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 دات تی ئێران ده رۆکایه وڵ بۆ کۆنترۆڵ کردنی سه مریکا هه ئه

 
 
 
 
 
 
 
 

 دی حمه مادێح ئه: کردنی ئاماده

 
رنجی  سهه  نهه الیه  مهه کی هه یه شهێوه به  کهه  یرانێکهه ، قه ییهدا تووشهی ههاتوه وه ته بواری نێونه مڕۆ لهه ئێران ئه  که یه کێشه:  ئاماژه

تی کۆمهاری  قلیهه ئه به  ئاماژه بهه  ناڵی دیهالۆگو گفتۆگهۆوه که  ر کردنیشی له سه و الی خۆی ڕاکێشاوه و چاره ره تانی جیهانی بهواڵ
 . حاڵه ئیسالمی مه

 
تهاری نێو گو مڕۆ لهه ڕاسهتی ئهه ، چونکو به رنجه مێکیتر پێویستو شیاوی سه رده ر سه هه زیاتر له  یه م کێشه تی گرنگیدان به روره زه

  نجیهره پێویسهتمان زانهی زه به  وه م بۆنهه بهه.  وه ر بها  و لێکۆڵینهه بهه  وتۆته رفراوان که کی به یه شێوه سیاسی جیهاندا، ئێران به
نههد پرسههیارێکمان  دا چه م پێنههاوه لههه. نین یههه گه نجام به ئههه کانی ئێرانههدا به سیاسههی و ئۆپۆزیسههۆنه  نههه ڵ الیه گههه  وتووێژێههک لههه

  هه سازمانی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران کرد کهه ڵه سکرتێری گشتی کۆمه"  لی زاده ید ئیبراهیمی عه سه"ڕێز هی ب ئاراسته
 . یه که قی وتو وێژه ده  مه ئه
 

بههواری   کانی ئێههران لههه دوایههین گۆڕانکاریههه  ت بههه باره سههه  تا پێمههان خۆشههه ره ید ئیبههراهیم، سههه کههاس سههه :دى حمااه مااادێح ئه
 ؟ چیه  وه یه م باره له  ن یان راێ ئێوه ییدا بۆمان با  بکه وه هت نێونه

 
 :ک وه

 
  .تۆمی ی ئه دۆسیه -١
  .مافی مرۆڤ -٢
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 . وه ن کۆماری ئیسالمیه الیه  له  تانه که ره و حه رکوت کردنی ئه و سه   ناوخۆوه  ڵک له تی و خۆپیشاندانی خه زایه ناره -٣
 

تی  وڵهه ڵ ده گه ی له کێشه  رژیمی ئیسالمی له. ڕوات ترسیدا ده کی پڕمه یه ئاراسته  تۆمی ئێران به هی ئ دۆسیه : لیزاده ئیبراهیم عه
ڵک  ری خهه ماوه نهدی جهه وه رژه به.  وه و واڵتهه ڵکی ئه چاوی خه  چێته وخۆ ده ی راسته که ڵه دووکه  که  وه مریکادا ئاگرێکی کردۆته ئه
کانی رژیمهی  رۆیه ره وێ سهه یههه مریکا ده تی ئهه وڵهه ده.  واوی جیهاوازه تهه  ردوو ال بهه ندی ههه وه هرژ به  دا له یه م کێشه ئێران له  له

ڕاسهتدا  اڵتی ناوه نووسهی سیاسهی و ئهابووری رۆژههه ر چاره سهه اڵتی خهۆی به سهه کانی زنجیهری ده ئیسالمی کۆنترۆڵ کات و ئاڵقهه
تانی ئوروپههای  وڵهه کانی جیههانی خههۆی و ده قیبهه ره  رژیمههی ئیسهالمی لهههی  وه نزیهک بوونهه  ها رێگها لههه روه کمیل بکهات و هههه تهه
  بهه  مریکاوه ن ئهه الیهه  ییهدا لهه کانی ناوچه کێشهه کێشمه  وری لهه وێ ده یههه رژیمهی ئێهرانید ده. و چهین بگهرێ  زی، روسیه رکه مه
ڵک  رنجی خهه مان کاتهدا سهه ههه  وتر بکات و له هر حوکم پت سه له   وه جێگای پێ خۆی بۆ مانه  وه م رێگایه سمی بناسرێ و له ره
. سهت بێنهێ ده  یان به قخوازانه باتی حه رکوت کردنی خه ی واڵت رابکێشێ و بیانوو بۆ سه وه ره و ده ره به  وه کانی ناوخۆیه کێشه  له

رێکی  شههه  کاتههدا لههه مان هههه  خههوازن و لههه ئههاوات ده  رژیمههی ئیسههالمی بێههزارن و تێههدا چههوونی بههه  ڵکید لههه ری خههه ماوه جههه
 .رانن نیگه  ر عێراقدا هاتووه سه ئێستا به  بکات که  شه ره  و رۆژگاره یان تووشی ئه که واڵته  خوازراوید که نه
 

ڵکو  یخهوڵقێنێ، بهه بێهت ده  وه نێکهه ر الیه ست ههه ده  وی به وه کی نه چه  که  دا نیه ترسیانه و مه تۆمی ئێران له ی ئه گرینگی دۆسیه
نوێنێهت و بیهانوی بهۆ  مڕۆی دنیا تێهدا خهۆ ده ی ئه وره تانی گه وڵه کانی ناو ده ناکۆکیه  لێک له گه  خاڵێک که  بۆته  که  دایه هو له

و  چلهۆن ئهه  کهه  یهه وه ئه  له سهه ڵ رژیمهی ئیسهالمیدا مه گهه نهد له یوه په  لهه.  ی جۆراوجۆر پێک هێناوه ندین کێشه ال کردنی چه البه
تی  وڵهه ده. مریکا و ئیمتیهازی پهێ بهدات ڵ ئهه گهه وخۆ له نهاو وتهووێژی راسهته  رجێکی الوازتهردا بکێشهرێته ل و مهه ههه  له  رژیمه

و   وه وخۆ کهورت کهرده کار تێکردنهی راسهته  کانی له ستی ئوروپایه نی ئاساید ده نجومه تۆمی بۆ ئه ی ئه بردنی کێشه  مریکا به ئه
 .شوێن خۆیدا بکێشێت  و چینید به  دات روسیه ده وڵ نی ئاسایشدا هه نجومه ئه  له  وه
 

  ی بۆی چوبێتهه ونده و ئه  دایه  و رژیمه ری بۆچونی ئه وهه جه  تی ئینسان له سایه که  تی به پیشێلکردنی مافی مرۆڤ و بێ حورمه
  ، بهه(م بهێ یهان زۆر کهه)  ههاتووه سهت ده  ئێهران بهه  لهه  مرۆکهه دا ئه م بهۆاره ی لهه وه ئهه.  کردۆه پێشهێلکردنی درێیهی نهه  ر، له سه
  وام مافهه رده بهه  و بهه  رچی رۆژانهه گهه ئه.  رژیهم کهردۆه  ی بهه کشهه پاشه  که  یه وه ره ماوه باتی جه ئاستی خه  ندی به یوه واوی په ته
چاو  لهه  بیندرێ که ش ده ته ێعیهو واق مان کاتدا ئه هه  کرێ له پێ شێل ده  وه ن رژیمه الیه  له  و واڵته ڵکی ئه کانی خه تاییه ره سه

  مریکا و نهه تی ئهه وڵهه ده  نهه.  کی نهوێ پێهک ههاتووه نگییه هاوسهه  وه م رووه ڵک و رژیمهدا لهه ری خهه ماوه نێهوان جهه  رابردوو لهه
 ژیمی ئیسالمی و ڵ ر گه کانی له ره ربه یدانی به مه  کی جیدی بچنه یه شێوه  دا به م بواره وێت له تانی ئوروپایی نایانهه وڵه ده
 . وه کانی سیاسی و ئابووری واقێعی پێ بشارنه ندیه وه رژه ی دا به رده ژێر په له  ن که که ده  باسی لێوه  نده وه شی ئه نیا به ته
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 ؟ م دایه رده به کی له بدات، چ داهاتوویه  وانه ت و کرده قڵیه م ئه به  ر ئێران درێژه گه نابت ئه بڕوای جه  به :دى حمه مادێح ئه
 

  یه و کێشهه توانه  بهۆ پهید بینهی کردنهی داههاتوی ئهه ده  کهه  یهه هه  وه تهه م بابه رنج له دوو خالی جێگای سه : لیزاده ئیبراهیم عه
بهۆ پاراسهتنی   و رژیمهه کانی ئه جۆراوجۆره  نه وستراتێژی الیه  ست نیه که م، کۆماری ئیسالمی رژیمێکی یه که یه. ر بێ تی ده یارمه
" زدی مێبههای یههه"کههوو  کانی وه دی نههژاد و سههپای پاسههداران و ئاخونههده حمههه ر ئه گههه ئه.  س وانیههه کههوو یههه تی ئیسههالمی وه هحکومهه

تانی تههر رازی بکههات،  وڵههه مریکا و ده ئههه  ن کههه س بکههه یه کشههه ههها پاشه تۆمی ئێههران وه ی ئههه ر دۆسههیه سههه  وێ خۆیههان لههه یانههه نه
سهت  ده. دا بگهۆڕن یه م کێشهه تی رژیهم لهه سیاسهه  کهه  یه توانادا هه  یان له نده وه ی تر هێشتا ئهوان نجانی و ئه فسه یی و ره خامنه

دی نهژاد یهان  حمهه ئه. خهۆش بکهات  و سازشهه توانێ رێگا بۆ ئه ده  که  که تایه ره مریکا سه ڵ ئه گه  سمی له پێ کردنی گفتوگۆی ره
ژیهانی   وه کهه یه ورانهی به و ده  وه بنهه کانی نهاوخۆیی رژیهم قهووڵتر ده ان کێشههکهات یه قبهول ده  و سازشهه وێنێ و ئهه نه ری داده سه

 .کانی رژیم کۆتایی پێ دێت ی باڵه هێمنانه
 

موو  ههه  و بهه  نهاوخۆی رژیمهدا هیهوا بهڕاو نیهه  پێکههاتنی گۆڕانکهاری لهه  مریکا هێشهتا لهه تی ئه وڵه ده  یه وه م ئه ی دووهه نوکته
نهازانێ   کهه  وه وتێکهه نهاو ره  پهێ بنێتهه  ی که وه له  ندتره سه په  وه الیه  به  و رژیمه ڵ ئه گه شتا کار کردن لههێ  وه کانیشه ناکۆکیه

ربگهرێ  ڵک وه کانی ناوخۆی رژیمی ئیسالمی کهه ناکۆکیه  دات له وڵ ده مریکا هه ئه  ر بۆیه هه. ڕوات و کوێ ده ره ت دا به نیهایه  له
 .نگ بکات کانی خوێ هاوئاهه ندیه وه رژه ڵ به گه  رژیم له  هشێک ل ی جارآ به وه بۆ ئه

 
ژێهر   ت لهه تایبهه  سهک، بهه رته کی نیزامهی به یهه ربه م زه مارۆی ئهابووری، ههه ری گهه گهه م  ئه ههه  شدا که وه ڵ ئه گه  کورتی له  به

ش دان بههۆ  ی خههاڵی هاوبههه وه وڵی دۆزینههه هههه  هردوو ال لهه اڵم هههه بههه  وه ت ناکرێتههه تی ئیسههرائیل، ره وڵههه ختههی ده ری و زه کاریگههه
 .سازان

 
  لهه  یهه نهدی هه یوه په  و دانیشهتنه ئایا ئه  ؟ وه ڵ ئێران چیه گه  مریکا له دانیشتنی ئه  ر به مبه نابت هه رای جه :دى حمه مادێح ئه

 ی؟ که تۆمیه ی ئه له سه ت مه تایبه  به  وه  هو ی ئێرانه کێشه  به  یه ندی هه یوه په  ێکه وه مڕۆی عێراق یا ئه ڵ بارودۆخی ئه گه
 

  لهه.  بووه وام ههه رده بهه  ندیهه یوه و په و ئهه  مریکا روداوێکی نهوێ نیهه گفتوگۆی نێوان جمهوری ئیسالمی و ئه : لیزاده ئیبراهیم عه
رکاری  سهه  هاتنهه  ن،بهه ت بده ایههز موو هاوپیمانانی خهۆی رازی کهرد ره مریکا هه ئه  که 9191سالی   له  وه کۆنفرانسی گوادلوپه
نیههوان خههومینی و   لههه  قوتههز زاده  کههه  ت تهها نوفههل لوشههاتۆوه یکێتههی سههوڤیه  ر بههه رانبههه رێک به مپههه کههوو له رژیمههی ئیسههالمی وه

ی  رمهه گهه  ئامریکها لهه  ههاتوچون دابهوو، تها ئاشهکرابوونی سهکاندالی ایهران هههه کهۆنترا لهه  پاریس لهه  مریکادا له تی ئه فاره سه
  فیانسههتان و عێراقههدا کههه کههانی ئه ریانی رووداوه جههه  نجام  لههه ر ئههه ی تههر و سههه ها نمونههه نههده ڕی ئێههران و عێههراق و چه شههه
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ی  وه ند قهات زیهادتر لهه چه  فیانستان به ئه  عێراق و له  مریکا و رژیمی ئێران له ئه. چوو ده  ڕێوه هێنی به نه  کانیان به وتووێژه
بچه    ڕێوه غهدا بهه به  لهه  بڕیار وایه  یاندا که وره م ده کانی ئاشکراێ ئه وتووێژه  له. کتر بوون کتر بن هاوکاری یه یاری یه نه  که
دا پێهک دێ،  و گفتوگۆیانهه ئاکهامی ئهه  لهه  س کهه وایهه ش و هه کان گرینگ بهێ کهه رۆکی وتووێژه ی ناوه وه بڕواێ من پێد ئه  به

  شهوێنی دیکهه  لهه  س بێ، رێگا بۆ دانیشهتنی دیکهه یه له سه ر مه ر هه سه ردوو ال له رانی هه نوێنه سمی دانیشتنی ره.  یه گرینگی هه
  .کات خۆش ده  کانی دیکه ر کێشه سه و له

 
کۆمههاری   تی بههه مریکا داویههه تی ئههه وڵههه ده  کههه  سههمی گفتوگۆکههان ئیمتیازێکههه سههتووری ره کههوو ده زعههی عێههراق وه دیههاری کردنههی وه

،  سهمی ناسهیوه ره ڕاسهت دا به اڵتی ناوه نگی هێزی رۆژههه هاوسه  ی له و رژیمه وری ئه ده  که  یه وه ی ئه که مانای سیاسیه ئیسالمی و
 .گرێت رده ردا چ ئیمتیازێک وه رانبه به  له  ڕوان بین و ببینین که بێ چاوه ئه  ر بۆیه هه
 

و  ر ئهه سهه ر له ههه  رعێراق بوون و ئێستاش وادیاره مریکا بۆ سه هێرشی ئه  دژ به  تاوه ره سه  ر له نابتان هه جه :دى حمه مادێح ئه
ر  مریکا بهۆ سهه هێرشهی ئهه  ت بهه باره نابتان سهه راێ جهه  وه ها لێهره روه ن؟ ههه مان بۆ با  بکهه مه کرێت هۆکاری ئه ت، ده بڕوایه

 ؟ داهاتوودا چییه  ئێران له
 

ڵوێسهتی  رۆکی هه نهاوه  یشتن لهه تێگه  دا هاتووه و واڵته ر ئه سه به  ی که ساته موو کاره ههو  ئێستا و دوای ئه : لیزاده ئیبراهیم عه
تیان  فره نهه  مان کاتهدا کهه ههه  لهه  ڵکهه و خه ئهه.  بوون، دژوار نیه  ڕه و شه موو جیهان دژی ئه هه  له  ی که زیمه عه  ره ماوه و جه ئه
ئایها .  یه دا هه و واڵته تی له ڕه دام و بۆ ئاڵوگۆری بنه کی تر بۆ رووخاندنی سه رێگایه  کرد، الیان وابوو که دام ده رژیمی سه  له
ڵ کهوژدا  کی کۆمهه شهوێن چهه  یان بهه و واڵتهه موو ئهه کان ههه کگرتوه یهه  وه تهه مریکا و نه ئهه  ی کهه و سهااڵنه موو ئهه هه  کرا له ده نه

وی  کان و ژووری خههه سههره قه  دا کههه وه ڵ ئههه گههه  کرا لههه ده بان؟ ئایهها نهههرا کانید دا گههه ڵههه کۆمه  بههه  شههوێن گههۆره  پشههکنی، بههه
م پسهپۆڕ و  ئهه  ؟ هاوکات کهه دام داباوه گاکانی سه نجه شکه ئه  کانیشیان پشکنی با و ئاوڕێکیان له پشکنی زندانه دامیشیان ده سه
ڵکی  ن، خههه کان بها  بکهه عس راسههتیه رژیمهی بهه  بهێ تههر  لهه  ی بهه وه بهرد بهو ئهۆردون بههۆ ئهه ده  غههداوه به  و پسهپۆڕیان لهه ئهه

  نهدی کهه وه ر ئه یان پێ ئاشکرا کردبان؟ ههه و زیندانه کانی ئه هێنیه و نه  و شوێنه یز بردبا ئه بو غوره زیندانی ئه  زیندانیان له
  یان لههه شههنه و چه ری تههری لهههیههان کهها و ده  وکاره بههۆچی ئههه  وه ختههه ژێههر زه  ڵ کههوژ خسههتبوه کی کۆمههه ر چههه سههه عسههیان له رژیمههی به

خۆیهان   و واڵتهه ڵکی ئهه اڵنی خهه ویست کۆمهه یان ده نه  ، چونکه یه وه اڵم ئه برد؟ وه نه  رێوه دا به و واڵته کانی مافی مرۆڤ له بواره
و  نی ئهه خهاوه  ن بههن و بهب بکهه  اڵت ئامهاده سهه گرتنهی ده  وه سهته ده و خۆیهان بهۆ به  و رژیمهه وتی رووخانهدنی ئهه ر ره سه  ونه بکه

  وه کیهه ره ربازی ده ی هێرشهی سهه رێگهه  ر لهه سهه وتنێکی ئاسان و بهێ ژانه رکه ڵێنی سه به  ساڵ به  ی دوازده ڵک بۆ ماوه خه.  واڵته
ها ن تهه  ماروی ئهابووری بهوو کهه کانی گهه ئاکامهه  کێک لهه نیا یهه زار منهدالڕ تهه دان ههه سهه  تێهدا چهوونی بهه. ڕوان راگیهران چاوه
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وتهی  دیتمهان رێگها بهۆ ره  کهه  یه و شهێوه دامید بهه دوای رووخهانی رژیمهی سهه.  وه شهکایه دا ئه و واڵتهه ژاری ئهه ڵکی ههه ر خه سه به
وری  ن و ده اڵت خۆیههان رێههک بخههه سههه ی ده وه ره ده  اڵت و یههان لههه سههه نههاو ده  بخزێنههه  سههت و تاریههک بیههر خههۆش کههرا کههه ره په کۆنه

 .نووسران گوتران و ده دا ده 3002تای ساڵی  ره کانی سه مانگه  مووی له هه  مانه ئه. ئۆپۆزیسێون ببینن
 

ر کهاول کهاری و  مووی ههه ههه  و واڵتهه ڵکی ئهه کانی بهۆ خهه ر ئێران بێ گومهان ئاکامهه مریکا بۆ سه رباڵوی ئه ئێستاش هێرشی به
هها  ری وه گهه ئه. بهات و دوا ده ره سهاڵها بهه  و واڵتهه ڵکهو ئهه دی نهاهێنێ بهه یی بهه ر دیموکراسهی و ئاسهوده س ههه بێ و نه رگ ده مه

رباڵو،  ربازی بههه مبێ کردنههی کۆمههاری ئیسههالمی یههان هێرشههی سههه سههک بههێ بههۆ تههه رته الماری به م، پههه رووداوێههک زۆر بههێ یههان کههه
چن و خوازیهاری  رانهی خۆیهان نههو پیهری مهاڵ وێ ره بهه  کهه  وتووه سهت کهه ده  جروبهه یان ته نهده وه ئێهران ئه  ڵک لهه ری خه ماوه جه
  ی جیههانی دژ بهه وه ی بزووتنهه ره بهه  لهه  ی کهه وه لهه  جگهه  کیان نیه وتێک بگرن رێگایه ها ره وه  ی پێد به وه اڵم بۆ ئه به. بن نه
  ئێمهه  که  وتێکه هر  وه ئه. ین ند قات زیاتر که چه  کانی خۆیان بۆ روخاندنی رژیمی ئیسالمی به وڵه ئێرانید هه  ڕدا بن و له شه

 .ور ببینین ین تێدا ده ده وڵ ده بین و هه ری ده هانده
 

پێناوی روخانههدنی کۆمههاری ئیسههالمیدا  ئۆپۆزیسههیۆنی کههوردی لههه  یکههه وه به  ئاماژه ، بههه م باسههانه جیههاواز لههه :دى حمااه مااادێح ئه
ی  ره ، بههه بپرسههم کههه  وه وێت ئههه مههه کرێههت، ئه نیانههدا دهنێوا س له یههه ره پێکهێنانی یه بهها  لههه  مێژه ، لههه یههه کیترین رۆڵههی هه ره سههه

  وه رێتهه گه اڵتهدا ده کانی رۆژهه نهه نێهوان پهارت و الیه  لهه  یه ره و به هێنانی ئه ؟ و هۆکاری پێک نه چ ئاستێکدایه  کوردستانی له
 بۆ چی؟

 
و   هاتووه ی کوردسههتانیدا پێههک نههه ره ێنههانی بهههی پێکه له سههه مه  رچاو لههه وتنێکی بههه تههاکو ئێسههتا پێشههکه : لیزاده ئیبااراهیم عااه

کخسههتنی  یه  کگرتوو لههه ی یههه ره پێویسههتی بههه  بههۆ ئێمههه. ئههارادان  ر لههه الوازی هههه  بههه  نههه نههد الیه و چه  نههه گفتوگۆکههانی دوو الیه
ی  کانی دیکهه سیاسهیه  نهه هی الی چی زۆربهه گهرێ، کهه ده  رچاوه سهه  وه دژی رژیمهی ئیسهالمیه  کوردسهتان لهه  ری لهه ماوه باتی جه خه

  ر عێهراق لهه یمانانی بۆ سهه مریکا و هاوپه ربازی ئه می هێرشی سه رده رجی سه لومه رووی کۆپی کردنی هه  ئێستای کوردستان له
و   هن نیه سهه کانیان ره وڵهه هه  الم وایهه  ر بۆیهه ههه. یشهتوون ی کوردسهتانی گه ره ی بهه لهه په پێویسهتی پێکهێنهانی به  ئێرانید به

 . دروستیان کرووه  وه هومی خۆیانه وه رووی ته  له  رجێک که لومه هه  وتن له که بۆ دوا نه  یه موسابێقه
 

  نههه الیه  کگرتوو لههه کی یههه یههه ره ی به پههرۆژه  کههه  المههان وایههه  رچی بههێ، ئێمههه و هههه م و ئههه ری ئههه ر حههاڵ هانههده هههه  اڵم بههه بههه
دژی رژیمهی ئیسهالمی بهێ،   لهه  ڵکهه و خه باتی ئهه ری خهه تیده بتوانێ یارمه  جۆرێک که  ن بهکوردستا  ڵسوراو له کانی هه سیاسیه

  ڵسهوراو لهه کانی هه سیاسهیه  کانی نهاو هێهزه ره بهه له لێن و که کهه  دات لهه رژیهم نهه  رێگها بهه  س دابرێژرێهت کهه یه شهێوه  بێ بهه ده
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   کی ئیختیاری ههیچ کهه یه شێوه  نابێ به  المان وایه  ر بۆیه هه. ربگرێ هڵک و ڵک که باتی خه خه  لێدان له  ربه کوردستان بۆ زه
 .راوێز بخرێ رژیمی کۆماری ئیسالمی، په  دا دژ به ڵکه و خه باتی ئه خه  له  یه وری هه همی خۆی ده سه  به  نێک که و الیه

 
ی  ره پێکهێنانی بهه  له  دا قسه و هێزانه ژی سیاسی ئهستراتێ  ش له بێ بوونی خاڵی هاوبه  به  که  دا ئاشکرایه ئاستێکی دیکه  له
ڵکی  کانی خهه موو ئامانجهه ههه  شهێک یهان بهه به  یشهتن بهه بهۆ گه  روون بهێ کهه  وه بهێ ئهه ده.  نێونیاندا بێ مانایهه  کگرتوو له یه

و  کانی نێهوان ئهه باسهه  کهه  باشهتر وایهه. گرین ده  وه سته ده  لێک به ڕۆین و چ ئامرازگه س دا ده چ رێگایه  به  ر کامه کوردستان هه
  موو شهتێک بچێتهه کانهدا پهێد ههه فزێونه له ی ته فحه ر سهه سهه رادیۆکهان و له  ئاشهکرا و لهه  دا به ره ڕ پێکهێنانی به مه له  هێزانه

 . م خاڵه ر ئه سه
 

بهێ   و بهه  وانهه لماندنی ئه بهێ سهه  بهه  کهه  یهه نوو  سهاز ههه کی چهاره تایه ره نهد سهه چه  وه ی ئێمهه روانگهه  لهه  وانه راێ ئه  ره سه
  لهه  دا، نهاکرێ قسهه یهه مینه زه  ڵێنی خۆیان لهه نای به یاندنی بێ پێچ و په بێ راگه  کان پێیان به نه موو الیه ند بوونی هه پابه

بههوونی   غههه ده تان، قهکوردسهه  رتی سیاسههی لههه یههد و شههه تای ئههازادی بههێ قه ره سههه  نههد بههوون بههه پابه. بکههرێ  ره پێکهێنههانی بههه
ندی گرتنهی وتهووێژی  یوه بوونی په  غه ده کوردستان، قه  کانی ناوخۆیی له سیاسیه  کێشه  س له ست بردنێک بۆ چه ده  شنه رچه هه
 .ن تایانه ره و سه ی ئه زومره  ڵ رژیمی ئیسالمی، له گه  ئاشکرا له  هێنی بێ یان به نه  جیاواز به  به
 

بۆمهان بها    وه ت بهه باره سه  کوو دووایین پرسیار پێمان خۆشه باسمانکرد وه  ی که نانه ته و بابه ر ئه مبه هه هل :دى حمه مادێح ئه
ئاسهتی   سازمانی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێهران، لهه -  ڵه کوو کۆمه وه  کرێت مێتۆدی ئێوه ده  وه با  له  مێژه  له  ن که بکه
 ؟ نابتان چیه اڵمی جه وه. ڵێن هیچیان پێ ناکرێت کید ده یه سته ت ده نانه تهڵگادا ناگونجێت،  مڕۆی کۆمه ئه
 

  لهه  ی سیاسهی ئێمهه رنامهه به. بێت نی جوراوجهۆری ههه تهوانێ الیهه دا ده ی ئێهوه م پرسهیاره ستی مێتود له به مه : لیزاده ئیبراهیم عه
.  یهه و واڵته زۆری دانیشتوانی ئه ره ی هه کانی زۆربه زووه ات و ئارهی ئاو وه نگدانه م و النی زۆری خویدا ره شی النی که ردوو به هه
و  لههه  ههها رۆژگارێههک کههه ههها ژیانێههک وه رۆژان وه  رۆژێههک لههه  کههه    نیههه ژاردا کههه تکێد و هههه حمههه ڵکی کرێکههار و زه نههاو خههه  لههه
نهدی  وه رژه ڵ به گهه له  کهه  وه س خهاڵ بدۆزێتهه نێ یهه  نهاتوا دا کهه یهه رنامه م به لهه. خواستبێ ئاواتی نه  به  دا هاتووه یه رنامه به
ی  رابهردووی کوردسهتاندا  یهه نهد ده باتی چه خه  رێباز و ستراتێژی سیاسیشمان له. با بێ دا ناته ڵکه و خه ینێی ئه مڕۆ و سبه ئه

  ڵههه باتی کۆمه ژیههان و خههه  س لههه یههه حزه ر له اڵم هههه بههه  هێناوه سههت نههه ده وتنی نیهههایی به رکه رچی سههه گههه و ئه  وه تههه تههاقی کراوه
باشهتر  له  بووه وری ههه ت ده نانهه و ته  و پێشهی بهردووه ره بهه  وه نگیه رهه بواری سیاسی و فه  له.  ڵگایه و کۆمه ئه  به  ت بووه خزمه

  تێکی عاداڵنهه ڵگری موقاومهه ئهااڵ ههه  و مێتۆده ر ئه هه. مید بووبێ کی که یه راده  و به له مڕۆیان وه ر ئه بوونی سیمای ژیانی هه



یم عەلیزادەهبرائیبەشێک لە وتووێژەکانی   

 

 

10 
 

ڵگای  ی ئێهران و عێهراق، کۆمهه سهتانه ره په ڕی کۆنه ی ئهاوری شهه چیله سهته ده  الوانهی کوردسهتان بکهرێن بهه  ی هێشووه نه  که  بووه
  سهی کهردوهرێکخراوێکی سیا.  نگ و بیر و بۆچوونی رژیمی ئیسالمی پاراستووه رهه ری فه کاریگه  کی زۆر له یه راده  کوردستانی به

  ، بهاش وایهه ڵگای کوردسهتانه کۆمه  ی رێبازی کۆمۆنیستی له کارنامه  شێک له کورتی به  به  وه ئه. ری ماوه کی جه یه وه بزووتنه  به
  تێکی  نیهوه ژێر ئااڵی ناسهیونالیزمدا بهۆ خودموختهاری یهان فیدراڵیهه  له  یه ندین ده چه  ش بکرێ که سانه و که له  و پرسیاره ئه
، بها  ڵکراوه و کوردسهتانی ئێهران ههه ره بهه  وه ره ده  لهه  پێیهان وایهه  ژین کهه ئه  وه و بایه مڕۆ به یان ئه  وه  وڵیان داوه چڵ هه یوهون

 ؟ کراوه کان پێیان نه کۆمۆنیسته  که  ی خۆیاندا چییان کردووه نه مه ته  مووه م هه مان له بزانین ئه
 

 ٢١١٦ مایمانگی : ەوتیڕێک  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە

 

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

 
 ى حیزبى کۆمۆنیستى ئێرانه که هێزترین کۆڵه به"  ڵه کۆمه

 
 
 
 
 
 
 
 

 :دى حمه مادێح ئه: کردنى ئاماده

 
رجێکى سیاسهى  ومهه ل هه  مسهاڵ لهه ئه" سهتى ئێهرانه رێکخهراوى کوردسهتانى حیزبهى کۆمۆنی ڵه کۆمه"مى  هه ى دوازده کۆنگره:  ئاماژه

رى  وه تهه  بهوو بهه  ڵهه مى کۆمه ههه ى دوازده تێکى گرنگ، کۆنگره ڵێک بابه کۆمه  ت به باره سه. چوو  ڕێوه به  تاراوگه  جیاواز دا، له
ه رێکخهراوى  ڵه کرتێرى گشهتى کۆمهسه" ) لیزاده ئیبهراهیم عهه"ڕێز ى بهه نهد پرسهیارێکمان ئاراسهته دا چه م پێناوه مان و له که باسه

 . وه واڵمى داینه  م شێوه به  کرد، که( کوردستانى حیزبى کۆمۆنیستى ئێران
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رێکخهراوى  - لهه کۆمه"مى  ههه ى دوازده مساڵ کۆنگره زانین هاوینى ئه س ده ، وه لیزاده ڕێز کاس ئیبراهیمى عه به :دى حمه مادێح ئه
  لهه  ى کهه وگۆڕانهه و ئاڵ ت بهه باره سهه  م پرسهیار پێمهان خۆشهه که س یه وه. کۆتایى پێهات" کوردستانى حیزبى کۆمۆنیستى ئێران

 ن؟ بۆمان با  بکه  ئاراوه  دا هاتۆته کۆنگره  له... و مکانیزمى کارکردن و رنامه به
 

و  راپههۆرتی سیاسههی ئههه.  هێناوه دا پێههک نههه ڵههه سههتراتیژی کۆمه  وگۆڕێکی لههه ئههاڵ  ڵههه کۆمه ی93ی  کههونگره : لیزاده ئیبااراهیم عااه
،  کهه کانی سیاسی ئێران و ناوچه پێی دوایین گۆڕانکاریه  به. توانن بیبینن ست و ده رده به  وێته که دا ده ند رۆژه م چه له  یه کونگره
ت  هێنی، سیاسهه شهکیالتی نهه چهاالکی ته. وردی دیاری بکهات  کاندا به موو بواره هه  له  کانی ئێمه رکه ئه  که  وڵی داوه هه  کۆنگره

ری ئێسهتای کوردسهتاندا،  ماوه باتی جهه خهه  لهه  کاری ئێمهه کوردستان، تاکتیک و شهێوه  ڵسوڕاو له کانی هه"NGO"  ر به رانبه به
  وانهه مووی ئه ههه  ت بهه باره سهه  کهه  تی وردی دیکهه لێک بابهه دا و گهه سهتراتیژی ئێمهه  کهداری و جێگها و شهوێنی لهه باتی چه خه

 . یاریکراوهت د سیاسه
 

اڵت دارێتهی  سهه س بهۆ ده یهه رنامه ر داڕشهتنی به سه ، با  و گفتوگۆ بوو له یه م کۆنگره تی ئه بڕوای من گرینگترین بابه  اڵم به به
ر  ههه  کهرێ لهه ده  کهه  داڕشهتوه  سهته به م مه کی بهۆ ئهه یهه رنامه به"  ڵهه کۆمه"،  پێهی بۆچهوونی کهۆنگره  بهه. کوردسهتان  ر له ماوه جه
م  لهه  ئێمهه. رمى کهاری پهێ بکهرێ فهه  لی یهان بهه مهه عه  وامی، بهه رده بهه  س یهان بهه یه مووی، بۆ ماوه شێکی کوردستان یان هه به
ر و  ماوه سهت جهه ده  وخۆ بدرێتهه اڵت راسهته سهه ده  تاوه ره سه  ر له هه  رێگا و شوێنێک دیاری بکرێ که  وڵمان داوه دا هه یه رنامه به
  ن بهه ی سیاسی خۆیهان بکهه رنامه ردا بتوانن به ماوه ناو جه  ویستی یان له پێی نفوز و خۆشه  نیا به و حیزب ته ئه م حیزب و ئه
ش  یهه رنامه م به هیوادارم ئهه. بن شدار بن یان نه الت دا به سه ده  کوو حیزب له ش  وه و پێیه ر به و هه  ڵگایه م کۆمه ی ئه رنامه به
 . وه تهباڵو ببێ  م زووانه به
 

نهاو   نجان لهه ى نهوێ و گهه ره بهه  کهه  یهه وه ئه  وه وڕووى ئۆپۆزسهیۆن بۆتهه ره وڕۆ بهه ئه س که یه خنه ترین ره وره گه :دى حمه مادێح ئه
م  لهه. ینتیهدا نیه رایه رێبه  نجان لهه شهدا گهه ناو ئێوه بینهین لهه دا ده م پێناوه ، له وه اڵته سه راوێزى ده په  ته وتوونه کاندا که پارته
 ؟ داوه تان نه ته م بابه رکردنى ئه سه وڵى چاره دا هه کۆنگره  ؟ بۆچى له واڵمتان چییه  وه باره

 
کی  یههٍ  م و کهۆڕ کهوو کهه و بهێ گومهان وه  یهه خۆیهدا هه  تێکی له ن واقێعیه که ی پێ ده ئاماژه  ئێوه  ی که وه ئه : لیزاده ئیبراهیم عه

کهراوین و   غهه ده حیزبێکهی قه  وه ن رژیمهی ئیسهالمیه الیهه  ئێهران لهه  لهه  ئێمهه  زانن که ده  م ئێوهاڵ به. ین که جیدی حیسابی بۆ ده
  ی لهه راشهکاوی بڵهێم نزیکهه  تهوانم بهه ده. ن کهه هێنی چهاالکی ده نهه  ی کوردسهتان بهه وه نهاوه  لهه  شهکیالتی ئێمهه ڵسوڕاوانی ته هه
  اڵتی دیکتهاتۆری لهه سهه ههۆی ده  بهه  یهه وه م نه ئهه. دان و واڵتهه نجى ئهه ی گهه وه ی نه زومره  له  ڵسوڕاوانه م هه شتای ئه دداه هه سه

  گرتنهی پۆسهته  وه سهته ده  به  ی کوردستانن له وه ره ده  له  ی که و هاوڕێ یانه ت ئه نیسبه  کسان به تى یه رفه ده  ئێران ناتوانێ له
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کتر  یهه  ی واڵتهید خۆیهان بهه وه نهاوه  لهه  پێویسته  ی که و جۆره ت ناتوانن ئه نانه ته. ند بن مه هره ، به وه ره کانی سه شکیالتیه ته
  .ن کتر ببه کانی یه تواناییه  ی به بناسێنن و په

 
موو بوارێکهدا  ههه  ئاشهکرا لهه  ڵسهوڕانی بهه هه  هها لهه ، جۆره کهان دیهاری کهراوه"NGO"  ر بهه رانبهه ت به دا سیاسهه یه م کونگره له

  لهه.  وه م بکرێتهه کهه  لێنهه م که ی ئهه وه ر بهن بهۆ ئهه تی ده تهوانن یارمهه موویان ده ههه  مانهه ئه.  رێنوێنی پێویست کراوه و هاندراوه
  کههه. رێ سههه  چێتههه دا ده ی ئێمههه مه رده و سههه تی ئههه اڵیههه باتی سیاسههی و کۆمه خههه  قورسههایی الوان لههه  وه و رێگایانههه مووی ئههه هههه

ت نهاتوانێ پێشههیان پهێ بگههرێ و  اڵتی سههوننه سهه یههی و ده ندوکۆسهپی رێکخراوه وجار که ر، ئههه سهه  هوان چههو قورسهایی سیاسههی ئهه
 .بێ یران ده ر پێشیان پێ بگرێ حیزب خۆی توشی ئاڵۆزی و قه گه ئه
 

   به  ئێوه  گۆایه کرێت و کاندا ده کوردییه  نێوان پارته  کگرتوو له کى یه یه ره پێکهێنانى به  با  له  مێژه  له :دى حمه مادێح ئه
 ؟ چییه  وه م باره ڵوێستى نوێتان له تان هه پێى دوایین کۆنگره  به. ن شدارى ناکه دا به یه ره و به له  که  یاندووه رمى راتانگه فه
 

جی خۆمانمهان ر مهه  ئێمهه. ین شهداری ناکهه ی کوردسهتانیدا به ره بهه  لهه  مانگوتووه نهه  بلێم ئێمهه  وه پێشتر ئه : لیزاده ئیبراهیم عه
  کههراون و پشههتیان بههه  ره دوای لێههدانی عیههراق بههۆ پێههک هێنههانی بههه  لههه  ی کههه واڵنههه و هه ئههه  ئیمههه. شههداری کههردن بههۆ به  یههه هه
نههدی  وه رژه به  وانههه ئه. جیههدی نههازانین  بههه  سههتووه تی ئامریکهها به سیاسههه  م و حیزبههی کوردسههتانی ئیههران بههه وهوماتی ئههه تههه

ی  وه ئهه.  کوردوسهتان نیهه  ری له ماوه باتی جه کگرتوکردنی خه می یه خه  وانه می ئه خه.  یه وه پشته  خیان له یهبا و بێ  کورتبینانه
 .تی ی خۆیه جێگه  و له  یه وه ئه  گرتۆه هێندمان نه  به  ئیمه  که
 

.  گره ڵنهه کی حاشها هه یه نهدى پێویسهتى تی ناوه وڵهه ده  ر بهه رانبهه ڵگای کوردسهتاندا به کۆمهه  هێز لهه کی به یه کێتى پێکهێنانی یه
و   ین وزه ده کگرتوویی بین و رێگا نهه وێنی یه ردا هه ماوه باتی ناو جه خه  له  ی که وه ین بۆ ئه ده وڵی خۆمان ده زۆرترین هه  ئێمه

گژ دوژمنههدا  مووی بههه هفیڕۆ بچههێ و ههه کوردسههتان بههه  ن لههه و رژیمههه اڵتی ئههه سههه ده  دژ بههه  ڵکێک کههه ی خههه باتکارانههه توانههای خه
 . وه بکرێته

 
مای  بنههه  کههه  یههه س هه یهه نههد نوکته چه  وه ڕێتههه گه ڵده کوردسههتان هه  ڵسههوڕاو لهه کانی هه سیاسههیه  بهۆ حیزبههه  ی کههه نههده وه اڵم ئه بهه

دا  ره ئاسهتی بهه  وکهاری لههخوازیاری ها  ی که م حیزب و گروپانه م ئه که یه. پێک دێنن  یه له سه م مه ر به رانبه به  تی ئێمه سیاسه
کانی نهاوخۆی کوردسهتاندا  سیاسهیه  کێشهه  س لهه ست بردنیهک بهۆ چهه ده  شنه رچه راشکاوی هه  م، به که یه: بێ ترن ده وه یان خواره

. مێننل کاندا بسهه سیاسهیه  ڵ ناکۆکییهه گهه  نهد لهه یوه په  لهه  باتی سیاسهی شارسهتانیانه تای دیالۆگ و خه ره ن و سه حکوم بکه مه
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  باتی سیاسهی لهه کی خهه مایهه کهوو بنه وه  تایه ره و سه سمی بناسن و ئه ره  کوردستان به  رج له بێ مه  م، ئازادی سیاسی به دووهه
س  ڵکی کوردسهتان کهاری یهه کانی خهه ر داخوازیهه سهه ڵ دوژمهن له گهه م، گفتوگهۆ له سهێهه. ن ت بکه عایه ش ره وه کرده  کوردستان به

نهدی گرتنێکهی  یوه په  شهنه ر چه ههه.  ڵکی کوردسهتانه موو خهه ی ههه له سهه ڵکوو مه ، بهه نیایی نیهه تهه  س گهروپ بهه حیزب یهان یهه
س  ههها گفتوگۆیههه رجێکی دیههاریکراودا وه ومههه ل هه  ر  هههاتوو لههه گههه ئه. حریم بکههرێ بههێ تههه ڵ دوژمههن ده گههه  جیاجیهها و حیزبههی لههه

سهمی  ره  بهه  ئێسهتاوه  ر له ی هه که کردن و چۆنێتی کردنه  ت به باره وتنی گشتی سه کهوافوق و رێ تای ته ره بێ سه پێویست بوو ده
 .بناسرێ

 
  بهۆ هێنانهه  و حیزبهی سیاسهی ئهامرازێکی دیپلۆماسهی نیهه م یهان ئهه ڵ ئهه گهه  نگی کهردن لهه ماههه هاوکهاری کهردن و هه  بۆ ئێمهه

درێ بهۆ پێکهێنهانی  وڵ ده ههه  کاتێکهدا کهه  لهه  المهان وایهه  ئێمهه  بۆیههر  هه. نێکىتر راوێز خستنی الیه نێک و په ی الیه وه پێشه
هۆى  خۆیهان ببنهه  واڵنهه م هه نهدى، نهابێ ئهه تی ناوه وڵهه ده  ر به رانبه کاندا به سیاسیه  و حیزبه  ریزی رێکخراوه  س له یه کێتى یه

ی لههێ  وره سههاتی گههه کههدارن کاره کانی چه سیاسههیه  زبهههحی  کوردسههتانێکدا کههه  تههوانێ لههه ده  تر کههه ی تههازه قههه فره پێکهێنههانی ته
 . وه وێته بکه

 
ڕاسهت،  اڵتى ناوه کانى رۆژههه سیاسهییه ر هاوکێشه سهه رى له و کاریگهه ناوچهه  مریکا لهه بهوونى ئهه  بهه  ئامهاژه  به :دى حمه مادێح ئه

مریکا  بوونى ئههه ڵوێسههتان دژبههه هه  تاوه ره سههه ر لههه ، هههه"ه رێکخههراوى کوردسههتانى حیزبههى کۆمۆنیسههتى ئێههران ڵه کۆمه"س وه  ئێههوه
 ؟ خولقاندووه ئاڵوگۆڕێکتان نه  ڵوێسته م هه ت به باره تاندا سه دوایین کۆنگره  ئایا له. دا بوو ناوچه له
 

ووپهات عێراقمهان بهوو و ئێسهتاش دژی د  ڕی ئامریکها لهه شهه  ڵوێستی دژ بهه هه  بڵێین ئێمه  که  باشتر وایه : لیزاده ئیبراهیم عه
پهێد بینیمهان   ئهارا دایهه  عێهراق لهه  مڕۆ لهه ئهه  ی کهه رگ بهڕه جه  ساته و کاره ئه  ئێمه. ئێرانین  ی سیناریۆی عێراق له وه بوونه

دام بهوو،  رژیمهی سهه  تیان لهه فره موویان نهه ههه  دونیادا که  یان ملیۆن ئینسان له ده  ڵکوو به به  ر ئێمه س هه ت نه ڵبه هه. کرد ده
نیشهان   ڵوێسهته و هه ت و دروسهتی ئهه قانیهه کهان حه موو روداوه مڕۆ ههه حاڵێکدا ئه  بۆچی له. کرد یان ده و پێد بینی یه ئه ر هه
ریکن  کانی کوردسهههتانی ئێهههرانید خهههه ناسیۆنالیسهههته  مڕۆ حیزبهههه ڵێم ئهههه ئهههه  ردا بێهههت؟ بهههۆ نموونهههه سهههه ن، گۆڕانکهههاری به ده ده
    بهه مڕۆ کهه ئهه  ئیتهر ئاسهان نیهه. ن کهه ڕۆ ده و پهه  سهپایی پینهه ئه  بهه  ماوه جلسی نهه وی مهئیتر رو  ی خۆیان که که ڵوێسته هه

اڵتی  سهه ئێران و ده  وه مریکاییدا بچێته ی ئه یاره ری تانک و ته ژێر سێبه  رۆژان له  رۆژێک له  بخوازێ که  وه راشکاوی ئاواتی ئه
  لههه  یههه م ناوچه بههوونی ئامریکهها لههه  ر بههه رانبههه ڵوێسههتی ئوسههولی خههۆی به هه  وڵی دا کههه هههه  ی ئێمههه کههۆنگره. خشههرێ پههێ ببه

  بهه  وه تهه م بابه لهه  ڵوێسهتی کهۆنگره بهڕوای مهن هه  بهه. ربگرێهت ی کونکرێتی لێ وه تیجه و نه  وه دا مانا بکاته رجی تازه ومه ل هه
 دا باسی  راپۆرتی کۆنگره  له  بوو که  پرسیارانه ر ڵوێستێکی واقێعی و به عێراق هه  ڵک له اڵنی خه ت داهاتووی کۆمه نیسبه
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 . وه بێته و باڵو ده  لێکراوه
 

  بهبن بهه  ئێهوه  باشهتروایه  ن کهه و بڕوایهه ر ئهه سهه   له و زۆرکهه وه بۆتهه  وڕووى ئێهوه ره بهه  خنهه و ره ئه  مێژه  له :دى حمه مادێح ئه
و هێههزو  بههۆ ئههه  وه ڕێتههه گه ش ده مههه ئه. رێ ده نیسههتى ئێههران بێنهههپاشههکۆى حیزبههى کۆمۆ  و لههه" حیزبههى کۆمۆنیسههتى کوردسههتان"

گشهتى  ؟ به وه ر بها  و لێکدانهه بهه  وتهه دا که کهۆنگره  لهه ته م بابه ئایا ئه.  تانه ى خۆتانداهه چوارچێوه  له  ئێوه  ى که پۆتانسیله
 ؟ واڵمتان چییه  وه م باره له
 

  یه م شههێوه بههه  که پرسههیاره  ی کههه سههانه و که ئههه.  بۆچههوونێکی سیاسههی دیههاریکراوه  مههه ، ئه نیههه  خنههه ره  مههه ئه : لیزاده ئیبااراهیم عااه
ڵکو  ، بهه پاشهکۆی حیزبهی کۆمۆنیسهتی ئێهران نیهه  ڵهه کۆمه.  یهه تی خۆیان هه ی تایبه وه ری و لێکدانه گۆڕێ، پێد داوه  هێننه ده
  کهه  یه وه کوو رێکخراوێکی کۆمۆنیستی ئه وه  ڵه ترین ستراتیژ بۆ کۆمه واقعبینانه.  یه و حیزبه ی پاراستنی ئه که هێزترین کۆڵه به

زرانههدنی  سههتراتیژی دامه  س کههه یههه ڵه کۆمه. گههرێ بههدات  وه تره وره کی گههه ڵگایههه تی کۆمه باتی سیاسههی و چینایههه خههه  خههۆی بههه
  تیس بکات، نهاتوانێ بیهر لهه ئێران دا قهسکی کوردستانی  رته ی به چوارچێوه  بێ، ناتوانێ خۆی له ڵگای سوسیالیستی هه کۆمه

ر خهۆی دانها  رانبه به  ر ئاسۆی سوسیالیسمی له گه ئه.  وه کاته س نه ڵگایه ها کۆمه تی بۆ بونیات نانی وه نگی هێزی چینایه هاوسه
 .ر خۆی دا بخات سه  له  وه تیه کردوویه  و ئاسۆیه رو رووى ئه به  ی که رگایه و ده و جار ناتوانی ئه ئه
 

اڵتی سیاسهی  سهه و ده  گهرێ دراوه  وه اڵتی سیاسهی ئێرانهه سهه ده  گۆڕانکاری لهه  کوردستان به  تی له ڕه تی بنه اڵیه گۆڕانکاری کۆمه
ری  راسههه ی تێکۆشههانی سه چوراچێههوه  لههه  ڵههه ی کۆمه وه ره ده  هاتنههه. ڵکی کوردسههتان نههاگۆڕدرێ باتی خههه خههه  نیا بههه ئێههران تههه  لههه
ههیچ .  دا نیهه تى وایهه ته می نه سهته  ی کوردستانید بۆ کۆتایی هێنهان بهه ی رزگاری خوازانه وه ندی بزووتنه وه رژه به  ت له نانه ته
تێکۆشهانی . قامگیر نهابێ وام و سهه نهدى بهاده اڵتی ناوه سهه رۆکی ده بهێ گهۆڕانی نهاوه  به  وه شه م روه کوردستان له وتێک له ستکه ده

ڵکی کوردسهتان بتهوانن مهافی پێکهێنهانی  ی خهه وه بۆ ئه  تریشه رڕاستتر و واقێع بینانه کی سه یه دا رێگه یه و چوارچێوه له  ڵه کۆمه
 .ست بێنن ده خۆی خۆشیان به ربه تی سه وڵه ده
 

دا  نهاو ئێمهه  رچی بۆچهونی جیهاوازید لهه گهه ئه  بڵهێم کهه  پێویسهته  کانی کهۆنگره باسهه  ت به باره تاندا سه که اڵمی پرسیاره وه  له
 . وه ر با  و لێکدانه به  وته که نه  ته م بابه دا ئه ڵه کۆمه ی93ی  کونگره  اڵم له ، به یه هه  ته م بابه ر ئه سه له
 

نههد  چه" کگرن کرێکهارانى جیههان یهه"ى مهارکس و تیۆرییهه ڵهێن ئهه ده  کههه  ئارادایهه  کهاس ئیبهراهیم باسهێک لهه :دى حماه ماادێح ئه
،  وه بێتهه دا باڵوده کانى ئێهوه یاندنهه و راگه ر باڵوکهراوه سهه له  و دروشهمه ئه  بینین که ش ده ئێسته  ، ئێمه وه ته شاوه ڵوه هه  که یه یه ده

 ؟ کراوه  م دروشمه ر گۆڕینى ئه سه دا با  له کۆنگره  و ءئایا له گۆڕیوه تان نه و دروشمه بۆچى تائێستا ئه
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رووی   تهوانیبێتی لهه  کهه  بووه یهدا نهه داری په رمایه نهدی دونیهای سهه س بیرمه یه  قهڕای من تا ئێستا تا  به : لیزاده ئیبراهیم عه
  کهه  نهه الیه  مهه کی ئهاوا هه یهه جیههان بینی  وه خالقیهه خی ئه رووی بایهه  تی سیاسی و لهه قانیه رووی حه  ، له وه تی تیۆرییه دیقه

کانی  ری پهێ بناسهرێت و ملمالنیهه شهه ڵگای به کۆمهه  س کهه ی یههجیههان بینه. تی بکهات مرۆڤایهه  ش بهه تی پیشکه مارکس کردویه
 .بکات و ئاسۆی دواڕۆژی دیاری بکات  مڕۆی پێ شرۆڤه دونیای ئه

 
کههانی  بواره  کانی بههورژوازی لههه نه زۆری ئاکادیمیسههیه ره ی هههه ڵکوو زۆربههه بههه  وه تههه کراونه ت نه ر ره س هههه کانی مههارکس نههه تیۆریههه

سهتی  به ن و بهۆ مه کهه زمی ده سیسهتمی فیکهری خۆیانهدا ههه  ی ناوی بێهنن، لهه وه بێ ئه  ، مێژوو و هیتر بهڵناسی ئابووری، کۆمه
پهێ   شهه یان گه ریهه زه و نه وام ئهه رده دوای خهۆی بهه  ی مارکس له قینه نگرانی راسته ت الیه ڵبه هه. کاری دێنن تی خۆیان به تایبه
دروشهمی کرێکهارانی جیههان .  نهدتر بهووه مه وڵه ده  تا ههاتووه سوسهیالیزمی زانسهتی ههه تیهۆری.  و پێشهتریان بهردوه ره و به  داوه
  نهده چه  دات کهه نیشهان ده  میشهه هه  داریدا زیهاتر لهه رمایه می جیههانگیری سهه رده سهه  تان پێ کهرد، لهه ئاماژه  ئێوه  که! کگرن یه
تی  قانیهه پهێد حه  وه سهاڵ لهه 990  م دروشهمه ر ئهه گهه ئه.  گهرێ دراوه  هو که یه  ری جیهان به رتاسه سه  ندی کرێکاران له وه رژه به

ری مارکسیسهیم،  رانبه کانی به تیۆریه.  یه تی هه قانیه یان قات زیاتر حه ده  رجی نوێ جیهاندا به لومه هه  وا ئێستا له بووبێ ئه
ئایها . ی بینهین دونیها دا ده  لهه  مڕۆکهه ئه  کهه  وه وتوتهه که یان لهێ ساته رگه ت و مه الکه موو فه و هه لیبرالیسم و نێۆلیبرالیسم ئه

سههتی ئیسههالمی دا یههان ناسیۆنالیسههم دا یههان  ره په ری کۆنه ژێههر سههێبه  مڕۆ لههه تی ئههه ریه شههه به  کههرێ کههه ور ده سههه راسههتی ته به
بهۆ   وه رێتهه گه یهان ئه  ر نیهه بهه  ی لهه کی دیکهه مڕۆ ههیچ رێگایهه ری ئهه شهه به. ب ؟ رزگهار بهوون ههه  کی به مپریالیسم دا هیوایه ئه
ترین  وره مهارکس گهه  کانی سوسیالیسمی زانستی که و تیۆریه. نێ نگاو ده و سوسیالیسم هه ره تی خۆی و یان به ریه ربه ورانی به ده

 .مان بات م دا ئه ی دووهه رێگه  ریان بوو به داهێنه
 

 ٢١١٦ ەمبەریدێسمانگی : ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
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  كانیان ئامانجه  ت به یانه خه  له  پڕهكان پڕ باتی ناسیۆنالیسته ووی خهمێژ
 

 
 
 
 
 

  لیزاده عهه ئێبهراهیم  لهه( اڵت رۆژههه بهۆ) رانی خوێنهه ە(٢١١٨) رابهردووی  مهانگی  كانی پرسیاره  میوەاڵ  وه یخوێننه ده دا لێره  ی وه ئه
  لیزاده عهه ئێبهراهیم بهۆ سپا   وێرای. كردبوو( الت رۆژهه بۆ)  سایتی  له  شداری به میوان ك وه  كه  یه هڵ كۆمه  می كه یه  سكرتێری

 : وه كاته ده واڵب  یۆخ ك وه كان پرسیاره و  ماڵ وه  قی ده( اڵت رۆژهه بۆ)
 

 ت باش تهو کا کاس ئیبراهیم ئه :بات خه

 
  کهه رههات ده و ئهه کانی پێشهگووییه کسهی رعه به ت تاسه سه و  وانه پێچه  به مارکس ئاساکانی ر مبه پێیه  پێشگووییه زانین ده س وه

 هێنهانی م رههه به بهوونی ئێشهتێراکی سهاڵی م کهه یه  لهه ئهابورید بهواری  لهه. کانی کارییهه ڕێزه ناو  ناڕۆمه زانن ده باشتر خۆتان
! پێشهوو سهاڵی می رههه به تی سهه له نجا پهه  بهه بهوو ی سهااڵنه می رههه به  واتهه  تاتهه په ی سهااڵنه ی هره بهه ت سهۆڤیه  لهه  تاته په
.  شهتره ڕه شتاسهز گه لهه ی نهده روه په مهرۆڤید مهافی بواری لهه. هێنها شکسهتی خهۆ سیاسید بواری  له. ئابووری بواری له ش مه ئه

 و خالقی ئهه کی یهه ڕوانگه   لهه توانیمهان ر گهه ئه و  وه ینهه که نه چاومهان بهۆ و  یه هه  درۆینه  لۆگهئیدئۆ  په چه و به بڕوای کێ ئیتر
 مێهژوو ی عمێره مۆسهته دوایهین ڕزگهاری ین بهده پێشهان هها وه خۆمهان تی خیانهه  بهه بێت ئهه بهۆ و ین بکهه پ چه یری سه هیومانیته

 تی وایهه ته نه ی وه بزووتنهه کانی هیومانیتهه  خواسهته  بهه ر بهه مان خۆشانه نه ابڕو م به و  نیه  مرۆڤانه و هیومانیستی نگاوێکی هه
 بگرین؟ جیهان ی وه ته نه ترین ست بنده

 
 .م ند خاڵێك بكه چه  به  ئاماژه  دا پێویسته رێزه و به می ئهاڵو  له : لیزاده عه

 

 جیهانێهك كانی راسهتییه ی وه كردنهه شی لكوو به بوو نه ردنك پێشبینی ماركس كاری و  زانستییه كی جیهانبینیه ماركسیزم :م كه یه
 نووسسهازی چاره كانی زانسهته  لهه مێژوویهی ماتریالیسهمی و داری رمایه سهه ئهابووری ناسهینی ڵناسهی، كۆمه. ژیها ده تێیدا  كه بوو
. دا كانی تێئۆرییهه دارشهتنی و دنكهر  فورمولهه  لهه  بهووه گرینگهی ورێكهی ده  وره گهه عهالمێكی كهوو وه مهاركس  كهه ن ئێمه می رده سه

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://cpiran.org/2018/2/maghalat/page2.html&psig=AOvVaw1VwvH8I8AKCDJUKms1OHv1&ust=1585822361628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCD6On-xugCFQAAAAAdAAAAABAD
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.  چهووه  لهه هه  بهه خۆیدا بواری  له  نده وه ئه ر هه ماركسید چوون  له هه  به ئینشتێن و  الوازیه و  گالیله و نیۆتۆن  كه ی نده وه ئه
 موو هههه مههیوال كارسههازترین و پێكتههرین و رێههك زانسههتی سۆسههیالیزمی یههان ماركسههیزم ئێسههتاش تهها  رێزه بههه و ئههه ئاگههاداری بههۆ

  لهه ی كه رچاوه سهه كهات ده  پێهوه شهانازی نابیشهی جه  كهه ی خالقه ئه و هۆمانیزم و ئه ت نانه ته.  الیه مرۆی ئه جیهانی كانی كێشه
 . وه لیبرالیزمه و ناسیونالیزم  له ك نه  یه وه ماركسه و سۆسیالیزم

 
 دا زایینهی 20 ی یهه ده كانی سهاله  لهه وام رده بهه تی وقاومههم سهال نهد چه دوای ت سهۆڤیه كێتی یهه  لهه كرێكهاری شۆرشهی :م دووهه

 زرانهدنی دامه ئامهانجی یتوانی نهه  وه داخهه  بهه ت ریه شهه به بهۆ نهر   بهه وتی سهكه ده لێك گهه ڕای ره سه و خوارد شكستی نجام ره سه
 التدا سهه ده  لهه ت سهۆڤیه كێتی یهه  لهه رێكهارك چینی  كه دا ساله ند چه و ئه ی ماوه له ر هه. بێنێت دی به سۆسیالیستی كی ئابووریه

 بهوو ناسرا، ده كان وه ته نه زیندانی  به  كه  روسیه والتی و ندرا یه راگه سمی ره  به كان وه ته نه نوسی چاره كردنی دیاری مافی بوو
 دا والتهه و ئه التی سه ده و حیزب ر سه  به روسی ناسیۆنالیزمی وتی ره بوونی زال. یان دلخوازانه ژیانی  وه كه یه  به ندی لبه مه  به
 ت سهۆڤیه كێتی یهه مێهژووی ئیتهر  دواوه  بهه  سهاالنه و لهه. كهرد پێشهێل ی وتانه سهكه ده و ئهه ش دیكهه كانی بواره موو هه كوو وه ر هه

  وه هاتهه  وه ره نجهه په  لهه و ووبه ركرا ده  رگاوه ده  له  كه  دارییه رمایه سه  له  دیكه جۆرێكی مێژووی ڵكوو به  نییه كۆمۆنیزم مێژووی
 . وه ژوره

 
 شۆرشهی ر گهه مه. شهكا ده داری رمایه سهه نیزامهی  بهه ر رامبهه به كرێكهاری شۆرشهی  كهه بهوو جار م دووهه  وه ئه پاریس كۆمۆنی دوای
 شهكان، نه تێهك جهار ها نهده چهه تی گایهه به ره ده ورانهی ده كانی شۆرشهه شهكا، نه تێك جار ها نده چه داران كۆیله دژی  له كان كۆیله

 رووی نابێههت سههالێك د سههه هێشههتا داری رمایه سههه نیزامههی. سههتا؟ وه ت كههه ره حه  لههه  شكسههتانه م بههه مێههژوو ی وه وره ره ئایهها الم بههه
 ر گههه ئه. نابێههت ر تێپههه نی مههه ته  لههه زیههاتر سههالی 200 جیهانیشههدا می رجه سههه  لههه و  ئێمههه والتههی ك وه والتههانێكی  تههه كردووه

