیتالیا له  ی AKIنگوباسی  ده  ئاژانسی  وتووێەی
 ئێران

  
  زعەی وه  ی وه بوونەه روون بەۆ.  یی وه تەه نێونه  پێدانی خ بایه و  باس  ندی ناوه  بۆته می  ئه ئێران(  مای  ی٢) عێراق  كوردستانی ە  كۆیه

 و رێ گەوزه ده دا واڵت  نێوخەۆی  له  ی وه ئه  ی رباره ده كانیان یه سڵی ئه رچاوه سه  له كان یه سیاسی  وبۆچوونه بیر  رگرتنی وه و   واڵته   ئه
  كانی یه سیاسەی  یه تی سەایه كه رچاوترین بەه  لەه كێك یەه  ڵ گەه له وتووێژێكمان ئێراندا،  له رج لومه هه  ئێستای  نی دیمه  ی وه روونكردنه

  حیزبەی  پێشووی  سكرتێری و كورد  رانی رێبه  له كێك یه,  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه,  یه تی سایه كه و ئه. هێنا پێك ئێران  ئۆپۆزیسیۆنی
 بات خەه ئێرانەدا  لەه وا رمانیه فەه  كانی اڵته سەه ده  دژی  وه رابەردووه  ی ده سەه  نجای پەه  كانی سەاڵه  له  كه  ئێرانه  كوردستانی  دێموكراتی

 هاباد مەه  كوردنشەینی  شەاری  لەه ١٢٩٦  سەاڵی  كه  كردوه  كوردی  مێژووی  كۆماریی  تی حكوومه مین كه یه  تیی رایه رێبه  ی كه حیزبه. كا ده
 و  شەا نێەوان  لەه گومەانەێكراو  كی ودایه ساتوسەه  بەه ئێەران  لەه  وی شەووڕه  كەانی هێزه  ی وه كشانه  ڵ گه له  كۆماره و ئه. زرا دامه ئێران  له

 .رووخا, دا ستالین
 

.  زیوادبوون دایوه  ش لوه كوه بوۆ رێەیمه( فشوار)هێنوان  -و توین  ئێرانه   وپڕ روویان له چڕ  كی یه شێوه  مڕۆ به كان ئه رنجه سه: پرسیار
  ئۆپۆزیسیۆنی  ك هێزێكی وه  ئێوه. كا ڵك ده خه  تیی زایه ناڕه  و زیادبوونی  نێوخۆیی   وگرفتی گیر  له  قسه  كه  یه نگوباسێكیش هه ده

 ئێران دان؟  مڕۆی ئه  كانی رووداوه  كوێی  له  ئێرانی

 
 و بەه. كان یەه ئێرانی موو هەه ك نەه, ئێەرانین  النی گەه  لەه شەێك به  ری نوێنەه ئێرانەدا  كوردسەتانی  دێمەوكراتی  حیزبەی  له  ئێمه :اڵم وه

  حیزبەەی دارترین ریشەەه و  ترین مێژینەەه له  ئێمەەه  حیزبەەی, ین بكەەه ئێەەران  ئۆپۆزیسەەیۆنی  سیاسەەیی  ی خشەەه نه  یری سەەه ر گەەه ئه ش حاڵەەه
  ڵ گەه له.  كانەه یه ئێرانی  حیزبەه چەاالكترین  لەه كێك یەه دا ش وه كەرده  یەدانی مه  لەه و   ئێسەتایه  رێژیمەی و  شەا  رێژیمەی  ئۆپۆزیسیۆنی

  كانی یه سیاسەەی  ڵەه وكۆمه كۆڕ نێەو  لەه  ی وره گەه  كی یه قورسەایی و  پێگەه, ناكەا كان یەه ئێرانی  ز ری  شەێكی به  تیی رایەه نوێنه  كەه ش وه ئەه
  فشەاره و له  پێشوازی  ئێمه.  بێ ده ئێراندا  دواڕ ژی  كانی ئاڵوگۆڕه  له  ری كاریگه  خشێكی نه حیز   پێموایه من ئه  بۆیه.  یه هه ئێراندا
  كانی یەەه ئێرانی  لەەه  وی عنەەه مه  كی یه پشەەتیوانی  بەەه دا رجەەه لومه هه   لەەه  چونكەەه, رێەەژیم ر سەەه  خرێتەەه ده  كەەه ین كەەه ده  یەەه یی وه ته نێونه

  دیەاره,  وێ كەه ده چەاو ر بەه ئێرانەدا  النی گەه نێەو  له می  ئه  كه  یه وبۆچوونه بیر  تیی كیه یه و ئه  ئێمه بۆ گرنگتر  وه له اڵ  به. زانین ده
 بەۆ ڵك خەه  ی قینه راسەته  ویسەتی  كەه  یەه لی گه  كی یەه تی كیه یه ڵكوو بەه,  نیەه دا سیاسی  كاری  له  یی رێكخراوه  كی یه تی كیه یه ستم به مه

  ریفۆرمخەوازی و  پاوانخواز  ی سته ده دوو ر سه به ئێران  ڵكی خه پێشتردا  كانی ساڵه  له. دا ده نیشان نووس چاره  تیی كیه یه و  ئاڵوگۆڕ
 هەیچ ئێسەتادا  رێژیمەی  ری سەێبه  لەه  كەه  وه بەه واو تەه  ڕی بەاوه  ته یشەتوونه گه موویان هەه می  ئەه اڵ  بەه, ببەوون ش دابەه دا رێژیم نێو
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 و  رێەژیم  كانیی ره ربەه به  تەه وتوونه كه ست كده یه  به می  ئه كان یه ئێرانی  بۆیه.  نایه  دی به دا واڵته   له  جیددی  سیاسیی  ئاڵوگۆڕێكی
 موو هەەه  شەەی هاوبه  ڕی بەەاوه  ی ڵگەەه به  مەەه ئه.  بێنەەێ اڵت سەەه ده  لەەه واز  كەەه ن كەەه ده رێەەژیمیش  ری رێبەەه  لەەه داوا ت نانەەه ته  بوێرانەەه
 پرشەنگدار  دواڕ ژێكەی ئێستادا  كانی ئاڵوگۆڕه  تیشكی ژێر  له بڵێم توانم ده  بۆیه.  یه تازه  قۆناغی  كانی یه پێویستی  به كان یه ئێرانی

 .  كه ده  دی به كان یه ئێرانی بۆ
 

ش بۆ  وره گه  یی وه ته نێونه  فشارێكی  وه دیكه  الی له. ردرێەیمت ك  ر به رامبه كان به یه ئێرانی  كی ك یه وه  ڵوێستی هه  باسی: پرسیار
  ڵ گوه له  رجوه لومه م هه رگرتن له لك وه كه  به  وڵتان داوه ئێران هه  ئۆپۆزیسیۆنی  ی مێەینه له  ك هێزێكی وه  ئێوه.  یه ر ئێران هه سه
 ن؟ بخه  ڕێ وه  اغهم قۆن ئه  كردنی تی رایه جموجۆڵێك بۆ رێبه  دیكه  كانی یه سیاسی  هێزه

 
  بەه رێگەا وا رمانیه فەه  دیكتەاتۆریی.  نیەه ئۆپۆزیسەیۆن  سیاسەیی  كەاری بەۆ تانێك ره ده هیچ ئێراندا  نێوخۆی  له زانین ده ك وه :اڵم وه

 و   بەەاڵوه و رش  پەەه  خەەۆی  ی نەەۆره  بەەه ئۆپۆزیسەەیۆنیش. بەەن ك یەەه رچی هه  كانی دروشەەمه و  وبۆچەەوون بیر نەەادا ئۆپۆزیسەەیۆن  تێكۆشەەانی
 و   هێزانەه و ئەه نێوان لەه وا  رده بەه و  وخۆ راسەته  نەدیی پێوه  بوونی نەه  وێ مانەه نه  وێ بمانەه.  واڵتەه   ی وه ره ده  له  شی كه یه تی رایه رێبه
  هەۆی  بۆتەه زیەاتریش  وخۆیه راسته  یه ندی پێوه و ئه  بوونی نه  كه ین بكه  قبووڵ  بێ ده.  بێ ده  باری ناله  واری شوێنه ڵكدا خه  اڵنی كۆمه
 ئێسەتادا  خێراكەانی  ئەاڵوگۆڕه  ی سایه  له  كه بڵێم توانم ده دا ش وه ئه  ڵ گه له اڵ  به. ئێران  ئۆپۆزیسیۆنی  كانی هێزه  باڵویی و رش  په
  یمانی هاوپەه  تری چەه ژێەر  لەه  ی وه بۆئەه  كەردوه پێ  سەتی ده ئێەران  ئۆپۆزیسەیۆنی  كەانی هێزه  ی وه نزیكبوونه لێك بۆ  جیددی  وڵێكی هه
 . بگرێ  وه سته ده  به ئێراندا  مێژووی  ی گرنگه  قۆناغه   له وبار كار  وی جڵه  بتوانێ کە  وه ببنه كۆ كدا یه(ائتالف)
 

  پێكهێنەەانی بەەۆ  وازی بانگەەه, ركار سەەه  هاتنەەه كان ئاخونەەده  ی وه ئەەه  دوای سەەاڵێك ر هەەه  ئێمەەه  حیزبەەی  كەەه  وه بێنمەەه بیەەر وه  پێمخۆشەەه
  چریكەەه و  ڵق خەەه  موجاهیەەدینی و  ئێەەران  كوردسەەتانی  دێمەەوكراتی  حیزبەەی دا -   كەەه یه  قۆنەەاغی  لەەه  كەەه كەەرد رین بەەه  كی یەەه ره به

  كەانی ریزه نێەو  وتەه كه  كەه  بوونەه - ت تەەه له و ئەه اڵ  بەه.  وه بكاته كۆ  خۆی  وری ده  له مووان هه دواتر و   خۆی  بگرێته كان یه فیدایی
 و لەه  بێجگەه  مەه ئه.  وه كەرده  ڵ پووچەه  یەه ره به و ئەه  پێكهێنەانی بەۆ  ی ئێمه  كانی وڵه هه  وه كانه چریكه  تی تایبه به,  رێكخراوه دوو و ئه
  ئاكامەه و بەه مان كەه حیزبه  بۆیەه. كان یه سیاسەی  رێكخەراوه موو هه ر سه  خرایه  وه رێژیمه ن الیه له  كه ش راونانه و  نگ وزه بر زه موو هه
 . دژواره و  خت سه ز ر  كارێكی  ره به  پێكهێنانی دا قۆناخه و له  كه یشت گه
 

 ؟ وا هاتوه  كی یه ره به  زراندنی دامه  ختی وه  كاندا پێت وایه تازه  ئاڵوگۆڕه  ری سێبه  له: پرسیار

 
:  كەردوه پێ سەت ده خۆمەان  كانی وڵەه هه  ئێمەه  الوه  سەێ  لەه و   هەاتوه پێەك  ئامانجەه و به یشتن گه بۆ باش  تانێكی ره ده  دیاره :اڵم وه
  هێەەزه و ئەەه  ڵ گەەه له  یمانی هاوپەەه و   هاوكەەاری بەەۆ وڵەەدان هه  دوایەەه, كان یه كوردسەەتانی  یه سیاسەەی  هێەەزه  ریەەزی  كخسەەتنی یه,   كەەه یه

 و  كان نەەه توركمه, كان لووچەەه به, كان یەه ری ئازه ك وه, ن كەەه ده ئێەەران  ز رلێكەراوی  النی گەەه  هلەە كێك یەه  تیی رایەەه نوێنه  كەەه  یانه سیاسەی
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  هێنەەدێ ئێسەتاش ر هەه. كان یەهئێرانی  هێەەزه موو هەه  ڵ گەه له رینتر بەه  كی یەەه یمانی هاوپه  هێنەانی -پێەك  نجامیش ره سەه, كان بەه ره عه
 .ئامانج  نێته یه گه بمان و  بێت رباڵوتر به ودوا مه له هیوادار   كه,  یه هه  نانه الیه و له شێك به  ڵ گه له ندیمان پێوه و   وڵ هه
 

  پشوتیوانیی  ڵ گوه ن له و ئایوا ئامواده   وه ش دا دووپا  بێته ئێوه  واڵتی  عێراق له  كانی ئاڵوگۆڕه  ن سیناریۆی كه ده  پێش بینی: پرسیار
 ن؟ بكه  هاوكاریدا  یه ندی و پێوه له  كی ره ده

 
 تانەدا وڵه ده موو هەه  لەه سەیناریۆ ك یەه  نەاكرێ  بۆیەه.  یەه هه  خەۆی  بەه ت تایبەه  رجی لومەه هه و   نەدی تمه تایبه واڵتێەك ر هه :اڵم وه
 داگیەر  كەووەیتی  كەه  وه بەه كەرد  ی وره گەه  سیاسەیی  كی یەه ڵه هه عێەراق  رێژیمی.  جیایه لێك شتیان ز ر عێراق و  ئێران.  بچێ  ڕێوه به

  بەوونی  بیەانووی  بەه  كەه چەوو  ڵەه هه  بەه  خەۆی  ی نەۆره  بەه مریكاش ئەه. هەات دوادا بەه  رێژیمی  رووخانی و  گۆڕان دیتمان ك وه و  كرد
  تەوانێ ده  مەه ئه ر هەه. بكەا سەابیت  كەه چه  جەۆره و ئه  بوونی  توانی ی نه ش دوایه و  عێراق  رێژیمی ر سه  كرده  هێرشی ڵكوژ كۆمه  كی چه

  توانی ی نەەه اڵ  بەەه,  بەەێ خەەۆش  ستیشەەی ده و   برووخێنەەێ رێەەژیم  تەەوانی مریكا ئەەه.  وه بخاتەەه دوور  سەەیناریۆیه و ئەەه  ی وه دووپاتبوونەەه
 پێشەێل ك وه  دیكەه  شەتی  هێنەدێ  بەه  عێراقەی  رێژیمەی ر سەه بەۆ هێەرش مریكا ئه ر گه ئه. بكا سابیت دنیا  به  هێرشه و ئه  كانی هۆیه

  لەەه  ر ژێ موو هەەه  كەەه  ڵەەه كۆمه به  گەەۆڕه موو هەەه و ئەەه  چونكەەه. بەەوو ده وتوو ركه سەەه,  بدایەەه پاسەەاو  ڵكوژی كۆمەەه و مەەر ڤ   مەەافی  كردنەەی
 ئێسەتا  كەه  رایه وهه  كێشەه و ئەه موو هەه  ڵ گەه له  بۆیەه. ن تەه تۆمه و ئه  دروستیی و   راستی  ی ڵگه به,  وه د زرێنه ده عێراقدا  ری رتاسه سه
 .ئێران ر سه  بكاته هێرش  بیانووه و به مریكا ئه  وانیه پێم,  ئارادایه  له ئێران  رێژیمی  ڵ گه له  تۆمی ئه  كی چه  ی له سه مه ر سه له
 

  كان لوه گرتووهك یوه  واڵتوه  ڵ گوه وخۆ له ن راسوته ئامواده  ؟ ئێووه چیوه  رێگاچواره, زانن دوور ده  به  و سیناریۆیه ئه  ئێستا كه: پرسیار
 ن؟ بكه  شداری و به   ئێراندا هاوكاری  رێەیمی  گۆڕینی  وڵی هه

 
 و ئەەه. ین ناكەەه خۆمانەەدا  واڵتەەی  لەەه .دا  رووی عێراقەەدا  لەەه  ی یەەهماڵوێرانی و  رگ مەەه و ئەەه  ی وه بوونەەه دووپەەات  داوای  ئێمەەه :اڵم وه

  لەه  ی وه بوونەه دووپەات بەۆ واز بانگەه  ئێمەه چەۆن  وابێ كه,  وه ناكرێته بوو ره قه  ساڵ ٢١  له متر كه  به  بووه عێراق  تووشی  ی وێرانییه
  پشتیوانی ، وه ئه  جیاتیی  له  كرێ ده. ئێران ر سه  بكرێته هێرش ڕا وه ره ده  له  نیه پێویستیش هیچ  پێموایه ین؟ كه ده خۆماندا  واڵتی

  لەه ل گەه  هێەزی  بەه سەتن به پشەت  بەه وان ئەه تەا  بگیەرێ ئێەران  ئۆپۆزیسەیۆنی  كەانی هێزه  پشەتی و  رابگیەرێ وا رمانیه فەه  رێژیمەی  له
  تووشەی  كەه واڵته  ی وه ئەه  بەێ  دێ پێەك ئەاڵوگۆڕ ئێرانەدا  لەه  كه  نیه گومانم دا حاڵه و له.  وه ببنه رێژیم  نگاری ره به واڵتدا  نێوخۆی
 . ببێ  وێرانی

 
  وه ئوه  داخووا ئێووه.  وه ددام ببێتوه سوه  رێەیموی  نگاری ره بوه  بتووانێ  هێز بووو كوه بوه  نوده وه عێراق ئه  اڵم ئۆپۆزیسیۆنی به: پرسیار
 ؟ وه ڕه شه  ونه ئێران بكه  رێەیمی  ڵ گه له  كه  یه تان هه توانایه

 
   كه ئێراندا  ئۆپۆزیسیۆنی  له ش ئێمه. بوو نه هێز به  نده وه ئه عێراق  ئۆپۆزیسیۆنی, ین ركه ده لەێ  كانی یه كوردی  هێزه ر گه ئه :اڵم وه
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 یەان ئاماده دواتەر  قۆنەاخی بەۆ و   وه ینەه بخه رێەك خۆمەان  كەانی هێزه بتەوانین  كه  یه وه ئه بۆ ین كه ده  یی وه ته نێونه  پشتیوانیی  داوای
 و   سیاسەەی  پشەەتیوانیی  بەەه  پشەەتی, بەەوو  زاڵ ئێرانەەدا ر سەەه به دا سەەاڵه ١  ڕی شەەه  لەەه  كەەه حوسەەێن ددا  سەەه  چێ نەەه بیەەرت  لەەه. ین بكەەه
  پشەتیوانیی ر گەه ئه,  وه مەه كه ده  ی دووبەاره. بەوون ر رامبەه نابه عێەراق و  ئێەران  كەانی هێزه گینا ئه, بوو قایم  یی وه ته نێونه  ربازیی سه

 خەت وه سەاڵێك نەد چه  مەه ئه  نگەه ره.  نەابێ ڕ شەه  بەه ك یه پێویستی هیچ,  ببێ دابین ئێران  ئۆپۆزیسیۆنی  كانی هێزه بۆ  یی وه ته نێونه
 . باشتره یان كه واڵته  بوونی وێران  له ئێران  النی گه بۆ  مه ئه اڵ  به,  بگرێ

 
 ن؟ ئاڵوگۆڕ ئاماده  كان بۆ پێكهێنانی یه ئێرانی,  دابین ببێ  یه م پشتیوانی ر ئه گه ئه  پێتوایه: پرسیار

 
 رێەژیم  لەه  یی وه تەه نێونه  پشەتیوانیی ر گەه ئه اڵ  بەه.  نیەه  ئامەاده رێەژیم  دژی  كدارانه چه  باتی خه بۆ  مینه زه ئێستا  پێموایه :اڵم وه

,  بگەرێ ز ر خەت وه  وه ئەه  نگەه ره,  برووخێنەدرێ  رێژیمەه   ئەه(  مەدنی  نافرمانی)  وه یه لی گه  تیی زایه ناڕه  رێگای  له  كرێ ده,  رابگیرێ
 . نیه گرنگ اڵ  به
 

 ؟ یه تۆمی ئه  كی چه  نی ئێستا خاوه  رێەیمی  پێتوایه  ئێرانی  زموونی ئه  به  دارێكی تمه ك سیاسه تۆ وه ئه: پرسیار

 
  پێموایەه,  یەه ئایینی  رێژیمێكەی ئێەران  ئێستای  رێژیمی  كه  تی تایبه  به, بچین  كه له سه مه بۆ  وه یهئایینی  ی روانگه  له ر گه ئه :اڵم وه
  چونكەه. ناكەا  خی نەه ته  تۆمی ئەه  كی چەه  وانه له ك یه و  ڵكوژ كۆمه  كێكی چه  جۆره هیچ  ستهێنانی ده وه و  مهێنان رهه به بۆ  رێژیمه   ئه

  لەه  كشەه پاشه  مانه ئه. كا ده  وه ئه  داوای دا" قوة من استفعتم ما لهم وأعدوا"  تی ئایه  له  یه ساسی ئه  قانوونی وان ئه بۆ  كه قورئان
 .ستن راناوه  لێی  بكرێ بۆیان ركاتێك هه دڵنیا  و  ن ناكه هێز  كردنی ئاماده  ی رنامه به
  

 وانیش ئەه. بشەێوێنن  یی وه تەه نێونه  ڵگای كۆمەه  لەه ر سەه كانیان یەه تۆمی ئه زگەا داموده  شەوێنی  گەۆڕینی  بەه ن ده ده  وڵ هه  مانه ئه  دیاره
 .كراون ش دابه دا جۆراوجۆریش  ی ناوچه ر سه به و  ڕ كن گه زگاكانیان داموده  له شێك به حوسێن ددا  سه ك روه هه
 

 كان؟ یه یی وه ته نێونه  ره پشكنه  رچاوی به  و بیخاته ئاشكرا بكا   خۆی  تۆمیی ئه  ی نده روه ئێران په  كه  زانی دوور ده تۆ به ئه: پرسیار

 
  ی وه ئەه بەۆ  ڵێ به.  چووه  ڵه هه به,  كێشێ راده كان یه یی وه ته نێونه  داخوازه بۆ مل  ڕاستی به ئێران  ێژیمیر  وابێ  پێی س ركه هه :اڵم وه
 ددا  سەه  نووسی چاره  تووشی  ی وه ئه بۆ كا ده  وی نه  داخوازانه و له هێندێك بۆ ر سه  رێ البه  خۆی ر سه له  ربازی سه  برێكی زه  ترسیی مه
  ی باره لەه شەتێك هەیچ اڵ  بەه. بكەا ئاشەكرا  وه ئۆرانیۆمەه  پیتاندنی  ی باره له كان یه زانیاری موو هه  یه ئاماده  ڵێ ده  شه ربۆیه هه.  بێ نه

  كانی پایەه  لەه كێك یه(  قیه ته)  كه زانین ده ش ئێمه. ن شیعه ئێران  ستانی ده كاربه.  نادركێنێ  وه خۆیه  ی رنامه به و   قینه راسته  نیازی
 یشەیان(حسەین صەدا )  زموونی ئەه وان ئەه پاشەان. ن بكەه فتەار ره  ی وانەه پێچه و  بڵەێن شەتێك وان ئەه دا ده رێگەا  كه  یه شیعه  بی زهه مه
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  فشەەاری بەەۆ مەەل  هێنەەدێ وان ئەەه  راسەەته. درا  لێشەەی ر هەەه و  كەەرد ئاشەەكرا  كانیشەەی رنامه به ددا  سەەه  كەەه  بیریانەەه  لەەه.  چەەاوه ر بەەه له
  رنامانەه به و لەه واز  نیەه مەومكین, ك یەه ر سەه له اڵ  بەه, ن كەه ده ئاشەكرا كانیان یەه تۆمی ئه  رنامەه به ڵێن ده و  كێشن راده  یی وه ته نێونه
 .بێنن

 
  ی وه وتووێە بۆ ئوه  ونه كهب  ڵی گه له  كردوه  ئێوه  له  وا داوای رمانڕه فه  اڵتی سه ئایا ده, ڕوا پێدا ده  ئێرانی  دا كه یرانه و قه له: پرسیار
 ؟ وه رێك خاته  خۆی  نێوماڵی,  وه ره ده  ی وه نگاربوونه ره پێش به

 
. سەتاون وه رانه ت قەه  وه وتووێژه  ی باره له رێژیم  كانی راساارده  كه  گوتوومه ز رجار رابردوودا  كانی یه نی مه چاپه  وتووێژه  له :اڵم وه
  وڵی هەه موو هەه و  ناكەا  قبەووڵ  خەۆی  یری غەه جەۆر هەیچ  بەه  رێژیمەه   ئه  پێمانوایه  چونكه.  وه كرد ته تمان ره  ئێمه جاریش موو هه
 كان مر ڤەه  تیی تایبەه  ژیەانی  وبەارێكی كار موو هەه  لەه سەت ده وان ئەه. یان كەه ته حكوومه  بیوانەه.  رێ بەه نێو لەه  یره غه و ئه  كه  یه وه ئه
  وتنی ركه سەه پاشەان ؟ چەێ ده  تەێ  رێێ چۆن وا  رێژیمێكی  ڵ گه له وتن رێككه جا ن؟ كه ده ر به ده خ,  وه خۆنه ده خ, خۆن ده خ, ن ده رده وه
 دا رێژیمەه   ئەه  فكەری  ر كی نێەوه  له دێموكراسییش,  یه هه  ئازادی و   دێموكراسی  به  پێویستیی وا  رێژیمێكی  ڵ گه له وتنێك رێككه ر هه

 ؟ بێ هه  توانێ ده  كی مانایه خ یران قه  له  دانی جات نه بۆ وا  رێژیمێكی  ڵ گه له وتووێژ  وایه كه.  نیه  جێگای
 

 ئێران دان؟  بۆ گۆڕین له  دیكه  یی وه ته نێونه  ئەمریكا یان هێزی  پشتیوانیی  قبووڵی  ی ئاماده  ئێوه: پرسیار

 
  لەه  پشەتیوانی  وه ئه  جیاتی  له و  رابگرن ئێران  رێژیمی  له خۆیان  پشتگیریی ین كه ده دنیا  تانی وڵه ده موو هه  له داوا  ئێمه :اڵم وه
 ر سەه بەۆ  یی وه تەه نێونه  فشەاری و بگەرن ئێرانەدا  لەه  رزگاریخوازانەه  ی وه بزووتنەه  پشتی, ن بكه ئێراندا  له مر ڤ  مافی  چوونی ڕێوه به

 و   سیاسەی  پشەتیوانیی  راگرتنەی ڵكوو بەه,  نیەه ئێەران  النی گەه  كردنی برسەی بەۆ  ئەابووری  فشەاری ست به مه  دیاره. ن بكه زیاتر رێژیم
 .ر به  بگرنه  رزگاری و ره به خۆیان  رێگای كان یهئێرانی تا,  یه رێژیمه و ئه بۆ  نیزامی

 
 و   هاوكەەاری  ی ئامەەاده و  ین كەەه ده ئێرانەەدا  لەەه ئەەاڵوگۆڕ  قەەازانجی  بەەه ك یه پشەەتیوانی ر هەەه  لەەه  پێشەەوازی خۆمەەان  ی نەەۆره  بەەه  ئێمەەه

  بەێ ده ئێەران  گۆڕانی  پێمانوایه و  نیین مان كه واڵته  وێرانیی  خوازیاری اڵ  به. داین بواره و له  دیاەۆماسی و   سیاسی  نگاورێكخستنی هه
  ی وه بزووتنەەه  چەەاالكتركردنی بەەۆ  یی وه تەەه نێونه  پشەەتیوانیی نیا تەەه, ین كەەه ده  داوای  ئێمەەه  ی وه ئەەه.  بەەێ كان یەەه ئێرانی  سەەتی ده  بەەه

 . یه لی گه  رزگاریخوازیی
 

 . وه بۆته باڵو دا AKI له  بی ره عه و  ئینگەیسی ,  ئیتالیایی  زمانی  سێ  به  وتووێژه   ئه : بینی تێ
 

 ٩١٥  ژماره کوردستان ی ڕ ژنامه  رچاوه سه
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 زادەلەگەڵ عەبدوڵاڵ حەسەندا؛ وتووێەێکی ئەدەبی لەپەراوێزی سیاسە 
 

 سازدانی؛ هومەن مەردانی
 

یەکان بیروڕای خەۆی دەردەبیێەت، لە زادە جگە لەوەی سیاسەتمەدارێکی کوردە و ز رتر سەبارەت بە پرسە سیاسیعەبدوڵاڵ حەسەن
وەرگێیدراوەکەەانی بە یەکەەان، بەرهە  و یەکەەی ناسەەراوە و ز ربەی کەسەەایەتی و ناوەنەەدە ئەدەبەەیبەەواری ئەدەبییشەەەوە کەسەەایەتی

بەرهەمەەەی سەەەەرکەوتوو وەسەەە  دەکەن و پێیەەەان وایە زمەەەانێکی سەەەاکار، شەەەیرین و رەوان بەکەەەار دێنەەەێ و بگەەەرە ز ر لە نووسەەەەر و 
، "گەێەە پیەاو"وەرگێیانی ر مانی . زادە بەرهەمی زیاتری ئەدەبی هەبووایەوەرگێیەکان خوازیای ئەوە دەخوازن کە عەبدوڵاڵ حەسەن

. زادەنمەەوونەیەکن لە وەرگێیانەکەەانی عەبەەدوڵاڵ حەسەەەن" کوردسەەتان و کەەورد" ، کتێبەەی "هەتەەاو"مەڵە چیر کەەی کەەۆ" دان چەرمەەوو"
یەش کە بەنەاوی خەوازراوەوە بەاڵو بەۆتەوە، لەالیەن " نەزا بەۆ ئەارمێن" وایە کە کتێبەی هەروەها هەندێک چەاودێری ئەدەبەی پێیەان 

دا، بەمجۆرە وەاڵمەی پرسەیارەکانی رێنێسانسەی ت و  لە وتوویژێکی ئەدەبیلە پەراوێزی سیاسە. ئەوەوە وەرگێیدراوەتە سەر کوردی
 .دایەوە

 
 بکەین کە ئیوە چۆن هاتنە ناو جیهانی ئەدەبەوە؟با لەوەوە دەست پێ: هومەن مەردانی

 
ەن چەنەدین بەباوەڕی من بەشی ز ری ئەو هۆیانە کە نووسەران و هونەرمەنەدان لە وەاڵمەی پرسەیارێکی لەو بەابەتەدا باسەیان دەک

دا ڕ ژنامەنووسەەەکان ناچاریەەان سەەاڵ دوای هاتنیەەان بەەۆ نێەەو دنیەەای ئەدە  و هەەونەر بەمێشەەکی ئەو ئەەازیزانەدا هەەاتووە و لەراسەەتی
ئەگینا هیچ ئەدیب و هونەرمەندێک لەسەرەتای کاردا بیر لەوە ناکاتەوە کە بەۆچی روو دەکەاتە  .دەکەن بیر لە شتێکی وا بکەنەوە

دا هەیە بێ ئەوەی بەخۆی بزانێ بەرەو ئەو بەوارە هەر ئەوەیە کە ئەوکاتەی بەهرەیەک لە هەناوی مر ڤێک مەسەلە. ئەو مەیدانە
یەوە بەەۆ گەشەەپێدانی تواناکەانی دەکەوێەەتە کە پتەر ئەۆگریریەتی دەکشەێ و ز ر دواتەەر هەسەتی وەخەبەر دێ و ئەمجەار بە وشەیاری

 .کار
 

دا هەیە بەرەو وایە لە ز ربەی مر ڤەکەەانبەپێەەی هێزێکەەی سروشەەتی کە پەەێمکەوایە ئەمنەەیش ز ر پەەێش ئەوەی بەەۆ خەەۆ  بەەزانم و 
یەکان کشاو  و لەو بوارانەدا کە هە  حەز  لێیەان بەووە و  هە  دەرەتەانم بەۆ هونەری شێعر و گۆرانی و مووزیک و بەگشتی جوانی

 .بکە یە قسەی لێدەکە  و نەهەقم هەئێستا گەیشتوومە کوێ؟ بۆخۆ  نە هەستی پێ. ڕەخساوە، چوومە پێش
 

 دەکرێ بڵێن ئەو . دایەهەتا ئەو جێیەی بزانم پسپۆریی جەنابتان بەتایبەتی لە بواری وەرگێڕان و زمانەوانی: هومەن مەردانی
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 هۆیانە چی بوون کە ئێوەیان هان دا بۆ وەرگێڕان؟

 
دا نەک هەر پسەاۆر نەیم، بگەرە بەوواری زمەانەوانیخۆشەە ئەوە روون بەکەمەوە کە ئەمەن لە لەپێشەدا پەێم : زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

. یەکی جێی باسیشم نیە و قەتیش حەز ناکە   زیاد لەوەی هە  بۆخۆ  ئیددیعا بکە  یان خەڵکی دیکە مەایە  بەۆ دانەێنشارەزایی
یە هانەەدەر  دا هەیە کە گەەوتم لە ئینسەەانەکانیە سروشەەتیدەگە  پەەێش هەمەەوو شەەتێک ئەو ئەەۆگریبەەۆ مەسەەەلەی وەرگێەەیانیش وا تەەێ

بەەۆ نمەەوونە لە یەکەمەەین کەەاری . دا هانەەدەر و پەەاڵنەرێکم هەبەەووەبەەووە، بەاڵ  دواتەەر لە هەڵبژاردنەەی هەر بابەتێەەک بەەۆ وەرگێەەران
ی دوکتور قاسەمەوو بەوو، هانەدەرەکە  ئەوە بەوو کە بەغەدر  دەزانەی "کوردستان و کورد"دا کە وەرگێرانی کتێبی بەرچاوی وەرگێرانم
د بە دەستی کەورد نووسەرابێ، بەاڵ  بە ز ر زمەانی بیگەانە هەبەێ و بەزمەانی کەوردی نەبەێ و بەشەی هەرە ز ری کتێبێک لەسەر کور

یەکانەدا هەۆیەکە ئەوە بەووە کە بۆخەۆ  هەرچەنەد ئەوکەاتەی لە بەشیکی ز ری بەرهەمە ئەدەبەی. خوێنەرانی کورد لێی بێخەبەر بن
ەرهەمەکەانم بە فارسەی دەخوێنەدنەوە و چەونکە دەمزانەی ز ربەی خەوێنەرانی هاتمە نێو دنیای وەرگێیان لە عێراق دەژیا ، بەاڵ  ب

وەردەگەرتن فارسی نازانن پێم حەی  بوو ئەو شتانە کە بۆخەۆ  پەێم جەوان بەوون و چێەژ  لەێ -هەرنەبێ ئەودە   -کوردی باشوور 
ابەەا  لەوانە بەەوو بیەەر لە وەرگێیانەەی دەتەەوانم بڵەەێم ئەگەر ئەودە  لە ڕ ژهەاڵت ژی. نەکەونە بەرچەەاوی خەەوێنەرانی کەەوردی باشەەوور

 .ڕٶمان و کورتەچیی ک نەکەمەوە
 

دا چەاالک بەوو ، بەاڵ  خۆشە ئەوەش زیاد بکە  کە ئەمن ز ر پێش ئەوەی دەسەت بەکەاری وەرگێەیان بەکە  لە مەیەدانی نووسەینپێم
 .زیاتر وەک وەرگێی ناسراو  لەبەر ئەوەی پتر لەسەدی نەوەدی نووسینەکانم بەبێ ناو یان بەناوی خوازراو باڵو بوونەوە

 
بەڕای زۆربەی خوێنەران و ئەو کەسانەی شوارەزای ئەدەبوی کووردین ئێووە زمانخۆشوترین وەرگێوڕی کووردی : هومەن مەردانی

ئەگەر دەکرێ هۆی سوەرکەوتنتمان هێنودێ بوۆ ڕوون . دا جا چ ڕۆمان بێت یا کورتە چێڕۆکبوون لە بوواری وەرگێڕانی ئەدەبی
 بکەوە؟

 
ئەگەر شەارەزایانێک پێیەان . گوتوە سەرکەوتوو  تەا هۆیەکەانی سەەرکەوتنم ڕوون بەکەمەوەئەمن قەت نە  :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

بەاڵ  ئەوە کە زمەەانی نووسەەین و . هەق وایە لەوان بارسەەرێ -کە دیەەارە ز ری پەەێ سەەەربەرز دەبەەم  -وابەەێ ئەمەەن سەەەرکەوتوو  
بۆخەەۆ  هەەۆیەکەی لەوەدا دەبیەەنم کە ئەمەەن بەزمەەانی خەڵکەەی سەەاکار و  -تێەەدایە  کەوا بەەزانم هەقیقەتێکەەی -وەرگێەەیانم خۆشەەە 

وپەەاراو و ڕەسەەەن دا بەسەەەرچاوەی زمەەانی پوخەەتتەنەەانەت نەخوێنەەدەورای کەەوردەواری دەنووسەەم، ئەوانە کە لەنێەەو هەمەەوو گەالن
یەکەیەان وو ئەوانەی میەزاجە کەوردیسەازگارترە هەسەتم کەردوە هەمە" میزاجی کوردەواری"جا چونکە ئەو زمانەش دەگەڵ . دەناسرێن

 .دەکەنتێک نەچووە حەزی پێ
 

بوورد کە شوواکاری گەورە " ئیوونجە مەمەد" ئەو هۆکووارانە چووی بوووون کە ئێوەیووان بەرەو وەرگێڕانووی ڕۆمووانی : هووومەن مەردانووی
 ە؟"یەشار کەماڵ"نووسەری کوردستانی باکوور 
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دا ڕاستە، نووسەرێکی کورد ڕ مەانێکی لەسەەر کەۆمەڵی ودا گوتم لێرەشئەوەی لە وەاڵمی پرسیارێکی پێشو :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن
کوردەواری نووسیوە کە هە  لە نێو کارەکانی خۆیدا بە شاکار دەناسرێ و هە  بێ هیچ ئەمەالو ئەوالیەک  یەکێەک لە شەاکارەکانی 

ەمە هانەدەرێکی گەورە بەوو کە بییەاری بەۆیە ئ. بەشنیە، کەچی بەشێکی یەکجار ز ر لە خوێنەرە کوردەکان لێی بێئەدەبی جیهانی
" یەەەان " ئیەەەنجە مەمەد'ڕ مەەەانی . بەاڵ  جەەەگە لەوەش هێنەەەدێ پەەەاڵنەری دیەەەکە بەەەۆ ئە  کەەەارە  لەئەەەارادا بەەەوون. وەرگێیانەەەی بەەەدە 

ەکەی خۆمان، جگە لەو پانووڕاما وەستایانە و شیرینە کە لە کۆمەڵی کوردەواریی کێشاوەتەوە، هەر لە بەرگی یەکەمەدا "حەمەد ک
چەەوونی باسەەی قونەەاخێکی تەەایبەتی لە ژیەەان و بەسەەەرهات و بەرەوپەەێش -وانەبەەوو بەرگەەی دیەەکەی بەدوادا دێەەن کە ئەودە  پەەێم -

" ئەویەەش لەو تەەابڵۆ جەەوان و دڵگەەرەدا"کەەۆمەڵی کەەوردەواری دەکەەا و بەەیگەیەک لە بیگەکەەانی خەبەەاتی چەوسەەاوەکان بەدژی ز رداران 
وێکی گەورەتەەریش بەرەوپەەێش هەڵ دێنێەەتەوە و تەەابەۆیەکی ڕەنگەەین لە هەەاودڵی و لە بەرگەکەەانی دیەەکەدا هەنگەەا. دەخەەاتە بەرچەەاو

هاوپێوەندیی کۆمەاڵنی خەڵەک و تێكٶشەەرانی ڕێگەای ڕزگاریمەان بەۆ دەکێشەێتەوە کە بە بەاوەڕی مەن بەۆیە دەبەێ هەمەوو ڕێبەوارانی 
 .وەرگرنڕێگای ئازادی لێی فێربن و دەرسی لێ

 
وان پتر شیرینیی دەربیین و داڕشتنی ئەو شاکارە مەزنە منیەان هەان دا تەا ئەو بەرهەمە ئەمانە و هێندێ شتی دیکەش و لە هەمو

بەداخەوە چەەونکە تەەورکی نەەازانم و بەرگەەی چوارەمیشەەی نەکەەراوەتە فارسەەی بەەۆ  . بەەکەمە دیەەاری بەەۆ خەەوێنەرە کەەوردە هاوزمانەکەەانم
خۆشەە ئاشەکرای بەکە  کە هەرئێسەتا د سەتیکی پەێم "حەمەد ک"یەک بەۆ د سەتانی بەاڵ  وەک مزگێنی. نەڕەخسا کارەکە تەواو بکە 

بەەا ئە  ئاشەەکراکردنە هانەەدەرێک بەەێ بەەۆ . یەوە بیکەەاتە کەەوردیبەڕێەز  کە کەەوردی جەەوان دەنووسەەێ خەریەەکە لە زمەەانێکی ئورووپەەایی
 .دا بێئەوەی ئەو د ستەشمان زیاتر لە غەمی تەواوکردنی وەرگێیانەکەی

 
نی یەشار کەماڵ لەالیەن شوکور مستەفاوە وەرگێررابوونە سەر زمانی کووردی، ئاسوتی پێشتر هێندێ لە کتێبەکا: هومەن مەردانی

 زمانی وەرگێڕان چۆن دەبینن لەم بەرهەمانەدا؟

 
مامۆستای نەمر شوکور مستەفا هە  پێش من و هە  دوای من هێندێک بەرهەمی یەشەار کەمەاڵی کەردوونە  :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

مامۆسەتا شەوکور هە  . ە بەرهەمێکی بەنرخی لە نووسین و وەرگێیان لە پاش خۆی بەجێ هێشتوەکوردی و جگە لەوانەش ئەو نەمر
وەخەەت یەکەەی باشەەی دەزانەەی، بەداخەوە ئەو نووسەەەر و وەرگێەەیە بەدەسەەەاڵتە ز ر پەەێشکەەوردیزانێکی بەتوانەەا بەەوو، و هە  تەەورکی

-کەەانی مەەن لەو بەووارە دا بخەەاتە بەر سەەەرنج و هەڵیەەانمەااڵوایی لەگەل و واڵتەکەی کەەرد، ئەگینەەا دەبەوو داوا لەو بکەەرێ کە کارە

 .سەنگێنێ، نەک بەپێچەوانە
 

جەک "نووسوەری ئەمریکوایی _لە نووسوینی گەورە" دان چەرمووو"یەکێ لە بەرهەمەکوانی توری ئێووە ڕۆموانی : هومەن مەردانی
 چۆن بوو بیرۆکەی وەرگێڕانی ئەو ڕۆمانە کەوتە ناو زەینتان؟. ە"لەندەن
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 یەکەمیان توانای ئەو نووسەرە بۆ : لە خوێندنەوەی ئەو ڕ مانەدا دوو شت یکجار ز ر سەرنجیان ڕاکێشا  :زادەحەسەنعەبدوڵاڵ 

تێگەیشتن و خوێندنەوە و تەنەانەت کێشەانەوە و نیشەاندانی هەسەتی هەمەوو ئەو گیەانەەبەرانە بەوو کە لە  ڕ مەانەدا نەخشەی پەێ 
دا هەسەەت دەکەەا نووسەەەر چەەۆتە نێەەو هەنەەاوی یەک بەیەکەەی ئەو " دان چەرمەەوو"ی خەەوێنەری وردبەەین لەکەەاتی خوێنەەدەوە. سەەااردوون

یەکانیەانی بە کەامێیا وێەنە کێشەاوە و بەڕێکەوردەر تۆمەاری کەردوە، تەنەانەت هەسەت دەکەا گیانەەبەرانە و هەمەوو هەسەتە حەیەوانی
 .قارەمانەکانیەوە و بۆتە یەکێک لەوان" نووسەر بۆخۆی بە نۆرە چووتە کەوڵی هەرکا  لە

 
جەک لەنەەدەن لە . کەەردنەوەی ز ر وەسەەتایانەی ڕ ڵەەی پەروەردە و بارهێنەەان بەەوودووەمەەین شەەت کە بەڕاسەەتی سەرسەەامی کەەرد  زەق

دا بەکێش دەکا بێ ئەوەی مانەدووی بکەا، پێمەان نیشەان دەدا کە دا کە خوێنەر هەنگاو بە هەنگاو بە دووای خۆیدووتویی ڕ مانێک
پەروەردەیەکەەەی تەەەێکەڵ بە خۆشەویسەەەتی و مێهرەبەەەانی چەەەۆن دەتەەەوانی حەیوانێەەەک بکەەەاتە  پەروەردەیەکەەەی دروسەەەت و بە تەەەایبەتی

بوونەوەرێکی شەری  و تەنانەت پیر ز و بە پێچەوانەش پەروەردە و ڕاهێنانێکی نادروست چۆن دەتوانی مر ڤێک بکاتە پیسەترین 
بەەێ و بەشەەێکی دیەەکە دەگەڵەەم نەبەەن، بەاڵ  لە خەەوێنەران تێگەیشەەتنی منیەەان لەو ڕ مەەانە هەبەشەەێک ڕەنەەگە  .و خەراپتەەرین دڕنەەدە

 ".جەک لەندەن"بەهەرحاڵ ئەو خوێندنەوەیە هاندەر بوو بۆ وەرگێیانی ئەو شاکارەی 
 

دەسوەنگێنن؟ خواڵە الواز و بەهێزەکوانی ئێوە بارودۆخی ئێسوتای وەرگێوڕان لە باشوووری کوردسوتان چوۆن هەڵ: هومەن مەردان
 کامانەن؟

 
دا یەکی تەواو  لەسەر بارود خی وەرگێیان لە  بەشەی کوردسەتانی بەداخەوە بە ز ر هۆ ئاگاداریئەگەرچ :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

بەێجگە لە دەزگەای . نیە، بەاڵ  هەر ئەوەندە کە لێی ئاگادار  بەسە بۆئەوەی بڵێم جموجۆڵێکی جێی دڵخۆشی لەو مەیدانەدا هەیە
بەی دامودەزگاکەانی چەائ و باڵوکەردنەوە خ دەوڵەتەی و خ تەایبەتی ز ر( لە سەەێمانی)و خەانەی وەرگێەیان ( لە هەولێر)وەرگێیان 

ڕەنەگە زیەادەڕ یی نەبەێ . ئاوڕیان لە  بووارە داوەتەوە و ز ر کەسیش لەسەر ئەرکی خۆیان بەرهەمەی وەرگێیاویەان بەاڵو کەرد تەوە
ێەتەوە، کە دیەارە ئەمە خەاڵی ئەگەر بڵێم ئێسەتا هەر سەاڵێک بە ئەنەدازەی دەسەاڵی جەاران بەرهەمەی وەرگێەیراو چەائ و بەاڵو دەب

 .یەبەهێز و جێگای دڵخۆشی و دەستخۆشی
 

ئەگەر بمەوێ لە ڕوانگەی خۆمەوە ئاماژە بەخاڵە الوازەکەانی ئە  بەشەە لە بەزووتنەوەی ئەدەبیەی ئێسەتای باشەووری کوردسەتانیش 
رەوبەرەیی لە زمەەان و ڕێنەەووس و دا هەر وەک نووسەەین بێسەەەیەکە  لە وەرگێەەیانێش: بەەکە ، ئە  چەنەەد خەەاڵە  لەال زەق دەبەەنەوە

-وا  دێەتە بەرچەاو کە بەشەێک لەوانەی لە زمەانی فارسەی: دووە . بخەورێدا بەرچاو دەکەوێ کە ئارەزوو دەکە  مشووری لێڕێزمان

دا پەیدا بەکەن، ئەسەای خۆیەان لە مەیەدانی یەوە تەرجەمە دەکەن، بەپەلەن و پێش ئەوەی دەسەاڵتی تەواو بەسەر زمانی فارسی
تەەا ئێسەەتا جێەەی ز ر لە شەەاکارەکانی : سەەێیە . وایە زیەەان لە زمەەانیش و ڕووحەەی بەرهەمەکەش دەدادا تەەاو دەدەن، کەپەەێمگێەەیانوەر

 چوارەمیش ئەوەیە کە وادیارە ئەو پاداشەی دەزگاکانی چائ و باڵوکردنەوە . دا بەتاڵەئەدەبی جیهانی لە کتێبخانەی کوردی
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 .بەدەستان نادا کە خۆیان لە قەرەی کاری گەورە بدەنو هانی قەڵە دەیدەن بە نووسەران و وەرگێیان کەمە 
 

ئێوووە تاچەنوودە سەرسووامن بەکارەکووانی ئیبووراهیم یوونسووی و عەلووی ئەشووڕەک دەرویشوویان دوو کەس لەنوواوە : هووومەن مەردانووی
 دیارەکانی ئەدەبیاتی ئێران؟

 
ە کە لەکەەەۆنەوە تەەەا ئەمەەەی  ز ر لە نووسەەەەران و یەکەەەانی نەتەوەی کەەەوردئەوە بەشەەەێک لە نەهەەەامەتی :زادەعەبووودوڵاڵ حەسوووەن

بیرمەندانی هەر وەک نموونە زەهاوی، بێتوشی، محەمەمەدی قەازی، ئیبەراهیم یوونسەی و عەلەی ئەشەیەفی دەرویشەیان ناچەار بەوون 
بەدەنە  بەزمانێەک غەیەری زمەانی خۆیەان -دانان یان وەرگێیان  -یەکانیان هەموو، یان بەشی هەرە ز ری بەرهەمە فکری و ئەدەبی

ئەو دوو کەسەەەی ناوتەەان بەەردن هەر دووکیەەان جێگەەای شەەانازیی ئەدەبیەەاتی فارسەەی و لەبەەاری نێەەوەر کەوە مەەایەی شەەانازیی . دەرەوە
دا درەوشەەابایەوە و کوردیشەەن، بەاڵ  هەەیچ بەگونەەاحی نەەازانم ئەگەر بڵەەێم ئەەارەزوو  دەکەەرد ناویەەان لە ئاسەەمانی ئەدەبەەی کەەوردی

 .یەکانیان ڕازابایەوەریکتێبخانەی کوردی بە بەرهەمە فک
 

. یەکوانەوە هەیەیەکی حاشاهەڵنەگری بە دەقوی وەرگێوڕراو لە زموانە بیوانیئەدەبی کوردی هەنووکە پێویستی: هومەن مەردانی
 دەکرێ لەسەر ئەم تەوەرە کورتە باسێکمان بۆ بکەێ؟

 
یەکەانەوە هەیە نەابێ وا لێەک زمەانە بیەانیئەوەی کە ئەدەبەی کەوردی پێویسەتیی بەدەقەی وەرگێەیراو لە  :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن

بدرێتەوە کە کورد بۆخۆی هیچەی نەیە و هەردەبەێ لە خەڵکەی دیەکە بخەوازێتەوە، بەپەێچەوانە کەورد لە کەۆنەوە خەاوەنی بەرهەمەی 
یەکەەانی ئەدیبەەان و ڕوونەەەاکبیرە بەنرخەەی فکەەری و ئەدەبەەی بەەووە و بەبەەاوەڕی مەەن یەکێەەک لە ئەرکە هەرە گرنەەگ و هەنەەووکەیی

یەکانی کورد وەرگێینە سەر زمانەکانی دیکە تا خەڵکەی دنیەا بەزانن بکۆشن بەرەبەرە بەرهەمە فکریاناکانمان  ئەوەیە کە تێبەتو
 .کوردیش قسەی خۆی هەیە و هەر چاولەدەستی گەالنی دیکە نیە

 
گەالنەەی دیەەکە جەەۆگە بەاڵ  پێداویسەەتیی شارسەەتانەتیی مەەر ڤ حەەوکم دەکەەا کە هەمەەوو نەتەوەکەەان لە کانیەەاوی فکەەرو ئەندیشەەەی 

نیەاز لە گەالنەی دیەکە نەیە و هەیچ نەتەوەیەکەیش هیچ نەتەوەیەک بەێ. هەڵبەستن و مەزرای بیرو هۆشی خۆیانی پێ تێرئاو بکەن
یە کە نەتەوەی کەورد بەحەوکمی ئەو لەو نێەوەدا سروشەتی. نیە کە شتێکی بەکەلکی بۆ بازاری فکەر و کەلتەووری جیهەانی پەێ نەبەێ

هەر بۆیە لە وەاڵمەی . دا سەپاوە پێویستیی بە هەڵینجان لە دەریای ئەدەبی جیهانی پترەن بیگانەوە بەسەریبەجێمانە کە لەالیە
 .دا کرددا ئاماژە  بە جێگای بەتاڵی هێندێ شاکاری ئەدەبی جیهانی لە کتیبخانەی کوردییەکی دیکە لە پرسیارەکان

 
 باش کامەیە؟وەرگێڕی باش کێیەو بەرهەمی وەرگێڕراوی : هومەن مەردانی

 

 دا ئەو کەسەی دەست بۆ وەرگێیانی دەقێک لە زمانێکەوە بۆ زمانێکی دیکە دەبا بۆ سەرکەوتن لە کارەکەی :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن
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بەەاش فێربەەوونی زمەەانیش بە بەەاوەڕی مەەن تەنیەەا بەدەرسەەی قوتابخەەانە و خوێنەەدنەوەی . پێویسەەتە هەر دوو زمەەانەکە بەەاش بزانەەی
بۆئەوەی شارەزای وەردکاری و کەلێن و قوژبنی زمانێک بین دەبێ لەنێو چەین و تەوێژی جۆراوجەۆری . نایەفەرهەنگی زمان بەدەست 

ئەو نەتەوەیەدا کە قسەی پێ دەکەن ژیەابین، یەان هەر نەبەی لە ڕێگەای خوێنەدنەوەیەکی تێەرو تەسەەلی بەووارە جۆربەجۆرەکەانی 
وپالر و تیروتەوانجی نێەو زمەانەکە گەلی و مەجاز و کینایە و تەوس یەکی باشمان لە ئەدەبیئەدەبیاتی ئەو نەتەوەیەوە شارەزایی

 .پەیدا کردبێ
 

ئەگەر سەەرنج . پاش ئەو دوو مەرجە  دەبەێ پیەاو هەونەری وەرگێەیانیش بزانەی و تەنەانەت زەوق و سەەلیقەی وەرگێرانیشەی هەبەێ
یان دەزانەن چەنەد هێنەدەێ وەرگێیەکەانە ئەودە  یە کە ژمارەی ئەو کەسانەی دوو زمان و زیاتر دەزانن و باشیشەبدەینە ئەو ڕاستی

دەگەین کە وەرگێیان هونەرێکی جیا لە زمانزانینە، بە واتەیەکی دیکە، هەمەوو وەرگێیێکەی بەڕاسەتی زمەانزانە بەاڵ  بەئاسانی تێ
 .هەموو زمانزانێک وەرگێی نیە

 
کە ئەگەر بەەۆ نمەەوونە ڕ مانێەەک وەردەگێەەیێ  بەەۆ ئەوەی وەرگێیێەەک سەەەرکەوتوو، یەەان بڵێەەین سەەەرکەوتووتر بەەێ ئەو مەرجەش هەیە

قسەەەکردن لە زمەەان زانەەایەکەوە بە زمەەانی کەسەەێکی سەەاویەکە و نەزان چەنەەدە . بتەەوانێ بەزمەەانی هەرکەەا  لە قارەمانەکەەانی بەەدوێ
 .ناشیرینە، قسەکردن لە زمانی بابایەکی ساویەکەوە بە زمانێکی فەیەەسووفانەش ئەوەندە و بگرە زیاتریش ناحەزە

 
وەرگێران بەرهەمی کاری وەرگێیە، ڕەنگە بۆ قسەکردن لەسەەر وەرگێیراوێکەی بەاش ئەوەنەدە بەس بەێ کە بڵێەین ئەوەیە کە چونکە 

خۆشە ئەوەشی لێ زیاد بکە  کە وەرگێیراوێکی بەاش بەاڵ  پێم. وەرگێیەکەی ئەو مەرجانەی پێشەوەی تیدا بن و رەچاویشی کردبن
دیەارە ئەوانەی بەاس کەران بەشەێک لەو مەرجەانەن کە بەۆ وەرگێەیان . ا کە وەرگێیانەئەوەیە کە خوێنەری دەقەکە هەست بەوە نەک

 .پێویستن و شارەزایان ز ر شتی دیکەیان هەیە لێی زیاد بکەن
 

 ڕەوتی ئێستای ئەدەبی و ڕۆشنبیریی ڕۆژهەاڵتی کوردستان چۆن دەبینی؟: هومەن مەردانی

 
-وە ئاگاداری تەواو  بەسەر بزووتنەوەی فەرهەنگیی ڕ ژهەاڵتی کوردسەتاندەگەڵ ئەوەی بەداخێکی گرانە :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

یەوە دەکە  کە ڕوونەاکبیرانی ڕ ژهەاڵتەی کوردسەتان وەڕێیەان خسەتوە و دا نیە، لە قەوواڵیی دڵەوە شەانازی بەو ڕەوتە پیسەەروەری
تانی دەوڵەتەوە دەخریتە سەر ڕێگایەان و ئەگەر سەرنج بدەینە ئەو هەموو کەندوکۆساە کە لەالیەن کاربەدەس. بەرەو پێشی دەبەن

خەنە سەەریان یەکەان دەییە و لەوانەش گرنگتەر ئەو پاڵەپەسەتۆیە لەبەرچەاو بگەرین کە دەزگەا پۆلیسەیئەو هەموو بێ ئیمکاناتی
یەان بە دا ڕوونەاکبیرانی کەورد لە ڕ ژهەاڵت بەقیمەتەی گلەڕاسەتی. دەگەین کە هەوڵ و تێکۆشانی ئەو ئازێزانە چەندە بەنەرخەتێ

 .یەیان لەسەر پێ ڕاگرتوەبەخشینی سەروماڵ ئەو بزووتنەوە فەرهەنگی
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یەک نەەیە کۆمەەاری ئیسەەالمی پێەەی بەخشەەیبن، بەڵکەەوو ز رجەەار ئەمەەن دەڵەەێم ئەوەی ڕوونەەاکبیرانی کەەوردی ڕ ژهەاڵت هەیەەانە ئەەازادی
بێ کە سەرەڕای ئەو هەموو زەبروزەنگە هێشەتا خۆ ئەگەر ئەوەشمان لەبیر . یاندا سەپاندوەیەکە کە بەسەر کۆماری ئیسالمیئازایی

الپەڕەکەەانی بەشەەی هەرە ز ری باڵوکراوەکانیەەان پەڵەی شەەەرمی پێهەڵاڵگەەوتنی کاربەدەسەەتانی ڕێژیمیەەان پێەەوە دیەەار نەەیە، باشەەتر 
 بەەەۆ هەڵسەەەەنگاندنی کارەکانیشەەەیان هەر ئەوەنەەەدە دەڵەەەێم کە هەرچەنەەەد. گەورەیەەەی ڕووحەەەی ئەو ڕووناکبیرانەمەەەان بەەەۆ دەردەکەوێ

کەردوە، بە بەاوەڕی مەن تێکەیای کارەکانیەان لەکەاری نووسەەران و ئەزموونێکی کەمیان هەیە و هەمووی بیست سەاڵێکە دەسەتیان پەێ
 .یەوە ئەزموونێکی دەیان ساڵەیان لە پشتە نامێنێتەوەڕووناکبیرانی باشووری کوردستان کە بەخۆشی

 
 سەرچاوە ماڵاەڕی ڕێنێساس
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 ئێران حکوومەتی هەرێم بەفەرمی ناناسێت :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن
 
 (ماڵاەڕی رەوا: سەرچاوە )دیمانە هیوا سەلیمی 

 
هەروەک خۆشتان ئاگادارن کۆماری ئیسالمیی ئێوران لە دەیەکوانی رابوردوودا خواوەنی هێوز و نفوووزێکی زۆر لە : هیوا سەلیمی

کەچی ئێسوتاکە بە . هێزی مەعنەوی لەالنی کەم بەشێک لە واڵتانی ئیسالمی بووە بەناوچەکەدا و هەروەها خاوەنی ئۆتۆریتەیەکی 
 بارەوە چیە؟رای ئێوە لەم. پێچەوانە باس لەوە دەکرێت کە ئەم کاریگەری و نفووزە روو لە کزبوونە

 
-روو لەکزی بێ، بەاڵ  پەێمڕەنگە ئاواتمان ئەوە بێ کە نفووزی کۆماری ئیسالمی لەالی واڵتانی دراوسێ  :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

دا ڕەنگ دەداتەوە لەبەرئەوەی لە نێوخۆی واڵت، خەڵک تەنیا دروشمەکانی حکەوومەتی ئێەران وایە ئەمەیان زیاتر لەنێوخۆی واڵت
نابیستێ، بەڵکوو رەفتار و کەردەوەی ئەو سیسەتەمە دەرحەق بەخەۆی دەبیەنن و بەهەمەوو وجوودیەانەوە ئەو زوڵەم و ز رە دەچێەژن، 

بێ گومان نفووز و خۆشەویستیی ئەو رێژیمە لەپێش چەاوی کەۆمەاڵنی خەڵکەی ئێەران بە هەمەوو نەتەوەکەانیەوە، بەهەمەوو بۆیە بە
بەاڵ  لەنێەەو خەڵکەەی واڵتەکەەانی . یەکەەانەوە ز ر ز ر دابەزیەەوەیەکەەانیەوە، بەهەمەەوو بیروبەەاوەرە ئەەایینی و مەزهەبەەیحیەەزبە سیاسەەی

یەوە لەگەڵ کۆمەەاری ئیسەەالمی یەکەەن، یەەانی شەەیعە یبەتی ئەوانەی لەبەەاری مەزهەبەەیدەوربەر و رای گشەەتیی ئەو واڵتەەانەدا، بەتەەا
مەزهەبەەن، بەەاوەڕ نەەاکە  ئەوە لە کەمیەەی دابەەێ، لەبەرئەوەی ئەوان دروشەەم و قسەەەکانی ڕێبەرانەەی ئەو نیەەزامە دەبیسەەتن، بەاڵ  

لە رووبەروبەوونەوە لەگەڵ . ەو بابەتەشەەئاگایان لە کردەوەکانی نەیە، کردەوەکەانی روویەان لەوان نەیە و تەنەانەت پەێچەوانەی ئ
-دەکەاو لەبەاری مەادیوز ری بۆیان نیە بەڵکوو پشتیوانییشەیان لەێدا نەک هەر زوڵمحەماسی فەلەستین، لەگەڵ حیزبوڵالی لوبنان

دیەەکە،  بە شەەێوازێکی. دا نفەەووزی هەەاتبێتە خەەواربەەۆیە وێ نەەاچێ لە نێەەو ئەوان. یەوە، بەهێزیەەان دەکەەایەوە و لە بەەاری سەەەربازی
بڵێەەین، ڕەنەەگە لەالی دەوڵەتەکەەانی دراوسەەێ دیسەەانەکە ئەو نفەەووزە هەەاتبێتە خەەوارێ بە هۆکەەاری ئەوەی ئەو دەیەەهەوێ دەسەەت لە 
کاروباریان وەردا، دەیهەوێ خەڵکیەان لەێ هەان بەدا، ئەمە ڕاسەتە بەاڵ  لە نێەو بیەروڕای گشەتیی خەڵکەی ئەو واڵتەانەی دراوسەێ، 

 .ی هاتبێتە خوارئەمن لەو بیوایەدا نیم کە نفووز
 

بەردەوام ئەم مەسووەلە دووبووارە دەبێووتەوە کە لەدوای پرۆسووەی ئووازادیی عێووراق، حکوووومەتی ئێووران یەکێووک لە : هیوووا سووەلیمی
تێووەردانە لە چ ڕێگواگەلێکەوە وەک ئێووە ئاگوادار بون ئەو دەسوت. کارەکتێرە چاالکەکانی ساحەی سیاسیی عێراق بوووە و هەیە

 ان و ستراتەییەتی ئەم سیاسەتە کامانەن؟ئەنجام دەدرێ و ئامانجەک

 
تێوەردانی ئێەران لە عێەراق یەان واڵتەانی دیەکەی دراوسەێ یچمان لە تەواوی چەندوچوونی دەسەتوایە هپێم :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

-تئە  دەسەە. بەاڵ ، لە نەوعیەەیەتەکەی ئەەێمەش و خەڵکەەی واڵتەەانی دراوسەەێش ئاگەەادارین. یەەان لە واڵتەەانی دوورتەەر ئاگەەادار نەەین
یەوە ڕێگەەای جۆراوجەەۆری هەیە، پەەێش هەمووشەەتێک هەر وەکەەوو پێشەەتر تێەەوەردانە لە کاروبەەاری واڵتەەان لەالیەن کۆمەەاری ئیسەەالمی
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یە کە حکەوومتی ئێەران هەیەتەی و هەروەهەا ئەو پیوپاگەنەدە ز ر فریەودەرانەی کە حکەوومەتی باسەمان کەرد ئەو نفەووزە مەزهەبەی
کەەا توانیەەویەتی لەسەەەر خەڵکەەی بەبیەەرو بەەاوەڕی مەزهەبەەی لەگەڵ ڕێزمەەدا بەەۆ هەموویەەان ئێەەران بەنەەاوی دیەەن و خەەواو ئەڵەەاڵوە دەی

بکێشێ و بەدژی دەوڵەتەکەان هانیەان بەدا، دا رایانبەاڵ  هەوڵ دەدا نفووز لەسەر ئەوانە دابنێ و بتوانێ بەالی خۆی. کاریگەر بێ
تێەوەردانەکە دەگەیەنێەتە ئەوەی دەسەت. ی لێەی رازیەنبا دەوڵەتەکان رەفتارەکەشیان  جۆرێک نەبێ کە بڵێەین خەڵکەکەیەان هەمەوو

دا ئاژاوەیەان پەێ سەاز بکەا، ئە  کە هەندێک گرووپی وابەستە بەخۆی دروست بکا، پارەیان بداتێ و بیهەوێ لە واڵتەکەی خۆیەان
دژی یەکتەر  سیاسەتە بەرەو ئاستێک بەرێ کە ئە  گرووئ و ئەو گەرووئ و ئە  حیەز  و ئەو حیەز   و تەنەانەت دەوڵەتەکەان لە

جگە لەوەش ئێستا ئیتر بۆ کەس شاراوە نیە کە بە ڕێگای جۆراوجۆردا تەنەانەت چەک بەۆ هەنەدێک واڵتەان دەنێەرێ، . بوەستنەوە
نەک هەر بۆ واڵتەانی دەوروبەر، بەڵکەوو بەۆ واڵتەانی دوورێەش، بەۆ نمەوونە ئەێمە تەنەانەت دەبینەین و دەبیسەتین کە لە هوڵەنەدا 

بە گشەتی ئە  سیاسەەتە جۆراوجەۆرە و هەمەوو الیەنە مەعەنەوی و ئەابووری و دارایەی . ئێرانیەی پێەیەکەشتی دەگیرێ کە مووشەکی 
 .یەکان دەگرێتەوەسەربازی

 
ئەم سیاسەتە لە رووبەرووبوونەوە لەگەڵ هەرێمی کوردسوتان چوۆنە؟ بوۆ وێونە دەبینودری ئەموڕۆ رێکەوتنێوک لە : هیوا سەلیمی

ی دەکورێ و کەچوی سوبەینێ نواوچە سونوورەکانی هەرێموی کوردسوتان تۆپبواران نێوان حکووومەتی هەرێوم و کۆمواری ئیسوالم
 دەکرێ؟

 
ئەمەەن بەش بەحەەاڵی خەەۆ  لە سەەیغەی ئەو رێکەوتننامەەانە کە لە نێەەوان دەوڵەتەەی کۆمەەاری ئیسەەالمی و  :زادەوڵاڵ حەسووەنعەبوود

وایە ئیستاشی لەگەڵ بێ، کۆماری ئیسەالمی بە دا ئیمزا دەکرێن ئاگادار نیم و نازانم چۆنن، بەاڵ  بەداخەوە پێمهەرێمی کوردستان
هەمەەوو سیاسەەەتی فریەەودەرانە و دووڕووانەی خەەۆیەوە لەگەڵ حکەەوومەتی هەرێمەەی کوردسەەتان وەکەەوو حکەەوومەتی هەرێمەەی کوردسەەتان 

ەو تەرەف نیە، بەلکوو بەناوی حیزبەکانەوە هەندێک رێککەوتن ئیمزا دەکا، لەگەڵ پارتی لەگەڵ یەکیەتەی لەگەڵ حیزبێکەی دیەک
یە و دا نانێ هەرچەندە حکوومەتی هەرێمی کوردسەتان  قەوارەیەکەی یاسەاییئوسوولەن دان بە بوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستان

یە لە دەسەتوور دا کە بریتەییەو دەوڵەتەکەی خۆی بەرەسمی ناسیویەتی و لە گرنگترین قانوونەکانی واڵتی عێراقشتێکی دەستوری
دواتەریش بەۆ هەمەووان دەرکەوتەوە کە کۆمەاری ئیسەالمی لەگەڵ هەمەوو . ێن یاسەای بنەڕەتەی، ئەمە دەکەادا دەڵیان وەکوو لە ئێران

-زانەیدا لە روانگەیەکەی دەسەەاڵتدارانە و خەۆبەزلوفێڵی هەیە بەاڵ  لە تەعامول لەگەڵ حکوومەتی هەرێمەی کوردسەتانکەس فرت

لە هەرێمی کوردستانە و هەر لەو کاتەدا تۆپخانەکانی حکەوومەتی  ز ر جار دەبینین نوێنەری حکوومەتی ئێران. یەوە رەفتار دەکا
یان بەپێچەوانە دەبینین نوێنەرانی حکەوومەتی هەرێەم بانگهێشەتنی ئێەران . ئێران، ناوچەکانی هەرێمی کوردستان تۆپباران دەکەن

گرنەەگ ئەوەیە کە کۆمەەاری . کەەرێکەەراون و نەەوێنەرانی حکەەوومەتی هەرێەەم لە تەەارانن  و بەاڵ  هەر لەو کەەاتەدا ئێەەرە تۆپبەەاران دە
ئیسالمی بەهیچ جۆرێک چاوی بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەڵنایە، ئەو وەخەتەی کە د ستایەتییشەی دەکەا بەۆ ئەوەیەتەی لە 

 قەت نایەوێ حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەقامگیر ببێ و لەجیگەی خۆیدا راوستێ . بدایەوە زەربەیەکی لێڕێگای د ستایەتی

 .یەکانی گەلی کوردن لە هەر جێگایەکی کوردستان بێسەاڵتدارانی ئێران دژی ماف و ئازادیچونکە دە
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ئێوە باس لەوە دەکەن کە حکوومەتی ئێران چاوی بە حکووومەتی هەرێموی کوردسوتان هەڵنوایە، بەبوڕوای ئێووە : هیوا سەلیمی
نێ کووارێگەری لەسووەر پارچەکووانی دیووکەی هەبوووونی کیووانێکی سیاسوویی کوووردی لە عێووراق تووا چەنوود توانیووویەتی و یووان دەتوووا

 کوردستان و بە تایبە  لەسەر ڕۆژهەاڵ  دابنێت؟

 
بەێ، بەبەاش و بەخەرائ بە دەسەتکەوت و بە دا پێەکلە هەرکەا  لە بەشەەکانی کوردسەتان هەر ئاڵوگۆڕێک :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

ئاشەەکرایە بەشەەەکانی کوردسەەتان هەموویەەان . هەیەهێنەەان تەئسەەیرێکی ناڕاسەەتەوخۆی لەسەەەر بەشەەەکانی دیەەکەی کوردسەەتان نوشسەەتی
بە سەەرکەوتنی . یەوە دڵخۆش یەان دڵگەران دەبەنبەشی یەک میەەەتن کە بەخۆشی و ناخۆشیی یەکتر بەدڵنیایی. بەشی یەک واڵتن

رس دەتەوانن لە ئەزموونەکەانی یەکتەر دە. یەک کە بەسەەریان بەێ، تێەک دەچەن و نەارەحەت دەبەنیەکتر خۆشەحاڵن و بە نوشوسەتی
-بەاڵ  هەر وەکەوو باسەت کەرد شەوێن. وەربگرن، سەرکەوتنی الیەکیان دەتوانێ ئومێدێک بە سەرکەوتنی الیەکی دیکە فەراهە  بکا

دانانی ئەو دوو بەشەی کوردستان واتە باشوور و ڕ ژهەاڵت لەسەەر یەکتەر ، بەرچەاوترە لە شەوێندانانی ناوچەکەانی دیەکە لەسەەر 
دا یەکەەی بەرینتەەر و پتەوتەەر لە نێەەوان ئە  دوو بەشەەەی کوردسەەتانکەەۆنەوە تەەا ئێسەەتا پەیوەنەەدییەکتەەر، بە هۆکەەاری ئەوەی کە لە 

ڕەنگە ز ر هۆکار هەبن، یەکێکیان ئەوەیە کە بزووتنەوەی کوردایەتی لە هەر دوو بەشی باشەوور و ڕ ژهەاڵتەی کوردسەتان . هەبووە
یەوە و هە  ردە کە دروست بووە، هە  لەباری لەهەجەی زمەانیلەو ناوچەیەدا بووە کە هە  پێکەوە هاوسنوورن، ئەو سنوورە دەستک

هەر دووکیەەان ئەوەی بەشەەێوەی عەەا  دەڵەەێن سەەۆرانی زمەەانن، هەردووکیەەان کەوتەەوونەتە ناوەنەەدی . یەوە یەکەەنلەبەەاری مەزهەبەەی
کوردسەەتان پاشەەان لەوەختەەی تەنگەەانەدا لە کوردسەەتانی ئێەەران کە فشەەارێک هەەاتوە خەڵەەک پەنەەای بەەۆ ئە  بەشەەەی . کوردسەەتانەوە

یەان لەسەەر لە باشووریش بەپێچەوانە کە فشاریان بۆ هاتوە روویان کردوەتە ڕ ژهەاڵتی کوردستان، ئە  دووانە کەارگەری. هێناوە
ئەاڵوگۆڕ لە تەاران تەئسەیری . بەاڵ  بەهەرحاڵ ئەوانە هەموویان لەگەڵ ئەوەی زیاتریش بێ هەر ناڕاسەتەوخۆیە. یەکتری زیاترە

شەەەان و سەەەنە و ورمەەەێ و نەغەدە هەیە، بەاڵ  ئەەەاڵوگۆڕ لە سەەەەێمانی لەسەەەەر مەهابەەەاد شەەەوێنەوارەکەی ڕاسەەەتەوخۆی لەسەەەەر کرما
 .ناڕاستەوخۆیە، لەبەرئەوەی کە بەشێک لە واڵتێک نین بەشیوەی رەسمی، بەس بەهەرحاڵ تەئسیری هەر دەبێ

 
وە و هەڵمەتوی ئیعالنوی ئەو پرۆسوەیە وەک خۆشتان ئاگوادارن لە هەڵبەاردنەکوانی پارلموانی عێوراق نزیوک دەبیونە: هیوا سەلیمی
یەکوانی کوردسوتان ئەگەرەکوانی الوازبووونی یەکی تۆکمە لە نێوان لیست و قەوارە سیاسینەبوونی هاودەنگی. کردوەدەستی پێ

 یەک لەسوەر پوێگەیلە ئەگەری روودانی ئەم حاڵەتەدا چ کاریگەری. پێگەی کورد لە ناوەندەکانی بڕیاردانی عێراقی زیاد کردوە
 ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ئێرانیی نێشتەجێ لە کوردستانی باشوور دادەنێت؟

 
، زیەان بە - هیەوادار  قەت شەتی وا نەیەتە پێشەێ -دا وونی کوردەکەان لە پارلمەانی عێراقەنەبهاودەنگ :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

بەەۆ هەمەەوو بەشەەەکانی دیەەکەی  ئەزمەەوونی هەرێمەەی کوردسەەتان دەگەیەنەەێ کە ئەو زیەەانە ئەگەر بەشەەێوەی ناڕاستەوخۆشەەە، زیەەانە
دیارە ئەمن لەو بیوایەدا  لە پارلمانی عێراق کوردەکان هەرچەند بەچەند لیستیش بچەنە نێەو هەڵبەژاردنەوە، لەوێەدا . کوردستان

لەسەەەر پرسەەی نەتەوەیەەی لێەەک جیەەا نەەابنەوە بەاڵ ، لەهەر حاڵەەدا و بە بەەاوەڕی مەەن ئەگەر بەیەک لیسەەت ببوونەەایە وەزنێەەک و 
دیکەیان دەبوو، قووەتێکی دیکەیان دەبەوو، نەک بەۆ دژایەتیەی نێوخەۆ، ئەوان بەۆ دوژمنەایەتی نەاچن، بەۆ هاوکەاری  یەکیقورسایی
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کەردنەوەی نوێنەرانی کورد دەچن لەگەل نوێنەرانی عەرە  و تورکمان و بەشەکانی دیکە پێکەوە هاوکاری بکەن بەۆ درووسەت. دەچن
کە    ئەگەر هاودەنەەگ بەەن ز ر ز ر باشەەترە یەەانی بە هەمەەوو الیەنەکەەان النەەیبەاڵ. مەسەەەلەکە بەرامبەرکەەێ نەەیە. عێراقێکەەی نەەوێ

بەدەن بەیەک دەنەگ بچەنە نێەو قەزایەای ئەو قانوونەانەی لە فراکسیۆنێک پێک بێنن، وەکوو بڵێین کەارەکتەری کەورد النەیکە  هەوڵ
-دیکە شەوێنەواری دەبەێ یەان نەایبێ، پەێم بەاڵ  ئەوە کە لەسەر کوردی ڕ ژهەاڵت یان کوردی بەشەکانی. دا تەرح دەکرێنپارلمان

یان بێرەوە هەیە یان تێکۆشەەرانیان لێەرە هەن نەابێ حیسەابی خۆیەان لەسەەر ئەوە وایە بەشەکانی دیکەی کوردستان کە پەیوەندی
بنیاد بنێن کە کورد لەگەڵ دەوڵەتی عێراق وەزعییەتی چەۆنە چەونکە بەهەرحەاڵ کەوردی بەشەەکانی دیەکە لە عێەراق بەشەێک نەین 

دا دابەش کراوە و ئەو بەشە پێوەنەدیی بەو کەوردانەوە هەیە کە دانیشەتووی باشەووری لەو مەسەلەیە، کوردستان لە نێو چوار واڵت
دا دیسانەکە با تەئسەیرەکە دا، یان لە پارلمانی عێراقبەو حاڵەش مەعەوومە بەهیزبوونی کورد لە کوردستانی عێراق. کوردستانن

یە کوردانە کە لەسەەر بەتایبەتی لەسەر ئەو هێزە سیاسی. ی کورد لە پارچەکانی دیکەی کوردستانەناڕاستەوخۆش بێ، بە قازانج
عەرزی هەرێمی کوردستان دەژین، لەگەڵ ئەوەی کە گوتم ڕاستەوخۆ نە لەسەر هەموو کورد تەئسیر دادەنێ و نە لەسەەر ئەو هێەزە 

 .لە  بەشەی کوردستاندا ژیان بەسەر دەبەن یانەی کە لێرەدان یان بنکەیان هەیە یان تێکۆشەرانیانسیاسی
 

یەکە لەوێوە دێت کە هەر ماوەیەک لەوەپێش لەسوەر دەسوتی حکووومەتی عێراقوی هێورش کورایە بەاڵم نیگەرانی: هیوا سەلیمی
 سەر موجاهیدنی خەڵقی ئێران؟ دیارە لەژێر کاریگەری شیعەکان کە بە ئێران نزیکن؟

 

یەکەی وا بەکە  کە حکەوومەتی عێەراق رەفتەارێکی ئەاوا لەگەڵ شەێوەیەک نەامەوێ پێشەبینیئەمەن بە هەیچ  :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن
وایە ئەوەی لەسەەر موجاهیەدین کەرا شەتێکی بەاش نەبەوو بە قەازنجی عێەراق و لەسەەر یەک پەێم. یەکان بکەایە کوردیهێزە سیاسی

ەیەمەنەی وەکەوو واڵتێەک کە خەڵکەی تێەدایە کە  هدەوڵەتی عێراق و یەک لەوان خودی دەوڵەتەی مەالیکییش نەبەوو، چەونکە النەی
یەکەەانەوە ئەمەەن ئەوە نەەابینم و بەاڵ  بەنیسەەبەت هێەەزە کەەوردی. بەنەەاوی پەنەەابەر هەیەەمەنەی دێنێەەتە خەەوارەوە و شەەتێکی بەەاش نەەیە

وە بە هۆکارێک نابینم بۆ ئەوەی ئەو رەفتارە لەگەل ئەوان بکرێ، چونکە نەلێکدانێکیان دەگەڵ عێراق هەبووە، نە کارێکیەان کەرد
دژی حکەوومەتی ئێسەەتای عێەەراق بەەێ، بەڵکەەوو ئۆپۆزیسەەیۆنی ئێەران خۆشەەحاڵ بەەوون بە ئەەاڵوگۆڕێکی کە لە عێەەراق دێەەتە پێشەەەوە و 

راستە تەئسیری دەوڵەتی ئێران لەسەر دەوڵەتی عێراق هەیە، بە تایبەت کە تا ئیسەتا . بەچاوی هیوا و ئومێدەوە سەیری دەکەن
وانەیە ئەوە هۆکارێەک وابێ، جڵەوی حاکمییەت زیاتر بەدەست شیعە مەزهەبەکانەوەیە، بەاڵ  پێمدا هەر وایە و ڕەنگە لە ئایندەش

یەکەان بهێەنن و هۆکارێەک بەۆ دوژمنەایەتی دەگەڵ ئەوان نەیە، چەونکە ئەوانەی لەسەەر بێ بۆ ئەوەی کە فشار بەۆ هێەزە کوردسەتانی
ن، دەیەەانەوێ لە  واڵتە بحەەاوێنەوە تەەا ڕ ژیەەک دەرفەتەەی خەەاکی عێەەراق دەژیەەن بەوانەشەەەوە کە لەسەەەر بیەەرو بەەاوەر دەربەدەر بەەوو

جەگە لەوەش، . بەهەرحەاڵ هۆکەارێکی ئەاوا نەابینم. گەڕانەوە و ژیانێکی ئازادانە و سەربەرزانەیان لە واڵتی خۆیان بەۆ دەڕەخسەێ
ئەاوا بکەرێ بەاڵ  لەو  بۆ موجاهیدینیش ڕەنگە لە ژێرەوە جاروبەار شەتێکی. وابزانم دەورانی سەوداکردن بە مر ڤەکان بەسەر چووە

چەونکە دەورانەی . وسەودا بکا و موجاهیدین بە ئاسانی تەسەیمی ئێران بکەاتەوەوایە دەوڵەتی عێراق ناتوانێ ساتبارەیەشەوە پێم
   .ئەو شتانە بەسەر چووە
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ر له  بێ هه نووسی كورد دیاری بكرێ بۆچی ده چاره  راره ر قه گه ئه : زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 كوردستانی عێراق دا بێ؟

 
 سۆران پااڵنی -  د زاده مه خالید موحه: یڤین ڤپه هه

 
  واتوهكان دا كورد،  ڵبەاردنوه هه  یان لوه كی چاالكانوه شداری یوه كانی عێراق تێكرا به م ساڵ كورده ریی ئه ی ژانوه٠١رۆژی : پرسیار
ی  وه كانی بزووتنوه سوندووقه  كوان روویوان لوه مان رۆژیوش كورده هوه. وه لە چوارچێووەی عێراقودا بمێننوه  دا كوه وه نگیان بوه ده

 بایی نابینن؟ دا جۆرێك نا ته م نێوانە نابتان له جه. دا وه  جیابوونه نگیان به كان ده ی  كورده%٥٩ ریفراندۆم كرد و 

 
,   بكەەه اڵتدارانی سەەه ده و سەەتان ده كاربه  تی تایبەەه  بەەه و گشەەتی به عێەەراق كەەانی كورده  لەەه ستخۆشەەی ده بەەێ ده  یەوه بەەاره و لەەه :اڵم وه

 رچاو بەه وتنێكی ركه سەه هێنەا  سەتیان ده به  كەه ش وتنانه ركه سەه و ئەه ها روه هەه دا  وه سەته ده به كەورد  لەه باشیان  كی یه نموونه  چونكه
, بەێ زیەاتر عێراقەدا مانی رلەه په له تی تایبەه به كەورد وتنی ركه سەه كرا ده ئێستادا تی زعیه وه  له  پێموایه من ئه ی وه ئه ڵ گه له بوون

 سەوننی ت تایبەه به كان یەه عیراقەی  لەه شەێك به  كەه ی وه رئەه به  لەه,  زیەاتره  وه لەه نگی سەه كورد  كه  وه مه بكه وابیر ی وه رئه به  له  نه

, بەی  رده ده ر سەه  لەه خەۆمی سەتی هه  كه ته كه ره حه خودی, كرا  وه ریفراند مه ی باره له  كه ی وه ئه اڵ  به, بوون نه شدار به كان به زهه مه
  كەه ی وه لەه زیەاتر ریفراند   تی كه ره حه  كه  وه مه كه ده فكر وا اڵ  به, ببیستێ  نگه ده و ئه ڵك خه عنی یه,  باشه بوونی  كه ته كه ره حه
  كەه ن بەده بییەار ی وه ئەه بەۆ بەدا هانیەان و بەێ دنیادا  له ر بییارده و اڵت سه ده كانی نده ناوه  له رووی بێ ده بدا نگ ده  وه ئه ر سه له

 ئازادیمەان تی گوتوویەه   مووده هەه كەورد, وێ ده خۆییمان ربه سەه, وێ ده ئازادیمان بڵێین ر هه با, خۆی قی بۆحه بكا ریفراند   كورد
  وه تەه نه ڕێكخەراوی  وه  پێشەه  لەه  كەه بێ هەه ئسەیری ته تەوانێ ده ختێەك وه  ریفراند مەه و ئەه.  وه تەه داوه نه جەوابی س كەه اڵ  به, وێ ده
 خۆییتان ربه سەه ر گەه ئه, دێنەین پێەك كەورددا نێو   له ریفراند    ئێمه ڵێ به بڵێن,كان سته ده به اڵت سه ده پاشانیش و كان كگرتووه یه

 كوردسەتانی بەۆ نیا تەه بەۆ  كەه  یەه وه ئه  كه له سه مه ش خته وه و ئه, بێ زامن توانێ ده  یه وه ئه. ین كه ده دابین بۆ خۆییتان ربه سه ویست
 .بێ عێراقدا كوردستانی  له ر هه بێ ده بۆچی بكرێ دیاری  كورد نووسی چاره  راره قه ر گه ئه نا؟ كوردستان موو هه بۆ عێراق؟

 
  نگەه ره  جێیەه به, كەرێ ده دیەاری دا كان شەه به  لەه ك یه ی چوارچێوه  له خودموختاری كوو وه فیدرالیز  كوو وه كورد نووسی چاره ر گه ئه
 اڵ  بەه,  مومكینەه  مەه ئه بێ وانەه ئێەران  لەه بێ هەه  توركیەه  لەه, بێ نەه  توركیەه  لەه, فیدراڵی  ببێته یان بدرێ ئۆتۆنۆمی عێراقدا  له
  وه بەه دنیەا  كەه ی وه ئەه بەۆ بەدرێ وڵ هه  وایه ق حه كوردستان؟ شێكی به نها ته بۆ بكرێ كوردان خۆیی ربه سه  له  قسه  راره قه ر گه ئه

 سەت ده به وتن ركه سەه ر هەه ك نەه  وه یە وباره له  وه داخه به ئێستا تا  كه ن بكه لێ دیفاعی, وێ ده چیان بارسن كان كورده  له بێ رازی
  لەه.  نیەه بایی ناتەه مەن بیوای به نا؟ یان  یه هه بایی ناته ئایا اڵ  به,  دراوه نه  وه ئه بۆ پێویستیش وڵی هه من ڕی باوه  به  هاتوه نه
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 ڵك خەه كه ی وه ئەه.  كانەه زووه ئاره ی نوێنگه كێكیشیان یه,  ته واقیعییه ی نوێنگه كێكیان یه  ته كه ره حه دوو   ئه   كه یه:  لیل ده ردوو به
 وابێ كەه,  نیەه ی وه جیابوونەه ئیمكەانی  كەه عیەراق  لەه  شەێكه به و  تەه واقیعییه ی نوێنگه, بن ده شدار به عیراقدا كانی ڵبژاردنه هه  له
 ی نوێنگەه یان دیكەه وی ئەه. بەدرێ پەێ زیەاتری خشەی نه و بێ هەه زیەاتری تی عالیەه فه دا واڵتەه و ئەه ی چوارچێوه لەه بدا وڵ هه بێ ده

 عیەەراق كانی ڵبژاردنەەه هه  لەەه شەەداری به  وه دیكەەه كی الیەەه  لەەه". نیسەەت عیەەب نەەو جوانەەان بەەر آرزو: " نی گوتەەه فەەارس.  كانەەه زووه ئاره
 و زوو ئەەاره  دیكەەه ی وه ئەەه. رپرسەەن به وان ئەەه  كەەه  كەەورده كانی یەەه سیاسەەی  هێەەزه ڵوێسەەتی هه و بیروبۆچەەون و ت سیاسەەه ی نوێنگەەه

 كەەاك و الل جەەه مەەا  ی قسەەه اڵ  بەەه,  نیەەه گەەومرگی و بەەاج عەەادی سەەی كه ی قسەەه  چونكەەه. تەەوانن ده  كەەه  ئەەازاده ڵكی خەەه بیروبۆچەەوونی
  هەڵبژاردنەه دوو   ئەه  پێموایەه  بۆیەه, ن بەده بەۆ سیاسەیی بەاجی بەێ ده و  یەه هه سیاسەیی گەومرگی و  یەه هه سیاسەیی بەاری سعوود مه

 . وه ته لێكراوه بیری  وه تێكه جیهه  له ی كه یه ر هه و  نیه یان بایی ناته
 

ی  وه نجدان بوه ر سوه  بوه,  شوه تێكی هاوبه پێكهێنوانی حكووموه, كانی كوردسوتان ڵبەاردنوه كانی هه ئامانجوه  كی دیکە لوه یه: پرسیار
بووونی ,  اڵتی كوردسوتان بوووه ی سیاسویی رۆژهوه وه ی بزووتنوه درێەایوی سوااڵنی رابوردوو پشوتی جبهوه  كوردستانی  عیوراق بوه

  ی سیاسوی لوه وه تیی بزووتنوه رایوه ر رێبه سوه ئسویرێكی له ست چ ته كده رلمانێكی كوردی یه ست و بوونی په كده تێكی یه حكوومه
  بێ؟ كوردستانی ئێراندا بۆ داهاتوو ده

 
 كگرتوو یەەه تێكی حكوومەەه بەەوونی بڵێەەین بەەێ ده ین بكەەه  قسەەه یەەان  وه ینەەه بكه بیەەر  واقیعبینانەەه ز ر دا لێەەره وێ بمانەەه ر گەەه ئه :اڵم وه 

 سەتی كده یه تێكی حكوومەه بەوونی اڵ  بەه. دنیەادا موو هەه  له و كوردستان  كی یه پارچه موو هه  له  موخەیسه كوردێكی موو هه زووی ئاره
 پشەەتی  ببێتەەه  كەەه ئێرانەەدا  لەەه كەەورد رزگەەاریخوازی ی وه بزووتنەەه بەەۆ ك یەەه پێگه  بێتەەه ده  كەەه ین بكەەه ماشەەا ته  جەەۆره و بەەه نەەابێ كەەورد
 رحاڵ هەه به اڵ  بەه. خۆمەان واڵتی ر سه  ینه بكه هێرش  ئێمه ڕا لێره و" پرتا  سكوی" ڵێن ده پێی دا فارسی  له ی وه ئه و ك یه بهه جه
 دا حەاڵ ینی عەه  لەه. كوردسەتان كانی شەه به موو هه بۆ  ئومێده جێی,  وتنه ركه سه كوردستان شێكی به ر هه باتی خه یشتنی گه ئاكا  به

 تێكی حكوومەه  ببێتەه و وه بگرێتەه ك یەه  تەه حكوومه   ئەه ر گەه ئه پاشەانیش.  تێدایەه نرخی به زموونی ئه  كه ست ده  داته ده ك یه نموونه
 و كەار یەدانی مه جەار ز ر دراوسێكان نازكێشانی  كه. بكێشێ دراوسێكانی نازی  هێنده نابێ جبوور مه لیل ده هۆو ز ر ر به  له سمی ره

 پێەەی ئێەەران  كەەه گەەوت ی ئێمەەه  بەەه  كەەورد رێكی رێبەەه جەەارێكی.  وه كرد تەەه سەەك رته به كوردسەەتانی كانی یەەه سیاسەەی  هێەەزه تێكۆشەەانی
 ئیحتیەاجی ئێسەتاش!  یەه ئێوه الی  لەه  كەه فیتنه ری سه  چونكه, سئوولن مه  ئێوه  وه قێته بته نارنجۆكێك كرماشان  له ر گه ئه گوتووین؛

  .بكا قبووڵ لێ ی وه ئه  نیه جبوور مه جۆر هیچ  به بێ نه پێی ئیحتیاجی ر گه ئه اڵ  به, بكا قبووڵ  وه ئه  جبووره مه بێ هه پێی
 

كوانی  ردان كورده دوای دووی جوۆزه, چوێ ر ده سوه ئێرانودا به  می لوه رۆك كۆماریی خاتوه ی سه وره تر ده ند مانگێكی چه: پرسیار
  كانی داهواتوودا بوه ڵبەاردنوه هه  لوه  پێتوان وایوه. كان دا ڵبەاردنوه هه  شداری یان كرد لوه به  وه كی زۆره یه وق و عیالقه شه  ئێران به
 ن؟ كه ده  ڵبەاردنانه م هه ك سااڵنی پێشوو پێشوازی له كان وه ئێراندا كورده  ی ریفورمخوازی له شكستی پروژه  رنجدان به سه

 
   له داوای كوردستان دێمۆكراتی حیزبی بوون شدار به كان كورده  كه دا جێ له. گۆڕێ  هێنایه باش ت كه پرسیاره پێموابێ :اڵم وه 
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 ڵەێن ده پێەی ی تەه كه ره حه و ئەه  گوایەه  كەه بوو نەه گومەان دوچەاری دێمەۆكرات حیزبەی  داوایانەه  جەۆره و لەه. بەن شدار به كرد  خەڵك
 ڵكوو بەه بێ، هەه دا دیكەه  سەتانی ده كاربه ڵ  گه  له رقیان فه  نده وه ئه رێفورمخوازان و بێ ر كاریگه تێكی كه ره حه توانێ ده ریفورمخوازی

 ڵك كەه بەێ ده تەانیش ره ده بچەووكترین  له  كه نگدان ده بۆ  یه هه جالێك مه  كه بینی ده وای دێمۆكرات حیزبی  كه بوو  وه ئه  كه له سه مه
 یەان رێفورمخەوازان دوای. اڵت سەه ده نێەو كانی یه ندی به سەته ده  لەه بەن دوور و بەن شدار به  كه كرد ڵك خه  له داوای  بۆیه, ربگیرێ وه

 ر سەه  لەه ت تایبەه  بەه.  وه شەووراكانه یان جەیس مه  بچنه  باشه پێیان  كه ن بده  سانه كه و به نگ ده خۆیان بۆ و ون كه نه پاوانخوازان
 و بەوون ده س كەه زار هەه وپێنج بیست تا بیست  كه ئێراندا موو هه  له  یه هه ز ریان ندامێكی ئه شووڕاكان  كه وابوو پێمان شووراكان

 و ئێەران ڵكی خەه موو هەه پاشەان اڵ  به. بن شدار به  كه كرد ڵك خه  له داوامان  وه ئه ر به  له. بكا كونتروڵ مووی هه ناتوانێ رێژیم
 و ریفورمخەوازان ینی بەه رقی فەه مەانگوت ده ئێمه ك روه هه  كه ی وه ئه   كه یه  كه یشتن گه تێ كوردستان ڵكی خه زیاتریش مووان هه  له

 پەێ شەیان نده وه ئه رێفورمخەوازان پاشەان  لەه.  یەه هه یەان جیەاوازی كاردا ی شێوه  له نیا ته و  نیه دا یی بنچینه شتی  له پاوانخوازان
 بتەوانن رێفورمخەوازان  كەه ی وه لەه بەوون نائومیەد تی تایبه به كوردستان ڵكی خه و گشتی  به ئێران ڵكی خه ئێستا. ناكرێ جێ به جێ

 ش مجاره ئەه من ئه. بوون شدار به متر كه ڵكی خه دا   وته حه جەیسی مه ڵبژاردنی هه  له دیتمان ك روه هه  بۆیه. ن بكه شتێك  به شتێك
  ئێسەتاوه  لەه ر هەه شەی كه ئاكامه و بەن ده شەدار به متر كەه ڵكێكی خەه ئێرانەدا موو هەه  له ڵكوو به كوردستان  له ك نه  وه مه كه ده بیر وا

 . وێ رناكه سه كێ و وێ كه رده سه كێ  كه  دیاره
 

 ٢١١٣ مارسی:  وتی ڕێکه/    ئاسۆ ی ڕ ژنامه ماڵاەڕی: ڕچاوه سه
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 :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن مامۆستا
 موسەللەم و سروشتیی نەتەوەی کورد بووەهەمیشە سەربەخۆیی کوردستانم پێ حەقێکی 

 
دا خێرا یەکان بە دوای پر سەی ئازادیی عێراق و کوردستانکوردستانی باشوور بە قوناخێکی هەستیاردا دەگوزەرێت و گۆرانکاری

بۆ عێراق نەکراوی عەمر موسا لە ماوەی یەک مانگی رابردوودا چەند رووداوی گرنگی وەک سەفەری چاوەڕوان. سازنو چارەنووس
سەر کی هەرێمی کوردستان بۆ ئەمریکا و ئورووپا، سەرفەری سەر ک ( مەسعوود بارزانی)و کوردستان، سەفەری دیاەۆماسی بەڕیز 

و سەێمانی بەڕێوە سی سەربەخۆیی کوردستان لە هەولێرو نەمسا، کونفرانبۆ ئیتالیا( ما  جەالل تاڵەبانی)کۆماری عێراق بەڕێز 
جیا لەوەی ئاراستەیەکی نوێیان بەرەوتی گۆڕانکارییەکانی بژاردنەکانی پارلەمانی نوێی عێراق، چوون، لەڕێدابوونی هەڵ

بۆ ئە  مەبەستە . کرایەو ئاشیەکانەوە دیارن بەسەر گۆڕانکارییادا کاریگەریکاتیش لەهەمان هەنووکەیی عێراق بەخشیوە،
سکرتێری پێشووی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، کە ( زادەعەبدوڵاڵ حەسەن)باشمان زانی روو بکەینە الی بەڕێز بە

پەنجەی لەو بوارانەدا ئاشکرا و دا و هە  ر شنبیرێکی دیاری میەەەتەکەمانە کە جێخاوەنی ئەزموونێکی دوورودرێژە لە سیاسەت
 .دیارە بە رادەیەک پێویست بە دووبارە شوناسایی ناکات

 
 عەلی بوداغی: ئا

 
یەک بۆ داهاتووی دا ئەو جموجۆڵ و هەواڵنەی کۆمکاری عەرەبی وەک مەترسیلە یەکەم وەستاندەکرێت  :عەلی بوداغی

 یانە کە زۆر بە ویستی واڵتانی عەرەب نین؟یانەدا ببینین؟ ئەو گۆڕانکاریعێراق لەژێر تیشکی ئەم گۆڕانکاری

 
عەرەبی و تەقەالکانی عەمر مووسا و جامیعەی ئەمن پێموانیە پێویست بێ بەو چاوە تەماشای هەوڵ   :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

بەحاڵی ئەوە بە مەترسی نابینم لەسەر عێراق، بەڵکوو بە پێچەوانەوە وا بەش. دا کاری نوێ بکەنبۆ ئەوەی لە عیراق. بکەین
ردوە، عێراق دەستی پێکەزعی عێراق بگۆڕێ، ئەورەوتەی لەسەیر دەکە  کە جامیعەی عەرەبی پاش ئەوەی هەوڵێکی ز ری داوە و

دا یانەدا هەنگاوی بۆ نا، لە واقیعئەوە کە عەمر مووسا لەو دوایی. وەستێنێ بەاڵ  سەرنەکەوت، تەسەیمی واقیعیات بووەبی
بەرژەوەندی و سوودی واڵتانی وتارکردنی ئەو شتەیە کە بەرزگارکردنی ئیعتیباری جامیعەی عەرەبە و بە قەولی خۆیان ق

-بکەین، بەڵکوو وەک دانیەوە چاوی لێوایە نابێ بە چاوی مەترسیکەوابێ پێم. بی دەزاننمیعەی عەرەعەرەبی و تەواویەتی جا

شتیی هاتنی عەمر مووسا وەک سکرتێری گ. دا رووی داوەپێدانانێک بەو واقیعیاتەی تەماشا بکەین کە لە عێراق و کوردستان
ڕێبەرانی کورد بۆ ئەوەی تەنانەت تکاوڕەجای لەچاوپیکەوتنی لەگەڵ ڕێبەرانی کوردو و  جامیعەی عەرەبی بۆ کوردستان

دا پەیدای بزووتنەوەی کورد ئەمی  لە عێراق بەشداری کونفرانسێکی لەو بابەتە بن، نیشانەی ئەو قورسایی و سەنگەیە کە
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ئەوان دا هاتۆتە گۆڕێ و یەکانکردوە و نیشانەی ئەوەیە کە بزووتنەوەی کوردستان وەک پارامیترێک لە لێکدانەوە ناوچەیی
بوونم لێرە رووداوێکی مێژوویی و جیاکەرەوەیە، دواتر : عەمر مووسا لە پارلەمانی کوردستان گوتی. ناچارن حیسابی بۆ بکەن

جیاکەرەوەی عیراقێک کە ڕ یشتوە وعێراقێک : دا لێیان پرسی مەبەستت لە جیاکەرەوە چیە؟ گوتیلە وتووێژێکی تەلەڤیزیۆنی
دا گەیشتوون و دەیانەوێ خۆیانی لەگەڵنیشانی دەدا کە ئەوان لە وەزعی عێراق تێ کە دروست دەکرێتەوە، ئەمە خۆی

 .یەوە لێی بیوانینیەوە بۆ ئەو مەسەلەیە بچین، نەک ئەوەی بە ڕەشبینیخۆشە بە گەشبینیبۆیە پێم. بگونجێنن
 

ەوە گونجانی الیەنەکانی عێراق لە عەمر مووسا ها  تا بەڵێنی بەشداریی کوردان لە کۆنگرەی نیشتمانیی پێک :عەلی بوداغی
-بەشداریی کورد لەو کۆنگرەیەدا چ ئاکامێک و دەستکەوتێکی بۆ کورد لێ. واڵتی میسر وەربگرێ و وەریشی گر 

 دەکەوێتەوە؟

 
وەک بییارەکانی . بەش بەحاڵی خۆ  وا دەبینم، کە ئەو کۆنفرانسە کۆنفرانسێکی بییاردەر نیە و نابێ  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

نین، وانیە کە دەبێ حەتمەن جێبەجێ بکرێن، بەاڵ  بەشداریی کورد لەو کۆنفرانسەدا بە (ئاوەرئیەزا )فارسەکان دەڵێن 
کرد ئەوانەی ناچار کردوە کە دەرک بە قەوارە و سەنگی کورد بکەن و داوا قازانجیەتی، دیارە هەر ئەوەی پێشتر ئاماژە  پێ

. ئەوە دەستکەوتێکە بۆ گەلی کورد. باتە پێشێاریکردنی ئەو خەتەی کە کۆنفرانسەکە دەیبکەن کورد لەوێدا بەشدار بن لە دی
لە پاشان خ باشترە کە ئەو بییارانەی لەبارەی واڵتێکەوە دەدرێن، کە کوردی تێدایە بەحزووری کورد بدرێن و کورد ر ڵی 

ەباوەڕی من حزووری کورد لەوێدا وەرگرتنی ب. هەبێ لە نەخشەکێشانی ئەو سیاسەتەدا کە لەبارەی ئەو واڵتەوە دەکێشرێ
ئیعتیرافی عەرەبەکانە بە بارود خی نوێی عێراق و لە هەموویان گرنگتر بە وەزعییەتی کورد و کوردستان لە چوارچێوەی عێراق 

و بە ( ڤپۆزەتی)بۆیە ئەمن ئەوەشیان بە شتێکی موسبەت . دا وەدەستیان هێناوەدا لە چوارچێوەی واڵتانی عەەربیو لەئاکا 
 .دەستکەوت بۆ گەلی کورد لە عیراقی دەزانم

 
دا دەبینن؟ مەبەستەکانی کۆمکاری عەرەبی و الیەنەکانی بەشداربوو، بەرێزتان سەرکەوتنی ئەم کۆنگرەیە لەچی :عەلی بوداغی

دا ی خۆیانتەنانە  دژبەر لەو کۆنگرەیەدا لە کوێدا یەک دەگرنەوە؟ بەتایبە  هەرکام بە شوێن بەرژەوەندیی تایبەتی
 دایە؟دەگەرێن، لە سەرووی هەمووانیش بەرژەوەندیی کۆمکاری عەرەب لەگۆڕێ

 
یەکی ز ر هەیەو ناتەبایی یەکانی ئەو گرووپانەداەرژەوەندینێوان باستەیەکی ز ر لەبێگومان دژە ئار  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

کۆنفرانسە بۆ ئەوەی بیرو  کەس یان الیەنێک بچێتە ئەوهەر . و بۆچوونەکانیان سەبارەت بە کێشەی عێراق هەیەلە روانگە
چونکی لە کۆبوونەوەیەکی . و دیدگاکانی وی وەک هەن بسەپێن و بچنە پێشێ، باشتر ئەوەیە لە بنییا هەر نەچێ بۆچوون

ن، شتی وا ئاوادا کە خەڵکی جۆراوجۆر و بە ئامانجی جۆراوجۆر و بە نوقتەنەزەر و بۆچوونی جۆراوجۆرەوە تێیدا بەشدار دەب
بەاڵ  ئەوان ئەگەر بە بۆچوونێکی کراوەوە، بەچاوێکی ئاوەاڵ و وردبینەوە بۆ کێشەکان بچن، دەتوانن لەسەر ئەوە . مومکین نیە

ئەو خەتەی وا رێبەرایەتیی . دا لەبەرچاو بگیرێنیەکانی هەمووان، هەر کەسێک بە رادەی مومکین لەوێبێن کە داخوازیپێک
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راق بە گشتی گرتوویانەتە پێش، لەگەڵ ئەوەی موخالەفەتی ز ری لەگەڵ دەکرێ، هە  لە الیەن خەڵکی و رێبەرایەتیی عێکورد
. نێوخۆی  عێراقەوە و هە  لە واڵتانی دراوسێ و ئەو واڵتانەی بەتایبەت کوردیان تێدا دەژی، ئەو رەوتە رەوتێکی دروستە

و پێکهاتن بێ، بە دابەشکردنی دەسەاڵت بێ، بە دابەشکردنی  گەیشتوە کە وەزعی عێراق لەسەر بنەمای تەوافوقیانی ئەوەی تێ
بێن یانی هەوڵ بدەن پێک. بۆ ئەوەی کۆنفرانسێکی سەرکەوتوویان هەبی، دەبێ هەر بەو مەسیرەدا بی نە پێش. سەاڵحیەت بێ

ەک دەزانین ئەو بەهەرحاڵ و. یەکانی هەمووان دابین بکەنلەسەر ئەو شتانەی دەتوانن، لەسەریەک قازانج و بەرژەوەندی
 .هاتوە کە کۆنفرانسێکی دیکە لە عێراق ئامادە بکا و وەک لە پێشەوە گوتمان بییاردەر نیەکۆنفرانسە زیاتر بۆ ئەوە پێک

 
 ٢١١٥/  ١١/  ١٠کۆنفرانسی سەربەخۆیی کورد لە هەولێر و درێەەی ئەم کۆنفرانسە لە رۆژی  ٢١١٥/  ١١/  ١١رۆژی  :عەلی بوداغی

زۆر الیەنی سیاسی بە ستراکتۆر و پێکهاتەی جیاواز و . بە بەشداریی زۆر الیەن و کەسایەتیی سیاسی بەسترالەشاری سلێمانی 
جۆرە کۆنفرانسانە چەندە دەتوانێ گوتارێکی هاوبەش یان کردبوو، ئەمئایدیای تەنانە  دژ بە یەک لەم کۆنفرانسەدا بەشداری

 بکەوێتەوە؟بۆ کورد و کێشەکەی لێ

 
بکەین، نەک هەر بۆچوونەکانی بەشدارانی ئە  ئە  کۆنفرانسە زیاتر دەبێ وەک هەنگاوێک چاو لێ  :زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه

ریزە سروشتێکی  جودان، لەجێدا مەسەلەی کورد لە هەرکا  لە پارچەکانی کوردستان، بۆخۆی ریزە خسووسیات وکۆنفرانسە لێک
و کانداد ستەکانیان، دوژمنەکانیان، هەلومەرجی حاکم بەسەر واڵتە. جیانلەگەڵ ئەوانی دیکە لێک تایبەتیی هەیە کە

بۆیە گەیشتن بە ستراتیژییەکی هاوبەش یان بە نوقتەنەزەرێکی هاوبەش لە کۆنفرانسێکی ئاوادا . سیستمەکان، هەموو جیاوازن
هەنگاو نیە بەاڵ  یەکەمین بەاڵ  ئەمە هەرچەندە یەکەمین . یەکی واقیعبینانە نابێ، ئەگەر ئێمە چاوەرێی بینچاوەڕوانی

نزیکبوونەوەی بیرو بۆچوون و روانگەکان بەتایبەتی بۆ ئەوەی هەوڵ بدەن هەنگاو لە جۆری خۆیدایە و شتێکی باشە بۆ لێک
واقیعیاتی هەر کا  لە بەشەکانی کوردستان و واقیعیاتی ناوچەکە و ئەو واقیعیاتەی دەوری کێشەی کوردیان داوە، دەرک بکەن، 

. بکەوند زنەوە و لەسەری رێکبگەن و هە  لە داهاتوودا بە کەڵک بن، بیانە ئەو نوختەنەزەرە هاوبەشانە هە  پێیبینواقیع
توانیوە وایە وەک هەنگاوی یەکە  دەبێ سەیری بکەین، دەنا چاوەروانی موعجیزە  لێی نیە و رەنگبێ دەریش بکەوێ کە نەیپێم

 .ئەو موعجیزەیە بکا
 

هێنانی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردی کرد کە سێ حیزبی پێشتر الیەنێکی سیاسیی گەورەی کورد بانگەشەی پێک :عەلی بوداغی 
سەرەکیی کوردستان واتە پارتی دێموکراتی کوردستان و یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان و حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

کۆنفرانسە وەک یەکەم هەنگاوی دەکرێ ئەم . کە سەرنەکەو ەش پرۆژەجۆرو بەمیان بەو بانگەشەیە دایەوە(نا)میئێران، وەاڵ
 پێکهێنانی وەها کۆنگرەیەک لە داهاتوودا ببینین بۆ ئەوەی ستراتیەیەتی سەربەخۆیی کوردستانی دا بڕێەرێ؟

 
 دەکرد و  با ڕوونتر بیڵێین پارتی کرێکارانی کوردستان وەختی خۆی بانگەوازی بۆ کۆنگرەی نەتەوەیی  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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داوەت کرد، ئێمە حازر نەبووین کاتی خۆی ئێمەشیان . ەوتنی نەبووئەوە شانسی سەرک. هێنایان پێکپاشان کۆنگرەی نەتەوەیی
دەتوانین ناوی . بنرێبچین و بۆچوونمان هەر ئەوە بوو کە یەکە  کۆنگرەی نەتەوەیی ناوێکی گەەرەیە و نابێ ئەو ناوەی لێ

کەوین، بەاڵ  بنێین کە لەسەری رێکیەکان لە هەموو بەشەکانی کوردستان داپێکهاتنەی هێزە سیاسیدیکە بۆ ئەو تەوافوق و 
ئەوەی خۆیان بیڵێن و بێ حیز  کە کۆمەڵگەی کوردی بێ ٩حیز  لە  ٥دا لەحاڵێک. هیچ شتێکی لەو بابەتە مومکین نەبوو

ەرەکی ناسراون، پێکەوە لە حاڵی شەڕدان، چۆن کۆنگرەی لەبەرچاوگرتنی ئەوەی ئایا پێیان خۆشە یان نا، بە چوار حیزبی س
بەاڵ  ئایا ئەمە . بێ چۆن دەتوانێ بە تەوافوق بگا و چۆن دەتوانێ کارێگەریی هەبێبێ و ئەگەر پێکنەتەوەیی دەتوانێ پێک

نەتەوەیی پێشوەخت دەتوانێ هەنگاوێک بێ بۆ پێکهاتنی کۆنگرەی نەتەوەیی یان نا؟ ئەمن دیسانەوە حەز ناکە  ناوی کۆنگرەی 
هەر ناوێک بۆ ئەو شتانەی دادەنێی، پێویستە . لەسەر شتێکی وا دابنێم، چونکی ئەو ناوانە وەک دروشمی ر ژ تەماشا دەکرێن

بەحاڵی خۆ  بە کۆنگرەی نەتەوەیی کەمێک بەش. بنێی کە هەڵگری هەموو ئەو مانایە بێ کە وشەکە دەیبەخشێمەسئووالنە دای
ئەو وەختە . ەمعێک لە ڕیبەرانی سیاسی کۆوە بن لە جیاتی نەتەوەیەک بییار بدەن و ناوی لەسەر دابنێنزیادی دەزانم، کە ج

-دەتوانی شتی وا ناوی لێ بنێنی کە بەراستی هیچ نەبێ ئەو داخوازانە، ئەو پر ژانە یان ئەو بەرنامانە کە ئەو رێبەرە سیاسی

. کات دروستە پێی بڵێی کۆنگرەی نەتەوەییئەو بەشەکانی کوردستاندا، هەمووریفراند   دابنرێ لەدەگەن، بەکیانە لەسەری پێ
یەکانی کورد لە بەاڵ  بەهەرحاڵ ئەوە دەتوانێ بە باوەری من یەکە  هەنگاو بێ بۆ تەوافوقێکی گشتی لە نێو هێزە سیاسی

 .وەی ئەو کاتجا ئێستا ناوی چی لەسەر دادەنرێ ئەوە دەمێنێتەوە بۆ لێکدانە. داوو بەشەکانی کوردستانهەم
 

یەکەی خودموختاری بۆ ساڵ سەرکردایەتیی حیزبێکی سیاسیتان کردوە کە ستراتیەی ٠١بەرێزتان ماوەی پتر لە  :عەلی بوداغی
دەدەنەوە یان ئیستا چۆن دەڕواننە سەربەخۆیی بۆ کوردستان؟ وەک خەونێکی لێک. بەشێک لە نیشتمانی کوردستان بووە
  لە داهاتوودا؟واقیعێکی سیاسی بێ ئەمالوئەوال

 
دا پرسیارەکەت بۆ راست بکەمەوە، ئەمن هەرگیز سەرکردایەتیی حیزبی دێموکراتم جارێ با لەپێش  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

سەرکردە وشەیەکە زیاتر بۆ فەرماندەرانی . نەکردوە، هەرچەندە ئوسوولەن وشەی سەرکردە  بۆ رێبەرانی سیاسی پێ شیاو نیە
ئەمن بەشێک لە رێبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو ، نەک . پێم باشترە بڵێین رێبەرایەتی. دەبرێنیزامی بەکار 

بەاڵ  سەبارەت بەوەی کە چۆن . بڵێین رێبەر یان سەرکردەی بزووتنەوەیەکی سیاسیی وەکوو حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دا هەبووە، کراتلەگەڵ ئەو کاتەی بەرپرسیارێتیم لە رێبەریی حیزبی دێمووابێ ئێستا  بۆ سەربەخۆیی کوردستان دەڕوانم، پێم

و ئەوە کە ە  و سروشتیی نەتەوەیی کورد بووەهەمیشە سەربەخۆیی کوردستانم پێ حەقێکی موسەلە فەرقێکی نەکردوەو،
گرتوە یان جاری وایە وەک خودموختاری و دێموکراسی هەڵ حیزبەکانی سەر گۆرەپانی سیاسیی خەباتی کورد دروشمی دیکەیان

دا، ئەوە خۆگونجاندنە لەگەڵ واقیعیاتی بەپێی هەلومەرج بە کەمتر لەوەندەش رازی بوون لە هێندێک بەشی کوردستان
بینانە و وەک حیزبێکی نەگرتوە و ئیمکانی دروشمی لەوە زیاتری تێدا نەبووە، ئەگەر واقێعمەوجوود کە لەوە زیاتری هەڵ

وایە ئەوە شتێکی ز ر نیە بۆ نەتەوەی کورد وەکوو هەموو نەتەوەکانی رجەکەمان کردبێ، ئەگینا پێمبین سەیری هەلومەواقێع
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دیکە، نەتەوەی ز ر بچووکتر بەرێژە و بە خاک لە میەەەتی کورد، سەربەخۆیی واڵتی خۆیان هەیە، بۆ کورد نەیبێ؟ ئەوکات 
 .ینمدا هەر وای دەبوا  دیوە و ئێستاش وای دەبینم و لە داهاتووش

 
بەبڕوای ئێوە پرۆسەی دێموکراسی لە عێراق و گۆڕێنی دیکتاتۆری بە دەسەاڵتێکی خەڵکی هەلێکە بۆ گەالنی  :عەلی بوداغی

 یە کە هەموو ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەراست دادەگرێ؟یەکی حەتمیعێراق هەڵکەوتوە یان پێویستی

 
بە باوەڕی من ئەوەی . جیاواز بن، واتە لە بەرامبەر یەک وەستاون وانیە ئەو دووانە ز ر لە یەکپێم  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

لێرە ڕووی دا هە  هەلێکە بۆ گەلی کورد و گەالنی ئێراق رەخساوە، هە  لە عەینی حاڵدا وا وێدەچێ پر سەیەک بێ کە 
ەردەوا  بێ بەاڵ  ئارەزوو دا بدەیەوێ هەموو ناوچەکەمان دابگرێ، ئەمن هیوادار  ئەو پر سەیە لە مەبەستەکان و ئامانجەکانی

چونکە ئەو وەسیەەیەی تا ئێستا لە ناوچەکەدا بەکار هێنراوە بۆ گەیشتن بە . ناکە  لە وەسیەە و ئامرازەکان بەردەوا  بێ
یان بەدیاری بۆ بێ، بە دواوە ئامانجەکانی، بەداخەوە ئەزیەت و ئازار و خوێن و فرمێسکێکی ز ری بو ئەو گەالنەی دەبێ ئازادی

و ئەمن ئارەزوو ناکە  ئەوە بەردەوا  بێ، بەاڵ  ئارەزوو دەکە  ئەو رەوتە لە هەموو واڵتانی ناوچەکە و تەنانەت لە  بووە
 .بوونی ئازادی و دێموکراسی و یەکسانی و عەدالەتی کۆمەاڵیەتیهەموو دنیادا بەردەوا  بێ و سەربکەوێ بۆ دابین

 
دەدەنەوە وور بە ڕەشنووسی دەستووری هەمیشەیی عێراق چۆن لێکبەڕێزتان دەنگی ئەرێنی کوردی باش :عەلی بوداغی
دا ڕێبەرایەتیی کوردی ئەم پارچەیە هەمیشە کوردستانی باشووریان بە بەشێکی بەزۆرلکێنراو بە عێراق باس کردوە و لەحاڵێک

 قەوە لکاند؟ئێستا بە پێی ئەم دەستوورە کورد بۆ خۆی و بەدەنگ و ئیرادەی خۆی کوردستانی بە فەرمی بە عێرا

 
ئەوە کە کوردستانی عێراق بەز ر لکێنراوە بە عێراقەوە، رستە یان عیبارەتێک نەبووە لەالیەن   :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

کە وەختی خۆی . و سەنگینتریان بەکار هێناوەیبارەتی وەزینتربەرپرسانی پەە یەکی کوردەوە بەکار برابێ، زیاتر ئەوان ع
نەتەوەی کورد نەکراوە، یانی ئەوان قسەکانیان کاندنی کوردستان پێیەوە پرسێک بەو للەپێکهاتنی عێراقدااق دروست بووە عێر

. یەکی لەگەڵ ئەو داوایە نیەوردتر بووە لە رووناکبیرێک کە بە ئازادی دەنووسێ، بەاڵ  بە باوەڕی من ئەوە هیچ ناتەبایی
ی ئەوەی دابەش بکرێ، لەگەڵ ئێران بێ، لەگەڵ عێراق بێ، لەعەین نەکراوە بۆکراوە، کورد پرسی پێبەڵێ کورد زوڵمی لێ

کردنی واڵتەکە مافەکانی وەدەست بێ، چونکی ئەمەش چوارچێوەی ئەو واڵتەدا بەشێوەی فیدرالیدا بەوە رازی دەبێ کە لەحاڵیش
دەسەنگێنێ، هاوکێشە ە هەڵدیسان نیشانەی گەشە و چوونەسەری ئاستی فیکری و سیاسیی رێبەرایەتیی کوردە، کە هەلومەرجەک

دەسەنگێنێ و تەماشا دەکا ئەوەی کە دا هەڵیەکاندا، لەنێوان هێزە نێونەتەوەییو تەرازووی هێز لەنێوان خۆی و دەوڵەتەکەی
بە باوەڕی من ئەگەر قەرار بێ مەسەلەی کورد بە شێوەی : جارێکی دیکە ئەوە  گوتوە. هێنانی هەیە ئەمەیانەئیمکانی پێک

ئەگەر وا بییارە کوردستان مافی خۆی وەدەست بێنێ و دەوڵەتی . رەسەر ببێ، نابێ ئێمە چوار کوردستانمان هەبێدیکە چا
بێنێ بۆ کوردستانی عێراق و کوردستانی ئێران و ئەوی دیکە و ئەوی دیکە؟ بۆ کوردستان نا؟ کەوابی سەربەخۆی خۆی پێک

ێگە بۆ چارەسەری کێشەی کورد ئەگەر هەموو الیەنەکانی بەرژەوەندیدار بێ باشترین رئەوەیان دەکەوێتە قۆناغێکی دیکە، ڕەنگ
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دا مافەکانی قوناغەدا ئەوە بێ کە کوردەکان لەهەموو بەشەکانی کوردستاندا بەشدار بن، لەو لە مەسەلەی کورد مەسئووالنە تێی
ۆ قوناغێکی دواتر کە ئەو پر سەیەی خۆیان لەو چوارچێوەیەدا وەدەست بێنن، مافە رەواکانی خۆیان، جا ئەوە دەمێنێتەوە ب

باسمان کرد لە ناوچەکەدا تەواو جێبەجێ بوو، ڕەنگە ئەو کات یەکگرتنێکی وا لەو واڵتانەدا پێک بێ کە ئەوەی هێندێک بە 
خەیاڵ باسی دەکەن، کۆنفیدراسیۆنێک لە ناوچەدا پێک بێ کە کورد هەمووی بەسەر یەکەوە بەشێکی ئەو کۆنفیدراسیۆنە بێ، 

دیکە بەشیک بێ، تورک بەشێکی بێ، فارس بەهەمان شێوە، تەنانەت ئازەربایجانی و بەووچیش و ئەوی دیکە ئەوی  عەرە 
بی لە هەلومەرجێکی ئاوادا نە بۆ کورد پێویست بێ حەتمەن واڵتێکی بەجیای هەبێ، نە بۆ ئەو ڕەنگ. چەند بەشێکی دیکەی بن

کورد، گرنگ بێ کە کورد واقیعیەتێکی مەوجوود و یەکاارچەی هەبێ، یان هەیە لە کێشەی الیەنانەی دیکەی کە بەرژەوندی
حاڵەتێکی ئاوادا بیرکردنەوە و لێکدانەوەی ئینسانەکان دوورەدەست دێتە بەرچاو، بەاڵ  لەدیارە بەداخەوە ئەوە وەک ئامانجێکی 

ە، پێشکەوتنی زانست و تەکنیک و دەگۆڕێ، بە تایبەتی ئەوە بۆیە دەڵێم هەر ئێستا سەردەمی ئەو یەکە بچووکانە بەسەر چوو
. بازاڕی ئابووریی دنیا و ئاڵوگۆڕەکانی کۆمەڵگەی ئینسانی لە داهاتوودا ز ر زەحمەتە بەرگەی ئە  یەکە چکۆلە چکۆالنە بگرێ

بینن واڵتانی ئورووپایی لەگەڵ ئەوەی هەموویان دەوڵەتی دەبێ یەکەی گەورە و گەورەتر دروست ببن، هەر ئەوەی ئێستا دەی
بگرن چونکە لە فەزای دا بەاڵ  هەوڵ دەدەن یەکربەخۆیان هەیە، هەموویان ئەندامن لە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانسە

 دا ناتوانن ببزوون، ناتوانن گەشە بکەن، جا ڕەنگە ئەوەی ئێستا هەیە لەبەر ئەوە بێ کە واقیعیاتەکە ئەوە هەڵبچووک
 .نی کوردەوە سەرچاوە دەگرێدەگرێ، ئەوە لەوپەڕی ئاگایی سیاسیی ڕێبەرا

 
 .دا زادە سوپاس بۆ بەشداریتان لەم وتووێەە بەڕێز عەبدوڵاڵ حەسەن :عەلی بوداغی

 
 .سوپاس بۆ ئێوەش  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 
   ١٣٥: سەرچاوە ڕ ژنامەی سەکۆی جەماوەر ژمارە

 ٢١١٣ی نوڤەمبەری ٢١: ڕێکەوتی
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 دا كوردستان  كۆماری  می رده سه  ژنان له  تیی كیه یه  زرانی دامه

 
  زاده ن سه بدوڵاڵ حه ڕێز مامۆستا عه به ری کورد داری تێکۆشه تمه ڵ سیاسه گه  وتووێە له

 
 ر روه شنۆ مێهرپه:  دیمانه

   
كوردسوتان بووو،   دێمووكراتی  ژنانی  تیی كیه یه  زراندنی كوردستان، دامه  كۆماری  كانی گرینگه ره هه  وته سكه ده  كێك له یه: پرسیار
ڵك  كوه  خوه و پوڕ بایه گرینوگ   وته سوكه و ده  لوه  نود توانیویانوه رێزتان ژنوان توا چه بوه  بوڕوای  دا، به ١٠٢٢  ساڵی  ی مه شه ره  ی٢٢  له
 رگرن؟ وه

 
  لەه  تی تایبەه به و   گشەتی به كوردسەتان  ژنەانی  لەه  پیر زبەایی  وه یەه بۆنه و  بەه خەواز  ده  ئیجەازه دا پێش لەه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  بەه ر گه ئه  پێموایه من ئه دا، كه پرسیاره  جوابی  له.   بكه ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  تیی كیه یه  كانی ریزه نێو  رانی تێكۆشه
 ڵك كەه  پێویسەته  كەه  ی یه شەێوه و  بەه  وته سەكه ده و  هل  توانیوه یان نه ژنان  كه  وابی پێمان  نگه ره نگێنین، سه ڵی هه  می كه ئه  ی پێوانه

  سەاڵ سەت شه بەۆ  وه بگەڕێینەه ، خۆی  ختی وه  وه ڕێته بگه  نگاندنی ڵسه هه بۆ وادا  كی یه له سه مه ر هه  له پیاو  باشه وا اڵ  به. ربگرن وه
  ئینسەەانی  بەەه نەەا ده گرتەەوون خەەاتر  دوو  پەەەه بڵەەێم ر گەەه ئه  ئینسەەانی  بەەه ژنەەان  كەەه  واری كەەورده  ختەەی وه و ئەەه  ڵی كۆمەەه بەەۆ ر، وبەه  مه له
  كەه  یەه وجێ ئه  بێتەه دا، ش واده خانەه نێو لەه تنا حەه بوو نەه  قی حەه ژن بەوو، یبێك عەه  بۆخەۆی ژنان  وتنی ركه ده ناسران، ده سێش پەه

 وا پێشەه سەتم به مه)  وێ كەه ده ڵ هه  وره گه  رووناكبیرێكی ئاوادا  رجێكی لومه هه  له.  بێ شدار به دا جەیسان مه  له ، دانیشتوه لەێ  میوانی
  اڵتی ر ژهەەه ر هەەه نەک ت نانەەه ته و  ئێەەران ك نەەه ، واری كەەورده  ڵی كۆمەەه ك نەەه  ی تەەازه  فكاری ئەەه  ڵ گەەه له  كەەه(  ده ممەەه موحه  قەەازی
 كەوو وه ژنەان  كەه  وه بكاتەه  ی بەۆوه ك رێگایەه دا ده  وڵ هه و ئه.  ژی ده وتوو پێشكه  دنیای  ی تازه ئەفکاری ڵ گه ده ڵكوو به راستیش، نێوه

 ، پێویسەته  كەه  جەۆره و  بەه خۆیەان  قشەی نه بەن، شەدار به دا تی اڵیەه كۆمه و   سیاسەی  تێكۆشەانی  لەه ، بكەرێن یر سەه ك یه  پەه  ئینسانی
  قەەازی كەەوو وه  ی دیكەەه  سەەی كه  نگەەه ره دێمەەوكرات  حیزبەەی  دیەەاره ین بكەەه  وه ئەەه  ماشەەای ته ر گەەه ئه ن، بكەەه  بەەازی ،( كەەرێ ده  ی نەەده وه ئه)

  وی  كانی وتووه پێشەكه  ئیەده ، وی  كەانی فیكره بەوون حەازر  كەه بوون هەه  باشی  قوتابیی  بێ نه هیچ اڵ  به ، بووبێ نه تێدا  دی ممه موحه
  بەه  درێ ده  رێگەه  كەه  ئاوادایەه  تێكی فورسەه  لەه.  هێناوه  شتانه و  به  باوەڕی  دیاره دێموكراتیش  حیزبی.  ز ره  بۆخۆی  وه ئه. ربگرن وه

  ی ر ژنامەه  ماشەای ته ر گەه ئه. ؟ چیەه  ،ناوی بێ نەه عەوو  مەه  واوی ته به  نگه ره ئێستاش  كه ژنان بۆ  تی تایبه  رێكخراوێكی  دروستبوونی
 بیریەان وه  كەه  ی وانەه ئه ،"ژنەان  دێمەوكراتی  حیزبەی"  ڵەەێ ده  ته بابه و  له  شتێكی اڵ  به ، بێ نه ق قاوده ده  نگه ره ین، كه ده" كوردستان"

 ،  بەرێ ده كار بەه خەانم  جیاتی لەه ئیحتەرا  بەۆ كوردستان  له  ی"یا"  ی لیمه كه ، بووه كوردستان"  یایانی"  تیی كیه یه  ناوی ڵێن، ده  دێ
  بەه بڵەێم تەوانم ده ین بكەه  ختەی وه و ئه  رجی لومه هه  ماشای ته ر گه ئه  وه یه باره و  له ژنان ، دێ پێك ژنان بۆ رێكخراوێك  رحاڵ هه  به

  ریی ستاێشەخه ده دیسەان ش وه ئەه. كەۆمەڵ نێەو  هاتنەه  كه  ی وه به شتێك موو هه پێش. كرد  كه زعه وه  له یان ئیستیفاده   شێوه باشترین



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

77 
 

 موو هەه ك وه ن له سەه مه  كەه  كەردوه  كی كۆمەه حیەز  رانی رێبەه  لەه هێندێك ش دوایه و  د ممه موحه  قازی وا پێشه  خسی شه  شوجاعانەی
 پاشەان  لەه ، بەووه ژنەان  ی رێكخەراوه و ئەه  می كەه یه  ری فەه نه د، ممەه موحه  قەازی وا پێشەه  ری هاوسەه  قازی  خانمی مینا ، زانێ ده س كه

  لەه ر هەه ، قەازی  تاحی فەه  خەانمی شاسەولتان  خانمی ن له سه مه بوون، حیز   ری وروبه ده  له  كه ن وانه ئه  دیكه  كانی ژنه  له هێندێك
  لەه نێزیەك  کانی واده خانەه  لەه  كەه ژنەانێكن  لەه  وانەه ئه ، ری یەده حه  ی دیجەه خه  خانمی ر، فرووهه عنا ره  خانمی ، یه قازی  ی ماڵه بنه
 .كۆمارن و  حیز   تیی رایه رێبه

 
 وان ئەه ین بكەه  ی وه  حیسابی ر گه ئه كردوون، شداریان به ژناندا  سینفیی  تێكۆشانی  له  هێناوه یان وانه ئه ، كردوه یان ری ستاێشخه ده

 خۆیانیەان  تواناكەانی و  انخۆیە  حەوزووری هێنەا، پێەك رێكخراویەان ، نێوجامیعەه هاتنه ن ڵەه وه ئه ن، بكەه  ئیسەتیفاده  تەوانی باشیان
  یامی پەەه  هەەاتوه  سەەتاوه هه ژنێەەك دا ت به موناسەەه ز ر لەەه ین كەەه ده ماشەەا ته ، جمهەەووری  ر ژانەەی بەەۆ  وه رێینەەه بگه ر گەەه ئه دا، نیشەەان
  قایای بەه ئێسەتاش ن كەه بەاوەڕ ، بەێ وا  جەه وه بكەا، قسەان دا خسووسەی  جەیسێكی مه  له بوو نه  قی حه ژن  ختی وه و ئه ، وه ته خوێند 

 ر هەه  ختەی وه و ئەه ، ی بكه لەەێ  ی قسەه  نیەه تەۆ  قی حەه ، كه مه قسان تۆ ئه ڵێن ده دا، واده خانه  له قسان نێو  دێته ژن ر گه ئه  كه  ماوه
 شەەێعر ، وه خوێنێتەەه ده وتەەار ، بەەێ  ڵ پێكەەه  ڵ تێكەەه  زاری ، رزێ بەەەه  سەەتی ده  ی وه ئەەه  بەەێ میكر فەەۆن  پشەەتی له  دێ اڵ  بەەه بەەوو، كفەەر

  مەەه ئه  وایەەه پێم من ئەەه. دا نیشەەان تواناكانیەان رێكخسەەت، خۆیەەان دا نیشەەان خۆیەەان بەوو، ز ر كجار یەەه  شەەتێكی  وه ئەەه ، وه خوێنێتەه ده
 ئێسەتاش  ی وه ئەه  كه  نیه  شاراوه ش وه له  جگه كرێن، ده حیسا   وره گه  وتی سكه ده  به ین بكه حیسا  ئێستاش  كانی پێوانه  به ر گه ئه
 زاران هەه  ی رێگەه ڵەێن ده ، شەهووره مه  كەه  ی وه ئه ، كردوه پێ  ستی ده دا خته وه و  له  كه  یه وه ئه  ئیمتیدادی و   درێژه دا واقیع له ، مانه هه

  بەێ ده  وابێ كەه. بچەووك  نگاوێكی هەه ك نەه بەوو، بڵینەدیش  نگاوێكی هەه بوو نگاوێك هه  مه ئه. كا ده پێ ست ده نگاوێك هه  به ق، فرسه
  شەداریی به  لەه قەدیر ته   هەه ، وه ینەه بكه كوردسەتان  دێموكەۆاتی  حیزبی و  كردستان  كۆماری و  وا پێشه  ئیقدامی  یادی  وه رێزه به   هه

 شەكاند، یان كه رچه  كه ین بكه ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  تیی كیه یه و  ئێران  له ژنان  ی وه بزووتنه  نگانی پێشه  ی چاالكانه
  لەه ئێەران  كوردسەتانی  دێمەوكراتی  ژنەانی  تیی كیەه یه  ئێسەتاش تا هەه  كه دانا كیان یه بناغه پاشان  له. البرد یان وكۆساه ند كه و ئه
 .ڕوا ده  ری سه
 

  كوا، چوی ڕ ده تێپوه  نی موه ته  ی ست ساڵه شه  ، كه ئێرانه  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  تیی كیه ستمان یه به ژنان، مه  پێتانوایه: پرسیار
 بكا؟  شداری كورددا به  تی وایه ته نه  باتی خه  له  وه زۆرتره  ئینسیجامێكی  و به تر  چاالكانه  ی وه بكا بۆئه

 
 رێكخراوێەك كەوو وه و  ژنەان  تیی كیەه یه كەوو وه خ عونسەور، ك یەه كەوو وه ژن كوو وه خ ژنان  وایهپێم من ئه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه 

  لەی حەه  چونكەه بەن، شدار به دا تی وایه ته نه  باتی خه  له  ڵ كۆمه  ندامانی ئه موو هه كوو وه  یه وه ئه ركێكیان ئه ، پێشه  له ركیان ئه دوو
 تەا... و   نگی رهەه فه ، ئابووری ، تی اڵیه كۆمه  ی دیكه  كانی وگرفته گیر موو هه  لەی حه  به كا ده ك كۆمه شك بێ  به  تی وایه ته نه  موشكیەی

  سەێ  جەه ره ده و  دوو  جەه ره ده  بەه  كەه  دیكەه  ی وگرفتانەه گیر و ئەه  بتەوانێ  تەه حمه زه ، بێ نه  وه سته ده  به  خۆی  نووسی چاره ك یه وه ته نه
 و  بەەه من ئەەه. چەەاالكن ژنەەانیش  تیی كیەەه یه ها روه هەەه ژنەەان  پێموایەەه دا، كه پرسەەیاره  اڵمەەی وه  لەەه من ئەەه جەەا بكەەا، ر سەەه چاره حیسەەابن
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  ماشەای ته ر گه ئه نگێنم، سه ڵ هه وجووددا مه  زعی وه  ی چوارچێوه  له كان شته  پێمخۆشه.   ناكه  شتانه و  ئه  ماشای ته  وه شه ره  كه ینه عه
  بەه  كەه  ی سەاڵه وت و حەه  بیسەت و ئەه  تەاریخی بەۆ  ڕێوه بگەه شەدارن، به كەورددا  تی میەەه  تیی ایه و ته نه  باتی خه  له ژنان ن بكه  وه ئه

  كەه بیەنن ده بیەنن، ده ژن  ری تێكۆشه زاران هه  به  بگره و  دان سه  به دا یه ماوه و  له. كا ده پێ ست ده  ئیسالمی  جمهوریی  ركاری سه  هاتنه
  عونسەوری دان سەه و  یەان ده  بەه  نەاوی  ئێمه ،( خته سه  كارێكی ، نیه  شاراوه  تی رگایه پێشمه  كاری) دا، ش رگه پێشمه  كانی ریزه نێو له
  نەەاوی ز ر و  بەەوون هیدیش شەەه ت نانەەه ته و  بەەوون شەەدار به دا كدارانەەه چه  باتی خەەه  لەەه ، كەەردوه یەەان تی رگایه پێشەەمه  كەەه بینەەین ده ژن
 ماشەا ته ر گەه ئه ئێسەتا پاشەان شەدارن، به واڵتدا ئیدارەی لە ئێستا ر هه وان ئه  وابی كه ژنانن،  له  كه  یه هه نهیدانیشما شه  رزی به

 ن، هەه ئازامەان ز ر  ژنانی شدارن، به  ڕاستی به  سیاسی یان  سینفی  تێكۆشانی  له واڵتدا  داخەی  له ژن  عونسوری كوو وه ژنان. ین بكه
  لەه تیان قابەییەه  وه بەاره  هێنەدێ  لەه ژنەان ر گەه ئه  چونكەه ، قیانەه حه  كەه  جەۆره و  بەه  یەانی ، خۆیانەه  قی الیەه یان سیاسی  ئاگاهیی
 و  ت جورئەەه  بەەه پاشەەان  ،له وه یه یی شەەاوه لێوه و  ئیسەەتعداد  بەەاری  لەەه نەەین متر كەەه پیەەاوانیش  لەەه شەەك بێ  بەەه ، بێ نەەه پتەەر پیەەاوان

 ، بەێ  ڵ گەه له  ئێستاشەی  نگەه ره. ڕانەدوون په خۆیەان  تیی ئازایه  به ریشیان ماه له  هێندێ ت نانه ته ، یدان مه  هاتوونه  وه ته هامه شه به
 كانیان، كچەەه  بێ نەەه وه له زیان حەەه مێەەردان برایەەان، باوكەەان، ، ماڵەەه بنه  كەەه دا اری وه كەەورده  ڵی كۆمەەه  لەەه مەەابن تمان سەەوننه هێنەەدێك
  لەه  ڕاندوه په یان رانه ماه له و ئه  حاڵه و  به اڵ  به ببن،  ئیجتماعی و   سیاسی  تی عالییه فه  واریدی ز ر كانیان ژنه یان كانیان خۆشكه

 و  ژنەان  تیی كیەه یه  ماشەای ته ر گەه ئه و   یه شەانازی  جێەی  وه ئەه. شەدارن به دا تی وایەه ته نه یەان  تی اڵیه كۆمه یان  سیاسی  تی عالییه فه
 ن، هەه نەدا  ئه  ك وه ئێرانەدا  كوردسەتانی  دێمەوكراتی  حیزبەی نێو له ژنان دیسان ین بكه ییش رێكخراوه ە  سیاسی  تی عالییه فه بڵێین

 و  شەەانازین  جێگەای  كەه ن هەەه وامەان  سەانی كه  وه یەەه خۆشەی  بەه ئێرانەەدا  كوردسەتانی  دێمەوكراتی  حیزبەەی  ی رگه پێشەمه و  كەادر نێو لەه
  باشەی  بەه ئێسەتا ژنەان  تیی كیەه یه  تی زعییەه وه من ئەه ین بكه ژنانیش  تیی كیه یه  خودی  كاری  ماشای ته ر گه ئه و   ز ره تیان عالییه فه
  گوڤەارێكی  :نەاوه وپێش  ره بەه  ی تەازه  نگاوێكی هه ، یه تی كیه یه   ئه خیردا ئه  ساڵی شت هه وت، حه  له  تی تایبه  به نگێنم، سه ده ڵ هه
 ژنەان،  بەه ت تایبەه  كانی گۆڤاره نێو  بینێرێته و  بكا  پێوه  شانازیی  توانێ ده ژنان  تیی كیه یه كا، ده  ماشای ته  وه رێزه به پیاو ، یه هه
  ی رنامەەه به پاشەەان له ، مەەه ره موحته  كه دیسەەانه ، یەەه هه  رادیەەۆیی  ی رنامەەه به ، بووبێ نەەه  ئەەاوای  شەەتی رابەەردوودا  لەەه ت قەەه  نگەەه ره  كەەه

  لەه بكەا  عی سەه اڵ  به بن، نیش كورتخایه  وری ده با  وه بكاته  وره ده  تی توانیویه جۆراجۆردا  جاالتی مه  له. ژنان بۆ  یه هه  فێركردنی
 تر والوه  بەەه ش وانەەه له بكەەا یەەان تازه  شەەتی  فێەەری گەەا راده وێیەەان  سەەتی ده ژنەەان  تیی كیەەه یه  كەەه كچانێەەك و  ژنەەان جۆراوجەەۆردا  بەەواری

 ژنەان  ی دیكەه  كەانی رێكخراوه  ڵ گەه ده  نەدیی پێوه اڵ  بەه ،(شەك بێ  بەه  نیەه دڵخەواز)  بێ نەه دا پێویستیش  ی راده له با ژنان  تیی كیه یه
  رێكخەەراوی  هێنەەدێ  ڵ گەەه ده ، یەەه هه  نەەدیی پێوه یان ز ربەەه  ڵ گەەه ده ژنەەان،  كەەانی رێكخراوه  ڵ گەەه ده كوردسەەتاندا،  لەەه  تی تایبەەه به  یەەه هه

  رێگەەای زرانەەدوون، دامه  نەەدیی پێوه هێنەەدێك.  دیكەەه  جێگەەای  هێنەەدێ  لەەه یەەان ئێەەران  لەەه ژنەەان  رێكخەەراوی بڵێەەین كوردسەەتان  خەەاریجی
  الوانەی  تیی كیەه یه  لەه الوان  تیی كیەه یه  كەه درا وانیشەان  ینانەه به و ئەه ن له سەه مه بكا ش وه له تر وره گه  شتی  كه  اڵیه ئاوه   رده به له
 ك وه  ئێمەەه  كەەه  ی ر ژه و  ئەەه ر هەەه نەەا ده بەەوو، عال فەەه بڵێەەین  كەەرێ ده خەیر نەەه ، رگیەەراوه وه دا، سوسیالیسەەت  نتێرناسەەیونالی ئه  ربه سەەه

  تیی كیەه یه و  نژنەا  تیی كیەه یه بەۆ ك یه كورسەی دا ر ژه  و  لەه ر هەه سوسیالیسەت،  نتێرناسەیونالی ئه  عەوزوی  بووینەه دێموكرات  حیزبی
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  بووه هەه قمان هه  ئێمه  وه ر ژه و  له ر هه دانراوە، سوسیالیست  نتێرناسیونالی ئه  ربه سه  الوانی و  ژنان  كانی یه تی كیه یه نێو له الوان
 . كردوه  چاالكیی  به ستیان ده ئێستا اڵ  به دا یانه تی كیه یه و له ندا  ئه  به ببین

 
 ن؟ بكه  م كاره توانن ئه   ده عالییه فه  به  پێتان وایه: پرسیار

 
 وڵ هه ز ر  خۆ   حاڵی به ش به من ئه ، بێ هه چاالكت  ناسیری عه  بێ ده اڵ  به ، یه هه  كه یه كورسی ، ڵەێ به  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  كەه یه كورسەی  بچەێ  ی وه ئەه بەۆ  دابنەێ  خۆی له  مایه ، دابنێ خت وه  بتوانێ   هه  بزانێ زمان   هه  بی هه وا  ژنی ك یه   كه  النی  كه دا 
 بەەۆ ژنەەان،  فسەەتینالێكی بەەۆ سەەیمینارێك، بەەۆ  چەەێ ده تێك یئەەه هه ن له سەەه مه جۆراوجەەۆردا،  موناسەەەباتی  لەەه پاشەەان  لەەه  وه بگرێتەەه
  لەەه  تی تایبەه به یەان  بەێ  سەەه كه و ئەه ر هەه ن تمەه حه  نیەەه جبوور مەه  ختەی وه و ئەه  كەەه ته ئیه هه ژنەان،  نتێرناسەیونالی ئه  كی یەه كۆنگره

 دوو، ك، یەه  باشەتره  موناسەەبەتانه و ئەه بەۆ اڵ  بەه ، بێ ععال فه  كه  بێ هه كت یه ڵقه ئه  بێ ده واڵت  ی وه ره ده  له ، بێ واڵت  ی وه ره ده
  لەه  كه كورد  ژنی  ی نموونه كوو وه پاشان  له بزانن، چاتر واڵت  وزاعی ئه بچن،  وه واڵته  داخیەی  له  بێ مومكین  ندی چه چوار، ، سێ

  شەه گه باشەتر دا قوناغەه   لەه  ی وه ئەه بەۆ اڵ  بەه"  ن بەده خۆیانیەان  كەانی رده هاوده و  هاوكار  نیشانی  چووه  وه یه واری كورده  ڵی كۆمه
  بەەه واڵتەەدا  نێوخۆی لەەه  نەەاتوانێ ژنەەان   تیی كیەەه یه ، یەەه هه  سەەكی رته به  یەەدانێكی مه  می كەەه ئه ژنەەان  تیی كیەەه یه  پێموایەەه من ئەەه. بكەەا

 هات لەەێ  وای ر گەه ئه بكەا،  نهێنەی  شەكیالتیی ته  كەاری  بچەێ  كەه  نیەه  سیاسەی  حیزبی ژنان  تیی كیه یه ، بێ هه  تی عالییه فه  ئاشكرایی
 ن، كەه ده  ی وه ئەه ن هەه  سیاسەی  حیزبەی  وه ئەه  نیەه  كی یەه فایده  وه ئەه یعەدا،واق  لەه بیگەرن  نهێنی شكیالتی ته  ندامی ئه  به بوو  ی وه ئه
.  دارێەژێ بەاش  كی یه بناغه  ئاینده بۆ حاڵدا  ینی عه له   هه و بكا  چاوی ره ئێستا   هه ، یه هه  ی دیكه  ی رێگه ژنان  تیی كیه یه اڵ  به
  ژنەانی  سەتی ده به جۆراوجەۆردا  رێگەای  بەه ن بكەه  عی سەه  كەه گۆڤاره  كه  یه وه ئه ن، بیكه  بارەیەوه و  له توانن ده  كه  كارانه و  له كێك یه

  ئاگەاهی و  هوشەیار  ژنەی و  عال فەه  ژنەی  كەه  ی جێگایانەه و  لەه و  ئێەران  ری رتاسەه سه و  كوردسەتان  داخیەی  له. بگا كوردستان  داخیەی
  بەەۆی ژنەەان  ی بەەۆوه  بكەەرێ زابتر جەەه.  بكەەرێ عالتر فەەه ژنەەان  تیی كیەەه یه  سەەایتی  بكەەرێ  نەەدی چه پاشەەان له بگەەا، یەەان پێ ن هەەه كەەورد

 ئێسەتا  كەه  یەه ژنانه و ئەه  كردنی رده روه پەه ، بكەرێ بەۆ  كەاری ئێسەتا  بەێ ده  نەده ئایه بەۆ  پێموایەه من ئەه  كەه  دیكەه  شتێكی. راكێشرێن
  یه وه ئه زوومان ئاره  كه  كی یه ئاینده بۆ بكا  كادرسازی بكا  عی سه  یانی گا، راده وێیان  ستی ده ئورووپا  له یان  لێره ژنان  تیی كیه یه
 و ئەه  كەه ببینەین  رباڵوی بەه  بەه  ئیجتمەاعی  رێكخراوێكەی كەوو وه ژنەان  تیی كیەه یه خۆمانەدا  واڵتەی  لەه بتوانین  ئێمه ، بێ نه دوور ز ر
  وه یەه شەانازی و   خوشەی به  ی وه ئەه  ڵ گه ده ، وێ مانه نه و  وێ بمانه  دیاره ، شكیالتی ته  كادری  تی تایبه  به ، بێ هه كادرت  بێ ده  ختی وه

 ت نانەه ته ، لێەره ژنەان  تیی كیەه یه  نەدامانی ئه  لەه  نگەه ره یان سیاسی  وشیاریی  ی پەه  كه واڵتدا  داخیەی  له ن هه ز ر  ژنانێكی ئێستا
 ئێسەتا  كەه  ژنانەه و ئەه ، گۆڕێ هاته وا ئه  ر ژێكی  كه اڵ  به( ین كه ده  وه وانه  به  شانازی)  بێ تر وه ره سه له رییش رێبه  ندامانی ئه  له
 یەان رێنەوێنی فێەربن، لێیەان بەن،  رچاوه سەه ز رشەت بەۆ  كەه ، یەه هه وان له ئینتزاریان ژنان واڵت بۆ  وه رانه گه واڵتن،  ی وه ره ده  له

 ، وه بكاتەه  وره ده زیەاتر بكەرێ  نەدی چه ، نێ یەه بگه پێ كەادر  بەێ فیكردا لەه  بێ ده ژنان  تیی كیه یه  وه ئه بۆ و  ن بده سازمانیان ن، بكه
 و  رێكخسەتن  كەاری  بەاری  لەه مەوهیمتر  مووی هەه  لەه و   وه ژنانەه  ی رزگاریخوازانەه  خەبەاتی  رابەردووی  بەاری  له ، وه یه سیاسی  باری له
 زوو ئەەاره موومان هەەه  ی ر ژه و ئەەه بەەۆ ژنەەان،  تیی كیەەه یه  ی ئاینەەده بەەۆ  بەەێ ز ر  كێكی كۆمەەه  تەەوانێ ده  وه ئەەه  پێموایەەه ، وه یەەه شەەكیالتی ته
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 زیەەاتر  رێكخراوانەەه و  ئەەه  مانەەه هه  كەەه  ی وانەەه ئه  مەەه ئه ئێسەەتا ، بەەێ  لێەەی  بەەێ ده  كەەه  بەەێ   جێیەەه و  لەەه ژنەەان  تیی كیەەه یه ین، كەەه ده
 .بن عال فه پتر توانن ده دا، واری كورده  ی جامیعه نێو له  ختی وه و ئه اڵ  به رن، ده ربه ده  كه  دایه وانه ئه نێو  له یان كه ته عالییه فه
 

  كانی ئامانجوه  دیهواتنی پێنواو وه  ودرێوە لوه دوور  نێكی موه نابتان ته جوه  كوه  ی وه ئوه  حووكمی  بدوڵاڵ، بوه رێز مامۆستا عه به: پرسیار
  كوردسوتانی  دێمووكراتی  حیزبی  گشتیی  ش سكرتێری یه ك ده یه  نزیك به  ی و ماوه تێكۆشان بوون   ریكی كوردستاندا خه  كۆماری

توا   ئێراندا، بوۆچی  كوردستانی  دێموكراتی  نێو حیزبی ژنان له  ڕۆڵی    به باره ربگرم سه رێزیشتان وه به  ڕای  ئێران بوون، پێم باشه
 ؟ سپێردراوه ئه  متر پێ تی یان كه رپرسایه ، به ری رێبه  ئاستی  ته م ژن چوونه ئێستا كه

 
  وێ مانەه نه و   وێ بمانەه موویان هەه پەێش. ن هەه  جۆراوجەۆری  هەۆی ، بێ هەه  كی هۆیەه  له زیاتر  مه ئه  نگه ره  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  یەانی ، بوارانەه  جەۆره و ئەه ر سەه  كرد تەه ئسەیریان ته  كەه ن هەه تێەدا  خراپەی  تی سەوننه هێندێك  اری و كورده  ڵی كۆمه ، وتوویی دواكه
 و  پیەاو نێوان لەه ك یه ك وه  ریی رابه به بۆ ژنانیش  دیدگای ت نانه ته پیاوان  دیدگای  بێ  ڵ گه ده ئێستاش گۆڕین نه خۆمان  له ر گه ئه
  هێنەدێ كەا، ده  ی وه ئەه  واری كەورده  ڵی كۆمەه  ریتی و نه  دا   كه  وه ئه بوو، نه دروست دا یانه تی اڵیه كۆمه و   سیاسی  جاله مه و  له دا ژن

 ژنەەان  رحاڵ هەەه به ، ز ره جەەاران  ڵ گەەه ده  ی كەەه رقه فه ئێسەەتا  ی وه ئەەه  ڵ گەەه ده  رحاڵ هەەه به  كەەه  وه ئەەه ، دێنەەێ  خەەۆی  ڵ گەەه ده ش دیكەەه  شەەتی
 ڵك خەەه  كەەه  نەەده وه ئه  بەەێ  ڵ گەەه ده ئێسەەتایش  یەەانی پیەەاوان، تەەا ، اڵیەەه ئاوه ر بەەه له متر كەەه اربوونیان خوێنەەدوه و  نیشەەت پێگه  یەەدانی مه

  تانەه قابەیه و ئەه  كەه.  كەردوه  وای  كەارێكی ن قینەه یه  وه ئەه.  سه دره مه  نانێرنه كانیان كچه  یه راده و  به  سه دره مه  نێرنه ده كانیان كوڕه
 بەێن  جەۆره و  بەه ژنەان  ی بەۆوه دان ئیجەازه مەوهیمتر  وه لەه ، بووه نەه  رده روه پەه اڵ  بەه ، یەه هه شەك بێ  بەه. بن نه  رده روه په دا ژنان  له

 و  دانیشەەتووین  لێەەره  ئێمەەه ئێسەەتا ر هەەه ین بكەەه  زه موالحەەه ، سەەكتره رته به ز ر  ی رێگاكەەه ش وه ئەەه بەەن،  سیاسەەی  تی عالییەەه فه  واریەەدی
 سەت هه چەاتر  مەه له ز ر  تی وایەه ته نه  می سەته ، تێدایەه  قانی فەه خه  كەه دێن  وه كه زایه فه  له  مه ئه ، تی رگایه پێشمه بۆ دێن كان الوه
 و  خەۆێن و  گۆشەت  بەه  وانەه ئه ین، ناكەه  مسەی له شەهوور مه  ولی قەه  بەه ین، ناكەه  پێەی  سەتی هه اڵ  به ین كه ده  ركی ده  ئێمه ن، كه ده پێ
  نگەه ره  تێ رگایه پێشەمه بەۆ  دێ  كەه كچێكەدا ر هەه موقابیەل  له ین بكه ماشا ته  كه ئێستاش اڵ  به ن، كه ده پێ  ستی هه  وه پێسته و گ ره

 كان كچەه ر سەه له دا واری كەورده  ڵی كۆمەه  لەه  كەه  یەه نده به و  یەد قه و ئەه  لیەەی ده  كه دیسەانه  وه ئه بۆ؟ بێن، كوڕ ش شه و  پێنج و  چوار
  واڵتەی  لەه  ئێمەه.  مانەه كه باته خه  رجی لومەه هه  ختیی سەه  دیكەه  شەتی. دابنێەین كان هۆیەه  له كێك یه  به توانین ده  مه ئه  بۆیه ، یه هه

  لەه  بێجگەه. بەن شەدار به دا سیاسەی  تی عالیەه فه  لەه بتەوانن ژنەانیش و  ین بكەه كەار ئەازاد ، نی لەه عه  حیزبێكەی كەوو وه نیین، خۆمان
 س كەه موو هەه.   بەده  وزیحی تەه ز ر  نیەه پێویسەت  كه  یه هه یان دیكه  موشكیالتی  هێندێ خۆیان بۆ ژنان  كه یه تی اڵیه كۆمه  سائیەه مه
  وه ئەه ر به له پیاوان،  له  دژوارتره ژنان بۆ بات خه  ختی سه  رجی لومه هه  ممولی حه ته  بۆیه ، یه هه ژنان بۆ  كه  زانێ ده  موشكالته و ئه
 دا كەه باته خه  لەه  بەێ شەدار به  ورده  ورده  بێ ده  یه هه وا تێكی عاده  بۆخۆی دا، حیزبیش نێو له  چونكه ، كانی هۆیه  له  كێكه یه ش مه ئه

 مێك كەەه  دیكەەه  شەەتێكی. كان شەەته  لەەه  كێكەەه یه ش مەەه ئه ، ببەەیێ  قی ره تەەه و  وتن پێشەەكه  كانی پەەەه   كەەه   كەەه و  دا كەەه ته عالییه فه  لەەه و 
 بەی ڵك خەه بڵەێم  وه ئەه مجار كەه یه بەۆ با ، موبارەزه  نه ناده خۆ  یانی خۆیان،  به  كانه ژنه  ئیعتمادیی بێ كان، خۆشكه  له  وه عوزره به

 بەن، زیەاتر  تی عالییەه فه  واریەدی بەێن وارن، خوێنەده  كەه  وانەه ئه كانمان، خۆشەكه كانمان، كچەه  داوه وڵمان هه  ئێمه ز رجار ، بیسێ



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

81 
 

 پیەاوان  لەه هیچیەان حالێكەدا له نەابینن، ڕا خۆیەان ده ، نیەه تێدا واویان ته  فسی نه  به ئیعتماد. نین  جیددی  تی عالییه فه  به حازر
 كەوو وه  وه یەه سیاسی  یشتنی تێگه  باری له ، واره خوێنده كان كوڕه كوو وه  وه یه واری خوێنده  ی پەه  باری له بینن ده ن له سه مه ، نیه متر كه

 ت راحەه  نگەه ره ، نیەه  بی لەه ته ت راحەه نیا تەه  وایەه پێم من ئەه ، پێشەی  ته نایه بۆخۆی  وه پێشه  بێته  كرێ ده لەێ  داوای  كه  چی كه.  وانه
 و ئەه زیەاتر اڵ  بەه كا، نەه مانەدوو  خەۆی ، بەێ بەاش  ی كەه زعه وه  خۆشەه  پێی س كه موو هه ، بێ هه تێدا  ی وه ئه موومان هه بۆ  بی له ته

  لەه اڵ  بەه ، ختیشەه سه  دیەاره  كه باارێزن،  لی مه عه و   جیددی  كاری  له خۆ مێك كه كا ده وادار وان ئه  كه  یه بوونه نه فس نه ئیعتمادبه
  بەه دا مووانیش هەه پێش لەه و   كوردسەتانه  دێمەوكراتی حیەز   قسەیری ته  پێموایەه  كه بگر   نادیده  ی وه ئه ناتوانم موهیمتر  مووی هه

 ر گەه ئه  چونكەه بینەین، بەی  بەێ ده بینین، نەه خۆمەان  ی كەه تایه خه  نابێ  كردوه   كه كارمان  وه یه باره و  له  ئێمه  وایه پێم ڵێم، ده خۆ 
  لەه ، داوه نەه پێویسەتمان  وڵی هەه  وایهپێم اڵ  به  دابێ نه وڵمان هه هیچ  كه وانیه  ی وه ئه  ڵ گه ده ین، ناكه  ری سه چاره ت قه بینین ی نه

  جەۆره و ئەه  واریەدی پیەاوان كەوو وه  نەابێ ژن  كه دێموكرات  حیزبی نێو  هاتۆته دا واری كورده  ڵەی كۆمه  له  كه  دیدگایه و ئه پاشانیش
  بەێ شاد  ر حی ، یه هه ر هه ئێستاش كاندا پیاوه نێو له دا، ئێرانیش  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی نێو له  وه داخه به ، بێ  یدانانه مه
  بۆچەوونێكی  وه ژنانەه  ی له سەه مه  ی بەاره  لەه كوردسەتان  دێمەوكراتی  حیزبەی نێو  پیاوانی المدا كه ك یه  له یگوت، ده" قاسمەوو دوكتور"

  كەه حیزبه  ی رنامه به ، وه كرد ته  كی رێگایه موو هه  كه حیزبه  وه ئه  ڵ گه ده  یانی یگوت، ده  وه ته راحه سه و  به ، یه هه یان رستانه په كۆنه
 ئێسەتا بەۆ بڵەێم تەوانم ده  وابێ كەه. نەین  جەۆره و  بەه دا  ل مەه عه له كەان پیاوه اڵ  بەه ، قائیەه پیاودا و ژن  ینی به له ق موتڵه  موساواتی

 و ئەه.  دیكەه  سی كه ر هه  به  دوایه جا ڵێم، ده خۆ  به دا پێش له.  كردوه مكاریمان كه  كه  كوردستانه  دێموكراتی  حیزبی  تای خه  ئیدی
 هیەەوادار . ین نەەاده  ركردنیشەەی سه چاره  وڵی هەەه ت قەەه نەەابینین  كەەه یبه عه ، وه بشەەارێته ر گەەه ئه  چونكەەه ، وه بشەەارێته  نەەابێ  تایەەه خه

  كاروبەاری  لەه ژنەان  تی كه موشەاره  كەه  بخەوڵقێ وا  تێكی رایه شەه  كەه  یەه وه ئه زوو  ئەاره مەوهمتیر  مووشەی هه  له بگۆڕێن، كان دیدگایه
  ماڵ پایەه حقووقیەان وا ئەه  كەه ن نەاده  ئیجەازه خۆیەان بەۆ  ختەی وه و ئەه ، بێ زیاتر دا تی  اڵیه كۆمه و   سیاسی  تێكۆشانی  له و   سیاسی
 .بكرێ

 
 

 ٢١١٦ مارسی: وتی ڕێکه/    نگ گیاره ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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زادە، سەبارە  بە شەستەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن وتووێەی بەڕێز
 یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

 
 "کوردستان"وتووێەی 

 
دێموکراتی کوردستان، کە شەست ساڵەی تەمەنی تێپەڕ دەکا، چی بکا بۆ ئەوەی  ژنانییەکیەتیی ! بەڕێز مامۆستا: کوردستان

 ؟دا بەشدار بێچاالکانەتر و بە ئینبسجامێکی زۆرترەوە لە خەباتی نەتەوایەتی

 
وەکوو ڕێکخراوێک  وایە ژنان خ وەکوو ژن، وەکوو یەک عونسور، خ وەکوو یەکیەتیی ژنان وئەمن پێم  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

نکە حەلەی دا بەشدار بن، چوخەباتی نەتەوایەتییە وەکوو هەموو ئەندامی کۆمەڵ لەپێشە، ئەرکێکیان ئەوەدوو ئەرکیان لە
تا ... فەرهەنگی و تەنی دیکەی کۆمەاڵیەتی، ئابووری،بێ شک کۆمەگ دەکا بە حەلەی هەموو گیروگرفموشکیەی نەتەوایەتی بە

دەرجە دوو و دەرجە سێ حیسابن انێ ئەو گیروگرفتانەی دیکە کە بەنەبێ، زەحمەتە بتونەتەوەیەک چارەنووسی خۆی بەدەستەوە 
وایە ژنان و هەروەها یەکیەتیی ژنانیش چاالکن، ئەمن بەو عەینەکە ئەمن لەوەاڵمی پرسیارەکەدا، پێمچارەسەر بکا، جا 

ەگەر تەماشای ئەوە سەنگێنم، ئا هەڵچوارچێوەی وەزعی مەوجووددەخۆشە شتەکان لپێم .وە تەماشای ئەو شتانە ناکە رەشە
 وحەوت ساڵەی کە بە هاتنەخەباتی نەتەوایەتیی میەەەتی کورددا بەشدارن، بگەڕێوە بۆ تاریخی ئەو بیستبکەین ژنان لە

لەو ماوەیەدا بە سەدان و بگرە بە هەزاران تێکۆشەری ژن دەبینن، دەبینن کە لەنێو . دەکاسەرکاری جمهوریی ئیسالمی دەست پێ
دەیان و سەدان عونسوری ژن ، ئێمە ناوی بە(یە، کارێکی سەختەکاری پێشمەرگایەتی شاراوە ن)دا،ەکانی پێشمەرگەشریز

ی بەرزی یان کردوە، لە خەباتی چەکدارانەدا بەشدار بوون و تەنانەت شەهیدیش بوون و ز ر ناودەبینین کە پێشمەرگایەتی
وەکوو عونسوری  ژنان. ئێستا بەشدارن، پاشان ئێستا ئەگەر تەماشا بکەینرشەهیدانیشمان هەیە کە لەژنانن، کەوابێ ئەوان هە

یان الیەقی خۆیانە، اسیدا بەراستی بەشدارن، ژنانی ز ر ئازامان هەن، ئاگاهیی سیدا لە تێکۆشانی سینفیژن لە داخەی واڵت
شک لە پیاوانیش بێ، لە پیاوان بە بێیانی بەو جۆرە کە حەقیانە، چونکە ئەگەر ژنان لە هێندێ بارەوە قابەییەتیان پتر نە

یەوە، لە پاشان بە جورئەت و بە شەهامەتەوە هاتوونە مەیدانێ، تەنانەت هێندێ لەباری ئیستعداد و لێوەشاوەیی. کەمتر نین
کە ڕەنگە ئێستاشی لەگەڵ بێ، هێندێک سوننەتمان مابن لە کۆمەڵی کوردەواریدا . لەماەریشیان بە ئازایەتیی خۆیان پەڕاندوە

 و یسیاسواریدی فەعالییەتی زور ژنەکانیان خۆشکەکانیانیان یان،بنەماڵە، باوکان، برایان، مێردان حەزیان لەوە نەبێ کچەکان
دا ەتیحاڵە ئەو لەماەرانەیان پەڕاندوە لە فەعالییەتی سیاسی یان کۆمەاڵیەتی یان نەتەوایبەاڵ  بەو ئیجتماعی ببن،

ەر تەماشای یەکیەتیی ژنان و بڵێین فەعالییەتی سیاسیی ئەو ڕێکخراوەش بکەین دیسان یە و ئەگئەوە جێی شانازی. بەشدارن
دا بەخۆشییەوە کەسانی وایان هەن کە جێگای شانازین و فەعالییەتیان ز رە و نحیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرا ژنان لەنێو

دەسەنگێنم، بە تایبەتی ان ئێستا بەباشی هەڵیەکیەتیی ژن ئەگەر تەماشای خودی یەکیەتیی ژنانیش بکەین ئەمن وەزعییەتی
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یە، هەنگاوێکی تازەی بەرەوپێش ناوە گۆڤارێکی هەیە، پیاو بەڕێزەوە تەماشای لە حەوت، هەشت ساڵی ئەخیردا ئە  یەکیەتی
رابردوو دا و بینێرێتە نێو گۆڤارەکانی تایبەت بە ژنان، کە ڕەنگە قەت لە ی ژنان دەتوانێ شانازیی پێوە بکادەکا، یەکیەتی

لە . لەپاشان بەرنامەی فێرکردنی هەیە بۆ ژناندیۆیی هەیە، دیسانەکە موحتەرەمە،شتی ئاوای نەبوویی، بەرنامەی را
اری جۆراوجۆردا ژنان و مەجاالتی جۆراوجۆردا توانیویەتی دەورە بکاتەوە با دەورەی کورتخایەنیش بێ، بەاڵ  سەعی بکا لە بو

-وێیان رادەگا فێری شتی تازە بکا لەوانەش بەوالوەتر یەکیەتیی ژنان با لەرادەی پێویستیش یەکیەتیی ژنان دەستیکچانێک کە

، بەاڵ  پێوەندیی دەگەڵ رێکخراوەکانی دیکەی ژنان هەیە بەتایبەتی لە کوردستان، دەگەڵ (دڵخواز نیە بە بێ شک)دا نەبێ 
ێکخراوی خاریجی کوردستان بڵێین رێکخراوی ژنان لە رێکخراوەکانی ژنان، دەگەڵ ز ربەیان پێوەندیی هەیە، دەگەڵ هێندێ ر

هێندێک پێوەندیی دامەزراندوون، رێگای لەبەردە  ئاوەاڵیە کە شتی گەورەتر لەوەش بکا . ئێران یان لە هێندێ جێگای دیکە
، وەرگیراوە، تداسیالیمەسەلەن ئەو بەینانە وانیشان درا کە یەکیەتیی الوان لە یەکیەتیی الوانی سەر بە ئەنتێرناسیونالی سوس

ئەو ڕ ژەی کە ئێمە وەک حیزبی دێموکرات بووینە عوزوی ئەنتێرناسیونالی دەکرێ بڵێین فەعال بوو، دەنا هەرنەخەیر 
یەکانی ژنان و الوانی سەر بە یەک بۆ یەکیەتیی ژنان و یەکیەتیی الوان لە نێو یەکیەتیسۆسیالیست، هەر لەو ڕ ژەدا کورسی

لیست دانراون، هەر لەو ڕ ژەوە ئێمە هەقمان هەبووە ببین بە ئەندا  لەو یەکییانەدا بەاڵ  ئێستا ئینتێرناسیونالی سوسیا
 .دەستیان بە چاالکی کردوە

 
و تێكۆشان بوون   موباریزه   ریكی ودرێە خه دوور  نێكی مه نابتان ته جه  كه  ی وه ئه  حوكمی  بدوڵاڵ، به رێز مامۆستا عه به: کوردستان

م ژن  تا ئێستا كه  بۆچی: ئێران بوون، لێم پرسی  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  ش سكرتێری یه ك ده یه  نزیك به  ی و ماوه 
 :دا گوتی؟ بەڕێزیان لە وەاڵم سپێردراوه ئه متر پێ یان كهتی رپرسایه ، به ری رێبه  ئاستی  ته چوونه

 
  وێ مانه وێ و نه موویان بمانه پێش هه. ن هه  جۆراوجۆری  ، هۆی بێ هه  كی هۆیه له زیاتر  مه ئه  نگه ره  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  ، یانی بوارانه  و جۆره ر ئه سه  ئسیریان كرد ته ته  ن كه تێدا هه  خراپی  تی هێندێك سوننه  اری وه كورده  ڵی ، كۆمه وتوویی دواكه
و ژندا  نێوان پیاو  ك له ك یه وه  ریی رابه ژنانیش بۆ به  ت دیدگای نانه یاوان تهپ  تا ئێستاش دیدگای گۆڕین هه خۆمان نه  ر له گه ئه
  شتی  كا، هێندێ ده  ی وه ئه  واری كورده  ڵی كۆمه  ریتی ونه دا   كه  وه بووە، ئه دا دروست نه یانهتی اڵیه و كۆمه  سیاسی   جاله و مه  له

  یدانی ژنان مه  ر حاڵ هه ، به جاران ز ره  ڵ گه ده  ی كه رقه ئێستا فه  ی وه ئه  ڵ گه ده  ر حاڵ هه به  كه  وه ، ئه دێنێ  خوی  ڵ گه ش ده دیكه
كانیان  ڵك كوڕه خه  كه  نده وه ئه  بێ  ڵ گه ئێستاشی ده  ، تا پیاوان، یانی اڵیه ردە  ئاوه به متر له اربوونیان كه و خوێندەو  یشتن پێگه

ژناندا  له  تانه و قابەیه ئه  كردوه كه  وای  ن كارێكی قینه یه  وه ئه.  سه دره مه  كانیان نانێرنه كچه  یه راده و  به  سه دره مه  نێرنه ده
  بێن واریدی  جۆرهو  ژنان به  ی دان بەوه ر ئیجازهموهیمت  وه ، له بووه نه  رده روه اڵ  په ، به یه شك هه بێ به. بن نه  رده روه په
 كان دێن و الوه  دانیشتووین  لێره  ر ئێستا ئێمه ین هه بكه  زه ، موالحه سكتره رته ز ر به  ی ش رێگاكه وه بن، ئه  سیاسی  تی عالییه فه

ن،    كه دهست پێ چاتر هه  مه ز ر له  تی یهوا ته نه  می ، سته تێدایه  قانی فه خه  دێن كه  وه كه زایه فه له  مه ، ئه تی رگایه بۆ پێشمه
  وه گ و پێسته و ره و خۆێن  گۆشت   به  وانه ین، ئه ناكه  مسی شهوور له مه  ولی قه  ین، به پێناكه  ستی اڵ  هه ین به كه ده  ركی ده  ئێمه
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و  و پێنج   چوار  نگه ره  تێ رگایه بۆ پێشمه  دێ  دا كهر كچێك موقابیل هه  ین له شا بكهما ته  اڵ  ئێستاش كه ن، به كه دهپێ  ستی هه
  مه ئه  ، بۆیه یه كان هه ر كچه سه دا لهواری كورده  ڵی كۆمه  له  كه  یه نده و به ید  و قه ئه  لیەی بەده  كه دیسانه  وه بێن، بۆ؟ ئهش كوڕ  شه
كوو  وهدا نیین، خۆمان  واڵتی  له  ئێمه.  مانه كه باته خه  رجی مه  ل هه  ختیی سه  دیكه  شتی. كان دابنێن هۆیه  كێك له یه  توانین به ده

  كه یه تی اڵیه كۆمه  سائیەه مه  له  بێجگه. بنشدار  دا به سیاسی  تی عالیه فه  و ژنانیش بتوانن له ین ، ئازاد كار بكه نی له عه  كیحیزبێ
بۆ   كه  زانێ ده  و موشكیالته س ئه موو كه هه.   بده  وزیحی ز ر ته  پێویست نیه  كه  یه یان هه دیكه  موشكیالتی  ژنان بۆ خۆیان هێندێ

  له  كێكه ش یه مه ئه  وه ر ئه به پیاوان، له  له  بات بۆ ژنان دژوارتره خه  ختی سه  رجی لومه هه  ممولی حه ته  ، بۆیه یه ژنان هه
و   دا كه ته هعالیی و فه  بات خه  له  شدار بێ به  ورده ورده  بێ ده  یه وا هه تێكی  عاده  دا، بۆخۆینێو حیزبیش له  ، چونكه كانی هۆیه

-كان بێ خۆشكه  له  وه عوزره مێك به كه  دیكه  شتێكی. كان شته له  كێكه ش یه مه ، ئه ببیێ  قی ره و ته  وتن پێشكه  كانی   پەه كه  كه

وڵمان  هه  ئێمه، ز رجار  ڵك بیبیسێ بڵێم خه  وه مجار ئه كه ، با بۆ یه موبارەزه  نه خۆ ناده  خۆیان، یانی  به  كانه ژنه  ئیعتیمادیی
  جیددی  تی عالییه فه  زیاتر بن، حازر به  تی عالییه فه  وارن، بێن واریدی خوێنده  كه  ی وانه كانمان، ئه كانمان، خۆشكه كچه  داوه
بینن  ن ده له سه ، مه متر نیه پیاوان كه  دا هیچیان لهحالێك ڕا نابینن، لهخۆیان ، ده واویان تێدا نیه ته  فسی نه ئیعتیماد به. نین
  داوای  كه  چی كه.  كوو وانه وه  وه یهسیاسی  یشتنی تێگه  باری ، له واره كان خوێنده كوو كوڕه وه  وه یهواری خوێنده  ی پەه  باری له
  ی وه موومان ئه بۆ هه  بی هل تهت راحه  نگه ، ره نیه  بی له تهت نیا راحه ته  وایهمن پێم ، ئه پێشی  ته نایه بۆخۆی  وه پێشه  بێته  كرێ دهلەێ

  كه  یه بوونه فس نه نه و ئیعتمادبه اڵ  زیاتر ئه كا، به ماندوو نه  ، خۆی باش بێ  ی كه زعه وه  خۆشهس پێی موو كه ، هه بێ تێدا هه
م موهیمتر ناتوان  مووی هه  اڵ  له ، به ختیشه سه  دیاره  باارێزن، كه  لی مه و عه  جیددی   كاری  مێك خۆ له كا كه وان وادار ده ئه
  ئێمه  وایه ڵێم، پێم خۆ  ده  دا بهمووانیش پێش هه و له  كوردستانه   حیزبی دێموكراتی  قسیری ته  وایهپێم  بگر  كه  نادیده  ی وه ئه
  ری سه ت چاره بینین قهی ر نه هگ ئه  بینین، چونكهبی  بێ بینین، ده خۆمان نه  ی كه تایه خه  نابێ  .  كردوه كارمان كه  وه یه و باره  له

  كه  و دیدگایه پاشانیش ئه  ، له داوه پێویستمان نه  وڵی هه  وایه اڵ  پێم به  دابێ وڵمان نه هیچ هه  كه وانیه   ی وه ئه  ڵ گه ین، ده ناكه
  وه داخه ، به بێ  یدانانه مه  و جۆره ئه  كوو پیاوان واریدی وه  ژن نابێ  دێموكرات كه  نێو حیزبی  دا هاتۆته واری كورده  ڵەی كۆمه  له
یگوت،  ده" دوكتور قاسمەوو"   شاد بێ  ، ر حی یه ر هه دا ئێستاش ههكان نێو پیاوه ، لهئێرانیش  كوردستانی  دێموكراتی  نێو حیزبی له
و   ، به یه یان هه رستانه په كۆنه  بۆچوونێكی  وه هژنان  ی له سه مه  ی باره  كوردستان له  دێموكراتی  نێو حیزبی  دا پیاوانیال  ك كه یه  له
  ینی به ق له موتڵه  موساواتی  كه حیزبه  ی رنامه ، به وه كرد ته  كی موو رێگایه هه  كه حیزبه  وه ئه  ڵ گه ده  یگوت، یانی ده  وه ته راحه سه
  دێموكراتی  حیزبی  تای خه  توانم بڵێم بۆ ئێستا ئیدی ده  وابێ كه .نین  و جۆره  دا بهل مه عه  كان له اڵ  پیاوه ، به و پیاودا قائیەه ژن

  ، چونكه وه بشاردرێته  نابێ  تایه و خه ئه.  دیكه  سی ر كه هه به  ڵێم، جا دوایه خۆ  ده دا بهپێش له.  مكاریمان كردوه كه  كه  كوردستانه
  مووشی هه ن بگۆڕێن، لهكا هیوادار  دیدگایه. ین ناده  ركردنیشی سه ارهچ  وڵی ت هه نابینین و قه  كه یبه ، عه وه ر بشاردرێته گه ئه

و   سیاسی   ێكۆشانیت  و له سیاسی  كاروباری ژنان له  تی كه موشاره  كه  وابخوڵقێ  رایتێكی شه كه  یه وه و  ئهزو ئاره رتمیموه
 .بكرێ  ماڵ حقووقیان پایه  ن كه ناده  بۆ خۆیان ئیجازه  ختی و وه ، ئه دا زیاتر بێتی اڵیه كۆمه

 

 ٢١١٦ی ئەپریەی ٩: ڕێکەوتی/    ٩٥٩: ڕ ژنامەی کوردستان ژمارە: سەرچاوە
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 توان و رووناکبیری  ناودارى کورد سیاسه -   :زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا 
 

 "ئاگرین" فاری  هانگیر غه جه: یڤین ڤپه هه
 

 !!..اڵ  به دابوو، نجا  ئه راپۆرت کوردستان ى ر ژنامه بۆ   دیداره   ئه: تێبینی
 

  هاتوه نه" قیب ره ی ئه" گۆرینی کاتی
 

  تى کووردن لوه باتى سیاسویى میللوه پوانى خوه ر گۆڕه سوه له  سواڵه ٥١  نابتان زیواتر لوه جوه! ن زاده سوه نابى مامۆسوتا حه جه: ئاگرین
 .اڵتى کوردستان بزانین رۆژهه  ر، دۆزى کورد له رامبه بهدۆخى ئێستادا   نابتان له ى جه ، روانگه پێمانخۆشه. کوردستانى ئێران

 
 ى وه ره ده دیەەوى و بەیغاتى تەەه بەەارى ماشەەاى ته ر گەەه ئه نەەد چه ر هەەه ئێسەەتامان ورانەەى ده  پێموایەەه من ئەەه  :زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
 و ئەەه  وه اڵته دسەەه ن الیەەه  ئێرانەەدا لەەه  لەه کەەورد ى له سەەه مه  نەەه  چونکەەه ناسەەرێ، ده نگ بێەده و کەەپ ورانێکەەى ده  بەەه ین، بکەەه  که له سەه مه
 دنیەاى  کەه  دیەاره و رچاو بەه و ق زه  نەده وه ئه کەورد تى میەەەه سیاسەیى باتى خەه  نەه بەدرێ، پێەى بێ ده  که درێ ده پێ ى ته مییه هه ئه
   کەه.  دایەه کردن شەه گه تى حاڵەه  لەه ئێەران  لەه کەورد ى وه بزووتنه و کورد ى له سه مه ئێستێ من ڕى باوه  به بکا، پێ ستى هه  وه ره ده
  لەه و قەووڵى  بەه ئەاوا دا خۆمەان کوردسەتانى ڵکى خەه نێو لەه یى وه ته نه ستى هه بیرو  که کورددا ى وه بزووتنه  له  وتوه ڵکه هه خت وه
 .داکوتابێ ى ریشه رینى به  به حاڵدا ینى عه
 

 گۆیەا  کەه ن کەه ده بەاس وا شەتێکى نائاگاهن، یان کورد ى وه بزووتنه  به ر رامبه به موغریزن یان  که  وانه ئه ، وه خوێنده شتێکم من ئه
 کەورد تى میەەەه  وایەه پێیەان  چونکەه بنرێ لێ ى وه بزووتنه ند چه ناوى بێ ده  یه هه ر گه ئه یان  نیه ر هه ئێران  له کورد ى وه بزووتنه

 راسەت حاڵێکەدا له.  دیکه جۆراوجۆریى ز ر و  یه هه ى نتیقه مه و ئه و  نتیقه مه   ئه  یه هه سوننیى و  شیعه ن له سه مه.  یه پارچه ند چه
 موو هەه  بەه وارى کەورده ڵى کۆمەه کانى توێژه و چین موو هه  کاارچه یه ئێران  له کورد ى وه بزووتنه  که  ورانێکه ده ئێستا ، وانه پێچه به

 ئەایینى جۆراوجەۆریى ت نانه ته بى، زهه مه جۆراوجۆریى یى، نتیقه مه جۆراوجۆریى یى، شیره عه جۆراوجۆریى ە  وه کانیه یه جۆراوجۆرى
 بەوونى کردنەى سابیت و بوون  به ت خزمه  که  وه کرد ته خی ش هاوبه ئامانجێکى ر سه له  وه که یه ر سه به کانى یه جۆراوجۆرى موو هه ە

  لەه  میشەه هه  کەه ناسەم ده تى وایەه ته نه بیەرى ى لووتکەه و کردن شەه گه ورانەى ده  به  ورانه ده   ئه دا قسه ک یه  له. کا ده کورد تى میەەه
 و ئەەه.  وه کەەه زیه قه عەەومقى بەارى  لەەه   هەەه ، گرتەەوه وانى رفره بەه کجار یەەه کى ئاسەەۆیه ، وه یه ئاسەەۆیی بەارى  لەەه   هەەه ، دایەەه گرتن ره پەه
  و  دیاره  پێوه زیاترى ئاگاهیى ، که له سه مه  ڕوانێته ده قووڵى  به  شداره به وردداک ى وه بزووتنه تێکۆشانى  له ئێستێ ى سه که
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 . ناوه  پێوه پاڵى یى وه ته نه وشیاریى ڵکوو به ، یدانه مه و ئه  ته راکێشاوه وى ئه  که  نیه فوکوڵ که  و ئیحساسات
 

رى و چ  کاریگوه  باشووور چ  اڵتى کووردى لوه سوه ى ده سواڵه ١٥زموونى  نابتان ئوه نابى مامۆستا حەسەن زادە بەڕاى جوه جه: ئاگرین
اڵتى کوردسوتان  رۆژهوه  کردنى شوعوورى سیاسویى کوورد لوه شه ر گه سه یى، له وه ته کردنى بیرى نه شه ر گه سه کى له یه وه نگدانه ره
 ؟ بووه

 
 ینى بەه  لەه کوردسەتان ى وه ئەه ر بەه له  راسەته.  رچاوه بەه ز ر کى یەه رى کاریگەه  هیەیر کاریگه   ئه شک بێ  به  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  وێنەه بەۆ ، وخۆیه ناڕاسەته نێن، داىەده  دیکەه شێکى به ر سه له شێک به کانى رووداوه  که  دانانه شوێن و ئه ، کراوه ش دابه واڵتدا ند چه

 کەورد  کەراوه، سەند په سەتووردا ده  لەه یان  یه هه دا قانوون  له  که ى وه له زیاتر عنى یه.  ئازاده واقیعدا له عێراق کوردستانى ئێستا
  خۆیه ربه سەه  وه کرده بەه اڵ  بەه  نیەه قیل موسەته ن سمه ره بڵێین ر گه ئه  گوتوه نه زیادمان. کا ده جێ به جێ خۆى کانى مافه دا ل مه عه  له

 سەت ده به ى نەده وه ئه ت نانەه ته کەورد ئێەران کوردسەتانى  لەه ئێسەتا ى کەه ده ماشەا ته اڵ  بەه. تى خۆیەه سەت ده به شتێکى موو هه چونکى
  شەەوێندانانه و ئەه اڵ  بەه.  وخۆیه ناڕاسەته ، نیەه وخۆ راسەته  شەوێندانانه و ئەه وابێ کەه. بخەوێنێ رس ده خەۆى زمەانى  بەه  کەه  هێناوه نەه

 خۆشەحاڵن،  وه کەه الیه  لەه  سەووریه کوردستانى یان  تورکیه کوردستانى یان ئێران کوردستانى ڵکى خه.  ره کاریگه ز ر  وخۆیه ناڕاسته
 و ئەه  ریکەه خه گرنگتەر مووى هەه  لەه و  یشەتوه گه کانى ئازادىیەه و مەاف  بەه یان کەه ته میەەه  لەه شەێک به  کەه ى وه بەه خۆشەحاڵن ز ریش

  قانوونەه ى چوارچێەوه  لەه   هەه و عێراقەدا ى چوارچێەوه  لەه   هەه سەندکراو په و سەمی ره و قەانوونی شەتێکى  بێته ده  یشتنه گه ماف به
 کوردسەتانى  لەه کەورد بیەنن ده  چونکەه داتێ، ده ئومێدێکیان عێراق کوردستانى ى زعه وه   ئه  وه دیکه کى الیه له. کاندا یه  یی وه ته نێونه
 ، زیەاتره س که میەیۆن ١١  له ئێران کوردى  باشه.  یشتوه گه کانى ئازادىیه و ماف  به  وه ته شیمه حه میەیۆن ش شه  به بڵێین با عێراق

 بەۆچى ، یشەتوه گه کانى ئازادىیەه و مەاف  بەه  شەه به   ئەه ختێکى وه. بێ زیاتر میەیۆن بیست  له  نگه ره ى تورکیه  له کورد تى شیمه حه
 باتى خەه  بەه مان ئەه ختێەک وه  که درێن ده هان کان کورده وابێ که بکرێ؟ لب سه لێ کانیان ئازادىیه و ماف  دیکه ى شانه به و ئه بێ ده

  لەه ربگرن لێەوه رسەیان ده بەن، فێەر مان ئەه کانى زموونەه ئه  له تێبکۆشن ن، بکه بات خه وانیش ئه با ، بووه یان وته سکه ده   ئه خۆیان
 بەەۆ کوردسەەتان ى شەەه به   ئەەه کانى وته سەەکه ده  لەەه تەەوانن ده بەەێ، زموون دانەەیش ئەەه نیا تەەه ر هەەه ر گەەه ئه ز ر یەەان   کەەه حاڵەەدا ینى عەەه
 .ن بکه  ئیستیفاده خۆیان باتى خه بردنى وپێش ره به
 

 بەۆ باشیشەى مى رهەه به  کەه  یەه وه ئه زوو  ئەاره. بەێ ز رتەریش داهەاتوودا  لەه  نگەه ره ، بەووه ز ر  ئسەیره ته   ئەه شەک بەێ  بەه وابێ که
 ڵ گەه ده  کەه  نیەه  شەاراوه  چونکەه. بەێ زیەاتر ئێەران کوردسەتانى بەۆ تى تایبه به کوردستان کانى شه به موو هه  له کورد لى گه باتى خه
 سیاسەیى کەانى هێزه ینى بەه  لەه ى اڵوىیەه تێکه و ئەه ، یه هه روکارى سه و ندى پێوه کان شه به موو هه ڵ گه له عێراق کوردستانى ى وه ئه

 ختەەى وه  لەەه ئێەەران کەەوردى رانى تێکۆشەەه  وه کۆنەەه له.  رچاوتره بەەه ز ر شەەتێکى ، یەەه هه عێراقەەدا و ئێەەران کەەوردى ى وه بزووتنەەه نێەەو
 و ک یەه اڵوى تێکەه  شه به دوو   ئه ئێران، کوردستانى  کرد ته روویان عێراقیش ئى و عێراق کوردستانى  کرد ته روویان دا نگانه ته
  لەه بتەوانێ ئێەران کوردسەتانى  لەه کەورد تى تایبەه به  که  یه هه زوو  ئاره  بۆیه جا.  یه هه کتر یه ر سه  له زیاتریان ئسیردانانێکى ته
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 عێەراقیش کانى کورده کنیکیى ته و ماددى تیى یارمه تا حه بکرێ ر گه ئه و کان یه وى عنه مه  یه تی یارمه  له ت نانه ته کان، زموونه ئه
 .بگرێ ر وه لک که خۆى واى ره باتى خه بردنى وپێش ره به بۆ
 

     ره ئیوودى دیکتاتۆریووه  ڕوا  کوه ک ده یه و ئاراسووته ره اڵتى نوواوین بوه ئێسوتا رۆژهووه! ن زاده سووه نابى مامۆسوتا حه جووه: ئواگرین
لوه .  یوه و پرۆژه لوه  شوێکه پێشوێ کوورد به  ڕاست دێته اڵتى ناوه باسى رۆژهه  و که وه  کاته   ده ۆکان ره رەڕ سه  ، رێەیمه وه کاته ده
هوۆى هێنودێک   بوه  یوه ره و به پێشوان ئوه  ى کوردسوتانى پێوک هوا  لوه ره بوه    لێوره کوو واقیعییه بینین وه ده  وه شه کى دیکه الیه 

ک  کریزى یووه کبوونێک، یووه ک، یووه یووه رایی مگه دیسووان هه  ختانه اڵم ئێسووتا خۆشووبه بووه. کیوویش تێکچوووو ره رى نوواوخۆیی و ده فاکتووه
 ؟ وه کى کوردستانى کردۆته یه ره به  کوو ئوپۆزیسیۆن، بیرتان له وه  ئایا ئێوه.  انى ئێرهک یه کوردستانی  نێو هێزه  وه هاتۆته

 
   بکەه  قسەه دێمەۆکرات حیزبەى بێژى وتەه کەوو وه وێ نامەه بڵەێم وێ مەه ده دا پەێش لەه   دیەاره. شەک بەێ  بەه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  لەه یەان کاره و ئەه تیى رپرسەایه به  که ن بکه  قسه سانێک که بێ ده ین بکه  قسه  وه دێمۆکراته حیزبى ناوى  به وێ بمانه ر گه ئه  چونکه
 . ستۆیه ئه
 

 توانێک کوو سیاسه وه: ئاگرین

 
 کتر یەه ڵ گەه  لەه هاوکارى  به ئیحتیاجى کوردستاندا شێکى به ر هه  له کورد ى وه بزووتنه شک بێ  به اڵ  به  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ى وانەەه ئه یەەانى.  یەەه هه خۆشەەى واڵتەەى ى دیکەەه کانی یه سیاسەەی  هێەەزه ڵ گەەه  لەەه هاوکەەارى  بەەه پێویسەەتیى حاڵەەدا ینى عەەه  لەەه.  یەەه هه

  بەه کوردسەتانن، ى شەه به و ئه کانى یه کوردی  هێزه   که یه ى جه ره ده  به دابنێن، ئسیر ته تا ن بکه هاوکارى  وه پێکه بێ ده وخۆ راسته
 ى شەەێوه به وجار ئەەه جەەا. ن واڵتەەه و ئەەه داخڵەەى ى دیکەەه کانی یه سیاسەەی  هێەەزه ڵ گەەه ده کەەان کورده  یه سیاسەەی  هێەەزه   دووه ى جەەه ره ده

 .ن بکه کوردستان ى دیکه کانى شه به  له کورد ڵ گه ده هاوفکرى و هاوکارى بتوانن  نگه ره وخۆ ناڕاسته
 

 ى له سەه مه  نگەه ره.  کەردوه   یه له سەه مه و ئەه باسەى ى درێەژه  بەه  دیکەه کى جێیەه  له من ئه.  یه هه قى موتڵه تێکى رووره زه  وه ئه وابێ که
  هێەەزه کردنى وه کارپێکەەه بەەۆ اڵ  بەەه بێ نەەه می  ئەەه بەەۆ حەەاد و لی مەەه عه کى یه له سەەه مه ز ر کوردسەەتان ى بهەەه جه عناى مەەه  بەەه  ره بەەه

. بەەێ  دیکەه نەەاوێکى ر هەه  بەه تەەوانێ ده".  ره بەه" نەاوى یەەان دابنەرێ، ر سەه له ى" بهەەه جه" نەاوى ن تمەه حه  نیەەه جبوور مەه کان یه سیاسەی
 واڵتەدا،  لەه ز  وه گەۆڕینى بۆ بات خه بۆ   هه بێ هه یان رنامه به ن، بکه کار  وه پێکه کورد کانى یه سیاسی  هێزه  که  یه هه تى رووره زه

 موو هەه کەارى  نیەه، کورد نیا ته کارى رێژیم رووخاندنى  چونکه رێژیم، رووخانى ن تمه حه ڵێم نه ى وه بۆ ز  وه گۆڕینى ڵێم ده  بۆیه
 ک یەه ناوچه بیگەۆڕن، مووانیان هەه  بەه بەێ ده ، کانه ئێکواد رىیه ن له سه مه موو هه کارى ، کانه یه عێراقی موو هه کارى ، کانه یه ئێرانی

 بەزانن ى وه ئەه بەۆ بێ هەه یان رنامەه به بێ ده دا حاڵیش ینى عه  له واڵتدا،  له ز  وه گۆڕینى بۆ ن بکه کار ە بگۆڕێ  که واڵته ناتوانێ
 .ن که ده  ئیداره بێ ده چۆن وان  به  ربووته مه ى نده وه ئه یان که واڵته ز  وه گۆڕانى دواى
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 بەۆ ر گەه ئه. یکەا ده سیاسەى اڵتى سەه ده وعێک نەه ستهێنانى ده به بۆ کا، ده بات خه  که سیاسى حیزبێکى موو هه ، نیه گوناح هیچ  وه ئه
 ینێ سەەبه  کەەه  یەەه وه ئه بەەۆ ڵکوو بەەه ، نیەەه  وه ئەەه بەەۆ خەەۆ بکەەوژرێى؟ و بکەەوژى  یەەه وه ئه بەەۆ موو هەەه  باتەەه خه و ئەەه ؟ چیەەه بەەۆ بێ نەەه  وه ئەەه

  کەه  یەه هه تەى رووره زه جەا. بێ هەه بەۆى ت رنامەه به بێ ده وابێ که. ى بکه  ئیداره خۆت ى وه ته نه رانى نوێنه ستى ده به خۆت ى که واڵته
 و کی ره دووبەه دوچەارى ن، بکەه  ئیەداره  واڵتەه و ئەه  وه پێکەه زعەیش وه گۆڕانى پێش ى وه ئه بۆ ن بکه کار  وه پێکه کان یه سیاسی  هێزه
 دیەاریکراودا کى یەه ماوه  لەه کوردستاندا ى شه به   له ت نانه ته  که ى وه ئه. بن نه تى حکوومه ند چه و وعی نه ند چه بڵێین و  قه فره ته

  بەه  وه ئەه. قانوونێەک وال لەه ، قانوونێکەه ال   لەه ، یەه هه ى دیکەه تێکى حکوومەه کێک یەه ، یه هه تێکى حکوومه کێک یه بووین، تووشى
 ن، بکەه کەار  وه پێکەه کەورد کانى یه سیاسەی  هێەزه  کەه کەان پیر زه و پێویسەت  ره هەه و کان گرنگه  ره هه  رته شه  له  کێکه یه من ڕى باوه
 .دواڕ ژ بۆ   هه ئێستا، بۆ   هه
 

کووو  لووچ، وه کوو به کوو تورک، وه ن، وه ش هه ى دیکه وه ته کورد نه  له  ئێراندا بێجگه  له! ن زاده سه نابى مامۆستا حه جه: ئاگرین
  ئێراندا، ئێووه  اندنى سیستمێکى دێموکراسى، دێمۆکراتى واقیعى لهسپ با  بۆ چه خه  مان له ورى ئه ده. ن کوو تورکمه ب، وه ره عه

 بینن؟ چ ئاستێک دا ده  ڵ ئوپۆزیسیۆنى کوردى دا له گه وان له  ن هاوکاریى ئه ئوسووله. بینن چۆن ده

 
  نەۆره ئێرانەدا،  لەه کەورد کانی یه سیاسەی  هێەزه هاوکەاریى و تی کیەه یه تەى رووره زه پەاش مەن ڕى بەاوه  بەه  :زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه
  وه ئێرانەه ز رلێکەراوى تانى میەەەه  لەه کێک یەه  بەه نەدىیان پێوه یان رکامەه هه  کەه  یانه سیاسی  هێزه و ئه ى وه کرده تیى کیه یه  گاته ده
  هێەزه و ڵگرتوه هه فیدرالیزمى شوعارى دێمۆکرات حیزبى ئێستا ن له سه مه  چونکه  یه هه قى موتڵه تێکى رووره زه  وه ئه وابێ که.  یه هه

   ره عەه بوو، هەه کورد. بوو هه فى ره ته دوو عێراقدا  له.  نیه فى ره ته دوو نیا ته ئێراندا  له فیدرالیز . وان ش دیکه کانی یه سیاسی
 اڵ  بەه.  وه ئەه بەۆ بێ هەه ى رنامه به نێ ته  به بوو هه قى هه و کرد ده دا تی حکوومه  له شدارى به داواى کوردیش. بوو حاکم  که بوو هه
  لەەه ز ر کى یەەه تاڕاده کانیش یەەه ربایجەەانی ئازه  چونکەەه.  نیەەه  وه فارسەەه ى وه تەەه نه سەەت ده به قی موتڵەەه بە اڵت سەەه ده ئەەێمە ئێرانەەی  لەەه
 ى وه تەه نه پێەنج حەاکم ى وه تەه نه  لەه  بێجگەه ئێەران  لەه  باشەه. ناسەن ده فەارس حەاکم ى وه تەه نه کوو وه اڵ  به شدارن، به دا اڵت سه ده

 دێ سەت ده به کەان ز رلێکراوه  وه تەه نه بەۆ  کەه حقووقێەک ر هەه بەێ ده وابێ کەه ن، هەه حرووممان مه ى وه ته نه پێنج ن، هه ممان ژێرسته
 شەى هاوبه تێکۆشەانى و بات خەه و وڵ هەه  بەه شەى که ڕشتنه نەگ ره و ى که کێشەانه خشه نه   هەه بەێ، وان کى ره موشته باتى خه  به   هه
 .بێ کیان الیه موو هه
 

 نەەدى چه ن، بکەەه هاوکەەارى  وه پێکەەه کەەان ز رلێکراوه  وه تەەه نه  بەەه ر سەەه کانی یهسیاسەەی  هێەەزه  کەەه  یەەه هه قى موتڵەەه تەەى رووره زه وابێ کەەه
 و کەورد کانی یهسیاسەی  هێەزه ینى بەه  لەه هاوکەارى  کەه   سەێهه قۆنەاخى  ینەه بگه وجار ئەه جەا بێ، هەه شیان هاوبه ى رنامه به  مومکینه

 تى داڵەەه عه  بەەه و دێموکراسەەى  بەەه ڕیەەان باوه  کەەه  دایەەه ئێەەران ى انهییر رتاسەەه سه  هێەەزه و ئەەه ڵ گەەه له ئێەەران کانى شەەخوراوه به  تەەه میەەه
  سەەەینفه حقەەەووقى کان، تکێشەەەه حمه زه و ژار هەەەه  چینەەەه حقەەەووقى الن، گەەەه حقەەەووقى کردنەەەى دابەەەین تەەەى رووره زه  بەەەه و ئیجتیمەەەاعی

  و ئه ن، هه ڵدا کۆمه  له  که  یه هه  جۆراوجۆرى یانه و ئه موو هه مامۆستایان، کوو وه الوان، کوو وه ژنان، کوو وه کانى حروومه مه
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 .ن بکه کار  وه پێکه بێ ده موویان هه ، یه هه  توێژانه و ئه حقووقى ئمینى ته  به ڕیان باوه ى هێزانه
 

 سیاسەی  هێەزه و ئه هاوکاریى   دووه تى رووره زه ، وه که یه ر سه به کورد کانی سیاسییه  هێزه هاوکاریى تى رووره زه پاش من ڕى باوه  به

 .کۆشن تێده ئێراندا ى دیکه تانى میەەه  له کێک یه کانى ئازادى یه و ماف دیهێنانى وه پێناوى له کامیان ر هه  که  یه یانه
 

پێناو  کانى لوه کردنوى پرۆگراموه زانودن و پراکتیزه مریکا بوۆ دابه بیسوین ئوه ده  کوه یه ن زاده، ماوه سوه حهنابى مامۆستا  جه: ئاگرین
ر کووۆنگرێ ،  وبووه مه ک له یووه ماوه  وانووه له. کووا نى ئوپۆزیسوویۆن ده دا بانگهێشووتنى هێنوودێک الیووه وره ڕاسووتى گووه اڵتى ناوه رۆژهووه

نابتان  جوه  ى کوه و جێگایوه مریکا تا ئه تا ئێستا ئایا ئه.  وه واقیعدا کۆ کرده  له مریکى ئوپۆزیسیۆنى کوردى سوریاى کۆنگرێسى ئه
تێکوڕا بانگهێشوتنى کوردوون؟   تاک یوان بوه  وپیرى ئوپۆزیسیۆنى کورد چ به ره دارێک به تمه کوو سیاسه بن، وه  که زیه زاى قه شاره

 ؟ وه ڵیان کۆ بۆته گه انگى کردوون و لهسمى ب ره  ئایا تا ئێستا راوێەى پێکردوون؟ ئایا تا ئێستا به

 
 کوردسەتان دێمەۆکراتى حیزبەى وان لەه ک یەه و ئێەران  لەه کەورد کانی یهسیاسەی  هێەزه بەزانم من ئەه ى وه ئەه  :زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه
 کان یەه  یى وه تەه نێونه  ڵەه کۆمه و کەۆڕ و سیاسەى حزابى ئەه و تان وڵەه ده و کان اڵته سەه ده ڵ گەه ده ندى یەان پێوه  که  بووه هه وڵیان هه
 نزیەک بەۆ  وه ڕێته گه ده وابزانم دێمۆکرات حیزبى کوو وه.  مریکایه ئه دنیادا  له دیرترین موقته و اڵتدارترین سه ده  وڕ که ئه  که بێ هه
 اڵ  بەه  نیەه رچاودا بەه وا کى یەه راده  هل  نده رچه هه.  یه هه مریکا ئه تى وڵه ده ڵ گه ده ندیمان پێوه جۆران  له جۆرێک به  که ساڵ ١١  به
 . یه هه ر هه  هییند پێوه و ئه
 

  لەه قیم موسەته  یره غەه بەێ، کەرد ى وه ئەه مریکا ئەه ى وه ره ده تەى زاره وه بڵێەین ن سمه ره  که  نیه وا  کراوه  وه شه سووریه ى باره له ى وه ئه
   کەه النەی ئێسەتا تەا ئێەران کەوردى ر سەه و  وه ڕێتەه گه ده ى وه ئەه مما ئه کرد، ى سووریه ى وه ئه  وه دیکه سەساتى موئه هێندێک ى رێگه

  بەه ندیەدار پێوه کانى له سەه مه ر سەه  لەه و دابنیشەن و بچەن کەورد کانی یهسیاسی  هێزه بۆ کرابێ تێک عوه ده  که  نیه  وه له ئاگا  من ئه
 .ن بکه  قسه  وه ئێرانه کوردستانى و ئێران

 
  مانتالیسوت بوه نده را یوا فه ڵێک حیزبوى بونیادگوه کۆموه  ڕین لێوره ک بینیمان دواى راپه وه! ن زاده سه نابى مامۆستا حه جه: ئاگرین
. کورد  ساوایه  زموونه و ئه تێکى زۆریان تووشى ئه ساره ڕاستى خه به  وتن که رکه مڕۆ یانى توندوتیەى خواز و ئیفراتى ده زمانى ئه
رى  گووه تارانوودا ، ئه  گووۆڕانى سیسووتم لووه  اڵتى کوردسووتان، واتووه ى کووورد بووۆ رۆژهووه وه ى بزووتنووه وه یشووتنه دوارۆژى گووه  ئایووا لووه
 ؟ یه ستى ئێراندا هه کوردستانى بن ده  لێکى ئیفراتى له ها گرووپگه وتنى وه رکه ده

 
  بەه پێویسەتیى و  کوردسەتانه اڵتى ر ژهەه  لەه ئێسەتا ر هەه کەورد ى وه بزووتنەه  کەه بڵێم  وه ئه با دا پێش له  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 کوردسەتانى  لەه  نەه و عێەراق کوردسەتانى  لەه  نه  وانه بزووتنه  جۆره و ئه: بڵێم بێ ده شت که پرسیاره  به ت باره سه.  نیه"  وه یشتنه گه"

  لەه تى تایبەه به دا دووکیەان ر هەه  لەه  فکرانەه  رهجەۆ و ئەه نەا ده بەێ،  تەازه یان که ئسەیراته ته و وتن رکەه ده  نگەه ره نەین،  تەازه ئێران
  کەه ى وه ئەه ترسەیى مه جەۆر هەیچ  بەه من ئەه بەێ؟ ده چەۆن ئێەران کوردسەتانى  لەه داخەوا اڵ  بەه. بوون هەه پێشەتر عێراقدا کوردستانى
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  جەۆره و ئەه ئێسەتاش ر هەه و بدا ڵ هه ر سه وێش له  یه هه ئیمکانى  وایه پێم. نازانم ناوارید  به ببێ دروست  ته که ره حه و ئه وێش له
 .ن که ده  غزیه ته وە له ز رجار بینین یان ده ش لێره ى وانه ئه ن ته عاده  که رچاو به  دێنه ئێران کوردستانى  له  وانه بزووتنه

 
. عێەەراق کوردسەەتانى  لەەه تەەا بەەێ ر کاریگەەه تەەوانێ ده متر کەەه وێ لەەه  یەەه وه بزووتنه و ئەەه  پێموایەەه خەەۆ  حاڵى بەەه ش بەەه من ئەەه اڵ  بەەه
 کوردسەتانى  لەه عێەراق، کوردسەتانى  لەه کەورد عنى یەه ، بووه هەه باشەى خشەى نه ئیسەالمى کۆمەارى  پێموایەه  کەه  یه وه ئه شم که لیەه ده

  لەه  کەه  بەووه  هو ئەه ر بەه له ، یانەه ئیسەالمی  یەه ئیفراتی  سازمانه و ئه  کرد ته روویان  که ، ناوچه ى دیکه تانى میەەه روا هه ، تورکیه
  کەردوه  به جره ته یان سوسیالیستی سیستمى ، بووه نه باش  کردوه  به جره ته دارى یان رمایه سه سیستمى. بوون ناڕازاى کان ته حکوومه

. ن ده ده پەێ ز ریشەیان عدى وه.  کردوه  نه  به جره ته یان ئیسالمى تى حکوومه سیستمى کردوون، نه ل حه بۆ موشکیالتى ، بووه واو ناته
 ن، ده پێەده ختى خۆشەبه ریان وبه له بوو نه ش لێره ر گه ئه. دنیا و له   هه ن، ده ده ختى خۆشبه ڵێنى به دنیا   له   هه  وانه ئه ن ته عاده
 . وتوه که دوا وه ڵکیان خه  بۆیه ن، ده ده پێ یان ختی خۆشبه ولى قه
 

  لەه موو هەه  کەه  هێنەاوه کان یەه ئێرانى و ئێەران ر سەه به ى وه ئه ئیسالمییش کۆمارى ، بووه هه مان"اسالمى جمهورى"  که ئێران  له اڵ  به
 ئیەدى ڵک خەه  پێموانیەه کا، پێەده سەت هه چەاترى  یەه وه ژووره  له  که ڵک خه دوورین لێى  ئێمه  چونکه ن که پێده ست هه چاترى  ئێمه
  لەه بیەنم ده عیفتەر زه اڵت ر ژهه کوردستانى  له وان وتنى رکه سه ئیمکانى ن، تێبکه روویان  یه هه ئیمکانى  دیکه جێى  له ى جۆره و به
 فکەر. ڕاسەت نێوه اڵتى ر ژهەه ى نتیقەه مه ى دیکەه کانى شەه به ن ئوسەووله و  تورکیەه کوردسەتانى و عێراق کوردستانى  له وتنیان رکه سه

  چونکەه.  نیەه فى مونتەه مەن ڕى باوه  به  یه"منتفى"  که ره ته خه بڵێى اڵ  به. نن یه بگه ئاسیب بتوانن  نده وه ئه خۆمان الى  له  وه مه ناکه
 .مانن هه ئێستا ر هه
 

. کورتى چووۆن د ن زۆر بووه ڵووه وه مر ئه قاسووملووى نووه. رێکى دێرینووى د نگه کوووو هاوسووه نابت وه جووه  پێمخۆشووه! مامۆسووتا: ئوواگرین
. ڵ د گوه  ریوى خۆتوان لوه وه ترین بیره  ؟ پێشوان جووانترین و جاودانوه خسوییه کووو شه وهڕوانن  ، چۆنى بۆ ده قاسملووتان بینیوه
 .ن باس بکه" کوردستان راپۆر "رانى  قاسملوو بۆ خوێنه

 
 قاسەەمەوودا. د ت خزمەەه  لەەه من ئەەه بەەوو چەەۆن  کەەه وه ئەەه کێکیان یەەه. بن نەەه ئاسەەان ز ر  نگەەه ره شەەتیان دوو  :زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 کێکیشەیان یه.  دوورودرێژه داستانێکى  مه ئه ، کردوه باتم خه داوی تى خزمه  له یان ژیاو  ڵ گه  له چۆنى و  کردوه یدا په تیم ئاشنایه
 کەارێکى ش وه ئەه ؟ چیەه قاسەمەوودا. د ڵ گەه له باتى هاوخەه ورانەى ده  لەه  خەاتیره شەیرینترین یەان  خاتیره جوانترین بڵێین  که  وه ئه

 کورتەدا جالێکى مەه  لەه  نەده رچه هه بڵێەین کەرێ ده قاسەمەوو. د سیاسەیى خشەى نه و ت خسییه شه ر سه له  که ى وه ئه اڵ  به.  نیه ئاسان
 د سەه سێ د دووسەه ، وه مەه بخه کى ریه سەه وه ر گەه ئه  نگەه ره ئێسەتا تەا من ئەه بەداتێ، خۆى قى هه  یه هه ى وجۆره به پیاو کرێ  نه  نگه ره

 جەا.  پێەداوه خەۆى قى هەه مم کەه ز ر  پێموایەه  حاڵه و به. کرابێ  پیاده و کردبێ   قسه یان نووسیبێ قاسمەووى. د ر سه هل   ڕه الپه
 .بگوترێ متر که ش وه له  نگه ره کورتدا جالێکى مه  له
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 خشەێکى نه بگەوترێ پێەى  قەه هه  کەه کەورددا ى وه بزووتنەه رانى رێبەه نێو  له  بووه هه تیى تایبه خشێکى نه قاسمەوو. د  پێموایه من ئه
 - نیا تەه نووسەێ ده راسەت - نیا تەه قاسەمەوو. د: ڵەێ ده.  جوانەه ز ر  نووسەیوه ر سەه له شتێکى ندال ره جاناتان قاسمەوو،. د. مومتاز
  نگەه ره کان لیماتەه که - بکەا رخورد بەه سیاسەى، هێزێکەى موو هەه ڵ گەه له و تێک وڵەه ده موو هه ڵ گه له یتوانى ده  که بوو کورد رى رێبه

 واز  کەه بەدا  ئیمتیەازه و ئەه ى وه ئەه بێ. بد ڕێنێ خۆشى سیاسیى ئیستیقاللى ى وه ئه بێ بڵێ، پێ خۆى رى زه نه و - بن نه ق قاوده ده
 .بێنێ خۆى سیاسیى ئیستیقاللى  له
 
 ى تازه ز ر شتى. ژیا ده خۆى سرى عه فکارى ئه و کان ڕه بیروباوه ترین تازه ڵ گه له. بوو  میانه رده سه رێکى رێبه ڕاستى به قاسمەوو. د

 دا   موخاتەه ڵێەین ده پێەى ى وه ئەه ر سه به خۆى خێرایى  به ز ر ئاسانى،  به ز ر  که بوو سێک که.  وه کورده ى وه بزووتنه نێو  هێنایه
 تەۆ و مەن ک وه سەانى که بەۆ  نگەه ره  وه ئەه. نەا داده ڵکى خەه ر سەه له ئسەیرى ته زوو ز ر. بوواڵند قه ده پێ خۆى یانى کرد، ده حمیل ته

 کەارى و  نیەه ئاسەان کەارێکى  ئورووپایه  له دا، وه ره ده دنیاى  له داران تمه سیاسه ترین وره گه ر سه له ئسیردانان ته اڵ  به بێ ئاسان
. د  کەه دێنەا کار بەه یان یه رسەته   ئەه  ئورووپایەه پیاوانى وره گەه  له ز ر ، وه هیدبوونیه شه ى بۆنه به ر هه ن له سه مه.  نیه س که موو هه

 ز ر نووسەى ر ژنامه و رنیگار بەه خه. بەوون ده فێەر لەێ ى تەازه شەتى بەوو، پەێ ى تەازه شەتى یانەدى ده وان ئەه ختێکەى وه ر هەه قاسمەوو
 . داوه قاسمەوو. د بۆ یان هییشاهید و ئه زموون ئه به ز ر و ک زیره ز ر دارى تمه سیاسه ک، زیره

 
 زیادمان ، خستوه ڕێ وه ر نیسانسى ر نیسانس، ڵێن ده پێى ى وه ئه قاسمەوو. د بڵێین، ر گه ئه کوردستاندا دێمۆکراتى حیزبى نێو له
 ردا بەه  بەه ى تەازه رووحێکەى ، وه کەرده زینەدوو  وه گیانه بێ ن قریبه ته رێکى یکه په  له کوردستانى دێمۆکراتى حیزبى و، ئه.  گوتوه نه

  ببێتەه کوردسەتان دێمەۆکراتى حیزبەى دا خەراپیش ز ر کجار یەه رجێکى لومه هه  له و مدا که ز ر کى یه ماوه  له  که لێکرد واى.  وه کرده
 کوردسەتانى  لەه  کەه  نیەه  ختەه وه و ئەه ر هەه قاسەمەوو. د خشى نه.  وه کوردستانه و ئێران کانى وره گه  حیزبه ریزى  بچێته  که حیزبێک
 ى رگه پێشەمه زاران هەه  بەه ت نانەه ته و  یەه هه نەدامى ئه س کەه زار هەه یەان ده  بەه و  یەه وره ده  لەه ڵکى خەه زار هەه دان سەه  به و  ئێرانه
  لەه  کەه حیزبێەک  کەرده دێمەۆکراتى حیزبەى ر ژگارێەک قاسمەوو. د.  پشته  له رگریى به هێزى زار هه یان ده و یه هه باتى خه ى ئاماده
 و  وه ره ده  لەەه دێمەەۆکرات حیزبەەى تى وجوودییەەه مه واوى تەەه. ژیەەاین ده عێراقەەێ  لەەه ژیەەاین، ده دا یى ئەەاواره  لەەه  کەەه بناسەەرێ، دنیەەادا

 ئوسەوولى، تى سیاسەه  بەه اڵ  بەه. سەیش که ٢١  یشەتنه گه ده نه بەوون رچاو بەه ى وانەه ئه. س کەه د سەه  یشته گه ده نه ڵک، خه رچاوى به له
 دێمەۆکراتى حیزبەى  کەه کەرد واى ىبوو، هەه  کەه یى وه تەه نێونه و ئێرانەى و کوردسەتانى و یى ناوچەه رباڵوى به ز ر کى ندى یه پێوه به

. د تى منەەه  بەەه من ئەەه. نسەەیپ پره  بەەه حیزبێکەەى  ببێتەەه و ن هەەه دا نتیقەەه مه  لەەه  کەەه  وه ورانەەه گه  حیزبەەه و ئەەه ریەەزى  بچێتەەه کوردسەەتان
. تى تایبەه کەوردى گەوت ده دێمۆکراتیەان حیزبەى  بەه ر سەه کوردى  به  که  بیستوه یان ئورووپایى  له جار  ند چه  که زانم ده قاسمەووى

  حیزبەه موو هەه  له جاروبار  که نا داده دێمۆکرات حیزبى بۆ وایان ئیعتیبارێکى دا کان یه سیاسى  ڵه کۆڕوکۆمه  له ز ر نێو له ت نانه ته
 و ئەەەه و بوو هەەەه کوردسەەەتانیان دێمەەەۆکراتى حیزبەەەى  لەەەه وان ئەەەه  کەەەه  یەەەه وه لێکدانه و ئەەەه . وه کەەەرده ده جودایەەەان کەەەورد کانی یهسیاسەەەی

 . قاسمەوویه. د رزدارى قه ز رى دا  ره هه شى به  له بوو، یان هه کوردستان دێمۆکراتى حیزبى ر سه له  که ى بیروبۆچوونه
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 !ن زاده سه حهبدوڵاڵ  کانى خۆتان، مامۆستا عه رى یه وه وکا  بیره ئه: ئاگرین

 
 سەاڵ ٢١  بەه نزیەک من ئه  که ڵبژێر  هه ک قاسمەوویه. د  له ک یه رى وه بیره  نیه ئاسان ز ر کردى، رز  عه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 و تەەاڵ و شەەیرین ریەەى وه بیره دەنەەا.  وه ببینێتەەه کانى هیەەیر وه بیره تەەوانێ ده پیەەاو دا کانى ته سەەڵه خه  لەەه اڵ  بەەه. بەەوو  دا تى خزمەەه  لەەه
 ک رىیەه وه بیره  لەه  نەه  وه مەه بکه  سەته رجه به قاسەمەووى. د وێ مه ده دا تانه سڵه خه و له زیاتر من ئه.  بووه هه  وه پێکه شتێکمان موو هه
  لەه  کەه بەوو جالیەب پەێ ز ر   وه ئەه من ئەه تى تایبەه به دیەون،  وه پێکه تاڵمان ز ر ر ژانى رحاڵ هه  به.  بووه مان هه  وه پێکه  که دا

  وره گەه  بەه ى حیزبەه   ئەه و ئەه رچاو، بەه  هاتەه ده چەووک ز ر دێمەۆکرات حیزبەى  که دا ر ژانه و له. دا ده ئومێدى نائومێدى دا ر ژانى
 ى ژمەەاره  بەەه و یى چووکەەه و یى وره گەەه  بەەه حیزبێەەک یگەەوت ده. ین کەەه نه ئێسەەتا ماشەەاى ته  کەەه دایەەن ده پەەێ ى وه ئەەه ئومێەەدى. دى ده
  وه ئەه ڕاسەتیش به. ى بکەه حیزبێک ر سه له حیسا  بێ ده کانى، ڕه بیروباوه و کانى رنامه به  به  ڵکه به نگێندرێ ڵناسه هه کانى ندامه ئه
 و خوڵقەا رج لومەه هه  کەه ختێەک وه اڵ  بەه یەدیتین، ده چەووکى  بەه ئەاوا  وه ره ده ڵکى خه بووین، عێراق واڵتى  له ختێکى وه. دیهات وه
 دا مانگەان دوو ى ماوه  له بڵێین ە دا مانى زه کورتى ز ر کى یه ماوه  له واڵت،  وه ڕاینه گه دا ئینقال  ورانى ده  له ئینقال ، پاش ک نه
 نگرى الیەه زار هه د سه ند چه و ندامى ئه زار هه  ده ند چه حیزبێکى  به بوو ، وه رى یه فه نه  ده ند چه حیزبێکى  له دێمۆکرات حیزبى ە
 .دى  هاته قاسمەوو. د ى که یه پێشبینى و
 

 و ئەه پێکەرد ستى ده ئێران ڕینى راپه ختێکى وه ن له سه مه. دیتن ده جایب عه رووداوى ڕاستى به  که بوو  وه ئه و ئه ى دیکه ندیى مه تایبه
 دنیەاى  لەه قاسەمەوو. د  کەه اڵ  بەه ، قیبۆوه تەه ش دیکەه جەارى وا شەتى و تى زایەه ناڕه و ڕین راپەه ئێرانەدا  لەه خەۆ. بوو ئورووپا  له
   ئەه" گەوتى. بوو نەه ئاسەان  دیکەه ڵکى خەه بەۆ وا ى قسەه  ختەه وه و ئەه  کەه کرد کى یه قسه. بووین عێراق  له  ئێمه  وه ڕایه گه ڕا وه ره ده

 .وابوو ڕاستییش به و رووخێ ده شا تا هه ڕوا ده  جاره   ئه"  ئاخیره جارى  جاره
 

  حزاب، حیزبووه گشووتى ئووه گووۆڕێ ئێسووتا به  دێتووه  و پرسوویاره ئووه! دارى نوواودارى کووورد تمه حەسووەن زادە سیاسووهمامۆسووتا : ئوواگرین
  رییان لوه ک کاریگوه یوه ستى ئێران تا چ راده کانى کوردستانى بن ده کوردستانی یه  تى حیزبه تایبه گشتى و به کان به یه  کوردستانى
 ؟ بووه دا هه ڵگایه و کۆمه ڵکى نێو ئه ى خه وه ئاگاکردنه  و له وه  وشیارکردنه

 
 حیزبەى زرانى دامەه کوردسەتاندا ى دیکەه کانى شەه به موو هەه  لەه   هەه و  مەه واڵتەى  لەه   هەه من ڕى باوه  به  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 و ئەه اڵ  بەه. کەا ده دروسەت یى وه تەه نه حیزبەى  کەه  هییی وه ته نه وشیاریى  وه ئه  واته ، یه یى وه ته نه وشیاریى مى رهه به بۆخۆى سیاسى
 یەانى.  حدووددایەه مه و عەدوود مه کجار یەه کجار یەه کى یەه نوخبه  لەه کەا، ده دروسەت یى وه تەه نه حیزبەى  کەه  یەه یى وه ته نه  وشیارى یەه

 و  بەووه هێز بەه تێەدا یان تى وایه ته نه فکرى دا، کوردنشین واڵتێکى ر هه  له خۆیدا، ورانى ده  له کورد رووناکبیرانى  له س که ند چه
 وشەەیاریى مى رهەەه به یى وه تەەه نه حیزبەەى پێکهەەاتنى ن ئوسەەووله وابێ کەەه.  کەەردوه دروسەەت کەەورد بەەۆ یان یى وه تەەه نه حیزبەەى هەەاتوون

  بەووه رین بەه فکرى یان ى دایره  نده وه ئه  که بوون کورد تى میەەه کانى بژارده یانى. دا بچووک ز ر کى یه دایره  له اڵ  به  یه یى وه ته نه
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  بەه بەێ ده و  یەه هه تى زلوومییەه مه ، دیکەه کانى وه تەه نه  لەه  جیایەه  کەه ک یەه وه ته نه ، یه هه ک یه وه ته نه کوو وه کورد  که ن بکه رک ده
 ئێسەتێ مەن ڕى بەاوه  بەه کەورد، کانی یەه سیاسەی   حیزبەه خشەى نه ر سەه  وه ڕێینەه بگه ر گەه ئه اڵ  بەه. بگەا خەۆى کانى ئازادى یه و ماف

 کان یه سیاسەى  حیزبەه نەاڵێم من ئەه. بوون فا جه دوچارى ک یه راده تا دا کوردستان کانى شه به موو هه  له کورد کانی یه سیاسی  حیزبه
 خشەى نه  کەه  تێدایەه ز رى کى یه ناسەى گنه مه ئه و فا جەه  وه ئەه اڵ  بەه. ن بکەه جێ بەه جێ  توانیوه  پێویسته ى جۆره و به خۆیان خشى نه

  وه ینەه بکه   کەه دا تى وایەه ته نه سەاییەى مه  بەه ئاشناکردنیان  له و کورددا لى گه اڵنى کۆمه ى وه وشیارکردنه  له کان یه سیاسی  حیزبه
 شەتێکى  بەه من ئەه" سەتیزى حەز " ڵەێن ده پێەى دا فارسەى  لەه ى وه ئەه  یەه هه ئێسەتا  که ى وه ئه. ین بکه ئینکارى خراپتر ش وه له یان
 .زانم ده رناکى ته خه
 

 ز ر تى خزمەه تەوانن ده  کەه ن، هەه  ئیەده  بەه و فکر بەه سانى که ن، هه  وره گه ز ر رووناکبیرى خۆدا ربه سه رووناکبیرانى نێو له  راسته
 ردن فەه ر گەه ئه خۆیەان ر هەه  وانەه ئه اڵ  بەه. بێ نەه تێەدا ى توانایەه و ئەه سیاسەى حیزبێکەى نێەو رێکى تێکۆشه  نگه ره  که ن بکه  وره گه
 و ون کەه ده رێەک بۆخۆیەان کان حیزبەه دژى بەه موویان هەه  وانەه ئه ر گەه ئه. رن بەه وپێش ره بەه کارێەک ناتوانن بۆخۆیان، ردن فه نیا ته

 .حیز   بێته ده  وه ئه ن، پێبده  ره په کانیان فکره ى وه ئه بۆ سازمان،  ببنه ى وه ئه بۆ ن، که ده کار  وه پێکه
 

 ەە کەرێ ده ەە نەاکرێ نەاڵێم  وه یەه تى وایه ته نه بارى له تى تایبه به سیاسى کى یه ئیده و ئامانجێک  به ت خزمه سیاسى، حیزبى بێ  به
 فکەەرى ەەە بڵێەەین ەەە بارى لەەه خ ، وه یەەه یى وه ته نه وشەەیباریى بارى لەەه خ کان  سیاسەەییە  حیزبەەه. بەەێ مەەدار هه به ز ر  نەەاتوانێ اڵ  بەەه

 ى وانەه ئه بەوون کەێ.  بووه هەه یان وره گەه ز ر خشەى نه  وه هیەیکورد بیاتى ده ئەه و زمەان  بەه ت خزمەه بارى لەه خ ت نانه ته ، وه یهسیاسی
 دى ئەه ، ىکردوه نەه سیاسەى حیزبەى ر گەه ئه. دا خۆمەان کوردستانى  له ن له سه مه ز؟ کاغه ر سه  ته هێناوه کوردىیان ى وشه جار   که یه
  پێەدراوه ى رێگەه  کەه ش وه ئەه و  یەه هه می  ئەه  کەه ى وه ئەه واقیعەدا  لەه ڵێم ده ز رجار من ئه  یه هه ئێستا  که ى وه ئه تى؟ کردوویه کێ
 دا کان یه سیاسەى  حیزبەه نێو لەه ز رىەان  ره هەه شەى به  کەه  کەورده تى میەەەه کانى ر ڵەه باتى خەه و خەوێن مى رهەه به ش وه ئه سمى ره به

 دێمەۆکراتى حیزبەى سسەو  عه ته  بێتەه نه ر گه ئه تى تایبه به.  کردوه یان پیاده لیش مه عه  به و  کردوه داوایان  که بوون وان ئه. بوون
 سیاسەى حیزبەى نیا تەه: ڵەێ ده ، نووسەیوه رى سەه له ریم الکەه مه دى ممه موحه ک وه رووناکبیرێکى  وره گه.  دراوه بۆ شاهیدیى کوردستان

 کەوردى زمەانى  بەه  دیکەه کانى حیزبەه.  دێمۆکراتەه حیزبەى کەوردى، زمەانى  بەه ت خزمەه بەۆ ر هەه کەا ده کەوردى زمەانى  به ت خزمه  که
  چونکه. کوردى زمانى تى خزمه کوو وه کا ده کوردى زمانى تى خزمه دێمۆکرات حیزبى اڵ  به.  کردوه خۆیانیان کانى ئامانجه تى خزمه

 کەرد ده مان مەه رجه ته. کەرد ده چەائ کوردیمەان کتێبەى چووین ده اڵ  به بوو، هه ممان که ز ر ئیمکاناتێکى ى وه ئه ڵ گه له  ئێمه وکات ئه
 کان یه سیاسەى  حیزبه  پێموایه من ئه  وه یه باره و له. کرد ده چاپمان بوو مان هه  که   که ز ر ئیمکاناتێکى  به و کوردى زمانى ر سه بۆ
  کەەه ، یەەه هه ش دیکەەه ڵکى خەەه ر گەەه ئه. دا یى وه تەەه نه وشەەیاریى و یى وه تەەه نه فکەەرى پێەەدانى ره په  لەەه  بووه هەەه یان وره گەەه ز ر خشەەى نه
  سیاسەى  حیزبەه خشەى نه ئینکەارى اڵ  بەه ڵێەین، ده پێ ستخۆشیان ده زارجار هه و چاو ر سه و ر سه ر سه  کردوه یان وه ئه و خۆن ربه سه
 نووسەەین  بەەه نیا تەەه و نووسەەێ ده ئێسەەتا رووناکبیرێەەک ر گەەه ئه ، یەەه وره گه ز ر درێکى غەەه ئێرانەەدا کوردسەەتانى  لەەه تى تایبەەه به کان یەەه
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 ى وه کردنەه بەاڵو بڵێەى تۆ ئەه.  خشەیوه به یان یەه یى وه ته نه  هییوشەیار و ئەه گیەان، کردنەى خت بەه  بەه کان یهسیاسی  حیزبه تى، کردوویه
 خەەۆى  جبووره مەەه مێکیش کەەه ، نیەەه دا سیاسەەى حیزبەەى  لەەه سەەێک که ر گەەه ئه ن تەەه عاده  کەەه یى وه تەەه نه ى وه وشەەیارکردنه ر سەەه له وتارێەەک
 پشەتى  بەه کانیان نازه جه ى وانه له یان  سێداره دارى بن  چنه ده  که ى رانه تێکۆشه و له بێ هه ئسیرى ته پتر  وه ئه بڵێى بکا، سانسۆر
 تەاریخی درێکى غەه  وه ئه من ڕى باوه  به سیاسى؟ وتارێکى تا دا ده یى وه ته نه وشیاریى متر که  وه ئه یانى کێشرێ؟ راده دا کان ماشێنه

 .کرێ ده کان یهسیاسی  حیزبه  له  که  که فایه جه شهوور مه ولى قه  به.  یه
 

  م کوه کوه نابت ده جوه  کووو پرسویارێک لوه وه  و پرسویاره ئه. گۆڕێ  دێته  پرسیارێکى دیکه! ن زاده سه نابى مامۆستا حه جه: ئاگرین
شواخ و  بوه  باتى شواخ  شان و خوه باتى شانبه ڵ خه گه ى و له  که ده  و حیزبه تى ئه مامى حیزبى دێمۆکرا  ڕا خزمه ڵ نه گه له  پێموایه
 رامۆش زموانى کوردیوت فوه    به قامووسى کوردى و خزمه    به ى کوردى و خزمه وشه    به رگیز خزمه شار هه باتى شار به خه
م  شودارێک بوووم لوه برد و منیش خۆم به  ڕێوه ى بوونى خۆى به ساڵه ٠١حیزب جێەنى ... م، که من پرسیارێک ده ئێستا ئه.  کردوه نه

تووانین بڵێوین دوو  ى تور هواتوون ده وه نوه  ر دروست بوو، ئێستا کوه سه  ر حیزبى له وبه مه ساڵ له ٠١  ى که ته قاڵنیه و ئه دا، ئه جێەنه
 ؟ وکاتى حیزبى دێمۆکرا  دا هاتوه تى ئه قاڵنیه ر ئه سه د گۆڕانکارى به هاتوون تا چ حه  کهسڵى دی نه

 
 اڵ  بەه. بکەا  تەه زاوه قه و ئەه  نیەه ئاسەان ز ر پەێش  ڕواتەه ده سیاسەى ریانێکى جەه ڵ گەه له  کەه سەێکى که بەۆ  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  ختەه وه و ئەه ، وه بخوێنێتەه کەانى  تەاریخییە  لەه رحه مه ر گه ئه ، وه بخوێنێته ى که بیاته ده ئه بێنێ  دووره لێى سێک که ر گه ئه تى تایبه به
  ماڵەه  لەه رموو بفەه  زه موالحەه. نەاکرێ مس لەه ئاسەانى  بەه ئەاوا.  وتوه کەه پەێش  نەده چه ڵێک کۆمەه یان سیاسى حیزبێکى  که زانێ ده

 چەاوى  کەه  دیوه نەه ى کەه منداڵه  سەاڵه ١١  کەه سەێک که چى که.  بووه  وره گه  منداڵه و ئه نازانى پێى ن سڵه ئه ، یه هه منداڵێک خۆتدا
. بینەێ نەاى ڕوا، ده ڵى گەه  لەه پیەاو  کەه  یەه جۆره و بەه  که له سەه مه. کچێەک  وره گەه  بۆتەه یەان پیاوێک  بۆته ڵاڵ ماشه: ڵێ ده وت پێکه

 ، مەردوه بەێ پێش وه لەه سەاڵ ٦١ ى وه ئەه ر گەه ئه ر هه ک نه  دیکه سیاسیى حیزبێکى ر هه یان دێمۆکرات حیزبى  پێموایه من ئه گینا ئه
 خۆنەوێ و وه بوونەه نەوێ  لەه  دایمەه بەێ ده  زیندوویەه وجوودێکى مه سیاسى حیزبى.  مردوه ر هه بێ پێشیش  وه له ساڵ ٣ ى وه ئه ر گه ئه

 دا سیاسەى حزابى ئەه خۆنوانەدنى و وتن رکه ده  له بات خه رجى لومه هه تى تایبه به بێ نه رچاو به ز ر  وه ئه  نگه ره جا. بێ دا وه کردنه
 . یه هه ز رى ئسیرێکى ته
 
 دا ٣١ تى تایبەه به و١٥٣١ سەاڵى  لەه  کەه ى رچاوه بەه  خۆنواندنەه و ئه اڵ  به ، مردوه نه ت قه کوردستان دێمۆکراتى حیزبى  نموونه بۆ
   کەه النەی دێمەۆکرات حیزبەى  کەه  ورانێکەه ده ئێسەتا.  وه بۆته نه تیکرار ئێستاش تا و  بۆوه نه تێکرار  دیکه جارێکى  وه ئه بوو، ى هه
  کەه ى ڕینانەه راپه و ئەه.  نیەه واش  وه یەه خۆشەى  به  کەه. بوونیەتى کپ و نگى بێده ورانى ده و تى ئینزیوایه ورانى ده یدا، که زاهیره  له
  هێەزه  لەه و دێمەۆکرات حیزبەى  لەه ، ن هەه ئێرانەدا کوردسەتانى  لەه  کەه  یانەه تی وایه ته نه  فکره و ئه و ن هه ئێراندا کوردستانى  له

 ن، کەه ده سیاسەى فکەرى باسەى  کەه ى وانەه ئه ، بکەه خۆکان ربه سه  رووناکبیره باسى تۆ ئه ن له سه مه.  نیه دوور  به  دیکه کانی سیاسییە
 و  رنامەه به  لەه کوردسەتان دێمەۆکراتى حیزبەى  که  فکاره ئه و له ند چه کانیان بۆچوونه بیرو رێ ئه ن، که ده یى وه ته نه وشیاریى باسى

 دێمەۆکرات حیزبەى ى وه ئەه ى٢٣ دا سەه له بڵەێم  وه ته سەئوولییه مه  به ز ر توانم ده ؟ جودایه تى یه هه دا خۆى بیاتى ده ئه و  ساسنامه ئه



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

95 
 

 ڕاسەتییش  بەه ، وه داتەه ده نەگ ره زانەن ده قیل موسەته  به خۆیان  که دا رووناکبیرانه و ئه نووسینى و ڕ بیروباوه  له ، یه هه پێى ڕى باوه
 دێمەۆکراتى حیزبەى ڵ گەه  لەه کیشەیانندییە پێوه هەیچ  نگه ره بن، نه دێمۆکرات حیزبى ندامى ئه  نگه ره ر هه ک نه  چونکه. خۆن ربه سه

 وه کرد تەه بەاڵوى دا که ڵه کۆمه  له کوردستان دێمۆکراتى حیزبى  که  یه یه یى وه ته نه  وشیارى یه و ئه ئسیرى ته  وه ئه. بێ نه کوردستان
 بەەێ ده بگیەەرێ،   کەەه  بەەه نەەابێ جەەۆر هەەیچ  بەەه خۆ ربه سەەه روونەەاکبیرانى خشەەى نه اڵ  بەەه. بەەوون  رده روه پەەه  فکاره ئەەه و بەەه وانیش ئەەه و 

 حیزبەى نەاوى بەا کەا، ده  ئامانجانەه و ئه تى خزمه ى وه ئه: ڵێم ده و دێنم کار به عبیرێک ته خۆ  حاڵى شبه به. بکرێ لێ قدیریان ته
 . کراتهودێم ر هه بیستبێ، شى نه ر هه زانیبێ، نه کوردستانیشى کراتىودێم
 

  ڵوێن حیوزب لوه دهگرن  حیزبى ده  ئێستا رووناکبیرانى سکۆالر و دێمۆکرا  له  پرسیارێکى ئینتیقادیى تریش که! مامۆستا: ئاگرین
کانى خوودى  پێى راپۆرتوه و به  پى بووه رۆکێکى چه ، یانى ناوه پى بووه رێکى چه وهه ش جه ى شه   پێش کۆنگره تایبه ساسدا به ئه

هید  قاسوملووى شوه. مى د ڵوه قه  ى بوه وانوه نابت نووسوراون و چ ئه مى جوه ڵوه قه  ى به وانه چ ئه. حاشاى لێ ناکرێ  وه ش ئه کۆنگره
ى  شوه بانگه.  یه بیاتێکى ناسییۆنالیسوتانه ده یی و ئوه وه توه بیاتێکى نه ده ڵگرى ئوه ئێستا هوه  وه که الیه له.  تێکه واقعییه  مه ووسراون، ئهن

  وه ه"نگوى کوردسوتانى ئێوران ده"  لوه  رۆژانوه  رى، ئێموه مبوه هه  لوه. کوا نى  ده ده ى موه ى سکۆالر و دێمۆکرا  و جامیعه ڵگه کۆمه
کووو  نابت وه جوه. کوا ى ده و حیزبوه ى ئوه ئاراسوته  ى نووێ راشوکاوانه وه نوه  کوه  قدێکوه نه  موه بوێ، ئه نگى قورئان ده ده  ێمان لهگو
 ؟ یه هه  گرانه خنه و ره اڵمێکت بۆ ئه بووى چ وه  و حیزبه ساڵ سکرتێرى ئه ١١ى  نیزیکه  سێک که کوو که توانێک، وه سیاسه

 
 قاسمەوو. د ر گه ئه.  په چه ئێستاش ئێران کوردستانى دێمۆکراتى حیزبى بڵێم،  وه ئه  وه پێشه له  پێمخۆشه  :زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه
 .بوون ده ئ چه ر هه ئێستاش  مابانایه دیش ممه موحه قازى و
 

 بوون؟ و ده پڕه چه: ئاگرین
 
.  بەراوه نەاو  مندااڵنەه کى یه خۆشەى نه  بەه دا -کان پەه چه بیاتى ده ئەه  لەه وى پیه چەه  چونکەه و، پیه چەه ک نه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 حقەووقى  بەه ڕیەان باوه  کەه ڵەێن ده  پانەه چه  یه سیاسەى  هێەزه و بەه کان پەه چه  یه سیاسى  هێزه.  یه هه رقى فه بوون ئ چه و وى پیه چه
 زیەاتر  کەه ڵەێن ده  وانەه به کانیش راسەته.  یەه هه وان کانى ئەازادى یەه و مەاف ئمینى تەه تى رووره زه  به ڵ، کۆمه ى وه خواره قاتى به ته

 مى عالەه  لەه ئ چەه و راست. پارێزن ده وان نافیعى مه زیاتر و ستانن ده به اڵت سه ده و داران رمایه سه و  وه ره سه قاتى به ته ى نماینده
 و تکێشەەان حمه زه حقەەووقى مەەودافیعى ر هەەه و  پەەه چه ر هەەه ئێسەەتاش کوردسەەتان دێمەەۆکراتى حیزبەەى. ڵەەێن ده  وانەەه  بەەه دا ت سیاسەەه

 وابێ کەه. ناسەرێن ده کان یەه لى گه  تەوێژه و چەین  بەه  کەه  یەه توێژانه و چەین و ئه و شۆڕشگێی رووناکبیرانى و جووتیاران و کرێکاران
 . نیه ئیبا   وه یه باره و له
  رچاوه سەه  وه کوردسەتانه دێمەۆکراتى حیزبەى بینیەى -  واقیەع  لەه دیسەان  وه ئەه من ڕى باوه  به نێ، داده قورئان بۆچى  که  وه ئه اڵ  به
 ى رنامەه به  باشه ى ده.  موسوڵمانه ى٢١ دا سه  له وارى کورده ڵى کۆمه بێ ڵ گه  له ئێستاشى اڵ  به ە بى نه وا نابت جه  رنگه -. گرێ ده

 بێ؟ تێدا  ڵکه خه و ئه گشتیى فکارى ئه بۆ ى قیقه ده ٥ دا ر ژێ  له نابێ بکا ز  جه ى ڵکه خه و ئه وێ یه ده  که کى رادیۆیه
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دا ،  ده  توه قاڵنییه و ئه بوه  ره پوه  حیزبێوک کوه  وایوه ، که یه تى دینى قاڵنیه گۆڕێ، قورئان نمادى ئه  مامۆستا پرسیارێک دێته: ئاگرین
زب کوردن و  ینى حاڵودا بوۆ جوه عوه  لوه  پ کوه بوۆ حیزبێکوى چوه  نیوه پوارادۆک   مه دا ، ئایا ئه ئه  ته قاڵنیه و ئه هێماى ئه  به  ره په

   سیاسوه  جیوایى دیون لوه  و بوڕواى بوه پ و دێموۆکرا  و سوکۆالره  مان حاڵێش دا چه هه  دا، و له ده ڵک قورئان لێ راکێشانى خه
 . یه هه

 
 بەاڵو قورئەان ت ئایەه ند چه  ر ژانه  که  وه ئه اڵ  به بێ، دێمۆکرات حیزبى رى ره زه  به یڵێم ده ى وه ئه  نگه ره  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 بەۆ  وعیزه مەه ر مینبەه ر سەه  چۆتەه دێمەۆکرات حیزبەى نگێ کەه ؟ ئایینەه بەۆ بەیغ تەه کەوێى ناگەا تێى س که و  یهبی ره عه  که  وه کرێته ده
 . نیه بایى ناته بوون سکۆالر ڵ گه  له  وه بکرێته باڵو رادیۆ  له ش وعیزه مه ر ژێک ر گه ئه حاڵێکدا  له. بدا ڵکى خه
 

  سوت بوه هه" قیوب ى ره ئوه"یى  وه توه بیسوتنى سوروودى نه  الوانوى کوورد بوه  هاى ساڵه ساڵه! زاده ن سه نابى مامۆستا حه جه: ئاگرین
ڵێک  بیسورێت، کۆموه ده  والوه مال و لوه لهن، ئێستا  که یدانێ ده مه هاتنه  ست به ن، هه که تێک ده ماسه حه  ست به ن، هه که غروورێک ئه

تا پێشوان  ره دیبێک سوه کوو ئه نابت وه جه.  یه هه" قیب ى ره ئه"ر سروودى  سه یان له خنه ندێ ره   و و هه خسییه ڵێک شه م، کۆمه ڵه قه
 نا؟ یان  یه تێک بۆ گۆڕانکارى هه رووره ڕوانن؟ ئایا زه ده" قیب ى ره ئه"ک چۆن بۆ  یه کوو سیاسى وه

 
 شەێعرى باشەترین" قیب ره ى ئه" سروودى قى ده  پێموایه من ئه. ریحم سه ز ر  که  یه وه ئه من کارى ئیشکالى  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 رى دانەه: "ڵەێن ده جارجەار یەان" مەان زه تەۆپى یى دانەه شەکێنێ نەاى" نەازانم ئێسەتاش  وێنەه بۆ.  نیه کوردى نیشتمانیى و یى وه ته نه

  بەه. کەورد تى میەەەه یى وه تەه نه مارشەى  بۆتەه  کەه  هەاتوه بەۆى  سەرووده و ئەه کەرد باست کوو وه ر هه اڵ  به ؟ چیه ماناى" مان زه تۆپى
 میەەیەى سەروودى دا ئایینەده  لەه نەیم ش وه ئەه دژى هەیچ خەۆ  حاڵى بەه ش بەه.  نیەه باش کارێکى ى وه مکردنه که خ بایه  له من ڕى باوه
 سەروودى ختەى وه و ئەه. بەدرێ لەێ  وه ماسەییه حه و  شۆڕشگێیانه نگێکى ئاهه  به دیسان دا حاڵیش ینى عه  له. بگۆڕدرێ کورد تى میەەه

 میەەیەى سەروودى  بێتەه ده یان دیکەه ى وه ئەه نەرێ، داده خەۆى جێى لەه تى یەه هه  کەه تێکى حورمەه و ت قودسەیه موو هەه  بەه" قیب ره ى ئه"
 کەورد، تى میەەەه ر سەه له یەان کەان  سیاسەییە  حیزبه ر سه له بزانن مبوودێکى که  به بزانن، قدێکى نه  به  که  وه ئه اڵ  به. کورد تى میەەه

 و  یه سروشەەتى ز ر شەەتێکى  وه ئەەه گەەۆڕن، ده یان کەەه واڵته ئەەااڵى گەەۆڕن، ده سەەروود تان میەەەەه  دیەەاره.  بوونەەه خۆبێگانه له  وه ئەەه  پێموایەەه
 زفى حەه سیاسەى حیزبێکەى جاروبەار  کەه  پێناخۆشەه ز ر  تا حەه.  سه ده موقه من ڕى باوه  به  ماوه تا اڵ  به بیگۆڕێ توانێ ده کوردیش

 .کا ده
 

   که  که ناوى نیشتمانه  که  یه یى وه ته نیا سروودێکى نه ته  یه هه" قیب ى ره ئه"ر  سه ى له خنانه و ره کێک له مامۆستا یه: ئاگرین
 .وە چیە ر به رامبه نابتان به جهراى .  دا نیه تێى  کوردستانه

 
  جمهوریى مانى زه  له  چونکه ە ە  داناوه شێعرێکى پێش وه له ساڵ ند چه و ست شه ساڵ، ٦١ شاعیر ، باشه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  نگەه ره مەن ڕى بەاوه  بەه   وده ئەه.  وه یەه بده  که قده نه جوابى  نه و لێبگرى قدى نه  نه ناکرێ ، بووه هه ر هه  سرووده و ئه دا کوردستان
 کەورد کوو وه و ئه پاشان  له. بێ کوردستان ناوى  که خۆ ربه سه  بووه نه واڵتێکمان ن ڵه وه ئه  که  وه دابێته نه نگى ره  وه ئه ر به له زیاتر



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

97 
 

  لەه خ و ى سەووریه  لەه خ ى، تورکیەه  لەه خ عێراقەێ،  لەه خ ئێرانەێ،  له خ.  نیه کوردستاندا  له ر هه کورد.  که له سه مه  ته روانیویه
  بێتەەه ده  وه کەەورده  بەەه  خاکەەه و ئەەه ئەەاخر. کوردسەەتان  لەەه  بەەووه مەەوهیمتر کەەورد وى بەەۆ  یەەه هه ش دیکەەه جێى لەەه کەەورد.  وه ره ده واڵتەەانى
 نەاوێکى رچى هەه ،"فارسسەتان" ،"تورکسەتان" ن له سەه مه ،"وسەتان ئه" کەوت ده ویان بەه ، تێدابایەه ى دیکەه تێکى میەەەه نا ده. کوردستان

 . موهیممه دا خۆى  له بۆخۆى  وه ئه وابێ که. بوو ده لێ ى دیکه
 

 موو هەەه  لەەه" کوردسەەتان" ن تمەەه حه  پێویسەەته خ.  کەەورده تى میەەەەه ى وه ژیاندنەەه فکەەرى  کەەه فکره  کەەه  یەەه وه ئه  که له سەەه مه پاشەەانیش  لەەه
 کەه ، یەه زاڵمانه مێک کەه ئیرادێکەى ش وه ئەه پێمەوابێ و  هەاتوه بەۆ ى وه ئەه ىدا خته وه و له و  شاعیره رحاڵ هه  به. هەبێ دا کى جێیه

 شەمان دیکه شەتى.  نیەه تێەدا کەوردى نەاوى و  تێدایەه کوردسەتانى نەاوى شەێعرێک  یەه هه واش جەارى.  نیەه تێەدا ى"کوردسەتان" ناوى 
  لەه  نیەه رت شەه خەۆ.  نیه تێدا کوردستانى ناوى  که  یه هه شمان دیکه نیشتمانیى شێعرى ، یه هه شمان دیکه سروودى ڕاستى به ، یه هه
 .بێ هه ر هه دا ک جێگایه موو هه
 

 .یى نین وه ته وان مارشى نه ئه: ئاگرین

 
 یى وه تەه نه ، نیەه نیشەتمانى مارشەى  یەه وه ئه راسەت ، بەووه ییمان وه تەه نه مارشەى  ختەه وه و ئەه ، وه ئەه  باشه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 . یه هه تێدا کوردى ناوى خۆ ، نیه تێدا کوردستانى ناوى ؟ وایه.  یه هه
 

" و  قەه"  ڵەێ ده"  وه تەه نه"نەاڵێ خەۆ ن له سەه مه  کەه  یه زاڵمانه ر هه ش وه ئه  پێموایه  که گرن ده وى له  دیکه ئیرادى هێندێک پاشان له
"  وه تەه نه" راسەت ، یەه بى ره عه کى یەه لیمه که واقیعدا  له" و  قه. "  کردوه دروستیان خۆڕا له  که  هییفز له نیزاعێکى ر هه ش وه ئه اڵ  به
 منى ئەه ومى، قەه تى حه سەڵه مه ومى، قەه حقەووقى ڵەێن ده  که کان به ره عه ئێستێ ن له سه مه". و  قه"  ڵێن ده پێى دا بى ره عه زمانى  له
 موو هەه یى وه تەه نه تى منییەه ئه یەان   ره عەه موو هه یى وه ته نه تى حه سڵه مه.  به ره عه موو هه یى وه ته نه حقووقى ستیان به مه ومى، قه
 کەوو وه کەورد تى میەەەه خشەى نه  لەه  کەه بەووبێ  وه ئەه شەاعیر سەتى به مه ک نه.  بووه  وه ته نه ماناى  به ر هه ومیش قه وابێ که.   ره عه

.  یەه یى وه ته نه وشەیاریى قۆنەاخى  لەه کۆنتر و پێشتر قۆناخێکى" و  قه"  ڵێن ده فسیردا ته هێندێک  له ئاخر.  وه بکاته   که ت میەەه
 جەۆر هەیچ  بەه.  وه تەه نه پاشەان جەا و و  قەه  بێتەه ده و  بیەەه قه و ت شەیره عه و عێەل و  تایفەه  چێتەه ده  وه ماڵەه بنه  له بڵێین عنى یه
 . کورده ى وه ته نه ستى به مه ڵکوو به و ، قه ڵێ ده  که ، نیه  وه ئه شاعیر ستى به مه
 

زموونى کوورد، شوتێکى زۆر  ن ئوه کى خاوه تى یه سایه کوو که نابتان وه ڕاى جه ، به ئاراوه  دێته  پرسیارێکى دیکه! مامۆستا: ئاگرین
دا   وه شوتان بوه ر و ئیشاره وبه مه ساڵ له ٠١  هى قۆناخێکه  م سرووده ئه  پێ دا که  نتیقى ئاماژه نیش مه و کامڵه راشکاوانه  جوانتان به

ى  ئوه"سوروودى .  گۆڕابێ، مردوه جوواڵبێ، نه ر نه وبه مه ساڵیش له 5تى  نیسبه  ر به وبه مه ساڵ له ٥١تى  نیسبه  ک به ر حیزبێک نه گه ئه
ڵگرى چ موۆرک و  بوێ هوه یى کوورد ده وه توه نابتان ئێستا سوروودى نه بڕواى جه  به.  بووه  یش ئێستا واریدى فازێکى دیکه"قیب ره

 لێک بێت؟ هێماگه
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 . هاتوه نه گۆڕینى ختى وه کورد یى وه ته نه سروودى  پێموایه من ئه بن نه ڵس قه لێم ر گه ئه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 
 

 ٢١١٦ ئاوریەی:  وتی ڕێکه/    نگ گیاره ڕی ماڵاه:   رچاوه سه
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 بوو  م سیاسی اڵم كه هێمن زۆر شاعیر بوو، به  :زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 

  دزاده  ممه حهمی خالید  دیمانه
 

  شەەاعیره   ئەەه  یەەادی  وه نەەه الیه ز ر  لەەه دا یەەاده   لەەه بێگومەەان.  ڕی تێاەەه شەەاعیردا  هێمنەەی مامۆسەەتا  دوایەەی  كەەۆچی ر سەەه به سەەاڵ بیسەەت
  كەه زادە حەسەن بدوڵاڵ عه مامۆستا  وه نیزیكه  له هێمن  له ڕێزلێنان بۆ  زانی پێویستم  به منیش ئه و وه كرێته ده كورد  ی ره شوێندانه
  كوردسەتانی  لەه هەێمن  یی ئەاواره  سەااڵنی  زادەله حەسەن. بدوێنم  ربردووه سه به دا هێمن  ڵ گه له  نشینی تاراوگه  ژیانی  له  قۆناغێكی
   لەەه و ئەەه.  بەەووه هەەێمن مامۆسەەتا  بەەه  سیاسەەی  بەەاری  لەەه   هەەه و بی ده ئەەه  بەەاری  لەەه   هەەه كان نیزیكەەه  سەەه كه  لەەه كێك یەەه عێراقەەدا
 .كێشم ڕاده  ی وه خوێندنه بۆ رنجتان سه  كه  گۆڕێ  هێنایه هێمن ر سه له  كراوی نه باس  شتی ز ر دا وتنه چاوپێكه

 
 كوێ و چ ساڵێك بوو؟  تان بینی و له هێمن  ی كهم جار  كه یه  كه  ی بۆمان باس بكه  كرێ ده: دزاده ممه خالید موحه

 
  ی وه ئەه پەێش ناسراو  شاعیرێكی ك وه هێمن مامۆستا.  ته رفه ده و ئه  پێكهێنانی بۆ   كه ده تۆ  سااسی من ئه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 هێمنەەی مامۆسەەتا  دیتنەەی  سەەاڵی   كەەه یه من ئەەه اڵ  بەەه. بەەوون ر  بەەه له و خوێنەەدبۆوه كانیم شەەیعره و ببەەوو  ئاشەەنا  لی گەەه له بیەەنم بەەی
 ویش ئەه و ببەوو  قاچەاغ دا١٥٩٦  سەاڵی  ئەاخری  لەه من ئەه. ببەووین قاچەاغ ردووكمان هەه  كەه  تاوی هەه  ی١٥٩١  سەاڵی بۆ  وه گێیمه ده
  لەەه بەەوو ١٥٩٩ یەەان ١٥٩٥  سەەاڵی ئەمەەن اڵ  بەەه.  بینەەی كترمان یەەه  اڵدزێ قەەه  ی ناوچەەه  لەەه مجار كەەه یه بەەۆ. ببەەوو قاچەەاغ ١٥٩١  هاری بەەه
 شەاعیر  هێمنەی  كەه بوو  خۆشحاڵ  دیاره. ناسی ده نه كترمان یه وكات ئه. بوو  وێ له ویش ئه  كه بوو  شدار به هاباد مه  له  جەیسێك مه
 بەوو، دین عیەززه شەێخ ماموسەتا مەاوه بیەر   لەه  كەه  ی سەانه كه و لەه كێك یەه. بوون  دیكه  سانی كه زیاتر  وی ی"مخاطب" اڵ  به بینم ده
  سەاڵی  لەه ئەمەن. بووین نەه ك یەه  مخەاطبی  ئێمەه اڵ  بەه. بەووین جەیسەێك مه  لەه ، هەاتبۆوه ر فه سەه  بەه  كەه بەوو ش ڕه  كەوڕی كیان یه

 . گۆڕێ  هێنایه ده كتر یه ل گه له مان وه بزووتنه و سیاسی  سائیەی مه و ببووین قاچاغ ردووكمان هه  كه ناسیم  وه ه١٥٩١
 

 ؟ وه تان بینیه هێمن  ی دواتر كه: دزاده ممه خالید موحه

 
 دا١٥٩١  سەەاڵی  لەەه ر هەەه ك یەەه ماوه بەەۆ.  دی ده كترمان یەەه كاتێەەك موو هەەه  ئێمەەه ڕاسەەتیدا له  وه ئەەه  دوای لەەه  :زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 جەار ز ر منیش ئەه. ژیان ده تێیدا  قازی  میری ئه كاك و  و ئه  كه ندیل قه  بناری  له ئاكۆیان  ی ناوچه  له بوو هه بچووكمان  كی یه بنكه
 ردا سەه به ئەازار  ی١١ یانی به  كه دواتر. بووین ده  وه پێكه ڕ ژ  سێ دوو جارێك مانگ  سێ دوو  به ن قریبه ته  ئیدی. كرد ده هاتوچوو 

 ژاری هەه مامۆسەتا  ڵ گەه له و  بەووین  رگه پێشەمه  اڵتی سه ژێرده  ی ناوچه  له موومان هه  دیاره - پارتی  زی ركه مه  چۆوه هێمن ما  هات،
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 دواتەریش. دا ڵیان گەه له بوو هەه هەاتوچوو  جەار ز ر. عێەراق  كوردستانی  نگی ده ڕادیۆی  ی ئیداره  له نزڵ هاومه  به ببوون  تی حمه ڕه
. ژیەا ده وێ لەه ر هەه هەێمن مامۆسەتا كەه بوو هەه كمان یەه بنكه غەدا به  لەه  ئێمه وه، دوا به ١٢١١لە   واته دواتر،  كانی ساڵه  وته كه  كه
 . دی ده كترمان یه  ڕ ژانه ن قریبه ته
 

ژار  مامۆسوتا هوه  چ بووو كوه  وه و بڵوێم هوۆی بقۆزمه  ته رفه و ده ئه  وێ مه ده. ژار  كرد مامۆستا هه  باسی: دزاده ممه خالید موحه
 دا؟ نه  حیزبی  كاری  به  ی دێموكرا  دا درێەه  حیزبی  كانی ڕیزه  كوردستان له  كۆماری  دوای

 
 -ربییبەوو ده ڕی بیروبەاوه و ئەه  خۆیشەی  كەاتی بەوو وا پێەی بوو؛ هەه  ڕێكی بیروبەاوه  بۆخەۆی ژار هەه مامۆستا  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  پێەی نیا ته  كه بوو. ک. ژ  ی ڵه كۆمه  ڕی بیروباوه  ڵ گه له زیاتر. كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  به  بگۆڕدرێ. ک .ژ  ی ڵه كۆمه بوو ده نه
  ئسەیراتی ته  كەه دیەارن  كانی شەیعره دا جمهەوری  ورانەی ده  لەه نەد رچه هه بەوو، دا وه ئه  ڵ گه له گرت؛ داده  كوردی  ناسیۆنالیزمی ر سه له
 و لەه بەوو ئەازاده ز ر  كی كابرایەه.  گەوترێ ده پەێ  شەیعری سەفارش  به  بڵێی  كه بوو نه  سه كه و ئه ژار هه.  بووه ر سه له ز ر  ی كه زعه وه

  :  وه یه باره
 
 داد و دڵ عه یوو  ری روه ژارپه هه بۆ"

 "لینین  بێ خۆش و ئیستالین  بژی
 

 : ڵێ ده یان
 
  وی شووڕه  ئیتیحادی بۆ نا په  جاتمانه نه  ڕێی"

 وێ سكه مه  خۆڵی و خاك  ئێمه  چاوی بۆ  یه سۆرمه
 كان زڵوومه مه  الگریی بۆ  بژی ئیستالین  ببی ڕه
 " وێ پورته  خشێ به ده ڕ ژ تا دا ده خول  مانه زه تا
 

 دا١٥٩٥  سەاڵی  له پاشان. گۆڕدرێ نه بوو ده  كه بوو وا  ڕی باوه وكات ئه ر هه اڵ  به ، ی كه ئسیره ته ژێر  وتۆته كه  كه  وێ كه رده ده  یانی
  نەدامی ئه  بەه بژاردبەوو-ڵیان هه دا كۆنگره  له بێ،  وێ له ژار هه مامۆستا  ی وه ئه  بێ به ست، به  می دووه  ی كۆنگره دێموكرات  حیزبی  كه

 دابەوو پێ ریان به خه  كه كێكیان یه. بوو نه خۆیدا  جێی له تدا ڕه بنه  له  كه ڵبژاردبوون هه سێكیان كه ند چه  دیاره.  ندی ناوه  ی كۆمیته
 دێمەوكرات  حیزبەی  نەدامی ئه  بەه خەۆ  تەا نەازانم ئێەران  كەوردی  بەه خەۆ  ئەمەن ، الیه البه  كی یه قسه"  گوتبووی بوو، ژار هه مامۆستا

 .دێموكرات  حیزبی  ندامی ئه  به بوو نه كاتێك هیچ  بۆیه." بزانم
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و  نودی  ناوه  ی كۆمیتوه  نودامی نود سواڵ ئه چهبینوین  ر مامۆسوتا هوێمن، ده وه سوه ڕێینوه ر بگه گوه مامۆستا، ئه: دزاده ممه خالید موحه
دێمووكرا  دا زۆر زوو   حیزبی  یاڵ له و ناسك خه شاعیر   ك هێمنی وه  سێكی چۆن كه. سیاسیی حیزبی دێموكرا  بووه  ری فته ده
 گۆڕێ دان؟ له  دیكه  اریڵێك هۆك یا كۆمه  خۆی  سیاسیی  بۆ توانایی  وه ڕێته گه ده  مه ؟ ئایا ئه بڕێ ده  سیاسی یانه  و پله ئه

 
 و دیموكرات  كه حیزبێك  تی تایبه به.  نیه با ناته  شتانه و له ك یه هیچ  ڵ گه له  حیزبی  تیی ندامه ئه  دیاره  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 تێەی  تی اڵیەه كۆمه  چینێكەی موو هەه  له  توانێ ده و خۆی  ندامی ئه  كاته ده دیاریكراو  چینێكی بڵێین  نیه حیزبێك  بۆیه.  بێ  یی وه ته نه

.  پێشەێ  بچێتەه و حیزبەی  ندامی ئه  ببێته دا ك یه پەه ر هه  له ڕووناكبیر و  وار خوێنده  سێكی كه  یه سروشتی ز ر  بۆیه. بن شدار به دا
  نەدامی ئه مانەگ نەد چه و سەاڵ ١١  ی مەاوه بەۆ  یەانی. بەوو نەدی ناوه  ی كۆمیتەه  نەدامی ئه ١٥٣١ تا هەه ١٥٩١  سەاڵی  لەه هەێمن مامۆستا
 نەدی ناوه  ی كۆمیتەه  ی كەه یه تی ندامەه ئه اڵ  بەه.  بەووه  سیاسی  ری فته ده  ندامی ئه ١٥٣٢ تا یش١٥٣١  ساڵی  له. بوو  ندی ناوه  ی كۆمیته
 نەدی، ناوه  ی كۆمیتەه نەدامی ئه  بووینەه ویش ئەه و من ئەه  كەه   كەه یه  جەاری. بەوو  سروشەتی ز ر  شەتێكی  وه ئه  بێ وا پێم. بوو درێژتر
 ڵێخ، رهەه به  بوونەه  ئێەوه یگەوت ده بوو هەه فیقێكمەان ڕه. وه بكرێته رمیم ته بوو ده شابوو، وه-ڵ هه ك ریه به له  كه بوو هه كمان  یه كۆمیته

 بەوو ده دا كاتەه و لەه(. ڵێخ رهەه به دەڵەێن  پێەی ن كەه ده دروسەت  وه ریه به  به  چووكه  دیوارێكی  كرێ لێده  ڕووخانی  ترسیی مه  كه دیوار)
 ناسەەراو  بیی ده ئەەه  كی یەەه تی سەەایه كه ك وه نەەدا  ئه  بەەووه  كەەه ش دوایەەه  لەەه. دانەەا یان ئێمەەه  كەەه  وه ینەەه بكه شەەكیالتێك ته  رمیمی تەەه
 .بژێردرا ڵده هه
 

  ڵێك لوه ر كۆموه سوه به  دیواره  ی نجوه ، ئایوا جوێ په بوێ دهسیاسوی دا   ری فته ده  هێمن له  ی و سااڵنه ڕێز، ئه به: دزاده ممه خالید موحه
 كان دا؟ ته بڕیارا  و سیاسه  داڕشتنی  له  بووه هه  ؟ واته ڕۆڵی وه سیاسی یه  بڕیاراتی

 
 گوتوومەه، جەار ز ر ئەمەن اڵ  بەه.  یەه هه  نگەی ده   كەه النەی  نەدی ناوه  ی كومیتەه  نەدامی ئه ك وه! شەك  بێ به  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 بوو؛ نەەه  ی كەەه یه شەەاعیری ك وه  وه یەەه سیاسەەی  دیەەدی  بەەاری  لەەه هەەێمن مامۆسەەتا  وه، مەەه بكه   كەەه هەەێمن  تیی سەەایه كه  لەەه  ی وه ئەەه  بێ بەەه

  بەه مەن. زانەم ده  می كەه یه  بەه كورددا  شاعیرانی نێو له و  دا خۆی  ورانی ده  له ڵێم، ده  غه موباله  بێ  یانی. بوو  وره گه ز ر  شاعیرێكی
 ت قەه  كەه  یه مه رده سەه و ئەه  شەاعیرێكی نیا تەه بڵەێم تەوانم ده. دا خەۆی  می رده سه  كالسیكی  شاعیرانی نێو له زانم ده  می كه یه شاعیری
 و كالسەیك  شەیعری و ئه. گوت نه  نوێی  شیعری ت قه و ئه اڵ  به.  یه هه  ی محاوله ، یه هه  نوێی  شیعری ژار هه ما . گوت نه  نوێی  شیعری

 ،...نەا ین، بكەه ر كاریگەه  ڕ ڵەی  باسەی ر گەه ئه. بوو نەه توانا بەه  پیەاوێكی  نەده وه ئه  وه یەه سیاسەی  باری  له اڵ  به. بوو هه  رووزیی عه
 .دا ندی ناوه  ی كۆمیته  له  نه و سیاسی  ری فته ده  له  نه. یبوو نه
 

... و" دێمووكرا   بوەی"ك  كانی دا وه سیاسی یه  شیعره  شێك له به  له  خۆی  ڵێن هێمن كاتی دههێندێك جار : دزاده ممه خالید موحه
  توه ناعه و قه بوه  یوان خوۆی  نووسویون  حیزبوی دا  ژێر فشواری لوه  خوۆی  كاتی  ی شیعرانه  م جۆره ئه  تو پێتوایه.  ربڕیوه ده  بێزاریی
  كوه  ی وه شویمان بوونوه م په توۆ ئوه  دیكوه  عبیرێكی توه  لێیان؟ یا به  وه بێته شیمان ده بۆ پهم شیعرانه، و پاشان  ئه  بۆ دانانی  یشتوه گه
 ؟ شیعر نازانی  هێمن به  كانی شیعره  ك له ها تۆ بۆخۆ  كام یه روه زانی؟ هه ڕاست ده ن به كه ده  باسی
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 ر هەه هەێمن  ی قسەه  یه قسەه و ئەه  یەه وه ئه زوو  ئاره.  نیه هێمن  هی یان  هێمنەه  هی  یه قسه و ئه نازانم من  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 پیشەان وا  وێ یانەه ده بەێ،  دیكەه  سەانی كه  هەی یەان  بەێ  خۆی  هی  یه قسه و ئه  وه مه كه ده بیر وا  چونكه.  گوتبێ نه  وای  شتی و بێ نه
  ی لەه رحه مه   تیی رایەه ڕێبه ستیشەیان به مه) دا دێمەوكرات  حیزبەی  تیی رایەه ڕێبه( فشەار ڵێم نەه بەا) ئسەیری ته ژێر لەه هێمن  كه ن بده

  گوتەوه حیەز  بەۆ  شیعری یان.  گوتوه  نیشتمانیی  شیعری( قاسمەوودا دوكتۆر هید شه  ورانی ده  له بڵێین یان دێموكرات  حیزبی  دوایی
 دا، ورانەه ده و ئەه  واوی ته  له.  دایه ستم ده ر به له  ی كه دیوانه  وه ئه و یه وانه پێچه  به ڕاست  كه شته اڵ  به.  گوتوه  سیاسیی  شیعری یان

  دیەەاره) رێ ده  چۆتەەه  نەەدی ناوه  ی كۆمیتەەه  لەەه  كەەه ١٥٣١  سەەاڵی تەەا  نەەدی ناوه  ی كۆمیتەەه  نەەدامی ئه  بۆتەەه  كەەه  وه ه١٥٩١  سەەاڵی  لەەه  واتەەه
 حیەز  بەۆ  شەیعری ك یەه( بەوو مبولیك سەه بەوو، ناو ر هه زیاتر  وه ئه  دوای ندی، ناوه  ی كۆمیته ئیفتخاریی  ندامی ئه  به ڵبژێردرا هه
 و  نەدان ڕێبه ك وه گەوتراون  وه یەه باره و لەه  ی شەیعرانه و ئەه  ی ز ربەه.  گوتەوه ١٥٢٩  سەاڵی  ی"دێمەوكرات  بەژی. "شەیعر ك یەه ، گوتوه نه

 وا  شەەتی  لەەه هەەێمن ت قەەه هیەەوادار . جمهەەورین  می رده سەەه  هەەی  ی شەەیعرانه و ئەەه  ی ز ربەەه. ڕوونەەاك  دواڕ ژی و شەەادی،  ڕ ژی شەەاعیر،
  وه ئەه ر بەه له نیا تەه هەێمن اڵ  به بوو،  وره گه  شاعیرێكی بوو، یاڵ ناسك خه  شاعیرێكی هێمن  ڕاسته پاشان.  وه بووبێته نه شیمان په

 :  ڵێ ده  كه  یه وه ئه هێمن  كانی شانازیه  له كێك یه. یه وه ئه  كسی عه كردوه،  می رچه په و خاڵ  باسی  كه  نیه ویست خوشه
 
 نیم پیخاڵ  ردنی گه و ژاڵ كه  چاوی  عاشقی"

 "من ئه رد  به و ن نده به و الن ته و  كێو  عاشقی
 

 : ڵێ ده  بۆخۆی ر هه ، پێكهاتوه  رگه پێشمه  هێزی  كه دا كاته و له.  گوتوه دا جمهوری  مانی زه  له  ی"دێموكرات  بژی" ر هه  باشه
 
 چاك  شكرێكی له  هێناوه پێكیان"

 چاالك و  كار به و  ئازا  الوی  له
 پاك خوێن  الوانی  وایه ئۆمێد 

 "خاك باارێزن خۆیان  خوێنی  به
 

 : ڵێ ده یان
 
 نگ جه  یدانی مه  له  كوردی  ی رگه پێشمه"

 نگ پڵه نە شێر،  نه  ناگرێ  ی رگه به
 نگ ده بكا  تازه  ئێمه  دوژمنی
 "نگ تفه  ی گولەه  به سمن ده  سینگی
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  شەانازیی  وه ئەه ؟ وه بێتەه شەیمان په  ی وه لەه بەۆ هەێمن جەا.  تێدایەه  ی رگه پێشەمه  نەاوی  كەه  بەێ شەاعیران  شەیعری   كه یه  وه ئه  نگه ڕه
  شەەیعری  كەەه. هیدان شەەه بەەۆ ڵكوو بەەه حیەەز  بەەۆ ك نەەه ویش ئەەه ، گوتەەوه  شەەیعری ك یەەه و ئەەه   كەەه ده  باسەەی  كەەه  ی ورانەەه ده و لەەه. هێمنەەەه

. غەەدا به  لەەه بەەووین  وه پێكەەه ١٥٩٢  سەەاڵی  ئێمەەه.  نیەەه وا اڵ  بەەه ،١٥٩١ نوسەەرابوو كەەرد، یم كەەه دیوانه  تماشەەای من ئەەه.  ەەەه "شەەین رمه گه"
 بەوون هید شەه دا ٩١ - ٩٦  سەاڵی  لەه  سەووره و سەك كه موو هه و ئه  ی ناكه خۆت  ی لۆمه تۆ ئه  ڕاستی به  رێ ئه پێمگوت دانیشتبووین،

 : هێنا  ی" شین رمه گه"  شیعری هات  ڕ ژێك ند چه پاش. هاتوه نه ڵاڵ وه  گوتی! گوت؟ نه شتێكت! هات؟ نه   ده  له قت مته تۆ ئه
 
 گریم ده خوێن، نێو له  وزیوه گه  كه هیدێكی شه بۆ"

 "گریم ده شوێن  بێ و  ر سه  بێ چوو  كه  واڵێكی هه بۆ
 

 و ئەه  تی فاره كەه  نابێتەه  وه ئەه اڵ  بەه ، چاكەه  شەیعری ، بەێ خەۆش سەتت ده گەوت پەێم  وه خوێندمەه منیش ئەه! هەا  گەوتی و هێنەا  ی وه ئه
 ز ر بڵەێم، یش وه ئەه  پێمخۆشەه. كەرا چائ ١٥٣١  ی لێوه خاكه بە ت تایبه كوردستان،  ی٥  ژماره  له شین رمه گه.  كردووته  كه  ی گوناهه
 بەاش ز ر   سەیده قه  عی تەەه مه ر گەه ئه  وایەه تم عەاده ئەمەن  گەوتی هات. ٩١ و  ٩٦  هیدانی شه بۆ  بڵێ ك یه سیده قه دا وڵی هه دواتر

 : یه مه ئه  كه  وه خوێنده  ی كه شیعره ؟ چیه گوتم.  ستاوه وه و گوتوه شێعر  ك یه.  نایه بۆ   دیكه  شێعری  دوایه بوو
 
 سووڕ  ی بده  ڵدێ هه ڕووت  له ئێستاش  وی زه"

 "كووڕ پشت  پیری  ئاسمانی  ڕووخای نه
 

 : ك وه  بووه زیاد  لێ  شتی  هێندێ  كه  گۆرانی  به  كردوه  ی شیعره   ئه  رزی ده ن سه حه ند رمه هونه.  جوانه ز ر  شیعرێكی  ڕاستی به
 
 ڕژاوه باوکان چاو  له  سۆمایی  كه"

 هتد... و" دادڕاوه دایكان پیره  ر كی به
 

 دا ورانەه ده و ئەه  ئسەیری ته ژێر لەه  شەیعری ك یەه نەا ده. كرد نەه واو تەه  ی وه ئەه یش كاتەه و ئەه اڵ  بەه نەا یان  وه ئه  هی  وه ئه نازانم جا
  كەه بات خه  كاروانی  ناوی  به  یه هه  شیعرێكی ن له سه مه ، گوتبێتی دواتر ر گه ئه.  گوتوون پێشتر  كانی یه نیشتمانی  شیعره.  گوتوه نه
  كانی یەه شەانازی  خەۆی هەێمن ، بەێ شەیمان په  شەیعرانه و لەه هەێمن ر گەه ئه.  جوانه ز ر.  داناوه  رێكی تێكۆشه بۆ.  ناوه دانه  حیزبی بۆ

  پێموایەه من ئەه.  پێكاوه نەه  ی كەه فه ده هه واقیعەدا له  بەێ سەێكیش كه ر هەه  هەی.  بەێ هێمن  ی قسه  وه ئه   ناكه ڕ باوه.  وه ته سییوه  خۆی
  وانەه ئه و ١٥٣١  سەاڵی پەاش  نگەه ڕه  گەوتبێتی  كەه اڵ  بەه  یگوتبێ نەه  یەه وه ئه زوو  ئەاره گەوتم ك وه  كه  كردبێ  یەشی قسه   ئه  ئەگەر

 بەۆ ، بەووبێ  لەێ  می حره نامەه  ڵكی خەه  نگەه ڕه  كەه جەیسەێك مه  لەه و بووبێ هەه  ترسەی و وه مابێتەه  ئیسەالمی  جمهوریی  تی وڵه ده نێو له
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  كانی شەانازی یەه  یەانی.  بڵەێ  وه ئەه شاعیرێك   ناكه ڕ باوه نا ده.  گوترابێ  نگه ڕه اڵت سه ده  رپرسانی به  ستی ده  وه بگاته  وه ئه  ی وه ئه
. بڵەێن بەۆ  نیشەتمانیی  شەیعری  بێنەێ ڵك خەه بۆ فشار بوو نه  وه ئه د ممه موحه  قازی  وه یشه دیكه  كی الیه له.  وه بستێنێته  خۆی  له  خۆی

.  بر یەه چەاوت  پشەتی  بڵەێ  پێەی  قەازی  ترسەی  لەه ر هەه  یتوانیوه نەه س كه اڵ  به گوتوه د ممه موحه  قازی  دژی  شیعری  بووه هه شاعیر
 . گوتوه نه  شیعری گوتم ك وه یش دیكه  ورانی ده  له ؟ دێنێ فشار چۆن(  وه نینه پێكه  به)  قازی وابوو كه
 

 ؟ هێناوه د فشارتان بۆ هێمن نه ممه موحه  قازی  یش دوای ئێوه  واته: دزاده ممه خالید موحه

 
 و لەه  چونكەه. نەا یەان  هێنەاوه بەۆ فشەارمان  كەه ین بكەه ئیسەتیدالل ناكەا پێویسەت.  كەردی رز  عەه نەا، نا  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 . بووه فشاردا ژێر له بڵێین تا  گوتوه نه  وای  شیعری ر هه دا مه رده سه
 

 ؟ تۆدا گوتراوه  سیری ژێر ته شین له  رمه شیعری گه  توانین بڵێین كه اڵم ده به: دزاده ممه خالید موحه

 
 .نەبووە فشاردا لەژێر بەاڵ  ، ڵێ به شین،  رمه گه  شیعری  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

 ؟ شیعر نازانی  مامۆستا هێمن به  كانی شیعره  ك له تۆ كام یه  ی ئه: دزاده ممه خالید موحه

 
 : ڵێ ده  كه  وه دێنێته بیر وه فارسیم  شیعرێكی ت پرسیاره و ئه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 
 سخن یكسان بود چون فصاحت در و بیان در"

 اصمعی چون و جاحظ چون بود  گوینده  گرچه
 است منزل  وحی  كه بیچون ایزد كال  در
 " ابەعی أرض یا مانند یدا تبت بود  كی
 

 موو هەه  كانی شەیعره.  یەه وره گه  شەاعیرێكی هەێمن  پێموایەه من ئەه اڵ  بەه.  نزمتەره كێك یەه و رزتره بەه كێك یه دا نووسینێك موو هه  له
  وه پێكەه ز ر بەووین  وه پێكەه كاتێەك نەد رچه هه. نەازانم شەیعر  بەه  شەیعرێكی بڵەێم   نەاده خەۆ   بەه  قەه حه و ئەه من ئەه پاشان. باشن
 دا ی كەه ئاخره  لەه  كەه  یەه وه یه  خەودایی  مەاچی  نەاوی  بەه ر هەه  كەه  یه هه  شیعرێكی ن له سه مه. گوت ده خۆشمان  شتی و بووین  میمی سه
 : ڵێ ده
 
  خودایی  ماچی  یه ده ماچم  ره وه"
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 " مایی سینه  ماچی  له بێزار   كه
 

  مایی سەینه  مەاچی زانەم ده ؟ چی  یانی  خودایی  ماچی  بڵێ پێم ، زیندووی و ق زه و ماوی خۆت ئێستا  وه ئه" گوت پێم دانیشتبووین  كه
  مەاچی اڵ  بەه.  بێ نەه دڵ بەه  یشی كه ماچه  نگه ڕه  كه دا كه فیەمه  له كا ده  بازی ڕ ڵ ك وه ر كته ئه  مایی سینه  ماچی  چونكه.  یه هه  مانای

  كەه  ینێ سەبه  وه ئەه جەا گەوتم.  وه كرد ته ڕاست  پێ   قافیه نیا ته ، نیه  مانای هیچ  ی كه ده ڕاست  ڵاڵهی وه  گوتی ؟ چی  یانی  خودایی
  تەی غیره( بەرد كار بەه بەۆ   یه وشه و ئه  ینی عه ر هه) گوتوه  قۆڕی  شیعری هێمن  بڵێ  ناوێرێ  وه خوێنێته ی ده ك كابرایه مردی، تۆ ئه
 شەیعر نەاڵێم  شەیعرێكی هەیچ  بەه ئەمەن اڵ  بەه!"  تەه مه زه عه!  خودایی  ماچی ه به ه به  ڵێ ده ر هه  ، ناگه تێی من ئه  بڵێ  نیه  یشی وه ئه
 .جوانن  موویان هه و نیه
 

و  ئوه  تۆ پێتوایوه كا؟ ئوه لێوده  دا باسیوتنێك  چاوپێكه  هێمن له  كه  چیه"  خۆماڵی یه  سانسۆره"و  مامۆستا، ئه: دزاده ممه خالید موحه
بۆخۆیشوتان   كوردسوتان كوه  ی ڕۆژناموه  له  تی تایبه و به بووە  هێمن هه  كانی ر شیعره سه دێموكرا  دا سانسۆر له  حیزبی  له  قۆناغه
 بوون؟  یه م ڕۆژنامه ئه  رانی نووسه  ی سته ده  دا له هێمن   ڵ گه وكا  له ئه

 
 كوردسەتان  ی ڕ ژنامەه  لەه هەێمن  شەیعری ك یەه. كەراون چەائ هەێمن  شەیعری ز ر دا  كوردستان  ی ڕ ژنامه له  :زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه
  چەاپی  لەه اڵ  بەه.  بووه نەه وا  شەتی ،... تی داویەه  بۆخەۆی  كەه  بەووه چەائ  مووی هەه  وه ئەه ر هەه و براوه النه  لێ  پیتی ك یه ت نانه ته

 خەەۆ   ڕای  شەەتی هێنەەدێك ر سەەه له بەەووین، نیزیەەك لێەەك ز ر  كەەه من ئەەه ڵكوو بەەه نەەا، حیەەز  ،"ڕوون و تاریەەك"  واتەەه دا ی كەەه دیوانه
 هێنەدێك و ئەه.  البەردوه  خەۆی  كانی شەیعره  لەه  شەتی  بۆخۆیشەی دا وێ لەه. مەن  پێشنیاری ر سه له  البردوه  شیعری ت نانه ته.  بیی رده ده

 ئێسەتایش من ئەه  كەه  یەه هه  وای  شەیعری ت نانەه ته.  گاڵته و ئ گه  شیعری ك وه. بكرێن چائ  نابێ وابوو پێم من ئه  كه دانابوو  شتی
 مەن  ڕی بەاوه  بەه  كەه  گاڵتەه بەۆ  گوتەوه  وای  شەتی.  وه بخوێنمه بۆت پاشان  نگه ڕه.  ی بكه  بتی زه تۆ ئه و وه خوێنمه بی  نیه خۆش پێم
  وای  ی وشەه  كەه ئاغەا  ژوانی  ناوی  به  یه هه  دوورو درێژی  شیعرێكی ن له سه مه.  كجاری یه بۆ  وه بمێنێته و ز كاغه ر سه  بچێته بوو ده نه

  شەیعری  بۆخۆیشەی دا ی كەه دیوانه  چەاپكردنی  لەه اڵ  بەه بەردن، الی و رێ بەه الیان پێكرد پێشنیار  من ئه. بوون ناشیرین تێدابوون
 :"بیره  له ر هه تۆ "  به  داناوه  ی كه تیتره  كه  یه هه  جوانی ز ر  شیعرێكی ن له سه مه.  كردوه سانسۆر

 
 ڕینا ڵاه هه  ختی وه  له دا شایی  له"

 نینا پێكه  كاتی  له دا خۆشی  له
 شینا و گریان و   ماته  كۆڕی  له
 " بیره  له ر هه تۆ  نیشتمان  ی ئه من ئه
 : ڵێ ده  كه بوو هه  شیعرێكی دا كێكیشیان یه  له
 ستم مه و  وێژ و  گێژ  كه كاتێكا  له"
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 ستم به داده  نوێژێ  كه كاتێكا  له
 ستم ده دوو ت نییه بۆ له دێنم ڵ هه  كه
 "بیره  له ر هه تۆ  نیشتمان  ی ئه من ئه
 

 وا تۆ ئەه  باشەه ده یەه، زانی نەه  ی نیشەانه بەوون موسەڵمان  دابنەێ وا ؟ ی كەه ده  زفی حەه بەۆ  باشەه گەوتم من ئەه. البەرد  ی وه خواره  ی وه ئه
  شەتی هێنەدێك پاشان  له.  یشتووی پێگه  دوایه اڵ  به(  وه نینه پێكه  به)  زانی تده نه كات و ئه تكامەی، قابل  پیاوێكی  كه  بده نیشان
. شەیرن  یادگەاری  نەاوی  بەه  یەه هه  دوورودرێەژی  شەیعرێكی ن له سەه مه. كەردن ده  سكاری ده  بۆخۆی  كه دا كانی شیعره له بوون هه  ی دیكه

 :بوو تاك. بوو شیعر ١١ یا ٢ شیرن  یادگاری  كه دا حالێك له شیعره، ٥٢  بووه چائ ئێستا  ی وه ئه
 
 منه  گیانی  تی ئافه تۆ  شی ڕه  چاوی   كه چاوه"

 ("دوژمنه  ڕمبی  نووكه"  كردبوویه  دوایه اڵ  به ، "دوژمنه  نانی سه ك وه"  گوتبووی كات و ئه) تیژت  برژانگی   كه گیانه
 ( نافه ته زولفت  گوتبووی كات و ئه) سا  زووبه ، نافه ته ت زیه كه  یه سێداره ت كه ژنه به سا

  كەه(  خنكاندنەه ژار هەه  كەوردی  شەی به چەون سەتۆ  ئه  بیخەه  ڵەێ ده  خەۆی  كەاتی" ) خنكاندنەه  شی به كورد كورد   كه من  ستۆی ئه  بیخه
 من ئەه. ك یەه لیمه كه ر بەه له  كردوه نەه چەائ  ی كەه دیوانه  لەه  شەیعرێكی بینین ده اڵ  به كردوه زیاد  لێی  هاتوه پاشان. كرد  ستكاریی ده

 : ڵێ ده خوێندن،  هاندانی بۆ  داناوه بۆ  ی دیكه  شیعری  دیاره.  وه بخوێنمه  شیعره و ئه ر هه  بده  ئیجازه
 
  سه دره مه  ڕاكه ، بدڕێنه  چه په ، بشكێنه  ركه ده"

  خوێندنه ر هه  خوێندنه  واری كورده  ردی ده  چاری
 بات خه  نێرێته ده ئازا  كوڕی  زانایه  دایكی

 " زنه  ریایه ده  ناگاته  بگه تێ تۆش گوتم من
 

 : ڵێ ده  كه یه وه ئه  الیبردووه  وێ له  كه  ی وه ئه اڵ  به
 
 وار خوێنده و  زانا  كیژی  میشه هه  پارێزێ ده خۆ"

 " بنه  بێ  واره خوێنده نه  كچی ر هه تۆ  ڕووی  له دوور
 

  ی بەاره  لەه  كەه  تی یه شەیعره و ئەه  دیكەه  ی نموونەه.  بردوه نەه  الی س كەه.  بردوه  الی  بۆخۆیشی.  كردوه زف حه دا ی كه دیوانه  له  ی مه ئه
 : گوتوویه دا كان نگه ڕه  باسی  له.  نووسیویه  وه كوردستانه  ئااڵی
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 ڕووسای  سێكه كه  عنی یه  ی كه یه سای"
  خای  وری فه بكا بمخا  سێ كه ر هه
 دوژمنوو بكوژن  عنی یه  ی كه سكه كه
 موو هه ستوو ده و باسك  بێ سك كه تا

 سیا  وری هه ژێر له  عنی یه  ی كه ڕ ژه
 ما نه  تاریكی و ڕ ژمان ر ده هاته
 كشتوكاڵ ر هه  ڵێ ده نمیش گه  گوڵی دوو
 سواڵ لێتان بكا دوژمن ن بكه ز ر
   ڵه قه  نووكی:   ڵه قه یاران  ڵێ ده پێو
 "  له عه  پارێزێ ده چاكتر شیر  له ز ر
 :گۆڕیون  ئاوای دا ڕوون و تاریك  له  چی كه
 ڕووسای  سێكه كه  یانی  ی كه سایه"

  كای و مات  یكردبێ نه شتێك هیچ
 واڵت چاوان ر به  دێنێته  ی كه وزه سه
 هات  جوانی  هاری به  سڵی فه  ی مه ده و ئه

 سیا  وری هه ژێر له كورد  ڕ ژی  تیشكی
 چیا  ی لووتكه وا  نگاوتی ئه ر، ده هاته
 كشتوكاڵ ر هه  ڵێ ده نمیش گه  گوڵی دوو
 چاڵ و مبار عه ن بكه  مشتی ن، بكه ز ر
   ڵه قه  نووكی:   ڵه قه  نووكی  ڵێ ده پێت
 "  له عه  پارێزی ده باشتر شیر  له ز ر
 

.  وه تەه كردوونه چەائ  خەۆی  كانی شەیعره دواتەر هەێمن مامۆسەتا  كەه بڵەێم  یەه كەافی بووه، نەه ر سەه له فشەاری  بزانی  ی وه ئه بۆ پاشان
 و تاریەك  لەه  خەۆی  كەاتی  كەه  ی وانه ئه تتا حه. كردبێ  ستكاریی ده  كه  نیه  شیعریشی ك یه كوردستان دان  ی ڕ ژنامه  له  كه  ی وانه ئه

 بەاش  پێەی  دیەاره وا. كردوون نەه  چەاپی  دوایه الی بردوون،( بوو قبووڵ ز ر  منی  ڕای  كه) من  هاوفیكریی  به  شتی  هێندێ دا  ڕوون
 ر سەه له ت قەه  حیزبەی  سانسەۆری.  بەووه ر سەه له  حیزبەی  سانسەۆری  گەوتبێتی  كەه  یه هه یش یه قسه و له گومانم من ئه  بێ وا  كه. بوون

 . بووه نه
 

 ؟ كرابێ  كانی دا شیعره  سانسۆر له  كه  وه یته كه د ده ڕه  مه تۆ ئه  واته: دزاده ممه خالید موحه
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 ك وه اڵ  بەه لەێم ده  وه ئەه  ناخۆشەه پەێم من ئەه.  حیزبەی  سانسەۆری  تی تایبەه به ، وه مەه كه ده  دی ڕه  واوی ته به  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  كردوه نەه چەائ  شەیعری ك یەه بەووین،  وه پێكه ڕ ژ و و شه ساڵ ش شه  ی ماوه بۆ   كه النی ساڵ ند چه  ی ماوه بۆ ڵێم، ده تێك قیقه حه
  شەتی جەار ز ر. بەم ده  حاڵی و ئه  شیعری  له   كه النی من ئه  كه بوو هه  وه به  ڕی باوه  چونكه  وه كرد ته نه  باڵوی دیبێ،   نه من ئه تا
  كەه  دواتەری  لەه بەوو جەوانتر نەا ده دای  كەه  ی نوسەخه   كەه یه مەن  ڕی بەاوه  بەه. كەرد ده  شەیعری  سكاری ده ز ر و ئه. كردوو  قبووڵ  لێ
  ی وه ئەه ین كه لێده  ی قسه جا بیكه، كرد ستكاریت ده ر گه ئه  دوایه. من  به  ی بیده  بێ ده  نووسی  كه ت نوسخه   كه یه مگوت ده.  یگۆڕی ده

 : ڵێ ده نووسیبوو،  شیعرێكی  بیرمه  له.  جوانتره ز ر ئیەهامت   كه یه تۆ ئه گوت ده پێم.  دوایی  ی مه ئه یان بوو جوانتر پێشووتر
 
 تر  مێكی كه تێکە بۆ   ساقی  نگه دره و شه  رچی گه ئه"

 "تر  مێكی خه ناخمدا  له ڵدا هه  ری سه و مشه ئه وا  كه
 

 : ڵێ ده نووسیبوو،  شیعرێكی
 
  پێموایه  كه رستار  په  بێ و بار لێوبه و  دار رده ده  نده وه ئه"

 "تر  مێكی شه  تازه  ڵناكرێ هه ن مه ته  كێكی ر سه له
 

 كانم وشەه  ڵاڵهەی وه  گەوتی و  كەرد  ماشای ته پاشان.  درێژه عه میسره و ئه گوتم چۆن؟  گوتی ؟ كردوه دروستت  چیه  گوریسه و ئه گوتم
  ئسەیری ته حیەز  بڵێەین اڵ  بەه بوو، هەه ئەاوا  شەتی. دا سەتكاریكردن ده  له كرد   ی قسه  به. كرد نه پێ ستم هه بوون جوان  پێ هێند
  شەتی.  بەووه ر سه له  فشاری قاسمەوو دوكتۆر ك وه  رێكی ڕێبه كوو وه  تی تایبه به  نه و حیز  كوو وه  نه جۆر هیچ  به ، ری سه له  بووه هه
 . بووه نه ر هه وا
 

  شوێك لوه به  ی وه داڕشتنه  له  بووه ئسیر  هه ند ته مامۆستا هێمن زۆر نیزیك بوون چه  له  وه ئه  هۆی به  ئێوه: دزاده ممه خالید موحه
 ؟ زانی خۆ  ده  رزداری قه  به  كانی شیعره  یا هێندێك له  كانی، شیعره

 
 تێەدا  منەی  ئسەیری ته  ڕاسەتی به  یەه هه  شەیعری اڵ  بەه. زانەم ده  خۆمی  رزداری قه  به بڵێم  وێ نامه من ئه نا،  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 قاسەم یال لەه بەۆ ڕا ت ڕه بنەه  لەه  وه ئەه. قاسەم یال لەه بەۆ شەیعرێك  كردیەه و  كەرد  سەكاری ده  دوایەه  كەه  یەه هه  شەیعرێكی ئێسەتا.  بووه
  مۆنریئەالی  لەه بەوو مایك ئۆلەه  یەاری. نووسەیبوو  ی شەیعره و ئەه قاسەم یال لەه  هیدبوونی شەه پەێش سەاڵێك یەان سەاڵ دوو.  گوتراوه نه

 غەدا، به  لەه كەرد ده كان یەه یاری  له چاو   كه. كرد ده ڤزیۆن له ته  له چاو ز رمان  ئێمه. بوو  زایینی ی١٢١٥ یا ١٢١٢ ساڵی كانادا،
 ز ر و ڵیگرتم هەەه یاڵ خەەه رحاڵ، هەەه به. یەەه هه ئااڵمەەان  نەەه و یەەه هه رزشەەیمان وه  تیمەەی  نەەه كەەورد  ی ئێمەەه  كەەه بەەوو  ت حەەه ناره ز ر
 ،...دا   یاڵی خەه  لەه  فیكەره و ئەه خۆڕا لەه. رگەرت وه میەداڵیان و  كۆ سەه ر سەه  چوونەه مەان قاره  سێ  كه دیتم  ڕ ژێكی. بوو  ت حه ناڕه
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  الی حیەز   ی كەه ڕه قه مه  چوومەه  كەه.  گەرێ رده وه بات خەه  كی یەه  جەه ره ده  میەدالی  كەرێ ده ئیعەدا   كەه یش سەه كه و ئه واقیعدا له گوتم
 بەزانم. بەوو ده دروسەت  لەی  باشەی  شەیعرێكی   بایەه شەاعیر ر گەه ئه  ...هاتوه بۆ باشم  فیكرێكی هێمن، ماموستا گوتم هێمن مامۆستا

 دوو پەاش.  گوتی پێم  یه قسه وه ئه  باشه گوتم.  خته سه ز ر  گوتی. ئاوایه ز  وه و حاڵ گوتم ؟ چیه  گوتی شیعر؟  به  ی نایكه تو ئه
  : بوو ئاوا اڵ  به  تی گۆڕیویه  دوایه  كه دا  نیشان  پێ  كی یه چوارینه! ها  گوتی ڕ ژان  سێ
 
 خوێیی  لالدی جه  گوتی و هاتێ  ی بزه"

 ستۆ  ئه  باوێژه تت په خۆت  یفی كه  به
 ئیفتخاره  نیشانی من بۆ تت په
 "خۆ   تی میەەه  مانی قاره  بوومه  كه
 

  ی باڵوكەراوه  لەه و " ك یەه  جەه ره ده  میەداڵی"  نەاوی  بەه وتارێەك  كەرده   فیكەره و ئه من ئه پاشان. ناكا تێر  اڵ  به جوانه گوتم من ئه
 ئیعەدا   كانی فیقەه ڕه و قاسم یال له  كه ١٢١٩  ساڵی پاشان.  ربیی ده تێدا خۆمم  ئیحساسی ت سووره ر هه  به. كرد چاپم دا"ر تێكۆشه"

 باشەتر  بووایەه نیا تەه به  یەه ڕوبەاعی و ئەه ر هەه. بوو نەه وتوو ركه سه من  ڕی باوه  به  كه دانا بۆ  ی دیكه  شتی هێندێك هات و ئه كران
 : ڵێ ده  یالوه له  باری  له ن له سه مه. بوو
 
 من  وی خه ك وه چاو   له  تۆرای تۆ  كه"

 من  وی شه مانگه  شتره ڕه بسكت  له
  نازه مه خوت  یالی له  به جنوون مه بی 
 "من  وی ئه ركرد ده پتر  ناوبانگی  كه
 

 ك یەه یەا.  نەاچێ هەێمن  شەیعری ك وه  وه ئەه و(  وه نینه پێكه  به) بڵێم وا  شیعری توانم ده منیش ئه  ئاخری  عی میسره  تی تایبه به  وه ئه
  باشەی ز ر  شەیعرێكی ن له سەه مه.  گرتەوه  رچاوی بەه له و  بووه هەه  ری سەه له تێبینەیم  كەردوه ماشەا  ته  كەه  گوتەوه  وای  شەیعری جار دوو
 :  ڵێ ده وادا پێشه  هیدبوونی شه  یادی  له یتان، شه و و شه  ناوی  به  یه هه
 
  تارمایی ند چه چوارچرا  له  ساایی ئه  به چن ده و دێن"

 "ڕن دفه به  یتانی شه  بێچووه ڕن، شه  خودای و  و شه  خێوی
 : ڵێ ده كا ده ئیعدا   باسی پاشان  له جا كا ده ئموورین مه  باسی

 نرا قوڕ  له ر سه زاران هه  چوارچرا  ری وروبه ده  له"
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  كۆڵوانه  لكی خم  له  دای جوانه، و شۆخ  نازداری كا 
 "شین  كرده  سۆرانیی ویش ئه شین،  كۆڕی  هاته الو  شۆڕه

 
 ردا سەه به  قەوڕی ر هەه  ڵكەه خه و ئەه  ی ئەه اڵ  بەه ، ناخۆشه وا پێشه  مردنی  ڕاسته.  تێدایه  نائۆمیدی  ز ری  وه ئه مامۆستا، گوتم من ئه

  وه كیییەه  ی شەیعره و ئەه  كه نووسیبوو  شیعرێكی  وه هاته خایاند نه  عاتی سه دوو. ڕ یشت و وه كرده  بیری تۆزێك كرد؟ نه  هیچی كرد؟
 :  ڵێ ده  كه
 
 ! ڕ ڵه  دێڵێ بانگ پیاو  پیره"

 " تۆڵه ، تۆڵه ن نەكه بیر  له
 

 جەا. كەرد چەائ ڕوونەی و تاریەك كەه  بۆخۆی   ده ده پیشانت ن تمه حه.  بووه هه  ری سه له بینیم تێ اڵ  به وه، ئه  هی  كه ره هونه  یانی
. بەوو وا  كەه كتێبه  ئەاخری  ی لەه رحه مه تەا بەوو مەن  به  ی كه چاپه  رستیی رپه سه و كردمن من ئه  كانی كاره  ز ری  شی به ڕوون و تاریك
  ی كەه بوونه چەائ  كەه دواتەر. بەم كوردسەتان  لەه د سەتان نێو لەه كوردسەتان  وه بێمه غدا به  له پێدرا تم ئمووریه مه من ئه ١٢١٩  ساڵی

 كانم شەیعره ر سەه له تەۆ  ئسەیری ته   كەه ده ئیعتەراف: " نووسیبووی  كه كتێبه ر سه له  كه  یادگاری  به نارد بۆ   كی یه نوسخه ببوو، واو ته
  تی خەه  بەه  مەاوه  یەه كه دیوانه مەه ئه."   كەه ده ش پێشەكه ت دیوانه و ئه   كه ده ریت نگه هاوسه و تی برایه  به  شانازی حاڵێكدا له. ز ره
 ت نانەه ته.  ری سەه له  بووه هەه تێبینەیم من ئەه  بەووه  وه ئەه  ی كەه ڕه وپه ئه  چونكەه ، تی خۆیەه  هەی ر هەه زل فەه واقیعەدا لەه اڵ  بەه.  خۆی

 خەرائ  كه شەیعره گەوتم.  نەاڵێی خەرائ وا  شیعری ئەتۆ.  نیه تۆ  شیعری  وه ئه  گوتی. كرد خرائ  لێ شیعرێكم  ڕی دفه به  به جارێكیش
 . داناوه ك یه وشه  جێگای  له كم یه وشه ت قه فه ئەمن و خۆتن  هی كان وشه  ی ز ربه و نیه
 

  دیكوه  سوانی پیشوان كه  ی وه پوێش باڵوبوونوه  توۆ شویعری  له  و جگه بوون، ئه  وه پێكه  كه  ی و قۆناغه له  باشه: دزاده ممه خالید موحه
 دا؟ ده

 
 نەاوی  بەه  یەه هه  شیعرێكی. كردبوو  ی وه ئه یش حیسامی  ریمی كه دا شیعرێكی  له جارێك.  بووه هه  وای  شتی  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  جەوانی ز ر  سەفێكی وه  كه شەیعره. بەوون غەدا به  لەه وان ئەه بەوو ، كوردسەتان  لەه من ئەه. نەابوو دای ١٢١٩  سەاڵی  كه پاییز،  ی ئێواره
 كەردوه  وای دا ی كه ئاخره  له اڵ  به.  ره به له ر هه ز ریم  ره هه  شی به گینا ئه  وه بخوێنمه  مووی هه  بێ نه جال مه  نگه ڕه دا لێره. كردبوو

 و ئەه.  چەێ ده ئەابیووت ر هه  وه یته بكه باڵو  وه ئه تۆ  بابه  ڵێ ده  بینی ی ده  كه  حیسامی ریم كه. ر ده  دێنێته كراس له ست ده  ئیدی  كه
  ؟ چیه  یه نائۆمێدی موو هه
 

 :  ڵێ ده  كه  نی داده ، ئاخری  شیعری  به  بووه ئێستا  دیكه  شیعری ك یه  ڵێ ده  پێ  ی وه ئه  كه
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  ناوچوونه  له  ئێمه  شی به ئاشنا،  بێ وا  كه گوتم"
 " ڕوونه ئاسۆ  بنواڕه دوور ، بنواڕه دوور نا نا  گوتی

 
 ز ر  وه یەه بی ده ئەه  بەاری  لەه  ی وه ئەه  ڵ گەه له  كه شەیعره نەا ده. كەرد ڕزگەار  ی جوانه  شیعره و ئه  حیسامی ریم كه  ی یه تێبینی و ئه  یانی
 .بوو  جاتی نه  دێیه دوو و به اڵ  به. بارێ ده  لێ  نائۆمێدیی  داڕێژراوه جوان

 
 كا؟ تۆ نه  ی قسه  مامۆستا هێمن به  بووه: دزاده ممه خالید موحه

 
 .نا نه دای ، دابنێ  شیعره و ئه پێمگوت  نیه  وه ئه! بووه هه ن تمه حه(  وه نینه پێكه  به) :زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه
 

و  بوه  یبوو، وا دیواره ژار هوه ر هوه سوه له  فا بوارزانی ال مسوته مه  شۆڕشی  خۆی  كاتی  كه  ی ئسیره و ته ئه  باشه: دزاده ممه خالید موحه
بوۆ   یوان نوا، هوێمن شویعری  بووه ر هێمن نوه سه له  ئسیری ته  م شۆڕشه ئه  ڕاستی ئایا به.  بووه ر هێمن نه سه له  ی ئسیره تهو  ئه  یه شێوه
 ؟ وه ته كراوه اڵم باڵو نه به  بووه هه  بارزانی  شۆڕشی

 
  وتەه كه هەێمن ، بەێ لێەك ده ر هەه  بەه.  تی كردوویەه هەێمن  كەه   یه خۆسانسۆری و ئه بۆ  وه ڕێته گه ده یش وه ئه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  لەه یتێك بەه نەد چه من ئه  نموونه بۆ. بوو هه فایش مسته ال مه بۆ  شیعری ت نانه ته. بوو هه كات و ئه بۆ  شیعری گینا ئه ، خۆسانسۆری
 نەا لەێ ناویان چۆمان  له گرت جێژنێكیان.  وه كرایه باڵو ئازاردا  ی١١  ی وتننامه ڕێككه  له ١٢١١  ساڵی  كه  وه بخوێنمه بۆت  شیعرێكی
 بەۆ  و نەاڵێم شەیعر سەفارش  بەه من ئەه  گوتبەووی ؛ بنووسەێ بەۆ شەیعریان  كەه ژار هه مامۆستا  الی  چووبوونه. ور ز نه و ئادار  جێژنی

 : كا ده پێ ست ده  یه شێوه   به  كه. نووسیبوو  جوانی  شیعرێكی. هێمن مامۆستا  الی  چووبوونه. نایڵێم و  هاتوه نه
 
 شاند وه  كوتكی  كاوه  كه ڕا ی مه ده و له"

 پیژاند  كورد كوژی  زووحاكی  مێشكی
 هااڵ  لێی و هات  وساوه چه  لی گه
 ئااڵ كرا  ی كه روانكه به  رمی چه

 ر ئاسنگه  پیری  پاكی  شۆڕشی
 "ر داگیركه  واڵته   له نا  ڕاوی
 : ڵێ ده پاشان  له.  درێژه  شیعره   ئه
 بوو ساڵ لێك گه دوژمنان  هۆی ده  به"

 بوو تاڵ كان كورده  له ور ز نه  جێژنی
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  بیی  مڵكی و گرت  خاكی  وی ته نه
 " پچیی  لێ  شێكی به هات  سێ كه ر هه
 

 : ڵێ ده وجار ئه
 
 ئازاتر  یێكی كاوه  ڕی ڕاپه"

 وریاتر  ڵێكی كۆمه  دووی  وته كه
  بارزانی  كاكه  كورده و ئه  زنی مه

  زانی بار ناله  به  حاڵی كاتێ
  زنجیری  پساندی ڕاسا، ڕابوو،
  باپیری و با   ڕاستی  ڕێی گرتی
 ك یه پشت دا  پشتی  رگه پێشمه  كوڕه
 ك چه  دا سی ده و و ئه  شوێنی  وته كه
 گرت  ری نگه سه  نانه نده به و چیا و له
 گرت  ری به  كێ  مەهوڕانه موو هه و له
 بوو داڵ و ل قه  دوژمنی ڵۆ هه و ئه

 "بوو زاڵ كرد ده رێك نگه سه ر هه  له  ڕووی
 

  كوردسەتانی  نگەی ده  ڕادیەۆی  لەه" هیدان شه"  ی رنامه به  له ئێستا  كه  بێ ده واو ته شیعر  سێ  به  ی كه ئاخره.  جوانه  شیعرێكی ز ر  مه ئه
 : ڵێ ده  كه  وه خوێندرێته ده ئێران

 
  ئازایی  ی نموونه  ی ئه هید شه  ی ئه"

  خۆڕایی به تۆ  خوێنی ڕژا نه
 دابێژران  گولەه  به  ی شانه له و ئه
 نێژران تا میەەه  رمی گه  دڵێ  له

  ئازادی  داری  داشتوویه  خوێنه
 " شادی دا  ئێوه  شینی  دووی  به هات

 : به  تی كردوویه ئێستا
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 " شادی دا  ئێوه  شینی  دووی  به  دێ"
 

 .بوو   شیعره و ئه  دایكبوونی له   ی حزه له  شاهیدی من ئه  چونكه بوو،"هات"  خته وه و ئه اڵ  به
 

 ؟ وتوه  بۆ بارزانی  یشی دیكه  شیعری  وه له  جگه: دزاده ممه خالید موحه

 
 : ڵێ ده ئاوا ، بووه ساڵێك خ نازانم  كه  وتوه كه ست ده ئێران  له  بارزانی  كسێكی عه  خۆی  كاتی. ڵێ به  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 
 "من  چاوی  بۆوه ڕوون و ستم ده  یشته گه ت وێنه"
 

 : ڵێ ده دا شیعرێكی له یان
 
  وی قه  دوژمنی و ش ڕه ڕ ژی  دیوته  نده رچه هه"

 " وی نه كرد نه كوردت  تی میەەه  باتی خه  ئااڵی
 

  ی كەه یه رپرسەیاری به و نیەه كەار .  وه سەیینه  خەۆی  مێەژووی  لەه  ی شەیعرانه و ئەه  بۆیەه. گەۆڕدرا  ڕای بەوو لیەل ده ر هه  به  دوایه اڵ  به
  لەه  كەه بكا؟ چاپیان  یتوانی ده ئێران  له خۆ  باشه بكا، چاپیان  یتوانی نه دا ڕوون  و تاریك  له غدا به  له ر گه ئه.  تی خۆیه ر سه له

 .هێنان نه  ی وانه ئه  دیكه  جارێكی  وه كرانه چائ  كانی مه رهه به  له هێندێك ئێرانیش
 

 ی هێنان؟ بۆ نه: دزاده ممه خالید موحه

 
  ؟ بكه و ئه  كیەیی وه بۆ من ئه.  بارسه  خۆی  له  وه بووه زیندوو ر گه ئه(  وه نینه پێكه  به)  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

  و چ ڕۆڵێكوی بووو " كوردسوتان"  رانی نووسوه  ی سوته ده  نودامی سواڵ ئهنود  بڵێی مامۆسوتا هوێمن چه  كرێ ده: دزاده ممه خالید موحه
 ؟ بووه هه

 
  وه پێكەرده ست ده مان"كوردستان"  ئێستای  ی وره ده  كه  وه ه١٥٩٢  ساڵی  له ران نووسه  ی سته ده  له دا ڕاستی له  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ك وه اڵ  بەەەه. دا١٥٣١ لەەەه وه جیابووینەەەه لێەەەك تەەەا بەەەوو ران نووسەەەه  ی سەەەته ده  نەەەدامی ئه  وه كاتەەەه و لەەەه وامەەەه، رده به ئێسەەەتایش  كەەەه
 تێك قیقەه حه ك وه اڵ  بەه بڵەێم  وه ئەه  ناخۆشەه پەێم من ئەه نەد رچه هه. بەوو  ڕ ژنامەه  بیی ده ئەه  شەی به  رپرسی به و ئه  تی، رپرسیاره به
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 بەاڵو لێەك  كەه ١٢١٩  سەاڵی ت نانه ته. مكردن ده من ئه ر هه كان كاره  بۆیه. سااردبوو من  به  ی كه كاره واقیعدا له  كه  باشه بڵێم  وه ئه
. ژیەان ده  نهێنەی  بەه واڵت نێو لەه س كەه دوو.  بەێ بەاڵو لێەك  نەدی ناوه  ی كۆمیتەه دا بییارمەان ڕ، شه  ی وه پێكردنه ست ده پێش بووین،

.  سەەێمانی  چوونەه سەمان كه  سەێ دوو. رگه پێشەمه  اڵتی سەه ژێرده  ی ناوچەه  چوونەه سمان كه  سێ دوو. وه مانه غدا به  له سمان كه ند چه
 ن بەەده وڵ هەه"  رمووی فەه قاسەمەوو دوكتەۆر كەرا،  ڕ ژنامەه  باسەی  كەه دا وێ لەه.  رێ ده  چوونەه دوكتەۆر كەاك ك وه سیشەمان كه  سەێ دوو

 مامۆسەتا و بەێ  ڕ ژنامەه  سیاسەیی  شەی به  رپرسەی به  حیسەامی  ریمی كەه كەاك بەا نابم  لێره ئێستا  كه من ئه. ربچێ ده ر هه  كه ڕ ژنامه
 دوكتەۆر" بوو ؟ نەه سەئوول مه ئێسەتایش تا هەه ئەمەن بەۆ  باشەه"  گەوتی هێمنەیش مامۆسەتا."  بەێ  بی ده ئەه  شی به  رپرسی به با هێمنیش

  لێەره و ئەه ئێسەتا اڵ  بەه بەوو،  لێەره(  وه نینەه پێكه  بەه) مامۆسەتا ئێسەتا تا هەه  چێ نه بیرمان  له با اڵ  به  بووی رپرس به با"  گوتی
  كەه  می كەه یه  ی ژمەاره  لەه  جگەه یش ڕ ژنامەه  چەاپی و سەحیح ته  رسەتیی رپه سه.   بكەه كەان كاره  كەه بوو هەه من  به  ڕی باوه و ئه."  نابێ

 ر هەه ران نووسەه  ی سەته ده  نەدامی ئه ك وه اڵ  به. مكرد ده من ئه  مووی هه ر هه ت، ڵه غه  له  پیه و یه شارزه ز ر  ی بكه  لێ  چاوی ر گه ئه
 .دا ڕووی  كه  یە وه جیابوونه و ئه تا  وه مایه

 
 ؟ بنووسێ  سیاسی  مامۆستا هێمن وتاری  بووه   هه قه: دزاده ممه خالید موحه

 
 اڵ  بەه. بنووسێ  سیاسی  شتی  بووایه ده بوو  حیزبی  كه ڕ ژنامه اڵ  به. دەنووسی  بیی ده ئه  شتی ز رتر  دیاره  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 . سیاسی و حەیەی ته تا بوو تێدا یان بی ده ئه  توانای  كانی كاره زیاتر.  یبووه نه نا  حەیەی، ته و فسیری ته  وتاری ك وه
 

  ی بنكوه"ن  الیوه دێمووكرا  له  حیزبوی  ی مه رده سوهو  ئوه  كانی كتێبوه  شێك لوه هێمن و به  ی "و ڕوون تاریك : "دزاده ممه خالید موحه
 ؟ بووه   دا هه ڕه بنه  وا له  ؟ ئایا شتی ی مان بۆ بكه یه م بنكه ئه  باسی  كرێ ده.  وه ته باڵو كراونه  وه"وا پێشه

 
  كەه بەوو بییارێەك وا پێشەه  ی بنكەه اڵ  بەه. نەا وا،  شەتی و بێ هەه  ی چاپخانەه بڵێین ك وه" وا پێشه  ی بنكه"  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  كەوردی  زمەانی  بەه  كەه  ی مانەه رهه به و ئەه و كەوردی  بیی ده ئەه  می رهەه به  ی وه باڵوبوونەه  بەه بكەا گ كۆمەه  كه  دابووی دێموكرات  حیزبی
 حیەەز . وا  شەەتی و بێ هەەه  زگەەای ده و وه بێتەەه كەەۆ ڵك خەەه  نیەەه رج مەەه  بنكەەه خەەۆ. نرابەەوو لەەێ  وای پێشەەه  ی بنكەەه  نەەاوی. نووسەەرێن ده
" ئێەران  كوردسەتانی  هیدانی شەه  له كاروانێك" ڕوون، و تاریك. كرد چاپی وا پێشه  ی بنكه قاسمەوو دوكتۆر  كتیبی. دا ده  ی كه زینه هه
. كەران چەائ  لەێ  ی دیكەه  كتیبەی دوو ك یەه و  دا گەه  نینی پێكەه  كتێبی. كرد  چاپی وا پێشه  ی بنكه ر هه  حیسامی  ریمی كه  نووسینی  له
  بەه  تی خزمەه  كەه  یەه سیاسی  حیزبی نیا ته دێموكرات  حیزبی  ڵێ ده. نووسیبوو  شتێكی ریم كه ال مه  دی ممه موحه كاك  بیرمه  له من ئه

.  كەردوه كانیان ته سیاسەه  بەه تیان خزمەه  كەوردی  زمەانی  بەه  دیكەه  وانی ئەه.  كەوردی  زمەانی  بەه ت خزمەه بەۆ ر هه  كردوه  كوردی  زمانی
 .بوو حیز  ر سه له  ی كه رجه خه.  وه ینه بكه  باڵوی  كه بوو  وه ئه بۆ دا گه  نینی پێكه یان ڕوون و تاریك ن له سه مه
 

 غدا بوو؟ له به  ی كه چاپخانه: دزاده ممه خالید موحه
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. رگەر  وه ڵك كەه  تەه رفه ده و لەه  خۆشەه پێم من ئه.  نیه تاوان بوون غدا به  له  دیاره. بوو غدا به  له  ڵێ به  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 كردبەوو؛ چەائ قاسەمەوومان دوكتەۆر  كتێبەی بڵەێم  پێخۆشەه  بۆیەه وه، بنەه ده بەاڵو  قسانه   ئه ئێستا اڵ  به  كردوه باسم جار  سێ دوو
  هۆی بەه مەن  رشەانی سه  وتەه كه  یشەی كه وه باڵوكردنه  بۆیەه بەوو ،  كتیبەه   ئه  رگێیی وه   هه و بوو   ی كه چاپه  رستی رپه سه   هه من ئه
 فر شەراون یان نده چه داخوا  كه ڕا  گه ده دا كان كتێبخانه ر سه به  سەێمانی  هاتبوومه جارێكیان. بوو  كوردستان  زای شاره پتر  ی وه ئه
  خوێنەدكاری وت ركەه ده  كەه بەوو  لێ  كوڕێكی.   بكه دا ڵ گه له  حیسابی  ی بۆوه ك یه كتیبخانه  چوومه. رگر  وه لێ یان كه پاره  ی وه ئه بۆ

 ، یەه دیكه  شەتێكی  سەتی به مه زانەیم منیش ئه ؟ كراوه چائ  كوێ  له  گوتی.  ڵێ به گوتم ؟ تۆیه  هی  كتێبه و ئه پرسیم  لێی.  یه زانستگه
 تۆ ئەه بم؟ ده ڵس قه بۆ گوتم ؟ بێ ده ڵس قه بۆ  گوتی.  كراوه چائ  وێ له ، لێیه  كی یه چاپخانه غدا به  له  كۆماری  كۆشكی  وه ئه گوتم

  چونكەه  دیەاره  پێەوه  ڵسیی قه من  ی كه قسه  بۆیه ئاخر گوتم!  دیاره  پێوه  ڵسیی قه نا  گوتی.  وه دایه اڵمم وه منیش ئه كرد، پرسیارت
  ی وه ئەه ك نەه  تێدایه  چی  یه وه ئه كتێبێك بۆ گرنگ ، ڕووناكبیری و الوی و واری خوێنده تۆ ئه  باشه!  دیاره  پێوه  پالری تۆ  ی كه قسه
 . كراوه چائ  كوێ  له
 

  وه و نواوی كرانوه هێمن باڵو ده  و ئیمزای ناو   بێ كوردستان به  ی ڕۆژنامه  هێمن له  كانی شیعره  خۆی  كاتی: دزاده ممه خالید موحه
 ؟ چی دایه  له  ی كه هۆكاره. بوون نه ر سه یان له م شاعیره ئه

 
 دوو ك یەه  لەه  بۆخەۆی و ئەه اڵ  بەه. ین بكەه  هەێمن زدایەی  ئێمەه  بووه نه  وه ئه ر به له  وه ئه.  وایه  وه ئه  ڵێ به  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 : ڵێ ده  كه شیرن،  یادگاری ك وه  بێ نه شیعر
 
   قسه  بگره  گوێ  له  نایه كار  به زێیت  ی كه گواره"

 " هێمنه  ی ساده  شیعری زیز  عه تۆ  گوێی  الیقی
 

 موو هەه حەافز یەان  یەه هه  نەالی  نەاوی دا كانی شەیعره موو هەه  لەه  كەه  نەالی ك وه. خەۆی پەێش  شەاعیرانی ك وه  ناوه دانەه  نەاوی  ئیدی
 . هێناوه  خۆی  ناوی  می كه  به و ئه. بوو نه وا  تی عاده و ئه.  تێدایه حافزیان  ناوی  كانی سیده قه
 

 ؟ وه ته هێمن باڵو كراونه  ئیمزای  بێ به  كانی شیعره  بڵێم كه  ستمه به مه: دزاده  ممه خالید موحه

 
.  بووه نەه  ی كه ره نووسەه  نەاوی  بەه وتارێەك هەیچ دا یه وره ده و له  ی، بكه كوردستان  ی ڕ ژنامه  له چاو ر گه ئه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  بەه ناویەان  پێموایەه ، دیكەه  شەاعیری دوو ك یەه  لەه دا یەه وره ده و لەه ر هەه كەران چەائ شیعرێك دوو ك یه. وابوو وان ئه ك وه ویش ئه