  لههه زۆر مههان ماوه هێشههتا سۆسههیالیزم زرانههدنی دامه بههۆ خههۆی پێشههووتری شههكاوی تێههك كانی نیزامههه ڵ گههه له یت بكههه ردی راوه هبهه
 ی نهده وه ئه ر داهێنهه و ر خولقێنهه ئینسهانی هێزی بهه سهتی ده  بهه سۆسیالیستی ڵگای كۆمه هێنانی دی وه  كه  به دلنیا و  سته رده به
 . وتووه كه ر ده ردا شه به ژیانی  له تائێس ر هه ئاسۆی و ناچێ پێ
 
 و رێبهاز  بهه ، گرتهووه مرۆ ئهه ری شهه به  بهه ربینیان بهه  تییانهه هامه نه موو ههه م ئهه تێیهدا  كهه بژی جیهانێكدا  له سێك كه  یره سه
 بهێ و الواردن ههه و م سهته و تی برسهیه و ر شهه  لهه پهڕ  جیهانه م ئه ئایا. خۆش نه بروای بلێت سۆسیالیستی باتی خه و  رنامه به
 و ئهه بهۆ تی الیهه كۆمه هێهزی و بگهۆردرێ بهێ ده  نیزامهه م ئهه.  نهه گومهان بهێ ؟ ره شهه به گری ڵنهه هه  چاره نوسی چاره  تییه داله عه

 . وه تییه الیه كۆمه ژیانی یدانی مه  ته هاتووه  مێكه ده  گۆرانكارییه



یم عەلیزادەهبرائیبەشێک لە وتووێژەکانی   

 

 

18 
 

 گهایێر باتكارانی خهه لێبراوترین و فادارترین وه كان كۆمۆنیسته ئێستاش تا تی، ایهو ته نه رزگاری ئامانجی  به ت باره سه الم به
 م بهه ت یانه خه  له  پڕپڕه كان ناسیۆنالیسته باتی خه مێژووی چی  كه. بوون تی وایه ته نه می سته  له ست ده بن ی وه ته نه رزگاری
 . ئامانجه

 
 ...وکاس ئیبراهیم له گه ل ریزو سال :بیزاد

 
 بوو؟  چی حیكمت منصور یەوەجیابون پید ئیران  كمونیستی  حیزبی نیوان کانی وکییهناک

 ؟ بووه  چی مهتدی  بدواللهەع کاس و خوت نیوان  کانی ناکوکییه
 
 كاك بێزادی ئازیز سالو، : لیزاده عه

 
  لهه  بووه نهه بریتهی  كهردووه پهێ تهان ئامهاژه  كهه دا یهه وره ده دوو و لهه كهام ههیچ  لهه ئێران كۆمۆنیستی حیزبی ناوخۆی كانی كێشه
  جیاوازییهه رۆكی نهاوه الم به. بوون سیاسی كان كێشه دا كه قۆناغه دوو ر هه  له. كراو دیاری خسی شه ند چه یا دوو نێوان ی كێشه

  بۆیهه ر ههه. بوون نه فا  شه  یه ڕاده م به دا كه وه جیابوونه دوو كاتی  له گرن، ڵنه هه حاشا و روون ئێستا ی نده وه ئه كان سیاسییه
  نههده وه ئه كان سیاسهییه  جیاوازییهه  كهه كاتێههك تها ن ده نهه روو كان وه بوونهه جیها دا ده ولمان هههه  ئێمهه دا كهه قۆناغه دوو ر ههه  لهه
 ی ئاگاهانهه ئینتخهابی رێبهاز و ئهه یها م ئهه نگرانی الیهه و ن بگهه تهێ كانیشهی كارییه  ورده  لهه ڵك خهه ری ماوه جهه  كهه ون كه رده ده

 ر رانبهه به كۆمۆنیسهت حیزبی و  ڵه كۆمه ڵ گه  له ئێران كرێكاری كۆمۆنیستی حیزبی جیاوازی ڵوێستی هه  نمونه بۆ. ن بكه خۆیان
  كهه یان وه بوونهه جیها دوای ك یهه ماوه یهان. وتن ركهه ده  ورده  ورده كوردسهتان  له  ئێمه باتی خه كانی ته ویه وله ئه و كان ركه ئه  به
 و  ئێمهه كانی جیاوازییهه  كهه وت ركهه ده روونتهر كهران  فۆرموله  وه حیزبه و ئه ن الیه  له "الت سه ده و حیزب"  به ربوت مه كانی ێزهت

 .چیدان  له وان ئه
 

 زێههكتۆ و پ تههه  تاوه ره سههه  لههه رچی گههه ئه ئێههران، كۆمۆنیسههتی حیزبههی  لههه و  ڵههه كۆمه  لههه م دووهههه ی وه جیابوونههه  بههه ت باره سههه
 و سیاسهی رێبهازێكی ئینشهعابی وتهی ره  بهۆوه روون  كهه چوو نهه پهێ زۆری الم بهه كان واقیعییهه  ناكۆكییهه ر سه  خستبووه تارمایی

 كۆمهۆنیزم  لهه ڵكوو به كراو، دیاری حیزبێكی كوو وه كۆمۆنیست حیزبی  له ر هه ك نه و ر به  ته گرتووه ناسیۆنالیستی یی رنامه به
 و ئهه ر سهه  لهه  كهه  دیكهه كی ناكۆكییهه  جهۆره موو ههه مهن  كه  نییه  مانایه و به  قسانه م ئه.  بڕاوه ئامانج كوو وه و ستراتێژ كوو وه

 .بوون كی الوه هۆكاری بووبن، رید گه ئه  وانه ئه راستیدا  له الم به ، وه مه بكه ت ره بوبێت رییان كاریگه  وانه جیابوونه
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 م علیزادهبا سالم گرم به ابراهی :رسولی
 

 سوال دارم ٢من خدمت شما 
 
 بهه کهه اسهت والنیط مدت شما که دانند می همه چیست؟ سازمانتان رهبری برای سازی جانشین برای شما مشخص برنامه -١

 دچهار ایهران کمونیسهت حهزب شهما غیهاب در کنید نمی فکر. کنید می فعالیت کمونیست حزب و لهەکوم رهبر و اول نفر عنوان
 تهان حزب رهبری در شما گویا که نیست این ورظمن چیست؟ تان مسئولیت انتقال برای شما عملی برنامه شود؟ یرهبر بحران

 رهبهری یک شود نمی یا  ێ مپال کنند پیدا حچور امکان رفیتظ این در نیز دیگری کسان که اینست ورظمن بلکه ماند نخواهید
 نماید؟ پر رفیتظ این در را شهما جای نفره سه جمعی

 عنهوان به شما سیاست چیست؟ کند می کار حزب این درون در که کمونیست حزب مخالف جنای به برخورد در شما سیاست -٢
 کهرده برگهزار شهما تشهكیالت مکانیسهمهای از خهارج اسهتکهلم در یها و پالتاس در محفل این که جلساتی قبال در حزب رهبری

 نیست؟ دیگران و زاده ایلخانی عمر همراه به سوم جریان جادای و انشعاب پروژه برای تالش این یا ئا چیست؟ است
 
 در و ایهران کمونیسهت حهزب در رهبهری کهه کهنم ضعهر بایسهتی شهما اول سهوال بهه پاسهخ در سهالم، عزیهز رسهولی : لیزاده عه

 جلسهه تشهکیل یکبهار مهاه ٣ کهه حهزب مرکهزی کمیتهه بر عالوه. است جمعی هم اکنون هم( هەڵمۆک) حزب کردستان تشکیالتی
 ایهن مسهئول. کنهد مهی اداره مرکهزی کمیتهه اجهال  دو فاصهله در را حهزب امور کلیه هم نفری پنج اجرائی کمیته یک میدهد،
 از نفهره هفهت تها پهنج جمهع یهک ههم لهه کومهه مرکهزی کمیتهه پلنومههای غیهاب در عهالوه به. است مازوجی صالی رفیق کمیته
 هماهنهگ نقهد تنهها اول دبیهر لهه کومه تشکیالت در. کنند می اداره را حزب بخد این امورات له کومه مرکزی کمیته اعچای
 .نیست برخوردار ای ویژه اختیارات از و دارد بعهده را سخنگویی و کننده

 مها نڤهر از. نهداریم را سهازی جانشهین بهرای کننهده رهبهری های کمیته روتین فعالیت جز خاصی مکانیزم هیچ حاچر حال در
 کادرههای بیعهیط ورطهب ببرنهد، پهید ای اساسهنامه و اصهولی شهیوه به را خود کار ها کنگره منتخز التیتشکی ارگانهای اگر

 بهه. دارد وجهود مها اساسهنامه روی در شهما رظن مورد مکانیزم واقع در و گردند می ماده ئا باالتر پستهای تصدی برای جدید
 و دهنهد انجهام بخهوبی دارم بعههده مهن کهه را مسهئولیتی میتواننهد کهه دارنهد وجود کسانی ما حزب در حاچر حال در من رظن

 .بگیرد پید در زمینه این در را پیشروی سنت و کار سبک بتواند ما حزب که هستم امیدوار
 
 وضهع ههر ماننهد حهزب ایضهاع بعنهوان نهها ێ. کنهیم نمهی ذاتخا ایەویژ سیاست رفقا این قبال در ما دوم، سوال به پاسخ در

 بعنهوان بخواهنهد رفقها چنانچه اگر. شد خواهد مراعات دقت به که هستند برخوردار بیعیط ایەساسناما حقوق یک از دیگری
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 در کهه نفسهی بهه اعتمهاد با هم صورت این در کنند، موجودیت اعالم خود های دیدگاه اسا  بر رسمی ورطب همفکر جمع یک
 ایهن بهه ا طهانع رثحداک با ایمەورد آ دست به خود هشتذگ از که منفی و بتثم تجارب به توجه با و دارم سراغ خودمان حزب

 .شد خواهد برخورد جریان
 
 البتهه. بینهیم نمهی رفقها ایهن جانهز از نهو  ایهن از جلسهاتی برگزاری برای مانعی ما کردید اشاره ن آ به که جلساتی مورد در

 میتوانهد کهه اسهت مفیهدتر ههم رظهن یهنا از عهالوه بهه و اسهت تر منگقی تشکیالتی مکانیزمهای ریقط از جلسات این برگزاری
 .یابد انعکا  حزب مختلف ویطس در سریعتر نها آ های گفته و کند فراهم نها آ خود برای بیشتری تسهیالتی

 
 در ازجملهه زحمتکشهان انقالبهی سهازمان جریهان بها رفقها ایهن همسوئی های زمینه مورد در قبال شما، سوال خرآ بخد مورد در

 بهه نهها آ نزدیکهی و دوری مهورد در امها اسهت، شهده صهحبت ایهران کمونیست حزب چهارچوب در لهەکوم یتفعال با مخالفت مورد
 خودشهان بدانند الزم رفقا این اگر که بود منتڤر باید. اند نکرده عنوان خاصی لزطم کنون تا سازمان این جناحهای از یکی
 .بکنند رظن هارظا مورد این در
 
 !کاس برایم و و رێزل سال گه له :ورامی زا هه ره
 

 و رێگهه و ئهه ل گهه له   کهه 3   کهه 9000  له کوردستان ڵکی خه زانی ده باش زۆر نابت جه ، بێنه  رێبازه و له واز م که لێده تکات
 اننتهو ده  ئێهوه الم بهه. بهروا فیهرۆ  بهه  ئیمکاناتهه  مووه ههه و ئهه و هاورێکانهت و خهۆت نی مهه ته  نییه یف حه تۆخوا. نین  ریبازه
  لهه ڵکتان خه بێ ئاوا ماڵتان.  وه نه بکه بیر کوردستانی کاتێکدا  له وید ئه بن، کوردستان ڵکی خه شێکی به م که النی ری نوێنه

 ؟ کردووه ز ره وه خۆتان
 
 زا سالو، رێز كاك ره به : لیزاده عه

 
 كی یههه وه بزوتنه ی كههه كۆڵه ئێسههتا تهها  وه تاوییههه هههه ی9239 رینی ڕاپههه  لههه تی یههه هه ئێسههتا ر هههه  كههه  وه رێبههازه و بههه  ڵههه كۆمه
 ئهامرازی زی، ركهه مه تی ولهه ده  بهه ر رانبهه به ت موقاومهه بهۆ  بهووه كهورد ڵكی خهه سهتی ده ئامرازی ، بووه كوردستان  له ری ماوه جه
 پێهرار الوێژی گه ی91.  بووه تیبا خه ری هانده و لێكراو م سته ژنی نای رپه سه كانی، مافه گرتنی شوێن بۆ  بووه كرێكار ستی ده
 و خوێنهدكار  لهه كوردسهتان ڵكی خهه موو ههه ڵكوو بهه   كهه دوو   كهه زار ههه  لهه ك نهه  یهه ڵه كۆمه و ئهه وازی بانگه ر سه  له ر هه

  لهه  كهه ی وه لهه  كهراوه ئێسهتا تها  كهه ی وه ئهه  بهه دلنیها  وانهه ئه ڕای ره سهه الم بهه. گهرت مانیهان  وه بازارییه و ند كارمه و كرێكار
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 بن نهه دۆستیشهی ر گهه ئه داههاتوودا  لهه ش ئێهوه هیهوادارین.  مهه كه لێك گهه شهتێكی  رێدایهه له  رێبازه م ئه ر سه  له ر هه داهاتوودا
 ن بكهه خۆیهان كهاری  لمالیوه ههه لێ  ڵگایه كۆمه و ئه گۆرینی بۆ تیان هیمه قۆلی ی وانه ئه بن رێ چاوه و بن ن الیه بێ م كه النی

 .گات ده ش ئێوه  به قازانجی دلنیام من و
 

 لی زاده ساڵو ریز عه به :كاردو

 
 نده؟ هچ تا ندیتان ێوهپ بات خه و دیموكرات حیزبی ڵ گه له ئێوه ی كه نه والمم بێ هیوادارم یه هه پرسیارم ١ من
 

 جیهها ی كاتههه و ئههه تهها ئێههران دوسههتانیكور دیمههۆكراتی حیزبههی ڵ گههه  لههه  ئێمههه وێههرای سههالو، ;رێز كاااك كاااردۆ بااه : لیزاده عااه
 و كهار بهواری  لهه ت تایبهه  بهه كید یه ڕاده تا و  بووه هه واممان رده به وتنی چاوپێكه و دیالۆگ هاتبوو نه پێك تێدا یان وه بوونه
 ونێك لهه ههێچ  بهه ی وه ئه بێ  به  ئێمه ن، كه ده كار  وه ناوه م به ن الیه دوو  كه ئێستاش.  كردووه هاوكاریمان  وه تییه منیه ئه باری

  لهه خۆمهان رابهوردووی نهدی یوه په ین، بكه  نانه الیه م له كام هیچ  له تی تایبه كی نگریه الیه و بووبین یان وه جیابوونه ری هانده
 .ین ده ده پێ ی درێژه الیان دوو ر هه ڵ گه له  كردوومانه ئێستا تا ی وه ئه و  ڕاگرتووه یان كه باله دوو ر هه ڵ گه
 
 . نییه ندیێكمان یوه په  شنه چه هیچ ید"بات خه" رێكخراوی ڵ گه  له
 

 مرۆیەکەتان خەباتە و بەریزتان بۆ سالو ریزو ویرای : دی حمه ئاریا ئه
 

  ئاراوه دێنمە شیوەیە م به کانم پرسیاره
 

  خههۆرهەاڵتی لە  کۆمۆنیسههتی  ئایههدیای  کههالبوونەوەی و جههاران  سههۆفیەتی  یەکێتههی  هەرەسهههێنانی  دوای لە کههۆمەلە بههۆ :م کااه یه
 ؟ ههیناوه نه پیک نەتەوەییدا بواری لە بەتایبەت کانی گشتیه سیاسەتە بەسەر ئالوگۆری ئێستا تاوەکو ناوەراست،

 
 ئایها دیهکە،  واتایەکی بە بکەن؟ ئێران سەرتاسەری بۆ کار نیازن بە نیەو کوردستانیتان  پیناسەیەکی ئیستاش بۆ ئیوە: دووم
 یهاخود کەسهایەتیەس ئێسهتا تها(لەوانە یەکهێکە ارەنو چه دیهاریکردنی  مهافی کە گشهتگیرتان  ئایهدیای  رەچهاوکردنی بە) ئێوە

 ئەگەر بکهات؟ کهورد نەتەوەی جارەنووسهی  دیهاریکردنی  مهافی  پشهتیوانی کە دەبیهنن یهان بینیهوە ئیرانیتهان و فهار   الیەنێکی
 ێبکەن؟،پ یان ئاماژە بنوێنن گەورەیی بەلێیە، وەالم
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  سههەرەکی  مههافیکی وەس  ئیههوەی نەتەوەی  مههافی الیەنیههک یههاخود کەسههێک ئامههادەن بههۆ بفەرمههون دەی نەخیههرە، والم ئەگەریههد
 بکەن؟ بۆ کاریان و بدەن یارمەتی و هاوکاری نیە، قبول  مرۆفایەتی

 
 .رم دی، سالوێكی گه حمه رێز ئاریا ئه به : لیزاده عه

 
 كێتی یهه  لهه ی وه ئهه ، بهووه كۆمۆنیسهم هێنهانی   ره ههه ت، سۆڤیه كێتی یه هێنانی   ره هه  كه  نییه وا پێمان  ئێمه! رێز به برای

  لههه ی تههاڵو و ئهه كرێكهاری چینهی  وه كۆمۆنیسهمه نهاوی  بهه  كههه بهوو تی ولهه ده داری رمایه سهه نیزامێكهی هێنها، سهی ره هه ت سهۆڤیه
 ی والتهه و ئهه ڵكی خهه تایی ره سهه كانی مافهه و  وه وسهانده چه ده دا، روسهی لیسمیناسیۆنا ی خوازانه فراوان كانی ئامانجه پێناوی

 .كرد ده پێشێل حیزبیدا دیكتاتۆری سیستمێكی پێناوی  له گشتی  به
 

 بهۆ كسهان یه ئیمكهانی و ت فورسهه هینهانی پێهك و ئینسهان بهۆ باشهتر ژیهانی و ری وه خته به زووی ئاره و ئاوات كوو وه كۆمۆنیسم
 مەاڵب ، وه بۆتهه نه كهال شهوێنێك ههیچ  له  نه و راست ناوه تیاڵ رۆژهه  له  نه ڵگا، كۆمه تی نیعمه و ت روه سه  له بوون ند مه هره به
 كهرێ ده و  كهراوه  وه كۆمۆنیسمه ناوی  به  كه ی كاریه واشه چه و الدان موو هه و ئه باری ژێر  له خۆی  یتوانیوه نه هێشتا  وه داخه  به

 .كات رزگار
 

 و  یهه هه لێكهراو م سهته و  وسهاوه چه ڵكی خهه رووی و ره بهه  كهه  روونه كی ئاسۆیه نیا ته ماڵ به  نییه هل سه دا بواره م له  ئێمه كاری
 ڵ گهه له رۆژ بهوونی هێز بهه و روو  هاتنهه جالی مهه راسهتید ناوه التی رۆژهه  له تی الیه كۆمه و سیاسی و ئابوری ی شه گه پێی  به
  ئاسهۆیه و ئه ناتوانن هیچكامیان و، ره میانه و و توندره رایی گه ئیسالم  نه و لیبرالیسم  نه ناسیۆنالیسم،  نه. بێت ده رزیات رۆژ
 نیشهان كوردوسهتان  لهه  ڵهه كۆمه كهوو وه كۆمۆنیسهتی وتێكهی ره بهوونی هێز بهه. ن بهده نیشان  یه ناوچه م ئه ڵكی خه  به رزگاری بۆ
 كی یههه وه بزوتنه  بههه ببههێ  كههه  یههه هه ی وه ئههه توانههای ڵكوو بههه ، نییههه شههیرین زویێكی ئههاره نیا تههه  ئێمههه ی ئامانجههه و ئههه  كهه دات ده

 .تید الیه كۆمه
 

  كههه  مه رده سههه زانسههتێكی سۆسیالیسههم،  ئێمههه بههۆ  كههه بڵههێم  پێویسههته كاندا، گشههتییه  ته سیاسههه ر سههه  بههه ئههاڵوگۆر  بههه ت باره سههه
 ردا سهه  بهه گهۆرانی تی، چینایهه و سیاسهی باتی خهه چهوونی پێد و ره به ڵ گه له و ڵگا كۆمه چوونی پێد و ره به ڵ گه له وام رده به

 سهتن به پشت ڵ گه له و  یه پێوه ی ئێمه می رده سه ندی تمه تایبه ، ئێمه ورانی ده كۆمۆنیستی تی كه ره حه. چێت ده وپێد ره به و دێت
 شهدا ڵه كۆمه تی كهه ره حه  لهه زۆر و م كهه ت نانهه ته  مه ئه و چێ، ده چوون پێد و ره به و  وه بوونه نوێ پیری و ره به رابوردوو،  به
 .بیندرێ ده
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   ڵه كۆمه  یه ساسنامه ئه و ئه پێی  به.  كراوه یان به دا كۆمۆنیست حیزبی ی ساسنامه ئه  له روونی به  ئێمه كوردوستانی ی پێناسه
 نههد یوه په  لههه و تی وایههه ته نه ی له سههه مه ر سههه  لههه كوردوسههتان كرێكههاری چینههی ی رنامههه به و رێبههاز ڵوێسههت، هه  كههه  رێكخراوێكههه

 نهدی یوه په كهات، ده بهۆ باتی خهه وتن ركه سهه و ره بهه و كهات ده دیهاری دا كهورد ی وه تهه نه نوسهی چاره كردنهی دیاری مافی ڵ گه له
 كانی ندییهه وه رژه به  لهه دات ده ول ههه ییهدا وه ته نێونه ئاستی  له و كات هد نزیم ته كوردوستان كانی سیاسیه  حیزبه موو هه ل گه له
 ری رێبهه و بخهات رێهك كوردوسهتان ڵكی خهه ی كدارانهه چه باتی خهه خۆی بریاری  به ت نانه ته توانێ ده. بكات دیفا  كورد لی گه

 .بێ هه كوردوستان  هل ڵك خه تی التداریه سه ده بۆ خۆی تی تایبه ی رنامه به ها روه هه و بكات
 

  بهه  ئێمهه ی تهه جیهه و لهه خۆیهان  كه ی كۆمۆنیستانه و شۆرشگێر  تییه سایه كه و رێكخراو و ئه موو هه و ئێران كۆمۆنیستی حیزبی
 موو هههه ن قریبههه ته  مرۆكههه ئه  وه لههه  جگههه. كوردوسههتانن ڵكی خههه بههۆ نو  چههاره كردنههی دیههاری مههافی خوازیههاری زانههن، ده نزیههك
 تی ولهه ده هێنهانی پێهك و  وه جیابوونهه مهافی كهوو وه نوسهیان، چاره كردنهی دیهاری مهافی ئێران، ڕادیكالی كانی په چه  اوهرێكخر

الوێژی  ی گهه32ای دو كوردوسهتان ر سهه بهۆ ئیسهالمی جمههوری هێرشی ی وره ده  له.  ناسیوه سمی ره  به كورد ڵكی خه بۆ خۆ ربه سه
 م كهه و كهرد كوردوسهتان ڵكی خهه  لهه پشتیوانیان گۆری و رم گه  به ئێران شۆرشگێری كانی په چه  هێزه ی زۆربه تاوی ههی 9232

 رابهردووی ی سهاله 32 باتی خهه مێژووی  له توانی ده نیشانیان و ناو كرد، خت به گیانیشیان دا پێناوه م له  كه ی وانه ئه بوون نه
 . وه ببینییه ئێراندا

 
  لهه بهۆنێكی ههیچ  كهه  یه وه ئه مانای ناسێت نه سمی ره  به كوردوستان ڵكی خه بۆ  تاییه ره سه  مافه و ئه نێك الیه یان   كه ر گه ئه
 جێگهای دا ئێمهه یمانانی هاوپهه ی چێهوه چهوار  لهه  كهه  ئاشهكرایه و  چووه نه بۆ سۆسیالیزم و خوازی كسانی یه و خوازی ت داله عه

 . وه نابێته
 

 پرسهیاری ٥ مهن .بیت دا وتن رکه سه له م ده ر هه هیوادارام و یه هه زاده لی عه ئیبراهیم کاس ریز به بو ریزم و سالو :و پێشره
 :یه هه زاده لی عه ئیبراهیم کاس ریز به له کم یه له جیاواز

 
  و هزاد لی عه ئیبراهیم))نووسی دیمانه ری مالپه له دا تیک بابه له پید و مه له نیویک و سال نپوور سه حه ر عفه جه کاس -١
 نهاوی ر عفهه جه کهاس بهوچی ئیهوه بهروای بهه((.کوردن تی میلله ی بزووتنه دوژمنی س یه س وه دوو ر هه نیژاد دی حمه ئه حموودەم

 ئیهوه نهاوی و کهات ده تی حورمه بی ن که ده بات خه ته میلله و یئه وساوه چه چینی و کوردوستان بو سال 20 له زیاتر که ئیوه
 ی کینههه ئایهها کههردووه؟ ری شههه رگه پیشههمه دژی لههه زور کوردوسههتانید لههه کههه ویی تههه نه نیههو سههتیکیتیروری نههاوی الی باتههه ده
 خوی؟ ری زه نه یا خسیه شه
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 لهه نیوخهویی ری شهه ری گهه ئه ت بابه له له زایه رادیو ل گه ویژله وت له دیموکرات حیزبی سکرتیری هیجری فای موسته کاس -٢
 کوردوسهتان لهه واره قهه و نهدازه ئه و لهه حیزبیهک ههیچ ئیمهه چونکهه نابیهت کوردوسهتان هله نیوخهویی ری شهه لی ده دا داهاتوو
 ئیمهه لهی ده دیسهان. وی رکهه ده ئیمهه ل گهه لهه نیهه ی وه ئهه زاتهی   که و ین بکه ل گه له ری شه بکات وه به پیوست که نابینین
 وه؟ نه ده ئه فا موسته کاس ی قسه م به میکوال چ ئیوه. یه ئیمه الینگری کوردوستان لکی خه دی سه له 23 له زیاتر

 
 کهرد کوردوسهتان لکهی خه له ،داواتان وازێک بانگه له ئیوه دا 9221 سالی هاوینی کانی رووداوه له پید و مه له دووسال -٣

 ی سهاله 32 م هئه ی مهاوه لهه وازه بانگهه م ئهه.ن دابخهه بهازار و دووکان و رن به ریوه به گشتی مانگرتنی س وه الویژ گه ی91روژی 
 داخسهت بازریهان و دووکهان نگ ده س یه به موو هه لما  سه و ورمی تا کرماشان له ر هه لک خه بوو وینه بی ئیسالمی کوماری

 و کهرا لهی پیشهوازی دا کانید نشهینه تهورس کهه ره گه و بهازار له ...و میاندووئائ و ده غه نه و ورمی کانی شاره له ت نانه ته و
 ی وه دانهه نهگ ده ش روه ده کانی یاندنهه راگه نیهو لهه زور و بهوون وینهه بهی گرتنهی مانهگ لهه نگ ده س یه به به کان شاره موو هه
 رووداوه و ئهه وتهی دیمهوکرات حیزبهی سیاسهی ری فته ده ندامی ئه فایی موسته یموور ته کاس رووداوه و ئه دوای دووسال الم به.بوو
 ر سهه لهه بلهین و نی خهاوه بهه ن بکه خویان ویستیان(یه ئیوه ی له کومه ستی به مه)کان حیزبه له ندی هه الویژ گه ی١٦ یی وینه بی

 خهه و بهووه کوردوستان خوی ناو له دیموکرات حیزبی رانی تیکوشه کاری مووی هه ته که ره حه و ئه الم به بووه وان ئه وازی بانگه
 یموور تهه کهاس بهو تهان والمیهک چ وه تهه بابه لهه ئیهوه. دا جامن ئهه یان تهه که ره حه م ئهه دیمهوکرات حیزبی له نگری الیه بو لک
 یه؟ هه
 
 بهه بهوو کهاری واوی ته به که بووه بالو ناسی له کومه ناوی به ئینترنت توری ر سه له وبالگیک پید و مه له سالیک ی ماوه -٤

 بهروای بهه. زاده ئیلخهانی ر عومه و دی موهته بدولالی عه و تکیشان حمه زه ی له کومه رانی سه دانی قاو له ولی قه به و دانجنیو
 چ تها ئیهوه وه بهوو؟ چیهی ویبالگهه م ئهه خسهتنی ری وه م لهه سهتیان بهه مه چوو؟ ریوه به سانیک که چ ن الیه له وبالگه م ئه ئیوه
 بوو؟ راست پی تان ویبالگه م ئه کانی نووسینه س یه راده
 
 فراکسهیونی 9290تها  9219سهاالنی  ی مهاوه لهه دا لهه کومه نهاو لهه کریکاری کمونیزمی وتی ره دانی ل هه ر سه ریانی جه له -٥

 و وه کهرده بیرتهان وا کهات و ئهه چلهون بوون ر گه نه؟ئه یا بوون فراکسیونه و ئه ندامی ئه ئیوه ئایا. رزا دامه کریکاری کمونیزمی
 .فراکسیونه م ئه ناو چوونه

 
 وانهه ئه مهیاڵو و بیهتەن خهراپ پهی منهی کانی پرسهیاره هیهودارم و م کهه ده یله شیۆخ ست ده ویست شهۆخ برایم کاس له رۆز رۆز

 .وه بداته
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 تههان ت ناعههه قه  بههه بتههوانێ كانم والمههه هیههوادارم ئاسههایین لێك گههه كانت پرسههیاره سههالو، ئههازیز وی پێشههره كههاك : لیزاده عااه
 .نێت یه بگه
 
 كههاك  چوونكههه م وه داخههه  بههه زۆر نوسههیبێت وای ر گههه ئه و  وه تههه دووهخوێن نه م"نپور سههه حه ر عفههه جه" كههاك ی تههه بابه و ئههه مههن -١

 باتمان خهه ردا نگه سهه ك یهه  لهه و بوین نزیك هاورێی تی رگایه پێشمه ی وره ده تا  وه شا مانی زه  له ر هه ها ساله من و ر عفه جه
 بهۆ باتی خهه  دڵسهۆزانه بهوو دا ئێمه ریزی  له  كه ێككات تا رید عفه جه كاك  كه  یه وه ئه ر هه ئێستاشم سیاسی رێبازی.  كردووه

 .م نابه شك نپور سه حه ری عفه جه كاك ڵ گه له خسید شه كی یه كێشه هیچ خۆم حالی  به ش به. كرد ده
  بهه قهل نهه ك نهه  كهه  یهه هه  وه بهه پێویسهتیم  وه مهه بده هیجهری فا مسهته كهاك كانی وتهه  بهه قیق ده والمێكی بتوانم ی وه ئه بۆ -٢

 ری شهه لگیرسهانی هه سهلی ئه ی رچاوه سهه  كهه  نییهه دا وه لهه گومهانم ماڵ بهه. بهێ سهت رده به  لهه م وتانهه و ئهه قی ده ڵكوو به عنی مه
 ت حاكمیهه و الت سهه ده ر سهه  لهه ر شهه وان ئهه و  ئێمهه ری شهه. بهوو دا دیمهۆكرات حیزبهی پاوانخوازی  له كوردوستان  له ناوخۆیی

 توانێت نهه   كهه و بێت دابین مووان هه بۆ رج مه بێ  به سیاسی ڵسورانی هه جالی مه ی وه ئه بۆ بوو تێك موقاومه ووڵك به بوو نه
 ، نییهه دیمهۆكرات حیزبهی دلهی  بهه ی كهه بلییاته ته  كهه ی وه ئهه پاسهاوی  بهه یهان و  یهه هه جیهاوازی بیرێكهی  كهه ی وه ئه ناوی  به

 و یهد قه بهێ ئهازادی ناسهینی سهمی ره  بهه  ئێمهه بهۆ ئێسهتاش.  وه بكرێتهه سهك رته به ك چه بری زه  به سیاسی ڵسورانی هه ئازادی
 و ئهه نگرانی الیهه ی رێهژه  بهه ت باره سهه.  وتنێكهه كه رێهك و هاوكهاری  شهنه چه ر ههه رجی مهه پهێد كوردوستان  له سیاسی رتی شه

 نزیهك الم بهه. نهین قیهق ده وتهرێن ده كهی زاره ر سهه  كه ی شتانه و ئه و  یه هه  نامه ڵگه به و  یه هه مێژوو دیمۆكرات، حیزبی كاتی
  ببرن ر ده خۆیان ی ئازادانه نگی ده بێت یان وه ئه جالی مه ر ماوه جه كاتێك لێ ده كێ ، بووه ر تێپه  یه وره ده م له  یه ده سێ  به

 .؟ بووه ر وبه مه له سال 39  كه بێ ده  جۆره م به ر هه  كه نگییه هاوسه
 و رادیهۆ رۆژ نهد چه ی مهاوه بهۆ یتهوانی ده وكات ئهه دیمهۆكراتید حیزبهی بهوو، ده جێ بهه جهێ ئاسانی  به وا  كه له سه مه ر گه ئه -٣

 !.یكرد نه  بۆیه كرا ده نه  دیاره. یكرد؟ نه بۆچی خۆی، هی  به بكات  رووداوه م ئه و خات دانه خۆی بلییاتی ته زگاكانی ده موو هه
 تێههرۆری و شههكاندن ت حورمههه. رێ  خسههتبووه یان وێبالگههه و ئههه  كههه  نییههه  سههانه كه و ئههه ر سههه  لههه قههیقم ده اتێكیعلوم مههه مههن -٤

 وتۆی ئهه تێكی میه هه ئه  وه منه ر زه نه  له  وێبالگه و ئه. زانم ده دا سیاسی باتی خه  له وا ناره و خراپ وشتێكی ره  به تید خسیه شه
 .ربگرم وه لێ علوماتی مه و م بكه ر  سه ی هو خوێندنه بۆ كات  كه بوو نه
 و سهتراتێژ و  رنامهه به موو ههه  تاوه ره سهه  لهه  فراكسهیۆنه و ئهه الم بهه بوون، نهه زیهاتر   كهه 1 فراكسیۆن سمی ره ندامانی ئه -٥

.  یهه بازنه و ئهه ی وه ره ده  هبخات سانێك كه دا، ده ولی هه و خۆی هی  به كردبوو یێكدا بازنه  له ی ڵه كۆمه و حیزب سیاسی رێبازی
 بات خههه دا پێنهاوی  لههه موومان ههه و  شهمانه هاوبه ری بههاوه یلهێن ده  ئێهوه ی وانههه ئه گهوت م ده  كههه بهووم  سهانه كه و لههه كێك یهه مهن
  كهه ی والنهه هه و ئهه ی وه كردنهه ل پوچهه بهۆ بهوو ڵوێستێك هه بوو، هه تی واقعیه  كه شدا وه ئه ڵ گه  له ت تایبه  به  مه ئه. ین كه ده
   جیاوازییه  ورده  ورده و دواجار كرێكاری كۆمۆنیسمی وتی ره. درا ده دا حیزب  له و  ڵه كۆمه  له ئینشعاب هێنانی پێك بۆ
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 .خست ر ده " ڵه كۆمه" حیزب كوردوستانی رێكخراوی و حیزب رێبازی ڵ گه  له خۆی كانی واقیعییه
 

 كۆمۆنیسهمی فراكسهیۆنی وتهی ره ڵ گهه  لهه  كهه بهووم دا ڵه كۆمه كاتی و ئه ری هبه ره ی كۆمیته ی ره هب  له من  وه لییه مه عه بواری  له
 .كرد ده تی موخالفه كرێكاری

 
 ابراهیم کاس بو ریز و سالو به :سوئد - منصور پرستار

 
 و لهه سهازمانی ئنسهجامی هبه دات ئهه زور تیەیهارم مه ئه وایه پیم من چیه؟ چپ کی یه جبهه قبال له حکا و كومله سیاساتی

 لههەمۆک و حکها ن بهده ڵوەه هەڵهمۆک کهادرانی و سهتانۆد موەه که هیوادارم و مەکەئ بو تان وتنەرکەس هیوای. دا شکیالته ته
 کانهدا ناسیونالیسته سازمانا شبینیۆخ رەرانب به له و رهێرشگۆش و رادیکال حیزبی به پیویستی ئیمه یەجامع ویەئ ۆب راگرن
 ؟ستیت راوه

 

  رێكخههراوه نێههوان هاوكههاری ی له سههه مه  بههه ر رانبههه به ئێههران كۆمۆنیسههتی حیزبههی. سههالو رێز، بههه نسههووری مه كههاك : لیاازدادهەع
  لهه نیا تهه  كهه  نییهه كارێهك ئێران پی چه ی ره به كردنی كگرتوو یه الم به.  یه هه ی كراوه لێك گه تێكی سیاسه ئێران، كانی په چه
 ی رگهه جه نهاو  لهه نیا تهه  كهه  ركێكهه ئه  وه ئهه. بچێت پێد و ره به پدا چه رێكخراوی و ئه یا م ئه وتنی كه رێك و گفتوگۆ یدانی مه

 ڵگای كۆمههه  لهه ئێسههتا كانی تییهه الیه كۆمه  وه بزوتنهه .بێههت جهێ  بههه جهێ تهوانێ ده  بههه شهدا هاوبه ری ماوه جههه و سیاسهی باتی خهه
 و ئهه تایی ره سه كانی مینه زه خۆیاندا دڵی ناو  له ،(...و خوێندكاران كوردوستان، ان،ژن كرێكاری، ی وه بزوتنه) كوو وه ئێراندا

 لههێ پی چههه كگرتووی یههه كی یههه ره به نجام رئه سههه تههوانێ ده  كههه  وتێكههه ره  مههه ئه ، خولقانههدووه یان وتنانههه كه رێههك و هاوكههاری
 ین، كهه ده تێهدا كاری  كه رجێك مه و ل هه ر سه  له ك یه  له نزیك یاسیس ی وه لێكدانه بوونی هه  وه ئێمه ی روانگه  له.  وه وێته بكه
 بوونی ههه ،(ر بهه  گیرینهه ده كهراو دیهاری ئامهانجی  بهه یشتن گه بۆ  كه رێگایێك مانای  به) ك، یه  له نزیك ستراتێژی بوونی هه

 و پ چههه  هێههزه ی وه كردنههه نزیههك  لههه ر كاریگههه یور ده تههوانێ ده م، رجه سههه دا وانههه بزوتنه و ئههه نههاو  لههه لی مههه عه كی چاالكیههه
 و نگێنین ڵسههه هه خۆمههان  لههه نزیههك یهها دور وتههی ره دا بوارانههه و ئههه سههێكی ر هههه  ینلههه ده ده ول هههه  ئێمههه و ببینههێ كان ڕادیكالههه

 .ین بكه پێشنیار پێ شیان هاوبه كاری ی رنامه به
 
 له گه ل سالو و رێز بو کاس برایهم :بیەلەد چەحمەئ

 
 شۆرشهێکی ئیمکهانی یەراد خوینهدوه، رسهیەد زانکهۆ لهه کهه ئاکادێمیهك سهێکیەک سەو کهه یههەوەئ بهرایم کاس له من پرسیاری

 نده؟ەچ  دا ورۆەئ ئێرانی له جۆراوجۆریشی، کانیەنگەر مووەه به بگره کۆمۆنیستی،
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 بهه رەگەئ وهەبهدات پرسهیاره وەئ جهوابی پۆلمیهک بهه بهرایم کهاس وێەناشم و مەکەد ئێستا کۆنکرێتی زعیەو باسی من دیاره
 د؟ەس له سەی گاتهەد ئیحتماله وەئ لۆەگ ئیستادا کاتی و سات له بچین بۆی شەساکاران شبینێکیەگ
 ەنیگهووت فار  .وهەکاتەد ڕپ قینهەراست جێگای ئیراده که هێنا پێک وهەئ ساسیەئ رەس له کیەیەفیرق تەحیکم نسووریەم

 است توانستن خواستن
 وێ؟ەکەد خوار کالوه وەئ دوایەو مبرای کاس یەتاک
 مەدووبار رێزی لەگ له
 
  جیدی دیالۆگێكی بۆ متان كه ودایێكی مه ، كردووتانه  كه ریێك داوه پێد  به  ئێوه سالو، وێرای د، حمه ئه كاك رێز به : لیزادهەع

 خالێهك نهد چه  بهه  ئامهاژه ند چه  بووه كورتید  هب من الم به ، وه هێشتوته  تییه الیه كۆمه و سیاسی  گرینگه  له سه مه و ئه ر سه  له
 .م كه ده
 
 كهوو وه كرێكهار چینهی. بهێ ده ر تێپهه قۆناغهدا نهدین چه  بهه  دانهاوه ر سهه  لهه تان كۆمۆنیستی شۆرشی ناوی  ئێوه ی وه ئه  ئێمه بۆ

 و ل ههه كردنهی باشهتر ڵ گهه  لهه كهراو دیهاری كی یهه رنامه به پێی بهه گهرێ، ده  وه سهته ده  بهه سیاسهی التی سهه ده رێكخهراو چینێكی
 ی كه سهلییه ئه رۆكی نهاوه هێشهتا  كهه نیزامێكهدا  لهه بگونجێهت، بهۆی  كهه ك یهه ڕاده ر ههه  به تی الیه كۆمه و ئابووری ژیانی رجی مه

 كانی ویسههتییهپێدا و فراوانههی قۆنههاغی  نێتههه ده پههێ ڵگا كۆمههه و دێنههێ پێههك والت ئههابوری ی شههه گه جالی مههه ، یه دارانه رمایه سههه
 تها یان قۆناغهه و ئهه دارید رمایه سهه وتووی پێشهكه والتهی هێنهدێك ت نانهه ته) بێهت، ده  كهه ڵه كه ك یهه ر سهه  لهه ئینسهان ژیانی
 و ئهه بهێ ده بهۆچی(. قیون چهه تێهدا ، یاندایهه كه نیزامه زاتهی  لهه  كه ناقوزاتێك ته هۆی  به ئێستاش ند رچه هه ، بریوه یێك ڕاده
 پهێد و ره بهه ژیهان ئێسهتادا می رده سهه  لهه وید ئه بوونی بێ  به و  زیادییه چینێكی راستی  به  كه دار، رمایه سه چینی  كه ی كاره

 موو هههه م بههه ، روریشههه زه چینێكههی  كههه كرێكههار چینههی الم بههه بكههات ر سههه چاره والت ئههابووری ی شههه گه ی كێشههه بتههوانێ چههێ، ده
 م رهههه به  لههه فراوانههی ئاسههتی  ێنێتههه بگه ڵگا كۆمههه و بكههات دابههین والت ئههابووری ی شههه گه نێتوا نههه  وه ئێسههتایه تهها ی زموونههه ئه

  لهه بوو، ههه یان رنامهه به بوو، هه كگرتوویان یه ستراتێژی و بوون، رێكخراو  كه ال مه زار هه د سه ند چه ن بكه ور سه ته. هێناندا
 30 ی نزیكهه  كهه نهاكرێ ور سهه ته بهۆچی بگهرن،  وه سهته ده  بهه ت حكوومه انتوانی پێد هاته بۆیان  كه باردا له رجێكی مه و ل هه

 باسهم  كهه كانی قۆناغهه بهاقی و الت سهه ده  بگاتهه رێكخهراو چینێكهی كهوو وه( بێ نه زیاترید ر گه ئه)  والته و ئه كرێكاری ملیۆن
 ردێك فهه ی ئیهراده  وه ئهه.  مێژووییهه ماتریالیسهمی  وه هئ ، نییه "توانستن خواستن"  وه ئه. پێد؟  بیباته  ورده  ورده جار و ئه كرد
 .شبینم گه پێی راستی  به من و  تییه الیه كۆمه تی كه ره حه حالی  له وتێكی ره  وه ئه ، نییه حیزبێك یان

 
   چاره و به هێنان كۆتایی پێناو  له بات خه یری غه كی رێگایه خوراو ما  و كرێكار چینی ، نییه خوار كالوی  رێبازه و ئه
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 .تی یه كه ته كه ره حه مۆتۆری خۆشی و  ڵه گه له مێژووشی و زانست و  تێدایه ئێستا  كه  نییه  شییانه ره
 

 اڵت رۆژهه بۆ سایتی رانی به ڕێوه به و  زاده لی عه برایمی کاس بۆ وڕێز ساڵو وێڕای :كمال
 

 بڵێهی پێمهان کهرێ ده بوو؟ نهه  ڵهه هه  مریکاوه ئهه ن الیه له حوسێن دام سه رێژیمی لێدانی  به ت باره سه ڵوێستان هه ئایا پرسیار،
 یههان بگههۆڕن چههۆن دام سههه س وه ی دڕنههده تێکی حکومههه تههوانی یههان ده چههۆن عێههراق کانی ڵکههه خه  بایههه نه کههی ره ده هێههزی ر گههه ئه

 بڕووخێنن؟
 

 جیهاتی  لهه و بخشهێنن دا تان سهاڵه نهدین چه مهاوی تیس قهه ئایهدۆلۆژیای و ت سیاسهه  بهه چاوێهک  هاتووه نهه  وه ئهه کهاتی ئایا
 جێگههای  بههه. دابههن کههورد ی وه تههه نه رزگههاری بیههری  لههه دا فههار  کرێکههاری شوینیسههتی چینههی رزگههارکردنی و کههردن تی رایههه نوێنه

 س وه واڵتێکههی  لههه و  داڕشههتووه ئورووپههایی واڵتههانی بههۆ کانی تێئۆریههه ی زۆربههه  کههه ئاڵمههانی ی مههارکس  لههه فاکههت ی وه هێنانههه
 ید سه کاس  . وه تلێته ده دا کان شوینسته پۆستاڵی ژێر له  ساڵه های ساڵه  که زرێنن دابمه  تێئوریانه م ئه توانن ده چۆن کوردستان

 ئایها بڵێهی؟ پهێ کوردسهتان  لهه کم یهه کارخانه نهد چه نهاوی ی؟ بکهه  پێناسهه بهۆ کوردسهتان  لهه کرێکارمهان چینهی کهرێ ده برایم
  لهه سهت ده  هاتووه نهه  وه ئهه کهاتی تان بۆ رێز ڵ گه له ن؟ به ده شک دارێک رمایه سه  تاقه دا کوردستان اڵتی ۆژههر ری رتاسه سه له

 زۆرتهر  ئێهوه تکردنی سیاسهه. ڵبگرن ههه کهورد مافخوراوی و تکێد حمه زه ڵکی خه رزگاری بیری و ڵگرن هه کومونیستی ئایدۆلژی
 ، یهه وه ئه کانیشهم قسه بهۆ الس مهه ؟ ناوچهه کانی مرۆڤهه ندی وه رژه به و قازانج اوگرتنیرچ به له تا  زاڵه تێدا خسی شه ئێحساسی

 کانی کێشهه ر سهه له دانیشهتن بهۆ  کردووه نهه خۆتهان کانی نهه الیه و گهرووپ  لهه دانیشهتنتان داوای بهووبێ جهارێکید بهۆ  ئێهوه  که
 ر سهه  تهه داوه زیهاتر خۆتهان قورسهایی ؟ دیارنیهه پالنێکتهان ههیچ واڵت ری به رێوه به و ری رێبه بۆ و کتری یه له جیاواز و ناکۆس

  بێتهه زرگهوێز ئوردووگهای  لهه فکرتهان و بیهر هیهوادارم! بێ نهه  که کوردستانه یری غه ، نیه تێیدا عزوورێکتان هیچ  که ئێرانێکی
 .وتووبن رکه سه. ن که نه لێ چاو ر وبه مه له ساڵ ند چه ی چاویلکه  به و ببینن واقعی چاوێکی  به جیهانید و ر ده
 
 سالو ریز، به مالی كه كاك : لیزاده عه
 

 و خههۆم سیاسههی ژیههانی موو هههه و  ربریههوه ده خۆتههان بۆچههوونی و ڕا زۆرتههر ڵكوو بههه ، كردووه نههه پرسههیارتان راسههتیدا  لههه  ئێههوه
 ی رێبهازه و ئهه ر سهه  لهه.  كهردووه نیشهانتان تس ده كورتی  به  ئێوه  كه پێد  چۆته دا رێبازه و ت جیهه و ئه خیالفی  له هاورێیانم

 بها ، یهه هه خۆمانمهان حیزبی ین دیكه رێبازێكی و بۆچوونی نی خاوه  كه ش ئێمه ، هاتووه پێك ت تایبه رێكخراوی و حیزب  ئێوه
  دوو  خۆشه پێم  وه ئه ڕای هر سه الم به. مێژوو بۆ و ڵگا كۆمه ژیانی بۆ دابنێین  كه ته زاوه قه و ین بكه خۆمان ئیشی مان كامه ر هه
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 .م بكه با   له په  به دا ئێوه كانی قسه ڵ گه  له ند یوه په  له  نوكته
 

  دیكههه كی جێگایههه  لههه وان ئههه تی سیاسههه ، نییههه تههۆ و مههن ی ئیههراده  بههه روخێنههێ نههای یههان روخێنههێ ده رژیمێههك مریكا ئههه ی وه ئههه
 و خهوین گهۆمی  به ن بكه والتیك عێراق كوو وه كرێ ده. بێ تۆ و من دلی  به  كه بروخێنن شی جۆره و ئه  نییه رت شه و رێژێ داده
 ر ههه  بهه یهان رن، بهه دوا و ره بهه سهالی یهان ده  بهه ئاسایی ژیانی و كتر یه  له كان ئینسانه بێزاری و ت فره نه  له ن بكه پڕی پڕ

 مول حهه ته ویسهت مان نهه و تهوانی مان نهه ر گه ئه بووین، بێزار مێكرژی  له ر گه ئه خۆمان  ئێمه  یه وه ئه پرسیار.  دیكه كی یه شێوه
 .ین؟ بكه چی بێ ده ین بكه
 
 كانی كۆالنهه و  كوچهه زبلهی داری شهاره كرێكهارانی ك وتویهه حه بۆ ر گه ئه پرسم، ده خۆت  له ر هه كرێكارید، چینی  به ت باره سه

 ر گهه ئه ، وه نهه كه نه كان واخانه نانه رگای ده وا، نانه كرێكارانی  وتووه حه و ئه ر هه ر گه ئه ، وه نه كه نه كۆ هاباد مه كوو وه شارێكی
 و كان خانهه كوره ر گهه ئه بكێشهێ، دا شاره و ئه ر سه  به باڵ ئاوی بێ و تاریكی و كانیان كاره ر سه  چنه نه رق به و ئاو كرێكارانی

  كهه ی كامیۆنانهه و ئهه بهاری ر گهه ئه ن، كهه نه كهار  شهاره و لهه ر هه یناسازیب ی دیكه كانی شه به كرێكارانی و كان سازییه موزاییك
 چینهی وجهودی ئینكهاری  هاسهانییه و به ر هه توانی ده تۆ دیسانید ...و بكات تالی به بێ نه   كه  شاره و ئه  دێننه نی مه خوارده
 ی؟ بكه هاباد مه شاری  له كرێكار

 
 تی وایهه ته نه می سهته تهوانێ ده ی، كهه ده ئینكهار وجودیشی ر هه ئێستا تۆ  كه ی چینه و ئه ێبازیر و  چینه و ئه تی كه ره حه نیا ته
 و ئههه بههۆ چههی ئێسههتا تهها ناسیۆنالیسههم بڵێههی پههێم تههوانی ده خههۆم كههاكی. ڵبگرێ هههه كان وه تههه نه موو هههه و تههۆ شههانی ر سههه  لههه
 ؟"ی كه ده ئینكار درۆژی وجودی" پێناویدا  له ئاوا  كه  كردووه تۆ ی مكێشییه سته

 

 .زاده علی ابراهیم کاس خدمت به سالم با :كردستان
 

 لههەکوم کهل دبیهر شهما هها کنگهره درتمهام و همیشهه طر  این به 9213 سال از چرا .دارم سوال دو شما از من ابراهیم کاس
 شهده نداده شدن کاندیدا ودخ اجازه شخصی هیچ به شما حزب داخل در یا و نبوده پست این به مایل شخصی هیچ یا ا .بودید
 .است

 
 یهک ازروی نهه ایهران کمونیسهت حهزب تاسهیس کهه هسهتند معتقهد نظهران صهاحز از بسهیاری امهروز که است این من دوم سوال

 شهده تعیهین کومله نابودی برای له کومه خارج ارگانهایی توسط شده تعیین پید از توطئه یک روی از بلکه سیاسی ضرورت
 تاسهیس از نهها ا ههد  و اسهت بهوده حزب این پروژه را  در اش دسته و دار و حکمت منصور حضور هم حر  این مالس و بود
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 لههەکوم نهابودی و خهود رفهتن بهاال جههت پلکهان یهک لههەکوم نفهری و مالی های سرمایه از که بوده این ایران کمونیست حزب
 .شما از تشکر با. بگویید را خودتان نڤر مورد این در لطفا .کنند استفاده

 
 حهال در چهه و شهتهذگ در چهه قطهع بگهور بگهویم، بایسهتی است، رسیده کردستان و امضا با که سئوالی به درپاسخ : لیزاده عه
 کهرده اعتمهاد مهن به سالها این همه در. کنند کار لهەکوم اولی دبیر ظرفیت در بتوانند که هستند و اند بوده کسانی رظحا
 اجهازه مهورد ایهن در ههم مها اساسنامه نه و هستم و بوده مایل ان به خود نه که نچه ا ماا ام،ەماند باقی پست این در و اند

 تنهها. اسهت رهبری های کمیته و مرکزی کمیته الحقوق متساوی عضو و ندارد ایەویژ اختیارات اول دبیر که است این میدهد،
  در ن ا امثال و لیدر و رهبری عنوان تحت که نچه ا. است بوده کننده هماهنگ داخل به رو و سخنگو تشکیالت از بیرون به رو

 .است جمعی کلمه، واقعی بمعنی رهبری. ندارد وجود ما حزب در است، متداول احزاب از بعضی
 

 تصهمیمات بها سهاز سرنوشهت سیاسهی عطفههای نقطه در مهم، تاریخی مقاطع در کسانی را جامعه در رهبری موقعیتهای البته
. باشهند داشهته قهرار تشهکیالتی بهاالی پسهتهای در الزاما اینکه بدون کنند، کسز توانند می معینی عمل با یا و کننده تعین

 .سازمانی و حزبی نه و است اجتماعی امری رهبری مسئله ما نظر از معنی، این به
 
  صفو  در او همراه که گروهی و حکمت منصور به نسبت قضاوتی چنین که کنم تاکید بایستی سوال دوم قسمت به پاسخ در
 مها کنونی نظر اختال  از ایەدرج هیچ. است مردود من نڤر از و است منصفانه غیر و واقعی غیر بسیار کردند می فعالیت ما
 در را انهها درخشان گزشته تا کند نمی مجاز را ما شدند، جدا ایران کمونیست حزب از کارگری کمونیسم بنام که جریانی با

 مخهاگرات، همهه در مها بها نهها ا. ببهریم سهئوال زیهر یها و کنهیم فرامهوش میکردند مبارزه ایران کمونیست حزب در که ای دوره
 و اسهت تهاریخ ایهن. بودنهد سههیم ایران در و کردستان در مشترس فعالیت از حساسی دوره جانبازیهای و شکستها ها، پیروزی

 جریهان، ایهن مهدارس و اسناد. کرد تبین اختیاری ای شیوه به امروز پیشداوری و قضاوت یا خود، میل به بنا نرا ا توان نمی
 .داد خواهد قرار ینده ا منصف نویسان تاریخ اختیار، در را مورد این در مستقل تحقیق برای الزم ماتریال

 
 ابراهیم سید كاك سالو :امید

 
 كهاك و بیسهتبیت منیشت ونیب زیندانی ریەبەخ شاید تەنانەت و كردووه كارم مهاباد لهەكومل مخفی تشكیالت كه سیكمەك من

 و مهال القهی بهن رشهیەف باتەخ ریزی ناو بو لهەكوم تهەهیناو سمەك ٤ نیزیك ایستا تا من ناسیتەد من جوان صالحی احمد
 ٤ خهواردوه حهوكمم بهووه سهاز بو موشكیلم االن من بووهەن شكیالتەت له توقوعیكم و ری رجیەخ بو داومه و فروشتووه مندالم
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 كهردووه مەركەشهمپێ بهه بهوون داوای و سهلیمانی هاتومهه االن بهووم زینهدان روز ٢٧ ریمەد له تەمان چه به االن زیندان سال
 بهه تشهكیالتیم هاوكهاری ولهیەق و رەقەم بهو ههاتم مهن كهات و ئهه كهه یههەو ئه سهوالم. نهابی یههەه مندالت و مال لینەد بالم
 م؟ەك  كوی له رو من بیت ساز بو كیلمموش شاید من كه وهەكردەدەن روزه و له بیریان بو دا ریزانبە
 

 كمەیەنهام ههاەروەه كهردووم بهی یهان ینیەسب بو ورو ئه رەه كردووه ریزتانم به مالقاتی داوای زركویزم له روزه ٨ من دواتر
 بهه سهتمەد وهەتەتهایب ریزیكی به من دواتر نیرنەد ریزتانەب بو كی كوبیه وتبویان دا افروز كیوان به ناردبوو سروه داده بو

 تمەشهور ازادم دیهی كانیەسهید مالههەبن لهه مهن كهردووه كهارم مهابهاد له لهەكوم بو خوەربەس سال ٧ یەماو من كردووه شورش
 .نورانی حسن سید بناسی مامم دەشای یه نورانی

 
 تی رایهه نوێنه و  ڵهه كۆمه ی بیرخانهه ده هاورێیهانی ڵ گهه له  ئێهوه ی كه له سهه مه  بهه ت باره سه رێز، به ئومیدی كاك سالو : لیزاده عه

  كههه وابتێههك زه پێههی  بههه بێ هههه گرفتێههك ر گههه ئه هیههوادارم ، بكههه ردانیان سههه  دیكههه جههارێكی.  كههراوه  قسههه سههلێمانی  لههه  ڵههه كۆمه
 .بكرێ ر سه چاره ، دانراوه

 
 بن به ماندوو و سالو :سالو

 
 تههیەواوەت بههه چههی رەگەئ شەلەکههوم وەب ینههانه لەشههەف یکههیەرخ زوری بههه کههانەحیزب یبیههنمەد دا مهەردەسهه مەل سەو مههن

 کوشهیەتید بهوی ئیسهتاش و یههەه بهاتەخ بهه هیهوای کهه یههەحیزبان نەگهمەد و لهه لیمەد من المەب ناپاریزی کورد قازانجی
 کهارو و خویانهه الکهی نهو لهه ریانەسه لهینەد سەو لهیمەد وهەئ نههاەت مهن المەب دیکه یەکیش زور و بیەه کوری و مەک نگهرە
  تەنانەت بوواین وا ن ده رده سه ناسیونالیزم و بات خه جاری که دیموکراتید و له کومه خوزگه ن که ده خویان باتیەخ
 .نەکەد خویان کاروباری وانیدەئ که نوی حیزبه بو تەحمەر دەس
 

 كوردوسههتان كانی یهسیاسههی  حیزبههه ر سههه  لههه خههۆی ڕاوبۆچههوونی و  كردووه نههه كههراوی دیههاری پرسههیارێكی  رێزه بههه و ئههه : لیزاده عااه
 . ربریوه ده
 

 .علیزاده رێزەب بۆ رواەه و التەرۆژه ٤ سایتی بۆ سالو :امیر
 

 .راستتره پێ كانەسازمان و گرۆپ واویەت له مەلەكۆم بلێم وێەمەد نیاەت .تر نێكیەالی هیج به رەس نه مەلەكۆم نه من
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  درووستی لوێستیەه كه بوو لهەكۆم نیاەت كرا، داگیر همریكاوەئ نەالی له عێراق كه یەوەئ دوای بێتە كردەن مەلەه رەگەئ
 .ستاەراو مەئ دژی به وه گرت
 نیهاەت ئیهوه ئیبهراهیم رێهزەب بهوو، درووسهت و راسهت لههەكۆم یەلوێسهتەه مەئ كهه بهووا، روون كەالی مهووەه بۆ دا دوایی له
 ناسیۆنالیسههتێكی نههه ئیههوه! امریكهها كههانیەتانكەب نههه یهههەه رەمههاوەج بههاتیەخ بههه هیواتههان كههه سههازمانێكن و كەتیەسههایکە

 .بن وتووەركەس رەه دا باتتانەخ له هیوادارم !شۆنیست كۆمۆنیستێكی نه فاشیستن
 
  ئێوه بۆ سپا  سالو رێز، به میری ئه كاك : لیزاده عه
 

  لیزاده عه برایمی ریز به بۆ سالو و ریز و ل گه  له :فا مسته
 
  یه هه داواکاریم ٣ من
 
  نهه که ده هیهرش س تواناییهه موو ههه  بهه ژاس پهه و س س پ لیهدانی بیهانوی  بهه تورکیا و ئیران ئیسالمی وماریک ئیستا ر هه -١

 موو ههه  لهه ئیهراق کوردسهتانی  کهه وی کهه رده ده بومهان  الیانانهه بهی چاوپیداخشهاندنیکی  بهه راسهتی  به. ئیراق کوردستانی ر سه
 کهورد بهو  کهه  کهه رووناکاییه نیا تهه  کهه بلهین تهوانین ده س کورییهه و م کهه موو ههه  لهه وردو  ش مهه ئه و  دایهه گوشهار  لهه  وه که الیه
 کتان یهه وه روونکردنه ت نانهه ته و دانیشتوون نگ ده بی  وه بواره م له بوچی کوردی سیاسی حیزبیکی روکی سه س وه  ئیوه.  خساوه ره

 ؟ نییه
 و پهی ر سهه  سهتنه هه م کهه ده لهی تکاتهان. خوی بلندی ئاستی  یشتوته گه یرانئ کوردستانی شورشگیری ی له کومه ناو ناکوکی -٢

  تووشی  خواسته نه خودای با  بده خوت پیشووی واالنی هه تی یارمه  وه ته داقه سه ری په و به و بوغزیک و  کینه هیچ بی
 .بین نه  دیکه ساتیکی کاره

 پیتهان  ئیهوه ئایها ن؟ کهه ده چهی خوتهان ی که حیزبه ناو  له دیموکراسی رکردنیقامگی سه بو  ئیوه لو گه بلی پیم  تکایه ریز به -٣
  ئیهوه ر گهه ئه دا؟  ریکخهراوه و لگا کومهه نیهوان  لهه کهردن کار بو  میکانیزمه و  مینه زه باشترین ری پیکهینه دیموکراسی  که  وانییه

 کردنهی  دیمهوکراتیزه بهو ن کهه ده چهی  یهه هه پیهی رتهان باوه ر گه ئه الم به  نییه کم یه قسه هیچ من  نییه دیموکراسی به رتان باوه
 دا؟ کوردی لگای کومه  له دیموکراتیک نگی رهه فه دانی تی یارمه ها روه هه و خوتان ی که ریکخراوه ساختاری

 
 دا سالوم و ریز ل گه  له 
 

 : كه م بكه رزتان عه  پێویسته كانت داواكارییه  به ت باره سه سالو، فا، موسته كاك رێز به : لیزاده عه
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  قاو له عێراق كوردوستانی رێمی هه دژی  له  توركیه تی وله ده و ئیسالمی كۆماری كانی پیالنه  داوه ولمان هه وام رده به  ئێمه -١
 مان وه لێكدانهه ودا ێشرهپ گۆڤاری  له.  وه ته كردووه بالو مان كانی واله هه دا كانمان سایته و گۆڤار و تلوزیۆن و رادیۆ  له. ین بده
 كان سهنووره ڵكی خهه ر سهه بهۆ ئیسهالمی كۆمهاری كانی هێرشهه دوایهین كردنی حكوم مه  له مان سمید ره یانی به و  كردووه ر سه  له
 ولمان ههه و  كهردووه مان قسهه  وه تهه بابه م لهه كوردسهتان دیمۆكراتی حیزبی ی كه باله دوو ر هه ڵ گه  له  مانه له  جگه.  كردوه ر ده

  بهه  وه تهه بابه م لهه  بهه دلنیها.  وه ینهه كه نزیهك ك یهه  لهه وانید ئهه ڵ گهه  له  یه كێشه م به ر رانبه به مان وه كرده و ڵوێست هه  داوه
 .بین ده وام رده به  وه ته جیدییه

 
  وه داخهه  بهه و  ئاسهته و ئهه  ته شهتووهی گه  یهه رێكخراوه و ئهه نهاو كانی بالهه نێهوان ی كێشهه  كهه ی وه به نین خۆشحال هیچ  ئێمه -٢

 و تونهد ئاسهتی  گاتهه نه  ناوخۆییه  كێشه و ئه ونێك له هیچ  به م كه النی هیوادارین و ناكرێ پێ  وه ته بابه م له زۆرمان كارێكی
 . وه ببیندرێته بۆ نتقی مه و گونجاو كی یه چاره رێگا زوویی  به و  كدارانه چه تیژی

 
 نگی رههه فه بلییی تهه وام رده بهه كانماندا سهایته و گۆڤهار و  رۆژنامهه  لهه تلوزیهۆنی، كانهالی و رادیهۆ نهد چه  له  رۆژانه  ئێمه - ٣

 كهاتی  لهه  كهه  وایهه الم.  وه ینهه كه ده روون  وه تهه بابه م لهه ڵك خهه كانی تاییه ره سهه  مافهه خهاڵ  بهه خهاڵ و ین كه ده دیمۆكراتیك
 پێهی مرۆ ئهه  كهه بهین ده  پرنسیبانه و ئوسول و ئه موو هه ری به رێوه به و یگیر په ڵگا، كۆمه  له ری اوهم جه التی سه ده زراندنی دامه
 .گرین ده دا ر سه  له
 

 رێگها و  دیمۆكراتیكهه لێك گهه  وه تهه بابه م لهه  ئێمهه ی ساسهنامه ئه  وایهه الم دا، شكیالت ته خۆی ناو  له دیمۆكراسی  به ت باره سه
 بهۆ بۆمهان ر  ده  بێتهه ده مووی هه  كه  یه هه نتقید مه و ت موسبه زمونی ئه و ت سوننه. حیزبی دیكتاتۆری گرتنی لشك  به نادات

 .داهاتوو
 

 ئیبراهیم کاس و اڵت رۆژهه بۆ ڕی ماڵپه  له ڕێزان به :ن سه کوردێکی ڕه
 

 !م که ده ڕێزتان به ی ئاراسته پرسیار ند چه م بکه دادڕی درێژ وی نامه
 
  و  یه هه باڵی ند چه  ڵه کۆمه ئێستا و  کردووه تۆمار  وه ڵه کۆمه ناوی به خۆتان بۆ کتان مێژوویه تان که رێکخراوه و ڕێزتان هب -١

 ؟ وه ڕێنیته گه ده بۆچی ی که هۆکاره بێ، ده دروست ش دیکه باڵی  ریکه خه
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  دنیایهه می کهه یه اڵتی سهه ده مریکا ئه  که زانین ده موو هه ،زانن ده داریی رمایه سه واڵتێکی  به و مریکان ئه دژی زۆر نابتان جه -٢
 ن؟ که لێکده دووریی و تی دژایه  وه لێنزیکبوونه باتی له نابتان جه  چۆنه ئێستا،

 ، اوهکر نهه کوردسهتانی ی ره بهه باسی  وه ڕێزتانه به الیان  له ت قه ند رچه هه ، وه نه ده لێکده چۆن کوردستانی ی ره به ڕێزتان به -٣
  کردنهه نه پشهتگیری و دووریهی م ئهه هۆکهاری کرد، نهه ولێر ههه شهاری  لهه 3001 ساڵی کی یه وه کۆبوونه  له شداریتان به ت نانه ته

 ؟ چییه
 کرێکهارانی  لهه پشهتیوانی و  گرینگهه  الوه بهه ئێرانتهان خهاکی تی واوه تهه و زانهن ده کرێکهار چینهی وی پێشڕه  به خۆتان  ئێوه -٤

 ؟ کردووه نه کوردستان کرێکارانی بۆ هیچتان تائێستا اڵم به ن، که هد جیهانید
 کهردوون، تیی یارمهه پکهک  گوایهه دانها، فزیۆنێکتان لهه ته و وتن کهه خۆ وه ش ئێوه اڵت، رۆژهه فزیۆنی له ته دانانی دووای  له -٥
 کردن؟ تیی یارمه... تاڵ رۆژهه چۆن س وه
 نگێنی؟ سه ڵده هه چۆن کوردی یۆنالیزمیناس و یی وه ته نه باتی خه نابت جه -٦
 ؟...و  مه که چاالکیتان ئیستا بۆچی -٧
 نێکید الیهه ههیچ و  کردووه نه نێکتان الیه هیچ ردانی سه  که زۆر کی یه ماوه ، چۆنه کوردستان ی دیکه کانی حیزبه  ئێوه نێوانی -٨

 کردوون؟ نه ردانی سه
 
 اڵم وه هیوای  به 
 

 : كردووه ئیمزا ”ن سه ره كوردی“ ناوی  به كانی پرسیاره  كه دا رێزه به و ئه یوالم  له : لیزاده عه
 
 و وت  ئاوێنهه ی رۆژنامهه ڵ گهه له دا رۆژانهه م لهه ر ههه كوردسهتان كانی سیاسهییه  حیزبهه نهاو كانی كێشهه هۆكهاری  به ت باره سه -١

 م لهه ی كه پرسهیاره والمهی رگرتنهی وه بهۆ  رێزه بهه و ئهه  یهه وه ئه امداو.  دانراوه "التید رۆژهه بۆ" سایتی ر سه  له  كه  بووه وێژێكم
 .م كه ده سپاسی. بكات  ئاوێنه سایتی یان  سایته م ئه ردانی سه  وه ته بابه

 و بهوون داری رمایه سهه بكهرێ؟  لێهوه نزیكهی بهێ ده  دونیایهه ی وره گهه التێكی سه ده مریكا ئه  كه ی وه ئه سێرفی  به ر هه بۆچی  -٢
 و سیاسهی رووی  لهه ت ولهه ده و له یان م له كید نزیكیه و دوری  شنه چه ر هه خۆی، ی جێگه  به مریكا ئه مپریالیستی ئه تی سیاسه

  بهه كهانی ره ره زه و قهازانج بهێ ده ، وه لێكهراوه م سهته و تكێد حمهه زه و كرێكهار ڵكی خهه داههاتووی و مرۆ ئه ندی وه رژه به روی  له
 و  یهه ناوچه م لهه مریكا ئهه ردانهی وه تهێ ست ده رابوردوی حاست،  له چاومان ناتوانین  ئێمه.  وه بدرێته لێك كرێتكۆن كی یه شێوه

 بههۆ كانی تییههه هامه نه و مریكا ئههه ری شههه و ركێشههی شكه له مرۆی ئههه كانی زیانههه نههاتوانین سههتین، ببه كههورد ی له سههه مه  لههه  وانههه له
  لههه ڵك خههه نههاتوانین.  وه بێتههه دووپههات ئێههرانید  لههه عێههراق سههیناریۆی بخههوازین  وه ئههه یئههاوات نههاتوانین بینین، نههه ڵك خههه
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 ردی بهه  كهه رزگهاری، بهۆ سهتن به خهۆ هێهزی  بهه پشهت و خهۆ  بهه بروا  كه جۆرێك  به ڕابگرین مریكادا، ئه تی خاله ده روانی چاوه
 . هو رنه به بیر  له ، دوارۆژیشمانه ڵگای كۆمه نانی بونیات ی بناغه

 پهێ بكهات نگ هاوئاههه كوردسهتان  لهه ئیسهالمی كۆمهاری دژی باتی خهه  كهه كمان یهه ره به هاتنی پێك شدا وه ئه ڵ گه  له  ئێمه -٣
 كههانی ریزه نههاو كانی ره بههه له كه و لێن كههه  لههه ئێههران ئیسههالمی رژیمههی  كههه ی وه لههه گههرێ ده  رێگههه  مههه ئه  كههه  وایههه المههان و  باشههه

  قسهه وێ نامانهه كاتهدا مان ههه  لهه مٍ  ال بهه كهات، الواز پهێ ی ڵكه خه و ئه باتی خه و بگرێ ر وه ڵك كه انكوردست ئۆپۆزسیۆنی
  بهه كهردن  كایهه و كاندا سیاسهییه  هێهزه نهاو  لهه هاویشهتن  چورتكهه یان و كتر یه  به دان رز قه  به نان  به ببێ ، ره به  له كردن
 .ری هبه ره ی كێشه

 
  م به.  كردووه دژوار لێك گه مرۆ ئه ی، ره به هاتنی پێك كاری كتر یه  له كوردوستان كانی حیزبه سیاسی ستراتێژی بوونی دوور
 كان شهه هاوبه  خاڵهه یهان كان جیاوازییهه ، وه یهه رێگه م له  چونكه ، باشه پێ مان یه له سه مه و ئه ر سه  له كردن دیالۆگ  وه شه حاله
 تهوانێ ده نابی جهه و  یه هه زۆر تی بابه دا، ئێمه بیاتی ده ئه  له ، باسه و ئه كانی كارییه  ورده  به ت باره سه.  وه بنه ده روون زۆرتر

 .بكات پێ یان موراجعه
 
  پێك خۆی رێكخراوی  داوه ولی هه چی ، گرتووه مانی كوردستان  له كرێكار چینی رچی هه رابردوو، ی یه ده سێ درێژایی  به -٤

 و ئیسهالمی كۆمهاری رژیمهی مووی هه ، بردووه  رێوه به خۆی جیهانی سمی ره و رێ چی ، كردووه ئیعترازی و  وه كۆبوونه چی بێنێ،
 مههاركی ئۆتۆماتیههك مههافخواز، كرێكههارێكی ر هههه.  كههردووه تۆماریههان  وه ڵههه كۆمه نههاوی  بههه خۆیههان الی كههورد، دارانی رمایه سههه

 خهۆی كهات ده بهۆ حیسهاب چهۆنی نابیشهی جه جها  تییهه الیه كۆمه تێكی قعیهوا  وه ئه. درێ ده لێ بوونی  ڵه كۆمه و بوون كۆمۆنیست
 .زانێ ئه
 و ل كهه  شهنه چه ههیچ یهان مهان مهادی كی تیهه یارمه  شنه چه هیچ  له كۆمه یی ماهواره تلوزیۆنی كانالی دانانی بۆ  ئێمه خێر نه -٥

 زرانهدنی دامه پهێد سهالێكید  بهه ش ڵهه كۆمه تلوزیهۆنی راندنیز دامه بریاری.  گرتووه نه ر وه ك.ك.پ  له كمان یه سه ره كه و ل په
 بهۆ كان ولهه هه و بهوو كرا ند سه په دا كۆمۆنیست حیزبی و  ڵه كۆمه ندی ناوه ی كۆمیته شی هاوبه پلێنۆمی  له الت رۆژهه تلوزیۆنی

 .كردبوو پێ ستی ده  وه حقۆقییه و ننی فه و مالی بواری  له كردنی جێ  به جێ
 و ئیهدئۆلۆژی كهوو وه ناسهیۆنالیزم و  كه یه له سهه مه تی وایهه ته نه می سهته  لهه لێكهراو م سهته كی یهه وه ته نه رزگهاری بۆ بات خه -٦
 ی وانهه پێچه  به  ئێمه می رده سه ی ساالنه م ئه كانی ناسیۆنالیسته.  یه دیكه كی یه له سه مه كراو دیاری سیاسی رێبازێكی و  رنامه به

 ڵ گهه  لهه  ئێمهه جیهاوازی.  داوه نیشان ها باره  یه عادالنه  كێشه م ئه كردنی ر سه چاره  له خۆیان تی كیفایه بێ دورتر، رابردووی
 ڵكوو بههه( نههین م كهه كان جیاوازییههه شهدا لێره نههد رچه هه)  نییهه دا مههان میللههی ی رنامهه به رۆكی نههاوه  لهه نیا تههه كان ناسیۆنالیسهته

 و لهه. كهرێ ده چهاو ره  یهه رنامه به و بهه یشهتن گه بهۆ  كهه نهوێنێ ده خهۆی سهتراتێژێكدا  لهه  واتهه ا،كهد یه رێگه  لهه گرینگتر ش وه له
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  وه تهه نه رزگهاری ئامانجی روی سه  له بۆیان الت سه ده  به كانیان حیزبه و خۆیان یشتنی گه  داوه نیشانیان وان ئه  كه  دایه سیره مه
 . دایه تی وایه ته نه می سته  له
 ئاسهتی  لهه كانمان چاالكاییهه ی وه ئهه بهۆ یهن ده ده خۆمهان ولی هه موو هه  ئێمه الم به بێت، نه دا پێویست ئاستی  له  یه انهو له -٧
 . یانه هه مان كه والته ڵكی خه ری ماوه جه  كه بێت دا روانییه چاوه و ئه
 و ئهه پێهی  بهه ش ئێمهه ، دانهاوه خهۆی لسهورانی هه بهۆ لێكی گهه ت ویهه وله ئه ی حیزبهه ر ههه.  كردوومانهه بێهت پێویسهت ی وه ئه -٨
 . كراوه دیاری دا مان ری هبه ره زگای ده  له  كه ین كه ده وت كه و لس هه  تانه ویه وله ئه
 
 سهتانه ا در اکنهون شهد منشهعز ایهران کمونیسهت حزب و له کومه از پبد سال ٤ که مهتدی رهبری به زحمتکشان سازمان :زا ره

 ای فاجعهه بهه رود مهی لهه کومهه ههای سهنت از دور ای شهیوه بهه نهها ا اختالفهات. اسهت گرفتهه قرار دیگر بیانشعا و فروپاشی
 ههای سهنت بها ارتبهاگی گیهرد مهی صهورت له کومه نام با که اینان اختالفات یا ا چیست؟ رابطه این در شما نظر. شود تبدیل

 است؟ خشنود رویداد این از شما جریان یا ا دارد؟ جریان این
 

 است، شده و امضا رضا نام با که سوالی جواب در : لیزاده عه
 

 ایهن اسهت، گرفته صورت پید سال ٧ ایران کمونیست حزب و له کومه از کردستان زحمتکشان انقالبی سازمان جریان انشعاب
 .کنم می وری یادا سوال مورد در ای اصالحیه محچ را
 

 و اسهتراتژی و برنامهه و اههدا  لحها  از نهادنهد، خهود بهر کهه نهامی زا نظهر صهر  مها، جریهان از انشهعاب با سازمان این
. بگیرنههد قههرار قضههاوت مههورد بایسههتی اعتبههار همههین بههه و هسههتند و بههوده متفههاوتی کههامال حههزب کههار، روشهههای و ایههدئولوژی
 اخیهرا کهه مسهائلی. شهود نوشهته ما جریان حساب به نام تشابه صر  به انها داخلی رویدادهای اگر نیست واقعی و منصفانه

 کهه هسهتیم ن ا خواههان مها و نیسهت مها خشهنودی موجهز وجه هیچ به است، مده ا بوجود سازمان این درون اختالفات نتیجه در
 دمکراتیک سالم، فضای در را اختالفاتشان بتوانند متفاوت، های برنامه و مشی خط با اپوزسیون سیاسی گروههای و احزاب

 .دببرن پید به ای متمدنانه و
 

 باش ت کاته و ئه  لیزاده عه برایم کاس ڕیز به : ورامی هاوار هه
 

 م؟ رده سه کانی وه نه بۆ بێنی اڵت سه ده کورسی  له واز و ی بکه بات خه ئازاد تێکی سایه که س وه ناکرێ
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 رێزمدا ڵ گه له
 
 م، بكهه بات خهه دا هاورێیهانم كۆری  له و زبێكداحی ی چێوه چوار  له توانم ده كاتێك تا ورامی، هه هاوار كاك رێز به : لیزاده عه

  یهه هه وا م كهه بێ، هه ری كاریگه دا معی جه و رێكخراو كاری  له توانێ ده ئینسان  كه ی نده وه ئه. نیایی ته ی گۆشه  بخزێمه بۆچی
 ."م رده سه كانی وه نه"  به  زۆرتره تێكی خزمه  وه ئه  وایه پێم. ببینێ  وره ده و ئه دا نیایی ته  له بتوانێ

 
 !علیزاده ابراهیم کمونیست و گرامی و عزیز رهبر به فراوان درود با :مینا

 
 کهه کسهانی مها دارد، نگه زنده را کمونیسم رمانهای ا و ها ایده و اسم است توانسته شما همانند رهبری که است افتخار مایه
 از ایهم، دوختهه علیهزاده ابهراهیم رهبهری سهایه در و ایهران تکمونیسه حهزب به را ایران در خودمان زادی ا فردای و امید چشم
 داریم را کمونیستی فکر ثبات و دراز عمری رزوی ا کمونیست و زاده ا انسان این برای جا همین

 
 سالم، عزیز، مینای : لیزاده عه
 
 از ای گوشهه دههم، مهی انجهام مهن کهه نچهه ا کهه کهنم عهرض بایسهتی تعهارفی هیچگونهه بدون سپاسگزارم، شما محبت ابراز از

 بها اسهت گرفتهه بعههده مها جنهبد و جامعهه قبهال در کهه وظهایفی بهه بتواند امیدوارم که است جریانی و حزب جمعی فعالیت
 .کند عمل بیشتری جدیت

 

 سالو برایم کاس :سوران
 
  دەخههالەتی  پیکردنههی سههتدە لە بێشههتر زۆر باسههە ئەو کاتێکههدا لە  دەزانههی ئەمریکهها  تەرحههی بە  کوردسههتانی  بەری  چههی بههۆ -١

 دابووە؟ لەکورێ دا که ناوچه لە ئەمریکا
 یەس تەنیهها کە  ئیههدئۆلوزی  خەبههاتی هەیە، شههوێنێک هەمههوو لە جیههاواز  بیروبۆجههوونی کە  ئەوەی  کرتنههی جههاو بەلەبەر -٢

 وایە؟رە ئایا بێ ئینسانید جەندە هەر  خۆی  مەرامی سەر بێنێتە ترید  ئەوانی دەیهەوێ و هەیە  مەبەستی
  چهی بهۆ یەئەرێه وەاڵم ئەگەر هەیە؟ تهرت  رەسهەنەکانی حیهزبە  تەحەمهوولی  توانهای داههاتوو لە دەسهەاڵت کهرتنە بە ئایا -٣

 ؟ دەزانی خۆت  دژمنی بە خەبات  سازمانی لەئیستاوە هەر



یم عەلیزادەهبرائیبەشێک لە وتووێژەکانی   

 

 

38 
 

  هێزێکههی ئیههوەش خههۆ نەخههوارد؟ و خههومینی  فریههوی فیههدای  جریکههی و تههودە وەکههوو بههوو چههۆن ئیههوە ئیههران  ی 39 شۆرشههی لە -٤
 بوون؟ ئەمریکای دژە  کمونیستی و رادیکاڵ

 
 لەسهههەر و هەیە رەفیقەکانهههت لە هێنهههدێک و خهههۆت لەسهههەر زانیهههاریم بەاڵم نهههیم فکهههرەکەو لەگەل ەنهههدەچ هەر بهههرایم کهههاس

 .نییە گومانم تێکۆشەریتان
 

 .بدەرەوە برسیارەکانم هەموو  وەالمی تکایە
 

 .الوس رێز، به سۆرانی كاك : لیزاده عه
 
 و لههه  رحههه ته و ئههه باسههی ، وتومانههه  ئێمههه.  مریكایههه ئه رحی تههه كوردوسههتانی ی ره بههه هێنههانی پێههك  كههه  وتههووه مان نههه  ئێمههه -١

 ڵ گههه له خۆیههان تر چاالكانههه بتههوانن  كههه  كههردووه یههدا په گرینگههی كههوردی كانی سیاسههییه  حیزبههه  لههه هێنههدێك بههۆ  وه یههه روانگه
 روونهی و كهراو دیهاری تێكی سیاسهه  وه تهه بابه م لهه مریكا ئهه  نییهه وا پهێم. ن بخهه رێهك  یهه ناوچه م له ،مریكا ئه كانی ته سیاسه

  كهه  یهه روداوانه و لهه سهاكار ڵگرتنێكی هه  وێنه و  یه حیزبانه و ئه خودی هومی وه ته و ور سه ته  له شێك به  وه ئه  وایه الم بێ، هه
 لقوالوی ههه  كهه ئیسهالمی كۆماری رژیمی  به ر رانبه به كوردوستانی كی یه ره به.  ئاراوه  هاتنه عێراق كوردوستانی  له و عێراق  له

 كۆمهاری رژیمهی  بهه دژ  ڵكهه خه و ئهه باتی خهه بردنهی پهێد و ره بهه  بهه ت خزمهه و بێ كوردوستان ڵگای كۆمه ناو كانی پێویستییه
 ر سهه  لهه خهۆی سهتراتێژی  كهه  پێویسهته ك یهه ره به هها وه. بهدرێ بهۆ ولی ههه  كهه تی خۆیهه جێگهای و  پێویسهتیه بكات، ئیسالمی

 ر وه توانها و هێهز  باتهه خه و لهه بهدات ول هه شتێك موو هه پێد و زراندبێ دامه كوردوستان ڵكی خه النی كۆمه باتی خه ی بناغه
 .بگرێت

 و بههه ڵگا كۆمههه ی زۆرینههه یههن ده ده ول هههه  ئێمههه و زرێ مههه داده كههراو، دیههاری كی یههه رنامه به ساسههی ئه ر سههه  لههه سیاسههی حیزبههی -٢
 باسهێك ڵگا، كۆمهه بهۆ دا ئێمه ی رنامه به  له. تی قازانجیه  به  ئێمه ی یه رنامه به و ئه هاتنی ر ده  وه كرده  به  كه بگات  ته ناعه قه
 و بیهر  كهه  ڵگایهه كۆمه تهاكێكی موو ههه تایی ره سهه مهافێكی  وه ئهه دا ئێمهه ی رنامهه به  لهه.  كراوه نهه ر باوه و بیر و ئیدئۆلۆژی  له

 ساسههی ئه ی جههه ره ده  بههه ڵگا كۆمههه ی زۆرینههه نگی رهههه فه و ر بههاوه و بیههر  وایههه پێمههان  ئێمههه. بێ هههه خههۆی بینههی جیهههان ری بههاوه
  بهه پهێ.  وه التداره سه ده نیچی  به و رژیم  به و  وه ڵگایه كۆمه و ئه كانی ئینسانه مادی ژیانی رجی مه و ل هه  به  یه هه ندی یوه په

 .دێت ردا سه  به گۆرانی  ورده  ورده ڵگاش كۆمه نگی رهه فه و ئیدئۆلۆژی ، رجه مه و ل هه و ئه گۆرانی پێی
 ر هههه نههاو ژیههانی بههۆ سیاسههی رتی شههه و یههد قه بههێ ئههازادی تای ره سههه چههوونی  رێوه بههه خۆمههان، ی رنامههه به پێههی  بههه  ئێمههه -٣

  رێكخراوێكی و حیزب هیچ چاالكی ر سه  له نابین رێگر رگیز هه  كه  یه وه ئه مانای  وه ئه. زانین ده روری زه  به ك، ڵگایه كۆمه
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 .بێ  ئێمه یاری نه ندید چه ر هه دا، سیاسی
 

 ، زانیوه نهه روری زه  بهه مان ندییهه یوه په و ئهه زرانهدنی دامه و  بووه نهه بات خهه سهازمانی ڵ گهه  لهه هاوكاریمهان و نهدی یوه په  ئێمه
 . بردووه نه لێ ناو دوژمن كوو وه مان سازمانه و ئه رگیز هه إلم به
 مریكامان ئهه تی سیاسه م هه  ئێمه  كه بزانن  نده وه ئه.  نییه المێكی وه  تێدایه ری پێشداوه  كه ی وه ئه ر به  له تان پرسیاره و ئه -٤

 و  نییهه دا یهه قه نته مه و ئه ڵكی خه ی زۆربه ندی وه رژه به  له  وایه پێمان و  زیانباره پێ عێراق و ئێران ڵكی خه بۆ  یه ناوچه و له
 . وه ینه كه ده ت ره كرێ، ده  ته سیاسه م به ر رانبه به  كه ئیسالمی ی ستانه ره په كۆنه تێكی موقاومه م هه
 
 سالو :ژارەه
 

 خوتهان ئیهوه ئایها. یههەه کوردستانیشهتان سازمانیکی مالەب زاننەد ریەراسەس به خوتان نەچ رەه ئیوه ئیبراهیم یدەس کاس
 یههان زانههن؟ەد( تەلههیەقەئ کههارگر، راه کان،ەتیسههتەحکم کریکههاری، کههومنیزمی) ریەراسههەس یههان ئیرانههی حزابههیەئ بههه نزیکتههر
 ؟(ئیران کوردستانی دیموکراتی حیزبی تکیشان،ەحمەز یەکومل کوردستان، دیموکراتی حیزبی)کانەکوردی حیزبه له نزیکترن

 
 کههانیەکوردیی حیزبههه یەزورب کههه یەوەب دان سههرنج بههه بیههت پیههک کوردسههتانی کههیەیەرەب روژ یەسههب بیتههوو رەگەئ: پرسههیار

 ن؟ەکەد دا یهەرەب وەل شداریەب ئیوه فیدرالیزمه، کوردستان و ئیران دواروژی یەئیدار بو یانەرنامەب کوردستان التیەروژه
 نموونههه بههو نەکەد چههاالکی کوردسههتاندا و ئیههران نیوخههوی لههه کههه یەنیههانەدەم ریکخههراوه و ئهههەرواننەد چههون ئیههوه: پرسههیار

 کوردستان؟ مروفی مافی ریکخراوی
 کیشههه بههاقی بههه نههدیەپیو ئایهها بههوچی؟ وهەریههتەگەد یەکەلدانەرهەسهه ئیههوه یەنیوخوییههان کیشههه مەئ وایههه پیتههان: پرسههیار
 یه؟ەه وهەتر کانیەحیزب باقی کانیەنیوخویی
 شهنهەچ مەئ ئایها نەکەد قسهه فارسهی بهه تانهداەکەتیلویزیون لهه نرانیەسوخ نەچ له ئیستا تا نابتەج چییه هوی: پرسیار

 ؟...ەمانوریک نیاەت یان بوون کورد ستەد له التنهەه کردنه وتەلسوکەه
 وهەسپاس به
 
 .سالو ژار، هه كاك : لیزاده عه
 
  بۆ بدات ول هه و بزانێ سۆسیالیست  به خۆی  كه سیسیا هێزێكی و حیزب ر هه  له خۆمان  ئێمه  كه  ئاساییه لێك گه -١
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  لهه نزیكهی یها دووری نگاندنی ڵسهه هه بهۆ مان پێوانهه إلم بهه. بهزانین نزیهك  بهه كرێكهاری باتی خهه كانی ریزه كردنی كگرتوو یه
 ینی عهه نگاندنێكی ڵسه هه  هب بێ ده لكوو به چی، لێ ده خۆی  به ت باره سه خۆی  حیزبه و ئه  كه  نییه  وه ئه ر هه سیاسی حیزبێكی

 .ین بده كی حه مه  له بتوانین  وه خۆشیه ی وه ره ده  له
 ئێهران رژیمهی  كهه ی وه ئهه بهۆ  ئێمهه ، ئارادایهه  له ئیسالمی كۆماری رژیمی دژی  له مێژوویی ری ماوه جه باتێكی خه كوردوستان  له
 م كهه دا باتهه خه م لهه ڵك خه زیانی و ت ساره خه ی وه ئه بۆ بگرێ، ر وه ڵك كه كان سیاسیه  حیزبه ناو كانی ناكۆكییه  له توانێ نه

 ، یهه هه رییان كاریگهه  كهه ی سیاسهیانه  حیزبهه و ئهه ڵ گهه  لهه كوردوسهتان ڵكی خهه ی وه بزوتنهه كانی پێویسهتییه پێهی  به ، وه بێته
 .ین كه ده هاوكاری و گرین ده ندی یوه په
 نزیمی تههه بههۆ  كههراوه دیههاری كی یههه الله گه لكوو بههه كوردوسههتان ڵگای كۆمههه دوارۆژی ی ئیههداره بههۆ  نییههه  رنامههه به فیههدرالیزم -٢

 می سهته  وایه پێمان  ئێمه  یه له سه مه و ئه بۆ. دا فیدرال ی ناوچه التی سه ده و زی ركه مه تی وله ده التی سه ده نێوان  له ندی یوه په
 تی ولههه ده نێههوان  لههه  الته سههه ده كردنههی ش دابههه تههدا واقعیه  لههه  یههه الله گه و ئههه و نههاكرێ ر سههه چاره  وه یههه رێگه م لههه تی وایههه ته نه
 . یه الله گه و ئه نی خاوه كانی سیاسیه  حیزبه و زی ركه مه
 
  زووانهه م هبه و  وه تهه كراوه نهوێ ی كهه رۆكه ناوه  كهه  یهه هه خۆمهان تی تایبه كی یه رنامه به  ئێمه كوردوستان، دوارۆژی ی ئیداره بۆ

 تی ولهه ده هێنهانی پێك و  وه جیابوونه مافی بێ ده  كه  وایه پێمان تید، وایه ته نه ی له سه مه كردنی ر سه چاره بۆ.  وه بێته ده بالو
 خۆشهمان نیههایی بریهاری. بخهولقێ  مافهه و لهه رگهرتن وه ڵك كهه بهۆ بهار  لهه رجی مهه و ل هه و بدرێ كورد ڵكی خه  به خۆ ربه سه
  و ئه بوونی دابین كاتی  له  كه  یه هه  وه سیاسیه رجێكی مه و ل هه  به ندی یوه په  وه بوونه نه جیا یان  وه جیابوونه  به ر انبهر به

 . ئاراوه  دێته دا مافه
  كهه  نوێیهه كی هنگی هاوسه می رهه به رێ،  ته وتووه كه كوردوستان  له كان نییه ده مه  رێكخراوه هێنانی پێك بۆ  كه تێك كه ره حه -٣
  لهه وام رده بهه كێشێكی كێشمه ی رگه جه  له وان ئه ی زۆربه.  هاتووه پێك ئیسالمیدا كۆماری رژیمی و ری ماوه جه باتی خه نێوان  له
 ن، كهه ده كهار دا یاسهایی كی یه چێوه چوار  له بڕێكیان ت نانه ته و ئاشكران رێكخراوی رچی گه ئه.  وه كایه  ته هاتونه رژیمدا ڵ گه
 دوایهین پێهی  بهه  ئێمهه. زینهدان  ونهه كه ئه ڵسهوراوانی هه رژیهم، تی منیهه ئه زگاكهانی ده هێرشهی ر بهه  ونه كه ده جار لێك گه إلم به

 ی93 ی كهۆنگره  لهه رێ،  وتووتهه كه  بهاره م لهه  كهه ر دلخۆشهكه وتێكهی ره و  نوێیهه  رجهه مه و ل هه و ئه ر سه  له كانمان وه لێكۆلینه
 . وه كردۆته ورد  وه ته كه ره حه و ئه ت نیسبه  به خۆمان ی نگرانه الیه تی سیاسه دا، كۆمۆنیست حیزبی ی1 ی كۆنگره و  هڵ كۆمه

 بهۆ سهایتی ر سهه  لهه و  كهراوه چاپ دا ئاوینه ی رۆژنامه  له  كه ی بكه وتووێژێك  له چاو  یه وه ئه داوام  پرسیاره م به ت باره سه -٤
 .م كه ده سوپاست ، وهدانرا إلتید رۆژهه

  رچاو به  نییه وا پێتان. كتر یه ڵ گه  له كان ئینسانه ندی یوه په پێدانی  ره په بۆ گرتن، ندی یوه په بۆ  كه یه سیله وه زمان -٥
 نێ؟ یه گه ده ئینسانیمان ی پێناسه  به زیان  وه ته بابه م له نگی ته
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 لیزادهەع رێزەب بۆ سالو  :سنه
 
 کهه یههەوەئ کرێەد لێ باسی کومونیست حیزبی یەچوارچێو له لهەکۆم یەوەمان بۆ که یەهۆکاران وەل کێکەی ئێستا تا رێزەب

 .بێهتهە کمونیسهت حزبهی یەچێهو چهوار لهه خهۆی سازمانی بێتەد وهەجوالن مەئ و مێژوییه یەوەجوالن نیەخاو خۆی کوردستان
 ...ەیەوەئ پرسیار ێستائ .لێره مەبک مویەه باسی وێەنام من که تر هۆکاری زۆر تەلبهە
 

 لهه الوان یەوەجوالن ..کمونیست حزبی یەچوارچێو  له نیه خۆیان سازمانی بۆ یەئ وجودنەم ژنانید ویەجوالن خۆ یەئ باشه
 بهروای بهه نیهه؟ خۆیهان سازمانی بۆ یەئ وجودنەم تر کانیەشوێن باقی و خوێندکاری یەوەجوالن کوەو جوردا جوراو هایەشێو
 بهه چهۆن.لگهرێەه بهۆ لهیەمەع نگهاویەه کهه بزانهێ وانههەجوالن وەل شهێکەب بهه خهۆی تهوانێەئ کاتێهک کمونیسهت حزبهی من

 کۆمهه وهەجهۆالن تەنسهب بهه بێهتەد .دا وهەجهوالن وەل رچهاوهەب شهێکیەب ئێسهتا گرتهوه لیەه کورد لکیەخ یەوەجوالن ەتنسب
 بهه نگهاویەه نهدهەچ تها کمونیسهت حزبهی ئێسهتا تها ئایها. بکات تر لیەمەع کاری ژنان و الوان وانهەل کانیتر تیهەالیکۆمە
 ناوه؟ دا حیزب یەچوارچێو له الوان سازمانی و و ژنان سازمانی کردنی دروست تەنیسب

 
 رێكخراوێكهی  ڵهه كۆمه بلهێم،  پێویسهته ، كهردووه ئیمهزا  وه" سهنه" نهاوی  بهه ی كه پرسهیاره  كهه دا رێزه بهه و ئهه والمی  له : لیزاده عه

 كردنهی كهێد  ریشهه بۆ بات خه.  ئێرانه كۆمۆنیستی حیزبی ئۆرگانیكی شی به  ڵه كۆمه ، نییه ئێران كۆمۆنیستی حیزبی بۆ جانبی
.  نییهه مووی ههه الم بهه كهورد، ڵكی خهه رۆژی دوا بهۆ  یهه ڵه كۆمه ی رنامهه به گرینگی شێكی به كوردوستان،  له تی وایه ته نه می سته

 چهی  كهه دێهت، پێهك كهراو دیهاری ئامهانجی ك یهه یهان و نهد وه رژه به ك یهه بهۆ تهر، هی و الوان یان ژنان ی ماوره جه رێكخراوی
 . كوردوستانه  له كۆمۆنیستی وتی ره تی إلیه كۆمه ی رنامه به موو هه وی یره په ، ڵه كۆمه

 
 و ئهه هیهوادارم و ین ههه  وه كردنیهه جهێ  بهه جهێ شهوێن  بهه  ئێمهه  كهه  ركێكه ئه الوان و ژنان ری، ماوه جه رێكخراوی هێنانی پێك

 . وه ببینێته ، وه بێته ده بالو  زووانه م به  كه دا ئیمه ی كۆنگره دوایین راپۆرتی  له ی كه پرسیاره والمی كاری ورده بتوانێ  رێزه به
 

 کخهراوهری الینگرانهی و دوستان و ندامانەئ یەزورب روژیک رەگەئ. یهەه زاده لیەع ئیبراهیم کاس له پرسیاریکم من :كاروان
 ئیهوه لویسهتیەه بهن لههەکوم نهاوی به نیاەت لسوورانەه خوازیاری و نەبد ئیران کومونیستی حیزبی البردنی به نگەد تانەک

 ئیرانن؟ کومونیستی حیزبی یەوەمان خوازیاری رەه دیسان یا بنین الەو کومنیست حیزبی حازرن ئایا بیت؟ەد چی

 

 ی ساسهنامه ئه پێهی  بهه.  یهه حیزبه و ئهه ی ساسهنامه ئه سیاسهیدا، حیزبێكی ناو  له ك یهگۆرانكار  جۆره ر هه میكانیزمی : لیزاده عه
 ر گهه ئه.  دایهه حیزبه و ئهه سهمی ره ی كۆنگره  له حیزب ندامانی ئه ی زۆربه الی و ئه الو م ئه بێ مافی ر هه ش، ته حاله م ئه ، ئێمه
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 ڵ گهه  لهه.  وه كاتهه جیها خهۆی شهكیالتی ته و سیاسی رێگای توانێ ده بێ، هن بریارێك ها وه ڵ گه  له  وه سیاسییه باری  له سێك كه
  بهه مهن وابهی،  كهه رز فهه  به إلم به بچێ، ر ده دا ئێمه ی كۆنگره  له بریارێك ها وه  نییه وا پێم  وه واقیعییه رووی  له  كه شدا وه ئه

 .بم ده  بریاره و ئه دژی ندامێك ئه كوو وه ئێستام، بۆچوونی
 
 وهەریهتەكەد  ۆچێبه نیه ندیتانەیوپ رەكەئ دایه ئاستیك ج له باتەخ  سازمانی لەك له پیوندیتان زاده  لیەع ریزەب :ریب غه

 ؟ نیەبد مانەوەكردن روون وهەوبارەل تكایه یهەدیك  شتی یانەفكر لهەسئەم ئایا
 

 . بووه نه ندیمان یوه په كورد  یره غه چ و وردك چ ئیسالمی رێكخراوێكی هیچ ڵ گه  له  ئێمه رێز، به ریبی غه كاك : لیزاده عه
 

 یهەه ویستهەخوش مەل پرسیارم ندەچ و یهەه لیزادهەع ئیبراهیم کاس ریزەب بو موسال : خویناوی  ی سنه
 
 یه؟ەه دا لکەخ نیو له تیەالیەکوم یکیەپیگ و ویستیەخوش چ لهەکوم بی به ئیران کومونیستی حیزبی ئیوه ریەزەن به -١
 یەمههالەبن تەنههانەت و خههواردوه شکسههتی ئیههران کومونیسههتی حیزبههی رزانههدنیەدام پههروژه کههه نەکەد بههوولەق یههوهئ ئایهها -٢

 نازانن؟ خویان حیزبی به حیزبه وەئ لهەکوم هیدانیشە
 و زمهان تکیشهانەحمەز یەلەکهوم یەوەبهوون جیها واتهه ئیران کومونیستی حیزبی له مەدووه یەوەبوون جیا کاتی له بوچی -٣
 لهه ئیران شورشی نگیەد رادیو له ناشیرین جنیوی و قسه زور و کرد کاری هاوریانه وەئ دژی له توندی به زور یوهئ میەلەق

 ەیراد تا یانەلەکوم که دا مەکەی یەوەبوون جیا له تەحیکم نسووریەم یەستەد و دار بو المەب وهەکرد بالو تان وان ئه دژی
 کرد؟ەن هیچی تان مەلەق و زمان برد وهەکردن لەمونح

 ههیچ خوتهان لهه ئیهوه و کریکاریهه کمهونیزمی دبیهاتیەئ مهانەه ئیهران کومونیسهتی حیزبهی دبیهاتیەئ نەکەد بهوولەق ئایا -٤
 نیه؟ تان سیاسی ریەزنە
 ئهه لەگ لهه وتیهکەک و لهسەه چ ئیهوه وهەببهن جیها ئیوه له دووست نەت ساعدوه کاس تیەرایەریبەب مینهەک بالی رەگەئ -٥

 ن؟ەکەد وانئە
 بیت وتوەک رەس دا داهاتووش له هیوادارم و یهەه زاده لیەع ئیبراهیم کاس له وپاسمس زور

 
 ؟ كردووه ئیمزا  وه'خوێناوی ی سنه" ناوی  به كانی پرسیاره  كه ی رێزه به و ئه والمی : لیزاده عه
 
  شهه گه ینی عهه ی مینه زه ئێراندا ڵگای ۆمهك ناو  له دیاریكراو ستراتێژێكی و  رنامه به كوو وه كۆمۆنیسم  كه وابێ التان ر گه ئه -١

 و ئهه ر سهه  لهه  كهه  یهه هه ی وه ئهه تی رفیهه زه ئێهران كۆمۆنیسهتی حیزبهی  كهه  بهه دلنیا  وه ئه ، یه هه تی إلیه كۆمه و سیاسی كردنی
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  لههه ر هههه كۆمۆنیسههم  هكهه وابههێ پێههت رید گههه ئه خههۆ.  وه بدۆزێتههه خۆشههی واقیعههی یمانانی هاوپههه و بچههێ وپێد ره بههه دا یههه مینه زه
  كهه ی وه ئهه یری غهه  نییهه ك رێگایهه ههیچ ئیتهر  وه ئهه بی، ههه ئێرانهدا ڵگای كۆمهه نهاو  له ناتوانێ كی یه پێگه و  جێگه تدا ره بنه
 . وه بگرییه ر وه داهاتوودا  له  مانه زه ختی سه ر سه كانی راستییه  له خۆت ی كه رییه پێشداوه و پرسیار والمی نابت جه
  وه نهه به ده بیهری  لهه ن، كهه ده  ئیدعایهه و ئه ی وانه ئه.  نییه تی قیقه حه و  ئێرانه كۆمۆنیستی حیزبی یارانی نه ئیدعای  وه ئه -٢

 ی وه بزوتنههه نههاو  لههه كان، كرێكارییههه  ڵههه كۆمه و كههۆر نههاو  لههه ئێسههتا ر هههه ئێههران كۆمۆنیسههتی حیزبههی رێبههازی و ت سیاسههه  كههه
 ڵ گههه  لههه.  وه تههه داوه نگههی ره( بمێنههی بهها جههارێ زۆری یهها م كههه) یانههدا رۆژانه ی وه كههرده  لههه دا، كانیان عارهشههی  لههه خوێنههدكاران،

 كانی نهدازه ئه بهێ، الواز ئیسهالمی رژیمهی ری ركوتگه سهه توانهای  كهه ك یه ڕاده ر هه  به و ئێران سیاسی وای هه و ش كه ی وه كرانه
 رابهوردوودا  لهه ، وه سیاسهییه و تی الیهه كۆمه رووی  لهه گشهتی  بهه ئێهران ڕادیكالی پی چه. ون كه ده ر ده ش حیزبه و ئه شكیالتی ته
.  كهردووه پهێ سهتی ده ئێستاشهدا ی وره ده  لهه  پهه چه و ئهه ی وه بوژانهه و  وه لدانه رهه سهه وتهی ره.  خستووه ر ده خۆی كانی ته رفیه زه

 كی یه شهێوه  بهه  كهه  واقیعییهه وتێكهی ره ر سه  له  قسه ، نییه كراوی دیاری ێكیرێكخراو و حیزب هیچ ر سه  له  قسه جارێ دا لێره
 چهوونی پهێد و ره بهه و كهردن  شهه گه ی مینهه زه  وه ئهه  كهه بینهدرێ، ده و كهرێ ده پهێ ستی هه ئێراندا ڵگای كۆمه ناو  له تی، بابه

 . شه ئیمه حیزبی
 بلههێ پێههی سههێك كه بههێ خههۆش پێههی  كههه م نابههه شههك هیدێك شههه بههاوكی و دایههك هههیچ مههن هیدان، شههه ی مالههه بنه  بههه ت باره سههه
 پێنهاوی  له یان كه رۆله  كه ن كه ده  وه به شانازی ردا ماوه جه ناو  له وان ئه.  بووه سار خه  به نج ره بوو، چوو  له هه  به تان كه رۆله

 یهدانی مه  چیتهه نه سیاسهی سهتی به مه بهۆ  وایهه باشتر . كردووه یان گیانفیدایی كان ئینسانه موو هه بۆ باش ژیانی و ختی خۆشبه
 . ئازیزانه و ئه عاتیفی دانی ئازار

  ختانه خۆشهبه.  نییهه واقیعی دا، رووی تێیدا  یه وه جیابوونه و ئه  كه ی یه وره ده و ئه بلییاتی ته ر سه  له  ئێوه ی ته زاوه قه و ئه -٣
  لههه ناشههیرین ی قسههه و جنیههو. دان   سههتره ده  لههه هاسههانی  بههه و كههراون ارشههیوئ ك الیههه موو هههه كانی نوسههراوه و وتههار ئێسههتا

 و  نهه گمه ده  بهه زۆر ر هه ش وه ئه هاتبێ، كار  به وتارێكدا  له سیاسی توندی حنێكی له رید گه ئه ، نییه ر هه دا ئێمه بیاتی ده ئه
 . هاتووه كار  به دیفاعیدا كی یه وه دانه والم  له
 و  وه بخوێننهه  بیاته ده ئه و ئه ن، بده خۆتان  به  وه ئه تی حمه زه بێ ده حیزبێك سیاسی بیاتی ده ئه ر سه  له كردن ت زاوه قه بۆ -٤

 .ناگرێت ر وه جیدی  به تان كه قسه   كه گینا ئه ن، بكه دی نه مۆسته  ڵگه به و فاكت  به
 ر ههه جها بێ ههه وتوو كهه جهێ پرنسهیبی و ئوسول بێ ده. زرێ امهدان گومان و د  حه ر سه  له شكیالتی ته كانی شێوه و وش ره -٥

 ڵگای كۆمهه قوعاتی وه تهه ئاسهتی رابهوردودا ی وه بوونهه جیها دوو  لهه  ئێمهه وتهی ره  وه تهه بابه م لهه. بهدات روو با دا رووی شتێك
 .ن بكه رد راوه به یاندا وه جیابونه كاتی  له كان ناسیۆنالیسته  حیزبه فتاری ره ڵ گه  له  ئێمه فتاری ره. رێ سه  بردۆته لێك گه

 

 برایم سید کاس بۆ ت تایبه رێزی و سالو :ئارام
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 لههه لههێنەد و راسههتەناو التههیەرۆژه لههه دێموکراسههیه ئههالوگۆری رچاویەسهه ئامریکهها کههه وایههه پێیههان کههوردی حزابههیەئ یەزۆرب
 و زاده حسهن و هیجهری چیهه؟ ئیهوه بیهرورای. بێت دکور تیەمیلل رزگاری ئاسۆی ئامریکا تیەیارم به فیدرالی کریەد ئێرانید

 بهو رجتانەم و نەکەد چی ئێوه بینن، پێک التەروژه له کوردی کیەیەرەب رەگ ئه شن،ەهاوب دا سیاسته و له رسێکەه مهتدی
 چیه؟ کانەکوردی هێزه هاوکاری

 
 رم، گه سالوێكی رێز، به ئارامی كاك : لیزاده عه
 
  نییهه  وه بهه پێویسهتی ، دیمۆكراسهییه ی رچاوه سهه راسهت، ناوه إلتی رۆژههه  لهه مریكا ئهه تی سیاسهه ائایه  كهه بزانین ی وه ئه بۆ -١

 ، سهه به  نهده وه ئه ر ههه ،(ن ده ده نیشهان پهێ مان كه سهیره مه روونهی  بهه ت لبهه هه  كهه) كانمان حلیلهه ته و تێئۆری سوراغی،  بچینه
 یمانی هاوپههه دونیهها، ناری كههه و  گۆشههه كههانی دیكتاتۆره  رژیمههه ڵ گههه  لههه مریكا ئههه تی ولههه ده یمانی هاوپههه و  وه ینههه بكه چاومههان

  لههه ب، ره عههه میلیههاردێری كانی شههێخه راكانی مسههه ره حه ژنههانی  لههه ببینههین، بی ره عههه وتووی دواكههه تانی ولههه ده ڵ گههه  لههه مریكا ئهه
 زایی قههه زگههای ده كانی الده جههه  لههه پلۆسههن، ده دایههان و دونكههر مافیههان بههێ ، سههاله یههان ده  كههه سههتین له فه وماوی قههه لههێ ڵكی خههه
 كێتی یهه تی دژایهه بهۆ  كهه تالیبانێهك  لهه پاكسهتان، كانی تاچیهه كۆده  لهه رێنن، په ده ر سه شمشێر  به سمی ره  به  كه بستان ره عه

 سهاتێكدا  رگهه مه  لهه بپرسهین، كران  رده روه په یمانیدا هاوپه پاكستانی تی وله ده و ئامریكا ی"سیا" زگای ده داوێنی  له ت سۆڤیه
  كوردید، تی میلله رزگاری ئاسۆی بۆ . دایه ئارا  له عێراق  له ئێستا  كه بینین بی
 

  لێ، ده پێ مان وه ئه ی وانه پێچه  به مێژوویی ی پێشینه م، كه یه
 ر سههه  ته خسههتویه ئامریكهها تی ولههه ده  كههه ی ختانههه زه و ئههه و عێههراق سیاسههی شههانۆی ر سههه ئێسههتای ر هههه كانی راسههتییه م، دووهااه
 .  یه هوماته وه ته و ئه ی وانه پێچه  به ر هه كانیان داخوازییه داشكاندنی بۆ كوردوستان رێمی هه تی حكومه
 تی هویه وله ئه  كهه نهابن مانهدوو  راسهتییه و ئهه ی وه كردنهه دووپهات  لهه رگیز ههه خۆیهان مریكاش ئهه رانهی دارێژه ت سیاسههم،  سێهه

 و ئهه ر گه ئه. تی وایه ته نه می سته  له كورد تی میلله كردنی رزگار ك نه  ئامریكایه كانی ندییه وه رژه به كردنی دابین وان ئه سیاسی
 .بژێرن لده هه ولیان هه ی وه ئه و ن ناكه ردید ته بوون، با ناته  دووانه
 بهۆ خهۆی، ی جێگهه  بهه  وه ئهه ناكهات، ر سهه چاره ئێهران  لهه كهورد تی ایههو ته نه ی كێشهه  كه ی وه له  جگه فێدرال، ئێرانی ی پرۆژه

 شهێنێكی باوه بهار و جار رگرتن وه ئیمتیاز و ئێران رژیمی ترساندنی بۆ نیا، ته و  نییه جیددی كی یه پرۆژه ئامریكاش تی وله ده
 .ن كه ده
 سهتراتێژی بهوونی نزیهك ك یهه ره به ر ههه هێنهانی پێهك كانی یهكی ره سهه  رجه مه  له كێك یه كوردوستانی، ی ره به ی له سه مه بۆ -٢
  لهه تی وایهه ته نه می سهته البردنهی موویان ههه ی رنامهه به  كهه ین بكهه رز فهه وا ر گه ئه بێنن، پێك  ره به  راره قه  كه  یه هێزانه و ئه
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  لهه  كه  وه ئه  وه بێته ده گرینگ پرسیاری جار و ئه ، یه هه  سته به مه و ئه بۆ خۆیان تی تایبه ی پرۆژه یان كامه ر هه و  كوردوستانه
 قهانوونی ی چێهوه چهوار  له و ریفۆرم  به وابێ پێی  كه هێزێك كرێ، ده ئایا ن؟ بگه یان سته به مه م به وێ یانهه ده  وه كه رێگایه چ
. دات ده ئیسهالمی كۆماری رژیمی روخاندنی ولی هه  كه  وه كه یه ره به ناو  بێته بدات، ول هه ی سته به مه و ئه بۆ بێ ده دا، ساسی ئه

  دیكههه ی كهه یه رێگه  دیكهه هێزێكهی و  ئامانجهه و بهه یشهتن گه بهۆ  یههه رێگه نیا تهه كهداری چه باتی خهه وابهێ پێهی  كهه هێزێهك یهان
 مهافی نێك الیهه و بهین كهدا یه ره به ناو  له كرێ ده ئایا ؟ وه بێته ده یان جیگه دا ك یه ره به ناو  له  له چوون  مانه ئه ر، به  گرێته ده
  لهه خهۆی كهاتی ی وه ئهه كهوو وه)  وه زییهه ركه مه رژیمهی ڵ گهه  له وتووێژ ی پرۆسه ناو  بچێته جیاواز  به  كه ڕابگرێ خۆی بۆ  وه ئه
 ورێكهی ده وێ بیانهه كان كوردییه  هێزه  له لێك گه ن الیه ر گه ئه  نموونه كوو وه یان ،(كرا دا" كورد لی گه تی رایه نوێنه تی یئه هه"

 و ئهه لێكید گهه ن الیهه و ببیهنن مریكادا ئهه تی ولهه ده ڵ گهه له نهد یوه په  لهه فعانسهتان ئه  لهه "شهیمال ئیئتالفهی" كانی هێزه كوو وه
 لێك گهه و ؟ وه كهه یه ره به نهاو  چنهه ده  وه پێكهه چهۆن  وانهه ئه بهزانن، كوردوسهتان بهۆ  وره گهه سهاتێكی كاره تای ره سهه  بهه  ته سیاسه
 ؟ چیه  چاره رێگا وابێ كه.  شنه چه و له تری ی نموونه

 بۆ وه یێكهه رێگه چهی  لهه بهێ ده ، پێویسته ئیسالمی كۆماری رژیمی دژی  له ش هاوبه باتی خه پێناوی  له  كگرتووییه یه و ئه ر گه ئه
  كهه  وه كهه هیوایه  بهه ڵك خهه وێ نامانهه  ئێمهه بێهنن، كهار  بهه كدیپلۆماتیه كی یهه كایه كهوو وه  ره بهه باسی وێ نامانه  ئێمه بچین؟

  وتوومانهه  بۆیهه. ین كهه نه بهۆ هیچهی دا وه كهرده  لهه و ین كهه رقال سه ، یه هه بوونیدا جێ  به جێ ی رێگه  له گرفت و گیر لێك گه
 بها خرێ، نهه راوێز پهه نێك الیهه هیچ و بێ  نه الیه  مه هه با بێ،  كراوه با  وه ته بابه م له جیددی دیالۆگی و گفتوگۆ رگای ده  كه
 م لههه گرینههگ كههارێكی. ون كههه ر ده كان شههه هاوبه  خالههه م هههه و بههن ئاشههكراتر ڵك خههه بههۆ كان جیاوازییههه م هههه دا یه پروسههه م لههه

 پێنهاوی  لهه كگرتوویی هیه و نگی هاوئاههه رۆحهی دا، كوردوسهتان ڵگای كۆمهه نهاو ری ماوه جهه باتی خهه  لهه  كه  یه وه ئه دا ته جیهه
 یهان و بچهێ  رێوه بهه شوێنێك  له كرێكاری مانگرتنێكی  راره قه ر گه ئه  وێنه بۆ. بدرێ پێ  ره په دا گشتی ندی وه رژه به پاراستنی

 و یل همه نی خهاوه كان سیاسهیه  هێهزه ر گهه ئه ، شهنه چه و لهه ی دیكهه بهواری و  دایه رێ له كوردوستان موو هه  له گشتی مانگرتنێكی
 دانیشهتنی و  وه كۆبوونهه یهان ده  لهه بهن، ر ماوه جهه كگرتوویی یهه و یمانی هاوپه و هاوپشتی زۆرترین ری هانده جیاواز بۆچوونی

 دژی  لهه بات خهه پهانی گۆره ر سهه كانی هێزه ی وه كردنه نزیك ك یه  له بۆ كات ده خۆشك  رێگه زیاتر  نه الیه ند چه و  نه الیه دوو
 .ئیسالمی یجمهور رژیمی

 رچاوی بهه  بهه و ئاشهكرا  بهه  پێویسهته  كهه ن ره بهه ی له سهه مه ر سهه  له دیالۆگ گرینگی تی بابه  شنه چه و له تری خالی و  وانه ئه
 .بناسێت كانی نگییه ئاسته م هه و ی كه ئیمكانه م هه ڵك خه تا هه بچێت،  رێوه به  وه ره ماوه جه

 

 سالو پاش :هێرش
 

  .ئیران کومونیستی حیزبی وانه له و کان حیزبه به ت باره سه یه هه پرسیارم لیک کومه کورد دیکه الویکی ر هه س وه منید
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 و لگهه به لهه کومه بهه بهووهەن ست یوه په ٤٩ سالی ئیبراهیم ید سه. الت٤روژه ٤ سایتی بو بوو کم یه وه کردنه روون تا ره سه المەب
 .ن که ده 9231و  9233له سالی  با  سناد ئه

 وا یهان تی وایهه تهه نهه ی له سهه مه بهه ن نهاده خیک بایهه ههیچ کانتانا قسه له چیه هوی کومونیست حیزبی س وه ئیوه ١:پرسیار
 یه؟ کیشه م ئه ری سه چاره بو نییه کتان یه رنامه به هیچ بو بلیم باشتره

 لهه جیهاواز مینهه که بهالی و بالهه دو ئیسته هحیزب و ئه کوردستانی سازمانی و کومونیست حیزبی زانن ده موان هه س وه ر هه -٢
 چیت؟ ده کوی و ره به فکرییه جیاوازی م ئه یان بوونه بال دو م ئه وایه پیت وه، نه که ده بیر ئیوه

 ری نگه هاوسهه سهانه کهه و ئهه ئایها ؟ چییهه شورشهگیر لهه کومه ل گهه لهه ختانه سه ر سه تییه دژیایه و ئه هوی ئیوه بروای به -٣
 بهه ر رانبه به حالیکدا له تره جوریکی پژاس نمونه بو تر کانی حیزبه به ر رانبه به بو ئیوه بلییاتی ته بوون؟ نه یوهئ پیشووی

 کوردسهتان داههاتوی لهه خوتهان قیبهی ره نیا تهه بهه لهه کومه ئیهوه کهه نییهه وه ئهه ی نیشهانه مهه ئه ئایا. توندن ئیجگار له کومه
 زانن؟ ده
 

 وه سپاسه به
 کورد لی گه ی رزگاریخوازانه زاوتیب ویت رکه سه
 
 دا، هێرش كاك كانی پرسیاره والمی  له : لیزاده عه
 

 . تره قێق ده ، هاتووه دا الت رۆژهه بۆ سایتی  له  كه ی وه ئه ، ڵه كۆمه  به بووم ست یوه په سالی  به ت باره سه
 ڵ گهه  لهه هاباد مه  له. بووم ورێز ته  له و هاباد مه  له  هڵ كۆمه شكیالتی ته ی وزه حه دوو ندامی ئه هاوكات دا9211 سالی  له من

 إلم بهه( سهور  مهه حه) یگی مورادبهه حوسهێن كهاك ڵ گهه  لهه ورێزید تهه  لهه و ر ئاشهناگه لی عه كاك و ریمی كه حوسێن  مه حه كاك
 سهو  یه وانه له(. بوو درێژ و دور دا كات و ئه ی ڵه كۆمه  له تی ندامه ئه ی پرۆسه) رگیراوم وه سمی ره ندامی ئه كوو وه 9233 سالی

 .هاتبێ پێد  وه وه له  كه فاهۆمه ته
 ناسیونالیسهت حیزبێكهی موو ههه ی رنامهه به  لهه تی وایهه ته نه ی له سه مه كردنی ر سه چاره بۆ  ئێمه ی رنامه به  ئێوه ئاگاداری بۆ -١

 .كۆشاوین تێ بۆی  راستگۆیانه ش وه كرده  به و  تره یی ریشه و تر واقعی
 ی وه ئهه خولقانهدبێ، كی یهه زمه ئه دا ئێمهه نێهو  له  كه  نییه دا ئاسته و له  وه كه روویه هیچ  له  ئێمه ناو جیاوازی كانی بۆچوونه -٢

 .بین كانیان باسه رۆكی ناوه چوونی وپێد ره به رێی چاوه بێ ده چێ، ده كوێ و ره به  وه شه حاله و به  كه
  لهه  شهێكه به كوردوسهتان  لهه  دیكهه رێكخراوێكهی ر ههه و تكێشهان حمه زه ئینقالبهی سهازمانی ڵ گهه له  ئێمه سیاسی تی موخالفه -٣