 .نووسرا ده نه  ریشی سه له بوو نه دا ی كه شیعره  له ك وه هێمن  كانی شیعره نا ده.  نووسراوه جۆرێك
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 ؟ زانێ هێمن ده  رزداری قه  به  ند خۆی ی كوردستان تا چه ڕۆژنامه  ڕێنووس و ڕێزمانی  پێتوایهتۆ : دزاده  ممه خالید موحه
 

 دوكتەۆر. بوون هەه یش دیكەه  سەی كه.  بەێ دا هەێمن  مامۆسەتا  ئسەیری ته ژێر لەه نیا تەه  كەه ڕێزمانه  پێموانیەه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  لێەی موومان هەه  ی كەه خراپه و چەاك.  بەێ عێەراقیش  كوردسەتانی  لەه ئیەها   به  ڕێنووسه و ئه  نگه ڕه. بوو  هه من ئه بوو، هه قاسمەوو

 دواتەر و هەێمن  نگەه ڕه  وه یەه باره و لەه  دیەاره اڵ  بەه.  وه ڕێنەه ناگه هەێمن بەۆ نیا تەه  كانی یبەه عه  نەه  كانی یەه شەانازی  نه. رپرسین به
 . ری سه له  بێ هه ئسیر  ته منیش ئه
 

 ؟ رگیراوه بڵێن كه چۆن وه  كرێ ده. بووه  زانیای  كۆڕی  ندامی ند ساڵێك ئه چه  ی هێمن بۆ ماوه: دزاده ممه خالید موحه

 
 بەۆ  ی وه ڕانەه گه  بەه  ئیەدی اڵ  بەه. بەوو  زانیاری  كۆڕی  ندامی ئه هێمن مامۆستا  وه زرانیه دامه  دوای  ساڵی  له  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  ڕازی دا بارود خێەك ژێر له  كه عێراق  تی وڵه ده. چوو  كزی و ره به  زانیاری  كۆڕی دا ١٢١٣  ساڵی  له شۆڕش  نوشوستیی پاش و ئێران
 دا كۆمیسەیۆنانه و لەه زیەاتر  دیەاره. ئێران  چۆوه تا دا نه ر هه  ئیستعیفای هێمن اڵ  به. تێكرد  پشتی پاشان ، كردنی دروست  به ببوو
 .دا بی ره عه ر رانبه به  له نا داده حاتیان له موسته چوون ده ن له سه مه. یشتن گه ڕاده زمان  به  كه كرد ده  كاری

 
 شدار بوون؟ دا به  م كۆڕه ئێران له  كانی كورده  تر له  سی مامۆستا هێمن كه  له  جگه: دزاده ممه خالید موحه

 
 هاوكەاری  ز ری  بیحەی زه  رحوومی مەه. بەوون نەدا  ئه قاسەمەوو دوكتەۆر و بەوو كەارا ز ر  كەه ژار هەه ماموستا  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 .بوو ندا  ئه  قزلجی  نی سه حه كاك. بوو زا شاره ز ر  كوردی  زمانی  له  بیحی زه! نا یان بوو ندا  ئه  ی وه له نیم دڵنیا اڵ  به كرد ده
 

  نووسوینی  له" هێمن" كتێبی   له  توانم بڵێم ئێوه مان ده كه دانیشتنه  سیاسیی  شی بهر  سه  ر بێینه گه مامۆستا، ئه: دزاده ممه خالید موحه
سیاسوی   بواری  یوش لوه مان ڕاده هوه  توانا بووو بوه زۆر به  وه بی و شیعری یه ده ئه  باری  له  هێمن كه: "نووسن شتی دا ده عوسمان ده

دێمووكرا    حیزبوی  ریی ڕێبوه  نودامی ئه  وتۆ چوۆن بووو بوه ئوه"  سیاسوی  ێ توانوایب"  سێكی كه  یه مه پرسیار ئه. م توانا بوو كه  وه یه
 وه ؟ ڵبەێردرایه ندین ساڵ هه چه  ی ویش بۆ ماوه ئه

 
  كەه بوو نەه  توانایەه  بەێ  پیەاوه و ئه هێمن  ، كه یه. كرد   وه ئه  باسی  دیكه  كی جێگایه  له جۆرێك  به من ئه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  ئێمەه. ن هەه دا سەتی رده به  لەه  كەه  بژێرێ ڵەده هه  شتانه و له س كه ر هه  ، دووه.  بێ  ندی ناوه  ی كۆمیته  ندامی ئه تواناترین  بێ بڵێم
 هەێمن مامۆسەتا  لەه  وه یەه زانیەاری و ئاگەایی و سیاسەی  بەاری  لەه  كەه بوون هەه وامەان  سەانی كه نێویان  له  كه بووین ك یه جمووعه مه

 پەێش هەێمن، مامۆستا  خسی شه  به  ندیداره پێوه  ی وه ئه اڵ  به.  نیه  وه ئه  كه له سه مه. بووبم  وانه له كێك یه من  نگه ڕه. بوون خوارتر
 نەد چه قاسەمەوو دوكتەۆر  ڵ گەه له تتا حەه. یبوو هەه  كه بوو  ی یه بی ده ئه  ناوبانگه و ئه ر به له ، بێ  ی كه یه سیاسی توانا ر به له  ی وه ئه

 بۆ  پیاوه و ئه  ڕاستی به جا.  بووه نه دروست ت سیاسه بۆ  وه ئه. بكا  خۆی  كاری با  پیاوه و ئه ڕێن، گه لێی  بابه  كه  كردوه باسم جار
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. ببوو نەه دروسەت ت سیاسەه بەۆ و ئەه اڵ  بەه بەوو، خوێنەدوار و عەه موتاله به و نگ رهەه فه به  پیەاوێكی نەد چه ر هەه. ببوو دروست شیعر
 د قەه به  بڵێەی  كەه  نیەه وا اڵ  بەه. بەوو  وه یەه باره و لەه زیەاتر  بۆیەه.  هێزێكەه  دا نەدی ناوه  ی كۆمیتەه  لیستی  له هێمن  ناوی رموو یفه ده

  بەەه) بەەوو  سیاسەی   كەەه اڵ  بەەه بەوو، شەەاعیر ز ر هەەێمن  كەه  بەەێ وه ئەه ر بەەه له مەەن  ی راوردكردنەه به و ئەەه  نگەەه ڕه.  بەێ  ی كەەه یه شەاعیری
  كەه  بیڵەێ سەێك كه  راوردكردنەه به و ئه اڵ  به. بوو تواناتر به  ندی ناوه  ی كۆمیته نێو  سی كه هێندێك  له و ئه ند رچه هه(.  وه نینه پێكه
 . ته ڵه غه  راوردكردنێكی به  وه ئه بوو  سیاسی یش نده وه ئه بوو شاعیر  نده چه
 

  حیوزب، ویسوتوویانه  نودیی ناوه  ی بوۆ كومیتوه  وه ڵبەێردرایوه هوێمن هه  كه  خۆی  كاتی  وانیهتۆ پێت   باشه: دزاده ممه خالید موحه
 !ربگرن؟ وه  لێ  وه و سوودی كۆمار بی قۆزنه  ناسراو و یادگاری  سێكی ك كه زیاتر وه

 
 ، بەێ حیزبەدا  له ر گه ئه بوو دیار و گرنگ  كه بوو  بی ده ئه  ناسراوی  ی كه یه تی سایه كه و ئه  كردی، رز  عه  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 . بووه وا  ڕی باوه قاسمەوویش دوكتۆر ن تمه حه
 

م  ، توۆ ئوه وه توه بووایه حیزب جیا نه  بایه و له نه"  سی و  كه حه  تاقمی"  به  ڵ ر تێكه گه مامۆستا هێمن ئه  باشه: دزاده ممه خالید موحه
 كرد؟ ر ده   هه یه قسه

 
 و ئەه  خۆیشەی  حەوزووری  بەه  چونكەه. كەرد ده ر هەه   یه قسەه و ئەه من ئەه ، وتبایەه كه ڕێەك ك یەه بۆنه ر گەه ئه  :زاده ن سه هبدوڵاڵ ح عه

 مەن  ڕی باوه  به.  وه مه بكه   كه هێمن  تیی سایه كه  له یان   بكه هێمن  تی یبه غه ئەمن  بێ نه وه. گوتوه خۆیم  به ر هه.  كردوه   یه قسه
  رێ سەه  لەه نەد چه  وه یەه سیاسەی  بەاری  لەه قاسەمەوو دوكتەۆر ڵەێم ده پێەت من ئه ن له سه مه.  وه ناكاته   كه هێمن  تیی سایه كه  له  وه ئه

 هەێمن گەوت؟ وا  من ئەه  بەۆوه   كەه  لێەی قاسەمەوو دوكتەۆر ئایا اڵ  به. بوو  خوارێ  له  وه یه شیعری  باری  له  وه ئه د قه به ڕاست بوو،
   لەێ بكەه  وای بەۆ. كەراون ش بەه تواناكەان(.  وه نینەه پێكه  بەه) بوو نەه شەاعیر ر هەه قاسەمەوویش و  بوو نه وتوو ركه سه  كی یه سیاسی

 بەوو، ئۆلگەوو  بەوو، ر  ڕێبه بوو، مامۆستا  قاسمەوو دوكتۆر ؟ وه بۆته   كه  لێی  ئیدی بوو نه  وره گه  كی یه-سیاسی هێمن گوتم ر گه ئه
 .بوو نه شاعیر ڵێم ده پێت اڵ  به بوو، من  شتێكی موو هه
 

كی  پێشوه  كورێ چواپ ده  ی كوه دیوانه  ، كوه هێمن نیزیوك بوووی  تۆ زۆر له  كه  وه رنجدان به سه  مامۆستا، به: دزاده ممه خالید موحه
 چۆن نووسرا؟  كی یه پێشهم  نووسی و ئه   نه كی یه م پێشه بۆچی تۆ ئه.  نووسرێ ده  ن دوكتۆر قاسملووه الیه له  ی كه یه

 
 دوكتەۆر  تی وقیعییەه مه پاشەان. بەوو ڕا ن خەاوه دا بیات ده ئەه  لەه  گشەتی  ی شەێوه  بەه قاسمەوو دوكتۆر  دیاره  :زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 هەیچ  بەه من ئەه اڵ  به.  بنووسێ هێمن  شیعری بۆ  كی پێشه قاسمەوو  كه بوو  وره گه  كی یه شانازی. بوو  دیكه  تێكی وقیعییه مه قاسمەوو
  لەه من ئەه  كاتەه و ئەه  تی تایبەه به.  وێ بكەه و بەره وه مەن  كیی پێشەه  بەه هەێمن مامۆسەتا  كتێبەی  كەه بوو  نەه دا  ته وقیعییه مه و له جۆر
  سیاسی  باری  له   هه بوو بااڵتر من  له  وه یه بی ده ئه  باری  له   هه قاسمەوو دوكتۆر. ناسرابوو    كه ز ر دا بی ده ئه  كاری  جالی مه
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 . وه یه
 

نووسوی و  ده  ی كه كیی بۆ دیوانه دوكتۆر قاسملوو پێشه  بووایه دێموكرا  نه  حیزبی  ندامی ر هێمن ئه گه ئه: دزاده ممه خالید موحه
 ناساند؟ ده  لی گه  شاعیری  به

 
  كیی پێشەه قاسەمەوو دوكتەۆر  كەه  ی وه ئەه.  نووسی ده  بۆی ن تمه حه ن بووایه نیزیك لێك ئاوا ر گه ئه. ن تمه حه :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

 دوكتەۆر.  شەاعیره هەێمن  كەه  بەووه  وه ئەه ر بەه له بەووه، حیەز   نەدامی ئه هەێمن  كەه  نیەه  وه ئەه ر بەه له  نووسەیوه هەێمن  ی كەه دیوانه بۆ
  نەدامی ئه گەۆران خەۆ.  تی نووسەیویه هەێمن  دیەوانی بەۆ  كەه  ی یەه كی پێشه و له  هێزتره به ز ر  كه  یه هه گۆران ر سه له  وتاری قاسمەوو
 . نووسیوه ر سه له  شتی  كورده  ی وره گه  شاعیرێكی  ی وه ئه ر به له اڵ  به. بوو نه یش ئێمه  حیزبی

 
ل  گوه  شواعیری  بوه  سوێك كوه چۆن بوو كه  كه  بێ ڵك دا هه نێو خه ئێستایش له  م پرسیاره ئه  نگه مامۆستا، ڕه: دزاده ممه خالید موحه

 ؟ وه تكارانه خیانه  ڕیزی  خرێته ده  ناسرێ، دوایه ده

 
 چەاك ر تاسه  ی وه ئه بۆ  نه.  نیه س كه هیچ بۆ زمین ته اڵ  به گۆڕێ  بێته  نگه ڕه جار ز ر  كه یه له سه مه  وه ئه :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

  لەه.  چەێ ده دا  ڵەه هه به ئینسەان. كا نەه  ڵەه هه دا ژیەان  لەه  كەه  نیەه س كەه بەۆ زمین تەه  بۆیەه.  بەێ خەرائ ر تاسەه  ی وه ئه بۆ  نه ، بێ
  ری بیروبەاوه ر سەه له ر تاسه  كابرایه و ئه  كه  ی وه ئه ر سه له  ی بده  نیهایی  حوكمی  توانی ده  كه  ئینسانێكه  مردنی  دوای نیا ته واقیعدا

 یر سەه  شەتێكی  وه دێموكراتەه  حیزبی ن الیه له كرا حیسا  دا وانه ئه  ڕیزی  له هێمن  كه  ی وه ئه.  بگۆڕدرێ  توانێ ده ئینسان. ماوه  خۆی
  وه ئەه دا ڕاسەتی له. بوو نەه ك یەه ك وه دیەکە  وانی ئەه بەۆ و هەێمن مامۆسەتا بەۆ  وه ڵكەه خه ن الیەه له  وه ئه  كردنی قبووڵ  ڕاسته. بوو نه
 و دروسەەته شەەیان شه بەەۆ  بەەۆچی  باشەەه.  درێ ده ر سەەه له حوكمێكیەەان.  كەەردوه كارێكیەەان س كەەه وت حەەه. بەەوو  عەەاتیفی  نگاندنێكی لسەەه هه
 بەەوو، شەەاعیر هەەێمن.  نیەەه وا  شەەتی.  وه وانەەه پێچه  بەەه یەەان ؟ اڵڵەەه حه كیان یەەه  هەەی و رامەەه حه شەەیان شه  كەەاری بەەۆ ؟ تەەه ڵه غه كیان یەەه

  ئاگەەاداری و ویسەەت ده خەەۆش هێمنیەەان  كانی شەەیعره  وه دووره  لەەه ڵك خەەه یەەان.  كانی شەەیعره ر بەەه له دا ڵك خەەه نێو لەەه بەەوو ویسەەت خۆشه
  بەه كار  نابێ تۆ ئه. ما ده نه  پێ یان قسه كرد ده بۆیان   قسه  كه وت كه ده ڕێ دیبان ئه  ڵ گه له جارێك ند چه نا ده. بوون نه  كه زیه قه
  یخانەه مه ، یخانەه مه  چەووه موسەوڵمان  پیەاوێكی ر گەه ئه ن له سه مه. نگێنی ڵسه هه كار  به خس شه  بێ ده ڵكوو به نگێنی ڵسه هه خس شه

  بۆخەەەۆی هەەەێمن مامۆسەەەتا. كەەەرا ك یەەەه ڵه هه  وه یەەەه باره و لەەەه  یەەەانی(. نین پێكەەەه)  بەەەێ ده گوناهبەەەار  كه موسەەەڵمانه رسەەەتگه، په  نابێتەەەه
 ."كرد ئیمزا چیم  مزانی نه  دامێ  ویسكی  ی هێنده... س كه فاڵن" تی گوتوویه

 
 پێ دا؟  ویسكی  كێ: دزاده ممه خالید محه

 

 !بیڵێین؟ بۆ جا :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
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 ر هێمن ڕاست بوو؟ سه  ی و حوكمه ئه  پێتوایه  و كاره له  یه دوو ده  پاش زیاتر له: دزاده ممه خالید موحه

 
  وتەه كه وا  كی یەه نوخته بەوو ی  حەه ر هەه.  بكردایەه  ی كەاره و ئەه بووا ده نەه هەیمن  پێموایەه ساڵیش چل  دوای :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

  كەاتی و ئەه ر هەه  ی بكەه ماشەا ته ر گه ئه هێمن. بوو ی  حه هێمن  خودی ر به له ر هه ت، میەەه یان حیز  ر به له ك نه.  وه هێمنه  ژیانی
 :كا ده  ڕێژیمه و ئه  می زه دایه، نێویان له  كه
 

 خوێن  رقی غه كرد  ی سنه و ساباڵغ و شت رده سه و قز سه
 "وێ ده وسینم حه  سفره بۆ  گوتی ویستن  تری  سێی

 
 : ڵێ ده  وه یه  ینی خومه  ی باره  له
 
  وه داخه و كینه  له پی  ی سینه  به داد  ی فریشته بۆ"

 "وێ ده یاتینم شه  جمی ڕه  وتی كوردستان  هاته
 

 بەاش ز ر هەێمن  تی تایبەه به. بكا حكوو  مه  خۆی  ی وه بزووتنه و خۆی  ی كه حیزبه و ئه بوو ی  حه جا. بوو نه پێی  ئیمانی ر هه و ئه
  ئیعترافەی دنیەایش  واوی ته  ئیدی ئێستا.  یه رزانه ربه سه  كی یه ندی پێوه  نده چه عێراق  تی وڵه ده  ڵ گه له  ئێمه  ندیی پێوه  كه  یزانی ده
 وانیش ئەه و نووسەی  بۆیەانی  تەووده  حیزبەی.  نووسەی یان نەه كامیان هیچ  وه داخه به وان ئه ند رچه هه نووسرا شتێك اڵ  به. كا ده  پێ

 .بوو تر وره گه ز ر هێمن. بدا ڕوو وا  شتی دا هێمن   ژیانی  له بوو نه خۆش پێم ت قه. كرد ئیمزایان
 

 ؟ ند ڕاسته تا چه  مه ئه.  وه شیمان بۆته په  ی و كاره له  خۆی  ڵێن مامۆستا هێمن كاتی ده: دزاده ممه خالید موحه

 
  دامەەێ  ویسەەكی  ی نەەده وه ئه س كەەه فەەاڵن  ی تیوه هەەه و ئەەه  كەەه  تی گوتوویەەه  كاتەەه و ئەەه ر هەەه  خەەۆی  گوایەەه  ڵێ بەەه :عەبوودوڵاڵ حەسووەن زادە

  نی سەه حه كەاك.  بكەرێ ئیسەالح درابەوو  ری سەه له  ی حوكمەه و ئەه مانەویسەت ده  ئێمەه دواتر اڵ  به. كرد ئیمزا چیم  مزانی نه بۆخۆیشم
  بابەه  كەه  الی  ناردمانەه بەوو؟  شیالناوێ  له یش هێمن مامۆستا. بوو  شیالناوێ  له شارستان  ی كۆمیته  ی بنكه.  الی  نارده مان  فی ره شه

  ی وه ئەه بەۆ لیەێەك ده  ببێته  ی وه ئه بۆ اڵ  به ، وه ینه ناكه  باڵوی  وه ه"تعهد"  به  ئێمه. زانم ده  ڵه هه  به  كاره و ئه من  كه  بنووسه شتێك
  كەه   چووبەۆوه  كەه  یانی بەه.  مەێ ده ت ده  وه ره وه  یانی به  باشه گوتبوو  نی سه حه كاك  به.  بنووسێ ئاوا  شتێكی با بگۆڕین  حوكمه و ئه

 .  نایكه  گوتبووی و ببۆوه شیمان په -   بكه باس  ی كه هۆیه  نیه پێمخۆش
 

 بن،  حیزب ده  سكرتێری  ئێوه  كه  ی و كاته هێمن، ئه  و پاش مردنی ند ساڵ دواتر  چه  وه ئێوه ئه  دوای: دزاده ممه خالید موحه
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   ڕۆژنامه  بۆ له. ردا تێكۆشه  ناوی  حیزب به  نێوخۆی  ی باڵوكراوه  ویش له ئه.  وه نه كه ر هێمن باڵو ده سه تی له سایه كه  ی ئیعاده
 ؟ وه كرده باڵوتان نه

 

  اعەاده" ر بەه له زیەاتر  وه ئەه  ڕاسەتیدا له.  وه كەرده باڵومەان دا ڕادیەۆیش لەه بوو، نەه ردا تێكۆشه  له ر هه  دیاره :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
 اڵ  بەه.  وه خوێندنەه ده ومان ئەه  كانی شەیعره دا كان بۆنەه  له جار ز ر. كردبوو لێ  وه كرده  به مان كه حیثیته  اعاده. بوو نه و له" حیثیت

  یره هەوره بوو ئەه  دیسی حه ك وه  كانیشی شیعره و دابنێی خائین  به(  وه نینیه پێكه  به) شاعیرێك  ناكرێ  كه  بێ وجیهێك ته  ی وه ئه بۆ
 بەوو رایتێك شەه. ین بكەه  ئیسەتفاده  كانی شەیعره  له  جێیه به  كه  ی وه ئه بۆ  دیكۆمێنتێكه  وه ئه بڵێین  كه كرد مان وه ئه  بۆیه.  وه بهێنیته

  دی ده نەه ڕا خۆیان  له. بوو ها روه هه یش نی غه  مامه دا ڕاستی له.  بێ  رچی هه یان  بووبێ  پیری جا. پا بوو سه دا ری سه به هێمن  كه
  كەه  ی وه لەه  بێجگەه. بوو هه زموونیان ئه وانیش ئه  كه ت تایبه به هات، پێش ١٥٣١ شۆڕشی پاش  كه  ی ناخۆشه  رجه لومه هه و ئه  بێنه
 .بوو ر سه له والیان ئه و مال ئه  ئسیراتی ته
 

 بوو؟  ڵكی خه  فشاری  می رهه بوو یان به  ئێوه  پێشنیاری  كرا به  حەیسیەتە كه  ی و ئیعاده مامۆستا، ئه: دزاده ممه خالید موحه

 
 ژێر لەه كەرد مان وه ئەه  ئێمەه  كەه یش وه ئه.  كردوه نه هێمن مامۆستا بۆ  تی یسییه حه  ی ئیعاده  داوای س كه هیچ :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

 ڵمان هەه  وه كەرده  بەه  ئێمەه نەد رچه هه.  بكەرێ  كەاره   ئەه  بەێ ده  كەه وابەوو پێمەان دا حیەز   لەه  ئێمەه اڵ  بەه بوو، نه  ڵكی خه  فشاری

  زانەی ده  خەائینی  بەه  كەه تۆ ئه  باشه بارسن  قیانه حه ڵك خه نا ده.  بێ هه وجیهێكیش ته با گوتم من ئه اڵ  به  حریمه ته و ئه گرتبوو
 . وه خوێنیته ده دا ت ڕادیۆكه له  ی كه شیعره بۆ
 

وال بواس  مال و لوه اڵم لوه مامۆستا هێمن بوویت، بوه  نیزیك له  سێكی تۆ كه  یشتم كه كانت وا تێگه قسه  من له: دزاده ممه خالید موحه
 ؟ ند ڕاسته تا چه  مه ئه. بووه و هێمن زۆر نۆرمال نه تۆ   ندیی پێوه  ن كه كه ده  وه له
 

 هەێمن  كانی فیقەه ڕه  لەه س كەه نیزیكتەرین. بوون هێمن و من نێوان  ندیی پێوه  شاهیدی  ی وانه ئه ماون ئێستا :ادەعەبدوڵاڵ حەسەن ز
 جارێكیەان. كەرد ده  لەوتفی ز ر جاروبەار تتا حەه.  دانەاوه  ری سه له شوێنم  نده چه  كه  شاهیده  خۆی  ئیمزای  خۆیشی  كاتی. بوو  من ئه
 .بوو  ڕكێ ڵاه هه و شایی.  رێ ده  چووبووینه غدا به  له بوو ور ز نه  جێژنی  بیرمه له
 

  لەه من ئەه اڵ  بەه. بەردن ده كار بەه  ی وشەانه و ئه  یانی. ئوستادی ر هه دا یش وه له دوبیەال شه ئه  گوتی گرتبوو، رچۆپیم سه من ئه هات،
 چشەم"  گۆڤەاری  اڵمی وه  له كرد   كه دا یه دیمانه و له ت نانه ته من ئه.  وه شارمه نای و بوو  توند دا وان ئه  ی لوێسته هه و ئه ر رانبه به

 و  كەرد  ئیسەالمی  جمهەوری  لەه  دیفەاعی چەۆن و ئەه  ی وه ئه بۆ  باشه  شاهیدێكی  كه   كه ده بەووریان  نی غه كاك  سااسی گوتم دا "انداز
.  دانەاوه ر سه له ئسیریان ته  كردوه من ر سه له یان قسه  ی وانه ئه شك  بێ به جا.  كردوه كوردستان  ی وه بزووتنه  له دیفاعم چون من ئه
 .بوو هه شتێكمان موو هه و گاڵته و ئ گه بووین( نین پێكه) وه پێكه تا گینا ئه
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 ن؟ بكه  توانن باسی ده  ر شتێكتان ماوه گه ئه  ئێوه. كانم پرسیاره  دێنم به  دا كۆتایی  من لێره: دزاده ممه خالید موحه
 

 و ئەه  كەه  ی تانەه خزمه و ئەه موو هه بۆ دابنێم ڕێز و بنێر  هێمن  یادی بۆ ساڵو  ی وه له  جگه  نیه شتێكم من ئه :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
 ! بێ خێر به  یادی. كورد  الوانی  ی شۆڕشگێیانه  فیكری  به   هه و كردی  كوردی  بیاتی ده ئه و زمان  به   هه
 

  هێمنوی  دوایوی  كوۆچی  مین سواڵیادی بیسوته  به  ته تایبه  كه  یه م دیمانه ئه  رانی سپاس بۆ تۆ و سپاس بۆ خوێنه: دزاده ممه محهخالید 
 .شاعیر

 
  خۆی  می ڵه قه  به دێیێكدا ند چه  له  نزاده سه حه بدوڵاڵ عه

 .بوو  دایك له ١٥١١  ساڵی
 .كردوه ناونووسیم دێموكرات  حیزبی  ندامی ئه ك وه ١٥٥١  ساڵی

 .ری ڕێبه  ندامی ئه  بوومه  وه ه١٥٩١  ساڵی  له
 .بژێردراو -ڵ هه دا كان كۆنفرانسه و كۆنگره موو هه  له ١٥  ی كۆنگره و  ١  ی كۆنگره  له  جگه

 .بوو  سكرتێر جێگری  وره ده چوار. بوو  سكرتێر ساڵ  ده نیزیك
 .بوو   سیاسی  ری فته ده ندا  ئه  وه ه١٥٣١  ساڵی  له
 .بوو  هێمن  ڵ گه له واو ته  ساڵی ١ بڵێم  كرێ ده

 .كردبن چائ كتێبم ١٣  وه درشتیه و  ورد  به  نگه ڕه نیه، بیر له چاكم
 .بوون  بی ده ئه موویان هه دوانیان  له  جگه  كه  رگێیاوه وه كتێبم ١١  ی نیزیكه

  
 ٢١١٦ ئاورێەی ی١٥:  وتی ڕێکه/     دیمانه ری ماڵاه ئارشینی:  رچاوه سه
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     زادە حەسەن عەبدوڵاڵڕێز  ل به گه  وتنێک له چاوپێکه  له" ى کوردستانى ره به
 

  دزاده ممه خالید موحه: وتووێەى
 

م  کوه یهڵدانى  رهه مێوەووى سوه  کورێ بواس لوه دا، ده وتنوه م چاوپێکه بوونت لوه م بۆ ئاماده که کى سپاست ده مامۆستا پێشه: پرسیار
مێک  رده ن و بڵووێن بووۆ چ توواری  و سووه کوردسووتانى ئیووران دا بکووه  لووه  کوووردی یووه  م ئیئتیالفووه ى کوووردى یووا داواکردنووى ئووه ره بووه
 حزابى سیاسیى کوردستان دا؟ نێوان ئه  له  وه رێته گه ده

 
 پێەک دا ١٢١١ سەاڵى  لەه مجار کەه یه کەوردى ى ره بەه نەاوى  بەه بەێ بیەر   لەه ى نەده وه ئه. هاتنتەان بۆ سااس و بێن خێر  به :اڵم وه

 بەۆ بەوو ولێک هەه ڵکوو بەه ئێەران، کوردسەتانى  بەه ت تایبەه بوو نەه شەتێک گەۆرێ،  هاتەه"  ره بەه" ک وه  کەه ى شەته و ئه ١٢١١.  هاتوه
 ى١٢ مەانگى  لەه راسەت   کەه نه  ڵەه هه ر گەه ئه. کوردسەتان کانى شەه به موو هه  له کاندا کوردستانییه  هێزه نێو  له ک یه ره به پێکهێنانى

 بەەۆ پاشەان. ببەوو شەەدار به قاسەمەوو دوکتەور خسەەى شه دێمەوکرات حیزبەى  لەەه ، وه ببوونەه کەۆ هاورێیەەان یرووت بەه  لەه بەوو، دا ١٢١١
 دوو  کەه کوردسەتان، نیشەتمانیى تیى کیەه یه مەابێ بیەر   لەه ى نەده وه ئه. بەوو شدار به قازى میرى ئه کاک حیز  کردنى تى رایه نوێنه
 کەەانى هاوبیره و عوسەەمان حموود مەەه دوکتەەور  کەەه عێەەراق، ەەەە کوردسەەتان دێمەەوکراتى پەەارتى یى ئامەەاده ى زرابوو،لیژنەەه دامه بەەوو سەەاڵ

 حیزبەى ، سەووریه کەوردى دێمەوکراتى پەارتى. بەوون شەدار به تێەدا ی سەووریه کەوردى پێشەنەڕ ى دێمەوکراتى پارتى ببوون، شدار به
 ڵ گەه له یان قسەه  کەه درابەوو بریەار وێەدا له ر هەه ش تورکیەه کوردسەتانى حیزبى دوو ک یه ، سووریه کوردى پى چه ستى ده دێموکراتى

  بەەه ى وره گەەه  ره هەەه شەەى به نووسەەرابوو دا ى که سەەناده ئه  لەەه کەەوو وه ر هەەه  وه ئەەه.  کەەه وه کۆبوونه  بێنەەه کرابوو نەەه بۆیەەان  چونکەەه بکەەرێ
 حیزبەى دانرابەوو  کەه ک یەه رنامه به و  اڵڵەه گه ت نانەه ته. هەات پێەک قاسەمەوو دوکتەور خسەى شه و دێموکرات حیزبى ریى ستاێشخه ده

  لەه کەورد ى رزگاریخوازانەه تێکۆشەانى یەدانى مه ر سەه کانى یەه سیاسەی  هێەزه  کەه بەوو  وه ئەه  که سەته به مه. کردبوو ى ئاماده دێموکرات
 ئاشەکرا پاشەان و بەێ نهێنى کانیان شته تا ره سه درا بریار  که بێ، هه شیان هاوبه کى یه ئیستراتیژی کوردستاندا کانى شه به موو هه

 دنیەەاى  بەەه کەەورد ى له سەەه مه ناسەەاندنى بەەۆ ن بکەەه کەەار  حیزبانەەه و ئەەه  دابووکەەه بریاریەەان وت، که رنه سەەه ز ر  کەەه وڵه هه  دیەەاره. کەەران
  وه لەه  قسه ت نانه ته. ن بکه هاوکاریى  دیکه وانى ئه بوو ئارادا  له ک یه ه بزووتنه کوردستان شێکى به ر هه  له توانا پێى  به.  وه ره ده

  بیرمەه له. ن بخەه رێەى وه دا شەه به و لەه ، بوو هەه ئیمکەانى پتەر ععال فه تێکى که ره حه وەڕێخستنى کوردستان شى به کا   له  که کرابوو
  لەه ى کەه بواره  وه یەه سیاسەی بەارى  لەه  نەده چه ر هەه عێراق کوردستانى  که نووسرابوو( بوو١٢١٣ ى که یه -نوشوستی  پاش  که)  وه ئه

 موو هەه وکات ئەه  کەه بەوو  وه ئەه ش کەه هۆیه ، موناسەبتره ئێەران کوردسەتانى ، نیەه بەار  لەه  وه یەه یی وه تەه نێونه بەارى  له ال  به ، باره
 ڵ گەه له اڵ  بەه بەوون، یمان هاوپەه عێراق تى وڵه ده ڵ گه له سوسیالیستییش واڵتانى بوون، سوسیالیستى والتانى  له روو کان روانگه
 ى گەۆڵەەه ئێەەران رێژیمەەى  وه شەەه دیکه کى الیەەه  لەەه. بوو هەەه ئێەەران ل گەەه له بازرگانییشەەیان نەەد رچه هه بوو، نەەه خەەۆش نێوانیەەان ئێەەران

 .لێژى  وتبووه که
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 دواى  بەه  ئامەاژه توانین ده کرابێ کوردستانى هاوکاریى اڵ  به ،"کوردستان ى ره به" بۆ ک نه  دیاره درابێ  که  دیکه وڵى هه پاشان  له
 چریکەى کوردسەتانى ى شەاخه ، لەه کۆمه کوردسەتان، دێموکراتى حیزبى وێدا له. ین بکه ئێران کوردستانى  له ئێران النى گه رینى راپه

 لى گەه تیى رایەه نوێنه ى سەته ده" نەرا نەاوى  کەه هێنا پێک تێکیان یئه هه ک یه تی سایه که ک وه دین عیززه الشیخ مه مامۆستا و فیدائى
  چونکەه. دێموکرات حیزبى  به درابوو وێ له ساسییش ئه ر ڵى   هه بووء دێموکرات حیزبى وڵی هه و پێشنیار  به   هه ش وه ئه" کورد

  بەه کرابەوو بەوو دینەى تێکى خسەییه شه ویش ئەه و بەووین وروو ره بەه دینەى تێکى حکوومه ل گه له  که ى وه ئه حوکمى  به مامۆستا  راسته
 و بکەا کان دانیشەتنه تیى ر کایه سەه  کەه بەوو  وه ئەه ر هەه ر ڵى و ئه  چونکه. بوو ئیفتیخارى رپرسێکى به اڵ  به  که ته یئه هه رپرسى به
  وه ئه ر به  له. بوو ئێران کوردستانى دێموکراتى حیزبى ش که ته یئه هه بێژى وته.  وه بکاته ت وڵه ده تى یئه هه ڵ گه له  قسه ى روازه ده
 ویش ئەه  وه داخەه  بەه  دیەاره) بەوو دێموکرات حیزبى  به ر هه رىدا به رێوه به  له   هه و کارکردن له   هه رباڵو به ر لى بڵێین توانین ده

 . بووه وا  رده به ر هه  که الیه قه ته و وڵ هه ش وه ئه پاش(. هات نه ست ده  به لێ دڵخوازى مێکى رهه به و خایاند نه ز رى
 

رنجدان  سوه  یروو  پێوک هوا  بوه بوه  ى کوورد لوه حزابى دیکوه شداریى حیزبى دێمووکرا  و ئوه به  به  ى که و ئیئتیالفه ئه: پرسیار
کوانى  ى تێکۆشوانى کورده و قۆناغه له  بووه ههگۆڕێ چ رۆڵێکى   ریى ئێران دێته رانسه ، شۆرشى سه وه دووساڵ دواى ئه  ى که وه به

 ئێراندا؟

 
. بێ نەه دروسەت  وه کەرده  بەه  یەه ره به   ئەه  کەه کەرد وایەان کان ئاڵوگۆڕه. بوو ناکا  کى یه پێکهاته  یه پێکهاته و ئه  وه داخه  به :اڵم وه
 ى١ مەانگى  لەه  کەه دابەوو بریاریەان کردبەوو، یان وه کۆبوونەه   کەه یه وان ئەه ،" ره به" پێکهینانى بۆ بوو وڵێک هه واقێعدا  له ش وه ئه

  یەه وه کۆبوونه و ئەه عێەراق کوردسەتانى  لەه بەێ ده  کەه گۆترابەوو  بیرمەه  لەه ن، بکەه  دیکەه کى یەه وه کۆبوونه دا زایینى داهاتووى ساڵى
 نەدیى پێوه  لەه رووداو لێک کۆمەه پاشەان دا، نەه گاى،رێ کەه رجه لومه هه  چونکەه هات، نەه پێەک ر هەه  یەه وه کۆبوونه و ئەه اڵ  بەه ین، بکه

 .کرد نامومکین  وه کرده  به ى یه ره به و ئه پێکهاتنى ئیدى  که هات، پێک کاندا حیزبه
 

 و ئێەران کورسەتانى دێمەوکراتى حیزبەى نێوان  له ییووت به ى دانیشتنه   ئه پێش ش دیکه وڵى هه لێک کۆمه  له باس ال  به: پرسیار
 کرى؟ ده دا دیکه کانى پارچه کانى رێکخراوه

 
  لەه هیەوا حیزبەى نێەوان  له پێشتر گۆیا بهاڵ . نادا پێشانى  وه داخه  به تاریخى سنادى ئه ند رچه هه و  بووه ن تمه حه  دیاره :اڵم وه

 و کتردیتن یەەەەه جۆرێەەەەک ئێەەەەران کوردسەەەەتانى  لەەەەه کەەەەاف - ژێ و تورکیەەەەه کوردسەەەەتانى  لەەەەه خۆیبەەەەوون و عێەەەەراق کوردسەەەەتانى
 شەتێکى دا کان یەه مێژوویەی  ڵگەه به  لەه بەزانم مەن ى یه جێگه و ئه تا بوون فاهى شه  وانه ئه ند رچه هه ، بووه هه مۆرکردن وتنامه رێککه

 کەاتى  کەه  ناوبانگەه  بەه وا کەرێ ده  لێەوه باسەى کوردسەتان ئەااڵى ر سه  له  که ى وه ئه ت نانه ته. بکا ئیسبات  که  وتوه که نه ست ده وا
 ئااڵیەه و ئەه ر سەه  له  قسه ، بووه  تورکیه و عێراق و ئێران سنوورى  که ڕ دااڵناه ى وه کۆبوونه یان" سنوور سێ" ى وه کۆبوونه  له خۆى

  بوو هه جال مه کوردستان کى جێگایه ر هه  له  که  کراوه وتن ریککه  وه ئه ر سه  له گوایه.  کراوه ڵ هه کوردستان کۆمارى  له  که  کراوه 



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

124 
 

 .بێ  ئااڵیه و ئه ڵبکرێ هه کوردستان ئااڵى
 

  سەووریه کەانى کورده ر بەه  لەه  کگرتنەه یه و ئه دى نه سه ت نانه ته و بیره  له یرووتم به دانیشتنى اڵ  به  نیه بیر له   مه ئه من ئه  دیاره
 .کوردى  به کرد  من ئه  وه هاته  که نووسرابوو بى عەڕه  به
 

نێوو   کى کوردسوتانى لوه یوه ره وڵودان بوۆ ئیئتیالفێکوى کووردى یوا به هه  وێ کوه کوه رده دا وا ده کانى ئێوه قسه  له  واته که: پرسیار
 ؟١٥٩٥بۆ پاش شۆرشى   وه رێته گه کانى ئێران ده کورده

 
 وتنى رکه سەه تەا ئێرانەى کەوردى رێکخراوى بێ راستى ى وه ئه  چونکه.  بووه نه شتێک  وته رێککه و ئه پێش بزانم من ئه ى وه ئه :اڵم وه

  لەەه.  دێمەەوکرات حیزبەەى  لەەه  جگەەه بوو نەەه ئێەەران کوردسەەتانى  لەەه دا پراکتیەەک  لەەه و جیەەددى کى یه شەەێوه  بەەه ئێەەران النى گەەه شۆرشەەى
 تەاکتیکێکى  مەه ئه  نگەه ره. نەابوو خەۆ  لەه یەان لەى حه مه ناوى  که  ڵه کۆمه ک وه بوون دروست رێکخراو هێندێک دا رین راپه ریانى جه

 پاشەەتر. کەەرد ئێرانیەەان کوردسەەتانى تکێشەەانى حمه زه شۆرشەەگیرى ى ڵەەه کۆمه ئیعالمەەى دا ٣١ هارى بەەه له وان ئەەه  بۆیەەه بەەووبێ، باشەەیش
 ک هو نەد رچه هه ، دیوه نەه ى وه ئەه ڵک خەه بەووبن دروسەت ش تاریخەه و ئەه ر گەه ئه  دیەاره بوون، دروست ٩١ ساڵى  که نووسییان وان ئه

. بێ هەەه دا ڵ گەەه  لەەه نەەدیى پێوه و بیناسەەێ دێمەەوکرات حیزبەەى  کەەه بوو نەەه رێکخراوێەەک بەاڵ  بەەووبن، تەەوانن ده نهینەەى رێکخراوێکەەى
 کەاک  کەه بەوو دا تاوى هەه ى٩٣ و ٩٩ کانى سەاله  لەه ژیەا   کەه کى یەه ماوه بۆ  که دا ڵ هه رى سه کوردستان رزگاریى حیزبى ن له سه مه
 ئێەران کوردسەتانى  لەه ئێەران شۆرشەى تا  بۆیه. ما نه پاشان  و بوون،  زاده ئیەخانى دى ممه موحه کاک رحوو  مه و دى موهته الحى سه

 .بینرا ده نه کوردى سیاسیى رێکخراوێکى دا وه کرده  له دێموکرات حیزبى  له  جگه
 

  کى ئێرانوى دژى ئیسوتیعمارى دا بوه یوه ره به  لوه( ١٠٢٥رى  ڵوه زه خه)تاوى  ى هه٢١ى  یه ده  مامۆستا حیزبى دێموکرا  له: پرسیار
،  حیزبى ئێران ، حیزبوى سوسیالیسوت، حیزبوى توووده: ک کانى وه حیزبه  شداریى کرد که به" کگرتووى ئازادیخواز ى یه ره به"ناوى
ى  وه جووالنوه  لوه  یعماری یهدژى ئیست  کگرتنه و یه شدار بوون؟ رۆڵى ئه دا بهیل، تێ نگه ى دێموکراتى ئازربایجان، حیزبى جه فیرقه
 کانى ئێراندا چ بوو؟ کورده

 
 کۆمەارى کانى کاتەه دوا  لەه نیا تەه ش حیزبانەه و لەه. کرد نەه هیچەى دا پراکتیەک  لەه  کگرتنەه یه   ئەه بەزانم من ئه ى نده وه ئه :اڵم وه

  لەه  دیکەه وانى ئەه اڵ  بەه بەێ، ده دروسەت ئازربایجەان دێمەوکراتى ى فیرقه و دێموکرات حیزبى نێوان  له هاوکارى جۆرێک کوردستان
 دێمەەوکراتى ى فیرقەەه ر سەەه  لەەه شەەوینى تى تایبەەه  بەەه  وه رده پەەه پشەەت  لەەه  تەەووده حیزبەەى  نگەەه ره نەەد چه ر هەەه بوون، نەەه  کەەه پانه گۆره

 راپەۆرتى  لەه ت نانەه ته. بەوو ئازەربایجەان  لەه  تەووده حیزبەى تیى یالەه ئه ى کومیته پێشتر  یه فیرقه   ئه  چونکه بووبێ، ئازبایجان
 دا کاتەه و لەه ئێەران النى گه کگرتووى یه ى جەبهه  که  هاتوه  وه ئه ئاشکرا  به دا ٥ ى کونگره بۆ دێموکرات حیزبى ندیى ناوه ى کۆمیته

 ت نانەه ته.  وه مانەه نیا ته دا رستى په کۆنه ر رانبه به  له کوردستان و ئازەربایجان  وه کرده به و دا نه پێشان خۆ  له تێکى که ره حه هیچ
 . خنکاوه دا نوتفه  له ویش ئه ناکا، بۆ شمان یه بهه جه و ئه کى یه وه کۆبوونه باسى تاریخ
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حیزبوى   کانى ئێوران، توۆ پێتوایوه ری یوه رتاسوه سه  نێوئیئتیالفوه چوونه  لوه  یوه کى هه حیزبى دێموکرا  بۆ خۆى مێەوویه: پرسیار
ى  وه قوازانجى بزووتنوه  نگاوێک بوه تى هوه توانیویوه  ری یانوه رتاسوه سه  م ئیئتیالک و بازنه نێو ئه ۆ چوونهوڵدان ب هه  دێموکرا  له
  دا لوه٠١ى  یوه تاکانى ده ره سوه  حیزبوى دێمووکرا  لوه  ش کوه م راسوتی یوه رچاوگرتنى ئه به له  ڵبهاوێ، به هه  م ئیئتیالفانه کورد له

" بۆ دێموکراسوى  وه تیى کرده کیه یه"  تاوىدا له ى هه٩١ى  یه ده  له  وه شه کى دیکه الیه  رێ، لهک رده رگرى ده شووراى نیشتمانیى به
 ؟ ئێراندا بووه  ى کورد له وه چ قازانجێکى بۆ حیزبى دێموکرا  و جوواڵنه  شدارىکردنه م به ئه  ، تو پێتوایه شدار بووه به

 
 رێکى شەەه تەەا یى بهەەه جه کەەارێکى  لەەه هاوکەەارى مانەەاى  بەەه نیا تەەه ک یەەه بهه جه جۆره و ئیئتەەیالف پێکهێنەەانى بەەۆ وڵەەدان هه :اڵم وه
 ر سەه فشارخستنه بەۆ و ڵکەه خه اڵنى کۆمه ى وه روونکردنه بۆ و یه هاوکاری بۆ.  یه سیاسى کارى بۆ زیاتر ڵکوو به.  نیه دا کدارانه چه

  واڵنەه هه و ئەه ماشەاى ته  ئاوهەاوه چەاوێکى  بەه من ئەه. ڵک خەه کەانى داخوازه کردنى قبووڵ  به ناچارکردنى ستى به مه  به  ته حاکمییه
 بوونمەان یەان  ئێمەه وڵى هەه ن له سەه مه. بەوون   رهه به بێ  نه و هاتوه ست ده  له یان وره گه کارێکى  نه  واڵنه هه و ئه  پێموایه.   که ده
  لەه  جگەه  بووه هه ئیئتیالفمان  ئێمه ئێران ریى رتاسه سه رێکخراوى ترین وره گه گەڵ  له ز ر کى یه ماوه بۆ. دا"مقاومت مەى شوراى"  له

 کەرد، قبەوول خودموختاریى ر هه ک نه ئێران ریى رتاسه سه رێکخراوى ترین وره گه مێژوودا  له مجار که یه بۆ.  دیکه رێکخراوى هێندێ
 دى بەه ت قەه  وه ئەه نەد رچه هه. کەرد ند سەه په خودموختەارى بۆ کیشى یه اڵڵه گه دا رگرى به نیشتمانیى شووڕاى ى چوارچێوه  له ڵکوو به
 کەورد ى له سەه مه کەا ده قبەووڵ رى رتاسه سه هێزێکى  که  وه ئه اڵ  به بێ نه کامل  نگه ره. سەاڵت ده  یشتنه گه نه وان ئه  چونکه ، هات نه
 ترین وره گەەه  لەەه کێک یەەه و بەەوو ودا بەەره  لەەه ز ر موجاهیەەدین ازمانىسەە  وکاتەەه ئه ت تایبەەه  بەەه.  گرنگەەه ،شەەتێکى یه هه ئێەەران  لەەه

 یان دیکەەه وى ئەەه و بەەوون کان چریکەەه کێکیان یەەه: بوون هەەه  وره گەەه هێەەزى دوو وکات ئەەه. بەەوو دا وقۆناغەەه له ئێەەران کەەانى رێکخراوه
 موجاهیەدین سەازمانى ال  بەه. مان نەه دا تێکۆشەان یەدانى مه  له  وه کرده  به و بوون باڵو لێک زوو ر هه کان چریکه. بوون موجاهیدین

  تەه هێناوه کان یەه ئێرانەی هێەزە ڵ گەه  لەه کەوردى ى له سەه مه حیزبێەک ک وه دێموکرات حیزبى  که  وه ئه پاشان  له.  وه مایه خۆى ک وه
 مەەن ڕاى بەەه ، وه قۆزتۆتەەه هاوکەەاریى تى رفەەه ده و گەەۆڕێ  تەەه هێناوه کانی یەەه سیاسەەی  هێەەزه ڵ گەەه  لەەه هاوکەەارى پێویسەەتیى یەەان گەەۆرێ

  کەەه  وه یەەه روانگه و لەەه ت تایبەەه  بەەه. کەەورد تى میەەەەه سیاسەەیى باتى خەەه بەەۆ و ئێەەران کوردسەەتانى دێمەەوکراتى حیزبەەى بەەۆ  وتێکه سەەکه ده
   لەه قه  لەه  وره گەه تەاوانى  بەه ش وه ئەه و کەرێن ده تاوانبەار خەوازیى جیەایی  بەه ى کەه وه بزووتنه و کەورد تى میەەه ئێستاش تاکوو هه
 و کەانى کاره وێ یەه ده کوردستان، ڵکى خه تێکۆشانى یدانى مه هێزى ترین وره گه ک وه دێموکرات حیزبى  که خا ده رى ده  وه ئه درێ، ده

 رت شەه ، یەه سیاسەی وتى سەکه ده  مەه ئه  واتەه که. پەێش  بباتەه ئێران کانى روه نیشتماناه  یه سیاسی  هێزه موو هه ڵ گه له کانى ئامانجه
 .بێ هه لمووسى مه ماددیى وتێکى سکه ده ن تمه حه  نیه
 

.  یوه کردن هه کارنوه وه پێکه  کى دوورودرێەیوان لوه کانى ئێوران مێەوویوه کوردی یه  حیزبه. ر کوردستان سه  مامۆستا بێینه: پرسیار
 شدا  ڵێک کارى هاوبه کۆمه  ترێک دا و له ژێر چه  له  یان توانیوه تا ئێستا نه  م هێزانه ؟ بۆ ئه وه رێته گه بۆچى ده  مه ئه  پێتوایه
 بن؟شدار  به

 
 .  تێدایه جۆراوجۆرى قۆناغى ئێران کانى یه کوردی  یه سیاسی  حیزبه مێژووى.  باشه  وه ینه که نه قى موتەه ئاوا  پێموایه :اڵم وه
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 ر رانبەه به  کەه هەیە تێیەدا ت نانه ته.  بووه خۆى ماڵى  له س که ر هه  که  یه هه تێیدا ، کردوه یان هاوکارى  وه پێکه  که  یه تێیدا هه
  بەه کارکردن وه پێکەه و هاوکەارى  لەه ، وه کەرده  بەه شتێکى  ته یشتوونه گه نه  یانه سیاسی  هێزه و ئه  که  وه ئه اڵ  به. ستاون وه ک یه  به

 .  بکه باس دوانێکیان ک یه  نگه ره دا لێره  که بن هه کى هۆیه ند چه توانێ ده من ڕى باوه
 

 دێمەوکرات حیزبەى نەد رچه هه. بوو هەه ئایەدئۆلوژیکى و سیاسەى نەاکۆکیى  کەه  وه ئەه دیەاریکراودا کى یەه ماوه  له و شتێک موو هه پێش
 . وه کردوته جێ خۆدا له ئایدئۆلۆژیاى ڵێک کۆمه یى وه ته نه هێزێکى ک وه دێموکرات حیزبى.  بووه نه تیى تایبه ئیدئۆلۆژیى ت قه
 

  یانەه سیاسەی  هێەزه و ئەه. بەووین اڵتدار سه ده دا ناوچه  له بووو  وه سته ده  به واڵتمان   که کى یه ماوه  که  بووه  وه ئه یان دیکه کێکى یه
  لەه پاشەانیش  لەه. بوو نه کارکردنیان وه پێکه سیاسیى زموونى ئه جارێ. بوون نه منسجم خۆیان بۆ بوون یدا په دا که پانه گۆره  له  که

 حیزبەى ک یه ڕاده تا ، ببوون دروست ئێراندا کوردستانى داخەى  له و ببوون دروست دا ئینقال  ریانى جه  له  که  وانه ئه چاوى پێش
 پێیەان زیەاتر بوو، واڵت ى وه ره ده  له ى که یه ری رێبه بوو، کراو غه ده قه حیزبێکى دێموکیات حیزبى  چونکه. بوو یدا ناپه دێموکرات

 بەێ  قسەه  بەه ر هەه  کەه بوو نەه شتێک  وه ئه. بنرێ ر ده وه ر هه ئێران کوردستانى سیاسیى پانى گۆڕه  له دێموکرات حیزبى بێ ده وابوو
 گیەرا، هاباد مەه  لەه  کەه گرنەگ کى یەه وه کۆبوونه  لەه ت نانه ته. زیش کاغه ر سه  هاته ده  که بوو شتێک. بمێنێ دا یاڵ خه  له ر هه یان
  گوتبوویەان. کردبەوو یەان(8991) یەه وه کۆبوونه و لەه قاسەمەوو دوکتەۆر رکردنەى ده داواى بەوون شدار به وێدا له  که  رانه براده و له ز ر

 لێ بەه گوتبەووى قاسەمەووش دوکتەۆر.  دێموکراتەه حیزبەى سەکرتیرى قاسمەوو دوکتۆر چونکه بێ، نه دا یه وه کۆبوونه و له بێ ده دوکتۆر
  لەەه ى وره گەەه شەەى به دێمەەوکرات حیزبەەى حەەاڵین، خەەرائ  ئێەەوه.   کەەه ده شەەدارى به دێمەەوکراتم حیزبەەى سەەکرتێرى ى وه ئەەه ر بەەه  لەەه ر هەەه

 . یه هه کورددا گەلى ى رزگاریخوازانه باتى خه و تێکۆشان
 

  یەه وه ئه هەى ین بکه حیسابى  ئێره تا  وه ه١٥٦١ کانى ساڵه  له دا واقێع  له خۆ،  بگرێته درێژتر قۆناغێکى توانێ ده  که  دیکه ى وه ئه
 تى رپرسەیاره به سەتى هه و ئەه بوون، نەه واڵتەدا  لەه  که نیە، واڵتدا  له  حیزبانه   ئه ریى رێبه  وه ه٦١  له تى تایبه  به  وه کرده  به  که

 ئێستا  ئێمه  چونکه.  وه بێته ده نگ ره   که کا ده  وه نیزیکبوونه لێک و هاوکارى  به وادار کان یه سیاسی  هێزه  که  یه پێویستی و ئه یە
 ک یەه ره به پێکهێنەانى بەۆ  یەه زر یى تامەه و ئه  بۆیه. ین بکه رى سه چاره توانین نه بوون وه پێکه بێ  به  نیه کمان یه کێشه تدا رواڵه  له

 و ئەه بێ هەه واڵتمەان کانى کێشەه و بەین واڵتەدا  لەه و بەین ڵکەدا خه نێەو  لەه ر گەه ئه بەاڵ . ین ناکەه پەێ سەت هه ک یەه هاوکارى یان
   کەه یه بڵەێم تەوانم ده ، کیشەه یه گناسەی مه ئه کوو وه.   بکه ئیستیداللێک  بۆچوونه و ئه هێزکردنى به بۆ. ین گه تێده پتر  یه پێویستی
. کان شەاره نێەو  لەه بەوو ڵک خەه فشەارى  بەه و پێشەنیار  بەه دا واقێەع  لەه کەورد لى گەه تیى رایه نوێنه ى سته ده پێکهاتنى کانى ئیشاره

 و ئەه  دیەاره. ن بکەه کەار  وه پێکەه بەێ ده  ئێەوه  کەه ش دیکەه وانى ئەه و دێمەوکرات حیزبەى الى بەۆ هاتن بووین، شاخ  له  ئێمه وکات ئه
  بەه اڵمیەان وه  کەه بوو تى رپرسیاره به ستى هه ، وه نه ده نه اڵمى وه توانن نه  دیکه وانى ئه یان دێموکرات حیزبى  که بوو نه  وه ئه  فشاره

  ى وه بوونه نیزیک لێک بۆ ک هۆیه  به بێ ده  فشاره و ئه بن والتدا نێو  له ر گه ئه  که  یه وه  له  قسه جا  وه دایه. ڵک خه داخوازى
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 .زیاتر
 

پرسویار .  م هێزانوه ى ئوه وه ر رێگواى لێوک نیزیوک بوونوه کانى سوه ک کۆسوپه لێک هۆکار  باس کرد وه مامۆستا تۆ کۆمه: پرسیار
بوۆ   یوه لێک روانگوه و بۆچووونى جیواواز هه نود ئێسوتا کۆموه ر چه کرێ یوا نوا؟ هوه ست پێده هه  هۆکارانهو  ئایا ئێستاش ئه  یه مه ئه

 ماون؟  ى باست کردن ئێستاش پێتوایه و هۆکارانه اڵم ئه ، به کوردی یه  م ئیئتیالفه پێکهێنانى ئه

 
. بەوو خەۆش پێیان  که ڵکه خه و کردبوو  خۆى کاتى  که  وه هاته بیر وه خۆمم کى یه قسه  وه کانه یه ئایدئۆلۆژی  شته بارى  له :اڵم وه

  کۆمەڵەه وکات ئەه)  کەرد سەاز ڵک خەه بەۆ دووقۆڵیمەان کى یەه وه کۆبوونه لیزاده عەه برایمەى ید سەه کەاک ڵ گەه  له سوئید  له ساڵێکیان
 هاوکەارى  وه پێکەه چەۆن  ئێەوه  باشەه گەوتى هات پرسیارێک کاندا قسه راوێزى په  له. هاتبوون س که ١١١ - ٦١١  که( بوو ست کده یه
 ش لەه کۆمه  نەه و جەارانین ى که یه -بۆرژزوازی   ئێمه  نه گوتم من ئه کرێکار؟ چینى حیزبى  کۆمەڵه و بۆرژوازى حیزبى  ئێوه ن؟ که ده

 ز ر ئێسەتا.  وه تەه بوونه نگ مره که و شکاون ز ر راستى  به  ئیدئۆلۆژییانه  سنووره و ئه ئیدى(.  وه نینه پێکه  به) جارانه ى که کرێکاره
 کومونیسەتى پى چەه پێشەتر  که سازمان هێندێ اڵ  به بێ، هه یان ئابوورى و فیکرى بونیادى هێندێک  نگه ره کان په چه  رێکخراوه  له

 ز ر چووبێ نەه نێەو  لەه واوییش تەه  بەه ر گەه ئه ئیەدئۆلۆژى کۆسەاى  واتەه که.  وه رنەه به ڵکى خەه بیەر  لەه  مه ئه  وڵیانه هه ئیێستا بوون
 ئێسەتا بڵەێم تەوانم ده ش وحاڵەه به. تى خۆیەه جێگاى  له ئێستا تا هه  وه داخه  به واڵت  له دوورى ن له سه مه اڵ  به.  وه بۆته نگ مره که

 شەەتى هێنەەدێ ى کەەه هۆیه  دیکەەه رچى هەەه یەەان ئیئتەەیالف ک وه و هاوکەەارى ک وه شەەتێک هاتنى پێکنەەه ئێسەەتا.  یەەه هه جیەەاوازیى  که شەەته
 .کان یه سیاسی  ئامانجه و کان یه سیاسی  رنامه به ر سه  له ناکۆکى  نه  کوساه  یه ئایدئۆلۆژی  یه جیاوازى و ئه  نه.  یه دیکه

 
 شەتێکى ویش ئەه ندرێ یه رابگه شتێک جاروبار  نگه ره.  نیه رى سه  له ناکۆکیمان هیچ ین که ده سیاسى شتى باسى  که بێ راست ى وه ئه

 داواى ئێەران  لەه  نیەه هێزێەک وایەن، ک یەه ک وه موومان هەه ئێسەتا ن له سەه مه. ى بەده باز دا رى سه  به توانى ده ئاسانى  به  یه کاتی
 بەۆ  باشەه مێکى سیسەته فیەدرالیز   وایەه پێیەان موو هەه. بکەا  وه جیابوونەه داواى  نیه هێزێک کاتیشدا مان هه  له و بکا خۆدموختارى

. کا نەه دێموکراسەى ئیەددیعاى  نیەه هێزێکمەان یەان بەێ دێموکراسەى موخەالیفى  نیەه هێزێکمەان. ئێراندا  له میەەى ى کێشه رى سه چاره
  لەه. بێ تکێشان حمه زه و کرێکاران مافى موخالیفى  نیه سمان که. پیاو  و ژن ریى رابه به موخالیفى بڵێ  که  نیه سیاسیمان هێزیکى

  ئیئتیالفانەه و ئەه ى پێکهاتەه   که یه  که  یه وه ئه ر سه  له زیاتر ناکۆکى پێکردبێ ستم هه من ئه ى نده وه ئه. چین ده ک یه  له شتدا ز ر
 چەۆن کانى پۆسەته و رک ئەه بێ؟ چۆن تى الحییه سه بێ؟ پێک چۆن بێ؟ هه سروشتێکى خ  که پێکهاته   دووهه ؟ بێ چى  له و کێ  له

 .سیاسى یان ئیدئۆلۆژیکى سائیەى مه تا  دیوه کۆسپ  به   وه ئه زیاتر ئەمن بکرین؟ ش دابه
 

ش دا بواس  وه پواڵ ئوه  له  وه که پانه گۆره  ته هاتوونه  ڵێک هێزى سیاسیى دیکه ئێستا کۆمه  یه ره و به ى ئه   پێکهاته نیسبه  به: پرسیار
تى حیزبى دێمووکرا   تایبه  یا به  م دوو هێزه ئه.  قۆرغ کردوهنێوان خۆیاندا   یان له" ره به"کۆمەڵه و دێموکرا    کرێ که ده  وه له

 زانێ؟ شدار ده به دا به  ره به  له  ى دیکه کانى تازه سیاسی یه  ند هێزه تا چه
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 که بوو یدا په لێ یان ناکۆکی   وه ڕنه باه چۆمى  له بوو ده. بران قه ر سه بۆ برد یان ده مراندبوو خۆى شهوور مه الى مه ڵێن ده :اڵم وه
 منیش ئەه. بەوو بەوار جەێ  فاڵنەه بەوو ال مەه ال مەه تا هەه گوتى تابووتێ ر سه  له ال مه یشتن، گه نه ئاکا   به ، وه بارنه لێى  بواره کوێ

  ختەه وه و ئەه بەاڵ .  چیەه نازانم ئێستا و بوو  نیزیک دێموکرات حیزبى سیاسیى بییارى  زیاترله  که   که ده  کاته و ئه باسى ئێستا
 پەاوانى  لەه کوردسەتانى ئیئتیالفەى وێ بیانهەه  دیکەه کى یەه و دێمەوکرات حیزبەى  کەه بوو نەه  وه ئەه  وه دێموکراتەه حیزبەى ت نیسەبه  به

  ئێمەه بەوو  پارچەه ک یەه  لەه کۆمه  کەه کەاتى و ئەه پێکردبەوو، سەت هه ى ڵەه کۆمه خى بایەه ى وه ئەه ڵ گه له  وانه پێچه  به. بنێن خۆیاندا
  لەه ى وه ئەه بەۆ کەرد، ر سەه  لەه کارمەان وان ئەه ڵ گەه  لەه ساڵ ند چه ،"هاوکارى ى اڵڵه گه" نرا ناویشى ر هه  که بوو هه کمان یه اڵڵه گه
 مووى هەه ڵ گەه  لەه اڵ  بەه. ین بکەه  لێەوه باسەى  دیکەه کانى نەه الیه ڵ گەه  لەه پاشەان و ین بگەه ش هاوبەه راى لێک کۆمەه  به وان ئه ڵ گه
 وێش لەه هات پێک یش١٢١١ ساڵى  که  یه" ره به" و له بڵیم  که  رنجه سه جێى. بکرێ زف حه س که نابێ  که وابوو پێمان  ئێمه  وانه ئه

 رامەان ش لێره.  یه نه خۆى بۆ کێک یه  نگه ره. بکرێ زف حه وجوود مه واقیعیى هێزێکى هیچ نابێ  که  یه وه ئه کان خاڵه  له کێک یه دا
  بەه بەێ ده و کا ده پێ ست ده  وه که یه  له دێ پێک کۆڕێک ر هه  که  یه وه ئه ى که یه راستی بەاڵ . بکرێ زف حه سێک که نابێ  که وابوو
 هێزێەک ن تمەه حه هەات دا فیکەرى  بەه  کەه بێنەین پێەک ک یه" ره به" با  که دێ دا فیکرى  به کێک یه  واته. کرێ ده زیاد پاشان و دوو
 ر گەه ئه تى تایبەه  بەه ینێ سەبه  نگەه ره ئێسەتا ، یەه هه ویاتێک ولەه ئه. بکەا  لێەوه باسەى ودا ئەه ڵ گەه  له وێ یه ده دا پێش  له  که  یه هه
.  نیەه دا س کەه هەیچ پەاوانى  لەه کوردسەتان خەۆ ن، بەده ڵ هەه ر سه  دیکه رێکخراوى ندین چه بێ پێک١٥٣١ ساڵى ک وه رجێک لومه هه
  هێەزه  لەه معێک جەه  تاوه ره سەه  لەه مەن ڕى بەاوه  به  وایه ق حه  واته که.  یه دیکه تیکى زاوه قه  وه ئه نا یان  باشه پێت.  خۆیانه قى حه

 ناسەراون ڵکیش خەه بەۆ  کەه خۆیەان قورسەایى و جم حه جیاوازى  به ، یه هه تێکۆشانیان ى سابیقه ناسن، ده کتر یه  که کان یه سیاسی
  دیکەه سیاسەیى هێزێکەى خ  کەه ن بەده بریەار و ن بکەه  ره موشاوه وان ئه با. بێن پێک شت هێندێک ر سه  له و دانیشن  وانه ئه ر سه  له

 جیەاوازیى بەێ ده ى کەه یه -کۆتەایی  ڵ گەه  لەه  کەه پێکردنه سەت ده  کەه  پێموایەه بەێ؟ شەدار به بەێ ده کەێ خسەییات شه  له.  وه نێوه  بێته
 .بێ هه
 

بوێ  ده"  ره بوه"نودامانى  ئه  کوه  هێنودێ پێیانوایوه. گوۆڕێ  کرێ، دیدگاى جیاوازیش دێتوه دهى کوردستانى  ره به  باس له  که: پرسیار
شودار بوێ  پێى قورسایى و توانا و مێەووى خۆى به  بێ به ر حیزبێک ده دەڵێ نا، هه  یه دیدگاى واش هه. بێ کیان هه ک یه مافى وه

 ؟ پێشنیارى تۆ چیه. دا یه م پێکهاته له

 
 ى ره بەه"  واتەه ، یەه ناوه و ئەه ر سەه  له کێکیان یه:  یه هه بینیم تێ دوو تا ره سه کرێ ده کوردستانى ى" ره به"  له باس  که من ئه :اڵم وه

 بەێ ده  پێموایەه  وه وشه بارى  له  بۆیه(.  الکردستانیو  الجبهو" )کوردستانى ى ره به" گوت ده پێیان عێراق کوردستانى  له". کوردستانى
 ى وه ئەه.  یەه بی ره عەه زیەاتر  یەه"ى"  وه ئەه و نەاوێ یەی"ى"و ئەه.  رانسەه فه نازانم ى ره به ،"ئێران ى ره به". "کوردستان ى ره به"بگۆترێ

 سیاسەیى هێەزى وین، کەه نه ئیحساسەات دواى وه  ئێمەه. نەازانم دروسەت  بەه" کوردسەتانى ى ره بەه" ناوى  به شتێک دا جێ له ئەمن  دیکه
 .بێ سئوول مه بێ ده
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 نەاوى بەۆ رێ ئەه ؟ دایەه چەى  لەه نەرێ داده کان یەه سیاسی  هێزه کارکردنى وه پێکه بۆ  که  دیکه ى ناوانه و ئه ڵ گه  له"  ره به" جیاوازیى
 جیەاوازیى بەێ؟"  ره بەه" نەاوى بەۆ بێ؟ نەه" نەدى هاوبه"نەاوى بەۆ بێ؟ نەه" تشکل"ناوى بۆ بێ؟ نه" تى کیه یه"ناوى بۆ بێ؟ نه" کگرتن یه"
"  ره بەه" ڵێم ده پێت من ئه اڵ  به ؟ چیه"  ره به" ناڵێ پێم سیش که بێ هه شتێکى"  ره به" بێ ده"  ره به" دهڵێن  که س که ز ر ؟ چیه"  ره به"

  کەه  یەه وه ئه  دیکەه کانى شەته ڵ گەه  لەه ساسەیى ئه جیەاوازیى ن، بەه ده کار بەه بەۆ ى" جبهه" دا فارسى یان بى ره عه  له  که"  ره به" ؟ چیه
 دواتەر تى حکوومەه بەۆ ى رنامەه به بەێ ده  ئامانجانەه، و ئەه وێراى هاوکارى، بۆ نێن ده دایان  که  نسیاانه پره و ئه وێیاى بێ ده"  جبهه"

 بەەۆ یەەان سیاسەەى ى رنامەەه به اڵ  بەەه ، یەەه هه کاریەەان ى رنامەەه به ، یەەه هه ئامانجیەەان  دیکەەه وانى ئەەه  یەەه وه ئه ى کەەه یه جیەەاوازی. بێ هەەه
  کەەه یه وه ئه(  جبهەەه) یەەان"  ره بەەه" گوتمەەان و دانەەا مان وه ئەەه  کەەه. تى یەەه هه(  جبهەەه" ) ره بەەه" لەحاڵێکەەدا ، نیەەه داهەەاتوو تى حکوومەەه

 ک وه  چونکەه چەى؟ ر بەه  لەه.  نیەه مانەاى هەیچ" کوردستانى ى ره به" کات و ئه بێ، هه وجوود مه زعى وه دواى تى حکوومه بۆ ى رنامه به
 ى چوارچێەوه  لەه  واتەه.  فیدرالیزمەه دیهێنانى وه بزانم من ئه ى نده وه ئه ئێران کوردستانى کانى یه سیاسی  هێزه موو هه دروشمى گوتم

. بێنەێ پێەک بەۆ ى" ره بەه" تى خۆیەه مەافى  وه بمەه ده جیەا ئێەران  لەه ئەمەن بەەێ  دیکه کى یه ئێستا. ن که ده ر سه چاره  که کێشه ئێراندا
 ئێرانەدا  لەه دەڵێەى  کەه ال  بەه. کوردسەتان تى حکوومەه مى سیسەته بەۆ  مه که رنامه به ش وه ئه  وه مه که ده جیا ئێران  له کوردستان ڵێ ده
 ئێەران کانى وره گەه  یەه سیاسەی  هێەزه یەان کان یەه ئێرانەی موو هەه بەێ ده. دانەانرێ تەو  بەه ئێەران تى حکوومەه ى رنامەه به ، وه مێنمه ده

 نەاتوانى تۆ ئەه. دابنەێن کەار ر سەه  بێنەه وان ئه  که ئیسالمى کۆمارى دواى تى حکوومه بۆ ش رنامه به و بێنن پێک ک یه جبهه دابنیشن
  دیکەه مێکى سیسەته کوردسەتان  لەه و بێ کار ر سه له مێک سیسته ئێران  له ناکرێ  چونکه دابنێى، کوردستانیش تى حکوومه ى رنامه به

 یى ناوچەه نەدیى تمه تایبه هێنەدێک دا فیدرالیز   له  راسته. بێ سوسیالیستى کوردستانیش بێ، دارى رمایه سه ئێران ناکرێ. دابنێى
  کەه)  فیدراڵەه تى حکوومەه  به ر سه خودموختار ى ناوچه گشتى  به اڵ  به گیرێ، ده رچاو به  له( شخصى احوال)قانوونی  هێندێک  له
 نەاڵێن پێیەان کان ناوچەه دا فیەدرالیزمیش  لەه(  وه بژێنمەه خودموختەارى شەیعارى  نیەه  وه ئەه سەتم به مه خودموختەار ى ناوچەه ڵێم-ده

 ، نیەه فیەدراڵ کوردسەتان.  نیەه دروست ئیستیالحێکى فیدراڵ کوردستانى دەڵێن( عێراق کوردستانى)  لێره  که ى وه ئه ئێستا. فیدراڵ
 ،"کگرتن یەه" باسەى  نیه وارید ز ر"  ره به" باسى دا جێ  له وابێ که. خودموختار ى ناوچه ڵێن ده پیێان ر هه  وانه ئه ، فیدڕاڵه عێراق

 . دروسته من ڕى باوه  به ئاوا شتى و" ڤگرتن هه"  و" ئیئتیالف ،"ندى هاوپێوه"
 

 دێ، پێەک ئیئتیالفێەک ر هەه  ئەوەیەه ق حەه  کەه  پێموایەه من ئەه بەێ؟ چۆن بێ ده  کگرتنه یه و ئه ندامانى ئه ندیى پێوه  که  وه ئه اڵ  به
 ى وه ئەه. بەن ر رانبەه به دا راسەتى  لەه یەان بن نه ر رانبه به دا ماف له و رک ئه  له ال موو هه  که بێ وا کردنى ئیداره و کارکردن ى شێوه
  کەه ى وه ئەه. بێ هەه زیاتریشەى رکى ئەه گرێ رده وه زیاتر حقووقى ى وه ئه  واته.  دروسته" بیشتر برفش بیش بامش  که هر" ڵێ ده  که

 و هێەز هەیچ سەتم به مه ى وه ئەه بێ بەه ڵەێم، ده دا تیئەۆرى  لەه ر هەه من ئەه. بێ هەه زیەاترى اڵتى سەه ده  یەه هه زیەاترى کى یه قورسایى
 بەەولینى باسەى دابنەێ وا) خەۆى ى کەه والته ڵکى خەه ى% ٣٣ کێکیان یەه. ن هەه دا ک یەه ره به  لەه نەدا  ئه٩ دانێەین واى. بەێ حیزبێەک

 ئایەەا. دێەەنن پێەەک ک یەەه" ره بەەه" ئێسەەتا ،%١١ کیان ،یەەه% ١٣ کیان یەەه ،% ٢١ کێکیان یەەه ، دایەەه ڵ گەەه له( کوردسەەتان ک نەەه   کەەه ده
 کى یه له سەه مه ر سەه  لەه  یەه هه ک یەه نەاکۆکی دانێین وا  باشه ؟ بێ هه دا یه جبهه و له تیان الحییه سه ک یه د قه  به موویان هه  دروسته
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. وێ کەه ده ر سەه وان ئەه نگەى ده بەوو جۆرێەک رایەان ر گەه ئه وان ئەه.   ه% ٣٣  یەه وره گه  کەه کیان یەه و ن% ٩٣ سێن وان ئه گرنگ ز ر
 و ئەەه ڵ گەەه  لەەه  بۆیەەه ڵک خەەه ى ه%٣٣ و ئەەه دا، تی مایەەه که ر رامبەەه به  لەەه یە تى ز رایەەه  کردنەەی قوربەەانى  دا راسەەتى  لەەه  وه ئەەه  باشەەه
 تی مایەه که  کەه کەا ده ک دیدگایەه فیەداى لکى خەه ى ز ربەه دیەدگاى چەێ ده قێک حه خ  به.  قبووڵه ویان ئه کانى ته سیاسه  که ن حیزبه

 ى زینەه هه بەێ فعەال ر گەه ئه  یەه جەبهه و ئه  باشه. ن هه دا ک یه جەبهه  له  وره گه حیزبێکى و  چووکه حیزبێکى دابنێین وا پاشان.  یه
 شەیعاریش ک وه جاروبەار یەان. ى کەه رجه خه بەۆ ن بده دواڵر ١١١١١ مانگێ ن له سه مه یان که یه ر هه توانن ده  دیکه وانى ئه ئایا. وێ ده
.  ڵک خەه ئیحساسەاتى  بەه  گەاڵتەیە جۆرێەک  وه ئەه  پێموایەه من ئەه.  وه کەه یه ک وه مافى  به تێدابێ خۆى ربه سه تیى سایه که با ڵێن ده
 تییشەى سایه که ٣١ ، تێدایەه ى لەه کۆمه ، تێدایەه دێموکراتى حیزبى. دێ پێک ئێران کوردستانى  له ک یه جەبهه دابنێین وا ن له سه مه

 ئمین تەه  یه ره وبه ئه ى زینه هه بێ ده  حیزبانه و ئه.  نیه ک یه کان حیزبه ڵ گه  له رایان  یانه تی سایه وکه ئه دانێین وا ر گه ئه.  تێدایه
 کان یەه تی سەایه که اڵ  بەه ن، بیەده وان ئەه  کەه خوێنه  یەه کدارانه چه باتى خه ر گه ئه ، یه جەبهه و ئه بۆ ن بده ال قه ته و وڵ هه و ن بکه

 هەیچ  بەه ر سەه  کەه  یەه هه ک یەه تی سەایه که. بچەین بۆى  دیکه جۆرێکى  به بێ؟ ده چۆن  یه وه بزووتنه و ئه نووسى چاره  که ن بده بریار
 حیزبێەک بەۆچى نەین؟ تى سەایه که وان ئه  حیزبانه و ئه زموونى ئه  به ندامانى ئه ، حیزبانه و ئه ندامانى ئه ى ئه  باشه ، نیه حیزبێک

 اڵ  بەەه بێ هەەه نگەەى ده ک یەەه ن هەەه کان حیزبەەه ى وه ره ده  لەەه  کەەه  وه یانەەه تی سەەایه که و ئەەه هەەاوتەرازى تیى سەەایه که د سەەه و خەەۆى  بەەه
 و ئەەه بەەۆ  یەەه خوازی زێەەده ى وه ئەەه  نیەەه، رى رابەەه به  وه ئەەه بەەێ؟ نگێەەک ده نیا تەەه  بەەه  نیەەه حیزبەەى  چونکەەه ر هەەه  دیکەەه کى یەەه تی سەەایه که
  کەه  نیەه  ره مه سەه و یر سه شتێکى هیچ پێموابێ  بۆیه. ن که ده دا خۆیان ى ڵگاکه کۆمه  له ک یه تی مایه که تیى رایه نوێنه  که ى سانه که
 ش دابەه دێ پێەک  کەه دا گرتنەه ک یەه و ئەه ریى رێبەه نێەو  لەه ت الحییه سەه حیزبێەک ر هەه زنەى وه پێەى  بەه  کەه دابنرێ وا  که رکیبه ته

 .ناکا رار رقه به ت داڵه عه  وه ئه کسى عه پێموایە من ئه. بکرێ
 

کى  الیوه  له. ک الیه  له  مه ک خۆیان ببینرێن، ئه دا وه کگرتنه و یه کان له جیاوازى و قورسایى حیزبه  داى که وه ڵ ئه گه تۆ له: پرسیار
رێگواى   کان له لى دێموکراتیک دا شوێن و جێگاى هێزه مگه سیسته  اڵم له دان، به تاراوگه  موویان له ر هه هه  حزابى ئێمه ئه  وه دیکه
بوونى  نوه  لوه.  موه م و کوام هێوز دووهه کوه لى کوام هێوز یه تۆ ده  به  کانه ڵبەاردنه هه  وه ئه  واته. کرێ دیارى ده  وه کانه ڵبەاردنه هه
 نگێندرێ؟ ڵ بسه چى هه  باست کرد به  ى که زنه و وه کوردستان ئه  لبەاردنێکى ئازاد له هه

 
  بەه  کەه ن هەه  دیکەه ى پێوانەه دابنێەین  دیکەه ى پێوانەه وێ بمانەه ر گەه ئه ال  به.  موشکیەه ش که کاره و یه جێ  به ت که پرسیاره :اڵم وه

 حیەز  کەا .  پتەره نەدامانى ئه ى ژمەاره ئێسەتا ر هەه حیەز  کەا  ن له سەه مه. ن(سەنجش) هەڵسەەنگاندن قابیەى کان جۆره  له جۆرێک
  کەه بڵەێم شەتێک جبوور  مەه دا لێەره من ئه.  هێناوه نگى ده ز رترین دا کان ڵبژاردنه هه  له رابردوودا  له حیز  کا  ؟ زیاتره هیدى شه
 جارێکیەان.  کردوه کانی ڵبژاردنه هه شداریی به جار سێ دا خۆى سیاسیى مێژووى  له دێموکرات حیزبى.  منه ى که حیزبه قازانجى  به

.  وه بەرده کانى ڵبژاردنەه هه بەێ، خێر بەه یەادى کەرد زیەرى وه سەادق خانى سار   له پشتیوانیى دێموکرات حیزبى  که بوو ١٥٥١ ساڵى
  لەه جارێکیەان.  وه بردیەه و لێکەرد پشەتیوانیى دێموکرات حیزبى  که گان خوبره جەیسى مه بۆ بوو کاندیدا قاسمەوو دوکتۆر جارێکیان

 وت رکه سەه رێک نوێنەه ک یەه جەێ ر هەه  لەه بەووین شەدار به بوو میەەى شووراى ناوى کات و ئه  که دا ئیسالمى شووراى جەیسى مه   که یه
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 حیزبەى رانى نوێنەه ک جێگایەه موو هەه  لەه ریوان مەه  لەه  جگەه   دووهەه ورى ده  وتنەه که  کەه ش وانەه له. بەوو دێموکرات حیزبى  به ر سه
 کى یەەه ڵگه به هەەیچ. مەەابێ خەەۆى ک وه دێمەەوکرات حیزبەەى نفەەووزى  کەەه  نیەەه ک یەەه ڵگه به ئیسەەتا  باشەەه. بەەوون  وه پێشەەه  لەەه دێمەەوکرات
 ؟ وه گرتبێتەه وى جێگەاى  دیکەه کى یەه  کەه بەدا نیشەان  یەه هه  دیکەه پەسەندى مەحکەمه ى ڵگەه به ئایەا بەاڵ .  نیه پەسندمان مەحکەمه

 .بوون هه کاتیش و ئه ن هه ئێستا  که ى ئیددیعایانه و ئه بڵێم با. ین بگه  دیکه شتێکى  به جبوورین مه وابێ که.  نیه ویش ئه
 

 شەەیخ مامۆسەەتا مەەاڵى  لەەه تى رایەەه نوێنه ى سەەته ده نەەدامانى ئه[ ئێەەران مەجەیسەەی ی]  کەەه یه ى وره ده ڵبژاردنى هەەه لە  بیرمەەه  لەەه من ئەەه
 من ئەه.  وه ڵبژاردنانەه هه و ئەه نێەو  بچینەه چەۆن ین، بکەه معرفەى کاندیەدا چەۆن  کەه ى وه ئەه ر سەه له  وه کۆبووینەه حوسەینى دینى عێززه

 ر هەه نگرانى الیەه دا   کەه یه ورى ده  لەه بێ، هه خۆمان کاندیداى مان کامه ر هه با گوتم. بوو  دێموکرات حیزبى تى یئه هه رپرسى به
 دا   کەەه یه ورى ده  لەەه کمان الیەەه ر هەەه کاندیەەداى ین کەەه ده تەوافەەوق ئێسەەتاڕا له اڵ  خۆمان،بەەه کاندیەەداى  بەەه یەەن ده ده نەەگ ده کمان الیەەه

 ن بەده و به نگ ده دا   دووه رى ده  له  که ین بکه خۆمان نگرانى الیه  له داوا و ین ربکه ده ندراو یه راگه مووال هه هێنابوو زیاترى نگى ده
 مووان هەەه  لەەه فیەەدایى چریکەەى کاندیەەداى قزدا سەەه کانى ڵبژاردنەەه هه ى وزه حەه  لەەه ن له سەەه مه. ین کەەه نه کاندیەەدا خۆمەەان چیەەدى  واتەه

 و نەەابێ کاندیەەدمان  ئێمەەه بڵەەێن و ن ربکەەه ده  یاننامەەه به  دیکەەه کانى حیزبەەه ئیەەدى  ، دووهەەه ورى ده  وتەەه که و هێنەەا نەەگ ده زیەەاترى
 سەوودى گەوتم من ئەه. ین بەده کاندیدا  وه که یه ر سه  به با نا گوتیان وان ئه.   دووهه ورى ده  وتوته که  که  سه که فاڵن  ئێمه کاندیدى

 حیزبەەى هەى نەەدیان چه ین، بکەه ش بەەه کاندیەداکان بەەێ ده  چونکەه گەوتم ین؟ ناگەەه ئاکەا   بەەه بەۆ گوتیەەان. ین ناگەه ئاکەەا   بەه و  نیەه
 گەوتم ین؟ ناگەه بەۆ گوتیەان. ین ناگه وافوق ته  به  وه ئه ر سه  له  بۆیه بن؟  دیکه هى ندیان چه و   ڵه کۆمه هى ندیان چه و دێموکرات

 حیزبەەى  لەەه  نیەەوه بەۆ جەەا گوتیەەان. ن ناکەه قبەەووڵى  ئێەەوه بەن دێمەەوکرات حیزبەەى  لەه کاندیەەداکان ى نیەەوه بڵەێم من ئەەه ر گەەه ئه  چونکەه
 دێمەوکرات حیزبەى  پێموایەه من ئەه  چونکەه نەابم، رازى ى نیەوه  بەه من ئەه  کەه  دایەه وه له  که ئیشکاله جا گوتم منیش ئه بن؟ دێموکرات
 رى ده بەا گەوتم خەا، ده رى ده ڵبژاردن هه جا گوتیان. نین رازى ش که نیوه  به  ئێوه چى که ون که ده ر سه کاندیداکانى ى نیوه  زیاترله

 ت نانەه ته و چریەک و لەه کۆمه و مامۆسەتا) کەرد ئیتالفیەان وان ئەه اڵ  بەه ناسەاند کاندیداى نیا ته  به دێموکرات حیزبى وابوو. بخا
 نگیەان ده ریوان مەه  لەه نیا تەه وان ئەه وتین، رکه سەه جێگاکەان ى ز ربەه  له  ئێمه دا تیجه نه  له اڵ  به( وت که ڵیان گه له دارانیش ربه سه

 خەۆى ک وه ى وه ئەه بەۆ  نیەه لیەەێکم ده و تى خۆیەه ک وه و  گۆڕاوه نه ناڵێم من ئه ؟ داوه رووى گۆرانێک خ ئێستا  باشه. هێنابوو زیاتر
  وازونەه ته و ئەه  کەه خەا ده رى ده چەى ئیەدى اڵ  بەه   ناکەه  وه ئەه ئیددیعاى من ئه اڵ  به  زیاتریشه و تى خۆیه ک وه ڵێن ده ڵک خه. بێ
 . نیه وا ویش ئه ، گۆڕاوه[ دیکە الیەنێکی قازانجی بە]
 

   خاته تێکى زیاتر ده ساله ره  مه اڵم ئه رابردوودا، به  قورسایى حیزبى دێموکرا  له  به  یه کانت ئاماژه مامۆستا قسه  باشه: پرسیار
  ته سواله رهم  ئه  یتوانیوه حیزب بۆ نه  باشه. ک ورى یه ده  کان له کوردی یه  ى هێزه وه ر حیزبى دێموکرا  بۆ لێک نیزیک کردنه سه
 نێ؟ یه جێ بگه  به

 
  قى حه و تى گوتوویه  میشه هه  ڵه کۆمه ئێستا. ن که ده ئاوا  دیکه کانى نه الیه  یه وه ئه ر هه ى که هۆیه  که کردى رز  عه :اڵم وه
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  چونکەه ، کردوه نەه قبەوول ى وه ئەه دێمەوکراتیش حیزبەى. نیم رازى دێموکرات حیزبى  له متر که موو  به من ئه ڵێ ده. بیڵێ تى خۆشیه
 ئیمتیەاز وێ نامانه  ئێمه ڵێن ده دانیشتوو   ڵه کۆمه دوستانى ل گه  له بۆخۆ  من ئه. کا ده ڵگا کۆمه تیى ز رایه تیى رایه نوێنه  پێیوایه

 بەێ، پێەک  ئیئتیالفه و ئه ناهێڵێ  که  یه هه  ئیختیالفه و ئه جا. کوردستاندا  له مین که یه حیزبى  ئێمه  پێمانوایه اڵ  به ین، بکه داوا
  وه ئەەه  پێموایەەه من ئەەه نەەد رچه هه. نەەابینم نیزیەەک  ئاسەەۆکه ز ریەەش  وه داخەەه  بەەه.  نیەەه سیاسەەى سەەائیەى مه ر سەەه  لەەه ئیختەەیالف گینا ئەەه

  لەه.  ناوه دانه یان وابیته زه و ئه جێ دا هێندێک  له ئێستا. بێ هه بێ رباش هه وابیتێک زه  نگه ره. بێ ده فیداکارى بۆ  که یه پێویستی
 یمانى هاوپەەه  یەەه ماوه و لەەه درێژتەەر کى یەەه ماوه. بەەوون تێیەەدا تى کیەەه یه و پەەارتى  کەەه بوو هەەه  بهەەه جه ک یەەه ماوه عیەەراق کوردسەەتانى

 ریى رێبەه الیان موو هه  کە یه یمانی هاوپه دوو ر هه  له بنووسرێ، ى وه ئه بێ بوو هه کى یه کیەتى یه بوو، هه کى یه پارتى. بوون هه
 تى کیەه یه ریى رێبەه موویان هەه بوو هەه نەدامیان ئه نەد چه سەەێمانى  لەه کوردستان یمانیى هاوپه یانى بوو قبووڵ یان که وره گه  حیزبه

 نێکڵبژارد هەه گوتەت ک وه ئێەران کوردسەتانى  لەه اڵ  بەه. بەوو قبەوول یەان پارتی ریی رێبه تێکیا ولێریش هه هى و بوو قبووڵ یان
 .وێ ده وابیتێکیان زه  واته که.  نیه قبوول پێشووشیان ى وه ئه و بدا پێشانى  که  نیه
 

باتى  زانوى بوۆ قۆنواغى ئێسوتاى خوه پێویسوت ده  کان بوه حیزبوه  کگرتووى کووردى لوه کى یوه یوه ره تو بۆخو  بووونى به: پرسیار
 کان؟ کورده

 
 ڵک خەه اڵنى کۆمەه چەاوى ر بەه  له  کراوه بۆ بەیغاتى ته  هێنده چونکى.  نیه باش"  ره به" ناوى دا جێ  له  پێموایه ئەمن گوتم :اڵم وه

  وه داخه  به حاڵێکدا  له. بێ ده رزگار کوردستان ینێ سبه هات، پێک  ره به می  ئه  که  وایه پێیان ڵک خه ئێستا یانى".  معجزه"  بۆته
 هەیچ ش دیکەه مەانگى سەێ و دووى و ى سەبه بکەرێ ئەیعالن ک یەه ره به مر  ئەه زانەم ده دروسەت  بەه   راکه ئێستاش و   گه تێده وا من ئه

  لەه  ئێمەه. بەێ   رهەه به لەێ وتێکى سەکه ده  کەه ین پێبکەه سەت ده تێک کەه ره حه  کەه نیین بارودوخێکدا  له  ئێمه  چونکه. ناگۆڕێ شتێک
  بەه  بۆیەه کرد؟ نەه هیچشەى و پێکهەات ش ره بەه  وه ئەه بڵەێن بسەتێنین؟ ڵک خەه  لەه بۆ  هیوایه  تاقه و ئه  باشه. ژیین ده واڵت ى وه ره ده

. ین بکەەه کەەار  وه پێکەەه  پێویسەته. ین خەەه ک یەەه مان که ڵویسەەته هه  ئێمەه  پێویسەەته اڵ  بەەه ، نیەەه بەاش پێکهێنەەانى  پێموایەەه  ره بەەه نەاوى
 فتەار ره کتر یەه گەڵ لەه چۆن و ین بکه فتار ره ڵکى خه گەڵ له نچۆ واڵت نێو  وه گەڕاینه ى سبه  که بێ هه ئوسوولێکمان  ئێمه  پیویسته

 چەۆن پێکهەات عێراق کوردستانى ى٢١ ى یه ده ک وه رجێکى لومه هه یان پێکهات ئێران ى٣١ سالى ک وه رجێکى لومه هه ر گه ئه. ین بکه
 وه پێکەه یەان بێ هەه خەۆى اڵتى سه ده ى ناوچه س که ر هه بێ؟ هه تێکى حکوومه خۆى بۆ س که ر هه. ین بکه  ئیداره  وه پێکه  واڵته و ئه

 جەەێ  بەەه جەەێ بەەاش قەەانوونێکى ز رجەەار.  یەەه هه مان وه ئەەه ى جروبەەه ته  ئێمەەه. رین بەەه  بەڕێەەوه واڵت قەەانوون ک یەەه و سەەت کده یه  بەەه و 
 غەه ده قه ى ژنەه بەه  ژن دێمەوکرات حیزبەى ن له سه مه.   ناکه ى قسه  به من ئه  حیزبه فالن هى  وه ئه یگوت ده حیزبێک  چونکه بوو ده نه

 شەکاندنى بەۆ ر هەه و نیەه حەاکم دێمەوکرات حیزبى خۆ یگوت ده. کرد ده ى ژنه به  ژن خۆى نگرانى الیه  به چوو ده حیز  فالن کردبوو 
 یگەوت ده هات ده  دیکه حیزبێکى بین، مه کان دارستانه مانگوت ده  ئێمه.  ژنه  به ژن بۆ نووسى ده مجوزى دێموکرات حیزبى تى حاکمییه

  ئێسەەتاوه  لەەه ر هەەه و ین کاربکەەه  ئێسەەتاوه له ر هەەه  پێویسەەته  بۆیەەه.  خۆتانەەه مەەاڵى و  نیەەه دێمەەوکرات حیزبەەى مەەاڵى خەەۆ بیبەەین  بابەەه
 .نری دانه ر سه  له ى بهه جه ناوى با اڵ  به. بوێ سکاریى ده کات و ئه  نگه ره  که بێ هه ئوسوولێکمان
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ن و بۆیان  ڵکى بده خه  به  ره دانانى به  له  م حیزبانه ئه  نگه ره  ى که و هیوایه کردنى ئه جێ نه جێ به  ترسى له تۆ ده  واته که: پرسیار
 بێ؟ جێ نه جێ به

 
  لەه بکەا؟ رزگەار ک یەه ناوچه توانێ ده  رگه پێشمه زار هه  ده و خۆى  به کا؟ ده چى بێ پێک  ره به ر گه ئه ، وایه  ور که ئه بەڵێ :اڵم وه
 هاوکەارى ى مینەه زه و ئەه  دیکه کانى حیزبه ڵ گه له  حیزبه و ئه ى نه ده به بێ ده.  نیه ر رێبه ند چه وتنى رێکه  بهه جه  وه شه دیکه کى الیه

 بەۆ پراکتیکیمەان کەارى ئێسەتا  ئێمەه گرنگتر مووى هه  له. مووان هه قبوولى جیگاى شتێکى  ببێته یانى بێ پێک نێوانیان  له  کردنه
 .ێ و یانه ده ڵک خه  که ى یه پراکتیکی  کاره و ئه تى تایبه  به. ناکرێ

  
 ٢١١٦ ئاوریەی ی٢١:  وتی ڕێکه/    خالید کاک وێبالگی  رچاوه سه
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 لە نەغەدە لە وتووێە لە گەڵ  ١٠٥٩وردەکاریییەکانی شەڕی ساڵی 

 زادەدامامۆستا حەسەن
 

 دی مێهرپەروەرهمێ: هەڤپەیڤین
 

ی رەشەمە لە میتینگێکی گەورەی شاری ١١پاش سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران، حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، ر ژی 
بە دوای ئەو کۆبوونەوەیەدا لە شارەکانی دیکەی کوردستان لەو چەشنە . مەهاباددا، خەباتی ئاشکرای خۆێ دەست پێکرد

ی خاکەلێوەی ساڵی ٥١ر ژی . وێنەی خەڵک بەرەوروو بوونالیەن حیزبەوە بەرێوە چوون، کە لەگەڵ پێشوازیی بێمیتینگانە لە 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ویستی لە شاری نەغەدەش، میتینگێک پێک بێنێ کە سەرەڕای باس لەسەر سیاسەتە  ١٥٣١
ەلی کورد و ئازەربایجانی دابمەزرێنێ، بەاڵ ، بەداخەوە شەڕێکی یەکانی حیز ، بناخەیەکی نوێ بۆ هاوخەباتیی دوو گگشتی

نەخوازراو رووی دا کە بە سەدان کەس لە ر ڵەکانی دوو گەلی کورد و ئازەری بوونە قوربانی و بە هەزاران ماڵی کورد بە 
 .ناچار ماڵی خۆیان بەجێ هێشت

 
. ها پێک" حسن نیت" یەدا هەیئەتیلەو پێوەندی شەڕی نەغەدە بە دەرچوونی بەیاننامەیەکی هاوبەش کۆتایی پێها  و

یەدا، رووی پرسیارمان و رۆلی کوردەکان لەو پێوەندی" حسن نیت"سەبارە  بە نێوەرۆکی بەیاننامەکە و پێکهاتەی هەیئەتی 
" ن نیتحس"زادە سیاسەتمەداری ناسراوی کورد، کە ئەوکا  نوێنەری حیزب و ئەندامی هەیئەتی کردە بەڕێز مامۆستا حەسەن
 :دا وتیبوو، بەڕێزیان لە وەاڵم

 
دا ئەگەر بمانەوێ لە باری شەڕی نەغەدەوە قسە بکەین، دەبێ کەمێک پتر بگەڕێینەوە، هەروەک دەزانن شەڕی  لەراستی :اڵم وه

دا هەر ەراستیجمهوریی ئیسالمی کە لسەڵتەنەتی و ئاژاوەگێرانی سەر بەپاشماوەکانی رێژیمی یالنێک بوو کەنەغەدە، نتیجەی پ
نی میتینگێکی دا سەپاند، بەبۆنەی رێکخستیاندا خۆیان دەنواند بەعەمد بەسەر دوو میەەەتی کورد و ئازەریلە چەند عونسووریک

رێکخستنی ئەمن بەئینسافەوە دەڵێم کەحیزبی دێموکرات لە .وردستانەوە سازکرابووتەرەف حیزبی دێموکراتی کلەئاشتیخوازانە کە
-توانیبوو حەساسیەتی وەزعی نەغەدەی بەو جۆرە کە هەیە، تێیەکی کردبوو، یەعنی ئیمە نەماندیققەتی بێئەو میتینگەدا 

بگەین و یان ئەو میتینگە وەڕێ نەخەین، یان ئەو میتینگە چووکتر وەڕێ بخەین، یان هیچ نەبێ ئیجازە نەدەین کە خەڵک بە 
چونکە بەراستی حیزبی دێموکرات . یەوە، ئێمە تووشی بووینزپاکیئەمە هەڵەیەک بوو کە لە رووی نیا. چەکەوە بچێتە ئەوێ

شارێکی وەکوو نەغەدەدا کە دەیویست بیکاتە شاری برایەتی و تەبایی تەئکید بکاتەوە نیازێکی نەبوو غەیری ئەوەی کە لەهیچ 
 .شارە دەژینو پێدابگرێ لەسەر پێوەندیی برایانە و خەباتگێرانەی دوو میەەەتی کورد و ئازەری کە لە لەو 
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نەدەهات، هاتن ئەو بەزمەیان رێکخست، ئەو شەڕەیان بەسەر هەر  بەاڵ  ئەوانە کە چاویان بە برایەتیی کورد و ئازەری هەڵ
یەکان لە هەر دوو الوە قوربانیی ئەو پیالنە دژی بۆیە دەتوانم بڵێم بەشی هەرە ز ری قوربانی. دا سەپانددوو میەەەت

یەوە واریدی بوون، بەاڵ  بوونە قوربانیی پیالنێک و دەسیسەیەک کە دوژمنانی هەر دوو میەەەت زپاکییە بوون، کە بەنیائینسانی
بە بێ شک  وەرەیان گرتوەکە  ئەگەر کوژراون شیاوی ئەو سزایە بوون هەبووبن کەڕەنگە لەو نێوەدا کەسانێکیش . وەرێیان خست

دا ١٥٣١ی خاکەلێوەی ساڵی ٥١ەرحاڵ شەڕی نەغەدە لە ر ژی بەه. لەوانەش کە ئاژاوەکەیان وەرێ خست هەندێ کەس کوژران
هات، لەو ی بانەمەڕ دەرچوو، کۆبوونەوەیەک لە مەحمەدیار پێک٢دەکەی ر ژی ئەو بەیاننامەیەی کە پرسیاری لێ. وەرێ کەوت

یەکی وا رێ رێبەرایەتیە کە ئەو وەختەی جاکۆبوونەوەیەدا لە تەرەف شاری مەهابادەوە و لە تەرەف بڵێین رێبەرایەتیی کوردەو
و  سایکەیخوداو ڕیش ای شاری مەهابادێ هەبوو،بەاڵ  حیزبی دێموکرات هەبوو وەکوو تەرەفێک شووڕ. مونسەجیم نەبوو

لەوێ دەگەڵ نوێنەرانی خەڵکی نەغەدە و هەروەها لەگەڵ  خرا کەبچن،و ئەوانە هەبوون هەیئەتێک ڕێکی عولەمای دین
ئەوەی لە بیر  بێ . تان و هە  لە شارستانی نەغەدەی، دابنیشن بۆ چارەسەری ئەو مەسەلەیەکارمەندانی دەوڵەت، هە  لە ئوس

 رەحیمی عەبباسی و ڕەنگە تەواوتەواو هەموو ناوەکانم بەبیر نەیەن، لە الیەن کوردەکانەوە، خوالێخۆشبووان مامۆستا مەال
ورە وەکوو رووحانی بەشدار بوون، فەرمانداری خدری سارتکێ کەوا مەشهومامۆستا مەالخدری مەوالنی یان مامۆستا مەال

مەهابادێ، مەرحوومی حەسەنی بابا تاهێری بەشدار بوو، کاک رەحیم خەڕڕازی یان ئێستا حاجی رەحیمی خەڕڕازی بەشدار بوو 
ەند وەک نوێنەری ئەسناف و بڵێین پیاوماقوواڵنی شاری مەهاباد، ئەمنیش وەکوو نوێنەرێ حیزبی دێموکرات بەشدار بوو ، چ

موحافیزو ئەوانە، تەنانەت هەندێ پێشمەرگەمان دیارە هەیئەتی ئێمە هەمووی بێ چەک بوون، بێ. کەسێکیش دەگەڵ بوون
دەناسرا بەجێمان هێشتن، بۆ ئەوەی بەبێ چەک بچینە " حاجی حوسێن"دەگەڵ بوون کە لە قاوەخانەیەک کە بە قاوەخانەی 

لەوێ باسێکی دوورودرێژ کرا . ەک و هەیئەتی حوسنی نییەت واریدی ئەوێ بینچئەوێ و وەکوو هەیئەتێکی بە تەواو مەعنا بێ
لەسەر ئەو شەڕە و عەوامیەی هەڵگیرسانی و ئەمن ز ر چاکم لە بیرە کە بە فارسیمان قسە دەکرد چونکی هەموومان لێک حاڵی 

، ئەمن گوتم لە جیاتی ئەوەی پێی نەدەبووین، ئەگەر بە فارسیمان قسە نەکردبایە، فارسی زمانی موشتەرەکی هەموومان بوو
گیرساوە کە بران و دا هەڵبڵێین جەنگی نەغەدە، حەق وایە پێی بڵێین، نەنگی نەغەدە، چونکی ئەو شەڕە لە بەینی دوو میەەەت

انجەکانیان خەبات هێنانی ئامکراوە، حەق وایە پێکەوە بۆ وەدەستچارەنووسی موشتەرەکیان هەیە و وەک یەک غەدریان لێ
یەوە، هە  ئوستانداری ئازەربایجانی غەربی، کە دیارە مەنتەقەی خۆش بوو ئەوەش بڵێم لە ئوستانداریئەمن پێم. نبکە

کوردستان هەمووی ئەو بەشەی هەمووی هەر دەگرێتەوە، ئاغای عەبباسی، بەشدار بوو هە  ئاغای قوڕەیشی، لە رووحانیونی 
نشینی شاری نەغەدەی بوو، هە  جومعەی بەشی ئازەرییر کە وا بزانم ئیما خەڵکی ورمێ بەشدار بوو و هە  مەال برایمی موحەرر

باسێکی ز ر کرا لەسەر ئەوە کە ئەو شەڕە خراپە، هەموو تەئکیدیان کردەوە لەسەر ئەوە کە ئەو شەڕە . ئەوان بەشدار بوون
دا، کی ز ری هەبوو لە ئوستانداریبهێنرێ، ئەمن ز ر چاکم لەبیرە کە ئوستاندار هەرچەند عومرێخراپە و دەبێ کۆتایی پێ

گەیشتم پیاوێکی بە حوسنی نییەتە، چەند جار بەڕاستی لە نەقشی کوردەکان و، بەتایبەتی لە حوسنی نییەتی   وا تێبەاڵ
بەیانیەکە بەو موناسەبەتەوە دەرچوو، ئێمە هەر لە مەحمەدیار دانیشتبووین کە بەیانیەکە . حیزبی دێموکرات تەشەککوری کرد
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بەیانیەکە . رادیۆ تاران خوێندرایەوە، چونکی بەیانی گەیشتینەوە وێ و، نەهاریشمان لەوێ کرد و پاش نێوەر یە ڕٶیشتینلە 
یە، شەڕێکە بە قازانجی هیچ یەک لەو دوو نەتەوەیە تەواو نابێ و، هەر ئەوەندی تێدا بوو کە ئەو شەڕە، شەڕێکی براکوژی

نوێنەرانی هەر دوو نەتەوە داوا کرابوو کە تەرەفەین دەست لە شەڕ و دەرگیری بەناوی . دەبێ هەرچی زووترە تەواو بکرێ
هەڵبگرن و بگەڕێنەوە شوێنەکانی خۆیان، کە لەو بارەوە الیەنی کوردی هەتا شەڕکەرەکانیش بە راستی بە حوسنی نییەتەوە بە 

دا هەر ئەو کەسانە رانی دەوڵەت لە واقیعوو کە نوێنەدەنگی ئەو بانگەوازەوە چوون، بەاڵ  ئەوەی کە جێی داخ بوو، ئەوە ب
بوون کە شەڕەکەیان هەاڵیساندبوو، دەگەڵ ئەوەی بەناوی ئەوە کە دەیانەوێ شەڕەکە دامرکێنن، هێزی نیزامیی نارد، هێزە 

بۆ سەرکوتی کوردەکان هات، ئێمە کە لەوێ دانیشتبووین، تەرەفە عەمەلی کرد، عەمەلەن یەکیەکە کە هات بەراستی نیزامی
گرتوە، ڕایەیە، بەاڵ  کوردەکان پێشیان پێڕای مەحمەدیار لەو سێهاتن خەبەریان دا کە ئەوە هێزی نیزامی گەیشتێ، لە سێ

گوتیان بەڵکوو، بچن پێیان بڵێن، ئەمە چووین، ئەمن، مەرحوومی مامۆستا مەال رەحیمی عەبباسی و مامۆستا مەال خدر بوو و 
ئەوەی بزانن دا دەڕشێنن بێەماشامان کرد نەخەیر، ئەوە تانکەکانن بەدەوروبەری خۆیانحاجی رەحیمی خەڕڕازی، چووینە وێ، ت

لەوێ خەڵکێکی . مەیدانی شەڕدا بن ئەو دەشت و دەرەیان دەکوتا، ئەو باخانەیان دەکوتاا کێ لەو ناوەیە، یەعنی وەکوو لەداخو
مان دەگەڵ بوو کە هیچ مەسئوولییەتێکی نەبوو، وا دیار هەمووی تاڵتر، ئەوە بوو ڕەفیقێکلە.  ریان دوچاری زەرەروزیان کردز

بوو هەر دەبوو ئە  چارەنووسەی بەسەر بێ، چارەنووس هەڵی گرتبوو، مەرحوومی عوسمانی کەریمی، برای کاک هاشمی کەریمی 
ینەوە بێینەوە و قاقای کەریمی هات دەگەڵمان، بەبێ ئەوەی نەزەرێکی هەبێ هات، لەوێ لە ئێمە جودا بووەوە، وەختیکی گەڕا

بۆ مەحمەدیاری، ئەرتەش هات رەت بوو، ر یی، هەرچی کردمان تەماشامان کرد، کاک عوسمان نەماوە، دوای ئەوە دەرکەوت 
-رفاندوویانە بردوویانە بیکوژن، پاش سێ ر ژان، جەنازەی بێ. چەک کە هاتووە بۆ حوسنی نییەترفاندوویانە و کەسێکی بێ

شتێکی دیکەش کە ز ر ناخۆش بوو ئەوە بوو، هەر ئەو وەختی دیسان هەر ئەوانەی کە . نرایەوەدا بی" گادەر"گیانی لە چۆمی 
شەڕەکەیان هەاڵیساندبوو، شتێکیان دەرکرد بوو جێی سەرنج بوو، دەڵێن، هەر لە زەمانی شا عەبباسەوە کە ئێەی قەرەپەپاخ 

ز ر جالیب بوو، بۆخۆی دەڵێ، کە ئێمە هەموو . ردوەهاتۆتە سندووسی، کوردانی تەجزیەتەڵە  و ئاژاوەخواز وایان رەفتار ک
ساڵە هاتووینە ئەو مەنتەقەیە، بەاڵ  بە کوردەکانیان دەگوت تەجزیە تەلە ، ئەمن جارێکی دیکە بە نووسین  ٣١١تا  ٩١١

قەت لە  زان و وەکیەی دادگوستەری بەناوی ماشەڵاڵخانی بوزچەوو یاریی کردنووسیومە، نەقشێکی مەنفی کە پیاوێکی حقووق
دا دەیویست سوڵح نەکرێ، کابرایەکی پیری ئازەریی هێنا، ز ر  بیر  ناچێ کە لە جیاتی ئەوەی هەیئەتی سولح بێ لەواقیع

من ئێستی لە خۆی دەدا، گوتی ئەهەڵدەڕشتن، ئەو کابرایە کە دەگریاو لەپێ سەیر بوو، وەک بارانێ بەهارێ فرمیسکی 
و منداڵی ئەو خەڵکەیە  مەحمەشەو هەرچی ماڵ چوو ، هوجوو  کراوەتە سەرخۆ  دەرتەنیا بۆ ڕا هاتوو ،(مەحمەشە)

قەتڵوعامیان کردوە، یەک لەوانە من نە ژنم ماوە، نە کوڕ  ماوە و نە کچم ماوە، ماشەڵاڵخان هێنایە ژوورێ، گوتی بابە بە 
. قەتەوعامی لە خەڵکی خستوەخۆڕایی سەری خۆتان دێشینن ئەوە حیزبی دێموکرات حەمەەی کرد تە سەر مەحمەشەی و ئاوا 

. گەیشتم کە در یە، گوتم ئەو قسەیە در یە، ئەمن حازر  ئێستا بچمە مەحمەشەیئەمن وەکوو یەکێک لە غەیبەوە پێم بڵێ، تێ
ئەمنیش دێم، ماشێنی پێ بوو، جیای پێ بوو، بە جیاەکەی هەستاین، چووین . یادی بەخێر، حاجی رەحیمی خەڕڕازی گوتی
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وادیار بوو دەرس تەواو بووبوو، موعەلەیمەکان . یەدەرکی مەدرەسەی تەماشامان کرد کە حاڵەتێکی تەبێعی لەوێ چووینە بەر
ز ریان خوڵق کردین  گرتین،ە راوەستابوون، ز ریان حورمەت لێچەند کەسی کەیخودای دێیان بە دەورەو. بوونسێ موعەلەیمی لێ

ەهاتووین، لێرەوە وەمێنین، بەاڵ  بۆ شتێکی ئاوەها هاتووین، خەبەرێکی کن بین، گوتمان ئێمە نو نێوەر یان لە کە بچینە ماڵ
سورەت جەلەسەیەکمان پێ ئیمزا کردن و . وامان بیستوە و بۆیە هاتووین هیچ بووە، لێرە؟ گوتیان نەوەڵاڵ، هیچ نەبووە

کۆبوونەوەکەی کەمێک ئارا   دواتر کە فەزای. بردمانەوە کە بەڵێ لەو شەو ر ژەی رابردوودا، لە مەحمەشە هیچ نەقەوماوە
کردەوە، دیسان ماشەڵاڵخان، چووە دەرێ و هاتەوە گوتی ئەرێ بابە بە خۆڕایی سەری خۆتان بۆ دێشێنن، سولحی چی لەگەڵ 

دا داوە، هێندە بە تەئسیرەوە بەچۆمی گادەریانیان دیوەتەوە، بەسەربیاوی، کەئێستی منداڵێکی سێ مانگەی ئازەریکوردان؟ هەر 
! زادە ئەوە کارەوا ئاغای حەسەنیەوە رووی لەمن کرد، گوتی توخرد، ئوستاندار ئاغای عەبباسی ز ر بەنارەحەتیقسەکەی ک

دا تەبیعی بوو کە در یە هەر زیرەکییشی نەدویست، گوتم ئاغای لەواقیع بارە وەک لە غەیبەوە پێم بڵێن، زانیم در یە یانێدوو
اپیشی لێ دەبێتەوە، بەاڵ  دەبێ لێکیا ئافەرین لە ئاغای بوزچەوو بکەین کە ئوستاندار، شەڕ هەر بۆ خۆی خراپە و شتی خر

گوت ئەو پیاوە، کە ئەوەندە زیرەکە منداڵێكی سێ مانگە، ئەویش بە سەربیاوی تەشخیس دەدا کە کوردە یان عەجەمە، کە وا 
ئیدی دووبارە ئەو . کەوتە ژێر تەئسیر پیاوێکی بەراستی هەر ئەو جارە ، دی پیاوێکی بە ئینسافم هاتە بەرچاو، ز ر عەجایب

بۆیە دەڵێم ئەو کابرایە پیاوێکی بە حوسنی نییەت بوو کە ئێمە چووین، یەی بوزچەووی خونسا بووەوە، جایبڵێین ئەو بەدنییەت
با بێنەوە : ماوەیەک لەوێ بووین، بە دوایدا ناردین گوتی. گویا نەیەڵین کوردەکان پێشی هاتنەپێشی ئەرتەش بگرن

کە چووینەوە .  یشتگەکانیش پێش ئەوەی ئێمە بێین هاتن ر یشتن، هێزەکە هات و بەرەو مەحمەدیار و بەرەو نەغەدە رتان
دا ناردوون، دەبێ بێن پێکەوە بی ین، چونکی ئەگەر ئێوە بە جودا بگەرێنەوە یان لێرەوە بچنەوە مەهابادێ، دوا گوتی، بۆیە بە

. دا نەڕ یشتین، شوێنێک ئەوان بەڵەد بوون، رێگەیەکی خاکی بووبەرێی ئیسفاڵتەش لە بیرمە تەنانەت. حەتمەن لێتان دەدەن
شەوێ . یسفاڵتە و، چووینە ورمێرێیەکەی ز ر ناخۆشیش بوو، بەوێدا ر یشتین لە پردی حەیدەرئابادێ چووینەوە سەر جادەی ئ

دوایە مەجبوور . حورمەت و بە حوسنی نییەتەوەورمێ بووین، بەیانی دووبارە چووینەوە، ئوستانداری، پێشوازیی کردین و بە لە
دا هاتینەوە شنۆیە و لە شنۆیەڕا هاتینەوە پیرانشاری، نەک خودی دا و بە مەنتیقەی مەرگەوەرێبووین بە رێگای بەندێ

دەنا . دا ئەوەی پێی دەڵێن سەری مەیدانێ، بەوێدا چووینەوە مەهابادێ”پەسوێ"پیرانشار، هاتینەوە جەڵدیانێ و بەڕێی
یەکی ز ر تاڵ و جێی عیبرەتە کە لە شەڕی خەتەری لە سەداسەد ئێمەیشی دەخستە ژێر هەڕەشەی خۆیەوە، ئەوە بیرەوەری

بەهەرحاڵ ئەوەی مەربووت بە کوردەکانە، نە لە ئەوەڵەوە نیازی شەڕفر شتنیان هەبوو، غەیری ئەوەی کە باسم . نەغەدە هەمە
هەڵە چووبین، نەخوازیاری دریژەدانی ئەو شەڕە بوون، هەموو رجەکەدا، بەەرک و تەشخیسی هەلومەکرد، گوتم ڕەنگە لە د

هەوڵێکمان بۆ ئەوەی بوو، کە هەرچێ زووتر ئەو شەڕە تەواو بێ، کە بەداخەوە خەسارەتێکی ز ری بەدوادا هەبوو، هەیئەتی 
بەاڵ  بەداخەوە کوردەکان . اتکورد نەقشی ز ر باشی هەبوو بۆ پێکهێنانی ئەو فەزایەی کە ئاگربەسەکەی تێدا بە وجوود ه
ئاوارەی شارەکانی دیکە بوون،  بێجگە لەوەی خەلکێکی ز ریان لێ کوژران و ماڵویران بوون و تااڵن کران، خەڵکێکی ز ریشیان

وا هەبێ کە  مارەکەی نەزانێ، ڕەنگە ئێستەش هیڕەنگە پیاو ئا. دا ژیانئاوارەییدێکیان چەندین ساڵ هەر لەهینکە
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هیوادار  بەهەرحاڵ ئەو رووداوە ببێتە دەرسی عیبرەتێک کە لە ئایندەدا هە  هەموو . )سەر جێ و رێی خۆیەگەرابێتەوە ن
سەنگێنن، و هە  ئیجازە نەدرێ کە ئەوانە دوژمنانی ئازەری و دوژمنانی ئاشتی و تەبایی الیەنەکان بەوردی هەلومەرجەکان هەڵ

 .(دا، ئاوری شەڕی ئاوا خۆش کەنلە نێوان میەەەتان
 

 ز ر سوپاس
 سوپاست دەکە 
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 وه کانی کورده یه یی و رزگاریخوازی وه ته اڵته نه سه ی ده چێته خانه اڵتی سمکۆ ده سه ده
  

 . زاده ن سه بدوڵاڵ حه ر مامۆستا عه رێز و تێکۆشه مان به که له گهداری  تمه ڵ سیاسه گه  له" یکی کوردستان په"وتووێەی 

 
 بدوڵاڵپوور الح عه سه: یڤین ڤپه هه

 
ڵ سونووری  گوه نودی له پێوه  ڵێک باسوی سیاسوی لوه دا کۆموه یه و ماوه ک ئاگادارن له ڕێز مامۆستا عبدالله حسن زاده، وه به: پرسیار

نابتان  پێموان خوۆش بووو جوه. وه بینرێتوه ه کانی ئینتێرنێوت دا د ه ڕ که زۆرتر له ماڵپوه جوغرافیایی کوردستانی ئێران هاتۆته پێش
کانی  نوودیی بووه سوونووره  و باسوه کووه پێوه ی ئووه ر چوارچێوووه سووه  ی کووورد رای خۆتوان له وه رێکی دێرینووی جوواڵنووه ک تێکۆشوه وه

 .رببڕن یه ده وه هه کوردستانی ئێرانه
   
 نوێیەەه،  باڵوکەەراوه   ئەەه کەەارگێیانی لەەه ستخۆشەەی ده و" کوردسەەتان یکی پەەه" رانی خوێنەەه لەەه سەەاڵو ڵ گەەه له:  زاده ن سووه حه بوودوڵاڵ عه
 ئەاوات بەه دا یی وه تەه نه  وشەیاریی قووڵترکردنی و  وه بووژاندنه و کوردی نگی رهه فه و   ده ئه و زمان پێدانی ره په له وتنتان رکه سه
 کەەارێکی و ز ر تەەانێکی ره ده و خەەت وه بەەه پێویسەەتیی بەەدرێتێ، خەەۆی قی هەەه وێ بمانەەه ر گەەه ئه تان که پرسەەیاره اڵمەەی وه. خەەواز  ده

 لەه خۆشەه پەێم من ئەه اڵ  بەه. ره ده بەه مەن توانەای لەه دا نگەه ته  ته رفه ده   له   که النی که یه هه مێژوویی و زانایانه و کارناسانه
 :  بکه ته بابه و ئه ر سه له  قسه وه ئێرانه کوردستانی دێموکیاتی حیزبی ی روانگه

 
 ئێران کوردستانی بۆ دیاریکراوی و روون سنوورێکی ی وه ئه جیاتی له دا  خۆی سیاسیی ی رنامه به له دێموکیات حیزبی زانین ده ک وه

 و اییجوغرافیەە کانی هۆیەەه وانەەه له. دانەەاوه کوردسەەتان جوغرافیەەایی ی چوارچێەەوه دیەەاریکردنی بەەۆ ی پێوانەەه هێنەەدێ وه، کێشەەابێته
 تەەوانێ ده و وه  تەەه کراوه نه شەەی وردی بەەه ش ناوچەەه ر کی نێەەوه ت نانەەه ته. ک یەەه ناوچه ر هەەه دانیشەەتووانی ی ز ربەەه ویسەەتی و ئەەابووری

 وردی دیەەاریکردنی پێیەەه و بەەه. خەەۆی بگرێتەەه ئوسەەتان یەەان شارسەەتان، خش، بەەه( کشەەوری تقسەەیمات) واڵت شەەکردنی دابه پێی بەەه
 ئەەابووری، مێژوویەەی، جوغرافیەەایی، کی یەەه وه لێکۆڵینه و بار لەەه رجێکی لومەەه هه بەەه پێویسەەتیی کوردسەەتان جوغرافیەەایی ی چوارچێەەوه

 یەان نەدی، ناوه تی وڵەه ده رانی نوێنەه ت نانەه ته و کوردسەتان دراوسێی النی گه رانی نوێنه ڵ گه له راوێژ و باس و ئیتنی نگی، رهه فه
 .یه هه فیدراڵ تی وڵه ده
 

 مینی رزه سەه وه حیزبەه    ئەه ی روانگەه لەه وێ، کەه رده ده ئێستا تا  وه کۆنه له دێموکیات حیزبی بیاتی ده ئه له ک وه ر هه ش حاڵه و به
 چەوار دا ئێەران شکردنی دابه له که خۆی گرێته ده چۆاڵنه و چیا و شت پێده و گوند و شار چکه و شار و ئه موو هه ئێران کوردستانی

 کەورد مەیەی ز ره کۆچبەاری و کەۆخ هێنەدێک نگەه ره. هاتوه پێک لێ ئیالمیان و کرماشان کوردستان، ر ژئاوا، ربایجانی ئازه ئوستانی
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 هێنەدێ ها روه هەه و دا وی فه سەه پاشەاکانی ورانەی ده لەه تی تایبەه به دیکه النی گه ی وانه پێچه کۆچی و ئێران ی دیکه کانی ناوچه بۆ
 بەه بەێ  ده مەه ئه کەه کردبەێ، دژوار کانی سەنووره ی وه جیاکردنەه لێک شوێن، هێندێ له دێمۆگرافی سکردی ده یان سروشتی ئاڵوگۆڕی
 کوردسەتان مینی رزه سەه و کەورد ماڵی به ئوستانه چوار و ئه ک یه ر سه له اڵ  به. بکرێ ر سه چاره کان ناوچه دانیشتووانی له راپرسی

 .ناسرێن ده
 

ڵێک سوونووری  کانی ئێووران بووۆ شووێواندنی دێمووۆگرافیی کوردسووتان کۆمووه کووه یهک لووه دوای  زانوون رێەیمووه یووه ک ده وه: پرسوویار
کوردسوتان کوه   میشوه   لوه موکریوانی هه دا بوه تایبوه ک که له هێندێ ناوچه یه شێوه یان داناوه، به تی وڵه ستکردی ئیداری و ده ده

کێک لوه  ک یوه رموون ئێوه وه بفه  تکایه. دا ری کورد و ئازهنێوان  یی له وه ته کی نه یه بۆته کێشه" ربایجانی رۆژئاوا ئازه"ناویان ناوه
تی و سوکرتێری حیزبوی دێمووکڕا  بووون، لوه  رکردایه ندامی سوه کی زۆر ئه یه ماوه  اڵ  که کانی رۆژهه تی یه سیاسی یه سایه که
   باره تی حیزب سه سملوودا سیاسهزن دوکتور قا هیدی مه ورانی شه تیی حیزب و له ده رکردایه نابتان له سه ی تێکۆشانی جه ماوه
  م شوێنانه چۆن بووه و ئێستا چۆنه؟ به

 
 تی پاشەایه رێژیمەی دا ئێەران مێەژووی ز ری ره هەه شەی به لەه کەه ئێەران کانی تەه حکوومه وه کۆنەه لەه ر هەه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه

 ئێەران نێوخەۆیی شەکردنی دابه ویستوه یان نه ت قه و کردوه چاو ره یان واڵته   ئه بوونی وه ته نه فره له کردن نکوولی تی سیاسه بوون،
 و کوردسەتان نەاوی بەه ک یەه و یەه هه فەارس نەاوی بەه ئوسەتانێک ریش گەه ئه بۆیەه. بێ دیار پێوه یی وه ته نه جۆراوجۆریی سروشتی

 تی تایبەه کی یەه وه ته نه کەه ناوچانەه و ئەه دراوه نەه رێگەه رگیز هه لووچستانیش، به ت نانه ته یان ربایجان ئازه ناوی به دیکه کی یه

 کاتێەک خەۆ. بکەرێن ش دابەه ئوسەتان نەد چه بەه مجار ئەه و بناسەرێن وه کەه وه ته  نه نەاوی به ک یه که یه ک وه موویان هه ژی ده لێ یان
 نیا  تەه کوردسەتان شەێکی به کەه بینەین ده و وێ کەه رده ده روونتریش وایه ناڕه نیازه و  ئه کا، ده یدا په وه کورده به ندی پێوه که له سه مه

 .دانراوه ر سه له شی دیکه کی یه وه ته نه ناوی ڵکوو به کراوه نه ناودێر وه خۆیه نانی خاوه ناوی به ر هه ک نه که ئێرانه ی ناوچه
 

 ر سەه له دیکەه کانی وه تەه نه کانی ر ڵەه بەوونی لەه نکەوولی کەه نیەه وه ئەه جەۆر هەیچ بەه اڵمه وه   ئه ستی به مه که بگوترێ پێویسته
 و کەورد سەاڵه دان سەه ناسەرێ ده ئەاوا ر ژ ربایجەانی ئازه ئوستانی به که کوردستان ی شه به و له تی تایبه به. بکرێ کوردستان خاکی
 ش هاوبەه نووسەی چاره و ش هاوبەه باتی خەه و ناخۆشەی و خۆشی له دوورودرێژیان کی مێژوویه و ژین ده وه پێکه کان یه ری ئازه تورکه

 اڵ  بەه هاونیشەتمانین، مەافێکی موو هەه نی خەاوه دا کوردستانیش داهاتووی له و کوردن هاوماڵی و برا کان یه ربایجانی ئازه. یه هه
 خەاکی کەه خاکه کەه نەاگۆڕێ یەه راسەتی و لەه هەیچ مەه ئه ئێرانیشەه کوردستانی دێموکیاتی حیزبی ی روانگه دیاره که من ڕی باوه به

 کەورد تیی ز رایەه بەوونی بەه خوڕاسەان له قووچان ی ناوچه نه. ربایجان ئازه ک نه کوردستانه خۆی شیاوی و واقیعی ناوی و کورده
 مێژوویەی خەاکی. ربایجەان ئازه بێتەه ده کانمان یەه ری ئەازه بەرا و شەک خو بەوونی بەه  کوردستانیش ی شه به   ئه نه و کوردستان بۆته
 و بەووه دێموکیات حیزبی ی روانگه کورتی به مه ئه. وه مێنێته ده کوردستان ر هه و کوردستانه ر هه دابنرێ ر سه له ناوێکی ر هه کورد
 .هاتبێ ردا سه به گۆڕانێکی  هیچ ئێستاش وانیه پێم
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  وه؟ دا روون بکاته تی جوغرافیایی خۆی له کوردستانی ئێران هاتوه که حیزب به روونی سیاسه وه نه ئایا کاتی ئه: پرسیار
 

 ی چوارچێەەوه ی باره لەەه حیەەز  تی  سیاسەەه گەەوتم پێشەەتردا کانی پرسەەیاره اڵمەەی وه لەەه ک روه هەەه پێموایەەه:  زاده ن هسوو حووه بوودوڵاڵ عه
 ی دیکەه کانی شەه به ڵ گەه له کوردسەتان کانی سەنووره تکێش خەه  بەه که نیه  مانایه و به مه ئه اڵ  به. روونه وه کوردستانه جوغرافیایی

 ختی وه بۆ بگیرێ ڵ هه بێ ده وه یه باره   له بییار دوا و یه چوارچێوه   ئه زیاتری ی وه روونکردنه من ڕی باوه به. بکرێن دیاری ئێران
 تێکی حکوومەه و سەاێردراوه مێژوو به ئێران بوونی وه ته نه ک یه ی روانگه و رووخاوه دیکتاتۆری که کاتێک بۆ واته خۆی، موناسیبی
 ی چوارچێەەوه کەەه وادایەەه رجێکی لومەەه هه لەەه نیا تەەه ئێەەرانیش موو هەەه بەەۆ. زراوه دامەەه دا ئێەەران لەەه دێمەەوکیات و پەەەووڕال و فیەەدڕاڵ

 ر سەه له خ و بەژین خۆیەان خەاکی ر سەه له خ ئێەران النی گەه و کەرێ ده دیەاری کان وه تەه نه لەه کەا  ر هەه مینی رزه سه بۆ جوغرافیایی
 .پارێزرێ ده بۆ کسانی یه به کانیان یه ئازادی و ماف برایان لێکی گه خاکی

 
شێکه لوه مێوەووی تێکۆشوانی سیاسویی کوورد لوه کوردسوتانی ئێوران، ئێووه چوۆن  هید سمکۆی شکاک به ی شه وه جوواڵنه: پرسیار
  ی؟ که یه اڵته کوردی یه و سنووره ئیداری سه و ده یه بۆ ئه کتان هه یه وه نابتان چ خوێندنه یه و جه وه و جوواڵنه ڕواننه ئه ده

 
 و نترین سەه ره لەه کێک یەه سەمکۆ بەه ناسەراو شەکاک، ئاغەای سەمایل ی وه بزووتنەه کەه نیەه دا وه لەه گومەان:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه هع

 ت شەەیره عه ر ک سەەه بۆخەەۆی سەەمکۆ هید شەه ی وه ئەەه ڵ گەەه له. دایەەه ئازادی پێناوی لەه کوردسەەتان ڵکی خەەه کانی وه بزووتنەەه رادیکەاڵترین
 کەەورد خۆی ربه  سەەه تی وڵەەه ده و بکەەا رزگەەار کوردسەەتان موو هەەه داوه وڵی هەەه و بەەووه یی وه تەەه نه روانینێکەەی نی خەەاوه نەەاوبراو بەەووه،
 حیزبەی ئێسەتای ئامەانجی و دروشەم  لەه سەمکۆ ی وه بزووتنەه دروشەمی و ئامەانج کەه ڵەێم ده راشەکاوی بەه وه یەه باره و لەه. زرێنێ دامەه

 بووه؛ هەەه ی وتنخوازانه پێشەەکه و نەەوێ کی یەەه روانگه هید شەەه سەەمکۆی وه لەەه جگەەه. بەەووه رادیکەەاڵتر ئێەەران کوردسەەتانی دێمەەوکراتی
 دا تی اڵیەەه کۆمه ی وتووانه پێشەەکه ئەەاڵوگۆڕی پێکهێنەەانی رێگەەای لەەه و داوه دیاڵۆماسەەیی نەەدیی پێوه وڵی هەەه رکەەردوه، ده ی ر ژنامەەه

 .کۆشاوهتێ
 

 وه داخەه به اڵ  بەه. وه کەورده کانی یەه رزگاریخوازی و یی وه تەه نه اڵته سەه ده ی خانەه چێتەه ده سەمکۆ اڵتی سەه ده کەه ئاشکرایه پێیه و به
 نەه و هێنەا دی وه بوو کوردستان خاکی موو هه رزگارکردنی که خۆی کانی ئامانجه نه. بوو ن کورتخایه اڵتێکی سه ده سمکۆ اڵتی سه ده
 بەه نەاکرێ دا حاڵەه و لەه. هات پێک بۆ زراوی دامه و قامگیر سه اڵتێکی سه ده دا شی که وه بزووتنه اڵتی سه ده ژێر ی ناوچه له ت  نانه ته

 .ین بکه مر نه سمکۆی اڵتی سه ده ئیداریی سنووری به ئاماژه روون کی یه شێوه
 

ر خواکی  سوه لهتی    و ئیهانوه ڵێک بابوه فشار کۆموه زمی ئه ناوی نه سێکی شۆوێنیست به دا که یانه م دوایی زانین له ک ده وه: پرسیار
ی  یه سوتدرێەی و ده ر ئوه سه نابتان له ری جه زه نه. وه هید سمکۆی شکاک باڵو کردۆته وره و شه ی کوردستانی گه خشه کوردستان، نه

وێ لوه  ر بتانوه گوه ها ئه روه هوه  هیدانمان چیه؟ ی کوردستان و شه خشه تی به نه ر خاکی کوردستان و بێحورمه فشار بۆ سه زمی ئه نه
  رموون؟ فه وه چی ده نه ستدرێەی یه بده و ده اڵمی ئه ند دێڕێک دا وه چه
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 تەەا کەەه پیەەاوه و ئەەه   گەەه دهتێ وا. وه خوێند تەەه فشەەار  ئه زمی نەەه ئاغەەای کانی بۆچوونەەه و روانگەەه من ئەەه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
 ربایجەانی ئازه ت نانەه ته و ئێەران ری رانسەه سه و کوردستان ڵکی خه واوی ته به نزیک ی ز ربه بۆ بیروبۆچوونانه و ئه ی وه باڵوبوونه

 یەدا په بۆخەۆی ناوبانگێەک و نەاو یەه زنیخوازانه مه و شۆوێنیسەتی باسەه و ئه ورووژاندنی به تی ویستوویه بووه، ناسراو نه کانیش یه
. ژی ده دا یی پۆکەه ژێرچه و یی سەته ژێرده  له ز ریشی ره هه شی به و یه پارچه پارچه کوردستان می  ئه وه داخه به که راسته وه ئه. بکا
 و یەه هه واڵتێەک موو هەه ی خشه نه ک وه کوردستانیش ی خشه نه و یه هه جوغرافیایی و مێژوویی تێکی واقعییه ک وه کوردستان اڵ  به

 .بکا پێ تیی بێحورمه یان بکا لێ نکوولیی هاتوه نه دا ک یه پایه و  پەه هیچ له س که هیچ بۆ و پیر زه
 

 کوردێەک هەیچ بەۆ کەه کەورد ی وه تەه نه کانی یەهپیر زی ر سەه بەۆ ئاشەکرایه کی یهسەتدرێژی ده مریش نەه سەمکۆی ر سەه بۆ وا ناره هێرشی
 رانی رێبەه بیواننەه چەاو ک یەه بەه الن گەه موو هەه نیەه وه ئەه ڕوانی چەاوه دیکەه سەی که نەه و ئێمەه نەه. نیەه بەوون خەۆش لێ قابیەی

 خۆیەەان ی وه تەەه نه رانی رێبەەه بەەۆ رێەەز ی وانەەه ئه اڵ  بەەه. النەەه گه و ئەەه کانی ناسەەراوه سەەێمبوله و الن گەەه ی رزگاریخوازانەەه ی وه بزووتنەەه
 دا ئێسەتامان ی نموونەه لەه ر هەه. دیکەه النی گەه رانی رێبەه ر سەه نەه بکه بانەه ده ئه بێ هێرشەی ن نەاده خۆیەان به ق هه رگیز هه نێن داده
 فا مسەته کوژرابێ، ست ده  له تورک ی وه ته نه کانی ر ڵه له سێکیان که ند چه دا نگاری  ره به و ڕ شه له سمکۆ ڕینی راپه و سمکۆ ر گه ئه
 اڵ  بەه. کەردوه ئەاواره خۆیەان نیشەتمانی و زێەد لەه یەان کوشەتوه ق ناهه به کوردی زار هه دان سه به بگره و یان ده به پاشا ماڵ که

 تاتورک ئەه نەاوی هێنەاوه کاری بەه فشەار ئه زمی نەه کەه زمانەه و بەه نەاچێ بزانەێ خەۆی می ڵه قه و قسه رێزی کوردێک ر هه پێموایه
 .وه کاته نا خۆی کجاریی یه رزگاریی له بیر و وه باته ده بیر له خۆی مێژووی کورد که نیه  مانایه و به ش مه ئه. رێ به
 

له حاڵێک دایوه کوه   وه با و ئه رزی ناو ده شایری لێواری مه خۆی به عه ر خاکی سه فشار کورد له زمی ئه ک ئاگادارن نه وه: پرسیار
سێکی  کانی که نابت قسه یان موهاجیره، جه جێ بووه و کامه و خاکه پیرۆزه نیشته ر ئه سه وه پێشتر له ته خا کام نه ری ده مێەوو ده

چوۆن   دا بۆنی شۆوێنیسمی لێودێ و کاته ر له اڵم هه انێ بهز ری ده ی کورد و ئازه وه ته فشار که خۆی به دڵسۆزی نه زمی ئه ک نه وه
  نگێنی؟ سه ده ڵ هه

 
 خۆی دا ده وڵ هه حاڵێکدا له چونکه. کردوه رچاوی به کی یه ری ناشیگه دا شه به   له فشار ئه زمی نه ئاغای:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 کەورد کانی یهشەانازی موو هەه ئاشکرا به بدا، نیشان تورک و کورد ی وه ته نه دوو ی برایانه ندیی پێوه نگری الیه و کورد د ستی ک وه
 کەه کەا ده کەورد لەه شەه ڕه هه  ت  نانەه ته و نەێ داده ربایجەان ئازه به کوردستان کۆماری ختی پێته ت نانه ته و کورد خاکی وه،  شواته ده
 و کوردسەتان ر سەه کاتەه ده هێەرش وه ره وروبەه ده تورکی تانی وڵه ده موو هه و خۆی به دابنێ کورد خاکی به کوردستان و بێت ر گه ئه

 .وه کاته ده  تازه ماڵ که فا مسته و عوسمانی ئیماراتۆریی ورانی ده قیانی  کورد
 

 تی تایبەه به ئێران النی گه موو هه ڵ گه له باتگێیانه خه و برایانه ندیی پێوه دڵسۆزی ز ر ز ر کورد ی وه بزووتنه رپرسانی به و کورد
  بسەته هەیچ لەه واز ک یەه وه ته نه هەیچ و سەێک که  هەیچ بەۆ کوردێەک  هەیچ کەه ئاشەکرایه اڵ  بەه. ربایجەانن ئازه دراوسەێی و برا لی گه
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 یی وه تەه نه تیی سەایه که و راگرتەوه خەۆی دا عوسەمانی و ئێەران ئیماراتەۆریی دوو ر رامبەه به لەه ر گەه ئه و ناهێنێ کوردستان خاکێکی
 تەەی غیره لەەه واز و بترسەەێ فشەەار ئه زمی نەەه ک  وه سەەێکی که ی شۆوێنیسەەتانه ڕاوی و چەەاو لەەه چەەاوی نیەەه مەەومکین پاراسەەتوه، خەەۆی

 کەوو وه کەانیی و لەه جۆگه ری، یسەه قه سەری قه بەه   ناده ن ته وه خاکی ک یه  ڕڕه زه: "بێنێ کوردستان خاکێکی ه ڕڕ زه هیچ و یی وه ته نه
 ."ته ننه جه ک وه وای هه ر، سه و که
 

 . وتووێژه   ئه بۆ کرد رخان ته خۆت کاتی  که ی وه له زاده حەسەن  عبدالەه مامۆستا ر تێکۆشه و رێز به سااس ز ر
 

 ٢١١٦ مای ی٢١:  وتی ڕێکه/    نگ گیاره  ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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داهاتووی نزیکدا   م له که ئێران، النی  فاانستان و عیراق له ی سیناریۆی ئه وه دووپا  بوونه
 زانم دوور ده به

 
 زادە حەسەن عەبدوڵاڵ ڵ  گه   له وتووێەێکی تایبه

 
 ڕێەوان گۆڤاری

 
 بەه ندیەدار پێوه ی دیكەه لێكی باسەگه ها روه هەه ئێەران، و کوردسەتان سیاسیی رجی لومه هه ی رباره ده ران خوێنه زیاتری ئاگاداریی بۆ
 كەردوون  ئامەاده بەۆ تیمان تایبەه وتەووێژێكی. دا كەان ڕووداوه لەه یان، ری کاریگه و ڕ ڵ و كان یه كوردی حیزبه ی وه جوواڵنه وتی ڕه
 .كورد سیاسیی ندی بیرمه و دار تمه سیاسه زاده، ن سه حه عبدلەه مامۆستا ڕێز به ڵ گه له
 

 هیەەوادارین سەەوئێد، واڵتەەی بەەۆ ین کەەه ده خێرهاتنتان بەەه رمی گەەه به  وه ڕێژوانەەه گۆڤەەاری کەەارگێیانی ن الیەەه له زاده، ن سەەه حه ڕێز بەەه
  .ین پێ بكه ست ده پرسیاره   به بده ڕێگه دا، گفتوگۆیه   له بوونتان ئاماده بۆ سوپاس ز ر. بێ هه خۆشتان رێکی فه سه
 

زموون و پێشوبینی كوردن  پێی ئوه اڵم بوه نیوه، بوه كوان بوۆ ڕووداوه% ١١١واو، واتوا  اڵمێكوی توه   دا، وه بێگومان له سیاسه: ڕێەوان
كۆماری ئیسالمیی ئێوران، پێشونیاری واڵتوانی . ین بگه كان تێ نجامی كۆتایی كێشه ك له ئه یه اڵمێك كه تا ڕاده ینه وه توانرێ بگه ده

رداری، پوڕۆژه  سوبه نێ كوه ده هیو گه كانی دا ڕاده نوه گشوتی یوه یه وام لوه ڕاگه رده وه و بوه كاته   ده ئورووپایی بۆ گفتۆكردن ڕه
نا  مریکا پوه یمانان و ئوه بوێ یوان هاوپوه ر ده سوه یه به گفتوگوۆ چاره م كێشه ی نابێ، ئێوه پێتان وایه له كۆتایی دا ئه كه تۆمی یه ئه
  ربازی؟ ر هێزی سه به  نه به ده

  
  بەه ی وه ئەه بەۆ  نگاندوه ڵسەه هه بەاش یان کەه رجه لومه هه ئیسەالمی کۆمەاری سەتانی ده کاربه مەن ڕی بەاوه  بەه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ترین وره گەه  بەه ر رامبەه به توانێ ده یان که ڕێژیمه  که بنوێنن وا و ن بکه ر  گه خۆیان نگرانی الیه ری سه  بناخه بێ چاووڕاوی هێندێ
 ری بییەەارده ترین وره گەەه ک وه مریکا ئەەه زانەەن ده وان ئەەه. بێنەەێ دا چۆکیشەەیان به ت نانەەه ته و سەەتێ ڕاوه جیهەەان کانی یه ربازی سەەه  هێەەزه
  وه بکاتەه کانی یه ربازی سەه  هێەزه ڕدانی شه به بۆ  تازه کی یه بهه جه بکا ز حه  که نیه وادا  رجێکی لومه هه  له ئێستا جیهانی تی سیاسه
 و نادیەار دوژمنێکەی ڵ گەه له عێەراق  له تی تایبه به و بخا کدا الیه به  که زعه وه  یتوانیوه نه عێراق و فغانستان ئه  له ک الیه له  چونکه

 . دایه نێوخۆیی تیی زایه ناڕه و جیهانی گشتیی بیروڕای وژمی ته ژێر له ش دیکه کی الیه  له و  وڕوویه ره به یی زه به بێ و هێز به
 

   که  داوه نیشانی  وه تاقیکردنه گینا ئه ، وه نه که ده رز به دار بریقه و  به قه دروشمی و ن ده مانۆڕده خۆیان یفی که به ش ربۆیه هه
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 بەن ده سەیم ته ساز نووس چاره و ناسک کی جێگایه  ته یوه گه کار دیتیان رکات هه و ن ناده یه نگاری ره به   به  درێژه ر سه تا هه  مانه ئه
 یی ناوچەەه بچەەووکی هێزێکەەی  بەەه ر رامبەەه به ینی خومەەه توڵاڵ ئایەەه ر گەەه ئه   .پەەارێزن ده ربازی سەەه ی وه ڕووبوونەەه ڕووبه  لەەه خۆیەەان و

 و  وه نەه ده ده بەا ئاسەانی  بەه ز ر کانی نشەینه جێ  کەه  ئاشکرایه ڵقووڕاند، هه ژاری له پی ی پیاڵه خۆی ولی قه  به و کرد ی کشه پاشه
 نیا تەه کانیان هێزه  که زانن ده و  چاوه ر به له عیراقیشیان زموونی ئه  که تی تایبه به. ن که ده قبووڵ ئورووپا و مریکا ئه کانی رجه مه
 دا یمانان هاوپەه ژمەاری بەێ هێەزی ر رامبەه به  لەه گینا ئەه کارلێهەاتوون، دا ئازادیخوازان رکوتی سه  له و ئێران ڵکی خه  به ر رامبه به

 . نایه ست ده له کارێکیان
 

 ش وحاڵەه به. زانەم ده دوور به نزیکدا داهاتووی  له   که النی ئێران،  له عیراق و فغانستان ئه سیناریۆی ی وه بوونه دووپات  یه وپێ به
 واڵتەانی پێشەنیاری قبەووڵکردنی  بەه ئیسەالمی کۆمەاری اڵتی سه ده ژێر ئێرانی ر سه له کانی یمانه هاوپه و مریکا ئه فشاری  وانیه پێم

 و بێنەێ ری یاغیگەه و گێیی ئەاژاوه  لەه واز نەاتوانێ ئێەران ئێسەتای ڕێژیمەی  که  یشتوه گه تێ دنیا  چونکه. دێ پێ کۆتایی ئورووپایی
 .دا ده پێ  درێژه نهێنی به تۆمییش ئه کی چه  به یشتن ڕاگه ست ده بۆ کانی رنامه به
 

   كان، مۆڵوه وه ركردنوهئاگادا. چوێ كوانی پوێش لێودانی عێوراق، ده یەكی زۆر لوه ڕووداوه شوێوه كان، به وتی ڕووداوه ڕه: ڕێەوان
فاانسوتان،  كان، چ لوه عێوراق و چ لوه ئه مریكایی یوه كوانی ئوه ش دا، كاره وه ڵ ئوه گوه له. هتود... پێدان، داوای هاوكواری كوردن و 

 یان، ڕێكی دیكوه ست پێكردنوی شوه كان هێزوتوانای ده مریكایی یه وایه كه ئه ڕێز  پێت به. نجامی كۆتایی خۆیان یشتوونه ئه گه نه
كان لوه نێووان ئێوران،  كی گشوتی جیواوازی یوه یه شوێوه كوا، به كان ده مریكایی یه یه ڕای گشتی پشتیوانیی ئه وه ستم ئه به یه؟ مه هه
  فاانستان و عێراقدا، چین؟ ئه

  
 نیزامەی الماری پەه پەێش رجی لومەه هه ڵ گەه له وێکچونێکیەان ز ر و   که کان ڕووداوه وتی ڕه  که  ڕاسته  وه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 دوور دا ن کورتخایەه  لەه ئێەران ر بۆسەه نیزامەی هێرشەی  کەه ن هەه ر فاکتەه هێندێ دا ش وه ئه ر رامبه به له اڵ  به. یه هه عیراق ر بۆسه
 عێەراق  لەه پشووبی و ن درێژخایه ڕێکی شه ڵ گه له کانی یمانه هاوپه و مریکا ئه گوتم پێشوودا پرسیاری اڵمی وه  له ک وه.  وه نه خه ده
 کەانی هێزه موو هەه بڵێەین کەرێ ده عێەراق  له  وه له جگه.  وه نه بکه ش تازه کی یه بهه جه  نیه قازانجیان  به و وڕوون ره به فغانستان ئه و

 المارێکی پەه دژی کەان هێزه ز ری ره هەه ی ز ربەه ئێەران  لەه چی کەه بەوون، حسین صدا  ڕێژیمی ر بۆسه هێرش نگری الیه ئۆپۆزیسیۆن
 و دوور واڵتەی ز ر کاروبەاری  لەه سەت ده خەۆی ی شەێوه به ئیسەالمی کۆمەاری ند رچه هه  وه دیکه کی الیه  له. ئێرانن ر بۆسه  ته بابه و له

 و بەەوروژێنێ خەەۆی دژی  لەەه جیهەەانی کی یەەه نگی کده یه تەەا  کردوه نەەه داگیەەر واڵتێکەەی سەەمی ڕه ی شەەێوه به اڵ  بەەه دا، رده وه جیهەەان نزیکەەی
 واڵتەانی متر کەه کی یەه تاڕاده و مریکا ئەه ڵکی خەه گشەتیی بیەروڕای تیی زایەه ناڕه بێگومان. بدا پاساو خۆی ر بۆسه نیزامی هێرشێکی

 . ئێرانه ر بۆسه کانی یمانه هاوپه و مریکا ئه نیزامیی الماری په ڕێگای ر سه ی دیکه کۆساێکی ڕیش شه شداری به ی دیکه
 

  ر بۆسه مریکا ئه ی وره گه دووهێرشی  وایه پێم. ین بکه  که له سه مه یری سه  مریکاوه ئه نیزامیی توانای ی ڕوانگه  له ر گه ئه گینا ئه
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  مێژه لەەه  کەەه  کەەراوه رج خەەه لێ یان تەەه وڵه ده  ئەو ی خانەەه جبه و ربازی سەەه توانەەای  لەەه بچەەووک شەەێکی به نیا تەەه عێەەراق و فغانسەەتان ئه
 ڕووخەانی  چاووڕاوانەه و ئەه مووی هەه ڕای ره سەه  وایەهپێم تیی تایبەه به.  نیەه کەارێکی وا زلهێزێکەی بۆ ی شه به   ئه و  وه بۆته بوو ره قه

 خەت وه عێەراق عسەی به و فغانسەتان ئه تاڵیبەانی ڕێژیمەی  لەه متر کەه دا نیزامەی رینی بەه المارێکی پەه تی حاڵەه  له ئیسالمی کۆماری
 ز ر مریکا ئەەه ک وه توانای بەەه هێزێکەەی بەەۆ ویش ئەەه ڕێژیمێەەک ڕووخانەەدنی  کەەه  رخسەەتوه ده مووانی بۆهەەه  وه تاقیکردنەەه اڵ  بەەه. بەەا ده

 . دیکه ڕێژیمێکی قا  گیرکردنی سه  له  ئاسانتره
 

ریان لوه  كاریگوهیوه دان و ڕۆڵوی  م ناوچه كانیان لوه یه-تی ندی یه تایبه وه رژه كان، بێگومان بۆ پاراستنی به مریكایی یه ئه: ڕێەوان
ی كورددایوه  وه ندیی جوواڵنوه وه رژه كان له به مریكایی یه ڵ ئه گه وكاریكردن له یمانی و ها یه، ئایا هاوپه كان دا هه گۆڕانكاری یه

  یه؟ وه وانه پێچه یان به

  
 دیکەەه ز رلێکەەراوی کی یەەه وه ته نه هەەیچ و کەەورد کەەاڵی رچاوی بەەه له مریکا ئەەه  کەەه  ڕاسەەته واوی تەەه به  مەەه ئه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
 مریکا ئەه ڕابەردوودا  لەه ر گەه ئه  که چێ نه بیرمان له اڵ  به.  وداڵه عه دا خۆی ستراتیژیی قازانجی دوای به و  یه ناوچه   ئه  هاتۆته نه
 کان یه کوردسەتانی  هێەزه ش ربۆیەه هه و گرت ڕاده رپێ سه له وانی ئه و گرت ده ی ناوچه کانی ز رداره  ڕێژیمه پشتی  وه توانایه موو هه به

 باسەەی من ئەەه. بگەەۆڕێ یەەان بیووخێنەەێ دا، کوردسەەتان ر سەەه به حەەاکم کانی ڕێژیمەەه وێ یەەه ده ئێسەەتا دا، ده مریکایان ئەەه دژی دروشەەمی
 ڵ گەەه له کانی ره ربەه به ئەەااڵی ئێسەتادا رجی لومەەه هه  لەه بێ بەەۆده کەورد ی وه بزووتنەەه اڵ  بەه  ، ناکەەه مریکا ئەه ڵ گەەه له کەورد هاوکەاریی

 دابەین کەورد بەۆ کیان یەه ئەازادی و ماف خ ، کردوه ش دابه دا خۆیان نێو  له کوردستانیان ی تانه دەوڵه و ئه ؟ وه بکاته رز به مریکا ئه
  بچێ؟ ستی ده له  تانه وڵه ده و ئه ڕووخانی و مریکا ئه الماری په  به  که  کردوه

 
 دانیشەەتنێکی  لەەه جارێکیەەان ؟ ئێرانیشەەه  لەەه دیفەەا  بەەۆ ت نانەەه ته یەەان کەەورد  لەەه دیفەەا  بەەۆ ئیسەەالمی کۆمەەاری  لەەه دیفەەا   نموونەەه بەەۆ

 و نەاکرێ دابەین فەانتۆ  ی فی کەه و کەیووز کی مووشەه  بەه دێمۆکراسەی: گەوتی  ناوچەه بەۆ مریکا ئەه هەاتنی دژی د ستێکی دا د ستانه
 فەاتۆ  ی فی کەه و کەیووز کی مووشه  به دیکتاتۆری  که چێ نه بیرت له اڵ  به ، ڕاسته واوی ته به گوتم اڵمدا وه  له. واڵتان  نانێردرێته

 کۆمەاری ک وه ڕێژیمێکەی ر بۆسەه مریکا ئەه الماری پەه کاتی لەه رنابێ هەه ک نەه کەورد ی وه بزووتنەه مەن ڕی بەاوه  بەه  وایەه که. ڕووخێ ده
 کردنەی دابەین قازانجی بەه وا رجێکی لومه هه له بکرێ ندی چه بدا وڵ هه بێ ده ڵکوو به ، وه ره نگه سه  بچێته مریکا ئه دژی به ئیسالمیدا

 .ربگرێ وه ڵک که کوردستان لی گه کانی مافه
 

زموونی كواركردن و  پێی ئوه ئێووه بوه. كورێ م پێشبینیی گۆڕانكواری، ده ڕوانیی گۆڕانكاری یان النی كه له ئێراندا، چاوه: ڕێەوان
ی پێكهوواتنی  كان ئاموواده یاسوویی ئێووران و كوردسووتان، پێتووان وایووه هێووزه سیاسووی یووه كوووردی یووهرجی س لومووه زانیاریتووان لووه هه

  بێ؟ توانن چ ڕۆڵێكیان هه گۆڕانكارین له ئێراندا، وه ده

  
  النی گه ی وه ڕووبوونه ڕووبه رکۆماری، سه ڵبژاردنی هه دوای تی تایبه  به دوایی ی سااڵنه   ئه کانی رووداوه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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  بەه کەرێ ده  قۆناخەه   ئەه.  وه تەازه قۆنەاخێکی  خسەتۆته یەان  ئیسەالمی کۆماری ڵ گه له یی وه ته نه ڕزگاریخوازی ی وه بزووتنه و ئێران
 اڵتی سەەه ده ی وه بوونەەه سەەت کده یه قۆنەەاخی و کەەانی جۆراوجۆره  قۆڵەەه و ئیسەەالمی کۆمەەاری ر سەەه له کان گومانەەه ی وه وینەەه ڕه قۆنەەاخی

 بەەەێ ، پێیەەەه و بەەەه. دابنەەەرێ وا رمانره فەەەه تەەەاقمی نێەەەو ڕیفۆرمخەەەوازانی ناو بەەەه  لەەەه ڵک خەەەه اڵنی کۆمەەەه مابیاویی تەەەه و وا رمانیه فەەەه
 بێ نەه  ڕێوه بەه توانێ ناش و  یه ڕێوه به ئاڵوگۆڕ نا، یان  بێگانه ربازیی سه الماری په ر به  وێته که ده ئێران  که  وه ئه رچاوگرتنی به له
 ڵکیش خەه  نەه و بکەا ت حکوومەه  جەۆره   بەه ر تاسەه تەوانێ ده ڕێەژیم  نەه  چونکەه. رچاو بەه  تەه یه نه خێرا  ئاڵوگۆڕه و ئه ندیش رچه هه

 اڵمەی وه نەا؟ یان ن ئاماده  ته بابه و له ئاڵوگۆڕێکی بۆ کورد کانی یهسیاسی  هێزه داخوا اڵ  به. ن به رده ده  ته ینه مه   ئه ڵ گه له ر تاسه
 : یه مه ئه من
 

 زعەی وه  وه ڕێکخراویشەه بەاری  لەه و  زیەاتره ئێەران ی دیکەه کانی شەه به موو هه  له کوردستان  له سیاسی  وشیاریی  پێموایه ک ریه سه له
 ی دیکەه کانی ناوچەه تەا  پتەره کوردسەتان  لەه ئەاڵوگۆڕیش بەۆ یی ئامەاده  ربۆیەه هه.  پێشتره له  دیکه کانی وه ته نه موو هه هی  له کورد
 ڕوانکراو چەاوه ئەاڵوگۆڕی بەۆ پێویسەتیان و واو تەه یی ئامەاده کوردسەتان کانی یه سیاسەی  هێەزه ڵەێم ده  بینانه واقیع  وحاڵه به. ئێران
 بەن ئەاڵوگۆڕدا پێکهێنەانی وڵی هه  له بێ ده ڵکوو به بن،  ڕازی کان ئاڵوگۆڕه بۆ بوون ئاماده  به ر هه  نیه قیان هه وان ئه  چونکه.  نیه
 ڵ گەه له  وه وڕووبوونەه ره به بەۆ واویان تەه یی ئامەاده کان یه کوردسەتانی  هێەزه  وه داخەه به  وایەه پێم جەا. ن بکەه خێراتەر  ئاڵوگۆڕه و ئه و

 و حیەەز  نەەاخۆش، یەەان بەەێ خەەۆش پێمەەان. کەەار  نەەه بخه دا بەەواره   لەەه زیەەاتر وڵێکی هەەه  پێویسەەته و  نیەەه وا قۆنەەاخێکی کانی رکەەه ئه
 نێوخەۆیی  یه شەکیالتی ته  یەه ندی پێوه باری لەه ڵکوو بەه نیەه، کتر یەه ڵ گەه له پێویسەتیان هاوکەاریی ر هه ک نه کان یه کوردی  ڕێکخراوه

 .نین دڵخوازدا زعێکی وه  له  وه کانیشه یه 
 

ی  وه نوه لوه پێكهاتوه یوهباری یاسوایی  كانه، زۆر ناڕوونوه، نوه لوه یه كوردی  ی هێزه فیدڕاڵیزم، كه ئێستا دروشمی زۆربه: ڕێەوان
بوو؟  م دروشمه له گۆڕێ دا  ڵگرتنی ئه واو بۆ هه بوونێكی ته ڕێزتان پێتان وایه كه ئاماده كراوه، به نه  تا ئێستا پێناسه تدا، هه وڵه ده

  بوو؟ رجی باشوور  لومه ریی هه وتنه ژێركاریگه ری و كه كان چاولێكه ك له شێوه یه شێوه یان به

  
 ک وه  مێژه لەەه ز ر فیەەدرالیز  ، یەەه هه  وه ئێرانەەه کوردسەەتانی دێمەەوکراتی حیزبەەی  بەەه نەەدیی پێوه نەەدی وه ئه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 دروشەمی  بۆتەه نه ر وبەه مه له دووسەاڵ تەا  کەه ش وه ئەه. لێکراوه چاوی ئێران  له تی وایه ته نه ی له سه مه ری سه چاره بۆ ڕێگا باشترین
  لەه ریش گەه ئه وابێ کەه.  بەووه  دروشەمه   ئەه ڵگرتنی هەه بەۆ بات خەه رجی لومەه هه زانینی نه موناسیب  به ی که هۆیه حیز  ستراتیژیی

 پێەوه ڵکی خەه گشەتیی بیەروڕای یەان کوردسەتان باشەووری رجی لومەه هه وارێکی شەوێنه ستراتیژی دروشمی ک وه فیدرالیز  ڵگرتنی هه
 داواشەی ت نانه ته و تی ناسیویه  دیکه وانی ئه پێش خۆمان حیزبی و  نیه  وه ره سه به سی که واری شوێنه دا بوون ڕپێ باوه  له ، بێ دیار 

 .( هاتوه دا ینی خومه توڵاڵ ئایه بۆ قاسمەوو دوکتور ی١٥٣١ هاوینی یامی په  له ک وه)  کردوه
 

  دیاریکردنی ک وه ، هاتوه دا حیز  ی رنامه به  له  که ی وه ئه دا  ڕه باوه و له  وه کردنیشه پێناسه و ناڕوونی و ڕوونی ی باره له
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 بەۆ فیەدرالیز   ئێمەه چێ نەه بیرمان لەه. دانەانێ فیەدراڵ تی وڵه ده قانوونی حیز  ی رنامه به.  واوه ته  وه یه سیاسی باری له  که دروشمه
 ئۆتۆنەۆ  رێمێکی هه کوردستان و فیدراڵی  بۆته  که  یه زی رکه مه تی وڵه ده  وه ئه عێراقیش  له. کوردستان بۆ ک نه ین که ده داوا ئێران

  لەه کان ئۆتۆنۆمەه  رێمەه هه و فیەدراڵ تی وڵەه ده کانی اڵته سه ده ڕوونی و ورد دیاریکردنی.  دایه فیدراڵه ته وڵه ده و ئه ی چوارچێوه  له
  وه تەەه نه  ربه سەەه نگیی رهەەه فه و مێژوویەەی و جوغرافیەەایی ئەەابووری، حقەەوقی، بەەواری کارناسەەانی و زایان شەەاره کەەاری دا ئێەەرانیش

 پارلمەەانی رچاوی بەەه  نەەه بیخه ندکردن سەەه په بەەۆ و ن بکەەه ی اڵڵەەه گه دا خەەۆی موناسەەیبی رجی لومەەه هه  لەەه  کەەه  ئێرانەەه کەەانی جۆراوجۆره
  وه یەه خۆشەی به ک روه هەه. بکەرێ بەۆ پێشەنیاری یان بنووسرێ ری سه له ئێستا نابێ  که  نیه  وه ئه ستم به مه  دیاره. فیدراڵ تی وڵه ده
 .دراون دا بواره و له سوودیش به وڵێکی هه ند چه ئێستا تا
 

بوۆ   یوه یی وه ته سوتی نه دیاره كه زیاتر جۆش و خرۆشی هه. كرێ ك ده یه ره دا، زۆر باس له پێكهێنانی به م دوایی یانه له: ڕێەوان
. ره ن بوۆ پێكهێنوانی بوه وره هوه ی گوه دا گرفت و كێشوه وه اڵم له كرده اڵ ، به ی ڕۆژههكان یه-یه كوردی كگرتنی هیزه سیاسی یه
كانی  مان كاتودا هیوزه سیاسوی یوه كووردی یوه ك و له هوه ره بۆته پێویستی یه ڕێز  پێتوایه كه له كاتی ئێستادا، پێكهێنانی به به

ك هاوكواریكردن لوه  یه ره، یوان شوێوه نجام ئێووه پێكهێنوانی بوه رئوه ره؟ سه یه بۆ پێكهێنانی به واویان هه یی ته اڵ ، ئاماده ڕۆژهه
  نگێنن؟ سه ڵده اڵ  دا، چۆن هه كانی ڕۆژهه یه كوردی یه نێوان هیزه سیاسی

  
  ربییەوه ده کردبەوو " تیشک" گۆڤاری ڵ گه له  که دا وتووێژێک  له  وه ره به ی باره له خۆ  بیروبۆچوونی من ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 بزانەێ مەن ری زه نەه بەێ  خەۆش پێەی سەێک که و  یەه هه دا رنێتیش نتەه ئه سەایتی هێنەدی  لەه کراوه چائ ی وه له بێجگه  وتووێژه   ئه و
 ئێەران کوردسەتانی کانی یه سیاسی  هێزه  که ڵێم ده  نده وه رئه هه دا لێره.  وه خوێنێته بی و بدا دێموکرات حیزبی سایتی ری سه توانێ ده

  کەاره ئەو می  ئه ر گه ئه  چونکه. ن کاربکه ک یه یمانی هاوپه پێکهێنانی و ش هاوبه ری زه نه  نوخته  به یشتن گه ر سه له زیاتر  پێویسته
 .بێ ده نگ دره ینێ سبه کرێ، نه
 

ی  كورێ، بوه شوێوه وایی ده رمانڕه وه فوه كانه فارسهن  الیه یه و له وه ته اڵتێكی فره نه كوردبوون یان ئێرانی بوون؟ ئێران و: ڕێەوان
باتێكی  ی ڕابوردوودا خوه ده یه و سوه ده م سوه    له تایبه كان به ی كورده وه جوواڵنه. سیاسی و یاسایی ئێرانی بوون واتا فارس بوون

وه  ی كوردسوتاندا كوه بوه ئێرانوه هرێمو و هه كی سیاسوی و یاسوایی كووردی لوه یه سوتهێنانی ناسونامه ده یی بووه، واتا بوۆ به وه ته نه
م  گشتی ئێووه لوه ڕێز  پێت دروسته كوردێك بڵێ ئێرانیم یان بڵێ كوردی ئێرانم یان كوردی كوردستانی ئێرانم، به به. لكێنراوه
  وه؟ نه كه وه چۆن بیرده یه باره

  
 دا اڵ  وه لەه ئێرانیەی؟ یەان کەوردی دا پێش لەه تۆ ئه: پرسیم لێی یی ڕانسه فه نووسێکی ڕ ژنامه ١٢٢٥ ساڵی:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 .کورد  ئێرانیم  که دا وکاته رله هه و ئێرانیم کورد   که دا وکاته له ر هه من ئه. ناکا ل حه ک یه له سه مه هیچ  مه ئه: گوتم
 

و  پەێچ بەێ و ڕاشەکاوی  بەه جەار نەد چه ئێسەتا تەا  کەه زانەن ده مەنن کانی نووسەینه و دیموکرات حیزبی بیاتی ده ئه زای شاره ی وانه ئه
 . بێ هه خۆی ربه سه و  کاارچه یه واڵتی  یه هه قی هه کورد وایه که ، واڵته ک یه کوردستانیش و  یه وه ته نه ک یه کورد  گوتوومه نا په
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 شەتێکی ت واقیعییەه و  شەتێکه زوو ئەاره و ق هەه اڵ  بەه. بزانەێ کوردسەتانیتر یەان کوردتر بەه مەن  لەه خەۆی   نەاده س کەه به ق هه  بۆیه
 نەەاوی  بەەه واڵتێەەک ئێسەەتا  کەەه نەەاگۆڕێ  تەەه واقیعییه و لەەه هەەیچ کوردسەەتان واڵتبەەوونی ک یەەه و کەەورد بوونی وه تەەه نه ک یەەه.  یەەه دیکه

 و کەەورد  کەه  ن هەەه"  سەووریه" و" عیەراق" ،"ئێەەران" ،" تورکیەه" ردا رامبەەه به  لەه و  نیەه جیهەەان سیاسەیی ی خشەەه نه ر سەه له"  کوردسەتان"
 یەان ئێەران، کەوردی یەان  تورکیه کوردی بڵێ کوردێک  که نازانم نادروستی  به هیچ  پێیه  بەو. کراون ش دابه ردا سه به کوردستانیان

 ت نانەه ته -  وه داخه به - کوردێکدا هیچ پاساۆرتی  له  چونکه. عێراقیم یان ئێرانیم بڵێ ت نانه ته یان   سووریه یان عێراق کوردی
 بێکیش ره عەه هەیچ پاسەاۆرتی  لەه ک روه هه.  شۆراوه نه تی کوردایه  له س که ش وه به و" کوردستانی"  نووسراوه نه عێراقیش کوردی هی

 وان ئەه ش وه به. هتد و یتی کووه لوبنانی، میسری،  نووسراوه ڵکوو به بی، ره عه یان   ره عه  نووسراوه نه  یه هه تیان وڵه ده ٢٢  که دا
 .شۆراون نه   عەڕه  له
 

ی  زانون، كاتێوك بواس لوه كێشوه نگری موافی مورۆد ده شێك له ڕۆشنبیرانی فارس كه خۆیان به دۆستی كورد یان الیه به: ڕێەوان
یان  ئێرانیسوتی -سوتی ناسویونالیزمی پوان كورێ، بوه جۆرێوك هه كان له خاكی خۆیان دا واتا كوردستان دا ده كورد و مافی كورده

ئایا له ڕاستیدا ڕۆشونبیرانی فوارس دۆسوتی كووردن؟ . وا نابینن یان، زیاتر پێ ڕه وره اڵتی له ئێرانی گه افی هاووجووڵێ و له م ده
م پێویسوت نیوه  بوێ چوۆن بوێ؟ النوی كوه كان ده ڵوێسوتی هێوزه سیاسوی یوه ركی ڕۆشونبیرانی سیاسویی كوورد چیوه؟ هه دا ئه لێره

  !بێ اڵمێكیان هه وه و وه نه ك باڵو بكه یه باڵوكراوه

  
.  یه یی شەووره مێکیش که ئێستا می رده بۆسه ، یه ڵه هه ی وه له جگه  وه داخه به کان زمانه فارسی ی بۆچوونه و ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  مەه ئه اڵ  بەه - تی خۆشەیه قی هەه  کەه -  کردوه نەه خۆی ربه سەه تی وڵەه ده زراندنی دامه و  وه جیابوونه داوای ئێراندا  له کورد تائێستا
 ی" فەارس غیر" ی دیکه النی گه یان کورد یی وه ته نه ی پێناسه  له حاشا  یه هه قیان هه کان زمانه فارسی  که نێ یه ناگه  وه ئه رگیز هه

 .ن بکه ئێران
 

 هتەد و  یەه ئێرانی و  تورکەه کێک یەه  یەه، ئێرانی و  کەورده کێک یه ، یه ئێرانی و  فارسه کێک یه  وایه که ، یه وه ته نه  فره واڵتێکی ئێران
 ر سەەه له زیەەاتر بکەەرێ نەەدی چه  کەەه  یەەه وه ئه دا یەەه ندی پیوه و لەەه ئێەەران ی دیکەەه النی گەەه و کەەورد لی گەەه ڕوونەەاکبیرانی رکی ئەەه... 

 دڵسەۆزی ی وه ئەه. ن بکەه کەار ئێەران بەوونی  وه تەه نه -فەره  تی قیقەه حه  لەه یاندنیان تێگه و کان زمانه فارسی ینی زه ی وه ڕوونکردنه
 بری زه بەه ئێسەتا تەا ر گەه ئه ئێەرانیش خەاکی یی کاارچه یه و بکا دا واڵته   له جۆراوجۆر النی گه بوونی  له حاشا ناتوانێ بێ ئێران

 کتر یەەه کانی مافەەه و بەەوون ناسەەینی سەەمی ڕه به و دیموکراسەەی  بەەه نیا تەەه وتوودا پێشەەکه دنیەەای  لەەه  پەەارێزراوه بەەاڕووت و قورقوشەەم
 .کوشتار و کوشت و نگ زه و بر زه  به ک نه پاریزرێ، ده
 

ئێرانودا   کوان لوه ئایوا کورده.  وه توه   و نه وم، میللوه ن، قه مان بۆبکه قسه  م ناوانه ک له ریه هه    به باره کرێ سه ر ده گه ئه: ڕێەوان
ومی کوورد  قوه": ئواوا نووسوراوه  یوه قیب دا دێڕێکمان هه ی ڕه سروودی ئه  ؟ له یه وم چی و قه  وه ته ن؟ جیاوازیی نێوان نه وه ته نه
ر نوا پێتوان  گوه ؟ ئه کار هواتوه بوه  وه ته جیاتی نه وم له دا قه ئایا لێره "خشی بکا تاجی ژیان خوێن نه ک دلێر تا به رپێ وه سه  ستایه هه
 وم؟ جیاتی قه  له  وه ته بوو نووسرابا نه ده  وانیه
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 کەورد ر سەه له کۆنفیانسەێک بەۆ  کەه درێەژدا وتەارێکی  له   ته بابه   ئه  که بوو دا ١٢٢١ ساڵی  له وابزانم : زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه 
 و  وه بۆتەه بەاڵو دا دێمەوکرات حیزبەی ئۆرگەانی" کوردسەتان ی ڕ ژنامەه"  لەه  وتەاره   ئەه. گۆڕێ هێنابۆ کرابوو،  ئاماده واشینگتۆن  له
 دا  جێ لەه" مەەت" ی وشەه   هەه" و  قەه" ی وشەه   هه  که ڵێم ده  نده وه ئه کورتی ربه هه دا لێره  بۆیه. بینێ ی وه توانێ ده وێ بیهه سێک که
 بی ره عەه زمەانی  له ئێستا.  بووه گۆڕان تووشی شیان ماناکه و کارهاتوون به دا تورکی  له ت نانه ته و فارسی و کوردی له و بین ره عه

   ره عەەه ی وه تەەه نه تی منیەەه ئه  لەه بەەاس  کەەه  بۆنموونەەه اڵ  بەه بی ره عەەه تی ئوممەەه" العربیەەو األمەو" ڵەەێن ده کان بەەه ڕه عه موو هەەه  بەه دا
  .  ره عه ومیی قه تی منیه ئه  واته" العربي القومي األمن"  ڵێن ده کرێ، ده
 

 کەورد ومی قەه' یەان" زمەان کەورد ومی قەه"  گەوتراوه دا"قیەب ڕه ی ئه" سروودی  له ش ربۆیه هه و  هاتوه  وه ته نه مانای  به و  قه  وایه که
 کار بەه  وه تەه نه بەوونی دروسەت پەێش قۆناخێەک بۆ" قو " ی وشه فارسیدا زمانی  به سیاسی بیاتی ده ئه  له اڵ  به". رپێ سه  ستایه هه
 وانی ئەه و ری ئەازه و کەورد  به  به ئێراندا  له  که  نیه  وه ئه  وره گه گیروگرفتی  پێموایه رحاڵ، هه به.  براوه کار به بڵێین یان برێ، ده

 کانیان مینه رزه سەه و ناسەراون نه سەمی ڕه  بەه  النەه گه و ئەه کانی یەه تی وایه ته نه  مافەه  کەه  یەه وه ئه  که له سەه مه. و  قەه گەوترێ ده  دیکه
 .کۆسپ  نابێته  که ناوه گیروگرفتی بکرێ ر سه چاره ر ک نێوه گیروگرفتی ڕ ژێک ر گه ئه.  نراوه نه پێدا دانی سمی ڕه به
 

. رخان کورد کانمان توه ی پرسویاره وه اڵمدانوه خی خۆتان بۆ وه ختی پڕبایه وه  ی که وه ئێوه و سوپاس لهسوپاس و ڕێز، بۆ : ڕێەوان
 .رموون یه، تكایه بفه ر شتێكتان هه گه خوازین، له كۆتایی دا ئه ندروستیت بۆ ده هیوای ته

  
 .ش ئێوه بۆ سوپاس : ن زاده سه حه عەبدوڵاڵ

 
 ٢١١٦ جوونی ی١٢: وتی ڕێکه/    کان رگه پێشمه ڕی ماڵاه:   رچاوه سه
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 .ن زاده سه حه  بدوڵاڵ ڵ عه گه ؟ گفتگۆ له....قاسملوو چۆن ژیا
 

  دزاده ممه خالید موحه: کردنی ئاماده
 

 ى زاده ن سەه حه ى بەدوڵاڵ عه  وه ناخەه  لەه قاسەمەوو حمانى بەدولره عه. د کرانەى تیر ر واڵى هه  که بوو ١٢١٢ هاوینى رمى گه ر ژێکى
 ئێەران کوردسەتانى دێمەوکراتى بەۆحیزبى  یەه وره گه  سەاته کاره   ئەه رانەدنى تێاه  کەه کرد  وه به رکى ده  وه ساته و له ر هه و ئه. ژاند هه
 نادیەار کى یەه ئاینده تەا قاسەمەوو ى باره قەه  لەه ک یەه تی سەایه که کوشەتنى  کەه یزانەى ده چەاکیش ز ر و نابێت ئاسان کارێکى روا هه

 قاسەمەوو  چونکەه.  مه سەته ئه لێک گەه ى وه پرکردنه جێ و کێشێ ده دا کوردیش ى وه بزووتنه و دێموکرات رحیزبى سه  به شوومى ى سایه
 چەرو نەدىی پێوه تەۆڕێکى و دوا ده زمان شت هه  له زیاتر  به  که کورد ى نانه گمه ده  پراگماتیسته و  کارامه  رکرده سه و له بوو کێک یه

 ١١. کردبەوو چەێ جیهەان ناوبانگى به نووسى ر ژنامه و کادیمیى ئه و دار تمه سیاسه یان ده ڵ گه له و دیاەۆماسى ندیى پێوه  له پییشى
 گۆمەانم هەیچ  چونکەه بەدوێین،  وه بارەیەه   لەه زادە حەسەەن ى بەدوڵاڵ عه ڵ گەه له  کەه زانى ت رفه ده  به قاسمەوومان. د کۆچى ى ساله

 ى دانیشەتنه   ئەه و ڕا گەه وەڕاسەت ش ئێمەه ى کەه یه بینەی پەێش و بێ پێ قاسمەو. د ر سه  له ى تازه شتى ز ر توانێ ده و ئه  که بوو نه
 : گرتوه خۆ  له ى تازه شتى ز ر  که  وه وته لێکه ى دیمانه   ئه ش ئێمه

 
  کووێش لوه  ى و لوه ین، دایک و باوکى قاسملوو کوێ بووون و کوه بکه ست پێ وە ده قاسملووه. باوانى د ماڵه  مامۆستا با له: پرسیار

  ؟ دایک بووه

 
  لەەه دیم قەەه عبیرى تەه به و ورمەەێ ى ناوچەەه پیەاوانى  وره گەەه  لەەه  بەووه کێک یەەه" وسەەووق دئاغاى ممەه موحه" قاسەەمەوو. د بەاوکى :اڵم وه

 دئاغاى ممەه موحه کانى کچەه و کوڕ  له ش"قاسمەوو" ناوى  دیاره ، بووه ش وره گه کى یه تایفه و  بووه"  وره گه کى ئاغایه و کان فیئۆداڵه
 ، هەاتوه ڕا وه لەه  نەاوه و ئەه  بۆیەه ، وتوه ڵکەه هه قاسەمەووش د ڵەى  لەه  کەه  قاسەمەوویه گونەدى ناوى شیان که گونده ، هاتوه  وه وسووقه

 . بووه نه ر سه  له یان ناوه و ئه قاسمەوو باپیرى و   با گینا ئه
 

  کوێن؟  ژیان دا ماون و له  یە کێ یان له ماڵه و بنه ئێستا ئه: پرسیار

 
  لەه ئێستا نى مه ته  نگه ره  که تى ناویه قاسمەوو حوسێن ندازیار ئه  که  یانه وره گه  ره هه براى کیان یه. ماون براى دوو  دیاره :اڵم وه

 ١٦ نى مەه ته ، مابایەه ر گەه ئه ئێسەتا قاسەمەوو دوکتەۆر.. قاسەمەوو دوکتەۆر  له بوو تر وره گه ز ر  چونکه بێ، سالدا ٢١ تا ١٣ نێوان
  ئازمایشگاى ورمێ  له ئێستاش  پێموایه و  ئێرانه  له البراتوار دوکتۆرى  که  قاسمەوویه لى عه دوکتۆر شیان دیکه وى ئه. بوو ده ساڵ
 .بێ هه
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 کوێن؟  کانى له منداڵهن و ئێستا  ند منداڵى هه ى دوکتۆر قاسملوو چه ئه: پرسیار

 
 ئەتەەۆ  راسەەته پرسەەى لێده ئێرانەەى نووسەەێکى ر ژنامه  بۆیەەه!  لنینەەه ى کەەه منداڵه نەەاوى قاسەەمەوو  کەەه نووسەەیبوویان جارێکیەەان :اڵم وه

  یەه"مینەا" نەاوى کیان یەه. ن هه کچى دوو قاسمەوو!. بێ لنین ناوى تا  نیه کوڕ  ر هه ئەمن ڵێ ده ویش ئه لنین؟  ناوه ناو تت که کوڕه
 ختى پێتەه پەیاگ جێی نیشەته ئێسەتا اڵ  بەه ژیەا، ده سەوئید  لەه ک یەه ماوه  کەه سەوئیدى پیەاوێکى  بەه  کردوه مێردى.  یانه که وره گه  که

 .ى که مێرده  له ن هه کوڕى سێ. ژى ده پراگ  له ئێستا و کرد ده ى خته ته و دار تى تیجاره ى که مێرده.  چێکه
 

 سەاڵ ٢٣ نى مەه ته ئێستا  نگه ره  که  یه هه کچێکى.  یه سوئیدی شى که مێرده و  کردوه مێردى ویش ئه.  یه"هیوا" ناوى شى دیکه ى که کچه
  دیەاره.  کردوه نه مێردى شى که کچه بزانم من ى نده وه ئه   هه و  ڵته سه خوى بۆ   هه. ژین ده  رانسه فه  له ئێستا ى که کچه و خۆى. بێ

 . یه رانسه فه ى دیکه شارێکى  له ویش ئه و ژى ده پاریس  له دایکى ناژین، ش وه پێکه
 

 ل هێلین قاسملوو؟ گه  بێ له ى دوکتۆر قاسملوو چۆن ئاشنا ده ئه: پرسیار

 
  لەه و بەن ده ئاشەنا  وه پێکه زانکۆ  له. دا وتووێژێک  له ، کردوه باسى بۆخۆى سرین نه ڵێین ده پێى  که خانم هێەین پێموابێ :اڵم وه

 .ن ده ده ئیزدواج بییارى پاشان
 

 ؟ و کارى چیه  کوێیه  سرین قاسملوو له ى ئێستا نه ئه: پرسیار

 
 رحاڵ هەه به. بێ هەه نى مەه ته سەاڵ ١٣  نگەه ره ئێسەتا.  وه کرده نەه مێردى و  وه مایه بوو هید شه قاسمەوو. د  که خانم سرین نه :اڵم وه

. ژیەا پەاریس  لەه ساڵ سێ دوو و پاریس  وه رایه گه پاشان.  پراگه ڵکى خه  دیاره خۆشى ى، که کچه ر به  له ژیا ده پراگ  له ک یه ماوه
 . وه بمێنێته پراگ  له  میشه هه بۆ  نگه ره و پراگ  وه ڕێته گه ده  که کرد باس بۆمى ى ره فه سه و ئه اڵ  به
 

 ؟ بڕاون ؟ ئایا دانه ى کوردستان چۆنه وه بزووتنهل  گه  له  ماڵه یە و بنه ندیى ئه پێوه  باشه: پرسیار

 
 ئیجگار خانم سرین نه.  بووه نه تێکۆشانێکیان دا دێموکرات حیزبى ڵ گه  له ندیى پێوه  له کانى کچه.  وانیه پێم دابیان ک وه :اڵم وه
.  ژیەاوه نهینەى  بەه و  ژیەاوه نیا تەه  بەه ، بووه عێراق  له ، بووه تاران  له ز ر کى یه ماوه.  کێشاوه دێموکرات حیزبى بۆ تى حمه زه ز ر
 سەرین نه سەتکردى ده کوردسەتان دێمەوکراتى حیزبەى ئێسەتاى ى ئارمه و ئه زانێ نه ڵک خه  نگه ره. کرد دێموکرات حیزبى بۆ کارى ز ر

 و کوردسەتان" کتێبەى قاسەمەوو، دوکتەۆر ى کەه کتێبه ر سەه ڕڕاحیى ته یان ، نده مه هره به و نگین ره ست ده خانمێکى  چونکه.  قاسمەوویه
 هیدبوونى شەه دواى. بەوو دێمەوکرات حیزبەى دارایەى و موال ئەه رسەتى رپه سه ز ر کى یەه ماوه.  قاسەمەوویه سەرین نه رحى تەه یەش"کورد
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 حیزبەەى  بەەه نەەدیى پێوه. ما نەەه دا سەەتى ده  لەەه ئۆرگەەانى،  بەەه بەەوو  کەەه کاره و پێشەەێ  هاتەەه ئیشەەکاالت هێنەەدێک  کەەه قاسەەمەوو دوکتەەۆر
 زیەاتر ى کەه پێونەدی یه. کردبەێ   موبالەغەه  نگەه ره ، رمەه گه جاران ک وه  یه ندی پێوه و ئه بەێم ر گه ئه اڵ  به.  رماوه هه  وه دێموکراته

 . ماوه ى دوستانه ندیى پێوه دا دێموکرات حیزبى نێو  له سیش که هێندێ ل گه  له و عادى کى یه ندی پێوه
 

 ت نانەه ته و میتەران ل دانیەه ل گەه  لەه دێمەوکرات حیزبەى نەدیى پێوه. بەوو ده وە وه ئەه رێگەاى  له دیاەوماتیمان کارى هێندێ ها روه هه
 دوورودرێژیەان تیى ئاشەنایه  چونکەه. خەانم سەرین نه تێکۆشەانى و کەار  لەه  نیەه ئسەیر ته بەێ میتەران ل دانیەه ڵ گەه له کورد پێوندیى

 کەوردییش و زانەى ده بەاش زمان ویش ئه.  هێناوه پێک دێموکرات حیزبى بۆ ندیى پێوه  دیکه تیى سایه که ز ر ل گه  له.  یه هه  وه پێکه
 . نیه فارس  که نازانێ فارس  یره غه کا ده  قسه  که زانێ، ده باشیش کى یه فارسی و زانێ ده
 

 ؟ وه کرابێته نهتا ئێستا باڵو   که  یه دوکتۆر قاسملوو نووسین و کتێبى هه: پرسیار

 
 . وه کرابێته نه باڵو  که بێ هه واى شتێکى  پێموانیه :اڵم وه
 

 ؟ راسته  وه ئه  وه ته یى بالو کراوه رانسه فه  ى به که مه رگى سێیه به  گوایه" با  چل ساڵ خه"ى کتێبى ئه: پرسیار

 
  لەه  وه کەرده بەاڵو مى که یه رگى به. بێ ده رگ به سێ  کتێبه و ئه  که کا ده باسى دا که یه کی پێشه  له خۆى بۆ" بات خه ساڵ چل :اڵم وه

  وه داخەه  بەه. بنووسەێ دواتەر ى دیکەه رگى بەه دوو وابەوو بریەار". بات خەه سەال چەل" نەابوو نەاوى  بۆیه. دا حیز  ى ساڵه ٩١ جێژنى
  سەڵه فه دوو و ئەه هیدبوونى شەه دواى  کەه بەوو هید شەه  وه داخەه  بەه نووسەى، سەڵى فه دوو نیا تەه. بوو نه واو ته بۆ میشى دووهه رگى به
 .کرا چائ   دووهه رگى به ک وه
 

 کوردى؟  کرابێ به نه  که  کانى دیکه زمانه  به  یه ى مامۆستا نووسینى هه ئه: پرسیار

 
 .بێ هه  وانیه پێم[ کتێب وەک بەاڵ  ز رن وتاری] :اڵم وه
 

 ى؟ که دهقاسملوو . سفى د تۆ چۆن وه  باشه: پرسیار

  
   که گوت ده  وه سه که ز ر ى باره  له ى یه رسته و ئه قاسمەوو دوکتۆر. بوو ئینسان قاسمەوو دوکتۆر بڵێین  یه وه ئه شت باشترین :اڵم وه
 ماشەاى ته  وه یەه ئینسەانی دیەدێکى  بەه و بوو وره گەه ئینسەانێکى قاسەمەوو".  ئینسەانه ڵکوو بەه  یتانه شەه  نەه و  یه فرشەته  نەه" یگوت ده
  بەه پیەاوێکى. بەن فێەر ی لێەوه بەێ ده ئەازادى رێگەاى رانى تێکۆشەه ئێسەتاش  که بوو ئینسانێک قاسمەوو اڵ  به. کرد ده شتێکى موو هه
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  ئێمەه  لەه س کەه دان سەه د قەه  بەه  وحاڵەه به زانەى، ده ى ئێمەه ک وه سى که د سه د قه  به. بوو زانا ز ر ، وه خوێندنه هەى ئه نگ، رهه فه
 .بوو دا فیربوون حاڵى  له  میشه هه کرد، ده موتااڵى

 
 تى تۆ یا دوکتۆر قاسملوو؟ ى حیزب کێ نووسیویه ساسنامه و ئه  رنامه مامۆستا به: پرسیار

 
 دوودا ى کەەونگره  لەەه. بەەوو  قاسەەمەوو دوکتەەۆر فەەاى وه  بەەه شەەاگردێکى  کەەه بێ وه ئەەه  نگەەه ره بەەووبێ کم یەەه شەەانازی ئەمەەن ر گەەه ئه :اڵم وه
  دیکەه جەارێکى  که ١٢١١. بوو نز  راستى  به دا سیاسى ئاستى  له اڵ  به بوو دورودرێژ ز ر  که بوو هه کمان یه ساسنامه ئه و  رنامه به

. بوو هەه تێیەدا سەتمان ده مانیش مەه پاشەان  له و داىیشت قاسمەوو دوکتۆر بنووسین،  ساسنامه ئه و رنامه به  ڕه باوه و ئه ر سه  هاتینه
 و بەەووین هەەێمن و سەەیراجى مەەوحەممەدئەمین کەەاک و حیسەەامى ریم کەەه کەەاک و رسەەتگار ن سەەه حه کەەاک ک وه بەەووین ک یەەه ژماره  دیەەاره
 موو هەەه دێمەەوکرات حیزبەەى ى ساسەەنامه ئه و  رنامەەه به جەەار   کەەه یه پەەاش  کەەه  کەەه یه راسەەتی  وه ئەەه اڵ  بەەه ، گوتەەوه خۆمەەان راى ش ئێمەەه

 .بوو هه ر هه ستم ده دا ویش له ند چه ر هه ١٥ ى کونگره  له  جگه  کردوومه من ئه کان کونگره بۆ کانى یه ستکاری ده
 

 بێ؟ تۆى قبووڵ نه  ستکاری یانه و ده دوکتۆر قاسملوو ئه  بووه هه  باشه: پرسیار

 
 ز ر و لەه مەن فکارى ئەه. بەوو  فێەر خەۆى  له ر هه بوو  فێریش  که ى شتانه و ئه من ئه اڵ  به ، نایه بیر  له وا  شتێکى  دیاره :اڵم وه

  کەه  یەه هه عید سەه دوکتەۆر کەاک کى برایەه  کەه بڵێم  وه ئه  پێمخۆشه بێ خۆمیش قازانجى  به مێکیش که ر گه ئه ت نانه ته. بوو نیزیک
 منەى تى خزمەه ز ر و کەرد ده منەى هاوکەاریى ز ر ، وه ره ده  لەه بەوو  حیەز  رى نوێنەه من ئەه ١٢١٣ سەاڵى. ژى ده پەاریس  له ئێستاش

   کەه ده سااسەت گوتم و  وه کرده سااسم  دووباره چاو دوکتۆرى الى بۆ هات ده ڵم گه له جارێکیان کرد، ده سااسم ز ر منیش ئه کرد، ده
 بەۆ   ناکەه تەوى بەۆ من خۆ ؟ چیه  له ت سااسه سااس موو هه و ئه ئەتۆ  کاکه گوتى یکێشى، ده من ڵ گه له  ی ته حمه زه موو هه و ئه بۆ

 موو هەه بمەرێ قاسەمەوو دوکتەۆر ى سەبه  خواسەته رخوانه گه ئه تى گوتوویه عید سه دوکتۆر   که ده حیزبى بۆ  بۆیه گوتى.   که ده حیزبى
 بەۆ  وه گێرایەه  بۆیەه   مەه ئه.  وه نووسەێته ی ده زادە حەسەەن بەدوڵاڵى عه  چونکەه  نیەه مێک غەه وتێ، بفه دێموکراتیش حیزبى وراقى ئه
 دى ره و ئەه و نووسەیبێتم ئەمەن  کەه  نیەه بیەر  لەه شەتێکم  بۆیەه. بەوو  نیزیەک قاسەمەوو دوکتەۆر فیکەرى  لەه ئەمەن بەەێم  که بوو  وه ئه

 زى رکەه مه ى کومیتەه راپەۆرتى. بەوو رقال سەه ز ر ٣ ى کەونگره  لەه ن له سەه مه. دا ده مەن  بەه خەۆى کانى نووسەینه جەار ز ر.  وه کردبێته
 راپەۆرتى  لەه شەێک به نەد چه اڵ  به بوو ، نه زى رکه مه ى کومیته ندامى ئه من ئه ٩ ى کونگره بۆ نووسیم، من ئه. ساارد من  به مووى هه

 یی وره گەه  بەه ز ر راسەتى  بەه پاشەان. نووسەم بیەان  کەه سەاارد منەى  به سکرتێر، ک وه  بینووسیایه و ئه بوا ده  که زى رکه مه ى کومیته

 ئەمەن نووسەى  کەه ى"بات خه ساڵ چل"کتێبى مى که یه رگى به ت نانه ته. من  به بوو هه ز ر لوتفى.  وشتانه ئه بۆ من  ىیوانیه ده  وه یه
 پەێم و بوون هەه ى کەه کتێبه ر سەه  لەه بینیم تێ هێندێک من ئه.  وه ره ده بۆ ناردبوو  بۆى کردبوو ئیمزا کى یه نوسخه بوو ،  وه ره ده  له

 و ئەه  بکەه ئیسالحیان خۆت ى نوسخه ر سه  له تۆ ئه ناوێ، دانیشتنى گوتى ین، بکه  قسه رى سه له و دانیشین  وه پێکه ر ژێک با گوت
  کەه رى رێبەه نەدامى ئه نیا تەه.   کەه ده ئیمەزا بۆ ت نوسخه   دووهه چاپى  له و  وه مه که ده تایاى من ئه نین، وا  وایه پێت  که ى شتانه
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 بینەیم تەێ گەوتم  کەه نووسەیبووى  کەه کتێەب ک یەه یەانى. منم ئەه  یه هه" بات خه ساڵ چل" مى دووهه چاپى  له ئیمزاکراوى ى نووسخه
 .بوو هه من  به یرى سه ئیعتمادێکى و ئه.  وه کرده نه ر هه تەماشاى ت نانه ته. تایپ  به  بیده و بکه ئیسالحى بۆخوت گوتى ، یه هه
 

 کوێ بووى؟  قاسملوو لهمامۆستا تۆ رۆژى تیرۆرکردنى دوکتۆر : پرسیار

 
 قۆربەانیش جێژنەى و بەوو ینى هەه بەوو هید شەه دوکتەۆر  کەه ى ر ژه و ئه ییان به. بوو ندیل قه  له سیاسى رى فته ده  کاته و ئه :اڵم وه

 قاسەمەوو دوکتەۆر.  کەراوه هید شەه قاسەمەوو دوکتەۆر گەوت پێمەانى  کەه. دا شەوینم  به ناردى عید سه دوکتۆر. دانیشتبوو  ماڵ له بوو،
. کردبەوو ى قسەه  وه عێراقەه تى وڵەه ده ى بەاره  لەه  کەه  بجه ڵه هه کیمابارانکردنى ر سه  له کردبوو کى یه دیمانه ى که هیدبوونه شه پێش
 و سیاسەەى رى فتەه ده نەەدامى ئه ئەمەن وکات ئەه)  یەەه هه شەتێک ڵاڵ وه نەه گەەوتى عید سەه دوکتەەۆر.  عێراقەه تى وڵەه ده کەەارى گەوتم من ئەه

 رانى نوێنەه ڵ گەه له  بووه هەه دیەدارێکى قاسەمەوو دوکتەۆر  کەه  یه وه ئه ویش ئه. بێ نه لێ ئاگات  نگه ره  که( بوو  نه زى رکه مه ى هکومیت
 . ئێرانه کارى  وه ئه یشتم تێگه وکات ئه. وتووێژ ناوى  به ئیسالمى کۆمارى

 
 ؟ بووه  که رى سیاسى ئاگادارى دانیشتنه فته ده: پرسیار

 
 ئەاخیرى و ١٢١٢ سەاڵى تاى ره سەه  لەه  که  وتووێژه و ئه.  گوتراوه جێگاش سێ دوو  له  وه ئه.  بووه ئاگادار واوى ته  به ڵێ به :اڵم وه

  لەه بەوون شەدار به وشەیروانیش نه کاک  پێموایه و الل جه ما  خسى شه و نیشتمانى تیى کیه یه وێدا له.  داوه رووى جارێک ١١ ساڵى
 جمهەوریى بەوو دا ژووئیەه  لەه  کەه   دووهەه جەارى بەۆ پاشەان  لەه و نەدى ناوه ى کومیتەه  بەه  وه تەه دراوه شى که راپۆرته و دا که دانیشتنه
. دا که دانیشەتنه  لەه البەرد نیشەتمانیى تى کیەه یه درکێنەێ، ده شەت و  هاواره بەه زار نیشەتمانى تیى کیه یه  که ى وه ئه ناوى  به ئیسالمى
  کەه   که یه جارى  چونکه. ن بکه تیر رى توانێ ده یان نه وان ئه  بووایه شدار به نیشتمانى تیى کیه یه ر گه ئه یانزانى ده  چونکه بۆچى؟

  بۆیەه.  کەردوه یان دانیشەتنه و ئەه ئیسەکۆرتى تى کیەه یه سەى که ١٢ ن قیقه ده کا ده رشتىی رپه سه و بێ ده شدار به نیشتمانى تیى کیه یه
 قەانیع قاسەمەوویان دوکتەۆر  ئەوه، لەبەر نەاکرێ، بەۆ یەان تیر ره و ئەه بەێ شدار به نیشتمانى تیى کیه یه ر گه ئه یشتوون تێگه وان ئه

  کەه بەالش بەن د حمەه ئه ت نانەه ته. بێ نەه شەدار به بەا  هاواره زاربەه نیشەتمانى تیى کیەه یه و هاواره زاربه بانى تاڵه الل جه  که  کردوه
 .بیکوژن  یانویستوه نه  چونکه  البردوه ویشیان ئه  بووه ڵ گه له پێشوو جارى

 
 ؟ وه و وتووێەه ئه  تى بچیته کیه شداریى یه بێ به  به  دوکتۆر قاسملوودا پێک هێنابوو که  ى له ته ناعه م قه کێ ئه  باشه: پرسیار

 
 چەۆن نەا ده کرابەێ،  ئیحاتەه  وانەه ئه ست ده  به قاسمەوو دوکتۆر قەى عه  که بێ کورد تى میەەه شانسیى د به  وه ئه  نگه ره  دیاره :اڵم وه
  کەه بەێ ده سەووڵ ره فازیەل دوکتەۆر   دووهه سى که دا  نێوه و له. دابنیشێ وان ئه ڵ گه  له  وه زمونه ئه موو هه و به قاسمەو دوکتۆر بوو ده

 فازیەەل دوکتەۆر  نگەەه ره دەڵەێن س کەەه هێنەدێک بەەەێم بەا دا لێەەره.  یانەدوه گه دوکتەەۆر  بەه کانى قسەەه ویش ئەه و  کەەردوه ل گەه له یان قسەه
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 و نەاو عاشەقی ز ر نجێکى گه  دیاره. بوو خاوێن ئێنسانێکى واوى ته  به فازیل دوکتۆر اڵ  به دا، وکاره له بووبێ هه ئسیرى ته سووڵ ره
 فکارى ئەەه  کەه" الحەەوار"نەاوى  بەه کەەرد رده ده گۆڤەارێکى و ئیسەالمی  بەەه بەوو پاشەان بەەوو، تونەد کۆمۆنیسەتێکى کاتێەەک. بەوو ناوبانەگ
 اڵ  بەه کەرد، یەدا په نەدیى پێوه ئیسەالمى کۆمارى ڵ گه  له پاشان. بوو هه تیى د ستایه در سه نى به ڵ گه له و وه کرده ده بالو ئیسالمیى

 هێنەابوو قاسەمەووى دوکتۆر خێر تى نیه ک وه. بهاوێ داو له قاسمەو دوکتۆر وێ بیه  که بوو نه وا جۆر هیچ  به سووڵ ره فازیل دوکتۆر
 قاسەمەوو دوکتەۆر ڵ گەه له ویشەی ئه ئیسەالمى کۆمەارى اڵ  بەه. ببەێ ر سەه چاره دا ئێەران  لەه کەورد ى له سەه مه و بکرێ  وتووێژه و ئه  که

 .کرد ده ئاشکرا کانى یه نهێنی ن تمه حه  مابایه سوول ره فازیل دوکتۆر  چونکه. وێ که نه ر ده  که یه نهێنی ى وه ئه بۆ کرد تیر ر
 

وتوووێەێکى دا باسوى کیمیابواران کردنوى   هیدکرانى لوه دوکتوۆر قاسوملوو پوێش شوه  کورد کوه  وه مامۆستا باست له  باشه: پرسیار
 دا؟ و پێوندی یه له  کرێ بڵێى چى گوتوه ده. کا ده  بجه له هه

 
 وا   مه ئه.  بووه نه دا کیمیابارانه و له ستى ده عێراق ڵێ ده  که  نووسیوه شتێکى قاسمەوو گوتیان بوو   رانیه  له من ئه جارێک :اڵم وه
 کار بەه شەیمایى عێەراق نیا تەه  بجەه ڵه هه  لەه گوتبەووى و ئەه اڵ  بەه  وه نایەه ڵاڵى هەه  مەه ئه. بەوو دا" العەر  کل" گۆڤارى  له  بیره  له
 ڵەێ ده قاسەمەوو دوکتەۆر:" نووسەیبوى دا ى کەه دیمانه تیتەرى  لەه  کەه گۆڤاره نەد چه ر هەه.  هێنەاوه کاریان به واڵت دوو ر هه ، هێناوه نه

  بجەه هەڵه  لەه ئێەران   هەه و عێەراق   هەه ڵەێ ده قاسەمەوو  که نووسیبووى  وه خواره  له ال  به" هێناوه نه کار به شیمیایى کى چه عێراق
  کەه  بووه هەه ى خۆیخوازانه ربه سەه ڵوێسەتێکى هه  وه عسەه به حیزبەى ى بەاره  لەه قاسەمەوو دوکتەۆر.  هێناوه کار  به یان شیمیایى کى چه

 حیزبەى زینەدانى عس بەه رێژیمەى جارێەک. بوو نەه مجار کەه یه  وه ئەه. پاراسەت حیزبەى سیاسى خۆیى ربه سه و ئه. بوو قدیر ته جێگاى
 فاشیسەتى کارێکى  به و کرد حکووممان مه توندى  به  که رکرد ده ندنێکمان یه راگه. توو د له زیندانى گوت ده پێمان  که کرد بۆمباران
 کرابەوو سەاز دوکتەۆر بەۆ عوەتێەک ده رکووک کەه  لەه. کرد مان وه ره ده رێکى فه سه قاسمەوو دوکتۆر و من ئه  وه ئه دواى. هێنابوو ناومان

 ش مەه ئه گەوتى پێناسەاندن ک وه ناسەى ده وانى ئەه  کەه قاسەمەوو دوکتۆر. بوو  بەیغات ته سئوولى مه من ئه.  دابایه المان  بووایه ده  که
 تووى د لەەه یانەەدراوى راگه  وه ئەەه گەەوتى   ڕه عەەه کەەابراى. بەەوو بع تەەه شەەوخ ئێنسەەانێکى قاسەەمەوو دوکتەەۆر!  یەەه ئێمه ئیعالمەەى زیەەرى وه

  کەه. زمەان  هێنامانەه  کەه بوون کان وشه ق قاوده ده  مه ئه دابوو؟ تووت د له کردنى بۆمباران ستوورى ده تۆ ئه گوتم منیش ئه ؟ نووسیوه
 بۆمبەاران مەن زینەدانى ى ده ده خەۆت  بەه  ئیجەازه تو ئەه چەۆن.  نووسەیومه من ئەه توو د له یانى به رمووى فه قاسمەوو دوکتۆر دانیشتین

 وا نەدیى پێوه دێمەوکرات حیزبەى  ؟ بکەه حکوومى مەه  کەه ى نەاده من بەه  ئیجەازه اڵ  بەه بکەوژى؟   رگه پێشەمه بکەۆژى؟ زینەدانیم ى؟ بکه
  .ناکا قبووڵ

 
م  کا یوا پوێش دوکتوۆر قاسوملووش ئوه ست پێده مى دوکتۆر قاسملوو ده رده سه  ى، له که ى باسى ده سالمه  ندی یه م پێوه ئه: پرسیار

 ؟ بووه ر هه هه  پێوندی یه
 

 کم یه ئیشەاره دا یەش"تێکۆشەان  ده سەه  نێەوه" کتێبەى  لەه من ئەه  کەه ئەازار ى١١ یانى بەه پەاش بۆ  وه رێته گه ده  وه ئه دا واقیع له :اڵم وه
 ئەازار ى١١ یانى بەه  چونکەه. بگەرین عس بەه حیزبەى ل گه له ندیى پێوه  که بووین نه دا وه ئه فیکرى  له ن سەه ئه خۆمان  ئێمه.  پێکردوه
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 و ئەه تەوانین ده عێەراق  لەه  وه کەورده ى وه بزووتنەه کانەالى  لەه وابەوو پێمەان. وتبوو رێککه عێراق تى وله ده ڵ گه له کورد و رچووبوو ده
 لەێ داواى ى وه ئه بۆ بارزانى رحوومى مه الى  چووینه ت نانه ته. هەبێ وان ئه ڵ گه له ندیمان پێوه و ین بکه جێ به جێ  یانه ندی پێوه

 کەردین رێنەوێنیى بەارزانى رحوو  مەه چى کەه. ڵبگیردرێ هەه ر سه له مان ته حدوودیه مه و ئه  بووه ر سه له تێکمان حدوودیه مه  که ین بکه
  کەه بێ هەه لێمەان گۆمەانى بەارزانى  کەه بەووین حەاڵى وا  ئێمەه  بکەه ڕ بەاوه. ین بکەه رار رقه به ندیى پێوه عێراق تى وله ده ڵ گه له  که

 تى وڵەه ده ل گەه له بەێ ده بەۆ  ئێمەه چەى؟ عێەراق تى ولەه ده و چى  ئێمه گوتمان بێ هه  وه عێراقه تى وله ده  به ندیمان پێوه  ئێمه گوایا
 ئێسەتا رمووى فەه بەارزانى. بێ هەه مان دیکه کى یه ندی پێوه  که نابتان جه الى  ته هاتووینه  ئێمه ین؟ بکه رار رقه به ندیى پێوه عێراق

 وان ئەه یانەدین گه تێەى دا واقێع لەه.  یەه هه کەورد زیەرى وه و یه هه زاتى حوکمى  وه ئه ئێستا و نیه جاران تى وله ده عێراق تى وله ده
 ش یەه پێونەدی و ئەه و  وه رایەه گه قاسەمەوو دوکتەۆر ش نده روبه سەه و له ر هه. ن بکه و پته  ئێمه ڵەگ له ندیى پێوه وخۆ راسته وێ نایانه

  یەه نەدی پێوه   ئەه  کەه  وه خوێنێتەه بەی تەوانێ ده بەێ خەۆش پێەى س رکەه هه و وه کرد ته روونم دا   که کتێبه  له ئەمن. بوو رار رقه به
 . بووه چۆن

 
 ڵه و حیزبى دیموکرا ؟ رى نێوان کۆمه ى شه وه هێورکردنه  بوو له مامۆستا دوکتۆر قاسملوو چ رۆڵێکى هه  باشه: پرسیار

 
  ڵەه کۆمه گاى پایەه ک وه  کەه شەت رده سه ى ناوچەه کى یەه دێ  لەه.  وه تەه کراوه نه بەاڵو اڵ  بەه  کەردوه باسەم  دیکەه جارێکى من ئه :اڵم وه
 وو شەه دوو کەوژرێن، ده یەان بەن ده سەەیم ته یەان  کەه دابوون وریان ده  ئێمه ى رگه پێشمه بوو، لێ ى له کۆمه ز رى ڵکێکى خه و ناسرا ده
   لەه کوردسەتانى سەازمانێکى یەانى گەوتى.  وه قییەه ته ئیەدى  کەه بەەێم تەوانم ده قاسەمەوو دوکتەۆر. کردبەوو مار  گه یان وگونده ئه ر ژ

 ر گه ئه  بکه ر باوه ن؟ که ده تڵوعامیان قه چما. ن بکه رەڵاڵ به  یه دێ و ئه ورى ده ئێستا بێ ده. بێ هه گوندێکى  نیه قى حه  کوردستانه
 کار لەه سەتى ده وه ئەه قاسەمەوودا کتەۆردو ى داوایەه و ئەه ر رانبەه به  لەه  بکردایەه تیان مەه موقاوه سیاسى رى فته ده یان  رگه پێشمه هێزى

 نگرى الیەه کەات هەیچ و ئەه. بکرێن ر سه چاره  وه دیالۆگه رێگاى  له  النه سه مه و ئه  که بوو  وه ئه نگرى الیه  میشه هه  بۆیه.  وه کێشایه ده
 .بوو نه دێموکرات حیزبى و ڵه کۆمه نێوان ڕى شه الیسانى هه
 

کوراون   هادینوه ک نه یوه و تا چ راده ى ئه ندیشانه و ئه برێ، ئه ر تیرۆرکرانى دوکتۆر قاسملوودا راده سه  سال به ١٩مامۆستا : پرسیار
 کرێ؟ ر ده سه ى کوردستان کارى له وه بزووتنه  یا له

 
 مابەەا بۆخەەوى ر گەەه ئه قاسەەمەوو دوکتەەۆر فکارى ئەەه  لەەه شەەێک به. ین بکەەه لەەێ چەەاو" مفەەەق"  بەەه نەەابێ  که شەەته ؟ چۆنەەه زانەەى ده :اڵم وه
  بەه ن له سەه مه. بگەۆڕدرێن نەابێ  یەه هه گۆڕ نەه شەتى هینەدێ ال  بەه. وێ ده تێکى سیاسەه و فیکرێک ورانێک ده ر هه  چونکه. یگۆڕىن ده
 و مر ڤ مافى و تى اڵیه کۆمه تى داڵه عه و ئازادى و ئاشتى  به ندبوون پابه ئازادى،  له دیفا  سیاسى، خۆیى ربه سه زانینى رزش ئه
  لەه شەتێک مەان زه پێى بەه دێمەوکرات حیزبەى ر گه ئه اڵ  به.  وه سیانه ده نه قاسمەوو دوکتۆر الى  له  که بوون مکێک چه  ڵه کۆمه  وانه ئه
  بەه بگەۆرین مان که شەیعاره  ئێمەه  کەه ى وه ئه ى له سه مه دا ١٢ ى کونگره  له  بیرمه له.  نیه کوفر  وه ئه بگۆرێ قاسمەوو دوکتۆر فکارى ئه
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 ها ئەه  کەه بەیغات تەه  لەه کردبەوو پەر دنیایەان  سەانه وکه ئه موخالیفەانى اڵ  بەه کەرا، ده بەاس  وه فیقەه ره هێنەدێک لەالیەن فیدرالیز 
 بەێ ده خەیر نەه  کەه بەوون قەانیع دا ١٥ ى کەونگره  لەه خۆیەان بەۆ چى کەه ، وه نەه بکه کەوێر قاسەمەوو دوکتۆر رێبازى وێ یانه ده  وانه ئه

  یەه وه ئه زوو  ئەاره اڵ  بەه ین بکەه رک ده قاسەمەوو دوکتەۆر ى فه لسەه فه رووحەى توانیبێ مان نه موومان هه  نگه ره  ئێمه  دیاره. بگۆردرێ
 حیزبەى بەۆ ئینسەانیى و راسەت رێبەازێکى راسەتى  بەه  چونکەه نێ نەه ال وه ت قەه قاسمەوو دوکتۆر فیکرى ى فه لسه فه دێموکرات حیزبى

  .دارشت دێموکرات
 

کى  ری یوه جێ هێشتوه و چ کاریگوه  توانى بلێى چى الى تۆ به قاسملوو ژیاوى ده. ل د گه  سال له ٢١  مامۆستا تو زیاتر له: پرسیار
 ؟ بووه رخو  هه سه  له

 
  لەه اڵ  بەه فێەربن، لێەى  کەه زانیبەێ نیەاز بێ  به خۆیان هێندێکان  نگه ره. بوو هه موومان هه بۆ عەیماتى ته قاسمەوو دوکتۆر :اڵم وه
 ڵ گەه له زیەاترى وڵێکى هه  که  وانیه.  کردوه دروست منى   وه یه سیاسی بارى  له بەێم توانم ده  که  بووه هه ئسیرى ته  نده وه ئه من ر سه
  بەه ر  بەاوه. بوو هەه مان دیکەه کانى فیقەه ره چەاو  لەه دوکتۆرقاسەمەوو ى ندیشەه ئه وتووىی پێشەکه  بەه ڕ  بەاوه ئەمەن اڵ  بەه. دابەێ من

 فێەر قاسەمەوو دوکتەۆر  لەه ى ز ربەه بەوو  فێەری دا ت سیاسەه دنیەاى  لەه ى وه ئەه  بۆیەه. بوو هه قاسمەوو تى قەیه عه و فیکر تى سەالمه
 .دروستىکردوو  و  بووه مامۆستا  بەێم توانم ده ش بۆیه ر هه. بوو 

 
ڵگوه و  رگێران و داڕشوتنى به بوارى نووسین و وه    له تایبه  ژیاویت بهقاسملوودا . ڵ د گه مامۆستا تۆ بیست ساڵ له  باشه: پرسیار
حیزبوى دێمووکراتى، بوۆ توا ئێسوتا   کورد و ئاگوادارى زۆر شوتى نووسوراو لوه ک ده یوه  پرستان بوه  کان دا، ئێوه حیزبی یه  نووسینه
نووسوینى   و کامه  نووسینى دوکتۆر قاسملوویه  امانهک  کیش پێک بێنیت که وه و جیاکاری یه یته کۆ بکه  مانه رهه م به هاتووى ئه نه

نووسوینى   لوه  دیار نیوه  یه زۆر وتار و نووسین هه  بۆ نموونه. بینرێ ڵى ده ؟ ئێستا جۆرێک تێکه ى حیزبی یه ندامێکى دیکه تۆ یا ئه
 ؟ کێ یه

 
 نووسەینێک ى وه خوێندنەه دواى ئەمەن  دیەاره.  بووه نەه   وکاتەه ئه من ئەه  کەه وێ ده ى له وسەه حه   هەه و وێ ده کەارى   هه  وه ئه :اڵم وه
.  وه ناسەمه ده زوو قاسەمەو. د کانى نووسەینه خەو  بەۆ ئەمەن. نیەه ئاسەان تى نووسیویه کێ  که  وه ئه.  نیه من هى یان  منه هى زانم ده
 بەۆ دیسەێکى حه بەێ پێخەوش یان چى وى به نه یسىحاد ئه ک وه ڵک خه جاروبار  دیکه رى رێبه ز ر ک وه قاسمەووش دوکتۆر ند رچه هه
 واى قاسەمەوو دوکتۆر لێ ده و کا ده سازى بیڵێ  خوشه پێى خۆى بۆ  که شتێک کێک یه یان  گوتوه واى ر مبه پێغه دەڵێن و ن که ده ساز

 دوکتەۆر فیکەرى  له  که گوترێ ده  وه قاسمەووه دوکتۆر زمانى  به  که بینم ده وا شتى   بکه ستنیشان ده  وانه ئه بێم ر گه ئه ئەمن.  گوتوه
 . کراوه ش دیکه ڵکى خه بۆ ، کراوه نه قاسمەوو دوکتۆر بۆ ر هه  کاره و ئه  دیاره.  باشه پێ واى بۆخوى کابرا اڵ  به  دووره قاسمەوو

 
 ؟ بووه ى هه تنامه سیه مامۆستا دوکتۆر قاسملوو وه: پرسیار
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 ئورووپەا  لەه بوو هەه  کەه حیزبەى موالى ئه ویش ئه  بووه هه تى سیه وه ک یه اڵ  به. نا  باوه  که ىە وشێوه ئه ک وه  نامه ت سیه وه :اڵم وه
 ڵەێ ده  کەه نووسەیبوو کى یه تنامه سەیه وه  وه ئەه بەۆ. بەوو و ئەه ناوى بەه بوو هەه  که کمان خانوویه و بانکى حیسابێکى بوو، و ئه ناوى به
 رهات سەه به شەتێکم مەن ر گەه ئه شەەێ ده.  دێموکراتەه حیزبەى هەى موى هەه نقوول مەه  یره غەه و مەنقەوول موالى ئەه  لەه  مه هه من ى وه ئه
.  وه گرتەەه خۆیشەەى کانى کتێبەەه ت نانەەه ته  وه ئەەه. بەەدا دێمەەوکراتى حیزبەەى حویەى تەەه و  وه بکاتەەه کەەۆ مووی هەەه  کەەه  خێزانمەەه رکى ئەەه
 خۆشەى کانى لیباسەه ت نانەه ته. کانیشەى کتێبه ت نانەه ته قاسەمەوو دوکتەۆر شەتێکى هیچ نى خاوه  بوونه نه قاسمەوو دوکتۆر ى ماڵه بنه
 .حیز   به درا
 

 ٢١١٦ جووالی ی١٥: وتی ڕێکه/    نگ گیاره ڕی ماڵاه:  چاوه سه
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 : زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه 
 " وه مێە بوو سڕابوونه  دوکتۆر قاسملوو لهکانى  فیکری یه  ته خه  بوومایه ئەمن نه "

 
  دزاده ممه خالید محه:  سازدانى دیمانه

 
 و ئەه موو هەه دا وتنەه چاوپێکه   لەه  پارتەه   ئەه دیەارى تیى سەایه که و دێمەوکرات حیزبەى پێشەووى سەکرتێرى  زاده ن سەه حه بدولاڵ عه

 و گوتراو نەەه:" گەەوتى و ئەەه. پەەاڵى  خرێتەەه ده دا ر ژانەەه   لەەه قاسەەمەوو دوکتەەۆر ڵ گەەه له نەەدیى پێوه  لەەه  کەەه  وه کاتەەه ده د ره  تانەەه تۆمه
 جێگەرى  بوومەه جەار سەێ من ئەه:" ڵەێ ده  که و ئه". ڕوو  مه بخه مووى هه بم ناچار  که  یه نه  ر ژه و ئه  ئاواتمه ، پێیه ز ر بیستراو  نه

 رووى ر سەه  له مامک ده ر ژێک:" کا ده لێ داوایان دا کات مان هه  له با ده ناو"  کوێره  مه مشه شه"  به خۆى یارانى نه" قاسمەوو دوکتور
 ." وه ربگرنه وه جوا  و ن بکه  قسه خۆیان ناوى  به ئانتێن ر سه له یان میکر فۆن پشت  له و ن الده خۆیان

 
کسوى دوکتوۆر  حیزبوى دێمووکرا  دا عه  مى سوکرتێربوونى خوۆ  لوه رده سوه  توو لوه  که  باڵوه  وه نگۆى ئه ده  که یه ماوه: پرسیار

  ش لوه رئاواڵه کى سوه یوه نامه  دا لوه م رۆژانوه ک پرسویارێک لوه ش وه مه ئه  ؟ دیاره راسته  نده تاچه  مه ئه. کردبوو  غه ده قاسملوو  قه
 ڵێى چى؟ تۆ ده.  وه روو  بۆته کان دا رووبه سایته  کێک له یه

 
 مەن بەۆ زیەاتر  وه لەه ز ر ، ناخۆشەه مەن بەۆ قاسەمەوو دوکتور رێبازى ى وه کوێرکردنه واى ناڕه تى تۆمه پاڵدرانى وه ى نده وه ئه :اڵم وه

 و باتى هاوخەه و رى نگه هاوسەه سەاڵ بیسەت پەاش" بێ نەه ک باره مەه" نى گوتەه کەورد.   بکەه خەۆ   لەه دیفەا   وه یەه باره و لەه  که  تاڵه
 دوکتەورى رزى بەه نەاوى  لەه ڵک کەه ئەامراز ک وه نیا تەه  کەه سەانێک که ى قسەه  بەه ئێسەتا قاسەمەوو دوکتەور ڵ گەه  له نزیک هاوکاریى

 . دژواره ڕاستى به ؟ وانیه و  بووه نه وا  که   بکه  پاکانه بێم بێ ده من ئه گرن، رده وه هید شه
 

  کەەه کەەرد  تەەه بابه و لەەه باسەەێکم حیەەز  ى رگه پێشەەمه و کەەادر دان سەەه بەەۆ دا وتارێەەک  لەەه من ئەەه  سەەێزده ى کەەۆنگره دواى وتوو حەەه دوو
دووپەەات  اڵ  بەەه.  گوتەەوه چەەیم دا وێ لەەه  نیەەه بیر  لەەه ئێسەەتا. کانیش سەەایته ر سەەه  وتۆتەەه که(  وه داخەەه به)  یانەەه دوایى   ئەەه  بیسەەتوومه

 دوکتەەور یەەان قاسەەمەوو دوکتەەور کسەەى عه  بەەه نەەدیى پێوه ى نەەده وه ئه. دوێەەم ده هێنەەدێک  وه یەەه باره و لەەه ، تەەازه شەەتى یەەان بەەێ  وه کردنەەه
 کسەى عه ى وه ئەه جیاتى  له  که کرد پێشنیار  من ئه ئێستا پێش ساڵ سێ  له زیاتر  که  بووه  جۆره   به  که داستانه  یه هه  وه عیده سه
 بەێ کامێکیەان ر هەه جەا دابنێەین، کس عەه ک یه  دیکه کانى حیزبه موو هه ک وه ڵواسین، هه هاوڕێیان کارى ژوورى  له ر رێبه سێ ر هه
 رکۆمارى سەه مین کەه یه و حیەز  رى رێبەه مین کەه یه و کۆمەار و حیەز  رى زرێنەه دامه ک وه وا پێشەه کسى عه بۆخۆ  اڵ  به ، نیه یدى قه
  سێ  پێموایه  که ئێستا تا  وه ر ژه و له و سین اڵوه هه سێکیان ر هه  وایه باشتر گوتیان هاوڕێیان اڵ  به.   که ده پێشنیار هید شه
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 .بینرێ ده  وه دیواره  به حیز  رپرسانى به واوى ته کارى ژوورى  له  ره رێبه سێ و ئه کسى عه بێ ده ساڵ و نیو
 

  وایەه ناڕه  بوختانەه و ئەه و ن کەه ده  یه له سەه مه و لەه" ابەزارى  استفاده" ئێستاش تا ڵێ ده فارس ک وه س که هێندێک  وه داخه  به اڵ  به
 لەەەێ ریان رێبەەه سەەێ ر هەەه کسەەى عه  کەەه بینەەى ده مووانیش هەەه کەەارى ژوورى و مەەن ى کەەه کاره ژوورى  وه ئەەه گینا ئەەه.  وه ڵێنەەه ده و ڵەەێن ده
  لەه  کەه کس عەه یەان ده  لەه  جگەه ن هەه دا دانیشتنم ژوورى  له دوکتور کسى عه سێ  که بینى ده شم که ماڵه  بێیه ر گه ئه و  سراوه اڵوه هه

 .راگیراون دا کانم کسه عه ئاڵبۆمى
 

 ؟ پاڵت چیه  ته خراوه  باست کرد و گوایه  که" ى رێبازى قاسملوو وه کوێرکردنه"  ست له به ، مه باشه: پرسیار

 
 بەۆ خەۆى ختەى وه ک روه هەه ؟ چیەه  که یه راسەتى  داوه نەه  وه بەه کارى ستێ به ڵ هه بوختان و بکا در   داوه بییارى ى سه که و ئه :اڵم وه

 پەاڵ  نەه ده ده  یه رمانه شەه بەێ  تەه تۆمه و ئەه ئێسەتاش ، رگرتوه وه ناتۆ  له پووڵى د الر میەیۆن نۆ  که ست ڵبه هه هیدیان شه دوکتورى
 ى کاتەه و ئه پرسم ده من ئه گینا ئه.  وه بێننه یان ئیددیعاکه بۆ ک یه ڵگه به  که بزانن ناچار خۆیان دا کامیان هیچ  له ى وه ئه بێ من،

  لەه خەۆ  بەۆ جارێکیان. قاسمەوو دوکتور جێگرى  بوومه جار سێ من ئه بوون؟ کوێ  له  وانه ئه مابوو، دا نێومان  له هید شه دوکتورى
 وى پێەیه  لەه سەکرتێر جێگەرى  کاتەه و ئەه. جێگەر  کرابوومەه من ئەه وى پێشەنیارى ر سەه  لەه. چووبوو ر فه سه  به دوکتور بوو ، ر فه سه

 و ڵبژێراو  هەه من ئەه جەار ردوو هەه بەووین، کاندیەدا ندى فکه ره شەه دوکتەور هید شەه و من ئه  دیکه ى که دووجاره. نرابوو دانه نێوخۆدا
 : وه بێنمه ش دیکه ى ڵگه به هێندێ  پێمخۆشه  وه یه باره و له.  داوه من  به نگى ده قاسمەوو دوکتور جاریش ردوو هه
 

 ى کومیتەه راپەۆرتى بەوو ده  که  وکاته ئه چواردا ى کۆنگره رى به ره به  له  که بوو ک یه راده  به هید شه دوکتۆرى  له من فیکریى نیزیکیى
 نەد چه کرد من  له داواى بوو  نه ندى ناوه ى کومیته ندامى ئه من ئه ى وه ئه ڵ گه له بوو، پیکار ز ریش و بنووسێ  کۆنگره بۆ ندى ناوه
 میش پێنجەه ى کەۆنگره پەێش ر ژانەى  لەه. دا تیى یارمەه  وه یه باره و له  که بوو  س که نیا ته من ئه و بنووسم بۆ ى که راپۆرته شێکى به

 بەۆ  کاتێەک و سەاارد مەن  بەه نەدیى ناوه ى کومیته راپۆرتى واوى ته نووسینى بوو ، سیاسى رى فته ده ندامى ئه من ئه  وکاته ئه  که دا
 مەن تى خەه  بەه ر هەه نەدى ناوه ى کومیتەه سەندى په پەاش و نەدى ناوه ى کومیتەه  بەه داى بکەا سەکارى ده دێەیى ک یه ى وه ئه بێ  وه برده

 .کرد مى پێنجه ى کۆنگره پێشکێشى
 

 دوکتەەور هید شەەه بەەراى دایەەک قەەادرى سەەووڵ ره کەەاک. بەەوو  پەەاریس  لەەه حیەەز  رى نوێنەەه ک وه مانەەگ ش شەەه ى مەەاوه بەەۆ ١٥٦٩ سەەاڵى
 ڵم گەه  لەه  کەه جارێکیەان. کەرد ده سەوپاس ز ر  منیش ئەه. کێشەا  ده  پێەوه تى حمەه زه و گەرتم ده لەێ رێز ز رى کجار یه ندى فکه ڕه شه
 سەووڵ ره کەاک.   بکەه ت تانەه حمه زه و ئەه سوپاسەى چەۆن نەازانم گەوتم و کەرد لێبەووردنم داواى دیسان چاو دوکتورى الى بۆ هات ده

  وه حیزبەه ر سەه به کەارى  وه ئەه جەا گەوتم.   کەه ده حیزبى بۆ  ، ناکه بۆتۆى من ئه خۆ ؟ چیه  له ت سوپاسه سوپاس و ئه رێ ئه: گوتى
  یەه هه حیەزبیش بیاتى ده ئه رچى هه و بێ هید شه قاسمەوو دوکتور می  ئه  خواسته خوانه ر گه ئه تى گوتوویه عید سه کاک گوتى ؟ چیه
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 خەاترى ر بەه  لەه من ئەه  وایەه که. ز کاغەه ر سەه  وه دێنێتەه مووى هەه( زاده ن سەه بدولاڵحه عه) س فاڵنکەه  چونکه ، نیه  له سه مه وتێ، بفه
 .  ده ده تۆ تیى یارمه حیز 

 
 روویەان. بەوو لەەێ حیزبەى د سەتى سەی که ز ر  کەه دانیشەتبووین جەیسەێک مه  لەه قاسمەوودا دوکتور ت خزمه  له شت هه ى کۆنگره پاش
  لەه جەا رمووى فەه! سیاسەى رى فتەه ده و نەدى ناوه ى کۆمیتەه نەدامى ئه  وه بۆتەه نه( من ئەه  واته) س فاڵنکه  چۆنه پرسیان دوکتورو  کرده
 ر گەه ئه. نەابێ  گەۆتره  بەه خۆ جا گوتم منیش ئه. رى رێبه نێو  وه بچیه  پێویسته گوتیان لێکیا. چوو  قسه و هات  قسه. بارسن خۆى
 رمووى فەه و جەوا   هاتەه قاسەمەوو دوکتور.   که ده نائاسایى ى کۆنگره داواى" شۆرشگێی تیى رایه رێبه" هاوڕێیانى ک وه منیش ئه وابێ
 .دێنین پێک نائاسایى ى کۆنگره  دیکه مانگێکى تا هه پیاوان رتى شه  به رى، رێبه ندامى ئه  وه ببیه  بده ول قه تۆ ئه
 

  بچمەه قاسەمەوو دوکتەۆر یەارى نیزیکتەرین ک وه  کەه کەرد مەن  لەه داواى هید شەه عیدى سەه دوکتەور بەوو، هیدیش شه کاتێک ت نانه ته
 کەاک و بوو  نەه نەدى ناوه ى کومیتەه نەدامى ئه من ئەه  وکاتەه ئه رچى گەه ئه. بەم شەدار به دا سەااردنى خاک بەه سەمى رێوڕه  لەه و پاریس

 ى وه خوێندنەه و نووسەین اڵ  بەه. بەوو سیاسەى رى فتەه ده تى یئەه هه ى دیکه ندامى ئه سیاسى رى فته ده ندامى ئه ک وه فى ره شه نى سه حه
 مەن ده رووى   کەه یه ى پەەه  بەه گەۆڕێ  هاتەه ده دا هیەیند پێوه و لەه شەتێکى ر هه و نى مه چاپه وتووێژى و هیدان شه گڵکۆى ر سه له وتار
 .بوو
 

  لەه  جگه  که  وه کرده خۆى جێى دا داڵن  له و ڵقوڵیبوو هه  وه دڵه  له  نده وه ئه  وه خوێندمه قاسمەوو دوکتور گڵکۆى ر سه له  که وتارێک
 حیزبەى کى هاوڕێیەه گى کۆمەه  بەه یى رانسەه فه خەانمێکى  بیرمه له.  وه کرایه باڵو و کرا  مه رجه ته  دیکه زمانى ند چه  به کوردى زمانى
  بەەه. ناناسەەین کان یەەه ئورووپایى ى لیقه سەەه  ئێمەەه: گەەوتم پرسەەى لەەێم. ئینگەیسەەى  بەەه کەەردى ش دوایەەه و یى ڕانسەەه فه  کەەرده ى کەەه وتاره
  لەەه بەەوو مێژوویەەى وتەەارێکى: " وه دایەەه اڵمەەى وه  رسەەته ک یەەه  بەەه  کەەه خانمه بەەوو؟ چەەۆن کان یەەه ئورووپایى بەەۆ  وتەەاره   ئەەه تەەۆ ڕى بەەاوه
 ."دا مێژوویى کى یه بۆنه

 
 کرێن؟ رى تۆ ده پشت سه  چیه  م قسانه ى ئه ئه: پرسیار

 
. بەوو  قاسەمەوو دوکتەور رى نگه هاوسەه و هەاوبیر و ر یەاوه و یەار نیزیکتەرین من ئەه مەابوو ژیانەدا  لەه دوکتەۆر تا کورتى  به :اڵم وه

!!  ڵەەداوه هه رى سەەه دا نێوانمەەان  لەەه ک یەەه ناکۆکى خ بەەوونى هید شەەه پەەاش سەەاڵ ١٣ - ١٩ و دا دوایەەى ى سەەاڵه چەەوار سەەێ و لەەه نەەازانم
 مامەک ده ر ژێەک ن، کەه ده  قسەه داخراودا ژوورى  له و  رده په پشت  له ر هه  که  رستانه وپه شه  کوێره مه مشه شه و ئه  یه وه ئه من ئاواتى

  روى  سیه تا"  وه ربگرنه وه جوا  و ن بکه  قسه خۆیان ناوى  به ئانتێن ر سه له یان میکر فۆن پشت  له و ن الده خۆیان رووى ر سه له
  ."باشد غش او در  هرکه شود
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 .ڕوو  مه بخه مووى هه بم ناچار  که  یه نه  ر ژه و ئه  ئاواتمه ، پێیه ز ر دا ندىیه پێوه و له بیستراو  نه و گوتراو نه
 

 فادارن؟ کانى دوکتور قاسملوو وه ندێشه موو بیر و ئه هه  به  یانى ئێوه: پرسیار

 
  چونکەه. هێنین نەه پێەک ئاڵوگۆڕێەک هەیچ دا کانی ته سیاسەه و حیەز   لەه  کەه نەازانم  وه بەه قاسەمەوو دوکتەور بۆ فا وه من ئه :اڵم وه
  لەه مەن د قەه  بەه س کەه حیەز  ئێسەتاى ندامانى ئه موو هه  له ڵێم ده راشکاوى  به اڵ  به. دێنا پێک ئاڵوگۆڕى مابا، بۆخۆشى ر گه ئه

 ر سەەه  لەەه منەەى ى هێنەەده س کەەه ، بووه نەەه فێەەر لەەەێ منەەى د قەه به س کەەه ، ژیاوه نەەه ڵ گەەه له منەەى ى هێنەەده س کەەه ، بووه نەەه نزیەەک دوکتەور
 و خەوێن ڵ گەه  لەه قاسەمەوو دوکتەور.  نیەه و  بووه نەه فەادار وه پێ منى ى هێنده سیش که و  گوتوه نه ر سه له منى ى هێنده و  نووسیوه نه

  لەه خۆیەان  کەه سەانێک که جەار نەد چه ت نانەه ته.  حەازره زمەانم ر سەه له نەاوى و ویژدانم  له یادى  میشه هه.  بووه ڵ تێکه من گۆشتى
   کەه ده یەادى  نەده وه ئه و  یەه هه ینم زه حوزوورى دوکتور یادى ر سه له  نده وه ئه چۆن  که کردوو  سوپاسیان زانن، ده نزیک  به دوکتور

 . وه دێنمه بیر وه کانى یه ئاموژگارى و
 

 ؟ وه یته که دهد  گوترێ ره ر  ده سه  ى له مانه تۆ ئه  واته که: پرسیار

 
 و دروسەەت ئێسەەتاش  کەەه ن هەەه قاسەەمەوو دوکتەەور کانى یەەه فیکرى  تەەه خه  لەەه ز ر اڵ  بەەه. بەەدوێم روونتەەر وێ نامەەه. واوى تەەه  بەەه :اڵم وه
 نەاڵێم) ناسەێنن ده قاسەمەوو رێبەازى رى پارێزه  به خۆیان  که  وه سه که هێندێک ن الیه  له  بووایه نه من داگرتنى پێ ر گه ئه و جێن به
 ن الیەه  له  که قاسمەوو دوکتور ک وه پیاوێکى  وره گه یادى و ناو بۆ ی  حه  که ڵێم ده  نده وه ئه ر هه.  وه سیابوونه بوو مێژ له( زانن ده

 رێبەازى رووکێشەى بەێ و راسەت رێبەوارانى ر سەه به وتن رکه سەه بۆ  یژه په  بکرێنه  وه دیوه نه قاسمەوو و ناس نه قاسمەوو سى که هێندێ
 وڵ هەه  کەه سەێکیش که ر هەه و قاسەمەوو موخالیفەانى موو هەه ڵەێم ده من ئه. دا کانى زیندووه  میشه هه  یه ئامۆژگارى و هید شه دوکتورى

 .  که ده حکوو  مه ربگرێ وه قاسمەوو ناوى  له خرائ ڵکى که بدا
 

 ٢١١٦ جووالی ی١٥: وتی ڕێکه/    نگ گیاره ری ماڵاه:  رچاوه سه
 

 

 

 

 

 

 

  

 



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

164 
 

 

 

 . وه حیزبه  رانی رێبه  ی روانگه  ، له ندی فكه ره دوكتور شه  تیی سایه و كه   ندی تمه تایبه
 

  كانی یوه ندی تمه تایبه  ی ربواره عیددا ده كواك دوكتوور سوه  هیدكرانی شه  ساڵرۆژی  له!  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه ڕێز مامۆستا به: پرسیار
 ، بدوێن؟ كورتیش بێ  به" كوردستان"  ی رۆژنامه  رانی عید بۆ خوێنه كاك سه  تی مودیریه  ی و شێوه  خالقی  ئه

 
 و  عید سەه دوكتەور كەاك چوو یادنه له  هیدی شه  گیانی بۆ ساڵوێك  ی وه بۆئه   كه ده  فادهیئیست  ته فورسه   له بێن، خێر به ز ر :اڵم وه
 دوكتەور بڵەێم  بەێ ده بەم،  كه حسه به  واریدی  ی وه ئه بۆ.   بكه  ڕێ به رمان رێبه  هیدانی شه  تی تایبه  به و كوردستان  هیدانی شه موو هه
 بەەوو، ك زیەەره  نەەدازه ئه بێ  ئینسەەانێكی"  ندی فكه ره شەەه سەەادیق د ممەەه موحه دوكتەەور" بڵێەەین  خەەۆی  سەەڵیی ئه  نەەاوی كەەوو وه یەەان عید سەەه
 داحاڵە  ینی عەه له چوو، ده نەه بیر لەه  شەتی بوو، هه  ی وێنه   كه  ڕاستی به اڵ  به ، وێنه بێ ناڵێم  كی یه حافیزه بوو، هۆش به  ندازه ئه بێ

  تەوانی ی ده زوو ز ر  كەه بەوو ئینسەانێك و   خەاكی  ئینسەانێكی ، فیقەانی ره  ڵ گەه له رخورد به خۆش  ئینسانێكی موتەوازیع،  ئینسانێكی
  كەه بەوو  ته سەیفه و ئەه بەوو،  سەته رجه به ز ر عیددا سەه دوكتور  له  كه  دی  شتێكی. بكا ز  جه  ڵكی خه و ئاشنا ببێتە ڵك خه  ڵ گه له

 ، بینەێ ده ردا تەه خه ر رابەه به  لەه ڕدا شەه  یەدانی مه  لەه  تیی ئازایەه  بەه ڵك خەه جەار ز ر  تی ئازایەه بوو، ئازا  پیاوێكی عید سه دوكتور
  هجەومی  ختی وه لەه بەوو،  وره بەه  ڕاسەتی به  ئینسەانێكی دا ش ته سەیفه و لەه اڵ  بەه ، وه مەه ناكه  خوالسەه دا  وێ لەه ر هەه  تی ئازایەه من ئه

 و  جاڵ خەه ده نه جەۆر هەیچ  بەه عید سەه دوكتور  بۆوه ده نیزیك رگ مه  كه دا ختانه وه و له باراندا، تۆئ و  بۆمباران  ختی وه له دا، دوژمن
.  حیسەابه  می رخەه مته كه  بەه و   حیسەابه  موبەاالتی  بێ بەه  كەه  وه ئەه  دی حەه  یشەته گه ده جاروبەار تا حەه كرد، ده نه ون  خۆی  وپێی ست ده
  موخەالیفی  كەه  سەانه كه و ئەه كن لەه. بوو هەه  خەۆی  ڕی بیروبەاوه  ربیینەی ده  توانەای بوو، هەه  خالقیی ئەه  تیی ئازایەه زیاتر  وه له اڵ  به

.  بەێ خەۆش  پێەی ف ڕه تەه  ی وه ئەه بەۆ بەین رده ده خۆیەان  ری زه نه  كه زانم ده نۆك ترسه  به  سانه كه و ئه من ئه. بوون ویش  ڕی بیروباوه
 كێك یەه بەا جەا ، بیڵەێ ، قانیعەه  پێی  بۆخۆی  كه ڕێك بیروباوه  بێ ده ، بێ هه  تی هامه شه و   بێ ئازا  وه خالقه ئه  ی باره  له  كه ئینسان
 .بوو ئازا و  شوجا   واوی ته به  ئینسانێكی  وه شه یه باره   له ، بێ  موخالیفی كێك یه ، بێ  موافیقی

 
 ڵك خەه  ڵ گەه له  تەوانیی ده بوو، هەه  باشی  كاركردنێكی شێوه ڵك خه  ڵ گه له  وه كاركردنه  ی شێوه  باری  له بڵێم، توانم ده عید سه دوكتور
 جارێەك ، بەێ ق حەه جارێەك  نگەه ره دا، ده ئەازار یەان كا ده ت حه ناره ف ڕه ته  بوونه تووڕه و ئه ، بووبێ  تووڕه جارێك  نگه ره ، بگونجێ

  هاوكەارانی  ڵ گەه له ك ریه سەه له اڵ  بەه.  تره وره گەه  كەه  بەێ  سەه كه و ئەه  فی ره تەه  لەه ق حەه  میشەه هه  نیەه رت شەه خەۆ  چونكەه ق، ناحه
  تەازه ز ر  وه داخەه به عید سەه دوكتەور  دیەاره. بەوون تێەدا ز ر  باشەی  تی سڵه خه. كرد ده رار رقه به  ی فیقانه ره و   د ستانه  كی یه رابیته

  بۆتەه دا١٥٣١  سەاڵی  لەه عید سەه دوكتەور  رحوومی مه زانین ده كوو وه.  وه مایه نه دا حیزبی  كاری  له ز ر  یانی. دا ری رێبه  كاری  له بوو
  بەەه  ری رێبەەه اڵ  بەەه ، سەاڵه ١٥ حیزبەەدا  ریی رێبەەه  لەەه  ی كەه عومره موو هەەه.  بەەووه هید شەەه یەش١٥١١  سەەاڵی حیەەز ،  ریی رێبەەه  نەدامی ئه
 لێیەان كان یەه ئێرانی  گەوتی ، وه گێیایه  خۆشی  كی یه قسه حموود مه دوكتور جارێك تا هه. بوو متریش كه  كی یه ماوه  سكرتێری  عنای مه
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 كەوژن؟ بی ریكن خەه كەوێیا ، كردوه نەه خەۆش  خەۆی  جێەی هێشەتا خۆ ، بابه  گوتوومه ، نیه چۆن و   چۆنه  پیاوێكی  وه ئه  رێ ئه پرسیو 
 خەۆ  گوتوومەه ، كوشەتوومانه  ئێمەه قاسەمەوو دوكتەور ، پێتوایەه بەۆ جەا گوتیەان ، گەوتی ؟ یەه هه  كوشەتنی  ی رنامەه به  ئێسەتاوه  له ر هه
 . كوشتووتانه بۆخۆتان  كه زانن ده  ئێوه زانم، نه منیش ئه
 

عید چوۆن  كواك سوه  ریی و رێبوه    مودیرییوه  ی عید شوێوه دوكتوور سوه  رێكی نگه و هاوسوه   ك هواوڕێ ڕێز مامۆستا، وه به: پرسیار
 ؟ نگێنی سه ڵده هه

 
 دوكتەەور. بەەوو  رنامەەه به و  ت مودیرییەەه  ڕاسەەتی به دا،  ری رێبەەه  مری ئەەه  لەەه عید سەەه دوكتەەور  كانی تەەه قووه  نوختەەه  لەەه كێك یەەه :اڵم وه

  باری لەه اڵ  بەه. بەوو زاتر شەاره و  تر وره گەه  پەەه نەدین چه  بەه عیدیش سەه دوكتور  له وان له ك یه و  موومان هه  له  عەوومه مه قاسمەوو
 بۆیەان  ی رنامەه به بیانكەا بەوو ده  كەه  کارانەه و ئەه موو هەه. بەوو تر رنامەه به به قاسەمەوو دوكتەور  لەه عید سه دوكتور  وه كاره  ی رنامه به

 دا پێویسەەت  ختەەی وه  لەەه كرد، دهپێەە  ی عەەه موراجه بوو، هەەه  یادداشەەتی  ی قەەه ره وه بوو، هەەه  یادداشەەتی  ری فتەەه ده ، نووسەەی ی ده بوو، هەەه
. بوو نەه  شەته و  ر فتەه ده و بەه  ئیحتیاجی ز ر  بكه پێ ڕ  باوه  كه بوو، هه  وای  كی یه حافیزه گوتم،  ی وه له  بێجگه ریان، سه  وه ڕایه گه ده
  لێەی ریان، سەه  وه ڕایەه گه ده كەرد، ده یادداشەت ردا فتەه ده  لەه  كانی شەته  كەه بوو تێدا  ی ته سڵه خه و ئه  بۆخۆی داحاڵ  ینی عه  له اڵ  به
  بەه كا نەه  وێڵەی ، كرێ نەه ڵاڵ ره بەه روا هەه  سەاێردرێ ده سەێك كه به  كەه كارێەك ، موهیممەه ز ر دا ت مودیریه  له  وه ئه  كه.  وه پرسینه ده

  چەی ؟ كەوێ  تەه یوه گه دا جێكردن جێبەه  قۆنەاغی  لەه  كەه كاره ، كەوێ  یشەتۆته گه ئەاخۆ ، وه بارسێته  لەێی  دیكه  جارێكی خودا،  ئومێدی
 ری رێبەه  بەاری  لەه.  كەانی هاوكاره بۆ و  فیقانی ره بۆ   هه بوو، هه  ی وه ئه  خۆی  كاری بۆ   هه عید سه دوكتور ؟ بكرێ بۆ  بێ ده  ی دیكه

  دووبەاره كرد، ده نەه  قبەووڵی. بەوو سەاس حه ز ر بەوو، سەت هه ر سه  له دا وانه ئه و   مكاری كه موقابیل  له. بوو قاتیع  رێكی رێبه  وه یه
  نگەه ره  كەه   بەده بەۆ  شەاهیدیی تەوانم ده  پێموایەه اڵ  به  كردبێ فیقان ره  ڵ گه له  توندی  رخوردی به جاروبار  نگه ره ، وه ڵێمه ده  ی وه ئه
  كەابرای  كەه بەوو  وه ئەه ر بەه له  نەه  ی رخوردانەه به و ئه اڵ  به ، ویستبێ نه خۆش  كێكی یه و   ویستبێ خۆش  كێكی یه سێك كه موو هه ك وه

 بەاش  كی یه شەێوه  بەه  داوه  نجامی ئه كابرا بیكا،  بێ ده  وایه  پێی و ئه  ی كاره و ئه  كه بوو  وه ئه ر به له ، ناوێ  خۆشی یان  وێ ده خۆش
  لەه عید سەه دوكتەور  كانی تەه قووه  نوخته  له كێك یه  وه مه كه ده تكرار  ی وه ئه  دووباره  رحاڵ هه به.  كردوه پێ  رخوردی به  بۆیه نا، یان

 .بوو  رنامه به و  ت مودیرییه دا ری رێبه  كاری  له  تی تایبه  به و   حیزبی  كاری
 

بوۆ كوردسوتان بووو،   و خودموختواری  بوۆ ئێوران  مان دیمۆكراسوی كه حیزبه  ستراتیەیی  وكا  دروشمی ئه! ڕێز مامۆستا به: پرسیار
 مان؟ كه له گه  نووسی چاره  دیاریكردنی  مافی  ڕوانیه  ی عید چۆن ده دوكتور سه

 
 الن گەه بەۆ نووس چەاره  مەافی  كەه  گەوتراوه جەار  هێنەدێ ند چه ر هه نووس، چاره  دیاریكردنی  مافی بڵێم با دا پێش له  جارێ :اڵم وه
 نیا تەه نووس چەاره  دیەاریكردنی  مەافی اڵ  بەه ، بێ هەه  خۆیان ربه سەه  تی وڵەه ده خۆ، ربه سەه  واڵتەی  كەه  یەه وه ئه ر هەه  واقیعیی  عنای مه

  باشەه  پێەی  بۆخەۆی  كەه  یه شەێوه و بەه  بۆخەۆی  بەدرێ پێ  ئەازادیی تێك میەەەه  كه  یه وه ئه نووس چاره  دیاریكردنی  مافی ، نیه ئیستقالل
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 ر هەه كونفەدرالیز ، فیەدرالیز ، ، خودموختەاری  ی شەێوه  بەه  بەژی  دیكەه  كێكی یەه  ڵ گه له  بێ خۆش  پێی. بكا  دیاری  خۆی  نووسی چاره
  جەۆرێكی ر هەه.  نووسەه چاره  بییەاردانی ر هەه  بێنەێ پێەك خۆ ربه سه  تی وڵه ده و   بێ قیل موسته  بێ خۆش  پێی ، رنویشته سه  عیینی ته

 ، بەێ  رچی هەه  وێ بیهەه ، بەێ  داری رمایه سەه  وێ بیهەه ، بەێ  ئیسەالمی  سیستمێكی  وێ بیهه ، بێ  سوسیالیستی  سیستمێكی  وێ بیهه  بۆخۆی
  رگرتنەی وه و   خودموختەاری نێەوان  لەه بڵێین ر گه ئه اڵ  به.  نووسه چاره  دیاریكردنی  مافی  وه هئ بكا،  عیینی ته  بۆخۆی  ئازادانه مادا 
 : وه ینه بده جوا  ئاوا  كرێ ده خت وه و ئه بوو، چۆن  ری زه نه كورددا  خۆی ربه سه  تی وڵه ده دامەزراندنی و   وه كگرتنه یه  قی حه
 

  ی سەاده  نەدامی ئه ر هەه  كەه ، بێ نەه  ڵ وه ئەه  مەانگی نەد چه دا خۆشەی  تیی حیزبایەه  ی مەاوه  لەه بەوو،  حیزبەی  ئینسانێكی عید سه دوكتور
  جێگەری ك یەه ماوه بەۆ پاشەانیش بوو،  سیاسی  ری فته ده  ندامی ئه مانگان ند چه پاش و   ندی ناوه  ی كومیته  ندامی ئه نا ده بوو، حیز 

 و  ت سیاسەه  تەابیعی  دیەاره ئەاوا  سەێكی كه.  بەووه دا ری هبەه ره  دری سەه  لەه سەاڵێك نەد چه  یەانی سكرتێر،  بۆته  دوایی ، بووه سكرتێر
  قی حەه  كی یه شەێوه ك وه بەوو،  خودموختەاری  لەیغی موبەه و ئەه  وابێ كەه. كەا ده بۆ  بەیغی ته و   بێ ده  ی كه حیزبه  ئیستراتیژیكیی  شوعاری

  ڵقواڵوی هەەه شەەك  بێ بەەه ش دیاریكردنەەه و ئەەه و  كردبەەوو  دیەەاری  بۆخەەۆی كوردسەەتان  دێمەەۆكراتی  حیزبەەی  كەەه رنویشەەت، سه عیینی تەەه
 . بووه  رایانه واقیعگه و   سیاسی  قووڵی  كی یه وه لێكدانه

 
  كەه بوو هەه  وه بەه  ڕی بەاوه  وه ئیمانەه  عەومقی موو هەه  به بڵێم توانم ده ؟ بووه چۆن كورد  ی وه كگرتنه یه بۆ  بیری داخوا  كه  وه ئه مما ئه

  تی وڵەه ده ، وه بگرنەه ك یەه  تەه میەەه و ئەه و   خاكەه و ئەه ر ژان  لەه ر ژێەك  بەێ ده ، خاكەه ك یه  ی كه خاكه ، ته میەەه ك یه كورد  تی میەەه
 بەوو،  فیەداكاری ز ر  ی ئامەاده كەورددا  ی وه بزووتنەه  ی دیكەه  كانی شەه به  ڵ گەه له  هاوكەاری  پێنەاوی  له  بۆیه ر هه ، بێ هه قیەیان موسته
  قەازانجی  بەه بەوو كوردسەتان  دێمەۆكراتی  حیزبەی  كەاتیی  نافیعی مەه  لەه  چاوپۆشەی و  ران گەوزه  ی ئامەاده بەوو،  هاوكاری ز ر  ی ئاماده

 بەاڵو ر بەه خه  كەه دا ك یەه ئێواره  لەه ، ڵی گه له  یه هه یادگاریشم  كسێكی عه ، ناچێ بیر  له ت قه. كورد  ی وه بزووتنه  له  دیكه  شێكی به
 ، مووی هەه كوردسەتان  چونكەه یان، خۆشحاڵی  له ببوو، ون لەێ  خۆی  وپێی ست ده  پیاوه و ئه بڵێم توانم ده ، بووه ئازاد ركووك كه  بۆوه

  ڵ گەەه له ركووك كەەه  كەەه  ی وه ئەەه ر سەەه له ر تەەه خەەه دا  حەەاڵ  ینی عەەه له ، زانەەێ ده كوردسەەتان  گرنگەەی  ره هەەه  شەەارێكی  بەەه ركووك كەەه  شەەاری
  ی رچاوه سەەه  ی وه ئەه ر بەه له.  پتەەره  دیكەه  شەارێكی موو هەەه  لەه  میشەه هه  وه خرێتەەه نه كگرتوو یەه  كوردسەتانێكی یەەان می  ئەه  كوردسەتانی

 . تێدایه  نرخی به و  ز ر  مینیی ژێرزه
  كەه بەوو  وه لەه  چەاوی  میشەه هه ، خۆشحاڵه  نده وه ئه ، نێ كه پێده گوێیان بنان له ڵین ده كوو وه  ببینی  ی كه كسه عه ر گه ئه  كابرایه و ئه

  قی حەەه  بەەه  ی وه ئەەه ، بێ هەەه  خەەۆی  قیەەی موسەەته  واڵتێكەەی و   وه خاتەەه ك یەەه ر سەەه وه  ی كەەه خاكه  بتەەوانێ  كەەه ئەەاوا  ر ژێكەەی  بگاتەەه كەەورد
  خودموختەاری  ی كه شوعاره  كه بوو حیزبێك  ری رێبه بوو، حیزبێك  ندامی ئه گوتم ك وه حاڵیشدا  ینی عه له ، زانی ده  خۆی  می لەه موسه
 .كرد ده  وه ئه بۆ  بەیغی ته بوو،

 
  ڕوانیوه ی دهعید چوۆن  ، دوكتور سه الوان بووه  ر شانی سه مان له كه له گه  باتی خه  جۆراوجۆری  كانی قوناغه! ڕێز مامۆستا به: پرسیار
 ؟ گشتی  الوان به
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  ی ز ربەه  نگەه ره ، یەه وه ئه  شەانی ر سەه له  ی ز ربەه.  نەاكرێ ش به وا  دیكه  تێكی میەەه ر هه یان كورد  تی میەەه  باتی خه  پێموایه :اڵم وه
  شەانی ر سەه له ن قریبەه ته نەا ده. دێەنن پێەك  ئێمەه  ی جامیعەه  ی ز ربەه تكێشەان حمه زه  چونكه ، بێ تكێشان حمه زه  شانی ر سه له  ز ری
  كەەاری ن عموولەەه مه  گەەوزاری ت سیاسەەه اڵ  بەەه دا، موبەەارزه  لەەه  بەەێ پتەەر یەەان ئیجرائەەی  قشەەی نه  نگەەه ره الوان  عنی یەەه ، مووانەەه هه
 ئێنەرژی   هه الوان  دیاره دا، تی اڵیه كۆمه  توێژێكی هیچ  خشی نه  له ین كه نه  موبالەغه با.  كانه تره جروبه ته  به  ئی ، كانه تره وره گه

  لەه  تی تایبەه به ، وێ كەه ده ر بەه زیاتریان  شی به الوان كورددا،  تی میەەه  ژیانی  خیری ئه  قۆناخی  له  تی تایبه  به میش هه ، ز ره یان
 كەوو وه عید سەه دوكتەور. پیەر  تی معییه جه  له  پتره وان جه  تی معییه جه" جوان جمعیت" ڵێن ده  پێی  ی وه ئه. دا ئێستامان  رجی لومه هه
 بەۆ بكەرێن  رده روه پەه ، بكەرێن  ئامەاده الوان بەدرێ، الوان  بەه بەایەخ بێ ده  كەه بوو هەه  وه بەه  ڕی بەاوه رێك رێبەه كوو وه س، كه موو هه
  لەه جێكردنن جێبەه  ی سەیەه وه الوان. سەت ده  بیگرنەه وان ئه دوار ژدا  له  بێ ده  كه  تانه سئوولییه مه و ئه  ستۆگرتنی ئه وه و  گرتن عۆده به

  لەه  عیدی سەه دوكتەور  نگەه ره  كەه  ی وه ئەه اڵ  بەه. دا داچەوون  سەاڵ به  كەاتی  له كردنن ری رێبه و   ریزی رنامه به  ی سیەه وه دا، الوی  كاتی
 دوكتەەور  حەەاڵ ر هەەه به ەەە بەەوو ز ر كەان الوه  لەگەڵ  عەەومری  مەەانیی زه  ی فاسەەیەه  ی وه ئەەه  ڵ گەه ده  یەەه وه ئه ، وه كردبێتەەه جەەودا  دیكەەه  كی یەه
 بڵەێم تەوانم ده. الوان  ڵ گەه له بەوو اڵو تێكەه ز ر بەوو، نیزیەك كەان الوه  لەه اڵ  بەه ەە بەوو ن مەه ته  سەاڵی ٣٦ بەوو هید شەه  كه عید سه

 دوكتەور  بیرمەه له  وێنەه بەۆ. كرد ده  ڕ یی زیاده ز رجار عید سه دوكتور  وه وازوعه ته  باری  له ن ساسه ئه كرد، ده  شی موبالەغه جاروبار
 گەوتم منیش ئەه ، نیەه  نیگابەانی كەرد ماشا  ته چوو   ر ژێكی بوو، سكرتێر  جێگری ویش ئه چووبوو، ر فه سه  به  تی حمه ره  قاسمەووی

 دوكتەور ر هەه بەۆ ؟ چەی  یەانی ، كەردوه خراپت ز ر  كارێكی گوتم. ن بكه ت ئیسراحه بۆخۆیان با گوتم ڵاڵ وه  گوتی ؟ نیه نیگابانت بۆ
  ری بەراده  بەانگی  دوایەه.  یەه موباالتی بێ  وه ئەه ، نیەه توازو   وه ئه توازو ،  ڵێی ده  ی وه به تۆ ئه  چی  یانی ؟ ره سه له  ری ته خه قاسمەوو

  بۆخەۆی  گەوتی ؟ نیەه  نیگابەانی عید سەه دوكتەور كەاك بەۆ  وه ئەه گەوتم ، یەه لێره ئێسەتا  كەه كەرد نیگابەانم  كانی رگه پێشەمه  رپرسی به
 ، نەابێ  گوتی ر گه ئه جا ، دابنێوه  بۆی بی  تۆ ئه ، ڵی مبه ته بۆ ندن به  هانه به له بۆخۆتان  ئێوه خەیر نه گوتم ، وێ نامه  تی گوتوویه

 . وه دانایه  نیگابانیی و  كرد   ی قسه به بوو  وه ئه  ئیدی.  وه مه ده ده  جوابی چم ده من ئه ، تی گوتوویه س كه فاڵن  بڵێ
 

. كەرد ده دا  نی فرووتەه و  تەوازو   لەه  ی غەه موباله ك یەه ڕاده به و ئەه.  وه تەه ناردووته بۆ گوت ی نه هێنا، نه  خۆی ر سه وه عید سه دوكتور
  چەووه ده  وه رگه پێشەمه دوو و   خۆی بەه اڵ  بەه ، قازانجیشەه  بەه  وه ئه جاروبار  وه ته منییه ئه  باری  له ند چه ر هه وت كه ده  ڕێ وه  تدی ده
  فتەاری ره  دیكەه  ڵكی خەه و  كەان الوه  ڵ گەه له  موتەوازێعانەه   هەه الوان  لەه بەوو نیزیەك   هەه  كەورتی  بەه. دا رجەه لومه هه و له ر، فه سه
 بەەوو، بیشەت  بەەه  پیەاوێكی بەوو، قەەاتیع  پیەاوێكی هەەات ده ت قاتیعییەه  ی نەۆره  كەەه  ختەه وه و ئەەه گەوتم كەوو وه  ی وه ئەەه  ڵ گەه له. كەرد ده

 . نایه ست ده له  كاری و  یه سای  وپێ ست ده  بڵێی بوو نه وا  پیاوێكی
 

 ٩٢١  ژماره کوردستان ی ڕ ژنامه
 

 ٢١١٦ سێاتامبری ی١٥:  وتی ڕێکه. /  مێدیا کوردستان ری ماڵاه:  رچاوه سه
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 کا ی حیزبی دیموکرا  ده که وه جیابوونه باس له :  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 

 سازدانی هیالل ئیبراهیم
 

  وه م جیابوونوه یانود، هۆکواری ئوه حیزبی دیمووکرا  ڕاگه ی خۆتان له  وه و تیایدا جیابوونه  یانێکتان باڵوکردوه مڕۆ به ئه: پرسیار
 ؟ چیه

 
  چونکەه  وه تەه بووینه نه جیەا  ئێمەه.  کەردوه قبەووڵ تبوونمان لەه ڵکوو بەه  وه ته بووینه جیا  مانگوتوه نه دا که یاننامه به له  ئێمه :وەاڵم
 ت لەه و ین بکەه  ئیەداره تێیەدا  توانیەوه مان نەه  ئێمەه  کەه  یەه هه حیزبێەک.  وه ببینەه جیا لێی  ئێمه بێ هه حیزبێک  وانیه پێمان  ئێمه

 وان ئەەه  چونکەەه وتنێک رێککەەه  یشەەتینه گه نه. حکوو  مەەه شەەێکیش به و  بەەووه حەەاکم شەەێک به و  یەەه هه  سەەاڵه دوو  کەەه بوونه ت لەەه. بەەووین
 . حیزبه و له بووین شێک به وا ئه بێ، نه  ئێمه هی موویان هه پێش ر گه ئه  چونکه  وه بووینه نه جیا  ئێمه. دابوو خۆیان بییاری

 
وان  لوه  ئێوه  واته ، که وان زۆرینه ن و ئه مینه که  ئێوه  که  یاندن دا وا باڵو ببۆوه راگهنێو  ی دوو ساڵی رابردوودا له ماوه  له: پرسیار
 .  بوون ک له نه  وه ته جیا بوونه

 
  چونکەه  نیەه دروسەت  ز رینەه و  مینەه که ی واژه سەته ده  کەه  نووسیومانه دا ش که یاداشته له ت نانه ته ، گوتوومانه  میشه هه  ئێمه :وەاڵم

 نەدامانی ئه نێو لەه اڵ  بەه  گەۆڕانن قەابیەی  میشەه هه  شەتانه و ئه پاشان.  مینه که ال کا  و  یه ز رینه ال کا   نیه عەوو  مه ئێستاش تا
  . ڕاسته  وه ئه.  مینه که  ئێمه و ن ز رینه وان ئه دا ندی ناوه ی کۆمیته

 
وڵ و نواوبەیوانی  کێتی هویچ هوه تی پوارتی و یوه تایبوه کوردسوتان بهکانی باشوووری  مان و حیزبوه رلوه   و په ئایا حکومه: پرسیار
 کان؟ رکردنی کێشه سه بوو بۆ چاره کیان نه یه

 
  وه مانیشەه رله په ناوی به و دیکە کانی حیزبه و کورد کانی رکرده سه و کان یه سیاسی  نه الیه و ت حکوومه  جاره ندین چه  مه ئه :وەاڵم

  گوتوویانەەه و  وه کرد تەەه تیەەان ره وان ئەەه اڵ  بەەه ن کە ده نێوبژیوانی لەەه پێشەەوازی وا  رده بەەه  کەەه  گوتوومانەەه  ئێمەەه و هەەاتوون جەەار دوو
  .ن که مه لێ ی قسه  ئێوه و ین که ده لیان حه خۆمان بۆ  ئێمه و ناوخۆیین ی کێشه  وانه ئه
  

 اڵتی کوردستان؟ رۆژهه ی کورد له وه بزووتنه وتی ر ره سه  ک تۆ ناو  لێنا، کار ناکاته وه  تبوونه م له ئه: پرسیار

  
  و ئه  که بارود خێک  یشتبووینه گه  ئێمه اڵ  به.  کردوومانه خۆمان یەی مه ی وانه پێچه به  ئێمه.  نیه باش شتێکی بێگومان :وەاڵم  
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 و ئەه  ئێمەه  کەه بەوو  وه ئەه هۆی بەه. کرد ده رج خه کتردا یه مەمالنێی له تواناکانمان  چونکه مان بوونه وه پێکه و له بوو باشتر  تبوونه له
 ر هەەه بێ نەەه رج خەەه نێوخۆدا لەەه چیتەەر  ئێمەەه تواناکەەانی ی وه ئەەه بەەۆ. بکەەرێ قبەەووڵ هێشەەت ده مان نەەه نەەا ده کەەرد قبەەووڵ مان تبوونەەه له
 .کورددا تی میەەه کانی ئامانجه دیهێنانی به پێناو له ین بکه ئیسالمی مهووریی جه ی ئاراسته کانمان وڵه هه جیا به مان سه که
 

 ن؟ که ر ده سه چاره  یه م کێشه دروست ناکا ، چۆن ئه  کێشه  مه ی ئه کن، ئه یه ڵ به کانتان تێکه کانتان و خێزانه مپه که: پرسیار

 
 ن بکەه ک کۆمەه خۆیەان بۆ  فیقانه ره و ئه  که  کردوه داوامان.  وه بکرێنه جیا لێک بێ ده و ڵن تێکه کانمان ماه که و گانمان باره :وەاڵم

 هاوکەاریی وانیش ئەه ر گەه ئه. ک جێگایه  بچێته و  سه که ر هه و بن نه اڵو تێکه ین بکه وا  د ستانه و  یانه شارستانی ز ر کی یه شێوه به
 پەارتی ردوو هەه و مان رلەه په و ت حکوومەه له داوامەان  ئێمەه و  ئێەره اڵتدارانی سەه ده ستۆی ئه ر سه  وێته که ده  رکه ئه و ئه وا ئه ن که نه
 . وه وینه بکه دوور لێک ناخۆش رووداوێکی و گیروگرفتێک هیچ بێ به بتوانین تاکوو ن بده تیمان یارمه  که  کردوه اڵتدار سه ده
 

تیی  رایه حیزبی دیموکرا  و رێبهک  روه ، هه وه وتۆته که-پێکدادان و توندوتیەی لێ  و ناکۆکی یانه ئه  که  یه زموون هه ئه: پرسیار
ش تونودوتیەی و پێکودادانی لوێ  مجاره ی نواکۆکیی ئوه سوت ناکوه ، توۆ هه ڵوه ر دوو رێکخراوی کۆمه رابردوو یان هه شۆڕشگێر له

 ؟ وه وێته بکه

 
. بەن ڕ شەه ی ئامەاده ال ردوو هەه ر گەه ئه اڵ  به ڵدایسێ هه ڵاڵ هه و ڕ شه ر هه  وه که الیه له ، راسته  پێموایه خۆ  حاڵی به ش به :وەاڵم
 بە مەل جۆر هیچ به اڵ  به ین مینه که  ئێمه  که  نیه  وه ئه ر به له. بدا روو هیچ وێ نامانه و نیین کیش یه زلەه شاندنی وه ی ئاماده  ئێمه
 ر سەه له  ئێمەه تی تایبەه به دا نەه روو خەرائ شەتێکی هەیچ  کەه هیەوادار . ین نەاده خەراپیش کی یه قسەه ت نانەه ته و کارێەک  جۆره هیچ
 ڕدا شەه تی حاڵەه له سەاڵێک نەد چه  کەه دا ڵەه کۆمه ڵ گه له  نموونه بۆ  مانه هه ی تااڵنه  زموونه ئه و ئه ی گوێره به و نیین خۆمان ویی زه

  .ما نه  وه کتره یه ر سه به کارێکمان هیچ کوردستاندا ی شه به   له اڵ  به بووین،
 

 دا؟ -کان  و ناکۆکی یه  وه نزیک کردنه له  وریان نیه کێتی ده یهئایا پارتی و : پرسیار

 
 خۆمەان  خۆشەه پێمەان  کەه گوتەوون پێمەان  ئێمەه. مان وه نزیەک بوونەه بەۆ  داوه وڵیان هه و  گێیاوه وریان ده بێ راستی ی وه ئه :وەاڵم
 هاتنەەه سوپاسەەی ز ر و ین کەەه ده  ئێەەوه کانی یەەه تی یارمەەه و وڵ هەەه له پێشەەوازی ز ر ش وانەەه پێچه به ین بکەەه کان کێشەەه ری سەەه چاره

  .نێوبژیوانێک و ن الیه هیچ ی وه ناوه هاتنه بۆ  ناوه نه پێدا دانێکی هیچ ر رامبه به نی الیه اڵ  به. ین که ده شتان وه ناوه 
 

 گۆڕن یا نا؟ شێوازی کارکردنتان دهن و ئایا فۆرم و  ده کانتان ده سیاسی یه  چاالکی یه به  درێەه  وه چ ناوێکه به: پرسیار

 
 . ندیین ناوه ی کۆمیته موشاویرانی و جێگران و ندی ناوه ی کۆمیته و سیاسی ری فته ده ندامانی ئه  له ڵێک کۆمه  ئێمه ئێستا :وەاڵم
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 .بین کوردستان دیموکراتی حیزبی  خۆشمانه قی حه. ین بکه دیاری خۆمان بۆ ناوێک  خۆمانه قی حه ش دوایه
 

 ؟  وه ناوی حیزبی دیموکراته ر به یانی هه: پرسیار

 
 .کوردستانین دیموکراتی حیزبی ر هه  ئێمه اڵ  به  یه ئاسایی بێ واش ر گه ئه :وەاڵم

 
 رێت؟ و توندوتیەیتان به ره به  مه ی ئه ست ناکه ک رێکخراو، هه یاندن و یه زگای راگه ک ده ک ناو و یه بێ، یه چۆن ده  مه ئه: پرسیار

 
 شۆڕشەگێر تی رایەه رێبه و دیمەوکرات حیزبەی  کەه خەۆی کەاتی  وه شەارمه نه لێەت بەا.  وه کاتەه جیەا لێکمان  یه هه شت ندێک هه :وەاڵم

 و  ڵەه کۆمه  نموونەه بەۆ.  روایەه هه ش ئێسته بێ، ک یه ک وه یان که ناوه نابێ  که بوو   وه ئه دژی له  میشه هه خۆ  کوو وه من ئه بوو، هه
 . یه ئاسایی شتێکی  بۆیه.  وه ناوه ندین چه  به بوون هه فیدایی چریکهای.  ڵه کۆمه

 
  بێتوه  فۆرم و شوێوازێکی نوێووه بوه  بکوا کوه  توه و حاڵه جاوزی ئوه و توه  وه جیا ببێتوه  بووه اڵ  دا رێکخراوێک نه رۆژهه له: پرسیار
 یدان؟ مه

 
  نیەه بەۆی سەێک که هەیچ.  نیەه تێەدا گونەاهێکی هەیچ دا ش وه ئه ڵ گه له. بدا روو وا شتی  ئاینده له  مومکینه اڵ  به بێ، نه با :وەاڵم

  .بێ هه  ناوه و ئه اڵ  به بنێ کوڕێکی ناوی  که بکا  سه که و ئه ی موحاسەبه
 

 ولێر؟ جێ بهێڵێ و بڕوا بۆ هه به  کۆیه  باڵی زۆرینه  ن که ناکه  وه ن، ئایا داوای ئه کۆیه تان له ئێستا زۆربه: پرسیار

 
  یەه وه ئه مان که وڵه هه  ئێمه. ژیین ده دا کوردستان رێمی هه تی حکوومه ری سێبه ژێر له موومان هه  ئێمه. ین بکه  وه ئه داوای بۆ :وەاڵم

 ین کەه ده رێم هەه تی حکوومه  له هاوکاری داوای توانی مان نه ر گه ئه.  وه ببنه جیا لێک کانمان بنکه و کانمان ماڵه بتوانین خۆمان بۆ
 بەن  لێەره وان ئه ولێر، هه  له یان بین  لێره  ئێمه. بین کوێ له  نیه کمان یه کێشه هیچ  ئێمه گینا ئه. ن بکه هاوکاریمان  بارەیەوه   له

 . نیه کمان یه کێشه هیچ ولێر، هه  له یان
 

 ٢١١٦ دێسامبری ی١:  وتی ڕێکه/    نیوز ڕێنێسانس  ڕی ماڵاه:   رچاوه سه
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 "بدوڵاڵ حەسەن زادە وانیى مامۆستا عه ى ڕۆژنامه کۆنگره
 

 .نگوڕ هێەا مه: کردن  ئاماده
 

 و کوردسەەتانى  ره نەەه یه راگه شەەداریى به  بەەه وانى ر ژنامەەه کى یەەه کۆنگره زایینەەى ى٢١١٦ مبرى دیسەەه ى١٥ نیەەوەڕ ى پەەاش ى٢کەەاتژمێر 
 یری بەەه رێوه به تى یئەەه هه نەەدامى ئه) زاده، ن سەەه حه بەەدوڵاڵ عه ڕێز، بەەه بەەۆ(   ورامان هەەه هوتێەەل) ولێر هەەه شەەارى  لەەه کان یەەه کەەی ره ده

 درا، ساز ئێران کوردستانى دێموکراتى حیزبى بوونى رت دووکه  به ت باره سه(کوردستان دێموکراتى حیزبى
 

 : کانیەتی قى وته ده ش  مه ئه
 

  قەازى،  وه پێشەه ڕیەزى  له کوردستان دێمۆکراتى حیزبى هیدانى شه خوێنى ناوى  به و کوردستان و کورد ناوى  به رێزیان به تا ره سه
  لەه ک وه ر هەه: وتەى کان، ره راگەیێنەه و یامنێر پەه خێرهێنەانى  بەه وێەراى و پێکرد ست ده خۆى کانى قسه ندى، فکه ره شه و قاسمەوو

 ڕاوێژکەارانى و جێگەران ندى، ناوه ى کومیته سیاسى، رى فته ده ندامانى ئه  له شێک به ، هاتوه دا ٢١١٦ مبرى دیسه ى٦ ندراوى یه ڕاگه
  لەەه خۆیەەان حیزبەەى کەەارکردنى جیا بەەه ن سەەمه ڕه ئێەەران، کوردسەەتانى دێمەەۆکراتى حیزبەەى ى رگه پێشەەمه و کەەادر و نەەدى ناوه ى کومیتەەه
 بەا!!.  کرد پێ ست ده دا(کوردستان دێموکراتى حیزبى) ناوى ژێر  له خۆیان حیزبى چاالکیى و یاند ڕاگه ندى ناوه ى کۆمیته ى ز رینه

 دێمەوکراتى حیزبى!. مان دیکه برایانى  نه  ئێمه  نه!  وه بۆته نه جیا کوردستان دێموکراتى حیزبى  له س که بن ئاگادار ک الیه موو هه
 شەانازیى جێەى   هه)  که کان، دێموکراتیکه  پرێنسیاه  له هێندێک پێشێەکردنى نجامى ئه  له  وه گرانه داخێکى  به  ئێران کوردستانى

 ى مەاوه  لەه ن، بەده بات خەه  بەه  درێەژه  وه که یه  به یانتوانى نه( بوون کورد لى گه ى وه بزوتنه و د ستان شانازیى  جێى   هه و حیز 
 و ئەه ر بەه  لەه کوردستان، دێموکراتى حیزبى ى وه پێشه  ره هه ڕیزى ندامانى ئه  له ز ر شێکى به رابردوودا و نیوى دوو ساڵ  له زیاتر

 نەاوى ئۆپۆزسیۆن ناوى  به  که ى شه به و ئه ز رى کى الیه قه ته و وڵ هه و راوێز په  خرابوونه دا پاوانخوازان ى سکانه بیرته  بۆچوونه
   ئەه اڵتدارى سەه ده حیزبەى دوو دا نێوانیەان  لەه کوردسەتانى حزابى ئەه  لەه ز ر شەێکى به نێوبژیەوانیى. یشەت گه نه ئاکەا   به! رکرد ده
 ى شەەه به و ئەەه دیەەکەى حزابى ئەه  لەەه ز ر و( کوردسەەتان نیشەتمانى تیى کیەەه یه و کوردسەەتان دێمەەوکراتى پەارتى) کوردسەەتان  لەەه  شەه به

 و حیەز  ى وه ره ده و حیەز  نێوخەۆى تیى سەایه که هێنەدێک و( اڵت ڕ ژهەه) کوێستان  کوردستانى حزابى ئه  له هێندێک و کوردستان
 بەێ نەدى ناوه ى کومیتەه ى ز رینەه شەى به گرتنى ڕانەه گەوێ ئاکەامى  لەه  وانەه ئه مووى هەه کوردسەتان، رێمى هەه مانى پارڵه ندامانى ئه

 حیەز . ببەوو ت ر کەه دوو حیەز   وه کرده بەه هەاتبوو دا وان ئه ى یاننامه به  له ک وه ر هه  که ک جێگایه  یشتبووه گه کار.  وه مانه ئاکا 
 و هیەوا دیهێنەانى وه و کان یەه ئەازادی و مەاف دوژمنەانى دژى  بەه کانى ره ربه به بۆ تواناکان و کان وڵه هه جیاتى  له تبووها لێ واى
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 وه بەاره ز ر  له  حیزبه و ئه  که بگوترێ کرێ ده کران، ده کتر یه ڵ گه  له کانى ره ربه به رفى سه بکرێن، رج خه کورد لى گه کانى ئاواته
 جودا بەه ین، بکەه ئەازاد کانمان وڵه هه و تواناکان  که بوو باش پێمان بووین، نائومێد کانمان وڵه هه  له  ئێمه کاتێک. ببوو ج له فه
 یشەتن گه بەۆ کەار جودا  به و  نه الیه ر هه ین بده وڵ هه پیر ز، کى یه مەمالنه  وینه بکه  وایه ناڕه  مەمالنێیه و ئه جیاتى له و ین بکه کار
 هێنەانى سەت ده وه بەۆ  باتەه خه کارمەان  ئێمەه. ڵبژێرین هەه ر دادوه ک وه کەوردیش لى گەه و بات خه  به ت خزمه بۆ کانمان، ئامانجه  به

 و ر داگیرکەەه  تەەه وڵه ده و ئەەه و ئێەەران ئیسەەالمیى کۆمەەارى  لەەه باتمان خەەه ڕووى و ئێەەران کوردسەەتانى ڵکى خەەه بەەۆ ئەەازادى و مەەاف
 ڵ گەه له کانى ره ربەه به ک یه شەێوه هەیچ  بەه  ئێمه کارى.  پاندوه سه دا کوردستان لى گه ر سه  به یان زاڵمانه اڵتى سه ده  که  یه ز ردارانه

 بوارێەک هەیچ  لەه  ئێمەه دیەکەدا، بەوارێکى هیچ  له  نه و دا نده پیوپاگه بوارى  له  نه.  نیه پێشوومان کانى ره نگه هاوسه و کان فیقه ره

 ر بەه  بگرنەه  رێگایەه و ئەه وانیش ئەه ر گه ئه من ڕى باوه به ر، به  بگرنه  رێگایه و ئه وانیش ئه  که  هیوایه و به. نابین ر پێشخه ست ده دا
.  وه ونەه ڕه ده کوردسەتان ڵکى خەه  لەه ز ر شەێکى به دڵى  ته چوونه  که  مانه خه و ئه و  وه گرتۆته نى الیه هێندێک  که  یه نائۆمێدی و ئه
 مێەژ  لەه  حیزبەه و ئەه. نین پێکەه قاقەاى  بنەه ده  فرمێسەکانه و ئه ین بکه کار باش ر گه ئه ڵێم ده  وه یه دڵنیایی  به ، گریاوه س که ز ر
 حیەز  اڵ  بەه ین، کەه ده  وه رابردوومانەه  بەه شەانازى و بەووین دیسیاەین  به حیزبێکى  راسته بوو، هه  وه بوونه نوێ  به پێویستیى بوو

 پەێش سەاڵ سەێ  لەه پتەر.  نیه می   ئه ى قسه  وه ئه. بێ دا وه بوونه نوێ حاڵى له وا  رده به بێ ده بژى، خۆى رابردووى ر سه  له نابێ
 باسەیان  نیەه جال مەه دا لێەره  کەه الیەێک ده بەه اڵ  به  کراوه، ندیش سه په ندى ناوه ى کومیته لە  که  داوه  کاره و ئه بۆ   رنامه به ئێستا
 هێشەت ده ی نەه  یەه نێوخەۆیی  مەمالنەه و ئەه و  بووه نەه دروسەت می  ئه دا ئێمه نێو  له  ئاڵوگۆڕ به ڕ باوه  واته که. کرا نه جێ به جێ   بکه

  کەه ى خااڵنەه و ئەه کوو وه ر هه ین، که عری  ته خۆمان ر رامبه به نى الیه دژى  به ى وه ئه جیاتى  له  ئێمه ئێستا. بێ دروست ئاڵوگۆڕ
 و رى بەەه رێوه به و کەەردن ت سیاسەەه ى شەەێوه  لەەه ئەەاڵوگۆڕ وێ مانەەه ده  ئێمەەه ، وه کرد تەەه باڵومەەان دا کان یەەه گشەەتی  هێڵەەه نەەاوى ژێەەر  لەەه

 حیەەز  ریى رێبەەه ک وه  کەەه ى سەەه که نەەد چه و ئەەه تى هیمەەه به  نگەەه ڕه  وڵەەه هه و ئەەه. بێنەەین پێەەک ودا یره پەەه و  رنامەەه به و هى سەەازمانده
   رده سەه ڕ حەى  بەه  کەه  سەتوه به  خوێندکارانه و  نوخبه و ئه و  الوانه و ئه هێزى  به پشتمان دا بواره و له  ئێمه. دى  ته یه نه ناسراون

 حیزبەى کانى ڕیزه نێو  له وێ یانه ده  کاره و ئه بۆ  که یه سیەه وه حیز  چون و ن ر به وپێش ره به ڵگا کۆمه وێ یانه ده و  بوونه  رده روه په
 حیزبەى نێەو  لەه  یەه هه ق موتڵەه ئازادیى  به ڕمان باوه  ئێمه. مان که حیزبه ى وه بوونه نوێ بۆ ن، بکه بات خه دا کوردستان دێموکراتى
 ترسەی مه  خاتەه نه گشەتى قەازانجى یەان دیەکە ردێکى فەه ئەازادیى مەانیعى  بێته نه ردێک فه ئازادىی ى جێگایه و ئه تا دا، دێموکیات

 موو هەەه  لەەه رگەەرتن وه ڵک کەەه تەەى روره زه  بەەه ڕمەەان باوه ناسەەین، ده سەەمى ره به حیزبەەدا نێەەو  لەەه گەەرووئ بیروبۆچەەوونى ئەەازادیى.  وه یەەه
 تەى روره زه  بەه ڕمەان باوه! دینێەک و   زهەه مه ر هەه و ز گەه ڕه و  ناوچه  رچاوگرتنى به  له بێ  به ، یه هه حیز  ندامانى ئه تواناکانى
 یەان شەداری به جۆرێەک نەدى ناوه ى کومیتەه نەدامانى ئه خۆى، تى مەوقیعیه  له س که ر هه ، یه هه دا بییاردان  له گشتى تى موشارەکه

 شەدار به تێەدا ڵکى خەه  وه ره سه بۆ  وه خواره  له  حیزبه   ئه بریارى بێ ده  که  وەیه ئه واتاى  به جۆرێک،  به دیکەش ندامانى ئه  یه هه
  بەەه ناسەەین، ده ئێەران النى گەەه موو هەەه و کەورد لى گەەه ئەەازادیی و مەاف دژمنەەی بە  ڕێژیمەەه و ئەه ئیسەەالمى، کۆمەەارى  بەه ر رامبەەه به. بەێ

 ئاشەتى تیى دژایەه ى بەاره  له دا، ناوچه له  وه نانه ئاژاوه ى باره  له کانى ته سیاسه ناسین، ده ر روه په تیر ریست و تیر ریست رێژیمێکى
  بەه دا حاڵێک لەه ئیسەالمى کۆمەارى. ین که ده حکوو  مه تۆمى ئه کى چه به یارکردن خۆته ى باره  له دا ناوچه  له ئاشتى و یى وه ته نێونه
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 ر ژ. بیخەەۆن  نیەەه نەەان و برسەین و ژار هەەه ئێەەران ڵکى خەه ى ز ربەەه کە کەەا ده تۆمى ئەەه کى چەه سەەتهێنانى ده وه رجى خەەه د الر مەیاردهەا
  دڵسەۆز و لى گەه رێژیمێکەى  کەه رێژیمێەک ، موشەکیەه ژیەان  بەۆ نانێک ستهێنانى ده وه و کشێ ڵده هه کان بازاره  له ت قیمه ر ژ ڵ گه له
 .دا ده خۆى ڵکى خه  به نان تۆمى ئه کى چه جیاتى  له بێ
 

 دا کان یەه کوردسەتانی  هێەزه موو هەه ڵ گەه له مان برایانەه و د سەتانه نەدى پێوه  کەه  یەه وه ئه ڵمان هەه کان یه کوردستانی  هێزه نێو  له
 کوردسەتانى  لەه  وره گەه حیزبەى دوو  گوتومانەه ک وه ر هەه ، یەه هه خەۆى تیى تایبه بارود خى ى نه الیه ر هه دا ش وه ئه ڵ گه له بێ، هه
  بەه اڵ  بەه بێ، هەه  حیزبەه دوو و لەه ز رمەان یی گەه  نگه ره ین، لێره  ئێمه  که  نیه  وه ئه ر به له  وه ئه  یه هه یان تی تایبه جێى رمێن گه

  لەه  شەه به و ئه ، هێناوه ست ده به زیاتر کوردستان کانى شه به موو هه  له کورد بۆ یان شانازی کوردستان ڵکى خه اڵنى کۆمه تیى یارمه
 کوردسەتانى ت نیسبه  به ، بووه رز ربه سه پێ جیهانى موو هه کوردى  یبووه هه دا عێراق نانى بنیات  له کورد ى ر ڵه و ئه و کوردستان

 ئێئتەیالف یەان  ره بەه پێکهێنانى  گاته ده تا هه  یه هه کان یه کوردستانی  هێزه ى وه بوونه نزیک لێک پێویستیى  به رمان باوه  وه ئێرانه
  هێزه  موو هه بێ ده  که  یه هه  وه به رمان باوه دا ئێران ى چوارچێوه  له. ون که ده رێک رى سه  له  که ناوێک ر هه یان یمانى هاوپه یان

  هێەزه نێەو  لەه ، تێیدایەه  کەه ى بارود خەه و لەه ئێەران رزگەاریى بۆ ن بکه کار کان له سه مه ر سه له  وه پێکه ئۆپۆزسیون کانى یه سیاسی
  مافەه و دێمۆکراسەى تیى ره بنەه ز ر سەڵى ئه دوو  بەه ریەان باوه  کەه زانەین ده نزیک بەه  سەانه که و لەه خۆمەان دا ئێەران کانى یەه-سیاسی

  چونکەه ن، کەه ده ئێرانەى لێکەراوى ز ر النى گەه تیى رایەه نوێنه ى حیزبانەه و رێکخەراو و ئەه پاشەانیش  لەه بێ هەه کان تی یەه وایه ته نه
 دا ناوچەه  لەه یى ئاسەووده و ئارامى هۆکارى بێ ده  که  یه وه ئه  ئێمه تى سیاسه دراوسێ واڵتانى  به ر رامبه به. ن ئێمه ردى هاوده وان ئه

 دانەەى سەەت ده له بێ بەەه و کاروباریەەان  لەەه ردان وه سەەت ده بەەێ  بەەه بێ هەەه دا درواسەەێ واڵتەەانى ڵ گەەه له مان د سەەتانه نەەدىی پێوه بەەین،
 .خۆمان خۆیی ربه سه
 

  بەه  مەه ئه. بکەا دیەکە کانی شەه به  لەه پشەتیوانى کوردستان شێکى به ر هه  له کورد  که  یه هه تى رووره زه  وایه پێمان دا کاته و له ر هه
 واڵتەدا چەوار ر سه  به و واڵته ک یه کوردستان تێکین، میەەه  ئێمه.  نیه دراوسێ واڵتانى کارى ردانی ست تێوه ده ماناى  به جۆر  هیچ
  لێەره  وایەه ره  ێمەهئ بەۆ چەى بەۆ. ین بکەه کوردسەتان دیەکەى کانى شەه به مەافى  لەه پشەتیوانى  خۆمانەه قى حەه  واتەه که ، کراوه ش دابه

 خۆمەان کانى زه گەه هاوره و هەاوخوێن  لەه پشەتیوانى  نیەه وا ره بەۆ بێ، هەه گرفتێکیەان ر گەه ئه ین بکه گواتیماال ڵکى خه  له پشتیوانى
  لەه  کەه  یەه هه  یانەه یی وه تەه نێونه  یماننامەه په و ئەه موو هەه  به رمان باوه  کردوه باسمان ک روه هه دا یى وه ته نێونه بوارى  له ین، بکه

 زانەەین ده پێویسەەت  بەەه و زانەەین ده نەەد پابه پەەێ خۆمەەانى و سەەتراون به دا مەەر ڤ مەەافى و دێموکراسەەى و ئەەازادى و ئاشەەتى پێنەەاوى
 وترى پتەه ر ژ  بەه ر ژ و بێ هەه دا دێموکراسەى و ئەازادى رى زه پەارێره تانى وڵەه ده موو هەه ڵ گەه له چاالکمەان و  د سەتانه ندىی پێوه
  وینەەه بکه دووکمەەان ر هەەه  خۆشەەه پێمەەان بووین، نەەه سەەاز دیەەکە ى کەەه نه الیه تیى دوژمنایەەه بەەۆ  ئێمەەه کەەرد باسەەمان ک وه ر هەەه. ین بکەەه

 ڵ گەه له دا نزیەک کى داهاتوویەه  لەه بتوانین  که بخوڵقێنین ک یه مینه زه وین، که ده پێش وه مان کامە بزانین  وه شروعه مه کى یه مەمالنێ
 هەیچ و  نیەه ناویشیان ر سه  له موشکیەێکمان هیچ ، نیه گرفتێکمان هیچ دا کوردستانى ى ره به ى چوارچێوه  له ین بکه هاوکارى کتر یه
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  نەاوه  لەو  دووالیەه ر هەه مەافى ، موومانەه هه ئەى کوردسەتان دێمەۆکراتى حیزبەى ن، بکەه دیەارى  ئێمەه بۆ ناو ین ناده وان به مافێکیش
  لەه ز ریان  ره هه ى ز ربه  بووه ورد دا حیزبه و له ئێسکیان ى وانه ئه ن بکه کانیشمان ریزه  له چاو ر گه ئه تى تایبه به رگرن، وه ڵک که
 .خواز  ده بەئاوات کوردستان کانى شه به موو هه  له کورد لى گه خوازى رزگارى ى وه بزووتنه بۆ وتن رکه سه ن، ئێمه الى

*** 
   ئەه و  نیەه وجەوودی دا کوردسەتان دێمەۆکراتی حیزبەی  له( کوردستان دێموکراتى حیزبى رى به رێوه به تى یئه هه ندامى ئه: )بینی تێ

 حیزبەی نێەو  لەه بات خەه پەانی گۆڕه سیاسەیی کی یەه  سەاتی که ک وه مامۆسەتا و  تی نووسیویه رێاۆرتاژه   ئه ری نووسه نیا ته  نووسینه
  کەۆنگره و لەه ئێەران کوردسەتانی دێمەۆکراتی حیزبەی بەوونی ت لەه ر سەه  لەه ری نگه وشەه ڕه و  وه ڕوونکردنه بۆ دا کوردستان دێمۆکراتی

 . کردوه شداریی به دا یه وانی ڕ ژنامه
 

 ٢١١٦ دێسامبری ی١٥: وتی ڕێکه/    نگ گیاره ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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 زادەکۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی بۆ عەبدوڵاڵ حەسەن
 

 کردوە و کورسی بەدوای مندا هاتوەئەوەتا ئەمن هەم لەبەر کورسی ڕام: زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 
 خالید موحەممەدزادە

 
کەۆنگرەیەکی ڕ ژنەامەوانی بەۆ عەبەدوڵاڵ  ٢١١٦ی دیسەامبری ١٥ر ژی  نەدابەدوای دووکەرتبوونی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرا

نەەاوبراو بە دوای پێشکەشەەکردنی باسەەێک لەسەەەر ئەو . هەەاتحیەەزبە، لەشەەاری هەولێەەر پێەەکزادە، کەسەەایەتیی دیەەاری ئە  حەسەەەن
ئەوەی . دایەوە یدووکەرتبەەوونەی حیزبەەی دێمەەوکرات، وەاڵمەەی پرسەەیاری کۆمەڵێەەک لە ڕ ژنامەنووسەەانی بەشەەداری ئەو کونفرانسەەە

 .زادەدا هاتوونەتە گۆڕێەنڕوو ئەو پرسیار و وەاڵمانەیە کە لە نێوان ڕ ژنامەنووسان و حەس لێرەدا دەخرێتە
 

هەوڵوێسووتی ئێوووە چوویە؟ پرسوویاری دواتوورم لە پێوەنوودیی لەگەڵ . الیەنووی بەرامووبەر ئێوووەی وەک الدەر نوواو هێنوواوە: زاگوورۆس
پرسویاری . توا چەنودە ڕاسوتە. جیابوونەوەی باڵێکی دیکەی حیزبە بە ناوی ئارارا  کە ئەمانیش جیوابوونەوەی خۆیوان ڕاگەیانود

 ایا ئێوە لە کۆیە دەمێننەوە؟دواتر ئەوەیە ئ

 
خۆشەەە ئەوە بڵەەێم کە ئەوە یەکێەەک لەو شەەتانەیە کە ئەەێمە ئەەارەزوو دا لەسەەەر ئەو نەەاوانە پێملەپەەێش :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن 

نیەەزیکەی بیسەەت سەەاڵ پەەێش ئێسەەتا بەەۆ جەمعێەەک کە لە . نەەاکەین ببەەێ، ئەویەەش ئەوەیە کە ئەو شەەتانە سەەواون و ز ر کەەۆن بەەوون
ئەو ئیستیالحە ز ر کۆن بووە و ئیستاش ئەوانە هەوڵیەان ئەوەیە بڵەێن . کردەوە، بەکار دەبرا ڕیزی خۆیان جیادا کۆنگرەی هەشت

ئیەددیعا دەکەن خەۆ ئێسەتا جیەابوونەوەیەک نەبەووە، جیەابوونەوەیەکی دائەیم هەبەووە و جەارێکی دیەکە ئەیعالن . ئەوە هەر ئەوانن
الدابەوو؟ چووبەوونە پەاڵ کۆمەاری ئیسەالمی؟ ئەوانە ئەو کەات بەشەێک لە سەادق تەرین یان باشە ئەوان ئەوکات لە چی. کراوەتەوە

بەاڵ  . نەدەبەوو هەیچ عیالجێەک نەاکرێ بە. ئەمن نالێم نەدەبوو بیکەین، چونکە تازە کراوە. تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات بوون
. کەسەە دوژمنەی ئەێمەیە کە لەگەڵ دوژمنمەانە یانی چەی؟ ئەو. ئەوە مەنتیقێکی باش نیە هەر کەس لەگەڵ ئێمە نەبوو د ژمنمانە

ە  مەنتەیقە دەکەیەن، نەک لەو لئێمە پێیەوی . هەر کەس دوژمنمان نەبوو د ستمانە. نەک هەر کەس لەگەڵمان نەبوو دوژمنمانە
-ێلە یئەوەی کە حیزبی دێموکرات وەک سیاسەت و پرەنسیپ پێیەویە. ئێستاش ئێمە لە سەنگەری پێشەوەی خەباتداین. مەنتیقە

ن بە داوەری هێنەدێک داوەری بە ئینسەافی بەێالیەن سەابیتی دەکەیەن کە پرەنسەیاە دێموکراتیکەکەەانی یدەکەا ئەگەر ر ژێەک دانیشەت
حیزبەەی دێمەەوکرات پەەاش ڕێبەرانەەی شەەەهیدمان، قەەازی، قاسەەمەوو و شەەەرەفکەندی هەمەەوو بەرهەمەەی ئەو بەشەەەیە کە ئێسەەتا ئەو 

 .بەڕێزانە ئەو ناوەی لەسەر دادەنێن
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دەردەکەرێ و نە ئەوانەیش ئێمەیەان لە  مەسەلەی مانەوەمان لە کۆیە، ئێمە لە ئەوەڵەوە گوتوومانە نە ئێمە ئەوانمان پێلەسەر 
ومەتی هەرێمەەی کوردسەەتانیش کە لەوێ حەەاکمە ئەگەر بەەیەوێ هەموومەەان دەربکەەا خەەۆ مقەەابەەی لەگەڵ وحکەە. دەردەکەەرێ کەەۆیە پەەێ

ئەگەر بەێن دەزانەن  دالە عەینی حاڵیش. ئەوان بۆ ئێمە دەربکا نوان دەربکا یاناکەین، بەاڵ  هیچ مەنتیقی تێدا نیە ئێمە بۆ ئە
بەاڵ  دەبەێ لێەک . کەوابێ ئێمە لە کۆیە دەبین و ئەوانیش لە کۆیە دەبەن. کە لە کۆیە چەندی الی ئێمەیە و چەندی الی ئەوانە

کەمێکەێش لەو بەارەیەوە ئەازان، هەمیشەە لە  ڵال ئەوانەماشە. وکەوڵە دادەمرکەێ و شەەڕە قسەە نەبەێتەا ئەو کەف. بکرێینەوە جیا
مەن ئێسەتا و لەبەردە  ئە. بۆ هەیچ کەس شەانازی نەیە تفەنەگ بە ڕ ڵەی کەوردەوە بنەێ. دان کە ئەوە ئازایەتی نیەهەوڵی هێرش

 .دەڵێم نەفرەت لەهەر گولەەیەک دەکە  کە لەدەستی کوردێک دەرچووبێ بەرەو کوردێکئێوەدا 
 

دا باسی لەتبوونی حیزبی دێموکراتتان کردوە بەو مانایە کە بواڵی بەڕێوز مسوتەفا هیجوری بە بەیاننامەکەتانلە : ڕۆژهەاڵ  تیڤی
دا بە موافی خۆتوان دەزانون یوان حیزبی دێموکرا  دەزانن، کەواتە مەسەلەی ئەنودامەتی ئێووە لە ئینتەرناسویۆنالی سۆسیالیسوت

 چۆن دەبێ؟ ئەوان؟ دووەم پرسیار، سیاسەتتان بەرامبەر بە کۆمەڵە

 
یەک نیە لەوەی ئێمە حیزبی دێموکرات بین و ئەوانەیش حیزبەی دێمەوکرات وایە هیچ ناکۆکیئێمە پێمان :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن 

یە کە کەوابەێ ز ر سروشەتی. یەکەانی حیزبەی دێمەوکراتینهەر دووکمەان میراتگەری شەانازی. بن، ئەو ناوە سەبتی هیچ الیەک نیە
ئێمە گوتوومانە ئینتەرناسیۆنالی سۆسیالیست وەک بنەماڵەی گەورەی خۆمان سەیر دەکەین و . ئیستفادە بکەینهەر دووکمان لێی 

بەاڵ  ئەوە پێویسەەەەتی بەوە هەیە لەگەڵ بەرپرسەەەەانی . سەەەەەرێ دا بەریەەەەنەێەەەەدەدەیەەەەن پەەەەەەی ئەنەەەەدامەتیی خۆمەەەەان لەو هەوڵ
دەگرن بە ئەندا  یان یەکێکمان دەناسەن، ئەوە مەسەەلەیەک ئینتەرناسیۆنالی سۆسیالیست قسە بکەین کە داخوا هەر دووکمان وەر

دا مەسەەەلەیەکی ز ر مەەوهیمیش نەەیە، بەاڵ  لە عەینەەی حاڵەە. ن و سەەاغی بکەیەەنەوەنین بییەەای لەسەەەر بەەدەیانەەیە کە ئێسەەتا بتەەو
اوەڕمەەان یەکەەان بئەەێمە لەگەڵ هەمەەوو رێکخەەراوە کوردسەەتانی. هیمەویەکەەان ز ر مەەمەسەەەلەی پێوەنەەدیی لەگەڵ هێەەزە کوردسەەتانی
دا خەاوەنی کۆمەڵەش لەڕیزی پێشەەوەی ئەو هێەزانەیە کە لە کوردسەتانی ئێەران. بەد ستایەتی هەیە، باوەڕمان بەهاوکاری هەیە

دا د ستانە و برایانە بەووە و ساڵی ڕابردوویش ٢١ - ١٣ لە ڕابردووی سیاسی و نفوزی سیاسین و هەڵوێستیشان بەرامبەر بە ئێمە
 .دەبێشمان بەردەوا  یپێوەندی

 
یە خکردنی خەبواتی نەتەوەیویئەمە بۆ ت. دا داناوەحیزبەکەتانجەنابی مامۆستا، ئێوە خەتی تیرەتان لە ناوی : کوردستان ڕاپۆر 
نەبەێردرێنەوە بە سوکرتێر لەگەڵ ئەو حیوزبە کوار یە لەگەڵ باڵەکەی دیکەی حیزبدا؟ ئایا ئێوە ئەگەر هەڵیان تەنیا بۆ جیاکاری

 بۆ نموونە خۆالدانی کەسێک وەک بابا عەلی مێهرپەروەر؟. وانیە کەسانێک تووشی نائۆمیدی بوون لەم رووداوەدەکەن؟ پێتان 

 
ئەگەر . کاریشەەیان لەگەڵ دەکە  وەک سەەەربازێک. مەەن ئێسەەتاش هەر سەەکرتێری ئەو رێکخەەراوە نەەیمئە :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن 

بەاڵ  وەک پێشەەمەرگەیەک لە . دەکە  ی پێەەوەی، شەەاناز ن کەەردووئەوان لوتفیەەان لەگەڵەەم هەیە وەک ئەنەەدامێکی کەەارا قبووڵیەەا
عەلی ز ر ەعەلی نائۆمید بەێ، بەاڵ  ئیعتەرازی کەاک بەابەوانیە کاک بابی مەربووتە بە کاک باباعەلی، پێمئەوە. دا  خزمەتیان
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کەی یەکجەار شەریفیشەی دەکەا، هەوڵی ساڵە لە  حیزبەدا ژیان بەخەت ٢١عەلی جگە لەوەی تێکۆشەرێکە ەبەجێیە چونکە کاک باب
کۆشەەا کە بەداخەوە یەکێەەک لە چەەاالکترین دڵسەەۆزان بەەوو کە لەو بەەوارەدا تەەێ. دا بەەۆ ئەوەی ئە  حیەەزبە دووچەەاری ئەوە نەبەەێ

ئێمە لە جەوابی ئەو کشەانەوەی ئەودا . یان پێکردیهەوڵەکانی ئەویش بە هیچ جێگایەک نەگەیشتن و تەنانەت ز ریش بێحورمەت
یەوە ز ر بە شەانازی. اش دەیڵێم کە ز ر بەداخین لەو هەڵوێسەتەی و هیەواداری هەڵوێسەتی قەتعەی نەبەێشتێکمان نووسی و ئێست

یە جێگەای خەۆێ یئەارەزوو  ئەوەیە ئەو تەووڕەی. دا هاوکاری بکەیەندا لە خرمەتیحازرین لە ریزی هەر پێشەوەی ڕێبەریی حیز 
بەەووبن، بەاڵ  ئەگەر ئەێمە کەەار بکەیەەن کە بەۆ ئەوەش کەەار دەکەیەەن خەڵکەەی دیەکەش ڕەنەەگە دوچەەاری نائۆمیەدی . بەدا بە گەڕانەوە

بەاڵ  ئەو داشەەمان کە دانەاوە چەنەد مانەا دەتەوانێ ببەخشەەێ، . یە تەبەدیل بێەتەوە بە ئۆمیەدئەارەزوو  ئەوەیە کە ئەو نائۆمیەدی
نەاوی حیزبەی  ١٢١١ا سەاڵی حیزبەی ئەێمە تە. یەکێکیان کە لە هەموویان موهیمترە بۆ ئێمە ئەوەیە کە گەڕاویەنەتەوە سەەر ئەسەڵ

حەممەد دانەرا نەاوی حیزبەی دێمەوکراتی کوردسەتان وئەو حیزبەی بەدەستی بەتوانای پێشەەوا قەازی مە. دێموکراتی کوردستان بووە
شتێکی دیەکەی کە تێەدایە ئەوەیە کە ئەمەی  وەختەی ئەوە هەاتوە کە کوردسەتان وەک کوردسەتان . هیچی دیکەی لەگەڵ نەبوو. بوو

تی دەوڵەتەکان بەرانبەر بە کورد بەوە ناگۆڕێ کە ناوی خەۆت بنێەی حیزبەی دێمەوکراتی کوردسەتانی ئێەران یەان هەڵوێس. بناسین
بەاڵ  ئێستا کەاتی ئەوەیە ئەێمە . ئەوەی لەگەڵمان کراوە دەیکەن. خوازینناوە کە ئێمە جیاوازیئەوان دایان. تورکیا یان سووریە

 .کەوایە ئامانجمان ئەوەیە کەمێک پیڕەنگ تر بێ. خۆمان پێناسە بکەینەوە وەک میەەەت و خاکێک
 

دەسەاڵتی سیاسیی ئێرە تا چەند ئاگاداری ئەم جیابوونەوەی ئێوەیە؟ ئەم جیابوونەوەیە لە چویەوە سوەرچاوەی : کوردستان تیڤی
 بوونەوەیەک هەیە؟ ڕای ئێوە لەسەر ڕاپۆرتی بیکەر هاملتۆن چۆنە؟هەست دەکرێ پەشیمان. گرتوە

 
یەوە ببینن هێندێک شەتی خەرائ دەڵەێن وەک ئەوەی کە ئەوانەی پێیان خۆشە هەموو شتێک بە ڕەشبینی :زادەسەنعەبدوڵاڵ حە 

مەەن لێەرە بە مەسەەئولییەتەوە رادەگەیەنەەم کە لە هەەیچ هێزێکەەی ئە. ەئسەەیریان هەبەەووبێ لە  کەەارەتڕەنەگە ئە  الیەن و ئەو الیەن 
دیەارە ئەێمە ئێسەتا بەۆ . ختەانەوچمان نەدیەوە و ئەوەی دیەکە هەمەووی بسیاسی و هیچ ئینسانیک غەیری هەوڵ بۆ یەکاارچەیی هی

مەتی کوردسەەتانمان ئاگەەادار کەەرد تەوە، چەەونکە ئەو بەەرادەرانەی ئەەێمە بە نەفەسەەێک چەەاو لە وچارەسەەەری کێشەەەکانی خۆمەەان حکەەو
ەر ئەو مەنتەەیقەش بەەوو وایە کە ئەوان بەتەنیەەا حیزبەەی دێمەەوکراتن و ئەوانەەی دیەەکە هەەیچ نەەین کە همەسەەەلەکە دەکەن کە پێیەەان

وان بەەێ بە مەەافی وەک یەک و بە ووایە حیزبەەی دێمەەوکرات دەبەەێ حیزبەەی هەمەەئەەێمە پێمەەان. حیزبەەی دێمەەوکراتی دوچەەاری ئەوە کەەرد
 نتێەدایە یەا یچەونکە یەان دیکتەاتۆری. ی تێدا بێ حیز  نەیەیحیزبێک یەکدەنگ. و بە بیروباوەڕی جیاوازەوە ەوەئەرکی وەک یەک

-باسەی پەشەیمان. ئەوەش حیەز  نەیە. ئەوانەی دیەکەش دەبەێ وەدوای بەکەون و هەقەی بیرکردنەوەیەان نەیە یەکێک بیر دەکاتەوە

بەاڵ  وەزعێەک کە . ئەێمە لە ئەوەڵەوە موخەالیفی لەتبەوون بەووین. بەوونەوە لە ئەارادا نەیەشتێک بەناوی پەشەیمان. بوونەوە کرا
ەو بەاوەڕە کە ئەگەر ئەو وەزعە درێەژەی هەبەێ حیەز  هەمەووی ئەێمە گەیشەتینە ئ. هاتبوو حیزبی دێموکراتی فەلەج کردبووپێش

ئارەزوومەان ئەوەیە بەشەەکەی . ینەوەنژێوبەاڵ  ئەگەر بەجودا کارەکانمان بکەین سەەعی دەکەیەن ئەو بەشەەی خۆمەان ببەو. دەمرێ
. بکەیەەن روە کەەایەی پەێکەئەەارەزوو  ئەوەیە بەشەەکەی دیەەکەش بێتەسەەر ئەو بیەەرە نیشەتمانی و نەتەوەیەەی. دیەکەش پەەێش بەکەوێ
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تەنەانەت ئەارەزوو  ئەوەیە فەزایەک بخەوڵقێنین . دا بین با لە دەرێی حیز  پێکەوە کار بکەینتوانی لەنێو حیزبیکئەگەر نەمان
 ین، نامەانەوێ تەنیەا یەکیەخواز نخوازین، بەاڵ  یەکدەستتییەدا ئێمە یەکلە یەک کەال . کە بتوانین جارێکی دیکە پێکەوە بین

. بەێهە داێالیزمی فیکری لەنێو حیزبدا هەبێ و ئەو حیزبەش دەتوانی ز ر بیروبۆچوونی جیاوازی تووڕدەمانەوێ پە. دەنگ هەبێ
وابێ پێمە. شتێکی تازە نەبوومن قەت دوچاری نائۆمیدی نابم، بۆ من ز ر  ئەبەاڵ  لە پێوەندیی لەگەڵ ڕاپۆرتی بیکەر هامەتون،

دەکەوێ، نە لەگەڵ  یەکەەەەان ڕیەەەەکییانە لەگەڵ مەسەەەەڵەحەتی ئەمریک. بەەەەووشەەەەتی وا هەر دەبەەەەێ بەاڵ  مەوقیفەەەەێکە ز ر خەەەەرائ 
-عێراقەەی. دەکەوێمەسەەەەحەتی عیراقییەکەەان، نە لەگەڵ کەەورد و نە لەگەڵ بییەەاری عێراقییەکەەان کە سەەاحیبی قەزیەەیەکەن ڕێەەک

یەکێەەک لەوسەەەری ئێسەەتا بەەۆچی . وک بخەەرێتە ڕیفرانەەد مەوەوکەوتەەوون لەسەەەر ئەوەی کە مەسەەەلەی کەرکەە یەکەەان بۆخۆیەەان  ڕێەەک
 ئۆقیانووسەکانەوە بێ و پێشنیار بکا ئەوە دوابخرێ؟

 
ئەمە چۆن دەبینوی و ئایوا جیواوازی هەیە لەگەڵ . مامۆستا، ئەمە چەندین جارە حیزبی دێموکرا  لە  دەبێ: کوردستان ئۆنالین

ران و کوارکردن لەگەڵ ڕوونواکبیران و لەتبوونەکانی دیکە؟ ئایا ئێوە دوای ئەو هەڵوێستانە بەرنامەتان هەیە بۆ گەڕانەوە بۆ ئێو
 نوخبەی کوردی لە ئێران؟

 
هێنەەدێکیان . داوە زیەەاتر بەەن لە سەەێ و چەەوار جەەار ڕنەەگە ئەو شەەتانەی لە حیزبەەی دێموکراتەەدا ڕوویەەان :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن 

شۆڕشەەگێی بەەوو لە سەەاڵی ی یەەسەەتبوونەوەی ڕێبەرایەتەوەیسەەتبوونەوە پەوەیدا پلە واقیەەع. ەوەبەەوونسەەتەوەینەوە و دووبەەارە پوکشەەا
گەری بەا بەشەێکی ز ری هەڵگەر  بەۆ    ئایا جیاوازی هەیە یان نا؟ لێمبەاڵ. ئەوانەی دیکە وەک فەرد گەڕاونەتەوە. دا بوو١٢٢٦

. ی کەەۆمیتەی ناوەنەەدییکەەۆمیتەی ناوەنەەدی و کەمەەایەت یئەەێمە گوتوومەەانە ز رایەتیەە: بەاڵ  لێەەرەدا دەمەوێ دوو شەەت بڵەەێم. ئاینەەدە
دا نووسەیومانە کە ئەوە دروسەت ش لە ڕ ژنەامەی کوردسەتانیهەتا لە جێگەایەک. ی حیز یی حیز  و کەمایەتیز رایەتوتوە گنەمان

هەر ئێسەتا ئەگەر تەماشەا . مە و بۆ داهاتوویش قابیەی گەۆڕانەوچونکە ئێستا نە ڕوونە و نە مەعەو. نیە ئەو ئیسالحە بەکار بێ
  بێجگە لەوە هێنەدێک اڵدا لەالی ئەوانە بەهێندێک جێگاشلە ی الی ئێمەیە و بکەی حیزبی دێموکرات لە ز ر جێگادا بەشی ز ر

بەراورد  ١٢١١مەسەەلەن ئێسەتا لەگەڵ سەاڵی . فەرقی دیکەش هەیە کە هیوادار  هاوڕێیانی موقابیەمەان دوچەاری تەوەهەو  نەبەن
ی یەڕێبەرایەت. یەان لەگەڵ نەبەوویرکەزهەیچ ئەنەدامێکی کەۆمیتەی مە[ هاوڕێیەانی ڕێبەرایەتیەی شۆرشەگێی]یەکە  ئەوکات . ناکرێ

. چونکە کۆنگرەیەک گیرابوو هەیچ کەا  لەوان خۆیەان کاندیەد نەکردبەوو. لەگەڵ نەبوو یشۆڕشگێی یەک ئەندامی کۆمیتەی مەرکەزی
. لە پاشەەان بەیمەتێکەەی وەک دوکتەەور قاسەەمەوو لە مەیدانەەدا بەەوو. ئەوە فەرقەەی ز رە. کەسەەیان کاندیەەد بەەوون بەاڵ  نەیەەانکرد ٢
بە وەزنی حیزبی دێموکرات دەناسران لەوالیە، بەاڵ  ئێسەتا تەماشەای وەزنەکەان و سەیماکانی حیزبەی  نەسانێکی ئەوکات هەبووک

ئەارەزوو  ئەوەیە هاوڕێیەان خۆیەان لە جێگەای دوکتەور . دێموکرات بکەین ئەو کەسەانەی شەارەزان ڕەنەگە قەزاوەتێکەی دیەکە بەکەن
 .ەوو، بەاڵ  ئیتر با ئەو تەوەهومە بۆ ئەوانیش پەیدا نەبێهیچمان ناگەینە قاسم. قاسمەوو دانەنێن

 
 خۆشە ئەوە بڵێم لێرە پێم. من یەکێک لەو کەسانە بوو  کە مامۆستا بوو  کە باسی کرد لە حیز  جیابووینەوە :فەتاح کاویان
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کوردسەتان و مامۆسەتادان لەسەەدا ژمارەی ئەو برادەرانەی کە ئەوکات لەگەڵ ئێمە بوون و ئێستا لەگەڵ خەتی حیزبی دێمەوکراتی 
ی ئەو کەسەەانەی کە خەتەەی مامۆسەەتایان قبەەووڵ کەەردوە هەمەەوو ئەو کەسەەانەن کە وەفەەادارانە ٢١کەوابەەێ سەەەدا . پێەەنج کەمتریشەەن

ئەوکەاتیش لە . کەوابەوو بە هەیچ جۆرێەک نەاتوانن ئەوانە کەلەیمەی الدەر بەکەار بێەنن. شەهید مەاونەوە یلەگەڵ دوکتور قاسمەوو
 .نەدابوو، بەاڵ  ئێستا هەر کەس ئەوە بڵێ بۆخۆی باش دەزانی سەد لە سەد در  دەکا حیز  المان ییخەتی ئەساس

 
 نئیسەتا ئەوان دەڵەێ. دابەوو الیەان ١ئەێمە بەوانمەان دەگەوت الدەر، چەونکە ئەوان لە بییەاری کەۆنگرەی  :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

هەر ئەوەیەان قبەووڵ  ١١لە کۆنگرەی . مان کردوە دەبینەوە یەک حیز ئێمە قبووڵ ١١جار خۆی الدەرە، بۆ؟ لە کۆنگرەی  ٩الدەر، 
ئەگەر ئێسەتا کەسەێک . حیزبەی دێمەوکراتن یان ئەنەدامیەیش قبووڵمەان کەرد کە ئەمەانە وەک هەموو١٥و  ١٢کردوە و لو کۆنگرەی 

نادروستە بزانن کاتی خەۆی ئەێمە لەپاشان بۆ ئەوەی بزانن ئەو وشەیە چەندە . داوەبییاری چوار کۆنگرە الیلە بەوان بڵێ الدەر 
بەدواوە لە  ١٢١١ی مارسەەی ٢دا هەەاتوە هەر بییەەارێکی لە ی١دا کە لە بەنەەدی  ١٢٢٦ڕێککەوتننامەیەکمەەان ئیمەەزا کەەرد لەسەەاڵی 

کەواتە . الیەن هەر الیەنێکمەەانەوە دەرچەەووە هەر بەخشەەنامەیەکی دەرچەەووە ئەگەر پەەێچەوانەی ئە  ڕێککەوتننەەامەیە بەەێ بەتەەاڵە
پاشان لەسەر بەرنامەمەان بۆنێەو ڕوونەاکبیران؛ جەا ئەگەر ئەێمە .   و بەتاڵەوات بییارمان دا کە ئەو کەلیمەیە مەحکوهەر ئەوک

کەوابەێ . ی بەهێەزی نەوێ و خوێنەدنەوەی نەوێ هەیەیئەوە پێویسەت. ئەوە نەکەین چی دەکەین؟ کاری نوێ بەفیکری نەوێ دەکەرێ
 .حیز  دەچینە نێو ڕووناکبیران و ڕووناکبیران دێنە نێو

 
دا شەڕ بەرپا نەبێ؟ دەتوانەوێ لە داهواتوودا کوۆنگرە بگورن؟ میکانیزمێکتان لەبەرچاو گرتوە بۆئەوەی لە نێوانتان: کۆمەڵ تیڤی

ئایووا ئەمە شووەڕی دەسووەاڵ  نوویە؟ ئەو فشووارانەی کە ئێسووتا لەسووەر ئێووران هەن دەوریووان بینیوووە لەسووەر ئەو لەتبوووونەی حیزبووی 
 دێموکرا ؟

 
هەر وەک لەو ر ژانەدا هەموو شتێکمان کرد بەۆ ئەوەی . ولەممیکانیزمی ئێمە بۆ ئەوکارە سەبرو تەحەم :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن 

ئارەزوومەەەانە ئەو ڕەفیقەەەانەی دیکەشەەەمان ئەو کەەەارە بەەەکەن و ئەەەاواتمە هێەەەزە . شەەەتی خەەەرائ ڕوو نەدا و ئەمەش بەردەوا  دەبەەەێ
بەاڵ  بەەۆ کەەۆنگرەگرتن، . یەنە بە کەەورد بناسەەێنن کە خەتابەەارەیەکەەانی دیەەکەش چەەاوەدێر بەەن بەسەەەرمانەوە و ئەو الکوردسەەتانی

بووین بە دوو، حەتمەن کۆنگرە دەگرین، ئێستا دەمەانەوێ ز ر کە ئێستا . ئەگەر یەک بوایەتین هەر کۆنگرەمان دەگرت ەمومەعەو
خۆی حیزبی دێمەوکرات پێویسەتی و پێیەوی نێو بۆ نموونە ئێستا بەرنامە. دەبێ بچینە کۆنگرە. ئاڵۆگۆڕ بکەین، ناتوانین بیکەین

بەۆ؟ چەونکە . شەرعییەتیشمان هەیە. کەواتە کار دەکەین تا کۆنگرە. ئێمە ناتوانین بیگۆڕین تا نەچینە کۆنگرە. بە گۆڕین هەیە
بە چەنەد عەدەد کە  و ز ر شەەرعییەت لەدەسەت . بەشێکی لەگەڵ ئەێمەیە و بەشەێکی لەگەڵ ئەوانە. کۆمیتەی ناوەندی لەت بووە

 .دەبژێرینیەکی تازە و خەتێکی تازە هەڵکەوابێ شەرعییەتمان هەیە بۆ کۆنگرە و پاشان دەچینە کۆنگرە و ڕێبەری. نادا
 

 هەر حیزبێک کە دادەمەزرێ بەو ئاواتە دادەمەزرێ . ەڕی دەسەاڵت تاوان نیەشئەوەڵەن : لەسەر شەڕی دەسەاڵت دوو شت بڵێم
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لە پاشەان ئەگەر شەەڕ لەسەەر . یەئەمە سروشەتی. انێ بەرنامەکەی بەرێەوەبەرێبەو جۆرەی کە بۆخۆی بە مەسڵەحەتی میەەەت دەز
یەانە ئەوە بەوو کە ئەوان ێئیختالفەی ئەێمە لەگەڵ ئەو هاوڕ. کردنی دەسەاڵتیش چوار جەار تەاوانەدەسەاڵت تاوانە، شەڕ بۆ پاوان

ن هەبەەوو کە دێموکراسەەی مانەەای ئەوەیە کە ئەوان لە دێموکراسەەی ئەو تەعبیرەیەەا. دادەسەەەاڵتیان پەەاوان کردبەەوو لە دەسەەت خۆیەەان
ئەێمە تەنیەا . دا ئێوە هەمووتان ڕووناکبیرن، ئەوە پێناسەی دێموکراسی نەیەلەحاڵێک. کەمایەتی دەبێ پێیەوی لە ز رایەتی بکا

 ،ان هەیەدیکتەاتۆریی ز رایەتیمە ، دیکتاتۆریی کەمایەتیمەان هەیە،دیکتاتۆریی فەردیمان هەیە. دیکتاتۆری و دێموکراسیمان نیە
بەداخەوە لە کە یەوە، سەرەتایی ترین ئەلفوبێی دێموکراسی موراعاتی مەافی کەمیەنەیە لە الیەن ز رایەتەی. دێموکراسیمان هەیە

 بەاڵ  دەمەوێ بڵێم شەڕی دەسەاڵتی چی؟ ئەوانەی کە ئەو حەرەکەتەیەان بەڕیەوە. قامووسی ئەو هاوڕێیانەدا هیچ جێگایەکی نیە
یەەان دەوێ؟ خەەۆ دیکەچەەی . دانشەەێکیان ئەنەەدامی دەفەەتەری سیاسەەی و کەەۆمیتەی ناوەنەەدین و لەدەسەەەاڵتبەەردوە چەنەەد کەسەەێکن، بە

. سەەت کەەردوەودا درئەمەەن سەەەددی پەەۆاڵیینم لە بەرانەەبەر دەسەەەاڵت. نبەشەەێکی دیکەشەەیان کەسەەانی وەک مەەن. دا بەەوونلەدەسەەەاڵت
کە ئیجەازە بەمەن نەدا بەۆ جەاری سەێیە  بەبمەوە بە  دا بە زەبری من بەنەدێک لەنێەو پێەیەوی نێوخەۆی حیەز  جێگیەر کەرالەواقیع
. ر ڕاسەەت بەەۆ ئەوەی نەبەمەوە بە سەەکرتێر ئەو بەنەەدە  دانەەاەیەەیەەانی کەسەەێک عاشەقی دەسەەەاڵت بەەێ کەەاری وا دەکەا؟ نەخ. سەکرتێر

اری مەن ئەوە پێشەنی. هیچ کەس دوای دوو دەورە سکرتیری ناتوانێ ببیتەوە بە سکرتێر: ئەساسنامەی ئێمە بەندێکی تێدایە دەڵێ
ئەو مەاددەیەیە، ئەگەر  یعەومر دا بەقەدوتم ئەوەتان پێ بڵێم عومری من لەحیز گدا دەیانویست الیبەرن،  ١٢لە کۆنگرەی . بوو

 .کەوابێ مەسەلە شەڕی دەسەاڵت نیە .بەرن من ئیستعیفا لە حیز  دەکە  و دەڕ  ئەمی  الی
 

دایە کەەار بەە دەبەەوا هەر دوو المەەانی هەەان. ە بەپەەێچەوانە شەەکانەوەبەاڵ  بە نیسەەبەت ئەو فشەەارانەی لەسەەەر ئێەەران هەن، بەەۆ ئەەێم
-ئەمن پێنج ساڵ پێش ئێستا بە نووسین نووسیومە کە هەلومەرجێک خۆڵقەاوە دەتەوانین ئیسەتیفادەی لەێ(. دا ئێمەی هان)بکەین

نووسەیبوو  ئەێمە دەتەوانین . تەنیا یەک رێگامان هەیە، ئەویش ئەوەیە بەهێز بینبکەین یستیفادەی لێبکەین، بەاڵ  بۆ ئەوەی ئ
. یەکەان پەتەو بکەیەن، ڕیزی هێزە کوردسەتانیدووە . زەکانی خۆمان بەهێز بکەینئەوەڵ، ڕی. لە چوار پەەدا خۆمان بەهێز بکەین

دواتەەریش لەگەڵ هەمەەوو هێەەزە . یەەانە پەەتەو بکەیەەن کە نەەوێنەری هێزێکەەی میەەەەینییە ، ڕیەەزی خۆمەەان لەگەڵ ئەو هێەەزە ئێرانەەێسەە
 .منداڵێک بۆی ناکرێ کایە تەنیا دەنگی نایە  کبەاڵ  وەک دەڵێن دەستێ. یەکانئێرانی

 
وانویە هەر پێوت. یە زیواترجەنابت گوتت لەگەڵ برادەران مەسەلەی سیاسیمان نەبووە و مەسایلی رێکخراوەیوی: ڕۆژنامەی نوێ

ە جەنابوت لە رۆژنوامەی چواوەدێر یە جۆرێک تێڕوانینی سیاسیی لەپشتە؟ پرسیاری دووەمم ئەوەیە کچوارچێوەی رێکخراوەیی
ئەمە چۆنە؟ ئایە ئێوە ڕوانگەتان . باسی ئەوە  کردوە کە ئێمە تاکەی لەسەر سفرەی قازی، قاسملوو و شەرەفکەندی نان بخوێن

 وەک برادەران وایە بە نیسبە  ڕابردووی حیزبەوە؟

 
لەن شەەڕە لەسەەر ووئوسە. شەەڕە لەسەەر دەسەەاڵتی تێەدا نەیە و یز ر جار خەڵک دەڵێ ئەوە شتی سیاسە :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

-ئەوە بۆچەوونێکی تەواو سیاسەی. ئەوە کە ئێمە بە شێوەی دێموکراتێک ڕەفتار بکەین یان یەکێکمان ببین بە ساحیبی ڕ حیشەیان
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. ی بەووبگرێنەوە ئەوە ئیختالفێکی سیاسە ی شۆڕشگێی یەکیتەنانەت کاتی خۆی کە ئێمە بەرنامەمان هەبوو لەگەڵ ڕێبەرایەت. یە
یە نیعمەتی خەوایە و نەابێ لەدەسەتی ر ئەو ناکۆکیەیئەوان پێیان وابوو نەخ. ئێمە پێمان وابوو یەککەوتنەوەی ڕیزەکانمان باشە

بەەدەین ئەوانەی ئەو کەەاتەی کە لە ڕێبەرایەتەەی شۆڕشەەگێیدا بەەوون ئێسەەتا لە تەرکیبەەی ئەەێمە پێەەنج لە سەەەدن بەاڵ  دەبەەێ ئەوەش 
دوو ئەوانەمەانن  رلە پاشەان هە. دەبێ ئەوە بگوترێ. و بەوەزن و باشن تی بە کەیفیەێکی پێنجسەد. بگوترێ ئەو سەدی پێنجە

بەچەی پاراسەتمان؟ بە ئیمتیەازدان . تیی ڕیزەکانی ئەو حیزبەمان دروست کرد و پاشەان پاراسەتمانیەیەک. خواز بووینکە وەحدەت
 .بە تەرەفی بەرانبەر

  
ئەو ئەفکەەارە کە قەەازی هێنەەای بەەۆ کەەاتی خەەۆی . یەیەکیەەان سروشەەتی: مانەەای هەیە لەسەەەر مەسەەەلەی قەەازی و قاسەەمەوو؛ ئەوە دوو

. یگەۆڕیبەاڵ  مابەا دە ەئەوەی قاسەمەوو هێنەاویەتی کەاتی خەۆی بەاش بەوو. پێشکەوتووترین بیری سەردە  بوو، بەاڵ  کەۆن دەبەێ
تەنەەانەت ئەو ئەفکەەارەی ئەوان . یئەوان خۆیەەان مابەەان دەیەەانگۆڕ. دەبەەێ شەەت بگەەۆڕین. ی ئەوە بکەویەەنانەەابێ هەر بەدو ێکەوابەە

بۆ؟ ئەگەر ئەێمە نیمەانە بەا ئەو الوانە . سەر هێناویانە ئەگەر تازەش مابن، نابێ دەوڵەمەند بکرێ؟ نابێ شتی دیکەشی بخرێتە
دەیەنە بەا بەی. هەر ڕ ژگارێەک دەوڵەتەی خەۆی و پیەاوانی خەۆی دەوێ: عەرە  دەڵەێ. لەگەڵمان بەکەون کە منەداڵی ئەو عەسەرەن

مەسەەلەن نووسەیان . مانای دیەکە ئەوەیە کە لە پشەت سەەنگەری دوکتەۆر قاسەمەوویەوە تەقە لە خەڵکەی بەکەی. و الوانەدەست ئە
هەموویەان گەوتم ئەری کێتەان بە قەد مەن لەگەڵەی ژیەاوە؟  یبەشەداری بە. زادە کوێرکەرەوەی ڕێبازی قاسەمەوویەعەبدوڵاڵ حەسەن

لەسەری نووسیوە؟ کێتان بەقەد مەن باسەتان کەردوە؟ ئەو کەاتیش کەاک مسەتەفا لێی فێر بووە؟ کێتان بەقەد من  من کێتان بەقەد
بەڕابردووداچەەوونەوە . هیجەەری هەسەەتا گەەوتی سەەااس بەەۆ مامۆسەەتا و لە کەسەەێکی وەک مامۆسەەتاش هەر ئەوە چەەاوەڕوان دەکەەرێ

ئەویەەش ئەوەیە کە  ئەوەش دوو مانەەای هەیە،. ی دەوێ، یەەانی هەەیچ تەەاوان نەەیە هەسەەتی بڵێەەی ئەو فیکەەرە  خەەرائ بەەوویئەەازایەت
دا نووسەیومە چەاو لە ە کتێەبەکەی خۆیشەملبەووینەوە و  مەسەلەن ئەو کات ئیمە کە جیەا. ئەوکات چاک بووە و ئێستا بەکار نایە

دوکتەەور . دەباشەەە بەابە بەۆ جنێەەو بەمەن دەدەی بەی  کەەاری خەۆت بەکە. ئەدەبیەاتی ئەو حیەزبە بەەکە کە ز ری جنێەودانە بەوی دیەکە
هەر دووکیان هەقیان هەیە بڵێن میوەی مەن تەازەیە، . میوە دەفر شن ەوەدادەنێین دوو دوکاندار لە پاڵ یەکقاسمەوو دەیگوت وای 

ئەوانەی کە هیچیەەان پەەێ نەەیە خۆیەەان بە . بەەا تەعریفەەی کەەاالی خەەۆی بکەەا. کرمەەۆڵە  میەەوەی جیەەرانەکە ننەەیە بڵەەێ انبەاڵ  حەقیەە
 .جنێودان بە خەڵکی دیکە پێناسە دەکەن

 
دەکرێ الیەنەکەی دیکە خوازیاری بەسوتنی کوۆنگرەیەک بوۆ چارەسوەرکردنی کێشوەکان بووون بەاڵم ئێووە  باس لەوە: چاوەدێر

 دا دەبینی؟نەبوونی بەرەی کوردستان لەچیپرسیاری دووەم، هۆکاری دروست. ڕازی نەبوون

 
یەان یاسەایئنی کەۆنگرەی ناهێنەالە بارەی پرسیاری ئەوەڵەوە بەڕەسەمی ئەو بەرادەرانە پێشەنیاری پێەک :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن 

دایەن ی ئاسەایی و نائاسەایی لەو فەزایەی تێەیەچونکە کەۆنگر. فەتمان دەکردەئەمما ئەگەر پێشنیار بکرایە ئێمە موخال. نەکردوە
لە  ینمەبەن، لە ئێسەتاڕا دەزانە ١٩وتوویەتی نیگەرانی کۆنگرەی گدا ڕەفێقێکی ئەوان لە کۆبوونەوەیەکی دەرەوەی واڵت. وەک یەکە
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نەەا، مەعەەەوومە نەتەەیجەکەی لە  نجەەا ئەو کەەۆنگرەیە بە ئاسەەایی بگیەەرێ یەەا. ەدانیشەەتوکێەەی لەسەەەر یەک خ کورسەەی ١٩نگرەی کەەۆ
هێشەتوە بە ئەازادی لە پشەت میکر فەۆن ئەێمە قسەەی بۆ ئاگاداریتان هەتا ئێستا ئەو هاوڕێیەانە نەیەان. چاکتر نابێ ١٥کۆنگرەی 

ەی کە لەگەڵیشەەیانە تەنیەەا یەک قسەەەیان بیسەەتوە و ئیجازەیەەان نەداوە قسەەەی ئەو خەڵەەک. خۆمەەان بکەیەەن، قەت ئیجەەازە نەدراوە
ئەاخرین پەاراگرفی . پەێم باشەە ئامەاژە بە خاڵێەک بەکە . کەرد تەوە خەڵکێکەی ئاوایەان لە دەوری خۆیەان کەۆ. موخالی  ببیسەتن

ن لە هەمەوو ئەو بەوارانەی کە هاوڕێیەانی خۆشەویسەت، زامنەی سەەرکەوت: " ئەوە بەوو کە دەڵەێ ١٥کۆمیتەی مەرکەزی بۆ کۆنگرەی 
بە پاراسەەتن و پتەوتەەر کردنەەی ڕیەەزی  وەبەسەەتراوەتە دالەهەر بەەوارێکی دیەەکەی کەەاری حیزبەەی و ڕێکخراوەییمەەانو بەەاس کەەران 

و پرسەەنێەی حیەەز  بەەۆ بەڕێەەوەبردنی ئەرکەکەەانی سەرشەەانمان و البردنەەی  ئەگەر لە خۆمەەان نەگەەۆڕێن هەمەەوو کەەادر. تەشەەکیالتیمان
هەمەوو تواناکەانی خەۆی کەڵەک لە گامان بەڕاستی کە  و ناتەواوە هەتا دەگا بەوەی کە ئە  حیەزبە نەتەوانێ کۆساەکانی سەر ڕێ

حیزبەەی دێمەەوکرات لە دەسەەت . خەەاتە پەراوێەەزەوەوەربگەەرێ و بەشەەێکیان تووشەەی دوورەپەرێەەزی بکەەا، یەەان لەوەش  خراپتەەر بیەەان
یە خاشەەبی بکەیەن و وەرن لەگەڵ خەوێنی ن بەدەین ئە  نەخۆشەیبەا پەیمەا. ی ناڕەوا ز ری چەشتوە و زیانی دیەوەێهێندێک مەمالن

شەەەەهیدان و لەگەڵ گەل و نیشەەەتمان پەیمەەەانی ژنەەەان و پیەەەاوانی بەرپەەەرس تەەەازە بکەیەەەنەوە کە نەک هەموومەەەان، هەر کەس 
اراگرافە ئەو پە" دا بکوژین، بەڵکەوو لەهەر کەسێشەمان دی یەکاەارچە برگژیەدا بچێەنەوە لەبەرخۆیەوە هەستی دووبەرکی لەخۆمان

ئەوە . یەانی لە کەۆنگرەدا هاوکەاری و پێکەوەکارکردنیەان ڕەد کەردەوە. یەک کە ئەوان هێنایەانە کەۆنگرە ڕەد کەرایەوەبە ز رایەتی
 .دەردەخا مەسەلەکە چیە

 
دا سەەەرنەکەوتین هەەۆیەکەی ئەوە نەبەەووە کە لە یدەالیەەەی سەەەرنەکەوتنی بەرەی کوردسەەتانی یەک و دوان نەەین، بەاڵ  ئەگەر تێەە

لەسەەەر ئامانجەکانمەەان ئەگەر کەمێکەەیش تەفاوەتمەەان هەبەەووبێ کە  بەەووە زیەەاتر لەسەەەر . دا یەکمەەان نەگرتەەۆتەوەئامانجەکەەان
هیوادار  لە داهەاتوودا بە ڕ حێکەی دیەکە و بە . توانیوە درێژەی هەبێمیکانیزمی پێکەوەکارکردنی ئەو بەرەیە تێک چۆتەوە  نەی

 .ینبۆ ئەو مەسەلەیە بچ وەنەفەسێکی دیکە
 

مامۆستا، بۆ ژنان لە حیزبی دێموکرا  و بەتایبە  لە ڕێبەریی ئەم حیوزبەدا ڕۆڵوی بەرچاویوان نەبوووە؟ حیزبوی : گۆڤاری ژنان
 دا چی لە بەرنامەدایە؟ئێوە بۆ تێکۆشانی ژنان و ڕۆڵی ئەوان لە ڕیبەری

 
ەکەن باسەی پیەاوان نەاکەن، بەاڵ  کە ژنەان من هەمیشە سەرنجی ئەوە  داوە پیاوەکەان کە پرسەیار دئە :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن 

 !پرسیار دەکەن باسی ژنان دەکەن
 

 .کراوە، بۆیەز ڵمیان لێ :فەتاح کاویان
 
 پیاوانی : لێرەدا دەگەرێمەوە سەر یەکێک لە قسەکانی دوکتور قاسمەوو کە ز ر بە سەراحەت دەیگوت :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن 
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ئەمەن لە ڕێبەرانەی حیزبەی . ئەوە لەنێەو حیزبەی دێمەوکرات هەبەووە. ژناندا کۆنەپەرستنحیزبی دێموکرات لە بەرانبەر مەسەلەی 
. ڕازی نەبەووە کەچەکەی بچێەتە بەواری تێکۆشەانی ژنەانەوە. دێموکراتم دیوە کە ڕازی نەبووە کچەکەی بە ئارەزووی خۆی مێەرد بکەا

خەۆش نەیە ئەو ومەانە دەبەێ میکەانیز  هەبەێ، پێموئەێمە گوت. کەوابێ ئەوە دیەدێکی کۆنەپەرسەتانە بەووە کە لەسەەرمان زاڵ بەووە
بە  ینبەدە انبکەا بەشەێک لە دەنگەکانمە انرمومیکانیزمە ز ر بەوردی باس بکە  بەاڵ  دەبێ میکانیزمێک دروست بکەین کە مەجبو

 .ئەو میکانیزمە ئێستا الی من هەیە. ژنان
 

تان وەردەگرن؟ دەنگوۆی ئەوە هەیە کە لە هێنودێک لە مامۆستا، ئێوە ئەندامی دیکە لە بەشەکانی دیکەی کوردس: هەولێر پۆست
 شارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ناڕەزایەتی دەربڕین بۆ ئەو لەتبوونەی حیزب هەیە، ئێوە پەیامتان چیە بۆ ئەو خەڵکە؟

 
دامی لە بەشەەەکانی دیەەکەی کوردسەەتان ئەەێمە ئەساسەەنامەمان تەەا ئێسەەتا دەڵەەێ ئەو کەسەەانە دەبەەنە ئەنەە :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن 

وەرگەرتن کەوایە بەپێەی ئەو خەاڵە حەقەی ئەنەدا . بەن ی ئێەرانحیزبی دێموکرات، یان کوردی ئێران بن یان دانیشتووی کوردستان
بەاڵ  یەکاەارچەیی و پێکەوەبەوون لەگەڵ بەشەەکانی دیەکەی کوردسەتان لەوێەدا . لە بەشەکانی دیکەی کوردستان بەخۆمان نەادەین

دا مەلەەومەرج و سیاسەەەتێک هەیە بەاڵ  خەەاڵی هەەاوبەش ز رن و ئیمکەەانی لەهەر واڵتێەەک لەگەڵ ئەوەی. وەابە باشەەی بەەاس کەەر
 .هاوکاری لەگەڵ یەکتر ز رە

 
گەیشتوە بە ناوی ناڕەزایەتی لە هەموومان یەان من هێندێک شتم پێئەیە کە گوایە دەبێ ببێ، لەسەر ئەو مانگرتن و نارەزایەتی

خەتەای ئەێمەی . یە کە هەیانە لەسەر سەرو سەەر چەاو پەیامی من ئەوەیە ئەو ناڕەزایەتیبەاڵ  . گوایا ناڕەزایەتی لە الیەکمان
لەگەڵ ئەوەی ویژدانەی خەۆ  . ردن لە خەڵکی کوردسەتان دەکە وولێبداوای تێدایە ئەمن لەپشت ئەو تریبوونەوە بە هەموو دڵەوە 

مەجالی ئەوە نیە کە ئەو شتانە بەاس بەکە ، بریەا  ئێستا. دەکەوێ بە شاهید دەگر  بەشێکی یەکجار ز ر کە  لەو خەتایە  بەر
 .کاتی هاتبایە

 
ی ٥١باشە ئەو جیابوونەوەیە چۆن دوو ساڵ دوای کۆنگرەتوان ڕووی دا؟ پاشوان لەسوەر چ بنەموایەک دەڵوێن سوەدی : ئااڵی ئازادی

 ر بکەن؟دا جێگیخەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەگەڵ ئێوەدایە؟ چەندەتان توانیوە دێموکراسی لەنێو حیزب

 
کە ئەەێمە بییەەاری یەکگەەرتنەوەی حیزبمەەان دا لەو ر ژەوە ئەوان  ١١دا هەر دوای کەەۆنگرەی لەڕاسەەتی :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن 

کە کەەاک مسەەتەفا سەەکرتێر بەەوو و ئەمەەن جێگەەری  ١١پێشەەتر ئەمەەن لە پەەێش کەەۆنگرەی . وەشەەێننەوەداوە ئەو بییەەارە هەڵ هەوڵیەەان
یەکەی گەورەیە، ئەوە شانازی. زی خەڵکە، خەڵک دەیەوێاێمگوت یەکگرتنەوەی حیز  داخوپ. سکرتێر بوو ، دوو جار چوومە الی

بەاڵ  دواتەریش چەنەد ". بە خیەانەتی دەزانەم " وابەوو ئەوە خیەانەتە؛ ڕاسەت گەوتی ئەوکات پێی. یە بە تۆ ببیێبا ئەو شانازی
 ساڵەدا هیچ کات ناوی  ١١هەر بۆیە لە ماوەی ئەو  "ئەمن تەسەیم بوو ، بەاڵ  پێم کارێکی غەڵەت بووە " جار باسی کردوە کە 
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 .هەروەک چۆن ئێستا بەکاری دەبەن. الدەر لە زاری موبارەکیان نەکەوت
 

دا لە وەی خەڵکمەەان لەگەڵە، ئەمەەن عەرز  کەەردی هەر ئێسەەتا تەماشەەا بکەیەەن لە نێەەو ڕیزەکەەانی حیەەز یەەئەمەەن عەرز  نەکەەردی ن
بەۆیە ئیەددیعای . ئەوەش پاشەان داهەاتوو ڕوونەی دەکەاتەوە. نیوە کەمترمەان لەگەڵەجێیەک نیوە زیاترمان لەگەڵە و لە جێیەک 

خەڵکی کوردستان ڕەنگە یەک لە سەێی کەاری . وا  نەکردوە چونکە بە زەحمەت نیوەی خەڵکی کوردستان لەگەڵ حیزبی دێموکراتە
ئێسەەتاش ز رتەەری لەگەڵ حیزبەەی  هەر چەنەەد حیزبەکەەانی دیەەکەش هەن بەاڵ  بەبەەاوەڕی مەەن هەتەەا. بە کەەاری حیزبەەایەتی نەبەەێ

بەاڵ  ئەی حیزبەکەەانی دیەەکە؟ کەسەەی دیکەیەەان لەگەڵ نەەیە؟ بەەۆیە واقیعبینەەانە نەەیە بڵێەەین نیەەوەی خەڵکەەی کوردسەەتان . دێمەوکراتە
دا جێگیەەر بکەیەەن ئەمەەن دەتەەوانم بڵەەێم لە لەسەەەر ئەوەی چەنەەدەمان توانیەەوە دێموکراسەەی لەنێەەو حیەەز . لەگەڵ حیزبەەی دێمەەوکراتە

دیموکراسی لەنێو حیزبدا وەک پێوەندیی حیزبەی . دا سەقامگیر بکەینوە ئێمە هەوڵمان داوە دێموکراسی لەنێو حیز ە١١کۆنگرەی 
لە . هەمیشە هەبووە بەاڵ  یەک شت نەبووە لە نێو حیزبدا، ئەویش حەقی بییوڕای موخالی  بەرانەبەر بە سیاسەەتەکانی حیەز 

مەان بەوەی کە هەر یگۆڕ ١١لە کەۆنگرەی . ئەازادەوەە شەش مانگ پەێش کەۆنگرە دا بییارێکمان پەسند کرد کە ئەوە ل ١١کۆنگرەی 
دا کردمەانە بییەار کە ١٢لە کەۆنگرەی . دا ڕای موخالیفی حیز  باڵو بکەاتەوەلە دوای کۆنگرەوە هەموو کەسێک ئازادە لەنێو حیز 

ەر هەر سیاسەەت و هەر شەخسەێک و لەسەهەقەی هەیەدەستەبەندیی نهێنەی تەاوانە تاسەەر حەددی خیەانەت بەاڵ  هەمەوو کەسەێک 
 .دا باسی بکاهەر بییارێکی حیز  و ئۆرگانێک ڕایەکی موخالیفی هەیە بە ئاشکرا لە کۆبوونەوەکان

 
یە و بەشوداریی ژنوان؟ باسی کۆنە پەرەستیی نێو حیزبت کورد، بەرنوامەی ئێووە چویە بوۆ البردنوی ئەم کۆنەپەرسوتی: رادیۆ نەوا

 چی و ئایا خۆتان دەکەن بە سکرتێر؟ حیزبی داهاتووتان ناوی دەنێی

 
وتم دەبەەێ میکانیزمیەەک هەبەەێ بەەۆ بەشەەداریی ژنەەان لە گەەئەوەی کە کارمەەان نەکردبەەی، وا نەەیە، بەاڵ   :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن 

دەنەا ئەوانەی لە . ڕاسەت نەیە. زادە، ئەسڵەن ئەو مەسەەلەیەی عەبدوڵاڵ حەسەنیئەوەی دیکە سکرتێر. دائیدارەی حیز  و کۆمەڵ
. ردوە و کورسی بەدوای مندا هەاتوەتا ئەمن هە  لەبەر کورسی ڕامکلەوەیزیکەوە شاهیدن و تەنانەت موخالیفینی منیش دەزانن ن

 .نەکردوەڕا  دائەمن قەت بەدوای کورسی
 

ا کە کە  کەس لە حیزبەدا هەیە لەو هەڵوێسەتانەی مامۆسەت. یدی ئەو قسەی مامۆستا یەک شەت دەڵەێمیمن بۆ تەئ :فەتاح کاویان
یشەدا  ١لە کۆنگرەی . نەکرد یمەرکەزی یی کۆمیتەیپێش کۆنگرەی چواریش ئەندامەت. دەیگوت سکرتێری ناکە  ناڕەحەت نەبووبێ

گەیانەدنی ئەوەی کە سەکرتێر حەقەی نەیە زیەاتر لە دوو دەورە سەکرتێر بەێ مامۆسەتا خەۆی بەوو قبوواڵندن و بە تەسویب. نەیکرد
هەمیشەە . یاتر لەهەر کەسێکی دیکە قەڵس بووە لەو هەڵوێسەتانەی مامۆسەتا، ئەمەن بەوو یەکێک لەو کەسانەی کە ز. باسی کرد

 .کورسی بەدوای ئەو کەوتوە
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سااڵنی ڕابردوو باسی ئەوەتوان دەکورد . مامۆستا، باسی ئەوە  کرد کە نیوەی خەڵک لەگەڵ حیزبی دێموکراتە: ڕۆژهەاڵ  تیڤی
چووۆنە ئێسووتا باسووی ئەوە دەکەن کە نیوووەی خەڵووک لەگەڵ حیزبووی . ی خەڵووک لەگەڵ حیزبووی دێموووکراتە%٩١کە زیوواتر لە 

هێشووتوە بەرەی کوردسووتانی بە ئاکووام بگووا ؟ ئەمە وانوویە ئەم سیاسووەتە یەکێووک لەو هۆکووارانەیە کە نەیدێموکراتەکووانە؟ پێووت
 دا زاڵ بووە؟سیاسەتێکی پاوانخوازانە نیە کە بەسەر حیزبی دێموکرا 

 
ە ک داگوتوومەەانە لە هەڵبژاردنێەەک. مەەن قەت وا  نەگوتەەوەئەئەمەەن پرسەەیارەکەت ڕاسەەت دەکەمەوە کە  :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن 

تەنیەا شەتێکم . ئەو ئامەارە هەیە و مەاوە. کەردەوە ی دەنگەکەانی کەۆ١٢چوو حیزبی دێموکرات بەتەنیا سەەدی  بەڕێوە ١٥٣٢ساڵی 
 .فیمەن موسبەت نە بە نە بە. وتوە کە دەلێەێک بۆ گۆڕانی ئەوە نیەگ
 

مامۆستا، الیەنی بەرانبەر ئێوە تاوانبار دەکەن کە هەموو هەوڵەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشوەکانتان وەاڵم : ڕۆژنانەی کوردستان
 نەداوەتەوە، ئەمە چۆنە؟ گۆیا ئێوە نێوبەیوانیی خەڵکی دیکەتان ڕەد کردۆتەوە؟

 
تەنەانەت داوامەان کەردوە کە زەمەانەتێکی . یمەزا بکەرێوتوومانە تەوافوقێەک کە دەکەرێ دەبەێ ئگئێمە  :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن 

لە الیەکەی . دا هەبێ بۆ ئەوەی سبەینێ ئەو الیەنەی کە لێی الدەدا بە خەڵکی بناسێنینمانانتێکێش لە نێوسئیجرایی هەبێ و د 
کەوابەەێ ئەو . نەاحیوتوومەانە خەڵکێکەەی ز ر دەرکەراون لەبەر هۆکەاری جیگداون  دیکەشەەوە لەو ڕ ژەوە کە داخوازەکانمەان پێشەان

کەچی هەر لەو ماوەیەدا بە دەیان کەسی دیکەیان دەرکردوە بێ هیچ دەلیەێک، جەگە . دا بچنەوەبییارانە ڕابگرن و بەوانی دیکەش
بەاڵ  لە بەاری نێوبژیەوانیی خەڵکەی دیەکەوە ڕ ژنەامەی چەاوەدێر ڕ ژێەک پرسەیاری لە مەن کەرد کە لەگەڵ . لە بۆچوونی جیابیری

وتم ئەمەن داوای نێوبژیەوانی نەاکە  بەاڵ  گەکی دیکە دەڵێن چی؟ ئەمن بەڕاستی پێشەم وانەبەوو بەۆ چەاپکردنە، وبژیوانیی خەڵێن
دا مەن خەۆ  چەوو  لە نێەوان پەارتی و یەکیتەیئە. ئەوە دەسەتتێوەردان نەیە. نێوبژیوانی بەشتێکی ز ر سروشتی دەزانم و پێم باشە

لەدەست دا؟ لە نێەوان پەارتی و پەکەکە و لە نێەوان پەکەکە و هەر دوو حیزبەی ئایا ئەوان سەربەخۆیی یان . ژیوانیم کردوەبنێو
یان لەدەست داوە؟ کەاک مسەتەفا هیجەری هەر لەو ئایا ئەو حیزبانە سەربەخۆیی. دا نێوبژیوانیم کردووە١٢٢٢کوردستان لە ساڵی 

یەان لە بەار ئەوان هەوڵەی نێوبژیەوانی. کەرد تەوەنە بۆیە ئێمە نێونژیوانیمان ڕەد. کرد تەوەد ژمارەی چاوەدێر دا نێوبژیوانیی ڕە
 .بردوە

 
 حەممەدزادەوخالید م: بەرێوەبەری کۆنفرانسەکە و ئامادە کردنی ئە  دەقە

 
 ماڵاەڕی گیارەنگ  ٢١١٦دێسامبری 
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 :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن
 

 ملمالنێی ناڕەوا تائێستا حیزبی دیموکراتی ورد کردوە و ئەمجارەش هەر وردی دەکا
 ڕۆژنامەی میدیا

 
 

دا سکرتێری حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بوو، لە دوای کۆنگرەی ١٢و  ١١و  ١١زادە کە لە کۆنگرەکانی عەبدوڵاڵ حەسەن
/  ١٢/  ٦کە مستەفا هیجری بوو بە سکرتێری حیز  کەوتە باڵی ئۆپۆزیسیۆن و کەمینەوە، کە دواجار ئەو باڵە لە ر ژی  ١٥

 .باڵو کردەوە( ئێران -حیزبی دیموکراتی کوردستان ) کارکردنی خۆیان بەجیا بەناوی بەیاننامەی  ٢١١٦
 

 :زادە ئەوە رەت دەکاتەوە کە ئەوان جیابووبنەوە بەڵکوو دەڵێ حیزبەکە لەت بووەعەبدوڵاڵی حەسەن
 

 نەدەکرا پێکەوە بمێننەوە و حیزبەکە لە  نەکەن؟: ڕۆژنامەی میدیا

 
ئێمە هەوڵی دنیامان دا کە ئەو حیزبە لەت نەبێ، بەاڵ  ئەوان پێکەوە بوونێکیان دەویست کە بەشێک :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

، هەمیشە دا نەبووەوا لە حیز ئیمە قەت باوەڕمان بەهاوبەشیی . ساحیبی حیزبەکە بن و بەشێکێش بێگانە و بێ دەسەاڵت بن
دا دەبێ لە حیز . یەکەوە، بەاڵ  بەبیروباوەڕی جیاوازەوە گوتوومانە حیز  دەبێ هی هەمووان بێ، بەدەسەاڵت و ئەرکی وەک

یەکیان لە یەکی بیروڕا هەروەها مەجالی هیچ هاوبەشیرێگەی دەربیینی بیروڕا بۆ هەمووان هەبێ، بەاڵ  ئەوان رێی هیچ ئازادی
یاسی دراون کەچی ئەندامانی لەو بارەشەوە نموونە یەکجار ز رن بۆ نموونە بە دەیان بییاری دەفتەری س. دا نەدەدابییاریش

نموونەیەکی دیکە، . الیەنە کراونز ر کار تاک. نەبووەدەفتەری سیاسی لەو قۆلەی ئەوان بەنامەحرەمی دەزانن ئاگایان لێ
نووسین و کاری  ئەوانەی شارەزای حیزبی دیموکراتن دەزانن ئەوانەی ئێستا لەگەڵ ئێمە هاوفکرن کەسانی بەتوانایان لە بواری

دا یەکجار ز ر تێدان، بەاڵ  کە تەلەڤزیۆنی تیشک دانراوە یەک نەفەریشی بۆ نموونە لەو بەشە تێدا نەبووە و تەلەڤزیۆرادیۆ 
کردوە کە ئەو حیزبە دەبێ یەکدەست بێ و دا وایانلە ز ر شتی دیکەش. کە ئەوان بەنامەحرەمیان زانیوە، هەموویان لە خۆیانن

یەکترمانەوە بدەین، ز ر خەڵکیان سزا دا و ز ر  توانی چیتر ئاوا درێژە بە لەگەڵنەمانلەبەر ئەوەش . هەموو شتێک لەوان بێ
دا کراون جورج بوش کە بووەتە سەر ک لە نێو حیزبی دێموکراتی کوردستانئەوەندە ئاڵوگۆڕەی . خەلکیشیان ناچار کرد بیوا

 .نەکردوەدا میەیۆن کەسی ٥١١ - ٢١١ئەوەندە ئالوگۆڕەی لە ئەمریکایەکی 
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 دا دەگەڕێتەوە بۆ کەی؟یە لە ناو حیزبی دێموکرا بوونی ئەو کوتلەبەندی: ڕۆژنامەی میدیا

 
یە و، دەتوانم بڵێم لە ر ژی دامەزرانی دا شتێکی ئاساییدوو جۆر بیرکردنەوە لە حیزبێکی دێموکرات:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

یەوە و لە ر ژی دامەزرانی موجاهیدینی ی دامەزرانی حیزبی شیوعیرتی، لە ر ژحیزبی دێموکراتەوە هەیە، لە ر ژی دامەزرانی پا
لە  ١١ا بوو ، پێش کۆنگرەی دئەمن دوو جار لە جەناح. خەلقەوە هەبووە بەاڵ  گرنگ ئەوەیە کە چۆن مامەڵەی لەگەڵ دەکرێ

بێالیەن رەفتار  کردوە، پێش  دا بوو ، ئەگەر نا هەمیشە وەک کەسێکییش لە جەناح١٥دا بوو  و پاش کۆنگرەی جەناح
 -و حیزبی دێموکراتی کوردستان  ئێمە یەکخستنەوەی حیزبی دێموکراتیەکی سیاسیمان هەبوو، ئێمە جیاوازی ١١کۆنگرەی 

لە  ١٥دوای کۆنگرەی . رێبەرایەتی شٶڕشگێیمان بەکارێکی باش دادەنا، بەاڵ  ئەوان ز ر جار ئەوەیان بەخیانەت ناو دەبرد
دا لە ١٥دا بوون کار  کردوە، ئەوان لە کۆنگرەی دا ئەمن لەگەڵ جەناحێک کە لە کەمایەتییەکانیانئەنجامی کردەوە پاوانخوازی

-ئەوانی دیکەش دەیان. کەسیان بۆ خۆیان دانابوو ١٣کۆمیتەی ناوەندی و الیفانیان دانابوو لەکەسیان لە موخ ١ۆنگرە هەموو ک

یان توانی لە کۆنگرەکانی دیکەدا وا بکەن، بەاڵ  هیچ کاتێک لە دوو کەس زیاتر تەفاوەتی ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی
 .بێ یەکانی دیکە، بۆ ئەوەی ئەو حیزبە هی هەموواندانەناوە لە کەمایەتی

 
و لەسەردەمی بوونی تۆ بە  ١١یە بەو شێوەیە لە کۆنگرەی بەاڵم حەسەنی شەرەفی دەڵێ ئەو کوتلەبەندی: ڕۆژنامەی میدیا
پێکردوە، کاتێک پێش کۆنگرە دەنگۆتان لەسەر مستەفا هیجری باڵو کردوونەتەوە بۆ ئەوەی ئەو بە سکرتێر  سکرتێر دەستی

 ەفکەندی ببووە سکرتێر؟دەرنەچێتەوە کە دوای تیرۆرکردنی شەر

 
ئەوە بۆخۆی شتێکی عەنتیکەیە بەوە بڵێی سەرەتای جەناحبەندی، چونکە لە دوای راپەرینی گەالنی :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

دا کە کۆمەڵێک خۆیان دا رووی داوە، جارێکیان لە کۆنگرەی چوارە وون لە حیزبی دیموکراتئێران دژی رێژیمی شا دوو جار لەتب
 لە حیز  جیا بوونەوە، ئیتر ئینشیعابی تەواو بوو، بەاڵ  چونکە چوونەوە نێو حکوومەت( پەییەانی کۆنگرەی چوارە )ناونا 

دا کۆمەڵێک بەناوی ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێیەوە جیا جارەکەی دیکەش لە کۆنگرەی هەشتە . داشەرعیەتی شۆڕشگێیانەیان لە دەست
دا وو، بەاڵ  شەرعیەتی شۆڕشگێرانەی خۆیان پاراست لە سەنگەری پێشمەرگایەتیدا نەببوونەوە کەسیان لە کۆمیتەی ناوەندی

بەاڵ  کە ئەوە دەڵێن دان . یەکگرتنەوە بووە ١١کەوتەوە؟ لە کۆنگرەی  مانەوە، کە جەناحبازی نەبوو چۆن دوو ئینشیقاقی لێ
دا هەوڵ دراوە حیزبی دێموکرات کە دەمی مندا دەنێن کە ئەوان دژی یەکیەتیی ریزەکانی حیزبی دێموکرات بوون لەسەربەشتێک

دا بەبەرەکانیی یەکتر بکەین، با یەک بەڵگە دواتر جگە لەوەی حەقمانە لەنێو خۆی حیز . دوو پارچە بوو یەک بگریتەوە
بێننەوە کە ئەمن لە دەرەوە قسەیەکم دژی کاک مستەفا هیجری یان کاک حەسەنی شەرەفی یان هەر کەسێکی دیکە کردبێ، 

 .ر توانیان هەرچی گوتویانە با ڕاست بێئەگە
 

تۆ دەڵێی ئێمە حیزبێکی دێموکراتی دوو پارچەمان کردوە بەیەک، کەچی خۆشت کە ئەوکا  لە : ڕۆژنامەی میدیا
 دەگوتن؟وایە ئەوە هەڵە بوو کە واتان پێدا بووی بە ڕێبەرایەتی شۆڕشگێڕتان دەگو  الدەر، ئێستا پێتسەرکرایەتی
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دا درا لەبەر ئەوە بوو چونکە ئەوان لە بییارەکانی کۆنگرەی هەشتە  الیان ئەو بییارە کە بەسەر ئەوان:  زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه
ساڵ پێش لە  ١١دابوو، دواتریش الدەر هێندە جنێوێکی عەجیب و غەریب نیە دیارە شتی ز ر ناڕەوامان بەیەکتر گوت، ئەمن 

ناوە، ئەوان ئەوکات لە بییاری کۆنگرە الیان دابوو، ئەوانیش موکراتی کوردستان دا دا وەک خاڵێکی رەشی حیزبی دێکتێبی خو 
مە بەکاری دەهێنن، کە خۆیان ساڵەدا وشەی الدەریان بۆ ئەوان بەکار هێناوە، ئیستاش بەرامبەر ئێ ١٢دیسان لە ماوەی ئەو 

ئیمە لەکاتی . تەئییدیان کردوەتەوە ١٥، ١٢، ١١بووە، کۆنگرەکانی  ١١ن، چونکە ئەوە بییاری کۆنگرەی جار الدەرچوار
/  ١٢/  ٢٢دا هاتوە هەر بییار و بەیاننامەیەک لە دوای دا رێککەوتنیکمان ئیمزا کرد کە لە یەکێک لە بەندەکانی یەکگرتنەوە

. یبارەو بێ ئیعت ر کی ئە  رێککەتننامەیە بێ بەتاڵالیەکەوە دەرچووبێ ئەگەر پێچەوانەی نێوەلەالیەن هەر( ١٢١١)١٢٦٦
ئەگەر ئێمە بەوانمان گوتوە الدەر بەتاڵە ئەگەر ئەوان بە ئێمەیان گوتوە فراکسیۆن بەتاڵە، ئەگەر ئێمە ئەوانمان لە حیز  

گرنگیشە بزانرێ کاتی خۆی لە الیەن ئێمەوە حەسەنی شەرەفی ئیمزای کرد و لەالی . دەرکردوە بەتاڵە و بە پێچەوانەشەوە
 .ئەوانیشەوە فەتاحی کاویان

 
 بەاڵم ئەوان دەڵێن ئێمە بەوانمان نەگوتوە الدەر؟: ۆژنامەی میدیاڕ

 
ر دەیڵێن، هیچ کات ئەو وشەیە لەزاریان نەکەوتوە و ئێستاش دەیڵێن، بە تایبەتییش لەژێر ێنەخ:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 .الیان داوەکۆنگرە  ٩دەڵێن الدەری کۆن و نوێ، کەوابێ ئەوانیش لە بییاری پەردەدا ئێستا پێمان
 

حەسەنی شەرەفی لە بارەی کەمینەی کۆنگرەکانی پێشوو، دەڵێ کە کەمینە ئەو کا  بەبێدەنگی مابووەوە : ڕۆژنامەی میدیا
هی ئەوە نەبووە زۆرینە زۆر بە لوتف بووە لە گەڵیان، بەڵکوو هی ئەوە بووە کە کەمینەی ئەو کا  پابەندی رێبەرایەتی 

ەوکا  رۆژێک وەک کەمینەی ئێستا کێشەکانی نەخستە ناو راگەیاندن و نەخستە سەر بووە، هەروەها دەڵێ کەمینەی ئ
 سایتەکان؟

 
دا بوون نەمان گوتوە ئێوە کە لە کەمایەتینیوەدا چەندین جار بەو برادەرا ولە ماوەی ئەو دوو ساڵ :زادەحەسەن  عەبدوڵاڵ

لەو سێ کۆنگرەیەدا لە  لەو غەدرە رزگار بکەن، باشە ئەوەی خۆتانهەموو هەوڵیکتاندا بۆ مەغدوور دەزانن،خۆتان ز ر بە
هەمووان مەغدوورتر بوون ئاوا دەگەڵ ئێمە رەفتار بکەن، هەر کەس پێی خوار دانا بە تاوانبار و خاینی دادەنێین، کامیان لە

اوانە تاسنووری دا بییاریکمان پەسەند کردبوو کە دەڵێ کوتەەبەندیی نهێنی ت١٢ئامادە نەبوون بیکەن، ئیمە لە کۆنگرەی 
کە  ١١دا سەرکەون، کۆنگرەی ١٥هەڵنەگرت بۆ ئەوەی لە کۆنگرەی هەڵگرت ئەوان دەستیان لێخیانەت، هەموو کەس دەستی لێ

یەکی ز ر موتەەق بەبێ دەستەبەندی نهێنی لەدەست ئێمەدا بوو،بەاڵ  تەفاوەتی ز رایەتی و لە هەولێر بەسترا ز رایەتی
ن و ئەمن دا بووکەس لەوان لە مەکتەبی سیاسی ٩دا بە سێ کەس دەرچووە، پێش کۆنگرە دیکەمایەتی لە کۆمیتەی ناوەن

 دابەش کاتی کارسیاسییە وەکوو خۆی هەڵبژێردرایەوە، لە دا بە هەوڵی من ئەو مەکتە دواییبەتەنیا الیەک بوو ، لە
کی ز ری هاوڕێیانم ببمەوە ەییەڕووی نارەزایەتدا هەرچی کۆمیسیۆن و پۆستی گرنگە درایە ئەوان، ئەوەش وای کرد رووبکردنیش
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دەگوتن ئێمە هەموو هەوڵێکمان دا بۆ ئەوەی بەشێک لە حیز  کە دەگوتم بۆ هێندە ئیمتیازیان دەدەیێ، ئەمنیش پێم و پێیان
-رەدا پێملێ. بگرێتەوە، ئێستا کە بەشێکمان هێناوەتەوە چۆن وا بکەین بەشێکی دیکە بیوایەکلێمان دوور بوو لەگەڵ حیز  

دا بوون دا باس کرابوو، خێزانی رەفیقێک کە ئەو کات لە کەمایەتیخۆشە ئەو نموونەیەش بێنمەوە جارێک لە نێو خێزانەکان
هەولێر، سەێمانی، یەکانی ەق و رووق، کەچی بەرپرسی پێوەندیئێوە بەچییەوە دەنازن، هەتانەو نیتانە سکرتێرێکی ر: گوتبووی

هەموویان لە ئیمەن، راستیشی دەکرد، ئێمە بەو شێوەیە بووین لە گەڵیان، بەاڵ  ئەوان هەرچی و ئورووپا بەغدا، فەرانسە
دا دەیانکرد، هەروەها هەوڵیان دەدا مر ڤە بە تواناکان لە الیەنی موقابیل حەزف بکەن نەک بێرەحمی بوو لە کار دابەشکردن

 .دا بووبنیەکی دیکەیان دەکرد جا لە هەر بەرپرسایەتیپاشتریش وەک مر ڤی پەە دوو تەماشای کەسان. تواناکانمر ڤە بێ
 

-پێش)خاڵی ئێوەیان قبووڵ کردن، کەچی دواتر ئێوە  ١٥خاڵەکەی ئێوە نزیکەی  ٢١ئەوان دەڵێن ئێمە لە : ڕۆژنامەی میدیا

 شەرتتان دانان؟تان بۆ داناون تا لەگەڵیان دابنیشن بۆچی پێش(شەر 

 
شەرتم  زادە گوتی ئەمن پێشعەبدوڵاڵی حەسەن: شەرەفی لە چاوپێکەوتنەکەی ئێوەدا دەڵێحەسەن :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

لە بیست خاڵەکەی ئێمە تەنیا یەک . دا نەهاتوەشەرت بەسەر زاری منبۆخۆی دەزانێ کە وانیە، ئەسڵەن وشەی پێش. هەن
کەچی . هە  کاری حیزبی بکەن و هە  بخوێننخاڵیان بەتەواوی قبووڵ کردوە کە ئەویش ئەوەیە رێگە بەکادرانی حیزبی بدرێ 

شەرت، بەڵکوو گوتمان گوتوە پێشنەمان. خاڵی دیکە کە باسیان کردوون یان بۆ رەتکردنەوە باسیان کردوون یان بۆ شێواندن ١٢
ەوە بووین دەگەین دەبێ ئیمزای بکەین چونکە ئێمە متمانەمان بەیەکتر نەماوە، هەتا ئێمە لەگەڵ ئنامەیەک کە پێیموافەقەت

دا بەدەیان کەسیان بەهۆی ئەوە کە لە باڵەکەی دیکەن هەروەها لە ماوەی گفتوگۆکان. نێوبژیوانێکی دەرەوەی حیزبیشی تێدابێ
 .وەشێنەوەدەرکرد، گوتمان دەبێ ئەوانە بگەڕینەوە ئەو بییارانە دەبێ هەڵ

 
یمزا بکەین کە حیزب دووباڵە، ئەوانیش بە ئێوەیان ئەوان دەڵێن ئێوە گوتووتانە پێش گفتوگۆکان دەبێ ئ: ڕۆژنامەی میدیا

 گوتوە ئێمە گفتوگۆ بۆ ئەوە دەکەین کە نەبێتە دوو باڵ نەک لە ئێستاوە ئیمزا لەسەر ئەوە بکەین؟

 
ئەوان بەدزیەوە  بەاڵ . ئاشکرا دەڵێینئەوان ئەوەیە کە ئێمە شتەکان بە یەکی ئێمە و جیاوازی:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

شێوەیەکی شارستانیانە بە بەاڵ  وەرن باجەناحەکان. ێوەجنبوون نەتاوانە، نەگوناحەو نەوومانە جەناحکات گوتدەیانڵێن، هەموو
دا بوون بیست خاڵەکەدا شتێکیان نووسیوە کەهەر وەکوو ئێوە کاتی خۆی لە کەمایەتیپێکەوە رەفتار بکەن، لەیەکێک لە

مەبەستیش لەو . قسەتان دەگەڵ کراوە و بە تەرەفێک دانراون، ئێوەش تەرەفەکە بەرەسمی بناسنحیسابتان بۆ کراوە و 
ناسینە ئەوە نەبووە کە بەرەسمی بنووسن بەڵكوو لەوەوە هاتوە کە کاک مستەفا هیجری کەمن لەگەڵی دانیشتوو  بەرەسمی

ریش لەوەوە هاتوە کە لە یەک تاکە کۆبوونەوە کە دەیگوت نە جەمعم قبووڵە، نە جەناحم قبووڵە نە تۆماریشم قبووڵە، تۆما
ئیمزا کۆکرایەوە کە دەبێ ئەو  ٢٢١قسەی ئازادمان دەکرد، کەسێک هات و بەناوی عرفانی رەهنموون دەستی بە جنێوان کرد، 



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

190 
 

وت دەبی قبووڵ ئەوە  تۆمارەکە بوو، هیچ سزایان نەدا و ئێستا کردوویانەتە نوێنەر لە سەێمانی، بۆیە دەمانگ. برایە سزا بدرێ
بکەن کە جەناحیک هەیە، ئێستا ئینشاڵاڵ بۆیان دەرکەوتبێ کە ئەوەی ئەوان دەیانگوت چەند پێشمەرگە و کادرێک لە حیز  

 .جیا بوونەوە چین و چەندن
   
ونەوەی دەوری یەکیەتی و کۆمەڵە لە جیابو: ئەوە قسەی ئەوانی دیکە نیە، بەاڵم قسەیەکی وا هەیە کە دەڵی: ڕۆژنامەی میدیا 

 لەو بارەوە چ دەڵێن؟. ئێوە و دەرکردنی بەیاننامەی جیابوونەوەی ئێوەدا هەبووە

 
لە حەسەنی شەرەفی کە قسەی ئاشکرایان ئەوەیە یانە،بەاڵ  قسەی دزی قسەی ئەوانە، ئەوە : زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

نیوەدا یەک حیز  یەک کەس  وو چوار مانگ چاوپێکەوتنەکەدا دەڵی کەس نەبوو، ئەوەش راستە، چونکە لەماوەی ئەو دوو ساڵ
خۆشە ئەو حیزبە لەت بێ، هەموویان هاواریان بێ، کە پێیانلەو دنیایەدا قسەیەکی وایان بە ئێمە نەگوتوە کە بۆنی ئەوەی لێ
سەی یەوە دەڵێن بە قکە ناتوانن ئیسااتی بکەن، بەدزی. کردوە کە هەوڵ بدەن رێک بکەون، ئەو قسانە هەمووی بوختانە

 .یان کردوەسەالحی موهتەدی
 

یەکی لەگەڵ پارتی ئێوە قە  گوتووتانە ئەوانی دیکە یان خودی مستەفای هیجری تەمایول و هاوسۆزی: ڕۆژنامەی میدیا
 هەیە؟

 
 ئێمەش تەمایول و هاوسۆزیمان لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان هەیە، ئێمە هەوڵی یەکجار ز رمان:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

داوە کە تەنانەت بە قەدەر میەیمیتر و میەیگرامیش جیاوازی لە پێوەندیی رەسمیی ئێمە لەگەڵ هەر یەک لە پارتی و یەکیەتی 
ئێمە هەر : بەاڵ  کاتی خۆی کە کاک مستەفا هیجری وتووێژێکی لەگەڵ ئێوە کردبوو دەڵێ. وەک دوو هێزی دەسەاڵتدار نەمێنێ

هێناوە، ئێستا کۆمیتەی ناوەندی دەیەوێ ن لە پەیوەندیمان لەگەڵ ئەو دوو هێزەدا پێکقاسمەووەوە تەعادولما. لە زەمانی د
گوت ئەوە چیە گوتووتە، لە یەک قسەدا دوو ئیددیعات کردوە کە هیچی ئەگەر ئەو تەعادولە گۆڕاوە راستی بکاتەوە، چوو  پێم

دولە هەبووە، ز ر بەداخم کە وابووە بەاڵ  لە زەمانی قاسمەووی ئەو تەعا. وانیە، یەکێکیان ئەوەیە کە تۆ دەڵێی لە زەمانی د
قاسمەوودا ئێمە شەڕمان دەگەڵ پارتی هەبوو، بریا نەبووایە، بەاڵ  بووە، لەگەڵ یەکیەتی شەڕمان نەبوو، ئەوە کوێی . د

کرد تەوە، قاسمەوو ئەو جا پەیوەندیی ئێمەو پارتی بەرەسمی دەستی پێ. ونیوێک لە شەهیدبوونی دتەعادولە، دوای ساڵ
پێشمەرگەی ئەوان بۆ ماوەی دوو هەفتە لە نێو بارەگاکانی ئێمەدا بوون  ٦١یەوە نەبوو، حاڵەتی شەڕ و ناخۆشیمان بەخۆشی

پاراستوومانن لە هێرشی سوپای عێراق، پێشمەرگەی ئێمە لە ئێران چووبوونە نێو بارەگاکانی ئەوان و پەنایان دابوون و 
پاشان قاسمەوو نەگەراوەتەوە، لە. ونی دونیوێک دوای شەهیدبویەکە تا ساڵرەسمیی پەیوەندی کردبوون، بەاڵ  حاڵەتیرەتیان

چووە، گوتی وەڵاڵ مەبەستم ئەوە نەبووە، گوتم ئەی بۆ وادەڵێی، نەخەیر دەتەوێ وا لە کوێدایە ئەو پەیوەندییە تێک پێم بڵێ
 ئەوەیە پەیوەندیی من لەگەڵ یەکیەتی خوشتر بووە و  دا کەوتوە و مەبەستیشتنیشان بدەی کە گوایە پەیوەندی بەالیەک
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 .کەنگی وایە، قەت وانەبووە. ئێستا دەتەوێ راستی بکەیەوە
 

گوتن وەرن با لە کۆنگرە مەسەلەکان یەکال بکەینەوە ئێوە ئەوەتان رە  کردوە، ئێوە ئەوان دەڵێن پێمان: ڕۆژنامەی میدیا
 بۆچی رازی نەبوون؟

 
هیچ کاتێک پێشنیارێکی وا لەالیەن ئەوانەوە نەکراوە، بەاڵ  ئەگەر ئەوەشیان گوتبا ئێمە رەتمان :  زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه

کابرا دوو ساڵ پێش گوتوویەتی . شیان ئامادە کردبوو ١٩کۆنگرەی . یان ئامادە کردبوو ١٥چونکە وەک چۆن کۆنگرەی . دەکردەوە
 .باتە ئەو کۆنگرەیەدەیویست بمان. یەک کێی لەسەر دادەنیشێانین خ کورسیمەبن لە ئێستاوە دەز ١٩نیگەرانی کۆنگرەی 

 
زانی دەرناچینەوە بۆیە دەبووا جیا بێنەوە، دەنگۆی ئەوە هەیە کە جەلیلی گادانی گوتوویەتی ئێمە دەمان: ڕۆژنامەی میدیا

 ئایا ئەوە راستن؟. حەسەنی رستگاریش گوتبووی ئەو حیزبە لە  دەکەین

 
دوو ر ژ پێش ئیعالنی ئەو . ئەمن هیچ ئەو شتانە  نەبیستوە، بەاڵ  ئەوەی ئەوە دەڵێ با ئیسااتی بکا:  زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه

مەسەلەیە کاک جەلیل گادانی هەر دوو ر ژ لەسەریەک هاتۆتە الی من گوتوویەتی کوڕە بزانن رێگایەک پەیدا نابێ، دەتوانم 
 .ناخۆش بووە جەلیەی گادانی بووەبڵێم یەکێک لەوانەی زیاتر لە هەمووانی پێ

 
دا بەش بکرێ، بەاڵم ئەوان رازی نین و دەڵێن هیچ تۆ دەڵێی دەبێ مومتەلەکاتی حیزب لە نێوان هەر دوو التان: ڕۆژنامەی میدیا

 جیابووەکانی دابەش کردبێ، وەاڵمی ئێوە چیە؟حیزبێک نیە مومتەلەکاتی لەگەڵ لێ

 
تبوونەکە دیدارێکمان پێکەوە هەبوو، ئەو قسەیان فەرموو کە لە ناوی حیزبەوە بگرە تا هەموو دوای لە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

ئەمنیش . شتەکانی دیکە هەمووی هی حیزبی دێموکراتە، ئێوەش لە حیزبی دێموکرات ر یشتوون و دەچنە کوێ بی نە ئەوێ
باشە ئێمە دەیبەینە الی دادگا، الی یاسای . ر ژەی ەیە حیزبی دێموکراتی گەیاندە ئەوو مەنتیق پێمگوتن هەر ئەو عەقەیەت

شەریفترین . حکوومەتی هەرێم داخوا خ یاسایەک رێ بەوە دەدا حیزبێک کە لەت بووە مومتەلەکاتی ئەو حیزبە الی یەکێک بێ
 .و مر ڤانەترین کاریش ئەوەیە کە تۆ لە جیاتی ئەوەی بۆخۆت تۆڵە بستێنێ بچی موراجەعە بە یاسا بکەی

 
 بەاڵم ئێوە حیزبێکی باشووری کوردستان نین و لێرە مۆڵەتتان نیە؟: ەی میدیاڕۆژنام

 
ئەندامی مەکتەبی  ٢ی پێشوو ئینشیقاقەکانئەوجارە جیاواز لە. کەسێک هەین خۆ کۆمەڵە جا چیە،:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

ئەندامی راوێژکاری کۆمیتەی ناوەندی بەگشتی  ٢ئەندامی یەدەگی کۆمیتەی ناوەندی و  ٣ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی  ٩و  سیاسی
 دا خ نەخش و نیگارێکە، داخوا کێ لەوالیە پاشان با بێین تەماشا بکەین لە قاعیدەی حیز . کەس لەگەڵ ئێمەن ١٥دەکاتە 
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 .بەاڵ  ئێمە ئەوە دەدەینە دەست یاسا. الیەکێ لە 
 

کردنی بەرژەوەندی  ەرۆکی حیزبی یان سەرۆکی دەستنیشاندەگوترێ گوایە تۆ داوا  کردبوو بکرێی بە س: ڕۆژنامەی میدیا
 حیزب؟

 
هەرچەندە . نەخەیر ئەوە لە بنەرەتەوە راست نیە و، هەموو ئەو تۆمەتانەش ئەوان دروستیان دەکەن :زادەحەسەن  عەبدوڵاڵ

دا ١١دەسەاڵت با  چۆن لە کۆنگرەی ئەگەر وێڵی . دا لە بەر کورسی هەاڵتوو شتێکی خراپیشە، بەاڵ  ئەمن لەتەواوی ژیانی خۆ 
 ١٢کۆنگرەی بۆ سکرتێرایەتی حیز  بااڵیوێ، لەیەک خۆی ار  دەکرد نابێ هیچ کەس زیاتر لەدوو دەورەی لەسەرپێشنی

دا بەقەد عومری ئەو مادەیەیە، حیزبی دێموکراتمری من لەدەیانویست ئەو مادەیە الببەن، گوتم کەیفی خۆتانە، بەاڵ  عو
 .ن ئەمنیش هەر ئەمی  ئیستیقالە دەکە  لە حیزبی دیموکراتبدەئەمی  الی

 
 ئێستا تۆ دەتوانی بڵێی من قەتعەن نابم بە سکرتێر و سەرۆکی ئەو باڵەی کە جیا بووەتەوە؟: ڕۆژنامەی میدیا

 
رد و ئەو بەشەی با ر ژان و رووداوەکان ئەوە نیشان بدەن، بەاڵ  بۆ قەتعەن نەبم ئەگەر میەەەتی کو:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

دا ١٢لە کاتی کۆنگرەی . جارەکانی دیکەش هەروا بوومێ. وابوو زەروورە ببم بۆ بڵێم نابمحیزبی دیموکرات کە منی تیدا  پێی
نابژێرمەوە، رازی ببون، مابووەوە پایەی سکرتێری، دوو باڵ بوون ئەمن گوتبوو  خۆ  بۆ ئەندامەتیی کۆمیتەی ناوەندی هەڵ

هەر دووکیان یەک لەوان جەنابی کاک مستەفای هیجری و کاک حەسەنی شەرەفی نەجارێک دە جار . کەوتننەلەسەر ئەوە رێک
دوایێش کاک حەسەنی شەرەفی . هاتنە ال  دەیانگوت نابێ بکشێیەوە دەبێ ئەو حیزبە و یەکگرتوویی ئەو حیزبەی رزگار بکەی

کێشی کرد  وەک رێزگرتنێک لە ر ڵی من لە رزگارکردنی بەدەستی خۆی گوڵێکی گەورەی سازکرد و کاک مستەفای هیجرییش پێش
 .یەکییزیی حیز  لە تێکچوون

 
 ؟یەکانی حیزب لەدەست ئێوەدان یان ئەوانپارە و حیسابی بانکی: ڕۆژنامەی میدیا

 
هیچ نیە  یەکان الداوە، کە دەڵێ ئاگا  لەدیارە کاک حەسەنی شەرەفی لەو رووەشەوە خۆی لە راستی:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

ئێمە کاتی خۆی هەیئەتێکمان بۆ دروست کرد، بەاڵ  خەرجکردن و دەرهێنانی پارە لەو حسابە . لەو بارەوە، ئەوە راست نیە
 .یانە بەدەست سکرتێر و جێگری سکرتێر و کەسێک کە لە ئوروپایە، بە ئیمزای ئەوان دەبێ، کەوابێ بەدەست ئەوانەوەیەبانکی

 
 پارە لەکوێ دێنن؟ئەی ئێوە : ڕۆژنامەی میدیا

 

 داوا دەکەین ئەو پارەیەی کە هەمانە بەشی بکەین، ئینجا ئەوان لە کوێی پەیدا دەکەن ئێمەش لەوێی :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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 .پەیدا دەکەین
 

 ئەوان دەڵێن نە پارتی و نە یەکیەتی هاوکاریی دارایی نادەنە حیزبی دێموکرا ؟ :ڕۆژنامەی میدیا
 
جارێکیش بووایە دەبووا راستی بگوترابایە، ێرەشدا راستییەک نەگوتراوە، بۆهەر ئەوەندە دەڵێم کە ل:  زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه

 .بەوە دەگوترێ ناسااسی
 

ئەوان دەڵێن بەکارهێنانی ناوی حیزبی دیموکرا  و رۆژنامەی کوردستان و لە ئایندەدا بە کارهێنانی ناوی : ڕۆژنامەی میدیا
دا ئەگەر ئەو ناوانە هەڵگرن لەسەر خۆتان ئامادەین کوردستانی ئێران، ناوی بەکێشەن لە نێوان ئێمە و ئەوانرادیۆی دەنگی 

 یان بکەین؟وەک دووال هاوکاری و هاوپەیمانی

 
یان بکەین ئەگەر ئەوان ئامادە بن ناوی حیزبی شێوە دەڵێین ئامادەین هاوکاری هەمانئیمەش بە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 .دیموکرات لەسەر خۆیان البەرن
 

 بەاڵم ئەوان دەڵێن ئێمە زۆرینەین؟: ڕۆژنامەی میدیا

 
دا بۆ ناوی حیزبی دیموکرات لەسەر کەس تاپۆ نەکراوە، لەگەڵ ئەوەش. دەی جا چیە ئەوان ز رینەن:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

گەڕاوینەتەوە سەر ئەسڵی حیزبەکەمان کە ئەو حیزبە لە ئەوەی لەگەڵ ئەو عەقەیەتە دوچاری کێشە نەبین ئێمە هاتووین 
 .سەرەتاوە کە دامەزراوە ناوی حیزبی دێموکراتی کوردستان بووە

 
 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢٦: ڕێکەوتی  -  ٢١١: ڕ ژنامەی میدیا ژمارە: سەرچاوە
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  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه دیمانەیەکی ئاژانسی کوردستان بۆ دەنگوباس لە گەڵ مامۆستا 
 
 عومەر عەلی: دیمانە

 
نووسەەەر و سیاسەەەتوانی ناسەەراوی کوردسەەتانی ئێەەران، سەەکرتێری پێشەەووی گشەەتیی حیزبەەی دێمەەوکراتی :  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

لەگەڵەی ( ئاکەانیوز)کوردستان بوو، کە لە  دواییەدا دوچاری لەتبوون هات، لە دیمانەیەکی کە ئاژانسی کوردسەتان بەۆ دەنگوبەاس
یەکانەەدا روو دەدات بەپەەەەی یەکە  بەەۆ شەەێوەی سەەاز کەەرد، پێەەداگریی لەسەەەر ئەوە کەەرد کە ئەو لێکتەەرازانەی لە نێەەو حیەەزبە کەەوردی

 .بەڕێوەبردنی حیز  و جۆری پێوەندیی کەمینەو ز رینە لە حیزبەکاندا دەگەرێتەوە
 

ەوە، دیارەیەکی بەرچاوە لە مێوەووی بوزووتنەوەی دیاردەی لەتبوونی حزبە کوردییەکان، بەجیاوازیی ئایدیۆلۆجیاکانیان: پرسیار
سیاسیی کوردستاندا و تا ئێستەش درێەەی هەیە، ئێوە وەک قاڵبوویەکی دنیا سیاسە  و سوەرکردەیەکی بوزووتنەوەی کووردی لە 

 کوردستانی ئێران، هۆکاری ئەم دیارەیە بۆچی دەگێڕیەوە؟

 
و ڕێکخەراوە کوردییەکەان نەبەێ، ئەێمە برینەی خۆمەان دێشەێ بەۆیە زیەاتر ڕينگە دیاردەی لەتبوون تەنیا تایبەت بە حیز   :وەاڵم

ئەوان دەبینین، ئەگینا لەنێو حیزبە ئەوروپایی و ئەمریکەایی و عەرە  و فارسەکانیشەدا دیەاردەی لەتبەوون بەووە و هەیەو ڕەنەگە 
 .لە داهاتوویشدا هەرببێ

 
بگەرە .   مەرخ نییە ئەوەی من دەیڵێم هەموو حیزبەکان بگەرێتەوەلەبارەی حیزبە کوردییەکانەوە ڕەنگە هۆی جۆراوجۆر هەبێ، بەاڵ

زیەەاتر پێوەندیەەدارە بە حیزبەەی دێمەەوکراتی کوردسەەتانی ئێەەران، کە لەوبەەارەوە وەک دەڵەەێن رێکەەوردی شەەکاندووە، چەەونکە هەنەەدێ 
ڕشەگێیی لەێ دروسەت لەتبوون لەنێو حیزبی دێموکراتدا هەبەوون کە ئێسەتەش خەڵەک نایەانزانێ، بەۆ نمەوونە وەختێەک کەۆمیتەی شۆ

لە پارتی دیموکراتی کوردسەتاندا دروسەت " قیادەی موەقەت"بوو، وەختێک بەڕیوەبەرایەتیی کاتی لێ دروست بوو، ئەوەی مەشوورە 
کە ئەو " ڕێبەرایەتیەی کەاتی"بووە لە کاتیکدا ز ر پێش ئەوە لە لە حیزبی دێمەوکراتی کوردسەتانی ئێرانەدا دروسەت بەوو کە نیەوی 

 .ی هەر لەگەڵ نەبووکات ناوی ئێران
 

ئەوەی مەن لە حیزبەەی دێموکراتەەدا دەیبیەنم بەشەەی ز ری نەەاگەرێتەوە سەەر ئەوە کە نەەاکۆکیی بیروبەەاوەڕ لەسەەر پرسەەە سیاسەەییەکان 
هەبەەێ، بەەۆ نمەەوونە دوایەەن لەتبەەوون لە حیزبەەی دێمەەوکرات کە روویەەداوە، ئەەێمە لە کەەۆنگرەیەک هەسەەتاوین کە هەمەەوو ئەو شەەتانەی 

 .یەکێک لەو الیانەی کە دوای لەتبوون ئامادەی کردووە، ئێمە لەوبارەوە بە رێکەوتنێکی فیکری گەیشتووینپەسند کراون لەوێ، 
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لەبەرئەوە بەەابەتەکە زیەەاتر دەگەریەەتەوە سەەەر شەەێوەی مەەودارا کەەردن لەگەڵ یەکتەەرو شەەێوەی لەبەرچەەاوگرتنی مافەکەەانی ئەنەەدامانی 
یەڵیی کەمەایەتییە بەۆ ز رایەتەی، کە مەن بەشەبەحاڵی خەۆ  بەاوەڕ  بەو حیز  لەالیەن سەرکردایەتیی حیزبەوە، یان بڵێین گەوێیا

 .کەمایەتی و ز رایەتییە نییە، یان لەبەرچاوگرتنی مافی کەمایەتییە لەالیەن ز رایەتییەوە
 

 من باورە  بە ز رایەتی و کەمایەتی نییە، چونکە کەمایەت و ز رایەتەی ئەگەر هەمیشەەیی بەێ لە حیزبەدا شەتێکی ز ر ترسەناکە،
کەمایەتی و ز رایەتی هەیە، یاسایەکی بۆ دانراوە، بەو پێیە کەمەایەتی دەبەێ پێەیەوی لە بییەاری ز رایەتەی بکەات، بەاڵ  ئەوە 
نابێ هەر دووکیان لە قالب کرابن ئە  دەستە کەمایەتی و ئەو دەستەیەکی ز رایەتییە، بۆ نموونە ئەندامانی کەۆمیتەی ناوەنەدیی 

کەی ١٣لەو  ١١لە  شەەش کەسەە و  ٣یەان دەبەنە ز ریەنەو شەشەەکە دبەنە کەمیەنە، جەارەکەی تەر  ١٣کەسن، جارێکیان  ٢١حیزبێک 
 .پێشوو دبنە ز رینە و بەو شێوەیە

 
ئەگەر لە ئەزموونی حیزبی دێموکرا  دەرچین و بە گشتی سەیری دیاردەی لەتبووونی حیوزبە کوردییەکوان بکەیون، بوۆ : پرسیار

هۆکارەکەی بە رای ئێوە چییە، جیاوازیی بۆچوون و مەبوادینە، بەرژەونودییە، یوان دەسوتیوەردانی نموونە لە کوردستانی عێراق، 
 دەرەکییە؟

 
ئەوەی من دەیزانم بەشەی هەرە ز ری هۆکەارەکە جەۆری بەڕێەوەبەرایەتی و ئیەدارەی حیەزبە، ئەگینەا نەک لەنێەو لەتبەوونی  :وەاڵم

دەکەی ئەو لێکەدووری و جیەاوازی بیروبەاوەڕ نیەیە، بەۆ نمەوونە دوو حیزبەی حیزبەکاندا بگرە لەنێو حیزبەکانیشەدا ئەگەر تەماشەا 
سەرەکیی باشووری کوردستان وەرگەرین پەارتی دیمەوکراتی کوردسەتان و یەکیتیەی نیشەتمانیی کوردسەتان، لە شەیکردنەوەی کۆتاییەدا 

 .هەردووکیان یەک شتیان دەوێ، چی بنەڕەتی و سەرەکی هەیە کە ئە  دووانە تێیدا کۆک نەبن
 

راستە بە گشتی وایە، بەاڵم ئەی بۆچی دوو حیزب هەڵگری هەموان ئایودیۆلۆجیان، حیزبێکیوان لە  دەبوێ، کەچوی ئەوی : پرسیار
 تریان کە ڕەنگە گەورەترو بەتەمەنتریش بێ درزی تێناکەوێ؟

 
و بەرابردووتەرین حیزبەی کا  حیزبی گەورە هەیە تێی نەکەوتووە؟ پارتی دیمەوکرات کەمەی تێکەوتەووە؟ ئایەا گەورەتەرین  :وەاڵم

باشووری کوردستان تێی نەکەوتەووە؟ هەمەوو تێەی کەوتەووە، ڕەنەگە هەنەدێ حیەز  مەاوەیەکی پتەری بەوێ، لەپاشەان هەنەدێ شەت 
، سەەرکردایەتیی پەارتی "ئۆتەۆریتە"ڕ ڵی خوی ببینێ، بۆ نمەوونە لە پەارت یەدا، شەتێک هەیە لەزمەانی بیانیەکانەدا پێەی دەڵەێن 

هەیە، وەختەەەی خەەۆی بەرجەسەەەتە بەەەووە لە خوالێخۆشەەبوو مسەەەتەفا بەەەارزانی و ئێسەەتەش بەخەەەودی کەەەاک  ئۆتەەۆریتەیەکی تەەەایبەتی
مەسعوودەوە، ئەوە ناوی لێ نانێم دەسەاڵت سەپاندن، بۆ خۆی مەرکەزییەتێک هەیە خەڵکەکە گەوێیایەڵیی زیەاتری بەۆ قسەەکانی 

 .ئەو هەیە
 

 واتە مەرکەزییەتی حیزب ئەو سوودەی هەیە یەکپارچەییی حیزب دەپاریزێ، بەاڵم بەدیوێکی تردا بوونی رای جیاواز : پرسیار
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و ملمالنەی ئاراستەکان لە نێو حیزبیکدا، کە ڕەنگە لەتبوونیشوی لوێ بکەوێوتەوە، گەرموگووڕی و کێبەرکوێ لەنێوو ئەو حیوزبەدا 
 ن ئەو دوو خاسییەتە ئەرینییەی ئەو دوو مۆدێلە لە حیزب کۆ بکەینەوە؟دروست دەکا ، کە شتێکی ئەرێنییە، چۆ

 
پێمەەوایە نەبەەوونی حیزبگەلەەی جۆراوجەەۆر نەبەەوونی کەەوتەە جێەەی مەترسەەییە، ئەگەر نەبیەەتە دەسەەتەبەندی لە بەرامبەریەەدا،  :وەاڵم

 .راپە پێکەوە هەڵنەکردنەهەردووکیان نیشانەی پێگەیشتنی فیکری و فرەیی و کرانەوەن، هەموویان شتی باشن، ئەوەی خ
 

ئەگەر لەتبوون دیاردەیەکی باو بێ لە کوردستان و دنیوادا، ئایوا ئەمە ئەوە دەگەیەنوێ ئوێمە هەر حیزبیوک دروسوت بووو : پرسیار
 چاوڕێ بین ئەمڕۆ یان سبەی تووشی لەتبوون ببێ؟  

 
یزبیکەدا هەوڵ بەدەین ئەو پێوەنەدییانە وابەن پێموایە مەرج نییە هەمیشە تووشی لەتبەوون بەبن، هەق وایە لە دەروونەی ح :وەاڵم

ەوە بیروڕایەەەان جیەەەایە لە حیەەەزبەکە جیەەەا ببەەەنەوە یەەەان وابەەەکەن لەت ببەەەێ، ئەوەیەەەش رووبەرووی ئخەڵەەەک ناچەەەار نەبەەەن لەبەر 
 با بوارێ ساز ببێ ئەوەی رای جیاوازی هەیە لە نێو حیزبدا بیخاتە روو، بانگەشەەی بەۆ بکەات، بەا لە. ڕێبەرایەتییەکە دەبێتەوە

 .کۆنگرەیەکی تردا ئەو ببێ بە ز رینە و سەرکردایەتی بەدەستەوە بگرێ و ئەوانی تر پێیەوی لێبکەن
 

 پێت وانییە پێویستە بیرو بەرژەوەندیی هاوبەش لەباریاندا بێ بەسەر ناکۆکییەکانی نێوخۆی حیزبدا زاڵ بن؟: پرسیار

 
 .دەبێ وابی، دەبێ وابێ :وەاڵم

 
 وابێ؟چێ بکەین بۆ ئەوەی : پرسیار

 
دەبێ قبووڵ بکەین ئێمە مەر ڤین، بەوونەوەری زینەدوو بیەرکەرەوەین، لەقالەب نەدراویەن هەمەوو وەک یەک بیەر بکەیەنەوە،  :وەاڵم

 .دەبێ ڕی بدرێ لە نێو حیزبدا بیروباوەڕی جۆراوجۆر بخرێتە روو، بێ ئەوەی کەس لەسەر ئەوە دەربکرێ
 

 ەو کێشەیەدا چییە؟ئەری ڕۆڵی توێەی رووناکبیری نێو حیزب ل: پرسیار

 
 .پێموایە رووناکبیر دەبێ زیاتر ئەفکاری نوێ بینێ و بەقەناعەت پێکردن باڵوی بکاتەوە :وەاڵم

 
 چەندە لەگەڵ ئەوەی نابێ رووناکبیر لە نێو حیزبدا بێ؟: پرسیار

 
 من ئەسڵەن لەگەڵ ئەو رایە نیم کە رووناکبیر لە بەرامبەر حیزبییەکان دادەنێ و پێموایە کەسێک کە دەبێتە حیزبی بۆ  :وەاڵم
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خەەۆی روونەەاکبیرە، جەەونکە روونەەاکبیری رێەەژەییە، حیزبییەکەەان روونەەاکبیرن ئەوانەەیش روونەەاکبیرن، بەاڵ  هەنەەدێ کەس دەڵەەێن 
 .رەحەتترەنابم ئەوەیان ( مولتەزیم)رووناکبیری پابەند

 
 کامیان ڕۆڵی زیاترو گرینگترە، رروناکبیری پابەند یان ناپابەند؟: پرسیار

 
پێمەەوایە روونەەاکبیری پابەنەەد گرینگتەەرە و پتەەر کەەاری پەەێ دەکەەرێ لەوەی دەیەوێ ئەەازاد بەەێ و هەر قسەەان بکەەات چەەونکە : وەاڵ 

تەەاکەکەس دەبەەن، تاکەکەسەەیش نەەاتوانێ کەەاریگەری روونەەاکبیرانی دەرەوە ئەگەر هەمەەوو یەک بەەن ئەوە حیەەزبین، ئەگەر یەک نەەابن 
دابنێ، ئێستە هەزار رەخەنە دەگەرن لە حیزبەکەان بە تەایبەت لە باشەووری کوردسەتان لە دوو حیزبەی گەورە، باشەە خوانەخواسەتە 

کەەی بەرگەەری دەکەەات و بەرگەەری رێەەک دەخەەات، : مەترسەەییەک رووی لە واڵتەکە کەەرد، لە هەمەەوو روونەەاکنیرێکی ئەەازاد دەپرسەەم
ئەی بەەۆ حیزبەکەەان تەەاریکبیرن؟ ئایەەا لەوە " رووناکبیرەکەەان و حیزبییەکەەان"زبەکەەان یەەان رووناکبیرەکەەان؟ ز ر ناخۆشەەە بڵێەەین حی

ئایا رووناکبیر هەیە سیاسی نەبێ؟ دەتوانی بڵەێ مەن روونەاکبیری ئەازاد  و حیزبەی " رووناکبیرەکان و سیاسییەکان"خراپتر دەڵێن 
، هەر ئەوەی کە دەڵەێ سیاسەی نەیم بەۆ خەۆی سیاسەەتە، ئەاخر لە نێەو میەەەتەی ز رلێکەراو دا نیم، بەال  ناتوانی بڵی سیاسی نەیم

هەنەدێ دەربەیین بەکەار دیەنن کە تەماشەایان دەکەیەت ڕەنەگە جەوان بەن و کارێگەریشەیان . دەتوانی بڵێیت کەس نییە سیاسی نەبەێ
 .لەسەر گویگر هەبێ، بەاڵ  کە لێیان دەکۆڵیتەوە وانییە

 
ە حیزبە کوردییەکان لە رابردوودا لە خەباتی سیاسییاندا شوێنکەوتووی ئایدیۆلۆجیای موارک  بووون، ئێسوتەیش رۆرێک ل: پرسیار

حیزبی کوردی هەن پیڕەوی لە ئایدیۆلۆجیای ئایینی دەکەن، پێتانوایە ئایدیۆلۆجا چەندە خزمەتوی بوزووتنەوەی سیاسویی کوورد 
 دەکا ؟

 
کەشتی فیکرییە، بەبیوای من هیچ وەختێەک بەاش نەبەووە ئێسەتەش هەر بەاش نیەیە، ئایدیۆلۆجیا بەواتای واقیعیی خۆی،  :وەاڵم

نە مارکسەەیزمم پەەێ باشەەە ببێەەتە ئایەەدیۆلۆجیای حیزبێەەک، نە ئیسەەالمیزمم پەەێ باشەەە، هەرکەس موسەەڵمانە کەیفەەی خەەۆیەتی، بەاڵ  
 .ومکین نییە و هەر دەشمێنێئەگەر ئایدیۆلۆجیا بەواتای بیروبۆچوونی سیاسی، ئەوە حیزبایەتی و سیاسەت بەبێ ئەوە م

 ---------------------
عەبدوڵاڵ حەسەن زادە جگە لەوەی یەکێک بووە لەسەەرکردە کوردییەکەانی بەزووتنەوەی ئەازادیخوازی کوردسەتانی ئێەران، نووسەەر و 

سەی ناسەراوی کەوردی ی یەشار کەمال، ر ماننو"حەمەد ک"وەرگێیێکی ناسراویشە، یەکێک لە کارە دیارەکانی بەکوردیکردنی ر مانی 
 (ئاکانیوز. )تورکیایە

 

 ئاژانسی کوردستان بۆ دەنگوباس
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 ك دانیشتوون یه خێمه  شوێنێك و له  ی له سه ر كه اڵ  هه کانی ڕۆژهه حیزبه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 

 یدوون بێوار ره فه:  دیمانه
 
ش دوو  موه متر چواالكن، ئه كوداری كوه ی چه ره نی بوه الیوه له اڵ  كانی كوردسوتانی ڕۆژهوه كووردی یوه  حیزبوه: یدوون بێووار ره فه

كار بهێونن،  بوه  باتكردنوه خه  و شوێوازه ن ئوه كێتی ڕێگوا نواده پارتی و یوه  پێی وایه  ك كه یه وه كرێت، خوێندنه ی بۆ ده وه خوێندنه
 ؟ كداری الوازه باتی چه وامیی خه رده به  تیان به ناعه خۆیان قه كان به ، حیزبه ی تریان پێی وایه وه ئه

 
 ئاشەتی و نی ده مەه باتی خەه شەێوازی  تاوه ره سەه له ر هەه  ئێمەه  بەه ت باره سەه ڕاسەتن، ردووكیان هەه  مانەه ئه:  زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه

 هەرێمەی  كەه  یەه وه ئه  كەه اڵمه وه ی دیكەه شەێكی به. بكەوژرێ لێەی و بكەوژێ ر هەه ناكەا ز حەه تێك میەەه هیچ ، بووه باشتر پێ مان یانه
 فشەاری بنەێم  یه له سەه مه و لەه نەاو   ناكەه ز حه ین، بكه دروست بۆ گیروگرفتی نابێ  یه ئێمه ی ناگه په و  وه وانه حه شوێنی كوردستان

 كەداری چه باتی خەه  لەه واز تەا بێەنن بەۆ فشەارمان وان ئەه  كه  یشتوه گه نه  وه به  کە بارود خه كاتێك هیچ  چونكه كێتی، یه و پارتی
 جارێكیەەان ین، بكەه كوردسەەتان ناسەكی زعەەی وه موراعەاتی  كەەه كردبەێ  ئێمەەه  لەه داوایەەان  برایانەه كی یەەه داخەوازی  بەەه  نگەه ڕه. بێنەین

  ئامەاده وێ لەه حیەز  تی رایه نوێنه  به دا وكاته له ر هه منیش دین، اڵحه سه بۆ هاتبوون ئێران تی حكوومه رێكی نوێنه ند چه  بیرمه له
 ن یكەه ده ئێەران تی حكوومەه ڵ گەه له  كەه وتنێك ڕێكەه ر هەه: گەوت اللم جەه مەا   به بوون، وێ له كورد ر كی سه ردوو هه وكات ئه بوو ،

 دیمەوكرات حیزبەی كانی یەه ربازی سەه  یەه چەاالكی موو هەه دا بییەاری كوردسەتان رێمی هەه تی حكوومەه  كەه بەێ  وه ئه با خاڵی   كه یه
 بییەاری ڵكوو به  نیه خۆ  ی قسه  وه ئه ڵێ، به: گوتم ڵێی؟ ده خ زانی ده ئەتۆ گوتی الل جه ما  .دەگرین ڕای بۆخۆمان ئێمە ڕاگرێ،

  ئێمەه بكەا، مەۆر" کوردسەتان رێمی هەه تی حكوومەه" ڵ گەه له وتن ڕێكکەه  بەێ  ئاماده ئێران تی حكوومه مادا  ، حیزبه سیاسیی بی كته مه
 نیمان ده مەەه باتی خەەه شەەێوازی  ئێمەەه  كەەه  نیەەه ئێسەەتا ر هەەه  وه ئەەه قوربەەانی،  ینەەه كه ده خۆمەەان بییەەاری و گەەرین رده وه  ڵوێسەەته هه و ئەەه
 ڵك خەه  كەه كردبەوو ن الیەه نەدێك هه  له وای  نی ده مه باتی خه شێوازی ڵبژاردنی هه یان  ئاشتیخوازانه بییاری ت نانه ته  ڵبژاردوه هه
 ڕامەان  ئێمەه جار ندین چه دا، با به كوردیان نجی ڕه  قیاده و دیموكرات بڵێن ن، بكه پارتی و  ئێمه دژی خۆپیشاندان تا ن بده هان

 سەوپای شەانی به شەان نێەرین ده كانمان رگه پێشەمه بەدا كوردسەتان  بەه خودموختاری نیا ته بێ  ئاماده ت حكوومه ر گه ئه  كه  یاندوه گه
 . گوتوه دا ئێران و عێراق نێوان ڕی شه كاتی له جار ند چه مان وه ئه بكات، عێراق ربازانی سه ڕی شه ئێران

 
ی  تور بووو، پوڕۆژه مێك كراوه تی ئێران كوه وكا  سیاسه ئه  می كه می خاته رده سه  دا له وڵتان نه بۆچی هه  باشه: یدوون بێوار ره فه

 ؟ وه نه خودموختاریی كوردستان زیندوو بكه

 
  یان خودموختاری  له باسی كاتێك هیچ اڵ  به ، كردوه جوانی ی قسه ، دیبه ئه می خاته د ممه موحه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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  مه رده سەه و لەه می خاتەه كاتێەك هەیچ اڵ  بەه كەرد، ی اڵڵەه گه  تەووده حیزبەی  كەه بوو ك یه پی ژه ردانی خودگه ، كردوه نه ردانی خودگه
  كاتەه و ئەه" ینی خومەه" خوالێخۆشەبوو كی یه قسەه ت نانەه ته ڕان، گەه ده تێك فرسه دوای له  میشه هه وان ئه بكا، ر سه له ئیشی  هاتوه نه
 ڵ گەه لەه  گفتوگەۆ ویسەت ده یان نەه وان ئەه ن، بكەه ڵ گه له یان قسه جا و ئه ن بده مار یان گه مجار كه یه گوتبووی،  كه كرا ده باس ز ر

 .بخافڵێنن كورد یانەویست ده نیا ته ڵكوو به ن، بكه كورد
 
كانن  كوردسوتانی یوه  ڵ بیروڕای حیزبه گه ند له ، ئایا تاچه ڵقی ئێران چۆنه ڵ موجاهیدینی خه گه ندیتان له یوه په: یدوون بێوار ره فه
 ن؟ ده م ده ڵه قه  ڵكی كوردستان له خه  ع  دژ به ری به تیده یارمه  به  و ڕێكخراوه ئه  كه

 
  هێەەزه اڵ  بەەه زانەەین، ده ئێەەران ئۆپۆزسەەیۆنی ی وره گەەه هێزێكی بەەه موجاهیەەدین  ئێمەەه دا ش وه ئەەه ڵ گەەه هل:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 ت دا سیاسەەه  لەەه ڵەەێن ده ، نیەەه  جەەۆره و بەەه  شەەته و ئەەه پێمەەوابێ ، یەەه هه ڵ گەەه له یەەان نەەدی یوه په متریان كەەه كوردسەەتان كانی سیاسەەییه
  بەه كتریان یەه و كوشەت ده كتریان یەه  لەه پێشتر  كه  هێزانه و له ند چه ، یه هه كجاری یه تیی دوژمنایه  نه و كجاری یه تیی د ستایه نه

 و  وه ره ده  تەەه هێناوه نه تیر ریسەەتان لیسەەتی  لەەه موجاهیەەدینی مریكا ئەەه ئێسەەتا كترن، یەەه یمانی هاوپەەه می  ئەەه بەەرد ده نەەاو خەەائین
 چی كەه كەا ده  هێزه و ئه ڵ گه له گفتوگۆ كان جۆره  له جۆرێك به مریكا ئه ش كه كه په  به ت باره سه ت نانه ته كا، ده لێ پارێزگارییشیان

 . ناوه دای تیر ریستانیش لیستی  له
 
یی یوان  وه توه ری نه سوه كی چاره یوه اڵ  پڕۆژه كانی كوردستانی ڕۆژهوه سیاسی یه  كوو ئێستا حیزبه بۆچی تاوه: یدوون بێوار ره فه
 ؟ بووه نه

 
 ڕای بەه اڵ  بەه ببوون، نەه ت لەه هێشەتا  كەه  ڵه كۆمه و دیموكرات حیزبی ن الیه له تی تایبه به  بووه هه  پی ژه:  زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه
 خۆیەان ڵكی خەه نێو لەه نەین، خۆیەان خەاكی سەر له و واڵتن ی وه ره ده  له  حیزبانه و ئه ی ز ربه  كه  یه وه ئه دا لێره  وره گه ی كێشه من

 یەدانی مه  لەه دانیشەتوون ك یەه خێمه  لەه و شەوێنێك  له ی سه كه ر هه نابینین، لێ سوودی  یه هه  كه ی جۆره و به   ته رووره زه و ئه نین،
 ی وه ره ده سەتم به مه ، نیەه ر سەه له  وه ڵكەه خه اڵنی كۆمەه ن الیەه له فشەاریان  و ن، بكەه پەێ سەت هه  ته رووره زه و ئه  كه نین دا كه باته خه

 .عێراقیش كوردستانی واتا  اڵته ڕ ژهه كوردستانی خاكی
 
  وه ش بۆ ئه وه ، ئه یه ریان هه ماوه اڵ  جه كانی كوردستانی ڕۆژهه كوردی یه  متر حیزبه كه  كرێت كه ست ده هه: یدوون بێوار ره فه
تگوزاری یوان بوۆ  دا  و خزموه كان ده یوهكووردی   كان و شواره دێهاتوه  واو به كی ته تی ئێران گرنگی یه حكوومه  كه  وه گێڕنه ده
 كا ؟ تی ده رگایه پێشمه  ڵك ڕوو له متر خه كه  با  بۆیه ده

 
 بەابی ن ن لێەره  كەه ن نەده وه ئه ر هەه كان حیزبەه نەدامانی ئه ر ئەگەه من، كەه بەۆ كان حیزبەه نەدامی ئه نازانم:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  واڵتین، ی وه نێوه  له ز ریشمان  ره هه شی به ین، وه ره ده  له ممان كه ره هه شی به  ئێمه بێ، خواحافیزیان و ن داخه گا باره
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 .ماون وێ له ئازان  كه  وانه ئه و اڵتوون هه ترساون ی وانه ئه: دێنین كار به  دیكه عبیرێكی ته
 

 حیزبەەی ر هەەه تێەەریش گەالنەەی خەەۆ بێ، هەەه سیاسەەیی حیزبەەی وسەەا ئه بەەێ برسەەی بەەێ ر ده هەەه تێك میەەەەه وابەەێ پێمەەان بەەێ ده بەەۆ اڵ  بەەه
 ت، وڵەەه ده داری رنامەەه به  بەەه ك نەەه ببەەا  ڕێوه بەەه ت وڵەەه ده تی توانیویەەه خەەۆی وشەەیاریی و ژیری بەەه ڵك خەەه اڵ  بەەه ، یەەه هه زیەەان موعاره

  لەه  یەه هه ڵكێك خەه ژیەن، ده دا ژاری هەه هێڵەی ژێر لەه كوردسەتان ڵكی خەه ی%٥٣ ئێران واڵتی كانی ئاماره پێی به ش وه ئه ڕای ڕه سه
 .دێنن پێك كوردستان ڵكی خه  له   كه كجار یه كی یه ژماره  وانه ئه اڵ  به ، نیه سیاسی و تی حیزبایه كاری له زیان حه كوردستان

 
زموانی   زانكۆكان بوه  چن، خوێندن له رده زمانی كوردی ده  و باڵڤۆك به ندین ڕۆژنامه كوردستانی ئێران چه  له: یدوون بێوار ره فه

 ربڕین؟ ئازادیی ڕاده  تدان به رفه ده  له  جۆرێك نیه  مه ، ئایا ئه یه كوردی هه

 
 دوو ڵكوو به ، نیه كوردی زانكۆی كوردستان  له ئێستا كوو تاوه  كه  وه مه كه ڕوون بۆ تان وه ئه با دا پێش له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  بەه ز ریەش و  لێەدراوه بییەاری  سەاڵه ش شەه پێەنج نەا، یەان  پێكەراوه سەت ده نەازانم بخوێنەدرێ كەوردی زمەانی  بەه  كەه یەه هه ش به

 خوێنەدرا،  ده كەوردی زمەانی شەی به دوو ئێەران كوردسەتانی  لەه شەادا مەانی زه  لەه حاڵێكەدا له ، دراوه   ڵه قه  له  وره گه دەسکەوتێكی
 چەن رده ده  كەه ش یانەه كەوردی  گۆڤەاره و  ڕ ژنامەه و ئەه بخوێنەدرێن، مان تەه به  كەه كەوردین زمەانی كۆلێژی ڵكوو به نین زانكۆ  وانه ئه
 ڕێژیمێەك  كەه   بكەه  وه لەه حاشەا نەابێ دا ش وه ئەه ڵ گەه له زانەم، ده كەوردی لی گەه ی سەاڵه نەدین چه خەوێنی وتی سەكه ده  به ڕاستی به
 .بكرێ باس بێ ده بوو هه ئیجابیی خاڵی ر ئەگه بێ ئازادییش دژی  نده چه
 
  حیزبوه  كێك لوه یوه  و دووباڵوه كتان لوه ر الیوه هوه  كرا كه ده وه  ی حیزبی دیموكرا  باس له كه رتبوونه پاش كه: یدوون بێوار ره فه
 كا ؟ كانی كوردستان پاڵپشتیتان ده كی یه ره سه

 
  بوومه خۆماندا ی حیزبه و ئه نێو له ی نده وه ئه ڵێم ده  وه ئه اڵ  به ناكا،  ته زاوه قه و ئه ڵك خه ناڵێم ئەمن:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 پەارتی  بەه ر سەه نه  و ، یەه كێتی یەه  به ر سه نه و یه پارتی به ر سه نه كوردستان دیموكراتی حیزبی ، وه مه كه ده ت ڕه  وه ئه واوی ته  به
 بەی ئەمەن  نیەه  گەه تووره ڵكی خه زاری خۆ ڵێ ده خ بۆخۆی ڵك خه جا.  الیانه ردوو هه د ستی اڵ  به بێ، ده كێتی یه ر سه  نه و بێ ده

 بەاس  بیسەتوه نه كم یه قسه  وه خواره له  نه  وه ره سه  له  نه تبوونێ له پاش له  نه تبوونێ له پێش له  نه ڵێم ده  وه دیسانه ئەمن ستم، به
 بەێ، دروسەت  بوونەه ت لەه و ئه هێڵێن نه كوو تاوه  الوه ردوو هه ن الیه له درا ز ریش وڵی هه ن، بكه بوون ت له ت له خۆشبوونی پێ  له
 .بووین دوور ك یه له اڵ  به
 
كتان پێوك  یوه ره مریكا هویچ به ن ئوه الیه وباسی لێدانی ئێران له ئارای قسه مریكا بۆ عێراق و هاتنه پاش هاتنی ئه: یدوون بێوار ره فه
 ؟ هێناوه نه
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 - ١٢٢٩) كانی سەاڵه له  وه كۆنەه له بێ هەه مریكادا ئەه ڵ گەه له نەدیمان یوه په  داوه وڵمان هەه  وه كۆنه  له  ئێمه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 شەتی تائێسەتا مەاددی هاوكەاریی دا، ئێمەه ڵ گەه له هاوكەارییش ی له سەه مه ، یەه هه مریكا ئەه ڵ گەه له نەدیمان یوه په  ئێمەه ، ەەوه(١٢٢٣
 وان ئەه ، یبووه نەه ئێرانێ ڕێژیمی بۆ یبوو هه عێراق ڕێژیمی ڕوخانی بۆ  كه ی یه جددی  نیازه و ئه مریكا ئه ی، كه یه ڕاستی بوو، وانه

 و ئەابووری مار ی گەه تائێسەتاش  بۆیەه جەا بگۆڕن، ئێران تی وڵه ده تی سیاسه وێ یانه ده ڵكوو به بگۆڕن ئێرانی تی وڵه ده وێ نایانه
 . هێناوه كار به یان یه سیاسی  فشاره و ئه
 
 ؟ وه كه هیچ ڕوویه ن له كه ئایا هاوكاریتان ده  ورووپا چۆنه ڵ واڵتانی ئه گه ندیتان له یوه په: بێواریدوون  ره فه

 
 ڵ گەەه له نەەدیمان یوه په ، یەەه هه تیمان رایەەه نوێنه ، یەەه هه حیزبیمەەان نەەدامی ئه ی واڵتانەەه و ئەەه ی ز ربەەه  لەەه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 لی مەه عه هاوكەاریی ، یەه وی عنەه مه و سیاسی هاوكاریی  واڵتانه و ئه پشتیوانیی  دیاره اڵ  به ، یه هه كان مانتاره رله په و كان حیزبه
 دا نەه ڕووی  یەه گۆڕانكەاری و ئەه تەا باشەووریش كوردسەتانی  له ن، بكه لییش مه عه هاوكاریی دا دیكه رجێكی لومه هه له  نگه ڕه ن، ناكه

 .كرد نه یان لی مه عه هاوكاریی
 
 ؟ چیه  و بارودۆخه بۆ چاكتركردنی ئه  وڵی ئێوه هه  ه.موار ناهه  اڵ  لێره كانی ڕۆژهه وشی ژیانی كورده ڕه: یدوون بێوار ره فه

 
 سەت ده به   نامەه خۆیەدا كاتی له ئەمن ی، بكه كوردستان هەرێمی ستانی ده كاربه  له  پرسیاره و ئه  بووایه ده:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  ئێمەەه ش وه ئەەه ڕای ڕه سەەه اڵ  بەەه ، كەەردوه   كەه بارود خه باسەەی ، نەەاردوه كان یەەه كەەوردی  حیزبەه ی ركرده سەەه ردوو هەەه بەەۆ خەەۆ  تی خەه و

 شەموولی درێ ده  كەه ی یەه عی بایەه و ئەه یەان خەۆراك  بەه ر رامبەه به وت نەه ی رنامەه به ئێسەتا  نموونەه بۆ بین، ده ت حكوومه منوونی مه
 مان وه ئەەه ش ئێمەەه ندین سەەوودمه  واڵتەەه و ئەەه جێبونی نیشەەته و ئەەاو و بەەا كاره  لەەه كوردسەەتان هاونیشەەتمانێكی ك وه كەەا، ده ش ئێمەەه

 .بكرێ چاك  كرێ ده و  ز رنیه لێك گه یان ژماره  دیاره بكرێ باشتر ژیانیان زیاتر بدرێ، وڵ هه ر گه اڵ  به ، رچاوانه به له
 
ش  ن، بوۆچی ئێووه كوه تی كووردی ده وڵوه ونی دروسوت بووونی ده خوه  كوورد بواس لوهتوانانی  زۆرجوار سیاسوه: یدوون بێوار ره فه
 ؟ یه و پڕۆژه دروست بوونی ئه  شێك له به  ته بوونه نه

 
 بینەین ده ین بكەه" پەژاك" یری سەه ئێسەتا ر گەه ، وره گەه كوردسەتانی ی یەه پی ژه و له شێك به  نه كه نامان جا:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 بیگەری، دا ك یەه چوارچێوه می خەه له ر ئەگەه  وره گەه كوردسەتانی ی پەی ژه نەا ده ین، ناكه ڕ شه كوردستان خاكێكی  بسته بۆ  ئێمه ڵێ ده
  پارتەه دوو تی تایبەه  به بێ باشوور كوردستانی كی یه ری پێشخه ست ده بێ ده خیردا، ئه ی یه ده له دا ئێستامان رجی لومه هه له می  ئه
 .داین كوردستان یی كاارچه یه ڵ گه له  كه  یاندوه گه ڕامان سمی ڕه  به  ئێمه ئەگینا ناكرێ  ئێمه  به  یه ره موباده و ئه ، كه یه كی ره سه
 
   یه ك هه یه مریكا هیچ پڕۆژه تی ئه و ستراتیەیه رنامه  به  له  بینی، پێتوایه وشی كوردستانی باشوور چۆن ده ڕه: یدوون بێوار ره فه
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 ؟ وره ناوی كوردستانی گه به

 
 باشەەووری  لەەه ، یەەه هه كوردسەەتان  لەەه گونجەەاو سیاسەەیی رجێكی لومەەه هه  پێموایەەه یەوە سیاسەەی باری لەەه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 ر ئەگەه اڵ  بەه ، یەه وه پێكه یەان نەدی وه رژه به  نەه الیه دوو و ئەه ئێسەتا اڵ  بەه یمانن، هاوپەه مریكا ئەه و ناڵێم كەورد ئەمن. كوردستان
 اڵ  بەه تربن، وره گەه خۆیەان مانای له كانم قسه  نیه خۆش پێم  چونكه ناڵێم، وا شتی ئەمن  یه هه سمی ره یەكی یمانی  هاوپه بڵێین

 كوردسەتان قەازانجی ل گه له كانیشی قازانجه ، یه هه  واڵته   له هێزی دنیا هێزی ترین وره گه  كه  خساوه ڕه كورد بۆ باش تێكی رفه ده
 مریكا ئەەه  كەەه ش وه ئەەه ی باره لەەه ، گرتوه رنەەه وه  رجەەه لومه هه و لەەه سەەوودی خەەرائ كەەورد تیی رایەەه ڕێبه  پێشەەموایه ، وه خوێننەەه ده كتر یەەه
 رپرسەێكی به  كەه وت كەه رگوێ بەه وا  شەتێكی جارێكیەان نەابینم، وا شتی ئەمن بێ دا ی جانتاكه له ی وره گه كوردستانێكی ی خشه نه
 بن نەه  ئامەاده وان ئەه ر ئەگەه جەا كوردسەتان، ر سه  وه ڕێته بگه ركووك كه ناهێڵێ بێ دا عێراق  له مریكا ئه تا تی گوتوویه مریكایی ئه

 .ن كه ده دروست  وره گه كوردی تێكی وڵه ده چۆن كوردستان ر سه  وه ڕێته بگه بچووك وا كی یه پارچه
 
 یان عێراق؟  لماندنی مافی كورد ڕێەیمی ئێران باشتر بووه رمی نواندان و سه نهڕووی  له  پێتوایه: یدوون بێوار ره فه

 
 ر سەه به حەاكم كانی تەه حكوومه ی باره لەه" سەوو خه  نەه و بەێ بەووك  نەه: "ڵەێ ده  یەه هه كوردی كی یه له سه مه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ی باره لەه  نموونەه بەۆ ی، بەده ر سەه له قیان موتڵەه حەوكمی و بگەری كامێكیان ر هه ناكرێ  كه  گوتوه وا   میشه هه ئەمن دا، كوردستان
 توركیەا  وه دیموكراتیكەه سەاتی موماره نەدێك هه ی باره لەه ، بەووه  وه موانەه هه پێش لەه ئێەران  كراوه نه ناو و كورد  له حاشا  كه ی وه ئه
 ی باره لەەه ، بەەووه  وه مووانەەه هه پێش لەەه عێەەراق  وه یەەه كەەوردی زمەەانی و كەەورد  بەەه ئیعتەەرافیش ی باره لەەه ، بەەووه  وه مووانەەه هه پێش لەەه
 . بووه  وه مووانه هه پێش له سووریا خت زه متربوونی كه
 
 ؟ وه   كردبێته كه ویسته خۆشه  ردا بیر  له نگه سه  ڕكردن دا له كاتی شه له  رووی داوه: یدوون بێوار ره فه

 
  یه ره نگه سەه و ئەه سەت به مه ر ئەگەه ، چیه ستمان به مه بزانین ویستی خۆشه  له   هه و ر نگه سه  له   هه بێ ده:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ، هاویشەتوه نه  وه دوژمنەه ڕووی بەه نگم تفەه یاتم حەه  بەه  وه، ره نگه سەه و ئەه  چوومەه نه ت قەه ئەمەن لێداوێی، نگی تفه دانیشتوو تۆ  كه
  كەه بەێ  وه ئەه ویسەتییش خۆشه ر ئەگەه ماو ،  كه  یره سه پێم ئێستا و  بوومه ڕوو به ڕوو تۆئ و  فی كه و تانك هێرشی ڵ گه له اڵ  به

 .رێ ده  ته چوومه  النه سه مه و له و  بووه هه ژنم  كاته و له  چونكه بێ، نگ دره ر هه ش وه ئه  نگه ڕه بوێ، خۆش كچێكی كوڕێك
 

 کان نگه ده ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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 ئەگەر بیروڕای جیاوازی تێدا نەبێ حیزب نیەحیزبێک 
 

 زادەوتووێەی کاوان عومەر سەالمی لەگەڵ مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن
 

 
حیزبی دیموکراتی کوردستان بەنیازە بەم نزیکانە کۆنگرە ببەستێت ئایوا کوۆنگرەی ئەمجوارە کوۆنگرەی : کاوان عومەر سەالمی

 بوون لە قەیرانی ڕێبەرایەتی؟ریفۆرم دەبێت یا خود کۆنگرەیەکە بۆ ڕزگار 

 
نەیە کە پێەی  ، چەونکە ز ر بەاوەڕ  بەشەتێکی وابەێ یە باس نەکەین باشترڕەنگە هیچیان بەو دەقاوەقی :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

کتەۆر وەد و دمحەمودا، جەگە لە هەردوو ڕێەبەر پێشەەوا قەازی مەمێژووی حیزبی دیمەوکراتی کوردسەتانلە دەڵێن قەیرانی ڕێبەری، 
 ەیان هەبووبێ لەچاو ئەو ئەرکە گەورەیەی کە لەسەر شەانیان بەووە، دیەارە ئەگەر ئەوڕیووکەموکدیکە ، ڕەنگە ڕێبەرانی ووقاسمە

یەکان تووشی ئەو قەیرانە هاتوون، تەنەانەت بڵێم کە  و ز ر حیزبە کوردی ئەگەرئەدەبی نابێ بێوایە بە قەیران دابینێن، پێم
دەبژێەرین، خەۆ نەاچین ئابراهەا  و ئەندامانی حیزبی دیمەوکرات هەڵێخۆ ئێمە ڕێبەر هەر لە نئەگەر بڵێین ئەو قەیرانەش هەیە 

 .لینکوڵن یان میتران بکەین بە ڕێبەری حیز ، کەواتە بەو مانایەش قەیرانی ڕێبەرێ چارەسەر ناکەین
 

دا ئەاڵوگۆڕی بەسەەر خۆیەدا ەیەکهەمەوو کەۆنگر ئەگەر باسی ڕیفۆر  و گۆڕانکاری بکەیەن، ئەوا حیزبەی دیمەوکراتی کوردسەتانی لە
 ک و چەمکەی سیاسەی هەبەوون کە روەێەدا دەورانەی ئەێمە، تەاڕادەیەکی ز ر دەورانێکەی نەوێیە و هەنەدێک نهێناوە، بەاڵ  لەڕاسەتی

گۆڕین و دەبەێ حیەز  چەاو بەسەەر نئێستا کاتیان بەسەر چووە و ڕەنگە لەکاتی خۆیدا باشمان نەپێکابێ، بەۆیە دەبەێ ئێسەتا بیەا
 .گۆڕێشێنێ و بیانخانەدا بئەو شت

 
کەراوە، دا کە هەنەدێک لەو چەمکەانەی پێشەتر کاریەان پەێێەدا دونیای ئەمی  جیەاوازی ز رە لەگەڵ دونیەای دوێنلە هەمان کاتیش
ناکرێ بە جۆرێکی دیەکە بڵێەین دونیەای ئێسەتامان لەگەڵ دونیەای پێشەکەوتوویی ئەمەی  ز ر یەکتەریەوە نەزیکە، ئێستا کاریان پێ

می نەەوێ هەن کە دەبێەەت بێەەنە نەەاو کاروبەەاری سیاسەەیمانەوە، دیەەارە ئەمەەانە وا دەکەن کە هەنەەدێک ئەەاڵۆگۆڕ بەسەەەر وهەەوبەەۆیە مەف
دا هەبەێ، بەرنامەکانماندا بێنین، بەاڵ  دیسان نامەوێت ناوی لێ بنێم کەۆنگرەی ریفەۆر ، چەونکە تەنەانەت ئەگەر لە تواناشەمان

ەوەی کە کۆمەڵەکەمەەان ئەو شەەتانەی بەسەەەردا سەەەپاندووین و خەەۆ ڕزگەەارکردن ڕەنەەگە هەمەەووی لە توانەەای ئەەێمەدا نەبەەێ بەهەەۆی ئ
دا ئەو کەۆنگرەیە بەری بەهێز بکەین بەتایبەتی ئەێمە بەدوای لەتبوونێەکێدەدەین ڕ لەوانە کارێکی ئاسان نیە، بەاڵ  ئێمە هەوڵ

لە نێەەو کادرەکەەانی حیزبەەدا ڕادەکە ی حیەەز  بەشەەێکی کەمەەی الی ئەەێمەیە هەرچەنەەدە یەەڕێبەر سەەتین، کە لەو لەتبەەوونەدا لەەدەب
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بەتەواوی پێچەوانەیە، بەتایبەتی کاتێک چاو لەو کەسەانە بکەیەن کە حیزبەی دێموکراتیەان پەێ دەناسەرێت ئەوانە بەشەێکی ز ر 
 .دەبێ، کەواتە لەو بارەیەشەوە بەهێزتر و بەتواناتر دێینە ئاراوە% ١١ز ر بەرچاویان لەالی ئێمەن، کە 

 
وانوویە دا، جەنابووت پێووتدەکرێووت لە حیووزبزادە وەک کەسووێکی کاریزمووا چوواوی لووێعەبوودوڵاڵ حەسووەن :کوواوان عووومەر سووەالمی

 یانەی کە بەڵێنتان داوە؟کاریزمایی کۆمەڵێک ئاستەنگ دروست بکا  لە بەرامبەر ئەو گۆڕانکاری

 
اتیەک میەکەی کاریزکەسەایەتی بەبەحاڵی خۆ  ئەوە وەک لوتفێکی جەنابت وەردەگر ، چەونکە خەۆ  بەش :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

یە لە یدا کە هەوڵ و تێکۆشەەان و هەەاوڕێیەتو حیزبەەی دێمەەوکراتی کوردسەەتانێەەنەەازانم، بەاڵ  بێگومەەان جێگەەایەکی خەەۆمم هەیە لەن
وایە ئەوە هەەیچ جۆرێەەک ئاسەەتەنگ دروسەەت هێنەەابێ، بەاڵ  پەەێمدا کە لەوانەیە ئەوانە شەەتێکیان پێەەکخەەزمەت ڕێبەرانەەی شەەەهیدمان

کردنەی زادە ئەگەر یەک هونەری هەبێ ئەوەیە کە هەموو کاتێەک بەاوەڕی بە گەۆران و دەستاودەسەتنکە عەبدوڵاڵ حەسەنناکا، چو
 .دەسەاڵت و دیموکراسی هەبووە

 
ی حیەەز  بەەۆ یەەڕێبەرئەنەەدامی دیم بەەۆ بەەدا کە ئەو کەەاتەی نەبەەوومە یناخۆشەەە ئەوە بڵەەێم، بەاڵ  ڕەنەەگە خەڵکەەی دیەەکە شەەاهپێم

و ئەدەبیەاتی حیزبەی دیمەوکرات نێەتە نومی تازە  هێناوودا هەندێک  مەفهار، بۆ سێیەمجار لە کۆنگرەکانیەکەمجار، بۆ ددوهەمج
کردنەی دەسەەاڵت و  دەسەتووشەیان لە خزمەتەی پەڕەپێەدانی دیموکراسەی و دەستاوو هەم نو حیزبدا نەبەووێکە تا ئەو سەردە  لەن

دا لەسەەر یەوایە گەورەتەرین ئەرکێەک کە لە  کەۆنگرەدا، پەێمدیمەوکراتنی بیروڕای جیەاواز بەووە لە نێەو حیزبەی یئازادی و دەربی
مەن نەک هەر کوسەای سەەر رێگەای ئەاڵوگۆر ئەومەانە جێگیەر بکەرێن، کەواتە وبەدە  ئەو مەفه بێ ئەوەیە کە دیسەان هەوڵدەانم ش

 .ندێننابم، بەڵکوو هیوادار  و دڵنیاشم یەکێک لەو کەسانە دەبم کە گۆڕانکاری پێک
 

دا باڵێوک هەیە بەڕێبەرایەتیوی مەال حەسوەن دەنگوۆی ئەوە هەیە کە لە حیزبوی دیمووکراتی کوردسوتان: عوومەر سوەالمیکاوان 
 رەستگار ئەمە تاچەند راستە؟

 
دیەەەارە حیزبێەەەک ئەگەر بیەەەروڕای جیەەەاوازی تێەەەدا نەبەەەێ حیەەەز  نەەەیە و دیکتەەەاتۆری بەسەەەەریدا زاڵ  :زادەعەبووودوڵاڵ حەسوووەن

و چاویەەان لەدەمەەی ئەوان بەەێ، بەحیەەز   بەەن نەزان انهەموویەە دیەەکەو ئەوانەەی  نەسەەی شەەت بەەزانتەنیەەا یەک دوو ک حیزبێەەک.دەبەەێ
بۆچوونمەان دەبەێ، دیەالۆگ  یو حیزبەدا جیەاوازیێەلەن دیەکەمن لەگەڵ مەال حەسەن رەستگار یان هەر رەفیقێکی ئەنازنم، کەواتە 

دا ئەگەر خەڵەەک تەوافوقیەەان کەەرد ئەوە ڵگەەایەکدەکەیەەن بە د سەەتانە و ڕەنەەگە رای مەەن سەەەرکەوێ یەەان رای ئەو، دیەەارە لە کۆمە
وریەوە ودمن بەتەواوی رەدی دەکەمەوە و هەرکەسیش لە د ست و دوژمن کیسەەی بەۆ هەڵئە .باشە، دەنا ئەوکات خەڵک بییار دەدا
 .دڵنیای دەکەمەوە کە بەو ئاواتە ناگا

 
 لەم کۆنگرە دا چۆن باس لەوە دەکەن کە پەیوەندی لەگەڵ موجاهیدینی خەلقی ئێران دروست : کاوان عومەر سەالمی
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 بکەنەوە؟

 
پێموانیە ئەوە ببێتە قسەو باسێک کە ئە  کۆنگرەیە خەۆی پێەوە خەرێەک بکەا، لەگەڵ موجاهیەدین هەیچ  :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

یەکیشەەمان نەەیە، ئەەێمە وەک هێزێکەەی دا هەەیچ پەیوەنەەدیکەەاتنەەیە، بەاڵ  لە هەمەەانیەکمەەان نەەیە، هەەیچ ناکۆکیمەەان منەەایەتیژدو
ناون، بەاڵ  کاتی خۆی ئێمە لەگەڵ ئەواند لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی تەماشایان دەکەین و لەریزی هێزە نیشتماناەروەرەکان دامان

-لە نەاوچەکەدا ئەێمە هێزێەک بەووین کە نایەان دا بەووین، دیەارە هەنەدێک بیانوویەان سەاز کەرد بەاڵ بەرگەری نیشتمانییرای وشو

وراکە ئەو ووەڕ کی شەێەوراکە و بەپێەی نوکردین لە شسینەوە و پێیان وابوو کۆساێکین لەسەر ریگایان، هاتن دەریاندەتوانی بمان
 کەدا گەرتن و پێمەان راگەیانەدن را هاتینە دەرێ، دواتر ئەێمە پەیوەنەدیمان لەگەڵوشو دەرکردنە ناڕەوا بوو، هەر بۆیە ئێمە لە

ی یەکتەری یخۆشە وەکوو دوو هێزی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانەی هاوکەاردا پێکەوە هاوکاریمان هەبێ، پێماناروتوانیوە لەشوئەگەر نەمان
وتمەەان د سەەتایەتی بەمەرج لەگەڵ هەەیچ کەس و گ، ئەەێمە ایە مەرجیەەان بەەۆ ئەەێمە دانەەیبکەیەەن، ئەوان هەەاتن بەەۆ ئەو د سەەتایەت

 .ناکەین الیەنێک
 

 مەرجەکانیان چی بوون؟: کاوان عومەر سەالمی

 
میەان بکەیەن بەو وی کوردسەتان و مەحکوینیشەتمان یتیەیەهێەرش بکەیەنە سەەر یەک یەکێکیان ئەوە بو کە :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 یئیسەەالمی مەەی کۆمەەارییژێدووهەمەەیش ئەەێمە بەڵەەێن بەەدەین هەتاهەتەەایە لەگەڵ ر. ئیختیالفەەانەی کە لەگەڵ موجاهیەەدین هەیەەانە
 .نیە نئیراندا دانیشتن نەکەین، دیارە لەو کاتەوە پێوەندیما

 
 "بۆ ژمارەیەک لە کادرەکانی ئێوە لە کۆنفرانسەکانی کوردستانیان بایکۆ  کردوە: کاوان عومەر سەالمی

 
نەهەاتۆتە نەاو وتەوە تەحریمەی دەکە  بەڵکەوو گپێم شک نەایە تەنیەا یەک نەفەر نەبەێ کە ئەویەش نەی :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 .سو بە چونکە شتی وا  هەر نەبیستوە، تەنیا یەک نەفەر نەهاتوە ،دەکە  بزانم کۆنفرانسەکەوە ئەگەر ناوت الیە حەز
 

بۆچی لەدوای چەندین کۆبوونەوە لەگەڵ دەفتەری سیاسی، بەرنوامە و پێوڕەوی یەکیەتیوی خوێنودکارانی : کاوان عومەر سەالمی
دا زبی دیموکرا  و کۆمەڵێک خوێندکاری سوەربەخۆی کوورد دانرابووو پەسوەند نەکورا لەکاتێوککورد کە لەالیەن ئەندامانی حی

 بەڵێنی ئەوەتان دابوو پەسەندی بکەن؟

 
ڕەنەگە هیچیەان وا نەبەێ هەیچ بەڵێنێەک نەدراوە کە ئەێمە شەتێک پەسەەند بکەیەن، لە کۆبەەوونەوەیەکی  :زادەعەبودوڵاڵ حەسوەن

ومەەەان ئەوان تەەەۆمەتی ئەوەیەەەان دایە پەەەاڵ حیزبەەەی دیمەەەوکرات کە بەەەاوەڕی بەوە نەەەیە ورتبدا گبەربەەەاڵو کە لەگەڵ خوێنەەەدکارەکان
 ئیوەن و  ێوتم ئەگەر یەکێک هەبێ کە باوەڕی بە رێکخراوی سەربەخۆ نەبگمن ئە ،ڕێکخراوێکی سەربەخۆی خوێندکاری هەبێ
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ن و ێوکرات، خۆتەەان بەرنەەامە دابنەەی دروسەەت بەەکەن بەەۆ دێەەنە الی حیزبەەی دیمەەرئێەەوە دەتەەانەوێ رێکخراوێکەەی سەەەربەخۆی خوێنەەدکا
، سەبەینێ بەۆ خراوێک دروست بکەن بەۆ خوێنەدکارانبەاڵ  ئەگەر دەتانەوێ رێک. سیاسەت دارێژن و باسی حیزبی دێموکرات مەکەن

 .یان و لەسەر حیزبی دیموکرات حیسا  بێ و حیزبی دیموکرات مافی خۆیەتی لەسەریان بۆچوونی هەبێیمامۆستایان بۆ قوتاب
 

 یەکانی ئێوەی لە هەولێر داخست؟پارتی دیموکراتی کوردستان عێراق بۆچی بارەگای پێوەندی: عومەر سەالمیکاوان 

 
یەکەەانی ئەەێمەی دانەخسەەت بەو مانەەایە دروسەەت نەەیە، بەاڵ  نەەوێنەری حیزبەەی پەەارتی بارەگەەای پێوەنەەدی :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن

 ،بەوو ی ئەێمەیە و ماڵەکەشەی لەوێیسەتا ئەنەدامی دەفەتەری سیاسەئێ بەوو لەتبەوون، رەفیقێەکپێش دیموکراتی کوردستانی ئێران 
ماڵەکەش ماڵی حیزبە، ئێمە پێمان وابوو دەسەاڵت دەبێ کۆمەک بکا بە شێوەیەکی عەقاڵنی و د ستانە ئەو سەروەت و سامانەی 

وی ئاسایشەەوە کەرا، کە هەمانە لەوێ بەش بکرێ لەگەڵ تەرەفی بەرانەبەر، پەارتی دیمەوکراتی کوردسەتان ئەوەی نەکەرد و بەنەا
وت ماڵەکە چەۆڵ بکەا گو ماڵەکەوە و بەو رەفیقەی ئێمەیان ێدراوە، بۆیە هاتنە نناکا و فەرمانی پێ دیارە ئاسایش لە خۆوە کار

خۆشەە بچەن لە پەارتی دیمەوکراتی کوردسەتان لە بەرزتەرین پەەەیەوە تەا بەاڵ  بۆ وا؟ ئەوە پرسیارێکە ئەگەر بۆتەان دەکەرێ پەێم
 .بارسننزمترین پەەی 

 
ئۆرگانەکووانی ئێوووە لە ژێوور دەسووەاڵتی پارتیوودا هێشووتا دابەش نەکووراون وەک جەژنیکووان و دیووگەڵە، : کوواوان عووومەر سووەالمی
 چارەنووسیان بەکوێ دەگا؟

 
یەی جێبەجەی نەکەردوە ز ر جێگەای داخە کە پەارتی دیمەوکراتی کوردسەتان ئەو کەارە ئاسەان و ئینسەانی :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 .یان دێگەڵەدیکەیەکێکیان جەژنیکان و ئەوی  نمەسەلەکە ز ر ئاسانە، ئێمە لەوی دوو کەمامان هەچونکە لەوێ 
 

وکترە لەوێدا ئەوان لە ئێمە ز رترن بە پێچەوانەی کۆیە کە دوو بەرابەری ئەوانین ئەێمە لەوێ بەهەر وکان بچیدێگەڵە لە جەژن
وکەکە بەۆ ودا کەمەاە بچە ئەێمە هەر زوو پێشەنیارمان ،ماڵن ١١بۆ  ٣١ ن و ئەوان لە نێوانیماڵ ب ٥١بۆ  ٢٣دوو کەماەکەوە ڕەنگە 

خەەانووی  ٣١دا ئەوەنەەدی هەیەەانە جێگایەەان دەبێەەتەوە و زیەەاتر لە و گەورەکە بەەۆ ئەوان بەەێ، دیەەارە لەکەمەەاە گەورەکەش ئەەێمە
. بەدا رێکی ئینسەانی ئەنجەا بەتاڵیشیان بۆ دەمێنێتەوە، بەاڵ  نەکراوە هیەوادار  پەارتی دیمەوکراتی کوردسەتان ئەوکەارە وەک کەا

ئێسەتا لە  .دا بەن و جێگاورێگاێکیەان هەبەێدابنێین کە حیزبیش نین و خەڵکی ئەو واڵتەن خۆ دەبەێ لە شەوێنی خۆیەان دەبێ وای
 ٦نیە بە شەێوەیەک کە  یەکی تیدایستیکراون کە هیچ پێداو دا نیشتەجێیەتموشوێنەکانی خۆیان دەرکراون و لە دوو بینای حکو

هیەەوادار   ،ەوەیورە لە مر ڤەەایەتیوئەمە د .دا دەژیەەن و تەنەەانەت ژوری تیەەدایە کە پەنەەجەرەی تێەەدانیەان لە ژ رێەەکسەەەر خێەەز
 .چارەسەری بکەن
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تاچەنود راسوتە کە دەڵوێن حیزبوی دیمووکراتی کوردسوتان سوکرتێر دیواری ناکوا و دەیەوێوت بە شوێوەی : کاوان عومەر سەالمی
 نگۆی ئەوەش هەیە خالیدی عەزیزی وەک بەرێوەبەری شوراکە دابنرێت؟شوورایی کارەکانی بەرێوەبەرێت و دە

 
رایی وداهاتوودا بە شێوەی شو بیستم و باسێک لەوە نەکراوە کە ئە  حیزبە لەئەمە بۆ یەکە  جارە دەی :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

کۆمەڵە بەاڵ  وەک ئەوەی بڵەێن بەو ڕێبەری بەشێوەی  چونکە کۆمیتەی ناوەندی هەر هەیە .ورا هەر هەیەوئیدارە بکرێ، دیارە ش
 .نەکراوەسکرتێری نەبێ بە هیچ شێوەیەک باسی لێ

 
 کاوان عومەر سەالمی؟ میکانیزمی ئێوە بۆ گۆڕانکاری نێو کۆنگرە چیە؟

 
بکرێ وەک تیۆری  دیارە وەک هەموو کۆنگرەی دونیا دەبێ لەپێشدا ئامادە .گۆڕانکاری لە کۆنگرەدا نابێ :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

بکەەرێ، بەاڵ  چەەاوەڕوان دەکەیەەن ئاڵۆگۆڕەکەەان بەرچەەاو بەەن بەتەەایبەتی لەبەەاری گەشەەەی دیموکراسەەی،  ەسەەنددا پو لە کەەۆنگرەش
دا کردنەەی عەەادیالنەی دەسەەەاڵت لە نێەەوان ڕێبەریەەدا تەنەەانەت لە نێەەوان ڕێەەبەری و ئەنەەدامانی حیەەز دنی ئەرکەکەەان و دابەشرسەەاا

دا بەتەەایبەتی لە ئۆرگاکەەانی کەەی زیەەاتری ژنەەان لە کاروبەەاری حیزبەەییەیت بکەەرێ، پاشەەان بەشەەدارکەەی باشەەتر دروسەەیەیپێوەنەەد
 .دابەرێوەبەری

 
 بوونەوەدا مەجالی زیاتر بە ژن دەدرێ؟واتە لەم نوێ: کاوان عومەر سەالمی

 
 .بەتەئکید وادەبێ :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 
 دیموکرا  وەک خۆی دەمێنێتەوە یان گۆڕانی بەسەردا دێ؟لە کۆنگرەدا ناوی حیزبی : کاوان عومەر سەالمی

 
ناتوانم پێش کۆنگرە بییار بەدە  چەونکە لە جیەاتی کەۆنگرە نەاتوانم قسەە بەکە  بەاڵ  مەن باسەی خەۆ   :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

یەکانی شەانازیەکە  دەبەێ چەونکە یەکێەک لە زیەاد دەبەێ و ن دەکە  حیزبی دیموکراتی کوردسەتان وەک نەاوی خەۆی دەمێنێەتەوە نە
نەراوە ئەو وشەەی ئێەرانە  اوینەتەوە بۆ ئەو ناوەی کە ر ژی یەکەمەوە حیزبی دیموکراتی کوردستانی پەێ نەاوڕئێمە ئەوەیە کە گە

 .و حیزبەوەێوچوارەمین ساڵی تەمەنی حیزبی دیموکراتی کوردستان هاتە نلەبەر بەعزە هۆکارێک لە سی
 

- ڵ حواجی دا چۆنە؟ بەتایبە  دوای دانیشتنەکەی مەال حەسەن رەسوتگار لەگەڵ پەاکپێوەندیی ئێوە لەگە: کاوان عومەر سەالمی
 دا؟ ئەحمەدی

 
 ئەوە یەکە  دانیشتن و ئەخیر دانیشتنمان نیە ئێمە دانیشتنمان لەگەڵ هەموو کەس دەبێ بەاڵ  وەک  :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن
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هەندێک کەس یان هەندێک خەتەی سیاسەی بۆخۆمەان بییەار دەدا، ئەمە دیارە . ن هاوپەیمانیمان هەیە شتی وا لە ئارادا نیەیبڵێ
گەیانەەد کە ئەەێمە و هەەاوبیر نەبەەوون و رایەەان حیەەز  نەەیە ئەوە قسەەەیەکی سیاسەەی نەەیە چەەونکە ئەگەر چەنەەد کەس پەەێکەوە هەەاوڕا

گرفتمەان نە نەو دیەارە ێرۆرێکخراوێکین دیارە ئەوە حیزبن و بە ئیرادەی من نابنە حیز  و بە ئیرادەی منیش لە حیزبایەتی ناشە
و نەهاوپەیمانیشەەمانن بەاڵ  تێبینیمەەان لەسەەەریان هەیە کە ئەوەیەەش ئەمەیە پەەژاک تائێسەەتا وەک حیزبێکەەی  دا هەیەلەگەڵیەەان

سەربەخۆ لە پارتی کرێکارانی کوردستان خۆی نیشان نەداوە ئەگەر سەربەخۆبن لە پارتی کرێکارانی کوردسەتان رێگەای هاوکەاری 
 .زیاتر دەبێ

 
 .بووەلە گوندی سیسێر لە نزیک سەردەشت لە دایک( ١٢٥١)زادە ساڵی عەبدوڵاڵ حەسەن* 
 .هاباد تەواو کردوە و بیوانامەی دیاەۆمی ئیالهییاتی لە زانکۆی تاران وەرگرتوەەمەدرەسەی عەومی دینی لە م* 
 .دا بووەتە ئەندامی حیزبی دیموکراتی کوردستانساڵی( ١٥)لە تەمەنی ( ١٢٣٢)ساڵی* 
 .بۆ سێ خول جێگری سکرتێری حیزبی دیموکرات بووە* 
 .سێ خولیش سکرتێری حیز  بووە* 
کتێبیشی لەسەر مێەژووی حیزبەی دیمەوکرات ( ٢)دا بۆ سەر زمانی کوردی وەرگێراوە و کتێبی لە بوارە جیاجیاکان( ١٥)زیاتر لە* 

 .دا باڵو کرد تەوەز ربەی ر ژنامەکاننووسیوە و چەندین وتار و بابەتی لە ( نیوسەدە تێکۆشان)بە ناونیشانی 
 .کچە( ٥)کوڕ و ( ٩)خاوەنی * 
 .ناسراوە ییەکی سیاسیئێستا کەسایەتی* 
 

 .دا باڵو بۆتەوە "ئاسۆ" ٦٩١لە ژمارە  یەئە  دیمانە
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  و خانمی جاناتان راندال   مریكایی ئه  ناوبانگی به  نووسی رۆژنامه  وتووێەی:  ك له یه پوخته
  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه   ڵ گه لۆمۆند له  واڵنووسی نتیۆن هه سیسیل ئه

  
  ی وه ك پوێش ئوه یوه فته هه. قاسوملوو بوووم. د  زۆر نزیكوی  من پێشوتر دۆسوتێكی ئوه. م ئێوه  الی له  لێره  زۆر خۆشحاڵم كه: راندال

 .بووم  و میوانی و بووم  ئه  ی كه ماڵه  له  رانسه فه  ، له دوكتۆر تێرۆر بكرێ

  
  گرنگەه ز ر  وه یەه باره و لەه راندال جاناتان  دیتنی منیش بۆ. خۆشحاڵم ز ر نابت جه  ردانی سه  به منیش ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  قسەانه و بەه  بۆیەه  تی تایبەه  بەه.  نووسەیوه  وه قاسەمەووه. د  ی بەاره  لەه  لیماتی كەه جەوانترین.  بەووه قاسەمەوو. د  نزیكی  د ستێكی  كه

  ڵەێ ده پەێم دا كانیش یەه  مریكایی ئه ت نانه ته و  كان كورده  ته خسییه شه  باسی  له نابت جه  تیی ئازایه و  ت شوجاعه  چونكه خۆشحاڵم
 . هاتوه  وه ئیخالسه  له  نووسیوته  ی وه ئه  كه
 

 . بێ وانه  س دڵنیاش نیم كه ، به بێ نه  ڕێوه كان دا به مریكایی یه و ئه  كورد  ینی به  له  دیكه  كی من هیوادارم تراژیدیایه ئه: راندال

 
  بەه ز ر نابت جەه ، یەه هه ر هەه منەیش  الی لەه  یەه رانی نیگەه و ئەه  چونكەه. خۆشەحاڵم ر هەه ش یه قسەه و بەه:  زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه

  مووی هەه مریكا ئەه  رانی رێبەه  لەه كەورد،  رانی رێبەه  لەه ت خنەه ره.  ی كەه ده كان له سەه مه  باسەی  ئازایانەه ز ر دا كاته و له ر هه  راشكاوی
 . كانه له سه مه بۆ  دڵسۆزی و   تی ئازایه  ی نیشانه

 
 . لێ بگری  ی خنه ره  راشكاوی  زۆر به  بێ ده  وێ زۆر  خۆش ده  ی سه كهو  ئه:  ڵێ ده  یه ك هه یه له سه مه: راندال

 
 ، نێنێ خەه بەت  یەه وه ئه دوژمەن ، گریێنەێ بەت  یەه وه ئه د سەت:  ڵێ ده  یه هه جوان ز ر  شتێكی دا كوردییش  له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 .نین پێكه  بتخاته و   بڵێ اڵ هه پێت ق ناهه  به  یه وه ئه دوژمن اڵ  به  بت گریێنێ تا  بگرێ لێ ت خنه ره  یه وه ئه د ست  یانی
 

 عسابن؟ ئه  ڕی نیا شه ئێستا ته  ی و قسانه ، یان ئه وه ڕه شه  وێته كه ئێران ده  ڵ گه جۆرج بووش له  پێتوایه: راندال

 
  بەه ر گەه ئه  پێموایەه.  نیه دوور ز ر  ڕه شه و ئه  ئیحتیمالی  كه ڵێن ده  پیاوی  به  وه ئه كان نیشانه  وه داخه به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  تی وڵەه ده و  بەووش ر ك سەه  یەه وه ئه  ی كەه راسەتی یه  چونكەه بكەا، پێ ست ده ئاوا  ڕێكی شه  نابێ بووش ر ك سه  وه ینه بكه بیر نتیق مه
 دا حاڵەه و لەه. گرفتەارن  وه سەتیانه ده به و   كردوه نەه واو ته عێراقیان و  فغانستان ئه  ی له سه مه ئێستا تا  كانی یمانه هاوپه و  مریكا ئه

  دی حمەه ئه  تی تایبەه به ئێەران  رانی رێبەه  قیی شەه لەه كه و قی رڕه سەه اڵ  بەه رچاو، بەه  تەه نایه  نتیقی مەه  دیكەه  كی یەه بهه جه  ی وه كردنه
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  ڕێكی شەه  كەه كەا ده زیەاد  ره بەه ره به  یەه  رانی نیگەه و ئەه ، تی یسەییه حه  شەتێكی  بۆتەه مریكا ئه بۆ  كه  وه ئه دا  حاڵ  ینی عه  له و  ژاد نه
  لەه.  بیووخەێ  ئیسەالمی  كۆمەاری  بێ ناخۆش پێمان  نیه  وه ئه ر به له  ، كه ده  رانی نیگه  باسی  كه. بدا روو ئێرانیش  له عێیاق كوو وه

  وه یەەه  خۆشەی  بەه - عێەەیاق ئێسەتا  كەه  وه نووسەه چاره و بەەه گرفتەاربوون اڵ  بەه.  خۆشەه  دیكتەەاتۆری  رووخەانی  عێراقەێ ك وه ئێەرانێش
 . نیه س كه هیچ  زووی ئاره  پێموایه  بووه  گرفتاری -  نیه  ڵ گه له  كوردی  اڵتی سه ده ژێر  ی كه كوردستانه

 
  الماری پوه  دیكوه  تێكی وڵوه ر ده مریكا یوان هوه ئوه  ی وه له  باشتره  یه ئێران هه  له  ی واقیعه  مری و ئه ر ئه هه  پێتوایه  واته كه: راندال
 .ئێران بدا

 
  رێگەای  بێ ده  پێموایه اڵ  به ، نیه باشتر شتێك هیچ  له جۆر هیچ  به  یه هه ئێران  له  ی واقیعه  مری ئه و ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 . پێشێ  بگیرێته  دیكه
 

و  ئێوران   ڵ گوه مریكا له ئوه  یان كردبوو  كه وه ئه  دا چاپ بوو پێشنیاری و دوایی یانه له  رو هامیلتۆن كه بیكه  ی و راپۆرته له: راندال
 ن یان نا؟ و پێشنیاره ئه  دژی  ئێوه. توركیا گفتوگۆ بكا

 
 ش بەه ، نیەه ڕ بەاوه  جێەی جەۆر هەیچ  بەه و نیەه سەئوول مه  تێكی وڵەه ده  ئیسەالمی  كۆمەاری  كەه  وه ئەه  ڵ گەه له:  زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه
 باشەترین  بەه و  زانم ده  نتیقی مه  شتێكی  به كان فه ره ته موو هه  ڵ گه له دیالۆگ حیزبیش،  تی سیاسه  پێی به ها روه هه و  خۆ   حاڵی به

  بەه  نەه. بن هه ش دیكه  رێگای  نگه ره لۆگدیا  له  بێجگه ئێراندا،  له ز  وه  گۆڕینی بۆ  پێموایه. زانم ده  موشكیالتی  ری سه چاره  رێگای
 گەۆڕان  بەه جبوور مەه  ئێرانەێ  تی وڵەه ده  ی وه ئەه بەۆ  یەه هه  دیكەه  رێگای اڵ  به. بن نه كارساز هیچیان  نگه ره ڕ شه  نه و  دیالۆگ نیا ته

 و ئەه  بوونەه  تانەه وڵه ده و ئەه  گی كۆمەه  بەه  ئیسەالمی  كۆمەاری  ئێرانەی   هەه و  حوسەێن دا  سەه  عێیاقەی   هەه  وه مەه كه ده بیر وا.  بكرێ
 .ڕووخێنن بیان ز ر به  وه كرد ته  وه له فكریان  دوایه  كه ، ره ته خه
 

  مینوی زه  كوو عێوڕاق هێوزی وه  كه  نابێ  یه و شێوه مریكادا روو بدا، به و ئه نێوان ئێران   ڕێكیش له ر شه گه ئه  من پێموایه ئه: راندال
ئێوران   وه مان كاتودا ئوه هوه  س لوه بوه.  بوێ  وایی هه  بۆمبارانی  ی شێوه  زیاتر به  كه شته  یه وانه له. ئێران داگیر بكا  ی وه بۆ ئه  بنێرێ
 . بێ هه  هێندێك عك  العملی  كا كه حریك ده ته

 
 ، نەاپێكێ  یانەه سەڵی ئه  فەه ده هه و ئەه ن ڵەه وه ئه ، ئێەران  بۆمبارنی  چونكه.  دایه وه له  كه ره ته خه دا واقیع له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

. بوون نەەه شەە  كه ئێسەەتا تا هەەه كەەا ده سەەاز  لەەێ یەەان  تۆمی ئەەه  كی چەەه  ریكەەه خه ئێەەران ز ر  ئیحتیمەەالی  بەەه  كەەه   شەەوێنانه و ئەەه  چونكەەه
  زی ركەه مه فەاڵن  بۆمبەارانی  بەه  رێژیمه   ئه پاشان  له. ناكا  كه له سه مه  چاری  وانه ئه و " نز ته نه" و " بووشەهر"  نیرووگای  بۆمبارانی

  سەتی ده رێەژیم پاشانیش  له ، یه هه ئێستا  كه  ی وه له هارتر  مێنێ ده وا هەر  كه رێژیمه.  ناڕووخێ  تۆمی ئه  زی ركه مه فاڵن یان  نیزامی
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 دا قەه نته مه  لەه مریكا ئەه  گاكانی پایەه  بەه و  مریكا ئه  د ستانی  به  ستی ده خۆ اڵ  هب. راناگا ئورووپا  به  ستی ده ڕاناگا، مریكا ئه  به
 . بێ ت حمه زه  كردنی واو ته اڵ  به  بێ هاسان  پێكردنی ست ده  نگه ره  كه  كرێ دهپێ ست ده ڕێك شه  ختی وه و ئه. گا راده

 
 ؟ چیه  و رێگایه ئه  یه هه  دیكه  كی و دیالۆگ دا رێگایه ڕ  شه  ینی به له    كرد كه وه ئه  تۆ باسی ئه: راندال

 
   ئەه  بوونەه  دیكەه  واڵتەانی  كی چەه و   كنیكی تەه و   ننی فه  گی كۆمه  به عێراق   هه ئێران،   هه گوتم كوو وه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 نەا،  دیكەه  وی ئەه و  پچەیێ  بەی كێك یەه ك نەه اڵ  بەه ، وه یەه  یی وه تەه نێونه  ڵگای كۆمەه ف ڕه تەه  لەه  گانەه كۆمه و ئەه  بیینی.  یه  ترسی مه
  ڵ گەەه له  هاوكەەاری پاشەەانیش  لەەه.  رووخانەەدنی بەەۆ دا تیجەەه نه  لەەه و  ئێەەران  رێژیمەەی  الوازكردنەەی بەەۆ  بەەێ رێگەەا باشەەترین  تەەوانێ ده

  كەه  ئێرانێەی  باسەی  گەۆڕاوه مێك كەه  بێ نه  دوایانه و ئه  كه  یه وه ئه مریكا ئه  تی سیاسه  كانی ئیشكاله  له كێك یه.  ئێرانی  ئۆپۆزسیۆنی
 ، باشەه  وه ئه. كا ده سادر تێر ریز  ، ئیسرائیەه و  عرا  ئه  سوڵحی  موخالیفی كا، ده دروست تۆ  ئه  واڵتێكه ئێران  تی گوتوویه  كردوه

  لەه مەر ڤ  مەافی  كردنەی پێشەێل ر سەه  لەه هاتوون نەه  كانی یمانەه هاوپه و  كامری ئه.  نیه فهوو  مه ز ر  ئێرانێ  ڵكی خه بۆ  وه ئه اڵ  به
 . بگرێ ری وه و  بگا تێیان ئێران  ڵكی خه تا داگرن  پێ كان یه  ئازادی  شێەكردنی پێ ر سه له و ئێران

 
یان  تی یانوه و یارموه ئوه  بێ ده  گشتی  كان به یهربی  و غه كان  مریكایی یه ئه  كه  نابت وایه جه  بۆچوونی  م كه گه ده  من تێ ئه: راندال

 .بۆ ئێران بپچڕێنن

 
  گەوتی هەات  كەه. بوو هەه  ی ڵەه هه مریكا ئەه مەن  ڕی باوه بەه عیەراقیش  لەه  دیاره.  باشتره  وه ئه   گه ده تێ وا:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ، كەوژێ ده  ڵكی خەه حوسێن دا  سه  بڵێ هات نه.  یه هه  شیمیایی  كی چه ، یه هه  وه قاعیده  به  ندیی پێوه ، یه هه  تۆمیی ئه  كی چه عێیاق
  شەیمیایی  كی چەه ت نانەه ته  نەه وت كەه سەت ده  تۆمیی ئەه  كی چه  نه گرت،  عیراقی هات ن، بده بۆ  شاهیدیی  اڵنه كۆمه به  گۆڕه و ئه تا
  بڵەێ بەوو جبوور مەه دا ی كەه ئاخیره  لەه. بەوو سەوور بەۆ  قاعیەده  ڵ گەه له  ندییشەی پێوه  نەه. وت كەه ست ده هێنابوو، كار به  ز ریشی  كه
 . وه بێته ده  دووباره  ی كه ڵه هه دیسان بكا  ی وه ئه ر گه ئه ئێرانێش  له.  بووه ت ڵه غه   كه عەووماته مه
 

. ر عێوڕاق سوه  هێورش بكاتوه  تووانی ی ده هویچ كاتێوك نوه  كردبایه نهدروست   ی و شتانه ر ئه گه مریكا ئه اڵم ئه به  راسته  وه ئه: راندال
 ؟ ولێر چیه هه  ئێران له  ی ر بنكه مریكا بۆسه ئه  ڕ هێرشی مه نابت له جه  فسیری ته

 
 مریكا ئەه  چونكەه بەوو، باشەتر كرابەا زووتەریش ر گەه ئه گەوتم كرد،   قسه  وه ئه ر سه له  خۆی  ختی وه من ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  شەوێنه و ئەه  كەه  دیەاره ش وه ئەه. ربكەا ده عێەیاق  لەه  ئیسەالمی  كۆمەاری  بێ ده یان  بهێڵێ جێ به  ئیسالمی  كۆماری بۆ  عێراقێ  بێ ده یان

 .بوو ولێر هه  له ئیتیالعات  تیی رایه نوێنه بوو، نه  ری كونسولگه
 

 و  یاند  راگه  خۆی  بووش ستراتیەیی  دا كرا كه و كاته كوردستان كرا، رێك له  له  و شته ئه  بوو كه  وه ئه  كه موشكیله: راندال
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  كی یه كێشوه  م كواره مان كوا  دا ئوه هه  س له به.  بێ ڵیان توند ده گه وال له مه له  دا كه  و به سووریه ئێران   به  زۆری  كی یه هوشداری
 .ئێران بدا  وان له ئه  ر خاكی سه له  مریكا هاتوه ئه  یانی. كوردستان  له  رێم دروست كردوه هه  تی بۆ حكوومه  ۆریز

 
  د سەتی  كەه كەرا رێم هەه  تی حكوومەه  اڵتی سه ده ژێر  ی ناوچه له  یه مەه حه و ئه  كه داخم به  وه یه باره و له من ئه :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

 پێشەتر  یەه رنامه به و ئەه  دیەاره وا اڵ  بەه.  بەێ كەان كورده  ئاگەاداریی  به  بووایه ده  پێموایه كانن كورده دا عێیاق  له مریكا ئه  واقیعیی
  ئێمەه  گەوتی  كەه بەوو بەووش جەۆرج  ی تەازه  ی رنامه به  لیی مه عه  ی به جره ته ڵین وه ئه  وه ئه و كرا  جێ به  جێ  وێ له  بۆیه دارێژرابوو،

 پاشەانیش.  بەێ رێم هەه  تی حكوومەه  ڵ گه له  هاوكاری  به بوو ده  كه گوتم منیش ئه نا ده. ین به ده ینیان به  له و  ناسین ده كانیان شوێنه
  خەۆی  كەاری س ركەه هه  واتەه.  ربەیێ ده  زایی نەاڕه رێمیش هەه  تی حكوومه و   بیانگرێ و ئه  كه  بكرێ ل حه  وه به  وگرفته گیر و ئه  كرێ ده
 .بكا
 

  وه ر لوه وێك بوه شوه"  جعفور حوحرارودی"  ر چاو بێ به مان له وه ر ئه گه اڵم ئه م ، به گه ده نابت تێ جه  ی كه بۆچوونه  من له ئه: راندال
كان  یوه  مریكایی سوعوود بووو  ئوه كواك مه  و میووانی ئوه  ناخۆش بوو چونكه  شتێكی  مه حیف، ئه مه  سعوود بوو له كاك مه  میوانی

 .ویستبوویان بیگرن

 
  .بوو ده  ناخۆشبوونه  پێ و ئه  بایی گیرابا ر گه ئه ، گیراوه نه  وه داخه به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

 ...سعوود س نازانم كاك مه بۆ بچین به  وای  یه وانه و تۆ له من  ئه: راندال

 
 . بچێ بۆ  روای هه ویش ئه   كه ده زوو ئاره:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

 .بوو  ححرارودی  فی ده كرا هه  كه  و هێرشه ئه: راندال

 
  صەحرارودی  هەاتنی  چونكەه. دارێژرابوو بۆ  ی رنامه به زووتر رێكخرابوو، زووتر  هێرشه و ئه  پێموایه من ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 .بوو زووتر  پێموایه كرابوو،  كاره   ئه بۆ  كه  ەه(استفال ) و   شناسایی و ئه. بوو پێشتر ر ژ دوو
 

و  ئوه  ئێوران، پێتوایوه  ر بوه رامبوه به  بكردایوه  لی موه زووتور عه  بووایوه مریكا ده ئوه    كورد كوه وه ئه  نابت باسی جه: نیون سیسیل ئه
عێوڕاق   زیی ركوه مه  تی حكووموه  تێك كوهاڵ سوه ده  ڵ گوه راورد له بوه  بوه  ، یوانی نوده چه  تی یوه عێڕاق هه  ئێستا ئێران له  كه  ی نفووزه
 ؟ ند نفووزیان زیاتره كان چه یه  ئێرانی  پێتوایه.  تی یه هه

 
 عێەیاق  باسەی  كەه  جەارێ موو هەه عێیاقەدا  لەه ئێسەتا  ی وه ئەه اڵ  بەه  بێ نەه ئێەران نیا تەه  نگه ره  وه داخه به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
   عێیاق  تی وڵه ده  نه كانن تێر ریسته ڕوا ده  ستی ده پتر مووان هه  له  ی وه ئه دا عێیاق  رداوێم له ده  لێ  كوردستانی  تی حكوومه   كه ده
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  تی وڵەه ده حاڵێكەدا  لەه ن، كەه ی ده  بەێ خەۆش  پەێ چییەان وان ئەه  چونكەه.  وه خۆیەه  ی اڵته سەه ده  مووه هه و به مریكا ئه ت نانه ته  نه و
 . نیه وا عێیاق

 
  كوۆنترۆڵی  تی رێم زیواتر توانیویوه هوه  تی عێوڕاق، حكووموه  زیی ركوه مه  تی حكووموه  ڵ گوه له  مقایسه  به  پێتوایه  وایه  كه: راندال
 بكا ؟  كه زعه وه

 
 . یه راستی ڵكوو به ، نیه وابوون پێ نیا ته:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

و  ئوه  ئسویری و ته  ند مانگ توۆ ئاكوام ئێران كرا، ئێستا پاش چه  كانی كورده  شاره  هو خۆپێشاندان ل  زاهوڕا  پار هێندێك ته: راندال
 ؟ بینی چۆن ده  خۆپێشاندانانه

 
 و ئەه بەدا نیشەان  كەه بوو هەه  ی فایەده  نەده وه ئه ر هەه دا  خۆشەی  كەاتی  لەه بڵەێم توانم ده  خۆپێشاندانه و ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 رزگەار  وه كوردسەتانه  لەه  مووی هەه ئێران  نه گینا ئه.  كراوه نه ركوت سه ، زیندوویه  ته میەەه و ئه و   یه هه ت وڵه ده  له  داخوازی  ته میەەه
 ك یەەه  ئسەەیری ته  وابێ كەەه.  بەەێ وه جەەودا  ئێرانەەێ  لەەه  دیكەەه  تێكی كەەه ره حه  بەەه یەەان  تەەه كه ره حه و بەەه  تەەوانێ ده كوردسەەتان  نەەه و   كەەرێ ده

 . نابێ  ی وه ره الكه
 

بووو،   خوۆوه  لوه  پێكرد؟ شوتێكی  ستی ین، چۆن ده بكه  و خۆپێشاندانانه ئه  یرێكی و سه ین  بكه  دواوه  یرێكی ر ئێستا سه گه ئه: راندال
 رێكخراو بوو؟  پێكرا یان شتێكی  ستی ده  وه ڵكه نێو خه  له

 
  ی كەەه ڵكه خه  كەەه بەەوو ك یەەه هانه به  ی كه سەەاێكه ده.  یەەه هه  رقی فەەه  ی كەەه ئیدامه و  سەەاێك ده راسەەتیدا  لەەه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه 

 .كرد تیان هیدایه كان یه  سیاسی  حیزبه دواتر اڵ  به ، پێكردوه  ستی ده  كه ڵكه خه ، یه ئاماده
 

 رێەیم؟  بوون له  ڵك ئاوا تووڕه دا خه و كاته ر له هه  بۆچی: راندال

 
  كی یه شەێوه  بەه( قەادر ید سەه  شەوانه)  نەاوی  بەه الوێكیەان. دا  رووی  هابادێ مەه  له  كه بوو رووداوێك  وه ئه:  زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه
 هەات، ردا سەه به  قاسەمەووی. د  هیدبوونی شەه  سەاڵی ژی پاشەانیش  لەه ، كه سەتارته  لێەدرانی  هەۆی  بەه بوو  وه ئه كوشت،  دڕندانه ز ر
 ز ر  وه ئەه.  وێ بكەه  ڕێ وه  كەه یه ئیعتیەرازی  تەه كه ره حه  دیكەه  كانی شەاره  له   هه و  هاباد مه  له   هه  كه ك یه هانه به  به بوو ش وه ئه

 ...شت رده سه شنۆ، قز، سه بۆكان، هاباد، مه ك وه  وه گرته  شاری
 

   هیدایوه  لوه  شودار بووون؟ هاوكواری ش به دیكوه  وانی ئوهبوون یوان   ر ئێوه شدار بوون، هه كان به یه كوردی  گوتت حیزبه: راندال
 بوو؟ دا هه  كردنی
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  لەه  چونكەه بەوو، دیمەوكرات  حیزبەی  هەی  ز ری  شی به  دیاره موویان، هه ن قریبه ته اڵ  به. بوو نه  هاوكاری:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 . زیاتره  نفووزی ڵك خه نێو
 

 .بۆ دانرابوو  ی رنامه ولێر، پێشتر به هه  كان له ئێرانییه  ی ر بنكه سه  ولێر كرایه هه  له  ی هێرشهو  ئه  نابت گوتت كه جه: راندال

 
 . نیه  لێی ئاگا  من خۆ ، وه مه كه ده فكر وا:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

 ؟ وێ ئه  وته كه  رێی  ححرارودی  و  بوو كه رێكه  پێتوایه: راندال

 
 یر سەه  شەتێكی  وه ئەه كەا، ده  وێ ئەه  ردانی سەه  هەاتوه  كەه و ئەه  چونكەه ، نیه وت رێكه  وێ ئه  هاتۆته  كه و ئه:  زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه
  . داڕێژرابێ بۆ  ی رنامه به دا پێش  له  ی وه ئه تا  وته رێكه زیاتر ، بووه  وێ له  حراروودی سه  كه یان وه ئه  پێموایه.  نیه
 

 ؟ نیه  وێ یان له  یه وێ له  جعفر ححرارودی  پێم بڵێ  ئێستێرانداڵ 

 
 ولێر؟ هه  له: گێی وەر
 
 ؟ گیراوه نه یان  گیراوه  یه وه ئه ست به مه نا:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

 . بێ  وێ  له  حراروودی سه  كه  وه كردۆته نه  وه  هیچ بیرێكیان له  وانه ئه  من پێموایه ئه: راندال

 
 یان دیكەه  جێەی وان ئەه  نگەه ره ، بەووه  جێگایەه و ئەه  میتریەی د سەه  لەه  حراروودی سه  كه گوت  منی  به كێك یه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 .گیراون  لێ  كانی یه ئێرانی  كه  بووه  جێگایه و ئه  میتریی د سه  له  گوتی ، بێ هه
 

 .حالح الدین  له  وه مابێته  وێ له  وێ شه  ، پێموایه بووهسعوود  كاك مه  پێشتر میوانی  وی شه: راندال

 
 و ئەه  میتریەی د سەه  لەه  حراروودی سەه  گەوتی گەوت، من به  ی یه قسه و ئه  كه بوو  مریكایی ئه  رنیگارێكی به خه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 كەاك  بەه  چەاوی دا پەێش  ر ژی زانەم ده  ی وه ئەه نەا ده.  نەازانم ، ڵەێ ده  وه چیەه  رووی  لەه جەا. گیەراون  لەێ  ی وانەه ئه  كەه  بەووه  شوێنه
 . وتوه كه الل جه ما   به  چاوی پێشتریش  ر ژی و   وتوه كه سعوود مه
 

 ؟ م رۆژانه ئه  چۆنه  ڵه كۆمه  ڵ گه له  ئێوه  ندیی پێوه: راندال
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 . یه د ستانه كانمان یه ندی پێوه ر هه ردووكیان هه  ڵ گه له دوون،  ڵه كۆمه ، یه د ستانه ك یه ر سه  له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

و  و بۆچووون  وێ  چاوتوان پێیوان بكوه  كوه  كتان كوردوه یوه له ، هویچ موحاوه بووه  مریكا لێره ئه  دا كه یه و ماوه له  ئایا ئێوه: سیسیل
 نن؟ یه بگه خۆتانیان پێ  ی روانگه

 
.  بێ هەه كان یەه مریكایی ئەه  ڵ گەه له نەدیمان پێوه  داوه وڵمان هەه واشەینگتۆن  له زیاتر  لێره ر هه ك نه  ئێمه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 . بووه هه كان یه  مریكایی ئه  ڵ گه له ندیمان پێوه وعێك نه  ئێمه  وه ه١٢٢٣  ساڵی  له
 

  ئێووه  ی روانگوه  ی ربواره و ده  كه  ته زعیه ئێران، وه  كوردی  ی روانگه  له  یه یشتنیان هه كان تێگه یه  مریكایی ئێستا ئه  پێتوایه: سیسیل
 كان؟ له سه مه  بۆ داهاتووی

 
 كەا، ده  دیكتەه وان بەه ت سیاسەه  ی وه ئەه اڵ  بەه بن،  حاڵی  ئێمه  ی روانگه  له وان ئه  كه  ئاسانه ز ر  پێموایه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 . خۆیانه  ی روانگه ، نیه  ئێمه  ی روانگه
 

  یوه راپۆر  هه  ، چونكه ئیسالمی  كۆماری  كار بێنن بۆ رووخاندنی به  ئێوه  وێ وان بیانه ئه  كه  یه ئارادا هه  ئایا هیچ شتێك له: راندال
  مون موجاهیودینی  ڕی باوه بوهكاتێوك دا   ، له یه ڵك هه خه  موجاهیدینی  ڵ گه یان له و جۆره له  ندیی پێوه  ندێ هه  مای ته  وان به ئه  كه
 .ئیعتیبارن بێ  ڵك رێكخراوێكی خه

 
 نەدی پێوه دا حەاڵ   ینی عەه  لەه اڵ  به ، مێژه له ناسیون، تێر ریستیان  به وان ئه ڵك خه  موجاهیدینی  ڵێ به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

-نەدی پێوه دێمەوكرات  حیزبەی  ڵ گەه له  بەێ ده بۆ  وابێ كه.  ناسراوه نسیپ پره  به  حیزبێكی  به دێموكرات  حیزبی.  یه هه ڵیان گه له یان
 ، بێنەەێ پێەەك گۆڕانێەەك دا  ئێرانەەێ  لەەه  وێ بیهەەه  دیكەەه  هێزێكەەی یەەان مریكا ئەەه ختێك روه هەەه ك ریه سەەه له  پێموایەەه من ئەەه ؟ بێ نەەه یەەان

 حیسەابن ز رلێكەراو  تی میەەەه  بەه  كەه  ئێرانەێ  ی تانەه میەەه و ئەه كەانیش كورده پەاش.  وه بچنەه بیەر  لەه  نابێ  كه رێكن فاكته كان كورده
 . بكرێ بۆ حیسابیان  بێ ده  كه رێكن فاكته وانیش ئه كان، به ره عه كان، توركه كان، لووچه به كان، یه ری ئازه كوو وه
 

 ن؟ ناده  دیكه  كانی زبهحی  یان به  ئێوه  خ به بایه  یه و جیددی پێویست    و شێوه وان به ئه  كه  پێتوایه: سیسیل

 
 و ئەه تەا   كەه  النەی یەان  ئێەره تەا وان ئەه  ی وه ئەه  لیەەی ده  بەه  دراوه نەه  خەه بایه و ئەه  ئێستێ تا هه  پێموایه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  شەته و ئەه   ناكەه ز حه ت قه  كه   بكه زیاد ش وه ئه  پێمخۆشه.  بووه نه  وه سته ده به ئێران  دژی  له یان  جیددی  كی یه رنامه به ، ینانه به

 دوو ك وه یەان س كەه دوو د سەت، دوو كەوو وه  خۆشەه پێمەان. دێەنن كارمان بەه ئامرازێەك كەوو وه  یەانی دێەنن، كار به  ئێمه  كه ببیسم
 . وه وانه ئه  ستی ده  به بین ئامراز  ئێمه  كه  وه ئه ك نه  بێ هه ندیمان پێوه ، وه خوێنێته ده  وه پێكه قازانجیان  كه ن الیه
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. كار دێونن كان پوەاك بوه مریكایی یوه ئوه  كوه  یوه وباس هه س هێندێك قسوه به . روا بێ هه  بێ ، ده یه زۆر ئاقاڵنه  وە شتێكی ئه: راندال
  پەاك به  كه  وایه  گشتی  وری سه ته  چونكه  بێ  زۆر ئاقاڵنه  شتێكی  مه ئه  ناچێ  وێ ، كه  ئیسالمی  كۆماری  دژی  ن له كه ده  حریكی ته
 .  ڵوێن كان ده یوه  مریكایی وان بە ئوه ئوه  بون، چونكوه زۆر دڵگوران ده  وه كان لوه یه و توركه هه  وه P.K.K  به  ندیی وعێك پێوه نه

P.K.K  توركیوا دژی  دا كوهكاتێك   ئێران، له  دژی  دا له پەاك ده  تیی مریكا یارمه ئه  كه  نیه  و پێیان قبووڵ   تێرۆریسته  حیزبێكی  
 .بدا  و دوو حیزبانه به  تی مریكا یارمه ئه  ناكا كه  ، قبووڵ یه كه ر دوو حیزبه هه

 
 .نا یان كا ده  تی یارمه نازانم:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

  . ی كه فتار ده زۆر دیپلۆماتیك ره  ریكه نابت خه جه: راندال

 
 ، نیەه خەۆش  پەێ ز ر دیاەۆماسیم دا جێ له و  بم ریح سه ز ر دا دیالۆگ  له  پێمخۆشه من ئه  وانه پێچه  به نا:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 .گوت ده نه وا  هێنابا كار به دیاەۆماسیم ر گه ئه و   بێ  وه ئه من  كاری  یبی عه  نگه ره
 

كوا زۆریوان ¬یوان مریكا ده ئوه  ی و شتانه ئه  راستی به  و پێموایه  وه  یه و باره له  یه كم هه یه جروبه نم ته مه ته  به  من ئینسانێكی: راندال
 .نین  ئاقاڵنه

 
 لەێ  پێەی ئێسەتا بۆخۆشەیان كان یەه مریكایی ئه.  كەردوه  ڵەه هه  ز ری عیراق  له  تی تایبه به مریكا ئه ، ڵێ به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 .نێن ده
 

و  ئوه  یوه وانه له  كه  ی ناده  وه ئه  دێ ئیحتمالی  تازه  ئی  جمهورێكی ره  و كاتێك كه مریكا  ئه  جورج بووش له  مانی نه  دوای: راندال
  ش روو بودا، پێتوایوه وه ر ئه گه ؟ ئه وه م بكاته كان كه هێزه  ی یان ژماره  وه عیراق بكێشێته  مریكا له ئه  كانی هێزه  دێ  ی ركۆماره سه
 كا؟ كورد ده  ی كوردستان و پێگه  رێمی هه  ئسیر له چۆن ته  وه ئه

 
  تی سیاسەه و  مریكا ئەه  زای شەاره و ئەه  چونكەه   بكەه رانەدال ر مسەته  لەه من ئەه  بەێ ده  پرسەیاره و ئه  پێموایه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  تی سیاسەه دوو و   یەه هه  حیزبەی دوو  ی وه ئەه  ڵ گەه له مریكا ئەه  پێموایەه: ڵەێم ده خەۆ   ئیی ره  رحاڵ هه به اڵ  به. من ئه  نه ، مریكایه ئه
  لەه  ی وه بەه  حكوومەه مه مریكا ئەه  پێموایەه پاشەان.  بێ هه رقیان فه  نده وه ئه ناتوانن  حیزبه دوو و ئه دا گشتی  ستراتیژیی  له ، یه هه

 حەازر دیسەان  بەێ ده مریكا ئەه  پێموایەه  بۆیەه.  شكێ ده راست نێوه  اڵتی ر ژهه  له  بشكێ  عیراقێ  له ر گه ئه  چونكه.  وێ ركه سه  عیراقێ
 .كردبوو نه  بینیی پێش  یه وه ئه ت واقعییه.  داوه  ز ری  نرخی.  عیراقێ  له وتن ركه سه بۆ بدا زیاتر  نرخی  بێ
 

ویش  ئوه.  لوێ نواكرێ  حاشوای  ی دیكوه  كی یوه  اڵم راسوتی به. بیسین ده  سی زۆر كه  له  و لێره  نابت راسته  جه  ی و بۆچوونه ئه: راندال
 .دۆڕێنن كان ده ڕه كانیش شه   زلهێزه نانه ته  كه  یه وه ئه



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

217 
 

 عێەیاق  ی له سه مه اڵ  به. د ڕاند  سۆمالیشی ت نانه ته و  د ڕاند  وێتنامی  بۆخۆی مریكا ئه ر هه.  راسته  وه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 .وێتنامیش  له ت نانه ته  گرنگتره ز ر من  ڕی باوه  به
 

، هویچ  كێشواوه  ی زۆر درێوەه  كی یوه بوۆ ماوه  ڕه و شوه ئوه  كوه  یوه وه ئه  كه له سوه اڵم مه ، بوه نابت راسوته جوه  ی و بۆچوونه ئه: راندال
  ، پشوتگیریی سوت داوه ده له  مریكای ئه  ڵكی خه  مان كا  دا بووش پشتگیریی هه  له.  بێ واو ده ته  ی كه  روونیش دیار نیه  كی ئاسۆیه
مان كوا  دا  هوه  لوه. سوت بودا ده له  خۆشوی  ی كوه حیزبه  پشوتگیریی  ریكوه ش خراپتور خه وه لوه.  ست داوه ده له  عێڕاقیشی  ڵكی خه

 .بینن وو نهرابرد  نده وه بینن، ئه ئێستا ده  ی نده وه ئه  یه وانه له.  یه كورتبینانه  كی یه كان حافیزه یه  مریكایی ئه  ی حافیزه

 
. بەوو واو تەه  عێیاقەێ  لەه ڕ شه  گوتی  دامی سه  رووخانی  دوای ر ژ  ده بووش ر ك سه  گوتوه جار  ز ر من ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 . زانێ ده خوا  بڵێ  نگه ره ، بێ ده واو ته  نگێ كه ڕ شه بارسن  لێی ئێستا ر گه ئه اڵ  به
 

  عێوڕاق بێتوه  مریكا لوه ئوه  وێ یانوه ده  جیوددی  ڵك زۆر بوه ، ئێستا خوه یه هه  رقی مریكا زۆر فه ئه  خۆینێو   كان له بۆچوونه: راندال
ر  ، هوه كورێ ده  ڵبەاردن بوۆ كوۆنگره جارێوك هوه  ر دوو سواڵ مریكا هه ئه  له  رچاو بگرین كه به ش له و واقیعه ئه  بێ س ده به.  رێ ده
  یوه هه  و زۆر ئیحتیمالی  كرێ  ركۆمار ده ڵبەاردن بۆ سه جارێك هه  ر چوار ساڵ ، هه  كرێ ا دهن ڵبەاردن بۆ سه جارێك هه  ش ساڵ شه
عێوڕاق   لوه  بوێ  وه ئوه  ی كه حیزبه  سڵیی ئه  پالتفۆرمی  ركۆمار كه سه  به  ببێ  بتوانێ  سه و كه مریكادا ئه ئه  داهاتووی  ڵبەاردنی هه  له
 .كاو روو بدا نه له  و شته ئه  نگه اڵم ره ، به نیه  ڵ گه له  ڵكیشی و زۆر خه   نیه  نتیقی مه  تێكیش  وه ند ئه رچه هه.  رێ ده  بێته

 
  سەاتێكی كاره عێەیاق  لەه مریكا ئەه  شەكانی  یەه وه ئه  ی كەه یه راستی اڵ  به  ناكرێ  بینی پێش ت سووڕه ر هه به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  ی وره گەه  ڕاسەتی نێوه  اڵتی ر ژهه  ی خشه نه ئێستا.  كه قه نته مه بۆ   هه و  مریكا ئه  تی سیاسه و  مریكا ئه بۆ   هه.  بێ ده  دواوه به  ز ری
  بەەه  بەەێ ده  وره گەەه  سەەاتێكی كاره.  وه چنەەه ده تێەەك  كانی رنامەەه به  واوی تەەه دا راسەەتی  لەەه  بشەەكێ دا وه لەەه مریكا ئەەه ؟ دێ  لەەێ  چەەی مریكا ئەەه

 .دا یه قه نته مه و له دیموكراتیزاسیۆن  تی كه ره حه ت نیسبه
 

  اڵتی رۆژهوه  ی خشوه نه  ك بواس لوهسوێ مریكا هویچ كه ئه  ئێستا له  كه  ر چاو بێ به تان له یه و راستی ئه  بێ ك كورد ده وه  ئێوه: راندال
و  و ئوه غروور بووو  بوووش موه  بووو كوه  مه رده و سوه ئوه  هوی  وه ئوه.  وه بیر چۆتوه لوه  كجاری یه به  كه و شته ناكا   وره گه  ڕاستی نێوه
چوۆن بتووانن   كوه  یوه وه كان ئه داره تمه نێوو سیاسوه  لوه  گشوتی  ی مریكا روانگه ئه  ئێستا له. ست هێنابوون ده وه  تازه  ی وتانه سكه ده

  بۆیوه. عێوڕاق بگورن  لوه  شویعه  نفوووزی  لوه  رێگوه  ی وه ن، بوۆ ئوه كان دروست بكه یه سوننی  یه بی ره عه  ته وڵه نێوان ده  اتحادێك له
ر  سووه فشوواریان له  تی تایبووه ، به وه بكووا لێوره سووت پێ ده  دێموكراسوی  بووێ گووو  ده ی مریكا ده ئوه  كه ڕه شووه  پێشووتر دوای  نوده رچه هه

كان  و شویعه ئێوران   پوێش بوه  ی وه یمانیان بوۆ ئوه پوههاو  وان ببن بوه ئه  ، خواخوایانه گۆڕاوه  واوی ته اڵم ئێستا به به. نا داده  سعوودیه
 .بگرن

 
 .بگرن ئێران  نفووزی  به پێش ناتوانن وانیش ئه بن، نه  لێره كان یه مریكایی ئه ر گه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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  كواتی  اڵم لوه كورد، بوه ده  ڕاستیان كوۆنتڕۆڵ نێوه  اڵتی كان، رۆژهه و بریتانیایی یه  كان یی یه رانسه ئێستا فه  رله به  نجا ساڵ په: راندال
،  و رووداوه لوه  نجا ساڵ ئێستاش پاش په. جێگایان  مریكا هاته و ئه ها   پێ  وان كۆتایی ئه  اڵتی سه ده  وه سویزه  كاناڵی  ی كه رووداوه

 . ڕاست بێ نێوه  اڵتی رۆژهه  مریكا له ئه  عێڕاقیش كۆتایی  ی له سه مه  یه وانه له

 
  زووی ئەاره خەۆ   حاڵی بەه ش بەه دیسەان اڵ  بەه.   بكەه تەۆ  لەه  پرسیاره و ئه  بێ ده گوتم پێشدا  له  بۆیه ر هه :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

  اڵتی ر ژهەه  النی گەه بەۆ بیەنم ده تێەدا  تراژیەدیی  كەردی رز  عەه  چونكەه  ببەێ  وره گه ئاوا  شكستێكی  دوچاری مریكا ئه  كه   ناكه  وه ئه
 .ڕاست نێوه

 
و  ئێوران   ڵ گوه كردن له و قسه   و هاملتۆن بگرتایه  ر بیكه  ی لیەنه  كانی راسپارده  له  مریكا گوێی ئه  رۆكی ر سه گه ئه  پێموایه: رانداڵ
 . بگرتایه  یه وره و تراژیدیا گه له  ی بوو رێگه وانه  ، له بكردایه ست پێ ده  سوریای

 
  بەێ ده شەتێك موو هەه پەێش كان له سەه مه موو هەه بەۆ ل رێگاحەه  پێموایەه  كەه  كردی رز  عه  وه پێشه  له من ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 بەۆ  نەه و  مریكا ئەه بەۆ  نەه. نەین  یه شەه ڕه هه و ئەه ەە  تره وره گەه  اڵتێكی سه ده  كه ئێران،  نه تتا حه ، سووریه  نه  پێموایه.  بێ دیالۆگ
  چی كەه.  بێنەێ بار بەه ك الیەه موو هەه بەۆ  فاجیعەه  تەوانێ ده  كەه ناوچه  ئەاڵۆزتركردنی اڵ  به ئیسرائیەیش، بۆ  نه ت نانه ته و  ئورووپا

 د پێنسەەه و  زار هەەه ك ویه بیسەەت  هێنەەانی ر هەەه. بكەەا تر وره گەەه  كەەه زیه قه  كەەه  چەەێ ده  وه ئەەه و ره بەەه ئێسەەتا بەەووش  ی ئیەەداره  تی كەەه ره حه
 بەەۆ  ی رنامەەه به  یەەه وانه له  كەەه ن ده ده نیشەەان وا بینەەین یەەان ده ئێسەەتا  كەەه  یانەەه  كاردروسەەتایی و ئەەه و  عێەەراق بەەۆ  زیەەادی  ربازی سەەه
 . بێ هه ئێرانیش  ڵ گه له  وه نگاربوونه ره به
 

تر  وره گوه  یوه وه نگاربوونه ره بهو  ئوه  بچن كوه  وه كان بۆ ئه نابت گوتت ئاماژه ك جه وه  نگه ره  دام كه وه ئه  ڵ گه منیش له ئه: راندال
  ئێسوتا خۆشوی  كوه  كوردوه سوت پێ ده  ڕێكی بوووش شوه. ر بكوا سه چاره  و گیروگرفته ئه  كه  نیه  و مانایه ن به تمه حه  مه اڵم ئه ، به بێ

  توۆزێ  نوگ بووو بتووانێ ره  بكردایه  ی قسه  و سووریه ئێران   ڵ گه له  كه  بووایه هه  وه ئه  ر ئیحتیمالی گه بكا، ئه  واوی چۆن ته  نازانێ
  وه ئێوران، ئوه  ئۆپۆزیسویۆنی  كووو حیزبێكوی وه  وه ئێووه  ی روانگه  له  یه وانه له. بكا  و باشتر كۆنترۆڵی   وه كان خاوتر بكاته له سه مه

اڵم  بوه. كوا ئێرانودا گفتۆگوۆ ده  ڵ گوه له  چوێ مریكا ده ئوه  شت ساڵ وهه بیست  دوای  كه  ئێران بێ  سمی ناسینێكی ڕه به  جۆره  بۆخۆی
  هوۆی  وە ببێتوه ئێووه  چاوی  له  یه وانه له  نده رچه كان، هه له سه مه  كۆتایی هێنان به  هۆی  ببێته  یه وانه له  وه شه كه یه لی مه عه  نه الیه له
 .ئێران  هێزكردنی  به

 
  تێكه وڵه ده و   ناسراوه  سمی ڕه به بكا،  ئینكاری  ناتوانێ س كه ، تێكه واقیعییه ئێران  وێ مانهه نه  وێ بمانهه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ، كراوه نەه ئەێعالن  سەمی ڕه  بەه نەد رچه هه  پێموایەه دا ش وه ئەه  ڵ گه له.  یه یه قه نته مه و ئه  كانی وره گه  اڵته سه ده  له كێكیش یه و   یه هه

  ی رنامەەه به  لەەه ئێسەەتاش  پێموایەەه.  رێ ده  چۆتەەه نه مریكا ئەەه  نەەدای ئاژه  لەەه ئێسەەتا تا هەەه  ئێەەران  ڵ گەەه له كردن قسەەه  رناتینی ئاڵتەەه
  ڵ گەه له  ندانەه ئابیوومه  وتەووێژێكی  نگەه ره.  نەابێ ال وه  واوی تەه  بەه  ی وه ئەه  كەه  وانیەه. بكەا وتەووێژ ئێەران  ڵ گه له  یه هه مریكادا ئه

  كەه دا حەاڵ  ینی عەه  لەه  كەه  یەه وه ئه ش ندانه ئابیوومه.  بێ  شكركێشی له  له باشتر  كی رێگایه ش سووریه ل گه له ت نانه ته یان  ئێران
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 و   ئینسەەەانی  حقەەەووقی و   دیموكراسەەەی  ی باره لەەەه زمیناتیش تەەەه هێنەەەدێك ڕووخێنن، نەەەه  كەەەه رێژیمه  كەەەه ئێەەەران  بەەەه ن ده ده زمین تەەەه
 .ربگرن وه ئێران  له دراوسێكان بۆ كردن جاوزنه ته
 

ن،  بیكوه  راره غدا قه به  ئێستا له  كه  وه یه وره گه  ڕه و شه  به  ندیی زیاتر پێوه  كه ڵێن شته ده  كه  یه وا هه  مریكاش شتێكی ئه  له: راندال
  لوه  تووانێ بوووش ده  و كاتوه ه، ئو وه مریكا بیباتوه و ئوه   وێ ركه سوه  و پالنوه ر بوووش لوه گه ئه  ڵێن كه ده.  یه تازه  منی یه ئه  م پالنه ئه
،  و بودۆڕێ  ر بێوت گه اڵم ئه به. م بكه  ئێرانیش هێندێك قسه  ڵ گه توانم له من ده ئێستا ئه  باشه  و بڵێ بكا   قسه  وه هێزتره به  ڵوێستی هه
نود  رچه اڵم هه ، بوه یوه هه  وه وه یوان بوهنودی  كان زیواتر پێوه شوته  بۆیه. بكا  ئێراندا قسه  ڵ گه دیکە له  جۆرێكی  بێ ناچار ده  وكاته ئه
 .تێ بگا  و شتانه له  ك بێ زیره  نده وه م بووش ئه م بڕوا ناكه كه ده

 
  ی یه خشەه نه و ئەه  وتنی ركه سەه  بەه ئومێەد  ز ر خەۆ   حاڵی بەه ش بەه اڵ  بەه ، نیەه ك زیەره ز ر نەاڵێم من ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ماشەا ته ڕێەژن، داده ك یه خشه نه تا هه. نین  لی مه عه ز ر كانیان خشه نه  داوه  نیشانی  ساڵ ند چه  ی جروبه ته  چونكه.  نیه شیان تازه
 . بێ ده زیاتر  كه زعه وه  قامگیربوونی سه  موخالیفانی و  كان تێر ریسته  وجۆڵی جم  ی كه ده
 

 ؟ كوردستان چی  له: راندال

 
  یی گەەه  ی وه ئەه  ڵ گەه له ، پاراسەتوه ر هەه  خەۆی  نفووزی مریكا ئه ئێستاش تا كوردستان  رێمی هه  له  پێموایه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 . یه هه  لێی یان

 
 ریان؟ رامبه به  باشه  ستی ڵكیش هه خه  یانی: راندال
 

 . پێموایه  ڵێ به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

ر،  ده  عێڕاق رۆیشوته  مریكا له ئه  كه  ر وا دابنێی گه ، ئه رێ مریكا چۆ ده ئه  ر چاو بگرین كه به له  شه و سیناریۆ ره  ئێستا با ئه: راندال
، یوان  بپوارێزێ  تی یوه هه  كوه  توه زعیه و وه و ئوه  هێنواون  سوتی ده تا ئێسوتا وه  كه  ی و شتانه ئه  توانێ ه رێم ده هه  تی حكوومه  پێتوایه
  دێتوه  ر واڵتێوك بۆخوۆی هوه  وه دیكوه  كی الیوه و له توركیوا   دیكوه  كی الیوه و له  ك ئێوران الیوه له  كه  چێ دهتێك   نده وه ئه  كه زعه وه

 ... وه ژووره

 
.  بەێ ده وڕوو ره بەه دژوار  زعێكەی وه  ڵ گەه له رێم هەه  تی حكوومەه دا حاڵەه و لەه ، تاڵەه ز ر  كی یەه بینەی پەێش:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 كوردسەتان  بەه ر رامبەه به و  كەورد  ی له سەه مه  به ر رامبه به  تانه وڵه ده و ئه ، یه هه یان وه پێكه  كه ئیختیالفاتێك موو هه  ڵ گه له  چونكه
  هكە  شەه وه ئه ر هەه.  تەه حمه زه ر هەه كێكیشەیان یه  ڵ گەه له  كانی ره ربەه به  كەوردی  تی حكوومەه بەۆ دا حاڵێەك  لەه. فیقن موتته موویان هه
 . ومێ قه ده سات كاره بیوا  لێره مریكا ئه ر گه ئه ڵێم ده
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 . یه تۆم هه  ر بۆچوونی منیش هه ئه: راندال
بتووانن   پێتوایوه.  داوه  ئێوران رووی  كوردسوتانی  دێمووكراتی  نێوو حیزبوی  دا له یانه  م دوایی تبوونێك له له  كه  وامان بیستوه  ئێمه
 بن؟  زاڵو ئیختیالفاته دا  ر ئه سه به

 
   كەه كوڕه بەۆ ژن  گەوتی كەابرا ڵەێن ده ، وه دێنمەه لێك سەه مه اڵ  بەه ، وه مەه كه ده درێەژ   كه قسه  ناخۆشه پێم:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ، لەەه حه  كه له سەه مه  ی نیەوه.  ڵێ بەه  گەوتی ؟ مومكینەه وا  شەتی جا گوتیان دێنم، بۆ  پاشای  كچی  گوتی ؟ دێنی بۆ  كێی گوتیان دێنم،
 و ئەه  بایەه مەن  بەه ر گەه ئه ، یەه هه  وه منەه  بەه  نەدیی پێوه  ی نەده وه ئه. بەن  رازی  كەه كچه و پاشەا  مەاوه ر هەه رازیەین،   كه كوڕه و  من ئه
 . بێ واو ته  تبوونه له و ئه   كه ده زوو ئاره ر هه ئێستاش. بوو ده نه ر هه  تبوونه له
 

 بوو؟  ی كه  وه ئه: راندال

 
 ٢١١٦  دیسامبری  ی٦  ر ژی:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

 ؟ یه كه پیاوه  و كێ  پاشایه     كرد كێ كه له سه مه  باسی  كه  وه ئه: راندال

 
 .  كه پیاوه من ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

 ٢١١١ ی فێوریه ی٢١: وتی ڕێکه/    کورد و کوردستان ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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كانی ئێران، هیچیان موافق نین بۆ هێرش  كیه ره سه  سیاسیه هێزه : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
 .ر ئێران سه  كردنه

 
  زاده ن سه بدوڵاڵ حه رێز مامۆستاعه ڵ به گه  وتووێەی نیشتمان نێت له

  
 بدوڵاڵ سوور ئامانج عه: گفتوگۆ

 
 

ی  اڵتی كوردسەتان پێگەه ر ژهەه  كی لەه ره ك حزبێكەی سەه باتی وه سەاڵی خەهسەت  درێژایی شه حزبی دیمەوكراتی كوردسەتانی ئێەران بەه
دوایەەن  و لەەه  یەەان گرێەەداوه  كۆنگره 88  نوكەەه كانی نێەەو ئێەەرانن، تەەا هه سیاسەەیه  كی هاوكێشەەه ره شەەێكی سەەه و، به یەەه  رچاویان هه بەەه

دیموكراسەی بەۆ ئێەران )گەۆڕی بەۆ ( ۆ كوردسەتاندیموكراسی بۆ ئێران، خود موختەاری بە)دروشمی   یاندا ستراتیژی خۆیان له كۆنگره
 (.فیدرالیز  بۆ كوردستان

 
، تەەا وای لێهەەات حەەز  ببێەەت بەەه  یەەه كی مێژوویەەی هه یەەه وته جێكه  كەەه  و ز رینەەه مینەەه  نێەەوی كه  وه یەەه   كۆنگره دوای ئەەه ر لەەه هەەه

فا هیجەری  مامۆسەتا مسەته    باڵەه ئەه  ا  بێەت دیەارهو رده بەه( حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێەران)ناوی   ، باڵێكیان به وه رته دووكه 
  ن زاده سه بدوڵاڵ حه میان مامۆستا عه و باڵی دووه  ست هێناوه ده ندی به ی ناوه ی كۆمیته دا ز رینه كۆنگره كات و له  تی ئه ركردایه سه
نەەدا  لەەه  وادر و ئه ی كەەه لی خۆیەەان ز رینەەهو قەەه بەەوون و ئێسەەتاش بەەه   سەەاڵی رابەەردوودا ز رینەەه ده   لەەه  كات، كەەه تی ئەەه ركردایه سەەه

اڵتی كوردسەەتان  نگاندنی بەەارود خی ر ژهەەه ڵسەەه و هه یه    د سەەیه دواداچوونی ئەەه پێویسەەتمان زانەەی بەەۆ بەەه ، به وه وریەەان كۆبۆتەەه ده 
وان  ئەەه ی كەەه  و پاسەەاوه بوو بەەه نەەه كه ی دیداره فا هیجەەری ئامەەاده مامۆسەەتا مسەەته  كەەه  یەەه جێەەی ئاماژه. ین ڵەەدا سەەازبكه گه دیەەداریان له

 !!. یه ڕی خۆیان هه ماڵاه

 
 ..روونی و راشكاوی دوا  به" نیشتمان نێت"ری  پێشوازی لێكردین بۆ ماڵاه  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عهاڵ  مامۆستا  به

 
بینین  پیتانودنی یۆرانیوۆم، ئوهر  رامبوه به لوه   وه ته ڕووی بووه تی رووبه وڵه فشارێكی نێوده  بارودۆخێكدایه ئێران له : نیشتیمان نێت
ر ئاسوتی میودیای جیهوانی و رۆژێكوی دی زۆر  سوه دوێ له وی ده رمڕه دانوسوتان و نوه  زمانێكی پڕ له ژاد به  دی نه حمه رۆژێك ئه
 ؟ چییه  م دۆخه نگاندنتان بۆ ئه ڵسه ریدا هه ماوه سوفڕای جه ، له  تونده

 
 وڵی خۆیان،  هه  ر  رابگرن به یدان گه مه له   میشه ڵكی هه وێت خه یانه هوری ئیسالمی دهستانی جم ده كاربه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

222 
 

شەی  كانی جیهەان بكەات، به وره گەه  توانێەت مەمالنێەی هێەزه ده  تەه قوه به  نەده وه ئیعال  ئه ی به  وه ن له ندێك جار وابكه تی هه تایبه به
كات و  ڕیەان پێەده ن باوه سەانێك هەه ، تەا ئێسەتاش كه ر بنیاتنەاوه سه تیان له خۆیان حكومه  ی كه و شێوازه له  یه خۆشی گوێگریان هه

حزوراتی  ڵ مەه گەه ر ئێەران له رامبەه به  لەه  وه ره   دنیەای ده یبیەنم هەه من ده ی كه  وه اڵ  ئه ڵێ، به یان بۆ ده(الەه اكبر. )یدان مه  دێنه
ڵ ئێەران  گەه ئێسەتا له  وه ره دونیەای ده.  نگاندووه ڵسەه ك بەاش هه یەه یان تاڕاده كه رجه لومه ستانی ئێران هه ده   كاربه ڕوویدا هه ڕووبه
كەات بەۆ  ی ئێەران ئیەدیعای ده و شەتانه ئەه  كەه  یەه وه كێكیان ئه یەه:  یەه ، دوو شتی تێەدا هه وه نگاری بێته ره ئاسانی ناتوانێ به ز ر به

و  سەائیەی ژیەان و ئەه بكەات بەۆ وه  ئیسەتیفاده  ئێران كەه  به  ی داوه قه و حه تی ئه وڵه ێودهئاستی ن  وه تۆمی ئه ی ئه ستهێنانی وزه ده به
لیەەەی قەەانعی  ری سەەابت بكەەات و ده سەەه له  یتوانیوه نەەه  وه ره تا ئێسەەتاش دنیەەای ده ، هەەه ڵێن شەەتی ئاشەەتیخوازانه پێیانەەده ی كەەه  شەەتانه

ی  كه سەەته ژاد و داروده دی نەەه حمەەه ئه  بۆیەەه.  تۆمەەه كی ئه یەەان دروسەەتكردنی چەەه سەەتاێكردن ریكی ده ئێەەران خەەه  ، كەەه نییەەه  وه سەەته ده به
ت    جمهەوری ئیسەالمی فرسەه كه ست ده حاڵی خۆ  واهه ش به اڵ  به هاتووه، به نه  وه زانن كاتی ئه ده  ن، چونكه وێ چاوڕا بكه یانه ئه
ك  وه! ردێت سەه ت چەی لەێ به میەەەه   وان الیەان گرنەگ نییەه ئەه" یبێەت تۆمیەدا بگرێەت و هەه كی ئه ر چەه سه ست به ست نادات تا ده ده له

 .عێراق دروست بوو ی له  ته زعییه و وه ری ئه گه ئه له   ستاوه ر راوه گه ئه ت له  جمهوری ئیسالمی ئێران، بێگومان سیاسه

 
بوو تا دوای سواڵێك  ك دیفاكتۆ هه كمان وه یه ره بهباشوور  له   ؟ ئێمه اڵ  چییه تان بۆ ئازادی رۆژهه ئێران پڕۆژه  له: نیشتیمان نێت

 ؟ وه كردۆته ك نه یه ره دروستكردنی به بۆ تا ئێستا بیرتان له . ڵبەارد مانمان هه رله په

 
  یەان نەا؟ بەه  وه  وه بێتەه ئێەران دوپەات ده لەه   و سەیناریۆیه داخۆ ئەه  یه وه كیان ئه ، یه یه  له سه دوو مه  مه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
بەۆ    ك نییەه ی بیانویەه وه رئەه به   له ؟ هەه  ریش مەومكین بەێ نزیەك نییەه گەه ئێەران ئه  لەه  و سیناریۆیه ی ئه وه وامی دوپات بوونه رده به
  یره و غەهكەورد   كانی عێەراق بەه سیاسەیه  ڵكی عێراق، حزبه خه  وه شه الی دیكه له. بوو عێراق هه  ی له وه ك ئه الماردانی ئێران وه په

كانی ئێەران  كیه ره سەه  سیاسەیه  تی هێەزه تایبەه كانی ئێران به سیاسیه  حاڵێكدا هێزه دا  له ر رووخانی سه سه موافق بوون له.  وه كورده
بەۆ خەۆی   مەه ئه!!. ر ئێەران سەه  تەوانم بڵەێم هیچیەان موافەق نەین بەۆ هێرشەكردنه جمهەوری ئیسەالمی، ده  ی موخەالیفن بەه وه ڵ ئه گه له
بێت، مەن پەێم  كمان هەه یەه ره كوردسەتان به  لەه  ئێمەه  ی دیكەه له سەه ر ئێران، بەۆ مه رفراوان بۆ سه الماردانی نزامی به بۆ په  ۆساێكهك

  وتنی نێەوان هێەزه ڵەێم رێككەه   وا ده كەه ده  قسەه  موو جەارێ كەه بێەت مەن هەه  بهەه نەاوی جه   رت نییه شه  ی كوردستان كه بهه جه  وایه
وتنی  اڵ  رێككەه ، بەه وه یەه و باره لەه  یەه تی خەۆمم هه من رای تایبه  ر دابنرێت، چونكه سه ی له ره ن ناوی به تمه نی كورد حهكا سیاسیه

دا بێەت  نتیقەه مه مریكا لەه  خ ئەه  وه ر پالتفۆرمێكی سیاسەی و كاركردنیەان پێكەه سه یشتنیان له كانی كوردستان و پێكگه سیاسیه  هێزه
  ئێسەەتا هێەەزه  ی كەەه وه ئەەه.  رووریەەه شەەتێكی زه  وتنەەه و رێككه بێت یەەان نەەا؟ ئەەه بێت چەەی نیشەەتیمانی هجەەو  ئەەه دا نەەه نتیقەەه مه  یەەان لەەه
بەەۆ   یڵێین قسەەورێكه وێ، بیڵێەەین یەەان نەەه مانەەه وێ و نه بمانەەه. یشەەتوون گه ك نه جێگایەەه  اڵت تەەا ئێسەەتا بەەه كانی ر ژهەەه سیاسەەیه

بێەت خ   هۆی نەاوخۆوه پێشەێ خ بەه بێته  ڵ جمهەوری ئیسەالمی مومكینەه گه له  وه ڕووبوونه بهبێ بۆ روو ر چانسێك هه گه ئه. مووانمان هه
  ر هێەەزه گەەه كوردسەەتان ئەەازادیش بێەەت ئه   رت نییەەه ن، شەەه كاربكەەه  وه پێكەەه  و هێزانەەه ئەەه  كەەه  یەەه وه ئه  كه نوسەەه بێەەت، چاره  وه ره ده

 توانێ  ده  كه ته ن، میەەه رزگار بكه  كه واڵته  وه پێكه  بێ كه ستنێكیان ههنگاو رێكخ ك و هه توانن هاوكاریه كان نه  كوردستانییه
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 .ی كه قازانجه ری پتر بێت له  ره زه كه . ت و ناخۆشی ببێت ندێك میحنه ی قازانجی لێ بكات توشی هه وه باتی ئه له
 

كجاری  یه ر به باتی دیموكرا ؟ یان هه و خه رنامه كا  له  شێكه ڵ جمهوری ئیسالمی ئێران به گه ئایا گفتوگۆكردن له: نیشتیمان نێت
 ؟  دا نییه ی ئێوه پرۆژه له   مه ئه

 
  هەاتووه  وه وه زیەاتر لەه  بووه ڵ جمهەوری ئیسەالمی هەه گه مان له هودنه  جۆرێك كه  به  ئێمه  كاتی خۆشی كه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
چین  زه ڵەێ مفەاوه ده  ئێمەه  ڵك بەه خەه: جارێكیان وتارێكی دا وتەی( تۆر قاسمەۆدك)بات، ر حی شاد بێت  خه له   گفتوگۆ جۆرێكه  كه

جمهەەوری   وه زار كاڵشەەینكۆفێكه نەەد هەەه چه  زانەەین بەەه ده  ڵێ ئێمەەه بەەه: زانەەن وتەەی عیەە  ده زه خۆیەەان بەەه   یەەه داخەەوازی وتووێژیەەان هه
وێ؟  ن چیتەان ده كەه بەۆ واده  بابەه: ر بێەت بڵەێ بەه خه به  كەه ته وڵەه ین، ده كەه ده  وه مان بەۆ ئەه كەه باته خه  ئیسالمیمان پێ ناڕوخێ كەه

جمهەوری ئیسەالمی   كەه   ڕمەان وانییەه گینا هەیچ باوه ، ئەه ئیه بده نها شتێكی مه ته  وه اڵ  ئه ، به  یبێكی تیادا نییه دانوستان عه  واته كه
وه  ڕمەان بەه باوه  واتەه. بێت ئێرانەدا هەه  یی لەه وه تەه ی نه له سه هلی م حه  یان به. بێت ی كوردی هه له سه لی مه حه  ری به جێدا باوه له

ر جمهەوری ئیسەالمی داوای وتەووێژ بكەات  گەه اڵ  ئه النی ئەازادیخواز وتەووێژ بكەات، بەه ڵ كورد و گه گه جمهوری ئیسالمی له  كه   نییه 
  یەه وه   ئه لیەەی دووه جمهەوری ئیسەالمیمان پەێ نەاڕوخێ، ده  مەهئێ  كه  یه وه كێكیان ئه لیل، یه دوو ده  خۆ ناتوانین بڵێین نا؟ به  ئێمه
  اڵ  ئێمەه ڵ بكەات؟ بەه گەه دانوسەتانتان له  واڵت حازره   نییه  وه ن، ئه ده كوشت ده  مناڵی كورد بۆ به  ئێوه: ڵێ مان پێمان ده كه ڵكه خه
زاتی  كو مفەاوه روه بەێ هەه ی خ ده كەه زانەین جوابه ده  چونكەه ڵ بكەات، گەه زاتمان له ین جمهوری ئیسالمی مفاوه نین داوابكه ت ئاماده قه
 .ڵ تورك گه باتی باكوور له خه

 
ریكی  ، یەا خەه یه وه سەته ده تۆمی به كی ئەه چەه را ئتیهامی عێراق كرا كه  عێراق گوزه  له  ی كه به جره و ته تی ئه تایبه به  وه ره دنیای ده

سەتی هێەزی بیەانی،  ده  وته عێراق كه  كاری هێنابوو پاشان كه ش به وه ئه  كی كیمیایی كه چهت  نانه ، ته تۆمه كی ئه دروستكردنی چه
  ی كەه كیمیاویەه  كەه و چه من بۆ خۆشەم نەازانم ئەه ن كه  ست بخه ده  كیمیاویانه و سیالحه  ، ئه تۆمیانه ئه  ئسیساته و ته یانتوانی ئه نه
ن تەا  كاربكەه  وه ئحتیاتەه بەه   وان كەه ئەه  داته زمونێك ده ئه  مه رحاڵ ئه هه شی هێنا، بهكاری بوو به هه بوو نازانم چی لێ كرا؟ كه  هه
..  وه رییه سەكه بەواری عه  تی لەه تایبەه ن به ر ئێەران بكەه بەۆ سەه  وره كی گەه یەه مەه وێ، ئێستا نەاتوانن حه كه ست نه ده كیان به یه ڵگه به
ڕێكی  ڵ شەه گەه فغانسەتان له ئه  عێەراق لەه مریكا لەه  ئەه.  مریكایەه ئه ی بەه  كەه تیه رایه ستا رێبهئێ كه   وه ره دنیای ده  وه كی دیكه الیه له
ئاشەكرایه  ڵ دوژمنێەك كەه  گەه له  مریكا نیشانی وایه كانی ئه ڕه ی شه به جره ته. ڵ دوژمنێكی نادیار بوو گه ڕ له و رووی شه ره خت به سه

  یەه اڵ  ئێسەتا دوژمنێكەی نادیەاری هه ی رووخەا، بەه كەه رژێمه  فتەه هه ٥  فغانسەتان بەه و ئه بینیمەان عێەراق  یەه ستێكی بەااڵی هه و ده 
زانین  ی ئێەرانیش ئەه بهەه جه  بەه.  وه نه ئێران بكه تر له  كی یه بهه وێت جه ئاسانی نایانه وان به ئه. كوێ بدات  نازانێ چی بكات و له

 . ر عێراقه رامبه به 0تا  9رینیدا  پان و به له 

 
 بۆ دانوستان؟  وه پێشه    هاتۆته وڵه تا ئێستا ده: نیشتیمان نێت
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   بێت؟ ئێمه دزی بۆ ئاشكرا نه ئاگادارمان كردوون بۆ به   اڵ  ئێمه بوون، به یان جار ئاماده ك جارێك ده نه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  لەه كوردسەتان نەه   لەه  ئێەران نەه  لەه  لی نەه مەه عه  ین بەه رموون با دانوستان بكه فه:  ین وتویانه دانوستان بكه  وه دزیه نین به ئاماده

  ئێمەه  ، چونكەه UNچەاودێری   ین به ری دانوستان بكه سه فیق بین له  ردووال موته واڵتێكا هه  ماڵی خۆمان با له  له  ماڵی وان نه
 !.ن تیر رمان بكه نوستانێك ناچین كه بۆ دا

 
، دیموكراتی بوۆ ئێوران و خودموختواری  ن دروشمێك بووه باتی خۆی خاوه ساڵ خه ٠١ی  ماوه حزبی دیموكرا  له: نیشتیمان نێت

ی گۆڕی بوۆ  ته م ستراتیەیه ئه  كه رچاوی دۆخه و گۆڕانێكی به  ست پێكراوه رجێك هه و مه  ل بێ هۆ و هه  چی به بۆ كوردستان، كه
 ؟ چییه مه  فیدڕاڵی بۆ كوردستان هۆكاری ئه

 
  بەه  وه سترێته ببه   رج نییه ڵكی كوردستان بوو، گۆڕینی دروشم مه ڕاست بیروڕای گشت خه گۆڕاوی دروشم له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  وه ر ژی خایانەەد بەەێ ئەەه 9و و پی گەەرا   ییه پەەهكەەانی  موو مادده ر هەەه گەەه دا ئه كەەۆنگره لەەه  8313سەەاڵی   وه، ئێمەەه رجەەه مه و  ل هەەه

لی  بەەۆ حەەه  فیەەدڕالیز  شەەێوازێكی پەەانتره ی كەەه  و بیوایەەه ئەەه  شەەتینه تا گه ره ر ژی خایانەەد، سەەه 9نیا  تەەه تی حەەز  بەەه  سەەتراتیژیه
. ژی تی زوڵەم لێكەراو ده میەەەه 9ڵكو  تی زوڵم لێكراو ناژی، بەه ك میەەه ئێراندا یه  له  تی، چونكه تایبه ئێران به  ی كورد له له سه مه
نیا  تەه به  ڕن ئێمەه پەه تانی دی ئێەران رانه ساڵی تەر میەەەه ین و ساڵێك و ده  داوای فیدڕالیز  بكه  ر ئێستا ئێمه گه ئه: اڵ  وتمان به

نگاوێك  هەه  بێت بەه ده  وه ئه  خته و وه خود موختاری، ئه تمان بگۆڕین به بین ستراتیژیه جبور ده ین مه خه ست نه ده  و داوایه ئه بین كه 
بوو، شەیعارمان  مان هەه تێكی تازه یدان و تێكیا قوه مه  وه ی ئێران هاتنه النی دیكه رج گۆڕدرا و گه ومه ل ر هه گه اڵ  ئه و دوا، به ره به
 .وپێش ره به  نگاوێكه هه  وكاته گۆڕین ئه ده
 

مال  لەه   رچاو نییەه تری ئێران حزورێكی بەه النی اڵ  حزوری گه به  وه، رهاته به خه  هئێران ب ی له  وه ته ستی نه ئێستا هه  وه داخه ز ر به
اڵ   فیەدڕالیز ، بەه  دروشەمی خودموختەاری بگەۆڕین بەه بوو كەه  رجەدا نەه ومه ل گۆڕانی هه  ت له گۆڕاوی ستراتیژیه  واته بێت كه و ال نه

ش  ری ئێمەه ماوه ویسەتێكی جەه بوو بەه  مەه مان گەۆڕی، ئه ڵكی داواكەه ویستی خەه ه ب  ڵكی، بۆیه ر زاری خه سه له  چی بووه  له سه و مه ئه
ر  سەه جەوا  بێەت له دنیەا بەه   اڵ  گرنگه كات یان نا؟ به تۆمی دروست ده كی ئه داخۆ چه   ڵكی ئێران گرنگ نییه بۆ خه. قبوڵمان كرد

 .ت برسی و قاتوقیی ی میەەهناوبردن تان و له تل و عامی ئافره مافی مر ڤ و كوشتن و بیین و قه

 
 ؟  ڵچنیوه تی باشووری ئازادی كوردستان هه ر حكومه سه كتان له هیچ هیوایه  ئێوه: نیشتیمان نێت

 
تی كوردسەەتان الی  ی مەەن بەەزانم حكومەەه نەەده وه موو كوردسەەتان، ئه بەەۆ هەەه  كەەه یه رێمی باشەەوور نمونه هەەه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

  رێمی كوردسەەتان، چونكەەه ڵكی هەەه ی خەەه وه لیەەەی ئەەه ده كەەانی نەەاو كوردسەەتان بەەه  كورده  لەەه  ویسەەتتره  ر خۆشهز  وه ره كەەانی ده كورده
تر  كانی پارچەه  ی كوردسەتان یەان لەه وه ره ده  ڵك لەه اڵ  خەه ت، بەه حكومەه  بێ لەه ییان هەه نگ بێەت گەەه ره!  شتووه چه كیان نه ئازادییه

وانەدا  ڕهووی ئه بۆ ئەازادی بەه  كه یه روازه یان ده  كه یه لی كورد، نمونه موو گه بۆ هه  ، ئومێدێكه ومێدهو ئ ئه  ن كه كه ده  وه ماشای ئه ته
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  كانی تەەر و لێەەدانی دوژمنەەان، چونكەەه ك بەەۆ پارچەەه یەەه پێگه  بێت نەەاتوانین و نەەاكرێ بەەه واو ئیسەەتقرار نەەه كوردسەەتان تەەه  ر لەەه گەەه ئه
وانی دی  كێكیان ئەازاد بێەت بەۆ ئەه زیندانەدا بەن یەه چوار برا له   وه یهێنینه ده  نمونه وو جار به م ك هه روه ر، هه داگیركه  به  نراوه ته
كی  ی برایەەه ڵكو سەەبه ، بەەه كیان ئەەازاده می  برایەەه ئەەه  یەەه وه كێكی تەەر ئه یەەه  كیان ئەەازاد بەەووه، برایەەه  یەەه وه كێكیان ئه ، یەەه وته سەەكه ده

كانیدا  موو خۆشەی و ناخۆشەیه ڵ هەه گەه رێمی باشەوور له ك هەه دوای یەه ك لەه بەن، یەه ازاد دهموویان ئە بێەت تەا هەه شیان ئازاد ده دیكه
ڵ  گەه وتن له ركه پێناوی زامنەی سەه ن لەه ده نەاوبردن ئەه  گەرتن و لێەدان و لەه ت خۆیان بەه  نانه یدان، ته مه  تر بۆی دێنه كانی پارچه

 .باشووری كوردستان

 
تی  وڵوه ر ده رامبوه ركوك، به كه   به  باره سه  رۆكی كوردستان چییه ی سه م دواییه ی ئه كه لێدوانهتان بۆ  وه خوێندنه: نیشتیمان نێت
 ن؟ كه ند پشتگیری ده توركیا، چه

 
یی مێژوویەی  وه تەه ڵوێسەتێكی نه هه بەه   وه حاڵی خەۆ  ئەه ش بەه اڵ  بەه بوو، بەه بەاجی خەۆی هەه  و وتەاره ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
ڵوێسەتێكی مێژویەی بەوو، بەا  یان هه مەه اڵ  ئه ، بەه ی ئاوها  دیتووه رانی كورد شتی دیكه رێبه  ڵناگرێ له ندێ خواهه رچه هه. زانم ده

اڵ  پەێم  ، بەه دوادا هەاتووه ی توركیەای بەه شه و گوڕه شه  ڕه هه  كی ئاڵۆز كردووه زایه فه  كه یه ماوه  ر بدرێت، چونكه سه باجی خۆشی له
ی  وه سەڵی ئەه اڵ  ئه سێك توند بوو، به ك زمانی دبەۆماسی كه ی وه كه ندێ شتدا زمانه هه له   نگه ێكی مێژوویی بوو، رهڵوێست هه  وایه
جوا  بێەت  تەورك بەۆ خ بەه.  حسەابییه  كه شەته  ، چونكەه شەتێكی پیەر زه وه  تر ئەه كانی پارچەه ر مافی كورد له  سه نگ هاتبێ له ده به
ی  وه قی ئەه چی كەورد حەه جوا  بێەت كەه ر نیەو مەەوێن توركمەان بەه سەه ی له وه وردسەتان و عێەراقیش بەۆ ئەهموو ك هەه  ر تورك له سه له
  مەه جوا  بێەت ئه ش لەه عێەراق و سەوریا بەه نەدی دیكەه توركیەا و چه مەێون كورد لەه  23ڵ  گه گی له سته نی هاوبه ر الیه سه بێت له نه
 .ڕاستی به  ئریخیه قێكی ته هه
 

 ؟ ڵچنیوه هه  ڵوێسته م هه ر ئه سه ئومێدتان له  ئێوه :نیشتیمان نێت

 
ڵوێسەتی كەورد نیشەان  ك هه یی و یەه ك پارچەه تی یه قیقه حه  ئارادایه تێكی كوردی له حوكمه  كه  وه ر ئه هه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 . شتێكی پیر زه وه  ربیێ ئه ڵوێست ده دات و هه ده

 
،  ر باشوور دانواوه سه اڵ  ئومێدیان له ڵكی روژهه خه  تان كرد كه وه اڵ ، باسی ئه زعی رۆژهه ر وه سه  وه ڕێینه گه ده: نیشتیمان نێت

رتبوونی دیمووكراتی  كوه  لوه  وه  رانییوه نیگه بوه   ، بۆیوه مووانوه ك دابێوت، ئوازاری هه یوه ر پارچه هوه ئوازاری كوردێوك لوه   واته كه
نجامودانی  دوای ئه لوه  وه ك نواوه یوه دیمووكرا  به  ، دیواره ڵوه كۆمه  نمونه  روویدا به  مه ش ئهتری كانی ناو حیزبه له  ڕوانین، دیاره ده

  ئێووه  ین بۆنمونوه كوه اڵم ئه ڕوانی وه چواوه  یه تر هه اڵم بۆی به  ریتیه، پرسیارێكی نه  ناڵێین بۆ؟ چونكه ئێمه . رتبوو ك، په یه كۆنگره
 بۆ چی؟  وه ڕێننه گه ئه  م جیاوازییه ئه  ئێرانه( ك.د.ح)وان ناویان  اڵم ئه حزبی دیموكراتی كوردستان، به
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  بڵێەەین بەەاره كەەه   یەەه ی تێەەدا هه شەەه و به ئەەه  ناومان البەەردوه ی ئێرانمەەان لەەه گۆشەەه  ی كەەه وه بەەێ شەەك ئەەه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
  هانەه چێ و به ك نەه یەه ناومەان له  نەده وه بەوو ئه وه  بەۆ ئەهاڵ  زیەاتریش  ین، بەه ین و نیشەان بەده بكەه  سەته رجه پتەر به  كه یه وه ته نه
بەوو پەێش   وه ئەه. نێوانەدا سەاز بكرێەت له  مان پەێ بفر شەێت یەان ئەاڵۆزی و كێشەه ی كێشەه وه بۆ ئه  ربهێنین كه ر ده رامبه ست به ده له

  بەا ئیسەتیفاده  وه ی گواسەتنه ك مەاوه دا وه یه   ماوه له  هیناك اڵ  وتمان قه به  یه، ست كۆنگره ده اڵت له سه نا ده ناومان گۆڕی ده  كۆنگره
و  ن ئەەه الیەەه لەەه   ك دروسەەت بەەووه ئاڵۆزییەەه  جەەۆره  وه داخەەه به نەەده  رچه بێ، هه ری دروسەەت نەەه سەەه ك له ین و ئاڵۆزیەەه بكەەه  و نەەاوه لەەه
ی الی  نەدی ز ربەه ی ناوه ندامی كۆمیتەه ی رابردوودا ئه نگرهكۆ ی له  وه لیەی ئه ده  نیا به ته  وانه موڵكی ئه  پێیان وایه كه   وه فیقانه ره
ی دوو  بەۆ مەاوه  كەه تا حزبه ره سەه سەڵ لەه  بەو بەۆ ئه  وه ڕانەه گەۆڕینی نەاو گه  واتەه كه.   لیەی باش نییه ده  مه ئه  پێم وایه  وان بووه، ئه

دوادا  دا نەاوی ئێرانەی بەه8313سەاڵی   وخەانی لەهی ئێەران پەاش رو وشەه( ك.د.ح)  ڵی دیموكراتی كوردستان بەووه مانگ ناوی كۆمه
 .حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران به   لكاوه

 
 ڵبەاردن؟ و هه  یان كۆنگره  كرێت بڵێین جیاوازی ئایدیایه پێنێ ئه سه پرسیارێك خۆی ئه: نیشتیمان نێت

 
  لەه  زاتێك كەه موو موالحەه ڵ هەه گەه بوو له نەه  وه لیەەی ئەه ده  هیچ جەۆره بەه  كەه ڵبژاردنی ناو و كۆنگره نا هه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

داوای كەرد   وه بەوو، ئەه  دواوه ی بەه نەدێ موشەكیەه ی نەاو حەز  هه اڵ  سیسەتمی ئیەداره ، بەه مان بووه هه  میكانزمی پێكهێنانی كۆنگره
وا  تیان بەوو ئەه ریه كسەه وان ئه دا ئەه و دواییەه ر له گه ئه  بووه، رقیان هه كانی فه ندێ شتدا روانگه هه اڵ  له به  وه، وینه ك دووركه یه له

و  نی ئەه موو خەاوه ڕمەان وابەوو هەه باوه  مووان بەووه ی هەه كه موشەاره  ڕمەان بەه باوه  رچەووه ده  ڵكی دیكەه سەاڵ خەه و ده   بۆ سەێ كەۆنگره
مێك الیەان وابەوو  كەه  وه یەه و باره وان لەه ئەه  یەه هه و  بووه ت هەه فافیه ت و شەه دیموكراتیەه  ڕمەان بەه تیش بەن باوه مایەه ن بەا كه حزبه

  نەه  وه بووینەه جیەا نه  ئێمەه. ت بوون وان بوون له ئه  ر بۆیه كردن هه شیان ده مافی حزبی بێبه  ناسین له جودا بیریان ده ی به  وانه ئه
ن  ماشەابكه ته  وه نزیكەه ی حزبیەدا له قائیەده  اڵ  لەه ن، بهتی ریه كسه ئه  ئێمه. وه وان جیابوونه ئه دیموكرات نه   له  وه جیابووینه  ئێمه
تەوانن بییەار  زان ده ی شەاره وانەه ئه  یەه الی ئێمه نەدامان لەه وادرو ئه كجار ز ری كەه جمێكی یەه حەه  وه كوردستانی عێراق و باشەووره  له
تی و  ندایەه بەاری چه اڵ  لەه  وان پتەر، بەه تی ئەه دایهركر سەه  ، لەه یەه ی الی ئێمه كه باشەه  تەه له  تبووه حزبی دیمەوكرات لەه ن كه  بده

 .  زیاتر نییه  ئێمه تی له  چۆنایه

 
ك گورێ  یوه دا كۆنگره وڵتان نوه بۆ هوه  ؟ ئێوه وانه پشت ئه له  كۆنگره  چونكه   تتان نییه، رعیه شه  ئێوه  وان پێیانوایه ئه: نیشتیمان نێت

  ؟ رعیه رگرتنی شه ن بۆ وه بده

 
ك  یه چونكێ كۆنگره.  یه وه شه پشت ئێمه ش له یه و كۆنگره ر ئه هه  یه وه وانه پشت ئه ی له یه و كۆنگره ئه دیاره :  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
  یەەه نتیكه بۆخەۆی شەتێكی عه  مەه ئه  یەه شەێكی الی ئێمه وان به شەەێكی الی ئەه ڵبژێردراون به هەه  نەدی كەه ی ناوه نەدامانی كۆمیتەه ئه  كەه

رنج  كی تۆزێەك سەەه رییەه زه بەۆ خەۆی نه   رعی نییەه شەه  ڵبژاردووه منەی هەه كەه   رعیه شەه  ڵبژاردوه وی هەه ئەه  ی كەه ختەه و وه ئەه  كەۆنگره
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وه  مان لەه موشكیەه بژێردراون؟ ئێمه  ڵنه هه  یه و كۆنگره ر له ن هه ڵبژیردراون و الی ئێمه ندی هه ی ناوه كۆمیته  ی له وه بۆ؟ ئه  راكێشه
موو شەەتێكیان بەەۆ  تن هەەه ریه كسەەه مەەادا  ئه  یەەه وه یان ئه وان موشەەكیەه ؟ ئەەه فا سەەكرتێر بێەەت یەەا نەەه تن نەەا كەەاك مسەەته ریه كسەەه ئه   نییەەه 

حزبەدا نابێەت   ن لەه ڵەه وه ئه. ت بێەت ریه كسەه بێت تەابعی ئه ت دایەم ئەه قڵیەه ئه   نییه وه  نها ئه ت ته خۆ دیموكراسیه   وانییه  اڵڵه، حه
فێك  ره نۆمەان تەه  میشەه س بەین بەۆ هه كەه 89ر  گەه ئۆرگەانێكی حەزبین ئه  ن ئێمه ڵه وه بێت ئه ی هه میشه تی هه قڵیه و ئه ت ریه كسه ئه

ی د زێكەی  باره ت لەه ریه كسەه ت و ئه لیەه قه یەان و ئه ژماره  بێت لەه بێت گۆڕان هەه ده.   تی نییه حزبایه  وه شمان جیاواز بین ئه بین شه
  یەه، ت هه قڵیەه ، دكتەاتۆری ئه یەه سەی هه كه دكتەاتۆری تاكه  ئێسەته   ت نییەه، نها دكتەاتۆری و دیموكراسەیه ڵێن ته ده ئێمه   وه سیاسیه

واو بەیوات  ی تەه وه ئەه  سەتاوه وه  نه و سێ الیه ر ئه رامبه ت به دیموكراسیه  واته كه.  یه ت هه ت، ئینجا دیموكراسیه ریه كسه دكتاتۆری ئه
  بەۆ لەه  ی ئێمەه تن ده ریه كسەه وا ئه بێت ئەه  وه ئه  له سه ر مه گه ئه. تن ریه كسه ی دیموكراسی بن دیكتاتۆری ئه وه تی ئهبا له  یه پێی هه

ئێەرانیش  ؟ لەه   ت نییەه ریه كسەه   ئه ره عێەراق عەه  ر لەه گەه ین مه كەه ق ده باشەوور بەۆ خ داوای حەه  اڵت خ له ر ژهه  كوردستان، خ له
  كات كەه بێت مەافی پێشەێل نەه ئەه  یەه تی هه ریه كسەه ئه  ژاد چونكه دی نه حمه عنی ئه یه  ی ئێران كورده،%86 - 89ا ت وه ئه  روایه هه
 .ت بۆ دیموكراسیه  بۆچوونێكی خراپه  وانییه  مه ؟ ئه ته قڵیه ئه

 
ئێووران ( ك.د.ح)نوواوی  ینووی بووه ب  خۆوه كی بووه یووه وه سووااڵنی رابووردوودا دیموووكرا  جیابوونه  زانووین لووه ك ده وه: نیشووتیمان نێووت

ها ، پاشان ئیدیعا كورا   وه ڕووی جیابوونه رووبه  ڵه پشتیوانیان بكا  پاشان كۆمه  ڵه كرا، كۆمه فسیر ئه تی شۆڕشگیردا ته رایه رێبه
 ؟ ییهڵكی چ ئیتیهامی خه له   ری ئێوه زه دا ئێستا نه ڵه ی نێو كۆمه ئاڵۆزه م باره  بێت له ستی هه دیموكرا  ده  كه

 
شەاكیەی  مه  كەه  یەه وه كانیش ئه سیاسەیه  ت حزبەه نانەه كان و ته تەه وڵه موو ده هەه  كەه  یه ز ر ز ر سەاده  وه ئەه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

یاد   لەه. ڵكی دی بوو تای خه ڵێین خه ده  وه ئاشتبووینه كوژین دواتر كه  ك ده بین و یه رده پێكبه. تر ڵكی ستۆی خه ئه  نه خه خۆیان ئه
یەداببوو  خێر كەرد پۆلۆنیاسەازی كرێكەاری په زیز یەادی بەه ڕێز مامۆسەتا عەه به  مانی بەۆكی سۆسیالستدا پرسیارێكم له زه  ناچێت له

اڵمەی  ز ر جەوان وه  گی سۆسیالسەتن، چەۆن ئیتهامەه؟ سەته هاوبه ئاگاداری له   ئێوه: یویست رزگاریان بكات گوتم ت ده ئیتحادی سۆفیه
اڵ  تەۆ  ربگرێت، بەه ڵكی لێ وه داری كه رمایه واڵتێكی سه  بیعیه ته  یه ك هه واڵتێكی سۆسیالزمیدا ئاڵۆزییه  ختێكی له ی وهوت  وه دامه

رت بوون كەارێكی  عەو  دووكه ین، مه بكه  قسه  وه ئینسافه تای خۆمانین به خێر خه ری ئیماریالز  بێت؟ نه مەیۆن كرێكار نۆكه 2بڵێی 
موو  بێ هەه ئەه  وه بیێتەه ی نه كه سەته رنا ده گه ؟ ئه پێی خۆشه  وه بیێته ستی خۆی ده خۆشیدا ده نه  ختێك ئینسانێك له اڵ  وه ، به خراپه

تبوون باشەتر بێەت،  لەه  نگەه خەوات ره نێو خۆیەدا ده لەه  كەه حزبه بێەت كەه  ك ده خۆشەییه ختێەك حزبێەك توشەی نه نی تیەابچێ، وه ده بەه
كیش  ر ئێسەتایه گەه یەان ئه  بوایەه ئیشەیش نه پاشان حزبی دیمەوكرات لەه   سات نییه تبوون كاره اڵ  له به  خۆیدا خراپه،  تبوون له له

بەێ  ده  یەه ش هه ڵكی دیكەه ، خەه اڵتی كوردستان نییەه باتی كورد له ر ژهه یدانی خه نها هێزی مه خۆی حزبی دیموكرات ته  وه بكرێته
باتی خەۆی  خەه  یدانەه و مه كەو دوو هێەز لەه وه  بین، باشەه وه پێكەه  مانتوانیوه نه  ئێستاكه  یه هو ستم ئه به ین؟ نا مه ڕ بكه ڵیان شه گه له

ڕ  شەه بەه  نەه   وه الی خۆیەه س لەه ركەه ڵكی بۆ الی خۆمان رابكێشەین هه ك خه یه شێوه ر شتی باش بێت به سه مان له با مەمالنێكه. بكات
، دوو  كەو بەازاڕ وایەه كەان وه باتی سیاسەی حەز  یەان رێخراوه خەه: یگەوت ەۆ ز ر جار دهت بێت دكتۆر قاسم حمه ڕه به. جنێودان  به  نه
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  شەهیر بەه و ته  نەده پیوپاگه  ی نییەه وه قی ئەه اڵ  هه ئیدیعا بۆ خۆی بكا، به  یه یان بۆی هه كه ریه فر شن هه ده  میوه  وه دووكان پێكه
 .بكات  وه ی كه كه دوكانه

 
ڕی  شوه ڵكتان لوه  كوه  ، ئێووه وه نێوانتانوه  وێتوه كه ڕ نه توا شوه  نێوانتاندایه پۆلی  و ئاسایش له  كه  یه هه  وه واڵی ئه هه: نیشتیمان نێت

 گر ؟ رنه كێتی وه براكوژی پارتی و یه

 
تی لەه  تایبەه به  یب نییەه قەانون عەه ت بەه  عەه ك مراجه یەه هیچ جێگه ن لەه قڵەه ئه  كەه  رگرتەووه ڵكمان وه كه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

ڵێەین بەا هێەزی  ده  ئێمەه.  وه اڵ  بداتەه ك وه قانون بكەات نەه به   عه بێت موراجه عدای لێ بكرێت ئه رچی دزی و ته دا هه واڵتی ئێمه
 .دات نێوانماندا روونه ڕ له ی شه وه بێت بۆ ئه ئاسایش و پۆلیس هه

 
 ؟  وه ئه  ڵێم بۆ كار بگاته خێر من ده نێواندا بێت، نه ی  لهیب بێت پۆل عه  كه  نییه وه  پرسیاری من ئه: نیشتیمان نێت

 
  لەه ر ژی روونەدا وتومانەه  ئێمەه  ر، چونكەه وبەه رانەی ئه   براده رده بەه  ره بەه  و پرسیاره   ئه كه تكات لێ ده:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

یەان   نەدی د سەتانه یوه و گفتوگەۆ و په رابیتەه  ین لەه  یا ئامەادهی سەبه  ر لەه هەه  ین، ئێمه كه تی ئه د ستایه  دوژمنیان نین، ئێمه  ئێمه
ژوورێ دانیشەەتوین،  ی لەەه  ختەەه و وه ، ئەەه رگرتەەووه یانمان وه ی بەەه ختەەه و وه نەەدا ئەەه له عه  فادا و لەەه خەەه ینا بێەەت لەەه  بەەه مان له برایانەەه

ڵكی وا  ڵێم خەه بۆ خۆشم پێت ده. ن المیان لێ بكه ر سه ێ ههب ئه  وه نه ده ن و جوا  نه المیان لێ بكه جار سه 833  ت وتومانه نانه ته
، ئێسەتاش  وه تەه داومه اڵمەی نه وه  المم لەێ كەردووه جار سەه 93جار توشی بووبم،  93نگبێ  تا ئێستا ره هه  یه ری وا هه فه نه  یه، هه

  نەەده وه زگاكەەانی ئاسەەایش ئه ردسەەتان، دهرێمی كو تی هەەه نەەدێ روو پێیەەان خۆشەەبوو حكومەەه هه.   كەەه المی لەەێ ده ر سەەه توشەەی بەەم هەەه
داخەۆ   تاباره بەوو یەان كەێ خەه  ی كەه و رووداوه ن داخۆ ئەه ت بكه زاوه ن، بتوانن بڵێن قه كه سیس نه بی ته ره ولی عه قه به   كه  له سه مه
 .  كه و باسی ده  وه ته بییونه تا ئێستاش لێم نه تم پێ شك دێت هه ك حاڵه یه  من تاكه كه   بووه وان نه تای ئه خه% ٢١

 
 ؟ ناوبەیوان گیراوه ند رێز له  و چه  وڵی ناوبەیوانی داوه تا ئێستا كێ هه هه: نیشتیمان نێت

 
ك دوو  كێتی وه پەارتی و یەه  وه، نێوانەه  س هاتنەه بین ز ر كەه  تبوونه   له دوچاری ئه  یدا كه وه پێش ئه له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  بی سیاسەی كەه كتەه ردوو مه ر ك كۆمار هه رێم و سه ر كی هه ناوی سه الل به سعود و ما  جه ر ك كاك مه ردوو سه   سیاسی هه كته مه

ی  ن ر ژنامەەه الیەەه فونم بەەۆ كەەرا لەەه   لەەه بەەێن مەەن ته وانەەه  ی ئه وه پەەێش ئەەه وه  داخەەه به. ین و چەەواره ری ئەەه نوێنەەه  هەەاتن وتیەەان ئێمەەه
پاشەەان باسەەی   ، لەەه  بەەاس بكەەه  وه ره ی نەەاوخۆی حەەز  بەەۆ ده له سەەه مه  وتەەم مەەن پەەێم خەەۆش نییەەهنەەدێ پرسەەیار كەەرا  ، هه وه چەەاودێره

، ز ر  بیعیەه اڵ  نەاوبژیوانی ز ر ته  ، بەه مەن داوای نێوبژیەوانی ناكەه: ؟ وتەم رت چییەه زه نەه  وه ر ئەه سەه  لەه: نێوبژیوانی كرد، وتی
بشەێ بەۆ ڕ ژی دواتەر   وه بوو بەۆ باڵوكردنەه ئیەدی پەێم وانەه. ین كه تیوانی لێدهپش  ن ئێمه ر د ستانمان ناوبژیوانی بكه گه ئه  پیر زه
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فا  كەەاك مسەەته"  فای هیجەەریش كەەراوه كەەاك مسەەته  لەەه  منەەیش كەەراوه لەەه   و پرسەەیاره   ئەەه كەەه ماشەەا ده ته" رچەەوو ی چەەاودێر ده ر ژنامەەه
زانەم كەاك  شەتێكی پیەر زی ده اڵ  به  ، بەه داوا ناكەه. افقینڵەێم مەو منیش ده موخالفی ناوبژیوانین ئه  خێر ئێمه نه  كه: تی رموویه فه

عنی  یەه. ین كەه لی ده اڵ  بەۆ خۆمەان حەه ، بەه یەه مان هه موشەكیەه  ئێمه دا كه  ك جوا  ده یه لیژنه  ی به نده وه ر ئه فای هیجری هه مسته
. ك د سەت و شەاهید حەازر بەن وه  ئێەوه  و پێشەمان خۆشەه  یەه شاكیەمان هه مانگوت مه ده  اڵ  ئێمه ن، به كه ی لێ مه قسه  یگوت ئێوه ده

 -حزبەەی شەەیوعی )  وانەەه اڵتی كوردسەەتان هەەاتن له كانی باشەەووری كوردسەەتان خ ر ژهەەه ش خ حزبەەه كانی دیكەەه ی حزبەەه وه لەەه جگەەه 
  تا مەەن بەەه هەەه. رگیەەرا شەەتێكی خەەرائ وه بەەه   وه فی موقابیەەەه ره تەەه اڵ  لەەه  ، بەەه(شۆڕشەەگێیان -بات  خەەه -تكێشەەان  حمه زه -كگرتوو  یەەه

ی  وره دوو حزبەی گەه  كێتی كەه حزبێكی ناودار بووین ز رجار ر ڵی نەاوبژیوانی پەارتی و یەه  مگوت ئێمه ده  وه،   هێنایه وه ئه  نموونه
 .حسا  بكرێت  یبه عه  ن به بكه  نێومان قسه وان له بۆ خ ئه. ن خ كاره  ئێوه  یبه یانوت عه وان ئه ناوبژیوان ئه كوردستان بوون به 

 
 كۆتایی پێ بێت؟  ر كاری خۆی و كێشه سه وه  ڕێته س با بگه ركه هه  فای هجری پێی وایه اڵم كاك مسته به: نیشتیمان نێت

 
ك  یەه بەۆ لەه   وه كگرتنەه اڵ  یه بەه  پیەر زه،  پێمەان خۆشەه،  بێت ئێمەه ك هەه یەه وه كگرتنه ر یه گەه ئێسەتا ئه:  زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه

ت بەوونی   لەه  وه كبوونەه ی یه وه بۆئه. بێت دوادا نه ی به وه ت بوونه له  ین كه كه ك ده یه وه كبوونه ین، یه ناكه  وه تبوونه و له  وه جودابوونه
خێر  ین، نەهت ریه كسەه ئه  بڵەێ ئێمەه  كەه  وه ینەه لێناده  وانەه و قه ین بچێەت ئیەدی ئەه بەه ت بەوون له سبابی لەه بێت ئه ت ئه یه دوادا نه به

  ڵكی كوردسەتانه و خەه بەا ئەه  یەه س حزبەی خەۆی هه ر كەه ماڵی خەۆی و هەه س له  ركه نا با هه دوو حزبین ده  وه كرده به   ئێستا ئێمه
  كەدا لەه یه گبه هه  كی بێەت حازریشەین لەه بژێرێ موبەاره ڵەده وان هه ، كەێ ئەه كەه بژێرێ موباره ڵده هه  ڵیبژێرێ كێ ئێمه یندا هه به له
 . وه موو توانای خۆمانه هه ین به  كتر بكه ردانی یه موو ر ژێك سه ین، هه تی بكه ین د ستایه كاربكه  وه كه یه التفۆرمێكا بهپ

 
 ؟ اڵ  چۆنه كانی رۆژهه  كوردستانییه  ڵ حزبه گه ندیتان له یوه په: نیشتیمان نێت

 
 . موویانمان كردووه ردانی هه سه  ی رابروودا ئێمه ماوه ، له اشهموویان ب ڵ هه گه ندیمان له یوه په:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 
 ؟ چ ئاستێكدایه  كێتی له ی كوردستان پارتی و یه كه كیه ره سه  ڵ دوو حزبه گه ندیتان له یوه په: نیشتیمان نێت

 
 . كی ز ر باشه ندیه یوه زانم په واده:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 
 كرێن؟ دههاوكاری : نیشتیمان نێت

 
 .ش دابنیشین ت لێره نانه كرێین ناتوانین ته ر هاوكاری نه گه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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 زانرێن؟ كانی قاسملۆ ده یامه میراتگری په  به  دای ئێوه و بڕوایه له: نیشتیمان نێت

 
  نەه  وه ینەه كه ت ده نخوازی ره پەاوه ئێمەه   یه، له سەه مهو  بەۆ ئەه  یه مان هه ساسدا بۆچوونێكی دیكه ئه  له  ئێمه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  شەمان بەه ر دوو ال به هەه  باتمان كەردووه، دا خەه و حزبەه ردوو المەان لەه وان هەه ئەه وا قاسەمەۆین نەه  نیا میراتگری پێشه ته به   ئێمه
كی  یه قسەه  اڵ  مەن دوو سەێ جەاری دیكەه ، بەه كه ره ووی موشەتهم هه.  یه هه وه   كانییه ته سئولیه مه  شمان به به  یه، هه  وه  كانییه شانازیه

شەی  ر به اڵ  گەه ین، بەه ش بكەه بەه  كەه حزبیه  یرانەه دوو تەوێی قه)كی ز ر حسابی بوو  یه قسه  كه  وه ته فای هجریم گێیاوه كاك مسته
 ،  ن زاده سەه بەدوڵاڵی حه عه  مەنم واتەه وه  شەی ئەه هو ، ئه ت تێدا كێشەاوه حمه پتریان زه  بیێ كه ده  سانه و كه شی ز رتر به ین به بكه

موویان دوای  نەدامی حەز  بووبێەت، هەه ئه  پەێش رووخەانی رژێمەی شەا كەه   ری تێەدا نییەه فەه ك نه شی وان یەه تی به رایه چونكی رێبه
خۆمەان بەه  نەه   ن ئێمەه ی بكهیر وان بی ن سه ساڵی جه ١١تا عومری   تیادایه. ندامی حز  بووبێت ئه  ته رووخانی رژێمی شا بوونه

 . بزانین چۆنه  وه ین پێكه زول بكه نه وان با بێن ته زانین نه  میراتگر ده 

 
 ٢١١١ی مای ١: وتی  ڕێکه/  ری نیشتمان نێت   ماڵاه:  رچاوه سه
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 "باش بێ  كه كه ڵ پەاك و په گه ندیمان له یوه په  وڵمان داوه هه
 

 كوردستان  حیزبی دیموكراتی -  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 
 ئاری سابیر: ئا

 
 ڵ گەەەه له و كەەەرد یان كۆیەەەه  شەەەاری  ردانی سەەەه  سیاسەەەی  بی كتەەەه مه  ئاسەەەتی ر سەەەه له  پەەەارتی و  كێتی یەەەه  فەەەدێكی وه ڕابەەەردوودا  مانگی لەەەه
 فای موسەەته زادەو حەسەەەن بەەدوڵاڵی عه تیی ر كایه سەەه  بەەه ئێەەران كوردسەەتانی دیمەەوكراتی تبووی لەەه حیزبەەی ردوو هەەه تیی ركردایه سەەه

 بەەۆ وڵەەدان هه و حیزبەەه دوو و ئەەه  ی وه گرتنەەه ك نه یەەه   رده بەەه  كانی گرفتەەه و  كێشەەه له گەەوێگرتن  سەەتی به مه به ، وه كۆبوونەەه هیجەەری
 ، وه كۆبەووه الدا ردوو هەه  ڵ گەه له سەت به مه مان هەه بەۆ كوردسەتان  رێمی هەه  ر كی سەه پێشەتریش نێوانیەان،  كانی كێشه  ركردنی سه چاره

 .دوابییار  ته یشتوونه گه نه و  بووه نه  ئیجابیی  نجامێكی ئه  واڵنه هه   ئه ئێستا تا اڵ  به
 

 و ئەه ر سه له گفتوگۆ ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حیزبی[ پێشووی]  سكرتێری   زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه ڵ گه له دا وتنێك چاوپێكه  له
 .ین كه ده  النه سه مه
 

 ؟ كوێ  یشته دیموكرا  گه  ردوو حیزبی هه  ی وه كگرتنه یه  ی له سه مه:  هاواڵتی

 
 شبین گه ز ریش ، كراوه نه هیچ ئێستا تاكوو ك نه  وه داخه به اڵ  به بكا،  قسه  شبینی ڕه به پیاو  نیه خۆش":  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 و ئەه و   ئەه  زاری لەه  قسەه نەدێك هه نها تەه  نراوه نەه بەۆ  نگاوێكی هه هیچ  ی وه ئه  لیەی ده به  وه بگرێته ك یه  نیه  وه به ئۆمیدیشم نیم،
 باوەڕێكیەەان هەەیچ  بۆیەەه. بەەوو  سەەتراتیژی و ئامەەانج  الوه بەەه حیزبیەەان  تكردنی لەەه پێشەەوومان  ی د سەەتانه و ئەەه ش وه لەەه  جگەەه  كەەراوه

 ك یەه  خۆشەه پێمەان كەات موو هەه. بەووین  دژیشەی و  ویسەتوه نه مان حیزبەه و ئەه  بەونی ت لەه ت قه  ئێمه  رنا گه ئه  نیه  وه كگرتنه یه به
 دا كاتەه و ئەه  دیمەوكراتی  حیزبەی نێو لەه بوو هەه بەوو دووسەاڵ  وه كرده بەه  كەه  ی بوونەه ت لەه و ئەه دا وڵیشەمان هه  ندی چه بین، حیز 

 ر سەه به  كییزی یەه  تەوانی مان نەه  ئێمەه  كەه نەابو پێەدا دانمەان كەرد، رمەان ده  كەه دا یان بەه   كەه یه له بەاڵ  ، سەمی ڕه  شەتێكی  بێته نه
 .«پێنن بسه دا ئێمه ر سه به بون ت له توانیان وان ئه و پێنین بسه واندا ئه
 

 ؟ ردووال چیه هه  ی وه كگرتنه م یه رده به  كانی كێشه:  هاواڵتی
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 هەەیچ  د سەەتانه و ئەەه جێەەدا له ین، بكەەه  النه سەەه ومه ئه  باسەەی  ی وه ئەەه ر سەەه  هاتینەەه نه  كەەردی رز  عەەه ك وه»:  زاده ن سووه حهبوودوڵاڵ  عه
 تەوانم ده  وه كبگرینەه یه تەوانین ده چۆن و  چین كان كێشه بڵێین ر گه ئه اڵ  به ین، بكه ر سه له  ی قسه تاكوو  نیه  وه وه ئه  الی به یەیان مه
 ر گەه ئه.  بووه نەه ت لەه خۆڕا لەه خۆ ، بووه ت له هۆكارێك ر به له ، بووه ت له ئێران کوردستانی  دیموكراتی  حیزبی  كه بڵێم پێ ت وه ئه
  كانی فیقەەه ڕه رچاو بەەه  دێتەەه وا   كەەه بچەەن بیر لەەه لێكاچەەیان  هەەۆی  بوونەەه  ی شەەتانه و ئەەه بەەێ ده ، وه كبگرێتەەه یه وێ بیەەه  حتزبەەه و ئەەه
 و بەەه ئومێەەدێكم هەەیچ  وه ئەەه ر بەەه له ن بكەەه  باسیشەەی ر هەەه ڵكوو بەەه رن، بەەه بیر لەەه  شەەتانه و ئەەه ر هەەه ك نەەه نەەین  ئامەەاده رمان رامبەەه به
 .« نیه  یه وه كگرتنه یه
 

 ردوو الدا؟ هه  ی وه نزیك كردنه بوو له  ند ڕۆڵیان هه تاچه  و پارتی  كێتی یه:  هاواڵتی

 
 لێەك  نەه الیه دوو و ئەه  كانی بۆچوونەه وتبێ ركەه ده بۆیەان  یەه وانه له اڵ  به كرد، خێریان  ی قسه ندێك هه»:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 «.هێنا وازیان مانگ دوو  الی قه ته و وڵ هه  دوای دا ڕاستی له بۆیە. دوورن
 

 ؟ ند ڕاسته تاچه  م بۆچوونه ،ئه كه كردنهناوبەیوان  له  م بوونه رخه مته كه  و پارتی  كێتی وترێت یه ده:  هاواڵتی

 
 جەار ز ر نەیم،  ئەه بده مه و ئەه ڵ گەه له ئەمەن ، نیەه وان ئەه  می غەه  وه ئەه  .بەوون   رخەه مته كه نەاڵێم ئەمن»:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
. نەازانم میان رخەه مته كه  بەه ڕێەزن،  جێگەای  داویانەه كەه  ی واڵنەه هه و ئەه. بەوو ئیسەتعمار  تای خه ڵێین ده دواتر ین كه ده ڕ شه ساڵ ده
 و ئەەه اڵتدار سەەه ده  حیزبەەی ردوو هەەه و ت حكوومەەه باشەەە وا  كەەه بڵەەێم  وه ئەەه  وه لێەەره  پێمخۆشەەه ، نیەەه لێیەەان  وه یەەه باره و لەەه ییشەەم گەه
 ".دابنێن ك جێگایه  له مان كه ریه هه  وه نه بكه جیا لێك  ئێمه  ی گایانه باره

 
ال  گشوتیتان وه  نودیی وه رژه به  ر پۆسوت و كورسوی بوه له  ن ئێوه كه ده  وه ئه  یی داران و ڕۆشنبیران گله تمه سیاسه  ی زۆربه:  هاواڵتی
 گرتون ؟ گوێتان لێ نه  ناوه

 
 و لەه پێشەوازیمان  میشەه هه  ئێمەه حیەز   تبوونی لەه پەێش بڵەێم  وه ئەه وێ مه ده ، داوه وڵیان هه   كه  جارێ":  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  سەەمی ڕه به(  هیجەەری فا مسەەته كەەاك) ، كەەردوه یان فەەه موخاله وان ئەەه.  وه بمێنێتەەه  خەەۆی ك وه حیەەز   داوه وڵیان هەەه  كەەه  كەەردوه  سەەانه كه
 نێوبژیەوانیم  اڵ بەه  ، ناكەه  نێوبژیوانی  داوای گوتم ئەمن دا یه ژماره و له ر هه نێوبژیوانین  موخالیفی  كه  گوتی چاودێر  ی ڕ ژنامه له

 بۆخۆمەان اڵ  بەه ، یەه هه خیالفاتمەان یەانگوت ده  رانەه براده و ئەه هەاتن ده كان یەه كوردسەتانی  حیزبەه  رانەی براده  ی وكاتەه ئه ، قبووڵه
 و د سەت كەوو وه  ئێەوه  خۆشەه پێمەان  یەه هه مان كێشه  كه  بووه  وه ئه  ئێمه  وەاڵمی ن، كه مه تێدا  ی قسه  ئێوه  یانی ین كه ده  ری سه چاره

 پۆسەت  رگرتنی وه  بووه ر  شه پێم خۆ   حاڵی به ش به ئەمن  وه اڵته سه ده  ی باره له بكرێ، ر سه چاره  ی وه ئه بۆ ن بده وڵ هه برا كوو وه
 ؟ چەی  اڵتی سەه ده ، نیەه دا سەت ده ژێر لەه خۆمان  خاكی له برێكمان قه  جێگای موومان هه بە بزانین اڵت سه ده به دا دیموكرات  حیزبی له
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 ر گەه ئه. بەێ سەكرتێر سەێك كه زیاتر خول دوو له دا نه  ڕێگه حیز   وی ییه په كرد   وه ئه  پێشنیاری بوو  حیز   سكرتێری  كه پاشان
 ك یەه به  وه ره سەه ڵ گەه له  وه خواره  كادیرانی  كه بوو  وه ئه ر سه له  ئێمه  ی كێشه كرد؟ ده   پێشنیاره و ئه چۆن  بوومایه سەاڵت ده  ئاشقی

 ".بگیرێ لێ  گوێیان بكرێ یر سه چاو
 

وان دا  ئوه  ستی ده اڵ  له سه بوون ووده  وان زۆرینه بووین ئه  بووین، ڕازی  مینه ندین ساڵ كه چه  ڵێن ئێمه تر ده  رانی براده:  هاواڵتی
 بوون؟ نهرازی   ئێوه  زۆرینه  وان بوونه ئه  اڵم كه به. بوو نه  بوو، كێشه

 
 بەەه یەەاخود ك ڕادیۆیەەه یەەاخود  جیهەەانی  ناڵێكی كەەه  لەەه بەەن  ڕازی  رانەەه براده و ئەەه   كەەه ده زوو ئەەاره ئەمەەن»:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 باشەتر  كی یه ز رینه  ئێمه یان ؟ ئێمه  له بوون باشتر  كی یه مینه كه وان ئه بزانین ین بكه  وه ئه ر سه له  قسه ز ر  ڵكێكی خه  بونی ئاماده 
 باشەتر  ئێمەه  فتاری ڕه  وه بێته ڕون تاكوو  ، ئاماده ئەمن ین، بكه  قسه دا ڵك خه ر رامبه به له بن  ئاماده وان ئه ر گه ئه بووین؟ لەوان
 بەوو، ت دوولەه حیەز  بوو، هەه  كییزی یەه  بەه ڕمەان باوه  ی وه ئەه ر بەه له  ئێمەه باارێزین،  كییزی یه  توانیومانه كه وان ئه  هی یان  بووه
 ". دابوونێ ز رترمان  ئیمتیازاتی بوون  مینه كه  ی وانه ئه پاراستمان چاو  ی گەێنه ك وه ساڵ ده  ی بۆماوه  وه خسته كمان یه
 

تواكوو   ست دایه ر ده به ین ئامارێكتان له زۆرینه  ڵێن ئێمه ده كه   ر دوو الوه ن هه الیه له  وه كرێته ده  ك زۆر دووباره یه قسه:  هاواڵتی
 ن؟ بزانن كام التان زۆرینه

 
  ری وروبەه ده  له  ئێمه وت ركه ده  وه كه ناوچه  ی ئیداره ن الیه له. كرا ك یه رژمێری سه  لێره ڕابردوو  ی ماوه له»:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 بەوون مەاڵ نجاوپێنج پەه وان ئەه ولێر هه  له.  یه كۆیه له حیز   ی ز رینه  كه ماڵین د سه به ماڵ د دووسه وانین، ئه ری رابه به دوو  كۆیه
 "؟ وه بباته كان یه سیاسی  له سه مه توانێ ده كێ داهاتوو  له  یه وه ئه گرنگ ، نیه گرنگ  مینه كه و  ز رینه. بووین ماڵ چوارده  ئێمه

 
 تن؟ بۆ دواكه. ستن ببه  نیاز بوون كۆنگره به:  هاواڵتی

 
 ك یەەه فته هه ڕ ژو دوو و ڕ ژێك بەەه کەەۆنگرە وێ، ده  كەەاتی اڵ  بەەه سەەتین، به ده  كەەۆنگره  داوه بییارمەەان»:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 «.ین كه ده بۆ  كاری و وامین رده به سترێ نابه
 

 ڕێنن؟ په كانتان ڕاده چۆن كاره.  وان بردوویانه كان ئه حیزب و پێداویستی یه  كاتی له مومته  ی ڵێن زۆربه ده  ئێوه:  هاواڵتی

 
 و بەوون دا وان ئەه  سەتی ده ژێر لەه كان شەته بەوون وان ئەه  نەدی ناوه  ی كۆمیته  ی ز رینه  ی وه ئه ر به له  ڕاسته" :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ".ڕێنین په ڕاده خۆمان  كاری  ئێمه اڵ  به وان، ئه  الی  وتنه كه
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دیموووكرا  و   ناو حیزبووی لووه  وه وتۆتووه كه ڵ نه و هووه ك ئووه وه  تووری  سووێكی قاسووملوو كه  ڵێووت دوای دههێلووین قاسووملوو :  هوواواڵتی
 بۆ؟.  وه ناپرسنه  لێی  ئێوه  كا  كه ش ده وه ئه  یی گله. حیزب بكرێت  تیی رایه ڕابه  توانراوه نه

 
  جگەه و دیمەوكرات  حزبەی نێو له  وه بۆته نه دروست قاسمەوو ك وه  كی یه ركرده سه ئێستا تاكوو  ڕاسته  ڵێ به":  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
.  بووه هەەه  كێشەەه دا قاسەەمەووش  می رده سەەه له اڵ  بەەه ، بووه نەەه پێشەەتریش تواناتر بەەه  ی ركرده سەەه( د ممەەه موحه  قەەازی وا پێشەەه)  لەەه
 بووبێ، هەه  موكوڕی كه  نگه ڕه ، بووه هه بوون ت له كجار یه  وه وه ئه  دوای له  داوه ڕووی بون ت له جار دوو ودا ئه سكرتێریی  می رده سه له
  و یەه وه ره ده  لەه و ئەه بەێ  وه ئەه  هۆكەاری  یەه وه له  كردوه  بۆی فۆنم له ته( قاسمەوو هێەین  واته)  كردوه ردانم سه ئەمن وا  رده به اڵ  به

 ". ئێمه له  دووره
 

واتوان   كی یه له سوه مه.  كوداری چه  باتی شاخ بۆ خوه  ش بچنه ك پێك بهێنن ئێوه یه ره به( پەاك)ڵ  گه له  یه هه  وه ئه  نگۆی ده:  هاواڵتی
 ؟ باس كردوه

 
  یمانی هاوپەه اڵت هەه ڕ ژ  كانی حیزبەه موو هەه  رووره زه اڵ  بەه ،  بیسەتوه نه وا   شەتی ئێسەتا تەاكوو ئەمەن:  زاده ن سوه بودوڵاڵ حه عه
 ماشەا ته ئەاوا ش كەه كه په  ئێمەه. نەاكرێ لەێ  نكەوولیی  یەه هه  حزووریشی  و زانێ، ده  كه كه په  له شێك به  به  خۆی( پژاك. )كتربن یه
 وڵمان هەه كوردسەتان،  شەی به ترین وره گه  له  یه كوردستانی  هێزی ترین وره گه  كه كه په كه  بووه هه ش وه به مان باوڕه  میشه هه ین كه ده

 ".بێ باش ڵیان گه له ندیمان یوه په  داوه
 

 ئێرانن؟  ڵ لێدانی گه ند له تاچه.  ئارادایه ورووپا له مریكا و ئه ڵ ئه گه ئێران له  ی ئێستا كێشه:  هاواڵتی

 
 خۆش پێشمان. دا ده بییار  بۆخۆی ناكا،  ئێمه  ی قسه به مریكا ئه  ی وه ئه ر به له ین ناده  بییاره و ئه  ئێمه" :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 وین بكه كان ڕووداوه پێش دا، سیاسی  ڕی بیروباوه  ربیینی ده  له   كه  النی  نیه
 

 ٢١١١ جوونی ی٢: وتی ڕێکه/    هاووالتی ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
 
 
 
 
 
 
 



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

235 
 

 
 

 .پێکگەیشتنی ئەمریکا و جمهوریی ئیسالمی زۆر کارێکی ئاسان نیە
 

 زادەمامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەندیمانەی رادیۆی دەنگی کوردستان لەگەڵ بەڕێز 
 

یەوە، ئیستقراری عێراق وەکوو نموونەیەک لە رێژیمێکی مەترسی ئەو دەوڵەتانە کە قازانجیان لە وەزعی عێراقدا کەوتۆتە
 تازە و نەوعێک دێموکراسی لەو مەنتەقەیەدا بە زەرەری خۆیان دەزانن

 
مریکا لە بەغدای پێتەختی واڵتی عێراق بە شێوەی رەسمی دووک وەاڵتی ئێران و ئەهەر  ١٥١٦/  ٥/  ١ر ژی دووشەممەی 

بۆ . پێکەوە دانیشتن و سەبارەت بە بارود خی ئەمنیی عێراق و کێشە پێوەندیدارەکانی هەر دووال وتووێژ و دانوستانیان کرد
مامۆستا عەبدوڵاڵ  سەر الیەنەکانی ئە  دانیشتنە و دەرەنجامەکانی رادیۆی دەنگی کوردستان دیمانەیەکی لەگەڵخستنەتێشک

بە پێویستی زانی دەقی ئەو دیمانەیە بخاتە بەرچاوی " تانکوردس"لەبەر گرنگیی ئە  دیمانەیە . وەهێنازادە پێکحەسەن
 .خوێنەرانی

 
وەک ئاگادارن رۆژی دووشەممە حەوتی . بەخێر بین بۆ ستۆدیۆی رادیۆی دەنگی کوردستان! بەڕێز مامۆستا :کوردستان دەنگی

دوو واڵتی ئەمریکاو ئێران لە ئاستی سەفارەتەکانیان لە بەغدا کۆبوونەوە بۆئەوەی لەسەر هێندێک مەسائیل قسان جۆزەردان 
وەک راگەیەنەکان باسی لێوە دەکەن گۆیا زیاتری باسەکانیان و نیوەرۆکی باسەکانیان مەسائیلی ئەمنیەتیی عێراق و . بکەن

 .تان بیرو بۆچوونی خۆتان لەو بارەیەوە دەربڕنحەز دەکەین جەناب. بارودۆخی ئێستای عێراق بووە

 
بە . هەر لەو رێگەیەشەوە ساڵو لە گوێگرەکانتان دەکە . دانی ئە  وتووێژەسااست دەکە  بۆ تەرتیب:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

-ییەت لە عێراقبە بێشک مەسەلەی ئەمن. یەکانبەشێکیان مەربووتە بە ئەمریکایی باوەڕی من ئەو مەسەلەیە دوو جەنبەی هەیە

کەینە دا کە ئەگەر بیشیکۆمەک بکا بە ئەمنییەت لەعێراق و ئەوەی ئەوان لە ئێرانی دەخوازن ئەوەیە کەدا بۆ وان موهیممە
بەاڵ  الیەنی ئێرانییش بە بێشک قازانج و . دا هەڵبگرێعێراقو خرابکاری لە خۆمانە یانی دەست لە دەستێوەردانزمانیێکی 

ر مەعقوول نیە کە بڵێین الیەنی ئێرانی هەر دێ گوێ بۆ قسەکانی ئەمریکا رادەگرێ، بێ ئەوەی هیچ مەنافیعی خۆی هەیە، ز 
بەاڵ  هیچ چەند تا ئێستا ئیعالن نەکراون یان هەن کە هەرش حەتمەن داخوازیکەوابێ ئەوانی. ئینتیزارێکی لەوی هەبێ
بە بێشک . ێژانەدا داخوازییەکانی نەهێنابێتە گۆڕێدا کە ئەوان حەتتا لەو یەکەمین دەوری وتوومەنتیقێک نابینم لەوەی

ن ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیەوە یەکانیش داوای ئەمنییەتی خۆیان دەکەن، داوای قەتعی ئەو خەتەرانە دەکەن کە لەالیەئێرانی
بە ئیحتیمالی ز ر کەوابێ دەبێ چاوەروان بین بزانین دەوری دیکە هەیە بۆ ئەو وتووێژانە کە . لەسەر ئێرانێ هەن( بالقوە)
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هە  ئەمریکا رەنگە پێویستیی بە ئیدامەی ئەو وتووێژانە هەبێ هە  بۆ ئێرانیش سەرەڕای هەموو ئەو چاووڕاوانە کە دیکەن و 
زانین و هەڕەشەو گوڕەشانە ئیحتیاجیان بەوە هەیە کە لەگەڵ ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بە جۆرێک لە جۆران ڕیک خۆ بەزل

جا دەبێ بزانین وتووێژەکانی ئایندە چیان لێ شین . نە کە لەسەر خۆیان ئیحساسی دەکەن رەفع بکەنکەون و ئەو خەتەرا
 دەبێتەوە، 

 .ئەووەختی پیاو زیاترو چاکتر دەتوانێ قەزاوەتی لەسەر بکا
 

ئێرە یەکانی بکەن هێندێک لە باڵوکراوە کوردیمامۆستا چەند رۆژ پێش ئەوەی وتووێەەکان دەست پێ :کوردستان دەنگی
دا باس لە مەحددوودکردنەوەی چاالکیی یەکانیەکان لە وتووێەەکانیان لەگەڵ ئەمریکاییباسیان لەوە کرد کە ئێرانی

وایە ئەم دانیشتنانە لەو ئاستەدا بتوانێ کاریگەرییەک بخاتە سەر ئۆپۆزیسیۆنی کوردی رۆژهەاڵتی کوردستان دەکەن، پێت
 چاالکیی ئەو هێزانە؟

 
ئیختیالف لە ز ر شتدا . وایە پێکگەیشتنی ئەمریکا و جمهوریی ئیسالمی ز ر کارێکی ئاسان نیەئەمن پێم:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

باوەڕی من ئەوەی کە خواستەکان و داخوازەکانی ئیران لە ئەمریکا هەر پێوەندی بە ئۆپۆزیسیۆنی کوردی و بە. هەیە
دا پێوەندیی بە کوردی عێراقیشەوە هەبێ، چونکە بە پێچەوانەی ئەو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانەوە هەیە ڕەنگبێ لە تەحەیەی نەهایی

هاتوە خۆشحاڵ و عە کە لە کوردستانی باشووریش پێکیە کە سەرانی جمهوریی ئیسالمی دەینوێنن بە هیچ جۆر لەو وەزریابازی
کەوابێ ڕەنگبێ . عێراقیشخۆشنوود نین، ئەگەر بۆیان بکرێ کۆسپ دەخەنە سەر رێی مافەکانی گەلی کورد لە کوردستانی 

بەاڵ  مەسەلەی ئۆپۆزیسیۆن، ئەمن . بینانە نەبێ ئەگەر بڵێین لەگەڵ ئەمریکا دادەنیشێ وتووێژ دەکاخۆشبینانە بێ یان واقیع
ناڵێم بەتایبەتی کورد، ڕەنگبێ سەحیحتر بێ بەتایبەتی بڵێین موجاهیدین چونکی حەساسییەتیان بەوان پترە و ئەوانیش کە 

بەاڵ  مەسەلەکە ئەوەیە کە . دا دادەنیشن، حەتمەن لەسەر ئەوەش قسان دەکەنێر دەسەاڵتی حکوومەتی مەرکەزیق ژلە عێرا
گەیشتنی ئەمریکا و ئێران حەتمەن بەستراوەتەوە بەوەی کە هەڵوێستی ئەمریکا و ئەو تەفسیرانە چۆن دەبێ بە بێشک پێک

ئەو قسەیە منی وەبیر وتووێژێک خستەوە کە ساڵی . ق خ دەبێدەوڵەتی عێراق بەرانبەر بە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە عیرا
بەرنگارێک لێی پرسی کە خەڵکی خە. پادشای ئەو وەختی ئێرانیان کردرەزاشا،ئەلجەزایر لەگەڵ محەممەدپێش رێککەوتنی ١٢١٣
ندە ئەوەی تەئیید دەکەن دەدەنەوە تا چەوایە ئێوە دەتانەوێ موعامەلە بە کوردەکان بکەن، ئێوە ئەو بیروبۆچوونە چۆن لێکپێی

کان بفر شین بەاڵ  وەختێک دوو تەرەف رێک دەکەون تەرەفی سێهە  خۆ ئێمە نامانەوێ کوردە: یان رەت دەکەنەوە؟ شا گوتی
تەنیا شتێک بێ، بەڵکوو بەجارێک پشتی بزووتنەوەی مان شتەکە ز ر لەوە زیاتر بوو کەشتێک هەر دەد ڕێنێ، کە بەداخەوە دیت

اوەیەکی دا لە پشتەوەڕا خەنجەریان لێ دا بە جۆرێک کە بزووتنەوەی کورد مەجبوور بوو ئەگەر بۆ مو لەواقیعوردیان بەردا ک
ئێستاش هەر وایە بە بێشک ئەگەر ئەمریک او ئێران رێک کەون . و نوشستێکی گەورەی بەسەردا هاتکورتیش بووە پاشەکشە بکا

التەش هەر ئەو موشکی. رەنگبێ هێندێک موشکیالتی بۆ بێتە پێشەوە حەتمەن ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بە کورد و غەیرە کوردەوە
دا رووی داوە بەتایبەتی لە نێو دەوڵەتەکانی مەنتەقەدا کە تێکۆشەرانی الیەنی موقابیل بگرن و نەبێ جاروبار لە تاریخ
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دییەتیش بۆ ئۆپۆزیسیۆن بە کەوتن هێندێک مەحدووبەاڵ  دەبێ چاوەڕوان بین ئەگەر ئەوان رێک. تەسەیمیان بکەنەوە و ئەوانە
کورد و غەیری کوردەوە بێتە پێشێ ئەگینا ز ر خۆشبینانە دەبێ ز ر ساویەکانە دەبێ کە بڵێین لەسەر ئەمنییەتی عێراق بێ 

 .دەکەون ئەوەی لەو بارەوە ئەوان هیچ شەرتێک هیچ داخوازییەک بێننە گۆڕێ ڕێک
 

ئەوە یەکەم دانیشتنە ئێران و ئەمریکا بە شێوەی رەسمی و بە ئاشکرا وابێ ساڵ پێم ٢٩دوای ! مامۆستا :کوردستان دەنگی
دەدەنەوە ئەوە کە نەوعێکی دەستەوەستانی و زەبوونیی گشتی وا لێکەدێرانی سیاسی ئەم دانیشتنانە بەهێندێک لە چاو. دەیکەن

 دا؟تێکدانی سەقامگیریی عێراقەیە لە ئەمریکا و نەوعێک ئیمتیازدانی ئەمریکا بە ئێرانە چونکە ئێران رۆڵێکی کارای ه

 
کردن یەکەمین  رەسمی و بە ئیعالنزەر  هەیە ئەوەڵەن ڕەنگە ئەمە بەلەو بارەیەوە ئەمن هێندێک نە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

سەرەڕای ئەو نیە، داستانی ئێران کۆنترامان لەبیرە کەدانیشتنیان بێ بەاڵ  یەکەمین دانیشتنی بەینی ئەمریکا و ئێرانی 
دا لە شەڕی فەلەستین و ئیسرائیل، لەلە ئەمریکا دەکیی شیعارانەی کە ئێران دەیدان سیالح و وەسایەی یەدەکیی هەواپەیماکانی

یەکان، ئێران وەکوو شتێکی هەڕاجی بە قیمەتێکی ز ر لوبنان ئەو چەکانە کە ئیسرائیل بە غەنیمەتی گرتبوون لە فەلەستینی
کەوابێ جاری دیکە دانیشتوون، یان لە زەمانی . یەکان دەداز ریشی شیعار بەنەفعی فەلەستینیهەرزان لێی کیینەوە لەگەڵ ئەوە 

وەختی خۆی خەتای ئەمریکا گوتی دا ئیمتیازێکی ز ر گەورەیدا بەئێران کەواقێعدا مادلین ئۆڵبرایت لەنتونرەئیس جمهووریی کەی
ئێستاش . دراون بە ئێرانەوانە هەموو ئیمتیازاتێک بوون کەئ. ەو عوزری بۆ ئێران هێنایەوبووە کەحکوومەتی موسەددیق رووخاوە

. و واقیعبینانە نیە ئەمریکا دەستەوەستان نیەابێ ئەوە کەمێک موبالەغەی تێدایەکە باسی دەستەوەستانی دەکرێ ئەمن پێمو
حەفتە جمهووریی  دوون بەسێ حەفتە یان بەئەمریکا ئەگەر بیهەوێ بکەوێتە شەڕێکی سەختەوە ڕەنگە ئیستاش بتوانێ یا

. ێشک ئەمریکا موشکیالتی جیددیی لەعێراقدا هەیەئیسالمیی ئێران وەکوو رێژیمێک دوچاری شکستێکی گەورە بکا، بەاڵ ، بە ب
-یی ئیسالمیو زەبوونە لە موقابیل جمهوور نەک ئەوە دەستەوەستانە یان زەلیلبارەیەوە دەبێ بڵێین ئەمریکا موشکیەی هەیە لەو

پێکدێ  ەمریکا یان بۆ دەوڵەتی عێراقبینانە نیە ئەگەر ئێمە پێمان وابێ موشکیالتێک کە بۆ ئڵیشدا واقێعلە عەینی حا. دا
شووی عێراق، عەناسیری مەربووت بەئەلقاعیدە، ئەو نەخەیر پاشماوەکانی رێژیمی پێ. یەجمهووریی ئیسالمی هەمووی ئی

و ەکوو نموونەیەک لە رێژیمێکی تازەئیستقراری عێراق و دا کەوتۆتە خەتەرەوە،دەوڵەتانە کەمەنافیعیان لەوەزعی عێراق
ئەوانە هەموویان دەتوانن کاریگەر بن لە تیکدانی وەزعی . نەوعێک دێموکراسی لەو مەنتەقەیەدا بەزەرەری خۆیان دەزانن

دا دەستی ز ر بدا بەاڵ  بە بێشک هەر وەکوو ئێوە باستان کرد ئێران خ بیهەوێ نەخشی باش یاری بکا خ بیهەوێ تێکعێراق
پاشان لە هەموو بارێکەوە دەستی لە. نەمانەوێ دەوڵەتێکی گەورەیە دەڕوا، چونکی ئەوەڵەن دەوڵەتێکی گەورەیە بمانەوێ و

یەکی نیزیکی لەگەڵ بەشی ز ری یەوە پێوەندیکە لەباری مەزهەبی ئێران هەیەتی ئەوەیەدەروا و یەکێک لەو ئیمتیازانە کە
یان لەگەڵ ئێران بەشێکی بەرچاو لە کوردەکانیش لەباری مەزهەبییەوە شیعەن و نزیکایەتی تتەنانە. کۆمەڵی عێراق هەیە

دا نەخش بەشی شیعەی عێراقبۆیە شانسی ئەوەی کە وەکوو گوتت بە موسبەت یان بە مەنفی لە عێراق و بەتایبەتی لە . هەیە
 .بازی بکا ئەو شانسەی لە سەڕێیە
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بەاڵم . یەکی ئەوتۆیان لەو دانیشتنانە نەبوویەکان زۆر چاوەڕوانیپرسیار خودی عیراقیوەکوو دوایین  :کوردستان دەنگی

بوونەوەی ئەو دوو واڵتە باسیان لێ کردوون بۆ نموونە وشیار زێباری باسی ئەوە دەکا کە ئێمە هیچ نزیکوەکوو دەسپێکی لێک
 وایە بەچی دەتوانێ ئاکامی باشی لێ بکەوێتەوە؟پێتانپێمان وانیە موعجیزەیەک روو بدا بەاڵم فۆرمولی ئەمنییەتیی عێراق 

 
بینانەیە، ناکرێ دوو رێژیم پاش نزیک بە یار زێباری گوتی شتێکی ز ر واقیعئەوەی بەڕێز کاک هوش:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
شتی وا . موعجیزە بخوڵقێیەک جەلەسەدا بە نەتیجەیەکی تەواو بگەن و دووری و ئەوانە دانیشن لەو لێک ساڵ دوژمنایەتی ٢١

نەکرد، پێیان وایە ێیان لوایە هیچیان ئیزهاری ناڕەزایەتیپێکردن وەکوو هەنگاوی یەکە  پێمبەاڵ  وەکوو دەست. مومکین نیە
نایە، یانی تەواو نابێ، یان تەئمین کەوتن لەگەڵ ئێرانی پاکرێکیە گوتم ئەمنیەتی عێراق تەنیا بەوالەپاشان پێم. موسبەتە

ر بکاتەوە لەسەر ئەو شتەی بە باوەڕی من تەئمینی ئەمنیەت لە عێراق پێویستیی بەوە هەیە کە عێراق تەئکیدێکی زیات .نابێ
ەوان بێ خاریجی و بێگانە بن یەک لئەو هێزانەی کە عێراقدا کار دەکەن بەشێکیان رەنگ. نیشتمانی بوونەوەیکە پێیدەڵێن ئاشت

جۆران ناڕازین، هەر وەکوو انن کە لەعیراق هەن و خەڵکی عێراقن و بەجۆرێک لەاڵ  بەشێکیشیان ئەو هێزیەکانن بەئێرانی
وایە بەشێکی ز ریان کە دەگەڵ تیر ریستەکان و ئەوانە ەتی عێراق ز ر جار گوتوویانە پێمدەوڵەتی عێراق و مەسئوولینی دەوڵ

ئاشتبوونەوەیەکی نیشتمانی و ئەوەی پێێ  نەبێ کە سەر بە ئەلقاعیدەن، دەگەڵ ئەوانی دیکە دەبێ وتووێژ بکەن و سەعی بکەن
. دا بێدنی ئەمنییەت بە تەواوی لە عێراقکردەڵێن موسالەحەیەکی نیشتمانی، ئەوە بکەن، ڕەنگە ئەوە تەنیا رێگەی تەئمین

بگرێ ئەگینا ئەگەر ئینکاری الیەنەکانی دیکە بکرێ لەگەڵ ئێرانیش ئاشت ببنەوە، ئێرانیش دەست لە دەستێوەردانی عێراق هەڵ
 .ئەوە تەنیا کافی نابێ بۆ تەئمینی ئەمنییەت لەو واڵتەدا
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 :دازادە لە وتووێە لەگەڵ رادیۆی دەنگی کوردستانمامٶستا حەسەن
 

هەیە و نە باسی ئەوەم کردوە وتووێە نەباسی ئەوەم کردوە کە وتووێەمان لەگەڵ کۆماری ئیسالمی 
 لەگەڵ کۆماری ئیسالمی دەکەین

 
فەرد چاوپێکەوتنی لەگەڵ ماوەیەک لەمەوپێش نووسەری الوی کورد کاک عیرفان قانیعی! بەڕێز مامۆستا :کوردستان دەنگی

ژێک لەوە پێش نووسینێکی فەرد چەند ڕۆهێناوە، سەبارە  بە هێندێک مەسەلەی مێەووی سیاسی، بەڕێز قانیعیجەنابتان پێک
سەبارە  بەو چاوپێکەوتنە لەگەڵ بەڕێزتان باڵو کردۆتەوە کە باسی هێندێک مەسەلەی کردوە کە هێندێک جەنجاڵی لە نێو 

. باسەکە زیاتر ئەوەیە کە دەبێ بەڕیزتان باستان لە وتووێە لەگەڵ کۆماری ئیسالمی کردبێ. هێناوەدا پێکیەکانماڵپەڕە کوردی
 .یەدا رای خۆتان دەرببڕنەر دەکرێ لەو پێوەندیتکایە ئەگ

 
گوێگرانی رادیۆی دەنگی کوردستان، پێش هەموو شتێک دەبێ ساڵو لەئێوە و لەڕێگای ئیوەشەوە ساڵو لە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

بۆتەوە وتارێکە  باڵوفەرد ئەوەندەی من ئاگا  لێیە باڵو نەبۆتەوە، ئەوەی کە بڵێم کە وتووێژی من دەگەڵ کاک عیرفان قانیعی
. یەکە کە بۆ باڵوکردنەوەی ئەو وتووێژەی من کە نزیک بە هەفتەیەک لەوە پێش کاک عیرفان باڵوی کرد تەوەیا بڵێین پێشەکی

س بەتەلەفوون لەمیدیاکانەوە قسەیان ز ر کە. ئەوە هەروەک باستان کرد جاروجەنجاڵی تەبیەغاتی یان سیاسیی لێ ساز بوو
و وتووێژەکە باڵو جوابی من تەنیا ئەوەندە بوو کە ئەو وتووێژە باڵو نەبۆتەوە، هەتاکو. کرد یاریان لێدەگەڵ من کردو پرس

 .بینم قسەیەکم بۆ کردن نیە، وەختێکی باڵو بۆوە، ئەو وەختی قسەی خۆمی لەسەر دەکە  نەبێتەوە و نەی
 

کە من  ئەمن بڵێم شتێکم هەیە یان دەگەڵ ئەوەی بێ ئەوەی( یەکیش بێ لە میدیای کوردیڕەنگە ئەوە گەەیی)بەاڵ  بەداخەوە 
دا وا دیار بوو فشارێک هاتبووە لەئاکا . دەڵێی مەیانڵێن باڵویان دەکەنەوەتەئکید دەکە  قسەیەکە  بۆگوتن نیە ئەوشتانەی کە

ەتۆ وەدر ت من خراپەیەکم نەکردوە، کەچی ئ، پەیامێکی بەئیمەیل ناردبوو کەفەردسەر ئەو د ستە، کاک عیرفانی قانیعی
حەتا نووسیبووی کە ئەمن تووشی کێشە بوو  نامەوێ کەلیمەکە بەتەوای بڵێم، ئەمنیش،ئیمەیەێکم بۆ کرد گوتم . خستوومەتەوە

" پاش ساڵو نووسیومە کە . ەخوێنمەوخۆشە دەقاودەق بیتوومە و نووسیومە ئەو ئیمەیەەیە کە پێمتەنیا شتێک کە تا ئەمی  گو
کردوو  جوابم ئەوە بووە کە چونکە وتووێژەکە  نەدیوە وەدر  نەخستۆتەوە چەندکەس تەلەفونیان بۆ من لەهیچ جێیەک جەنابتم

ئەوەی بۆ خۆشت بۆت ناردوو ، وتووێژەکە نییە . دمەوە ئەودە  قسەی لەسەر دەکە هیچ قسەیەکم نیە، ئەگەر دیتم و خوێن
کاک عیرفان کە بۆخۆی کەوتۆتە ژێر فشارێک لە تەرەف  بەاڵ  وادیارە" تەنیا قسەی خۆت یان ریاۆتاژێک لەسەر دیدارەکەیە

فشارە نەجاتی بێ پەیامەکەی منی کرد تە فارسی و کەمێکیش ئازادی کردوە ێنەرانی ئەووتارەوە بۆ ئەوەی لەژێر ئەوخو
بە  داوەهیچ شتێکم نە دەنا ئەمن هیچ شتێکم نەداوە بەسایتان. دا باڵوی کرد تەوەو سایتەکان بەفارسی لەڕ ژنامەکان

 .جارە کە دەمهەوێ بەرەسمی لەسەر ئەوە قسە بکە  و جوابی پرسیارێک بدەمەوەر ژنامەکان و ئەمە یەکەم
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کردوە ئەوەندە دەڵێم کە ئەمن لەو وتووێژەدا فەرد باسی وتووێژ  کردوە یان نە لەسەر ئەوەی کە من لەگەڵ عیرفانی قانیعی

ئیسالمی هەیە نەباسی ئەوە  کردوە لەگەل کۆماری ئیسالمی وتووێژ دەکەین نەباسی ئەوە  کردوە کە وتووێژمان لەگەڵ کۆماری 
سەرەتای باسەکە ئەوەیە کەئێمە لە. باسیان دەکە  بەاڵ  وەکوو پرەنسیپ، وەکوو ئوسوول هێندێک شتم باس کردوە کە ئێستێش
ا هەتا ئێستا هەمیشە نەزەرمان ەکدوە دەست پێ١٥٣١هەڵگیرسانی بزووتنەوەی چەکدارانەی قۆناغی ئەخیرمانەوە کە لە ساڵی 

اتی چەکدارانە بۆ حیزبی و شێوەی خەبکوردستان ڕێگەچارەی نیزامیی نیە مەسەلەیکە( وەکوو حیزبی دێموکرات)وابووە 
. دا دەسەپێننو میەەەتی کورد شێوەیەکی دڵخوازانە نیە بەڵکوو شێوەیەکە رێژیمەکان بەسەر بزووتنەوەی کوردی دێموکرات

ێگای وایە وەکوو باوەڕ و وەکوو پرەنسیپ کە ڕێگاچارەی ئاشتیخوازانە تەنیا ڕئیستاش دەیڵێمەوە کە ئێمە پێمانگوتوومە و 
میەەەتی ا واز لە داخوازەکانیان بێنن، نەبکدەوڵەت دەتوانی کوردان وا لێ، نەداڕێگای نیزامیبە. چارەسەری مەسەلەی کوردە

، یان خاکەکەی لە بەشێک لە کوردستان لە دەوڵەتەکەی بستێنێتەوە و دەوڵەتی کوردیش دەتوانی مافەکانی لە دەوڵەت بستێنێ
کەوابێ ڕێگای سەحیح بۆ چارەی ئەو مەسەلەیە ڕێگاچارەی وتووێژە بەو شەرتەی ئەو وتووێژە، . سەربەخۆی تێدا دامەزرێنێ

دا گوتوتراوە شتی تازە وەک لەپێشوتووێژێکی ئوسوولی بێ، لەو بارەشەوە ئەمن ز ر بەدرێژی وارید بوو  کە گوتوومە هەر 
پێمان وابووە کە وتووێژ دەگەڵ دەوڵەتی کۆماری . نیە، هەموو قسەکانم رەنگە لەوێدا نەگوتبن، لێرەدا قسەکانی خۆ  دەکە 

دا شتێکی رەوایە و بەشێکە لە خەبات بەو شەرتەی ئەو وتووێژە لەسەر ێ لە ئێرانئیسالمی یان هەر دەوڵەتێک کە لەسەر کار ب
خەڵکی کوردستان نەشارینەوە، ئەو وتووێژە لەنی بێ، ئاشکرا بێ، هیچ شتێک لەاخوازەکانی میەەەتی کورد بێ، ئەو وتووێژ عەد

گوتوومانە کە ئێمە نە لە تاران وتووێژ دەکەین نە لە کوردستان وتووێژ دەکەین، چونکی . بە بەشداریی الیەنی سێیە  بێ
دووکمان لەسەری  رەبەی تاڵمان لەسەری هەیە، دەمانەوێ لە واڵتێکی بێگانە کە هەرباوەڕمان بە کۆماری ئیسالمی نیە و تەج

حەتتا وەختی خۆی گوتوومانە . پارێرگاریی پۆلیسی ئەو واڵتە وتووێژ بکەیناگاداریی دەوڵەتی ئەو واڵتە و بەئڕێکدەکەوین بە
ۆمار بکرێ هەر دوو المان نوسخەمان هەبێ یانی کە ئێمە داوا دەکەین وتووێژێک کە دەیکەین هەمووی بە کاسیت و بە ویدیۆ ت

ئیدی ئەوە کە ئێمە ئێستا وتووێژمان هەیە یان ئێمە وەک حیزبی دێموکرات وتووێژ دەکەین . تەواوی ئەو شتانەمان باس کردوە
رات دروست تەنیا وەک حیزبی دێموکباوەڕ  وایە کە ئێمە بۆ خۆمان بەباسی شتی ئاوا  نەکردوەو عەکسی ئەوە، هەموو وەختێک 

سەحنەی تێکۆشانی ئازادیخوازانەی ی بین چونکی ئێمە تەنیا هێزی سەرنیە واریدی موزاکەرە لەگەڵ دەوڵەتی کۆماری ئیسالم
 .هێزی دیکەی سیاسی هەن و دەبێ هەموویان بەسەر یەکەوە بن. میەەەەتی کورد لە کوردستانی ئێران نیین

 
لەگەڵ هیچ کەسم تائێستا  ێنم کەچونکە شتەکە جیددی نەبووبدرک - یەکجار نەهێنیخۆشە لێرەدا بۆ یەکە پێم ئەمن

د ستێک هاتبوو بە  -پێنج مانگ پێش ئێستا کەمێک زیاتر یان کەمترە هیچ موهیم نیە نەهێناوەتە گۆڕێ بەاڵ  نزێک بە
ەڵ کولەی کۆماری ئیسالمی ئێمە هەموو وەختێکیش گوتوومانە وتووێژ لەگ)یەوە تەرەف وەزارەتێکی کۆماری ئیسالمیەوە لەپەیامێک

ئەوە کە جاری دیکەش هاتبوو پەیامێکی ئاوای پێ (. دەکەین نەک لەگەڵ وەزارەتێکی لەگەڵ شەخسیەتێکی لەگەڵ ئیدارەیەکی
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و سەرنەکەوت بەاڵ  ئێستا ئێمە حازرین لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان ردبوو کە ئێمە وەختی خۆی داوای وتووێژمان ک
چونکی ئێمە تەنیا حیزبی سیاسیی . من گوتم ئێمە وەک حیزبی دێموکرات بەتەنیا واریدی وتووێژ نابینئە. وتووێژ بکەین

ئیعالن بکەن، ئەوەختە حەلەی ئاشتیخوازانەی مەسەلەی کورد هەیە با و باوەڕیان بە ئەوان ئەگەر راست دەکەن. کە نیینمەیدانە
و هەیئەتێک ێژێکی جیددی هیچیان رەدناکەنەوەو دڵنیا  وتوو ەکەنوردیش لەنێو خۆیاندا قسە دیەکانی میەەەتی کهێزە سیاسی

دا ساز دەبێ ئەو وەختی وتووێژیان لەگەڵ نێو بەشی عومدەیانیەکان یان لەموو ڕێکخراوە کوردینێو هەبە نوێنەرایەتی لە
ک لە هەلومەرجی ئێستای کەوابێ ئەمن باسی وتووێژی خۆمانم بە تەنیا نەکردوە ئێستێش باوەڕ  بەوە نیە کە هێزێ. دەکەین

دا هەقی هەیە یان دەتوانێ بە تەنێ وتووێژ بکا و ئەو وتووێژە سەرکەوتوو بێ حەتتا ئەگەر حوسنی ڕ ژهەاڵتی کوردستان
 .نییەتی دەوڵەتیشی تێدابێ

 
کێشەی کورد و دا هاتوە کە باس لە مەسەلەی لە بەشێکی دیکەی نووسینەکەی کاک عیرفان! بەڕێز ماموستا :کوردستان دەنگی

دەوڵەتی ناوەندی دەکا، دەبێ جەنابت گوتبێتت یانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانت بە ئوستانێک دانابێ کە گوتبیتیان زۆر ساویکانە و 
 .مندااڵنەیە کە ئێمە باس لە جیابوونەوەی ئوستانێک لە ئێرانی بکەین؟ حەز دەکەین روونکردنەوەیەکتان هەبێ لەسەری

 
کردنیش، ئەسڵەن دا نەهاتوە حەتتا وەکوو باسلە تەواوی ئەو وتووێژەدا وشەی ئوستان بە زمانی من:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

واڵتی ردوە کە ئەگەر میەەەتی کورد لەدا نەهاتوە و بەڵکوو باسی پیەنسیاەکە  کردوە، باسی ئەوە  کزمانوشەی ئوستانم بە
ئێران جیا ببێتەوە کە ئەگەر اکەمەوە کە خەڵکی کورد بیهەوێ لەوە نیەکانی هەبن بیر لەدا لەئێران هەموو ماف و ئازادیخۆمان

ئەو بەشە . داوێنی بەشێک لە نەخشەی ئێرانەوە کوردستان هەیەکەی وەکوو پەراوێزێکی چووکەڵە بەتەماشای نەقشەی ئێران دە
قاسمەووی نەمردا ئەمن . وونی دهەر ئەو ڕ ژانە لە ساڵیادی شەهیدب. ئێران جودا وەبێ ئەوە شتێکی شاراوە نیەبۆ دەیهەوێ لە

دەکەمەوە کە حیزبی دیموکراتی کوردستان ەمن گوتوومە کەئەمن باوەڕ  وایەو وابیردا ئلەوێ( ی پووشاەڕ٢٢ڕ ژی )قسە  کرد کە
هەقی . ئەو لەتبوونە لە خاریجی ئیرادەی میەەەتی کورد بووە. وەکوو حیز  باوەڕی وایە میەەەتی کورد یەک میەەەتە لەت کراوە

وەکوو ئیشارە  بە ئاموژگارییەکان بەاڵ  لەعەینی حاڵدا هەر. ەو میەەەتەیو ئوابکا بۆ یەکگرتنەوەی ئەو واڵتەمیەەەتی کوردە دا
چوارچێوەی ئەو واڵتەدا هیچ ناتەبایی لەگەڵ ئەوە نیە کەمەسەلەی کورد لە قاسمەوو کرد ئەوە. و ڕێبازەکانی د و سیاسەتەکان

ڵێم ئێران ئێرانی هەمووانە، ئەگەر هەموو خاوەنی مافی بەرابەرن، ئەگەر کەس هاونیشتمانی ئەمن ئێستاش دە. چارەسەر بێ
ە یەکسانن، نە کورد نە بەووخ و نە ئازەری و ندەرەجە یەک و کەس هاونیشتمانی دەرەجە دوو نیە و هەموو هاونیشتمانی حقووق

و سەربەخۆ دەیانهەوێ دا دەژیین کەواڵتانی ئازاددەورانێکە لەهیچ میەەەتێکی دیکە نایهەوێ لەئێرانی جودا وەبێ بەتایبەتی ئێم
دا میوانە بێگانەیە واڵتانی دیکە نایانهەوێ لەت بن بەاڵ  ئەگەر کابرا لە واڵتەکەی خۆی. لە یەک واڵتدا بژین و پێکەوە بن

 .ڕەنگە بەرەو ئەوە بچێ کە بڵێ ماڵەکەی خۆ  جودا دەکەمەوە
 

 دایە، ئیال ، کرماشان، کوردستان و ئەوە کە پیی دەڵێن ئازەربایجانی غەربی لە روانگەی ئوستانکوردستانی ئێران لە نێو چوار 
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 ٦ئوستان، بیکەنە  ٢ئوستان، سبەینێ بیکەنە  ٩دا کردوویانەتە منەوە کوردستان کوردستانە ئیستێ لە تەقسیماتی جوغرافیایی
دا سەیری بکرێ لە ە و دەبێ وەکوو واحیدێک لە چوارچێوەی ئێرانکوردستان کوردستان. ئوستان، ئەوە هیچ لە مەسەلەکە ناگۆڕێ

 .داهەر جۆرە چارەسەرێکی مەسەلەی کورد لە ڕ ژهەاڵتی کوردستان
 

یەدا ئەوەیە کە جەنابت باسی ئەوە  کردوە کە من مەسەلەیەکی دیکەش هەر لەو پێوەندی! بەڕێز مامۆستا  :کوردستان دەنگی
وتووێە بکەم جا ئەمە " رسالت"و " کیهان" دەربڕم تەنانە  ئامادەم لەگەڵ ڕۆژنامەکانی ئامادەم بیروبۆچوونی خۆم 

مناقشەیەکی توندی دروست کردوە و هێندێک کەس و الیەن دەیانهەوێ کە زەقی کەنەوە کە دەبێ کفرێک کرابێ، لەم 
 یەدا دەمانهەوێ تەوزیحاتی جەنابت ببیسین؟پێوەندی

 
دا نەبوو کە بە رێکۆردێر تۆمار دەکرا، دوای نانخواردن خۆشە ئەوە بڵێم کە ئەو بەشە لە وتووێژێکمپێ:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

دا نەهاتوە گوتم حازر  دانیشتبووین و قسەمان دەکرد هەروا عادی ئەمن قسەیەکی وا  کردوە بەاڵ  باسی ریسالەتم هەر بەدە 
هێندێک کەس یان هێندێک الیەن یان هێندێک جۆرە دێتە پێش کەا مەسەلەکە بە دەگەڵ کیهانیش موساحەبە بکە  جا لێرەد

دەنا ئەوە خ عەێبێکی تێدا هەیە؟ . ڕەسانەی خەبەری بیانهەوێ لەوە بۆخۆیان نانێک پەیدا بکەن ئەوە شتێکی دیکەیە
گەیسی، مەسەلەن ئەگەر ئەمن دەگەڵ ڕ ژنامەیەکی ئێراقی، تورکی، سعوودی، کووەیتی، میسری، فەرانسەیی، رووسی، ئین

 ئەمریکایی، ئیسرائیەی موساحەبە بکە  کەس ناڵی بۆ دەیکەی ئەدی باشە بۆ لەگەڵ ڕ ژنامەیەکی ئێرانی کە ئی واڵتی مەیە بۆ
ەکمان هەیە ڕ ژنامەی ئەمن دەمهەوێ قسەی خۆ  بکە  بە تایبەتی ئێستا ئێمە ڕ ژنامەی. نیەعەیب و عارە، هیچ ئیرادێکی تێدا

ێ بگاتە دەستی خەلکی ڕەنگە چەند دە نوسخەی یان چەند سەد نوسخەی بە قاچاخی ل. ەردەچێجار دکوردستان کەمانگی دوو
ئازادی لێ دەچێتە ە هەزاران نوسخەی لەڕ ژدا بەدێ، لەو حاڵەدا کەیهان ڕ ژنامەیەکی ڕ ژانەیە ککوردستان لەشار یان لە

تی ئێران و کوردستان کە وابێ ئەوە خ عەیبێکی هەموو شارەکانی کوردستان و هەموو شارەکانی ئێران و بەشێکی ز ر لە دێها
 تێدا هەیە؟

 
لەگەڵ دەوڵەتی سەمان لە پاشان با بڵیین ئێمە ئۆپۆزیسیۆنین، بەاڵ  دوکتور قاسمەوو دوو ساڵ تەقریبەن ئەوەندەی کە ق

بکرێ سەعاتێک ڕیگای ەگەر ساڵ بوو، چەند بوو هەوڵی دا بۆ ئەوەی نیو سەعات یان ئنیوێک بوو، دوو ومەرکەزی هەبوو، ساڵ
بۆ ئەوەی هەموو خەڵکی ئێران بزانن میەەەتی کورد و حیزبی دێموکراتی . رادیۆ تەلەفیزیۆن قسە بۆ خەڵکی ئێران بکابدەن لە

دا لە هەموو ١٥٣١مانگەی ساڵی  ٥حاڵی خەباتی چەکدارانەدا بووین، لەشەڕی لەوە زیاتریش ئێمە لە. ن دەوێکوردستان چیا
اخرین نوقتەی قاسمەوو لە ئ. کە حزووری پێشمەرگەی تێدا هەبوو شەڕی ز ر سەخت لەئارادا بوو بەاڵ  د بەشەکانی کوردستان

و  وێ لەگەڵ خەبەرنیگاری کەیهانپشکا دەگوت ئاشیدوورکەوتوو کە پێیان شوێنێکی ز رو عێراق لە حدوودی بەینی ئێران
، هی هەر خۆشە رادیۆ تەلەفیزیۆنی ئێرانێماش دەڵێم پئیتیالعات موساحەبەی دەکرد ئەوە خ ئیرادێکی تیدا هەیە؟ ئێست
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جێیەکی دیکە بێ ڕ ژنامەی هەر جێیەکی بێ تەنیا بەو شەرتە ئەو سەداقەتە هەبێ ئەو عیززەتە هەبێ کە پەیامی من و 
 .قسەی من وەک ئەوەی هەیە ئاوا باڵو بکەنەوە موساحەبەیان لەگەڵ بکە 

 
ە  کە فەرد دەکعیبەاڵ  ئەمن داوا لە عیرفانی قانی. ەی بۆ ساز کراوە باڵو بکرێتەوەخۆشە ئەو وتووێژە کە موقەددەمز ریشم پێ

بوون لە رەنگە حاڵی ێ،خەرج نەدرەرجەمەدا رەنگە دیققەتی تەواو بەتچونکە لە. بکاتەوەوتووێژە بەدەنگیش باڵو ئە 
ەسەر سایتێکی دیکە باڵوی الگی خۆی یان لئەوە دەقەکەی هەیە لەسەر ویب. عیبارەتەکان بۆ من بۆ کەسێکی دیکە فەرقی هەبێ

پێچەوانەی رەئیی خۆ  بێ خەیر، کردبێ، شتێکم گوتبێ کەیارە ئەگەر لەوێدا ئیشتبایەکە  د. و خەڵک بزانێبکاتەوە
وەندەی فکر دەکەمەوە شتێکم بەاڵ  ئە. یەوە دەڵێم ئەوە ئیشتیبا بووەپێچەوانەی ویستی میەەەتی کورد بێ ز ر بە ئازایەتی

لێی پەشیمان ببمەوە چونکە ئەوە نەزەراتی خۆمە گوتوومە، وەکوو خۆشم ئەو وتووێژە  کردوە و زیاتر وەکوو بڵێین رنایە کەوەبی
نەی حیزبی دێموکرات ئەو وەک نوێنەری حیزبی دێموکراتیش قسە  نەکردوە بەاڵ  دیسانەکە ئەگەر شتیکی تێدا بوو پێچەوا

 .ەنگی بەرز بڵێم ئەوە غەڵەت بووەدا شک دەبە   کە بە دیە لە خۆ ئازایەتی
 

-زادە زۆر جار باسی ئەوەی کردوە کە حەز ناکا  ئێران وەک عێراقی لێعەبدوڵاڵ حەسەن! بەڕیز مامۆستا  :کوردستان دەنگی

دا باسی کراوە کە گۆیا ئەوە هێندێک شتی دروست کردوە یا دا لە نووسراوەکەی کاک عیرفانیشبێت تەنانە  لەو وتووێەەش
ئەوەی کە نەخەیر، پێیان خۆش نیە ئێران برووخێ، نەخەیر ئەوە بە جۆرێکی دیکە بیر دەکەنەوە، حەز ئەکەین خوێندنەوەی 

 ئەوەی ناتهەوێ وەکوو عێراقی لێ بێ بۆمان باس بکەێ؟

 
ردن لە اوای لێبووهەوێ دئەمن ئەندامی حیزبێکم کە شوعاری ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمیی هەیە ناشم:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

کەوابی ئەوە . ر ژێک جمهوریی ئیسالمی منی دەست کەوێ مەعەوومە تەکەیفی وی لەگەڵ من چیەجمهوریی ئیسالمی بکە  هەر
چوونی  چوونی سیستمی کۆماری ئیسالمیم، نیزامەکە، نەک لەبەین بەینەعەوومە ئەمن خوازیاری لەم. مەسەلەیەک نیە

چوونی جمهوریی بەاڵ  لەبەینو خەڵک کوشتن ناکە ،  ڕژانڕشتن و خوێننیم و حەزیش لەخوێنئەمن ئینسانکوژ . ئینسانەکان
تاران  خۆشەتێک گوتوومە ئێستاش دەڵێم نە پێمالیەکە، بەاڵ  بەڵێ هەموو وەخکەوابێ ئەوە لە. زو و خواستی منەئیسالمی ئارە

ەکە  ورمێ ببێتە موسڵی ئێستا، و حەز دپێمخۆشەرماشان وەکوو کەرکووکێ ببینم، نەخۆشە کبێ، نەپێموەک بەغدای لێ
و مەرگ و ماڵوێرانی کوشتارو  هیچ پایتەختێک لە هیچ جێی دنیایەو هیچ شارێک لەهیچ جێی دنیایە تووشی وێرانیخۆشە نەپێم

گوناح نازانم بەڵێ ئەوە بە . و لەوێدا بەشەڕ بێنالوئەوالیەکان و هێزی ئە وتازی هێزە تیر ریستیببێ و ببێتە مەیدانی تاخت
کوژران لە هیچ جێی دنیادا بەرقەرار کوشتن و ئینسان و ئینسانشتیکە کە گوتوومە و ئێستاش دەیڵێم هەر ئارەزوو ناکە   شەڕ

 .ئەوەی بە گوناح نازانم و حازر  مەسئوولییەتی ئەو قسانە  ئیستاش هەر قبووڵ بکە . ببێ
 

وەک دوایین پرسیار ئێستە لەو دەرفەتە کەڵک وەردەگرین حەز دەکەین بگەرێینەوە بۆ ئەو ! بەڵێ مامۆستا :کوردستان دەنگی
 ئوسوول و پڕەنسیپانەی کە حیزبی دێموکراتی کوردستان بەتایبە  ئێستا ئەگەر شتێک هاتە پێش بە ناوی وتووێە کە بکرێ حەز 



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

244 
 

 دیاری کردوە دیسان لە زمان جەنابتەوە ببیسین؟ئەکەین ئەو ئوسوول و پڕەنسیپانەی کە حیزبی دێموکرا  

 
حەلەی بە باوەڕی نەی مەسەلەی کورد نیە،چارەسەری ئاشتیخوازاکۆماری ئیسالمی باوەڕی بە : زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

رابکێشێ ئەوە دا مل مەسەلەیەکی نێوخۆیی یان نێونەتەوەیی هەرئەگەر ر ژێک لەر ژان لە. چ مەسەلەیەک نیەئاشتیخوازانەی هی
ە دوێنێ و پێرێ بەاڵ  بەهەر سوورەت وەکوو پیەنسیپ ئێم. یە ببێلەو وەختەدایە کە ناچارە، کە هیوادار  تووشی ئەو ناچاری

بییارەکانی پێشووی حیزبی تووێژ نەکردوە بەاڵ  باوەڕمان بەسیاسەتەکان و بەلەسەر پرەنسیاەکانی وقسەیەکی تازەمان 
گۆڕێن، چون ئێمە نابێ هەر لە حەقمان هەیە بیبییارێک دەورانی بەسەر چووبێ کە مەگەردێموکراتی کوردستان هەیە 

باوەڕی من لەسەر جێی خۆیانن نە بەجا ئەو پرەنسیاا. جێی خۆیئەوە بە. وودا بژیین، دەبێ لەعەسری خۆماندا بژیینرابرد
شێوەیە تەواو  شەڕ بەو. ەبێ موزاکەرە تەواو نابێدنیادا بناکەینەوە موزاکەرە شێوەیەکە لەخەبات هیچ شەڕێک لە موزاکەرە رەت

شەری نێوان . دا بێنێ، یان دانیشن لەسەر مێزی وتووێژدوو تەرەف ئەوی دیکە لەبەین بەرێ، بەچووکیدەبێ یان یەکێک لە
دا گوتم، دەبێ بەاڵ  ئەو وتووێژە وەکوو لەپێش. پەرێونمیەەەتان و نێوان دەواڵتان تەماشا بکە هەموو بە قوناغێکی ئاوادا تێ

لەسەر داخوازەکانی میەەەتی کوردی بکەین مەسەلەن نەواری وتووێژەکانی ڤیەن کە دوکتور قاسمەوو تێیدا شەهید بوو و گوێم 
ئەندازە ئامادەیە وتوویژ ئەوەیە بێین بڵێین میەەەتی کورد داخوازەکانی چیە و دەوڵەت تا خ .وتووێژ نیە[ ئەوە]گرتوە لێ

گوتوومانە وتووێژ لەگەڵ کولەی حاکمییەت بێ نەک لەگەڵ ئە  جەناح و ئەو جەناح و . داخوازانە بداتەوەجوابی موسبەت بەو 
وەساتەتی الیەنی سێیە  بێ کە ئەگەر سازمانی میەەلی موتتەحید بێ بە. بەئاشکرا بێ. یر، لەگەڵ کولەی حاکمییەت بێئە  وەز

وتوومانە ئێمە حازر نیین بێین سەراحەت هەموو جارێکی گبە. بێتێکی خاریجی واڵدەنا دەوڵەتێکی خاریجی بێ لە. رەباشت
و لەوێ تیر رتان بەری ئێمەتان بانگ کرد بۆ وتووێژو ڕێیشمانە، چونکە ئیوە سکرتێری ئێمەو حەق لەتاران وتووێژ بکەین

پۆلیسی دەوڵەتێکی ژێر حیفازەتی باشە گوتوومانە دەبێ بەئاگاداریی دەوڵەتێک بێ لە. تان نیەکەوابێ باوەڕمان پێ. کرد
 .دا بێدا بێ، تەنانەت وەکوو گوتم هەر دوو المان تۆماری بکەین، هەر دوو المان لە ئیختیارمانخاریجی

 
بەاڵ  جگە لەوە شتێکی کە ز ر پێویستە دووبارە تەئکیدی لەسەر بکەینەوە ئەوەیە کە ئەمی  لە کوردستان هیچ هێزێکی کوردی 

نی و بە تەنێ نیە خۆی بە ساحەبی قەزیەی کورد بزانێ و خۆی بەساحەبی کوردستان بزا و یەک لەوان حیزبی دێموکرات بۆی
بەڵێ . خۆی لەگەڵ دەوڵەتی جمهووریی ئیسالمی یان دەوڵەتێکی کە ئیحتمالەن لە ئایەندەدا بێتە سەرکار بە تەرەف بزانێ،

ئەگەر . دا بەشدار بنیەکان تێیوو هێزە کوردیئەمن ئێستاش باوەڕ  بە وتووێژ هەیە، بەاڵ  بەو ئوسوولە کە سەعی بکەین هەم
ال و لەوال یەکێک حازر نەبوو ئەویش بەتایبەتی لەو هێزانە کە ڕەنگە هێزی ز ر گەورە نەبن و هێزی ئەسیل نەبن شتێکی لە 

ترەح بکەن کە هێندێک کەس ڕەنگە وا مەسەلەکە مە. دیکەیە، دەنا دەبێ هەموویانی تێدا بەشدار بن و وتووێژ بە تاوان نازانم
ئێمە دەڵێین ئەگەر وتووێژ . و بۆ باسی وتوویژ دەکەن، ئێمە داوای وتووێژمان نەکردوەدایەاری ئیسالمی لەحاڵی رووخانکۆم

لە پاشانیش ئەمن ئارەزوو دەکە  ئەو قسانەی کە خەڵک دەیکەن و هێندێک کەس دەیانکەن راست بن . هەبێ قەبووڵی دەکەین
نیزیک نابینم کە بڵێم ەحاڵی خۆ  رووخانی رێژیم ئاوا بەببەاڵ  بەش کار نەمێنێ،گێکی دیکە لەسەرئیسالمی قەت مان و کۆماری
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بە دوو مانگی دیکە دەرووخێ تا بڵێم بۆ دوو مانگ بۆ وتووێژی لەگەڵ بکەین؟ نەخەیر، کۆماری ئیسالمی ئیستا پێمان خۆش بێ 
شتیخوازانەی کرد بۆ میەەەتی کەوابێ کە داوای چارەسەری ئا. و پێمان ناخۆش بێ فەرقی نیە، پێی لەسەر لێوی قەبری نیە

مەرحوومی دوکتور قاسمەوو ز ر جار دیگوت ئەگەر . یەکانی دروست نیە کە بڵێن ئێمە خۆمان لەوە الدەدەینو بۆ هێزە سیاسیکورد
می راست انی کۆماری ئیسالوەردەگیرێ، یەکێکیان ئەوەیە کە قسەکئێمە وتووێژی ئاشتیخوازانە رەد کەینەوە دوو نەتیجەی لێ

دیفاعی چەکدارانە دەکەین، یەکی دیکە ئەوەیە کەخەڵکەکەمان کو حریکی بێگانە دەستمانداوەتە چەتەدەردەچن کەگویا ئێمە بە
کردوە دوە کە بۆچی ئەو شەڕەتان دەست پێچەند ساڵە شەڕە خەڵک کوڕی دەکوژرێ کەس ئیعترازی بەمە نەکر! لێمان تووڕە دەبێ

سییەکانی کورد بڵێن بەاڵ  ئەگەر دەوڵەت بڵێ موزاکەرە دەکەین و حیزبی دێموکرات و هێزە سیا. ەکوشت دەدەنو کوڕی مە ب
 .دا دەوڵەت حازرە وتووێژی ئاشتیخوازانە بکاکوشت دەدەن؟ لەحاڵێكمە بۆ بەوەختی خەڵک دەڵێ باشە کوڕی ئێنایکەین ئەو

 
 مامۆستا گیان زۆر سپاست دەکەم: دەنگی کوردستان
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 بیرم ناچێ   له قهى  سه و که با ، ئه هاوڕێى رێگاى ژیان و خه"  ئاواره"
 

  ال ئاواره هید مه شه    به باره ، سه زاده ن سه بدوڵاڵ حه رێز مامۆستا عه ڵ به گه  ک له یه دیمانه
 

 پوور ن سه شلێر حه:  دیمانه
 

  لەه کەورد لی گه کانی ناوداره  یه سیاسی  ره تێکۆشه  له کێک یه ، زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا ر تێکۆشه و رێز به ڵ گه  له ک یه دیمانه
 ال مەه  بەه ناسەراو شڵماشەی د حمەه ئه مامۆسەتا کەورد هیدی شه کی یه رکرده سه رهاتی سه  به و ژیان  به ت باره سه کوردستان اڵتی ڕ ژهه
 . ئاواره

  رکرده سەەه  لەەه کێک یەەه کوردسەەتان، ئەەازادیی ڕێگەەای باتکاری خەەه ل گەەه وتووی ڵکەەه هه ی ڕ ڵەەه دانی سەەێداره  لەەه ر سەەه  بەەه سەەاڵ ٥١
 ال مەه  بەه ناسەراو شڵماشەی د حمەه ئه ال مەه ناوی  به کوردستان، اڵتی ڕ ژهه تاویی هه ی٩١ ، ٩٦ کانی ساڵه ی وه جوواڵنه کانی ناوداره
  لەه  یەه وه جوواڵنه و ئەه هیدانی شەه و  ئەاواره ال مەه هید شەه باتی خەه و ت خزمەه  لەه ڕێزلێنەان بەۆ زانەی پێویسەتم  به ری، تێاه  ئاواره
 ژیەاون ڵی گەه  له دا مه رده سه و کات و له  که مان که له گه ی رزه به پایه  هیده شه و ئه و کاری س که و هاوڕێیان  له ڵێک کۆمه  وه نێزیکه

 رگیز هەه ی ئەاواره ال مه هید شه تێکۆشانی و ژیان ر سه  خستبێته تیشکمان هێندێک  ڕێزانه به و ئه هاوکاریی  به و ، وه مه بکه ر سه  به
 زیەەاتر بەۆ   بکەه زاده حەسەەن بەەدوڵاڵ عه مامۆسەتا رێز بەه ی ئاراسەته پرسەەیارێک نەد چه زانەی لم هەه  بەەه دا یەه ندی یوه په و لەه. مر نەه

 . ئاواره ال مه هید شه ناساندنی
 

و   م جار چواو پێکوه که تان بۆ یه ال ئاواره مههید  چ ساڵێکدا شه  کوێ و له  له  ی که کرێ بۆمان باس بکه رێز مامۆستا ده به: پرسیار
 مان؟ که له ی گه مره رگیز نه هیده هه و شه وتی ئه ڵسوکه ی هه ر شیوه سه  یه ها تیشک بخه روه و هه

 
 کترمان یەه نەاوى دوور دووربەه نەاچێ بیر  لەه ت قەه ى سەه که و ئەه بات، خەه و ژیەان رێگاى هاوڕێى"  ئاواره":  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 دووراودوور،  کەه شەتێک اڵ  بەه. بارسەم لێەى  ماوه نەه نێویشەماندا  لەه  وه داخەه به و نەازانم بەوو چوو دا دڵ به منى چى و ئه بیستبوو،
  خالقەه ئه و   ده ئەه  بەه ز ر ، کەه زیره ز ر کى قێیه فه یانگوت ده  که بوو  وه ئه کردبوو ویست خۆشه من الى له شڵماشیى دى حمه ئه ال مه
 تى سوێسەنایه ى ناوچەه ى"بێشاسەپ" گونەدى  لەه( ١٢٣٣) ١٥٥٩ سەاڵى  پاییزى ئۆخرى ئاخرو.  فخۆشه شره مه و خۆش  قسه ز ریش و
 کتر یەه بێ ساڵ یان ده ک وه. چوو  ر فه سه  به من ئه و ى خوێند ده وێ له و ئه. وت که وێک نسیبمان و ت قیسمه[ سەردەشت ناوچەی]

  بەه منیش ئەه  وه بووینەه ساغ  که بووین کتر یه ى رمووده وا عات سه ند چه  به کرد، ماخ کترمان یه و کرد کدا یه  به شمان باوه بناسین
 گەران ر بەه له مێک کەه منەى راگرتنەى و بەوون ت خزمەه  لەه واوى تەه قێى فەه دانى ئاوه مامۆستاى" خواز  وه جێگا" تى قێیایه فه ى زاراوه
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 و بەوو خەۆش پەێ ز ریان ش دیکه کانى قێیه فه  فیقه ره. بشکێنێ ى قسه هات نه دڵى ویش ئه و داگرت پێى د حمه ئه ال مه اڵ  به. بوو
 پەێ ى قسەه مامۆسەتا رحاڵ هەه به. ین کەه ده ش بەه ڵ گەه له خۆشەمانى رسەى ده ختەى وه و ینێ ده ده خۆمانى نانى شه به گوتیان ت نانه ته
 .زرا  دامه و ما نه
 
   هەه  کەه ک یەه لێفه چى؟ سبابى ئه نا ده. بوو قێیان فه نێو ى زاراوه  مه ئه. بێنم کانم سبابه ئه پێشوو  شوێنى  وه چوومه ڕا ینێ سبه وه

 تێەدابوون، کانمى زیادىیەه!  ه"لیبەاس" و کتێەب  که میترى ک یه کى یه" بوخچه" تووڕ، په شه شیو کتێبى دوو ف، پێخه   هه بوو خ رایه
 چەیم خەۆ  کەاکى گەوتم. گر  ڵەده هه ڵ گەه له کانت سەبابه ئه گەوتى هەات ڵم گەه له بۆخەۆى د حمەه ئه ال مه. بشۆ ستان ده و بێنه ئاوێ و

.  وه نەه بکه ژیوانم پەه یەان  وه بمەه ژیوان پەه ترسەا ده ز تومەه. دێەم ن تمەه حه گەوتى. نەابن ل شەه کى یه پشیەه بارى گرى؟ ڵده هه ڵ گه له
 دوو نیش مەه ته  بەه. بەوو  وه منەه پەێش  له مێک که و ئه اڵ  به. خوێند ده کتێبمان ک یه ردووکمان هه. تى قێیه فه ىهاوڕێ  بووینه ڵێ به
 و خوێنەد ده رسەمان ده  قیقه ده ٩١ تا عات سه نیو جارێ جار، دوو ر ژێ.   که رز عه خ خوێندنیش. بوو تر وره گه من له ساڵ سێ تا
. بەوو ئەازاد می  ئەه ى زاراوه بەه یەان بوو، تاڵ به ختمان وه ئیدى. کرد ده دواترمان ر ژى رسى ده موتااڵى عاتێک سه ورى ده ش وانه شه
 بەۆ دڵمەان ى بوخچەه ، وه گێیایه ده کتر یه بۆ رهاتمان سه به کرد، ده مان قسه بووین،  وه پێکه ڕ ژ و و شه بیا، ده نه لێمان ت قه چى که
 تەاریکێ  بەه ش وه چراکوژانه پاش جار ز ر. کرد ده ر  گه  وه که یه له سه مه موو هه  به رمان سه و کرد ده دڵمان ردى ده ، وه کرده ده کتر یه
 .بردین ده دا الى به و خه تا هه کرد ده مان قسه( هاوڕێکانمان ر به له)  سرته  به و
 

 ال مەه تیى رگایه پێشەمه ورانەى ده تا هەه کرابەووین گەۆش وا اڵ  بەه. بەووین دێمەوکرات حیزبەى نەدامى ئه ردووکمان هەه بەوو  وه ئه یر سه
 موو هەه ڕاشەکاوى  بەه نەد رچه هه حیەزبین، نەدامى ئه  کەه درکانەد مان نەه کتر یەه الى لەه رگیز هەه  ئاواره ال مه  ببووه ئێستا  که د حمه ئه

 .بوو هه پێک واومان ته ى متمانه گوت ده کتر یه الى له شتێکمان
 

 وازى بیسەتم ختێەک وه. دابەیاین لێک ساڵ ند چه ى ماوه بۆ و  وه کردینه جیا لێکى تى قێیایه فه خوێندنى کۆڵیى به ماڵ و یى ڕیده گه
 ى ناوچەه  لەه راسەتیش و ئێران  له تووتن ویش ئه ، تووتنه فر شتنى و کیین ریکى خه و کاسبى  کرد ته رووى و  هێناوه خوێندن  له
 دواتەر.  ناسەاندوه و  ناسەیوه باشەترى س که موو هه  له دا"شت رده سه ى ناوچه وانێکى تووتنه هاوارى" شیعرى  له بۆخۆى  که شت رده سه

  لەه و تى کوردایەه باتى خەه النکەى رمێن، گەه کوردسەتانى ر بەه  برد تەه ناى پەه  دیکەه سەى که ز ر ک وه ، بووه قاچاغ  که بوو  ئاگادار
 . وه ته گیرساوه کوردستان دێموکراتى پارتى سیاسیى بى کته مه نیزیک

 
 ى ناوچەەه ڵى سەەه شیوه گونەەدى  لەەه کردبەەوو واو تەەه تیم الیەەه مه خوێنەەدنى  کەەه من ئەەه ١٥٩١ سەەاڵى هارى بەەه رابەەرد، سەەاڵ و هەەات سەەاڵ

 رێژیمەەى چەەاوى  لەەه و ژیەەا ده عیەەراق  لەەه  ئەەاواره ال مەەه  ببەەووه  کەەه د حمەەه ئه ال مەەه ئێسەەتا ى وه ئەەه ڵ گەەه له". ال مەەه"  بوومەەه تى سوێسەەنایه
 جەیسەان مه موو هەه نەوقڵى کانى شەیرینه  قسەه و کانى جوانەه  فتاره ره باسى و یادى و ناوى بوو، قاچاغ ناوبردنیشى  وه یه تى پاشایه
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 موو هەه ڵکى خەه دا خوێنەدنى ورانەى ده  لەه ر هه. بێ مووان هه ویستى خۆشه  نده وه ئه  که  دیوه نه وا  ى دیکه سێکى که ژیانمدا  له. بوو
 ر گەه ئه نیشەتم داده س رکەه هه ڵ گەه له  بۆیەه. بخەوێنێ یان کەه دێیه  لەه شڵماشەى دى حمەه ئه ال مەه بوون ئاوات  به  ناوچه کانى یه ئاوایى

 . وه کرایه ده یادى  وه تاسه  به و کرا ده  ئاواره باسى  بایه هه ت رفه ده
 

 و تەووتنکی  نەه و ال مەه  نەه بوو قێ فه  نه یان جاره   ئه اڵ  به.  بۆوه یدا په روسۆراغى سه  ئاواره ال مه( ١٢٦٥) ١٥٩٢ ساڵى  وتینه که
 ى متمانەه جێەى مووان، هەه ویسەتى خۆشه کادرێەک؟ خ ویش ئەه. بەوو کوردسەتان دێمەوکراتى حیزبەى کەادرى  جەاره   ئەه. فر ش تووتن

 ى گۆشەەه  لەەه ر ژ نەەد چه  وابەەووه جەەارى!!  یه دانه سەەیکه و بر سەەه و فیەەداکارى موو هەەه و لەەه ى ئەەه. مووان هەەه مەەاڵى میەەوانى و مووان هەەه
 س کەه یەان بکەا  شەوێنه و له بوونى  به ست هه س که ى وه ئه بێ ، وه ته ماوه دا ڕومااڵت مه ى وه وانه حه شوێنى ت نانه ته و کادێنێک کۆنه
 ى ناوچەه رى رانسەه سه کەانى رووداوه  لەه ئاگەاى کاتێەک موو هەه بەوو  وه ئەه یر سەه. ببینەێ گرژى  به نێوچاوانى یان ببیسێ لەێ یى گەه
. بەوو ده ردار بەه خه لێەى و  وه یشەته گه ده پێەى  دابایەه رووى رچى هەه  کەه هێنەابوو پێەک واى کى یەه ڵکه رایه  چونکەه. بوو هه شت رده سه

 و  زه فره مەەه و شەەکر له ئیەەدى. ڕا گەەه ده  وه کدانه فیشەەه د قەەه دوو و درێەەژ کى بینۆیەەه و خەەۆى  بەەه نیا تەەه تەەاقى  بەەه ز ریەەش ى ز ربەەه
 جارێکیەەان ت نانەەه ته. بوو نەەه هەەیچ  لەەه بەەاکى و ژیەەا ده دا ى کەەه ته میەەه ریەەاى ده  لەەه ماسەەى ک وه  ڵکەەه به بوو، نەەه  دواوه بەەه ى خانەەه جبه
 ى دوازده نیزیەک عات سەه. بەوو  الى له منیش ئه و ربوون وه دێى  به ژاندار  ک یه سته ده  که بوو میوان جووتیارێک ماڵى  له  بیرمه له

 و شەی جەێکەى  بەه ومان ئەه  بۆیەه. ڕێن بگەه دا ئەاواره دواى بەه  کەه بەووین ران نیگەه موومان هەه. بەوو هار بەه تاى ره سه ر ژێکى ڕ ى نیوه
 ر ده وه دانى ئەاوه  لەه و  وه شەارده دا تى الیەه مه رگى جەوبه بن له یم که کدانه فیشه و نگ تفه منیش ئه و نا ر ده وه  وه کاسبکارێکه قوڕاوى

 . وه دانه حویەم ته و وتم که
 

  لەەه شەەێک به ى کەەه یه مانگى  ژده هەەه  کدارىیەەه چه  وه بزووتنەەه ڵدانى رهه سەەه سەەاڵى( ١٢٩٦) ١٥٩٦ سەەاڵى تەەا ران گەەوزه  سەەااڵنه و ئەەه
 خۆیەان ر سەه له یەان"کوردسەتان دێمەوکراتى حیزبەى شۆرشگێرى ى کۆمیته" ناوى  که ئێران کوردستانى دێموکراتى حیزبى رانى تێکۆشه
 دگومانیى بەه جۆرێەک  بەه  کەه پەێش  هاتنەه رمێن گەه کوردسەتانى  لەه دێموکرات حیزبى کانى رگه پێشمه بۆ پێشهات هێندێک. دانابوو

 ى وه بوونەه نەوێ پەێش  بۆیەه. کەرد دروسەت  هاوڕێیانەه و بەه ر رامبەه به کوردستان ى شه به و له کورد ى وه بزووتنه ستانى ده کاربه الى له
 ڵگیرسەاندنى هه و ئێەران بەۆ  وه ڕانەه گه بیەرى کانیشەدا کادره ت نانەه ته و کان رگه پێشەمه  لەه هێنەدێک نێەو  له( ١٢٦١) ١٥٩٦ ساڵى

 نەاردبوو منەى بەۆ  کەه دا ک یەه نامه  لەه. بەوو  بۆچوونەه و ئه دژى بیر  به و ورد ى ئاواره ال مه اڵ  به. ست به راى گه" کدارى چه شۆرشى"
 شۆرشەى ک، چەه بێ بەه کەدارى چه شۆرشەى.  ڵەداوه هه رى سەه کەدارى چه شۆرشەى مقۆمقەۆى  که یه ماوه  که ئاگادارى ن تمه حه نووسیبووى

 و ئەه  بەده وڵ هەه کەرێ ده بەۆت جەۆر ر هەه  بەه  تکایەه... و  بهەه جه پشەتى بێ به کدارى چه شۆرشى و، پته شکیالتى ته بێ به کدارى چه
 .ر ده  ریه به خۆت نیزیک سانى که رى سه  له  یاڵه خه
 

  ى وه ئه بۆ دڵسۆز سى که هیچ  نه و من ئه  نه هات، ست ده  له کارێکى و ئه  نه  که پێش  چووه جۆرێک  به کان رووداوه وتى ره چى که
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  لەه دێەییم نەد چه یادداشەتێکى بەوو ١٥٩٦ ردانى جەۆزه مەانگى ڕاسەتى نێوه. گیرسەێ نه ڵ هەه کراو نه  ئاماده و خت ناوه کى یه وه بزووتنه
 بەۆ پێخۆرمەان و نەان  تکایەه. تانین کەه گونده پشەتى ى زانەه ره و لەه س کەه نجا پەه  بەه نیزیەک نووسەیبووى  که هات بۆ  وه ئاواره ال مه

 ڕپێکراو  بەاوه سەى که نەد چه. یشەت گه ى کەه نامه  کەه بەوو و شه نیوه پاش سێى عات سه ورى ده.  بده رمان سه بۆخۆشت یانى به و  بنێره
 نەدوچایان قه و پێخەۆر و نەان س کەه ١١١  لەه زیەاتر شەى به بەوون دنیاروونەاک پەێش کردن، باس بۆ   که کاره و ستاندن هه و خه  له

 س کەه نەد رچه هه سەێ سێ و دوو دوو کان نیگابانه  له  جگه دیتم چوو ، بۆخۆشم اڵت تاوهه پێش یانى به. بردن بۆیان و  وه خیکرده
 سەى که نەد چه( فەایق) مەوعینى یمانى سەوله هید شەه دیەتم سەتان هه  کەه دواتەر دان، وه سانه حه حاڵى  له و نووستوون نێک وه ده بن له

  یەه هه چییان نیازى پرسیم  که.  وه ڕاونه گه کجارى یه  به  که یاند  گه تێیان زوو و ڵن گه له کان کادره و رى رێبه ندامانى ئه  له  دیکه
  لەه  وه هاتووینەه  بۆیەه. ین بکەه عیەراق تى وڵەه ده سەیمى ته خۆمان وێ ناشمانه و  بووه لێژ پێ جێمان عیراق کوردستانى  له گوتیان
 . نیه شمان کدارانه چه شۆرشى نیازى و کوژرێین ده تا هه  وه بحاوێینه خۆمان واڵتى

 
. پا سەه ردا سەه به یان کدارانەه چه کى یەه کانى ره ربه به زوو ز ر اڵ  بەه کەدارى چه شۆرشەى ک نەه خۆیان ى رنامه به ى وانه پێچه  به چى که

 لەەێ خەۆفر ش و جاسەووس و ژانەدار  و جەاش  بەه چیەاوچۆلى و شەیوود ڵ کردبەوو، یان وه ڕانه گه  به ستى هه  که تى پاشایه رێژیمى
  ئامەەاده  ڕینەەه راپه و ئەەه نەەد رچه هه. بەەوون  کدارانەەه چه ڵچوونى تێکەەه تووشەەى جێگەەا ز ر  لەەه ناچەەار  بەەه. راونانیەەان  وتەەه که و نین تەەه
 و نوانەەەد یان تى مانەەه قاره ال ردوو هەەەه ڕاسەەتى به اڵ  بەەەه پابوو، سەەه کەەورددا لى گەەەه و دێمەەوکرات رانى تێکۆشەەەه ر سەەه به و کرابوو نەەه
  بەه  کەه بەوون ده وڕوو ره بەه دوژمەن کەدارى چه دان هسە ڵ گەه له  رگه پێشەمه سەیى که  پەازده  ده هێزێکەى جەار ز ر. خوڵقانەد یان ماسه حه

  لەەه قورسەەیان زیەەانى ، وه بوونەەه ده نگاریان ره بەەه  بوێرانەەه چى کەەه. بەەوون یار تەەه ڕ شەەه کى چەەه ترین تەەازه و کەەۆپتێر هێەەەى و  تۆپخانەەه
 باشەترین  لەه پۆلێەک  وه داخەه  به دا ڕانه شه و له  دیاره. کرد ده رزگار دوژمن مار ى گه  له خۆیان  رزانه ربه سه و دا ده دوژمن کانى هێزه
 و بەەەوون ک یه رمایه سەەەه کەەەورد ى وه بزووتنەەەه بەەەۆ یان کەەەه ریه هه  کەەەه دا سەەەت ده له گیانیەەەان دێمەەەوکیاتیش کانى رگه پێشەەەمه و کەەەادر

 .بوو  وره گه سارێکى خه ڕاستى به ستچوونیان ده له
 

 ت وڵەەه ده کرێگیراوانى بەەه ى وه ئەەه ڵ گەەه له. بەەوو دێمەەوکرات رانى تێکۆشەەه  لەەه ڵک خەەه اڵنى کۆمەەه پشەەتیوانیى شەەانازى جێگەەاى ز ر شەتى
  لەه.  بۆوه نه سارد کانیان ر ڵه پشتیوانیى  له پشتیان ت قه اڵ  به. دێنا کار به  ڵکه خه و ئه دژى یان ئینسانى دژى فتارێکى ره موو هه
 کانى یه پێویسەتى کەورتى  بەه و ک فیشەه و پەێاڵو و رگ بەه پێخەۆرو و نەان  کردبایەه  رگه پێشەمه بەوونى  بەه سەتیان هه ک جێگایه ر هه