 نیا تهه. ین بهده نیشهان پێ تی ساسیه حه نابێ و بناسین سمی ره  به كوردوستانی ڵگای كۆمه بۆ بێ ده  كه  شارستانیانه باتێكی خه
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  سهایته ر سهه  لهه  كهه  ئێمهه بلییاتی تهه. بێنهین پێك ڵك خه بۆ  ئاگاهانه و  ئازادانه یڵبژاردن هه ئیمكانی كرێ ده  وه یه رێگه م له
 ر سههه  لههه  كههه ی بۆچوونههه و ئههه هێنههانی ر ده  وه كههرده  بههه یری غههه  نییههه شههتێك ، كههراوه تۆمههار و ئارشههیو مووی هههه كان ئینترنێتییههه

  لمێنن بسه  تایه ره سه و ئه  وه كانیانه باله موو هه  به كان نه الیه موو هه هیوادارین.  مانه هه سیاسی رجی مه بێ ئازادی تی روره زه
  وه نه به نه بیری له رگیز هه و
 

 .برایم ید سه کاس سالو : كاوس عزیزی
 

 .م که ده حی تره مه ئاوا  که بوو هه پرسیاریکم من
 ؟ گرتووتانه ست ده م ده  هب ها ئاوه  ئیوه  که  ماوه تیکی ساله ره چ  کۆمۆنیسته حیزبی و ئه داخوا
 کوردستان؟ کۆمۆنیستی حیزبی  نه بکه خۆتان ناوی  که  وانیه باشتر

 ؟ له گه  له ئیرانتان کۆمۆنیستی کوردی  یره غه ند چه کوا
 

 سالو زیزی، عه كاوو  كاك رێز به : لیزاده عه
 
  ی كۆنگره دوایین  له و  كراوه یان به دا حیزبه و ئه ستراتێژی  له و  رنامه به  له  كه  یه وه ئه ر هه كۆمۆنیستی حیزبی "تی ساله ره"

  ئێههوه.  وه تههه كراوه ر سههه  لههه ئكیههدیان ته كان، ئینترنێتییههه  سههایته ر سههه  دێتههه دا رۆژانههه م لههه كههانی كراوه ند سههه په  كههه حیزبیشههدا
  لهه شۆرشهگێر ئینسهانی لێك كۆمهه  كهه بكهرێ  وه ئهه ئینكهاری نهاكرێ إلم بهه بهن " ته سهاله ره" و ئهه مهوافقی یها موخالیف توانن ده

 . ینییه عه تێكی واقعیه  وه ئه  چونكه و ن كه ده بات خه دا" ته ساله ره" و ئه پێناوی  له ئێران،  له و كوردوستان
 

 ی وه ئهه بهۆ ینكۆشه تێده  توانهاوه موو ههه  بهه إلم بهه بێنهین، پێهك كوردوسهتان كۆمۆنیسهتی حیزبی  كه  نییه  وه ئه تمان جیهه  ئێمه
 و لههه  كههه دا كۆمۆنیسههتی ”تێكی سههاله ره“ پێنهاوی  لههه ك بۆشههاییه هههیچ ، كۆمۆنیسههته حیزبهی كوردوسههتانی رێكخههراوی  كههه  ڵهه كۆمه

 .هێلێت نه جێ  به شانی ر سه  وێته كه ئه  یه ناوچه
 
  بوون، دایك  له كوێ  له  كه ین ناكه  پێناسه  وه به مان كه حیزبه ندامانی ئه  ئێمه كانیشت پرسیاره شی به دوایین  به ت باره سه
 .ن كه ده بات خه دیاریكراودا رێبازێكی  له و ئامانجیك پێناوی  له  كه  وه ناسینه یان ده  وه به لكوو به
 

A.H: باش ت کاته م ئه لیزاده عه برایم ید سه کاك 
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 لههه کێههکەی ڵەگ لههه گههاپیڵۆن و چۆخمهها  یەنههاوچ لههه رەعههفەج دوکتههور سههپاردنی خههاك بههه بههۆ کههات وەئ وایههه پههیم دیههاره
 ئههازادیخوازه و کارامههه مرۆڤههه وەئ خاکسههپاردنی بههه دوای وهەپههێک جههار مەکەی بههۆ. بههووم شههدارەب کوردسههتان کانیەتیەسههایەک

 .کرد مانەقس وهەپێک
 وه،ەناچێت بیر له مەوەئ م،ەبراک بوونی هیدەش بۆ تەو من به تتەسلیەت نابیشتەج هاوکات دیاره
 یەڕۆل دانەسه و مەبهراک کهه بهن دا الینهه وەئ لەگ لهه نهدیەپێو وڵهیەه لهه کهه هیوایهه وەب خوازم،ەد بۆ وتنتەکرەس هیوای
 لیقهسهە جیهاوازی چی رەگەئ کانتدا، کاره له سادقی سێکیەک نابتەج وایه پێم من. کرد ختەب تیا ئازادی بۆ گیانیان کورد

 ئاریستوکراسهیت تیەسهڵەخ و دیهتەئ وهەتەداقەسه بهه وسهاوانیدەچ وب وڵەه یه نیەو له گومان اڵمەب یه،ەه دا نێوانمان له
 .کات ده پیدا بژێویی شان ڕنچی به که واریت کورده کۆمڵگای ئاسایی ێکی ماله بنه له خۆشت بۆ و یه نی تیا

 .یانەوەبوون نزیك لێك بۆ بێت هۆکارێک ڵکوەب کاتەن دروست کانەرەتێکۆش مرۆڤه بۆ سنوور کانەڕوانگ هیوایه وەب
 کورد یەوساوەچ لیەگ باتیەخ وێتەرکەس
 .کانتەبوون ماندوو بۆ ڕێز ڵەگ له
 
  ت، كه ته به حه مه بۆ سوپا .  وه ته ناسیوه م ئێوه چووبم نه  له هه  به ر گه ئه رم، گه سالوێكی ،"A.H" رێزم به برای : لیزاده عه

. ین بكهه بها  و  قسهه لی سهه ته و تێهر  بهه و بێت ههه  وه ێكهپ  بووه خسید شه  به دیدارێكمان و وێ لبكه هه تێك فورسه هیوادارم
 komalah@komalah.org  :ی بكه  پێوه ندیم یوه په  وه خواره ی یله ئیمه م به توانی ئه
 

  علیزاده ابراهیم رفیق به ودرود سالم با :حمید
 

 چههپ و مارکسیسههتی سههازمان یههک ماسهه بههه را لههه کومههه همههه امههروز زحمتکشههان و کههارگران بههویژه کردسههتان مههردم شههاهدی بههه
 روسهتا و هها شههر در لهه کومهه که مدتی در ها توده میان در کار و درستی و صداقت به کومله خوشنامی و اعتبار میشناسند

 کهانون - شههرها محلهه شهورای-زمین بی دهقانان میان در زمین تقسیم نمونه بعنوان)میباشد داشت فیزکی حچور کردستان های
 دادن فهراری - زحمهتکد مهردم و کهارگران مسهلح نیهروی از بخشهی بعنوان انها کردن مسلح و زنان از دفا  - رانکارگ و معلمان
 حکمتیسهت اسهم به جریانی امروزه اما است اجتماعی جریان این درخشان کارنامه از بخشی اینها(...-و مالکین  محلی ارتجا 

 مهدارس مهورد ایهن در میزننهد کردسهتان در بالخهص و ایهران در چپ به ناپژیری جبران لگمات چپ اسم به کارگری کمونیزم و
 هست کافی
 حالیکهه در نکهردی؟ مشهخص گهروه ایهن بهه نسبت را خود موچع حاال تا چرا چیست گره این مورد در شما نڤر است این سوالم
 نسهبت... یارزو تمهام حکمهت منصهور یعنهی است مشخص و روشن همه برای کومله به حکمت منصور ان را  در گروه این چربه



یم عەلیزادەهبرائیبەشێک لە وتووێژەکانی   

 

 

49 
 

 یهک تشهکر با برسد بهد نتواست وقت هیچ اگالعاتی عوامل و کشی لشکر با اسالمی جمهوری که کاری نمود براورده کومله به
 سنندج از کارگر

 
 ن ێ رهبهران و فعهالین بیشهتر اگرچهه کنهد، مهی فعالیهت "حکمتیسهت" نهام بهه امروز که جریانی .سالم عزیز، حمید : لیزاده عه

 کهار روشههای و سیاسهی اسهتراتژی لحهاڤ از ولهی میگهردد، بهر لهه کومهه بهه و ایهران کمونیسهت حزب به سیاسیشان ی ینهپیش
 و لهه کومهه از نهها ێ شهدن جدا. ایم کرده بیان را تفاوتها این از بخشی مختلف، مناسبتهای در ما و هستند متفاوتی جریان

 کهرده تییهر هایشهان اولویهت و اسهتراتژیک و سهیا  جههت و خگ که بود واقعیت این از ناشی اساسا ایران کمونیست حزب از
 و سیاسهی وحهدت توانسهت مهی ایهران کمونیسهت حهزب اگهر مسهلما است، گبیعی کامال امری جدایی البته حالتی چنین در و بود

 مسهیر در اییرویهداده چنهین امها بهود، مهی نیرومنهدتر امهروز کردسهتان در ههم لهه کومهه حتهی کند، حفڤ را خود استراتژیک
 .نیست عادی غیر امری داریم پید در که خمی و پیچ پر مبارزه

 
 .ڕێز و ساڵو وێڕای :ئاربابا

 
 یت؟ بكه چۆڵ الوان بۆ جێگا الوان به بڕوا به و بێنی ری ڕێبه كاری له واز بێ ده ئیتر نیه وا پێتان ئێوه ئیبراهیم كاك -١
 وه توونههدڕه ڕێكخههراوه ی هاوشههێوه ڕێههك و گۆرن نههه و وشههك زۆر ش ئێههوه و كان پههه چه ڕێكخههراوه كههه نیههه وا پێتههان ئێههوه -٢

 كانن؟ ئیسالمییه
 فهار  كرێكهاری لهه بیهر كردووه نهه چهاره كوردتهان كرێكهاری گرفتهی هێشهتا ئێهوه ن؟ نهاده كوردسهتان ڵكی خه به   بایه بۆ -٣
 !گرتووه نه بۆ گوێتان د قه ئێوه كه یه هه گرفتی زۆر كورد كرێكاری و كوردستان كۆمۆنیست؟ بنه ده ئاوا زانن ده وا ؟ وه نه كه ده

 یههان و هێنههان پههێ ت ناعههه قه دیههالۆگ، بههۆ رێگههای  ئێههوه كانی پرسههیاره جههۆری  وه داخههه  بههه سههالو، ئاربابهها، رێز بههه : لیزاده عااه
  كهه  نییهه پرسیارێكتان راستیدا  له و  كردووه  ئێمه یانی ره جه ر سه  له خۆتان تی زاوه قه  ئێوه.  وه ته هیشتووه نه كردن ت ناعه قه

 .بوردن لێ داوای  به ، وه مه بده پێ والمی بێ پێویست
 

 برایم سید کاس رێزەب بۆ وتنەرکەس و تیەسالم زوویەئار سالو ێرای و :ئازاد
 

 ری گهه ئه و ێشهانتکەحم زه ی لهه کۆمه نهاو کانیەكێشه و گێهره بهه ت باره سهه بهرایم سهید کهاس رای و بیهر: کهه بو وه ئه پرسیارم
 سهته ده کیشانه و ئه بۆ سیاسی وی لیکدانه و وزیح ته کامه الت سه ده ی کیشه له بیجگه چیه؟ وان ئه بوونی ش به دو و ترازانلێک
 کات؟ ده ر به
 

  ر سه  له مخۆ بۆچوونی كرد، پێ م ئاماژه شدا دیكه رێزی به ند چه والمی  له كوو روه هه ئازیز، ئازادی كاك رێز به : لیزاده عه
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 و ببهوری لێم دا لێره  یه وه ئه داوام. كردووه با   دایناوه إلتید رۆژهه بۆ سایتی  كه وتووێژێكدا  له  یه رێكخراوه و ئه ناو ی كێشه
 . وه سپاسه  به. ی بكه لێ چاوی وێ له
 

 بهاڵی بێژی وتهه)حیسهامی مینهه هاوڕێ ی که وتاره له شێک به ر سه  له نابت جه ڕای بزانم وێت مهه ده ئیبراهیم، کاس :ر مانگه که
 حیزبههی نههدی ناوه کۆمیتههه نههدامی ئه مههازووجی الحی سههه کههاس تێیهدا کههه( ئێههران کۆمۆنیسههتی حیزبههی نێههو لههه ڵههه کۆمه ی مینهه که

 یب کتههه مه و فکههر ری پێههده ره په و ر ده درێههژه بههه وی ئههه و ناسههاندبوو ت حیکمههه نسههووری مه ژدیههدی ته شههاگردی کههوو وه کۆمۆنیسههتی
 ڕاسته؟ پێ تان بۆچوونه م ئه ئێوه ئایا. بزانم ناوبردبوو کۆمۆنیست حیزبی شکیالتی ته نێو له تیست حێکمه

 
 .سالو رێز، به ری مانگه كه : لیزاده عه
 
  وا ره و  مونسیفانه  به مازوجی الی سه كاك بۆ  كردووه پێ تان ئاماژه  ئێوه دا حیسامی  مینه كاك ی كه وتاره  له  كه ی وشانه م ئه

 .زانم ده تینی مه سیاسی لوێستێكی هه  به و موافقم مازوجی الی سه كاك ی كه نوسراوه رۆكی ناوه  واته "كلیات" ڵ گه  له. نازانم
 

 خۆش کانتان سته ده اڵت رۆژهه بۆ بۆ ساڵو :دیلو
 .م بکه  ئاراسته پرسیاری ند چه م که ده ز حه
  کورده کۆمۆنیستێکی یان  کۆمۆنیسته کوردێکی و ئه

 کوردستان کانی وییه ته نه  حیزبه و کوردی ناسیۆنالیزمی  ڕوانێته ده چۆن و ئه ئایا
   بیرۆکه دوو ر هه  که  نییه  وه ئه ی که لیله ده ئایا  بووه نه دانیشتنیان کوردستان ئازادیی پارتی ڵ گه  له ئێستا تا بۆ ئایا
 بۆ؟ اڵتن رۆژهه کوردی ئۆپۆزسیۆنی دوو وان ئه بێت چی ر هه اڵم به دوورن س یه  له زۆر بڵێن یان کترن یه زادی ته
 
 رێز، به ی"delo" سالو : لیزاده عه

 

 تاكانی ره سهه پێهی  بهه كۆمۆنیسهتێك ههیچ  كهه  یهه وه ئه ت واقعیهه ، وه وینهه كه دوور  ووشهه  به كردن  كایه  له وێ بمانهه ر گه ئه -١
 و بوون نهه زا شهاره  لهه یهان  كردنهه  پێناسهه  جهۆره و ئه. ناكات  پێناسه یی وه ته نه تی هویه  به خۆی كانی، ئامانجه و جیهانبینی

 . وه فریوییه وام عه  له یان ، یه وه رێبازه و ئه ناسینی نه
  بهه جۆراوجهۆر سیاسهی حیزبهی  كهه  بۆچونێكهه و ئیهدئۆلۆژی ناسیونالیسهم  كهه كهرد پهێ م ئامهاژه دا دیكه رێزێكی به والمی  له -٢
  توانیویانههه والت لێك گههه  لههه كان ناسیونالیسههته دورتههردا ڕابههردووی  لههه.  زراوه دامههه ر سههه  لههه جیههاوازی سههتراتێژی و  رنامههه به
 كی زۆكییهه نه تووشهی  وتهه ره م ئهه  مێكهه ده زۆر إلم بهه. ن بكهه ر سهه چاره تی وایهه ته نه ی كێشهه و زرێنن دابمهه یی وه تهه نه تی وله ده

 و ئهه ، یه وه سهته ده  بهه تییان وایهه ته نه باتی خهه ری رێبهه ی والتانه و ئه ی زۆربه  له  كه بینین ده و  هاتووه سیاسی و تی الیه كۆمه
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 توانهایی بێ. دێنن كاری  به كانیان حیزبه یشتنی گه الت سه ده  به بۆ  یژه په كوو وه نیا ته و یێن ناگه نیهایی ئاكامی  به  باته خه
  بۆ ی چاره رێگا  كه  نییه  وه ئه مانای  به و  نییه وجوودی تی وایه ته نه ی كێشه  كه  نییه  وه ئه مانای  به  ازهرێب و ت سیاسه و ئه

 .تر جالی مه بۆ نێین ده دای  كه  درێژتره و دور باسێكی  جێگه  وه ئه.  نییه
 گهۆرێ  بێتهه  پێویسهتییه و ئهه كهات ر ههه ، زانیوه نهه پێویسهت  به ی یه رێكخراوه و ئه ڵ گه  له دانیشتن  ئێمه ندی ناوه ی كۆمیته -٣

 .ین بكه لێ نكۆلی سیاسیمان ی رنامه به و رێباز جیاوازی هۆی  به  ئێمه  نییه وا الم
 

 برایم ید سه کاس بۆ ساڵو و رێز ل گه له : رسولی  علی
 

 سیاسی؟ ی کێشه یا بوو اڵت سه ده ی کێشه بدولال، عه کاس ل گه له  ئێوه ی کێشه
 سهانی که کهه زانی باشهده نابت جهه دا، ت سیاسه بازاری ناو له ودان سه و سات ڕیکی خه ن الیه زۆر که زانی ده باش نابت جه خۆ
 نهاوی بهه توانیویانهه وه شهه حاڵه و بهه تهر، هیچی نهه ناده گهوێ بێ نه خۆیان ندی وه رژه به یری غه دی موهته بدولال عه کاس س وه

 ڵهه کۆمه خۆشناوی کی تیه سایه که میشه هه که ئێوه لۆ گه وه، نه که کۆ خۆیان وری ده له باش لکانێکی خه کورد ی کێشه له دیفا 
  شایسهته ئێمهه تی میلهه راسهتی به وه؟ کهرده دوور خۆتهان لهه لکتان خهه و وه سهته به وه دۆڕاوه ئیدئۆلۆژیهه و بهه خۆتان بۆ ، بوون

 ن؟ که لی مه عه کانتان نه خه و ببینن بۆ نیو خه ، ن بکه بوونی له دیفاعی ئێوه بوو نه وه ئه
 باشهه ی ئهه وه، بێتهه کۆده بهۆ هێزیهان نهه و یهه هه هێزیهان نهه در سهه دا موقتهه را قهه بهه ئێهران پی چهه موو ههه زانی ده بۆخۆشت

 چین؟ مای ته به
 
  بن اڵت سه ده کورسی ر سه له ر هه ساڵ 20 به نزیک ئێوه کرێ ده چۆن اڵم به ن که ده رادیکالیزم له با  ئێوه وه تره کی الیه له
 بێ؟ ڕادیکاڵ پێ خۆشتان و بگرن کان ردانیه پاشاگه  والته له ش خنه ره و

 وه سپاسه به
 

 .سالو سولی، ره لی عه كاك رێزم به برای : لیزاده عه
 
 جیها بریهاری وان ئهه  كهه وكات ئهه ر گهه ئه  سیاسهیه  جیاوازیهه و ئهه. بوو سیاسی لكوو به بوو، نه خسی شه ، ئێمه نێوان ناكۆكی -١

 بینههی جیهههان دوو واوی تههه  بههه وان ئههه و  ئیمههه  كههه بینێ نههه  وه ئههه نههاتوانێ   كههه ئێسههتا خههۆ بوو، نههه روون زۆر دا یان وه بوونههه
  وه ۆقییههحق رووی  له رچی گه ئه خۆیان، بۆ  ڵه كۆمه ناوی لبژاردنی هه.  یه هه جیاوازمان ستراتێژی دوو و  رنامه به دوو جیاواز،

 .ناگۆرێ كرد باسم  كه ی ته واقعیه و له هیچ إلم به بوو نه وا ره
  كۆ خۆ وری ده  له ڵك خه یان نده چه یان تازه رێبازی و ت جیهه ڵبژاردنی هه هۆی  به وان ئه  كه ی وه به ت باره سه -٢
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 نگی سهه  لهه خۆیهان بتهوانن كان نه الیه موو هه و  راوهئا  بێته دیمۆكراتیك رجێكی مه و ل هه با م، ناكه تێك زاوه قه ، وه ته كردووه
 . وه بێته ده روونتر شتێك موو هه كات و ئه ن، بده ئازاد ڵكی خه كی حه مه
 
 یگیرترین پههه و فههادارترین وه  بههه دلنیهها. بههێ لكوتن هههه پێههدا شههیاوی  كههه  كردووه نههه كههورد بههۆ هیچههی كههورد ناسیونالیسههمی -٣

 خهۆت  یهه وه ئه تكام  وه له  جگه.  وه بینییه ده كاندا كۆمۆنیسته ناو  له ر هه تی وایه ته نه می سته بردنی ناو  له رێگای رانی تێكۆشه
  بههه مپریالیسههتی ئه داری رمایه سههه نیزامههی.  دۆراوه رێبههازێكی و ر بههاوه كۆمۆنیسههم گۆیهها  كههه  ده مههه  باسههه و لههه هاسههانی  بههه وا

 و  بههووه ل نههده گه. بزانههی ری شههه به گری ڵنههه هه  چههاره نووسههی چاره  بههه نههابێ  وه ئههه بههۆ ، وه التی سههه ده و ت سیاسههه و ئیههدئۆلۆژی
 پێهههی  بهههه مووی ههههه ناسیۆنالیسهههتی شوینیسهههمی و ئیسهههالمی سهههتی ره په  كۆنهههه.  ئینسهههانییه دژی و یی زه بهههه بهههێ و تكار جینایهههه

 . یه هه بوونیان  نیزامه و ئه انیدار الت سه ده ی وه كرده هۆی  به و  نیزامه و ئه كانی ندییه وه رژه به
 
 سهههنورداری التێكی سهههه ده نهههدید ناوه ی كۆمیتهههه بیهههری ده و  معیهههه جه  یهههه هه رچی ههههه الت سهههه ده دا ئێمهههه یانی ره جهههه نهههاو  لهههه -٤

  تاقانهه كیرانێ رێبهه بهوونی  وایهه پهێم منهید  كه كرد باسم پێشتر دا تر رێزیكی به والمی  له الم به.  دانراوه بۆ یی ساسنامه ئه
 ر گهه ئه) رن رێبهه ن ههه تا ههه  كهه رانێك رێبهه.  یه مه رده سهه م ئهه تی حیزبایهه الوازی خهالێكی ریهدان رێبه  له ر هه مردن تا هه  كه

 رجێكی مهه و ل ههه  لهه یهان وشهیاردا و دیمۆكراتیهك و ئهازاد ڵگای كۆمهه  لهه خۆیهان ی شهوێنه و جێگها و ئه بێ ده( بن پێویستید
 ڵبژاردنی ههه  لهه ك نهه و بهێ خشهرا به پهێ  وه ره ماوه جهه ن الیه  له ڵگادا، كۆمه مێژوویی رخانی رچه وه خالێكی  له و  شۆرشگێرانه

 .دا حیزبی كی یه كۆنگره ناو
 

 ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی بۆ رۆژهەاڵت  : سەرچاوە 
 

 ---------------------------------------------------
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 كات ژان ده  نازانێت كوێی  گری ده  پ منداڵێكه چه  ناسیۆنالیزمی:  لیزاده ئیبراهیم عه

 
 
 
 
 
 
 

 بدواڵ هرام عه شه:  دیمانه

 
  ی رۆژنامههه ی وتنههه چاوپێكه م لههه ،(ئێههران كۆمۆنیسههتی حیزبههی كوردسههتانی رێكخههراوی)  ڵههه كۆمه سههكرتێری  لیزاده عههه ئیبههراهیم
 وان ئهه ی كهه حیزبه ر سهه له ری مسهه جه دوو جیههانی تێكچوونی دوای كانی سیاسییه  گۆڕانكارییه  كه  وه كاته تده ره  وه ئه دا رۆژنامه

 ئێهران نفهوزی كهانی هۆكاره داو كهه ناوچه و  جیههان  لهه كات ده پ چه وتی ره ی وه بوژانه  له با  ك روه هه بووبێت، ریی كاریگه  بێ
 كوردسههتان اڵتی خۆرهههه  بههه ت تایبههه كوردسههتانی كی یههه ره به نههاو  چوونههه بههۆ خۆیههان كانی رجههه مه و وه داتههه لێكده عێراقههدا  لههه
 .كات ده ستنیشان ده
 

 ی گۆڕانكارییانهه و ئهه م رجه سهه و ری مسه جه دوو جیهانی تێكچوونی دوای كانی ییه ناوچه و جیهانی  گۆڕانكارییه :بدواڵ هرام عه شه
 دا كهه ناوچه و جیههان ئاسهتی  لهه كانیهان سیاسهییه  پێكهاتهه ی زۆرینه كاری و  رنامه به ، ئاراوه  هاتنه دواییدا ی یه ده دوو ك یه  له

  ؟ وه ڕێننه گه ده بۆچی  مه ئه هۆكاری نا، دانه  ئێوه ی كه حیزبه ر سه  له دیاری كی رییه كاریگه اڵم به كرد، رچاو به گۆڕانی تووشی
 

 ، هاتووه نهه ردا سهه به اریمهانگۆڕانك خۆمانهدا سیاسهیی ژیهانی وتهی ره  لهه  ئێمهه  كهه  ی وه ئهه ی گریمانه پێد : زادهیل ئیبراهیم عه
 خهۆی  وڵیهداوه هه و ههاتووه ردا سهه به گهۆڕانی ش وتهه ره و ئهه دا، ڵگهه كۆمه وپێشهچوونی ره به و شهه گه  ڵ گهه له بێگومان ، نییه راست

 وتهی ره  كهه ی وه ئهه هۆی  ته بووه نه  گۆڕانكارییه م ئه  كه  یه وه ئه  له سه مه نیا ته بگونجێنێت، خۆیدا می رده سه رجی لومه هه  ڵ گه له
 و یی رنامهه به سهتراتیژیی، سیاسهی، هێڵهی اڵم به ، كردووه گۆڕانكاریمان  ئێمه بپسێنێت، خۆی رابردووی  ڵ گه له ندیی یوه په  ئێمه

  بهه سۆسهیالیزم ، دارییه رمایه سهه دیلی بهه سۆسیالیزم  كه ی وه له  بووه بریتی  هێڵه و ئه ی ناسنامه.  گۆڕیوه نه خۆمان ئایدۆلۆژیكی
 ی وه ئههه بههۆ كرێكههار چینهی زرێت، مههه داده تیههدا اڵیه كۆمه شۆڕشههێكی ئاكهامی  لههه و كرێكههاره چینههی هێهزی  كههه تی اڵیههه كۆمه هێزێكهی
 تها خهۆی بێت ده شتێك موو هه پێد ، وه كۆبكاته ی كه رێبازه وری ده  له داو ڵگه كۆمه ناو له خۆی یمانی هاوپه كانی توێژه بتوانێت
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  ڵ گهه له ، كهردووه كامولی ته و وپێشچووه ره به خۆی ڵناسی كۆمه زانستێكی كو وه ماركسیزم اڵم به بێت، رێكخراو هۆشیارو ك یه هراد
 كانی كادیمیسههته ئه ت نانههه ته  كههه داریی رمایه سههه ی ڵگههه كۆمه ناسههینی بههۆ  بههووه تیههۆریی ڕپێكراوترین بههاوه مڕۆ ئههه تهها شههدا وه ئه

 خۆیانههدا سیاسهیی و فیكهری سیسههتمی  لهه و هێنن كارده بهه كهانی میتۆده خۆیههان می رده سهه كانی كێشهه كردنههی شهرۆڤه بهۆ بهۆرژوازید
 چێت، نهه وپێد ره بهه و سهتێت ببه ق چهه شهوێن ك یه  له ناتوانێت خۆی سروشتی پێی به زانست و زانسته ماركسیزم. ن كه ده زمی هه

 ئێهران  لهه سۆسیالیسهتی كی یهه ڵگه كۆمه زرانهدنی دامه بۆ  كه كۆمۆنیستی كخراوێكیرێ كو وه خۆی پێكهات  كه  وه رۆژه و له  ڵه كۆمه
  گرتبوویهه  سهته به مه و ئهه بهۆ  كهه سهتراتیژێك و بهووی سۆسیالیزم  له وكات ئه  كه ك یه وه لێكدانه اڵم به ناساند، كات، ده بات خه

 و رنامهه به  بهه  ئێمهه مڕۆی ئهه ی ڵهه كۆمه بڵێهین كرێهت ده یهائا چهین، شۆڕشی ستراتیژی مائۆو كانی بۆچوونه  له بوو نزیك پێد،
 :تن بابه دوو  له ن كه ده باسی  ئێوه  كه ی گۆڕانكارییانه و ئه خێر، نه بوو؟ وكات ئه  كه  یه وه ئه ر هه  وه سیاسییه ستراتیژی

 
 حیزبێكههی سههتراتیژی جیهههانی، داریی رمایه سههه رژێمههی ڵبوونی نههده گه و یشههتن پێگه و كردن شههه گه وتههی ره  لههه  بریتییههه میان، كااه یه

  لهه بات خهه  وپێیهه به ر ههه وابێهت، ك یهه كهو وه رێهك ناتوانێهت واڵت و لهه و واڵت م لهه دا قۆناغانه م له ركام هه  له سۆسیالیستی
 ی نزیكهه  كهه ۆمۆنیسهتك مانیفێسهتی ، بهووه ش ئێمهه سهتراتیژی و سیاسهی ی رنامهه به ر سهه له ریی كاریگهه دا قۆناغانه و له ركام هه
 ، یهه هه یان رچاوه سهه ك یهه ردووكیان ههه رچی گهه ئه ، ئێمهه مڕۆی ئهه ی رنامهه به  بهه ن بكهه راورد به  نووسراوه ر وبه مه له  ساڵ 990
 ناتوانێهت ، هتێدایه مێژوویی و تی وایه ته نه ی كێشه  كه كدا یه ناوچه  له  ئێمه سیاسی ستراتیژی نین، ك یه كو وه ق قاوده ده اڵم به
 .بێت نه جیاواز  دایه دیكه رجێكی لومه هه  له  كه ك یه ناوچه  ڵ گه له
 

 جیههانی  كهه ی سیاسهییه  رزه لهه بومه م ئهه ، اڵتهه خۆرهه  به ناسراو بلۆكی و ت سۆڤیه كێتیی یه ی وه شاندنه ڵوه هه ی له سه مه م؛ دووه
  سهاڵ 90 ی مهاوه بهۆ. بووبێت نهه  ئێمهه ر سهه له ری كاریگهه ناتوانێهت ، وامهه رده هب ر ههه كانی رزه له دوایین ژاندو هه خۆی می رده سه
 و سۆسیالیسهتی  بهه مان سیسهتمه و ئهه رگیز ههه  ئێمهه رچی گهه ئه بهوو، كۆمۆنیسهتیدا  دژه ی نهده پڕوپاگه فشاری ژێر له  ئێمه وتی ره

 داریی رمایه سهه  لهه  جگه  كه  رژێمه و ئه  یه وه ئه گرنگ ، وه كرده دهبیر چۆنمان  ئێمه  نییه گرنگ  وه ئه اڵم به ناسی، ده نه كرێكاریی
 شهدا ئێمه ر سهه به بهوو،  وه روسهییه ناسهیۆنالیزمی كانی ئامانجهه شهوێن  بهه  وه سۆسهیالیزمه ناوی بهه و بوو نه شتێك هیچ تی وڵه ده

 روسهیادا كرێكهاریی شۆڕشی ر سه به  كه ی شكسته و ئه وونیزم ئه رچاوگرتنی به له  بێ به ناتوانێت  ئێمه مڕۆی ئه ی رنامه به. رووخا
 و دۆگمها وتێكهی ره  ئێمهه  كهه  وه مهه بكه  راسهتییه و ئهه ر سهه له خت جهه  یهه وه ئه  باسهه م ئهه گشتێتی  له ستم به مه دابڕێژرێت، هات،

  ركانهه ئه و ئهه  وڵمانهداوه هه ، گۆڕاندایهه  لهه وام رده به ژیانید و ژیان بۆ  كه یه رێگه  ئێمه رێبازی ڵكو به نین، گۆڕ نه ئایدۆلۆژیی
 و یههه دیكه كی یه له سههه مه نهها، یههان بووبێههت وتوو ركه سههه جێكردنیانههدا جێبه  لههه ئیههدی من، رده سههه پێویسههتی  كههه ین بكههه  جێ جێبههه

 . بووه هه قۆناغێكدا ر هه  له هێز نگیی هاوسه  به ندیی یوه په
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  بهه اڵم بهه ، وه داته ڵده رهه سهه دنیهادا  لهه  دیكهه جهارێكی بهۆ پ چهه وتهی ره  كهه كرێهت ده  وه لهه ا به زۆر و م كهه :بدواڵ هرام عه شه
 ؟ وه نه ده لێكده چۆن دا كه ناوچه  له ی وه كاردانه و چییه  مه ئه بۆ تان وه خوێندنه  ئێوه ، دیكه شێوازێكی

 
 و ئهه ری وههه جه ناسهینی بۆ ، گره ڵنه حاشاهه كی راستییه جیهانیدا تیئاس  له پ چه وتی ره ی وه ڵدانه رهه سه : زادهیل ئیبراهیم عه

 ر گهه ئه  نگه ره ن، كه ده چاالكیی  وه سۆسیالیزمه و پ چه ناوی به  كه ی رێكخراوانه و حیزب و ئه سۆراغی  بچینه ناتوانین  یه وه بوژانه
 م ئهه ی وه ڵدانه رهه سه رچاو، به  ینه بخه كان راستییه موو هه انینبتو  نه و ببینین خد هیوابه زۆر نێكی دیمه  نه بچین بۆی  وه لێره

 موو ههه یشهتنی گه سهت بنبه  به و بووه تووشی  ئێمه می رده سه داریی رمایه سه نیزامی  كه  جیهانیدایه كی یه زمه ئه  له ی ریشه  وته ره
 داریی رمایه سهه جیههانی  كهه فتا حهه ی یه ده سااڵنی ، وه نه بده  یه زمه هئ م ئه اڵمی وه ك یه شێوه به  وڵیانداوه هه  كه  یه دیالنه به و ئه

 ریفهها تانی وڵههه ده ڕو شههه دوای قی ونههه ره می رده سههه هههات، جیهههانی نگی جههه كۆتههایی دوای ئههابووریی یرانی قههه م كههه یه تووشههی
 خههۆی دیلی بههه و وه كایههه هاته نیههۆلیبراڵی میسیسههت  كههه بههوو  یرانههه قه و بههه  وه اڵمدانههه وه  لههه پێهههات، كۆتههایی( رانی خۆشههگوزه)

 تهاچێر ریتانیا بهه  لهه و رێگهان مریكا ئهه  لهه بهوون،  دیلهه به و ئهه ی وه تاقیكردنهه می رده سهه 10و   20كانی  یهه ده كهرد، ش پێشكه
 ڵك كهه  بهه ر، ده  بهێننهه  رانههی قه و ئهه بهاری ژێر لهه داریی رمایه سهه جیههانی زۆر كی یه راده تا توانییان كردو ده تییان رایه نوێنه

 شهیان واڵتانه و ئهه جیههانیی، بهانكی سیسهتمی  به وتوو دواكه واڵتانی رزی قه دۆالر ملیار زار هه 2 ی نزیكه فشاری  له رگرتن وه
 كێتیی هیهه رووخههانی دوای  بههه ، وه وتههه لێكه تیشههی مرۆڤایه ی وره گههه سههاتی كاره لێك گههه  كههه راكێشهها دا یههه پرۆژه و ئههه شههوێن  بههه

 كانی ئاكامههه  بههه گوێههدان  بههێ ، ماوه نههه ردا رامبههه به  لههه ڵسههتێكی رهه به هههیچ كههرد ده سههتی هه  كههه خۆرئههاوا جیهههانی ت، سههۆڤیه
 كۆتههایی مێهژوو وتیهان خهۆی، ركێفههی ژێهر  هێنایهه ی جیهانهه و ئهه قههوژبنێكی موو ههه نیهۆلیبراڵی، و جیههانیگیریی تی، اڵیهه كۆمه

 ئاسهتێكی  یشهته گه لۆژیا كنهه ته دا یهه ماوه و لهه بێهت، ده مهرۆڤ ژیهانی قونهاغی دوایهین داریی رمایه سهه  یههتا تاهه هه بۆ و هاتووه
 ئێسهتاو ر ده قهه  بهه و هێناوه نه م رهه به ژیانی تی نیعمه  مه رده سه م ئه ر ده قه  به خۆیدا ژیانی  له هیچكات مرۆڤ ر، رسوڕهێنه سه
 ی ژارییهه هه و ئهه خات، رێكهده شهتێك موو ههه خهۆی بهازاڕ میكهانیزمی یانهدا واده ، گیراوه رنهه وه  مه رهه به و له ڵك كه دا ئاسته و له

 جیهانیهان زیهاتر جهار یهان ده  بهه بێهت، ده  زۆرتهری ئاسایشهی جیههان و واوبووه تهه سهارد ڕی شهه وتیان یبینین، ده  كه  وه وته لێكه
 قین، چهه تیایهدا بهرد كارێهك ر ههه بهۆ سهتیان ده پێدا، ره په تیرۆریزمیان ،گرین ده تیرۆریزم  به پێد وتیان كرد، تر نائاسوده

 وتهی ره نهدین چه ، رجهه لومه هه م بهه ر رامبهه به ك یهه وه كاردانه كهو وه. پێههات كۆتهایی ش دیله به م ئه قی ونه ره می رده سه  مجۆره به
 وتهی ره رێكخسهتنی بهۆ نین دیلێك به ش مانه ئه  كه وت ركه ده اڵم به كرد، یان شه گه سیاسیی ئیسالمی وتی ره  وانه له ست ره په كۆنه

 ریهێنهاو ده خهۆی ی سهاڵه 9100 ی كهه تووره  لهه بهوو ئهایین و ر  شهه یاسهای چهی ك یهه نموونه كهو وه ئێهران ئیسالمی كۆماری ژیان،
 . زاڵه جیهاندا ر سه به ی نیۆلیبراڵییه  وته ره و ئه ر سه  وه چووه ر هه  ورده  ورده چی كه مڕۆ، ئه ژیانی ستووری ده  به كردی

 
  ، نییه  وته ره و ئه هێزتربوونی به ی نیشانه ك نه كانی وه كرده نوێنێت، ده خۆی دا لقاعیده ئه ی شێوه  له  كه و توندڕه ئیسالمی
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 هههیچ التههین مریكای ئههه نیتا وڵههه ده  لههه نههدێك هه مپریالیزمی ئههه نتی ئههه تی، بێئاسههۆییه و هیههوابڕاوی زینههدووی ی نموونههه ڵكو بههه
  لهه كانیان تهه وڵه ده دژی  لهه ریی ماوه جهه و كرێكهاریی باتی خهه و وه واڵتانهه و ئهه ڵكی خهه م رده به  ته خستووه نه روونی كی ئاسۆیه
 و ئهه سهۆراغی  وه چێتهه ده مهرۆڤ  كهه تی كانیهه دیله به یشهتنی گه سهت بنبه  بهه و یرانهه قه و ئه ر رامبه به  له ، ندندایه سه ره په حاڵی

 وتێكههی ره ی وه ڵدانه رهه سههه توانههای بههوارو ، گههۆڕێ  هێنابوویههه سۆسههیالیزم  كههه  تییانههه مرۆڤایه و مههۆدێرن و وتوو پێشههكه  ئامانجهه
  دژه باتی خههه داریی، رمایه سههه وتووی پێشههكه واڵتههانی  لههه كرێكههاران باتی خههه ، بههووه یههدا په جیهانههدا  لههه سۆسیالیسههت و پ چههه

 تیی اڵیههه كۆمه ئاسههتێكی  لههه  مڕۆكههه ئه موویان هههه  كههه ڕ، شههه  دژه باتی خههه كانههدا، جیهانییه  فرۆمههه  لههه نیههۆلیبراڵی ریجیهههانگی
  وتانهه ره و ئهه موو ههه رچی گهه ئه جیهانیدا، ی ڵگه كۆمه  له پن چه ی وه بوژانه تایی ره سه كانی دیارده ، ئاراوه  ته هاتوونه ریندا به

 باتی خهه پی چه ی ره به  ونه كه ده  وه تییه بابه رووی  له اڵم به ، تێدایه نامۆشیان ی دیارده و پارازیت و نین تیسۆسیالیس وخۆ راسته
 و  وه بینێتهه ده سۆسیالیسهتیدا هێزی بهه و وتوو پێشهكه ی ره بهه رێكخهراوو و حیهزب  لهه خهۆی  یه وه جواڵنه م ئه ی كه جا.  وه جیهانییه

 و كههات  بههه پێویسههتی و ناسههراوه نه  ئێمههه بههۆ ئێسههتا  وه ئههه بههن، ده چههۆن  یههه ڕێوه به ی تییههه اڵیه كۆمه  شهههشۆڕ و ئههه كانی شههنه رچه سه
 الیههانوابوو   كههه زۆر خۆمههان كوردسههتانی  لههه ر هههه ، یههه هه واڵتههدا و لههه یههان واڵت م لههه  شۆڕشههگێڕانه رجی لومههه هه خوڵقههانی
 ی61 رووداوی اڵم بهه كهات، ده الوازی و وه خاتهه ده نیای تهه ئێرانهدا، مۆنیسهتیكۆ حیزبی  له ی وه مانه ر سه له  ڵه كۆمه پێداگریی

 ، وه ره ده  هێنانیهه  یااڵتهه خه و له گرت، مانی  یه ڵه كۆمه و ئه وازێكی بانگه  به كوردستان موو هه  كه وپێد وه له  ساڵ 2 الوێژی گه
 داهههاتوودا ی رۆژانههه و لههه  دوورنییههه و بینههین ده خوێندكارانههدا و ێكههارییكر ی وه بزووتنههه  لههه  یههه وه بوژانه م ئههه ئێرانههدا ئاسههتی  لههه

 . وه بگرێته ئێرانید ژنانی ی وه بزووتنه
 

  بات خه یدانی مه  مه ئه  دیاره  كه بێت، ده زیاتر دا كه ناوچه و عێراق  له  وه رووه زۆر  له ئێران نفوزی دێت تا :بدواڵ هرام عه شه
  نفههوزه و ئههه ی وه مكردنههه كه كانی رێگههه  لههه كێك یههه بڵێههین كرێههت ده ، وه كاتههه ده سههكتر رته به و سههك رته هب ئێههران ئۆپۆزسههیۆنی  لههه
 ؟ یه هه كتان یه رنامه به هیچ دا پێناوه و له  ئێوه ئایا دا، كه ناوچه كانی هاوكێشه  له  یه ئۆپۆزسیۆنه و ئه وربینینی ده
 

 نیا تههه  كهه  نییههه یلێك مهه دا، كهه ناوچه كاروبههاری  لهه ردان سهتوه ده بههۆ ئێهران رژێمههی یوڵهدان هه ی له سهه مه : زادهیل ئیباراهیم عااه
 كهار ر سهه  لهه دا واڵتهه و لهه  كه تێك حكومه ر هه تیی بابه رجی لومه هه بۆ  وه ڕێته گه ده  وه ئه بێت،  دیاریكراوه  رژێمه و به ت تایبه
 گرنگهی واڵتێكهی ، وه سیاسهییه ی پێشهینه و یشهی لجه ئه وق سهه و ئهابووریی بهواری  لهه ، وه ره ماوه جهه ی رێهژه بهواری  له ئێران بێت،

 و وه سیاسههییه بههواری  لههه دا، كههه ناوچه كههاری شههكردنی دابه  لههه وڵبههدات هه داریی رمایه سههه رژێمێكههی  كههه  ئاسههاییه و  یههه كه ناوچه
  كهه ك ناكۆكییهه هۆی بهه ، كهه ناوچه بی ره عه تانی وڵه ده مریكاو ئه. بێت هه وری ده  وه ئابوورییه ندیی وه رژه به بواری  له ت نانه ته
  بهه شهادا رژێمهی می رده سهه  لهه  یلهه مه و ئهه ر ههه چی كهه ن، كه ده نگاری ره به ی یله مه و به ر رامبه به ، یانه هه ئێران رژێمی  ڵ گه له
 ت هابییهه وه  كهه تی یهه هه ئێسهتاش بوو، ههه ی وه ئهه ستی ده رێگه انبست ره عه رژێمی درا، ده  پێ ی ته رفه ده و ئه ناسراو ده سمیی ره
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 رژێمهی ی خوازییهه فره و بهه ر رامبهه به بهزانین ی وه ئهه بهۆ ورببینێهت، ده لوبنانهدا ی كێشهه  لهه و بكات هێز به دا كه ناوچه موو هه  له
 كیان یههه ، سههتدایه رده به  لههه ئههامڕازی دوو ی ته سیاسههه و ئههه بههۆ خههۆی بههزانین بێههت ده ین، بكههه چههاو ره تێك سیاسههه چ ئێههران

 و ئهه  الموایهه میان كهه یه بهۆ ، تۆمییهه ئه كی چهه دروسهتكردنی ی شهه ڕه هه میهان دووه كاندا، ئیسهالمییه  وه جواڵنهه  له  كردنه نه شه ته
 بهۆ بێهت، ده الوازتهر تییان یههاڵ كۆمه ی پێگهه تادێهت ئیسهالمی كۆمهاری  لهه نزیهك كانی حیزبهه ت تایبهه به ، كزییهه  له روو  نفوزه

 ئیسهالمیی رژێمی تاڵی زموونی ئه  وڵمانداوه هه  ئێمه یبینین، ده ئاشكرا  به ستین له فه  له ت نانه ته و عێراق باشووری  له  نموونه
  ینهه بده هاوكهاریی یسهت ده ین ده وڵهده هه بهین، وام رده بهه ری سهه  لهه  توانهاوه موو ههه  بهه و بناسهێنین  كه ناوچه ڵكی خه  به ئێران

 خۆمهان سهتراتیژیی كانی شهه هاوبه  خاڵهه كهات، كارده  نفهوزه و ئهه دژی  له  قینه راسته و وتنخوازانه پێشكه  كه هێزێك ر هه ست ده
 م دووه وتر، پتهه هاوكهاریی مای بنه  به ین بیانكه رچاوو به  ینه بخه كوردستان ی دیكه كانی پارچه  له كورد لی گه باتی خه  ڵ گه له
  وه بزووتنهه  بهه  سهتنه پشتبه  كهه واڵتهدا، ی وه نهاوه  لهه  یهه رژێمه و ئهه دژی بات خهه پێهدانی ره په ین بیكهه تهوانین ده  ئێمهه ی وه ئهه

  باتهه خه و ئهه  پێموانییه رووناكبیران، و خوێندكاران ژنان، كوردستان، ڵكی خه كرێكاران، ی وه بزووتنه كو وه كانی تییه اڵیه كۆمه
 سهنوور ر سهه له  كهه هێزێهك  لهه متربێت كه  وه كانیشیه خوازییه فره و ناوخۆیی  ته سیاسه و یل مه موو هه  به ئیسالمی كۆماری دژی  هل

 و پاراسهههتووه خۆمانههدا  لههه شههمان بواره و ئههه پێههدانی ره په توانهههای  ئێمههه  كههه كههات، ده  رگانه پێشههمه سههكی رته به جموجههۆڵێكی
 .ین كه ده هێزتریشی به
 

  ئێهوه بێهت پێهك كوردسهتانی كی یهه ره به ر گهه ئه ئایها ، چۆنهه ئێهران كانی كوردسهتانییه  حیزبهه بهۆ روانینتهان :بادواڵ هرام عه شه
 ن؟ بكه تێدا شداریی به ن ئاماده

 
 یهدانی مه  لهه سهتائێ  ئێمهه اڵم بهه دیهاریكراو، حیزبهی و ئه و حیزب م ئه نگاندنی ڵسه هه ر سه  بچمه وێت نامه : زادهیل ئیبراهیم عه

 ناسههیۆنالیزمی وتههی ره ریتی، نههه ناسههیۆنالیزمی وتههی ره: بینههین ده جیههاواز زۆر و م كههه وتههی ره  سههێ كوردسههتاندا سیاسههیی باتی خههه
 ی راده تهها خههۆی كههۆنی و ریتی نههه ناسیۆنالیسههتی كانی ئامانجههه ریتی نههه ناسههیۆنالیزمی وتههی ره سۆسیالیسههتی، وتههی ره و پ چههه
 و بێئاسههۆیین تووشههی ، دووره اڵت سهه ده  لههه ستیشهیان ده  چونكههه ، داشههكاندووه اڵتدا سهه ده  لههه خۆیهان كانی زبهههحی شهداریكردنی به

 وتهههی ره ، كانیانهههه ناوخۆییه  یرانهههه قه ی رچاوه سهههه  وه ئهههه وێت، كهههه رده ده ك دواییهههه كله یه كانیان ته سیاسهههه بوونی نهههه كارسهههاز
  لهه سهتی ده رۆژان  لهه رۆژێهك  رێبهازه و ئهه ر سهه له  كه  نییه  وه به كی هیوایه و هاتووه نیرا قه مان هه تووشی پ چه ناسیۆنالیزمی

 كهو وه  وتهه ره و ئهه مهن بۆچهوونی  به بكات، تیی وایه ته نه ی وه بزووتنه تیی ركردایه سه ناتوانێت ش وه كرده  به و گیربێت اڵت سه ده
 زانێهت ده  چونكهه ، روونتهره ئاسهۆی سۆسیالیست ی ره به من بڕوای  به كات، ده انژ كوێی نازانێت خۆی و گری ده  كه  وایه منداڵێك

  واڵتهه و ئهه تكێشی حمه زه ملێكراوو سته ری ماوه جه ناتوانێت تیی وایه ته نه رزگاریی دروشمی ر سه له پێداگرتن  به نها ته  به ر هه
  بهه و وه ژنانه و كرێكاران رادیكالی ی وه بزووتنه  به  باته خه و ئه دات دهوڵ هه و یدان مه  بهێنێته تید وایه ته نه می سته البردنی بۆ
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 ههها وه پێكهههاتنی ئێسهتادا رجی لومههه هه  لههه  ئێمهه  وه كوردسههتانییه ی ره بهه ت نیسههبه به بههدات،  گهرێ  وه تییههه اڵیه كۆمه وتنی پێشهكه
 كتر یهه  لهه  وه سیاسهییه سهتراتیژی بهواری  له كوردستان،  له وتوو جێكه كانی سیاسییه  حیزبه  چونكه زانین، ده دوور  به ك یه ره به

 تای ره سهه ڵێك كۆمهه و ش هاوبهه سهتراتیژێكی خاڵی بوونی هه  به بێت ده ندیی یوه په ك یه ره به ها وه ناو بۆ  ئێمه چوونی دوورن،
 جیهاواز  بهه بێت نهه بهۆی نێك الیهه ههیچ بكرێهت،  غه ده قه ك چه بۆ ستبردن ده كاندا سیاسییه  كێشه  له  كه ی وه به ڵێندان به كو وه
   كه لمێنرێت بسه  وه ئه و بناسرێت سمی ره  به سیاسی رجی بێمه ئازادیی تای ره سه ، گفتوگۆوه  بچێته ندیی ناوه تی وڵه ده  ڵ گه له
 .بكرێت دیاریی نووسی رهچا ر ماوه جه نگی ده  به بێت ده و ڵناگرێت هه ودا سه و سات و ره ماوه جه مافی اڵت سه ده
  

 :پرۆفایل
 
 .  دایكبووه ی مهاباد له و  ئابادی ناوچه گوندی غه  له 9130ساڵی  *

 . ست بووه یوه په  وه ڵه و كۆمه كاری سیاسی  ورێزدا به باتی خوێندكارانی زانكۆی ته خه  ڵ گه له 9111 *

 .  رگرتووه وهبای  ندازیاریی كاره ری ئه ورێز ماسته زانكۆی ته  له 9191 *

 . ڵه ندیی كۆمه ی ناوه ندامی كۆمیته ئه  به  بووه 9191 *

 . ئێرانه كۆمۆنیستی حیزبی تی رایه رێبه ی سته ده ندامی ئه و ڵه كۆمه سكرتێری  وه9122  له *
  

 ٢١١٨ی ئەپریلی ١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی سبەی  : سەرچاوە
 

-------------------------------------- 
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  ،  یه كات هه ركوك پێویستی به كه  و ریفراندۆم له ڵبژاردن جێكردنی هه جێبه
 
 

 
 
 
 
 
 

 ئوف مال ره كه:  سازدانی

 
 كههورد  سیاسههیی  تیی ركردایه سههه  پێویسههته كه  ی نگاوانههه هه و ئههه و كه شههاره  نووسههی چاره و ركوك كههه  سیاسههیی  وشههی ڕه به ت باره سههه

 ركوك كهههه  ی هاوشهههێوه  ی كێشهههه  ی وه بوونهههه دووباره  ترسهههی مه ، وه نهههه بكه  بووی ره قهههه چهههۆن و سهههتچووه هد له چییهههان و بیانهاوێهههت
 ئێهران ی ڵهه كۆمه حیزبهی سكرتێری  لیزاده عه  ئیبراهیمی ید سه ڵ گه له  وتنێكی چاوپێكه  هاواڵتی كوردستان،  تری  كانی پارچه له

 . سازكردووه
  

 ر سهههه چاره  گرفتهههه له زۆر  شهههێكی به بینهههین ده  وه بچینهههه كوردیهههدا ئهههازادیخوازی  ی وه بزووتنهههه  كانی هقۆناغههه به ر گهههه ئه : هااااواڵتی
 ركوكید كهه ژیهاون، تیایهدا  وه پێكهه تهردا  كانی پێكهاتهه ڵ گهه له كورد  كه ن شوێنانه و ئه و سنور  ی له سه مه ر سه له كان، كراوه نه
  سهیادی  سهتیۆپ ڵێك گهه  كید یهه تاڕاده و نییهه ئۆپۆزیسهۆن كهورد  كهه كوردسهتان  ی شهه به م لهه  كهه حاڵێكهدا  له ئێستا ، نمونه به
  ومی قهه  ڕی شهه  ڵگیرسهاندنی هه  ری گهه ئه و  چوێنرێ ده باروت رمیلێك به  به ركوك كه و رماوه هه  گرفته و ئه  چی كه ، یه هه غدا به له

 م ئههه ڵ گهه له  ڵهه مامه چههۆن كهورد  باشهتروایه یههان گهات؟ ده  كۆێ بهه نجامهدا دوائه  لههه  یه كێشهه م ئهه  ئێههوه  ڕای بهه ئایها ، كرێ لێهده
 بكات؟ دا یه كێشه

 
  شهاره م ئهه تهوانێ ده م هه كرێ، ده چاو ره  ركردنی سه چاره بۆ ستراتیژیك چ ی وه ئه پێی به ركوك كه ی كێشه : زادهیل ئیبراهیم عه

  بهه تهوانێ ده م ههه و رێت بهه نادیهار نووسهێكی چاره و ره بهه و مرۆڤهی ی وره گهه سهاتێكی رهكا و ره به ركوك كه پارێزگای می رجه سه و
  ی كێشه  پێویسته واقیعی و مرۆڤدۆستانه كی یه چاره رێگا ی وه دۆزینه بۆ. بێت پێ كۆتایی ئینسانی و دیمۆكراتیك كی یه شێوه

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://vivafreedoom.blogspot.com/2008/04/tuesday-april-15-2008.html&psig=AOvVaw1iC0wdN7H7qowlWSlN6g1n&ust=1585824387751000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi4lK2Gx-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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 :ببینین  وه نه الیه ند چه  له ركوك كه
 
  بهه ژیهانێكی  وه پێكهه بۆ رێگا ی وه دۆزینه ی چوارچێوه  له ، وه ته نه فره دیاریكراوی كی یه ناوچه ناوخۆیی كی یه كێشه كو وه :م كه یه

 .تێیدا كان وه ته نه ی ئاشتیانه
 .كورد لی گه نووسی چاره دیاریكردنی مافی ی چوارچێوه  له كوردستانی كی یه كێشه كو وه :م دووهه
 . دراوسێ واڵتانی ڵ گه له كانی ندییه یوه په و عێراق داهاتووی ی چوارچێوه له یاسیس كی یه كێشه كو وه :م سێهه
.  وه ربگرێتهه وه اڵم وه دیموكراتیكهدا واوی تهه به كی وایه شهوهه كه له تهوانێ ده نیا تهه  وه مهه كه یه خهاڵی ی ڕوانگهه له ركوك كه ی كێشه

 مای بنهه ر سهه له ڵكو بهه  شهاره و ئهه یی وه تهه نه ی پێكهاتهه ساسهی ئه ر سهه له ك نهه ركوك كهه پارێزگای له اڵت سه ده  كه  واتایه و به
 ڵكی خهه  كهه  بخهولقێ هها وه تی اڵیهه كۆمه و سیاسی كی وایه شوهه كه  پێویسته.  وه بنرێته بنیات «نگ ده ك یه ئینسان ك یه» مافی
 بههارودۆخی ی وه ئاسههاییكردنه» گوترێ پێیههده  كههه ی وه ئههه. ربگههرن وه ڵك كههه خۆیههان ی مافههه م لههه ئههازادی  بههه بتههوانن  شههاره م ئههه
 و نگی رههه فه و تی اڵیهه كۆمه و سیاسهی بواری لهه  دیكهه ئیقهدامی ڵێك كۆمهه ناو لهه دا یه ئاراسته م به بێ خاڵێك توانێ ده «ركوك كه

. عێهراق ی دیكهه كانی شهوێنه باقی لهه بهێ دابهراو نهاتوانێ ركوك كهه رجی لومهه هه  كهه  یهه وه ئه  كه كێشه اڵم به ، وه تگوزارییه خزمه
 ركوك كههه  لههه نیا تههه  بههه ر هههه نههاتوانێ  دیموكراتیكههه وای شههوهه كه و ئههه. نههاكرێ ش دابههه  كههه  تێكههه كوللییه عێراق لههه  دیموكراسههی

  كههه بههین  وه هئهه ڕوانی چههاوه نههاكرێ ، وه بووبێتههه نه روون عێراقههدا  لههه  دیموكراسههی نووسههی چاره كاتێههك تهها  بۆیههه ر هههه. بخههولقێ
 رێوشهوێنێك  شهاره و ئهه ڵكی خهه باتی خه  بۆیه ر هه. دا واڵته و له  دیموكراسی ی نمونه  به ببێ دابڕاو كی یه دورگه كوو وه ركوك كه
  لهه وتنخواز پێشهكه نی ده مهه باتی خهه وتهی ره  لهه  بهێ شهێك به   پێویسهته و تهوانێ ده خهۆی ر بهه یگرنه ده  ئاشتییانه ژیانی بۆ  كه
 .عێراقدا م رجه سه
 

 پێكهههاتنی بههۆ وڵههدان هه یری غههه نههاتوانێ بگههونجێ م رده سههه وتنی پێشههكه و ئینساندۆسههتی رۆحههی ڵ گههه له  كههه سههتراتیژێك
 بایی تههه  بههه و ئاشههتی  بههه  شههاره و ئههه كانی ییههه وه ته نه  پێكهاتههه تێیههدا  كههه بههێ وتۆ ئههه تیی اڵیههه كۆمه و سیاسههی كی وایه شههوهه كه

 ههها وه پێكهههاتنی خوڵقانههدوون، بۆیههان  شههاره و ئههه ڵكی خههه ی ئیههراده و ویسههت له دوور بههه  كههه ك یه پێشههینه  بههه. نبههژی  وه پێكههه
  كههاره و ئههه بههۆ ت فرسهه لێك گههه.  یههه هه  شههێلگیرانه و دڵسهۆزانه دارێههژراوی بههۆ  رنامههه به رێوشهوێنێكی  بههه پێویسههتی رجێك لومهه هه
 .تر جۆرێكی به  الوه و ش به3002ساڵی   جۆرێك و له  به  و الوه به 9119ساڵی  له.  ستچووه ده له
 
  وه تهه نه كهام  كهه بهزانین رژمێری سهه  وینه بكه  كه  نییه  وه ئه بكرێ، بۆ كاری و دابگیرێ ر سه له پێی  پێویسته مڕۆ ئه  كه ی وه ئه
 و سههتن چاوبه هههیچ  بههه  كههه  كه راسههتییه  وه ئههه كههوردن،  شههاره و ئههه ڵكی خههه ی زۆرینههه ر گههه ئه.  زیههاتره كامیههان  لههه  ژمههاره  بههه

 تی سیاسههه. ناكههات كههورد ناسیۆنالیسههمی ڵگوتنێكی هههه پێههدا هیچ بههه پێویسههتی و وه ناشههاررێته شوڤێنیسههتی كی یههه نده پڕوپاگه
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 باتی خههه. بههدرێپێ ی ره پهه بایی تههه و ش هاوبههه ژیهانی رۆحههی ، وه مبكرێنهه كه كان دوڕدۆنگییههه وام رده بههه  كهه  یههه وه ئه  سهئوالنه مه
 كههاری پێكبێههت، یی وه تههه نه جیههاوازی بێ بههه ری ماوه جههه ی رێكخههراوه رێكبخههرێ، ش هاوبههه داخههوازی بههۆ ش هاوبههه ریی ماوه جههه

 و رادیهۆ.  وه باڵوبكاته  قه فره ته تۆوی   كه هیچ درێ نه رێگا بچێ، ڕێوه به كان وه ته نه موو هه بۆ جیاوازی بێ  به تگوزاری خزمه
 .كار  ونه بكه وتێكدا ره ها وه سپاندنی چه پێناوی  له مووی هه كان وه كۆبوونه سمینارو كۆڕو و رۆژنامه و گۆڤار و ۆنفزی له ته
 

 یت؟ بكه  ره گه ئه و ئه  باسی ر گه ئه چی؟ م دووه  خاڵی به ت باره سه : هاواڵتی
 

 رێمی ههه تی حكومهه  بهه ركوك كهه شهاری بهوونی سهت یوه په سهینوو چاره مدا، دووهه خاڵی ڵ گه له ند یوه په له : زادهیل ئیبراهیم عه
 نهاكرێ، دیهاری  وه زۆرینهه سهاكاری نگهی ده روی  لهه نیا تهه  بهه ر ههه نووسهدا، چاره دیهاریكردنی مهافی ی چوارچێهوه  له كوردستان

 تای ره سههه به خۆیهان واوی تههه به یهدار ماوه جه ئاسههتێكی له شهن مینه كه  كههه ی نانهه الیه و ئههه  پێویسهته شههتێك موو ههه له ر بههه ڵكو بهه
 تهوانێ ده لمێنێ سه نه  شوێنه و  رێگه و ئه  كه كید یه مینه كه ر هه بێ وانه ر گه ئه  چونكه بزانن، ند پابه دیموكراتیك ڵبژاردنی هه
 اڵم بهه ، یهه هه كهات  بهه پێویسهتی ریفرانهدۆم و ڵبژاردن ههه جێكردنی جێبهه  بۆیهه ر ههه. تێكبدات دیموكراتیكید زمونێكی ئه ر هه

 بخهولقێنێ،  كه كێشهه و دیموكراتیهك ری سهه چاره یارانی نه بۆ زیاتر جالی مه یان بچێ، فیرۆ  به روا هه  كه ی وه ئه بۆ ك نه كات
 نێهوان  لهه  سهیقه ی زمهه ئه ، وه بكرێنهه سهارێژ كهۆن كانی برینهه ، نهه الیه  مهه هه ی ئاگاهانهه كی یهه پڕۆژه پێی بهه ی وه ئه بۆ ڵكو به
 نگههی ده  شههاره و ئههه توركمههانی یههان ب ره عههه ڵكی خههه ر گههه ئه جۆرێك بههه. بكههرێ ر سههه چاره دا شههاره و ئههه دانیشههتووی كانی وه تههه نه

 وان ئهه بهۆ  بوونه ست یوه په و ئه ئاكامی  بێ نه وا ن الیه  دابێ كوردستان رێمی هه  به ركوك كه بوونی ست یوه په  به موخالیفیشیان
  وه جیابوونهه دژی  لهه الواز كی یهه زۆرینه  بهه ریفراندۆمێكدا  له دا نه كه له كێبێك  تی ویالیه ڵكی خه كاتێك  نمونه بۆ.   ساته كاره

  لهه. بن نهدده پابه كانیشهی ئاكامه  بهه ، بووڵكردووه قهه یان كه نووسهه چاره دیهاركردنی رێوشوێنی  كه هێز به ی مینه كه ن، ده بڕیارده
 ر ههه ك نهه كوردسهتاندا داههاتوی رێمی ههه  لهه  كهه ی وه ئهه ئیسهپاتی  بهێ  به ، دیموكراسییه و ئه رۆحی زاڵبوونی بێ  به ركوك كه

  لههه ڵكو بهه ، زێ دانابهه ئابوورییههان ژیهانی ئاسهتی ر هههه ك نهه ، وه ترسهییه مه  وێتههه ناكه ئاسیشهیان ر ههه ك نههه ، نهاخورێ مافیهان
 ڵكو بهههه نهههابن،  جێ جێبهههه دان دروشهههم  بهههه نیا تهههه ش وانهههه ئه. چن پێشهههده و ره بهههه اوێكنگ ههههه م النیكهههه دا بوارانهههه و ئهههه موو ههههه
 نیا تهه  بهه كی یهه وه كرده كهو وه ك نهه اڵم بهه ، دیموكراتیكه تێكی كه ره حه ریفراندۆم. ببینرێن  بێ ده دا وه كرده له و كان ته واقعیه له
 بهۆ دا خهۆی  لهه خهۆی ریفرانهدوم. بێهت خهۆی ی جێگهه ر سهه  لهه شهی دیكه ی كهه جوزئیاته  كهه تێك كوللیهه  له شێك به كو وه ڵكو به

 رێمی ههه  بهه خهۆی ویسهتی ی وانهه پێچه  بهه نهاڕازی هێزی بهه كی یهه مینه كه ناكرێ. ناكات ك یه موعجیزه  یه كێشه و ئه ری سه چاره
 .بلكێنرێ  وه كوردستانه

 
 ردێت؟ سه به لێ  چی ركوك كه  بارودۆخی كات و هئ ین؟ بكه م سێیه  ی روانگه  باسی ر گه ئه : هاواڵتی
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 عێراقێكی لهه  مێژووییهه واقیعهی كی یه كێشهه  كهه شهدا وه ئه ڵ گهه له ركوك كهه ی كێشهه ، وه مه سێهه ی روانگه  له : زادهیل ئیبراهیم عه
 ملمالنێههی یههدانی مه  بۆتههه  مڕۆكههه ئه مانكاتههدا هه له لكێنرابههوون،  وه پێكههه دیكتههاتۆری سههپی چه به  كههه ئههایین  فههره و وه تههه نه  فههره
 شهكڵی و عێهراق سیاسهیی نووسهی چاره  بهه نهدی یوه په ركوك كهه داههاتووی  وه شهه یه روانگه و لهه  بۆیهه ر ههه.  ناوچه كانی ته وڵه ده

  لهه زید ركهه مه تی ڵههو ده ت نانهه ته و  كهه ناوچه تانی وڵهه ده سهتی ده ی وه كورتكردنهه بهۆ.  یهه هه  وه واڵتهه و لهه اڵت سهه ده نیهائی
 و  شههاره و ئههه دانیشههتووی ڵكی خههه موو هههه ی وه ئاگاهێنانههه  بههه یری غههه  نییههه ك رێگایههه هههیچ ركوكههدا، كه شههاری  لههه شههێوینی گێره

 نیها تهه ن، ده مهده ڵه قه  لهه  وه تهه نه و ئهه یها م ئهه دۆسهتی  بهه خۆیهان ی تانهه وڵه ده و ئهه  كهه پێیهان،  ته واقیعییه و ئه نیشاندانی
  شهاره و ئهه كی یهه وه ته نه ههیچ بهۆ كیان دڵسهۆزییه ههیچ و  خۆیانهه  كانی ئابوورییهه و سیاسهی  ندییهه وه رژه به دابینكردنی ئامانجیان

  لهه سهت ده  كهه خهت زه ژێهر  نه بخه كانیان ته وڵه ده  دیكه واڵتێكی ر هه له و ئێران له توركیاو له ڵك خه ری ماوه جه  پێویسته.  نییه
 قاو لهه خۆیهان كانی واڵتهه له و رچاو بهه  بخرێتهه   كۆنكرێتی كی یه شێوه به كانیان ته خاله ده  بێ ده. ن ده رنه وه  شاره و ئه وباریكار

 .ین ده وڵده هه ئێران كوردستانی  له و ئێران  له  ته جیهه و ئه پێشی  بردنه بۆ خۆمان شی به  به  ئێمه.  بدرێ
 
 و ئهه ی وه ئهه بهۆ و  كاتهه  بهه پێویسهتی ر ههه هێشهتا ركوك كهه ی كێشهه نیههائی ری سهه چاره مهن بڕوای هبه بڵهێم، ر گه ئه كورتی  به

 ركوكید كهه پارێزگهای  كهه  یهه وه ئه  رێگاچهاره باشهترین ربگیرێ، لێهوه ڵكی كه باسمكرد  كه دا یه ئاراسته م به و باشی  به ش كاته
 بهۆ خوڵقێنێ ده جال مه گونجاوترین اڵم به بێ، ده كاتی رچی گه ئه  یه رێگاچاره و ئه. رێكبخرێ جیاواز فێدرالی كی یه ناوچه كو وه
 .گرێبدرێ عێراقدا  له شێلگیر كی دیموكراسییه نووسی چاره  به ركوك كه شاری نووسی چاره ی وه ئه
 

  لهه  نهابینیرێ  كانهدا ریكاییه مه ئه  بیهروڕای  لهه گۆڕینێهك  جێگهه یهاخود ك، یه وه شهیمانبوونه په  جهۆره  ئێوه  رای به ئایا : هاواڵتی
 رێم هههه  اڵتی سههه ده  فراوانكردنههی و وكردن پتههه و كان دابڕاوه ناوچههه  ی وه ڕانههه گه ر سههه له و  گشههتی به كههورد ر سههه له ڵوێسههتیان هه
 ؟ تی تایبه به
 

 ی كێشهه ركردنی سهه چاره ڕ مهه له ی كاوانهراشه و روون ڵێنێكی بهه رگیز ههه ریكا مهه ئه تی وڵهه ده مهن بڕوای بهه : زادهیل ئیبراهیم عاه
.  وه تهه بووه ز پاشهگه لێهی بڵێهین ئێسهتا تها  داوه نهه كهان دابڕاوه  ناوچهه نووسی چاره ڕ مه له و شتی گه به كوردستان له تی وایه ته نه

 ی پههرۆژه  لههه  كههه  بههووهوا الیههان  وه خۆیانههه وری سههه ته  لههه كوردسههتان میههدیای  لههه شههێك به و رۆشههنبیران كان، سیاسههییه  حیزبههه
  كهه ی وه ئهه.  گیهراوه ر زه نهه  لهه كهورد تیی وایهه ته نه ی كێشهه ركردنی سه چاره بۆ گۆڕ نه و جیددی كی جێگایه عێراق  له ریكادا مه ئه

 وام رده بهه ریكا مهه ئه تی وڵهه ده.  ه«نۆمیلت ههه - ر بیكهه » بهه ناسهراو ی پرۆژه كانی رێنوێنییه ر هه چێ ده ڕێوه به  وه كرده  به ئێستا
 نی الیهه نگكردنی بێهده ، كارئاسانییانه و له كێك یه. زرێ دابمه غدا به له قامگیر سه تێكی وڵه ده ی وه ئه بۆ  ئاسانییه كار ریكی خه

 خهت زه ی وه ئهه بهۆ كاردێنێ بهه كهورد كهارتی  كهه  یه هه واش جاری ت ڵبه هه.  ئیمتیازه مترین كه رگرتنی وه به رازیكردنی و كوردی
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  لهه. كهات ده دیهاری عێهراق دوارۆژی بهۆ ریكا مهه ئه  كه رێوشوێنێك  به رازیكردنیان بۆ عێراقی كانی سیاسییه  نه الیه ر سه  بخاته
 . كوردییه نی الیه ر سه بۆ ریكا مه ئه ختی زه زۆرترین ركوكدا كه ی كێشه ڵ گه له ند یوه په له ئێستاداو رجی لومه هه
 

 بێهت ده كهورد  ی وه ئهه ر سهه خسته ده  تیشكی  كه بوو  ئێوه  پێشنیازێكی و ڵوێست هه له گوێمان ر وبه مه له ساڵ ند چه هل ر به : هاواڵتی
 ك یهه پاره  بڕه بهه  كهرێ ده  كهه كردبهوو  وه لهه باسهت وێهدا له چووبم، نه دا ڵه هه به ر گه ئه ، وه بكڕێته ركوك كه  ژیرانه  كی یه شێوه به

 ؟ چی ڵێت ده  وه یه باره و له ئێستا ئایا رووبدات،  ومی قه  ڕی شه شهێڵین نه و وه پاكبكرێته كان اوردهه  له  كه شاره
 

 رژێمهی اڵتی سهه ده كهاتی  لهه  كه بوو هه ب ره عه ژاری هه ڵكێكی خه. بوو لی مه عه و گونجاو وكات ئه  كاره و ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 جێیان نیشههته ركوك كههه شههاری له باشههتر ژیههانێكی ڵێنی بههه  بههه و نههدبوون كه ڵیان هههه ۆیههانخ باوبههاپیرانی شههوێنی  لههه عسههدا به

 ڵكی خهه یان زۆربهه. دیبوو نهه  ملێیهه زۆره  تهه هیجره و لهه یرێكیان خهه و بهوون ژار ههه  ڵكهه خه و ئهه زۆری  ره ههه ی زۆربه. كردبوون
 و ره بهه بهۆ ئهاینی جیهاوازی  لهه م ههه و ویی تهه نه ناكۆكی لهه م ههه كاتهاو یویست ده عس به  چونكه. بوون  شیعه  وه ئایینه رووی له

 واوی تهه  بهه  كه  پاره بڕێك رفكردنی سه  به  كه بوو خسا ره  وه ئه جالی مه كات و ئه.  ربگرێ وه ڵك كه خۆی ی كه پڕۆژه پێشبردنی
 خۆیهان ندی زامه ره  به  ڵكه خه و ئه بوو، رێمیشدا هه تی حكومه توانای  له ت نانه ته و عێراقدا تی وڵه ده توانای  له دابینكردنی

.  وه كرایهه ده هێهور زۆر كی یهه راده  بهه م النیكهه ركوك كهه شاری ناوخۆی ی كێشه  جۆره م به. پێشویان كانی شوێنه ر سه  وه ڕێننه بگه
  حیزبههه  وه كههه الیه  لهه اڵم بههه پێشهویان، كانی هشههوێن  وه ڕانهه گه خۆیههان دڵخهوازی  بههه  بهه ره عه  ڵكههه خه و لهه ك یههه ژماره رچی گهه ئه

 تی حكومهه  وه شهه دیكه كی الیهه  لهه و گهرت یان وتهه ره و ئه پێشی دا وه كرده  به كی نگییه هاوئاهه  له كان سوننه  حیزبه و كان شیعه
 بهۆ چ و  شهاره و ئهه بهۆ  وه ڕابوونهه گه  كهه ركوك كهه كانی ئاواره ژیانی باشتركردنی بۆ چ  پاره رفكردنی سه  له كوردستان رێمی هه

 نهدیی وه رژه به پێنهاوی  لهه كردیشهیان  كهه ی وه ئهه و پاراسهت خۆیهان خۆیهان، كانی ناوچهه بهۆ كان به ره عه ی وه ڕانه گه كارئاسانی
 .كان كێشه یی ریشه ركردنی سه چاره ك نه  بووه حیزبیدا

 
 و ئهه ، كهه بارودۆخه ی وه ئارامكردنهه بهۆ بێ ههه سهتێك ده رێگها  وه یهه رێگه م لهه  كهه  ماوه نهه دا ئاسهته و لهه ركوك كهه ی كێشهه ئێستا

 ی جێگهه  لهه ش وه ئهه  دیهاره  كه ژیان،  وه كه یه به وای شوهه كه پێكهێنانی بۆ  كاركردنه ت وییه وله ئه ئێستا.  ستچووه ده  له  جاله مه
 .جیاوازی بێ  به  شاره و ئه ڵكی خه ژیانی رجی لومه هه دنیباشتركر پێناوی  له  یه پاره رفكردنی سه به پێویستی خۆیدا

 

 تههر  جۆرێكی بههه عێهراقید  تی حكومههه و  سهوننه ریكاو مههه ئه و جۆرێك بههه ، شهیعه  لههه شهێك به كههوردو  كهه  وانییههه التههان : هااواڵتی
 هێنن؟ اریدهك به  كتری یه  دژی له  سیاسی  كی یه قه ره وه  كردۆته ركوكیان كه  ی كێشه ك یه تاڕاده

 
  تا. بن ده ڵوێست هاوهه ركوك كه ی كێشه ر سه  له سوننی وتی ره و  شیعه وتی ره تدا نیهایه  له من بڕوای  به : زادهیل ئیبراهیم عه
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 وای شههوهه كه  لههه و  ئاشههتییانه  بههه ركوك كههه ی كێشههه ن نههاده رێگهها بههن، كی ره سههه ری بڕیههارده غههدا به  لههه وان ئههه  كههه كاتێههك
 ئاسهاید عێهراق ی دیكهه كی یهه ناوچه موو ههه كهو وه  كهه  یه هه  وه به پێویستی ریكا مه ئه تی وڵه ده. بكرێ ر سه چاره تیكدادیموكرا

  سازشهێكه پێكهێنهانی  ڵیبژاردووه ههه  سهته به مه و بهه یشهتن گه بۆ ریكا مه ئه تی وڵه ده  كه ك رێگایه. بێت رار رقه به ركوكید كه  له
  واتهه كهوردی نی الیهه شهی به دا سازشهه و لهه بێگومهان. عێهراق كانی ناسیۆنالیسهته و سهوننی و شهیعه كهوردو كانی نهه الیه نێهوان  له

 .بێ ده متر كه مووان هه  له كوردستان رێمی هه تی حكومه
 

 ر سهه له تهر  كی یه هشهێو به یهان ، كێشهه مان ههه دا ئاینهده له كوردسهتانید  تهری  كانی پارچهه  لهه ن كهه ده  پیشهبینی  ئێهوه : هاواڵتی
 ؟ وه رووبداته كان رمه گه  ناوچه مان هه
 

 زۆر و م كهه  كهه ی شهوێنانه و لهه كان كێشه ئاڵۆزكردنی و هاندان.  رێدایه  له وام رده به  كه  كه ترسییه مه  وه ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
  لههه هیچكههام  لههه كههورد لی گههه نووسههی چاره نیدیههاریكرد مافی بههه یشههتن گه بههۆ ئاسههانكاری ت خزمههه  لههه ركوكن كههه شههنی هاوچه
  بهه  ناوچانه و ئه داهاتووی.  وه وێته كه ده لێ ساتیان كاره  شوێنانه و له ناسیۆنالیستی مارگرژی ده.  نییه كوردستاندا كانی پارچه

 باتێكی خهه ی درێهژه  لهه ئهازادی ر هگه ئه چێ؟ ده ڕێوه بهه ئێهران  لهه ئهازادی بهۆ ك یه پرۆسهه چ  كهه  گرێدراوه  وه وه به زۆر كی یه راده
 م ئهه ئهایینی و یی وه تهه نه ی پێكهاتهه ، وه كایه  بێته دا شۆڕشگێڕانه رجێكی لومه هه ئاكامی  له و ری ماوه جه ری نگه سه  به ر نگه سه
  وه ئینساندۆسهتانه رووحهی  بهه  تهوانێ ده  بێ ههه كید یه كێشهه ر ههه و واڵت ئهازادیی ی رێگهه ر سهه  لهه رێگر  نابێته  ناوچه و ئه یا

 .ین بده بۆ وڵی هه  پێویسته وام رده به و ئێستا  ئێمه  كه  وتێكه ره  وه ئه.  بكرێ ر سه چاره
 

 ٢١١٨ی ئاگۆستی ١٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی هاواڵتی  : سەرچاوە
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 ژین یران ده قه  كان له كوردییه  حیزبه
 
 
 
 
 
 

 د مه ردار محه سه:  سازدانی ك  گفتوگۆیه

 
 كوردسهتان  ڵكی خهه له زۆرێهك اڵم بهه ، وه كوردییهه  حیزبێكهی  ی چوارچێهوه  ناخاتهه یان كه حیزبه " لیزاده عه  ئیبراهیمی"  نده رچه هه

 م ئههه ئێههران،  ری راسههه سه ك نههه  كوردسههتاندایه  ڵكی خههه نێو لههه یان گوریشههه ره م كههه یه  ی پلههه به وان ئههه  كههه  پێیانوایههه هێشههتا
  زۆری  ره هههه  ی زۆربههه  پێیوایههه ، ه"ئێههران  كۆمۆنیسههتی  حیزبههی" و" ڵههه كۆمه"  سههكرتێری  كههه  رخۆیه سههه له و هههێمن  داره تمه سیاسههه
  شكسهتی" بۆ  وه ڕێنێته گه ده كرۆكدا له شیان یرانه قه م ئه  ی رچاوه سه ن، به رده سه به رۆژگارییان یراندا قه له كوردستان  كانی حیزبه

  كههانی ریزه ناو لههه ڕێژێههت داده  شكسههتخواردووه  سههتراتیجییه م ئههه  كههه ك تییه ركردایه سههه" ڵێههت ده و " كانیان ته سیاسههه و سههتراتیج
 راگرتنههی و دیكههه كانی كێشههه ركردنی سههه چاره توانههای ئیتههر وایلێهههات  كههه. دات سههتده ده له  خههۆی  نفههوزی و ئیعتیبههار یههدا كه حیزبه

 ."نامێنێ خۆی ی كه حیزبه كڕیزی یه
 

 ڵك، خهه له  یانهه وه وتنه دووركه ش حیزبانهه م ئهه سهتراتیجی و ت سیاسهه بوونی زۆك نه هۆكاری"  كه كات ده  وه به  ئاماژه  لیزاده عه
  سیاسههی  كی سههتراتیجییه توانن نههه  كههه دا وه لههه  بووه هههه  كی ره سههه  رۆڵههی ش مههه ئه ر هههه رییان، ماوه جههه  ی پێگههه له  دابڕانیانههه  واتههه

  حیزبانهه م ئهه  ئێستای  یرانی قه  قواڵیی"  كه  وه كاته ده ش وه له ئكید ته و ئه. "دابڕێژن خۆیان ی رنامه به و ئامانج  ڵ گه له گونجاو
 كانیان وه جیابونهه  بۆیهه.  سیاسهیاندایه ئاسهۆیی  بهێ له و ڵه هه داڕشتنی ت سیاسه له ، بێ دیموكراسیدا بونی نه له  كه ی وه ئه پێد

. بات ینهده به له ناویانهدا له تی هاوڕێیه روحی و  بێ ئه ڕ تێپه ئازاردا و ئێد پڕ كی یه پرۆسه به ، بێ ئاسایی لێك گه  ی وه ئه  بری له
 كامیهان ههیچ كهات ده دیموكراسی هاواری ی وه هئ نه و كات ده پێشێل دیموكراسی ی وه ئه نه  كه  وه بنه ده قووڵتر كاتێك كانید كێشه

 ."كانیان ریزه م رده به  نه ناخه روون كی ئاسۆیه و لی مه عه كی رێگایه
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 كۆمۆنیست  یان حیزبی  ڵه كۆمه

 

 بهها ، یههه هه  خۆی بههه ت تایبههه  یرانێكی قههه و كههه ریه هه بههڕوانین، كان حیزبههه له ركام هههه له ئێسههتا ر گههه ئه :د مااه ردار محه سااه
  وه لههه بیههرت ڕۆژان لههه رۆژێههك تههۆ ئایهها بپرسههین بهها شههتێك ر هههه رله به ئیبههراهیم كههاك ین، سههتپێبكه ده  وه خۆتانههه  ی كههه حیزبه له

 سكرتێریت؟  زراوه دامه  ی ته وه له  كه بیت، حیزب  سكرتێریی  رداری ستبه ده  وه ته كردووه
 

 زۆرم هاوڕێكهانم موو ههه  شهاهیدی به ، بهووه  وه ئهه زووشهم ئاره ڵكو بهه ، وه هته لێكردووه بیهرم ر ههه ك نهه مهن : زادهیل ئیبراهیم عاه
 .نین م كه دا ئێمه حیزبی ناو  له ئاواش سی كه ، وه بگرێته  یه جێگه و ئه كم هاوڕێیه ڵكو به  وڵداوه هه
 

 ؟ داوه رووینه  مه ئه بۆ  ی ئه :د مه ردار محه سه
 

 و ئهه هیهوادارم اڵم بهه ، وایهه  بۆچی بڵێم و م بده  وه سته ده به رۆشن زۆر  بریرێكی ته ناتوانم  وه داخه به ؟ بۆچی : زادهیل ئیبراهیم عه
 .بگرێت  ئێمه  حیزبی له  یه خنه ره و ئه بتوانێت   كه  كه ت یه وایلێنه  یه كێشه

 
  حیزبههه وروپاشههدا ئه  كانی وتووه شههكهپێ  واڵتههه له ت نانههه ته كاتێكههدا له گۆڕی، نههه تان كههه حیزبه  نههاوی بههۆ :د مااه ردار محه سااه

 ؟ گۆڕی خۆیان  ناوی كان كۆمۆنیسته
 

 نها تهه سیاسهییاندا،  رێبازی لهه بهوو  گۆڕانكهاری واقیعهدا له ، وروپا ئه  كانی كۆمۆنیسته  حیزبه ناوی  گۆڕانی : زادهیل ئیبراهیم عه
 .بوو روری زه یان كه رێبازه و  ستراتیجی  شكستی  هۆی به بوو ك گۆڕانكارییه بوو، نه كانیان ناوه  ساكاری  گۆڕانێكی

 
 كات؟ ده  ناوه م ئه  گۆڕینی بۆ كار دا ئێوه  حیزبی ناو له وتێك ره اڵم به :د مه ردار محه سه
 

 ی وه ئهه یتوانها ئێسهتا تی یهه هه  كه ك ییه رێكخراوه و سیاسی زنی وه ڕووی له  وته ره م ئه اڵم به ، راسته  ڵێ به : زادهیل ئیبراهیم عه
 . بگۆرێ  ئیمه سیاسی رێبازی  نیه

 
 كۆمۆنیسههتدا  حیزبههی ناو لههه  ڵههه كۆمه  ی وه مانههه له كانتان ندامههه ئه له شههێك به  كههه نههازانن  كێشههه به  وه ئههه ئایهها :د مااه ردار محه سااه

 ناڕازین؟
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 یرانێكی قهه م رده بهه  خسهتبێته ی ئێمهه  كه  نیه دا استهئ و له اڵم به  واقعییه  كه شدا وه ئه  ڵ گه له  یه كێشه و ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 . وه ترسیداره مه
 

  نییههه  كههارای  بههوونێكی كۆمۆنیسههت  حیزبههی  مههه له ر ده بههه و كۆمۆنیسههته  حیزبههی  پشههتی  ی بڕبههڕه  ڵههه كۆمه اڵم بههه :د مااه ردار محه سااه
 ئێراندا؟ له
 

 ، وادایهه  كی یهه پێگه له ئێهران  ئۆپۆزیسهیۆنی م رجه سهه ، نیهه  وه كومونیسهته زبیحی بهه ندی یوه په نها ته  وه ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
  مێژوویههی  لێكی هههه  ڵههه كۆمه بههۆ كوردسههتاندا له ، زاڵههه ئێرانههدا  كههۆی ر سههه به  ی سیاسههییه  رجههه لومه هه و ئههه بههۆ  وه ڕێتههه گه ده  وه ئههه
 شورشهی  كهه پێكههات رجێكهدا لومه هه له كۆمۆنیست  حیزبی كرد، یدا په  ری ماوه جه  كی یه پێگه دا9191  ڕینی ڕاپه له  كه وت ڵكه هه
 ئیسهالمیدا  كۆمهاری  قانی فهه خه  اڵتی سهه ده ژێر لهه ئێران  ری رتاسه سه تێكشكابوو، بی زهه مه تێكی حكومه ستی ده به ئێران النی گه

 تها  وتووه كهه ڵنه هه كۆمۆنیسهت  حیزبهی بۆ  ته فرسه و ئه ستائێ تا اڵم به گرت شكڵی ری ماوه جه تێكی مه موقاوه كوردستان له بوو،
 م بهه. بكهات رچاو بهه كی یه شهه گه دیموكراسهیدا  نیمچهه یان  دیموكراسی  كی زایه فه له یان ریدا ماوه جه تێكی مه موقاوه ی رگه جه  له

 ی ره بهه كانی سیاسهیه  حیزبه له لێك گه چاو  له ت انهن ته یان ئێران پی چه ی ره به كانی سیاسیه  حیزبه  له لێك گه  له  وه شه حاڵه
 نفهوزێكی بێ، ههه ی ڵهه كۆمه كوردسهتان له تی توانیویهه  حیزبهه م ئهه. بكهات ر به سهته ده خهۆی بهۆ باشهتر شوێنێكی جێگاو راستید
  خهۆی  سیاسهی  هێڵهی  امیئینسهیج ، یهه هه ئێهران رۆشهنبیرانی و خوێنهدكاران نێو لهه و، پێشهره كرێكهارانی ناو لهه رچاوی به سیاسی

 .ببینێت  رۆڵ ئێراندا  ی ئاینده  كانی گۆڕانكارییه له بتوانێت  ی وه به ن كه ده ك كۆمه ش مانه ئه موو هه ، پاراستووه
 

  یك كشهێیه پاشه پ چهه ئێسهتا بهوو، پ چهه  ڵكشهانی هه  می رده سهه زرانهد دامه كۆمۆنیستان  حیزبی  كه  ئێوه اڵم به :د مه ردار محه سه
 ؟ یه وه خۆداچوونه به  نوی رله سه به  پێویستی  مه ئه  پێتانوانییه ، كردووه  ی وره گه زۆر

 
  ی وه بزوتنهه  ماشهای ته ڵێت، پێده مان وه ئه  ی وانه پێچه ئێران  ی ڵگه كۆمه  ئێستای  رجی لومه هه له  وه وردبوونه : زادهیل ئیبراهیم عه
  ی وه بزوتنهه ، یهه پێوه كۆمۆنیسهتیان و پ چه  بۆنی و نگ ره  مووی هه بڕوانیت كانیان دروشمه له تائێس زانكۆكان، له  بكه خوێندكاران
 ئۆپۆزیسههیۆن  داهههاتووی  كانێی ره ربههه به.  یههه پێوه پی چههه  مههۆركی  مووی هههه  تیههاكراوه یان وه جواڵنههه  ی نههده وه ئه ژنههان و  كرێكههاریی

. راوێزدان پههه له واو تههه كان ئیسههالمییه كان، كۆمۆنیسههته و كان لیبرالههه:  ردایههه به ركه ودو نێوان لههه ئێرانههدا  سیاسههی  ی ئاینههده له
  ری نگه سهه  پاراسهتنی  وه ئێمه  الی به كات، دیاریده ئێران  داهاتووی  سیاسی  نوسی چاره كان كۆمۆنیسته و لیبرال  ی وه ڕووبوونه رووبه

  كههه حاڵێكههدا له ریدا، راسههه سه  ئاسههتی له  وه یه كێشههه و ئههه  بچینههه پارێزێههت ده بههۆ مان سههته رێگاده و ئههه ئێههران  كۆمۆنیسههتی  حیزبههی
 .كات ده شمان به  بێ  رییه راسه سه  تی رفه ده و له كوردستان به و ڵه كۆمه به  وه كردنه تیس خۆقه
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 یان كه پڕۆژه  و شكستی تر  ی كه" ڵه كۆمه"

 
  بڕوای بهه ڕێت، پهه تێده نائاسهاییدا  رجێكی لومهه هه به تكێشهان حمه زه  شۆڕشهگێڕی  ی ڵهه هكۆم  ی كه ڵه كۆمه ئێستا :د مه ردار محه سه
 گرێت؟ ده  رچاوه سه  كوێوه له  یرانه قه و كێشه م ئه تۆ
 

   یموكراسید  بوونی نه و اڵت سه ده ر سه له  كێشه ك وه بێت هه  شی رووكه زۆر  نگه ره  نده رچه هه  كێشانه م ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 و ئهه شكسهتی ، ڵهه كۆمه  ی وه بوژانهه  ی پهڕۆژه یان، كهه پڕۆژه  شكسهتی بهۆ  وه ڕێتهه گه ده ڕۆكدا ناوه له اڵم به ، دارایی  تی فافیه شه یان

. رابكێشهن نیا كهه پڕۆژه  الی بهۆ كوردسهتان  ری ماوه جهه  رنجی سهه  یانتوانی نه وان ئه. ر به گرتیانه دا یه ماوه و له  كه ش تانه سیاسه
  حیزبههی  پێكهههاتنی  واتههه ، كههردووه مان ڵههه هه  ئێمههه وتیههان  وه جیابوونههه كۆمۆنیسههت  حیزبی لههه و ڵههه كۆمه  لههه ختێههك وه مان ئههه

 و بهووین  ڵهه هه بهووین دا وتهه ره و ئهه  ی سهایه ژێر لهه  ئێمهه  شهی سااڵنه و ئهه ، بهووه  ڵهه هه  كهارێكی اد9122  لهه ئێران  كۆمۆنیستی
  كههه ئێسههتادا كههو وه ورانێكی ده لههه نتقێك مههه چ  بههه ڵك خههه ڵههێم ده مههن  باشههه.  چههووه سههار خه به  داومانههه  ی نجههه ره و ئههه موو هههه
 چووم؟  ڵه هه به  ساڵه  ژده هه من ڵێت ده  كه وێت بكه حیزبێك  دوای ، ئارادانیه له  شۆڕشگێڕانه رجێكی لومه هه
 

 ڕاستگۆیی؟ له  جۆرێكه دا ڵه هه به ناندان  پێتوانییه اڵم به :د مه ردار محه سه
 

  ئامانجی  كه ڵكێك خه اڵم به ، راستگۆییه له جۆرێك  یه ڵه هه و به داننان بێت  ڵه هه ر گه ئه گۆمان بی : زادهیل ئیبراهیم عه
  ن كه ده  قبوڵ حیزبێك

 
 ی وه ئهه مهن بڕوای به  وه ئه رای ره سه. رێت پێشبه و ره به یان كه باته خه  كه تێك سیاسه م هه و  وێ ده  حیزبه و له راستگۆبونیان م هه
 . زانیوه نه یان ڵه هه به كوردستان له  ڵه كۆمه وتی ره نگرانی الیه رێتی كسه ئه  بووه  ڵه هه پێیانوابوو وان ئه  كه
 

 یت؟ دیناكه به تیا  كی یه ڵه هه هیچ یت، بكه خۆت  رابردووی  یری سه تۆ ئیبراهیم كاك ر گه ئه :د مه ردار محه سه
 

  ری ماوه جهه بهۆ اڵم بهه.  باشهه  خالقی ئهه  تێكی زیلهه فه كهدا یه ڵه هه ر ههه به داننهان.  بووه ههه م ڵهه هه بێگومهان : زادهیل ئیبراهیم عه
 سیاسهیتدا ی وه كهرده له  پێویسته  كردووه ت ڵه هه  التوایه ر گه ئه.  نیه   به  وه ئه ڵك، خه  ی وه كۆكردنه و  سیاسی  حیزبێكی  كردنی

 یهان بهن بهو راسهتگۆ خۆیانهدا رابوردوی لهه  خنهه ره له وان ئهه.  وه یتهه ناكه  دووبهاره كانت ڵهه هه  كه  ی وه له  وه یته بكه دڵنیا ڵك خه
  وه ونهههنزیكب تی سیاسههه  نمونههه بههۆ پههێد  بچێتههه  یتوانیوه نههه  كههه  داڕشههتووه تیان سیاسههه لێك گههه دا یههه ماوه و لههه ر هههه بووبن، نههه



یم عەلیزادەهبرائیبەشێک لە وتووێژەکانی   

 

 

69 
 

 ناونیشهانی بهێ ئمورانی مه  ڵ گه له نهێنی به دانیشتنی تی سیاسه وانیتر، ئه و ت ریه كسه ئه فیدائیانی كو وه ئێرانی كانی لیبراله له
 مریكا ئههه سههترایجی  ڵ گههه  لههه گونجانههدن خههۆ تی سیاسههه كوردسههتانیان، و ئێرانههی كانی كردنههه دروسههت  ره بههه تی سیاسههه رژێههم،

 گشههتی مههانگرتنی  ڵ گههه له كههردن تی دژایههه تی سیاسههه كههداری، چه باتی خههه به ر رانبههه به ناڕۆشههنیان تی سیاسههه ،دا كههه ناوچه له
 .پێراردا الوێژی گه ی١٦ له كوردستان له
 

 ؟ كه باڵه دوو  لێكترازانی  هۆی  بێته ده دات رووده شۆڕشگێردا  ی ڵه كۆمه ناو له ئێستا  ی وه ئه تۆ  بڕوای به :د مه ردار محه سه
 

 لگای كۆمهه ر سهه له وتۆی ئهه كی رییهه كاریگه وان ئهه ناوخۆی كانی كێشه اڵم به رووبدات،  وه جیابونه  یه وانه له : زادهیل ئیبراهیم عه
  ی گههپێ  لێهره توانن ده ئایا  واته. عێراق  كوردستانی له تیان وقیعه مه بۆ  وه ڕێته گه ده كانیان كێشه  زۆری  شێكی به.  نیه كوردستان

 بهۆ شهوێنێك و بنكهه تهوانن ده ئایها ن، بكهه یهدا په خۆیهان  كهاری  ی ئیدامهه بهۆ پێویسهت  تی یارمهه توانن ده ئایا بپارێزن، خۆیان
 زیهاتر ترازانیان نهه لێك یان لێكرازان ری گه ئه  به ت باره سه  كه ره فاكته  پێموایه. ن بكه ر به سته ده خۆیان  قامگیری سه  ی وه مانه

 .پێد  دێته بۆیان عێراق  كوردستانی له  لێره ، كێشانه و ئه دوای  كه رجێك لومه هه بۆ  وه ڕێته گه ده
 

  تی ركردایه سه به  ڕی بێباوه.. دیموكرات  حیزبی

 
  كهانی رههۆكا و  یه كێشهه و لهه چهۆن  ئێهوه ، ڕی تێپهه یرانهدا قه مان هه به ئێرانید  كوردستانی  دیموكراتی  حیزبی :د مه ردار محه سه
 ڕوانن؟ ده
 

 كی ره سههه ی رچاوه سههه اڵم بههه ، یههه هه خههۆی نههدی تمنه تایبه دیمههوكرات حیزبههی نههاو ی وه جیابونههه رچی گههه ئه : زادهیل ئیبااراهیم عااه
  ی له سههه مه و تی ركردایه سههه كههاری ی شههێوه ر سههه له. كههرد باسههم گشههتی كی یه شههێوه به پێشههتر  كههه  یههه وه ئه ر هههه یان كههه یرانه قه
  هۆكهاری اڵم بهه  بووه ههه  كێشهه رابوردووشهدا له  میشهه هه دیموكراتهدا،  حیزبهی ناو لهه و ئهه و م ئهه  مهافی  پێشێلكردنی و  یموكراسید

  ی ئۆتۆریتهه  كهه بهوو  وه ئهه بكهات،  كهۆنتڕۆڵ  كێشهانه و ئهه یتوانی نهه دا دیهاریكراوه  وره ده و لهه  حیزبهه و ئهه  تی ركردایه سه  ی وه ئه
  بهه بتوانێت  كه دا نه  ی وه ئه ی رێگه  سیاسی  ی ئۆتۆریته  بوونی الواز بوو، دا ست ده له دا حیزبه و ئه  كانی ریزه ناو له  خۆی  سیاسی

 .بێت زاڵ دا كێشانه و ئه ر سه
 

 بوون؟ نه  خسی شه  لمالنێیم بن  فكری  ملمالنێی  ی وه له زیاتر روویدا دیموكراتدا  حیزبی ناو له  ی وه ئه اڵم به :د مه ردار محه سه
 

  شێك به بن؟ ده رت كه دوو بۆ  كه حیزبه ری ماوه جه  بووه حیزب ی وه ره سه له  بووه ر گه ئه  خسی شه  ملمالنێی : زادهیل ئیبراهیم عه
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 ناچاری بههه جێبهێلێ، هبهه ی كههه حیزبه كههانی ریزه  وێ ناشههیه مانكاتههدا هه له و  بههێ ده ر بههاوه  بههێ ی كه تیه ركردایه سههه به  كههه حیزب لههه
 ساسههدا ئه له اڵم بههه. بههدات پێنیشههان ربههازبونێكی ده ی رێگههه  نههه الیه و ئههه  كههه ی هیوایههه و بههه  بژێرێ ڵههده هه  دیكههه ی كههه نه الیه
 . دایڕشتووه  تیه ركردایه سه و ئه  كه  دایه تانه سیاسه و ئه پێشی  چونه نه له  بوونه ڕ باوه  بێ و ئه ی رچاوه سه
 

 و زیهان چ روویهدا، دا ئیوه لهه  كهه پێشهترید و ڵهه كۆمه و دیمهوكرات  حیزبی لهه  ی وازییهه رته په و رتبوون كهه م ئهه :د مه ار محهرد سه
 ؟ گرێ خۆده له ك ترسییه مه
 

 تها ، نییهه ادائهار  لهه دا ڵگهه كۆمه له هێز بهه زۆر  ی شۆڕشهگێڕانه  خرۆشێكی و جۆش  كه ئێستادا  رجی لومه هه له : زادهیل ئیبراهیم عه
 و  تی حیزبایهه به  ڕی بهاوه  بهێ  رانیانه نیگه و ئه فعی ره بۆ ین ده وڵنه هه  ئێمه ر گه ئه ، پێكدێنێ ڵكدا خه ناو له رانی گه نیه ك یه راده
 .دات پێئه  ره په ردا ماوه جه ناو له  حیزبی  كاری

 
  كانی كداره چه  یرانی قه..  كه كه په

 
 بینن؟ ده چیدا له  كه كه په  یرانی قه  ئێوه یان ، یراندایه قه له  كه كه په ن كه ستده هه یائا :د مه ردار محه سه
 

 و  وه مانهه توركیها،  كوردسهتانی له  رییهه ماوه جه  كی یهه وه بزوتنه بێهت،  سیاسهی  حیزبێكهی  ی وه رلهه به  كهه كه په : زادهیل ئیبراهیم عاه
 ناو لهه  كهه  رییهه ماوه جه  نفوزه و به ڵكو به ، رایگرتووه ندیل قه له  ی كدارییه چه  هێزه و به  نییه ست یوه په  كه كه په  وامبوونی رده به

 و كهه كه په  پشهتی  ی بڕبهڕه  كدارییهه چه  هێهزه و ئهه  واتهه.  تی یهه هه وروپادا ئه له واڵت  ی وه ره ده له و توركیا  كوردستانی  ی ڵگه كۆمه
 . وه گرتۆته ی شه به و ئه زۆرتر یران هق.  نیه هێزیشی به نی الیه

 
  ری كاراكتهه نها تهه ك یهه راده تها  كهه  چییهه توركیهادا  كوردسهتانی له  كهه كه په  وی تهاكڕه  كانی سهووده یهان زیهان :د مه ردار محه سه

 ؟مدا ئه چاو له بوودان نه  حوكمی له تر  كانی رێكخراوه و حیزب موو هه و سیاسییه  پانی گۆڕه
 

 و بهاش وتێكهی ره بێت سیاسی پانی گۆره ر سه ڵسوڕاوی هه حیزب ك یه  تاكه توركیا كوردستانی له  كه ی مه ئه : زادهیل اهیم عهئیبر
 سیاسهی حیزبهی  كهه  یهه وه ئه شهیاوی  وه كوردستانیشهیه به  توركیهه ڵگای كۆمهه.  نیهه تی اڵیه كۆمه و سیاسی وتوویی پێشكه ی نیشانه

  بهه زیهان  كهه كه په پهاوانخوازی. بێهت پێهك تێهدا جیهاواز تی چینایهه و سیاسهی ئامهانجی سهتراتێژو مای هبن ر سه  له جوراوجۆری
 و ئههه سههلیمی ته  كههه ئاسههتێك  یشههتۆته گه ش توركیههه كوردوسههتانی لگای كۆمههه  مڕۆكههه ئه و  نێ یههه گه ده تی الیههه كۆمه وتنی پێشههكه

 .نابێت  پاوانخوازیه



یم عەلیزادەهبرائیبەشێک لە وتووێژەکانی   

 

 

71 
 

 ؟ تره وره گه كاراترو موویان هه له  كه كه په كورددا  كانی حیزبه موو هه ناو له  كه بڵێین تكرێ ده ئایا :د مه ردار محه سه
 

  توانهای و ت قودره م هه ، هێزتره به  ریی ماوه جه  ی پێگه م هه ن هه ئێستا  كه تر  ی حیزبانه موو هه له  كه كه په : زادهیل ئیبراهیم عه
  گوایهه  كهه دات نیشهانئه وا توركیها تی ولهه ده رچی گهه ئه  بۆیهه ر ههه.  زۆرتهره  سیاسهی و  لییاتیب تهه  ئیمكانهاتی م هه و  یی رێكخراوه

 لێهدانی ر سهه له خهۆی سهڵی ئه ركوزی مهه ته راسهتیدا له اڵم بهه ، ته غڵه سهه  وه ندیلیهه قه كانی بنكهه و كهه كه په كهداری چه باتی خه به
 .بات ده  رێوه به پێچاوپێچ لێك گه تتێكی سیاسه  سته به مه و هئ بۆ و داناوه  حیزبه و ئه ری ماوه جه ی پێگه

 
 ریفۆرم  یرانی قه..  كێتی یه

 
 گرن؟ ده  رچاوه سه  كوێوه له  كێتی یه ناو  كانی كێشه  تۆوه  دیدی له :د مه ردار محه سه
 

 رچی ههه بهوون ئۆپۆزیسهێون  كهه رابوردوودا له پارتی و كیتی یه اڵتداری سه ده حیزبی دوو ناوخۆی كانی كێشه : زادهیل ئیبراهیم عه
 وتهی ره.  وه واڵتهه و ئهه داههاتووی و عێهراق  سیاسهی  رجی لومهه هه به سهتن یوه په یان كێشهانه و ئهه م كهه یه  ی پلهه به ئیستا بێت، بوو

 . ئاراوه دێنه عێراقدا له  كه  بێ ده دا رووداوانه و ئه  ری كاریگه ژێر له وان ئه داهاتووی
 

  كهه كییه ره ده  رجهه لومه هه  ههی كێتین یهه نهاو  نهاوخۆیی و  زاتهی  ی كێشه  ی نده وه ئه  كێشانه م ئه  پێتوانییه اڵم به :د مه ار محهرد سه
 ؟ نییه

 
 گایڵ كۆمهه نهاو كانی كییهه ره ده  رووداوه  كهه  یهه وه ئه بۆچهوونم مهن اڵم بهه ، یهه هه  نهاوخۆیی  ی كێشهه بێگومان : زادهیل ئیبراهیم عه

  نزیمی تههه تی چۆنیههه. كردنیههان ئینسههجام  بههێ یههان حیزبههی ئینسههیجامدانی ر سههه له بیههنن ده كی ره سههه رۆڵههی عێههراق و كوردسههتان
 .كێتیدا یه  داهاتووی له بینێت ده  رۆڵ زۆر پارتید و  كێتی یه نێوان  كانی ندییه یوه په
 

 ؟ وه بانییه تاڵه  دوای  قۆناغی  نێته ێدهپ داهاتوودا له  كه بێت ده چۆن  كێتی یه :د مه ردار محه سه
 

  وه ئهه ، وه یه كه ركرده سهه به  گرێدراوه زۆر اڵت رۆژهه  كانی تییه سونه  حیزبه له زۆرێك ك وه  نیشتمانی  كێتی یه : زادهیل ئیبراهیم عه
  بهه اڵم بهه كێتیهدا، یه  كهانی ریزه نهاو  ێتیك یهه  راگرتنی و خشین به ئینسیجام له بینێت ده گرنگ زۆر  رۆڵێكی الل جه مام  كه  روونه

 عێراقههدا  كوردسههتانی له  كههه  ی سیاسههییه  رجههه لومه هه و ئههه  رچاوگرتنی بههه له  بههه و  نیشههتمانی  كێتی یههه  ی پێشههینه  رچاوگرتنی بههه له
  بهه. بكرێهت  پهێ ی كشهه پاشه تانداكوردسه له  ئاسهانییه و بهه  نیشهتمانی  كێتی یهه  سیاسهی  رۆڵهی  كهه نهیم دا ڕه باوه و له من ، یه هه
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 و حیزبهه دوو و ئه اڵتی سه ده له ری ماوه جه تی زایه ناڕه گرتنی ره په اڵتدارن سه ده حیزبی دوو پارتی و كێتی یه  كه ی وه ئه حوكمی
 .كردنیان پێ  كشه پاشه و كردن الواز هۆی به  ببێ  توانێ ده ریاندا رانبه به له دیل به گرتنی شكل

 
 بانیهدا تاله  می رده سهه له ئێسهتا  كهه ببینێهت  رۆڵ مان هه توانێت ده  كێتی یه بانیدا، تاڵه  دوای  قۆناغی له  واته :د مه ار محهرد سه
 یبینێت؟ ده
 

 سهت ده لهه عێراقدا و كوردستان سیاسی پانی گۆره له خۆی وری ده الم به ، وێ كه لێده ی وره گه زیانێكی بێگومان : زادهیل ئیبراهیم عه
 .نادات

 
 ؟ یاندووه گه  كێتی یه به  زیانێكی چ یان بكات  كێتی یه به تێك خزمه چ  تی توانیوییه ریفۆرم  وتی ره ئایا :د مه ردار محه سه
 

: م كههه یه كی، ره سههه خههاڵی دوو  بدرێتههه رنج سههه  پیویسههته ریفههورم ی ره بههه كههاركردی نگاندنی ڵسههه هه بههۆ : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 لێك گهه نمونه اڵتدا سهه ده له خۆیهان زنهی وه پێی بهه  كهه كرا ده  وه ئه ڕوانی چاوه و بوون اڵتدا سه ده له كێتی یه ناو كانی هریفۆرمخواز

  جموجهۆڵێكی ش وه خواره لهه كهرا ده  پێیهه و بهه جها. دابها نیشهان ڵكیان خهه به  وه كرده بهه  چاكسهازیه پێیهانوابوو خۆیان  كه ی وه له
 زیهانی خۆیهدا له خهۆی بهوو، وتوو پێشهكه كێتیدا یه ی چوارچێوه له ریفۆرم ی ره به كانی داخوازییه و دروشم.  رێ  نه بخه نگ ماهه هه
  یهانتوانی ده بهوو،  وه سهتیانه ده به  كهه  ی ئامڕازانه و ئه كرابوو، نه  ئاماده بۆ  پێویستی  لزوماتی مه اڵم به ، یاندووه گه نه كێتی یه به
 اڵم بههه اڵتدارن سههه ده كوردسههتان له  هایه سههاڵه پههارتی و كێتی یههه رچی گههه ئه م، دووهههه. هێنا نههه كاریان بههه اڵم بههه بهێههنن، كاری بههه
 ی داهاتوكههه و سیاسههی اڵتی سههه ده كلیفی تههه هێشههتا  وتۆه تێیكههه  یههه ناوچه و ئههه  كههه تی تایبههه بههارودۆخێكی هۆی بههه راسههتیدا له
 كێتی یهه نهاو چاكسهازی كی یهه پڕۆژه ههیچ  وابێ كهه.  وه تهه كراوه نه كالیی یهه زیهدا ركه مه تی وڵه ده  ڵ گه له ند یوه په له كوردستان له

 رادیكهال ڵوێسهتی هه ر گه ئه.  بێ نه  یه له سه مه و ئه بۆ رۆشنی سیاسی پالنی و پالتفورم و بدات باز دا راستیه و ئه ر سه به  ناتوانێ
 ناڕۆشهنی و ئیبههام مهن بڕوای بهه.  بهێ ریك شهه شهیدا كه ئاكامه له  بهێ ده  پێویسهته ازشهیدس ر گهه ئه و  نێ یه بگه رای ، گرێ رده وه تر
 .زاندبوو دابه لێك گه ریفورمدا ی ره به ناو له خۆی به بڕوا  یه له سه مه و ئه ر سه له
 

 ؟ وه هێڵێته ده  هێزییه به تواناو و به كێتی یه  كوتالنه زۆرانبازی م ئه  كێشانی درێژه ئایا :د مه ردار محه سه
 

 جیم مونسهه هها وه حیزبێك ر هه ن، رووبده بێت ده  ملمالنێیانه و ئه زیندوودا  سیاسی  حیزبێكی ناو له  پێموایه : زادهیل ئیبراهیم عه
 . یه هه یدا كه كاره له ك یه یبه عه بێت، نه یدا وه خواره له چ و وه ره سه له چ  كی جیاوازییه و  زایی ناڕه  جۆره هیچ  كه بێت
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  كانی موكورتییه و كه  پارتی

 
  كانی كییه ره سهه  جومگهه  ی زۆربهه  یهه وه ئه  شهی هۆكه  تهه ڵبه هه ، دیهاره  پێهوه  ی ئینسهیجامه و لهه جۆرێهك  پهارتی :د مه ردار محه سه
 ن مههه زه  مجۆره بههه حیزبێههك  پێتوانییههه ، وه تههه كراوه چههڕ كتردا یههه به نزیههك  سههێكی كه نههد چه سههت ده له  حیزبههه و ئههه  اڵتی سههه ده
 بێت؟ ردا سه به  یی ریشه  كی گۆڕانكارییه  هاتووه  وه ئه  رۆژگاری و هێڵێت جێیده به
 

 و  ری نگه رۆشهه  ركی ئهه اڵم بهه.  پێوایهه  ی نهده چه  ڵگه كۆمه  یه وه ئه رج مه ، پێوایه ندم چه من  نییه  وه ئه رج مه : زادهیل ئیبراهیم عه
  ئینتیخهابی  ئیمكهانی  اڵتداره سهه ده  پهارتی شهدا شانه به و لهه بكهات وا  كهارێكی  كهه  یهه وه ئه عێراقهدا  كوردستانی له ئازاد  میدیای
  رجی لومهه هه  بوونی نهه بپارێزرێهت،  یه وشهێوه به  پهارتی  اڵتی سهه ده  نییهه رج مهه ، كرێ نهه  وه ئهه ر گهه ئه. بهدات ڵك خهه به  واقیعهی

 .بێت  دواوه به  ی وره گه زۆر  ترسی هم  نگه ره دیموكراتیك
 

 ناكات؟ دروست دا حیزبه م له یران قه  ته حاڵه م ئه  واته :د مه ردار محه سه
 

 ر ههه  نمونهه بۆ بێت، ده دروست بۆ  مونافیسی  وه ره ده له كات، نه دروست شدا كه حیزبه ناو له یران قه  پێموایه : زادهیل ئیبراهیم عه
 . ئیسالمیه كگرتووی هی كێكیان یه ئیستا

 
  كانی ترسییه و مه  ئیسالمی  كگرتووی یه

 
 ؟ چیدایه له كگرتوو یه  ترسی مه :د مه ردار محه سه
 

 بههۆ سههوودێك هههیچ زرابێت، دامههه  ئیسههالمی  ئایههدۆلۆژی  ساسههی ئه ر سههه له  كههه  سیاسههی  حیزبێكههی هیچ لههه مههن : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 .نابینم كوردستان  ی ڵگه كۆمه

 
 وا ره  لێهره  چی كهه بێت، ههه سهیحییان مه دیمهوكرات  حیزبهی یان ده بهه وروپا ئهه له كان سهیحییه مه  بێ ده بۆ اڵم به :د مه ردار محه سه
 بێت؟ هه نیان ده مه حیزبێكی كان ئیسالمییه بێت نه
 

 یانبێت؟ هه  نییه وا ره ڵێت ده  كێ : زادهیل ئیبراهیم عه
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 بن؟  ترسی مه  جێی بۆ  ی ئه :د مه ردار محه سه
 

 ڵكهدا خه ر سهه به  كی اڵیهه به چ ئێران لهه  سیاسهی  ئیسهالمی  وتهی ره زانهین ده  ئێمهه بن؟ نهه  ترسهی مه  جێهی بهۆ : زادهیل ئیبراهیم عاه
 . هێناوه

 
 و  بگههرن كان سههییه كه هتاك  ئازادییههه له رێههز توركیهها  تی دالههه عه و شههه گه  پههارتی  ی یه شههێوه و بههه ر گههه ئه اڵم بههه :د مااه ردار محه سااه
 بن؟ نه  مانه ئه بۆ بێت، هه اڵت سه ده  داولی ته به ڕیان باوه ركارو سه  بێنه ڵبژاردن هه به
 

 ی كارنامهه  پێویسهته ، گهرێ ده كان سهه كه  تاكهه  ئازادیهه  لهه رێهز  نهده چه توركیا تی وڵه ده بزانین  ی وه ئه بۆ : زادهیل ئیبراهیم عه
 و شههه گه  پههارتی.  وه چێتههه بیرنه له كوردستانیشههمان كوشههتوبڕی و واڵتههه و ئههه كانی سیاسههیه  زیندانههه رجی مهههلو هه توركیههاو میتههی

 كوردسههتان ی وانههه ئه ن، جێیبخههه كان ئیسههالمیه  وتههه ره دیلی بههه كههو وه ن ده وڵههده هه رۆژئههاوا تانی وڵههه ده  كههه  كههه یه نمونه ت دالههه عه
 . یه هه جیاوازییان و ئیخوانوالموسلمینن ی رێچكه ر سه له
 

 ٢١١٨ی ئاگۆستی ٢٧: ڕێکەوتی  -  نیوز راشێماڵپەری و: سەرچاوە
  

------------------------------------------- 
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 رێمی كوردستان ر هه رامبه ئێرانی به  تی لۆماسیهپریی د  شانۆگه
 

 
 

  ئاسۆ عوسمان  :دیمانه

 
 ئیمتیهازی ك  رزییهه  ده   نووكهه ر  ده  قهه  به ئێستا تا كوردستان رێمی هه ر رامبه به ئێرانی  تی لۆماسیهپد ییر  شانۆگه:  لیزاده عه برایم

  .  وه  ته  وتوه  كه  نه لێ ق عێرا كوردستانی نی  الیه بۆ
 

   جێگیهره واندا  ئه نفوزی ی  ناوچه   له   هئێم ندی  ناوه راتی  قه  مه   كه كوردستان نیشتمانی كێتی  یه و   ئێمه ندی  یوه  په :ئاسۆ عوسمان
  لهه خهراپ شتێكی روانی چاوه  ئیمه ناكرێ، دیاری رێمدا  هه تی  حكومه و ئێران دبلۆماسی   له نیا  ته   ندییه  یوه  په و  ئه نووسی  چاره
 .ین ناكه دا  ندیه یوه په و له خۆمان دژی
 

 ئێهرا دانوسهتانی ری گهه ئه له  وایه ،پێی(  ڵه كۆمه) ئیران كۆمۆنیستی حیزبی تانیكوردس سازمانی سكرتێری : زادهیل ئیبراهیم عه
 ئێسهتا كه اڵتید ڕۆژههه كوردسهتانی ناكهاو چهاو  ڕه ئێهران ڵكی خهه ندی وه رژه به مریكا ئه ی میشه هه تی سیاسه ك وه مریكا ئه و ن

 و ك روه ههه ئۆبامها، ی تهازه تی سیاسهه له نه بهۆش پێشهوی تی سیاسهه له نه  بووه كینهه ندییه وه رژه به ههیچ ئێران له شێك به  ته كراوه
 ر رامبهه به له ، وه شهه ڕه لیسهتی نێهو  خسهتۆته پژاكهی ڕێكخراوی  كه كرد حكوم مه ئۆبامای نوێی ی ئیداره ی نگاوه هه و ئه توندی به

 ههاتنی ههۆی  بهه وان  ئهه نابێهت لیم  سهه قڵی  عهه تقین  مهه پێهی   به ڵێت ،ده لیزاده عه كوردستان رێمی هه كانی رانییه ونیگه دوودڵی
 ر سههه  نههه بخه ختێههك زه تههوانن ده  وه الوازه كی دبلوماسههیه ی رێگههه  لههه وابههێ پییههان ،  مریكاوه  ئههه   دژبههه ی ره  بههه   ونههه  بكه  ئوبامههاوه

   بهه ر  رامبهه  به مریكادا  ئهه تی  سیاسهه   لهه جیهدی كهی  گۆرانكارییهه   لهه ك  یه  نیشهانه ههیچ ئێستاش  تاكو   كه ت  تایبه   به.  مریكاوه ئه
  یه لیزده عه برایمی ڕیز به یی گۆیه گفتو و ئه قی ده  وه یخوێننه ده  وه خواره له كه ی مه ئه.  وتووه  كه  رنه  ده عێراق و ئێران

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://vivafreedoom.blogspot.com/2008/04/tuesday-april-15-2008.html&psig=AOvVaw1iC0wdN7H7qowlWSlN6g1n&ust=1585824387751000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi4lK2Gx-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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 یهد وئێهران لێكهراو رمی گهه كی پێشهوازییه ، وه ئیسهالمیه و بی ره عه جیهانی ن الیه له" ئۆباما" باراك وتنی ركه سه :ئاسۆ عوسمان
 كان كۆمارییهههه دۆڕانهههدنی له پێشهههوازیان ڕاسهههت ناوه اڵتی ڕۆژههههه له مریكا ئهههه كانی خته رسهههه سه و كهههۆن  یاره نهههه له كێك یهههه ك وه

" ئۆبامها"ههاتنی  یهه وه ئهه پێد دادێتهه لێره كه پسهیارێك ، پێكردووه ستی ده  مریكاوه ئه له ی وگۆڕانه به خۆشحاڵبوون جۆرێك كردوبه
 واو تههه  سههته ژێرده النی گههه سههودی به نههد تاچه ش وگۆڕانكاریانههه ئه ڕاسههت، ناوه اڵتی ڕۆژهههه له بكههات ك گۆڕانكارییههه چ توانێههت ده
   ؟بێت ده
 

  بهه الم بهه ێهتب خهۆی جیگهای  لهه ت ولهه ده و ئهه یها بهۆم  یهه وانه  لهه  لۆغانه شهایه و ربرین ده خۆشحالی و ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 بهۆ.  نییهه  بینانهه واقیهع ، بهێ بهوو شهوێنێك ر هه  له ئازادی تینوی ری ماوه جه و ملێكراو سته لكی خه و  وساوه چه چینی ت نیسبه

 ركاری  سهه   هاتنهه شهوێنی و جێگها ر  سهه  له بكهرێ تر گشتی باسێكی   پێویسته  وه بێته روون زیاتر  بۆچونه و ئه تی واقعیه ی  وه  ئه
 .مریكادا  ئه سیاسی سیستمی   له ئۆباما

 
   ببێتههه تی  توانیویههه پێسههتێك ش  ره   كههه   یههه  وه  ئه كیان  یههه كههرێ  ده دی  بههه ئۆبامههادا كاری  سههه   هاتنههه   لههه   كههه نههدی  تمه  تایبه دوو
 كاندا  شپێسهته  ره نی ده مهه مهافی پێشهلكردی   هله درێهژی و دوور كی  یه  پێشهینه   كهه واڵتێكدا   له  رووداوه و ئه ئامریكا، رۆكۆماری  سه

 بێ  ههه جیهاوازی ئامریكها ی  روه  ده و نهاوخۆ كانی  كێشهه   بهه ر  رامبهه  به بهوش ڵ  گه  له ئۆباما تی  سیاسه.  گرینگه ك یه راده تا ، بووه
 ی  وتووانهه  دواكه سهتی  هه  بهه كهردن   كشهه  پاشه بۆ بارتر  له تی  اڵیه كۆمه كی  وایه  هه و ش  كه خۆیدا   له خۆی   وه  ئه ر هه بێ،  نه یان
   لهه هاوكهارانی و بهوش جهورج   كهه شهدا  وه  ئه ڵ  گه  له   كه   یه  وه  ئه م  دووهه ندی  تمه  تایبه. دێنێ پێك دا  واڵته و  له ستی  ره  په ز  گه  ره
 وانیشههدا  ئه نههاو   لههه ڵكوو  بههه بههوون، كههان  كۆماریخوازه ریتی  نههه تی  سیاسههه ری  نوێنههه ر  هههه ك  نههه ئامریكههادا تی  رایههه  رێبه زگههای  ده
 رابهردوودا سهاڵی شهت  هه ی  ماوه  له   وته  ره و  ئه. ناسرا  ده نێئوكۆنسرواتیو وتی  ره   به   كه كرد  ده تی  رایه  نوێنه تییان  تایبه وتێكی  ره