  بەەه و ترس چاونەەه الوانەەى و کیەەژ دا ئاگربەەارانیش و کانى ره بەەه ره به و ڕ شەەه ى نگەەه جه  لەەه ت نانەەه ته. یانەەدن گه ده پەەێ خۆڕاگرتنیەەان
 پەێ یان متمانەه و ڕ بەاوه و  وره  دیکەه ى هێنەده و ر نگه سەه  یاندنەه گه ده بەۆ رمیان گەه چەاى و سەارد د ى و  تەازه نەانى کەورد گى مه ئه

 .خشین به ده
 

  زاشا ڕه مه حه ى"ئارا  ى جزیره" توانیبوویان وان ئه  چونکه. نیشتبوو ڕێ ترسى زاشا ڕه مه حه گرانى و  وره گه تى وڵه ده ڕاستى به
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  ئێستاش و ئه. بوو تى تایبه  ئاواره ال مه خشى نه دا نێوه و له. قێنن بشڵه  ژاندارمه نگى بروزه زه مى رهه به ندى مه گۆمى و ژێنن بشڵه
  لەه  جگەه اڵ  بەه ، وه مایەه ده دا ئەاوایى ک یەه  لەه وان شەه سەێ وابەوو جەارى. ژیەا ده دا خەۆى لى گەه ى وه بیانەه بێ ریاى ده نێو  له ر هه
 دوژمەەن و دادێنەەان نهێنىکەەارى بەەۆ جەەوانى ى شەەێوه.  ر یشەەتوه دووریەەش و  ر یشەەتوه وابەەوو پێەەى س کەەه موو هەەه تى تایبەەه سەەانى که
 هێەزى ورى چەوارده دا وکاتەه له ر هەه بەێ،  وه وره ده  بەه زیەاترى س کەه دووسەێ  لەه وابەوو میش کەه ز ر. ڵگرێ هەه شوێنى توانى ىده نه

 دژى لیات مەه عه گشەتیى ى رمانەده فه  کەه رز بەه پایه رێکى فسەه ئه جارێکیەان. بەوو ڵک خه هاتووى نه  وه بیانه  له هێزى  واته ر پارێزه
 شەوێنى نەاتوانێ کەا ده رچى هەه  چونکەه ، دامەاوه  وه ئەاواره ال مەه سەت ده به  کەه نەابوو  وه لەه پێەى بەوونى زه  به بوو، کورد شۆرشگێرانى

 بتەوانین تەا بەێ ده کەوێ  لەه دواتەر وى شەه بەزانین نەاتوانین اڵ  بەه زانین، ده یانى به بێ ک دێیه ر هه  له وێ شه گوتبووى. ڵگرێ هه
 .ین بده مار ى گه
 

  کەه ن بخەه رێەک پیالنێەک کرێگیراوێک بەه نەد چه هاوکاریى  به  ئاواره ال مه داوخستنى  له بۆ دوژمن  که  وه ئه هۆى  بووه ش مه ئه ر هه
  کێشەەەه جەەەار ز ر ڵک خەەەه: بەەەوو  جەەەۆره   بەەەه  کەەەه پیالنه. مێنەەەێ وه ک جێگایەەەه  لەەەه و شەەەه دوو وێ، هەەەه بەەەی ى وه ئەەەه بەەەێ  ئەەەاواره ال مەەەه

: گەرن رده وه لک که  رێگایه و له راست  ئاواره داوخستنى  له بۆ. بکا ر سه چاره بۆیان  که  ئاواره ال مه الى  برده ده کانیان یه تى اڵیه کۆمه
 رێەک  که کێشه نى الیه دوو  که ن خه ده ڕێک وا ش که کاره و  وه بد زێته بۆ ریان سه چاره  که  ئاواره الى  نه به ده زار و وى زه کى یه کێشه

 وا  رده بەه  چونکەه ر ده  بچێتەه ئەاوایى  لەه  ئاواره ال مه ن ناده رێگا دڵسۆزى ناوى به دا ش کاته و له. بێ ده رووناک ر ژ تا هه ون که نه
 هێزێکەەى  کەەه ن ده ده ر بەەه خه  وه والشەەه له. بەەوو ز ر ئاشەەکرابوونى ترسەەیى مه و ڕا گەەه ده دا کەەه ناوچه موو هەەه ر سەەه به کەەۆپتێر هێەەەى
 لەەێ داواى ىەزانن ده کان ناپاکەه و فێڵبەاز  سته ده کاربه  که ى زمانه و به و بگرن" دیوااڵن" گوندى ورى ده بێن دوژمن رداخى وپه پۆشته

 بەەۆ مار درانى گەەه پەەاش  کەەه کى یەەه نامه اڵ  بەەه ، گیەەراوه بێهۆشەەى  بەەه و  کەەراوه رمانەەداو ده ڵەەێن ده هێنەەدێک. بکەەا سەەەیم ته خەەۆى ن بکەەه
  بەەه و خەەرا داو لەەه هەەۆ ده  بەەه و کەەرا پەەێ تى یانەەه خه رحاڵ هەەه به.  نیەەه راسەەت  وه ئەەه  کەەه دا ده نیشەەانى نووسەەیبوو کانى رگه پێشەەمه

 .فر شرا دوژمن کى ڵاڵیه قه باره
 

 بوو؟ران دا چۆن  ڵک و تێکۆشه نێو خه  ، له ال ئاواره هیدکرانی مه ریی گیران و شه کاریگه: پرسیار

 
 بەەۆ حمەەان ره قێ فەەه و چاوشەەین تمەەان وه مەەوحەممەدى ، چەەه که ال مەەه: هاوڕێکەەانى و  ئەەاواره ال مەەه گیرانەەى:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 دا سیاسەى بەوارى  لەه بەوو زێن دڵتەه رووداوێکەى شەت رده سه ى ناوچەه ڵکى خەه تى تایبەه به کوردسەتان ڵکى خەه موو هه بۆ و هاوڕێکانى
 تەا  حیزبەه   ئەه بڵێەین  ئەگەر  گوتوه نەه زیادمەان هەیچ اڵ  بەه. بوون هه ى ئاواره  له زموونتر ئه به و زاناتر رى رێبه دێموکرات حیزبى

  نەده وه ئه ر هەه.  دیەوه  وه خۆیەه به زموونى ئه  به و لێزان و  کارامه وا شکیالتیى ته کادرێکى  نه و ویست خۆشه وا کادرێکى  نه ئێستاش
. گیەران شەت رده سه ى ناوچەه  لەه ز ر ڵکێکى خەه ١٥٩٦ - ٩١ سەااڵنى ى کەه کدارانه چه  وه بزووتنەه تێکشەکانى پەاش بەزانین  کەه  سه به
   که بوو  ئاواره کانى یه شکیالتى ته  یه رێنوێنى ئاکامى ش مه ئه. دێموکراتن حیزبى ندامى ئه  که بوو نه سابیت سیان که ر سه له اڵ  به

 .باارێزن پۆلیس یشتنى وێیاگه ست ده  له ک یه ڵگه به موو هه چۆن کردبوون فێرى
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  لوه  ن پێگه ک حیزبێکی خاوه رین، حیزبی دێمۆکرا  وه وی ڕاپه هله ڕێەیمی په  النی ئێران و کوردستان له گه  وه دوای ئه: پرسیار
ی شوکی  سوانه و که ئوه  کوه ژێور کوۆنترۆڵی خوۆی، هوۆی چوی بووو  زۆری کوردستانی خسته  ره شی هه ڵ دا زۆر زوو به مه نێو کۆ
 کران؟ نه  داو خستبوو موحاکەمه  یان له ال ئاواره هید مه شه  ر بوو که سه  یان له وه ئه

 
 ئێسەتاش و رچەوون ده بەۆى بانان کى رزه به ک وه دیوااڵن داستانى تاوانبارانى  که  یه وه ئه تاڵ ز ر شتێکى:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  بەه بەدرێ ردا سه به لیان گه حوکمى و  وه بارسرێته لێیان ى وه ئه بێ کان یه تى ڕه بنه  تاوانباره ت نانه ته. یشتن گه نه خۆیان سزاى  به

  پاسەاوه و ئەه دا دێمەوکرات حیزبەى  لەه  ئێمەه  نگەه ره.  نیەه سەوودێکى هەیچ دا لێەره ناوبردنیەان  کەه  وه نایەه ریان سەه سروشەتى مردنەى
 بەۆ یان نەده روه په یشەتین گه ڕانه وێ و بوون نەه دا سەت ده ر بەه له ند سەه دادگاپه ى ڵگه به و د نه سه بوو،   که  که ته رفه ده  که  وه بێنینه
  کەه خائینانێەک  بەه ر رامبەه به و بەووین مسەارد خه ین بکەه قبەووڵ بەێ ده  ئازایانەه اڵ  به. ت داڵه عه ستى ده  ینه ده بیان و ین خه رێک

. کردن نەه رمان سەه به سەت ده کیش وتوویەه حه بەۆ ت نانەه ته کرد، نەه هیچمەان  وه دوژمنەه داوى  خسته یان له گه   ئه کانى ر ڵه باشترین
 .بێ نیشتمان و ل گه خائینانى  به ر رامبه به رپرسان به میى رخه مته که دوا  مه ئه  که  ئاواته و به
 

و کوا   لوه  جێ هێشتوون که  دوای خۆی به  بی له ده ندین شێعری شۆرشگێری و ئه چه  ال ئاواره هید مه رێز مامۆستا، شه به: پرسیار
کانی  نووسوینه  ڕوانیوه نابت چوۆن ده جه  دا م بواره   جووتیاران بوو، له تایبه  و به  ڵکی ناوچه ر زمانی خه دا ویردی سه مه رده و سه
 ؟ ال ئاواره مه

 
 دیبێکى ئەه بوو،  وره گه نیشتماناارێزێکى رو تێکۆشه ک روه هه  ئاواره ال مه  که   بکه  وه له کیشباسێ  جێیه به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 عاشقى ڵێم ده  نده وه ئه ر هه. بوو... و هێمن و ژار هه و نالى و خانى ک وه ى وره گه شاعیرێکى بڵێم وێ نامه. بوو یاڵیش ناسک خه
  چونکەەه. بەرد ده  هەۆنراوه بەۆ ناى پەه جەار ز ر ڵکیش خەه ردى ده و خەەۆى سەتى هه ربیینەى ده بەۆ. بەوو شەیعر تى تایبەه به و بیات ده ئەه
. بەەوو ژاران هەەه شەەاعیرى ڕاسەەتییش به. بەەن ده حەەاڵى باشەەتر  هەەۆنراوه زمەەانى  لەەه و وارن خوێنەەده نه ى کەەه ڵکه خه ز رى شەەى به زانەەىی ده

. دان ى کەه ڵکه خه تى ینەه مه ردو ده رخسەتنى ده و خەۆى کانى ئامانجەه تى خزمەه  لەه موویان هەه ن هەه ى وه ئەه اڵ  بەه من، که کانى شێعره
 هەەاوارى" ناوبانگى بەەه شەەیعرى ر گەەه ئه بەەێ ده جێ بەەه اڵ  بەەه. بەەدوێم ز رتەەر  وه یەەه باره و لەەه   ناکەەه ز حەەه  بۆیەەه.  بەەۆوه درێەەژ   که باسەەه

 . وه بکرێته باڵو دا باسه   ئه دواى به کانى یه نیشتمانى  هۆنراوه رچاوى به کى یه نموونه ک وه" شت رده سه ى ناوچه وانێکى تووتنه
 

 .رێبوار پی باتى خه رێگاى و شاد رووحى خێر، به یادى
 

 .خواز  ده ئاوات  به وتنت رکه سه و داین پێت  که ی کاته و ئه بۆ سوپاس ز ر مامۆستا رێز به
  

 ٢١١١ سیاتامبری ی١: وتی رێکه/  نگ گیاره ری ماڵاه:  رچاوه سه
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  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه لەگەڵ " تالش"وتووێەی باڵو کراوەی ئینتێرنیتیی 
 
 بێەان :و

 
زادە بەر لە هێنانەگوڕی هەر پرسیارێک دەبێ ئەوە بڵێم ئێمە ماوەیەکی تا رادەیەک زۆرە دەمانەوێ بەڕیز حەسەن: تالش

دا هەر دوای تیرۆرکرانی نەمر شەڕەفکەندی و هاوڕێیانی لە راستی. بێنینپێوەندیت پێوە بکەین و وتووێەێکت لەگەڵ دا پێک 
یەکانم راست ئەگەر بە هەڵە نەچووبم و زانیاری -کە ئێوە بۆ ماوەیەک بەرپرسایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانتان 

اتوە، ئێران چ لە رووی نێو خۆیی چ لە بە ئەستۆوە گرتبوو ئێستا کە سەرەئەنجام دوای چەندین ساڵ ئەم دەرفەتە پێک ه -بن 
یەک لەوان هەرەشەی هێرشی نیزامی کە ئاکامی زۆر . دا لە هەلومەرجێکی تا بڵێی ئاستەم و ئاڵۆز دایەئاستی نێونەتەوەیی

 .ناروون و نادیاری بۆ واڵتەکەمان بەدواوە دەبێ
 

یە خوڵقێنیی و هەروەها لە پێوەندی لەگەڵ قەیرانیەکانی کۆماری ئیسالمبوونی جیهان لە بارەی هەوڵە ناوکیلەسەر هەست
هێندێک لە . دا رۆژ لەگەڵ رۆژ رەوتێکی خێراتر بەخۆیەوە دەگرێبەردەوامەکانی لە ناوچەدا، بە تایبەتی لە واڵتی عێراق

لە  کردنی ئەم حەساسیەتە زۆرە هێرشی نیزامی بۆ سەر خاکی ئێران، رێگەییەکان بە دەرککۆڕوکۆمەڵە نێونەتەوەیی
بۆچوونی ئێوە کە چەندین ساڵە لە دژی ئەم رێەیمە خەبا  دەکەن، لە بارەی . خوڵقێنە دەزانننێوبردنی ئەم هۆکارە قەیران

 هێرشێکی ئەوتۆ بۆ سەر ئێران و ئاکامەکانی چیە؟

 
ن، کۆڕوکۆمەڵە تەکائەوە کە هە  کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران لە نێوخۆی واڵت و هە  نەتەوەکان، دەوڵە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

یەکانی کۆماری خوڵقێنیکردنی قانوون و قەیراندا لە ئاژاوەنانەوە، پێشێللەجیهان و بەگشتی بیروڕای گشتی نێونەتەوەیییەکان
ئەوە کە هێرشی ئیحتیمالیی هێزە گەورەکان بەتایبەتی بەاڵ  . جاڕز بوون قسەی تێدا نیەدا ئاستی جیهانو لەناوچەئیسالمی لە

چەند کاربەدەستانی هەر روودەدا یان نا، ئەمن بۆخۆ  پێموایە داداهاتوویەکی نزیکتەیەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆسەرئێران لەواڵ
ر ژ لەگەل ر ژ مسئووالنەی خۆی نژاد بەهەڵسوکەوت و قسەی ناەکەیان مەحموودی ئەحمەدیتایبەتی سەرکۆمارە دڵخوازرێژیم بە

رەوە بۆسەر ئێران بەتایبەتی لەجۆری دا هێرشی نیزامیی دەقووڵتر دەکاتەوە، لەگەڵ ئەوەش و دنیای دەرەوە کیشەی نێوان ئێران
و  هە  لەئەفغانستانیی ئەمریکا کەنزیک نازنم چونکە هەلومەرجی ریبەرایەتو عێراق کرا بە هێرشەی بۆسەر ئەفغانستان ئەو

 و ئاسانی جەبهەیەکی نوێ بەو پاننادا هەروا بەی پێعێراق لەگەڵ بارود خێکی دژوار بەرەوڕوویە رێگەهە  بەتایبەتی لە
وەی هێزە و ئاژاوەنانە گینەکانی کاربەدەستانی رێژیمو هەڕو وایە پاڵەوانبازیپێم ئەمن. بکاتەوە ینییەی ئێرانبەر

بیرمانە ەهەموومان ل. دا لەو بۆچوونەوە سەرچاوە دەگرێناوچە سنوورەییەکانی کوردستانی عێراقیشنیزامییەکانی ئێران لە
دا کە بریتی رتخایەنەکانیو هاوپەیمانەکانی بۆ سەر ئەفغانستان و عێراق لە گەیشتن بە ئامانجە کوهێرشی نیزامیی ئەمریکا

-بینی کرابوو سەرکەوتنی وەدەستپێشو بەعسییەکان ڕەنگە ز رتر لەوە کە ە دیکتاتۆرەکانی تالێبانرووخاندنی ریژیمبوو لە

هاتنی سەر عێراق ئێستا ئاسۆی کۆتاییاڵ لەهێرش بۆهێرش بۆ ئەفغانستان و چوار سشەش ساڵ لەبەاڵ  دوای تێاەرینی  .هێنا
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ەتی زیاتر و پێشکەوتنی کۆمەاڵی نی دێموکراسیو دوژمنە جۆراوجۆرەکادوو دەسەاڵتە دیکتاتۆرە کانی ئەوشەڕ لەگەڵ پاشماوە
 رباڵوی نیزامی بۆ ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیشی چاوەڕوانوابوو ئاکامەکانی هێرشێکی بەکە. و ناررونە لەهەر کاتێکی دیکە لێڵ

 .خوڵقێنە نەکراو و نیگەرانی
 

-یە نەتەوەیی، چینایەتی، کۆمەاڵیەتی و ئایینی و مەزهەبیهەر بۆیە ئەمن ئارەزوو دەکە  خەڵکی ئێران بەهەموو جۆراجۆری

و کاربەدەستانی دیکەی رێژیمی نەژادیەکانی ئەحمەدیئاژاوەگێریو بەر لەوەی دەستی هاوکاری بدەنە دەستی یەکتریەکانەوە 
دا دەبێ بە پێی لە  رێگەیەش. یە لەسەر خۆیان البەرنگەلی ئیسالمی، ئێران تووشی کارەساتێک بکا سێبەری ئە  رێژیمە دژی

یەکگرتوویی اودڵی و تەنیا ه. هەلومەرج لە هەموو شێوە مەشرووعەکانی خەبات و هەرچەشنە هۆیەکی لەبار کەڵک وەربگرن
و توێژەکانی کۆمەڵگەی ئێرانە کە دەتوانی پێش بە خوڵقانی کارەساتێکی ماڵوێرانکەر بگرێ و رێگە بۆ  و چین خەباتی گەالن

دا بحەسێنەوە یەکان بە ماف و ئەرکی وەک یەکەوە بتوانن لە ژێر سێبەرینانی ئێرانێکی نوێ خۆش بکا کە هەموو ئێرانیبنیات
 .ێدانی هەڵ بدەنو بۆ پێشخستن و گەشەپ

 
واڵتێکی دیکە تووشی شەڕو کوشتارو هیچ هەرچەند ئارەزوو ناکە  نەئێران و نە خۆشە ئیشارە بەوەش بکە  کەدا پێم کۆتاییلە

دا ئێران بکەوێتە بەر هێرشی یەکانی کۆماری ئیسالمیخوڵقێنی نو قەیرا ئاکامی ئاژاوەگێریوێرانی بێ، بەاڵ  هەرکات لە
. تووشی مەرگ و نەمان بکەنیە گەلی بۆ دیفا  لەو رێژیمە دژی، نابێ گەالنی ئێران ر ڵەکانیان دەرەوەنیزامیی هێزەکانی 

جیاتی دیفا  کۆماری ئیسالمی جوێ بکەنەوە و لەو چین و توێژێک بن، دەبێ حسێبی ئێران و حسێبی ئێرانییەکان لەهەر نەتەوە
ە دێتە پێش، بەرلەوەی ئێران وێران بکرێ ئەو کۆساە لە مێژینەیەی وەرگرتن لە دەرفەتێک کبە کەڵکدەن لە دەسەاڵت هەوڵ ب

 .دا لەسەر رێی خۆیان وەال بەرنسەر رێگای ئازادی و دێموکراسی و گەشەکردن لە واڵت
 

الیەنی نێونەتەوەیی بەردەوام باس وایە هێرشی نیزامی ناکرێتە سەر ئێران بەاڵم کۆڕو کۆمەڵی بێئەگەرچی ئێوە پێتان: تالش
تەنانە  دەوڵەتی ئەڵمان کە هەمیشە  -هەروەها دەوڵەتانی بەهێزی ئەمڕۆ واڵتانی ڕۆژئاوا . یە دەکەنبوونی ئەو مەترسی لە

دا نیە تا چارەی نیزامی لە دژی ئێرانگومانیان لە پێویستیی ئاوەاڵهێشتنەوەی رێگە -لەو بارەیەوە خۆی دوور رادەگر  
کردنی دا نەرمی لەخۆ نیشان دەدا و بە گوێرەی پێویست خۆ لە باسر داخوازەکانیانئەوکاتەی حکوومەتی ئیسالمی لە بەرامبە

کەوا بوو عەقڵ و مەنتیقی سیاسی وا حوکم دەکا کە ئەم مەترسی و هەڕەشانە بە جیددی بگیرێن . ئەو هەڕەشەیە ناپارێزی
ئیسالمییشەوە ئەم مەسەلەیە بە جیدی لە الیەن بەشێکی زۆری هێزە نەیارەکانی حکوومەتی  -بە بۆچوونی ئێمە  -هەروەک 

 .سەیری دەکرێ
 

ئەمانە لە ئارەزووی . بەاڵم گیرو گرفت لەوەدایە کە هێندێ گرووپی سیاسی خۆیان بۆ روودانی هێرشێک ئامادە دەکەن
و دا هێرشی بێگانە بۆ سەر واڵ  وەک دەرفەتێکی لەبار لە خێراکردنی هەلومەرجی گەیشتن بەگەیشتن بە مەبەستەکانیان

دا باڵو دەبنەوە دەردەکەوێ کە تەنانە  هێندێکیان یەکانی دەرەوەی واڵ لەو بابەتانەی لە میدیای ئێرانی. مەبەستانە دەبینن
 .کردنە سەر ئێران دەکەنیەکان بۆ هێرشوپەنایەک باس لە هاندانی ئەمریکاییبێ هیچ پێچ
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ئاکامە ناخۆشەکانی بۆ  –بینین بەڵگەن لە عێراق و ئەفاانستان دەیئەوەی ئەمڕۆ  -ئایا پێتان وانیە ئەگەر ئەو هێرشە روو بدا، 
خەڵکی ئێران لە روانگەی ئەم خەڵکەوە، ئەم هێزانەی ئەمڕۆ بە ئاشکرا و بە نهێنی الیەنگری لەو هێرشە دەکەن بەر لەوەی 

 .وەک نەیاری کۆماری ئیسالمی سەیریان بکرێ، دەکەونە بەرەی دوژمنانی نەتەوەی ئێرانەوە

 
دا ئیحتمالی هێرشی دەرەوە بۆ سەر رێژیمم ئەگەر سەرنجتان دابێتی ئەمن لە وەاڵمی یەکە  پرسیارتان:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

دانی هێرشێکی ئەوتۆ بەتایبەتی لەجۆری هێرشێک کە بۆچوونی من ئەوە بووە کە لە هەلومەرجی ئێستادا روو. رەت نەکرد تەوە
یەکانی واڵتانی ئێستاش سەرەڕای هەڵوێستی بەردەوامی کاربەدستە رەسمی. دوور دەزانمو عێراق کرا بە ئەفغانستانسەر بۆ

و حوکم دەکەن ئەمریکا سەلیم وا عەقڵی و چونکە مەنتیق رێگەیە وایە هێرشی نیزامی دوایینپێم جۆراوجۆری جیهان
 .هاوپەیمانەکانی لە هەلومەرجی ئێستادا لە کردنەوەی جەبهەیەکی نوێ خۆ باارێزن

 
یەکانی کۆماری ئیسالمی ێرییە کە دەوڵەتانی ر ژئاوا هەموو ئەرکەکانی رووبەرووبوونەوە لەگەڵ ئاژاوەگوایە شتێکی سروشتیپێم

جینایەتێک بەرن، هەڕەشەی استنی رێژیم ئامادەن دەست بۆ هەرپارەسەاڵتدارانەی سەبارەت بەچاو بگرن، چونکە بۆ ئەو دوەبەر
وایە بییارنامەکانی تەحریمی ئەنجومەنی من بۆخۆ  پێمپێگیرانە بێ ئەشەیەکی پێشهێرشی نێزامی دەتوانێ تەنیا هەڕ

 ئاژاوەکاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی لە و خەست بن زەحمەتەچەندی توندەوە یەکگرتووەکان هەرئاسایشی رێکخراوی نەت
اتێک ئاخر ک. ە خێرا پاشەکشە دەکەنییەن کە مەترسیی هێرشی نیزامی جیددهەست بەوە بکانەوە بگێرنەوە، بەاڵ  ئەوان هەرن

!! دا سەبارەت بە پاراستنی نیزامی عەدڵی ئیسالمیبەرامبەر سەددا  حوسێنزانی و تەکەببورەیەوە لەبەزلخومەینی بەوهەمووە خۆ
ئەمریکا و نەژاد تاسەر لە بەرامبەر دەسەاڵتی جامی ژەهری هەڵدا بیرێکی ساویەکانەیە کە پێمان وابێ خامەنەیی و ئەحمەدی

 .دا رادەوەستنهاوپەیمانەکانی
 

و ئازادیخواز ناوەشێتەوە بو رزگارکردنی نەتەوە و واڵتی خۆی لە چاوەروانیی ە هیچ ریکخراوو رەوتێکی شۆڕشگێربە باوەڕی من ل
ئەستوور بە هێزێکی شۆڕشگێر دەبێ بەر لە هەموو شتێک پشت. دا دابنیشێ یان هیوای بە دەستێوەردانی دەرەوە بێموعجیزەیەک

بگوترێ بەاڵ  ئەوەش پێویستە . هێزی خۆی و کۆمەاڵنی خەڵک بێ و تەنیا وەک هۆیەکی لەبار سەیری فاکتەرەکانی دیکە بکا
هێرش دەکەنە سەر ئێران  -و خ لە دەرەوە خ لە نێوخۆ -یەکان بانگهێشتنی حیز  و رێکخراوە ئێرانیکە هێزەکانی دەرەوە نە بە

 .دا لە هێرش بۆ سەر ئێران پاشگەز دەبنەوە کردنی وان یو نە لە بەرامبەر دژایەت
 

راشکاوی پێتان بڵێم کە هە  بۆچوونی خوازیارانی هێرشی دەرەوە بۆ سەر ئێران و هە  هەڵوێستی دا ئیزن دەخواز  بەلە کۆتایی
ا عەرز  کردن ئاکامەکانی دهەروەک لە وەاڵمی پرسیاری یەکە . هێندێک لە موخالیفانی هێرشێکی ئەوتۆ بە توندڕەوی دەزانم
وانیە کە پێمخوڵقێن دەزانم، بەاڵ  بە هیچ جۆر نەکراو و نیگەرانی ئیحتمالیی هێرشی دەرەوە بۆ سەر ئێران بە شتێکی چاوەروان

 بەشانی هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆماری خوازانی ئێران دەبێ لە بەرامبەر ئیحتمالێکی ئەوتۆدا راوەستن و شانئازادی
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 .یەدا فیداکاری بکەنگەلی یاگرتنی ئە  سیستمە ئینسانکوژ و دژیپێ لەسەر رێگەی پاراستن و ئیسالمی لە
 

یە ئەگەر ها  و هێرش بۆ سەر ئێران کرا و شەڕ رووی دا، ئێرانی -و ئەزموونی عێراق بە باشی نیشانی داوە  -بێگومان : تالش
دا دا لە خەباتی سێ دەیەی رابردووی ئێرانحالێککە کەمترە، لەیان لە هەر هێزێکی دیئازادیخواز و دێموکراتەکان کاریگەری

کە وابوو ئەو کەسانەی بەجیددی ڕێز لەو . ویستی ئازادیخوازەکان و هێزە دێموکراتەکان ئەکتەری سەرەکیی مەیدان بوون
ێشەکانی ئێستادا دێنێ، نەکراودا کە گۆڕان بەسەر هاوکخەباتە دەگرن، ناتوانن لە بەرامبەر هاتنەپێشی وەزعێکی چاوەروان

الیە ویستی ئازادی و دێموکراسی دەخاتە ژێر سێبەری دیفاع لە مەوجوودییەتی نەتەوە و نیشتمانەوە بکەونە پەراوێزەوە و بێ
لە بارەی رێگاکانی  -ئەگەر بیەوێ بە جیددی وەربگیرێ و کاریگەر بێ  -دا نیە جگە لەوەش هیچ هەرەشەیەک لە گۆڕێ. بن

هەر چەندیش گەشبین  -هێزێکی سیاسیی شێلگیر . ەوە بیری لێ نەکرابێتەوە و ئیمکاناتەکەی بۆ دابین نەکرابێپراکتیزەکردنی
دا لەسەر هەست بێ و دەچێ، بە جیددی وەربگیرێ و نەک هەر لە بەرامبەرییەک ئاوا رێی تێپێویستە یەکەم، مەترسی -بێ 

دووەم، ئەگەر سیاسەتێکی . دا روون بکاتەوەەک لە بارەیوپەنایلەوەش گرنگتر هەڵوێستەکانی خۆی بەبێ هیچ پێج
مەترسیداری وەک هێرشی نیزامی بۆ سەر ئێران داهاتوویەکی جگە لە شتێکی ناروونی وەک خوتان دەڵێن مەترسیدار لە 

. نگاو بنێپێشمان دانانێ، هێزی سیاسی دەبێ بە هەموو توانایەوە لە پێناو گێڕانەوە و پێشگیری لە سیاسەتێکی ئەوتۆدا هە
نەکراو و مەترسیدارەوە ناچێ یان رێگە  چونکە هیچ هێزێکی شێلگیری سیاسی بە پێشوازی هەلومەرجێکی ناروون، کۆنترۆڵ

یانە کە هیوایەکی جیاواز لە خەبا  دژی حکوومەتی مەگەر ئەو هێزە سیاسی. نادا هەلومەرجێکی ئەوتۆی بەسەردا بسەپێ
ئایا پێتان وانیە ئەگەر قەرار بێ هەڵوێستی . دێموکراسی بۆ سەرانسەری ئێرانیان هەبێئیسالمی بە مەبەستی سەقامگیرکردنی 

ئازادیخوازان و دێموکراتەکانی ئێران بە گوێرەی وەاڵمەکانی جەنابت بێ، ئەوان لەترسی ئەوەی نەکا بکەونە الی کۆماری 
ستە بەکردەوە نابێتە هۆی هاندانی کەسانێک کە ئایا ئەم هەڵوێ. بگرنئیسالمی، دەست لە دژایەتی لەگەڵ هێرشی نیزامی هەڵ

 دان؟لێبڕاوانە بە دوای ستراتیەیی هێرش بو سەر ئێران

 
لەگەڵ داوای لێبووردن، سەرەتا دەمەوێ بڵێم ئەمن بۆخۆ  ئەزموونی عێراق ئەوەندەش بەشتێکی خرائ :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

ن و هەزاران شەهید سەختی خەڵک لە دژی دیکتاتۆری و دانی دەیان و سەدالەو واڵتە دوای زیاتر لە سێ دەیە خەباتی . نازانم
یەوادا سەرکەون، کاتێک توانی لە رووخاندنی دەسەاڵتی فەرمانو کوردەکان لە باکوور کە نەیانرباشووبە تایبەتی لەشیعەکان لە

دا کەوتە بەر هێرشی ێراقواڵتی دراوسێی عسەر و دەستدرێژی بۆ و لەشکرکێشی ی ئامانجە فرەوانخوازانەکانی خۆیدواسەددا  بە
هێزە  رێگا هەڵگیراو و دێموکراسی لەسەر حەوتوودا گەورەترین کۆسای سەرریگەی ئازادی سێ لەماوەی تەنیا دەرەوە،

ئەمن نامەوێ چاوپۆشی لە زەرەر و زیانەکانی عێراق و خەڵکەکەی . ئۆپۆزیسیۆنەکانی پێشوو کاروباری واڵتیان بەدەستەوە گرت
هەمووی دا و لەیەکانووری و کۆمەاڵیەتیتوانایی نیسبیی دەوڵەتی نوێی عێراق لە چارەسەری گیروگرفتە ئابەنانەت بێو ت

کردنی ئاسایشی هاوواڵتانی عێراق بکە  یان پێم گرنگ نەبێ، بەاڵ  دەبێ بڵێم ئەگەر هێرشی دەرەوە بۆسەر ئە  گرنگتر دابین
دا انی چەندین ساڵ و ڕەنگە چەندین دەیە لەسەر یەک خەڵکی عێراق لە ژێر چەپۆکیتوتە نەکرابا دیکتاتۆریی بەعسی دەیواڵ

یەکانی پاشماوەکانی رێژیمی پێشوو و دوژمنە جۆراوجۆرەکانی ئازادی و ئەگەر گێرەشێوێنی و کردەوە تیر ریستی. بێڵێتەوە
دەهات بەڵکوو فتەکانی ئە  واڵتە کۆتایی پێدێموکراسی و دەستێوەردانی واڵتانی درواسێ نەبووایە تا ئێستا نەک هەر گیروگر

 .زەمینە بۆ چوونەدەری هێزی بێگانەش پێک دەهات
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بەشانی دا بۆئەوەی هێزە ئازادیخواز و دێموکراتەکان نەکەونە پەراوێزەوە ریگاچارە ئەوە نیە کە هەموو پێکەوە شانلە ئێرانیش
ترین مافەکانی خەلکی ئێران بێنە کەری سەرەتاییژیمی پێشێلالیەنگرانی دیکتاتۆری و کۆنەپەرستی لە ریگەی پاراستنی رێ

ران جارێک بۆ هەمیشە حیسێبی ئەگەر ئازادیخوازانی ئێ. مەیدان و ر ڵەکانی ئە  نیشتمانە لە  رێگەیەدا بکەنە قۆچی قوربانی
ئیزن بدەن لە . دەبنحیسێبی بەرپرسانی رێژیم جیا نەکەنەوە تووشی زیانێکی قەرەبوونەکراو و خەڵکی ئێران لە واڵت

کاتیک ئەرتەشی عێراق دەستدرێژیی کردە سەر ئێران حیزبی  ١٥٣٢ساڵی . ئەزموونەکانی رابردوو باسی دوو نموونەتان بۆ بکە 
دیی خۆی لەگەڵ پێی ئوسوول رەزامەناند کەئەگەر دەوڵەتی ناوەندی بەگەیدێموکراتی کوردستان بە دەرکردنی بەیاننامەیەک رای

یەکانی رابگەیەنی، حیزبی دێموکراتی کوردستان بە ناسینی مافە نەتەوایەتیبارەی خودموختاری و بە رەسمین لەویستی کوردستا
. بەرامبەر ئەرتەشی دەستدرێژیکەردا رادەوەستییەکان لەبەشانی هێزە نیزامیشانهەموو توانای نیزامیی خۆیەوە دێتە مەیدان و 
-ەتی لەگەڵ ئە  داوایە نەکرد بەڵکوو هێرشی بەرباڵوتری بۆ سەر کوردستان رێکبەاڵ  دەسەاڵتی کۆنەپەرست نەک هەر موافەق

بەاڵ  . ودوولێکردن ئەندامان و الیەنگرانی خۆیان ناردە بەرەکانی شەڕهەر ئەو کات هێندێک هێزی شۆڕشگێی بێ سێ. خست
کردن و ژمارەیەکیان لێ تەقەیان لێ پشتەوەڕازلێنانێک لەجیاتی هەرچەشنە پاداش و ڕییەکانی رێژیم لەرکەوت کە نیزامیدە

 .شەهید کردن
 

وەاڵمی پرسیاری پێشوودا عەرز  کردن هێزی بێگانە ئەگەر بیهەوێ هێرش بکاتە سەر ئێران بەهۆی دژایەتیی هەروەک لە
دڵخوازی دا نەبێ دیسان بە هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن لە بییای خۆی پاشگەز نابێتەوە و ئەگەر بەرنامەیەکی ئەوتۆیان لە بەردەست

و دێموکراتەکان لە بەرامبەر هێرشی دەرەوەدا دیفا  لە رێژیم بکەن بەاڵ  هەر کات هێزە ئازادیخواز. وان دەست بۆ هێرش نابەن
. ترین مۆرەکان و گرووپەکان تەنانەت لە نێو الیەنگرانی کۆنەپەرستی دەخەنە خزمەت خۆیانەوەگومان ئەوان کۆنەپەرستبێ

لە  ١٥٣١دا جارێکی دیکە ئەزموونی تاڵی شۆڕشی ن پێش بە هێرش یان رووخانی رێژیم بگرن لەئاکا چونکە ئە  هێزانە ناتوان
 .ئێران دا دووپات دەبێتەوە

 
ێژیمی یە لە هەوڵدان بۆ رووخاندنی روایە تاقەریگای پێشگیری لە هێرشی ئیحتیمالیی دەرەوە بۆ سەر ئێران بریتیئەمن پێم

ئەگەر  -ئێران رەجای ئۆپۆزیسیۆن دەست لەبەرنامەی هێرش بۆ سەر تکاوانی ر ژئاوا بەهێزەکئەگینا نە. کۆماری ئیسالمی
 .دەگرن و نە ئۆپۆزیسیۆنی ئێران دەتوانێ پێش بەو هێرشە بگرێ یان بەرپەرچی بداتەوەهەڵ -بەرنامەیەکی وایان هەبێ 

 
تەکان شتێکی دیکە کە بۆتە هۆی الوازیی پێویست بە وەبیرهێنانەوەیە، لە پاڵ عەمەلیاتی جینایەتکارانەی تێرۆریس: تالش

یەکانی ئەم یەکانی هێزە ئیئتیالفیمەزهەبی -یە قەومی دانی بەرژەوەندیزیاتری دەوڵەتی تازەدامەزراوی عێراق، ئەولەویە 
بەبارمتە یەکانیان " مێەوویی" وادیارە سێ هێزی ئیئتیالک مەسەلەی یەکپارچەیی عیراقیان بۆ گەیشتن بە ئامانجە . دەوڵەتەیە

چوونێکیشی لەگەڵ هەڵوێستی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە کاتی هێرشی عێراق بۆ سەر ئێران گرتوە، ئەمە وێک
ئاگاهی و دژایەتی لەگەڵ جینایەتەکانی رێەیمی ئیسالمی نەبووە کۆسپی تێگەیشتنی دروستی ئەو هێزانەی ئەو کا  . هەیە
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هێندێک گرووپی بچووک و گەورەی . ێچەوانەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانچوونە بەرەی دیفاع لە ئێرانەوە بە پ
 .لە بارەی گرنگیی پاراستنی واڵ  وەک بەرزترین ئەولەویە  بۆ ئەوان -دیکە کە چوونە بەرەی هێرشکەرانەوە 

 
یمی ئیسالمی هەروا لە هەر بەوجۆرەی کە شەڕی هێزەکان لەگەڵ رێە. هەر ئەم ئەزموونە لەوانەیە دیسان دووپا  ببێتەوە

هەر بەو شێوەیەش ئەوانە نایانەوێ تەنانە  وشیارتر لەوەن کە لە رێگەی ئەم خەباتە . دایە و زۆر درێە بۆتەوەگۆڕی
 .یەدا، مەوجوودییەتی واڵ  ببێتە قوربانینێوخۆیی

 
خوازانەی بۆچوونی جیایی یەکێک لەو مەسەالنەی دەتوانێ کاریگەریی نیگەتیڤ و تێکدەرانەی لەسەر ئەم خەباتە هەبێ،

یەک لەوان رێبەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی . هیندێک هیزە کە بە ئاشکرا پشتیوانی لە هێرش بۆ سەر ئێران دەکەن
خوازی یە کە بە وتەی ئەو ئەگەر ئەمڕۆ دروشمی سەربەخۆیی" کوردستانی گەورە" هێنانی ئێران مستەفا هیجری ئامانجیان پێک

دا نیە بە هۆی لەگۆڕێ –قسەی دەکرد " سەربەخۆیی کورد لە واشنگتۆن" بە دوو سال لەمەوبەر لە کۆنفرانسی کاتێک نزیک  -
" ئایا هێرشێکی نیزامی بۆ سەر خاکی ئێران بریتی نیە لەو . یە"هۆی نێونەتەوەیی و ناوچەیی و نێوخۆیی" ئامادەنەبوونی 
ونی ئامانجەکانی ؟ بەڵگە و نیشانەیەکی زۆر لە جیهان و ناوچەکەدا بۆ ئەم حیزبە بۆ خزمە  بە بەرێوەچو" دەرفەتە لەبارە

 .وەاڵمی ئەرێ بەم پرسیارە دەدەنەوە

 
دا بەشدارن، بە وایە هەموو ئەو هێزانەی لەعێراق لە دەسەاڵتپێچەوانەی بۆچوونی ئێوە ئەمن پێمبە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

ئەو گرووپانەی هاواری واڵتم ز ر بەرز دەکەنەوە . بەرژەوەندیی گشتیی واڵتنیەکە پابەندی تایبەتی سێ گرووپە سەرەکی
هە  لە عێراق و ! بەڵێ. انچوویانددا بن، بەڵکوو لە فکری دەسەاڵتی پاوانکراوی لەدەستوەنەبێ لە فکری بەرژەوەندیی واڵت

ی گرووپێک یان نەتەوەیەک و دەستسانێک بەرژەوەندیی گشتیی خەڵک لەپاوانکردنی دەسەاڵت لەبەرئێران کەهە  لە
بۆ ئەو کەسانە رێژیمی پێشووی عێراق ئیدەئال بوو، ئەو رێژیمە کە دەسەاڵتی لەبەر . خستنەپەراوێزی خەڵکەی دیکەدا دەبینن

دا جیاوازیی هەر لەجێ. دەستی گرووپێک، حیزبێک و تەنانەت تاقە کەسێک نابوو و گرووپەکانی دیکەی خستبووە پەراوێزەوە
یەکانە و ستا لەگەڵ رێژیمی پێشوو لەوەدایە کە بە گوێیەی قانوونی ئەساسیی نوێ واڵتی عێراق ئی هەموو عێراقیعێراقی ئێ

ئەمن . مافن و دەبێ بەپێی قانوون خاوەنی ماف و ئیمتیازی وەک یەک بن و ئەرکی وەک یەکیان لەسەر شان بێهەموویان خاوەن
 .ەست بەسەرداگرتنی دەسەاڵت لە الیەن گرووپێکەوە باشترەبۆخۆ  ئە  شێوە دابەشکردنەی دەسەاڵتم پێ لە د

 
ئێران لە پێوەندی لەگەڵ هەلومەرجی [ کوردستانی]ئێوە وەاڵمی ئێمەتان لە بارەی هەڵوێستی ئێستای حیزبی دێموکراتی : تالش

سەر عێراق و هەلومەرجەکەی دا کە لە هێرش بۆ بەاڵم لە دیفاعێک. دا نەدایەوەئێستا و مەترسیی هێرش نیزامی بۆ سەر ئێران
دەکرێ کە ئێوەش وێڕای رێبەرایەتیی حیزب داهاتوویەک و نموونەیەکی وەک پێ -یە زیاتر هەستیکرد ، ئەم نیگەرانی

یەکی بە ئەوەی پێوەندیی بە دابەشبوونی دەسەاڵتی دێموکراتێکەوە هەیە هیچ پێوەندی. عێراقتان بۆ ئێران پێ ناخۆش نیە
یەکەیەوە و هەروەها لە ئەوەش کە لە عێراق لە رێگەی قانوونە ئەساسی. ەیی واڵتێک و نەتەوەیەکەوە نیەدابەشبوونی یەکپارچ

یەکانی رێبەران و گرووپە سیاسی و هیزە چەکدارەکانیانەوە دەکرێ، رێگەی پێداگرتن لەسەر بۆچوونە قەومی و مەزهەبی
ڵی هەیە کە لەبارەی چارەنووسی عێراق و دابەشبوونی قەومی ئەوە مانایەکی قوو. نەک دابەشکردنی واڵ  و نەتەوەی عێراقە

دا و تاوانی عیراقئەم ئاکامە تاڵە لەگەڵ چارەنووسی جێی داخی خەڵکی بێ. دا سەنای ئەمریکا بریار دەدایەکەیمەزهەبی –
مەزهەبی  -قەومی  - نەکراوی ئێستایە کە هێرشی ئەمریکا بە هاندان و یارمەتی هێندێک گرووپی سیاسیبارودۆخی کۆنترۆڵ
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یەکان و هەم ئێوە و هەم سەرۆکی قەوم و گرووپە مەزهەبی. هیچ چەشنە بنەمایەکی مەشرووعی لەم واڵتەدا نەهێشتوتەوە
یە کە بە رواڵە  سێمبولێک لە عێراق وەک رووح و الوازە ناوەندی هەم گرووپە چەکدارەکان باش دەزانن، ئەو دەوڵەتە بێ

پێشنیاری . یەش نامێنێحوزووری هێزە چەکدارەکانی بێگانە لە خاکی ئەو واڵتەدا ئەم مانەوە رواڵەتی یە، بەبێواڵتێکی سیاسی
باشوور  -کوردستان  -ئێستای تاڵەبانی لەبارەی دابەشبوونی هێزە چەکدارەکانی دەرەوە و دامەزرانیان لە سێ ناوچەی باکوور 

بەڕێز تاڵەبانی بۆخۆی دەزانێ بە چ مەڕامێکەوە لە سەرەتاوە ئەو . یەکان مانایەکی زۆری هەیەشیعەکان و ناوەندی سوننی -
کردوە و باش دەزانێ بە بێ هێرشی ئەمریکا و بەبێ مانەوەی هێزە چەکدارەکانی مەرامی سەربەخۆیی گەمەیەی دەست پێ
 .کوردستانیش وەدی نایە

 
ن هەر چەشنە خەباتێکی چەکدارانە بە مەبەستی هێزە ئازادیخوازەکان و دێموکراتەکانی ئێرا: بەاڵم دوایین پرسیاری ئێمە

رووخاندنی حکوومەتی ئیسالمی رە  دەکەنەوە و پێیان وایە دەسەاڵتێک بە زەبری چەک بەدەست بێ، دەبێ بە چەکیش 
رە  ناکەنەوە، ( خەباتە)بەاڵم حیزبی دێموکراتی کوردستان وێڕای هێندێک حیزبی قەومی نەک هەر ئەم شێوە. بپارێزری
 -دا باڵو دەبنەوە یەکانی ئەڵمانبەستن بەو راپۆرتانەی لە راگەیەنە خەبەریبۆ وێنە بە پشت -ەموو هەواڵ راپۆرتەکان بەڵکوو ه

یانەی کورد وەک پێەاک بەئاشکرا بە چەک و پووڵی بێگانە و نیزامی -ئەوە نیشان دەدەن کە هێندێک لەو گرووپە سیاسی 
بۆچوونتان لە بارەی کردەوە و . دانعەمەلیاتی نیزامی لە سنوورەکانی ئێران یەکانی ئێران خەریکی بەرێوەبردنیدراوسێ

 نێوەرۆکی ئەم پرسیارەمان چیە؟

 
ئەمن بەڕوونی و بەڕاشکاوی هەڵوێستی حیزبی دێموکراتی کوردستانم لە بارەی هێرشی ئیحتیمالیی :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

وایە ئەمن پێم. نەهێنێ و ئێوەی رازی نەکردبێ خەتای من نیەقەناعەتی پێئێستا ئەگەر بەهەر هۆیەک . دەرەوە بۆ باس کردی
دا کە حەشیمەتەکەی پێکهاتەیەکی فرەچەشنە، وەک ئێران و عێراق، بەرزترین نوێنگەی دابەشبوونی دەسەاڵتە هەر لە واڵتێک

بۆ لە  .ی و یەکیەتیی واڵت بگەیەنێئەوەی زەرەر بە یەکاارچەیئەو شێوە دابەشکردنەیە کە لەسەر بنەمای فرەچەشنی بێ، بێ
بواری دابەشبوونی واڵت ئە  جۆراوجۆرەیە لە ەت ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی لەو تەنانواڵتی بێەژیک، سویس، هیند

گەیوە انە لەسەر ئە  بنەمایە زەرەری پێدا وەبەرچاو نەگیراوە؟ بەراستی یەکیەتیی و یەکاارچەی ئە  واڵتپێکهاتەی حەشیمەت
 دا خۆی لێ باارێزین؟ئێستا دەبێ لە ئێران و عێراقکە 

 
لە سەدی دەنگدەران بە قازانجی جێگیربوونی  ١١یەکەی خەڵکی عێراقتان لەبەرچاو نیە کە زیاتر لە ئیوە راپرسی! سەیرە

خەڵکی  روانگەی ئێوەوەەل. خەڵکی مەزلوومی عێراق دەکەنان دەسندووقەکان هاویشت و باس لەسیستمی فیدرالی دەنگەکانی
عێراق کێن؟ کۆمەاڵنی میەیۆنی کە چوونە پای سندووقەکانی دەنگدان و لەسەر سیستمی بەرێوەبەریی واڵتەکەیان بییاریان دا 
! یان ئەو تێر ریستە دڵیەشانەی خۆتان گوتەنی بە یارمەتیی چەک و پووڵی بێگانە و یەک لەوان حکوومەتی عەدڵی ئیسالمی

و ناراستەخۆ ئێمە بە ن شەهید دەکەن؟ ئێوە کە راستەوخۆژنان و مندااڵدیفا  لەو بێ تاوانرەیەک لەخەڵکی بێهەموو ر ژێ ژما
و نەتانەوێ دەکەونە الی موخالیفانی  تاوانبار دەکەن پێتانوانیە بەمجۆرە قەزاوەتانە بتانەوێ ئەمریکاالیەنگری لە

 دا؟جێگیربوونی ئارامی و ئاسایش لە عێراق
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یەی ئارەزوو دەکە  ئەو سیستمە فیدرالی: ئەمن موافیقی سیستمی عێراقم یان نا، راشکاوانە دەڵێم لە بارەی ئەوەشەوە کە ئایا
کە ئێستا لە عێراق لە الیەن ز ربەی خەڵکی ئە  واڵتەوە پەسند کراوە، هەرچی ز  تر و بە شێوەیەکی ز ر پێشکەوتووتر لە 

ەوەیی نیە بەڵکوو فرەنەتەوەیە کە خەڵکەکەی لە نەتەوەکانی نەتدا جێگیر بکرێ، بە بۆچوونی من ئێران واڵتێکی یەکئێران
یە ئێستا ئەگەر قەرارە هەموو ئەو جۆراوجۆری. عەرە ، بەووخ و تورکەمەن پێک هاتوون. فارس، تورک، ئازەربایجانی، کورد

بێ کە نەتەوەی ئێران  ناوی نەتەوەی ئێرانی بۆ دابنێین لە روانگەی ئێمەوە قەیدی نیە، بەو مەرجەی هەموو الیەک قبووڵیان
بەاڵ  ئەوە کە فارسەکان بە تەنیا وەک نەتەوەی ئێران . هاتوەلە قەومی فارس، ئازەربایجان، کورد، و ئەوانی دیکەش پێک

 .ڕا راست نیەناو بەرن و نەتەوەکانی دیکە بە قەو  ناو بەرن لە بنەرەت
 

و دێموکراتەکان خەباتی هەموو هێزە ئازادیخواز گۆیایە کەگشتی رەی دوایین پرسیارتان، یەکە ، بابزانین ئەو حوکمەبەاڵ  لەبا
دا نرخێکی ز ریان خەباتگێرانی کورد بە گشتی کە لە ڕیگای جێگیرکردنی دێموکراسی. چەکداری رەت دەکەنەوە لە کوێوە هاتوە

وەک شێوەیەکی داسەپاو لە داوە لەگەڵ ئەوەش کە قەت وەک یەکە  رێگە سەیری ئە  شێوەیە لە خەباتیان نەکردوە و هەمیشە 
دا کە  شلە نێو دێموکراتەکانی دیکەی ئێرانی. خەباتدا سەیریان کردوە، هیچ کامیان ئەو شێوە خەباتەیان رەت نەکرد تەوە

سیاسی بگرێ و جارێکی تیکۆشەرانی یگەکانی خەباتی ئازادیخوازانە لەکات ڕێژیمی فەرمانرەوا هەروا رنین ئەو هێزانەی کە هەر
. ال دەزاننئەمالوئەوشتێکی بیپەنابردن بۆ خەباتی چەکدارانە بەگیانی خەڵکی ئازادیخواز بەربن، ەیەکانی لامیدیکە نیز

مەسەلەی کوردستان هەمیشە لەسەر ئەو باوەڕە بووە کەحیزبی دێموکراتی کوردستانەوە هەیە، ئە  حیزبە ئەوەندەی پێوەندیی بە
کات دا هەربەاڵ  هەر لەو کاتەش. دابین تیخوازنەوە لە فکری چارەسەرکردنیرێگە چارەی نیزامیی نیە و دەبێ لە رێگەی ئاش

یەکانی خۆی لە  پێویستیی دیفا  لەمان و سەروەریی گەلی کورد هاتۆتە پێش پەنای بۆ بردوە و بەنرخترین سەرمایە ئینسانی
 .ریگەیەدا بەخت کردوە

 
یە و هەورازتر لەوەش لەسەر سیاسەت و کردەوەکانی ئە  رەوتە سیاسیچەند ئەمن تێبینیم ەبارەی پژاکیشەوە دەبێ بڵێم، هەرل

هەیە، بەاڵ  بێگومان بۆچوونی من لەو بارەیەوە لەگەڵ روانگەی دەوڵەتانی تورکیە و ( ک.ک.ئ)پارتی کرێکارانی کوردستان 
 .تیر ریست نازانم بە کورتی ئەمن ئەوانە بە. دا جیاوازەئێران و ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە بنەرەت

 
 .سوپاستان دەکەم! بەڕێز حەسەن زادە: تالش
 

 ٢١١١ی ئۆکتۆبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -  ٩١٢: ر ژنامەی کوردستان ژمارە: سەرچاوە
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  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه ڵ مامۆستا  گه یڤین له  ڤپه هه
 

 .دوكتور قاسملۆوه  تیرۆری  مین ساڵرۆژی هه ڤده ی حه به بۆنه
 
  بداغی  لی عه

 
 : زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا* 
 زانم ده كورد  تی میەەه  تی گبه نه  به نیا ته قاسمەوو دوكتور  بوونی هید شه* 
  بێ هه مان دیكه  قاسمەووی دوكتور ز ر ین بده  وڵ هه  كه  یه وه ئه قاسمەوو دوكتور بۆ فا وه باشترین* 
 

  تیی وایەەه ته نه  ی وه بزووتنەه  مێەەژووی  لەه ش ره  ر ژێكەەی ر گەه ئه( ز ی/ 8313 ی ژوئیەەه ی89)  تاوی هەه  ی8961  ڕی پووشەاه  ی22  ر ژی
  لەه كێك یەه كەورد  ی وه تەه نه دا ر ژه و له. بوو  وره گه  وتنێكی كه كۆست ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی بۆ بوو، كورددا  ی وه ته نه

  خەەۆی  رزی بەەه پایه و  شەەاوه لێوه  گشەەتیی  سەەكرتێری و ر رێبەەه  مامۆسەەتای دێمەەۆكراتیش  حیزبەەی و  یخەەۆ  كانی ر ڵەەه زانەەاترین و تترین بەیمەەه
  مێشەكی و سەینگ  بەه روو كانیان كەه چه  ی لوولەه وتەووێژ  مێەزی ر سەه  له  كه  ئیسالمی  كۆماری  كانی تیر ریسته دیاەۆمات. چوو ست ده له

 .كران ئیسكۆرت وتاران ره به  وه ئۆتریشه  تی وڵه ده ن الیه له دا گشتی  بیروڕای  رسوڕمانی سه  ڕی وپه له كار، خسته  هاوڕێیانی و دوكتور
 

 و  تی مر ڤایەەه ، دێموكراسەەی و  ئەەازادی  رێەەی  قوربانیەەانی  خەەوێنی دا نێەەوه و لەەه اڵ  بەەه ، بەەیی  قۆنەەاغی  سەەێ ن ڤییەەه  تیەەر ری  ی نەەده روه په
  . تی مر ڤایه  وێڵی ته  وته كه  یی شووره  كی یه ڵه په و تان وڵه ده  كانی یه ندی رژوه به و ودا ساتوسه  قوربانی  قۆچی  بووه  ری روه دادپه

 مامۆسەەتا  ڵ گەەه له وتووێژێكمەەان ، كانی دوائاكامەەه و  ن ڤییەەه  تیەەر ری  ی نەەده روه په ر سەەه  ی وه خسەەتنه تیشەەك و زیەەاتر  ی وه روونكردنەەه بەەۆ
 : هێناوه پێك  نزاده سه حه بدوڵاڵ عه
 

 .بتاندوێنین  وه نزیكه  داین تا له تان پێ ته رفه م ده ئه  ی وه موو شتێك زۆر سپاس له هه  رله مامۆستا به: پرسیار

 
   ئەه  پێموایه  چونكه.   بكه ك یه قسه ند چه  وه یه باره   له تا هێنا پێك تان ته رفه ده و ئه  كه   كه ده  ئێوه  سوپاسی منیش ئه :اڵم وه
  ی كاتەه و ئەه تەا  رابگیەرێ  زینەدوویی  بەه دا ئازادیخوازان و كورد  د ستانی و  نگران الیه و كورد  ی وه ته نه  ینی زه  له  بێ ده  یه نده روه په
 ر گەه ئه  یه نده روه په   ئه  تاوانبارانی و  گۆڕێ  بێته  دی  جارێكی الحدا زیسه  كی دادگایه  له  یه له سه مه و ئه  كه  دێ پێك وا  تێكی رفه ده

 .بناسێندرێن و بكرێن ریسوا جیهاندا  گشتیی  بیروڕای  چاوی ر به له   كه  النی درێن، نه سزاش
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  كوه رووداوه  سوڵی بورێكیش بوۆ ئه  ی وه و بوۆ ئوه  كوه نده روه په  نێوو باسوی  چوونوه  تای ره مامۆسوتا، مامۆسوتا بوۆ سوه  ڵوێ به: پرسیار
  ڵووێ كێسولێر ده.  گۆڕێ ئۆتریش دێنموه  وكاتی ئه  تیرۆری  دژه  گرووپی  رۆكی سه" كێسلێر"  كانی زانیارییه  هێندێك له  وه ڕابێتمه گه
  خوۆی  كانی و قاتڵوه  ئیسوالمی  كۆمواری  كانی دیپلۆموا  تیرۆریسوته  بوه  واوی توه  ی متمانوه  و جوۆرێ  دوكتور قاسملوو دڵنیوایی  كه
   نانوه و ته حیوزب  تیی رایوه رێبه  كوان لوه وتوووێەه  ی وه هێشوتنه  ن ڕا توا نهێنوی و ڤییوه ره بوه  كردنوی كوێش ره  ر لوه هه.  بووه هه
  نودی پێوه  كێسولێر لوه  كانی قسوه    بوه باره ڕێزتان سوه بوه  ی وه لێكدانوه. ئووتریش  واڵتی  حیزب له  ی كومیته  رپرسی به  رچاوی به له
 ؟ دا چیه كانی قاتڵه  دوكتور قاسملوو به  ی پێكردنه"  متمانه"و  ئه  ڵ گه له

 
 دوكتەور  بوونی سەیم ته ڵێم ده بكرێم تاوانبار ش وه به ر گه ئه اڵ  به  نێ یه بگه خورافات  به ڕ باوه هێندێك  یه قسه   ئه  نگه ره :اڵم وه

 دوكتەەور  قڵی عەەه  كەەه زانەەم ده  یەەه وه ته نه و ئەەه  شەەیی ره چاره و كەەورد  تی میەەەەه  تیی گبەەه نه  ی نیشەەانه  بەەه نیا تەەه دا یەەه زیه قه و لەەه قاسەەمەوو
  ڵ گەه له وتەووێژ  بەه ت باره سەه  بۆخەۆی قاسەمەوو دوكتەور. رن بەه فریو بەه قاسەمەوو دوكتەور بتوانن  كه درا مار  گه  جۆره و به قاسمەوو
 ر سەەه له  بەەێ ده وتەەووێژ ، بەەێ  نهێنەەی  نەەابێ وتەەووێژ  كەەه بەەوو  وه ئەەه  وانەەه له  كەەه كردبەەوو  اڵڵەەه گه  سەەڵی ئه هێنەەدێك  ئیسەەالمی  كۆمەەاری
 ز ر قاسەمەوو دوكتەور.  گرتوه نەه رچاو بەه  لەه  ی وه ئەه دا لێەره بیەنن ده  كەه ، تەه بابه و لەه  شەتی ز ر و  بەێ كەورد  ی وه ته نه  كانی داخوازه
  بەووی  می جەه عه  تووشەی ر گەه ئه  ڵەەێ ده  كەه  وه گێیایەه ده  بەاوكی  لەه  كی یه قسەه  جیددی  نیوه و  شۆخی  به جۆراوجۆردا  ی بۆنه  له جاران

 فریەوت  گەاتێ بەت  زمانی نا ده ، ڵەێ هه  ری به له نا ده  بیكوژه كرا پێت ر گه ئه(  بووه ستان ده به اڵت سه ده   جه عه  له  ستی به مه  دیاره)
  بەه بەوو  ئامەاده و نەابوون دای وتەووێژ بۆ  ئیسالمی  كۆماری  كه بوو  رجانه مه و ئه  سەیمی ته قاسمەوو دوكتور ش حاڵه و به  چی كه. دا ده
 لێیەان  كەه  ی وه ئەه.  راسەته واو تەه  وه بەاره هێنەدێك  لەه  تی گوتوویەه كێسەەێر  ی وه ئەه.  دابنیشەێ ڵیان گه له  واسیته  بێ به و ر پارێزه  بێ

  بەه ش وه ئەه بەن ئاگەادار  كه باسەه  لەه  كومیتەه  رپرسەی به ك وه ئەوتریش  هاوڕێیەانی  هێشەتوه ی نه  كەه  وه ئه ، راسته واو ته  بووه دڵنیا
.  وه ته شەەاردراوه حیەەز   تیی رایەەه رێبه  لەەه  باسەەه   ئەەه گۆیەەا  كەەه  تەەه قیقه حه  ی وانەەه پێچه  واوی تەەه  بەەه  وه ئەەه اڵ  بەەه ، راسەەته  واوی تەەه
 و 82  لەه پاشەان و  جارێەك 8313  تای ره سەه و 8311  سەاڵی  كانی یەه كۆتایی  لەه  دابەووه سەاڵیش دوو  لەه  كه  وتووێژه و ئه  ی له سه مه
 ت نانەەه ته ، ركراوه سەەه له  باسەەی  درێەەژی و دوور  بەەه دا سیاسەەی  ری فتەەه ده  لەەه  كەەه جاره دوو ر هەەه ، بەەووه  جەەارێكی دا8313  ی ژوئیەەه  ی89

 بەا ڵەێن ده  سیاسەی  ری فتەه ده و قاسەمەوو دوكتەور ، بەووه ئورووپەا  لەه عید سەه دوكتەور كەاك كردبەوو، وتووێژیەان  داوای  كه جارێكیان
 ت نانەه ته  یەه وه ئه یر سەه.  بەێ خەۆت  ڵ گەه له  بەێ ده ر هه خێر نه  كه  بێ ده ئیسراریان وان ئه. دابنیشن و ئه  ڵ گه له ت وڵه ده  رانی نوێنه

  تیەر ری  وێ بیانەه و قاسمەوو دوكتور  خسی شه  دژی  بێ پیالنێك  وه ئه  بێ نگ ره  كه قاسمەوو دوكتور  رنجی سه ر به  وتۆته كه نه ش وه ئه
 . بووه نه ئاگادار  یه له سه مه و له حیز   راتیی رێبه  كه  نیه راست  وه ئه جۆر هیچ  به  كه  یه وه ئه ستم به مه. ن بكه

 
 كرد؟  بووڵ قه  وه رجانه و مه به  كرد؟ بۆ وتووێەی  ی كارهو  دوكتور قاسملوو بۆ ئه  واته كه: پرسیار

 
  كرد ده  ی وه ئه  حەیەی ته و ئه بوو هه كان كێشه ر سه له  ی وه لێكدانه نتیق مه  به بوو،  نتیقی مه و زانا  پیاوێكی قاسمەوو دوكتور :اڵم وه
   پاراستنی بۆ و بكا سازش  بێ  ئاماده دا، ده  نێوبردنی له  دروشمی  كه دا بیانی  دوژمنێكی ر رامبه به  له  ئیسالمی  كۆماری كاتێك  كه
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 وابەوو  پێەی بكەا؟ سەازش كان كێشەه  ری سەه چاره و  خەۆی  ی كەه واڵته  ڵكی خەه  لەه شەێك به  ڵ گەه له  بێ نەه  ئامەاده بەۆ ، ببێ سەیم ته  خۆی
  جەامی پاشەان  لەه و  بیووخەێ حسەێن ددا  سەه  تی حكوومەه  بەێ ده و  ڕێ پەه دهتێ  الوه ربه كه  له قودس  رێگای یگوت ده  ینی خومه  ختێكی وه
  لەه كەورد  ی كێشەه و بكەا وتەووێژ كەوردیش  ی وه بزووتنەه و دێمەوكرات  حیزبەی  ڵ گه له  بتوانێ  كه  یه نتیقی مه  وابێ كه ، وه خواته ده هر ژه

  ڵی گەه له   مناقشەه  كەه  وه دێتەه بیەر شەتێكم  وه بۆنەه   بەه.  وه كەرده بیرده  ئەاوای قاسمەوو دوكتور. بكا ر سه چاره دا ئێرانێ  ی چوارچێوه
  كۆمەاری  ئەابووریی  زعەی وه گوت   ده من ئه  خراپه  ی كه ئابوورییه  زعی وه  چونكه ، خۆڕاناگرێ  ئیسالمی  كۆماری  كه رموو یفه ده. كرد ده

 دا  نیشەانی  كەه اڵ  بەه دا ده نیشان نگ دره  خۆی  ئسیراتی ته  ئابووری نا، گوت  ی ده.  ناڕووخێ  وه به و رێژیم ر سه ناكاته كار  ئیسالمی
 و  وه یەەه كه بیرده نتیق مەەه و عەەیەم  بەەه  كەەه  دایەەه وه له تەەۆ  كەەاری  ئیشەەكالی گەەوت   ده.  نتیقەەه مه  وه ئەەه ، نایەەه سەەدا كه به  یی زه بەەه  حمەەه ره بێ

 و خەومس  لەه  مانەه ئه.  بیووخەێ نتیق مەه و عەیەم  بەه تەا كەار ر سەه  هاتۆتەه نه نتیق مەه و عیەم  به  ئیسالمی  كۆماری ، ی كه ده ئیستیدالل
 ئێەران ، تێەره یەا  یه برسەی ئێەران  ڵكی خەه داخەوا  نیەه شەیان وه ئه  بەاكی ن، كەه ده یەدا په خۆیەان  ستانی راوه  پێ ر سه له  شی به كات زه

  نیەه حەازر بەۆ ، بەووه سەەیم ته دا بێگانه ر رامبه به  له  ئیسالمی  كۆماری  ختێكی وه  كه  نتیقه مه و له" تبعیت"  یانی.  وێرانه یا  دانه ئاوه
 قاسەمەوو، دوكتور ر هه ك نه زانین ده ش وه له  بێجگه كرد،  یه ڵه هه و ئه  تووشی  قاسمەووی دوكتور بكا، وتووێژ  خۆی  ڵكی خه  ڵ گه له

  كابرایەەه و ئەەه گویەەا  كەەه چووبەەوون فریو بەەه  نجانی فسەەه ره  ئاغەەای  كانی دروشەەمه  بەەه موویان هەەه ئورووپەەا ت تایبەەه  بەەه ش وه ره ده  دنیەەای
 .بوو هه  خۆی  ئسیری ته ش وه ئه ، بێ پراگماتیست ، رابێ گه واقع  توانێ ده
 

 عێەەراق و ئێەەران نێەەوان  ڕی شەەه  سەەتانی وه پەەاش  كەەه بەەوو  وه ئەەه ، بووه هەەه  ئسەەیری ته وتەەووێژ  قبەەووڵكردنی ر سەەه له  كەەه ش دیكەەه  شەتێكی
 كانەدا واڵته  لەه كەا  هەیچ  لەه كەورد  ی وه بزووتنەه دا راسەتی  لەه و هەاتبوو بار نالەه  زعێكەی وه  تووشەی عێراقیش  له كورد  ی وه بزووتنه

  لەەه میش كەەه  شەەێكی به  ئیسەەالمی  كۆمەەاری  ڵ گەەه له وتەەووێژ  بەەه  بتەەوانێ ر گەەه ئه وابەەوو  پێەەی قاسەەمەوو دوكتەەور. بوو نەەه  كی ناگایەەه په
 و  ناگەه په  ببێتەه  تەوانێ ده ئێەران  كوردسەتانی ك یەه ماوه بەۆ  چونكەه.  نیەه  یدی قه ، بێنێ ست ده  به ئێران  له كورد  لی گه  كانی داخوازه

 .كوردستاندا  ی دیكه  كانی شه به  له كورد  رانی تێكۆشه بۆ ك یه وه سانه حه  جێ
 

  ، لوه ن بكورێ وڤییوه  كێشوی   ره نانوه ته  بارودۆخێوك بووو كوه  سلیمی دوكتور قاسملوو ته  تان كرد كه وه ئه  مامۆستا باسی: پرسیار
و  رجێك لوموه چ هه  وه ئوه.  دراوه  سعوود بارزانی كاك مه  تیرۆركردنی  وڵی هه  و شاره ر له هه  كه  زانی ی ده  حاڵێكدا پێشتر بۆخۆی

 كرد؟  و واقیعه ئه  سلیمی ته  كاك دوكتوری  كهتێك بوو  رووره زه

 
  بیرمان له ر گه ئه. بكا وتووێژ  كه كردبوو  ی رایەتە شه و ئه  بووڵی قه ڵكوو به ببوو، نه  كه زعه وه  سەیمی ته قاسمەوو دوكتور :اڵم وه
 یان وه ئەه س كەه  هێنەدێ نیا تەه واقعەدا له  یەانی بوو، نه  ز ری  كی یه وه نگدانه ده  بارزانی سعوود مه كاك  تیر ری  وڵی هه  ی له سه مه  بێ
. بەەوون ك یەەه  بەەه دژ  تی وڵەەه ده دوو كان تەەه وڵه ده بوو، هەەه دا نێەەوه و لەەه ك جیاوازییەەه پاشەەان بوو، نەەه  وتۆی ئەەه  ی وه نگدانەەه ده و  زانەەی ده

 ڕدا شەەه له عێەەراق. بوو هەەه  جیەەاوازیی عێەەراق  رجی لومەەه هه  ڵ گەەه له پەەێش  هەەاتبۆه ئێەەران  لەەه  ی رجەەه لومه هه و ئەەه گەەوتم ك وه پاشەەان
  بووڵ قەه وان ئەه  كانی رجەه مه قاسەمەوو دوكتەور  كەه كردبەوو وایەان موویان هەه  وانەه ئه. شكابوو تێك واقیعدا  له ئێران و وتبوو ركه سه
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 و  الل جەه مەا . وتەووێژ  مێزی ر سه  چووبوه نه  نێ ته  به قاسمەوو دوكتور كاندا وتووێژه  می كه یه  خولی  له  كه  بیره له شمان وه ئه. بكا
 ر هەه( دانیشەتوون  وه پێكەه جەار 9)  جەارێ موو هەه  ی وه ئەه   كەه یه بەوون  ڵ گەه له  نیشەتمانیی  تیی كیەه یه  لەه فا مسەته نوشەیروان كاك

 ر هەەه و چەەوون نن یەەه رابگه  كەەه وه كۆبوونه  شەەوێنی  ی وه ئەەه بێ خۆیەەان بەەۆ پاشەەان  لەەه ، وه تەەه كۆبوونه و دانیشەەتوون شەەوێنێك  لەەه  ی جەەاره
 نەد چه  وانەه له  كەه بەوون  وانەه كۆبوونه و ئەه  ری پەارێزه سەیش كه 83 و  كەه وه كۆبوونه  شەوێنی  تەه هێناوه ماشەێن  بەه جیا بەه نێكیان الیه
  چەووكی  كی چەه رێوشەوێنێك  پێەی  بەه  تەوانێ ده ڵك خەه  وه ره ده  واڵتەانی  له  چونكه.  بووه پێ یان مانچه ده و بوون ح لەه موسه سێكیان كه
 . بێ هه
 

  ئووتریش بوه  تی وڵوه ده  ری ژێور كارتێكوه  لوه  زایی قوه  زگوای پوۆلی  توا ده  شی به  ن له ڤییه  تیرۆری  ی نده روه په! مامۆستا: پرسیار
  خوۆی  ئوسووولیی  وتوی ش ره و واڵتوه ئوه  یاسواكانی  خوودی  پێشوێلكردنی    به نانه دا ته وه ره و ده نیوخۆ  كانی تخانه زاره   وه تایبه
 ئوتریش چ بوون؟  تی وڵه بۆ ده  یه نده روه م په ئه  زاییی قه  دواداچوونی به  كانی ترسییه مه .ر به گرته نه

 
  بەێ ده واقیعەدا  لەه اڵ  بەه كەرا، تێدا  اداچوونیدو به  چونكه ، یه نده روه په   ئه  دواداچوونی به  كانی ترسییه مه بڵێین ناتوانین :اڵم وه

  تی وڵەه ده. بەوون خ  یەه نده روه په و ئەه  كانی ته قیقه حه و  كان راستییه  كردنی  رخۆنه ده به دیزه و كرد  ماستماڵی بۆ كان یه بینی تێ بڵێن
 كاتێەك. گەوت ده  ی دیكەه  جەۆرێكی نیشەت داده دا ئێمەه  ڵ گەه له  كەه و كەرد ده  ی قسەه جۆرێەك كەرد، ده  ی قسه  سمی ره  به كاتێك ئوتریش

  بەه كەرد ده یان قسەه ن ڤییەه  كانی هیده شەه  خەوێنگرانی  ڵ گەه له یەا دیمەوكرات  حیزبەی  واته  ئێمه  ڵ گه له  سمی ره  یره غه  به رپرسان به
  لەه سەمان كه دان سەه  بەه  ئێمەه اڵ  بەه.  نیەه تێەدا  شكی  وه ئه و  كردوه  ی كاره و ئه  ئیسالمی  كۆماری زانین ده  ئێمه  كه یانگوت ده ئاشكرا
  وێتەه بكه  ئێمەه  كانی دیاەۆماتەه و ڵك خەه  گیەانی  یەه وانه له ین بەده حوكمێەك یەان ین بكەه  وانەه له شەتێك  ئێمەه ر گەه ئه ، یەه هه  ئێرانێ

 . وه یه ترسیی مه
 

  ڵ گەه  لەه ك نەه دا لێەره اڵ  بەه.  بەیی  دادگەای  قۆنەاغی 9 و كەرا عقیب تەه  یەه نده روه په و ئەه سەترا، به نه  یەه نده روه په و ئەه واقعەدا  له
 و بەوو  ئێمەه  كەاری  فی ره تەه  كەه بەوو ئەوتریش  تی وڵەه ده  وه ئەه. بەووین ف ره تەه ئەوتریش  تی وڵەه ده  ڵ گەه له ڵكوو بەه  ئیسالمی  كۆماری

 ك یه نیشەانه هەیچ دا وێ لەه  كەه میكونەووس  دادگەای  ی وانەه پێچه  بەه. كەرد  كەه نده روه په نێەو  كانی ته قیقه حه  واوی ته  له  پۆشی رده په
  لەەه ، وه بد زنەەه كان تیر ریسەەته و ن بكەەه یەەدا په كەەان داوه  ره سەەه توانییەەان  نەەه الیه مه هه و ورد  ی وه لێكۆلێنەەه  بەەه بوو نەەه سەەتدا ده ر بەەه له

  وانیەه.  وه ناردیاننەه و  كەردن ئازادیان اڵ  به. بوو ستدا ده ر به له كانیان تیر ریسته بوو،  وه سته ده به كانیان ڵگه به  واوی ته ئوتریش
 .بد ڕێنین  كه دادگایه  ئێمه  كه كرد وایان وان ئه اڵ  به كرا عقیب ته ، كرابێ نه عقیب ته  كه نده روه په
 

یا   گۆڕی  ی كه مه حكه و مه  نده روه په  ئاقاری  ئۆتریش بوو كه  كانی دیپلۆماته  گیانی  ترسیدا بوونی مه  له  ی له سه مامۆستا مه: پرسیار
 ؟ دیكه  و شتی  بازرگانی  ودای ساتوسه
 

  س كه 83  توانێ ده  دیاەۆماسی  تی یئه هه ؟ وێیه له بۆ  دیاەۆماته موو هه و ئه بوو،  ئابووریی  ندیی وه رژه به ر هه  كه له سه مه :اڵم وه
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 موو هەه بوو، هەه نێوانەدا  لەه كوچۆڵیان چەه  ی وره گەه  ودای سەه و  له معامه ، وێیه له كارناسیان دان سه به یانگوت ده بۆخۆیان وان ئه ، بێ
  تەوانێ ده ئیسەالمییش  كۆمەاری  كەه  یەانزانی ده  كردبایەه ریسەوا ئیسەالمییان  كۆمەاری وان ئه ر گه ئه واقیعدا  له  یانی. بوون  شتانه و ئه
 ڕدا شەه  حەاڵی  لەه  واڵتەانی  بەه  كوچۆڵ چەه  نەابێ  كەه  یی وه تەه نێونه  ێكەی"تعهەدات" موو هەه  ی وانەه پێچه  بەه  چونكه بكا، ریسوا وان ئه

 ئەوتریش  توانی ی ده  ئیسالمی  كۆماری. فر شتبوو عێراق و ئێران  ڕی شه  فی ڕه ته ردوو هه  به  كوچۆڵی چه ئوتریش  تی وڵه ده ، بفر شرێ
   هەه  ی وه ئەه بەۆ بكەا  كەه نده روه په  واقعییەاتی  لەه  پۆشەی رده په  كەه بەوو  وه ئەه  وڵی هەه موو هەه ئەوتریش  تی وڵەه ده  بۆیه بكا، ریسوا

  همیشەە هه ون، كەەه نه  ترسەەی مه وه كانیان ئابوورییەەه  لەەه  نەەدی وه رژه به و بەن پەەارێزراو ئێرانەەدا  لەەه كانیان ئابوورییەەه  كەەارگێیه و دیاەۆمەات
 .وتن ركه ده ر هه  وه ره ده  دنیای بۆ  وانه ئه جوران  له جۆرێك  به ند رچه هه ، درێ نه قاو له لێیان و  بێ نه ئاشكرا كانیان الوازه  خاڵه

 
  كی دادگاییوه  ڵ گوه هاوكوا  له. و عێراقوت كورد ئێوران   بوه  وه ن ئوتریشوه الیوه  كوچۆڵ لوه چوه  فرۆشوتنی  مامۆسوتا باسوی: پرسیار
و   ل گوه  كانی حیزبوه  كوه  دا هاتبۆ گوۆڕێ"نۆریكوم"  ی نده روه په  ئوتریش له  زایی قه  زگای ده  له  یه له سه و مه ن، ئه ڤییه  ی نده روه په

  نودی روه ر په سوه بووو له  ری كارتێكوه  نوده چه  ئێووه  بڕوای  به  یه نده روه و په ئه. ڕیان خستبوو گه ئوتریش وه  كانی وزه و سه  ئازادی 
 بینن؟ دا ده و نێوه یك له ندییه پێوه ڕێزتان ن؟ به ڤییه  تیرۆری

 
  نیەه لیەێەك ده ش وه ئەه پەاش  لەه. بەوون جیەاواز لێەك  شەتی دوو  چونكه ، بووبێ ر سه له  وتۆی ئه  ریی كاریگه  وانیه پێم من ئه :اڵم وه

  جەۆرێكی  بەه" نوریكەو "  ی نەده روه په  ی وه ئەه ر بەه له  بكرێ لەەێ  ی نگەه بێده یەان  سەترێ ببه قاسمەوو دوكتور  تیر ری  ی نده روه په  ی بۆوه
 ، بكەرێ پۆش رده پەه  یه ریسوایی و ئه  كه بوو ئوتریش  تی وڵه ده  قازانجی  به  وه ئه ، وانه پێچه  به ، بكرێ ر سه له  دواداچوونی به  دیكه

  بەه و  ئێران بۆ  وه نارده كانیان تیر ریسته دیاەۆمات و  ن بكه  پۆشی رده په  توانی یان ده وان ئه  كه قاسمەوو دوكتور  تیر ری  ی له سه مه
 . بووه نه تێدا ستیان ده وان ئه و  بووه  تیر ریستی  لێكی مه عه  وه ئه ت رواڵه

 
 ئەوتریش  تی وڵەه ده  ڵ گەه له دا ن ڤییەه  ی نەده روه په  لەه  ئێمەه گەوتم  كەه   بكەه واو ته  باسه و ئه  خۆشه پێم  گۆڕێ هاتۆته  وه ئه ئێستا

 .هێنا  لەێ وازمان  ئێمه ، سراوه به نه ئێستاش بڵێم توانم ده سرا، به نه  یه نده روه په و ئه. بووین روروو به
 

 چ بوو؟  ی كه لیله بۆ مامۆستا؟ ده: پرسیار

 
  ڵ گەه له راسەت و  راسەته  ئێمەه  وێ لەه.  گەۆڕێ  هاته ن ڤییه  شاری  دادگای  له تا ره سه  یه نده روه په و ئه  كه بوو  وه ئه  ی كه لیەه ده :اڵم وه
 دوكتەەور  خەەوێنگرانی و  سەەه ره وه ك وه ڵكوو بەەه ، نەەاوه و  بەەه و دێمەەوكرات  حیزبەەی ك وه ك نەەه  دیەەاره. بەەووین وو ره بەەه ئەەوتریش  تی وڵەەه ده

 قمان حەه پاشەان  لەه. كردین حكوومیان مه دا وێ له ، وه دیته ده  خۆی سریندا نه  خۆشكه قاسمەوو، هێەین خاتوو  له ز رتر  كه قاسمەوو
 دیسەان ، گەۆڕێ  هێنایەه ش دادگایەه و  لەه مان كه ته شەكایه .ن ڤییەه  پارێزگەای  واتەه ن ڤییه  ی ناوچه  دادگای  رینه به  كه ته شكایه بوو هه
 . وه كردینه حكوومیان مه و بوو  ئێمه  فی ره ته ئوتریش  تی وڵه ده ر هه
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  دادگەەای  لەەه.  وێ ئەەه  بەەرده مان كه ته شەەكایه و  نەەده روه په. ئەەوتریش  فیەەدراڵی  دادگەەای  رینەەه به  دادگایەەه و ئەەه بوو هەەه قمان حەەه پاشەەان
  فرانكەەی زار هەەه 19 نیزیەەك هەەیچ،  كەەه حكوو  مەەه. كەەراین حكوو  مەەه را ئەەوتریش  تی وڵەەه ده ن الیەەه  لەەه  دیكەەه  جەەارێكی فیدراڵیشەەدا

  خۆشەكه. بەوو  واڵت  ی وه ره ده  لەه خەو  بەۆ من ئەه! ین بیەده  بەێ ده و  دادگایەه  ی زینەه هه  وه ئەه گۆیەا  كەه كەردین  ریمەه جه شیان رانسه فه
  رینەەه به  ته شەەكایه و ئەەه  كەەه  وه ئەەه ویش ئەەه ، یەەه هه كمان یەەه ریگه نیا تەەه  گەەوتی و  وه بۆگێرامەەه  ی رهاته سەەه  بەەه و ئەەه موو هەەه سەەرین نه

 دا مانەگ  لەه  یه وانه له و  رجه خه پی كجار یه  كه  یی وه ته نێونه  كی دادگایه  ینه بیبه ر گه ئه  باشه  پرسی لێم.  یی وه ته نێونه  كی دادگایه
 و ئەەه  وردودرشەەتی موو هەەه  لەەه تۆ ئەەه  چەەونكی نەەا، یەەا وین كەەه ده ر سەەه تێیەەدا  ئێمەەه تەەۆ  ڕی بەەاوه  بەەه ، بچەەێ تی  د الری زار هەەه دان سەەه
 ش ئێمەه و  دایەه سەت ده ر بەه له  شەتێكی موو هەه ویش ئەه و  ئوتریشەه  تی وڵەه ده مان كەه فه ره ته  چەونكی نا،  گوتی ؟ ئاگاداری  یه نده روه په

 ر سەه له  بەیغاتی تەه ك یەه ماوه  نگبێ ره  چونكی ، باشه ڕیێن گه لێی  جارێ  وایه مادا  گوتم. بین ده حكوو  مه و  نیه ستدا ده ر به له چمان
 . چیه رایان هاورێیان بزانین با.   ناده  كجاری یه  بییاری من ئه ش حاڵه و به ، نیه  وای  ڵكی كه  وه ئه اڵ  به ، بكرێ

 
 و ئەەه گەەوتم بگەەر ، ر سەەه له  نیی مەەه چاپه  كۆنفرانسەەێكی   كەەه ده پێشەەنیار من ئەەه بوو نەەه ش وه ئەەه ر گەەه ئه  باشەەه  گەەوتی سەەرین نه  خۆشەەكه

 زار هەەه 93  نگبەەێ ره  بەەێ  موحترمانەەه  وێ بمانەەه ر گەەه ئه  گەەوتی چەەین؟  كانی ڵكەەه كه ، بەەێ ده نەەد چه  ی زینەەه هه  یەەه تبوعاتی مه  كۆنفرانسەه
 . نیه  ی دیكه  ئسیراتێكی ته نا ده ئوتریش،  دژی  له ئێران،  دژی  بێ ده قاودان  له  كه یه وه ئه  شی كه فایده ، بچێ  تێ  دواڵری

 
  گەوتی دا ڵ وه هەه  ی كه له سه مه  ی باره  له  ندی فكه ره شه دوكتور ، گۆڕێ  هێنایه  كه له سه مه تیم حمه ره  عیدی سه دوكتور  ڵ گه له  كه من ئه
 تێیەدا  كەه زانەین ده  تاوه ره سەه  لەه كاتێەك پاشەان  لەه ، نیمانەه  ئێمەه  كەه  وێ ده  ز ری  رجێكی خەه  وه ئەه ، تۆیه ك وه ر  زه نه منیش ئه
   لەه ستوونێك نیوه  ر ژنامه 9 ر ژان 2  ی وه ئه بۆ  گوتی و كرد نه  تی قه موافه ش دیكه  ی وه ئه بۆ ین؟ بكه ئاوا  كارێكی بۆ وین رناكه سه

 .ڕێن گه ش وه له  بۆیه ر هه ین، بكه جر خه د الر زار هه 93  وه ئه بۆ  كه نیین وادا  رایتێكی شه  له  ئێمه نا، یا بنووسن  وه یه باره
 

  دوا داچووونی بوه  لوه  رجوه لومه و هه ئوه  پێوی  بوه  ڵكوو ئێموه بوه  سوتراوه به نه  یوه نده روه و په ئوه  رموون كوه فوه مامۆسوتا ده: پرسیار
دیسوان   تووانێ ده  دی  و چ گوۆڕانێكی رجێك لوموه ههچ شتێك، چ   دی ئه.  دا وازمان هێناوه یی وه ته نێونه  كی دادگایه  له  كه نده روه په
 ؟ وه بكاته  یه نده روه و په ئه

 
  لەه  وه داخه  به من ئه و  بێ هه  ریی كاریگه  بتوانێ ئوتریش  تی وڵه ده  ڵوێستی هه و ت سیاسه  گۆڕانی شتێك موو هه پێش  نگبێ ره :اڵم وه

 ر سەەه له رییان كاریگەەه  ی هێزانەەه و ئەەه ، یی وه تەەه نێونه  گشەەتیی بیروڕای  بەەێ ده پاشەەانیش  لەەه نەەابینم  گۆڕانەەه و ئەەه  كانی نیشەەانه ئاسەەۆدا
 میش هەه ن بەده  تی یارمەه  ی بەۆوه  بەێ بار لەه  كەه د خه و بار یان بن ر تیده یارمه بتوانن  یه هه  یی وه ته نێونه  زایای قه ر سه له بییاردان
  حیزبەی گینا ئەه. بكەا ئەاوا  كی دادگایەه  رجی خەه د الر میەیەون  بەه و زار هەه دان سەه  بتەوانێ  كەه  دابەێ بارد خێك  له دێموكرات  حیزبی

 . وه نه بكه زیندوو  یه نده روه په و ئه توانن ده ختێك وه موو هه قاسمەوو دوكتور  ی سه ره وه و دێموكرات
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گوشوار   سوتی به مه  ئامریكا به  زۆر بچووكی  وڵێكی هه  له  جگهبینین  ده  دوكتور قاسملوودا ئێمه  تێرۆری  كاتی  مامۆستا له: پرسیار
ر  سه  س فشار ناخاته ، كه دا نیه یه و كێشه ر ئه رامبه به  وتۆیان له ئه  ڵویستێكی نێك هه و الیه   وڵه ئوتریش، هیچ ده  ر واڵتی سه  خستنه

  دا بوۆ چوی جیهوانی  ئاسوتی  لوه  یه ڵویسوتی هه  م بوێ ، ئوه یوه نگی بێدهم  ، ئوه یوه نده روه م په ئوه  زاییی قوه  دوادا چوونی ئوتریش بۆ به
 ؟ وه رێننه گه ده

 
  ئسەیری ته كان وره گەه  اڵته سەه ده  الی  لەه لێكەراو ز ر زاران هەه  ی ناڵەه ت قەه به وت نەه ك یه بۆشەكه  كەه  گەوتراوه  مێژه  له ز ر :اڵم وه
 واقیعەدا له ك الیەه  لەه مریكا ئەه  خەودی و ك الیەه  لەه  ئوروپەایی  تانی وڵەه ده  كردبەێ تمان دیقەه ر گەه ئه.  راسته  وه ئه  وه داخه به.  یه هه

  وتی نەه ، بێنەێ سەت ده وه ئێەران  بەازاری  بتەوانێ كامیەان داخەوا بوو، هەه  ئیسەالمی  كۆمەاری ر سەه له یان پێشبیكێ بوو، هه یان قه مسابه
 و ق حەەه  لەەه دیفەەا  بەەۆ بوون نەەه حەەازر وان ئەەه  وه ئەەه ر بەەه له. سەەاێنن بچه تێەەدا  خۆیەەانی  كانی یەەه ندی وه رژه به و  بێنەەێ سەەت ده وه ئێەەران

  ئێمەه  وه داخەه به تائێسەتاش.  وه یه ترسی مه  نه بخه كانیان یه دیاەۆماسی  یه ندی پێوه ت نانه ته و  ئابووری  یه ندی وه رژه به ت، ققانییه حه
  لەه.  وه ڕێمەه گه ده پێشەوو   پرسەیارێكی بەۆ مامۆسەتا.  گۆڕاوه نەه  كەه زیه قه  لەه ز ر  شەتێكی و وڕووین ره به  نیگاره و  خش نه و ئه  ڵ گه له

  ی كومیتەه"  نهێنەی ر سەه له یان رده پەه داداگەا،  دایانەه  ی وردانەه  یەه زانیاری و  بەه C شەاهیدی ، میسباحی و در سه  نی به میكۆنوسدا  دادگای
 و  شەەدارن به  وه ره ده  زیەری وه و كۆمەەار ر ك سەه و ر رێبەەه ك وه  ئیسەالمی  كۆمەەاری  رپرسەانی به  وره گەەه تێیەدا  كەەه الدا" ت تایبەه  كاروبەاری

 دوكتەور  تێر ری  بییاری  یه كومیته و ئه  كه  گۆڕێ  هاته  وه ئه باس ویش له ر هه. ن كه رده ده كانیان یه سیاسی  یاره نه  كوشتنی  رمانی فه
  تێەروری  نەدی روه په ر سەه  كاربكاتەه جۆرێەك  بەه  توانی ده ی نەه  شەاهیدانه و ئەه  بەوونی و  یانه راسەتی   ئەه  وتنی ركەه ده.  داوه  قاسمەووی

 ن؟ ڤییه
 

 ك وه یبوو هەەه  خەەۆی بەەۆ  ی عەووماتەەه مه و  لەەه  بێجگەەه بڵێەەین تەەوانین ده زیەەاتر  كەەردی در سەەه نی به  ی قاودانەەه له و  ری ئیفشەەاگه و ئەەه  دیەەاره
  بەه حەق  خۆشەه پەێم  وه یەه باره   لەه بەوو،  وه سەته ده به  ز ری  ی ڵگەه به و الیەل ده  كەه بەوو  میسەباحی  وه ئه ئێران،  پێشووی  ركۆماری سه
  كی یەه هاوكاری بۆ  وه رێته گه ده ش وه ئه بكا  كاره و ئه  بچێ  كه بوو نه  وه ئه  خۆی بۆ  میسباحی بولقاسم ئه واقیعدا  له ، بدرێ قدار حه
 و را  بتەوانێ ڵمان ئەه  دادگەای  كەه  وه ئەه ر سەه له ت تایبەه  به بوو هه  ز ری  ئسیرێكی ته  وه ئه.  كردی دا كاته و  له در سه نی به دوكتور  كه
 جەۆران  لەه جۆرێەك  بەه  نەده روه په و ئەه  كەه وابەوو  رای ت وڵەه ده ویش لەه  چونكی  پێنێ بسه ڵماندا ئه  تی وڵه ده ر سه  به  خۆی  ری زه نه
  كانی خشەه نه  واوی تەه. بوو هه  ئسیری ته ز ر  وه ئه.  پێنێ دابسه ت وڵه ده ر سه به  خۆی  ری زه نه  توانی دادگا اڵ  به  بكرێ  پۆشی  رده په

  ره هەه  رپرسەانی به و قامات مەه ، ببەردرێ نەاو تیەر ر  ی كومیتەه  بەه  تەوانرێ ده ت قیقەه حه  بەه  كەه  ی یەه كومیته و ئەه و  ئیسەالمی  كۆماری
  شەتی  میسەباحی واتەا كەابرا لێكەرد  حاشای ئێران كاتێك و كراو ئاشكرا  یه كومیته و ئه بن، پالنرێژ تێیدا ئیسالمیش  كۆماری  رزی به
 حاشەا و ئینكەار  قەابیەی  یره غەه كه دا ده نیشەان  وای  شەتی بوو  وه نیزیكه  له  كه و ئه بوو، وه سته ده به  فیەمی و   ڵگه به بوو،  وه سته ده به

 دوكتەور  تێەر ری  ی نەده روه په  ی وه كردنەه زینەدوو بەۆ  بەێ گەوزار ئسەیر ته  توانی ده ی نەه اڵ  بەه بكەا شت ز ر  توانی  مه ئه. بوو لێكردن
 ختێكەیش وه.  یی وه تەه نێونه  كی دادگایەه  بچێتەه بوا ده و ببوو واو ته ئوتریشدا  دادگاكانی  له  یه له سه مه و  زیه قه و ئه  چونكی قاسمەوو،

   توانی ده ی نه ، وه كه كاره  ریانی جه  ینه بخه  یی وه ته نێونه  دادگای  كه بوو نه ستدا ده ر به له مان وه ئه  بواری  وه بارێكه هیچ  له  ئێمه
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 .ن ڤییه  تێر ری  ی نده روه په ر سه له  بێ هه  تی موسبه  ئسیری ته
 

ر  سوه بوو له هوه  رێكی بوو؟ چ كاریگه رڕ نه غه  بوو؟ پێی ور نه گه  وتنێكی ركه سه  ئیسالمی  بۆ كۆماری  و تێرۆره مامۆستا ئه: پرسیار
 ؟ ئیسالمی  ئوپوزیسیون كۆماری

 
 و  كەورد  ئوپوزیسەیونی بەۆ قاسەمەوو دوكتور  ستدانی ده  له  دیاره. كورد  یره غه و كورد ر سه  به ین بكه ش به  بێ ده ئوپوزیسیون :اڵم وه
  توانی ی نەەه قاسەەمەوو دوكتەەور  تێەەر ری  وه خۆشەەیه  بەەه. بەەوو  وره گەەه  سەەارێكی خه  تی تایبەەه به دێمەەوكرات  حیزبەەی بەەۆ شەەدا نێوانه و  لەەه
 و  بەەه اڵ  بەەه ، بنەەری ر ده وه یەەدان مه  لەەه و  بشەەكێ  ری مەەه كه دێمەەوكرات  حیزبەەی كەەرد ده یان وه ئەەه  پێشەەبینی  كەەه س كەەه ز ر  ی وانەەه پێچه به

 ك وه  سی كه ر گه ئه  چونكی ، وه بێته نه پی ش تایه هه تا هه  نگبێ ره و  وه بۆته نه پی  جێی ئێستا تا هه و بوو  وره گه  سارێكی خه ش حاله
  كەه مەادا  اڵ  بەه.  وه تەه ماوه ر هەه  تاڵی به  به دا خۆی  می رده سه  له قاسمەوو كتوردو  جێی ، بێ هه داهاتوودا  له قاسمەووشمان دوكتور

 بڵێەین تەوانین ده ك روه هەه. بەوو سەارێك خه و  ربەه زه  ئێرانەی  ئوپوزیسەیونی  تی واویەه ته بەۆ ، ئەازادی  دوژمنەانی بەۆ بوو وتنێك ركه سه
  یره غەەەه  تێكەەەه ربه زه  ڵەەەه كۆمه ك وه و موجاهەەەدین ك وه  دیكەەەه  كانی یه سیاسەەەی  حیزبەەەه  رانی رێبەەەه  تڵی قەەەه ك وه ش دیكەەەه  كەەەانی تێر ره
 و  بۆخەۆی  ئیعتبەاری  كەه  بۆایەه نیزامێەك  رێژیمەه و ئەه ر گەه ئه  ئیسەالمی  كۆمەاری  بەه ت باره سەه ، وتوه كه دێموكرات  حیزبی و قیم موسته
 بەۆ بەوو سەار خه ئوپوزیسەیون بەۆ  كەه قاسەمەوو دوكتەور  تێەر ری  كەه بڵێەین  تەوانی مەان ده  دانابایەه  كانی یه یی وه ته نێونه  یه ندی پێوه
 ویسەت یانهه ده و  وه ریبوونەه په خۆیەان  ئابیووی  پردی  له ببوون ڕ تێاه  وه له وان ئه اڵ  به هێنا بار  به  ی وره گه  كی یه ریسوایی ویش ئه

 . بێ  جۆرێ ر هه  به باارێزن یان كه نیزامه
 

  موخالیفەانی ئیعتبەارترین  بەه  لەه كێك یەه خۆیەان،  كانی یاره نەه ترین وره گه  له كێك یه توانییان وان ئه قاسمەوو دوكتور  تێر ری  به
 و، ئەه  چەونكی.  بەووه وتن ركه سەه  ئیسەالمی  كۆماری بۆ قاسمەوو دوكتور  تێر ری بڵێین  كه  یه وه ئه  واقعبینی  بۆیه. رن به نێو له خۆیان

 یەان  خەوارێ  دێتەه یەان ر سەه  دێتەه  یی وه تەه نێونه  ئێعتباری  وه ئه ك نه كا ده  یری سه  وه یه كانی ره ربه به و ڕ شه  ی روانگه  له  كه  له سه مه
 . نیه ح تره مه وان ئه بۆ  وه ئه ، كا ده  كه له سه مه  یری سه چۆن  جیهانی  گشتی  بیروڕای

 
  له  ی كه رمه رمووز ته مه  یكی شێوه دوكتور قاسملوو به  كیلی دا دوكتور مانفرید وایدنگێر، وه دوایی  ی سااڵنهم  مامۆستا له: پرسیار

ن  ڤییوه  تێرۆری  ندی روه و په دوكتور مانفرید  رگی نێوان مه  ك له یه ندی پێوه  یه پێتان واهه.  وه شار دۆزرایه  ی وه ره ده  دارستانێكی
 ؟ بێ هه
 

  بەه ن ڤییەه  تێەر ری  ی نەده روه په گوتم ك وه  كه  ی وه ئه   كه یه. نابینم  ندییه پێوه و ئه هۆ دوو  به خۆ   حاڵی  به ش به من ئه :اڵم وه
  توانیەوه مان نەه و كەراوین حكوو  مەه وێەدا له  ئێمه.  بووه واو ته ئێران  رێژیمی  قازانجی  به وخۆ ناراسته و ئوتریش  تی وڵه ده  قازانجی
  كەه دا نیشەانیان كان یه پزیشەكی  وه لێكوڵینەه  كەه  یەه وه ئه  دیكەه  كی هۆیەه. ین بكه تاوانبار ك وه  ئیسالمی  كۆماری  ئیعالنی بۆ كارێك
 تەا  داوه  خەۆی  ماری شەاده  لەه  جەێ نەد چه  لەه تاشەین ریش  تێغی  به  كه  وتوه ركه ده ت نانه ته  كوشتوه  خۆی  خۆی بۆ وایدنگێر دوكتور
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  ینی بەه  لەه و  بەێ  دیكەه  سەی كه  بوایەه ده  بۆایەه  یەه نده روه په و  به  كی یه ندی پێوه  بایه رار قه ر گه ئه  باشه.  بمرێ و بكا ز ر  خوێنرێژیی
 شەتێك  بەێ ده اڵ  بەه  بكەوژێ  خەۆی  تەوانێ ده  وابێ ر گه ئه عموولن مه. بدا نیشان  كه  هێشتوه نه  جێ  به  هیچی پاشان.  بیكوژێ و  رێ به
  ولی قەه  بەه نیا تەه  وتوه كەه رنه ده  وه لەه شەتێك هەیچ. كەرد   وه ئەه دا فشەارانه   ئەه ژێر لەه من ئه  كه  بڵەێ و   بێڵێ  جێ به  خۆی پاش  له

 دا وایەدینگێر دوكتەور  نیكەوژرا  ی نەده روه په و  ن ڤییەه  ی نەده روه په نێەوان  له ك یه ندی پێوه  نیه  كافی  وه ئه بۆ"  زنی گمانه" كان فارسه
 .ببینن

 
 رموون؟ بفه  ك دواوته وه  یه یامێكتان هه قاسملوودا چ په  تێرۆری  مین ساڵرۆژی هه ڤده هه  مامۆستا له: پرسیار

 
 ین كەەه نه دروسەەت  وقولعاده فەەه  شەەتێكی قاسەەمەوو دوكتەەور  لەەه اڵ  بەەه ین بكەەه جەیل تەەه  ڕی وپەەه ئه  بەەێ ده قاسەەمەوو دوكتەەور  لەەه :اڵم وه

  بەووه دایەك  لەه وان ئەه ك وه ، بەووه كان مر ڤەه موو هەه ك وه ، بووه نەه  وقولعاده فەه  وجوودێكی مەه اڵ  بەه ، بەووه  قولعاده فه  ئینسانێكی
  وێ مانەه ده ر گەه ئه.  قاسەمەووه دوكتەور و ئەه  بەووه تەا كرد  ی موتالعه یاند، گه پێ  خۆی ، ژیاوه نه  عادی  ئینسانێكی موو هه ك وه اڵ  به
 قاسەمەوو دوكتور  ژیانی  له.  بیگاتێ  توانێ نه س كه  كه  فریشته و خودا  ینه كه نه با قاسمەوو دوكتور بگرین، قاسمەوو دوكتور  له رێز
 دوكتەور بەۆ  فایه وه باشترین  وه ئه. بن ز ر مان  دیكه  قاسمەووی دوكتور داهاتوودا  له  ی وه ئه بۆ كیژان و  الوان  تی تایبه به بین فێر

 و نەان  نابێتەه  ئێمەه بەۆ قاسەمەوو دوكتەور ت قیامەه تا هەه و  ر یشتوه و  داناوه  خۆی  نرخی و  خش نه و  هاتوه قاسمەوو دوكتور. قاسمەوو
 دوكتور  چونكی. قاسمەوو دوكتور بۆ  فایه وه باشترین  وه ئه ین بكه دروست كورددا  ی وه بزووتنه  له  دیكه  قاسمەووی دوكتور  بێ ده. ئاو

 . بێ ده واو ته  وی به و  كردوه پێ  ستی ده  وی به  دیاەۆماسی ت، سیاسه ، شۆرشگێیی  كه بوو نه وه به  ڕی باوه قاسمەوو
 

 ك یەه نیا تەه كەورد  تی میەەەه  ی وه ئه بۆ ن بگه پێ  دیكه  سانی كه ویشدا ئه  ڵ گه له و  ویش ئه پاش  بێ ده  كه بوو هه  وه به  ڕی باوه  بۆخۆی
 فێەر  ی رێگەه  كه قاسمەوو دوكتور  رێگای ین بده  وڵ هه  كه قاسمەوو دوكتور بۆ  فایه وه باشترین  وه ئه  وایه پێم.  بێ نه  هومێدی  نوخته
 .ین بده پێ  ی درێژه  بووه یاندن خۆپێگه و  زانست و  بوون

 
 .دا وتووێژه   له شداریتان به بۆ مامۆستا سوپاس

 
 ش ئێوه بۆ سوپاس :اڵم وه
 

 2331 دێسامبری 82: وتی ڕێکه/    نگ گیاره ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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 ێڵینهجێ ب رپرسیارێتیی به با فێر بین بۆ خۆمان كورسیی به
 

 بدوڵاڵ هرام عه شه:  دیمانه
 

 تیی رایەه نوێنه  بەه  كەه ی باڵەه و ئەه ئێەران، كوردسەتانی دیمەوكراتی حیزبەی تبوونی لەه  لەه مانگ  پانزه دوای و رابردوودا ی ماوه  له
  لەه پارێزگەاریی كی یەه لیژنه تێیدا  كه ست، به حیزبیی ی كۆنگره مین یه چوارده یاند، راگه حیزبیی تبوونی له  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه

 كەات، ده باسەی دا  وتنەه چاوپێكه   لەه  زاده ن سه حه بدوڵاڵی عه كوو وه  پێكهاتوه حیز  پێشووی رانی رێبه  له حیز  ناوخۆی وی پێیه
 گۆڕانكەەاری هۆكەەاری و ئەەه ، پێكهەەاتوه حیزبەەدا كانی رنامەەه به و  پێكهاتەەه و نەەاو و  تی ركردایه سەەه ئاسەەتی  لەەه ك یەەه گۆڕانكەەاری نەەد چه

 . وه داته ده لێك كان یه
 

 : یه كه دیمانه  قی ش ده مه ئه

 
وی  پێوڕه  ی پارێزگواریی لوه زرانودنی لیەنوه ر دامه سوه كوردسوتان دا، بڕیوار لهی حیزبی دیموكراتی  ی چوارده كۆنگره  له:  ی سبه

حیووزب دا چووۆن لێووك   ی لووه وپێگووه كاروبووار و جێگه  یووه و لیەنه نوودامانی ئوه ئه  كێك لووه كوووو یووه نابت وه نواوخۆی حیووزب درا، جووه
 ؟ وه یته ده ده

 
 شەتێكمان دوودا ی كۆنگره  له پێشتر ، نیه  تازه شتێكی دا دیموكرات حیزبی  له  شنه چه   له ی لیژنه بوونی:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 بوو، هەه(  وه پێداچوونه) سی  بازره ی كۆمیته ناوی به شتێك چواردا ی كۆنگره  له دواتریش رز، به چاودێریی ی كۆمیته ناوی به بوو هه
 شەتێك كەوو وه  كەه بوو هەه سەتیان رێگاده ڵێك كۆمەه بەوون، نەدی ناوه ی كۆمیته ریبی هاوته كۆمسیۆنێكی دا راستی له  دووانه و ئه اڵ  به
 ، نیەه ریب هاوتەه نەدی دا ناوه ی كۆمیتەه  ڵ گەه له  یه لیژنه   ئه اڵ  به ستان، وه ده كتر یه به ر رامبه به  وه پێكه ندی ناوه ی كۆمیته  ڵ گه له

 بەۆ نیا تەه و  نیا ته  كۆمسیۆنێكه ڵكوو به ، نیه  وه یه ندی ناوه ی میتهكۆ و  حیز  جێكردنی جێبه كاروباری  به كیشی یه ندی یوه په هیچ
 ڵەەێم ده  كەەه حیزبەەدا، تیی رایەەه رێبه كانی ئۆرگانەەه نێو لەەه ت نانەەه ته و  كەەان رێكخراوه نێو لەەه حیەەز  نێوخەەۆی وی پێەەیه  لەەه پارێزگەەاری

  لەه ری رێبەه ئۆرگەانی  كەه  پێموایه اڵ  به بێ، هه مان وه ره سه ریی رێبه ئۆرگانی ندین چه  كه  نیه  وه ئه ستم به مه ری رێبه كانی ئۆرگانه
 نەدی ناوه ی كۆمیتەه نیا تەه حیزبەدا  لەه بڵێەین كەوو وه ، یەه هه  وه ره سەه ر سەه  له  كه  نیه  وه ئه ر هه دا لی گه و  دیموكراتیك سیستمێكی

 ئۆرگەانێكی یان كەه ریه هه كەا، ده كەار خۆیەدا تێكۆشەانی ی چوارچێەوه  لەه و  كەه ریه هه  كه ش وه خواره ی ئۆرگانانه و ئه ڵكوو به ، یه هه
 كاتێەك بوو هەه تێەك عاده پێشەوودا كەانی كۆنگره  لەه هات،  وه شتێكه  له  وه ئه ی فیكره بیڵێم  راشكاوانه ز ر وێ بمه ر گه ئه رین، رێبه
 گیەرا، رده وه نەگ ده  وه ئەه ر سەه له نەا؟ یەان  یەه هه تی وایەه ره  تی رعیه شه  یه كۆنگره و ئه  رێ ئه پرسی ی ده  كۆنگره گیرا، ده  كۆنگره  كه



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

270 
 

 دیسەەان  وتەەه ره و ئەەه دا ١٥ ی كەەۆنگره  لەەه ، یەەه هه تی رعیه شەەه  كەەۆنگره ڵێ بەەه  كەەه دا ده  وه بەەه نگەەی ده سروشەەت  بەەه  كەەه كۆنگره ی ز رینەەه
  هەەاوڕێ ر سەەه  مەەه بكه هێەەرش وێ بمەەه ی وه ئەەه  بێ بەەه حاڵێكەەدا له دا، خەەۆی تیی وایەەه ره ر سەەه له بییەەاری  كەەۆنگره و  وه بەەووه  دووبەەاره
 گیرابەەوو، ١٢ ی كەۆنگره تێكەیای  بەەه بییەاری ی وه شەانه ڵوه هه ر سەەه له  كەه هەاتبوو پێەەك جۆرێەك  بەه  یەەه كۆنگره و ئەه كانمان، پێشەووه
 تەا  تاوانه كان، گرووپه و  كان سه كه قازانجی  به نهێنی كی یه ندی به سته ده  جۆره ر هه  كه دابوو بییاری نگ ده كۆی  به ١٢ ی كۆنگره
 ی ز رینەه و ئەه  باشەه هێنەابوو، سەت ده به یان كۆنگره ی ز رینه ، وه یه نهێنی ری گه سته ده رێگای  له  رانه براده و ئه ت، یانه خه سنووری
 مان دیكەه كی رێگایەه هەیچ  چونكەه دا، بییارمەان ش ئێمەه خەۆ ، یەه رعی شەه  كۆنگره ڵێ به  كه دا ده بییار خۆی بۆ و وێیه له  یه كۆنگره

 و ئەه خۆ بكیێ،  پاره  به كان نگه ده ی نیوه  له زیاتر یان  نیوه كیێ، ده نگ ده و  یه هه اڵتی سه ده كێك یه دابنێین وای ر گه ئه بوو، نه
 دا، ده خەۆی ر سەه له بییەار خەۆی بەۆ  كەه كاتێەك اڵ  بەه ، یه عیر ناشه كی یه كۆنگره دا ر ك نێوه  له  گیراوه  یه شێوه و به  كه  یه كۆنگره
  كەۆنگره پەێش  كەه ین بكەه دروسەت ئۆرگانێەك  ئێمه  كه بوو، دروست من الی له  فیكره و ئه  بۆیه ، یه رعی شه  كه دا ده نگ ده  كه ز رینه

 كەەرێ ده  كەەۆنگره بەەۆ  كەەه ی ڵبژاردنەەه هه و ئەەه ئەەاخۆ رعین، شەەه  كۆنفرانسەەانه و ئەەه ئەەاخۆ  كەەه بەەدا،  كەەۆنگره تیی وایەەه ره ر سەەه له نەەگ ده
 ، یەه رعی ناشەه یەان  یەه رعی شەه  كەۆنگره ئەاخۆ  كەه ربگیرێەت وه  وه ئەه بەۆ نەگ ده ناكات پێویست بن رعی شه  وانه ئه ر گه ئه ، خاوێنه
 ، یەه نەدی ناوه ی كۆمیتەه نەدامی ئه یەان  كەۆنگره بەۆ ێچ ده  كه ی وه ئه ئیدی ، كراوه ند سه په  كه ته اڵحییه سه موو هه دا پێش له  چونكه

  واتەه كه ڵبژێردراون، هەه  وه شەروعه مه كی رێگایەه  لەه  كەه ن سەانه كه و ئه یان بن، شدار به موویان هه بێ ده نێوخۆ وی پێیه پێی به  كه
 دا وێ لەه بەوون،  اڵڵەه گه ن كەه ده  وه لەه بەاس  كەه  مەاده دوو -ك  یه پاشانیش له و بوو  اڵڵه گه  یه فیكره و ئه  بۆیه ، رعییه شه ش وه ئه

 جێكردن جێبەه كاروبەاری  لەه دەسەت ، نیەه جێكردن جێبەه ئۆرگەانێكی ، نیەه ریب هاوتەه ئۆرگەانێكی  ئۆرگانەه و ئەه  كه  هاتوه  راشكاوانه
 كەاری ، وه ناپرسەێته ش وانەه له درێ، ده سەزا یەان كەا ده شەتێك سەێك كه ی وه ئەه كوو وه ش رگه پێشمه كاروباری  له ت نانه ته وەرنادا،

 درێەن، ده  وه خەوارتره كانی كۆمیتەه یان ندی ناوه ی كۆمیته رێگای  له  كه بكا  بییارانه و ئه چاودێریی  كه  یه وه ئه نیا ته  یه لیژنه و ئه
 وی پێەیه ماكانی بنەه ئەاخۆ گیەرێ ده كۆنفرانسەێك ر گەه ئه یەان نەا، یەان  وه خوێننه ده حیز  نێوخۆی وی پێیه  ڵ گه له ئاخۆ  كه  ی وه به

 بەۆ حیزبیەی سەزای كێك یەه یەان كەا، ده ی وه شەانه ڵوه هه پێشەنیازی پارێزراون نەه  كەه زانەی ر گه ئه نا، یان پارێزراون تێدا نێوخۆی
 بەۆ زینەدانیكردنی سەزای  وه ئەه ر سەه له و  كەا ده ڕ شەه سەێك كه  كەه  نیەه  وه ئەه سەت به مه دا لێەره حیزبەی، سەزای نیا تەه كرێ، ده دیاری

  لەه نیا ته حیزبین، مای بنه ی وه ره ده  له  كه  وه ناپرسێته  رپێچییانه سه و له  یه لیژنه و ئه  واته ، نیه حیزبی سزای  وه ئه ، وه بیێته ده
  باشەن بییەاری درێەن ده حیزبدا نێو له ی بییارانه و ئه موو هه باارێزرێ،  وه ئه ر گه ئه س، به و  وه پرسێته ده حیزبی كردنی رپێچی سه
  دێنەه داهەاتوودا  لەه  كه كۆنفرانسێك و  كۆنگره موو هه نێوخۆ، وی پێیه كوو وه كردوون سندی په  كۆنگره  كه  مایانه بنه و ئه پێی به و

 . ئاراوه  هاته  مجۆره به  یه لیژنه و ئه زراندنی دامه ی فیكره گیرێن، ده دا شروو  مه كی رێگایه  به  پێشێ
 
  ؟ نێكی سینایه نجومه ی ئه هاوشێوه  یه م لیەنه توانین بڵێین ئه ك ده یه تا چ راده:  ی سبه
 

 دادگەەای. مریكا ئەەه تی ڕه بنەەه سەتووری ده دادگەەای  بەەه شەەوبهاند   یەه لیژنه و ئەەه خەەۆ  حاڵی بەەه ش بەه ئەمەەن:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
 دا مانكات هەه  لەه اڵ  بەه ، نیەه جێكردنی جێبەه اڵتی سەه ده شەوێنێك هەیچ  لەه دادگەا ، نیەه جێكردن جێبەه زگای ده تی، ڕه بنه ستووری ده
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 كەینتەۆن كەوو وه هێزی بەه كۆمەارێكی ر ك سەه بەا، الده كەار ر سەه له نیكسەۆن كەوو وه كۆمەارێكی ر ك سەه  كەه  كه دادگایه كا، ده چاودێری
 خوار لەه بەوو ده یان ، بووایه نه خۆ ربه سه ئۆرگانێكی ر گه ئه ڕێژێ، ده  پێ قی ئاره و  خات داده  پێ ری سه و  فزیۆن له ته ر سه  هێنێته ده

  نەه دا راستی  له  كه ، وه بارسه خۆ  كانی كاره  له بڵێ و  بكا رپرسی به خۆی  له ندی ناوه ی كۆمیته یان بێ،  وه یه ندی ناوه ی كۆمیته
  نیەه رج مەه ، وه بارسێته كانی كاره  له  كه دا پێده ی وه ئه تی رفه ده ندی ناوه ی كۆمیته  نه دا، ده خۆی  به  یه تی وایه ره و ئه  كه ئۆرگانه

  كەه  سەااردوه پێەی و  بەژاردووه  كۆنگره  كه كاتێك ، وه گرێته ده ویش ئه ر هه اڵ  به بێ، ندی ناوه ی كۆمیته  له  وه لێارسینه  وه ئه كاری
  وكاتەه ئه ، كانەه یه-حیزبەی  بییەاره سەتم به مه بكا، ندییش ناوه ی كۆمیته كانی بییاره چاودێریی ت نانه ته  نێوخۆوه وی پێیه رووی  له

  بێتەه لێەی  یەه لیژنه و ئەه  كەه ی وه ئەه پەێش ت نانەه ته بكا، كانی بۆچوونه  له وی پێیه  كه زانێ ده ند پابه  به خۆی ندی ناوه ی كۆمیته
 نەا؟ یەان دان حیز  وی پێیه ی چوارچێوه  له كانی بییاره ئاخۆ  كه بكا،  كۆنتر ڵ زیاتر خۆی كانی بییاره و  كاروبار خۆی بۆ نگ، ده
 . وه پرسیاره ژێر  خاته نه كانی بییاره و   یه نه نگ ده به لێی  یه لیژنه و ئه پاشان ی وه ئه بۆ
 
  دووبواره  جۆرێوك لوه  كوه  كوردسوتانتان بوۆ حیوزب دیواری كوردوهدا نواوی حیزبوی دیمووكراتی   ی چووارده كوۆنگره  له:  ی سبه
   ؟ كان هۆی چیه تبوونه و له دوای جیایی  له  ی ناوانه وه بوونه م دووباره تبوون دا، ئه پێش له له  ی ناوی حیزبه وه بوونه

 
 و  كان یەه كەوردی  حیزبەه نێو لەه  نایەه بیەر  ئەمەن بەوون، ك یەه ر هەه  ناوانەه و ئەه جەار نەدێك هه بێگومەان:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 یەان ، بووه ت له حیزبێك  كه  ی وه ئه اڵ  به ، زرابێ دامه  دیكه حیزبێكی ناوی ر سه له  حیزبێك دا، ش دیكه كانی حیزبه  له ت نانه ته

  واتەه ، وه خەواره بەۆ  وه ره سەه  لەه حیزبێەك كاتێك جیاوازن،  شته دوو و ئه  پێموایه من  چونكه ، وه بوونه جودا حیزبێك  له ڵێك كۆمه
  جێ بەه حیەز  ی پێكهاتەه ڵێك كۆمەه كاتێەك ئینشەیقاق، ڵەێن ده پێەی  وه ئەه بەێ، ده ت لەه  وه خەواره بۆ  وه یه كه یه ندی ناوه  كۆمیته  له
 بژێرن، ڵەده هه خۆیەان بەۆ  نەاوه و ئەه  كەه نه الیه دوو ر هەه  كەه بینەین ده  ئێمەه دا ته حاڵه دوو و له جا ، یه وه جودابوونه  وه ئه هێڵێ، ده
 حیزبەی  لەه دیمەان  ئێمەه  نموونەه بەۆ دا، كانیش یەه نەاكوردی  حیزبەه نێو لەه   هەه ، یەه هه دا كان یەه كەوردی  حیزبەه نێو له   هه  وه ئه

 فیەدایی چریكەی  له  گرووپه موو هه و ئه بوو، عێراق شیوعی حیزبی ناویان ر هه ردووكیان هه و  دا رووی تبوون له دا عێراق شیوعی
  بەه خۆیەان موو هەه  كەه  وه ڕێتەه گه ده  وه ئەه بەۆ كیی ره سەه هۆكەاری بەوو، فیەدایی چریكەی ناویەان ر هەه مووش هەه بەوون، یدا په ئێران
 یان، كەه ره رامبه به  بەه ن بەده  یانەه شەانازی و ئەه وێ نایانەه هەۆگرین، ی، كەه رابردووه  به  وه ستراونه به زانن، ده ی كه رابردووه نی خاوه
 ئێسەەتادا، ی تبوونەەه له   ئەەه و  دیمەەوكرات حیزبەەی پێشەەووی كانی یەەه جیەەایی نێوان لەەه ئەمەەن اڵ  بەەه ن، بكەەه ش بێبەەه لەەێ  خۆیەەانی یەەان

 ئێرانەدا كوردسەتانی دیموكراتی حیزبی  له تبوونێك له دا١٢١١ ساڵی  له بینین ده  ئێمه  نموونه بۆ بینم، ده كیی ره سه كی یه جیاوازی
 و ئەەه  كەەه دیسەەان دا ١٢١١ سەەاڵی  لەەه ن، كەەه ده دیەەاریی ،پاشەەگرێك  ، چەەواره ی كەەۆنگره وی پێەەیه ڵەەێن ده خۆیەەان  بەەه  كەەه دا، ده روو

 ئێرانیەان كوردسەتانی دیمەوكراتی حیزبەی نەاوی ق وده قەا ده ، وه بوونەه جودا و  شۆڕشگێی تیی رایه رێبه نابوو خۆیان ناوی ی رانه براده
 جیەاوازن، كەان ناوه ، داوه رووی  تبوونەه له   ئەه  كەه ئێسەتا كەرد، دیەاری بەۆ شۆڕشەگێییان تیی رایەه رێبه  پاشەگری اڵ  بەه ڵبژارد، هه
 دیمەوكراتی حیزبەی  نەده رچه هه ، ئێرانەه كوردسەتانی دیمەوكراتی حیزبی ناوی كیان یه ، كوردستانه دیموكراتی حیزبی ناوی كیان یه

 ز ر ز ر وتوودا پێشەكه و یاسا واڵتانی  له  مه ئه ، كراوه نه تۆمار  نانه الیه و له كا  هیچ ر سه له و دنیا شوێنێكی هیچ  له كوردستان
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 ، لیبراڵەه حیزبەی نەاوی كێك یەه ، یەه كه واڵته دیمەوكراتی حیزبەی ناوی  دیكه كێكی یه ، دیموكراته حیزبی ناوی كێك یه ، یه ئاسایی
 شەانازی  لەه خۆی وێ نایه نێك الیه هیچ  كه  یه وه ئه كیی ره سه هۆكاری گوتم كوو وه ، یه كه واڵته لیبراڵی حیزبی ناوی  دیكه  كێكی یه

 كوردسەتان، دیمەوكراتی حیزبەی ی مێژینەه له ناوی ر سه  وه ڕاوینه گه  دیاره ، ئێمه ی وه ئه تی تایبه به بكا، ش بێبه ی كه حیزبه كانی یه
   كەه كی یەه ماوه بەۆ ، بووه نه تێدا ئێرانی ، بووه كوردستان دیموكراتی حیزبی ناوی نی، مه ته  له  ساڵ ٥٩ تا  وه یه زرانی دامه  له  كه

 بینەی ده ی بكەه كوردسەتان دیمەوكراتی حیزبەی ی پێكهاتەه یری سه ر گه ئه ، كه ناوه  له بوو نه شێك به و بوو دا وانه كه و ن له  كه ئێرانه
  لەه ، ناسەراوه  وه وانەه به كوردسەتان دیمەوكراتی حیزبەی یەان ، ناسەراوه  پەێ دیموكراتیەان حیزبەی  كه ی روخسارانه و  تی سایه كه و ئه
 مەافێكی  بەه ش وه ئەه كۆشەین، تێده  وه كوردسەتانه دیموكراتی حیزبی ناوی به ئێستا و  تێداین ی ئێمه  كه دان شه به و له شتای هه دا سه

 كی یەه رپێچی سەه هەیچ  مەه ئه ربگەرین، وه ڵك كەه رابەردووی و  كان هیده شەه نەاوی و  كان یەه شەانازی لەه  كه زانین ده خۆمان سروشتیی
 . نیه تێدا یاساییشی

 
  ن؟ كه چۆن باس ده  ی چوارده كانی كۆنگره تیڤه و پۆزه  تیڤ نێگه  خۆتان خاڵه:  ی سبه

 
 كەاتێكی كەرا ده  كەه بەم یی گەەه  بەه  وه لەه  نگەه ره  ، بكەه  قسەه كانی تینەه نێگه  خاڵەه ر سەه له وێ بمه ر گه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  وه ئەه ڵێم ده  بۆیه ویش ئه بێ، واو ته ر ژ ش شه -پێنج   به كرا ده بوو، واو ته ر ژ ١  به  كه بگرێ، كرا رخان ته بۆی ی وه له متر كه

 شەداریی به  وه ز ره گیوتینێكەی  بەه  كەه ڵكه خه  چونكەه ، وه بوونەه ده درێژ بوو پێویست  كه ی وه له زیاتر كان باسه جاروبار ، تینه نێگه
  وه دیکەەه سەەێكی كه ن الیەەه له پێشەەتر ی كه قسەەه ر گەەه ئه ت نانەەه ته بكەەا، خەەۆی ی كه قسەەه یویسەەت ده س كەەه موو هەەه كەەرد، ده كانی باسەەه

 كۆنفرانسەی ٢ و  كەۆنگره ١٢  لەه خۆ  بۆ ئەمن بوون، ز ر تینی پۆزه خاڵی  پێموایه ئەمن كانیش، تینه پۆزه  خاڵه كوو وه. كرابووش
 و زینەدووتر كەان كۆنگره موو هەه  لەه  یەه كۆنگره   ئەه  پێموایەه  ، بكەه خەۆش خەۆ  دڵەی وێ بمەه ی وه ئه  بێ به بوو ، شدار به حیزبیدا
 و واری خوێنەەده ئاسەتی تەا  بگەره  وه نەه مه ته رووی  لەەه ر هەه بەوو، تێەدا ز رتەری جۆراجەەۆریی كەان كۆنگره موو هەه  لەه بەوو، سیاسەیتر

  وه پێكەه  باڵەکەان  كەه دی ده مان نەه  ئێمەه دا یەه كۆنگره و لەه  كەه بەوو  وه ئەه گرنگەی ز ر خەاڵی ، وه پیاوه و  ژن و كان ناوچه اڵویی تێكه
 بووبێ، هەه فیكرێكەی  كەۆنگره ی نیەوه  نگەه ره ڵێ بەه كەرد، ده كێبەركێیەان  وه پێكەه  كەه بەوون كەان فیكره  وه ئه ڵكوو به ن، بكه  كێبەركێ

  لەه  كەه ژنەانیش شەداریی به ی رباره ده ، باڵ  له ك نه كرد ده فیكر  له یان رگری به موویان هه اڵ  به ، دیكه فیكرێكی ش دیكه ی كه نیوه
 ، بەووه زیەاتر د سەه  لەه ش شەه  لەه شتێك زبیدا،حی كی یه كۆنگره  له ژنان كردنی شداری به ترین وره گه ، كراوه بۆ ی ئاماژه دا راپۆرت

 ، تێ دراوه نەه خەۆی مافی ژن دیسان دا ڵبژاردنیش هه  له بوون، ژن  كۆنگره ندامانی ئه دی سه  له  نۆزده نزیكی دا یه كۆنگره   له اڵ  به
 ك نەه دا ك یەه كۆنگره هیچ  له ، رچووه ده دا یه كۆنگره   له  كه  یه وه ئه دا ندی ناوه ی كۆمیته  له ژنان شداریی به ی رێژه بااڵترین اڵ  به
 بڵەێم گشەتی  بەه تەوانم ده هەاتوون، زیەاتر  تەازه و روونەاكبیر الوانەی بوو، نەه یەان شداری به دا كۆنگره  له ش نده وه ئه نیو ، نده وه ئه

   بەه نەدیی یوه په ز ر  نگەه ره  كەه   بكەه باسەی ن بەده پەێ   رێگەه  یه هه ك یه له سه مه ، ز رتره تیڤ نێگه خاڵی  له تینمان پۆزه خاڵی
 نیان مەه ته ی وانەه ئه  كەه ، سەێزده و  دوازده ی كەۆنگره بەۆ تی تایبه به پێشوو كانی كۆنگره بۆ  وه ڕێته گه ده شێكی به بێ، نه  وه یه كۆنگره

  لەه پێمەوابێ  وه هێنەا، ئەه نەدی ناوه ی كۆمیتەه بەۆ  وه كاندیدكردنەه خۆ  له وازیان ز ریان  ره هه شی به ، بووه  وه ره سه  له ك یه راده تا
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 بهێڵەین،  جێ بەه زینەدوویی  بەه رپرسەیارێتی به كورسەیی خۆمەان بەۆ بەین فێر با نگێندرێ، سه ڵده هه تیڤ پۆزه شتێكی  به داهاتوودا
 نەدی یوه په زیاتر و  سن فه نه  تازه  كه  دیكه ڵێكی كۆمه ست ده  بساێرینه  كه یه رپرسیارێتی به بی ین، بر قه و ره به ی وه ئه پێش  واته

 كان شەێوه  لەه ك یه شەێوه به  كەه یه تی رایەه رێبه  واتەه ین، كەه ده تێەدا باتی خه و  گرین ده تێدا ی كۆنگره  كه  یه هه  وه مه رده سه و به یان
 تەابووت  بەه  كەه بهێڵەین  جێ بەه  كەه یه كورسەی  كاتەه و ئەه نیا تەه یەان ن، بده فیێمان  كه یه كورسی ر سه له  كه بێ نه وا ، وه بێته  نوێ
 . یه كۆنگره و ئه كانی تینه پۆزه  خاڵه  له  كێكه یه ش وه ئه پێموابێ گۆڕستان، و ره به ڕ ین ده
  

 ٢١١١ ئاوریەی ی٦: وتی ڕێکه/    ی سبه ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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 نازانن  رۆژنامه  به  حیزبی  ئۆرگانی  م كه وانه ڵ ئه گه  منیش له ئه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 

" ی مین ژماره٥١١رچوونی  ی ده بۆنه  به  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عهرێز مامۆستا  ڵ به گه  ی کوردستان له وتووێەی رۆژنامه

 " کوردستان
 

  كیی ره سەه  و هاوكەارانی  رپرسەان به  دا لەه یەه وره   ده ئەه  ی مەاوه  لەه  كەه  ن زاده سەه حهبەدوڵاڵ  دا مامۆسەتا عه تەه تایبه    دیمانه له *
  بووه" كوردستان"

 .روو  خاته ده  كانی رنجه و سه خنه و ره  وه داته ده  یه   ر ژنامه ئه  مێژووی  ئاوڕ له *
 

 "كوردستان: " دیمانه
 

  ن حیزبووی الیووه  كوردسووتان دا لووه  كۆموواری  می رده سووه  ی رۆژانووه  كی یووه رۆژنامهك  وه" كوردسووتان"  ی وه باڵوكرانووه: کوردسووتان
  اڵتی سوه ی ژێور ده ناوچوه  نگیی رهوه فه  وتنی ر پێشوكه سوه  لوه  ریی ند كاریگه بوو و چه هه  كی چ گرنگییه  وه كوردستانه  دێموكراتی
 بوو؟ كۆمار هه

 
  ی شەه و به بۆ ئه  تی تایبه  به  كوردی  كی یه ر ژنامه  ی وه زانین باڵوبوونه ده  ختی و وه بۆ ئه  وه ڕێینه ر بگه گه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  لەەه  كەەوردی  ی ز ر باڵوكەەراوه  كی یەەه جەەێ دا بەەۆ ماوه  ك لەەه. ژ  ورانەەی تەەا پەەێش ده  چونكەەه. بەەوو  وره ز ر گەەه  وتێكی سەەكه كوردسەەتان ده
  مانگانەه  رچەوو كەه كوردستان ده  پێش دا گۆڤاری  دێموكرات له  حیزبی  زرانی پاش دامه  دیاره. بوو ر باو نه كوردستان هه  اڵتی ر ژهه

بێ شەك   كوردستان به  ی ر ژنامه. چوو رده كوردستان ده  ی چوو دواتر ر ژنامه رده دوو سێ مانگ جارێك ده  وابوو به  اڵ  جاری بوو، به
  بیەری  ی وه ره باڵوكەه  بوو نەاوی ئۆرگەان نەه  ناویشەی  ختەی و وه ئەه  كه)كوردستان دا   موكراتیدێ  ڕی حیزبی بیروباوه  یاندنی گه    له هه

  ز ر باشەی  قشەێكی ڵك دا نه خه  اڵنی كۆمه  نگیی رهه و فه  سیاسی  وشیاریی  پێدانی ره په    له و هه( كوردستان بوو  دیموكراتی  حیزبی
كانیان  مەه رهه بوو به ش و تواناشیان هەه القه عه  كه  رانه دیب و نووسه و شاعیرو ئه و بۆ ئهجالێكش بو حاڵ دا مه  ینی عه  له. بوو هه
ر جاروبەار ناردبایەان بەۆ  گەه   بەوو مه تانیەان كەه ره ز ر ده  ختەی و وه تا ئەه  كه  وه نه ز و باڵوی بكه ر كاغه سه  كوردی بێننه  زمانی  به

بەوو بەۆ   وره گەه  وتێكی سەكه بەێ شەك ده  بەه. چەوون رده كوردسەتان ده  باشووری  له  كه  ی نامانهو گۆڤار و ر ژ رمێن بۆ ئه گه  كوردستانی
   ی شه و به بۆ ئه" كوردستان"  گۆڤاری  ی وه نیشتمان یا باڵوبوونه  ی وه كوردستان باڵوبوونه  كۆماری  زرانی تا پێش دامه كورد هه
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 . بووه  وره گه  وتێكی سكه كوردستان ده
 

  لێ بكرێ؟  كۆمار چاوی  سمیی ره  ی ك باڵوكراوه دێموكرا  و یان وه  حیزبی  كوو ئۆرگانی كرێ وه دا ده و كاته له :كوردستان
 

واقیەع دا   لەه. كوردسەتان بەێ  كۆمەاری  تی حكومەه  ئۆرگەانی  كەه  شتێكمان نیەه  ئێمه  خته و وه بێ شك ئه  به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
و  اڵڵەه منەدااڵن و هه  كوردسەتان خ بڵێەێن گیوگەاڵی  كوردسەتان بەێ خ گۆڤەاری  ی بوون ، خ ر ژنامه هه  خته و وه ئه  ی باڵوكراوانهو  ئه
.  حیەز  بەووه  ویان ئۆرگەانی ئەه  ویان بۆ الوان بووه میان بۆ مندااڵن بوو ئه ئه. بوون ت نه حكومه  ئۆرگانی  ناوی  و هیچیان به وانه ئه
ر  و هەه  بووه ر نەه سه  له  تی وڵه ده  سمیی ره  ئۆرگانی  ند ناوی رچه هه  گێیاوه  تیشی حكومه  ئۆرگانی  كی یه ر ژنامه  قشی نه  وه ئهر  به  له
 . رچووه كوردستان ده  دێموكراتی  حیزبی  ناوی  به
 

موین  دووه  موۆمی  ی وه ر لوه رج بوه لوموه هه  ۆرانیگو  هوۆی  اڵم بوه ، به رچووه ده  رۆژانه  كی یه كوو  رۆژنامه تا وه ره سه :كوردستان
و  لوه  بێجگوه)  پچڕ پچڕی  زۆر به  كی یه بدا بۆ ماوه  خۆی  تێكۆشانی  به  درێەه  یه م شێوه به  توانی نه  داگیرسێنێ  خۆی  نی مه ته  ساڵی
  لوه  سواڵ كوه ٢١  ی نزیكوه  سوێك كوه ك كه رێز  وه هبو  رچوووه ده  وتووانوه حه٢و  مانگانوه  ی شێوه به  تاراوگه  له(  دوایی  ی ساڵه ٢٥
 ؟ وه یه بده  یه م رۆژنامه ئه  رچوونی قۆناخ و ده  كرێ ئاوڕێك له ده  بووی  نزیكی  كوردستان یان یاری  كیی ره سه  رانی رێوبه به

 
.  وێ ده  سەحیحی مێك ته ، كەه رچەووه ده  ر ژانەه  ی شێوه  به  وه ڵه وه ئه  كوردستان له  ی وتت ر ژنامه  كه  ی وه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  رچەووه ك دوو ر ژ جارێەك ده یەه كۆمەار دا  ماوه  ورانەی ده  له.  چووه رنه ده  ر ژانه  ی شێوه به  ختێكی من بزانم كوردستان هیچ وه  ی وه ئه
  لەه  ژماره 1یان   ژماره 6  ر ژانه  ی شێوه  به  یانی.  رچووه لێ ده  ی ژماره  ی2  ی فته هه  وابووه  ، جاری رچووه ده  لێ  ی ژماره 9  ی فته هه
  ختەی وه  سەاڵه  ی كەه و پێكییه ر رێەك ك هه نه  وه داخه پاشانیش به  له.  بووه نه  وه ئه  تی چن قه رده ده  كوو هێندێك ر ژنامه دا وه فته هه

اڵ   سەتا بەه رچەوون وه ده  كوردسەتان لەه  كۆمەاری  رووخەانی  كرد كەه واو نەه تەه  سەاڵێكی  شەی كه رچوونه ڵكوو ده ، بەه سووڕابۆوه رنه تێ وه
  كوردسەتان كەه  كۆمەاری  پاش روخەانی  جێ هێشتوون له به  خت و دژواری ز ر سه  ورانی ی ده كوردستان بكه  ی ر ژنامه  ماشای ر ته گه ئه

  بن كەه ده  له پاشان هێندێك محاوه.  رناچێ ر ده ، هه یه دا پچیانێك ههجێ   ر له ك هه یه بۆ ماوه  ستێ وه رچوون ده ده  كوردستانیش له
  بەەه  كەەه  ش نیەەه واڵت دایەەان و شەەاراوه  نێوخەەۆی  حیەەز  لەەه  رانی ر تێكۆشەەه هەەه  وڵێك بەەوو كەەه هەەه    الوه بەەه 21  سەەاڵی  كێكیان لەەه یەەه

  حیزبەی  ر بەه ر سەه وا بەزانم هەه  ك كەه یەه چاپخانه  چەوو لەهر ورێزێ لەێ ده تەه  لەه  ی ژمەاره 9یەان  0  بوو كه  تووده  حیزبی  كی كۆمه
كوردسەتان   پەاش جمهەوری  اڵ  لەه كوردسەتان بەوون بەه  دێمەۆكراتی  حیزبەی  ر بەه سەه  كەه  ی وانەه ك له یەه و جەار عیدده ئەه. بوو  تووده

كوردسەەتانیان   ی سەەااڵن ر ژنامەەه82 ی  یكەەهدوورودرێەەژ نز  كی یەەه وێ بەەۆ ماوه و كەەات، لەەه ویی ئەەه شەەووڕه  ربایجەەانی ر یشەەتبوون بەەۆ ئازه
راسەتیدا   اڵ  لەه بەه. چەوو رده كوردسەتانیش ده  دێمەوكراتی  حیزبەی  ناوی  ر به بوو، هه قیل نه واو موسته ته  كی یه ر ژنامه  كرد كه رده ده
  وری وابەزانم ده. چەوو رده دا ده وی شەوورهربایجەانی  ئازه  كۆمۆنیسەتی  گی حیزبەی كۆمەه  ری سەێبه  و لەه تەووده  حیزبی  ئیمكاناتی  ر به هه

ر  هەەه بەەوو  ربایجەەانی ئازه  ڕی الپەەه 9چەەوو،  رده ده  یی ره الپەەه 0  كی یەەه ر ژنامه  یان بەەه وه ئەەه. رچەەوو لەەێ ده  كی یەەه نەەد ژماره و چه8933
  لەه  كەه  دیەوه  ی دیكەه  كی یەه وره ، ده كی یه وره ده  وه ئه. ناویشی كوردستان بوو  كوردی بوو كه  ڕیشی ك الپه ربایجان بوو یه ئازه ناویشی
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  ریمی و كەەه  قزلجەەی  نی سەەه ك دوكتەەور قاسەەمەوو، حه حیەەز  وه  حیەەز  و د سەەتانی  رانی تێكۆشەەه  ك لەەه یەەه ژماره   چەەوو كەەه رده ده  رێ ده
ریەان  بێ ده بیەر  نەه  یانم له كه تا ناوهئێس  نگه ره  كه  دیكه  می ڵه كرد و هێندێك قه ڵ ده گه الوێژ هاوكارییان له گه  لی حیسامی و عه

نیا  نا، تەه ده ر دانەه سه  ئۆرگانیان له  اڵ  ناوی كوردستان بوو به  دێموكراتی  حیزبی  فكری  ری وروبه ده  ر له هه  كه فكره  راسته. كرد ده
بوو  متر نەه وابزانم سەێ سەاڵ كەه)ند ساڵ  چه  ویشان به ئه.  چێ رده ده  وه رانه نووسه  ی سته ن ده الیه  له  نووسی كه یان ده نده وه ر ئه هه

، دوو  ه26  ی ژمەاره  وه ئەه  بیریەان چووبەوو كەه  لەه. رچەوو ده 29  ر بەه هەه  شەی را دوو ژماره  لەه  رچەوو كەه لێ ده  ی ژماره 26(   النیكه
و  یشەیان ئەه وره ئەاخر ده. سەتم دا نەین ده  خۆشەم  لەهوان بەۆ  ك لەه وانیش یەه ئەه  وه داخه به. ر بوو سه  له  ی29  ی ر ژماره یان هه ژماره

. رچەوو دا ده( 8318  ی فێوریەه)8903  نەدانی رێبه  لەه  وه ، ئەه933  ی ژماره بێتەه ده  یەه و ژماره و بەۆ ئەه  چەێ رده ئیسەتا ده  كه  یه یه وره ده
اڵ   ، بەه ك رێكەوپێكتره ریه سەه له  خیرتان كەرد راسەته هئە  ی یەه دوو ده  رێكەوپێكیی  باسی.  ویش رێكوپێك نیه ئه  ی ت بكه ر دیققه گه ئه
. چوو ده رنەه وابەوو سەێ مانگەان ده  اڵ  جاری بوو به  ز ر مانگانه  كی یه ماوه.  بووه  وتووانه دوو حه  وابووه  جاری  بووه  ویش مانگانه ئه
خت و دژوار بەەوو  ز ر سەەه  رجێكی لومەەه بەەوو هه  ئۆرگەەانیویش  ئەەه  دێمەەوكرات كەەه  حیزبەەی  ی كەەه باته خه  رجی لومەەه هه  ی وه ر ئەەه بەەه  لەەه

  . دیوه  وه خۆیه  به  بی تته ناموره  ز ری  بۆیه.  رجه لومه و هه ئه  تابعی  جبوور بوو ببێته ش مه كه ر ژنامه
 

  كۆماری  می رده سه  له  بوون كه  یه ند ژماره د وچه و سه ئه  ی ر درێەه رچوون هه ورێز ده ته  له  كه  ی یه ند ژماره و چه ئه: کوردستان
 رچوون؟ كوردستاندا ده

 
عەوو   ش ز ر مەه كەه پێنجه. ك و دوو سەێ و چەوارو پێەنج تییان لێ درا بوو یه تایبه  ی وان ژماره خێر ئه نه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
ك ودوو سەێی وچواریەان  یەه  ی ر ژمەاره هەه  كەه  چوار ژمەاره ت قه بیر  بێ فه  من له  كه  ی وه ؟ ئه بووه یان نه  وه بۆته و باڵونه ، بووه نیه

 880  كەه  یه تێكیش هه وایه ره.  عەوومه مه  ی ژماره 889  جمهوری  مانی زه  هی.  بدرێ  لێ  جمهوریی  مانی زه  لسولی سه ك ته نه. درا لێ ده
 . بووه نه  وی  لسولی سه ر حاڵ ته هه  به.  یدیوه ڵك نه یا خه  وه بۆته باڵونه  كه ه880  ، ژماره بووه  ژماره

 
و  بوه.  وه غدا باڵوكرایه به  له  زاینی  ی٩١  ی یه تای ده ره سه  له" كوردستان"  ی یه وره م ده ئه  ی م ژماره كه زانین یه ك ده وه: کوردستان
  كورێ بڵێوی ده  وه كرایه و دهَ  كوردستان بال  باشووری  له  كوردی  ی رچاو باڵوكراوه به  كی یه دا ژماره مه رده و سه ر له هه  كه  ی پێیه
 دا چۆن بوو؟ م باڵوكراوانه نێو ئه  له" كوردستان"  ی پێگه

 
  بەه  ڵەێم ر ژنامەه ده  مەن پێەی  كەه)خەت  و وه ئەه  كوردسەتانی  ی ر ژنامەه  بەێ بڵێەین كەه ده  وه ئینسافه  ز ر به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  ڵەێن ر ژنامەه ده  پێەی  چەێ رده ق ده ره وه  ی شەێوه  بەه  كەه  ی یەه و باڵوكراوه ن ئەه تەه عاده.  رچەووه ده  ر ژانه  ی شێوه به  كه  نیه  وه ئه  مانای
نێەەو   لەەه  بوو كەەه شەەتێك نەەه(  لەەەه جه ڵەەێن مه ده  پێەەی  ربچەەێ ده  موو ر ژێ ر هەەه گەەه ش ئه لەەەه جه مه.  ربچەەێ دوو سەەاڵیش ده  ر بەەه گەەه ئه

ئیسەتا   دیەاره)  غدایەه به  كەرد لەه رده مان ده یەه و ر ژنامه ئەه  كەه  ختەی و وه ر ئەه هەه  ، چونكەه بۆ بكەرێ  دا حیسابی  كهدی  كانی ر ژنامه
  فحه بیسەت سەه  بوو بەه هەه  فتانەه حه  ی ، ر ژنامەه( چەێ رده ده  غدایەه به  گەوترا لەه ده  نەه  ختی و وه ئه  رچووه ده غدایه به  له  زانین كه ده
،  ، مانگانەه فتانەه چەوون هه رده جۆراوجەۆر ده  گۆڤەاری. چوو رده ده"  تی برایه"، " هاوكاری"  ناوی چوو به رده ده  فحه سه 86  و، بهچو رده ده
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 ر ز  وه دوو بەاره  كوردسەتان لەه  ی ر ژنامه  و حاڵه به. بوو ز ر نه  ی كه جمه حه  وه یه و باره له. چوون رده ز ر ده  و كتێب و شتی  رزانه وه
  وه سیاسەییه  بەاری لەه  بەوو كەه  وه كێكیان ئەه یەه. ر بەوو به رووناكبیران دا، موعته  ی نێو بژارده  ویش له نێو رووناكبیران و، ئه  ز ر له

  شەی دیكه  كانی ره نووسەه. مان دوكتەوور قاسەمەوو بەوو وره گەه  هیدی شەه  ی كه ره رنووسەه تێەدابوون، سه  باشی  بوو، مقاالتی  باشی  زنی وه
باری  لەه. كەرا، ز ر بەاش بەوو لەێ ده  ینەد بەوو، ئیسەتقباڵ مه وڵه ده  بەاری موحتەواوه لەه  وابێ كەه. ك ر یەه سەه وون لهبەاش بە  ری نووسه
، (بنووسەەین  ك ئێمەه نەەه)  یەەان نووسەی ڵك ده خەه  ركردبەەوو، یەانی ده  نەاوی  وه زمانەەه  بەاری  ت لەه نانەەه ، ته وه زمانەه  بەەاری ، لەه وه دیكەه

چەوار   حاڵێەك دا لەه  لەه  كەوردی  نووسەینی  ی نموونەه  بكرێته" كوردستان"  زمانی  بێ ده  یان نووسی باشووری كوردستان ده  كانی یبهد ئه
،  وه زمانەه  بەاری  كەرێ لەه تێەدا ده  مێ بەێ مبەاالتیی كەه  وه ر ئەه بەه   له هه  وه یه و باره له" كوردستان"  وه داخه به. چوو رده دا ده  ره الپه
پەەێ   ی دیكەەه  ی كه شەەرییاته نه  كەه  زاڵ بەەووه  نووسەەینه    شەێوه بڵەەێم ئەەه  نگەەه و ره ز ره  دیكەه  شەەرییاتی نه  كەەه  یەه وه ر ئه بەەه  میش لەەه هەه
چەوار   لەه بەوو،  حدوود بوو، مانگانه ز ر مه  ی وه ڵ ئه گه له  ختی و وه ئه.  تی یبوو ئێستا نیه و كات هه ئه  ی رچاوییه و به ، ئه چێ رده ده

 .بوو هه  ز ر باشی  كی یه چوو جێگه رده دا ده  ره الپه
 

  پێی بوه  ، نواتوانێ نییوه  رۆژناموه  حیزبی  ی رۆژنامه  تا ئێستا، هێندێك پێیانوایه  بووه  حیزبی  كی یه رۆژنامه  تاوه ره سه  له :كوردستان
  لوه  ی ورازو نشویوانه و هوه ئوه  پێوی  بوه نود توانیووێتی چه" كوردسوتان"نابت  رای جه به. نووسی كار بكا رۆژنامه  كاری  كانی ره پێوه

 رێك بخا؟  نووسی خۆی رۆژنامه  كاری  كانی ره ڵ پێوه گه  له  گشتی  به  تی ۆیدا بوویهمێەووی خ

 
ت  خزمەه  ، ز ری شەانازییه  و جێەی  یەه وره گه  تێكی كوردسەتان  خزمەه  ی ر ژنامه  تی خزمه  كه  ی وه ڵ ئه گه  له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
. نەازانن  ر ژنامەه  بەه  حیزبەی  ئۆرگەانی    كەه وانەه ڵ ئه گەه  منیش له اڵ  ئه بێ شك، به  هب  كوردی كردوه  بیات و زمانی ده فكرو ئه  به

و  یان دانابەا بەۆ ئەه دیكەه  بریەا نەاوێكی.  نیەه  ر ر ژنامەه هه  بڵێین كه  پێی  كرێ یا ده  خراپه  كی یه ر ژنامه  كوو ر ژنامه وه  پێم وایه
بێ،  هەه  روكاری ڵ سەه كۆمەه  ڵ ژیانی گه  له  یه وه ئه  ر ژنامه  چونكه.  نابان ر ژنامه لێ نه حیزبێكن ناویان  زمان حاڵی  كه  ر ژنامانه

  نیزیەەك بەەێ لەەه.  وه ڵك بتەەوانێ بەەاڵو بكاتەەه خەەه  جۆراوجەەۆری  راتی زه ڵك، نەەه خەەه  ترین ئیحتیاجەەاتی ر ژ، تەەازه  خباری ترین ئەەه تەەازه
 نەد مانەگ جارێەك و چه فته حه  چێ به رده ده  دزی  به  ك كه یه و ر ژنامه  چێ رده تێك دهو شكه ئه  له  ك كه یه ر ژنامه. ڵك خه  اڵنی كۆمه

د  سەه  لەه  كەه مێ، نومره بده  ی ر نومره گه ئه  وه یه و باره له. بێ هه  ی ر ژنامه  تی سڵه خه  ت ناتوانێ قه  وه بێته باڵوده  دزی  و به  چێ رده ده
 .زانم ده  رزی ربه رووسوور و سه  كی یه ر ژنامه  به  دیكه  كی اڵ  وه ، به می بده  ر پێنجی هه  نگه بگر  ره

 
بوۆ   وه رێینوه ر بگه گوه ئه  ، دیواره وریان بووه دا ده"كوردستان" كرد له  مانه ڵه و قه هێندێك له    به كانت دا ئاماژه قسه  له: کوردستان

دا "كوردسوتان"  می كه یه  ی یه ده  له  كه  وه یه بكه  سانه و كه یادێك له  كرێ م ده اڵنیكهاڵم  بینین، به دوورودرێە ده  مێەوو ریزێك ناوی
  ؟ بووه وریان هه ده

 
هید  كەرێ بڵێەین شەه ده.   بەوون كەه  كی یەه ژماره  نووسەی   دا تێیەان دا ده كه یه  ی یه ده  له  ی وانه ئه  راستی به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

فیقێكمەان  بوو، خوالێخۆشەبوو هەێمن بەوو، ره  مین سیراجی ده مه بوون، كاك حه  و قزڵجی  ریم حیسامی بوو، كاك كه دوكتۆر قاسمەوو
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حمەان  ال ره هید بوو، كاك مه شه 91  ساڵی  شت كه رده سه  میراوێی  ڵكی خه  ناه زداناه یه  یان  عوسمانی  یی الل میراوه هید بوو جه شه
تەوانین  بوو ده قش تێەدا هەه ز ریەان نەه  كه  ی وانه اڵ  له بن  به بیر نه  مووی له هه  نگه ڵاڵ ز رن ره ماشه  دیكه  كانی وره اڵ  ده به. بوو
  دیكەه  كانی ره نووسەه  اڵ  لەه بەه. ین خەت بەاس بكەه و وه سیاسیی ئەه  ری فته ده  ندامانی موو ئه هه  ندی فكه ڕه هید دوكتۆر شه شه  له  جگه
 .رین ناو به  یاس كارد ، كاك برایم الجانی در وریا، كاك ههتوانین  كاك قا ده
 

ش دا  یوه وره و ده لوه  زانوی ده  بوووی" كوردسوتان"  نزیكوی  یوان یواری  كی ره سه  رانی به رێوه به  تۆ یان له  كه  ی و پێیه به: کوردستان
و  ئوه  كوه  كورێ بڵێوی ده. ٥٩  شۆڕشوی  و دوای ٥٩  ڕشوی  پوێش شۆ تایبوه  بوه  بووه ستان هوه دابڕان و وه  دیكه  كانی وره كوو ده وه
 چۆن بوون؟  ستان و دابرانانه وه

 
. بوو هەه  وعێك ئیسەتقراری نەه  ك بوو كەه یه وره ده  وه كرده  یه تازه  وره و ده ستمان به ده  ئێمه  پێش دا كه  له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

تەا . كەرد رمەان ده ده  وێ لەه( بوو  هەه  وێ اڵ  ماڵێكمەان لەه بوو، بەه نه  سمی ره  تیی رایه نوێنه)بوو  هه  غدایه به  كمان له تییه رایه نوێنه
  لەه  سیاسەی  هێندێك ئەاڵوگۆڕی  پاشان وای لێ هات كه  له. چوو رێكوپێك رده ك ده یه چاپخانه  باش بوو له  ی وانه و ئه 99  ی ژماره
  كەەردین ر ژنامەەه  غەەه ده قه  عێەەراق  لێەەی  ختەەی و وه ئەەه. نەەدیی نێەەوان ئێەەران و عێەەراق دا وهپێ  لەەه  تی تایبەەه  دا بەەه  دا رووی  كەەه ناوچه

سەااندو  مەان چه ز ده ر كاغەه سەه ئێسەتا، لەه  تەایای  ك بەه نەه  سەتی ده  تەایای  ویش بەه مان نووسی ئەه تایپ ده  جبوور به مه. ین ربكه ده
كردن تەا   ختی سێ چوار پایته  بیره  كم له یه ژماره.  بۆوه ت باڵو ده حمه زه  به. بێچائ   وێ كان له خته پایته  كێ له مان نارد بۆ یه ده
  برلینەێ  چەووه( بوو بێەرلین بەوو و كات بەۆن نەه ئه  ختی پایته)ڵمانی  ئه  یرووتێ، چووه به  كرا، چووه چائ نه  غدایه به  له. رچوو ده

  گەۆڕا و گەۆڕانێكی  دیكەه  جەۆرێكی  كەه زعه وه  وه ڕاینەه گه  پاشەان كەه  لەه.  بینەی  خەۆوه  بەه  ی ورانەه و ده ئەه. پاریس چەائ كەرا  چوو له
ك  یەه رچەوو ماوه ده  و جەار كەه ئەه. چوو رنەه یش ده"كوردستان"دیسان   كی یه بۆ ماوه. كوردستان  وه ڕاینه گه  ئێمه.  ئاراوه  ت هاته موسبه

ش  وتانەه مین جەار حه كەه بەۆ یه  كمان كیی یه ند مانگ چاپخانه كرد، دوای چه رمان ده كۆپی ده پۆلی  تایپ و به  ستمان پێ كرد به ده
نامان  پەه  دووبەاره   وه ر بووینەه ده ردبەه ، ده وه بینەه  جبوور بووین ئاواره مه  كه  دیكه  جارێكی. چوو رده ده  هاباد لێ مه  له  ی ژماره 2،9

كتێەب بەوو،   جمی حەه  ی ندازه ئه  ختێك به ی وه كه جمه ، حه وه جمیشه حه  باری  له بڵێم پاشان  كورتی  به.  وه برده  بۆ تایپ و پۆكۆپی
و  ئەه  ز ری.  ندییەه مامناوه  كی یەه ر ژنامه  جمی ی حەه كەه جمه ئێسەتا حه A3   كردمانەه  بەوو، جەا دوایەه A4   ی نەدازه ئه  ختێەك بەه وه
" كوردسەەتان"ڵێەین  ده  ر مەەن نووسەیبێتم كەەه هەه  نگەەه ره  كەه  ر نووسەەیوه سەه  لەەهشەتێكمان   جەەارێكی  ئێمەه. دیەەون  وه خۆیەه  بەەه  ورانانەه ده

ویش ئاشەكرا  وان ئاشەكرا بەوون ئەه ئەه  ، كەه وان لێەك گەرێ دراوه نووسی ئەه ڵ چاره گه نووسی له و چاره  كورده  رانی تێكۆشه  ی ر ژنامه
  ی ك ر ژنامەەه ر یەەه سەەه  لەەه.  یبووه ویش هەەه ئەەه  بووه اناتێكیەەان هەەهوان ئیمك ، ئەەه بەەووه  ویش نهێنەەی بەەوون ئەەه  وان نهێنەەی ئەەه  ، كەەه بەەووه

  .دێموكرات  حیزبی  ندامانی ئه  بات وتێكۆشانی خه  له  ك بووه یه كوردستان ئاوێنه
 

واڵ  و   نێوخوۆی  وه یشوته گه ده  نده چه" كوردستان"بوو   دیكه  چاو ئێستا شتێكی  رج له لومه هه   م دا كه كه یه  ی یه ده  له: کوردستان
 ؟ وه بوو بی خوێننه ده  ی سانه و كه ست ئه ده
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   وه یشته گه ده  كی یه ژماره 833ت دا  باشترین حاڵه  بڵێین له  بكرێ  نگه چوو ره حدوود ده ز ر مه  كی یه ژماره:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
و   كەۆپی  خت ز ریش ئیمكەانی و وه ئه. یشت گه ست ده ده  یان به"كوردستان"  كه  ی وانه نێو ئه  بوو له ز ر هه  كی یه القه اڵ  عه به. واڵت

واڵت   وه بچێتەه  ی وه بەۆ ئەه  ئێمەه.  وه یەان خوێنەده زیەاتر ده  كی یەه س یان ژماره كه ٣١ك  یه ر ژنامه  كه  وتوه ڵكه هه  نگه بوو ره نه  وه ئه
  ینی عەه  نك و قەایم لەه تەه  زێكی ش كاغەه دیكەه  شێكی كرد به ولیمان چائ دهعم مه  زی ر كاغه سه  شێك له كرد به دوو جۆرمان چائ ده

 . ر قاچاغ بوو ش هه وه ئه. واڵت  وه نارده مان ده وه ، ئه بێ زوو خرا نه  وه نوشتاندنه  به  كاتدا مقاو  كه
 

چووۆن   وڵووه و هه ئووه  وه بوواڵو كردۆتووهچوواپ و   كۆموواری  ردمی سووه  كووانی ژماره  رچاو لووه بووه  شووێكی به" ژیوون"  زگووای ده: کوردسووتان
 ؟ نگێنی سه ڵده هه

 
  ی ك بنكەه ، نەه وه ژیاندنەه  ی بنكەه  گۆڕیبەا كردبایەه  خەۆی  نەاوی" ژین"، بریا  بڵێم چی   وه ه"ژین"  ی باره  له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  كانی تاریخییەەه  مەەه رهه كان و به گۆڤەەارو ر ژنامەەه  لەەه  دیكەەه  میش ز ری هەەه  وه ژیاند تەەه  ی"ژیەەن"   هەەه  یەەه و بنكه ئەەه  چونكەەه". ژیەەن"

فیەەق سەەاڵح و  مامۆسەەتا ره  ره رێز و تێكۆشەەه و دوو بەەرا بەەه ت ئەەه تایبەەه  بەەه" ژیەەن"  ی بنكەەه  تی خزمەەه.  وه ژیاند تەەه  كەەوردی  رانی نووسەەه
و  اڵ  لەه سەانێك نەین بەه نیا كه ن تەه سەانه و كه له  وانه ئه.  عاجزه  تاریفی  من له  زمانی  كه  رچاوه به  نده وه دیق ساڵح ئه مامۆستا سه

  رچی یەان نەا، هەه و كاره ر ئەه خەۆ  هەه  حاڵی  ش به به.  ی زێییان بۆ دروست كه  ری یكه په  زیندوویی  ر به هه  ق وایه هه  ن كه سانه كه
  زیاتریەان بەۆ بەه  وتنی ركه وا  بەن، سەه رده ر بەه وان هەه ه  ئە كه ده  وه ئه  زووی ئاره. زانم شاكار ده  و به وره گه  تی خزمه  به  كردوویانه
 . وه یادت كردنه  كه  خواز  و ز ریشم پێ خۆشه ئاوات ده

 
 كرێ؟ ده  لێی  دا كه روانیانه و چاوه ئاست ئه  له  ی وه بۆ ئه  چیه" كوردستان"  ئێستای  رانی به ڕێوه   بۆ به راسپارده: کوردستان

 
  وه ر ژنامەه  رانی نووسەه  ی سەته ده  ت و تێكۆشەانی حمەه زه  موو سااس و شەانازیم  بەه ڵ هه گه  بێ شك له  به:  هزاد ن سه بدوڵاڵ حه عه
حیەزبییش   ك ئۆرگانی اڵ  وه ، به لیمه كه  واقیعیی  مانای  به  نیه  كوو گوتم ر ژنامه ر وه ك هه كوردستان نه  ی ر ژنامه  بێ بڵێین كه ده
. كوردسەتان بەێ  دێمەوكراتی  ك حیزبەی وه  حیزبێكەی  ی ر ژنامەه  بەێ ده  كەه  یەه وه ئه  ی وه خەواره  و له  ڵكه خه  تزاراتیئین   ی وه خواره  له
ڕێن،  بگەه  دیكەه  می ڵەه قه  مانەدوو بەن، لەه  پێەوه  زیەاتر بكێشەن، پتەری  تی حمەه بەێ زه كان ده تەه حمه زه  قدیر  له ڵ ته گه وابێ له كه
  ی ر ژنامەه  تی تایبەه  بەه  چونكەه.  زمانەه  ی له سەه مه  بەۆ مەن ز ر موهیممەه  كەه  ی وه زیاتر ئەه  وانه له. خشن پێ ببه  زیاتری  وعی نه ته

  ز ر بەه. كەورد بكەا  رانی خوێنەه  فێەری  كەوردی  حیحی ،  رێنووسی سەه كوردی  حیحی سه  زمانی  بێ كه هه  ی قشه و نه بێ ئه كوردستان ده
  لەه  بیەنم كەه تێەدا ده  ی ره مه یر و سەه سەه  لیماتی ، كەه وه تەه ڕاوه گه  و دواوه ره ، بەه پێ واریەده  ی خنه اڵ   ئێستا ره بهڵێم  ده  وه به ده ئه

  لەه  متره كەه. بەرێ كەار ده  نەامۆ بەه  لیماتی ، كەه یەه كوردیمەان هه  سەیەی ئه  لیماتی حاڵێك دا كه  له. بێ فێریان ده  وه زانانه كوردی نه
،  رگیەەراوه فارسەەی وه  لەەه  بیەەنم كەەه لیماتێك ده كەەه  یەەه وه یرتر ئه سەەه  مووی هەەه  لەەه. بەەووین  فێەەری  اڵ  وادیەەاره بەەه  دیكەەه  كەەانی ر ژنامەەه

بەاش  ئاماده  ی لیمەه كه  بەۆ نموونەه.  وه گرینەه رده وان وه لەه  ی كه ته ڵه چین غه ش ده ئێمه.  ریان گرتوه ت وه ڵه غه  باشوور به  كانی كورده
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كەار   باشەی بەه وان واریەدترین ئاماده فارسەیدا لەه  لەه  كەه  ئێمه  چی كه  باشی ڵێن ئاماده باشوور ده  كانی ، كورده فارسییه  كی یه یمهل كه
  بەاری  لەه  بكەا كەه  بەژاری" كوردسەتان"  ق وایەه حەه  یەه وامەان هه  لیماتی كەه. ین بەه كەار ده  بەه" كجەا مرحبەا"ن  له سەه ین، یان مه به ده

و  ئەه  رچەوونی ده  تای ره سەه  ورانەی ده  ی بەێ ئیمكاناتییەه  مووه و هەه پێشەوو ئەه  ڵ كوردسەتانی گەه  ئێستا لەه  ی"كوردستان"  وه اییشهئینش
 . خوارێ  بینین هاتۆته ین ده بكه  ردی راوه ر به گه ئه  یه وره ده
 

 ٢١١١ی دێسەمبەری ٢١: ڕێکەوتی/  ماڵاەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 زۆر جار بازرگانی بە ڕێبازی قاسملوو دەکرێ":  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 

 سۆران پااڵنی
 

لە  سەەەاڵیادە بە پێویسەەەتم زانەەەی چەنەەەد پرسەەەیارێکی . سەەەاڵ بەسەەەەر تیەەەر ری دوکتەەەور عەبەەەدولیەحمانی قاسەەەمەوو تێەەەدەپەرێ ١١
کەەورد لەگەڵ عەبەەدوڵاڵ حەسەەەنزادە پێەەک بێەەنم، کە سەەەرنجتان بەەۆ خوێنەەدنەوەی پێوەندیەەدار بەو کەسەەایەتییە شەەەهید کەەراوەی 

 :رادەکێشم
 

عەبدوالڕەحمانی قاسملوو سکرتێری گشوتی حیزبوی دێمووکراتە، . ساڵیادی ڕۆژی تیرۆر کردنی د ٢١١٩ی جوالی ١٠: سۆران پااڵنی
هەر دوو الشوتان خۆتوان بە . لە حیزبودا مواوتەوە ی ساڵ لەو کارەساتە تا ئیستا ناوی قاسملوو وەکو رەمزو کاریزموایەک١٩دوای 

قاسووملوو دەزانوون ئایووا ئێوووە چووۆن ئەو مەسووەلەیە لێووک دەدەنەوە؟ لە کاتێکوودا ئەوان خۆیووان بە قوتووابی . درێوورەدەری ڕێگووای د
 ڕاستەقینەی ڕێگای دوکتور قاسملوو دەزانن؟

 
ر بکەا، مەن جەارێکی لە کۆبوونەوەیەکەدا دوو هەفەتە دوای ڕاستەقینەکەی با خەڵکی تەر قەزاوەتەی لەسەە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

پەەێم وتەەن . قاسەەمەوویە. قسەەە  کەەرد لەسەەەر ئەوە کە نووسەەیبوویان، عەبەەدوڵاڵ حەسەەەنزادە کەەوێرکەرەوەی ڕێگەەای د ١٥کەەۆنگرەی 
لە . ر بەووەلەگەڵەی هاوخەبەات بەووە، کەێ بەقەد مەن لێەی فێە. قاسمەوو ژیاوە. هەمووتان لێرە دانیشتوون کێ بەقەد من لەگەڵ د

بەاڵ  شەتێکی ز ر سروشەتییە . سەرێ نووسیوە و بەقەد من یادی کرد تەوە، کێ هەیە بادەست هەڵێنێ کەس ئەو ئیدیعایەی نەکرد
. ئێمە هەموومان ئەندامی حیزبی دێمەوکراتی کوردسەتانین. قاسمەوو ڕێبەرێکی گەورەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بووە. د

قاسمەوو وەک هەموو تێکۆشەرێکی کورد، لەو تێکۆشەر و ڕێبەرە گەورانەیە کە هەی هەمەوو بەزووتنەوەی . ن دلە پاشان بەباوەڕی م
کوردە نەک هی حیزبی دیموکرات، هەر کەسێک خۆش ویستبێ و یەکێەک خۆشەی نەویسەتووە کەاریگەری نەابێ، ئەوانەی کە خۆشەیان 

 .ەی هەموو کوردەو تەنانەت یەکێکە لە ڕێبەرە گەورەکانی دنیانەویستووە بە پێچەوانەی ویستی ئەوان قاسمەوو ڕێبەرێکی گەور
 

کە دەڵێی پیواوێکی گەورەیەو یەکوێکە لە ڕێوبەرە گەورەکوانی دنیوا توا چەنود کوار بە بیروباوەڕەکوانی قاسوملوو : سۆران پااڵنی
 دەکرێ لە حیزبی دیموکرا  دا؟

 
تەفسەیر نەاکری، . مەوو بەداخەوە ز ر جەار بازرگەانی پێەوە دەکەرێئەمن ز رجار  ئەوە وتووە ڕێبازی قاس:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

ڕێبازی قاسمەوو بە مانای ڕێبازی خەبات بۆ وەدیهێنانی ماف و ئازادییەکانی میەەەتی کورد و جێگیربوونی دیموکراسەی لەو بەشەەی 
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قاسمەوو بەووەتە سەکرتێر، . بێ کە دبەاڵ  میتۆد و شێوەی ئەو خەباتە مەرج نییە ئەمی  وەک ئەو ر ژە . کوردستان و لە ناوچەدا
قاسمەوو بەوایە وای هەلسەووکەوت دەکەرد ئەێمەش . هەر هەلومەرجێک جۆریک لە تاکتیکی خەبات بۆ مر ڤ دێنێتە پێشێ، ئەگەر د

قاسەەمەوو هەبەەوو خودموختەەاری بەەوو، ئێسەەتا . قاسەەمەوو دەبەەێ ئەوە ڕەچەەاو بکەیەەن، شەەیعارێک کە سەەەردەمی د. ڕێبەەوارانی ڕێگەەای د
هەر چەنەەد . قاسەەمەوو نیەەیە. قاسەەمەوو مابەەا کردبەەایە بە فیەەدراڵیز  ، لەوە الدان لە ڕێبەەازی د. نە بەەۆ فیەەدراڵی، ڕەنەەگە دگۆڕیومەەا

دا هەنەەدێک لە ڕێبەرانەەی حیەەز  و تێکۆشەەەران داوایەەان دەکەەرد کە دروشەەمی حیەەز  بگەەۆڕین بیکەیەەنە  ١٢بەداخەوە لە کەەۆنگرەی 
قاسەمەوو دەزانەن ئەوان دنیایەان لەێ . قەوڵی تۆ بە قوتابی ڕاستەقینەی ڕێبەازی دفیدراڵیز ، ئەو برادەرانە کە ئێستا خۆیان بە 

چەونکە قاسەمەوو داوای خودموختەاری کەردوەو . قاسمەوو بەکەن. کردینە هەراو هوریا وتیان ئەوانە دەیانەوێ خەیانەت بە ڕێبازی د
قاسەمەوو دا بەاو . زێەک بگەۆڕین کە لە سەەردەمی دوا نیەیە دەتەوانین سیاسەەتیک، دروشەمێک، ڕیبا. ئەمانە داوای فیدراڵیز  دەکەن
 بووە چونکە کاتی بەسەر چووە

 
دوای دوو لەتبوونتان وتت نابێ چێ دی لەسەر سفرەی قوازی و قاسوملوو نوان بخووێن؟ ئایوا پێوت وا نیویە ئێسوتاش : سۆران پااڵنی

 حیزبی دیموکرا  لەسەر میراتی قاسملوو دەژێ؟

 
ەستم ئەوە نەبوو نابێ لەسەر سەفرەی ئەو نەان بخەوین لەسەەر سەفرەی ئەو نەان دەخەوین تەا سەەد من مەب:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

: مەحەوی ەدەڵەێ. قاسەمەوو بەین. بەاڵ  قسە لەوەیە دەبێ ئێمە شتی دیکە بێنین، هەر کافی نییە ڕیبواری ڕێگەای د. ساڵی دیکەش
بە تۆ چێ مامەڕیشەی باوبەاپیرت چەۆن دەبەێ گەر لەێم  ، کە تۆ کۆسەی"فەزیەەی ئەصڵ و فەسڵ ئینسانی پێ نابێتە ساحێب فەزڵ"

قاسەمەوو  خەۆ کەافی نیەیەو دەبەێ خۆشەم شەتێکم هەبەێ، مەبەسەتەکە . بارسن تۆ چیەت پیەیە، چەی دەزانەی، بڵەێم مەن لە حیزبەی د
ینیش قاسمەوو نانی دەخۆین لەسەر خوانی شێخ سەەعیدی پیەران و شەێخ عوبیەدوڵاڵ شەەمز. ئەوەیە دەنا ئێمە نەک لەسەر خوانی د

 .نان دەخۆین
 

 قاسملوو نەسرین خان گلەیی لە تۆ هەیە کە وەکو پێویست هەواڵی ناپرسێ؟. لە وتووێەێک دا هاوسەری د: سۆران پااڵنی

 
 ناوی منی نەهێناوە شتی وا نییە؟:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

 مەبەست لە ڕێبەرانی حیزبی دیموکراتە؟: سۆران پااڵنی

 
گەەیی لە ڕێبەرانی حیز  کردووە، لەو بارەیەوە ئەمن ناڵێم حەقی خۆیم پێداوە، بەاڵ  یەکیک لەوانە  :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

قاسەمەوو نەزیکمەو پەیوەنەدیم پێەوە هەیە، فرسەەتم بەۆ هەڵکەوتبەێ هەمیشەە . هاوسەەری د" نەسرین"کە لە هەمووان پتر خوشکە 
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گەڵەەی هەیەو تەلەفەەۆنی بەەۆ دەکە ، ڕەنەەگە ئەو قسەەەیە کەمتەەر لە سەەەر  داوە، ئەگەر نەەا لیەەرەش هەر بەەاو بە نەەاو پەیوەنەەدیم لە
 .هەمووان من بگرێتەوە

دوای سەرکەوتنی سارکۆزی لە هەڵبەاردنەکانی فەرەنسا، د، برنارد کۆشونیر کورا بە وەزیوری دەرەوەی ئەو واڵتە، : سۆران پااڵنی
ەرییەکی دەبێووت لە پشووتیوانی بووزووتنەوەی بە حوووکمی ئەوەی کۆشوونیر یەکێووک لە هوواوڕێ دێرینەکووانی د، قاسووملوو چ کوواریگ

 ڕزگاریخوازی گەلی کورد لە کوردستانی ئیراندا؟

 
کاتێک ئینسان دیاەۆماتە و سەر کی دیاەۆماسیی واڵتێکە هەندێک ئیەتزامی بۆ دروست دەبێ کە دەسەتی وا :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

تەا کۆشەنیری . انی باسەی مەسەەلەی کەورد بکەاو پشەتیوانی لەێ بکەائاوەاڵ نییە، کۆشنیری پێش بوون بە وەزیری دەرەوە پتەر دەیتەو
دەبێ ئەمە خەڵک تێی بگا، یان فیشەری ئەندامی پەرلەمان پتر دەیتەوانی باسەی مەسەەلەی کەورد بکەا . وەزیری دەرەوەی فەرەنسا

 ".ئوتریش" تا فیشەری سەر ک کۆماری نەمسا 
 

قاسەمەوو دیەارە کەۆنتر و . اشەی لەگەڵ هەمەوو ڕێبەرانەی کەورد و لەگەڵ دبەاڵ  بەهەرحاڵ کۆشنیر د ستی کەوردەو پەیوەنەدییەکی ب
 .پتەوترە، پێموایە ئێستاش هەر د ستی کوردەو بوونیشی لەو پۆستەدا بەباش دەزانم

 
 تا چەند لەگەڵ تۆدا دۆستەو لە یەکەوە نزیکن؟: سۆران پااڵنی

 
ار بینیەوومەو د ستایەتیشەمان هەر بەردەوامە، لە بیەرمە لەسەەر من د ستایەتیم لەگەڵ هەبووەو چەند ج:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

قاسەەەمەووی . عەبەەەدوڵاڵ حەسەەەەنزادە لێەەەرەیەو ئەەەااڵکەی د" مامۆسەەەتا: "قاسەەەمەوو لە چوارچێەەەوەی قسەەەەی خۆیەەەدا وتەەەێ. گڵکەەەۆی د
 .بەدەستەوەیە
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  باته خه  لهپاو  داسه  كی یه شێوه  كداری چه  باتی خه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 

  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عهلەگەڵ مامۆستا : دیمانەی رووبەر
 
 

دا پارتە سیاسییەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان، جموجۆڵ و چاالكییوان زۆر  ٢١١٠لەگەڵ ڕووخانی رژێمی بەع  لە بەهاری : رووبەر
لەكەمی دا بەدەر لە پەاك، ئایا ئەوە بەرەنجامی گەڕانە بە دوای فرسەتی گەورەدا، یان نفووزی ئێران بەسەر عێراقەوە وای كرد 

 چاالكییەكانتان لەكەمی بدا ؟

 
بۆخەۆ    كەه  یەه هه  وه و حیزبەه بەه  نەدیی یوه په  ی نەده وه بێ،ئه هه  كی هۆیەه  تەوانێ زیەاتر لەه ده  یەه دیارده  و ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  كەەه  وابەووه  ری ، بەاوه باتەه خه  پاو لەه داسەه  كی یه شەێوه  كەداری چه  باتی خەه  ، كەه وابەووه  ڕی بەاوه  وه تەه ڕه بنه ر له نەدامم ،هەه تێیەدا ئه
  میشەەه ربكرێ، هه سەەه دیەەالوگ چاره  و بەەه  ئاشەەتیخوازانه   یەرێگ بێ بەەه ر نەەاكرێ،ده سەەه چاره  ربازیدا سەەه  ی  رێگەەه كوردسەەتان به  ی له سەەه مه

  دیكەه  كی یه هەیچ شەێوه  تەانی ره ده  ،چونكی پێنێ سەه رتدا ده سەه دوژمەن به  بات كەه خەه  لەه   كه یه شەێوه  كدارانەه چه  باتی خەه  تی گوتوویه
بەەێ  ی،یان ده بەەده  وه سەته ده بەەێ خەەۆت به   نەەامێنێ، یەان ده رده بەەه دوورێگەەا زیەاترت له   وكاتەەه كەاو ئه ۆ دهباتت پێنادا،هێرشەەت بەە خەه له
  دیكەەه  ،الی تی كیەەه الیه مه ،ئه كدارانه چه  رگریی بەەه  خۆمەەان گوتەەوه  ی كدارانەەه چه  باتی خەەه به  میشەەه هه  ئێمەەه  بۆیەەه. ی بكەەه  كانی ره ربەەه به
،  وه متر بووبێتەه اڵت كەه ر ژهەه  كەوردی  كانی سیاسییه  هێزه  ی كدارانه چه  تێكۆشانی ،عس به  تی وڵه ده  اش رووخانیپ له  نگه ره  یه وه ئه
مان  رگه پێشەەمه  ئێمەەه  كەەه  حاڵێكەەدا دوایەەین سەەاڵ  رووخا،لەەه 2339  عس سەەاڵی ، بەەه عس نیەەه بەەه  رووخەەانی  هەەی  كەەه وه مبوونه اڵ  كه بەەه
وت سەال  حەه  ،یەانی8336  واڵت، سەالی  نێوخەۆی  وه یانەدن چۆتەه راگه  رێكخسەتن وكەاری كاری  ،وێرای كدارانەه چه  ی وه كرده  ستی به مه به

  كی یه شەێوه  پێمەان وایەه  وه ره بیەرو بەاوه  رووی  گەوتم لەه  كەه  ی و هۆیه له  جگه  یه هه  كی ند هۆیه چه  مه ئه. عس بوو به  پێش رووخانی
و   وره گەه  و ئێرانەه ،ئەه وه مایه  نێ تەه الت ز ر به ر ژهەه  كوردسەتانی  لەه  كدارانەه چه  باتی خەه  وه کی دیکەه یەهال ،له  بات نیەه خەه باش له

دوژمەن   بوو، كەه تێەدا هەه  ی یەه كدارانه چه   كانییەه ره ربه و به نیا كوردسەتان ئەه بوو، تەه تێەدا نەه  كی رایه نگێك و هیچ هه هیچ ده  گرانه
  پاشەەان بەەوونی ی کەەورد بكا،له وه ڵ بزووتنەەه گەەه له  نگاری ره و بەەه  وه خیكاتەەه  ئیەەران  خاكی لەەه  شەەه و به لەەه  ی كەەه ێزهموو ه هەەه  توانیبەەووی

  باتی ك خەه بێنین،نەه  كدارانەه چه  باتی خەه  واز لەه  وایەان کەرد ئێمەه  كەه   وهۆیانەه كێك بوو له یه  كوردستان لێره  رێمی هه  تی حكوومه
ئیەەران   ڵ گەه له  نەدیی یوه په  تەه و حكوومه وێ ئەه مانەه نه  بمەانهوێ  بێنین،ئێمەه لەێ  اڵ  وازی بەه  وه ینەه ت كه ره   یشەهم كدارانەه بەۆ هه چه
  تی کان ز ریەان تەەین بەۆ حكوومەەه تیش بێ،ئێرانییەه حمەەه زه  بەه  نەده رچه ، هه یەەه هه  د سەتانه  كی ندییەه یوه په  بەەه  و پێویسەتیی ، یەه هه
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  ولی قەه به  رپرسەن،چونكی به  ئێەوه  قێ نارنجۆكێەك بتەه  كرماشەان  رلەه گه ئه  پێیەان گوتبەوون كەه  راشەكاوی ن دێنا، بهكوردستا  رێمی هه
رێمیش خەەەودا  هەەەه  تی رێم،حكوومەەەه هه  تی ر حكوومەەەه وان فشەەاریان دێنەەەا بۆسەەەه ، ئەەەه یەەەه ئێوه  الی   كەەەه ماره  ری خۆیەەان گوتبوویەەەان سەەەه

وان  ئەه  بەارود خی  داوایەان لێكەردووین كەه  ال  ز ر د سەتانه ن، بەه مان لێبكەه شه ره ر و هه سه  نه بخهك بڵێی فشارمان  ڵناگرێ، نه هه
  كدارانەه چه  باتی زانەن خەه خۆتەان ده پاشەان .  وه نگانەه ته  ینەه خه ل ئێرانەدا، نه گەه كانیان له ندیه یوه په  وان له رچاو بگرین ،ئه به له

  ر پشەەتی گەەه بەەێ، ئه ت ده بەەێ، ئەەاواره بێ،كەەوژراوت ده ، برینەەدارت ده یەەه بهه جه  كانیان پشەەتی رنگترینەەهگ كێك له وێ، یەەه ده  ز ر شەەتی 
بتەەوانێ   ری فەەه بیسەەت نه  ی ڵەەه چووكه  تێكەەی  كەەه ره حه  نگەەه نەەاكرێ، ره  كدارانەەه چه  باتی ری، خەەه بەەۆ بەەه  نای بێ پەەه كت نەەه یەەه بهه جه

  بەه  پێویستی  ڵدایه گه  له  لی گه  كه  وه ن حزبێكه الیه  له  ی وه كدارانه، ئه چه  باتی اڵ  خه به. رچێ و بۆی ده  شێنێ ستێك بوه جاروبارده
  تی حكوومەه  خەۆی  مابوو، كەاتی نەه  وه كرده كوردسەتان بەه  ر بەارود خی بەه  لەه  بەۆ ئێمەه  یەه بهه  جەه  و پشتی ئه  كه  یه هه  بهه جه  پشتی

ر  گەەه ئه  هات كەەه پێكەەده  بەەۆ ئێمەەه  تەەه وئیمكانیه بوو،ئه ل ئێەەران هه گەەه له  تیی دوژمنایەەه  ال  چەەونكی بوو بەەه نەەه  ئێمەەه  د سەەتی  عیەەراق
عێیاقەدا  به  مەانتوانی ده  بایەه مەان هه وه ره ده  ری فه ر سەه گەه ین، ئه ری بكەه سەه عێەیاق چاره  كانی خۆشەخانه نه  لەه  بایه بریندارێكمان هه

 .یدابوو بۆ په  گرفتی  كدارانه چه  باتی ما، خه نه  وه ئه  كه  ی وه ال  پاش ئه ، به وه وێته بحه  ئێره  بێته   ایهبو هه   ر ئاواره گه ین،ئه بیكه
 

كوردسوتان    تی ر حكووموه بوه ئێسوتا له   بوو گوتت ئێمه  وه كانیشت ئه قسه ك له بێت، یه مان هه بهه جه  پشتی  گوتت پێویسته: ر رووبه
چوین؟   ڕێی چواوه  ی بوبن، ئوه  كداری چه  باتی خه  رداری ست به ده  تی واوه ته به  داوه ، بریارتان نه هێناوه  كداری چه  باتی خه وازمان له

 ؟ ر بمێنێ كوردستان هه  تی حكومه  نگه ره

  
و   ر بمێنەێ كوردسەتان هەه  تی حكوومەه  یەه وه زوومەان ئه ئاره ، مێنەێ ر ده كوردسەتان هەه  تی ڵاڵ حكوومه ئینشائه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  روانی ،چاوه وه ینەه سەت پێبكه ده  كەداری چه  باتی ین جارێكیتر خەه ناكه  و ر ژه زووی ئه زوو بێ،ئاره ئاره  ر به گه ، ئه وێ ز ریش پێش كه
  ڵکی خۆمەان بێنینەه خەه  كانی اخوازییەهخۆمانەدا د  والتی لەه  نی ده مەه  باتێكی خەه النێین، به موو وه كانمان هه كه چه  ین كه كه ده  ور ژه ئه

میشەەیان  ، دووه كدارانەەه چه  باتی خەەه  بردنەەی  رێوه بەەه   كێكیان ئیمكەەانی پەەێش یەەه  ر ژان دووشەەت بێنەەه  ر ر ژێەەك لەەه گەەه ال  ئه ، بەەه گەۆڕێ
مان  وه ئەه  ین، ئێمەه خۆمان بكەه لەه  رگری بەه  كدارانەه چه  باتی خەه به  دیكەه  ناچار بەین جەارێكی  ، یانی كدارانه چه  باتی خه  تی رووره زه
ت  فره حاشەا نەه  ئیەدی  وه، تمەان كرد تەه نەاڵێین ره  ین، ئێمه نابه  رێوه به  كدارانه چه  باتی ڵێین خه ئێستا ده  ،ئێمه  وه كرد ته ت نه ره
  ش جەدی و شەتانه ، ئەه ماوه ك نەه چەه  ورانەی ده،  ر چەووه سه به  كدارانه چه  باتی خه  ورانی گۆیا ده  ن كه هه  ش كه نگانه و ده ك، ئه چه له

  ریكی كانیانن،خەەه كه چه  پەەێش خسەەتنی  ریكی كداركردنن،خەەه خەەۆ چه  ریكی وو ر ژ خەەه ال  شەەه ڵەەێن بەەه ده  ی وه كانیش  ئەەه تەەه وڵه نین،ده
وێ  یانەه كان ده تەه وله كاردێ، ده كەان بەه  رهسەتێ ئه  ڕی شەه  ی واژه سەته ده  ز ره  كی یەه ت ماوه نانەه مۆدێرنترن، ته  كی چه  ست هێنانی ده به
  باتی نەەانێن، خەەه  الوه بەەه  ی تەەه قەیه و عه ئەەه  نگێ تا كەەه ڵەەێن هەەه ژار ده هەەه  لكی ال  بۆخەەه ن، بەەه بكەەه  كتری یەەه  ری كان شەەه سەەتێره ئه له
بكەا   خۆی لەه  رگری بەه  كدارنه یانێك یان چه دووڕێر  سه  وته ڕ كه بیر و باوه به  ر مر ڤی گه خێر  ئه ؟ نه یه هه  كی خ مانایه  كدارانه چه

 .بكا  خۆی له  رگری بێ به ڕ ده بیروباوه به  مر ڤی   ببین،پێموایه  ری راكێشێ  سه  خۆی  رخێك مەی ك به یان وه
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 رتان ببرن؟ سه  تدان، ملتان راگرتوه كام حاڵه ئێستا له  ئێوه: ر رووبه

 
  وینەه بكه  ر ر ژێەك گەه اڵ  ئه ئەاوادا نیین،بەه  ژێەر هێرشەێكی  ئیستا لەه  ئێمه  ، چونكی ئێستا هیچیان نیهنا :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

ر  گەەه ، ئه ر نیەەه سەەه مان له وه   ئیسەەتا ئەەهاڵ بژێرین، بەەه ڵەەده هه  رگری ن بەەه تمەەه ڵنابژێرین حه سەەەیم هەەه ن ته تمەەه ئەەاوا، حه  بەەارود خێكی
  .ین كه خۆمان ده له  رگری رمان به سه  هاتهش رژێم  ر ژان لێره  ر ژێك له

 
 بۆ چی پەاك چاالكیی عەسكەرییان هەیە و ئێوە نیتانە؟  ی ئه.كوردستان كرد  رێمی هه  تی حكوومه  موراعاتی  باست له: رووبەر

 

  ی،هی ك بخەه ر یەه سەه پژاك وه  لیاتی مه موو عه تم بۆیان ،هه موو رێزو حورمه ڵ هه گه  ، له وه پژاكه  باری له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
نەدێك  هه  جاروبەار تووشەی  بووه نەه 8339 - 8313نێەوان    كانی ساله  له  ئێمه  مانگی  ل سێ گه پژاك له  نی مه ته  ی ند ساالنه و چه ئه
 . وه وێته حه ل دهندی قه دێ له  یه هه  ئیجباریی  كی یه بهه جه  كا؟ پشتی خ ده  كه ویش دیسانه ئه. بێ لیات ده مه عه
 

 ؟ بهه جه  پشتی  ن به بیكه   وه وێنه ندیل بحه قه  وان له ك ئه ناچن وه  بۆ ئێوه: ر رووبه

 
 ، سەتۆن ئه  یان لەه ماڵەه موویان بنه الت هەه ر ژهه  كانی سیاسییه  تر بێ، هێزه  كی یه  شێوه به  بۆ ئێمه  نگه ره:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  رێمی هەەه  تی ل حكوومەەه گەەه زیاترمەەان له  كی هاوكارییەەه  نیەەین، دواتەەر ئێمەەه  واده كەەوڕ یەەان كەەچ خانەەه ڵتن، سەەهكانیان  كەەداره چهوان  ئەەه

  باتی ك باسەەمان كەەرد خەەه ، وه یەەه كوردسەەتان هه  رێمی هەەه  تی ل حكومەەه گەەه زیەەاتر له  كی هاوكارییەەه  رمەەان بەەه ، باوه یەەه كوردسەەتان هه
  رباز تەا ده زار سەه پێەنج هەه  ئێمەه  ی و سەاالنه ئەه  ،یانی نیەه  ریی میش كاریگەه هه  نیه  تی رووره   زه اڵت ئێستا هه ر ژهه  ی  كدارانه چه
  لەه ر گەه دا ئه خ روو ده  ، ئیسەته  و رژێمەه ر بەێ بەۆ ئەه كاریگەه  كی یەه ربه زه  یتوانی كوشت نه رژێم ده  له  كانی هێزه  ربازمان له زار سه هه

ش  ك ئێمەەه وه  رژێەم بكەەوژرێ، كەه  كەانی هێزه  كەدار لەەه چه 89ر پێەەنج جەار  هەه  بکەەرێ بەه  كدارانەه چه  لیاتی مەه جەەار عه سەاڵدا پێەنج
دا،  ده  كوشەتی به  لكەه خه  كەوڕی  رباز ،سەه ت وانیه ولەه ال  خەۆ بەۆ ده ن، بەه ئێمەه  ری جگەه  پارچەه  رگه ،پێشەمه رگیان بۆیەان ناسووتێ جەه

  نگەه ڕه  ئیسەالمی  ش ئیسەتا جمهەوری وه لەه  ، جگه كداری چه  باتی رتر بێ،تا خه توانێ ز ر كاریگه ده  نی ده مه  اتیب ئیستا خه  پێمانوایه
  كانی كەه چه  ی وه بەۆ شەاخ بەۆ ئەه  وه ڕا بگوازێتەه قا  شەه له  كه ره شەه  ی وه وێ، بەۆ ئەه ڕێ بکەه وه  كدارانه چه  باتی بێ خه پێی ناخۆش نه

ریكاو  مەه ئه  كرێگیراوی بەه  گینا بەه كا ئەه نەگ نەه شەار ده  لكی خەه  ی وه شەاریش، بۆئەه   له ر كەوت بكەا هەه سەه  دێ  له   كار بێنێ، هه به
 .كا تباریان ده تومه  كی ره ده  ستی ده
 
 ؟ ئێرانه  ئیسالمیی  كوماری  كانی ندییه وه رژه به  تی خزمه یكا، له پەاك ده  ی كدارییه چه  باته و خه ی ئه پێتوایه  یانی: ر رووبه 

 
  پێموایەه  چونكەه بات، خەه له  رنیەه كاریگه  كی یه شەێوه  اڵ  پێموایەه ،بەه ئێرانه  رژێمەی  تی خزمەه  من ناڵێم لەه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
ت  تایبه ،به ئیسەالمی  تی وڵەه زعی ده ر وه سه  ینه بخه  ری كاریگه  ئێمه  كان جۆرێك نیه هێزه  نگی پارسه ین، بكه  وه مووشمان ئه ر هه گه ئه
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دابنەێ؟، مەن   کەه زعه وه ر  سەه ك له رییەه تەوانێ خ كاریگه ده  وه ،ئه كوژراوه رباز نه دوو سااڵن بیست سه به  مه ز ریش كه  وان كه ئه  ی وه ئه
  . باته خه  له ەدیك  كی یه شێوه  ڵێن ئیمر  ر ژی ر ڕووناکبیرانی نێوخۆی واڵت پێمان دهز ر جا  ز ر خۆشحاڵم که

 
  دەكرێ بزانین ئەو قۆناغەی ئێستا پارتەكانی رۆژهەاڵتی پێدا گوزەر دەكا  چ قۆناغێكە؟: رووبەر

 
  قۆنەاغی  کەه  یەه وه ئه  ناخۆشەه  كەه  ی وه شەێكیان خەۆش نەین، ئەه به  كەه  ندێك كەاره هه  قۆناغی  و قۆناغه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  ، قۆنەاغی نییەه ده مه  كەاری  ، قۆنەاعی رێكخسەتنه  كەاری  قۆنەاغی  نگییەه، رهه فه  كەاری  نەاغیۆمان كاتیشەدا ق هه  له  ەاڵ، ب ئینتیزاره
  . یاندنه راگه

 
 ل قۆناغێكی دیكەی پێشووتان بەراورد دەكرێ؟ گه ،ئایا له ئینتیزاره  قۆناغی گوتت: ر رووبه

 
رگریمان  بەەه  زار هێەەزی یەەان هەەه ده  و رگه زاران پێشەەمه هەەه   کەەه  بووه وا هەەه  تەەردا قۆنەەاعی  كەەانی قۆناغەەه  لەەه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
لێ ببینەین، بۆخەۆ   توانین سوودی ال  ده به  خۆش نیه  ئێستا بۆخۆی  ی وه ، ئه نیهراورد  به  قابیەی  وکاته ل ئه گه له  عەوومه مه ، بووه هه

  كدارنەه چه  باتی بچەین خەه  ئێمەه  كەه  نیەه وه  باشەتر ئەه  رجی لومه اڵ  هه باشترە به  رجێكی لومه باشتر بۆ هه  كردن بۆ قوناغێكی ئاماده
پاشەانیش .  دی  بێنێتەه  خەۆی  كەانی داخوازه  وه خوازانه ئاشەتی  رێگەای  لەه  مان بتەوانێ کەه لكه خه  ،كه یه وه باشتر ئه  رجی لومه ین، هه بكه

ت  قبووڵیەه یەان، مه رش وبەاڵوی ل پەه گەه كوردسەتان له  یەسیاسەییان  و هێەزه ئه  خست كه ریان كوردستان ده  ی   دواییه ئه  كانی رووداوه
گونجێ،  نەه  وه كان ئەه سیاسەییه  زهێەئیەران بەۆ ه  ی دیکەه  كی هیچ جێگایەه له  نگه ره،  یه كوردستان هه  لكی نێو خه  یان له ویستی وخۆشه
كوردسەتان    ز ری  ره هەه  شەی به  كان داوایەان كەرد، لەه سیاسەییه  بێ، هێەزه  وه نگیانه ده لك ئاوا به ن، خه بكه  لكی خه مانگرتن له  داوای

 . كوردستاندایه  لكی نێو خه له   وهێزانه ئه  نفووزی  ی شانهنی  پێموایه  وه هاتن، ئه  وه نگیانه ده به  لك خه
 

ریكا بۆ  مه ئه  كانی تانكه  هاتنی  دوای  له  وه عێراقم بیر هاته  ئۆپۆزیسیۆنی  كانی سیاسییه  ئینتیزار كرد من هێزه  باست له  كه:رووبەر
لە عێوراق تاچەنود هۆكوارە بوۆ ئەوەی پارتەكوانی رۆژهەاڵ  ، نزیكبوونەوەی ئەمریكا و جێگیربوونی  وه وان هاتنه عێراق ئینجا ئه

 پتر بەتەمای دەرفەتی گەورە بن؟

 
  كەی ره ده  هێزێكەی  بێ، ئینتیەزاری  وێ رزگاری یه ده  تێك كه میەەه  كه  بووه نه  وه ر  به باوه  وه ته ره بنه من له ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  هێزێكەی  دانیشەین كەه  ر ئێمەه گەه ال  ئه ،بەه نیه  وه ره ده  كی كۆمەه كەان پێویسەتییان به خوازه رزگاری  بكەا، نەاڵێم هێەزه  بكا بەێ رزگەاری
  ی نەده وه ڕووخێنەێ، ئه  ی ده  ر هەاتیش بۆخەۆی گەه بەۆت بیووخێنەێ، ئه   ،نایه كه یه.  حاڵمان ز ر شیه  رزگارمان بكا، پێموایه  كی ره ده
مریكا  ین ئەەه تێیبگەەه  ئێمەەه  ی وه یەەن ئەەه  كەەه ده  قسەەه  وه پێكەەه  ئێمەەه  كەەه  ی عاته و سەەه تا ئەەه هەەه  یەەه هه  وه ریكاشەەه مه ئه  بەەه  نەەدیی یوه په
 . ئێران نیه  بۆ لێدانی  دیاریكراوی  كی یه رنامه به
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 ؟ نیه  ی رنامه گوتت به: ر رووبه
 

زانەم  ده  دوریشەی به  ین، كەهزان نەه  ئێمەه  بێ كەه شتێك هەه  هنگ تا ئیستا، ره ین هه گه لێی تێده  ئێمه  ی وه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ، ئێەران بەداو بیشەی ڕووخێنەێ  ماریال تەوانێ پەه ت ئیجەا  بكەا، ده رووره ر زه گەه ریكا ئه مەه ،ئه خۆی  سیاسیی  الیەی ده  به  اڵ به ،وابێ
  میی كەه  واڵت گیرگرفتەی  نەاوخۆی  ،لەه یه هه  فغانستان گیروگرفتەی ئه له،  یه هه  كجار ز ری یه  ئیراق گیرو گرفتی  ریكا ئیستا له مه ئه

ریكا بەەێ  مەەه ن ئه وه ئەەه  هیوای بەەه  ی وانەەه ،ئه وه بكاته  دیکەەه  كی یەەه بهه وێ جه بێ، نایەەه جبوور نەەه ر مەەه گەەه ریكا ئه مەەه ، ئه یەەه هه  ی بودجەەه
 . دان ڵه هه   له گه ئیران واتێده  وه باته تانكیان بكا بیان  سواری

 
ر  هوه ئیسوتا به  مانكاتیشدا ئێوه هه ، له وه كان بكا بتان باته تانكه  سواری  ریكا  ئێوه مه ئه  كه  نیه   وه ڕتان به باوه  كه  ئێوه  باشه: ر رووبه
 كام ئینتیزارن؟  ڕێی چاوه  ئێوه  ی ، نازانم ئه بووینه  كداری چه  باتی خه  رداری ست به ك بێ ده هۆیه

 
لەێم نەابێ  اڵ  ده ، بەه وه مەه ت ناكه ره  مانەه كێك له من هەیچ یەه ، ئەه یەه مێك خەرائ حەاڵیبوون هه كه  پێموایه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  وێ بێگانەەه دانیشەەین بمانەەه  ال  ئێمەەه ر،به شەەه  وێتەەه بكه  ڵ ئیەەران گەەه ریكا له مەەه ر ژان ئه  ر ژێەەك لەەه  نگەەه ره ئەەاوا بەەین،  شەەتی  هیوای بەەه

  هیوای اڵ  نابێ بەه لێ ببینێ، به  پێش باسودی  رجێك ها ته لومه ر هه گه رو شۆرشگێر نابێ، ئه تێكۆشه  بۆ مر ڤی  وه رزگارمان بكا،ئه
نەد  چه  ی یەه وه و جوواڵنه ر ئەه ، هەه یەه هه  نی ده مەه  باتی موو ئیرانیشەدا خەه هەه  لەه كوردسەتان و  پاشەان ئێسەتا لەه. دا پاڵی لێەوه  وه ئه
لك  ز ر بچەووك، خەه  نەدێك جێگەای هه  لەه  كوردسەتان جگەه  ری رتاسەه سه  ، له ر بالوه ز ر به  باتێكی خه  وه می  كرا، ئه  ر له  ژێك بهر

  دژی  نەەدازه رئه هه تێك  ولەەه ، ده خوازانەەه  و ز ر ئاشەەتی  وتوانه ز ر پێشەكه  نی ده مەەه  كی یەەه وه ك بزوتنه كانیەەان داخسەەت وه دوكەان وبازاره
  نگەی ، ده یەه هه  داخەوازی  ڵكەه و خه ، ئەه نارازییه  ڵكه   خه ئه  تیان گوت كه وڵه ده به  وان  كا، ئه نه  مه ل بێ ناتوانێ حیسا  بۆ ئه گه
 .نگ تفه  نگی ده دا له بیسترێ و پتر مانا ده ده   نگییه و بێده ئه
 

 الكان بگۆرێت؟ مه  ئیسالمی  كۆماری  تی بتوانێ سیاسه  یه هه  ی نییه ده مه   باته و خه ئه  پێتان وایه  یانی: ر رووبه

 
  ی وه ال  بزوتنەه ڕووخێنەێ، بەه ده  ئیسالمی  تی وڵه كوردستان ده  ڵكی خه  ی وه بزووتنه  وه ینه بیركه  كه  یه ڵه هه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
   .بگۆرێ  ئیسالمی  توانێ كۆماری ئیران ز ر چاك ده  لكی موو خه هه
  

 لە هەڵبەاردنەكانی ساڵی پاری سەرۆكایەتیی كۆماری ئێراندا، پارتە كوردییەكان رۆڵێكی زۆر دیاریان نەبوو، ئایا بۆ؟: رووبەر

 
 .وابێ  ؟ پێم وانیه نازانم بۆچی:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

 ؟.نگدانیان كرد ده  شداریی كوردستان به  لكی خه  چی نگدان كه چوون بۆ ده گو  مه  ڵكیان خه اڵ  به رۆژهه  كانی پارته: ر رووبه
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كیان كەار  ك یەه موویان وه كوردسەتان هەه  كانی پارتەه  چونكەه ، تێدایەه  مێك بێئاگەایی نابت كەه جەه  بۆچوونی:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
و  لك ئەەه گوتمەەان خەەه  كرد،ئێمەەه تمەەان نهبایكۆ  داوای  ئێمەەه  اڵ  بۆنموونەەه بایكۆتیەەا كەەرد، بەەه  ز ریەەان داوای  شەەێكی به  كرد، راسەەته نەەه
  تیی ر كایه سەه  رچوار كاندیدای ل هه گه ڵبژاردن له چوون پێش هه  ئێمه  لكی ، خه كانی داخوازییه  گوڕی  بۆ هێنانه  وه بقوزێته  ته رفه ده

تان بەۆ  رنامەه ر ك كۆمار،به سه  وێ ببن به تانه هد  دانیشتن گوتیان ئێوه  ڕڕووبی وكه  وی تا مووسه  بگره   وه ژاده نه  دی حمه ئه  كۆمار له
ك  وان وه یڵێەین، بێگومەان ئەه ده  ئێمەه  بوو كەه نه  وه بوو،ئه هه  خۆی  ی رنامه وان به  ك له ریه ،هه فارس نین چیه  ئیران كه  ی النه و گه ئه

،  ڕڕووبی كەه  ی وه ت ئەه تایبەه باشیان تێدا بوو، به  تر شتی  وانی چاو ئه له  وی و مووسه  ڕڕووبی كه  ی رنامه اڵ  به ،به وه نه بیر ناكه  ئێمه
بێ  گەەوت،ده خۆشەەمان وایەەان ده  لكی خەەه  ، كەەه حریم كەەردن مانەەدوو بەەووه تەەه  ڵك لەەه دیمەەوكرات پێمەەان وابەەوو خەەه  حیزبەەی  لەەه  ئێمەەه
ڵبژاردن  هەه  ئێران لەه  لكی كوردستان وخه  لكی خه  راستی به خۆیان كرد،  ی یدان قسه مه  لك هاتنه بڵێین،خه  ڵك خه به  دیکه كی یه قسه
  ی وه ئەه ، وه ژاد بسەتێننه نەه  دی حمەه ئه  لهكێكیان  دووشت یه له   یانتوانی وان ده دا، ئه  ئیسالمی  كۆماری  یان له وره ز رگه  كی یه ربه دا زه

لەەێ   تی رعیه توانیەەان شەەه ، وه لەەێ بسەەتێننه  الته سەەته ده  كورسەەی  میانی كەەه كەەه یه  ی وه ئەەه  یاتوانی نەەه ال  كەەه  ، بەەه توانی میان نەەه كەەه یه
ژاد  نەەه  دی حمەەه ئه  ی وه بۆئەەه حیسەەابیان كەەرد،  بەەێ  زویرێكی ،تەەه ڵكیان دزی خەەه  كانی نگەەه ئاشەەكرا ده ڕ ژی ڕوونەەاک، به ، بەەه وه بسەەتێننه
بەوو،   یی نەه خامه  بەۆ ئاغەای  ناوخۆوه  تی زاره وه  ت له تایبه  كه  باڵو بۆوه  خۆی  راپۆرتێك كاتی ر ك كۆمار، سه  وه نه دی بكه  جارێكی

  ی قینه راسەته  نجامی ال  ئەه ر ك كۆمەار، بەه سەه  وه دی ببێتەه  ژاد جەارێكی نەه  دی حمەه ئه  كەرد كەه نابت وامەان جەه  مری ر ئه سه لێت له ده
 .  چواره  زایی ره    و موحسینی ژاد سێیه نه  دی حمه ئه  ، دووه  رووبی ،كه    بووه كه یه  وی مووسه  ،كه كان ئاوایه  نگه ده
 

 ؟ رووبی كه ن به نگ بده ده  خۆتان كردوه  لكی خه داواتان له  ئێوه  وه خوێندریته ده  وه كانت ئه قسه له: ر رووبه
 

ال   دا،بەه ده  كێ نەگ بەه ده  لك ئەازاده خەه  ن، گوتوومانەه س بەده كەه نەگ به ده  كردوه داوامەان نەه  خێر ئێمەه نەه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  ی كێشەەه  ی باره لەەهژاد هیچیەەان  نەەه  دی حمەەه ئه  زایەەی موحسەەین ره  دیكەەه  ی و دوو كاندیدایەەه یەێین،ئەەه ئیسەەتاش ده  وكاتیش گوتوومانەەه ئەەه
شەەت  هه  یانێكی بەەه  ڕڕووبی ركەەرد، كەەه ده  یی مەەاده  دوازده  یانێكی بەەه  وی مووسەەه گوتیەەان،  ڕڕووبی كەەه و  ویی مووسەەه گوت، نەەه   وه ییەەه وه ته نه

 .تێدابوو  هێزتری به  شتی  ڕڕووبی كه  ی وه ال  ئه ركرد، به ده  یی ماده
 

 لكیش چوو؟ نگدان، خه ده  چێته لك نه بوو خه دا نه وه ڵ ئه گه له  ئێوه  ی كه پارته  واته كه: ر رووبه

 
 .لكیش چوو نگدان،خه ده  چێته لك نه بووین خه نه  وه ل ئه گه له  ئێمه  ڵێ به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  

حەز دەكەم راشكاوانە ئەوەشت لێ بپرسم ئایا، ئەو بوارە توایبەتەی لە باشوووری كوردسوتان بەتوایبە  لەگەڵ رووخوانی : رووبەر
 بەع  بۆ كورد رەخساوە تاچەند سوودی بە ئێوە گەیاندوە، ئەگەر زەرەریشە چۆن؟

 

   كانی كورده  من پێموایه ، ئه نیه  و فیزیكی بیركاری  حیسابی  وه ئه  ، چونكه نیه   ییه و ساده به  كه له سه مه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
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  ی وه كوردسەتان، بەۆ ئەه  رێمی هەه  ی كه وته سەتكه ده  پاراستنی  رخاتری به سترابێ له ستمان به ندێكیش ده ر هه گه الت یان باكوورئه ر ژهه
  كانی و ئازادییەەه ماف شەەێك لەەه به  كەەورد بەەه  لی گەەه شەەێك له به  كەەه  وه ر ئەەه بێ،هەەه ده  نەەده وه ئه  بەەای  مەەه بێ،ئه بەەۆ دروسەەت نه  ی كێشەەه

  كانی شەەه موو به بەەۆ هەەه  وتێكه سەەتكه وخۆ ده ناراسەەته  كی یه شەەێوه ال  به ، بەەه وته سەەتكه ده  شەەه و به ر بەەۆ ئەەه وخۆ هەەه راسەەته  گات،راسەەته ده
 . وردستانك 

 
 دەكرێ بزانین زەمینەیەك ماوە بۆ یەكگرتنەوەی هەردوو حیزبی دیموكڕا ، ئایا چۆن؟: رووبەر

 
موو  ك هەه دوو حیەزبن وه  ك حز ،چەونكی یەه  وه ك نەابینم، ناشەڵێم بەا ببنەه یەه مینه من هیچ زه ئه  وه داخه به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  ی و د سەتانه ئەه  ك نەابینم چەونكی یەه مینه ،زه وتنه ك كه ڵكوو یەه بەه  نیەه  وه كگرتنەه یه  كه له سەه مه  پێم وایەه  ، بۆیه دیكه  دوو حزبێکی
ردوو  هەه  ر بریەار بەێ، واتەه گەه كاتێكەدا ئه نین، له یشەتنێك ئامەاده ك گه یەه و به  وه نزیك بوونەه تا ئێستاش بۆ هیچ لێك رهه رامبه به

سەال تەا چەوار سەال   ردوو پەارت سەێ هەه  یەه هه   وه پێویسەتیمان بەه  وه مه كه ك، وا بیر ده یه بن بهب  ودوو پارته ین  ئه المان بریاربده
ش  هاوبەه  یانی ین، بەه كتر بكەه یەه  بێ، هاوكەاریی بێ،هاتوچوومان هەه مان هه د ستانه  ندیی یوه ك دوو حز  په ین وه كار بكه  وه پێكه

ك،  یەەه   بەەبن بەەه  و دوو حیزبەەه ئەەه  ی وه خسەەێ بەەۆ ئەەه بره  مینەەه كتر، تەەا زه یەەه  و كۆنفراسەەی  هین بەەۆ كەەۆنگر كتر بكەەه یەەه  تی ین،داوه ركەه ده
  ی دیکەەه  ل دوو حیزبەەی گەەه له  نیەەه  هەەیچ جیەەاوازی  و دوو حیزبەەه ئەەه  وتنی ككەەه   یه گەەه ردوا  بەەێ، وا تێده بتەەوانێ بەەه  كگرتنێكیش كەەه یەەه

ك بەۆ لێەك  هەیچ ئاسەۆیه  دا زاڵەه دیکەه  ر الی سه به  ی وه بیركردنه  و شێوه ئه. جیایه  ارتینیوان دووپ  ی راده به  كه الت، جیاوازییه ر ژهه
 .نادا  وه نزیكبونه

 
 ؟ كتان نیه ندیه یوه هیچ په  ئێوه  دوورن، بۆچی  كتری یه له  نگاوێك ئێوه ند هه چه  بینم به ده: ر رووبه

 
دات،  را  روونەه خەه  شەتی  ی وه ،بۆ ئەه منی ئەه  سەائەی نەدێك مه ، بەۆ هه یەه بێهێزمان هه كجار یه  كی ندیه یوه په:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
وان  ئەه  ین،پێمان خۆشەه ردانیان بكەه ین سەه موو كاتێك ئاماده هه  ، ئێمه یه هه  وه وانه ئه به  ندی یوه ش په وه ،ئه گینا هاتوچۆمان نیه ئه

 ..بێن
 

 ؟ داوهولێكتان  هیچ هه  كردوه به:ر رووبه

 
  ین،ئێوه كەه ده  قوربان گوتمان دێین پیر زبەایی  ژنی ت جه نانه ، ته وڵمان داوه كدا هه موو رێگایه هه به  ئێمه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

گوتیەان   وه ، پاشەان جوابیەان داینەه وه ینەه ده جوابتەان ده   بێین،گوتیەان دوایەه  پێمەان خۆشەه  ال  ئێمەه بەه  خۆتانه  یفی دێن یان نا كه
 .نابێ

 



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

291 
 

 ن؟ ڵ ناكه گه ندیتان له یوه په   بۆچی  ئێوه  له  داواكارییان چیه: ر رووبه
 

وا  نەەاڕه  كی داوایەەه  بەەه  وه ش ئەەه خۆمەەان بگۆرین،ئێمەەه  ی كەەه ناوه  دان ئێمەەه  وه ئەەه  روانی چاوه وان لەەه ئەەه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
  دواتەر ئێمەه ئێەرانن،  كوردسەتانی  دیمەوكراتی  وان حیزبەی كوردسەتانین، ئەه  دیمەوكراتی  حیزبەی  كان جیان ئێمه ناوه  زانیین،چونكه ده
  حیزبی شەەیان لەەه وان به ئەەه  پاشەەان بەۆچی  وان تۆمەار كرابەەێ، لەەه یەەان ئەەه  ر ئێمەه سەەه نەەین تەاكوو نەەاوی حیەەز  له  قەەانونی  واڵتێكی لەه

  گەوتی -  زانی مەده من نه ئەه -بەاس كەرد    بەۆی  ئێمەه  رێكەی وابڵێین،براده  ئێمه  نهوا پێچه به   ،یان بۆچی نیمانه  ئێمه  یه دیموكرات هه
ڵێك  كۆمەەه 8366سەەاڵی  ، نەەد بەەووه هۆله  دیمەەوكراتی  حیزبەەی  مجار نەەاوی كەەه یه  .  ن نەەد هەەه هۆله  دیمەەوكراتی  حیزبەەی  نەەد سەەێ هۆله له

  حیزبەەی  خۆیان نەەاوه ناویەەان لەەه  وه دی جیەەا بوونەەه  لێكی دواتەەر كۆمەەه 66 نەەد هۆله  دیمەەوكراتی  حیزبەەی  خۆیەەان نەەاوه  نەەاوی  وه جیابونەەه
  ن، و كەه ئیەتالف ده  ن و كەه كتر ده یەه  هاوكەاریی  ، ز رجەاریش یەه مان هه رلەه په ریان له رسەێكیان نوێنەه ند لیبەرال، هه هۆله  دیموكراتی

 .قانون تۆماركراون  پێی  رسێكیشان به هه
 

كاتێك دیمووكرا  بووو بە دوو پوارتی هاوشوێوە پرسوی ئەوەش ورووژا كە یەكێتوی و پوارتی بە جۆرێوك لە  ٢١١٠ساڵی : رووبەر
 ؟ پارتی  تریش له  وانی نزیكن ئه  تی كیه یه له  كرا ئێوه ده  وه جۆرەكان نزیكن لەو كێشەیە ئایە وابوو باس له

 
تەاكوو   وه كۆنەه له  شەمان  بكا،ئێمەه س دابه كەه  پەێم خۆشەه  ش كرد نه دیموكراتم دابه  بۆخۆ  حیزبی  من نه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

كوردسەتان   باشەووری  ت لەه تایبەه ، به یەه هه  و بووه كان هەه كوردسەتانییه  موو هێەزه ل هه گه ده  تی د ستایه  پێویستی رمان به ئیستا باوه
ش  دیكەه  شەتێكی ین، نێوان دا ناكەه كیان له هیچ جیاوازییه  ئێمه  وه ماسیهدیبەو  و سیاسی  باری التدار، له سته ده  ی وره گه  و دوو هێزه ئه
نێو  لەه  وه كانەه ناكۆكییه   كه یه  یەدابوونی په  ر ژی  موو ویەژدانم لەه هەه لەێم بەۆ مێەژوو به ده  ی وه من ئەه ئەه تین، كیەه یه  نزیكەی  ئێمەه  كه

  وخۆ یەان بەه راسەته   بیسەتوه نه  وه تەاخواره  وه ره سەه له  تیم كیەه یه  سەی هیچ كه لەه دانیشەتووین  وه كەه یه به  ئێمەه  تا ئیستا كه حیزبدا هه
 .راپتان كرد خه  كاری  شدا گوتویانه دوایه ن له یكه نه  گوتویانه  تاوه ره سه ت بوون، له بدا بۆ دووله  ئێمه  هانی  كینایه

 
 ؟   پارتی نیسبه به  ی ئه :ر رووبه

 
  ی ئێمەه  تی كیەه نەزیكین، یه  تی كیەه یه له  تەۆ وات دانەا ئێمەه  من ناتوانم بیڵێم چونكەه ئه  ت پارتی نیسبه به:  زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه

 . هان داوه
 

  ؟ ئێوه دا  تبوونی دوو له  بوو له هه  ستی ده  تۆ پارتی  بۆچوونی به   یه وه ستم ئه به مه: ر رووبه

 
تەۆ     كەه بەده  وانەه بەۆ ئه  شت كردین ناچەار  شەاهیدی تۆ به اڵ  مادا  ئه به  گوتوه نه  ی وه ت ئه پارتییش قه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 . ناویان دێنی
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 ؟ خۆشتره  تی كیه ل یه گه ندیتان له یوه په  من ئێوه  كانی زانیارییه  پێی  اڵم به به: ر رووبه
 

، هەیچ  كەه ك یه ردووكیان وه ل هەه گەه نەدیمان له یوه  ، په كەه ده  سیاسی و  دیاڵۆماسی  ییند یوه په  من باسی ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 .وین كدا بكه الیه ین یان به بكه  دا جیاوازی و دوو هێزه ئه  ینی به  وێ له ش نامانه ئاینده و له ویستوه مان كاتێك نه

 
  ئەمریكاو كۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەگاتە كوێ؟پێتوایە سەرئەنجامی ئەو سەركێشییەی ئێران لەگەڵ : رووبەر

 
ز ر   خەاڵێكی  تەه یوه گه تا ئیسەتا نه هەه  نگارییەه ره و به ئه  ، پێم وایه دیاره  ی نده وه ال  ئه به  ز ر ئاسان نیه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

،  مەاوه  ڵەێم بیسەت سەالی من ده بەدا، ئەه  سەای  كۆشەكی  لەه  كا که وا دروست ده  تۆمیی ئه  كی توانێ مووشه ئیران ده    گوایه كه ناسك، یه
ریكاو  مەه ر ئه سەه له  یه شەه ره بڵێەین هه  كەه  وه بۆتەه تۆ  نزیەك نه ئەه  كی چەه  دروسەت كردنەی له  نەده وه ئه  ئیران جەارێ  تێكرا پێموایه به

ئیەران   کەه    هەیچ گومەانم نیەهاڵ بەه ، وه نزیەك بێتەه  نەده وه هئ  ئاینەده له  نگه ره. دا كه ناوچه كانیان له ر د سته سه ت له نانه ئورووپا ته
نزیكەدا   كی یەه ئاینده  لەه  كێشەێ،و پێشەم وانیەه ده  درێەژه  كانییەه ره ربه و به ئەه  پێم وایه  بۆیه  .تۆمی ئه  كی چه  نی خاوه  وێ ببێته یه ده
 .ر دروست بێ شه
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 ناکاو  ک ئێمه بوونی ئۆپۆزیسیۆنێکی وه  ز به کۆماری ئیسالمی حه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 
 : زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه دەگەڵ مامۆستا  :وتووێەی ئیبراهیم شێ  وەسانی

 
با باسی بەرەی كۆنەپارێزان بكەین خۆ دیتت شەڕ كەوتە نێووان ئەوانەوە، ئەوەی ئەحومەدی نەژاد دەیكوا  شوتێكی كەم : پرسیار

 ئەم بارودۆخە هەلومەرجێكی لەبارتر بۆ گۆرانكاری لە ئێران پێك دێنێت ؟ نیە، پێت وایە

 
تیی  رایەه و نوێنه نیا بیەروڕای خەۆمن بەی  تەه ریەان ده دا ده   وتەووێژه ی لەه و بۆچوونانەه بڵێەم ئه  موو شتێک پێمخۆشه پێش هه :وەاڵم

ی نێەەوان " کێشەەه"  گەەۆڕێ کەەه  کاتێکەەدا هاتۆتەەه نابت له جەەه ی   پرسەەیاره ئەەه.   ی خۆشەەم ناکەەه کەەه ت حیزبه نانەەه و ته هەەیچ ڕێکخراوێەەک
کەەرێ بڵێەەین  ژاد ده نەەه دی حمەەه ی ئه کشەەه و پاشه یی نەەه وتنی خامه رکه سەەه  کەەرا بەەه ڕوان ده ک چەەاوه روه ژاد هەەه نەەه دی حمەەه و ئه یی نەەه خامه

اڵتدارانی  سەه کانی نێەوان ده و قانوونییەه ئیەداری  یەهندی زای پێوه ی شەاره وانەه ئه  بڵەێم کەه  وه ئه  پێم خۆشه  وحاڵه به.  کۆتایی هاتوه
ر  هەه  ڕاسەته. دا بکەرێ یەه و دوو مۆره نێوان ئەه نگی هێەز لەه پارسەه  ڕوانیی ئاڵوگۆڕێک له کرێ چاوه بوو ده رگیز پێیان وا نه ئێرانن هه

و  ن بەده"  والیەت فقیەه"ا  ناڕازییەان دروشەمی دژی ق شەه  لەه  که  وتوه جۆرێک درزی تێکه یی به نه ی خامه"ئاسمانی"اڵتی  سه ده  که  وه ئه
اڵ  نەابێ  ، بەه ره ، گۆڕانێکی دڵخۆشکه وه یی بکاته نه ڵ خامه گه نگاری ده ره به  ژاد بوێرێ بیر له نه دی حمه کانیشدا ئه نێو پاوانخوازه له
اڵتی  سەەه یی ده نەەه رکۆمار خامه سەەه  یان پەەێ بۆتەەه و کابرایەەه ئەەه  کەەه  ندکراوانه سەەه و په و قەەانوون پێی ئەەه ر بەەه هەەه  بیرمان بچەەێ کەەه لەەه
کی  یەه ژاد بۆخەۆی پێگه نەه دی حمەه ئه  ڕێ کەه ش گەه وه لەه. رێ ر کاری البه سه رمانێک له فه  توانێ به وێ ده خت بیهه ر وه و هه رووتره سه

 . ست هێناوه ده به  وه یه"مقا  معظم رهبری"ری  ی سه سایه ی له وپۆسته و ئه وتۆی نیه تیی ئه اڵیه کۆمه
 

كاران خۆیانەوە، دەڵێی چی، كوورد بوۆچی  زه وەك گوتیان دەسەاڵتی خودا لەسەر ئەرز كەوتە بەر هەڕەشەكانی موحافه: پرسیار
  لەئاستی ئەم هەموو گۆرانكارییانە بێالیەنە؟

 

کانەدا  کاره زه نێو موحافه کانی لەه ره ناو دژبه بهو  یی نه کانیی نێوان خامه ره ربه اڵمی پرسیاری پێشوودا گوتم به وه  ک له روه هه :وەاڵم
وتنی  رکه ڕوانیی سەه چەاوه  کانی کۆماری ئیسەالمیدایه ی قانوونه چوارچێوه  بێ له رچی هه ش هه که مەمالنه  و چونکه ره رامبه ڕێکی نابه شه
 . جێی خۆیدا نیه یی له نه کانی خامه ره رامبه به
 

ی  ڕوانگەه  لەه  ،چونکەه یه مەمالنه  و جەۆره شەێک لەه به  ببێتەه  قازانجی کورد نیه جێدا به له: بێ بگوترێ ده  که می پرسیاره شی دووه بۆ به
و  ر بەەه رامبەەه ڵوێسەەتی کەەورد به سەەت هه به ریش مه گەەه ئه. ک نەەابینرێ واکانیەەدا جیاوازییەەه ڕه  کەەوردو مافەەه  ر بەەه رامبەەه به  نەەه و دووالیه ئەەه

ش  نەده وه کەورد ئه  بەزانین کەه  ڵەدا، باشەه ری هه ئێرانەدا سەه  رکۆماری لەه ڵبژاردنی سەه می هەه یه ی ده رهو دوای ده  بێ که  یه وه بزووتنه
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  سەەەتی هێەەەزه ده ی ئێەەەران به کانی دیکەەەه وره و شەەەاره گەەەه کانی تەەەاران خۆپێشەەەاندانه  ی لەەەه وانەەەه س له ندکەەەه بوو،و چه رێز نەەەه پەەەه دووره
  .و ڕووناکبیرانی کورد بوون ارانخوێندک  هید کران له کانی ڕێژیم شه کداره چه
 

  کەه  وه کیان ئەه یەه: ین ش بکەه دوو هەۆی دیکەه  بەه  دا ئامەاژه یەه وه   بزووتنه خشەی کەورد لەه بەوونی نه نگ میه کەرێ بەۆ کەه ده  وه له  جگه
  ت بەەه باره رچاویان سەەه شەەتێکی بەەهکانیانەەدا  رنامه به رکەەرد لەەه  وز ناوبەەانگی ده ی سەەه وه بزووتنەەه  ی بەەهەی وه و بزووتنەەه رانی ئەەه ڕێبەەه

باری  لەەه  نەەه  ڕینەەه و ڕاپه ئەەه  کەەه  وه مەەیش ئەەه دووه.  وه دیتەەه ده کەەورد خەەۆی تێەەدا نه  وجۆره گونجانەەدبوو،و بەەه کانی کەەورد نه داخوازییەەه
ر  گه وان کوردسەتان،ئه ک لەه و یەه کەانی ئێەران جۆراوجۆره  و ناوچەه کان بچووکەه  شەاره  لوپۆی هاویشەته په  ردرێژ بوو نه به  وه مانییه زه
 .ین رکه نیا کرماشانی لێده ته
 

لە كوردستانی رۆژهەاڵ  جگە لە تەق وتۆقێكی پەژاك ئێوە لە حاڵەتی نەشوەڕ نەئاشوتین لەگەڵ كۆمواری مەالكوان، دەی : پرسیار
رەكانی تواران ئۆپۆزیسویۆنێكی خۆ وایە ئێوە شەڕ ناكەن،ئەرێ بەراست ئێمە زۆر نابیستین لەسەر ئێوە پێت وانویە مەال دەسوەاڵتدا

 چەشنی ئێوەیان گەرەكە؟

 
دیفەەاعی   لەەه  کان جگەەه ختەەه ی وه اڵتداران زوربەەه سەەه ده  ی کەەورد کەەه وه تەەه ی نه باتی ڕزگاریخوازانەەه وه ڕابەەردووی خەەه داخەەه به :وەاڵم

کانیی سیاسەەیی  ره ربەەه به  کەەه  سەەدا دروسەەت کەەردوه بیەەرو مێشەەکی ز رکه ی لەەه  و بۆچوونەەه ئەەه  وه هێشەەتۆته کیان بەەۆ نه ڕێگایەەه  کدارانەەه چه
کانی  سیاسەییه  هێەزه  ڵەێم کەه ده  ڕاسەتگۆیانه. دا ببینن کدارانه ی چه وه ڕووبوونه ڕووبه  نیا له کان ته ته وڵه دژی ده رانی کورد به تێکۆشه

ر  گەه اڵ  ئه بەه. اڵتی کۆمەاری ئیسەالمی پێەک نەاهێنن سەه ر ده سەه ربازی بەۆ  کی سه ترسییه رجی ئێستادا مه لومه هه  اڵت له کوردی ڕ ژهه
بەەاو  ی ده ڕێوه اڵت بەەه کانی کەەوردی ڕ ژهەەه باتگێیه خەەه  دژی هێەەزه کۆمەەاری ئیسەەالمی بەەه  کەەه  بایەەه هه  پیالنگێیانەەه موو و هەەه ئاگاتەەان لەەه
خەت پرسەیارێکی  هیچوه  کەا، دڵنیەا  کەه رف ده سەه  باتکارانەه و خه شەاندن لەه بروه ک بەۆ زه و ئێنێیژییەه پەاره خ  و ڕێژیمه زانیباتان ئه

یکا بەۆ  ستی بێ ده ده رچی له ناکاو هه  ک ئێمه بوونی ئۆپۆزیسیۆنێکی وه  ز به یر کۆماری ئیسالمی حه خه نه. بوو ده واتان بۆ دروست نه
 .بێ الوازی بکا رنه رێ یان هه نێو به له   و ئۆپۆزیسیۆنه ی ئه وه ئه
 

پەكەكە لەچیاكوان باشوە ئێووە بەتەموای چوین، باشوە بوۆچی خەڵكوی خۆتوان بوۆ پەرلەموانی ئێوران هەڵنوابەێرن، دەبینوین : پرسیار
كەسی نزیوك بەخۆیوان نواردە نێوو پەرلەموان، ئەرێ ئوێمە  ٠٠دایكوتاوە، لە ئەنقەرەش لەناو پەرلەمان خەڵكی هەیە ، ئەمجارەش 

 دەزانین بارودۆخ لە ئێران جیاوازە، بەاڵم بۆچی ئێوە شتێكی نزیك لەمە ناكەن؟
 

حاڵی خەۆ   شەبه اڵ  به بەه  وی تەا ئاسەمانه زه  دا لەه   بەواره لەه -بێ رنەه هه -و تورکیەا  ی جیەاوازیی نێەوان ئێەران وه ڵ ئه گه ده :وەاڵم
ن  وڵ بەده موو کاتێەک هەه اڵت هەه کانی کەوردی ڕ ژهەه سیاسەییه  هێەزه  شدا باشتر وایەه ئازادیکوژه    ڕێژیمه ری ئه سێبه ر له پێموایه هه

کان  سیاسەییه  رج نیەه هێەزه مه.  وه بۆ پارلمانی ئێران بد زنه  انهرانێکی جێی متم و ناردنی نوێنه ڵبژاردن شداریی هه ک بۆ به ڕێگایه
سەانی  ک که وه  دا کەه وانەه نێو ئه کەرێ لەه اڵ  ده یان پێ نەادرێ، بەه وه رگیز رێگای ئه هه  دیاره  بناسێنن که  وه ناوی خۆیانه کاندیدا به
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جێگای  بەه  ن کەه بکەه  سەانه وکه کان پشەتیوانی له سیاسەییه حیزبهگیەرێن،  ریەش ده کاندیەدا وه  ت بەه نانەه و ته بەن خۆ کاندیەد ده ربه سه
ری  و ناکاریگەه کی ناچەاالک یه شەێوه  تی بەۆ پارلمەان بەه تایبەه ڵبژاردن به من بەایکۆتی هەه ک ئه ریه سه له. زانن ڵکیان ده ی خه متمانه

ر  ر بەه هەه رامبەه به  وه ی خۆیەه ڕوانگەه  لەه  رکامەه کان هه ییهسیاسە  حیزبەه  اڵ  دیەاره بەه. زانم کان ده دیکاتۆره  اڵته سه دژی ده بات به خه
 .  که ویی لێده ییه رچی بێ په   هه که ڵوێستی حیزبه ک خۆشم هه و وه گرن ڵوێست ده ڵبژاردنێک هه و هه ڕێفیاند  

 
عەڕەبییەم گوێ لێ دەبوێ كە دەڵوێ ئێوە سیاسییانی كوردی رۆژهەاڵ  پەر  و باڵون، نازانم بۆچی هەركاتێك ئەو وتە :  پرسیار
 م؟ من ئێوەم بیر دەكەوێتەوە پێت وایە من هەڵه(( عەڕەبەكان ئیتیفاقیان كردوە كە قە  ئیتیفاق نەكەن)) 

 
ر  سەه له  توانیوهیان تائێسەتا نەه و وباڵون رت نێو خۆیاندا په کانی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ئێران له هێزه  که  ڕاسته  وه بێگومان ئه :وەاڵم

ڵتان هەاوڕا  گەه دا ده ی دیکەه که شەه به اڵ  لەه  بەه. ک بگەرن لی کەورددا یەه کانی گه پێناوی ئامانجه بات له ش بۆ خه کی هاوبه یه رنامه به
بەۆ . وتوون کەه ش ڕێەک نه وه ر ئەه سەه بەا بڵێەین له(. اتفقوا عەەی أن الیتفقەوا)ون که ڕێک نه  وتوون که وان ڕێک که ئه  و پێم وانیه نیم

اڵت بەۆ  کانی کەوردی ڕ ژهەه باتگێیه خەه  نەه موو الیه ڵ هەه گەه ده  کەه  یەه و هه بووه  ئاماده  میشه حیزبی دێموکیاتی کوردستان هه  هنموون
نابت  ک جەەه من وه ئەەه  وپێیەەه به. و وتەەووێژ بکەەا رجێک دابنیشەەێ بەەێ هەەیچ پێشەەمه  باتگێیانەەه شەەی خه کی هاوبه یەەه رنامه به  یشەەتن بەەه گه
رجی کەەارو  لومەەه ڕی مەەن هه باوه بەەه.  داوه سەەت نەەه ده اڵت له کانی ڕ ژهەەه ره تێکۆشەەه  ی هێەەزه وه کۆبوونەەه لێەەك  ومێەەد  بەەهو ئ شەەبین نەەیم ڕه

هێنەدێ   پێویسەته  کەه  و بیوایەه ئەه  نێته یه گه مووان ده هه( ز ر دووریشدا  نه)دواڕ ژێکی   له  و ناوچه کانی واڵت و ئاڵوگۆڕه تێکۆشان
 .ر به  کانیاندا بگرنه ندییه پێوه  رابردوو له  وتێکی جیاواز له و ڕه ڵگرن وتن هه ر ڕێگای ڕێککه سه هروونی ل ستی ده ربه به
    

 .كەواتە بۆچی ئەزیە  ناكێشن سەردانێكی هیجری بكەن؟ خۆ ئێوە بە چەند هەنگاوێك دەگەنە الی ئەو: پرسیار

 
  حاڵی خەۆ  پەێم وانیەه شەبه به. رپرسەم کانی خۆشەم به و لەه قسەه   کەه ده  قسەه  وه ناوی خۆمەه من بەه وه گوتم ئەه پێشه ک له وه :وەاڵم

ردانی تەا پێەنج سەاڵ  سەه  ی بچمەه کەه ی پێشەنیار ده سەه وکه ئه. مەاڵی دوژمەن  بچمه  کردوه خۆ داوات نه. ی که پێشنیارێکی قورسم پێده
ش  دژی دوژمنەی هاوبەه و بەه ش نیشتمدا بەۆ ئامەانجی هاوبەه ی ته که ره نگه سه  و ئێستاش له ردا بووه نگه ک سه یه  هڵم ل گه ر له وبه مه له
بار بەۆ  ی له مینه و پێکهاتنی زه کان هۆڵه ی سه وه ی توانه مایه  بێته ردانی من ده ر بزانم سه گه   ئه که وابێ دڵنیات ده که. کا بات ده خه

رموو  فەەه ده. ردانی سەەه  چمەەه جەەار ده جیاتی جارێەەک ده ، لەەه باتگێیانەەه کی سەەالمی خه ندییەەه ی پێکهێنەەانی پێوه ربەەاره و وتەەووێژ ده بەەاس
  .  که پێشوازیی لێده  وه گیانێکه خ   به  بزانه  خسێنه بیه  یه مینه و زه ستت دێ ئه ده ر له گه نابت ئه جه
 

وە بەر بواس، كوورد هەر دەڵوێ كوۆنگرەی نەتەوەیوی، كە چوی گولەنیەكوان لە هەولێور دیسان كۆنگرەی نەتەوەیی هاتە: پرسیار
 ر نەبەست،پێت وایە كۆنگرەی نەتەوەیی هەر قسەیە یان دەبێت ببەسترێت؟ کۆنگرەیان بەست، ئێمە كۆنگرەی نەتەوەییمان هه

 

 ی کوردستان  ر چوار پارچه کانی هه باتگێیه اوه خهو ڕێکخر موو حیز  هه  یی که وه ته   پێکهاتنی کۆنفیانسێکی نه گه واتێده :وەاڵم
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هێنەدێ   ی دوا خستوه پیر زه  رکه و ئه یاندنی ئه جێگه ی تائێستا به وه ئه. یی وه ته و نه رکێکی نیشتمانی ئه  بۆته  مێژه خۆی له  بگرێته
شەەێکی  به  ،جا لەەه کانەەه کورده  سیاسەەییه  هێەەزه  شەەێک لەەه الی نێەەوان به و هێنەەدێ نەەاکۆکیی البەەه و دیاڵۆماسەەی تێبینیەەی سیاسەەی  ورده

 .شدا به و سێ ش دوو به  کوردستاندا بن یان له
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متری  شێکی که ستی چوون، به ده  ی بوون و کورد له النه و هه ئه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 تای خۆی بوون خه

   
 ( زاده ن سه حه بدوڵاڵ عهڵ مامۆستا  گه له"  ئاوێنه"  ی ر ژنامه  وتووێژی)

 
 ماڵ چۆمانی ر که رێکخه

 
 و تی کانیەەه کتێبه الی بیرێکەەی.  دانیشەەتوه ، کۆیەەه شەەاری کەەاماێکی  لەەه کەەۆن خەەانووێکی ی سەەاده ژوورێکەەی  لەەه سەەای پەەرخ مر ڤێکەەی
 ر هەه بەۆ کەات، ده  قسەه کەوردی پەاراوی ز ر زمەانێکی  بەه. اڵت ر ژهەه  لەه  کەورده د زی و ی کەه ته پار وپێشبردنی ره به الی بیرێکیشی

 . یه هه کی یه له سه مه و ک یه وه خوێندنه ک یه قسه
 

 ز ر  کەه وتبوو کەه گەوێ ر بەه   وه ئەه پێشەتر مەن. سیاسەی  نەه  دیبەه ئه  نەه  ئینسەانه و ئەه نازانیت گفتوگۆ،  وێته که ده ڵت گه له کاتێک
  بەه ردووکیان هه  که یشتم تێگه  ر ژه و ئه من.  بێنه   ده ئه  له واز ڵێن ده پێی ندێکیش هه ، بێنه ت سیاسه  له واز ڵێن ده پێی ڵک خه
 هەی ، دایەه"  زاده"  لەه ی یەه خەاکی و ئەه کرد ستم هه من.  بیشه ده ئه هی و  ته سیاسه پیاوی زاده، حەسەن بدوڵاڵ عه.  چوونه دا ڵه هه
 ری سەه  کەه دابنێیەت، کی یەه سیاسەی  بەه کات لێەده وات کات، ده وی پێیه ت سیاسه بۆ  که ش قسه ی کنیکه ته و زانی قسه و ئه.  به ده ئه
 .فر به  کرد ته دا ت سیاسه  له
 

 پێشەەووی سەەکرتێری و دێمەەوکرات حیزبەەی ی ساسەەنامه ئه و  رنامەەه به ر سەەه به چەەاودێری کۆمیسەەیۆنی نەەدامی  ئه:  زاده ن سەەه حه بەەدوڵاڵ عه
 کەورد ئێسەتای ی یانه گۆڕانکاری و له شێک به  له باس ئ، ی ر ژنامه ڵ گه له دا وتووێژێکی  له ئێران، کوردستانی دیموکیاتی حیزبی

 و می  ئەه و دوێنەێ  لەه دیمەوکیات حیزبی بۆ  یانه ستراتیژی کی یه وه خوێندنه هاوکات. کات ده کوردستان اڵتی ر ژهه و ی که پارته و
 .کات ده دا ی سبه

 
بنواری   ی لوه و رۆژانه   ئه تایبه ڕێزتان بزانین، به کی ژیانی به یه کورته  وه زاری خۆته له  ر شتێک، خۆشه هه ر له مامۆستا به:  ئاوێنه
 ؟ ال بووونه وێ مه و له  ندیل مامۆستای ئایینی بوونه قه

 
 ،  کەورتی بەۆت بەاس بکەه  ر بەه گه اڵ  ئه ، به رنج نیه جێگای سه  نده وه ژیانی من ئه  وایهک، پێم ریه سه  له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ند ساڵێک  ی من تا چه که دێیه  ش که وه رئه به  له.  دایک بوو   اڵتی کوردستان له شتی ر ژهه رده ی سه ی ناوچه کی چکۆڵه دێیه  له
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سەتم  قێیان ده ی فەه حەوجره  ی ئەایینیی لەێ بەوو، لەه اڵ  قوتابخانەه بوو، بەه نەه تیی لەێ وڵەه ی ده بوونی مەن قوتابخانەه  وره دوای گه
و پاشەەان   وانم خوێنەەدوه فارسەەی بەەوون، ئەەه  بەەه  کتێەەب کەەه  نەەدێک ورده ک بەەاو بەەوو، هه ر وه ، هەەه تاوه ره سەەه  لەەه. خوێنەەدن  بەەه  کەەردوه

  کان راستتر بێەت، چونکەه بییه ڕه عه  زانسته  نگه ره  کان، که ینییهئای  بی یا زانسته ڕه ڵێن عەومی عه پێیان ده    خوێندوون که وانه ئه
وانی تەەر  نەەد زانسەەتێکی ئەەاوا، ئەەه ڵ چه گەەه له  و ئوسەەووله  دیسەەه و حه  نەەد زانسەەتێکی سەەنووردارن، فیقهەەه کان چه ئایینییەەه  زانسەەته

 .بین ڕه موویان عه هه

 
ز ر   وه ڵەه وه ئه  ر لەه ی هه وه ڵ ئه گه له. واوکرد تیم ته الیه خوێندنی مه شت ساڵ بوو، نزیکی هه  ند ساڵێک که نجا ، پاشی چه ره سه
ورانەی  پەێش ده  لەه  نگەه ره. بوو تی نەه الیه ئیشی مه  ز  له اڵ  حه  ، به که ده  ر شانازیی پێوه ی بوو ئێستاش هه که خویندنه  ز  له حه

بوو  پەێم خەۆش نەه. مابوو دری جەارانی نەه وتبوو، قەه مەۆد کەه  کی ز ر، لەه یەه می مندا تاڕاده رده سه  اڵ  له ر وا بووبێت، به منیش هه
تا  جەەۆاڵ  حەەه  بەەۆ خەەۆ  کەەوڕه) ، بوو بیکەەه شەەم نەەه کی دیکه دێ بەەوو  و کاسەەبیه  ی مەەن لەەه وه حەەوکمی ئەەه  اڵ  بەەه  ، بەەه تی بکەەه الیەەه مه

الی  ڵک پێەی وابەوو مەه دا، خەه کەه تییه الیه مه  لەه. تیم کەرد الیه شت مه رده ی سه ناوچه  ش ساڵ له ی شه بۆ ماوه ( زانی ده جۆاڵییشم نه
رس  ده  ال، لەه کەوو مەه رکی خەۆ  بەوو وه ی ئەه وه ئەه  یەه وه سەتم ئه به من ز ر عالمم، زیاتر مه  که  و مانایه الی باش به ک مه نه. باشم

کی ز ریەەش  یەەه راده  کەەوو کاروبەەاری دینەەی بەەه ال وه ۆی مەەهسەەت ر ئه سەەه  ونەەه که ده  ی کەەه رکانەەه و ئه قوتابییەەانی دینەەی و ئەەه  بەەه  وه گوتنەەه
و  ڵکیش ئەه بوو و خەه ڕی سیاسەیم هەه بیروبەاوه  ی وه رئەه به ، له وه خۆشەییه به. ڵک لەێم ڕازی بەوون دا خەه وه تی، لەه اڵیه کاروباری کۆمه

ت  نانەه الی مەن، ته  هێنایەه سائیەی ز ریان ده و مه بوو هه  وه الی منه  تیان به برد ، زیاتر ئولفه شک ده  ی پێوه سیاسییه  ڕه بیروباوه
الی مەن و   هێنایەه یان ده که هەاتن و کێشەه ڵک ده ، خەه بووایەه گیروگرفەت هه  ، کەه(ی خەۆ  کەه دێیه  ر لەه ک هەه نەه)ریش  ورووبه ده  له

ی بۆیەان  وه الی مەن بەۆ ئەه  هێنایەه شەیان دهتیی اڵیه ی کۆمه بوو کێشەه ی جەار هەه وه لەه  جگەه  مەه  ، ئه ری بکەه کەرد  داوه داوایان لێ ده
 .  ر بکه سه چاره

 
نێکی ز ر  مەه ته  من له    که که ی لێ زیاد ده وه  ، ئه ر شتێکی لێ زیاد بکه گه بۆ باسکردنی ژیانی خۆ  کافی بێ، ئه  نده وه ئه  نگه ره
 حيزبی،  ی پێنج ساڵیش بوو ببوومهڕاست به   چونکه نێو کاری سیاسی، یان باشتر بڵێم واریدی کاری حيزبی بوو ،  مدا، هاتمه که
جبوربوو   اڵو بەوو ، مەه ت تێکەه ڵ دونیای سیاسه گه ئیتر له  ش ساڵی که کی شه یه ش،پاش ماوه وه زیاتر له. سیاسی  ببوومه اڵ  نه به

ک  بەۆ باشەوور، دیسەان ناچەار بەوو  وه هاتیشەەم  کەه. باشەووری کوردسەتان  ر بم و بێمەه ده ربه جێبهێڵم و ده اڵتی کوردستان به ر ژهه
ت و کەاری حیزبەی و ئینجەا  نێەو دنیەای سیاسەه  وتمەه دواتەر که. نگوڕان دابنیشەم ر و بنەاری مەه سەه نگه کی الی سه دێیەه  ک لەه الیه مه

 .رنج بێ جێگای سه ڵک بۆ خه  که  ، هیچ شتێکی وای تێدا نیه کی ژیانی منه یه کورته  وه ئه. رگێیان نووسی و نووسین و وه ر ژنامه

 
 واوی ژیوانی توه  نووسوێک، کوه ژنامهرگێوڕ و رۆ ر و وه دیب و نووسوه دار و ئوه تمه ک شۆڕشگێڕێک و سیاسوه مامۆستا تۆ وه: ئاوێنه
میش  م رۆژانی شکسوت و هوه ، هه وه یته ده ی خۆ  ئه دوور و درێەه  و مێەووه ئێستا ئاوڕ له  رک کرد، که دا سه و بووارانه خۆ  له
 بیتدا؟ ده ژیانی سیاسی و ئه    له تایبه ، به وه خوێنیته چۆن ئه  و رۆژانه بینیت، ئه ئه  و رۆژانه وتن، چۆن ئه رکه رۆژانی سه
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  وه اڵ  ئەه کا، بەه ژیانیدا خ ده  ئینسان له  ز ر گرنگ نییه"ڵێ  ده  یه کی  جوانی هه یه قسه  وره پیاوێکی گه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
،  کردوومەه  توانامەدا بەووه  ی لەه وه من نەاڵێم ئەه ئەه". توانامدا بوو کەرد   ی له وه مرێ، بتوانێ بڵێ ئه ی ده و کاته ئینسان ئه  گرنگه

کی  یەه نێ، تەا راده یەه جێی بگه تی منەدا بەه وقیعییەه مه  کەوو مەن لەه کێکی وه بوو یەه ده  ی رکه و ئه ئه  رازیم که  وه ک له یه اڵ  تا راده به
ر شەتێک  بات بەۆ هەه اڵ  خەه بەه. لێەی ڕازیەم  ی کردوومەه وه شتای ئەه دا هه سه    له دی بگرین، النی که تی سه نیسبه  ر به گه ئه باش،

تا  ، ژیەانی مەن و ژیەانی سیاسییشەم و حەه یه وتن وشکانی هه رکه ن سه تمه بات بۆ ژیان بێت و بۆ کار و کاسبییش بێ، حه بێت، خه
کان و تووشەەی شکسەەت  تی کەەورد، ناکامییەەه کەەوو میەەەەه وه  وه داخەەه به  وتن و تێشەەکان، کەەه رکه سەەه  لەەه  پەەیهتییشەەم  اڵیه ژیەەانی کۆمه

تەوانن  ردووکیان ده کان هەه کان و شکسەته وتنه رکه سەه  من پەێم وایەه وتنیشەی تێەدان، ئەه رکه اڵ  سه زیاتر بەن، بەه  نگه کان، ره هاتنه
ین  کەه ده  کان، ئیسەتیفاده وتنه رکه سه  له  که  و مانایه به. تییش اڵیه خسی و کۆمه ژیانی شهتا  بۆ ژیانی سیاسی یا حه  رمایه سه  ببنه

مانەدا تەێ  باتی ئایینده خەه  ی لەه وه رگرتن بەۆ ئەه رس لێەوه ین، بەۆ ده کەه ده  کانیش دیسەان ئیسەتیفاده شکسەته  وپێشەچوون،له ره بۆ به
 . وه ینه که نه  دووپاته  وانه دێن، ئه  وه و ئیشتیباهی خۆمانه  ڵه هه  له  ی که وانه تی ئه تایبه به  و شکستانه بکۆشین ئه

 
  ک دیواره اڵم وه بیان گونجێنێ، بوه  وه که یه گرێ بدا و به  وه که یه بیی خۆی به ده بتوانێ ژیانی سیاسی و ئه  یه س هه م که که:  ئاوێنه

ها، پێوت  روه ی ئێسوتا، ژیوانی سیاسییشوت هوه سواتانه  و چرکه یت تا ئه ێ بدهوامی پ رده بیی خۆ  به ده م ژیانی ئه ، هه تۆ توانیوته
 تر بوویت؟ میش مورتاحتر و ئاسووده وتووتر بوویت، هه رکه م سه شی ژیانتا، هه کام به  له  وایه

 
س  تی بریەا فەاڵن کەه سەتێک گوتوویەه به مه  بەه  سەه ر که وروو، جا هەه ره و به  ، پاشمەه س گوتوویانه ز ر که:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  ، لەه یەه   هه کی دیکەه من بۆخەۆ  رایەه ئەه.  کردایەه و کاری سیاسیی نه بیی بکردایه ده کاری ئه( یه ن زاده سه بدواڵ حه عه  ست له به مه)

پەێم . زانەم بد سەت ده ده ئه  ، خۆ  بهدیب نازانم ئه  من خۆ  به ئه  که( بێ ستێکم هه به ی هیچ مه وه بێ ئه  به)  پێشدا ز رجار  گوتوه
و  ئەه  وایەهر حەاڵ، پێم هەه  اڵ  بەه ، بەه ردوهک نەه  وه بەه ده ی ئه باره شەم لەه ره مه یرو سه کەارێکی سەه. ر خۆ  دانێم سه له  و ناوه ئه  خۆشه
بەاری   ی لەه وانەه تەا ئه  ست هاتوه ده  لهکردوومن، پتر    وه باری سیاسییه ی له وه ستم هاتوون ئه ده  تی خۆ  له ی بۆ میەەه تانه خزمه

ی  وانەه موو ئه هەه  ، بەه من کردوومەه ی ئەه وه   بەێ ئەه نەدیش کەه رچه هه  وه بەاری سیاسەییه  لەه پێم وایەه   کردوومن، چونکه  وه بییه ده ئه
  وه بەاری سیاسەییه  لەه  ی وانەه موو ئه هەه  ، بەه هکردووم  وه بییه ده باری ئه ی له وه اڵ  ئه کرا، به ده د من بوو نه قه  بییان به ده توانای ئه

 .کرا د من بوون ده قه  به

 
لی  وتنی گوه رکه باتی رزگواریخوازیی کوورد، رۆژانێوک هۆکواری سوه مێەووی خه  له  شێکه مێەووی حيزبی دیموکرا ، به:  ئاوێنه

  و حيزبه ر ئه سه نێکی دوورودرێە به مه ، ئێستا زه هو ئاقاری خراپ بردو ره دیموکرا  کوردی به  بوونه ، رۆژانێکیش هه کورد بووه
 و داهاتوو و ئێستاشی؟  و حيزبه بۆ رابردووی ئه    چیه وه تۆ خوێندنه.  رچووه سه به
 

 ی  نهباتی رزگاریخوازا مێژووی خه  له  شێکه به  که   مێژووی حیزبه ، هه دا هاتوه که پرسیاره  کوو له ر وه هه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ی بۆ  خۆشییانه و نه وابێ ئه که. تی کورد میەەه  شێکن له ندامانیشی به   حيزبی دیموکیاتی کوردستان و ئه تی کورد، هه میەەه
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ی  وه تی کەەورد و بزووتنەەه میەەەەه  لەەه  ش کەەه باشەەانه  و شەەته ئەەه. ن ندامانیشەەی هەەه ن، بەەۆ حيزبەەی دیمەەوکیات و ئه تی کەەورد هەەه میەەەەه
 .ن ن، بۆ حيزبی دیموکیاتی کوردستانیش هه تی کورددا هه یەەهی م رزگاریخوازانه

 
  کانی خۆیەەدا و لەەه ته سیاسەەه  کانی خۆیەەدا، لەەه رنامەەه به  بوون، لەەه بوون و شەەکانی هەەه وتنی هەەه رکه بێگومەەان، حيزبەەی دیمەەوکیات سەەه

چەووبێ، شەتی واشەی   ڵەه هه  ختەی خۆیەدا بەه وه  ر لەه هه  نگه ره. بوون بوون، شتی نادروستی هه کانی خۆیدا شتی دروستی هه دروشمه
  ک پەێم وایەه ر یەه سەه اڵ  له بەه. بیگەۆڕێ  ر چەووبێ پێویسەت بەووه سەه ختی خۆیدا دروست بووبێ و دوایەی به وه  له  یه وانه له  بووه هه

  تەوانێ بەه کانی کوردسەتاندا ده ییهسیاسە  نێو حيزبەه دا وا بڵێم، له  و حيزبه تیی خۆ  ده ندامه ر ئه به ی له وه حيزبی دیموکرات بێ ئه
ی  نەده وه ئه.  تی خۆی راست بەووه ڵ میەەه گه ، ده بووه ی هه کی ز ر راستگۆیانه یه تێکی تاڕاده سیاسه. کانی خۆی دڵخۆش بێ ڵوێسته هه
  نگەه ، ره ی کەردوه ڵەه ن هه قینەه ، یەه کردوه ی نەه ڵەه نەاڵێم هه.  ژیەاوه  رزانه ربه سه.  تی خۆی کردوه تی میەەه توانایدا بووبێ خزمه  له

رزیی  ربه ی و سەەه کەەه ته رزیی میەەه ربه سەەه  لەەه  ڕبەەه زه  کردوه ی وای نەەه ڵەەه اڵ  هه ، بەەه کەەردوه  ڵەەه مان هه نەەده خەەۆ  بەەزانم چه  ر بەەۆ هەەه
ڵ  گەه له. رز  ربه ی خۆمەان سەه کەه رابەردووی حيزبه  ، بەه وه  یەه و باره لەه.  توانم بڵێم جێی شانازییه ش ده مه ی خۆی بدا، ئه که تاریخه

تێکی  ڵەه غه  نەده وه ، ئه وه کرێتەه بوو نه ره قەه  کەارێکی کەردوه  اڵ  نەه ، بەه هێناوه سەت نەه ده ی به وره وتنی گەه رکه سه  که شدا حيزبه وه ئه
 .سات کاره  لێی ببێته  که  وه کرد ته  دووباره  نده وه شی ئه ڵه تی چوکه ڵه غه  بێ، نه  وره گه

 
  ی کوردسوتان، قۆناغێوک بوێ لووه ر چووار پارچوه هوه  رێنێ لوه گووزه ئێسوتا کوورد تێیوودا ده  ی کوه و قۆناغوه ئوه  پێوت وایوه:  وێنوهئا
پێشوتر بوۆ   ی کوه النوه و هه ، ئایا ئه ستی داوه ده  ستی دا بوو له ر ده به  ی له له موو هه و هه کورد ئه  پێت وانیه. ندیی کورد وه رژه به

و چووار  ی ئایا کورد لوه ، ئه وه ونه که رێک ده  النه و هه ، ئایا ئه وه ونه که ، رێک ده وه ته ی قۆستوونه توون و کورد نهو کورد رێک که
 گا؟ کوێ ده  دا به یه چێوه

 
شێکی  ستی چوون، به ده  بوون و کورد له  ی که النه و هه ڕی من، ئه باوه  به.  یه رقی هه فه  که نگه دا روا لێره:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
کەا، هێنەدێک  ماشەا ده ته  الوه  لەه  سەێک کەه که".  بێ، شەێره ڕێ نه شه  ی له وه ئه"ڵێن  واریدا ده کورده  له. تای خۆی بوون متری خه که

 . وا نیه کا ماشا ده ستۆ بێ، ته ئه  ی له که تیی شته رپرسیاره دا بێ، به که نێو ڕووداوه  ر له گه ئه  که  یه ی هه وه خوێندنه
 

سێکی سیاسەیی  رێک و که بۆ هیچ حيزبێک، رێبه  ڵێم پاکانه ده  دووباره"گوترێ  ی کورد ده قیاده  ر ئێستا ز ر شت به ، هه بۆ نموونه
ی کەورد  قیەاده  اڵ  ز ر شەت ئێسەتا بەه بێ، بەه ر ده تای هه ی کار بکا خه وه تا نین ،ئه سیان بێ خه ، که''  یری کورد ناکه کورد و غه

  و لەەه  بوو وا بکردایەەه ده یان نەەه وه ئەەه  تەەه، ڵه یان غه وه ڵەەێن ئەەه ، پێیەەان ده (ی باشەەووری کوردسەەتانه سەەتم قیەەاده به مه)گەەوترێ  ده
ی  تەه رفه و ده تی ئەه کی بەاش توانیویەه یەه تیی کەورد تەا راده رایەه رێبه.  ڕی من وا نیه باوه  به... و کردوه یان نه ئیستیفاده  که ته رفه ده

تەا سەاڵی   بگەره  وه ه 1991 پاش سەاڵی  رجی ئێستاماندا و له لومه هه  ر له هه  خوڵقاوه تێک نه رفه اڵ  ده ، به وه بقۆزێته  هاتوه  پێک
یتوانی  ی کەورد بێتوانەابوو نەه زرێنێ تەا بڵێەین قیەاده خۆ دامەه ربه تی سه وڵه کورد بتوانێ ده  که  هاتوه پێک نه  ته رفه و ده ، ئه2339

سەت  ده  ی کەوردی لەه بەێ توانەایی قیەاده  له  بووبن که  وره لی وا گه ست چوون، هه ده  له  کان که له ، هه وا نیه. ربگرێ لێ وه ڵکی که
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ر  سەه  وه ر بێمەه گەه ئه. تواناکەانی کەورد  تواناترن لەه رترن، بەه اڵتترن، کاریگەه سەه ده  به  ن که کیی هه ره هێندێک عامیەی ده. چووبن
و  بەه.  رجێکی باشەه لومەه ی کەورد، هه ی رزگاریخوازانەه وه ژیەن بەۆ بزووتنەه ئێسەتا تێیەدا ده  کهى رجەه لومه و هه ، ئه که ارهاڵمی پرسی وه

تانی  وڵەه ی ده کۆمەه له گه  بوونی بکەرێ و جەارێکی دیکەه  حاشا له  کورد جارێکی دیکه  که  رچووه سه به  ورانه و ده ئه  ڵیم که ده  مانایه
بەاکوور و "شەی کوردسەتان  دوو به  تییش لەه تایبەه مێەژوودا ز ر دیەون، به  شەمان لەه و ر ژانه ئەه. تڵوعامی لێ بکرێەت لێ بکرێ و قه

  ورانەه و ده ئەه  پەێم وایەه.  ڕوونی دیەاره د سەاڵی رابەردوودا بەه مێەژووی سەه  ش لەه وه دا ئەه شەه   دوو به لەه  اڵچۆمان دیەوه ، قه"باشوور
ی کەەورد  له سەەه ر حەەاڵ مه هەەه  اڵ  بەەه یی،بەەه وه ته کی نێونه یه له سەەه مه  بۆتەەه ی کەەورد نه له سەەه مه  سەەتهپاشان،ڕا  لەەه.  ر چەەووه سەەه به
 . دونیادا ناسراوه  له  که یه له سه مه

 
  وانەه بتەوانین ئه  ر گەه ن ئه واویمان هەه هێنەدێک ناتەه  .تی کەورد ی میەەه باتی رزگاریخوازانه ری موناسیبن بۆ خه موو فاکته هه  وانه ئه

 .وێ ست بکه ده می باشی لێ وه رهه داهاتوودا به  له  نگه ین ڕه ر بکه سه چاره

 
تورکیوا، عێوڕاق و   ڵبەاردن لوه ی داهاتوودا، سوێ هوه ماوه  ستین، له بوه  وه ر ئه سه مێکی تر له ی جارێکی تریش که وه بۆ ئه:  ئاوێنه

نودیی کوورد بون و کوورد  وه رژه به  لوه  دوای خۆیانودا بهێونن کوه انکاریی وا بهگۆڕ  ڵبەاردنانه و هه ئه  کرێن، پێت وایه ئێرانیش ده
 ست بخا ؟ ده شتێکیان لێ وه

 
و  بەه   ، هەیچ ئومێدیکیشەم نیەه بکەه  ڵبژاردنی ئێرانەێ قسەه ر هەه سەه  بێ لەه قم هەه من زیاتر حه ئه  نگه ره:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
ئەاڵوگۆڕێکی   وانیەهرکار، پێم سەه  ئێران بێته  ێک لهناح ر جه رکار یان هه سه  سێک بێته ر که هه. کرێن ئێرانێ ده  ی له ڵبژاردنانه هه

 .دی بکرێ ی کوردی تێدا به وه قازانجی بزووتنه  باش به

 
  وار نەیم کەه ئومێەدهاڵ  ز ر  بەه(  ربیینم نیه ڕ ده زه قی نه ز ر حه  نده رچه هه)گشتی،   عێیاق به  باشووری کوردستان یان بڵێم له  له
  قازانجی کورد بێ، چونکی پەێم وایەه  ی پێشوو زیاتر به که ڵبژاردنه هه  جاران یان له  ری عێراقێشدا، له رتاسه سه  ڵبژاردن له هه

  لەه ڵبژاردنی پێشەووی نەاتوانێ حەوزووری خەۆی ی هەه باره قەه  ی جەارانی، بەه باره قەه  کورد بەه  که  ئاراوه  ر هاتوونه هێندێک فاکته
  نەده وه   ئه ڕ ناکەه اڵ  بەاوه رچێ، به ی من ناڕاست ده و پێشبینییه   ئه که زوو ده ئاره. ساێنێ ریی عێیاقدا، بچه رتاسه ڵبژاردنی سه هه

ێم مەن نەاڵ"کانمان  دا بیبەێ، چەونکی موقابیەەه ئینتیخاباتی ئایینده  تی، له یه مانی عێیاقدا هه رله په  ئێستا له  ی کورد که ره نوێنه
نەەاتوانم   بۆیەەه. وه ندرێته نەدێکی لەەێ بسەەهبەەێ هێ و ده چەەووه  الوه  کەەورد ز ری بەەه  ، پێیەەان وایەه"کانمان کانمان یەەان موخالیفەەه دوژمنەه

 .وار بم ش ز ر ئومێده وه به
 

 ی،  که ت کوردستانه نیسبه  به  وه مه که وا فکر ده. بێ ڕقی هه مێک فه که  که بارود خه  نگه باکووری کوردستان یان بڵێم تورکیا، ره  له
   کان به جاری پێشێ کورده. جاری پێشوو چاکتر بێ  ، له کان وانییه تی ئینتیخاباتی شاره تایبه به    جاره ئینتیخاباتی ئه  نگه ره
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نەگ  ن و ده کەه نه  و کەاره ی ئەه ره فه و سەه کان ئه کورده  نگه ره. دا  ندن سه شه حيزبی دادو گه  رک، پاڵیان وه لیەی قابیەی ده ێک دههێند
ی  ڵبژاردنەه و هه لەه  رێنییەه ئه  نده وه ئه. ن بده DTP  نگ به ن، یان ده خۆ بده ربه کاندیدای سه  نگ به واتا یان ده. ن خۆیان بده  به
 .بینم رکیادا دهتو

 
 .قازانجی کورد بخوڵقێنن  ک به یه موعجیزه  کارساز بن که  نده وه کان، ئه ڵبژاردنه هه    هیچکا  له ڕناکه ک، باوه ریه سه له

 
ت سو ده ی به وره وتی زۆر گوه سوتکه ده  تاوه ره سه  الی حيزبی دیموکڕا ، دیموکڕا  له  وه مامۆستا با جارێکی تریش بێینه:  ئاوێنه

سوت  اڵم هه زراند، بوه ی کورد دامه باتی رزگاریخوازانه مێەووی خه  م کۆماری کوردیی له که ی نا، یه وره نگاوی زۆر گه هێنا و هه
و  ره بوه  و حيزبوه کانی ئوه یی، داخوازییوه وه توه ئاسوتی نێونه  م لوه نواوخۆ هوه  م لوه کانی حيزبی دیمووکڕا  هوه ی داخوازییه که ده

  وه ره ی حيزبی دیمووکڕاتی بوه و داخوازییانه ئه  ر بوو که تی داگیرکه وڵه هێزبوونی ده چوون، ئایا به  وه و پووکانه  وه بچووکبوونه
  رپرسوه تیی حزبوی دیمووکرا  به رکردایه ، یان خوودی سوه وه ز بێته کانی خۆی پاشگه داخوازییه  بردو وای کرد له  وه بچووکبوونه

 ؟ یه وه بوونهو بچووک  وه زبوونه و پاشگه له

 
حيزبەەی   ی کەەه کەەه باسەەی ده  ی کەەه وه ر ئەەه هەەه  وایەەهپێم.  یەەه   جیەەاوازیی هه کەەه وه نهڵ تەەۆ خوێند گەەه مەەن له:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

دیمەوکیاتی داخوازی کورد یان داخوازی حيزبەی   وتنه رکه و سه ر ئه ، هه ست هێناوه ده ی به وره وتی گه ستکه تادا ده ره سه  دیموکیات له
پەێش حيزبەی   هیە وه ی ئه که اڵ  راسەتییه کەرێ، بەه کانی کۆمەاری کوردسەتان ده رنامەه ی جۆراوجۆر بۆ به وه خوێندنه.  وه بچووک کرد ته

یەان بڵەیم   وره خۆیی کوردسەتانی گەه ربه بوو، یەان داوای سەه ی کەورد یەان نەه وه ک بزووتنەه موو جێگایەه هه  ، لهدیموکیاتی کوردستان
کانی حيزبەەی  دروشەەمه( کان ز رن هۆیەەه)زرانی حيزبەەی دیمەەوکیاتی کوردسەەتان، دامەەه  اڵ  بەەه کەەرد، بەەه خۆیی کوردسەەتانی ده ربه سەەه

تێکی  وڵەه کۆمەاری کوردسەتان دهد، زرانە دیمەوکیات کۆمەاری کوردسەتانی دامه  ی کەه و کاتەه ئەه.   وه دیموکیاتی کوردستان چووک بوونەه
تی  وڵەه کەان ده کورده  راسەته"پرسەن  دی ده ممەه وا قەازی محه پێشه  زرێ، له مه کۆماری کوردستان داده ی و ڕ ژه رئه هه. بوو خۆ نه ربه سه
  مێژه شەەمان لەەه که ین، خودموختارییه کەەه داوای خودموختەەاری ده  ، ئێمەەه نەەا وانیەه"ڵەەێ  وا قەەازی ده ، پێشەەه"؟ زرانەەدوه خۆیان دامه ربه سەه
  ی زانیەوه ، نەه رکۆماری کوردسەتان بەووه وای حيەز  بەوو و سەه ری حيز  و پێشەه رێبه  د که مهم کرێ بڵێی قازی محه ده."  زراندوه دامه

هەی   وه ئەه  من پەێم وایەه اڵ  ئەه بەه. ڵەێ بۆخەۆی وا ده  و ئەه.  ؟ خەۆ شەتی وا مەومکین نیەه ی چیەه که ته ی یان حکومه که تی حزبه سیاسه
  لەەه  کەەه  نیەەه  پێەەک هەەاتبوو، شەەاراوه  کەەه  رجەەه لومه و هه ئەەه. بات بەەوو خەەه رجی لومەەه رکەەی دروسەەتی هه بوو، هەەی ده نەەه  وه بچووکبوونەەه

  ی کەه شەه و به ئەه. پێەک هەاتبوو  وه کانەه یمانه ن هاوپه الیەه  مەی جیهەانی و داگیرکرانەی ئێەران لەه ڕی دووه واوبوونی شه ی ته تیجه نه
تی تێەدا  هێەزی سەۆڤییه  کانی تێەدا بەوو و نەه هێزی ئینگەیسه  بوو، نه سی تێدا نه راستیدا که  زرا، له کۆماری کوردستانی تێدا دامه

دا،  وه ی ئەه تیجەه نه  لەه. ژمێردرا ت ده اڵتی سۆڤییه سه ی ژێر ده ناوچه  به  ک ناوچه اڵ  وه تاڵ بوو، به تاڵ به ر به هه  شه و به بوو، ئه
و  دا، ئەه کەه ته وقیعییه ر مه سەه به  حەاکم بەووه  کەه  اڵته سەه دهو  ر ئەه کەرێ بڵێەین هەه ده. ن کی کوردی دروست بکەه یه واره قه  توانیویانه
  لەه  پێەک هەاتوه  زعێک که ک ئێستاش وه ر وه هه. تر بدرێ وره گه  وه عارێکی له شو  بووه نه  وه ڵ ئه گه بۆخۆی ده  بییه جنه ئه  پاڵاشته

عارێکی  کەورد شەو  نەین کەه  وه ن، مەوافیقی ئەه لێەره  کان کەه یمانەه پهاڵ  هاو ، بەه  دایه که نتیقه مه  کان له یمانه ی بوونی هاوپه تیجه نه



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

303 
 

  ره و بەه  ردا هاتوه سه ی کوردیش گۆڕانی به ی رزگاریخوازانه وه داخوازیی بزوتنه.  ختیش وا بووه و وه بێ، ئه فێدڕالیزمی هه  زیاتر له
  ر داخەوازیی حيزبەه سەه به  وره ، ئێسەتا گەاڕانی گەه اری بەووهنەد سەاڵ پەێش ئێسەتا خودموختە تەا چه  وه ڵەه وه ئه  لەه.  چووه  وه و پێشه
دوو سەێ حيزبمەان "   یەه هەی واشەمان هه. وێ وێ فێدڕالیزمی ده می ده ی ئێستا که وه کان ئه اڵتییه ر ژهه  حزبه.  کاندا هاتوه کوردییه

خۆیی  ربه   سەەه وێ، النیکەەه نەەه  وه کەەه یه شەەیان به رهو خۆیی کوردسەەتانی گه ربه ر سەەه گەەه ن، ئه کەەه خۆیی کوردسەەتان ده ربه داوای سەەه"  ن هەەه
و داوای فێەدڕالیز    ڕیوه تێاەه  خودموختەاری  ، لەه وه ت حيزبەی دیمەوکیاتی کوردستانیشەه نیسەبه  بەه. وێ یان ده کەه اڵتییه ر ژهه  شه به
 .وژوورتر چوون ره کان به کا، داخوازییه ده

 
بوێ هیووایی   چی جۆرێوک لوه رێەيموی ئێرانوی، کوه  لوه  بێوزاره  ڵک ر کاتێک زیاتر، خه هه  اڵ ، له رۆژهه  مامۆستا ئێستا له:  ئاوێنه
اڵتی  ی رۆژهوه رکرده ی سه ئێوه  پێت وا نیه. بینرێ کان ده اڵتییه رۆژهه  ر حيزبه رانبه اڵتی به ر تاکێکی رۆژهه ر روخساری هه سه له
  ن و جۆرێک له ببه  وه و کاڵبوونه ره به  و بێ هیواییه ئه  رشان و پێویسته سه  تهوێ که خالقی و مێەووییتان ده کی ئه تییه رپرسیارییه به

نواوخۆو   ڵکی خۆتوان نزیوک بون لوه خوه  ن و لوه پێ بوده  ره تر داواکانی خۆتان په اڵ  و جددییانه ڵکی رۆژهه خه  خشن به هیوا ببه
 شاخیش؟

 
وانیش  ک لەه اڵت و یەه کانی ر ژهەه سیاسەییه  هێزه  راسته. یه ڕقی هه مان فه که وه ڵێم خوێندنه من دیسان ده:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

راسەەته، . دا ئەەاکتیڤ نەەین وه کەەرده  باتی بەەه یەەدانی خەەه مه  کەەوو جەەاران لەەه حيزبەەی دیمەەوکیات وه  وه موویانەەه پێشەەی هه  یەەان بڵەەێم لەەه
نێەو حيزبەی دیموکیاتەدا،   ت لەه تایبەه پێشەێ و به  تدا هاوتۆتهاڵ کانی ر ژهه سیاسییه  نێو حيزبه  ی له تبوونانه و له له  تی تایبه به
ر  ر سەیمای هەه سەه ت باسەت کەرد له دیققەه  نابت بەه ک جەه وه  کەه  اڵ  وانیەه به. تین حه ش پێی ناره ک ئێمه روه ، هه ته حه ڵک ناڕه خه
 .من وای نابینم بینی، ئه ی ده و بێ هیواییه کێکیان ئه یه

 
شەکیالت و رێکخەراودا، ئومێەدیان  نزیم و ته ی تەه چوارچێەوه  بن له واریدی کاری سیاسی ده  ی که وانه ی ز ری ئه هز رب  وایهمن پێم ئه
حيزبەی دیمەوکیاتی کوردسەتان   بەه  وه مووشیانه پێش هه کان و له  تییه کان یان سوننه قەیدییه ته  حيزبه  کان، به سیاسییه  حيزبه  به
ی بەێ  فزیۆنێکی چکۆڵەه لەه ته  ، ئێمەه بەۆ نموونەه.  یەه ، حزوری هه نیه  و ناچاالکه ستانیش، ئێستا ئهحيزبی دیموکراتی کورد.  یه هه

رت بەۆ  بەه خه  موو ر ژێ کەه ، هەه ی بکەه کەه رییه به خه  رنامەه ماشەای به ته  وه ر بۆ تاقیکردنەه ، هه یر بکه ، تۆ سه یه ئیمکانیاتمان هه
اڵتی  کانی ر ژهەه شەه موو به هەه  لەه.  یەه سەی خەۆی هه اڵتی کوردسەتان که کانی ر ژهەه شەه موو به ههە  لەه کەه   دیاره  وه کا، پێیه باس ده

نەدامی  ؟ ئه رێکخسەتنی حزبیەه  وه ی بداتێ یان ئەه$2333موو مانگێکیش  بێ و هه یامنیری هه تۆ بڵێی په.  یه ری هه به کوردستان خه
ڵکی ز ربەاش و  و خەه  یەه حەزوری هه  و حيزبەه ئەه  کەه  یەه وه ی ئه نیشەانه  وه ئەه. ێداتە کانی ده و راپۆرت و زانیارییه  وێیه ،له  حزبیه
.  کەار دایەه ی حيزبیمەان ده سەه دره مه  میشەه هه  لێەره  ئێمەه.   یەه ڵک ئومێدی پێی هه کاو خه ڵک هاوکاریی ده خه.  یه یشتووی هه تێگه
ر ئومێەدیان پەێ  گەه بێ؟ ئه حيزبەی دیمەوکراتی کوردسەتان نەه  ر ئومێدیان به گه بۆ دێن ؟ ئه  ، باشه رگه پێشمه  بنه کان دێن و ده الوه
 ؟ هیچ ئومێدێکیان پێی نیه  ن که که شوێنێک ده  بێ بۆ روو له نه
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و  ئوه  اڵ  دروست کرد، پێت وایوه ڵکی رۆژهه کی زۆرتری الی خه رانییه تبوونی حيزبی دیموکڕا  جارێکی تریش نیگه له:  ئاوێنه
 خست؟ یتر دوانه نده وه اڵ  ئه رۆژهه  ی کوردی له وتنی کێشه ی کورد و پێشکه ری کێشه سه رهچا  تبوونه له

 
  بەەۆ  ، هەەه ره ره   بەەۆ خەەۆی زه دیمەەوکیات، هەەهک  ت حزبێکەەی وه تایبەەه تبوونی حيەەز  به بێ شەەک، لەەه بەەه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

بەاری   ، بەه وه خوێنینەه نه  بەاری خراپەه  ر بەه هەه  که شەته  کەرێ ئێمەه اڵ  ده ، به دا هیچ گومان نیه وه له.  نگرانی رووداوێکی تاڵه الیه
  نگەه ره خەوا، ده  کەه و حیزبه  خەۆره  بێتەه و ده  یەه و مەمالنێەی نێوخەۆیی هه  نێوخۆی حيزبەدا، کێشەه ختێک له  وه.  وه دا بیخوێنینه دیکه

  بکاتەه  یه ڕ و کێشەه و شەه واو بکاو رووی ئەه ، ته کتره ڵ یه گه ده  ی که و مەمالنێیه خوازراوه ە بتوانێ ئه ز ر نه  مه ئه  ە که  که تبوونه له
هاوکەاری   وه کەه هی به  یان توانیەوه نەه - حزبێکەدا  ر لەه گەه ئه -ی  کەه ته ردوو له ، هەه ت بەووه لەه  کەه  و حيزبەه ئەه  رته و شەه به. دوژمن
وڵ و  ی و هەەه کەه باته یان بۆخەۆی، رووی خه رکامەه   هه ن، یەان النیکەه رینتردا هاوکەاری بکەەه کی بەه یەه چوارچێوه  لەه  وه ن، پێکەه بکەه
زبەەی تبوونی حي لەەه  نگەەه ، ره ک دووجەەار گوتوومەەه من یەەه ئەەه. ی خەەۆی کەەه ته کانی میەەه دوژمنەەی مەەاف و ئازادییەەه  ی بکاتەەه کەەه الیه قه ته

کان پێەک بەێ،  کوردسەتانییه  کی هێەزه یمانییەه ی هاوپه وه ک بکەا بەه ک کۆمەه یەه تەا راده  کەانی دیکەه دیموکیاتی کوردسەتان یەان هێزه
وێەدا   کەرد لەه ی ده وه داوای ئەه( ر ناوێەک بەێ هەه  بەه  کەه جەا ئیئتیالفه)ک  یەه ره چونکی پێشەتر حيزبەی دیمەوکیات بەۆ پێکهێنەانی به

ن  ئێستا دوو حيزبی دیمەوکیات هەه. بێ ئێستا وا نه  نگه اڵ  ره بوو، به لیەێک قبووڵیان نه ر ده هه  ش به وانی دیکه ست بێ، ئه رده سه
قبەووڵ   ی دیکەه کەه الیه  ست بێ، نه بااڵده  ی دیکه که کا الیه حيزبی دیموکیاتی کوردستان قبووڵ ده  ، نه( شیان جیایه که ناوه  دیاره)
.  وه   دوو حيزبەەه ر ئەەه سەەه ن به سەەتی ناکەەه ی بااڵده شەەه هیچیەەان بانگه  کانی دیکەەه ، حيزبەەه وه والشەەه له. سەەت بەەێ اڵدهبا  مال ئەەه  کەەا کەەه ده
ڵ  اڵتی کوردسەتان هەه کەانی ر ژهەه رزگاریخوازه  سیاسەییه  موو هێزه یشتنی هه کگه یه ر ڕێی به سه توانین بڵێین کۆساێک له ، ده واته که

 . وه لبیدا بیخوێنینه باری سه  ر به ی هه وه باتی ئه ، له  وه تدا بخوێنینه باری موسبه  به  تبوونه لهو  توانین ئه ده . گیراوه

 
  و جوارێکیش لوه  م کوردوه وه اڵم مون تێبینوی ئوه ، بوه ی فکرییه له سه کان مه تبوونه ی له تدا، زۆربه دونیای سیاسه  مامۆستا له:  ئاوێنه
ک  نوه  اڵته سوه ر ده سوه له  که ، ناکۆکییه اڵته سه ی تموحی ده نده وه ئه  شتێکی فکریی نییه  تێبینی کرد کهم  وه ڕێز  ئه کی به یه دیمانه
 فکر؟

 
  رکۆنه ی یەا خەۆ  سەه وه ، بەۆ ئەه بەۆ  بێنەه  یەه ی مەن هه یەه و دیمانه ر ئەه گه ت پێ بڵێم ئه وه پێشدا با ئه له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
،  گوتوه ت شتی وا  نەه ، قه اڵت بووه سه ر ده سه له    گوتوه رگیز نه من هه ئه.   یی لێ بکه گەه  چاپی کردوه  ی که سه و که   یان ئه بکه

ڵ  گەه له  ئێمەه  دا، پێم وانیه کاته و  ر له هه.  ت بووه ی مودیرییه ر شێوه سه ، له گوتوومه. اڵت بووبێ سه ر ده سه له  پێشم وا نیه  چونکه
  کانماندا یان لەه شیعاره  له  راسته.  بووبێ ئیختیالفمان هه  و شتانه یی و ئه لیقه سائیەی سه ر مه سه نيا له یەی خۆمان تهنی موقاب الیه
ردوومان  ی هەەه و بییەەاراتی دوو کەەۆنگره  رنامەەه اڵ  تەەۆ به ، بەەه بووه ئیختیالفمەەان نەەه  نەەده وه کاندا ئه ئیسەەتراتیژییه  سیاسەەییه  له سەەه مه
،  وه نزیمییەه بەاری ته  ، لەه وه بەاری سیاسەییه  لەه.  یەه رقیان هه فەه  وه بەاری فکرییەه  واو لەه ی تەه که ماشا ده ، ته وه خوێنهت ب دیققه به
و     گوتەوه رگیز نەه من هەه ئه. بێ جیاوازییان نه  که  ، وانیه یه کییان هه ره رقی سه فه  وه ز ر باری دیکه  و له  وه شکیالتییه باری ته له
ین،  کەه اڵت وا ده سه ر ده سه له  ئێمه  گوایه  گوت که یان ده وه ز رجار ئه.  اڵت بووه سه ر ده سه  مان له که تبوونه له  یزیش ناڵێم کهرگ هه
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   وه کەان شانسەی ئەه موو کۆنگره هەه  دا زیەاتر لەه 80ی  کەۆنگره  ، لەه شەداربوو  ی حیزبدا به کۆنگره  دوانزده  من له اڵتی چی؟ ئه سه ده
سەێک  که. وه اڵ  بۆخەۆ  کشەاومه ڵبژێرێم، بەه ش هەه که می حيزبه که سی یه بۆ که  ندی و ی ناوه ئى ز ر بااڵوه بۆ کومیته ره  به  بووه هه
  ن بەه قریبەه سەکرتێری حەز  بەوو ، ته ئسەی حيزبەدا بەوو ، ره  کا؟ یان من له اڵت بکا، وا ده سه ر ده سه ڕ له  رست بێ و شه قاماه مه

. سەکرتێری حيەز   زیەاتر ببێتەه  وره دوو ده  بێ لەه س بەۆی نەه هەیچ کەه  وی نێوخەۆی حيەز  کەه نێو پێیه  ته شتێکم هێناوهز ری  نیوه
ر  سەه له  کەه تبوونه تیش له و قەه  بووه ڕ  وا نەه ت بەاوه وابێ ئەه مەن قەه که. کا؟ شتی وا ناکا اڵت بێ شتی وا ده سه سێک تینووی ده که
 . بووه نه  وه ئه
 

  بووو کوه  کوه که په  وه تا ئه ، حه یه کی درێەیشی هه و مێەوویه  وه کانی کوردستانی گرتۆته موو حزبه تبوون هه شتێکی تر له:  ئاوێنه
  بووون، پوارتی دیمووکڕاتی  یان لوه کان زۆربوه اڵتییوه ، رۆژهه وه تێکی لوێ بوووه ویش لوه چی ئوه ناو خۆی، که بوو له  زۆر تۆکمه

  کوه  کی مێەووییوه یوه دیارده  تبوونوه م له کورتی ئه  بی سیاسیی تێدا دروست بوو، به کته ک باڵی مه مه هرد کوردستانی عێڕاقیش سه
ک و  شویش یوه ر خواڵی هاوبه سوه له  و پارتانوه ، ئوه دایوه وه له  که ساته اڵم کاره ، به وه کانی کوردستانی گرتۆته سیاسییه  ی پارته زۆربه

خۆیی  ربه ردووکیان داوای سوه ، هوه یوه اڵ  بوونیوان هه رۆژهوه  خۆیی لوه ربه ستی و پوارتی سوه ربه پارتی سه  نموونه  به. کۆک نین
ک نوین،  شودا یوه شانه هاوبه  و خاڵوه لوه  دایوه وه له  که سواته ن، کاره کوه ندێکی تر داوای فێودڕاڵی ده ن، حزبی دیموکڕا  و هه که ده

 ؟ چییه  مه   بۆ ئه وه خوێندنه

 
سەەتیی  ربه   پەەارتی سه هەەه  یەەه وه شەەی ئه که یره سه.  یەەه وه ر ئه هەەه  ی خراپەەه وه واقیعەەدا، ئەەه  ڵێ، لەەه بەەه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

میری  تی کەاک ئەه تایبەه به. حيزبەی دیمەوکیاتی کوردسەتاندا بەوون  ردووکیان لەه خۆیی کوردستان، هه ربه   پارتی سه کوردستان، هه
ری سیاسەەیی حيزبەەی  فتەەه نەەدامی ده نەەد سەەاڵێکیش ئه ی چه نەەدی و بەەۆ مەەاوه ی ناوه می کۆمیتەەهنەەدا نەەد سەەاڵێک ئه ی چه قەەازی بەەۆ مەەاوه
  ر شەەته سەەه له  یان توانیەەوه نەەه  کەەه  یەەه وه کان بگیەەرێ، ئه اڵتییەەه ر ژهه  حيزبەەه  لەەه  پێویسەەته  ی کەەه یەەه خنه و ره ئەەه.  دیمەەوکیات بەەووه

کانی  شەه و به  و کوردسەتانی ئێمەه  ئێمەه  ت بەه نها تایبەه تەه  وه ئەه. ن بکەهن و هاوکاری  دروست بکه  ره کانیش کۆک بن و به شه هاوبه
موو  هەه  بەن و شەتی وا لەه ت ده مریکاییش لەه بن، حيزبی ئەه ت ده ، حيزبی ئورووپاییش له یه موو واڵتاندا هه هه  ، له کوردستان نیه

کانی  ی تاکەه وه ڵ و وریەا بوونەه وتنی کۆمەه ی پێشەکه نیشەانه ، ییەه و فره یەان بڵێەین ئەه.  ش هەیچ گونەاح نییەه وه ، ئەه یەه کی هه جێیه
  ڵەێم کەه ت پەێ ده نەده وه ئه. ین کەه هاوکاری نه  وه کان پێکه شه هاوبه  ر شته سه له  که  خراپه  وه ئه.  خرائ نیه  وه ئه  واته ، که ڵه کۆمه

  بەێ کەه ر ده و دڵنیاشەم هەه  یه ر هه ، هه بووه هه  و ر حه تا ئێستا ئه  وه ڵه وه ئه  من تێیدا ، له  ی که و حزبه به  ڕبووته ی مه نده وه ئه
ین و  هاوکەاری بکەه  وه ، پێکەه موومان قبووڵمانەه هەه  کەه  و شەتانه موو ئەه ر هه سه کانی کورد له سیاسییه  موو هێزه ڵ هه گه حازرین له

 .ین ی ناکه وه ڵ ئه گه ین و له که ی ده وه ڵ ئه هگ و تا بڵێین له  رتمان نیه س شه ستین، بۆ هیچ که یمانی ببه هاوپه
 

 زانن؟ پێویست ده  اڵتی به کی رۆژهه  کبوونه میش یه هه"  چوار پارچه"کی کوردستانی  یه م کۆنگره هه  واته که:  ئاوێنه

 
من  ئەەه  یەەه و ماوه ئەەه)روا ییش هەەه ، کۆنفرانسەەێکی چوارپاڕچەەه ن پێویسەەته قینەەه اڵتی یه کبوونێکی ر ژهەەه یەەه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

کانی   هێەزه سیاسەییه  کەه  نیەه  وه ئێسەتا ئیمکەانی ئەه. پێویست بێ  نگه دا ره کی دیکه شێویه  ویان له ئه(  وه ری باڵوکرده سه وتارێکم له
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ر هێنەدێک شەتی  سەه له  وه اڵ  ئیمکانی هاوکاری و کارکردنی پێکه ش پێک دێنین، به کی هاوبه یه ره بێن بڵێن به  که ر چوار پارچه هه
کی نیشەتمانی و  رپرسەییارییه رکێک و به ئەه  وایەهین، پێم یکەه ر نه گەه ئه.  یەه هه تەوانن کارسەاز بەن، ی دووری کەورد ده بۆ ئایینده  که
 . هێناوه جێ نه خالقیمان به یی و ئه وه ته نه

 
  بووو کوه  وه ستت له به ، مه"نین قاقای پێکه  ینه که کان ده فرمێسکه"کانتدا وتت  لێدوانه  کێک له یه  ، له مامۆستا دوای کۆنگره:  ئاوێنه

 دی؟  هاتبنه   و قاقایانه ئه  بینێ، پێت وایه ده  وه خۆیه وپێشچوونی زۆر به ره ن و حيزب به که ده  وره گۆڕانکاریی گه

 
رێ  ی نەاوی مەن بەه وه بێ ئه کردبوو، به  ی ئێمه که ڤزیۆنه له ی بۆ ته قسه  کێکم گوێ لێ بوو که یه  من له ئه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
ئییەد   تەوانن ته ده  گوێیان لێ بووه  ش که وانه ، ئه تبوون چیم گوتوه دوای له  بیرمه من له ئه". قاقا  کان بوونه فرمێسکه  وه ئه"ڵێ  ده

 ".قاقا  بنه کان ده ین، فرمێسکه فتار بکه ره  سئووالنه موومان مه ر هه گه ئه"  من گوتوومه ئه. ن تم بکه فه ن موخالهن یا بکه

 
ردووالمان  ر هەه گەه ئه. کتر بەوو کردنی یه له کانمان بۆ موقابه موو کاره ممان تێک نابوو، هه نێو حيزبی دیموکیات ده  له  ڵێ، ئێمه به
دی و گەەۆڕانی   کانمان هاتوونەەه من نەەاڵێم ئامانجەەه ئەەه. ین ڵک خۆشەەحاڵ بکەەه مەەان تەەوانی خەەه ، ده لمان کردبایەەه همەە عه  سەەئووالنه مه
  بۆچەەوونی سیاسەەییدا، لەەه  خۆیەەدا، لەەه  اڵ  ئێسەەتا حيزبەەی دیمەەوکیاتی کوردسەەتان، گەەۆڕانی ز ری لەەه ، بەەه مان پێەەک هێنەەاوه وره گەەه

مان  وه کانمانەەدا ئەەه بییاره  دا لەەه ی چەەوارده کەۆنگره  دا، لەەه و کاتەەه ر لەەه هەەه.  کەردوه و دروسەەتی  ی رابردوویەەدا پێکهێنەەاوه وه پێداچوونەه
  ک، لەه هاوکارییەه  موو شەێوه ین بەۆ هەه فیقانیشەماندا، ئامەاده ره  ڵ کۆنه گه کان و له اڵتییه ر ژهه  موو هێزه ڵ هه گه له  که  یاندوه راگه
ر شەەتی  سەه ر ئیمکەان پێەک هەات، له گەه ئه  ی کەه و جێیەه ئەه  گاتەه تەا ده  بگەره  وه یانهو سروشەتی  و برایانەه  کی د سەتانه ندییەه یوه په

  مکردبایەه وکاتیش نه ئەه  یه و قسه ڵێ ئه ین، به موومان وا بکه ر هه گه جا ئه.  وه ک بگرینه موومان پێی رازی بین، یه هه  ش که هاوبه
 .نین قاقای پێکه  بنه کانمان ده  ، فرمێسکه یکه ئێستا ده

 
  بوه  رێوزی دیمووکڕا  کوه  وه   هێنایه وانه و ئه  وه کخسته کانی دیموکڕاتت یه ریزه  ر خۆ  بووی که مامۆستا جارێک هه:  ئاوێنه
 ؟ وه یته کبخه و دیموکرا  یه  وه بگێڕیته  وره و ده جارێکی تر ئه  یه هه  وه تیی شۆڕشگێڕ ناسرابوون، هیوا  به رایه رێبه

 
نەاڵێم . شەێکی باشەیش بەوو ، به بووه دا هەه که وه کخسەتنه یه   شەم لەه به  زانەم کەه شەانازيی ده  بەه  وه من ئەه ئه:  زاده ن هس بدوڵاڵ حه عه

  من نەه ئه  بێ، چونکه   ده وره و ده من ئه ، ئێستاش ناتوانم بڵێم ئه مووان کراوه تی هه هیممه  به  من بوو ، چونکه ر ئه هه  که کارسازه
.  گرتوه رنەه ریم وه تێکی رێبەه سەئولییه ن هیچ مه ساسه اڵت نیم، ئه سه ی ده وه ره سه دا له ی دیکه که حيزبه  له  ی خۆمدا و نه که حيزبه  له
ن  تمەه ردووک حه کات هەه پێویسەت نەه  نگەه ره. کارکردنەدا  وه پێنەاو هاوکەاری و پێکەه  بۆ کارکردن لەه  یه ی من ئاماده که اڵ  حيزبه به

  ی ئێمەەه کەەه ، حيزبه کانی دیکەەه اڵتییەەه ر ژهه  موو حيزبەەه ڵ هەەه گەەه فیقەەانی پێشەەوومان خ له ڵ ره گەەه اڵ  خ ده بێەەک، بەەهحيز  وه ببینەەه
     حيز ، ببێته و حيز  یان ئه ڵ ئه گه بوو، ده ی باش هه مینه ر زه گه ت ئه نانه ستێ، ته یمانی ببه هاوکاری بکا و هاوپه  یه ئاماده
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 .ک حيزبیش یه

 
بێەی  زیزی وتوه خالیدی عوه  که  وه شدا وا باڵوکرایه یه م ماوه ، له ناوه تا ئێستا حيزبی دیموکڕاتی کوردستان سکرتێری دانه : ئاوێنه

کی دروسوتکراوبوو،  یه ر قسوه راسوتيی تێودا بووو یوان هوه  وه ، نازانم ئه وه ته کار کێشاوه ستی له حيزبی دیموکڕاتی کوردستان، ده
و و پڕۆگراموی حيزبوی دیمووکراتی  یڕه دانراون موخالیفی په  ش که و دوو جێگری سکرتێره و وا بزانم ئهنێن  ی سکرتێر داده که

 کوردستانی ئێرانن؟

 
کەاک .  زیزییەه کاک خالیدی عه  سکرتێری ئێمه.  یه سکرتێرمان هه  پرسی، ئێمه بۆچوونی من ده  ر له گه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

سەکرتێر، "ڵەێ  ده  دا شەتێک هەاتوه و و پی گرامەی ئێمەه پێەیه  اڵ  لەه ، بەه کردوه ی نه وه کارکێشانه ست له دهزیزییش باسی  خالیدی عه
  کەه  یەه وه ر ئه به ، له وه ره و دونیای ده ره به  بێژی حيزبه زیزی وته کاک خالیدی عه  ، ئێستا که" وه ره دونیای ده  ره به  بێژی حيزبه وته

نەاوی سەکرتێر   یویسەتوه یزانم، نه منیش هێشەتا نەه ئه  نگه تی و ره یه بۆخۆی هه  لیەێک که ده  اڵ  به ، به وهرگرت پۆستی سکرتێريی وه
کان  ر وێبسەایته گەه ئه  ، چونکەه وه ونەه ش بیه و گومانانەه ی ئه وه واو بێ بۆ ئه ش ته وه ئه    که که زوو ده من ئاره ئه. ر خۆی دابنێ سه له
  سەکرتێر لەه  س بکاتەه کەه  فاڵنەه( مەنم  کەه فاڵنه)وێ  یەه س ده کەه  نووسەن فاڵنەه ده. نووسەن ده  ره مه یەرو سەه ی، شەتی سەه ماشا بکەه ته

زیزی ببەێ،  نەاهێڵێ کەاک خالیەدی عەه  ن زاده سەه بەدواڵ حه نووسەێ، عه ده  کێکی دیکەه سەکرتێر، یەه  ڕێ ببێته زیزی ناگه خالیدی عه
. سەکرتێر  مەه وێ بیکه مەه من ده گۆیەا ئەه  کەه  ی پەێ کەردوه ئاماژه  کێکی دیکه پێشتر یه  که سکرتێر  ببێته  سه و که مان ئه ناشهێڵێ هه

سەێک،  حيزبی دیموکیاتی کوردسەتاندا، نەاتوانم بڵەێم هەیچ که  له.  مووی بوختانن و هیچی وا نیه ستن و هه ڵبه مووی هه هه  مانه ئه
د  قەه ری حيزبێەک به تەوانم بڵەیم، هەیچ رێبەه ده. زیزی بەێ ک خالیەدی عەهسکرتێر بوونی کا  موخالیفی به  اڵ  هیچ گرووپێک نیه به

 .ی که تیکردنی حیزبه رایه بۆ رێبه  نگری نیه زیزی الیه کاک خالیدی عه
 

سوترێ، توۆش  به ڵ ده تیان بوۆ هوه زۆر تۆموه  ی کوه وه قوربوانی بوه  بنوه ن ئه جۆرێک ئینسوان هوه  میشه ژیانی سیاسیدا، هه  له:  ئاوێنه
وێ چوی  ته م، ئێستا ده ڵه قه  درێیته کان ده تبوونه ی له ری زۆربه بکه  پاڵ که به  خرێته   ده وه تی ئه تۆمه  میشه و هه  وانه ێکی لهک یه
 ستن؟ به ڵ ده   بۆ هه تانه و تۆمه ئه  بڵێی که  سانه و که به

 
  کەه تبوونه ڵەێن له ن و ده کەه ده  و قسەانه ی ئەه وانەه ، ئه   گوتەوه، ز ر جەار وه مەه ناده  وانەه اڵمەی ئه من وه ئەه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
حەزووری   س یەان بەه زار کەه ندین هەه حزووری چه  ڤزیۆنیدا، به له کی ته یه ڕه منازه  ی الی من بوو، با حازر بن له که فه ڕه تای ته خه
  کەه  وه اڵ  ئەه بەۆ وای لەێ هەات؟ بەه  و حيزبەه کەێ بەوو؟ ئەهتای  خەه  کەه تبوونه ین بەزانین له رێک، دانیشین و گفتوگۆ بکه ند داوه چه
راسەت   کێکی بەه شتان یه  ده  ر له گه  ڵێ، چونکه ڵک چیم پێ ده ی بزانم خه وه بۆ ئه  وه خوێنمه من ده ئه  ند رچه هه)ڵێ  ڵک شت ده خه

ریان هێنەاو  بەۆ  بەه خه پێیەان گوتەوو  و وه  کەه  ۆشەهاڵ  پەێم خ ، به یه یبێکی وا  تێدا هه عه  که  ی پێم ناخۆشه وه ڵ ئه گه بزانم، ده
خراپەت بەاس بکەا،   ڵک بەه باش بەی و خەه"ڵێ  ده  یه کی هه یه عدی شیرازی قسه سه.   گرنگ نیه  نده وه ، ئه( وه ڕێمه ی لێی بگه وه ئه

 .ۆیانب  اڵمێکه وه  وه توانم بڵێم ئه  ده". باس بکا  باشت  ڵک به ی خرائ بی و خه وه له  چاکتره
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ی  کوه ئێوران، واتوا باڵه -حيزبوی دیمووکڕاتی کوردسوتان  یوه و ماوه م، ئوه ڵتی باس بکه گه وێت له مه ده  مامۆستا دوا شت که:  ئاوێنه
یوان   ڵکی سواده سوتی خوه ی هه وه قۆسوتنه  لوه  جۆرێکوه  وه ئوه  کێتیی زانایانی ئایینی کوردستانی دروست کرد، پێت وایه ، یه دیکه
 ؟ بووایه هه  و جۆره تای دروستبوونی حزبی دیموکڕا  شتێکی له ره سه ر له پێویستیش بوو ههو   پێویسته

 
و  شەێک لەەه ڵ به گەه مەن له  نەده رچه نووسەرا، هه  کاندا وێبسەایته  یه لەه له سەه و مه ر ئەه سەه هینەدێک شەت له:  زاده ن سوه بودوڵاڵ حه عه

.  خۆیەدا کەارێکی باشەه  کێتیی زانایەانی ئەایینیی کوردسەتان خەۆی لەه دانەانی یەه  هو مەه که اڵ  وا فکەر ده موافیەق نەیم، بەه  نووسەینانه
حيزبەی .  کەاری حيزبەی سییاسەی نیەه  وه اڵ  ئەه بێ، بەه بێ و رێکخراوی خۆیان هەه کی ئاوایان هه کێتییه توانن یه زانایانی ئایینی ده

کێتیی زانایەانی ئەایینی  یەه. تێ قاچەاخ بەێ وڵه ده  بۆ له  یه که ندهڵکی گو ڵ خه گه له  ک که کی دێیه الیه کا، واتا مه سیاسی بۆ وا ده
الیان  ر نەا مەه گەه ، ئه شتێکی بەاش نیەه  پێم وایه  وه یه و باره ؟ له کوێیه  ی له گاکه کانی کێن؟ باره ندامه ؟ ئه کوێیه  اڵ  له به  گوتراوه

 . یبی نیه ن هیچ عه ک بۆ خۆیان دروست بکه کێتییه یه  پێیان خۆشه

 
ولێر و الی سولێمانی  و هوه  ی کۆیوه مپنشوینه و که ی ئوه ئایوا کوه  کوا کوه ده  و پرسویاره اڵمی ئه ڕێی وه ڵکێکی زۆر چاوه خه:  ئاوێنه

 کۆتایی دێ؟
 

ڵمان  ڵبژاردن هەه هەه  بەه  ئێمەه  مانشەینی شەتێک نیەه که.  یەه ڕقی هه کانمان فەه وه ، خوێندنه ش وه ر ئه سه له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  وه کانی کوردسەەتان، ئەەه اڵتییەەه ر ژهه   سییاسەەییه  بوونی هێەەزه یەەان بڵەەێم جۆرێەەک چەەاالک نەەه  یەەه هه  بارود خێەەک کەەه ئێسەەتا. بژاردبەەێ

.  اڵتی کوردسەتان هەاتوه ر ژهەه  له ی کورد  وه ر بزوتنه سه به  که  بۆخۆی ئاکامی بارود خێکه  که مانشینییه که.  مانشینی نیه ئاکامی که
   کان وهەه تەه   میەەه   و ز ر هەه ن کەه قریبەه موو ئێرانێ ته هه  دا، له و ئاخوندانه ر کاری ئه سه  تای هاتنه ره سه  ؟ له چیه  که لیەه ده

  نها لەه رکوت بکەا، تەه موویان سەه بوو، کۆماری ئیسالمی توانی هه تێکیشیان هه فه بوو و موخاله هڕینێکیان ه کان راپه سیاسییه  حزبه
ر  سەەه  کەەانی خەەۆی بێنێتەەه مو هێزه ما، تەەوانی هەەه رگری نەەه بەەه  کانی دیکەەه شەەوێنه  ئێەەرانیش چەەونکی لەەه.  وه رگری مایەەه کوردسەەتان بەەه

  ، کەه وه کانه پشتی سەنووره  وێته ی کوردستان ناچار بوو بکه وه بزوتنه.ابگرێزیاتر خۆی ر  وه ی توانی له کوردستان، کوردستانیش نه
نەگ و فشەاری کۆمەاری  بەرو زه ت و زه زییەه وهین و ئه جێبهێڵی بەۆ تەه بەه  و ژن و منداڵەه ، خۆ ناکرێ ئەه وه کانه پشتی سنووره  وته که

نگێ  پاشەانیش کەه  لەه.  یەه وه ی ئه تیجەه مانشینی نه که  ، بۆیه وه کێواندا بسووڕێیته  کۆڵێ ناکرێ و به  ژن و منداڵیش له. ئیسالمی 
ی و  ینێ نایکەه ی یەان سەبه ی نایکەه ی و دوو سەبه یکەه ینێ ده ست خۆت بێ سەبه ده به  که  کی ئیرادی نیه یه رنامه به  وه بێ، ئه واو ده ته

ئێرانەەێ بەەوون،   نەەدین سەەاڵ لەه وری کوردسەەتانیش، بەۆ چهر کەەوردی باشەو هەەه. هێنەەدێک شەت  بەەه  وه ته سەتراوه به. ی یکەەه ی ده دوو سەبه
تی  ی ز ر واڵتان، تووشەی حاڵەه ی رزگاریخوازانه وه بزوتنه. کورد  نها به ته  تیش نیه تایبه  وه ئه. ر بوون نابه مانشین بوون و په که

ر بەۆ  هەه.  وه تەه ڕاونه تی خۆیەدا گه رجی تایبەه لومەه هه  ر بوون، له ده ربه بوون و ده  ، ئاواره واڵتی دیکه  له  ر بوونه نابه په.  وا بووه
  ری یەان کەادری نزیەک لەه گوترا رێبه پێیان ده  ی که وه شێکی ز رمان ئه به  النی ئێران پێک هات ئێمه ڕینی گه ، کاتێک راپه نموونه

ڵکیش پێەی وا  ، خەه وه ڕاینەه ک هەات گهپێە  که ته کاتێەک فرسەه. تی عێیاقەێ بەووین وڵه نێو ده  باشووری کوردستان وله  ری، له رێبه
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ی چەوار مانگانەدا،  مەاوه  اڵ  لەه بەه. نەین  بەووین و هەیچ کەاره  ر بووین وئاواره ده ربه ده  چونکی ئێمه  کردنێشمان نیه قی قسه بوو حه
 .اڵتی کوردستان لكی ر ژهه خه  س له حيزبی مەیۆنان که  حيزبی دیموکیات بوو به

 
  ڵک بوه کیش خوه یوه بوو توا راده اڵم شوتێک هوه رخان بکورێ، بوه تی بوۆ توه بێوت وتووێەی تایبوه ده  نده رچه هه  شتێکی تر که:  ئاوێنه
هوێمن   نموونوه  ئارادا بوو، بوه  یان هیچی وا له  ڵکه یشتنی خه ناتێگه  وه نێوان تۆ و مام هێمنی شاعیر، ئایا ئه  بینێ له ی ده موشکیله
 ؟ وه اڵمت دایته و تۆ وه  ر تۆ نووسیوه سه ندێک شتی له هه

 
بەووین   وه نێوان من و هێمنەدا تەا پێکەه  ، له   کردوه قسه  یه له سه و مه ر ئه سه ش له جارێکی دیکه  وایهپێم:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

،  وه ی ئەه وانەه هپێچ.  نووسەیوه ر مەن نه سەه تیش هەێمن هیچەی له و قەه  نووسەیوه ر هەێمن نه سەه تیش  هەیچم له ، قەه داوه هیچ ڕووی نه
اڵ   بەه  موو کوردێەک شەیعر  گوتەوه کەوو هەه نەد وه رچه بوومەه، هه من شاعیر نه ی ئه وه ڵ ئه گه ده  بووین  وه ی من و هێمن پێکه نده وه ئه
، بەووین  وه اڵ  تەا پێکەه بەه. وێ شەاعیرێکی خەرائ بەم مگەوت شەاعیری چەاک نەیم و ناشەمه ، چونکی ده وه کرد ته ت شیعر  باڵونه قه

منیش  بەوو، ئەه  غدایەه به  و لەه ی چەائ بەوو، ئەه که ختێکیش دیوانه وه. کردبێ یم نه تا من ئۆکه  وه کرد ته هێمن هیچ شیعرێکی باڵونه
    کەه کەه بەدواڵ، ئیعتیەیاف ده برای ئەازیز  عه"ڵێ  کی بۆ ناردبوو  ئیمزای کردبوو، ده یه بوو ، نوسخه  رگه نێو پێشمه  له 10ساڵی 

ش  ت پێشەکه و دیوانەه  ، ئه که ده  ریی تۆوه نگه تی و هاوسه برایه  شانازی به  حاڵیکدا که  له.  یه کانم هه ر شیعره سه ۆ لهئسیری ت ته
ڵ  گەه له  نگەه ڕ هەاتوو ، ره شەه جەار به  موو شەتێکم بەوو، ده ر و هەه روه ر و سەه مامۆسەتا و رێبەه  ڵ دکتۆر قاسمەووی، که گه له."   که ده

 . بووه رگیز شتی وا نه اڵ  هه ڕ هاتبم، به شه  ێ جارێک بههێمنیش دوو س
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  :  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 پاند یان سه ده غه نه  ڕی شه  ری كوردو ئازه  ی وه ته دوو نه  دخوازانی به

 
 "كوردستان:  "كردن  ئاماده

 
  ی٥١  ر ژی.  یەه ده غه نه  ڕی شەه كوردسەتان  اڵتی ر ژهەه  لەه ئێەران  النی گەه  شۆڕشەی  تای ره سەه  كانی گرینگەه  رووداوه  له كێك یه:  ئاماژه
 ر هەه پێكەرد،  سەت ده   خەۆی  میتینگەی مەین دووه  ده غه نه  شاری  له كوردستان  دێموكراتی  حیزبی ی وه ئه پاش ١٥٣١  ساڵی  ی لێوه خاكه

  سەتی ده  قەه ته كردبوو نەه ش پێشەكه  ی كه وتاره  كانی یه تایی ره سه  سته ر  قاسمەوو دوكتور هێشتا  كه  وه میتینگه   ئه  تاكانی ره سه  له
  راڤەه و بەاس ر به  بخرێنه  كه  یه هه ت بابه ز ر ، بێ ده ڕ تێاه دا ڕه شه و ئه ر سه به ساڵ  سی  كه ئێستا. درا تێك  كه میتینگه و كرد پێ

 .بكرێن
 

 :تی یه كه قه ده  وه خواره  ی مه ئه  كه  هێناوه پێك  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا ڵ گه له وتووێژێكمان  وه یه باره   له
 

 ؟ وه ڕێته گه ده  بۆچی  ده غه نه  ڕی شه  ڵدانی رهه سه  كانی هۆكاره  ببیسین كه  وه نابته جه  زمانی  له  تا پێمان خۆشه ره سه: كوردستان

 
  ده غەه نه  ڕی شەه  رووداوی باسەی  وه ره سەه كه و داخ بەه پیەاو بەێ ده  دیەاره  وتنەه چاوپێكه و ئەه بۆ بێن خێر به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ەە  ی كەه هۆكاره. پێنن بسەه دا ریان سەه  بەه توانیەان  ربایجەانی ئازه و كەورد  ی وه تەه نه ردوو هەه  دخوازانی بەه  كه بوو رێك شه  وه ئه. بكا
 و كەورد  لی گەه  كانی یەه ئەازادی و مەاف  موخالیفەانی  كەه  سەڵه ئه و ئه ر سه بۆ  وه ڕێته گه ده ە ین بكه باسی  كورتی  به  وێ بمانهه ر گه ئه
 نێەەوان  لەەه ت ساسەەییه حه  داوه وڵیان هەەه  میشەەه هه و  كردوه نەەه  یەەه وه ته نه دوو و ئەەه  بایی تەەه  لەەه زیان حەەه ت قەەه ربایجەەان ئازه  لی گەەه

  تەوانی ی ده  درابایەه رنه وه خەوێن  لەه ر گەه ئه گیەرا دا شەاره و له  كه مێتینگێك. ن بكه دروست دا شاره و له  یه وه ته نه دوو و ئه  كانی ر ڵه
 ر سەه و گرێ نەه ر سه  وڵه هه و ئه  ی وه ئه بۆ و دا یه وه ته نه دوو و ئه نێو  له  باتی هاوخه و  برایانه  ژیانی  وه پێكه بۆ بێ ك تایه ره سه
 .رپاكرد به یان یه خوێناوی  ره شه و ئه و گێیا یان پیالنه و ئه  وانه ئه ، وێ كه نه
 

و  دا ڕاتوان لوه ڕه و شوه ئوه  ڵگیرسوانی هه  له  بووه ستیان هه رێەیم ده  ر به سه  نی ڵێك تاقم و الیه كۆمه  كرێ ده  وه باس له: كوردستان
 ؟ دا چیه ندی یه ێوهپ

 
   ئینسانی ك وه. بوون ناسراو  ناوێكی بوو، هه رییشیان كاریگه و  كه باسه نێو  هاتنه  ی ناوانه و ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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  مەەانی زه  لەەه و بگەەونجێنن ت وڵەەه ده  كانی خواسەەته و ت وڵەەه ده ڵ گەەه له خۆیەەان توانیبوویەەان دا شەەاش  مەەانی زه  لەەه  یی حیرفەەه  خۆفر شەەی
  كەەانی ناوه  بەەه بەەوون ناسەەراو  عونسەەوری دوو بەەردرا ده ناویەەان  ی وانەەه ئه. بگەەونجێنن خۆیەەان توانیبوویەەان دا ئیسەەالمییش مهوریی جەەه
 دا ئیسەالمی  جمهەوریی  رێژیمەی نێەو  لەه  وه ورازتریشەه هه  سەتانی ده كاربه ن الیەه  لەه حاڵەدا  ینی عەه  لەه اڵ  به ، تاری قه و  عبوودی مه
  تی پاشەایه  رێژیمەی  قایای بەه  بڵێەێن ر هەه  نەاكرێ  یەانی اڵییسەاند، هه یان ڕه شەه و ئەه  كەه بەوون  وانەه ئه. كەرا ده لەێ یان شتیوانیپ

 یەان بگەرێ پێ پێشیان  توانی ی ده  بایه  وه ئه  موخالیفی  ئیسالمی  كۆماری ر گه ئه ، بووه نه تێدا  تی خاله ده  ئیسالمی  كۆماری و بوون،
 و خسەتبوو رێەك  ئیسەالمییش  كۆمەاری ڵ گەه له خۆیەان  وانەه ئه. پەێش  هاتنەه ده نه پێشەێ  هاتنەه  كه  ی جۆره و به  دوایی  كانی رووداوه
 !ئیسال   رانی پارێزه  به كردبوو خۆیان

 
  سوتیان تێكودانی به دا مه و كواره لوه  پێكوردن  نابت ئیشواره ئێسوتا جوه  ی سوتانه و ده یان ئوه  نانه و تاقم و الیه مامۆستا ئه: كوردستان
 كوردستان بوو؟  حیزبی دێموكراتی  كانی پایه  ستیان لێدانی به بوو یان مه  ری كورد و ئازه  تیی برایه

 
  دیكەه  كی جێیەه  لەه ر گه ئه بوو، كوردستانیش دێموكراتی  حیزبی  له شاندن وه ربه زه ستیان به مه شك  بێ  به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  ی یانەه ئاشەتی  ژیانی وه پێكەه  شەاری  كەه  شەاره و لەه ال  بەه بەێ كوردسەتان  دێموكراتی حیزبی ڵ گه له  تی دوژمنایه ر هه  یتوانی ده  بایه
. بەژین  وه پێكەه توانن نەه  یه وه ته نه دوو و ئه  ی وه ئه بۆ بوو   كه یه  فی ده هه  فه ده هه و ئه بڵێین  كرێ ده ، كانه یه ربایجانی ئازه كوردو

 حیزبەی  ڕی شەه  ببێتەه  جیەاتی  لەه  ڕه شەه و ئەه  كەه ن بكەه وا دێمەوكرات، ڵ گەه له  تی دوژمنایەه ر سەه بەۆ  وه رێتەه گه ده  ی وه ئه پاشان  له
 بەۆ  تانه ساسەییه حه و ئەه و  ربایجانیانەه ئازه و كەورد  ڕی شەه  كەه بەدرێ لەێ  ی مۆركەه و ئەه ، رستی په كۆنه  كرێگیراوانی به و دێموكرات

 .ن بكه خۆش  كه ئاوره و ن بده پێ  ره په دا یه وه ته نه دوو و ئه نێو  له دوورودرێژ  كی یه ماوه
 

چ   و راسوتایه و لوه ئوه  خشوی نه  نی سوه ال حه ورمێ مه  ی بوو وك ئیمام جومعه خشیان هه سانێك نه بعەن كه دا ته و نێوه له:  كوردستان
 بوو؟

 
 دا ژوورێ  لەه  ی وانەه ئه. بەوو  رده پەه  پشەتی  خشی نه  نی سه حه  ئاغای  خشی نه بێ بیر   له من ئه  ی نده وه ئه:  زاده ن سه اڵ حهبدوڵ عه

 یەان وخۆ ناراسەته  تی حیمایەه ژێر  له ، تاری قه و  عبوودی مه بردن ناو   كه بوون  کەسه دوو و ئه ر هه بوو هه تیان خاله ده وخۆ راسته
 .بوو دا نییش سه حه  زای ره غوال   ئاغای  ی رده په  پشتی بڵێین

 
 ؟ داوه دا چ رووی و چوار رۆژه بزانین له  ، پێمان خۆشه خایاندوه  چوار رۆژی  ڕه و شه مامۆستا ئه: كوردستان

 
  لەه  وێ شەه ، وه هاتبوومەه ن درێژخایەه مێك كەه  رێكی فه سەه  له من ئه. بوو  نه  وێ له من ئه دا ر ژه چوار  وه له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  لەه  یه هه مێتینگمان  كرد  ی وه ئه  باسی پاشان  ، وه خێرهاتنه  به بۆ كرد،  لوتفی هات قاسمەوو دوكتور  بێ شاد  روحی بوو ، مالێ
  چەونكی. دێەن میەوانم زانەم ده میش هەه مانەدوو ،   هه  اڵ  به بێم،  بوو خۆش پێم گوتم منیش ئه.  ره وه  خۆشه پێت ر گه ئه  ده غه نه
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 رحاڵ هەه به. چوو  نەه من ئەه  ئیەدی  بۆیەه ال،  دێنەه ر  بەراده و خەز  و دوسەت  مزانەی ده. هاباد مەه بەۆ  هێنەابۆوه منەداڵم و مەاڵ من ئه
  لەه دیبوو نەه شم كه شوێنه من ئه  كه  ده غه نه  ستادیۆمێكی  له كا ده پێ ست ده مێتینگ  وه ڵه وه ئه  له  كه بوون  یه شێوه   به  كانی رووداوه

  لەه پاشەان. كا پێەده سەت ده قاسەمەوو دوكتەور  كانی قسەه  بەه مێتینەگ بوو ، نەه تێەدا  ی نەده وه ئه. ناناسەم بەاش  ده غەه نه  شاری جێدا
 مین ده مەەه حه كەەاك ، سەەادوفه ته  وایەەه انپێیەە جەەار ڵ وه ئەەه.  كەەرێ ده ش دیكەەه  كی یەەه قه ته و  كەەرێ ده ك یەەه قه ته  كه سەەتادیۆمه  ی وه ره ده

  كەه اڵ  بەه. بێ هەه  ی ئیدامەه  كەه مێتینگه و بێ نەه ت حەه ناره  كەه ڵكه خه  ی وه ئەه بەۆ كا ده ئارامش  به ت عوه ده  بێ ده  وێ له  كه  سیراجی
. بەێڵن جەێ  بەه  كه شەاره  ئەارامی  بەه و ن بكەه  ی بەاڵوه  كەه دا ده سەتوور ده قاسەمەوو دوكتەور جەار و ئەه  یه جددی  كه شته ن كه ده ماشا ته
  سەەتی هه بەەوو ئیەەنقال   تای ره سەەه  وه دیكەەه  كی الیەەه  لەەه و  بێ هەەه  ی ئیدامەەه  ڕه شەەه و ئەەه یانویسەەت ده كان ڕفر شەەه شه ك الیەەه  لەەه مما ئەەه

  رووی  كەه. پەێ بەوو كیان چەه هەاتبوون  وه جۆراوجەۆره  شەاری  لەه ز ریەان  شەێكی به  كه ش ئێمه  ی كه ڵكه خه بوو، هێز به  ری ئینقالبیگه
 اڵ  بەه داییسەێ، ڵ هەه ك الیەه  بەه ن تەه عاده ڕ شه.  وه نه بده جوا  و ن بكه دیفا  بن ده جبوور مه وانیش ئه وان، ئه  كرێته ده كان كه چه
 بەۆ  كه ڕه شەه  كەه لێەدێ وای  ئیدی ، ته حمه زه  به  ی وه كووژاندنه و ئاسان   اڵییساندنی هه بگیرێ، پێ  پێشی توانرێ ده ال ردوو هه  به

  وڵێكی هەه. مەهاباد بۆ  وه ڕایه گه قاسمەووش دوكتور  خودی بوو، مەهاباد  له  كه حیز   تیی رایه رێبه. بێ ده وا  رده به ز ر  كی یه ماوه
 پەێ  كۆتایی ی وه ئه بۆ ز ركه مه ڵ گه  له گرتن ماس ته  به و هاباد مه  رماداریی فه  ی رێگه  له ، ورمێوه  ئوستانداری  ی رێگه  له دا  ز ری

 هیچ ڵێ وه ئه  ر ژی سێ  بۆیه. ن بده  ی ئیدامه ر سه تا یانویست ده  كه بوو  وه سته ده به پیالنێكیان  وانه ئه بوو دیار وا اڵ  به.  بهێنرێ
  بەه بەوو  كه ڕه شه گوتم كوو وه  وه كرده  به بوو، هه  ی ئیدامه  كه ڕه شه   نتیقه مه  به  نتیقه مه و ماڵ  به ماڵ و  كووچه  به  كووچه. كرا نه
 و حیزبەی  تێكی یئەه هه. هەات پەێ  كۆتەایی ڕ مەه بانه  مەانگی  ی٥  كه ڕه شەه   كەه نه ئیشەتبا ر گه ئه ، ربایجانی ئازه و كورد نێوان  ڕی شه
 سەای ریەش و پیاومەاقوواڵن  لەه تێك یئەه هه ڵ گه له هاباد مه  رمانداری فه دا وانیش ئه نێو  له هاباد مه  پیاوماقوواڵنی و یخودایان كه

 و مهابەاد نێوان له  یه ڵه چوكه  شارێكی دیارە حمه مه  له  ورمێوه  له  رووحانی  تی خسییه شه دوو ك یه و ئوستاندار ، ربایجانی ئازه  یانی
  دێتەه  كه ره شەه  ی وه دامركاندنەه بەۆ و كەه زعه وه  ی وه كردنەه ئەارا  بەۆ  كەه كردبەوو  ئیعالنەی ش رتەه ئه شەتریشپێ.  وه كۆبووینەه ە ده غه نه
  وه بخوێندرێتەه رادیۆ  له  كه كرد ئیمزا كمان ره موشته  یامێكی په ز ر  كی یه موناقەشه و باس پاش دانیشتبووین  وێ له  ئێمه.  ده غه نه
 دا كاتەه و لەه.  وه خوێندرایەه رادیەۆش  لەه  وه ئەه و  خەۆی  ماڵەه  وه بچێته  سه كه ر هه و بگرن ڵ هه  قه ته  له ست ده ال موو هه  ی وه ئه بۆ
 پێشەدا  لەه بەوو ك یه خشەه نه بەوو دیەار اڵ  بەه. ڕین پەه تەێ دیار دا حمەه مه نێەو  بەه هەاتن یشەتنێ، گه ش رته ئه  كانی  تانگه  كه بوو

 بكەا ت خاڵەه ده كان یەه ری ئەازه  فعی نه  به  ی وه ئه بۆ ڵكوو به. ڕ شه  ی وه دامركاندنه بۆ چوو نه ال  به ، وێ ئه چۆ ش رته ئه. دارێژرابوو
 .كوتا  كانی كوردنشینه  ناوچه و
 

 بوو؟  كان چی ری یه ئازه  تی قویه ته  هۆكاری: كوردستان

 
 ئێەران  كانی رێژیمەه موو هەه  تی ساسییه حه ن ڵه ووه ئه: بوون هه  نوێشی ت نانه ته و كۆن  الیەی ده شك  بێ  به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 یان كه ڕه شەه  ی وانەه ئه پاشەان  لەه ، یه هه كوردستان  دێموكراتی حیزبی  به  تی تایبه به كوردو  به پتر  وه یه ئیسالمی و  تی پاشایه  به
 ڵەەێن ده پێەەی  ی وه ئەەه و  وه یەەه تی وایەەه ته نه  سەەتی هه  بەەاری  لەەه بەەوون، ربایجەەانییش زهئا  ی وه تەەه نه  بەەه خەەائین  رچی گەەه ئه اڵییسەەاند هه
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 ر بەه  لەه. بەوو وان لەه ر هەه  بۆخەۆی  نی سەه حه بەوون،  ری ئەازه ردووكیان هەه  تاری قەه و  عبوودی مه. بوون  ری ئازه ، یی وه ته نه  ئینتمای
  نیوی بۆگەەه و سەەواو  ئیتهەەامی مان هەەه و  كوردسەەتانه  دێمەەوكراتی حیزبەەی  ی وتیئەەه ته  وه ئەەه  كەەه یانەەدبوو گه تەەێ ش رتەەه ئه وایەەان  وه ئەەه

 ئێسەتا  تی حكوومه  كه  وه یه بی زهه مه  باری  له كان یه ربایجانی ئازه زانین ده ، كردبۆوه زیندوو یان بی له ته جزیه ته و جیاوازیخوازی
  تی ساسەەییه حه دابەەوو وڵیان هەەه ت نانەەه ته سەەونین،  یەەه قه نته مه و لەەه كەەورد دا حاڵێەەك  لەەه. ن شەەیعه  یەەه بی زهەەه مه  تێكی حكوومەەه

  تی ساسەییه حه  تی تایبەه به دا كوردستان  دیمۆكراتی  حیزبی نێو  له  نه و كورددا نێو  له  نه دا حالێك  له. ن بكه دروست بییش زهه مه
  یره غەەه و موسەوڵمان ت نانەەه ته.  یەه هه  ی شەەیعه ، یەه هه  سەەوننیی كەورد.  نیەەه  سەوننی كەەورد ن لەه ووه ئه.  بووه نەەه  جێەی ت قەەه بی زهەه مه

 حیزبەی  لەه و كەان كورده  لەه  ربەه زه  ی وه ئەه بەۆ ن بكەه حریك تەه ش ئیحساسەاته و ئەه توانیبوویەان وان ئه  وابێ كه.  یه هه  موسەمانیشی
  دێمەوكراتی حیزبەی ك وه  ئێمەه  كەه   بكەه ش وه بەه  ئیشەاره  وه یەه واقعبینەی  بەه ز ر  خۆشەه پەێم دا لێەره. ن بده كوردستان  دێموكراتی
 ر بەه له  یەه وانه له توانیبەوو، مان نەه  ئێمەه یانی ، واریده پێ ئینتقادمان شتدا هێندێك  له بووین  كه مێتینگه  ری رێكخه  كه كوردستان

  مێتینگەه و ئەه نگێنن، سەه ڵ هەه  كەه زعه وه  تی ساسەییه حه توانیبەوو مان نه  بووین، دوور واڵت  له بوو ز ر  كی یه ماوه  كه بووبێ  وه ئه
 . ین بیكه ناتر په و دوورتر  كی یه قه نته مه  له ین یكه ده  ده غه نه  له ر گه ئه یان ین كه نه  ده غه نه  له دا جێ  له
 

 بوو؟  گر  چی  ی و میتینگه ئه  ده غه نه  له  كه  ی وه كوردستان له  دێموكراتی  حیزبی  ستی به مه: كوردستان

 
 ف ده هەه  وه ئەه بڵێەین  ی وه ئەه بێ  جالیبه. بوو شت دوو كوردستان  دێموكراتی حیزبی  فی ده هه  كردی رز  عه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 بەوو،  ده غەه نه  له جار   دووه بۆ ڵكرا هه هاباد مه  له  كوردی  ئااڵی مجار كه یه بۆ  كه بوو كوردستان  كۆماری  ورانی ده ك وه راست ، بێ
 سەەت ده  خەەۆی  ئاشەەكرای  تێكۆشەەانی دێمەەوكرات حیزبەەی  كەەه كەەرا اعەەالن مجار كەەه یه بەەۆ هاباد مەەه  لەەه  مه شەەه ره  ی١١  لەەه ش ره فه سەەه و ئەەه

 بكەرێ  رابەردووه و بەه ك یه ئیشەاره  ی وه ئەه بەێ ریتێك، نەه كەوو وه جەار   دووه بەۆ ش ده غەه نه  له  كه زانرا دروست  به وا و وه كاته پێده
 مەوهیم  شەارێكی ك وه  ی ده غەه نه  شەاری نێەو  لەه  كەه بەوو  وه ئەه ش كه سته به مه.  بكرێ  شاره و له بووبێ، سادوفیش ته  به ر گه ئه اڵ  به
 بیەدا، قاسەمەوو دوكتەور وابەوو رار قەه اڵ  به نوسرابوو نه  كه دا وتارێك  له. بكرێ  قسه وێدا له ، یه هه  یه اڵوی تێكه  تی سڵه خه و ئه
  وه ئەه ر سەه  لەه بوو رار قه  یانی  كرابۆوه  یه وه ته نه دوو و ئه نێوان  یمانیی هاوپه و هاوكاری و تی برایه ر سه  له ئكید ته  واوی ته  به
 كانیان فەه ده هه بەۆ  وه پێكەه و  وه بكرێتەه دا یەه وه ته نه دوو و ئەه نێوان  كانی یه ندی پێوه  له  تازه  كی یه فحه سه  ی وه ئه بۆ دابگیرێ پێ
  تەه زعییه وه و بەه كەردن سەت هه  بەه  وانه ته نه دوو و ئه  كانی یه ئازادی و ماف  دوژمنانی پێموابێ. تێبكۆشن كن، ره موشته  فی ده هه  كه
 . بشێوێنن  مێتینگه و ئه دا وڵیان هه
 

 بوون؟  چی  ڕه و شه ئه  كانی ساره خه  ك دوایین پرسیار پێتوایه وهمامۆستا : كوردستان
 

 ەە س كەه ٢١١  بەه نزیەك بڵێەین كەرێ ده  وه یەه گیەانی  بەاری  لەه بەوون ز ر كجار یەه  ره شەه و ئەه  كانی ساره خه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  مەاڵێكی بەوون برینەدار زیەاتر  وه لەه  كی یەه ژماره. بەوون هید شەه ال ردوو هەه  له س كه ٢١١  به نزیك اڵ  به ە  كرێ ده زیاتر  موبالەغه
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  ز ری ره هەه شەی به ن قریبەه ته ز ر كجار یەه  ڵكێكی خەه یشت، گه  ڵكی خه  به ز ر  سارێكی خه رووخان، ە  تی تایبه  به ە كان كورده  ز ری
 بەوون  ئاواره  وێ له  ی كوردانه و ئه دابێ ڵ گه له  ئێستاشی.  وه ڕێنه بگه تا خرا  پێوه  ز ری كجار یه  كی یه ماوه و بوون  ئاواره كان كورده
  لەەه كێك یەەه  وه ئەەه ؟ كەەوێ  وه بچنەەه. بەەوو چەەوو تێەەدا شەەتێكیان موو هەەه و كاشەەانه و مەەاڵ  كەەه  وه ئەەه  لیەەەی ده  بەەه  وه راونەەه گه نه موویان هەەه
 ری ئەازه كەوردو نێەوان  نەدیی پێوه ز ر  كی یەه ماوه بەۆ  كەه بەوو  وه ئەه  ی وره گەه  ره هەه  سەاری خه من  ری باوه  به اڵ  به. بوو  كانی ساره خه

  لەه  ته ساسەییه حه و ئەه  كەه وتن ركه سەه دا كانیان پیالنەه  لەه  یەه وه ته نه دوو و ئەه  زانی ناحەه  یەانی شەێواند ز ر  ددێكی حه تا  كانی یه
 و كوردسەتان  دێمەوكراتی حیزبەی  زیانی  به  تی تایبه  به و  وه ته نه ردوو هه  زیانی  به  وه ئه و ن بكه دروست دا ته میەەه دوو و ئه نێوان
 لێەەی كەەورد  كانی یەەه سیاسەەی  هێەەزه و كوردسەەتان  دێمەەوكراتی حیزبەەی و كەەورد  تی میەەەەه زیەەاتر  خاكەەه و ئەەه  چونكەەه بەەوو كەەورد  تی میەەەەه

 موو هەه ڵ گەه  لەه و  وه بنێنەه تێەدا  ی ئەاژاوه یەان ن رده وه تەێ  سەتی ده  وێ یانەه ده ڕا الوه  لەه  كەه.  دیكەه  هێزی هێندێ تا رپرسیارن به
 ر هەه یان پاشەماوه ئیسەتاش  نگەه ره و  وه بوونەه نه سەارێژ  ئاسەانی  بەه  برینانەه و ئەه كوردسەتان  دێموكراتی حیزبی  الی قه ته و وڵ هه

  ی٥١  بەه نزیەك پەاش اڵ  بەه ، خەۆی جێی  وه ته راونه گه ز ر  كی یه راده تا  یانه ندی پێوه و ئه ئاگادارین كوو وه  وه یه خۆشی  به. مابێ
 .واو ته  ساڵی  ی٥١ پاش بڵێم یان ساڵ

 
 ٢١١٢ مای ی٢٥: وتی ڕێکه/    نگ گیاره ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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 دا نیه ی نیزام چوارچێوهربوونی ئاڵوگۆر له  ڕی به مسۆگه حدك باوه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 
 زیز شێخانی عه: ئاماده كردن

 
 و كان ڵبژاردنەەەه هه بەەەه ت باره سەەەه جیەەەاواز ی روانگەەەه و تێەەەیوانین ئێرانەەەدا، لەەەه ركۆماری سەەەه كانی ڵبژاردنەەەه هه ندی روبه سەەەه لەەەه

 ی بەەژارده   رده بەەه لەەه ڵك خەەه مێژوویەەی، پاشەەخانی ن خەەاوه و ناسەەراو مكێكی چەەه ك وه ڵبژاردن هەەه. ئەەارادان لەەه كان كاندیەەداتۆره
  .گرێ راده بوون ن الیه بێ یان وه تكردنه ره ڵبژاردن، هه
 

 ر سەه لەه دا ڵگاكان كۆمەه له دێموكیاسی بوونی ی رێژه. ژمێردرێن ده دێموكیاسی كانی كه كۆڵه له خۆ ناڕاسته و خۆ راسته ڵبژاردنی هه
 دا ت رواڵەه لەه رابەردوودا سەاڵی سی ی ماوه له ئێران ئیسالمیی كۆماری. یه هه ریی كاریگه ڵبژێران هه و ڵبژاردن هه جۆری و شێواز

 ی وه ئەه. وه ناخوێننەه كتر یەه جیهانی باوی دێموكیاسیی كولتووری ڵ گه له دا ر ك نێوه له كه بردوه، ڕێوه به ڵبژاردنێكی هه زنجیره
 ی واره قەه و ل یكه هه كۆنتی ڵی ژێر له دا خۆی تی واویه ته له كه ڵبژاردنێكه، هه چوونی ڕێوه به گرینگه ئێران ئیسالمیی كۆماری بۆ

 وه لێكدانەه كەیەەی ئێرانەدا، ئیسەالمیی كۆماری یی بنچینه یاسای ر سه به خێرا چاوخشاندنێكی و كورت كی یه وه خوێندنه. دایه نیزا 
 و   كەه یه اڵتی سەه ده به ر رێبه كه دا، نیزامێك له. ست ده داته ده ئێران ڵگای كۆمه می ی ئه كانی سته ربه به و كێشه له یشتن تێگه و

  ن؟ بده ك مانایه خ ڵبژاردن هه وتی ره و نگدان ده و ڵك خه بێ ده بكرێ، پێناسه كۆتایی
 

 دێرینەەی رێكی تێكۆشەەه ڵ گەه لەەه مجاره ئەه ئێرانەەدا لەەه ڵبژاردن هەه و كوردسەەتان اڵتی ر ژهەه مر ی ئەەه بەەارود خی كردنەی تەەاوتوێ بەۆ
 زیەاتر كەه كوردسەتان، اڵتی ر ژهەه كانی ناسەراوه ره تێكۆشەه لەه كێك یه زاده، ن سه حه بدوڵاڵی عه. ینین په ده كوردستان اڵتی ر ژهه

 زاده ن سەه حه. كەردوه فیەدا ئێەران ئیسەالمیی كۆمەاری و تی پاشەایه نیزامی دوو به دژ بات خه پانی گۆڕه له خۆی نی مه ته ی نیوه له
 خەۆی رێنیی نەه و رێنی ئەه پشەكی دا كوردستان دێموكیاتی حیزبی كانی ریزه له بات خه و ژیان ی درێژه له دیكه مر فێكی ر هه ك وه
 لەه بۆیەه ر هەه و كەردوه كەاری حیزبەدا كانی یەه كی ره سەه پۆسته له حدكادا تی رایه رێبه له بوونی ی ماوه له ناوبراو. وێ كه ده ر به

 .ریان سه ناپیژێینه دا وتووێژه و له كه گاتێ، ده خۆی پشكی و رپرس به دا كان سازه نووس چاره بییاره
 

 ڵبژاردنەه هه و ئەه جیەاوازیی و ئێرانەدا له كۆماریی ر ك سه ی مجاره ئه كانی ڵبژاردنه هه ڵ گه له ندی پێوه له زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 یاسەەاكان و قەەانوون و گۆڕاوه نەەه ئێەەران ئیسەەالمیی كۆمەەاری. نیەەه رچاو بەەه ز ر كی یەەه جیەەاوازی: "ڵەەێ ده دیكهەەدا كانی خولەەه ڵ گەەه لەەه
 دوو كاندیەدكراوی رانی نوێنەه. گرتەوه وه خۆیەه بەه روونتەری شەێوازی و گەۆڕاوه تی رایەه به رقه دا ڵبژاردن هه ی خوله و له. گۆڕاون نه
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 لەه ی وانەه ئه كەه یەه، هه رقێكی فەه جەاره و ئەه. دوێن ده كان له سه مه ر سه له روونتر را ئوسوولگه و   ڵه ته ئیسالح به ناسراو باڵی
 و تی خۆیەەه جێەەی لەەه ر هەەه ئێەەران ئیسەەالمیی كۆمەەاری اڵ  بەەه ن، كەەه ده رابەەردوو قەەدی نه ریحتر سەەه و ئاشەەكراتر نەەین دا ت حكوومەەه

  ."گۆڕاوه نه
 

 سەەاغ ی ره وه تەەه ر سەەه لەەه( دا ١٢ و ١١ ،١١ كەەانی كۆنگره ی مەەاوه لەەه)  ئێەەران كوردسەەتانی دێمەەوكیاتی حیزبەەی پێشەەووی سەەكرتێری

 كەەانی توێژه و چەەین نێەەوان لەەه نگی كەەده یه بوونی نەەه و یی وه تەەه نه هێڵەەی ر سەەه لەەه كوردسەەتان اڵتی ر ژهەەه كەەانی كورده ی وه بوونەەه نه
 لەه نەاوبراو. كەا ده پێەداگری یی وه تەه نه وتەاری بوونی نەه ر سەه له و دوێ ده راشكاوانه دا كوردستان ی یه پارچه و له كورد ی وه ته نه

. بووه نەه دروسەت یی وه تەه نه وتەاری ئێسەتا تا هەه دا واڵت نێوخەۆی لەه:" بەیێ رده ده خەۆی كانی روانگه مجۆره به دا كانی وته ی درێژه
 جیەاوازی دا ئینتخابەات و ڵبژاردن هەه لەه بوون نەه یەان شەداربوون بەه ر سەه لەه. بووه نەه دروسەت ڵكی خه و تێكیایی نگی ده و ئی ره
 وخۆ ناڕاسەته و خۆ راسەته و نەد كارمه هێنەدێكیش و ت حاكمییەه به ند ڕمه باوه شێكیان به شدارن، به دا ت حاكمییه له ی وانه ئه. یه هه
 ردان، زه نەه و كەردن ت زاوه قەه. جیەاوازن كان تەه حاڵه و بگەرین ڵوێست هه جانیبه ك یه ناكرێ وه یە باره و له. اڵتدان سه ده ڵ گه له

  ."نیه ئیمكانی و نیه ئاسان وته ره و به ت باره سه ندیكردن به خانه
 

 كوردسەتان دێمەوكیاتی حیزبی سیاسیی ری فته ده ی یاننامه به و ئێران كۆماریی روك سه می یه ده خولی كانی ڵبژاردنه هه به ت باره سه
 له حدك ی ڵوێسته هه و ئه ی وه خوێندنه و یشتن تێگه. یه هه جیاواز ی وه لێكدانه دا ڕڕوبی كه ی كه خاڵه شت هه ڵ گه له ندی پێوه له

 لەەه. نگەەه نگاوڕه ره كوردسەەتان اڵتی ر ژهەەه كانی یەەه سیاسەەی حیزبەەه و رێكخەەراو ت نانەەه ته و كوردسەەتان اڵتی ر ژهەەه ئێەەران، ئاسەەتی
 ی ڵوێسەته هه و ئەه نگرانی الیەه ت نانەه ته و گران خنه ره بۆ ز رتری و زیاتر ی وه شیكردنه بوو، پێویست حدك وه یه تی بابه ی روانگه

 ز رتەر ی وه روونكردنەه و شیكاری بوونی پێویست و كان وه لێكدانه جۆری ر سه له زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه دا یه ندی پێوه و له. بێ هه
 سیاسەەی ری فتەەه ده ی یاننامەەه به: "كەەا ده بەەاس مجۆره بەەه یەەه دیارده و ئەەه ر سەەه لەەه خەەۆی ی وه لێكدانەەه و رامەەان نەەاوبراو. نگەەه هاوده

 بەه یەه یاننامه به و ئەه. حەدك ر سەه نەه كه ده هجەوو  و نیەه ئەازادی بەه ڕیەان باوه هێنەدێك. یەه هه ر سه له جۆراوجۆری ی وه خوێندنه
  ئێمەه ر گەه ئه. بەوو پێویسەت ز رتەری ی وه شەیكردنه اڵ  بەه تن، موسەبه خااڵنەه و ئەه كەه گوتراوه،. نیه حریم ته یان شداری به مانای
 بەۆ ،(ری ئەازه و لووخ بەه ن، توركمه ڕ ، عه فارس، كورد،) ومه سیرولقه كه یان سیرولمیەەه كه یه، وه ته نه فره واڵتێكی ئێران بڵێین
 ڵەێ ده ڕڕوبی كەه یەه، هه ومی قەه و دینەی زوڵمەی ین كەه ده وه لەه بەاس كەه ئێمه. راپه خه بكا باسی دیكه سێكی كه ر گه ئه بۆ و باشه
 كان نووسەراوه و كان قەه ده پێویسەته. باشەه بكەا ئیعتەراف ر گەه ئه و دایه ت حاكمییه له ناوبراو. یه هه بی زهه مه و ومی قه بعیزی ته
 وێ یهەه ده ئایەا. یەه دیكه شەتێكی وه ئه نا یان یه هه قسانه و به ڕی وه باه ن ساسه ئه كه وه، ئه جا. وه بخوێندرێنه وه ئینسافه به ز ر
 قەانونی كەه كەا، ده ئیعتەراف ناوبراو. یه دیكه باسێكی وه ئه بكا، پێ لیان مه عه توانێ ده ر هه یان بكا جێیان به جێ دا اڵت سه ده له
 ز ر باسەی ڕڕوبی كەه. بەێ واریەد دا ت وڵەه ده و ت سیاسەه لەه وزه حەه نابێ كه كا، ده وه ئه باسی. ئیسالحاته به پێویستیی ساسی ئه
 ر گەه ئه. بكردبایەه یان قسەانه و ئەه دی نەژاد حمەه ئه و یی خامەنەه خۆزگەه. باشەه وه ئەه بكەا قسەانه و ئەه كورد ر گه ئه كه كا، ده شت
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. بكەه كان قسەه و وتەه لەه چەاو ڵكوو بەه كەا، ده قسەه كەێ كەه مه وه ئەه ماشەای ته تۆ ڵێ ده یه، هه ندێك په. باشه ز ر بیڵێن وان ئه
 رانی نوێنەه خەاڵی ٢٦ ی گەاڵڵەه چونكەه بكەا، وی جەه ره له پشتیوانی كه بوو، بریار دا ركۆماری سه ڵبژاردنی هه مین كه یه له حدك
 می پێنجەه خەولی لەه. كرد نەه كانی ڵبژاردنەه هه شەداری به دا كوردسەتان لەه كەورد بەوو، زف حەه نەاوبراو كاتێەك. بەوو قبەووڵ كوردی

 نگەی ده و وه دایەه حیزبیەان داوای جەوابی ڵك خەه و ككولی وه تەه بەه ن بەده نەگ ده گەوت كەوردی ڵكی خەه به حیز  دا كان هەڵبژاردنه
 داومەان بۆیەه بەوو، نجانی فسەه ره قیبەی ره نیا تەه و ئەه وه، ناهێنێته نگ ده كه مانزانی ده ئێمه. ككولی وه ته دی حمه  ئه به دا خۆیان

 نەدیی جەناحبه لەه ر زه نەه رفی سەه دا   شەه شه جەیسەی مه لەه. نجانی فسەه ره قیبەی ره سەی كه بەه ن بەده نەگ ده كوردسەتان ڵكی خەه كرد
.   بەه ده نەاوی اڵیی تەه كی یەه وره ده بەه كەه بەوو، بەاش ز ر كەارێكی و كەرد دا كانمان ڵبژاردنەه هه لەه شەداربوون به داوای نێوخۆیی،

  ." بوو كورد بێ، هه لێكی یكه هه و بوونێك توانی دا   شه شه جەیسی مه له كه تێك میەەه نیا ته
  

 ی سەاڵه سەی مێەژووی. نەین هاوشەێوه كان رامانەه دا ئێەران لەه كان ئاڵوگۆڕه دژواربوونی و ئێران ئیسالمی كۆماری ر كی نێوه ر سه له
 ئەازادی   رده بەه كانی سەته ربه به و سەنوور نیەه ڕازی و نامۆیەه دا كەان ئاڵوگۆڕه ڵ گەه لەه رێژیم كه خستوه، ری ده ئێران له رابردوو
 كەەۆنتی ڵكرانی و كان ڵبژاردنەەه هه شەەێوازی وانەەه له بێجگەەه. یەەه هه یەەی رێژه كی یەەه نگی كەەۆده یه له سەەه مه و ئەەه ر سەەه لەەه.  بشەەكێن

 مەژاره و ئەه ر سەه لەه. دێەن ژمار ئەه بەه ئێەران و اڵت ر ژهەه سیاسیی ژیانی ی پر سه رێگای ر سه ی دیكه كانی گرفته له ڵبژێراوان هه
 و لەه نەاوبراو. نیەه نیزامەدا ی چوارچێەوه لەه ئەاڵوگۆر  ربوونی مسەۆگه بەه ڕی باوه حدك كه كا، ده پێداگری زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه

 و ئەه ی چوارچێەوه لەه كەه یەه، وه ئه ی نیشەانه وه ئەه. دا ده ئێەران ئیسەالمیی كۆمەاری رووخەانی دروشەمی حدك: "نێ یه گه راده یەوه باره
. نیەه ر سەه لەه كی یه موناقشەه ر هەه دا نیزامەه و له خۆكاندیدكردن و ڵبژاردن هه ی شێوه. نابن ر به سته ده ئامانجانه و ئه دا، نیزامه

 لەه باشەتره جەیس مەه بچنەه بەاش و سەالم ناسەیری عه. جەیس مەه بچنەه كان عونسوره راپترین خه ڕێین یگه لێ نیه مانایه و به اڵ  به
 بەۆ دی ئەه بیووخەێ، رێەژیم ی وه ئه بۆ ڵبژێردرێن هه و جەیس مه بچنه كان عونسوره راپترین خه وێ مانه ده ر گه ئه. رائ خه سانێكی كه
 كه سەه مه یری سەه وه بارێكه له نیا ته و ببینین كه له سه مه الی دووك ر هه بێ ده ئێمه. ڕووخاوه نه رێژیم و وابووه ر هه می  ئه تا هه
 كوردسەەتان دێمەەوكیاتی حیزبەەی ی كاتەەه و ئەەه تا هەەه  ، ناكەەه دا ڵبژاردنانەەه هه و لەەه شەەداریكردن به و حریم تەەه باسەەی ئەمەەن. ین كەەه نه
 نگەی ده كەرێ ده حیەز  نێوخەۆی لەه. یكا نەه   كەه حیزبه تا هەه  ، ناكەه ر زه نه ئیزهاری ڵێم ده من ئه. بییوه رنه ده كۆتایی ڵوێستی هه

 لێەك كان له سەه مه وعێك نەه بەه سەه كه ر هەه نەابێ حیەز  ی وه ره ده بەۆ اڵ  بەه ی، بكەه باسەی دا خەۆی جالی مەه له و بێ هه موخالی 
 یەه نتقی مەه ئایەا اڵ  بەه. بكەا قسەه جۆرێەك بەه سەه كه ر هەه وه ره ده بەه روو كەه نیەه، مانایەه و بەه شكیالتی ته تی حده وه. وه بداته

 زانەین، ده كەه ی وه ئه ڵ گه له كۆمار؟ ر ك سه ببێته نەژاد دی حمه ئه ك وه سێكی كه می خاته جیاتی له خۆشه پێم بڵێ، پیاو ر گه ئه
 بەوونی ت نانەه ته و كەورد ی كێشەه ركردنی سەه چاره لەه باسی جۆر هیچ به خۆشی و  كراوه نه كورد بۆ شتێک دا می خاته ورانی ده  له

 جیەاوازی. كرد ده نەه باسەی دا ڵبژاردن هەه كانی رنامەه به لەه می خاتەه كەردوه، باسەی ڕڕوبی كەه ی وه ئەه كرد، نه ناوەی و به ك یه كێشه
 ترسەی دیەواری و بەوو تر ئاواڵەه یان بەه زای فەه دا می خاتەه می رده سەه لەه وێنەه بەۆ و نەژاد دی حمەه ئه و می خاتەه نێەوان له یه هه
  ."تن موسبه شتی وانه ئه. شكا ڵك خه
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 ڵ گەه لەه نەده چه نگەدان ده داخەوا نیەه، روون كوردسەتان اڵتی ر ژهەه و ئێەران لەه ربەیین ده ئەازادیی و دێموكیاسی بوونی رنه سه له 
 رێكی گەەه ئه ڵك خەەه دیسەەان كەەه وایەەه، پێەەی یەوه بەەاره و لەەه زاده ن سەەه حه. كانگیره یەەه ئەەازاد ڵبژاردنی هەەه و دێموكیاسەەی كانی نۆڕمەەه
 نەاوبراو ڕی بەاوه بەه. بەدا كان كاندیداتۆره له خاریج سێكی كه به خۆی نگی ده و بدا باتڵه نگی ده ی وه ئه بۆ وه مێنێته ده بۆ چووكی

 یەان حریم تەه و ڵبژاردن هەه ر سەه لەه. رگیراوه لێەوه ڵكی كەه نیەزا  تی كردنەی دژایەه كی ڕێگایەه ك وه باتڵەه و سەای نگەی ده جار ز ر
 دیسەان ن، بكەه حریمی تەه رێەژیم كانی موخالیفەه هێەزه و حیەز  موو هەه ر گەه ئه كەه وایه، ڕی باوه ناوبراو كان ڵبژاردنه هه بایكۆتی
 ك یەه عیدده شەداربوون، به بەۆ ن بەده ڵك خەه هەانی كەان رێكخراوه موو هەه ر گەه ئه شێوه مان هه به. ن كه ده ر هه شداری به ك یه عیددده

 داوای حیەەز    شەه شه جەیسەەی مه لە وێنەه بەەۆ. نیەه ئسەەیریان ته كەان رێكخراوه كەەه نیەه، مانایەەه و بەه اڵ  بەەه. ن ناكەه شەەداری به ر هەه
 ڵك خەەه شەەداریی به كەەرد، باسەەی كەەات و ئەەه   ده ئەەه ددینی هائەەه به ك وه. كەەرد یەەان شەەداری به ز ر ڵكێكی خەەه و كەەرد كردنەەی شەەداری به

 ڵك خەه لەه داوای كەات و ئەه دێمەوكیات حیزبی كه شداربوون، به بۆ واڵت ی وه ره ده ئۆپۆزیسیۆنی داواكاریی ر سه  وه ڕێته گه ده ی هۆكه
 .كرد

  
 ر ك سەه كانی ڵبژاردنەه هه بەه ت باره سەه نگی هەاوده و نگی كەۆده بوونی نەه ر سەه لەه وتەووێژدا، و ئاخەاوتن ی درێەژه له زاده ن سه حه

 شەێك به. رێكخراوانەه و لەه هێنەدێك ر سه وه ڕێته گه ده وه ئه: ڵێ ده دا كوردستان اڵتی ر ژهه كانی حیزبه و رێكخراو نێوان له كۆماری
 و رێكخەراو موو هەه ڵ گەه لەه گوتوومانەه ئیمەه. وه بیەه ده سەاغ چەی ر سەه لەه ی، كه نه دانیشتن وه پێكه ر گه ئه و دابنیشن نین ئاماده

 ر گەه ئه كەه یانەدوه، راگه وخۆ ناراسەته و خۆ راسەته كانمەان رێكخراوه موو هەه بەه. دابنیشین رج مه بێ ین ئاماده و نیشین داده حیزبێك
 ش وه ئەه و دابنیشن نین ئاماده ن هه هێندێك. بێنین خۆمان راتی زه نه و نگ ده له واز ین ئاماده ئێمه بێ، هه نگیان ده و ئی ره ك یه

 داوای" ن ساسەه ئه: ڵێ ده زاده ن سه حه وه كانه ئۆپۆزیسیۆنه حیزبه ن الیه له كان ڵبژاردنه هه كردنی بایكۆت داوای ر سه له". یه كێشه
 و حیەز  لەه شەێك به می  ئەه تا هەه ئاشەكرایه و روون ی نەده وه ئه. نیەین واڵتەدا نێوخەۆی له ئێمه چونكه دروستتره،" بایكۆت كردن

. نەا یەان ن كەه ده داوایەه و ئه كان رێكخراوه موو هه داخوا بڵێم ناتوانم ئەمن. كردوه كانیان ڵبژاردنه هه بایكۆتی داوای كان رێكخراوه
 ی ڵەه كۆمه ڵی ووه ئەه بیەر ده زاده لی عەه ئیبیاهیمەی لێەدوانێكی ڕ مەه لەه". بەێ ده چۆن كان یه داواكاری ی وه نگدانه ره گشتی به نازانم
 شەت هه رنامەه به بەه ت باره سەه حدك ڵوێستی هه له خنه ره دا هاواڵتی ی ر ژنامه ڵ گه له وتووێژ له كه ئێران، كۆمۆنیستی حیزبی

 و ئەه تەاووتوێكردنی لەه زاده ن سه حه. خاڵێك ند چه ر سه خاته ده قامك حدكا پێشووری سكرتێری گرێ، ده ڕڕوبی كه ی كه خاڵی یه
 كەاك بەۆ رێەز  ڵ گەه لەه. بەین ده شەدار به دا كان ڵبژاردنەه هه  له مانگوتوه، نه ئێمه: " گوتی دا زاده لی عه ئیبیاهیمی ی ڵوێسته هه

 خەۆت ری زه نه خۆت یه هه ت وه ئه مافی ئەتۆ. بیروڕا ئازادی ربیینی ده به رگرتنه به جۆرێك ردانه زه نه و ئه زاده، لی عه ئیبیاهیمی
 تەەا ئەەازادی بەەه بوونەەه ڕنه باوه زیەەاتر وه ئەەه. رببەەین ده خۆیەەان كانی یەەه تێبینەەی و ر زه نەەه ڵكیش خەەه بەەا ڕێ لێگەەه اڵ  بەەه رببەەیی، ده
 حریم تەه كان ڵبژاردنەه هه وانیش ئەه ی قسه به بێگومان بن، نه شدار به ئێمه ی قسه به ڵك خه ر گه ئه. ئینتقادلێگرتن و گرتن خنه ره

 كانی وه لێكدانەه. وانن لەه زیەاتر ش یەه رێژه و ئەه و یه هه زیاتری نگرێكی الیه و گوێگر حدك كه نیه، شك و گومان دا لەوه. ن ناكه
  ربیینی ده ئیمكانی با اڵ  به تی، خۆیه ری زه نه و باشه ز ر ردانه زه نه ر گه ئه حدك، سیاسیی ری فته ده ی یاننامه به ر سه له ناوبراو
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  ."ین بده ڵك خه به ئازاد
  

 اڵتی ر ژهەەه كانی حیزبەەه و رێكخەەراو ی وه لێەەك نزیكبوونەەه گرتنی نەەه ر سەەه كەەانی هۆكاره ڵ گەەه لەەه نەەدی پێوه لەەه كەەه زاده، ن سەەه حه
 سەەتێنی به خۆشەەكردنی نەەاوبراو. نیەەه دڵخەەۆش ز ر یەەه بیر كه و ئەەه رگرتنی سەەه بەەۆ ردرێژه، بەەه كی یەەه تاقیكەەاری نی خەەاوه كوردسەەتان
 مەه ڵه چه و نگ تەه لەه پەی می دا ئەه بەارود خی لەه كوردسەتان، اڵتی ر ژهەه كانی كەوردی یەه یەه سیاسەی نەه الیه نێەوان لەه هاوكاری

 و پێویسەت بەه نگاوه هەه و ئەه و گەرێ داده پەێ وه بیركردنەه و ككور فەه ته رزی تەه گۆڕینی ر سه له و ئه. نازانێ ئاسانی به و بینێ ده
 بەه كتری یه ر به له اڵتن هه و زانێ ده ك الیه موو هه ركی ئه به ز رتر و زیاتر هاوكاریی بۆ وڵدان هه زاده ن سه حه. زانێ ده گرینگ

 كان نەه الیه ر گەه ئه جەا یەه، هه هەاوفكری و دانیشەتن بەه پێویسەتیی ك یەه وه نزیكبوونه لێەك ر هەه ناوبراو ی وته به. نازانێ رێنی ئه
 كانی ڵبژاردنەه هه ر گەه ئه حەدك كەه پرسەیارهدا، و ئەه اڵمەی وه لەه نەاوبراو. تەه حمه زه ز ر وه ئەه ن بكەه قسەه وه پێكەه بن نەه ئاماده

 و كەرد حریممان تەه ر گەه ئه ئێمەه: "ڵێ ده بكرێ، پیاكتیزه دا ڵك نێوخه له حدك ڵوێستی هه كا ده وه ئه بۆ كار ئایا كرد، حریم ته
 ر سەەه الماری پەەه ی وه ئەەه بەەۆ ین نەەاده ڵك خەەه هەەانی خەەۆ ین؟ بكەەه بەەێ ده دیكەەه چەەی كەەرد، كانمان ڵبژاردنەەه هه بەەایكۆتكردنی داوای

 و كانەه ڵبژاردنه هه كردنی نەه یەان بەایكۆتكردن داوای ین بیكەه تەوانین ده ئێمەه ی وه ئەه. شكێنن بیان و ن بده نگدان ده كانی سندووقه
  ."بێ هه مان دیكه ڵوێستی هه و ین بده دیكه بییاری كه نیین، واڵتدا نێوخۆی له ئێمه خۆ
  

 و( كوردسەتان اڵتی ر ژهەه پارێزگاكەانی له كێك یه) كوردستان پارێزگای بۆ ئێران ئیسالمیی كۆماری ری رێبه ری فه سه به ت باره سه
 یی خامەنەه قز سەه شەاری لەه. یەه هه خۆی ربیینی ده و ڵوێست هه زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه قز، سه شاری له ناوبراو كانی قسه و وته
: ڵەێ ده یی خامەنەه كانی وته ر سه له زاده ن سه حه. كورددا( ی وه ته نه) ومی قه ر سه به زاڵبوونه ئامانجی مریكا ئه كه یەنێ، گه راده

 و كەورد بەه ت باره سەه مەاوه ز ری یی خامەنەه بووه هەه ر هەه كەورد باتی خەه و كەورد تی میەەەه بەێ، دایك له یی خامەنه ی وه ئه پێش"
 بەۆ مەەه حه یری غەه هێنەاوه؟ كەورد بەۆ چەی و پێیەه كەورد بەۆ چەی یی خامەنه ئاغای. بدا ر سه له ری زه نه و بكا قسه كورد مێژووی
 بەه پێویسەته یی خامەنەه ئاغەای اڵ  بەه  ، بكەه باسەی نیەه خەۆش پەێم پێەداون؟ مەافی و ئەازادی حققوقی تەه ولی قه ناوبراو كورد؟

 و ڕوو خاتەه ده زیەاتر ی وه شەیكردنه تەه بابه و ئەه ر سەه له لێدوان ی درێژه له زاده ن سه حه". بكا كورد تی میەەه باسی وه ستنوێژه ده
: " وتەی یەه دا نەدی پێوه و لەه نەاوبراو. پرسەیار ژێەر خاتەه ده نیزا  ری رێبه كانی ربیینه ده بوونی بناخه بێ و یی خامەنه كانی وته

 نیزامەەی لەەه فرین نەەه كوردسەەتان ڵكی خەەه كەه وه بێتەەه روون ی وه ئەەه بەەۆ ربییبەەا، ده خۆیەەان نگەی ده ئەەازادی بەەه ڵك خەەه ر ژێەەك خۆزگەه
 ئەەازادی ڕی پەەه و بەەه ڵك خەەه كەەه هاتبایەەه، پێەەك زایەەه فه و ئەەه خۆزگەەه. كوردسەەتان كانی یەەه سیاسەەی هێەەزه یەەان ن كەەه ده ئاخونەەدی

 رانی نوێنەه و كورد ڵ گه له ڵێ ده كه یی خامەنه. نده چه كورد الی دری قه ئیسالمی جمهوریی بزانین ی وه ئه بۆ گرتبا، ڵوێستیان هه
 تی رفەه ده و رێگەا نەده چه دانیشەتوون، یی خامەنەه ڵ گه له ی سانه كه و ئه. دانیشتوه سانێك كه خ ڵ گه له نیه روون دانیشتوه، كورد
 نیشەەانی كەەورد تی میەەەەه بایەەه، ر ژێ خۆزگەەه. ن بكەەه خۆیەەان ی قسەەه دا پارێزگەەاره و موحەەافیز موو هەەه و ئەەه نێەەو لەەه یەەه هه یان وه ئەەه

 .بێزاره ئیسالمی جمهوریی له نده چه كه دابایه،
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 نیا تەه  كەه كوردسەتان، ی نەده ڵبه مه و لەه. كوردسەتان باشەووری كانی ڵبژاردنەه هه ر سەه درایەه سەەرنجێك كورتەه وتووێژدا كاتی له
 داهەاتووی. بەدا بییەار خەۆی نووسەی چاره ر سەه لەه یەی رێژه كی یه شەێوه به یه هه تی رفه ده و توانێ ده كورد كه كوردستانه، شێكی به
 ی شەەه به و لەەه كەەورد اڵتی سەەه ده. بەەێ ده خەەۆی واری شەەوێنه كوردسەەتان ری رتاسەەه سه ی وه بزووتنەەه ر سەەه لەەه كوردسەەتان ی یەەه پارچه و ئەەه

 هێشەتا دا كوردسەتان خەاكی ی شەه به و ئەه ری رووبەه لەه دێموكیاسەی كولتەووری و دێموكیاسی و دایه تاقیكاری   رده به له كوردستان
 لەه جێیه، نیشەته كوردسەتان اڵتی ر ژهەه و باشەوور نێەوان سەنووری له ز ره سااڵنێكی كه زاده، ن سه حه. كوتاوه دانه ی ریشه و گ ره

. ر سەەه خسەەتوونه سەەەرنجی نزیەەك و دوور و ئاگەەاداره دا كوردسەەتان ی شەه به و لەەه كەەورد ی وه بزووتنەەه كانی نشەەێوه و وراز هەەه و قۆنەاخ
 و لەەه اڵت سەەه ده بااڵنسەەی داهەەاتووی و كوردسەەتان باشەەووری پارلمەەانی كانی ڵبژاردنەەه هه ر سەەه لەەه خەەۆی كانی تێروانینەەه نەەاوبراو
 یەه ئەازادی و ئەه نەابێ، خواسەته خوانه اڵ  بەه باشەه، تی ز رایەه نگەی ده و دێموكیاسەی: " بەیێ رده ده مجۆره بەه كوردسەتان ی یه پارچه

 و لەەه. بەێ توو ركه سەه جەیس مەه ڵبژاردنی هەه هیەوادار . بەدا تێەك كەورد تی حەده وه و بەدا كەورد نگیی كیه یەه و نگی كەده یه لەه ربەه زه
 جەیسەی مه و پارلمەان لەه. بەێ ده تێەدا مر  ئەه پارلمەانی لەه زیاتر جیاوازی نگی ده بكرێ، بۆ ڵبژاردنی هه راره قه كه جەیسهدا، مه

 قەوا وازونی تەه مەن بەیوای بەه. بووه نەه ز ر جیەاوازی و بوون اڵت سه ده نی خاوه یمان هاوپه ك وه كی ره سه حیزبی دوو دا ئێستاكانه
 و بژێردرێن ڵەده هه زیەاتر خۆ ربه سەه و جیەاواز نگەی ده ك یەه ر سه له اڵ  به. زانم ده دوور به وه ئه و ناگۆڕێ كوردستان باشووری له
 .وه كوردستانه جەیسی مه چنه ده
 

 ٢١١٢ مای ی٢٦: وتی ڕێکه/    نگ گیاره ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

321 
 

 
 

ی  ڵکیش له جێگاکانی دیکه ڵکی به جێ بمێنین و نه خه له خه  نه ئێمه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 ئێران به جێ بمێنن

 

 برایم و ق
 

  دوای  وانی ر ژنامەه  وتنی چاوپێكه   كه یه  له ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حیزبی  پێشووی  سكرتێری  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا
 كەوردی  هێەزه نێەوان  نەاكۆكیی و  كان ڵبژاردنەه هه ر سەه  لەه  خەۆی  كانی روانگەه ئێەران  لەه  ركۆماری سه  می یه ده  خولی  كانی ڵبژاردنه هه

 .روو  خاته ده دا یه دیمانه و له ر ژ  كانی رووداوه  به ر رامبه به یان كگرتوویی نایه ر سه  له ئێران  كانی یه
 

ففافی  ڵوێستێکی روون و شوه رۆک کوماری ئێران هه می سه هه ی ده وره ڵبەاردنی ده حیزبی دیموکراتی کوردستان له هه: پرسیار
ڵوێسوتی خۆتوان و  كوان ئێووه هه ڵبەاردنه روژ پاش هه ٩كا،  دی نەژاد ده حمه گ به  ئاغای ئه پێیوابوو بایکو  کردن کۆمه. بوو هه
 ئێران؟  كانی ڵبەاردنه هه  نگینن له سه ڵ ده ڵکی کورد چون هه شداریی خه به

 
 و بوومەان واڵت ڵکی خەه بۆچەوونی له  که بوو شناختێک ر سه له گرت ڵوێستمان هه که وه ڵه وه هه له ر هه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 بەه. بەێ سەوود بەه نەاتوانی حریم تەه و  یەه هه کەه زعه وه ر سەه لەه یان دیکەه بۆچەوونی ڵک خەه که ماندی ده. بوو نه گوتره له روا هه

 لەه بەووه زیەاتر ز ر ئێەران ڵکی خەه موو هەه کەوو وه کوردسەتان ڵکی خەه تی که موشەاره ن هەه کەه  ی ئامارانەه و ئەه پێی به وه یه خوشی
 ئامەاره و ئەه) دایەه سەت ده ر بەه لەه   نۆیەه و   یەه ده ئینتیخابەاتی دوو ر هەه  لەه  کەه ئامارێەک پێەی بەه نموونەه بۆ. دیکه کانی وره ده
 بەو( نیەه ر بەه عته مو دیەش وی ئەه بێ نەه ر بەه موعته میان ئەه ر گەه ئه ره، به موعته دیش وی ئه بێ ر به موعته میان ئه ر گه ئه یانه سمی ره

 ی ڕاده  لەه زیەاتر ١,٣١ شەداری به ی ڕاده دا   یه ده ی وره ده  له( ورمێ) ربی غه ربایجانی ئازه و( سنه) کوردستان ئوستانی له نموونه
 . کردوه زیادی د سه له ١,٢١کرماشانیش  ئوستانی  له و  بووه   نۆیه ی وره ده شداریی به
 

بێتوه ئواراوه  کوردسوتانیش    لوه  وه ر ئوه گه وه، ئه کانی گرتۆته وره ی شاره گه زاهورا  زۆربه ند روژی رابردوودا ته له چه: پرسیار
 ؟ ری ماوه جه  باتی خۆی ئاماده کردوه بۆ ریکخستنی خه  ئێوه  حیزبی

 
  ی%٢٣ ز ری ره هەه شەی به و  واڵتەه ی وه ره ده لەه می کەه تێکی ماعه جه حیز . نیه جودا ڵک خه له حیز :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 نەه  باشەه پەێم.  نیەین جەودا وان لەه و ڵکین خەه تی کەه ره حه ڵ گەه ده  ئێمەه ؟ کەه مانایه خ به کردن ئاماده خۆ. واڵتدایه نێوخۆی له

 .بمێنن جێ به ئێران ی دیکه جێگاکانی له کوردستانیش ڵکی خه نه و بمێنین جێ به ڵکی خه له  ئێمه
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 وه گوتی  شه ڕه ی خۆی کرد و به هه یی له نوێەی جومعه دوایین قسه رابردوو ئاغای خامەنه  ی رۆژی جومعه: پرسیار
 و ئێووه ئوه. بێ کۆتایی پێ بێت ده زاهورا  ها ته روه هه! م که ریحتر قسه ده وه و سه گرن دێمه ڵ نه ست هه ر ده گه ئه

  وه ؟ نه ده یی چون لێک ده ی خامەنه ی ئاغا قسانه
 

 کەه وه ئەه اڵ  بەه یگوت نەه ت راحه سەه بەه نەد چه ر هه دا، کوشتاری و تڵ قه فتوای یی خامەنه ئاغای دیاره:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 کەه دا ی وه ئەه فتەوای راسەتیدا لەه یەانی وانەه ی عەۆده لەه ت سەئوولییه مه یابانێ خەه بێنەه ر گەه ئه و یابانێ خەه نەه یه نه بەێ ده گوتی
 بکەا، وی کانی قسەه بەه ئیشەاره ی وه ئەه بەێ به وه دایه جوانی اڵمێکی وه  وی مووسه ئاغای وه یه خۆشی به. بکوژن ڵکی خه کانی هێزه
. دانەراوه ڵکی خەه بەو دا ساسەی ئه قەانوونی له که  ڵکه خه می لەه موسه قێکی حه ئاشتیخوازانه ئیعتیرازی و کردن زاهورات ته گوتی

 سەتۆی ئه  لەه ت سئوولییه مه بگرن، پێ پێشیان ت وڵه ده کانی هێزه و گۆڕێ بێننه سایل مه و یابانێ خه بێنه ڵک خه ر گه ئه وابوو که
 بێنەه زاهورات تەه بەۆ ی وه ئەه پەێش ڵک خەه یەدانی مه هاتنەه لەه و ڵک خەه تی کەه ره حه لەه وان ئەه کەه عەوومه مه حاڵ ر هه به. وانه
 چۆنیەان ڵک خەه نەازانین جوزئیات بەه  ئێمەه ر گەه ئه چەونکی. رانن نیگەه ئینتیخابەات سەندووقی ر سەه  بێنەه ی وه ئەه پێش و یدانێ مه
 و دا حوکمێکیەەان خۆیەەان بەەۆ وان ئەەه وه، خوێنەەده نه کانیان  ئیەەه ره دا واقیەەع لەەه ش بۆیەەه ر هەەه. زانەەن ده بەەاش ز ر وان ئەەه داوه، ئیەەی ره

 ڵک خەه زانەن ده و رانن نیگەه شەه بۆیه ر هەه. رهێنا ده سندووق له سابیقه بێ تێکی رییه کسه ئه به خۆیان ری زه نه مەوریدی کاندیدای
 . نیه ڵ قبوو ی که زعه وه
 

نی لوه  ده رکی چاالکوانی سیاسوی و موه ری ئێووه ئوه زه ڕوا ، بوه نوه و ئاڵۆزی زیواتر ده ره بارودۆخی ئێران رۆژبه رۆژ به: پرسیار
 بێ چۆن بێ؟ نێوخۆی کوردستان ده

 
 و دابەن حنه سەه لەه  کەه  وه ئەه   کەه یه: شەانه ر سەه لەه کییان ره سەه رکی ئەه دوو سیاسەی چاالکەانی پێموایه:  زاده ن هس بدوڵاڵ حه عه

 ن بکەه وا کەاری هێنەدێک لەه پێشەگیری ن بەده وڵ هه حاڵدا ینی عه له   دووهه. ن بکه ح تره مه خۆیان سایەی مه و بێ هه حوزووریان
 سەایەی مه و یابانێ خەه بێنەه   هەه ن، بکەه شەویق ته ڵکی خەه و کان ره رکوتکه سەه هێزه و ت وڵه ده کانی هێزه ستی ده بداته بیانوو که

 خۆیەان کان ره رکوتکه سەه  هێەزه سەتی ده داته ده هانه به که توندوتیژ کاری هێندێک له کاتدا ینی عه له   هه ن بکه ح تره مه خۆیان
 نەووس روژنامەه بەن، دانشەگایی بەن، تی سەایه که بەن، سیاسەی هێەزی ڵه، کۆمه گانی نوخبه رکی ئه ڵک خه کردنی رێنوێنی. باارێزن

 حیزبەی کەی وه ی وه ئەه بەێ بەه وانەه ئه شەانی ر سەه لەه دان ت خەه و رێنەوێنی رکی ئەه ڵ کۆمەه کانی بژارده ڵێن ده پێیان ی وانه ئه بن،
 . بن سازماندراو سیاسیی

 
سوت کوردن بوه  شیان دا، بوه هه یانێکی هاوبه کوردستان پێش ئینتیخابا  به حیزبی دیموکراتی کوردستان و پارتی ئازادی: پرسیار
اڵتی کوردستا ن لێک نیزیوک  کانی رۆژهه ڵ رێکخراوه گه یان داوه که ده وه وڵی ئه ر شانیان هه وتۆته سه کی که که رپرسیاری یه به
 وه؟ بنه توودا تووشی بایکو  کردنی دووباره نهن تا له داها کی باشتر بکه یه بێ و بتوانن هاوکاری کیان هه وه یه نه بوو
 

  ین که ده کان یه سیاسی هێزه له داوا ئینتیخابات دوای دا ک یه یاننامه به له  ئێمه بکرێ ت دیقه ر گه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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 وه شەه وه به اڵ  بەه ن، بکەه پەێ ست ده سازنده یا ر بنیاتنه راتێکی موزاکه و  وه کۆببنه له په به زور و بنێن ال وه ک بیوبیانوویه موو هه
 و ئەه  داوه وڵمان هه ئازادی پارتی رانی براده ڵ گه ده و گرت کان هێزه ڵ گه ده ندیمان پێوه قیم موسته ی شێوه به  ئێمه و ستاین وه رانه

 هێەەزه  پێویسەەته بچەەن، ین بەەه لەەه کان یه سیاسەەی هێەەزه یشەەتنی گه ک بەەه یەەه ڕێگەەای ر سەەه کۆسەەای بنەەه ده و پێشەەێ دێنەەه ی بیانووانەەه
 رێەک ریان سەه له یەه هه ت سەه وه راتی زه نەه نوختەه کە جێیەه و ئەه تەا ن بکەه ح تره مه کان له سه مه و دانیشن وه که یه به کان یه سیاسی

 نگەه ره بەن، دی بەه ئه کانمان حوکمەه  نیەه پێویسەت دیکه جارێکی کردنی نه بایکوت یان دیکه جارێکی بایکوت کردنی ر سه له. ون که
 وابەێ کەه رجه لومه هه یەان ین ناکەه بەایکوتی یر خه نه بڵێن دیکه جارێکی کرد بایکوتیان ره فه سه و ئه ی وانه ئه بێ وا که رجه لومه هه
 رایی گەه  ق موتەەه نیەه، یەه بەازی دوگم و ئه له سه مه. ین که ده بایکوتی بڵێن دیکه جارێکی کردوه نه بایکوتیان ره فه سه و ئه ی وانه ئه

 ڵ گەه ده ئینتیخاباتەه و ئەه پەێش. دانیشەین وه پێکەه یەه وه ئه مەوهیم.   که ده یه قسه و ئه ت قیامه تا هه کردوه کم یه قسه می  ئه نیه،
 ر سەەه لەەه وه پێکەەه رن وه کەەرد داوامەەان دانیشەەتین موویان هەەه ل گەەه ده بەەوو مەەومکین ی نەەده وه ئه. دانیشەەتین کەەورد کانی یەەه سیاسەەی هێەەزه

  بەەه ت باره سەەه رێکمان زه نەەه  ئێمەەه ر گەەه ئه گوتمەەان وه ئینتیخاباتەەه ی بەەاره لەەه بگەەرین، ڵوێسەەت هه دیکەەه شەەتی زور و ئینتیخابەەات
 ی کەه ره زه نه لەه حەازرین  ئێمەه بەێ، پێەک نگەی ده کەۆ دیکەه کی یەه ئی ره ر سه له یه نه پێک ر سه له نگیی کۆده  که بێ هه ڵبژاردن هه

. بوو نەه حاسەڵ نگی کەۆده و دانیشین وه پێکه بوون نه حازر وه داخه به اڵ  به. بێ پێک نگی کۆده ی وه ئه بۆ ر هه ین بکه عدوول خومان
  ئێمەه. ئینتیخابەات ر سەه لەه بوو هەه کمان یەه ئەی ره و ئه می  ئه  ئێمه. دیکه وانی ئه بۆ قەید ته عی رجه مه به نابن هێندێک خۆڕا له
 ڵ گەه ده نەدیمان پێوه و کەردوه ر سەه لەه کارمەان بەووه مانەگ نەد چه ڵکوو به گرتوه، نه تێک سەعا به و ر ژێک به مان ڵوێسته هه و ئه

 گوتمەان حاڵ ر هه به. یشتووین گه  یه ئی ره و به دا وه ئه ی تیجه نه له و پرسیوه زایانمان شاره له بووه هه وات نێوخۆی گانی نوخبه
  دیکەه وانی ئەه  وه داخەه به اڵ  بەه. ین بکەه عەدوول خۆمەان ری زه نەه  لەه حەازرین   ئێمه بێ یدا په  دیکه شتێکی ر سه  له نگی کۆده ر گه ئه

 .کرد یان نه و بێت پێک ک یه نگی کۆده بوون نه ئاماده
 

 رموون؟ کراوه بفه ر شتێک بۆ باس کردن ماوه و باس نه گه نابی مامۆستا؟ تکایه ئه ڕێز جه به: پرسیار

 
 و لەەه ن بکەەه عی سەەه و باەەارێزن یان یەەه یی ئامەەاده و هوشەەیاری و ئەەه کوردسەەتان ڵکی خەەه یەەه وه ئه زوو  ئەەاره:  زاده ن سووه حهبوودوڵاڵ  عه
 حاڵەدا ینی عەه لەه و ون کەه نه دوا ڵکی خەه لەه ری، ده  بێنه رز ربه سه ئیمتیحان له وتوه ڵکه هه ئێستا که  یه وه کردنه تاقی یدانی مه
 تی کەه ره حه رانی رێبەه ل گەه ده وه رانیانەه نوێنه رێگەای لەه خۆیەان کانی فەه ده هه و خۆیەان کانی ئامانجەه کەان گۆرهو  ئاڵ  پێی به پێ

 و ن تەه که ره حه و ئەه ری رێبەه ی وانه ئه ڵ گه ده. وه مێنێته نه کاڵو بێ ریان سه ی وه ئه بۆ گۆڕێ، بێننه ئێران ری رتاسه سه رزگاریخوازی
 و گەەەۆڕێ بێننەەەه کانیەەەان داخوازه و کانیان ڵوێسەەەته هه بەەەن، نەەەده ره به دا ئینتیخابەەەات لەەەه یەەەه هه یان وه ئەەەه شانسەەەی ئایندهەەەدا لەەەه
  لەه باتیان خەه  مێژه لەه کەورد تی میەەەه کەه یانەه داخەوازی و بەه ر رامبەه به بگەرن ر وه  بەێ سیاسەی یەان بەێ خالقی ئه هوداتێکی عه ته

  .دەکا پێناودا
 ٢١١٢ نی ژوئه ی٢٩: وتی ڕێکه/    نگ گیاره ری ماڵاه:  رچاوه سه
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سپای  -یی  تای خامنه کوده  به  تایه و کوده باشتر بێ ئه  نگه ره:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
  ...رین پاسداران ناو به

 
 ڵ گه وتووێەێک دا له  اڵتی کوردستان له و رۆژهه  مڕۆی ئێران بارودۆخی ئه

 : زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا 
 
 تاهیر قاسمی:  دیمانه

 
کانی پێشووو و  ی خولوه وانه پێچه  ئێران، حیزبی دیموکراتی کوردستان به  رکۆماری له می سه هه ڵبەاردنی خولی ده هه  له: پرسیار
ش  ئێووه. کرد ی بایکۆ  نه ڵبەاردنه ههم  اڵتی کوردستان، ئه ی رۆژهه کانی دیکه ی حیزبه ڵوێستی زۆربه ی هه وانه پێچه  ها به روه هه
  رواننوه ، چوۆن ده ریوه دا توێ پوه ڵبەاردنوه و هه ر ئوه سه سێ مانگ به  پتر له  ئیستا که. کرد  ڵوێسته و هه وتوێەێکدا پشتیوانیتان له  له
  ی حیزبی دێموکراتی کوردستان؟ ڵوێسته و هه ئه

 
  کەه  وه مەه بکه راسەت مێک کەه  وه ئەه پێشەدا  لەه جارێ  پێمخۆشه. تان که سایته رانی هخوێن بۆ و  ئێوه بۆ ساڵو و سااس ڵ گه ده :اڵم وه
 و شەوراکان و جەیس مەه ڵبژاردنی هەه خەولی نەد چه  لەه  چونکەه. کردبەێ بایکۆتمان  میشه هه  ئێمه پێشوودا کانی خوله  له  وانییه پێم
  ئێمەەه دا جەیس مەەه ڵبژاردنی هەەه ڵ وه ئەەه  لەەه. کەەردوه ڵک خەەه  لەەه شەەداربوونی به داوای دێمەەوکرات حیزبەەی رکۆماریشەەدا سه ت نانەەه ته

 و بەن شەدار به ڵک خەه کەرد داوامەان  ئێمەه بەوو، رکۆماری سەه می شەه شه ی وره ده  وایه پێم کردبوو، فی ره موعه کاندیداشمان بۆخۆمان
 جەوابی ڵکیش خەه  کەه بەوو نجانی فسەه ره ئاغەای ڵ گەه  لەه کانی ره ربەه به ستمان به مه زیاتر. ن بده ککولی وه ته دی حمه ئه  به نگیش ده

 ڵکی خەه رێەژیم، نێەو کانی ندییه به سەته ده  لەه دوور بەه  کەه کەرد ڵک خەه  لەه داوامەان دیسەان دا جەیس مه می شه شه خولی  له.  وه داینه
 داوای  ئێمەه  که دیسەانه شەووراکاندا ئینتخابەاتی  لەه. بدا پێ ئییان ره ڵکیش خه و ن بکه کاندید خۆیان بۆخۆیان تی سایه که ن خاوه

 پەێم من ئەه ، جەاره   ئەه هی اڵ  به. کردبێ بایکۆتمان دا دیکه کانی ڵبژاردنه هه  له  ئێمه ن قه موتڵه  که  نییه وا. کرد شداربوونمان به
 کوردسەەتان اڵتی ر ژهەەه ی دیکەەه کانی سیاسەەیه  هێەەزه  دیکەەه، ڵکی خەەه و کرد نەەه بایکۆتمەەان  ئێمەەه  کەەه ی وه ئەەه ر سەەه  وه ڕێینەەه گه نه  وایەەه

 ق حەه ، وه کرد تەه جەودا لێەک ی ئێمەه ک یەه ماوه بەۆ  وه ئەه ر گەه ئه و  سیاسەییه ی وه لێکدانه و ڵوێست هه وه ئه  چونکه. کرد بایکۆتیان
 ر گەه ئه گوتمەان  ئێمەه ختەیش وه و ئەه ر هەه.  وه بد زینه ش هاوبه شتی ین بکه عی سه بێ ده.  وه ینه بکه ق زه  دیکه جارێکی ی وه ئه  نییه
. بووبێ نەه دروسەت واو ته یان که وه لێکدانه  نگه ره وان ئه  وه ئه ، دیکه ی د ستانه و ئه داوای ی وانه پێچه  به بوون، شدار به ز ر ڵک خه
  نگەه ره مان کەه وه لێکدانه  ئێمەه بوون، نەه شەدار به یان بوون شدار به   که ڵکیش خه ر گه ئه.  کردوبێ تیان خیانه  خواسته نه خوای ک نه
 ولی قەه  بەه  کەه ئێسەتا اڵ  بەه.  یەه وه لێکدانه  وه ئەه.  کەردوه مان وره گەه تەاوانێکی  نەه و  کەردوه تمان خیانەه  نەه گینا ئەه. بووبێ  ڵه هه
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  بەه کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی ی ڵوێسەته هه و ئەه  وایەه ڕ  باوه من ئه ، ریوه په تێ دا ڵبژاردنه هه و ئه ر سه  به مانگ سێ نابت جه
 تی تایبەه  بەه واڵت نێوخەۆی ڵکی خەه ی وه لێکدانەه و بیروبۆچەوون نگاندنی ڵسەه هه راستیدا  له  چونکه. بوو خۆیدا جێگای  له راستی

 و خۆمەان ڵکی خەه  لەه تمان عیەه به ته بەێ، تیش عیه به ته ر گه ئه  ئێمه. ڵ کۆمه ی بژارده ڵێن ده پێیان  که بوو  وانه ئه و رووناکبیران
 کی یه شەێوه  بەه راسەتی،  بەه کوردسەتان ڵکی خه  که  وتوه رکه ده موان هه بۆ  وایه پێم ش وه ئه.  کردوه خۆمان ڵکی خه یشتوانی تێگه  له
 و ال قەەه ته و وڵ هەه و ئەه  کەه  یەەه وه ئه ش دیکەه کی الیەه. بەوون شەەدار به دا ڵبژاردنەه هه و لەه ، بێوێنەه شەەڵێم نه ر گەه ئه ، وێنەه   کەه ز ر

  وه ئەه بەێ، وا  رده به روا هه چێ ده وێ واش و  دایه ئارا  له ئێراندا ری رتاسه سه  له ئیسالمی کۆماری ر یی ره سه دژی  به ی تێکۆشانه
 بڵەەێن تەەوانی یەان ده چەەۆن دبەەا،کر بایکۆتیەان  ڵکەەه خه و ئەەه ر گەه ئه. بەەایکۆت ئاکەەامی ک نەه بەەوو ڵبژاردنەەدا هه  لەه شەەداری به ئاکەامی

 و  کردوه نەه بایکۆتیەان  کەه ئێسەتا اڵ  بەه.  وه نەه بده چتەان ئەی ره ، داوه نەه ئیتەان ره کەوتن ده پێی دنیا موو هه!  وه نه بده کانمان ئیه ره
 تێکیش قیمەه موو هه  به یدان، مه  دێنه ، دزراوه کانیان ئییه ره و  کراوه لێ فێڵیان و  داوه  دیکه کاندیدای  به ئییان ره و بوون شدار به

 مەافی داوای ی وه ئەه بەۆ نەێن ده  وه گولەەه  بەه سەینگ و دێەن  وه تاڵەه به سەتی ده  بەه ک، چەه بێ  به ، اڵوه ئاوه سینگی  به یدان، مه  دێنه
 داوای ، نییەەه کان ئییەەه ره ی وه رگرتنەەه وه داوای  وه ئەەه  دیەەاره اڵ  بەەه. کانیان ئییەەه ره ی وه رگرتنەەه وه داوای رێگەەای  لەەه ن بکەەه خۆیەەان
  . وه ببێته جێگایان دا شوعاره و له  که زیاترن  وه له داواکان ، یه دێموکراسی داوای ، ئازادییه

 
 ر سەه  لەه  ڵکەه خه و ئەه بڵێەین ر گەه ئه. بەوو خۆیەدا جێەی  لەه کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی ڵوێسەتی هه  وایەه پەێم  وه مەه که ده کورتی
 ئاسەەانی  بەه ز ر اڵ  بەه گەوتبێ، ز رمەان  نگەه ره بەوارد، ڵبژاردن هەەه بەایکۆتی  لەه خۆیەان کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی وازی بانگەه

 جەاری ز ر کەوو وه. بوو هەه ڵک خەه بۆچەوونی و ر زه نەه  لەه دروسەتی کی یەه وه خوێندنه کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی بڵێەین توانین ده
 ق حەه. واڵتن نێوخۆی زعی وه ئاگاداری زیاتر  ئێمه  له اڵ  به دڵسۆزن  ئێمه کوو وه  که واڵتن نێوخۆی ڵکی خه  وه ئه  گوتوومه ش دیکه
 بەین روان چەاوه ک نەه ین، بکەه وان ئەه ڵوێسەتی هه  لەه چەاو زیەاتر بەێ ده  ئێمەه و ن بەده  النه سەه مه و ئه ر سه  له بییار بۆخۆیان  وایه
 .بێ  ئێمه می ده  له چاویان وان ئه
 

توای  کوده  بوه  وه ن ئۆپۆزيسویۆنه الیوه  رکاری ناوبراو، له سه  وه ژاد یان هێنانه دی نه حمه حموودی ئه رکاری مه سه   وه هاتنه: پرسیار
  ؟ جێگای خۆی دایه  ند له تا چه  یه واژه سته و ده ئه. برێ ڵبەاردن ناوی ده هه

 
 و لەه ژاد نەه دی حمەه ئه  کەه بەوو دیەار را کان نیشەانه موو هەه  لەه  چونکەه. تی خۆیه پێستی به پی ناولێنانێکی  لێنانه ناو و ئه :اڵم وه
 ئامەاری هێنەدێک  بیرمانەه  لەه کوو وه ت نانه ته.  هێناوه نه ست ده  به پێویستی نگی ده رکۆمار سه  به  وه ببێته ی وه ئه بۆ دا ڵبژاردنه هه
 ١١ حەدودی  بەه وی مووسەه دا ده نیشەانی  کەه   وه کرایەه بەاڵو ، نێوخەۆوه تەی زاره وه ن الیه  له چووبو یی خامنه بۆ واقعدا  له  که سمی ره

 دی حمەه ئه ، وه زیەاتره شەتێک یەان میەیەۆن ١٥ حەدودی  بەه  هێنەاوه می دووهه ئیی ره ڕوبی ڕ که.  هێناوه می که یه ئی ره  وه ئییه ره میەیۆن
  لەه دابەوون، قاو لەه لەێ ی وه ئه  که ش کابرایه و ئه و کرد ون یان وه ئه اڵ  به.  هێناوه ئیی ره زار هه د سه ند چه و میەیۆن پێنج ژاد نه
 و خەۆی پێسەتی  بەه پەی  یه واژه سەته ده  ئێەوه ولی قه  به و ئه وابێ که. کوشتیان دا، ئوتومبیل رووداوێکی  له دا، سکرد ده سادوفێکی ته



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

326 
 

 و ئازادی  به ڕیان باوه ، بایه هه خۆیان  به ڕیان باوه ر گه ئه. بکوژن ڵکی خه بوو نه پێویست  بایه نه  وه ئه ر گه ئه.  دایه خۆی جێی  له
 جەارێکی وه ییەه وه ته نێونه دێرانی چەاوه دێریی چەاوه  بەه  کەه کەرد ده بووڵیان قەه ت منەه بەێ  بەه ، بوایه  ئینتیخاباته و ئه خاوێنیی  به

 رژیمەی رانی دژبەه یەان ئێەران ڵکی خەه اڵنی کۆمەه  ئێەوه بڵەێن  دنیایەه  بەه رز به نگی ده  به ختی وه و ئه تا.  وه بکرێته ڵبژاردن هه  دیکه
 بۆخۆیەان  چونکەه  نییەه یان خۆبوونەه به ڕ بەاوه و ئەه ت قەه وان ئەه اڵ  بەه. بوون تدا ڵه غه  له  ئێوه کرد، بوختانتان ئیسالمی، کۆماری

 .ئاگادارن خۆیان  به ر رامبه به ڵک خه ڵوێستی هه  له و ڵک خه زعی وه  له  ئێمه  له زیاتر بۆخۆیان و  کردوه چییان زانن ده
 

ی  اڵته سوه و ده یی ئوه خامنوه  ن و هێنودێکیش پێیوان وایوه کوه ده  یی پێناسه تای خامنه کوده  به  تايه و کوده س ئه هێندێک که: پرسیار
م  لوه  نگاندنی ئێووه ڵسوه هه.   چووه  ڕێوه و به  دارێەراوه  وه ن سپای پاسدارانه اليه  لهتدا  ڕه بنه  له  تاکه و پیالن و پالنی کوده  ماوه نه
 ؟ چییه  وه  یه باره

 
 ڵوێسەت، هه کەوو وه راستیدا  له  چونکه. رین به ناو پاسداران ساای - یی خامنه تای کوده  به  تایه کوده و ئه بێ باشتر  نگه ره :اڵم وه
 ساسەیی ئه قانوونی کوو وه یانی  وه ستوورییه ده باری  له ، وه نییه قانوه باری  له بێ رنه هه یی خامنه. یه وه ئه ردووکیان هه ڵوێستی هه

 بەاری  لەه تەوانێ ده یەانی.  یه وه سەته ده  بەه سەڵی فه ولی قه خۆیان، ئیستالحی  به سڵ فه ولی قه ڵێن ده پێی ی وه ئه ئیسالمی، کۆماری
  وه ئەه خێر نەه بڵەێ  وه یەه قەانوونی بەاری  لەه تەوانێ ده وێ، نەه شتێکی بۆخۆی و ئه ر گه ئه.  وه بکاته کال یه کان له سه مه  وه یه قانوونی
.  یه ڵوێسەته هه و ئەه ڵ گەه  لەه بۆخەۆی وابوو کەه. ن بکەه لێ ویی یره په ساسی ئه قانوونی پێی  به بێ ده ڵک خه و  یه کجاری یه بییاری

 بەۆ کەرد دروسەتیان  کەه ی پاسەدارانه سەاای و ئەه.  دایەه پاسەداران سەاای سەتی ده  له  که اڵته سه ده و ت قودره  که  راسته ش وه ئه اڵ  به
 هیچ  که ک جێگایه  یشتۆته گه ئێستا ، وه نه ده نه جمهور ئیس ره جوابی ، وه نه ده نه ت زاره وه جوابی ، وه نه ده نه ش رته ئه جوابی ی وه ئه
. بەدا واڵت نووسەی چاره ر سەه  لەه بییەار وێ یەه ده بۆخەۆی وابوو کەه. ر رێبەه عینەوانی  بەه بەێ یی نەهەخام چی مەکه نازانێ پێویست  به
-خامەنەه ئاغای  که یه قانوونی ”رونما“ ک وه یانگرێ، ده پاسداران ساای  که ی ڵوێستانه هه و ئه رووپۆشی حاڵدا ینی عه  له اڵ  به
 پاسەداران سەاای - یی خامەنه تای کوده بڵێین پێی  باشتره وابوو که. نیزا  ری رێبه عینوانی  به و قیه ە فه لی وه عینوانی  به  یه  یی
  . گۆڕیوه ئینتخاباتیان ئاکامی و  داوه ک یه ستی ده  وه ستیان ده ردووکیان هه  چونکه. یی خامەنه - پاسداران ساای تای کوده یان

 
ڵکی  کانی خوه تی يه زایه ناره  شداری یان له ی پێویست به شێوه  ئێران به  کان له سته بنده  وه ته نهگشتی   ر کورد، به ک هه نه: پرسیار
 ؟ وه رێنیته گه بۆ چی ده  تی یه فاوه و بێ ته نابت هۆکاری ئه جه. کرد کانی ئێراندا نه وره گه  شاره

 
  موو هەه نگەه ره ئێسەتا. بەوون شدار به جۆر دوو  به کان کورده ن ڵه وه ئه. ین بکه سحیح ته مێک که بێ ده شدا لێره  پێموایه من ئه :اڵم وه
 کانی شەاره بەۆ ، وه هاتەه بەۆ را تەارانێ  لەه کوردمەان خوێنەدکاری   وت حەه ی نازه جەه ک یه ر سه  له اڵ  به  وه ته یه نه بیر  وه کانم ناوه

 و کان یەه تی منیەه ئه ئیستالح  به  هێزه و پاسداران ساای ی گولەه ر به  وتبوونه که و بوون شدار به دا خۆپیشاندانه و له  که کوردستان
 کانی وره گەەه  شەەاره  لەەه بەەوو، کان وره گەەه  شەەاره  لەەه خۆپیشەەاندان ئێرانیشەەدا ری رتاسەەه سه  لەەه  وه لەەه  جگەەه. کان خسەەییه شه لیبەەاس

  لەه تی تایبەه  بەه. بوو هەه زاهورات تەه کوردسەتانن، ی وره گەه شەاری   دووهەه و   کەه یه  کەه ورمەێش  لەه و کرماشان  له کوردستانیش،
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  سەته رجه به ی شەێوه  بەه  که بوونه شەدارنه به هەۆی وێ بمانەه ر گه ئه اڵ  به. بوو هه تێدا برینداربوونیشیان و کوژران و گیران کرماشان
  بەەه بوون نەەه جەەارێ  خۆپیشەەاندانانه و ئەەه  کەەه  یەەه وه ئه میان کەەه یه ین؛ بکەەه  دیکەەه ی له سەەه مه دوو باسەەی تەەوانین ده ین، بکەەه بەەاس

 ی ز ربەه کانیش، وره گەه  شەاره. بوو هەه کان وره گەه  شاره  له نیا ته. بێ هه کان جێیه موو هه  له  که گشتی و الگر مه هه خۆپیشاندانێکی
 ز رلێکەراوی النی گەه  لەه کێک یەه شەاری  کەه ورێزیش تەه بڵێم ش وه ئه بوو ده دا پێش له. نشینن فارس  که ن شارانه و ئه ز ریان  ره هه

 و ئەەه  وه ئەەه ر بەەه  لەەه ، مەەه که کوردسەەتان  لەەه  وره گەەه شەەاری وابێ کەەه. بەەوو شەەدار به باشەەیش بەەوو، شەەدار به ، یەەه ربایجەەانی ئازه ، ئێرانەەه
 ،   ری ئەازه و ن تورکمەه و   ره عەه و لووخ بەه کەوو وه ز رلێکراون تانی میەەه هی  که  دیکه کانی  ناوچه  له و کوردستان  له  یه شداری به
 -ئیسەالمی کۆمەاری کانی یەه تی منیەه ئه  هێەزه ن الیەه  له ت تایبه  به  وانه ته نه و ئه رکوتی سه  که  یه وه ئه شی دیکه لیەی ده. بوو متر که
 ی کاتەەه و ئەەه تا هەەه  بۆیەەه.  اڵتره ئەەاوه سەەتیان ده و ن کەەه ده رکوت سەەه وان ئەەه تر روایانەەه په بەەێ ز ر ، تره یانەەه یی زه بەەه بەەێ ز ر  وه یەەه

 زانن نەه دروسەت  بەه ز رلێکەراو تانی میەەەه یان کان بچووکه  شاره ڵکی خه  نگه ره بوون، نه رباڵو به ز ر کان یه ئیعترازی  خۆپیشاندانه
 کەانی هێزه و کان یەه کەوردی  هێەزه ئێستا تا هه  نه بڵێم توانم ده ش حاڵه و به. بێ هه عالیان فه خۆپیشاندانێکی و یدان مه  بێنه  که
  لەه شەداریی به  چونکەه. بەن ده نگ بێەده  دا داهەاتووش  لەه  نەه و بەوون نگ بێەده و ن بێالیه واوی ته  به کان سته ژێرده  وه ته نه  به ر سه
.  واجبەه شەتێکی بەێ، تێەدا وان ئه بۆ وتێکی سکه ده وێ بیانه  ستانه ژێرده  وه ته نه و ئه ر گه ئه ئێراندا، ی رزگاریخوازانه تێکی که ره حه
 خشەەیان نه ئێرانەەدا،  لەەه ز  وه گەەۆڕانی  کێشەەێته ده ر سەەه  کەەه دا یەەه وه بزووتنه و لەەه  نەەده چه  کەەه  وه بەەه  وه ته سەەتراوه به وان ئەەه وتی سەەکه ده
 . بووه هه
 

بوێ .  وه ی کورد بقۆزنه وه ته قازانجي نه  ئيران بهمڕۆی  ی ئه رجه لومه و هه ئه  یان توانیوه کان تا ئێستا نه کوردی يه  حیزبه: پرسیار
  نود لوه توا چه  ئێووه.  ديواره  وه کانيانه ته سیاسه  ڵبەاردن به ی دوای هه وه حاند بزووتنه  تێکی روون له بوونی سیاسه ڵوێستی و نه هه-
  ن؟ بێ چی بکه ده  وه یه م باره له تی تایبه  کان به یه¬کوردی  گشتی و حیزبه  کورد به  ن و پێتان وایه و رایه ڵ ئه گه

 
 وعێک نەه بۆخەۆی  نەه الیه ر هەه.  بووه نه روونیان تێکی سیاسه یان بوون ڵوێست هه بێ  یانه کوردی  هێزه و ئه  پێموانیه من ئه :اڵم وه

 کان یەه کەوردی  یەه سیاسەی  هێزه  که  دایه وه له بێ، هه دا که کاره  له یبێک عه ر گه ئه.  بووه هه ڵوێستی هه جۆرێک و  بووه هه تی سیاسه
 یەەه سیاسەەی  هێەەزه ڵ گەەه  لەەه خۆیەەان نەەدیی پێوه ن، بکەەه بەەۆ کەەاری  وه کەەه یه ر سەەه  بەەه  کەەه  نیەەه شەەیان هاوبه کگرتووی یەەه ڵوێسەەتێکی هه

  لەەه پێشەێ،  رنەه به کەان ز رلێکراوه  وه تەه نه  بەه ر سەه کەەانی هێزه دا وانیش ئەه ی وه پێشەه  لەه و ئێەران ری رتاسەه سه کەانی  رزگاریخوازه
  بهێننەه یی وه تەه نێونه ڵگای کۆمەه ڵ گەه  لەه   هه و ن بکه داوا زی رکه مه تی حکوومه  له   هه کانیان داخوازه  وه کیشه یه ر سه  به پاشان
 کی یەه موکوڕی کەه  وه یەه باره   لەه راسەتی  به و  نیه مان کگرتوویه یه  یه سیاسی  هێزه و ئه  که  دایه  وه له  که یه موکوڕی که یانی. گۆڕێ

  مێەژه  لەه ز ر.  بەووه نەگ دره ز ریش ڵکوو به  هاتوه ر هه ک نه  وه به هێنان کۆتایی ختی وه  که  وایه ڕ  باوه من ئه.  یه هه ز ر کجار یه
 موویان هەه  کەه ی شەانه هاوبه  گرینگەه  خاڵەه و ئەه ر سەه  لەه و روون ڵوێسەتێکی هه ر سەه  لەه کان یەه کەوردی  یەه سیاسی  هێزه  پێویسته

. بەێ خۆیەدا ی جێگەه  لەه ر هەه ، یەه هه  که  پەۆرالیسمه و ئه هاوکات و بگرن ک یه ، یه هه پێیان ڕیان باوه موویان هه و گرینگن بۆیان
 ر گەه ئه ئێسەتاش.  عقوولەه مه ز ر و  یەه بیعی ته ز ر بێ، هەه جەودای ڵوێسەتێکی هه کان، یەه زی رکه مه  شته  له  جگه بۆخۆی س که ر هه
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 یەدانی مه  لەه  کەه ی هێزانەه و ئەه تی تایبەه  به کان، یه کوردی  هێزه  که ڵێم ده  وه ئه ر هه ن، بکه چی بێ ده کان یه کوردی  حیزبه بڵێم
 بەەێ  بەەه بنەەێن، ال وه نەەاواقیعی و نتیق مەەه بەەێ بیوبیەەانووی  وانەەه ئه ناسەەراون، ئێرانەەدا  لەەه کەەورد تی میەەەەه تێکۆشەەانی و ت سیاسەەه

  بەه  کەه  وه خوێنەده دا کان سەایته  لەه شەتێکم می  ئەه ر هەه. ڕاگەرن ڵک خه وازی بانگه بۆ گوێ و دانیشن  وه که یه وری ده  به سو  عه ته
 بنەێن ال وه  ئیختالفاتەه و ئینشەعابات و ئەه  کەه ن که ده داوا ، نووسراوه واڵت نێوخۆی  له کورد کانی یه سیاسی  هێزه نگرانی الیه ناوی

 موو هەه! قا  مەه کەا  نەازانم ڵێم ده جارێ موو هه بۆخۆ  من ئه  که ن که نه ڕ شه کتر یه ڵ گه  له قا  مه ر سه  له و  وپایه پەه ر سه  له و
 ش بەه من ئەه! چەی تی قودره و چی اڵتی سه ده. بنێژرێین دا  که  نیه رزمان عه ز گه دوو رێین، ده  له  که ی وانه ئه کان، یه کوردی  هێزه

 ، ز ره گونەاحێکی ڵێم نەه ر گه ئه.  کورده تی میەەه موو هه داوای  داوایه و ئه حاڵ ر هه  به اڵ  به دێ  یه قسه و به   گاڵته خۆ  حاڵی به
 و ڵک خەه ی سەئووالنه مه و  دڵسەۆزانه وازی بانگەه  لەه یەان گەوێ کان یەه کەوردی  هێەزه  کەه  ز ره کجار یه کی یه می رخه مته که  وایه پێم

  . جاتمانه نه رێگای نیا ته  وه ئه. بێ نه یان که ته میەەه رووناکبیرانی
 

کوانی سوپای  اڵتي کوردسوتان و هێزه کانی سوێ حيزبوی رۆژهوه رگه نێووان پێشومه  ڵچوون له الوێەدا سێ تێکه مانگي گه  له: پرسیار
ی سوپای  وه دا بوواری زیواتر بوۆ خوۆ قوتکردنوه رجه لومه م هه له  رگه حوزوری پێشمه  که  پێتان وا نيه  ئێوه.  ئاراوه  پاسداران هاته
 خوڵقێنێ؟ ئێران ده  م له کوردستان و هه  م له پاسداران هه

 
 ی وه ڵگیرسەاندنه هه بەۆ  حیزبانەه و لەه هیچکەا  ی رگه پێشەمه ، دراوه  یەه وه روونکردنه و ئه جار ز ر  وه کانیشه حیزبه ن الیه  له :اڵم وه
 بەۆ  باتەه خه  ئێمەه وجەوودیی تی عیەەەه اڵ  بەه. واڵت نێوخەۆی  وه تەه چوونه نه  رێەژیم کانی بنکەه ر سه بۆ هێرش و  کدارانه چه باتی خه

 و ئەه. بێ هەه حوزوورمەان بەێ ده  ئێمه!  راگرتوه بۆ حیزبمان بڵێین بێ ده وابوو که بین نه وێ له ر گه ئه. اڵت ر ژهه کوردستانی نێوخۆی
 بەێ ده  کەه  یەه ناچەاری  ، بکه خۆ  ی که حیزبه باسی مووانیش هه  له زیاتر و کان یه-سیاسی  حیزبه ی رگه پێشمه و کادر بۆ  حوزووره

 و د وه نەه دا سەه  لەه رگی مەه ری تەه خه دوژمەن، سەتی ده  وێته بکه جۆرێک ر هه  به دێموکرات حیزبی ری تێکۆشه  چونکه. بێ  وه که چه  به
 .ن بکه سی فه قه  له و بیگرن وباڕ که کوو وه ک نه بمرێ  پێوه  به ڵێ؛ ده کورد کوو وه  یه وه ئه باشتر وابوو که.  پێنجه و د وه نه
 

  یەه هه لێک سەه مه گەوترابێ؛  وه دیکەه سەانی که ن الیەه  لەه  نگه ره دیکە جۆرێکی  به ند رچه هه بڵێم  دیکه شتێکی وێ مه ده دا لێره اڵ  به
 رابەردوودا سەاڵی سەێ - دوو ی مەاوه  لەه  ، بکەه خەۆ  ی کەه حیزبه باسەی دیسەان بەا.  "ژێنراڵەه س کەه موو هەه ڕێ شەه پاش  له" ڵی ده
 بن نەبەوو خۆیانەدا تی میەەەه نێەو  له  وه که چه  به کوردستان دێموکراتی حیزبی رانی تێکۆشه  که  بووه هه ختێک وه متر که بڵێم توانم ده

 سەەەاای ی هاربوونەەەه و ئەەەه و  وه وتۆتەەەه که نه لەەەێ ی فاتەەەه له ته و ر ره زه و ئەەەه ختێکەەەیش وه هەەەیچ اڵ  بەەەه.  کوردسەەەتان اڵتی ر ژهەەەه  لەەەه
 بەۆچی و ن کەه ده حکوو  مەه  حیزبانەه و ئەه ئێسەتا بەۆ زانەی -یان ده ختی وه و ئه  د ستانه و ئه ر گه ئه.  وه وتۆته که نه لێ پاسدارانیشی

 ڵێ بەه  کەه ن ناکەه قبەووڵ بەۆ  زانیەوه یان نه ر گه ئه! ن؟ که ده وا بۆ گوت ده یان نه ختی وه و ئه بۆ. کرد ده نه ئیعترازیان کات و ئه ر هه
  لەه کانیش یەه -تی  منیەه ئه و ئیتالعەاتی  هێەزه و پاسەداران سەاای و بەوون  ئامەاده دا ڵک خەه نێەو  لەه ، کەردوه کاریان  حیزبانه و ئه

  لەه بەێ ده بەدا فات لەه ته وێ نایەه و وێ بکەه وێ ی ربەه زه وێ نایەه ی سه که و ئه   دیاره اڵ  به. بوون عاجز لێدانیان ربه زه و  وه د زینه
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 دا ڵک خەه نێەو  لەه ڵک، خەه نێەو  وه چینەه نه  ئێمەه وێ یەه ده. وێ ده ی وه ئه ر هه ئیسالمییش کۆماری دا راستی  له. دابنیشێ خۆی ماڵی
.  دانیشەین خۆمەان  ماڵێ  له با ین، که نه بۆ هیچی ر گه ئه ؟  چیه بۆ کانمان داخوازه  باشه ی ده. ین که نه بات خه و بێ نه حوزوورمان

 س هیچکەه  پێموایەه اڵ  بەه  خۆشەه وا هەه و ئەاو کی جێیەه زڕگەوێز نەد رچه هه کەا، ده  کۆیەه شەتی ده و زڕگەوێز  له باس ڵک خه جار ز ر
  نگەه ڕه. ین بکەه کوردسەتان اڵتی ر ژهەه بەۆ کەار  که ژیین ده  کۆیه شتی ده رمای گه  له  وه ئه بۆ  ئێمه.  نیه  کۆیه شتی ده رمای گه عاشقی

  وه کرد تەه نه پەێ سەتمان ده  ئێمەه ش بۆیەه ر هەه و بێ نەه ت حه سەڵه مه لیل ده ز ر  به ئێستا ،  کدارانه چه باتی خه ی وه پێکردنه ست ده
    وباڕه کەەه ک وه بەەین کیش چەەه بەەێ ر گەەه ئه و بێ هەەه حوزوورمەەان مان کەەه ڵکه خه نێەەو  لەەه  ئێمەەه  کەەه دا ده روو ئەەاوا تێکی حاڵەەه اڵ  بەەه
 و ئەه  ، کەه ده خەۆ  ی کەه حیزبه باسەی ر هەه دیسەانیش. بەین ده وا تی حاڵەه تووشی وێ مانه نه و وێ بمانه باریش و جار و مانگرن ده

 و ئەه دی سەه  لەه ک یەه  لەه متر کەه ین، بکەه حیسەا  کەان جاره موو هه ر گه ئه بوون، هید شه و بوون تووش  وه داخه  به  که ی هاوڕێیانه
 ی وه پێکردنەه سەت ده  وه ئەه. خۆیەان کانی شەوێنه  وه ڕاونەه گه تییش سەاڵمه به  وه یەه خۆشەی به و بەوون دا واڵت نێوخەۆی  له  که ن سانه که
 و ئەه یان سوڵتان ئاغا دا نه.  هاره بۆخۆی ر هه پاسداران ساای. پێشێ  دێنه بۆ شمان رووداوانه و ئه اڵ  به  نیه  کدارانه چه باتی خه
  حشەیانه وه پاسەداران سەاای. خەیر نەه! ؟ بەووه پەێ یەان ئارپیجی هیچیان ، بووه ئاشکرا کانیان ناوه ئێستا تا  که  سه که سێ فتاو حه
 .دا ده لێ
 

دارێکی کوورد،  رمايه ی سوه سوووتاندنی کارخانوه  وانوه و لهی تیرۆریسوتی  وه نود کورده دا چه ڵچوونانوه و تێکه دوای ئوه  بوه: پرسیار
توا . رووی دا  پارێزگوای سونه  کی دادگوای ئینقویالب لوه و تیورۆری قوازی یوه  هارانی سنه وتی به ی مزگه جومعه -کوشتنی ئیمام 
  بێ؟  وه انهو و کرده پشت ئه  توانێ له کێ ده.  گرتوه ستۆ نه ئه  ی به وانه و کرده نيک ئه ئێستاش هیچ الیه

 
 شەەکری له ناوی بەەه شەەتێکیش ت نانەەه ته و  گەەوتراوه شەەت هێنەەدێک ئیسەەتا تەەا نەەد رچه هه  .کێیەەه بڵەەێ ئینسەەان  نیەەه ئاسەەان :اڵم وه

 ڵک خەه یەانی ناسەراوه، نه هێزێکەی  کەه  گرتەوه سەتۆوە ئه  بەه ی یانه قازی و له کێک یه تیر ری تی سئوولیه مه کوردستان ی رگه پێشمه
.  نیەه کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبی ئێمه، ی که حیزبه  که  یه نده وه ئه ر هه بیڵێم، توانم ده  وه ه باریه و له ی وه ئه اڵ  به.   کێیه نازانێ
 یەدانی مه  لەه کەه  سەئووالنه مه  ناسەراوه  یەه سیاسەی  هێەزه و ئەه ز ریەش ئیحتمەالی  بەه  .  نیەه و ئه تی سیاسه  له شێک به  وه ئه  چونکه

 بڵەێم  وه ئەه تعی قەه  به ناتوانم ند رچه هه.  نیه دا تێیان ستیان ده ن هه  دا کوردستان اڵتی ر ژهه ڵکی خه ی رزگاریخوازانه تێکۆشانی
 .نیم ئاگادار واوی ته  به  چونکه

 
 هێنەدێکان وان ئەه. بەێ ڕێەژیم کرێگیراوانی بەه کەاری ر هەه ش کەاره و ئەه نەازانم دووریشەی  بەه اڵ  بەه   بەده سەمی ره ئیتیهەامێکی ک نه
 دا ت حاڵەه ردوو هەه  لەه  چونکەه بکوژن، واندا ی تۆڵه له ش دیکه هێندێکی ی وه ئه بۆ بن، خۆشیان  به ر سه ر گه ئه ت نانه ته کوژن، ده
 و بەه پەێش بەۆ  باشەه بکەا شەتێک موو هەه تەوانێ ده  کەه  اڵته سەه ده  بەه  هێنەده پاسەداران سەاای ر گەه ئه نەا ده. کەوژرێ ده کورد  له ر هه

  کردوویانەه بۆخۆیەان  کەه  دیکەه تی حاڵەه هێنەدێک و ئابەادان ریکسەی ما سەینه ک وه کەرێ ده!  وه بینێتەه نایەان بەۆ نەاگرێ؟  تیر رانه
  و ئه قەتڵی تی تۆمه  به ش دوایه کوژن ده کوردێک دا لێره.  خۆیانه کانی کاره شێوه  له کێک یه کردبێتیان، خۆیان ر هه ش مه ئه
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 .کوژن ده ش دیکه کوردێکی ند چه  کوشتوویانه بۆخۆیان  که ی کورده
 

توا   یوه وه و بزوتنه بینوی و ئوه ، چۆن ده رکردوه وز ناوی ده ی سه وه بزووتنه  به  ڵبەاردن که ی دوای هه وه داهاتووی بزوتنه: پرسیار
  ؟ وزه ند سه چه

 
  کەه ڵکه خه  کەه  مانایەه و بەه.  وه مێنێتەه ده وز سەه روا هەه ، پێکەردوه سەتی ده وز سەه کوو روه هەه  یه وه بزووتنه و ئه  پێموایه من ئه :اڵم وه

  یەه وه بزوتنه و ئه ریان، رامبه به فی ره ته  به  ربووته مه ی وه ئه ئێستاش تا هه اڵ  به. وێ بکه تێ خوێنیێژیی و توندوتیژی وێ نایانه
 سەوور بەوون، شەدار به وێەدا له  کەه کەورد ئازادیخوازانی  وانه له و ئێران ئازادیخوازانی خوێنی  به جار ز ر و  وه ته ماوه نه وزی سه  به

 خوێنەاوی زیەاتر و  وه بمێنێتەه سەای  بەه یەا وزی سەه  بەه روا هەه  یەه وه بزووتنه و ئه  که  یه وه ئه منیش زووی ئاره.  گرتوه نگی ره و  بووه
 :ڵێ ده عدی سه ک وه.  وه مێنێته ده روا هه ریی مسۆگه  به  که بڵێ ناتوانێ س هیچکه اڵ  به بێ نه
 

 کار برنیاید چو لفافت  به
 ناچار کشد حرمتی بی  به سر
 

  یەەه، وه بزووتنه و ئەەه اڵ  بەەه ن بکەەه تونەەدوتیژی  بەەه ناچەەار ڵکیش خەەه ن، ده ده لەەێ روا هەەه  وانەەه ئه  کەەه دووردا ی ئاینەەده  لەەه  مومکینەەه
 بیکەا، رچی هەه ئیسالمی کۆماری  پێشموایه.  یه مافخوازانه ز ر هاوکات و  یه ئاشتیخوازانه و  یانه شارستانی ز ر  که  که یه وه بزووتنه

 و ئەه کانی پۆله شەه سەت ده  له خۆ و بکات پێ ی کشه پاشه ناتوانێ اڵ  به بکا نگی بێده ک یه ماوه بۆ یان بکا زعیفی ته بتوانێ  نگه ره
  .بدا جات نه  یه وه بزووتنه

 
تیی  ڕه یاسوای بنوه  ڕیوان بوه دا باوه قسوه  م له النی که  یه وه و بزووتنه رانی ئه رێبه  که  وه رنجدان به سه  ک دوا پرسیار، به وه: پرسیار

نگوی  ره  یوه وه و بزووتنه کانی ئوه شوی زۆری دروشومه به  ش کوه وه رنجدان بوه سوه  و بوه  یوه کۆماری ئیسالمی و پاراستنی نیزام هه
  ؟ وه دا جێی خۆی بکاته یه وه و بزووتنه توانێ له ، کورد چۆن ده دیاره  بی یان پێوه هه ز مه

 
  پێموایەه  کەه دراون  ره مه یروسەه سه بۆچەوونی ز ر.  دراوه ر سەه  لەه جۆراوجۆریەان راتی زه نەه  کەه   النه سەه مه و له  کێکه یه  وه ئه :اڵم وه
 و ئەه رانی دانەه بناخه نێەو  لەه دا، رێژیمەه و ئەه نێەو  له ختێک وه.  نیه دروست گۆڕیان هێنانه بێ، هه پێیان ڕیشمان باوه ر گه ئه تتا حه

 سەئوول مه سیاسەیی ئینسەانی و سەئوول مه سیاسەی هێەزی ، وتوه تێکەه ی وره گەه درزێکەی دا واقیەع  لەه و  بووه یدا په ناکۆکی دا رێژیمه
 جەیس مەه ر کی سەه تۆ ئەه بووی، نەه زیەر وه ر ک سه تۆ ئه رێ ئه بڵێ و  وه داته -ڵ  هه ندان روه په بچێ نابێ. بکا لێ پێشوازیی بێ ده
 کمان چەه و یەن وه ره ده  لەه  کەه  ئێمەه  عەوومەه مه پاشەان. نین  سئووالنه مه ی قسه  قسانه و ئه یانی! بووی نه چی و چی تۆ ئه بووی، نه
 اڵ  بەه  وه ینەه بکه د ره مووان هەه و ین بکەه قیهەە فه لیەی وه و ساسەی ئه قەانوونی و ئیسەالمی جمهەوریی فیی نەه تەوانین ده  دایەه شەان  له
 وز سەه ی کەه وه بزووتنه وێ هەه بیشەی کەرد، باسەت پێشەوودا ی که پرسەیاره  له ک وه و بکا بات خه واڵتدا نێوخۆی  له وێ بیهه سێک که
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  کەه  وه لەه ر زه نەه رفی سەه. رن به ینی به  له و ن بکه رکوتی سه و ن بده کفیری ته حوکمی جێ سبه ده  که بڵێ  وانه ئه توانێ ده چۆن بێ،
  بزانەه روا هەه ن کەه ده بەاس ن له سەه مه یەان.  جێیەه  بەه ز ر و  یەه عاقاڵنه ز ر یان که ویسەته ، دڵیشەه  به یان  زمانه  به ر هه یان وه ئه
 و  دارشەتوه بەۆ یان رنامەه به یەان شدارن به تێیدا یان ن، به ده  ڕێوه به کورد تی میەەه باتی خه  ساڵه  ده ند چه و  ساڵه ند چه ی وانه ئه

 یڵەێ ده ڕووبی کەه ی وه ئەه نیەه،  وه ئه و  یه وه ئه کورد مافی  که ن ده ده وزیح ته بۆمان.  چیه کورد مافی نازانن ، داناوه بۆ یان تیئۆری
 سەاڵ زار هەه رێگەای ڵێن ده کوو وه اڵ  به  نیه کورد مافی موو هه  وه ئه زانێ ده س که موو هه. یڵێ ده وی مووسه  که  نیه  وه ئه و  نیه و هه
  بەەه  وه ئەەه بەەین واقیەەع ئینسەەانێکی موو هەەه.  داوه رووی کوردسەەتان بەەاکووری  لەەه ئێسەەتا ی وه ئەەه  باشەەه. کا پێەەده سەەت ده نگاوێک هەەه  بەەه
 باسەی نیا تەه.  نیەه ردانییش خودگەه باسەی ، نیەه خودموختەارییش باسی ئێستا تا دا حاڵێک له. زانێ ده  وره گه کجار یه وتێکی سکه ده
 خوێنەدنی قبەووڵی کەورد، وجەوودی قبەووڵی کەورد، وجوودی ئینکاری ساڵ د سه  به نیزیک پاش.  یه هه  تورکیه  له کورد  که  یه وه ئه

 اڵتی ر ژهەەه  لەەه.  وته سەەکه ده بۆخەەۆی کەەوردی نەەاوی ی وه راندنەەه گه و کەەوردی نەەاوی قبەەووڵی کەەوردی، تەلەڤیزیەەۆنی قبەەووڵی کەەوردی،
 بین نەه شەدار به بەا  کەه  وه ینەه بکه ق زه  النه سەه مه و ئەه و بێەین ر گه ئه ئێستا ئیدی.  روایه هه  که له سه مه دا ئێرانیش  له و کوردستان

 وه بزووتنەەه کەەوردو خەەۆ. نەەازانم راسەەت  بەەه  وه ئەەه من ئەەه ، نیەەه تێەەدا کوردیەەان کانی مافەەه موو هەەه یڵەەێن ده  وانەەه ئه ی وه ئەەه  چونکەەه
 .ناگرن ڵ هه کانیان داخوازه  له ست ده ی که ڕزگاریخوازانه

 
 ز ر و  مەاوه ژیانەدا  لەه شەوکر  کەه د سەتێکمان جارێەک  ، کەه ده پێ ی ئیشاره ی سه که و له عوزر  به.  وه هاته بیر وه خۆشم کی یه قسه
  دیکەه ڵکی خەه ک وه من ئەه ڵەی؛ ده  و  نیەه بیەر  لەه دروسەتی  بەه میم کەه یه ی نیەوه  که دا یتێکی به  له نووسیبوو، شێعرێکی ، ڕێزیشه به

 شەاد رووحەی".   نەاده ڵک خەه گەاجووتی  بەه خۆمەاڵی گەوێەکی   هەه تا هه: "ڵێ ده  یه وه ئه می دووهه شێعری  نیوه نیم، گێژ و بێهۆش
 گەوێەکێکی نەا ده نەازانی  لەه موعامه  یەه وه ئه ی نیشەانه  وه ئه ، نیه ریت روه نیشتماناه ی نیشانه  وه ئه  کاکه" گوتی؛ هێمن مامۆستا بێ،
  کەه قاسەمەوو دوکتور  له و د ممه موحه قازی  له وان ئه  که  نیه  وه ئه ی نیشانه ش د ستانه   ئه ی وه ئه!" ؟ وه ناگۆریه گاجووتێک  به بۆ

 ی جەەۆره و بەەه  وه داخەەه  بەەه دا ت سیاسەەه  لەەه وان ئەەه  کەەه  یەەه وه ئه. کەەوردن پتەەر و کەەوردن دڵسەەۆزی پتەەر کەەرد، ده داوا یەەان خودموختەەاری
".  تەه مومکینا ری هونەه ت سیاسەه" ، وه کەرده ده دووپەاتی جەار ز ر قاسمەوو دوکتور و  شهووره مه  که ی یه قسه و ئه. نین قووڵ  پێویسته

  لەه جارێەک  بیرمەه  لەه. دی  بێنەه ر ژێەک  به ن تمه حه کانمان یه داخوازی  نیه رت شه. ین که ده  وه ئه ر سه  له  قسه  ئێمه  مومکینه چی 
 ئەازاد بولغارسەتان ختێەک وه گەوتی دا ، پیشان پردێکی راین، گه ده شار نێو  له حیسامی ریمی که رحوومی مه ڵ گه  له بووین" سۆفیا"

 ئێسەەتاش.  کەەردوه قبووڵیەەان  کەەه وه بزووتنه رانی رێبەەه.  سەەوفیایه شەەاری نێەەو ی پەەرده و ئەەه تەەا ئەەازاد بولغارسەەتانی  گوتوویانەەه ، بەەووه
 .تی خۆیه هی ی که خاکه موو هه بولغارستان  که بینین ده
 

 ٢١١٢ سیاتامبری ی١١: وتی ڕێکه/    تایمز اڵت ر ژهه ری ماڵاه:  رچاوه سه
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 داری کورد تمه تی و سیاسه سایه ڵ که گه    له وتووێەی تایبه
 

 : زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا  
 

 فی ره کردنی سمایل شه ئاماده
 

 دێمەوکرات، حیزبەی و کوردسەتان اڵتی ر ژهه  ناسراوی سیمای و سیاسی تی سایه که زاده، ن سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا دا وتووێژه   له
  ڵەه مامه تی چۆنیەه  لەه بەاس ، وه بزووتنەه   ئەه رانی رێبەه وزو سه ی وه بزووتنه ڵ گه له ندی پێوه  له کانی راوبۆچوونه ربیینی ده وێیای
 مامۆسەتا دا تەه تایبه  لێدوانەه   لەه. کەات ده ئێەران ندی ناوه ی دواییانه   ئه کانی رووداوه ڵ گه  له کانی سیاسییه  هێزه و کورد کردنی

 ی زیفەەه وه و رک ئەەه  لەەه بەەاس کوردسەەتان، اڵتی ر ژهەەه کانی سیاسەەییه  نەەه الیه هێەەزو  لەەه گرتن خنەەه ره ڵ گەەه  لەەه هاوکەەات  زاده ن سەەه حه
 گەۆڕێی  هێنانەه تی چۆنیەه ڵ گەه  لەه نەدی پێوه  لەه واڵت نەاوخۆی  له نی ده مه و سیاسی چاالکانی و نی ده مه ڵگای کۆمه کانی رێکخراوه

 .کات ده وزدا سه ی وه بزووتنه ڵ گه له کورد کانی ویسته
  

 !باش   م كاته مامۆستا گیان ئه: پرسیار

 
 .باش كاتێكت موو هه :اڵم وه
 

، راو  ئارادایوه  رین لوه ربوه به  كی یوه وه ، بزووتنه گوۆڕێ  ئێران دا هاتۆتوه  ئێستا له  كه  ته زعیه و وه   به باره م سه كه ز ده حه: پرسیار
نود سواڵ پوێش ئێسوتا  چه. ین بكوه ست پێ ده  وه كه وه بزووتنه  خودی  ناوی  ن له ر ئیزن بده گه تا ئه ره سه. نابتان ببیستین جه  بۆچوونی
م  م ئوه یوه ده  ی وره ده  كانی ڵبەاردنوه هه  اڵم دوای ، بوه رێفۆرمخووازی  ی وه نواوی بزووتنوه  به  گۆڕێ  ئێران هاته  ك له یه وه بزووتنه
  بوه  یه وه م بزووتنه ئه.  كانیاندا كراوه نگه ده  تا له  وابوو كوده پێیان  كرد كه  پێ  ستی ده  وه وه ساسدا له ئه  ڵك له خه   ی یه وه بزووتنه
   ؟ چیه  یه وه م بزووتنه ئه  خودی  ر ناوی سه  راتان له. كرد  پێ  ستی وز ده سه  ی وه بزووتنه  ناوی

 
  لەه پێشەوو  ی وه ئەه  چەونكی. دا ئێسەتا  ی وه ئەه و پێشەوو  ی وه ئەه ینی بەه  لەه  یەه هه رقێك فەه كەردن، باسەت  ی شەتانه دوو و ئه :اڵم وه

  ئسەی ره  لەه جمهەوور رئەیس ن له سەه مه خەت وه ز ر ڵكو بەه  وه گرتەه ده  تی وڵه ده  ی وانه ئه ر هه ك نه  رێفۆرمخوازی  ی وه واقێعدا بزووتنه
  دێنەه  ی مزانەه ره و ئەه تا حەه ، یەه هه ئێسەتا  ی وه ئەه حالێكەدا  له برا، ده ناو  رێفۆرمخوازی  ی وه بزووتنه  به  كه بوو دا  ته كه ره حه و ئه
 پۆسەتیان  ندێ هه  كه دیسانه  راسته  مانه ئه ، دێ دا وان  دوای  به  كه مییش خاته ت نانه ته و  رووبی كه و  وی مووسه كو وه چاویش ر به
  لەەه شەەێك به ن لەەه مه عه وان ئەەه ئێسەەتا اڵ  بەەه  ، یەەه هه دا  ئیسەەالمی  جمهەەووری  تی وڵەەه ده  لەەه ك نەەه دا،  ئیسەەالمی  جمهەەووری  زگەەای ده  لەەه
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  وه، گرێتەه ده  ئیجرایەی  اڵتی سەه ده شەتێک موو هەه پەێش ین، كەه ده اڵت سەه ده  لەه بەاس  ختێەک وه چەوونكی   كه  النی. ماون نه اڵت سه ده
 دا ت حاكمیەه نێەو  قەۆلی دوو  ینی بەه  لەه   لەه موقابه  رێفۆرمخوازیەدا  ی وه بزووتنەه  لەه  .تێدایەه  ی لەه موقابه زیاتر ك یه ڕاده تا  مه ئه
  بەه  بەێ ده وابەوو  پێەی یان دیكەه  وی ئەه  ئیسەالمی  جمهەووری  پاراستنی بۆ بی ن دا  رێگایه   به  بێ ده  كه وابوو  پێی كێكیان یه بوو، هه

  وانەه ئه راسەتیدا  لەه ئێسەتا اڵ  بەه(. ین كەه نه دروست هوو  وه ته با)  ئیسالمی  جمهووری  پاراستنی بۆ ر هه  بی ن دا  دیكه  كی رێگایه
 و سەتن وه راده دا  ئیسالمی  کۆماری  كولەی موقابیل  له  ئیسالمی،  کۆماری  دژی  ناسراوی  ئۆپۆزیسیۆنی كو وه ك نه جۆران  له جۆرێك  به
  کۆمەاری  تی ماهییەه نەاوو كەوو وه  ئیسەالمی  کۆمەاری  كەولەی  دژی  لەه  کەه وه ئه ك نەه.  بچەێ  ڕێوه به  دیکه  جۆرێكی   که نیزامه  بێ ده ڵێن ده

 . نیه شێكیان به دا ت حاكمییه  له  یانی ستاون، راوه  یه هه   ی جۆره و به دا  ئیسالمی  كۆماری ر رانبه به  له اڵ  به بن،  ئیسالمی
 

  جیەاتی  له  ئێمه  بێ نه دروست  یه وانه له  چونكه ، بڵێ  خۆی  ری زه نه و ت زاوه قه پیاو  نگه ره وز سه  ی وه بزووتنه  به  ناوبردنی ر سه  له
 شەمان ناولێنانه و ئەه  ی رچاوه سەه ت نانەه ته و بووین نه شدار به دا ش كه ناولێنانه  له  و ناوه نه  لێ ناومان  ئێمه  . ین بکه  قسه وان ئه
  لەه من ئەه ن، كەه ده  نەاوه و لەه فسەیر ته هێنەدێك اڵ  بەه.  نەاوه لەێ یەان ناوه و ئەه  كەه كەێن نازانین(  نیه  لێی ئاگا  من ئه   كه  النی)

 ق حەه  بەه  ی وه ئەه   كەه ده زوو ئەاره  جەارێ من ئه.  تێدان  كانی نگه ره موو وهه  نیه وز سه  وه بزووتنه و ئه ڵێن ده ن له سه مه نیم، ڵیان گه
  لەه ر گەه ئه. بین نەه  تووشەی ئێەران و كوردسەتان  اڵتی ر ژهەه  لەه ت قەه ،"ڕ  په  ڕه شه" نرا ناوی كراو( باشوور  كوردستانی  له)   لێره

  عنای مەه سەوور  نگەی ره ددێك حەه تەا دا كان كومونیسەته نێەو  لەه نیا تەه  سیاسەی  شەتی و نەگ ره كەوو وه دا ئێەرانیش  لەه بەێ بیریشمان
.  بووه نەەه  سیاسەەیی  عنای مەەه اڵ  بەەه ، بووه هەەه یان دیكەەه  عنای مەەه  سەەای و ش ره  نگەەی ره دا كانیش بیەەه زهه مه نێەەو  لەەه بوو، هەەه  سیاسەەیی

 ، سەتوه به سەاییان  ی مامەه عه  دیكەه  ی وانەه ئه و  ره سەه  لەه شەیان ره  ی مامەه عه ییدن سەه  ی وانه ئه  شیعه  الكانی مه ئێراندا  له ن له سه مه
 . سیاسی  باری تا  بێ هه  بی زهه مه  مانای زیاتریش  نگه ره و وابووه ئێستا پێش ساڵ دان سه  به  وه ئه
 

  وێ نامانەه  ئێمەه بڵەێن  كەه  یەه وه ئه بەۆ نیا تەه   گەه تێده  وای من ئەه ، بەرێ ده نەاو وز سەه  ی وه بزووتنەه  بەه  كەه وه بزووتنه  كەه ئێستاش
 دا  وکاتەه رله هه و ئازادیخوازانه  كی یه وه بزووتنه  وێ مانه ده و وه بجووڵێینه  تیژی توندو  به و ین بخه  ڕێ وه  خوێناوی  كی یه وه بزووتنه

  رقی فەه ئێسەتا تەا  وه ڵەه وه ئه  لەه كان داخوازییەه و ویسەت. كانمەان داخوازه  سەتهێنانی ده وه بەۆ رین به  ڕێوه به  هێمنانه و ئاشتیخوازانه
  لەه كەرد، ده خۆیەان  كانی نگەه ده  داوای بەووو ڵبژاردن هەه  كانی ئاكامه بۆ پێكرد  ستی ده  كه  قۆناغه و ئه  وه ڵه وه ئه  له.  كردوه  ز ریان
 ناسەن ده یه وه بزووتنه و ئەه  سەێمبولی  به خۆیان  كه  وه شه وانه ئه  خودی ن الیه  له ت نانه ته ئێستا تا هه گرت  ی ره په  ره به ره به پاشان
  دروشەمی  خەۆی بەۆ و ره فەه نه ر هەه  وایەه  جەاری و گرووپەه و سەته ده ر هەه  كەه  یه هه  دیكه ز ری  ڵكێكی خه ش وه له  بێجگه اڵ  به.  گۆڕاوه
  كەه دا یەه وه بزووتنه   لەه گەرووپێكن  مەه ئه  نیەه  وه ئەه سەت به مه  یەه هه  وه كەه ناوه  بەه  نەدیی پێوه  ی نەده وه ئه حاڵ ر هه  به.  دا ده  خۆی

  كەه ته كه ره حه  كەه  بەووه  وه ئەه ر هەه  كه سەته به مه. دابنەێن خۆیەان  سەێمبولی كەوو وه وز سەه  نگەی ره وزو سه بنێن انخۆی  ناوی  وێ یانه ده
 . یه ئاشتیخوازانه  تێكی كه ره حه
 

   لێك قۆناغی ناون و گه  وتی سكه پڕده  نگاوی لێك هه گه  یه وه و بزووتنه دا ئه مانگه ٩ - ٩و  ئه  ی ماوه  مامۆستا له: پرسیار
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م  ئووه  هێنوودێك پێیووان وایووه  كوورێ سنیشووان ده ده  كووه  ی وانووه كێك له ن و یووه هووه  الوازیشووی  لێك خوواڵی اڵم كۆمووه ، بووه ڕانوودوون تێپه
ڵ  گوه  لوه  نوده سواس دا چه ئه  لوه. كوا  ده  خوۆی  ریی رێبوه  كوه  ڵكه خه  خودی  مه ئه  كه  كرێ و وا باس ده  ره رێبه  ێب   وهیه بزووتنه
ری  رێبوه  ك رۆڵوی یوه ك یوان كۆمیته شوووڕایه  جیا لوه  توانێ ده  ڵك خۆی ن خه سڵه و ئایا ئه ره رێبه  بێ  وه م بزووتنه ئه  دان كه وه ئه

 ؟ بگێڕێ

 
  وتی سەكه ده  یەه وه بزووتنه و ئەه  پێموایەه من ئەه. بڵەێم خەۆ   ڕی بەاوه من ئەه  كه پرسەیاره  می كه یه  شی به ر سه  له  با پێشدا  له :اڵم وه
   بووه، هه
 یەان  كردبەێ ت حاكمییەه  بەه  كی یه كشەه پاشه  كەه  نیەه  وه ئەه  وتوه كەه  پێەی چاومەان و هەاتوه  دی  بەه ئێستا تا  ی وته سكه ده و ئه اڵ  به
  ری رێخۆشەكه  تەوانێ ده و یەه وره گه ز ر  وتێكی سكه ده   وایه پێم  كه  یه هه  دیكه  وتێكی سكه ده.  گۆڕێ  هێنابێته  كانی به تڵه مه  له شێك به
  ئێەران  ڵكی خەه  كەانی توێژه و چین نێو  له  وێنه  بێ  كی نگییه هاوده  وه كه الیه  له  كه  یه وه ئه ویش ئه ، بێ  ئاینده  سیاسیی  وتی سكه ده
 ناح جەەه و ئەەه و ناح جەەه   ئەەه ك نەەه - خۆیەەدا  تی كولەییەەه  لەەه  تەەه حاكمییه   ئەەه ڵەەێ ده كەەه  گشەەتی  شەەتی ك یەەه ر سەەه  لەەه و پێكهەەاتوه دا

  ئیسەالمی  كۆمەاری  وێ یانەه ده وان ئەه بڵەێم  كەه  نیەه  وه ئەه سەتم به مه.  بەێ ردا سه  به  گۆڕانی  بێ ده و نیه ڵك خه  كانی داخوازه  ری واڵمده
  لەه ت نانەه ته  كەه  شتانه و ئه اڵ  به. فادارن وه  پێی  كه ن كه ده  ئیسالمی  کۆماری  باسی  كانیشی سێمبوله و  كانی مزه ره... نا ، بیووخێ

 پەەێش ر هەەه ن له سەەه مه ، بگەەۆڕێ  ئیسەەالمییه  کۆمەەاری و ئەەه  بەەێ ده  ڵەەێ ده  كەەه  تێدایەەه  ی وه ئەەه ، رێ ده  تەەه هاتوونه كانیش سەەێمبوله  زاری
 ختێەك وه.  وه بكرێتەه  سەكاری ده  ساسەی ئه  قانوونی  كه  یه هه  تی رووره زه  ڵێ ده  كه  یه هه دا  ڕووبی كه  ئاغای  ی رنامه به  له  ڵبژاردن هه

 یەه، هه  ی له سەه مه  زگایەه وده   ده و ئەه  كولەی و ت حاكمییه  كولەی ڵ گه  له  كه  وایه  عنای مه ، ساسی ئه  قانوونی ر سه  خاته ده پرسیار
 ، وه مێنێتەه ده موسەوڵمان و موسەڵمانه و بەووه موسەڵمان ر هەه ك نەه  ماویشەه تەا و ئێستاش  ڕووبی كه  ئاغای.  گۆڕێ بی  وێ هه بی ك نه
 گەۆڕان  داوای و  پێشەێ  ته چوونه ز ر دا وه له اڵ  به ، بێ هه  ئیسالمییش  كۆماری  ناوی  به سیستمێك  به ر هه   ری باوه  یه وانه له ڵكوو به
 ت نانەه ته و ن كه سیسەتمه  كەولەی و كەه ته ماهییه  كولەی  گۆڕانی  فداری ره ته وان له زیاتر ز ر رادیكاڵترن  كه  دیكه  ڵكێكی خه و ن كه ده
 نێەەو  لەەه. ن دیكەەه  سیسەەتمێكی  هەەاتنی و خۆیەەدا  تی واویەەه ته  لەەه  ئیسەەالمی  کۆمەەاری  رووخەەانی  نگری الیەەه ر هەەه  كەەه  تێدایەەه  شێكیشەەی به

  جیمی مونسەه  فكرێكەی  نیەه وا پەێم من ئەه.  ئیسەالمی  جمهەوری  نەه ن، كەه ده  ئێرانەی  جمهەوری  باسی  كه بوو  لێ گوێمان دا كان دروشمه
  روونەەاكبیری  گرووپێكەەی ر هەەه بڵێەەین بەەا اڵ  بەەه بەەێ، تێەەدا  ی وه تداره اڵحییه سەەه  عێكی رجەەه مه ن الیەەه  لەەه ندكراو سەەه په  موتەەااڵكراوی

 . یه وره گه  وتێكی سكه ده   پێموایه من ئه  وابێ كه.  فكرێكه  بۆخۆی وه ئه ن، كه ده  وه ئه دا ناوخۆیان له
 

 بڵێەین ر گەه ئه. نەین دروسەت د سەه دی سه  جوابانه دوو و له كا  هێچ  وایه پێم. نا یان  یه هه  ریی رێبه داخوا  ی وه ئه ر سه  وه بێینه  كه
 حسەەین یەەا"  دروشەەمی كەەه نەەین موویان هەەه  ڵكەەه خه و لەەه معێك جەەه شەەك  بەەێ  بەەه  چەەونكی.  نیەەه دروسەەت  وه ئەەه  نیەەه  ری رێبەەه ن قەەه موتڵه

  كۆمەاری ر ك سەه  كاندیەدای خۆیەان بەۆ  ڕووبی كەه و میرحوسەین.  زانەن ده  خۆیان  ری رێبه  به  وی مووسه میرحوسین ن، ده ده"  میرحسین
 بەۆ    رجەه مه  بوونه ئێستاش و وتوون كه  ڵكی خه  تی كه ره حه پێش وه وان ئه و چووه تااڵن  به كانیان نگه ده  وایه پێیان وان وئه بوون
  كانی جۆراوجۆرییەه  كەولەی  ریی رێبەه بەا  یه، وه سەته ده  بەه یان وه بزووتنەه و ئەه  ریی رێبه جۆران  له جۆرێك  به  وابێ كه. خۆیان  ڵكی خه
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 ز رتەریش  یەه وانه له  كەه ڵكێك خه و یه هه رییان رێبه  خشی نه جۆران  له جۆرێك  به اڵ  به  بێ، نه  وه سته ده  به شیان كه وه بزوتنه   نێو
  ی یانیەه به  لەه ك وه ر هەه دا حەاڵ  ینی عەه  لەه اڵ  بەه.  وانەه  ی قسه  له گوێیان و وانه  زاری  له چاویان قا  شه ر سه  دێنه  ی وانه له بن
  نیەه  كی رییه رێبه  یه وه بزووتنه و ئه دا  راستی  له هاتبوو دا ندان رێبه  ی٢  ی بۆنه  به كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی  ری فته ده
 ك مانایەه  بەه  نگەه ره كەا، ده  خەۆی ریی رێبه  خۆی ڵك خه ڵێن ده  كه  وه ئه.  بژێرابێ ڵ هه  وه خۆیه نێو  كانی جۆراوجۆرییه ن الیه  له  كه

 ر سەه  لەه  كەه ڵكێك خەه: كەا ده  ری رێبەه چەۆن ڵك خەه اڵ  بەه.  بژێرێ ڵەده هه و كەا ده دروست خۆیدا نێو  له  ری رێبه  ڵكه خه و ئه بڵێین
 زار هەه پێەنج س، كەه زار هەه  ده زار، هەه د سه مەیون، دوو ێك،مەیون ، وه كرد ته نه كۆ  خۆی  ی قسه  كه  گرتوه، نه  كی یه ڕێك باوه بیرو
  زای فەه  لەه چەووكتردا  معی جەه  لەه  بەێ ده! ؟ وه ببنەه سەاغ قا  شەه ر سەه  لەه تەوانن ده چەۆن س كەه د سەه ت نانه ته و س كه زار هه س، كه
  . بكرێ  عه موتاله تردا سته به
 

 ڵك خەه.  دابرێەژێ  كانی ته سیاسەه و  كانی شەوعاره تەا  بكەا موتااڵ  دانیشێ  رییه رێبه و ئه جا ، ڵبژێردرێ هه  كه رییه رێبه  بێ ده  لێ به
 د سەه  زاهوڕاتێكی تەه نێەو  لەه  بگەره  وه سەته ده  بەه میكر فۆنێەك  بێنەه.  ڵەێ ده شەتێك و  سەتێ ڵده هه و سەه كه ر هه. ن بكه  وه ئه  تانوانن

! ؟ ری رێبەه  بێتەه ده چەۆن  وه ئەه ، ڵەێ ده  پەێ شەتێكت و سەه كه ر هەه  بكەه، س كەه نجا په  له سیاپر جیا  جێی نجا په  له دا  سی كه زار هه
  سەەئووالنه مه  كی یه قسەەه اڵ  بەەه ، خۆشەەه پەەێ  ی شەەته و ئەەه ڵك خەەه و  نده سەەه په  عامەەه  دروشەەمێكی مێك كەەه  وه ئەەه.  نەەاكرێ ئەەاوا  ری رێبەەه

   وه ئەه بێەت رێفرانەد    بەه  نیەه رتیش شەه  ڵبژێردراوه هەه  كه ك رییه رێبه.  بكرێ  دیاری و  بژێردرێ ڵ هه  بێ ده  ری رێبه.  نیه  وسیاسی
  لەه جۆرێەك  بەه دا خۆیەان نێەو  لەه  بەێ ده دان  یەه وه بزووتنه و ئەه نێەو  لەه  كەه  گرووپانەه و ئه اڵ  به ، نیه مومكین ئێراندا  له  ئێسته
  ڵكەه خه و لەه ر هەه و  تێەدابێ  كانیشەی جۆراوجۆرییه  كەه جۆرێك  به ن بده ت خه و بژێرن ڵ هه ك تییه رایه رێبه و ببینن كتر یه جۆران

  بەەه اڵ  بەەه.  نیەەه  دڵخەەوازی  كی تییەەه رایه رێبه  كەەه بڵێەەین تەەوانین ده  ڵێ بەەه ، بەەێ  مانایەەه   بەەه ر گەەه ئه جەەا.  خیابەەانێ  دێنەەه  كەەه  بێ نەەه
 . نیه دروست ش وه ئه  نیه،  كی رییه رێبه هێچ  كه بڵێین قییش موتڵه

 
" تی ڕێفۆڕمخووازانی حکووموه"  ر بوه وبوه مه سواڵ له ٠ - ٥  سوانێکن کوه که  یوه وه و بزووتنه رانی دیواری ئوه ڕێبوه شێک له به: پرسیار
 ؟ وه ر بمێنێته سه یان له م ناوه کرێ ئه ئایا ئێستاش ده. ناسران ده
 

  چوونکەەه. بەەێ دروسەەت ناولێنەەانێکی ئێسەەتادا رجی لومەەه هه  لەەه نەەاتوانێ" تی حکوومەەه ڕێفۆڕمخەەوازی"  بەەه  مانەەه ئه نەەاوبردنی :اڵم وه
  مانەه ئه بەۆ" ڕێفۆڕمخەواز" نەاوی مەن ڕی باوه بەه اڵ  بەه. بێ نەه  پێەوه ریشەیان سه  مانەه ئه ن که ده ز حه ئێستا ت حکوومه اڵتدارانی سه ده

 تی واوه تەه  لەه ئیسالمی کۆماری یان ن بخه ڕێ وه تی اڵیه کۆمه قووڵی شۆرشێکی وێ نایانه  مانه ئه خۆ.  پێسته پیبه ناوێکی ئێستاش
. ببەێ دابەین پەێ ڵکی خه کانی ویسته  له شێک به  که بکرێ ڕێفۆڕمێک دا که رێژیمه ی چوارچێوه له وێ یانه ده وان ئه بیووخینن، خۆیدا

 . نیه شۆرش اڵ  به ، باشه خۆیدا له  مه ئه
 

رکۆماریی  یی سوه نوه خامه  ر واته ی ڕێبه وه ر ئه به له  یاند که لێدوانێکدا ڕای گه  ڕڕوبی له هدیی که ر مه وبه مه ندڕۆژ له چه: پرسیار
   ئێوه. ربڕا ر ده سه ی جۆراوجۆری له وه دژکرده  یه م قسه ئه. زانم رکۆماری ده سه  منیش به ئه  سند کردوه دی نیەادی په حمه ئه
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 چن؟ بۆ دهچۆنی 

 
 ڕاسەت واوی تەه به دا لێەره  له سەه مه   ئەه مەن ڕی باوه بەه.  زێەیه نگێ بێەده بەێ زیەو کردن قسەه ر گەه ئه ڵێ ده بی ڕه عه لیکی سه مه :اڵم وه

 بییەارێکی ی باره لەه بەیوا، کەدا ڕێگایه  به یی نه خامه ڵ گه ده ویست یه ده و بوو جەیس مه ر کی سه ی وکاته ئه ڕڕوبی که ئاغای.  وه دێته
 لی شەاقه و"سەای وای کەه قیەەی"  بۆتەه لێەی بەێ ڵ گەه ده ئێستاشەی ،"بچەێ  ڕێوه به بێ ده و تییه حکوومه حوکمی  مه ئه" گوتی  وه ه"ر ڕێبه"

 ر رامبەه به" ر ڕێبەه" ری زه نەه  ڵوێسەته هه  جەۆره   ئەه. بەوو باشەتر کردنی نەه کردبێ، ی یه قسه و ئه ستێک به مه ر هه به ئیستا. نادا ر به
 تەوانێ ده اڵ  بەه.  دژواره ز ر یشەتنیان گه پێەک و  وه ره رامبەه به تی دووخەه  وتوونەه که  تەازه وێ یهەه نه و وێ بیهەه  جوونکه ناگۆڕن و به
 . نیه س که قازانجی به  که بدا نگرانی الیه الی له ڕڕوبی که ئیعتیباری  له بر زه
 

گشوتگیر   كی یه شوێوه  بوه  یتوانیوه اڵم توا ئێسوتا نوه بوه  واموه رده به  یه وه م بزووتنه ئه  شت مانگه هه  نزیك به  ی وه ڵ ئه گه  له: پرسیار
و  ئوه  پێتوان وایوه  هاویشوتوه نه  ل و پوۆی و پوه وه هێشتۆته  ئێراندا خۆی  ند شارێكی چه  له  وه ئێران بگرێته  كانی موو شارو ناوچه هه
 ؟ ئێران چیه  كانی بۆ شوێن و ناوچه  ستێنێ نه  ره په  ته كه ره و حه ئه  كه  كردوه  وای  كه  ی و خااڵنه یان ئه  ستانه ربه به

 
  ی كەه ڵكه خه   وانیەه پەێم .  كەردوه بەاس ئەاوا   شەتێكی بوو هەه  وه كەورده  بەه  ندیی یوه په زیاتر مێك كه  كه ش دیكه  جارێكی من :اڵم وه

 بەیوانین،  كەه  وه كوردسەتانه  ی بەاره  لەه ر هەه اڵ  بەه بینەین، ی ده و بیەره  لەه كوردستانمان  شتی زیاتر  ئێمه  یانی. نین شدار به  دیكه
 ر گەه ئه ش دیكەه  كانی تەه میەییه  وابێ كەه. بەوون هید شەه و بەوون شدار به كان كورده  له س كه ند چه دا  تاران  کانی ڕووداوه  له بینین ده
 ی کەه هۆیه مەن  ڕی بەاوه  بەه ، بووه نەه راگیر فەه بەۆچی  كه شەته  كەه  وه ئەه اڵ  بەه.  یەه هه حزووریەان شەدارن، به  وه زیشەه ركه مه  له نیا ته
  هێەەەزه  كانیی ره ربەەەه به پاشەەەان  لەەەه ، ئاسەەەانه کان تیەەەه منیه ئه  هێەەەزه بەەەۆ دا  ڵەەەه چوكه  مەەەوحیتی  لەەەه ڵك خەەەه شناسەەەایی  كەەەه  یەەەه وه ئه
  كەه  یەه ورانه گه  شەاره و ئه دو شهه مه و هان ئیسفه و تاران  له نیا ته  وه ئه.  ئاسانتره بچووكتردا  ڵی كۆمه مقابیل  له كان ره ركوتكه سه
  تونەدی  كی نگارییەه ره به  توانێ نەه ت حاكمییەه و  بخرێ رێك  سی كه مەیون  وایه  جاری و  سی كه زار هه دان سه  خۆپیشاندانی  توانرێ ده
 ر ده قەەه  بەەه  بتەەوانێ  نگەەه ڕه  ئیسەەالمی  کۆمەەاری ، بەەێ"  میانەەه" ك وه  ی ڵەەه چوكه  شەەارێكی  لەەه ر گەەه ئه. راناگەەا  پێەەی  چەەونكی بكەەا، ڵ گەەه له

  ئیسەەالمی  کۆمەەاری  یەەدان مه  بێتەەه س كەەه مەیەەون  بەەه  ختێكەەی وه اڵ  بەەه.  بنێەەرێ وان   ی لەەه موقابه بەەۆ زیەەاتر مێكیش كەەه و ران خۆپێشەەانده
 ، وه ڵەه وه ئه  لەه  كه  دی ر هه مان وه ئه دا ئێرانێش  ی٣١ و ٣٦  ئینقالبی  له رحاڵ هه به.  نیه دا ڵی گه  له  ی كانیه ره ربه به و ئه  توانای

 ی دیکەەه كانی  وره گەەه  شەەاره شەەیرازو و هان ئیسەەفه و تەاران مجار ئەەه و بەەوو ورێزێ تەەه  لەەه  دوایەه بەەوو را  قەەومێ  لەەه  كه بڵێسەەه ڵین وه ئەه
 ش یەه له رحه مه   ئەه. خسەت ده  ڕێ وه زاهوراتیان تەه و وه بوونەه ده خی معێك جه دێهاتیش  له ت نانه ته لێهات  وای  دوایه جا  وه، گرته

 . تی ماویه اڵ  به  وێ ئه  بگاته  نگه ره
 

 جێگوای  كانی ك كوردسوتان و ناوچوه وه  ێنیهێندێك شوو  له  یتوانیوه نه  یه وه و بزووتنه ئه  كه وه ئه  پێیوایه  یه بۆچونێك هه: پرسیار
  ئێران پێ  كانی وه ته بۆ نه  كی یه هیچ قسه  یه وه و بزووتنه ئه  كه وه ڕێته گه ده  وه بۆ ئه  بستێنێ  ره ی ئێران په دیکه  كانی وه ته نه  ژیانی
  ڵكی خوه  كوه  وه ڕێننوه گه ده  نابتان باسوتان كورد بوۆ هۆكواری سیاسییشوی جوه  كوه  ی و هۆكارانوه جیوا لوه.  وه وییوه ته نه  باری  له  نیه
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وانیش  ئوه  ی وه بۆ ئه  كردوه تا ئێستا شتێكی وایان باس نه  رانی و رێبه یه وه و بزووتنه ئه  كا كه ده  وه ست به هه  كوردستان بۆ نموونه
 .ن بكه  یه وه م بزووتنه ئه  شداریی و به  كه یدانه مه  بێنه

 
  لەه:   بكەه بەاس  وه یەه كه بوونه  وهنه ره كه كال یه  لەه بەا تادا ره سەه  لەه.  نیه  وه ره كهكال یه اڵ  به ، راسته  واوی ته  به  یه قسه و ئه :اڵم وه

 ڵەەدا هه  ری سەەه  كانیشەەه ز رلێكراوه  وه تەەه نه  لەه كێك یەەه  ژیەەانی  شەەوێنی  كەەه ورێز تەه  لەەه  ی یەەه وه بزووتنه و ئەەه دا یەەش ٣١ و ٣٦  سەاڵی
 و ئەەه  وێەیای  و یەەدان مه  هاتەه  كەەه ڵكه خه شەوێنێك موو هەەه  لەه بەەوو، رباڵو بەه  كەەه وه بزووتنه  کەه اڵ  بەەه. بوو نەه تێەەدا  میەەیەی  شەوعاری
  یەدان مه  بێتەه  كەه ڵكه خه  ی وه ئه بۆ  وابێ كه.  گۆڕێ  هێنایه خۆشیان  كانی داخوازییه و كان دروشمه ، رییانه رتاسه سه و  گشتی  دروشمه
 و دروشەم و یەدانێ مه  بێنەه  كه  خۆیانه  ركی ئه  وه ئه دا پێش له.  گۆڕێ  بێنه  شۆعارانه و ئه را  كه زه ركه مه  له ن تمه حه ناكا پێویست
  لیەێكەی ده گەۆڕێ  ننەه نایه كان تەه میەییه  بەه ندیەدار پێوه  سەایەی مه  وه بزووتنەه رانی ڕێبه  كه  مه ئه. ن بكه ح تره مه خۆیان  كانی ویسته

 و هەەات و بەەوون شەەدار به و هەەاتن  كەەه ڵكه خه اڵ  بەەه گوترابوو نەەه  وه زه ركەەه مه  لەەه  ش دیكەەه  ی كەەه جاره گەەوتم ک وه.  نیەەه  وه ره كالكەەه یه
 ئاغایەان  گوێی  به ت قه ین یكه ده  ئێمه  ی وتووێژه و ئه  نگه ره.  راسته  واوی ته  به  دیكه  كی وه اڵ  به. كرد ح تره مه  خۆشیان  كانی قسه

 پەێش  كانی یاننامەه به  لەه  كەه  ش ڵێنانەه به و دروشەم و ئەه ت نانەه ته وان ئەه  كەه  داخه  جێی ز ر اڵ  به گا، نه  ڕڕووبی كه و  وی مووسه
  لەه  جەوانی ن ته نیسەبه  شەتی  ڕڕوبی كەه  تی تایبەه به. كەرد  گانی بایەه وانیشەیان ئه یانەدن، رایانگه و كردن باسیان دا كان ڵبژاردنه هه

.  ماوه نەه باسەکردن  به پێویستیی و  بووه واو ته  وه ئه  ئیدی  وابزانه ر هه اڵ  به. بوو هه دا ئێران  ز رلێكراوی  تانی میەه  حقوقی  باری
  تێدایەه  جەوانی  شەتێكی  كه كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی  ری فته ده  ی یانیه به ر سه  وه ڕێمه گه ده دیسان  ش پێموایه وه له  جگه
 خۆیەەان  ی قسەەه و  وه بد زنەەه  كتری یەەه و ڕێن بگەەه كتردا یەەه  دوای  بەەه  وه موویانەەه هه  بەەه  ئێەەران  ی وه بزووتنەەه نێەەو  كانی ریانەەه جه  بەەێ ده

 هان ئیسەفه دو شەهه مه و تەاران  لەه ز ركەه مه  لەه تەا ستین راوه لێكراو ز ر  النی گه   ئێمه  نابێ  وایه پێم من ئه. ك یه  به ن بكه  وه پێكه
  پەێ خۆمانیەان  سەایەی مه و  گەۆڕێ  بێنینەه ڵ گەه  لەه خۆمانیەان  سەایەی مه ڕێین، بگه دا دوایان  به  بێ ده  ئێمه ن، بكه بۆ مان قسه... و

 ئێسەتاش تەا.  یەه وه ئه  ئێمەه  گیروگرفتەی و رد ده  كەه بڵێین پێیان. بیانگونجێنن دا خۆیان  كانی شوعاره  له وان ئه  تا ین بكه فهیم ته
  ری سەه  راسەتی به دی، شەتێكم من ئەه( نەدان رێبه  ی١١)  وڕ كەه ئه ر هەه ن له سەه مه. نەین  حەاڵی  ئێمەه  لەه ئێران  ڵكی خه  ز ری  شێكی به
 كان، ئێعدامەه  دژی  لەه  بكەرێ ئیمەزا  ی وه ئەه بەۆ  وه كرد تەه باڵویەان  كه دی كم یه یانیه به  رحی ته ، یانی به می  ئه ر هه. هێشا رگم جه

 باسەێك نزیەك و دوور  لەه اڵ  بەه.  دراوه ئێعەدامیان  حەوكمی  كه كا ده ر فه نه ٢  باسی كا، ده خیر ئه  ی ره فه نه دوو و ئه  ئێعدامی  باسی
  لەه زیەاتر دیکەیەان  وی ئەه و  مانگێكەه  لەه متر كەه كیان یەه  كەراون ئێعەدا  ئێسەتا پەێش مانگێەك  حەدوودی  كەه كەورد ر فەه نه دوو  له

.  وه تەه بیاوه بەۆ ئێعدامیان  حوكمی  که ناكا  دیكه  ی كورده  سه كه ٢١ و ئه  باسی و  نی مه یاسه  سیحی فه و تاحیان فه  ئێحسانی  مانگێكه
  قسەێكی نه ز ر  وه ئەه.  كوردسەتانه  لەه نیا تەه  بەه کان ئێعدامەه  بەه حكوو  مەه  فتای حەه دا سه  له زیاتر  كه  نیه یان ته دیققه و ئه  یانی
 ئینتیەزار وانمان لەه  بەێ ده ر هەه  نیەه وا پەێم من ئەه حاڵەدا  ینی عەه  لەه اڵ  بەه ، تاڵه ز ر من بۆ.  وه وانه ئه  ی كه یانیه به  به  یه وره گه
 ش دیكەه  كانی تەه میەەه  كانی یەه سیاسەی  هێەزه بەزانم ک وه و كان، یەه -كوردسەتانی   حیزبەه موو هەه كەورد، كەوو وه مەادا   ئێمه.  بێ هه
 و  شەوعارمانه  وه ئەه  ئێمەه مەادا  ن، بكەه ر سه چاره یان میەەی  سایەی مه ئێراندا  ی چوارچێوه  له  بێ ده  كه  یه وه ئه شوعاریان موویان هه
 و ئەه  ڵێ بەه. ین بكەه حاڵییان بێ ده  ئێمه. ڕێین بگه دا وان  دوای  به  بۆخۆمان  بێ ده بێ، ل حه كانمان له سه مه دا ئێران  له  وێ مانه ده
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.  وایەه دا دنیەا  لەه ر هەه  عەوومەه مه. ناکەا باسی ، شتێكه ر هه ر به  له ، دانه پێنه ت همیه ئه ر به  له ، یه ری به خه  بێ و غروور ر به  له
  ئێمەه  لەه وان ئەه  یەه هه  رچی هەه ر بەه  لەه.  بێ هەه  ی وه نگدانەه ده  یەه هه  تەاران  لەه  ی وه ئه كوو وه  ناتوانێ  بێ هه كوردستان  له  رچی هه

 .بین دا وه ئه  می غه  له  بێ ده  ئێمه دوورن،
 

م  ئوه  رانی رێبوه  كووو كوورد لوه وه  ئێموه  نابت پێوت وایوه ر كوردسوتان، جوه سه  رژێینه   بپه تایبه  م به كه ز ده مامۆستا حه: پرسیار
نود مانوگ  بوو چه بۆچوونێوك هوه. نین یوه خۆمانیان پوێ بگه  كانی ڵیان دانیشین و ویست وداخوازی یه گه  ڕێین له بگه  یه وه بزووتنه
كوورد و   بوه  كی نودی یوه و هویچ پێوه  ئێرانوه  نودی ناوه    بوه تایبوه  گۆڕێ  هاتۆته  كه  یه وه و بزووتنه ئه  وابوو كه  و پێش پێی وه له

نود و  ناوه  لوه  سایلێك كوه   مه نیسبه  به  بێ كورد ده  ڕەن كه و باوه ر ئه سه  ندێكیش پێیان وایه و ئێستاش لهو هێ نیه   وه كوردستانه
 ئێرانە؟  كورد له  ی له سه مه  قازانجی  به  م روانینانه كام له  ئێوه  رای  به. بن م نه رخه مته كه  گۆڕێ  ئێران دێته  ختی پایته

 
  هێەزی  باسەی مووان هەه پەێش و كان یەه سیاسەی  هێەزه كەرد باسەم  كەه دا زایەه فه و لەه ر گەه ئه  ته سیاسەه  له وردو ز ر  پێموایه :اڵم وه

 و نەد ناوه  لەه  كەه ك یەه وه بزووتنه بڵەێن اڵ  به دا،  ئێران نێو  له  كورده  ی له سه مه  ركردنی سه چاره كانیان شوعاره كرد كورد   سیاسیی
 ر هەه  داوه  نیشەانی كەۆن و  تازه  میژووی.  نیه  وه ئێمه  به  ندیی پێوه ، یه هه دا شارەکان  له ت تایبه  به و ئێران  ی عومده  شێكی به  له
 ئێەران  لەه شەا  كەه ددیق موسەه  مانی زه ن له سه مه.  وه داته ده نگ ره كوردستانیش  له ئاڵوگۆڕه و ئه ، یه هه زدا ركه مه  له ئاڵوگۆڕ خت وه
  ژێ شەڵه ده تەاران  كه دا ٣١ و ٣٦  ئینقیالبی  له".  بێ ت رێیه  ی نیوه غدا به" ڵێن ده مەهابادێ  له غدا، به  ته یوه گه نه هێشتا  ڵدێ هه
 سەت ده  وێتەه كه ده ن لەه مه عه كوردسەتان  رووخەێ، ده رێەژیم تاران  له  كه. كا پێده ست ده كوردستانیش  له گۆڕێ  دێنه كان داخوازییه و

 عە  زه  لیەەی ده  بەه زیەاتر  دیەاره لیەێەك ده ر هەه  به رێژیم بوو هه  دێموكراسی و  ئازادی كوردستان  له  ختێك وه.  بێ ده ئازاد و ڵك خه
 بەۆ كەرا  مەەه حه ڵ گەه  لەه بوو، هەه  دێموكراسەی و  ئەازادی تەارانێش  لەه دا، ڵك خەه  تی كەه ره حه موقابیەل  لەه كردبەوو  كشێی پاشه بوو
  كی یه قسەه. ن وه پێكەه و لزوومن مەه و الز   دوانەه و ئەه. داخەران كان ر ژنامه و كان حیزبه  ری فته ده تارانێش  له كوردستان  ركوتی سه

  گەرێ  وه پێكەه یدا ناپه و ئاشكرا  ودای هه زاران هه  به ژین ده دا واڵتیك نێو  له تان میەەه  ختێكی وه تا  ڵێ ده  كه  یه سیاسی  پیاوێكی
 دا  تەاران  كانی خیابانەه  لەه  كەه  وه ئەه.  شەه ئێمه  ی له سه مه  یه له سه مه و ئه و  ربووته مه  ڵی به ، نیه ربووت مه چۆن ، عەوومه مه. دراون

  داخەوازی ، نیەه  ئێمەه  داخەوازی موو هەه  وه ئەه دواتەریش،  ی انەه و ئه ت نانەه ته یەان" كانمان نگەه ده  كوانێ" ، گۆڕێ  هاتۆته و  گوترێ ده
 یەان  ڕڕووبی كەه یەان  وی مووسەه یەان  بەێ ده ئێەران  كۆمەاری ر ک سەه نەژاد دی حمەه ئه داخەوا  كەه  نیه  وه ئه نین، كان نگه ده نیا ته  ئێمه
  بوونی نەه  دژی  لەه و  دیكتەاتۆری  دژی  لەه  كەه  كەه یه وه بزووتنه  وه ئەه اڵ  بەه نەین،  وانەه رئه هه  ئێمەه  كانی یه داخوازی ، دیكه  سێكی كه

 ریوان مەه. ین بكه رح ته كانمان شۆعاره توانین ده  ئێمه  كه  ئاوادایه  كی زایه فه  له.  شه ئێمه  دروشمی  وه ئه و  كردوه پێ  ستی ده  ئازادی
 ئێەران  كەه اڵ  بەه ، كەرێ ده ركوت سەه  ئاسەانی  بەه ز ر  وه بێتەه راست نیا ته  به كرماشانیش ر گه ئه ت نانه ته ، وه بێته راست نیا ته  به

 . ناكرێ ركوت سه  وه بێته راست
 

ڵێك ویسوت و  ك دا كۆموه یوه یاننامه به  واڵ  لوه  ی وه ره ده  كوورد لوه  سیاسویی  چاالكانی  شێك له دا به ندی یه و پێوه ر له هه: پرسیار
 و  ر ئه سه  له  گشتی  دا و به ندی یه و پێوه رێزتان له به  م رای كه ز ده ، حه ح كردوه تره وز مه سه  ی وه بزووتنه  داخوازیان  روو به
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 بكا؟  یه وه م بزووتنه ڵ ئه گه  له  ڵه ك مامه یه چ شێوه  به  بێ كورد ده  پێتان وایه. بزانین  واڵنه هه  جۆره

 
  لەه اڵ  بەه.  باشەن  شەتێكی پێم و  نیه تێكم فه موخاله هیچیان ڵ گه  له دا راستی  له هاتوون دا یه یاننامه به و له  ی شتانه و ئه :اڵم وه
 داوا  كەێ  لەه  ی وه ئەه ، نیەه روون ز ر   خاتەه مو دا كەان داخوازه  رحی تەه  خەودی  لەه كەا ده وز سەه  ی وه بزووتنەه  لەه باس  كه  وه ئه ڵ گه
  ی سەەیغه ن؟ كەەه داواده وز سەەه  ی وه بزووتنەەه  لەەه ن، كەەه ده وز سەەه  ی وه بزووتنەەه  باسەەی بەەۆ ن، كەەه ده داوا  ئیسەەالمی  کۆمەەاری  لەەه ن؟ كەەه ده

 ی رنامەه به  لەه  تالیبەه مه و ئەه ین كەه ده داوا وز سەه  ی وه بزووتنەه  لەه  ئێمەه"  كەه  ئاوابێ بوو ده.  بێ  دیكه  جوورێكی بوو ده  كه داواكردنه
! بكەا؟  جێ جێبەه  چەی  توانێ ده وز سه  ی وه بزووتنه بكا،  جێ جێبه  وه ئه ین كه ده داوا  ئێمه"  كه وه ئه ك نه ،" بگونجێنێ دا  خۆی سیاسیی

 بەۆ اڵ  بەه بیڵەێم ناكا پێویست هیچ  كه  شتێكی نیا ته.  یه دیكه  شتێكی  وه ئه ، تی خۆیه  ئیسالمی  کۆماری ڵ گه  له خیتابمان  ئێمه یان
 دا  ئێەران  ڵگای كۆمەه  لەه ئێسەتا  نگه ره کا، ده ئێعدا   حوكمی  ی وه شانه ڵوه هه  داوای  که  كانیانه شته  له كێك یه ، تی پێیه ڕ  باوه خۆ 
 ڵەێم، ده  میشەه هه خەۆ   ری زه نەه ک وه و خەۆ   حەاڵی  بەه ش به من ئه.  بێ نه  كردنی رح ته  ختی وه قی موتڵه بە  ئێعدا   ی وه شانه ڵوه هه
  زای فەه  كەه دا واڵتێەك  لەه دا، ك یەه قه نته مه  لەه ئێعەدا   ی وه شەانه ڵوه هه ، تی خۆیەه  یفی كه  ناخۆشه  پێی كێك یه  خۆشه  پێی كێك یه

  غوی لەه بڵێەین  كەرێ ده اڵ  بەه.  نیەه بەاش  كەارێكی  ق موتڵەه ی شێوه به  یه،  ئێمه ی که ناوچه ئێستای ک وه نگی رهه فه و  سیاسی و  فكری
  حەازره خ بایەه   كەه ز ر  شەتێكی ر سەه  لەه  ی وه كوژنەه نەای  بزانەێ كەابرا ر گەه ئه  وایەه، دا ئێمەه  نگی رهەه فه  له نا ده ، سیاسی  ئێعدامی

  زای فەەه تەەا  بەەێ زوو مێ كەەه  مەەه ئه  نگەەه ره.  وه كوژرێتەەه ده  بكەوژێ ر گەەه ئه    بزانەەێ كەەابرا  یەەه وه ئه  نەەده بازداره باشەەترین.  بكەەوژێ  كێك یەه
 .نیتقین مه و عقوول مه  داخوازی كانیان، داخوازه  گشتی  به نا ده.  دێ ردا سه  به  گۆڕانی مان كه جامعه  نگیی رهه فه
 

 ؟ بكرێ   وه یه م بزووتنه ڵ ئه گه  له  ڵه یك مامه چ شێوه  به  بێ كوو كورد ده وه: پرسیار

 
 ئێسەتا ؟ چەی  ڵەێ ده نەازانم كەورد ، بێ هەه  ی قسه  خۆی بۆ بكا  عی سه كورد  بێ ده  پێموایه من ئه ، بێ  وه كردنه دووپاته  نگه ره :اڵم وه

  ی خەه یه  كەه  یەه وره گه ز ر كجار یەه  كی یەه ختی دبەه به  وه ئەه ، حیزبه و ئه  ی قسه ، حیزبه   ئه  ی قسه ، تۆیه  ی قسه ، منه  ی قسه كورد
 سیاسەی  هێەزه ت تایبەه به ین، ناكەه بەۆ  هیچەی ل مەه عه  به اڵ  به. ین كه ده  تی كیه یه  له باس موومان هه دا حاڵێك  له.  گرتوه  كوردی

 مەیەون  دوازده مەیەون  ده كەورد موو هەه خەۆ نەا ده. ك یەه  به بكا  خۆی  ی قسه  توانێ ده  وه كانه یه سیاسی  هێزه  كاناڵی  له كورد. كان یه
  كەه ن وه ئەه  داواکەاری موویان هەه كان یەه سیاسی  هێزه  كه  راسته. دانیشن  وه پێكه كان یه سیاسی  هێزه  بێ ده ، دانانیشێ  وه پێكه كورد

  بی نەه حەازر  كەه ك یەه  بەه  ی كەه ده خەۆت  ی قسەه چەۆن.  دانیشەێ  وه پێكه  نیه حازر كابرا اڵ  به ك، یه  به ین بكه خۆمان  ی قسه  بێ ده 
  كەه ین بكەه داوا. یدان مه  بێنه ین ناكه  ڵكی خه  له داوا كوردستان  له  ئێمه ئێستا  كه  بێ باش پێم جۆرێك  به  نگه ره من ئه.  دانیشی

  هێەزه ، خەۆی بەۆ كەورد ئێسەتا  یەانی ؟ رلێشەێواوی سه ، بڵەێ  پەێ  ی دیكەه  شتێكی  دیكه  وی ئه و  بڵێ  پێ   شتێكی دێموكرات  حیزبی ، چی
 بڵێەین یەان ناسەراون، واڵت  نێوخۆی  ئۆپۆزسیونی  به  ی وانه ئه و ناسراون واڵت  ی وه ره ده  ئۆپۆزسیونی  به  ی وانه به و  كانی یه سیاسی

  لەه داوا وە پێکەه تەا ك یەه  به  كردوه نه خۆیان  ی قسه  وه پێكه ئێستا تا وان ئه ناسراون،  نی ده مه  ڵگای كۆمه  زگاكانی ده  به  ی انه و ئه
  ی قسەه دا پەێش  لەه كەورد بەێ ده وابوو كەه. ن بكەه داوا کانیان مافەه  خۆیەان  ی سیغه  به و خۆیانەوە  رێگای  له ن بكه ڵك خه  اڵنی كۆمه



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

340 
 

  وه ببینێته  پێكردوه  ستی ده دا ئێران  له  ی وه بزووتنه و ئه نێو  كانی نه الیه  ڕێ بگه  ختی وه و ئه ك یه  به  كردی  كه ك، یه  به بكا  خۆی
 ئێەران و  یەه هه داخوازیەان وانیش ئەه  که ئێرانیشن  ی دیكه  تی میەەیه چوار كورد  ردی هاوده پاشان  له.  یه هه  خۆی  ی قسه كورد  بڵێ و

 . مووانه هه  هی
 

نێوخوۆش هێوزێكن    دەنیی و مه  سیاسی  چاالكانی  وابووه  كوردستان پێی  دێموكراتی  ك دوایین پرسیار، حیزبی مامۆستا وه: پرسیار
  كان دا زۆر بواش و بوه ڵبەاردنوه هه  ریانی جوه  لوه. ن وڵ بوده و بوۆ خۆیوان هوه  بێ كان نوه حیزبوه  یمو ده  نیا چاویوان لوه توه  بێ و ده
نیشووتن و  ڵ كانیووداكان داده گووه  كوردسووتان لووه  ڵكی خووه  كووانی ویسووت و داخوازه  كردنی اڵڵووه گه  بووه  كگرتووانووه یه  كی یه شووێوه
 واڵ ؟  نێوخۆی  له  ركیان چیه وان ئه دا ئه م قۆناغه له  پێتان وایه.كرد ح ده تره كوردیان مه  کانی داخوازه

 
  چەونكی ن، بكەه  دیەاری بەۆ یان زیفەه وه نەاتوانن كانیش حیزبەه  پێموایەه ت نانەه ته.   بكه  دیاری بۆ یان زیفه وه ناتوانم من ئه :اڵم وه

 ك نەه  كەه  بەووه ڕ  بەاوه و  گوتوومه من ئه  میشه هه رمووت، فه دا پێش  له ك وه ر هه دان واڵت  نێوخۆی  له وان ئه.  نیه ئاسان  كارێكی
 .ن بده بۆ بییارمان وانیش ئه  نابێ ین بده بۆ بییاریان  نابێ ڵێم ده  كه ن، بده بۆ بییارمان وان ئه
 

 دڵسەۆزن وانیش ئەه ن، زییەه قه  سەاحێبی مانان ئێمەه كوو وه وانیش ئه  چونكی. ربگرین وه وان له ئیەها  ین بكه  عی سه  بێ ده  ئێمه اڵ  به
  هێەزی هێنەدێك ن، كەه ده نشەتیان رزه سه هێنەدێك جاروبەار. ن كەه ده مس له  ی كه شته وان ئه  كه  وه زیاتره  تێكی زییه مه  به  ئێمه كوو وه

 واڵت  نێوخەۆی  عالینی فەه  ی وه هئە.  حكوومەه مه كجار یەه  وه ئەه... و نۆكن ترسه  گۆیا  كه ڵێن ده پێیان جاروبار واڵت  ی وه ره ده  سیاسیی
 ریوان مەه و مهابەاد و  سەنه  لەه و كرماشەان و تەاران  لەه وان ئەه  ی وه ئه ، كردوه خۆیان  نووسی چاره و خوێن  به یان یاری ، كردوویانه

 و پەاریس و بێەرلین و سەتهۆكۆلم  لەه دانێەین خۆمەان  لەه  مایەه نیەین ن حەازر  ئێمەه. ین نایكەه واڵت  ی وه ره ده  له  ئێمه ن یكه ده... و
 ئێسەتا ین، بكەه وان لەه  پشەتیوانی  بەه  قسەه دوو سەتین راوه  خیابەان  لەه بێەین و ین بكەه رف سەه خۆمان  ختی وه عات سه چوار  ن نده له
  یەەه حشەەی وه  ئیسەەتیبداده و ئەەه ڵ گەەه  لەەه ، نێوخۆدایەەه  لەەه و ئەەه. من كەەه كانیان شەەۆعاره  گەەوترێ ده جەەار ز ر! ین؟ بكەەه نشەەتیان رزه سه

 اڵ  بەه ، گەوترێ ده كان قامه شەه  لەه ش وه ئەه جەار ز ر خەۆ ؟ ئیسەالمی  جمهەوریی  برووخەێ  بڵێ  یه هه لێی ئینتیزاریشمان ، روویه رووبه
 نەاتوانن وان ئەه خەۆ نین ده مەه  ڵگای كۆمەه  سەازمانی  ی وانەه ئه رشناسن، سه  ی چێهره  ی وانه ئه. یڵێن ده كان قامه شه  له سانێكن كه  وه ئه

.  وه بخوێنینەه كتر یەه و ین بكەه رك ده كتر یەه  بەێ ده  پێموایەه اڵ  بەه. ین ناكەه  دیاری بۆ كەیفیان ته  ئێمه  پێموایه من ئه. بڵێن وا  شتی
 و ئەه  كەه  یەه وه ئه ت واقیعییه. ین كه نه ل مه عه نیا ته  به هیچمان و بگرین ر وه وان له شت دوو  ئێمه ربگرن، وه  ئێمه  له شتێك وان ئه
 كەورد  نووسەی چاره  به ربووت مه  ی قسه موو هه  وابێ  پێی شان له نگ تفه  ئۆپۆزسیۆنی و قاچاغ ئۆپۆزسیۆنی  كه  چووه ر سه به  ورانه ده
  لەه واڵت  ی وه ره ده و قاچەاغ  ئوپۆزسەیۆنی یەان شان، له ك چه  ئوپۆزسیۆنی  بێ ده.  بێ  وی له چاویان مووان هه یان. بیكات و ئه بێ ده

  ر هه ن بده وڵ هه نێوخۆش  چاالكانی ت، سیاسه  به بوو ر گه ئه پاشان و  ربگرێ وه نێوخۆ  عاالنی فه  له ئیەها  ز ر دا تگوزاری سیاسه
 .گرن ده ك یه  ری سه  له مووال هه  كه بكات  شته و ئه بۆ كار  دایه تێی   ی ته زعییه وه و ئه  پێی  به و سه كه
  

 ٢١١١ ی فێوریه ی٥: وتی ڕێکه/    نگ گیاره ری ماڵاه:  رچاوه سه
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 دا تێك میلله  بوونی  به  نانه ، دان زگماكی  زمانی  خوێندن به
 

 زاده ن سه بدوڵاڵ حه ڵ مامۆستا عه گه وتووێە له
 

  اڵتی ر ژهەه  لەه  كەوردی  زمەانی  بەه خوێندن  ی باره  له  پرسیارێكی ند چه  ی وه ئه بۆ داین زاده حەسەن بدوڵاڵ عه مامۆستا ت خزمه  له
 كوردسەەتان  ریی رانسەەه سه  فێركردنەەی و  رده روه پەەه  كەەۆڕی و كوردسەەتان  دێمەەوكراتی  حیزبەەی  كەەه دا یەەه وره ده و لەەه  تی تایبەەه به كوردسەەتان

  .ین بكه لێ برد، ده  ڕێوه به كوردستان  له یان كوردی  زمانی  به خوێندن  ركی ئه
 

  وی و كرانوه  كووردی  خوێنودن بوه  ی ین فكوره سوت پێبكوه ده  وه وه لوه  پێمان خۆشوه  ر بێ سه    له ر ئیجازه گه مامۆستا ئه: پرسیار
  دا چۆن دروست بوو؟  دێموكرا   حیزبی  له  كوردی  زمانی  كان به خوێندنگه

 
 ز ر  ورانەی ده  لەه  چونكەه ، دانەانرێ ئیبتكارێەك  بەه بەێ  كەوردی  بەه  خوێنەدن یەدا لەه رحه مه و لەه  كەه  وه ئەه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

. بەوو  لفوبێ ئه  مه ئه  وابێ كه ، خوێندراوه  كوردی  به دا  كوردستان  جمهووریی  ورانی ده  له و  خوێندراوه  كوردی  به عێراق  له  وه كۆنتره
   وه لەه باس دا  سیاسی ری فته ده  له كرا باس  كه  تاكانی ره سه  له.  وه كرایه  فكره و ئه بوو چۆن بزانین  كه  ی وه ئه ر سه  بێینه با اڵ  به
  كەوردی  بەه كتێەب ئێەران  لەه  ختەی وه و ئه  چونكه. بخوێنین  كوردی  به بێین( بوو  نه  سیاسی ر فته ده  ختی وه و ئه ئەمن)  ئێمه  كه كرا
 ز ر ك وه  كه دیسەانه  ە كه  ڕه بەاوه و ئەه ر سەه  هەاتبووه  سیاسەی  ری فته ده اڵ  به. ربگرین وه باشوور  كوردستانی  سیستمی بوو ده بوو، نه

  كوردسەتانی  تی رایه شەه ڵ گەه له ناسەیب موته خۆمەان بەۆ ین بكەه  عی سەه  بەێ ده بووەە دوكتەور هید شەه  هەی  ساسەی ئه  خشی نه  دیكه  شتی
  دوای  كانی مانگەه و  فتەه حه هەوەڵەین  لەه بڵێەین یەان كەان ر ژه  له  وه ڵه وه هه  له ر هه. دابنێین كتێب( ئێران  كوردستانی) اڵت ر ژهه

  كەەه  وانەەه له و مامۆسەەتایان  لەەه  یه له سەەه مه و ئەەه بەەۆ معێك جەەه  كەەه درا رتیب تەەه و گەەۆڕێ  هاتەەه  فكەەره و ئەەه ئیەەنقال   وتنی ركه سەەه
 . كوردی  كتێبی  دانانی بۆ  وه ببنه كۆ زانن ده و  یه هه یان جروبه ته
 

ر چواو  بوه  له  وه ن ئه سله یا  ئه  باس بكرێ  زی ركه مه  تی وڵه ڵ ده گه له  بێ ده  كه له سه مه  بوو كه هیچ پێتان وا نه  وه و باره له: پرسیار
 گیرا؟ نه

 
 و لەه ین، بكەه كانمەان كاره  ئێمەه  باشەتره  كەه بوو هەه مان ره زه نەه و ئەه دا شت ز ر  له  ئێمه ن ئوسووله رخێ نه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  تی وڵەه ده داخەوا[ بەین ڕوان چەاوه] و ین بكەه داوا  ئێمەه ك وه  نەه دابنێەین، دا  واقیەع  مری ئەه موقابیەل  له  زی ركه مه  تی وڵه ده دا پێیه
  بەەێ ڵ گەەه له  ئێستاشەەی كردبەەایە داوامەەان ر گەه ئه  ئێمەەه  چونكەەه بەەوو بەەاش ز ر  كەەارێكی  پێموایەه. نەەا یەەان كەەا ده ت موافەقەەه  زی ركەه مه
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 بەۆ و  شەی كه كردنه چەائ بەۆ و  شەی كه كردنه ئاماده بەۆ كەوو وه ر هەه ، كرایەوه نەه  وه لەه بیەر ن سەڵه ئه  بۆیه.  وه هاته ده نه  كه ته موافەقه
 سەتمان ده دا  حیەز  نێەو  لەه  ئێمەه دا خەوارتر  تحێكی سەه  لەه  دیاره. كرا نه  زی ركه مه  تی وڵه ده  به پرس خت وه هیچ  شی كه دایركردنه

  كەەه  وانەەه ئه بەەوو، كان واره خوێنەەده بەەۆ بەەوو، سەەااڵن وره گه بەەۆ زیەەاتر  كەەوردی  فێركردنەەی  ختەەی وه و ئەەه.  كەەوردی  ئامووزشەەی  بەەه كەەرد
 شەا  تی وڵه ده  مابووی هێشتا  یانی. كرد  پێ ست ده دا ئینقال   ورانی ده  له ر هه مان وه ئه.  تایی ره سه بۆ ك نه  یه هه یان واری خوێنده
 شەدار به من ئەه  وه ڵەه وه هه  لەه  وه كردنەه مەان وره ده نەد چه. نووسەیبوو   چكۆلەه  كی یەه جوزوه بوو  هاباد مه  له خۆ  بۆ ئەمن ، بیووخێ

  بەه  نگەه ره اڵ  بەه بەوون، زاتر شەاره من  له دا شتێك موو هه  له بوون زا شاره و بوون لەیم موعه خۆیان بۆ  كه سێكیش كه ند چه و بوو 
  ی وه ئەه بەۆ پێكەرد سەتمان ده  حیزبەی  نەدامانی ئه و  رگه پێشەمه بەۆ پاشەانیش  لەه بەوون شەدار به  وانەه ئه. زانیبێ نه نووسینیان  كوردی
  كەەه بەەوو  سەەانه كه و ئەەه بەەۆ. بوو نەەه  تایی ره سەەه  فێركردنەەی بەەۆ یان همەە ئه اڵ  بەەه. ین بكەەه یەەان كەەوردی  نووسەەینی و  وه خوێندنەەه  فێەەری

 .بوو هه  لیسانسیشی بوو هه وا  هی تا حه بوو، هه دیاەۆمیان ت نانه ته. بوو هه باشیان  واریی خوێنده
 

  خسوتنی ڕێ وه  فكوری  گشوتی لوه  بوهدا بن یان   رسی ده  كتێبی  كردنی ئاماده  فكری  راسپێردران له  ی سانه و كه ئه! مامۆستا: پرسیار
 بوون؟  دا بن كێ كان سه دره مه

 
 بەۆ ش دوایه  كه ئاریا سووڵ ره كاك بیرمن  له من ئه  كه  ی وانه ئه اڵ  به ، نیه بیر  له چاكم ز ر  وه داخه  به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 دا   شەێكی به  لەه بەوو،  قەازی  دی حمەه ئه كاك بوو،  می مه كاكه د حمه ئه كاك فێركردن، و  رده روه په  كۆڕی  سئوولی مه  به بوو ك یه ماوه
  سەه له جه دوو ك یەه بەۆ هەێمن مامۆسەتا  لەه بەوو ، ڵ گەه ده زانەم ده  كەوردی  لەه  كەه سێك كه كوو وه ئەمنیان بوو،  وجه سه سیم قه كاك

 .كرا  ئیستیفاده
 

  اڵو بوێ تێكه  ی دیكه  كانی زاراوه  ی درا وشه وڵ ده ن ئایا هه له سه كرا؟ مه چاو ده رهچ شتێك   وه رێنووس و رێزمانه  باری  له: پرسیار
 ؟ وه و باره و شت چ بوون له  تێبینی  عێراق باو بوو، یانی  كوردستانی  له  ی وه ئه  وه رێنووسه  باری  ن له له سه یا مه

 
  لەه  وشەه بڵێەین بەا  وه ئەه كەوو وه. هات ده نەه فكەردا  بەه ن ئوسەووله شت هێندێك دا وه له بزانم من  ی ونده ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  كەه  ی وه ئەه.  بێ هەه كیان یەه نگی ماهەه هه  وه پێكەه عێەراق  كەوردی و ئێەران  كەوردی بڵێەین  كەه  وه ئه ك وه. ربگرین وه  دیكه  كانی زاراوه
 كیان یەه ، بكەرێن ت عایەه ره تێەدا  شەتی دوو  كەه  بكەرێ نزیم تەه وا  كه یه رسی ده  سیستمە بوو  وه ئه نیا ته بوو ر زه نه  ددی مه دا  وێ له
 دا رسەیش ده ك یه  له  پێموایه  كه ، هەبێ  تازه  رفی حه ك یه نیا ته دا رسێك ده ر هه  له  كه  بێ وا دا كه فێركردنه  سیستمی  له  كه  وه ئه
  رسەانه ده و ئەه  كەه بەوو  وه ئه ش دیكه  وی ئه. ن پێبكه ست هه  ی وه ئه بێ  هاتوه خوێندراو نه  رفێكی حه دا رس ده ك یه  له ، كراوه  ڵه هه
  لەه ش وه ئەه  یه هه دا دێ و شار  ینی به  له ن ئیحتماله  كه  زاده ته و ئه میش هه بن نزیك منداڵ  فكری  له   هه دێن،  كه  ی باسانه و ئه
 ر هەەه الدێ منەداڵی  بێنەەی وا  شەتێكی  نەابێ  بۆیەەه ، دێیشەه  منەداڵی بەەۆ زیەاتر ، مووانەه هه بەەۆ  كه سیسەتمه  عنی یەه.  بگیەەرێ چەاو ر بەه
 بوو ده نەه  حەاڵی ڤیزیۆن لەه ته  لەه منەداڵ ، بكردبایەه منەداڵێك بەۆ ڤیزیۆنت له ته  باسی ر گه ئه  ختی وه و ئه  پێموایه  عنی یه.  یدیوه نه
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  كەه گیەرا ده ر زه نەه  له  وه ئه  عنی یه دیبوو، نه  خچاڵی یه ، ببینێ ڤیزیۆن له ته تا دیبوو نه  رقی به و، ئه. دیبوو ی نه دێهات  له  چونكه
 .كرا ده ت عایه ره  كه  بیره  له   شته دوو و ئه.  بێ نه  بێگانه كان منداڵه  ژیانی  موحیتی  له فكرو  له  بێ وا  شتێكی  بێ ده
 

و  ئه  كا زۆرتر هی ده  باسی  وزوعاتێك كه تن و مه مه  باری  تا له ی بڕێكیش حه ده ده  كه كتێبه  رنجێك له سهر  گه ئه! مامۆستا: پرسیار
  اڵتی سوه ژێور ده  ی ن ناوچوه سوڵه بووون و یوا ئه  یوه و ناوچه ئوه  ڵكی مامۆستاكان خه  كه  یه وه ر ئه به  ، جا نازانم له كوردستانه  ی شه به

 كوردستان بوون؟  ندی زۆرتر ناوه  بوون كه  و ناوچانه هو حیزب ئ  رگه پێشمه

 
 ر هەه ، بەێ تێەدا  ورمێشەی  لەه بەا ، بەێ تێەدا  شەی سنه  لەه بڵێەین  كه گیرا ده نه ر زه نه  له  وه ئه  كردی رز  عه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  ئیەدی.  بەێ نزیەك  كەه منداڵه  فكاری ئەه  له   دووهه ، بێ نه  تازه رسدا ده  له زیاتر رفێك حه  له ن ڵه وه ئه  كه گیرا ده چاو ر به له  وه ئه
 خوێنەدن  زمەانی  ببێتەه زمانێك  ی وه ئه بۆ دا جێش  له. بوو نه تێدا  ی یه ناوچه و ئه و  ناوچه   ئه بۆ  بهاوێ ل په  كه  ی وه ئه بۆ وڵ هه
  ی ختەه وه و ئەه اڵ  بەه ، بێنی تان لۆغه  بێ ده  ڵێ به. بێنی  كی جێیه  له  ی ته لۆغه ر هه و ی بكه مۆنتاژێك تۆ  كه  وانیه  وه ئه نووسین و

 .بێنی  دیكه  كانی هجه له  له  بێ ده ، نیته دا یه هجه له   له  كه
 

  قوتابخانوه  تووانیدا  كان شوار و ناوچوه  ك لوه كوام یوه  كوردستان لوه  ری رانسه سه  و فێركردنی رده  روه په  كۆڕی! مامۆستا: پرسیار
 خوێندن و نووسین بكا؟  و مندااڵن فێری  وه بكاته

 
 بوو، هەه بۆكەان كەرد، پەێ  سەتی ده  وه هاباده مەه  لەه  كەه دا،  ناوچەیەه نەد چه   لەه بەزانم ئەمەن  ی نەده وه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 كەرا دائیەر تێەدا  كەوردی  خوێنەدنی  كەه نیم ئین موتمه ز ر قز سه بوو، هه شنۆ بوو، هه  ده غه نه بوو، هه پیرانشار بوو، هه شت رده سه
 .نا یان

 
  ؟ ورامان چی و هه پاوه: پرسیار

 
 . نیه بیر   له ئەمن  بووبێ ر گه ئه یا كرا، نه دائیر تێدا  كوردی  خوێندنی  پێموایه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

 زرا؟ دامهو فێركردن چ ساڵێك  رده  روه په  كۆڕی: پرسیار

 
 كتێب  بێ  به ساڵێك  یانی.  وه هاته ٦١  ساڵی ، كه كتێبه اڵ  به زرا، دامه كۆڕ ٣٢  ساڵی:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
!  
 ؟ وه گوته ده رسیان ده  وه چییه  رووی  له( ٣٢  ساڵی)  ساڵه و ئه  ی ئه -
 .( لفوبێ ئه  ئامووزشی)بوو  هه كوردییشیان  رسی ده ، فارسی  كتێبی  رووی  له -
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 ؟  كوردی  رس به ده  رحی اڵم شه به. ئێران بوو  كانی یه-رسی ده  كتێبه  پێی  ر به دیم  هه قه  واڵی ره  كه خوێندنه  یانی: پرسیار

 
 پەۆلی بەۆ نیا تەه دا كان سەه دره مه  لەه ختەیش وه و ئەه بەوو، چەائ ش كەه كتێبه ر گەه ئه تا حەه  زانی ده خۆت بۆ:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  كانی رسەه ده   هەه ، دیكەه  كانی كالسەه   هەه. خوێنەدرا ده  فارسەی  بەه ر هەه  دیكەه  وی ئەه بوو، هەه  كەوردی  خوێنەدنی سەەرەتایی یەکەمی
 .كرا ده  ئیستیفاده كۆن  سیستمی  له و كه یه فارسی ر هه ڵ وه ئه  كالسی  ی دیكه

 
 بوو؟ مان هه سه دره ند مه چه  گشتی  به  ئێمه  یه دا هه زێهن   مامۆستا هیچ ئامارێكت له: پرسیار

 
" كوردسەتان" ،"كوردسەتان"  بەه  ی بكەه  موراجعەه  بەێ ده.  كەراوه چائ  پێموایه اڵ  به ، نیه دا زێهنم  له ئێستا:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 . بووه هه قوتابیمان ند چه و  بووه هه لەیممان موعه ند چه ، بووه هه مان سه دره مه ند چه  ئێمه  كه  تێیدایه
 

چ . سوااڵنیش وره بوو، بوۆ گه هوه  ی رنامه مندااڵنیش به  وار كردنی بۆ خوێنده  بوو كه مان هه رده روه په  كۆڕی  ئێمه! مامۆستا: پرسیار
 دا؟ شه و دوو به ئه  خوێندنی  بوو له ك هه جیاوازی یه

 
  فكەری ڵ گەه ده  كەه بەوون  وه ئەه كان یەه رسی ده  تنه مه  كه. بوو  دا رسی ده  متوونی لە ت قه فه   كه یهجیاوازی :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  ئامووزشەه  سیسەتمی  لەه  پێمەوابێ گینا ئەه. بوو هەه رقیان فه كانیان فهوومه مه بوون، درێژتر كان رسه ده ، وه هاتنه ده پتر سااڵن وره گه
 .بوو نه رقێك فه دا  ی كه یه بێ و ل  ئه و  ی كه یه رسی ده
 

 ؟ یه هه  كی یه واری خوێنده  كه ساڵه وره گه  كه نرابوو دانه وا سااڵن وره گه بۆ  دی ئه: پرسیار
 
 ك وه ر هەه  وه ئەه بەوو، گیرا نەه ر زه نەه  لەه  وه ئه. بوو وار خوێنده نه  سااڵنی وره گه  به ربووت مه  وه ئه خێر، نه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ز ر ن له سەه مه. بوو نەه پێویسەت یان وه ئەه وار خوێنەده  سااڵنی وره گه گینا ئه. بوو فێركردنیان بۆ ر هه  كردی رز  عه  پێشێ  ی له رحه مه
  خوێنەەدنی  لەەه سەەت به مه اڵ  بەەه. بەەوو ز ر تیان قابەییەەه  كەەه  ی وانەەه ئه. بەەوون ده فێەەر  سەەه له جه دوو ك، یه سەەه له جه  بەەه  دی ده سەەم كه
 .بوون وار خوێنده نه  كه بوون  وانه ئه سااڵن وره گه
 

 كان، قوتابخانەه  بردنی ڕێوه بەه سەاڵیك نەد چه  یەانی ، نای كوردستان  فێركردنی و رده روه په  كۆڕی بڵێین یا حیز   كه  ی نگاوه هه و ئه
  چونكەه ؟ بووه هەه  ئسەیرێكی ته خ  وه یەه نگی رهەه فه  بەاری  لەه ، وه یه سیاسی  باری  له ، وه یه ئامووزشی  باری  له و  كوردی  به خوێندن

 !بوو نه ز ر بوو، ساڵێك چوار ە  سێ موو هه  وه داخه به  كه ماوه
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  كی مار یەه گه[ رێەژیم]  ختەی وه و ئەه  چونكەه ، وه كەرده پەی  ی وره گه ز ر كجار یه  لێنێكی كه اڵ  به بوو، كورت  كه ماوه  كه  ی وه ئه ڵ گه له
 كان شەاره  لەه حاڵ ر هه  به.  یه رگه پێشمه  اڵتی سه ده ژێر  ناتیقی مه كوردستان لە ستم به مه. كوردستان ر سه  خستبووه  ی نه الیه  مه هه
 شەتێك موو هەه  لەه كوردسەتان  كەه دابەوو  وڵی هەه و ئەه اڵ  بەه. بەوون دائیەر. ..و بێهداشەت و خوێندن بوون  وه ته وڵه ده  ستی ده  به  كه

  ی وه ئەه پەێش  وه بكاتەه دائیەر  سەه دره مه  توانیبەووی  بەووبێ ناقیسەییش  بەه ز ر كوردسەتان  دێمەوكراتی  حیزبی  كه  وه ئه. بكا ش بێبه
  رمەانی ده  گی كۆمەه  نەاوی  بەه شەتێك ك یەه قه نته مه ر هەه  لەه  ی كەه بوونه- تایی ره سەه موو هەه ڵ گه ده  توانیبووی ، دابنێ كوردییش  كتێبی
 و حیەز   دری قەه ، موبالغەه  بەێ  بەه بڵێەین  كەرێ ده تا حەه. ڵك خەه  ی ر حیەه ر سەه  لەه بوو هەه  ز ری كجار یەه  ئسەیرێكی ته بكا، دائیر

 ل مەه عه  تەوانێ ده تێك حكوومەه كەوو وه حیەز   وه ئه وابوو  پێی ڵك خه  چونكه ، رێ سه  بردبووه  ڵكی خه  چاوی پێش  له  شی وه بزووتنه
  كەانی بواره حیەز   كەه  تی تایبەه به و بەوو  وره گەه ز ر كجار یەه  كارێكی  پێموایه.  وه بداته جوا   ڵكی خه  ئێحتیاجاتی  توانێ ده و بكا

 بێنەین  خۆمەانی بەۆ ئێسەتا ر گەه ئه تا حەه ، بووه هه یبیان عه موویان هه بوون، ئیبتدایی موویان هه. گرتبوو چاو ر به له موو هه  ژیانی
 ر بەه  یتەه بخه  گشتی  سزادانی قانوونی ن له سه مه واڵت،  ی ئیداره بۆ دانا  وانینی قه حیز   كه  وه ئه ر هه اڵ  به. گرین ده  لێ یبیان عه
  بەه  ی خته سەه  ڕه شەه موو هەه و ئەه ڵ گەه ده  كەه  وه لەه  وه بیركردنەه ر هه اڵ  به ، بگرێ  لێ  یبی عه زار هه  نگه ره زانێك، -قانوون  ست ده

 ڵك، خەه  اڵنی كۆمەه نێەوان  ی رابیتەه  بێ ده ، بێ هه  وانینی قه  بێ ده بكا، واڵت  ی ئیداره  بێ ده  وه بكاته  وه له بیر حیز  بوو،  وه مەمانه
 و ئەه  سەیعی وه  فكەری  ی نیشەانه  وه ئەه رابگەات،  وه ئەه و ت جینایەه و  جونحەه  سەایەی مه  بەه بكا، نزیم ته كان جۆراوجۆره  توێژه و چین

  .بوو  یه وه بزووتنه و ئه  تیی رایه رێبه و  حیزبه
 

  كووردی  خوێنودن بوه  داوا و نیوازی  كوه  ی وه ڵ ئوه گه له.  بووه هه  ئسیری ته  پێموابێ  وه شه دیكه  شتێكی  ی باره  له! مامۆستا: پرسیار
یوا   و فێركوردن خوێندوویوه  رده روه پوه  كوۆڕی  كانی سه دره مه  له  كه  ی سله و نه اڵم ئه دا، به  مان كه ته نێو میلله  له  بووه هه  میشه هه
  رگه پێشومه  ش بوووبن بوه ر نه گه ئه  كردن، دوایه  پێ  كوردیی  خوێندنی  و فێركردن كاری  رده روه په  كۆڕی  كه  ی و مامۆستایانه ئه
و  ئوه  كوه  ی وه ر ئوه سوه  لوه  بووه ئسویریان هوه وار، شواعیر، ته خوێنده  ئینسانی  ووناكبیر، بوون بهر  ئینسانی  دا بوون به یه و جامعه له
 . وێ بیهه  ئیسالمی  جمهووریی  ی وه ئه  بێ  و به  سمی ناڕه  كی یه شێوه  به  رچی گه ئه. ن بده  درێەه  وته ره

 
 و  ئامووزشەی و  نگی رهەه فه  تی خسەیه شه كەوو وه بوون هەه دا پەێش  لەه خۆیەان بەۆ ر هەه  وانه له شێك به  دیاره:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  دوایەه  كەه یشەتن، گه پەێ دا وان ئەه  سەتی ده ر بەه  لەه  كه بوون  وانه ئه شێكیش به. بوون شێكیان به  وانه ئه اڵ  به بوون، هه  رشی روه په
 لەیمیان موعەه وت، ڵكەه هه تێەدا یان وره گەه  شەاعیری وت، ڵكەه هه تێدا یان وره گه  ری تێكۆشه: وت ڵكه هه تێدا سێكیان كه  جۆره موو هه

  بۆتەه  وه ئەه ش وه ره ده  لەه ئێسەتا اڵ  بەه بەوو، لەیم موعەه ر هەه پێشەتریش  كەه  می مه  كاكه  دی حمه ئه كاك ن له سه مه وت، ڵكه هه تێدا
 و داوه پەێ  قیی ره تەه  ورده  ورده  پێشەێ  تەه گرتوویه  وێ له  كه   یه رچه و ئه  عنی یه و  داناوه  كوردی  كتێبی و  كوردی  رسی ده  مامۆستای

 . ر یشتوه  ری سه  له وا ر هه
 

جۆراوجۆر،   ی شێوه  به.  یه ر هه ئێران هه  كوردستانی  له  كوردی  و نووسینی وه  خوێندنه  ر ئێستاش فێركردنی هه! مامۆستا: پرسیار
 ؟ یان  نگێنی سه ڵ ده چۆن هه  واڵنه و هه نابت ئه ن، جه یكه ده  بی ده ئه  ڵی ند، هێندێك كۆڕوكۆمه بڵێین هێندێك ناوه
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 ؟ ك زۆرترن  یه قه نته چ مه  ك و له یه چ ناوچه  ه لهوان ئه  ك بزانی وه

 
 یەان خیردا ئەه  ی ساڵه ند چه و له ، یه هه ئێستا  ی وه ئه  كه  وه بڵێینه  وه ئه  بێ ده دا  پێش  له  جارێ  پێموایه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  ئیبتەدایی  لەه  كەه  نیەه  یە شەێوه و بەه.  یه هه  ساڵێكه ٢١  دیاره.  نیه  تازه دا   راستی  له خیردا ئه  ساڵی  ده ند چه و له بڵێین توانین ده
. تیش خەه  شەێوه دوو ر هەه  بەه ت نانەه ته ن، كەه ده فێەر یەان كەوردی  نووسەینی و  وه خوێندنەه دا واقیەع  لەه بخوێنن، رس ده مندااڵن را

  لەه  سەه كه ر هەه و جۆراوجۆر  ی شێوه  به  ی وانه ئه كورد  رانی تێكۆشه کە  بێ ده  وره گه  یبێكی عه  چونكه  جێیه به ز ر  وڵێكی هه  پێموایه
  وایەه پەێم. بنووسەن خۆیەان  ی كەه زمانه بە زانن نەه  كەن ده  موبەارزه كەورد  تی میەەەه  كانی ئامانجەه  بەه یشەتن گه بۆ  دا خۆی  ری نگه سه

 هاباد مەه  لەه" سەۆما"  وابێ پێم ، وه گرتۆته  شاری هێندێك نیا ته رباڵو به  ی شێوه  به بزانم من  ی نده وه ئه اڵ  به ، جێیه به ز ر  شتێكی
 پتەر بۆكەان  لەه اڵ  بەه زرا، دامەه هاباد مەه  لەه  ی كەه بناغه نەد چه ر هەه كەرد  ی شەه گه هاباد مەه  لەه زیەاتر بۆكەان  له پاشان زرا، دامه
  كەه زانەم ده نەدە وه ئه ر هەه  بەووه كرماشەان  لەه گرنگتەر ویش لەه و  سەنه  لەه  ی وه ئەه.  ر یشەتوه ش بانەه و قز سەه و ره بەه كەرد،  ی شه گه
 و خوێنەدن  فێركردنەی بەۆ  دانەاوه یان دیكەه  سیسەتمی خۆیەان بەۆ یەان  رگرتەوه وه ڵكیان كه" سۆما"  ی سیستمه و له ئایا اڵ  به ، بووه هه

" سەەۆما"  ی سیسەتمه و لەەه ر هەه  خۆشەەه پەێ ز ر   دیەەاره  كەه.  نیەەه  ری سەه  لەەه وتۆ  ئەه  كی یەەه ئاگەاداری من ئەەه   النیكەه  كەەوردی  نووسەینی
  چونكەەه.  بەەێ نزیەەك لێەەك  رێزمانەەه و رێنەەووس  شەەێوه و نووسەەین  شەەێوه و ئەەه مەەومكین  ددێكی حەەه تەەا  ی وه ئەەه بەەۆ  كردبەەێ یان ئیسەەتفاده

 و نووسەەین  شەەێوه و ئەەه  كه دیسەەانه خوێنەەدن سەەاڵ د سەەه  بەەه نزیەەك  دوای كوردسەەتان  باشەەووری  لەەه  بەەێ ڵ گەەه له  ئێستایشەەی  وه داخەەه به
  لەه سەتم به مه ، وه خوێننەه ده جۆرێەك  بەه و نووسەن ده جۆرێەك  بەه  یە ناوچەه ر هه و  سه كه ر هه و  گرتوه نه ر هه  كی یه  یە وه خوێندنه

  رێكی نووسەه ڵ گه له  ر ژنامه ك یه  ری نووسه  به تتا حه یان  ر ژنامه  به  یان ك ڕه گه  به چووك  ی ناوچه ، نیه رین به  ی ناوچه  ناوچه
 . ر ژنامه مان هه  ی دیكه

 
  خوێنودن بوه  ئوازادبوونی  باسوی  كوه  پوازده  سوڵی ، ئه یه سڵێك هه ئیسالمی دا ئه  ساسیی جمهووریی ئه  قانوونی  له! مامۆستا: پرسیار
ڵ  هوه  چوۆنی  ساسوی دا هواتوه ئه  قوانوونی  لوه  كوه  وه ر ئوه هوه  جوارێ. كوا دا ده فارسی   نا زمانی په  كان له ئێرانی یه  ومه قه  زمانی
  سوڵه ئه  وه اڵم ئوه یكوا، بوه ده  ربایجوانی یكوا، ئازه ، كوورد ده كرێ ده  كه  ی موو داوایه و هه ئه  ڕای ره سه  كه  وه ؟ پاشان ئه نگێنی سه ده
 ؟ وه ڕێته گه ده  ، بۆ چی ناچێ  ڕێوه به

 
 نێەو  لەه"  ڵەێ ده یان"  باشه ر هه  ستێ هه  تۆزه  نده وه ئه  ی قوڕه  نده وه له: "ڵێن ده  یه هه  كوردی  كی یه له سه مه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 هەیچ  نەۆزده  سەڵی ئه یەان  سەڵه ئه و ئەه اڵ  بەه.  باشەه  شەتێكی  خەۆی بۆ  وه ئه ،" دیاره ر هه مێك شه  ی شوعەه دا دنیایه  تاریكایی موو هه

 بەۆ رش روه پەه و ئەامووزش  ناڵێ و ئه خۆ  چونكه.  كراوه  جێ جێبه( یە١٣  ندی به و ئه) ، كه قانوونه  وایهپێم من ئه.  نیه یان ئیجرایی
  مەه ئه دا حاڵێك لەه.  ئەازاده  ڵەێ ده ، بخەوێنێ  وه بەه  خۆی  ماڵی  له  خۆی بۆ  خۆشه  پێی س كه ر هه  ئازاده  ڵێ ده.   كه ده دائیر  وانه ئه
  یەه وه ئه ناسەین  سەمی ره به.  نیەه خۆیەان  زمەانی  بەه  تانەه میەەیه و ئەه  رشەی روه په و ئەامووزش  قی حەه  ناسەینی رەسەمی بەه  عنای مەه  به
  كه شەته  كەولەی. بدا كان مامۆستایه  حوقووقی بكا، چائ بۆ  كتێبی بكا، ت ربیه ته بۆ  مامۆستای ، زرێنی دابمه بۆ  ی سه دره مه ت وڵه ده
  قەەانوونی  نەەه  یەەانی ، گوتەەوه  ی وه ئەەه  كەەه قانوونه  نەەه دا حاڵێك لەەه. بیكەەا ش وانەەه ئه بەەۆ  چۆنەەه  فارسەەی  خوێنەەدنی  سیسەەتمی بەەۆ كەەوو وه
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  وه ئاوڕدانەه  كەه  یەه نده وه ئه نیا تەه دا راسەتی  لەه  وابێ كەه.  ڵێناوه هەه  نگاوی هەه ت وڵەه ده لیش مەه عه  بەه  نەه ، تێدایه  ی وه ئه  ساسی ئه
  خێكی بایه خۆ   حاڵی به ش به زیاتر  وه له ئێران،  ڵی كۆمه  جۆراوجۆریی  به دا ساسی ئه  قانوونی  له  ئێعترافێكه ، وه ئه  باسی ، وه به

 . گرتوه نه ستۆ ئه  وه كان یه فارسی  یره غه  زمانه  به ر رامبه به  هودێكی عه ته هیچ ت وڵه ده  چونكی نابینم، تێدا
 

بوۆ   ب فشواری تتوه و موڕه یوه  هه  و داوایه ئه  زانی اڵم خۆ  ده ، به كردبێ م نه مولزه  تی وڵه ش ده كه ر قانوونه گه مامۆستا ئه: پرسیار
  دیكوه  كانی زمانوه  بوه  كوا كوه ر ده هر زه  وه بوه  فارسوی  زموانی  ڕاستی ؟ ئایا به بێ  چی  بێ ده  ی كه كردنه نه  جێ جێبه  هۆی  ، یانی دێ

 ، بۆ؟ شێوێ ده  وه واڵ  و نازانم ئه  تی منییه وان ئه ئه  ولی قه  ، به بخوێندرێ
 

  وه ینەه بكه جەودا لێەك  مێكی كەه)  ئێرانەی  نگی رهەه فه  كەه بچەین  بەۆی  وه یه روانگه و له ر گه ئه  پێموایه ئەمن:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
(  فارسەی  نگی رهەه فه  عنی یەه  ئێرانەی  نگی رهه فه بڵێن  وێ یانه ده كانن فارسه  شووێنیسته  له شێك به  وه ئه ە  فارسی  نگی رهه فه ل گه له
 قیر فەه  ئێرانەی  نگی رهەه فه ، دیكەه  كانی زمانەه  بەه  سەه دره مه  دایربەوونی جەۆر هەیچ  بەه ین بكه  ئێرانی  نگی رهه فه  باسی ر گه ئه اڵ  به

 بەۆ  كه دیسەانه بەزانین،  فارسەی  عنای مەه  بەه  ئێرانەی  نگی رهه فه  كه  وه ئه ر سه  بێینه ر گه ئه اڵ  به. كا ده  ندی مه وڵه ده ڵكوو به ناكا،
 یانەدن گه زیەان  سەیسا ئه ر سەه  له نگێك رهه فه  قازانجی  ناكرێ خۆ ؟ یه هه  یدی قه خ بوو  ریشی ره زه ر گه ئه یان  نیه  ری ره زه ویش ئه
  قی حەه و  بكەرێ ون و  گیرێ نەه رچاو بەه  لەه  دیكەه  ی نگەه رهه فه و ئه  جارێک  به  ی وه ئه  جای خ  بكرێ ئمین ته  دیكه  نگێكی رهه فه  به

 خۆیەان زمەانی بە  وێ یانەه ده نن، یەه بگه  وی بەه ر ره زه  وێ نایانەه  گەالنەه و ئەه خەۆ بگەا،  پێەی بەا گەا، ده  پەێ  ری ره زه  باشه.  وتێ بفه
  وێ كەه پەێش ر هەه  فارسەی  زمەانی  ی وه ئەه  خەاتری ر بەه  له  كه  نیه س ده موقه جۆر هیچ  به  وه ئه  وابێ كه. بن هه خۆیان بۆ و بخوێنن

  زمەەانێكی ئێسەەتا  ئینگەیەەزی بڵێەەین  یەەه وه ئه كەەوو وه. خوێنن نەەه خۆیەەان  زمەەانی  بەەه  دیكەەه  تانی میەەەەه و  ربایجەەانی ئازه و كەەورد  بەەێ ده
  !نابن  ئینگەیزی  فێری س كه ز ر  چونكه  بخوێندرێ  دیكه  كانی زمانه  به  نابێ دنیادا،  له اڵتدارە سه ده
 

  شوی بێبه،  دنیوادا هواتوه  زۆر قانوونی  و له پێدا نراوه   دانی  وا كه ره  كوو مافێكی وه  زگماكی  زمانی  خوێندن به! مامۆستا: پرسیار
چ   ی و مافوه رخورداربوون له و، به  ی كه ر زمانه سه  ك و له یه وه ته ر نه سه  ها له روه ر تاك و هه سه  له  یه هه  ئسیرێكی و مافه چ ته له

  ؟ نێ یه گه ده  كه زمانه  قازانجێك به

 
 پەێش".    كەه ده وان ره  زووی بەێ خەۆ   زمەانی  بەه ر گەه ئه خوێنەدن"  ڵێ ده  كه  یه هه  شتێكی هێمن یا ژار هه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 منەداڵێك ئەوەی  ینی بەه  لەه  یەه هه ز ر كجار یەه  رقێكی فەه دا، منەداڵی  نی مەه ته  له مندااڵن، بۆ فێربوون  قی حه كوو وه  شتێك موو هه
  لەه  كەه زانین ده  خوێنێ ده  خۆی  ی كه زمانه  به  كه  چونكه.  بێگانه  زمانێكی  به یان ، بخوێنێ  خۆی  ی كه زمانه  به   سه دره مه  چێته ده  كه
  شەی كه كسه عه  كەرێ ده شەتێك ر هەه  باسی  ئیبتدایی  ڵی ووه ئه  كتێبی لە ن ته عاده دا،  كان یه رسی ده  كتێبه  له یان شە ڕە خته ته ر سه
  بخەوێنی  خەۆی  زمەانی  بەه ر گەه ئه كانەدا، مانگه و  فتەه حه و كەان ر ژه ڵ وه ئەه  لەه  ی سەه دره مه بەۆ  چەێ ده  كەه منەداڵ وابوو كه.  ڵه گه له
 و ئەه  نووسەینی  نیەه ئاشەنا  بەۆی  كەه  شەتێكی نیا تەه ، ئاشەنایه بۆ  ی كه وێنه ، ئاشنایه بۆ  ی كه شته  عنای مه ، ئاشنایه  وی بۆ  كه نگه ده

  بەاری  لەه  نگەه ره  واڵتێكەه  هەی مەادا   چونكەه ، بێگانەه  زمەانی ڵێین نه با ە  تی خۆیه  یری غه  زمانێكی  كه زمانه ر گه ئه اڵ  به.  یه ناوه
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 موویان هەه ەە ئێەرانیین و دایەن واڵت ك یەه  لەه موومان هەه ڵەێن ده  ئێمەه مەادا . رین بەه نەاو  ی بێگانەه  بەه  بێ نەه دروسەت  وه یه سیاسی
  ی كەه كاره و  فێربەێ كان شته موو هه و ، بێ ێر ف  كه نووسینه ، بێ فێر  كه فوزه له ته ، بێ فێر  كه نگه ده  بێ ده.  بێ نه  كه وێنه نائاشنان

  ز ری  تی كەاوه زه ر به  له ر گه ئه تا هه.  وێ كه ده دوا وه  ی كه وتنه پێشكه و روشد  عەوومه مه دا  حاڵه و له  تره ت حمه زه  به ز ر كجار یه
  بەه ز ر  كەه  ناسەكه  ڵفێكی خەه كەوو وه  یانی. بكا ممول حه ته  بێ ده زیاتر ز ر  كی یه قورسایی  كه  یه وه هئ  می النیكه  وێ كه نه دواش وه

 كەوو وه  قەه حه و ئەه  كەه  گوتراوه نەه  خۆڕایی به من  ڕی باوه  به  بۆیه.  چڵێ گه ده  ڵێ ده كورد كوو وه و  درێ ده  تی زیه ئه واقیعدا  له  شەكی
 .بخوێنن خۆیان  زمانی  به  كه  یه هه كان ته میەەییه موو هه بۆ  مه لەه موسه  قێكی حه
 

  و پێوی  نووسورێ نه  ر پێوی گوه ، ئه یوه هه  ئسیرێكی چ ته  كه ته میلله  ر خودی سه  و له  كه زمانه  ر خودی سه  له  دی ئه! مامۆستا: پرسیار
 ؟ خوێندرێ نه

 
 ئەێعال   ی وه ئەه  بەێ  وێ مانەه نه و  وێ بمانەه  زگمەاكی  زمەانی خوێنەدنی بە دەوڵەت ڕێگەدانەی جێەدا  له ر هه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ر بەه  لەه شەك  بێ  به  كه ش وه له  جگه ، یه هه  ز ری  ئسیرێكی ته  خۆی بۆ  وه ئه ر هه.  ته میەەه و ئه  تی وجودییه مه  به  ئێعترافه ، بكرێ
 و  یان كەه نگه رهه فه و  یان كەه زمانه و  خەوێنن ده  خۆیەان  زمانی  به  ی وه ئه ر به  له  ئاسانتره كان منداڵه كان، ئینسانه  خوێندنی  ی وه ئه
  بەەەه ز ر  تێكی خزمەەەه  كه دیسەەەانه ، سەەەتێنێ ده  ره پەەەه و  وه بێتەەەه ده بەەەاڵو كەەەاو ده یەەەدا په رش گوسەەەته  یان كەەەه تاریخه و  یان كەەەه به ده ئه
  .كا ده  كه وه ته نه  كولەی  وپێشچوونی ره به
 

  وانی ر ئوه سوه  بوه  بوێ كیان زاڵ ده ن یوه والتێك دا هوه  له  ند زمانان دا كه نێو چه  اڵم چۆن له كا، به رق ده واڵ  فه  به  دیاره: پرسیار
 كرێن؟ دهرامۆش  فه  دیكه  وانی و، ئه  بەێردرێ ڵ ده خوێندن و نووسین هه  و زمانی  سمی ره  كوو زمانی دا و، وه دیكه

 
 تاریخ  كه  یه وه ئه ویش ئه.  میانه كه یه  وتی ره زیاتر ن ته عاده  كه  یه هه  وتی ره دوو ش وه ئه  پێموایه ئەمن:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 یەدا په ت وییه وله ئه  زمانانه و له كێك یه  كه كا ده وا  ئابووری  رجی لومه هه اڵت، سه ده  رجی لومه هه ، تاریخی  رجی لومه هه ، دێنێ  وای
 هیچیەان خەیر نەه ین بكەه ڕز فەه وا ر گه ئه  یه وه ئه  دیكه  وی ئه.  وێ كه ده پێش  وه جۆران  له جۆرێك  به كا ده یدا په لەوت سه ته كا، ده
 كێكیان یەه  بەێ ده فێەربن، كان زمانه موو هه موویان هه  ناكرێ ژین ده دا واڵتێك  له ت میەەه ند چه  ختێكی وه نین،  وه هیچیانه پێش  له

  بەه]  بكەرێ  ی كەه زمانه  پتەره مووان هه  له  ی ته میەەه و ئه  بێ ده دا ته حاڵه و له. حاڵیبوون لێك بۆ مووان هه  كی ره موشته  زمانی  نه بكه
  میەیەەۆنی ١ ، زمانەەه ك یەه  میەیەەۆنی ١١ ، یەه هه  تی معیەەه جه میەیەۆن ٢١  كەەه واڵته دانێەین وا  كەەه  ی وه ئەه  لیەەەی ده  بەه ،[ش هاوبەەه  زمەانی

 میەیەۆن سەێ  كەه مووان هەه  زمەانی  بەه ین بكەه  تەه میەەه و ئەه  زمەانی  بەێ رار قەه ر گەه ئه ، دیكەه  زمەانێكی  میەیۆنی ٥ و  یه دیكه  زمانێكی
  كەه یه میەیەۆنی ١١  ی وه ئەه ر گەه ئه اڵ  بەه.  بەن فێەر  خۆیەان  دایكەی  زمەانی  یری غەه  زمەانێكی کەس میەیەۆن ١١  بێ ده  یه هه  تی معییه جه
 ئێەران  بەه  ربووتەه مه  كەه  ی وه ئەه.  بەن فێەر  خۆیان  زگماكیی  زمانی  یری غه  زمانێكی  بێ ده میەیۆن ١١ نیا ته مووان، هه  زمانی  ینه بكه
 نیا تەه  بەه فەارس ك یەه ر سەه  لەه ئێرانەدا  لەه میش هەه ، هێنەاوه  وای تەاریخ   هەه ن، هەه تێدا  دووكیانی ر هه واقعدا  له  كه زانین ده
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  كەه  پێشەێ  هاتۆته بۆ  ی شانسه و ئه  فارسی  زمانی  كه  چێ نه بیر  له شمان وه ئه.  ته میەەیه ترین وره گه اڵ  به نین مووان هه  له زیاتر
  پاشەای سیەسەه  وره ده نەد چه دا  تەاریخ  لەه ،[نەازانم]  كەردوه  پەێ تیان خزمەه ز رتەر یەان بەوون كتەر زیره ز ر( ئێسەتا) دا  تەاریخ  له

 موو هەه  وانەه ئه كان یەه ساسانی كان، یه ندی زه كان، یه وی فه سه كان، یه-لجووقی سه كان، یه وی زنه غه بوون، فارس  یره غه  ئێرانیی
 ، عوسەمانی  ئیماراتەوری  رباری ده  زمانی ت نانه ته.  بووه  فارسی سمییان ره  زمانی ، رباریان ده  زمانی موویان هه اڵ  به فارسن  یره غه

 و ئەه  روونەاكبیرانی واقعدا  له دا من  منداڵی  ورانی ده  له ر هه.  بووه  فارسی ز ر  كی یه ماوه ، بی ره عه  عێراقی  له زمان.  بووه  فارسی
 ، وره گەه  زمەانی حاكم،  زمانی  ببێته  كه  خساوه ره  یانی.  زانی ده فارسییان ئێران  ز ری  شێكی به  له ت نانه ته و عێراقیش  له  ختی وه

  .دا قه نته مه  له ر رته به  ڵێ ده  پێی فارس  كه  ی وه ئه  زمانی
 

 ٢١١١ ی فێوریه ی٢١: وتی ڕێکه/    کورد کوردستان ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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ی ژنانی کورد  وه ڕانه زن و بێ گه مه  ره وتی هه سکه من دهڕی  باوه به:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه

 ..، وه ژنی کورد وشیار بۆته  که  یه وه ئه
 

 ن زاده سه بدوڵاڵی حه ڵ رێزدار عه گه ی مارس ده٩ی  بۆنه  نگ به تی گیاره وتووێەی تایبه
 

 قشی حمان نه کردنی ره  ئاماده
 

وتیان  سوکه ک ده یوه ن و توا ڕاده که با  ده خه  مێەه  ڵگدا له کۆمه  کسانیی له ری و یه روه دادپهک ئاگادارن ژنان بۆ  ر وه هه: پرسیار
واکانی خۆیان  ره مافه  ند به ژنان تا چه  سنگینی؟ پێت وایه ڵده و بارودۆخی ئێستای ژنان چۆن هه  با  و تێکۆشانه و خه ئه.  بووه هه
 یشتوون؟ گه

 
 ڵ گەەه ده کانیان مافەەه کسەەانیی یه بەەواری  لەەه رچاویان بەەه وتنی پێشەەکه ژنەەان جیهانەەدا وتووی پێشەەکه و تدێمەەوکیا واڵتەەانی  لەەه :اڵم وه

  لەه اڵ  بەه.  وامەه رده به ر هه ڵیش کۆمه ی ره واوکه کترته یه  شه به دوو و ئه نێوان ودای مه ڵگیرانی هه وتی ڕه و هێناوه ست ده به پیاواندا
 مەافی  بەه ی وه ئەه بەۆ  مەاوه ز ریەان هێشەتا ژنەان دنیەادا واڵتەانی ز ری کجار یەه شەێکی به رو وروبەه ده واڵتانی و واری کورده ڵی کۆمه

 ئوتۆمبیەل مەافی ت نانه ته و نگدان ده مافی هێشتا  یه هه وامان واڵتی بزانین  که  سه به  نده وه رئه هه. ن بگه پیاوان ڵ گه له ر رامبه به
 .نابینێ وا ڕه ژنان  به لێخوڕین

 
 ڵی کۆمەه و ڕابەردوه لەێ ز رتریەان نێکی مه ته ی سانه که و ئه بۆ تی تایبه به ین، بکه واری کورده ڵی کۆمه باسی زیاتر وێ بمانه ر گه ئه

 هێنەدێ  لەه و هێنەاوه ست ده به باشی وتی سکه ده کورد ڵیم ده ژنان، ناڵێم بواردا هێندێ  له  که  ،ئاشکرایه بیره به کوردستانیان کۆنی
 ڵک خەه چەاوی پێش لەه نابەاو خەۆی ر بەه وه تی غیره سێک که  بیرمه له  نموونه بۆ.  بووه ڕزگاری  رستانه په کۆنه ڕاستی به وشوێنی دا 
 خەۆ. هێشەت ده نه  پێەوه چییەان ڕاسەتی به ، کردبایه شی باوه له و کردبایه تری وره گه ی"کفر" یان کردبا، ماخ خۆی ی که ڵه چووکه  کچه
 و" ر هۆمەه" و" ئەاڵی. "بەوو ر سەه باسەی ر هەه  وه ئەه  بکردایەه، چەاو ڕه ی که ره هاوسەه ڵ گەه ده ی شارسەتانییانه فتەاری ڕه پیاوێک ر گه ئه
 و رخوێن بەه و چووکەه به  وره گەه و شوودان به ز ر به باسی. کران ده بار لێ ی ره مه یروسه سه ی ناووناتۆره ندین چه و"  کەه شه" و"  کۆسه'

 و ژنەان دا  بووارانەه و ،لەه وایه که. سەتێ ڕاوه وێ لەه بوون، نه بی خاشه واوی ته به ئێستاش  که یش...و کردن ماره منداڵی به و تۆو بنه
 .بینین بی بێ ده و بووه هه وتیان سکه ده واری کورده ڵی کۆمه گشتی به
 

  ی ڕاده به ی رکامه هه کوردستەەەاندا کانی شەەەەەەەەه به موو هه له.  هاتوه ست ده به رچاو به گۆڕانی  که زانین ده تییشدا اڵیه کۆمه بواری  له
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 ی مایەه ژنەان بەواردا ز ر لەه می  ئەه و هێنەاوه سەت ده به ڵبژێرانیان هەه و ڵبژاردن هەه و کەارکردن و قوتابخانه  چوونه مافی ژنان خۆی
 بەه بڵەێ بتەوانێ ی وه ئەه بەۆ  ماوه ز ری  وه داخه به واری کورده ڵی کۆمه ش وحاڵه به اڵ  به. یشتوون تێگه ڕووناکبیرو پیاوانی شانازیی

  ژنانەه و ئەه ئامەاری  لەه چاوێەک ر گەه ئه.  وه بوومەه نیزیەک لێشەی ت نانەه ته یەان یشتوو  گه پیاو و ژن کانی مافه کسانیی یه قۆناغی 
 خۆسەووتاندن و خۆکوشەتن  بەه ناچەار یەان کەوژرێن، ده کانیشەیان دووره  خزمه کوڕو ت نانه ته براو و با  مێردو ستی ده به  که ین بکه
  سەه به  نەده وه رئه هه. مێەژوو کانی تاریکەه  مه رده سەه  وه ڕاوینەه گه  نەده چه بینین ده و وێ که رده ده بۆ مان که ساته کاره قوواڵیی کرێن، ده
 تەی غیره"  کەه ون کەه ده ڵ هەه کەوردان  لەه وا پیەاوانی دنیاشەدا کانی وتووه پێشەکه  واڵتەه ی رگەه نێوجه  لەه  کەه  وه بێنینەه خۆمان بیر وه

 .ن بکه روشوێن سه بێ و  پارچه پارچه کانیان ژنه و کچ دا ده پێ ڕیگایان یان"!  شێرانه
 

 و ناسەیوه کانی مافەه و خەۆی ، وه بۆته وشیار کورد ژنی  که  یه وه ئه کورد ژنانی ی وه ڕانه گه بێ و زن مه  ره هه وتی سکه ده من ڕی باوه به
 بەۆ  زیادبووندایه  له ڕ ژ  به ڕ ژ یان ژماره  وه خۆشییه به  که یشتوو پێگه وتنخوازو پێشکه پیاوانی پاڵاشتیی و هاوکاری  به  یه ئاماده

 .بکۆشێ تێ هێنانیان دست وه
 

دیواری کردنوی . گیورێ دهسومی جیهوانیی بوۆ  ڕێوره  رسواڵه و هه  یی ژنوان دیواری کوراوه وه ته ڕۆژی نێونه  ی مارس به٩: پرسیار
 زانی؟ جێ و شیاو ده  رۆژێکی وا بۆ ژنان به

 
 سەاڵی و مانگ ڕ ژو ک یه وه ته نه و ل گه ر هه و ڵ کۆمه توێژێکی و چین ر هه کانی ئازادییه و ماف ستهێنانی ده وه بۆ بات خه :اڵم وه

 یەەان ڕ ژێەک  کەه  وه ئەه. ئینسەەانین پیەر زی ئامەانجێکی ر هەه بەەۆ تێکۆشەان و وڵ هەه ڕ ژی سەاڵ کەەانی ڕ ژه موو هەه. ناناسەێ ت تایبەه
 و گشەەتی بیەەروڕای رنجی سەەه ڕاکێشەەانی بەەۆ نیا تەەه کەەرێ ده رخان تەەه ک یه له سەەه مه ر هەەه یەەان توێژێەەک ر هەەه بەەۆ سەەاڵ کی وتوویەەه حه
 . دایه که دیاریکراوه  ئامانجه  به یشتن گه پێناوی  له کان وڵه هه ی وه چیکردنه و که ته بابه گرنگیی ی وه بیرهێنانه وه
 

 ر سەه له  وه داگرتنەه پێ بۆ و کراون ژنان قی رهه ده ی قییانه ناهه و ئه ی وه بیرهێنانه وه بۆ ساڵ ڕ ژێکی دیاریکردنی  وه یه ڕوانگه و له
 ی جێگەەه له ز ر ڵ کۆمەەه ی گرنگەەه  شەەه به و ئەەه ر سەەه له وز ر زوڵەەم البردنەەی و سەەاره خه و ئەەه ی وه بووکردنەەه ره قه ی نەەه الیه مه هه وڵی هەەه

  واره شەەەوێنه و وه ناگرێتەەەه ڵ کۆمەەەه ی نیەەەوه و ئەەەه نیا تەەەه پیەەەاوان و ژنەەەان کانی مافەەەه ریی رابەەەه نابه زیەەەانی مەەەن ڕی باوه بەەەه.  خۆیدایەەەه
 ڕێگای لەەه  وه وشەەیارییه به و سەەت کده یه  کەەه  ڵیشەەه کۆمه موو هەەه رکی ئەەه  وپێیەەه به. گەەرن ده ڵ کۆمەەه تی واوه تەەه ر کی بەەه کانی ره وێرانکەەه
 سەەمی ڕێوڕه ڕێخسەەتنی وه و ژنەەان  بەەه ت تایبەەه ڕ ژێکەەی دیەەاریکردنی . وه ڵینێتەەه هه نگاو هەەه کانیەەدا زیانباره  واره شەەوێنه ی وه سەەیینه
 . که له سه مه خی بایه و گرنگی یشتنی تێگه نیشاندانی بۆ  سێمبولیکه کارێکی تییش تایبه

 
 روا اڵم ژنوان هوه کا ، به ێشێل ده  مافی ژنان پ تایبه  مافی مرۆد به  توندترین شێوه  به  ساڵه ٠١کۆماری ئیسالمیی ئێران : سیار پر
 و ئوه.  بووه وزدا هوه رینی سوه اپهمانگی ڕابردووی ڕ ٩ی  وه جوواڵنه  رچاویان له   ڕۆڵی به تایبه  کۆشن و به تێ ده  خۆبردووانه له
 ؟ وه نه ده دهی کچان و ژنان چوون لێک  با  و چاالکییانه خه  شێوه
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  لەه کوردسەتانیش دا نێەوه و لەه و ئێەران یشەتووی پێگه و یشەتوو تێگه ژنانی  که بنێن ودا به دان بێ ده  ئازایانه ز ر کان پیاوه :اڵم وه
 پەێ بەۆ ر هەه ک نەه  وه ئەه.  وه وتوونه که پێشیان وه دا مانگه شت هه   ئه تی تایبه به و دوایی ندساڵی چه ی ڕزگاریخوازانه ی وه بزووتنه

 رز ربه سەه  وه بەه بەێ ده کەورد پیەاوی تی تایبەه به. شانازییه هومێدو جێگای مووان هه بۆ ڵکوو به نابێ، حاشالێکردن یان ناخۆشبوون
 رکەی ده ی نیشەانه  وه ئەه ڕاسەتی به". مەێ خ نێەرو خ ر ده هاتەه  بێشەه  لەه  کەه شەێر"  گوتوویانەه  مێژه له کانی ژیره  باپیره  چوونکه بێ،

 . کورده ژنی ی پێگه و جێگه و خش نه  له کورد زانای پیاوی دروستی
 

 رچاوی بەەه  وتنەه که رسەتی په کۆنه کرێگیراوانی بەەه سانسەۆرێکی موو هەه رباری سەەه ی نانەه دیمه و ئەه  وه وزیشەەه سه ی وه بزووتنەه ی باره لەه
 هیدی شەه خەانمێکی دیتمەان ش بۆیه ر هه. کرد ئاشکرا مووان هه بۆ ئێرانی ژنانی گری ڵنه حاشاهه خشی نه جیهانی، گشتیی بیروڕای

 .ناسرێ ده وز سه ی وه بزووتنه  به می  ئه  که  ڕینه ڕاپه و ئه تیی مانه قاره و بات خه سێمبولی  به بوو ق حه به ئاغاسوڵتان دا نه ک وه
 
کان  سیاسوییه  تیی حیوزب و هێوزه رایه ڕێبه  شداریی ژنان له ی به ی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ڕێەه١٢ی  پێش کۆنگره: سیار پر

تیی حیوزب  رایوه دا ژنان زیاتر بوۆ ڕێبه ١٢ی  کۆنگره  ی دوایی واته  یه م کۆنگره اڵم له بوون، به چاو نه ر به م بوو یان هه دا زۆر که
  و پێیوان وایوه  وه توه یوان دۆزیوهڕاسوتی ژنوان خۆ بلیاا  و خۆ نواندنی حیزبی بوو یان به بۆ ته  نگاوه و هه ئایا ئه. ڵ بەیردران هه
 بێ؟ خشی دیاریان هه و ڕۆل و نه   وه کان دا خۆیان ببیننه سیاسییه  تی کردنی حیزبه رایه ڕێبه  شانی پیاوان له  بێ شان به ده

 
 و کەۆنگره کاروبەاری  لەه ژنەان شەداربوونی به بەۆ کوردسەتاندا دێمەوکیاتی حیزبەی ی چەارده ی کۆنگره لەه ی وه ئەه  پێموایه من ئه :اڵم وه

 ک وه نیا تەەه بەەوو، پەەێش و ره بەەه نگاوێک هەەه ڕابەەردوو ڵ گەەه ده راورد بەەه  بەەه ی وه ئەەه ڵ گەەه ده کەەرا، حیزبەەدا تیی رایەەه ڕێبه  لەەه ش دوایەەه
. ن وه لەه زیەاتر شەایانی کوردستانیش دێموکیاتی حیزبی ندامی ئه ژنانی نێویاندا له کوردو ژنانی. بکرێ لێ چاو بێ ده ک تایه ره سه
 پەێ خۆیەان و گێەیاوه خشەیان نه پیەاوان شەانی به شەان تییشەدا رگایه پێشمه ختی سەه ژیەانی  لەه ت نانەه ته و حیزبی ژیانی  له وان ئه
  لەه  کەه بچەێ بیرمان لەه نەابێ ت قه  کردوه یان شه گه پیاوان  له متر که کان ژنه بواردا هێندێ  له  که دابنێین واش ر گه ئه.  یاندوه گه

 بەۆ تمان رفەه ده  کەه پیەاوانین  ئێمەه. پیاوانەه شەانی ر سەه له   کەه یه تیی رپرسەایه به ژنانیشەدا دواخرانی بڵێم باشتر وتن،یان دواکه
 .ستوون به لێ وتنیشمان پێشکه ڕێگای ز رجار و خساندوون ڕه نه
 
  لەه  پێویسەته و سەاێکه ده نیا تەه  کەراوه  وه ژنانەه ی باره لەه ی وه ئەه  کەه  هەاتوه شەدا کۆنگره کانی نامەه ڵگه به  لەه ر هه بێ، بیر  له ک وه

 نەدامانی ئه ی نیوه له زیاتر ر گه ئه حیزبێک  که خواز  ده ڕ ژێک بۆ ئاوات خۆ  حاڵی به ش به. بدرێ پێ ی ره په دا دیکه کانی کۆنگره
 ژنەان  به خێریان  که بنوێنن وا کانی پیاوه  ندامه ئه و ڕابنێ  پێوه خۆی توانێ نه بوون ژنان  له شی که تییه رایه رێبه یان ی که کۆنگره
 ڕانەانیش خۆپێوه بەۆ  نەه و بەووه خۆڕانەان بەۆ  نەه  کەراوه ژنەان بۆ کوردستاندا دێموکیاتی حیزبی  له ئێستا ی وه ئه رحاڵ هه به.  کردوه

 . کانه ژنه  ندامه ئه قی هه  که  یه وه له متر که ئێستا ر هه ڕاستی به  چوونکه. بێ ده
 
  ن؟ که پیشنیار ده  سته به م مه ک بۆ ئه ڵ چین؟ چ ڕێگایه ی کۆمه گرنگه  شه و به باتی ئه ر ڕێگای خه کانی سه م وکوڕییه که: سیار پر
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 شەێکی به و خۆیەان شەانی ر سەه له کەورد ژنەانی جێمانی بەه تیی رپرسەایه به  له شێک به بیگرین،ئێستاش خۆیدا تی واوه ته  له :اڵم وه
 حاشەا  ش وحاڵەه به.  کورسەتانه دێمەوکیاتی حیزبی مووان هه پێش و کان سیاسییه ڕێکخراوه و وحیز  پیاوان ستۆی ئه  له  زیاتریشی

.  ماندایەه که واڵته ر سەه به حەاکم سیسەتمی ڵ کۆمەه موو هەه و ژنەان وتنی پێشەکه ڕیگەای ر سەه له تی ڕه بنەه سەتی به  ر به  کەه ناکرێ  وه له
 بەۆ باتیان خەه گەۆڕو  بێننەه واوی   تەه به واکانیان ڕه  داخوازه توانن ده ژنان  نه بێ، اڵتدار سه ده واڵتدا  له وتوو دواکه ڕێژیمێکی تا هه

 بەەۆ کانیان رنامەەه به و گەەۆڕێ بێننەەه کانیان بۆچوونەەه و بیەەر درێ ده پەەێ ڕێگایەەان کان سیاسەەییه  هێەەزه  نەەه بێەەنن، سەەتیان ده به و ن بکەەه
 .ن بکه  پیاده ڵ کۆمه وتنی پێشکه

 
 دواڕ ژ بەەەۆ یەەەان بخەەەرێ ک پەەەه تی اڵیەەەه کۆمه ی دیکەەەه تەەەوێژێکی هەەەیچ و ژنەەەان واکەەەانی ڕه  مافەەەه بەەەۆ بات خەەەه ی وه ئەەەه بەەەێ ، وایەەەه که
  کەه  یەه وه ئه کان سیاسەییه و تی اڵیەه کۆمه  ئەاڵوگۆڕه موو هه پیاوو و ژن کسانیی یه ئامانجی  به یشتن گه بۆ ڕێگا ڵگیرێ،باشترین هه
 . وه بکرێنه چی و بکرێن ڵ تێکه  ئازادیکوژه  ڕێژیمه و له ڕزگاربوون بۆ کان وڵه هه موو هه و خرێن ک ریه سه وه تواناکان موو هه
 

 ٢١١١ مارسی ی١: وتی رێکه/  نگ گیاره ری ماڵاه:  رچاوه سه
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 ئەوەی لەدەرێ هەمانە جالییەی کوردە نەک لۆبیی کورد " :  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 

 عەبدولڕەحمان ڕەسووڵ: ئا
 

ی کوردی و کەموکوڕییەکانی هەنگاوەکەانی یزادە ڕ شنبیرو سیاسەتمەداری کورد سەبارەت بە قۆناغی ئەمی ی لۆبعەبدوڵاڵ حەسەن
یەکانی ناوخۆی ئێەران و یەکەی ئێران و ناڕەزاییئەتۆمینەبوونی یەکێتیی نەتەوەیی و ئایندەی دەزگا لۆبی و هۆکارەکانی دروست

خسەەتنە سەەر هۆکەەاری نەبەوونی بەرەی ئۆپۆزیسەەیۆنی ئێرانەەی و باسەکردنی چەنەەدین بەابەتی گرینگیتەەر بەۆ ڕ ژنەەامەی ئەەااڵی تیشەک
 .ئازادی دەدوێ

 
 تێڕوانینت لەسەری؟ دایە،لۆبیی کورد بەشێوەیەکی گشتی لەرووی بە جیهانیکردنەوە لە چ ئاستێک: ئااڵی ئازادی

 
یە، بەاڵ  بەهەرحەەاڵ جیەەی بەداخەوە تێروانینەەی مەەن بەەۆ مەسەەەلەی لەەۆبیی کەەورد نەەالێم جێەەی نائومێەەدی:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

. خۆشحاڵی نیە، چونکە ئەوەی ئێمە لەدەرێ هەمانە زیاتر دەبێ پێی بڵێەین جەالییەی کەورد، دیاسەاۆرای کەورد نەک لەۆبیی کەورد
خەڵکی سەر بە میەەەتێەک لە واڵتێکەی دەرەوە وەک پەنەابەر، یەان وەک هاونیشەتمانی ئەو واڵتە بەژین، ئەوە هەروخت کۆمەڵێک 

پەیەدا کردبەێ، پەێکەوە و بەسەەر ( پەیوەنەدیی)لۆبی دەبێ رێکخراو بێ، دەبێ بوودجەی هەبێ، دەبێ ئیرتیباتەاتی. نابێتە لۆبی
دا بە تەەایبەتی لە شەەوێنێکی وەک ە لە هەریەک لە واڵتە گرنگەکەەانبینەەین ڕەنەەگئەوەی ئەەێمە ئێسەەتا دەی. یەکەوە هاوکەەاری بەەکەن

-ئەمریکا، لە بەریتانیا تا ڕادەیەک لە فەرەنسا، ئەڵمانیا، موحاوەالتێک هەبێ بۆ ئەوەی شتێک بۆ کەاری لەۆبیگەری دەسەت پەێ

ن یەەان لەگەڵ کۆڕوکەەۆمەڵە یەکەەایەکەەی باشەیان لەگەڵ کەسەەایەتییەعنەەی کوردەکەەان بەتەەایبەتی بژاردەکەانی کەەورد پەیوەنەەدی. بکەا
یەکانیەەان لەگەڵ ئەو کەەردوە، کە بتەەواننن کە  و ز ر لە نفەەووزی خۆیەەان و لە پەیوەنەەدیدا دروسەەتیەکەەانقەەانونی و ڕ ژنامەنوسەەی

کۆڕوکەەۆمەاڵنە، یەەان ئەو مەرجەعەەانە کەڵەەک وەربگەەرن بەەۆ هێنەەانەگۆڕی مسەەائیەی کەەورد و راکێشەەانی سەەەرنجی بیەەرورای گشەەتی و 
بەاڵ  ئەوەی . دیفا  لە مافی مر ڤ یان تەنانەت بەرپرسانیش بۆالی مەسەلەی کورد و مافەکانی میەەەتەی کەوردکۆڕوکۆمەڵەکانی 

مەسەەلەن لەۆبیی ئیسەرائیل، ڕەنەگە . کەردوە، ئەوەی کەورد وانەیەیەان دروسەتدەڵێن لۆبی وەکوو هەنەدێ واڵتەی دیەکە لەۆبیکە پێی
مریکا بەڕێوە دەبا نەک حکوومەتی ئەمریکا، ئەوە وانەیە، بەاڵ  مەسەەلەکە کەمێکی موبالەغە تێدابێ، دەڵێن لۆبیی ئیسرائیل ئە

ئەوەیە لەەۆبیی ئیسەەرائیل ئەوەنەەدە لەوێ بەقەوەتە کە تەئسەەیر دەکەەاتە سەەەر بریەەاری سیاسەەی، ئەەابووری، دیاەۆماسەەی و هەروەهەەا 
ا کە نەەاوی لەەۆبیی کەەوردی لەسەەەر کەەردوون، بەاڵ  نەگەیشەەتووینە شەەتێکی وئەەێمە لەوبەەارەیەوە هەنگاوەکانمەەان دەسەەت پەەێ. نیزامەەی
 ئەگەر. بڵێین ئێمەش لۆبیمەان هەیەدا بتوانین ئاواتیش دەخواز  کە ئە  هەواڵنە بەردەوا  بن و لە داهاتوویکی نزیک. دابنێین

 .یەکی جیهانییش نەبێ، النیکە  لە هەندێ مەرکەزی گەورەی بییار لە دونیادا بتوانێ کاری خۆی بکا لۆبی
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 یانە چین کەوا دەکا لۆبیی کورد گەشە نەکا؟م کەموکوڕیئە: ئااڵی ئازادی

 
کەراوە، کەوابەێ کەورد کە لە دا جەاری کەورد بەۆ خەۆی دابەشلە پێش هەموو شەتێک. یەکان ز رنکەموکوڕی:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

تە بەاڵی گیانمەەەان دەرەوە هەیە وەکەەەوو یەک واحیەەەد نەەەیە لە  واڵت و ئەو واڵتە، پاشەەەان لەوەش ناخۆشەەەتر و خەراپتەەەر کە بەەەۆ
بوونی حیزبەکان دیاردەیەکی خەرائ نیە، دیاردەیەکی باشە، نیشەانەی پێشەکەوتنی کەۆمەڵە، نیشەانەی . تەعەددودی حیزبەکانە

واڵتەکەەانی دابەی، خ چوارچێەەوەی یەکەان خ لە چوارچێەەوەی واڵتێەەکوشەیاربوونەوەی کەەۆمەڵە، بەاڵ  ئەوە خەراپە کە حیەەزبە کەەوردی
یەکەان لەسەەر ئەو بەشەانەی یە نەاوچەییبەخشەی پەیوەنەدییان نیە، لەپاشان تەئسیراتی خەرائ و زیەانیدیکەدا پێکەوە هاوکار

یەان لە پێنەاوی فەزایەکەی بوونەوەی کوردەکان و هاوکەارینیزیکهەموو ئەوانە بوونە کۆسپ لەسەر ڕێگای لێک. بزووتنەوەی کوردە
موخارجێکی ز ر هەیە، بەشی ز ری دیاساۆرای کەورد لە دەرەوەی واڵت  جگە لەوەش لۆبیگەری پیویستی بە خەرج و. ئاوا گەورەدا

حورمەتمان بۆ هەموویان  -یەکەشیان هەیە ڕەنگە بەشێکی ز ریان یە بێ بەشە و ئەوانەی توانا ماددیبەداخەوە لەو توانا ماددی
وانەای مەادیی خۆیەان کەڵەک وەربگەرن ، بەاڵ  ڕەنگە بەشێکی هەرە ز ریان لە هیمەتی ئەوە بێبەش بەن کە بیەانەوێ لە ت- هەیە

 .بۆ ڕێکخستنی کارێکی ئاوا پیر ز
 

دا کوار  کوردوە، میکوانیزمی هاتنەکوایەی بەو پێیەی بەڕێز  ماوەی چەندین ساڵە لە بواری سیاسی و ڕۆشونبیری: ئااڵی ئازادی
 .یەکی نەتەوەیی چیە کە بۆ کورد دروست بێ، کە لەهەر کوێ پێویست بێ بەرگری بکا؟یەکێتی

 
پێمەوایە ئەوەش یەکەیکە لەو ئەارەزووە دێەرینە و پیەر زانە، کە کەورد هەتەا ئێسەتا پێیەان نەگەیشەتوە، :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

دا کە واڵتەکەانیش پەێکەوە جاروبەار قەازانجی دژ بە یەکیەان دابەشکرانی کوردسەتان لە نێەو چەنەد واڵت. پێگەیشتنیشی زەحمەتە
تریەەەدا، کەەەاری پێکهینەەەانی بەرەیەک، یەەەان دەزگەەەایەکی یان هەیە لە هاوکەەەاریکردنی یەکهەیە، جاروبەەەاریش قەەەازانجی هاوبەشەەە

یەی بەسەەر کەورددا سەەپاوە، بمانەوێ و نەمانەوێ ئەو وەزعیەتە جوگرافیەایی. نەتەوەیی بۆ هەموو کوردی ز ر وەزحمەت خستوە
بەەکەن و ئارەزوویەەان بەەێ، مەجبەەوورن زی لەەێئەوەی حەیەکەەانی هەر یەک لە بەشەەەکانی کوردسەەتان بەەیوای کەەردوە کە هێەەزە سیاسەەی

مەبەسەتم . چەونکە ئەگەر نەیەکەن دەخنکەێن. جۆرێک پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتانی حاکم بەسەەر بەشەەکانی دیەکەدا دروسەت بەکەن
ی یەکان بەۆ ئیقەدامێکی وا گەورەوپێی هێزە سیاسیئەوە نیە ئەوە مەحکوو  بکە ، یان بەکارێکی خەرائ بزانم، بەاڵ  ئەوە دەست

بهیەنن کە بتەوانێ بە نەاوی کەوردەوە لە هەر ئەوان ناتوانن دەزگایەکی نەتەوەیی بە  جۆرە پێەک. مێژوویی و نەتەوەیی دەبەستێ
جێیەکەەەی پێویسەەەت بەەەوو دەسەەەتبەکار بەەەێ، بەاڵ  بەو حەەەاڵەش ئەمەەەن بەەەاوەڕ  وایە ئەگەر تاکەکەەەانی کەەەورد بەتەەەایبەتی ئەوانەی 

یان هەر نەبووە، یەان ئەگەر بووشەیانە بەجۆرێەک لە ریان یان پەیوەندی حیزبایەتیبەهەرحاڵ لە دەرەوەی واڵت دەژین بەشی ز 
دا دروسەت جۆران دابیاون، ئەگەر ئەوان کار بەکەن، مشەوورخۆریان هەبەێ بتەوانن ئەوانە بەسەەر یەکەوە ڕێکخراوێەک لە نێوخۆیەان

دا کە ان هەیە لە هەەەیچ یەک لە واڵتەکەەەانبەەەکەن، کە نەژیانیەەەان دە لە شەەەوێنی دانیشەەەتنیان کەوێەەەتە خەتەرەوە نە مەسەەەالحێکی
بێەنن، ڕەنەگە لە هەنگەاوی دا دەژیەن، ئەوان دەتەوانن دەزگەایەک پێەکیەوە، لە فەزایەکی ئازاد و دیمەوکراتیکیشبکەوێتە مەترسی
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بەاکووری  وبەاڵی ئەاوەالیە، دەتەوانی ئەگەر کەورد لە هەر شەوێنێکی کوردسەتان لەدا ز ریش کارێگەر نەبێ، بەاڵ  ز ر دەسەتیەکە 
هەات، یەان تەنەانەت لە واڵتەانی دەرەوە موشەکیەی بەۆ هەاتە پەێش، وەک کوردستان لە ڕ ژهەاڵت لە ڕ ژئاوا موشەکیەێکی بەۆ پەێش

هەاتوە، ئەو وەخەت ئێستا دەبینین لەو بەینانەدا کوردەکانی باکووری کوردستان لە واڵتانی ئوروپایی هەندێ موشەکیەیان بەۆ پێەک
وایە ئەوە مەومکینە، بەاڵ  ئەوە پێمە. بکاەدەنگ بێ و دیفاعیان لێدەتوانێ و هاتوە سەربەخٶکان پێکئەو دەزگایەی لە ئینسانە 

هەر شتێکی تۆ بڵێەی دا، یان یەکان هەموویان لە چوارچێوەی کۆنگرەیەکی نەتەوەیی، یان پارلەمانێکی نەتەوەییکە هێزە سیاسی
و نەەەاوچەیەیی و مەنتەقەیەەەی ڕووبەڕوو دەبەەەێ، کە ناتوانیەەەت لە وایە لەگەڵ هەنەەەدێک موشەەەکیەی دیاەۆماسەەەی بگەەەرن، پێمەەەیەک

 .هەلومەرجی ئێستادا ئەمە دروست بێ
 

 .بوونی کۆنگرەیەکی نەتەوەیی ئەگەرێکی الوازە؟دروست: ئااڵی ئازادی

 
و، ئەێمە ئەگەر بمانەوێ ناو دروست بکەیەن ئاسەانە، وەختەی خەۆی کە کەۆنگرەی نەتەوەیەی دروسەت دەبەو:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

-حیزبەکەی کەمن تێیدا  نەچووینە ناوی، ئەمن دوو سێ جار گوتم کۆنگرەی نەتەوەیی چێ خۆ نەتەوە خینابێتەوە کۆنگرە پێەک

یە کە لە چەوار حیزبەی سەەرەکیی ناسەراوی کەورد، بێنێ، حیزبەکانن دەبێ پێکی بێنن، دەی باشە ئەوە خ کەۆنگرەیەکی نەتەوەیەی
لەو ( پەەارتی و یەکیتەەی و حیزبەەی دیمەەوکراتی کوردسەەتان لە ئێەەران و پەکەکە) ووی باشەەووریەکەەی ڕ ژهەاڵت، یەکەەی بەەاکوور، د

یە کۆنگرەی نەتەوەیی دروست کەرا، بەاڵ  کەۆنگرەی دان، ئەوە کوێی کۆنگرەی نەتەوەییچوارانە سێیان پێکەوە لە شەڕی چەکداری
تەوانی تەئسەیری تەوانی بەردەوا  بەێ، نەیبەاڵ  نەی کەی هەبەوو،یەوە مەاوەیەک تەئسەێرنەتەوەیی لە باری تەبەیغاتی و دەرونەی

 .بەاڵ  ناتوانی کاریگەر بێ. مەبەستم ئەوەیە ئەگەر بمانەوێ ناو دروست بکەین ئەوە دەکرێ. کاریگەر ببەخشێ
 

جۆرێوک کردنوی لەسەردەمی ئێستادا ئومێد  هەیە ئەو ئینسانە سەربەخۆیانە لەو مەیدانەدا کار بوکەن بوۆ دروسوت: ئااڵی ئازادی
 .لەوەی کە پێی دەگوترێت چەترێکی نەتەوەیی بەرگری بۆ داهاتووی ڕۆڵەکانی کورد؟

 
ز ر ناخۆشە شتێک بڵێی کە عەیبی میەەەتی خۆتە، یان نائومیدیی لێ دیارە، بەاڵ  بەداخەوە پیاو لەو :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

اڵ  سەەیرەکەی ئەوەیە ئەێمە هەوڵەکانیشەمان ئەغەڵە  وایە بارەیەشەوە ناتوانی گەشەبین بەێ، لەگەڵ ئەوەی هەولەکەان هەن، بە
وبالوبەوونە مەسەەلەن لەجێەیەک چەنەد کەس پەێکەوە کۆبەوونەوە، ئەگەر چەنەد کەسەی دیەکە ئی کورد، هەوڵەکانیشمان بەۆ پەرش

. دەکەن دەیانەوێ ئەوانیش عەینەی کەار بەکەن نەاچن لەگەڵ ئەوانە پەێکەوە هاوکەاری بەکەن، ئەوانەیش دەزگەایەکی دیەکە دروسەت
وایە تەەێکەڵ بکەەرێن، پێمەەئەگەر هەوڵەکەەان . وبەەاڵونهەتەەا دەزگاکەەان دروسەەت دەکەن هەوڵەکەەان کە دەسەەت پێەەدەکەن هەڵەەی پەرش

 بێنن و دەتوانن کاریگەریش بن، خۆ کاریگەری هەر ئەوە نیە بە ڕ ژیک و مانگێک و ساڵێک کوردسەتاندەتوانن شتێکی ئاوا پێک
 .بە تەواوی ڕزگار بکا
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ز رجەەار . دا قەزیەی کەەورد بێنیەەتە پێشەەێیەکەەانبەالی کەمەوە وەکەەوو دەنگێکەەی واحیەەد لەنێەەو کۆڕوکەەۆمەڵە نێەەونەتەوەییدەتەەوانی 
یەکان لە دەولەتەکانەوە بگرە هەتا پارلەمانتارەکان، هەتا دەزگاکانی مافی مەر ڤ بە کەورد دەڵەێن کەس نەازانی دەڵەێن خارجی

یە، دیەارە قسەکەشەیان حیسەابی. ەک ئەوجەار وەرن لەگەڵ ئەێمە قسەان بەکەنئێوە بی ن لەپێشەدا قسەەی خۆتەان بەکەن بەی. چی
یەکەی هەیە، رییە، چونکە ئەوان ناتوانن دەرک بکەن کە کورد لە ئێران گیروگرفتێکی هەیە، لە عێراق گرفتەابەشێکی ناحیسابی

اڵ  وەکەەەوو نەتەوەیەک کە باسەەەی یەکی هەیە، ئەوان ئەوە دەرک نەەەاکەن بەلە تورکیەەەا گرفتەەەارییەکی هەیە، لەسەەەووریا گرفتەەەاری
لە . جەا ئەوەیەان بەزەحەمەتە، هەتەا کەوردەکە بەسەەر یەکەوە کەار نەکەا. مەسەلەی نەتەوەیەی دەکەرێ دەبەێ کەورد قسەەی هەبەێ
بێنن، حیزبەکانیش دەبێ هەوڵ نەدەن بەۆ ئەوەی هەرکامیەان بەۆ الی خەۆی حاڵەتێکی ئاوا دا حیزبەکانیش دەبێ مەجالی بۆ پێک

ئەوەی تەدەخەول لە یەکانە چەندی بۆیان دەکرێ پشەتی بگەرن بەبەێبوو ئەرکی حیزبە سیاسیر شتێکی ئەوا دروستئەگە. ڕابکێشێ
ئەویش هەر دەبێتە شوێنێک بۆ مەمالنێەی حیزبەی و سیاسەی، هەر وەکەوو .  دا بکەن، دەنا کارەکانی تووشی شکست دەکەنکارەکانی

کەۆنگرە . بەوو، دیەومەکۆمەڵەی خوێندکارانی کورددا کە لە ئورووپەا دروسەت لەهەندێ تەجرەبەی رابردوودا دیومانە، مەسەلەن لە
" بژێەەرن، بەاڵ  لەپشەەتی ئەوەی پێەەی دەڵەەێن دەگیەەرا، ئەەی خوێنەەدکاران بەەوو، خوێنەەدکاران دەبەەوو بەرێەەوەبەرایەتیی خۆیەەان هەڵ

 .ئەوە کارێکی خەراپە. مەسئوولینی حیزبەکان دادەنیشتن بەشیان دەکرد چەند لە  حیز  چەند لەو حیز  بێ" کوالیس
 

یەکەی ئێران چوۆن دەبینوی؟ ئایوا ئەم دەزگوایە بەرەو لەنواوچوون دەچێوت، یوان کۆمواری ئایندەی دەزگا ئەتۆمی: ئااڵی ئازادی
 ئیسالمیی ئێران ملکەچی بڕیاری نێودەوڵەتی دەبێ؟

 
هەتەا ئێسەتا کەۆمەڵگەی نێەونەتەوەیی . چەئەو مەسەلەیە مەسەلەیەکی تەاڕادەیەک شەاراوە و پێچەڵاەوو:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

دا نەیە، بەۆ ئەوەی ئێرانەی پەێ مەحکەوو  بکەا، لەبەر ئەوە یەکەی ئێرانە، دەلیەێکی ڕوونی لەدەسەتکە موخالیفی بەرنامە ئەتۆمی
دەڵەێن ڕاگەیشەتن بەوەی پێەی ئەوەی ئێرانیش ئیدیعای دەکا هەوڵدانە بۆ دەسەت. ڕاگەیشتن بە چەکی ئەتۆمیهەوڵ دەدا بۆ دەست

یەکەەان حەاڵڵە، لەسەەەر ئەوەش کە داخەەوا بەرەو کەەوێ ئێنێیژیەەی ئەتەەۆمی، یەەان وزەی ئەتەەۆمی کە بەپێەەی قەەانوونە نێەەونەتەوەیی
وایە لەگەڵ ئەوەی هەتا ئێستا سابیت نەبووە کە ئێەران ئەو بەرنامەانەی بە دەسەتەوەیە، بەاڵ  ئێەران خ قەول دەچێ، ئەمن پێم

 -دا، تەنەەانەت ۆمیەەلەدەسەەت نەەادا بەەۆ هەوڵەەدان لە پێنەەاوی دەسەەت راگەیشەەتن بەچەکەەی ئەت بەەدا، خ قەول  نەدا هەەیچ دەرفەتێەەک
دەکا، کە دەبێ هەرچی لەدەستی دێ بیکەا بەۆ ئەوەی هێەزی یەکەش حوکمی پێئەو فەلسەفە دینی -جارێکی دیکەش ئەوە  گوتوە 

دا بەدەسەت بێنەێ، موقەابیەی دوژمنەانی ئیسەال دیفاعی تەنانەت هێزی هوجوومییش لە موقابیەی دوژمنانی خۆیەدا، یەان بڵێەین لە 
ئەوان  -ئەگەریەش زەرورەت ئیجەابی کەرد . شەتەکانی بەنهێنەی ڕادەگەرێ. هەڵگەرێوانەیە ئێەران دەسەتی لەێبۆیە بەهەیچ جەۆر پەێم

 .بیننبهێنن، بەاڵ  بۆ درێژخایەن هیچ باوەڕ ناکە  وازی لێدەتوانن بۆ ماوەیەک وازی لێ -ئەهەی مانۆڕن 
 

کۆموواریی ئێووران خووولی دەیەم بەشووێک لە حیووزب و ڕێکخووراوە ئۆپۆزیسوویۆنەکانی ئێووران هەڵبەاردنووی سووەرۆک: زادیئووااڵی ئووا
 دەکرد بە تێڕوانینی بەڕێز  لەسەر چ پالتفۆرمێک بوو، ئەنجامەکەی بەچی گەیشت؟( مەهدی کەرووبی)یان لە باڵی پشتگیری
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یەک لە مەهەەدی کەرووبەەی، بەمانەەای ئەوەی حیزبێەەک ەک یەەان پێشەەوازییئەوەی ئەمەەن بەەزانم پشەەتیوانی:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
زیەاتر ئەوە بەوو بەشەێکی ز ر لە . هەبێ پشتیوانی لە مەهدی کەرووبی بکا بۆ ئەوەی خەڵک دەنەگ بەو بەدەن، لەئەارا دا نەبەوو

ن بەوو، لەجیەاتی بەایکۆت لە بەاڵ  یەک دوو هێز یەکێکیان حیزبی دیموکراتی کوردستا. یەکانی کورد بایکۆتیان کردهێزە سیاسی
خەلکیان داوا کرد بۆ خۆیان ئەو ئینتخاباتە بەکەنە مەیەدانێک بەۆ تەرحەی داخوازەکەانی خۆیەان و بەۆ خۆیەان بییەار بەدەن کە خ 

بەاڵ  ئەوەی کە کرا کەمێک فەرقەی لەگەڵ ئەوە . دەکەن، بەشدار دەبن یان بەشدار نابن، ئەگەر بەشدار دەبن ڕەئی بەکێ دەدەن
بەیەەانێکی دا . پێشەەوازی کەەرا لەبەرنەەامەیەکی ئینتخابەەانی کە مەهەەدی کەڕووبەەی دابەەوی. پشەەتیوانی لە کەڕووبەەی ببەەێ هەبەەوو کە

دا کە ئەو بەقەومەەی نەەاو بەەردن، لەوێەەدا شەەتی ئیجەەابی هەبەەوو، لەهەشەەت مەەاددەدا لە پەیوەنەەدی لەگەڵ مەەافی نەتەوەکەەانی ئێەەران
چەونکی ئەو . بکەرێیەان لەێنەژادیەش بکرابەایەن هەر دەبەوو پێشەوازیدیئەگەر ئەو قسانەی ئەو کردبوونی لە بەرنامەکەی ئەحمە

کابرایە ئەووەڵەن باسی مەحروومییەت دەکا، باسی جیاوازیی نەتەوەکەانی ئێەران دەکەا، لە هەمەووی گرنگتەر کە باسەی ئەقەوامی 
قەوامی ئێەران دەکەن مەبەسەتیان یەکەان کە باسەی ئەئێران دەکا، ئەقوامی ئێران وەک یەک تەماشا دەکا، بەشێکی ز ر لە ئێرانەی

غەیرە فارسەکانە، یەعنی فارس بە میەەەت دادەنین، بە کورد و ئەازەری و عەرە  و بەلەووخ و تەورکمەنیش دەڵەێن قەو ، بەاڵ  
ئەو دەڵێ قەومەکانی وەک فارس وەک ئازەربایجان وەک کورد وەک بەلووخ، یەعنی تەسریح دەکا کە ئەوانە وەک یەکەن و دەبەێ 

دا هەیە، ئەوانە دانەانەی کە لەبەینیەانپاشەان ز ر دەرد و ئازارەکەانی ئەو میەەەتەانە و ئەو جیەاوازی. ان بەرامبەر بەێحقووقیشی
ئەوە نە هەمەوو . قانوونی ئەساسیی ئێمە، دەستوور، ئیحتیاجی بە دەستکاری هەیە: باس دەکا و تەنانەت دەڕواتە پێش و دەڵێ

سیاسەت ئەوە نیە بڵێی، یەان . یەکانی تێدایە، بەاڵ  شتی ئیجابیی تێدایەیزبە سیاسیداخوازی کوردی تێدا هەیە، نەداخوازی ح
دا بە تەەایبەت بەەۆ لە فەزای سیاسەەیی ئێەەران. هەمەەوو شەەتێک یەەان هەەیچ شەەتێک، یەەان ئەوەی دەمەوێ هەمەەووی بە ڕ ژێەەک وەدی دێ

زارمان هەبێ مەهەدی کەڕووبەی بڵەی بیووخەێ ئێمە نابێ ئینت. کەسێک دەیەوێ خەباتێکی مەدەنی بەڕێوەبەرێ ئەو شتانە مومکینە
ئەوە کەەاری ئەوان نەەیە، ئەو دەیەوێ خەبەەاتەکەی لەو . جمهەەوریی ئیسەەالمیی ئێەەران، یەەان میرحسەەینی مووسەەەوی شەەیعاری وا بەەدا

وابی هەندێ شتی ئیجابیی تێدابوو، دەبوو تەشویق بکرێ و بەتایبەتی ئەوەی کە ئەێمە هەڵوێسەتێکی چوارچێوەیەدا بێ بۆیە پێم
ەو بەەارەوە هەمەەانبوو ئیەهاممەەان لە خەڵکەەی نێوخەەۆی کوردسەەتان وەرگەەرت، ئەوەی پێیەەان دەڵەەێن بژاردەکەەانی کەەورد لە داخڵەەی ل

کوردسەەتانی ڕ ژهەاڵت هەموویەەان ئەو ڕەئیەیەەان هەبەەوو، کە پێویسەەتە لەو ئینتیخابەەاتەدا بەجەەۆرێکی دیەەکە حەرەکەت بکەەرێ، ز ر 
گەەوت بەەابە خەڵەەک لە ەکەەان و یەک لەوان لەگەڵ ئەەێمە قسەەەیان دەکەەرد، دەیەەانیجەەار نوێنەرانیەەان دەهەەاتن لەگەڵ حیەەزبە سیاسەەی

تەحریم ماندوو بووە، ئێوە لێرە بییارێک دەدەن، بەاڵ  سزاکەی دەخرێتە سەرشەانی ئەێمە، ئەێمەین کە دەبەێ سەزایەکەی بەدەین، 
بۆخۆشەیان چەوون لەگەڵ هەمەوو . یندیەنن، بەا بە ڕێگەایەکی دیەکەدا بەۆی بچەدێنن، موشکیالتمان بۆ پێەکمەحرومییەتمان بۆ پێک

لە وانە . لێکراوەکەانی ئێەرانکەردن کە بەرنامەیەان هەبەێ بەۆ نەتەوە زوڵەمکاندیداکان، لەگەڵ هەر چواریان دانیشتن داوایان لێ
ە یەدا دەرکەرد کە ئەوەی مووسەەوی دوازدە مەاددمیرحسینی مووسەوی و مەهدیی کەڕووبی هەریەکە بەیاننامەیەکیان لەو پەیوەندی

دا نەیە، بەاڵ  بوو، ئەوەی کەڕووبی هەشت ماددە بەوو، بەاڵ  شەتەکانی جەوانتر بەوون ئێسەتا بەداخەوە ئەو بەیەانە  لەبەر دەسەت
 لە نێو ئەوانەدا بەرنامەکەی وی لە هەموویان باشتر بوو قسە لەسەر . بۆیە دەبوو تەشویق بکرێ. شتی باشی تێدابوو
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 .بەرنامەکەی کراوە
 

ەزایەتیی جۆراوجۆر هەیە لە نێو شەقامی ئێرانی بەرامبەر بە کۆماری ئیسالمیی ئێران، پێتووایە بە شوێوەیەکی ناڕ: ئااڵی ئازادی
یوانە، کردنوی ئەو نوارەزایەتییەکان دەوری کاریگەریان هەیە لە ڕێکخراوکردن و سەرمەشوقگشتی حیزب و ڕێکخراوە کوردی

 پەرێزن؟یەکان دوورەیان بەپێچەوانەوە حیزب و ڕێکخراوە کوردی

 
پێمەەوابێ ئەگەر نێوبەنەدی ئەو وشەەیە بگەەرین لە هەمەووی واقیعبینەانەترە، هەنەەدێ کەس لە دەرەوەی :  زاده ن سوه بودوڵاڵ حه عه

دەڵەێن حیزبەکەان هەیچ نەخشەێکیان لە ئالوگۆڕەکەان و ڕووداوەکەانی . حیزبەکان هەن، هەمەوو نەخشەێکی حیزبەکەان نەفەی دەکەن
وایە پەەێم. وایە کوردسەەتان بەسەەەری قەەامکی وان دەسەەووڕێنەەیە، هەنەەدێ لە حیزبەکەەانیش پێیەەاندا نێوخەەۆی کوردسەەتانی ڕٶژهەاڵت

یەکەانی کەورد هیچیەان تەئسەیری واقیعیەیەت ئەوەیە کە بە دەالئیەێکەی ز ر، هێەزە سیاسەی. ئەوانە هەر دووکیان لە ڕاسەتی دوورن
ئەوە . بڵێەین، یەان ئەوەی گوتیەان خەڵەک ئەوە بەکەنکاریگەر، یان تەئسەیری یەکالکەرەوەیەان نەیە،کە ئەوەی دەبەێ بکەرێ ئەوە 

یەکەەانی کەەورد دا کە دوو جەەار هەڵبژێەەردرا، جەەاری یەکە  هەمەەوو هێەەزە سیاسەەیوانەەیە، مەسەەەلەن لە ئەوەل ئینتیخابەەاتی خەەاتەمی
دا ینتیخابەاتدا لەو دەورەی ئداوایان لە خەڵک کرد کە ئینتیخابات تەحەریم بەکەن، بەاڵ  بەرباڵوتەرین بەشەداری لە ئینتیخابەات

یەکەان داوامەان کەردوە خەڵەک تەحەریم جاری واش بووە مەسەلەن ئەێمە هێەزە سیاسەی. خەلکەکە جۆرێکی دیکەی عەمەل کرد. بوو
-بکەن، تەحریمیان کردوە، جاری وابووە داوامان کردوە بەشدار بن، موشارەکەیان باش بەووە، وانەیە کە بفەرمەووی هێەزە سیاسەی

دا هەر کەسەە بەتەفەاوتی حیزبەکەان حەاڵیەان نەویسەت نەکەرێ، وانەیە، بەاڵ  لەعەینەیرێ یان چییان ویست ئەوە بکیەکان چی
-قەەوڵیبێ، بەاڵ  پەەاش دەسەەتئەو ڕووداوە ڕەنەەگە لە نێوخەەۆوە هەڵ. دەبینەەی ڕووداوێەەک ڕوو دەدا. بەشەەی خویەەان ئەئسەەیریان هەیە

حەجمەەی خەەۆی لەوێەەدا شەەیعارەکانی تەرح دەکەەا،  یەکەەان هەر کەسەەە بە ئەنەەدازەیپێکردنەەی دەبینەەی هەر یەک لە هێەەزە سیاسەەی
شەار ئەو ئەو کەسەانەی لە ژوورەوەن دێەن بەاس دەکەن دەڵەێن لە فەاڵن. هێزەکەی خۆی دێنێتە مەیدان، بەجۆرێک لە جۆران دیارە

 .حیزبە بەو جۆرە حوزووری هەبوو لەوی دیکە، ڕەنگە یەکی دیکە حوزووری هەبێ یان یەکێک کە  و یەکێک ز ر بێ
 
 بۆچی لە کوردستان کەمتر ناڕەزایەتی هەیە لەسەر شەقامەکان وەک ئەوەی لە تاران و شارەکانی تر هەیە؟: ئازادی ئااڵی

 
ز رجەار ئەو پرسەیارە کەراوە، بەاڵ  ئەمە دەلەیەەکەی ئەوەیە کە کوردسەتان دەسەت بەۆ هەرشەتێک ببەا لە :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

ر، یان دژکردەوەی دەوڵەت بە رامبەر بزووتنەوەی نارەزایەتیی خەڵەک لە کوردسەتان ڕوانگەی دەوڵەتەوە موتتەهەمە، پەرچەکردا
لە مەرحەلەی ئێسەەتادا، دوو شەەتی . لەبەرئەوە خەڵکەەی کوردسەەتان کەمتەەر دێەەتە مەیەەدان. ڕحمەەانەترەز ر تونەەدوتیژترە، ز ر بەەێ

-، بەەزووتنەوەی سەەەوز لەگەڵ ئەوەی بەەێدا هەیەیەکێکیەەان ئەوەیە ئەو بەەزووتنەوەیەی لە ئێەەران. دیەەکەش پەەێم باشەەە بەەاس بەەکە 

بەرنامەیی بەکارەکانیەوە دیارە، چونکە ناتوانێ  بزووتنەوەیەکی ڕێکخراو بێ کە بەرنامەیەکی عەلەنیی هەبێ، بەاڵ  تەنەانەت 
 ئەو دوو کەسە کە ڕێبەری دەکەن زاهیەرەن بەرنامەکەانی خۆشەیان کە وەختەی ئینتیخابەات ئیعالنیەان کەرد ئەوانەشەیان تەقەریبەن
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کەوابەێ خەڵەک داخوازەکەانی خۆیەانی تێەدا . لەبیر برد تەوە لەبەارەی مەسەەلەی نەتەوەیەی، و مەافی نەتەوە ز ر لێکراوەکەانەوە
یە، عەەادەتەن ئەو الی دیەەکە ئەوەیە کە ئەو بەەزووتنەوەیە، بزووتنەوەیەکەەی نەەاڕەزایەتیی مەدنەەی. نەەابیننەوە هەتەەا بێەەنە مەیەەدان

زووتنەوەی چەکەەداری نەەین لەشەەاخ و شەەوێنی دێهەەاتی زیەەاتر بتەەوانن پەرە بسەەتێنن، بەلەەکە یەەانە وەکەەوو بەەجەەۆرە بەەزووتنەوە مەدنەەی
دا شەەاری کوردسەەتانیش بە بەراود لەگەڵ ئێەەران. چەەاالکیی مەدەنەەی لەشەەار و بەتەەایبەتی لەشەەاری گەورە دەتەەوانێ پەرە بسەەتێنێ

لەگەڵ ئەوەش هە  کرماشەەان هە  . نێەەکگەورەی هەر نەەین، مەسەەەلەن گەورەتەەرین شەەاری کوردسەەتان کرماشەەانە ڕەنەەگە بگەەاتە مەیۆ
دا تەاران بە دە تەەا چەواردە تەەا پەەازدە مەیەۆن تەخمەەین دەکەرێ، شەەارەکانی دیەەکە وەک لەحاڵێەەک. ورمەێ غیەەری کوردیشەیان تێەەدایە

دا ئەو حەرەکەتانە ئەگەر دیققەتمەان کەرد بەێ لە هەمەوو ئێەرانیش. مەشهەد و ئیسفەهان و تەورێز و شیراز شاری گەورە گەورەن
-وایە لەبەر ئەو دوو سەێ دەلەیەە کوردسەتان زاهیەرەن بەێپەێم. نشەینەکانیش زیەاتر لەشەارە گەورەکەانەانەت لە ناوچە فەارستەن

ویەک سەاڵی ڕابەردوودا کوردسەتان لە هەمەوو دا ناکرێ پێی بڵێەی بێەدەنگە، چەونکی لە سەیدەنگترە، هەرچەند کوردستان لەواقیع
ئێسەتا کوردەکەان لەو شەارە گەورانەدا لەگەڵ خەڵکەی . داە دەگەڵ جمهەوریی ئیسەالمیشوێنەکانی دیەکە چەاالکتر بەووە لە موقەابەل

کە  شەەش کەس لە کوردەکەان ز ر جاریش شەهیدیان بۆ هاتۆتەوە، ئێستا ئەمن ناوەکانم لەبیر نین، بەاڵ  النی. دیکە بەشدارن
 .دا شەهید بوونیەکانتیلە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا لە تاران و کرماشان لە بزووتنەوە ناڕەزایە

 
بوونی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بە کۆمۆنیستەکان و دیموکراتخوواز و لیبراڵخوواز و (پارچە پارچە)الوازبوون و پەر  : ئااڵی ئازادی

دا کە ڕژیمی ئیسوالمیی ئێوران تووشوی نەتەوەخوازەکانی ئێران هۆکاری ئەساسی بۆچی دەگەڕێتەوە؟ لە قوناغی ئەمڕۆی ئێران
 !یەکی زۆری خەڵکی بەگشتی بۆتەوە؟ناڕەزایەتی

 
یەەانەی کە باسەەت کەەردن جۆراوجەەۆریی جەەۆری یەکان جۆراوجەەۆرن، بەەێجگە لەو جەەۆراواسەەیدیەەارە هێەەزە سی:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

ئەوانە هەمەەووی . دیکەشەەیان هەیە، هەنەەدێکیان هێەەزی سیاسەەیی غیەەرە قەەانوونین، هەنەەدێکیان لە ژوورێەەن، هەنەەدێکیان لە دەرێەەن
گەیشەەتن و ئەوانەی لە ژ رێەەن بەدەلیەەەی ئەو وەزعە پەەر خەفەقەەانە کە لە ئیەەران هەیە، ئیمکەەانی پێەەک. دەلیەەکەەانی ز رن. هەن

دا هەیە، بەبەاوەڕی مەن ئەمەیەان بە ئەوانەی لە دەرەوەشن بێجگە لە ئیختیالفاتی ئایەد لۆژیکی کە لە نێوانیەان. موشاوەریان نیە
دا زەعیە  دا بۆتە هۆی ئەوەی هەستی بەرپرسەایەتی بەرامەبەر قەزیەیەکە لەوانونیان لەنێوخۆی واڵتکۆسای گەورە دەزانم، نەبو

یەکانی خۆیەەانەوە دەچەسەەاێن تەەا ئەوەی بیەەر لە شەەتێکی گەورەتەەر ک نەەاکەن، زیەەاتر بە بەرنەەامە سیاسەەیزەروورەتەکە دەر. بەەێ
زیسەیۆنی ئێرانەی، ئەی دیەارە بەۆ گەۆڕینی ئێەران دەبەێ ئۆپۆکە  -دا، ئەوە نەک هەر لە نێو هەمەوو ئۆپۆزیسەیۆنی ئێەران. بکەنەوە

دا مەسەەەلەن هەتەەا لە چوارچێەەوەی ناوچەکەەانیش -یەوە پەەێکەوە هاوکەەاری بەەکەن یەکەەان بە نەەاوچەیی و سەرتاسەەەریهەمەەوو ئێرانی
یەکەانی سیاسەی دا هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی عەلەنەی زیەاتر بە بەرنەامەکەی خۆیەانەوە، بە ئیەدەبڵێین لە چوارچێوەی کوردستانیش

کەارکردن  چەونکە لەدەرەوەی سەنوور دانیشەتوون ئەو زەروورەتە کە بەۆ پەێکەوە. یەوەخۆیانەوە مەشغووڵن تا بەمەسڵەحەتی گشەتی
 .ناکەنبکەن بەو جۆرە هەستی پێدەبێ هەستی پێ
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نی کورد لەقۆناغی ئەموڕۆدا رۆڵی ڕۆشبیران و کەسانی سیاسیی کورد لەناوخۆی ئێران بۆ چارەسەرکردنی کێشەکا: ئااڵی ئازادی
دەسەنگێنیت؟ بەمانایەکی تر ئایا ئومید هەیە کە بە پالتفۆرمێکی ڕیفوۆڕمی نەرم لە نواوخۆی ئێوران گەشوە بەڕەوتوی چۆن هەڵ

 !دا بێ؟گۆڕانکاریی باشتر بکرێت کە لە بەرژەوەندیی کورد و دیموکراسی

 
دا هەیە تەەن زیەەاتر لەوانەی لە دەرەوەی واڵتەەن ئەوەی لە توانایەەانوایە ئەوانەی لەنێەەو خەەۆی واڵپێمەە:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

. نەەەەاگەن لەبەر ئەوەیە مەەەەانیعەکە لە خۆیەەەەانە، بەاڵ  ئەوانەی ژوورێ نەەەەاتوانن دەیەەەەکەن، ئەگەر ئەوانەی دەرەوەی واڵت پێەەەەک
لە دەرەوەی واڵتە، ئەرکەکەانی یەکانیەان دا زیاتر لەهێەزە سیاسەییەکانی کەورد کە ڕێبەرایەتیوخۆی واڵترووناکبیرانی کورد لە نێ

یەکانی کەەەەورد لە دەرەوەی واڵت ئەگەر بەەەەۆ خۆیەەەەان بیەەەەانەوێ و هەسەەەەت بەجەەەەێ گەیانەەەەدوە، ئێسەەەەتا هێەەەەزە سیاسەەەەیخۆیانیەەەەان 
 بگەرێ کەس نەیە بیەانان لەپێش نیە، کەس نیە پێشیان پێبەبەرپرسایەتی بکەن، بیانەوێ لەدەوری یەک دانیشن هیچ کۆساێکی

 دا ئەوان ز ر کۆسەایان لەسەەر ڕێگەایە، کەمتەر جموجۆڵیەان لەژێەرکۆسایان لەسەر ڕیگا دروست بکا، لەحاڵیەکخاتە زیندانەوە و 
بەو حەاڵەش ئەوان هەوڵەی خۆیەان داوە . یەکانی دەوڵەتی جمهوریی ئیسالمیدایە و پێشیان پێدەگیرێچاودێریی دەزگا ئەمنییەتی

ژنەەەامە نیوەئەەەازاد و لە ڕێگەەەای کۆبەەەوونەوەی ئاشەەەکراوە لەهەمەەەوو هە  لەگەڵ دەوڵەت هە  لەگەڵ ڕ . لە شەەەێوەی جۆراوجەەەۆردا
یەدا بەکەن، تەنەانەت لەو پەیوەنەدیڕێگاکانەوە هەوڵیەان داوە مەسەائیەی مەربەووت بە میەەەتەکەیەان بێنەنە گەۆڕێ و دیفەاعی لەێ

زینەدانن، لەسەەر بیروبەاوەڕ ئێستا دەبینین رووناکبیرانی کەورد لە نێوخەۆی واڵت بە دەیەان کەسەیان لە . بەراستی نرخیشیان داوە
دان، کەوابەێ بەێ ئەدەبەی نەابێ لە خەزمەت زیندانی بیروبەاوەرن لەوەش بەوالوەتەر ژمەارەی بیسەت کەسەیان لەژێەر حکەومی ئیعەدا 

دا ئەگەر بڵێم ئەوان پتر هەست بە بەرپرسایەتی دەکەن و پتر مایە لە ژیەان و گیەانی خۆیەان دادەنەێن بەۆ گەیشەتن سیاسییەکان
دا کارەکەیەان کەارێکی حاڵدیارە کاری ئەوان بەتەنێ ناتوانێ وەاڵمدەر بێ، بەاڵ  لە عەینی. ر بۆ میەەەتەکەیان بکەنبەوە کە کا

ئەوان ئەگەر بیانەوێ ئەی میەەەتەی خۆیەان بەن دەبەێ . یەکانی دەرەوەی واڵتپیر زە و دەتوانێ تەئسیر دابنێ لەسەر هێزە سیاسی
اخوازەکەەانی خەڵەەک لە زمەەانی ئەوانەوە زیەەاتر ببیسەەتن، چەەونکە ئەوانەی لە دەرەوەن، گوێیەەان لەوان بەەێ چاویەەان لەوان بەەێ و د

بەهەرحەەاڵ، ئەمەەن نەەاتوانم بە ئاکەەامێکی ز ر زوو بەەگە ، بەاڵ  ئومێەەد  . بیەەننڕاسەەتەوخۆ ئازارەکەەانی خەڵەەک نەەابینن، ئەوان دەی
ڕەنگە بەشێکیان بەجۆرێک لە جەۆران نە بەشەێوەی  بەکار و تێکۆشانی ڕووناکبیران و ئازادیخوازانی نێوخۆی واڵت ز رە کە ئەوانە

چەونکی قەزیەیەکە یەک قەزیەیەیە، ئامەانجەکە یەک ئامەانجە، . یەکانیشەەوە هەبەێیەان بە حیەزبە سیاسەیڕێکخراوەیی پەیوەندی
یەان وەکەوو لە باشەووری کوردسەتانیش دەبینەی ئەو حیزبەانە تەماشەا دەکەی هەموو. بەاڵ  هەندێ جیاوازیی بچووک بچەووک هەیە

 .یەکەیان یەکە، هەندێ سەلیقەی جیاوازی چووکە چووکەی لێ پەیدا دەبێدروشمە سەرەکی
 

لەحوواڵەتی ئێسووتادا کەمپینێووک هەیە بووۆ یەکگوورتنەوەی هەر دوو بوواڵی حیزبووی دیموووکراتی کوردسووتانی ئێووران : ئووااڵی ئووازادی
 تیڕوانینت بۆ ئەم هەنگاوە چیە؟ جگە لەمە هیچ هەنگاوی تر لە ئارادایە؟

 

ئەو کەماینەی کە باسی دەکەی ماوەیەکە هەیە و ئێستاش زاهیەرەن هەر بەردەوامە، بەاڵ  ئەو کەمایەنە :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
ئەێمە ئێسەتا حیزبێکەی دیموکراتمەان نەیە، دوو حیزبەی دیموکراتمەان . تەقریبەن جەوابی خەۆی لەهەر دوو حیەزبەکە وەرگرتەۆتەوە
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یەکەانی باشەووری دا، وەکوو گوتم حیەزبە سیاسەینزیکی هەیە لەئامانجەکان. لیمە جیاوازنهەن، دوو حیز  بە هەموو ماعنای کە
. داجوابیەان وەرگەرتەوە لە بەیەانی رەسەمی. کوردستانیش تەقریبەن هەموویان یەک ئامانجیەان هەیە، بەاڵ  جیاوازییشەیان هەیە

و هەواڵنە کردوە ئامادەیی خۆیی بۆ دانیشەتن و دیەالۆگ یەوە پێشوازیی لەحیزبی دیموکراتی کوردستان لە زمانی دەفتەری سیاسی
بوونەوە هەتا دەگاتە یەکگرتنەوە پێشان داوە، بەاڵ  الیەنەکەی دیەکە ئەوەی بەپەیالن و دەسەتی دوژمنەان و و هەوڵدان بۆ نزیک

شەدار بەوون و داوایەان لە دا ز ر بەتونەدی بەرەنگەاری ئەو ئەنەدامانەی بەۆوە کەلەو کەمایەنەدا بەشتی وا لەقەڵە  دا و لە واقیع
بوونەوە بدا، پێی گوتوون کە کەس مافی نیە شەتی وابکەا، هەرشەتێکیان هەیە دەبەێ لەنێەو نزیکحیزبەکەیان کردبوو هەوڵی لێک

لە . دا ئەوە بەەووە بەقسەەەت نەەاکەیندا جوابیەەان دەدەنەوە کە جوابەکەشەەیان لە باشەەترین حەەاڵەتدا بیڵەەێن و لەنێەەو حیەەز حیەەز 
دا دەڵەەێ ئەگەر رازیەەی دانیشەەە و ئەو قسەەانەش تەواو کە، ئەگەر رازیەەیش نەەی بەەی  جێیەکەەی دیەەکە بۆخەەۆت ەتیشخراپتەەرین حەەاڵ

خۆشەە، هەتا نووسییان با بەزمانی نامەسئوولیش بێ، دەڵەێ بەۆ نەاچنە ئەو حیەزبەی دیەکە ئەگەر شەتی ئاوایەان پەێ. پەیدا بکە
بەۆ ئەوەش داخەوا هەوڵەی دیەکە هەیە ئەمەن . تەوەققەوعیش نەاکرێبۆیە ئەو کەماینە بەداخەوە سەرکەوتنی بەدەست نەهێناوە و 

ناوە نەابێ چونکی مەسەلەکە ئەوەیە الیەک دای. هیچ هەوڵێکی دیکە لەئارادا نابینم، نە بەئاشکرا و نە بەنهێنی هەوڵێک هەبێ
. ەی قەت یەک نەگەرێتەوەببێ، لەتی نەکردوە بۆ ئەوەی یەکی بخاتەوە بەبەرنەامە لەتەی کەردوە و بەبەرنەامە کەار دەکەا بەۆ ئەو

بەوون، ئەو کەسەەی مەوافیقی یەکگەرتنەوەیە موخەەالیفی ئەگینەا نەاکرێ پیەاو هە  موخەالیفی یەکگەرتنەوە بەەێ هە  موخەالیفی لەت
 .لەتبوونە، ئەوەی موخالیفی یەکگرتنەوەیە موافیقی لەتبووە

 
بوکەن و خەلەلەکەی وەدۆزن، اسوانی دەرکوی پوێئەم حیزبە سەردەمانێک گەشەی کردوە، دوژمنوان توانیویوانە بەئ: ئاالی ئازادی

تووۆ پێتوووانیە مەسووائیلی ئیتالعووا  لەم . داکردنووی لەمووپەر لەبەردەموویکوواریگەری لەسووەر گەشووەکردنەکانی حیووزب بووۆ دروسووت
 لەتکردنەدا دەوری هەبێ؟ من ناڵێم تەنها لەوان یان لەئێوە وەکوو تایبەتتر بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ تەئسیری هەبێ؟

 

. نەکەن، شەتێکی غەریەبەدا هەبەێ و دوژمنەان ئیسەتفادەی لەێئەمن پێموایە ئەگەر کێشەە لەنێەو حیزبێەک:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
بەکەن، بەاڵ  ئەو جەسەارەتە بەخەۆ  دا هەبێ دوژمنانی ئەو حیزبە دەیانەوێ ئیستفادەی لەێهەر چۆنێک خیالفات لە نێو حیزبێک

نەخەیر، خیالفی سەەلیقەیە و دەبێەتە بەاعیزی ئەوەی . بووین یان ئەوان پیاوی ئیتالعات بوون نادە  بڵێم ئێمە پیاوی ئیتالعات
ڕەنگە دوژمن هەوڵ بدا ئاگرەکە خۆشتر بکا، دەنا نە ئێمە بە دەستووری ئیتالعات، یان بەدستووری هێزێکی دیەکە جەوواڵوینەوە، 

لەوەدا لەگەڵەەتم وەختەەی یەکگرتەەوویی . دوژمەەن تەواو بەەووەبەاڵ  بەهەرحەەاڵ کەەارەکە بە قەەازانجی . نە ئەوان مەەوتتەهە  دەکە 
ئەمن دەزانم هەر دووکمان چاالکترین لەجاران بەاڵ  بەهەر دوو ئەو حیزبانە نە لەکن میەەەتەی کەوردی ئێەران، . بەقەوەت بووین

بەاڵ  . نەەابینیەەان، نە لەکەەن جمهەەوریی ئیسەەالمی وەک حیەەزبەکەی پێشەەوو نە لەکەەن کەەوردی بەشەەەکانی دیەەکە، نە لەکەەن ئێرانەەی
. دایەساڵەی حیزبەی دیمەوکراتی کوردسەتان( ٦٣)وایە لە باشترین حاڵەتی تاریخیر لەوەدایە ئەو الیەنەی دیکە پێیموشکیەەی کا

 گەرتنەوە، بەۆ لێەکوایە ئەاوا چەاکترە، بەۆیە هەیچ هەوڵێەک بەۆ یەکئەو پێەی. جا بۆیە ئەو دەرفەتە لەدەست میەەەتی کەورد نەادا
 .یەکی ئاسایی قبووڵ ناکەنەیوەندیبوونەوە، بۆ پ نزیک
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زۆر حیووزب و الیەن هەیە دەڵووێن بەرەی ئۆپۆزیسوویۆن پێویسووتە،بەاڵم بەرەی ئۆپۆزیسوویۆن دروسووت نووابێ بەڕای : ئووااڵی ئووازادی
 بەڕێز  بۆچی بەرەی ئۆپۆزیسیۆن دروست نابێ؟

 
 جوابەکەشەەی هەرئەوەیە گەورە. نەهەەاتئەمە هەر قسەەەکەی پێشەەووە، بەجەەۆرێکی دیەەکە و بە  زمەەانە :  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

یەکان لەسەر موشتەرەکات یەک بگەرن، نەبەوون لەنێەو خەۆی ید لۆژی پێش ئەوەی کە هێزە سیاسیکردنەوەی مەسەلەی حیزبی و ئا
بەرە عەادەتەن . گەیشتن ئەگینا موشەتەرەکات ز رەنەکردن بەبەرپرسایەتی و ئەوانە هەموویان دەبنە کۆسای پێک دا، هەستواڵت

شەای وایە تەماکە پەێم. دێ کە هەموو واز لە شتە تایبەتییەکان  بێنن لەسەەر شەتە هاوبەشەەکانیان یەک بگەرنسەر ئەوە پێکلە
یەکیان نەیە، خەاڵی بۆ نەتەوەی کوردیان هەیە جیاوازیدا کە یەکانی ڕ ژهەاڵتی کوردستان بکەین لە ئامانجەکانیانحیزبە سیاسی

 .هاوبەشیان یەکجار ز رە
 

 ؟کردن و باڵوکردنەوەدایە بۆ چاپمامۆستا تۆ نوسەرو وەرگێڕێکی باشی، ئێستا هیج بەرهەمت لەبەردەست: ئازادیئااڵی 

 
ئەوەی کە نووسەر و وەرگێیێکی باشم ئەوە رەئیی جەنەابتە رەئیەی مەن نەیە، بەاڵ  ز ر جەاری دیەکە ئەو :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

ناکە  کە بەنیاز  بیکە ، ئەو شەتانەی کە کەراون ئەوە کەراون ئەگەر شەتێکی دیەکە ئەمن عادەتەن باسی شتێک . پرسیارە دەکرێ
 .بوو لە دوار ژدا بۆ خۆی دێتە دەرێ خەڵک دەزانی کە کردوومە

 
 .داین، هیوای سەرکەوتنت بۆ ئەخوازین، تەمەنیشت هەر درێە بێتزۆر سوپاس بۆ ئەو دەرفەتەی کە پێت: ئاالی ئازادی

 
 .سوپاس، بەخێر بێن:  زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه
 

 ٢١١١ی ( جوون)ی حوزەیرانی١: ڕێکەوتی -ڕ ژنامەی ئااڵی ئازادی  : سەرچاوە
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كی دروستی  ندییه ی پێوه ، نموونه(وا پێشه)و ( بارزانی)ندیی  پێوه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 ری كورد بووه نێوان دوو رێبه
 
 باس  ی رۆژنامه

 
  وه دووپەاتیكرده وانییەدا ر ژنامه كی یەه دیمانه له ئێەران - كوردسەتان دیمەوكراتی حزبەی پێشووی سكرتێری( : زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه)

 قەانع) كانی قسەه هاوكەات ؛" بەووه كەورد ری رێبەه دوو نێوان دروستی كی ندییه پێوه ی نموونه ،(وا پێشه) و( بارزانی) ندیی پێوه"  كه
 .سفكرد وه جار گاڵته  به یشی(رد فه
 

 ی بەاره  لەه ەەدا"بەاس" ی ر ژنامەه كی یەه دیمانه  لەه ئێەران، - كوردسەتان دیموكراتی حزبی پێشووی سكرتێری(  نزاده سه بدوڵاڵ حه عه
 بەۆ كان بارزانییەه بگەوترێ  كەه چەێ ده  گاڵتەه ك وه زیاتر  مه ئه: "ڵێ ده ، وه ەه(د ممه محه قازی) و( بارزانی فا مسته ال مه) ندیی پێوه

 جارتر گاڵتەه یش وه لەه ،( كەردووه پەێ ی ئامەاژه" رد فەه قەانع" ك وه  مەه ئه) ئێەران كوردسەتانی  چوونەه كوردسەتان كۆماری رووخاندنی
 ".بیووخێنن كۆمار  ناردووه وانی ئه ئینگەیز  گوایه  كه  یه وه ئه
 

 . یه كه دیمانه قی ده یش وه خواره ی مه ئه
 

ئاگادار بن   ی ئێوه یه و جێگه تا ئه ، هه(فا بارزانی ال مسته مه)و ( د ممه قازی محه)ندیی نێوان  ر پێوه سه  خاته گومان ده :رد قانعی فه
  ؟ چۆن بووه  ندییه م پێوه ، ئه وه و بتانخوێندبێته

 
  بەه یەان ،(بەارزانی فای مسەته ال مەه) و( وا پێشەه) نێەوان نەدیی پێوه ، وتووه ركەه ده بەۆ  من ئەه ی نەده وه ئه :زادەعەبدوڵاڵ حەسوەن

  لەه كیان یەه  كەه  بەووه كەورد ری ڕێبەه دوو نێەوان دروسەتی كی ندییەه پێوه ی نموونەه( المان مه و قازی) شاعیر هێمنی مامۆستا ولی قه
 و بەەارزانی وا، پێشەه.  میوانەه تێەدان كوردسەتانی و كەەورد  كەه رجێك لومەه هه پێەی  بەه یان دیكەەه وی ئەه و  اڵتداره سەته ده خەۆی واڵتەی

 و كان بارزانییەه خەۆی، بییەاری  ریكه شه ت نانه ته و راوێژكار  كاته ده ز رشتدا  له بارزانی نازانێ، میوان و  بێگانه به كان بارزانییه
 پەەێ كاریەەان یی شەەاوه لێوه پێی بەەه و كەەا ده لەەێ چەەاو كۆمەەار اڵتی سەەته ده ژێەەر ی ناوچەەه هاونیشەەتمانانی موو هەەه ك وه هاوڕێكانیشەەیان

 هاوڕێكانیشەی و بەارزانی ردا رامبەه به  لەه. خشەێ به ده فا مسەته ال مەه  بەه كێكیان یه نراڵی ژه ی چوارپەه  له  كه  جێیه و ئه تا ساێرێ ده
 ت نانەه ته و كۆمەار تی خزمەه  نەه یخه ده  وه دڵسۆزییه  به  یانه هه یی شاوه لێوه و توانا رچی هه نازانن،  مه كه ره ته و  بێگانه  به خۆیان

 و ماس حەەه ترین وره گەەه  لەەه شەەێك به  كەەه زانەەین ده. نەەێن داده سەەت ده پی لەەه ر سەەه له كۆمەەار كانی وته سەەكه ده پاراسەەتنی بەەۆ گیانیشەەیان
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 و ئەه اننێەو   لەه  كەه  سروشتییشەه ز ر شەتێكی مەن ری بەاوه  به. كردوون تۆماریان كان بارزانییه  كه ن وانه ئه كۆمار كانی تییه مانه قاره
 ئێسەەتا تەەا ی وه ئەەه اڵ  بەەه.  ناسرووشەەتییه بێ نەەه وا ر گەه ئه. بەەووبێ اشڕبیەەرو نەەاكۆكیی ت نانەەه ته و جیەەاوازی جاروبەەار دا ره رێبەه دوو
 نی مەه ته ی مانگەه  یەازده ورانی ده  له  دووانه   ئه  كه وێ رناكه ده لێی  وه ته خوێندوومانه و  دیومانه كوردستان كۆماری مێژووی ر سه له

 و سەت شه پەاش ر گەه ئه  تێدایەه كێەی خێەری نەازانم ئێسەتا. كردبەێ فتاریەان ره ن الیه دوو یان قۆڵ، دوو نیم، خه دوو كو وه كۆماردا
 رابگرین؟ كدا یه ر رامبه به له پێ شكریان له ساڵ چوار

 
د پیواوێكی  موه قوازی محه"  ئۆڵسونی گوتوووه  و بوه  فایه مسوتهال  هی موه  گوایه  كا  كه ده  ی عیرفان باسی لێوه نگه و ده ئه: پرسیار

 ؟ ند راسته تا چه هه"  ترسنۆك بووه

 
 ، یەه هه ر گەه ئه و نەا یەان  یەه هه  نگەه ده   ئەه بڵەێ  وه دووره  له توانێ ده  دیكه سی كه نه و توانم ده من ئه  نه :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 سەابیتی بەێ ده   كەه    رده فەه قەانیعی عیرفەان كاك  وه ئه رێوشوێنێك و قانوون موو هه پێی به نا؟ یان  بارزانییه فا مسته ال مه نگی ده
 ئاسەانی   به ئاوا  كییانه ره ده  نه الیه و ئه بڵێی تۆ  كه بێ، ده دروست بۆ شم پرسیاره و ئه خۆ  بۆ دا لێره(. المدعی عەی  البینه. )بكا
 ش وه لەەه ران؟ لێكۆڵەەه و مێژوونووسەەان و نووسەەان ر ژنامه   رده بەەه  نەەه بخه  وه گەەوتراوه و نووسەەراو  بەەه كان نهێنییەەه  نەەده روه په موو هەەه
  وه تەەه نه   ئەەه شەەی له  لەه ك دروویەەه خ و كەەا ده كەەورد د زی  بەه تێك خزمەەه خ  مەەه ئه نەەازانم گەوتم ش وه پێشەەه له ك روه هەەه  كەەه رێین گەه

 ردێنێ؟ ده  دیوه خێرنه
 

ی ئیسورائیل  باڵیۆزخانوه  لوه  ندامێكی حزبی دیمووكراتی الیوه ند ئه نگی چه كا  ده ده  وه ی ئه شه رد بانگه فهعیرفان قانعی : پرسیار
  ستێ له به مانێكدا و بۆ چ مه چ زه  كێ بوون و له  وانه ، ئه راسته  یه و قسه ر ئه گه ، ئه حمان قاسملو داوه بدولره دكتۆر عه  جنێویان به
 خسی رۆیشتوون؟ ندی گرتنی شه كو پێوه ركی حزبی رۆیشتوون یان وه ئه  بوون؟ ئایا به ی ئیسرائیل باڵیۆزخانه

 
 مریكا ئەه دیموكراتی حزبی باسی نازانێ پیاو  كه  هاتووه كاو نه له    نده وه ئه عیرفان كاك ی ئیدیعایه و ئه :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 ی ئیدیعاكەه دا لێەره  وه خۆشەییه به اڵ  بەه! ئێەران كوردستان دیموكراتی حزبی یان عێراق، - كوردستان دێموكراتی پارتی یان كا، ده
  چووبێتەه  كەه ناناسەم كوردسەتان دێمەوكراتی حزبی ندامێكی ئه خۆ  حاڵی به ش به من ئه".  الیه له   كه نگه ده" ڵێ ده و  تره راشكاوانه

 ی نگەه ده و ئەه كەا ده ئیدیعا عیرفان كاك  كه ئێستا اڵ  به. دابێ قاسمەو دكتۆر  به جنێوی ی وه به گا ده تا هه ئیسرائیل ی باڵیۆزخانه
 بەێ و خۆڕایی بەه   هه تا ،  وه بكاته باڵوی سایتێك بێ رنه هه یان الیتێك ته سه  له و كا نه لێ دووی و سێ   كه ده لێ تكای ، الیه له
 .بدرێن نیشان ڵك خه  به كان راستییه  واته دی،  بێته رێ گه ده دوایدا به خۆی بۆ ی وه ئه   هه و كرێ نه تبار تۆمه ڵك خه  ڵگه به
 

كان  زمئوارا؟ ئایوا بارزانییوه زیران ره رۆكوه ، یان سوه بووه  ن شاوه الیه د له مه وا قازی محه دانی پێشه سێداره ئایا حوكمی له: پرسیار
پوێش   كوا ؟ چونكوه رد باسوی ده ك قوانعی قوه كان وه نییوهریتا پێی پیالنوی به تیدانی كۆمار هاتن یان رووخانی كۆمار به بۆ یارمه
 .ی نارازی بوون م كاره وان به كانی كردبوو ئه ریتانییه ردانی به وا سه زرانی كۆمار پێشه دامه



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

366 
 

 و بكەا ئیعەدا  د ممەه محه قەازی وا پێشەه  بووه نه نیاز به شا گۆیا  كه  بیستووه شم دیكه جارێكی ند چه من ئه :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن
  مەه ئه  .بكا سابیت  رایه   ئه بتوانێ   نییه ستدا ده  له ك یه ڵگه به هیچ بزانم وا اڵ  به ، بووه و ئه ئاگاداریی بێ ك یه تاڕاده  كاره و ئه

 ش وه لەەه. ئێەەران كوردسەەتانی  چوونەەه كوردسەەتان كۆمەەاری رووخانەەدنی بەەۆ كان بارزانییەەه بگەەوترێ  كەەه چەەێ ده  گاڵتەەه ك وه زیەەاتر
  بەه چاویەان كان ئیگەیزییەه  كەه ناكەا  وه لەه گومەان س كەه. بەیووخێنن كۆمەار  نەاردووه وانی ئەه ئینگەیەز گۆیا  كه  یه وه ئه جارتر گاڵته
 مان راسەتییه و ئەه ر گەه ئه اڵ  بەه.  بووه نەه دیش مەه محه قەازی وا پێشەه ی چەاره  لەه زیان حەه دیاره و  هاتووه نەه ڵ هەه كوردستان كۆماری

 دوای بریتانیەەادا ئاسەەمانیی هێەەزی ی یانەەه یی زه بێبەەه هێرشەەی وژمی تەەه ژێر لەەه كان بارزانییەەه و فا مسەەته ال مەەه  كەەه بەەێ چەەاو ر بەەه له
 هابادی مەەه  بەەه یشەەتنیان گه و رن بەەه ئێەەران كوردسەەتانی بەەۆ نا پەەه بەەوون ناچەەار كان گونەەده  لەەه ز ر شەەێكی به سەەووتانی و وێرانبەەوون

 س ركەه هه هەی  ئیدیعایەه   ئەه ین گەه ده تەێ   وده ئەه بوو، كۆمار زرانی دامه پێش دوومانگ  به نیزیك كوردستانیش كۆماری ختی پێته
.  بووه هەه وادا پێشەه كوشەتدانی به  لەه سەتی ده فا مسەته ال مەه ڵەێ ده  كەه چەێ ده  ئیدیعایەه و ئه ك روه هه  مه ئه.  یه بناخه بێ  نده چه بێ
 ی دڕندانەەه الماری پەەه ژێر لەەه ومنداڵیشەەیان ژن ت نانەەه ته و كان بارزانییەەه و بەەارزانی دران، دار لەەه هاوڕێكەەانی واو پێشەەه ی وكاتەەه ئه

 كانیان ماڵەه بنه و كان بارزانییەه  واوه هەه و وی زه  لەه دابەوو رمانی فەه دا سەمی ره یامێكی پەه  له شا و بوون شادا شی رته ئه كانی هێزه
 یگەرێ ده قڵ عەه.. راسەت به. چێ نەه ئێەران شەی رته ئه ئەابرووی زیەاتر  وه لەه خۆی ولی قه به تا بن رباز ده هێڵن نه و ن بكه بۆردومان

 بكات؟ بارزانی  له ك كۆمه داوای وا پێشه كوشتنی بۆ شا دا رجه لومه هه و له
 

؟  ڵبگره شۆڕشوی كوورد هوهفا و پێی گوتبێت توۆ ئوااڵی  المسته ست مه ده  وا ئااڵی كوردستانی دابێته پێشه  ند راسته تا چه هه: پرسیار
  راسویمێكدا دایوه مه  لی قوازی لوه ی عوه و ئااڵیوه ئوه  ؟ چونكوه بووه ی ئێستا نوه وه ڵ ئه گه ی كۆمار جیاوازیی زۆری له و ئااڵیه ئایا ئه
 ستی نێچیرڤان بارزانی، ئااڵی ئێستای كورستان بوو؟ ده

 
 و  ، كەردوه فا مسەته ال مەه سەەیمی ته كوردسەتانی ئەااڵی وا پێشەه  كەه  وه ئەه ر سەه له پێداگرتن  پێموایه من ئه :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 د ممەه محه قەازی سەتی ده  لەه ئەااڵی بەارزانی. جەێن بەێ ئیسرارێكی ردووكیان هه ، ئیدیعایه   ئه ی وه در خستنه وه بۆ ال قه ته و وڵ هه
 ی نیزیكەه بەۆ ك روه هەه ، بەووه كوردسەتان ڵكی خەه ی رزگاریخوازانەه باتی خەه ئەااڵی ڵگرتنی هەه شەیاوی گرتبێ رنەه وه یەان رگرتبێ وه
 وا پێشەەه دی ئەەه رگەەرت، وه وا پێشەەه سەەتی ده  لەەه ئەەااڵی بەەارزانی ر گەەه ئه  یەەه وه ئه پرسەەیار. بەەوو  ئااڵیەەه   ئەەه ڵگری هەەه سەەاڵیش نجا پەەه
 ر سەه له ی ئااڵكەه  كەه  نییەه  قوماشەه  پارچەه و ئەه رگرتنەی وه مانای به ت قه بات خه ئااڵی رگرتنی وه مجار ئه رگرت؟ وه كێی ستێ ده له
 ی وره ده و ئەه پێی بەه ركا  هه كوردستان رزگاریی رێگای باتگێیانی خه موو هه بڵێین كرێ ده  كه  وییه عنه مه ركێكی ئه  مه ئه.  خشاوه نه

 ئەەااڵی ی كەەه نگه ره سەەێ  لەەه بەەێ برێتەەی  كەەه كاندا گشەەتییه  هێڵەەه  لەەه.  رگرتەەوه وه خۆیانیەەان پەەێش باتگێیانی خەەه سەەتی ده   لەەه  بوویانەەه
 ئەااڵی ڵ گەه ده كی جیاوازییه ، ناسراوه سمیش ره به  وه خۆشییه به و كرێ ده ڵ هه كوردستان رێمی هه   له ئێستا ی ئااڵیه و ئه كوردستان،

 و سەەای سەەوورو نەەگ ره...   كوئااڵكەەه وه خەەاكم...  مینەەه زه ر سەەه شەەتی هه به...  نگینەەه ڕه نیشەەتمانم"  نییەەه كوردسەەتان كۆمەەاری می رده سەەه
 لی عەه كەاك  كەه  ئااڵیەه و ئەه ڵ گەه ده جیەاوازیی كرا ده ڵ هه كوردستان كۆماری  له ی ئااڵیه و ئه دا ئااڵكه نێو ئارمی   له اڵ  به".  شینه
 نم گەه  گوڵەه دوو  لەه بەوو برێتی  كه بوو نێودا له ئارمێكی كۆمار می رده سه ئااڵی.  یه هه بارزانی، نێچیرڤان كاك ستی ده  دایه قازی
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.  خشەاوه نه نێودا لەه ڕی په ٢١ خۆرێكی ئێستامان ئااڵی حاڵێكدا  له وتبوو، ركه ده تیشكی  چیاوه پشت  له  كه خۆرێك و مێك ڵه قه و
 .بیبینین یی كاوه شه  به كوردستاندا خاكی موو هه  له ر ژێك  كه  ئاواته و به
 

 فا مسەته ال مه  كه ی وه ئه: "ڵێ ده  وه یه وباره له ئێران كوردستانی دێرینی توانی سیاسه دی موهته دین الحه سه ڵ گه له كدا ندییه پێوه  له
 و  قەۆڕه ی قسەه و  مێەژووه شەێواندنی  وه ئەه هاتبێەت، كوردسەتان كۆمەاری تێكەدانی بۆ یان گوتبێت د مه محه قازی وا پێشه  به ی قسه
 كەرد  ڵەدا گه له كیان یەه دیمانه ی كاتەه و ئەه س بەه یشەم"لنەین" گۆڤەاری و  نییەه یش وه اڵمدانەه وه شەیاوی ك در یەه ها وه دا  ڕه وباوه له

  ." وه ته خوێندووه
 

 ٢١١١ ئاگوستی ی١١: وتی ڕێکه/    تایمز اڵت ر ژهه ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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مافی ئەوەم نیه ئەو نەهێنی یانەی له المە، به بێ ئیزنی حیزبەکەم :  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 ...ئاشکرا بکەم

 
 دا« كورد كاناڵ»تیی سیاسیی کورد لە دیدارێكی تایبە  لە گەڵ  سایه مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زاده که

 
 مادح ئەحمەدی: دیمانه

 
 (بەشی یەکەم)

 
 دا"كوردسەتان دیمەوكراتی حیزبەی" تەمەنەی بەسەەر سەاڵ ٦٣ ئەمسەاڵ گەالوێەژی ی٢٣ ئاگەادارن هەروەك بەڕێەز خوێنەرانی: ئاماژە

 قۆنەاغی رابەردوودا دەیەكەانی مەاوەی لە یەكان كوردی حیزبە بەتەمەنترین لە یەكێك وەك كوردستان دیموكراتی حیزبی. تێاەڕی
 رەنەگە هەن، پرسیار كۆمەڵێك حیزبەدا ئە  مێژووی لە. بكەین سەر لە قسەی ئێمە دەكرێ الیەنەوە ز ر لە و بییوە جۆراوجۆری

 كەورد. بەن ئەازیز ئێەوەی لە ز رێەك پرسەیاری لەراسەتیدا یەان بەربەاس، كەوتبەنە و بەووبێتن رەخەنە جێ كەس ز ر الی ئێستا تا
 لەگەڵ( ئێسەتا تەا دامەزرانەیەوە لە) دیمەوكرات حیزبەی مێەژووی لەسەەر كەیدی پرسیاری كۆمەڵێك دا تایبەت دیدارێكی لە كاناڵ

 .بكەینەوە باڵو وتووێژە ئەو دەقی دا"كوردستان" لە زانی پێویستمان بە كە بەرباس خستە" زاده حەسەن بدوڵاڵ عه"  مامۆستا
 

مامۆسوتا زۆر سوپاس بوۆ ئەوەی ئەم دەرفەتەتوان پوێ دایون كە لەم دیودارە توایبەتەدا چەنود پرسویارێك لەسوەر : دی حمه مادح ئه
مامۆستا لە ماوەی چوار دەیەی رابردوودا جەنابت لە حیزبوی دیموكراتودا بەردەوام لە ردسودا . مێەووی حیزب بخەینە بەر باس
لەم رووەوە بێگومان ئاگاداری زۆربەی نهێنی یەكوانی ئەم حیوزبەی، بەاڵم توا ئێسوتا شوتێكی . بووی و رۆڵی سەرەكیت هەبووە

سواڵ بە سوەری دا  ٠١هەر نهێنی یەكیش . نەكردوە زۆر سەیروسەمەر و نهێنی كە پێویست بێ باس بكرێ و خەڵك بزانێ باستان
پێوت وانویە . رەنگە لە داهاتوودا كۆمەڵێك كەس ئەو شتانە چەواشە بكەن. ی خۆی لە دەست دەدا(سندیت)تێپەڕی بەڵگەمەندی 

انی باشتر وایە ئەگەر نهێنی یەك لە گوۆڕێ دایە لە زموانی كەسوانێكی وەك جەنوابتەوە بواس بكورێ و بگووازرێتەوە بوۆ نەوەكو
 داهاتوو؟

 
 سەەاڵی ژی) گەالوێەەژ ی٢٣ بەرەبەری لە چەەونكە دەرفەتە، ئەو پێكهێنەەانی بەەۆ دەكە  سااسەەتان ئەمنەەیش :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن

 هەمەوو لە ئێەوە، لە دەكە  پیر زبەایی یە یووبیەی ساڵێكی ئەمساڵیش بەتایبەتی و داین(كوردستان دیموكراتی حیزبی دامەزرانی
 .كوردستان خەڵكی كۆمەاڵنی هەموو لە و كوردستان دیموكراتی حیزبی ئەندامانی
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 نێەەو لە یەەان كوردسەەتاندایە دیمەەوكراتی حیزبەەی نێەەو لە كە یەك نهێنەەی و حیەەزبەوە نێەەو مەسەەایەی لەبەەارەی كەەرد باسەەت ئەوەی
 ئەوەنەدە نهێنەی دا كوردسەتان دیمەوكراتی حیزبەی لە لەوان یەك و دا سیاسی حیزبی لە پێموایە ئەمن هەبێ، كورددا بزووتنەوەی

 .نیە ز ر
 

 چۆن ئەوەندە زۆر نیە؟: دی حمه مادح ئه

 
 هەیە، بەرنەامەیەكی هەر سیاسەی حیزبەی. بەێ خەڵەكەوە سەەری پشتی لە نیە بەرنامەیەكی ئەو چونكە :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 و بڵەێ خەڵكەی بە شەتەكانی بتەوانێ كە دەكەوێ سەەر لەوەدا سیاسەی حیزبەی.  بكەا لەسەەر تەبەیغی و بڵێ خەڵكی بە ئەوەیە بۆ
 .تێبگەیەنێ خەڵكی

 
 بەهەر حاڵ ئەم حیزبە خاوەن كۆمەڵێك پێوەندییە؟: دی حمه مادح ئه

 
 كەرد باسەت لەسەەرەتادا ئەوەی. پەێش بێنێتە نهێنی هەندێ  رەنگه ئەوالدا الو ئە  لەگەڵ پێوەندیی لە :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 یەكەان ئێرانەی قەولی بە سیاسی حیزبێكی بۆ یەكە . هەیە جیاوازیی دەوڵەتان لەگەڵ سیاسی حیزبێكی بۆ الیەنەوە سێ دوو لە
 .هەیە جیاوازیی دەوڵەتان لەگەڵ نایاسایی و( هەڵوەشاوە) منحەە

 
 دەڵێ؟( حزب منحلە)هەڵبە  لە ئێرانی یەكان دا، تەنیا كۆماری ئیسالمی : دی حمه مادح ئه

 
 دیمەوكراتی حیزبەی بەۆ ئەگەر. هەبەووە مەان«مەنحەە» دەسەتەواژەی دا ئیسەالمییش كۆمەاری پەیش لە. نەا :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 حیزبەەی بەەۆ «مەەنحەە حەەز » دەسەەتەواژەی جەەار یەكەمەەین بەەۆ وێەەنە بەەۆ. هەبەەووە دیەەكە حیزبەكەەانی بەەۆ ئەوا نەبەەووبێ كوردسەەتانیش
 لەگەڵەت. دەوڵەتەان لەگەڵ سیاسەی حیزبێكەی بەۆ هەیە جیەاوازی بەاڵ  نەیە، گرنەگ ئەمە. دەبرا بەكار شادا زەمانی لە «تودە»

 ئەوان. دەدا لەدەسەەەت خەەەۆی سەەەەنەدیەتی تێەەەاەڕی دا بەسەەەەری سەەەاڵ ٥١ تەنیەەەا یەك نهێنەەەی هەر دا دەوڵەتەەەانیش لە كە نەەەیم
 كەمتەر، هێنەدێكیش. نەاكەن ئاشەكرا هەر سەاڵیش ١١١ هەتەا یەان نهێنی هێندێك. هەیە خۆیان تایبەتی رەدەبەندیی( دەوڵەتان)
 .بكرێ ئاشكرا ساڵیش ١١ تەنانەت و ساڵ ٢١ لە زووتر كە بێ دا گۆڕێ لە بابەتیش هەندێ رەنگە و ساڵ ٥١ دەگاتە تا
 

 ەزیر، سەرۆكی حیوزب یوان هەنودێ كەسبۆ وێنە سەرۆك وەزیر، و) باشە هەندێ كەس یا هەندێ لە بەرپرسان : دی حمه مادح ئه
 .زۆربەی نهێنی یەكان دەدركێننیەكەیان  دوای بەرپرسایەتی( كە بەرپرسایەتیی جۆراوجۆریان هەیە

 
 گشەتی چوارچێەوە نەیە ئەوەیەان مەافی ئەوانەیش بەاڵ . خۆیەانە مەافی. دەنووسەن خۆیان شتی ز ر. بەڵێ :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 .دەپارێزن ئەوە بێگومان ئەوانیش. بشكێنن یەكە
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نیوو »هەر ئەو شوتانەیە كە لە . مێەووی حیزب بینیووەبەاڵم ئەوەی ئێمە تا ئێستا لە جەنابتمان لەسەر رابردوو و : دی حمه مادح ئه
 .دا لەسەر رابردووی حیزب باست كردوە«سەدە تێكۆشان

 
 بە پێوەنەدیی ئەوەی دەڵەێم ئەمەن ئەوەیە مەسەەلەكە بەاڵ . لێكەراوە پرسیارە  ئەو دیكەش جاری ئەمن :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 تەنیەا مەرجێەك بە بەاڵ  بڵێم، شتێك هەموو كە نەبایە باكم هیچ رەنگە بوایە خۆ  لەسەر هەر كاریگەریی ئەگەر هەیە خۆمەوە
 نهێنەی بە دا خەۆی كەاتی لە كە) شەت هەنەدێ یەكەانی كەاریگەری كە كەاتێ بەاڵ . خەۆ  سەەر هاتبەایەتەوە زەرەرەكانی و قازانج

 پێوەنەدی لە كوردسەتان دیموكراتی حیزبی بەتایبەتی و كورد بزووتنەوەی و كورد نەتەوەی حیسابی سەر دەكەوێتەوە( ماونەتەوە

 لە تەنەانەت وایە بەاوەڕ  ئەمەن بەتەایبەتی. بكە  ئاشكرای نیە ئەوە  مافی ئەمن ئیدی دا، یەكانی نێونەتەوەیی و ناوچەیی یە
 ز ر بەووە ئەوە لەبەر كەردوە، بەاس من لەگەڵ یەكی نهێنی د ستێك وەختێ دا، كۆمەاڵیەتییش و قۆڵی سێ و دووقۆڵی پێوەندیی

 مەافی ئەمەن بچەێ تێەك یەكەشەمان د سەتایەتی ر ژێەك ئەگەر بەووە، پەێم بەاوەڕی و بەووین یەكتەری هەاوڕێی و بەووین نزیك لێك
 .بدركێنم یانە نهێنی ئەو نیە ئەوە 

 
 .مامۆستا ئەوە جیاوازە لەگەڵ حیزبێكی سیاسی: دی حمه مادح ئه

 
 بەرپرسەایەتی سەەدری لە مەن كە ئێسەتا. هەبەووە بەرپرسەایەتیم چونكە بووە، ال لە نهێنیم بۆیە ئەمن :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 ئەگەر كە شەتانەی ئەو. بەكە  ئاشەكرایان خۆ  حیزبەكەی ئیزنی بەبێ ، لەالمن یانەی نهێنی ئەو كە نیە ئەوە  مافی نەماو ، دا
 كە دایە حیەز  رێبەریەی ئۆرگەانی دەسەاڵتی چوارچێوەی لە تەنیا ئەوە پێموایە بكرێن، ئاشكرا دەبێ و پارێزراون و بوون نهێنی

 .بكا باسیان بكا، باس خەڵكیان بۆ هاتوە وەختی ئێستا پێیوایە كە شتانە لەو هەندێك
 

بەاڵم مامۆستا، مەسەلەكە ئەوەیە كە ئەگەر ئەوشتانەی لە زمانی كەسانێكی وەك جەنابتانەوە كە رۆڵت هەبووە : دی حمه مادح ئه
ئاگاداری بۆ نەوەكانی داهاتوو نەگوازرێتەوە رەنگە كەسانێك پەیودا بون ئەو شوتانە چەواشوە لە مێەووی حیزب دا و لە شتەكان 

 .بكەن

 
 كەسەانێكی و مەن لە دەتەوانێ حیەزبەكە ئەوا نەبەێ حیزبەدا ئەرشەینی لە و هەبەێ مەن الی شتێك ئەگەر :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 پیەەاو كە نەەیە مانەەایە بەو ئەوە. بیڵەەێ خۆیەەدا وەختەەی لە حیەەز  ئەوەی بەەۆ بمێنەەێ، حیزبەەدا ئەرشەەینی لە و بگەەرێ وەری مەەن وەك
 بەاس جار یەكەمین بۆ كە كردوە باس وامان شتی دیكەش كەسانی و ئەمن وابووە جاری. نەكا باس شتێك هیچ و بدا گرێ زمانی
 رەنەگە دەڵەێم دووبەارە ئەمەن حەاڵەش بەو. نەاگەیەنێ زیان ئەوەندە كە پێمانوابووە خۆمان لێكدانەوەی بە النیكە  بەاڵ  كراوە،

 .بڵێم گوتوومە ئێستا تا لەوەی زیاتر نەدە  خۆ  بە ئەوە مافی بارسن منی لە ئەگەر هەبێ وا شتی
 

 مامۆستا با بچینە سەر تەوەری سەرەكیی باسەكە كە كۆمەڵێك پرسیارە لەسەر مێەووی حیزب لە قۆناغە : دی حمه مادح ئه
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دەست پێبكەین، بە لەبەرچاوگرتنی مێەووی حیزب جەنابت پێتوایە زەقتورین   وه یهئەگەر بە پرسیارێكی گشتی . جیاوازەكان دا
 كامەیە؟( چ لەرووی تاكتیكی یەوە و چ لە رووی ستراتیەی یەوە)» حیزبی دیموكراتی كوردستان »و دیارترین هەڵەی 

 
 .دەكرێ نامناسب كەسێكی لە هە  و دا خرائ وەختێكی لە هە  پرسیارە ئەو پێموایە ئەمن :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 
 بۆ؟: دی حمه مادح ئه

 
 رەنەگە كەاتژمێردا یەك یەان دا خەولەكی ٩١ یەان كەاتژمێری نیەو باسەێكی لە. تەنگە وەختێكی الیەك لە :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 لە یەەەادی لە دیەەەكەش جەەەارێكی وەك. حیەەەزبە دامەزرانەەەی سەەەاڵر ژی ئەمەەەی  كە ئەوەیە دووهە . نەدرێەەەتەوە لێەەەك بەەەابەتە ئەو
 بەۆ نە كوردسەتان، كۆمەاری و محەممەد قازی لە رێزگرتن بۆ كۆبووینەتەوە ئەمی : گوتم دا«محەممەد قازی پێشەوا» سێدارەدانی

 لەسەەر كەردن قەزاوەت بەۆ نیە باش شاهیدێكی كوردستان دیموكراتی حیزبی ئەندامێكی گرنگتر هەمووی لە. لێكدانەوە و تەحەیل
 حیەز  ئەنەدامی و الیەنەن بەێ پاشەانیش و تەفسەیرن و لێكەدانەوە سەەرقاڵی كە  یەه كە كەسانەیە ئەو ئەركی ئەوە. بابەتە ئەو
 كە ئەوانەی بارسەەن، لەوال الو لە  هەر نەك ئەویەەش. دەكەن قەزاوەت مونسەەیفانە و نەەین حیەەزبیش دژی دا هەمانكەەات لە و نەەین

 حیەەزبیش دژی كەسەەانی لە هە  تەنەەانەت و حیەەز  د سەەتانی لە هە  حیەەز ، كەسەەانی لە هە  دەبەەێ بەەكەن قەزاوەت دەیەەانەوێ
 دەهەاتە ز ر( عەلەی ند هوشەمه كەاك) ناسن دەشی پێموایە. بوو قاسمەوو دوكتور لەسەر تێزەكەی هەبوو د ستێك وێنە بۆ. بارسن

 قاسەمەوو دوكتەور دژی و نەویسەتوە خەۆش قاسەمەوویان دوكتور كە كەسانەش ئەو الی بچێتە لێدەكرد داوا  جار ز ر ئەمن من، الی
 هەقەشەەی ئەو و حیەەز  ئەنەەدامی ببێەەتە نەهەەاتوە و بەەگەڕێ دا حەقەەیقەت دوای بە دەیەوێ ئەو چەەونكە بارسەەێ، لەوانەەیش بەەوون،
  .هەیە

 
ببوورە قسەكەشم پێت بڕی، ئوێمە لەم كواتەدا كە دەموانەوێ هەنودێ شوت بوورووژێنین و یوان كۆمەڵێوك شوت : دی حمه مادح ئه

بوۆ . دەمانەوێ لە روانگەیەكی دیكەوە خوێندنەوە بۆ رابردووی حیزبی دیمووكراتی كوردسوتان بكەیونبخەینە ڕوو، لە راستیدا 
. ئەوەی ئەگەر هەڵەیەك لە مێەووی حیزب دا هەبووە، ببێ بە ئەزموون بۆ رێبەریوی ئێسوتای حیوزب و بوۆ نەوەكوانی داهواتوو

 ە حیزب هیچ هەڵەیەكی نەكردوە؟بەاڵم ئایا ئێستا پێت وای. دەمانەوێ لەم رووەوە بچینە نێو باسەكە
 

 هەەیچ حیەەزبەكەی پێیەەوابێ كە بەەێ( بەوالوەتەەر دەمەەارگرژیش لە تەنەەانەت) دەمەەارگرژ ز ر پیەەاو دەبەەێ :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن
 دەژی دا ٢١ سەەدەی لە ئێسەتا كە یەكێەك. تێەدایە یەان كەموكەوڕی دەگیرێن، هەڵە بە شتانەی ئەو جاروبار. نەكردوە هەڵەیەكی

 و فیكەەر بە بەەوو، هەڵە شەەتە ئەو دەڵەەێ و دەكەەا قەزاوەت نەەۆزدەیە  سەەەدەی تەنەەانەت یەەان بیسەەتە  سەەەدەی سەەەرەتاكانی سەەەر لە
 فەاڵن لە ئێسەتا كە كەسەە ئەو رەنەگە. زاڵمەانەیە كەمێەك كات، ئەو كارانەی ئەو لەسەر بییاردان و هەڵسەنگاندن ئێستا ئەقڵی
 كەاری هەمەان ژیابەایە، دا ختەه وه لەو بۆخەۆی ئەگەر هەیە، رەخنەیەكی سیاسی حیزبی فالن یان مێژوویی، كەسایەتیی فاڵن كاری

 ئێسەتە كەسەێك كە نەیە شەێوەیە بەو بابەتەکە كەوابوو،. بایە دا پۆستیش هەمان لە ئەگەر. كردوویەتی رێبەرە ئەو كە كردبایە



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

372 
 

 ئەو بڵێەین هەڵەیە ئەوە. بەدا خەۆی پەێش سەاڵی سەەدان و سەاڵ دەیەان مێژووی لەسەر بییار كە بدا بەخۆی مافە ئەو و دابنیشێ
 كە دابەێ واشەی بییەاری و بەووبێ هەڵە دا خۆی كاتی لە كە كردبێ كارێكی رەنگە. هەبووە هەڵەی دیارە نەبووە، هەڵەی حیزبە
. دا كوردسەتانیش دیمەوكراتی حیزبەی مێەژووی لە هەبەێ واش شەتی دەبەێ. بووبێ نادروست رەنگە درێژەدا لە بەاڵ  بووبێ، دروست

 گۆڕیومەانە بەرنەامەدا لە دا دیكە كۆنگرەیەكی لە نیە، دروست وابووە پێمان سبەینێ داناوە، ئەوڕ  بەرنامەییمان شتێكی وێنە بۆ
 .داناوە دروستەكەیمان و
 

 دڵسەۆزی بە خەۆی کە كەسەێك وەكەوو بەكەمەوە، رووت كوردسەتانیش دیموكراتی حیزبی ئەندامەتیی لە خۆ  ئەگەر تەنانەت ئەمن
 تێكۆشەانی سەاڵ ٦٣ مەاوەی لە كوردسەتان دیمەوكراتی حیزبەی كە تێنەاگە  وا بكە  داوەری بمەوێ ئەوا دەزانێ، كورد بزووتنەوەی

 دیمەوكراتی حیزبەی سەتراتیژیكی هەڵەی    کەه یه پێیانوایەه  کەه ن هەه س کەه نەدێک هه.  کردوه  ستراتیژیكیی هەڵەی خۆیدا سیاسیی
 بەەەەۆ گەەەۆڕی ی«گەورە كوردسەەەەتانی» دروشەەەمی «ك.ژ» كەەەۆمەڵەی جێگەەەەای هەەەاتە مەزراودا وەختێەەەەک كە بەەەووە ئەوە كوردسەەەتان

 ئاكەەەامی لە. بەەەووە سیاسەەەی قەەەووڵی لێكەەەدانەوەیەكی بەرهەمەەەی بەڵكەەەوو نەبەەەووە، هەڵە ئەوە پێمەەەوایە ئەمەەەن. «خودمختەەەاری»
 واتە( جیهەان لە و نەاوچەكە لە كوردستان، لە ئێران، نێوخۆی لە) بوون دەروبەریەوە بە كە بووە پارامێترانەدا ئەو لێكدانەوەی

 بەێ مەافێكی سەەربەخۆ، و گەورە كوردسەتانی مافی بێ، لەگەڵ ئێستاشی. كردوە ئەوەی بۆیە هەبووە، زیاتری یەكی بەرچاوڕوونی
. بكەا واڵتەكەی كەوتەنەوەی یەك و سەربەخۆیی ئارەزووی كورد كە نیە گوناح هیچ من باوەڕی بە. كوردە نەتەوەی ئەوالی ئەمالو
 ئەو چوارچێەوەی لە كەورد پرسەی چارەسەەركردنی دروشەمی واتێدەگە  ئێستاش هەتا گۆڕێ بێتە ستراتیژیكی دروشمی وەكوو بەاڵ 

 .گونجاوترە یەوە دیاەۆماسی و سیاسی لەباری كە دروشمێكە واڵتانەدا،
 

 قبووڵتانە؟مامۆستا جگە لەمانە، پێمان خۆشە ئاماژە بە هەڵەیەك بكەن كە بۆخۆشتان : دی حمه مادح ئه

 
 كەمێەك رەنەگە تاكتیكی هەڵەی وەكوو بڵێم ئەگەر. بڵێم ئەوە ئەوەی بۆ یەك پێشەكی كردە ئەوە  ئەمن :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 و كەراوە دا كوردسەتان دیمەوكراتی حیزبەی مێەژووی لە كە تەاكتیكی هەڵەی گەورەتەرین من باوەڕی بە. هەبێ تێدا عاتیفیی باری
 هەمەوو پەێچەوانەی بە ئەزموونەكەان، هەمەوو پەێچەوانەی بە كە بەوو ئەوە تەاك، نەك كردوویەتەی حیەز  رێبەریەی بڵێین دەكرێ

 و كەرد ئیسەالمی كۆمەاری بە بەاوەڕی( سیاسەی دەفەتەری بەواتەای) حیەز  رێبەریەی كرابەوون گەاڵڵە حیزبدا نێو لە كە شتانە ئەو
 هەڵەی ئەاخر. لەێكەوتەوە قاسەمەووی دوكتەور دەسەت دانەی لە دا ئاكەا  لە كە بكەا لەگەڵ وتەووێژی نهێنەی شەێوەی بە بوو ئامادە
. نەبەێ ئەوەنەدە واتە بەێ، چەووكە هەڵەی دیكەشەیان یەكەی. نەكەرێتەوە قەرەبەوو كە هەڵەیەكە یەكیان: جۆرە دوو دەڵێن گەورە

 هەڵەیەكمەان. نەاكرێتەوە قەرەبەوو شەێوەیەك هەیچ بە كە بەوو هەڵەیەك ئەوە باشە. گەورەیە هەر بێتەوە دووپات ئەگەر ئەویش
 بە بەوو كوشەەندە یەكجەار هەڵەیەكەی پێمەوایە. داوە لەدەسەت تێەدا یەكەممەان كەسەی و حیزبیمەان رێەبەری گەورەتەرین كە كردوە
 هەڵەیەكەەی یە، تەەاكتیكی هەڵەیەكەەی ئەو دیەەارە بەەووە، گەورە هەڵەیەكەەی ئەوە. كەەرا تیەەر ر نەەیە ئەوە چەەونكە واقیعەەی، مانەەای