  كهه جۆرێهك  بهه. كردبهو تهر نهارازی الت سهه ده  لهه ڵكی  خهه ناوخۆییهدا ئاسهتی   لهه و   هبهوو الواز لێك گه مریكا  ئه ناو   له ی  پێگه
 موو  ههه   لهه   كهه ی  وه  لهه   جگهه بوو  نهه یهان  چاره ركار،  سهه  بهاتبانهه كانید  كۆماریخوازه ڵبژاردندا  هه كێبركێی   له ت  نانه  ته ر  گه  ئه

 گۆرانكهاری پێویسهتی ر  سه  له   بۆیه ر  هه زانی  ده یان  وه  ئه یشی  كه  تیمه و ئۆباما.   وه  بچنه كاندا  كانهنێئو تی  سیاسه   به   وه  تێكه  بابه
 جێ  جێبهه وان  ئهه سهتی  ده ر  سهه  له تهوانێ  ده   گۆرانكارییهه و  ئهه   كهه بڵێن ئامریكا گشتی بیرورای   به دا وڵیان  هه و گرت  داده پێیان

 .بێ
 

 ناوخۆییهدا ی  ره  وه  تهه   لهه. خواردبهوو شكسهتی كیدا  ره  سهه ی  ره  وه  تهه دوو   لهه ئامریكهادا ری  رێبه زگای  ده   له كان  نێئوكانه تی  سیاسه
 انهدا،ك  بواره موو  ههه   لهه جاران چاو  له زیاتر كی  خێراێه   به ت  تایبه رتی  كه رجی  مه بێ كردنی اڵ ره  به   له بوو بریتی تیان  سیاسه

 گۆیها   كهه ی  وه  بهه ق  موتڵهه رێگهادانی و كانهدا  تگوزارییه  خزمه بواری   له ت  تایبه  به ت  وڵه  ده شانی ر  سه  له ركێك  ئه موو  هه البردنی
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 كهان. ئهۆ. جهی. نئهی و بكهات نزیم  ته ڵگا  كۆمه ژیانی وتی  ره خۆی ئاسایی كی  یه  شێوه  به داری  رمایه  سه ی  لێكه و   پڕتێكه نیزامی
 واوی  تهه   بهه   ته  سیاسهه و  ئهه. ن كهه  جهێ  بهه  جهێ گشهتی گوزاری ت خزمه ركی ئه ت وڵه ده جیاتی  له  بێ پێویست شوێنێك ر هه  له

 ناچهار ت  وڵهه  ده   كهه جۆرێهك   به   بووه خۆی ژیانی ی  زمه  ئه ترین   نده  كوشه تووشی مریكا  ئه ئابووری   كه دیتمان و خوارد شكستی
 وتی  كه  پاشهه   له رگرتن  وه ڵك  كه   به و   وه  ره  ده   له رگرتن  وه رز  قه   به بگرێ   اڵته وه و  ئه ئابووری داڕمانی   به پێد ی  وه  ئه بۆ بوو
 .  وه  سازییه  پیشه و دارایی می  سیسته و كان  بانكه هانای   به   بچێه ناوخۆ رزی  ئه
 
   لهه و زانكۆكهان   لهه خۆیهان كهانی  تێزه وان ئهه ی كهه تیمه و بهووش ركاری  سهه   هاتنه پێد ساڵ ند  چه   له دا  وه  ره  هد تی  سیاسه   له

   ناچێتهه مریكا  ئه قازانجی   به مان  زه   كه بوون ر  باوه و  ئه ر  سه  له وان  ئه  تێزانه و ئه پێی  به كردبوو، با  مریكادا  ئه مێدیاكانی
 ك  یههه جیهههانێكی تی  ركردایه  سههه بتههوانێ ی  وه  ئههه بههۆ مریكا  ئههه  وه وانههه ئه ی روانگههه  لههه. بچههن    ده  لههه كان  ته  فورسههه نههابێ و پهێد

 كردنههی قامگیر  سههه بههۆ خههۆی ئههابووری و نیزامههی كانی  تواناییههه خێراتههر و كههاراتر كی  یه  شههێوه  به   پێویسههته بكههات، ری  مسههه  جه
 كهانی  الوازتره   ره  مسه  جه ڵ  گه  له هاوكاری جیاتی   له كانیاندا  ته  سیاسه   له   بۆیه ر  هه. بێنێ كار  به جیهانیدا استیئ   له اڵت سه  ده

 اڵتی رۆژهههه ت  تایبههه   بههه یان وانههه ره تههاك وتێكههی ره و خسههتن ده گوێیههان پشههت چههین، ئۆروپهها، كێتی  یههه روسههیا، كههوو  وه جیهههان،
 مریكا  ئهه   كهه   وه  بهۆه روون  راسهتیه و ئه. هێنا نه ست  ده  به وتنی  ركه  سه جیهانیدا ئاستی   له ش  ته  سیاسه و  ئه. ر  به   گرته راست  ناوه
 ،بناسهێ سهمی  ره  به واوی تهه  بهه خهۆی یی  ناوچهه ت نانهه ته و جیههانی كانی  ره  بهه  كه  ره   لهه ركام  ههه شیاوی شی  به   كه ی  وه  ئه بێ  به

 .بكات دابین خۆیشی كانی  ندییه  وه  رژه  به ناتوانێ
 

   كههه ی  وه  ئههه پههێد   كههه   یههه  وه  ئه پێكههرد م  ئامههاژه   كههه دا  بوارانههه م  ئههه دووكههی ر  هههه   لههه ئۆبامهها تی  سیاسههه رۆكی  نههاوه و ر  وهههه  جه
   بهه و سهپایی  ئه   به و وشیاری   به خۆیان بن، ت  زیمه  هه تووشی   كه ی  وه  ئه پێد پێ،  بسه ردا  سه  به خوازراویان  نه كی  یه  كشه  پاشه

 ئۆبامها. ن  بكه م  حكه مه خۆیان پیێ جێگا گونجاوتردا شوێنێكی   له بتوانن ی  وه  ئه بۆ ن،  بكه   كشه  پاشه نگاو  هه ك  یه ،  وه  رنامه  به
 ك  یههه راسههتیدا  لههه جیهههان. نههاكرێ پههێ جیهههانی تی  ركردایه  سههه نیایی  تههه   بههه ریكام  ئههه   كههه  كههردوه یان  وه  ئههه ركههی  ده ی  كههه  تیمه و

 و  ره  بههه جیهههان   ئوبامههاوه ی كههه تیمه روانگههای   لههه   وه  تههه  بابه م  لههه روویههی   زیههاده.   رییه  مسههه  جه نههد  چه ڵكو  بههه ، نییههه ری  مسههه  جه
 .بات  ده نادیار نووسێكی  چاره

 
 وتوو  جێكهه سهاتی سه  موئه ڵێك  كۆمهه ی  بناغهه ر  سهه  له مریكا  ئه سیاسی سیستمی باسكران، ی ندیانه تمه تایبه و ئه رای ره سه اڵم به

 و ئهه. ههاتوون پێهك   مهه  ئه بهۆ ر  ههه و داردان  رمایه  سهه چینهی كانی  ندییهه  رژوه  به پاراسهتنی ت  خزمهه   لهه موویان  ههه   كه   زراوه  دامه
 بهااڵی ونهدی  رژه  به پاراسهتنی پێویسهتی. ناكهات وون خهۆی تی جیهه و  ئه رگیز  هه كۆمار رۆك سه و ئه یا م ئه گۆرینی  به  سیستمه
 اڵمههی وه بههۆ   درێههژه و دوور   كییه  پێشههه و  ئههه پههاش.  گۆرانكارێكههه ر هههه ی  چوارچێههوه و رج  مههه مریكا  ئههه   لههه داری  رمایه  سههه نیزامههی
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 ر  سهه  له توانن  نهه ر  گهه  ئه راسهت ناوه التی رۆژههه  لهه خهوراو مها  و ش  بێبهه ڵكی  خهه  پێیهه و بهه   كهه بڵهێم توانم  ده تان  كه  پرسیاره
 بهۆ   نییهه تێك  مانهه  زه ههیچ بێهنن،    ده  به وتێك  سكه  ده خۆیان باتی خه حیسابی ر سه  له خۆیان، واقعی توانای و هێز حیسابی

 .بۆیان بێت سوودتر  به بووش ی  وره  ده تی  سیاسه چاو  له ئۆباما ی  وره  ده تی  سیاسه ی  وه  ئه
 

 بههها  ریشهههدا رامبه به له و بڕیوه رنهههه ده كوردسهههتان ڵكی رخهههه رامبه به ڕوونهههی تێكی سیاسهههه تائێسهههتا "ئۆبامههها" :ئاساااۆ عوسااامان
 توانێههت ده مریكا ئههه تی سیاسههه  وایههه پێتههان كههات، ده ئێههران و سههوریا ڵ گههه له دانوسههتان گفتوگههۆو و عێراق، لههه جیهێشههتنی له
 ؟. وه نه كه تده ڕه ودیموكراسی گۆڕان ك یه شێوه موو هه به  كه ی واڵتانه ئه ڵ گه له تی دۆستایه  له وتوبێت ركه سه
 

   كهه   نییهه  ه وه ئهه و  بۆه نهه   وه  ئهه ئێستادا   له   نه و رابردودا   له   نه راست  ناوه اڵتی رۆژهه   له مریكا  ئه ی  كێشه : زادهیل ئیبراهیم عه
   لهه   سهاڵه یهان  ده   بهه مریكا  ئهه تی  وڵهه  ده. ێنێ  گهه  پێده زیهانی ڵوێسهت  هه كهام و   وه  وێتهه  كه  لێده دێموكراسی ڵوێست  هه كام داخوا

 ر  سهه  له واڵتێك ر  هه   له دێموكراتیك گۆرانكاری.   ناسراوه دیكتاتۆری تانی  وڵه  ده پشتیوانی و پشتگر كوو  وه جیهان ری  رتاسه  سه
 و  ئهه.   بهووه دژی  بهه یهان   گونجانهدووه ڵ  گهه  له خهۆی یهان مریكا  ئهه جها ،  پێكههاتووه   واڵتهه و  ئه كانی  ناوخۆییه   ملمالنێیه ساسی  ئه
 كهرێ،  ده دیهاری   وه  واڵته و  ئه داری  رمایه  سه چینی ندی  وه  رژه  به رووی   له وید  ئه   كه خۆی یی  وه  ته  نه بااڵی ندی  وه  رژه  به   ته  وڵه  ده
 خوازیهاری   جێگایهه و  ئه تا وان  ئه.  یه  ندیانه  وه  رژه  به و  ئه بوونی دابین بۆ بلییاتی  ته شی  روكه خوازی دێموكراسی كات،  ده چاو  ره

 ڵك  خهه   كهه كاتێهك.  وه  بێتهه  نه وان  ئهه كانی  ندییهه  وه  رژه  به رووی و  ره  بهه   دێموكراسهییه و  ئه   كه ن  واڵتانه و  له دێموكراتیك گۆرانی
 ئاسهن و ئهاگر   بهه سهتن  رابوه خۆیهان   بهه ر  رامبهه  به ن  ده  ده ی  كه  دروشهمه وان  ئهه   كهه ی  دێموكراسهییه و  لهه ر  ههه رگهرتن  وه ڵك  كه   به
 .  هو  نه  ده  ده اڵمی وه
 

 ئیمهزا دا بهووش اڵتی سهه  ده مهانگی دوایهین   له   كه بێ  ده دا  وتنه  رێكه و  ئه ی  چوارچێوه   له ر  هه عێراق   له ئامریكا هێزی رۆێشتن
 ر  گهه  ئه و نهاكرێ دا  مهاوه كهورت   لهه عێهراق   به ر  رانبه  به مریكادا  ئه تی  سیاسه   له رچاو  به كی  گۆرانكارییه هیچ روانی  چاوه.   كراوه

. دێهنن كار  بهه هێهزید خۆیهدا كهاتی  لهه پهێد   چنهه  نه دا مریكا ئهه نهدی  وه  رژه  به ی  ئاراسهته   بهه عێهراقید نهاوخۆی كانی  رووداوه
. بهدات فیرۆی  بهه تی  هداوی عێراق   له مریكا  ئه تی  وڵه  ده   كه ی  ئینسانییه و دارایی   باجه  مووه  هه و  ئه وێ  نایهه و ناتوانێ ئۆباما

 دات  ده وڵ  ههه دا  یهه  وره  ده م  له ئۆباما تی  وڵه  ده راستیشدا  ناوه اڵتی رۆژهه ی  دیكه كانی  كێشه   له ڵكو  به عێراق   له ر  هه ك  نه اڵم به
   لهه ییشهدا  ناوچه ئاسهتی   لهه و بگهرێ رچاو  بهه  له زیهاتر ئۆرووپها، كێتی  یهه چین، روسیا، جیهانی، ی  وره  گه تانی  وڵه  ده رای   كه

 .بێنێ كار  به   شه  ره  هه زمانی متر  كه كان  ته  وڵه  ده   به ر  رانبه  به دیپلوماسیدا
 
  مریكا  ئه یت  وڵه  ده   كه زانن  ده موویان  هه ن  كه  ناوچه اڵتی سه  ده  به تانی  وڵه  ده   كه  توركیا ئیسرائیل، ئێران، ، سوریا تانی  وڵه  ده



یم عەلیزادەهبرائیبەشێک لە وتووێژەکانی   

 

 

79 
 

 ن  ده  وڵههده  هه   بۆیههه ر  هههه و   یههه  هه وان  ئههه   بههه پێویسههتی راسههتدا  ناوه اڵتی رۆژهههه   لههه خههۆی كانی  ته  سیاسههه بردنههی   رێوه  بههه بههۆ
 الم دا،  ملمالنێیهه م  لهه. گهرنرب  وه ڵك  كه خۆیان كانی  ندییه  وه  رژه  به و كانیان  ته  حكومه پاراستنی بۆ   رجه  لومه  هه و  له یان  ركامه  هه

 شكسههتی   وه  تههه  بابه م  لههه و   وه  كاتههه ورٍ  هههێ ك یههه راده تهها   سههوریه و ئێههران ڵ  گههه  له مریكا  ئههه كانی  كێشههه تههوانێ  ده ئۆبامهها   وایههه
 كهار   كهه   یه  وه  ئه بێ  هه سوریاشی   بگره و ئێران ڵكی  خه بۆ توانێ  ده   ته  سیاسه و  ئه   كه قازانجێك. دابپۆشێ بووش كانی  ته  سیاسه

 هێهرش و ڵك  خهه كانی  داخوازییهه خسهتنی گهوێ پشهت بهۆ   وه  نانههٍ  ههێ پاسهاو بهۆ ئیسالمی كۆماری ت  تایبه   به و  ته وڵه ده و  ئه
 .كات ده دژوارتر  یه  وه  ره  سه  به مریكایان  ئه هێرشی ی  شه  ره  هه گویا  كه  وه ئه بیانوی  به خۆیان سیاسی یارانی  نه ر  سه   بردنه

 

 كۆمهاری ڵ گهه له دانووسهتان  ئێهوه بڕوای بهه ئێرانهدا، ئیسهالمی كۆمهاری ڵ گهه له كهات ده دانوسهتان داوای "ئۆبامها" :ئاسۆ عوسامان
 ..دێنێت ست ده به وتن ركه سه ئێران، ئیسالمی

 
 رابهوردودا  لهه ژێهر  بهه ژێهر و سهمی ناره كانهاڵی  لهه مریكا ئهه یت وله ده و ئیسالمی كۆماری نیوان گوفتوگوی : زادهیل ئیبراهیم عه

 ی وره ده  لهه  گوفتوگویانهه و ئهه.  بهووه دانیشهتنیان هێنی نه  به جار ها نده چه ال دوو ر هه رانی نوینه.  دابۆه ریان جه  له وام رده به
 نههدی یوه په.  وه وتههه كه لههێ ریشههی سكه عه بههواری  لههه هاوكههاری  لههه جۆرێههك ت نانههه ته دا عیههراق و ئیههران ی سههاڵه شههت هه ری شههه

 ور ده دوو "بهووش" تی حكومهه ی وره ده  لهه ر ههه.  بووه ههه وام رده بهه  وه واسیته لی گه  ریكه شه ی رێگه  له یان وخۆ راسته بازرگانید
 موار ههه سهتی به مه ڕاسهتی  لهه اڵم بهه بهوو عێهراق نهاوخۆی كانی كێشهه  كه له سهه مه شهی رووكه.  كهراوه غدا به  له سمی ڕه گوفتوگوی

.  كهراوه خهۆی "سهتانی دانو" یاندا ركامه هه  له و بوون نه ئاكام بێ ش دانیشتنانه و ئه. بوو  نه الیه مه هه گوفتوگوی ی رێگه كردنی
 كۆمهاری   وه  ئهه "عێهراق"   لهه.   هكهردو فیانستاندا  ئه   له مریكا  ئه تی  سیاسه چوونی  رێوه  به بۆ ئاسانی كار زۆرترین ئێران تی  وڵه  ده

 م  لههه ی  دیكههه ی  نموونههه لێك  گههه و نیشههاندا ئێههران دانیشههتووی وی  تونههدره كانی  شههیعه   بههه سههپی كۆشههكی رێگههای   كههه بههوو ئیسههالمی
   توانیویانههه كێشههێكدا  كێشمه ههها وه ی  رگههه  جه   لههه هاوكههاری، م  هههه و   بههووه ناكۆكییههان م  هههه   تههه  وڵه  ده دوو م  ئههه.   یههه  هه   وه  تههه  بابه

  كهه جیاوازێهك.  نیهه  تهازه رووداوێكهی ال دوو ر ههه نێهوانی  لهه گفتوگهۆ فسی نه وابێ  كه. ن  بكه دابین خۆیان كانی  ندییه  وه  رژه  به
 كهات ده یان به  وه زۆرتره تێكی راحه سه  به  كه ته سیاسه ئوباما و  وه بۆته م كه ینیاندا به  له  ووشه ری شه و  شه ره هه  یه وه ئه  یه هه
 و بنههوێنێ   تانهه  وڵه  ده و  ئههه ت  نیسهبه   بههه زۆرتهر رمی  نهه تۆزێههك   ناچهاره مریكا  ئههه تی  وڵهه  ده   كههه ن  ده  ده ڕوو كیشهدا  یه  وره  ده   لهه و

   لهه ئیهران و سهوریا و پێد   بچێته خێرایی  به بتوانێ   كه   ییهن وتێك  ره   مه  ئه   وه  شه  وانه  مووئه  هه   به. پێبدات زیاتریان ئیمتیازی
 .بن  ده   ورده   ورده لی  مه  عه   به كاندا  ندییه  یوه  په   له گۆرانكاریی. یمانی  هاوپه   به ببن  مریكاوه ئه یاری  نه تی  وڵه  ده دوو
 باتی  خهه كردنهی   شه  گه وید  ئه بكات،   وره  گه لی  له  خه تووشی   وته  ره و  ئه توانێ  ده   كه   یه  هه گرینگ لێك  گه فاكتۆرێكی ت  ڵبه  هه
 دووال ر  ههه كانی  حیسهابه   وه  ئهه ،  وه  شۆرشهگێرانه كی  یهه  وره  ده   وه  بنێتهه پێ   دیكه جارێكی   واڵته و  ئه ر  گه  ئه.   ئێرانه   له ری  ماوه  جه
 چ   بهه دا  كاتهه و  لهه ئێهران و مریكا  ئهه نێهوان نهدی  یوه  په ی  وه  كردنهه ئاسهایی وتهی  ڕه   كهه   نییهه شهبینیپێ قابلی ئێستا و گۆرێ  ده

   هاتنهه بهۆ بهوو ر  خۆشهكه رێگها "شها"رژیمی یمانی  هاوپه مریكای  ئه چلۆن   كه دیتمان دا(9191) ساڵی   له. ڕوات  ده كدا  یه  ئاراسته
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   ببێبههه تههوانێ  ده   یههه  تازه   رژێمههه و  ئههه   كههه بههوو وا الی ئامریكهها ری رێبههه زگههای ده وكات ئههه   چوونكههه ئیسههالمی، رژێمههی ركاری  سههه
 .ت سوڤیه كێتی  یه نفوزی   به ر  رانبه  به رێك  نگه  سه
 

 "ئۆبامهها" تی سیاسههه له  یههه هه گۆمههان و دوودڵههی اڵم بههه ڕاسههت، ناوه اڵتی ڕۆژهههه واڵتههانی خۆشههحاڵبوونی ڵ گههه له :ئاسااۆ عوساامان
 .تی خۆیدایه جێگای له  گۆمانانه م ئه ند تاچه  ئێوه بۆچونی به كورد، ر رامبه به له
 

 ر  ههه شهیدا  كه  تیمه و بهووش اڵتی سهه  ده ی  وره  ده   لهه ڵكو  به تی  خۆیه جێگای   له ئێستا ر  هه ك  نه   گومانه و  ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
   لهههه   راسهههتییه و  ئهههه.   كهههورده لی  گهههه دژی خۆیهههدا   لهههه خهههۆی مریكا  ئهههه   گوایهههه   كهههه   نییهههه   وه  لهههه   بۆچوونهههه و  ئهههه. بێ  ههههه   بوایهههه  ده
 تی  وڵهه  ده ندی  وه  رژه  به گرتنی رچاو  به  له مریكا  ئه بۆ. گرێ  ده   رچاوه  سه   وه  كه  ناوچه ژێئۆپولتیكی ی  واقعبینانه نگاندنێكی  ڵسه  هه

 بهروات، كهوێ و  ره  بهه   كهه ئێهران داههاتووی ها روه  ههه و عێهراق   لهه زی  ركه  مه تی  وڵه  ده و گشتی  به بی  ره  عه تانی  وڵه  ده و توركیا
  لهه  هبریتیه  كهه كهورد، لی گه نوسی چاره كردنی دیاری مافی ری وهه جه ل گه  له  تانه ویه وله ئه و ئه و   یه  هه تی  ویه  وله  ئه   وانه  ئه

 خۆی تی  زڵومیه  مه نیشاندانی   به دیپلۆماسیدا یدانی  مه   له كوردستان ڵكی  خه. بان ناته خۆ، ربه سه تی وڵه ده هێنانی پێك مافی
 تی  سیاسهه ئێسهتا تها   وه(9119) سهاڵی   لهه. دابپۆشهێ   راسهتییه و  ئهه نهاتوانێ ك  یهه  موجامله ههیچ. بگهۆرێ   واقیعهه و  ئهه ناتوانێ

 بهۆ و سهازان بهۆ كهوردی نی  الیهه و بێنهێ كار  بهه   كه  ناوچه و عێراق   له خۆی ندی  وه  رژه  به بۆ كورد كارتی   كه   بووه   وه  ئه مریكا  ئه
  وه ئهه مهن بهروای   بهه   ربۆیهه  هه. پێهداون می  كهه زۆر ئیمتیهازی ردا  رامبهه  به   لهه.   وه  ختهه  زه ژێهر   بخاته كانی  داخوازییه داشكاندنی

 .بوو نه خۆی جێگای   له ری  خۆشباوه
 

 ڵ گهه له گفتوگهۆ رج مهه به و بینیوه  وه خۆیه به زۆری وتنێكی پێشكه  وه لۆجییه كنه ته و ربازیی سه ڕوی له ئێران مڕۆ ئه :ئاسۆ عوسمان
 خۆیهان ك وه" تۆمی ئهه ن خهاوه واڵتێكهی  هبه تی دانییهه ڕێگه ئێهران كانی ركییه سهه  رجه مه كات، ده ڕۆژئاوا واڵتانی كان مریكییه ئه
 ی كه پرسهیاره ئێهران، نهاوخۆی كاروباری لهه "ڕۆژئهاوا" ردانی تیهوه ست ده له  ڕێگرتنه میان دووهه رجی مه "ئاشتیدا بواری له ڵێن ده
 ئێهران كوردسهتانی له كهورد یل گه نوسی چاره ئێران، كۆماریئیسالمی می دووهه رجی مه به مریكا ئه ڕازیبونی ری گه ئه له  یه وه ئه من

 .بێت ده چۆن
 

   لهه مریكا  ئهه تی  سیاسهه.   دراوه  نه گرێ   مریكاوه  ئه تی  سیاسه   به ئێران كوردستان   له كورد لی  گه نووسی  چاره : زادهیل ئیبراهیم عه
 بۆ  وێ بیهه یان و بێ ن  الیه ئاستیبێ  له نیا كورد لی  گه نوسی  چاره دیاریكردنی مافی بۆ بێ رێگر توانێ  ده رزیدا  فه قۆناغێكی

 كوردسههتانی بههۆ كههوو  وه ر  هههه   دراوه  نههه گههرێ   وه  وه  بههه ئێههران كوردسههتانی داهههاتووی اڵم بههه. بینههێ كاری بههه ت تایبههه سههتێكی به مه
   كههه رگرییه به ئاكههامی ،  بههووه اتێیههد كوردوسههتان  لههه  شههه به و ئههه رابههردوودا سههاڵی١٨   لههه   كههه رجێك  لومههه  هه   وایههه الم عێههراقید
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   كهه   وه  بسهتێنێته كهورد ڵكی  خهه   له   خۆیه  به بڕوا و  ئه   داوه وڵی  هه وا  ناڕه ی نده پروپاگه. تی  كردوویه عس  به رژیمی   به ر  رامبه  به
 یمانی  هاوپهه و هاوپشهتی   ته  بریوه ویچا هاتن   هاناوه به و پشتیوانی بۆ ئێران كوردستانی. بێ رزگار خۆی هێزی  به توانێ  ده
   لهه   باتهه  خه و  ئهه داههاتووی   بهه من   بۆیه ر  هه. ئێران موو  هه   له خۆی نووسی  هاوچاره و ملێكراو  سته و   وساوه  چه ڵكی  خه ڵ  گه  له

 ئێهران ڵكی  خهه اڵنی كۆمهه قهازانجی   بهه ائێسهت تها ئێهران كاروبهاری   لهه رۆژئهاوا ردانی  سهتێوه  ده. بیهنم ش  گهه ئێهران كوردسهتانی
   بگهره    وه  عێراقهه و  ئێهران ری  شهه   لهه ر  ههه.   وه  تهه  كردووه درێژ نی  مه  ته و   رگرتووه  وه لێ ڵكی  كه زیاتر ئیسالمی كۆماری.   بووه  نه
 نیزامهی، هێرشهی و ڕ  شهه ی  شه  ڕه  هه و ئابوریی مارۆی  گه یان و ئۆروپایی تانی وله ده ی "ئامێز   خنه  ره دیالۆگی" تی  سیاسه تا  هه
 كۆمهاری ئۆپۆزسهیۆنی نی  الیهه هێنهدێك   لهه   وه  پهارێزه   بهه زۆر وان  ئه.   كردوه   رژیمه و  ئه ی  وه  مانه   به تی  خزمه   وه  كرده  به مووی  هه

   لهه ر  گهه  ئه زانهن  ده وان ئهه.  نیهه دا سهتوور ده  لهه رژیهم رووخانهدنی بهۆ  وه وانه ئه ن الیه  له ولێكید هه و   وه  بنه  ده نزیك ئیسالمی
   نییهه رت  شهه بهێ   اڵڵهه گه نگاو  ههه   بهه نگاو  ههه   رژیمهه و  ئه بۆ رادیكاڵ دیلێكی  به تیدا  اڵیه كۆمه پێشی   له روو باتێكی  خه ئاكامی

 .بكرێ دابین تێیدا وانی  ئه ندی  وه  رژه  به
 

 پژاكهی رێكخهراوی مریكا  ئهه تی  وڵهه  ده   كهه ی  وه  ئهه بهۆ  ئێهوه ڵوێسهتی  هه و   وه  لێكدانهه بهزانم وێ  مهه  ده دا  لێره ر  هه :عوسمانئاسۆ 
 ؟  چییه   وه  تێرۆره لیستی ناو   ته  بردووه

 
 كی  یهه  مه  گه   مهه  ئه.   نییهه   وه  تێهرۆره دژی ڕی  شهه و زمتیروریه   بهه نهدی  یوه  په مریكا  ئهه تی  وڵه  ده ی  بریاره و  ئه : زادهیل ئیبراهیم عه

 و  ره  بهه ئیران ئیسالمی كۆماری سرنجی راكێشانی بۆ مریكا  ئه ی  تازه تی  وڵه  ده   كه  یه وزانه  سه   گڵۆپه و  له كێك  یه   مه  ئه.   سیاسییه
   به ر  رامبه  به   كه   یه  ته  سیاسه و  ئه شنی  هاوچه ر  هه   وه  ئه.   كردووه ڵی  هه میئیسال كۆماری   به ت  باره  سه مریكا ئه ی  تازه تی  سیاسه

   یهه  رێكخراوه و  ئهه سیاسهی سهتراتیژی و پهژاك   بهه ر  رامبهه  به   ئێمهه. تی  یه  هه   توركیه تی  وڵه  ده ندی  زامه  ره راكێشانی بۆ ك.ك.پ
 و تیههرور لیسههتی نههاو بههۆ پههژاك بردنههی ین  كههه  ده حكوم  مههه   بریههاره و  ئههه اڵم بههه خههۆی جێگههای   بههه بههێ  هههه كمان  یههه  وه  لێكدانه ر  هههه

 ق  رهههه  ده   كههه كههات  ده   تانههه  جنایه موو  هههه ئیههدی  ته مریكا  ئههه تی  وڵههه  ده   كههه   كاتێكدایههه   لههه دا  لیسههته و  لههه ك.ك.پ ی  وه  هێشههتنه
 یمانی  هاوپهه ئیسهرائیلی   كهه   كاتێكدایهه   لهه. چهێ  ده   رێوه  بهه   وه  سهوریه و   توركیهه و ئێهران تانی  وڵه  ده ن  الیه   له كورد ڵكی  خه  به
 مریكا  ئههه تی  وڵههه  ده تیههروری لیسههتی. كههات  ده خههوێن اڵتی خههه سههیتن  له  فه دیفههاعی بههێ ڵكی  خههه   لههه    كههه زاران  هههه   بههه مریكا  ئههه

 .ناكرێ دی  به تێیدا سیاسی ی  راستگۆیه و دێت كار  به و  ئه موو  ئه دژی   له دڵخواز كی  یه  شێوه   به   كه   سیاسیه ئامرازێكی
 

 ئێههران، ئیسههالمی یكۆمههار ڵ گههه له كوردسههتان باشههوری كانی سیاسههیه پارته و كوردسههتان رێمی هههه تی حكومههه :ئاسااۆ عوساامان
 كوردسههتان رێمی هههه رانی نیگههه  وانیههه پێتههان  یههه وه ئه مههن ی كه پرسههیاره ، یههه هه نێوانیانههدا  لههه رمووگوڕ گههه تێكی لۆماسههیهپدی
 .؟ وه بوژاندوبێته ئێرانی ئیسالمی كۆماری و كوردستان رێمی هه تی دیبلۆماسیه مریكا، ئه ی تازه ی ئیداره ناڕۆشنی تی سیاسه له
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 ئێسهتاش تاكو بێ  هه ئۆباما تی  سیاسه   له كیان  رانییه  نیگه ر  هه كوردستان رێمی  هه تی  حكومه رانی  به  رێوه  به : زادهیل ئیبراهیم عه
 بۆیهان عێراقدا   له اڵت سه  ده بوونی ش  دابه   له مریكا  ئه تی  وڵه  ده   كه ی  شه  به و  به و   وه  بیننه  ده مریكادا  ئه ی  ره  به   له خۆیان ر  هه
 یهان ،  مریكاوه  ئهه   دژبه ی ره  به   ونه  بكه  ئوباماوه هاتنی هۆی  به نابێ وان  ئه لیم  سه قڵی  هع نتقی  مه پێی   به. رازین لمێنیێ  سه  ده

 ههیچ ئێسهتاش  تهاكو   كهه ت  تایبهه   بهه.  مریكاوه ئهه ر سهه  نهه بخه ختێهك زه تهوانن ده  وه الوازه كی دبلوماسیه ی رێگه  له وابێ پییان
   كهه ی  وه  بووژانهه و  ئه.   وتووه  كه  رنه  ده عێراق و ئێران   به ر  رامبه  به مریكادا  ئه تی  سیاسه   له جیدی یك  گۆرانكارییه   له ك  یه  نیشانه

   كههه بههدات نیشهان مریكای  ئههه   بههه   كهه   یههه  وه  ئه بهۆ بههوو   وه  ئێرانییههه نی  الیهه ری  پێشههخه سهت  ده   بههه ن  ساسههه  ئه ن،  كهه  ده باسههی   ئێهوه
 كی  رییه  شهانۆگه   مهه  ئه. بكهرێ و  ئهه نفهوزی و پهێ جێگها بهۆ حیسهاب بهێ  ده كوردستانیشهدا   لهه ڵكو  بهه عێراق جنوبی   له نها  ته  نه

 و  هله.  وه  تهه  وتوه  كه  نه لهێ عێهراق كوردستانی نی  الیه بۆ ئیمتیازی ك  رزییه  ده   نووكه ر  ده  قه  به ئێستا تا و   ئێرانییه  تی دبلۆماسیه
 تێیههدا لههدرویان ته   و ك  بورجههه و كانههاڵ و دیههوار و كههراون تههر تونههدوتۆڵ كان  سههنووره دا،  واڵنههه  هه و  ئههه پههاڵ   لههه و دا  یههه  ماوه
   پهههرۆژه ی  زۆربهههه.  یهههه هه ی درێهههژه روا ههههه  نیهههه پاساوێكیشهههی   بهههه ههههیچ ئیتهههر ئیسهههتا  كهههه كان  سهههنووره تۆپبهههارانی ،  نهههدراوه  ته
 واوی  ناتهه   بهه و ڵپسهێردراوی  هه   بهه عیهراق كوردسهتانی   لهه ئیسهالمی كۆمهاری  وه گاتهه ده ریكیان سهه  كه ئابووری كانی  ساسییه  ئه

 . هاتووه نه دی  به   دبلۆماسیه و ئه ئاكامی   له وتنێك  پێشكه هیچ تر كی  واتایه   به ،  وه  ته  ماونه
 

 ك وه كهرد تاران لهه روویهی كوردسهتان رێمی ههه تی حكومهه و وه شهكایه ئێهران ازانجیق بهه ئۆبامها تی سیاسه ر گه ئه :ئاسۆ عوسمان
 .بێ؟ ده چارنوسێكی چ باشور رێمی هه له ئێران كوردستانی ئۆپۆزسیۆنی كان، ده وه نه سااڵنی

 
 جیاوازیهان سهتراتیژی و ت  سیاسهه   بهه  جۆراوجهۆر نی  الیهه عێهراق كوردسهتانی   له ئیران كوردی ئۆپۆزسیۆنی : زادهیل ئیبراهیم عه

 تهوانێ ده  كهه  سهتوره ئه پشهت ركی سهه خهالی نهد چه  بهه  ربوتهه مه ی له سهه مه و بهه  كهه ی شهه به و ئهه   ئێمه ستراتیژی.   یه  هه تێیدا
 :بێت رێكید گه ئه ها وه ی وه ره ده اڵمم وه
 
 سهنوری دیهوی   لهه كهداری  چه   بنكهه و ئیمكانهات بوونی  نهه یهان وونب  ههه ر  سهه  له ئێهران كوردسهتانی   له كداری  چه باتی  خه م،  كه  یه

 رجی  لومهه  هه   لهه   ئێمهه ی  وه  لێكدانهه   بهه   یهه  هه نهدی  یوه  په  ئیمهه ی باتهه خه  شهیوه و ئهه ی درێهژه. نهاكرێ بینها عێهراق كوردستانی
 ر  ههه بهزانین بار  لهه   بهه   رجهه  لومه  هه و  ئهه ر  گهه  ئه. گهۆرێ   ینههد وێ  لهه   كهه ی  پێویسهتیانه و  ئه والمی و ئێران كوردستانی سیاسی

  ناتوانین   ئێمه. ین  خه  ده رێكی ئیران كوردستانی   له كورد ڵكی  خه پشتیوانی  به دا داهاتووش   له   بووه رابردودا   له چۆن كوو  وه
 .ین  بده ر  سه  له بریاری   وه  تێكه  بابه موو  هه   له توانین  نه خۆیی  ربه  سه  به خۆمان حاڵێكدا   له   وه  بواره و  ئه ناو   بنینه پێ
 

  و رێگا   ته  بوه   ئێمه كراوی پیشنیار كار  شێوه كاتدا مان  هه   له و واڵتین ویی  ناوه   له كارا كخراوێكیێر نی  خاوه   ئێمه م،  دووهه
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 بهۆ ی ئامهاژه  ئیهوه  كهه  نیهه رجێك لومهه هه هها وه گرێهدراوی  كهه. واڵت ی  وه  نهاوه   لهه دائاشهكرا بهواری ندها  چه   له چاالكی شوێنی
 .ن كه ده
 

 و زایی  فهه فزیۆنی  لهه  ته و رادیهو كوو  وه بلییی  ته و سیاسی زراوی  دامه لێك  گه و رێكخراو نی  خاوه واڵت ی  وه  ره  ده   له   ئێمه م،  سێهه
 .ن  بده خۆیان كاری  به   درێژه عێراق كوردستانی دوارۆژی رجی  لومه  هه   له خۆ  ربه  سه توانن  ده   كه ردنینب   رێوه  به ندی  ناوه
 

   كهه كوردسهتان نیشهتمانی كێتی  یهه و   ئێمهه نهدی  یوه  په تی  تایبهه   بهه و عێهراق كوردسهتانی ڵكی  خهه و   ئێمه ندی  یوه  په م،  چوارهه
 نووسهی  چاره و   هاتووه دا  شنه  چه و  له بواری لێك  گه   به و   میژووییه   جێگیره واندا  ئه نفوزی ی  ناوچه   له   ئێمه دین  ناوه راتی  قه  مه
 دژی  لههه راپ خهه شهتێكی روانی چههاوه  ئیمهه. نهاكرێ دیههاری رێمهدا  هه تی  حكومهه و ئێههران دبلۆماسهی   لهه نیا  تههه   ندییهه  یوه  په و  ئهه

  جیگهه و ئهه نهاتوانێ ئیسالمی كۆماری و  گۆراوه لێك گه كان ده وه نه چاو له ئیستا رجی لومه هه. ین ناكه دا  ندیه یوه په و له خۆمان
 . وه بێنێته ست ده به دابوو ئارا  له ناوخۆ ری شه ت تایبه  به  كه كات و ئه ی شوینه و
 

 ٢١١٩ی ئەپریلی ٣ : ڕێکەوتی  -کوردستان نێت  : سەرچاوە
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  كان نییه    ریفۆرمخوازه  ڕی به کوردستان باوه  
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنوور: ئا

 
  .دوێت ده اڵت رۆژهه  كوردستانی و ئێران  كانی گۆڕانكارییه دوا به ت باره سه  ڵه كۆمه  می كه یه  سكرتێری ، لیزاده عه  ئیبراهیمی

 
  كرێت؟  لێده تریان  چی ڕوانی چاوه و چین   رووداوانه م  ئه  كێشانی درێژه  هۆكاری :سنوور: ئا
 

 كهانی  كێشهه كیان  یهه جیهاوازن، واقیعهی دوو ئاكامی ،  وه  ته  قیوه  ته ئێران  له ئێستا   كه ی سیاسییه   زمه  ئه م ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 ناو  لهه نهاوخۆیی ی  كێشهه بوونی  ههه. ئیسهالمی كۆمهاری ڕژیمی  لهه  ڵكهه  خه ری  ماوه  جه بێزاری و زایی  ناڕه ویتریان  ئه و رژێم ناوخۆی

   كههه سههتێكئا   یشههتووته  گه   یههه  دیارده م  ئههه   یههه  وه  ئه   نوێیههه   كههه ی  وه  ئههه ،  نییههه نههوێ یكی  دیههارده ئیسههالمیدا كۆمههاری كههانی  ریزه
  واتهههه یی  خامنهههه و  قیهههه  فه تی  ویالیهههه بهههاڵی و  وه  بۆتهههه دژوار لێك  گهههه رژێهههم نهههاوخۆی ی  كه  كیه  ره  سهههه   باڵهههه دوو ژیانی  وه  پێكهههه

 واوی  تهه  به اڵت  سهه  ده زگاكانی  ده  لهه تهر ی  كهه  باڵه ی  وه  ئهه بهۆ  ، خۆشهكردووه یان  مینه  زه رابردوودا ساڵی چوار  له كان  كاره  موحافیزه
 ری  بههه  ركه  له نجانی  فسههه  ره   كههه پێشههووش ی  وره  ده ڵبژاردنی  هههه ڵكوو  بههه م،  یههه  ده ی  وره  ده ڵبژاردنی  هههه ر  هههه ك  نههه.   وه  نههه  بخه دوور

 ی  كهه  باڵه و نجانی  فسه  ره دژی  له پاسداران ایسوپ كی  تایه كوده   شێوه  به   كه  ڵبژاردنه  هه خوارد، شكستی دا ژاد نه دی  حمه  ئه ڵ  گه  له
 نهاو   ههاتبووه رباڵو  بهه كی  یه  شهێوه  به   وه  ژاده نهه دی  حمهه  ئه ڕێگای لهه پاسهداران سهوپای دا  سهاڵه چوار و  ئه ی  ماوه  له. برا  ناوده و  ئه
 پاسداران سوپای ندامانی  ئه  له واڵت بااڵی مودیرانی  له زۆر كی  یه  ژماره زیرو  وه   چوارده  له زیاتر   وه  ته  وڵه  ده ری  به  ڕێوه  به زگای  ده

 .بوون
 

https://werash.files.wordpress.com/2009/07/ibrahim_alizade.jpg
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 كات؟ دروستده ئێراندا ئیسالمی كۆماری ڕژیمی  له ئاڵوگۆڕ  ، تییانه  زایه  ناڕه م  ئه   وایه پێت :سنوور: ئا
 

  بۆ وان ئه.   نییه ئیسالمیدا جمهوریی اڵتی  سه  ده زگای  ده  له تیی  ڕه  بنه گۆڕانكاریی كان،  ریفۆرمخوازه ئامانجی : زادهیل ئیبراهیم عه
 بااڵیان بهه زۆر ریفۆرمخهوازید نهاوی ت نانهه ته و یهه هه جیاوازیهان كی سهتراتیژییه ینی خومه میراتی و ئیسالمی رژێمی پاراستنی

. بوو ههه بهااڵی سهتی ده كار زه موحافهه بهاڵی  كهه ی رجهه مه و بهه شببوو دابه كاردا زه موحافه باڵی و وان ئه ناو له اڵت سه ده.  بڕاوه نه
 خۆیهان كجاری یهه  ی وه سهڕینه به پهێد و خهۆی جێگهای  وه نهه بخه  كه نگییه هاوسهه  كهه  یه وه ئه كان ریفۆرمخوازه قوعی وه ته زۆرترین

 .ناكرێ  كونترۆڵ پێیان ئێستا بوون ری دههان  تاوه ره سه له  كه وان ئه  ئاستێكدایه له ڵك خه  تی زایه ناڕه اڵم  به. بگرن
 
  حیزبهه  ڵ گهه له  نییهه شهتان هاوبه  ڵوێسهتێكی هه و وتهار بۆ كان ئۆپۆزیسیۆنه  نه الیه ك وه  ئێوه  روودانه م به ت باره سه :سنوور: ئا

 تردا؟  كانی ڵه كۆمه و دیموكرات
 

 ت باره سهه اڵم بهه. ریكین خهه  وه كه له سهه مه به زۆریهد ڵكو بهه نهین مسارد خه ر هه ك نه  وه خۆمانه الی له  ئێمه : زادهیل ئیبراهیم عه
 كی  یهه  رنامه  به نهاهێڵێ   كهه   یهه  وه  ئه ،  یهه  هه جیهاواز رێگهای و بۆچهون و ت سیاسهه   كهه   یهه  وه  ئه   له  سه  مه ش هاوبه ڵوێستی هه كارو به

 ن  سهله  ئه   كهه ڵێ  ده نێكید  الیه اڵم  به ڕوبی،  كه  له ن  بكه پشتیوانیی ڵك  خه   كه اتك  ده داوا نێك  الیه كاتێك. بگرێ شكڵ ش  هاوبه
 ڵهێ  ده ڵك خهه به نێك  الیهه ر  گهه  ئه. نهامێنێ دا یه له سهه مه و له ش  هاوبه وتنێكی  رێكه بۆ ك جێگایه ن،  بكه   موقاتعه   كه  ڵبژاردنه  هه
   كهه   روونهه. كات  لێهده پشهتیوانیان وخۆ  راسهته نێك  الیهه و رژێهم ناوخۆی كانی  باڵه ركردنی  ێكدهل حیساب ستی  ده ئامڕازی به بن مه

   كهه مانكاتهدا  هه  له كوردسهتان ڵكی  خهه   یهه  وه  ئه كهۆكین، ری  سه  له ئێستا   ئێمه   كه ی  وه  ئه. ن  رێكبخه ش  هاوبه تی  كه  ره  حه ناتوانن
 شهوێن   وێتهه  بكه ناشهبێ مانكاتهدا  هه  له وێ،  بكهه دوا ئیسهالمیی جمههوریی رژێمهی دژی  لهه ئێهران ریی  راسه  سه ی  وه  بزووتنه  له نابێ
 .  وه  شكێته  ده خۆی قازانجی  به كانی  ئاكامه   نییه دڵنیا   كه تێك  كه  ره  حه
 
 ی  تییانهه  زایه  ناڕه ئیعترازو و  له پشتیوانیكردن بۆ قام  رشه  سه  ته ڕژاونه نه ئێران كوردستانی ڵكی  خه ئێستا تا  بۆچی :سنوور: ئا

  تاران؟
 

 بهێ و  ئهه ،  یهه  هه كان  ریفۆرمخوازه  بهه ر  رامبهه  به قهوڵ زۆر كی  ڕییهه  باوه بێ ئێراندا كوردستانی ڵكی  خه ناو  له : زادهیل ئیبراهیم عه
 ئێران  لههه ئێسههتا   كههه ش  وازانههه  بانگه و  ئههه و وان  ئههه كی  تییه  سههایه  كه هههیچ شههوێن   نهههو  بكه   كههه ی  وه  ئههه بههۆ نههادا رێگایههان ،  ڕییههه  باوه

 ی  كیسهه   ناچێتهه وان  ئهه تی  كه  ره  حه می  رهه  به   كه ی  وه  له بن  نه دڵنیا تا ڵك  خه ،  وه  رئه  به  له.   واندایه  ئه ریی  رێبه ژێر  له كرێ،  ده
 .قام  رشه  سه   ناڕژێنه  وه ێمهرژ ناو ی باڵه و ئه
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  دێن؟   پێتانوایه قام،  شه ر  سه   بێنه ن  بكه ئێران كوردستانی ڵكی  خه  له داوا دیموكرات حیزبی و  ئێوه ر  گه  ئه :سنوور: ئا
 

 وان  ئهه. ین  كهه  لێده یان  داوایهه و  ئهه گونجهاودا شهوێنی و كات  لهه   ئێمهه   كه ی وه له دڵنیاشین و دێن من بڕوای  به : زادهیل ئیبراهیم عه
 .  وه  ته كردووه كانی  نه  الیه موو  هه  له بیرمان ین،  كه  لێده یان  داوایه و  ئه   ئێمه ختێ  وه   كه زانن  ده
 
  بێت؟  دروستده دا كه ناوچه له  نوێ سیاسی كی  نگییه  هاوسه چ ئیسالمی كۆماری ڕوخانی  به :سنوور: ئا
 

 تێیهدا   كهه  دریجی تهه ی  شۆڕشهگێڕانه باتی  خهه كردنی  شهه  گه ئاكامی  لهه ر  گهه  ئه بڕوخێ؟ چۆن   یه  وه  ئه   له  سه  مه : زادهیل هئیبراهیم ع
   پێموایهه مهن دا  تهه  حاڵه و  لهه ركار،  سهه   بێتهه وتنخواز  پێشهكه وو پێشهڕه دیلێكی بهه و بهن وشهیارتر ڵك  خه بن، رێكخراوتر ڵك  خه

 ی  ره  بهه قازانجی بهه  ئیسالمی واڵتانی موو  هه  له هێز نگیی  هاوسه. گۆڕێ  ده زۆر كی یه  ڕاده  به ڕاست  ناوه اڵتی  رۆژهه سیاسیی سیمای
 نفهووزی ك  یهه  جه  ره  ده  به ئیسهالمی كۆمهاری   كهه   دیكهه كانی  شهۆینه موو  ههه  له و لوبنهان و سهتین  له  فه  له ر  هه. گۆڕێ  ده وتنخواز  پێشكه

   كههه  ی  وه  لههه بریتیبههێ   تههه  زعییه  وه و  ئههه ی  تیجههه  نه ر  گههه  ئه اڵم  بههه. وێ  كههه  رده  ده خێرایی  بههه ی واره  ئاسههه ت  نانههه  ته عێراق  لههه ،  یههه  هه
 ریفهۆرم بهاڵی جێگهای،   بێتهه نجانی  فسهه  ره بهڕواو یی  نهه  خامه  نمونهه بۆ پێكبێ، ئیسالمیدا كۆماری ناو  له ساكار كی  گۆڕانكارییه

  ڵ  گهه  له كانیان  ندیهه  پێوه اڵم  بهه ت، پێكنایهه تی  ڕه  بنهه كی  گۆڕانكارییهه ههیچ دا  تهه  حاڵه و  لهه ن،  بكهه یهدا  په اڵت  سهه  ده ك  یهه  وره  ده
 .  وه  نه  كه  ده ئاسایی زووتر رۆژئاوا

 
  ن؟  بكه هاوكارییان ن  ئاماده   ئێوه ئێران، ئیسالمیی كۆماری روخاندنی بۆ ابك لێ داواتان ریكا  مه  ئه ر  گه ئه :سنوور: ئا
 

 ر  گههه  ئه   پێمانوایهه. ین  كهه  ده هاوكهاری   ئێمهه بیكههات ر  گهه  ئه   نهه و كات  لێهده ئاوامهان كی  داوایههه ریكا مهه  ئه  نه : زادهیل ئیباراهیم عاه
 و فیهداكاری و نهج  ره  مووه  ههه و  ئهه بهایی   كهه   نییهه   دیلهه  به و  ئهه جێگهاین   دێتهه   كهه دیلێهك  بهه بڕوخهێ،   رژیمهه و  ئه مریكا  ئه دڵی  به
 .كێشین  ده ی  پێوه بێ   ته  راره  مه
 
 و كوێیهه  چیتهه  ئه   كهه شهار م  كهه  یه كوردسهتان، بهۆ  وه  چوونهه ڕێزتان بهه روویهداو ئێرانهدا له گهۆڕان ر گهه ئه برایم كاك :سنوور: ئا

  بێت؟ ده  چی  ڵكی خه بۆ وتارت م كه یه  ڕۆكی ناوه
 

 ر گهه ئه ،  وه  بێتهه  لێكۆده ڵكی  خهه زۆرتهرین   كهه ی  جێگایهه و  ئهه   بچمهه م  كهه  زده  حه. بهێ شهار كهام ناكهات رق  فه : زادهیل ئیبراهیم عه
   كهه بێ  ده   وه  ئه ڵك  خه ری  ماوه  جه بۆ لێدوانم بێ، اگۆڕ نه كرێكاری و سوسیالیستی رێبازی ی ره به قازانجی به نگی هاوسه وكات ئه
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 ئیههدعاو نها تههه به ك نههه نگاندنیان ڵسههه هه ی پێوانههه به ن بكههه كههان هێزه ی وه كههرده. نههاڕوون و لێههڵ ئامههانجی شههوێن   ونههه  كه  نه
 .  تییه  اڵیه  كۆمه و تی  چینایه قوڵی كی  وشیارییه و تی  پێیه پێویستیمان   ئێمه   كه ی  وه  ئه. كانیان قسه

 
   ئێمهه ئامهانجی.   وه  بێتهه  نه دووپهات   تاڵهه   زموونهه  ئه م  ئهه بهن وریها بێ  ئه ڵك  خه خوارد، شكستی ئێران له 9191 ساڵی شۆڕشی

 .گات  ده ئاكامێك چ   به بزانن ڵك خه مانكاتدا  هه  له   كه   ڕاندنێكه  راپه ڵكو  به ،  نییه ڕاندن  راپه نیا  ته
 

 ٢١١٩ی جووالی ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی وێراش نیوز  : سەرچاوە
 

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

 كو مەبەستی شكاندنی سومعەی یەكێتی بووبەڵ ئێران مەبەستی لێدانی دیموكرات نەبوو،
   

 
 

 سهكرتێری ئێسهتاش كوردسهتانە، رۆژهەاڵتهی و ئێهران چەپهی بهزووتنەوەی نهاو یدیار كەسایەتییەكی عههەلههیزادە، ئههیبراهههیم
 ژیانیهدا لەمهاوەی و هەڵدەسهوڕێت سیاسهی لەمەیهدانی سهاڵە سهێ لە زیهاتر مهاوەی ئەو. یە(كۆمەڵە) ئێران كۆمۆنیستی حزبی

 كههۆمەڵەی) زرێنەرانههیدامە لە یەكههێكە وەگرتههووەو ئێههران ئۆپۆزسههیۆنەكانی پههارتە لەریزەكههانی جۆراوجههۆری پۆسههتی چەنههدین
 بەهههمەن. دەكههات چەپ دێرینههی پههارتێكی رێبەرایەتههی زڕگههوێز ئۆردوگههای لە ئێسههتاش و( ئێههران زەحمەتكێشههانی شههۆڕگێڕی
 عەلیهزادە ئیبراهیمهی لەگەڵ ساڵ، سێ) بەناونیشانی گەورەی قەبارە كتێبێكی 3001 ساڵی لە رۆژنامەنووسێك وەكو سەعید،

 و شەخسههی وێسههتگە سههەرجەم لەسههەر درێههژە و دوور گفتوگههۆیەكی كتێههبەكە سههەرجەمی ەك كههردەوە، بههاڵو( كههۆمەڵە سههكرتێری
 حزبەكههانی و ئەو سیاسههیی ژیههانی سههاڵی( 20) لە زیههاتر مێههژووی لەسههەر ئەو سههەرنجەكانی عەلیههزادەو ژیههانی سیاسههییەكانی

 تهههایبەت مێهههژووە ەمئ شهههاراوەی فهههاكتی كۆمەڵێهههك گفتوگهههۆیە لەم عەلیهههزادە،. لەئێرانهههدا چەپ بهههزووتنەوەی و رۆژهەاڵت
 باسهكردنە كتێهبەكە بەشهێكی. دەكهات ئاشهكرا مێژووە ئەو درێژایی بە كوردستان هەرێمی هەروەها و ئێران ناو بەڕووداوەكانی
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 سههەرەنجام و كۆمۆنیسههت حزبههی بە گههۆڕانی دواتههر كههۆمەڵەو دروسههتكردنی هۆكارەكههانی هەروەههها و خههۆی شەخسههی لەژیههانی
 نەتەوەییەكههانی پههارتە سههەرجەم پههارتەو ئەم لەمێههژووی كە جیههابوونەوانەی ئەو ەمههووه و حههیكمەت مەنسههوری جیههابوونەوەی

 دروسههتكردنی: دەڵێههت كههۆمەڵە دروسههتكردنی ئامههانجی لەسههەر لەبەشههێكیدا. روویانههداوە ئێرانههدا نههاو و كوردسههتان رۆژهەاڵتههی
 لەسهەرەتای هەر كە ناكۆكیهانەی ئەو بەههۆی بەاڵم ئێهران، لەكوردسهتانی نەبهووە دیمهوكرات حزبهی بەدیلهی كات هیچ كۆمەڵە

 ههههۆی دەبێهههتە سهههەرەنجام دەبهههنەوەو زەق بەیەكجهههار شههها رووخهههانی ئێرانهههداو ی9191 شۆڕشهههی لە هەیهههانبوو دامەزرانهههدنیان
 لە رووی ئەوكهاتە كهۆمەڵە كە دەكات بەوەش ئاماژە گفتوگۆیەدا لەم عەلیزادە. دەكەوێتەوە لێ بڕیشی و كوشت و بەیەكدادان
 هێهزی بە خهۆی پایەكهانی ئیسهالمی كۆمهاری و بهكەن چهۆڵ كوردسهتان ئازادكراوەی بەشە بوو ناچار كە ردك عێراق كوردستانی
 لەگەڵ پەیوەنههدیكردن بههۆ دواتههر كە یەوە(مههوعینی خههانەی) لەرێههگەی ئەوكههات هەر كههردەوەو جێگیههر ناوچههانە لەو سههەربازی
 بەعسهدا لەشهەڕی یەكێتهی هێزەكهانی بەشانی شان ماوەت سنووری لە هاتنیدا لەكاتی و دێت كوردستان رەنجدەرانی كۆمەڵەی
 عێههراق، كوردسههتانی سههنورەكانی بههۆ هاتنیههان لەسههەرەتای كە دەكههات ئاشههكرا ئەوەش عەلیههزادە، ئیبههراهیم. دەكرێههت شههەهید

 دەبهن دەسهبەرداریان عێهراق حكهومەتی دڵهی لەبەر دواتر بەاڵم دەكردەوە، جێ خۆیان لەریزەكانی بەشەشیان ئەو پێشمەرگەی
 ئەم دیموكراتهداو حزبهی كهۆمەڵەو لەنێوان دەكات شەڕ هەڵگیرسانی بە ئاماژە ئەو. واڵت دەرەوەی بۆ دەنێرن ندێكیشیانهە و

 عەبهدولڕەحمان ئەسهتۆی دەخهاتە خەتهاكەی دەگەڕێنێهتەوەو دیمهوكراتەوە حزبهی لەالیەن كهۆمەڵە قەبهوڵنەكردنی بهۆ شەڕەش
 شهەڕی راگرتنهی هەوڵهی لە الیەن شهەش كهاتێ كە بەوەدەكهات ئامهاژە قاسهملۆش رۆڵهی لەسەر. كوردیەوە پارتە ئەو قاسملۆو

 دواتههر بەاڵم دەگەڕێهتەوە، خههۆی تها ئیمهزانەكەن رێككەوتنێههك ههیچ كە نههاردووە پەیهامی قاسهملو كههاتەدا لەو بهوو نێوانمانهدا
 نههاوبژیوانی عێههراق موخههابەراتی و بەعههس دەڵێههت، ئەوەش. دەمێنێههتەوە ئاكههام بههێ الیەنەكە شههەش هەوڵههی كەدەگەڕێههتەوە،

 نههاوخۆی لەشههەڕی ئێههران رژێمههی وابههوو الیههان" دەڵێههت شههەڕەوە ئەم لەوەسههتانی ئامانجیشههیان و دەكەن دیمههوكرات كههۆمەڵەو
 لەشهەڕێكی عێهراق و ئێهران ئەوكهات چهونكە ،"خهۆی شهەڕی بەرەكهانی بەهێزكردنهی بهۆ وەردەگرێهت كەڵهك زۆرتهرین كوردستان

 چەكهههداریەكانی بهههزووتنەوە پێشهههكەش جۆراوجهههۆری هاوكهههاری تهههر الكەی یدژ لە هەرالیەك و یەكتهههری لەگەڵ سهههەختدابوون
 فهازل كاتێك دەگێڕیتەوە حزبەدا دوو ئەو لەنێوان بەعس ناوبژیوانی لەسەر نوكتە بەشێوەی نموونەیەكی ئەو. دەكرد یەكتری
 لینهین و مهاركس ێبێكهیكت چەنهد كهۆمەڵە رازیكردنهی بۆ دانیشتووە، لەگەڵیان عێراقی موخابەراتی ئەوكاتی سەرۆكی بەراكی
 لەو هەمە، مهن كهۆدانەی ئەو بەپێهی بەاڵم بناسهن، بهۆرژواز بە دیمهوكرات حزبی حەقتانە ئێوە" دەڵێت كۆمەڵە بە و دەهێنت

 ."بسەلمێنن ئەوە جارێ ئێوە شۆڕشگێڕەو بۆرژوزای ئێستادا قۆناخەی
 

 حزبی دیموكرات ئاگاداری گفتوگۆی قاسملوو ئێران نەبوو( س.م)

 
 گفتوگههۆیەدا لەو عەلیههزادە نەمسهها لەواڵتههی ئێههران كوردسههتانی دیمههوكراتی حزبههی رێههبەری قاسههملو تیرۆركردنههی بە سههەبارەت
 پهێد مانهگ چەنهد هەرچەنهدە. نەكردۆتەوە ئاگادار حزبەكەشی سیاسی دەفتەری دانیشتنە ئەم بۆ قاسملو كە دەكات ئاشكرای



یم عەلیزادەهبرائیبەشێک لە وتووێژەکانی   

 

 

89 
 

 ئیسهالمی كۆمهاری داوایهانەی جهۆرە ئەم لەسهەر( كهۆچێرا كریس) فەرەنسی رۆژنامەوانی لەگەڵ عەلیزادە قاسملو، تیرۆركردنی
 ."كوردستان خەڵكی مافەكانی سەلماندنی بۆ نەك لەناوبردنە بۆ دانیشتنانە ئەم" گوتوویەتی گفتوگۆ بۆ
 

 بۆ پەیوەندی گرتن لەگەڵ بەعس كۆمەڵە پرسی بە یەكێتی كردووە

 
 بە پێویسهتیان زۆر كە بەوەدەكهات ئامهاژە بەعهس، لەگەڵ بەسهتن پەیوەنهدی لەسهەر دیهدارەكەدا دیهكەی لەبەشهێكی عەلیزادە
 ئێهران لەكوردسهتانی ئازادكراویهان ناوچەیەكی هیچ ئەوان و سەختدابوون لەشەڕێكی عێراق و ئێران ئەوكاتید بووە هاوكاری