 دیمەەوكراتی حیزبەەی كە ئاشەەتیخوازانە شەەێوەی بە كەەورد پرسەەی چارەسەەەركردنی بە بەەاوڕە سەەتراتیژیەكە هەەێڵە. نەەیە سەەتراتیژیكی
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. نەیە تێەدا هەڵەی هەیچ و خەۆیەتی جێەی لە ئەوەش مەن بەاوڕی بە. هەبەووە پەێ بەاوەڕی ئێسەتا تەا سەرەتاوە لە هەر كوردستان
 .بوو مێژوویی هەڵەیەكی ئەوە هەڵبژارد وتووێژ بۆ تێكنیكەمان ئەو كە ئەوە بەاڵ 

 
 لە تەۆمەتە ئەو نەیە لەێ ئاگایان و حیزبن دەرەوەی لە ئەوانەی بڵێین یان حیز  موخالیفانی جار ز ر كە بڵێم ئەوەش پێمخۆشە
 لەگەڵ چەەووە كوردسەەتان دیمەەوكراتی حیزبەەی هەمەەوو پرسەەی بەەێ قاسەەمەوو دوكتەەور گەەوایە كە( بەنووسەەراو) دەدەن قاسەەمەوو دوكتەەور

. وانەەیە جۆرێەەك هەەیچ بە كە دەكەمەوە دووپەەاتی ئێسەەتاش و گوتەەوومە دیەەكە جەەاری ئەمەەن. دانیشەەتوە ئیسەەالمی كۆمەەاری نەەوێنەرانی
 .هەبووە مەسەلەیە لەو ئاگای تەواوی بە سیاسی دەفتەری

 
 ئەویەش. بوو تووشی بەداخەوە سەعید، دوكتور مەرحوومی كە بوو ئەوە( تاكتیكی دیسان) لەوەش گەورەتر هەڵەی پێموایە ئەمن
 هەەی هەڵەیە ئەو یەكە  ئەوەیە لەبەر نەەابە ، ئەو نەەاوی كە بەاڵ . كەەردی ئەزمەەوونە ئەو پەەاش چەەونكە بەەوو، گەورەتەەر بەەۆیە

 لەگەڵ نەچووبەوو ئەو لەپاشان دانیشتبوو، لەوێ ئەو. نەبوو بابەتە ئەو ئاگاداری هەر سیاسی دەفتەری نەبوو، سیاسی دەفتەری
 كە دانیشەەت ئیسەالمی كۆمەاری ئۆپۆزیسەیۆنی یەكەانی كەسەەایەتی لە ژمەارەیەك لەگەڵ خێرخەوازانە نییەتێكەی بە. دابنیشەێ دوژمەن
 لەێ داوای ئەڵمەان پۆلیسەی زانەیم دواتەر ئەمەن. هەبەوو سەەعید دوكتەور هەڵەی هەر دیسەان شدا لەوه دیارە. كەوتەوە لێ تیر ری
 لەەێ گیەەانی دەسەەتدانی لە كە بەەوو، گەورە هەڵەیەكەەی ئەوە. نەكردبەەوو قبەەووڵی خەەۆی بەەۆ بەاڵ  دابنەەێ، بەەۆ ئیسەەكۆرتی كە كردبەەوو
 .وشەیە تەواوی بەمانای كوشەندە، هەڵەی كەوابێ. حیز  یەكەمی شەخسی كێ؟ گیانی ئەویش. كەوتەوە

 
مووی  ی تیورۆری دوکتوور قاسوملوودا هوه له سوه مه  لوه  ی کوه وه ئوه  تان پێکورد، واتوه ئێستا ئاماژه  ی که ڵه م هه ئه: دی حمه مادح ئه
ندی خوۆی  فکه ڕه دا، دوکتور شوه ندی فکه ڕه ی تیرۆری دوکتور سادق شه له سه مه  ی کرد و له ڵه دا هه و قۆناغه سیاسی لهری  فته ده
  ؟ وه مێەووی حیزبدا دووپا  بێته  له  مه ئه  پێتوایه.  ی کردوه ڵه هه

 
 رادیۆیی وتووێژێکی بۆ  وه ڕانسه فه رادیۆ فارسی شی به ن الیه له جارێک.  وه بێته نه دووپات ت قه هیوادار  :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

  بەه ز رت گەاردێکی یەان ئیسەکۆرت و وان پاسەه بینەین ده: پرسیم لێیان  که بوو  وه ئه کانیان پرسیاره  له کێک یه. کرابوو  بانگهێشت
 هەیچ ز نەاموزد هیچ/ روزگار گذشت از ناموخت  که هر»: ڵێ ده  که  هێنایەوه  «کی رووده» ی شێعره و ئه من ئه ؟ وایه بۆ.  یه وه وره ده

 تی تایبەه به ، وه بێتەه دووپەات  وه ئەه نەابێ وابێ کەه داون، سەت ده له  وه رێگایەه و لەه رانمان رێبەه  لەه س که دوو  ئێمه گوتم. «آموزگار
 .ین بکه خۆش مان که وه ته نه و مان که حیزبه دوژمنی وتنی رکه سه بۆ رێگا نابێ

 
کانی حیزبوی دیمووكراتی  ی رێکخسوتنه پواش رووخوانی کۆموار بازنوه.  ر پرسویارێکی دیکوه سوه  مامۆستا با بێینه: دی حمه مادح ئه

کانی  ی رێکخسوتنه دا بازنوه« ک.ژ»ی  ڵوه کۆمه  بینوین لوه ین، ده مێوەوو بکوه  چاو لوه  ر ئێمه گه ئه.  وه بێته سک ده ر ته كوردستان  به
بۆ کاروبواری کرماشوان، «ک.ژ»ی  ڵه کۆمه...( کرماشان و)اڵتی کوردستان  ی رۆژهه وه کانی خواره ناوچه  له:  هبۆ وێن.  رین بووه به

ئیبوراهیم خوان »ک  سوێکی وه کۆمواری کوردسوتانیش دا که  له.  بووه تیی خۆی هه ری تایبه تریش، نوێنه وه   خواره نانه ئیالم و ته
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ک  اڵم ئینتمایوه بوون، بوه اڵتی کۆمواردا نوه سوه ژێر ده له  و ناوچانه و کا  ئه رچی ئه گه ئه  وهبو ڕۆڵیان هه  سانێکی دیکه و که« نادری
کانی  ی رێکخسوتنه حیزبوی دێمووکرا  بازنوه( پاش رووخانی کۆمار)بینین  دواتر ده. دا و ناوچانه کارکردن له  ر به رانبه به  بووه هه
تائێسوتا   که که یه ڵه هه  مه ئه  ئایا پێتوانیه. ی موکریان ر ناوچه سه  وه کاته زیاتر چڕ دهکانی  وڵه و چاالکی و هه  وه کاته سک ده رته به

کانی  ناوچوه  لوه  هێزه موکریوان بوه  ی لوه و جوۆره و ناسویۆنالیزمی کووردی بوه  دیواره  وه ی کوورده وه ر بزووتنه سه ریی به کاریگه
 ؟ هێز نیه به  وه خواره

 
 دیمەوكراتی حیزبەی رێکخسەتنی دا «ک.ژ» ی ڵەه کۆمه کاتی لەه  وانیەه پێم   که یه. نابینم وا  که شته من ئه :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 دیمەەوكراتی حیزبەەی می رده سەەه تەەا  بەەووه رینتر ربەەه به کوردسەەتان اڵتی ر ژهەەه باشەەووری  لەەه ت تایبەەه  بەەه دا کوردسەەتان  لەەه كوردسەەتان
 باتێکی خەه  ه«ک.ژ» ی ڵەه کۆمه  کەه کۆماردا زرانی دامه پێش ی ساڵه سێ و له. ئارادان  له تی تایبه هۆی ندێک هه اڵ  به كوردستان،

 ری رانبەه به  له  خته سه  سته ربه به و ئه.  یه نهێنی ر هه ئیال  و ورمێ کرماشان، مەهاباد، ، سنه  له  باته خه و ئه.  ئارادایه  له نهێنی

 و ئەه زرێ، مەه داده کوردسەتان کۆمەاری دواتەر مانەگ پێەنج  به نزیک  که تی تایبه  به زرێ مه داده دێموکرات حیزبی  که اڵ  به ، نیه دا
 اڵتی سەه ده ژێر  له قز سه تا هه. بێ ده زیاتر( کاپیتالیستی و سوسیالیستی) دا ئۆردووگایه دوو و ئه نێوان  له  که ته ساسییه حه  جاره

  کەه کاره و  بووه هەه کتر یەه بەه تیان ساسەییه حه ش دووانه و ئه.  بریتانیادایه اڵتی سه ده ژێر له وخوار ره به  وێوه له و  بووه دا ت سۆڤییه
 سەاز وتەووێژێکی. ڵەێن ده وا باشەوورمان براکەانی  کەه ڵەێ ده و دا پێەده ی ئاماژه دا شێعرێک  له تی حمه ره ی«هێمن».  بووه ختتر سه

  لەه نیشەتمان کانی ڕ ڵەه و  بەه مه ران نیگەه  کەه ڵێ ده  هومێدوارانه کی یه شێوه  به هێمن وێدا له. نیشتماندا و شاعیر نێوان  له  کردوه
  کەه  الیەه قه ته و وڵ هەه و ئەه.  وانیەه جەۆر هیچ  به دواتر ین بکه لێ چاو ر گه ئه اڵ  به ،...و ن هه دا نیشتمانیش ی شه به و ئه می غه
 تی حمەه ره بەین ریک خەه ردووکمان هەه به ئێسەتا ر گەه ئه  وه داخەه به.  وامەه رده به ر هەه ، ئارادایەه له  دیکەه کانی شەه به  له نفووزکردن بۆ
 بۆمەان.  کۆماردایەه نێەو  لەه بەتەنیەا نەادری ئیبراهیم دیسان دا کۆماریش کاتی له. ناکرێ پێمان دوو، ینه بکه «نادری ئیبراهیم»

 کۆمەەاری و دێمەەوکرات حیزبەەی ر هەەه ک نەەه.  یەەه سروشەەتی ز ر  کەەه ته بابه...  وڵێکەەه هه و  یەەه ئاڵقه نیا تەەه  چونکەەه دوو،  بەەه نەەاکرێ
 زراون دامەه پێکهەاتبوو ئێەران داگیرکردنەی  بەه  کەه  زایه فه و له رگرتن وه ڵک که  به ز ر و   که یش«کاف ژێ» ی ڵه کۆمه کوردستان،

 هیچەی  وه کرده  به اڵ  به ، بووه دا ت سۆڤیه اڵتی سه ده ژێر له زیاتر موکریان ی ناوچه ی وه ئه ر به له زیاتریش  دیاره(. دووکیان ر هه)
 ئەمەن نەا ده.  بەووه زیەاتر سیاسەی تێکۆشانی و خۆنواندن تانی ره ده وێ له  بۆیه بوو، هه تێدا اڵتی سه ده کی یه-بۆشایی بوو، نه تێدا
 یەان)  سەنه و کرماشەان کەات و ئەه ین، بکه زانیاریی و واری خوێنده و سیاسی وشیاریی ی ڕاده  له چاو ر گه ئه ، گوتوه  وه ئه جار  ز ر
 ک یه شەار چکه مەهابەاد ، وه دانیشتووانیشەه ی رێژه باری له. بوون  وه هاباده مه پێش  له ز ر( کورسان بڵێین کان یه یی سنه ولی قه  به
 مێەژوو ش مەه ئه و  خوڵقەاوه مەهابەاد  لەه  کەه رجه لومه هه اڵ  بەه کرماشەان، چەاو  لەه  بەووه  چووکەه شەارێکی  سەنه ، سەنه چەاو  لەه بوو
 .یخوڵقێنێ ده
 

  وه و ئوه  بووه نوه  وه ن حیزبوی دیمووكراتی كوردسوتانه الیوه له  کوه ڵه هه  واتوه نابتان، که ی جوه و وتانوه پێوی ئوه  بوه: دی حموه مادح ئه
 . رج دیاری کردوه لومه هه
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 ی ڵەه کۆمه زرانی دامەه یەان هاباد، مەه تی زییەه رکه مه  بەه كوردسەتان دیمەوكراتی حیزبەی زرانی دامەه خەودی :زادەعەبدوڵاڵ حەسوەن
 موکریەان،  لەه  شەێکه به سەابالغیش ی کەه یه گشەتی واتەا  بەه  دیاره) موکریان تی زییه رکه مه  به( ک یه ڕاده تا بڵێین کرێ ده) «ک.ژ»

 نەدێ هه  لەه ، موکریانەه ختی پایتەه ورمەێ مانێک رده سه جێگادا ندێ هه  له کرێ، ده لێ باسی جۆراوجۆر شێوازی  به موکریان  چونکه
( وێ کەه ده موکریەان ر بەه وه هابادیش مه خودی  وه یه وانی زمانه باری  له ڵێن، ده بۆکان ری وروبه ده  به نیا ته موکریان دا کارهێنان به
 بیەری ی وه بووژانەه بەۆ شەانس)   شانسەه ی وه ئەه ڵ گەه له  وه ئەه ، نیەه دا دیکەه کانی شەه به  لەه  کەه  یەه هه تانێک ره ده و ت رفه ده وێدا له
 و لەەه  کەەه  تێدایەەه شانسەەیی د بەەه تۆزێەەک دا مانکات هەەه  لەەه اڵ  بەەه ،( باشەەه ر هەەه بەەێ پێەەک نیشەەتمان شەەوێنێکی ر هەەه  لەەه تی وایەەه ته نه

 کرماشەەان  لەەه پێکهەەات هاباد مەەه  لەەه ی تەەه رفه ده و ئەەه بریەەا.  هاتووه نەەه پێەەک بێ هەەه زیەەاترین ریی کاریگەەه تەەوانن ده ی جێگایانەەه
 . خسابایه ره
 

جێوی مشوتومڕ و     بۆتوه نانوه ن و ته کوه س زۆرجوار باسوی لێده نودێ کوه هه  ی کوه تانوه و بابه کێک لوه مامۆستا یه: دی حمه مادح ئه
  ن کوه ڕه و بواوه ر ئوه سوه س له نودێ کوه هه. کا سلیم ده خۆی ته« وا پێشه»پاش رووخانی کۆمار   که  یه وه ی ئه له سه گرتن، مه خنه ڕه
کردبا و  سلیم نه با خۆی ته ده  ڵێن که ده  یەوه م روانگه کا و له سلیم ده وا خۆی ته پێشه  که   یه وه ڕووی ترسنۆکی یه  له  مه ڵێن ئه ده
 ؟ دا چیه ندی یه و پێوه نابتان له ڕای جه.  یی کردبایهت باتی دژی رژێمی پادشایه تیی خه رۆکایه و سه  ڵهاتبایه هه

 
 ی وه ئەه تەرس ر به له وا پێشه گۆیا ی وه ئه شێکیان به.   که ده ش دابه شدا به دوو ر سه به  مه ئه  وه بارەیە   له :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

  وه ده ممەه محه قەازی وا پێشەه  بەه درێشەان و رزی ده  بەه  نەه و( ئێسەتا ولی قەه  به) قولوو دوو سای چه  به  نه  تێکه تۆمه  وه ئه ، کردوه
  بەەه ، هاتوه نەەه هو  وه تەەه تووشەەی ، بووه نەەه گومەەانی هەەیچ. کەەوژرێ ده  کەەه  بووه نەەه دا  وه لەەه گومەەانی هەەیچ د ممەەه محه قەەازی. نانووسەەێ

 ڵک خەه اڵ  بەه بکەوژرێ، و ئەه بەوو شەی سته به مه و بەه  ، ده ده  وه سته ده  به خۆ  من ئه تی گوتوویه.  بووه تی ئازایه ر به له   وه وانه پێچه
 نەدێ هه پێەی  بەه. دا رووی( کوردسەتان کۆمەاری خۆشەکی  سەته ده یەان سیاسی ولی قه به)ربایجان ئازه  له دا ساڵه و له ر هه. کوژرێ نه

 تەا  تاوه ره سەه  لەه اڵتیدا سەه ده ژێەر کانی ناوچه و کوردستان کۆماری  له اڵ  به. کوژران س که زار هه١٣ تا ١١ وێ له قیق ناده ئاماری
 .ڕی په تێنه س که ١٣  له  وه موویه هه  به ئاخر

 
 ؟ گرتوه  و خوێنرشتنه کۆماردا پێشی به  وا له پێشه  واته: دی حمه مادح ئه

 
   لەه کان شەاهیده واوی تەه  وه یەه خۆشەی  بەه یەان  وه داخه به.  بووه وا پێشه ی یه تی ئازایه و ئه ئاکامی  وه ئه :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 بچەن وا پێشه و کۆمار نگرانی الیه یان بچن ن الیه بێ ڵکی خه  که  داوه نه یان وه ئه ئیزنی  چونکه دوژمنمانن،  که ن وانه له  یەوه  باره
  کەه( ن ده ده شەاهیدی موویان هەه) ڵەێن ده بۆخۆیەان  کەه ی وه ئه ر هه اڵ  به بوون، وێ له خۆیان سی که ر هه. دادگا کانی وه کۆبوونه بۆ

 هەیچ   بەه و سەتۆ ئه  گرتۆتەه ی کەه یه تی رپرسەیایه به موو هەه و  کەردوه کانی ئامانجەه  لەه داکەۆکیی و رگری بەه  ناسەه دواهه تەا وا پێشه
  بەه جنێوێەک دا شوێنێک  له(  بیستووتانه یان  وه ته خوێندووتانه یان ن تمه حه)  ناوبانگه  به  وه ئه ت نانه ته.  وه ته پاڕاوه نه جۆرێک

 ری رانبەه به نی الیەه  لەه  کەه  دا ده تەاو ی کەه یه کورسەی و سەتێ ڵده هه ی کەه یه کورسی ر سه له وا پێشه ن، ده ده...( کوردی ڵێن ده) کورد
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. بگەوترێ   که وه ته نه  به  قسه   ناده  وه ئه ئیزنی اڵ  به کوشتن، بۆ   لێره بیڵێن، ڵێن، ده من  به چی   لێره  وه ئه ئەمن ڵێ ده و بدا
 . بووه ترس ر به له بڵێین  نادروسته تی واوه ته  به وابێ  که
 

 و چەوو  شەاوه شی رته ئه پیر  به وا پێشه  که بوو خرائ پێم ڵێ به( ر سه  کرایه هێرشم  وه بۆنهیە و به جارێکیش) بارسن من له ر گه ئه
. چەوارچرا یەدانی مه  لەه ک نەه ، بووایەه هید شەه چیەا  لەه بەوو خۆش پێم بێ هید شه بوو رار قه ر هه ر گه ئه وا پێشه بوو، سەیمیان ته
  کەه بەوو باشەتر پەێم وابێ کەه. کەرا ده زوو ئەاره  کەه ی وه ئەه ک نەه ، بەووه  کەه  یەه وه ئه مێەژوو - نیەه من ی قسه -:  ڵێن ده کوو وه اڵ  به

 . هاتوه  وه یه تی ئازایه  له. بووە نه ترس ر به له ت قه شی که بوونه سەیم ته اڵ  به ، بووایه نه سەیم ته ت قه وا پێشه
 

  مێوەوو بوه.  وه بوێ بنووسورێته ده  وه چواک و خراپوه  مێەوو بوه  که  یه وه ویش ئه ئه  گۆڕێ دایه تێک له مامۆستا بابه: دی حمه مادح ئه
س جێوی  ن بوۆ زۆر کوه   هوه نودێ بابوه مێوەووی حیزبوی دێمووکرا  دا هه  لوه. س نوابێ بنووسورێ سێک و دوو که زووی که ئاره

نابت  جوه.  وه نووسورێته مێەووی حیزبودا نه  ی دوو له کۆنگره  کا که ده  وه جارێک دوکتور قاسملوو پێشنیاری ئه  پێموایه. پرسیارن
  کوه  ه«د تۆفیوق حمه ئه» ی  له سه ، مه دا جێی پرسیاره هلێر  تێک که بابه. بێ بنووسرێ ده  وه چاک و خراپه  مێەوو به  ڵێی که ده  وه ئه

ی  وانوه پێچه  حالێکودا بوه له. وتۆی لوێ نواکرێ مێوەووی حیزبودا، باسوێکی ئوه  اڵم لوه ، به کی زۆر سکرتێری حیزب بووه یه بۆ ماوه
کانی رابوردوودا،  یوه ده  نیا لوه توه نوین نهبی اڵم ده ، بوه یی بوووه وه توه کی ناسیۆنالیسوت و نه تی یه سایه می خۆی که رده رانی سه رێبه

د تۆفیوق نواکرێ  حموه مێەووی حیزبدا باسی ئه  ی له وه هۆی ئه.  وه د تۆفیق نادرێته حمه باتی ئه ژیان و خه  ئێستاش هیچ ئاوڕێک له
 بۆ چی؟  وه ڕێته گه ده

 
 کتر یەه ڵ گەه له با ناتەه ز ر شەتی.  گەوتراوه ز ر شتی( تۆفیق د حمه ئه) ئیسحاقی بدوڵاڵی عه کاک ر سه له :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

.  بەووه حیەز  سەکرتێری تۆفیق د حمه ئه  وایه پێیان س که موو هه.   بکه  قسه ی که یه سکرتێری ر سه له وێ مه ده دا پێش له.  گوتراوه
 .بوو نه حیز  سکرتێری تۆفیق د حمه ئه بزانم من ئه ی نده وه ئه
 

 چۆن؟: دی حمه مادح ئه
 

 د حمەه ئه و د ممه محه قازی وا پێشه. بوون نه سکرتێر كوردستان دیموكراتی حیزبی رانی رێبه  له س که دوو :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن
 اڵ  بەه ، بەووه رکۆمار سەه  چونکەه «وا پێشەه» ڵەین ده د ممه محه قازی  به  بۆیه ، وایه پێیان س که ز ر. بوو وا پێشه وا، پێشه. تۆفیق
 پەەێ تی قەەه بەەوو وا پێشەەه پێشەەتر. کوردسەەتان رکۆماری سەەه  بەەه بەەوو وایی پێشەەه  بەەه و بەەوو حیەەز  وای پێشەەه ر هەەه د ممەەه محه قەەازی

 «لیەدێر» یەان «سەکرتێر«  دیکه جێی  له «رپرس به»ڵێن ده جێگایەکدا  له حیز  رانی رێبه  به  ته عاده. «سکرتێر» گوترابوو نه
 گەەوت ده پێیەەان  کەەه بوو هەەه تێک یئەەه هه دا تەەۆفیقیش د حمەەه ئه ی له سەەه مه  لەەه. سەەکرتێر  گوتراوه نەەه پێەەی ت قەەه وا پێشەەه. ڵەەێن ده...و
 بەوو، تۆفیەق د حمەه ئه الی له یانبوو، هه  که ی مۆره و ئه. بوو تۆفیق د حمه ئه  ته یئه هه و ئه می که یه سی که ،«سکرتاریا تی یئه هه»
 رخی هاوچەه من ئەه.  دانەاوه بۆیان دواتر و  گوتراوه نه پێ( سکرتێر) ی ناوه و ئه اڵ  به ، گێیاوه سکرتێری ڕ ڵی ڕ ڵ، کوو وه وابێ که
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 رپرسەی به.  بیسەتوه نه حیەز  سەکرتێری کەوو وه نەاوی تم قەه اڵ  بەه بەوو، حیەز  ی کاره مەه هه تۆفیەق د حمەه ئه. بوو  تۆفیق د حمه ئه
 .بوو حیز  سکرتاریای تی یئه هه
 

  ؟ بۆ باسی ناکرێ؟ می حیزب بووه که سی یه م خۆ که النی که  باشه: دی حمه مادح ئه

 
 هەۆی ، کراوه نەه لەێ باسەی  یه شەێوه و بەه حیزبەدا مێەژووی  لەه  کەه.  وایەه ، نیەه گومەانم هەیچ  یەوه باره و له :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 حیزبەی  لەه خەۆی کەاتی تۆفیەق د حمەه ئه ، کەردوه باسەم دا«تێکۆشان  ده سه نیو» کتێبی  له کورتی  به من ئه.  یه هه خۆی تیی تایبه
 ی نموونەه.  وه ناکرێتەه یەادی دا کان بۆنه  له ، رکراوه ده کوردستان دێموکراتی حیزبی  له  که سێک که ، رکراوه ده کوردستان دێموکراتی

 دێمەەوکراتی حیزبەی نەەدی وه ئه.   بکەه  دیکەەه حیزبێکەی هەەیچ  بەه  ئامەەاژه وێ نامەه اڵ  بەەه ، یەه هه دا ش دیکەەه کانی حیزبەه  لەەه مان دیکەه
 اڵ  بەه.  ناوه دانەه  سەانه که  جەۆره و ئەه بۆ خ بایه ی نده وه ئه  دیکه نێکی الیه و س که هیچ ، داوه تۆفیق د حمه ئه  به خی بایه کوردستان

 «تۆفیەەق د حمەەه ئه«  لەەه تی خۆیەەه والی ئەەه مالو ئەەه بەەێ مەەافی ، وه نووسەەێته ده مێەەژوو کەەا، ده  وه لێکدانەەه و فسەەیر ته کێک یەەه ر گەەه ئه
 بەۆ ک وه ر هەه.  وه بکۆڵێتەه کانی خراپەه و ش بەا  خاڵەه  لەه کانی، ڵەه هه  لەه ، گێیاویەه  کەه ی ڕ ڵەه و ئەه و تی سایه که  له.  وه بکۆڵێته

 ر گەه ئه مەاون،  کەه  دیکەه سەانی که یەان بەوون هید شه  که  دیکه سانی که و عید سه دوکتور قاسمەوو، دوکتور د، ممه محه قازی وا پێشه
  کەه کەاتێ بڵێەین نەاکرێ ئیەدی اڵ  بەه. بکەرێ شتێک موو هه باسی  وایه ق هه نگێنین، سه ڵیانده هه و  وه کۆڵینه ده یان تی سایه که  له

 تۆفیەق د حمەه ئه  چونکەه. ندی فکه ره شەه قاسمەوو، تۆفیق، د حمه ئه د، ممه محه قازی: بڵێین  ئێمه ین که ده هیدمان شه رانی ڕێبه باسی
 ت نانەه ته  ، کەه یه سەی که ر، رێبەه سەکرتێر، نیا تەه نه(   بەه ده ناو هیدی شه  به  وه ویژدانمه قوواڵیی  له من ئه)  بووه هید شه کاتێک

 بەێ  تەه تۆمه و ئەه باسەی.  وه بکۆڵنەه لێەی و بێن با ، یه دیکه باسێکی  وه ئه  ئێسته.  بووه نه کوردستانیش دێموکراتی حیزبی ندامی ئه
 قاسەەمەوودا دوکتەەور سەەفی وه  لەەه وی ڕه زێەەده جەەار ز ر. قاسەەمەوو دوکتەەۆر پەەاڵ  خرێتەەه ده دا یەەه پێوننەەدی   لەەه  کەەه   ناکەەه ش مایانەەه بنه
 دوکتەۆر.  ناسەراوه نه هێشەتا قاسەمەوو دوکتەۆر تیی سەایه که  لەه ن الیه هێندێ ش حاڵه و به اڵ  به نیم،  وانه ئه ڵ گه له ئەمن کرێ، ده

 .بێ حیز  رانی رێبه  له کێک یه کوژرانی ڵ گه له ی وه به دەگا هەتا بوو، پاسدارێک کوشتنی دژی ت نانه ته  بایه خۆی به قاسمەوو
 

 ٢١١١ سێاتامبری ی٢
------------------------------------------ 

 بەشی دووهەم

 
دا حیزبی دیمووكراتی كوردسوتان ١٠٥٩قۆناغێكی دیكە پاش شوڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی مامۆستا بابێینە سەر : مادح ئەحمەدی

دا لە مەهاباد و لە الیەن دوكتورقاسملووەوە رادەگەیەنێ دیسوان بەپێوی ئەو ¬دێتەوە و لە الی رەشەمەدا تێكۆشانی لە میتینگێك
ی ئاشوكرای خوۆی رادەگەیەنوێ، پرسویار ئەوەیە بوۆ نەریتەی كە كۆمار لە مەهاباد دامەزرا، حیزبوی دیمووكرا  لەوێ تێكۆشوان

حیزبی دیموكرا  ئەو كا  نەهاتە سنە و لەوێ تێكۆشانی ئاشكرای خۆی رابگەیەنێ و بارەگای سەرەكیی خۆی لەوێ دابنوێ و 
 نیسبە  بتوانی لە بازنەیەكی بەرینتردا كاریگەری دابنێ و ئەگەر توانیبایە ئەوكا  بارەگای سەرەكیی خۆی هێنابایە سنە بە 
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 وتووێەەكان و زۆر بابەتی دیكەوە، هاوكێشەكان دەگۆڕدرا؟

 
 بەەۆ وتارێكیەەان كە لێكەەرد  داوایەەان دەردەكەەرد گۆڤەەارێكی مەهابەەاد شارسەەتانی كەەومیتەی ١٥٣١ سەەاڵی لە :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن

 شەارو هەموو خەڵكی كە دەكا ئەوە باسی كە یە حیسابی قسە دوو «حیسابی قسەی دوو» ناوی بە نووسی وتارێكم ئەمن بنووسم
 وتەارەكە ئەوێ؟ دەدەنە سەەرنج زیاتر ئێوە كە مەهابادە هەر كوردستان بۆ راناگەن؟ پێمان بۆ ئەرێ دەڵێن ئێرە دێنە ناوچەكان

 ئەێمە ببەین؟ دەبەێ كە ئەوەین مەهاباد لە ئێمە بارسین خۆمان لە با ئەوەیە یەكەی راستی ئەوەیە كراوەكەی كورت بەاڵ  درێژە،
 مەهابەەاد لە ئەوكەەات بەەوارەی ئەو كە ئەوە سەەەر دەگەڕێەەتەوە بەەابەتەكە یە كەموكەەوڕی گیانمەەان هەمەەوو نیەەین، وا مەهابەەادیش لە

 نە؟ كرماشەان بەۆ سەنە؟ بەۆ نەمەانبوو كرماشەانیش لە گرنگتەر سەنەش لە نەبەووە سەنە لە بوارەمەان ئەو ئەاوا كەارێكی بەۆ هەبوو،
 لە ئەگەر تەنەانەت هەیە، تەایبەتی گرنگەایەتیی بەتەایبەتی كرماشەانە نەیە، سەنە ئێەران كوردسەتانی شەاری گەورەتەرین چونكە
 ئێەران كوردسەتانی ناوەنەدترە، تەارادەیەك كرماشەان «نەیم جەوگرافیزان ئەمەن چەنەد هەر» بكەیەن بەراوردی جوگرافیشەوە رووی
 كە ئەبەەەوارەی هەر ئەوكەەەارە بەەۆ هەبەەەێ بەەوارت دەبەەەێ ئەەاخر بەاڵ  لەبەەەارترە رووێەەكەوە هەمەەەوو لە كرماشەەان و بەەەاریكە و درێەەژ

 و كوردسەتان دیمەوكراتی حیزبی و كاف ژێ كۆمەڵەی «دەساێكەوە كاتی لە» سەرەتا لە كەوت وەجووڵە تێدا كوردی بزووتنەوەی
 خەاوەن كەسەێك دێەنمەوە، ئەوە نمەوونە ز رجەار ئەمەن وێەنە بەۆ هەیە ویەش لە بەوارە ئەو هەر دامەزرا، تێەدا كوردستانی كۆماری

 هەر یەان دەكەا دەری دەوڵەت) دێڵەێ، بەجێ گوندە ئەو هۆیەك هەر بە ماوەیەك هەیە، جۆراوجۆری زەمینی گوندە ئەو گوندێكە،
 ئەەاوەدانی پێەەدەكا دەسەەت جێگەەایەوە لەو دەكەەاتەوە؟ ئەەاوەدانی كوێەەوە لە بكەەاتەوە، ئەەاوەدان گونەەدە ئەو دەیەوێ( دیەەكە هەەۆیەكی
 .وابایە وەختی ئەو بریا بوو لەبارتر( مەهاباد لە) لەوێ بوارەكە بەڕێژەوترن، زەمینەكانی ئاسانترە، كە بكاتەوە

 
 كەواتە جەنابت پێتوایە هەڵەكە لە حیزبەوە نەبوو؟: مادح ئەحمەدی

 
 سەاڵی لە ئەێمە كە كەات ئەو دەنەا. نەدەگەرت هەڵ لەوەی جیەا دیەكەی شەتێكی هەلەومەرجەكە. نەدەكەرا :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 رأسەەی. چەەووینەوە كەس( ٦) شەەەش( حیەەزبیە كەەاری بەەۆ نەەیە دامودەزگەەا دامەزرانەەی بەەۆ ئەوه) واڵت گەڕایەەنەوە نهێنەەی بە دا١٥٣١
 سەنە، چەووە یەكێكمەان كرماشەان، چەووە برادرێكمەان تەاران، چەووە قاسەمەوو دوكتەور. گرنگە تاران چون دانا، تاران بۆ حیزبمان

 ئەوا كەسەەەمان شەەەش ئەو واتە. بەەوو نەغەدە و شەەنۆ نەەاوچەی لە یەكێكیشەەمان و بەەوو مەهابەەاد لە یەك ورمەەێ، چەەووە یەكێكمەەان
 شەوێنانە ئەو كە نەبەوو ئەوە. بەێ سەنە لە یەكێك بێ، كرماشان لە یەكێك دەبێ گوتمان دا بییارمان كە دەرەوە لە. كرد دابەش

 وێەنە بەۆ. بكەا وا شەتێكی نەیتەوانی ئەوكەات تا سنە لە یان كرماشان لە نەبوو لەبار بوارەكە چونكە بەاڵ  نەگیرێن، بەرچاو لە
 دوای مانەەگ چەنەەد شەەاو رێژیمەەی رووخەەانی دوای مانەەگ چەنەەد ئەەێمە، گەڕانەوەی دوای مانەەگ چەنەەد دابێتەەێ، سەەەرنجتان ئەگەر

 نەیە ئەوەی مەافی بكەا، قسەە نەابێ دەیەانگوت بەوو، سەنە لە قاسمەوو دوكتور وەك پیاوی گەورە ئیسالمی، كۆماری هاتنەسەركاری
. بەێ كەڵەك بە نەاتوانێ ئەاوا شەوێنێكی حیزبەی، ناوەندی ببێتە و دابنێی لەوێ حیزبی دامودەزگای تۆ ئەوەی بۆ باشە. بكا قسە

  خاوێن ناوچەكەمان تەواوەتی بە ئێمە كە هەبوو وا بوارێكی مەهاباد لە پاشان. بێ بار لە كە دەکا جێگایەك بە پێویست
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 .نەما لێ پادگانیشی تەنانەت ،(بێ لەسەر پرسیاریشی رەنگە) كردبووەوە
 

یەكێك لەو هۆكارە سەرەكی یانە كە زۆر كەس . بەاڵم یەك پرسیار بە نیسبە  سنەوە. مامۆستا دێینە سەر ئەوە: مادح ئەحمەدی
ئەویوش ئەوەیە كە دەڵوێن حیوزب حیسوابی . «بووارەكە لەوێ لەبوار نەبووو»باسی لێدەكەن، جیاوازە لەوەی كە جەنابت دەڵێوی 

 لە سنە كە زۆر الواز بوون؟ ئەوەتان قبووڵە؟ لەسەر هەندێ مۆرە یان كەس كردبوو

 
 ئەوە. مەهابەەاد لە دامەزرانەەد ناوەنەەدمان و گەڕایەەنەوە ئەەێمە كە كەەاتەی ئەو بەەۆ نەەاگەڕێتەوە ئەوە :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن

 دەكە  شەانازی ئەوەی سەەرەڕای یەك لەسەەر. نەكرد عەمەل باشمان ئێمە بێ قبووڵم ئەمنیش رەنگە بەڵێ. دواتر بۆ دەگەڕێتەوە
 لەوێ ئەێمە بەاڵ  بەوون، شەەهید و نەمەاون هەندێكیشەیان كە كردبەوون لەسەەر حیسەابمان لەوێ كە ئەوانەی تێكۆشەانی كارو بە

 دا هەڵبژاردنێەك لە. نەیە غەریەب سەنە لە دیمەوكرات حیزبی كە دەركەوت دواتر حاڵەش بەو چەندە هەر. نەجوواڵبووینەوە باش
 بەێ ئەوەنەدە حیەز  سەنە لە واتە. دووهە  قۆنەاغی دەچەوونە ئەێمە كاندیەداكانی نەچووبەایە، تێەك ئەگەر بەاڵ  دا، تێكیان كە

  .نەبوو پێگە
 

مامۆستا ئاماژەتان بە گرتنی پادگانی مەهاباد كرد كە ئەوكا  ناوچەی سوەرەكیی ژێردەسوەاڵتی حیوزب بووو و : مادح ئەحمەدی
ئەو بواوەڕن كە حیوزب بە شوێوەیەكی چەكودارانە دێوتەوە و زۆر كەس لەسوەر . حیزب دەسەاڵتی تەواوی لەو نواوچەیە هەبووو

پادگانی مەهابادیش دەگرێ، بە گرتنی پادگوانی مەهابواد زەربەیەكوی گەورە دەدا لە وتوووێە و دانوسوتانەكان لەگەڵ دەوڵەتوی 
ەنابتوان لەم پێوەنودی رای ج. ناوەندی و ئەوە دەبێته بیانوویەك بۆ ئەوەی دانوستانەكان بەو شێوەیە كە پێویستە نەچێتە پێشەوە

 یەدا چییە؟

 
 یادداشتێكی قاسمەوو دوكتور مەهاباد، پادگانی گرتنی پێش پێنەكردبوو، دەستیان هێشتا دانوستانەكان :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 خەبەات دیكتاتۆری و سەرەڕ یی لەگەڵ سەلماندووتە ئێستا تا ئەتۆ «ئیما  حەزرەتی» دەنووسێ لەوێدا كە نووسی خومەینی بۆ
 ئەو شەەكێن بەەوت دەڵەەێن پێەەت كە ئەتەەۆ مێەەژوو و حەقەەیقەت لەبەر وەرە. دەبیەەتەوە بەرەوڕوو كێشەەەكان لەگەڵ ئازایەەانە و دەكەی
 لە وشەە بە وشە ئێستا بوو، ئاوا شتێكی. )بكە چارەسەر كورد مەسەلەی و بشكێنە( تجزیەطەبی) تۆمەتی دەڵێن پێی كە بوتەش

 .كرد ئەوەمان كات ئەو. ناباتەوە بیر لە خزمەتەگەورەیە ئەو هەرگیز مێژوو كە دڵنیابە.( نیە بیر 
 

 كە بەتەەەایبەت) خەڵكەەەه ئەو دەبەەەوو خەڵەەەكە، ئەو سەەەەری لەسەەەەر بەەەوو دێمەەەۆكڵێس شمشەەەێركی الیەكەوە لە مەهابەەەاد پادگەەەانی
 ئەوە دەبەوو. نەبەایە لەسەەر سەەری هێرشەكردنە مەترسەیی و بەدا هەناسەە تێیەدا كە هەبەووایە فەزایەكەی( هەبوو بزووتنەوەیەك

 .كرا وەستایانە ز ر نەخشەیەكی بە. بكرێ
 

 واتە پێت وایە كارێكی باش بوو؟: مادح ئەحمەدی
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 .بوو باش كارێكی پێم دیارە :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن
 

 لە رووی یاسایی یەوە ئایا كارێكی دروست بوو؟: مادح ئەحمەدی

 
 كەاتژمێر دەوروبەری) گیەرا مەهابەاد پادگانی ر ژەی ئەو هەر ئەوەیە سەیرەكەی یەوە قانوونی رووی لە :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 ئەو شۆڕشەگێری ئەفسەەرانی الیەن لە مەهابەاد پادگەانی ئەمی » كە خوێندیەوە تاران رادیۆ هەواڵەكاندا لە ٢ سەعات( گیرا ١٢
 بەاڵ  بەەوو، دێمەەوكرات حیزبەەی هەمەەاهەنگیی و هاوكەەاری بە راسەەته بەەوو، هەروا بەراسەەتییش. «گیەەرا بەسەەەردا دەسەەتی شەەارەوە

 .هەبوو ز ریان كاریگەریی پادگان نێو ئەفسەرەكانی
 

 واتە بەشی سەرەكیی سیناریۆكە ئەوان جێبەجێ یان كرد؟: مادح ئەحمەدی

 
 نەبەەوو، چەكمەەان ئەەێمە خەەۆ دەكەەرد، بەرەكە  لە بەشەەێك تەداروكەەاتی بۆخەەۆ  ئەمەەن تەنەەانەت. بەڵەەێ :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن

 یارمەتیەدانی بەۆ كردبوون بانگهێشتم پێشتر. هێنابوو خۆمانەوە ناوچەكەی لە كەسم ٣٥ ئەمن. هێنابوو الولەوالوە لە  خەڵكمان
 هەواڵیەەان پەەی لە. بەەكەن تەقە خۆیەەانەوە لەبەرەی كەەرا هێەەرش هەر كە گوتبەەوون پێمەەان رێكخسەەتبوو، خەڵكمەەان هەنەەدێ. حیەەز 
 .كراوە باش كارێكی من باوهیی بە كەوابێ. بوو تەسەیم پادگان بكەن، چۆڵ سەنگەرەكانتان هەستن گوتیان پێداین

 
 تەاران دەوری لە پادگەان یەك بوو ئەوە سەیرەكەی( گەورە) كەبیرە گوناحی كردە كوردیان لە ئەوەی بكە ، زیاد ئەوە دەمەویست

 «ئیتالعەات» ر ژنەامەی لەگەڵ یەان بەوو «كەیهەان» ر ژنەامەی لەگەڵ یەان دا چەاپەمەنی وتەووێژێكی لە جارێكیەان ئەمەن. نەما
  باسی هیچی. دەرێ هاتۆتە تاران دەوروبەری پادگانەكانی لە چەك قەبزە مەیۆن یەك راگەیەندراوە كە ئامارێك پێی بە ،گوتم

 .«عثمان پیراهن» بۆته مەشهوور قەولی به دەرێ هاتۆته مەهاباد پادگانی له تفەنگ هەزار ٦ یان ٣١١ دهوری بەاڵ  ناكرێ،
 

مامۆستا پاش ئەوەی وتووێەهکان له گەڵ دەوڵەتی ناوەندی بەبنبەست دەگەن و ئیودی حیوزب و الیەنوه سیاسوی  :مادح ئەحمەدی
یه کوردەکان ناچار دەبن لەژێر گوشاری هێرشی هێزەکانی دەوڵە  دا شار و گوندەکانی کوردستان چوۆڵ بوکەن و روو بکەنوه 

ئایوا هویچ رێگوایەکی دیکوه نەبووو . ی چەکدارانوه هەڵودەبەێرێئێمه دەبینین حیزبی دێموکرا  بوۆ بەرەنگواری خەبوات. چیاکان
 ئەوکا  حیزبی دێموکرا  بیگرێته بەر؟

 
نووسەی چەاره ش ببێتەهنووسەی ئێمەهی چارهوهبۆئه. دانوهستهدهسەیم و خۆ بهخۆ ته. بووهه با رێگای دیکه :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

رگەری لەهبەۆ بەه خەۆ ئێمەه. موو شتێک بکرێڵ کۆماری ئیسالمی ههگهله وهبوون و پاڕانه سەیمته کرێ بهپێیانوابوو ده ی کهوانهئه
وان پتەر کەوژرا یەا رانەی ئەهاڵ  سەهبەه. مەوو شەتێکی کەردهه حیزبی توده. کردی نهوهخۆ ئه» توده»کمان تاو دا، حیزبی خۆمان چه
 پێەوه ڵەێ بەهکو کورد دهرزی وهربهسه یان دا، یا بهکهباتهی خهربرد و درێژهتی دهالمهسه یان گیانیان به رانی ئێمهسه. هی ئێمه
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مەوو فزیەۆن و هەهلەهر تەهسەه یاندان یەا هێنایانەهسێداره پای دار و له سابی بردهرخی قهکوو بهوانیان وهحاڵێکدا هی ئه له. مردن
ڵ گەهتەا ئێستاشەی لەه بۆیەه. بەێڕ نەهی شەهوهوڵ بوو دامان، بو ئهرچی هههه. مابوونه هیچ رێگای دیکه. وهشتێکیان لێ باڵو کردنه

نەا ده. نکەهمەوو شەتێک دهنشتی هەهرزهسه« نوێ زوو پێ بگهیانههنگ هاتوون و دهدره» یدا بوون کهندێ ر شنبیرمان لێ پهبێ هه
رگ و و مەههێشەتیان ئەهبەۆ  کەرد کەهتەی حیزبەی دێموکراتیەان نەهتایبەه کەان، بەهسیاسەییه نشتی هێزهرزهسه ندهوهی کورد ئهوهتهنه

ر سەه. بەێڕ نەهتی کورد تووشەی شەهی میەەهوهتوانامان دابوو کردمان بۆ ئه رچی لههه تی کورد بێ، چونکهتووشی میەەه ماڵوێرانییه
. سەتیان حیزبەی دێمەوکراتی کوردسەتان بەووبهمه بوو که« بر سازشکارمرگ »بوو  وهترین درووشم ئهورهبیرن، گهکانمان لهقامهشه

نجی کوردیەان ، رهدێموکرات و قیاده»یانگووت دا و دهر دوو حزبی دێموکراتی کوردستانی عێراق و ئێرانیان تێک دهک ههیهیا ماوه
دواتەر دوکتەور قاسەمەوو ( بەوو؟چۆن بوو؟چەۆن نەه کانی کهکارییهناو ورده ناچمه) دا  ١ی ی مادهلهسهمه له ئێمه چونکه. «بادا به
پەارتی دێمەوکراتی کوردسەتانیان ده و کەات بەهئەه) .موقەت چییەه قیەاده ر بەهرانبەهڕامان به ی ئێمهوهر لهدهمیتینگێکدا وتی به له

کەانی باسەی کێشەه ی دیکەهکەهمەاده ١و  کییەهشەتێکی الوه ١ی مەاده( کی کاتیان پێەک هێنەابوو تییهرایهرێبه. «موقت قیاده»کووت 
 .واو دونیامان بۆ هاتتی تهعنهله وهر ئهسهله. کا کارێکی بێ جێیهو باسی کوردی عێراق دهاڵ  ئهبه. کاکوردی ئێران ده

 .بێرگ و ماڵوێرانی نهتووشی مهتی کورد بین و میەەهڕ نهی تووشی شهوهین بۆ ئهیکهما نههیچ نه وابێ ئێمهکه
 

سواڵی  نود سوال لوهاڵم پواش چوهبێ، بوهندیل جێگیر دهچیاکانی قه حیزبی دێموکرا  دێ له م قۆناغهمامۆستا پاش ئه: مادح ئەحمەدی
ی حیزبوی ڵوهمێەوویتورین هوه بوه موهس ئوهمین گیر بێ، زۆر کهزه شتی کۆیهده و له وهخواره ندیل بێتهقه بێ لهدا ناچار ده ١٥٥٢

 ؟نابتان چییهواڵمی جه. نێندێموکرا  داده

 
تەی بۆمبەاران و کاتوێشەا و حمەهر رهبەهکانیەان لەهک ژن و منداڵەهن، نەهوێ بایەهلەه سەانهو کەهئەه خۆزگەه :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

کەهویەان لەێ نەهک خەهر یەهسەهک کەاتژمێر لەهسەێ مانەگ یەه بەه ئێمه کوو ز ر لهو وه وێ بانایهر بۆخۆیان له، ههدا بایهتۆپخانه
 بەه کەوا ئێمەه. بەووی تێەدا نەهتی بێ گرمەهساعه ک بنووی، چونکهر یهسهعات لهک سهیه وت ز ر خۆش بێ کهبوو خهده. ،وتبایه

 نیەه وهئاکەامی ئەه وهاڵ  ئەه، بەهدڵخەواز نیەه ، بێ گومان بەۆ ئێمەهیهئێستا هه بارود خێک که. خوارێ پێخۆشبوونی خۆمان هاتینه
یەهکرێ بەۆ مەاوهده باشه. وتبووینوێ تێکهله ئێمه ئاکامی بارود خێک بوو که کۆیه هاتنه وانهپێچه ، بهکۆیه هاتووینه ئێمه که

 . شا دابێ وبۆمباران بکرێتی تۆئ و کاتوێحمهر ڕهبهموو ئیمکاناتت لهند ساڵی، ژن و ماڵ و ههکی نازانم چه
 

نودی دا فکوهرهمی دوکتور قاسوملوو و دوکتوور شوهردهسه ڵێن بۆ لهکان دهده و پرسیارهس ئهمامۆستا زۆر که باشه: ئەحمەدی مادح
 بوو؟نه و گوشارهئه

 
بەێ ، دهبەووهوانەدا نەهمەی ئەهردهسەه لەه گوشەارهو ڵێین ئەهر نهگهئه بوو، چونکهنه و گوشارهڵێین ئهبا نه :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

الوێەژدا گەه ی٢٣وی شەه می دوکتوور قاسمەوو دا بووین، لهردهسه له وانیه. ڵ کۆماری ئیسالمیگهله بووهوان سازشێکیان ههبڵێین ئه
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ک لێیەان دایەن، بەۆ ر یهسهله قیقهده ١١عات و سه ٩ی ماوهبۆ  که( ر خاکی کوردستانی عێیاقهویش ههئه)بووین « دێورهگه» له
 .ک کۆیهکی وهجێگایه بێ بێینهده ر  وابوو کهمن باوهجێ هێشت، ئهدێمان به ورهگه ر کهی بڵێم، ههوهمێژوو با ئه

 
 ؟بۆ راست کۆیه: مادح ئەحمەدی

 
کەی مووشەه. مانگەاتێنەه تۆپخانەه ک کەهجێگایەه گەوتم بچینەه واتەه. ک کۆیەهکەی وهجێیەه. مگووت کۆیهنه :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

ی وتمەەان بەەا وهر ئەهبەەهربچەین، لەەهده بەەوردی تۆپخانەەه اڵ  بەەا لەهتەەوانێ، بەهر دهلیکۆپتەەهک، هەهمەەوو جێگایەەههەه گاتەەهدوورهەاوێژ ده
ئەاخردا ناچەار بەووین  رز کەردن لەهعەه لەه و پارهری و خانوو ساز کردن وهوێ دوو ساڵ کوێرهئه بێ، چووینه وهسنووره پشتمان به

 .کرادهرانمان بۆ نهگوزه. جێی بێڵین به
 

ده. نابیشوت دێوننو نواوی جوه نودێ شووێن بینیومانوههوه کرێ و لهزۆر جار باس ده دا کهندییهم پێوهله مامۆستا شتێکی دیکه: مادح
 ؟وهخواره ندیل هاتهقه لهکدا حیزبی دێموکرا  یهڵهئاکامی مامه ڵێن له

 
 .نابن وهبۆ واڵ  دانه. ز  بووههه مێژهله و قسانهئه :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 
دڵخوووازی خووۆی هووه ی بووهوهئایووا حیزبووی دێموووکرا  ئووه. کوورێدیوواری ده شووتی کۆیووهراسووت ده ی کووهوهی مامۆسووتا ئووهئووه: موادح

  ؟ڵبەاردووه

 
 .وێست بکهکمان دهجێگایه ڕاین کهجێی جۆراوجۆر گه له ئێمه :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 
 بوو؟نه شتی کۆیهده باشتر له: مادح

 
کەی ز ری   جێگایەهکەهیەه. باشتر بوو وهز ر رووه له شتی کۆیهاڵ  دهبه. ز ر بوون شتی کۆیهده خۆشتر له :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

هەیچ لەه. کجەار ز رهکی یەهی لێین، جێگایهو ئێمهزگاکانی حیزبی تێدایهی دا  و دهو جێگایهئێستا ئهرنجت دابێ ر سهگهئه. بووهه
مەهمەوو گرینگتەر لەههەه لەه. سازمان کەرد بوون کههه رهشێکی ز ریش خانوبهبه وهله جگه. وتکهدهست نهجێگا ده ندهوهشوێنێک ئه

ڵکێکەی ز ر شەهخەه ڵکەی کۆیەهبەوو، خەههەه ڵکی کۆیەهر خهسه   لهبهجرهمن بۆخۆ  تهئه. گر ستۆ دهئه تی وهسئولییهیاندا من مه
وروبەهده ر لەهگەهئه من بۆخۆ  پێشنیار  کرد کهفاهومن، لێی ژیابوو  ئهته ی ز ر بهریبهڵ غهگهرن، لهروهریفن، ز ر نیشتمان په

مەن پێیەان پێشەنیار کەردین، ئەه ، هاتین پێیەان پێشەنیار کەردین، کەهوێ باشهست بکهکمان دهجێگایه و خودی شاری کۆیه ری کۆیه
 . وێئه با بچینه کی باشهجێگایه وتم کۆیه
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 جێی دێڵم ینێ به ، سبه ی حیزبی دێموکرا  بێ ئاکامه ساڵه ٠٥باتی  ر بزانم خه گه ئه:  ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه

 
 (م و کۆتایی شی سێیه به)

 
، بوۆ " قوه ره  یوان دۆڵوه  یده اڵ سوه قوه"  یه هه  کی دیکه یه ، بنکه وه گرێته ک ده حیزب یه  دا که١٠٥٩ساڵی   مامۆستا له: مادح ئەحمەدی

 ؟  وه حویل دایه وێتان ته وکا  ئه ئه

 هێرشەەی بەر  وتەەه که ده ز رجەەار وێش ئەەه پاشەەان. بەەووین ن الیەەه دوو  چونکەەه بەەوون  بۆیەەه  شەەوێنه دوو و ئەەه :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن
 یەان  کراوه بۆ شیی رکه شکه له یان  یاره ته یان  دیکه جۆرێکی  له اڵ  به هێرش، ر به  وتۆته که(  کۆیه) ش ئێره زانین ده خۆ.  تۆپخانه

 وێ لەه  ئێمەه  کەه وبو نەه ک هۆیەه دواتەریش.  تۆپخانەه هێرشەی ر بەه  وتەه که ده ر هەه وێ ئەه اڵ  بەه هەاتوه، بەۆ دوورهەاوێژی کی مووشه
 و بەوو  لێەره حیەز  تی زییەه رکه مه  وه گرتەه کمان یەه کاتێ بوون، وێ له بنکەمان هێندێ حیزبیدا دوو ختی وه له. بێ هه کمان یه بنکه
 ی ئۆرگانانەه و ئەه  چوونەه شەێکیان به و  (وه مانەه  لێەره) بەوون ری رێبەه ری وروبه ده  له شێکیان به  که ڵکه خه.  ئێره  هێنایه وانیشمان ئه
 .بوومانن  دیکه جێی  له  که
 

  چونکەه.  وه ینەه بکه كەۆی بەووین ناچەار بەووین دا قەوواڵییش  لەه ر گەه ئه.  وه لەه  نتره درێژخایەه ز ر  که له سەه مه بەێ بیرمان لەه ر گه ئه
 پەاش  لەه ڵەێن ده. بەوون برینەدار و هید شەه سەمان که یەان ده  بەه دا رێگاوبانانەه و له.  بوو نه ت منیه ئه ئیدی  که خوڵقا رجێک لومه هه
 بەا  خۆیانەه مەافی ن، کەه ده حەیل تەه خۆیەان یفی کەه  بەه نەین، تێیەدا و ن که ده حەیل ته خۆڕا له  ی وانه ئه ، نراڵه ژه س که موو هه ڕ شه
  کەه   کەه ده ی وه بەه ئیعتەراز ز رجەار من ئەه   وێنەه بەۆ.  یه دیکه شتێکی بینی ده ژی ده دا که ته واقعیه نێو  له  که اڵ  به ن، بکه حەیەی ته
. روونەاکبیرن سیاسەیین،  چونکەه  وانەه ئه بیەرن؟ تاریەک کان یەه سیاسەی چما ڵێم ده ،"کان یه سیاسی و کان رووناکبیره" ڵێ ده کێک یه
 وێ؟ ئەه  بچینەه بەۆ  یگوتوه نه سیش که ک یه حیزبدا نێو  له اڵ  به گرن، ده  خنانه ره و ئه حیزبی  یره غه رووناکبیرانی  له هێندێک جا
 ٥١١ نەەدیل قه  لەەه  ئێمەەه تی تایبەەه  بەەه کرا، ده نەەه ژیەەان نەەدیل قه  لەەه  چونکەەه خەەوارێ؟  بێینەەه نەەدیل قه  لەەه بەەۆ  یگوتوه نەەه س کەەه ک یەەه
  .بێ کاتیووشادا و تۆئ تی حمه ره ر به له ر ژێک موو هه ناکرێ خۆ منداڵ و ژن. بوو هه مان ماڵه بنه
 

رحال  هوه ، به جێگیوره  شوتی کۆیوه ده  حیزبوی دێمووکرا  لوه  دا کوه و سوااڵنه ی ئوه مواوه  ، لوه مانوه مامۆستا جیا له: مادح ئەحمەدی
نابت یوان  زۆرجوار جوه  وابووو کوه  کوه رجه لومه هه. ما یكورد نوه حیوزب ده  ی پێشووو کوه  و شوێوه کداری بوه باتی چه تانی خه ره ده
حیزبوی ( می دا اڵتی خاتوه سوه می ده رده سوه    لوه تایبه به)ی دواییدا  م سااڵنه اڵم بۆ له ، به زبدا باسیان کردوهحی  له  سانێکی دیکه که

ڵێک ویسوتیان  دا کۆموه ١٠٩١یان  ١٠٩٥ساڵی   له  لیگاڵ پێک بێنێ؟ بۆ وێنه  گرووپ و رێکخراوی نیمچه  داوه وڵی نه دێموکرا  هه
یشوت،  حیوزب گه  بوه  موه واڵی ئه رێ، توا هوه ده  بوو لوه هوه  وه سه ڵێک که کۆمه  ندی یان به ێوهنێوخۆ و پ  ن له حیزبێک دروست بکه

بوۆ حیزبوی .  وه شوایه ڵوه گر  و هه  و حیزبه دروستبوونی ئه  تی پێشی به یه هه  ی که یه و پێگه پێی ئه ندراوی دا و به یه حیزب راگه
 رگرێ، گرووپ و رێکخراوی جۆراوجۆر دروست بکا؟ ک وهڵ که  تانه رفه و ده له  یتوانیوه دێموکرا  نه

 
  یان وه ئه ؟ نیه لێ ئاگای یان  لێیه ئاگای ؟ نیه یان  یه هه ر ڵی حیز   که ین که نه  وه ئه باسی با جارێ :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن
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  بەه  کەه  کەردوه دروسەت یەان حیزبەی  یره غەه رێکخەراوی یەان ده  به کورد رووناکبیرانی و کوردستان ڵکی خه اڵ  به ستێ، راوه وێ له با
 ڵک خەه. وه کرد تەه پەی یەان سیاسەی حیزبەی جێگەای(  نیەه واو تەه دونیەا  لەه شەتێک هیچ بێ، نه واو ته  نگه ره) کان جۆره  له جۆرێک

 . دیکه ی گرووپانه و ئه کوو وه  ڵکه خه و ئه کانی ئامانجه بۆ ئامرازێکین ش ئێمه چیین؟  ئێمه. تی کردوویه
 

تی  سوایه و که پێی ئه زموون، به پێی ئه پێی رابردوو، به ، حیزبی دێموکرا  به یه ک شت هه دا یه م نێوانه مامۆستا له: مادح ئەحمەدی
 .ن شتێک دروست بکه  س بێ که ڵێک که ری کۆمه ی هانده وه ل بکا یان ئه مه قیقتر عه ی توانی ده تی، ده یه هه  که  یانه

 
 ؟ کردوه دروست وانی ئه کوردستان دێموکراتی حیزبی بڵێم وێ ته ده :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 
 . نیه  وه ستم ئه به نا مه: مادح ئەحمەدی

 
 ، کەردوه دروسەتی بۆخەۆی  یەه هه ڵک خەه اڵ  بەه ناکەا، دروسەتیش و  نیه ر دروستکه حیز  دێموکرات حیزبی :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 .زانین ده مووشمان هه
 

 .بێ ریی هه توانێ کاریگه اڵم حیزبی دێموکرا  ده به: ئەحمەدیمادح 

 
 و ئەه ر سەه له اڵ  بەه  ، ناکەه وا شەتی من ئەه.   بکەه ئیەددیعا و   بەده س ئەادره وێ نامەه من ئەه دا شەتانه و له :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

  و ئەه  چونکەه. بەێ  یانییەه به بەێ ده بەێ، نەدراو یه راگه نەابێ  وه ئەه) ی کەه ده باسەی  کەه ی یانییەه به و ئەه بەوو خۆش پێم من ئه  یه قسه
 نەدامانی ئه نێو له س که ند چه.  گوتوه چیمان  ئێمه داخوا  که  بمانزانیبایه و  بایه ستمان ده ر به له  لێره(  یه هه یان جیاوازی  دووانه
 لەه  ی وه ئەه ک وه ین، کەه ده دروسەت ئاشەکرا حیزبێکەی  کەه کەرد پێشەنیاریان ،(واڵت نێوخەۆی  لەه) دا کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبی

 سیاسەیی زای فەه ڵ گەه له ئێەران سیاسەیی زای فەه  کەه وابەوو ڕمەان باوه  ئێمەه .(DTP) "پەه تەه ده" ک وه. بوو هەه  تورکیا کوردستانی
 و نەەدامان ئه پاشەەان ن، نەەاده پەەێ چەەاالکیی ئیزنەەی هەەیچ زرێنی، دامەەه جیەەددی سیاسەەیی حیزبێکەەی تۆ ئەەه.  یەەه هه جیەەاوازیی  تورکیەەا

 خ  حیزبەه نەدامی ئه خ)  تەه هه  که خۆت کانی باشه  سه که ی، که ده دروست  حیزبه و ئه تۆ ئه.  وه یه ترسی مه  یته خه ده خۆت کانی مۆره
 خەرائ ڵکی خەه.  وه یه ترسی مه  خستۆته وانت ئه  وه ئه ، حیزبه و ئه نێو  یه یخه ده ر گه ئه نا؟ یان وێ ئه نێو  یه یخه ده(  حیزبه د ستی

 دژی و  یەه جیەددی حیزبێکەی  وه ئه  که  کردوه ئاشکرا ت که حیزبه  وه ئه یەوە، بکه ڕەتی ر گه ئه نا؟ یان یەوە که ده ڕەتی بێ، وێ یه ده
 ، وه یتەه که ده کەۆ تێەدا دونیەای تەووری و یر تەه  جەۆره موو هەه" کری بەه کەا گۆلێ"  یه یکه ده واری کورده ولی قه به.  یه ئیسالمی کۆماری

  وایەه که زرێ، دابمەه تێەدا جیەددیی سیاسەیی حیزبەی  کەه نەاگرێ ڵ هەه  وه ئەه وێ ئەه سیاسەیی زای فەه وابەوو پێمەان.  نیه حیز   وه ئه
 ، ندانەەه رمه هونه تیی کیەەه یه ، رانه نووسەەه تیی کیەەه یه. بەەکەن رقاڵ سەەه خۆیەەان  یەەه هه  کەەه ی شەەتانه و بەەه ژوورێ ی کەەه ڵکه خه  باشەەتره

 .نین سیاسی شتی  که ن بکه  وانه ئه... و  یه بی ده ئه نی نجومه ئه ، مه ڵه قه نی نجومه ئه
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"NGO " پێمەان  ئێمەه گوتمان دا دیکه کی جێگایه  له ت نانه ته.  بووه  وه ئه  ئێمه رای.  باشتره ن بده پێ یان ره په و زرێنن دامه كان 
. نیەین اڵتدار سەه ده وێ لەه  ئێمەه. نیەین ئێەران کوردسەتانی نی خەاوه خەۆ  ئێمه پاشان ناگرێ، ڵ هه  وه ئه ئێستا سیاسیی زای فه  وایه
. گرت ده نەه  دیکەه حیزبەی بەوونی دروسەت  بەه پێشەی کوردستان دێموکراتی حیزبی ین، بوایه اڵتدار سه ده ئێران کوردستانی  له ر گه ئه
 دێمەوکراتی حیزبەی  لەه ڵک خەه خەۆ حیەزبیش زرانەدنی دامه  ئیزنەی ت نانەه ته نەا، یەان زرێنی مەه داده حیەز  بۆخەۆی  ئەازاده ڵک خه

 ئیزنەی دنیەا شەوێنێکی هەیچ لەه. ربگیەرێ وه ت وڵەه ده  لەه بەێ ده سیاسەی حیزبەی زرانەدنی دامه ئیزنەی رنەاگرێ، وه  ئیجەازه کوردستان
 و  نیەه بار لەه  کەه رجه لومه هه گوتمەان  ئێمەه. گیەرێ رده وه نێوخەۆ تەی زاره وه  لەه رنەاگیرێ، وه حیەز   لەه سیاسی حیزبی زراندنی دامه

 پێمەان  ئێمەه بێ هەه رج لومه هه ر گه ئه ش حاڵه و به بێ، مدار رهه به و بێ چاالک ناتوانێ ئێران کوردستانی  له ئاوا سیاسیی حیزبی
 مان نەه بەۆ  ئێمەه  باشەه ؟ هێشەتوه مان نه  ئێمه ی که.  بووه چائ خۆی کاتی اڵ  به ، کوێیه له نازانم  وه ئه. باشکوێ گوڵ زار هه  خۆشه

 حیزبەی ی قسەه به بەۆ ڵک خەه زرێ، دابمەه  حیزبەه و ئەه نەابێ  کەه رکەرد ده کی یەه یاننامه به دێمەوکرات حیزبەی  کەه نەا دامان ؟ هێشتوه
  وێ؟ له  اڵتداره سه ده کا؟ ده دێموکرات

 دا ک جێگایەه  لەه ، بوون هەه گومانەاوی جموجەۆڵی هێنەدێک بوو، هەه جموجۆڵ ندێ هه  له ئاگامان  ئێمه ، وه هاته بیر وه  ئێستا   وه ئه
 ئێەران کەوردی بەۆ  دیکەه زی ره غەه  بەه و  )...(وه ئەه ناو بەه حیزبێەک بەوون ریک خه س که ڵێک کۆمه رێ ده  له کردوه،  وه به مان ئاماژه
 . وه کرده ئاگادار  وه له ڵکمان خه و  وه بووینه  وه ئه وڕووی ره به دا ک جێگایه  له  ئێمه ن، بکه دروست

 
  مان پێ بڵێی؟ سانه و که توانی ناوی ئه ده: مادح ئەحمەدی

 
 بی  سانه که و له تۆش ئه  نگه ره. بزانن بۆخۆیان ڵکێک خه  نگه ره.  نیه تێکی رووره زه هیچ. ر  به ناویان بۆ :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 .بزانی  که
 

ر تێکۆشوانی حیزبوی  سوه سواڵ به ٠٥مسواڵ  ئه. ک دوا پرسویار گوۆڕێ، وه  توه یه نه  ر پرسویاری دیکوه گوه مامۆستا ئه: مادح ئەحمەدی
  و لوه  نی  بسوتێک خواک نیوه اڵتی سیاسوی خواوه سوه ک ده حیزبوی دێمووکرا  وه  ی که و پێیه به. ڕی دێموکراتی کوردستان دا تێپه

  باتی بوێ ئاکاموه سواڵ خوه ٠٥ن  ڵێن حیزبی دێموکراتی کوردستان خواوه س ده زۆر که.  جێیه ی کوردستان نیشته کی دیکه یه پارچه
 ؟ نابتان چیه وەاڵمی جه(  ڕای من نیه  مه ئه)

 
 ی له سەه مه. ستێندرێ نه لێ   یه واژه سته ده و ئه تألیفی قی حه با اڵ  به  نیه، من هی  وانه ئه و خاک  بسته :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 . یه هه  وه به ڕ  باوه  بۆخۆ . هێنابێ کار  به من ئه( جار ئاخر و جار ڵ وه ئه) جار یان ده  به  نگه ره ، نیه خاکمان بستێ
 یەان گرتن خنەه ره بەۆ  نگەه ره ڵەێن واده ی وانەه ئه.  ئاکامه بێ باتی خه ساڵ ٦٣ ن خاوه دێموکرات حیزبی بڵێین  که  یه ڵه هه ز ر  وه ئه

  لەەه کەەورد ی وه بزووتنەەه واوی تەەه بەەزانن، بۆخۆیەەان ی وه ئەەه بێ بەەه بەاڵ . بڵەەێن  وه ئەەه کوردسەەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی کردنەەی تی دژایەەه
  وایەه پێەی س ز رکەه ئێسەتا ر هەه ؟ ئاکامەه بەێ دێموکرات حیزبی باتی خه چون. نێن داده ئاکا  بێ  به ئێستا تا  وه مێژووه تای ره سه
 تێەدا ر ژی ک یەه من ئەه بەێ،  کۆیەه  لەه دێمەوکرات حیزبەی ر گەه ئه.  یەه کۆیه  لەه دێمەوکرات زبەیحی(  یەه وره گه کی یه ڵه هه  دیاره  که)
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  کەه ی نگره الیەه و ڵک خەه و ئەه ی ئەه بینەێ؟ ده  وه ئه بۆ ڵک خه اڵ  به.  کوردستانه اڵتی ر ژهه نێو  له دێموکرات حیزبی. نابم ندا  ئه
 فکریەی هێڵەی  کەه)  یەه سیاسەی  یەه فیکەری  هێڵەه و ئەه ، بەووه دروسەت  کەه  یەه سیاسەی  یەه وشەیاری و ئه تی، یه هه واڵتدا نێوخۆی  له

 و ئەه ر گەه ئه ، بایەه نه  باتەه خه و ئەه ر گەه ئه ؟ وتەه رێکه  بەه و ئەه ؟ چیه  وه ئه ،( نزیکتره ڵک خه له مووان هه هی  له دێموکرات حیزبی
 نەاوی ئاشەکرا  بەه"PKK")    باتی خەه ر سەه له تێبینیمەان ک یەه زارو هەه  نگه ره ما؟ ده سێک که ئێستا  بایه نه   یه کدارانه چه  باته خه

 ولی قەه به)   کدارانه چه  باته خه و ئه ئاکامی ، زیندوویه ئێستا  تورکیا کوردستانی  له کورد ی وه بزووتنه ر گه ئه اڵ  به بێ، هه( دێنم
 ؟ کەردوه چەی کەوا  PKK .تی کردوویەه "PKK"  کەه  بەووه  ئاکامەه بەێ(  نیەه تەۆ ی قسه  وه ئه  ئیشەڵاڵ.  وانه ئه ولی قه  به یان تۆ،

  رینەه به و پەان  شەته ده و لەه ش ئێمەه.   یەه هه   نەدیل قه  شەاخی  لەه خەاکی و ئه ر گه ئه ؟ یه هه خاکی بستێ ؟ کردوه رزگار کوردستانی
  شەتانه و ئەه.  یه ئێمه موڵکی موو هه کوردستان  که ین ناکه  ئیددیعایانه و ئه  ئێمه.  نیه  ئێمه خاکی خۆ اڵ  به.  یه وه سته ده به خاکمان

 ر گەەه ئه یەەان خەەۆی ڕی وپەەه ئه  یشەەتۆته گه یەەان  نیەەه وا بات خەەه.  نیەەه وا وابێ کەەه.  نیەەه جێگایەەان دا دێمەەوکرات حیزبەەی  لەەه ن تەەه عاده
  کەه  وه ئەه ، مانەه هه  کەه  یەه سیاسەی  یەه وشەیاری و ئەه مەن ڕی باوه  به.  بووه ئاکا  بێ باتێکی خه  وه ئه خۆی، ڕی وپه ئه  یشتۆته گه نه
 سیاسەی  حیزبەه نێو لەه کوردسەتان اڵتی ر ژهەه ڵکی خەه بڵەێم تەوانم ده ، وه کانه کێشه بۆ بۆچوون باری له  وه یه سیاسی باری له ڵک خه

 و ئەەه ئاکەەامی ش وه ئەەه نزیکتەەرن، مووان هەەه له(   ناکەەه شەەکیالت ته باسەەی  وه یەەه فیکەەری بەەاری  لەەه) دێمەەوکرات حیزبەەی  لەەه دا کان یەەه
 بەێ ی سەاڵه ٦٣ باتی خەه بەزانم ر گەه ئه. دێڵەم جێی بەه ، وایەه بەزانم ینێش سەبه.  نیەه وا شەتی به ڕ  باوه. تی کردوویه  که  یه باته خه

  کەه   بکەه زیەاد ش وه ئەه  خۆشەه پەێم. بەم ده خەۆ  ژیانی ریکی خه  ماوه ن مه ته ساڵم ٦ - ٣   النیکه  ؟ بکه ماندوو خۆ  بۆ ، ئاکامه
  یەه کدارانه چه  یەه نگاری ره بەه و ئەه ر به له بکا،  پیاده کوردستان  له کانی رنامه به موو هه  یتوانیوه نه رگیز هه ئیسالمی کۆماری ر گه ئه

 . براوه  ڕێوه به کوردستان  له  که  بووه
 

 .زۆر سپاس مامۆستا: مادح ئەحمەدی

 
 .ش ئێوه بۆ سااس :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 
 .پێشتر باست کردوون  گو  که نه  وانه درکاند و هیچ شتی زیاتر  له کت نه ر هیچ نهێنی یه اڵم هه به: مادح ئەحمەدی

  
 .کرابوون نه باس  که کرد باس واشمان شتی  باشه. نا :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 
 .دیسان سپاس مامۆستا: مادح ئەحمەدی

 
 .بن وتوو رکه سه ر هه :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 

 ٢١١١ ئۆکتۆبری ی١: وتی ڕێکه/    کورد و کوردستان ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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 هەرکەس پێیوابێ لە لەتبوون قازانجی کردووە، لە هەڵەدایە:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 

 زریان جەوهەر -ماڵ ۆر
 

 و حیەزبە ئەو پێشەووی سکرتێری زادە حەسەن عەبدوڵاڵ ئێراندا، کوردستانی دێموکراتی حیزبی لەتبوونی ساڵر ژی بەرەبەری لە
 بە کە دەکەا ئاشەکرای هاوکەات و دەکەات زیانەکەانی و لەتبەوون هۆکارەکەانی لە باس دێموکرات حیزبی ناو کەسایەتیی دیارترین

 و لەۆمە بەر کەوتەنە کوردسەتانەوە ر ژهەاڵتەی خەڵکەی الیەن لە حیەزبەکەی، نەاو یەکەانی نەارازی بەاڵە جیەابوونەوەی لێک دوای
 کوردسەتانیش روژهەاڵتەی رووداوەکەانی و ئێەران ئەمەی ی هەلەومەرجی لە بەاس هاوکەات زادە حەسەەن دیمەانەیەدا لە . سەرزەنشت

 دەکات
 

دوولەت  هۆكەاری و دیموكرات پرسی بە سەبارەت ئێران كوردستانی دیموكراتی حیزبی[ پێشووی] سكرتیری:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 .دایەوە جەوهەری زریان پرسیارەكانی وەاڵمی شێوەیە بەو ر ژهەاڵت كوردستانی حیزبەكانی نێوان پێوەندیی بونیان، -
 

 لە ئێوە خاوەنی خەباتی حیزبی دیموكراتە؟  ئێستا ئێوە دوولەتبونە كێ: پرسیار

 
 ئەوەی. نەیە مێەژوو خەاوەنی بەشەێك مێەژووە خەاوەنی بەشەێك کە بكەا ئەوە بانگەشەی  كەسێک یە نامەنتیقی شتێكی ئەوە :اڵم وه

 بەشەەەكە هەردوو, كردبەەێ خەبەەات زیەەاتری كەسەەێكیان رەنەەگە دا، شكسەەتەكانی لە و لەسەەەركەوتن هاوبەشەەین هەردووكمەەان هەیە
 قسەە ر ژنەامە بەۆ كە بەاڵ  بكەا خۆی قسەی هەریەكە رەنگە بكەین قسە رووبەروو كە. شكستەكانن و شانازی لە بەشێك خاوەنی
 بڵەێ هەیە ئەوەی مەافی یەكێکیەان هەر. بەنەوە جیا دواتر بن ماڵ لەیەك برا چوار كە وایە ئەوە وەكوو. ترە شتێكی ئەوە بكەین
 .بكا بەش  بێ دیکە ئەوانی ناتوانێ بەاڵ  باپیرانم و با  مێژووی خاوەنی ئەمن

 
 كوردەكانی رۆژهەاڵ  چ هەڵوێستێكیان هەبوو لەو جیابوونەوەیەتان؟: پرسیار
 

 كەاتەوەی لەو ئەێمە. بەووە لەت دیمەوكرات حیزبەی بەڵكەوو دیەکە الیەكەی لە[ الیەک] جیەابوونەوەی نەانێم لێ ناوی ئەمن :اڵم وه
 كەەارێكی ئەوەش ر ژهەاڵت كوردەكەەانی سەرزەنشەەتی و لەەۆمە و تەەانە و رەخەەنە شەەااڵوی بەر كەوتەەووینە الوە هەمەەوو لە بەەووین لەت

 .هەڵەدایە لە ئەوە كردوە قازانجی لەتبوون لە  وابێ پێی كەس هەر چونكە بەجێیە،
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 دەڵێن پارتەكانی باشوور لەبەر دەسەاڵ  ڕێك ناكەون بەاڵم ئێوە لەبەر بێكاری بەیەكەوە هەڵ ناكەن تۆ دەڵێی چی؟: پرسیار

 
 سەاڵ سەی خەۆ بەوون، لەتبەوون تووشەی بێكەاری لەبەر ئێسەتا بڵێن پێمان كە ئەوەی بەبەڵگەی نیە  بەجێ قسەیەكی ئەوە :اڵم وه

 بەوونیش لەت تووشەی بەوو، دەسەتدا لەبەر واڵتمەان دێهاتەكەانی و نەاوچە ز ری بەشەێكی بووین واڵتدا جەرگەی نێو لە لەمەوبەر
 .هاتین

 
 هەن، جۆراوجەۆر هۆكەاری لەتبەوون بەۆیە. هەبەوو چەكداریشەمان بەسەدان ئێستا پێش ساڵ ٢١ بۆ ٢١ نەبووین بێكار كات ئەو خۆ

 .هەیە ئەوە جیهان هەموو لە بەڵكوو نیە، بەكوردیش تایبەت
 

بەاڵم ئێمە لە قۆناغی رزگاری دایون، سوەركەوتنمان بە یەكڕیوزی و یەك هەڵوێسوتی یە، پێتووانیە ئەو حیزبوانەی كوورد : پرسیار
 بەرژەوەندیی تایبەتی پێش بەرژەوەندیی نەتەوەیی دەخەن؟

 
 نەاكرێ بەاڵ  مەبەن، لەت ئێەوە بڵێەی كە بەێ  بەجەێ داوایەكی ەڕەنگ ستەمكارانەیە، كەمێك حوکمێكی ئەوە پێموایە ئەمن :اڵم وه

 لەتبوونەكەەان هەمەەوو لە تەنەەانەت. نەگرتەەوە چەەاو لەبەر نەتەوەیەەی بەرژەوەنەەدیی بەوەی بەەوو لەت كە بەەكەی تۆمەتبەەار حیزبێەەك
 و الیەنەكە بەرژەوەنەەدیی كە وایە پێیەان هەردووكیەان بەاڵ  ، بەەێ لەهەڵەدا یەكێكیەان رەنەگە بەەن، لەهەڵەدا هەردووكیەان ڕەنەگە

 ئەو  نەبەێ مەیەەەت قەازانجی لەبەر ئەگەر خەۆرهەاڵت كوردسەتانی حیزبەی بەتەایبەت لەتبەوونەدایە، لەو نەتەوەكەی بەرژەوەندیی
 .دەكا بۆ یە قوڕشێەی

 
 تاچەندە بوونی دەستی ئیتالعاتی ئێران لەولە  بوونەدا دەبینن؟: پرسیار

 
 شەتێكی وەرنەگەرێ، لەتبوونەانە لەو سەوود ئێران ئیتالعاتی ئەگەر دیارە بكە ، تۆمەتبار كامێكیان هیچ هەرگیز نامەوێ :اڵم وه

 هەشەەتاكان لە كە باشەەوور كوردسەەتانی حیزبەكەەانی باشەەە! بەەووبین؟ لەت ئیتالعەەات خەەاتری لەبەر بڵێەەی تەەۆ بەاڵ  یە، ناسروشەەتی
 ئەمەەن. دەچەەن سیاسەەی شەەەڕەجنێوی لە تەەۆمەتێكن ئەوانە! بەەووبن؟ لەت عێەەراق ئەمنەەی دەزگەەای خەەاتری لەبەر بڵێەەی تەەۆ لەتبەەوون
 خەاوەنی كە جاسووسە چۆن! جاسووسە فاڵن دا، تۆمەت بەشینەوەی لە مەبن سەخی هێندە گوتوە خۆشم دژەكانی و خۆشم بەوانەی

 !بكەی؟ تۆمەتباری بەڵگە  بێ خەباتە؟ ساڵ ٢١ بۆ١١
 

ئاگوایی   گیانیان بەخت كرد عومەری ئیلخوانی زادە لەبەیانێوك دا بوێ خەباتكاری كۆمەڵە لە ئێران ٢لەماوەی رابردوودا : پرسیار
خۆی لەو چەند خەباتكارە دەربڕی ئەوەش نیگەرانیی لوێ كەوتەوە گوتیوان ئەو هەڵوێسوتەی نواوبراو لەبەر خواتری یەكێتوی و 

 پارتی بووە؟
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 ئەزمەەوونە، ئەو خەەاتری لەبەر كە هەاڵتر ژ یەەان بەەاكوور كوردسەەتانی دیەەکەی پارتەكەەانی لە  یەكەەێ هەر پێمەەوایە ئەمەەن :اڵم وه
 شەتی  كەومەڵێ بەڵكەوو نەبەوو پەارتی و یەكێتەی دڵەی لەبەر عەومەر كەاك ئەوەی بەاڵ  نیە، خرائ كارێكی بكا ریعایەت هەندێك
 خۆیەدا بەالی كەسەانێكی ریزەكانمەان، كەرد تە دزەی ئیتالعەات گەوتی حیەزبە ئەو ئەنەدامانی لە  یەكەێ وەك هەات بەدوادا دیکەی

 زنجیرەیەكەی هەموویەان دیەکە هەی سەەقز، ئەوەی بەڵكوو ئەوە هەر نەك داوە روویان شتانە ئەو كە كرد ئەوەی باسی راكێشاوە،
 . دەدرێ نیشان تەلەفزیۆن لە ئایندە لە پێكەوەبەستراون

 
 ئێوە هەڵوێستی ئۆپۆزسیۆنی ئێران تاچەندە لە بەرژەوەندیی كورد دەبینن؟: پرسیار

 
 دەركەەی كوردسەەتان بەشەەەكانی هەمەەوو ئۆپۆزسەەیۆنی داخە جەەێگەی ئەوەی كەەوردە، غەیەەری ئۆپۆزسەەیۆنی مەبەسەەتت دیەەارە :اڵم وه

 بەشەەێكی ئەوەش نەگەیشەەتوون، بەتەواوی كەەورد كێشەەەی لە زەقتەەرە، لەئێەەران ئەوە بەتەەایبەت نەەیە كەەورد مەسەەەلەی بەەۆ تەواویەان
 جمهەەوری لەسەەەرەتای لەبیەەرمە. ببیسەەترێ هەیە كە جەەۆرەی بەو كەەورد دەنگەەی نەداوە رێگەیەەان كە دەوڵەتەكەەانە خەتەەای ز ری

 تەلەڤیزیەۆنی رادیەۆو لە كەرد داوای جەار چەنەد قاسەمەوو دوكتەۆر شەهید هەبوو، خەباتمان ئاشكرا بە بە دووساڵ نزیك ئیسالمی
 جیەاوازیخواز ئەێمە بەزانن خەڵكەی با گوتیشی هەتا. بكات قسە ئاشكرا بە دیموكرات حیزبی و كورد گەلی داخوازی لەسەر ئێران
 یەك ز ر و كە  بندەسەەتەكان نەتەوە بە بەرانەەبەر ئۆپۆزسەەیۆنن كە الیەنەكەەانە دەمەەارگرژی تەەری بەشەەێكی ئەوەیە بەشەەێكی. نیەەین

 .هەڵویستن
 

 كەواتە جیاوازی نیە لە نیوان دەسەاڵ  و ئۆپۆزسیۆن لە ئیران؟: پرسیار

 
 ئەوی هەاتوون، لەتبەوون تووشەی ئێسەتا ئەوانەیش بەداخەوە كە كەارگەرە راهەی یەكێكیەان باشەە هەڵوێسەتیان هەندێكیان :اڵم وه

 جوانیەان بیروبەاوەڕی نەتەوەیەی بەابەتی لەبارەی ئەوانە فیدایی، ئیتحادی سازمانی بەناوی پێشوو چریكەكانی لە بەشێكە دیکە
 .دەكەن دیکە نەتەوەكانی و كورد بۆ چارەنووس[ مافی کردنی دیاری] داوای تەنانەت هەیە

 
 باشترە لەوەی كەلێرەوە خەبا  بكا؟  ئۆپۆزسیۆن بێ  پێتوانیە كورد لەرێگەی پەرلەمانەوە بچێتە پەرلەمانی ئێران لەوێ: پرسیار
 

 :دەڵێ هێمن وەك بووە ئەوە ئێمە هەوڵی هەمیشە جا :اڵم وه
 

 خۆشەویستم واڵتی دێڵم  بەجێ خۆ  بەخۆشی كوا
 هەاڵتەەم شەەق و دار و باتوو  گولەەوو لەترسەەی من
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  ئێمە  كاتێک هەموو نا ئەگەر نەداوە، دیاڵۆماسی سیاسی بەخەباتی رێگەی دەوڵەتە ئەوە ئێرە؟ دێینە خۆمان بەخۆشیی بۆ ئێمە
 جەارێكی كەورد ئەوەی بەۆ دا دنیامەان هەوڵەی ئیسەالمی كۆماری دامەزرانی سەرەتای لە وە كردوە یەمان مەدەنی خەباتە ئەو داوای
  نەك نەادا كەس بەهەیچ رێەگە نیەزامە ئەو ئێسەتاش. سەەپاندین بەسەەردا شەەریان بەاڵ  نەبێەتەوە، ئاوارەیی و شەڕ تووشی دیکە
 كەڕڕووبەی و مووسەەوی كەراوە، قەدەغە بەاڵ  قبووڵە ئیسالمیی كوماری شتێکی هەموو هەیە سیاسی حیزبی ئەوەتا. ئێمە بە هەر
 خەبەاتی ئیسەالمیدا کۆمەاری چوارچێەوەی لە ساڵە، نەوەد كە یەزدی ئیبراهیمی وەك یەكێكی ئیسالمین، كوماری دامەزرێنەرانی لە

 چیەان كە دەبینەین ئەوانە هەمەوو كەراوە، زینەدان لە ئێسەتا دەمارگرژەكەان، هەرە لەمەۆرە بەوو یەكێەك سەەباغیان هاشەمی كردوە،
 .دەكرێ لەگەڵ

 
 ئێوە چارەسەری كێشەی كورد لەچی دا دەبینن؟: پرسیار

 
 .دەكەین فیدراڵی داوای ئێستا دەكرد، خودموختاریمان داوای ساڵ ٣١ لە زیاتر :اڵم وه
 

حاجی ئەحمەدی دەڵێ من دیموكرا  و كۆمەڵە نیم بە ئەمری یەكیەتی و پارتی هەڵسم و دانیشم، ئێسوتا مون نووێنەری : پرسیار
 دیاری گەلی ئێرانم تۆ دەڵێی چی؟

 
 بانگەگەشەەە جۆرێەەك بە  هەریەكەی. وایە بازرگەەان وەك دەكەەا خەبەەات حیزبێەەک هەر بكەەا، بانگەشەەەیە ئەو خەەۆیەتی مەەافی :اڵم وه

 تێگەیشەتنیان و هاوكەاری. بەێ كوردسەتان باشەووری لە بنكەكەیەان یەکەان سیاسی حیزبە كە دەزانم شانازی بە ئەمن بەاڵ  دەكا،
 .دەردەكەوێ خاوێن هەڵبژاردنێكی لە ئەوە هەبێ، باشوور كوردی دەسەاڵتدارەكانی هێزە لەگەڵ

 
 پەیوەندیتان لەگەڵ پەژاك چۆنە؟: پرسیار

 
 .نیە ئەوتۆمان ناکۆکیی هەیە باشمان پەیوەندیی :اڵم وه
 

 بۆ ئێران ئەوەندە دژایەتیی پەژاك دەكا  وەك لە پارتەكانی تر؟: پرسیار
 

 بەكەن بابەتەانە ئەو چەاودێریی كەمتەر ئێەوە رەنەگە ئێسەتاش. دەکەا زیەاتر ئەو دژایەتەی كە نیم قسەیەت ئەو لەگەڵ من :اڵم وه
 لە ئیسەەتا تەەا. پەەژاك هەەی لە زیەەاترە ز ر دیمەەوكرات و كەەۆمەڵە لەسەەەر لێكەەۆڵینەوە یەەان ناوهێنەەان دەبیەەنن بەەكەن سەەەیر كە دەنەەا

 دیەکەش ئەوانەی هەی بەوون برینەدار و شەەهید ئیسەالمی کۆماری تیر ریستەكانی بەدەستی ئێمە كەسی بەسەدان باشوور كوردستانی
 .نەكراوە تیر ر باشور لە كوردستانی پژاكێك هیچ بەاڵ  نین، كەس لەسەد كەمتر
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ئێوە هەڵویستی پارتەكانی كوردستانی باشوور چۆن دەبینن بەرانبەر بە كوردەكوانی رۆژهەاڵ  لە عەلموانی و ئیسوالمی : پرسیار
 یەكان؟
 

 دەسەەەاڵتدان لە ئەوان كە ئەوەی بەهەەۆی چەەاو بەر بێەەتە یەكیەتەەی و پەەارتی لە نەتەوەییتەەر ز ر دیەەکە حیزبێكەەی دەكەەرێ :اڵم وه
 لە چەەەونكە باەەەارێزن گەورە دروشەەەمی لە خەەەۆ كە دەكەن پێویسەەەت خۆیەەەان لەسەەەەر ئەوان بەەەۆیە. هەیە زیەەەاتر بەەەاجی قسەەەەكانیان
 .دەكەوێت لەسەر زیاتر قسەكانیان و هەیە جۆراوجۆریان رێكەوتنی دەسەاڵتن،

 
 یەكانی كوردستان بەوە تۆمەتبار دەكرێن كەسەر بەئیتیالعاتن؟زیاتر مەبەستی پرسیارەكەم ئەوە بوو كە ئیسالمی : پرسیار

 
 تەەانەی ئیسەەتاهەن كە یەكەەان ئیسەەالمی هێەەزە بەاڵ  دەكەەا بەەوون ئیسەەالمی بانگەشەەەی ئیەەرانیش موسەەڵمانن، یەكەەان ئیسەەالمی :اڵم وه

 شەتێكی ئیسەالمی بەزووتنەوەی لە تەنهەا یەكەان ئیسەالمی لە ئەێمە هەیە باشەیان هەڵوێسەتی ئیەرانن پیاوی كە نادە   لێ ئەوەیان
 .كردنەوە ئیرانیان تەسەیمی و گرت ئێمەیان كەسی ١ خۆی كاتی كە هەیە تایبەتیمان

 
 ئەوە شەخسی بوو یان حیزبی بوو؟: پرسیار

 
 زانەی پێەی حیەز  كە بەاڵ  بێ، كەسی كرێ دە نازانێ پێی حیز  كاتەی ئەو تا دەكا كارێك حیز  ئەندامێکی وەختێک :اڵم وه
. ئیسەالمی بەزووتنەوەی فەرمانەدەكانی لە یەكەێكە ئەوكەسەە ئیسەتا وابەوو ئەویەش. قبەووڵیەتی حیەزبە ئەو دیەارە نەكرد هیچی و

 .زانیویەتی دوایە خۆ نەبووبێ لێ ئاگای سەرەتاش ئەگەر. كرد قبووڵ هەڵوێستەكەی بزووتنەوە
 

 ئێوە ئەو بارودۆخەی كوردستان چۆن دەبینن؟: پرسیار

 
  بەێ ئەازاد یەكێكیەان بەن لەزینەدان بەرا ٩ وایە ئەوە وەك كەورد گەلەی بەۆ دەسەكەوتێكە خەرائ یەان بەبەاش بارود خە ئەو :اڵم وه

 ئەوەی. نەیە ئاسەان ز ر ئەوە وەاڵمەی هەبەێ، كەاریگەریی چەنەدە تەا بەاڵ  بەووە ئەازاد بۆخەۆی یەكیەان هەمویەان، بۆ دەستكەوتە
 لە كەورد. گەورەدایە تەحەددای بەرانەبەر لە بەاڵ  یە، سەەربەخۆیی جۆرەكەان لە جۆرێەك بە زیەاترە، فیەدرالیز  لە هەیە ئێستا

 كوردسەتانە بەشەی سەێهە  لەباشوور كورد دەسكەوتەكان، چەسااندنی بۆ لەپێشە سەختی رێگەی نەبۆتەوە،  لێ كوردستان باشوری
 چەوار مەن بڵێەت بەاكوور كەوردی و هینەدە دوو بڵێەین جیهەانی دادگای لە ئێمە دەكرێ حەشیمەتەوە، رووی لە خ و خاك لەرووی خ

 كەۆمەكی بتەوانن لەداهەاتوو و هەبەێ سوودی رووە لەو رەنگە ئەوە ناكرێ، ئێمە بۆ بۆچی دەكرێ باشوور كوردی بۆ ئەوەی هێندە،
 كوردسەەتان باشەەووری لە كەەوردی دەسەەەاڵتی بەەین چەەاوەڕوان ئەگەر  .بەەێ خێەەریش قسەەەیەكی بە ئەگەر. بەەكەن بەەاكوور[ و] ر ژهەاڵت
 .نیە بینانە واقیع كارێكی دوژمن، بكاتە لەخۆی كانی دراوسێ و بكا دیکە پارچەكانی كۆمەگی بەجۆرێک
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كورد لە كوردستانی باشوور كۆمەڵێك پۆستی سیادیی هەبوووە بەاڵم ئەوان پەیوامێكی روونیوان نەبوووە بوۆ پارچەكوانی : پرسیار
 تری كوردستان؟

 

 وەرگەەرێ خەەۆی هەڵویسەەتی بەئاسەەانی وا نەەاتوانی حكەەوومەت. حكەەوومەتن دا كەەات لەهەمەەان بەاڵ  سیاسەەین پەەارتی ئەوانە :اڵم وه
 ئەو چەی بەۆ كە دیەارە ئەێمە بەۆ تێەوەردان،-دەسەت لە جەۆرێكە ئەوە دایە دراوسەێ واڵتێكەی لە كە كوردستان بەشێكی بە بەرانبەر

 .نیە هەڵوێستەیان
 

 ٢١١١ نوامبری ی٢٢: وتی ڕێکه/    تایمز ر ژهەاڵت ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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زۆربوونی بنکەو پێگەی نیزامی بۆ هەر رێەیمێک نیشانەی الوازی یەتی لە : عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
  نێو خەڵک دا
 
 :ئەحمەد سەفا -میدیا 

 
ئێوران   ئیسوالمیی  كۆماری  ئێستای  ی كتان بۆ پێگه یه وه ئێراندا، چ خوێندنه  النی گه  ر شۆڕشی سه ساڵ به ٠١ڕبوونی  تێپه  دوای: میدیا
 ؟ یه هه

 
 بێەت، قامگرتوو سەه  رێژیمێكەی  وه خۆیەه  نگرانی الیه  ی روانگه  له  نگه ره ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  اڵتی سه ده:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
،  الوازتەره بێت، هەه خۆیەدا  ی كەه ته میەەه ر سه به  اڵتی سه ده  بێ ده  كه رێژیمێك ك وه زیاتر كاتێك موو هه  له ئێستا من  رای  به اڵ  به

  اڵتی سەه ده و توانەا  وه منەه  الی بەه كەردوون، نگ بێەده  كانیی موخالیفەه و  پاندوه سەه  خەۆی نەگ بروزه زه  بەه  كەه  نەاكرێ ش وه لەه حاشا
  لەەه ر گەەه ئه. كوشەەتار و كوشەەت و  زهنێ ره سەەه  بەەری زه  بەەه ت حكوومەەه ك نەەه بكەەا، ڵكەەدا خه  دڵەەی ر سەەه به ت حكوومەەه  كەەه  یەەه وه ئه رێەەژیم

 مابێ، نەه ڵ گەه له  ی% ٢١ ئێستا  نگه ره بوو، ڵ گه له ڵك خه  ی%٢٣ رێژیم ئێراندا شۆرشی وتنی ركه سه می كه یه ساڵی ریفراند می
  زیەاتری  ربازیی سەه ی پێگەه و  بنكەه رژێمێەك  نەده رچه هه ، دانەاوه  ربازیی سەه  ی پێگەه و پایگەا شەوێنێك موو هەه  لەه  نیەه  ی وه  به خۆ
  اڵتی سەه ده به  ی نیشەانه  هیچەی یكەا، ده ئێسەتا  رێژیمەه و ئەه  ی وه ئەه,  الوازه  نەده وه ئه دا ی كه ڵكه خه نێو  له  یه وه ئه  ی نیشانه بێ، هه
 ، نیەه  وه یەه ربازی سەه  ی بنكەه و  پایگەا  ز ربەوونی  بەه رێەژیم  ئیسەتقراری خۆ دا، اڵتداری سه ده  له  یه الوازی  ی نیشانه ڵكوو به ، نیه
  وه یەه كه ڵكه خه ر سەه به وا  رده به  چاودێری  بێ به  كه بێ، هه  ئیستقراری  توانێ ده كاتێك ت حكوومه ، یه الوازی  ی نیشانه زیاتر  مه ئه

  ی نیشەەانه دابنەێ،  ربازی سەه كی پایگایەەه ك یەه پۆڵكه ته ر هەه ر سەەه له  خەۆی  راگرتنەی بەەۆ بەێ ناچەار اڵتێك سەەه ده ر گەه ئه. بكەا حەوكم
  كۆمەاری  رێژیمەی  كەه  ی وه ئەه ڵ گەه له مەن  رای بەه  بۆیەه ر هەه بەێ، زیەاتر  ی وه ئەه تەا,  نیەه  ڵكیی خەه و  ری ماوه جه  پایگای  كه  یه وه ئه

  نەه و  یەه ئاینده  بەێ و رز ك له  رێژیمێكی ، زاڵه ڵكدا خه ر سه به  توندوتیژی و  ز ری  به و  هێزه به  وه یه ربازی سه  رووی  له  ئیسالمی
 .دا ش وه ره ده  دنیای  له  نه و  تی قبووڵیه دا ناوخۆی  له  نه ڵك خه
 

 ؟ بینی ئێران چۆن ده  كانی ئۆپۆزسیۆنه: میدیا

 
 و  نێوخەەۆیی ئۆپۆزسەەیۆنی  بەەه توانیەەت ده ئۆپۆزسەەیۆن هێزەکەەانی ، یەەه هه واو ناتەەه  وازونی تەەه  وه داخەەه به:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 ر بەه  لەه  وانەه  لەه ركا  هەه ر گەه ئه.  ی بكەه ش دابەه خراو، رێكنه  ئۆپۆزسیۆنی و رێكخراو  ئۆپۆزسیۆنی ها روه هه ، كی ره ده ئۆپۆزسیۆنی
 ز رن كجار یەه رێەژیم  له  ناڕازی  ڵكی خه ز رن،  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی كانی موخالیفه  حیزبه رباڵون، به ز ر كجار یه بگرین، چاو
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  ئۆپۆزسەەیۆنه ڵكوو بەەه خراو، نەەه رێەەك  ئۆپۆزسەەیۆنی ك نەەه  ی وه رئەەه به  لەەه اڵ  بەەه موخەەالیفن، ی% ٢٣ بڵێەەین  كەەرێ ده  ئاسەەانی  بەەه و
 ر سەه به باردا نالەه و الواز  د خێكەی و بەار  له و ن ناكه كتر یه  هاوكاریی و  نیه كگرتوویی یه و  بایی ته خۆیدا نێو  له ش كه رێكخراوه

  یەكەەی نگاری ره بەەه  ئیسەەالمی  كۆمەەاری ڵ گەەه له  بتەەوانێ  ئۆپۆزسەەیۆنه و ئەەه  كەەه بێ هەەه ت وه ئەەه  هیەەوای  نەەاكرێ جۆرێەەك  بەەه ن، بەەه ده
 .بێ هه  نووسسازی چاره

 
 ؟ چۆنه  كوردی  ئۆپۆزسیۆنی  کان، دۆخی و ئێرانی یه  ری راسه سه  و ئۆپۆزسیۆنه چاو ئه له: میدیا

 
  لەه  شەێكه به كەورد  ی وه بزووتنەه  وێ تەه نه و  وێ بتەه ال  بەه ین، بكەه كان شەته  ماشای ته  شبینی ره  به  ناكرێ:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  لێەی با و بێنین ئێران  له واز و  چیه ئێران  به  كاری كورد  كه  بدرێ زوو ئاره  به  شیعاری جار ز ر  نگه ره و  ری راسه سه  ی وه بزووتنه
  كاتەه و ئەه ئەمنەیش و  وه كاتەه  جەودای بەا ، وه بێتەه جەودا ئێەران  لەه  تەوانێ ده سەێك كه ر گەه ئه هەا، وه  شتی ندێك هه و  وه بینه جودا

 ر گەه ئه ، ئێرانەی  ری راسەه سه  ئۆپۆزسەیۆنی  لەه  شەێكه به كەوردیش  ئۆپۆزسەیۆنی ، نیەه مەومكین  وه ئه خۆ اڵ  به کە ، ده لێ  ستخۆشیی ده
 چەاو  لەه  كەوردی  ئۆپۆزسەیۆنی اڵ  بەه بێەت، كارسەاز  نەاتوانێ  كەوردی  ئۆپۆزسەیۆنی ، دایه خرائ  زعێكی وه  له  ری راسه سه  ئۆپۆزسیۆنی
 وا  كەارێكی  بكەرێ لەێ  ڕوانیی چەاوه  كه  نیه دا ش رجه لومه هه و له  وه داخه به ی وه ئه ل گه له ، تره ئاماده دیکە  كانی شه به  ئۆپۆزسیۆنی

 سەت ده  لەه  ساسەیی ئه  كەارێكی ئێەران  اڵتی سەه ده  بەه ر رامبەه به بتەوانێ  كەه  نیه  وه ئه بێ، نه  شی یه-رباڵوی به و ئه ر گه ئه  چونكه بكا،
  لەەه رگرتن وه بەه جره ته  بەەه بكەا كارێەەك  تەوانێ ده  كەوردی  ئۆپۆزسەەیۆنی بەدا، روو ١١ - ١٢  سەەاڵی كەوو وه  رجێكی لومەەه هه ر گەه ئه بەێ،

 بكەا،  كەاره و ئەه  تەوانی ئێەراقیش  لەه كەورد  ئۆپۆزسەیۆنی كەوو وه ر هه ، بێنێ ست ده به بااڵ ز ر  تێكی وقعییه مه كوردستان  له رابردوو
 .بێ كارساز  ناتوانێ بێت، رێكوپێكتر ش وه له ز ر و بێ ڕوو رووبه  ئیسالمی  كۆماری ڵ گه له  نێ ته به ر گه ئه اڵ  به
 

ئێورانیش   ری راسوه سه  ، ئۆپۆزسیۆنی و جیهانی دا الواز بووه  نێوخۆیی  ژێر فشارێكی  ئێران له  ئیسالمی  كۆماری  گوترێ ده: میدیا
  نجامێكی گوا  و چ ئوه ده  كووێ  ئێوران بوه  سیاسویی  وابوو داهواتووی بان، كوه ناته  وه كۆك نین و پێكه  شی كه كوردییه  شه ، به الوازه
 دەبێ؟

 
 : ڵێ ده( پاییز  ی ئێواره) خۆیدا  شیعرێكی  له هێمن:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ڵ گەه له  بۆیەه ،( روونەەه ئەەەەەاسەەەەۆ بنەواڕە، دوور ، بەەنواڕه دوور نەەا،, نەەەا  گەەوتی ... ناوچوونەه  له  ئێمه  شی به ئاشنا  وابێ كه گوتم)

 ئێەران  وێ یانەه ده  كەه  ی وانەه ئه و ئێەران  ئۆپۆزسەیۆنی و  یەه ئاینده  بەێ  رێژیمێكەی ئێەران  ئیسەالمیی  كۆمەاری  رێژیمی ، وانه ئه موو هه
  نگەه ره و  نەێ ده  پێەوه پەاڵ  هاوكەاری و  وه نزیكبوونەه ك یەه  لەه و ره بەه  وانەه ئه رێەژیم  زعەی وه  واتەه ، روونەه پتەر یان ئاینده بگۆڕن،
 زووش ئەاره  نەه و  تی پێیەه هومێەد   نه س، كه ز ر  رای  ی وانه پێچه  به ئەمن  نده رچه هه بێ، ر كاریگه جۆرێك  به كییش ره ده  هۆكاری

 كەوو وه كەورد و  بگەۆڕی كان یەه ئێرانەی  سەتی ده  بەه ئێەران   كەه ده زوو ئەاره ئەمن ، بگۆڕێ  خاریجی  هجوومی  ی واسیته  به ئێران   كه ده
 ڕووخێەنن، ده خۆیەانی بەۆ هەاتن ر گەه ئه وان ئەه  چونكەه بیووخێنن، بۆمان و بێن ئورووپا و مریكا ئه ك نه, بێ هه تێیدا  شی به  خۆی
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  ئیسەالمی  كۆمەاری و  یەه هه  ی ئاینده ئۆپۆزیسیۆن  پێوایه  بۆیه بێ، هۆكارێك ش نه الیه   ئه  نگه ره حاڵ ر هه به ال  به ، ئێمه بۆ ك نه
 . یه ئاینده  بێ
 

ڵ  ر هوه هێزتر سوه ریتر و بوه ماوه پێهوا ، یوان جوه  پۆلێك بووو، كۆتوایی وز چیە؟ ئایوا شوه سه  ی بزووتنه  ر به رامبه بهراتان : میدیا
 ؟ وه داته ده

 
  كۆتەایی و  بەووه واو تەه ئێسەتا برا، ده ناو وز سه  ی وه بزووتنه  به  كه  ی وه ئه پێیوابێ ز ر  ڵكێكی خه  نگه ره:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  ئۆپۆزسەیۆنی نابینم، دا نگرانیان الیه و  ڕووبی كه و  وی مووسه  ئاغایانی  له نیا ته وز سه  ی وه بزووتنه ، وتوومه جار ز ر من ، هاتوه
  كەاتی  ی شەێوه  بەه  نگەه ره  وه ئەه و  ڵەداوه هه  ری سەه ئێرانەدا  ڵكی خەه  ی وه بزووتنەه  قەوواڵیی  لەه  كەه زانەم ده  وه پتەه  ناوكەه و به وز سه
  لەه.  وه داتەه ده ڵ هەه ر سەه  ی سەبه ، یەه فه خه  می كەه ئه و  مێنەێ ده و  زینەدووه ، نیەه  وتانی فەه اڵ  بەه بەێ، الواز یەان بكەرێ، ركوت سه

  ی وه هبزووتنە  یەانی وز، سەه  ی وه بزووتنەه و ئۆپۆزسەیۆن  گەوترێ ده  پێەی  كەه  ی وه ئەه كەردوون،   قسەه زا شاره  ڵكی خه ڵ گه له  وه نزیكه
 سەەت كده یه خەەۆ بەەوون، ش هاوبەەه دا یەەه وه بزووتنه و لەەه  كەەه  ی وانەەه ئه  ی وه ئەەه ر بەەه  لەەه ، وه كانیەەه توێژه و چەەین موو هەەه  بەەه  تی زایەەه ناڕه
 وی مووسەه و  ڕووبی كەه  ئەی ر هەه خەۆ  یه وه بزووتنه و ئه هاتبوون، جۆراوجۆر  توێژی و چین و جۆراوجۆر  حیزبی  له ڵكوو به بوون، نه
 ج لەه فه  كەانی كاره  لەه  ز ری  شەێكی به بییبەوو، رێەژیم  لەه  توانەای دیتمەان پێشووش  له ك وه ، هێزه به ئیستاش زانین ده كوو وه ، نیه

  بۆیەەه ر هەەه رێ، بەەه ڕێوه بەەه  خەەۆی  كانی یەەه تی تایبەەه  بۆنەەه و ئەەایینی  جێژنەەی  واتەەه  كانی یەەه ئاسەەایی  رنامەەه به  توانێ نەەه  كەەه كردبەەوو
 . وێ كه رده سه ڵك خه  تیی زایه ناره  ی وه بزووتنه و شبینم گه ئۆپۆزسیۆن  داهاتووی  به و بینم ده شی ره  به رێژیم  داهاتووی

 
  روویو   ال نواوه وه  ی كدارانوه چه  باتی خوه  تی كوردستان سیاسه  اڵتی رۆژهه  كورد له  ی وه و بزووتنه  سیاسی  نی الیه  ی زۆربه: میدیا
سوت  ناچاری جارێكی دیوکە ده به  بێ، یا كورد به ر ده تا سه  باته خه  و شێوه ئه  وامیی رده ، ئایا به كردوه  نی ده و مه  سیاسی  كاری  له
 ك؟ چه  وه داته ده

 
  بەەه و ئایەەدیال  شەەتێكی ك وه  ی كدارانەەه چه  باتی خەەه  رتاوه سەەه  لەەه كەەورد  ئۆپۆزسەەیۆنی  كەەه بڵێەەین  كەەرێ ده:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

  وه ئاشەتیخوازانه  ی رێگەه  لەه بكەرێ ر گەه ئه  داوه  وڵی هەه,  زانیەوه  پاوی داسه  كی یه شێوه  به  میشه هه و  بژاردوه نه ڵ هه  خۆی  زووی ئاره
  دیمەەوكراتی  حیزبەەی ، دایەەه نگ تفەەه  ی لوولەەه  لەەه  ئەەازادی یەەانگوت ده  كەەه   وده ئەەه ت نانەەه ته بگەەا،  خەەۆی  كانی یەەه داخەەوازی  بەەه ت میەەەەه

  ئیمكەانی  ئێسەتاكه اڵ  به بێ،  شێوه ك یه  به مووی هه  كه  وانیه  واته ، نیه  ربازیی سه  ی چاره رێگه كورد  ی له سه مه یگوت ده كوردستان
  بەەێ ده و  بەەووه واو تەەه  باتەەه خه  شەەێوه   ئەەه  كەەه  یەوه بەەاره   لەەه  ڕ یی زیەەاده ، سەەتاوه وه و  نیەەه  كدارانەەه چه  باتی خەەه  بردنی ڕێوه بەەه

  لەه  كەه ش باته خه  شێوه   ئه  بیوانینه وا  بێ ده ڵكوو به نین، دروست  قسانه و له ز ر,  چووه ر سه به  وری ده و بكرێ لێ  خواحافیزیی
 بیەر  لەه  نەابێ ت قەه بات خه  كانی رێبازه  له كێك یه ك وه و  پێنێ یسه ده دا رت سه به دوژمن ڵكوو به ، نیه دڵخواز  كی یه شێوه دا واقیع

 بەدرێ المار پەه  وه رێژیمەه ن الیەه  له كات، ده  كانی یه ئازادی و ماف  داوای  كه هێزێك  یه هه  ی وه ئه  ری گه ئه  میشه هه  چونكه بكرێ،
  مێشەەكی  وی شەۆردنه بەۆ  قسەەه ز ر  وه دیەکەه  كی الیەه له واندن، ردانه سەه  نەەه ، یەه وه نگاربوونه ره به  شەۆڕگێری  كەەاری خەۆ ش كاتەه و ئەه و
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  كی چەه  سەتهێنانی ده  بەه و كداركردن خۆ چه ، چووه ر سه به  باتانه خه  جۆره و ئه  می رده سه و  ماوه نه  باوی ك چه  كه كرێ ده  كه ڵكه خه
  كەه  بەۆوه بەاڵو ر بەه خه  دوێنەێ ر هەه ، یەه هه  یەه ری ركابەه و ئەه دا جیهەانیش  ئاسەتی  لەه ت نانەه ته ، كانەه دوژمنه  كاری وا  رده به  نوێ
  باتی خەه ر گەه ئه ، وه بكاتەه  تاقی رڕا سه  له  وێ یه ده و  بووه وتوو كه رنه سه  ی كراوه تاقی  كی چه  ی اڵڵه گه  داڕشتنی  ریكی خه مریكا ئه
  لەه ش زلەەه  نەابێ  كه رابێنین ڵك خه وا بۆ كرێن؟ ده رج خه بۆ  میەیاردانه و ئه و  بۆچیه  كه چه  موو هه و ئه ، ماوه نه  باوی  كدارانه چه

 . كدارانه چه  باتی خه  ینه بخه خۆ نابێ ، مومكینه  ی جێیه و ئه تا ش وه ئه ڵ گه له ین، بده كانمان دوژمنه
 

  تی زایوه خۆپیشواندان و ناڕه  شوان و بواهۆی  بوه  ئێووارهن و رۆژ توا  ناكوه  كدارانوه چه  كان كواری حاڵێكدا حیزبوه  بۆ له  ی ئه: میدیا
  نگوه هید و تفه و شوه  رگه ر پێشمه یان هه كه بلیای یه ته  كانیان خۆراكه یه TV  ش له والوه ڵێین، له ڵده هه  نی ده مه  ربڕین و كاری ده

 ؟ و دوفاقی نیه  دوو جانبه  تێكی سیاسه  مه ، ئایا ئه شۆڕشگێڕی یه  و سروودی

 
  سەتی هه  وه بەه و ن كەه ده ی  كەه  مەه به  كه ن هه ڵكانێك خه و  تێدایه  جۆرێكی موو هه  واری كورده  ی ڵگه كۆمه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 بەوو نەگ ره بەا، سەت ده  به كم یه TV  تیی پرسیاره ر به یان ، بایه هه كم یه TV ئەمن ر گه ئه ، گیرێ راده زیندوو تێدا یان خۆڕاگری
  گیانەه   ئەه  ی وه ئەه بۆ ، ریكی خه  وه كاره و به  كه بێ ده ختێك وه بۆ و ئاژیتاسیۆن  گوترێ ده  پێی  مه ئه ، كردباوه   كه   نانه دیمه   له

 كەاری  ورانەی ده وران ده ڵەێن، ده یشتووترن پێگه  كه ك یه سته ده, ن سته ده دوو زیاتر  ئێمه  واڵتی  ڵكی خه  نده رچه هه رابگری، زیندوو
 ن، كەه ده راسەت ر هەه ش مانەه ئه ، وه نایەتەه  رگه پێشەمه بەۆ, خەوراین  بابەه  كەه  هاواریانه تر  كی یه سته ده ، راسته  مه ئه و  یه نی ده مه
 و ن بكەه  رگه پێشەمه بەوونی  بەه سەت هه ر گەه ئه جەاش و  سەیجی به و پاسەدار ت تایبه  به ، یه هه روكاریان سه  ڵك خه ڵ گه له  ی وانه ئه

  بەه  دووانەه و لەه اڵوێك تێكەه ئەمەن ، وه نه كه ده   كه خۆیان  توندوتیژی  ئاكاری و فتار ره  له مێك كه رن، به شك واڵتدا له  رگه پێشمه
 و  ویسەتی خۆشه و  باتگێیانەه خه  گیەانی  وێ نامەه ت قه اڵ  به ، وه مه كه ده   كه كرد، باست  كه  ی شه به و له  نده چه ر هه نازانم، خرائ

  ی دوژمنەه   ئەه ، وه نابێتەه زینەدوو بەۆ ت یه شۆڕشەگێیانه  گیانه و ئه كوشتت  كه  چونكه بمرێ، دا ئێمه  ڵكی خه  له  كدارانه چه  باتی خه
  لەه چەۆن ، قبووڵەه قیهیشەی فه  تی ویالیەه تتا حەه حاڵێكەدا  لەه یگەرێ ده و ناكەات  سەاڵه ١١  زدیی یه  ئیبراهیمی  به حم ره ئێستا  كه

 ؟ نوێنێ داده  كانی یه داخوازی بۆ ر سه و كا ده قبووڵ كورد  تی میەەه
 

  گووترێ ده, كوردسوتان  دیمووكراتی  حیزبوی  تیی رایوه ن رێبه الیوه    لوه نانه دا، ته یاندن و دیمانه هێندێك راگه  جار له جاربه: میدیا
ن  وا ئامواده ، ئوه رانه گه و ئه یان له ر بدا و ده به  سیاسی  ئازاد بكا، ریفراندۆم بكا، زیندانیی  وردیك  بدا، زمانی  ر رێەیم ئازادی گه ئه

 ئێران دوورن؟  مڕۆی ئه  واقیعی  ند له تا چه  رانه گه ون و ئه و خه ئایا ئه.  وه ڕێنه كوردستان بگه  اڵتی بۆ رۆژهه

 
 اڵ  بەه ، نیەه خەۆش پەێ شەم قسانه و ئەه ئەمن  ، كه ده  قسه خۆ  ك وه و   ناكه  قسه حیز   ناوی  به ئەمن:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  كۆمەاری ر گەه ئه  راسەته ، یەه بیەه قه و لەه  وه ئەه ، مامەه گەوت ده پێیەان ، بان هەه  سەمێڵی دوو  پوورێ ر گه ئه وان، خۆیان بۆ  قسانه و ئه

 بەێ ده بێمانەا ز ر یانگرێ، نەه سەیش كه و  بكرێ  سیاسی  چاالكیی و بێ هه واو ته  ئازادیی و كان حیزبه موو هه  به بدا  رێگه  ئیسالمی
  نیەه پێمخۆش ، راسته دا تیۆری  له  وه ئه ، دی  ته نایه جۆر هیچ  به  ره گه ئه و ئه اڵ  به ، وه بمێنیته سنوور  ی وه ره ده  له شان  له ك چه
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  پێموایەه ئەمەن ، وه نابیێتەه  ئیحتیمالەه و ئەه  وه یەه قڵی عەه  بەاری  لەه  ی وه ئەه ڵ گه له وابكرێ،  شتی  نگه ره ن بكه ڕ باوه س كه  هێندێ
 ئیسەالمیی  كۆمەاری  چەاكبوونی  ئیمكانی ونۆ، د وه نه و د نۆسه و زار هه نۆ و د وه دونه نۆسه  له ك یه دا مەیۆن  له ڵكوو به ،%٢٢ ك نه

 و ئەه  بۆیەه بكەا،  سیاسەی  چاالكیی بدا، دیموكرات  حیزبی ك وه  حیزبێكی  به  ئیجازه  ئیسالمی  كۆماری  رژێمی  كه  ی وه ئه و  نیه ئێران
 . چاكتره, ین یكه نه ر هه و ین كه  بایگانی  قسانه

 
 ٢١١١ دێسامبری ی٢١: وتی ڕێکه/    تایمز اڵت ر ژهه ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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 حرا ڕووابوو سه  د، گوڵێك بوو له مه محه  قازی:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 

 بدوڵاڵ ر عه یده حه:  دیمانه
                                                                       

 ڕ تەه گوزارشەتی  له سیخناخن و ئه كانی نووسراوه ، پاراوه زمان رگێیێكی وه و ناسك  وشه رێكی نووسه  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا
 ی وه ئەه دوای. بئافرێنێەت سەیحر دا نووسەین بەواری  له تی توانیویه ی وتوانه ركه سه  ره نووسه و له  كێكه یه و ئه كوردی، ی ڵه خۆشكه و

  پرسەیارانه  جۆره   ئه نی شایه ی وه ئه پاساوی  به  وه دزیه  باسه   له خۆی و ئه كرد، وانه ڕه بۆ كانم پرسیاره  وه رنێته نته ئه ی ڕێگه  له
  بەه خەۆی تی تایبه ماڵی  له وێك شه من، بوونی ڕازی ی مایه  بۆوه نه  مه ئه اڵ  به ، وه بداته اڵمیان وه لێهاتوو سی كه  پێویسته و  نیه

 واری كەورده: گەوتی  وه نینەه پێكه و  نەده خه  بەه لەی وه كەرد، ی گفتوگۆكه بووڵی قه ز ر كی یه له موجامه و تكا دوای یشتم، گه تی خزمه
 ." ڵناڕوانێ هه  دارێ  له مازووان  بنێرنه تۆبزی  به ڵ چه كه ر گه" ڵێن ده
 
ندانجار بانگهێشت كراوی بۆ  ، چه یه رێنووسی زمانی كوردی هه  زایێكی باشت له نابت شاره جه  ك ئاشكرایه وه: بدوڵاڵ ر عه یده حه

رانی  زموانزان و نووسوه  شێك لوه ی به مێەینه  له  ونه م خه تاكو ئێستا ئه  وه داخه اڵم به نووسین، بهدیاریكردنی زمانێكی ستاندارد بۆ 
   ؟ وه ڕێته گه بۆچی ده  مه بۆچوونی تۆ ئه  ، به ترووكاوه كورد نه

 
 شەتێكی سەتانداردیش انیزمە و  شەتێكه ڕێنەووس گرێ، ڵەده هه داخەوازی دوو ت كه پرسەیاره من بۆچوونی  به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ك ریه سەه  وه بچنەه موویان هەه ر ئەگه كراون، كار هێندێک اڵ  به بێ، هه كوڕیمان و   كه  نگه ڕه  وه زمانه رێنووسی ی باره  له ، یه دیكه
 و گۆڤەار و ئەه ن، ده ده ڕێنەووس  بەه  گەوێ متر كەه نووسەن ده ی وانه ئه:  یه وه ئه  كه گیروگرفته بێ، ده باش ز ر كی یه ڕاده تا رێنووسمان
 . دیاره  پێوه ڕێنووسیان جوانكردنی و بیی ڵه هه متر كه چن رده ده كوردستان  له ی ڕ ژنامانه

                                                                            
 مەن ئی ره  به ، كردووه كوردستانی كادیمایای ئه شی پێشكه كوردی، ڕێنووسی ر سه  له  نووسیوه جوانی شتێكی بدول عه جمال مامۆستا

 .بێ ده   كه ز ر ڕێنووسمان گرفتی بكرێت سند په  مه ئه ر گه
           

 چیوپەیی گفتوگەۆی  تەوانن ده - نەازانم زا شەاره  بەه خەۆ  مەن ت ڵبەه هه -زانەن ده زا شەاره  به خۆیان ی وانه ئه  وه ڕێزمانیشه ی باره  له
 ڕی بەاوه  بەه نەا؟ یەان  یەه هه  وه یەه ڕسمی  زمانی  به ندیی یوه په ڕێنووس ئایا  كه:  یه وه ئه گرنگتر ی له سه مه اڵ  به ن، بكه  وه باره له
 . درابایه ر سه  له بییاری و  كرابایەوه لێ بیری زوو ز ر واڵت بۆ ڕەسمی زمانی بوو ده من
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  نموونەه  بەه كەۆییم قەادری حەاجی شەیعرێكی  كه وه كۆبوونه نێو  له شداربوو ، به ڕەسمی زمانی ستنیشانكردنی ده بۆ ك یه وه كۆبونه  له
  : هێنایەوه

 
 یەان ده ئێسەتا،  لەه  باشتره ڕابردوومان  ئێمه  وه داخه  به گوتم مازی  له  متره كه ی(ل قبه موسته) عیشقبازی ی(رف صه) یه شنه چه   به

 ڕادیەەۆ، ڤیزیۆن، لەەه ته ئێسەەتا. ی شەەێوێنن ده  ریكەەه خه ئێسەەتا اڵ  بەەه ، كەەردوه دروسەەت بۆخەەۆی باشەەی وێكەەی ڕێیه كەەوردی زمەەانی  سەەاڵه
 نەد رچه هه خۆیەان، بەۆ  ڵكەه خه ڕاكێشەانی بەۆ زیەاتر ش مەه ئه  وه داخه به كرێن، ده خش په جیا ك یه  له زمانێكی ند چه  به ، ڕ ژنامه

 .  كه ده تاڵ خوێن خۆ   مه به زانم ده
 

 زمەانی بەێ ده اڵ  به بخوێنن، پێی كیشانیان منداڵه و بكات  قسه خۆی ی تیره و ك ڕه گه زاری شێوه  به بكات  ز حه ڵك خه  یه وانه  له
 وی زه ر سەه تانی میەەەه موو هەه قی هەه زگمەاك زاری شەێوه  به ك نه زگماك زمانی  به خوێندن بێ،  وه مانه ئه موو هه رووی سه له ڕەسمی

 . یه
       
  لوه  موه بوۆ ئه  رێكیدیكوه ؟ یواخود پێوه میینوه كرێوت، یوان كه چواو ده ڕه  دا زۆریینوه موه اڵم مامۆسوتا ئایوا له بوه: بودوڵاڵ ر عه یده حه
  گیرێت؟ رچاوده به

         
 ن هەه  دیكەه ڕووداوی هێندێك ناكرێ، چاو ڕه  مینه كه و  ز رینه كاتێك هیچ زماندا دروستبوونی  له رێخ نه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
   .تاد... یه ئایینی ز رجاریش ، یه سیاسی جار لێ گه ، یه ئابووری  یه واهه جاری خسێنن، ڕه ده  مه ئه بۆ  مینه زه  كه
 
 سەتیان ده كی ره سەه هەۆی دوو بوو یش قوڕه زمانی  كه بی ره عه زمانی هێزبوونی  به بۆ:  نموونه بۆ  وه یڵێمه ده و  گوتوومه پێشتر ك وه
  عبەه كه ی بوتخانەه خەۆی كەاتی ، یەه ئەایینی: هەۆ   كەه یه.   ره عەه موو هه زمانی  ببێته  زاره شێوه   ئه ی وه ئه بۆ  داوه ك یه ستی ده وه
 كەا، ده پشەتگیری  یەه ئەابووری  كەه   دووه هۆی  وه شه مه ئه ر خ  به هاوكات ، تێكردوه ڕوویان ڵك خه ت جاهیەیه می رده سه  له  بووه هه

 ن كەه ده خۆیەان ی تیەره و ت شەیره عه باسەی و ن كەه تێده ڕووی بازرگەانی ی ڵەه مامه بەۆ ڵك خەه  وه كه الیه موو هه  له  كه عوكاز بازاڕی
 .هێنن ده خۆیان تی شیره عه و كۆاڵن زمانی  له واز وان ئه ئیتر ، داناوه خۆیانیان ڕسمیی زمانی به وان ئه  كه زمانێك به

                                          
  وایەه پێیەان س كەه  لێ گەه.  بووه هەه زمانیەان سەتی هه بێت هەه یەان تی وایەه ته نه سەتی هه ی وه ئەه پەێش دنیەا تانی میەەه موو هه  دیاره
 دا ڕاسەتی له ، یەه وانه پێچه ڕاسەت  مەه ئه اڵ  بەه ، هەاتوه  زمانەه   بەه قوڕئان  چونكه بووە، دروست شێوەزارە بە   بۆیه بی ره عه زمانی

 دان سەه  بەه ئیسەال  پەێش  كەه ن كەه ده  وه تەه جاهیەیه بی ده ئەه و زمان  به شانازی   ره عه ئێستاش.  هاتوه بان ره عه زمانی به قورئان
 ورامان هەه ی ناوچەه  لەه كاتێك  بده رنج سه ، داوه ی واڵنه هه   ئه مێژوودا كانی قۆناغه  له كوردییش زمانی.  بووه هه  زمانه   ئه ساڵ
 و  كیەه ته زمەانی  یەه وه ئه ئاواتیەان و ن كه تێده ڕووی  دیكەوە كانی ناوچه موو هه  له ڵك خه درێ پێده وی بره ندی قشبه نه تی ریقه ته
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 ورامی هەه زاری شەێوه  بەه  وره گەه و زن مەه ز ر شەاكارێكی چی كەه  زووره شاره ڵكی خه وی وله مه كورد ی وره گه شاعیری. بن فێر قا خانه
  وه هەڵگیرسەابێته تی كوردایەه ی وه بزوتنەه ركاتێك هەه ڕ ژئەاوا و اڵت ڕ ژهەه كوردسەتانی ردوو هەه  لەه  دیكه كی یه نموونه. خوڵقێنێ ده
 .سۆرانی ڵێین ده پێی ڵه بەهه  ئێمه  كه  دەدوێن  زاراوه یە و به  كه  وه ته هەڵگیرساوه  شوێنه و له

                                                                                                       
        ؟ یه ڵه ی هه(سۆران)ی  بۆچی زاراوه: بدوڵاڵ ر عه یده حه

                                                                                    
... ورامی هەه و بەادینی و سەۆرانی زمەانی بڵێەین  نەاكرێ ، نیەه زمەان شەكردنی دابه  بەه ڕ  بەاوه مەن  چونكەه:  زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه
 موو هەه رووی سەه  لەه  كەه سەمی ڕه زمەانی ك نەه ن بنەزاراوه  وانه ئه پێنین بسه دیکەدا وانی ئه ر سه به كێكیان یه  ناشێ زارن شێوه  مانه ئه
 . یه وه مانه ئه
 

:   دووه. وارانمان خوێنەده مەارگیریی ده:   كەه یه  بووه دووشت كرێ نه جێ جێبه  خه پیبایه  ته روره زه   ئه  كردوه وای ی وه ئه رحاڵ هه به
 اڵ  بەه  یەه هه رسەمیمان زمەانی  گوتوومەه ئەمەن.  داوه نەه خۆی قەراری ستاندارد زمانێكی ر سه  له ئێستاش تاكوو  كه سیاسی بییاری

  نەەابێ اڵ  بەەه  وه زمانەەه نێەەو  دێنەەه  نەەوێ ی وشەەه و مك چەەه  نەەێ، ده نگاو هەەه پەەێش و ره بەەه ژیەەان گرین، پێنەەه پێشەەی و ڕێین لێیگەەه  بەەێ ده
 .بێ  پی ژەوە دەزگا و رێگای  له  پێوسته  وشه دروستكردنی. داتاشێ  وشه خۆی الی له و سه ركه هه
 
 بەی  پێوسەته اڵ  بەه ، كەردوه دروسەت خەۆی دا مێژوویەی وتی ڕه  له زمان  چونكه ناكا، دروست ستاندارد زمانی سیاسی بییاری  دیاره 

 زمەانێكی دا نجا  ئەه  لەه ی وه ئەه بەۆ بكەا گفتوگۆ ڵیاندا گه له و بكات پساۆڕان بانگهێشتی  یه هه ی وه ئه توانای اڵت سه ده ، ساێنێ چه
 .بكرێ دیاری نووسین بۆ ڕەسمی

                                                                    
ب و  ده ڵ ئوه گوه  تیوۆریش لوه  و بوه  اڵوه   تێكوه ڵ سیاسوه گوه  پڕاكتیكوی لوه  بوه  بودوڵاڵ حسون زاده مامۆسوتا عه: بدوڵاڵ ر عه یده حه
          بۆچی؟  مه ئه    كوتاوه باسی سیاسه می له ڵه متر قه كه  ێڕان، واتهرگ وه

                                            
 ، وه خوێندبێتەه نه ت زاده حەسەەن بەدوڵاڵ عه كانی نووسینه موو هه تۆ کە بێ  وه ئه  كه گیروگرفته  یه وانه  له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ، وه تەه خوێندوه ت زاده حەسەەن بەدوڵاڵ عه كانی رگێیانەه وه هاتووی  وه بخوێنیه  زاده حەسەن بدوڵاڵ عه كانی نووسینه هاتووی نه ئەتۆ
  لەه مەن كانی یەه سیاسی  نووسینه اڵ  به. بین ده ئه" كورستان و كورد"  له  جگه من كانی رگێیانه وه موو هه  چونكه ی كه ده ڕاست ش مه له
 دوێەن، ده ت سیاسەه باسەی  لەه شەتا هه دا سەه  لەه مەن كانی نووسینه وێ كه رده ده بۆت ئینجا خوازراون، ناوی  به شت هه و ت وه نه دا سه
 . دایه بیات ده ئه باسی  له بیستی دا لەسه نها ته
 
   ێنێت؟ ناگهران  خوێنه  كانت دا زیان به ر نووسینه سه  اڵم ناوی خوازراو له به: بدوڵاڵ ر عه یده حه
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 ی نزیكەه سەەریەک له ، بەووه پێمخەۆش  جەۆره   بەه ئەمەن اڵ  بەه بەێ، خەرائ  نگه ڕه بێت، چاك  نگه ڕه  مه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 .سیاسین موویان هه  دیكه وانی ئه بین ده ئه وتار ٣١ تاكوو ٥١ نها ته  زاره چوارهه   له ، نووسیوه وتار  زار هه چوار

 
حمان  بودولڕه اڵتن، دكتوۆر عه زانوای كوردسوتانی رۆژهوه  ڵوه دووكه  دی مووفتی زاده حموه ناسری سوبحانی و ئه: بدوڵاڵ عهر  یده حه

  ش لوه كوا  و ئێموه   ده ك خزموه الیوه و له ، ئوه م بووه نێو كورد زۆر كه  دڵسۆزی وامان له" ڵێت ده  ی موفتی زاده باره قاسملو له
   ڵێیت؟ چی ده  تییه سایه م دوو كه ئهی  باره  نابت له جه" ك الیه

                                                             
 سەوبحانی ناسەری مامۆسەتا ت تایبەه به  ، بكەه  قسەه وە مامۆسەتایه دوو   ئەه ی بەاره  لەه   ناكەه ز حەه ز ر : حەسوەن زادهاڵبدوڵ عه

 بەەوو، وار خوێنەەده و ڕ شەەنبیر ز ر پیەەاوێكی ناسەەی، ده  وه نزیكەەه  لەەه   زاده مەەوفتی دی حمەەه ئه  دیەەاره. یناسەەم ده كەمی بەەه ز ر  چونكەەه
 خەۆی می رده سەه سیاسەیی بیەری ی باره لەه. نووسەی ده ئێران شای  به دژ خۆی ناوی به تی بابه خۆیدا ورانی ده  له بوو، ئازا كی زانایه

 چووبەوو،  ڵەه هه  به دا مه له  وه داخه به"  دایه خۆ  گیرفانی  له خودموختاری" یگوت ده بوو، نه دا هێڵ ك یه  له كان یه سیاسی ڵ گه  له
 .نێوچوو  له وان ئه یتس ده به دواتریش  وه داخه به بوو، نه  شتانه  جۆره   به ڕی باوه ئیسالمی كۆماری ن ده به ئه  چونكه

 
 چووبوو؟  ڵه هه  ئێران بهتی  ڕوانینی بۆ سیاسه  موفتی له  واته: بدوڵاڵ ر عه یده حه

 
 سەتێكی ده كاربه نەد چه ڵ گەه ده حیزبەی كی هاوڕێیەه نەد چه ڵ گه له جارێك  وه بیرخستمه شتێكی  مه ئه.  ڵێ به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  لەه  ئێمەه ی كێشه گوتم ئەمن. كورد به ین نایده بێ نه قورئاندا  له رچی هه" گوتی كێكیان یه ، وه ببووینه كۆ ئێران ئیسالمیی كۆماری
 كی یەه ڵه مامه  ئێمەه اڵ  بەه ین، بكەه قوڕئان ی عه موڕاجه تاكوو  نیه ستنوێژ ده ڕكانی ئه و ت شوڕوو ر سه  له زی ركه مه تی حكوومه ڵ گه

 جەۆرا قورئەان  وایەه پەێم ئەمەن(.  وه نینەه پێكه به)، نەێ ده مان مەه كوردان بەه ن یده مه گوتی قورئان رشتێك هه: ین كه ده ڵ گه له ترتان
   كەه یه  چونكەه خەیالف، ك نەه   كەه ده ئیختەیالف باسەی دا لێەره....( وقبائەل شەعوبا وجعەناكم)ناسێ، ده ڕسمی  به كان مر ڤه وجۆریی

 .دێ ناكۆكی مانای به   دووه دێ، جیاوازی مانای به
 
: مكی ردوو چوه بپرسین هوه  كرێ  ، ده مامۆستای سیاسه مێكیش رده مێك مامۆستای ئایینی و سه رده نابت سه جه: بدوڵاڵ ر عه یده حه

  كتر زیوان بوه یوه  یان لوه وه ك بكرێن، یان نزیك خستنه ی یه ئاوێته  كرێ كرێت، ئه یان بۆ ده وه   الی تۆ چۆن لێكدانه ئایین، سیاسه
  ێنن؟ گه كتر ده یه

      
   ئەه تی مامۆسەتایه ئیەدیعای رگیز هەه مامۆسەتا، ك نەه بەوو  قوتەابی من نردووكیا هه  له بڵێم   كه ده ز حه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

   بەه  مەه ئه اڵ  بەه بكەرێن، ك یەه اڵوی تێكەه ت سیاسەه و دیەن  یەه وه ئه یاری نه حیزبێكم ندامی ئه ئەمن.   ناشیكه و  كردوه نه   دووانه
 سیاسەی  نەاتوانێ بێ هەه بی زهەه مه و ئەایین ی سەه كه و ئەه یەان بێ، هەه ئەایینی و   زهه مه  ناتوانێ دار تمه سیاسه سی كه  نیه  مانایه
 كاتەەدا مان هەەه  لەەه بەوو  ال مەەه و قێ فەەه سەەاڵ نەد چه خەەۆ  بەەۆ ئەمەەن.  نیەه یەكیەەان بایی ناتەەه هەەیچ  وه كەه یه به  ڕێبەەازه دوو   ئەەه بەێ،
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 ز رجەەار تیم الیەه مه واری خوێنەده  وه وانەه پێچه  بەه نێوانیەان،  لەه یەك هەەاودژی هەیچ بەوونی  بەێ  بەه بەوو ، سیاسەییش رێكی تێكۆشەه
 ك یەه ڵ گەه  لەه  مانەه ئه  واتەه كه! بوو ده نەه واریم خوێنەده خوێنەدبا  نەه تیم قێیایەه فه ر گەه ئەمەن كەردوە، سیاسەیمی فكاری ئه كی كۆمه

 زانیاریەت  كەه ئەتۆ ، نیه لێی ئاگایان هیچ  كه ن بكه رح شه موسوڵمانان بۆ ئایینی حكامی ئه كان یه سیاسی نابێ اڵ  به نین ناكۆك
 الز   نیەه ت سیاسه ئاگاداری  كه ئایینی پیاوی  شێوه مان هه  به ی، بكه  قسه ئاسمان و رز ئه ناوی  به ناكا پێویست بێ نه شتێك لە
 .ڵقوتێنێ تێهه خۆی  نیه

             
نها  توه  رگرتوووه ئوایینی ئیسوالم وه  تانی موسڵمان سوودیان لوه میللهموو  هه" ڵێن بێت ده زۆرجار گوێمان لێده: بدوڵاڵ ر عه یده حه

      ؟ ند ڕاسته تا چه  مه بۆچوونی تۆ ئه  به" بێت كورد نه

                                                                          
  دێتەەه  كەەه ك ئاید لۆژیایەەه و بیەەر ر هەەه ، وه ڕێتەەه بگه كەەورد ختیی دبەەه به بەەۆ  گرتنه رنه سەەوودوه   ئەەه  نگەەه ڕه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 ئایەد لۆژیا كەورد نێو  له اڵ  به تی، مر ڤایه میراتی  بێته ده  مه ئه دواجار  چونكه ریبگرن، وه  خۆیانه مافی تان میەەه موو هه  وه پێشه
  بووه هەه وا كەوردی موسەوڵمانی! چەێ ده ئابیووی كورد   بڵێ ر ئەگه  وابووه پێی كورد نیستێكی كۆمۆ  نموونه بۆ ، كارهێنراوه  به خرائ
 ی گەوێره  بەه  تەوانێ ده وار خوێنەده موسەوڵمانی  یەه ڵه هه  مەه ئه تەدا ڕه بنه  لەه اڵ  به. بێ ده ق له ئیمانی كورد   بڵێ ر ئەگه  وابووه پێی
 ر هەه  لەه تەوانرێ ده ها روه هەه. بەدا ی كەه قیده عه و بیەر  له زیانێك هیچ ی وه ئه  بێ به رێ، به وپێش ره به ی كه ته میەەه دین حكامی ئه
 كردنی پیەاده اڵ  بەه. ڵگا كۆمەه وپێشەبردنی ره به بەۆ ربگیرێ وه سوود( سۆسیالیز  -لیبیالیز   -ماركیز  : )كانی قوتابخانه  له ك یه

 . وه بكاته گیروگرفتمان و ێشهرئ سه دووچاری  یه وانه  له  نیه پێیان پێوستیمان  كه شتانێك
                                                                                 

كانت  ریوه وه یاداشوت و بیره  وانی دیكوه د و ئوه موه سوعود محه ژارو مه ك مام هوه تۆش وه  هاتووه نه  وه كاتی ئه: بدوڵاڵ ر عه یده حه
 بێت؟ زموون ده كی پڕئه یه رمانه خه  نابت بۆ ئێمه ك جه سێكی وه كانی كه ریه وه یاداشت و بیره؟ بێگومان  وه بنووسیه

           
 من كەه ی وه ئەه هەۆی  بوونەه دووشەت ڕاسەتیدا له ، وه تەه داوه اڵمەم وه و  لێكراوه پرسیار   یەوه مباره له ز رجار:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ئێسەەتا  بۆیەەه  وه ته نووسەەیوه نه   ڕ ژانەەه ریەەی وه بیره ، بووه هەەه خەەراپم تێكی عەەاده ئەمەەن:   كەەه یه ، وه مهنووسەە نه كانم ری یەەه وه بیەەره
 ڵكی خەه: ك وه ، نیەه ڵك خەه بەۆ خێكی بایەه هەیچ مەن كانی یەه ری وه بیەره  لەه شەێك به:   دووه. بوون ڵ تێكه دا زاكیره  له كانم ڕووداوه

 نەاتوانی ڕاسەتیدا له كانن، یەه سیاسەی  له سەه مه  دیكەه ی كه شەه به. تەاد...قبووڵی یان  خۆشتره پێ ت د ڵمه و بووی كوێ  له و كوێی
 دیەکە ی كه شەه به  لەه خۆشەم و  وه بنووسەمه شەێكیان به  ناخۆشەه ز ر مەن بەۆ  مەه ئه  دیەاره ز، كاغەه ر سه  یته خه بیان  داوه ڕوویان ك وه

  لەه د سەتێك ئێسەتا رحاڵ هەه به. بەدوێم  باسەه   لەه   ناكەه ز حەه گەوتم لێكەرد  پرسەیارێكیان دا ك یه دیمانه له  ماوانه   له ببوێر ،
 .ز كاغه ر سه  بیانخاته و بكات تۆمار  كانم یادگارییه وێ یه ده ڵمدا گه  له گفتۆگۆ ڕێگای

 
موو  هوه  زانوێ یگورێ و واده ده یوان نووسوینی وتارێوك غورور  ڕه ی دوو الپوه وه خوێندنوه  ری كوردی بوه خوێنه: بدوڵاڵ رعه یده حه
     یت؟ م ناده ڵه قه  وارانی كورد له خۆشی و ئافاتی خوێنده نه  به  مه ون، تۆ ئه خواروی ئه  كان له شته
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 زانسەتێك موو هەه  بەه كۆتەایی ئیتەر زانەێ واده بوو، فێر شتێك  قوتابخانه  له منداڵ  كه  واباوه  وه كۆنه  له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ، نەازانێ ز رشەت  كه زانی ده باشتر بێ فێر زیاتر تاكوو مر ڤ بیبیێ،  ماوه ز ری ڕێگای هێشتا و  تایه ره سه  تازه  نازانێ ، هێناوه
 ئەوە اڵ  بەه ، نیەه كەورد ری خوێنەه  بەه ت تایبەه  یەه دیارده   ئەه  دیەاره ڕوا، ده زانسەت هاتووی نەه بەن  لەه ریەای ده و ره به بیری  چونكه

 ین بكەه حیسەا  كوردسەتان  لەه جیددی ری خوێنه ر ئەگه. زیاترە ران خوێنه ی ژماره  له كانمان نووسەره ی ژماره  وه داخه به کە خەراپە
 یرتر سەه  مەه له ، ز رخراپەه شەتێكی  مەه ئه بێ، هەه رمان نووسەه ١١١١١   كەه النی بەه ڕەنەگە  الوه   لەه چی كەه رنەاچێ، ده س كه ٣١١  له
 بەوون، متر كەه  باڵوكەراوه  چونكەه پتربوون ر خوێنه خۆی كاتی ، وه خوێننه ده خۆیان ی كه وتاره نها ته ڕێن گه ده نووسن ده  كه ی وانه ئه

 نەەا، ڵەەێم ده ؟ وه خوێندووتنەەه پرسەەن ده لەەێم ز رجەەار هێەەنن ده بەەۆ ز ر  گۆڤەەارێكی و  ڕ ژنامەەه كەەاركردنم ژووری  چمەەه ده  كەەه  ڕ ژانەەه
   ئەه جیەاتی  له ، وه بكرێته چی كان ڕ ژنامه ی رباڵوه به  شااڵوه   ئه  باشه پێم ئەمن. و  ناكه كانیش عینوانه فریای ئەمن! ژماردوونم

 سیاسەی فیكەری  مەه به بێگومەان ڕ شن، ئامانج و زانستی كی یه شێوه به اڵ  به ربچن، ده ك دوویه ك یه نها ته  ڕ ژانه  یه ڕ ژنامه موو هه
 .گرێ ده شكڵ تیمان اڵیه كۆمه و

     
  مرۆڤوه  شوێك لوه قڵی به چی ئێسوتاش عوه كه  تی دا هاتووه ر مرۆڤایه سه ی به یه وره گه  وتنه و پێشكه رباری ئه سه: بدوڵاڵ ر عه یده حه

           ؟ رسوڕمان نیه ی سه جێگه  مه گرێت، ئه رده خورافا  وه  له  كان وزه رۆشنبیره

                                   
( میتەران فرانسەوا) گەۆڕ،  چێتەه ده ڵیشەی گه له و  بەووه دایەك  لەه مەر ڤ ڵ گەه له( سروشەت ودیو ئەه)  دیەاره:  زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه

 وری ده بەۆ كاتێەك بەوو،  وه خوێندنەه ریكی خەه وا  رده بەه دنیەا، كانی نەه گمه ده  ره ڕێبەه  لەه بەوو كێك یەه بوو، وره گەه كجار یەه پیاوێكی
 فەالن  لەه  ره نووسەه  فالنەه ی وتەه  مەه ئه گەوتی لێكەرد پرسەیارێكیان كەرد ڵ گەه له یەكیان دیمانەه  ڵبژێردرا هه كۆماری ر ك سه می دووه
 فەاڵن ی كه سیناریۆنووسەه و ر رهێنەه ده و  فیەمه فالن  له  مه ئه: یگوت ده  بدایه نیشان فزیۆنیان له ته ی بچكۆاڵنه نێكی دیمه ر گه. كتێب

   ئەه دا مەر ڤ زاتی لەه!  وه بگرێتەه بەۆ فەاڵی ی وه ئەه بەۆ یەك فەاڵچی الی  چێتەه ده ش یەه كەی زیره موو هه   ئه ڵ گه له چی كه ، وفاڵنه
 سەتی هه میزادێەك ئاده موو هەه نەامرێ، دا مەر ڤ  لەه خەوڕافی ی فه لسەه فه ، نیه  وه وتنه پێشكه و زانست  به ندیی یوه په ، یه هه  یەه مه
 .تاد...ی كه وه ته ونه نیشتیمان  یه هه ، ی كه ویسته خۆشه  یه هه رستی، په ده ق ئاره بوتڵی  یه هه ، تێدایه رستنی په

                                        
     ؟ نیه وه كه یه ندییان به یوه قڵ و زانست په ی تۆ بێت عه قسه  به: بدوڵاڵ ر عه یده حه

                                                       
 ئێەەران  لەەه خەەۆی كەەاتی سەەتن، وه ده ك یەەه دژبه هێنەەدێ جەەاریش و گەەرن ده ك یەەه جەەار هێنەەدێ  دووانەەه   ئەەه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 :گوت ده شیعرێكیان
 
 ”مشكل خ شدن عاقل آسان  خ شدن مال”
  ! .گرانه ند چه بوون عاقڵ ،  ئاسانه ند چه ال مه  بوونه:  واته
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دیب و   شوان و  بواڵی ئوه نها به ر و ڕۆشونبیرانمان توه نووسوه  شوێك لوه بێت به گوێمان لێوده  وێ وله زۆرجار لێره: بدوڵاڵ ر عه یده حه
داچوون  ڵوه هه  به  مه ئهبڕوای تۆ   مهێن نازانن، به رهه ر و به داهێنه  هیچ كلۆجێك به  ی نوێ به وه ن و نه ده ڵده رانی كۆن هه نووسه
     ؟ نییه

         
 بێ نەه ڕابەردووی تێك میەەەه گیرین، نەه هەا ڕه  بەه كامیەان هەیچ ، وه بكرێنەه ئاشەت  مانه ئه  بێ ده  پێموایه من:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

. بگەرین هەیچ  بەه ئێسەتاش نەابێ هەروا بەیووخێنین، ڕوابردوومەان نەابێ  واته كه ، نیه شی ئاینده بوو نه ئێستای ر ئەگه ، نیه حاڵی
 .بێ ده متر كه شاعیر بێ زیاتر واری خوێنده تا هه:   بده پێ ی ئاماژه وێ مه ده  یه هه تێكیش قیقه هه  دیاره

 
  چۆن و بۆچی؟  مه ئه: بدوڵاڵ ر عه یده حه

 
 بەێ، ده مالن لەه س ده هەزر و بیەر ڵ گەه  لەه زیەاتر شەتێك موو هه  له شیعر بوو وار خوێنده نه ڵك خه كاتێك:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ر ئەگەەه  ئێسەەتاش ،  وه مێننەەه ده كەەان مومتازه نها تەەه دا دوایەەی  لەەه اڵ  بەەه بەەن، ده ز ر شەەاعیر  بۆیەەه ر هەەه درێ، پێەەده وی بەەره  بۆیەەه
 بەەدوڵاڵ عه ئێسەتا ئەمەەن:  نموونەه بەەۆ ، وه مێننەه ده كانیان نایابەەه نها تەه دا دوایەی  لەەه دڵنیەایی  بەەه بنووسەن شەەیعر س كەه زاران هەه به
 . یه وره گه ز ر كی شاعیره پێ شێو  په
 
ڕازی نوین   یه م قسوه زۆر بوه  اڵم ئێموه نیم، به  عه هلی موتاله دا گوتت من زۆر ئه یه م دیمانه پێش ئه  ند له رچه هه: بدوڵاڵ ر عه یده حه

  ڵێن؟ كانت شتێكی تر ده نووسراوه  چونكه

 
 ، وه ناخوێنیەه ز ر یگەوت ده كرد  لێەده یی گەەه قاسەمەو. د  بیرمەه به ڵەێم، ده ڕاسەتی به ز ر  مەه ئه ئەمەن نەا،:  زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه
  بووه نەەه كتێبێەك  تاقەه دا تم قێیایەه فه می رده سەەه موو هەه  لەه بەوو ،  رده روه پەەه تێیەدا من كەه  وه ڕێتەه گه ده  یەەه ژینگه و ئەه بەۆ ش مەه ئه

 واقیع بەه ڵكوو بەه نەاڵێم  وه وازوعەه ته  به  مه ئه رگرتوە، وه دیکە سێكی كه  له خوێندنیشم رس ده كتێبی ز رجار ڵكوو به ، وه بیخوێنمه
 .یڵێم ده  وه یه حاڵی

 
    ؟ هێناوه  كوێ  كان له رگێڕانی كتێبه وه     له پاراو و ناسكه  تیه په  م كوردییه ی ئه ئه: بدوڵاڵ ر عه یده حه

                           
 باشەترین  رگرتەوه وه پیەاوان پیره و ژن پێەره  لەه   یەه كەوردی   ئەه اڵ  بەه نەا، یەان  ناسەكه و پەاراو نەازانم:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  لەه ڵكوو بەه نەابێ، كەوردی فێەری س كەه زانكەۆ و  قوتابخانەه  لەه. وێ كەه ده س ده  الدێ پیاوی  پیره و ژن پیره الی له تی په كوردیی
  لەه ئەمنەیش. ن سەاده و عادی ڵكی خه  كه  دایه وانه ئه نێو  له صیل ئه بیی ره عه ن، سه ڕه فارسیی تی، په كوردیی.  وه چێته ده بیریشی

 .زمانم پژانی ر سه  له  بووه ز ر ریی كاریگه ش مه ئه بوو   وره گه و یشتوو  پێگه گوند
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  روێشوانه ی تریش ده شەكه و بۆ به  سی شووتوه شێكیان ده به  زۆرن، له  بدوڵاڵ حسن زاده ون و خۆزیاكانی عه خه: بدوڵاڵ ر عه یده حه
     كانی تۆ چین؟ بزانین ئاواته  كرێ كا ، ده كارده

                                                                          
. دنیەا تانی میەەەه ڕێەزی  بگاتەه كەورد تی میەەەه:  یەه وه ئه ئەاواتم ترین وره گەه ز رن، مەن كانی ئاواتەه  دیاره:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

  یەه تی برایەه   ئەه  دیەاره!  وه بكاتەه تەاقی تی برایەه سەاڵێك نەد چه بەێ ش هجروب ته بۆ ر گه كورد تی میەەه:  یه وه ئه   دیكه ئاواتێكێ
 .كا ده خت ته كان وره گه  ئامانجه ڕێگای

 
  زموانی  ین لوه كوه زده وتوون، حه ڵكوه میەووی كوردا هه  له  وره داری گه تمه ر و شاعیر و سیاسه نووسه  هێندێ: بدوڵاڵ ر عه یده حه
       بكرێت؟  ك پێناسه یه ند وشه چه و به  كه ریه هه  وه نابته جه

                                                             
 : زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 
 لەه بێ نەه ن گمەه ده  بەه گەوڵ:   كەه یه:  یەه هه دوومانەای ڕووان حرا سەه  لەه گەوڵ. ڕووابەوو حرا سەه  لەه بەوو گولێەك: د مه محه قازی *
 .ژاكا و ڵایووكا هه زوو ڕووا حرا سه ی گوڵه   ئه  وه داخه به:   دووه. ناڕوێ حرا سه 

 .ساربوو خه خۆی ورانی ده  له بوو، ئێستا پیاوی و ئه ژیا، نه بوو پێوست  ختێکی وه بۆ بوو سێك كه: قاسمەو حمان بدولیه عه *
 رزداری قەه  بەه خەۆی كوردێەك موو هەه  بێ ده  وه یە مباره له كرد، كوردی بی ده ئه و زمان  به ز ری تێكی خزمه: موكریانی ژار هه ما  *
  .بزانێ ژار هه
 .بوو  وره ز رگه یاڵی خه ناسك شاعیرێكی هێمن: شاعێر ی هێمن *
                  .گیرا نەه دری قەه   هه و ناسرا نه   هه  وه داخه  به بوو، كورد بیریارانی ن گمه ده  له كێ یه: د ممه محه سعوود مه *

       
  بوو، خۆی رخی چه الیانی مه نگی پێشه كردبوو، ك یه به ڵ تێكه دنیای و دین بوو ك الیه مه: ریس موده ریمی بدولكه عه ال مه *

  .كرد خۆی ی وه ته نه نگی رهه فه  به ز ری كجار یه تێكی خزمه
                                                     

 
 ٢١١١ ی ژوئیه ی١١: وتی ڕێکه/    کان نگه ده ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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  ستیان پێكردوه كاتی گونجاوی خۆیان دا ده له  ڕینانه و راپه موو ئه هه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 
 ر حوسێن نوه ئه: وتووێە

 
ئایوا . ڕاسوت روو بودا  اڵتی ناوه خۆرهوه  گرنوگ لوهلێكی سیاسوی  سواڵێك جارێوك رووداوگوه  ر ده رار بێت هه ر قه گه ئه: پرسیار
ر  سوه بێت له قشوی جودی هوه ور و نه توانێوت ده ده  ین؟ كوه حسواب بكوه  له و رووداوگه بی له ره هاری عه كانی به توانین رووداوه ده

 ڕاست؟ اڵتی ناوه النی خۆرهه قازانجی گه  سیستمی سیاسی جیهانی و پێی بوترێت ئاڵوگۆڕ به

 
 اڵتی خۆرهەه ی ناوچەه  لەه گرنەگ رووداوێكەی سەاڵ ده ر هەه بڵێەین كەرێ ده نەد چهr هەه  كەه بینەین ده ین بده رنج سه باش ر گه ئه :اڵم وه
 ری رانسەەه سه كامێكیشەەیان هەیچ و  وه بوونەەه سەك رته به دا واڵت ك یەەه ی چوارچێەەوه  لەه نیا تەەه یان ز ربەه اڵ  بەەه ، داوه رووی ڕاسەت نێوه

 كەانی رووداوه ی ز ربەه  له ، دانراوه ر سه له بی ره عه هاری به ناوی ئێستا ی وه ئه بڵێین توانین ده ئاسانی  به.  وه گرتۆته نه ی كه ناوچه
 . وه گرتۆته زیاتری واڵتانێكی و  هاویشتوه لوپۆ په ز رتری خۆی پێش

 
 ئەازادیخوازانی موو هەه باسەێ سەتی ژێرده و یی كۆیەەه زنجیەری  لەه ك یەه ڵقه ئه  جیهانەه   ئەه كی كوێیەه ر هەه له ڵەێ ده  یەه هه لێك سه مه

 گینا ئەه. ین بەده وا حەوكمێكی بتەوانین  نگەه ره ین بكەه كەان رووداوه یری سەه  ومانایەه به ر گەه ئه دا ش لێره. ن كه ده لێ قازانجی جیهان
  وتەه ره   ئه ر گه ئه  نیه گومانم اڵ  به بێنن، پێك دا جیهانی سیستمی  له ئاڵوگۆڕ ناتوانن جۆرێك هیچ  به  رووداوانه   ئه  وایه پێم
 لەەێ ڕاسەەت نێوه اڵتی خۆرهەەه النی گەەه قەەازانجی  بەەه گرنگەەی ئەەاڵوگۆڕێكی بگەەا خەەۆی دڵخەەوازی ئاكامی بەەه و بەەیوات وپێش ره بەەه روا هەەه
 ش دیكەه وانی ئەه الی لەه رزگەاری  بەه هیەوا و بەن ده رزگەار ڕ یی ره سەه و دیكتەاتۆری داوی   لەه  النه وگه له شێك به  چونكه.  وه وێته كه ده
 .كا ده هێز به
 

نودێكیش پێیوان  و هه  ستیان پێكوردووه مریكاو خۆرئاوایی ده جێندای ئه ئه  به  م ئاڵوگۆڕانه ئه  چاودێران پێیان وایه  زۆر له: پرسیار
ی دڵوی خۆیوان  ڵكی قسوه دواجوار خوه ڵك بووون، كانی خوه   و بێمافیوه نجامی دیكتاتۆریوه رئوه خێر خۆرسوك بووون و ده نوه  وایه

 ؟ كردووه

 
 لی گەه و ن سەه ره  وه بزووتنەه و ئەه كەان دیكتاتۆره  تەه حكوومه ڵ گەه له نەگ هاوده ش ئێمه  كه  یه وره گه درێكی غه من ڕی باوه  به :اڵم وه

 قەوواڵیی  لەه  ڕینانەه راپه و ئەه مووی هەه  پێموایەه. دابنێەین خۆرئەاوا ی دیكەه واڵتەانی مریكاو ئەه دانی دنه ئاكامی و سكرد ده  به  یانه
  رێژیمەەه نیا تەەه بێ هەەه دا گرتنیان ره پەەه و یەەدابوون په  لەەه سەەتی ده نێك الیەەه ر گەەه ئه و  ڵەەداوه هه ریان سەەه  وه واڵتانەەه و ئەەه ڵی كۆمەەه

  لێیان نجا  ره سه تا  هێناوه  زاڵه وه یان كه ڵكه خه یان ساڵه یان ده نگی بروزه زه  به  كه دان واڵتانه و ئه ر سه به حاكم كانی دیكتاتۆره
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 .ڕیون راپه
 

 وڵ هەه و چەن ده دا رووداوانەه  وجۆره ئەه دوای بەه وردی  بەه كاتێەك موو هەه كان سەته ده بییاربه و زن مەه  اڵته سەه ده  كه  ئاشكرایه شتێكی
  لەه جەۆرێكیش وێ كەه ده رێ جەار هێنەدێ ت نانەه ته. دا نەه وان كانی قازانجەه  لەه بەر زه  كەه پەێش  بیواته جۆرێك به  كه وته ره ن ده ده

 ی وه ئەەه ك وه ، ئەەاراوه  دێتەەه دا ش بێگانەەه تێكی وڵەەه ده نەەد چه یەەان ك یەەه و واڵتێەەك رزگەەاریخوازیی ی وه بزووتنەەه نێەەوان  لەەه هاوكەەاری
 و بییەار پێی بەه  كەه یه هاوكەاری ر گەه ئه تی تایبه به  مانه له هیچكا  اڵ  به. بینین ی ده خۆمان چاوی به لیبیادا واڵتی  له رئێستا هه
 . وه نه ناكه   كه  كه یه رزگاریخوازی  وه بزووتنه دروڕێزی قه و تی نایه سه ره  له بێ، یی وه ته نێونه ڵگای كۆمه سندی په
 

كوا  و سواتی   لوه  و رووداوانوه ئوه  ان وایهئایا پێت.  یه وه پرسیاری گرنگ بۆ من ئه  وه ره ی سه سیاسیانه  و هاوكێشه ناو ئه له: پرسیار
و  مینووه ڵك و كه وتكووراوی خووه توووانێ مووافی زه ده  م شۆڕشووانه كانی ئووه ئاكامووه  ؟ پێتووان وایووه مێەوویووی خۆیانوودا روویووان داوه

 ؟ وه كانیان بگێڕنه نه كان بۆ خاوه سته ژێرده

 
  مێژه لەه ڕ كانیان ره سەه  تەه حكوومه  لەه  واڵتانەه و ئەه ڵكی خەه تیی زایەه ناڕه  كەه  وایەه ڕ  بەاوه  كه پرسەیاره می كەه یه شی به بۆ :اڵم وه
 ی مینەه زه كەاتێكیش.  خسەاوه ڕه نه بەۆ ڕینیان راپەه و یەدان مه هاتنه ی مینەه زه  یانەه دوایەی   ئەه تەا  كه ڵكه خه اڵ  به ، ڵداوه هه ری سه

 و ئەه موو هەه  وایەه ڕ  بەاوه  وپێیەه به. بەدرێ كەیس  لەه تێك رفەه ده و بخەرێ دوا وه ڕینێك راپەه  نیەه وا ره هەیچ خسەا ره ك یه وه بزووتنه
 .پێكراون ست ده خۆیاندا گونجاوی كاتی له  ڕینانه راپه

 
.  یەه وه ئه ر هەه ڕینێكیش راپەه و شەۆڕش ر هەه گرنگەی  ره هەه پرسی دا راستی له و جێیه به ز ر پرسیارێكی  پرسیاره و ئه می دووه شی به
  كه له سەه مه  وایەه كه. دیموكراسەی بنیاتنەانی  لەه  ئاسەانتره ز ر دیكتەاتۆری رووخانەدنی  كەه  خسەتوه ری ده دنیا واڵتی ز ر زموونی ئه
 نێەودا  لەه یەان كییزی یەه و وشەیاری  نەده وه ئه نن یه گه ده وتنی ركه سه به و ن خه ده ڕێ وه ڕینێك راپه ی وانه ئه  كه  وه به  وه ته ستراوه به
 لێ قۆڵبیێكیان رێگادا ی نیوه له ئێران النی گه ی١٢١٢ ساڵی پیشكۆی ڕینی راپه ك روه هه یان باارێزن، كانیان وته سكه ده  كه  یه هه
 .بكا وت زه كانیان وته سكه ده و رێ به دا الڕێ به یان كه شۆڕشه بێ ده یدا په
 

  ین، پرۆسێسوی دیموكراسوی ببێتوه بكوه  وه ڕوانی ئوه تووانین چواوه ، ئایوا ده یوه وه ئه  وه یوه م باره ر لوه پرسویارێكی تور هوه: پرسیار
 بی؟ ره كانی جیهانی عه تۆتالیتار و دیكتاتۆره  سیاسیه  رناتیڤی سیستمه ڵته ئه

 
 موویان هەه ر سەه به زاڵ سروشتی اڵ  به دیموكراسی، بۆ   هه بوو نان بۆ   هه ڕین راپه دا واڵتانه و ئه هێندێكی  له رچی گه ئه :اڵم وه

 میراتەی، تیی پادشەایه جیەاتی  لەه  وتوه كەه ڕێ وه تێەدا ڕینیان راپەه تائێسەتا ی واڵتانەه و ئەه ی ز ربەه  لەه. بەوو دیموكراسیخوازی دا
 وا رمانیه فەەه ی سەەاڵه یەەان ده دیكتەەاتۆریی  بەەه هێنەەان كۆتەەایی بەەۆ ڵك خەەه ڕینی راپەەه و  كەەردوه تی حكوومەەه میراتەەی ركۆماریی سەەه
 ی وه رئەەه به له خۆیەەان، اڵتی سەەه ده پاراسەەتنی بەۆ كان كۆنەەه  دیكتەەاتۆره ی قاژه لەەه په رباری سەه  ، وحاڵەەه به.  بەەووه رپا بەەه كان ر یه ره سەه
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 كی سەیمایه  لەه دیكتەاتۆری  كه   یه هه ر هه  وه ئه ترسیی مه كان، دیكتاتۆره یاندنی پێگه بۆ  پیته به كی یه وی زه ڕاست نێوه اڵتی خۆرهه
 ی وه ڵدانه رهه سەه تەانی ره ده رابەردوو ی شەێوه به دیكتەاتۆری  كەه  وه مه ناكه وابیر من ئه دا، ش وه ئه ڵ گه ده  . وه ڵبداته هه ر سه نوێتردا

 . چووه ر سه به ورانیان ده  تانه حكوومه  جۆره و ئه جێدا له  چونكه. بێ هه
 

سوت  ده  وێتوه ڵك بكه كانی خوه نووسی شۆڕشوه چاره  نگه ، ره یه وه م ئه كه ری یه گه ئهی  وه   به باره ، سه یه دوو بۆچوون هه: پرسیار
  بوون لووه كێك ده كان یووه خێر ئیسووالمیه ڵێووت، نووه موویش ده ری دووه گووه مێنتالیزم؟ ئه نووده ی فه وه كان و بزووتنووه ئیسووالمیه  هێووزه
 كان؟ نووس و شۆڕش و رووداوه ستنیشانكردنی چاره ده

 
 ڕاسەەت، نێوه اڵتی خۆرهەەه واڵتەەانی دانیشەەتووانی ز ری ی ز ربەەه دینەەی ك وه ئیسەەال   كەەه بكەەا  وه لەەه نكەەووڵی نەەاتوانێ س كەەه :اڵم وه
 ها روه هەه.  یەه هه هێزی بەه كی یەه پێگه و  جێگەه ، دیوه  وه خۆیانه به ڕینیان راپه رابردوودا مانگی ند چه  له ی واڵتانه و ئه تی تایبه به

. كانن یەه سیاسەی  هێەزه رێكخراوتەرین و هێزترین بەه  لەه دا واڵتانه و له كان یه ئیسالمی  رێكخراوه و حیز   كه ناكرێ ش وه له حاشا
 سیاسەی اڵتی سەه ده دا واڵتانەه   لەه كەا  هەیچ  لەه كان یەه دیكتەاتۆری رووخانی پاش سیاسی ئیسالمی  كه نابینم وای من ئه  وحاڵه به

 دژی بەەه ڕین راپەه كاتی لەه  كەه  قبووڵیانەه مووان هەه  وایەه پەێم.  وه دێنمەەه  نموونەه  بەه  وه یەه وباره له میسەر زموونی ئەه. سەت ده  بگرێتەه
 وڵیان هەه ر هەه ك نەه چی كەه. بەوون ئۆپۆزیسەیۆن سیاسەیی رێكخەراوی هێزترین بەه ئیخوانولموسەەیمین دا ك موباره حوسنی اڵتی سه ده
 و ین ناكەه ماشەا ته ئۆلگەوو ك وه ئێەران رێژیمەی  ئێمەه گوتیەان راشەكاوی  بەه ڵكوو بەه بگەرن دا سیاسی اڵتی سه ده ر سه به ست ده دا نه

 اڵتێكی سەەه ده ن كەەه نه ز حەەه وان ئەەه  كەەه بوو نەەه  وه ئەەه ر بەەه له  مەەه ئه مەەن ڕی باوه بەەه. زرێنین دامەەه ئیەەدئۆلۆژیكی تێكی حكوومەەه وێ نامانەەه
 داش ر گەه ئه ی كه یه تی تایبه مانا  به ئیسالمی سیستمێكی زانی یان ده  واقیعبینانه  كه بوو  وه ئه ر به له ڵكوو به. زرێنن دامه ئیسالمی

 .نادرێ پێ ی وه مانه ی ڕێگه بڵێین ی دیكه جۆرێكی به یان ، نیه خۆڕاگرتنی شانسی زرێ بمه
 

 رێكی فاكتەه ك وه كان یەه ئیسەالمی و ئیسەال  دا كەان دیكتاتۆره رووخەانی دوای ی نەده ئایه   لەه  كەه چێ ده تێ ڕێی  وه ئه زیاتر  وایه كه
 عیراقەی  لەه ك روه هەه ن بده كانیان سندكراوه په و قانوون و اڵت سه ده سیستمی  له خۆیان مۆركی و ون ركه ده دا واڵتانه و له ر كاریگه
 .بینین ی ده و دیومانه دا عس به رووخانی پاش

 
ی  وه ی بزوتنوه كشوه مانوای پاشه  موه ئه. دا زۆر باش نابینرێوت شۆڕش و ئاڵوگۆڕانهم  ناو ئه كان له كان و لیبڕاڵه په رۆڵی چه: پرسیار
 ب؟ ره كانی جیهان و كلتوری عه تیه اڵیه كۆمه  نییه یوه ترادیسیۆن و په  به  سته یوه ، یان په كان نییه پ و ماركسیسته چه

 
  مادا  و  نیه رچاویان به بوونێكی دا واڵتانه   له هیچكا   له رێكخراو و حیز  و ڵ كۆمه ك وه كان لیبراڵه  ئێره تا بزانم وا :اڵم وه

  مێەژه  لەه كان كۆمۆنیسەته  حزبەه تی تایبه  به كانیش په چه  هێزه. ناكرێ لێ ر ڵگێیانیان و شوێندانان ڕوانیی چاوه نین رێكخراویش
  یەه نەدی پێوه  دیەاره. نەاكرێ ر سەه له حیسەابیان دا واڵتانەه   لەه كەا  هەیچ  لەه ر دانەه شەوێن هێزێكەی ك وه و دان كشه پاشه حاڵی  له
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 پی چەەه تی تایبەەه  بەەه كان، پەەه چه   گەەه تێده وا ش حاڵەەه و بەەه.  یەەه هه خەەۆی ریی كاریگەەه بییش ره عەەه كولتەەووری و كان یەەه تی اڵیەەه كۆمه
 .بكرێ ر سه له حیسابیان و بن ح تره مه رێك فاكته ك وه دا ڕاست نێوه اڵتی خۆرهه واڵتانی ی ئاینده  له توانن ده دیسان دیموكرات

 
  ؟ ی كوێیه كه كۆتاییه  و میسرو لیبیایه  ی واڵتی تونسه تاكه ره سه  ی كه ڕینانه م شۆڕش و راپه ئه: پرسیار

 
 ز حەه موومان هەه بێ زوو ئاره و دڵخواز  به ر گه ئه.  وه بداته  پرسیاره   ئه اڵمی وه بتوانێ تا هه بێ یبزان غه بێ ده ر هه پیاو :اڵم وه
  دنیایەه و ئەه و وێ بخەه جیهەان موو هەه ت نانەه ته و ڕاسەت نێوه اڵتی خۆرهەه كەانی دیكتاتۆره موو هەه ركی ده ر به له  وشتره   ئه ین كه ده

 و كەوێ تا هەه  نیەه روون هەیچ و  زوویەه ئاره نیا ته  مه ئه  كه  یه وه ئه ی كه یه راستی اڵ  به. بینین ده  پێوه ونی خه  مێژه  له  كه ببینین
 ڵ گەه ده فریقا ئەه بەاكووری و ڕاسەت نێوه اڵتی خۆرهه  له دیكتاتۆری دژی ڕینی راپه  كه بگۆڕین خۆمان له نابێ. كا ده بی  نده چه تا هه
 .ست به مه قۆناخی  بگاته ی وه ئه بۆ  پێشه له دوورودرێژی كی رێگایه هێشتا كانی وتنه ركه سه موو هه
 

نووسوی  ربگورێ، چاره وه  م ئاڵوگۆڕانوه كرێت سوود لوه چۆن ده. ڕاست اڵتی ناوه ی خۆرهه وه ته نه  كێك له كو یه كورد وه: پرسیار
 كرێت؟ تی كوردی لێده وڵه ری دروستبوونی ده گه بێت؟ و ئه چی و چۆن ده  م رووداوانه داهاتووی كورد دوای ئه

 
 واڵت نەد چه نێو لەه ی كه نیشتمانه و كورد  كه  یه وه ئه كورد ی وه ته نه رزگاریی رێگای ر سه كانی كۆساه ترین وره گه  له كێك یه :اڵم وه

 و لەه.  له سەه مه چەوار  بۆته و  بووه ش دابه  وه كرده به كوردیش ی له سه مه ناخۆش یان بێ خۆش پێمان دا ئاكا  له و كراون ش دابه دا
  دا واڵتانەه    لەه كێك یەه  لەه بڵێەین یەان واڵت ك یەه له مووی هه كورد ر گه ئه ئێستا.  دژواره كارێكی  پرسیاره و به  وه اڵمدانه وه دا حاڵه

 كوردیەان و بووه رپا به تێدا ڕینیان راپه ی وانه له واڵت نیا ته زانین ده ك وه اڵ  به. ربیین ده ك بیروڕایه  وه یه باره و له كرا ده  ژیابایه
 وتەی ره ر سه له رچاو به شوێنێكی بتوانێ  كه  نیه ك یه ڕاده به دا سووریه تی شیمه حه نێو له كورد ی رێژه  وه داخه به.  یه سووریه ژی ده لێ

 ئاڵوگۆڕێەك ر هەه  وایەه ڕ  بەاوه دا ش مانەه ئه مووی هه ڵ گه ده. بكرێ بۆ حیسابی نووسساز چاره رێكی فاكته ك وه و دابنێ كان رووداوه
  بۆیەه. نەێ داده كەوردیش بەارود خی ر سەه له رێنی ئەه ریی كاریگه بدا روو دا كوردنشین واڵتێكی ر هه  له دیموكراسی و  وه كرانه و ره به

 جەێ و یەدان مه  بێنەه ڵوێسەت هه ك یەه و كییز یەه دا رجه لومه هه   له  سووریه  له كورد كانی یه نیشتمانی  رێكخراوه و حیز  هیوادار 

 رێگەەای  لەەه  سەەووریه ری رانسەەه سه كانی یەەه نیشەەتمانی  هێەەزه ڵ گەەه ده هاوكەەاری  بەەه و دابنەەێن كەەان رووداوه ر سەەه له خۆیەەان ی نجەەه په
 .بكا ر مسۆگه كان كورده وان له ك یه و مووان هه واكانی ڕه  مافه  كه  وه ڵێننه هه نگاو هه دا سیستمێك قامگیركردنی سه و زراندان دامه

 
 دوو و ئەه كەوردی  كەه وێ بكەه پەێش و بگەرێ  ره پەه ك یەه ڕاده به ش توركیەه و ئێەران  له دیموكراسیخوازی ی وه بزووتنه   كه ده زوو ئاره
  وه یەه خۆشەی به.  وه ڵێننەه هه نگاو هەه واكانیەان ره  مافەه دیهێنەانی وه و ره بەه بتەوانن ر كاریگه ر ڵێكی كردنی یاری  به ش گرنگه  شه به

 ئەازادی و مەاف موو هەه كردنەی دابەین و ره بەه رێگەا ر سەه كانی كۆسەاه موو هه ڕای ره سه و اڵت سه ده  له  شێكه به بۆخۆی عیراق  له كورد

 .پێش  چێته ده كانی یه
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  ڕینانووه م شوۆڕش و راپه كی بوۆ ئوه سوتاک و پاشوكۆیه  وه گرنگییوه  بووه  كوه.  ی كوردییوه رۆژناموه  كوردسوتانی نووێ تاكوه: پرسویار
 ربگرێت؟ ری كورد سوودی لێوه كرێت خوێنه چۆن ده  وڵه م هه ئه  پێت وایه.  وه ته كردووه

 
  بەه ندیەدار پێوه بەواری ز ر ڵ گەه ده كەورد ری خوێنەه تەوانێ ده و  پیەر زه كەارێكی تێ داوه ستی ده نوێ كوردستانی ی كاره و ئه :اڵم وه
 لەەێ زیەاتری سەوودی  كەه وڵه هه ی وه ئەه بەەۆ اڵ  بەه. بكەا ئاشەنا  وه یەه وباره له جۆراوجەەۆر ڵكی خەه بیروبۆچەوونی و(   ره عەه هاری بەه)
  لەه ڵیان گەه ده  وه نزیكەه  لەه بێ رنەه هه یەان كەان رووداوه  لەه شەێكن به  كەه بەدوێنێ سەانێك كه بەدا وڵ هه  زانم ده باش  به وا رگیرێ وه

  .ندیدان پێوه
 

 ٢١١١ ئۆکتۆبری ی١١: وتی ڕێکه/    نوێ کوردستانی ڕی ماڵاه: رچاوه سه
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 كورد كەوتۆتە ژێر كاریگەریی میللەتانی دەسەاڵتدار بەسەریەوە:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 
 (محەمەد گۆران)سڤیل 

 
 بە تەێكەڵ دواتەر و كەردوە مەالیەتەی سەاڵ ١ لەژیانەدا كەچە، دوو و كوڕ چوار باوكی" هێناوە ژنم" دەڵێت خۆی وەكو ١٢٦٥ ساڵی
 كوردسەەتان، ر ژهەاڵتەەی كەەۆمەاڵیەتیی و ر شەەنبیری و سیاسەەی كەسەەایەتیی( زادە حەسەەەن عەبەەدواڵ) مامۆسەەتا بەەووە، سیاسەەی كەەاری

 كوردسەتانی دیمەوكراتی حزبەی سیاسەی دەفەتەری ئەنەدامی بەووەتە یەش١٢١١ لەسەاڵی و ناوەندی كۆمیتەی ئەندامی ١٢٦٢ لەساڵی
 ١٢ تەمەنەی لە ئێسەتا. بەووە دیموكرات حزبی گشتی سكرتێری یەكتری لەسەر خول دوو بۆ ٢١١٩ بۆ ١٢٢٣ سااڵنی لەنێوان. ئێران

 .هەیە نوسراوی و وەرگێیاو كتێبی ١٥ لە زیاتر و ساڵیدایە
 

بەشێكی زۆری نووسەر و شواعیر و سیاسوەتوانانی كوورد لە نەوەی ئێووە، لە قوتابخوانەی ئوایینی پەروەردە بووونە و مەال : سڤیل
لەو كەسوایەتییانەی كووردن كە مواوەیەك مەالیەتیتوان   مەالیەتییان كردووە؟ بێگومان ئێووەش یەكوێبوونە، بەاڵم زۆر بە كەمی 

 كردوە و دواتر وازتان هێناوە؟

 
 یەان مەالیەتەی ژیانیەان كۆتەایی تەا ز ربەیەان چەونكە بەێ، دروست حوكمە ئەو گشتی بە پێموانیە ئەمن:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 خەۆ  بەحەاڵی بەش ئەمەن. هێنەاوە مەالیەتەی لە وازیەان شەاعیران و ئەدیبان لە بەشێك دا، دوایی ساڵەی ٦١ لەو بەاڵ  كردوە،
 هۆكەارەكەی هێنەاوە، مەالیەتەی لە واز  كە بۆخەۆ  بەاڵ  نەیم، هەر كە شەاعیریش و نەازانم ئەدیەب بە خەۆ  چەونكە نیم، لەوانە
 بەووە پێوسەت و كەردوومەوە بەرتەنگ  لێ مەیدانەی ئەو یەكە سیاسی كارە و سیاسی مەیدانی كەوتوومەتە لەالیەك كە بووە ئەوە

 و قەدر نە دەڵەێ كورد وەك بوو، جۆرێك بە مەالیەتی ژیانی دیكەش، لەالیەكی بكە ، تەرخان یەكە سیاسی كارە بۆ خۆ  زیاتر
 دێەیەك لە بەاڵ  نەبوو، پێی حەز ز ر  دا خوێندنیش دەرس زەمانی لە ئەمن. هەبوو جارانی جەزابیەتەی ئەو نە مابوو، قودبی

 یەكەمجەەار بەەۆ ئینجەەا سەەاڵێك، چەنەەد بە مەالیەتەەی دوای لە پاشەەتریش و خوێنەەد مەالیەتەەی دەرسەەی سەەاڵم چەنەەد بەەوو ، لەدایەەك
 چەونكە نەبەوو، لێەی حەز ز ر  كەوتەم، مەالیەتی كاری نێو وە كە دواتریش بۆیە ئێمە، دێیەكەی هاتۆتە دەوڵەتی قوتابخانەی

 .دوورن لەیەك ز ر تاڕادەیەكی تازە دنیای لەگەڵ ژیانەكە دەكرد، تەماشا 
 

 ئێوە بە هەمووی چەند ساڵ كاری مەالیەتیتان كردووە؟: سڤیل

 
  باشووری لە زیاتریش كەمێك ساڵێك كوردستان، ر ژهەاڵتی لە ساڵ شەش ساڵ، حەوت بە نزیك:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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 .كوردستان
 

 ژیانی هاوسەریتان بەیەكەوە ناوە؟ تائێستا چەند منداڵتان هەیە؟ بەرێكەو  یا بەخۆشەویستی: سڤیل

 
 ژیەانی بڵەێم دەكە  حەز نە بەكە ، هاوسەەرگیری باسەی پێمخۆشەە نە چەونكە هێنەاوە، ژنەم ١٢٦٥ سەاڵی:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 لە نەازانم" هاوسەەرگیری" دەكەا، مێەردی ژن و دێنەی  ژنەێ پیەاو دا كەوردی زمەانی لە هێنەاوە، ژنەم دەڵێم هێناوە، پێك هاوسەریم
 بەەۆ ئینجەەا كردبەەوو، مەەارە ژنەەم دەبەەوو مەەانگیش دوو وایە پەەێم نەبەەوو، دڵەەداری و بەخۆشەویسەەتی مەەن هێنەەانی ژن. هەەاتوە ڕا كەەوێ

 جەەوبەرگی لە كە كەسەێك بۆ بەتایبەتی دا كوردەواری ئەوكاتەی كۆمەڵی لە. كردوە لەگەڵ قسە  و دیومە نزیكەوە لە یەكەمجار
 ئاسەان مەال بەۆ بەاڵ  نەكەردوە، دڵداری قەتم ناڵێم. بكا دا كەسێك لەگەڵ دڵداری نەبوو ئاسان وا كارێكی بووایە دا مەالیەتی

 مەردن دەژیەاین، دا تێەی وەزعیەیەتەی ئەو بەپێەی بەاڵ  بەووە، ز ر منەداڵمان ئەێمە. بێنەێ ژن دڵدارییش بە و بكا دڵداری نەبوو
 لە كە منەەداڵ، نەۆ دەبێەتە مەەردوون، سێشەم و هەن منەداڵم شەەش ئێسەەتا. مەردوون منەداڵەكانم سەەێی لە یەك دەبەرد، خەۆی بەشەی

 .بوو كچ یەكێكیان و بوون كوڕ دوویان مردووەكانیش، ئەوەیە سەیر كوڕن، چواریان و كچن دوویان زیندووەكان
 

بگوترێت كورد   دەتوانرێهەموو میللەتێك لە رووی دابونەریتی كۆمەاڵیەتی ستانداردێكی هەیە، بەاڵم هەست ناكەن كە : سڤیل
ئەوەی نییە؟ بۆ نموونە لەرۆژهەاڵتی كوردستان، رەدووكەوتن وەك دیاردەیەكی ئاسایی چاوی لێ دەكرێت، بەاڵم لە باشوووری 
كوردستان دەچێتە قاڵبی نامووسپەرستی و زۆرینەی ئەو ژنانە دەكوژرێن لەسەر وەهوا كارێكیوان؟ زۆر بەراوردكواریی دیوكەش 

 كەلتوور و دابونەریتێكی یەكانگیری نییە؟ هەیە، كورد بۆچی

 
 تەایبەت رێوشوێنی و ئادا  وەكوو نیە شتێكی كورد كە بگوترێ بەگشتی ئاوا ناكرێ وایە پێم دیسانەوە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 میهرەبەەانە، گشەەتی بەشەەێوەیەكی كەەورد باشەەەكانی، شەەتە لە هەیە، ئەوەی كەەوردیش هەبەەێ، نەتەوەكەدا لەهەمەەوو كە خەەۆی بە

 ئەو كەسەەێك هەمەەوو لەسەەەر نەوەك گشەەتی بەشەەێوەیەكی دیسەەانەوە بگەەری، خراپەكەەانی شەەتە. دەكەەا بەد سەەتایەتی حەز میەەوانگرە،
 كە ئەوە بەاڵ  كەوردن، خراپەكەانی خەسەڵەتە لە ئەوانە نەاكەون، رێەك بەیەكەوە و ناتەبەان یەكتەر لەگەڵ كورد بدەین، حوكمە

 كەوتەۆتە كەورد نەمەاوێ و بمەانەوێ ئێمە یەوە، نامووساەرستی كوشتنی لەبارەی هەیە جیاوازی هەندێك كوردستان بەشەكانی لە
 .بەسەریەوە دەسەاڵتدار میەەەتانی كاریگەریی ژێر
 

 دەڵەێن پێەی بەێ، لەسەەر خەراپەی تەۆمەتی ژنەكەی پیەاوەی ئەو دا، عارەبەان نێەو لە كە گێەیامەوە، بۆیان  بوو  بەغدا لە ئەمن
 دانیشەتوون، چایخەانەیەك لە و دەبەن  هەاوڕێ ز ر دووكەس گێەیامەوە، بۆیەان دەژیەا ، لێەی گەڕەكەی لەو هەر یە، خۆاڵوی شانی

 مەاڵ دەچێەتەوە  هەڵدەسەتێ كابرا بووە؟ خۆاڵوی بەچی شانت  ئەرێ دەڵێ، پێی هاوڕێیەكەی بووە، بەسەرشانیەوە قوڕی یەكێكیان
 بەۆی دەچەێ خەۆاڵویە؟ هەر نەیە ئەوە ئەی دەڵێ، ئەویش! یە؟ خۆاڵوی شانم ئەمن ئێستاش گەواد دەڵێ، هاوڕێكەی بە دێتەوە، و

 بەەووە، ز ر دابە ئەو عارەبەەان لەنێەەو. كوشەەتوە خەەۆی ژنەكەی چەەۆتەوە قسەەە ئەوەنەەدە لەسەەەر كەەابرا دەردەكەوێ دوایە. دەتەكێنەەێ
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 لەنێەو بەاڵ  كەراوە، ژنەان بە دەرهەق عەرەبەان لەنێو نائینسانی دیكەی ز رشتی و دان لەزاری قفڵ و كچان زیندە بەچاڵ كردنی
 ئەوەی عەادەتەن دا، كوردسەتان ر ژهەاڵتەی كەوردی نێەو لە. هەبەێ كاریگەریی ئەوە رەنگە و نەبووە ئەندازەیە بەو دا یان ئێرانی

 چەك بەۆ دەسەت بەئاسانی بوو پەیدا لێ یان ناكۆكی كەس هەردوو لێرە نیە، باشوور وەكوو بەڕاستی توندوتیژی، دەگوترێ پێی
 كەوتبێەەتە ناكۆكییشەەیان ئەگەر بەەووە، پەەێ چەكیەەان كە دووكەس كەوتەەوە، رێ جەەار هەزاران بە كوردسەەتان ر ژهەاڵتەەی لە. دەبەن
 .داوە یەكتریان لە زلەە بە و داوە فیێ تفەنگەكانیان نێوان،

 
رەدووكەوتنوی  رەدووكەوتن لە رۆژهەاڵتی كوردستان، لە حالە  دەرچووە و بۆتە دیاردە، ئێوە رەدووكەوتنوی كچوان و: سڤیل

 ژنانیش، چونكە زۆرجار ژنی بەمێردیش رەدو دەكەوێت، چۆن دەبینن و تاچەند هەق بە ئافرەتەكە دەدەن؟
 

 چەونكە زانیەوە، هەقەم بە ئەمەن زیاتریشەی، و ٢٣ لەسەەدا كچان رەدووكەوتنی كوردەواریدا، كۆمەڵی لە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 تەنیەا بكەات، مێەرد خەۆی مەیەەی بە كچێەك ئەوەی بەۆ دا، حاڵەتەكەان ز ربەی لە بوو ، گەورە دا تێی من كە كۆمەڵەی لەو هەر
 نەدەبەوون حەازر ئەوان و دەكەرد بەاوكی و بەرا لە داوایەان چەنەدجارێك و سەەری نەاردە دەیەان. بەكەوێ رەدوو كە بەووە ئەوە ڕێگا

 هەبەووبێ مەسەەلەكەدا لە عەیەبەیەك ئەگەر بۆیە بكەوێ، رەدوو بوو مەجبوور دەیهەوێ، دڵی بۆخۆی كچەكە كە كوڕە بەو بیدەن
 دیسەەان كە بەەووە تێەەدا ز ری حەەاالتێكی بەمێەەردیش ژنەەی رەدووكەوتنەەی تەنەەانەت. دەگەڕایەوە كەەچەكە بەەرای و بەەاوك بەەۆ ئەوە

 گەورە و كەراوە مەارە  النكەێ پشەتی لەسەەر دراوە، بەمێەرد نەابەدڵ بە خەۆی وەختی. كەسوكار سەر بۆ گەڕاوەتەوە هەر تاوانەكەی
 مێەردی خەۆی بەمەیەی كە ژنێك بەاڵ  هەیە، پاساوێكی بڵێین دەتوانین لەجۆران بەجۆرێك ئەویش كەوابوو كراوە، پێ بەچووكەی

 قێزەون ز ر بەشتێكی ئەوەی ئەمن بكەوێ، رەدوو نەبێ، عەقاڵنی كە هۆی هەندێك بە دواتر و نەكردوە لێ ز ری كەس و كردوە
 و دەكەن شەەوو خۆیەەان دڵخەەوازی بە كچەەان ز ری هەرە زوربەی كوردسەەتان خەەۆرهەاڵتی لە ئێسەەتا یەوە بەخۆشەەی دیەەارە. دەزانەەم
 .بۆتەوە كە  ز ر یەكجار كچانیش و ژنانیش ڕەدووكەوتنی هەربۆیە

 
 بۆچوونی ئێوە لەسەر فرەژنی چییە؟ بۆخۆ  قە  بیر  لێی كردۆتەوە؟: سڤیل

 
 خەۆی ئەارەزووی بە كە نەدراوە بەپیەاو تەواو ئازادیی بەاڵ  دراوە، پێ رێگای ئیسال  ئایینی بە فرەژنی:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 و خەەۆش قسەەەیەكی بیكەیەەنە ئەگەر. رەفتەەاركردنە عەدالەت بە مەرجەەانە لەو  یەكەەێ كە دانەەراوە بەەۆ مەرجەەی و بێنەەێ ژن چەنەەد
(. بەپێكەنیەنەوە) هەیە ئەاواش شتێكی!  دێنێ ژنان دوو كە ئەوەیە هەر ، دێنێ ژنێك پیاوەی لەو ماڵوێرانتر دەڵێین گاڵتەئامێز،

 بەكەارێكی فرەژنەی دا قسەەش یەك لە. هەبەێ ژنەێكم لە زیەاتر كە نەكەرد تەوە لەوە بیەر  قەت خەۆ  بەحەاڵی بەش ئەمەن بۆیە
 .نازانم باش

 
وەرگێڕانوی ئەو سەدایەكی گەورەی هەبووو؟ بیورۆكەی ( گێلە پیاو)لەحەفتاكانی سەدەی رابردوودا، وەرگێڕانی رۆمانی : سڤیل

 رۆمانە  چۆن بۆ ها ؟ بەكام لە دیمەكانی رۆمانەكە زۆر پێكەنیت؟
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 و هەژار خوالێخۆشەەبووان هەردوو لە داوا  جەەار دووسەەێ خوێنەەدەوە، فارسەی بە ر مەەانەكە  ئەوەی پەەاش:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
 بەهەر بەاڵ  بەوو، قسەخۆشەتر( نەسەین عەزیەز) لە بەتەایبەتی هەژار چەونكە كوردی، بە بیكەن ئەوان كە كرد، موكریانی هێمن

 بەیكە  بۆخەۆ  بەا گەوتم و نەا وەبەرخەۆ  غیەرەتم كوردی، بە  بكرێ دەكرد حەز  ز ر كە ئەمنیش نەیانكرد، ئەوان بوو، هۆكارێك
 نەاتوانم بۆخۆشم. كرا لێ گەرمی یەكی¬پێشوازی و دەرچوو باش یەوە بەخۆشی و كوردی كردمە بوو وا نایگرێ، یان  دەیگرێ یان
 كە بەووبێ، سەەرنجراكێش بەالوە بەننەایەكە  دیمەنەی رەنەگە ئەوكەاتە بەۆ بەاڵ  كەنیەو ، پێ زیاتر دیمەكان لە كا  بە كە بڵێم

 چەاوی بە دیەمەنە  ئەو ز رجار دا كوردەواری لە بۆخۆ  ئەمن دەڵێ، خۆی بەوالی و بەمال قسە دیوارێك، لەسەر ئیشكردن لەگەڵ
 .بینیوە خۆ 

 
 هەموو كەسێك لەخواردن دا، بەشی خۆی نەوسنە، تۆ زیاتر حەز بەچ خواردنێك دەكەی؟ : سڤیل

 
 دەڵەێن پێەی ئەوەی بەاڵ  نەیم، ز رخەۆر ئەمەن. دەنەێم دا خەۆ  شەتی هەنەدێك بە دان رووەوە لەو ئەمەن:  زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه
 كەۆمەڵی خواردنەكانی ناخۆ ، خواردنەی ئەو ئەمن بڵێم نەبووە دا ژیانم لە بەوحاڵە خۆشە، پێ خۆشم شتی و نەوسنم( نەوسن)

 مەعەوومیشەە. شەتانە ئەو ساوارو تیخێنەو و ماشێنە( چێشت رەشە) دەڵێن پێیان ئەوانەی هەتا خۆشن، پێ ز ربەیان كوردەواریم
 هەیچ بڵێم، هەیە خواردنێك نە تایبەتیم، خواردنێكی ئاشقی نە بەاڵ  خۆشترن، تێدایە گۆشتیان ئەوانەی دا، خواردنەكان لەنێو

 .دەیخۆ  پێشم پێتە خواردنێكی هەر بەاڵ  نەبێ، خۆش پێم رەنگە نایخۆ ، وەختێك
 

 ئەی لەگەڵ بەجێگەیاندنی سیلەی رەحم و سەردانیكردنی دۆست و خزمان، چۆنیت؟: سڤیل

 
 لەگەڵیەان و  ببینەێ یەكتەر خزمەان و رەفیەق و د سەت لەگەڵ ئینسەان كە ئەوەیە ژیەان بەشەی خۆشەترین:  زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه

 ئەوە  رێگەای ز ر مەن ژیانی ئێستای هەلومەرجی بەداخەوە بەاڵ  بدەی، سەریان بچی ئەتۆ و بكەنەوە بەسەرت ئەوان و دابنیشێ
 .نەبێ ئاسان رەنگە یەوە، كۆمەاڵیەتی و ئەمنی باری  هەندێ لە هاتوچۆكردنەكە و جموجۆڵ چونكە نادا، پێ
 

 الیەنێكی گرنگی ژیانە؟ لەو رووەوە چۆنن؟وەرزشكردن : سڤیل

 
 ، مەلەیە و باسكیتباڵە والیباڵە، فوتباڵە، نەكردوە، هیچیانم بڵێم دەكرێ هونەرین، وەرزشانەی ئەو:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 دەبەر لیبەاس لەوەی بەر یەان بەیەانی هەمەوو. مەاو  وەرزشەەوە بە ئەمەن یەكەی، گشەتی واتەا بە بەاڵ  نەكەردوە، هیچی ئەوانە 
 ماندووشەم بەاڵ  كەردوو ، دەستنیشەان بۆیان دوكتۆرەكان وەرزشانە ئە  دەكە ، وەرزش دا خۆ  ژوورەكەی لە نیوسەعات بكەمەوە،

 ئەوە لەسەەەریەك ر ژان دە ئەگەر بینیەەوە، لێەەی سەەوود  ز ریەەش دەكە ، پیاسەەە سەەەعات یەك بە نزیەەك ر ژێكەەیش هەمەەوو. دەكەن
 .دەبم ناڕەحەت پێیەوە و دەتەزن قاچم و دەست و ناكەوێ لێ خەو  شەوان نەكە ،
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 لەباری كۆمەاڵیەتی و سیاسیی ژیانت دا، لەچ شتێك پەشیمانی و دەبووا ئاوا  نەكردبووا؟: سڤیل

 
 یەان قسەەیەك یەان كارێەك دا ژیەانی لە كەسەێك هەمەوو نەیم، پەشەیمان یەكەانم سیاسەی هەڵوێسەتە لە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 كەسەێكی یەوە، كەۆمەاڵیەتی لەبەاری. دەكە  یەكەان گشەتی هێڵە لە باس ئەمن بەاڵ  بووبێ، پەشیمان لێی كردوە وای نووسینێكی
 بەم زاڵەم توانیەوە -نە   كە خوڵقەاوە بەۆ هەلەومەرجێكم هەیە، و هەبووە دەوروبەر  لەگەڵ باشم یەكی پەیوەندی و كۆمەاڵیەتیم

 بۆخەۆ  و دیەبم  لەێ شەتێكی كەسەێك رەنەگە نەازانم هەبەوون، ئەخالقەی و كەۆمەاڵیەتی ناشەیرینی كەاری هەندێك ،(بەپێكەنینەوە)
 و گەل بە خەەزمەت و نیشەەتماناەروەری رێگەەای. كەەردوە ئەوە  كە نەەیم بەناوبانەەگ بەوە كە  النەەی بەاڵ ( بەپێكەنیەەنەوە) نەزانەەم

 بەۆیە كەردوە، كەوردی ئەدەبەی و زمەان بە خەزمەتم بەردوە، شەك دا خەۆمم لە كە كە  توانایەكی بەپێی ، پێشێ گرتۆتە نیشتمانم
 .بم پەشیمان ژیانم یەكانی گشتی هێڵە لە كە نابینم دەلیەێك

  
 ٢١١١ ی ژانویه ی١: وتی ڕێکه/    تایمز اڵت ر ژهه ڕی ماڵاه:  رچاوه سه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

416 
 

 
 

 !چۆنە تا ئێستا ماویت؟... : زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 

 یلی رێبوار سیوه
  

 پۆرترێتێەك نوسەینی بەۆ دەكرد ئامادە خۆ  ئێراندا، ئیسالمیی كۆماری تاوانانەی و سێدارە و گرتن و تۆپباران زەمەنی لە  كاتێ
 روانەگەی لە ناوەكانیەان بەپێەی ئەوان چەۆنە ئەاخۆ كە ما ، تێدا ناودا دوو لەنێوان خۆرهەاڵتم، كوردەكانی برا و هاوڕێ لەسەر

 بە ئەمە ئایەا یەان، كەسەایەتی بەۆ قەدەرێەك نەبەۆتە ناوەكەیەان و یەاخین مر ڤەی دوو حوکمەدارە، دا ئێەران لە كە ئایینەوە ئەو
  خۆیان؟ ناوی لە ئەوان خیانەتی بە یان بدەینەوە، لێك ئایینی دیموكراسییەتی

 
 ئەدەبیەدا، زمەانێكی فیەەتەری بە شەتێك هەمەوو و هەیە ژیانەدا و بوون لەگەڵ ئەدەبیانەی بەرخوردێكی گشتیی بە( زادە حەسەن)

 بەردەمەی لە ئەدەبیەی وشەەی لە پەی تەشەتێكی كە دەچێەت پیاوێەك بە ئەو. تێدەپەڕێنێت جوانی، و وشەئارایی لە نیە خاڵی كە
 " .دەیخووسێنێ و هەڵدەكێشێ تەشتەی لەو سەرەتا بەردەستی، بێتە هەرشتێكی و دانابێ خۆیدا

 نێەوان جەارانی یەكەانی نەاكۆكی لە ئاگەاداریم وێیای كە موهتەدی، عەبدوڵاڵی و زادە حەسەن عەبدوڵاڵی: لە بریتین ناوەش دوو
 دوو بە ئەوان هێشەتا خۆیەان، حیەز  هەردوو نێوخەۆیی دوایەی سەااڵنی نەاكۆكیی و دەكەن تێەدا كەاری ئەوان حیزبەی ئەو هەردوو

 كوردسەتان هەرێمەی لە مانەوەیەان كە دەزانەم، خەۆرهەاڵت، كوردەكەانی نەتەوەیەی داواكەاریی لەسەەر مكوڕ و تێكۆشەر كەسایەتیی
 زەمەنەی لە  مەاف، بەهەای و خەباتكەار مر ڤەی كە بەین دڵنیەا تەا بەخشەیوە مەن نەوەی و من بە گەرمیان یەكی دڵنیایی هەمیشە

 بەوو  دوودڵ كە نەبەوو ئەوە لەبەر تێەدامانەكە ، هەڵەبەت. دەبێەتەوە جەێگەی لێەرە هێشەتا یەدا، مەسرەفگەرایی و سۆپەرماركێت
 یەادكردنەوەی بە تەنیەا لەوەی ز رتەرن واڵت، خەۆرهەاڵتی كەوردانەی یە كەسەایەتی ئەو ژمەارەی چەونكە بنووسەم، كامیەان لەسەر

 هەی زیەاتر هەبووبێ، لەوبارەوە یەكیشم - دوودڵی ئەگەر. كردوە جێبەجێ دا ئاستیان لە خۆمان ئەركی وابێت، -پێمان  دوانیان
 خەبەەەاتی بەەەۆ چەەەوونیەكم ڕێەەەزی مەەەن یەوە، جەەەۆرایەتی ڕووی لە ئەگەرچەەەی بەەەخە ، تریەەەان ئەوەی پەەەێش كامیەەەان كە بەەەووە ئەوە

 مەەن، گەورەبەوونی بە هاوكەات كە مێەەژوویەكن، هەڵەكەوتەی یەانە كەسەەایەتی ئەمجەۆرە وایە، پەێم دڵەوە لە و هەیە هەردووكیەان
 بە تەمەنەی ئەو مێەژووی بەۆ زیاتریشەم تێگەیشەتنی لەگەڵ. بەجێهێشتوە ناوچەكەدا رووداوەكانی لە خۆیان دەستی جێ ئەوانیش
 لەدەسەت خەۆی لەمانای ز ر بیێكی مێژووەش ئەو وێناكردنی یانە كەسایەتی ئەو ناوی بەبێ دەركەوتوە بۆ  ژیاو ، تیا شەخسیی

 .دەدات
 

 لە كە پیاوێەك زادە، حەسەەن عەبەدوڵاڵی مامۆستا لەسەر سەرەتا دا بییار  منداڵیم، دوورەكانی یە یادوەری بە پاڵاشت دواجار
 خەبەاتی و شەۆڕش كە بهێنمەوە، بەیاد ئەوەش پێویستە هەڵبەت. بكە  پێ دەست ناسیم، وەرگێیانەكانیەوە رێگەی لە ڕا هەوەڵێ
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 لە هەڵبەژاردن لە جەگە كە بەخشەیوین، پەێ نەمەری و درەخشان ئەوەندە ناوێكی زنجیرە دا، كوردستان ر ژهەاڵتی لە كورد گەلی
 دا واڵت كەوێی لە ر شەنبیریی و زانسەتی پێگەیشەتنی و خوێنەدن زادە حەسەەن نەازانم. نەایەت لەدەست دیكەمان هیچی دا نێوانیان
 پتەر زادە، حەسەەن. بینیەوە كەوردیم زمەانی دانسەقەكانی و رەسەەن رەگوڕیشەە ئەودا زمانی لە هەمیشە بەاڵ  گەیاندوە، بەئەنجا 

 بكەاتە سیاسەەت كە سەپاند، بەسەریدا هەلومەرجێك و بارود خ و یە پراكتیكی یەكی سیاسی بێت، پیشەیی یەكی سیاسی لەوەی
 و ئەدەبەەی توانەەایی زادە حەسەەەن بەەوو ئاسەەایی نەبوونەەایە، یەەانە جەبەەری هەلەەومەرجە ئەو ئەگەر دا لەكاتێەەك خەەۆی، چارەنووسەەی

 یەەانەی ئەبەدی زینەەدوویی و زمەەان ر حەەی لە نزیەەك زمەەانزانێكە ئەو ئەوەشەەدا لەگەڵ. چارەنووسەەە ئەو بكەەردایەتە خەەۆی زمەەانیی
 هەمەەەوو لە النەەەیكە ، كە گرتەەەووین، بەەەۆ گرنگەەەی هەرە سەەەەنگەرێكی كە كەەەوردانەیە، یە كەسەەەایەتی ئەو نەوەی لە ئەو. زمەەەانەوە

 و خۆشەویسەتیی دڵنیەا . بەووە دا دوژمنەان شەااڵوی بەردە  مەترسەیی لە بیسەتە ، سەەدەی بەدرێژایەی و دا كوردسەتان پارچەكەانی
 بە ئەو دانەەی گرنگەەی لە ئەەاواش پشەەتەوەیە، لە قەەووڵی یەكەەی هەسەەتیاری لەوەی جەەگە زمەەان، بە زادە حەسەەەن پێەەدانی گرنگەەی

. خەاكەوە بە ئەو یەكەانی یەادوەری یەكەمەین و منەداڵی سەرەتاكانی بۆ دەگەڕێتەوە سەرەتاكەی كە شوناسێك،. هاتوە شوناسەوە،
 گێیابێەت بەاگردێن بە بانەت و كردبەێ مووشێنت و كیەەبەردینە بووبیت، گەورە سەردەشت شار چكەی نزیكی گوندێكی لە تۆ ناكرێ

 و كەردبێتەوە خەاوێن كانیت دا بەهاران لە و بێ ماڵی بانت وەروەران بە و كردبێ بێڵنەت و كردبێ تێكەڵ دیوار بۆ كات و قوڕ و
 و زیەەرەك لە گوێەەت و دانەەابێ بنەەبەردان لە كچەەان بەەۆ پریاسەەكەت و دیەەاری و كردبەەێ جۆماڵەەت و دیبەەێ تۆوچانەەدنت و كەەێاڵن زەوی

 و نەقڵیشەابن قامكەت و نەنیشتبێ مەت و شان لە تەپوتۆز و نەبووبیت قوڕاوی و ڕانەكێشابیت سەنجی خاك گرتبێ، نەمر مامەێی
حەسەەن  عەبەدوڵاڵی نەبەووبیتە و كردبەێ ئەزمەوون یەكەیەدا خەاكەڕایی هەرە هەرە ئاسەتە لە كوردبوونەت و هەژاری و چەوسانەوە

 سەتایەی بكەاتە تێكۆشەان كە مەر ڤەی ئەو بەۆتە دا مێژوویی ڕەوەندێكی لە و پێویستی بە بەڵكوو یەوە، ناچاری لە نە ئەو. زادە
 بە جەاران ز ریەنەی كە بێەت، سەەربەرزی جەێگەی دەبێەت ئەو بەۆ كە خۆیەدا، خەبەاتی ز رەی مەاوە لەو زادە حەسەەن. خۆی ژیانی

 ڕێكخراوەیەی و سیاسەی تێكۆشەانە كەنەار لە بەردەوا  و نەگرتەوە هەڵ شەتێك چەنەد لە دەسەتی ساێردراوە، پێ ئەركی هەڵبژاردن

 :پاراستوە خەسڵەتانەوە بەو خۆی پەیوەندیی دا، یەكانی
 

 لە ز ر ئەگەرچەەەی. دا لەگەڵیەەەان بێسەەەنووری كەەەرانەوەی و ڕ شەەەنبیرانەوە و نووسەەەەران بە فراوانەەەی یەكەەەی پەیوەنەەەدی :یەكەم
 هەمیشەە كە دەگمەنەانەی یە سیاسەی لەو یەكەێكە ئەو بەاڵ  قسەەن، و بەاس جەێگەی ر شەنبیران لە هەنەدێك بەۆ ئەو بیروڕاكەانی
 خەسەەڵەتەی ئە . وەرگرتەەوە سوودیشەەی هە  و بەخشەەیوە سەەوودی هە  پێمەەوایە و راگرتەەوە تەەوێژەدا ئە  لەگەڵ خەەۆی پەیوەنەەدیی

 دەكەاتەوە، جیەا هاوچەرخەكەانی كەوردە یە سیاسەی ز رینەی لە ئەو ئاواش ستایشە، جێگەی و دەگمەن لەوەی جگە زادە، حەسەن
 حەسەەن. ر شەنبیری لە بێەت بەدوور دەبێەت سیاسەەت وایە پێیەان یەان راگەیانەدوە، ر شنبیران لەگەڵ ئاشكرایان شەڕێكی یان كە

 گەلێەەك لە و ڕ شەەنبیر سیاسەەی یەكەەی دا كردەكەەی و ژیەەان شەەێوەی ئاسەەتی لە ئەوە نەبێەەت، دا بەرهەمەەیش ئاسەەتی لە ئەگەر زادە،
 .خۆیەتی بە تایبەت هزرینی خاوەن بواردا
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 لە کە کەسەەایەتیانەی لەو یەکەەێکە ڕابەەردوودا سەەاڵی چەەل لە حەسەەەنزادە: ئەدەبیەەاتەوە بە ئەو بەردەوامەەی پەیوەنەەدییی :دووەم
 بە پێویسەتیی مەر ڤ کە شەوێنەدا لەو لەوێەیە، ئەویەش بڵێت پێمان تا بووە لەسەرەتاتکێکرندا هەمیشە و نەبووە دابی ئەدەبیات

 بەرهەمانەشەییەوە بەو حەسەەنزادە ئەدەبیەی سەلیقەی. هەیە تر، مر ڤەکانی و ژیان لەگەڵ ئەڵتەرناتیڤ پەیوەندییەکی گرتنی
 فیەەتەری بە شەتێک هەمەوو و هەیە ژیانەدا و بەوون لەگەڵ ئەدەبیەانەی بەرخەوردێکی گشتیی بە ئەو. سیاسین و زانستیی کە دیارە

 وشەەی لە پەی تەشەتێکی کە دەچێەت پیاوێەک بە ئەو. تێەدەپەڕێنێت جەوانی، و وشەەئارایی لە نەیە خاڵیی کە ئەدەبیدا، زمانێکی
 .دەیخووسێنێ و هەڵدەکێشێ تەشتەی لەو سەرەتا بەردەستی، بێتە هەرشتێکی و دانابێ خۆیدا بەردەمی لە ئەدەبیی
. هەیە نەوكتەگێیانەوەش و نەستەق قسەی و نەزیەە لەگەڵ تایبەتییشی یەكی پەیوەندی بەاڵ  یە، سیاسی مر ڤێكی ئەو :سێیەم

 ئەمەش و دەگمەنەكانیەەەەانە لە ئەو بیرنەچەەەەووبێتەوە، نوكتەیەەەەان دا خۆیەەەەان سیاسەەەەیی ژیەەەەانی لە كە كەسەەەەانەی ئەو نەەەەین ز ر
 و ژانەەر نەەوكتە: دەبیەەنم ئەەاوای دەكەمەوە، سیاسەەەت و نەەوكتە لە بیەەر كەەاتێ بۆخەەۆ  مەەن. كەەردوە دروسەەت بەەۆ ڕەمزیەەی سەەەرمایەیەكی

 و نوكتەكەان نەاوەڕ كی و بەابەت دەبەنە سیاسەیكار و سیاسەت ئەوەتا یان! دەتكات نەیكەیت، ئەگەر بێوەفایە، دەربیینی جۆرێكی
 درێەژ چەووە، بەسەەر ئیتەر كە دا ژیانێەك لە خەۆی تەمەنەی نوكتەكەانەوە بەهەۆی سیاسیكار ئەوەتا یان پێدەكەنێ، پێیان خەڵك

 میەەانەی لە ئەو. دوایەەی یەەانە ئەمەی جەەۆری لە زادە حەسەەەن مامۆسەەتا و یەكەمەەن جەەۆری لە ئیسەەالمی كۆمەەاری سەەەرانی. دەكەەاتەوە
 سەەدەی لە. دەچۆوە بیر دا ژیانیش لە و سیاسەت لە بوو لەمێژ نەهێشتباوە، شادبوون و پێكەنین بۆ یەكی پانتایی خۆیدا ژیانی

 یەكەانەوە هاوزمەانی و زادە حەسەەن  كوردبەوونی بە تەۆپێكی قەۆڵێكەوە هەمەوو لە ئیسەالمی كۆماری دا، سەدەیەش ئە  و بیستە 
 سەرسەەەختانەی كەەوردە ئەو كەچەەی نەدات، سەەێدارەی لە و نەكەەات بۆمبەەارانی كوردیەەدا ژیەەانی لە نەمەەاوە شەەوێنێك هەەیچ و نەەاوە

 كەەۆمیتەیەكی ئیسەەالمی كۆمەەاری دەكە  پێشەەنیار مەەن. دەكەن دروسەەت لەسەەەر نەەوكتەی و پەەێ دەكەنەەن شەەتێك هەمەەوو بە خەەۆرهەاڵت
 لەنەەاوی تێكۆشەەان و پێشەەمەرگایەتی خەبەەاتی كە زادە، حەسەەەن وەك كەسەەانی تەەا بێنەەێ، پێەەك نەەوكتە بنەبیكردنەەی بەەۆ تەەایبەت
 .بكات دادگا ڕاپێچی نوكتەكردن تۆمەتی بە نەبردن،

 
 دەبێەت مەر ڤ خەودایە. درێەژە و دوور چەنەدە تێكۆشەان ڕێگەای دەكەوێەتەوە، بیەر  دا هاوخەباتەكەانی و زادە حەسەن بە هەمیشە
 ئیتەر كە بێەت، ژیانێەك بەۆ ڕەنجەی بەری و بەژی ناچەارە كە بگرێەت، ژیانێەك بەرگەی تا بێت، ماندوونەناس و پشوودرێژ چەندە
 كەورد تێكۆشەەرانی و هەاوڕێ نەازانم بۆیان، درێژی تەمەن ئاواتی وێیای من،. دەبن بەهرەمەند لێی تر كەسانی و نەماوە بۆخۆی

 دوو بەاڵ . پاشەەەڕ ژ نەوەكەەانی بەەۆ دەهەەێڵن جێەەی یەەان دەكەنەوە، لەەێ خۆیەەان ڕەنجەەی بەری دا خۆیەەان تەمەنەەی لە ر ژهەاڵت، لە
 و بێیێەەزی زیەەاتر لەوە ئەوێ كوردەكەەانی نەهێڵێەەت كە بەەووە رێگرێەەك هەمیشەەە ئەوان خەبەەاتی ئەوەیەەانە یەكە : دەزانەەم ڕاسەەتی

 نەبن ئازاد ئەوانیش هەتا وەرناگرێ خۆی پیاوپیی مانای هەرگیز ئێمە ئازادیی: دووە . كراوە كە سەر، بكرێتە یان دەستدرێژی
 پەتەی كە كەسەانێك ئەی تێكۆشەانتان، لە ساڵو. بكرێت بۆیان پێویستە كە لەوەی كەمترە ز ر دەكەین، بۆیان ئێمە كە ئەوەش و

 .نەبۆتەوە جوێ مەتان لە هەرگیز سێدارە
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داڕشتنی زمانی یەکگرتوو، یان ئێستانداردی کوردی کاری نەفەر :  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 .نیە
 

  :  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عهێە لە گەڵ ووتو
 

 کەمال مەریوانی
 

 بو کینۆش. بووین سەنگەردا یەك لە هەموومان بوو کاتێک. دراوە ئەنجا  جەنابیان لەگەڵ چاوپێکەوتنە ئە  ١٥١١ پاییزی
 .ر ژانە ئەو شەرەفی

 
پوڕ بە دڵ سپاسوتان ! بەرێزوخۆشەویست مامۆستا عبداللەی حسن زادە سکرتێری حیزبوی دێمووکراتی کوردسوتانی ئێوران: کەماڵ

ئەگەر دەکورێ کوورتەیەک لە . دەکەم کە سەرەڕای سەرقاڵی و کاری سیاسیتان دەرفەتی ئەم چاوپێکەوتنەتان بوۆ پێوک هێنواین
   ی؟ژیانی خۆتمان بۆ باس بکە

 
. بەکە  بەاس بەۆ چیتەان نەازانم خەۆمەوە ژیانی بارەی لە. کردەوه بەسەر منتان کە دەکە  سااستان ئەمن:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 دێیەکەی لە بەۆتەوە، سەاغ بۆخەۆ  کە جەۆرەی بەو ،١٥١١ سەاڵی ئەمەن: بڵەیم دەتەوانم شەخسەیمەوە ژیانی بە مەربووتە کە ئەوەی
 منەداڵەکانی جەۆاڵیەتی شەوغڵی بە بابم. بوو  دایك لە الدێیی دەستکورتی فەقیرو بنەماڵەیەکی لە سەردەشت مەنتیقەی چکۆلەی

 واقیعەدا لە کە بەراگەورەکە  هیممەتەی بە. چەوو دەس لە ئەو  کە بەوو  منەداڵ ز ر چەونکە نەایە، وەبیەر  بۆخەۆ . دەژیاند خۆی
 مەدرەسەەی وەخەتەی ئەو کە دێ مەدرەسەەی لە بەوو  سەاڵە هەشت وایە پێم. کرا  گەورە بوو، با  بەڵکوو نەبوو، براگەورە هەر

 ناویەان جارێکی بە ئێستا و بوون باو وەختی ئەو کە وردیالنە کتێبە ئەو و فارسی و کرد خوێندن بە دەستم بوو، فەقێیان مەالو
 دوورودرێەژ مەاوەیەکی بەۆ نەبەوو مامۆسەتایەکم قەت. خوێنەدوە جۆراجەۆر مەالی و فەقەێ الی ئەوانە . خوێنەدمن چەۆتەوە، بیر لە

 بڵەێم کە بەێ سەەیر پێتەان رەنەگە ز ریەش. خوێنەدبێ دەرسەەکە  یەکێەك لەالی ر ژەی هەر بەووبێ وا جاری رەنگە. بڵێ پێ دەرسم
 شەەێوەیە بەو. بەەکە  لەەێ ئیسەەتفادەی ئەمەەن کە نەدەزانەەی فارسەەی ئەونەەدەی کە خوێنەەدوە وا ئەەی کەەن لە دەرسەەەکە  بەەووە وا جەەاری

 کوردسەتان دێهاتی و شار بە. کرد پێ دەست ئاینیم عەوومی خوێندنی پاشان لە. خۆێند الدێ لە خوێندنم مەرحەلەکانی ئەوەڵین
 لە ئەەاخردا سەەاڵەکانی لە. گەڕا  عێراقەەدا کوردسەەتانی بە کەمەەی بە ز ر پیرانشەەارو و بەەانە و سەردەشەەت مەنتەەیقەی لە ز رتەەر و

 یەان عەرەبەی عەەومی دەرسەی دینەی، عەەوومی مەدرەسەەی نەاوی بە داینەابوو دەوڵەت کە رەسەمیدا مەدرەسەەیەکی لە مەهاباد شاری
 لە بەوو، بەاو وەختەی ئەو کە شەێوەیەك بە و کەرد تەواو یەکەانم ئایینی زانسەتە خوێنەدنی ١٥٩١ سەاڵی. کەرد تەواو دینیم عەوومی
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 مەحروومتەرین لە بەشەێک ژیەانی مەن شەخسەیی ژیەانی بڵەێم دەتەوانم سەادەیی بە ز ر. مەال بە بەوو  سەردەشەت مەنتیقەی دێیەکی
 .دواکەوتوو واڵتێکی نێو لە و ئێران دواکەوتووی مەنتیقەیەکی الدێی لە ئەوێش بوو، الدێ لە کوردەواری کۆمەڵی توێژەکانی

 
 یە، سەەنووری مەنتیقەیەکەەی کە سەردەشەەت کوردستانیشەەدا نێەەو لە و ئێەەران دواکەتەەووی نەەاوچەیەکی خەەۆی بەەۆ ئێەەران کوردسەەتانی

 بەشەەش ئەو. دەچەوو بەڕێەوە ئاژەڵەداری و کشەتوکاڵ سەەر لە زیەاتر خەڵکەی ژیەانی سەردەمە ئەو. بوو فەقیرنشین مەنتیقەیەکی
 لە یەکێەەەەك رەنەەەەگە یەوە"اجتمەەەەاعی - اقتصەەەەادی" لەبەەەەاری ئەەەەێمە مەنتەەەەیقەی ئەگەر بەاڵ . نەبەەەەوو گەشەەەەەکردوو نەەەەاوچەیە لەو

 دووهەمەەەی شەەەڕی سەەاڵەکانی لە تەنەەانەت و جیهەەان دووهەمەەی شەەەڕی دوای سەەاڵەکانی لە بەەووبێ، ناوچەکەەان دواکەوتەەووترین
. بەوو چەاالك مەنتیقەیەکی یەوە سیاسی باری لە هەڵکەوتوە، ئێران کوردستانی مەرکەزیی بەشی لە کە مەنتیقەیە ئەو جیهانیشدا

. سەەربەخۆ شارسەتانێکی بەۆتە سەردەشت ئێستا. نزیکن لێی ز ر مەهابادیش لە کوردستان کۆماری و دێموکرات حیزبی کە دەزانین
 .هەبوو تێیدا کوردستانەوە کۆماری زەمانی لە هەر حیزبی فەعالیەتی ئەوە بەر لە. مەهاباد شارستانی لە بوو بەخشێك پێشتر

 
 ئەەێمە ئەوەی بەر لە. بەەوون کوردسەەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی ئەنەەدامی گەورە  بەەرای دوو کە دەکەەرد شەەعوور  بەاڵ  بەەوو ، منەەداڵ ز ر

 .بەوو  دایەك لە ر ژێەك خ و مانگێەک خ و سەاڵێك خ ئەمن نەبوو مەعەو  بوون، نەخوێندەوار بابم و دایك و بووین دێهاتی ماڵە
 دێمەەوکراتی حیزبەەی لەگەڵ ئەمەەن ١٥٥٢ سەەاڵی کەچەەی. بەەوو  دایەەک لە دا١٥١١ سەەاڵی لە کەەرد تەحقەەیقم دوایەەی کە خەەۆ  بەەۆ بەاڵ 

 حیزبەەی ئەنەەدامی وەك حەەاڵەش بەو. سەەاڵ ١٣ دەگەیشەەتە پەڕەکەی ئەو تەمەنەەم ١٥٥٢ سەەاڵی. بەەوو  ئاشەەنا ئێەەران کوردسەەتانی
 یەان نەبەوو دەسەتەوە بە هەر حیەز  ئەساسنامەی و بەرنامە ئوسوولەن نازانم وەختی ئەو. وەرگیرا  ئێران کوردستانی دێموکراتی

 حیزبەی ئەنەدامی بە بوو ، تەواوپێگەیشتوو قەوارە و قەد بە نەوجەوانێکی ئەمن چونکە بوو چۆنیك هەر. نەدەکرا رەعایەت ز ر
 خەڵەەك وەختەەی ئەو دەکەەرا کە شەەێوەیە بەو سیاسەەیم فەعەەالیەتی ئەمەەن مەەاوەیەدا لەو و وەرگیەەرا  ئێەەران کوردسەەتانی دێمەەوکراتی
 خەبەاتی وەختەی ئەو دا واقیەع لە. هەبەووە کوردسەتاندا دێمەوکراتی حیزبی تەشکیالتی چوارچێوەی لە هەبێ، سیاسی فەعالیەتی

 یەکترمەان و دەهەات حیزبەی کەادرێکی جاروبەار. بووین حیز  ئەندامی دێهات لە ئێمە. نەبوو مونەززە  ز ر شێوەیەکی بە سیاسی
 دێمەەوکراتی حیزبەەی واریەەدی ئەمەەن کەەاتەدا لەو. دەکەەردەوە باڵومەەان و دەگەەرت وەرمەەان هەبەەا، حیزبەەی بەیەەانیەیەکی ئەگەر. دەدیەەت

 .هەبووە تێکۆشانە  جۆرە ئەو خۆ ، لە گەورەتر یان خۆ  هاوسااڵنی لە بەشیك لەگەڵ و بوو  کوردستان
 

 - ٩٦ سەاڵەکانی بەزووتنەوەی کە پێەدەکا دەسەت دا١٥٩٦ سەاڵی لە فەعەاالنە و جدی شێوەیەکی بە من سیاسیی فەعالیەتی بەاڵ 
 پەەێکەوە تێکەاڵویمەەان ز ریەەش و بەەوون مەنتەەیقەدا نێەەو لە پێشەەمەرگەکان و کەەادر حیزبەەی، هاوڕێیەەانی دیەەارە. کەەرد پەەێ دەسەەتی ٩١

 و بەزووتنەوەیە  ئەو پایەگاکەانی لە یەکێەك فەعەالینم، لە یەکێەك ئەمن کە درا من لە گوزارش لەوەڕا. دەدی یەکترمان هەبوو،
. بەوو نەجەاتیم شەێوەیەك بە بەاڵ  بردیەانم جەلەب بە واقیعەدا لە کەرد ، بانگیەان جارێەك. ئێەران پۆلیسەی نەزەری بەر کەوتمە
 ئەو زینەەدانی. زینەەدان بەەکەومە رەنەەگە نەهەەێڵم جەەێ بە واڵت ئەگەر زەرەبەەین، ژێەەر کەوتەەوومە وا ئەمەەن کە دەرکەوت بەەۆ  دوایە
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 ئەو بەەوو مێەەژیش لە. ئەەازار و ئەزیەت و تەعزیەەب لە بەەێجگە دەدایەی، سەەاڵیان ١٣ و سەەاڵ ١١ هێنابەەایە شانسەەت ز ر وەختەەیش
 دیەارە. عێەراق کوردسەتانی بەۆ دەکەرد رایەان خەتەرەوە دەکەوتەنە ئەگەر ئێرانی کوردی تێکۆشەرانی کە داکەوتبو خراپە سوننەتە

 کەمێەەك تێکۆشەەەران کە هەیە عەیبەشەەی ئەو هەیە حوسەەنی ئەگەر بەاڵ  هەیە دنیەەا شەەوێینێکی هەمەەوو لە" مهەەاجرت" سەەوننەتی
 وایە پەێم بەۆیە. دەکەا خەاڵی شەان خەتەرەکە، بەاری لەبەر تێکۆشەەرێك هەبەێ، دەربەازبوون دەرەتانی ئەگەر. دێنێ بار تەمبەڵ

 .نیە باش سوننەتێکی ئەوە
 

 جەێ بە ئێەران کوردسەتانی بەوو  مەجبەوور( نیە بیر  لە چاك ز ر) زستاندا ئەوەڵی لە یان بوو پاییزێدا ئاخری لە ١٥٩٦ ساڵی
 و بەوون عێەراق کوردسەتانی لە ز ریەان بەشەێکی کە گەرت حیزبەی هاوڕێیەانی لەگەڵ تەماسەم و عێەراق کوردسەتانی هەاتمە. بێڵەیم
 بە سیاسەەی فەعەالیەتی بە کەرد دەسەتم ئیەەدی لەوێەدا. بەوو عێەراق کوردسەەتانی لە حیەز ، بەڕێەوەبەریی دەگەوترا پێەی کە ئەوەی

. کوردسەەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی ی٢ کونفرانسەەی چەەوومە نیوێەەك و سەەاڵ سەەاڵێك، پەەاش بەوەی بەەوو مەەونجەر کە جەەدیتر شەەێوەیەکی
 دووهەمەەەدا کەەەونگرەی لە کە ناوەنەەدی کەەەۆمیتەی ئەنەەەدامانی. بکەەرێتەوە تەرمەەەیم ناوەنەەەدی کەەومیتە کە هەبەەەوو بییارێەەەك لەوێەەدا

 پێشەەترو و ٩١ - ٩٦ جەەوواڵنەوەکەی لە چووبەەوون لەبەیەەن درابەەوونەوە، تەحویەەل کوژرابەەوون، ز ریەەان شەەێکی بە هەڵبژێردرابەەوون
 مەرحەوومی یەکیەان کە هەڵبەژاردن کەسەی سەێ. بکەاتەوە تەرمەیم ناوەنەدی کەومیتە کە دا وای بییەارێکی کونفرانس بۆیە. دواتردا
 حیزبەی ژیەانی لەگەڵ مەن ژیەانی وەخەتەوە لەو. بەوو  ئەمەن سێهەمینیشەیان و رەسەتگار حەسەنی کاك یەکیان بوو، شاعیر هێمنی

 وەکەوو و هێشت جێ بە شەخسیم ژیانی یەکجاری بە ئیدی دواتر ساڵێك هەمووی. درا گرێ لێك واقیعدا لە کوردستان دێموکراتی
 دیەکە ئەوی بەێ، مەن ژیەانی بە مەربەووت کە بەشەەی ئەو رەنەگە. کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبی خزمەتی کەوتمە دائیمی کادرێکی

 .هەبێ من سیاسی ژیانی لە ئاگادارییان الوە بە  لەوێ دەکەوێ وتووێژە بە  چاویان کە کەسانەی ئەو ئێحتیمالەن
 

 کام دونیایان بە تەمەنترە؟مامۆستا جەنابتان وەك دوو سیمای سیاسی و ئەدەبی ناسراون، بفەرموون مێەووی : کەماڵ

 
 یەك لە یەوە زەمەانی بەاری لە مەن یەی ئەدەبەی و سیاسەی ژیانە دوو ئەو دووانە، ئەو نەبێ ئاسان رەنگە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 کوردسەتاندا لە مەحەروومییەت ژیەانی بڵەیم بەدە ، شەوعار نەامەوێ ئەمەن. بخەیەن دیەکە ئەوی پێش یەکێکیان یان بکەینەوە جودا
 ئاشەنا ئێران لە پاشایەتی رێژیمی ز ری و زوڵم بە منی یان بم سیاسی کاری واریدی کە کرد وادار منی یەوە منداڵی لە زوو هەر
 لە ژیەەاو ، مەحروومەەدا خەەانەوادەیەکی لە ئەمەەن ئەوەی لەگەڵ دەکە  ئیعتەەراف چەەونکە. دەچەەێ شەەوعار وەك کەمێەەك ئەوە. کەەرد

 گشەەتی، عیەەەتەەی تێەبگە  ئەمەەن تەەا خرابەێ پێەەوە ز ری رەنەەگە ژیەاو ، مەحروومەەدا دێیەکەەی لە و ژیەاو  مەحروومەەدا مەنتیقەیەکەی
. نەبەوو ئاسەان ز ر شەتانە ئەو تێگەیشەتنی. وابەسەتەیە نیزامێکەی یە، پاشەایەتی نیزامەی یەانە بەدبەختی ئەو بنەڕەتیەی عیەەەتەی

 مەعنەایە بەو ئەگەر کەوابەێ. بەوو  سیاسەی حیزبەی واریەدی ئەمەن کەمەدا ز ر تەمەنێکەی لە کەردن عەرز  وەك حاڵ بەهەر بەاڵ 
 کە بەکە  ئەوە ئیەددیعای بۆخەۆ  بڵەێ، پەێم خەڵکەیش ئەگەر نەیە خەۆش پەێم. بەێ پێشەەوە لە رەنگە من سیاسیی ژیانی بیگرین،
 سیاسەیمدا حیزبەی لە کە شەتانە لەو یەکێەك بڵەێم دەتەوانم تەنیەا. ئەدەبەیم بەرهەمەی و شوێنەوار خاوەنی ئوسوولەن یان ئەدیبم
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. هەبەوو تێەدا کەارانە  ئەو و نووسەین توانەای هێنەدێك کە بەووە ئەوە بەم، فەعالتر و پێشتر بێمە ئەمن کە ئەوە باعیسی بوونە
 پێەەدانی بەەایەخ و هەوڵ هەبەەووە، سیاسەەیم هەوڵەەی کە کەەاتەدا لەو هەر. بەەوون ئەەاوێتە پەەێکەوە واقیعەەدا لە دووانە ئە  کەوابەەێ

 شەیعر خوێنەدنەوەی بە ز ر  عەالقەیەکەی نەببەوو ، یان حیز  ئەندامی بە ببوو  نازانم بیرمە لە مەسەلەن. هەبووە ئەدەبییشم
 دێەتەوە وەبیەر چەاكم ز ر و هەبەوو( ڕادەگەیشەت پەێ دەست زەحمەت بە کوردیمان بوو، فارسی ز رتر وەختی ئەو کە) ئەدەبیات و

 کە شەتەکان لە یەکێەك دەمخوێنەد، خۆمەان دێەیەکەی لە ،(بەوو  قوتەابی هەر) حیەز  ئەنەدامی بە بەبم کە ئەوەی پێش ئەمن کە
 دەبەووین، شەیعر شەەڕ خەریکی کەسێکی لەگەڵ ر ژان دوو بوو وا جاری. دەکرد شیعر  شەڕە. بوو شیعر شەڕە بوو، باو وەختی ئەو
 لەگەڵ خەۆ  رەفیقەکەانی گەڵ لە کە دەدا پەێ ئەهمیەتم ئەوەندە وابوو جاری. دیارە نەدەبیا لێی هەر ئەویش. نەدەبیا لێم هەر
 نەاتوانین شەتانە ئەو کەوابەێ. دەدا ئەدەبەی مەسەائیەی بە ئەهمەیەت ئەونەدە . تەنەێ تاقی بە تەرەف بە دەبوو  سێیەکیان، دوو

 بەشەێکی و بووە زاڵ مندا ژیانی سەر بە پتر سیاسی باری سورەت هەر بە بەاڵ . بخەین دیکەیان ئەوی پێش جۆرە بەو یەکێکیان
 لە ئەدەبەی کەاری بەشەیکی بەووبێتم، ئەگەر واقیعەدا لە ئەدەبەی کەاری  چونکەه. ئەدەبەی بەواری تەا گرتەۆتەوە منەی ژیانی لە پتر

 ئەمەن کە حیەزبەی ئەو مڵکەی بەوونە و نەبوون منیش مڵکی راستیدا لە ئەوانە ز ری بەشی کە بووە سیاسیدا مەسائیەی چوارچێوەی
 لەبەاری هە . سیاسەی ژیەانی دوای کەوتەۆتە ئەوەیەان بکەیەن، حسا  ئەدەبی ژیانی وەك ئەگەر دیکە ئەوەی. بوو  وابەستە پێی

 بە عەالقە  چەەونکی بەاڵ . نەبەەووە ئەدەبەی کەەاری مەەن کەاری یەعنەەی. پێەەدانەوە بەایەخ بەەاری لە هە  دوای، کەوتەەۆتە زەمەانیەوە
 مەن سیاسەیی کەاری لە بەوون تەابیع کەارانە ئەو. کەردوە بەریەوە بە ئەدەبییشەیم کەارێکی وابووە جاری هەبووە، ئەدەبی مەسائیەی

 .من ئەساسیی پیشەیەکی بڵێی وەکوو نەك
 

مامۆستای خۆشەویست وەك وەرگێڕێکی بە توانا چوۆن بووو دەسوتتان دایە کواری وەرگێوڕان، کەی یەکەم وەرگێڕانوی : کەمال
  یە؟ خۆتان باڵو کردۆتەوە؟ دەقی یەکەم وەرگێڕانتان چی

 
 لەوتفەی ئەو شایسەتەی دەڵێن وەکوو هیوادار  توانا ، بە موتەرجیمێکی ئەمن کە جەنابتە نەزەری ئەوە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 هە  و تەەرە کەەوردی وەرگیەەیان لە پەەێ تەرجەمە  هە  چەەونکی تەرجەمە کەەاری دەڵەەیم بەەۆیە) تەرجەمە کەەاری مەسەەەلەی. بەەم ئیەەوه
 وەرگێەر نووسەیوە -نە   هیچیەان لە کەردوومن ئەمن کە کارانەی ئەو کردبێ دقیقەتتان ئەگەر ترە، کوردی وەرگێر لە پێ مترجمم

. هەاتوە دیەکە بۆشەتی وەرگێەیان وشەەی چەونکە. کوردی بە کردوویە کەس فالن نووسیومە بووبێ خۆ  دەستی بە ئەوەی. کەس فالن
 تەرجەمە کەاری بەداتە تەاو کەسەێ هەر واقیعەدا لە داوەتەێ، دەسەتم کە تەرجەمە کاری(. نیە کەیفم بە ز ر بەاڵ  خراپە ناڵیم
 بە دەبەێ وایە پێەی. نەیە خۆیەدا زمەانەکەی نێەو لە دەشەبێنێ دڵیەتی، بە دەبینێ شتێك کە دەڵێ ئەوە من تەجرەبەی وایە، پێم

 .دەکا تەرجەمەی بۆیە. خۆی زمانی بیکاتە کە دەبینێ ڕا لەخۆشی ئەودە  بیبینن، دیکە خەڵکی و هەبێ خۆی زمانەکەی
 

 فکەەری جەەار یەکە  بەەۆ کە بەەوو ١٥٣١ سەەاڵی بیەەرمە لە. بەەوو سیاسەەی شەەتی بەەکە ، تەرجەمە نەەا  پێەەوە پەەاڵی کە شەەت ئەوەڵەەین
. کردبەوو دەری واڵت دەرەوەی لە ئێەران کوردی رووناکبیرانی رێکخراوی کە هەبوو نامیەکەیەك. منەوە مێشکی کەوتە تەرجەمەیەك
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 زمەانی بە نەامیەکەکە. بەوو قاسەمەوو دوکتەور نووسەینی بەاڵ  نەبەوو قاسەمەووی دوکتەور نەاوی بە هەرچەنەد بەزانم ئەمەن ئەوەندەی
 یەکێکەەی کە بەەوو مەقەەالەیەك جوابەەدانەوەی نەەامیەکەیە ئەو". ماکەەان.   وافسەەانەء ایەەران خەقهەەای واقعیەەت" نەەاوی بە بەەوو فارسەەی
 و خەلەق بەبەوونی گەاڵتەی. نووسەیبوو" ایران خەقهای افسانە" ناوی بە ئێرانی مەسەلەی ڤینیست،  شۆ واقیعدا لە یەکێکی ئێرانی،

 گەلەەی چەنەەد بەەوونی کە بەەوو ئەوە مەفهەەوومەکەی کە دابەەۆوە جوابیەەان ئەوانەەیش. دەکەەرد ئێرانەەدا لە جۆراوجەەۆر نەتەوەی و گەل
 عەرزی. بەەوو جالەەب پەەێ ز ر  خوینەەدمەوە کە. افسەەانەیە دەکەی ئیەەدیعای ئەتەەۆ ئەوەی و واقیعییەتەەێکە ئێرانەەدا لە جۆراوجەەۆر
 بەەۆ دەرەوە لە ئەەیمە جەەا گەەوتی. نووسەەیبایە کوردیتەەان بە یەەان ببەەایە، کەەوردی بە بریەەا گەەوتم کەەرد، قاسەەمەوو  دوکتەەور مەرحەەوومی
 و دەزانەەی کەەوردییش جەەا گەەوتی ئەویەەش چەەۆنە؟ کەەوردی بە بکەەرێ ئەوە باشەەە گەەوتم. نەزانیەەوە یەەان کوردی کە نووسەەیوە ئەوانەمەەان
 بەاڵ  کەوردی بە بەیکە  دەمویسەت کە بەوو بەۆیە هەر مەسەەلەکە  تەرحەی بۆخەۆ  دیەارە کەوردی؟ بە نایکەی بۆ دەزانی، فارسییش
 پێەی عەالقە ز ریشەم بەوو، کە  ز ر شەتەکە چەونکی بەوو ئەوە جەالبیش. پێکەرد دەسەتم دا ، هەانی و کەرد پیشەنهادی کە ئەویش
( نەیمە کتێبخانەشەدا لە نەیمە بەڕاسەتی چونکە) بێ بیر  لە ئێستا ئەگەر کە بابەتەکە، کورتدا ز ر یەکجار ماوەیەکی لە هەبوو

 ر ژان دوو ر ژێەەك بە وابەەزانم هەبەەوو، پێەەی عەالقە ز ریشەەم نەبەەوو، زیەەاتر سەەەفحەیەك شەسەەت پەنجەەا بچووكەەدا حەجمەەی لە
 بەۆ بەردمەوە کە. بەوو کە  شەتێکی چەونکە. کەرد تەرجەمە  ر ژ، یەك بە نەکردبەێ موبەالەغە  ئەگەر دەنا ر ژ، دوو ئەوپەڕەکەی

 دەسەتکاری کە  دیتم دامەوە،( بم رازی لێی هەروا خۆ  بۆ نەبوو باش پێم بوو، ئەزموونم یەکە  چونکە) قاسمەووی، دوکتور الی
 سیاسەی ئیسەتیالحاتی واریەدی ئەمەن سوورەت بەهەر چونکی. بوو کە  چووبم، غەڵەت بە تێیدا ئەمن کە وا شتی یەعنی. کردبوو
 کە ١٢١١ سەاڵی ئەوەڵیەان جەاری. کەرا چەائ جەار دوو بیرمە لە. کرد چاپیان دامان ئیدی. بوو وارید ئەو سوورەتەی بەو نەبوو 
 ئیەدی ئەمەیەان دەردەچوو، کتێبێك وەکوو کە کار  دووهەمین. بوو من وەرگێرانی کاری یەکە  ئەوە. هەتاوی ی١٥٣١ ساڵی دەبێتە
 .بوو" کورد و کوردستان" قاسمەوو دوکتور کتێبی تەرجەمەی کاری بوو، لەسەر خۆشمی ناوی

 
 نووسەیویەتی، کوردێەك. هەیە سەەیری داستانێکی نووسیویەتی، یەکەیدا پێشەکی لە قاسمەوو دوکتور وەك هەر" کورد و کوردستان"

 چێکەی زمەانی بە چێکوسەواکی لە دوکتورا تێزی وەك کتێبە ئە . کوردی بە کراوە نووسینی دوای قەرنێك چارەکە بە نیزیك بەاڵ 
 قەت کتێەبە ئە  نووسەینی ئەسەڵیی زمەانی ئیەدی. دەکەا چاپیشەی و سەەوواکی دەیکەاتە براتیسەالوا دانشەگای پاشان لە. نووسرابوو

 خوێنەدمەوە کە. خوێندمەوە کەوت، دەست یەکە  عەرەبی ئەمن. عەرەبی بە کرابوو ئینگەیزی، بە کرابوو ئەوە دوای. نەکراوە چائ
 مەتەن، بە ببەوو حاشیە هەبوو وا جاری. بوو تێدا ز ری غەڵەتی چاپەوە بواری لە بوو، ز ر ئێشکاالتی کتێبەکە ئەوەی گەڵ لە

. کەوردی بکەرێتە ئەگەر دەبەێ باشەیش کەارێکی. باشەە کتێبێکەی دیەتم بەاڵ  هەبەوو، تێدا خراپی شتی ز ر حاشیە، بە ببوو مەتن
. باشەەە پەەێ ز ر  گەەوتی. کەەوردی بە دەیەەکە  بەەێ بەەاش پێەەت ئەگەر کە کەەرد پەەێ پرسەەم. بەەوو تەنیشەەتمەوە لە قاسەەمەووش دوکتەەور

 تەنیشەتی لە. هەبەوون چاپەکەیەدا لە عەیبی هێندە کتیبەکە چونکە. بیکە  نەمدەتوانی نەبا، نزیکەوە لە ئاوا ئەگەر باوەڕکە،
 کەار  کە ئەوەی لەگەڵ. هەبەوو سەیریشم عەالقەیەکی" ئێستا  لە دوور" دەڵێ کورد قەولی بە. کرد پێ دەستم قاسمەووی دوکتور

 کەاغەزی سەر لە نووسیمەوە وەختێکی نیە، تێدا موبالەغەیەکیشی هیچ و بیرمە لە چاك ز ر بەاڵ . دەکرد دیکە  کاری بوو، ز ر
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 کەوتە سەەفەر  دیکە حەفتەکەی بەاڵ . کرد تەرجەمە لێ سەفحەیم ١١١ ئەوەڵێ حەوتووی. بوو سەفحە ٥١١ ،A4 یان  فولسکا 
 خەەەۆی بەەەۆ کتێەەەبەکە چەەەونکە. بەەەوو گەورە کەەەارێکی ئەوە. بەەەکە  تەرجەمە دیەەەکە ئەوی تەەەا کێشەەەا وەختەەەی کەمێەەەک ئەوە و بەرێ

 و مێەژوو بەارەی لە شتێکیشەی نووسەراوە، دەرەوە دونیای بۆ ئەوەی بەر لە حاڵدا عەینی لە. یە ئابووری سیاسی لیکۆڵینەوەیەکی
( دەگەۆڕ  لەێ شەتی ز ر بچەمەوە پێیەدا ئێسەتێ ئەگەر) بەوو چەائ کە ئیەدی ئەوە. بوو بەکەلك کتێبیکی. نووسراوە بۆ جۆغرافیاوە

 و کوردسەتان" تەرجەمە  کەاری ئەوەڵ بڵەێم دەتەوانم. مەن تەرجەمەی کەاری بەۆ بناخە بە بوو ئەوە. بوو باش پێیان خەڵك بەاڵ 
 سەەرە تەنیەا ئەو ئەدیبەان، لە هێنەدێ قەولەی بە چەونکە". ماکەان.   ئەفسەانەی و ئێەران گەالنەی واقیعییەتی" نەک بوو"  کورد

 .نەبوو سوورەتە بەو شتێکی بوو، مەقەستێك
 

 دەکرێ باسی ئەو کارانە بکەن کە ئیستا باڵوتان کردوونەتەوە؟ مەبەستتان لە تەرجەمەی ئەو کتێبانە چی بوو؟: کەمال

 
 دونیەەای لە کە ئەوەیە یەکە : بڵەەیم سەەەر لە شەەتیان دوو خۆشەەە پەەێم کەەردوومن، ئەمەەن کە کەەارانە ئەو:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 بەن کە  دەمناسن بوارەدا لەو ئەوانەی رەنگە. دەناسن وا  دەمناسن ئەوانەی ناسراو ، تەرجەمەوە بە زیاتر ئەمن خۆمدا دەرەوەی
 بە نەك کەردوە پەێ دەسەت نووسەین بە ئەدەبەیم کاری ئەمن کاتێكدا لە. دەناسێ من کارەکانی خەڵك تەرجەمە وەك زیاتر بەاڵ 

 کەەەاری بەرابەری چەنەەەد رەنەەەگە نووسەەەینم کەەەاری بەاڵ  کتێەەەب وەك کەمە، کتێەەەب هەرچەنەەەدە بەەەکە  حسابیشەەەی ئەگەر. تەرجەمە
 ر ژێەەك ئەگەر. تەرجەمەیە کەەاری بەرابەری شەەەش پێەەنج کە  النەەی بەاڵ  چەنەەد بڵەەێم وردی بە نەەاتوانم ئێسەەتە. بەەێ تەرجەمە 
 مەقەالە  هەزار چەوار سەێ، نئەمە دەردەکەوێ کەمەوە، کەۆی نووسەیومە، خەۆ  نەاوی بە یەان وەرگیراو ناوی بە ئەوەی بمتوانیبایە

 بەارەیەوە لەو خۆشەە پەێم کە دووهە  شتی. تەرجەمە بۆتە دوایە لە بووه، نووسین کاری ئەساسدا لە من کاری کەوابێ. نووسیوە
 بە( نەوەد سەەدا لە نووسەیندا لە) ز ریەان بەشێکی تەرجەمە، لە خ و لەنووسین خ کردوومن ئەمن شتانەی ئەو کە ئەوەیە بیڵێم
 بەوونەوە، بەاڵو خەۆمەوە بەنەاوی ئەوانەی. دانەراوە بەۆ وەرگیەراوی نەاوێکی یەان حیزبە مەکی یان بەشەیان ئەو. نین خۆمەوە ناوی
 و کەردوومن تەرجەمە وەکەو ئەمەن کە کەارانەی ئەو بەاڵ . نین کە  ز ر نەبن دیکەش ئەوەی قەد بە ئەگەر. نەبن کە  ز ر رەنگە

. کەمەالن یاشار و نەسین عەزیز لە ز ربەیان کە ئەدەبین بەرهەمی چەند دەزانی، پێیان خەڵك و بوونەوە باڵو خۆمەوە ناوی بە
". پیەەەاو گەەیەە" بە بەەوو یەکەیەەدا کوردی لە کە بەەەوو" پەخەەمە" نەەاوی بە یەکیەەان کەەەردوون؛ تەرجەمە دووکتێەەبم نەسەەین عزیەەز لە

 پاشەان لە. ترە شیرین ز ر یەکەی فارسی ناوە". دوورخراوەیەك یەکانی بیرەوەری" بە بوو کە" تبعیدی یك خاطرات" دووهەمیشیان
 ئەسەەی چەواربەرگی لە بەرگ سەێ ئێسەتا تەا کە" ئیەنجەمەمەد" نەووس تەورکی کەوردی نووسەەری کەمال یەشار کتێبەی سیەسیەە ئەو

 ئەوەیەەان نەەیە، ئێسەەتا تەەا داخەوە بە فارسەەی، بە چوارەمیشەەی بەرگەەی و نەەازانم تەەورکی ئەمەەن ئەوەی بەر لە. کەەوردی بە کەەراوە
 ،"هەتەەاو" نەەاوی بە کە دەرویشەەیانە ئەشەەرەف عەلەەی داسەەتانەکانی لە مجمەەوعەیەك. لەنەەدەنە جەك لە داسەەتانێك دوایە. نەکەەراوە
 جێەیەك لە هەریەکە نەین، بیەر  لە کە مقاالت و چیر ك کورتە لە دیکە مەجموعەیەکی و کردوە چاپم چیر کەکانەوە لە یەکیک
 یەەان نووسەەیوە خەەۆمم نەەاوی هیچیەەان سەەەر لە ئایەەا نەەیە بیریشەەم لە. مەجەلەەیەكەەدا لە ر ژنەەامەیەك، لە هەریەکە. بەەۆتەوە بەەاڵو

 پەێم سەەرە لە خۆمیەان نەاوی و کەردوومن ئەمەن کە کارانە ئەو. نەبێ سەر لە منیان ناوی ز ریان هەرە بەشی رەنگە. نەمنووسیوە
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 گەڵ لە لەنەەدەن، جەك ی"دنەەدان سەەاید" نەسەەین، عزیەەز بەرهەمەەی دوو مەمەد، ئیەەنجە لە جەەەد سەەێ. شەەتن حەوت شەەەش هەر وایە
 دەرویشەەیان، ئەشەەرەفی عەلەەی کەەاک نەەووس فارسەەی داخەوە بە دیسەەان بەاڵ  کەەورد گەورەی ئەدیبەەی چێروکەکەەانی لە کە" هەتەەاو"

 .نەبێ بیر  لە رەنگە هەبێ دیکە شتی ئەگەر. کردوە تەرجەمە 
 

 مەوتەرجیمیش یەک کەاری وابەێ پەێم پاشەان لە. دەکا فەرق دیکە یەکی بۆ موتەرجیمێکەوە لە پێموابێ چیە؟ ئەنگیزەکە کە ئەوە
 تێەدا تەرجەمەی مایەی کە شەرتە بەو خوێندەوە شتێکی کەسێك ئەگەر کە ئەوەیە من تەجرەبەی. شتێکە تەرجەمەیەكدا هەر لە

 خوێنەرەکەانیش هەبەێ مەایەی خەۆی بۆ شەرتەی بەو بکا، تەرجەمەی ئەگەر وەرگرت، لێ تەئسیری بوو خۆش پێی بۆخۆی هەبێ،
 .دەبێ خۆش پێیان

 
 بەەۆ نامەیەەان ز ریەەان دیەەاری، بە نەەاردبوو د سەەتانم لە هێنەەدێ بەەۆ کەەوردی، کەەردە مەمەد  ئیەەنجە ئەووەڵەەی جەەەدی کە بیەەرمە لە

 دەڵەێ تێەدابوو؛ شەتێکی نووسەیبوو  بەۆ نەامەیەکی یەکێکیەان. راگەیاندبوو دیارییەکەیان گەیشتنی بڵێین شتێك وەکوو. نووسیبوو 
 هەان منەی لەوێەدا کە ئەوەی بڵەێم دەتەوانم دیارە. تەرجەمە بۆ بژاردوە هەڵ باشت شتێکی دەکە ، لێ ئینتخابەت ئەو پیر زبایی

 تێەەدا جەەۆران لە جۆرێەەك بە ژیەەابوو ، تێیەەدا کە فەزایە ئەو واقیعەەدا لە و کەەوردەواری کەەۆمەڵی و خەەۆ  ئەمەەن کە بەەوو ئەوە دا،
 کە بیسەتبوو تەعەریفم ئەوەنەدە. بکە  تەرجەمەی دابوو بریار  بخوێنمەوە مەمەد ئینجە ئەوەی پێش ئەمن چەندە هەر. دەدیتەوە

 ئەوەی پەەێش کە ئەوەیە سەەەیر. بەەکە  تەرجەمەی بەەم، حەەاڵی لەەێ ئەەاوای ئەمنەەێش ئەگەر و بیخەەوێنمەوە دوایەەدا بە دەگەرا  هەر
 و زان عەرەبەەەی و زان تەەەورکی و زان کەەەوردی مسەەەتەفا شەەەوکر مامۆسەەەتا لە داوا  جەەەاران چەنەەەد بیسەەەتبوو، نەەەاوەکەیم کە بیبینەەەیم

 نەازانم. بەکە تەرجەمەی خۆێندبیتتەوە، و هەبێ یەکەیت تورکی دەبێ تۆ بیستوە، ئاوا  شتێکی دەمگوت. کرد گەورە تەرجەمەزانی
 دەسەتم دەسەتبەجی بوو، دڵم بە خوێندمەوە، و کەوت دەست یەکەیم فارسی کە دوایە. نیە لێی زەوقم ز ر دەیگوت. نەیکرد چی بۆ

 .تەرجەمەی بە کرد
 

 بە کەەوردی بە بەەیکە  ئەوەی بەەۆ نەەا پێەەوە پەەاڵ منەەی کە ئەوەی کەەرد، تەرجەمە کە لەنەەدەنم جەك ی"دنەەدان سەەاید" مەسەەەلەن
 تێەدا ئەخاڵقیەی گەورەی ز ر دەرسەیکی ئیجتمەاعی، بەرزی ز ر مەفهەوومێکی تێیەدایە، کە بەوو مەفهەوومە ئەو کەمتەر دەرەجەیەکی

 دێوێەك دێەو، بە بکا فرشتەیەك دەتوانێ چەندە ئیجتماعی تەربیەتی ژیان، موحیتی کە دەڵێ پێمان لەندەن جەک کتیبی. هەیە
 ئەو لەوە زیەاتر بەاڵ  گەورەیە، ز ر مەعنەایەکی بۆخەۆی درنەدە، بە بکەا ئینسەانێك ئینسەاڕ، بی بکا درندەیەك فریشتە، بکاڕبە

 بردبەوو، کەاری بە وادا ئەسەەرێکی کردنەی خەلەق و نووسەین لە کەابرایە ئەو کە توانەایە ئەو کردبەووی، کابرایە ئەو کە ئیبداعە
 نێەو بیهێەنمە وەدەرخە ، ئەوه تەوانیبێتم ئەمەن کە هەیە شەکم راسەتی بە ئێسەتاش چەنەدە هەر. کوردی بە بیکە  کە دا هان منی

 زمەانەکەی لە بتەوانێ ئینسەان بەوو زەحەمەت ز ر کە هەن تێەدا تەعبیەری هێنەدێ تێەدایە، ئیسەتیالحاتیکی چەونکە. یەکەی کوردی
 کە بەوو ئەوە ئەنگیەزەکە سەوورەت هەر بە بەاڵ . بکەا پەیدا ئەوەی نیە، دەوڵەمەند نەکراوە، خزمەتی ز ر داخەوە بە کە خۆیدا
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 بەەەیخەمە و کەەەاغەز سەەەەر بەەەخەمە ئەوە بەرهەمەدا، ئەو خولقانەەەدنی لە دابەەەوو خەرجەەەی بە لەنەەەدەن جەك کە خەلالقیەەەیەتە ئەو
 شەتێك هەبەێ، ئەنگیەزەیەك کتێبیەك هەر بۆ بێ، جۆراوجۆر هۆیەکە رەنگە دەڵێم بۆیە جا. هاوزمانم کوردی خۆێنەرانی بەرچاوی

 .بکەی تەرجەمەی ئەوەی بۆ بنێ پێوە پاڵت کە هەبێ
 

مامۆستای خۆشەویست چاپی بەشی یەکەمی حەمەدۆك هەروەك ئاگادارین دەنگدانەوەیەکی زۆری لە نێوو خوێنەرانودا : کەمال
 ئەکرێ بفەرموون ئەم دەنگدانەوەیە بە هۆی زمانەکەوە بوو یان پربایەخ بوونی ناوەرۆکی رۆمانەکە؟. پێكهێنا

 
 کە شەتێك وەختێکەی هەیچ. نووسەیومە ئیمەانەوە بە نووسەیوە، شەتێکم ئەوەڵەدا جڵەدی پێشەباری لە ئەمەن:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ئەمەن. بەێ نەاخۆش پێەی خەڵەك بەا. ناینووسەم نەبەێ، پێەی باوەڕ  ئەگەر. بێ خۆش پێی خەلك کە نانووسم ئەوەی بۆ دەنووسم
 خەڵەەك دەرچەەوو خەەرائ کەەارەکەی ئەگەر چەەونکی بەخەسەەارە، رەنەەج متەەرجم دەڵەەێ کە هەیە مەسەەەلێك نووسەەیوە شەەتیکم دا لەوێ

 خۆشەەچینی مەوتەرجیم مەن بەاوەڕی بە حەاڵ هەر بە. دەنێەرن نووسەەرەکی بەۆ ئەافەرین بەوو چاکیش ئەگەر دەکەن، وی سەرکۆنەی
! قبەەووڵە ئەوە  ئێسەەتارا لە گوتەەوومە لەوێەەدا. ویەەیە بەەۆ فەزڵەکە ،.خوڵقانەەدوویەتی نووسەەەر بەرهە . نووسەەەرەکانە مەزرەعەی

. بشەکێنی پەێ داسەتانانی داستانیکە دەڵێ کورد دەنا. گوتوە وا  لەوێدا. بژێری هەڵی دا داستانان نێو لە داستانێکە ئینجەمەمەد
 دەترسەا  چەونکە. نەگوتەوە وا  لەوێەدا ئەمەن. بشەکێنی پێ پیاوانی پیاوێکە ئەوە دەڵێ وێنە بۆ. دەڵێ وای دەڵێ، شتێك ئەگەر

. نووسەراوە ئێنسەانی زمەانێکی بە ز ر یەکجەار تێەدایە، بەرزی مەعنەایەکی ز ر یەکجار. نەبێ ئاشنا وا شتی خوێنەران لە ز ر بۆ
 بە فرمێسەك جەار ز ر رەنەگە نووسەینەوەکەیدا لە و تەرجەمەیەدا لە و ئەووەڵدا جڵدی ئینجەمەمەد خوێندنەوەی لە خۆ  بۆ ئەمن

. نەزیکە مەن وەکەوو دێهەاتیی ئێنسەانێکی لەر حەی کە  النی ئینسانی، لەر حی ئەوەندە. هاتوە پێکەنینم ز رجار هاتبێ، چاومدا
 پەێ حەقەم بەاڵ . ر مەانەکە خەودی یمەوحتەوا بەۆ دەگەڕێەتەوە هەر گەورەیەی و ئەساسی بەشی بوو قبووڵی خەڵك ئەگەر کەوابێ
 نەمتوانیبەا ئەمەن ئەگەر دەنەا. گەیشەتوون تێەی خەڵەك بەۆیە بەکە ، نەقەل مەعنەایەکە تەوانیبێتم رەنەگە ئەمنەیش بڵەێم کە بدەن

 شەتێکی ئەوە رەنەگە. بەێ خەۆش پێیەان هەتەا نەدەبەوون حەاڵێ لێەی خەڵەك خەۆ کەوردی، زمەانی نێەو بێنمە داستانە ئەو مەفهومی
 .بوون رازی پێی خەڵك کە بووە کارێك منیش کارەکەی یەك سەر لە کە تێدابێ

 
مامۆستا فەرمووتان زۆر بابە  و نووسوراوەتان هەیە کە لەوانەیە بە نواوی خۆتوانەوە بواڵو نەبوووبێتەوە، بەو مانوایە کە : کەمال

بەرهەمەکانتوان ئامواژە بەو نواوانە جگە لە ناوی جەنابتان ناوێکی دیکەتان بۆ نووسینی بەکار بردبێ، دەکرێ بۆ ناساندنی هەموو 
 بکەن؟

 
 نەەاوی حەتتەەا کەمتریەەان ز ر بەشەەێکی رەنەەگە نەکەەراونەتەوە بەەاڵو مەەنەوە نەەاوی بە کە نووسەەراوانە ئەو:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 بەۆ کە بەن وتەارانە ئەو رەنەگە ئەساسەییان هەرە بەشەی. بەێ سەەر لە جەنابەت قەولی بە ناسناویشیان یان مستعار یان وەرگیراو
 مڵکەی بوونە ئیدی ئەوانە کردوە، کار  ر ژنامە لە کردوە، کار  رادیو لە ساڵ چەند ئەمن مەسەلەن. نووسراون حیز  ئەدەبیاتی

 کە کەەردوە، قسەەە  وەخەەتەی ئەو مەگەر نەنووسەەیوە خەەۆ  نەەاوی بە شەەتم یەك ئەمەەن حیزبەەدا ئەدەبیەەاتی لە قەت قەت. حیەەز 
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. ر ژنەامە بەۆ خ رادیەو بۆ خ نەنووسیوە سەر لە ناو  نووسیوە کە مەقالە  وەختێکی هیچ دەنا. کەسە فاڵن قسەی ئەوە گوتوویانە
 پەرویەز، دەمنووسەی، خەۆرا لە بەوو، چەۆن نەازانم بۆخۆشەم بەاوەڕکە دەمنووسەی، الوال لە  وەختێکەی بەاڵ . ناون بێ هەر کەوابێ
 وەبیەر  ئێسەتا بۆخۆشەم. دەنووسەی بنەی لە نەاوێکم و ر ژنەامەیەك بە دەمەدا و دەنووسەی مەقەالە  یەعنی منوچهر، عادل، نازانم

 وەختەی ئەو ناسەمەوە، بیان رەنگە بچمەوە یاندا پێ هەبێ مەجالم بۆخۆ  ر ژێك ئەگەر کە هەن ر ژنامە هێندێ بەاڵ . نایەتەوە
 نەاوێکم خ نەین لەبیەر  بەراسەتی کەرد  لەێ پرسەیارەت ئەو لەناکاو کە تایبەتی بە ئێستێ ناوەکان دەنا. دێتەوە وەبیر ناوەکانم
 .نووسیبێ وا شتی ناو  دە نۆ هەشت بە رەنگە. گوتوون

 
 یەك بێ؟ مامۆستا بە ڕای جەنابتان موتەرجیمێکی سەرکەوتوو دەبێ هەڵگری چ تایبەیمەندی: کەمال

 
 بە کە بەەکەی کەسەەانە لەو بەەێ باشەەتر وەربگەەری بەەۆ چەەاکی جەەوابی بەەتەوێ ئەگەر پرسەەیارە ئەو رەنەەگە:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 بە بەاڵ . نووسەیوە شەتیان یەان خوێنەد تەوە شتیان تەرجەمە سەر لە پاشان لە و تەرجەمەیە و ئەدەبی کاری کاریان حەقیقەت
 پێویسەەتن؛ ئەساسەەی شەەتی دوو تەرجەمە کەەاری بەەۆ پێمەەوایە کە ئەوەیە موعتەقیەەد  پێەەی بۆخەەۆ  ئەمەەن کە شەەتێك سەەوورەت هەر

 لێەیەوە کە زمەانە ئەو خ دەکەا، تەرجەمە بەۆی خ ئەوەی زمانەکە دوو هەر دەبێ دەکا تەرجەمە کەسەی ئەو کە ئەوەیە یەکەمیان
 کەلیمەاتە ئەو نەاتوانی تەرجەمەدا لە ئەتەۆ ز رجەار کە ئەوەیە بەۆ ئەمەش. بیزانێ الز  بەحەددی بزانێ، باش دەکا، تەرجەمە

 ئەوەی مشەابهی دەبێ. نیە تەرجەمەکردن قابیەی هێناوە کار بە شتێکی کابرا وایە جاری. کەی مەعنایان بێنی دەبی تووشیان کە
 دەبینەی جەار ز ر( هسەت کاسەەای نیم کاسە این زیر) دەڵێن فارسیدا لە: دێنمەوە بۆ نموونەیەکت. ببینیەوە دیکەدا زمانەکەی لە

 نەیە، هەیچ ئەوە(. ژێەرا لە هەا کاسەەیەکی نیەو کاسەەیە ئە ) یان( هەیە کاسەیەك نیو کاسەیە ئە  ژێر لە) نووسراوە مەسەلەن
 دەبەێ بەۆیە. نەیە موو بێ ماستە ئەو دەڵێ کورد چی؟ دەڵی کورد بزانی دەبێ. مەعناکردنەوەیە کەلیمە ئەوە نیە، تەرجەمە ئەوە
 دەزانەی زمانەکان کە بێ سەیر رەنگە قسەیە ئەو. بزانی تەرجەمەش دەبێ زانی زمانەکەت کە پاشان. بزانی زمانەکە دووك هەر
 سەەێ یەەان زمەەان دوو هەرکەس بەەێ قەرار ئەگەر چەەونکی. یە واقیعەەی قسەەەیەکی ئەوە پێمەەوابێ بەاڵ ! بزانەەی تەرجەمەش دەبەەێ بەەۆ

 نێەو لە مەسەەلەن. دەناسەرێن ئێسەتە کە ئەوەی بەرابەری سی بیست، دە، دەبنە مترجم بڵێین دەتوانین بێ، مترجم زانین، زمانی
 مەوهیم ئەوە هەبەێ، هەزارت رەنەگە. دەڵەێم مثەال وەك هەیە مەوتەرجم ١١١ بڵێەی رەنەگە بکەی حیسا  ئێستە ئەگەر ئەتۆ کورددا

 دەبەێ کەوابەێ. دەبەێ موتەرجمیت هەزاران بە وەخت ئەو هەیە، موتەرجیم ١١١ کورددا نێو لە ئێستە ئەگەر نموونە بۆ بەاڵ . نیە
 .بزانی تەرجەمەش فەننی

 بەووە مەبەسەتی نووسەەر کە مەفهوومێكەدا گەیاندنی لە ئەمانەت. ئەمانەتە گرنگە، المەوە بە ئەمن کە دیکە شتێکی تەرجەمە بۆ
 تەرجەمەیەکەەەی ئوسەەەوولەن بەاڵ . نەکەی تەرجەمە هەر رەنەەەگە کەلیمەکەەەانی ئەتەەەۆ. بێنەەەی هەمەەەوو کەلیمەکەەەانی کە لەوەدا نەك

 خەۆت زمەانەکەی بە بزانەی بەریەوە، خەۆت بیەر لە ئەوەی پاشەان لە بخەوێنیەوە، دەێڵێ کابرا کە جومەەیەکی ئەوەیە سەرکەوتوو
 مەەن بەەاوەڕی بە ئەمەەانەتە ئەو. دەڵەەێ چەەۆنی بکەەا قسەەەیە ئەو کوردێەەك ئەگەر دەڵەەێن، چەەۆن جەەومەەیە ئەو کەەوردی بە مەسەەەلەن
 لە باشەتر شەتی دەتەوێ کە بڵەێ،بەاڵ  موئەلەیە  لە باشەتر شەتی بتەوانێ رەنەگە کابرا یەعنی. باشدا تەرجەمەیەکی لە ئەساسە
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 مەوتەرجیمی لە ئەمەن! دەڵێەی لەوەی خەارج شەتی دێەی چەی بەۆ دەکەی تەرجەمە شەتێك کە ئەتۆ. بنووسە کتێبێك بڵێی موئەلەی 
 چەاتر لەوی شەتی.دەنووسم بڵێ ئەتۆ دەباشە گوتوە، شتی چووە خۆی بۆ. واریدە پێ گەەییەی ئەو راستی بە کە دیومە گەورە ز ر

 .گرنگە ز ر سەبك پاشان لە. بووە مەبەستی نووسەر کە بنووسی ئەوە دەبێ دەکەی، تەرجەمە کە بەاڵ . کۆکەوە
 

 تەك" نەبەووە، پەخەمەی نەاوی بەووە، دیەکەی نەاوێکی تەورکیەکەدا لە خەۆی وەختەی کە" گێەەپیەاو", بەکە  بەاس بەۆ شەتێکت ئەمن
 بە کەەردوومە ئەمنەەیش. پەخەەمە نەەاوە لەەێ نەەاوی, کەەوردی بە کەەردوومە ڕا وی تەرجەمەی لە ئەمەەن کە همەەراە رەزا بەەووە،" دلێەەك

 خوالێخوشەبووان لەبەر دەپەارامەوە کەرد، داوا  ئەمەن وەخەت ئەو جەار چەنەد. بەوو خەۆش پەێ ز ر  ز ر خوێنەدبوومەوە،. گێەەپیاو
. بەەوون خەەۆش قسەەەی و زەوق ئەهەەەی دووکیەەان هەر ئەوەی بەر لە. کەەوردی بیکەەاتە یەکێکیەەان کە هەەێمن مامۆسەەتا و هەژار مامۆسەەتا
 وەك عەاقیبەت. نەیەانکرد دەیەانزانی، بۆخۆیان کە بوو دەلیەێك بەهەر ئەوان کەچی. نەدەدی را خۆ  لە. یە فوکاهی شتی ئەوەش

 دەبەێ متەرجم کەوایە. کرد  نایگرێ، یان دەیگرێ یان بیکە دە! ترسنۆکی هێندە بۆ چیە گوتم. دا خۆ  لە تانووتێکم دەڵێ کورد
 هەمەوو مەن نەزەری بە مەسەلەن. نەیکا با نائاشنایە، وی سەبکی گەڵ لە ئەگەر. تازەکە زمانە نێو بێنێتە نووسەرەکەش سەبکی
 نەمتوانیەوە ئەمەن داخەوە بە کە) خەۆی بەزمەانەکەی نەسین عەزیز ئاساری. بەکوردی بکا نەسین عەزیز ئاساری نیە حەقی کەس

 یەکەی، ئینتیقەادی و ئیجتماعی لەبارە بێجگە. خۆشە پێی خوێنیتەوە دەی ئەگەرخەڵك( بخوێنمەوە شتەکانی خۆیەوە لەزمانەکەی
 دەردە ئەو نەسەین عەزیەز. دەدا خەڵەك دەرخەواردی پێکەنەین شێوەی بە فرمێسکەکانی واقیعدا لە ئەو چونکی. دێ پێی پێکەنینی

 نەیە حەقەت خەۆت، زمەانی نێەو بێنیە ئەوەی نەتوانی ئەتۆ ئەگەر. دەدا خەڵك دەرخواردی گاڵتەجاری شێوەی بە یانە کۆمەاڵیەتی
 تەرجەمە نەقاشەی لەسەر کتیبیك. نازانم لێ هیچی کە بکە  تەرجەمە موسیقی لەسەر کتێبێك بچم هەیە هەقم خ ئەمن. بیکەی
 چەەونکە کەردوون، تەرجەمە  بڵێەین باشەتر یەان دەکە  تەرجەمەیەان کە شەتانەدا لەو ئەمەن مەسەەلەن.نەازانم لەێ هیچەی کە بەکە 

 یەکە : بەکە  کەاران دوو شەتان، دوو تەرجەمەدا کەاری نێو لە کردوە سەعیم هەمیشە ناکرێ، بۆ وا  کاری ئەمن ئێستا بەداخەوە
 مەعنەا کەلیمەکەان بێەنم نەك گوتم، پێشێدا لە کە ئەوەی. بڵێم وای دەگوترێ چۆن کوردی زمانی بە مەتڵەبە ئەو کە بووە ئەوە
. دەگەوترێ چۆن کوردی بە جومەەیە ئەو بزانم بەڵکوو دابنێم لەجێ یەکەی کوردی بێنم، عەرەبی یان فارسی کەلیمەی یەك. بکە 

 رەنەگە یەکێەك. دەکەا قسەەکان کە دانەێم کەسە ئەو لەجێی خۆ ( نیە ئاسانیش دیارە) سەریع ز ر داوە هەوڵم بووە ئەوە دووهە 
 نێەو بچەیە بەکەی سەەعی دەبەێ دی، جەۆرێکی هەموو. دەکا حوکم بێ، زاڵم رەنگە یەکێك بێ، مەغروور رەنگە یەکێك درابێ، لێی

 شەتی نەیە پێمخەۆش قەت مەسەەلەن. بەکەی موجەسسەەمی جەامیعەدا، لە دیەوە کە ویەت ر حیەاتی نەبەێ هیچ یان وییەوە ر حیاتی
 نیەو کەورتی سەەفەرێکی رەنەگە خەۆ  بەحەیەاتی چەونکە. بکە  کەشتییەوانێکەوە زمان لە قسەیەك. بکە  تەرجەمە کەشتییەوانێك

 بیەر چەۆن دەکەا، قسەە چەۆن کەشەتییەوانێك نەازانم کەوابەێ. نەبەوو  کەشەتی سەواری ئەسڵەن دەنا. بووبم کەشتی سواری سەعاتی
 بەاوەڕی بە تەرجەمە سەەرکەوتنی بۆ ئەوانە چیە؟ فەزانەوەردێك تەسەوری نازانم و نەکردوە فەزاییم سەفەرێکی قەت. دەکاتەوە

 .دەبن موفید ز ر من
 

   بردنی فەرهەنگ و ئەدەب چۆن دەبینن؟ جەنابتان رۆڵی تەرجەمە لە بەرەپێش: کەمال
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 تەرجەمە کە مەیەەەتەی ئەو فەرهەنگەی بردنی بەرەوپێش بۆ زمانێكدا هەموو لە وەرگێیان من باوەڕی بە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 کە مەفهوومەانە ئەو گەالن، ئەدەبیەاتی بەارێکەوە لە کەاریگەرە؛ دووبەارەوە لە ئەمە کەاریگەرە، ز ر یەکجەار دەکرێ زمانەکەی بۆ
 کە کەورد ئەێمەی بەۆ تەایبەتی بە. خەۆیەوە میەەەتەی کولتەووری و فەرهەنەگ و فکەر نێو دێنێتە ئەوانە هەن، دیکە خەڵکی الی لە

 هەونەر و ئەدە  تەاریخی گەورانەی گەورە لە هەیە، خۆمان بەشی خۆشییەوە بە ئەوەی گەڵ لە بکەین، تەماشا واقعبینانە ئەگەر
 خەڵکەی. دیکەیەن میەەەتەانی پەێش لە بەارەیەوە لەو ئەێمە وابێ پێمان کە موبالەغەیە بەاڵ  هەیە، خۆمان بەشی شتێك هەموو و

 فکەرە ئەو الیەك لە کەوابەێ. ژیانەدا بوارەکەانی هەمەوو لە و عیەمەی و تەاریخی و ئەدەبی چێهرەی لە دەوڵەمەندترە، لەمە دیکە
 بەرز پەێ میەەەتەکەمەانی گشەتیی زانسەتی و میەەەتەکەمەان تێگەیشەتنی و میەەەتەکەمەان فەرهەنگەی و خۆمەان میەەەتەی نێەو دێنینە

 .پەرەپێدانە باشی ز ر وەسیەەیەکی زمانەکە خودی بۆ دیکەشەوە الیەکی لە. دەکەینەوە
 

 شەاخ دێهەاتە، ر مەانە ئەو کارەسەاتەکانی مەیەدانی. وابوو بەراستی نووسیوە، شتێکم حەمەد كدا جڵدی یەکە  ی"مقدمە" لە ئەمن

 هەبەوو، کەوردیم کەلیمەاتی ز ر ژمەارەیەکی. بەوو  گەورە و داخ شەاخ و دێ لە. فەزایە  ئەو پەروەردەی خۆ  بۆ ئەمنیش. و داخە
 لە مەسەەەلەن کەەاغەز، سەەەر نەدەکەوتەەنە جارێەەك قەت قەت کەەوردی، بە نەکەەردایە وا  کتێبێکەەی ئەگەر وایە پەەێم کە دەمزانەەی،
 ئەو کە هەیە گەورە ز ر مەجەەالی لەوێەدا بەاڵ . نەاکە  شەتانە ئەو باسەی! دەکە ؟ بەەۆ چەادرێ تیرەگەی باسەی سیاسەیدا مەقەالەی
 لە دەبەەێ. بگەڕێەەی بەەۆی دەبەەێ نەەایزانی، ئەگەر. بەەن فێەەر لێەەت دیەەکە خەڵکەەی کەەاغەز، سەەەر بێنەەیە دەزانەەی، ئەگەر کەلیمەەاتە

 کەسەەم مەسەەەلەن پرسەەیوە، لەدەوروبەر  ئەمەەن هەبەەوو، وا ز رجەەاری مەسەەەلەن. بارسەەی خەڵکەەی لە. بگەڕێەەی بەەۆێ فەرهەنگانەەدا
 تەەێم کەەردوە، بەەاس بەەۆ مەفهەەوومەکە  چەەۆنە شەەتە ئەو ئەرێ پرسەەیوە، لەخێەەزانمم نەخوێنەەدەوارە، خێەەزانم نەکەوتەەوە، وەدەسەەت

 کەلەیمەیە ئەو کەردوە تەماشەا  هەاتوە، زاریەدا بە شەتێکی جارێکیەان گوتەوون، نەاوی چەنەد گوتەونن، کەلەیمەی چەند گەیاندوە،
 بەەۆ بەرینتەەری مەجەەالێکی دیەەکەوە، زمەەانێکی لە بکەەا تەرجەمە دەیەوێ کە ئێنسەەان دەکەەا، دەوڵەمەنەەد زمەەانەکەش کەوابەەێ. راسەەتە
 تەرجەمە کەاری مەوحتەواوە، بەاری لە تەنیەا نەك زمانیشەوە باری لە حەتا کەوابێ. کوردی زمانی کارهێنانی بە بۆ دەبێ پەیدا
 .بکا دەتوانێ میەەەتێك هەموو فەرهەنگی چوونی بەرەوپێش و پەرەگرتن بە کۆمەك

 
 ئێستای زمانی کوردی چ جۆرە بابە  و نووسراوەیەك بۆ وەرگێڕان پێویستە؟بفەرموون بۆ : کەمال
 

 بەال . هەیە خەۆی چێەژی و تا  هەیە، خۆی بایەخی شتە هەر چونکی نەبێ، ئاسان وا حوکمێکی رەنگە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 یەکێکیەان پەێش یەکێکیەان ئەوانە نەیەیەن ئەێمە ئەگەر دەکەا، شەتێکی بە" تەوجە" کەسەە هەر بکەا، فەرقەێ سەەلیقەکان بۆ رەنگە

 دنیەاوە، جۆراوجۆرەکەانی زمانە لە بین تەرجەمە کاری خاوەنی مەجالەکاندا هەموو لە ئێمە ئەوەی بۆ بێ، باشتر رەنگە بخەین،
 هەیە، کەوردەوە میەەەتەی تەاریخی بە ئیرتباتیەان و نووسەراون دنیەادا لە کە باسەانە ئەو کەورد میەەەتەی ئەمەر ی بەۆ رەنگە بەاڵ 

 ئەو هەبەێ، چیەی دەبەێ دەکەا خەۆی ئەازادیی داوای کە میەەەتێەك ئەوەی بەاری لە هەیە، ەوە"المەەل بەین" حقەووقی بە ئیرتباتیان
 مەسەەەلەی بە پێوەنەەدییان جەەۆران لە جۆرێەەك بە و هەن دیەەکەدا میەەەتەەانی و دەوڵەتەەان ئارشەەیوی لە کە بەڵگەنامەەانە و ئەسەەناد
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 بە پێونەەدی کە بابەتەەانە ئەو گشەەتی شەەێوەیەکی بە پاشەەان. کەەوردی زمەەانی سەەەر بخەەرێنە و بکەەرێن پەیەەدا ئەوانە هەیە، کەوردەوە
 ئەو دەبەێ کەورد میەەەتەی بەاڵ  بزانەێ، ئوسەتاد بە خەۆی رەنەگە کەسێ هەموو چەندە هەر دەکەن، پەیدا یەکانەوە سیاسی مەسەلە
. بەن تەر مەنفەعەت پی ئێستێ بۆ ئەوانە رەنگە. بین فێر لەخەڵکی هونەرە. بین فێر خەڵکی لە نیە گوناح هیچ. بێ فێر شتانە
 پتریشەەم خەەۆی وەختەەی. پێخۆشەەە ز ر ر مانیشەم چەەونکی ناسەەراوەکانمدا، کەەارە لە کەەوردی بە کەردوە ر مەەانم زیەەاتر خەەۆ  بەەۆ ئەمەن

 ئیجتمەاعی، سیاسەی، مەسەائێەێکی دەردەبەیی، ر مان بە مەعنایەك جار ز ر چەندە هەر ر مان) ئیستێ رەنگە بەاڵ . بوو پێخۆش
 لەئەولەوییەتەدا ر مەان کەورد ئێسەتای بەۆ رەنەگە لەسەەریەك بەاڵ  ،(دەرببەیدرێ بەر مەان دەتەوانی پزشەکی تەنەانەت ئینتقادی،

 کەورد قەزیەی بە خەزمەت یەوە تەاریخی و سیاسەی ئاگەایی بەرەژووربردنەی لەبەاری یەوە، سیاسی لەباری کە مەسائیەەی ئەو. نەبێ
 لە نەاحیەیەك هەیچ بەێ بەاش نەیە وا پەێم دەکەمەوە تیکەراری بەاڵ . بێ باشتر بدرێ، بەوانە ئەولەوییەت ئەگەر رەنگە دەکەن،

 .بی قایل ئەولەوییەت بتوانی رەنگە. دیکە بەشێکی بۆ بێڵین جێ بە کولتوور، و زمان و فەرهەنگ ناحیەکانی
 

 کوردی دا نین؟ئایا جەنابتان لە بیری داڕشتنی زمانێکی ئێستاندار و یەکگرتووی : کەماڵ

 
 نەیە، کەس یەك کەاری. نەیە نەفەر کاری کوردی ئێستانداردی یان یەکگرتوو، زمانی داڕشتنی ئوسوولەن:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 یەکانی پێداویسەتی لە یەکەێکە گشتی بە کوردی تایبەتی بە کوردی ئێستانداردی زمانێکی کردنی دروست شك بێ بە. جەمعە کاری
 سەتراوەتەوە بە بەوەوە شەتێك هەموو پێش. بەستراوەتەوە شتەوە ز ر بە ئەوە بەاڵ . کورد میەەەتی یەکیەتیی و وجوود چەساانی

  بکا؟ دروست یەکگرتوو زمانی بتوانێ کە خوڵقاوە بۆ هەلومەرجێکی کورد ئایا کە
 
 کەردی عەرز . ببەرێ کەار بە یەکگرتەووە زمانە ئەو کە هەبێ سیاسی دەسەاڵتێکی دەبێ بێ، دروست یەکگرتوو زمانێکی ئەوەی بۆ
 زمانزانەان و زمانناسان لە جەمعێك و دەکەن دروستی جەمعێکیش دایدەنێین بەاڵ . دانانرێ ئێستاندارد زمانی نەفەر یەك بە کە
 جەمەەعە ئەو جەەوابی خەڵەەك خەەۆ نەبەەێ، سیاسەەی دەسەەەاڵتێکی ئەگەر دەکەن، پێشەەنیار یەکگرتەەوو ئەدەبیەەی زمەەانێکی دەبەەنەوە کەەۆ

 فارسەیدا، لە کەلەیمە فەالن بەۆ دادەنێەین ئیسەتالحات دانێەین ئێسەتە هەر ئەگەر مەسەەلەن. نەاکەن لەێ پێرەویی خەڵك. نادەنەوە
 و پێەدەکا دەسەت خۆی بۆ و کەس هەر ئێستا کە ئەوەی ئەوەلەن. دادەنێین فاڵن یەکەیکوردی لەچدا، لەئینگەیسیدا، لەعەرەبیدا،

 جەوا  دیسەان خەڵەك خەۆ نەبەێ، لەپشەتی دەسەەاڵتێك ئەگەر بینووسەن، جمعێەك ئەگەر بەاڵ . داوە زەرەر ز ری دەنووسێ، شتێك
 پەێکەوت چاوی دا لەکتێبێك ئەگەر. لەپشتبێ سیاسییشی دەسەاڵتی کە هەبێ فەرهەنگی مەرکەزێکی دەسەاڵتێک، دەبێ. نادەنەوە

 مقابەل لە شەتێکی خەۆی بەۆ نووسەەر ئێسەتە بەاڵ . بیگەۆڕێ کەا، حەزف ئەوەی دانەراوە، کەلیمەانە ئەو غەیەری دیەکە کەلیمەیەکی
 مەقەەەالەکەی. ناکەەەا قبەەەووڵ و دەبەەەێ تەەووڕە بگەەەۆڕن، لێەەەی دەکەن، چەەەائ بەەۆ کەمەقەەەالەی ر ژنەەەامەدا لە ئەگەر. دانەەەاوە شەەتێكدا

 .شتانە لەو و وەردەگرێتەوە
 

  دروست رێگای لە هەن ئەساسی ز ر مانعی دوو داخەوە بە کراوە، دابەش واڵتدا چەند بەسەر کوردستان وەختێکی لەوە جگە
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 ئەوە نەادا ئێجەازە نەیە، سیاسەیمان قەوارەیەکەی وەختێکەی یەکەیە، سیاسەی شەتە هەر یەکیەان. کوردیەدا یەکگرتەووی زمانی کردنی
 خەتەی دوو کە  النەی بەاڵ  بەووە، نەجەاتی رووسەی خەتەی دەسەت لە کە هێنەاوە شانسەی تۆزێک ئێستا کورد میەەەتی. بێ دروست
. نەیە یەکگرتەوو هەر ئەویەش بەداخەوە کە هەیە جۆراوجۆریەان ئەیمالی دووانەش ئەو کە التینەی خەتەی و عەرەبەی خەتی. هەیە
 کوردەکانەدا خەۆی نێەۆ لە کە یە جەێ بەێ تەعەسسەووباتێکی هەڵقوڵیەوە، خۆمەان نێو لە داخەوە بە کە هەیە دیکە مانعێکی بەاڵ 
 .هەیە

 
 بەا میەێونە، دووسەد بە نیزیك عەرە  میەەەتی دەکە  تەماشا کە دەخۆ  بۆ حەسرەتیشی دەکە ، ئەوە باسی جاران ز ر مەسەلەن

 رەنەەەگە کە هەیە جۆراوجەەەۆری لەهەەەجەی سەەەەدان شەەەك بەەەێ بە. هەیە دەوڵەتیشەەەی دوو و بیسەەەت حەشەەەیمەتە، میەیەەەۆن ١٣١ بڵێەەەین
 ئەو دەکەن، قسەە دەڵەێم کە دەنووسەن زمەان بەیەك. دەکەن قسە زمان بەیەك هەموویان بەاڵ  نەبن، حاڵی لەیەکتر هێندێکیان

 هەر بەازاڕ و لەکەووچە خەۆی، لەمەاڵی. یەکانەدا"المەەەی بین" لەکونفراسە تەلەفزیۆن لە لەرادێو دەکەن، قسە رەسمی بە وەختەی
 نەەەاوچە خەڵکەەی کە دیەەومە ئەمەەەن خۆمەەان، ئێرانەەی لە هەر مەسەەەەلەن یەەان. دەکەەا قسەەەە خەەۆی مەحەلەیەەی لەهەەجەی بە و کەس

 دەکەا قسەە من لەگەڵ دێ کە بەاڵ . نەبوو  حاڵی لێ کەلیمەیان یەك کردوە، قسەیان مەحەلەی بەفارسی ئێران جۆراوجۆرەکانی
. بنووسەێ خەۆی مەحەلەیەی بەلەهەجەی هەرکەس کە هەیە ئیسیاری کوردەکە کەچی. دەبم حاڵی لێی دەکا، قسە رەسمی بەفارسیی

. دەکەا خەزمەت ئەوە گویەا کە دەکەرێ" توجیە" جاریش ز ر. دامانتاشیوە خۆمان بۆ کە مانعێکە خۆماندایە، نێو لە بەاڵیەکە ئەوە
 نەیە، زمەانی دوو میەەەتێەك هیچ بۆ! یان؟ چینی لە عەرەبان، لە یان، ئەڵمانی لە یان، لەئینگەیسی بین ئاگاهتر ئیمە بڵێی باشە،
 .کۆساەکان لە یەكێکە ئەوەش! هەبی؟ زمانی چوار و زمان سێ و دووزمان دەبێ کورد

 
 لە. جەمەعە کەاری نەیە، نەفەر یەك کاری ئێستاندارد زمانی کردنی دروست ئەوەڵەن کە جوابەکە  ی ئەوە بەشی سەر دەگەرێمەوە
 وەختەی رەنەگە ئێستە. هەبێ سیاسیی دەسەاڵتێکی هەبێ، دیکەی شتێکی پێشدا لە کورد کە هەیە بەوە ئیحتیاجی ئەوە پاشانیش

 حروفەی بە دیکەی بەشێکی دەنووسێ التین خەتی بە بەشێکی. هەیە ئەساسیی بەشی دوو نەمانەوێ و بمانەوێ کورد کە بێ ئەوە
 لەهەجە دوو ئەو بەۆ کە  النەی ئەوانە هەردووکەی ئەوانە و نەاوچەگەری تەعەسەوبی بەێ بە بدرێ هەوڵ ئەگەر. دەنووسێ عەرەبی
 سەەرکەوتنێکی ئەوە بکەرێ، دروسەت ئێسەتاندارد نیەوە یەان ئێستاندارد، زمانێکی( ژووروو کرمانجیی خوارووو کرمانجیی) یە ئەسڵی
 تەماشەا ئەگەر ئێسەتا چەونکی. زمەان یەك تەاقە بە بگەۆڕدرێ ئەوە هەبەوو ئیمکەانی ئەگەر کە دیەکەدا مەرحەلەیەکی لە تا ز رە

 و جۆراوجەەۆر زمەەانی لەوەدا دەخەەوێنینیەوە، پێەەی و دەنووسەەین پێەەی و دەبەەین حەەالێ لێەەی بۆخۆمەەان کە لەوە هەر داخەوە بە بەەکەی
 .دەچێ تێك لێ سەری پیاو هەیە هێندەمان هەن، جۆراوجۆر خەتی

 
  ی وەرگێڕدراوی کوردی کامەیە؟(رۆمان)بە ڕای جەنابتان سەرکەوتووترین کتێبی : کەمال

 
  وەك چونکە( دەکەنێ پێ. )نادرێتەوە پێ جوابی بکەی رەببانییش ئیمامی لە ئەوپرسیارە پێموایە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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. نەین بەابەت یەك لە هەموویەان ر مانەکەان ر ماندا، لە مەسەلەن خۆ. ببینیبەوە شتێك هەموواندا نێو لە ناتوانین کردی عەرز 
 بکی سەەه لە مەعەەرووفە زیەەاتر کە ئەوەی شەەێوازی لە پاشەەان لە. دەردەبەەیێ ر مەەان بە مەتەەەە  کەەابرا جۆراوجەەۆردا مەجەەااڵتی لە

 دیەکەش شەتێکی لەوە جەگە. هەڵبژیرێ ئەوە پیاو کە موشکیەە یەکجار کارێکی من باوەڕی بە بۆیە. دەنووسرێ ر مان جۆراوجۆردا
 ئەمەەن یەعنەەی. نەکردبەەێ باشەەی کەەوردی بە کردوویەتەەی کە ئەوەی بەەێ، باشەەتر ر مەەانەکە رەنەەگە هەیە وا جەەاری هەیە، تەئسەەیری

 تەۆ باشەەکەی شەتە لە دەیخەوێنیتەوە یەکێەك ئەگەر. کەردوە باشەت کەردوە، شەتێکت ئەتەۆ کردوە، خراپم کوردی، بە کردوە شتێکم
 ئەوەی ئەسەڵی لە ئەسڵەکەی کردوە، تەرجەمە  ئەمن کە شتە ئەو دەڵێ کێ بەاڵ . بکا پەسند ئەویان رەنگە. دەبێ حاڵی باشتر

 .هەبێ ئەویش مومکینە! نیە؟ باشتر کردوە، تەرجەمەت ئەتۆ کە
 

 یەك سەەر لە خوێنەدوومنەوە کە کەراوانەی تەرجەمە ر مەانە لەو بەاڵ . بەدەمەوە قەتعەی بە ئەاوا جەوابێکی نەامەوێ سەریەك لە
 تەرجەمەی خەەۆ  بەەۆ ئەمەەن کە نەەیە ئەوە لەبەر هەر. سەەەرکەوتووترن دیەەکە لەوانەەی پەەێ کەمەەاڵم یەشەەار نووسەەینەکانی ئەمەەن

 .بۆخۆی دەریایەکە. بەتوانایە گەورەیە، نووسەرێکی پێموایە لەجێدا هەر بەڵکوو کردوە، بەشێکیانم
 

   خۆشەویست راتان لە سەر ئەم موتەرجیمانەی خوارەوە چیە؟مامۆستای بەرێز و : کەمال

 
 :مام هەژار

 
 بەەێ، مەەوتەرجیم ئەوەی پەەێش هەژار. بیناسەەین موتەرجیمێەەك وەکەەوو هەر نەەیە سەەەحیح پێمەەوایە هەژار:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 کە دیەکەدا لەبەشەێکی گەوتم، کە تەرجەمەکەیەوە لەباری مەسەلەن دەنا. نووسەرە بەراستی بێ موتەرجیم ئەوەی پێش. زمانزانە
 کە ئەمەەانەتەی ئەو تەرجەمەدا لە هەژار کەەاك. بەەوو لەفکەەردا ئەو  راسەەت گەورە، لەمەەوتەرجیمێکی هەیە گەەیەەیم جاروبەەار گەەوتم
 تەرجەمەی لەپێشەەەکیی مەسەەەلەن واقیعەەدا لە دەڵەەێ خۆشەەی بەەۆ. نەکەەردوە رەعەەایەتی بکەەا، رەعەەایەتی پێویسەەتە پێمەەوایە ئەمەەن

 ر حەەی دەرهێنەاوە، خەیەامم شەێعرەکانی ر حەی هەاتوو  بەکە ، کەەوردان فێەری فارسەی نەهەاتوو  ئەمەن دەڵەێ خەیامەدا شەێعرەکانی
 لەهەمەەووان هەژاری تەرجەمەکەی مەەن، بەزەوقەەی کە  النەەی کەەراون، کە تەرجەمەەانەدا ئەو لەنێەەو. بەکەەوردی کەەردوە شەەێعرەکانم

 شەەتێکی جەەار ز ر بەاڵ . نەهێنەەاوە دیەەکەی وەزنێکەەی بە هێنەەاویەتی، وەزن عەینەەی بە. بەەووە حەەاڵی لێەەی باشەەتر سەەەرکەوتووترە،
. شەەێعرە فەەاڵنە تەرجەمەی ئەوە بڵێەەی نەەاتوانی ئەسەەڵەن بزانەەی، یەکەشەەی فارسی و بەەکەی تەماشەەای بێنەەی ئەتەەۆ ئەگەر گوتەەوە،

 ١٣١ نەازانم توانیبەووی. بوو گەورە ز ر کارێکی پێم ئەمن کرد، کارێکی کرد، دوایی کۆچی سااڵنە ئە  کە قادری نەبی مەرحوومی
. بەەوو گەەران ز ر یەکجەەار کەەارێکی ئەوە. یەك بەر بێنێەەتەوە خەیەەامی چوارینەکەەانی لەگەڵ هەژاری چوارینەکەەانی لە دانە ٢٣١ -

 هەبەێ، ئینتقەاد  خەۆ  بەۆ رەنەگە بەارەیەوە لەو. بەوو وا هەر هەژار مامۆسەتا نەسریشەدا لەتەرجەمەی. کەوتەۆتەوە دوور ئەوەندە
 و کەەوردی کەلیمەەاتی وی بەقەد هەن کەس چەەوار سەەێ کە ، وایە پەەێم نووسەەیومە جەەارێکی دەیزانەەی، ئەو کە یە کەەوردی ئەو بەاڵ 

 بەەوو، گەورە نووسەەەرێکی لەپاشەەانیش. بەەوو ئاشەەنا کەەوردی زمەەانی لەهجەکەەانی ئەغەەبەەی بە. بەەووبێ لەکەەن یەەانکوردی مەەوفرەداتی
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 خەۆ  بەنەاوی نازانم خۆی وەختی. فارسی بۆ موتەرجیم کوردی، بۆ موتەرجیم هەر نەك. بوو سەرکەوتوو ڕاستی بە موتەرجیمێکی
 بەعەڕەبەەی زمانێەەك فارسەەی قەەانوون دەڵەەێم دەکە ،" طەەب در قەەانون" باسەەی نووسەەیوە، شەەتێکم دیەەکە کەسەەێکی نەەاوی بە یەەان بەەوو

 قەانوونی کە زانەی فارسەی ئەوەنەدەی نەعەرەبێەك زانەی عەرەبەی ئەوەنەدەی نەفارسەێك و تێاەری ساڵ چەند بەاڵ  نووسیویەتی،
 ئەو بەەوون قەەووەت بە ئەوەنەەدە یەکەی فارسەەی و  عەرەبەەی کە بەەوو پەیەەدا نێەەوەدا لەو کوردێەەك کەچەەی. فارسەەی بکەەاتە سەەینا ئیبنەەی

 .بواردا ز ر لە دەریایەکە واقیعدا لە خۆی بۆ هەژار. فارسی زمانی سەر هێنایە گەورەیەی بەرهەمە
 

   عەزیز گەردی: کەماڵ
 
 و دەزانەێ ئێنگەیسەی زمەانی ئەو یەوەخۆشەی بە کە بەکە  تەعریە  بارەیەوە لەو دەتوانم گەردی، عەزیز:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ئەمەن کە تەرجەمە کەاری یەکەانی کەمایەسەی لە یەکێەك کە نایشەارمەوە ئەمەن. دەکا تەرجەمە یەکەوە ئەسڵی زمانە لە شتان ز ر
 ئێسەەتەش کە هەیە شەەتم ئەمەەن چەەونکە) ئاشەەکران و کەەردوومن کەەارانەی ئەو ز ری هەرە ز ربەی کە ئەوەیە کەەردوومە ژیانمەەدا لە

 کتێبەی مەسەەلەن. کەراوە تەرجەمە جەار چەنەد هەیە وا جەاری. کەراوە تەرجەمە دووهەمەوە زمەانێکی لە( بکە  ئاشکرای نامهەوی
 جەا. عەرەبەی کەراوەتە ڕا لەئینگەیسەی ئێنگەیسەی، کەراوەتە ڕا لەسەڵوواکی سەڵوواکی، کەراوتە ڕا چێکەی لەزمانی قاسمەووی دوکتور

 ز ر و دەشەکێ ئێنگەیسەیدا زمانی سەر بە دەسەاڵتی بۆخۆی گەردی عەزیز. کوردی بە کردوومە ڕا یەکەی عەرەبی لە ئەمن جار ئەو
 و حەەورمەت هەمەەوو لەگەڵ زمەەانەوە لەبەەارەی لەپاشەەان. باشەەە شەەتێکی ئەوە کە دەکەەا تەرجەمە یەوە ئێنگەیسەەی لە دەقەکەەانی لە

. زمەانەکەی رەوانیەی بەۆ سەەراندا نێەو لە دیەارە سەەرێکی گەردی عەزیەز دەکەن، کار بوارەدا لەو کەسانەی ئەو هەموو بۆ شانازیم
 وا مەتەەە  بتەوانێ پیەاو گەرنگە شتێکی من باوەری بە ئەویش کە دەدا، دەستەوە بە مەتەە  ئاسان ز ر. دەنووسێ رەوان زمانێکی

 تەەا سەەەری بگەرێەەتەوە دیەەکە جەەارێکی نەبەەێ مەجبەەوور. بەەێ حەەاڵی لێەەی خەەوێنەر خوێنەەدنەوە، بەیەکجەەار کە بەەدا بەدەسەەتەوە
 چەەونکی. پێشەەە لە ز ری ر ژگەەارێکی گەردی عەزیەەز بەهەرحەەاڵ بەاڵ  نەەیە، الو ز ر ئێسەەتە ئەو ئەو دیەەارە. تێبگەەا مەفهەەوومەکەی

 .بکەوێ پێش زیاتر لەوەش دەتوانێ کەمە، عومری
 

  شوکور مستەفا: کەماڵ
 
 بەاوەڕی بە مسەتەفا شوکور. لێبکرێ چاوی موتەرجیم وەك تەنیا نابێ هەژار وەك هەر مستەفاش شوکور:  زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه
 وەسەیع ز ر یەکجەار یەکی کەوردی کەرد، باسەم لەپێشەدا پێمەوایە. توانەایە بە یەکجەار پیەاوێکی. ێەکە"المعەارف دائرة" خۆی بۆ من

 دەزانەێ هەژار بەقەد ناڵێم دیکەش لەهجەکانی خۆی، ژیانی شوێنی لەهجەی هەر نەك دەزانێ، کوردی زمانی وەسیع ز ر. دەزانێ
 لەهەجەی وی بەقەد هەژار وابەێ پەێم کە زازایەی، لەهەجەی بە تەنەانەت. هەیە ز ری ئاشەنایەتیی دیەکەش لەهجەکانی بە بەاڵ 

 بەەارەی لە هەیە حەقەەم ئەمەەن ئەەاخر. دەزانەەێ بەەاش ز ر یەکەەی عەرەبی دەزانەەێ، بەەاش ز ر یەکجەەار یەکی تەەورکی. نەدەزانەەی زازایەەی
 نووسەەری کە  رەنەگە. بەکە  سەەر لە قەزاوەتی دەتوانم دەگە ، تێی نازانم باش ئەگەر عەرەبی چونکە بکە ، قسە یەوە عەرەبی



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

434 
 

 لەبەەاری ئەوجەەار ، واریەەده ز ر تەرجەمەدا فەننەەی لە لەپاشەەان. بنووسەەێ جەەوان و فەسەەیح و رەوان ئەەاوا یەکەەی عەرەبی عەرە ،
 ژیەانێکی لەوە جەگە. بۆخەۆی دەریەایەکە کابرایە ئەو گشتی، فەرهەنگی دەڵێن پێی کە لەوەدا دیکەوە، باری لەز ر یەوە، تاریخی
 عەرەبەی، بە دەردەچەێ، کە مستەفا شوکور هی کتێبێکە ئەوە دەبینی هەر بکە تەماشا ئێستە هەر هەیە، بەرهەمیشی پی یەکجار

 حەددێکیش تا ئەوەی لەگەڵ هەیە، بەرهەمی پی ز ر ژیانێکی. کوردی بۆ یەوە عەرەبی لە عەرەبی، بۆ یەوە تورکی لە کوردی، بە
 کەسەانەیە لەو یەکێك من نەزەری بە ئەویش( پێدەکەنێ) بێ گەوەرتر منیش لە نەبێ قەڵس لێم ئەگەر رەنگە چووە، ساڵدا بە
 .بوایەن وای ز ری بریا داخەوە، بە هەن، کەمی کورد میەەەتی کە
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 فەرمانی خومەینی بۆ هێرش بۆ سەر کوردستان
 

 دیمانەی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا
 

 خەڵكەی عەامی و قەتەڵ فتەوای نەا ئەگەر كەرا، تەعبیەر فتەوا بە بییەارە ئەو هەبەوو مەزهەبیەی مەقامێكی خومەینی ئەوەی لەبەر
 ی٢١ روودای لەگەڵ پێوەنەەدی لە سیاسەەی چەەاالكی زادە حەسەەەن عەبەەدوڵاڵ لەگەڵ كوردپەەا هەواڵەەدەریی ئاژانسەەی دیمەەانەی نەدا

 .كوردستان ی١٥٣١ ساڵی گەالوێژی
 

ی ٢٩فتوووای خووومەینی بەردەوام لە لێوودوان و وتەكانیوودا باسووی لە پێكەوەژیووانی برایەتووی دەكوورد، بەاڵم بینیمووان كە : كوردپووا
ی لێكەوتەوە، ئاخۆ ئەم بڕیارە سەرچاوەیەكی مەزهەبیی هەبوو یان دژایەتی كردن بووو لەگەڵ پرسوی كوورد؟ ١٠٥٩گەالوێەی 

 ئێوە پێتان وایە ئەو بڕیارەی خۆمەینی لە ئەنجامی راوێە لەگەڵ دەوروبەرەكانی هاتبووە ئاراوە؟

 
 بەەوو ئەوە لەبەر لەالیەكەوە كەەرد، دەری" قەەوا كەەل" فەرمانەەدەی وەكەەوو خەەومەینی كە فەرمەەانەی ئەو:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 و ئەوە ئەمەری لەژێەر دنیەا هەمەوو كە كردبەوو حەاڵی وایەان دەوروبەرەكەی پاشەان دا، ئێەران لە بوو دەسەاڵت تەنیا کەخومەینی
 دوو بە كردبەوو حەاڵی ئەویان كە ئەوانەی دەكەن، بییارەكانی لە سەرپێچی كە بوون پەیدا یاخی خەڵكێكی كوردستان لە تەنیا
 لە سەەەرپێچی و نەەاوەتەوە ئاژاوەیەەان كە كەمەەن تەەاقمێكی تەنیەەا كوردسەەتان لە بەەوو ئەوە یەكیەەان تێگەیانەەدبوو خراپیەەان جەەۆر

 هێەزە هەمەوو دا فەرمەانی كە بەوو ئەوە. بێەزارن تەاقمە لەو كوردسەتان خەڵكەی كە ئەوە دیەکەش ئەوی دەكەن، ئەو فەرمانەكانی
 تەسەەیمیان و بگەرن یەكەان یەاخی كە دەكەرد خەڵەك لە داوای دیكەشەەوە لەالیەكەی و كوردسەتان سەەر بەكەنە هێەرش چەكدارەكان

 شەا حەمەڕەزا دەسەاڵتی لە رەخنەی و نەبوو دا دەسەاڵت لە ئەوكات كە بوو ئەوە برایەتی لە كردنیشی باس مەسەلەی. بكەنەوە
 نەبەەوو، ئێەەران گەالنەەی مەەافی كردنەەی دابەەین یە برایەتەەی لەو مەبەسەەتی و دەكەەرد موسەەڵمانان هەمەەوو برایەتەەی لە باسەەی و دەگەەرت
 .بوو دا خومەینی ئیسالمی سێبەری لەژێر ژیان مەبەستی بەڵكوو

 
ئێمە زۆرمان هەوڵ دا كەلە كوردستان شوەڕ :  ئەم وتانەی خومەینی كەلە رۆژنامەی كەیهاندا چاپ و باڵو بۆتەوە، دەڵێ: كوردپا

لە كوردستان ئاشتی و ئوارامی   خۆم یوونسی پارێزگاری ئەوكاتی سنەم بانگ كرد و پێم گو  كە دەبێساز نەبێت و تەنانە  بۆ 
بەنرخی تێكچوونی باری خۆش بەێوی و ئاسایشی خەڵكوی مەدەنیوی كوورد تەوا   سەقامگیر ببێت، بەاڵم ئەو ئاشتی و ئارامیە نابێ

  داوە، رای ئێوە لەم بارەوە چیە؟ ببێت، ناوبراو وتوویەتی ئێمە ئەو بڕیارەمان بۆ سەر ئەشرار

 
  فتوای نا ئەگەر كرا، تەعبیر فتوا بە بییارە ئەو هەبوو مەزهەبیی مەقامێكی خومەینی ئەوەی لەبەر:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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 ئاسەان كەارێكی كردنەوەیەان جێەا لێەك خەڵكەی لەگەڵ یەكەان سیاسەی هێەزە كە ئەوەی لەبەر بەال  نەدا، خەڵكەی عامی و قەتڵ
 خەومەینی كە بەوو ئاشەكرا و روون ز ر پاشانیش كوردستان، خەڵكی سەر بۆ كرا تەعبیر فتوا وەكوو فەرمانە و حوكم ئەو نەبوو،

  .موزاكەرە دوایی و گەمار  سەرەتا دەیگوت ئەو دەویست چی دیکە کەسی و یوونسی لە
 

 چی بوو؟ هۆكاری ئەوەی كە خەڵك و هێزە سیاسی یەكان لێك جیا نەدەكرانەوە: كوردپا

 
 بەۆ گەرووئ و دەستە وەكوو شتێكیان هیچ و دەكرد داوا كوردستانیان خەڵكی هەموو مافەکانی ئەوان چۆن:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 .بوو كوردستان خەڵكی سەر بۆ كردن هێرش واتای بە حیزبەكان سەر بۆ حكوومەت هێرشی و نەدەویست خۆیان
 

كردەوەكووانی ئەوكوواتی هێووزە سیاسووییەكانی كووورد چوویە؟ و پێووت وایە هێووزە  وەك كەسووێكی بووێالیەن رەخوونە  لە: كوردپووا
 .سیاسییەكان دەیانتوانی چ كارێكی باشتر بۆ وەدیهاتنی مافە سیاسییەكانی كورد بكەن كە نەیانكرد

 
 و بەن تەسەەیم حیزبەكەان كە بەوو ئەوە  رابگیەرێ كوردسەتان سەەر بەۆ هێەرش دەكەرا كە ریگەایەك تەنیەا:  زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه

 كردنەەی قەتڵوعەەا  وێەەنە بەەۆ نەبەەوو رازی دیەەكەش سەەازمانەكانی لە خەەومەینی. بانەەایە مەكەچەەی دەیگەەوت ئیسەەالمی كۆمەەاری هەرچەەی
 بردنەی لەنەاو فەرمەانی بەاڵ  دەزانەی، خەومەینی كچەی و كەوڕ بە خۆیان موجاهیدین كە ئەوەی یان الیەنگرەكانی، و تودە حیزبی

  .دان
 

 ئینسەانی شایسەتەی ئەویەش كە ببەان تەسەەیم دەبەایە گشەتی بە بەاڵ  بێەت لەسەر یان جوزئی رەخنەی یەكان سیاسی هێزە رەنگە
 .نیە ئازادیخواز
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 شێوێن کان نه ی ڕاستی یه وه بۆ ئه
 

  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 
 بەاڵو دا"ڵوێسەت هه" سەایتی  لەه وتەارێکی  زاده سەۆفی هەادی کەاک ڕێز بەه  وه یەه"یی وه تەه نه ڕاوێەژی کۆنفیانسی" پێکهاتنی ی بۆنه به 

 شەی به تی تایبەه به و لێدان ت تۆمه و خنه ڕه ر به  ته داوه توندی  به کوردستانی اڵتی ڕ ژهه کانی سیاسییه  حیزبه ودا له  که  وه کرد ته
 و یی وه ته نه قازانجی ڕێگای  له دێموکیات حیزبی گۆیا  که بکا سابیت ی وه ئه بۆ دا نێوه و له.  خشیوه به دێموکیات حیزبی  به شێری

 ی”کوردسەتان“ ی ڕ ژنامەه ڵ گەه ده مەن ری وبەه مه له سەاڵ ١٥ وتووێژێکی  له شێک به ، داوه الی هیدیشی شه رانی ڕێبه ڕێبازی ت نانه ته
  . وه ته هێناوه  ڵگەی به  به و  کردوه مۆنتاژ ئامانجدار و  ره مه یروسه سه کی یه شێوه به
 

. بێ هەه خۆیەان ی قسەه  دراوه لەێ تیان تۆمەه  کەه ش حیزبانەه و ئەه  نگەه ڕه   هەه و گرێ دهڵە هه  ز ر ی قسەه هادی کاک ی که وتاره   هه
 و ئەه قەی ده خۆ ، لەه  د سەته و ئەه کانی تەه تۆمه بەۆ اڵمێەک وه  جەۆره ک وه نیا تەه.  نیەه  نەه الیه دوو   لەه هیچکا   به کار  من ئه اڵ  به
 وێ رکەه ده تەا  وه بیخوێننەه وردی بەه هیەوادار . ران خوێنه رچاوی به  مه خه ده کوردستان ی ڕ ژنامه ی٢٦٦  ژماره ڵ گه ده وتووێژ ی شه به
 کەاک کانی قسه یان لمێنێ، سه ده کان یه کوردستانی  هێزه نێوان هاوکاریی  به کوردستان دێموکیاتی حیزبی بیوایی بێ  وتووێژه   ئه

 .ن خه رده ده دێموکیات حیزبی وکاتی ئه بۆچوونی دروستیی هادی
 

 : یه هه  وه یه"یی وه ته ی نه کۆنگره"  ندیی به پێوه  که  ی منه١٠٩٩ی وتووێەی ساڵی  شه و به قی ئه ده  وه ی خواره وه ئه

 
 P.K.K  بووو کوه " یی وه توه ی نه کۆنگره"ر بوو  سه وتووی رابردوودا باسیان له ند حه چه  له  ی که النه سه مه و کێک له یه :کوردستان

  شودار بوێ؟ بێجگوه دا به یه و کۆنگره وێ له حیزب بۆچی نایه. گۆرێ  پلینۆمیش دا باسی هاتبێته  له  یه وانه له. زرێنێ دایمه  ریکه خه
شودارانی  به  دا هێنودێک لوه یوه ندی و پێوه ر لوه ؟ هه یه و کۆنگره زراندنی ئه بۆ دامه  ن ئێستا کاتێکی باشهڕێزتا بۆچوونی به  به  وه له

ک حیزبوی  وه -کان  یوه کوردی  رێکخوراوه  شێک له کردنی به نه شداری  هۆی به  کرد که یان ده وه ر باسی ئه زرێنه ی دامه وه کۆبوونه
ی  یه و شوێوه بوه  یوه و کۆنگره ر ئوه گوه ؟ ئه چۆنوه تان پێ توه زاوه و قه ئوه. دا بڕیاردان  له  یه حیزبه و بوونی ئه خۆنه ربه سه -دێموکرا  

  بێ؟ ی کورددا ده وه ته وتی رزگاریی نه ره  زرێ چ شوێنێکی له ، دامه کردوه ستی پێ ده
 

 ڤزیۆنی لەه ته له بڵەێم باشەتر یەان بەوو، ر  گەه" یی وه تەه نه ی کەۆنگره" بەازاڕی رابەردوودا وتووی حه ند چه له  راسته: سکرتێر هاورێ
P.K.K ی شەەێوه  بەەه دا دێمەەوکرات حیزبەەی نەەدیی ناوه ی کۆمیتەەه پەینەەۆمی  لەەه بەەێ راسەەت ی وه ئەەه اڵ  بەەه کەەرا،  لێەەوه بەەاس ز ری دا 
 وێ یەه ده  ه P.K.K ک  یەه   وه ئەه ، هەاتوه تاندا که پرسەیاره کیی پێشەه  لەه ک وه ر هەه  چونکەه. کرا نه لێ ی قسه بێ، نه وخۆ ناراسته
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 تێیەدا خشەێکیان نه دیمەوکرات حیزبەی وان لەه ک یەه و کوردسەتان کانی یەه کی ره سەه  حیزبەه  لەه ز ر و زرێنێ دامه  ته بابه و له شتێکی
   کەه النەی گەۆڕێ،  تەه هێناوتانه پرسەیارێک  بەه  ئێەوه ی وه ئەه بڵێم بێ ده پێشدا  له  وه مه بده  که پرسیاره جوابی وێ بمه ر گه ئه.  نیه

 پرسەیاری کانی نەه الیه  لەه کەا  ر هەه ن بەده   رێگەه وێ مەه ده  بۆیەه ، یه هه خۆی اڵمی وه  به پێویستیی کامیان ر هه  که  پرسیاره چوار
 . وه مه بده اڵ  وه جیا  به  پرسیارێکه یان کامه ر هه راستیدا  له  که  ئێوه

 
 دیسەان اڵ  بەه ، گوتوومەه ش دیکەه جەاری نەد، چه ر هەه" بەێ؟ شەدار به دا یەه کۆنگره و لەه وێ نایەه بەۆچی حیەز "  که  وه ئه دا پێش  له

 موو هەه ی بەاره  لەه راشەکاوی  بەه نەاتوانێ پیەاو ، یەه وه باڵوکردنه بەۆ  اڵمەه وه و پرسەیار و ئەه ختێەک وه  کەه  وه مه بکه دووپاتی ناچار 
  وه یەه باره و لەه ئێەران کوردسەتانی دیمەوکراتی حیزبی بیروبۆچوونی بکرێ ی نده وه ئه کۆشم ده تێ ش حاڵه و به. بدوێ  وه کانه له سه مه

 واڵتەدا نەد چه نێەو  لەه کوردسەتان نەد چه ر هەه  که  بووه هه  وه به ڕی باوه کاتێک موو هه کوردستان دیموکراتی حیزبی.  وه مه بکه روون
 نێەو کەانی جۆراوجۆره  نەه الیه بەێ ده و کەرێ ده دیسەانیش اڵ  بەه ، یەه هه خەۆی  بەه ت تایبه رجێکی لومه هه  شه به ر هه و  کراوه ش دابه

 موویان هەه  کەه بێ، هەه شەیان هاوبه نسەیای پره و ت سیاسەه و بیروبۆچەوون هێنەدێ کوردسەتان ڵکی خەه ی رزگاریخوازانه ی وه بزووتنه
  رێکخەراوه و حیەز   لەه ز ر. ڕی باەه تێ لێیەان بێ نەه قی حەه نێک الیەه هەیچ  کەه ن بکەه دیەاری سوور تی خه هێندێ و بن ندیان پابه

 پێشەەنیار سڵیشەی ئه هێنەدێ ت نانەه ته و  تێکۆشەەاوه  سەته به مه و ئەه بەۆ رابەەردوودا  لەه  ئێمەه حیزبەی  کەەه شەاهیدن کان یەه کوردسەتانی
 .بوون  هێزانه و ئه ی ز ربه سندی په و پشتیوانی جێگای ک ریه سه له  که کردوون

 
 یەان یی، وه تەه نه ی کەۆنگره  لەه بەاس بەۆ MEDTV کانی وه کۆبوونەه  نانێرێتەه خەۆی ری نوێنەه دێمەوکرات حیزبەی  کەه  وه ئەه  وایەه که

 کوردسەتانی  هێەزه ی وه نزیکبوونەه لێک  به ز حه حیز   که  نیه  وه ئه ر به له( نرێ داده ر سه له ناوێکی  جاره ر هه) نیشتمانی ی کۆنگره

  تاقەه  قەازانجی  بەه رمی بازاڕگەه بەۆ بەیغاتی تەه وڵێکی هەه  بەه زیەاتر  وانه کۆبوونه و ئه  ئێمه  که  یه وه ئه ر به له  ڵكه به. ناکا کان یه
 شەدارانی به ی ز ربەه هەاتوچۆی رجی خەه ت نانەه ته و رێگەا جێگەاو  کەه  شەه بۆیه ر هەه. زانەین ده  P.K.K  واته کوردستانی حیزبێکی
  و حیزبەەه و ئەەه نای مدوسەەه حه بەەۆ کانیش وه کۆبوونەەه ختەەی وه رچاوی بەەه شەەێکی به و کەەا ده دابینەەی  حیزبەەه و ئەەه ر هەەه کانیش وه کۆبوونەەه

  هێەزه ی وه نزیکبوونەه لێەک بەۆ جیەددی وڵێکی هەه  بەه  وانەه کۆبوونه و ئه  ئێمه  پێیه و به. کرێ ده رخان ته ی که ر که سه زیاتر ویش له
 بەۆ ڤزیۆن؟ لەه ته ر سەه له بەۆ ، وه بد زینەه ش هاوبەه زمانی وێ مانه ده راستی  به ر گه ئه  که  یه وه ئه پرسیار. نازانین کان کوردستانییه

  کەه  چۆنەه دا؟ دا گەوێ  بەه بەانگی و  بەیی نەاوکی کەێ دانەا؟ ی نەاوه و ئەه کەێ یی؟ وه تەه نه ی کەۆنگره نەاوی  بەه راسەت بۆ ئورووپا؟  له
  لەه کان کییه ره سەه  حیزبەه تی تایبەه به کورد سیاسیی حیزبی  کامه و چین کانی نیزیکه و دوور  ئامانجه ناکرێ؟ ئاشکرا ی که رنامه به

  ؟ بووه شدار به کردنیاندا اڵڵه گه و کردن ئاماده
 

  یەه هه  وه ئەه تەانی ره ده و  زراندوه دامه اڵتێکی سه ده نیوه کورد لی گه کوردستاندا شێکی به  له ئێستا ی وه ئه ڵ گه له  که  رنجه سه جێگای
  وه لەەه بیەەر جارێکیش تاقەەه بەەۆ ، وه نەەه بکه کانیان گیروگرفتەەه ری سەەه چاره  لەەه بیەەر و دانیشەەن  وه پێکەەه کەەورد خەەاکی ر سەەه له کەەان کورده
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 و ت سیاسەەه  بەەه یی وه تەەه نه ی کەەۆنگره نگی پێشەەه حیزبەەی ت نانەەه ته. بەەێن پێەەک کوردسەەتان  لەەه  وانەەه کۆبوونه و ئەەه  کەەه  وه تەەه کراوه نه
 نێو لەه خەۆی شەداربوونی به بەۆ   کەه النەی ی تانەه ره ده و ئەه  کەه  هێنەاوه پێەک وای زعێکەی وه کانی بینییەه واقیەع  لەه دوور  ڵوێسته هه

  لەه  یانەه دوایی   ئه  که دا"کار ئاماده ی کومیته" کانی وه دواکۆبوونه  له  که بووبێ ون رچاوان به له  یه راستی و ئه نابێ پاشان.  بردوه
 زانەن، ده کوردسەتانیان کیی ره سەه  ره هەه حیزبی  به کوردستان سیاسیی زعی وه زایانی شاره موو هه  که  حیزبه چوار و له گیرا، بێەژیک
  جیهانەەه   ئەه رشەوێنێکی هه  لەه ی سەانه که و ئەه موو هەه بەۆ ز ر  تی حورمەەه ڵ گەه له ش مەه له  جگەه. بوو نەه شەدار به ریان نوێنەه سەێیان
  لەه  کەه دی نەه سەێكمان که  وه کۆبوونەه شەدارانی به س کەه د سەه ی نیزیکەه  لەه ن، کەه ده کەورد بەۆ خێریش کی یه قسه ت نانه ته و کارێک

 و  دەژیەن كەورد خەاكی لەسەەر ئەوانەی بڵێی تۆ. چووبێ كوردستانەوە ی وه کرده به باتی خه یدانی مه  له تیی تایبه به و  وه کوردستانه
 لە حەز كەمتەەر و بەەن كەەورد دڵسەەۆزی كەمتەەر دەكەن، پەەێ هەسەەت كەەورد گەلەەی ئازارەكەەانی خەەوێن و  ئێسەەك و  پێسەەت و  گۆشەەت بە

 بكەن؟ كورد بزووتنەوەی نێو یەكانی سیاسی هێزە بەیەكگەیشتنی
 

 تەەوركیە كوردسەەتانی لە جەەگە كەس هەەیچ كەەورد، بەوەجەەی كەسەەایەتیی سەەێ دوو بەەێجگەلە كۆبەەوونەوەیەدا لەو هەر ئەوەیە سەەەیرتر
 موخەەالیفی بە تەنەەانەت و  دوژمەەن بە دەوڵەتێەەك هەەیچ بەوالوە تەەوركیەش دەوڵەتەەی لە و ناكەەا كوردسەەتان دیەەكەی بەشەەێكی باسەەی

 هێەەرش پەردە بەەێ كۆبەەوونەوە چەەوونە خۆپێشەەاندانێك بەەۆ هەر كە لەوانە ز ر و  ناوەسەەتێ بەوەندەشەەەوە كەەار. نابەەا نەەاو كەەوردیش
 لە خەۆی، حیەزبەكە سەەر كی سەەرەنجامیش. دەڵەێن بەوانەی خۆیەانە شەیاوی ئەوەی و كوردسەتان یەكانی سیاسی حیزبە سەر دەكەنە
 .دەكا دابەش یەكاندا سیاسی حیزبە بەسەر بوختان و  تۆمەت و دەدا جنێو دەكا، هەڕەشە دوورەوە

 
 كەس تەاكە وەك خ و رێكخەراو وەك خ دەبەن بەشەدار MEDTV كۆبوونەوەكەانی لە لەوانەی بەشەێك كە نەزانێ هەیە كەس كە 

. كەراونەتەوە قەوت وە  P.K.K لەالیەن یەكان كوردسەتانی حیزبە بۆ ئاڵتێرناتیوتاشین مەبەستی بە یان ،  P.K.K لە بەشێكن
 ز ر وەك نەز كەش هەوڵە ئە  ئاشەكرایە خەۆ كەوردە؟ دەنگەی یەكخسەتنی و كەورد یەكیەتیەی بۆ هەوڵدان نیشانەی ئەمە بەراستی
 كەەۆنگرەی ئەەااڵهەڵگرانی نیازپەەاكیی رادەی حەەاڵ بەهەر بەاڵ  دەبێەەتەوە، پەەووچەڵ ناخەەایەنێ ز ر بەەابەتە لە  دیەەكەی هەوڵەەی

 .دەردەخا نەتەوەیی
 

 دەكەا دیەاری كوردسەتان هەمەوو بۆ چارەنووس و هەڵكردوە نەتەوەیی كۆنگرەی ئااڵی حیزبەی ئەو بڵێم ناچار  كە بەداخەوە  ز ر
 هەیە پێوەنەدی هەر نەك دا كوردسەتان بەسەەر حەاكم دەوڵەتەی سەێ لەگەڵ دادەنێ،" كورد میەیۆن ٩١"  سەر كی بە سەر كەكەی و
 زمەانی بە كە كەسەێك. دەكەا یەان هاوكاری كوردسەتان دیەكەی بەشەەكانی زیانی بە جار ز ر بەڵكوو ،(دەزانین ڕەوای بە ئێمە كە)

 سەەر كایەتیی بەۆ باشەتر خەۆی لە كەس واتە" سەەر ك بیكەاتە با دەكەوێ، دەست باشتری من لە كەسی كورد ئەگەر"  دەڵێ خۆی
 ر ژ چەنەد تەبەیغاتییەكەشەیەوە دەزگا لە و دەدا پێشان كورد مەسەلەی چارەسەری بۆ بەرنامە كاتەی ئەو نابا، شك كورد هەموو
 خەڵەتینەكەەانی نەزان و قەبە دروشەەمە پەەێچەوانەی بە بەشەەش ئەو بەەۆ و دەكەەا تەەوركیە كەوردی باسەەی تەنیەەا دەگەەوترێ، هەڵ پێەی
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 بەاڵو بەۆ بەاڵ  ز رە، بەارەیەوە لەو قسەە. نەكەراوە پێشەنیار سەاكارتر و سەاواتر لەوە پەر ژەی ئێستا تا كە دەكا پێشنیار شتێك
 بەتەەایبەتی و دیەەكە الیەنەكەەانی هە  و ئەەێمە هە  راسەەتەوخۆ كە دەهەەات پێەەك ئەوە دەرەتەەانی ر ژێەەك خەەۆزگە. ناشەەێن كەەردنەوە
 باوەڕیەان ئەوەی كەامێرا، چەاوی لە دوور بە و بەكەن كوردسەتان خەڵكەی كۆمەاڵنی بۆ قسە" نەتەوەیی كۆنگرەی" پێشەنگی حیزبی
 .رێژن هەڵی پێیەتی

 
  "ئێستا كاتێكی باشە بۆ دامەزراندنی ئەو كۆنگرەیە؟"لە وەاڵمی ئەو بەشە لە پرسیارەكەدا كە دەڵێ 

 
 وەك بەاڵ . بكەرێتەوە كەورت دا"نەتەوەیەی كەۆنگرەی"  لە شەتەكە نەیم موافیەق جێەدا لە دەكە  عەرزتەان:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 یەك دەوری لە نیشەتمانییەكانەوە كەسەایەتییە و رێكخەراو و حیەز  بە كوردەكەان دەبەێ كە وەخەتەیە ئەو ئێسەتا وایە پێم زەمان،
 كوردسەتان و كەورد دواڕ ژی لە بیرێەك بەدەنەوە، لێك جیهان و نێوەڕاست ر ژهەاڵتی و كوردستان سیاسیی ومەرجی هەل كۆبنەوە،
 لە جیهەان سیاسەیی وەزعەی تایبەتمەنەدییەكانی هەمەوو لەبەرچەاوگرتنی بە كە بەد زنەوە هەاوبەش زمانێكی تێبكۆشن و بكەنەوە

 كەورد مەسەەلەی لە بەاس یەادادن لە زیەاتر كاتێەك هەمەوو لە ئەمەی  دەزانەین وەك. بەدوێن پێی نێونەتەوەیییەكاندا كۆڕوكۆمەڵە
 كە دەچەەەێ ئەوە بەرەو( گەەەوترا پێشەەەەوە لە وەك) تەنەەەانەت و ناسەەەراوە باشەەەتر دیەەەكە هەروەختێكەەەی لە مەسەەەەلەكە و دەكەەەرێ

 .بێ پێك یەكگرتووەكاندا نەتەوە رێكخراوی چاوەدێریی ژێر لە كورد مەسەلەی باسی بۆ نێونەتەوەییش كۆنفرانسێكی
 

 لە كوردەكەەان كە نالەبەەارەیە بەەارود خە ئەو ئامەەانجە، بەو گەیشەەتن كۆسەەای بەەۆتە ئەوەی و موناسەەیبە زەمەەانێكی زەمەەان، كەوایە
 .خۆیانە دەسكردی بەشێكیشی بەداخەوە و بەرەوڕوون گەڵی لە یەكاندا نێوخۆیی یە پێوەندی

 
 دیەكە الیەنەكەانی نەدیتنەی یەان لەنێەوبردن و خۆسەەپاندن هەوڵەی و بكرێن  چارەسەر یەكان نێوخۆیی یە ناكۆكی ئەگەر كەوایە،
 هێەەزە سەەالمدا فەزایەكەەی لە دەبەەێ هە  و دەكەەرێ هە  هەمەەووان، ئاڵتیرنەەاتیوی نەكەەاتە خەەۆی یەكێەەك و بهێنەەرێ پەەێ كۆتەەایی
 دەوری لە كەورد دڵسەۆزەكانی و نەاودار شەخسیەتە لەگەڵ یەكانیان سەرەكی بەتایبەت و  ز ربەیان نەبێ هەر كوردەكان، یە سیاسی

 دارێژراوی قالەب و ئامەادە فۆرمەوولی نەیە پێویسەتیش هەیچ حاڵەدا لەو. بكەنەوە نەتەوەكەیان دوار ژی لە بیرێك و كۆبنەوە یەك
 .تەنیافۆرموول و تاقەرێگا بكرێتە نەبووە، نەخشیان ئامادەكردنیدا لە سیاسییەكان هێزە ز ری بەشی كە" نەتەوەیی كۆنگرەی"
 

 لە كەسەانێك روانەگەی لە حیزبەكەان لە هێنەدێ نەبەوونی بەشەدار هەۆی بە ئیشەارە كە پرسەیارەكە بەشەەی ئەو باسەی سەەر بێمە
 نەچەەۆتە بەەۆیە دێمەەوكرات حیزبەەی نمەەوونە بەەۆ گۆیەەا جەنابەەانەوە ئەو روانەەگەی لە. دەكەەا بروكسەەێەەوە كۆبەەوونەوەی بەشەەدارانی
 كە نەبەایە ئەوە لەبەر ئەگەر بەراسەتی. پەرسەتە  قەازانج حیزبێكی و نیە بییاردانی سەربەخۆیی چونكە MEDTV كۆبوونەوەی
 بەۆ قسەانە جۆرە ئە  بكەن، پێ باوەڕیان هەبن ناشارەزا كەسی هێندێك لەوانەیە و  دەبینێ و  دەبیسێ قسانە ئە  ز ر خەڵكێكی
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 وەك یەكان سیاسەی حیەزبە و نەیە رووداوەكەان لە ئاگەای یەك وەك كەس هەمەوو چەونكە بەاڵ . نەدەبەوون وەاڵمدانەوە و  باسكردن
 .نیە خەرائ ئیددیعایە ئەو بۆ وەاڵمێك كورتە ناناسێ، ئێمە

 
 بەیتێكەەی و كەەرا بەانگی دێمەەوكرات حیزبەەی هەروەخەت كە بڵەەێن بەوە بییەەاردان سەەربەخۆیی جۆرەكەسەەانەوە ئەو روانەەگەی لە رەنەگە

 ئەو هەڵسەەەنگاندنی بەەێ و لێكەەدانەوە بەەی دەسەەبەجێ كەەرا، دابەەین نوێنەرەكەەانی بەەۆ حەوانەوە جێگەەای و قەتەەار یەەان تەیەەارە،
 خەانەخوێ بێژیی پەسن بكەوێتە بچێ انە"شەخسییەت" جۆرە ئەو وەك راست و  بڵێ" لبیك" دەكرێ بانگهێشت بۆی كە كۆبوونەوەیە

 هەر و دێمەوكرات حیزبەی حاڵێكەدا لە. یە نەارازی سیاسەەتەكانی و هەڵوێست لە خانەخوێ كە الیەنێك و حیز  بۆسەر هێرش و
 سەەربەخۆی حیزبێكەی بەۆ و خۆیەتی لێكدانەوەی و بیروباوەڕ و  پرەنیسیپ خاوەنی دیكە بەرپرسی و جیددی رێكخراوێكی و حیز 

 و الیەنگرەكەانی و ئەندا  و  بۆخۆی نرخێك ئەوەی بێ و دیكە جەرەیانێكی پاشكۆی ببێتە نەهاتوە بییاردان سەربەخۆیی خاوەنی
 حیزبەی. یانێەك جەره و  كەس هەر یەان سیاسەی، حیزبێكەی سەەنابێژی بكەاتە خەۆی دابنەێ، دەكا، یان نوێنەرایەتی كە خەڵكە ئەو

 و نەەادا نیشەەان پەەێ وشەەوێنی رێ شەەتێك هەەیچ كوردسەەتان خەڵكەەی قەەازانجی لە جەەگە كە سەەەربەرزە ئێەەران كوردسەەتانی دێمەەوكراتی
  پەاك نیازێكی خاوەنی ئەگەر دەدەن، دێموكرات حیزبی لە بییاردان سەربەخۆیی نەبوونی تۆمەتی ئەوانەی. دانانێ بۆ دارولەلەی

 حیەەەزبە نێەەەو لە كە دەزانەەەن ز ربەەەاش بەەەن، بیركەەەردنەوە سەەەەربەخۆیی تەنەەەانەت و" بییەەەاردان سەەەەربەخۆیی"  كەەەاتەدا لەو هەر و
 حیزبەەی بەەدا، بییەەاردان سەەەربەخۆیی و سیاسەەی سەەەربەخۆیی نرخەەی بەەووە حەەازر زیەەاتر هەمەەووان لە ئەوەی یەكاندا كوردسەەتانی
 و كوردسەتاندا بەسەر حاكم دەوڵەتانی لە یەكێك حەمدوسەنای دەكەوێتە ر ژە هەر كە دێموكراتە حیزبی ئەوە داخوا. دێموكراتە
 هێرشەی وانەوە تریبەوونی لە كە دیەكە كەسەانی و حیەز  یەان دەزانەێ، دەوڵەت ئەو و ئە  قەازانجی پارێزەری بە خۆی تەنانەت

 كورد؟ دیكەی سیاسیی هێزی ز ر و دێموكرات حیزبی سەر دەكرێتە تەبەیغاتی
 

 باتی خەەه ر سەەه له ئسەەیرێک ته خ زرێ دامەەه" یی وه تەەه نه ی کەەۆنگره" ر گەەه ئه  کەەه بەەوو  وه ئەەه بەەزانم وا تان که پرسەەیاره شەەی به ئەەاخر
 سیاسەی  هێەزه یشەتنی پێکگه و  وه بوونەه نزیەک لێەک  کەه   بکه رز عه بێ ده  وه یه باره و له. نێ داده کوردستان ڵکی خه ی رزگاریخوازانه

  بێتەه ده و نەێ داده کەورد شۆرشەگێیانی ی وره ر سەه له بار لەه واری شەوێنه بەێ، ناوێکدا ر هه ژێر له و ببێ خت روه هه کوردستان کانی یه
. بێ نەه  وه کەرده  بەه و رچاو بەه تەدا حاڵه ز ر  لەه  واردانانه شەوێنه و ئەه  نگەه ره. کوردستان ڵكی خه اڵنی کۆمه دڵخۆشیی و هیوا ی مایه
 دا رزگاریخوازانەەه باتی خەەه وتەەی ره بردنی وپێش ره بەەه  لەەه تەەوانێ ده بێ، هەەه وییشەەی عنه مه و  وانەەی ره ئسەەیری ته نیا تەەه ر گەەه ئه اڵ  بەەه

 .بێ ر کاریگه
  

 وارێکی شەەوێنه پەەێش،  ڕواتەه ده ی کەەه وته ره  کەه  یه شەەێوه و بەه" یی وه تەەه نه ی کەۆنگره" پێکهەەاتنی  وانیەه پەەێم  وه داخەه به ش، حاڵەەه و بەه
  ر سه له  نده پیوپاگه ز ریشی  یه، هه ستیدا ده  له  P.K.K  که  وه یه بەیغاتی ته  ئیمکاناته و به  یه وانه له ند رچه هه دابنێ، رچاو به
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 پێکهێنەانی بەۆ  کەه ن اڵنەه و هه و لەه دوور حیەز  سەێ ئێسەتا ر هەه کەورد، کیی ره سه حیزبی چوار  له کرد باسم پێشدا له ک وه. بکرێ
  کەه  دیەاره ئاشەکرا به بەێ، دروسەت  کەۆنگره مساڵ ئه زستانی ئاخری تا  کراوه دیاری  که ڕا ش وه له. ئارادان  له" یی وه ته نه ی کۆنگره"

. پێکهێنەانی ی وه کرده بەه ئاکەامی تەا  گرنگەه بەۆ یان کەه یه بەیغاتی ته بەاره زیاتر ن بکه دروست ک یه کۆنگره ها وه وێ یانه ده ی وانه ئه
 دا کەه که په" یی وه تەه نه ی کەۆنگره" پێکهێنانی کانی وڵه هه ڵ گه له ئێستا  که  حیزبانه و ئه زانم ده دووریشی  به ز ر بێ خۆمان ی قسه
 ."یی وه ته نه ی کۆنگره" پاشکۆی  ببنه و  P.K.K کانی داره بریقه  دروشمه دوای  ونه بکه ئاسانی  به وا نین،

 
 نەەاوی  بەەه شەەتێک کردنی دروسەەت  له سەەه مه ر گەەه ئه  وایەەه پێم من ئەەه نەەا؟ یەەا بەەێ ده دروسەەت یی وه تەەه نه ی کەەۆنگره  کەەه بارسەەرێ  یەەه وانه له
 بەێ، دروسەت  تەازه سەاڵی هاری بەه تەا تەوانێ ده ر هەه ک نەه  وه ئەه بەێ، ر کێەک نێوه ر هەه و تێک قیمەه ر هه  به" یی وه ته نه ی کۆنگره"

  ببێتەه کەرێ ده ئیەددیعا ک وه بەوێ، ییمان وه تەه نه ی کەۆنگره  لەه ر گه ئه اڵ  به. زرێ دامه ئێستاش پێش ساڵ ند چه یتوانی ده ڵکوو به
 پێمەان  کەه  یه ڕانه خۆشەباوه و  سەاویەکانه ز ر  وه ئەه بکەا، کوردسەتان کانی شەه به موو هه تیی رایه نوێنه و کورد موو هه بۆ عێک رجه مه

 .بێ ده دروست وا شتێکی کورد ی وه بزووتنه نێو کانی تییه ره بنه  ێزهه  له ز ر شداریی به بێ به وابێ
 

 دروسەت گوتمان  ئێمه: "ڵێ ده بوو، نه دروست  کۆنگره ر گه ئه دێموکرات حیزبی  که گوترابوو دا MEDTV رابردووی ی وه کۆبوونه  له
  جەۆره   بەه ی وانەه ئه بڵەێم  کەه  وه بیرهێنانەه وه   مەه ئه  بۆیه. ندکردنی سه په و تاری   به کا ده ست ده بوو دروست ریش گه ئه و" نابێ

 دێمەوکرات حیزبەی.  ناسەیوه نه یان حیزبەه   ئەه بڵەێم  کەه  یه وه ئه می که النی ، وه نه که ده بیر و ن که ده  قسه دێموکرات حیزبی ر سه له
 و س کەه هەیچ ر سەه  کاتەه ده هێەرش ش خەۆوه  لەه  نەه و نێک الیەه و حیەز  هیچ بێژی سن په  بێته ده خۆڕا له  نه ، سئووله مه حیزبێکی

 اڵ  بەه ، بووه نەه شەداربوونی تێدابه و کەردن دروسەت  به ڕمان باوه  ئێمه  که  بووه دروست وا شتی رابردووشدا  له. یانێک ره جه و ن الیه
 ز حەه.  گوتوه نەه ڵ هه بااڵشەیمان و ژن  بەه  بەه خەۆڕایی  بەه دا کاتەه و لەه ر هەه و  گوتوه نەه یمان راپەه خه خەت وه هیچ  بووه دروستیش  که
 بتەوانێ و بەێ دروسەت دێمەوکرات حیزبەی شەداریی به بێ بەه ئۆرگانێەک ر هەه و یانێک ره جەه ر هەه  کەه   بکەه زیەاد لەێ شەی وه ئه   که ده

 شانازییشەی  بەه ڵکوو بەه نەازانێ، یی شەووره  بەه ک نەه دێمەوکرات حیزبەی بکا، کورد ی وه بزووتنه وپێشچوونی ره به  به باش تی خزمه
 .بکا کانی باشه  کاره باسی  چاکه  به و بکا لێ پشتیوانیی زانێ ده
 

 ٢١١١ نوامبری ی٩: وتی ڕێکه/    تایمز اڵت ر ژهه ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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ئێمە وەکوو حیزبى دیموکرا  لەکەس قبوڵ ناکەین داواى :  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه "
 "ناوگۆڕینمان لێ بکا ، کەسیش لەسەر ناو ناکوژین

 
 گۆڤارى وااڵ

 
 :کوردستان دیموکراتى حزبى پێشووى سکرتێرى  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه

 
 
 ناسەەراوى سەەیماى و خەەۆرهەاڵت کوردسەەتانى شۆڕشەەگێرى و پێشەەمەرگە و سیاسەەەتمەدار لەگەڵ تەەایبەتی دیەەدارێکى وااڵ گۆڤەەارى *

 .داوە ساز کوردستان دیموکراتى حزبى پێشووى سکرتێرى و ناوچەکە و کوردستان
 سەەەبازى، بەەوارى لە خ نەکەەراو چەەاوەڕوان ئەگەرێکەەى هەر و خەەۆرهەاڵت کوردییەکەەانى هێەەزە و ئەمریکەەا پەیوەنەەدییەکانى لەبەەارەى

 .رابردوودا و ئێستا لە هەردووالیەن لەنێوان دێت دانیشتن چەندین دواى کە دیبەۆماسى،
 مامۆسەەتا خەڵەەق، موجاهیەەدینى و کەەۆمەڵە وەک تەەر الیەنەکەەانى لەگەڵ کوردسەەتان دیمەەوکراتى حیزبەەى پەیوەنەەدییەکانى لە بەەاس

 لە  کە هەیە خەەۆى تەەایبەتى بۆچەەوونى کوردسەەتان دیمەەوکراتى حزبەەى پێشەەووى سەەکرتێرى سیاسەەەتمەدارو زادە حەسەەەن عەبەەدوڵاڵ
 .خراوەتەڕوو دیدارەدا

 دەکەوژن، مەسەەلەیە ئەو لەسەەر کەسەیش نە و بگەۆڕن ناویەان کە هەیە کەس لە داواى نە ئەو، حیزبەکەى وایە پێی لەوەى جگە
 مامۆسەەتا عەبدوڵاڵهیەەدا خوسەەرەوى قسەەەکانى بە وەاڵ  لە. بکەەات لەەێ حیزبەکەیەەان نەەاوگۆڕینى داواى دەکەن قبەەوڵ کەسەیش لە نە

 .وت ئەمەى
 

 .هەبێت خۆى کاریگەریى بتوانرێت هیوایەى بەو زانرا، پێویست بە ئێستادا لە  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا دیدارە ئە 
 

یان پێها ، بەاڵم جیهوان چواوی لەسوەر ئێورانە، کە کەی و  لە کاتێکدا زۆربەی دیکتاتۆرانی عەرەبی و ناوچەکە کۆتایی: پرسیار
 ئێوە چاوەڕێی ئەوە دەکەن؟چۆن دەڕووخێت، ئایا ئێران دوایین واڵتە کە دەکەوێتە بەر هێرش و پەالماری خەڵکی واڵتەکەی، 

 
 چەونکە هەاتبێ،  پەێ یەان کۆتایی نەاوچە دیکتاتۆرەکەانی ز ربەی وانیەیە پەێم بڵەێم بەا لەپێشەدا جەارێ:  زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه

 یەوە ئیسەالمی کۆمەاری چەوتەکەانی سیاسەەتە هەۆی بە کە ڕاسەتە ئەوە. ڕووخەاون کە لەوانەن زیەاتر مەاون ئەوانەی نەبێ ناشکوری
  سیستمێکی هاتنەسەرکاری و ڕیژێمە ئەو ڕووخانی تامەزر ی ز ر خەڵکێکی دەرەوە دنیای لە هە  و  واڵت نێوخۆی لە هە 
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 کە بەێ دەوڵەت دوایەین ئێەران دەوڵەتەی دەکە  بینەی پێش نە و دەکە  ئارەزوو نە ئەمن بەوپێیە. ئێراندان لە گەلی و  دیموکیات
 بەاڵ .   بگەاتێ نەۆرەی ز ران پەێش و زووتەر ز ر دەکە  حەز کە مانایە بەو واڵتە، ئە  خەڵکی ناڕەزایەتیی شااڵوی بەر بکەوێتە
 دێەتە وا  پەرەگرتنەدایە، لە ڕ ژبەڕ ژیەش و کەردوە  پەێ دەستی لەمێژە ڕێژیمە لە  ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی بێزاریی ئەوەی دەگەڵ

 بەەۆ ڕەنەەگە ئێەەران کەەۆمەڵی کە نەەیە مانەەایە بەو ئەمەش. نەڕەخسەەاوە یەکەەالکەرەوە ڕاپەڕینێکەەی بەەۆ هەلەەومەرج جەەارێ کە بەرچەەاو
 .نەیە لێوە متەقی و  ڕابکێشێ زەبروزەنگە و وز ر زوڵم ئەو بۆ مل بتوانێ دوورودرێژ ز ر ماوەیەکی

 
 ڕووخەانی تائێسەتا و عەڕەبیەدا واڵتەی چەنەد  له بەربەرین ڕاسانێکی سەرەتای بە بوو کە توونس خەڵکی ڕاپەڕینی دەزانین وەک
 فر شەەێکی سەوزی لە پەەۆلیس کە هەڵەەدا سەەەری شەەەپاڵغەیەکەوە لە بەڕواڵەت کەوتەەۆتەوە، لێ سەەاڵەی چەنەەدین دیکتەەاتۆریی سەەێ

 زلەەەیە ئەو نەبەووایە، چەندسەاڵە کەڵەکەبەووی نەارەزایەتیی ئەگەر کە ڕوونە بۆهەمەووان لەکاتێکەدا. وەشاند عارەبانەبەدەستی
 هەربەەارێکەوە لە ئێرانەەدا  لە ئیسەەالمی دیکتەەاتۆریی خەەۆ. دیکتاتۆرسەەووتێنە و  بەتەەین ئەەاگرە ئەو هەڵگیرسەەانی پییشەەکی نەدەبەەووە
 سەەەادە ڕووداوێکەەەی دەکەەەرێ چەەەاوەڕوان هەردە  هەربەەەۆیە. سەەەامناکترە و ڕیشەەەەدارتر تەەەوونس یەکەی دیکتەەەاتۆری لە بەەەکەی سەەەەیری

 .بکەوێتەوە لێ گەورەی تەقینەوەیەکی
 

لە چەند مانگی رابردوودا لە نێوان ئێووە وەکووو حیزبوی دیمووکراتی بە پێی هەندێک سەرچاوە، دانیشتن و قسە و باس : پرسیار
یەکان و ئۆپۆزسیۆنی ئێران و ئەمریکادا هەبووە، دەکرێت پێم بڵێن ئەو قسوە و باسوانە چوی بووون و  کوردستان و الیەنە کوردی

 چی کردووە؟تەنها قسە و دیالۆگ بوون، یان بە ئەجێندا و بەرنامەی سیاسی و سەربازی بووە و باستان لە 

 
 هیچکەا  لە نە نەمەاو ، کوردسەتاندا دێمەوکراتی حیزبەی ڕێبەریەی لە ئەمن ز رە ماوەیەکی ئەوەی لەبەر:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 پێوەنەدیی کە دەزانەم ئەوەنەدە. هەیە دیەدارانە ئەو یەکەانی وردەکاری لە ئاگاشم نە و  بوو  ئامادە قسەوباسانەدا و  دانیشتن لەو

 شەتێکی ڕ ژئەاوا دیەکەی واڵتانی و ئەمریکا دەگەڵ کوردستان ڕ ژهەاڵتی دیکەی یەکانی سیاسی ڕێکخراوە و  دیموکرات حیزبی نێوان
 کە دەچەم بەۆ وای بۆخەۆ . بکاتەوە شی الیەنانە ئەو بۆ بۆچوونەکانی ڕاو داوە هەوڵی خۆی دەرەتانی بەپێی هەرکا  و نیە تازە

 یەکی سەەەتیاتیژی داڕشەەەتنی بەرەو هەڵنەکشەەەاون و  بەەەوون یەدا گشەەەتی چوارچێەەەوە لەو هەر وز ر  کە  یەەەانەش دوایی ئە  دیەەەدارەکانی
 . هاوبەش سەربازیی زیاتر لەوەش یان سیاسی

 
 و کەورد ڕێکخراوەکەانی لە جیەددیتر ئەاوڕێکی بێ بەدەستەوە ئێرانی پەالماردانی بەرنامەی ئەمریکا ڕ ژان لە ڕ ژێک ئەگەر ڕەنگە
( ئێسەتای هەرنەبەێ) کەاری دەسەتووری لە ئێران پەالماردانی نە کە دەبینم وای بەاڵ . بداتەوە ئێران ئۆپۆزیسیۆنی کوردی غەیرە

 بەدەسەتەوە پەالمەاری بەرنەامەی ئەگەر یان دەدا واڵتە ئە  پەالماری ڕیکخراوانەش ئەو بەقسەی نە و هەیە ئەمریکادا دەوڵەتی
 .دەبێتەوە پاشگەز لێی  بوو
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نزیک لە دانیشتنەکانی ئۆپۆزسیۆن ئێران و ئەمریکا بە منی راگەیاند کە دانیشوتن بوووە بەاڵم بڕیوار کەسێکی بەشداربوو : پرسیار
نەدراوە رووخانی ئێران ساغ بکرێتەوە هۆکاری ساغ نەبوونەوەکە چیە، بۆچی ئەمریکا و خۆرئاوا خۆیان ساغ نواکەنەوە هۆکوار 

 و فاکتەرەکانی چین؟

 
 زانیەەاریی" ئەمریکەەا و  ئێەەران ئۆپۆزیسەەیۆنی دانیشەەتنەکانی لە" نیەەزیکە کەسەەە ئەو ئەگەر دەکە  حەز:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 هەیچ و ئەمریکەا نەاکە  ئەارەزوو هەیچ بڵەێم بەا لەپێشەدا پرسەیارەکە وەاڵمەی بەۆ. بەکەن ئاگادار لێ منیشی  ئێوە، بە داوە ز رتری
 ئەو خۆشەەە پێم ئیسەالمیم کۆمەاری ڕووخەانی تەامەزر ی ز ر ئەوەی دەگەڵ و  بەدەن دیەکە واڵتێکەی هەیچ و  ئێەران پەالمەاری واڵتێەک
 دەدەمەوە، جەوا  بۆخەۆ ) نەاکەنەوە سەاغ خۆیەان بۆچی کە ئەوە بەاڵ . بیووخێ ئێران گەالنی ڕاپەڕینی بە و ژوورەوە لە ڕێژیمە

 یەانی واڵتەان سەەر بەۆ لەشکرکێشەی شەەڕو دەزانەن چەاکتریش ئێستا دیکە ئەوانی و ئەمریکا چونکە وایە پێم ،(وان لەجیاتی نەک
 دەمیاسەەتەکانی فیوفیشەەاڵی بەپەەێچەوانەی و  بەەدەن ئێەەران پەالمەاری هەیە دەتوانایانەەدا هاوپەیمانەکەەانی و ئەمریکەەا ڕاسەەتە. چەی

 ڕووخانەدنی دەڵەێ پێیەان ئەفغانسەتان و  عێیاق ئەزموونی بەاڵ . بیووخێنن ڕێژیمە ئەو کورتیشدا ماوەیەکی لە ئیسالمی، کۆماری
 لەوانەش، جەەگە. دژوارتەەرە دێموکراسەەی جێگیرکردنەی لە دیکتەەاتۆری ڕووخانەەدنی و دیەکە ڕیژێمێکەەی سەەەقامگیرکردنی لە ڕێژیمێەک
. نەبەەەێ واڵت دەرەوەی لە گیروگرفەەەت دروسەەەتکردنی بە پێویسەەەتیی کە هەیە گیروگرفتەەەی ئەوەنەەەدە لەنێوخەەەۆدا ئەمریکەەەا ڕێبەریەەەی
 نایەانەوێ نەبیەنن، جیەددی و  نیزیەک بە ز ر قازانجەکانیەان لەسەەر ئێران مەترسیی ئەوکاتەی تا کە دەکەمەوە بیر وا بەکورتی

 و  دەردێەەنن قارەمانبەەازی ئەوەنەەدە بەەۆیە هەر تەەارانیش دەسەەەاڵتدارانی وایە پەەێم. بەەکەنەوە ئێەەران لەگەڵ شەەەڕ تەەازەی بەرەیەکەەی
 .دەکەن چاووڕاو و  فیوفیشاڵ

 
کوردسووتانی ئێووران و )دیکتاتۆرەکووان بێوونن بەاڵم ئێوووە چووۆن دەکرێووت ئۆپۆزسوویۆنی عەرەبووی، کۆتووایی بە دەسووەاڵتی : پرسوویار

هەر لە ئۆردوگاکان چاوەڕێی فریادڕەسوێک بون ئێرانتوان بوۆ نەجوا  بودا ، ئەگەر وا نویە ئامواژە ..( ئۆپۆزسۆنی فارس و تورک
 بەرچاوەکان چییە کە لە داهاتوویەکی نزیکدا دەور و نەخشی کاریگەرتان دەبێ لە رووخانی ئێران دا؟

 
 چەەاوەڕێی( کەوردەوە  غەیەەری و کەورد بە) ئێەەران ئۆپۆزیسەیۆنی هێزەکەانی لە هیچکەەا  وانەیە  پەەێم ئەمەن:  زاده ن سووه اڵ حهبودوڵ عه

 بەدرێ، پەالمەار ئێەران ئەگەر کە ڕایانگەیانەدوە ز رجەار کەورد غەیری ئۆپۆزیسەیۆنی الیەنەی هێنەدێک تەنانەت. بن" فریادڕەسێک
 پەالمەاری بەر بکەوێەتە ئێران ناکە  ئارەزوو هەروەک بۆخۆ  دیارە. دەجەنگن پەالماردەر هێزی دژی ئیسالمی کۆماری بەشانی شان

 بەکوشەت ئیسالمی کۆماری لە دیفا  بۆ کورد ڕ ڵەکانی کە نەبێ هەڵەیە ئەو دوچاری کوردی هێزێکی  هیچ ئاواتەخوازیشم دەرەکی
 .بدا

 مەاوەیەکە و  ئۆردووگانشەینی نەراوە نەاوی شەتەی ئەو نە و  سیاسەی تێکۆشەەرانی ئاوارەبوونی نە کە بکە  زیاد ئەوەش بدەن ڕێگا 
 و دیەکە ئەازادیخوازانی و  نەین ڕ ژهەاڵت کوردی تایبەتی هیچیان وەردەگیرێ،لێ کەڵکی ڕ ژهەاڵت کوردی ئۆپۆزیسیۆنی کوتانی بۆ

 نەەیە مەرج پاشەەان. هەەاتوون نەخەوازراو وا بەەارود خی تووشەەی کوردسەتانیش دیەەکەی بەشەەەکانی کەوردی ئەەازادیخوازانی وانەەدا لەنێەو
 هومێەد لە دەسەت نەاکەین، بەدی کوردستان ڕ ژهەاڵتی و  ئێران لە ڕاپەڕینێک هەڵگیرسانی لە بەرچاو نیشانەیەکی ئەمی  ئەگەر
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 نەدەهەەەات کەسەەەدا بەبیەەەری  یەکە مێژوویەەەی شەەەەپاڵغە پەەەێش حەوتەەەوویەک. دەبەەەین هەروا هەتاهەتەەەایە وابەەەێ پێمەەەان و  بەردەیەەەن
 ڕاوەسەتانی دوای ١٢١١ ساڵی لەبیرمە کوردیشدا بزووتنەوەی لەنێو هەر و  ببێ بەرپا توونس لە بەشکۆ ئەوەندە هەستانەوەیەکی

 حیسەابی دیکە ساڵی بیست بۆ" گوتی ئێمە لەالی باشوور کوردی ورەبەرزی و ئازا هەرە ڕێبەرانی لە یەکێک عێیاق و  ئێران شەڕی
 حەماسەەیەیان ئەو باشەووریش کەوردی و ڕەخسەا زێیینە هەلومەرجە ئەو دواتر دووساڵ تەنیا دیتمان کەچی". ڕ یی عێیاق کوردی

 .خوڵقاند
 

هویچ ئاینودەیەکی نزیوک نوابینم بوۆ " بەداخەوە لەگەڵ هەر هێزێکی سیاسیی کوردستانی ئێران قسە دەکەی پێوت دەڵوێ: پرسیار
 ەوە سەرچاوەی گرتوە؟یە لە چیی ئەم بێهیوایی" رووخانی کۆماری ئیسالمیی ئێران

 
 شەەایێوی وەزعەەی زیەەاتر لەویەەش و  ڕ ژهەاڵت کوردسەەتانی یەکانی سیاسەەی هێەەزە وباڵویەەی پەرش بەداخەوە:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 بەاوەڕ بەوحەاڵە. نەبەێ ز ر ئێرانەدا لە نیزیەک ئەاڵوگۆڕێکی بە هیوا کە خوڵقاندوە هەلومەرجێکی ئیسالمی کۆماری ئۆپۆزیسیۆنی
 وایە پەێم چەونکە. بەووبێ هیەوایی بێ تووشەی کەوردیش تێکۆشەەرێکی هیچ تەنانەت و  ڕ ژهەاڵت کوردی سیاسیی هێزێکی هیچ ناکە 

 ژیەانی وەدوای و  دێنەێ سیاسەی خەبەاتی لە واز کە  النەی یەان دەمەرێ یەان دا لەدەسەت هومێەدی ئەگەر ڕزگەاری ڕێگای تێکۆشەری
 ئەمە. دەکەەرد دیەەاری ئیسەەالمی کۆمەەاری ڕووخەەانی بەەۆ مەەانگی و ڕ ژ هەبەەوو وا سیاسەەیی هێەەزی ڕ ژگارێەەک. دەکەوێ خەەۆی تەەایبەتیی
 بەڵێنەکەانی و قسەە بە خەڵەک کەۆمەاڵنی متمەانەیی بێ هەرنەبەێ یەان ناهومێەدی، هەۆی دەبووە چونکە نەبوو، باش من بەباوەڕی

 .ئازادی تینووی هاونیشتمانانی بە نەدا بەدر  هومێدی و  بێ واقیعبین سیاسی حیزبی کە باشە کارێکی پێموایە. ئۆپۆزیسیۆن
 

لە کاتێکدا ئێمە قسوە لەسوەر داهواتووی ئێوران دەکەیون بوۆ خەڵکوی کوردسوتانی ئێوران بەاڵم خەسورەوی عەبودوڵاڵهی : پرسیار
نەک ئەگەری رێککەوتنەوەی هەردوو حیزبی دیموکرا  نییە بەڵکوو ئەگەری شوەڕی براکووژییش هەیە؟ : بەرامبەر ئێوە دەڵی
تووا چەنوود واقیعووین و دەکرێووت وەکوووو بۆچوووونی حیزبووی دیموووکراتی کوردسووتانی ئێووران سووەیر بکوورێن و ئەم بۆچوونووانە 

 یەکگرتنەوەتان چی بەسەرها ؟
 
 و  مەن بەۆ و بکەرێتەوە حیەزبەکەی یەان عەبەدوڵاڵهی، خوسرەوی کاک بەرەوڕووی وایە هەق پرسیارە ئە :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 نە حیەزبە ئە  هەیە، کوردسەتانەوە دێمەوکیاتی حیزبەی بە پێوەنەدیی ئەوەنەدەی. بەدەینەوە وەاڵ  وان لەجیەاتی نیە دیکە کەسی
 ئەمە داخەوا کە ئەوەش. دەکەا قبووڵ لەکەس ناوگۆڕینیش داوای نە و  دەکوژێ کەس ناو لەسەر نە دەکا، لەکەس ناوگۆڕین داوای

 وتەبێژێەک کاتێەک باوە وا دیاەۆماسیدا و  سیاسی عورفی لە بەاڵ . بارسرێ لەخۆیان دەبێ هەر نا؟ یان حیزبەکەیەتی سیاسەتی
 بۆچەەوونی بیەەرو ئەمە کە دەدرێ ڕوونکەەردنەوەیەک دەکەەا، دەوڵەت و    حیەەز سیاسەەەتی پەەێچەوانەی قسەەەیەکی نوێنەرێەەک یەەان

 .نیە بەرپرس لێی دەوڵەت یان حیز  و  خۆیەتی
 
  دەرگای کرانەوەی بدرێ بۆ هەوڵی و  بکرێ لێ قسەی دەبێ ئەمی  ئەوەی من بەباوەڕی بڵێم دەبێ پرسیارەکە کۆتایی بەشی بۆ
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 واقیعبینەانە ئەگینەا. خەبەاتگێیانەیە هاوکەاریی و بیروڕاگۆڕینەوە دواتر و د ستانە و  سالم یەکی پێوەندی دامەزراندنی و  دیالۆگ
 الیەک هەمەوو وابزانم. بکرێ گرتنەوە یەک لە قسە کردوە دروست بۆخۆیان کۆنەهاوڕێکانمان کە یەدا دەروونی وهەوا کەش لەو نیە

 خەۆی ئامەادەیی دەرفەتێکیشەدا هەر لە و نەیە دیەالۆگ   و  دانیشتن بۆ پێشمەرجێکی هیچ کوردستان دێموکیاتی حیزبی کە ئاگادارن
 نەاکەن حەز لەجێەدا بەڵەکە نەبەوون،   ئامەادە ئەوە بەۆ هەر نەک تائێسەتا بەرامەبەر الیەنەی بەداخەوە بەاڵ . ڕاگەیاندوە ئەوە بۆ

 .گۆڕێ بێتە لەگەڵ باسانەیان ئەو
 

وایە  پێکهاتنی بەرەیەکی هاوبەشی نێوان ئۆپۆزسیۆنی کوورد و فوارس و توورک، بەلوووچ، کە نویە هۆکواری چویە پێتوان: پرسیار
 گرنگ و زەروورییە؟

 
 یەکانی سیاسەەی ڕێکخەەراوە و  حیەەز  لەنێەەو یەک هاوپەیمەەانی پێکهێنەەانی دەمەەێکە کە نەەیە تێەەدا قسەەەی:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 سەەەەربەگەالنی یەکانی سیاسەەەی ڕێکخەەەراوە لەنێەەەو بەرینتەەەر یەکی هاوپەیمەەەانی کردنی دروسەەەت هەوەهەەەا و کوردسەەەتاندا ڕ ژهەاڵتەەەی
 یەکی پێویسەەتی بەەۆتە ئێەەران ئۆپۆزیسەەیۆنی هێزەکەەانی هەمەەوو لە بەرەیەک پێکهێنەەانی بەرباڵوتەەر، لەوەش و  ئێەەران ز رلێکەەراوی

 هێەەەزە ڕێبەرایەتیەەەی نەبەەوونی پتەەەر لەهەمەەەووان و  دەروونەەی جاروبەەەار و  ڕێکخراوەیەەەی کۆسەەای هێنەەەدێ هەەەۆی بە بەاڵ . مێژوویەەی
 بەداخەوە  ئێسەتا تەا دەکەن، خەبەات ئامانجەکانیدا لەپێناوی هەموویان کە خەڵکەدا ئەو لەنێو و  واڵت نێوخۆی لە یەکان سیاسی
 .نەکراون جێبەجێ یانە نیشتمانی ئەرکە لەو هیچکا 

 
 بە وردی پەیوەندیی نێوان حیزبی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ کۆمەڵە و موجاهیدینی خەڵق چۆنە؟: پرسیار

 
( قۆڵەکەانیەوە هەمەوو بە) کەۆمەڵە دەگەڵ کوردسەتان دێمەوکیاتی حیزبەی پێوەنەدیی دەڵێم بەکورتی ز ر:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 لەجێەەدا نەەیەو موجاهیدینەەدا و ئەەێمە نێەەوان  لە یەک پێوەنەەدی هەەیچ ئاگەەادار  جێگەەایەی ئەو تەەا بەاڵ . د سەەتانەیە یەکی پێوەنەەدی
 .نیە کوردستانی ڕێکخراوێکی هیچ دەگەڵ پێوەندیی خەبات سازمانی لە جگە موجاهیدین

 
 لە وتەکەەانی هەڵبەسەەتراوبوونی مەڕ لە عەبەەدواڵهی خوسەەرەو روونکەەردنەوەکەی لە بەر پرێسەەەوە وااڵ الیەن لە دیمەەانەیە ئەو *

 .باڵوکراوەتەوە خۆرنیوز،
 

 .گواستراوەتەوە پرێسەوە وااڵ لە دەقاودەق کراوەتەوە، باڵو سەرەوە لە ئەوەی **
  

 ٢١١١ دێسامبری ی٥١: وتی ڕێکه/    تایمز اڵت ر ژهه ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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 کگرتوو کۆسپی دروست بوونی زمانی یه  ی سیاسی بۆته ملمالنه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 

 رێم عوسمان كردنی هه ئاماده
 
بۆ خۆتوان زیواتر   ر بڵێم ئێوه روانینی خۆتان، یان گه  سته به اڵم الم مه ، به بۆ زمان كراوه  پێناسه  ندازه زانرێت بێئه ك ئه وه:  وانه كه
  بۆ زمان هاوڕان؟  یه ڵ كام پێناسه گه له

 
. كەوردی زمەانی بڵێەین ك وه تی تایبەه زمەانێكی ك نەه ، گشتییه  به زمان ی پێناسه  ئێوه ستی به مه بزانم وا:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ئەامرازی( جەامعترین)  واتەه گشەتگیرترین و خێراتەرین ئاسەانترین، زمەان: ڵەێ ده  كەه  دڵەه به   یه پێناسەه و ئەه من ئه  وه یه باره و له

..  بەەه و مەەۆڕس  بەەه ، ئیشەەاڕه  بەەه نووسەەین،  بەەه زمەەان،  بەەه  ئێمەەه بینەەین ده ین بەەده رنج سەەه مێك كەەه ر گەەه ئه.  كانەەه مر ڤه یشەەتنی تێكگه
 گشەتگیر و ئاسەان و خێەرا زمەان ی نەدازه ئه  بەه هیچیەان اڵ  بەه. ین بكەه حەاڵی كانمان ره رامبەه به  له خۆمان كانی سته به مه توانین ده

بەی  عاتێك سەه  كەه چاره  بەه بتەوانین تەا بین ئازا ز ر بێ ده ببیین، ری ده زمان  به  قیقه ده پێنج  به توانین ده ی سته به مه و ئه. نین
 .نووسین

 
  بودوێن كوه  و گرفتانوه نودێك لوه ر هه سوه ی خۆتوان بوۆ ئێسوتای زموانی كووردی، له وه روانین و وردبوونوه ر بكرێت له گه:  وانه كه

  ؟ وه ته رووی زمانی كوردی بوونه رووبه

 
 كوردیش بەه نیا تەه  نەه و بەوون دروسەت كەورد ویسەتی به  نەه هێنەدێكیان  كه ز رن كوردی زمانی گیروگرفتی:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ی شەبوونه دابه و ئەه. دابنێەین تر وره گەه به مووان هەه  لەه كوردسەتان یی پارچەه پارچه گیروگرفتەی تەوانین ده  وانه له كرێن، ده ر سه چاره
. كەەردوون دروسەت كوردسەتان موو هەەه بەۆ نووسەین و خوێنەەدن زمەانی كگرتنی یەه ڕێگەەای ر سەه له قەانوونیی كۆسەەای هێنەدێ كوردسەتان

 -بێ هەه نووسەین تەانی ره ده ر گه ئه - ڕ ژئاوا باكوورو  له و نووسن ده بی ڕه عه پیتی  به اڵت ڕ ژهه باشوورو  له كورد  چونكه ك الیه له
  وه ئەه تەانی ره ده تێكەدان، وڵه ده اڵتی سەه ده ژێر لەه كوردسەتان كانی پارچەه  لەه ركا  هەه ی وه ئه ر به له ش دیكه الی له التین، پیتی به
 و لەه ش بۆیەه ر هەه. لێبكرێ یان وی ییه په شوێنێك موو هه  له  كه ن ربكه ده لێك بییارگه و ڕێنوێنی  ڕیزه  بوواره و ئه زایانی شاره  نیه

 زمەانی" نەاوی ژێر لەه ی كه له سەه مه بەدا، سەتاندارد زمەانی بەۆ وڵێك هەه سەتوی یه ده ولێر هەه  لەه كەورد كادیمیای ئەه  كه دا یانه دوایی
  كەه  دیكەه گیروگرفتەی. بەوو( عمەەی) یەی كرده و جێ بەه نگاوێكی هەه  پێموایەه  كەه گەۆڕێ  هێنەابووه دا" كوردسەتان رێمی هه  له ڕمی فه
 تەانی ره ده ی جێیانه و له رئێستا هه زانین ده ك وه.  یه یی زاراوه و یی ناوچه مارگرژیی ده هێندێ خۆمان ر سه  وه دێته زیاتر ی تاكه خه

  ڕ ژنامەه و گۆڤەار و كتێەب كان زاراوه موو هه  به بڵێین كرێ ده( ی كه مییه كه و ز ری جیاوازیی به)  خساوه ڕه كوردی زمانی  به نووسین
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  كەەه  یەەه وه ئه تریش وره گەەه گیروگرفتەەی. نەەرێ داده" زمەەان"  بەەه ك یەەه زاراوه  وایەەه جەەاری  كەەه ك جێگایەەه  تەەه یوه گه كەەار.  وه كرێنەەه ده بەەاڵو
 دا ندییەەه پێوه و لەەه كی تییه رپرسەەایه به  بزانەەه روا هەەه و  مەەه رخه مته كه ز ر كی یەەه تاڕاده  وه یەەه باره و لەەه كەەوردی اڵاتی سەەه ده  وه داخەەه به
 . نیه شان ر سه له
 
زموانی   نووكوه هه  ؟ ئێموه یه كه سروشوتییه  ر زمانه یان هه  زمانی ستاندارد زمانێكی دروستكراوه ؟ ئایا زمانی ستاندارد چیه:  وانه كه

  ؟ یه ستانداردمان هه

 
:  وه درێتەه ده شەدا به سێ  له ی كه اڵمه وه ناچار به  بۆیه. پرسیارێك  كرد ته پرسیارتان سێ  ئێوه ڕاستیدا له:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 و ئەه كەانی جۆراوجۆره  زاراوه بەن  زاراوه  بەه ر سەه نەدامانی ئه موو هەه  كەه  زمانەه و لەه  یەه بریتەی ك یەه وه ته نه ر هەه ستانداردی زمانی
 زمەەانیكی  زمانەەه و ئەەه. ن بەەه ده كاری بەەه كانیانەەدا یه یی وه تەەه نه  ندییەەه پێوه و نووسەەین نامه و  ئیەەداره و  قوتابخانەەه  لەەه  یەەه وه ته نه

 پێی بەەه  كەەه  یەەه زمانه و ئەەه ر هەەه كەەانی زاراوه  لەەه كێك یەەه دا بناخەەه  لەەه ڵكوو بەەه ، نیەەه خوازراو الوه لەەه و داتاشەەراو و دروسەەتكراو
 ڵی گەەه له  دیكەەه كەەانی زاراوه موو هه ربه سەەه ڵكی خەەه  خسەەاوه ڕه بەەۆی تەەر هەەی و ئەەایینی ئەەابووری، سیاسەەی، تیی تایبەەه رجێكی لومەەه هه

  لەه بڵێەین تەوانین ده  وه دڵنیەایی یەه  بەه.  وه بخوێننه پێی و بنووسن پێی دواتر و ن پێبكه ی قسه وپێكی ڕێك  به بتوانن و ئاشنابن
 بڵەێم تەوانم ده ڕاشەكاوی به.  هێنەاوه پێكەی دیەاریكراو رجی لومەه هه نیا ته و بووه نه پشت له سیاسیی بییارێكی  مه ئه زمانێكیشدا هیچ
 موو هەەه, كوردسەەتان پاوی داسەەه و تەاڵ واقیعەەی حوكمی بەەه نەد رچه هه بوو، هەەه سەەتانداردی زمەانی كەەورد ر وبەەه مه له سەاڵ چەەل سەەی تەا

, سەتاندارد زمەانی ی بناخەه جەار ند چه كوردی زمانی  كه زانن ده زایان شاره. هێنا ده نه كاریان به و بوون نه ئاشنا ڵی گه له كان كورده
 شەاعیرانی و واران خوێنەده و سەتاندارد زمەانی  بۆته ك یه ماوه بۆ ژووروو كرمانجیی ی زاراوه جارێك ، داناوه كگرتووی یه زمانی یان
 ن درێژخایەه هیچیەان  وه داخەه به  كەه  بیاوه پێ ی شانسه و ئه ورامی هه ی زاراوه مێك رده سه وتوون، كه دوای وه  دیكه كانی زاراوه به ر سه
 ی نیزیكەه  لەه ت نانەه ته و  خسەاوه ڕه بەۆ ی تەه رفه ده و ئه خواروو كرمانجیی  وه ره وبه مه له  ده سه دوو  به نیزیك  له نجا  ره سه. بوون نه
  كوردسەتانه باشەووری  ئاشەكرایه  كەه ش شه به و له نیا ته  دیاره.  ناسراوه سمییش ڕه  به كوردستاندا شێكی به له  وه پێشه مه له ساڵ د سه
 ، یەه هه سەتانداردمان زمەانی بڵەێم نەاتوانم ئێسەتا  كەه  داخەه جێەی اڵ  بەه.  خسەاوه ڕه كەورد بەۆ زگماكی زمانی  به خوێندن تانی ره ده

  وه ڕاوینەه گه ودوا ره بەه دا بەوواره و لەه وێ مانەه نه وێ بمانه ریدا گه ناوچه ستی هه هێندێ و سیاسی ی مەمالنه هێندێ ئاكامی له  چونكه
 ت نانەه ته و زمەان دوو درێ ده وڵ هەه كەورددا نێو لەه نەین، سەتانداردی زمەانی دوو وی زه تەۆپی ر سه كی یه وه ته نه هیچ حاڵێكدا له و

  وه یەەه وباره له كەەوردیش اڵتی سەەه ده ئاگەەادار  بۆخەەۆ  ی نەەده وه ئه  كەەه  داخەەه جێگەەای. بكەەرێن" دروسەەت" سەەتانداردیش زمەەانی چەەوارپێنج
 . مسارده خه واوی ته به
 
  ؟ پاندووه سه ك ستاندارد خۆی نه ر كرمانجی خوارو وه گه ، مه بڵێیت زمانی ستانداردمان هەیه ئێستادا ناتوانیت  بۆچی له:  وانه كه

 
   ئێوه ك وه یان ، گرتوه جێی ستاندارد زمانی ك وه خواروو كرمانجیی ی زاراوه بڵێین ناتوانین جۆر هیچ به:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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. كەەرێ ده میەەدیایی بینەەراوی و بیسەەراو و نووسەەراو كەەاری كەەان زاراوه ی ز ربەەه به ئێسەەتا كەەرا بەەاس ك روه هەەه.  پاندوه سەەه خەەۆی ڵەەێن ده
 تەەر هەی و رسەی ده كتێبەی و ی سەەم ڕه نووسەینی ر سەه  گاتەه ده كەەار ی وكاتەه ئه  كەه  یەه ومانایه به سەەتاندارد زمەانی بەوونی كاتێكەدا له
 ز رتەر ئێسەتا. كگرتوو یەه زمەانی یەان سەتاندارد زمەانی گەوترێ ده پێی  كه بێنن كار به  زمانه و ئه كان زاراوه موو هه  ربه سه ڵكی خه
 .دوێن ده  یه زاراوه و به خۆیان  كه نووسن ده خواروو كرمانجیی  به  وانه رئه هه
 
  نایكا ؟  بێ چی بكا ، كه اڵ  ده سه كانی چین؟ ده ، زیانه یه ند زیانی هه درێت بۆ دوو ستانداردی تا چه ی ده وڵه و هه ئه:  وانه كه

 
 ی زاراوه ك نەه ، شەه هاوبه زمەانی  وه تەه نه كانی ره پێكهێنەه گرنگترینەی  لەه كێك یەه زانین ده موومان هه ك وه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ی وه ئەه و جۆراوجەۆرن ی زاراوه نی خەاوه ن كەه ده پەێ یان قسەه ز ر ڵكێكی خەه ی زمانانەه و ئەه موو هەه بڵێەین كەرێ ده  چونكه. ش هاوبه
 بەۆ ی شەه بانگه جار هێندێ  كه) زیاتر یان ستاندارد، زمانی دوو بوونی  وپێیه به.  یه كه شه هاوبه  زمانه دا ده گرێ  وه پێكه مووان هه
 یی كاارچەەه یه سەەتی هه ڕ ژگەەار ڕینی تێاەەه  بەەه كەەرێ ده لەەێ ی وه ئەەه ترسەەیی مه و دات ده ییمان وه تەەه نه تیی كیەەه یه  لەەه زیەەان( كەەرێ ده
  بەه كگرتوو یەه زمەانی  كەه  گوتوومەه دا دیكەه جێی لەه  پێموایەه. بچەێ نێو لەه واوی تەه به كەورددا ی وه تەه نه كانی ڕ ڵه نێو له یی وه ته نه
 باشەترین ر سەه له ڕاسەاێرێ زایان شاره و زمانناسان توانێ ده كورد سیاسیی اڵتی سه ده اڵ  به. نابێ دروست سیاسی بییاری و رمان فه

  لەه  كه بگرێ پشتی اڵت سه ده دواتریش. ن بكه دیاری بوونی پیاده بۆ پێویست شوێنی ڕێو و  وه بنه ساغ ستاندارد زمانی بۆ زار شێوه
 .بكرێ پێ كاری بوارێكدا موو هه و شوێنێك موو هه
 
  بۆ دانی پێدا نانرێت؟  شمانه ر هه گه  بۆ نیمانه  ر زمانی ستانداردمان نیه گه:  وانه كه

 
  كەه   كەه ده زیەاد لەێ ی نەده وه ئه شەدا لێره اڵ  بەه.  وه دایەه پێشەتردا پرسەیارێكی  لەه   پرسەیاره   ئه اڵمی وه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 زمەەانی دروسەەتبوونی قەەازانجی  بەەه سیاسەەی اڵتی سەەه ده ی وه ئەەه كۆسەەای  بۆتەەه سیاسەەی ی مەمالنەەه و حیزبەەی قەەازانجی رچاوگرتنی بەەه له
 .بگێیێ خۆی یی وه ته نه ڕ ڵی و یدان مه  بێته كگرتوو یه
 
  ؟ كا  زمانی ستاندارد گرنگ بێت؟ بۆ گرنگه چی وا ده:  وانه كه

 
.  كەەه یه وه ته نه ر هەەه نەەدامانی ئه گرێەەدانی  وه پێكەەه هەەۆی رترین كاریگەەه و ترین وره گەەه سەەتاندارد زمەەانی:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
 نی خەاوه  یەه هه رینیان به مینێكی رزه سه و  ز ره تیان شیمه حه ی ژماره ی وانه ئه تی تایبه به كان وه ته نه موو هه بزانین  ئێمه ی نده وه ئه

 ئاكامەەدا له و  وه بخوێننەەه پێەەی و بنووسەەن پێەەی و بیخەەوێنن موویان هەەه  كەەه بێ نەەه ش هاوبەەه زمەەانێكی ر گەەه ئه و جۆراوجەەۆرن ی زاراوه
 تیی كیەه یه  نیەه دوور هەیچ دوورتەردا دواڕ ژێكەی  لەه و بەن ده  بێگانەه لێەك  وه تەه نه كانی شه به نێوانیان، ندیی پێوه ی ڵقه ئه  نه بیكه
  وه جۆراوجەەۆره ی زاراوه  بەەه دراوسەەێمان كانی وه تەەه نه  كەەه بینەەین ده خۆمەەان وپاڵی بنەەه  لەەه  ئێمەەه. ن بەەده سەەت ده له خۆیەەان یی وه تەەه نه
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 زمەانی ی وه ئەه ر بەه له ز ررجەار كەورد ی ئێمەه ردا رامبەه به له. دا ده گەرێ  وه پێكه مووان هه  كه  یه هه كگرتوویان یه زمانێكی موویان هه
 ناچەار بەن، حەاڵی لێك جیاواز ی زاراوه دوو  ربه سه كوردی دوو ی وه بۆئه وێ كه ده ڕێ ز رجار و نابین حاڵی لێك  نیه ستانداردمان

 بیر لەه بەاكوور  كەوردی كی یه باکوورو كوردی رێكی ڕێبه دیداری تاڵی نی دیمه ماو  تا هه. بدوێن  وه پێكه  بێگانه زمانێكی  به بن ده
 تێەی  كه باكوورییه ی وه بۆئه توركی  بیكاته كێك یه بوو ده كرد ده ی قسه  كه باشوورییه  ره ڕێبه كاتێك(. دی یم كه كاسێته من ئه) ناچێ
  وانەه له  جگەه. چەی ڵەێ ده بزانەێ  كه باشەوورییه تەا بی ڕه عەه  بكاتەه كانی قسەه كێك یەه بەوو تپێویس دوا ده  كه باكوورییه ر گه ئه بگاو

 واڵتەی ٢٢  لەه بتەوانین و خەوێنین بەی  یەه هه زمانێەك بەین، فێەر بی ڕه عەه زمەانی  نموونەه بەۆ وێ بمانەه كەورد ی ئێمەه ر گەه ئه ئێستا
 بخەوێنێ زمەان نەد چه بەێ ده بەێ، فێەر كەوردی زمانی ویستی ك یه بێگانه ر گه ئه دی ئه. ربێنین ده ئاو  له پێ خۆمانی ی ڕه به بی ڕه عه
  بێ؟ حاڵی لێك كان ناوچه موو هه كوردی ڵ گه له بتوانێ تا
 
،  وه خوێننوه واڵ ده كوان هوه موو زاره هه  به  ی كه وه بوونی ستانداردێك، به نه  ، له ژداری كردوه یاندنی كوردی به ئایا راگه:  وانه كه
  ؟ یه یان هه رنامه ندێ كا  به هه
 

 و بخەرێ ك یەه  پێویسته ی وه ئه چونكه. ستانداردیدا فره دروستبوونی  له  بووه شدار به یاندن ڕاگه  كه  دیاره:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  كەه  ئاشكراشەه.  ڤزیۆنەه له ته و رادیۆ لەه كردن قسەه و خوێنەدن و نووسەین زمەانی با نەه كار به تێدا خۆی ی ناوچه ی زاراوه  سه ركه هه

 پەێش  چونكەه وێ، كەه ده ر بەه شێری پشكی حیزبی یاندنی ڕاگه تی تایبه به دا ونێوه له.  چاالكتره مووان هه  له دا بواره و له یاندن ڕاگه
 ی وه ئەەه بەەێ ن كەەهب كەەار كەەان زاراوه موو هەەه  بەەه ڵك خەەه رنجی سەەه زیەەاتری ڕاكێشەەانی بەەۆ  ویسەەتوویانه  كەەه بەەوون كان حیزبەەه مووان هەەه

 .ن بكه كورد ی وه ته نه یی كاارچه یه و دواڕ ژ ر سه له  وكاره ئه زیانی و سوود بۆ حیسابێك
 
  ؟ چیه  وه ته ندیی زمان و نه یوه په:  وانه كه

 
  كەەەه دانەەەراون رجێك مەەەه نەەەد چه دابنەەەرێن  وه تەەەه نه  بەەەه مر ڤێەەەك  ڵەەەه كۆمه ی وه ئەەەه بەەەۆ زانەەەین ده ك وه:  زاده ن سوووه بووودوڵاڵ حه عه

 شەدا مانه ئه نێو لەه بڵێەین ر گەه ئه  گوتوه نەه زیادمەان. شەن هاوبه وشەوێنی دا  و ش هاوبەه خەاكی و ش هاوبه زمانی كانیان گرنگترینه
 ی كەه واڵته نەد رچه هه كوردێەك  وێنەه بەۆ زانەین ده موومان هەه.  یەه هه  وه تەه نه پێكهاتنی ر سه له ریی كاریگه ز رترین ش هاوبه زمانی

. كەوردن شەی تیژه نه و  وه نەه و خەۆی  پێمەاوه ی كەه زمانه ی وكاتەه تائه  وه وێتەه بكه دوور ییش وه تەه نه وشەوێنی دا   له و بهێڵێ جێ به
 ش، مەه ئه ی وانه پێچه. كوردن ك ڵه چه ڕه به بێ بیریان له تا بكرێ ر سه له كار ز ریان بێ ده  چۆوه بیر له یان كه زمانه ختێك وه اڵ  به

 سەتی هه تەوانێ ده كەێ ئێسەتا  باشەه.   ڕه عەه ر سەه  وه چنەه ده كوردسەتان كانی یده سەه بێ باپیرانیان و با  حیسابی به ر گه ئه ئێستا
 تیەدا كوردایه ڕێی لەه گیانیەان ید سەه مەانی قاره زار هەه نەد چه ڕاسەت به نەین؟ كەورد  ئێەوه بڵەێ پێیان یان بكوژێ واندا له تی كوردایه

  ؟ خشیوه به
 
  شێ؟ بێ زمانی ستاندارد ده كرێت به زۆر باس ده  نووكه هه  تی كوردی كه وڵه ده  له  وه بیركردنه  پێت وایه:  وانه كه
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 و نەەێ داده یی وه تەەه نه ی پێكهاتەەه ر سەەه له گرنەەگ وارێكی شەەوێنه كگرتوو یەەه زمەەانی بەەوونی ی وه ئەەه ڵ گەەه له:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
 پێكهەەاتنی ڕێگەەای ر سەەه ی دیكەەه كانی كۆسەەاه ر گەەه ئه  پێموایەەه خشەەێ، به ده  شەەنه چه   لەەه داخەەوازێكی  بەەه رزیەەات تێكی قەەووه شەەدا لێره
  مافەه و ئەه وتنی ستكه ده و  ئاواته و ئه دیهاتنی وه ڕێگای ر سه كۆسای ناتوانێ ستاندارد زمانی بوونی نه ڵگیرێن هه كوردی تی وڵه ده
 و  یەه دیكه كانی وه تەه نه موو هەه  لەه جیەا كی یەه وه ته نه كەورد  كەه لمێندرێ سەه ده  دیكەه گری ڵنه حاشەاهه ی ڵگەه به ز ر  به  چونكه. بێ

 بڵەێم باشەتر یەان بەوون، دروسەت بەۆ بەاش سازێكی مینه زه كوردییش تی وڵه ده پێكهاتنی و  یه هه مووانی هه زمانی  له جیاواز زمانی
 . یه كوردی ستانداردی زمانی ساانی چه
 
  ؟ بۆ زمانی ستاندارد پێویسته  چین كه  تانه سڵه و خه ئه:  وانه كه

 
 دروسەت و  كراوه نەه دروسەت دار رارومەه قه  بەه و سیاسەی بییاری  به ستاندارد زمانی كرد باسم پێشتر ك وه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 تێەدا تییشەیان وایه ته نه سەتی هه ی وه رلەه به ت نانەه ته تانەدا میەەه موو هەه نێو لەه  كەه تین تایبەه رجی لومه هه هێندێ  ڵكه به ناكرێ،
 زمەانی كەرێ ده  كەه دابنێەین وای ر گەه ئه اڵ  بەه.  خسەاندوه ڕه سەتانداردیان زمەانی بەوونی دروسەت و پێكهەاتن ی مینەه زه بێ ر به خه وه

  كەه زمانناسەانن و پساۆڕان  وه ئه   وده ئه بكرێ، دروست  هان...هتد و ئایینی و سیاسی و ئابووری  رجه لومه هه و له ر ده به ستاندارد
  .  بكه ر سه له ی قسه   ناده خۆ  به  یه ڕێگه و ئه من ئه و ن بكه ستنیشان ده  تانه سڵه خه و ئه بێ ده
 
رۆڵوی   كانی كوورد توانیویانوه كادیمیوه ئه؟ ئایوا  ركی كێیوه ستنیشانكردنی زمانی ستاندارد ئه ر ده سه بڕیاردان له  پێت وایه:  وانه كه

  دا؟ یه م كایه پێویست بگێرن له

 
 و بی ده ئەەەه ت نانەەەه ته و سیاسەەەی بییەەەاری  بەەەه سەەەتاندارد زمەەەانی پێكهەەەاتنی  كەەەه  وه ڵێمەەەه ده  دووبەەەاره:  زاده ن سوووه بووودوڵاڵ حه عه
 زمەانی ی بناغەه ردی بەه  ببێتەه زمەان كی یەه زاراوه  كەه  خسەاندوه ڕه ی رجەه لومه هه و ئەه مەان زه وتەی ڕه و  سەتراوه به نه  وه نگییشه رهه فه
 اڵتی سەه ده بەێ ده  كەه  وه مەه كه ده بیەر وا بەدا،  تەه بابه و ئەه ر سەه له بییار نێك الیه بێ رار قه ر گه ئه اڵ  به. ك یه وه ته نه كگرتووی یه

  كەه ڕابسەاێرێ زانەان زمەان و زمانناسەان و پسەاۆڕان دوایەی ، وه بێتەه سەاغ سەتاندارد زمەانی ك یەه بوونی پێویستیی ر سه له سیاسی
 بییەار و ن بكەه  وه لێكۆڵینەه كگرتوو یەه زمەانی ی بناغەه  بكرێتەه بەێ ده  كه  یه زاراوه و ئه بڵێین یان ، زمانه و ئه كردنی دیاری ر سه له

 ڕێوشەەوێنی و سەەتێ ڕاوه پشەەتی  لەەه سیاسەەی اڵتی سەەه ده بەەێ ده ر هەەه بەەێ قامگیر سەەه و بگەەرێ جەەێ ی وه ئەەه بەەۆ دوواتەەریش  دیەەاره. ن بەەده
 .دابنێ بۆ قانوونیی

 
  ڵبەاردنی زمانی ستاندارد؟ كان چین بۆ هه ره پێوه:  وانه كه
 

 ك وه كی یەه بەدرێ ڕێگەا ر گەه ئه اڵ  بەه.  یەه بوواره   ئه كارناسانی و زایان شاره ركی ئه كارو زیاتر ش مه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 پتەر یان كامەه ، كەراوه تی خزمەه ز رتەر  زاراوه كەا : بەن  مانەه ئه(  نموونەه ك وه) بەێ ده كەان ره پێوه  وایەه پەێم بكەا لێ ی قسه منیش
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 ر سەەه به مووی هەەه كوردسەەتان ر گەەه ئه.  دراوسەەێوه كانی زمانەەه ریی كاریگەەه ژێەەر  وتۆتەەه كه متر كەەه یان كامەەه ، نووسەەراوه پەەێ پووری لەەه كه
  وه داخەه به و  نیەه وا  كەه ئێستا اڵ  به. ن كه ده پێ ی قسه ز رتر ڵكێكی خه  زاراوه كا   كه   بكه زیاد ش وه ئه بوو نگ ڕه  بایه  وه كه یه
  كەه  وه بەه  وه ته سەتراوه به زیەاتر  كه له سەه مه ، ناسراوه سمی ڕه  به كوردی زمانی به خوێندن مافی كوردستانیش شێكی به  تاقه  له ر هه

 . تره(عمەی)  واته نی كرده كامیان
 
تووانێ  لف و بوێ ده دا؟ ئایوا ئوه م دووانوه نیوان ئه له  یه ك هه ندییه یوه لف وبێ و زمانی ستاندارد، ئایا چ په ئه  ست به یوه په:  وانه كه

ری  گونجێت؟ ئایا پێووه مان ده كه زمانهڵ سروشتی  گه لف و بێ له ئه  ر زمانی ستاندارد؟ ئایا كامه سه ر بێت بۆ بڕیاردان له ده یاریده
  لف و بێ؟ ڵبەاردنی ئه بۆ هه  سه نیا به ته گونجاندن به

 
 دا وبەێ ل  ئەه جەۆری و سەتاندارد زمەانی بەوونی دروسەت نێەوان  لەه ك یەه نەدی پێوه خەۆ  حاڵی بەه ش بەه:  زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه

 كار بەه ك یەه وبێ ل  ئه ر هه خسێ ڕه بۆ بوونی دروست تانی ره ده می  ئه یان بێ، هه ستاندارد زمانی ر گه ئه  كه  مانایه و به. نابینم
 كاری بەه مووان هەه  كەه بكەرێ دیەاری وبەێ ل  ئەه ك یەه  كەه  گرنگه  نده وه ئه نیا ته. نێ یه ناگه  كه كگرتووه یه  زمانه  به زیانێك ببرێ
 ل  ئەه  كامەه  كەه  وه ئەه بەۆ. دا كه سەتاندارده  زمانەه خێەرای كردنی شەه گه   ده ر به له ر ماه له  بێته نه بێ و ل  ئه جۆراوجۆریی و بێنن

 تی تایبەه به دراوسەێ كانی زمانه ڵ گه له ڵیی تێكه  نده وه ئه كوردی زمانی ر گه ئه ڵێم ده گونجێ، ده كوردی زمانی سروشتی ڵ گه له وبێ
 زاران هەه  بەه مان كەه زمانه و  یەه هه  ڵییەه تێكه و ئەه  كەه ئێسەتا اڵ  بەه بەێ گونجەاوتر التینەی وبێی ل  ئه بوو نگ ڕه  بایه نه بی ڕه عه

 التینەەی وبێەەی ل  ئەەه  بەەه ش پیتانەەه و ئەەه و تێدایەەه یەەان(ئ ڤ ژ خ ظ ط ذ ض ص   ح: )كانی پیتەەه  كەەه وتوون كەەه تەەێ ی وشەەه
 .زانم ده گونجاوتر به  كه بییه ڕه عه وبێ -ل   ئه من ئه نانووسرێن،

  
 ٢١١٢ ی ژانویه ی٢٣: وتی ڕێکه/    تایمز اڵت ر ژهه ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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پرسی کورد لە گۆڕانکارییەکانی ناوچەدا، لە چاوپێکەوتن لەگەڵ عەبدوڵاڵ :  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 زادە نووسەر و سیاسەتمەداری کورد حەسەن

 
 کەوانە: سازدانی 

 
بەڕێز  چی وای کردووە کوردەکان کە تووشی کێشەیەک دەبون روو لە کوردسوتانی باشووور دەکەن؟ مامۆستا بە رای : کەوانە

 ئایا ئەوە سیاسەتێکی ناوچەییە یان جیهانییە؟

 
 لە یە مێژوویەی نەاحەقییە ئەو ئەگەر. کەراوە دابەش واڵتەدا چەنەدی سەەر بە خەۆی ویسەتی بێ بە کورد:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 نەبەێ دابەش ئیەدی هەبەێ، خەۆی دەوڵەتەی هەبەێ، یەکەوە سەەر بە خۆی واڵتی هەبوو حەقی کوردیش نەکرابایە، کورد میەەەتی
 زیەاتر بڵێەین دەتەوانین حەشیمەتەکەیەوە ژمارەی باری لە هە  خاکەکەیەوە، پێوانەی باری لە هە  چونکە واڵتدا چەند سەر بە
 لە کە هەلومەرجەدا هێنەدێ لە ئەوەیە. حەشەیەمەتەکەیان هە  خاکەکەیەان هە  کورد، لە بچووکترن  دنیا دەوڵەتانی نیوەی لە

 لە بەشەێکە چەونکە سروشەتییە شەتێکی مەن بەاوەڕی بە. دێەنن بەۆ پەنای دیکە بەشەکانی دەخوڵقێ دەرفەتێک کوردستاندا بەشێکی
 سەەەر بە خەەاکەکە کە ئەوە یەکە : بەەووە تێەەدا دیکەشەەی شەەتی ز رجەەار لەوە جەەگە. بەرێ بەەۆ پەنەەای دەتەەوانێ و خەەۆی میەەەتەەی

 لە بەشەەێک سەەنوورەکان لە ز رجەەار هەن، پەیوەنەەدییەکان ئاسەەانترە، کوردسەەتان دیەەکەی بەشەەێکی بەەۆ پەنەەابردن واتە یەکەوەیە،
 لە یەان ئێەرانە لە بەشەێکی تورکیەا، لە بەشەێکی عێراقە، لە بەشێکی بنەماڵە یەک لە هەر عەشیرەتێک، لە نەک بنەماڵەیەک

 بەاڵ  تێەدەپەڕن، سەنور لە ئاسەانی بە نەیە، زمانیەان کێشەەی کەسەەکان کاتەدا هەمەان لە. ئاسانترە راگواستن وابێ کە. سووریا
 بەشەەەکانی بەسەەەر زاڵ دەوڵەتەەانی بەینەەی نەەاکۆکیی ز رجەەاریش کە پێەەبکە  ئامەەاژەی دەمویسەەت بەەوو، گۆڕێەەدا لە تەەریش شەەتێکی

 و ئێەەران بەسەەەر دەسەەەاڵتدار دەوڵەتەەانی لەبەینەەی ئێسەەتا هەتەەا لەکەەۆنەوە بڵەەێم دەتەەوانم کەەردووە، بەوە کەەۆمەکی کوردسەەتاندا
 د سەتایەتییەکی ئەگینا. نەبووە دوژمنایەتی نەبووە، شەڕ هەر د خەکانیشدا باشترین لە عێراقدا بەسەر دەسەاڵتدار دەوڵەتانی
 عێەەراق بەەۆ پەنەەای ئێەەران کەەوردی ز رجەەار رەنەەگە. بحەوێەەتەوە تەەر الیەکەەی لە نەتەەوانێ الیەک سیاسەەیی پەنەەابەرێکی کە وانەبەەووە
 کورد بۆ پەنا ئەوەی بێ واتە هەبێ، ئاواهی شتێکی کوردەکە ئەوەش بێ هێنابێ، ئێران بۆ پەنای لەعێیاق کوردێک یان هێنابێ

 کە بەرێ کەورد بەۆ پەنا کوردەکە ئەگەر کە دێنن بەشە ئەو بۆ پەنا. نیە وا دێنن بەشە ئە  بۆ پەنا فەرمووت کە ئەوەش. بێنێ
 هەاتوونەتە دیەکە بەشەکانی لە کورد کوردستان، کۆماری دەورانی بێنینەوە بیر وە ئەگەر نموونە بۆ تێدایە، باشی هەلومەرجێکی

 کە ز رجەار دەنا. لۆکاڵییە دەسەاڵتێکی خاوەنی شتێکە، خاوەنی خۆی بۆ کورد دا کوردستان بەشەی لەو چونکە کوردستان کۆماری
 بەۆ پەنەای. بەردووە ئێەران بەۆ پەنەای عێراق، کوردی یان باشوور کوردستانی کوردی بردووە، پەنایان کوردەکان بردووە، پەنامان

. بەردووە سەوریا دەوڵەتەی بەۆ پەنەای. بەردووە تورکیەا دەوڵەتەی بەۆ پەنەای. بەردووە ئێەران دەوڵەتەی بەۆ پەنەای نەبردووە، کورد
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 لە کە ئەوەیە هەۆکەی بکەیتەوە، بیر وا خۆشتە حەقی و پێکرد ئاماژەت جەنابت کە دەرفەتە ئەو بەاڵ  هەیە، بەپێچەوانەشەوە
 لە بەێ بەشەدار کورد میەەەتی کە خوڵقاون کورد بۆ عێراقدا لەچوارچێوەی زیاتر دەرفەتانە ئەو بەمالوە بیستە  سەدەی سەرەتای
 لە وەخەتە، ئەو نەببەووی لەدایەک تەۆ کە پاشەایەتیدا لەسەردەمی نموونە بۆ. خۆیدا لەئیدارەی بێ بەشدار النیکە  دا، دەسەاڵت
 عێەراق لە کەورد بەاڵ  نەبوون، لەوانە یەک هیچ. هەبوو نەفیدرالیز  هەبوو، زاتی حوکمی نە بەرواڵەت خۆ پاشایەتیدا زەمانی

 کە خوێنەدووەتە شتێکم من نموونە بۆ بوون، کورد هەمووی لە خۆیدا لەناوچەکەی دەوڵەتی کارمەندانی دەیخوێند، خۆی بەزمانی
. بەوون کەورد دەوڵەت موچەخەۆرانی ی%١٣ لە زیەاتر کوردسەتان لە وەختی ئەو دەکات، قسە بەڵگەوە بە و باوەڕپێکراوە ز ریش

 باشەوور کوردسەتانی بەشەەی لەو کە دەرفەتە ئەو تەا بەووە، کەوردان لە عەرەبیشەی بەشەی عێەراق، موچەخۆرانی ی%١٣ تەنانەت
 پێهەڵچنەراوە، تەنگیەان سیاسەییەوە لەبەاری کە کوردستاندا دیکەی بەشەکەی لەسێ کوردەکان لەئاکامدا خوڵقاوە، ز رتر هەبووە
 وا جەاری و بەووە رەسەمی وابەووە جەاری پەنەابەر پەنەابەر، ببەنە دیەکەدا لەواڵتێکەی بچن یان گرتووخانە، بچنە یان بوون ناچار

  .کردووە کوردستان بەشەی لە  روویان بەهەرحاڵ. نەبووە رەسمی هەبووە
 

ئاگواداری شوەپۆلێک لە واڵتوانی عەرەبیویەوە دەسوتی پێکوردووە بە نواوی بەهواری عەرەبوی، ئایوا ئەم دوو ساڵێکە وەک : کەوانە
شەپۆلە بە گشتی پێوەندی بە کوردەوە هەیە یان کورد دەبێ گرنگیی پێنەدا  یان دەبێ خۆی پێیەوە سەرقاڵ بکا ، یان دەبوێ 

 خۆی لەوە جیا بکاتەوە؟

 
 ز رلێکراوانەی هەمەوو باچەیێ، ز ر و زوڵەم ئەڵقەکەانی لە ئەڵەقەیەک کوێ لەهەر دەڵێ هەیە وتەیەک:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 واڵتەانی لە تەنانەت و ناوچەکەدا لەهەموو ئازایخوازی بزووتنەوەی بۆ دەرفەتێکە خۆی بۆ ئەوە کەوابێ. لێدەکەن قازانجی دنیا
 پەەێ ز رلێکەەراو واڵتەەانی دەبەەن، ئەەازاد خەڵەەک التینیشەەدا ئەمریکەەای واڵتەەانی لە ئەگەر تەنەەانەت. لێەەدەکەن قەەازانجی دیکەشەەدا
 ر ژهەاڵتەی لەنەاوچەی کە ئەوەی بەاڵ  قازانجە، بە و تێکەوتووە درزی تێکەوتووە، کەلێنی لەز رداری بەشێک چونکە خوشحاڵن
 لە ئەێمەش نەاوچەیە، لەو بەشەێکین ئەێمەش کە ئەوەیە هەۆکەی. نەزیکە پتر ئێمە لە داوە، رووی ئەفریقادا باکووری و نێوەڕاست

 لە. دەژی تێەەدا کەەوردی واڵتەەی دوو کە ناوچەیەکەەدایە لە کەئەمە هەیە تێەەدا بەشەشەەی ئەو لەپاشەەان. نێوەڕاسەەتداین ر ژهەاڵتەەی
 ناخۆشەەو باشەدایە، د خێکەی لە کەورد عێەراق لە ئێسەتا بەخۆشییەوە راستە. سوریا و عێراق هەیە، دەستمانەوە پاڵ لە حاڵێکدا

 بەێ کەورد بڵێی نیە ئەوە. نەبووە غە  بێ کورد. لێنەبووەتەوە کورد عێراقیش لە ئێستا خۆ نیە شاراوە بەاڵ  دەڵێ، ئەوەی پیاو

 پێتەختی و کوردستان هەرێمی بەینی پێوەندییەکانی قەیرانی لە بەداخەوە ئێمە هەرئێستا لێدابێتەوە، پاڵی بڵێی بووبێ، غە 
 دەرس جێەی هە  بەێ، ئومێەد جەێ هە  کەورد بەۆ دەتەوانێ ئەمە شەک بەبەێ. هەیە ئەوە کە فیدراڵەداین حکومەتی یان عێراقداین

 هەرچەنەەد بەردەوامە، جەەوواڵنەوەیە ئەو ئێسەەتا کە سەەوریا لە بەتەەایبەتی. بەەێ وەرگەەرتن لەەێ کەڵەەک جێەەی هە  بەەێ، لێەەوەرگرتن
 کە بەێ ئەوە لەبەر رەنەگە نەیە، ئەوەنەدە قورسەاییەکەی بەاقییەکەی، لەگەڵ هەڵسەنگاندن بە لەسوریا کورد قورسایی بەداخەوە

 لەو بەەێ بەشەەێک و وەربگەەرێ کەڵەەک دەرفەتە لەو دەتەەوانێ کەەورد بەهەرحەەاڵ بەاڵ  پێکبێنەەێ، سەەوریا خەڵکەەی و خەەاک ی%١١
 و نەخەەایەنێ ز ر هیەەوادار  کە داهەەاتوودا، سەەوریای لە ئەوەی بەەۆ بکەەات کەەار سەەوریا ئوپوزیسەەیۆنی لەگەڵ ژیەەرانە جەەوواڵنەوەیە،



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

456 
 

 یەکەی لەگەڵ دوبەارە و تێهەڵچێەتەوە دوبەارە نەبەێ ناچەار دیەکە جارێکی و هەبێ بەشی لەوێدا بێ، پەیدا دیموکرات سوریایەکی
 .تاراوگە و دوورخرانەوە و زیندان بکەوێتە و بکا مەمالنە و بێ شەڕ بە دیکە

 
چوۆن بێوت؟ لە سوەر چ مامۆستا پێگەی کورد لە کوردستانی رۆژهەاڵ  دا لە داهاتوودا چۆن بێ باشترە، پێگەکەی ئەبێ : کەوانە

 سیستمێکی سیاسی و ئابوری دابنرێت؟

 
 ئەو گەاڵڵەکردنەی رەنەگە کوردسەتاندا، سەەر بە زاڵ واڵتەکەانی لە بەشەێکە کوردسەتان وەخەتەی ئەو تەا:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 جیەاواز هەبەێ کۆمەاڵیەتیی و ئابوری سیستمێکی تورکیا لە یان لەئێران کوردستان ناتوانێ واتە نەبێ، بابەتی لەجێدا پرسیارە
 عێەراق لە و ئێەرانە پەیەیەوی ئێران لە کوردستان سیاسیی و ئابوری سیستمی نەمانەوێ و بمانەوێ وابێ کە. واڵتەکە هەموو لە

 بەشەێکی ئێسەتاش هەبەێ، تایبەتییان سیستمێکی ناتوانێ. واڵتانەیە ئەو پەییەوی سوریاش لە و تورکیا لە و عێراقە پەییەوی
 ناوەنەەدی حکەەومەتی زایینیەەدا ی٩٦ و ٩٣ سەەاڵەکانی بزووتنەوەکەەانی زەمەەانی لە چەەۆنە دەڵەەێن کەپێمەەان هەیە تێەەدا حەقەەانییەت
 بەوو، شەاز د خێکی ئەوە وانابێ، کە هەیە تێدا راستییەکی ئەوە. بوو کۆماری کوردستان لۆکاڵی حکومەتی بەاڵ  بوو، پاشایەتی

 نەوێنگەی ئەێمەدا نەاوچەی لە النەیکە  پاشەایەتی سیسەتمی ئەێمە بەۆ پێمانەدەگوتن کە بەوو ئەوە ئەێمە بۆ حەقانییەتە کە ئەوەی
 بەاڵ  بەێ، کۆمەاری ئێەران نەاکرێ دەدەن نیشەان ئەوەمەان. بێەزارین لەوە تاکەکەسییە، حکومەتی و دیکتاتۆری و ز رداری و زوڵم

 سەەرمایەداری یەکیەان بەێ، سوسیالیستی یەکیان بەپێچەوانەوە یان هەبێ، پاشایەتی دا ئازەربایجان و کوردستان و خوزستان لە
 ئەێمە رەنەگە. باشە ئێوە بۆ سیستمە ئەو بڵێم ناتوانم وابێ کە. واڵتەکەن گشت پەییەوی نەمانەوێ و بمانەوێ ئەوانە واتە. بێ

 کوردسەەتان بەاڵ  بەەێ، سەەەرمایەداری ئێەەران نەەاکرێ بەاڵ  بەەێ، گونجەەاو ئێەەران بەەۆ دیمەەوکرات سوسەەیال سیسەەتمێکی بکەیەەنەوە بیەەر
  .ناکرێ بەوشێوەیە کامەیان هیچ بەپێچەوانەشەوە هەروەها بێ، دیموکرات سوسیال

 
 ئەم سوسیال دیموکراتەی کە ئێستا باست کرد ئایا لە چوارچێوەی فیدرالیدا بێت؟: کەوانە

 
 ئەابوری سیسەتمی خەۆتە کەیفەی ئەوە دەکەیتەوە جیا واڵت ئەگەر. هەبێ سیستمێکی خۆی بۆ ئێران دەبێ:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 . بێ ئەو پەییەوی سیستمەکە دەبێ لەو، بەشێکی مادا  بەاڵ  دادەنێی، سیستمێک خ سەر لە خۆت سیاسیی و
 

بە پێی ئەو مێەووەی کە بە سەر کوردستاندا هاتووە لە رۆژهەاڵتدا، بە بۆچوونت کوردستان وەک واڵتانی عەرەبی ببونە : کەوانە
 سەربەخۆ بن، یان چ سیستمێک باشە بۆ کوردستانی رۆژهەاڵ ؟چەند کوردستانێکەوە 

 
 دەکەات پرسەیارێک لەۆژیکە زانسەتی دەسەتەواژەیەکی مەوزووعە، ئینتفەای بە سەالیبە دەڵەێ هەیە شەتێک:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 نێەوان لە داخۆ پشک، سەر نەکراوینەتە ئێمە خۆ. هەبێت ناوی هەتا نیە کوڕ  من دەڵێ ئەویش چییە؟ ناوی کوڕەکەت تۆ ئەرێ
 نەکەراوینەتە هەر نەک تەنانەت. نیە گۆڕێدا لە ئاوها شتی هەڵدەبژێرین، کامیان ئێراندا چوارچێوەی لە مانەوە و سەربەخۆیی
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 بەۆ ئەێمە بڵێەین کە نەخوڵقەاوە بەۆ یەشەمان نێەونەتەوەیی دەرەتەانە ئەو نەبەێ، وا ئایندەدا لە هیوادار  ئێستا، هەتا پشک سەر
 یەکەەەیش کەەەورد کە مەەافە هە  و خەونە هە  ئەەەارەزوویە، هە  سروشەەتییە ز ر شەەەتێکی یەک لەسەەەر بەاڵ  دەکەیەەەن، ئەوە خۆمەەان

 ئەوەیە مەسەەلەکە کەورد بەۆ ئێسەتا بەاڵ  تەر، نەتەوەکەانی وەکو هەبێ شتێکی هەموو هەبێ، خۆشی ئااڵی و دەوڵەت و بگرێتەوە
 پشەکی سەەر بمەانکەنە دابنێەین وا ئەگەر ئێسەتا نەیە، مەحەاڵ مەحەاڵ، فەرزی دەڵەێن. بکرێن دابین ئازادییەکانی و ماف چۆن کە

 چوارچێەوەی لە ئێەران کوردسەتانی یان سەربەخۆ، دەوڵەتێکی بکەینە ئێران کوردستانی ئەرێ نەبێ، تێدا دروشمی هیچ کە تەواو
 خەەۆ  وەکیالیەتیەەی نەەاکە ، کەەورد وەکیالیەتیەی هەڵەەدەبژێرین، کامەیەەان داخەەۆ هەبەەێ، خەۆی ئازادییەکەەانی و مەەاف هەمەەوو ئێرانەدا
 بە دەمێەنمەوە ئێرانەدا چوارچێەوەی لە هەیە مەافەکە  هەمەوو مەادا  دەڵەێم ئەاوادا د خێکەی لە بەدە  دەنگ خۆ  بۆ ئەگەر دەکە ،
 بەو ئەمە. پیشەسەازی بەێ ئەابوری، بێ ئەزموون، بێ ئیمکانات، بێ چکۆڵەی حکومەتێکی کە ئەوە نەک مافەکانم، هەموو بوونی

 و مەترسەەی هەمەەوو ژێەەر لە نەەین، د سەەت لەگەڵیەەدا کەەورد دیەەکەی الیەکەی سەەێ بەاڵ  د سەەتمانە، ئێەەران بڵێەەین کە شەەیمانەیە
 .کامیاندا هیچ نێوان لە پشک سەر نەکراوینەتە ئێمە خۆ. هەڕەشەیەکدایە

 
ئەوەی بوزانن چ ماوەیەک لەوەوپێش واڵتوی بەریتانیوا راپرسوییەکی بوۆ خەڵکوی بەریتانیوا و خەڵکوی کوورد دانوابوو بوۆ : کەوانە

رێەەیەک لە خەڵک پێیان خۆشە دەوڵەتی کوردی هەبێ یان نا، وادیار بووو کە خوودی بەریتانیوا و خەڵکوی کووردی پێیوان بواش 
بووە دەوڵەتێکوی کووردی لە نواوچەکەدا هەبێوت، یوان دەنگوۆی ئەوە هەبووو کە گووایە ئیسوراییل پشوتگیری لە کوورد ئەکوا  

 کورد گەیشتووەتە ئەو قۆناخە کە دەوڵەتی کوردی رابگەیەنێ؟دەوڵەتی کوردی دابمەزرێنێت، ئایا 

 
 مەەن بەەاوەڕی بە بکەەات، ئێەەدارە خەەۆی کە ئەوەی گەیەەوەتە کەەورد کە ئەوەیە یەکێکیەەان هەیە، شەەت دوو:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 و کەەوردین کە ئەەێمە. هەیە خەەۆی ئیەەدارەی توانەەای کەەورد کە دەرخسەەتووە باشیشەەی و خسەەتووە دەری باشەەوور کوردسەەتانی ئەزمەەوونی
 هەبەێ، کوردسەتان و کەورد حکەومەتی لە ئەزموونمان رەنگە بێ، چاکتر لەوەش ز ر ز ر واڵتەکەمان و حکومەتەکەمان پێمانخۆشە

 باشەتر رەنەگە یەان سەاڵە، بیست تازەیە، ئەوەی لەگەڵ کوردستان حکومەتی ئەزموونی دەیبینم، ئەمن ئەوەی خۆشییەوە بە بەاڵ 
 بەاری لە کەمە، هێنەدە ئەزمەوونەکە ئەوەش لەگەڵ هەیە، رەسەمیمان حکەومەتی وە٢١١٥ لە ئەێمە چەونکە ساڵەیە، ٢ بڵێین بێ وا

 دەتەوانین کەوابێ نیە، کەمتر هیچیان لە ئێرانیش، لە نە و لەسوریا نە و کەمترە لەتورکیا نە کەمترە، لەعێراق نە ئیدارییەوە
 دوبەەارە ئەویەەش کە رابگەیەنێەەت؟ سەەەربەخۆ دەوڵەتەەی کەەورد ئەوەیە وەختەەی ئێسەەتا ئایەەا بەاڵ  خەەۆی، بەجێەەی ئەوە. بکەیەەن ئەوە

 دەوڵەتەی. یەکەوە بەسەەر هەمەووان یەان ئێەران، یەان تورکیا سوریا، عێراق، لە کوردی سەربەخۆی دەوڵەتی بەش، چەند دەبێتە
 قەرار ئەگەر. نەا یەان ئا بڵێ پرسی خەڵکیان لە کۆاڵندا و شەقا  لە کە بڵێن بەریتانیا لە خەڵک کە نابێ دروست بەوە کوردی

 میەەەتەمەان ئەو ئێمە بۆچی کە بکەون رێک دا کوردستان سەر بە دەسەاڵتدار دەوڵەتانی دەبێ یان دابمەزرێ کوردی دەوڵەتی بێ
 لەگەڵ نێەونەتەوەیی رێکخەراوی دەبەێ یەان. نەیە و نەابێ ئەوە کە بەێ، خەۆی بەۆ لێنەگەڕێەین بۆ کردووە، دابەش خۆماندا نێو لە

 ئەارەزووی بە نە مەنە، ئەارەزووی بە نە دەنەا. لێەبکەن بەرگریەی و هەبێەت ئەاوا شتێکی دەبێ کە بکەون رێک دەسەاڵتەکان هەموو
 ز ر کەندوکوسەەای روبەڕوی کەەوردی دەوڵەتەەی راگەیانەەدنی ئێسەەتادا هەلەەومەرجی لە النەەیکە  رەنەەگە بەەۆیە. بەریتانیەەایە خەڵکەەی
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. هەیە ئاراسەتەیان ئەوانەش کە ئێەران، و تورکیەا سەوریا، عێەراق، بە بەرامەبەر شەڕ واتە کوردی دەوڵەتی راگەیاندنی. ببێتەوە
 لە بەرگەری ئەوە، مەسەەلەی سەەر دەکەوێەتە وەخەتە ئەو خیالفاتیان، هەموو لەگەڵ عەرەبی دەوڵەتی ٢٢ لەگەڵ سوریا و عێراق

 کوسەای و کەنەد لەگەڵ واتە گەورەیە، ناوچەیی دەسەاڵتێکی خۆی بۆ ئێران. ناتۆ پەیمانی لە بەشێکە تورکیا. دەکات عەرەبەکە
 ئەمەن هیەوادار  نەیە، سەەروکار  ئەوەنەدە ناوەڕاسەتدا ر ژهەاڵتەی هەرێمەی سیاسەەتی لەگەڵ مەن چونکە دەبێ، روبەڕو گەورە ز ر

 دنیاشەدا لە و رابگەیەنەێ سەەربەخۆ دەوڵەتەی بتەوانێ کەورد کە خوڵقەابێ یەان بخەوڵقێ وا هەلەومەرجێکی دەنەا نەبەێ، لەێ ئاگا 
 .نەڕەخساوە مەرجە و هەل ئەو. نەڕەخساوە ئەوە جارێ دەیزانم ئەمن ئەوەی بەاڵ  لێبکرێ، پشتیوانیی

 
هەندێ لە توێەەران بڕێ داتایان دەسکەوتووە کە زنجیرە چیاکانی زاگرۆس کە لە ناوەڕاستی کوردستاندایە، نەوتێکوی : کەوانە

وێکی زۆری لێیە، ئەمانە سوەرمایەی گورنگن و لەوانەشوە ژێرخوانگەلێکی تور زۆری هەیە یان کانگای زۆری لێیە و کوردستان ئا
 کورد سەرەڕای ئەوەی ئەوەشی هەیە ئایا دەتوانێ کەڵک لەوە وەربگرێت؟. هەبن

 
 جێەەی لە هەمەەووی قسەەانە ئەو ئەوا هەیە، سەەەربەخۆمان کوردسەەتانی ئەەێمە ئەگەر ئەوەیە شەەیمانەکە:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 بەێ، خۆیەدا دەسەتی لە خەاکەکەی و دەسەەاڵت و بەێ سەەربەخۆ واڵتێکی ئەگەر کوردستان چونکە. ئومێدن جێی هەموو و خۆیاندان
 دەبێەەتە کوردسەەتان کەوابەەێ هەن، ئەوانە هەمەەوو. هەیە دیکەشەەی ژێرزەمینیەەی سەەەرچاوەی هەیە، ئاویشەەی هەیە، نەوتیشەەی کەەورد

 لە خەۆی واڵتەی بەۆ تکنیەک و زانسەت هێنەانی و دیەکە واڵتەانی ئەزمەوونی لە وەرگەرتن کەڵک بە هەیە ئەوەی شانسی کە واڵتێک
 بە دەسەەەاڵتی کەەورد ئێسەەتا سەەەرچاوانە ئەو بەداخەوە بەاڵ  ببینەەێ، خەەۆیەوە بە گەورە ز ر پێشەەکەوتنی کەمەەدا ز ر مەەاوەیەکی
. نەیە تەواوی ئەازادیی شەتانەدا لەو خەۆ کوردستاندا، باشووری لە بڵێین کە کراویشیدا ئازاد بەشێکی لە تەنانەت. نیە سەریاندا

 لە کەورد هە  سەبەینێ کەردووە، پاشەکەوت ئەاوەکەی گەائ، پەر ژەی هەمان کراون، بەربەست لەتورکیا کوردستان ئاوەکانی ئێستا
 سەەەرچاوەکەی سەوریا لە کەورد ئەەاوی سەەرچاوەی. کەوردە هەەی ئەاوەکە حاڵێکەدا لە هەیە، بەوێ پێویسەەتی و دەبەێ تینەووی عێەراق
 تینەوێتی تووشەی خۆیەدا خەاکی لە هەر کەوردەکە واتە دەگەرێ، سەیروانیش ئەاوی دەگەرێ، زێ ئاوی خەریکە ئێران ئێستا. گیراوە
 ئەو بەۆ ئەاوانە، ئەو بەۆ دەدا بییەار نەیە کەورد ئەوە چەونکە بەۆ؟ هەیە، ئەاوەکە واڵتەکەیدا دیکەی بەشێکی لە حاڵێکدا لە دەبێ

 بەاڵ  ناخۆشەە نەین، خۆیەدا کەورد دەسەتی لەبەر سەەروەتانە ئەو وەختەی ئەو تا بکەین سەر لە حسابی ناتوانین بۆیە. نەوتانە
 .راستییەکەیەتی ئەوە

 
 مامۆستا پێگەی کورد لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا لەگەڵ واڵتانی تردا و لەگەڵ خۆیدا چۆن بووە؟: کەوانە

 
  کورد دەڵێم واقعبینیەوە بە بەاڵ  هیچ، بە نابێ گەشبینی بە مر ڤ پێموایە چونکە گەشبینم ناڵێم من:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 کەورد بە بەرامەبەر عەرەبەدا لە هە  شوڤینیز  دەڵێن پێی ئەوەی لەگەڵ نێوەڕاستدا، ر ژهەاڵتی لە هەیە باشی پێگەیەکی ئێستا
 دەرک کەورد بەرەبەرە جێگەایەکە لە کەورد بەارود خی بەاڵ  مەاوە، هەر فارسەەکاندا لە ئێرانییەکانەدا لە مەاوە، تورکدا لە هە  و
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 حەقەەەانییەتی خەەەاکەکەی، جوگرافیەەەایی بەەەارود خی و قورسەەەایی کەەەراوە، دەرک کەەەورد بەاڵ . نەبەەەووە تەواو مەەەاوە، ز ری کەەەراوە،
 نەابێ بڵەێن دەبەێ ئەوان. کەس هەیچ خاکی و ماف سەر نەکردووەتە دەستدرێژیی کورد خۆ دەڵێ زیندوو ویژدانێکی هەر. داواکانی
 د سەیەی ناسەرانی و کەورد ناسەرانی ئەوە لەبەر. بکەیەن بێبەشەی خەۆی نەانەکەی لە و وەدەربنێەین خۆیەان مەاڵەکەی لە کوردەکان

 تێگەیشەتووە دنیەاش بەرە بەرە کاتدا هەمان لە بکرێ، سەیر قورساییەک وەکو کورد کە کردووە کۆمەکی دەرەوەدا دنیای لە کورد
 کەورد. کێشەەکان لە نەیە بەشەێک مەسەەلەکان، چارەسەەری لە بەشەێکە کەورد شەڕفر شەە، کەورد دەڵەێن پێمان ئێستاش ز رجار کە

 و ئاشەەتی لە هەمەەوان لەگەڵ دەیەەهەوێ. هەبەەێ شەەەڕی کەس لەگەڵ نەەایەوێ کەس، هەەیچ مەەافی سەەەر بکەەاتە دەسەەتدرێژی نەەایهەوێ
 یەکتەر بەشەی حەقیشەمان لە تەنەانەت. بەێ خەۆی حەقەی خەاوەن خۆیەدا مەاڵی لە کەسەەو هەر بەاڵ  بەژی، برایەتیەدا و تەبایی

 لەبەر مر ییەەدایە، چەمکێکەەی و تەبەەایی هەمەەوو لەگەڵ کەەوردەکە. هەیە دیەەکە بەوی پێویسەەتی یەکێکمەەان کە کەەاتەی ئەو دەدەیەەن،
 قەدیەم ئەوەی تەنەانەت و بناسەرێ جەردە و دز میەەەتێکەی وەکەو کەورد کە نیە جاران پێگەی ئیدی کورد پێگەی پێموایە من ئەوە

 .نەماوە رادەیەک تا عەقڵییەتە ئەو. بووبێ پەیدا شەیتان و جنۆکە لە دەیانوت
  

وەک ئەوەی بۆ کاری دیپلوماسی زۆر واڵتان گەڕابیت، یان رۆژنامەنووسوان و میودیاکان هواتبێتن گفتوگوۆ  لەگەڵیوان : کەوانە
 کردبێ، بیروڕای واڵتانی دەرەوە بەرامبەر بە کورد چۆنە؟ ئەیانەوێ چۆن تەعامولی لەگەڵدا بکەن؟

 
 کەاریگەریی ئەوە بێ، مەسەلەیەکدا لەگەڵ دنیا گشتی بیروڕای گرنگە ز ر هەیە، فەرقی گشتی بیروڕای:  زاده ن سه  حهبدوڵاڵ عه

 کردبەەایە، کەەوردت باسەەی جێگەەایەک لە ئەگەر ئێسەەتا پەەێش سەەاڵ پەنجەەا. نەەیە کردەیەەی کەەاریگەری بەاڵ  هەیە، خەەۆی مەعەەنەوی
 واڵتەانی ز ربەی لە رادەیەک تەا ئێستا بەاڵ  نەیدەزانی دەخورێ، بەردە، دارە، چییە دەیگوت. کێیە نەک چییە، کورد دەیانگوت

 ئەو کەوێی؟ کەوردی دەپرسەێ لێەت د خەکانەدا ز ربەی لە کەورد ، بڵێەی چیت، تۆ بڵێ بارسێ لێت راگری تەکسییەک ئەگەر دنیادا
 لە روو کەوردن، میەەەتەی لەگەڵ سەۆزەوە لەبەاری کە ئەوانەی هە  دەیناسەن هە  بەووە، پەیەدا کورد مەسەلەی لەگەڵ یە ئاشنایی

 مەسەەلەی پێمەوایە خەۆ  حەاڵی بە بەش ئەمەن دەکەرێ، بەاس ز رجەار کە خۆشەبینانە شەتی ز ر بەپەێچەوانەی بەاڵ  زیادبووندان
 یەان ئەمریکەا مەسەەلەن کە نەاڵێن بەوە نێەونەتەوەیی مەسەەلەی چەونکە نێەونەتەوەیی مەسەەلەیەکی نەبەووەتە ئێستا هەتا کورد

 بەاڵ  نەیە، کە  ئەوە. بەێ ئەاوەدان جار سەد ماڵیان خۆشە، ز ر ئەوە دەکا، کوردستان باشووری حکومەتی لە پشتیوانی ئەوروپا
 گوتەت ئەگەر راسەتیدا لە کەورد مەسەەلەی نەیە، ر ژئەاوا و باکوور یان ر ژهەاڵت مەسەلەی نیە، باشوور مەسەلەی کورد مەسەلەی
 چەل نەزیکەی دەگەاتە حەشیمەتی کورد، میەەەتی ناوی بە هەیە میەەەتێک ئەوەیە مەسەلەکە. مەسەلەیە یەک ئەوا کورد مەسەلەی

 قەد بە چوارگۆشەە کیەۆمەتری هەزار سەد چەند هەیە ز ری خاکێکی نیە، قەیدی بن چەند هەر کەمتر، یان زیاتر رەنگە مەیۆن،
 هەیە حەقەەی بیەەدەیتێ، دەبەەێ. وەرگیەەراوەتەوە لەەێ خەەۆی چارەنووسەەی مەەافی کەچەەی دەبەەێ، دنیەەا سەەەربەخۆی دەوڵەتەەی چەنەەدین
 مێەزەکە سەەر لە یەکگرتووەکانەدا نەتەوە رێکخراوی لە کە جیهانی مەسەلەیەکی نەبووەتە ئەوە بیدرێتێ، هەیە حەقی بیدەیتێ،

 دروسەت دژەفیین ناوچەی لێرە کە وەختێ ئەو هەر نموونە بۆ. ئەوە نەگەیشتووەتە بکەین، ئەوەی باسی فاڵنە ر ژێ با بڵێن بێ،
 دەکەرا قەاڵچەوو دەکەوژرا، دەگیەرا، کەورد تورکیەا و ئێەران لە ئەوروپەایی، دەوڵەتی هەندێ و ئەمریکا دەوڵەتی کۆمەکی بە ببوو
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 مەسەەلەیەکی بەووەتە کە نەیە کەورد مەسەەلەی کەوابەێ نەبەوو؟ کورد ئەوە باشە ئەی. نەدەکرد باسیشی و نەدەپرسی لێی کەسیش
 ز رە، ئەوە بەێ، کە  بڵێەین ئەوەی نەک باشەە، شەتێکی ئەوە کە هەیە مەسەەلەیەکی کوردستاندا بەشەی لە  کورد نێونەتەوەیی،

 پاڵاشەتی ئێسەتا. گشەتی بە کەورد مەسەلەی نەک بووە پەیدا بۆ نێونەتەوەیی پشتیوانیی ئێستا کە کوردستانە بەشەی ئەو بەاڵ 
 مەسەەلەی لە بەڵکەو بەشەەکان لە نەک کە ئەوەی بەۆ بەیوا ئەوە کە دەکەیەن ئارەزوو هەیە، کوردستاندا بەشەی لە  هەر کردەیی

 .بکرێ پشتیوانییە ئەو مەسەلە یەک وەک کورد
 

هەندێ حزبی کوردیش هەر ئێستا چاالکیی چەکدارییان هەیە لە بەشوەکانی کوردسوتاندا، هەنودێ لە واڵتوانی زلهێوزیش : کەوانە
بە تیرۆریسووت دابنووێن، رەنووگە لە بەرامبەریشوودا ئەوان بیووروڕای هەن کە رەنووگە هاوپەیمانێتیووان لە نوواتۆدا هەبووێ، ئەو حزبووانە 

خۆیانیان هەبێ، بۆ نموونە ئەوانیش دەڵێن مادام لە پەرلەماندا بە گفتوگۆ چارەسەری پرسی کوورد نواکرێ، چەک دانوانێین، ئایوا 
 ئەم چەک دانەنانە بە سوودی کوردە لەو بەشانەدا یان درێەەی پێبدەن باشە؟

 
 بەاوەڕی بە بەاڵ  پێناکرێ، کوردیشمان وەکیالیەتی تەنانەت پێناکرێ، میەەەتانمان هەموو وەکیالیەتیی:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 درا، پەالمەەاریش کە دراوە، پەالمەەار کەەورد بکەەات، خەەۆی لە بەرگەەری چەک بە نەبەەووە ئەوەی الیەنگەەری قەت خەەۆی بەەۆ کەەورد مەەن

 یەان بکەا، خەۆی لە پارێزگەاری چەکەدارانە یەان دەمێنێەتەوە، لەبەردەمەی رێگەا دوو. دەدەن پەالماری زاڵمیش ز ر حکومەتگەلێکی
 وتەی بە بەۆچی ئەگینەا بکەا، خۆی لە بەرگری چەک بە دەبێ ناچار وەختە ئەو ببین، سەری بەرخ وەکو مەزلومی بە بێ تەسەیم

 دەسەتمەوە بە کە تفەنگێەک گەرمی لوولەی و دابنێم سەرمی بنی لە نیە تفەنگێک رەقی قۆناخی لە حەز  دەڵێ باش نووسەرێکی
. دەڕوا بەنێەودا ئەاگرەی ئەو کاتێەک دادێ گەر  ئەوە. بەدەی تفەنەگ لەوولەی لە دەست ناوێری دەکەی شەڕ کە کاتێ ئاخر بگر ،
 بە دانەەانیش چەک مەسەەلە بەۆ. بەکە  خەەۆ  لە بەرگەری ناچەار  سەەر ، دەکەەرێتە هێەرش دەکە ، خ بەاڵ  نەیە، لەوە حەز  دەڵەێ

 پێەەیە چەکەەت کە ئەتەەۆ بەڵەەێ کە بکەەرێ دەسەەتەبەر کە کاتەەانەی لەو جیەەا نەەیە، دادپەروەرانە داوایەکەەی دانەەان چەک مەەن بەەاوەڕی
 دەنەا دەکرێ، دەستەبەر خۆشت سەالمەتی مافی ئازادییەکانیش، و ماف دانانەکەش، چەک لەگەڵ هاوکات بەاڵ  دانێ، چەکەکەت

 ئەو ئەوە تیر ریسەت، دەڵەێ بەزووتنەوەیەک بە کە دەوڵەتێەک هەر پێمەوایە ئەمەن کرد، تیر ریزمت باسی کە ئەوەش. رەوایە بۆ
 بزووتنەوەیەکەی پشتە، لە حەقانییەتەی ئەو هەتا پشتە، لە حەقانییەتێکی بزووتنەوەیە ئەو. تیر ریست نابێتە بزووتنەوەیە

 لە بەشەەەێک کە دەوڵەتەەەانە ئەو. خەەەۆیەتی کەیفەەەی ئەوە دەبەەەا، نەەەاو تیر ریەەەز  بە ئەوە خەەەۆی قەەەازانجی بە یەکەەەێ جەەەا رەوایە،
 سەبەی ئەگەر بەاڵ  لێەبکەن، پارێزگاریمەان خۆشەە پێمەان بەن، د ستمان خۆشە پێمان دەبەن، ناو تیر ریز  بە کورد جوواڵنەوەی

 نەخێەر تیر ریسەتم، مەن ئەوا فەرموویەان ئەوانە مەادا  بڵێم دەرناهێنم، کراس لە دەست ئەمن تیر ریست، وت منیشیان بە ئەوان
 .دەکە  بەردەوا  خۆ  خەباتی. رەوایە هەر داخوازییەکە . ئازادیخواز  هەر ئەمن

 
مامۆستا وەک ئەوەی دیارە یان لە مێەوودا خوێندوومانە، بەریتانیا یەکێک لەو واڵتانە بووە یوان رەنوگە واڵتوانی توریش : کەوانە

هاوپەیمووانی بووووبن لە دابەشووکردنی کوردسووتان لە نێوووان چەنوودین واڵتوودا، دابەشووکردنە کۆنەکووان لە نێوووان عوسوومانییەکان و 
 یەکێک لە هۆکارەکان هەر ئەو واڵتە بووە، لە . ردنە تازانە لە نێوان ئەم چەندین واڵتەسەفەوییەکاندا، هەروەها ئەم دابەشک
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 حاڵێکدا لەمالشەوە راپرسی ئەکا  بۆ ئەو کارە، ئەمە چ جۆرە سیاسەتێکە بەرامبەر بە کورد؟

 
 خۆیانەەدا نێەەو لە کە بەەوون واڵت چەنەەد کەەرد، دابەش کوردیەەان کە کەەات ئەو بەەزانین، خراپەەی بە بەەۆ:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 ئینترناسەیوناڵ چوارچێوەی لە دانیشتبوو  ئەوروپایی نوێنەرێکی لەگەڵ من جارێکیان بەاڵ  بوو، تێدا فەرنساشی کرد، دابەشیان
 ئێەوە قەرزدارن، پێمەان کەاکە وتەم هەیە، کەوردان کەاری گروپەی کەرا، کەورد مەسەلەی باسی ئینجا دەکرد، قسەمان سوسیالیستدا

 قەرەبەەوو ئەوە بەەدەن هەوڵ دەبەەێ قەرزدارن، پێمەەان ئێسەەتا هێنەەاوین، سەەەر بە بەدبەختییەتەەان ئەو ئێەەوە وین،کەەردو دابەشەەتان
 ببێەەتە هیەوادار  دەوڵەت، رەسەەمیی سیاسەەتێکی نەبەەووەتە شەتەکە هەیە، بەریتانیەەا لە کە ئەوەی. کەراوە لەگەڵمەەان کە بەکەنەوە

 هەەاتووە وەختێەەک ئەگەر. بکەەاتەوە قەرەبەەوو کەەورد بەەۆ مێەەژووییەی نەەاحەقییە و غەدر ئەو بەەیهەوێ کە دەوڵەت رەسەەمیی سیاسەەتی
 ئەوەی، سەەر بگەڕێتەوە ئێستا بردووە، خۆی بۆ بەرەکەتەکەی و خێر کردووە، داگیر واڵتەکەی کردووە، دابەش کوردستانی خاکی
 ئەو دێ کە ئێسەتا کردبەێ، خراپەی کردبێ، چییەکی هەر کەسێک ئەگەر. بزانین خراپی بە بۆ دەزانم، باش هەنگاوێکی بە ئەوە

 ئێەران، دەوڵەتەی ئێسەتا نمەوونە بەۆ. ئەوەیەت هەر و کەردووە ئەوەت تەۆ نەیە حەقت ناڵێم من خۆ دەکاتەوە، قەرەبوو خراپییەی
 لەگەڵەت نەاڵێم خەۆ ئەمەن بەن، خۆیەان مەافی خەاوەنی خۆیاندا واڵتی لە هەیە حەقیان کورد بڵێ سبەینێ بێ با ئیسالمی کۆماری
 .دابنیشین وەرە بێ، ئاوەدان ماڵت فەرموو دە دەڵێم. کرد دێهاتەکەمت بیی و کوشت دوێنێ تۆ چونکە نایکە 

 
 بەاڵم ئەگەر بە راستی ئەو کارە بکا ؟: کەوانە

 
 .جدی شتێکی ببێتە ئەگەر دەڵێم نموونە بۆ ئەمن نیە، ئەوە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 

قەیراناویودایە، بەشوێک لە حزبێکوی کووردی نواهێڵێ کوردەکوان لەوێ خۆپێشواندان ئێستا کورد لە سوریا لە قۆناخێکی : کەوانە
بکەن بەرامبەر بە رژێمی بەشار ئەسوەد، لەمالشوەوە ئەنجوومەنی نیشوتمانیی سووریا رایگەیانودبوو کە کوورد هویچ رەسومیەتێکی 

لێوبکەین، کوورد ئەبوێ چوی بکوا ، ئەو لەوێدا نیە و هیچ مافێکی نیە، لە حاڵێکدا شتێک کە بووونی هەیە ئوێمە نواتوانین حاشوای 
 حزبانە کە خۆیان کوردن و رێگری لە خەباتی کورد دەکەن دەبێ چیبکەن؟

 

 نە لێکەراوە، ئەنفەالی نە نەکەراوە، کەورد لە تەر جێگەکەانی چەاو لە گەورە گەورە غەدری ز ر سوریا لە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 هەەی لە بەەارێکەوە لە کەەورد بە بەرامەەبەر سەەوریا سیاسەەەتی بەاڵ  کەەراوە، کەەورد لە تورکیەەا و ئێەەران لە کە لێکەەراوە کوشەەتارەی ئەو

 .بووە خراپتر هەموان
 

 لە چ بارێک؟: کەوانە
 

  ئێرانیی کوردەکان وتوویانە هەمیشە بەاڵ  ئێمە، بە نەداوە مافیان ئێران لە ئێستا نموونە بۆ:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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 دەیەەانوت سەەوریا لە بەاڵ  ئێەەرانین، وتوویەەانە در  بە هەر نەبەەێ هەەیچ ئێەەرانن، خەەاوەنی ئاوهەەان، و ئەەاوان کوردەکەەان رەسەەەنن،
 .بوو شوڤێنیستی و دوژمنانە یەکجار سیاسەتێکی ئەوە بن، سوریش کورد نەبوو قبوڵیان نین، سووریش

 
 کەواتە ئەمە جۆرێک لە ئەنفالی شەخسی نیە؟: کەوانە

 
 تەۆ کە مەر ییە دژە سیاسەەتێکی بەاڵ  نەیە ئەوە هەیە، خەۆی مانەای ئەنفەال چەونکە ئەنفال نابێتە نا،:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 خۆشەتی واڵتەی خەڵکەی بە نەانێی، نیشتمانییەکەشیدا کەسایەتییە بە دان تەنانەت نانێی، نەتەوەییەکەیدا کەسایەتییە بە دان

 لە هەبەوو، گیرفانەدا لە ئێرانیمەان رەگەزنەامەی بەووین، ئێرانەی ئەێمە. نەکەراوە کورد لە دیکە بەشەکانی لە وا غەدری. دانانێی
 و هەیە سەوریا لە ئێسەتا کە ئەوەی بەاڵ  نەبەوو، لەوێ بەوویەتی، کوردێەک هەمەوو تورکیەا لە بەوویەتی، کوردێەک هەموو عێراق

 خەەەۆی بەەەۆ کەەەورد ئەوەی لەگەڵ خوڵقەەەاوە دەرفەتێەەەک کە گەورەیەدا مەسەەەەلە لەو کە ناخۆشەەەە ز ر شەەەتێکی ئەوە پێکەەەرد ئامەەەاژەت
 حزبەی قەازانجی لەوێ نەبەێ، ئەوە کە دەخواز  خۆزگە. ناخۆشە شتێکی ئەوە دەبێ، دابەشیش جارەکە ئەو جا بچوکە، حەجمێکی

 کە کەوردی حزبێکەی راپەڕیەوە، حکەومەتەکەی دژی لە سوریا هەموو کە دەرفەتەدا لەو سیاسی حزبێکی ئێستا کە دەسەاڵتدارە ز ر
 شەتێکی ئەوە. بەکەی ئەسەەد بەشەار رژێمەی دڵیەی بەێ نەابێ بکەیەت، خۆپێشاندان تۆ نابێ بڵێ مەزلوومە، میەەەتەکەی جار چەند

 .نەبێ وا دەکە  ئارەزوو. خراپە شتێکی. نەدیوە لەوە  بەرچاوتەنگانەتر و بەرتەسک حزبایەتیی. ناخۆشە
 

دەڵوێ دەوڵەتوی کۆمواری یەکەم دەوڵەتی کوردی بە شوێوەی کۆمواری لە کوردسوتانی رۆژهەاڵ  دانورا، یەکێوک پێوی : کەوانە
ئێسوتاش هەنودێ حزبوی کوردسوتانی رۆژهەاڵ  هەن، دەیوانەوێ هەر . مەهاباد و یەکێک پێی دەڵێ دەوڵەتی کۆماری کوردستان
گریموان دابومەزرێ یوان نوا، ئەوە مەسوەلەیەکی تورە، بەس بە گشوتی ئایوا . ئەو سیستمە، سیستمی کۆمواری لەوێ دابمەزرێوتەوە

 هەر پارچەیەکدا یان سیستمی کۆماری بۆ ئێران وەاڵمدەرەوەیە؟ سیستمی کۆماری بۆ کورد لە

 
 سیسەەتمێکی خۆیەەدا نەەاوەڕ کی لە دنیەەادا، واڵتەەانی هەمەەوو لە کۆمەەاری سیسەەتمی کە دەرکەوتەەووە ئێسەەتا:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 هۆڵەنەەد، هەیە، ئیسەەاانیامان پاشەەایەتیی پاشەەایەتین، هەیە واڵتمەەان هێنەەدێ بەسەەە ئەوەنەەدە هەر چەەونکە دیمەەوکراتیکترە،
 بەاڵ  دیمەوکراتیکە، نیە، خەڵک بۆ ئەزیەتێکی پاشایەتییەکە و پاشایەتین کە هەمانە. هەن بەریتانیامان و دانمارک نەرویج،

 و پاشەەەا دەبەەەنە یەک دوای بە دوا. نەەەیە دیموکراتیەەەک ئەوەیە مانەەەای ئەوە نەەەیە، هەڵبەەەژاردن بە دەسەەەەاڵتەکە کە ئەوەنەەەدە هەر
 لە ئەگەر. بەەووە تاکەکەسەی حکەەومەتی و دیکتەاتۆری نەەوێنگەی ئەێمەدا ناوچەکەەانی لە بەتەایبەتی ئەەێمەدا واڵتەانی لە پاشەایەتی
 .هەبێ کۆماری پاشایەتیدا واڵتێکی لە دەبێ چۆن بڵێ کەسێک رەنگە بوو، پاشایەتی ئێران کوردستاندا، کۆماری سەردەمی

 مەسەەەلەیەکی ئەوە نەەیە، چەەۆن و چەەۆنە کۆمەەارییەکەی جەەۆری ئێسەەتا. کۆمەەارییە حکەەومەتەکە کە دەبینەەین ئێرانەەدا لە ئەەێمە ئێسەەتا
 ئاینەدەدا ئێرانەی لە کە پێمەانوایە کوردسەتان دیمەوکراتی حزبەی وەکەو هەر باوەڕەداین لەو خۆمان بۆ ئێمە باشە کەوابێ. دیکەیە

. بەەێ کوردسەەتان کۆمەەاری نەاوی واڵتەکەمەەان پێمانخۆشەەە فیەدرالی، واڵتێکەەی ببێەەتە ئێەەران و بناسەن رەسەەمی بە کەەورد مافەکەانی کە
 نەبەووە، مەهاباد کۆماری ناوی ناوەکەش. باشە شتێکی پێمانوایە ناوە ئەو فیدرال، ئێرانی کۆماری لە بەشێکە کوردستان کۆماری
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 بەکەاری دوایەی کۆمەار. کوردسەتان جمهەوری دەوڵەتەی بەووە ئەوە دەقەاودەق نەاوەکەی نەبووە، کوردستانیش کۆماری ناوی تەنانەت
 .لەگەڵدایە دەوڵەتەکەی ناوەکەشدا لە تەنانەت. بووە کوردستان جمهوری ناوی. جمهوری جێگەی لە دەبەین

 
بۆ ئەوە باسی سیستمی کۆماریم هێنایە کایەوە، ئەو واڵتانەی کە سیستمی کۆمارییان تێدایە، بۆ نمووونە کۆمارێوک وەک : کەوانە

لەم واڵتوانە کە کۆمواری هەن بەردەوام شوەڕ و . یان کۆمارەکانی تر چەند سواڵە هەنئێران، کۆمارێک وەک عێراق، ئەفاانستان، 
 ئاژاوە و کوشتن و بڕین هەبووە، سیستمێک نەبووە خەڵک لێی رازی بێ، هۆکارەکانی چین؟

 
 و شەڕ هەر بووە، پاشایەتی ساڵ پێنج سەد و هەزار دوو ئێران هەبووە، پاشایەتیش ئێراندا واڵتی لە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

پەیوەنەەدییە . چیەەیە میرنشەەینە، پاشەەایەتییە،. کۆمەەارییە سیسەەتمەکە نەەیە بەوەوە پەیوەنەەدیی ز ر ئەوە بەەووە، تێەەدا کێشەشەەی
 .چۆنە یەکتر لەگەڵ ئابورییەکان پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان،

 
هەبێ کە گوایە پەیوەندییان پێکەوە هەیە، ئایا هەندێ دەنگۆ هەیە، بەاڵم نە کورد ئاشکرای دەکا و نە ئیسراییل، ئەگەر : کەوانە

 ئیسراییل بە گشتی چۆن ئەبینی ئەگەر هەبێ، یان ببێ باشە؟ -ئەگەر ئەم پەیوەندییە هەبێ، باشە یان پەیوەندی کورد 

 
 یەک کەورد نەیە، دەوڵەت یەک کەورد چەونکە هەیەتەی، کەورد بڵێی تا نیە پرسێک کورد پرسی بەداخەوە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 مەن بەاوەڕی بە بەاڵ  نەیە، ئیسەراییل لەگەڵ کوردەکان پەیوەندیی ئەڵقەیەکی هیچ لە ئاگا  خۆ  حاڵی بە بەش نیە، نیە حز 
 لەگەڵ پەیوەنەدیی هەیە مەافی کەورد. میەەەتەان هەمەوو وەک میەەەتەێکە کەوردیش دەوڵەتەان، هەمەوو وەکەو دەوڵەتەێکە ئیسراییەش

 دەوڵەتێەک وەکەو ئیسەراییەیش. ناوچەکەشەدایە لە دەوڵەتەکە کە بەتەایبەتی ئیسراییەە، لەوانە یەکێک هەبێ، دەوڵەتان هەموو
 بەتەاقی ئەمەن. ناکۆکیەدان لە ئێسەتا. هەبەێ سەالمی پەیونەدیی دەوروپشەتی، واڵتەانی هەمەوان پێش واڵتان، لەگەڵ هەیە مافی

 بە ئیسەەراییل ئەمەەن ئیسەەراییەییەکاندا، و ینفەلەسەەت نێەەوان لەپرسەەی دەکە ، مەحکەەومی خەەۆ  بەەۆ بەەواردا لەهەنەەدێ بەەم تەنیەەاش
 خەەەاکە بەجێهێشەەەتنەوەی بەەەۆ دەرچەەەووە ٦١ سەەەاڵی لە ٢٩٢ بییەەەاری نێەەەونەتەوەییش، یاسەەەای پێەەەی بە هەر. دەزانەەەم تاوانبەەەار

 ئەمنەەی مەجەیسەەی دەکەەا، قەەایم پتەەر هەر داگیەەرکەرییەی ئەو بەڵکەەو نەهێشەەتووە، بەجێەەی هەر نەک ئێسەەتا هەتەەا داگیرکراوەکەەان،
 حەقەی ئیسەراییل نەازانم، نەاحەقی بە لەوبەارەیەوە ئەوەیە مەبەسەتم. دەرکەردووە بییەارەی ئەو یەکگرتووەکان نەتەوە رێکخراوی

 لەگەڵ و فەلەسەەتینیەکان لەگەڵ هەمەەوان پەەێش دراوسێکانیشەەی لەگەڵ هەیە حەقەەی هەبەەێ، دەوڵەتەەی هەیە حەقەەی بەەژی، هەیە
. دەکە  سەەەیری وا مەەن هەبەەێ، ئاشەەتیخوازانەی و سەەالم پەیوەنەەدییەکی هاوسەەنورن کە میسەەرییەکان و ئەردەنییەکەەان و سەەورییەکان

 و چەاک و بینەی یەکتریەان ئیسەراییل دەوڵەتی نوێنەرایەتی لەگەڵ سیاسی حزبێکی بوو، نێونەتەوەییدا کونفرانسێکی لە جارێکی
 لە یەکتەر عەرەفەات و پەرس شەیمۆن نەیە ئەوە سەەیرە، پێتەان بەۆ کەاکە ئەرێ گەوتم بەوو، سەەیر پیەان هەنەدێک کەرد، چۆنییان
 .نیە تاوان هیچ سروشتییە، ز ر شتێکی. دەگرن باوەش
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رەنووگە ئەمە پەیوەنوودیی بە سیاسەتیشووەوە نەبووێ بەاڵم لەوانەیە لەوالشووەوە  -ئێسووتا یەکێتیووی تووۆپی پێووی جیهووانی : کەوانە
ئوااڵکەی لە ریوزی ئااڵکانودا فیفا، تۆپی پێ ی هەرێمی کوردسوتانی بە رەسومی ناسویوە، وەک ئەوەی کە  -پەیوەندییەکی هەبێ 

. ئەوەش نیشانەی ئەوەیە ئەو شوێنانەی کە لە ریزی واڵتانی فیفادا بن، یان دەوڵەتن یان واڵتێکن کە بە رەسمی ناسوراون. بناسرێ
 ئایا ئەمە نیشانەیەک نیە لەوەی کە وردە وردە خەریک بن یان بیانەوێ یارمەتیی کورد بدەن بۆ دروستبوونی دەوڵە ؟

 
 لە پێمەوانیە دەبەێ، خوشەحاڵ و سەەربەرز پێەی پیەاو کە هەیە دیەکە شەتی ز ر باشەە، ز ر شەتێکی ئەمە:  زاده ن سه اڵ حهبدوڵ عه

 کە لێبکەرێ، پێشەوازیی کۆمەارەوە سەر ک الیەن لە دنیادا واڵتی گەورەترین لە بچێ هەرێمی حکومەتێکی بەرپرسی هەبێ دنیادا
 وەرگیەرا، دنیەا دەوڵەتەی گەورەتەرین بەرپرسەی الیەن لە سەای کۆشەکی لە چەوو کوردسەتان هەرێمەی سەەر کی پێرێ و دوێنێ هەر
 باشەن، خۆیەان بەۆ ئەوانەش. کەردووە پەیدایان مەسەلەکەی و کورد خۆشییەوە بە کە بایەخەیە ئەو نیشانەی باشە، شتێکی ئەوە
 خۆشەم بەایەخیەتی، نیشەانەی باشەە، ز ر هەنگەاوەکە کە وەرزشەییە رێکخراوێکی فیفا نیە، ناسین بەرەسمی مانای بە ئەوە بەاڵ 
 بناسەرێ، وەرزشەی تیاێکەی ئەسەاانیا لە باسەک هەرێمەی لەگەڵ ئەگەر نمەوونە بەۆ بەکە شەیمانە. بێ قەدەغە ئەوە کە هەیە شکم
 جەەێگەی باشەەە، شەەتێکی ئەوە نەبەەێ، لێەەرە و بەەێ دیەەکەدا جەەێگەی لە ئەگەر بشەەبێ، ئەگەر بەاڵ  نەەیە، نەەامۆ و نەەادر شەەتێکی ئەوە

 رەسەەمی بە سەەربەخۆییمان کە نەیە ئەوە واتەەای بە بەاڵ  دەکەرێ، دەرک ئەگیەرێ، قەدری کەەورد کە ئەوەیە نیشەانەی دڵخۆشەییە،
 .نیە دەوڵەت نیە، بییاردەر فیفا چونکە ناسراوە

 
 ٢١١٢ نی ژوئه  ی٢١: وتی ڕێکه/    تایمز اڵت ر ژهه ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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 قاسملوو لە مێەووو لە هەناوی حیزبی دێموکرا  دا؛ .د
 زادە وتووێە لەگەڵ عەبدوڵاڵ حەسەن

 
 ئازاد شێخی: دیمانە

 
 و ژیەەان بە تەەایبەت و زادە حەسەەەن عەبەەدوڵاڵ مامۆسەەتا گەڵ لە وتەەووێژێکە دەیخەەوێننەوە خەەوارەوە لە ئەوەی! بەڕێەەز خەەوێنەرانی

 ئەو دیمەانەکە. دراوە ئەنجەا  پەێش لەوە سەاڵ پێەنج کە دا کوردسەتان دێموکراتی حیزبی لە قاسمەوو عەبدوڕەحمان دوکتور ر ڵی
 و ئینترنێەت تەۆڕ  سەر نەهاتە دیمانەکە کات ئەو چونکە. کرایەوە باڵو دا کوردستان باشووری چاپی هاواڵتی ر ژنامەی لە کات

 دوکتەەور تیەەر ری سەەاڵوەگەڕی سەەێهەمین و بیسەەت لە و دیەەکە جەەارێکی زانەەرا پێویسەەت بە نەیانەەدیتبێ، خەەوینەران ز ربەی رەنەەگە
  .بکرێتەوە باڵو سەرلەنوێ دا قاسمەوو

 
م جار چوۆن  كه ، یه ی قاسملوو بكه.خوالێخۆشبوو د  ڵ گه  م ئاشنا بوونت له كه یه  باسی  تا پێمان خۆشه ره ڕێز مامۆستا، سه به: پرسیار
 ؟ ئاشنا بووی  ڵی گه  له

 
  بەەوونی هید شەەه  سەەاڵی مین هەەه ١١  ندی روبه سەەه  لەەه  وتەەوێژه و ئەەه  چەەونكی ، وه مەەه بده ت كه پرسەەیاره  جەەوابی  ی وه ئەەه پەەێش :وەاڵم

 ڕیەان باوه  سەادقانه  كەه   بكه  سانه كه و له ساڵو و    بكه مر نه  قاسمەووی.د  یادی  له ساڵوێك   ده ده خۆ   به  ئیجازه دا، و قاسمەووه.د
 و قاسەمەوو و   د ممەه محه  قەازی وا پێشەه  رێبەازی ، كوردسەتانه  دێمەوكراتی  حیزبەی  رێبازی ر هه  دیاره  كه  یه هه قاسمەوو.د  ڕێبازی  به
 كوردسەتان  دێمەوكراتی  حیزبەی  كانی ئامانجەه  دیهێنەانی وه  لەه وتنیان ركه سەه و    بكەه وانیش له ساڵو ، ئازادی  رێگای  رێبوارنی موو هه

 .بخواز  ئاوات  به بۆ هیدان، شه موو هه و  ندی فكه ره شه قاسمەوو، وا، پێشه  ئامانجی
 

  تی ئاشەنایه  كەه   بكەه ئیعتەراف  بەێ ده بوو ، ئاشنا  ناوی  ڵ گه  له  وه دووره  له بناسم  وه نیزیكه  له قاسمەوو.د  كه  ی وه ئه پێش من ئه
  كەه  زانی ده  ری سه  له مان نده وه ئه ر هه"  ئاواره ال مه" مر نه  هیدی شه  ڵ گه ده. بوو  لێڵ و تاریك ز ر  كی یه راده دوكتورتا  ناوی  ڵ گه  له
  حیزبەەی  ری شەەهتێكۆ و  ژی ده  چێكۆسەەڵۆواكی  لەەه واڵت  ی وه ره ده  لەەه و  واره خوێنەەده  پێەەاوێكی - قاسەەمەووش.د ك نەەه - قاسەەمەوو  حمەەانی ره

 . یه هه ١٥٩١ - ١٥٩٦  ی شۆرشگێرانه  ی وه بزووتنه  ڵ گه  له  ندیی ش پێوه و، ئێسته دێموكرات بووه
 

و    زایینەەی  ی١٢١١  سەەاڵی  یشەەتینه خرا تەەا گه ركوت كەەرا و پێەەوه سەەه  مانەەگ خەەۆراگری ١١پەەاش  ٩١ - ٩٦  ی وه بزووتنەەه  وه داخەەه  بەەه
   به كورد  ی وه بزووتنه  تیی ر كایه سه نێوان  له بوو وتنێك رێكه  ، كه١٢١١  ئازاری  ی١١  ی یاننامه یا به  وتننامه رێكه  رچوونی ده
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 .بوو" كر به ن سه حه د حمه ئه"   ی كه ركۆماره سه  ختی وه و ئه  كه عێراق  تی وڵه ده و   بارزانی فا مسته ال مه خوالێخۆشبوو  ریی رێبه
 

  خسەی شه و   گشەتی  بەه كەورد  ی وه بزووتنەه  ڵ گەه  لەه  نیزیكەی  كی ندییەه پێوه  ی وه ئەه  حەوكمی  بەه قاسەمەوو.د  كه بوو دا ته به مناسه و له
  دا خته وه و له ، یه وتننامه رێكه و ئه  پیر زبایی بۆ كرد  فای مسته ال مه  ردانی سه و  كوردستان بۆ  وه ڕایه گه بوو، هه  بارزانی  رحومی مه
  چۆمەانێ  ی قەه نته مه یەا  اڵڵەه گه  ی قەه نته مه  لەه بەوو، كوردسەتان  دێموكراتی  حیزبی  ندیی ناوه  ی كومیته  ندامی ئه  كه  ئێمه  فیقێكی ره

  وه ئەه بەۆ كردبەوو، یان قسەه هێنەدێك وتبوو، كەه قاسەمەوو.د  بەه  چەاوی  وێ لەه. بەوو  لەێ  كەوردی  ی وه بزووتنه  تیی ركردایه سه  كه بوو
  حیزبەی  كەانی ریزه چەۆن  وه ینەه بكه  وه لەه بیەر  ی وه بەۆ قاسەمەوودا.د و  ئێمەه  ینی بەه  لەه  بێ هەه  دیكەه  دیەدارێكی  كه دابوو بییارێكیان
  نێوخەۆی  رانی تێكۆشەه  لەه  بێجگەه بوو، ئاوا بوون، باڵو و  رش په ڵێین ده  كه.  وه ینه بخه رێك بوون باڵو و  رش په ز ر  كه دێموكرات

 كرد، ده نەه كاریەان  وه پێكەه و  بوون نەه سەت ده ك یەه راسەتیدا  له وانیش ئه  كه بوون، ئوروپا  له  حیزبی  ندامانی ئه  له شێك به واڵت،
 نێەو  له شێكمان به بووین،  وێ له  ئێمه  كه بوون بارزانیدا  تیی ر كایه سه  به كورد  ی وه بزووتنه  اڵتی سه ده ژێر  ی قه نته مه  له شێك به

  سیاسەەیی  بی كتەەه مه  ڵ گەەه  لەەه شەەێكمان به رگرتبەەوو، وه یان ری نابەەه په وعێك نەەه  عێراقەەی  تی وڵەەه ده  الی لەەه ژیەەان ده  عێراقەەێ  تی حكومەەه
  ی وه ئەه بەۆ. بوو هەه دا كوردسەتان  دیمەۆكراتی  پەارتی نێەو  له ك یه  یی سته ده دوو  ختی وه و ئه  كه بوون كوردستان  دیمۆكراتی  پارتی

  دیكەه  جەارێكی  كەه درابەوو  كەه بییاره ، وه بدرێتەه كوردسەتان  دیمەۆكراتی  حیزبەی  به روسامانێك سه  مومكینه  ی نده وه ئه  وه بگرنه ك یه
  لەه ن تمەه حه خایانەد،  نەدی چه  كه  نیه بیر   له  ڕاستی  به اڵ  به ، بێ وارید  پێ  ی وره گه  كی یه خنه ره  وه ئه  نگه ڕه.  وه ببینینه كتر یه

 و  چەووین  وه كوردسەتانه  له  سته به مه و ئه بۆ ر هه ش ئێمه ، غدایه به  وه هاته  دیكه  ێكیجار قاسمەوو.د  كه چوو نه  پێ  متری كه مانگ
 .بووین ئاشنا بوون قاسمەوو.د  ڵ گه  له  كه  دیكه  فیقی ره هێندێك و قاسمەوو.د  ڵ گه  له  غدایه به  له
 

بووو   كوێ  حیزب؟ یوان الی  ندامی ئه  قاسملوو چۆن بوو به.كاك د م جار كه بۆ یه  بیر  بێ  نابتان له جه  ی نده وه ماموستا ئه: پرسیار
 .... بزانی  ی نده وه حیزب؟ ئه  ندامی ئه  به

 
  ڵ گەه  لەه  هاوكەاریی  نی مەه ته   هەه و  زیەاتره مەن  لەه  نی مەه ته   هەه قاسەمەوو.د  چونكی  نییه بیر  له   وه ئه من ئه شك بێ  به :وەاڵم
  حیزبەی نێو  وتۆته كه  رێی  وه الوانه  تیی كیه یه  رێگای  له قاسمەوو.د زانین ده كوو وه اڵ  به ، پێشتره  له كوردستان  دێموكراتی  حیزبی

 دێمەەوكراتی  الوانەەی  تیی كیەەه یه  لكەەی.  یەه  نگێ كەەه  قیقەەی ده  بەەه نەەازانم  ی كەه تاریخه دا ١٥٢٣  سەەاڵی  لەەه ر هەەه كوردسەەتان،  دێمەوكراتی
 نەدا  ئه  بۆتەه  نگێ كەه ، وه بۆتەه نزیك دێموكرات  حیزبی  له دا تیجه نه  له ، بووه  رستی په ر سه و ئه  زراوه دامه  كه  ورمێ  له كوردستان

  بتی سەه دا ك جێیەه هەیچ  لەه  بەێ بیەر   لەه  ی نەده وه ئه  خۆشەی بەۆ تا هەه  بیسەتوه شەم نه ر هەه ، نییەه بیەر   لەه ر هەه ك نەه  وه داخه  به
 . كردوه نه
 

   له  وه نزیكه  كاتێك له  ناسی قاسملووتان ده.ناو د  ر به و هه وه دووره  ر له م جار هه كه كرد بۆ یه  وه   به مامۆستا، ئاماژه: پرسیار
ورتان گوۆڕا  سه تهتان بوو یان  پێشتر هه  بوو كه  وه ورتان ئه سه روو ئاشنا بوون ئایا ته روبه  تێكی خسیه شه  ڵ گه  ئاشنا بوون له  ڵی گه

 ئاشنا بوون؟  ڵی گه  روو له رووبه  كه  تان بینی دیكه  تێكی خسیه یان شه
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 قاسەەمەوو .د  تی مەەه زه عه  ركەەی ده  تی رفیەەه زه دی  وه نزیكەەه  لەەه قاسەەمەوو . د ختێكەەی وه بڵەەێم ر گەەه ئه نابێ نەەه پێوه ز ر   نگەەه ره :وەاڵم

 نێەو  لەه مەن  چەونكی بەوو ، تر ئاگەاهی   كەه ئێستا  له ز ر بوو ، تر ساده ئێستا  له ز ر منیش ئه. بوو ك ریایه ده قاسمەوو.د. بوو نه
  لەه  كەه  ختەی وه و ئەه. ببوو  نەه عالەدا فه  سیاسەیی  كەاری نێەو  لەه اڵ  بەه. بوو  سیاسیدا  كاری  له بوو كۆن ز ر بوو ، سیاسیدا  كاری

 قاسەمەوو.د  كەه بوو  وه ئه  وه ناچێته بیر   له  كه  شتێكی اڵ  به". بوو  خا  ز ر من ئه"  فارسی  ولی قه  به بووین، خۆماندا  كوردستانی
  چوبەووه و   تەارانێ  چووبەووه ڕا  ورمەێ  لەه و   ورمەێ  چوبەووه پاشەان  له ببوو دایك له  دێهاتی  له ژیابوو،  دێهاتی  له   كه ز ر  چونكی

  بەه بڵێەین یەا زانەین ده  كافی  ددی حه  به  شی زمانه دوو و ئه و كردبوو  ی قسه كان زمانه  ری ئازه و  زمان  فارسی  ڵ گه ده زیاتر ، وه ره ده
  كەه   هەه وت، كه ده  كی په  زاراوه و  وشه ر سه  له   هه. بوو ئاوا بكا قسان كورێك  یره غه كوو وه  وه ئه ر به  له زانین ده  باشی  ددی حه

 گەەوت ده پێمەەان  گاڵتەەه  بەەه جەەار ز ر. بوو نەەه  ی"ح" بوو نەەه  ی" " ن، له سەەه مه بكەەا  قسەەه كوردێەەك  یره غەەه كەەوو وه زیەەاتر كەەرد ده  ی قسەەه
 بوو، نەه ئاسەان  راسەتی  بەه قاسەمەوو.د  ئاگەایی و  یشەتن تێگه و  زانسەت  ی راده  ركەی ده  ئێمه بۆ  كه  وه فكرییه  باری  له اڵ  به.   جه عه

 .بیستبوو   كه  ی وه له بوو تر وره گه  یانی
 

  تیی قاسوملوو دژایوه.كوردسوتان دا د  دیموۆكراتی  حیزبوی  ی٢  ی كونگره  ، له وه رێته گه قاسملوو ده.د  مامۆستا، كاتێك كه: پرسیار
  تییوه رایه و رێبه تیی ئوه دژایه  هۆكاری. د توفیق حمه دا ئه  ڵ وه ئه  ی جه ره ده  یان بڵێین له  وه ندییه ناوه  ی ن كومیته الیه  كرێت له ده

 ؟ وه ڕێته گه قاسملوو بۆ چ ده.د  ڵ گه د تۆفیق له حمه ئه  یان خودی

 
 بەدواڵ عه  رحومی مەه  یانی ره جەه و  قاسەمەوو.د نێەوان  ناكۆكیی اڵ  به بوو ، نه  كه زیه قه  زیندووی  شاهیدی من ئه ڵێن ده كوو وه :وەاڵم

  و ئیختالفەه حالێكەدا ئەه  ، لەه دا گیەراوه ١٥٩٥ سەاڵی   لەه ٢  ی كەونگره.  یەه ٢  ی ، ز ر پێش كەونگره دا نییه ٢  ی كونگره  له  ئیسحاقی
 د حمەه ئه كەاك و  ك الیەه  لەه قاسەمەوو.د  ینی بەه  لەه  فیكەری ن تەه عومده  كی ناكۆكییه  كه ٥٢و   ٥١و  ١٥٥١  كانی بۆ ساڵه  وه ڕێته گه ده

 د حمەه ئه  ی سیسه ده  به قاسمەوو.د  كه هات لێ  وای چم، ده  بۆی دا فافه له  له تۆزێك  كه جۆرێك  به بوو، هه دا دیكه  كی الیه  له توفیق
  ڕادان دا لەه  بەه  د تۆفیەق بییەارێكی حمەه دا ئه ٢  ی نگرهكەو  له اڵ  به.  ختی وه و ئه بۆ  وه ڕێته گه ده رنرا، ده وه  عێراقێ  له ر هه تۆفیق

 ٢  ی كەونگره  نیا شەاكاری ش تەه وه و ئه پاڵ   درایه  تی یانه خه  تی ت تۆمه نانه و ته ركرا  حیز  ده  قاسمەوو له.د  كه  اسمەوویق.ر د سه
 ەە كرد  ری ده ٢  ی كونگره  كه  یانێكی به. كرا  دی ممه محه  قازی  به  وه قاسمەوو كرا خرائ تر له.د  به  ی وه دا ئه ٢  ی كونگره  بوو، له نه
  ز ری  كی ئاڵۆزییەه  وه ئەه  كەه هێشەتبوو، نه  وه كوردستانه  كۆماری  رانی رێبه و د ممه محه  قازی  خودی  به  هیچی ە كونگره  كۆتایی  یانی به

 دانیشەتم، حیەز   رانی رێبەه  ڵ گەه  لەه و  دا رمێنم گه  كوردستانی  رێكی سه یدا كه هاره به  له ن خسه شه من ئه هات لێ  وای  كه هێنا پێك
  دێموكراتی  حیزبی و  كورد  تی میەەه  تاریخی  شانازیی  كه ریانێك جه چۆن  كه بوو  پێی ئیعتراز  ز ر  دی   كه یانه به  كه خۆ  بۆ ر هه

 گوتیەان. كردبەوون  پەێ  ی كه ئیعترازه  دیكه  ڵكی خه من پێش بوو دیار  كه!  رێ سه  كرێته ده  هوجوومی ئاوا  یه  تی تایبه  به كوردستان
 نەان بەۆ چەووین بەوو واو تەه مان كەه وه كۆبوونه. دێنەین بەۆت  ئێسته گوتیان اڵ، وه نه گوتم.  دیوه نه ت لێوه خاكه  ی١١  ی یانییه به تۆ ئه

 یەەان ئاماده اڵ  بەەه ببوو، نەەه ش لێوه خاكەەه  ی١١  ئێسەەته هێنەەا  بەەۆ یان كەەه یانییه به  لەەه ك یه نوسەەخه  خەەواردنێ رنان سەەه  لەەه ، خەەواردنێ
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  ر یەه نیوه پەاش  لەه.  كەراوه  جمهەوری  رانی رێبەه و د ممەه محه  قەازی وا پێشەه  قشەی نه  لەه جەیل تەه و قدیر ته كرد ماشا  ته  كه كردبوو،
 كەاك  بەێ شەاد  روحەی  وێ له كرد، جوهیان وه ته ز ر كێشا یان درێژه ز ر كان وه كۆبوونه ، وه دانیشتینه  دیكه  جارێكی ٩و  ٥  عاتی سه

 بەوو بەاش  خەۆی بەۆ گەوتم بەوو؟ چەۆن پێەت  گوتی.  وه خوێندمه  ڵێ به گوتم  وه خوێنده ت كه یانییه به پرسیم  لێی  موعینی  یمانی سوله
 . ی كونگره  ی یانییه به  گوناحی  تی فاره كه  نابێته اڵ  به
 

، یوان  و بواڵوی پواش پوڕش   كورد كاتێوك كوه  تیی وایه ته نه  ی وه بزووتنه  و كاتی ئه  سیاسیی  رانی تێكۆشه  ڵێك له كۆمه  ئێوه: پرسیار
  واس لوه بوونوه ئه  ی چایخانوه  لوه  ، ئێووه وه رێتوه گه قاسوملوو ده.كاتێك د. بن شوێنێك ده  له  كی ر یه هه  و ئێوه بڕێن  داده  كه  ی وه ئه
ر  سوه  لوه  رارێكی حیوزب هویچ قوه  و كواتی حیزب دا یوان لوه  ی رنامه به  له  هبەێرن ك ده  ڵ ك هه یه كومیته  وێ ، له وه بنه غدا كۆده به
.  ری ك رێبوه بەارد وه  ڵ تان هه دیكه  ڵێكی كۆمه  بزانم، ئێوه  ی نده وه اڵم ئه به.  بێ یان هه وه ئه  تی الحییه سه  سانه و كه ئه  درابوو كه نه
 بوو؟ دا هه یه وه و كۆبوونه له  خشێكی قاسملوو چ نه.چ بوون، د  یه وه و كۆبوونه ئه  كانی چۆن پێك ها ، ئامانجه  یه وه و كۆبوونه ئه

 
 ، ڕوونییەەه  بەەه و   درێەەژی  بەەه  نەەده چه نەەازانم  كەەردوه  پەەێ   ئیشەەاره جۆرێەەك  بەەه دا تێكۆشەەانیش  ده نیوسەەه  كتێبەەی  لەەه  پێمەەوابێ :وەاڵم

  كی یەه وه كۆبوونه ، یەه وه كۆبوونه و ئەه بەۆ بچەین  ی وه ئەه پەێش  ئێمەه ، وه بگرینەه ك یەه ویسەت هه مەان ده  ئێمەه  كه بوو  وه ئه  كه داستانه
 نەد چه. دانەا ر سەه  لەه پەینۆممان  ناوی چۆنن،  سیاسییانه  ئیستالحه و ئه  زانی ده مان نه  ئێمه  چونكی  ختی وه و ئه  كه گرت رینمان به
  ی كومیتەه  شەوێنی  ری وروبەه ده  لەه  حیزبەی  كەانی كادره  لەه ز ریەش  ڵكێكی خەه بوون هەه نەدیمان ناوه  ی كومیتەه  ندامانی ئه  له رێك فه نه

 مان وه كۆبوونەه  وێ لەه ئاكۆیەان،  ی ناوچەه  شەوێنێكی  لەه بەوو ژوور ك یەه  تاقەه بەوو، ژوورێك ڵێم ده بوو، ماڵێك ناڵێم  كه  ندی ناوه
 ت نانەه ته هەیچ،  كەه  نەدی ناوه  ی كومیته  ندامی ئه  به  وه گرینه رده وه قاسمەوو.د  ئێمه:  كه كرد ئیبالغ پێشمان دابوو بییارمان كردبوو
  شەتێكی  وه ئەه  گەوتی  دیتەی پاشەان  لەه و وه خوێندبوویەه  ختێكی وه قاسمەوو.د  خودی  كه ین، بكه  وی  راتی زه نه  له ویش ییه په حازرین

 یەان ،  نییەه  نەدی ناوه  ی كومیتەه  نەدامی ئه  خۆی بۆ  كه كا ده  سێكی كه  راتی زه نه  له  وی ییه په  ندی ناوه  ی كومیته چون ، نادروسته ز ر
 و ئەەه بەەۆ  ختێكەەی وه اڵ  بەەه بەەژاردوون؟ ڵی هەەه كونفراسەەێك و  كومیتەەه وان ئەەه حاڵێكەەدا  لەەه  نەەدی ناوه  ی كومیتەەه  نەەدامی ئه  بێتەەه ده چەەون

  تی تایبەه  بەه و وه شەكیالتییه ته  باری  له ، وه فیكرییه  باری  له قاسمەوو.د كوو وه  سێكی كه  به ئیحتیاجیش ، وه گرته كمان یه  سته به مه
  كومیتەەه و ئەەه نێەەو  مەەه نایه من ئەەه:  گەەوتی قاسەەمەوو.د  رحوومی مەەه كەەرا، ده  پەەێ سەەت هه ق زه ز ر  وه یەەه  حیزبەەی  ئوسەەوولی  بەەاری  لەەه
 بژێردرابەوو  ڵ هەه  كۆنگره  له  كه بوو  وانه له كێكیان یه ، سڵی ئه  عوزوی چوار  له بوو  بریتی  كه  ندییه ناوه  ومیتهك و ئه ، ی ندییه ناوه
شەتێكمان كەرد ناومەان نەا   كەه ٢  كونفراسەی ەە بژێردرابەوون  ڵ هەه دا كەونفرانس  لەه  كەه بەوون  وانەه ئه سەێیان ، قەازی  میری ئەه كاك
 ٢  ی ، كەونگره یەه ٢  ی كونگره  هی  ی ندییه وهنا  ی و كومیته ئه  ی بناغه:  ڵبژێردرا بوون، گوتی وێدا هه ندی، له ناوه  ی كومیته  رمیمی ته
  لەه بەوو، درێژمەان دوورو ز ر  حسەێكی به.  بێ وه ئەه  كەه  كی ندییەه ناوه  كومیتەه نێەو  مەه نایه من ئه  وابێ  كه ، ناساندوه خائین  به  منی

 میر ئەه كەاك و  من ئەه  ئێمەه بەوو ، من ئەه بوو، رستگار ن سه حه كاك بوو  قازی  میری ئه كاك چووبووین سمان كه ٥  كه  ئێمه راستیدا
  رازی  نەدی ناوه  ی كومیتەه اڵ  بەه ین كەه ده  هاوكەاری  وه ینەه كه ده تەۆ  ی جێگەه  ئێمەه ، نابێ  وه ئه گوتمان كرد تمان موخالیفه ر سه تا هه

  ئێەوه  كاكەه:  گەوتی  هێناویشەمه بەزانم وا رسەتگار ن سەه حه كەاك  بیرمەه  لەه ، وایەه پەێم دا  ی كەه ئاخره  لەه.  وه شێنینه وه  ڵی هه  نابێ
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 بەووین  رازی  بۆیەه شەكا،  ئێمەه  ی كەه بهه جه ، نەاكرێ  پەێ قاسەمەوو   ڕی شەه من ئەه خواحەافیز، من ئەه ن ده ده  ئیدامەه  ڕه شه و ئه ر گه ئه
 . نیه پشت  له  هیچی كۆنفرانسێك،  نه ك یه كۆنگره  نه ڕا  بنی  له  كه بێنین پێك  كی ندییه ناوه  كومیته  كه  ی وه به
  

  ناری كەه  لەه اڵ  بەه نەا، یەان بەوو واس نەه بوو ئەه  نەاوی  وه كۆببووینەه  لێەی  ریسەتورانه و ئەه نازانم دا یه ڵه چوكه  وه كۆبوونه و له  یانی
 بەوو،  لەێ  جۆراوجەۆری  ریسەتورانی ، ناوه و به ر هه ڕوا ده پێدا  كیشی یه جاده واس، نه بوو ئه ڵێن ده  پێی  كه  یه هه یك قه نته مه  دیجەه

  نەەدامی ئه  كەەرده سەەمان كه ١س بەەووین،  كەەه ٦  وه كۆبووینەەه  وێ لەەه بوو، نەەه  وێ لەەه د شەەایه اڵ  بەەه بەەوو واس نەەه بوو ئەەه  نەەاوی كێكیان یەەه
 ودا ئەه  كەانی كاره  لەه دا  ندییەه ناوه  كومیتەه و ئەه  پێكهەاتنی  لەه شەك بێ  بەه  وه ئەه بەوو دا ندییەه ناوه  كومیتەه و له ، ندی ناوه  ی كومیته

  لەه مان دیكەه  وانی ئەه بەوو ك الیەه  نێ تەه  بەه قاسەمەوو.د بڵێەین  كرێ ده بوو،  سته رجه به و رچاو به ز ر  قشێكی نه قاسمەوو.د  قشی نه
 .بوو  یه وه كۆبوونه و ئه  داستانی  وه ئه بووین،  ی دیكه  كی الیه موانمان هه  به دا شت ز ر
 

  ڵێك لوه كۆموه  ڵ گوه  حیوزب لوه  و كواتی ئوه  كی تییه سوایه ك كه ش وه و ئێووه  عێوراق  وه رێتوه گه قاسوملوو ده.د  كاتێك كوه: پرسیار
رجێك  و موه اڵم ئوه حیوزب، بوه  كوانی نواو ریزه  وه رێتوه ن بگه بكوه  لوێ  یوان داوای  وه قاسملوو بێننه.د  ی وه چن بۆ ئه ران ده تێكۆشه
  داگریوی  پوێ.  بوێ  ڵ گوه  لوه  مین سویراجی ده موه و كواك حه  حیسوامی   ریمی ن كاك كه تمه حه  بێ ده  كا كه داوا ده  و دێ ، ئه نێ داده
 ٠  ی كوونگره  بێ ده  كه  ی وه نابت دا، ئه جه  ڵ گه  بوو له هه  شی دیكه  كی یه حاڵێك دا كێشه  بۆ؟ له  سه و دوو كه ر ئه سه  قاسملوو له.د
و  ر ئوه سه  به  پێنی ویست بسه یهه ده  ی رجه و مه بوو چۆن بوو ئه هه  ی دیكه  رجی ڵێك مه كۆمه.  بێ ٢  ی كونگره  بێ ڵكوو ده به،  بێ نه
 ؟  وه ڕێته قاسملوو بگه.ویست د یان  ده  كه  ی معه جه

 
 بەن،  ڵ گەه  لەه  ی ره بەراده  سەێ دوو و ئه  كه بوو هه  ئیسراری قاسمەوو.د  كه  یه وه ئه  ڵێ وه ئه  ی له رحه مه.  یه له رحه مه دوو  وه ئه :وەاڵم

  كەه"  ریزوانەی یوسە "  نەاوی  بەه  ماوه نەه ویش ئەه  كەه بەوو ش دیكه  رێكی براده بوون، نه  سیراجی مین ده مه حه و   حیسامی  ریمی كه ر هه
  راسەتی  بەه بەوو،   نەه من ئەه  نگەه ڕه بوومەان  ئێمەه  كەه تێك ساسەیه حه بوو،  ڵ گه له ر هه  ویشی ئه" شەێر بدوڵاڵ عه"   به بوو شهوور مه
  سەیراجی مین ئەه محمەد كاك اڵ  به بوو،  سیراجی مین ئه محمد كاك ر سه  له ، ڵی گه  له بوو  فیق ره ز ر من ئه  چونكی بوو   نه من ئه
  وه لەه  جگەه بوون، نەه  كەه وه بزووتنه  ڵ گەه  لەه نەدییش ناوه  ی كومیتەه  نەدامانی ئه  لەه شەێك به بەوو، دا ٩١ - ٩٦  ی وه بزووتنەه نێەو  له

 واریەد هێنەدێكیان بەوو واریەد هێنەدێك  ، بكەه باس  وێ هه   نه كان یه  بینی  تێ  نگه ره  كه بوو هه  ری سه  له یان  بینی  تێ هێندێك
  مینی ده مەه حه كەاك ر سەه  لەه  مەه  رانەی براده  ی كەه ته موخالیفه اڵ ، بەه بەوو موویان هەه ر سەه  لەه  دوكتەوری كەاك  ی كه ئیسراره بوون، نه

 ش دوایەه تا هەه.  وه بگیرێته ر وه  نابێ جۆرێك هیچ  به  سیراجی  مینی ئه محمد  كه بوو دا  بریاری  پەینۆمه و ئه ت نانه ته بوو  سیراجی
 بەوو، ڕوو و ره بەه رمین گەه  كوردسەتانی  لەه حیەز   نەدامانی ئه و كەادر  ز ری  تێكی موخالیفەه  ڵ گەه  لەه ، وه گرتەه رمان وه دراو بریار  كه
 بوون، هەه  فكەری  تی خەه دوو دا كوردسەتان  دیمۆكراتی  حیزبی  له  ختی وه و ئه  وه فكرییه  باری  له كێكیان یه بوو، شت دوو  ی كه لیەه ده

  فكرێكەی یان دیكەه  وی ئەه.  كۆمونیسەتی  فكرێكەی ڵێین نەه  پێەی ر گەه ئه  پی چەه  سەته ده  فكرێكەی بڵێەین  پێەی  كرێ ده  كه  پی چه  فكرێكی
 بڵێەین یەا كەرد ده  گیی نماینەده قاسەمەوو.د  ڵ وه ئەه  فكەری  كەه بوو،  ڕاستی سته ده ز ریش  ددێكی حه تا و  نگ رچاوته به  ناسیۆنالیستیی

  وه ئەه  شەی دیكه  لیەەی ده بەوو،  هاوفكرییه و ئه كێكیان یه.  تۆفیقی د حمه ئه  رحوومی مه  می دووهه  فكری بوو،  رچاوی به  ره هه  عونسوری
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  دیكەه  معێكی جەه  ڵ گەه  لەه  بەێ  خەۆی بەۆ و   بێڵەێ جێ  بەه  كانی فیقەه ره بوو نەه حەازر قاسەمەوو.د  ئێسەته. بەوو كەرد كاریان  وه پێكه بوو
 ز ر كجار یەه  كەه ئیحتیاجییه  كەه  وه لەه  بێجگەه ین كەه  قبەوڵ  بەێ ده ، قاسمەووی.د  راتی زه نه  به بووین سەیم ته  كه  ئێمه. بكا هاوكاری

  كی یه شەێوه  بەه شەكاند، مان راره قەه و ئه دابوویان خۆمان  له تر وره گه  معی جه  كه  رارێكی قه هاتین  ئێمه جۆران  له جۆرێك  به بوو،
  كەه بەوو  وه ئەه  كانی لیەەه ده  لەه شەێك به اڵ  بەه. قاسەمەوو.د  ی رته شەه و ئەه كەرد لقبەو مان وه ئه  ختی وه و ئه  پێی  به  ئوسووڵی  یره غه
 رائ خەه  كەارێكی  وه یەه  یی نامەه سەاس ئه  بەاری  لەه  كه كاره  وایه پێم خۆ   حاڵی  به ش به من  كه وت كه  تێ  لێنی كه  ئێمه  ی كه بهه جه

 رار قەەه و ئەه  هەی بڵێەین تەەوانین ده كان، شەانازییه  لەه بەوو  سەەیبی نه دا دواتەر  لەه كوردسەتان  دێمەەوكراتی  حیزبەی  ی وه ئەه اڵ  بەه بەوو،
 . تره موهیم ش وه ئه بوو،  شكاندنه

 
  یوانی.  وه مێنێتوه ده  ك خوۆی وه  و حیزبه ئه  ی رنامه دواتر به  ندین ساڵ كوو چه ، تا وه ڕووخێ كۆمار ده  مامۆستا كاتێك كه: پرسیار
  بوه  یا داڕێوەراوه  كراوه  سكاری كۆمار ده  تێك چوونی  دوای  ساسنامه و ئه  رنامه به  م جار كه كه ، یه تێدا پێك نایه  ئاڵۆگۆرێكیهیچ 
  لوه  نوده قاسملوو چه.كرا د  سكاری ده  ی پێش كه  رێته دا به و راستایه له  خۆی  كاروباری  بتوانێ  مۆدیڕن، بۆ حیزبێك كه  كی یه شێوه
 ر بوو؟ دا شوێن دانه یه ساسنامه و ئه  رنامه و به ئه  ی وه ڕشتنهدا

 
  نووسەراوه كۆمەاردا  زرانی دامەه پەێش  لەه ڵكوو بەه كۆمەاردا  ورانەی ده  لەه ك نه  ساسنامه ئه و  رنامه به بڵێین  پێی  بكرێ ر گه ئه :وەاڵم
  ختەی وه و ئەه  كەه كەولەین  سەڵێكی ئه ن چەه  چەونكی ، ی بكەه  باسەی  وایه ق حه  رامنامه مه كوو وه زیاتر ، ره سه موخته و  كورت ز ر  شتێكی

  نەاوی  بەه شەتێكمان بەووین حیەز   نەدامی ئه  ئێمەه.  بەووه ش نەه س كەه ز ر  الی به ت نانه ته و   وه ته كراوه نه  سكاری ده  ئیدی  نووسراوه
  نەدامی ئه  بەوو  بەه  مانەگ بەوو كەه  و سەێ سەاڵ  ١٥عەومر    بیرمەه  لەه خەۆ   حەاڵی  بەه ش بەه من ئەه. دیبوو نه  ساسنامه ئه و   رنامه به

تۆ  اڵ  ئەه بەه.  تی ندامەه ئه  نی مه ساڵمان دانا بۆ ته ١١اڵ  دواتر  نووسرا بوو، به نه  ختی و وه حاڵێك دا دواتر نازانم ئه  حیز ، له
  ڵ گەه ده  ئێمه  ی خته وه و ، ئه١٢١١  ساڵی  دوای  بڵێم له  بێ ودێین، دهم  ی شێوه  ر بڵێم به گه من ئه ئه. مودێین  ی شێوه  به  نگێ گوتت كه

 تەەەوانم ده كەەەرد، سەەەكاریمان ده موومان هەەەه و  كەەەرد  اڵڵەەەه گه  كی یه ساسەەەنامه ئه و   رنامەەەه به قاسەەەمەوو.د.  وه گرتەەەه كمان یەەەه قاسەەەمەوو.د
 ١٥٩٥  سەاڵی  دا كەه ٥  ی كەۆنگره  له و  كراوه  سكاری ده ١٥٩٢  ساڵی ، جاری   كه یه  كردنی  سكاری ده اڵ  به. دابنێم  ی وه بۆ  ی كه مودێینه

 بڵێەەین  پێەەی  نەەاكرێ  ئیەەدی اڵ  بەەه و   دوورودرێەەژه ز ر  كی یه ساسەەنامه ئه و   رنامەەه به ویان ئەەه.  كەەراوه ند سەەه په دا  وێ لەەه  هەەاتوه پێەەك
 ز ر  واوه موحتەه  بەاری  لەه  یەانی. چاو ر به  هاته ده  نتێكه عه  شتێكی كوو وه(  بایه  وه سته ده  به بریا ئێستا)  چونكی  راستی به مودێین

 دا حالێەك  لەه بوو نەه  قشەێكی نه هەیچ قاسەمەوو.د دا وه  لەه. بوو نه رێكوپێك و  مودێرن  شتێكی جۆر هیچ  به چاو، ر به  هاته ده  ساده
 و ئەه  یەانی بوو، هەه  ساسەی ئه  ره هەه  قشەی نه قاسەمەوو.د بوو نووسرا تر عیەمی و رێكوپێكتر و جوانتر  كی یه شێوه  به  كه دواتر  ی وه له
 .كرد تێدا ستكاریمان ده و ركرد سه  له مان قسه بوو هه فكریمان  توانای  ی نده وه ئه  ئێمه  هێنای پاشان  له ، نووسی ڕشت،  دای

 
  كوه  وا نووسویوته. ك رێگایوه  بوه  و هاوبیرانی   بدوڵاڵ ئیسحاقی رابردووتر عه  وه رێنه ، بگه تێكۆشاندا هێناوتانه  ده نیو سه  له: پرسیار
و  ئوه  باسوی  كوه  هاتوه نوه  وه ئه  ختی زیاتر وه  پاش چل ساڵ. رنا ده عێراق وه  قاسملوویان له.، د باس بكرێ  ی كه الیله ئێستا ده  ناكرێ
  نرا؟ر ده وه  عێراق پێ  له  قاسملووی.د  كه  بكرێ  هۆكاره
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 من ئەه  نگەه ره  كەه  وه ئەه  ورانەی ده  وه داخەه  بەه  ڵێ بەه. ین كه ده  باسی ناڕوون  كی یه شێوه  به  كه كرد باسم ش وه پێشه  له من ئه :وەاڵم
 شین  لێ  خراپی  شتێكی هیچ  وه ئه  بێ بگوترێن  تاریخی  قایقی حه كوو وه بگوترێن  شتانه و ئه بیبینن،  ئێوه   كه ده زوو ئاره یبینم نه

  چۆنەه تاریخ  وه ئه  كه ناكرێن ماشا ته وا بكرێت باسیان ر گه ئه ن هه  تاریخی  روونی  قایقی حه ز ر  ئێستێ.  هاتوه نه هێشتا  وه بێته
 و   سیاسەی  ئەاڵۆزی هێنەدێك.  بنووسەرێ  تەاریخی  شەتێكی و  ت مانەه ئه ك وه و   بەێ ئاگەادار  لێی  تازه  ی ره به  ی وه ئه بۆ  كراوه باس وا

 ز ر من ئەه  چەونكی بیەنم  نای من ئه زانم ده.  هاتوه نه  ختی وه  جارێ  وه داخه  به  وه ئه ر به  له ، وه بێته ده شین  لێ  دیاەۆماسیی و   فكری
 نەابینم وا  واری كەورده و  كوردسەتان و  كورد  ی ئاینده  وه داخه به  دیكه  ساڵی  ده  به اڵ  به. ژیم نه  نگه ره  كه بژیم  دیكه  ساڵی ده ژیم ده
 . بكرێ  لێ  خراپی  فسیری ته  ی وه ئه  بێ ڵێین ده كان شته موو هه بڵێین  كه
 

  رانی تێكۆشوه  لوه  سوته و ده ئێرانودا، ئوه  لوه  نووێ  و ئینقالبێكوی ره و به  ئێران  له  تی پاشایه  رێەیمی  رووخانی  ری به ره به  له: پرسیار
دا  مه رده و سوه لوه  ئێووه  تی تایبوه  كوردسوتان دا، بوه  له  بێ ئێراندا هه  ویست جموجۆڵێكیان له یانه عێراق دا بوون، ده  له  كه  حیزبی
  كوێ  كانی نداموه بووون ئه  چوی  كانی چۆن پێوك هوا  ئامانجوه  یه و كومیته ئه. زاگرۆس پێك هێنا  ی كومیته  نێوی  كتان به یه كومیته
 خۆتان كرد؟  كانی كاره  ستتان به و چۆن ده بوون 

 
 نەد چه  لەه  ئێمەه.  وانییەه ، بەێ مانگێەك نەد چه  مانەای  بەه ر گه ئه اڵ  به ، بێ ده  بێ ساڵێك ند چه  مانای  به" ر به ره به" ر گه ئه :وەاڵم
 ز ریەەش بەەاردا هێنەەدێك  لەەه ت نانەەه ته و  كوردسەەتان نێەەو  لەەه كەەردن كەەار هێنەەدێك  بەەه كردبەەوو سەەتمان ده  وه ١٥٣١  سەەاڵی پەەێش سەەاڵ

 و لەەه  یەەانی. بوو هەەه  تەەارانێ  دانشەەگای  لەەه خوێنەەدكاریمان  رێكخەەراوی تەەرین رێكوپێەەك بڵەەێم تەەوانم ده ن له سەەه مه ، پێشەەێ  چووبووینەەه
  لەەه شەەێك به  لەەه شەەكیالتیمان ته  كەەاری. بوو نەەه تەەر ت وه قەەه  بەەه  ختەەی وه و لەەه  تەەارانێ  لەەه  خوێنەەدكاری  رێكخەەراوی تمان قەەه دا ماوانەەه
 و ئەه پێش ساڵ چوار  به نزیك ، بێ پێك زاگر س  ی كومیته  كه  ی وه ئه پێش اڵ  به. كردبوو  پێ ست ده دیسان كوردستان  كانی ناوچه

.  مەینیزا ەە  سیاسەی  كی یەه كومیته  یەانی نەا، ر سەه  لەه مەان" سەیامی"  ناوی  ختی وه و ئه ر هه. هێنا پێك مان دیكه  شتێكی  ئێمه ، ختی وه
 شكیالتی ته  تێكۆشانی دا واڵت  نێوخۆی  له و  واڵت  نێوخۆی  وه رێنه بگه  ی وه ئه بۆ دێنین پێك  تێكی یئه هه  كه بوو  وه ئه  ی كه بنایه مه

 ەەە  سیاسەی  بێتەه ده  وابەێ  كەه.  دابەێ شەان  لەه كیشەیان چه  بەێ ده بەن، ك چەه  بەێ  نییەه  ئیمكانی  چونكی اڵ  به رن، به كار به  سیاسی و  
  ی بریەاره و ئەه  وه كەرده  بەه س بەه.  نیزامەی ەەە  سیاسەی نا ناومان اڵ  به ، نیزامی  شكیالتی ته بگوترابا بوو جوانتر  نگه ره  كه ، نیزامی

 و ئەەه بەوو، خت سەه  كەەه رجه لومه هه  چەونكێ كرا نەه  لی مەەه عه  وه ئەه  ختێكەی وه هەەیچ  یەانی. بەوو دایەەك  لەه  مردوویەی  بەەه  یەه كومیته و ئەه
   كەه ز ر كجار یەه  وه دییەه ده عه  بەاری  لەه ن، بكەه  پەێ سەت ده دا واڵت  داخڵەی  لەه خت سەه ئاوا  باتێكی خه بوون  ئاماده  كه ش سانه كه

 ، گەۆرێ  وه هاتەه  دیكەه  جەۆرێكی  بەه  كه له سەه مه  كەه  جەاره و ئەه ئێراندا  النی گه  رینی راپه  ڵگیرسانی هه  ندی روبه سه  له اڵ  به. بوون
 ، وه بچینەه  بەێ ده:  گەوتی  وه هاتەه ڕا  وه ره ده  لەه قاسەمەوو.د  رحومی مەه  كەه كردبەوو،  پەێ  سەتی ده رینیش راپه بوو گۆڕا  كه رجه لومه هه

  پیەاوه و ئەه ، روخەێ ده شەا:   گەوتی  رسەتگاره  نی سەه حه كاك و ئه  بیرمه  له.  نییه بۆ  ی وه رانه گه  وه ئه ، نیه جاران ك وه  ئیدی ئێستا
. ر یشەت شەا كەا، ده  باسەی  وه زمەه جه و بەه و ئەه مەادا   رووخێ ده شا ن تمه حه.  بینێ ده  شتی و   ڕوانێ ده خۆیدا  باڵی بن  به ل قه ك وه
 واڵت،  وه ڕێتەه بگه  ری رێبەه و  نەدی ناوه  ی كومیتەه بەوو ده  سەته به مه و ئەه بەۆ واڵت،  وه رێینه بگه  ئێمه  كه درا بییار دا رجه لومه هه و له
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 نێەو  لەه كەار بەۆ واڵت،  وه رێنەه بگه بوون نەه  ئامەاده موویان هەه ،( بێ نه ڵس قه س كه ڵاڵ ئیشه)  ندی ناوه  ی كومیته  ندامانی ئه اڵ  به
 .بوون  ئاماده میان كه  شێكی به نیا ته واڵتدا  خۆی

 
 و ئەه   هەه و كەرد سەێك كه نەد چه  لەه روویەان   هەه  وه ئه بۆ.  وه رێنه بگه  كه كرد، ندی ناوه  ی كومیته  ی وه خواره  كانی كادره  له داوایان

  سەووڵ ره یید سەه) ، وره گەه  بەابی  سەووڵ ره یید سەه رحوو  مەه)  لەه بەوون  بریتەی  سەه كه نەد چه و ئه. هاتن  وه نگیانه ده  به  سه كه ند چه
  كەه تاوانه ، بەێ تاوانیش ر گه ئه  نگه ره ، پێشێ  هاته فكرێك وێدا له(.  نزاده سه حه بدوڵاڵ عه و   ڵی سه شیوه  نی سه حه كاك ،(دێهقان

  لەەه  رگه پێشەەمه كەوو وه ش ئێمەەه واڵت،  وه دێتەه  نەەدی ناوه  ی كومیتەەه ر گەه ئه گەەوتم من ئەه. بەەوو مەەن  هەی زیەەاتر   كەه ده  بووڵی قەەه من ئەه
  لەه  وێ لەه  ئێمەه  كەه نەابین رازی  وه بەه  ئێمەه ، وه تەه نایه نەدی ناوه  ی كومیتەه ك وه  نەدی ناوه  ی كومیته ر گه ئه اڵ  به داین، تیان زمهخ
( كەرێین ده  زینەدانی و  كوژرێین ده و  بین ده رگیر ده جار 2 ر ژێك موو هه  كه بوو  وه ئه ورمان سه ته  چونكی) رووبین و ره به رگ مه  ڵ گه

  ی كومیتەەه  تی اڵحیه سەەه  كەەه  وه ڕێینەەه گه ده  ئێمەەه  رته شەەه و بەەه. بەەدا بەەۆ بییارمەەان و   دانیشەەێ  رێ سەەێبه  لەەه نەەدی ناوه  ی كومیتەەه ش لێەەره
  رفه سەه. بگەرن ستۆ ئه وه حیز   ریی رێبه  كه بێنن پێك ت یئه هه ك یه وان ئه. واڵت  وه چنه ده  كه  سانه كه و به  بێ قیل مونته  ندی ناوه
  لەه و كەرد،  بووڵ قەه  ی وه ئەه  نەدی ناوه  ی كومیتەه ز ر  كی یه موناقیشه پاش نین، یا ن هه  ندی ناوه  ی كومیته  ندامی ئه  كه  وه له ر زه نه

 قاسەمەوو،.د هید شەه ، لەه بەوون  بریتەی  نەدی ناوه  ی كومیته  له  ئۆرگانه و ئه  ندامانی ئه. هات پێك  ئۆرگانه و ئه ندیدا ناوه  ی كومیته
 ن سەەه حه كەەاك بەەوو، دێهقەەان  سەەووڵ ره یید سەەه كەەاك نەەدییش ناوه  ی كومیتەەه  ی وه ره ده  لەەه.  ریمی كەەه  هاشەەمی كەەاك ، قەەازی میر ئەەه كەەاك
 بییەار دا كاتەه و لەه ر هەه.  ئۆرگانەه و ئەه  نەدامی ئه  به بووین موومان هه  وه موساوییه  حقوقی  به  دیاره بووو ، من ئه بوو،  ڵی سه شێوه
  نەدامی ئه  ئێستاوه  له ر هه  بكرێ بۆ  ڵبژاردنی هه  ی وه ئه  بێ كوردستان  وه ڕایه گه  كه ندی ناوه  ی كومیته  ندامانی ئه  له س كه ر هه درا

  وایەه پەێم وتوو حەه 3  ی كەه ڕه په و ئەه  فتەه هه  سەێ یەا  فته هه دوو پاش.  وه ڕاینه گه  جبه وه  سێ  به  وه ڕاینه گه  كه  ئێمه.  بێ زاگر س
 .زاگی س  ندامی ئه  به بوو ویش ئه ، وه رایه گه سیراجییش مین ده مه حه كاك بوو، هه  ی فاسیەه

 
  كەه ته زعییه وه و ركار سەه  هاتەه  ئیسەالمی  كۆمەاری و رووخا شا تا هه  وه ڕانه گه نه هیچیان  ندی ناوه  ی كومیته  ی دیكه  هاوڕێیانی  ئیدی
 زاگەر س  كەه بەوو  وه ئەه  ختەی وه زاگەر س،  نەدامی ئه  بەه بەبن بێن وان ئه  كه بوو نه  وه ئه  ختی وه  تازه  وه ڕانه گه ختێك وه. بوو خۆش

 بەوون شەدار به بوون نەه ندیش ناوه  ی كومیته  ی وانه ئه و زاگر س  ندامانی ئه ندیدا، ناوه  ی كومیته  له كرا ك یه وه كۆبوونه.  شێ وه  ڵ هه
 موشەاویر،  بەه بەبن زاگەر س  ی ندامانەه ئه و ئەه اڵ  به ، شێ وه ده  ڵ هه و  ماوه نه  تی رووره زه  ئێستێ زاگر س  كه كردین  پێ پێشنیاریان

  بەه وبەو مەن  ی وه ئەه یەان بەوو دا بییاریەان ر هەه وانیش ئه پێشتر نازانم. كرد نه بووڵم قه و  وه كرده تم ره خۆ   حاڵی  به ش به من ئه
  ی سەاده  نەدامێكی ئه  بەه  وه بووینەه  ئێمەه  ئیەدی.  وه كرده د ره زییان ركه مه  كومیته  مشاویریی ش دیكه  ی هاوڕێیه دوو و ئه شقێك، رمه سه

 چووبەوو هار به  له مانگێك ٢  وابێپێم. ١٥٣١  هاری به  وته كه  مه ئه.  وه كرده  پێ ست ده  خۆی  كانی كاره  ندی ناوه  ی كومیته و  حیزبی 
. 
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و  ئوه  كانی نداموه بوۆ تواران، ئه  نورێ قاسوملوو داده.د  بواس كوراوه  ی نوده وه ئه  وه ڕێتوه گه زاگڕۆس ده  ی كومیته  كاتێك كه: پرسیار
  و كواتی ك ئوه وهزاگوڕۆس یوان   ی ك كومیتوه بوو وه كتان هوه ییوه هیچ ئاماده  ئێوه  راستی  به.  وه بنه كان باڵو ده شاره  له  یه كومیته
  قاسوملوو لوه.د  قشوی پوێش؟ پاشوان نه  كوردسوتان دا دێتوه  لوه  ك كوه ر گۆرانكارییوه ر رووداوێك، بۆ هه دێموكرا  بۆ هه  حیزبی
  بوێپێویسوت   كه  یه و شێوه به  ك بوو كه تییه سایه قاسملوو كه.د  كه  ی وه ئه  رچاو گرتنی به له  واڵ  چۆن بوو، به  ناوخۆی  وه چوونه
ئایوا   وه هاتوه  اڵم كوه بوو بوه اڵ  دا نوه رۆژهه  كوردستانی  ناوخۆی  له  یه و شێوه به  تێكی عالیه فه  چونكه. ناسرابوو دا نه ناو جامعه  له
دیموۆكرا    یحیزبو  ناسواندنی  ر بوو له كاریگه  نده قاسملوو چه.ئینقالب دا د  ریانی جه  بوو؟ له تان هه و ئینقالبه ئه  گیی ئاماده  ئێوه
 دا؟

 
  لەەه ناواقیعیمەەان ز ر  وری سەەه ته هێنەەدێك واڵت  وه ڕاینەەه گه ده  كەەه  ختێكەەی وه ر هەەه  ئێمەەه  كەەه  یەەه وه ئه بڵێەەین راسەەت ر گەەه ئه :وەاڵم

 من ئەه واڵت،  وه بچینەه ك چه  بێ  به  بێ ده  ئێمه  كه كرد  پێشنیهادی قاسمەوو.د  ختێكی وه ن له سه مه بوو، هه واڵت  داخڵی  رجی لومه هه
 ك چەه  بەی  بەه چەۆن.  خودكوشەییه  وه ئەه وابەوو پەێم نەا ده كەرد بووڵم قەه  نۆكه ترسه بڵێن پێم  ی وه ئه  ترسی  له خۆ   حاڵی  به ش به
  ی وه ره ده  لەەه ئێرانەەدا،  ری رتاسەەه سه  لەەه دابەەوو  رووی دا خۆمەەان  واڵتەەی  لەەه  كەەه  ی ئەەاڵوگۆڕه و ئەەه  ئیەەدی واڵت،  نێوخەەۆی  وه چینەەه ده

 ماشەین  سەواری و وت كەه  ی جەاده وه پێمەان  كەه دا لەه رحه مه  ڵ وه ئەه  لەه  وه خۆشەییه  بەه. بوو نەه  بینەی پەێش  قابیەی  ئێمه بۆ كان سنووره
 نێەو  بەه بوو،  قه سایه و رما سه و فر به.  ی جاده ر سه  چووینه ڕا پیرانشار  ی قه نته مه  كی دێیه  له.  لمووسه مه كرد ماشامان ته بووین
  لەه  تی وڵەه ده  ئمورێكی مەه هەیچ ر یشەتین  ئێمەه دا ده غەه نه  شەاری نێو  به رێگادا، ر سه ر سه  پاسگاكانی   رده به  به پیرانشاردا  شاری

  بەه.  وه لەه  قەووڵتره رز   كەه ئاڵوگۆره  بابەه  كەه دیتمەان  ختەی وه و ئەه بەووین قاچەاغ  ئێمەه  كەه. چن ده  كوێ بۆ  بڵێ بوو نه رێگا ر سه
. پێشەتر كەوو وه بوو نەه  ناسەراوه نه  سەه كه و ئەه ئێسەتا  ئیەدی قاسمەوو.د  تی تایبه  به بوو  ساسیی ئه ز ر  قشێكی نه قاسمەوو.د شك بێ
  حیزبەەی  سەەكرتێری ك وه كەەردو ده  هاوكەەاریی دیمەەۆكرات  حیزبەەی  ڵ گەەه  لەەه و  كوردسەەتان نێەەو  هەەاتبۆوه بەەوو سەەاڵێك ن چەەه قاسەەمەوو.د

  ی ڵەه كۆمه كەۆرو  ڵ گەه  له  عیەمیی و  خسی شه و   دیاەۆماسی و   سیاسی  رینی به  كی ندییه پێوه پاشان  له ناسرابوو كوردستان  دێموكراتی
 قاسەەمەوو.د ، بۆیەەه. ییەەدا وه ته نێونه  تحی سەەه  لەەه   هەەه و ئێرانەەدا  ی راده  لەەه   هەەه و كوردسەەتان  داخڵەەی  لەەه   هەەه بوو هەەه جۆراوجەەۆر

 واقیەع ، نەه یەان بوو هه ئاوا  كارێكی بۆ دێموكرات  حیزبی ك وه ییمان ئاماده ئایا  ی وه ئه بۆ مما، ئه. بوو هه  ز ری كجار یه  قشێكی نه
  چەونكی واڵت،  نێوخەۆی  وه بێیننەه بەوو ده. ین بكەه  ئامەاده بەۆ  خۆمەانی بەوو ده. بوو نه  ییه ئاماده و ئه خیر، نه بڵێم  كه  یه وه ئه  بینانه
. بەوو و بەاڵ و  رش پەه و   یی سەته هه  شەكیالتێكی ته زیەاتر بووشەمان، هه  كەه  ی شەكیالته ته و ئەه. بوو هه شكیالتمان ته  می كه  النی  ئێمه
  تەارانێ  دانیشگای دابوو سازمان  وه پێكه ز رمان  ڵكێكی خه  كه  كی جێیه نیا ته گوتم ك وه ، دیكه  كی جێیه  له ر فه نه ٩  لێره  رێ فه نه
 ت قەه فه  دیكەه  ی وه ئەه بوو، هەه حیزبیمەان  رێكخەراوی كوو وه بڵێم توانم ده ز ر  ددێكی حه تا  وێ له و  بوون هه باشمان  دانشجوی. بوو
  وه ڕاینەه گه  كەه اڵ  بەه. بوون نەه  وه پێكەه  سەه كه ند چه و ئه بوون هه سمان كه ن چه شارێك  له ر گه ئه تا حه بوون، هه  حیزبی  ی سته هه

 و   تی یەه هه دێمەوكرات  حیزبەی  كه  ی موساعیده  مینه زه و ئه  كه وجار، ئه  ئیدی رووخا شا  رێژیمی  كه  ی وه ئه پاش  تی تایبه  به واڵت
  لەه دیمەۆكرات  حیزبەی دا مانگێەك  ی مەاوه  لەه دا   كەه ز ر  كی یەه ماوه  لەه بڵێەین  كرێ ده.  قێ ته ده  كه شته  تی یه هه  كه  ی تاریخه و ئه

 . سی كه زار هه  ده ند چه  حیزبێكی  به بوو  وه سییه كه د سه ن چه  ی كه ره وپه ئه یا  وه سییه كه  نده چه  حیزبێكی
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  میەوانی  كەه ،(بەوو كەورد اڵ  بەه بوو نەه كوردسەتان  شەیوعی  حیزبی  ختی وه و ئه) عێراق،  شیوعی  حیزبی  ندامی ئه  د ستێكی  بیرمه  له
 ژیەان، ده  وێ لەه بەوون فیەق ره ٢ گرتبەوون، بەۆ مالێكمەان وانیشەدا، ئه و  ش ئێمه  هێنی نه  باتی خه  ختی وه  له هاباد، مه  له بوو  ئێمه
  دێ ڵك خەه ، ڵكەه خه  هوجەوومی  ختەی وه  ور كه ئه ، نیه و پێره  ختی وه. ن كه مه حیز   نێوخۆی  وی پێره  ماشای ته: "گوت  منی  به هات
".  دێموكراتەەه  حیزبەەی  كردنەەی  شەەه گه  ر ژی وڕ  ئەەه ، دیكەەه  جێەەی  نەەه كه ده روو گرن نەەه ریەەان وه  ئێەەوه ر گەەه ئه. دێمەەوكرات  حیزبەەی و ره بەەه
 راسەتیش به". ن بكه یان سفیه ته  دوایه ن بكه یان سفیه ته ویستیان ر گه ئه. ربگرن وه  ڵكه خه و ئه: " گوتی. بوو باش ز ر  تێكی سیحه نه
 پێویسەت  كەه هەاتبوو وا  ڵكی خەه ش ز ره  ڵكەه خه و ئەه  ڵ گەه  لەه حاڵێكدا  له. هات ز ر  ڵكێكی خه  وه كرده رگامان ده  ئێمه  كه بوو وا

  زاری هەه  له ك یه دا ت حاڵه خراپترین  له  ناسالمه  ڵكه خه و ئه اڵ  به هاتبوون، ناسالمیش  ڵكی خه  چونكی ین، كه  ری ده  دوایه بوو
 باشەیش  سیاسەی  ئاگەاهیی و  ین بكەه باشەیش  كی یەه  هی سەازمانده بەوو  تەوانی مان نه ر گه ئه  مه ئه  ئیدی  ختی وه و ئه. بوو  ی كه ڵكه خه
  لەه گەرت مەان كۆنگره  كەه دواتەر، سەاڵێك  حەدوودی  بۆیه ر هه. ین بكه سیج به ز ر كجار یه  ڵكێكی خه توانیبوومان  ڵكی خه  به ین بده

 بڵێەین  بەێ ده نگر الیه كوو وه نا ده ، سمی ره  ندامی ئه ، حیزبی  ندامی ئه ت قه فه  سی كه زار هه چل  له زیاتر  ی نماینده چواردا  ی گۆنگره
 . كۆنگره بۆ هاتبوون سێك كه میەیون نیو  له زیاتر  ی نماینده

 
  كا، بوه ده  ست پێ ده  خۆی  و كار و چاالكیی  نێ یه گه ڕاده  خۆی  ئاشكرا بوونی  هاباد به مه  دێموكرا  له  حیزبی  كاتێك كه: پرسیار
كوورد   تیی وایوه ته نه  ی وه بزووتنوه  ری ك نوێنوه دێمووكرا  وه  حیزبوی  ورده  ، ورده ئێووه  و چواالكی موان  و زه كوار   وتوی ره  پێی
  شوه و به ر ئوه سه  له  خێرایی به.  كردوه  ری رێبه  تیی وایه ته نه  باتی ئێراندا خه  و كاتی ئه  ییسیاس  یدانی مه  ، یان بڵێین له وێ كه رده ده
.  كوردوه    تواوتوێ نییوه مه زه  و بڕگه دا ئه" چشم انداز"  گۆواری  به  وه واڵم دانه  وتووێەێك دا له  نابت له جه  ڕین، چونكه په ده تێ 
  سیاسویی  پوانی گۆڕه  بوون لوه ئاكادمێوك هوه  تیی سوایه كه و زۆر قاسوملوو .ك د وه  تیی سوایه كه  ا كوهكاتێوك د  لوه  اڵم چۆن بووه به

  تیی رایوه نوینه  تی یئوه هه  ی زۆربوه  قاسملوو زۆر جار لوه.اڵم د كوردستان دا، به  دێموكراتی  ناو حیزبی  له  تی تایبه  و به كوردستان 
 نابت ؟ جه  به  داوه  می كه یه  ور و رۆڵی دێموكرا  ده  حیزبی  یتی رایه نوینه  تی یئه و هه كورد 

 
  چەونكی بەوون، ز ر بڵێەین  ناشەكرێ اڵ  بەه. بوون نه دیمۆكراتدا  حیزبی  ری وروبه ده  له ئاكادێمیك  تیی سایه كه بڵێین  ناكرێ :وەاڵم

  دیكەه  وانی ئەه كەرد، ده كوردسەتان  دێمەوكراتی  حیزبەی بەۆ  كاری  یی حیرفه كوو وه بوو ئاكادمێك  تێكی خسیه شه  كه قاسمەوو.د  یری غه
 بەوون، دا واڵت  داخڵەی  لەه  كەه بەوون  سەانه كه و ئەه بەوون، كوردسەتاندا  دێمەوكراتی  حیزبەی  یی حیرفەه  كاری  له  یه شێوه و به میان كه
  ئاكەەادێمی  كی یەەه چیهره بەەوو  زی ركەەه مه  ی كومیتەەه  موشەەاویری  نەەدامی ئه  ندی فكه ره شەەه.د هید شەەه  رحوومی مەەه كەەوو وه  سەەێكی كه ن له سەەه مه
 هەیچ  بەه من ئەه پاشەان  لەه.  وه لیەه مه عه  شەتی نێو  بێته كرا ده نه ، تارانێ  له بوو دانیشگا  مامۆستای  ئیدی اڵ  به. بوو ش سته رجه به

  سەائیەی مه  یانی ره جەه  لەه نیا تەه. دا شەتانه  جەۆره و لەه   دووهەه  ری فەه نه بڵێەین قاسەمەوو،.د پەاش  لەه بوو  نەه   كەه یه  ری فەه نه جۆر
 كەوو وه  یەانی وال، وئەه مال ئه  ڵ گەه  لەه  تی رایەه نوینه  لەه خ كەورددا،  ڵقی خەه  گی نماینەده  تی یئەه هه نێەو  لەه خ  ره موزاكەه  به ربووت مه

  كەه داندرابوو وا اڵ  به. بوو  نه  زی ركه مه  ی كومیته  ندامی ئه  چونكی بوو نه  لێ ئاگا  بوو، دانرا وا قو ، و  تاران  چووینه ده ر نوینه
 بریەا. وال وئەه مال ئه بەۆ چەوو  ده یان كرد ده كانم ته یئه هه  رستیی رپه سه   كه یه  ی جه ره ده  به ن عموله مه من ئه قاسمەوودا.د  غیابی  له
 كەرد، ده كارمەان  وه پێكه بوو ز ر  كی یه ماوه و بوو هه   به جره ته ن ڵه وه ئه  كه بوو  وه ئه  هی  نگه ره اڵ  به پرسرابا  لێی مابا  خۆی بۆ
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  نگەه ره بەوون دا واڵت  داخڵەی  لەه  ی ڵكەه خه و ئەه ببەوو   وره گەه حیەز   تی سیاسەه  ڵ گەه  لەه من ئه حیز ،  تی سیاسه كوو وه پاشان  له
  وه ره ده  لەه  كەه  ی سەه كه و ئەه. نەین ئاشەنا ئاوا  جارێ كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  تی سیاسه  ڵ گه  له اڵ  به بن، دانیشگا  مامۆستای

  وه خۆشەەیه  بەەه پاشەەانیش.  یەەه هه رقیان فەەه  دووانەەه و ئەەه كەەا ده  ڵ گەەه  لەەه  كەەاری  ر ژێ موو هەەه  ی وه ئەەه  ڵ گەەه ده  یبیسەەتێ ده یەەا  بینەەێ  ی ده
 دا قاسەمەوو.د  بوونی نەه  له  كه بوو ساێردرا من  به  قشه نه و ئه  وه ئه ر به  له بوو   زی ركه مه  ی كومیته  ندامانی ئه  ئیعتمادی  وریدی مه
 وال وئەه مال ئه بۆ چووین ده  كه جار ز ر یان. بوو  كورد  لی گه  تیی رایه نوینه  تی یئه هه  ر كی سه ، سمی ره  به ك نه  وه كرده  به  ر كی سه
 بەوو ، ت یئەه هه  ر كی سەه  جەارێ موو هەه.  وه خوارد تەه قو   ی كه سوێره ئاوه جار  ن چه  گوتوومه  شۆخی  به جاریش ن چه كوو وه من ئه
  جەاری تەر پەیش  سەاڵی نەا ده در، سەه  نی بەه  ئاغای  الی  چووینه  كه  ی جاره و ئه بوو  ڵ گه  له بەوریان  نی غه كاك  كه جارێك  یری غه
  .بوو  كوردستان  دیمۆكراتی  حیزبی  تی یئه هه  ری نوێنه من ئه چوبووین، تێك یئه هه كوو وه ڵ وه ئه
 

  ینی خوموه    بوه باره قاسملوو سه.د  ی ر چوون، روانگه گه ؟ ئه ینی خومه  الی    چوونه قاسملوو قه.د  ڵ گه  له  مامۆستا ئێوه: پرسیار
 شۆڕش دا؟  تای ره سه  چۆن بوو له

 
 كەاك چەوو، دوكتەور  كەه  ڵێ وه ئەه  جەاری. بووین نەه  وه پێكەه اڵ  بەه ، دیەوه  ینی خومه جارێكمان  كی یه من ئه   هه دوكتور   هه :وەاڵم

  كەه دواتەر بەوون،  وه پێكەه  وانەه ئه چەوون،  وه كوردسەتانه  له بوو بژارد  ڵ هه تێكمان یئه هه بوون، سێك كه ن چه بوو،  گادانی لیل جه
 ك زیره  پیاوێكی  به   كابرایه و ئه من ئه حاڵ ر هه  به اڵ  به بوو چۆن  دیدگای نازانم. بوو نه  ڵ گه  له قاسمەو.د روجا ئه چوو  من ئه

 ش دیكەەه  جەەارێكی. بەەوو ك زیەەره  كی كابرایەەه اڵ  بەەه بەەوو،  مەەه  كانی ئامانجەەه  بەەه دژ بەەوو،  ئێمەەه  فكاری ئەەه  بەەه دژ. رچاو بەەه  هاتەەه
  كەه  ، كەه بەاس  كانی ر ژنامەه بەۆ  كەه ربێەنم ده  زاری  لەه  كی یه قسەه   بكه كی زیره ویست هه   ده خۆ   یاڵی خه  به من ئه  وه ته گێیاومه

 ڕ ژێەك  بەه و   بەێ ل حەه  بەێ ده  ز ره سەائیل مه و  كەراوه ئیەنقال  بێەنن، بەۆ فشەارمان  نابێ و  بن  له په  به  نابێ: " گوتی كرد مان قسه
  لەێ ز ڵمیەان كوردسەتان  ڵكی خەه اڵ  بەه ین، كەه ده رك ده موو هه  وانه ئه  ئێمه: "گوتم كرد   كه كییه زیره وێدا له منیش ئه".  نابێ ل حه

  بەه ریەان باوه  وه شەه باره و لەه.  چەێ الده ر سه  له یان ز ڵمه و ئه ئیسالمیدا  كۆماری  ورانی ده  له  كه بزانن  وێ هه یان ده  ئێستێ ، كراوه
 ز ڵمیەان  فعەی ره  ئیسەالمی  كۆمەاری  كه  ی بده كوردستان  ڵكی خه  به  ئومێده و ئه نیا ته  كافییه نابت جه ، بێ نه نابت جه  به  نیه س كه
 وا  دێ كەورد ، كەراوه  لەێ ز لمەم  ڵەێ ده  دێ س كەه ر هه  گوتی. بوو  ی كه كییه زیره  وه ئه.  ناكرێ  گوتی نه ، كرێ ده  گوتی  نه". كا ده  لێ
  بردیەه  وه تانەه میەەه  له  یانی كرد، تێكاڵو  شی كه له سئه مه ، ڵێ ده وا  دێ  شیرازی ، ڵێ ده وا  هانی ئیسفه ، ڵێ ده وا  دێ  ری ئازه ، ڵێ ده
  كردیەه. رین بەه  ڕێوه بەه  ئەازادی  بەه  بی زهەه مه  راسەمی مه  ئێمەه هێشەت ده یان نەه  ی قومەه و لەه ، ی قومه و له  كوڕه شاران،  ڵكی خه ر سه
  حیزبەی  فكاری ئەه  ڵ گه ده شك  بێ  به اڵ  به. بوو  كی زیره  ی نیشانه  وه ئه ، وه داینه نه  جوابی و  كرد  ماسماڵی  ی كه له سه مه و  پوتۆز ته

 وێش لەه  بكه  ئابانی  ی٢٦  یامی په ماشا ته تا هه بوو، كورد  تی میەەه  كانی داخوازییه  كردنی دابین  موخالیفی بوو،  بیگانه دێموكرات
  باسەی اڵ  بەه ، بكەرێ  لەێ یان وه ئەه و وه ئەه  فعەی ره  بەێ ده كەورد،  یەانی هەاوواڵتی  ڵەێ ده ن له سەه مه.  وێ كەه ده ر ده وه  تەه كاوه زه و ئه دا

   .بژارد ده  ڵ هه  ماتی له هك ت دیققه  به ز ر ناكا،  تی وایه ته نه  حقوقی  باسی.  جۆرێكی هیچ  به ناكا  سیاسی  حقوقی
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  و كه بوو، ئه كاندا هه سیاسیه  هێزه  نگ كردنی ماهه هه  له  ری كاریگه  نده چه  مه رده و سه ئه  كی تییه سایه ك كه قاسملوو وه.د: پرسیار
  ئاسووتی  كوورا لووه ده  پووێ سووت قاسووملوو هه.د  داخوووا رۆڵووی. دیبوووو  ورووپای ئووه  زموونیكی وروپا ژیووابوو ئووه ئووه  زۆر لووه  سووااڵنێكی

 ؟ ئیسالمی  كۆماری  ر به رانبه كورد به  تی رایه نوینه  نگی ماهه هه

 
 بەوو، ز ر دیاڵۆماسەیدا و   سیاسەی  كەاری  جالێكی مەه موو هه  له  ی رشته ر سه قاسمەوو.د  ی وه ئه  ڵ گه ده بڵێین  بێ ده  وه داخه  به :وەاڵم

  قشەه نه و ئەه بتەوانن كوردسەتانیش  دێمەوكراتی  حیزبەی موو هه ت نانه ته یا قاسمەوو.د  كه بوو نه  وه ئه   وده ئه  سیاسیی  زای فه اڵ  به
  حیزبەی ، بەێ كەورد  تی میەەەه موو هەه  نگەی ده  كەه ین بكەه دروسەت نگێەك ده ویسەتمان  ئێمەه  ختێكەی وه  كەه بەوو  وه ئەه ر هەه. ن بكەه  بازی

 ش وه ئەه  ی تیجەه نه  لەه ر هەه.  توانی  ی نه قاسمەووش.د وا ر هه بكا، ئیعمال  یه هه  كه  ی زنه وه و ئه  توانی  ی نه كوردستان  دێموكراتی
  دینەی عێزه شەێخ ال مەه مامۆسەتا  ری فتەه ده  می كەه یه  گروپەی هەات، پێەك گەروئ ٩  لەه كەورد  لی گه  تیی رایه نوینه  تی یئه هه  كه بوو دا

 بەوون، قیل موسەته میانیش كەه  كەه بەوون تێەدا  سەی كه نەد چه  كەه ره فته ده نەا ده. بوو  مامۆستای  تی خسییه شه نیا ته  كه بوو،  حوسێنی
. كەورد  لی گەه  تیی رایه نوینه  تی یئه هه  ئیسی ره  به بوو مامۆستا اڵ  به بوو،  دیكه  گروپێكی  هی ویان ئه بوو،  گروپه و ئه  هی میان ئه
  كوردسەتانی ر هەه وان ئەه خەۆ ئێران،  ڵقی خه  فیدایی  چریكی  رێكخراوی بوو، نه  كوردستانی راستیدا  له  كه  كیرێكخراوێ ن له سه مه یا
 بەۆ ك نەه ، ری ئیفشەاگه بەۆ  وه كورده  ڵكی خه  گیی نماینده  تی یئه هه نێو  هاتوومه من ئه: یگوت ده  وه پانه  به هاتبوو  ڵه كۆمه. بوون نه
. قاسەمەوو.د  وه مووشەه هه  روی سەه  لەه و  دێمەوكرات  حیزبەی بكا  بازی  قشه نه و ئه  توانی  ی نه  یانی. بكا ل حه كورد  ی له سه مه  ی وه ئه
  بەه ر رامبەه به  ری رتاسەه سه  ی وه بزووتنەه بەۆ خ ، زی ركەه مه  تی وڵەه ده  بەه ر رامبه به كورد  ی وه بزووتنه بۆ خ داڕشتن  قشه نه بۆ اڵ  به
  وازی بانگەەه ن له سەه مه داڕشەتن  رنامەه به. بوو هەه باشەیان  خشەی نه كوردسەتان  دێمەوكراتی  حیزبەی و  قاسەمەوو.د ، زی ركەه مه  تی وڵەه ده
  هێەەزه  لەەه رین بەەه  كی یەەه بهه جه كەەرا داوا  كەەه دا١٥٣١  سەەاڵی  لەەه رچەەوو، ده  وه كوردسەەتانه  دێمەەوكراتی  حیزبەەی ف ره تەەه  لەەه  ی بهەەه جه

  لەه بەن، هێەز ٥  توانێ ده  یه بهه جه و ئه  زیی ركه مه  ی سته هه گوترابوو ت راحه سه  به دا وێش له ، بێ پێك كان ئێرانییه و   كوردستانی
  كەه ،"ایەران خەەق  فەدائی  چریكهەای سەازمان و  ایران خەق موجاهدین سازمان" ئێرانیش  له كوردستان،  دیموكراتی  حیزبی كوردستان

  رنامەه به ك وه  یەانی. بەوو یەدا په تێدا یان بوونه ت له و ئه  فیدایی  چریكی  كه بوو دواتر ببوون، نه ت له هیچیان  جارێ  ختی وه و ئه
  بێنێ كار به  قشه نه و ئه  توانی  ی نه  وه داخه  به قاسمەوو.د  لی مه عه  كاری كوو وه اڵ  به  ڵی به داڕشتن

 
و  ره واڵ  دا بوه  نواوخۆی  حیزب له  كاتێك كه  ورده  دا، ورده مه رده و سه حیزب له  تی زعییه ر وه سه  وه ڕێینه بگهمامۆستا :  پرسیار
  ی نده وه ئه.  سی كه 7  یان تاقمی 4  ی كۆنگره  وانی یره په  ناوی  به  وه بنه حیزب جیا ده  كان له كادره  ك له یه سته ، ده چێ ده  كونگره
  سوته و ده ئوه  وه روون بكرێتوه  وه كرێت ئوه ئایا ده.  نابت بووه جه  ڵ گه  و و له قاسملو.د  ڵ گه  كانیان له و ئیختالفه  كێشه  كرێ باس ده
 حیزب؟  له  وه بوونه  بۆجوێ  و كادرانه له

 
 جەەودا ك یه سەەته ده پاشەەانیش  لەەه دا،  كەەۆنگره  ری بەەه ره به  لەەه رمووت فەەه تۆ ئەەه. بەەوو اڵو تێكەەه بەەزانم وا ت كەەه له ت که سەەۆئاله :وەاڵم
  نەەدامانی ئه یەەا حیەەز   نەەدامانی ئه  لەەه  سەەته ده ٢  ینی بەەه  لەەه بوو هەەه  كەەه ئیختالفێەەك خیر نەەه.   چەەواره  ی كەەۆنگره  وانی یره پەەه  وه بوونەەه
  جودایی دواتر  كه  ی وانه ئه و  ریانبەوو  نی غه كاك  له بوون  بریتی  كه ك یه سته ده. بوو هه ش كۆنگره  دوای و  كۆنگره پێش ریدا، رێبه
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  بەێ  سەتی قه  ی وه ئه  بێ  به)  كه بوو هه شتێك  به ریان باوه  وانه ئه ناساند، ٩  ی كۆنگره  وانی یره په  ناوی  به خۆیان یاند راگه خۆیان
. كەرا ده ئیەقەا وان بەه  وه تەووده  حیزبەی ف ره تەه  لەه  كەه بەوو فكارێك ئەه بوو، نەه خۆیەان  فكری  كه فكره راستیدا  له(  بێ هه ئیحترامیم

  ئاسەانی  بەه  تەوانێ ده ،(س كەه موو هەه بەۆ وت ركەه ده بەوو  سەاویەكانه ز ر  رێكی بەاوه  دیاره) ، توانێ ده  كه وابوو  ری باوه  توده  حیزبی
 یەان پێ بەن  وه تییه د سەتایه  رێگەای  لەه  ورده  ورده و  نازانن هیچ و  ئاخوندن  چونكه  كه  كێشێ ر ده  ئاخوندانه و ئه  پێی بن  له  ڕه به
  كەه دا فكاره ئەه و ئه  ئسیری ته ژێر  له وانیش ئه. ست ده  بگرێته ئێران  اڵتی سه ده  توانێ ده  نده زه خه  كی تایه كووده  به و  كات ده تاڵ به
  حیزبەەی  كەه وابەوو پێیەان كیان، یەه عیده و   سەیراجی مین ده مەه حه كەاك و   نی غەه  مامەه  تی تایبەه  بەه بەوون نزیەك  تەووده  حیزبەی  لەه

  تەووده  حیزبەی  كەه  ی وانەه ئه ، دابنەێ ك چەه و  وێت بكه رێك  ئیسالمی  كۆماری  ڵ گه  له و  بكات بوول قه شتێك موو هه  بێ ده دێموكرات
  ی رچاوه سەه  وه كوردسەتانه  لەه  كەه بوو نەه فكرێەك  راسەتی  بەه اڵ  بەه بوو، هەه  وه كەۆنگره پەێش  له  كه ئیختیالفه  بۆیه. بوون باش  پێی

 یان سەته رجه به  كەادری  رچی هه. خوارد  واوی ته  به  ی تووده  حیزبی  ری سه  كه بوو رناك ته خه  كی یه ئیده  نده وه ئه دیتمان  كه ، گرتبێ
 دا نجه شەكه ژێەر  له و  كران ئێعدا  و  زیندان  وتنه كه دا ڕییه باوه خۆش و ئه  ی تیجه نه  له بوو، یان سته رجه به  ری رێبه  چێ ر هه بوو،

  ئێرانەی  ی خوازانەه  رزگەاری  ی وه بزووتنەه و  ئێەران  سەتی ده  لەه  تی تایبەه  بەه بەوو  فكری  ی وره گه  كی یه رمایه سه بڵێم توانم ده. كوژران
 قاسەمەوو.د  كەه بەوو  وه ئەه سەتت به مه و قاسەمەو.د و تەۆ  ڵ گەه  له گوتت پاشان  له بوو،  گییه سته ده دوو و ئه  كه له سه مه  وابێ كه. چوو

  نەدامی ئه من ئەه  كەۆنگره پەێش  كەه نەد چه ر هەه.  وایەه ،( كەردوه یان ئێوه  ردووی هه  تی موخالیفه وان ئه گوتم  نه)؟ بووه من  موخالیفی
 بوو، هەه قشەم نه بوو هەه شەداریم به هێندێك مبوو، هه  كه  كی یه سابیقه  حوكمی  به ت سوره ر هه  به اڵ  به بوو ، نه  زی ركه مه  ی كومیته

 زانەیم، ده قاسمەووشەیان.د  هەاوفكرێكی  بەه وتم، كەه رده ده دا كەورد  ڵكی خەه  گیی نماینەده  تی یئەه هه  له وتم، كه ده ر ده كان میتینگه  له
  بەه كەرد، ده منەیش  ڵ گەه  لەه یان تەه موخالیفه و ئەه زانەیم، ده رسەتییان په كونه وان  ختەی وه و ئه  ولی قه  به  فكری  كیی نماینده  به یان

  بییەاری  بیرمەه  لەه كرد، ئیعالن خۆیان  جودایی  ری فه نه ١  گروهی  ختێكی وه ت نانه ته. دا  بییاری  وشیارانه كورد  تی میەەه  وه خۆشیه
  وه ڵكەه خه سەت ده  بەه و بەوو  لەێ  پادگەانی نەد چه ر هه هاباد مه اڵ  به بووین  شاخی  له بووین  رێ ده  له  ختی وه و ئه دا، میتینگێكمان

  ی سەازكه میتینەگ مهابەاد  لەه  ناكرێ  گوتی  وه هاته بوو، مهاباد  له ر ژان دوو چوو بخا، رێك میتینگێك  كه نارد رێكمان براده. بوو
 چەوو . دێەنم پێەك میتینگێەك و  چەم ده من ئەه ، ناسەیوه ت نه تۆ ئه یان  ناسیوه نه مهاباد  من ئه یان گوتم،. بەووریان  نی غه  دژی  له
 ٩  عاتی سەه بەۆ. كەا ده  ڵكی خەه بەۆ  قسەه دێ قاسەمەو.د ، میتینگێكەه  ور كەه ئه  ی٩  عاتی سەه  كەه كەرد هەاوار  گەۆ بڵیند ر سه  له ر هه
.  یەه ئاماده میتینەگ  وه ئەه  كەه بەوو دا ریشەم به خه ، وه كۆببوونەه چەوارچرا  یەدانی مه  لەه س كەه زار هه ست شه  بێ نه ر هه كرد شا  مه ته

  بەه ز ر ، یبووه هەه  كەه الیەێەك ده  بەه بێەت  نەاكری  بەۆی قاسمەوو.د  كه هات ك یه نامه ، بكرێ  پێ ست ده بوو ده  كه دا خته وه  له راست
 بەوو  ران نیگەه ز ر.  جێ  ینی عه  له عات سه  ینی عه  ی سبه  كراوه نه  بۆی قاسمەو.د  وه داخه  به ، كه كرد ئێعالنم چوو   وه تیه جاڵه خه
 شەتا هه  بەه ببەوو  نگەه ره  زاره هەه سەت شه و ئەه هەاتین  كەه  ینی سەبه اڵ  به.  كراوه  ڵ گه  له در یان  چونكی ، یێ نه  كه ڵكه خه  ی سبه  كه
 گەوت ده پێیەان دیم قەه  قامی شەه ، چوارچرایەه  یەدانی مه ر سەه  چوونه ده  ی قامانه شه و ئه بوو نه چرا چوار  یدانی مه ر هه س، كه زار هه

 و ئەەەه  بابەەه: " گەەوتی دا  كانی قسەەه  لەەه شەەێك به  لەەه قاسەەمەوو.د دا وێ لەەه.  كۆببەەۆوه بەەوو ڵك خەەه  مووی هەەه...  وی هەەەه په شەەاپوور،
  هاواریان س كه زار هه شتا هه ڕا لێك نێین؟ داینه یان دانێین ك چه  ئێمه ئایا ، یه وه ئه  كه له سه مه ، ناوێ  پێ  ی یه  بافی فه لسه فه
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 .كرد  پێ رخوردیان به  هوشیارانه ز ر ڵك خه  داینانێین،یانی كرد
 

  نواو حیزبوی  دێنێتوه  ڵێك فیكورو ئیوده كۆموهئوروپا   یشتن له تێگه  به  كوردی  ڵگای ناو كۆمه  وه دێته  قاسملوو كاتێك كه.د: پرسیار
ش  شوه  ی كۆنگره  باس له كورته  هێنانی.  وه كوردییه  ڵگای ناو كۆمه  یخزێنێته ده  وه دێموكراتیشه  حیزبی  ی رێگه  و له  وه دێموكراته
،  وڕۆیی ئوه  شوتنێكی تیگه  بوه  كووردی  گایڵ كۆمه  حاڵێك دا كه  وڕوو بوو، له ره   به موخالیفه  ڵ گه له  بوو كه  جیددیی  دا، باسێكی

و  یویسوت ئوه ك ده مایوه ر چ بنه سوه قاسوملوو له.د. بوو نوه  ی ئیدانوه  و جوۆره ئوه  ڵ گه  له  وه ڕووبوونه رووبه  یی ئاماده  مه رده و سه ئه
 ؟ كوردی  ڵگای و كۆمه دێموكرا   ناو حیزبی  وه بگوازێته  یشتنه تێگه

 
  كەه  یەه وه ئه وان  كاری  موشكەی ، یه وه ئه وان ئه  كاری  موشكەی   هه ، یه وه ئه تان میەەه  وتووی ڵكه هه  تیی رایه رێبه  ركی ئه   هه :وەاڵم

 ، باسەه  كورتەه  ر حەی  ی وه ئەه. بێەنن  تازه  شتی  كه  یه وه ئه شیان كه  ركه ئه. ن ناكه  ركی ده یان كه ڵكه خه ن، وه یانه كه ڵكه خه پێش  له
  له ، وی شۆره  سوسیالیزمی یان وجوود مه  سوسیالیزمی  له وازهێنان:  یه وه ئه درا، دا ش شه  ی كۆنگره  له  كه  یه بریاره و ئه  ر حی یان

  ختەەی وه و ئەەه. ركەەرا ده چێكۆسەەێڵۆواكیش  لەەه  ری سەەه  لەەه  كەەه  ی وه ئەەه  وه ئینسەەانییه  فهومێكی مەەه  بەەه  سوسەەیالیزمێ  لەەه رووكەەردن پاشەەان
 بەوو،  وه وییه شەۆره  شەی رته ئه ن الیەه  لەه  چێكۆسەێڵۆواكی  كردنەی داگیەر  موخالیفی  كه بوو  ی وه ئه ر به  له  چێكۆسێڵۆواكی  له  ركرانی ده

 فكرێەك باسەیش  كورتەه  ی له سەه مه. بوو هەه  ئەازادی و   دێموكراسەی  بەه  ڕی بەاوه كرا، ده و پێیه وێدا له  كه بوو  سیستمه و ئه  موخالیفی
. بەەوو ح تره مەەه مدا سەەێهه  كۆنفرانسەەی  لەەه كەەرا بەەاس دا بەەاس  كورتەەه  لەەه  كەەه  ی وه ئەەه ، گەەۆڕێ  هاتبێتەەه وێەەدا له نیا تەەه  كەەه بوو نەەه

  فكەری  لەه فكەر كەوو وه پێنجەدا  ی كەونگره و چەوار  ی كەۆنگره  لەه و   سەێ  ی كەۆنگره  لەه و   سەێ  كونفرانسەی  لەه دیمۆكراتیك  سوسیالیزمی
 سوسەەیالیزمی تی سەەوره  بەەه دا ش شەەه ی كەەۆنگره  لەەه تەەا كەەرا، ده  فورموولەەه  جەەۆرێ  بەەه  ی جەەاره ر هەەه اڵ  بەەه بوو، هەەه ەوویداقاسەەم.د

 خەۆی ك یه شەێوه  بەه جارێەك ر هەه  وه ویه شەووره روێشەانی ده ن الیەه  لەه بوو هەه  كەه  تەه مخالیفه و ئەه ئیەدی. گۆڕێ  هاته  دیموكراتیكه
  شەتانه و ئەه و  دیمۆكراتیەك  سوسەیالیزمی و   عاداڵنەه سوسەیالیزمی: "گەوتی ستا هه حیسامی ریمی كه دا  سێ كۆنفرانسی  له نواند، ده
 نێەو  لەه قێیان فەه و ال مەه نێەو  لەه: "گوتم من ئه".  تێدایه شتێكی موو هه ، واوه ته شتێك موو هه سوسیالیز  گوتت  كه ، نیه عنایان مه

 گوتەت  كەه ، یەه هه تێەدا مااڵتی كه موو هه  كه  زاته و ئه یانی خودا ناوی یا ڵاڵ ئه ناوی: یانگوت ده  كه بوو هه شتێك كاندا موسڵمانه
 وێ تهەه ده تۆ ئەه نەاوێ، هیچەی ،"تعەالی و  تبەارك" خەوای  ، عالەه خەوای زانەا، خوای توانا، خوای بڵێی ناكا پێویست ئیدی خودا

 بوو وه ئەه.  جێیەه  بەه بوو وا كه ، یه هه خۆشی  موكوڕیی كه و  یب عه سوسیالیز  ، وانییه سوسیالیز  خێر نه ی، بكه لێ ئاوا سوسیالیز 
  لەەه گەەوتم كەەوو وه  كەەه بەەوو  وه ئەەه شەەی كه لیەه ده. بوو هەەه ر هەەه  كەەه فكره نەەا ده كەەرا، ند سەەه په  یه سەەیغه و بەەه دا ش شەەه ی كەەۆنگره  لەەه  كەەه
  كەەه ی وه ئەەه  بۆیەەه بەەوو، پێشەەتر  لەەه كەەانی وره هاوده و  هاوڕێكەەانی  لەەه ز ر  وه فییه لسەەه فه و  فكەەری بەەاری  لەەه قاسەەمەوو.د ، وه ڵەەه وه ئه
  لەه ژیەا، ده دا دین مەه موته دونیەای  لەه هێنابوو، رنه ده خۆی مێشكی  له مووشی هه  نگه ره كردبوو،  پێ ستی هه ختی وه و ئه قاسمەوو.د

و   ١٥٣١ سەاڵی قاسەمەوو.د  وه ئەه اڵ  بەه رگرتبەوو، وه وانەیش  لەه ئیەهەامی ن تمەه حه بوو، هەه وكاری ر سەه ت سیاسەه و فكەر ریجالی ڵ گه
 و قاسەمەوو.د ینی بەه فكریەی ی فاسەیەه ی نیشەانه  وه ئەه بەووین، حاڵی لێی  وه ه١٥٦٣ كانی ساڵه  له مانان ئێمه كرد، حی تره مه ١٥٣٢
 .بوو  دیكه كانی رفیقه
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  ، واتوه وه نوگ دێنموه م ده كوه كانی حیوزب دا یه ڵبەاردنوه هه  لوه  م جواره كه یه  وه ئه: "ڵێ دا ده ٩ی  كۆنگره  قاسملوو له.د:  پرسیار
  لوه  ك بوووه تییه سوایه قاسملوو كه.حاڵێك دا د  ، له وه گێڕییه بۆ چی ده  وه ، تۆ ئه وه ته هێناوه نگی نه م ده كه كانی پێشوو یه كۆنگره

م جوار  كوه وێودا بوۆ یه اڵم له رزتر بووو، بوه بوه  سانی دیكه توانای كه  ی له كه یه ، توانایی  تر بووهرز ران به سه  رێك له رابردوودا سه
 م؟ كه یه  نگی ك ده ، وه وه نگ دێنێته ده

 
 ڵ گەه  لەه تیان فەه موخالیه ڵكی، خەه  له وتووترن پێشكه ئینسانی و  فكرن به ئینسانی ی وانه ئه ، یه هه دونیا موو هه  له  وه ئه :وەاڵم

 حیەز  ی نەه ده به  كەه  وه ئەه بەۆ  وه ڕایەه گه ده شەێكی به اڵ  بەه بوو، هەه ر هه خۆی موخالیفی قاسمەووش.د. خۆیاندا ڵی كۆمه  له  كرێ ده
 ی نەه ده به ن له سەه مه. بەوو مونسەی  بەێەین،  كەرێ ده ش ونەده ئه  نەه ربگەرێ، وه وی فكاری ئەه  كەه بەوو ئاگەا  نەده وه ئه  نه كی یه نه ده به

 پەێ  نگەی ده  ڵكه كه به ی كه حیزبه بۆ یزانی ده مادا  اڵ  به بوێ، ناخۆش كێكی یه بوو نگ ره  كه ك جێگایه  یشته گه دواتردا  له حیز 
 سەێك كه  جەاره ر هەه ش، شه ی كۆنگره  له ، پێنج ی كۆنگره  له چوار، ی كۆنگره  له سێ، ی كۆنگره  له سێ، كۆنفرانسی  له  بۆیه. دا ده 

  كەه نەیم خوشەحاڵ پەێ  ز ریشەی گوتیشەی،  كەه بەوو دا١ ی كەۆنگره  لەه نیا تەه بەوو، دواتر  له قاسمەوو.د  له  كه دێنا  می كه یه  نگی ده
  بەەه ، وه تەەه كراوه فكەەری زیەەاتر  كەەه ڵكه خه ١ ی كەەۆنگره  كەەه بەەوو  وه ئەەه ی نیشەەانه  وایەەه پەەێم ن چەەه ر هەەه ، وه دێنمەەه   كەەه یه  نگەەی ده
 . وه كاته ده بیر  وه تره تازه تێكی قڵییه عه
 

دواتوریش   بووی، دیواره  یه و لیسته نگری ئه الیه  نده ، تۆ خۆ  تا چه ئاراوه  ی فیك  دێته دا لیسته ٩ی  كۆنگره  ماموستا له: پرسیار
 ی فیك  بوو؟ ڵ لیسته گه    له ی موخالیفه كردن نیشانه ری حیزب، ئایا خۆكاندیدا نه كرد بۆ ڕێبه خۆ  كاندیدا نه

 
 ی كومیتەه نەدامی ئه  بەه نەابم كردبەوو ئەیعالنم من ئه گۆڕێ،  بێته ڵبژاردن هه ی شێوه  كه ی وه ئه پێش ز ر و  كۆنگره پێش ز ر :وەاڵم
 ی وه كۆبوونەه  له ر هه الیەێك ده  به قاسمەوو.د ندی، ناوه ی كومیته ندامی ئه  ببمه ویست ده   نه دا،١ ی كۆنگره  له ت نانه ته ندی، ناوه

 اڵ  بەه ندی، ناوه ی كومیته ندامی ئه  به  وه ببمه ش ره فه سه و ئه بێ ده  كه لماند سه منی  به دا،  خوسوسی  له ك نه ندیدا ناوه ی كومیته
   وه كردنەه نه خۆكاندیەدا وابەێ  كه. ندی ناوه ی كومیته ندامی ئه  نابمه دا ١ ی كۆنگره  له  كه كردبوو ئیعالنم من ئه  كۆنگره دوای ر هه
 ئێسەتاش تەا و  بەووه ئەاوا مەن ری زه نەه فەیكس، ی لیسەته ر سەه  لەه. بوو نەه  وه فیكسەه ی لیسەته ی له سەه مه  به ئیرتباتی جۆر هیچ  به
  لەەه و دا ك ڵگایەەه كۆمه  لەەه فەەیكس ی لیسەەته اڵ  بەەه بەەوو، زوو واری كەەورده  ڵگای كۆمەەه بەەۆ فەەیكس ی لیسەەته.  یەەه هه تێەەدا ر هەەه ی وه ئەەه

 دا، دێمەوكرات حزابی ئەه  له دا، دێموكرات واڵتانی  له  ئیستێ.  باشه ز ر شتێكی بێ هه فیكریی تی رفییه زه راستی به  كه حیزبێكیدا
  نگەی ده یەا دێەنن  لیسەته ك یەه  میشەه هه ، دیوه نه ئازاد  ی لیسته كی جێیه هیچ  له بوو  شدار به كانیاندا كۆنگره  له جار ند چه من ئه
 یەا موافیەق یەا ن ده ده  پەێ  نگەی ده  دیكەه ی وه ئەه بێ، ده واو ته ك یه پڵه چه  به ر هه جار ز ر ن، ده ده  لێ بۆ یكی پڵه چه یا ن، ده ده  پێ

 كامیەان ن كەه ده ت قابەه ره  وه پێكەه لیسەت  سەێ لیسەت دوو ، مەدیوه نه من كەه  یەه هه واش جەاری. بەێ ده  وه ئەه وت ركه سەه خ موخالی ،
 دا، فەیكس ی لیسەته  بەه نگەم ده   هەه دا، ١ ی كەۆنگره  لەه من ئەه.  نیەه خرائ پێ فیكسم ی لیسته وابێ  كه. وێ كه ده ر سه وت، ركه سه
 ك یەه  تاقەه  بەه یان وه ئه. رگیرا وه بۆ  نگی ده  كه دا یه لیسته و به نگم ده   هه ،(بوو ند سه په ئارا می سووه دوو  به فیكس لیستی  كه)
 هەیچ وابەێ  كەه. وت كه ده رنه سەه  دابایەه پێ نیعیشەم مومته  نگەی ده یەا ، دابایەه  پەێ نفیم مه  نگی ده من ئه ر گه ئه  كه كرا ند سه په نگ ده
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.  باشەه ز ر كەارێكی بەێ،  وه ته المه سەه  بەه بكەرێ بەۆ كەاری  رته شەه و به فیكس لیستی  وایه پێم ش ئیسته بوو، نه  وه وه به ئیرتباتی
 ی كەه ركیبه ته بەێ عەوو  مەه دا پەێش  لەه ، یەه  كەێ بەێ عەوو  مەه دا پەێش  لەه  وایەه ق هەه بژێری، ده  ڵ هه ندی ناوه ی كومیته ندامی ئه

 دروسەت فەیكس ی لیسەته  لەه ی یووالیەه هه و ئەه جەۆر هەیچ  بەه.  چیه كاریشی یان سه ركه هه كان، ندامه ئه بێ عەوو  مه ت نانه ته ، چیه
 .بوو  نه ڵی گه  له من ئه كرابوو

 
   تیی شۆرشگێر خۆیان پێناسه رایه ناوی ڕێبه  به  دوایه  حیزب كه  ی رگه كادرو پێشمه  له  شه و به ماموستا دوای رۆیشتنی ئه: پرسیار

. شوكێنم ی ده یێ قسه خیر با نه نه  ڵێیی نابت ده وێ، جه با چاوم پێ بكه: ڵێ نابتاندا، ده دوای جه  نێرێ به قاسملوو ده.كرد، جارێك د
  ی كوه وه م ئوه ، هوه وه تییه بوواری دۆسوتایه  م لوه ، هه وه بواری فكرییه  م له هه  موو نیزیكیه و هه رای ئه ره سه  یه وه ئه  كه اڵم قسه به

 تی؟ رایه دا، دوای چوونی ڕێبه نجام نه   ئه وتنه و چاو پێكه ڵ بوون بۆ چی ئه زۆریش تێكه

 
 دوای ك نەەه بەوو  كەۆنگره پەەێش بەوو، دا  كەۆنگره ری وروبەەه ده  لەه.  بیسەتوه خراپەەت یەا ، رگیەراوه وه خەەرائ  كه دیسەانه ش وه ئەه :وەاڵم

  كەەه بكەەا  لەەێ داوا   یەەه وه ئه بەەۆ ر گەەه ئه ن بكەەه رزی عەەه گەەوتم منیش ئەەه تی، خزمەەه  بچمەەه  كەەه نەەاردبوو  دوای  لەەه ر ژێكەەی.  كەەۆنگره
   كەه لێده تكای چم، نه با ندی، ناوه ی كومیته ندامی ئه  به  وه ببمه  كۆنگره  له یانی  وه ربگرمه وه ندیدا ناوه ی كومیته  له ت سئولییه مه
 ی كه پێشەنهاده  نیەه خەۆش پێشەم شكێنم، ده ی كه پێشنیهاده شكێنم، ده ی كه بییاره ن تمه حه چونكی چم نه من ئه بێ خۆش لێم و ئه با
 پەیش  دیەداره و ئەه عنی یەه. بێ نەه  دیداره و ئه با وابێ  كه ، یه سته به مه و ئه بۆ راست  گوتبووی گوتبوو، پێیان  كه.  وه مه كه د ره وی

 و  فیكەری كەاری یەدانی مه  لەه سەت، ده  گرتبەووه   دیكەه كەارێكی من ئەه ك یەه ماوه بەۆ  كۆنگره دوا  له.  كۆنگره دوا ك نه بوو، ی كۆنگره
  لەه هێشەتبوو، جەێ  بەه زێكی كاغەه بینەێ، بەم  كەه بوو  نەه ماڵ  له من ئه رێ فه سه  چووبووه قاسمەوو. د. كرد ده نه كار  بەیغاتیدا ته

  وه كییەه الوه كەارێكی  بەه خەۆت دا ساسەه حه  رجەه لومه هه و  لەه تۆ ئەه ئێسەتا  دره غەه ز ر نوسەیبووی(  زه كاغه و ئه  ماومه) دا كه  زه كاغه
 و  ر یشەتم بیەنم بەت شەكرا نه  وه داخەه  بەه ، بگەری  عۆده بەه فیكەری كەاری بەێ ده تۆ ئەه ی، كه ریك خه  ماڵی كۆمیسیۆنی  له كار كوو وه
 شەی به  لەه بەێم حازر  گوتم كرد ئیعالنم چوو  من ئه  وه بێته ی وه ئه پێش ئیدی. بێڵم جێ به بۆ ت یه نامه و ئه بوو خۆش پێم اڵ  به

 وا ر هەه بەوو، خەاریجی بوو كێ نازانم میوانێكی ، وه ببوونه كۆ وری ده  له میوانمان زانیبوو، ی نه  وه هاته  كه.   بكه كار نیدا مه چاپه
 كەار جیەێ فەاڵن  لەه س كەه فاڵنه كەا، ده كەار جێی  فاڵنه  له س كه فاڵنه: "گوتی قاسمەوو.د كا، ده كار  كوێ  له  كێ  كه كرد پرسیاریان

  لەێ كەاری  ی جێیەه و ئەه بەوو  وه ئەه سەتی به مه چەونكی كەا، ده كەار كوێ  له بڵێم نازانم( من) یانی سیش كه فاڵنه اڵهی وه گوتی كا، ده
 . خۆشه  رێكی به خه  وه ئه ڵاڵ وه ئا  گوتی ، نییه مه چاپه  له گوتیان ، نیه موناسیب كا ده
 

  ی وه كگرتنوه بوۆ یه  داوه  وڵی شۆڕشوگێر هوه  تیی رایوه رێبه  هاوڕێیانی  دابڕانی  ژیاندا مابوو، دوای  كوو له قاسملوو تاوه.د: پرسیار
 حیزب؟

 
 جەاریش دوو اڵ  بەه گەوت زمان بەه  جاری ز ر.  بێ نه  جوداییه و ئه  ی وه ئه بۆ دا  ز ری  وڵێكی هه  وه ڵه وه ئه  له ر هه قاسمەوو.د :وەاڵم

 مەاخ سەتان ده من ئەه ن بكەه  ی حیزبەه و ئەه بەۆ كەار رن وه  ئێەوه ، تی خۆیەه  یفی كەه  نییەه یەا  یه هه رمان زه نه  ئیختالفی  نووسی  نامه  به
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 ، وه گرتەه ده كی یەه دێمەوكرات حیزبەی  كەه خایانەد ده نه ی دیكەه سەاڵێكی  وایەه پێم  دابایه تی موڵه ل جه ئه ر گه ئه قاسمەوو.د.   كه ده
 تێیەدا  كەه یدا ره فه سەه و لەه ر هەه چەونكی.  وه گرتەه ده كی یەه دێمەوكرات حیزبی ن تمه حه  ژیابایه  دیكه مانگی ش شه عید سه.د ر گه ئه
 نێەو  لەه یی سەته ده دوو موشەكەی  كەه دابەوو بییەاری دا واقیەع  لەه كردبەوو، ی قسەه ك جێیەه موو هەه  لەه یدا ره فه سەه و لەه بوو، هید شه

    .بكا ل حه دا دێموكرات حیزبی
 

  و وتوووێەه تیی حیوزب لوه رایوه ڕێبه  نوده روا تا چه نیازی وتووێە ده  كا به ری ئوروپا ده فه قاسملوو سه.د ماموستا كاتێك: پرسیار
    وێ شتێكی وا بكا؟ یهه قاسملوو ده.د  ئاگادار بووی كه  نده نابت تا چه خسی جه ، یا شه ئاگادار بووه

 

  دیكەه جەارێكی پێشەتر وتەووێژ اڵ  بەه. بوو هەه  رێەی ده ری فه سەه رێ، ده  چووبووه نەه وتەووێژ نیەازی  بەه قاسەمەوو.د ن ڵه وه ئه :وەاڵم
  سیاسەی ری فتەه ده و  قاسەمەوو.د مالقەاتێ، بەۆ  وه بچێتەه قاسەمەوو.د  كەه  كەرێ ده داوا بەوو رێ ده  لەه عید سەه.د  كه جارێكیش كرابوو،

 سەتی هه ش، وه ئه تا حه  كورده تیی گبه نه ش وه ئه ن، ناكه بووڵی قه وان ئه ن بیكه  رێیه ده  له  ئێستێ  كه عید سه.د ڵ گه له با ڵێن، ده
 وێ لەه  كه اڵ  به بوو، چوو  نه  وه ئه بۆ  بۆیه.  كاردایه  له وی بۆ ك یه وتئه ته  وه ئه  كه هێنا نه ر به خه وه   تی بەیمه و زانا قاسمەووی.د

 بیەر   لەه ی جێیه و ئه تا بوو، نه  لێ ئاگا  هیچ من ئه. ن بخه رێك  یه وتئه ته و ئه بڵێین یا ببێ،  دیداره و ئه  كه  داوه وڵیان هه بوو
 كولەیەات كەوو وه نیا تەه كرد، مان قسه چووین نارد  دوای  له  ی ره فه سه و ئه پێش.  وه شارد ته منی  له قاسمەوو.د  كه  شته نیا ته بێ
  ئێمەه كەورد ی له سەه مه لەی حەه بەۆ بكا جیددی كی یه موزاكیره بێ حازر ئیسالمی  كۆماری ر گه ئه تۆ ری زه نه  به گوتی پرسی، منی  له

  لەه عید سەه.د كەرا تیەر ر دوكتەور  كەه ختێكی وه  بۆیه. گوت ی ونده ئه نیا ته ستی، راوه  لێ ی حزه له ك یه نابێ گوتم ؟ نه یا ین بیكه
 ش ئێمەەه بەەوو، بەەۆڵێ  لەەه سیاسەەی ری فتەەه ده ی بنكەەه بەەوو، قوربەەانیش جێژنەەی ر ژی بەەوو،  جومعەەه ر ژی  كەەه ر ژه. نەەارد منەەی دوای
 بەوو، سیاسەی ری فتەه ده نەدامی ئه فا مسته كاك. دا هیجری فا مسته كاك و  من دوا  به ناردبوو ماشێنی. بوو ئێندزێ  له كانمان ماڵه
 دوكتەەور  تەەازه.  كەەراوه تیەەر ر دوكتەەور گەەوتی كەەردین بەەاس بەەۆی عید سەەه كەەاك چەەووین  كەەه. بوو  نەەه ری رێبەەه نەەدامی ئه من ئەەه اڵ  بەەه

 ڵەاڵ وه: گەوتی عید سەه.د ، عێراقەه كەاری گەوتم ، بجەه ڵه هه شەیمیایی بۆمبەارانی  دژی  لەه عێراقەێ،  دژی  له كردبوو كی یه به موساحه
 وێ، نایهەه ئیەدی جەا گەوتم ، وه كۆببوونه ی ره موزاكه  ستی قه  به و یندا به  له  بووه هه ك یه ره موزاكه ، نیه  لێی ئاگات تۆ  یه هه شتێك
  واوی تەه  لەه سیاسەی ری فتەه ده واوی ته  كه  یه وه ئه ستم قه. تی كوشتوویه تی خۆیه ئیسالمی  كۆماری  وه ئه  كه  نیه تێدا ئیشكالی هیچ
 .بوو  نه ئاگادار من ئه اڵ  به بوو ئاگادار  كه یانه ره جه
 

 قاسملوو .د  پێی به و ئاواڵی پێ و نزیك   ی دۆست نزاده سه قاسملوو  بیست، حه.واڵی تیرۆری د م جار هه كه كاتێك بۆ یه: پرسیار
 دا؟ و كاته بوو له ستێكی هه چ هه

 
 بیەر وه سەمەوو قا.د یامی پەه من ئەه.  كەردوه بەاس   دیكەه جەۆرێكی  بەه  دیكەه جەارێكی اڵ  بەه نەاكرێ، عری  تەه  سته هه و ئه :وەاڵم
 كەەردو ڵبژاردنێكمان هەەه دا  سەەێ كۆنفرانسەەی  لەەه ، وه كەەه یه ر سەەه  بەەه  زی ركەەه مه ی كومیتەەه  بەەه ببەەووین  ئێمەەه  كەەه جەەار  ڵ وه ئەەه ، وه هاتەەه
  بانەه  لەه و  واڵت نێوخەۆی  وه ڕایەه گه ر فه سه  به  ندییه ناوه  ی كومیته و ئه ندامانی ئه  له كێك یه بژێردرا،  ڵ هه ك ندییه ناوه ی كومیته



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

482 
 

 دا واقیەع  لەه گریا ده نەه گریا، ده نەه قاسەمەوو.د گریەاین، ده   جایەه عه ز ر گریەاین ده موومان هەه( وێردی قادری هید شه) كرا تیر ر
  لەه بنووسەین،  ی یانیەه به بچین با سته هه گوتی، كرد منی بانگی. كرد ده خودداریی ی وه ئه ر به  له بوو نه ت حه ناره ی وه ئه ر به  له نه

  بنووسەه  كەه یاننامه به  دانیشەه گەوتی وێ ئەه  چوینه كرد، ده وێ له نووسینمان كاری بوو  وه ره سه  له تاغێك وه دانیشتبووین،  كه هاڵه
 بنووسەم، تەوانم ده من ئەه نەا، گەوتی ، نیه تێدا هیچی مێشكم دوكتور گوتم وێردی، قادری بوونی هید شه  به داینا . ی بده ر سه  له
 نووسەیم، پەێ ی یاننامەه به و ئەه ز ر  ئیدامەه بەێ ده  رێ  دێتەه ئەاوا شەتی زار هەه ینێ سەبه ، ڵته وه ئه  وه ئه بنووسی، تۆ ئه بێ ده اڵ  به
 پەاش ، وه هاتەه بیەر وه   وه ئەه بەوو هید شەه قاسەمەوو.د  كەه. كەرد  رێنەوێنیی هێنەدێك  دیەاره بینووسەی، بەی ده گوتی هێشتم جێی به
 تەاری  نووسەیم  كەه. نووسەم ده  یانییەه به چەم ده من ئەه  بەه كەان كاره ریكی خەه تۆ ئەه گەوت عید  سەه.د  به  كه تییه حه ناره و  كه ره به خه

 پەاراگرافێكی ، وه بێتەه نه ش ره فرمێسەكانم  بەه ی وه بەۆ بەرد الده   كەه زه كاغه نووسی ده پاراگرافێكم ، نووسی ده حاڵێكم خ  به ناكرێ
 پەەێ ی یاننامەەه به دا ی ختەەه وه و لەەه چەەۆن! ی قەەه ره  دڵەەه و لەەه ی ئەەه گوتبەەووی فیقێەەك ره  وه گێرامەەه بۆیەەان  بیرمەەه  لەەه. نووسەەی ده   دیكەەه

 و ئەه بەوو  وه ئەه قاسەمەوو.د یامی پەه اڵ  بەه ، نییەه قەی ره  دڵ فیەق هەی ره گەوتم كەرد بەانگم بەوو، خەۆش پێ   كه قسه من ئه. نووسرا
 ر هەه دوكتەور نەا ده. بنووسەرێ  كەه یانییه به بەێ ده ، وه بێتەه كوێر ی كه  رێیه نابێ  ر یشتوه قاسمەوو ئێستا ڵێ به گوتم، پێی ختی وه

 ێیك ربەه زه كەوردێكی ر هەه بەۆ بوو نەه مەن بۆ ر هه بوو، چوو ستمان ده  له دا خته وه و له بوو، كورد تی میەەه ئومیدی بوو  نه من رفیقی
 . نایه  وه گێیانه  له بوو
 

تێك  یئوه ێ هه یهوه اڵم كاتێك حیوزب ده بووی، به ریی حیزب نه رێبه  نابت له بێ جه هید ده قاسملوو شه.د  و كاته ماموستا ئه: پرسیار
یوان هاوڕێ  ك لوه یه سته ڵ ده گه  بووی له ریدا نه رێبه  له  ی كه وه رای ئه ره قاسملوو، سه.هید د رمی شه خاك سپاردنی ته  بنیرێ بۆ به

یامێكی  چوۆن بووو، ئایوا پوه.  ی كوه ده  تیی حیزب قسه رایه نوێنه  وێش به ، له نابت بووی جه  ته یئه و هه رۆكی ئه وێ، سه ئه  چنه ده  كه
 دا تۆ بچی؟ و كاته پێویست بوو له  ی كه وه ر داوای خۆ  بوو یا ئه سه  بەارد یا له  ڵ ریی حیزب تۆی هه رێبه  تیی تێدابوو كه تایبه

 
 سیاسەی ری فتەه ده كێكیان یه  كه بچن س كه دوو بوو دا بییاریان سیاسی ری فته ده. بوو نه تێدا منی داوای ك یه شێوه هیچ  به :وەاڵم
  لەه بەێ، ده واو تەه  كەه نازه جه شەییع ته تەا بچەم من ئەه  كه دابوو بییار واشیان بوو ، من ئه كێكشیان یه فی، ره شه ن سه حه كاك بوو،

 كەاك الی  چوومەه من ئەه. ن كەه ده دیەاری ر نوێنەه تەا مانگەان چەوار سەێ بۆ بمێنم وێ له من ئه و  وه بێته فی ره شه ن سه حه كاك پاشان
 بییەارێكی  داوه تەان بییاره و ئەه عید سەه كاك گوتم، بكا  لێ حاشای ناتوانێ س كه  وه ته گێیاوه جاریشم ز ر  تاریخه  وه ئه عید، سه

 بێەنم، ر ده تۆ  شی له  له ك دڕوویه توانم ده من ئه گوتم. ردووكیان هه بوو ئینتشارات و رادیو شی به سئولی مه عید سه كاك ، نیه باش
  كەه نەاتوانێ، ن سەه حه كەاك ، پتەره كەارت و  سەكرتێر  بیەه ده ئێسەتا تۆ ئه  كه   بكه  ئیداره بۆ كێكیانت یه   النیكه  ، بكه هاوكاریت

  خۆتانەه یفی كەه جەا گەوتم ، داوه بییەاری سیاسەی ری فتەه ده ئەاخر گەوتی عید سەه كاك مێنێ، وه ن سه حه كاك  وه بێمه من ئه با وابێ
 كەاك  كەه گۆریبەوو یان كەه  بییەاره كردبەوو پێشەنیهادی بەوو وا بگەۆڕن،  كەه  بییەاره  بڵێی سیاسی ری فته ده  به   كه ده پێشنیهاد من ئه
  لەه  وه یەه سەنی بەاری  لەه شەتێك كەوو وه ن لەه مه عه چەوون اڵ  بەه بەم، ئیس ره من ئه  كه بوو نه ش وه ئه ، وه بێمه من ئه مێنێ وه ن سه حه

  لەه  لێەره ت نانەه ته ، وه خۆینەده   قالەه مه مەن و   نووسەی   قالەه مه من ئەه بەوون قائەل من بۆ ت وییه وله ئه وعێك نه  وه  جروبه ته باری
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  وه ئەه گوتبەوی س كەه موو هەه اڵ  بەه دا، رادیەۆ  لەه  كرابۆوه باڵو  وه یه فی ره شه ن سه حه كاك ناوی  به  كه یامه په ، كرابۆوه باڵو رادیو
 ن سەەه حه كەەاك و  نووسەەیومه من ئەەه  كەەه وابەەوو پێیەەان  وه هاتمەەه  كەەه.  نیەەه نی سەەه حه كەەاك هەەی  یەەه زاده ن سەەه حه بەەدواڵ عه نووسەەینی

 ی قسەه نووسەیمان كەرد چاپمەان  كەه كوردسەتاندا ی ر ژنامه  له  بۆیه.  وه ته خویندوومه منیش ئه ر هه اڵڵ وه نه گوتم ، وه ته خویندوویه
 ری فتەه ده  ی كەه لیەه ده بەم، من ئەه بەوو بەاش پێیان اڵ  به بوو نه من داخوازێكی هیچ. هیدان شه گڵكۆی ر سه  له  زاده ن سه حه بدواڵ عه

 .بیزانێ  نگه ره  خته وه و ئه سیاسی
 

ی  دوو كوۆنگره  لوه. وان  و سوكرتێره كووو شواگردی ئوه ری سیاسی وه فته ندامانی ده سێك سكرتێر بوو ئه ر كه گه ڵێن ئه ده: پرسیار
ری حیزبتوان  رێبوه  ڵێك بووون كوه نابتان، كۆمه ڵ جه گه  ش له سانی دیكه قاسملوو بوویت، كه.نابت جێگری د ك دا جه ر یه پشت سه
زانوی توا  قاسوملوو ده.د  كانی قوتابییوه  كێك لوه یه  خۆتان به  سێك كه كوو كه وه  بوو ئێوه  و حیزبه سكرتێری ئهقاسملوو .د.  كردوه
 مێەوی سیاسیی خۆ  دا؟  بینی له ر خۆ  ده سه  قاسملوو له.و سیاسیی د ریی فیكری كاریگه  نده چه

 
  وایەه پەێم اڵ  بەه زانەم، ده شەانازی  به فێربم شتێك بووبێ تێدا تێكم هقابەی ر گه ئه  وه سیاسییه باری  له ڵێم ده وازو  ته بێ :وەاڵم

 كم ئیددعایەه گەوتم جارێكی.  بووه هه ر  سه  له ئسیر ته ز ری و  قاسمەوویه.د كاری من سیاسیی فكری كوینی ته  وه سیاسییه باری  له
 ر بەه  لەه ویش ئەه ، بووه نەه فێەر قاسەمەوو.د  لەه مەن د قەه به س كەه هەیچ  وایەه پەێم بووبێ، نه موافیقی س كه هێندێ  نگه ره گوتم كرد
  دیكەەه ی كەەه ڵكه خه ، یەه هه بەەوون فێەەر  بەه ئیحتیەەاجیم مزانەی ده من ئەەه بەەوو  وه ئەه ر بەەه له كتەر ، زیره مووان هەەه  لەەه من ئەه  نیەەه ی وه ئەه
 ز ر  بۆیەه بەم، فێەر ز ر بەوو خەۆش پێم زانی ده نه هیچم  كه من ئه اڵ  به بوو، نه  بوونێ فێر  به ئیحتیاجی زانی ده ز ری"  الحمدالەه"

 جەیسەێكیدا مه  لەه دانیشەتبووین  بیرمەه  لەه جەارێكی تا هەه. نم یەه بگه پەێ خەۆ  بەم، فێەر لێی ربگر ، وه وی فكاری ئه كرد ده عیم سه
  مینی ده مەه حه بەوو، حیسەامی ریمی كه بوو، دوكتور كاك كردن  تێ رووی رستگار نی سه حه كاك كرد، ده پرسیار  و كرا ده  قسه روا هه

 یەانی سەتێنێ، ده لەێ مووتان هەه  پێتانه رچی هه خودا  به  دیكه ساڵێكی ستن راوه گوتی بوو، شاعیر هێمنی رحومی مه بوو، سیراجی
 .بوو  وه ئه ر هه  كه له سه مه بم فێر كرد ده عیم سه  ونده ئه
 

ڵ  گوه  عێوراق لوه  ی له ونده وروپا یا ئه ئه  ی له ونده ، ئه ر  كردوه فه قاسملوو سه.ڵ د گه  نابت له جه  وابووه  ماموستا جاری: پرسیار
كان،  كردنه و قسووه جلی  كان، مووه كوواتی دانیشووتنه  كان، لووه خاریجییووه  تییه سووایه   كه تایبووه  ی حیووزب بووه وه ره كانی ده تییه سووایه كه
 بینی؟ قاسملوو  چۆن ده.د

 
 كەورد تی خسەییه شه ز ر ڵ گه  له دوكتوریدا ت خزمه  له.  نیه حیزبیم سسوبی عه ته یا قاسمەوو.د ویستیی خۆشه ر به  له  وه ئه :وەاڵم

 حیزبێكەی رئەیس ، واڵتەه رئەیس ت نانەه ته ، زیره وه دانیشتووین ڵی گه  له ی سه كه و ئه  وابووه جاری دانیشتو ، خاریجی و  ئێرانی و
 وانی ئەه تری وه ره سەه  لەه قاسەمەوو .د من ئەه دا، جارانه و ئه واوی ته  به نزیك ی ز ربه  له دانیشتووین، س كه ز ر ڵ گه  له ، یه وره گه

  لەه  كەه  یەه هه و بەه ئیحتیاجیەان پتەر وان ئەه ، وه بخوێننەه وی فكاری ئەه  ویەه زاری  لەه چاویەان  كه فه ره ته  كه دیت   ده. دیت ده  دیكه
 با نەه فێەر س كەه  لەه هەیچ قاسمەوو.د ر گه ئه بێ، فێر بوو ده قاسمەوو.د ن رچه هه بێ، فێر وان له قاسمەوو.د تا بن فێر قاسمەووی.د
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 كان دیەداره موو هەه  له وی زیاتری اڵتی سه ده و  ری رته به راستی به اڵ  به بێ، فێر بێ ده ئینسان ن تمه حه. بوو ده نه ك زیره پیاوێكی
 .بوو رچاو به دا
 

وكاتی عێوراق چوۆن بووو؟ كوێ  اڵتداری ئه سه حیزبی ده  ڵ گه  تی عێراق یا له وڵه ڵ ده گه  كانی حیزب له ندییه ماموستا پێوه: پرسیار
و  ڵ حیزبوی دێمووكرا  گوه  وتی لوه ڵسووكه شونێك هه چ چه  گشتی بوه  عێراق به  وكاتی تی ئه وڵه داڕشت، ده  ی ندیره پێوه  و شێوه ئه
 كرد؟ قاسملوو ده.د

 
 نیەو كتێبەی  لەه من ئەه بەوو، كوردسەتان دێمەوكراتی حیزبەی  لەه خەاریج  له كێكیان یه بوو، هه رێگایان دوو  ندییانه پێوه و ئه :وەاڵم

 مان وه ئەه داوای بەارزانی، رحومی مەه تی خزمەه  چووینه ئازاری ١١ ی یانییه به پاش.  كردوه پێ   ئیشاره جۆرێك  به تێكۆشاندا  ده سه
  بەارزانی ن، بكەه كمان كۆمەه بێەت، پتەر تمان عالییەه فه  ئێمه  كه ن بده جال مه  یشتوه گه جێگایك  به كورد ی وه بزوتنه  ئێسته  كه كرد
  كەەه ت نانەەه ته بگەەرین، ماس تەەه عێراقەەی تی وڵەەه ده ڵ گەەه  لەەه بچەەین  ئێمەەه  كەەه كەەردین رێنەەوێنیی ، وه خوێنەەده ده دووری ز ر  كەەه

 تی دوڵەه ڵ گەه  له ندیكمان پێوه خ  ئێمه و  چی عێراق تی وڵه ده و  ئێمه  باشه گوتمان. وتین كه وشك مێك كه  ئێمه كرد ی كه پێشنهاده
 ، یەه هه زاتەی حەوكمی ، یەه هه وتن رێككەه ئێسەتێ ، نیه جاران ك وه  ئێسته خۆ اڵ  به  نیه  وه ئه ستم به مه  نابابه گوتی.  یه هه عێراق

  ی زیەره وه و لەه ستیشەی به مه زیەر، وه  بەه   كەه ده  وسەیه ته من ئەه  گەوتی. كەرد اڵو تێكەه  شەتانه و له شتی هێندێك ، یه هه كورد زیری وه
  لەه قاسەمەوو.د  دیكەه  كی الیه  له. بكا كار و ئه  كه بوو شیمال  باری كارو زیری وه  كه بوو" بدالرحمان عه سامی" رحومی مه برد ناوی
 نەاوی  بەه بوو هەه پیاوێەك  وه موویانەه هه روی سەه  لەه بوو هەه ناسەیاویی و  تی د سەتایه بی ره عه و  عێراقی خسیاتی شه هێندێك ڵ گه
 و  ئ چەەه ئینسەانێكی و روونەەاكبیر ئینسەانێكی كەرد، ده عری  تەەه ز ریەان اڵ  بەه دی، نەەه تم قەه ر هەه من ئەەه ،" السەامرایی عبەدالخاق"

  ندییانەەه پێوه و ئەەه ساسەەی ئه  كەەه  كەەردوه باسەەم خۆمەەدا ی كەەه كتێبه  لەەه من ئەەه. زرا دامەەه  نەەدی پێوه  وه وه ئەەه  رێگەەای  لەەه بەەوو، دێمەەوكرات
 عس بەه حیزبی ڵ گه  له  ئێمه ، كه دانا ی وه ئه ر سه  له مان كه بناغه  كه بی ره عه  به كردومن من ئه و  نووسیونی كوردی  به قاسمەوو.د

   هەه  ئێمەه  كەه ی وه ئەه ر سەه  هێنابوومانەه دا ی كەه ئاخیره  لەه هەاتبوون، كان شه هاوبه  نوخته دا، شت ز ر  له  یه هه كاتمان ره موشته
 و  د سەت  وه پێكەه خۆیەان بەۆ ئێسەتا  حیزبەه دوو و ئەه  كەه خۆشەحالین كوردسەتانین، دیمەوكراتی پەارتی د سەتی   هەه ین ئیوه د ستی

 ،نێەین ده ال وه پەارتی بەۆ  ئێوه تیی د ستایه  نه  ئێمه چن تێك  ندییانه پێوه و ئه  خواسته نه  خوای ر ژێك ر گه ئه اڵ  به یمانن، وپه ها
 وان ئەه بەۆ پەارتی ڕی شەه  ئێمەه  بەووه ڕ شەه ر ژێەك ر گەه ئه دارشەت مان وه ئەه ی بناغەه را بنەی  له نێین، ده ال وه  ئێوه بۆ پارتی هی نه
. باەارێزین  ته ئیسەتقاللیه و ئەه بەوو  وه ئەه  كه سەته به مه. ین كه نه پارتی بۆ وانیش ڕی شه  كه دانابوو شمان وه ئه ند چه ر هه ین، كه نه
  بەه عێەراق تی وڵەه ده. دا شەی كه ئیدامه  له دا، قیەه موسته  ته سیاسه و ئه داڕشتنی  له بوو، هه باشی ز ر خشێكی نه قاسمەوو.د دا وه له
  وه ڵەه وه ئه  لەه نەا ده بەوو، واقیەع مری ئەه سەەیمی ته وت كەه نه ر سەه  كەه اڵ  بەه خەۆی، ركێفەی ژێەر  بێنێته  ئێمه  كه دا  وڵی هه شك بێ

 و لەه. بكەا ڵ گەه  لەه فتەار ره ئەاوای بەێ ده ، یەه وه ئه دێمەوكرات حیزبەی  كەه یشەتبوون گه  تەێ دا ی كەه ئاخره  له دا، ده وڵی هه هێندێك
 ڵ گەه  لەه و نەاردرا  من ئەه ی كه موشەكەه لەی حەه بەۆ ن، كەه رمەان ده بەۆڵێ  لەه ویسەت یانه ده ختێكەی وه  وه گێرمەه ده شەتێك دا ته به موناسه

 دانیشەتبووین، وێ لەه بەوو ركوكێ كەه  لەه  كەه شەیمالیان ی مەه زه مونه ردێكی فەه تیی رایەه نوێنه  بەه ی قورنەه چەوار ی فیرقەه ی رمانده فه
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 ی فیفەه خه فواج ئەه و  لێیەه شەی رته ئه  وه ئەه ، نیەه  ئێمەه كەاری  وه ئەه گوتم بێ، ناوماندا  به  رگه پێشمه ڵین یه نه  ئێمه  كه كرد داوای
 كانیشەماندا ره مقه نێەو  بەه گەوتم. بەێن دا كانتان ره مقەه نەاو  بەه ڵن یەه مه  باشه گوتی ڵن، یه نه وان ئه با( جاش كوت   نه خۆ) لێن
 خەاكی  وانەه ئه خەاكی  خاكەه و ئەه نەین،  مه میوانی وان ئه خۆ وانین  میوانی  ئێمه ن،گوتم، یه مه دا وی به بڵێین پێیان ناتوانین بێن
  وه ئەه  كاكه: گوتی". القائد سید" خۆ ره سه  له ، گوتی شیمال ی كه مه ززه مونه ی كه نده نمایه و ئه بوو، كافر ر هه كابرا ئیدی ، نیه  مه
 بەۆ  مێەژه  لەه دێموكرات حیزبی ی ته سیاسه و ئه" القائد سید: "گوتی. ناڵێین پێیان بێن دا ش ئێمه كانی ره مقه نێو  به ر گه ئه ڵێ ده
 . هێناوه ئاوامان یانی.  د سته دێموكرات حیزبی ڵ گه  له ی ته سیاسه و  به عیەم  به عێراقی ریی هبه ره ، ئاشنایه عێراق ریی هبه ره
 

  روانییوه  ی چوۆن ده  تییه سوایه و كه ، ئوه وهینی بینیو دام حوسوه قاسوملوو سوه.كورێ، جارێوك د ی بواس ده ونوده ماموسوتا ئه: پرسیار
 و؟ ئه  روانییه ی  قاسملوو چۆن ده.قاسملوو یان د.د

 
 ینی بەەه  لەەه وتەەووێژ ی ختەەه وه و ئەەه تی تایبەەه  بەەه  دیەەوه جەەاری ن چەەه ، دیەەوه ینی حوسەەه دا  سەەه جەەارێ  لەەه زیەەاتر قاسەەمەوو.د :وەاڵم

  لەه كجاری یەه من ئەه اڵ  بەه.  دیەوه حوسینیان دا  سه الل جه ما  ڵ گه له جار ن چه بوو هه دا عێراق تی حكومه و  نیشتمانی تیی كیه یه
 ر یشەت و  هەات ین حوسەه دا  سەه. وت كەه ین حوسەه دا  سەه  بەه چەاوی بەوو  ڵی گه ده بوو، نه  راته موزاكه و ئه ختی وه و ئه بوو ، ڵ گه
 گەوتی  بیرمەه  لەه. قاسەمەوو.د ڵ گەه  لەه بەوو   ده ئەه به كجار یەه بوو، هەه ی مانەه ره موحته رخوردێكی بەه كجار یەه  بڵێ ق هه پیاو اڵ  به

 ر سەه  لەه ، رمیانەه خاوه رجی لومەه هه ر سەه  لەه   كەه ده  لەێ داوات  ، كەه ده تەۆ فكاری ئه و  رات زه نه ر سه  له سا  حه ز ر من ئه دوكتور
  زمانێكەەه خ  بەه  نیەەه مەوهیم  بنێەره بەەۆ  ، كەه  فورموولەەه بەۆ   چیەه خەەۆت راتی زه نەه عێراقەەێ، وزاعی ئەه ر سەه  لەەه ئێرانەێ، وزاعی ئەه

 و   بانەه ده موئه ز ر رخوردێكی بەه بكەا،  مەه رجه ته  منەی بەۆ  یەه هه ڵك خەه ، یەه  یی رانسەه فه ، ئینگەیزییەه ، بییه ڕه ،عه فارسیه ، كوردیه
 اڵ  بەەه بەەوو، چەەۆن ین حوسەەه دا  سەەه  عەوومەەه مه عێەەراق ڵكی خەەه ڵ گەەه  لەەه. بڵەەێم بەەێ ده ی وه ئەەه تەەاریخ بەەۆ بوو، هەەه ی مانەەه ره موحته

 .بوو هه دوكتور  ڵ گه له ی مانه ره موحته ز ر رخوردێكی به
 

،  ی كوردوه كانودا قسوه وه و كۆبونه كوۆر  كردن له  قسه  نووسین و به  به  سێك كه نها كه قاسملوو ته.هید بوونی د پاش شه  له: پرسیار
  قاسملوو كوردوه.د  م دا له كه یه  ی پله  و له تی حیزبی دێموكرا   سیاسه  مێەوو، له  و، له رابردو  له  كی جیددی داكۆكی یه شێوه  به
نها  توه  موه ئایوا ئه  باشوه. نابتی م جوه كوه ی یه جوه ره ده  نابتی، بڵێوین بوه و جوه بوه ر حیزب هه سه  ئسیری زۆری له ته  ی وه ر ئه به  و له
مێوەووی   كوردن لوه  م داكوۆكی كه  النی. بوون مێەووی حیزبی دێموكرا  دا هه  له  كه  شه سانی دیكه ركی كه ، یان ئه ركی تۆیه هئ

ر شوانی توۆ  سوه  لوه  ركه و ئه موو ئه بۆچی هه  باشه.  وانه پێچه  قاسملوو یان به.د  له  كردنه  ك داكۆكی یه شێوه  حیزبی دێموكرا  به
   بینی؟ ر شانی خۆتی ده سه  تۆ زیاتر له  وا دیاره بینرێ یان ده

 
 كردبەێ، قاسەمەوو.د تی خسەیه شه  لەه دیفەاعم  كەه نەیم س كەه نیا تەه من ئەه  وایەه پێم ، وه كرده راست  دوایه  له ت كه پرسیاره :وەاڵم

. عالتر  فەه دا قاسمەووی.د فكاری ئه بەیغی ته  له من ئه  كه یبینێ ده مونسیفێك موو هه شك بێ به اڵ  به. تی كردوویه ش دیكه ڵكی خه
 بەێ  ئیەراده بەێ یەانی  جینەه عه مەن فكەری  ڵ گەه  لەه قاسەمەوو.د ، بەووه جین عەه: ڵەێ ده اڵ  به  بیه ره عه  كه لیمه كه فارسان ولی قه  به
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.  لمووسەه مه س كەه موو هەه بەۆ عنی یەه وابەوو، دوكتەوری ڵ گەه  له گوت، ده وای دوكتور ، ڵێ ده وا دوكتور ڵێم ده بزانم خۆ   به ی وه ئه
 كەەن  لەه  یەەه هه حەوزوورت  هێنەەده  كەه ین كەەه ده سااسەت ز ر ، كەەه كەرد ده مەەن  لەه سوپاسەەیان س كەه هێنەەدێك جەار، سەەێ دوو ت نانەه ته
  كەه  ئێسەته بێەنم ناویەان  نیەه خۆش پێم.  ی بكه سوپاسم  كه!  نابته جه هی قاسمەوو.د عنی یه ی، كه ده سااسم بۆ گوتم قاسمەوو،.د

 قاسەمەوو.د  وایەه پەێم  كەه  یەه وه ئه ر بەه  لەه  كردوومەه من ئه  كه  وه ئه اڵ  به!.  وانه ئی  گوایه.  وه دێته بیریان وه بێ لێ گوێ یان وه ئه
 پەێ تم خزمەه ، هێنەاوه پەێ ئیمانم ، منه فكاری ئه قاسمەووی.د فكاری ئه پاشانیش  له ، یه هه پتر مووان هه  له  وه منه ر سه به قی حه

 ورانەی ده  له   هه قاسمەوو.د زانم، ده ئینسانی به و   زانیوه ئینسان  به قاسمەوو .د من ئه بڵێم  وه ئه با دا حاڵیش ینی عه  له ، كردوه
 فكاری ئەه  لەه دیفەاعم ختەی وه و ئەه   هەه ، كەردوه  ڵ گەه له ڕ  شەه و هەاتوو  گژیەدا به و  گرتەوه لێ   خنەه ره و  كردوه لێ ئینتقاد  خۆیدا
 و  كەردوه  لەێ تم ئیتاعەه ددێك حەه  بەه دوژمنین،  وابووه پێیان  كه هاتوو  ڕ شه به ڵی گه له ددێك حه  به ، كردوه  لێ ویم یره په و  كردوه

  وایەه پەێم ر هەه ش ئیسەته. جەار ز ر بەردوو ، نەاو قاسەمەوویان.د ری نوكەه  بەه خەۆ  و  وی موخەالفینی  كەه  كەردوه  ڵ گەه ده هاوفكریم
 جدیەدی ته  كەه  یەه وه ئه قەابیەی قاسەمەوو.د فكاری ئەه اڵ  بەه. بەێ ده بەوونێ فێەر لێ بۆ فكاری ئه ، بووه  وره گه ئینسانێكی قاسمەوو.د

 تەەا تی كردویەەه قاسەەمەوو.د رچی هەەه  ئێمەەه  كەەه  نیەەه  وه ئەەه قاسەەمەوو.د  بەەه فەەا وه بێ، هەەه سەەوبمان عه ته بەەێ نەەا بكەەرێ، تێەەدا ری زه نەەه
 قاسەمەووی.د  بەه تمان یانەه خه  گۆڕیومانەه  ئێسەته ویدا، ورانی ده  له  بووه شوعاری خودموختاری قاسمەوو.د. ین بكه ی وه ئه تێ قیامه

 و بەه هەیچ  وه ئەه بگەۆڕین  دیكەه شەتێكی ینێ سەبه یەان  گۆریبایەه ی كه شەوعاره  بایەه دا یات حەه  له قاسمەوویش.د  یه وانه  له.  كردوه نه
 ت قەه بڵێەین و ین كەه دروسەت بوتیێەك قاسەمەووی.د  له  ئێمه ر گه ئه حاڵدا ینی عه  له ، كردوه وی  به تمان یانه خه  كه  نیه  عنایه مه
  ڵەه هه نەاتوانێ وابەێ  پێەی  كەه بوو نەه  سەه كه و ئەه قاسمەوو.د چونكێ ، قاسمەوویه.د  به  ته یانه خه ش وه ئه ، كردوه نه ئیشتبای ت قه

. قاسەمەوو.د كی یەه ڵه هه باسەی بەۆ  مەه ده موقه  مەه بیكه ی وه ئەه بۆ  وه گێرمه ده قاسمەوو.د  له شتێك من كرا  وه ئه  كه  ئێسته ر هه بكا،
 نووسەێ ده اڵ  بەه.  كەردوه  لەێ  جەیەی تەه باشتر سێ كه موو هه  له ، كردوه دی ممه محه قازی باسی باشتر سێكی كه موو هه  له قاسمەوو.د

 شەی رته ئه پیەر  بەه  كه بوو مێژوویی كی یه ڵه هه تووشی د ممه محه قازی ز رماوه سه ی٢٣ ر ژی: ڵێ ده دا، بات خه ساڵ چل كتێبی  له
 تووشەەی  ژووئیەەه ی١٥ ر ژی ویش، ئەەه اڵ  بەەه زانەەم، ده من ئەەه  كەەه بەەوو  وره گەەه  ونەەده ئه قاسەەمەوو.د ڵەەێم ده منیش ئەەه. چەەوو  وه ئێرانەەه

 نەاكرێ. دا كورد تی میەەه  له ی وره گه  زیانه و ئه  كه كرد كی یه ڵه هه چوو و كرد ی كه دوژمنه  به ڕی باوه  كه بوو مێژوویی كی یه ڵه هه
 تی مەەه زه عه  لەەه  وه ئەەه بەەوو،  ڵەەه هه  عەوومەەه مه كەەردی؟ بەەوو بەەاش  وه ئەەه یەەانی.  كەەردوه  ی نەەه چەەۆن  كردوه نەەه ی ڵەەه هه قاسەەمەوو.د بڵێەەی

 . ئینسانه قاسمەوو.د چونكی  وه ناكاته   كه قاسمەووی.د
 

تبوونی حیزبوی دێمووكرا ،  و پوێش لوه  پواش. مان دێنین كه  وتووێەه  پرسیارێك دا كۆتایی به  دوو پرسیار له  مامۆستا به: پرسیار
  تت بوه یانه ، خه قاسملووی.د  رێبازی  ی وه ره كوێر كه  كه  وه كرانه نابت ده ڕووی جه   و تاوان رووبه و تۆمه  ڵێك ناووناتۆره كۆمه

  یوه هه  سوانه كه  و جوۆره كت بۆ ئوه یه ، چ قسه ژیاوی  ڵی گه زۆر له  سااڵنێكی  كه  كردوه  تییه سایه و كه تت به یانه ، خه رابردوو كردوه
   نیسوبه  كوورد بوه  داهواتوودا بوۆ الوانوی  سوڵی ر نه رامبوه به  لوه  یوه كت هه یه مان كاتدا چ قسه هه  ن؟ له كه ده  قسانه  و جۆره ئه  كه

 باتدا؟ خه  وتی ره  قاسملوو له.د  كانی زموونه رس و ئه قاسملوو و بۆ ده.د  رابردووی

 
   شتێكی هیچ  ی باره  له  نه و قاسمەوودا.د  ی باره له  نه. نابن  ی وه دانه جوا   بایی  چونكی ، نیه جوابێكم هیچ  وانه ئه بۆ :وەاڵم
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  وه ئەه ن، ده ده  لەێ ت تۆهمه ن، ده ده جنێوان.  كردوه نه منیان  فكاری ئه  ی موناقشه من  ی یه وره ده و ئه  موخالیفانی ئێستا تا هه  وه دیكه
 من ئەه دیمەۆكرات،  حیزبەی  رانی تێكۆشەه و  كورد  تی میەەه  نویی  سڵی نه بۆ اڵ  به.  نیه موهیم  وه ئه ، بێ ئازاد ردنیان گه  خۆیانه  كاری
 فێەر  لێەی  بەێ ده  كەه بناسەن  وره گه  ئینسانێكی كوو وه بناسن،  وره گه  رێكی رێبه كوو وه قاسمەوو.د بن، وشیار  كه  یه وه ئه ر هه یامم په
  قەابیەی  كەه ینسەانێئ كوو وه نەه ن، بكەه ماشەا ته دوژمەن ك وه  نەه قاسەمەوو.د. بەن فێەر  شەی كه ڵه هه  لەه  یه هه  كی یه ڵه هه ر گه ئه بن،
 بوو، نەه دایەك  لەه  قاسەمەوویی.د  به قاسمەوو.د نابم، ماندوو  لێی  وه یڵێمه ده ش دیكه  جاری ت سه  گوتوومه ز رجار من ئه.  نیه تا خه

 و  خوێنەدن  به ، وه خوێندنه  به فكر،  به یاند گه  پێ  خۆی اڵ  به بوو، دایك  له  دونیایه  ی دیكه  مندااڵنی موو هه كوو وه بوو منداڵێك
 قاسەەمەووش.د پەەێش وه هەەیچ، قاسەەمەوو.د  بەەه بەەبن ن بەەده  وڵ هەەه  بەەێ ده  دیكەەه  وانانی جەەه. قاسەەمەوو.د  بەەه بەەوو  موناقشەەه و  نووسەەین

 . چی  ی فایده  وه ئه بوو  وره گه قاسمەوو.د  بەێی ر هه گینا ئه قاسمەوو،. د  به ت خزمه  یه وه ئه.  وه ونه بكه
 
 : ڵێ ده  عدی سه 
 
 حاصل  چه ترا پدر فضل از فاضل بود تو پدر گیر  
 
 ر سەه له ین بكەه زیەاد بێنەین،  تەازه  شەتی  ی وه ئەه بەۆ بەین فێەر  قاسەمەووی.د  لەه ین بكەه  عی سەه  بەێ ده ، یەه  پەێ چیمان  ئێمه بزانین 

 .قاسمەوو.د  رمانی خه
 

 سااس ز ر
 

 ش ئێوه بۆ سااس :وەاڵم
 

 2142ی  ی ژوئیه41 : وتی ڕێکه/  اڵت تایمز   ڕی ر ژهه ماڵاه:  رچاوه سه
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 دا:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عهڵ مامۆستا  گه له  دیمانه  یی له وه ته پرسی زمان و شوناسی نه
 

 الل ساڵحی ید جه سه: وتن چاوپێکه
  

  ت وڵەه ده بێ کەانی هۆکاره و ، قەه ی واژه سەته ده ک وه یی وه تەه نه شوناسەی ر سەه له پرسەیارێک  ڵەه کۆمه ورووژانەدنی و  رباس بەه  هێنانه
  لەه کان یەه کوردی  نەه یه ڕاگه ڕ ڵەی بی، ڕه عەه  واڵتەانی ک وه ت وڵه ده ک یه ک نه کوردی تی وڵه ده چوار بوونی کورد، ی وه ته نه بوونی

 شوناسەەی کەەانی ره پێوه ناسەەاندنی  لەەه کان یەەه کوردی  حیزبەەه ڕ ڵەەی یی، وه تەەه نه مبولی سەەه دا، کەەوردی زمەەانی پێدانی شەەه گه و  پاراسەەتن
  لەەه  شەەنه چه و لەەه ی دیکەەه پرسەەیاری ز ر و  وه تەەه نه کانی ره هێنەەه پێک  توخمەەه کوردسەەتان، کەەانی الوه و  نج گەەه  بەەه کەەورد ی وه تەەه نه

  .مان که وه ته نه ناوداری داری تمه سیاسه و ر نووسه  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا ڵ گه ده وتن چاوپێکه
 

ڵوێن  کوورد ده  کان بوه ئێرانیسوته   پان تایبوه  و به  کان یه ی ئێرانی دا مامۆستا گیان، زۆربه تت خزمه  م پرسیار له که ک یه وه: پریسار
  ؟ چیه  یه م دوو وشه زانێ، جیاوازیی ئه ده  وه ته نه  وم، کوردیش خۆی به قه

 
.  بەەاڵۆزه ئەەاڵۆز بڵێەەین مێکیش کەەه و  کۆنەەه مێک کەەه کی یه له سەەه مه ، یه له سەەه مه و ئەەه  .کەەردوه بەەاس شەەم دیکه جەەاری  پێموایەەه :اڵم وه
 کەورد ومی قەه باسەی جەار دوو کەورددا یی وه تەه نه سروودی  له ، یه هه جۆراوجۆریان کارهێنانی به  وانه ئه و  ت میەەه و  و  قه ی لیمه که
  لەه.  یەه وه ته نه مانەای  بەه ڕاسەت دا لێەره ، نیەه جنێەو خەۆی بەۆ و  قەه وابێ کەه ،"زمەان کەورد ومی قه  ماوه ر هه قیب ڕه ی ئه" کرێ، ده

 واڵتەەانی  لەەه ئێسەەتێ ر هەەه ین بکەەه بی ڕه عەەه ماشەەا ته ر گەەه ئه.  بین ڕه عەەه جێەەدا له موویان هەەه ت ئوممەەه یەەان ت میەەەەه یەەان و  قەەه پاشەەان
  :یەه هه ش دیکەه ئیسەتعماالتی ت، ئوممەه ڵەێن ده ش وه تەه نه  به ومی، قه حقووقی ڵێن ده ن که ده تی وایه ته نه مافی باسی  که بی ڕه عه
 ی وه دانەه لێک هێنەدێک  لەه و  قەه  وه دیکەه کی الیەه  لەه.  یەه هه جۆراوجەۆره  ئیسەتعماالته و ئەه یەانی  دینەه مانەای  بەه ت میەەه  وێنه بۆ

 ڵ کۆمەه ی بناغەه ڵەێن ده ئەاخر ، هاتوه نەه پێەک تێدا یان وه ته نه  خسووسیاتی جارێ  که  ئینسانێکه  ڵه کۆمه مانای  به دا تی اڵیه کۆمه
 و ئەه ، وه بێتەه ده تر وره گەه  کەه و  قەه  بێتەه ده ت، شەیره عه  بێتەه ده با ، ره بەه  بێتەه ده پاشان  له دێ پێک  ماڵه بنه ر سه له دا پێش  له

 یەان ت میەەەه  بێتەه ده هەاتن پێەک ش هاوبەه ی خده و خوو و  ش هاوبه زمانی و  ش هاوبه خاکی کوو وه تی تایبه خسووسیاتی  که  جار
 . وه ته نه
 

  ئێمەه  نەه  کەه  وایەه ناڕه کارهێنانێکی بەه  دیەاره  وه ئەه کرد باسمان  دوایه  که بێ  وه ئه و  قه  له ستیان به مه ر گه ئه  یه وه ئه  که له سه مه
 کەەاتی  لەەه پێەەرار  کەەه ی وه ئەەه  یەەه دیکه جەەۆرێکی  بەەه ر گەەه ئه اڵ  بەەه ن، ناکەەه بووڵی قەەه ئێەەران ی دیکەەه تانی میەەەەه  نەەه کەەورد، کەەوو وه

 کەەوردو و فەەارس قوامی ئەەه  لەەه ئێەەران تی میەەەەه: "گەەوتی  کەەه هێنەەا کەەاری  بەەه ڕووبی کەەه مێهەەدیی  نموونەەه بەەۆ دا رکۆماری سەەه ئینتخابەەاتی
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 گونەاح خەت وه و ئەه بەێ ئێەران دانیشەتووانی کانی یه جۆراوجۆری و  قه  له ستیان به مه ر گه ئه.  "هاتوه پێک  وانه ئه و   ڕه عه و لووخ به
 و   ڕه عەه لووخ، بەه کەورد، ربایجەانی، ئازه فەارس، ،- ماڵه بنه بنێن ناوی ر هه  - ی ماڵه بنه ش شه  له ئێران تی میەەه بڵێن با ، نیه

  بەه جاروبەار  کەه کان فارسەه  نگەه رچاوته به  ناسیۆنالیسەته  کەه  دایه وه له  که ئیشکاله نیه، ئیشکال خت وه و ئه ، هاتوه پێک تورکمان
 و  قەەه  بەەه ش وانەەه ئه و  لووخ بەەه و  ربایجەەانی ئازه و کەەورد زانەەن، ده ئێەەران تی میەەەەه  بەەه خۆیەەان  وانەەه ئه ن، بەەه ده نەەاو شۆوینیسەەتیان

 سەەتیان به مه ر گەەه ئه نەەا ده. ن ناکەەه بووڵی قەەه کان تەەه میەەه  لەەه ک یەەه هەەیچ  کەەه  قبووڵەەه نامه و وا نەەاڕه ئیسەەتعمالێکی   وه ئەەه. نەەێن داده
 ، واڵتێکەەه دانیشەەتووانی تێکەەیای مانای بەەه دا"المەەەەی بین" ئیسەەتالحی  لەەه ت میەەەەه ن عموولەەه مه  کەەه بەەێ ئێەەران تی میەەەەه جۆراوجەەۆریی

 جمهەەوریی  ژده هەەه بوون، هەەه جمهەەوریی  پەەازده وی، شەەووڕه ئیتیحەەادی. وی شەەووڕه ئیتیحەەادی تی میەەەەه گوت یەەان ده ختێەەک وه ن له سەەه مه
 وی، شەووڕه ماهیری جەه ئیتیحەادی تی میەەەه گوت یەان ده اڵ  بەه ژیەان، ده ت  میەەیەه ١٢ دا ربایجەان ئازه  له نیا ته بوون، هه خودموختاری

  کەه ئێەران تی میەەەه بڵەێن بەێ  مانایەه و بەه ر گەه ئه. ناسەرا ده واڵت ک یەه  بەه وی شووڕه ختی وه و ئه ، که واڵته تباعی ئه واوی ته یانی
 .بێ نه ری سه له کمان یه کێشه  نگه ڕه خت وه و ئه  هاتوه پێک  ومانه قه و له  وه گرێته ده ئێران دانیشتووانی موو هه
 

  ؟ یه کامهدا گرینگترینیان  و نێوه و له چین  وه ته کانی نه ره هێنه پێک  توخمه: پرسیار

 
  ی وه ئەه بەۆ یەانی  رته شەه  وه تەه نه دروسەتبوونی بۆ  که ی وه ئه ڵێن ده  کراوه ئیستیدالل ز ر ، ره سه له ی کێشه ز ر دیاره  مه ئه :اڵم وه
 موو هەه چەونکی ، زاراوه ک نەه زمەان بەێ، ک یەه زمانیەان بەێ ده:  ن مانەه ئه  رته شەه ، وه تەه نه بگەوترێ یان پێ ئینسان ک یه جمووعه مه

  کەەەه خاکه یەەەانی ش هاوبەەەه خەەەاکی ش، هاوبەەەه زمەەەانی  واتەەەه که. ن هەەەه ی  زاراوه بەەەن و  زاراوه ن، هەەەه جۆراوجەەەۆری ی زاراوه زمانێەەەک
 یەانی بێ هەه شیش هاوبه ئابووریی بێ ده  که نا داده شیان وه ئه جاروبار. ش هاوبه تیی اڵیه کۆمه رسوومی و  عادات بێ،  وه که ریه سه به

  ببێتەه نەاتوانێ ش هاوبەه ئەابووریی کەورد بەۆ تی تایبەه  بەه  کەردوه زف حه یان وه ئه جار ز ر  که بێ سترا به  وه پێکه ش که یه ئابووری
 تەەابیعی شەەێکی به و  تارانەەه تەەابیعی کوردسەەتان شەەێکی به ئەەابووریی وابێ کەەه ، کەەراوه ش بەەه کەەورد چەەونکی کان، رته شەەه  لەەه کێک یەەه

  لەەه ، مەەوهیمتره موویان هەەه  لەه زمەەان  کەەه  دانەراوه  دا وانەەه ئه نێو لەەه.  دیمشەقه تەەابیعی کێکی یەەه ، غدایەه به ابیعیتەە کی یەەه ، ئانکارایەه
 و  سەاڵ نەد چه دووریەش، واڵتێکی  بچێته ڵاچیێ، هه خۆشی ی که واڵته  له کورد کی کابرایه ئێستێ چونکی ، ڕاسته  وه ئه  وه بارێکیشه

  واتەەه خۆیەەان، ی کەەه زمانه خسەەه شه و ئەەه ی تیجەەه نه و  وه نەەه تا هەەه ڕێ پەەه تێ دا وه ئەەه ر سەەه به سەەاڵیش د سەەه نەەد چه و  سەەاڵ  ده نەەد چه
 کەورد  بەه خۆیان نین جبوور مه ئیدی خت وه و ئه ما نه یان که زمانه ر گه ئه اڵ  به حیسابن، کورد  به ر هه  مابێ بیر  له یان که یه کوردی
 کەورد ز ر یەان نەازانن، کەورد  بەه خۆیەان ئیەدی وان ئەه. ژیەن ده بی ڕه عەه واڵتەانی  لەه ن هەه بارمان کوردتەه ز ر  ئێمه ئێستێ. بزانن

  بەه خەۆ  وانەه ئه  بەووه کەورد پێشەتریان پشەت نەد چه ی وره گەه باپیره  کەه ژیەن ده مریکایی ئه و  ئورووپایی واڵتانی  له ن هه بارمان ته
 ، چیەه ت وره گەه  بەاپیره  کەه ین بکەه  وه ئەه حیسەابی ر گەه ئه الل جەه ید سه ئاغا. ین بکه خۆت باسی ر هه ن له سه مه یان. نازانن کورد
 ، باشەه ی ده.   ڕه عەه  بەه بەن ده   پێیەه و بەه رن، مبەه پێغه بەدیەالی عه بنەی دی ممەه موحه و حوسەێن و  ن سەه حه تان وره گەه  بەاپیره  ئێوه

 . یه هه ی یه گرنگی و ئه زمان وابێ که رمووی؟ فه ده  زه موالحه. دڕی ده ورگم نی کورد بڵێم پێت من ئه ئێستێ
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  لەه یەان وی، لەه زیەاتر یەان زمەان، د قەه  بەه  دا وه تەه نه بوونی دروسەت  لەه ی وه ئه ئێستادا رجی ومه ل هه  له من ڕی باوه  به  حاڵه و به
  وانەه ئه چەونکی تن، میەەەه  وانەه ئه بڵێەی پاکسەتان ی یتەه کووه کەانی کورده  بەه نەاتوانی تۆ ئەه ئەاخر.   خاکه  گرنگه دا   دووه ی جه ره ده

  نیەه سەڵ وه  وه پێکەه و   نیه ش هاوبه کوردستان ڵ گه له یان که خاکه  که قووچان ی قه نته مه کانی کورده ئێران  له تتا حه ، نیه خاکیان
 رپێی بەه تەۆ ئاسەمانی: "ڵەێ ده شەاعیر شەێوی په ک وه. یی وه تەه نه تیی مایەه که  بنه ده وێ له  وانه ئه. تێکن میەەه  وانه ئه بڵێی ناتوانی

 و سەتێره ئه و خەوا بێ نەه خەاکی بسەتێک ی وه ئەه خەوا، و  ئاسەمان و  سەتێره ئه بەۆ  گێیه مەه چەاو ، کەه خ که مەت ، شۆڕکه رت سه ، خۆته
 "کوا؟ ئاسمانی

 
 کان چین؟ تین، هۆکاره وڵه ده ، بۆچی بێ دا کورده جیهان    له وڵه ده بێی  وه ته ترین نه وره وترێ گه ده: پرسیار
 

 کان تەه وڵه ده ی ختەه وه و ئەه  کەه بەێ  وه ئەه لیەەی ده ک ریه سەه له  نگه ڕه اڵ  به بڵێین، هاسانی  به روا هه ناتوانین کانی هۆکاره :اڵم وه
 ڵک کەەه کان تەەه رفه ده  لەەه بتەەوانن  کەەه ک یەەه ڕاده  تەەه یوه گه نه گشەەتی به کەەان کورده تیی اڵیەەه کۆمه و  سیاسەەی یشەەتنی پێگه  گرتەەوه شەەکڵیان

 کی یەه له رحه مه  لەه بەوون کەورد ری وروبەه ده  لەه ی تانەه میەەه و ئه دا حاڵێک  له بێنن، پێک یی وه ته نه تێکی وڵه ده خۆیان بۆ و رگرن وه
 پێشەان کەورد دا تیجەه نه  لەه و  سەت ده  بگرنه ت حاکمیه  توانیویانه وان ئه بوون، دا سیاسی و تی اڵیه کۆمه یشتنی پێگه وتووتری پێشکه

 دا یه ئیسەتعماری  قسەیماته ته و ئەه ی تیجەه نه  له  دیسان ش دوایه و  کراوه ش به دا عوسمانی یان ڕ   و  ئێران ئیمایاتۆڕیی دوو نێو له
 ئیمایاتەەۆڕیی  کەەه  وتبوو، کەەه عوسەمانی ئیمایاتەەۆڕیی ر بەەه وه ی وه ئەەه یەانی  وه، تەەه کراوه ش بەەه دا واڵتەەه سەێ و ئەەه ینی بەەه  لەەه  دووبەاره
  .وه کرایه ش به  دیکه جارێکی کوردستانیش  ی شه به و ئه عێیاق، و  سووریه و  تورکیه  به بوو کرا، قسیم ته  عوسمانی

 
 چەونکی کەورد، تی میەەەه ناڵێم ەە ەە  کان کورده  که بێ  یه سیاسی و  تی اڵیه کۆمه یشتنی پێگه بوونی نه و ئه  نگه ڕه ساسی ئه لیەی ده  دیاره

 .ن بکه خۆیان بۆ  کاره و ئه بتوانن  که بوون نه وادا کی یه له رحه مه  له ەەە  بووبێ نه دروست ت میەەه  نگه ڕه ختی وه و ئه
 

 !؟ بووهخیل  ک ده یه دا کوردیش بۆخۆی تا ڕاده لێره  واته که: پرسیار

 
  مافەه ی وه ئەه بەۆ ت نانەه ته بێ هەه خەۆی تی وڵەه ده شەتێک،  ببێتەه کەورد ی وه ئەه بەۆ ودواش مەه له و  ئێسەتێش خەۆ! شک بێ  به :اڵم وه
 یەان کان تەه وڵه ده تی مەه رحه مه و  لوتە  ڕێی چەاوه نیا تەه ناتوانێ بێنێ ست ده به دا کانیش واڵته ی چوارچێوه  له کانی یه تی وایه ته نه

  لەه یەان دا مافانەه و ئەه هێنەانی سەت ده به  لەه ر کاریگەه عەامیەێکی  ببێته توانێ ده  که تی خۆیه باتی خه  وه ئه. بێ کان حاکمه  ته میەەه
 . دا یی وه ته نه خۆی ربه سه تی وڵه ده هێنانی پێک و  نووس چاره کردنی دیاری مافی هێنانی ست ده به  له دوورتردا دواڕ ژێکی

 
  کوه رجه لومه هه  پێوت وایوه. باشووور کورا  خۆ لوه ربه تی سوه وڵوه باسوی ده  یوه و ماوه م، ئه که ک ده یه دا ئیستیفاده م نێوه له: پرسیار
  ؟ وه م باره ڕێزتان له گونجاوه، ڕای به ی نه که رجه لومه-یر هه خه نه  پێیان وایه  س ؟ زۆر که گونجاوه

 



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

491 
 

 کەورد ی وه تەه نه نووسەی چاره کردنی دیەاری مانەای  بەه بۆخەۆی کوردسەتان کانی پارچەه  لەه کێک یەه خۆبوونی ربه سه دا ڕاستی له :اڵم وه
 بەێ رچی هەه یەان اڵت ڕ ژهه یان باکوور یان کوردستان باشووری که، یه کورد تی میەەه ی، که ده کورد تی میەەه باسی  که  چونکی ، نیه
 نێ تەه  بەه  کەه  یەه تورکیه ڵێ وه ئەه ترن، وره گەه ز ر کوردسەتان شەی به دوو یەانی  چووکیشه شێکی به باشوور دا  حاڵێک له ، شێکیەتی به

 کا ده زوو ئاره پیاو خۆ دا حاڵ ینی عه  له.  عێیاق   گاته ده جار و ئه جا  ئێرانه  دوایه  یه، لێ کوردستانی موو هه و کورد موو هه ی نیوه
 ز ر ندوکۆسەای که ڵ گەه له  مەه ئه شەک بێ به اڵ  بەه تێک، وڵەه ده  ببێتەه و ربگەرێ وه خەۆی خۆیی ربه سه بتوانێ کوردستانیش شێکی به  که
 عێەیاق تی وڵەه ده تی فەه موخاله ڵ گەه له کوردسەتان باشەووری یەان عێەیاق کوردسەتانی خۆیی ربه سەه ئێعالنەی چونکی بێ، ده وڕوو ره به
 و ئەه  نگەه ڕه  بۆیه. بێ ده وڕوو ره به ش تورکیه و سووریه و ئێران ی وه دژکرده و  ت فه موخاله ڵ گه ده ز ر ئێحتیمالی  به و  بێ ده وڕوو ره به

  لەه کەه یی وه تەه نێونه تی رعییه شەه  کەه  مومکینەه  وه ئه دا ختێک وه  له نیا ته.  ڕێگایه ر سه له ز ری دژواریی. بێ نه ئاسان روا هه  کاره
 وه دیفاعییشەەه و  لی مەەه عه بەەاری  لەەه بەەێ، پشەەتی  لەەه  وه یەەه قانوونی بەەاری  لەەه نەەوێنێ ده خەەۆی دا کان کگرتووه یەەه  وه تەەه نه ڕێکخەەراوی

 کەورد  لەه دیفەا  وان ئەه کەرد تیان فەه موخاله ر وروبەه ده ر گەه ئه  تەا بەن پشەتی  لەه کان یەه نیزامی  وره گەه  هێزه و  کان وره گه  اڵته سه ده
 ن قریبەه ته ئێسەتێ  کەه  ڕووسەیه چەین، ئورووپەا، مریکا، ئەه یەانی ، نیەه نێزیەک  وه ئەه بێ ناخۆش پێمان و  بێ خۆش پێمان. ن بکه
 وه بکاتەەەه فکەەەر پیەەەاو  نیەەەه ئاسەەەان ز ر ،-وه  نەەەه که دروسەەەتی یەەەان ن ده تێکەەەی وێ بیانەەەه  -  کێشەەەن ی ده  وانەەەه ئه جیهەەەان ی خشەەەه نه

 ٢٢ ڵ گەه له  وانەه ئه تی عیەه به ته  بەه و  ش سووریه ڵ گه له و  عێیاقیش ڵ گه له و  ش تورکیه ڵ گه له و  ئێرانیش ڵ گه له کانیان قازانجه
.  نیەه ئاسەان وورکردنی سەه ته اڵ  بەه ، زوومانەه ئاره  وه ئه ند رچه هه. کوردستان شێکی به قازانجی  به  وه گۆڕنه ده بییش ڕه عه تی وڵه ده
 و ئەەه کوردسەەتان باشەەووری  لەەه کەەورد   کەەه ده زوو ئەەاره مەەن  کەەه بەەێ ده وڕوو ره بەەه  وره گەەه ز ر ندوکۆسەەای که ڵ گەەه له  پێموایەەه  ربۆیەەه هه

. سەاێ بچه بەۆ ی وه ئەه -ڵەێ  ده ی وه ئەه  کەه قانوونه - دا دێمۆکیاتیک فیدڕاڵی عێیاقێکی ی چوارچێوه  له  هێناوه ستی ده به ی حوقووقه
  نگەه ڕه  مەه ئه یەانی دا کوردسەتانیش ی دیکەه کانی شەه به  له کورد کانی مافه  به یشتن گه بۆ  وتوویه پێشکه ز ر قۆناغێکی  وه ئه چونکی
 دا تێەی  ئێمەه  کەه دا قۆناغەه   لەه کوردسەتانیش ی دیکەه کانی شەه به  لەه کەورد ی له سەه مه ری سه چاره بۆ بێ باش سیستمێکی و  نموونه

 .ژین ده
 

  ک واتوه یوه  وه بێته  که  زوومانه ڕۆژێکی ئاره  که ر چوار پارچه ڵێین هه دانێین ده ر ئاوا گه ئه  دا ئێمه یه و چوارچێوه ر له هه: پرسیار
ک خۆم  بین، ڕۆژێکیش، بۆ خۆم وه ڕه ندین واڵتی عه چه  کان که به ڕه عه  ک واڵته وه  ر گه ئه  اڵم تۆ پێت وانیه ، به وره کوردستانی گه
   دا؟ یه و چوارچێوه نابت له ک واڵتی کوردی، ڕای جه یر یه خه ن نهش چوار واڵتی کوردیمان بێت ئاوا یا پێم وابێ ئێمه

 
  وه که ریه سەه به مووی هەه خەۆی بەۆ کەورد  کەه  یەه وه ئه ر هەه  کەه ته قانییه حه و  کەه زووه ئاره ، یه جوێ ت واقعییه ڵ گه له زوو ئاره :اڵم وه
 ت میەەەەه ک یەەه دا یی وه تەەه نێونه تی رعییه شەەه  لەەه می دا ئەەه دنیەەای  لەەه  کەەه  یەەه بیعی ته تێکی حاڵەەه ش وه ئەەه اڵ  بەەه بێ، هەەه تێکی وڵەەه ده
  بۆیەه جەا  .یەه هه تیان وڵەه ده ند چه اڵ  به کن، یه وه ته نه  وه ته نه کوو وه بی ڕه عه واڵتانی  نموونه بۆ بێ هه تی وڵه ده ند چه توانێ ده
 سەازمانی  لەه بەردن ده نێەو تیان میەەەه ک یەه  بەه بەوون  وه تەه نه نەد چه  کەه کەرد ویمان شەووڕه ئیتیحادی باسی  لێره ت، میەەه ن له سه مه

 و  ناسەرێن ده ت وڵەه ده ٢٢  بەه اڵ  بەه ، ئێمه ی که فهوومه مه  به تن میەەه ک یه بی ڕه عه واڵتانی ی که وانه پێچه  به حیددا، موتته لی میەه
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  سەەووریه ، کەەه یه وه ته نه  وه کانیەه یه جۆراوجۆری موو هەەه  بەه عێەەیاق. حیسەابن ت ەەەەهمی ٢٢  بەه دا کان کگرتووه یەەه  وه تەه نه ڕێکخەەراوی  لەه
 ک ریەه هه ر تەه قه و  بی ڕه عەه ی کگرتوو یەه ئیمەاراتی و  ین حره بەه مەان، عو ک وه بچووکی واڵتانی ، که یه وه ته نه ن مه یه ، که یه وه ته نه
 و  نیزامەەی و  قەەانوونی  ندوکۆسەەاه که و ئەەه ڵ گەەه ده کەەورد ی له سەەه مه بەەۆ  وانەەه ئه مووی هەەه ئیەەدی اڵ  بەەه کەەرێ، ده. کن یەەه وه ته نه  وانەەه له

  .بن ده وڕوو ره به  یانه دیاڵۆماسی
 

ی  که یه واتوا زانسوتی  یوان بوه  اڵته سوه ده  و ئامرازه به  کۆماری ئیسالمیی ئێران توانیویانه  رانی کوردستان بۆ وێنه داگیرکه: پرسیار
ها  وه ڕێزتان کووورد لووه ڕای بووه جیهانییووان بناسووێنن، بووه  ی خۆیووان بووه وه تووه و شوناسووی نه  ، زمووان یه وه سووتیانه ده  بووه  کووه"   وڵووه ده"

 کار ببا؟ توانێ به دا ده م ڕاستایه ئامراز و ئیمکاناتێک له دا چ بارودۆخێک 

 
 ورانەی ده ڵەێن ده پێەی  که ی ورانه ده و له  کۆنتره ز ر  زمان کوو وه بی ڕه عه و  تورکی و  فارسی کانی زمانه ناسرانی دا ڕاستی له :اڵم وه

 تتا حەەه  نیەەه، درێەەژی ز ر عەەومرێکی ئێسەەتای عنای مەەه  بەەه  وه تەەه نه شەەکیەی ته و  یی وه تەەه نه بێەەداری چەەونکی یی، وه تەەه نه بێەەداریی
. کەا ده پێ سەت ده  شەاوه زا ڕه ورانەی ده  لەه نەابێ سەاڵ د سەه مووی هەه  کەه  وه وه تەه نه - ت وڵەه ده بوونی دروست  له ڵێن ده کان یه ئێرانی
 خەت وه ز ر دا ئێەران  لەه ی بکەه ماشەا ته ر گەه ئه ، ناسەراوه  دنیەا ری بەه موعته ن قریبه ته زمانێکی کوو وه  وه کۆنه  له ز ر فارسی زمانی

 کان، یەه وی زنه غه کان، لجووقیه سەه تورک، ی ماڵه بنه ز ر بوون، نه فارس  که  بووه  وه یه تی پاشایه کی یه ماڵه بنه ست ده  به اڵت سه ده
  بەه کان ساسەانیه س کەه هێنەدێک نەد، زه خەانی ریم کەه بڵێەین کان کورده یان  بووه  وه سته ده به تیان حکوومه چی، نازانم کان فشاره ئه

 دا موقابیەل  لەه.  بەووه فارسەی عوسەمانییش ربەاری ده زمانی ختێک وه ت نانه ته ، بووه فارسی ر هه ربار ده زمانی چی که. زانن ده کورد
 کانی زمانەه ک وه  نگەه ڕه  وه کامولەه ته بەاری  لەه هێنەابێ پێەک تێکی وڵەه ده کەورد ی وه ئەه بێ به کوردییش زمانی ی بکه ماشا ته ر گه ئه

 ناسەرانی یەانی. هەاتبێ پێەک بەۆ تی وڵەه ده کەورد ی وه ئەه بێ  ناسەراوه زمەان کوو وه ک یه جێ موو هه  له دنیادا  له اڵ  به بێ، نه  دیکه
  ئێمەه. یی وه تەه نه خۆی ربه سەه تی وڵەه ده شەکیەی ته  بەه   وه ته سەتراوه به نه  نەده وه ئه دا دنیەا کانی زمانەه نێو لەه زمانێک کوو وه  که زمانه
  . نیه تیشمان وڵه ده و  ناسراوه مان که زمانه ئێستێ

 
  ی کوه و واڵتانوه نگیی ئوه رهوه ژێر هێرشوی فه  وتۆته که  وه ته کانی نه ره پێکهێنه  که کۆڵه  کێک له کوو یه وردی وهزمانی ک: پرسیار
 دا بپارێزین؟ و هێرشانه ر ئه رامبه به  مان له که زمانه  دا زاڵن، چ بکرێ که ر کوردستان سه به

 
  خۆکردنەه له  دیفەا  و ئەه.  هێشەتوه جێ بەه ی قۆناغەه   ئەه ئیەدی ئێستا و  پاراستوه خۆی ڕابردوودا  له کوردی زمانی  پێموایه :اڵم وه

  بەه دا واری کەورده ڵی کۆمەه کەانی بژارده  لەه  دیەاره شێکیشەی به نائاگەاهی،  بەه شەێکی به بۆخۆی  که کورده ، کانه ئینسانه زاتیی شتێکی
 ئیمکەەانی ی وه ئەەه ڵ گەەه ده. باەەارێزێ ی کەەه زمانه   هەەه باەەارێزێ خەەۆی وجەەوودی   هەەه باەەارێزێ خەەۆی تی ویسەەتوویه  بەەووه  وه یەەه ئاگاهی
 لەه خەۆی  ی کەه نگه رهه فه و  ی کەه زمانه و  ی کەه کولتووره  سەینه  بەه  سەینه تتا حەه اڵ  بەه بووه، هەه می کەه  بەه ز ر نووسەینی و  خوێندن

 هەیچ ، هێشەتوه جێ بەه واوی تەه  بەه ی قۆناغه و ئه کوردی زمانی ئیدی ئێستا من ڕی باوه  به.  ئێره  ته یوه گه تا هه  پاراستوه المار په 
  لەه بوو هەه ئیسەیارمان جەاران ر گەه ئه ڵەێم ده   کەه ده باسی من ئه ز رجار  ربۆیه هه.  ماوه نه ئینکاردا و  نێوچوون له ی شه ڕه هه ژێر  له
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 دا تەێ ئینگەیەزی یان بی ڕه عه یان فارسی کی یه لیمه که توانی نه ش واره شه چرای  به  که بێ تی په  نده وه ئه مان که یه کوردی دا نووسین
  بەه پەی کەوردی لیماتی که فهوومێک مه بۆ زانین ده ی یه وجێ له. وه ینه که حدوود مه وا مان که زمانه  ئێمه  نیه پێویست ئێستێ بینی، وه

  چیەه، ئیماییەالیز  زانەن ده ن له سەه مه کانیش واره خوێنەده نه سەتێئێ. بێنین کار به ی که بێگانه  لیمه که با  نیه داویەمان موته و   پێست
 زانین، نەه واوی تەه  بەه ی کەه لیمه که ی ڕیشەه و  ی کەه یه عیەمی عنا مه  به ئیماییالیز   نگه ڕه بارسن تۆشی و  من  له  ر گه ئه دا حاڵێک له
 وایەان شەتێکی کرد، ده ئیستعماریان باسی ڵک خه خۆی ختی وه ن له سه مه یان. ناسن ی ده ڵک خه  براوه کار به  نده وه ئه  یه لیمه که و ئه
  لەه جەار ز ر تی خۆیەه جێەی  ماوه، نەه ر سه له ی که شه ڕه هه  که کوردی زمانی ئێستێ  بۆیه. بوو ناسراو بۆیان  وحاڵه به زانی، ده نه لێ

 زمەانی ماشەا ته ئێسەتا دێەنن، کاری بەه کانیش فارسەه و    ڕه عەه کوو روه هه بێنێ کار به خاریجی ی لیمه که بوون فهوو  مه بۆ دا نووسین
 من ئەه جەار ز ر چەونکی  چۆنەه، زعەی وه فارسەی بەزانن  نگه ڕه ت حمه زه  به ز ر  خوێندوه نه یان بی ڕه عه  که  سانه که و ئه.  بکه فارسی

 نووسەێ ده  فارسەی جەوان   کەێ می  ئه.  یه بی ڕه عه ، نیه فارسی  که لیمه که دا حاڵێک له  یه فارسی  یه لیمه که و ئه ڵێ ده کێک یه بیستم ده
 و" از" لیماتی کەه و لەه  بێجگەه ببژێەری کانی لیمەه که و ز کاغەه ر سه  یه بێنی کانی قسه یان ی، بکه ماشا ته بێنی کانی نووسینه ر گه ئه
 دی سەه نووسەێ ده چاک ز ر  کامه ی رکه ده لێ ی وانه ئه ر گه ئه ، لیمه که  به تا برێن ده ناو دات ئه  به زیاتر  که  وانه ئه و" است" و" در"

 و ئەه چی کەه. فارسەین نجایان په دی سه دا ت حاڵه باشترین  له.  کانه یه خاریجی  زمانه و  ئینگەیزی یان بی ڕه عه کانی لیمه که نجای په
 .ئاوا قۆناغێکی  ته یوه گه ی که هزمان کوردیش ، وپێکه ڕێک ز ریش و  نیه ئیشکالی هیچ  زمانه

 
دا چیوه، چوۆنی  پێدانی زموانی کووردی شوه و گه پاراسوتن   کان لوه یوه"ڤوی.توی"   تایبه  و به  کان یه کوردی  نه یه ڕۆڵی ڕاگه: پرسیار
 بینی؟ ده
 

 کوردی زمانی یانگوت ده س ز رکه من ئه ک نه خۆی ختی وه ، یه هه ڕ ڵیان من ڕی باوه  به ی که یه گشتی عنا مه  به زمان کوو وه :اڵم وه
 دا حاڵێەک  لەه پەارێزرا، کرماشەان ڕادوێەی  دوایەه و  تەاران ڕادوێەی ی وه کردنەه  به کرماشان ک وه کی یه جێ  له تی تایبه  به ئێران  له
 ئسەیر ته ویسەت یه ده. بکەا کەوردی زمەانی  به ت خزمه  که بوو نه  وه ئه  یهری هواڵد هه زگا ده و ئه کردنی دروست  له شا ڕێژیمی ستی به مه

 گی کۆمەه  وه ئەه ر هه اڵ  به بکا، پێ خۆی کانی ته سیاسه رویجی ته و  عێیاق  له سنوور ی وه ره ده  له تی تایبه  به کان کورده ر سه  بکاته
 ی وه ئەه یەان ن بکەه خۆیەان کەوردیی تی هۆوییەه  بەه سەت هه زیەاتر کرماشەان ڵکی خەه بەێ، پەارێزراو وێ له کوردی زمانی ی وه به کرد

 و ئەەه. نەەێن داده کەەوردی ڤیزیۆنی لەەه ته. کەەرێ ده ڵ گەەه ده تیشەەی فه موخاله جاروبەەار  کەەه  دراوه ر سەەه له بییەەاری  تورکیەەه  لەەه ئێسەەتێ
 کەوردی زمەانی پاراسەتنی  لەه بەدا، جنێەوان کەوردی  بەه اڵ  به بدا، کورد  به جنێو ئێوارێ تا هه ڕ ژێ ر گه ئه  یه کوردی  ڤیزیۆنه له ته
 .بێ ده باشی ئسیری ته دا قی موتڵه  به
 

 یی وه تەه نه تی حەده وه  بەه ت خزمەه  کەه حیسەابی و دروسەت زمەانێکی کەوو وه بەیوانین، لێەی دا دیکه بارێکی  به ر گه ئه  وه داخه به اڵ  به
 ی نەەده وه ئه ، وه شەەتێکه موو هەەه و گۆڤەەار و  ڤیزیۆن لەەه ته و  ڕ ژنامەەه و  ڕادوێ  بەەه کان یەەه کوردی میەەدیا  وایەەه پەەێم بکەەا، کەەورد تی میەەەەه
  لەه و  کەوردی زمەانی تی حەده وه  لەه یەان بر زه ش نەده وه ئه ، کەردوه قی موتڵەه  بەه  کەه زمانه خەودی پەارێزرانی و  وه مانەه  به تیان خزمه
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  کارانەه و ئەه ، کەا ده  قسەه  هجەه له  ده  بەه کێکیان یەه کا، ده  قسه ک یه هجه له  به ی که یه ر هه چونکی. داوه کوردی زمانی یشتنی گه پێ
 .نین کورددا تی میەەه یی وه ته نه تیی کیه یه کردنی دروست یان پاراستن و  کوردی زمانی گرتنی ره په تی خزمه  له خت وه هیچ

 
 ؟ ، ڕێکار چیه ڕێگا چارهئێستا .  ریشیان داوه ره یاندبێ، زه گه ی قازانجیان پێ وه جێی ئه یانی به: پرسیار

 
 زمەانی ک یەه  کەه بەێ وه سەاغ  که کورده کرێ ده کوێ  له  که  یه وه ئه ر هه  ڕێگاچاره اڵ  به وێ، ده ز ری  وه ئه  نیه، من  به  وه ئه :اڵم وه
 دیەوار، ر سه تابڵۆی  به  ڕ ژنامه،  به نووسین،  به ئەتۆ ئێستێ.  یه هه یان سمی ڕه زمانی ک یه دنیا تانی میەەه موو هه ک روه هه بێ هه
  یەه هه تی وڵەه ده ٢٢   ڕه عەه ن له سەه مه دا حاڵێک لەه ن، هه دا کوردی نووسینی  له  هجه له ندین چه ی که ده ماشا ته رچی هه  به ناو  به
 بەێ،  زاراوه بەن و  زاراوه د سەه چەوار د، سه سێ نی خاوه بی ڕه عه زمانی  نگه ڕه. ن هه جۆراوجۆر ی هجه له دا کانی  ته وڵه ده موو هه  له
 فەارس نەد چه  دیومەه من ئه روا، هه فارسی. نووسن ده زمان ک یه  به موویان هه ن که ده سمی ڕه ی قسه ، نووسن ده  که ختی وه و ئه اڵ  به

 اڵ  بەه بەووه، دوور یان کەه هجه له  نەده وه ئه ن، کەه ده خ باسەی  زانیوه   نەه ر هەه بوو ، نەه حەاڵی یەان لێ ک نەه  کەردوه یان قسه  وه پێکه
 وری ده چینەی زمەانی  نگەه ڕه ، یەه هه  زمانەه چینەی موو هه و ئه ، یه هه  زمانه ئینگەیزی موو هه و ئه. نووسن ده  شێوه ک یه  به موویان هه
 میەیەاردونیویش  لەه وان ئەه نەا ده ن ناکەه  قسەه چینەی  زمەانی بەه موویان هه کان یه چینی ئاخر -  ن، بکه پێ ی قسه س که میەیارد ک یه

 ش هجەه له سمی، ڕه ی قسه و  وه خوێندنه و  نووسین بۆ بێ هه زمانی ک یه دابنێ کوردیش بێ ده.  یه هه زمانیان ک یه اڵ  به ،- نیزیکن
  خوا ر هه  نگه ڕه بێ، ده نگێ که  وه ئه اڵ  به ، ئازاده  دیکه تانی میەەه موو هه کوو وه ر هه
 .زانێ بی
 

زموانی   به    کراوه خزمه  که  وه یه نگی رهه بواری فه  دا له کان کتێبه  دا له کان نووسینه  ن له ره کسه بینین ئه کوو ده ئێستا وه: پرسیار
کوانی  زیواترین، کورده  چونکوه  ڵوێن ئێموه ده  ن ئێستا کوردسوتانی تورکیوه له سه کانی کوردستان مه شه ی به اڵم زۆربه ، به یه سۆرانی
ئایوا   ک سوۆرانی، زیواتر بوادینی بوێ نوه  مان که بێ بیهێنین زمانه ڵێن ده وانه، ده زیاتر به  که اڵته سه ده  وێ زیاترن یان هی عێڕاقێ ئه
 ؟ ڕاسته  نده تا چه  وه ئه

 
 ی زاراوه سەەۆرانی ، بەەیاوه دا زمانەەه و ئەەه ر سەەه به وا نەەاڕه  بەەه مێک کەەه سەەۆرانی ی لیمەەه که  کەەه بڵەەێم ی وه ئەەه  بەەا داپێشەە  لەەه :اڵم وه
  وه، گرێتەەه ده  وانەەه ئه شەەنۆو پیرانشەەارو  گاتەەه ده وانەەدزو ڕه  گاتەەه ده تەەا  بگەەره   وه ولێره هەەه  لەەه بڵێەەین  کەەه کەەراوه دیەەاری کی یەەه قه نته مه

 کرمەانجی  تەه کردوویانه ئێسەتێ خەواروو، کرمەانجی ژووروو، کرمەانجی ڵێەین ده ین کەه ده  کەه زمەان قسەیمی ته  ئێمه ، یه وه ئه سۆرانی
 ی کەه ریه هه  وانەه ئه اڵنی رده ئەه یەان موکریەانی ن له سەه مه یەان سەۆرانی نەا ده  یەه، کرمانجی رحاڵ هەه  بەه خواروو، و  ت سه وه ژووروو،

 هەیچ دا کان زمانه  له  بووه دروست سمی ڕه زمانی  که ی وه ئه پاشان  له  .نیه دروست  وه ئه وابێ که. خواروو کرمانجی  له کن یه زاراوه بن
 اڵ  بەه ین، بکەه دروسەتی ئێسەتا وێ مانەه ده  نیەه زمانمەان بڵێەین ر گەه ئه ، مەه که کامیەان و  ز ره کامیەان  بووه نەه  وه ئەه تەابیعی خت وه
 کەورد ی ز ربەه! ڵێ بەه بنێەی دای ڕا بنی  له وێ بته ر گه ئه.  ڕاسته  یه قسه و ئه ختی وه و ئه ، یه هه ییمان پارچه ک یه  یه هه تمان وڵه ده

 و کگرتوو یەه زمەانی ی بناغەه  ببێتەه یان کەه هجه له کەرێ ده ختی وه و ئه ن، بکه  قسه ک یه هجه له خ  به ک یه وه ته نه ر هه ی ز ربه یان
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 بەوون، ر کاریگەه  دیکەه هۆکەاری هێنەدێک ، سەتاوه وه ڕانه وه ئەه ر سەه له دا دنیەا زمەانێکی هەیچ  له اڵ  به بکرێ، کمیل ته  دیکه وانی به
 ر هەه ختێکی وه ن له سه مه  .بووه ت ریقه ته تتا حه  بووه، ئابووری کێک یه ، بووه ت سیاسه کێک یه ، بووه دین ن له سه مه وانه له کێک یه
  کەەه ندی قشەەبه نه تی ریقەەه ته چەەونکی کەەوردی، کگرتووی یەەه زمەەانی  بەەه ببەەێ بەەوو ریک خەەه ورامی هەەه ی هجەەه له دا خۆمەەان کەەوردیی  لەەه

 بینەی ده دیبان، ئەه  و شەاعییان کەن  لەه ناسەرا ده کەوێ  له زمان ختی وه و ئه بوو، هه ز ر وی بره بوو  وێڵه ته و  بیاره  له ناوەندەکەی
  بەه بیی ده ئەه ری سەه ئه ترین وره گەه ، یه زووری شەاره ی هجەه له ی کەه هجه له ، یه زووری شەاره خەۆی بەۆ  کەه گۆزی تاوه وی وله مه ن له سه مه
 پێیەان ڵک خه دا، بی ڕه عه  له ن له سه مه یان  یه ئابووری عامیەی یا  دینه عامیەی  وایه جاری.  دیکه سی که ز ر خوڵقێنێ، ده  ورامی هه

 پەیش ز ر دا حاڵێک لەه ، هەاتوه  یەه هجه له و بەه قوڕئەان چەونکی بی، ڕه عەه زمەانی ی بناغەه  بۆتەه  یەه هجه له و ئەه ی وه ئه ر به له  وایه
 بێ مووان هه ی هجه له  به ببوو  یه هجه له و ئه  وه ئه ر به له ، یشه قوڕه ی هجه له سڵ ئه  به  که هجه له. ببوو دروست  زمانه و ئه قوڕئان

 ک الیەه له  چونکەه ،- ببوون نەه یەدا په  هیچیەان وانەه ئه جەارێ -  بزانەێ، ت میەەەه  بەه خەۆی   ڕه عەه ی وه بێئەه بێ، هەه ت وڵه ده ی وه ئه
 یەان پێ بوو هەه بازاڕێەک ک الیەه له دینەی، عەامیەی کەوو وه کەرد ده تێ ڕوویەان   ڕه عەه بایەی قەه موو هەه  کەه بوو هەه  عبه که ی بوتخانه