 بەوەدەكهات ئامهاژە ائەوەشهد لەگەڵ نەبووبهان، پەیوەنهدییەك وەهها دروستكردنی ناچاری لەوانەبوو دەنا نەبووە لەبەردەستدا
. نەبهوون ژانەسهەر بهێ ئهێمە بهۆ پەیوەندیانە ئەو كە دەكات ئاشكرا ئەوەش هەروەها كردووە، (ك.ن.ی)بە پرسیان ئەوان كە
 ئەرتەشههی بەدەسههتی لەپێشههمەرگەكانیان كە  دەیههان كەوتنههی بەركیمیههاوی و برینههداربوون و كههوژران نمههوونەی ئەمەش بههۆ

 .داوە ئەنجامی بەرامبەریان ەستئەنق بە كە دەهێنێتەوە، عێراقی
 

 بەعس دژی كۆمەڵەی ئێران چەكی كیمیاوی بەكارهێناوە

 
 930 كوشهتووەو بۆمبهاران بە ئەوانهی كەسهی 32 رانهیەو نزیهك ی(بهۆتێ) دۆڵی لە بەعس كە دەكات ئاشكرا ئەوەش عەلیزادە
 مقەڕەكههانی لە ئەوان نزیكههی بههۆ ەوانئ دەردەبههڕن، بەعههس بەرامههبەر نههاڕەزایەتی كاتێههك بەاڵم برینههداركردوون، لههێ تریشههی

 رەوانهههدنەوەی بهههۆ بەعسهههیەكان كهههۆمەڵەدا، و بەعهههس نێهههوان لەدانیشهههتنێكی ئەوكهههات دەگێهههڕنەوە، بەعسهههی ئۆپۆزسهههیۆنی
 بنووسههن بكههاتەوەو بههاڵو بەیانێههك كههۆمەڵە دەدەن رێههگە و دەكەن لێبههوردن داوای رووداوە، ئەم لەسههەر كههۆمەڵە نیگەرانیەكههانی

 سهەر بهۆ بەعهس هێرشهانەی ئەم" دەڵێهت ئەو. بهكەن كیمیهاوی چەكهی بە ئامهاژە نابێت بەاڵم اوەتەوە،هێن عوزرخواهی بەعس
 بەڕووی هەرگیههز ئههێمە مقەڕەكههانی دەرگههای چههونكە یەكێتههی، و كوردسههتان خەڵكههی بە بههوو ئههێمە پەیوەنههدی بههاجی ئههێمە،

 ."دانەخرابوو یەكێتی پێشمەرگەكانی
  

 انی سەدام ببیننتەنها مەسعود رەجەوی و قاسملو دەیانتو

  
 پەیوەنههدیەكانیان ئاسههتی داوە هەوڵیههان ئەوان كە دەكههات بەوە ئامههاژە سههەدام بینینههی و پەیوەنههدی بە سههەبارەت عەلیههزادە

 دەڵێهت دامەزرانهدبوو، موخهابەراتی دەزگهایەكی ئەمە بهۆ بەعهس نەخولقهاوەو دەرفەتە ئەو بەاڵم دابێهت، سەدام خودی لەگەڵ
 ."ببینن سەدام هەبوو ئەوەیان ئیمكانی قاسملو دكتۆر جاروبار و رەجەوی دمەسعو تەنها ئەوكات بەاڵم"
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 بەعس داوای ئەنجامدانی كاری تیرۆرستی لەكۆمەڵە كردووە

 
 تەقیهنەوەو و تیرۆرستی كاری داوای لەدانیشتنەكانیاندا بەعس كە بەوەدەكات ئاماژە چاوپێكەوتنەدا لەو عەلیزادە ئیبراهیم

  دەڵێت كردۆتەوەو رەتیان ئەوان بەاڵم كردووە، لەكۆمەڵە ئێرانی كوردیەكانی شارە لە ئێران، یەكانیئابوور پێگە لە لێدوان
 ."بكەین قبووڵ ئەوان نیزامیەكانی پالنە نەبووین حازر كات هیچ كردۆتەوەو رەت ئەوانمان داوكاریەی ئەو"
  

 رەخنە لە مام جەالل و حكومەتی هەرێم

  
 بههۆ رەگەزنامەیههان وەرگرتنههی مههافی و دەژیههن هەرێههم لە كە ئههاوارانەی كههوردە ئەو بههۆ ەرێههمه حكههومەتی بەروانینههی سههەبارەت
 بەشهداری جەالل مهام ئەوكهات كە دەهێنێهتەوە نمهوونە بە9122 لەساڵی حزبەكەیان سێهەمی كۆنگرەی زادە ناكرێت، فەراهەم
 لەالیەن بههڕگەیە ئەم رەخههنەیەش مئە لەسههەر و دەگرێههت كههۆمەڵە بەرنههامەی رەشنووسههی نههاو لەبڕگەیەكههی رەخههنە كههردووەو
 وایە حەق" دەڵێهت هەرێم حكومەتی و جەالل لەمام رەخنەیەك بیرهێنانەوەو وەك عەلیزادەش و دەكرێت دەستكاری كۆمەڵەوە
 ئەو بەپێهی و لەبەرچاوبێهت ئهێمەی بەرنهامەكەی رەشنووسهی لە جەالل مهام ی9122 سهاڵی رەخهنەیەی ئەو هەرێم، حكومەتی

 ."خۆمانەوە بەرنامەكەی ناو هێنامانە جەالل مام پێشنیاری لەسەر ئەوكات كە بكات ەوتهەڵسوك گۆڕانكاریە
 

 پەیوەندی كۆمۆنیستی كارگەری و ئیسرائیل

 
 بهاڵی مەبەسهتی) كهارگەری كۆمۆنیسهتی حزبهی كە دەكهات دەنگۆیە ئەو پرسیاری رۆژنامەنووسەكە دیدارەكەدا، تری لەبەشێكی

 نیههیە، ال بههارەیەوە لەو كههۆنكرێتیم مەعلومههاتی" دەڵێههت عەلیههزادە هەبێههت، ئیسههرائیلدا لەگەڵ پەیوەنههدی( حههیكمەتە مەنسههور
 وا دەكرێههت كە هەبێههت، كرێكههاریەوە كۆمۆنیسهتی ئەوكههاتەی نههاوخۆی بەپەسهندكراوێكی پەیوەنههدی ئیههدیعایە ئەو رەنهگە بەاڵم

 ."پێدراوە رێگە پەیوەندییەك وەها كە بكرێت تەفسیر
 

 اندنی سومعەی یەكێتی بووهاتنی پاسدار بۆكۆیە بۆ شك

 
 یەكێتهی" دەڵێهت دیمهوكرات بارەگاكهانی سهەر و كهۆیە بهۆ نەوەدەكهان لەناوەڕاسهتی پاسهداران سهوپای هێنانی لەسەر عەلیزادە
 ئێهرانەوە زۆری زەختهی بە پەیوەنهدی رووداوەش ئەم كهرد، سیاسهیی سازشهی سهنووردار تهاڕادەیەكی ئێهران زەختی بە بەرامبەر
 ئاگههادار هێرشههە لەو دیمههوكرات پێشههتر بەاڵم دا، ئێههران كوردسههتانی خەڵكههی لەمتمههانەی قورسههی ەیەكههیزەڕب بەاڵم هەبههوو،
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 یەكێتهی سهومعەی شكاندنی بۆ بەڵكو نەبوو، دیموكرات مەبەستی ئێران" دەڵێت هەروەها. "پێنەگەیشت زیانیان بۆیە كرابۆوە،
 ."هەیە قورسایی یەكێتی شانی لەسەر تاشئێس تا كە پالنە ئەو بەڕێوەچوونی بەبیانووی بوو دیموكرات بوو،

 
 ٢١١١ی جانێوێری ١٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی وێرا  نیوز  : سەرچاوە

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

 
 . كورددایه  لی گه  ندی وه رژه به له ئێراندا  ی چوارچێوه له كورد  ی وه مانه

 
 
 
 
 

 
  هاواڵتی بۆ  وه یانه كه حیزبه  ی كۆنگره دوایین  ی باره له  ڵه كۆمه  ێریسكرت  لیزاده عه ئیبراهیم

 
 یان كههه حیزبه  ی رنامههه به و سههتراتیژ  لههه گۆڕانكارییههان دا كههۆنگره دوایین لههه  كههه ڵێههت، ده  ڵههه كۆمه  سههكرتێری  لیزاده عههه ئیبههراهیم

  ئامههاژه شههدا وه ئه ڵ گههه له گرن، پێههداده كههورد بههۆ نوو  چههاره  فیمهها  داواكردنی لههه وان ئههه  وه كاتههه ده وه له ختید جههه ، كردووه نههه
 . كورددایه  لی گه  ندی وه رژه به له ئێراندا  ی چوارچێوه له كورد  ی وه مانه دات، ده وه به
 

 ئایها سهت، به تان ڵهه كۆمهه  مینی چهوارده  ی كهۆنگره رابهردوودا،  رۆژی نهد چه  لهه  كهه ، یانهدوه راتانگه یامێكهدا په له ك وه  : هاواڵتی
 ؟ هێناوه دا ڵه كۆمه  ی رنامه به و ت سیاسه ر سه  به  ئاڵۆگۆریكی هیچ  كۆنگره

 
 گرنگهی سیاسهی باسهی ڵێك كۆمهه اڵم بهه هێنا، پێكنهه دا ڵه كومه ی رنامه به و ستراتیژ  له ئاڵوگۆڕێكی  كۆنگره : زادهیل ئیبراهیم عه

 سیاسهی راپهۆرتی ی چوارچێهوه  لهه ش مزووانهه به و  وه تهه داوه نگهی ره كۆتاییهدا یانهدنی راگه  لهه ك یهه تاڕاده  كهه گۆڕێ، هاته تێدا
 و كوردسههتان و ئێههران ئێسههتای سیاسههی رجی مههه و ل هههه  بههه نههدیان یوه په ش باسههانه م ئههه.  وه بێتههه ده بههاڵو ندیههدا ناوه ی كۆمیتههه
  بوو داهاتوومان ی وره ده تاكتیكی و ت سیاسه داڕشتنی  كۆنگره ساسی ئه كاری. بوو  وه ئێرانه رابردووی ساڵی ك یه كانی رووداوه
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 . وه كایه  ته هاتووه ئێراندا  له  كه ، نوێیه  رجه مه و ل هه م به ر رامبه به
 

  كهه  ی وه ئهه بهۆ  یهه ئاماژه ش مهه ئه  دیاره پێكرد،  ستی ده رناسیۆناڵ نته ئه  سرودی به  كۆنگره ، هاتووه دا كه یاندنه راگه له : هاواڵتی
  فكهههری  نهههدی وه رژه به له جیههههان  كاتێكدایهههه له  مهههه ئه بێهههت، ده وام رده بهههه و وه مێنێتهههه ده  كۆمۆنیسهههتی  رێكخراوێكهههی ك وه   ڵهههه كۆمه

 ؟ وه ته مبوونه كه زۆر  كی یه تاڕاده بوون، كۆمۆنیست  به بڕوابوون و نییه ئاڵۆگۆردا له  كۆمۆنیستی  سوسیالیستی
 

  كهه ، یه وه ئه  مانای  نییه ئاڵوگۆڕدا  له دا سۆسیالیستی فكری ندی وه رژه به  له جیهان  كه ی وه ئه مانای ئایا : ادهزیل ئیبراهیم عه
 ژیههانی  لههه ئههاڵوگۆڕ بههۆ دیل بههه  وانییههه ر گه ئه رازیههن؟ ژیههن ده تێیههدا  كههه ی رجههه لومه هه م بههه  جیهانههه و ئههه دانیشههتوانی ی زۆربههه
 چ یان، وه مانهه هۆكهاری  تهه بووه داری رمایه سهه نیزامهی  كهه ی تییانهه هامه نه و لهه بهوون ربهاز ده بهۆ ؟ یههچی ریدا شهه به ڵگای كۆمه
 سۆسههیال  نموونههه بههۆ ئایهها ؟ گههۆڕێ  هاتۆتههه  ئێمههه می رده سههه كانی تێههه اڵیه كۆمه و سیاسههی  وتههه ره  لههه كههام ن الیههه  لههه دیلێك بههه

 مویان هههه بینههین ده خههۆ نههێن؟ داده ردا شههه به م رده بههه  لههه  چههێ ده  ڕێوه بههه ئێسههتا  هكهه ی وه لههه جیههاواز كی رێگایههه كان دێمۆكراتههه
 و تونهههدڕه  بهههه كان ئیسهههالمیه ئایههها.  ن كهههه ده كهههۆپی جیههههانی داری رمایه سهههه راسهههتی بهههاڵی سهههتی ده رووی  لهههه كانی رنامهههه به

 كانی ناسیونالیسهته فیانسهتان؟ ئه سودان؟ ئیسالمی؟ كۆماری ؟ یه وه سته ده  به ریان شه به رزگاری رگای ده كلیلی  وه ویشیانه ڕه میانه
 جیاوازییههان كی یههه پرۆژه جۆراجههۆر واڵتانی  لههه لیبههرال ئۆپۆزسههیونی ت نانههه ته ئایهها ؟ یانههه هه كان تییههه وایه ته نه  وه بزوتنههه نههاو
 و ئههه موو هههه اڵمی وه ن؟ بههه ده ی ڕێوه بههه یههی ردهك  بههه كان لیبرالههه ی وه ئههه یری غههه كانیان، واڵتههه  ئههابوری بردنی ڕێوه بههه بههۆ  یههه هه

  بهێ ده بوو نهه دا ئیمهه نهدی وه رژه به  لهه جیههان موو ههه  لهه یها شوێنێك  له هێز نگی هاوسه كاتێك ئایا ها روه هه. روونه  پرسارانه
 كانی گۆڕانكارییهه ؟ وه بدۆزینهه  واقیعهه  و ئهه گهۆڕینی بهۆ رێگها ین وڵبهده هه  بهێ ده یهان وێنین دانهه ر سه واقع  مری ئه  به ر رانبه به

 ئێسهتا ر ههه رموو فهه. بون نهه وجود مهه زعهی وه  سهلیمی ته  كهه  كردویانهه  سهانه كه و ئهه ئێسهتا تا  تاوه ره سه  له ر هه ر شه به ژیانی
  ڵ گههه له  بزانههه نسهها، ره هف ئیسههپانیا، ئیتاڵیهها، یۆنههان، كههو وه  واڵتانێههك  ئههابووری و سیاسههی یراناوی قههه رجی مههه و ل هههه  بڕوانههه

 ڵكی خهه كرێكهارو چینهی ژیهانی قهواڵیی ر بهه  تهه گرتویانه  كهه ئهابووری تێكی سیاسهه. ن كهه ده وت ڵسوكه هه چۆن كانیان یرانه قه
 رێگها چ وچو ڕێوه بهه دا نهه كه  لهه  مساڵ ئه  كه 30و گروپی   2گروپی  واڵتانی  ی وه كۆبوونه. ئامانج  كردۆته داهاتی م كه و ژار هه

  وه ئهه.  دانهاوه  خولقهاوه  وه یرانهه قه م ئهه ی بۆنهه  بهه  كهه ژیهان دژواری رجێكی لومهه هه م رده به  له و یران قه م رده به  له كی یه چاره
 ك اڵیهه به ، ساته كاره ر هه موی هه ڵك خه زۆری ره هه ی زۆربه بۆ ژیان وتوو دواكه واڵتانی  له وتوو، پیشكه واڵتانی  له  یه كه زعه وه 

  كهه  ئاشهكرایه ؟ یهه هه بهۆی كی یهه چاره رێگها چ داری رمایه سه نیزامی دێنێ، ئینسانی ی ژینگه ر سه  به  ریكه خه داری رمایه سه  كه
 سهاڵحی  هله بێگومهان  یه وه كاردانه و ئه و ن بكه ڕ تێپه سیاسی ی وه كاردانه بێ  به  یه زمه ئه و ئه ناتوانن داری رمایه سه تانی وڵه ده
 و ل ههه اڵم بهه.  یهه ئاماده داری رمایه سهه واڵتهانی  ی زۆربهه  لهه سوسیالیسهتی شۆڕشهی بۆ ینی عه رجی مه و ل هه.  نابێ كان ته وڵه ده
 بهۆ ی ییهه ئاماده و ئهه هێشهتا  وه رێكخسهتنه رووی  لهه ، وه سیاسهیه هۆشهیاری رووی  لهه كرێكهار چینهی.  نییه  ئاماده زیهنی رجی مه



یم عەلیزادەهبرائیبەشێک لە وتووێژەکانی   

 

 

93 
 

 ساسههی ئه ر سههه له خۆمههان سیاسههی سههتراتیژی  ئێمههه  كههه  ئاسههاییه لێك گههه  وایههه  كه ، هاتووه نههه پێههك تێههدا سوسیالیسههتی شۆڕشههی
 .زرێنین دابمه  ییه ئاماده و ئه پێكهێنانی بۆ وڵدان هه
 

 م بهه توندوتۆڵتر  وانه پێچه  به ڵكوو به نابات  یه رێگه و له  وه وتنه دووركه و ره به  ئێمه ر هه ك نه جیهان، مرۆی ئه كانی ئاڵوگۆڕه
  لههه ئێرانیههدا یی ناوچههه ئاسههتی  لههه و جیهانیههدا ئاسههتی  لههه هێههز نگی هاوسههه ئێسههتا  كههه  راسههته  وه ئههه. دات ده گرێمههان  وه  رێبههازه

 .بگۆردرێت توانێت ده گۆڕێ، ده  نگییه هاوسه و ئه اڵم به ، نییه دا  وته ره و ئه ندی وه رژه به
 

 كانی لیبڕاڵهه و تی حكومهه كهانی خوازه ریفهۆرم ڵهێن ده ئێهران ئێسهتا  زعهی وه  ڕ مه له تاندا كه یاندنه راگه  تری  شێكی به له : هاواڵتی
 وان ئههه. بههن ده مینههدا كه  لههه رادیكههاڵ تێكی كههه ره حه ر هههه كههونتڕۆڵكردنی بههۆ ئێههران بههورژوازی ی خیههره زه هێههزی كو وه سههكۆالر،

 ئایها ، وه نهه كۆبكه هێهز خۆیهان بهۆ ڵگادا كۆمهه كهاری محافزه كهانی توێژه نهاو  لهه شهۆڕش  لهه ڵك خهه ترسهاندنی  بهه ن ده وڵده هه
  وه كانه ئیسههههالحیه  ناوی بههههه ئێرانههههدا ناو لههههه ئیسههههتا  كههههه ، یههههه واڵنه هه و ئههههه  ی وه تكردنههههه ره تان چوونههههه بههههۆ م لههههه سههههت به مه
 نابن؟  رازی تر  كی گۆڕانكارییه هیچ به یان ،وێت ئه سۆسیالیستیتان  شۆڕشی یان  ئێوه  واته ، وه ناسرێنه ده
 

  گواڵنی مانگی  له و  ئارادایه  له ئیسالمی كۆماری دژی  له مڕۆ ئه  كه ی ته كه ره حه و ئه بزانین  وه ئه  پێویسته : زادهیل ئیبراهیم عه
 و  وه مایهه دا ئیسهالمی رژێمهی نهاوخۆی زانیریفورمخهوا كهۆنترۆڵی ژێر له كورت كی یه ماوه نیا ته پێكرد، ستی ده  وه رابوردوه ساڵی

 ی ڕێگهه له ، دایهه ئیسهالمی رژێمهی  لهه چاكسهازی وان ئهه ئامهانجی. بهوو ڕ تێپهه وان ئهه داخهوازی و دروشهم ی چوارچێهوه  له زوو زۆر
 ی زۆربهه ئامهانجی اڵم هبه ن، بكهه ربهاز ده یران قه  له ئیسالمی كۆماری رژێمی  وێ یانه ده وان ئه ئێراندا، ئێستای تی ڕه بنه یاسای

 ردا ماوه جهه كانی دروشهمه  لهه روونهی  بهه  راسهتیه و ئهه ، ئیسهالمیه كۆمهاری ست ده  له رزگاربون قام شه ر سه  رژابونه ی ڵكه خه و ئه
  لههه و مرژێهه اڵتی سههه ده زگههای ده موو هههه  كههرده رووی ر ماوه جههه كانی دروشههمه وتوو حههه ك یههه  لههه متر كههه دوای.  وه تههه داوه نگههی ره

  لهه م ههه  كهه كهان ریفورمخوازه رابوردوودا ساڵی ك یه ی ماوه  له. بوو ڕ تێپه كان ریفورمخوازه مولی حه ته و ڕوانی چاوه ی چوارچێوه
 و دابون كشهه پاشه  لهه وام رده بهه ترسهان ده ری ماوه جهه باتی خهه ی وه بونهه رادیكهاڵ  لهه م ههه و بون التداردا سه ده باڵی  فشاری ژێر
 و تی رایهه رێبه ژێهر  لهه ئیسهالمی كۆمهاری دژی  لهه ر ماوه جهه باتی خهه اڵم بهه.  كردوه نهه واز بانگهه ك یهه كه ره حه ههیچ بۆ ڵكیان خه

 ملمالنێكهی یهدانی مه خهۆی  وه ئهه.  كردووه نهه یهدا په نوێشهی كی تییهه رایه رێبه هیشهتا و  رێ ده  هاتۆتهه كان ریفورمخوازه كونترۆڵی
 كرێكهار تێیدا  كه ، وه كایه  بێته ئێراندا ڵگای كۆمه  له دیموكراتێك رجێكی لومه هه  وێ مانه ده  ئێمه.  ئێرانه ڵگای كۆمه ناو نوێی
 چهاالكی و بهون رێكخهراو و ربرینهی راده ئهازادی ، بهێ دابهین پیهاو و ژن كسهانی یه ، پێكبێنهێ خهۆی ری ماوه جهه رێكخهراوی  بێ ئازاد

 نگاو ههه  بهه نگاو ههه رجێك لومهه هه هها وه دابینبونی  كهه ی وه لهه دڵنیهاین  ئێمهه.  بهێ دابهین رجێك همه و رت شه هیچ  بێ به سیاسی،
 .بات ده سۆشیالیستی شۆڕشێكی و ره به ئێران ڵگای كۆمه
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  ری گهه ئه  كهه ن، هد ده نیشان وه ئه جیهانید و ئێران ناو  كانی ئابورییه و  سیاسی  ئاماژه  وایه الیان چاودێران  له ندێك هه : هاواڵتی
 ، یهه هه كتان یهه رنامه به یهان  وه كردۆتهه  وه لهه بیرتهان  سیاسهی  هێزێكهی ك وه  ئێوه ئایا ، دوره  سۆسیالیستی  شۆڕشی  ڵدانی رهه سه

 ئێستادا؟  له  دیموكراتیانه  باتكردنی خه  تی بۆچۆنیه
 

  تهه گرتوومانه  كهه ی رێبهازه و ئهه  كهه  یه وه ئه مانای  به ، یه هه مانسوسیالیستی ستراتیژێكی ڵێن ده  كه  ئێمه : زادهیل ئیبراهیم عه
 و ئهه موو ههه ركردنی سهه چاره بهۆ رێت بهه سهت ده  شێلگیرانه  پێویسته سوسیالیستی شۆڕشێكی  له ڵگا كۆمه ی وه كردنه نزیك بۆ ر به

 اڵت، سهه ده ڕۆیی ره سهه و ت دیكتاتورییهه. سوشیالیسهم و ره بهه ڵگا كۆمه ی كه ره حه ر سه  له رێگرن و كراون نه ر سه چاره  كه ی كێشانه
 دابینبهوونی بهۆ وڵهدان هه  بێ بهه كوردسهتان،  لهه نوو  چهاره دیهاریكردنی مهافی  لهه دیفها  بهێ  بهه ، نموونهه بۆ.  یه وانه له ك یه
 ڵك خهه ری ماوه جهه تێیدا  كه ڵگادا، كۆمه  هل دیموكراتیك رجێكی مه و ل هه پێكهاتنی بۆ وڵدان هه  بێ  به ، مافه و ئه ی وه كرده به
 بهۆ ژنهان باتی خه رێكخستنی و هاندان  بێ به ن، بكه بۆ ی نیانه ده مه باتی خه و بناسن خۆیان كانی مافه ئازاددا وای هه و ش كه  له
  بههێ  بههه. ین بكههه یسههتیسۆسیال شۆڕشههی  لههه و سۆسیالیسههتی سههتراتیژی  لههه ك یه قسههه نههاتوانین ، دیكههه بههواری یههان ده و كسههانی یه
 خۆمهان  ئیمهه  وایهه  كه.  وه ببینهه نزیهك سۆسیالیسهتی شۆڕشهی  لهه ناتوانین دیموكراتیك رجی مه و ل هه پێكهاتنی بۆ باتكردن خه
  لهه  قسهه رچی گهه ئه كان لیبراڵهه  المانوایهه و زانهین ده ئێهران ڵگای كۆمهه  لهه ئازادی دابینبونی پێناوی  له جیدی رێكی تێكۆشه به

 رجی لومههه هه زانههن ده  چونكههه  وه نامێننههه فههادار وه  ش وه بههه دا وه كههرده  لههه اڵم بههه ن، كههه ده سههك رته به دیموكراسههی  لههه جۆرێههك ر سههه
 .ن بكه كونتڕۆڵی  نه و ن بكه حمولی ته  نه ناتوانن وان ئه  كه بات، ده شۆڕشێك و ره به ئێران ڵگادا كۆمه  له دیموكراتێك

 
   ڵه كۆمه ئایا تردا،  كانی وه ته نه ڵ گه له ژیان  وه پێكه یان  وه جیابوونه بكات،  چی  داوای ئێراندا  له كورد  ئێوه  یڕا به : هاواڵتی

 خۆنوسین؟  ی چاره  مافی  ی دێرینه  دروشمی ر رامبه به  فاداره وه   نده تاچه
 

 و گهرین داده پهێ كوردستان ڵكی خه بۆ نوو  چاره دیاریكردنی مافی دابینبوونی ر سه له  میشه هه كوو وه   ئێمه : زادهیل ئیبراهیم عه
 كهانی ریزه  لهه رجێك مهه و رت شه هیچ  بێ  به و بێت هه ی دروشمه و ئه ری راسه سه ی ئازادیخوازانه باتی خه م هه  پێویسته  المانوایه

 هههیچ  وه تههه بابه م لههه ی وه ئههه دوای.  رێ  وێتههه بكه بههۆ ی لێبڕاوانههه باتی خههه كوردسههتان  لههه م هههه و لمێندرێت بسههه دا باتههه خه و ئههه
 نیا تهه اڵم بهه.  كوردسهتانه ڵكی خهه قازانجی بهه ئێراندا ی چوارچێوه  له كورد ڵكی خه ی وه مانه  وایه المان  ئێمه ما، نه ك ناڕونییه

 خۆ ربه سهه تی وڵهه ده پێكهێنهانی و  وه بونههجیا مهافی ر سهه  له ئكید ته  به ، نووسه چاره مافی دیاریكردنی بۆ بات خه وتنی جێكه به
 .ین بكه ئێران كانی شوێنه باقی  ڵ گه له كوردستان ڵكی خه ی دڵخوازانه كگرتوویی یه  له  قسه توانین ده وجار ئه
 

 ؟ ربازی سه  ردانیالما په  ی راده  بگاته مریكا ئه و  ئیسرائیل و  ئێران نێوان  كانی كێشه  یه هه وه به بڕوات  نده تاچه : هاواڵتی
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 و كان نیشهانه موو هه اڵم به ، وه تبكرێته ره واوی ته  به ناكرێت ئیسالمی كۆماری  له ربازی سه لێدانی ری گه ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 رێگها رۆژئهاوا تهانی وڵهه ده  كهه  راسهته  وه ئهه.  نییهه نزیهك رێك گهه ئه ها وه  كهه ڵهێن، ده  پێ مان وه ئه  بینانه واقع  كی یه وه لێكدانه

 رێگهای  لهه  ته سیاسهه م ئهه پێشهبردنی و ره بهه اڵم بهه تۆمی، ئهه كی چهه نی خهاوه  بهه ببێهت ئیسهالمی كۆمهاری  كهه ی وه ئه  به ن ناده
. تكها ده ئاڵۆزتریهان ڵكوو بهه ناكهات، ر سهه چاره ئیسالمی كۆماری  ڵ گه له رۆژئاوا كانی كێشه ر هه ك نه ، وه ربازییه سه الماری په
 جیههان ی وره گهه تانی وڵهه ده ئێسهتا.  وه كاتهه ده درێژتر نی مه ته ڵكوو به ئیسالمی كۆماری رووخانی هۆكاری  به نابێت ر هه ك نه

 ن كهه ده ئیهدیعا ئێهران رژێمهی رپرسهانی به رچی گهه ئه ر، بهه  تهه گرتووه ئیسالمی كۆماری دژی  له ئابوورییان ی ئابڵۆقه تی سیاسه
 موو ههه  لهه  یهه ئابڵۆقه م ئهه ی وه كاردانهه  ئێسهتاوه  له ر هه  وه وانه پێچه  به ، نییه وتۆیان ئه كی رییه كاریگه ووریئاب سزاكانی  كه

 ئێهران  ڵ گهه له عامولێك تهه  شهنه چه ر ههه  لهه خۆیهان تی وڵه نێوده كانی بانكه  له زۆر  كی یه ژماره. وێت كه رده ده ژیاندا كانی بواره
 كۆمپانیهها  بههه ر سههه  كههه ی زراوانههه دامه و ئههه ت تایبههه  بههه و رۆژئههاوا واڵتههانی  سههازی پیشه كانی مههه رهه به ی هزۆربهه. پههارێزن ده
 لێك گهه.  راگیهراوه ئێهران گازی و وت نه كانی شه به  له گوزاری رمایه سه.  كراوه  غه ده قه ئێران بۆ كانیان نارده هه كانن، مریكییه ئه

  كهه ن، خهه رده ده  راسهتییه و ئهه مووی ههه  مانهه ئه. كهرێن ده بێكهار كهانی كرێكاره و خهرێن داده ك یهه دوای  له ك یه  كارگه و  كارخانه
 ژێهر  نهه بخه ئێهران رژێمهی  وه یهه رێگه و لهه بتهوانن كاتێهك تها وان ئهه بوو، ههه ریی كاریگهه رۆژئهاوا تانی وڵهه ده ئهابووری  فشاری
 .ن ده پێده  درێژه  وه ئه ر هه  وه فشاره

 
 ٢١١١ی ئاگۆستی ٢٩: ڕێکەوتی  -   هاواڵتیماڵپەڕی : سەرچاوە
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 . گره ڵنه هه  یرانی چاره ندین قه كوماری ئیسالمی توشی چه

 
 
 
 
 
 
 فەرەیدون بێوار: دیمانەی ئینتەرنێتی

    
 رۆژهەاڵتههی نههاوچەی سههاڵەوە سههەرەتای لە كە جەماوەریههانەی شۆڕشههە و خۆپیشههاندان پۆلیشههە و گۆڕانكههاری ئەو :یاادون ره فه

 بێهتە ئێهران رژێمهی دژی جەمهاوەری شۆڕشی و خۆپیشاندان ئێران لە نزیكانەش بەم دەكەیت پێشبینی ئایا گرتۆتەوە، ناوینی
 بروخێت؟ رژێمەكە و ئاراوە

 
 ی زۆربهه و  بهووه ئهیفال  تووشهی ئێران ئابوری.  گره ڵنه هه  چاره یرانی قه نندی چه توشی ئیسالمی كوماری : زادهیل ئیبراهیم عه

 لێشهاوی  بهه كی بێكارییهه  یه دیارده م ئه. ن كه ده ئید خۆیان تی رفیه زه ی نیوه  به خرابن دانه ر گه ئه مهێنان، رهه به كانی نده ناوه
 اڵم بهههه ركهههرد، ده اڵت سهههه ده  لهههه كانیهههان ریفورمخوازه ، تەاڵ سهههه ده نهههاوخۆیی یرانی قهههه توشهههی هەروەهههها.  ههههاتووه شهههوێندا به

 م رده بههه  تههه وتووه كه  واتههه ، سیاسههیه یرانی قههه توشههی. بپههاریزن خۆیههان كههانی ریزه كگرتووی یههه یانتوانی نههه كههان كاره موحافیزه
  بهه نیا تهه و كان قامه شهه ر سهه  رژانهه كڵ خهه ملیۆنهان  بهه ر وبهه مه له سهاڵ دو  نموونهه بهۆ ری، ماوه جهه رینی بهه كی تییه زایه ناڕه
 و رۆژئهاوا تانی وڵهه ده گۆشهاری ژێهر  لهه و  تییهه وڵه نێوده یرانی قهه توشی. پێبكات یان كشه پاشه توانی بڕ و كوشت و ركوت سه
 بهۆ تیشهی اڵیه كۆمه كی یهه پێگه ههیچ  كهه حاڵێكهدا  لهه وە، گیروگرفتهه و  كێشهه  مووه ههه م بهه رژێمێهك.  دایهه ئامریكا ت تایبه  به
 رفههورمێكی  شههنه چه هههیچ تی سههاره جه و بێت نههه ڵكههدا خه ژیههانی  لههه ئابوریشههی ریفههورمێكی  شههنه چه هههیچ توانههای و  وه مابێتههه نه

 شههۆڕش و بات خههه و ڵدان رهه سههه  كههه كاتێكههدا  لههه وید ئههه. بێههت ده ربههاز ده  یه كێشههه  مووه هههه م لههه چههۆن بیت، نههه سیاسیشههی
 كۆمهاری ر سهه له  سهوریا تی وڵهه ده نووسهی چاره ری كاریگهه  بهه  ئامهاژه  پێویسهته دا ناوه م له.  وه گرتبێته شی كه چهناو ری رتاسه سه

. روخێهت ده دا كهه ناوچه  لهه ئیسهالمی كۆمهاری اڵتی سهه ده كانی كهه كۆڵه  لهه كێك یهه  سهوریا تی وڵهه ده روخهانی  بهه. م بكه ئیسالمی
 كۆمهاری  بۆیه ر هه.  وه بێته ده كورت ستین له فه و لوبنان  له و  كه ناوچه كانی كێشه  له زۆر كی یه هراد تا ئیسالمی كۆماری ستی ده

 .   ماندووه  سوریاوه تی وڵه ده نوسی چاره  به لێك گه ئیسالمی
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 ئێران؟  له ڵدانێك رهه سه ها وه بۆ چیه رێگر :یدون ره فه
 

 م، كههه یه: ن خههه ده دوای بڵههێم توانم ئههه یههان  خسههتووه دوا یان ڵدانه رهه سههه م هئهه كی ره سههه هۆكههاری دوو : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 ری ماوه جههه  كههه ی وه ئههه م، دووههه. ناپارێزێههت سههت ده تاوانێههك ههیچ  لههه  كههه بی زهههه مه رژێمێكهی سههنووری بههێ تێكی دیكتاتۆرییهه

 دوو كهو وه پ چهه ئۆپۆزسیۆنی و لیبراڵ ئۆپۆزسیۆنی.  ئاراوه  دێته بارودۆخێك چ  رژێمه و ئه روخانی دوای نازانن هێشتا ڵك خه
 الی و ره بهه ر ماوه جهه سەرنجی و  متمانه دیلێك به كو وه پێویست ر ده قه  به  یانتوانیوه نه كامیان هیچ رژێم  به دژ كی ره سه وتی ره

  لهه تهوانێ ده گشهتی مهانگرتنی یكیتهاكت ئێسهتادا قونهاغی  لهه. مێنن نهه تهوانن ده  هۆكارانهه م ئهه چەنهدە هەر. رابكێشن خۆیان
 .ببینێ ور ده رژێم ڵ گه له  وه ره كه كالیی یه ی وه روبونه و ره به بۆ ڵك خه ری ماوه جه كردنی  ئاماده

 

 گوتهارێكی و نهین یەكهەڵوێسهت و هەماهەنهگ رۆژهەاڵت كوردسهتانی كوردییەكهانی حهزبە كە دەكهرێ ئەوە تێبینهی :یدون ره فه
 شهۆڕش ئامهادەكردنی بهۆ یەكنەخسهتووە و رێهك خۆیان رۆژهەاڵت كوردییەكانی پارتە ئێستا تاوەكو ۆچیب نییە، یەكگرتووتان

 كوردستانییەكەی؟ بەشە لە تایبەتی بە ئێران لە
 

 چ كهورد پرسی نووسی چاره  له یان ركامه هه  كه  نییه  وه ئه ر سه له كوردستان كانی سیاسیه  حیزه ناو ی كێشه : زادهیل ئیبراهیم عه
 یان ركامهه هه  كه  یه وه ئه  كێشه ڵكو به. نین م كه كان جیاوازیه  وه شه ته بابه م له  دیاره ند رچه هه ، یه هه كیان یه رنامه به و  پرۆژه

 شهتێكی ر ههه یهان خودموختهاری، فیهدرالی، كهوردی، خۆی ربه سه تی وڵه ده جا ر، به گرنه ده  ئامانجه و به یشتن گه بۆ رێبازێك چ
 .كرێت ده دی به دا رێبازه و له وێت ركه ده ئامانجدا  له  كه ی وه له ر به كان جیاوازیه. بێت  دیكه

 پێهی  بهه كام ر هه كان كوردیه  نه الیه.  جیاوازییەیە و ئه  وه رێته گه ڵده هه  ئیمه نی الیه بۆ ی ونده ئه ، وه گرتنه كنه یه و ئه هۆكاری
 و لههه بیههر  كههه ی نههده وه ئه و ئێرانههدان ئاسههتی  لههه خۆیههان تی تایبههه یمانی هاوپههه شههوێن  بههه خۆیههان نههدی وه رژه به و ت سیاسههه

  .نین ئێران، تی وڵه ده  به ر رانبه به كورد لی گه باتی خه كانی ریزه كخستنی یه می خه  له  نده وه ئه  وه نه كه ده  یمانییه هاپه
 

 ئێرانههی بههۆ پرۆژەیەكتههان ئێسههتا تههاوەكو كە دەگیرێههت( كههانەحزبە تەواوی مەبەسههتم) ئێههوە لە ئەوە رەخههنەی :یاادون ره فه
 پرسهی كردنی چارەسەر چۆنییەتی بۆ یەكگرتووتان پرۆژەیەكی تەنانەت پێنییە، ئیسالمی رژێمی دوای ئێرانی واتە داهاتوو،

 بۆچی؟ نییە، رۆژهەاڵت كوردستانی لە كورد
 

  جیاوازییهه و ئهه ر ههه.  یهه هه كوردسهتاندا كانی سیاسهیه  حیزبه ناو  له جیاواز ئاسۆی داهاتووش ئێرانی بۆ : زادهیل ئیبراهیم عه
  وتنههه كه ت حكومههه نههاو كههانی ریفۆرمخوازه  كههه رابههردوودا سههاڵی دوو  لههه. نێوانیههان كانی ندیههه یوه په ر سههه له  دانههاوه ری كاریگههه

  كهه كهان ریفۆرمخوازه پهاڵ  چوونهه  وه كهرده  به ئێران كوردستانی كانی سیاسیه  حیزبه  له ك یه ژماره ئێران،  له اڵت سه ده تی دژایه
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 خۆیهدا رۆكی نهاوه  لهه مەسهەلەیە م ئهه  كهه وابهوو المهان  ئێمه حاڵێكدا  له.  وه بووبوونه كۆ وزدا سه وتی ره ناوی  به ك یه ره به  له
 كانی سیاسههییه  حیزبههه  كههه  تەی یاسهههس م ئههه.  بههووه توشههی  كههه یرانێك قههه  لههه ئیسههالمی تی حكومههه كردنههی ربههاز ده بههۆ  وڵدانههه هه

 دواوەی و ره بههه نگاوێك هههه ڵكو بههه نابههات،  وه پێشههه بههۆ ئێههران ی ئازادیخوازانههه ی وه بزوتنههه ك نههه ر بههه ته گرتویانه كوردسههتان
  بهه كان كوردییهه  زبههحی كهه  وەی ئهه راستیدا  له وه، كرده نه كان كوردییه  حیزبه  له كیان الیه هیچ كان ریفۆرمخوازه.  وه كشێنێته ده

 كهدا یه ره به  لهه  حیزبانهه م ئهه  كه ی وه له  رێگره جیاوازی  له  یه راده م ئه  دیاره. بوو  نه كالیه یه ویستێكی خۆشه رۆییشتن شوێنیدا
  . وه كۆببنه ك یه وری ده  له
 

 خەلههق موجاهیههدینی بەتههایبەتی ،ئێههران ئۆپۆزسههیۆنەكانی حههزبە لەگەڵ كوردسههتانییەكان حههزبە یههاخود ئێههوە، :یاادون ره فه
 چۆنە؟ كورد پرسی و ما  بە سەبارەت ئەوان بۆچوونی و دید و چۆنە پەیوەندیتان

 
 ر ههه كوردسهتان كانی سیاسیه  حیزبه.  نیه ڵك خه موجاهیدینی رێكخراوی ڵ گه له كمان ندیه یوه په هیچ  ئێمه : زادهیل ئیبراهیم عه

 ری رتاسههه سه ئاسههتی  لههه خۆیههان كانی هاوپەیمانههه ر، بههه  تههه گرتویانه  كههه رێبازێههك و بۆچههوون و ڵویسههت هه پێههی  بههه یان كامههه
  حیزبههه حاڵێكههدا  لههه.  وه بینینههه ده ئێرانههدا ئۆپۆزسههیۆنی سۆسیالیسههتی و پ چههه ی ره بههه  لههه خۆمههان  ئێمههه.  ڵبژاردوه هههه ئێرانههدا
 و  تههوده و كان لەكییههه مه و كۆمههاریخوازان كههو وه لێك وگهههرێكخرا نههاو  لههه خۆیههان هاوپەیمانههانی كوردسههتان ی دیكههه كانی سیاسههیه
 . وه بیننه ده زۆرینەدا

 
 كوردسهتان كانی حیزبهه  لهه ئێهران داههاتووی بهۆ فیهدراڵیان ی پهرۆژه  كه ی وه له ئێران، لیبراڵی ئۆپۆزسیۆنی بۆچونی و  روانگه

 ئێهران  لهه كهورد ی وه تهه نه  كهه ناسهوتێ  وه ئهه بۆ دڵیان وان ئه.  ئێرانیدایه ناسیۆنالیزمی  له ی ریشه ساسدا ئه  له ، لماندووه سه
  لهه و  وه تایه ره سهه م لهه ر ههه  كهه. پێبپهارێزن ئێرانهی خهاكی كگرتوویی یه  كه ن وه كه پروژیه شوێن  به وان ئه كرێت، لێده می سته

 ئهاخۆ بێهت، ریان هانهده ك یهه پرۆژه هها وه كردنهی ند سهه په  لهه  بۆچونهه م ئهه ، نیهه اڵتدا سهه ده  لهه ستێكیشهیان ده هیچ حاڵێكدا
 ن؟ كه ده وت ڵسوكه هه كان كورده ڵ گه له چون بێت،  وه سته ده  به یاسایان و ئابووری و زیندان و ش رته ئا كاتێك

 
 دان؟ گۆڕانكاری و چاكسازی لەگەڵ یان ئێراندان، ئاخوندی رژێمی رووخاندنی و گۆڕین لەگەڵ ئێوە ئایا :یدون ره فه
 

. كۆشهین تێده ئامانجێهك هها وه بهۆ و دایهن ئیسهالمی كۆمهاری رژێمهی روخانهدنی و گۆڕین ڵ گه له  ئیمه  دیاره : زادهیل ئیبراهیم عه
  ئێمهه. ین ده وڵنهه هه سیستەمەشهدا م ئهه ی چوارچێهوه  لهه ریفهۆرم و گۆڕانكهاری پێكهێنهانی بهۆ  كهه  نییهه  واتایهه و به  مه ئه اڵم به
  كشهه پاشه ر ماوه جهه كانی داخوازیهه  بهه ر رانبهه به بێت نه  وه ره سه به ری ماوه جه ختی زه مادام  رژێمه م ئه  كه ین ڕه هباو و ئه ر سه له
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  لهه هەنهدێك بكهات ناچهار رژێهم  كهه هها وه كی نگیه هاوسهه پێكهێنهانی بهۆ وڵهدان هه. ناناسهێت سمی ره  به مافێك هیچ و ناكات
  لهه نگاوێكید ههه  وه كرده بهه كهات، ده سهوك ڵك خهه شهانی ر سهه له بارێهك  كه شدا وه ئه ڵ گه له ێ،لمێن بسه ڵك خه كانی داخوازیه

 واتههای  بههه ڵكو بههه گههۆڕاوه،  رژێمههه و ئههه رۆكی نههاوه  كههه  نیههه  وه ئههه واتههای  بههه  وه ئههه.  وه كاتههه ده نزیكمههان  رژێمههه و ئههه روخانههدنی
 ك نهه بێهت، هیهز نگی هاوسهه می رههه به تهوانێ ده نیا ته  وه ئه ری، ماوه جه باتی خه یخت زه  به ر رانبه به  كراوه دیاری ی كشه پاشه
 .دوارۆژیان رزگاری ئاسۆی م هه و  رچاوه به له ری ماوه جه مرۆی ئه وندی رژه به م هه  ڵوێسته هه و ئه. ك ڕییه خۆشباوه  شنه چه هیچ

 
 یهان ئۆتۆنهۆمی یهان كهوردی، دەوڵەتهی سەربەخۆیی بە دەكرێ، ۆنچ ئێران لە كورد پرسی چارەسەری ئێوە بەرای :یدون ره فه

 فیدراڵی؟ سیستەمی
 

  ئێمهه. بێهت كار ر سه له تاران  له رژێمێك  چی  كه وەی به  یه هه ندی یوه په ئێران  له كورد پرسی ری سه چاره : زادهیل ئیبراهیم عه
 دڵخهوازی  بهه  كهه ین ناكهه  وه ئه ڕوانی چاوه ئێستا ئیسالمی ریكۆما رژێمی یان پێشوو تی پاشایه رژێمی شنی هاوچه رژێمێكی  له

  المانوایهه  بۆیهه ر هه. بێت ند پابه پێیانەوە  وه كرده به و بناسێ سمی ره به كورد ملێكراوی سته ڵكی خه كانی تایه ره سه  مافه خۆی
 رژێمێهك ركاری سه  هێنانه و  رژێمه و ئه روخاندنی بۆ ئێران ملێكراوی سته و  وساوه چه ڵكی خه اڵنی كۆمه شانی  به شان  پێویسته

 سههمی ره  بهه خۆ ربه سهه تی وڵهه ده پێكهێنههانی و  وه بوونهه جیها مهافی  واتههه كهورد، ڵكی خهه بهۆ نوو  چههاره دیهاریكردنی مهافی  كهه
 سیاسههی، ی،ئههابوور ربازی، سههه كی رێگرییههه هههیچ زی ركههه مه تی حكومههه ڵوێسههتێكی هه ههها وه هههۆی  بههه  كههه كاتێههك. بناسههێت

 كهورد ڵكی خهه موو ههه و  ئێمهه كهات و ئه ما، نه كوردستان ڵك خه بۆ خۆ ربه سه تی وڵه ده پێكهینانی رێگای ر سه له تی، وڵه نێوده
 ئێرانهدا ی چوارچێهوه  لهه  دڵخوازانه ی وه مانه یان ، وه بوونه جیا بڕیاری و نگێنین سه ڵده هه  كه بارودوخه كۆنكرێت كی یه شێوه  به
 .گرین رده وه كورد لی گه مافی پاراستنی بۆ پێویست تی مانه زه و ین ده ده
 

 پێنهادات، رێگاتهان هەرێم حكومەتی ئایا نییە، یان كەمە سەربازیتان چاالكی رۆژهەاڵت كوردستانییەكانی حزبە :یدون ره فه
 نەماوە؟ سەربازی و هێز چاالكی بە باوەڕتان یان چاالكن كەم خۆتان یان

 
  هێهزه و ئهه عێهراق، كوردسهتانی  لهه و ئێهران  لهه سیاسهی بهارودۆخی هۆی بهه  سهاڵه نهدین چه ی مهاوه  دیهاره : زادهیل عاهئیبراهیم 

 مٍ  اڵ بههه ، بردووه نههه  ڕێوه بههه رژێههم كههانی هێزه دژی  لههه ی رگانه پێشههمه وخۆی راسههته كی چاالكییههه دیههاریكراو تێكی سیاسههه پێی بههه
 نهاو  لهه كهداری چه باتی خهه جێگهای و ور ده  وه هۆیهه م بهه رگیز هه و  دیوه ڕدا شه حاڵی له یدائیسالم رژێمی ڵ گه له خۆی ردوام به

 و ت قانیهه حه  ههاتووه تا ههه بات خهه له  یه شێوه و ئه ریتی نه پاراستنی  وه وانه پێچه  به پرسیار، ژێر  ته چۆ نه دا ئێمه ستراتیژی
 ریههزی نههاو  لههه خۆیههان شههوێنی و جێگهها  كههه ن هههه سههانێك كه كوردسههتان له ڕۆم ئههه ر گههه ئه.  داوه نیشههان زیههاتر خههۆی پێویسههتی
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 و اڵت سههه ده  بههه نگرانی الیههه كانی ره بههه له كه و لێن كههه نههاو  لههه ن ده وڵههده هه و  وه بیننههه ده ئیسههالمیدا تی حكومههه ریفۆڕمخههوازانی
  رگه پیشهمه هێهزی شهانازی  لهه پهڕ رابهردووی  لهه پشهت ی وانهه ئه ، وه بدۆزنهه خۆیهان بۆ ك جێگایه دا ته حكومه و ئه التی سه بێده

 نهوێنن ده وا ی وانهه ئه ، وه نهه دەكه بهاڵو ردا ماوه جهه ناو  له  رگانه پیشمه باتی خه رێبازی  به ڕی باوه بێ و راڕایی تۆوی و ن كه ده
 دوژمنهانی  كه حاڵێكدا له سیاسیدا، باتی خه  له توندوتیژییە النانی وه و  یه شارستانیانه گفتوگۆی و دیالۆگ می رده سه گویا  كه

 و وامن رده بهه سیاسهی رانی تێكۆشهه ئێعهدامی و  نجه شهكه ئه و زینهدان و داپلۆسین و ركوت سه ر سه  له كوردستان ڵكی خه ئازادی،
  مافه  له دیفا  بۆ  كه  دهكور ڵكی خه والی ئه مالو ئه بێ مافی  وه ئه پێنن، سه ده ڵكدا خه ر سه  به خۆیان حوكمی ك چه بری زه  به
 .سیاسی باتی خه ئامرازێكی كو وه ببات كید چه بۆ ست ده خۆی، تی رافه شه و ت حورمه پاراستنی بۆ خۆی، كانی رتاییه سه
 

 چهاالكی كوردسهتان  لهه دیهاریكراو جهوغرافی ی ناوچهه كهام  لهه و ئاسهتێك چ  لهه مێك، رده سهه چ  لهه  هێهزه م ئهه  یكهه وه ئه اڵم به
 رجی لومهه هه  لهه.  یهه هه دا كهه بارودۆخه  لهه  ئێمهه ی وه لێكدانه به ندی یوه په  كه  كۆنكرێته كارێكی خات، رێكده خۆی ی كدارانه چه

 ڵی كۆمههه و كهۆڕ و  رێكخههراو  لهه بتهوانن كوردسههتان ڵكی خهه  كههه  كهه وایه هه و ش كهه خوڵقانههدنی  ئێمهه بههۆ ت وییهه وله ئه ئێسهتادا
 وشهیاری ری سهه بردنه و خۆیهان ژیهانی بهارودۆخی كردنهی باشهتر پێنهاوی  لهه و  وه كۆببنهه كتر یهه وری ده  له داجۆراوجۆر نی ده مه

 ت خزمهه  له خۆیدا گونجاوی كاتی  له ش ئێمه ی كدارانه چه باتی خه. ربگرن وه  زراوانه دامه و له ڵك كه تیاندا اڵیه كۆمه و سیاسی
 . بێ ده وتندا ركه سه بۆ ریئاسانكا و  وته ره م ئه كردنی خێراتر

 
 رەوشهە، بەم سەبارەت كردووە ئەمریكا لەگەڵ دیالۆگتان نزیكانە بەم ئایا چۆنە، ئەمریكادا لەگەڵ پەیوەندیتان :یدون ره فه

 رژێهمە ئەو و ئاراوە بێتە ئێران لە شۆڕش ئەوەی بۆ دەدات ئێران ئۆپۆزسیۆنەكانی حزبە یارمەتی ئەمریكا پێتوایە تۆ یاخود
 خێت؟برو

 

 اڵنی كۆمهه مرۆی ئهه باتی خهه قهانجی  بهه نهدییەك پێوه هها وه.  نیهه  ئامریكاوه  به كمان ندیه یوه په هیچ  ئێمه : زادهیل ئیبراهیم عه
 كانی نههه الیه ڵ گههه له ئامریكهها نههدی یوه په  كههه  المانوایههه. نههازانین ئههازادی بههۆ كوردسههتان ڵكی خههه اڵنی كۆمههه و ئێههران ڵكی خههه

 كهانی رێكخراوه ی چوارچێوه  له و واڵگری هه ئاستی  له  بووه ك ندییه یوه په نیا ته ڵبێ گه له ئیستاشی ئێران له وردك ئۆپۆزسیۆنی
 كۆمهاری  بهه دژ ئێهران كوردستانی  له كورد كارتی  به  كه ی ته ناعه قه و ئه  ته یشتوه گه نه هێشتا ئامریكا تی وڵه ده. واڵگریدا هه

 ئێرانهی كوردی كانی سیاسیه  حیزبه  به  ئامریكاوه ن الیه  له جیدید كی تییه یارمه  شنه چه هیچ  كه  موایهال. بكات  كایه ئیسالمی
  لهه چهاو ر گهه ئه اڵم بهه ، نیهه روون  ئیسهتاوه  لهه گهۆڕێ، ده خۆی ی ته سیاسه م ئه ئامریكا داهاتوودا  له ئایا  كه ی وه ئه.  دراوه نه
  كهه وێ كهه رده ده بهۆ مان راستیه م ئه ین، بكه گشتی  به راست ناوه اڵتی رۆژهه  له كورد ی له سه مه  به ر رانبه به ئامریكا ڵوێستی هه
 دڵههی راگرتنههی  كههه ی نههده وه ئه و ر بههه ته گرتۆه كههورد ی كێشههه  بههه ر رانبههه به ی وه پههارێزه  بههه تێكی سیاسههه ئامریكهها تی وڵههه ده
 ئهاوڕی  نده وه ئه رگیز هه ، سته به مه ژێن، ده تێیدا كان كورده  كه ی واڵتانه و له خۆی كانی ندییه وه رژه به و ندی ناوه كانی ته وڵه ده
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 ێ و نهایە بێت، ئێران رژێمی روخاندنی خوازیاری رۆژان  له رۆژێك رید گه ئه ئامریكا  بۆیه ر هه.  وه ته داوه نه كورد ی له سه مه  له
 .ببینێ ور ده تێیدا كوردید ڵكی خه  كه  وه كایه  بێته تی اڵیه ۆمهك رینی به شۆڕشێكی ئاكامی  له  رووداوه م ئه
 

 رۆژهەاڵتەوە، كوردییەكهانی حزبە ناو خزاندۆتەوە خۆی ئێران ئیتالعاتی: دەڵێت رۆژهەاڵت كوردی سەركردەیەكی :یدون ره فه
 چییە؟ لەمبارەیەوە تۆ رای بن، ناكۆك پێكەوە كوردییەكان حزبە كە وایكردووە ئەمەشە

 
 كهاری  نهده چه ئێهران ئیتالعهاتی  كهه  نییهه  وەوە بهه كی ندییهه یوه په ههیچ كان كوردییهه  حیزبهه نهاو نهاكۆكی : زادهیل یبراهیم عاهئ

 كان تهه واقعیه ڵ گهه له كانی فروفیشهاڵه  وه تهه بابه م له ئیسالمی كۆماری ئیتالعاتی زگای ده. بات ده  رێوه به ناویاندا  له سیخوری
 شههنی، چه له ری شههانوگه  بههه بلییات تههه  كههه بوو ده نههه  وه بههه پێویسههتی ، بوایههه هێز بههه  نههده وه ئه ر گههه ئه  زگایههه ده و هئهه.  وه نههه نایه

.  كردوههو ئۆپۆزسهیۆندا حیزبی و ئه یان م ئه ناو  له سیخوری كارێكی ند چه  كه رابنێت  وه به خۆی یان و بكات" فریو ڵماسی ئه"
  كهه   بهونێكە الواز ی نیشهانه بهن، رژێهم ئیتالعهاتی زگاكهانی ده اڵتی سهه ده و هێهز ی نیشهانه  كهه ی وه ئهه پێد  خۆرانانه  مجۆره ئه
  . وه بیشارێته  وه یه رێگه م له وێ یهه ده
 

 كوردسههتانی حزبەكههانی بەتههایبەتی روویههداوە، كوردییەكههان حههزبە لەنههاو ئینشههیقاق زۆرتههرین ەوە3002 دوای لە :یاادون ره فه
 دەسهەاڵت و پۆست لەسەر خۆتان یان هەیە، دەرەكی دیاری دەستێكی پێتوایە دەگەڕێنیتەوە، بۆچی هۆكارەكەی تۆ رۆژهەاڵت،

 ناكۆكن؟ سامان و
 

 كانی سیاسههیه  حیزبههه نههاو  لههه ئینشههیقاق و  وه جیابوونههه كی ره سههه هۆكههاری ناسههینی بههۆ مههن بههڕوای  بههه : زادهیل ئیبااراهیم عااه
  وانههه ئه سهامان، و اڵت سهه ده و پۆسهت ر سهه له  كێشهه خهود یهان كههی ره ده سهتی ده سهۆراغی  بچینهه  كهه ی وه ئهه پهێد كوردسهتاندا،

 سیاسهی رۆكی نهاوه  بچینهه  پێویسهته ن، ناده وزیح ته مووی هه اڵم به ن، بده نیشان پێ مان كه ته واقعیه  له لێك گه گۆشه  یه وانه له
 سیاسهی كی یه رچاوه سهه خۆیهدا رۆكی نهاوه  لهه بێت، ههه اڵت سهه ده و پۆسهت ر سه له كید یه كێشه ت نانه ته ر گه ئه.  وه كانیانه كێشه

 وخۆ ناراسهته یهان ، روویانهداوه ئامهانج و ستراتێژ ت، سیاسه بیروڕا، جیاوازی هۆی  به وخۆ راسته یان  ئینشیقاقانه م ئه.  یه هه
 چههی  كههه ڵههیم ده پێتههان  وه دڵنیاییههه  بههه  نمونههه بههۆ.  ئههاراوه  هاتوونههه سیاسههی ناكههامی و  كشههه پاشه و شكسههت ری كاریگههه ژێر لههه

 و ت سیاسههه و بیههروڕا  لههه گۆڕانكههاری ئاكههامی  لههه فافی شههه  بههه و روونههی  بههه ، روویههداوه دا ئێمههه كههانی ریزه نههاو  لههه ئینشههیقاق
 یان دیكهه كی یهه رێگه و گونجێننها دا ئێمهه وتهی ره ی چوارچێهوه  لهه  كهردووه  وه بهه سهتیان هه  كهه  بووه دا هاوڕییانه و ئه ستراتیژی

 . ڵبژاردووه هه
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 رێكخهراو بەشهێوەیەكی كوردسهتانییەكەی بەشە و ئێران خودی لەناو نەتانتوانیوە كە لێدەگیرێت ئەوەتان رەخنەی :یدون ره فه
 چین؟ خەریكی ئێوە هەیە، كوردستان جەماوەری و ئێوە نێوان لە پچڕان تەنانەت بكەنەوە، وشیار خەڵكی

 
 كی ندییههه پێوه.  وه تههه نایه كوردسههتان ڵگای كۆمههه ئێسههتای سیاسههی واقیعههی ڵ گههه له  نگاندنه ڵسههه هه م ئههه : زادهیل م عااهئیبااراهی
 ڵگای كۆمههه تههر كی واتایههه به.  یههه هه ریههدا ماوه جه ئاسههتی  لههه حیزبههی چههاالكی و كوردسههتان ڵكی خههه نێههوان  لههه گر ڵنه حاشههاهه
  نمونهه بهۆ. تی كانییه سیاسیه  حیزبه ڵوێستی هه  له چاوی وردی به كاندا سیاسیه  رووداوه  هل و  حیزبییه كی ڵگایه كۆمه كوردستان

 نهاورژێم بهاڵێكی  لهه نگری الیه پاڵ  رێته به كورد ڵكی خه  كه دات وڵده هه ئیستاش و وڵیدا هه وتێك ره رابردوودا ساڵی دوو  له
  كههه  داوه وڵی ههه  وه وانهه پێچه  بههه بێهت  ئێمهه نی الیههه  كهه وتێكیتهر ره نكاتههداما هه  لهه ، وه تهه دورخراوه اڵت سههه ده  لهه ئێسهتا  كهه
 هێزی بهه واقیعێكهی  ئێمهه یانی ره جهه ر گهه ئه.  بهووه وتوو ركه سهه تێیهدا و بپهارێزێ رێبازێهك و ڵویست هه ها وه  له كورد ڵكی خه

 بیههر پارتههان سههاڵی گههواڵنی ی32 گشههتی مههانگرتنی رووداوی بهها. بگرێههت  وتههه ره م بههه پههێد توانی یههده نه  بوایههه نه تی اڵیههه كۆمه
 كهانی رێكخراوه و  ڵهه كۆمه داوای ر سه  له ر تێكۆشه ی رۆڵه پێنج ئێعدامی  له ناڕەزایی ربرینی ده بۆ كوردستان چلۆن  كه  وه مه بخه
  ڵهه كۆمه نیا تهه داوای ر سهه له یگشهت مهانگرتنێكی چلهۆن الوێژدا گههی 91  لهه پێشتر ساڵ ند چه یان. گرت مانی  كپارچه یه تر،
  بهه كوردسهتاندا ڵكی خهه باتی خهه و ژیهان ی رگهه جه  لهه وامی رده بهه  بهه  كهه رێكخهراوێكین  ئێمه. داگرت كوردستانی ری رتاسه سه