 کەاالی ی لەه موباده   هەه  وه بوونەه ده کەۆ وێ لەه   ڕه عەه بایەی قەه موو هەه هاوینەان و  زسەتان جەار، دوو ساڵی عوکاز، بازاڕی گوت ده
  باشەه ی ده. کەرد ده بەاس خۆیەان ئیفتیخەاراتی و کەرد ده وتاریان ڕه شەه و شەێعی ڕه شه وه بوونەه ده کۆ   هه کرد ده  وه پێکه یان بازرگانی

 و  ببەوون فێەر  کەه یه خوێ خانه ی هجەه له موویان هەه بەێ، فێەر  هجەه له نجا پەه تەوانی ده ی نەه  س که موو هه خۆ. بن حاڵی لێک بوو ده
 تێەی موو هەه  کەه بوو زمانێک  وه ئه. بێ  وانه ئه زمانی  به بوو جبوور مه هات قوڕئان  که  بۆیه. نووسی ده پێیان و کرد ده پێ یان قسه

 تتا حەه ی، ککه مه  له بوون  ڵه چووکه کی یه بیەه قه بوون؟ کێ یش قوڕه دا حاڵێک  له بوو نه می که و ز ر  یه وه ئه ستم به مه. یشتن گه ده
 . ڵه چووکه شارێکی  له بوون ی ککه مه  له ر هه بوون نه ش دینه مه  له
 

  دا؟  یی وه ته شوناسی نه  له  بووه وری  ده  نده ئایین تا چه  واته گۆڕێ، که  پرسیارێک دێته  لێره ئا: پرسیار

 
 ئەایینی ک نەه ئایین بی ڕه عه زمانی ی وه ئه گوتم، کوو وه ن له سه مه  .شتانه و له بێ کێک یه توانێ ده ئایینیش کردی، رز  عه :اڵم وه

 موو هەه نووسەینی و  خوێنەدن ی هجەه له  بەه ببەێ  یەه هجه له و ئەه  کەه دا وه لەه بووه ر کاریگه ستی ر په بوت ئیسال  ئایینی پێش ئیسال ،
  لەه بۆتەان تی ماره ئەه  کەه ختێکەی وه ن له سەه مه کردبەێ تمان دیققەه ر گەه ئه کان، عامیەەه  لەه  کێکەه یه ن له سه مه ت سیاسه. کان به ڕه عه

 بۆخۆیەان ی وه ئەه ڵ گەه ده ختیمەان وه و ئەه کانی شەاعییه  لەه هێندێک زمان،  ببێته تی ویستوویه ژووروو کرمانجی ی هجه له  بووه کاردا
 رمووی، فەه ده  زه موالحەه. ریری هەه لی عەه کەوو وه  نووسەیوه ژووروو کرمەانجیی  بەه یان کەه دیوانه ، بەووه خواروویان کرمانجیی ی هجه له

 و لەەه دووکیشەەیان ر  هه  لەەه ، بەەووه ئەەارادا  لەەه  عێەەیاق و  ئێەەران  لەەه کەەورد ی وه بزووتنەەه دا   بیسەەته ڕنی قەەه  لەەه  یەەان  بەەووه ز ر ئەەاوا شەەتی
 ی قەه نته مه  له باشوورو  له دا ره وروبه ده و ئه و  سەێمانی ی قه نته مه  له یانی ن که ده  قسه خواروو کرمانجی  به  که  بووه دا یه قه نته مه

 ڵکی خەه بەوون، فێەری ش ماکۆیەه ڵکی خەه بەوون، فێەری موو هەه  کەه ک یەه هجه له  بۆتەه  یەه هجه له و ئەه  بۆیەه. اڵت ڕ ژهه  له موکریان
  اڵته سەه ده زی رکەه مه چەونکی بەوون، فێەری موویان هەه ، بەووه فێری قینیش خانه ، بووه فێری زاخۆش بوون، فێری شیرینیش سری قه

  بەوون، ی زمانەه و ئەه فێەری  کەه ڵکه خه. بەێ ده ئسەیری ته  وه ئەه  یه شەه به و لەه کەوردی ی که یه سیاسی  ته که ره حه کوردی، ی که یه سیاسی
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 وێ خباری ئەه وێ یانەه ده  کەه ڵکه خه اڵ  بەه ببێ، فێریان و  بێنێ کار به ناتوانێ کان هجه له موو هه  اڵته سه ده و ئه یانی س که موو هه
 ڕێەم من ئەه وابەوو خۆمەان ی١٥٣٢ سەاڵی ، یەه هه   یەه به جره ته و ئەه خۆ  بۆ من ئه بن، ده فێری  بۆیه بن، حاڵی کان شته  له و  بزانن

 یشەەتن، گه ده تێ  ئێمەەه ی کەەه زاراوه ماڵێەەک ر هەەه  چوومەەه ده ورامان هەەه  لەەه ن له سەەه مه بەەوو یر سەەه پەەێ ز ر . جنەەووبی ناتیقی مەەه  وتەەه که
 کانیش منداڵەەه و  کانیش ژنەه ڕان، گەەه ده  پیەاو ن عموولەەه مه  کەه کەەان پیاوه ر هەه ک نەەه ، وه داینەه ده جوابیەەان کەردین ده ڵ گەەه ده یان قسەه

 .بوون ده حاڵی من ک وه بوون، ده حاڵی موو هه بوو، نه تێدا ورامیی هه ی وشه ک یه  که گرت ده کوردستانیان نگی ده رادوێی
 

نابتان کوورد چ  ڕای جوه ، به یی دیاری کردوه وه ته مبولی نه کوو سه مبولێکی بۆ خۆی وه دا سه جیهان   ک له یه وه ته ر نه هه: پرسیار
 ی کوردستان؟ که شه ر چوار به مبول بۆ هه سه  شتێک بکاته

 
  ئێسەتا ر گەه ئه تتا حەه چەونکی وه، یەه بده  پرسەیاره و ئەه جەوابی توانی نەه ی بیکه  ئیراده  هب وا ر گه ئه ئێستێ بۆ  وه ئه  نگه ڕه :اڵم وه
. نەابێ مووان هەه بەۆ  و یەه هه تی قانوونیەه و  ت سەمیه ڕه دا بچەووک شەێکی به  لەه ت قەه فه کەوردی اڵتی سەه ده بیکا، کوردیش اڵتی سه ده
 کیشەیان کوته وال لەه و مال لەه جار هێنەدێ و  مانەه هه  ئێسەتا  کەه ی سرووده و ئه بێ، پشت  له ی یه سمی ڕه  ئیراده و ئه ی وه ئه بێ اڵ  به
 شەتێک کەوو وه  وه ئەه. کەورد تی میەەەه موو هەه تی حەده وه مەزی ڕه و  سەێمبول بۆتەه شەتێک کەوو وه قیب، ڕه ی ئه سروودی ، ڵگرتوه هه لێ

 مما ئەه. مووان هەه سەروودی  بۆتەه  وه ئەه بکرێ بۆ ڕیفیاند می و  بدرێ بۆ بییاری ی وه ئه بێ به و  ره سه له سمیی ڕه یره غه ئیجماعێکی
  کەه کەورد موو هەه هەی  بێته ده شتێک ختێک وه ئاخر.  بدا  دیکه شتی ر سه له بییار توانێ ده بێ کگرتوو یه کورد تی میەەه ی خته وه و ئه

  وه پێکەه مووان هەه  بەه بێ، هەه ئەازادی ڕیفیانەد می ئیمکەانی بێ، هه ئازادی ئینتخاباتی ئیمکانی بێ، هه خۆی واڵتی کورد تی میەەه
 باشەووری  لەه ئێستا  که ی وه ئه کوو وه بێ هه کورد تی میەەه موو هه بی خه مونته جەیسێکی مه بێ نه هیچ یان  وه ببنه ساغ شتێک ر سه له

  لەه  مانەه هه ئێسەتا ی ئااڵیەه و ئەه.  وه بۆتەه سەاغ کوردسەتان ئەااڵی ر سەه له  کەه یەه هه ڵکمان خەه ڵبژێراوی هەه جەیسێکی مه کوردستان
 ، ئێرانێشەه هەی یەان ناکەا، بووڵ قه  تورکیه ، شه تورکیه کوردستانی ئااڵی بڵێ ناتوانێ خۆ ، کوردستانه باشووری ئااڵی دا سمیات ڕه

 چەونکی ناسەیوه، سەمیی ڕه  بەه ر هه عێیاقیش تی وڵه ده و  یه هه تی سمییه ڕه و  ت قانوونیه  شه به   ئه بۆ اڵ  به ناکا، بووڵ قه ئێران
 . گرتوه ی رچاوه سه  وه که ته میەەه قانوونی ی ئیراده  له
 

 ، ردا هواتوه سوه ڕاسوت گوۆڕانی به اڵتی نێوه ڕۆژهوه  کان لوه و سونووره ی واڵتان  خشه ی ڕابردوودا نه ده سه  ندین جار له چه: پرسیار
بوێ یوان  ش ده بوه شوێوازی ڕابوردوو بێ  ر بوه ، ئایا کورد هوه ئارادایه  ڕاست له اڵتی نێوه ی ڕۆژهه خشه نهری گۆڕینی  گه ئێستاش ئه

 نابتان؟ گا، ڕای جه کانی خۆی ده مافه  ک به یه وه ته ک نه وه

 
  کەەه وانەەابینم من ئەەه ابتن جەەه ی بۆچوونەەه و ئەەه ی وانەەه پێچه  بەەه چەەونکی ،( وه نینەەه پێکه  بەەه)  نیەەه خەەۆش  وه وباره لەەه مەەن ڕای :اڵم وه
. نەابینم وا  رجەه لومه هه و ئەه من ئەه بەێ، نەاخۆش پێمەان بەێ، خەۆش پێمەان  ، دایه گۆڕان  حاڵی  له ڕاست نێوه اڵتی ڕ ژهه ی خشه نه
 نیزامێکەی و  بیووخەێ   نیزامەه و ئەه نەا، ز ر ددێکی حەه تەا ویش ئه بێ هه گۆڕینی ئیمکانی سیاسی ی خشه نه   که ددێکی حه تا  نگه ڕه

 بەێن، پێەک  دیکەه تی وڵەه ده هێنەدێک بچەێ، تێەک ڕاسەت نێوه اڵتی ڕ ژهه  جوغیافیایی ی خشه نه  که  وه ئه اڵ  به رکار، سه  بێته  دیکه
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  لەه رحاڵ، هەه  بەه اڵ  بەه نەازانم، نێزیک  به ئاوا ئێحتیمالێکی من ئه بگرن، ک یه ت وڵه ده هێندێک یان چن تێک ت وڵه ده هێندێک
 ڵ گەه ده کەورددا تی میەەەه نێو لەه یی وه تەه نه وشیاریی  که  یه وه ئه کێکیان یه. ئومێدن ی جێگه  که  ن هه شت دوو ک یه ئاوادا تێکی حاڵه

  کەه موشەکیالتێک موو هەه ڵ گەه له کەورد  کەه  یەه وه ئه کێکیان یەه ، رتره سه له ز ر ئێستێ. نیه راورد به قابیەی پێشوو کانی رجه ومه ل هه
 ن بکەه تێک کەه ره حه بتوانن کان کورده ئاوادا تێکی حاڵه  له  نگه ڕه ، یه هه خۆکردنی له دیفا  توانای   هه  خراوه، ڕێک   هه تی یه هه
  ڵەه هه مەن ی کەه بۆچوونه   که ده زوو ئاره. بینی ی ده تۆ ئه ک وه نابینم نیزیکی وا من ئه اڵ  به بیێ، پێ دا ئاڵوگۆڕه و له شێکیان به  که
  .بێ
 

( شواخ )کانی ره ڕاستای ناساندنی پێوه  ک له یه تی حیزبی دێمۆکڕا  تا چ ڕاده تایبه  کان به یه کوردی  حیزبه: پرسیار
م  ئوه  ی کوه رانوه کاریگه  و هۆکواره و ئوه نگاویان نواوه کوانی کوردسوتان هوه و الوه نج گوه  ی کوورد بوه وه ته شوناسی نه
 رموون؟ ، چین، بفه وپێش بردوه ره یان زیاتر به یه پڕۆسه

 
 و بەه  یەه هه وا ئەی ڕ ژ، مەۆدی  بۆتەه" سەتیزی حیەز " ڵەێن، ده پێەی دا فارسەی  له  که ی وه ئه  که ژیین ده دا ورانێک ده  له  ئێمه :اڵم وه
 ، ره سەه له یان یی گەەه کان حیزبەه موو هەه ی وه ئەه ڵ گەه ده اڵ  بەه کان، حیزبەه ر سه  بکاته هجوو   که زانێ ده ڕووناکبیر  به خۆی  رته شه
 ڕی بیربەاوه و  یی وه تەه نه تی هۆویەه پاراسەتنی  ر سەه له واریان شەوێنه  حیزبانەه و ئەه بەێ، ده و  یەه هه و بەووه کاردا  له یان وکووڕی   که
 لەەێ فکەەری و  وێ ده کوردیەەان بەەۆ ی وه ئەەه کەەانیش ڕووناکبیره ئێسەەتا ی بکەەه ماشەەا ته ر گەەه ئه ت نانەەه ته.  بەەووه ز ر کجار یەەه یی وه تەەه نه

 وابێ کەه. کێشەاوه بەۆ یان خشەه نه ئێسەتا تەا  وه کۆنه  له کان کوردییه  حیزبه  که  دایه ڕیبازه و ئه ئسیری ته ژێر  له وز ر   که  وه نه که ده
 ی وه باڵوکردنەه  لەه ئسەیریان ته.   بووه نەه ئسەیریان ته گۆیا  که ی بکه حکوومیان مه یان ی بکه نشت رزه سه کان یه کوردی  حیزبه ناتوانی
 ئاشەنا کانی وتنه رکه سەه و  کانی شکسەته و  ی کەه تاریخه و کەورد تی میەەەه ڕابەردووی  به نوێ ی ره به  که دا وه له دا، یی وه ته نه وشیاریی

 . یه هه و  بووه هه اڵ  به بێ نه کامیل  نگه ڕه بێ،   که  نگه  ڕه ن، بکه
 

  لەه کانی تاریخییەه  رچاوه سەه کانی، تاریخییەه  شەته بی غڵەه ئه  بووه نەه بەاش خەۆی تی زعیەه وه ی وه ئه ر به له کورد تی میەەه  وه داخه به
 بەۆ کت یەه نموونه.  رچاوه سەه  بێتەه ده  کەه کورده بەۆ کەا، ده ک یه قسەه بۆخەۆی دێ ناناسەێ  کەه واڵته  که ک یه بێگانه هاتوون،  وه بێگانه
 ر گەه ئه سەیحی مه مەانگی حیسەابی  بەه  لێوه خاکەه ی١١ ، بەووه دا لێوه خاکەه ی١١ ڕ ژی  لەه یەانی هاوڕێ واو پێشەه داردرانەی  له  وه بێنمه
  هاتۆتەه  کەه  یەه ئینگەیزی  سەه که مین کەه یه و ئەه اڵ  بەه ش، ٢٢  بێتەه ده دا بیسەه که سەاڵی  له ،(مارس ی٥١)ئازار ی٥١  بێته ده بیگری

 ی٢١  گوتوویانەه مەارس، مەانگی!  یەه نگێ که  لێوه خاکەه ی١١ ،  لێوه خاکەه ی١١  گوتوویانەه  بەووه، نگێ کەه تی پرسەیویه  دیاره کوردستان
  مەه رهه به ی ز ربەه  لەه ئێسەتاش. ئەازار ی٥١ تی نووسیویه. ئازار ی٥١  یه تی کردوویه رێ سه  خستۆته ڕ ژی ١١ کابرا ، ور زه نه ئازار

  لەه نەێن، داده وا پێشەه هیدبوونی شەه ر ژی  بەه مەارس ی٥١ یەانی   نەێن داده ئەازار ی٥١ ر هەه نووسێ یان ده کورد  که دا کان یه مێژوویی
 بەۆ پاشەان  لەه. ینووسەێ ده و  بەێ ده ئاشەنا شەتێک بە  نیوه بەه نیوه دێ کەابرا  یەه وه ئه سەتم به مه.  نیه ئاوا شتی ت قه ت قه دا حاڵێک
 لێەی یی ڕانسەه فه کی کابرایەه ڵ گەه ده قاسەمەوو دوکتەور رحوومی مەه جەارێکی  بیرمه  له.  وابووه کورد هی.  رچاوه سه  به بێ ده  که کورده



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

498 
 

  ڕانسەه فه  لەه ، کەردوه واو تەه رسەم ده  ڕانسەه فه  لەه من ئەه ، تانەه هه  ئێەوه  یەه چی  ئیددیعایەه موو هەه و ئەه رێ ئه: "گوتی  کێشه  به بوو
  لەەه ر زه نەەه   سەەاحه  بەەه خەەۆ  ئێسەەتێ ناسەەم، ده مێەەژووەکەی ناسەەم، ده فەڕانسەەە بیاتی ده ئەەه ژیەەاو ،  ڕانسەەه فه  لەەه ، وه گوتۆتەەه رسەم ده

  وایەه جەا". دا؟ کوردسەتان سایەی مه  له ری زه نه   ساحه بۆ ڕاوی گه کوردستان بۆ هاتووی جار دوو تۆ ئه نازانم، دا  ڕانسه فه کاروباری
 کان، حیزبەه ر هەه ک نەه رحاڵ هەه به.  یه هه واقیسی نه تی یه هه کورد  که ی مێژووه و ئه  بۆیه بکا، وان له چاو  بووه جبوور مه  که کورده
 و ئەه پاراستنی  له شک بێ  به اڵ  به ، بووه هه ر هه ئسیریان ته خۆیش ربه سه رووناکبیرانی و  مێژوونووسان نین، نێ ته  به کان حیزبه
 . یه هه یان هور گه همی سه کان حیزبه دا یه ومی قه  ڕ حه

 
  کوان بوه الوه  چ بکورێ کوه  ر وایوه گوه ، ئه نابت وایه ڕای جه ، به یه کزی  کان ڕووی له یی الی الوه وه ته وترێ وشیاریی نه ده: پرسیار
 ن؟ یی بده وه ته ک پرسی نه و پرسی کورد وه ی خۆیان  وه ته نه  خ به   زیاتر بایه تایبه

 
 یەان  نیەه یەانیی  وه تەه نه وشەیاریی ئێسەتێ الوان ڵەێن ده  کەه  بەاوه ز ر  وه ئەه نەیم،  باوانەه  شەته و ئەه ڵ گه ده من ئه جار ز ر :اڵم وه
 تی شەیمه حه مریکادا، ئەه کەوو وه واڵتێکەی  لەه  بکەه ڕ وه بەا نەابینم، وای خەۆ  حاڵی بەه ش بەه من ئه ، نیه یان یی وه ته نه ههوودی عه ته
! بەۆ  نیەه یان تی وایەه ته نه سەتی هه کوردسەتان اڵتی ڕ ژهەه الوانەی ت قەه  به مریکا ئه الوانی موو هه ، میەیۆنه د سه سێ وری ده مریکا ئه

 ماشەا ته ر گەه ئه ئێسەتێ ر هەه ، وه نەه که ده خۆیەان ی ڕ ژانەه ژیەانی سایەی مه  له بیر ئێستێ راون، گوزه یه له رحه مه و له وان ئه چونکی
 کوردسەتان بەاکووری و  کوردسەتان اڵتی ڕ ژهەه  له کورد الوی  له تی وایه ته نه ستی هه اڵ  به خا، رنه ده خۆی وا بەزەقی  نگه ڕه ین بکه

  لەه کەورد الوی چەونکی! بەۆ.  کوردسەتان باشەووری  له کورد الوی الی  له تی وایه ته نه ستی هه تا ترە ت قووه  به کوردستان ڕ ژاوای و 
 کوشەت به کانی یەه تی وایه ته نه  مافەه بەۆ خەۆی  که باتی خه ی یه له رحه مه و ئه بێ، چڵیش نیوه ی شێوه به ند رچه هه کوردستان باشووری

  کەه کەا ده  وه لەه ڕوو ئێسەتا.  وه بۆتەه کەۆڵ  لەه ی مه غه و ئه  که یه هه تی حکوومه ، شداره به دا اڵت سه ده  له  ئێستا. هێشتوه جێ به بدا
 و  کەا ده  وانەه له بەاس کەوا؟   ئاینەده ژیەانی سەایەی وه دی ئەه رزشەم، وه سایەی وه دی ئه خوێندنم، سایەی وه دی ئه فاهم، ڕه دی ئه  باشه

  لەه کەورد کانی ته و سەکه ده    کەه بینێ  نەه  وڕ ژه ئەه  دیکەه سەی که هیەوادار  منیش پاش بینم، نای ڵاڵ ئیشه من ئه.   حه تره مه بۆ ی وه ئه
 ئێسەتێ  کەه ی الوانه و ئه ر هه  پێموایه  شه، ڕه هه ر به  ونه بکه  خواسته نه خوا ر گه ئه اڵ  به ، شه ڕه هه ر به  ونه بکه کوردستان باشووری

 اڵ  بەه ، مردوه نەه تی وایەه ته نه ستی هه. ن ده ده کوشت  به بۆ خۆی و  ن که ده  یان که وه ته نه  له دیفا   نیه، هیچ  ته حکوومه و ئه ڵێن ده
 موو هەه کوردسەتانیش اڵتی ڕ ژهەه  لەه. ن نایکەه ئێسەتێ کرد یەان ده شەاخ  لەه ئێسەتا پەێش سەاڵ ٩١ ی یەه تی کوردایه و ئه  که  یه بیعی ته

.  وتوودایه پێشەکه ز ر کی یەه له رحه مه  لەه مەن ڕی باوه  به یی، وه ته نه شعووری و  تی وایه ته نه ستی هه اڵ  به نین، ک یه ک وه کان الوه
 کەانی الوه بڵێەین  کەه کەرێ ده کەوردیش ی وه تەه نه  لەه  دره غەه کرێ، ده مێژووش  له  دره غه کرێ، ده کان الوه  له  دره غه  وه ئه  وایه پێم
 .تن فاوه ته بێ ئاوا

 
پێوی   و خوێنودکاران بوه  کوان   الوه تایبوه  ڵگای کوردسوتان بوه کوانی کۆموه رچی زیواتری توێەه شوداریی هوه بوۆ به  ئێوه: پرسیار

 ن؟ که ی کورددا چ ڕێکارێک پێشنیار ده وه ته خوازیی نه ڕاستای شوناس  مڕۆیی له کانی ئه یه پێداویستی
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 بەۆ ن له سەه مه سیاسەی حیزبەی بەۆ  دیەاره ، یەه هه ئسەیریان ته خۆیەدا جێەی  له یان کامه ر هه ن هه ئێستێ  که ی ڕێکارانه و ئه :اڵم وه
 ی کەەه واڵته  لەەه  ئێمەەه ، نیەەه مان دیکەەه هیچەەی  یەەه میدیایی بەەاری و  نووسەەین ت قەەه فه ؟ یەەه چی  کەەه ڕێکاره کوردسەەتان دێمەەۆکیاتی حیزبەەی
 کەوو وه یەان حیەز  کەوو وه ئێسەتا ی وه لەه زیاتر ر گه ئه  وایه پێم  بۆیه نێین، داده ئسیر ته بڵێی تا  نیه سمیمان ڕه حوزووری خۆماندا

 تەەاریخی ڵ گەەه ده  کەەه  وه بکرێتەەه بەەۆ ڕێگایەەان الو ی ره بەەه ی وه ئەەه بەەۆ ین بکەەه کەەار زیەەاتر دێ سەەتمان ده  لەەه ڕوونەەاکبیری ریاناتی جەەه
. دێ سەت ده  لەه مان وه ئەه ر هەه کەردوه، مان وره گه تێکی خزمه بن ئاشنا زیاتر یان که ته میەەه حوقووقی و ق حه ڵ گه ده یان، که ته میەەه

 .  نایه ست ده  له مان  وه کرده  به ی دیکه شتێکی
 

  ی لوه وه سوتی ئوه ڕاستای چواالک کردنوی هه  توانێ زیاتر له تیی الوانی دێمۆکڕاتی کوردستان چۆن ده کیه یه :پرسیار
 ؟ وه ڵێنێته نگاو هه دا هه کان تی الوه تایبه  ڵگا به کانی کۆمه ره کاریگه  هێزه" یابی هویت"ڵێن  دا پێی ده فارسی

 
 حیزبەەی کەەوو وه ئێسەەتێ الوان تیی کیەەه یه گۆڕین نەەه خۆمەەان  لەەه بەەا ، روایەەه هه کوردسەەتانیش دێمەەۆکیاتی الوانەەی تیی کیەەه یه :اڵم وه

 حیزبەەی ی وه ئەەه ر بەەه له دێمەەۆکیات حیزبەەی. یە تاراوگەەه  لەەه ی که یه ئاشەەکرا و   سەەمی ڕه  تەەه وجوودییه مه ژی، ده  تاراوگەەه  لەەه  دێمۆکیاتەه
 شەەکیالتی ته تەەوانێ ده و  یه سیاسەەی حیزبەەی  وه ئەەه چەەونکی ، یەەه هه دا واڵت نێوخەەۆی  لەەه نیسەەبیی رینی ربەەه به ڕێکخراوێکەەی  یه سیاسەەی

 ر گەەه ئه ، نیەەه سیاسەەی حیزبەەی الوان تیی کیەەه یه بێ، هەەه هێنیی نەەه شەەکیالتی ته نەەاتوانێ الوان تیی کیەەه یه اڵ  بەەه بێ، هەەه هێنیی نەەه
  بۆیەه. بکەا کەانی کاره ئاشەکرا  بەه و  بەێ قەانوونی و  سمی ڕه و  بێ هه ئاشکرای تێکۆشانی بێ ده الوان تیی کیه یه بێ نه ئاوا  که واڵته

 دا خەۆی کەانی رێزه  له  کوردستان اڵتی ڕ ژهه الوانی  له   که ز ر شێکی به ڕێکخراو کوو وه الوان تیی کیه یه  وه داخه  به بڵێین توانین ده
  الوه و لەەه شەەێک به ڵکوو بەەه موو، هەەه ک نەەه ن هەەه دا الوان تیی کیەەه یه کەەانی ڕیزه  لەەه سەەمی ڕه  بەەه ی وانەەه ئه دا ڕاسەەتی  لەەه. وه کاتەەه ده کەەۆ

  یەه، هه دا ین بەه  لەه وی عنه مه ندێکی پێوه اڵ  به ن، وانه ئه ر هه ژین، ده کوردستان اڵتی ڕ ژهه کانی سنووره ی وه ره ده  له  که ن کوردانه
  دیکەەه کانی سەەازمانه وری ده  لەەه ی وانەەه ئه خ  و  کوردسەەتانه دێمەەۆکیاتی حیزبەەی وری ده  لەەه ی وه ئەەه خ الوان، کانی یەەه تی کیه یه موو هەەه
 دێمەەۆکیاتی الوانەەی تیی کیەەه یه ن له سەەه مه. سەەتێ به ده  وه پێکیانەەه کانیان حیزبەەه  ربه سەەه الوانەەی ڵ گەەه ده وی عنەەه مه نەەدێکی پێوه ن، هەەه

 ڵ گەه ده جەۆران  لەه جۆرێەک  بەه  کەه  یەه هه  الوانەه و ئەه ڵ گەه ده ی یەه وی عنه مه  نەده پێوه و ئەه واڵت نێوخەۆی  لەه کوردستان اڵتی ڕ ژهه
.  دایەه - نەدی  پێوه  لەه خەۆی ی که سازمانه  له نیزیک الوانی ڵ گه رده هه ش دیکه وی ئه دان، ندی پێوه  له کوردستان دێمۆکیاتی حیزبی

 ی نەده وه ئه ،  وه بکاتەه باڵو  یه یی وه ته نه  یه وشیاری و ئه  که وابکا کاری توانێ ده  وه یه که بیاته ده ئه و  کانی نووسینه ڕێگای  له ت قه فه
  وه یەه ڤیزیۆنی له ته و  ڕادیەۆیی ی رنامەه به ڕێگای  له ، وه کانیه نووسینه وخۆی ڕاسته یاندنی گه ڕێگای  له ،   وه سایته ڕێگای  له توانێ ده
  وه ڕێگایەه و لەه بتەوانێ تەا  الوانەه ڵ گەه ده زیەاتر روکاری سەه و ئەه  دیەاره اڵ  بەه نێ، یەه بگه ڵ کۆمەه موو هەه  بەه و  کەان الوه  به  وانه ئه

 . بکا ت خزمه
 

  ره کانی ئێسووتا و پێوووه و هاوکێشووه ی کووورد و بووارودۆخ  وه کانی بزووتنووه یووه مێەوویی  ئاکامووه  رنجدان بووه سووه  ئایووا بووه: پرسوویار
 نێو   مان له که وه ته کانی نه یه نگی رهه فه  یه گوزاری   سیاسه  به  وه اچوونهو پێد  پێناسه  کانی جیهان، پێویستمان به یه زانستی
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 ؟ یه کانی کورددا هه الوه

 
 ز ر قۆنەاغی  بەه یەه هه وا جەاری ساڵه، پێنج ، ساڵه  ده قۆناغی  به  یه هه وا جاری ژیان قۆناغێکی موو هه  پێموایه من ئه :اڵم وه

 ئێسەتێ. بەێ پێویسەت   ناکەه فکر, ر کی نێوه ڵێن ده پێی ی وه ئه وەک گۆڕانێکی اڵ  به ، یه هه گۆڕان  به ئێحتیاجیی ش وه له تر کورت
  بەەه پێویسەەتیمان دا ش وه لەەه تتا حەەه مەەن ڕی بەەاوه  بەەه ، بگەەۆڕین باتمان خەەه شەەێوازی  پێویسەەته کەەه  یەەه هه  وه ئەەه ر سەەه له ز ر لێکی ده جەەه

  کەه  وه قۆناغەه و لەه تی تایبەه  بەه ئێسەتێ تا  وه ڵه وه ئه  له باتمان خه شێوازی چونکی.  نیه ری وهه جه و  کی ره سه  نده وه ئه گۆڕینێکی
 ین که ده  ئیستیفاده قانوونی و  خوازانه ئاشتی باتی خه  له بکرێ ی جێیه و ئه تا  که  بووه  وه ئه  میشه هه بوون دروست سیاسی حیزبی

 مەن ڕی بەاوه  بەه بگەۆڕین؟  بۆچوونه و له شتێک  خ  باشه.  یه وه ئه ر هه ئێستاش. ین که ده خۆمان  له دیفا  دراین الماریش په ر گه ئه و 
  لەه دیفەا  بکێشەن  کەه تووره  بەه شەمان که خاکه موو هەه ر گەه ئه. نین نایەه کار بەه ک چەه رگیز هەه  که نین یه ڕابگه  ئێمه ئێستێ  یه ڵه هه

 ربێەنن ده چاوانیشەمان ر گەه ئه بڵێەین  کەه ناکەا کەورد ی وه بزووتنەه  بەه ت خزمەه  وه ئەه. کەا ده دوژمەن  به ت خزمه  وه ئه. ین ناکه خۆمان
. ین بکەه نەابێ ی وه ئەه.   رناکەه ته خه ز ر کی بییه ڵه ته سەەیم ته  وه ئەه ، نیەه خوازی ئاشەتی  وه ئەه ، ( وه نینەه پێکه  بەه) وه ینەه ناکه سەت ده

 و ئەه  پێموایه ، موناسیبه ڕ ژێک خ بۆ شوعارێک خ گرێ، دهڵ هه خ ک یه له رحه مه خ بزانی بێ ده  دا ڕ ژانه تاکتیکی  له  وه له  بێجگه
 . نیه تێکی ره روو زه هیچ ئێستا بگۆڕێ  که ڕێبازه بڵێین  که  یه ساسی ئه   وه چاوپێداخشاندنه

 
؟  دا چیوه یی وه توه نودی شوناسوی نه پیوه  له  دا واته یه ندی پێوهم    له پێت داین، دوا وته  ی که ته رفه و ده مامۆستا گیان سپاس بۆ ئه

 :رموون بفه  یه ر شتێکتان هه گه ئه

 
   وه بینانەەه واقێع کی یەەه بینی ش گه  بەەه ، وه  یەەه بینی ش گه  بەەه  کەەه ڵەەێم ده  نەەده وه ئه ر هەەه  نیەەه،   ته سەەووڕه و بەەه تیی تایبەەه شەەتێکی :اڵم وه
  بەەه  ش نەەده وه ئه  نەەه ین، بکەەه ناهومێەەد مان کەەه ڵکه خه و  کانمەەان الوه  نەەه و  بەەین ناهومێەەد بۆخۆمەەان  نەەه. ین بکەەه دواڕ ژمەەان ماشەەای ته

 کانمان یەەه وکوڕی   که شەەبێ ده  یەەه، هه وکوڕیمان   کەەه. ین بکەەه کانمان یه سیاسەەی  حیزبەەه کەەارکردی و ڕابەەردوو ماشەەای ته ش ڕه ی چاویەکەەه
 شانازییشەی  یەه هه تێەدا وکوڕیی   کەه ر گەه ئه ڕابردوومەان  وایەه پەێم اڵ  به. ین ناکه ریان سه چاره بینین یان نه ر گه ئه  چونکی ببینین،

. وکوڕی   کەەه   هەەه شەەانازی،   هەەه  ن، هەەه تێەەدا ردووکی هەەه ژیەەین ده دا تێەەی ی رجەەه لومه هه و ئەەه پێەەی  بەەه ئێستاشەەمان. ن هەەه تێەەدا ز ر
 . ئاینده  بیوانینه  وه ئومێده  به بێ ده اڵ  به بن، ده تێدا ی وانه ئه ردووکی هه شمان ئاینده

 
 . وه باڵوبۆته دا(کوردستان اڵتی ڕ ژهه دێمۆکیاتی الوانی تیی کیه یه) الوان گۆڤاری ی٩٦  ژماره  له  وتووێژه   ئه: بینی تێ
 

 ٢١١٢ ی ژوئیه ی٥١: وتی ڕێکه/    کوردستان و کورد ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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  مێك بوو حیزبی ، زۆر ده بیسترابایه  وازی ئێمه ر بانگه گه ئه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 ك یه  به  بووه دێموكرا  ده
 

 جەعفەر شەریعەتی: دیمانە
 

 جیەابوونەوانە لە  کەا  هەر بەاڵ  داوە، رووی لەتبەوون یەان جیەابوونەوە،لێکترازان جارێک چەند دا دێمۆکرات حیزبی مێژووی لە
 ز ر بەشەێکی بەۆ ئەمە کەرد تەوە، پێناسەە خۆیەان... دێمۆکراتی حیزبی بەناوی دا هەڵوێستیان راگەیاندنی بەیاننامەی یەکە  لە
 جێەەی دەکەن کوردسەەتان ر ژهەاڵتەەی سیاسەەییەکانی پرسەەە بەەۆ بەدواداچەەوون کەسەەانەی ئەو تەنەەانەت بگەەرە و کوردسەەتان خەڵکەەی لە

 باسەە ئە  تەا دراوە هەوڵ پرسەیارێک چەند هێنانەگۆڕی بە بۆیە پێویست، وەاڵمی نەگەیشتبنە رەنگە ئێستاش تا بووەو پرسیار
 حیزبەی مێەژووی ناسەراوەکانی کەسەایەتییە لە یەکێەک کە حەسەەنزادە عەبەدوڵاڵ وەک نەزەری خەاوەن کەسانی رای و بکرێ ر ژەڤ

 .وەربگرین بووە سیاسەتدارێژەرانی لە حیزبەدا ئەو رابردووی دەیەی چەند لە دێموکراتەو
 

-دا چووار جیوابوونەوە، یوان بە وتەی ئێووە   ساڵ تەمەنی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێوران ٠٩لەماوەی  :شەریعەتی جەعفەر
موویان ناوی حیزبی دێمۆکراتیان لەسەر خۆیان داناوەتەوە، دەکورێ بڵوێن هوۆیەکەی  لەتبوون رووی داوە، هه -بۆئەوەی دوایی

 چیە؟

 
 هەیچ بوونی ق رهە نەابە و بەرهەقەی لە دیفەا   نەیە ئەوە  نیەازی دا لێەرە ئەمەن بڵێم بێ ده شتێک هەر پێش:  زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه

 حیزبەی نەاوی الیەنەکەان هەمەوو بەۆچی بڵەێم  کە  یە ئەوە ر هە لێەرەدا مەن کەاری. بەکە  دێمەوکیات حیزبی بوونەکانی لەت نێکی الیە
 حیزبێکەەی ر هە و کوردسەەتانیش دێمەەوکیاتی حیزبەەی نێەەو کەەانی تە حاڵە هەمەەوو  لەەه مەەن ڕی بەبەەاوە.  پاراسەەتوە بۆخۆیەەان دێموکیاتیەەان

  کە کانن ئەنەدامە وە ئە ڵکوو بەه. دابنەێن خۆیان سەر لە  تازە ناوێکی بچن تا  نابنەوه جیا حیز  لە ندامان ئە لە شێک بە دا ش دیکە
 خەۆی خەباتکەارانەی مێەژووی و تێکۆشەان  و وڵ هە ڕابەردووی ڵ لەگەه خەۆی ندیی پێوە نایەوێ ک الیە هیچ  بۆیه. دەبنەوە جیا لێکتر

 .باچیێ
 

 کیان وشەەیە هەیچ دا کەوردی زمەانی لە -بەین ڕه عە دووکیشەیان هەر  کە - «انشەقاق» و  «انشەعا «  که بکە  زیاد ئەوەش خۆشەپێم
 بڵێەەین نەەاتوانین بەاڵ  ق، نەاهە ن الیە ئە  قەو هە الیەن   ئە بگەەوترێ دەکەرێ کەوایە.  نەەیە بەرامەبەردا لە «بەەوون لەت» لە جەگە
 .نیە بوون لەت ئەمە
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 شانازی لە ناوی حیزبەکەدایە یان لە مێەووی حیزبەکەدا؟  :شەریعەتی جەعفەر
 

 و نگر الیەەه و  نەەدا  ئه شەەانازیی هەەۆی  بێتەەه ده  کەەه  حیزبێکەەه تێکۆشەەانی و بات خەەه مێەەژووی  وه ئەەه  دیەەارە:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
 ی مایەه  ببێتەه ش کەه ناوه  کەه  سروشەتییه بەن، ده  ئاوێته حیزبێک ناوی ڵ گه ده کان یه  مێژوویی  یهشانازی ختێک وه اڵ  به کانی، د سته
 .بێ ڕێز جێگای و ویست خۆشه ڵکیش خه اڵنی کۆمه الی له ت نانه ته و  مووان هه الی له و  شانازی

 
ئێوە، مرۆڤەکان مێەوو دروست دەکەن، یان رێکخراو و حیزبەکوان؟ ئەگەر وەاڵمتوان ئەوە بوێ کە بە رای   :شەریعەتی جەعفەر

یە ناسوراوەکانی حودکاتان پێوک دێنوا،  دا کە بەشوی زۆری کەسوایەتی مرۆڤەکان مێەوو دروسوت دەکەن، ئەی بوۆ ئێووە لە حودک
 نەبەارد تا مێەوویەکی دیکە بنووسنەوە؟ ناوێکی دیکەتان بۆ خۆتان هەڵ

 
 داخەوا اڵ  بەه.  کانەه مر ڤه ی وه کەرده ک ریه سەه له و  تێکۆشەان و  وڵ هەه می رهەه به مێەژوو  کەه  ڕاسەته  وه ئەه :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

  بەه بیەدا سەت ربه ده بکەاو خەۆی دانی قوربەانی و بات خەه و وڵ هەه سەاڵ یان ده مێژووی  له پشت بێ ده حازر رپرس به و ر تێکۆشه مر ڤی
 فرمێسەکێکی و  ق ئەاره رحاڵ هەه  بەه اڵ  بەه ، یەه هه  وه کانه یه شەانازی موو هه  به شیان به و  باته خه و وڵ هه و له شێکن به  که سانێک که
  بەه  وه دانه اڵ  وه بۆ   هه و  دێموکیات حیزبی زرانی دامه ی بناخه ر سه  وه ڕابینه گه ی وه بۆئه   هه  ئێمه ؟ ڕشتوه دا پێناوی  له متریان که

 جۆرێک بەه  مەه ئه  کەه ، البەردوه  کەه ناوه کۆتەایی  لەه مەان «ئێران» ی وشه گرنگتره،  الوه به یان که بوونه کوردستانی  که ڵک خه ویستی
  وه حیزبەه   ئەه ڕابەردووی و نەاو ر سەه به ق هەه پتری  دیکه نی الیه  که نێ یه ناگه وا ت قه  مه ئه اڵ  به.  وه کرد ته جیا لێک کانی ناوه
 . یه هه
 

و چواالکیی حیزبەکەتوان لەو  بەخشوین بە خەبوا  لێکی زۆر لەبواتی گوڕوتین پێتوان وانویە هێوز و پوتانسویه  :شوەریعەتی جەعفەر
 پێناوەدا سەرک کراوە؟

 
 دێموکیاتیەان حیزبەی ئێنێیژیەی و خەت  وه ردووال هەه دا ناپێویسەت کی یەه مەمالنه ئاکەامی  لەه  وه داخەه به ز ر:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 و وه مەه که یه ڕ ژی  لەه ر هەه  ئێمەه گینا ئه. -بمێنێ با بوو، ر پێشخه ست ده ال کا  ئێستا - کرد ال البه ڕی شه و  کی الوه ی کێشه رفی سه
  توانیوه مان نەه ر گەه ئه و  نەازانین خۆمەان دوژمنەی  بەه وان ئەه و ر رامبەه به نی الیەه دوژمنەی  بەه خۆمەان گوتمان دا یاننامه به   که یه  له

 ر گەه ئه ڕاسەتییش به. ین بکەه ک یەه هاوکاری و  تی د سەتایه  جەۆره موو هەه ن الیەه دوو ک وه ین ئامەاده ین بەده بات خه  به  درێژه  وه پێکه
 بەۆ ز ریەان کی یەه ئێنێرژی ال ردوو هەه بێ نەه ر هەه یان ک یه  به  ببۆوه  که حیزبه بوو مێک ده یان ئێستا ، بیسترابایه  ئێمه وازی بانگه

 .کرد ده یان شه گه ئێستا  له پتر ز ر و  وه مایه ده
 

نوواوێکی دیکەتووان بووۆ خۆتووان   ی زایینووی٢١١٠دا، سوواڵی  ئەگەر ئێوووە لە حیزبووی دێمووۆکراتی کوردسووتان  :شووەریعەتی جەعووفەر
 ؟ نەدەچووە پێشدا حدک زۆر پتر لەوە کە ئێستا هەیە،  و سیاسی بەاردبا، لە گۆڕەپانی خەباتی تەشکیالتی  هەڵ
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 کەارێکی فیەداکاری و  بات خەه سەاڵ سەت شه ڕابەردووی  لەه ڵگرتن هه ست ده دا تێک حاڵه موو هه  له بوو نگ ڕه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 سیاسەەیمان کەەاری دا دێمەەوکیاتی کی زایەەه فه  لەەه تی تایبەەه به و  واڵت نێوخەەۆی  لەەه  ئێمەەه ر گەەه ئه بڵێەەین کەەرێ ده اڵ  بەەه ، بووایەەه دژوار

 و  فکەری سەیمیناری و  میتینەگ ڵک، خەه نێەو  بچیەه دیەاریکراو کی یەه ماوه کەرا ده   وده ئەه  . بووایە گونجاو کی یه بژارده  وه ئه ، کردبایه
 چەین نێەو  ریه به خۆت ی«ت سیاسه کانی یه گشتی  هێڵه» وه، یه بکه ڕوون مووان هه بۆ کانت یه سیاسی  ڵوێسته هه بێنی، پێک سیاسی

 .کۆشم ده تێ  ئامانجانه   ئه هێنانی دی وه بۆ دا...حیزبی ناوی ژێر له ودوا مه له نی یه ڕابگه مجار ئه و  ڵ کۆمه کانی توێژه و 
 
. چەەاو ر بەەه  دێتەەه سەەت ده دووره ئەەاواتێکی ک وه ئێسەەتاش تا هەەه  ئێمەەه واڵتەەی بەەۆ  تەەه بابه و لەەه رجێکی لومەەه هه  وه داخەەه به  کەەه زانەەین ده
  یه شەەانازی موو هەەه  لەەه کردن ری خۆبێبەەه رباری سەەه  بژاردبایەەه ڵ هه مان دیکەەه رناوێکی گەەه ئه  ئێەەوه پرسەەیاری ی وانەەه پێچه به ، وایەەه که

 کانی ئامانجەه و  رنامەه به و نەاو ڵ گەه ده کوردسەتان ڵکی خەه اڵنی کۆمەه تا بوو پێویست پترمان ز ر کی یه ئێنێیژی کانمان یه مێژوویی
 یەەان و پتەەه کی یەەه یمانی هاوپه و  هاوکەەاری: دان سەەت ده ر بەەه له مان کەەه بژارده ردوو هەەه ئێسەەتاش  وایەەه پێم    .ین بکەەه ئاشەەنا تەەازه حیزبەەی
 یان مەه ئه  دیەاره  کەه ،«دێمەوکیات حیزبەی ی ورە گە ی مەاڵە بنە ی وه خسەتنه ک ریه سه وه» - میشەه هه بەۆ بەخەوا پشەت و  -دیکه جارێکی
 .مانە که له گه دڵسۆزانی ویستی

 
 ٢١١٥ ئۆکتۆبری ی٢: وتی ڕێکه/    تایمز اڵت ر ژهه ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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نا بۆ جمهوریی ئیسالمیی "نگیان دا بۆ  ڵكی ئێران ده اڵنی خه كۆمه:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 ،"ئێران
 

  زادهن  سه بدوڵاڵ حه ڵ عه گه ده" ئاوێنه "ی  نامه وته وتووێەی حه
 

 د حمه شاهۆ ئه: ئا
   
 دا ئاوێنەه  ی گفتوگۆیەه   لەه دیموكرات،  حیزبی  پێشوی  سكرتێری و  كوردستان  اڵتی ر ژهه  دیاری  تی سایه كه  زاده ن سه حه  بدوڵاڵی عه
 ." باشه كاتی شتێكی كو وه  بارزانی  تی ویالیه  ی وه درێژكردنه" ڵێت ده
 

ر  رامبوه به  یوه كت هه ڕوانییوه ڵستكار، چ چاوه رهه به  كی كوردی ك سیاسیه ن، تۆ وه"روحانی" كان رو له رنجه سهمو  ئێستا هه:  ئاوێنه
  برێت؟ ریفۆرمخواز ناوده ی به رۆكه م سه به

 
 ، یەه تازه كی یەه دیارده روحەانی: بگەوترێ شەت ندێك هه  پێویسته كان ڕوانییه چاوه ر سه  بێینه ی وه ئه پێش:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ڵبژێردرێ هەه سەێك كه یانویسەت ده ی وانەه ئه بۆ نه ، دڵخوازه تێ داوه نگیان ده ی وانه ئه بۆ  نه  كه  ڵبژێردراوه هه ركۆمار سه به  سێكه كه
 روحەانی، ك نەه  رچوبایەه ده  دیكەه ی كەه كاندیده پێەنج  لەه كێك یەه كەرد ده زی حەه ئیسالمی جومهوری نیزامی ری رێبه.  دڵخوازیانه  كه

 ئیسەالمیی جمهەوریی بەۆ نەا" بەۆ دا نگیەان ده ئێەران ڵكی خەه اڵنی كۆمه واتا. روحانی تا نزیكتربون و ئه بیروڕای له مویان هه  چونكه
 شەەتێكی هەەیچ ، قسەەه به ڵێنی بەەه نەەدێك هه له  جگەەه یەەدا كه رنامه به  لەەه ت نانەەه ته بو، نەەه ڵكی خەەه دڵخەەوازی روحەەانی گینا ئەەه ،"ئێەەران

 نیزامەی  لەه  رچوبایەه ده ش دیكەه سەێكی كه ر هەه و ڵبژێردراوه هەه و ئەه ئێسەتا. دی بێنێتەه ڵكی خەه داخەوازی ی وه ئەه بەۆ بو نەه ساسی ئه
 ئێسەەتا  كەەه  نیزامەەه ری رێبەەه  ره بییەەارده ئێران لەەه ی وه ئەەه ، نیەەه ر بییەەارده ركۆمار سەەه سەەتور ده پێی بەەه ئێرانەەدا ئیسەەالمی جومهەەوریی

 خەودی  كه  وه مه كه ده بیر وا من ئه. ر به  بگرێته تی تایبه تێكی خه  نیه ركۆمار سه  وه ئه ون، ئه الی كان ته اڵحیه سه واتا ، ییه نه خامه
 و ئەه زانەێ ده و ئەه.  نیه ك نازیره پیاوێكی اڵ  به ، كانه تیه وایه ته نه  مافه ئازادو بیری و دیموكراسی موخالیفی  كه كابرایه یی نه خامه

 ئێەەران تەەوانێ ده و نیەەه وا  ده قەەابیەی ییەەدا وه ته نێونه ی ڵگەەه كۆمه ر رامبەەه به له خ و ئێەەران نێوخۆی لەەه خ  هێنەەاوه پێكەەی ی بارود خەەه
 تەا  یەه هه ی وه ره ده دنیەای ڵ گەه له ی یەه ئاڵۆز و گەرژی و ئەه وێ یەه ده یی نەه خامه خەودی   گه تێده وا من ئه  بۆیه. بكا وێران جارێك به

  . وه بكرێنه   كه ن هه ی مار یانه گه و ئه ی وه ئه بۆ و ئێران ر سه  وێته كه نه زیاتر مار ی گه ی وه ئه بۆ  وه بكاته خاو مومكین كی یه راده
 دنیەای ڵ گەه ده  یەه وه خاوكردنه و ئەه  كەه  یەه وه ئه ر بەه له شەێكی به  وه ییەه نه خامه ن الیه له روحانی ن سه حه قبوڵكردنی دا ته حاڵه   له
  دنیای و ئێران نێوان ندی یوه په  له خفیفێك ته  پێموایه.  ئاسانتره  ناسراوه و ڕه میانه به  كه  وه ركۆمارێكه سه ڕێگای له  وه ره ده
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 ی وه ئەەه ڕای ره سەەه  وه ره ده دنیەەای. بەەێ ده ك یەەه وه كرانه تۆمییشەەدا ئه ی نەەده روه په ڵ گەەه ده نەەدی یوه په  لەەه ت نانەەه ته دا، ده روو دا وه ره ده
 هێزكردنی بەەه بەەۆ بێ نەەه هەەیچ  سەەالێكه نەەد چه  سەەتاوه ڕاوه ئێران بەەه ر رامبەەه به  وه وانەەه ئه و تۆمی ئەەه ی له سەەه مه و تیر ریەەز  ی باره لەەه
  نیەه، مافیەان كان وه تەه نه گیەرێ، ده ڵك خەه ، نیەه دیموكراسەی ، نیه ئازادی ئێراندا له  كه ن كه ده  وه له باسێكیش خۆیان ڵوێستی هه

 ك یەەه وه كرانه دیسەەان نێوخۆییشەەدا بواری لەەه  وه مەەه كه بیرده وا.  نیەەه ییەەان ئازاد و مەەاف خۆیەەان هی لەەه  جگەەه كانی بەەه زهه مه و ئەەایین
 مەن حیزبەی یەاخود كەورد تی میەەەه یەاخود ئێەران ڵكی خەه ی وه ئه ك نه تی، یه هه ئیسالمی كۆماری  كه دا ته رفیه زه و ئه ی چوارچێوه له
 ئەەازادبكرێن، سیاسەەی زینەەدانیانی  لەەه نەەدێك هه روحانیەەدا تیی ر كایه سەەه می كەەه یه مەەانگی ش شەەه له  نگەەه ره. دا ده ڕوو وێ، یانەەه ده
 ڵ گەه له. گیرێڵب هەه ر سەه له سەاریان حه كەراون بس حەه خۆیانەدا ی كەه ماڵه له  كەه ڕوبی كەه و وی موسەه ك وه سی كه ندێك هه  یه وانه له
 ك یەه ڕاده به دا، ده روو ك یەه وه كرانه ئێرانیشەدا نێوخۆی  له  پێموایه اڵ  به دی،  بێنه ق قاوده ده من ی قسانه و ئه  نیه رج مه شدا وه ئه
 .نێ یه گه نه ئیسالمی كۆماری كانی بناغه به زیان  كه
 

ك حیزبوی  وه  ئێووه  دا كوه  وه ی بوه حیزبی دیموكراتی كوردسوتان ئامواژهزیزی سكرتێری  ر خالیدی عه وبه مه ك له یه ماوه:  ئاوێنه
  ونوه ی بكه وه اڵتدارانی نووێی ئێوران بوۆ ئوه سوه بوۆ ده  وه ن ئێووه الیوه له  سیجێكه مه  مه ، ئایا ئه دیموكرا  روحانیتان پێ موناسبتره

 ؟ گفتوگۆوه

 
 كی یه وشەەه  بەەه ن هەەه س كەەه نەەدێك هه.  نتیقییەەه مه كی یه قسەەه  وه ئەەه اڵ  بەەه ، نیەەه گفتوگەەۆ  كه له سەەه مه نەەا:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
 زعەی وه  لەه یشەتنی تێگه مترین كەه سەێك ركه هه واتەا.  نتیقەه مه بەێ كی یه قسەه  یه قسەه و ئەه. كن یەه ك وه مویان هه ڵێن ده شیاویش نه

 ك یەه  ك وه موان هەه نەاكرێ بیگەری واڵتێكەدا ر هەه  لەه كن؟ یەه ك وه ژاد نەه دی حمەه ئه و می خاته بڵێ ناكا قبوڵی قل عه بێ هه ئێران
 نتیقی مەه كی یه قسەه  وه ئەه. كن یەه كەو وه( زانەی ده باشەتر به كامیەان  نیەه  وه بەه كەار ) بوش ئۆباماو بڵێی ناتوانی  نمونه بۆ. دابنێی

  نتیقییەه مه ، وه ڕه میانەه  مەه ئه بەوو، بنئاژ خواز وو توندڕه  كه بون ژاد نه دی حمه ئه ی نمونه له  دیكه كانی كاندیده كاتێك اڵ  به.  نیه
  كەه خراپه خراپتەردا و خەرائ نێوان لەه پیەاو ڵەێن ده  بەاوه ئێران له ئێستا ی وه ئه ك وه  خراپه متر كه بێ رنه هه یان  باشتره و ئه بڵێی
  وایەه كه ین؟ لێبده بۆ یان پڵه چه مومان هه تا بییوخێنن ناچن بۆ  وایه ر گه ئه ، باشه. گرن ده  وه له ئیراد س كه ندێك هه. كا ده  قبوڵ

  كەه  بەووه وا بەیوای  وه كۆنەه له دیمەوكرات حیزبەی  كه  ئاشكرایه دا وكاته رله هه.  یه وه ئه ر هه ی كه سته به مه زیزی عه خالیدی یامی په
 دا ئاشەتیخوازانه گفتوگەۆی رێگای بەه بەێ ده و نیەه ریی سكه عه ری سه چاره رێگا  دیكه كی جیگایه هیچ له  نه ئێران له  نه كورد ی له سه مه

. كەرد باشەی كەاری ڵەێن ده دی ڵكی خه  باشه ڵێین نه ش ئێمه بكا، باش شتێكی ئێران ر کكۆماری سه ر گه ئه ئێستاش. ربكرێ سه چاره
 مر ڤەی ؟ نیه هیچ بڵێین بێ ده  ئێمه بێ كوردی زمانی به خوێندن تایی ره سه چواری پۆلی تا دا قوتابخانه  له گوتی ر گه ئه  نمونه بۆ
 . وامه رده به ش دیكه وانی ئه دیهێنانی وه بۆ بات خه و ڵك خه كانی داخوازه له  شێكه به  مه ئه ڵێ ده ڵكو به ناڵێ، وا نتیقی مه
 

رێمی كوردسوتان  و هوه كانی كۆمواری ئیسوالمی  ندیوه یوه پهر  سه كی له ریه بڕوای تۆ چ كاریگه ركاری روحانی به سه  هاتنه:  ئاوێنه
 بێت؟ ده
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 ك نەه  نیزامەه ری رێبەه دا، ده كۆتەایی بییەاری  ندییانەه یوه په و ئەه ر سەه له ی وه ئەه  وه مه كه ده ی دوباره من ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 .ژاد نه دی حمه ئه ڵ گه له تا ئاسانتربێ  نگه ڕه انیڕوح ڵ گه له عامول ته  پێموایه دا كاته و رله هه اڵ  به ركۆمار، سه
 

ی  وه ره تی ده كردنی سیاسوه ئاڕاسوته له  وه و سووپای قوودس كوور  كاتوه  ستی قاسومی سولێمانی توانێت ده ئایا روحانی ده:  ئاوێنه
 ؟ ستی كورته دا خۆی ده وه و عێراق یاخود له رێمی كوردستان هه ر به رامبه ئێران به

 
  وه لەه یەاخود بەدرێ پەێ وزی چراسەه ر گەه ئه اڵ  بەه. كەا ده  كارانەه و ئەه  كه  نیه ركۆمار سه  وه ئه گوتم من ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 بەۆ. نایكەا  نیەه پشەت له ری رێبەه پیشەتوانیی بزانەێ ر گەه ئه اڵ  بەه نەاتوانێ؟ بەۆ  وه بكاته تی ره ر رێبه و بڵێ شتێك و ئه  كه ترسێ نه

 ناچەار ویش ئەه خەۆی، جێگای  وه بێته بێ ده یگوت ده ر رێبه برد الده زیرێكی وه ركۆمار سه دیتمان ژاددا نه دی حمه ئه می رده سه له  نمونه
 . وه شێته ڵوه هه لێی دواتر ناڵێ شتێك  عاقڵ پیاوی  بۆیه. بكا ی قسه به بو
 

  دا، پێتانوایووه م كاتووه لووه  چییووه  م گۆڕانكارییووه تان بووۆ ئووه وه خوێندنووه  ئێوووه،  ك روی داوه گۆڕانكارییووه  كووه كه ناو په لووه:  ئاوێنووه
 ؟ پشتیوانی ئێران بوه ڵێن به ندێك ده ك هه و هۆزا  وه ی بایق وه پێشه هاتنه

 
 وال لەه مالو لەه  تانەه تۆمه و ئەه وێ شەمه ده  نەه  یەه هه  كەه كه په نێەو كەانی ئالوگۆڕه  لەه زانیەاریم ز ر نه من ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 كانی شەەه به مو هەەه له سەەت ده تی د سەەتایه ناوی بەەه وێ یەەه ده بكەەرێ بەەۆی نەەدی چه ئیسەەالمی كۆمەەاری  كەەه   كەەه ده قبەەوڵ ی وه ئەەه.   بەەده
 وێ نامەه من ئەه  اڵ به. بخنكێنێ نگوین هه به خۆی دوژمنی ڵێ ده كورد كو وه شێنێ، لێبوه ستی ده  وه نێوه له تا ربدا وه كورد ی وه بزوتنه

 یالنی ره قەه مەوراد جێگەای ی سەه كه و ئەه بایەك میل جەه بەم ئاگەادار بۆخەۆ  ی نەده وه ئه.  ئێرانه پیاوی  كه  وه به   بكه تبار تۆمه س كه
 بەێ ده ر هەه  ئێمەه  خۆیانەه ی ڵبژارده هەه مەادا  اڵ  بەه  وه توندڕه تۆزیك  كه  شهوره مه وا خۆیاندا نێو له.  كه زیره پیاوێكی  وه ته گرتوه
 .  پیر زه بڵێین

 
  ؟ تی بارزانیدا ئێران رۆڵی بینیوه رۆكایه ی سه ی ماوه وه درێەكردنه  له  پێتوایه:  ئاوێنه

 
  كەه بێەزار   وه لەه ز ریەش ، بینیەوه ر ڵەی ئێەران شەتێكدا مو هەه له بڵێەین  ئێمەه  كه  ناخۆشه پێ ز ر  من ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

   ناكەه  وه لەه حاشەا.  بوه هه ریی كاریگه كی ره ده هێزێكی بڵێین و دابنێین   كه  به موی هه مان رله په و ت حكومه و حیز  كوردو ی ئیراده
 بییەاری ی وه ئەه اڵ  بەه ، یەه هه نفەوزی كیش یەه ڕاده تەا بكەاو كەار وێ یەه ده كوردسەتانیش رێمی هەه له   هەه و عێراق لەه   هەه ئێران  كه
 و اڵت سەەه ده به كانن سیاسەەییه  حیزبەەه و مانەەه پارله ، تەەه حكومه ، رێمەەه هه تی ر كایه سەەه ڵكو بەەه ، نیەەه ئێەەران دا ده تانكوردسەە رێمی هەەه

 . وه ئۆپۆزیسیۆنه
 

 كانی  كانی پارچه كوردیه    هێزه نانه وترێت ته ك ده ، ئایا كارێكی باش بو؟ وه یه وه و درێەكردنه ر به رامبه به  را  چییه:  ئاوێنه
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 ند بكا ؟ سه په  یه وه و درێەكردنه بارزانی ئه  تری كوردستان داوایانكردوه

 
 دا لێەەره زانەین ده ش ئێمەه دا كاتەەه و رلەه هه  بەوه مان رلەه په تی ریه كسەەه ئه ی ئیراده بەه  یەه وه درێژكردنه و ئەەه:  زاده ن سوه بودوڵاڵ حه عه

 بەو نەگ ره  كرایەه نه رێك سەه چاره و بوایەه ڕ تێاەه ئەاوا ر گەه ئه  كەه ببەو دروسەت سیاسەی كی یه كێشەه ببەوو دروسەت سەت بنبه  له جۆرێك
 بەێ ده  كەه  وانیەه پێشەم و باشەه كەاتی شتێكی كو وه  ره سه چاره و ئه  پێموایه من ئه. بێ دروست كوردستان رێمی هه  له سیاسی بۆشایی

 گەەونجێ ده  كاتەەه و ئەەه بەەو ر سەەه چاره مانگەەدا ش شەەه ی ماوه لەەه سەەتور ده ی له سەەه مه ر گەەه ئه.  وه بكرێتەەه درێەەژ  سەەاڵه دو و ئەەه ن تمەەه حه
 بەارزانی سەعود مه كەاك خەودی ڵكو بەه بێ نەه  تەازه سێكی كه  شه وانه له  كه ڵبژێردرێ هه  تازه ر كێكی سه و بكرێ  دیكه ڵبژاردنێكی هه
 نا؟ یان  وه بكاته كاندید خۆی توانێ ده سعود مه كاك ئایا دا ده بییار ستور ده  كاته و ئه.  وه ڵبژێردرێته هه
 

 رعی كرد؟ و شه  مانی كوردستان كارێكی یاسایی رله ، ئایا په مان بوه رله بڕیاری په  یه وه و درێەكردنه تۆ وتت ئه:  ئاوێنه

 
 بڵەێ  یەه هه قانونێەك ئایا ؟ رعییه ناشه  وه ئه بڵێ  یه هه قانون كا  ، كردوه رعیی ناشه كاری بۆ مان رله په:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ی رێەژه  كەه كوردسەتان مانی رلەه په   كەه یه دروسەتبونی  لەه  نمونەه بەۆ.  نیەه ش تەازه شەتێكی  مه ئه بكا؟  كاره و ئه ناتوانێ مان رله په
 بۆخەەۆ  من ئەەه. دا ڕوده دیەەش واڵتانی لەەه  مەەه ئه.  وه كەەرده درێەەژ خەەۆی نی مەەه ته ی نەەده هه خەەۆی ی مەەاوه مان پارلەەه بەەو نجا پەەه به نجا پەەه
 .ببێ دروست  یرانه قه و ئه كرد ده نه زو  ئاره

 
 ؟ ره سه مشتومڕێكی زۆری له  كه  رێمی كوردستان چییه ستوری هه ر ده سه ستور  كرد، را  له باسی ده:  ئاوێنه

 
 هێنەدێ نەیم، مافنەاس  نەده رچه هه و وه خوێند تەه كوردستانم رێمی هه ستوری ده ی اڵڵه گه خۆی كاتی من ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ن الیەه له سەندكردنی په پەاش چوارسەاڵ  یەه اڵڵه گه و ئەه  كەه ئێستا. بییون ر  ده خۆیدا جێگای له  كه  بوه هه ری سه له تێبینیشم  ورده
 وڵ هەه و شەه موناقه ر بەه  بخرێتەه  دیكەه جەارێكی  بییەاردراوه  كەه زانەم ده باشەی شەتێكی به رێفرانەد  ، ر بەه  تەه خراوه نه  وه مانه پارله
 . وه رێفراند مه  بخرێته مجار ئه بێ، دروست ی كه قه ده ر سه له ك نگییه كۆده بدرێ

 
م  ، هۆكواری ئوه وه توه وتونه پارتی نزیوك كه تان زۆر لوه كه و سوكرتێره  حیزبوی دیمووكراتی كوردسوتان  كه  یه ك هه یه قسه:  ئاوێنه
  ؟ ساسێكه ر چ ئه سه لهو  چییه  یه وه نزیكبونه

 
 كێتی یەه له و وه بێتەه نزیەك پارتی لەه وێ یەه ده نه كوردسەتان دیمەوكراتی حیزبەی.  نیه دروست جێدا له  مه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 دو كەو وه  حیزبەه دو و ئەه دیمەوكرات حیزبەی ڵكو بەه ، وه وێتەه دوربكه پارتی لەه و وه بێتەه نزیەك كێتی یەه له وێ یەه ده نه و وه وێته دوربكه
 و داوه وڵی هەه  میشەه هه  كەه ناسەێ ده كوردسەتان رێمی هەه له حەوكم  ریكه شەه حیزبی دو و ت اڵحیه سه ن خاوه باتكارو خه و كوردی هێزی

 . ن بیانكه  خۆشه پێیان س كه ندێك هه كردن باست ی قسانه و ئه. بێ هه ردوكیان هه ڵ گه له ی برایانه رمی گه ندیی پێوه دا ده وڵ هه
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 .بخۆن لێ نانێكی با  چیه یدی قه بێ تێدا وان بۆ خێرێكی  وه ئه ر گه ئه
 

ی  وه ره ده  نوه وێ توۆ بكه یانوه و ده وه ردو حیزبوی دیموكراتوه كوانی هوه نێوو روداوه  توه ن پوارتی زۆر هاتوه سوت ناكوه هه:  ئاوێنه
 هیجری رۆڵ ببینن؟فای  و مسته زیزی  دا خالیدی عه وه كگرتنه یه و له كه مه گه

 
  نەه حیەز ، كەو وه  حیزبەه دو و ئەه  نەه تائێسەتا زانەم ده اڵ  بەه نەیم حیزبەدا ریی رێبەه له من ئەه نەد رچه هه:  زاده ن سوه بدوڵاڵ حه عه

 یەان تبون لەه كرد چاكتان كاری  ئێوه  كه  گوتوه نه دیموكراتیان حیزبی رانی رێبه له س كه هیچ به  حیزبانه و ئه ریی رێبه عونسورێكی
 كەارێكی  وه كگرتنەه یه بو، خرائ كارێكی  تبونه له و ئه  گوتویانه  كه  بوه  وه ئه ر هه گوترابێ  وه یه وباره له ی نده وه ئه.  وه بنه مه نزیك
 ی وه ئەه بەۆ ن كارناكەه بڵەێن  نگەه ره ؟ وه بینه نه نزیك لێك ی وه ئه بۆ  یه هه  ئێمه ر سه له رییان كارێگه وان ئه بڵێین چۆن ئێستا.  باشه
 مان دیكەه كی تییەه دوله دا ١٢٢٩ سەاڵی له جارێكیەان  ئێمەه.  دیموكراتەه حیزبەی رانی تێكۆشەه كاری  وه ئه اڵ  به ، وه بگرینه ك یه  ئێمه
  ئێمەه. ك یەه به  وه بوینەه و دانیشەتین  وه كەه یه به بۆخۆمەان اڵ  بەه كردبەو، نێوبژیوانییەان  دیكەه ڵكی خەه پێشتر ند رچه هه. بو هه تێدا
 و بەێن وان ئەه  كەه  نیەه ئاسەان كەارێكی  وه ئەه اڵ  به.  وه نه خه ڕێكمان بێن  دیكه ڵكی خه بین ڕوان چاوه و ین بده تێكی خۆمان بۆ نابێ
 بەەدا ڕو وا شەەتی ر گەەه ئه  نگەەه ڕه و یەەه هه ئێەەران ڵ گەەه له نەەدییان یوه په وان ئەەه ی وه رئەەه به له  وه كبگرنەەه یه دیمەەوكرات حیزبەەی دو بڵەەێن

 وڵی هەه  دیكەه ی وه ئه بۆ.  وه نه ڕێكخه  ئێمه دوژمنانی وێ تانه ده و ن كه ده ئێراندا كاروباری له داخول ته بۆچی  ئێوه بڵێن كان ئێرانییه
 ن الیەه له حیەز  بییەاری  كەه  سروشەتییه شەتێكی و وه كشەاومه   كەه حیزبه تیی رایەه ڕێبه له بۆخۆ  من ئه. ناوێ ی وه ره ده نێكی الیه هیچ
 .بدرێ  وه یه كه تییه رایه ڕێبه

 
 دا؟ م حیزبه كاری سكرتێریی ئه له  وتوبوه ركه سه  و پێتوایه زیزی رازیت  دای خالیدی عه ئه  ن د له تا چه:  ئاوێنه
 

 گشەەتی به ئێرانەەی ئۆپۆزسەەیۆنی باتی خەەه رجی لومەەه هه.  وه ینەەه بده لێەەك بات خەەه رجی لومەەه هه بەەێ ده  ئێمەەه:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
 تی توانیویەه ، بەوه وتو ركه سەه كی دایەه ئه دا یەه چوارچێوه و لەه خالید كاك دای ئه اڵ  به.  نیه وپێشچوندا ره به حاڵی له و نیه موناسیب

 خولی لەه كوردسەتان دیموكراتی حیزبی تیی رایه ڕێبه.  وه پێشه  رێته به ئوسولی تێكی سیاسه تی توانیویه باارێزێ،  حیزبه   ئه رێزی
   لەەه  مەەه ئه و وه ونەەه بكه دور لێەەی حیەەز  د سەەتانی  كەەه پەەێش  گرتۆتەەه نه وای تێكی سیاسەەه زیزیەەدا عه خالیەەدی كەەاك سەەكرتێریی

 .كرێ ده حیسا  وتن ركه سه به رێ گوزه ده ئێستا  كه دا رجه لومه هه
 

خۆیوان   بوو كوه  وه یان ئه كه شێكی هۆكاری تیرۆركردنه ندی به فكه ره شهقاسملوو : یادی تیرۆركردنی قاسملودا تۆ وتت له:  ئاوێنه
  كانی؟ ستۆپاكی بۆ بكوژه ئه  نابێته  مه ئایا ئه  وتوه و پێشتر شتی وا  نه یت كه ده  م قسانه م بون، بۆ ئێستا ئه رخه مته كه

 
  من ئه هیدكرانی شه پێش ت نانه ته.  گوتوه   وه ئه كاتێك مو هه من ئه. نین ئاگادار لێی  ئێوه  شتێكه  مه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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. ڕا گەه ده  وه رگه پێشمه ك یه و خۆی  به ؟ نیه ر سه له كت ترسییه مه هیچ و پاكه خۆت خوای ڵ گه له دڵت  پێتوایه بۆ  كه  لێكردوه ییم گەه
 ر هەه یەان قاسەمەو دوكتەۆر. ین پێبكەه سەت ده  وه خۆمانەه كانی ڵەه هه له بەێ ده سەاتیك كاره ر هەه نگاندنی ڵسه هه بۆ  وایه ڕ  باوه من ئه

 و ئەەه بەەو ده واتا كەەه. بیكەەوژن یانویسەەت ده وان ئەەه  عەومەەه مه.  دایەەه ڵه هه له ز ر نەەایكوژێ ی كەەه دوژمنه وابزانەەێ ر گەەه ئه  دیكەەه رێكی رێبەەه
 ڵ گەه له  چوه نێگابان بێ به می رخه مته كه به ز ر قاسمەو وكتۆرد. باارێزێ خۆی تی منیه ئه و بێ خۆی له ئاگای زیاتر خۆی بۆ  ره رێبه

 ك نەه بیكەوژن وێ یانەه ده وان ئەه  عەومەه مه ؟ ئێرانەه ئیسەالمیی جومهوریی بۆ  پاكانه بۆ  مه ئه ، باشه ی ده.  دانیشتوه كاندا تێر ریسته
 .بێ خۆیان له ئاگایان بێ ده وان ئه واتا كه. بكوژن كێ و  كێ و  هیجری فای مسته و  زیزی عه خالیدی وێ یانه ده ڵكو به و، ئه ر هه
 

كوا ، چوی  دا بانگت ده ی بۆنه زۆربه ، پارتی له وه ته   باڵوكردوه"با  زمونی خه ئه"ی كتێبی  ته وه له  رنجڕاكێشه ی سه وه ئه:  ئاوێنه
 راتكێشن؟و الی خۆیان  ره و به ن وێ ئیحتوا  بكه یانه ئایا ده  یه وه مه پشت ئه له

 
 تیم دوژمنایەه  نەه  ڵەداگوتوه هه پارتیم به  نه باتدا خه زمونی ئه كتێبی  له ؟ وتوه ركه ده بۆ ڕا   چی له ت مه ئه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 ی نەده وه ئه ، گوتەوه یانم كه زنه وه تی قیقه هه   هه  وه ردوكیانه هه ی باره له.  كردوه تیم دوژمنایه  نه  ڵداگوتوه هه كێتیم یه به  نه  كردوه
 ولێر هەه كانی به موناسەه  لەه ز ر لەه من ئەه  ڕاسەته.  گرتوه كانیان ته سیاسه كارو له   خنه ره ز ریش و   كه   هه و یشتو  گه تێی خۆ  بۆ

 متر كەەه  باته موناسەەه و ئەەه بەەۆ بانگهێشەەتن  كەەه ڕێ گەەه ش وه لەەه. كەەراو  بانگهێشەەتن پتەەریش سەەەێمانی له اڵ  بەەه كەەراو  بانگهێشەەتن
 . كانه حیزبه تیی رایه ڕێبه بییاری و  ئاگاداری به
 

خسی توۆ  ر شه سه ریی له و چ كاریگه یت غیابی ئه كه ست ده ، هه وام پشتیوانی تۆ بوه رده و به  كی نزیك الل هاوڕێیه مام جه:  ئاوێنه
 بێت؟ گشتی ده و حیزبی دیموكرا  به  تی تایبه به

 
 نێوان لەه تی د سەتایه  یەه وه ئه گرنگتەر  وه لەه اڵ  بەه ، بوه هەه ڵی گەه له خسەیم شه تیی د سەتایه الل جەه مەا :  زاده ن سوه حهبدوڵاڵ  عه

 و  راری رقەه به ر سەه له رییان كاریگه قاسمەو دوكتۆر   هه و  الل جه ما    هه بێشك.  بوه هه نیشتیمانیدا كێتیی یه و دیموكرات  حیزبی
 نەدیی یوه په ی وه ئەه. مەاون خۆیانەدا جێگای لەه  ندییانەه یوه په و ئەه  وه خۆشەحاڵییه به اڵ  بەه.  بوه هەه  تییەه نزیكایه   ئه وامبونی رده به
 توشەی الل جه ما   كه زانم ده ی وره گه ز ر زیانێكی به اڵ  به ، بوه نه الل جه ما  ڵ گه له تیم تایبه شتێكی هیچ من ئه  یه هه  وه خۆمه به

 یەەدانی مه له الل جەەه مەەا  بەەو زو هێشەەتا اڵ  بەەه ڕوا، ده ڕ ژێەەك و دێ ر ژێەەك سەەێك كه مو هەەه  نەەده رچه هه.  بەەوه  جەەۆره   لەەه تێكی حاڵەەه
 خ بكەا  وره گەه كەاری یتەوانی ده موان هەه كی كۆمەه به  بوایەه  كەه یدانه مه له الل جەه ما  ئێستا ر گه ئه.  وه وێته بكه دور كوردی تی سیاسه

 .ییشدا وه ته نێونه تی سیاسه یدانی مه له خ تا هه كوردستانداو سیاسیی یدانی مه له خ عێراقدا، سیاسیی انیید مه له
 

 ؟ وه و بتوانێت جێی پڕبكاته  و ببینێت ی ئه و رۆڵه كێتیدا ئه نێو یه یت له به سێك شك ده كه:  ئاوێنه

 
   وه بێته ده دروست ڵك خه دیموكراتدا حیزبی نێو له  نمونه بۆ.  وه نابێته دروست ئاسان  یه هه شت ندێك هه:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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  تەه حمه زه ز ر ببەو دروسەت وان ئەه بەۆ ی كاریزمایەه و ئەه اڵ  بەه بێ، سیاسیتر وارترو خوێنده كترو زیره قاسمەو دكتۆر واو پێشه له  كه
 مەا .  وه بكاتەه پەیی نەاتوانێ بەارزانی سعود مه كاك ئێستا  كه بو هه كورددا نێو له كی جێگایه بارزانی فا مسته ال مه.  وه بێته دروست

  وه یەه وباره له  نگەه ڕه  كەه  گرتەوه تیان حورمەه مویان هەه ناكۆكییشەدا كاتی لەه تا هەه. وابەو ترێك چەه كەو وه.  وایه سڵدا ئه له اللیش جه
 ی كەه باته خه تەوانن ده  كەه ن هەه توانای بەه كەادیری ز ر و نیەه جەاخكوێر وه نیشەتیمانی كێتیی یەه اڵ  بەه بێ، نه یدا په  دیكه سێكی كه

 .ن بده پێ  درێژه
 

بانی  داهاتودا رۆڵوی تاڵوه خسوێت لوه ڕه ی بوۆ ده وه تی ئوه رفه فا ده وشیروان مسته یانناسیت، نه ی ده وه پێی ئه بڕوای تۆ به به:  ئاوێنه
 ببینێت؟

 
 جێگەای تەوانێ ده گۆڕان ئایا بڵێین بێ ده وابڵێین  تا  نیه كێتیدا یه نێو له فا مسته وشیروان نه كاك جارێ:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
  پێموایەه خەۆ  كەو وه من ئەه اڵ  به. بدا نیشانی  ئاینده بێ ده  وه ئه.  وه بگرێته الل جه ما  جێگای وشیروانیش نه تا  وه بگرێته كێتی یه

 خۆشەی كەاتی و ڵەه گه له سیاسەییان ز ر مر ڤەی و قن الیەه ی وه ئەه ڵ گەه له  وه بگرێتەه كێتی یەه جێگای  یتوانیوه نه گۆڕان ئێستاش تاكو
  وه ببنەه  نەه الیه دو   ئەه ر گەه ئه و سیاسەییه تواناو بەه پیەاوێكی وشەیروان نه.  بەوه   دوه خسەی شه كێەەتیدا یه نێو له فا مسته وشیروان نه
 نێو لەەه ش دیكەەه سەەانی كه ك روه هەەه. توانێەەت ده نەەا؟ بەەۆچی  ، كەەه یه سەەی كه  ببێتەەه  كەەه بێ هەەه وشەەیروان نه ر سەەه له نگی كەەۆده و ك یەەه به
 . یه هه خۆی جێی ر هه الل جه ما  دیسانیش اڵ  به. ست ده  بگرنه  حیزبه   ئه ریی ڕێبه بتوانن  كه ن هه كێتیدا یه
 

 ٢١١٥ نی ژوئه ی٢٦: وتی ڕێکه/     ئاوێنه ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
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 'هەڵوێستە سیاسییەکانی پەاک پاشکۆی هەڵوێستەکانی پەکەکەن': عەبدواڵی حەسەن زادە
  

 زامدار ئەحمەد( باس: )دیمانە
      

 دا،(بەاس) تایبەتی دیمانەیەکی لە کوردستان دیموکراتی حزبی ناو ناسراوی کەسایەتی و سیاسەتمەدار زادە حەسەن عەبدوڵاڵی
 مەەافە لەبەەارەی بۆچەەوون نیەەیە جەەاری یەکە  و کەس یەکە  زیبەەاکەال  ئاغەەای دەڵەەێ زیبەەاکەال  سەەادقی قسەەەکانی بە سەەەبارەت

 هەیە، ئێەران دەوڵەتەی و کوردسەتان هەرێمەی ڕێبەرانی لەنێوان بەرین پێوەندییەکی دەشڵێ هەروەها دەرببیێ، نەتەوایەتییەکان
 .پەکەکەن هەڵوێستەکانی پاشکۆی پژاک سیاسییەکانی هەڵوێستە وایە بیواشی

 
لەم دوایوویەدا سووادقی زیبوواکەالم بەدەر کەوتەوە و وتووی چارەسووەری کێشووەی کووورد لە ئێووران دیموکراسوویەتە، نەک  -(بوواس)

 خودموختاری، بۆچوونی ئێوە لەمبارەیەوە چییە؟

 
 لەبەارەی کە کەسەە تەنیەا ئەویەش نە و دەردەبەیێ بۆچەوونە ئە  جەاریەتی یەکە  زیبەاکەال  ئاغەای نە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 وا کە ئەوەیە کەسەانە ئەو هەمەوو هەوڵەی. هەیە بیروبۆچەوونەی جۆرە ئە  ئێرانەوە ز رلێکراوی گەالنی نەتەوایەتییەکانی مافە
 دوو گەالن نەتەوایەتیەی مەافی دابینبەوونی و دێموکراسەی گشەتی چەشنێکی بە یان خودموختاری، و دێموکراسی گوایە بدەن نیشان
 واڵتێەەک دانیشەەتووی گەالنەەی بەەۆ یەک وەک مەەافی دابینکردنەی بۆچەەوونەوە، ئەو بەپەەێچەوانەی ڕاسەەت لەکاتێکەەدا بەیەکەەن، دژ شەتی

 و بوارەکەان هەمەوو لە بەرامبەریەیە ئەو ئەگەر بەێ، دێمەوکرات نەاتوانێ دەوڵەتێەک هەیچ و دێموکراسەییە بەهێەزی هەرە کۆڵەکەی
 کەەردەوە بە و نەناسەەێ بەڕەسەەمی واڵتەکەی دانیشەەتوانی سەەەرجە  بەەۆ نەتەوایەتییەکانەەدا مەەافە بەەواری لە هەمەەووانیش لە گرنگتەەر
 ئۆپۆزیسەەیۆنی هێزەکەەانی تەنەەانەت نە و ئیسەەالمی کۆمەەاری کاربەدەسەەتانی لە هیچکەەا  نە و زیبەەاکەال  ئاغەەای نە. نەکەەا پیەەادەی

 مەەووهە چەەونکە. بەەکەن دێموکراسەەی فێەەری ئێەەران لە کەەورد گەلەەی مەەافخوازانەی بەەزووتنەوەی پێشەەەنگانی نیەەیە بۆیەەان ئێەەرانیش
 و دانەاوە سیاسەییەکانیان ئامانجە پێشەوەی هەرە ڕیزی لە ئێرانیان بۆ دێموکراسی دابینکردنی بزووتنەوەیە ئە  نێو تێکۆشەرانی

  .دەدەن قوربانی و دەکەن خەبات لەپێناویدا ساڵە دەیان
 
  ئەمساڵ یادی تیرۆرکردنی قاسملوو بە شێوەیەکی فراوان کرایەوە هۆکار چی بوو؟ -(باس)

 
 دەرەوە واڵتەەانی و کوردسەەتان لە سەەاڵێ هەمەەوو هاوڕێیەەانی، و قاسەەمەوو دکتەەۆر شەەەهیدبوونی یەەادی:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 نەفەرەت هە  و دەگەرن فکرییەکەیەان ڕێبەازە و بیروبەاوەڕ لە ڕێز هە  بۆنەیەدا لەو شەهیدانە ئەو ڕێگای ڕێبوارانی و دەکرێتەوە
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 پێشەتر سەاڵەکانی هەمەوو لە چیوپیتەر ڕێوڕەسەمانە ئەو ئەمسەاڵ دڵنیەا  ئەمن. دەردەبین ئێران ڕێژیمی بە بەرامبەر تووڕەیی و
 .بووبێ چیوپیتر مەسەلەکە بۆ بەدواداچوونتان ئەمساڵ ئێوە ڕەنگە بەاڵ  نەبوون،

 
  بۆچوونت لە بەرانبەر سیاسەتی هەرێمی کوردستان سەبارە  بە ڕۆژئاوای کوردستان چۆنە؟ -(باس)

 
 گەیشەتنیانەوە، ڕ ژەکەانی یەکە  لە بەتەایبەت کوردسەتان هەرێمەی لە ڕ ژئەاوا کوردی ئاوارەکانی ڕەنگە:  زاده ن سه حهبدوڵاڵ  عه

 بە- کوردسەەتان باشەەووری سیاسەەەتی و هەڵوێسەەت کە دەبیەەنم وای بەاڵ  بەەووبن، بەرەوڕوو کەموکەەوڕی و گیروگرفەەت هێنەەدێ لەگەڵ
 دەسەەاڵتی سیاسەەتی و بەووە جەوامێرانە و نەتەوەیەی هەڵوێسەتێکی ئەازیزانە، بەو بەرامەبەر -حزبەکەانەوە و حکەوومەت و خەڵک
 لە بەباشەەی ئەگەر. بەەووە دڵسەەۆزی و پشەەتگیری سیاسەەەتی لەسەەەریەک ڕ ژئەەاواش لە کەەورد مەسەەەلەی بەتەواوی بەرامەەبەر باشەەوور
 ورد ز ر ئەمە نەامەوێ. داوە سیاسییشەی بەاجی هێنەدێ لەوبەارەیەوە باشوور دەسەاڵتی بڵێین بتوانین ڕەنگە بینەوە، ورد پرسەکە
 - نەەاوچە دەسەەەاڵتەکانی لە بەشەەێک سیاسەەەتی و هەرێەەم سیاسەەەتی نێەەوان لە بەراوردێەەک کە دەڵەەێم ئەوەنەەدە هەر و بەەکەمەوە

  .دەکاتەوە ڕوون بۆ شتمان ز ر - بەعێراقیشەوە
 
کوووردی لە ئێووران هەیە کە پێویسووتە سووەاڵحەدین موووهتەدی هەنوودێ تەنزیراتووی تووازەی لەبووارەی پووێگەی موعووارەزەی  -(بوواس)

  بە بڕوای ئێوە تا چەند ئەو زەمینەیە لەبارە؟. پێداچوونەوەی بۆ بکرێ

 
 نەدیەوە مەوهتەدیم سەەالحەدین کەاک تازەی تەنزیراتی دەڵێن ئێوە وەک یان بۆچوون، ئەمن بوێ ڕاستت:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 پشەت تەنیەا ناتوانێ ڕ ژهەاڵت کوردی ئۆپۆزیسیۆنی پێموایە خۆشم بۆ بەاڵ  ،(بوو  کوردستان دەرەوەی لە بوو ماوەیەک چونکە)
 مەاوەیەکە. هەیبەوو ئێرانەدا شۆڕشەی دوای یەکەمەی ساڵی دە لە کە بکا پێگەیە و جێگە ئەو لەسەر حیسا  و ببەستێ ڕابردوو بە

 ڕ ژهەاڵتەدا کەوردی کۆمەڵگەای لەنێەو ئاشەکرای چەاالکیی و بەکەردەوە ئامەادەیی الباڵەکەانیەوە و باڵ هەموو بە ئۆپۆزیسیۆنە ئە 
 واڵت نێوخەۆی لە کەورد گەلەی کەۆمەاڵنی کە هەاتووە بەاڵوی و پەرش و لەتەەتبەوون هێنەدێ تووشەی بەداخەوە لەوەش جەگە نییە،
 پێوەنەدییەکانی و خەۆی نێەو پێوەنەدییەکانی و خەۆی بەارود خی لە بیر بەوردی دەبێ ئۆپۆزیسیۆنە ئە  کەوایە. تووڕەن پێ ز ری

 سیاسەەییەکانی هەڵوێسەەتە و هەڵسەەوکەوت هەمەەوو بەەۆ تەەازە بنەەاخەیەکی و بکەەاتەوە ڕ ژهەاڵت لە کەەوردەواری کۆمەڵگەەای لەگەڵ
 کەموکوڕییەکەانی هەمەوو دەگەڵ ڕ ژهەاڵت کەوردی ئۆپۆزیسەیۆنی کە دەکەمەوە بیەر وا - کەس ز ر بەپێچەوانەی - ئەمن. دابیێژێ
 پەی کەلەبەرەکانی و بچێتەوە بەخۆیدا ئەگەر و کوردستاندایە بەشەی ئەو خەڵکی لەنێو باش نفووزێکی و پێگە خاوەنی ئێستاش

 جەەارانی پەەێگەی و جەەێگە بەرەبەرە و بگێەەیێ بەەاش ڕ ڵەەی کوردسەەتاندا ڕ ژهەاڵتەەی پاشەەەڕ ژی لە هەیە ئەوەی شانسەەی بکەەاتەوە،
  .بێنێتەوە بەدەست

 
 هەڵدەسەنگێنن؟پەیوەندیی نێوان پەاک و ئێران چۆن  -(باس)



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

513 
 

 لە بەجۆرێەک کە نەاکرێ لەوە حاشەا ئێەرانە، ئۆپۆزیسیۆنی ڕێکخراوێکی بەهەرحاڵ پژاک ئەوەی لەگەڵ:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 پاشەەکۆی پەەژاک سیاسەەییەکانی هەڵوێسەەتە کە ڕوونە هەمەەووان بەەۆ. پەکەکە واتە خەەۆی لە گەورەتەەر حزبێکەەی لە بەشەەێکە جەەۆران

 دەکەوێ، تەەەێ گرژییەکەەەی ئێەەەران و پەکەکە نێەەەوانی هەرهەەەۆیەک بە کەەەاتەی ئەو دەبینەەەین بەەەۆیە هەر. پەکەکەن هەڵوێسەەەتەکانی
 پەژاک خۆشە، پەکەکە و ئێران نێوانی کاتێکیش و ڕادیکاڵە قەول بە و توند ز ر ئیسالمی کۆماری بە بەرامبەر پژاک هەڵوێستی

 داوای ئەەۆجەالن بەڕێەەز ئامۆژگەەاریی لەسەەەر تەنەەانەت و دەنەەێ وەال ڕێەەژیم ڕووخەەانی دروشەەمی و پەەێش دەگەەرێتە نەر  سیاسەەەتێکی
 دیەەکە کەسەەی و مەەن بەەۆ لەجێەەدا و نیەەیە پەەژاک سیاسەەەتەکانی ڕەتکەەردنەوەی یەەان قبەەووڵ قسەەانە لە  مەبەسەەتم. دەکەەا وتەەووێژیش
 .دەبینم وا پژاک سیاسەتی بڵێم کە ئەوەیە هەر من مەبەستی. هەڵقوتێنێ دیکە حزبێکی سیاسەتی دە خۆ نەهاتووە

 
 ڕۆحانی کاریگەریی لەسەر روداوەکانی ئێستەی ڕۆژهەاڵ  دەبێ؟ -(باس)

 
 بەشەەەکانی هەمەەوو لەسەەەر کەەاریگەریی سەەەرکۆمارێک هەر کە سروشەەتییە و ئێەەرانە سەەەرکۆماری ڕ حەەانی:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 نیەیە یەکە  دەسەەاڵتی سەەرکۆمار جیهان، واڵتانی هەموو بەپێچەوانەی ئێران لە کە دەزانین هەموومان بەاڵ . هەبێ خۆی واڵتی
 بەۆ و دەدا بییار! زەوی لەسەر خوا نوێنەرایەتیی بە کە هەیە' فقیە ولی' یان ڕێبەر ناوی بە دەسەاڵتێک سەرکۆمار لەسەرەوەی و
 تێکەیای لەسەەر هەروەهەا و کوردسەتان لەسەەر ڕووحەانی کەاریگەریی کەوایە. بکەا قسەەیدا لە قسە نەهاتووە! 'گوناحکار بەندەی'

 .سنووردارە و بەرتەسک ز ر کاریگەرییەکی ئێراندا لە فەرمانیەوایی مەسەلەکانی
 
  لەو بڕوایەدان کە ڕۆحانی کارێک بۆ کوردانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکا ؟ -(باس)

 
 جۆرێەەک بە لەودا کە کەەردەوە بەاڵو بەرنەەامەیەکی هەڵبژاردنەدا مەمەەالنەی کەاتی لە ڕووحەەانی ئاغەەای :عەبودوڵاڵی حەسووەن زادە

 جەۆر هەیچ بە هەاتبوو بەرنەامەیەدا لەو ئەوەی دیەارە. کردبەوو ئێەران بەشەخوراوی گەالنەی مافەکانی سەر بۆ ئاوڕدانەوە لە قسەی
 لێکەرد پێشەوازییان خەڵک حاڵەش بەو. نەبوو ئێران دیکەی ز رلێکراوی گەالنی و کورد گەلی نەتەوایەتییەکانی مافە وەاڵمدەری

 گەالنەیەان لەو یەکێەک کە هێنا بەدەست مەڵبەندانەی ئەو دەنگەکانی بەشی ز رترین ڕ حانی سەرکۆماریدا کاندیداکانی لەنێو و
 بەڵینەی هێنەدێ دێموکراتییەکانیشەەوە ئەازادییە لەبەارەی نەاوبراو دیەارە. سەرکەوت وان دەنگی بە بڵێین دەکرێ و نیشتەجێن لێ
 .کەوەتەوە لێ دەنگدەرانیان پێشوازیی کە دان
 

 دنیەای بە بەرامەبەر دەرنەچەین حەق لە. چەاو بەر هەاتە دیکەمەان نیگەارێکی و نەخش ڕ حانی، گەیشتنی بەدەسەاڵت دوای کەچی
 ئەاڵوگۆڕی کەمتەرین بڵێەین دەکەرێ نێوخۆییەکانەدا مەسەەلە لە بەاڵ . مەایەوە وەفەادار بەڵێنەکەانی بە بەاش ڕادەیەکەی تا دەرەوە
 دژبەرانەی ئیعەدامی مەکیەنەی دیەکە لەالی کەراون، ئەازاد سیاسەییەکان بەنەدییە لە ژمەارەیەک لەالیەک ئەگەر چەونکە. هێنەا پێەک

 .هەیە درێژەی هەروا ئیعدامیشەوە، بە تەنانەت ئازادیخوازان حوکمدانی  و گرتن و ڕاونان و لەکاردایە هەروا ئیسالمی کۆماری
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 بە قووڵی باوەڕێکی خۆیدا لە ڕ حانی ئاغای دەرکەوت کە ئەوەیە یەکە . بد زینەوە بەرچاودا ڕاستیی سێ لە دەکرێ ئەمە هۆی
 نەەاوبراو دەسەەەاڵتی گوتمەەان هەروەک کە ئەوە دووهە . نیەەیە ز رلێکەەراو گەالنەەی مەەافی بەتەەایبەتی خەڵەەک ئازادییەکەەانی و مەەاف

 تەا کە دەسەەاڵت نێەو تونەدڕ کانی کە ئەوەیە سەێیەمیش. هەڵێنێتەوە هەنگاوێک ناتوانێ ڕێبەر ئەمری بەبێ و سنووردارە یەکجار
 چەەرا کە دەکەمەوە بیەەر وا و دەکەن کەەارانە ئەو نەەاوبراو بێئیعتیبەەارکردنی بەەۆ دەسەەتدان لەبەر گرنگیەەان ناوەنەەدی ز ر ئێسەەتەش

 .درابێ پێ ەوە'ڕێبەر' جەنابی لەالیەن سەوزێکیشیان
 
پێکهێنووانی ڕۆڵووی ئێووران لە هەرێمووی کوردسووتان تووا چەنوودە کوواریگەریی بەسووەر الیەنەکووانی کوردسووتانی عێووراق و  -(بوواس)

  حکوومەتەوە هەیە؟

 
 و گەورە بە دووریەش لەیەک ز ر دەوڵەتەانی بەڵکەوو دراوسەێ، دەوڵەتەانی هەر نەک ئەمەی دا دنیای لە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 کە ئاشەەکرایە. دەخەەوازێ ئەوە هەمەەووان هاوبەشەەی قەەازانجی پاراسەەتنی چەەونکە هەیە، یەکتەەر لەسەەەر شەەوێنەواریان بچووکیەەانەوە
 کاربەدەسەەتانی و بەرپرسەەان لەگەڵ هە  و کوردسەەتان هەرێمەەی ڕێبەرانەەی لەگەڵ هە  بەرینەەی پێوەنەەدییەکی ئێەەرانیش دەوڵەتەەی

. کوردسەتان هەرێمەی یان عێراق، کاربەدەستانی بییاری سەر بکاتە کار جۆرێک بە بدا هەوڵیش ڕێژیمە ئەو ڕەنگە. هەیە عێراق
 خۆیەان لێکەدانەوەی بە و خۆیان بۆ هەر دواقۆناغدا لە و سەربەخۆیە هەرێم بەرپرسەکانی الیەنە بییاری کە وایە باوەڕ  بەاڵ 
  .دەدەن بییار

 
 یەکگرتنەوەی دوو باڵەکەی حزبی دێموکرا  بە کوێ گەیشت؟ -(باس)

 
 هەوڵ و هەیە الیەنەدا دوو لەنێەوان سروشەتیتر پێوەنەدییەکی دواییدا ساڵەی دوو یەک لە  بەخۆشییەوە:  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 نەهەەاتووە، بەدەسەەت دڵخەەواز ئاکەەامێکی ئێسەەتا تەەا ئەگەریەەش. لەئەەارادایە لێکەەدابیانەکە مەسەەەلەی چارەسەەەری بەەۆ تەقەالیەک و

 .بکەوێتەوە لێ کوردستانی خەڵکی دڵخوازی ئاکامی ئاواتەخواز  و بەردەوامە تەقەالکە و هەوڵ لێیە ئاگا  ئەوەندەی
 

 ٢١١٥ نوامبری ی١٩: ڕێکەوتی/    گیارەنگ ماڵاەڕی: سەرچاوە
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تا ئێستا فکری داعشم بە کۆکراوەیی نەدیوە تا بیخوێنمەوە و بزانم :  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 داعش چیی دەوێ

 
 هیدایە  جان: ئامادەکردنی 

  
 چەۆنیەتی سەەر دەخاتە تیشک" وشە" لەگەڵ چاوپێکەوتنەدا لەو کورد، ناسراوی سیاسەتمەداری و نووسەر:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه

 هێرشەەی لەبەەارەی و بەوونەوە کەەۆ بەیەک بەرامەەبەر و ناتەبەا شەەتی ز ر داعشەەدا دەورووبەری لە وایە، پێەی و داعەەش درووسەتبوونی
  تورکیەه لەگەڵ ئەازادی سەنووری واتەا بکەاتەوە،  تورکیەه بەرەو رێەگەیەک دەیەویسەت داعەش: "دەکا ئاشکرای کوردستان، بۆ داعش
 لە زیەادە بەۆچی کۆبەانی نمەوونە بەۆ دا، هەوڵەی کوردسەتانەوە ر ژاوای لە هەمەیش و کوردسەتانەوە باشەووری لە هە  بۆیە. هەبێ
 دووپاتی هەروەها". دەلکێ وە تورکیه بە ئاسانی بە رێگایەوە لەو ئەوەی لەبەر داعش؟ چاالکیی ناوچەی  به بووە شوێنێک هەموو

 داعشەەیان شەەەڕی کە دەکەەات واڵتەەانە لەو بەەاس و ون کەەه ده رچاو بەەه  کەەوێره گەەرێ هێنەەدێ داعشەەدا ری وروبەەه ده  لەەه کە دەکەەاتەوە
". نن یەه گه پێده قازانجیشەی و دەکەن لەێ قازانجیشەی دەکەن، داعش دژایەتیی کە کاتدا لەهەمان: "دەگەیەنێت رای و راگەیاندووە

 حزبەەەی تەوەری ر ژهەاڵت دروشەەەمی و کوردسەەەتان ر ژهەاڵتەەەی لە سیاسەەەی ئیسەەەالمی سەەەەر دەخەەەاتە تیشەەەک حەسەەەەنزادە عەبەەەدواڵ
 .نێوەڕاست ر ژهەاڵتی نەخشەی گۆڕینی و ر ژاوا و کورد پێوەندی وەک تری پرسی هەندێک و کوردستان دیموکراتی

 
رای جیاواز لەسەر چۆنیەتیی دروستبوونی داعش هەیە، هەندێک لەوان داعش بە دروستکراوی ئێران دەزانن و هەنودێک : پرسیار

ەڕەبووی تاوانبووار دەکەن بە دروسووتکردن و پاڵپشووتی ئەو رێکخووراوە، لەگەڵ ئەوەشوودا زۆرجووار لە هەرێمووی تورکیووا و واڵتووانی ع
کوردستان بەر گوێمان کەوتوە،  ئیسوالمییەکان داعوش بە دەسوتکردی رۆژاوا و بەتوایبە  ئەمریکوا نواو دەبەن، بۆچووونی ئێووە 

 لەسەر دروستبوونی ئەو رێکخراوە تیرۆریستییە چییە؟

 
 دیەەاردەیەک هەر هە ، سیاسەەەتدا دنیەەای لە من ئەەه لەوەتەەا دەکە ، داعەەش لەسەەەر قسەەە میەەدیایەک بەەۆ یەکەمجەەارە ئەوە :وەاڵم

 تێاەڕینەی یەان بەوون ر داوه  دیکەه ڵکی خەه نەا، یەان بەووە دروسەت بۆچەوونە ئەو جەا هەبەووە، لەسەری بۆچوونێکم پێش، هاتوەتە
 و ناتەبەا شتی ز ر داعشدا دەورووبەری لە چون. ببمەوە ساغ داعش لەسەر نەمتوانیوە ئێستە تا بەاڵ  کردوەتەوە، ساغی ر ژگار

 بەیەکەوە بەاڵ  سەەتاون، ڕاوه بەیەکتەەردا بەرامەەبەر خەەاڵی دوو  لەەه ئەمریکەەا و ئێەەران نمەەوونە، بەەۆ. بەەوونەوە کەەۆ بەیەک بەرامەەبەر
 دەکەات، شەەڕ داعەش واتەا ئەسەەد، بەشەار دوژمنێکەی لەگەڵ کەچەی ئەسەەدە، بەشەار دژی  سەووریه ئۆپۆزیسیۆنی دەکەن، هاوکاری

 بە خەزمەتە جۆرەکەان لە بەجۆرێک کە دەکا شەڕ داعش لەگەڵ کورد بەاڵ  هەیە، ناکۆکییان عێراق لە ناوەندی دەوڵەتی و کورد
 و سەعوودی. کەورد بە کەردنە خزمەت ئەویەش کە دەکەا داعش دژی لە شەڕ ناوەندی دەوڵەتی پێچەوانەکەی یان ناوەندی، دەوڵەتی
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 برینەەدارەکانی لەالیەک  تورکیەەه داعەەش، سەەەر دەچەەنە فی کەکانیەەان بەاڵ  داوە، یارمەتییەەان و گرتەەوە داعشەەیان پشەەتی قەتەر،
 دەوروبەری لە کە ناتەبەاییە ئەوهەمەوو کەوابەێ کۆبەانی، بەۆ بچەن پێشەمەرگە ویەدا خاکی  به دەدا رێگە لەالیەکیش و وەردەگرێت

 شەتی و داعەش دروسەتبوونی هۆیەکەانی لەسەەر بەاڵ  بەبمەوە، سەاغ نەتەوانم من ئەه کەردوە وای کۆبەوونەوە، داعشدا کاری و داعش
 کە کەموکەوڕییەیە و ناتەبەایی ئەو هەر هۆکەارەکەی پێموایە توندڕەون، ئیسالمی رەوتی ئەوانەی بەتایبەتی داعش، وەک ی دیکه

 .هەیە واڵتانەدا ئەو دەسەاڵتداریی لە
 
 سەەرکەوتن ئەستەمە ئێراندا لە ئیسالمخواز حکوومەتیی وی توندڕه رەوتێکی البچێ، لەسەرکار ئیسالمی کۆماری ئەگەر نموونە، بۆ

 کە  دیکەەه واڵتەەانی خەڵکەەی بەاڵ  کەەردوە، ئەزموونیەەان و دیتەەوە ئیسەەالمییان حکەەوومەتی ئێەەران خەڵکەەی  چونکەەه بهێنەەێ، بەدەسەەت
 بەەزووتنەوەی نەبەەوون، داخوازییەکانیەەان و ویسەەت وەاڵمەەدەری هیچیەان وە،بینیەە سۆسەەیالیزمیان و فیەەۆدالیتە دیەەوە، سەەرمایەدارییان

 لەو و بەدات پەێ خۆشەبەختییان  دنیایەه لە  ئەوەی بۆ دەبەن، بۆ پەنای  و بەرچاو هاتوەتە دواپەنا وەک توندڕەویان ئیسالمیی
 یەان هەیە، لەگەڵەی پێوەندییان و دەکەن کار داعشدا دەوروبەری لە هێزانەی لەو هەرکا  بەرچاوە، کە ئەوەی. بەهەشت دنیاش

 لەگەڵ نەاکۆک شتی ز ر دەبینی لەوێدا بۆیە دەزانن، مەترسی بە خۆیان لەسەر داعش یان وەردەگرن، داعش لە سوود جۆرێک بە
 .بوونەتەوە کۆ داعشدا لەگەڵ پێوەندی لە یەک بە بەرامبەر و یەکتر

 
زۆریونەی هەرە زۆری هێووزەکەی لە بەرەکوانی شووەڕ لەگەڵ کوورددا چووڕ داعووش کە ئێسوتا دنیووا لەگەڵوی لە شووەڕدایە، : پرسویار

کردوەتەوە، هەر لە رۆژاواوە تا باشووری کوردستان، وەک ئەوەی ئەو گرووپە تیرۆریسوتییە لە دژی کوورد دروسوت کرابێوت، 
 خوێندنەوەی ئێوە بۆ ئەو بابەتە چییە؟

 
 لەگەڵ رووبەڕووبەەوونەوەی بەرەی ز ری هەرە ز ربەی بەاڵ  ردە،کەەو لەگەڵ داعەەش چاالکەکەەانی بەرە ز ری هەرە ی ز ربەەه :وەاڵم
 لی پەه جۆرێەک  به گرتوەتەوەو ئوردەنیشی تەنانەت و  سووریه سنوورەکانی لە ز ر بەشێکی ئێستا داعش ئەوەی لەبەر نییە، کورد

 سەەرهەڵدانەکانی لە. کەوردە لەگەڵ بڵێەین لەوەی بەرباڵوتەرە داعەش چاالکییەکەانی بەازنەی واتەا ، هاویشتوه ش دیکه واڵتانی بۆ
 لە داعەش پێمەوایە نەیم، پەشەیمان لێەی بەاڵ  بەم، بەتەنیەا رایەدا لەو رەنەگە بەووە، دروسەت بەۆ رایەکەم داعشەدا دواییانەی ئەو

 واتەەا بکەەاتەوە،  تورکیەەه بەرەو رێەەگەیەک دەیەویسەەت داعەەش بەاڵ  مەیەەدانەوە، بێەەتە کەەورد دژی  وه بەکەەردە نەیدەویسەەت سەەەرەتاوە
 بەەۆ دا، هەوڵەی کوردسەەتانەوە ر ژاوای لە هەمەیش و کوردسەەتانەوە باشەووری لە هە  بەەۆیە. هەبەێ  تورکیەەه لەگەڵ ئەازادی سەنووری
 بە ئاسەەانی بە رێگەەایەوە لەو ئەوەی لەبەر داعەش؟ چەەاالکیی نەەاوچەی  بەه بەەووە شەوێنێک هەمەەوو لە زیەەادە بەۆچی کۆبەەانی نمەوونە
 تەەا بەاڵ  سەەنوور، سەەەر هێنەەاوەتە تانکەکەەانی دەدا، یەەارمەتیی جەەۆران، لە جۆرێەەک بە ش تورکیەەه تەنەەانەت دەلکەەێ، وە تورکیەەه

 کە کەەەردوە، قەەەازانجی داعەەەش جەەەووڵەی لە وابەەەوو پێەەەی باشەەەوور  لەەەه کەەەورد سەەەەرەتادا لە. نەتەقانەەەدوە گولەەیەکیەەەان ئێسەەەتاش
 توانەایی بە کەورد بەوون، کوردسەتان خەاکی  له شێک به و کران چۆڵ عێراقەوە سوپای لەالیەن ناوچانەی ئەو  چونکه کردووشیەتی،

 بکەەاتەوە، رێگەەایە ئەو ئەوەی بەەۆ وەرسەەووڕاو داعەەش دیتمەەان کۆتاییەکەیەەدا لە بەاڵ  کەەردن، کەەۆنتی ڵی گەەرتنیەوەو وشەەیارییەوە و
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 ئازادییەکەەانی و مەەاف لەگەڵ نەەاتوانێ داعەەش فەلسەەەفییەوە و فکەەری بەەواری لە کاتەەدا هەمەەان لە. شەەەڕەوە کەوتە کەەورد لەگەڵ
 . دیکه شوێنێکی هەر یان  تورکیه و عێراق و ئێران لە یان  بێ سووریه لە جا بێ، کورد نەتەوەی

 
دوای دەستپێکی شەڕی پێشمەرگە لەگەڵ داعش و بەتایبە  ئاموادەیی هێوزی پێشومەرگەی رۆژهەاڵ  لە بەرەکوانی ئەو : پرسیار

تەوە پێوەنودییان بە حزبەکوانی رۆژهەاڵتەوە شەڕەدا، لە رۆژهەاڵ  جووڵەیەک دەستی پێ کردەوە، کۆمەڵێک گەنوج لە رۆژهەاڵ
کرد بۆ ئەوەی بیان نێرن بۆ بەرەکانی شەڕی داعش، پێتان وا نییە ئەوە جۆرێک لە جۆشودانەوەی هەسوتی نەتەوەیوی بووو لەنواو 

 رۆژهەاڵتدا؟

 
 پێوەنەدیی داعەش کە دەزانەین هەیە، کوردەکانەدا ویژدانەی لە نەتەوەیەیەی هەسەتە ئەو دەربیینی بۆ بوو دەرفەتێک ئەوە :وەاڵم

 چاالکییەەان و کەەار ر ژهەاڵت لە داعەەش لەوانەیە نەبەەین، ئاگەەادار ئەەێمە رەنەەگە نیەەیە، کوردسەەتان ر ژهەاڵتەەی لەگەڵ راسەەتەوخۆی
 .نییە ر ژهەاڵتەوە بە پێوەندییان راستەوخۆ بەاڵ  هەبێ، فکرییان بچووکی بچووک بنکەی رەنگە نەبێ هیچ ئەگەر هەبێ،

 
 کە دەهێەنمەوە نمەوونەیە ئەو جەار ز ر جووڵەدایە، لە زیاتر  دیکه بەشەکانی هەموو لە ر ژهەاڵت لە نەتەوایەتی هەستی ئێستا
 دەبینەی نیەیە، تەامەزر ییەی ئەو یشەتوە، گه ئەاوات  بەه لێەی و وەرگرتەوە کەوردایەتی لە خەۆی بەشەی کوردسەتان باشووری لە کورد

 کوردسەتانی و کوردسەتان ئەااڵی ئەوەی بەۆ هەر کوردسەتان باشەووری دێەتە ر ژهەاڵتەوە لە مەترسەییەکان هەموو سەرباری کوردێک
 دەوڵەتەی ئەوەدا لەگەڵ مەیەدان، هەاتە خەڵەکەکە هەسەتە ئەو دەربیینەی بەۆ و ز رە ر ژهەاڵت لە تەامەزر ییە ئەو ببینێ، ئازاد

 بەۆ دەرگەای ئەاوا هەسەتێکی دەربیینەی بەۆ بکا، کورد مافی لە باسێک خۆیدا واڵتەکەی لە کورد نادا رێگە ئێران ئیسالمیی کۆماری
 ئێەران لە کەورد کە بەدا نیشەان وا لەالیەکەیش دامەرکێنێتەوە، دا کورد لەنێو وکوڵە کەف ئەو لەالیەک ئەوەیە مەبەستی. دەکاتەوە

 سەەرەکیی هۆکەاری شەتە دوو ئەو رەنەگە. دەدا بەوە رێەگە بەۆیە بکەا، دیکە بەشەکانی بە کۆمەگ ماوەتەوە و نییە کێشەیەکی هیچ
 .دەرکەوت پێ ر ژهەاڵتی کوردی کە بووبن خر شە و جۆش ئەو

 
باستان لەوە کرد کە رەنگە داعش بنکەی فکریی لەناو رۆژهەاڵ  هەبێ، بەڕای ئێووە فکوری داعشوییە  لە رۆژهەاڵتوی : پرسیار

 کوردستاندا تا چەند زەمینەی هەیە بۆ گەشەکردن؟

 
 دەوێ، چیەی داعەش کە بیخەوێنمەوە تەا نەدیەوە کەۆکراوەیی بە داعشەم فکەری ئێسەتا تەا کە بنەێم بەوەدا دان لەپێشەدا با :وەاڵم
 لە تونەدڕەو، ئیسەالمخوازی یەان سیاسەیی ئیسەالمخوازیی بەنەاوی هەیە داعش لە گشتگیرتر فکرێکی کوردستاندا کۆمەڵی لە بەاڵ 

 ش بێبەه لێەی کوردسەتانیش ر ژهەاڵتەی و هەبەوون تونەدڕەو ئیسەالمیی رێکخەراوی هەنەدێ داعشەیش نەاوی بیسەتنی پەێش کوردستان
 . بووه نه
 

  یەک ئەگەر ئەوە هەڵکراوە، داعش ئااڵی جارێک سەقز لە زانیمان کە ئەوەیە بێ لەبیر  کە شتێک تەنیا داعشەوە لەبارەی
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 ئیسەالمی فکەری پێمەوایە لەسەەریەک بەاڵ  هەیە، فکەرییە بنکە ئەو واتا لەوێ، هەیە هەستەیەک ئەوەیە نیشانەی بێ، کەسیش
 بەۆیە کەردوە، ئەزمەون ئیسەالمییان سیسەتمی ئەوەی لەبەر هەیە، سەەرکەوتنی شانسەی کەمتەر کوردسەتاندا ر ژهەاڵتەی لە توندڕەو

 ئێەەران، خەڵقەەی موجاهیەەدینی بەهێەەزی خەەاڵی ئێرانەەدا، شۆڕشەەی سەەەرەتای لە بهێەەنمەوە، نمەەوونەیەک. بەەکەوێ سەەەر وانیەەیە پەەێم
 وە پەاڵی دەبەیا، ئیسەالمی کۆماری لە هەرچی بوو، هه ئیسالمی سیستمی بە بیوایان خەڵکەکە ئەوەی لەبەر بوو، بوونیان ئیسالمی

 بەوو بەوون  ئیسەالمی ئەوجەار ناسەیان، خەڵەک و دەرخست خۆی شێوەیە بەو ئێران ئیسالمیی کۆماری کە لەپاشان. دەدا موجاهیدین
 بوونەکە ئیسەالمی ئەوە لەبەر نەاوێ؟ ئیسەالمییان ڕێژیمەی هەر ئەوانەیش باشەە دەیانگوت خەڵک موجاهیدین، بۆ الواز خاڵێکی بە

 بڵێەەی نەەاتوانی بەاڵ  نیەەیە، شانسەەەی ئەو ر ژهەاڵت لە تونەەدڕەو ئیسەەالمی پێمەەوایە بەەۆیە. موجاهیەەدین الوازی خەەاڵی بە بەەوو
 .بیانبێ لەوانەیە نییە، هێالنەیان

 
بۆنواو داعوش دەکورێ، هەر میودیایە و بواس لە ژموارەیەک لە میدیاکانەوە زۆرجار باس لە چوونی گەنجوانی رۆژهەاڵ  : پرسیار

بەڕای ئێووە چ هۆکارێوک هەیە کە . دەکا، بەبێ ئەوەی هیچ سەرچاوەیەکی باوەڕپێکراو هەبێ پشتڕاسوتی ئەو هەوااڵنە بکواتەوە
 شێوەیە دەیانەوێ رۆژهەاڵتی کوردستان بە داعشەوە بلکێنن؟ بەم
 

 ئەوە. داعشەەەوە نێەەو دەچێەەتە خەڵەەک واڵتەوە شەسەەت لە کە  النەەی راگەیەنەەدراوە، کوە نیەەیە، ر ژهەاڵتەوە لە هەر ئەوە :وەاڵم
 ئێسەتا هەتەا هەیە، خۆی کاریگەریی ئەوەی لەبەر بگرین، کە  بە ناتوانین دژی، لە یان بین لەگەڵی دینی، فکری دەڵێ پێمان
 ئەگەر تەنەانەت" دینەی رادیکەاڵیزمی فکەری بەقەد نەیتوانیەوە سیاسەی و فکەری قوتابخەانەیەکی هەیچ دیەکە، فەلسەەفەیەکی هیچ

 ر ژهەاڵتەەی بە پێوەنەەدیی هەر ئەوە کەوایە رێن، بگەەوزه خۆیەەان گیەەانی لە شەەێوەیە بە  بکەەات خەڵکەەی لە وا" نەبەەێ ئیسەەالمیش
 واڵتە ئەو خەڵکەی داعەش ئەنەدامانی ز ری بەشەی رەنەگە داعەش، نێەو دێەنە ئەمریکەاوە و ئورووپەا لە خەڵک نییە، کوردستانەوە
  فەڕەنسەەەان،که و ئینگەیەەەز وەک ر ژاوایەەەی واڵتەەەانی خەڵکەەەی بەشێکیشەەی بەاڵ  ، وتوه رکەەەه ده تێەەەدا داعشەەەیان کە بەەەن مسەەوڵمانانە
 .کانی ڕیزه نێو هاتوونەتە و داعش کاریگەریی ژێر کەوتوونەتە

 
 نەین، بەسەاڵداچووەکان نەبێ، دەگمەن بە داعش، نێو دەچنە ئەوانەی پێموایە کوردستان، باشووری یان کوردستان ر ژهەاڵتی بۆ

 ر ژهەاڵتەی لە ئەگەر نمەوونە بەۆ هەبەێ، خۆنوانەدن بەۆ دەرفەتێکەی و ببێەت تێەر دەیەوێ کە گەنجەانەیە خر شەی و جەۆش زیاتر
  چوونەه ده نه رێەژەیە بەو ڵک خه وایە پێم رابکێشێ، خۆی بۆالی الوەکان کە هەبا چەکدارانە بزووتنەوەی بۆ دەرفەتێک کوردستان

 الوەکەەان کە کوردسەەتان ر ژهەاڵتەەی لە بەتەەایبەت. دەچەەوون کە  یەکجەەار تەەاقمێکی بچەەن، هەڵکەوتبەەایە ئەگەریەەش. داعەەش نێەەو
 بە داعشەەیش و بخەەا دەری هەیەتەەی وزەیەی ئەو دەیەوێ  کەەه نجه گه نیەەیە، بنەماڵەیەەان پێکەوەنەەانی و خوێنەەدن و کەەار دەرفەتەەی
 .بگرین کە  بە ناتوانین دینییش و فکری پیوپاگەندەی کاریگەریی کاتدا هەمان لە دەبینێ، دەرفەتێک

 
لە هەواڵەکاندا زۆر جار بە ژمارە باس لە چوونی گەنجانی رۆژهەاڵ  دەکورێ بۆنواو داعوش، بەاڵم هەرچوی رێکخوراوە : پرسیار

ئیسوووالمییەکانی نووواوخۆی رۆژهەاڵتە ئەو هەوااڵنە بە ناڕاسوووت وەسوووف دەکەن، لەگەڵ ئەوەدا دان بەوەدا دەنوووێن کە گەنجوووانی 
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ی میدیاکان باڵویان کردوەتەوە، بە بوڕوای ئێووە ئەو ئاموار و  نەک بەو رێەە زۆرهرۆژهەاڵ  پێوەندی بە داعشەوە دەکەن بەاڵم 
 ژمارانە هیچ بنەمایەکیان هەیە و باوەڕپێکراون؟

 
 کەس ١١١ کوردسەەتانەوە ر ژهەاڵتەەی لە دەڵەەێن دەرەوە، دەدەنە ژمەەارە لەخەۆوە هەروا خەڵەەک جەەۆرە لەو شەەتی ز ر لەبەارەی :وەاڵم

 کۆمەڵێەک لەوانە بەشەێک نەین؟ کەس ٢١ کە هەیە یەکت ڵگەه به خ نەین، کەس ٣١١ کە هەیە یەکت ڵگەه به خ داعش، نێو چوونەتە
 هەبەێ کەاریگەریی داعشەییەکانیش و داعەش پیوپاگەنەدەی جاروبار رەنگە دەیڵێ، خۆیەوە روانگەی لە کەس هەر کە یە لێکدانەوه

 چینەی ٦١١ نمەوونە بەۆ داعش، نێو هاتوونە کەسە ئەوەندە کە دەگەیەنن رای لەگەڵە، خەڵکمان و بەهێزین ئێمە بڵێن ئەوەی بۆ
 نەادەوڵەتی بزووتنەوەیەکەی هەیچ ئێسەتا تا نییە، کە  ئەوەندە بابەتەکە ئەگەرچی. چووبن چینەوە لە کەس ١١ رەنگە هاتوون،

 .چۆنە دەکرێ لێوە باسیان رێژانەی ئەو نییە دیار کرد، باسم وەک بەاڵ  بکا، سەرقاڵ بەخۆیەوە دنیا ئەوەندە نەیتوانیوە
 

 داعەش کە کەرایەوە بەاڵو دواییەدا ر ژانەی لە   نموونەه بەۆ. ون کەه ده رچاو بەه ش دیکەه ی کەوێره گەرێ هێندێ داعشدا ری وروبه ده  له
 دەرەوەی بە  دیەاره و نافر شەرێ نێوخۆییەدا بەازاڕی لە نەوتە ئەو خەۆ باشەە هەیە، نەوتەی داهاتی د الر نیو و مەیارد دوو سااڵنە

 دەچێەتە کوێەدا به و چەۆن  وتەه ونه ئه داعشەن دژی ڕاسەتی به ر وروبەه ده تانی وڵەه ده موو هەه  ڕاسەته ر گەه ئه  یەه وه ئه پرسیار دەفر شێ،
 دەدا، پەێ رێەی ئەۆرد ن یەان دەدا، پەێ رێەی سەعودیە یەان دەکەیێ، لێی ئێران یان دەکیێ لێی  تورکیه یان ئەوەیە مانای دەرەوە؟

 شەوێنی لە نەوتە ئەو دەزانم بەاڵ  دابنێم، جێیەک لەسەر پەنجە ناتوانم ئەوە بۆ ڕوا، ده عێراقەوە کوردستانی و عێراق لە یان
 دەکەن، داعەەش دژایەتیەەی کە کاتەەدا لەهەمەەان کەوابەەێ دەرەوە، دەچێەەتە واتەەا پەەارە، بە نەەابێ و نەەابرێ بەکەەار داعەەش ژیەەانی

 کەوێ لەه و چەۆن کانی پێویسەتییه  دوژمنەه وری ده چوار داعش ر گه ئه جێدا له ر هه. نن یه گه پێده قازانجیشی و دەکەن لێ قازانجیشی
  .  رناکه ده لێ ری سه  ئاڵۆزه  نده وه ئه داعش ی له سه مه ڵێم ده  دووباره اڵ  به  ، بکه تبار تۆمه نێک الیه وێ نامه کا؟ ده دابین

 
واڵتێکودا فەراموۆش بکرێوت، لە رۆژهەاڵتوی کوردسوتان هەنودێک ئێوە باسی ئەوەتان کرد کە ناکرێ ئیسالمی سیاسی لە : پرسیار

هێز و رێکخراوی ئیسوالمی میوانەڕۆ بوونیوان هەیە و ئۆپۆزسویۆنی رۆژهەاڵ  توا ئێسوتا بە شوێوەیەک هەوڵوی پەڕاوێزخسوتن و 

دەرکەوتوون کە سووەلەفی  لەم دواییووانەدا لە نوواوخۆی رۆژهەاڵ  بینیمووان کۆمەڵێووک گرووپووی ئیسووالمی، پشووتگوێ خسووتنی داون

ناسنامە و شوناسێکی ئاشوکرایان نیویە، پێتووا نیویە کواتی ئەوە هواتبێ ئۆپۆزیسویۆنی رۆژهەاڵ  پێوەنودی لەگەڵ ئەو رێکخوراوە 
نەرمرەوانە بگرێت و رایانکێشێتە ناو کایەی دیموکراسییەوە بۆ ئەوەی بەر لە تەشەنەکردنی توندڕەوی و سوەلەفییە  بگیرێوت 

 لە رۆژهەاڵ ؟
 

 ئەگەر دادەنەێن خۆیان لەسەر ئیسالمی ناوی هێزانەی ئەو کوردستانیش، باشووری لە تەنانەت و کوردستان ر ژهەاڵتی لە :وەاڵم
 نەتەوەییەەان هەسەەتی ئەوانە یەکە ، چەەونکە.  کەەردوه دروسەەتمان نەەا کەەارێکی ئەوا دابنێەەین، نەتەوەییەکانیەەان هێەەزە بەرامەەبەری لە

 یەکتەر دوژمنەی دووانە ئەو مسوڵمانن، ز ریان یەکجار بەشێکی نەتەوەییەکانیشدان، هێزە لەنێو ئەوانەی دووە ، کوردن، و هەیە
 کوردسەتان ر ژهەاڵتەی ئیسەالمییەکانی هێەزە بەاڵ  هەبەێ، پەێگەی هەنەدێک رەنەگە داعەش گوتمەان کوردستان ر ژهەاڵتی لە. نین
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 ئە  سیاسەەتی لەگەڵ رەنەگە. بکا کورد ئازادییەکانی و ماف دژایەتیی نییە تێدا واشیان هێزی و نییە تێدا توندڕەویان وا هێزی
 کانی ئازادییەه و مەاف دوژمنەی  بەه  وانەه ئه نەاکرێ اڵ  بەه هەبەێ، ناکۆکییەان فکەری بنەمای هەندێک لەسەر حیز ، ئەو یان حیز 
 ر ژهەاڵتەی لە کەورد بەزووتنەوەی کە چەاوەڕوانکراودا" هیەوادار " ئاینەدەیەکی  لەه خ ئێستاو خ من باوەڕی بە بۆیە. دابنرێن کورد

 بگەڕێەن ئیسەالمییانەدا هێەزە ئەو لەگەڵ تێگەیشەتن لێک و رێککەوتەن بەدوای دەبەێ سیاسەییەکان حیزبە بێ، ده چاالکتر کوردستان
 کۆمەاری دژبەرانەی ڵ گەه ده هە  و ئیسەالمی کۆمەاری ڵ گەه ده هە  نەاتوانین ئەێمە  چونکەه.  وه دوژمنانەه ی ره بەه  نه بیانخه ئەوەی نەک

 .بکەین  تی دژایه ئیسالمی
 

کورد لە ئێستادا هەم لە باشوور و هەم لە رۆژاوای کوردستان پێوەندیی لەگەڵ ئەمریکوا و واڵتوانی ئەورووپوا بەهێوزە، : پرسیار
کوورد بووووە بە بوواس و خووواس و سووەرنجی میوودیا و سیاسووەتمەدارانی رۆژاوایووی، لەو پێوەنوودییەدا رۆژهەاڵتووی کوردسووتان لە چ 

 پێگەیەک دایە؟

 
 تەا ئاشەکراترە و زەقتەر ر ژاوادا و باکوور باشوور، بەشی سێ لە کورد بزووتنەوەی کە جۆرێکە ئێمە ئەمی ی هەلومەرجی :وەاڵم

 بەشەەی چەەاالکترین ر ژهەاڵت سەەاڵ چەنەەد مەەاوەی بەەۆ ئێەەران، گەالنەەی شۆڕشەەی لەدوای حاڵێکەەدا، لە کوردسەەتان، ر ژهەاڵتەەی لە
 ئەوەی بەاڵ  بەدەرە، تێکۆشەەرانی و کەورد شۆڕشەگێیانی و کەورد ئیەرادەی لە جەار ز ر هەلەومەرجێکە ئەوە بوو، کورد بزووتنەوەی

 لەەێ تەعبیەەری یەەان نەەایبینین لەەۆژیکەوە لەڕووی کەەورد ئەەێمەی ز رجەەار مەەن، بەەیوای بە دەکەەا، هاوکەەاری کەەورد لەگەڵ ئەمریکەەا کە
 ک وه) کەەورد لەگەڵ ئەمریکەەا ئێسەەتا هەتەەا ئەگینەەا چاومەەانە، لەبەر ئەوەی تەنیەەا دەیبینەەین، چەەاوەوە لەڕووی زیەەاتر نەەاکەین،

 پرسەەی وەکەەوو کوردیەەان پرسەەی یەکگرتووەکەەان نەتەوە رێکخەەراوی نە و ئەمریکەەا نە ئێسەەتا هەتەەا نیەەیە، هیچەەی( کەەورد ی وه تەەه نه
 هاوکەەاری عێەەراق کەەوردی لەگەڵ حوسەەێن سەەەدا  کێشەەەی بەەۆنەی بە بەڵکەەوو خۆیەەان، کەەاری مێەەزی سەەەر نەهێنەەاوەتە نەتەوەیەک،

 نێەو بهێنەنە کەورد پرسەی نەهەاتوون دەکەن، هاوکەاری عێەراق کوردی بەتایبەتی و سوریا کوردی لەگەڵ داعشەوە هۆی بە دەکەن،
 یەکێتییەان و پەارتی یەکەمجار بۆ" ٢١١٩ / ١٢ / ١٥" رابردوو شەموی ر ژی. نەچێ تێک لێمان ئێمە با. خۆیانەوە کاری دەستووری

 لە. هاویشەتوون تیر ری لیستی لە کەچی دەکا، لەگەڵ  هاوکارییان ساڵە بیست ئەوە. دەر هێناوەتە ئەمریکا تیر ری لیستی لە
 ئەگەر پەکەکەن، پاشەماڵەی کوردسەتان ر ژاوای هێەزانەی ئەو کە نیەیە شاراوە دەکا، هاوکاری پەکەکە لەگەڵ کوردستان ر ژاوای

 دەکەا، لەگەڵ دانوسەتانیان و دەکەا هاوکارییەان ئەمریکەا پەکەکە، لە بەشەێکن کە دەزانەن بۆخۆیەان لێەبکەن، حاشەای زمانیش بە
 و ر ژاوا واڵتەەانی مێەەزی لەسەەەر کە نیەەیە پرسەەێک کەەورد، ی له سەەه مه کەوابەەێ. هێشەەتوونیەتەوە تیر ریشەەدا لیسەەتی لە هەر بەاڵ 

 لە کە هەیە ریشەەەەی ئەوەنەەەدە دەرکەوتەەەوە بۆیەەەان ئێسەەەتا کە بەتەەەایبەتی داعەەەش کێشەەەەی بەاڵ  هەبەەەێ، یەکگرتووەکەەەان نەتەوە
  مەه ئه. داعەش نێەو دەچەنە ن هەه ڵک خه ئورووپاوە واڵتانی هەموو و ئەمریکا لە دەکەوێ، داعش وەپاڵ هێز خۆیانەوە واڵتەکانی

 دەسەت هاوپەیمانێکیەان ئەاوادا د خێکەی لە دەکەا، لێ هەڕەشەیان و هەیە هەمووان لەسەر مەترسیی کە کێشەیەک بە بووە بۆیان
 ئەوان لەسەەر مەترسەی بشکێ، تێک بەرەیە ئەو ئەگەر دیارە و وەستاوە داعش رووبەڕووی داعشدا ئاشکرای بەرەی لە کە کەوتوە
. پێویسەتە  لەه کەمتەر کەردوە باشەووریان کەوردی بەتەایبەتی و کورد لەگەڵ کە هاوکارییانە ئەو من، بیوای بە بۆیە دەبێ، زیاتر
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 بەداخەوە دا، داعەەش بەرامەەبەر لە بەەێ بەهێزتەەر کەەورد بەرگریکردنەەی بنەەاغەی کە هەڵەەدەگرێ لەوە پتەەر بەاڵ  دەکە  سااسەەیان
 لە عێەراق و تورکیەا تی، دژیەه لە ئێران ئەوەن، دژی ن الیه ز ر کۆمەڵێکی ئەوەی لەبەر بکەن، بەهێزی زیاتر کە نییە ئومێدیشم

 لەبەر ، بەێ بەهێەز دوژمنەکەیەدا بەرامەبەر لە کەورد سەەربازییەوە بەاری لە هەوێ نایەان تەنەانەت بەێ، بەهێەز کورد ئەوەن دژی
 .ن دیکه بابەتی نیگەرانی ئەوەی

 
کرێوت  گۆڕانی نەخشەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بووە بە بابەتی زۆربەی چاودێران و میدیا جیهانییەکوان، بواس لەوە ده : پرسیار

بۆ ئەو بابەتە چۆنە، ئایوا ئەوە تەنیوا لە  کە رۆژاوا نەخشەیەکی نوێی بۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ئامادە کردوە، خوێندنەوەی ئێوە
 ئاستی ئایدیایەک دەبینن یان پالنێکی لەم شێوەیە بوونی هەیە؟

 
 لێەەەرە ،"رانەەەداڵ جاناتەەەان" بەەەوو لێەەەرە ئەمریکەەەایی بەناوبەەەانگی ر ژنامەنووسەەەێکی ئێسەەەتا پەەەێش سەەەاڵ ١٢ بە نزیەەەک :وەاڵم

 منەی بەوو، د ستی کە قاسمەووەوە دکتۆر رێگەی لە تەنیا ئەو چوو، ده د ستانە گفتوگۆیەکی وەک زیاتر کە کرد چاوپێکەوتنێکمان
 گەورە، نێوەڕاسەتی ر ژهەاڵتەی باسەی سەەر هاتینە کە چاوپێکەوتنەکەدا لە دەمناسی، کتێبەکەیەوە رێگەی لە منیش ئه و دەناسی
 کەس ئەمریکەا لە ئێسەتا گەۆڕێ،  هێنایەه باسەەی ئەو بەوو، عێەراق لە سەرکەوتن مەغرووری کە بوو" بووش" بیر کەی ئەوە گوتی
 .ناکا گەورە نێوەڕاستی ر ژهەاڵتی لە باس

 
 و بەێ بەسەەردا ئەاڵوگۆڕی دەبەێ دڵنیەاییەوە بە دیکە جێیەکی هەموو وەک نێوەڕاست ر ژهەاڵتی پێموایە من ئه حاڵەش بەو بەاڵ 
 بەەووە، دروسەەت دیەەکە واڵتەەانی لە سەەەقامگیری لە جۆرێەەک ئەوەی لەبەر هەیە، تێەەدا ئەەاڵوگۆڕی ئەگەری زیەەاتریش نەەاوچەیە ئەو

 ئاسەتێک تەا جێگەیەکەی گەیشەتوونەتە ئەوان چەون بەدا، روو گەورە ز ر گەۆڕانی ئورووپەا لە بەی ئەوە چەاوەڕوانی نەاتوانی ئێستا
 کە نێوەڕاسەتن ر ژهەاڵتەی واڵتەکەانی ئەوە. دڵخەوازە د خەکەیان رادەیەک تا بەاڵ " ناگا خۆی ئامانجی بە مر ڤ قەت". دڵخواز
 پێەنج و سەاڵ دوو و سەاڵێک بە کەاتەکە دیەاریکردنی بەاڵ  دەبەێ، دڵنیەاییەوە بە ئاڵوگۆڕەش ئەو تێدایە، کەموکوڕییان هەزاران

 .دروستە نا زیاتر، لەوەش یان ساڵ
 

لەم دواییانەدا حیزبی دیموکراتی کوردستان دروشمی رۆژهەاڵ  تەوەریی بەرجەسوتە کوردەوە، بواس لەوە دەکەن کە  : پرسیار
ئیتر هەموو وزەی خۆیان چڕ بوکەنەوە بوۆ نواوخۆی رۆژهەاڵ ، ئەوە لە نەسوتی ئینسوانەوە پرسویارێک دروسوت دەکوا کە ئەدی 

 پێشتر وزەکانی خۆیان لە کوێ خەرج کردوە؟

 
 ر ژهەاڵت بەنەاوی بابەتێەک هێنەانەگۆڕی نەبوایە، هۆ هەندێک ر به له ئەگەر  که کردوە، ئەوە  باسی جارێک چەند من ئه :وەاڵم

. بەێ تەوەر ر ژهەاڵت کە بەووە دروسەت ئەوە بۆ ڕا بنی لە کوردستان دیموکراتی حیزبی ئەوەی لەبەر. بوو زیادە شتێکی تەوەری،
 لەگەڵ هاوپەیوەنەدی لە وازی دیمەوکرات حیزبی  که  وه ئه ک وه کران، دروست تەوەری ر ژهەاڵت بۆ سەمەرە سەیرو مانای سێ دوو

 دیەکە بەشەەکانی و بەکەنەوە ر ژهەاڵت لە بیەر کوردەکەان هەمەوو دەیەهەوێ یەان نییە، وا نا ، هێناوه کوردستان دیکەی بەشەکانی
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 لە رووی زیەەاتر هەسەەتەکەی جەەۆران، لە بەجەەۆرێ ر ژهەاڵت کەەوردی ئەوەیە، راسەەتییەکە بەاڵ  نیەەیە، ئەەاواش نەخێەەر بنەەێن، وەال
 بە باشەەوور، لە یەکیەەان و ر ژهەاڵت لە یەکیەەان کەەوردی، شەەاری وود: هێنەەاوەتەوە نمەەوونەیە  ئەو ز رجەەار. دیەەکەیە بەشەەەکانی
 لە هە  جەار دەیەان بە ئێسەتا تەا لەوسەاوە کەران، شەیمیایی بۆمبەارانی عێەراقەوە دەوڵەتەی لەالیەن سەاڵێک بە نزیک جیاوازیی

 یەادی جەارێکیش کەچەی کەردوەتەوە، هەڵەبجەیەان شیمیایی بۆمبارانی یادی کوردەکان ئێران، ناوەندی لە هە  کوردییەکان، شارە
 هەیە دەرفەتەی بەاڵ  هەیە، لەوێ" خەفەقەان" ئەوەیە لەبەر بەشێکی ئەوە راستە. نەکردوەتەوە سەردەشتیان شیمیایی بۆمبارانی

 لە. نەاکەنەوە یەادی بەاڵ  کردوە، تاوانەی ئەو  عێراقه بەعسی ئەوە نەکردوە، بۆمبارانەی ئەو ئیسالمی کۆماری خۆ ببیێ، دەری
 بەۆ کەار بڵەێ کە ئەوەیە مەبەسەتی تەوەری، ر ژهەاڵت بابەتی دەرەوەیە، بۆ سەرنجەکەی ر ژهەاڵت، کوردی شدا دیکه بابەتی ز ر

 واتەەا تەوەری ر ژهەاڵت باشەەوورتەوەرە، باشەەوور، لە کەەورد ئەمریکەەاتەوەرە، ئەمریکەەاش. دایە ئێمەەه ئەولەوییەتەەی لە ر ژهەاڵت
 کە نیەیە مانەایە بەو بەاڵ  کوردسەتانە، باشووری کارەکەی تەوەری باشوور، کوردێکی ئێستا بێ، ر ژهەاڵت بزوتنەوەکەت تەوەری

. نیەیە خەمیانەدا لە و نەادا یارمەتییەان بکەرێ بەۆی ئەگەر یەان نییە، لەگەڵیان هاوپەیوەندیی و نییە دیکە کوردەکانی بە کاری
 کوردەکەانی جەۆران لە جۆرێەک بە ئەوەی لەبەر. سروشەتییە ز ر شەتێکی ، حیزبەه ئەو کەاری میحەوەری بە حیزبێەک ئەفکاری بوونی

 کە گەۆڕێ هەاتە بەابەتە ئەو بەوو، اڵت ڕ ژهەه ی وه ره ده کەانی ڕووداوه ر سەه له زیەاتر رنجیان سه حیزبەکانیش تەنانەت و ر ژهەاڵت
 دیەارە بکەیەنەوە، دیەکە لەوانەی بیەر زیەاترەوە هێزێکەی بە ئەوجەار هەبین، بۆخۆمان و بین خۆماندا خەمی لە با لەپێشدا بڵێین
 بەەۆیە هەموویەەان کە راسەەتە کوردسەەتان ر ژهەاڵتەەی رێخراوەکەەانی هەمەەوو بەەۆ بەاڵ  کوردسەەتانە، دیمەەوکراتی حیزبەەی لە رووی ئەوە

 دیمەوکراتی پەارتی بەاڵ  ، کانمان حیزبەه ناوی  له شێک به کرد ته ئێرانمان ناوی ز رمان ئێمە بکەن، کار لەوێدا کە بوون دروست
 کوردسەتان باشەووری هەر تێکۆشانی کارو میحوەری چی که نەبووە، ناوەکەیدا لە عێراقی ناوی قەت دامەزراوە لەوەتەی کوردستان

 ئەوان هاوکەاری ئەێمە هە  توانەا، بەپێەی هەمانکاتدا لە بم، تەوەر ر ژهەاڵت منیش ئه دەبێ تەوەرە، باشوور ئەو کەوابێ ، بووه
 .بکەن ئێمە لە پشتیوانی ئەوان هە  و بکەین

 
 ٢١١٩ دێسامبری ی١١: ڕێکەوتی/    نێت وشە ماڵاەڕی: سەرچاوە

 
 
 
 
 
 
 
 



  زاده ن سه حه بدوڵاڵ کانی مامۆستا عهوتووێژە بەشێک لە 

 

 

523 
 

 
 

یەوه دەکەم که ڕووناکبیرانی  شانازی بەو ڕەوته پڕ سەروەری:  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
 ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەڕێیان خستوەو بەرەوپێشی دەبەن

 
 «نەبەز هێمن»کردنی  ئاماده

 
 «زادە عەبدوڵاڵ حەسەن»باڵونەکراوەی وتووێەێکی 

  
 :تێبینی

 
 کەۆیە دەشەتی ی رمۆتەه هه قەاڵی لە «زادە حەسەەن عەبدوڵاڵ»مامۆستا بەڕێز تەک لە وتووێژە ئە  ٢١١١ ساڵی دێسامبری مانگی)

  (.نەبووە باڵوبوونەوەی مەجالی گیروگرفتەوە هەندێ هۆی بە ئێستە تا داخەوە بە و کراوە
 نەبەز هێمن                                                                                              

 
 بکەین کە ئێوە چۆن هاتنە ناو جیهانی ئەدەبەوە؟ با لەوەوە دەست پێ :نەبەز هێمن

 
 لەو پرسەەیارێکی وەاڵمەەی لە هونەرمەنەەدان و نووسەەەران کە هۆیەەانە ئەو ز ری بەشەەی مەەن بەەاوەڕی بە:  زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه

 دا ڕاسەتی لە و هەاتوە ئەازیزانەدا ئەو مێشەکی بە هەونەر و ئەدە  دنیەای بەۆ هاتنیان دوای ساڵ چەندین دەکەن باسیان بابەتەدا
 لەوە بیەر کەاردا سەەرەتای لە هونەرمەنەدێک و ئەدیەب هیچ ئەگینا. بکەنەوە وا شتێکی لە بیر دەکەن ناچاریان ڕ ژنامەنووسەکان

 بەەێ هەیە مر ڤەەدا هەنەەاوی لە بەهەەرەیەک کەەاتەی ئەو کە ئەوەیە هەر مەسەەەلە. مەیەەدانە ئەو دەکەەاتە ڕوو چەەی بەەۆ کە ناکەەاتەوە

 بەۆ یەوە وشەیاری بە ئەمجار و دێ وەخەبەر هەستی دواتر ز ر و دەکشێ ئۆگریەتی پتر کە بوارە ئەو بەرەو بزانێ خۆی بە ئەوەی
 .کار دەکەوێتە تواناکانی گەشەپێدانی

 
 بەرەو هەیە، مر ڤەکانەدا ز ربەی لە وایە پەێم کە سروشەتی هێزێکەی پێەی بە و بەزانم خەۆ  بەۆ ئەوەی پێش ز ر ئەمنیش کەوایە
 هە  و بەووە لێیەان حەز  هە  کە بەوارانەدا لەو و کشەاو  یەکەان جوانی گشەتی بە و مووزیەک و گۆرانی و شێعر هونەری  به ئۆگری

 .بکە  لێ قسەی هەیە هەقم نە و  دەکە  پێ هەستی نە خۆ  بۆ کوێ؟ گەیشتوومە ئێستا. پێش چوومە ڕەخساوە بۆ دەرەتانم
 

 دەکرێ بڵێن ئەو هۆیانە . دایە تا ئەو جێیەی بزانم پسپۆڕیی جەنابتان بە تایبەتی لە بواری وەرگێڕان و زمانەوانی :نەبەز هێمن
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 چی بوون ئێوەیان هان دا بۆ وەرگێران؟

 
 بگەەرە نەەیم پسەەاۆڕ هەر نەک دا زمەەانەوانی بەەواری لە ئەمەەن کە بەەکەمەوە ڕوون ئەوە خۆشەەەپێم پێشەەدا لە :زادە حەسووەن عەبوودوڵاڵ
. دانەێن بۆ مایە  دیکە خەڵکی یان بکە  ئیددیعا خۆ  بۆ هە  لەوەی زیاد ناکە  حەز قەتیش و نیە باسیشم جێی یەکی شارەزایی

 هانەدەر  هەیە ئینسەانەکاندا لە گەوتم کە یە سروشەتی یە ئەۆگری ئەو شەتێک هەمەوو پەێش دەگە  تەێ وا وەرگێەیانیش مەسەەلەی بۆ
 کەاری یەکەمەین لە نمەوونە بەۆ هەبەووە، پەاڵنەرێکم و هانەدەر وەرگێیانەدا بەۆ بابەتێەک هەر هەڵبژاردنەی لە دواتەر بەاڵ  بەووە،

 غەدر  بە کە بەوو ئەوە هانەدەرەکە  بەوو «قاسەمەوو» دوکتەۆر ی«کەورد و کوردسەتان»کتێبەی وەرگێیانی کە وەرگێیانمدا بەرچاوی
 بەشەی و نەبەێ کەوردی زمانی بە و هەبێ بێگانە زمانی ز ر بە بەاڵ  نووسرابێ، کورد دەستی بە و کورد سەر لە کتێبێک  زانی ده

 هەر  بۆخەۆ  کە بەوو ئەوە هەۆیەکە یەکانەدا ئەدەبی بەرهەمە ز ری بەشەێکی لە.  بەن خەبەر بەێ لێەی کەورد خوێنەرانی ز ری هەرە
 زانەی دە  چەونکە و دەخوێنەدنەوە فارسەی بە بەرهەمەکەانم بەاڵ  دەژیەا  عێەراق لە وەرگێەیان دنیەای نێو هاتمە کاتەی ئەو چەند

 و بەوون جەوان پەێم بۆخۆ  کە شتانە ئەو بوو حەی  پێم نازانن، فارسی - ئەودە  نەبێ هەر -باشوور کوردی خوێنەرانی ز ربەی
 بەوو لەوانە ژیابەا  ڕ ژهەاڵت لە دە  ئەو ئەگەر بڵەێم دەتوانم. باشوور کوردی خوێنەرانی بەرچاوی نەکەونە وەردەگرتن لێ چێژ 
 .نەکەمەوە چیر ک کورتە و ڕ مان وەرگێیانی لە بیر
 

 بەاڵ  بەوو ، چەاالک نووسەیندا مەیەدانی لە بکە  وەرگێران کاری بە دەست ئەوەی پێش ز ر ئەمن کە بکە  زیاد ئەوەش خۆشەپێم
 .ناسراو  وەرگێی وەک زیاتر باڵوبوونەوە خوازراو ناوی بە یان ناو بێ بە نووسینەکانم نەوەدی سەدی لە پتر ئەوەی لەبەر

 
خۆشترین وەرگێڕی کوردی بوون  بە ڕای زۆربەی خوێنەران و ئەو کەسانەی شارەزای ئەدەبی کوردین ئێوە زمان  :نەبەز هێمن

 .ئەگەر دەکرێ هۆی سەرکەوتنتمان هێندێ بۆ ڕوون بکەوە. بێت یان کورتەچیڕۆکلە بواری وەرگێڕانی ئەدەبیدا جا چ ڕۆمان 

 
 پێیەان شەارەزایانێک ئەگەر. بەکەمەوە ڕوون سەرکەوتنم هۆیەکانی تا سەرکەوتوو  گوتوە نە  قەت ئەمن :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن

 و نووسەەەین زمەەەانی کە ئەوە بەاڵ  بارسەەەرێ، لەوان وایە دەبەەەم هەق سەەەەربەرز پەەەێ ز ری دیەەەارە کە - سەەەەرکەوتوو  ئەمەەەن وابەەەێ
 و سەەاکار خەڵکەەی زمەەانی بە ئەمەەن کە دەبیەەنم لەوەدا هەەۆیەکەی خەەۆ  بەەۆ - تێەەدایە هەقیقەتێکەەی وابەەزانم کە - خۆشەەە وەرگێەەیانم
 ڕەسەەن و پەاراو و پوخەت زمەانی سەەرچاوەی بە گەالنەدا هەمەوو نێەو لە کە ئەوانە دەنووسەم، کەوردەواری نەخوێندەواری تەنانەت

 یەکەان کوردی میەزاجە ئەوانەی هەمەوو کەردوە هەستم سازگارترە «کوردەواری میزاجی» دەگەڵ زمانەش ئەو چونکە جا دەناسرێن،
 .دەکەن پێ حەزی نەچووە تێک

 
بورد کە شواکاری گەورە نووسوەری « ئینجە مەمەد»ئەو هۆکارانە چی بوون کە ئێوەیان بەرەو وەرگێڕانی ڕۆمانی  :نەبەز هێمن
 ە؟«یاشار کەماڵ»باکوور کودستانی 
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 کەۆمەڵی سەەر لە ڕ مەانێکی کەورد نووسەرێکی ڕاستە، لێرەشدا گوتم یەکەمدا پرسیاری وەاڵمی لە ئەوەی :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن
 شەاکارەکانی لە یەکێەک ئەمەالوئەوالیەک هەیچ بەێ هە  و دەناسرێ شاکار بە خۆیدا کارەکانی نێو لە هە  کە نووسیوە کوردەواری

 کە بەوو گەورە هانەدەرێکی ئەوە هەر بەۆیە بەشەن، بێ لێەی کوردەکەان خوێنەرە لە ز ر یەکجار بەشێکی چی کە یە، جیهانی ئەدەبی
 یەان «مەمەد ئیەنجە» ڕ مانی. بوون ئارادا لە کارە ئە  بۆ  دیکە پاڵنەری هێندێ لەوەش جگە بەاڵ  ، بدە  وەرگێیانی بییاری

 بەرگەەی هەرلە کێشەەاوەتەوە، کەەوردەواریی لەکەەۆمەڵی کە شەەیرینە وەسەەتایانەو پانووڕامەەا لەو جەەگە خۆمەەان، ەکەی«حەمەد ک»
 بەرەوپێشەچوونی و بەسەرهات و ژیان لە تایبەتی قۆناخێکی باسی -دێن بەدوادا دیکەی بەرگی پێموانەبوو ئەودە  کە -یەکەمیدا
« دڵگەرەدا و جەوان تابڵۆ لەو ئەویش»  ز رداران دژی بە چەساوەکان خەباتی بیگەکانی لە بیگەیەک و دەکا کوردەواری کۆمەڵی
 و هەاودڵی لە ڕەنگەین تەابڵۆیەکی و هەڵەدێنێتەوە پەێش بەرەو گەورەتەریش هەنگەاوێکی دیەکەدا بەرگەکەانی لە. بەرچەاو دەخاتە

 ڕێبەوارانی هەمەوو دەبەێ بەۆیە مەن بەاوەڕی بە کە دەکێشەێتەوە بەۆ ڕزگاریمەان ڕێگای تێکۆشەرانی و خەڵک کۆمەاڵنی هاوپێوەندیی
 .وەرگرن لێ دەرسی و بن فێر لێی ئازادی گایڕێ
 

 ئەو تەەا دا هەەان منیەەان مەزنە شەەاکارە ئەو  داڕشەەتنی و دەربەەیین شەەیرینیی پتەەر هەمەەووان لە و دیەەکەش شەەتی هەنەەدێ و ئەوانە
  .هاوزمانەکانم کوردە خوینەرە بۆ دیاری بکەمە بەرهەمە

 
. وە وەرگێڕڕابووونە سوەر زموانی کووردی«شووکور مسوتەفا»لەالیەن « یاشوار کەمواڵ»پێشتر هێندێ لە کتێبەکانی  :نەبەز هێمن

 ئاستی زمانی وەرگێڕان چۆن دەبینن لەم بەرهەمانەدا؟

 
 ی«کەمەاڵ یەشەار» بەرهەمەی هێنەدێک مەن دوای هە  و من پێش هە  «مستەفا شوکور»نەمر مامۆستای :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن

 جەەێ بە خەۆی پەاش لە وەرگێەیان و نووسەین لە نرخەی بە بەرهەمێکەی  ڕیەزه نەمەرە ئەو لەوانەش جەگە و کەوردی کەردوونە مەزنەی
 وەرگێەیە و نووسەەر ئەو داخەوە بە. دەزانی باشی یەکی تورکی هە  و بوو توانا بە زانێکی  کوردی هە  «شوکور»مامۆستا. هێشتوە

 دا بەەوارە لەو مەەن کارەکەەانی کە بکەەرێ لەو داوا دەبەەوو ئەگینەەا کەەرد، واڵتەکەی و گەل لە مەەااڵوایی پێشەەوەخت ز ر دەسەەەاڵتە بە
 .پێچەوانە بە نەک سەنگێنێ هەڵیان و رنج سه بەر بخاتە

 
لە نووسوینی گەورەنووسوەری ئەمریکوایی « دان چەرمووو»رگێرانی ڕۆموانی یەکێکی تر لە بەرهەمەکانی ئێوە وه  :نەبەز هێمن

 زەینتان؟چۆن بوو بیرۆکەی وەرگێڕانی ئەو ڕۆمانە کەوتە ناو . ە«جەک لەندن»
 

 بەۆ نووسەەرە ئەو توانەای یەکەمیەان: ڕاکێشەا  سەەرنجیان یەکجار شت دوو ڕ مانەدا ئەو خوێندنەوەی لە :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن
 پەێ نەخشەی ڕ مەانەدا لەو کە بەوو گیەانەەبەرانە ئەو هەمەوو هەسەتی نیشاندانی و کێشانەوە تەنانەت و خوێندنەوە و تێگەیشتن
 ئەو یەکەی بە یەک هەنەاوی نێەو چەۆتە نووسەەر دەکا هەست دا«چەرموو دان» خوێندنەوەی کاتی لە وردبین خوێنەری. سااردوون
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 دەکەا هەسەت تەنەانەت کەردوون، تۆمەاری ڕێکۆردەر بە و کێشاوە وێنە کامێرا بە یەکانیانی  حەیوانی هەستە هەموو گیانەەبەرانەو
 .لەوان یەکێک بۆتە و ەکانیەوە«قارەمان» لە هەرکا  کەوڵی چووەتە نۆرە بە خۆی بۆ نووسەر

 
 لە «لەنەدەن جەک». بەوو بارهێنان و پەروەردە ڕ ڵی وەستایانەی ز ر کردنەوەی زەق کرد  سەرسامی ڕاستی بە کە شت دووەمین

 کە دەدا نیشەان پێمەان بکەا مانەدووی ئەوەی بەێ دەکەا کێش بە خۆیدا دوای بە هەنگاو بە هەنگاو خوێنەر کە ڕ مانێکدا توێی دوو
 بکەەاتە حەیوانێەەک دەتەەوانێ چەەۆن مێهرەبەەانی و خۆشەویسەەتی بە تەەێکەڵ پەروەردەیەکەەی تەەایبەتی بە و دروسەەت پەروەردەیەکەەی
 بکەەاتە مر ڤێەەک دەتەەوانێ چەەۆن نادروسەەت ڕاهێنەەانێکی و پەروەردە پەەێچەوانەش بە و پیەەر ز تەنەەانەت و شەەەری  بەەوونەوەرێکی

 .دڕندە خەراپترین و پیسترین
 

 ئەو حەەاڵ هەر بە بەاڵ  نەبەەن دەگەڵەەم دیەەکە بەشەەێکی و هەبەەێ ڕ مەەانە لەو منیەەان تێگەیشەەتنی خەەوێنەران لە بەشەەێک ڕەنەەگە
 .«لەندەن جەک» شاکارەی ئەو وەرگێیانی بۆ بوو هاندەر خوێندنەوەیە

 
هێزەکوانی دەسوەنگێنن؟ خواڵە الواز و بە  ئێوە بوارودۆخی ئێسوتای وەرگێوڕان لە باشوووری کوردسوتان چوۆن هەڵ  :نەبەز هێمن
 کامانەن؟

 
 بەشەەەی لە  وەرگێەەیان بەەارود خی سەەەر لە تەواو  یەکی ئاگەەاداری هەەۆ ز ر بە داخەوە بە ئەگەرچەەی :زادە عەبوودوڵاڵ حەسووەن

. هەیە مەیەدانەدا لەو دڵخۆشەی جێەی جموجەۆڵێکی بڵەێم ئەوەی بەۆ بەسەە ئاگەادار  لێەی کە ئەوەنەدە هەر بەاڵ  نیە، کوردستاندا
 خ باڵوکەەردنەوە و چەەائ دامودەزگاکەەانی ز ربەی( سەەەێمانی لە) وەرگێەەیان خەەانەی و( هەولێەەر لە) وەرگێەەیان دەزگەەای لە بەەێجگە

. کەرد تەوە بەاڵو وەرگێیاویەان بەرهەمی خۆیان ئەرکی سەر لە کەسیش ز ر و داوەتەوە بوارە لە  ئاوڕیان تایبەتی خ و دەوڵەتی
 دەبێەتەوە، بەاڵو و چەائ وەرگێەیاو بەرهەمەی جەاران سەاڵی دە ئەندازەی بە ساڵێک هەر ئێستا بڵێم ئەگەر نەبێ زیادەڕ یی ڕەنگە

 .یە دەستخۆشی و دڵخۆشی جێگەی و هێز بە خاڵی ئەمە دیارە کە
 

 کوردسەتانیش باشەووری ئێستای ئەدەبیی بزووتنەوەی لە بەشە ئە  الوازەکانی خاڵە بە ئاماژە خۆمەوە ڕوانگەی لە بمەوێ ئەگەر
  :دەبنەوە زەق ال لە خاڵە  چەند ئە  بکە 

 
 دەکە  ئەەارەزوو کە دەکەوێ بەرچەەاو ڕێزمانەەدا و ڕێنەەووس و زمەەان لە بێسەەەرەوبەرەیی نووسەەین وەک هەر وەرگێیانیشەەدا لە یەکە ،
 .بخورێ لێ مشووری زووتر
  تەواو دەسەاڵتی ئەوەی پێش و پەلەن بە دەکەن تەرجەمە یەوە فارسی زمانی لە لەوانەی بەشێک کە بەرچاو دێتە وا  دووە ،

  ڕووحی و زمانیش لە زیان وایە پێم کە دەدەن تاو وەرگێیاندا مەیدانی لە خۆیان ئەسای بکەن یدا په فارسیدا زمانی سەر بە
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 .دەدا بەرهەمەکەش
 .بەتاڵە کوردیدا کتێبخانەی لە جیهانی ئەدەبی شاکارەکانی لە ز ر جێی ئێستا تا سێیە ،

 هەەانی و کەمە وەرگێەەیان و نووسەەەران بە دەیەەدەن باڵوکەەردنەوە و چەەائ دەزگاکەەانی پاداشەەەی ئەو وادیەەارە کە ئەوەیە چەەوارەمیش
 .بدەن گەورە کاری قەرەی لە خۆیان کە نادا بەدەستان قەڵە 

 
دوو کەس لە نواوە « عەلوی ئەشوڕەک دەرویشویان»و « ئیبوراهیم یوونسوی»ئێوە تا چەندە سەرسامن بە کارەکانی   :نەبەز هێمن

 ئێران؟دیارەکانی ئەدەبیاتی 
 

 و نووسەەەران لە ز ر ئەمەەی  تەەا کەەۆنەوە لە کە کەەوردە نەتەوەی یەکەەانی نەهامەتی لە بەشەەێک ئەوە :زادە عەبوودوڵاڵ حەسووەن
 ئەشەیەف عەلەی» و «یوونسەی ئیبراهیمەی» ،«قازی محەممەدی» ،«بێتووشی» ،«زەهاوی» نموونە وەک هەر کورد بیرمەندانی
 زمانێەک بە -وەرگێەیان یەان دانەان -یەکانیەان ئەدەبی و فکەری بەرهەمە ز ری هەرە بەشەی یەان هەمەوو، بەوون ناچار «دەرویشیان

 بەاری لە و فارسەی ئەدەبیەاتی شەانازیی جێگەای هەردووکیەان بەردن ناوتەان کەسەەی دوو ئەو. دەرەوە بدەنە خۆیان زمانی غەیری
 ئەدەبەی ئاسەمانی لە ناویەان دەکەرد ئەارەزوو  بڵەێم ئەگەر نەازانم گونەاحی بە هەیچ بەاڵ  کوردیشەن، شەانازیی مایەی نێوەڕ کەوە

 .ڕازابایەوە یەکانیان فکری بەرهەمە بە کوردی کتێبخانەی و درەوشابایەوە کوردیدا
 

دەکورێ . یەکوان هەیە یەکی حاشاهەڵنەگری بە دەقی وەرگێڕراو لە زمانە بیانی ئەدەبی کوردی هەنووکە پێویستی  :نەبەز هێمن
 باسێکمان بۆ بکەی؟لە سەر ئەم تەوەرە کورتە 

 
 لێەک وا نەابێ هەیە یەکەانەوە بیانی زمەانە لە وەرگێەیراو دەقەی بە پێویسەتیی کەوردی ئەدەبەی کە ئەوە :زادە عەبدوڵاڵ حەسوەن

 بەرهەمەی خەاوەنی کۆنەوە لە کورد پێچەوانە بە بخوازێتەوە، دیکە خەڵکی لە دەبێ هەر و نیە هیچی خۆی بۆ کورد کە بدرێتەوە
 بە ڕوونەەاکبیرە و ئەدیبەەان یەکەەانی هەنووکەیی و گرنەەگ هەر ئەرکە لە یەکێەەک مەەن بەەاوەڕی بە و بەەووە ئەدەبەەی و فکەەری نرخەەی بە

 بەزانن دنیەا خەڵکەی تەا دیەکە زمانەکەانی سەەر وەرگێینە کورد یەکانی فکری بەرهەمە بەرە بەرە بکۆشنتێ کە ئەوەیە تواناکانمان
 .نیە دیکە گەالنی دەستی لە چاو هەر و هەیە خۆی قسەی کوردیش

 
 جەەۆگە دیەەکە گەالنەەی ئەندێشەەەی و فکەەر کانیەەاوی لە نەتەوەکەەان هەمەەوو کە دەکەەا حەەوکم مەەر ڤ شارسەەتانەتیی پێداویسەەتیی بەاڵ 

 نەتەوەیەکەیش هەیچ و نەیە نیەاز بێ دیکە گەالنی لە نەتەوەیەک هیچ بکەن، تێرئاو پێ خۆیانی هۆشی بیرو مەزرای و هەڵبەستن
 بە کەورد نەتەوەی کە یە سروشەتی نێەوەدا لەو. نەبەێ پێ جیهانیدا کولتووری و فکر بازاری لە ڕانان بۆ کەلکی بە شتێکی کە نیە

 لە هەڵێنجەەان بە پێویسەەتیی سەەەپاوە سەەەریدا بە بێگەەانەوە الیەن لە کە( هەەێمن نەبەز کەوتەەوویی، دوا) بەجێمەەانە ئەو حەەوکمی
 شەەاکاری هێنەدێ بەتەاڵی جێگەای بە ئامەەاژە  پرسەیارەکاندا لە دیەکە یەکەی وەاڵمەی لە هەربەەۆیە. پتەرە جیهەانی ئەدەبەی دەریەای
 .کرد کوردیدا کتێبخانەی لە جیهانی ئەدەبی
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 بە ڕای ئێوە وەرگێڕی باش کێیە و بەرهەمی وەرگێڕراوی باش کامەیە؟  :نەبەز هێمن

 
 لە سەەەرکەوتن بەەۆ دەبەەا دیەەکە زمەەانێکی بەەۆ زمەەانێکەوە لە دەقێەەک وەرگێیانەەی بەەۆ دەسەەت کەسەەەی ئەو :زادە عەبوودوڵاڵ حەسووەن

 و قوتابخەەانە دەرسەەی بە تەنیەەا زمەەانیش فێربوونی بەەاش مەەن بەەاوەڕی بە. بزانەەێ بەەاش زمەەانەکە دوو هەر پێویسەەتە کارەکەیەەدا
 و چەین نێەو لە دەبەێ بەین زمانێەک قەوژبنی و کەلێن و وردەکاری شارەزای ئەوەی بۆ. نایە دەست بە زمان فەرهەنگی خوێندنەوەی

 بەوارە تەسەەلی و تێەر خوێنەدنەوەیەکی ڕێگەای لە نەبەێ هەر یان ژیابین دەکەن پێ قسەی کە نەتەوەیەدا ئەو جۆڕاوجۆری توێژی
 و پەەالر و تەوس و کینەەایە و مەجەەاز و گەلەەی ئەدەبەەی لە باشەەمان یەکی شەەارەزایی نەتەوەیەوە ئەو ئەدەبیەەاتی جۆرەکەەانی بە جەەۆر

 .کردبێ پەیدا زمانەکە نێو تیروتوانجی
 

 سەەرنج ئەگەر. هەبەێ وەرگێیانیشەی سەەلیقەی و زەوق تەنەانەت و بزانەێ وەرگێەیانیش هەونەری پیەاو دەبەێ مەرجە دوو ئەو پاش
 ئەودە  وەرگێیەکەانە، هێندەی چەند دەزانن باشیشیان و دەزانن زیاتر و زمان دوو کەسانەی ئەو ژمارەی کە یە ڕاستی ئەو بدەینە

 زانە زمەان ڕاسەتی بە وەرگێیێکەی هەمەوو دیەکە، واتەایەکی بە زانینە، زمەان لە جیەا هەونەرێکی وەرگێیان کە دەگەین تێ ئاسانی بە
 .نیە وەرگێر زانێک زمان هەموو بەاڵ 

 
 وەردەگێەەیێ ڕ مانیەەک نمەەوونە بەەۆ ئەگەر کە هەیە مەرجەش ئەو بەەێ سەەەرکەوتووتر بڵێەەین یەەان سەەەرکەوتوو وەرگێیێەەک ئەوەی بەەۆ

 چەنەدە نەزان و سەاویەکە کەسەێکی زمەانی بە زانەایەکەوە زمەانی لە قسەەکردن. بدوێ قارەمانەکانی لە هەرکا  زمانی بە بتوانێ
 چەەونکە نەەاحەزە، زیەاتریش بگەەرە و ئەوەنەدە فەیەەسەەووفانەش زمەەانێکی بە سەاویەکەوە بابەەایەکی زمەانی لە قسەەەکردن ناشەیرینە،
 کە ئەوەیە بڵێەەین کە بەەێ بەس ئەوەنەەدە بەەاش وەرگێیراوێکەەی سەەەر لە قسەەەکردن بەەۆ ڕەنەەگە. وەرگێەەیە کەەاری بەرهەمەەی وەرگێەەیان

 بەاش وەرگێیاوێکی کە بکە  زیاد لێ ئەوەشی خۆشە پێم بەاڵ . کردبن ڕەچاویشی و تێدابن پێشەوەی مەرجانەی ئەو وەرگێیەکەی
 و وەرگێەەی بەەۆ کە مەرجەەانەن لەو بەشەەێک کەەران بەەاس ئەوانەی دیەەارە. وەرگێەەیانە نەکەەا بەوە هەسەەت دەقەکە خەەوێنەری کە ئەوەیە

 .بکەن زیاد لێی هەیە دیکەیان شتی ز ر شارەزایان و پێویستن وەرگێیان
 

 وەک دوا پرسیار، ڕەوتی ئێستای ئەدەبی و ڕۆشنبیریی ڕۆژ هەاڵتی کوردستان چۆن دەبینی؟  :نەبەز هێمن

 
 فەرهەنگیەەی و ئەدەبەەی بەەزووتنەوەی سەەەر بە تەواو  ئاگەەاداریی گەەرانەوە داخێکەەی بە ئەوەی دەگەڵ :زادە عەبوودوڵاڵ حەسووەن

 ڕ ژهەاڵتەەی ڕوونەەاکبیرانی کەەه دەکە  یەوه سەەەروەری پەەی ڕەوتەەه بەو شەەانازیی دڵەوه قەەوواڵیی لەەه نەەیە، کورسەەتاندا ڕ ژهەاڵتەەی
 سەەەتانی کاربەده لەالیەن کەەەه کەندوکۆسەەەاه هەمەەەوو ئەو بدەینەەه سەەەەرنج ئەگەر. دەبەن بەرەوپێشەەەی خسەەەتوەو وەڕێیەەەان کوردسەەتان
 کەەه بگەەرین چەاو لەبەر پاڵەپەسەەتۆیه ئەو گرنگتەر لەوانەش یەو ئیمکانەەاتی بەێ هەمەەوو ئەو و ڕێگایەان سەەەر دەخرێتەه دەوڵەتەوه

 ڕوونەاکبیرانی لەڕاسەتیدا. بەنرخەه چەنەده ئازیزانەه ئەو تێکۆشانی و هەوڵ که دەگەین تێ سەریان خەنه دەی یەکان پۆلیسی دەزگا
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 ئەمەن ز رجەار. ڕاگرتەوه پەێ لەسەەر یەیەان فەرهەنگی بەزووتنەوه ئەو سەەروماڵ بەخشەینی به و گیان بەقیمەتی ڕ ژهەاڵت کوردی
 بەسەەر کەه یەکەه ئازایی بەڵکەوو بەخشەیبن، پێەی ئیسەالمی کۆمەاری نیەه یەک ئازادی هەیانه ڕ ژهەاڵت ڕووناکبیرانی ئەوەی دەڵێم

 بەشەی الپەڕەکەانی هێشەتا زەبروزەنگەه هەمەوو ئەو سەەرەڕای کەه بێ لەبیر ئەوەشمان ئەگەر خۆ. سەپاندوه یاندا ئیسالمی کۆماری
 ئەو ڕووحەی گەورەیەی باشەتر نیەه، دیەار پێەوه ڕێژیمیەان کاربەدەستانی پێهەڵاڵگوتنی شەرمی پەڵەی باڵوکراوەکانیان ز ری هەره

 هەیەو کەمیەان ئەزمەوونێکی هەرچەنەد کەه دەڵەێم ئەوەنده هەر کارەکانیشیان نگاندنی هەڵسه بۆ. دەردەکەوێ بۆ ڕووناکبیرانەمان
 باشەەووری ڕوونەەاکبیرانی و نووسەەەران کەەاری لەەه کارەکانیەەان تێکەەیای مەەن بەەاوەڕی بەەه کەەردوه، پێ دەسەەتیان سەەاڵێکه بیسەەت هەمەەووی

 .نامێنێتەەەوه پشته له ساڵەیان دەیان ئەزموونێکی یەوه بەخۆشی که کوردستان
 

  وه بۆته باڵو دا"کوردستان" ی ر ژنامه ی ٦٩١  ژماره  له
 

 ٢١١٣ ژانویەی ی٢١: ڕێکەوتی/  کورد و کوردستان ماڵاەڕی: سەرچاوە
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بکەینە  ١٠٥٩ی ڕەشەمەی ١١ئێستاش حەق وایە وتاری میتینگی :  زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 یەکانمان سەرلەوحەی بەرنامە سیاسی

 
 ئارەش لورستانی: دیمانە

   
 ی وه بزووتنه نێو سیاسیی تیی سایه که  نزاده سه حه بدوڵاڵ عه ڕیز به ڵ گه له وتووێژ  له دا  ١٥٣١ ی مه شه ره ی١١ میتینگی یادی  له

 ؛ کوردستان
 

بووۆ بووزوتنەوەی کوووردو بەتووایبە  حیزبووی  ١٠٥٩ی رەشووەمەی ١١بەبوواوەڕی بەرێزتووان گرینگیووی میتینگووی : ئووارەش لورسووتانی
 دێموکراتی کوردستان لە چیدایە؟

 
 دێمەوکرات حیزبەی نی مەه ته ساڵ ٥٩  به نیزیک پاش  که بوو تی تایبه شتێکی  وه ته بابه و له  میتینگه و ئه : زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ز ری خێکی بایەه  وه ئەه گیرا، ده دا ڵک خه اڵنی کۆمه نێو  له و ئاشکرایی  به بوو، دا هێنی نه باتی خه  له زیاتریشی ساڵ ٥٢ وری ده  که
  مەاوه و لەه  کەه  یەه وی عنه مه  یه ندی پێوه و ئه ، وه بکاته  تازه خۆی ڵکی خه ڵ گه ده یمان په  دیکه جارێکی دێموکرات حیزبی  که بوو هه

 زمەانی  لەه تی تایبەه  به ڕوو ڕووبه کان ته سیاسه ی  کاته و ئه  چونکه بکا، هێزی  به   هه و وه بداته گرێ   هه بوو، هه دا   درێژه دوورو
 .بێ ده وتر پته دا ڵک خه اڵنی کۆمه و حیز  نێوان  له  ندی پێوه کرێن ده باس  وه وره گه دارێکی تمه سیاسه

 
 ی ده سەه می کەه یه ی نیەوه ئەۆخری ئەاخرو  لەه  کەه کوردسەتان اڵتی ڕ ژهەه  لەه کورد ی وه بزووتنه بینین ده ین بکه ماشا ته ر گه ئه پاشان
 دا ئیستسەنائی تی حاڵەه هێنەدێک  لەه ، وه تەازه قۆنەاغێکی  وتۆتەه که کوردسەتان کۆماری و دێموکرات حیزبی زرانی دامه  به  وه مه بیسته

  لەه کوردسەتان ڵکی خەه اڵنی کۆمەه دا میتینگەه و لەه  اڵ  بەه.  مەاوه  تیس قەه دا موکریەان ی قەه نته مه سەکی رته به کی یه چوارچێوه  له بێ نه
   وه دانیشەگاکانه  لەه و  دیکەه هەی و تاران ورێزو ته  ک وه ، وه ئێرانیشه ی دیکه کانی شاره  له ت نانه ته و وه کوردستانه کانی شه به موو هه

 .بوون شدار به و هاتبوون
 .خشی به ده  که له سه مه  به  ی دیکه کی یه رینی ربه به و دیکه خێکی بایه  وه ئه
 

 گۆڕەپانی خەباتدا بووە؟چ گۆڕانێکی بەسەر ئەو بزووتنەوەیە هێنا کە ئاشکرا لە  ١٠٥٩شۆڕشی : ئارەش لورستانی

 
   یه وه بزووتنه و ئه بۆ تیی تایبه شتێکی ١٥٣١ ئینقالبی  که بێ  وه ئه  که له سه مه  وانیه پێم من ئه : زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
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 تەوێژێکی ر هەه  لەه و تێک میەەییەه ر هەه  لەه ئێەران ڵکی خه اڵنی کۆمه موو هه ی وه ئه بۆ بوو تێک درفه ١٥٣١ ئینقالبی ڵێ به. بووبێ هه
  کەەه خوڵقانەەدبوو شەەی  ته درفه و ئەەه ئیەەنقال  وتنی رکه سەەه اڵ  بەەه. ن بکەەه ح تره مەەه خۆیەەان کەەانی داخوازه و یەەدان مه  بێنەەه تی، اڵیەەه کۆمه

  کەه  میتینگەه و ئەه. بناسەێنێ خەۆی و بکات  که ته رفه ده  له  ئیستفاده ری وپه ئه وادا ختێکی وه  له بتوانێ کوردستان دێموکیاتی حیزبی
 زی رکەەه مه تی وڵەەه ده پرسەەی بەەێ  بەەه خەەۆی ختەەی وه دێمەەوکرات حیزبەەی  کەەه  وه ئەەه کیان یەەه. بوون هەەه تێەەدا ی فه لسەەه فه هێنەەدێک گیەەرا
 ئاشەکرا باتی خەه ویسەت یه ده  کەه ئێسەتاش. بردبەوو  رێوه به نهێنیی باتی خه گوتم ک وه دا نیشی مه ته ساڵ ٥٩ ی ماوه  له زرابوو، دامه
 جەوابی ئێسەتاش تەا بەوو  وانەه بگرێ،له ر وه نی لەه عه باتی خەه وویزی موجەه ی وه ئه بۆ بدا قازا ته  بیویستایه ر گه ئه. بکا پێ ست ده
 . وه گرێته رنه وه  قازایه ته  و ئه
 

 بەێ  بەه زرابوو، دامەه زی رکەه مه تی وڵەه ده  بەه  عەه موراجه بەێ خۆیەدا ختەی وه  لەه ک وه ر هەه زانی دروستی  به دێموکیات حیزبی  بۆیه
 موقابیەل  لەه - ڵەێن ده ک وه - ی که اڵته سەه ده و رکزی مه تی وڵه ده بکاو ئاشکرا باتی خه ئیعالنی زییش رکه مه تی وڵه ده  به  عه موراجه

 و ئینقالبەەی  بەەه خەەۆی  کەەه  یەەه ازهت  وڕێژیمەەه ئه  یەەه کردبا تی فەەه موخاله دا ختەەه وه و لەەه ر گەەه ئه چەەونکی. دابنەەێ دراودا  نجا  ئەەه لی مەەه عه
 باتی خەه ئیعالنەی دێمەوکیات حیزبەی ختێەک وه  کەه دیتمەان ش بۆیەه ر هەه. ما ده نەه بەۆ کی ئابیوویەه هەیچ زانی، ده ڵک خه فداری ڕه ته

 و بەه ئیسالمی کۆماری تی وڵه ده ختی وه و ئه ند رچه هه دا، نه نیشان لێکی مه کسولعه عه هیچ ئیسالمی کۆماری تی وڵه ده کرد ئاشکرای
 .بوو  یه ئیسالمی  ته وڵه ده و ئه رحاڵ هه  به اڵ  به بوو، نه  یه شێوه

 
 دا وێ لەه اڵ  بەه بوو، هەه ڵک خەه ڵ گەه له ویی عنه مه  کی یه ندی پێوه ز رتر   وده ئه تا دێموکرات حیزبی  که بوو  وه ئه شی دیکه کی الیه
 رداشەتی به بوو، هەه  کەه  جەۆره و بەه کوردسەتان دێموکراتی حیزبی تی سیاسه. کرد رریفی موعه خۆی  وه کانیه ته سیاسه موو هه  به هات
  بەه موو هەه ی شەتانه و ئەه بەێ، چەۆن بێ ده  که ئێران تی حکوومه ی تازه ی رنامه به  له ئێران، سیستمی  له ئێران، ی تازه ڵی کۆمه  له

 .بکا فتار ڕه چۆن بێ ده کا ده بوون ئینقالبی داوای  که تێک وڵه ده گوتی کردو رح ته خوازانه ئاشتی ز ر و سیاسی ز ر زمانێكی
 

 .گۆرێ  هێنانه ڕوونی به ز ر  ئاشتیخوازانه و سیاسی کی یه شێوه  به دووباره کوردیشی تی میەەه کانی داخوازه دا وحاڵه له ر هه
 

لە بەرانوبەر ئەو کوارەدا کورد، هەروەهوا رۆژنوامەی بەرێزتان ئاماژەتوان بە دژکوردەوەی دەوڵەتوی ناوەنودی : ئارەش لورستانی
نەسیاسووییە  هەزار کەس بەشووداری میتینگووی مهابوواد  بوووون، ئەم کووارە لەالیەن رەو  و الیه ٢١١دەنووسووێ زیوواتر لە« اطالعووا »

هەر  دروشمی سەراسەریی ئیرانیان هەڵگرتبوو و دەگەڵ دروشومی نەتەوەخووازی بزاڤوی کووردی نەبووون، یوان  ئێرانییەکان که
نەکوورا، کەواتە دژکووردەوەی راسووتەقینەی ئەوان چ بووووە هەروەهووا دەوڵەتوویش  بەتەواوی پێووی نووامۆ بوووون، پێشوووازیی لێ
 نانە؟ هەڵسوکەوتی چۆن بوو دەگەڵ ئەو الیه

 
 ی١١ میتینگەەی ر سەەه له ت قیقەەه حه  لەەه دوور مێک کەەه می قەەه ڕه دوو مەەن ڕی بەەاوه  بەەه بڵەەێم بەەا دا پەەێش  لەەه : زاده ن سووه بوودوڵاڵ حه عه
 .گوترێن ده ١٥٣١ ی مه شه ڕه
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  وه ئەه. س کەه زار هەه ١١١ خەوار  یهێننەه ده  واتەه بەوون، شەدار به س کەه زار هەه ٦١ س کەه زار هەه ٣١ ن له سەه مه ڵەێن ده س کەه هێنندێک
 مەن ڕی بەاوه  بەه.  تێدایەه ی غەه موباله  که دیسەانه تی، گوتوویەه  وه چیه ڕووی له نازانم تی گوتوویه ئیتالعات  که ش وه ئه . یهناواقیعی
 .بوو تێدا سێکی که زار هه ١٥١ تا ١١١ وری ده -  ژمێردرا ده نه  که -  ژماردایه  بت ر گه ئه مه شه ڕه ی88 میتینگی

 
 داواکرابەوو چەونکی  کەه میتینگه پەێش ر ژی  ئێمەه اڵ  بەه بەوو ز ر  کەه گومانه ڵێم، نەا  وه گومانەه و حەدس ڕووی  له ڵێم ده  که ش وه ئه
 ون، کەه نه فریەا بەوو  وانەه له بانایەه نه وێ لەه وێ شەه و هاتبان نه زووتر ر گه ئه بوو زستان ش دیکه الی له بێن،و ڕا ش الوه له ڵکی خه

 .بکا ش دابه دا مااڵن ر سه به دێن  که ی ڵکه خه و ئه  ی وه ئه بۆ هێنابوو پێک ستادێکمان
 

 کانی ماڵەه ر سەه به و رگرتەوه وه میەوان سەیان که زار هەه ٦٥  یەه ئێواره و ئەه کەرد  بەاس منیەان بۆ کرد ده کاریان دا که ستاده  له ی وانه ئه
 ، بوو نەه تێەدا هابادیشەی مه ری وروبەه ده سەی که هەیچ ،  بووه نەه تێەدا هابادی مەه سەی که هیچ  وه ئه خۆ.   کردوون وزیعیان ته هاباددا مه
  لەه مێکی قەه ڕه  بۆیەه.   بووه نەه تێدا ز ر ئیحتمالی  به شی وانه ئه و بۆکان ت نانه ته و میاندواو و شنۆ کوو وه شارێکی ن له سه مه تا حه

 . بێ نیزیکتر ت واقیعییه  له ترو قیق ده  نگه ڕه سی که زار هه ١٥١ ،  ١٢١ حدوودی
 

 نیشەان موخالیفیەان لێکی مه کسەولعه عه بەێ لەێ ئاگەا  ی نەده وه ئه ، بەوو چەۆن کان یه ری رتاسەه سه  سەازمانه لی مه کسەولعه عه  که  وه ئه
 ک یه شەاخه دێمەوکیات حیزبی کرد ده ئیددیعای ڕ ژێک  که  تووده حیزبی بۆ.  بووبن نه خۆشحاڵ هێندێکیان  نگه ڕه  وه ئه ڵ گه له ، دا نه
 س، کەه زار هەه ٣  یشەته گه ده نه بەۆی  وه کردبانەه کەۆ خەۆی کانی فەداره ره ته دا ئێەران موو هەه  له ر گه ئه ، بدا قووتی ویست یهه ده و وه له
  وێنەه بەۆ بوون هەه واش ڕێکخەراوی  دیەاره.  بەدا شەکیل ته سەی که زار هەه ١٣١،   ١١١ میتینگێکەی دێموکرات حیزبی  نیه خۆش ن تمه حه

 . وه خوێنده یامیان په و بوون شدار به دا که میتینگه له  که(  نیه بیر له یم که ناوه  وه داخه به) ربایجانی ئازه ڕێکخراوێکی
 

 ت فەه موخاله چەونکی  ن رببەی ده خۆیەان تی فەه موخاله توانی دهیانە نه بەوون موخالیفیش ی وانه ئه  که وابوو  که ته وقیعییه مه ڕاستیدا له
 ش  تەه وقیعییه مه و ئەه ڵبژاردنی هەه ، وایه که.  بوو ده واو ته گران بۆخۆیان  خوازانه دێموکراسی و ئاشتیخوازانه ئاوا نگاوێکی هه ڵ گه له

 .بوو  کانه زیره کارێکی
 

و الیەنگرانی حیزبوی دێمووکڕا  لە دەوری ناسویونالیزمی  مامۆستا مەبەست لەو میتینگە کۆکردنەوەی خەڵک: ئارەش لورستانی
کی توایبە   خوالێخۆشبوو عەزیز یوسفی دەتانەویست رێنوێنییوهکوردی بوو یان خودی حیزب، دوکتور قاسملوو، بەرێزتان یان 

 ببەخشن؟  وه ڵکی بۆ ئەوەی ئاراستە بەو بزووتنه خه ن به بده

 
 مانەگ ١ مانەگ ١ ، مابوو نەه سەفی یوو زیزی عەه رحوومی مەه  کەه  وه ئەه کیان یەه. بڵێەین دووشەت بێ ده دا لێره : زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه

 پێەی ڵک خەه بەوو دیەار وا کانیشەم قسه و  کەردوه   قسەه دا وێ لەه من ئه  ڕاسته  که  یه وه ئه شیان دیکه ی وه ئه.  بوو کرد وتی فه پێشتر
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.   بەووه قاسەمەوو دوکتۆر ر هه  وه یه سیاسی باری  له  ته که ره حه و ئه ڕی ڕێبه و داستان سڵیی ئه مانی قاره دا واقیع  له اڵ  به ،  بوون باش
 اڵتی ڕ ژهەه کانی شەه به موو هەه دانی گرێ وه پێکەه ، کان یەه ندی پێوه ی وه کردنەه تازه گوتم پێشدا له کوو روه هه ، بوو شت ز ر  که فه ده هه

 . دا جێ ک یه  له یان وه کۆکردنه و کوردستان
 

 ئەاوای ڕێکخراوێکەی جەارێ دێمەوکرات حیزبەی ختەی وه و ئەه  چونکەه ، مووان هەه بەۆ سەت ده ک یه یامێکی په ناردنی گرنگتر مووی هه  له
  لەەه و دیبەەێ کالسەەیان بەەێ، رێ سەەه له عەووماتیان مەەه موو هەەه و بەەووبن  کارکوشەەته موو هەەه کانی سەەئووله مه و کانی ندامەەه ئه  کەەه بوو نەەه
  تەەه خه ی چوارچێەەوه  لەەه ، دا خەەۆی شەەوێنی  لەەه  سەەئووله مه ر هەەه خۆیەەان ی لیقه سەەه پێەەی  بەەه بەەوو نەەگ ڕه. کەەرابن  رده روه پەەه دا بێک کتەه مه

 . بکا حیز  تی سیاسه بۆ بەیغ ته جۆرێک دا  که یهگشتی
 

 ک یەه ک وه و جەێ ک یه له ،  وه که یه ر سه به دێموکرات حیزبی تی سیاسه و دێموکرات حیزبی یامی په  ڵکه خه و ئه  که بوو گرنگ  وایه که
 . ببیسن   وه حیزبه و ئه کانی ئینسانه زاترین شاره و زاناترین و حیزبه و ئه عونسوری تدارترین اڵحیه سه زمانی  له
 

  لەه ی وه ئەه بەا. کەرد دێمەوکرات حیزبەی فکریەی ئینسەجامی  بەه گی کۆمەه ز ریەش مەن ڕی بەاوه  به  که بوو موهیم ز ر فێکی ده هه  وه ئه
 هێنەەابوو،و پێەەک سەەتانمان شار ی کۆمیتەەه کان قەەه نته مه موو هەەه  لەەه  کەەه  ئێمەەه بەەوو وا جەەاری ش میتینگەەه و ئەەه دوای: بڵەەێم دا ڕانتێز پەەه
 یەەا سەەئوولێک مه یاناتی بەەه یەەان  شەەریه نه مانەەدی ده ز رجەەار ، کەەرد رده ده کی یه شەەریه نه خەەۆی بەەۆ  کەەه ریه هه مووانیشەەیان هه ت نانەەه ته

 حیەەز  گشەەتیی تی سیاسەەه ڵ گەەه له ردووکیان هەەه ڵوێسەەتی هه جاروبەەار   هەەه  یەەه هه زاددی تەەه  دیکەەه کی یەەه ڵ گەەه ده   هەەه ئۆرگانێەەک
  کەەه بەەوو مەەوهیم ز ر  بۆیەه.   وه خوێنەەده ده یان نه  وه پێکەەه یەانی ،  دایەەه  بایی ناتەەه  لەه کەەان جۆره  لەەه جۆرێەک  بەەه کوردسەەتان دێمەوکراتی

 . بگا مووان هه  به ست کده یه  که یامه په
 

بووو کە دوکتوور قاسوملوو لە ئاسوتی جەمواوەری دا ی ڕەشەمە ئەو رۆژە ١١پێتان وایە ڕاستە  بڵێین میتینگی : ئارەش لورستانی
 وەک الیەنی سەرەکی کورد ڕوو بە حکوومەتی ناوەندی ناسرا؟

 
 نێەو  لەه اڵ  بەه بوو، نەه ز ری کی یه ناسەیاوی دا ڵک خەه اڵنی کۆمەه نێەو  لەه  ختەی وه و ئەه تا قاسمەوو دوکتۆر : زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 ڵک خەەه  کەەه  وه ئەەه اڵ  بەەه ، بەەوو ناسەەرا ت سیاسەەه  لەەه زا شەەاره رو کاریگەەه عونسەەوڕێکی کەەوو وه پێشەەتریش دا حیزبەەی و سیاسەەی ڵکی خەەه
 بەێ  بەه ، بوون هەه دا زی رکەه مه تی دوڵەه موقابیەل  لەه شەتیش دوو.  بوو هه باشتری ئسیرێکی ته بن ئاشنا قاسمەووی ڵ گه له ڕوو و ره به
 اڵتی ڕ ژهەەه  لەەه دێمەەوکرات حیزبەەی ،  وه مەەه بکه   کەەه  دیکەەه ڕێکخراوێکەەی و حیزبێەەک هەەیچ دری قەەه  لەەه  خواسەەته خوانه وێ بمەەه ی وه ئەەه

  لەه دا رییش ڕێبەه  لەه دا عونسەوریش  لەه شەک بێ به.  ناسرا ده زی رکه مه تی وڵه ده سڵیی ئه بی موخاته کوو وه و ف ڕه ته کوو وه کوردستان
 وابێ کەەه.   بووه نەه قاسەمەوومان کەوو وه ی دیکەه سەێكی که.   وه بۆتەه نه تکەرار قاسەمەوو ئێسەتاش تەا  وه داخەه  بەه کوردسەتان اڵتی ڕ ژهەه

 . بوو کوردستان دێموکراتی حیزبی ریانیش جه و حیز  کوو وه ، بوو قاسمەوو دوکتور ری ڕێبه کوو وه سڵی ئه بی موخاته ن ته بیعه ته
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کوردسوتان ئەو میتیونگە دەبوێ بە دەسوتپێکی تەڤگەرێکوی مەسەلەیەکی دیکە ئەوەیە؛ دەبینین دوای کۆماری : ئارەش لورستانی
تەواو جیوواواز لە قۆنوواغی بەرلەخووۆی، واتە حیزبووی دێموووکڕاتی کوردسووتان لە هەموووو بوارەکانوودا بە سوواختار و پێکهوواتەیەکی 

،  نیشوانه   دەبینین حیزبی دێموکڕا  سەرەڕای ئەو هەموو هێرش و هورووژمانەی کوردستانی کردبووه. جیاوازەوە دەردەکەوێ
 بەرێزتان لەمبارەیە ڕاتان چییە؟. کاری خۆی دەکاو یەکێکە لە گەورەترین پارتە بە هێزەکان

 

 و گەورەیەی ئەمەن. نەاچم مەسەەلەکە بەۆ وا یەانی نەیم، موافەق جەۆرە بەو پرسەیارەکە خەودی لەگەڵ ئەمەن : زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه
 هەر نەک  بۆیەه. محەممەدە قازی هەر ر کاریگه شەخسی دا میش رده سه لەو کە دەبینم لەوەدا محەممەد قازی پێشەوا فکری وسعەتی

 لە و دێمەوکرات حیزبی لە محەممەدی قازی پێشەوا سیاسەتی کانی یه گشتی  هێڵه ئێستاش تا ڵکوو به  قاسمەوو دوکتور ورانی ده تا
 ٣١ ی شەمه ڕه ی١١ میتینگەی و٣١ ساڵی دەگاتە تا کۆمار ڕووخانی پاش لە بەاڵ . خۆیانن جێی له ر هه دا ئێران کوردی بزووتنەوەی

 یەەان دا٥٢ سەەاڵی لە شەەا هەاڵتنەەی ک وه رفەتەەی ده دوو یەک غەیەەری دێمەەوکرات حیزبەەی یە(نهێنەەی) خەبەەاتی ورانەەی ده مووی هەەه
 ١٥٣١ سەەاڵی  کەەه دا دەرفەتە لەو  بۆیەەه. نەخوڵقەەاوە بەەۆ دیەەکەی دەرفەتەەی بنەەوێنێ، خەەۆی تی توانیویەەه کە ١٥٥١ سەەاڵی ئینتخابەەاتی

 و مەەۆدێرن شەەێوەیەکی بە و وردی  بەەه  شەەارەزاوه ئینسەەانێکی زمەەانی لە دێمەەوکرات حیزبەەی کانی ته سیاسەەه بەەوو، ئەوە گرنەەگ هەەات پێک
 دێمەەوکراتی حیزبەەی بەرنەەامەی بینەەی ده بەەکەی تەماشەەا ئەگەر. بکەەرێن مەتەەرەح بگەەا تێی کەس هەمەەوو کە زمانێەەک بە و  ئەوڕ ژی

 پەێش کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی بەرنەامەی بەاڵ  دایە، الپەڕەیەک نیوە  له مادەدایە، ١ لە دانراوە کە خۆی وەختی کوردستان
 عینەوان  وه  یەه کاری ورده  بەه اڵ  بەه کۆمارن می رده سه ی وانه ئه هەر گشتی به سیاسەتەکان. موفەسسەلە بەرنامەیەکی یش٣١ میتینگی
 قوتەەابیی بە خەەۆی تەوازو  بەەێ بە هەقەەیقەت بە قاسەەمەوو دوکتەەور. نەەیە ئەساسەەی جیەەاوازیی دەنەەا هەیە فەرقەەی لەوەدا. دەکەەرێن
 .دەزانی محەممەد قازی پێشەوا

 
مامۆستا بەبڕوای بەریزتان سیاسەتوانێکی کورد، بە تایبە  سیاسەتوانێکی دێمووکڕا  کاتێوک ئەموڕۆ ئواوڕ لە : ئارەش لورستانی

چووۆن دەتوووانێ لە پینوواو پێشخسووتنی بووزوتنەوەی میللووی و  ی ڕەشووەمە دەداتەوە، دەبووێ چ وانەیەکووی لووێ فێوور ببووێ١١میتینگووی 
 و دەرفەتانە بئافرێنێتەوە؟ دێموکڕاتیکی گەلی کورد دا دیسان ئەم جۆرە هەل

 
 حیزبەەی لە ئەێمە. نەکە  دیەکە خەڵکەی باسەی باشەە پەێم  چونکەەه بەکە ، کان دێموکراتەه باسەی هەر بەا : زاده ن سوه بودوڵاڵ حه عه

 لە و نووسەین بی درشەت خەتەی بە بێنەین، قاسەمەوو دوکتەور ی١٥٣١ ڕەشەەمەی ی١١ میتینگەی وتەاری وایە حەق ئێستاش دا دێموکرات
 جەار دوو نەا، جارێەک دەبەێ. وەربگەرین  لێ دەرسەی یەکانمان سیاسەی بەرنەامە سەرلەوحەی وەک وەختێک هەموو. بدەین دیوارەکانی

 کوردسەتانی دێمەوکراتی حیزبەی سیاسەییەکانی هەێڵە یەک ڵیقوو خ بە و  یەک دووربینی خ بە بزانین تا خوێنینەوە بی جار سێ نا،
 .کردوونەوە ڕوون خەڵکی بۆ و هێناون دا کورت وتارێکی  له
 

 ز ر بەەوو، گەورە ز ر یەکی سیاسەەی ئەوەی دەگەڵ  کەەه بەەوو ئەوە دەکەمەوە یەەادی جەەار ز ر ئەمەەن کە قاسەەمەوو دوکتەەور هەەونەرێکی
  ئەو کە ئابووری بەتایبەتی و عیەمی و سیاسی مەسائیەی ترین موشکیل توانی دەی بەاڵ  بوو گەورەش کی زانایه بوو، لەسەرەوە
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 .بێ حاڵی لێی سەوادیش کە  ز ر خەڵکی کە بکا مەترەح زمانێک بە رگرتبوو، وه تێدا دوکتورای
 

 لک کەه ز ریەان خەڵکەیش شەک بێ دێموکراتەو حیزبی یەکانی سیاسی بەرنامە لەوحەی سەر هەر ئێستاش هەتا من باوەڕی بە ئەوە
 حیزبەی قەتەیش کە ئەوانە کوردسەتان ڕ ژهەاڵتەی خەڵکی بینم ده کە دەکە  بەوەی شانازیی خۆ  حاڵی به ش به ئەمن. رگرتوە وه لێ

 دێمەەوکرات حیزبەەی لە ز ر، یەکجەەار فاسەەیەەی بە دەکەن کەەورد میەەەتەەی داخوازەکەەانی و سیاسەەی مەسەەائیەی باسەەی وەختێەەک  نەبەەوون
 باشەی و ناسەیون بەاش میەەەتی داخوازییەکانی ئێستا تا سەرەتاوە لە هەر حیزبە ئەو دەکەی تەماشا یان. هەمووانن لە تر نیزیک
 .نیزیکە لێیان هەر خەڵکەکە بۆیە کردوون، تەرح

  
  وه بۆته باڵو دا"کوردستان" ی ر ژنامه ی ٦٣١  ژماره  له

 
 ٢١١٣ مارچی ی١: ڕێکەوتی/    کورد و کوردستان ماڵاەڕی: سەرچاوە
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 رەوشی حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان باش نیە: زادەعەبدوڵاڵ حەسەن
 

 سەرباز واحد: چاوپێكەوتن 
 
سكرتێری پێشووی حیزبی دیموكراتی كوردستان لە  چاوپێكەوتنەی گۆڤاری چركەدا پەنجە دەخاتە سەەر ( زادەعەبدوڵاڵ حەسەن)

وایە پەكەكە بەەووەتە پێەی, ر ژهەاڵت و دەڵێەت رەوشەەی حیزبەكەانی ر ژهەاڵت بەاش نەیەیەكەانی حیزبەكەانی بەشەێك لە مەینەتەی
لەبەشەێكی .پاسەوانی سنوور بۆ رژێمی ئێران و دەشڵێت پەكەكە و پەژاك بەیەكەوە دانیشەتوون و بەۆ ئێەران دراوسەێیەكی ز رباشەن

 ".نابێت خەباتەكەمان بەهیوای ئەمەریكا بێت"دیكەدا دەڵێت 

 
 ۆ رەوشی ئێستای سیاسەتەكانی كۆماری ئیسالمیی ئێران خوێندنەوەتان چیە؟بەگشتی ب: چركە

 
یەكێكیەان سیاسەەتەكانی  ،سیاسەتەكانی كۆماری ئیسالمیی ئێران دەبەێ لە دوو گۆشەەوە سەەیریان بكەرێ :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

سیاسەەەتەكانی دەرەوەی سیاسەەەتێكی كۆمەەاری ئیسەەالمیی ئێەەران . نێوخەەۆی ئێەەرانە و ئەوی دیکەیەەان سیاسەەەتەكانی دەرەوەی ئێەەرانە
ئەێمە لە "چەۆن خۆیەان دەڵەێن  سەركەوتوون، چونكە توانیویەتی دەسەاڵت و هەژمەوونیی خەۆی بەسەەر هەمووانەدا بسەەپێنێ، وەك

، وابەەزانم دەسەەەاڵتەكەیان ز ر لەوەش فراوانتەرە و لەچەنەەد واڵتێكەەی دیەەکەش "و سەەنعا دەسەەەاڵتین و دیمەشەەق بەغەداو بەیەەرووت
خەۆ هەر . ئێران بە گفتوگۆ و سیاسەتەكانی توانیویەتی بەشێك لە گیروگرفتە نێودەوڵەتییەكانیشی چارەسەەر بكەا. دەسەاڵتدارن

، ئەوا خەۆی فریەو دەدا، چەونكە كۆمەاری ئیسەالمی پابەنەدی هێزێكی جیهانییش وابزانی ئێەران وازی لەبەرنەامەی ئەتەۆمی هێنەاوە
هەەیچ عەهەەدێكی نەەیە كە دەیەەدات و فەلسەەەفە دینییەكەشەەی رێەەگەی پێەەداوە و لە  الشەەەوە هەر دیەەنەكەی پێەەی دەڵەەێ دەبەەێ چەكەەی 

ەرەی فكەر كۆماری ئیسالمی لە سیاسەتە نێوخۆیییەكانیشدا دوو سەیتەرەی هەیە ئەوانیش سەیتەرەی چەك و سەیت. گەورەت هەبێ
و سیاسەت، كۆماری ئیسالمی لە سیاسەتە نێوخۆیییەكاندا بەهیچ شێوەیەك سەركەوتوو نیە، بەاڵ  بە زەبری ئەاگر و ئاسەن خەۆی 

ئە  خۆپیشاندانانەی ئە  دوایییەی ر ژهەاڵتیش پێمان دەڵێ كە ئە  ڕێژیمە لەنێوخۆدا موسەیتیر نیە و بەسەر دڵەی . سەپاندوە
 . بەسەر شانی خەڵكدا حاكمە خەڵكدا حاكم نیە، بەڵكوو

 
یەی شوواری مەهابوواد و شووارەكانی دیووكەی یەكووانی ئەم دوایوویوەك ئاموواژە  پووێ دا ئووایە خۆپیشوواندان و نوواڕەزایەتی: چووركە

 رۆژهەاڵتی كوردستان بۆ كۆماری ئیسالمیی ئێران چ پەیامێك بوو ؟

 
روویەەان دا و دواتەەر پەەاش بوومەلەرزەكەەانی شەەارەكانی سەەەرەتا بەەا بڵێەەین ئەو رووداوانەی لە مەهابەەاد  :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن

ئەمەش بەەۆ سیاسەەەتی گەەوێنەدانی كۆمەەاری , دیەەكەی گەەرتەوە رووداوێكەەی مەحەلەەەی بەەوو، خەەۆ هەرچەنەەدە مەرگەەی خەڵكەەیش گەورەیە
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ووی بە نەكردن لە گیانی كەسەێك دەگەڕێەتەوە و لەالیەكەی دیەکەش نەاڕەزایەتیی كەڵەكە ئیسالمی بەداخوازی خەڵك و لێكۆڵینەوە
ئە  گۆڕسەتانە خامۆشەەی دروسەتت كەردوە ژیەەمەۆی "لە  رووداوەدا بە كۆماری ئیسالمی گوترا كە . خەڵك ئە  رووداوەی لێكەوتەوە

ئە  خەڵكە وازی لە داخەوازی , بن خۆڵەمێشە یان ئاگری بن خۆڵەمێشە وانیە كە تۆ بەدڵی خۆت دونیات كردوە بە ماستی مەییو
خەەۆ هەر لەسەەەرەتاوە شەەتی كەەۆمەاڵیەتییە دەبەەێ بە ". ەسەەتەكانی خەەۆی لە بەهەەانەیەك دەگەڕێخەەۆی نەهێنەەاوە و بەەۆ دەربیینەەی ه

 .بابەتی سیاسی

 
دا چەندە لەسوەر خەبواتی سیاسویی حیزبەكوانی رۆژهەاڵتوی كوردسوتان كواریگەریی سیاسەتەكانی ئێران لەناوخۆی عێراق: چركە
 هەبووە؟

 
دەتەوانم . با نەڵێین لە عێراق، چونكە ئەێمە حیزبەكەانی ر ژهەاڵت تەنیەا لە هەرێەم حوزوورمەان هەیە :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

یەان كەردوەتە سەەر سیاسەەت و جموجۆڵەكەانی بڵێم لە هەموو د خێكدا پەیوەندییەكانی كۆماری ئیسالمی و هەرێمی كوردستان كەار
ی ئێەران نەیە، خەۆ كەاتی خۆیشەی تۆپبەاران كەراوین و ز رشەتمان بەاڵ  ئەمە تەنیەا كەاریگەری ،حیزبەكانی ر ژهەاڵتی كوردسەتان

. لە هەرێمەیش گوشەارێكی مەعنەویمەان لەسەەرە و نەابێ گیروگرفەت دروسەت بكەیەن ،بەسەر هێنراوە هەر لە جموجۆڵ نەكەوتووین
بتەقێەتەوە ئێەوە ئەگەر قەومبەلەیەك یەان نارنجۆكێەك لە ئێەران "كاتی خۆیشی كۆماری ئیسالمی بە حیزبەكانی باشەووری گوتبەوو 

هەرچەنەەەدە  ،واتە ئەگەر ئەەەێمە لە قەفەز نەكەن ئاژاوەیەەەان بەەەۆ دەخەەەوڵقێنێ" خەتابەەەارن، چەەەونكە سەەەەری مەەەارەكە الی ئێەەەوەیە
 . ئاژاوەكەشیان خوڵقاند

 
 خوێندنەوە  بۆ رەوشی ئێستای حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان چۆنە؟: چركە

 
بەۆیە دەڵەەێم . م، بەاڵ  ر ژهەاڵتەی كوردسەتان هەمەووی بەۆمن وەكەوو یەكەراسەتە ئەمەن سەەر بەحیەەزبێك :زادەعەبودوڵاڵ حەسوەن

ئەگەر دڵەەی , بەگشەەتی رەوشەەی ئۆپۆزسەەیۆنی ئێەەران رەوشەەێكی بەەاش نەەیە. رەوشەەی حیزبەكەەانی ر ژهەاڵتەەی كوردسەەتان بەەاش نەەیە
ەبەێ ڕێکخەراوە كوردەكەانی خۆ هەیچ ن. كوردستانی ئێرانە لەناوچەكانی دیكەی ئێراندا نیە بدا ئەوا لەئۆپۆزسیۆنیش لە ئێران لێ

بەبەێ جیەاوازی ئەگەر . ر ژهەاڵت بۆ ر ژی خەۆی هێزیەان هەیە و تەنزیمیەان هەیە و پەیوەنەدییان لەگەڵ میەەەتەی خۆیەان هەیە
خەەۆ حوزوورمەەان هەیە، بەاڵ  ئە  حەەوزوورە . ر ژی خۆشەەی بەەێ هەمەەوو حیزبەكەەانی ر ژهەاڵتەەی كوردسەەتان قسەەەی یەكە  دەكەن

 .د هۆكارێكی سانسۆركردن و نالەباریی ئانوساتەكە دەگەڕێتەوەكەمیەنگە ئەمەش بۆ چەن

 
 چی دەڵێن لەبارەی ئەم گرژی و پێكدادانەی نێوان پەكەكە و حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران؟ : چركە

 

بەووەتە بەارەیەوە بەدە ، بەاڵ  ز ر جەێگەی داخە كە پەكەكە ئەمەن لەپێگەیەكەی وانەیم كە لێەدوان لە  :زادەعەبدوڵاڵ حەسوەن
یەەان لەوێ  ،خەەۆ ئە  هێەەزانەی دیمەەوكرات نەچووبەەوون لە پەكەكە بەەدەن،پاسەەەوانی سەەنوور بەەۆ رێژیمەەی ئێەەران كە دوژمنەەی كوردە
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خەۆ ئەو ناوچەانە خەاكی پەكەكە نەین و ئەو . كە پەكەكە دەڵێ نابێ لێەرە بەن .دادەنیشتن یان دەگەڕانەوە ر ژهەاڵتی كوردستان
بەڕاسەتی ئە  سیاسەەتەی پەكەكە ز ر جێەی . ەڵێ نابی لێرە دابنیشن و بێرەشدا تێاەڕ بەنبۆخۆی هاتوە لەوێ دانیشتوە كەچی د

 .داخە

 
 خوێندنەوەتان بۆ پەژاك چیە؟: چركە

 

پەژاك تەنیەا بە رواڵەتێكەەی كە  . هەەیچ خوێنەدنەوەیەكم بەۆ پەژاك نەیە، چەەونكە بەشەێكە لە پەكەكە :زادەعەبودوڵاڵ حەسوەن
ئەمەانە  ،و پەژاك بەیەكەوە لەو قەنەدیەە دانیشەتوون و دراوسەێیەكی ز ر باشیشەن بەۆ ئێەرانخەۆ پەكەكە , دژایەتیی ئێەران دەكەا

 .هەمووی راستین و ئاشكرا و دیارن

 
بەاڵم بوۆچی ئەمەریكوا هاوكواریی , سیاسەتەكانی ئەمەریكوا لە نواوچەكە هەمیشوە دژی كۆمواری ئیسوالمیی ئێوران بوووە: چركە

 حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان ناكا ؟ 

 
یەان هەیە، بەاڵ  ئەمریكەا ئەوەنەدەش دژی كۆمەاری ییەكانی ئێەران و ئەمریكەا جیاوازیراسەتە بەرژەوەنەد :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

ئەمریكەەا بە دەسەەەاڵت و توانەەای خەەۆی دوو دەسەەەاڵتی گەورەی دژ بەئێرانەەی لەنێەەو بەەردن كە رژێەەمەكەی سەەەدا  و  ،ئیسەەالمی نەەیە
ڕووخاند دەیتەوانی ئێەران بیووخێنەێ،  خۆ ئەمریكا بە خەرجییەكی ز ر كەمتر لەوەی كە ئە  دوو دەسەاڵتەی پێ. تاڵیبان بوون 

رەبییەكەەانی پەەێ دەترسەەێنێ و بە پەەارەی خەیەەاڵی چەك بەو دەوڵەتە جەەگە لەمەش ئێەەران وەسەەیەەیەكە كە ئەمریكەەا دەوڵەتە عە
كەوایە بەەوونی ئێەەران زەرەری راسەەتەوخۆی بەەۆ ئەمەریكەەا نەەیە و بەرژەوەنەەدییەكانی ئێەەران و ئەمریكەەا لە . عەرەبییەەانە دەفر شەەێ

نیم ئەمریكەا پاڵاشەتیی  ئاگادار. دا یەك دەگرنەوە، وەك ئەوەی پێكەوە لە یەك سەنگەردا شەڕی دژ بەداعش دەكەنهەندێك شت
ئەمریكەا كاتێەەك ئەاوڕ لە ئۆپۆزسەیۆن و حیەەزبە . كەوردی ر ژهەاڵت بكەا، بەاڵ  نەابێ ئەەێمە خەباتەكەمەان بەهیەوای ئەمەریكەەا بەێ

ئەمەەن ئەەارەزوو نەەاكە  ئەمریكەەا ئێەەران . كوردییەكەەانی ئێەەران دەداتەوە كە بەرنەەامەی تەواوی بەەۆ گەەۆڕینی دەسەەەاڵتی ئێەەران هەبەەێ
ئەو بۆخۆی دەییووخێنەێ نەوەك بەۆ ئەێمەی كەورد، بەۆیە دەبەێ كەورد پەێش روودانەی رووداوێكەی وەهەا بەۆ خەۆی  بیووخێنێ، چونكە

 .چارەسەری بارود خەكەی خۆی بكا، ئەوەندەی لەتوانایدا هەیە

 
 دەربارەی هەنگاوەكانی سەرۆكی هەرێم بۆ سەربەخۆیی كوردستان چی دەڵێن؟: چركە

 
ە ئاگەەاداری هەنگاوەكەەانی سەەەر كی هەرێەەم بەەۆ سەەەربەخۆیی نەەیم، چەەونكە ئەوەی لە ئەمەەن لەنەەزیكەو :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن

راگەیانەەدن دەیبیسەەتین لەوانەیە كەەەۆی بەەابەتەكە نەبەەەێ، بەاڵ  ئاشەەكرایە لە هەمەەوو بەشەەەەكان هەموومەەان لەگەڵ سەەەەربەخۆیی 
هیەەەوادار  هەلەەەومەرجی لەگەڵ ئەمەەەانەش دەزانەەەم ئە  مەسەەەەلەیە ئاسەەەان نەەەیە و گیروگرفتەەەی لەپێشەەەدا هەیە، , كوردسەەەتانین

 .نێونەتەوەیی و ئیقەیمی و نێوخۆیی رێگەخۆشكەر بێ بۆئەوەی كورد دەوڵەتی سەربەخۆی خۆی هەبێ
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یانەی لە رۆژهەاڵتی كوردستان لەئێسوتادا لە گەشوەكردندان، ئوایە لە داهواتوودا زیوان بە بەرژەوەنودییەكانی ئەم سەلەفی: چركە
 گەلی كورد ناگەیەنن؟

 
سەلەفییەكان لەوانەیە وەك شوێنانی دیەکە لە ئێەران سەەریان هەڵنەدابەێ، بەاڵ  سەەلەفی و رێكخەراوە  :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

خۆ لە ئێرانیش لەژێر چەند ناوێك هەن، بەاڵ  بەو شێوەیە نین، پێموایە سەەركەوتنی بزووتنەوەیەكەی  ،ئیسالمییەكان واقیعێكن
اڵتەەانی دیەەكە خەڵەەك لە سیسەەتەمی دەرەبەگەەایەتی و سۆشیالیسەەتی و دیەەكەی ئیسەەالمی لە ئێەەران چانسەەی ز ر نەەیە، چەەونكە لە و

سەەەرمایەداری و نەتەوەپەروەری نائومێەەد بەەووە، بەەۆیە بە ئومیەەدی ئیسەەالمییەكەیە كە لە دونیەەا د الری بەەداتێ و لەو دونیەەاش 
ان وەدوای رەوتەی بەۆیە زەحەمەتە خەڵكەی ئێەر, بەاڵ  خەڵكەی ئێەران سیسەتەمی ئیسەالمییان تەاقی كەردووەتەوە. بەهەشتی بداتێ
 .نەی ئێران ترسناك نین، بەاڵ  ناتوانن گەشە بكەنییائەمن ناڵێم ئە  سەلەف. سەلەفی بكەوێ 

 
 

 ٢١١٣ی جوونی ١١: ڕێکەوتی/  ماڵاەڕی چرکە  : سەرچاوە
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باتی کوردی ئێران بۆ  کان خه ندوکۆسپه موو که ڕای هه ره سهزاده ن سه بدوڵاڵی حه عه
 بێ وام ده رده کانیان به دیهێنانی داخوازه وه

 
 زادهن سه بدوڵاڵی حه ڵ مامۆستا عه وتووێە دەگه

 
 د ممه سعوود محه مه: دیمانە

 
  هیدبوونی دوکتۆر قاسمەوو وتووێژێکی بەه ری شه گه  مین ساڵوه شه شه  ی بیست بۆنه  نووسی چاالکی کورد به د ڕ ژنامه ممه سعوود محه مه

ی ″القەەبس“: بی ڕه ری عەەه ی پیخوێنەەه سەەێ ڕنژنامەەه  لەەه  کەەه  نجا  داوه ئەەه  زاده ن سەەه بەەدوڵاڵی حه ڵ هەەاوڕێ عه گەەه بی ده ڕه عەەهزمەەانی 
نووس  ڕ ژنامەه  کەه  شەایانی باسەه.  وه چەێ بەاڵو بۆتەه رده واشەنگتۆن ده  له  که” ر ییووت ئۆبزێرڤه به“و   ی لوبنانی”الحوار“یتی،  کووه
و  رگێیانی ئەه وه  اڵ  ئێمه ئاشنا بکا، به  که له سه ڵ مه گه زمان پتر له    ڕه ری عه ی خوێنه وه بۆ ئه  یشی بۆ نووسیوهکی درێژ یه کی پێشه

مان  کەەه باته و خه ی مەەاوه  کەەه اڵ  حیزبه هید بەەوو، بەەه قاسەەمەوو شەەه“: ردێیی نووس سەەه ڕ ژنامەەه. زانی پێویسەەت نەەه  یمان بەەه شەەه به
 : یه که قی وتووێژه ش ده مه ئه.  رگرتوه کانی وه پرسیاره  کێک له اڵمی یه وه  له  که  بژاردوهڵ هه  که ی بۆ وتووێژه” وامه رده به

 
 رگر ؟ تیی حیزب وه رایه دوکتۆر قاسملوو چۆنی ڕێبه:  ١پرسیار 

 
تیی الوانەی  کیەه یه“تیی لقەی  رپرسەایه به  ساڵ بەوو کەه ١٣نی  مه ته. نێو ژیانی سیاسی  وته نێکی زوودا که مه ته  قاسمەوو له :اڵم وه

ختێک  و دوای سەاڵێک یەان نەه  سەتۆ گەرت ئه ی وه”ورمەێ“شەاری   لەه” حیزبی دێمەوکیاتی کوردسەتان“  ر به سه” دێموکیاتی کوردستان
باد و ها مەەه  پەەاش ڕووخەەانی کۆمەەاری کوردسەەتان لەەه. بەەیا دا پێ حیزبەەی دێمەەوکیاتی کوردسەەتانی  تی لەەه ندامەەه زیەەاتر، شەەانازیی ئه

ی  وه وڕه بردنی ڕه وپێش ره و بەەه کەانی حیەز   ی ڕێکخراوه وه ژیاندنەه  ی لەه وره خشەێکی گەەه دا نه١٢٩١کانی دوای  سەاڵه  کانی، لەه ئاکامەه
  و واڵتەه ی کەورد لەه وه تیی بزووتنەه رایەه و ڕێبه تی عێەیاق  وڵەه وتنی ئەاداری نێەوان ده که تا دوای ڕێک اڵ  هه به. دا یاری کرد بات خه

 .گرت رنه ی، وه که یه تی مانا تایبه  تیی حیز  به رایه ڕێبه

 
نگەەی  بروزه ئاکامی زه لەەه  ی کەەه و هاوڕێیانەەه ڵ ئەەه گەەه و ده عێەەیاق   وه ڕا هاتەەه چێکوسەەڵاڤاکی  دا دوکتەەۆر قاسەەمەوو لەەه رجەەه لومه و هه لەەه

و  کەەی  زیره.  وه کیان گرتەەه ژیەەان یەەه عێەەیاق ده  و لەەه  ببەەوون  واڵتەەی خۆیەەان ئەەاواره  دا لەەه تیی ئێەەران سەەتانی ڕێژیمەەی پادشەەایه ده کاربه
و ئەابووریی  کانی بەارود خی سیاسەی  یەه ڵ هەاوڕێ حیزبی گەه ده. بەوون  کانی دوکتۆر قاسمەوو یه تی تایبه  سروشته  دێموکیاسی دوو له

ک  ی وه”و خودموختەەاری بەەۆ کوردسەەتان ن دێموکیاسەەی بەەۆ ئێەەرا“و  وه  دایەەه یی کەەوردی لێک وه تەەه و نه ی نیشەەتمانی  وه و بزووتنەەه ئێەەران 
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ویش  و ئەه سند کەران  کانی په یه پێشنیاری  رنامه دا به٥ی  و دواتر کۆنگره٥کۆنفیانسی   له. دروشمی ستراتیژیی حیز  پێشنیار کرد
گرنگتەرین   کێک لەه و یەه سەکرتێری گشەتیی حیەز    دا بوو بەه ندییش ی ناوه کۆمیته  بژێردرا و له ڵ ندی هه ی ناوه ندامی کۆمیته ئه  به
 .کانی کوردستان شه موو به کانی هه  یه یه سیاسی تی سایه که

 
 دا چی بوو؟ حیزب  خشی دوکتۆر قاسملوو له ربگرێ نه تیی حیزب وه رایه ی ڕێبه وه پێش ئه:  ٢پرسیار 

 
و  یەی  کەاری ڕێکخراوه  تی له تایبه کاری حیزبی بهکانی  موو بوواره هه له   وه تیی خۆیه تی الوه ڕه هه  ر له دوکتۆر قاسمەوو هه :اڵم وه

ت  ترین خزمەه وره ڕی مەن گەه باوه بەه. سەتۆ گرتەوون ئه دا وه کانی حیز  جۆراوجۆره  شه کردنی به چاالک  خشی گرنگی له دا ز ر نهفیکری
وت سەاڵ  حەه  ی نزیەک لەه بەۆ مەاوه  ی ئێەران بەوو، چونکەه ڵ حیزبەی تەووده گەه یەی ده ندیی ڕێکخراوه حیزبی کرد پچیینی پێوه  به  که

  لەه ١٢٣٣سەاڵی   دا کەهمی حیەز  که کۆنفیانسی یه  تا له ، هه لقێکی حیزبی تووده ببوو به   وه کرده  حیزبی دێموکیاتی کوردستان به
خۆیی  ربه و سەه  تەی سەایه که  یان پچەیی کەه یەه ندی و پێوه کانی ئەه یەه هاباد گیەرا، دوکتەۆر قاسەمەوو و هاوڕێ ری مه وروبه کی ده چیایه

ڵی  تیی کەاری سیاسەیی نێەو کۆمەه رایەه خۆ ڕێبه ربه ی سەه شەێوه  حیزبەی دێمەوکیات بەه  وه وکاتەه له. نێو بردبەوو یی حیزبی له ڕێکخراوه
 .گرت  وه سته ده واریی به کورده

 
  کانی لوه یوه ڵ هاوڕێ گوه نودیی ده ن؟ پێوه شدار بوو، کامانوه دا به دوکتۆر قاسملوو تێیان  که  و کۆنفڕانسانه و کۆنگره ئه:  ٠پرسیار 
ڵ  کۆموه کوانی به کرد؟ بڕیاره ر ده سه کانی چۆن چاره یه کردن؟ ناکۆکی ڵ ده گه فتار ده دا چۆن بوو، چۆنی ڕه تی رایه و ڕێبه  حیزب
 بوون؟

 
و  موو کەەەۆنگره هەەەه    لەەەه هشەەەت ی هه تا کەەەۆنگره هەەەه( ١٢١١)  وه مه کۆنفیانسەەەی سەەەێیه  دوکتەەەۆر قاسەەەمەوو ڕوحەەەی شەەەاد بەەەێ لەەەه :اڵم وه

و دواتەەر سەەکرتێری گشەەتیی حیەەز   نەەدی  ی ناوه نەەدامی کۆمیتەەه ئه  دا بەەه کەەانیش موو کۆنگره هەەه بەەوو، لەەه  شەەدار ده دا بهکان کۆنفیانسەەه
ک  دیی مامۆسەتایهنە و پێوه بڵێم باوکانەه   یان باشتره  رمی برایانه کی گه یه ندی کانی پێوه یه ڵ هاوڕێ گه ندیی ده پێوه. بژێردرا ده ڵ هه
ماشەایان  ڕا ته وه ره سەه  ی لەه وه ، بەێ ئەه باشەترین شەێوه  یانەدنیان بەه و پێگه  ر فێرکەردن سەه له  سووره  کانی بوو که یه ڵ قوتابی گه ده
ی یەان  وه بۆ ئه  ره کی بنیاتنه ر گفتوگۆیه سه نێو هاوڕێیان، باشترین چاره  وته کی بیروبۆچوون که یه ر ناکۆکی گه یگوت ئه و ده ئه. بکا
هەی وتەووێژ بەوو، ز ر  ڕاسەتی ز ر ئەه به. وان بەین کانی ئەه سەەیمی بۆچوونەه ته  بێەنن یەان ئێمەه  کانی ئێمەه بۆچوونه  ڕ به وان باوه ئه
کانی  یەه ڵ هاوڕێ گەه تانی ڕاوێەژ ده ره ده  بێ که دا نه و کاتانه نیا له ته.  وه کانیه یه نێو دڵی هاوڕێ  توانی بچێته ی خۆ بوو، ده ره سه له
 .کانی داون یه ڵ هاوڕێ گه هاوفکری ده  و به  ڵ کۆمه کانی به موو بییاره بووبێ هه نه

 
 شدار بوو؟ دا به کان ڕه شه  کام له هیچ  ڕدا چۆن بوو، له کانی شه ره به  دوکتۆر قاسملوو له:  ٢پرسیار 

 
ری  سەه  بوو کەه نەه  و مانایەه بەه  مه اڵ  ئه بوو، به ده شدار نه دا به کداری چههیچ ئۆپێیاسیۆنێکی   له  وه کرده دوکتۆر قاسمەوو به :اڵم وه
رجی سیاسەەەیی  لومەەەه و هه  بەەەۆوه کانی کەەەۆ ده رگه ڵ هەەەاوڕێ پێشەەەمه گەەەه و ده کان  ره بەەەه  چەەەووه ز رجەەەار ده. دا ڕ نەەەه کانی شەەەه ره بەەەه
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دا بەۆ  کانی ده رگه ی پێشەمه و شۆرشەگێیانه و نیزامەی  یاسەی وڵی پاڵاشەتیی گشەتیی س و هەه  وه کردنەه ی بۆ شەی ده که وه ڕووبوونه ڕووبه
و  ئەەه. کانیان بزانەەێ یه و پێداویسەەتی و داخەەوازی  کانیان بگەەرێ بیروبۆچوونەەه  دا گەەوێ لەەه وڵی ده هەەه. ر سەەه  رێتەەه یەەان به ی وره وه ئەەه
 .بوو دا هه کانیان رکرده و سه رگه  ی پێشمه ی وره وه رزکردنه به  یان له وره خشێکی گه نه  ردانانه سه

 
 چ ئامانجێک بوو؟  زراندو به مه ڵ عێڕاق کێ دای گه ندی ده پێوه:  ٥پرسیار 

 
ت بەەۆ  وڵەەه کانی ده یه زگەەا پۆلیسەەی نگەەی ده بروزه ر زه بەەه  وتنەەه که رکات ده هەەه  وه مانەەه دێرزه  باتگێیانی کەەوردی ئێەەران لەەه خەەه :اڵم وه

نێەەوان  و لەەه  کی پتەەه یەەه ندی ک پێوه الیەەه له  ر عێەەیاق، چونکەەه بەەه  بەەرده نایان ده یان پەەه کەەه ڕه و بیروباوه ڕزگەەارکردنی گیەەانی خۆیەەان 
ک مەافی  کانیان وه یەه تی وایه ته نه  مافەه  شەێک لەه ش کوردی عێەیاق به الی دیکه بوو، له ر دوو دیوی سنوور هه هه  هکانی کورد ل ڕ ڵه

وبرا  نێو خوشەک و لەه کانی کوردسەتان  گونەد و شەاره  له  رانه و تێکۆشه اڵ  ز رجار ئه به. ست هێنابوو ده زمانی زگماکی به  خوێندن به
 .گرت رده ریی وه نابه و بۆخۆی مافی په سه  رکه ن یان هه ریی سیاسی بکه نابه ی داوای مافی په وه ئه ژیان بێ کانیان ده کورده

 
ی ١١وتنی  کەه ڕێک  کەه ١٢١١تا سەاڵی  بوو هەه ستانی عێەیاق نەه ده و کاربه  نێوان حیزبی دێموکیاتی کوردستان  سمیی له ندیی ڕه پێوه

ردان یەان  جەۆزه)مووز  یران یەان تەه مەانگی حەوزه. دا ئیمەزا کەرا تی عێەیاق ی کورد و حکوومەه وه تیی بزووتنه رایه نێوان ڕێبه  ئادار له
” تیی شەۆرش رکردایه نی سەه نجومەه ئه“نەدامێکی  در دوکتۆر قاسمەوو و ئه هیدی گرانقه نێوان شه  مین دیدار له که یه  بوو که( ڕ پووشاه

ی  وه ری بزووتنەه ک نوێنەه وه  کەه  وه یه(کاک سامی)حمان  بدوڕڕه حموود عه د مه ممه هید محه ڕێگای شه  ش له وه ئه. غدا ڕووی دا به له 
کی گشەتیی  مایەه بنه  دا دوکتەۆر قاسەمەوو ڕیەزه و دیەداره لەه. ”وزیر شاون الشمال“زیری کاروباری باکوور  وه  کوردی عێیاق کرابوو به

  نەه و دوو الیه نەدیی ئەه ش بەۆ پێوه کی هاوبەه یەه مینه یەانتوانی زه و ده ون نەگ بەو ریان هاوده سه ر دوو ال له هه  ر باس که به  هێنابووه
  و لەه ن  هێز بکەه ڵ واڵتەانی سۆسیالیسەتی بەه گەه نەدی ده ن پێوه ده وڵ ده ردوو ال هەه هەه  کەه  وه ئەه( بیر  بەێ ک لەه وه)  بۆ نموونه. بن
تی عێەەیاق  وڵەەه و ده کۆشەەێ  خودموختەەاریی کوردسەەتانی ئێەەران تێده، حیزبەەی دێمەەوکرات بەەۆ  وه نەەه   بکه ڕیالیز  کەەه اڵتی ئیماەەه سەەه ده

ڵ پەارتی  گەه یان ده نەدیی د سەتانه پێوه( عس و بەه دێموکرات )ر دوو حیز   ، هه سمی ناسیوه ڕه خودموختاریی کوردستانی عێیاقی به
ڵ حیزبەی دێمەوکیاتی کوردسەتان  گەه ده  نەدی ێوهک بۆ پ یه ک بنچینه ی وه مایانه و بنه نی عێیاقی ئه الیه.  یه دێموکیاتی کوردستان هه

 .دروست بوو   که یه ندی پێوه    جۆره قبووڵ کرد و به

 
 بوو؟ کتر هه ڵ یه گه یان ده تی ڕه کی بنه یه ناکۆکی  فا چۆن بوو؟ چ ال مسته ڵ مه گه ندیی دوکتۆر قاسملوو ده پێوه:  ٠پرسیار 

 
هەیچ   رێکی کەورد لەه هەیچ ڕێبەه  بوو کەه کی هەه یەه و پێگه فای بەارزانی جێگەه ال مسته الی خوالێخۆشبوو مه دوکتۆر قاسمەوو له :اڵم وه
  کەرد ببێتەهپێشەنیاری پێ  یەه می حیزبێکەی دیکهنەدا یزانەی قاسەمەوو ئه ی ده وه ڵ ئه گه ده  ک که یه ڕاده یبوو، به دا نه شێكی کوردستان به

  نگەه ڕه. کرد ی قبەووڵ نەه که و پێشەنیاره وه  دا مایەهحیزبی خۆی  قاسمەوو له. اڵ  د به. ر کی بوو بۆخۆی سه  که  زبهو حی سکرتێری ئه
 بێ ” فا ال مسته ڕێز مه برای به“  کانی خۆیدا بارزانیی به نامه له   ی کورد بووبێ که وه ری نێو بزووتنه نیا ڕێبه هید قاسمەوو ته شه
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 .کرد بانگ ده  ێکی دیکهزیادکردنی هیچ عینوان

 
کی  یەەه جیاوازی  وه کانه نووسەەییه چاره  له سەەه ی مه باره لەەه  وایەەه من پێم ، ئەەه”تی ڕه نەەاکۆکیی بنەەه“ناوتەەان نەەا   کەەه  وه و شەەته ی ئەەه باره لەەه

  ڕی بەه بەاوه  وه دڵەه قاسەمەوو به  بەوو کەه  وه نیا شەت ئەه تەه. ”تی ڕه نەاکۆکیی بنەه“بکەرێ پێەی بگەوترێ  بوو که  نێودا نه بیروڕایان له
نەا و  داده  و ڕاسەتییه تی بەارزانییش ڕێەزی بەۆ ئەه حمەه ڕه. داگر بەوو ر پاراستنیشی پێ سه بوو و له ی هه که و حیزبه خۆیی خۆی  ربه سه
 .بووبێ ی پێشخۆش نه خۆیییه ربه و سه ر وا دابنێین ئه گه ت ئه نانه گرت ته ر چاوی ده به له

 
کورا؟  ده کان چوۆنی پێشووازی لێ گونوده  ، چوۆن بووو؟ لوه ڵکمان بوۆ بکوه ڵ خه گه ی دوکتۆر قاسملوو دهندی باسی پێوه:  ٩پرسیار 

 ؟ وه پێت خۆش بێ بۆمان بگێڕیه  که  یه ڕاکێش هه رنج داستانێکی سه

 
و  کردن  رمی پێشەوازیی لێەده گەه به. زانەی ی کورد ده له سه کیی مه ره نی سه خاوه  وانی به و ئه ویست  ڵکی خۆش ده اڵنی خه کۆمه :اڵم وه
  هید لەەه شەەه  کەەه  وه شەەارمه ی  نا ت بەەۆ بکەەه و ڕاسەەتوێژی قسەەه  ڕاشەەکاوی ی به وه اڵ  بەەۆ ئەەه بەەه. کرا پێشەەوازیی لێەەده  وه وانەەه ن ئه الیەەه له

  رده روه رجی پەه لومەه بەۆ هه  وه ڕایەه گه شەی ده که هۆیه. بوو نەه  یانەدا ز ر کارامەه وه بوونه  نزیەک و لێ ڵکی سەاده  ڵ خەه گه ن دهبوو ڵ تێکه
  شەەاره  تیەەی خەۆی لەه و الوه نی منەداڵی  مەه شەی ز ری ته یشەەتبوو و به دایک ببەوو و پێگه تەدا لەه کی ئاغاوه یەەه ماڵه بنه  لەه  بەوونی کەه

 .ر بردبوو سه به  و جووتیاران  بارود خی ژیانی کرێکاران  دوور له  و به  کان خته و پێته  کان وره گه

 
زی  کانی، حوه ڵکی ئاسوایی، دۆسوته و خوه ی  کوه ماڵه ڵ بنه گوه نودیی ده ، پێوه باسی دوکتۆر قاسملووی ئینسانمان بۆ بکوه:  ٩پرسیار 
 (؟…، شێعر وه مۆسیقا، خوێندنه)چیی بوو  له

 
تی خەۆی  شەیره و عه ماڵه  بنه  ری بوو، د ستی بان، له وروبه ڵکی ده ڵ خه گه ندی ده رزی پێوه کی به یه ووحی شاد بێ نموونهڕ :اڵم وه

فتەارێکی جەوانی  مووان ڕه ڵ هەه گەه ده. دان ده ی گرێ نەه وه یی پێکه شیره و عه  ماڵەیی کی بنه ندییه هیچ پێوه  که  سانه و که بان یان له
تی  بەوو، بابەه ده  وه ریکی خوێندنەه ز رز ر خەه. فیەزی بەوو کانی بێ سروشەته  کێک لەه یەه. کردن ده ماشەای نەه ڕا ته وه ره هسە  بوو، لەه هه

زمەانی   لەه  و بێجگەه ئەه  شەزانین کەه ده. کەرد کان ده یه تی شەێعری تایبەه و به بی  ده ئەه  مەه رهه به  زی لەه حەه.  وه خوێندنه جۆراوجۆری ده
و   نووسەین و بەێ گیروگرفەت پێەی ده  زانەین و سەڵۆڤاکیی ز ر بەاش ده ، چێکەی  یی ڕانسه تورکی، فه کانی فارسی،  زگماکیی خۆی زمانه

و ئیتالیەایی بەوو و   ڵمانی ، ئەه بی ڕه کانی ئینگەیەزی، ڕووسەی، عەه زای زمانەه کی باش شەاره یه ش تا ڕاده وانه له  جگه.  وه خوێنده ی ده
کی  زایییه و شەەاره ناسەەین  کانی ده وه تەەه نەەدانی ز ر نه رمه هونه  وره ر ئەەۆگری شەەێعر و مۆسەەیقا بەوو، گەەهکجار ز  یەەه. کرددن ه ێەەدی پ قسەه

 .بوو گشتی مۆسیقای کالسیک هه و به و بێتهۆڤێن  کانی مووزارت  مفۆنییه سه  باشی له
 

 ؟ وه کرده چۆنی بیر ده  وه یه و باره و له کپارچه  و کوردستانی یه کوردستانی ئێران   ڕوانیه دوکتۆر قاسملوو چۆنی ده:  ٥پرسیار 

 
 و   شکراوه ڕاشکاوی گوتی کوردستان واڵتێکی دابه به  س بوو که مین که که ی کورددا قاسمەوو یه وه رانی بزووتنه نێو ڕێبه له :اڵم وه
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شەەکراو  ی واڵتێکەەی دابه وه کخسەەتنه یه  بەەه  مەەه خسەەێ، ئه کانی کوردسەەتان بیه شەەه موو به ی هەەه وه کخسەەتنه ت بەەۆ یه رفەەه ر ڕ ژێەەک ده گەەه ئه
رجی ئێسەتادا  لومەه هه  دا پێیوابەوو لەه وکاتەه ر له اڵ  هەه بەه.  واڵتێکەی دیکەه  لەه  وه تکردنی واڵتێک یەان جیابوونەه ک له نرێ نه داده

ژیەن بەه  لێی ده  دا که و واڵتانه ئهی  چوارچێوه  کانی کوردستان له شه به  رکا  له هه  که  یه وه ی کورد ئه له سه ر بۆ مه سه باشترین چاره
 .ن مافی خودموختاری بگه 

 
 گو ؟ ده  وه  یه باره ، دیتبووی یان نا؟ چیی له ڵ شامان بۆ بکه گه ندیی دوکتۆر قاسملوو ده باسی پێوه: ١١ پرسیار

 
کۆشەا و  ده کانی تێ ته ا و سیاسەهجیەددی دژی ڕێژیمەی شە و ز ر به نەدیی ئۆپۆزیسەیۆن بەوو، ئەه ڵ شا پێوه گه ندیی وی ده پێوه :اڵم وه
  ربەیین لەه ده  زایی ی بەۆ نەاڕه وره پەاریس خۆپیشەاندانێکی گەه  لەه ١٢٩١ و سەاڵی زانین ئه ک ده وه. بیووخێ  کرد چی زووتره زی ده حه
  و واڵتەه دا لەه ڕانسەه فهتی  وڵەه ر ده ژێر گوشەاری ڕێژیمەی شەا بۆسەه ی لەه وه هەۆی ئەه  بەووه  ڕێ خسەت کەه وه  ڕانسەه ری شا بۆ فه فه سه
 . وتوه که شا نه  رگیز چاوی به قاسمەوو هه. من بزانم د ک ئه وه. ربکرێ ده

 
 گو ؟ ده  وه یه باره وی دیتبوو؟ چیی له ، داخوا ئه ینیمان بۆ بکه ڵ ئیمام خومه گه قاسملوو ده. ندیی د باسی پێوه:  ١١ پرسیار

 
ری  وروبەه ده ی ”نۆفەل لەۆ شەاتا“  ی خەۆی لەه گاکەه باره  وتبوو، جارێکیەان لەه ینی کەه خومه  دوکتۆر قاسمەوو دووجار چاوی به :اڵم وه

ختێەک  اڵ  وه تی بەه جەیسەی گشەتیدا دیویەه مه لەه   بەۆی بەاس کەردین کەه. تەاران  وه ڕێته و بگه بێ   ی سواری فی که وه پاریس پێش ئه
یشەتن  تێگه و لێک ڵەه  دوکتۆر قاسمەوو پێی وابوو مامه.  وه ت کرد ته ی ڕه که ینی داوایه دانیشن، خومه  وه دوو پێکه دووبه  داوای کردوه

  زیەاتر لەه  ڵ شەاندێکی کەورد کەه گەه ده” قەو “شەاری     لەه جەاری دووه.  کجار دژواره کەارێکی یەه  خته رسه و سه ق  ڕه  وپیاوه ڵ ئه گه ده
رێنیی  ش هەیچ ئاکەامێکی ئەەه   دیەەداره ئەه. کەوردی ئێرانەی بەەۆ بکەاکەانی  ی باسەەی داخوازه وه وت بەۆ ئەه بەوون چەاوی پێیکەەه س ده کەه ده
و   ری قەەو  فه سەەه  بۆیەەه  ن کەەه ڵ بەەاس بکەەه گەەه شەەی ده و داخوازانه درا ئەەه نەەه  کەەه کورده  شەەانده  تەەان بەەه ره ت ده نانەەه ،و ته وه وتەەه که نه لێ

و  دوکتەۆر قاسەمەوو پەاش ئەه. وتەووێژ  ونەه کانی کەورد بکه ر مافەه سەه و له ن  سەتان باسەیان بکەه ده ڵ کاربه گەه ده  تارانیان کردبوو کەه
 . نۆفل لۆ شاتۆی پاریسی بۆ دروست بۆوه  ی دیداری پێشوو له که ر بۆچوونه ش هه دیداره

 
 نگاند؟ سه ڵده کانی چۆن هه دوکتۆر قاسملوو ڕێەیمی ئاخونده:  ١٢ پرسیار

 
  له سەەه ی مه باره نەەاکرێ لەەه  زانەەی کەەه حشەەیی ده وتووی وه ڕێژیمێکەەی دواکەەه  نگاند و بەەه سەەه ڵده هه  یەەه ک هه ی وه   ڕێژیمەەه ئەەه :اڵم وه

وتنی  و پێشەکه وه  شەانه و گه  ڵ کانی کۆمەه و توێژه  تی داخوازی چین خزمه  وتنێک که که هیچ ڕێک  یه ڵی بگه گه ده  وه کانه نووسییه چاره
   ڵ ئەه گەه ده  وه نەدین تاقیکردنەه ڕینی ڕ ژگەارو چه تێاەه  بەه  وه داخەه ز ر به. تەردا بکەا و هیی ت اڵیه و کۆمه اری ئابووریبو  واڵت له
النی  بەۆ گەه    ڕێژیمەه ئەاخر ئەه. جێی خۆیانەدا بەوون و له دروست   وه یه و باره کانی دوکتۆر قاسمەوو له بۆچوونه  وت که رکه ده  ڕێژیمه
 و   رگ و مه  نگ بروزه زه  له  نێ جگه ریان داده نوێنه  خۆی به  که  یانه ئیسالمی  ته وڵه و ده ر و ئه وروبه تانی ده وڵه و ده  ئێران
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 . بووه ماڵوێرانی شتێکی پێ نه

 
  تووێەانوهو و سوت لوه به بووو؟ مه کێوی لێ. قاسملوویان تێدا کوژرا. ی د وه ئه  مان بۆ بکه،”ن ڤییه“کانی  باسی وتووێەه:  ١٠ پرسیار

 کوژن؟ ترسا بی ده چی بوو؟ داخوا نه

 
دا ١٢١٢کەانی سەاڵی  مین ڕ ژه کەه و یه١٢١١کانی سەاڵی  دواڕ ژه    له که جاری یه. بوو ن دوو قۆناغیان هه کانی ڤییه وتووێژه :اڵم وه

ی  شەەه و به ی کەەورد لەەه له سەەه ری مه سەەه و باشەەترین ڕێگەەای چاره  کەەانی کەەوردی ئێەەران دا دوکتەەۆر قاسەەمەوو داخوازه و قۆناغەەه لەەه. بەەوون
یانەد  رایگه” وتەووێژ“ر بەاس کەرد و شەاندی ئێەران بەۆ  رامبەه نی به ی بۆ الیه وه یزبی دێموکراتی کوردستانهی ح روانگه  کوردستان له

و بەۆ   رپرسەان لەه تەاران ر چەاوی به بەه  خاتەه یان ده  وه تەه مانه ئه  اڵ  بەه ، بەه ی نیەه و داخوازانەه ر ئەه سەه اڵتی بریەاردان له سه ده  که
 .ڵ خۆی دێنێ گه ده  وه یانه باره  رپرسانی ڕێژیم له کاریی بۆچوونی به هکان ورد می وتووێژه وری دووه ده

 
ر  سەه  یان بەرده کەه ڵێنه ندامانی شەاندی ئێەران به ڕاستی ئه به  چوو، که  ڕێوه دا به١٢١٢ی  ی ژووئیه١٥و ١٢ڕ ژانی     له قۆناغی دووه

بەۆ   نده کی کوشەه چەه  نەد پارچەه چه  بریتەی بەوو لەه  کەه  وه یەهڵ خۆیەان هێنا گەه یەان ده”رپرسەانی ڕێەژیم کاریی بۆچەوونی به ورده“و 
پێویسەتییان   ش کەه وه ر ئەه بەه له. ”وتەووێژ“ر مێەزی  سەه کوردسەتانی ئێەران له  ی کەورد لەه وه رانی بزووتنه و نوێنه رپرسان تێی ری به

  ڵیان کرد و هەه جێ نه یان جێبه که پاڵنه  ی ژووئیه وازدهد  واته  که می دیداره که نگێنن، ڕ ژی یه ڵسه باش هه  که بوو بارود خه هه  وه به
کراویەان بەۆ  ئیمەزا  قوڕقوشەم وخوێن یامێکی بەه پەه  وکاره بەه. ینی بەوو مین ڕ ژی مردنی خومەه وتی چەه ڕێکه  گرت بۆ ڕ ژی دواتر که

 .بوو نه کان کوشتاری کورده  ینی به رمانی خومه ڵ فه گه جیاوازیی ده  ی کورد نارد که وه ته نه

 
  و شەەاره یەەش ڕاسەەت لەەه(٣+١)و گرووپەەی  ی نێەەوان ئێەەران    دوایییەەه وتنی ئەەه ڕێککەەه  کەەه  یەەه وه کێشەەێ ئه رنجی مەەن ڕاده سەەه  شەەتێک کەەه

(. ی مانەگ١٩  وتەه ی که کەه یاندنه ڕاگه)ئیمەزا کەرا، (  ی ژووئیەه١٥)دوکتەۆر قاسەمەووی تێەدا تێەی ر کەرا   دا کەه و ڕ ژه و له( ن ڤییه)
تێەر ری   بەوو؟ ڕێژیمەی ئێەران بەه ی بەۆ داڕێەژرا رنامەه سەت به نقه ئه  وت بوو یەان بەه ر ڕێکه هه - تی بۆ ئێران تایبه به-  مه داخوا ئه

پەەاش   نەەد سەەاڵ دواتەەر، لەەه ر چه زانەەین هەەه ده. وا  بەەوو رده ئورووپەەا بەەه  کانی لەەه ی تاوانەەه سەەتا و زنجیەەره وه نه  دوکتەەۆر قاسەەمەوووه
نشینی دوکتۆر قاسمەووشیان تێەی ر  ندی جێ فکه ڕه بێرلین دوکتۆر سادقی شه  ڕناسیۆناڵی سۆسیالیست له نته ی ئه واوبوونی کۆنگره ته

 (.ڕووداوی میکۆنووس)کرد 

 
 دا چی بوو؟ و وتووێەانه رکۆماری پێشووی عێڕاق له بانی سه الل تاڵه خشی جه نه:  ١٢ پرسیار

 
ری سیاسەەیی  فتەەه نەەدامێکی ده وو ئه بوو، ئەەه خشەەی نێوبژیەەوانی هەەه نەەدا نه ی ڤییهکەەان وتووێژه  بانی لەەه الل تاڵەەه ڕێز جەەه بەەه :اڵم وه
کانەدا  می وتووێژه کەه شەی یه به  زایر لەه لجەه رکۆماری پێشەووتری ئه بەیەال سەه د بن حمەه تی ئه حمه نیشت ڕه ته  تیی نیشتمانی له کیه یه
یی  شەەاوه لێوه  شەی بەه خشه و نه سەەتۆو ئەه ئه  قاسەمەووی گرتبەووه تیی پاراسەەتنی گیەانی دوکتەۆر رپرسەایه بانی به تاڵەه. شەدار بەوون به
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وری بیسەەت  ده  تی سەەااردبوو کەەه منیەەه کی ئه یەەه ڵکه ڕایه  رانی بەەه رکی پاراسەەتنی گیەەانی وتووێژکەەه ئەەه  چونکەەه. یانەەدبوو نجا  گه ئەەه به
بەەوونی   ن بەەه کەەه سەەت ده کان هه اتێەەک ئێرانییەەهک  بۆیەەه. یان پەەێ ببەەوو مانچەەه کی ده ش چەەه وانەەه س له وت کەەه و حەەه  بوون نەەدامی هەەه ئه

  سەی بێگانەه و نەابێ که ئێەرانیین   ئێمەه  کەه  وه بیانووی ئەه  جێ ناکرێ، به یان بۆ جێبه که کاندا پاڵنی تێی ره وتووێژه  بانی له تاڵه
نێکی  کەان نەابێ هەیچ الیەه مەی وتووێژه ووهوری د ده  قێنن کەه چەه ده  وه ر ئەه سەه شدار بەێ، پەێ له دا به کانمان نێوخۆیییه  شه موناقه  له

کانی  ر پاڵنەەه سەەه له  کەەه  یەەه و زانیاری زموون  موو ئەەه و هەەه ی ئەەه وانەەه پێچه  دوکتەەۆر قاسەەمەوو بەەه  یەەه وه یر ئه سەەه. بەەێ می لێ سەەێیه
یان  کەەه رنجی بەەۆ الی پاڵنه یبوو، سەەه کەەان هەەه تی کورده تایبەەه و به  ر ئۆپۆزیسەەیۆن رامبەەه و نیەەازی ناپاکیەەان به  سەەتانی ئێەەران ده کاربه
 .کشابوو ڕانه

 
 تیی حیزب گو ؟ رایه ڕێبه  کان چیی به وتووێەه  ی بچێته وه پێش ئه:  ١٥پرسیار 

 
نێوان    دیەدار لەه کەه ، یه ریم بیسەتوه هاوڕێیەانی ڕێبەه  ی لەه وه پێی ئەه اڵ  بەه به. بوو  ری نه ندامی ڕێبه دا ئه و کاته من له ئه :اڵم وه

.  ری سیاسەی بەووه فتەه نەدامانی ده و ئه ی  کەه ر جێگره گەه ری مه نەدامانی ڕێبەه ێردراوانی ئێراندا بێ ئاگەاداریی پێشەووی ئهدوکتۆر و ن
ری ئێران یان باشەتر  وو شاندی وتووێژکه نێوان ئه له  که  وه ری گێیاونه ی با ڕێبه و شتانه موو ئه کوردستان هه  وه ته ڕاوه گه  اڵ  که به

وان  کان، ئەه ڵ ئێرانییەه گەه مین دیەداری دوکتەۆر قاسەمەوو ده کەه نەد مانەگ دوای یه چه. راون گەوزه  اساێردراو بۆ تێی ردابڵێم شاندی ڕ
ی  و داخوازانەه ی ئەه باره رپرسەانی لەه ی گۆیەا بۆچەوونی به وه بێ بۆ ئه ڵ دوکتۆر قاسمەوو هه گه یان ده ن دیدارێکی دیکه که پێشنیار ده

دوکتەۆر قاسەمەوو جوابیەان . ر چاویەان بەه  کانەدا خسەتبوونیه می وتووێژه کەه وری یه ده  دوکتۆر قاسەمەوو لەه  نن که یه پێیابگه  وه کورده
کەانی کەوردی  داخوازه  اڵمەی تەاران بەه و وه و ببیەنن  ، بەا ئەه ئورووپایەه  ندی جێگری سکرتێر له فکه ره ئێستا دوکتۆر شه  که  وه داته ده

سەی  ڵ که گەه نەین ده  و ئامەاده  بەێ  ئامەاده  کەه دیداره  بەێ دوکتەۆر قاسەمەوو بۆخەۆی لەه ده  گرن که ن پێ دادهوا اڵ  ئه به. نن یه پێیابگه
 .ڕاناکێشێ  بۆی چنراوه  که  و پاڵنه رنجی دوکتۆر بۆ الی ئه ش سه و پێداگرتنه تی ئه گبه بۆ نه.  وه کۆ ببنه  دیکه

 
 رگر ؟ هیتان چۆن و که هیدبوونه ری شه به خه:  ١٠پرسیار 

 
ڵکوو بەۆ  حیزبەی دێمەوکیاتی کوردسەتاندا، بەه  ر بۆ هاوڕێکانی له هه ک هیدبوونی دوکتۆر قاسمەوو نه مترین گومان شه بێ که :اڵم وه
  وره برێکەی گەه و زه ژان  کانی کوردسەتان ڕووداوێکەی بەه شەه موو به هەه  و لەه ئێران   ی کورد له وه و د ستانی بزووتنه نگران  موو الیه هه
و   رگەەرت، ئەەاخر دوکتەەۆر قاسەەمەوو بۆخەەۆی ڕ یشەەت وه  وه رپرسەەانه و به سەەتێکی شۆرشەەگێیانه  هه  مان بەەه کەەه ره به خه  اڵ  ئێمەەه بەەه. بەەوو
کانیی  شۆرشەگێیانه  کاوی ئامۆژگارییه نه رگی له مه. کانی و قوتابییه  ستۆی هاوڕێ ئه  کانیی خسته رکه واوکردنی ئه تیی ته رپرسایه به
تەوانین بەۆ  ده نیا کەار کەه  و تەه  هیدبوونی هاوڕێکانمەان نەاگرین بەۆ شەه  ڵێنمان داوه بەه  مێژه لەه  یگەوت ئێمەه ده  که  وه بیر هێناینه وه

  و ئامانجانەه تا کاتێەک یەان ئەه ین هەه بەده  یان درێەژه کەه ڕێگایه  کەه  یەه وه ین ئه مرکردنی ناویەان بیکەه و نه  وان شادکردنی گیانی ئه
 .بین مران ده کاروانی نه ڵ به ک وان تێکه ش وه ، یان ئێمه خشیوه پێناویاندا به یان لهوان گیان ئه  ست دێنین که ده به
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ی خۆیەان  باتگێیانەه رکی خه جێهێنانی ئەه و بەه کان  ریکی چاالکییەه ی خۆیەان خەه ناوچه  س له رکه رانی حیز  هه دا تێکۆشه و کاته له
هیدبوونی دوکتەۆر قاسەمەووی  ری شه به تیی حیز  خه رایه ڕێبه. سیم بوو زگای بێ دهگرتنیشیان  پێوه  ندی نیا ئامرازی پێوه و ته بوون 

و   ی مەاوه کەه اڵ  حیزبه هید بەوو بەه دوکتۆر قاسمەوو شه“: ی بوو که ر که نێوه  مه ئه  یاند که کان ڕاگه رگه پێشمه  کدا به  یه برووسکه  له
ی  وه رزبوونەەه ر به سەەه وارێکی ز ریەەان له تی شەەوێنه رایەەه کانی دواتەەری ڕێبه ڵوێسەەته هه و یه    برووسەەکه ئەەه. ” وامەەه رده مان به کەەه باته خه
نەەد مەەانگی پەەاش  ی چه ماوه لەەه  جۆرێک کەەه بوو، بەەه هەەه  کەەانی دیکەەه ی الوه  باتگێیانەەه سەەتی خه ری هه سەەه و چوونه  کان رگه ی پێشەەمه وره

 . وه کانه رگه نێو ڕیزی پێشمه  تنهشتا کیژ و الوی کورد ها دوهه چوارسه  دا پتر له که تێی ره

 
 شدار بوو؟ تێڕۆری دوکتۆر قاسملوودا به  کێ له:  ١٩ سیار پر

 
شەدار  دا به که تێی ریستییه  وه کرده  وخۆ له وخۆ یان ناڕاسته ڕاسته  که  الیه مان له سانه و که لیستێکی ناوی ئه  ند ئێمه رچه هه :اڵم وه

  که  یه وه گرنگتر ئه  وانه مووی ئه هه اڵ  له  ژاد، به نه دی حمه و ئه  نی هاشمی و به و بزورگیان  ڕوودی حیا و سه وی  فه ک مسته بوون، وه
ن ز ر  بووایەه ش نه وانەه ر ئه گەه ئه  کەه  رچەووه ده  وه یی خۆیه نه خامه  ، له وه اڵتی ڕێژیمی ئێرانه سه رزترین ده به  له  که بییاری تێی ره
کیی  ره ، تاوانبەاری سەه وایەه که. بسەاێرێ یان پێ یه تێی ریسەتی  وه و کەرده جێکردنی ئەه بەه جێ  دا بوون که ست ر ده به ی له گرووپی دیکه

 . جییان کردوه به جێ  که  کرێگیراوه ند به و چه ک ئه ، نه تی کۆماری ئیسالمیی ئێرانه واوه ته  که تنه که

 
 چێ؟ و کوێ ده ره مڕۆ به ئێرانی ئه:  ١٩پرسیار 

 
ک خۆیەان  روه هەه    ڕێژیمەه ئه  چونکه. چێ و کوێ ده ره به  نده ئێرانی ئایه  بکا که  وه بینیی ئه رێک پێش هیچ توێژه  ته حمه زه  :اڵم هو
حەوکمی   و واڵتانەه کانی ئەه زموونەه ئه  رگرتن لەه وه لک کەه  تەا بکەرێ بەه  ی دنیا نیه تێکی دیکه ڵ هیچ حکوومه گه ڵێن وێکچوونی ده ده
  بەه  درێەژه    جۆره ر به تاسه ڕێژیمی ئێستای ئێران ناتوانێ هه  که  یه وه توانم بیڵێم ئه ده  وه یه وباره له  نیا شت که ته. ر بدرێ هس له

چەۆڵ   بێ جێگا بەۆ ڕێژیمێکەی دیکەه یان ده( زانم دووری ده  کجار به یه  که)بێ ڕێبازی خۆی بگۆڕێ  ، یان ده وایه که. ژیانی خۆی بدا
کی  و دانەی قوربانییەه  خت باتێکی سەه خه  ش پێویستیی به مه ئه  دیاره. سازگار بێ  مه رده   سه کانی ئه ل داخوازییه گه پتر ده  بکا که
 . یه ز ر هه

 
  تی؟ یان دوژمنیه  مریکایه ریکی ئه ئێران شه:  ١٥پرسیار 

 

و  کانیان  یمانەەه هاوپه  ر بەەه رامبەەه دانەەی ڕێبەەازی خۆیەەان به ژهر درێ سەەه مریکا و ئێەەران له رانی ئەەه رزترین ڕێبەەه پێەەداگرتنی بەەه :اڵم وه
و گرووپەی   نی ئێەران دوو الیەه  که  دا ، نیشان ده ستیان هێناوه ده ن به کانی ڤییه وتووێژه  ی له و شته نێک بۆ ئه ر الیه ی هه وه لێکدانه

ر هێنەدێک  سەه وتن له که نیا ڕێک ته  نێویاندا ڕووی داوه ی له وه و ئه  کانی نێوانیان موو ناکۆکییه ری هه سه چاره  یشتوونه گه نه( ٣+١)
ت  نانەه ته  وتنەه و ڕێککه ئەه    کەه بینەی ناکەه گینا بۆخەۆ  پێش ئه. ن که ر دووال ده تی قازانجی هه ندا خزمه کورتخایه  له  که  مایه بنه
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ندوکۆسەای  جێکردنەدا که به جێ  لەه  ، چونکەه بینەی کەراوه بەۆی پێشدا  کەه وتننامه قەی ڕێککه ده  لەه  وا  بەێ کەه رده ش به یه و ماوه تا ئه
و  تی ئێەران  وڵەه دوو ده  اڵتی قانوونیی هیچکا  لەه سه ن ده الیه هێشتا له  که وتننامه که ڕێک  ڕێ که ش گه وه له. ر ڕێگا سه  ز ری دێنه

  لەه    ڕێژیمەه تا کاتێەک ئەه هەه  پێموایەه  بۆیه. ر ڕێگا سه  بێتهشدا گیروگرفتی  وه دوور نازانرێ له  و به کراوه  سند نه په  مریکاوه ئه
ڕێژیمەی   چونکەه.  د سەت کەارێکی دژواره  بنەه دواڕ ژدا ده  مریکا لەه و ئەه ئێەران   ش کەه وه له  وه ت بیرکردنه نانه ته  ر کاره سه ئێران له

”  وره یتانی گه شه“  مریکا به و دانانی ئه” مریکا بمرێ ئه“ی دروشم  ست له مریکا قبووڵ بکا و ده تیی ئه خت د ستایه روه ئیسالمی هه
 .شێنێ وه ڵده ڕاستیدا خۆی هه ڵبگرێ، له هه

 
 بوو؟ وتێکی هه سکه ده  ؟ چ یان ماوه  واو بووه هاباد ته ڕینی مه ؟ ڕاپه دواڕۆژی کوردی ئێران چیه:  ٢١ پرسیار

 
  کەەه  یەەه وه ر دابگەەر  ئه سەەه تەەوانم پێەەی له ده  نیا شەەت کەەه تەەه.   بینەەی بکەەه نووسەەی دواڕ ژی کەەوردی ئێەەران پێش نەەاتوانم چاره :اڵم وه
  لەه   گه ئەه  تا ڕ ژێەک کەه بێ هەه وا  ده رده کانیان به هێنانی داخوازه دی باتی کوردی ئێران بۆ وه کان خه ندوکۆساه موو که ڕای هه ره سه

.   تی دیاری بکەه کی تایبه یه ست دێنن، ناتوانم شێوه ده چۆن به  و ئامانجانه ئه  که  وه ر ئه سه له. ست دێنێ ده خۆی به واکانی ڕه  مافه
سەت  رده موو ئەامرازێکی به و هەه ک  موو رێگایەه هەه  ن بەه ئامەاده  ڕابردوودا نیشانیان داوه، ک له  روه کوردی ئێران هه  زانم که اڵ  ده به
و ئێەران نەاتوانێ   قەانوونی ژیەان  بۆتەه  مەه ئه  وێ، چونکەه رکه سه  له   گه بێ ئه رده نگ یان زوو هه و دره  ن بده  ان درێژهی که باته خه
کەوردی ئێەران پەێش   کەه  کجار تاڵەه تێکی یەه قیقەه حه  وباڵوه رش ئۆپۆزیسەیۆنی کەوردی ئێەران پەه  کەه  وه ئەه. ر بێ ده به    قانوونه له
تووشەی   که تایه ڵکوو فه ، به تی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ئێران نیه تایبه  مه زانن ئه ک ده اڵ  وه به. ناڵێنن ده  وه ستیه هد  س به موو که هه

بەەێ ڕ ژێکەەیش  ر ده هەەه. بەەێ و ده وتووش بەەووه  کانی واڵتەەانی پێشەەکه سیاسەەییه  ت حیزبەەه نانەەه و ته کان  ڕزگاریخوازییەەه  وه بزووتنەەه
 .بهێنرێ کاندا کۆتایی پێ نه موو الیه ی ههش پێناوی قازانجی هاوبه له
 

باتی  خەه  ک لەه یەه ڵقه ڵکوو ئه بوو، بەه وانی ڕووداوێکی دابەیاو نەه رینازی خوسره ی کورد فه هاباد دوای کوژرانی کیژ ڵه ڕینی مه ڕاپه
اڵ   واو بەوو، بەه هاباد تەه ڕینی مەه پەهڵێ، ڕا بەه. کانیاندا بەوو ستهێنانی ئامانجه ده پێناوی وه ی کوردی ئێران له  مێژینه و له خت  سه
ست هێنەاون  ده وتی سیاسییشی به سکه و ز ر ده وامه  رده کی بوو، به یه ڵقه هاباد ئه ڕینی مه ڕاپه  لی کورد که ی گه مانانه باتی قاره خه
 .ڕوانن لێی ده  وه ومێدهچاوی ڕێزو ئ باتگێیانی ئێران به موو خه و هه  رزه ری به کوردستان سه  یه وه گرنگترینیان ئه  که

 
 ؟ یه مریکادا هه و خۆرئاوا و ئه   ک ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ئێران وه  نێوان ئێوه ک له یه شه هیچ موناقه:  ٢١پرسیار 

 
ۆنی کانی ئۆپۆزیسەی حیزبەه  زانەم ز ر لەه ده  نەده وه تیی هیچ حیزبێکی کوردی نیم، ئه رایه ندامی ڕێبه ی بۆخۆ  ئه وه ڵ ئه گه ده :اڵم وه

حاڵی  بەه ش اڵ  به بەه.  یەه تانی خۆرئەاوا هه وڵەه ده  لەه  مریکاو هێنەدێکی دیکەه ی ئه ڵ ئیداره گه کیان ده ندییه پێوه  کوردی ئێران جۆره
 .چووبم  ڵه هه   به که زوو ده ئاره.  شه بکرێ ناوی بنێی موناقه  نێودا بێ که  کیان له ندییه پێوه  مبیستوه و نه دیوه    خۆ  نه
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 ؟ یه هه  ئێوه  کی له یه ڕوانی ئێران چ چاوه  لی کورد له گه:  ٢٢پرسیار 

 
  بەه  کانیان درێەژه ئامانجه  یشتن به تا گه هه  یه وه ی کورد ئه وه کانی نێو بزووتنه نه موو الیه هه  لی کوردی ئێران له داوای گه :اڵم وه
  کەەا کۆتەەایی بەەه کانی ده شۆرشەەگێیه  حیزبەەه  داوا لەەه  لەەه   گه ئەەه  کەەه  نیەەهو گومانیشەەی تێەەدا  ن  ی خۆیەەان بەەده باتی ڕزگاریخوازانەەه خەەه

و   بێ ڕیەان پێیەان هەه موویان باوه هه  ون که ش ڕێککه ما و ئامانجی هاوبه ر هێندێ بنه سه نێو خۆیاندا له و له کانیان بێنن  ناکۆکییه
  گشەتیان گەوێ لەه  یەه وه ئەاواتم ئه. نێ یەه کانی کەورد بگه ئامانجەه  وێ زیان به بیه  نێک بوێستن که ر الیه کییز دژی هه موویان یه هه

 .وێ کی بۆیان ده موو خێرو خۆشییه و هه   یه و هیوای پێیان هه وێن  خۆشی ده  بگرن که  له و گه وازی ئه بانگه

 
 ٢١١٣ی ئاگۆستی ١١: ڕێکەوتی/  ماڵاەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 پاراستنی سەربەخۆیی دەبێ چەند شتی زامن بن :زادەماموستا عەبدوڵاڵ حەسەن
 
 زادەعەبدوڵاڵ حەسەن وتووێەی کوردکاناڵ دەگەڵ

 
 لە دەکەەرێ لەسەەەر قسەەەی کوردسەەتانەوە هەرێمەەی راگەیەنەکەەانی الیەن لە ڕێفرانەەد   مەسەەەلەی کوردسەەتان هەرێمەەی لە مەەاوەیەکە
 هەرێمەی بەۆ کێشەە ئەابورییەوە بەارەی لە دەتەوانن دەبەێ؟ خ تەورکیە و ئێەران هەڵوێسەتی بکەرێ ریفیانەد   ئەگەر دا وا حاڵەتی

 نەکەردوە؟ عەمەلیەان و دەکەرێ ڕێفیانەد   باسەی هەر سەاڵە چەنەد ئەوە بەۆچی بەکەن؟ دروسەت کوردستان باشووری یان کوردستان
 باسەەی بەەۆ دەبەەێ؟ خ سەەونییەکان خ شەەیعەکان خ عێەەراق مەرکەزی دەوڵەتەەی لەگەڵ کێشەەەیان گەورەتەەرین بکەەرێ ڕێفیانەەد   ئەگەر
 نووسەەری و سیاسەەتمەدار حەسەەنزادە، عەبەدواڵ مامۆسەتا بەرێەز دەگەڵ وتەووێژێکی ”کانەاڵ کەورد“ مەسەەلەیە ئەو لەسەر زیاتر

 .پێکهێناوە کورد ناوداری
 

بوۆ توا ئێسوتا . ڕاگەیەنودراوەکانەوەمامۆستا ئەوە چەند ساڵە باسی رفراندۆم دەکرێ لە هەرێمی کوردستان لە الیەن : کوردکاناڵ
 بە ڕای ئێوە گەورەترین کێشەکان یان کەند و کۆسپەکان بۆ ئەوەی کە ڕێفڕاندۆم بەرێوە بچێ چییە؟. نەکراوە

 
 کە ئامەانجەیە ئەو جەنەبەیەک و ڕێفیاند مە جەنبەیەکیان هەیە، جەنبەی دوو مەسەلەکە من باوری بە :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 و نەوێ ز ری وەختێکەەەەی نەوێ، ز ری کەەەەارێکی ڕەنەەەەگە هەیە، ڕێفیانەەەد مەوە بە پەیوەنەەەەدی ئەوەی دەکەەەەرێ، بەەەەۆ ڕێفیانەەەد می
 بەەۆ بەرنەەامەی دەوڵەت هەرچەنەەدە ەەەە ڕێفیانەەد مێک لێەەرە ئێسەەتا، لە بەر زیەەاتر سەەاڵ ١١ چەەوونکە نەوێ، ز ریشەەی هەزینەیەکەەی

 دەوری نەچەم هەڵە بە ئەگەر. هێنەاوە ز ریشەی یەکجەار دەنگێکەی و بەوون بەشەدار توندی بە ز ر خەڵکیش وەڕێخرا، ەە دانەنابوو
 رەئیەان سەدیش لە ١٣ دەکرا، فدرالیز  بۆ ڕێفیاند   کە دا کات لەعەینی دابوو، سەربەخۆیی بۆ دەنگێان خەڵکەکە لەسەدی ٢١

 دەکەا، مەیەەەتە ئەو حەقی و ئامال و ئارەزوو لە تەعبیر ئەوەڵیان. خەڵکە وشیاری نیشانەی ئەوە وابووپێم من کە دابوو، بەوی
 ناتەباییەەان واقیعەەدا لە دووانە ئەو کەوایە. مەەومکینە ئێسەەتا کە ئەوەی. هەیە مەوجەەود وەزعەەی لەگەڵ کەەاری سەەەرو دیەەکە ئەوەی

 دوای کەارەکەی مەسەەلەی نییە، ڕێفیاند   مەسەلەی گوتم وەک ڕێفیاند  ، خستنی وەدوا باعیسی دەبێتە ئەوەی. نییە بەیەکەوە
 کە ئەوە. هەیە ز ر موتەەەالەعەیەکی و کەەەردن لەسەەەەر کەەەار ووردبەەەوونەوە، لێ بە ئیحتیەەەاجی کە مەسەەەەلەیەکە ئەمە. ەڕێفیانەەەد م

 ئەوە بەاڵ . ناکەا ئینکەاری سەەلیم ویژدانێکەی هەێچ نە و ئەێمە نە وایە پەێم هەبەێ، خۆی سەربەخۆیی هەیە حەقی کورد میەەەتی
 وەدوا. دیەکەیە مەسەەلەیەکی ئەوەیان دەبێ، ڕووبەڕو کۆسپ و کەند لەگەڵ چەندە عەمەلییە، چەندە دنیادا لە و ناوچە لە لێرە

 مەسەەلەیە ئەو بەۆ زەمیەنە چەنەدە تەا کە ئەوە سەەر دەگەرێەتەوە پێمەوابێ کوردستان سەربەخۆیی ئیعالنی یان ڕێفیاند   کەوتنی
 کە زلهێزەکەەان لەگەڵ تەوەییەەدا،نێونە ڕادەی لە نەەاوچە، لە نێوخەەۆ، لە زەمینەسەەازی بکەەرێ، بەەۆ زەمینەسەەازی دەبەەێ. ئامەەادەیە
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 ئەوان یەکجەەاری بییەەاری دا لەراسەەتی و دەکەن موتەەالەعەی دەهێەەنن دنیەەا قەزایەەای خۆیانەەداو ژوورەکەەانی لە دادەنیشەەن ئەور کە
 .مەسەلەیە ئەوە بۆ دەگەرێتەوە زیاتر من باووەری بە ڕێفیاند   کەوتنی وەدوا دەیدەن، لەسەری

 
ئەوە دەکەن کە ڕێفڕاندۆم یان برێوەچووونی ئەو گشتپرسویەی کە لە هەرێموی کوردسوتان بواس مامۆستا ئێوە باسی : کوردکاناڵ

دەکرێ پێویستی بە زەمینە یان بەستێنێکە بۆ ئامادە بکرێ لە عێراق بەستێن بۆ ئەوە هەیە کە ڕێفڕاندۆم بکرێ بوۆ سوەربەخۆیی 
 یە کە عێراق هەڵوەشێتەوە؟بوون بە مەعنای ئەوەیە کە عێراق هەڵدەوەشێتەوە، زەمینەی ئەوەی تێدا

 
 کە ئەمەر یە باسەی ئەوە سەەربەخۆییە، مەسەەلەی ئەو بڵەێم ئەوەڵەوە لە هەر بەوو پێمخەۆش مەن جەارێ :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 کە گشەتی بە کەوردە میەەەتەی حەقەی حەقە ئەو دەنەا دەکرێ، کوردستان لە بەشێک وەک کوردستان باشووری سەربەخۆیی لە باس
 نیەیە، ئێەرەوە بە پەیوەنەدی تەنیەا ئەوە یانی هەبی، سەربەخۆی دەوڵەتی یەک دەوڵەت، یەک وەکو دا واڵت یەک چوارچێوەی لە

 ز ر کە دەکەن رەفتەەار بەەاش باشەەوور کوردسەەتانی لە کەەوردی دەوڵەتەەی یەەان, کەەورد بەەزووتنەوەی ڕێبەرانەەی پێمەەوابێ: دیەەکە ئەوی
 زیەاتر لەویەش و ڕێفیانەد   ئیعالنەی شەک بەێ بە چەونکە دەکەن، مەسەەلەیە ئەو بەۆ کەار شەێنەیی بە ەەە دەڵین وەک ەە لەسەرەخۆ

 مەسەەەەلەی لەوانە یەکێەەەک تەنیەەەا لەوانە، یەکێەەەک. دەبەەەێ رووبەروو کۆسەەەپ و کەنەەەد هینەەەدێک دەگەڵ سەەەەربەخۆیی ڕاگەیانەەەدنی
 دەمەانهەوێ ئەێمە کە دەکەن لەوە بەاس گەۆ دێەنە وەختێەک کەورد ڕێبەرانی هەموو کە باشە ز ر کارێکی بۆیە عێراقە، هەڵوەشانی

 تەماشەا ئەگەر هەرچەنیەدە. کەیەن حەل عێەراق لەگەڵ مەسەەلەیە ئەو شارسەتانییانە شەێوەیەکی بە ئاشەتیخوازانە، شێوەیەکی بە
 باشەەووری لە کەەورد سیاسەەیی سەەەرکردایەتیی یەەان کوردسەەتان باشەەووری لە کەەورد بەەزووتنەوەی ڕێبەرایەتیەەی ئێسەەتێش هەتەەا بکەیەەن

 سەەربەخۆیی ئیعالنەی و رێفرانەد   ئەێمە هەڵبەژاردەی تەنیەا ئەێمە، رێگەای تەنیا بڵێ کە نەکرد تەوە یەکالیی ئەمەی کوردستان

 موشەارەکەتێکی ئەگەر هەبەێ، عێەراق خەڵکەی هەمەوو لەگەڵ مسەاویمان حقەوقی ئەێمە ئەگەر: دادەنەێ دیەکە شەتێکی لەپێشدا یە،
 بەوەی درێەژە ئەێمە دەڵەێ، عێەراق دەستووری ئەوەی وەکوو تەنانەت دەڵی قانوون وەکوو هەبێ، مەرکەزی دەوڵەتی لەگەڵ تەواو

 بەەێ، بێبەشەەی هەمەەووی بەەێ، موشەەکیالت هەمەەووی عێەەراق لەگەڵ بەەوون بەەێ قەرار ئەگەر بەاڵ . لەعێەەراق بەەین بەشەەێک کە دەدەیەەن
 ئەگەر دیەارە بەارەیەوە لەو بکەینەوە دیکە لەبژاردەی بیر هەیە حەقمان میەەەتێک وەکوو ئێمە وەختە ئەو بێ، نانبیان تەنانەت
 هەمەوو لە ئێمە نیە دروستیش لەجێدا بەاڵ  نادا، مل مەعەوومە عێراق دەکرێ، کوردستان لە رێفراند   بکا رێفراند   کوردستان

 کوردسەتان لەخەڵکەی دەبەێ کە مەسەەلەیەکە ئەوە نەا؟ یەان بەێ سەەربەخۆ هەیە حەقەی کوردسەتان باشەووری ئەرێ بارسین عێراق
 داخەوا کە دەکەن ڕێفیانەد   جارێەک سەاڵ ١١ هەر دادەنیشەن، لەێ زمانی فەڕانسەیی کە کانادایە ی ”کبک“ لە هەروەکوو بارسرێ،

 نەاکرێ ڕاپرسەییە ئەو کانەادایە هەمەوو لە وەختێکەیش هەیچ کانەادایە، لە بەێ بەشێک دەیهەوێ یا دەوێ سەربەخۆیی خەڵکە ئەو
 دەوڵەتەی لەچوارچێەوەی مەانەوە ئێسەتێ هەتەا داوتەڵەبەانە بۆخەوی خەڵەکەکە عەادەتەن کە دەپرسن کانادایە ی ”کبک“ لە تەنیا

 تەئمیەەەنە، یەەەان دایرایەەەی و مەەەادی قەەەازانجی کە مەحفەەەووزە، حقوقیەەەان کە دان واڵتێەەەک لە چەەەونکە هەڵبەەەژاردوە، داکانادایانەەە
 دەوڵەتەی بەدڵەی رەنگە دەبێ تەجزیە عێراق کە ئەوە پاشان. بکرێ کوردستان لە دەبێ ڕێفیاند   بۆیە. تەئمینن ئازادیەکانیان

 عەرەبە، شەیعەی بەشەی بڵێەین کە دەسەەاڵتدار بەشەی بەتەایبەتی نەبەێ، عێەراق دیەکەی بەشەەکانی دڵەی بە ڕەنگە نەبێ، عێراق
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 بەەۆ مەحروومییەتەەی تەنیەەا بەەێ، بێەەبەش مافەکەەانی هەمەەوو لە واڵتەکەیەەدا لەچوارچێەەوەی میەەەتێەەک بەەێ قەرار وەختێەەک بەاڵ 
 .هەڵنەرێژێ واڵتە ئەو خاکی یەکاارچەیی بۆ فرمێسک رەنگە میەەەتە ئەو وەختی ئەو بمێنێتەوە،

 
مامۆستا هەڵوێستی ئێران و تورکیە چ دەبێ لە وەها حاڵەتێک دا ئێوە پێتوانوایە هەڵوێسوتی وەکووو یەکیوان دەبوێ، : کوردکاناڵ

 بەهەر حاڵ ئەوانیش پرسی کوردیان هەیە بۆخۆیان؟

 
 کە ئەوە لەگەڵ دووکیەان هەر چەونکە نەیە، پێشەبینی بە ئیحتیەاجی ز ر ئەوانە هەڵوێسەتی داخەوە بە :زادەعەبدوڵاڵ حەسوەن

 هەرێمەەەی بەەەۆ تەەەورکیە تەەەایبەتی بە ز رە، جیەەەاوازیی کوردسەەەتان باشەەەووری حکەەەومەتی لەگەڵ پەیوەنەەەدییەکانیان و موناسەەەەبات
 گەۆرینەوەی زیەاتر یەکجەار میزانێکەی دەنێەرێ، پێەدا نەوتی دەرەوە، دنیایی بۆ رێگایەتی هەیە، زیاتری بایەخێکی کوردستانیش
 دایە، لەمەەانە تەەورکیە و ئێەەران بەینەەی جیەەاوازییەکەی واقعەەدا لە بەاڵ  ئەوانە، هەمەەوو لەگەڵ هەیە، تەەورکیە لەگەڵ بازرگەەانیی

 نە کەردوە نئیعالنیەا هەردووکیەان نابینم، جیاوازیەک ئەمن کوردستاندا سەربەخۆیی ڕێفیاند می بەرابەر لە هەڵوێستیان لە دەنا
 دا خەۆی لە هەر عێەراق خەاکی تەواوییەتەی الیەنگریی عێراقن، خاکی تەواوییەتی الیەنگری ئەوان کە جارێک لە زیاتر جارێک،

 ناشەیرینترین بە تەنەانەت تێاەرانەد، لەوەشەیان خەۆ ئیرانییەکەان بەاڵ  کوردسەتانن، سەەربەخۆیی دژی ئەوان ئەوەیە مەعنای بە
 کە کارهێنەا بە ئێەرە بەۆ کەلیمەیەکیەان تەنەانەت دەربەیی، ئەوانە و ڕێفیانەد   پرسەی بە بەرانەبەر خۆیەان نارەزایەتیی کەلیمە
 .بیشیەێ نایە ڕووی لە پیاو جۆر هیچ بە ئیدی

 
بەرای ئێوە مامۆستا دەتوانن کێشە بۆ ئەوێ دروسوت کەن ئەگەر ڕێفڕانودۆم بەرێووە بچوێ بەهەرحواڵ نەتویجەیەک : کوردکاناڵ

 دەوڵەتی کوردی رابگەیەنن بە تایبە  لە بواری ئابوورییەوە؟وەک ئەوە کە 

 
 ئیەدامەی و بکەیەن ئەیعالن سەەربەخۆیییە ئەو بمەانهەوێ ئەگەر سەەربەخۆیی، ئیعالنەی لە چۆنە، دەزانی :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 ئامادەییمەان دەبەێ بێ، یەک وتارمان دەبی نێوخۆییدا، زەمینەی لەوەی بێجگە. دەوێ زەمینەی هێندێک بێ، سەرکەوتوو و بدەین
 لە و واڵت لە دێموکراسەییەک ئەوەیە یەکیەان. بن زامن شتی چەند دەبێ سەربەخۆیی پاراستنی ئەوانە هەمووی لە بێجگە هەبێ،

 خەەۆی چارەنووسەەی مەەافی دنیەەایەدا لەو دیەەکە میەەەتەەانەی ئەو وەک خەەۆیەتی حەقەەی مەەیەەەتە ئەو بڵەەێن کە بەەێ حەەاکم مەنەەتەقەدا
 ئیمکانیەاتی ئەوەنەدە خۆیەدا لەپەاڵ بۆخەۆی کەورد میەەەتەی کە ئەوەیە دیەکە یەکی. نیە ئەوەمان بەداخەوە کە بگرێ، بەدەستەوە

 کە ئەوەی سەێهەمیان. بکەا دەفعی بتوانێ بۆخۆی سەربازی، تەنانەت سیاسی، ئیقتیسادی، بکرێ، بۆسەری هوجوومێکی هەر هەبێ
 لەوان بگەەەرە دەبینێەەەتەوە، خەەەۆی دا یەکگرتوەکەەەان نەتەوە رێکخەەەراوی لە کە نێەەەودەوڵەتی شەەەەرعییەتی نێەەەودەوڵەتی کەەەۆمەڵگەی
 دنیەایەدا هەمەوو لە مەنەتەقەیەک هەمەوو بەۆ نەقشەە و هەن دنیەایەدا لە کە سەەرزالنە دەسەاڵتە ئەو زلهێزانە، ئەو موهیمتریش

 دەڵەێن وەک کە تەایبەتی بە عێەراق هە  ئێەران، هە  نەبەن ئەوانە ئەگەر مەعەەوومە پێمەوابێ بەکەن، پاڵاشتی ئەوانە دەکێشن،
 هەیچ ئەگەر کەن، سەاز موشەکیەە دەتەوانن ئیرانەدایە، بە دوایە و تەورکیە بە زیەاتر کوردسەتانەوە هەرێمەی لە دەربەازبوون رێگەی
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 لەگەل پێوەنەدی لە بەکەی، مەسائیەەکە تەعقیبی ئەگەر بڵیم ئەوە بوو خۆش پێم من مەسەلەن. دەکەن وا بۆچی بڵی نەبێ کەس
 تێەدا زێەدەرەوییان کەمێەک هەردووکیەان مەن بەاوەری بە کە هەن بۆچەوون دوو دا کوردستان سەربەخۆیی پرسی و ڕێفیاند   پرسی
 سەەربەخۆیی ئیعالنەی جەارەکە ئەو جەا ڕاخەن، بۆ سوورمان فەرشی مەییو، ماستی ببێتە دنیا دەیهەوێ کە ئەوەیە بەشێکی. هەیە
 کە ئەوەیە دیکەشەیان ئەوی. بەێ ئامەادە دا دنیەایە لە بەی، ئامەادە دا مەنەتەقە لە ئامەادەبێ، شەتێک هەمەوو نێوخۆدا لە. بکەین
 یەک هەیچ کە ئەوەیە هەر کەوردیش رێبەرایەتەی رەئەی من باوەری بە. ببێ با دەبێ خ و رادەگەیەنین سەربەخۆیی ئێمە نا دەڵێن

 پێشەدا لە ریسەکی و خەتەر هێنەدێک حەقە، ئەو هێنەانی وەدەسەت و حەقەێکە کە سەەربەخۆیی ئیعالنی مەعەوومە نا، دووانە لەو
 گرفتەکانیشەی و گیەر بەۆ خەۆی بێنەی، بەدەست سەربەخۆیی یان رابگەیەنی خۆی سەربەخۆیی دەیهەوێ کە میەەەتێک دەبێ،. هەیە

 و تەەاو بەۆ خەۆی دەبەێ دەخەەوا کەاڵەک کەسەەی ئەو: دەڵەێ نیمەانە کوردیەەدا لە کە هەیە دا ئیەران لە شەتەی ئەو وەک بکەا ئامەادە
 گەمار مەان رەنەگە. بکەیەن ئامەادە دژوارییەکانیشەی بەۆ خۆمەان دەبەێ دەکەیەن سەەربەخۆیی ئیعالنەی ئەگەر بکەا ئامادە لەرزەکەشی

 دەبەێ وابەوو کە بکەرێ، لەگەڵ بەربەرەکانیمان ئێعالمییەوە و سیاسی باری لە رەنگە بکرێ، بۆ هێرشمان رەنگە بەردە ، بکەوێتە
 پێشەێ دێەتە گرفتێەک و گیەر ئەگەر کە ئەوە بەۆ بەین ئامەادە دا حەاڵیش عەینەی لە بەاڵ  بکەیەن، ئامەادە زەمینەکان هەموو ئێمە

 بەێ بە دەکا لێ پێشوازی و لێدەکا پشتیوانی دنیا کە نیە وا یانی نەکەین، پاشەکشە بەجێ دەست بکەین، لەگەڵ بەربەرەکانیی
 کە کوردسەتانە ئەو زلهێزەکەان، لەگەڵ کەارکردنە بکەرێ لەسەەر کەاری وایە حەق وایە پێم من کە دیکە شتێکی. موشکیەەیەک هیچ

 سەەاڵ ١١١. جیهەەانییە زلهێەەزی هێنەەدێک دابەشەەکردنی نیەەیە، کەەورد دەسەەتی دابەشەەکردنی دەبینێەەتەوە، خەەۆی دا بەش چەنەەد لە ئێسەەتا
 پشەەتی لە و کەەورد ئیەەرادەی پەەێچەوانەی بە هەڵوەشەەا، عوسەەمانی ئیماەراتەەوری کە - تێەەاەری سەەاڵەی ١١١ ر ژانە لەو - لەمەوبەر

 جێەەی لە ئەکتەرەکەەان ئێسەەتا. کەەرد دابەش دا واڵت سەەێ بەسەەەر عوسەەمانییان دەسەەتی ژێەەر کوردسەەتانی هەەاتن کەەورد، ئیەەرادەی سەەری
 تەئسەەیری بڵێەەین ئەمریکەەا وەختەەی ئەو چەەونکە - ئەمریکەەا ئەوان تەبەعییەتەەی بە و رووسەەیە فەرانسەەەو و ئینگەەەیس. خۆیەەانن

 داواکەەانی و مافەکەەانی و بۆخەەۆی کوردسەەتاندا، پارچەکەەانی هەمەەوو لە کەەورد میەەەتەەی. خۆیەەانن لەجێەەی - نەبەەوو تێەەدا راسەتەوخۆی
 بە نەاتوانێ ئێستا ئەگەر کورد وایە حەق خۆیانن، جێی لەسەر هەموویان دا کوردستان بەسەر حاکم دەوڵەتانی خۆیەتی، لەجێی

 تەاوانەی ئەو قەرەبەووی وەرن هێنەا، کەورد بەسەەر ئەوەتەان بڵەێ بگەیێ، گەورانە دەوڵەتە بەو بەربینەگ بچێ هەمووی یەکدەنگ
 لە  هەیە حکەەوومەتێکی کەەورد ئێسەەتا هەیە، نەەوێنەرایەتیی جێەەیەکەوە لە کەەورد ئێسەەتا بەەکەنەوە، کەەورد میەەەتەەی لەگەڵ خۆتەەان
 ڕادەخەرێ، بەۆ سەووریان فەرشەی و لێەدەکرێ پێشەوازییان سەەرکۆمار وەکەوو جێیەان، دەچەنە سەەر کەکانی کە کوردسەتاندا، بەشەی

 پێشەداش لە بگە  تێی منیش ئەوەی. کوردستان سەربەخۆیی ئیعالنی بۆ بن پشتیوان ئەوانە کە بکرێ ئەوە لەسەر کار وایە حەق
 بێنەەێ، بەدەسەەت پشەەتیوانییە ئەو رەزامەنەەدییە، ئەو کە ئەوەدایە هەوڵەەی لە ز ر کەەورد سیاسەەیی سەەەرکردایەتیی پێمەەوایە گەەوتم،

 یەکاەارچەیی تەرفەداری کە بەووە ئەوە هەر قسەەکەی قسەە، هەاتۆتە کامیان هەر ئێستا هەتا زلهێزانە ئەو بەداخەوە هەرچەندە
 .ئێراقە خاکی

 
مامۆستا مەسەلەن ئێستا ئەگەر بتهەوێ هەرێمی کوردسوتان لەگەڵ سوووریە لە بواری ئوابوورییەوە موقایسوە بوکەی، : کوردکاناڵ

سووریە وکوو ئیێرە گرینگیی ئابووریی نیە، مەسەلەن زۆر واڵتویش لە سوووریە خەریکوی شوەڕن و یوارمەتی دەکەن و تەواوی 
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سیاسییەوە دابەش کراوە، لە حاڵەتێکی ئاوادا هەڵوێستی رووسویە چ دەبوێ؟ لێورە ناوچە لە باری تەنانە  سەربازی و هەڵوێستی 
 ئەو گرینگییەی کە بە سوود و مانەوەی دەوڵەتی بەشار ئەسەد دەدا بۆ دەوڵەتی کوردستان چ هەڵوێستێکی دەبێ؟

 
 و ئەسەەد بەشەار حکەوومەتی ئەوە دا  واقەع لە هەیە واڵتەدا لەو نیەابەتی شەەڕی. کەرد تەعبیەر جوانەت :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 .دێن بەشەر نین دیکە ئەوی و ئە  نوسرەو بەرەی
 

 شەری ئێران و عەرەبستان؟: کورد کاناڵ

 
 لێەەرەدا دەرەوە هێزەکەەانی یەەانی ئەمریکەەایە، و رووسەەیە ئێەەرانە، تەەورکیەو عەرەبسەەتانە، و ئێەەران :زادەعەبوودوڵاڵ حەسووەن

 هەمەوو لەگەڵ بەێ کەوا. بەکەنەوە یەکەال یەکتەر لەگەڵ خۆیەان حیسابی دەیانهەوێ لەوێ خستۆتەوە، دوور خۆیان لە شەرەکەیان
 نەابن، هەڵوێست بێ رووسەکان کە بین چاوەروان دەبێ بکرێ، ئیعالن وا شتێکی کوردستان باشووری لە ئەگەر هەیە، کە فەرقێک

 لەوەی بەێجگە کوردسەتان لەباشەووری مەاوە، رووسەیەوە پشتیوانیی بە ئێستا سووریە. نیە سووریە ئێرە ئیدی من باوەری بە بەاڵ 
 کە بەدا نیشەان بەخەڵکەی توانیەویەتی راوەسەتاوە، خەۆی پێەی سەەر لە گرفتەکەان و گیر هەموو دەگەڵ میەەەتەکە بەخۆشییەوە کە

 بەدەسەتی فێعەەیەکە دەسەەاڵتە نەیە، رووسەیە دەدەن بریار لێرەدا کە هێزەکانی. هەبێ خۆی واڵتی و خۆی دەوڵەتی ئەوەیە الیقی
 دەوڵەتەی و عێەراق حەشەیمەتی ز ربەی لەسەەر تەئسەیری چەونکە ئێەرانەوەیە، بەدەسەتی زیەاتر دیارە مەنتەقەدا لە نیە، وانەوە
 لە کە پێەیە جەێ ئەو نفەووزەو ئەو بەۆیە هاوپەیمانەکەانیەتی، و ئامریکەا دەسەتی بە دا زلهێزەکان بەینی لە بەاڵ  هەیە، عێراق
 کە دەیبەێ ئاسەانی بە هەروا دا ئایەنەدە لە نە دەکە  پێشەبینی ئەمەن و هەیەتەی ئێسەتا نە باشەوور لە رووسیە هەیەتی، سوریە
 حیمەایەتێکی موقەابیەی الیەنەکەانی کە شەەرتەیە بەو ئەوە بەاڵ  بەێ، کوردسەتان سەربەخۆیی رێگای سەر گەورە کۆساێکی بتوانێ
 .بکەن کوردستان خەڵکی مافەکانی و کوردستان سەربەخۆیی لە واقعی

 
مامۆستا ئێوە پێتان وایە رۆژئاوا و لە رۆژانی رابردوو، سەرۆک ئەرکانی تورکیە بوو کە باسی ئەوەیوان : کوردکاناڵ

کردبوو کە ئێران و تورکیە هەرگیز ناهیڵن لێرە دەوڵەتی کوردی تەشکیل بدرێت و رۆژئاواش بە تایبە  ئەمریکوا 
قە  ناکا، بەڕای ئێوە رۆژئاوا یان ئەمریکا وەهوا هەڵوێسوتێک ئااڵی سەوز هەڵناکا بۆ ئەو شتە، یانی رۆژئاواش مواف

 وەکوو تورکیە و ئێرانیان دەبێ؟

 
 بەۆ بکەا کەار بگۆرێ، موازنەیە ئەو کە بدا هەوڵ کورد رێبەرایەتیی یانی بدەین هەوڵ دەبێ گوتم ئەمن :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 لە دێمۆکراسەی مەعەەوومە دەنەا دەرێ، بێەتە لەوێ کەراوە، ئەیعالن هەیەتەی، ئیستا تا کە وەزعییەتەی لەو ر ژئاوا رەئیی ئەوەی
 تەایبەتی بە دەرەوە دنیەای نەین، کوردسەتان سەەربەخۆیی مەوافقی عێەراق دراوسەێی دەوڵەتانی نیە، دا مەنتەقە لە نیە، عێراقدا
 رووبەروو گەورە ئەوەنەدە کۆسەاێکی کەندو لەگەڵ کوردستان سەربەخۆیی بکەن، لەگەڵ موخالەفەتی هاوپەیمانەکانیشی ئەمریکاو

 .بکەینەوە لێ بیر پتری ئیعالنی پێش وایە باشتر کە دەبێ
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ئێستا باسی زۆری لەسەر دەکورێ . ماموستا هەر وەک لە سەرەتا دا ئاماژەتان بە سەدەمین ساڵی سایک  وو پیکۆ کرد: کوردکاناڵ
ئیرانی باسوی لەوە کوردوە کە لە مواوەیەکی نزیکودا، دا سایتێکی  کە ئەو گرێبەستە بە کۆتایی گەیشتوە و لە رۆژانی رابردووش

مەعلوم نیە سااڵنی ئایەندە چەند سوەعاتی دیوکە، چەنود موانگی دیوکەیە کە شوتێک بە نواوی دەوڵەتوی عێوراق و سوووریە لەسوەر 
 ەو ناوچەیە؟نەقشەی ئەو ناوچەیە نامێنێ، بلێی ئێران بۆخۆشی هاتبێتە سەر ئەو قەناعەتە کە کۆتایی ئەو دوو دەوڵەتە هاتبێ ل

 
 کە دەدەن ئیەهەامە ئەو نیشەانەکان هەمەوو بەاڵ  چیەیە، قسەانە ئەو پشتی لە ئێران نیاتی نازانم ئەمن :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن

 مەسەەلەن. نامێنن ئێستایانەوە تەرکیبەی بەو عێراق و سووریە بەاڵ  نامێنن، عێراق و سووریە ناوی بە دەوڵەت دوو بڵێین نەک
 جنەەووبی، سەەوودانی و سەەوودان بەەووبە دەوڵەت، دوو بە بەەوو سەەودان وەکەەوو هەر. دیەەکە بەشەەێکی و عیەەراق دەبێەەتە بەشەەێکی عێەەراق

 لەگەڵ هەردووکیەان واڵتێەک، بە دەبەن ر ژئەاوا باشەوورو کوردسەتانی. واڵتێەک دەبێەتە کوردستان. لێدەبێ ئاوای شتێکی عێراقیش
 هەبەن، ئیحتماالتە ئەو دەبێ. دەبێ ئیران زەمیمەی ەە نابێ پێموایە من کە ەە عێراق شیعەنشینی مەنتەقەی. یەک بە دەبن عێراق

 لە ئێەرانە هاوپەیمەانی دا لەعێەراق شەیعە ئەوەی لەگەڵ کردبەێ پەێ هەسەتم ئەمەن ئەوەنەدەی چونکە وادەبێ، پێموانیە گوتم کە
 بەینەەی لە لەکەەۆنەوە کە ریشەەەدارە نەەاکۆکییە و موخەەالەفەت ئەو نەتەوایەتیەەیەوە، هەسەەتی لەبەەاری بەاڵ  مەزهەبیەەیەوە، بەەاری

 نیەەری ژێەەر بچێەەتە بەوەی بەەدا مەەل عێراقەەدا لە عەرە  وایە زەحەەمەت بە ز ر. خەەۆیەتی جێەەی لە هەبەەووە، عەرەبەەان و ئێرانیەەان
 لە و چەاوە لەبەر کە ئەوەی حال هەر بە وەربگرێ، لی یارمەتی لێوەرگرێ، کۆمەگی لەوەدایە قازانجی ئێستا ئێران، حاکمیەتی

 دەکەا پێشبینی ئێران کە جۆرە بەو بەاڵ  بمێنن، زەحمەتە ئێستایانەوە تەرکیبی بە سووریە و عێراق کە ئەوەیە دەبینرێ ئاسۆدا
 .دی بێتە وا نیە شەرت من باوەری بە دەکا، ئارەزوو یان

 
 خواردوە؟ئێوە پێتانوایە پرۆسەی دەوڵە  وو نەتەوە لەو ناوچەیە شکستی : مامۆستا بۆ ئاخرین پرسیار: کوردکاناڵ

 

 ئیەدی بڵێەین کە ئەوەیە نە خەواردوە، شکسەتی بڵێەین کە ئەوەیە وەختەی نە نەتەوە - دەوڵەت پی سەەی :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن
 ئیسەتاش ئێەران مەسەەلەن بەووە، دروسەت نەاتەبیعی شەێوەیەکی بە تەورکیە و ئێران و عێراق لە نەتەوە - دەوڵەت. بووە تەسبیت
 یەان نەاهەمگون دەڵەێ وەک نەتەوەیەکەی یانی تێدایە، نەتەوەی یەک ئیران دەڵێن کە ئەوەیە لەسەر موخالەفەتیان ئێمە لەگەڵ

 لە بمەەانهەوێ ئەگەر رەنەەگە بەەێ، بەسەەەردا ئەەاڵوگۆری دا ئایەنەەدە لە کە بەوە مەحکەەوومە ئەوە کەەردوە، دروسەەت نامتجانیسەەیان
 فەارس هەبێ، خۆی دەوڵەتی بۆخۆی کورد: نەتەوانە ئەو یەعنی بی، دروست واقعی ئەساسی لەسەر نەتەوە - دەوڵەت ئایەندەدا
 بەوون دروسەت نەاتەبیعی شێوەیەکی بە بوون، دروست مەنتەقەیەدا لەو کە نەتەوانەی - دەوڵەت ئەو دەنا. هەیبێ تورک هەیبێ،

 .هەڵنەوەشاون تائێستا هەرچەندە نیە، هەر دەوامیان و بەقا شانسی و
 
 

 ٢١١٦ مەی ی٢٦: ڕێکەوتی/    کورد و کوردستان ماڵاەڕی: سەرچاوە
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  زاده  ئاوڕێکی کور  لە ژیانی خەباتکارانەی مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن
 
سەەەەر بە نەەەاوچەی " سیسەەەێر"ی زایینەەەی لە ئەەەاوایی ١٢٥١ی کەەەۆچی هەتەەەاوی، بەرامەەەبەر بە ١٥١١سەەەاڵی   زاده ن سەەەه حه بەەەدوڵاڵ عه

هێشەتا منەداڵ بەوو کە بەاوکی کەۆچی . کاسەبکاردا لەدایەک بەووەی ڕ ژهەاڵتی کوردستان لە بنەماڵەیەکی "سەردەشت"گەورکایەتیی 
جەۆرە ئەرکەی سەرپەرسەتی و پێگەیانەدنی عەبەدوڵاڵی  بە . یەکانی خەۆی بێەبەش کەرد دوایی کەردو ئەوی لە مەوحیبەت و پاڵاشەتی

 .دەخوارد منداڵ کەوتە ئەستۆی برا گەورەکەی کە هەروەک خۆی دەڵێ وەک باوکێکی چاک خەمی هەموو ئەندامانی بنەماڵەی
 

تی  الیەه بەهۆی نەبوونی قوتابخانەی ئەمی یی لە گوندەکەیان، عەبدوڵاڵی منداڵ نێردرایە حەوجرەی فەقێیەان بەۆ وەی دەرسەی مه
وێەنەی هەبەوو، قۆناغەکەانی    عەبدوڵاڵ کە بیرێکی تیەژ و هۆشەێکی کە . بخوێنێ و لەو ڕێگایەوە خزمەتی خەڵکی موسوڵمان بکا

واو کەردو وەک مەالی دوازدە عەیەم  هاباد خوێنەدنی تەه مەه  ی زایینیی لەه١٢٦١نجا  ساڵی  ره خوێندنی بە سەرکەوتوویی بیین و سه
 . پێی نایە نێو ژیانی کۆمەاڵیەتی

 
و دڵ و دەروونەی عەبەدوڵاڵو بە چەند هۆی گرنگ، بیری نەتەوایەتی و ویستی خەبات بەۆ گەیشەتن بە ئەازادی ز ر زوو کەوتە نێە

یەوە لە رێگەەای بەەوون بە ئەنەەدامی حیزبەەی دێمەەۆکیاتی کوردسەەتانەوە وەک تاقەەانە حیزبەەی  جەەۆرە هەر لە تەمەنەەی مێرمنەەداڵی بە 
لەو هۆیەەانەی عەبەەدوڵاڵی مێرمنەەداڵیان زوو دەگەڵ بیەەری . سیاسەەیی ئەو سەەەردەمی ڕ ژهەاڵتەەی کوردسەەتان دەسەەتی بە خەبەەات کەەرد

زرانی کۆمەاری کوردسەتان، بەوونی ژمەارەیەکی ز ر تێکۆشەەری  کرد، ژیان لە ناوچەی موکریان وەک مەکۆی دامەه نەتەوایەتی ئاشنا
ڕێگای کوردایەتی لە گوندەکەی خۆی سیسەێر،و ئینجەا بەوونی مامۆسەتایانی نیشەتماناەروەر و دڵسەۆز کە هەمەوو فەقێکانیەان هەان 

تەمەنی عەبدوڵاڵی حەسەەن زادە هێشەتا نەگەیشەتبووە . رین توانین ناو به دا بن، ده  دەدا دەفکری خزمەتی زیاتر بە نەتەوەکەیان
جەۆرە پێەی نەایە مەیەدانی خەبەات بەۆ دەسەتەبەرکردنی  ڕادەی قانوونی کە فۆڕمی ئەندامەتیی حیزبی دێمۆکیاتی پی کردەوە و بە 

 .یەکانی گەلی کورد ماف و ئازادی 
 

ان و ئەدەبیاتی کەوردی ئاشەنایەتیی پەیەدا کەرد و بەهەۆی ئەۆگریی ز ری بەو ، عەبدوڵاڵی مێرمنداڵ ز ر زوو دەگەڵ زم جگە لەوه
کجار ز ر بەەوو، ز ر زوو کەوتە بەر سەەەرنجی  نەەاوبراو کە توانەەای لەبەرکردنەەی شەەێعری یەەه. دا چەەووە پەەێش بەەوارە بە خێرایەەی تێەەی

هەرچەنەد قەت . ردبەوون بخەوێنێتەوەدەکەرا ئەو شەیعرانەی لەبەری ک یەکەانی ئەوکەات و لە کەۆڕی ئۆگرانەدا داوای لەێ  کەسایەتی 
 .خوێندنەوە وەک شاعیر خۆی دەرنەخست و نەناسرا بەاڵ  خۆشی شێعری ز ر بوون و لەکۆڕی د ستانەدا دەی
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پێشخەریی کۆمیتەی شۆڕشەگێری  لە ڕ ژهەاڵتی کوردستان بە دەست  ڕاپەڕینی چەکدارانه  که ١٢٦١دا ساڵی  باتگێیانه  بواری خه  له
ک د سەەتێکی نیزیکەەی  ک ئەنەەدامی حیەەز  و هە  وه هە  وه  زاده ن سەەه حه بەەدوڵاڵ عهدا،  ی کوردسەەتان سەەەری هەڵ حیزبەەی دێمەەۆکیات

جۆرێک مەیەدانی پەەێ تەنەەگ کەەرا کە  سەەرکردەکانی ئەو بەەزووتنەوەیە و بەتەەایبەتی مەال ئەاوارەی شەەەهید بەەۆ سەاواک ناسەەرا و بەەه
جەۆرە زسەتانی سەاڵی  بە مامۆسەتا بە هەۆی کەاری سیاسەیەوە . مەێن بکەاناچار بوو ڕ ژهەاڵتی کوردستان بەجێ بێڵەێ و ڕوو لە گەر

لەو ڕ ژەوە ئیتەر ژیەانی سیاسەی و . ی هەتاوی ماڵ و منەداڵی بەجەێ هێشەت و بەتەنیەا ئەاودیوی سەنوورە دەسەتکردەکان بەوو١٥٩٦
ی ژیەانی خەۆی بەشەێوەی کۆمەاڵیەتیی مامۆستا حەسەنزادە گۆڕا و ئەمجارەیان جگە لە مەاوەیەکی کە  هەتەا خەۆی گەرتەوە، بەاقی

دا کەرد کە ئەو ڕەوتە هەتەا ئێسەتاش درێەژەی   تەواوکات سەرفی خەبات بۆ ئازادیی گەلەکەی لەنێو ڕیزەکەانی حیزبەی دێمەۆکیات
 .هەیە

 
یە،  و شەەەەهیدبوونی ژمەەەارەیەکی ز ر لە بەشەەەدارانی ئەو خەبەەەاتە چەکەەەداری ١٢٦١،١٢٦١دوای شکسەەەتی بەەەزووتنەوەی سەەەاڵەکانی 

و   زاده ن سەه حهز ر باڵی بەسەەر ئەنەدامانی حیەز  لە نێوخەۆ و دەرەوەدا کێشەا کە هەوڵەی کەسەانی وەک مامۆسەتا  یەکی ناهومێدی
لە  ١٢٦٢سەەاڵی . لەسەەەرووی هەمووشەەیانەوە دوکتەەۆر قاسەەمەووی نەمەەر حیزبەەی ڕێەەک خسەەتەوە و گیەەانێکی تەەازەی بەبەردا کەەردەوە

بژێەردرا  ڵ وەک ئەنەدامی کەۆمیتەی ناوەنەدی هەه  زاده ن سەه حهیرا مامۆسەتا لە باشووری کوردستان گ  می حیز  دا که کۆنفیانسی دووه
دا دیسان وەک ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و لەنێو کەۆمیتەی (١٢١٥)و ئینجا لە کۆنگرەی سێ( ١٢١١)کە دواتر لە کۆنفیانسی سێ 

 .ژێردراڵبناوەندییش دا وەک ئەندامی دەفتەری سیاسی هە
 

ز ر زوو وەک   زاده ن سەه حهنووسەین لەزمەانی کەوردی دا، مامۆسەتا  یەکان دا و جەوان و پەاراو سیاسەی بە هەۆی وردبینەی لە مەسەەلە
نووسەرێکی ڕ ژنامەی کوردستان، زمانحەاڵی کەۆمیتەی ناوەنەدیی حیزبەی دێمەۆکیاتی کوردسەتان خەۆی دەرخسەت و هەر ئەوەش بەوو 

  زاده ن سەه حهڕینی گەالنەی ئێەران مامۆسەتا  هەڵگیرسانی ڕاپەه سەرەتای. ردرێژی لە بەشی ڕاگەیاندنی حیز  دا بەهۆی مانەوەی به
دا خۆیەان گەیانەدەوە نێوخەۆ و دەسەتیان بەڕێکخسەتنی خەڵەک بەەۆ "زاگەر س"یەک لەو ئەنەدامانەی حیەز  بەوو کە لەنێەو کەۆمیتەی 

مامۆسەەەتا تەەەوانی  یەدا کە شەەاری مەهابەەەادی وەبەر کەوتبەەەوو، لەو بەرپرسەەەایەتی. بەربەرەکەەانی دژی دەسەەەەاڵتی پاشەەەایەتی کەەەرد
 .  وه و حیزبی دێموکیات پێک ئاشنا بکاته یی خۆی دەربخاو لە ماوەیەکی کە  دا خەڵک شاوه لێوه
 

ی زایینەەی لە شەەاری مەهابەەاد بەسەەترا، دیسەەان مامۆسەەتا وەک ئەنەەدامی کەەۆمیتەی ١٢١١دا کە زسەەتانی  لە کەەۆنگرەی چەەواری حیەەز 
دا جەگە لە کەۆنگرەی هەشەت کە خەۆی  ای ئەوه لە هەموو کۆنگرەکەانی حیەز  ناوەندی و دەفتەری سیاسی هەڵبژێرایەوە و ئیتر دو

لەدوای کۆنگرەکەانی شەەش و حەوت . کاندیدا نەکرد، وەک ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و دەفتەری سیاسی دەنگی متمانەی وەرگرت
. بژێردرا  ڵ ک سەکرتێری حیەز  هەهمامۆستا وەک جێگری سکرتێری حیز  دیاری کرا و لە کۆنگرەکەانی دە، یەازدە و دوازدەش دا وە

هاوکەاریی   نیا سەاڵێک دواتەر بەه اڵ  تەه بوو، به  حیزبی دێموکرات دووپارچه  رگرت که می وه که تیی یه رپرسایه دا به کاتێک  و له ئه
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ورانێکەی  ریی مامۆستا دهورانی سکرتێ رچی ده گه ئه.  وه ک بخاته ریه سه ی حیزبی دێموکیات وه وره ی گه ماڵه توانی بنه  دڵسۆزانی دیکه
موو بوارێەک  هەه جات داو لەه  نه  و گێژاوه شتیی حیزبی دێموکیاتی له یی که شاوه لێوه  اڵ  ناوبراو به ندوکۆسپ بوو، به و پیکه خت  سه

 .شکیالتیی حیزبی پاراست و ته و سیاسی  خۆیی فکری  ربه دا سه
 

تیی مامۆسەەتا لە سەرخسەەتن و  سەەایه یان هەەات و بەەوو بە دوو بەش، کهدوای کەەۆنگرەی سەەێزدە کە حیزبەەی دێمەەۆکیات تووشەەی لێکەەداب
کەمەەی  و بە النەەی  بەردەوامیەەی ئەو بەشەەەدا کە بە حیزبەەی دێمەەۆکیاتی کوردسەەتان ناسەەرا ڕ ڵەەی کەەاریگەری گێەەیا و لەڕاسەەتیدا ئەەه

دا مامۆسەتا کە یەکە  لە کەۆنگرەی چەاردەی حیزبەی دێمەۆکیاتی کوردسەتان. ئیمکانات و توانای مەاڵی، حیزبەی لەسەەر پەێ ڕاگەرت
یە   پێشەخەریی کەردو نەریتەی وازهێنەانی داخەوازانە لە بەرپرسەایەتی شانسی هەبوو هەتا دیسان ببێتەوە سکرتێری گشەتی، دەست

هەرچەنەەد بەکەەردەوە لە مەیەەدانی خەبەەات و   زاده ن سەەه حهلەو کەەاتەوە مامۆسەەتا . یەکەەانی هێنەەایە نێەەو سیاسەەەتی کەەوردی حیزبەەی 
یەکەەی  یەکەەی حیزبیەەی وەر نەگرتەەوە و تەنیەەا وەک کەسەەایەتی  ور نەکەوتەەۆتەوە، بەاڵ  هەەیچ بەرپرسەەایەتی تێکۆشەەانی سیاسەەی دو

 . ئەزموون لەو مەیدانەدا ماوەتەوە  خاوەن 
 

حیزبەی دێمەۆکیات  بوو،  رییش نەه نەدامی ڕێبەه ی ئه و کاتانەه وردبینیی مامۆستا لەکاری سیاسەی و دیاڵۆماسەی دا وای کردبەوو کەه ئەه
لە تواناکەەانی کەڵەەک وەرگەەرێ و لە دانوسەەتانی ز ر گرنگەەی نێەەوان رێکخراوەکەەان و هەروەهەەا نێەەوان حیەەز  و حکەەوومەتی  بەردەوا 

دا، مامۆسەەتا دەگەڵ ز ر کەسەەایەتی و الیەنەەی نێوخەەۆیی و دەرەوەیەەی  لە مەەاوەی کەەاری سیاسەەیی خەەۆی . ناوەنەەدی دا بەشەەداری بکەەا
ردوە و بەو هەەۆیەش کە توانەەا و دڵسەەۆزیی ز ری نیشەەان داوە کەمتەەرین دانیشەەتنی هەبەەووە کە نەەوێنەرایەتیی حیەەزبەکەی خەەۆی کەە

جگە لەوانە نووسین و گەاڵڵەکردنی بەرنامەو پێیەوی نێوخەۆی حیەز  لە ز ربەی کۆنگرەکەان دا هەر لە . ڕەخنەی هاتۆتەوە سەر
 .یەوە ئەنجا  داوە ی ز ر بە دیققەت و وشیاری  رکه و ئه ئەستۆی ناوبراو بووە کە ئه

 
و چوارچێەەوەی خەبەەات و تێکۆشەەانی ئە  تێکۆشەەەرە تەنیەەا لە مەیەەدانی سیاسەەەت و ئەویەەش هەر لە   زاده ن سەەه حهعەبەەدوڵال نەەاوی 

هاوکەەات زمەەانزانێکی ناسەەراو، نووسەەەرێکی بەتوانەەاو   زاده ن سەەه حهمامۆسەەتا . دا کەەورت نەەاکرێتەوە چوارچێەەوەی حیزبەەی دێمەەۆکیات 
ری نووسەەینی لە ڕ ژنەەامەی کوردسەەتان دا دەسەەت پێکەەرد کە دواتەەر خەەۆی بەەوو بە مامۆسەەتا سەەەرەتا کەەا. قەڵەمە وەرگێیێکەەی خەەۆش 

هاوکەەەەات زەمانێەەەک کە بەەەەنکەی حیەەەز  لە شەەەەاری بەغەەەدا بەەەوو بەەەەۆ مەەەاوەی چەنەەەەد سەەەاڵ بەەەەۆ . سەرنووسەەەەری ئەو ڕ ژنەەەامەیە
  ات بەشەی ز ر لەههاوکە. بەابەتی دەنووسەین" تێکۆشەر"ئینجا بۆ گۆڤاری نێو خۆی حیز  بە ناوی . ی دەنووسی"هاوکاری"ڕ ژنامەی

دواتەریش کاتێەک ڕادیەۆی . یەکانی حیز  بە قەڵەمی مامۆستا دەنووسران کە وردبینیی ز ریان پێوە دیار بوو ندراوە ڕەسمی ڕاگەیه
 .  دەنگی کوردستان دەستی بەکار کرد مامۆستا خ وەک بەرپرسی ڕاستەوخۆ یان هاوکار بەردەوا  وتاری بۆ دەنووسی

 
 یەکان دا، مامۆستا هاوکات کاری  سی و کۆمەاڵیەتی لە گۆڤار و ڕ ژنامە حیزبی و ناحیزبی جگە لە سەدان وتاری سیا
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ی "گێەەپیەاو"ی دوکتەۆر قاسەمەوو و پاشەان "کوردستان و کورد"کە لەو بوارەداو بەتایبەت بە وەرگێیانی کتێبی  وەرگێیانیشی کردوە
جگە لەوانە چەندین کتێبەی دیەکەی . شار کەماڵ ناوبانگی دەرکرد نووسینی یه" حەمەد ک"عەزیز نەسین و ئینجا سێ جڵد ڕ مانی 

وەک بەشەێک لە مێەژووی حیزبەەی " نیەو سەەەدە تێکۆشەان"کتێبەی دوو جڵەدیی  وەرگێەیاون یەان بۆخەۆی نووسەیونی کە لەنێەەو ئەوان دا
یەکی باشی هەیەو ز رجەار دا شارەزایی هاوکات لەبواری زمانەوانییش   زاده ن سه حهمامۆستا . دێمۆکیاتی کوردستان بەرچاو دەکەوێ

هەولێەر وەک ئەنەدا  وەری  میای کەوردی لەکادی شەارەزایی مامۆسەتا لەو بەوارەدا وای کەردوە کە ئەه. وەک سەرچاوە پرسی پێەدەکرێ
 .بگرێ و لەتواناکانی کەڵک وەرگرێ

 
. زیەەاتر لە نیوسەەەدەیە ڕاسەەتەوخۆ و بە شەەێوەی بەردەوا  بەەۆ ڕزگەەاریی گەلەکەی خەبەەات دەکەەا  زاده ن سەەه حه بەەدوڵاڵ عهمامۆسەەتا 

هەرچەنەەد هەمەەوو خەبەەاتی نەەاوبراو لە نێەەو ڕیزەکەەانی حیزبەەی دێمەەۆکیات دا بەەووە بەجۆرێەەک کە حیەەز  و مامۆسەەتا لێەەک جەەودا 
یەکەەەی سیاسەەەی، و لەمێەەەژە وەک کەسەەایەتی ئەو سەەەنوورەی بییەەوە   زاده ن سەەه حهنەەاکرێنەوە، بەاڵ  نەەەاو و ناوبەەانگی عەبەەەدوڵاڵی 
لەو مەەاوە دوورو درێەەژەی خەبەەات دا، هە  مامۆسەەتا لە کەسەەانی وەک دوکتەەۆر . نەتەوەیەەی و شەەارەزا لە ز ر بەەواردا قبەەووڵ کەەراوە

. قاسمەوو، دوکتۆر شەڕەفکەندی و ز ر کەسایەتیی دیکە شت فێر بووەو هە  ز ر کەسیش لە شارەزایی ناوبراو کەڵکیان وەرگرتەوە
یەکەانی دەخەاتە خەزمەت د زی خەبەاتی  یەوە مامۆستا هەڵسووڕ و چاالکە و هەروا خەرمانی ئەزموون و زانیاری  ئێستاش بەخۆشی

 . نەتەوەکەی
 

مر ڤێکی بە تەحەممەول لەکەاری سیاسەی دا، دڵسەۆز بەۆ حیەز  و گەلەکەی، بەبەرنەامە بەۆ ژیەانی   زاده ن سه حه بدوڵاڵ عهمامۆستا 
بەرخەەورد لەد سەەتایەتی دا، میەەوانگر و دەرگائەەاوەاڵ، بە مەەوحیبەت بەەۆ مەەاڵ منەەداڵ و نەر  لە کەەاری   خەەۆشسیاسەەی و خسووسەەی، 

 .دایە بەکۆمەڵ و دەستجەمعی 
 
 .کچی هەن ٢کوڕو  ٩ی زایینیدا لەگەڵ کچێک لە ناوچەی سەردەشت زەماوەندی کردوەو ٦١لە دەیەی   زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه
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و  کورێ، یوان بڵێوین شوێوه  جۆری بوۆ ده ی جۆربه وه ی خۆی لێکدانه نۆره النیش به نووسی گه مافی دیاریکردنی چاره

کان  وه ته نهی  ویستی ئازادانه  شی دێموکڕاسیدا و به که  له  که ڵبەاردنی شێوازه ر هه گه ئه.  یه جۆری هه شێوازی جۆربه

  شێوازی بوێ  خۆیی که ربه نجام سه ره و سه و کۆنفیدڕالیزم   فیدڕالیزم  گاته تا ده  وه یگرێته ده  وه یه ئۆتۆنۆمی  بێ، له

 .  نووسه سری مافی دانانی چاره و که م که

 

نا بگووترێ  پوه و  پوێچ و بێ  ڕاشکاوی بهبێ  موو شتێک ده ، پێش هه یه هه  وه ی کوردیشه وه ته نه  ندیی به ی پێوه نده وه ئه

کی  یوه وه ته کانی نه رجوه واوی مه نی توه رڕێگا، کوورد خواوه کانی سوه ره مپوه و له   ندوکۆسو  موو که ڕای هه ره سه  که

تی  هوڵو نی ده خواوه  ی ببێتوه کوه تی خاکه واوه ر توه سوه تی له والی خۆیوه ئوه مالو   ئوه و مافی بێ  یه وانی دیکه جیاواز له

و  -ڵسون  شوی قه که ناوه رمان به وروبوه کانی ده شۆڤینیسوته  کوه -  وره پێکهاتنی کوردستانی گه. یی وه ته خۆی نه ربه سه

  و نوه واڵتێکوه   شوکردنی هویچ دابه  ، نوه سوه که  داگیرکردنوی خواکی هویچ  خۆی کوردی نوه ربه تی سه وڵه زرانی ده دامه

  کوه  یوه درێکی مێەوویی ی غوه وه نیا سوڕینه ڵکوو توه تێک، بوه وڵوه ریی هویچ ده روه و سه اڵ   سه ر ده ستدرێەی بۆسه ده

  کراوه  یه وه ته م نه له  یه ده ندین سه چه

. 
 :زادەعەبدوڵاڵ حەسەن                                         
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