 . یه رێكخراوه و ئه ویترینی نیا ته یبینی ده  لێره  كه  وەی ئه.  یه هه حزورمان جۆراوجۆردا شێوازی
 

 و بەهێههز پەیوەنههدی( ئیسههالمی بههزوتنەوەی و یەكگرتههوو و كههۆمەڵ) كوردسههتان هەرێمههی ئیسههالمییەكانی حههزبە :یاادون ره فه
 لە كهورد پرسهی لەسهەر دەبهێ سهلبی كهاریگەری حزبهانە ئەو پەیوەنهدی پێتهوایە تۆ هەیە، ئێران حكومەتی لەگەڵ مێژووییان
 چییە؟ لەمبارەیەوە تۆ رای رۆژهەاڵت، كوردستانی

 
 تی اڵیهه كۆمه كی یهه پێگه ههیچ نی خهاوه ی، كهه عێراقییه  نهه و ئێرانی  نه ئێران، كوردستانی له سیاسی ئیسالمی یهێز: عەلیزادە

 رابكێشهن، خۆیهان الی بۆ ئێران كوردستانی ڵكی خه سەرنجی  یانتوانیوه نه ر هه ك نه عێراقید كوردستانی كانی ئیسالمییه.  نیه
 كهورد ڵكی خه باتی خه دژی  له  وانه ئه وێ بیهه ئێران ئیسالمی كۆماری رۆژان  له رۆژێك ر گه ئه. ویستیشن ناخۆشه لێك گه ڵكو به
 ش وه ئهه بهێ، بهوو زیهاد ئیسهالمی كۆمهاری كهانی هێزه  بهه سێك كه د سه ند چه  كه بێ ده  وه ئه كو وه بێنێ، كار  به ئێران دیوی  له

 و ئههه ئیسهالمی كۆمههاری  كهه  مانههدیوه نه رابهردوودا سههاڵی  پهازده  هد  لههه عێهراقید كوردسههتانی  لهه. نههاگۆڕێ نگییەك هاوسهه ههیچ
 ی وه بزوتنهه 10 سهااڵنی  لهه بەاڵم. هێنهابێ كار  به بووە، كوردستاندا رێمی هه  له بارەگامان و  بنكه  كه  ئێمه دژی  له ی هیزانه

 .كران ئیعدام  كه ، اوهد ئیسالمی كۆماری حویلی ته دیموكراتیان حیزبی كی یه رگه پێشمه ند چه ئیسالمی
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 اللەاكبهر و كهرا سیاسهی نهوێژی میسهر هاوشێوەی كرا، خۆپیشاندان سلێمانی سەرای بەردەركی لە مانگ دوو ماوەی :یدون ره فه
 هەرێمهی سیاسی رەوشی تێكدانی هەوڵی ئیسالمییەكانەوە حزبە رێگەی لە ئێران حكومەتی كە دەكرێ لەوە با  دەوترایەوە،

 چییە؟ بارەیەوە لەم ئێوە رای دەدات، كوردستان
 

 ریمی هههه نههاوخۆی كانی كێشههه ڵقواڵوی ههه ساسههدا ئه  لههه  تانههه كه ره حه و خۆپیشهاندان و ئههه مههن بهڕوای  بههه : زادهیل ئیبااراهیم عااه
  لهه ئیسهالمی كۆمهاری  كهه ی وه ئهه ههۆی  بهه اڵم به. بوو نه  كیەوه ره ده ردانی تێوه ست ده  به كییان ندیه پێوه هیچ و بوون كوردستان

 كانی پارچهه له هیچكام لهه اڵت، سهه ده و ئۆپۆزسهیۆن نی الیهه ردوو ههه  لهه كهورد، لی گه باتی خه  له لێدان ربه زه بۆ وڵێك هه هیچ
 ری كاریگهه  وه كانییهه نده پێوه و سهت ده و سهیخوری زگها ده ی رێگهه  لهه  وڵیهداوه هه ش لێهره  وه دڵنیایه  به ناكات، درێیی كوردستان

 چاكسهازی، و گۆڕانكهاری بهۆ دیهاریكراو دروشهمی جیهاتی  لهه را سهه ركی رده بهه  لهه  كهه ی وه ئهه. بێ ههه كان رووداوه ر سه  له بیسل
  لههه  وه، كرایههه رز بههه ئێرانههه  ئیسههالمی رژێمههی ی كههه ئیلهامه ی رچاوه سههه و  سیاسههییه ناسههراوی دروشههمێكی  كههه اكبر اللههه دروشههمی

 ی حوقخوازانههه بات خههه  لههه ی كوشههنده كی یههه ربه زه  وه دیكههه كی الیههه  لههه و كههرد خۆشههحال ئیسههالمی اریكۆمهه رانی رێبههه  وه كههه الیه
 .بوون كوردستاندا رێمی هه  له چاكسازی پرسی پێشبردنی و ره به وڵی هه  له  دلسۆزانه  كه ڵكێكدا خه
 

 مەعهنەوی و مهادی هاوكهاری ئێهرانەوە الیەن لە و ئێهرانە بە سهەر و پاشهكۆ ئیسهالمی كۆمەڵی: دەڵێ كرێكار مەال :یدون ره فه
 هەیە؟ سەرنجتان و تێبینی و بەڵگە لەمڕووەوە ئێوە ئایا دەكرێ،

 
 بڵێهین تها  ماوه نهه ویاتێكی عنهه مه ئیسهالمی كۆمهاری  مێكهه ده اڵم به ، نیه  وه ته بابه م له كمان یه ڵگه به  ئێمه : زادهیل ئیبراهیم عه

 پاراسهتنی مبولی سهه  كهه ئایەتواڵكهان و الكان مهه نێ، داده دیاریكراو كی یه وه بزوتنه ر سه  له وی عنه مه ری كاریگه  وه یه رێگه م له
 ی پێگهه پاراسهتنی بهۆ. بهوون بهاڵوی و پهڕش تووشی و وتوون كه راوێز په ئێراندا ناوخۆی  له ئێرانن رژێمی ئیسالمی ی ناسنامه
  لههه  كههه ندییه پێوه ئێهرانید ی ره ده  لههه. ن بكهه خۆیههان ری ماوه جههه نفهوزی بههۆ تۆو ئهه حیسههابێكی نههاتوانن اڵتدا سهه ده  لههه خۆیهان

 و ئههه ئیسههالمی كۆمههاری. كههرێ ده بههۆ حیسههابی هێههزدا و ئههه و هێههز م ئههه سیاسههی نههدی وه رژه به ی چوارچێههوه  لههه و  مادییههه ساسههدا ئه
  لهه ی وه ئهه بهۆ دێنهێ كار بهه  كایهه كهارتی كهو وه لوبنهانید  لهه ت نانهه ته و ستین له فه  له و عێراق كوردستانی  له  ندیانه یوه په

 .بكرێ بۆ حیسابی یی ناوچه زلهێزێكی كو وه كاردا كردنی ش دابه
 

 (رووبەر) رۆژنامەی ی(11) ژمارە لە دیمانەیە ئەم
 

 .باڵوكراوەتەوە( 3099 - 1 - 32):ڕێکەوتی لە
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 ردستان ی كو٨٥٣٢ی گەالوێژی ساڵی ٨٢لە پێوەندی لەگەڵ روودای 
 
 

 
 
 
 
 
 

 دیمانەی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا

 
لەوێهدا هەم ویسهتە دێمۆكراتیكەكهانی  گەاڵڵەى هەشت خاڵیی شاری سنە لەژێر كهاریگەری كهۆمەڵەی كۆمۆنیسهتدا نووسهراوە و

 .خەڵكی كوردستان وهەمید مافی نەتەوایەتی لە شكڵی چارەی خۆنووسیندا هاتبووە بەربا 
اڵههدەریی كوردپهها لەگەڵ سههەید ئیبههراهیم عەلیههزادە، سههكرتێری كههۆمەڵە، شههاخەی كوردسههتان ی حیزبههی دیمههانەی ئاژانسههی هەو

 ی كوردستان9232ی گەالوێژی ساڵی 32كۆمۆنیستی ئێران لە پێوەندی لەگەڵ روودای 

 
ەڵكهوو لهێكەوتەوە نهیە، ب ی9232ی گەالوێهژی 32مەبەستی ئێمە شیكردنەوەی الیەنهی میهژووی فتهوای خهومەینی كە  :كوردپا

گەالوێژیشهەوە بیهر و بۆچهوونی جیهاوازی وەكهوو چەپ، راسهت،  ی32ئەوەیە كەلە دوای شۆڕشی ئێران و هەروەها لە رووداوی 
لیبراڵ، نهیمچە لیبهراڵ و تەنهانەت احزابهی كومونیسهتید حوزوریهان هەبهوو، هێهزە سیاسهیە ناسیۆنالیسهتەكان داواكاریهان لە 

 ێرە دایە ویست و داخوازی هێزە كۆمنیستەكان لەو كاتەدا چی بوو؟حكوومەت روون و شەفا  بوو، پرسیارەكە ل
 

مادەی هەشت خاڵیی شاری سهنە لەژێهر كهاریگەری كهۆمەڵەی كۆمۆنیسهتدا نووسهراوە و لەوێهدا هەم ویسهتە  : زادهیل ئیبراهیم عه
ە بەربها  و رەوتهی دێمۆكراتیكەكانی خەڵكی كوردسهتان و هەمهید مهافی نەتەوایەتهی لە شهكڵی چهارەی خۆنووسهیندا ههاتبوو

چەپ هەر لە سههەرەتای شۆڕشههدا هەسههتی بەوە كردبههوو كە خەریههكە دەسههتكەوتەكانی شههۆڕش لەالیەن هێههزە ئیسههالمییەكانەوە 
، بەاڵم لە كوردستان چونكە خەڵكەكە مەزهەبیان سوننە بهوو نەكەوتبهوونە ئەو  بەرگری لەم كارە بكرێ  و دەبێ  قۆر  دەكرێ

ان هێهزی چەپ و رادیكهاڵ هەبهوو، بەاڵم لە شهوێنەكانی دیهكە نەبهوو و لە كوردسهتان پێشهینەی داوەوە و هەروەها لە كوردست
 بەرخودان هەبوو كە ئەمانە بوونە هۆی ئەوەی وەاڵمی هێرش بۆ سەر كوردستان بدرێتەوە و ئەوەی لە كوردستان رووی دا 
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 .هۆی پاراستنی دەستكەوتەكانی شۆڕشدرێژەی شۆڕشی ئێران بوو و خەڵكی چوونە سەنگەری خودموختاریەوە كە ببێتە 
 

بە لەبەرچههاو گرتنههی ئەوەی كە نمههوونەی شۆڕشههی ئیسههالمی لە رۆژهەاڵتههی ناوەڕاسههت زۆر دەگههمەن بههوو و هەروەههها  :كوردپااا
زۆربەی دانیشههتوانی كوردسههتانید خەڵكههی مەزهەبههی بههوون، چەپ یههان مەسههەلەی كۆمۆنیسههتی بەم شههێوازەی ئەمههڕۆ تههاریف 

گەڵههی نههامۆ بههوون، بە بههڕوای ئێههوە ئەو هۆكههارانە نەبههوونە هههۆی ئەوەی كە بە هیههزە چەپەكههان كە نەكرابههوو و خەڵكههی لە
 بەرنامەی كۆمۆنیستیان هەبوو بڵێن كافر؟

 
تەنیا هێزی چەپ لە كوردستان خەڵكهی بهۆ بەرەنگهاری ئامهادە دەكهرد و بهاقی هێزەكهانی دیهكە نەتەنیها  : زادهیل ئیبراهیم عه

امادە نەدەكرد، بەڵكوو وەهمهی خۆگونجانهدنیان لەگەڵ رێژیمهی تهازە بە دەسهەاڵت گەیشهتوو بهاڵو ئ  خەڵكیان بۆ بەربەرەكانێ
لەالیەن خەڵهكەوە ناسهرا،   دەكردەوە و هێزی چەپیان بە ئاژاوەگێڕ تاوانبار دەكهرد و هێهزی چەپ بە ئیعتبهاری بەربەرەكهانێ

 .نەك ئەوەی كە ئایا باوەڕی بە مەزهەب هەیە یان نا
تەحەمهوول نەكهرا و   هێزێكهی ئیسهالمی بهوو چهووە پهاڵ حكهوومەتەوە تەنهانەت كۆمهاری ئیسهالمی ئەویشهی پهێموفتی زادە كە 

هەروەها چارەنووسی ئەوانەی كە بە كۆنگرە چوارییەكان ناوبانگیان دەركرد چییان بەسەر هات و تەنانەت حیزبی تودە، مهن 
 .وو بۆ هێرش بۆ سەر كوردستانلەسەر ئەو باوەڕەم كە بوونی هێزی چەپ و رادیكال بیانوویەك ب

 
گەالوێژ بكرێتە رۆژێك یان بهۆنەیەكی تهایبەت، بە بهڕوای ئێهوە ناسهیۆنالیزم و  ی32بۆچی هەتا ئیستا نەتوانراوە  :كوردپا

 كومونیزم وەكوو بەرنامە و فكریەتی حیزبەكان هەتا چەندە رێگر بوون لە دەست نیشان كردنی ئەو رۆژە؟
 

بكههرێتە رۆژی خۆشهی و شهادی بهۆ خەڵكهی كهورد چهونكە لەو رۆژەوە هەتهها   بهروای مهن ئەو رۆژە دەبهێبە  : زادهیل ئیباراهیم عاه
خەڵكهی كهورد شهانازی بەو   درێهژەی هەیە و دەبهێ  ئێستا خەڵكی كهورد بە حكهوومەتی ئێرانیهان سهەلماندووە كە بەربەرەكهانێ

بههوونی ئیسههتراتیژیكی جیههاواز لەنێههو حیزبەكههان  لەبههارەی نەبههوونی یەكههدەنگی بههۆ ئەو رۆژە دەتههوانم بڵههێم كە. رۆژەوە بكههات
كەلە نههاو ئەو " شههۆرای میللیههی موقههاومەت"لە هێههزە سیاسههییەكان بههۆ نههاو   یەكێههك لە هۆكارەكههانە، بههۆ وێههنە چههوونی هێنههدێ

، حیهزب هەیە كە دەسهتی  شوورایەدا ناسیونالیستی زۆر بەرچاو تەنگ هەبوو، یان ئێستا كە با  لە خەباتی مەدەنی دەكرێ
مەسههەلەی كههورد چارەسههەر بكههات مەبەسههت لە بهها  كردنههی ئەم شههتانە ئەوەیە كە هەمههووی ئەوانە   وەتە چەك و دەیهههەوێدا

 .دەتوانێن لە بەرامبەر پاڵتفۆڕمێكی هاوبەشدا رێگر بن
 

 ٢١١١ی ئۆکتۆبەری ١١ :ڕێکەوتی  -  ماڵپەڕی ئاژانسی کوردپا: سەرچاوە
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 ... رچاوی نییه بهوری  سیاسییدا ده نی و ده باتی مه پانی خه گۆڕه  پژاك له
 
 
 
 
 
 
 
 

 مزینی ستیڤان شه:  دیمانه

 
 بن ده اڵت سه ده كی ره سه ری به ركه دوو ئێراندا داهاتووی  له پ چه وتی ره و یی وه ته نه و لیبراڵ وتی ره *
  نییه دا كشه پاشه  له كوردستان  له  نه و ئێران  له  نه پ چه هێزی *
 بوو توانا  به و ژیر سیاسیی تێكی سایه كه ت مهحیك نسووری مه *
 

 تیشهك دا"پۆل شهه" ی ته تایبه  دیمانه م له"  ڵه كۆمه" ئێران كۆمۆنیستی حزبی كوردستانی سازمانی سكرتێری  لیزاده عه ئیبراهیم
 كانی كوردییهه  حزبهه ریهی كاریگهه و رۆڵ  بهه  ئامهاژه هاوكهات كوردسهتان، اڵتی رۆژههه  بهه ت تایبهه پرسهێكی نهد چه ر سه  خاته ده

 . دات ده كوردستان اڵتی رۆژهه
 

 واڵت ی وه نهاوه ر سهه له ریی كاریگهه ههیچ و  خۆیدایهه الوازیهی ڕی وپهه له اڵت رۆژههه كهوردی ئۆپۆزیسیۆنی یت ناكه ست هه :پۆل شه
 . ؟ ییدایه وه ته نێونه ی وره گه گووشارێكی ژێر  له ئێران ئێستا كاتێكدا  له ، نییه

 
 ڵ گهه له وخۆ راسهته ی وه رووبوونهه و ره بهه و ئاكسهیۆن ئاسهتی دا ئیسهتا كهاتی  لهه رچی گه ئه!  وه وانه پێچه  به : زادهیل اهیم عهئیبر
  حزبهه ریی كاریگهه ژێهر  لهه ساسهی ئه ی جه ره ده   به كوردستان ڵگای كۆمه گشتی بیروڕای اڵم به ، الوازه ئێران كوردستانی  له رژێم

 ڵبژاردنی ههه  كهه دواییهدا ی رۆژانهه م لهه ر هه ، وێنه بۆ. دات ده نیشان خۆی جالدا مه لێك گه  له  راستییه و ئه.  یهكانیدا سیاسییه
 و ئههه بههۆ كوردسههتان  لههه ئیسههالمی كۆمههاری  كههه ك كارییههه ئاماده موو هههه ڕای ره سههه چوو، ڕێوه بههه ئێههران مانی پارلههه رانی نوێنههه

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://vivafreedoom.blogspot.com/2008/04/tuesday-april-15-2008.html&psig=AOvVaw1iC0wdN7H7qowlWSlN6g1n&ust=1585824387751000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi4lK2Gx-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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 بلییاتێكی تههه ڕای ره سههه كردبههوو، رفی سههه دا یههه رێگه و لههه  كههه لێشههاو  بههه پههوولێكی و  پههاره ڕای ره سههه كردبههووی،  ڵبژاردنههه هه
 كاتێههك ، دیكههه وڵی هههه لێك گههه و بڕینیههان نههان  لههه ران رمانبههه فه ترسههاندنی ڕای ره سههه ت نانههه ته ، مانگههه نههد چه وامی رده بههه

 ڵكی خههه شههتای هه دا سههه  لههه  بههه نزیههك ن، كههه نه  ڵبژاردنههه هه و ئههه شههداریی به كههرد كوردسههتان ڵكی خههه  لههه داوای ئۆپۆزیسههیۆن
 هاوڕێیهانی و ر مانگهه كه رزادی فهه ئیعهدامی دوای كاتێهك  ئۆپۆزیسهیۆنه و ئهه ر ههه.  وه دایهه یان وازه بانگهه و ئهه اڵمی وه كوردستان

 .  وه پێدایه اڵمی وه نگ كده یه و  كپارچه یه كوردستان دا، گشتی مانگرتنی وازی بانگه
 

 گوشههاری كانی ئاكامههه  كههه  یه راسههتییه و ئههه  دیتوومانههه ئێسههتا تهها ی وه ئههه تیههدا، وڵه نیوده گوشههاری ڵ گههه له نههد یوه په  لههه الم بههه
 دا واڵتههه و ئههه داهههاتی م كههه و ژار هههه و كرێكههار ڵكی خههه ر سههه به زیههاتر  وه كههرده  بههه ئیسههالمی كۆمههاری ر سههه بههۆ تی وڵههه نێوده

 تهها ر گههه ئه.  تێیدایههه ڵك خههه  كههه ی باره نالههه  ئابوورییههه  بارودۆخههه و ئههه پاسههاوی  كردۆتههه ی گوشههارانه و هئهه رژێههم.  وه ته شههكاوه
 بها.  كهردووه وێهران ڵكی خهه ئهابووری باری زیاتر قات یان ده  به خات ده دوا رژێم ربازیی سه كانی پڕۆژه سك ته ر به كی یه رادده

 بهار جهارو ت نانه ته و بوو تیدا وڵه نێوده ئابووری گووشاری ژێر  له دام سه رژێمی 3002ا ت 9113  له  كه  وه مه بیربخه تان وه ئه
 دیتمهان اڵم به بوون، بێزار  رژێمه و له  نده چه عێراق موو هه  له ڵك خه  كه شزانین ده و وت كه ده ربازید سه گورزێكی  عزه به ر به
 ئێرانهدا ئێسهتای  لهه  گوشهارانه م ئهه ت نانهه ته.  وه مایهه حهوكم ر سهه  لهه روا ههه كهرا داگیهر غهدا به  كه كاتێك تا  رژێمه و ئه  كه

 ڕوانی چهاوه  لهه م ههه و  كهردووه ژارتر هه ڵكیان خه م هه  گووشارانه م ئه.  داناوه ر ماوه جه باتی خه ر سه  له لبییان سه ریی كاریگه
 هێهزی  بهه بهڕوا و خهۆ  بهه بهڕوا و گرێت رایانهده كهات، ده رزگاریهان و دێهت كهی ره ده سهتێكی ده رۆژان  لهه رۆژێهك گۆیا  كه ی وه ئه

 . كات ده الواز خۆیان
 

 ئینشهقاقی نهدین چه  ڵهه كۆمه دان، كشهه پاشه  لهه ئێهران واوی تهه و كوردسهتان اڵتی رۆژههه  لهه كان پهه چه  هێهزه بینین ده :پۆل شه
  لهه  نییهه رناتیڤ ڵتهه ئه پ چهه چیتر  پێتوانییه.  شێوه مان هه  به كان هكرێكاریی  كۆمۆنیسته دا، ساڵه ند چه م له بینی  وه خۆیه به

 . كوردستاندا؟ اڵتی رۆژهه و ئێران
 

 دا كشهه پاشه  لهه كوردسهتان  لهه  نهه و ئێهران  لهه  نهه پ چهه هێهزی.  نییهه خهۆی جێگای  له  رییه پێشداوه و ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
  باڵههه كههادری زاران هههه  بههه رابههردوودا ی یههه ده سههێ ی مههاوه  لههه.  یههه هه هێزیشههی به تی یهههاڵ كۆمه كی یههه پێگه ڵكوو بههه ، نییههه

 بهوون ناچهار  وتهه ره م ئهه كهادری زار هه یان ده  به. دراون  سێداره  له  وه ئیسالمییه رژیمی ن الیه  له ئێران پی چه كانی جۆراوجۆره
  لهه پ چهه دژی  لهه  یهه رده به و  بگهره و ركوت سه موو هه و ئه چی بۆ  دایه  كشه هپاش  له و الواز  هێزه و ئه ر گه ئه. جێبێڵن به واڵت
 م كهه ده دڵنیاتهان.  دایهه پ چه وتی ره ریی كاریگه ژێر  له وخۆ ناراسته ئێران،  له ئێستا نی ده مه باتی خه زۆری شی به ؟ دایه ئارا
  گات، نه اڵت سه ده  به مدا كه یه نگاوی هه  له رید گه ئه پ چه وتی ره ئێراندا سیاسیی داهاتووی  له ك گۆڕانكارییه ر هه ڵ گه  له
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 . بێت ده اڵت سه ده كانی كییه ره سه  نه الیه  له كێك یه
 
  بهه  وتهه ره سهێ و ئهه. بینهین ده كی ره سهه وتهی ره سهێ حهوزوری وامی رده بهه  بهه ئێرانهدا مێژووی  له رابردوو ساڵی د سه ی ماوه  له

 وتهی ره:  بهووه حوزوریهان ك یهه شهانی  بهه شان ئۆپۆزسیۆندا ریزی  له شۆڕشدا ی وره ده  له و سیاسیی یرانی قه كاتی  له ت تایبه
 نههاو  لههه ئیسههالمی وتههی ره ئێرانههدا داهههاتووی  لههه. سۆسیالیسههت و پ چههه وتههی ره یی، وه تههه نه و لیبههراڵ وتههی ره ، شههیعه ئیسههالمی

 وتهی ره. سهووتاند ی وتهه ره و ئه كانی ته رفییه زه موو هه ئیسالمی تی حكوومه.  ماوه نه وتۆی ئه شانسێكی هیچ رژێمدا ئۆپۆزسیۆنی
 وتهی ره دا نهاوه و لهه. بهن ده اڵت سهه ده كی ره سهه ری بهه ركه دوو ئێرانهدا سیاسیی داهاتووی  له پ چه وتی ره و یی وه ته نه و لیبراڵ
 رپاكردنی بهه شهوێن  بهه زانهێ، ده رۆژئهاوا تانی وڵهه ده  بهه خهۆی كی ره سه نای په و پشت  كه ی وه ئه هۆی  به یی وه ته نه و لیبراڵ
  وه ئهه ریهدا ماوه جه خرۆشهی و جهۆش رێهی  وتنهه كه كهاتی  لهه. گرێ ڵهده هه  وه پارێزه  به كانی نگاوه هه و  نییه ڕین راپه و شۆڕش
 وڵ ههه نیا تهه وان ئهه. بكهات ریی رێبهه و ت هیدایه ری ماوه جه باتی خه پۆلی شه  یه هه ی وه ئه توانای  كه  په چه و رادیكاڵ هێزی

 .  نییه ئێران  له شۆڕش وتی ره بردنی وپێد ره به بۆ پالنێكیان وان ئه. بن  پۆله شه و ئه سواری بكرێت بۆیان ر گه ئه ن ده ده
 

 و ئهه ری ده  هێنانهه و ئێهران ئهابووری دانیپێ شهه گه بهۆ كی یهه رنامه به و  پهڕۆژه ههیچ  نهه یی وه تهه نه و لیبهراڵ هێهزی  وه له  جگه
 ر ههه.  یهه هه  واڵتهه و ئهه ڵكی خهه ژیهانی بهارودۆخی باشهتركردنی بهۆ ئهابووری چاكسهازیی توانای  نه و  پێیه یران قه  له  واڵته
 و واقیعیتهر ی رێگاچهاره  كهه  رادیكاڵهه و پ چهه هێهزی  وه ئهه ، وه شۆڕشگێڕانه كی یه وره ده  بنێته پێ ئێران ڵگای كۆمه ر گه ئه  بۆیه

 . ڵگا كۆمه م رده به  نێته ده رتر كاریگه
 
 پ چهه وتهی ره  كهه ین بهده نیشهان تهوانین ده  وه زۆرتهره رۆشهنێكی  بهه كوردستان  به ت باره سه ئێران،  به ت باره سه گشتیی به  وه ئه
 نفهوز نی خاوه  كه  نیشانیداوه گشتیدا مانگرتنی دوو  له جار دوو ئێستا تا دواییدا ی سااڵنه و له پ چه وتی ره.  یه شه گه  له روو

 مسهاڵ ئه ر ههه.  گره ڵنه حاشهاهه  ڵهه كۆمه ی چاالكانه وری ده پێدا م ئاماژه  كه ڵبژاردندا هه بایكۆتی  له.  تییه اڵیه كۆمه ی پێگه و
  بهه و كوردسهتان كانی شهاره  لهه ڵك، خهه  لهه چاور بهه كی یهه ژماره شهداریی به  بهه و سهوور ئااڵی  به  ڵه كۆمه رۆژی كانی سمه رێوڕه
 جیههانی رۆژی مهار  شتی هه چوو، ڕێوه به خۆپیشاندان  سنه شاری  له كرێكار جیهانی رۆژی. چوو ڕێوه به  سنه شاری  له ت تایبه

 وای ههه و ش كهه وونیزاڵبه ههۆی  بهه چهی ر گهه ئه  وانهه ئه. گیهرا لهێ رێهزی جۆراوجۆردا ڵی كۆمه و كۆڕ  له و كرا بۆ رێپێوانی ژن
 داههاتوودا،  لهه ترن وره گهه ی كه ره حه وێنی هه اڵم به بچووكن لێكی گه ت كه ره حه هێشتا واڵتدا ر سه به ركوت سه و ت دیكتاتۆرییه

 . پدان چه تی سووننه  له  وانه ئه مووی هه
 
   ئێوه. یبینن ده كوردستان ڵكی خه  كه  ئۆپۆزیسیۆنه ی ویزیۆنیانه له ته  كاناڵه و ئه می كه یه ریزی  له  ڵه كۆمه ویزیۆنی له ته
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 كانهدا كرێكارییه  شهوێنه و  خانهه قاوه و كهۆاڵن و ك ڕه گهه و بهازاڕ نهاو  لهه ن، بكهه ئێهران كوردسهتانی كانی شاره ردانی سه ر گه ئه
.  یهه هه نفهوزێكی و  پێگهه چ ردسهتانكو  لهه پ چه هێزی  وه بێته ده روون بۆتان وجار ئه ن بكه پرسیار و ن ڵبخه هه گوێ ڕێن، بگه
  ئێسههتاوه  لهه ریی، ماوه جههه رچاوی بهه ی كههه ره حه  بهه بهێ ده  نفههوزه و  پێگهه و ئههه مانێهك زه و كهات چ  لههه  كهه ی وه ئههه  دیهاره اڵم بهه

 زانی ده نههه ێویسههتیپ  بههه  وه ئههه  وابووایههه  ئێههوه كههوو وه ی كه نگاندنه ڵسههه هه ئیسههالمید كۆمههاری رژێمههی ر گههه ئه. نههاكرێ پێشههبینی
 ڵسهووڕاوانی هه  لهه پ، چهه نهدانی رمه هونه و رۆشهنبیران  لهه كسهانیخواز یه ژنی  له و، پێشڕه كرێكاری  له بكات پڕ كانی زیندانه

 و تهر  موو ههه و ئهه و بهوو دا ره سهه  ژانهه  مووه ههه م بهه چهی رژێهم  بووایهه ڕاوێز پهه و الواز ئهاوا  وتهه ره و ئه ر گه ئه. كۆمۆنیست
 ئێهران كوردسهتانی  لهه  مڕۆكهه ئه كۆمۆنیسهت و پ چهه ی ڵهه كۆمه  كهه ڵهێم ده پێتهان راشهكاویی  بهه مهن بهوو؟ چهی  له ی رانییه نیگه

 .  یه هه ریی ماوه جه جوواڵندنی توانای باردا له بارودۆخی  له  هێزێكه م كه یه
 

 رۆڵ ڕاوێزدا پهه  لهه تهر كهانی هێزه و  یه وه ه"پژاك" ست ده  به كوردستان اڵتی رۆژهه باتی خه پانی گۆڕه ئێستا  پێتوانییه :پۆل شه
 . ؟ چییه ئێران كوردستانی كانی حزبه ی سستییه م ئه بۆ تان وه خوێندنه  ڵه كۆمه ك وه. بینن؟ ده
 

 ر سهه له  كهه ێهدرابووگر  وه كدارانهه چه سكی رته به باتێكی خه  به پژاك چاالكی و بوون موو هه.  پێموانییه نا : زادهیل ئیبراهیم عه
 كانی وتنهه رێككه پێنهاوی  لهه و ن ناكهه ر سهه له پێهداگریی زۆر ئێسهتا خۆشهیان  كهه بینهین ده وید ئه برد، ده ی ڕێوه به كان سنووره
 ییسیاسه و نی ده مهه باتی خهه پهانی گۆڕه  لهه.  راگرتهووه سمی ڕه   به چاالكیشیان و ئه ئێراندا ئیسالمی كۆماری و" كا كا پ" نێوان

 كانی سیاسههییه  حزبههه گومههان بههێ. ڕاوێزدان پههه  لههه  كههه وانن ئههه و  نییههه رچاویان بههه ورێكههی ده راسههتیدا  لههه كوردسههتاندا ئێسههتای
: م كهه ده بهۆ خۆمانهت ی ڵه كۆمه باسی من اڵم به.  یه هه سستی ڵێن ده پێی  ئێوه  كه ی وه ئه بۆ خۆیان اڵمی وه  كامه ر هه كوردستان

 كهانی ریفۆرمخوازه داوی  وێته بكه كوردستان ڵكی خه ی وه بزووتنه ی وه ئه بۆ دا نه ی رێگه  كه كوردستان  له بوو  ێمهئ چاالكی  وه ئه
  نهده وه ئه. بكهرێ تێهدا چاكسهازیی  كهه  دیكهه جهۆرێكی  لهه ئیسهالمێكی كۆمهاری پاراسهتنی بهۆ ئامڕازێهك  به ببێ و اڵت سه ده ناو

 .  دایه ڵه كۆمه ریی كاریگه ژێر  له م كه یه ی جه ره ده  به بیندرێ ده كوردستان  له  كه ش نییه ده مه و سیاسیی  جموجۆڵه
 

 تان وه خوێندنهه. تیست حیكمه حزبی و كرێكاریی كۆمۆنیزمی كانی ریزه ناو  وه وته كه ئینشقاق تر جارێكی  دواییانه م له :پۆل شه
 . ؟ چییه  روویانداوه كرێكارییدا كۆمۆنیزمی ناو  له ت هحیكم نسووری مه رگی مه دوای  له ی ئینشقاقانه و ئه بۆ
 

 دوای و ئهه  كهه سیاسهیی تێكی جیههه و رێباز. بوو توانا  به و ژیر سیاسیی تێكی سایه كه ت حیكمه نسووری مه : زادهیل ئیبراهیم عه
 و خۆیهدا كهاتی  لهه بهوو ی وه ئهه انهایتو خهۆی ر ههه داڕێژرابهوو هها وه ر، بهه  گرتبوویهه ئێهران كۆمۆنیستی حزبی  له  وه جیابوونه

 لێك گهه. بیانگونجێنێ خۆی ی مانه زه ڵ گه له و بكات پێدا یان وه پێداچوونه سیاسیدا، یان یی رێكخراوه كانی گۆڕانكارییه ڵ گه له
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 هاوكهاریی ر ههه ك نهه دیمهوكرات و  ڵهه كۆمه ر گه ئه بێ ده باش زۆر وابوو الی 9119  له و ئه  نموونه بۆ. كرد ده شی كاره و ئه جار
 بۆچهوونێكی هها وه  بهه یتهوانی ده و بوو ههه بهۆی و ئهه. بێ ههه كوردستان  له ئۆتۆنۆمی پرسی بۆ شیان هاوبه كی یه رنامه به ن، بكه

 ارجه لێك گهه و ن نابهه شك خۆیاندا  له  تواناییه و ئه كانی جێنشینه اڵم به بێ هه شی وانه پێچه  به ڵوێستی هه و  وه بچێته خۆیدا
 بهڕوای  بهه كانیان كێشهه. بهن ده نهاكۆكی تووشهی ت حیكمهه نسوور مه كانی وه لێكدانه و ڵوێست هه بۆ جۆراوجۆر فسیری ته ر سه  له
 .  نییه  ڵگاوه كۆمه ناو سیاسیی كانی گۆڕانكارییه  به ندیی یوه په و  ییه رێكخراوه زیاتر من
 

 رۆڵههی ئیههدی. ئێههران كۆمۆنیسههتی حزبههی كوردسههتانی سههازمانی  لههه دی وهتهههم بههدوڵاڵی عه ی وه جیابوونههه دوای وتههرێ ده :پۆل شااه
 . ؟ پێهاتووه كۆتایی  ڵه كۆمه زێڕینی ورانی ده ئیدی  پێتوایه ئایا.  چووه  وه پووكانه و ره به  وه كانییه باڵه موو هه به  ڵه كۆمه

 
  ڵهه كۆمه  لهه.  كوردسهتانه  لهه  دیكهه رێكخهراوی و حزب ند چه پێكهاتنی  روویداوه ی وه ئه  وه واقعیه رووی  له : زادهیل ئیبراهیم عه

 ی پێگهه و رێبهاز و بۆچهوون و ڵوێسهت هه  بهه جیهاواز رێكخهراوی بهوونی. ناكهات رق فهه پێكههاتبن خۆ ربه سه یان و  وه جیابووبنه
 ، وه تهه جیابوونه  ئێمهه  لهه  كهه ی اوانههرێكخر و ئهه.  ئاسهاییه لێك گهه كی یهه دیارده مڕۆییهدا ئه ڵگای كۆمه  له جیاواز، تی اڵیه كۆمه

 چهۆن كهوو وه ر ههه كۆمۆنیسهت و پ چهه كی یه ڵه كۆمه بوونی.  بووه جیاواز بۆچوونی و ت سیاسه مای بنه ر سه  له یان كه وه جیابوونه
  پێویسهتییه م ئهه اشئێسهت كرد، شی شه گه  بۆیه ر هه و بوو تی اڵیه كۆمه كی پێویستییه شا رژێمی رووخانی دوای ١٩٧٩ ساڵی  له
  بهه ی نگییهه رهه فه و سیاسهیی  گۆرانكاڕییهه و  ئابوورییه وتنی پێشكه  مووه هه و ئه حوكمی  به ڵكوو به ، چووه نه ناو  له ر هه ك نه
 نهاخی  لهه كۆمۆنیسهت و رادیكهاڵ و پ چهه هێهزی.  هێزتریشه به لێك گه  ته روره زه و ئه ئێستادا  له  هاتووه دا لگایه كۆمه و ئه ر سه

بوو  پ ههه كی چهه یهه ڵه كۆمه  پێویسهتی بهه 9191  له  كه كوردستان ڵگای كۆمه.  بووه  رده روه په و  خولقاوه كوردستاندا ڵگای كۆمه
پ و  كی چههه یههه ڵه و بهوونی كۆمه  زیاتریشههه  و پێویسههتییه ئهه 3093  ئیسههتا و لههه. ی پێهدا شههه شهی گههرت و گه باوه  لههه  ر بۆیههه ههه

 . بێت قایمترید 9191ی  ڵه كۆمه  توانی له جێگا و شوێنی ده  و الم وایه  و پێویستییه اڵمی ئه هكۆمۆنیست و
 

 . وه ته باڵوكراوه" پۆل شه" گۆڤاری" ٨"  ژماره  له  یه دیمانه م ئه: تێبینی
 

 ٢١١٢ی ئەپریلی ٢٦: ڕێکەوتی  -  نێت کوردستانماڵپەڕی : سەرچاوە
  

---------------------------------------- 
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 كی روون و ئاسۆیه ره به.. کانی و پارچه کوردستان
 

 
 
 
 

 
 

 : ئاوێنه : ئا

 
 و "ڵهه کۆمه" سهکرتێری  کهه و ئهه ئێرانهه، پی چهه ی وه بزوتنهه و کهوردی تی سیاسهه دنیهای ناسهراوی نهاوێکی"  لیزاده عه ئیبراهیمی"
 كی یههه پێگه یتوانی نههه  کوردسههتاندا رێمی هههه له دیموكراسههی" ڵێههت ده دا ئاوێنههه ی گفتوگۆیههه م لههه ه،"ئێههران کۆمۆنیسههتی حیزبههی"

 ".نین شدار به خۆیاندا نووسی چاره دیاریكردنی له  چاالكانه كی یه شێوه به ڵك خه یدابكات، په هێز به تی اڵیه كۆمه
  

  مێش پۆلووی ژێر خۆڵه.. اڵت كوردستانی رۆژهه

 
 و بههارودۆ  ش یههه پارچه ر هههه و ڕێت پههه تێده گۆڕانکاریههدا له پههڕ رجێکی لومههه هه به داكانیهه پارچه موو هههه له کوردسههتان : ئاوێنااه
 كوردسهتانی له تا ره سهه بها ین، بکهه  یان کهه یه ر ههه رجی لومهه هه شهیکاری وێ مانهه ده دا گفتوگۆیهه م له ، یه هه خۆی ندی تمه تایبه
 تێهدا وتۆی ئهه جموجهۆڵێكی و ئارامهه كوردسهتان ی دیکهه كانی پارچهه به ردراو به  به وێ ئه بارودۆخی ین، ستپێبكه ده   وه اڵته رۆژهه

 ؟ چییه ی كه هۆكاره تۆ بۆچوونی به دیناکرێت، به
  

  كهههه ، كهههاره ر سهههه له ئیسهههالمی دیكتهههاتۆری رژیمێكهههی ئێران لهههه  كهههه  یهههه وه ئه هۆكهههاری كیترین ره سهههه : زادهیل ئیباااراهیم عاااه
. كههات ده ركوت سههه وبڕ كوشههت و نجه شههكه ئه و زینههدان بری زه بههه ربڕینێههك ده تی زایههه ناڕه  شههنه هچ ر هههه  شههێوه ترین ییانههه زه بێبه به

 و ئهه بهۆ تێک رفهه ده ر ههه رابهردوو سهااڵنی درێژایی به.  خۆیدایه ڕی وپه له  رژیمه و به ر رانبه به كوردستان ناوخۆی له تی زایه ناڕه
 كهو وه  كوردسهتان بهارودۆخی الموایهه .  ربڕیهوه ده  اڵته سهه ده م لهه خۆیهان بێهزاری انك شهێوه له ك یه شهێوه به وتبێ، ڵكهه هه  ڵكه خه

 . ئارادایه له ندنی سه بڵێسه و  وه شاننه گه ئیمكانی م رده هه و  وایه  مێد خۆڵه ژێر پۆلووی

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.ashti.se/index-Kurdi.htm&psig=AOvVaw3SBuShOeSIg_fqPtoiDg9s&ust=1585687610137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODJ8-eIw-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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 ی شهێوه داهێنهانی روداوو خولقانهدنی توانهای كوردسهتان كانی سیاسهییه  هێهزه  کهه  یه وه ئه ی دیکه هۆکارێکی   وانییه پێت : ئاوێنه 
 ؟ نییه جواڵندنی و بات خه

 

 ك یههه راده تها كوردسههتان كانی سیاسهیه  حیزبههه نهاوخۆی كانی ناكۆكییههه و  كێشهه كههانی الوازه  خاڵهه بێگومههان : زادهیل ئیباراهیم عااه
 بهوونی زاڵ ر ههه كی ره سهه هۆكهاری.  نییهه كی ره سهه هۆكهاری  مهه ئه مهن بڕوای بهه اڵم بهه ، داناوه  بارودۆخه م ئه ر سه له ری كاریگه

 . كوردستانیشدایه ر سه به  وانه له و ئێران موو هه ر سه به ت دیكتاتۆریه زگای ده
  

 نهاوخۆی كهانی هێزه بهۆ  وه ڕێتهه ناگه و كییهه ره ده ری فاکتهه ، ئارامهه  بارودۆخهه و ئهه هۆكهاری  كهه  وایهه پێتهان  ئێهوه  واتهه : ئاوێنه
 كوردستان؟ ی ڵگه كومه

  
 راسههتیدا له. ئێران لههه  دیكتاتۆرییههه سیسههتمی بههوونی زاڵ  هۆكههاره م ئههه. كههرد كیم ره سههه هۆكههاری باسههی مههن : زادهیل ئیبااراهیم عااه

 وڕووی ره بهههه تهههوانن ده نیا تهههه به كه ن ناكهههه وه به سهههت هه ئێسهههتادا بارودۆخی لهههه ریهههدا، ماوه جه ئاسهههتێكی له كوردسهههتان ڵكی خهههه
 ڵكی خهه موو ههه ڵ گهه له ك باتییهه هاوخه گرتنهی شهكڵ ڕێی چاوه بۆیهه ر ههه. كهات ده ت حكومه ئێران موو هه له كه وه هبن اڵتێك سه ده
 كهوردید ڵكی خهه ، هاتووه پێكنه ئێراندا موو هه ئاستی له نگییه هاوسه و ئه كه وه ئه هۆی به. ن كه ده ئێران ملێكراوی سته و وساوه چه
 نهاكۆكی و كێشهه. یدان مه  بێننه  رژیمه و له خۆیان تی فره نه و بێزاری موو هه  كه  كردووه نه یدا په یان وه ئه جالی مه كوردستان له

 بوونی نههه كی ره سههه هۆكههاری اڵم بههه واقعییههه،  كههه شههدا وه ئه ڵ گههه له بێ، هههه لێیههان  كههه ك یههه خنه ره ر هههه یههان كان حیزبههه نههاو
 ! هنیی كوردستان له هێز به كی یه وه جوواڵننه

  
 توانن نههه  کههه  وایکههردووه اڵت، رۆژهههه کوردسههتانی له  کان کوردییههه  هێههزه نی درێژخایههه سههااڵنێکی ی وه وتنههه دوورکه ئایهها : ئاوێنااه

 ناوی بهه ی هێزانهه و ئهه یهان كان دیموكراتهه نمونهه بهۆ  کهه ی وه لهه  جگهه  مهه ئه دابنهێن؟ كوردسهتان بهارودۆخی ر سه له ریی كاریگه 
 خهاڵێكی  وه ئهه  پێتوانییهه.  وه بنهه ده باڵوتهر پهڕژو رۆژ بهه رۆژ  کوردسهتاندا رێمی ههه له ئۆردوگاکانیان لهه ن، كهه ده كهار  وه ڵه كۆمه

 ؟ یه گیرۆده ی پێوه اڵت رۆژهه كوردستانی  كه  الوازه
 

 هێههزی ، ئێمههه رێكخههراوی  وانههه له كوردسههتان، له ی تره مههه و چههاالك كانی سیاسههیه  حیزبههه  پێموانییههه مههن : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 كههه ك جیاوازییههه.  یههه هه كوردسههتاندا ڵگای كۆمههه له یان ریشههه  كههه لێكن هێزگههه  مانههه ئه. بههن كوردسههتان له دابههڕاو و دوورخههراوه

 ری ماوه جهه ی زۆربهه  واتهه ، حیزبییهه كی ڵگایهه كۆمه  كهه  یهه وه ئه تی یهه هه ئێهران كانی شهوێنه باقی ڵ گه له كوردستان ڵگای كۆمه 
 رییان كاریگهه خۆیهدا كاتی لهه ش حیزبانهه و ئهه و سیاسهین حیزبهی و ئهه یهان م ئهه نگری الیه جۆراوجۆر تووێژی و چین له ڵك خه
 كوردسهتان له  لێهره.  داوه نیشهان خهۆی جۆراوجهۆردا ی بۆنه له راسهتیه م ئه.  بووه هه ڵگایه كۆمه و ئه ناو كانی رووداوه وتی ره ر سه له
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.  وه بداتههه پهێ رێنی ئهه واڵمهی ڵك خههه له زۆر شهێكی به و كات نهه شهداری به ڵبژاردنههدا هه له ن بكهه كهورد ڵكی خهه له داوا تهوانن ده
 و توانیویانههه كوردسههتان كانی سیاسههییه  وتههه ره. ن رێكبخههه دیههاریكراو ی ره موزاهههه و ڕێ نههه بخه ئاكسههیۆن ت نانههه ته تههوانن ده لێره

 رێكخهراوی و وت ره بهه ت باره سهه تهوانم ده  نمونهه بهۆ. بێت ههه رییان كاریگهه  ڵگایهه كۆمه و ئهه ناو گشتی بیروڕای ر سه له توانن ده
 موو ههه  كه هۆڵه سهه كێهوێكی نهووكی یبیهنن ده عێراق كوردستانی له  لێره  و واڵت ی وه ره ده له  ئێوه  كه ی وه ئه  كه بڵێم  وه ئه خۆمان

 سیاسههی ی وه بووژاننههه ڵ گههه له هێزه م ئههه. بیههنن ده ی كههه نووكه نیا تههه ئێوه و وردسههتاندایهك ڵگای كۆمههه ریههای ده ناو لههه ی كههه ندامه ئه
  تی بابه رجی لومه هه ش مه ئه دیاره. خات رده ده خۆی كانی ته رفیه زه و توانا كوردستان، ڵگای كۆمه و ئێران ڵگای كۆمه له دواڕۆژ
 .وێ ده خۆی

  
 ر سهه له ری كاریگهه وری ده تهوانێ ده ئایهدۆلۆژی كهام و وت ره كهام ئێران، كوردستانی بۆ ن كه ده ك داهاتوویه چ پێشبینی : ئاوێنه

 بێت؟ هه  ڵگایه كۆمه م ئه دوارۆژی كانی رووداوه
  

 ك نههه ، وه كانییههه داخوازییه و رنامههه به رووی لههه  وه وه سیاسههیه رووی لههه كوردسههتان ڵگای كۆمههه مههن بڕوای بههه : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 كوردسهتاندا ڵگای كۆمهه له پ چه هێزی كه ك یه رنامه به و رێباز. ڕوات ده پ چه وتێكی ره و ره به  وه ئۆلۆژییه ئایده رووی له ن مهئیلزا
. كهات ده كوردسهتان ڵكی خهه كانی ئاواتهه و ویسهت تی رایهه نوێنه رباڵو بهه كی یه شێوه به  وه رۆكه ناوه رووی له گرێ داده ر سه له پێی

 نگری الیههه له بههااڵی تێكی رفیههه زه بههوو، ئارادا لههه ئێههران النی گههه شۆڕشههی  كههه ١٩٧٩ سههاڵی له  نمونههه بههۆ وردسههتانك ڵگای كۆمههه
 شهانی  كهه  وره گهه هێزێكی بهه بهوو كۆمۆنیسهت و پ چهه رێكخراوێكهی كوو وه ڵهه كۆمه. نیشهاندا خۆی له كان رادیكاڵه و پ چه هێزه له
 ك وه ئێههران، ڵكی خهه كانی فیدائییههه  چریكهه رێكخههراوی ت نانهه ته. دا ده دیمهۆكرات حیزبههی كهوو وه تی سههوونه حیزبێكهی شهانی له

 هێههزی  كههه ی وه بههه دا نههه رێگههای  بارودۆخههه م ئههه ها روه هههه. كوردسههتان له رچاو بههه نفههوزێكی نی خاوه بههه بههوو پ چههه هێزێكههی 
 و ره بهه  وه ته بابه م له  سااڵنه م ئه درێژایی به كوردستان ڵگای كۆمه. ستبێنێ ده به ك یه پێگه كوردستان له ئیسالمی و ست ره په كۆنه
 و جار یهه وانه له ڵك خه سهااڵنه و ئهه درێژایی بهه.  وه بۆتهه رینتر به رادیكاڵ و پ چه هێزی ڵسووڕانی هه بواری و وه ته ڕاوه گه نه دوا
.  داوه نهه سهت ده له رادیكهاڵ و پ چهه هێزی بۆ خۆی ویستی خۆشه و سۆز اڵم به بووبێت، نگ ده بێ بووبێ، هیوایی بێ تووشی بار
 ڵكی خهه.  ههاتووه پهێد و ره بهه ڵكوو به ، چووه نه دوا و ره به دوارۆژ ژیانی بۆ وه قوعاتیه وه ته رووی له ، وه كانیه داواكاریه رووی له

 و ژن كسهانی یه. نهادات ت زایهه ره تی ریه سه له كه ی مه سته و اڵواردن هه م ئه ناوچوونی له متر كه شتێك هیچ به مڕۆكه ئه كوردستان
 كانی داخوازییهه و ویسهت و كهردووه یدا په خۆی به بڕوا كوردستان له كرێكار   یه ڵگایه كۆمه و ئه ناو وتووی جێكه ئامانجێكی پیاو

 هیچ بههه كه خههولقێ ده خێههكبارودۆ ن بكههه یههدا په جال مههه ر گههه ئه مانه ئه   سههتهێناوه ده به تی اڵیههه كۆمه ئێعتبههارێكی ی كههه باته خه و
 م ههه ئیسهالمی وتی ره نمونهه بهۆ دا سهاڵه و لهه.  ئاراوه هاتهه كوردسهتان له ١٩٨١ و ١٩٧٩ ساڵی له كه ی وه له نابێ متر كه ك یه شێوه

 م بهههه درا، ده تی یارمهههه ك یه شهههێوه موو ههههه به و بهههوو ڵ گهههه له ری راسهههه سه پشهههتیوانی موو ههههه بوو، ههههه پێویسهههتی تی سهههایه كه
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 ڵگای كۆمهه هۆكارێهك ر ههه به سیاسهی وای ههه و ش كهه ی وه كرانهه ڵ گه له. بكات یدا په و بره و دابكوتێ ریشه یتوانی نه وه شه ڵهحا
 و تی ڕه بنههه گۆڕانكههاری بێ بههه كه زانن ده وه ئههه كوردسههتان ڵكی خههه.  وه بووژێتههه ده تێههدا ی تانههه رفیه زه و ئههه موو هههه كوردسههتان

 كوردسهتان ڵكی خهه وایه الم من بۆیهه ر ههه. نابێهت ر یسهه مه نیا تهه به كوردسهتان له قامگیر سه كی رزگارییه ز ركه مه له دیمۆكراتیك
 و ئهه كوردسهتان ڵكی خهه مهن بڕوای بهه.  وه بدۆزێتهه ریدا راسه سه ئاستی له خۆی ی شایسته یمانی هاوپه كه ی وه ئه بۆ دات ده وڵ هه

 لیبههراڵ ناو لههه نه و تێدایههه شۆڤێنیسهتیان هێزی بههه سههتێكی هه كه ئێههران كانی لیبراڵهه ناو لههه نه خههۆی ی رییه راسهه سه یمانییه هاوپه
 و پ چههه هێههزی.  وه نادۆزنههه ، بووه هههه كههورددا ڵكی خههه كردنههی ركوت سههه له سههتیان ده خۆیههان رۆژان لههه رۆژێك كههه كان بییههه زهه مه

. مێك سهته موو ههه له رزگهاری بهۆ بهن ده كوردسهتان ڵكی خهه راڕایهی بهێ و قینه راسهته یمانی هاوپه ئێران ڵگای كۆمه ناو رادیكاڵی
 پ چهه هێهزی ڵ گهه له یمانی هاوپه و ره بهه ئێران كوردستانی ڵگای كۆمه ی ئاراسته وایه الم من كورتی  به تاندا كه پرسیاره واڵمی له
 .بێت ده ئیسالمی كۆماری رووخاندنی پێناوی له ری راسه سه و رادیكاڵ و
 

 رێگهڕن كان سیاسهییه  حیزبهه نهاو كانی دیمییهه قه  كهادره  واته  ،"كۆن ی رگه پێشمه" گوترێ پێیده ی وه ئه ن ستناکه هه  ئێوه : ئاوێنه
 ببینن؟ رۆڵ اڵتدا رۆژهه کوردستانی  داهاتووی كانی گۆڕانكارییه له و پێد بێنه نوێ ی وه نه  كه ی وه له
  

 ر ههه.  وه سیاسهییه و تی اڵیهه كۆمه باتی خهه یهدانی مه نهاو  تهه پێیناوه نهوێ كی یهه وه نه كوردسهتان له بێگومهان : زادهیل ئیبراهیم عه
. خرێهت ده راوێز پهه ، وه پێبداتهه گونجهاوی اڵمهی وه  دات وڵنهه هه یهان   ستێ رابووه  نوێیه  بارودۆخه م به ر رانبه به سیاسی حیزبێكی

 بهارودۆخی گهۆڕانی. روونهادات تیهدا اڵیه كۆمه ئاستی له گۆڕانكاری بێ به تانكوردس له کان چاالكه  سیاسییه  حیزبه ناو گۆڕانكاری
 .نێت داده  حیزبانه و ئه ر سه له ری كاریگه وخۆ راسته كوردستان له سیاسی

  
 ؟  گۆڕاوه  بارودۆخه و ئه  پێتوانییه : ئاوێنه

  
 خهههۆی كانی تواناییهههه هێشهههتا نوێیه جیله م ئهههه اڵم بهههه. پێكههههاتووه  گۆڕانكارییهههه و ئهههه ی مینهههه زه ڵێ  بهههه : زادهیل ئیباااراهیم عاااه

 بههاكووری و ڕاسههت ناوه اڵتی رۆژهههه واڵتههانی سیاسههی بارودۆخی لههه كه ی شههنه چه و لههه گۆڕانكههاری ر گههه ئه نمونه بههۆ.  خسههتووه رنه ده
 خهۆی حیزبێهك ر ههه و كان سیاسیه حیزبه ر سه نه كه ده كار وخۆ راسته ن هه ، ئاراوه بێته ئێرانید و كوردستان له روویدا، فریقا ئه
 چوون ڕێوه بههه كوردسههتان له خیردا ئههه ی سههااڵنه م لههه كه ت كههه ره حه و ئاكسههیۆن لێك گههه. وێ كههه ده راوێز پههه گونجێنێ نههه ڵ گههه له
 و ئێران لهه شۆڕشهگێڕانه بارودۆخێكی كهه ١٩٧٩ سهاڵی له شه ئێمه زموونی ئه وه ئه.  بووه كوردستان نوێی جیلی شداری به به ن ساسه ئه
 . ئاراوه هاته كوردستان له
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 تینووی ئاڵوگۆڕ.. كوردستانی باكوور

  
 گێهڕێ ده کی ره سهه رۆڵهی دا گۆڕانكارییهه م لهه ی وه ئهه  پێتوایهه ڕوات، ده  وره گهه كی گۆڕانكارییهه و ره بهه  بهاکور كوردسهتانی : ئاوێنه

 ؟ یه"ك.ك.پ"
  

 ر ههه ،"ك.ك.پ" راسهتیدا له.  ئهاراوه  دێتهه  ئهاڵوگۆڕه و ئهه بێگومهان.  ئهاڵوگۆڕه نهوویتی  بهاکور كوردسهتانی : زادهیل ئیبراهیم عاه
 نهاخی نهاو  چۆتهه ك.ك.پ. بكرێهت ز  حهه  ڵگایهه كۆمه و ئهه نهاو كانی گۆڕانكارییهه وتی ره لهه نهاكرێ بێت لێیهه كیشمان یه خنه ره

 خههۆی توانێ نهه ر گهه ئه  وه بداتههه  نوێیهه  بارودۆخهه و ئهه اڵمههی وه  ێنهاتوان  دیهاره اڵم بهه.  وه ڵگایههه كۆمه و ئهه تی وایهه ته نه ی كێشهه
 ڕوات ده  وه ئاگاهاتنهه به و رهاتن بهه خه وه  له جۆرێهك و ره بهه  توركیهه ڵگای كۆمهه من بڕوای به. بگونجێنێ كانی پێداویستییه ڵ گه له
 ڵكی خهه به ر رانبهه به م سهته و اڵواردن ههه تی سیاسهه خهۆی یزوو ئاره بهه و جهاران ی شهێوه به نهاتوانێ زی ركهه مه تی وڵهه ده تێیدا  كه

 وان ئهه  پێموایهه. بهێ تیهدا اڵیه كۆمه ئاسهتێكی له كانی ئاكامهه ڕوانی چهاوه ی وه بێئهه به رێت، بهه ڕێوه به  توركیها كوردستانی له كورد
 و چههاالكی تی رفههه ده ك،.ك.پ ت نانههه ته  و پ چههه و رادیكههاڵ هێزێكههی ر گههه ئه. بگههۆڕن  واڵتههه م ئههه سههتووری ده  كههه بههن ده ناچههار

 بهێ ده ناچهار  كه  وه گوشارێکه ها وه  ژێر  وێته كه ده  توركیه تی وڵه ده پێبدرێت، نی ده مه و حیزبی سیاسی، ی ئازادانه ڵسووڕانی هه
 .بكات كوردستانید  له ساسی ئه رێفۆرمی ڵێك كۆمه

  
 بهاکور کوردسهتانی له  دیكهه جیهاوازی هێزێكهی ههیچ بهۆچی و چییه کوردیدا گایڵ كۆمه  له ك.ك.پ بوونی هێز به هۆكاری : ئاوێنه

 وێت؟ رناكه ده
  

 هۆكههاری.  نییههه وتۆیان ئههه هێزێكههی  كههه  دیههاره اڵم بههه ن، هههه ش دیكههه نی الیههه ك.ك.پ  لههه  جگههه ت ڵبههه هه : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 ئینسهانی دژی و ئاشكرا اڵواردنێكی هه و ری ركوتگه سه ی راده بۆ  وه ڕێته گه ده  وه كانیه ڵوێسته هه و ت سیاسه به ك.ك.پ هێزبوونی به
  وه توركیههه كانی تییههه منیه ئه  هێههزه و كان كههداره چه  هێههزه ن الیههه له ت تایبههه به و گشههتی به  وه واڵتههه  و ئههه تی وڵههه ده ن الیههه له  كههه
 هۆكههههاری  وه ئههههه و  وه بۆتههههه  رییه ركوتگه سههههه و اڵواردن هههههه م ئههههه رووی و ره بههههه رادیكاڵههههدا شههههكڵێكی له ك.ك.پ. چێت ده ڕێوه بههههه
 كید یههه راده تهها جالی مههه ر گههه ئه  و  وه هێوربێتههه ك یههه راده تهها كهورد ڵكی خههه ر سههه بههۆ  زۆره و خههت زه و ئههه ر گههه ئه. تی هێزبوونیهه به

 .ن ده ڵده رهه سه بێت ك.ك.پ له جیاواز رێبازیان  كه ش دیكه هێزی بێگومان بخولقێ، دیمۆكراتیك
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 بێت؟ ك چه رداری ستبه ده ك.ك.پ  هاتووه  وه ئه ختی وه   پێتوایه : ئاوێنه
  

 كوردسهتان ڵگای كۆمهه له  كهه پێبهدرێت ی وه ئهه جالی مهه ك.ك.پ ر گهه ئه  كهه  یهه وه ئه یبینهین ده  ئێمهه ی وه ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 واڵتههن ی وه ره ده لههه یهان وه گههریالدان هێزی لههه ئێسهتا كه كههانی كادره و ڕاوانڵسهوو هه و بكههات ئاشههكرا نی ده مهه و سیاسههی چهاالكی

 و واڵت ناو وه ڕێنهههه بگه ، گونجاویشهههه تێكی سیاسهههه توركیه واڵتهههی بهههۆ و یهههه ئاماده ك.ك.پ ، توركیهههه ڵگای كۆمهههه ناو وه ڕێنهههه بگه
 بۆ پاسهاوێكه ك.ك.پ چكهداری هێزی چوونكهه.  نییهه قایهل وتهه ره و به توركیه شی رته ئه اڵم به. سیاسی ڵسووڕانی هه به ن ستبكه ده
 ری بهه و ور ده كانی كییه ره ده كێشه كه كاتێكدا له. بدا قووت واڵته و ئه ی بودجه له دۆالر میلیاردها ساڵێك موو هه ش رته ئه ی وه ئه

 ش رتهه ئه اڵتی سهه ده پاراسهتنی بۆ  ره دهتی یارمه ك.ك.پ بوونی ماون، نه نستان رمه ئه و یونان و قێبرێس ی كێشه كوو وه توركیه
 . توركیه له
  

 نا؟ یان بێت ك چه رداری ستبه ده ك.ك.پ  پێویسته : ئاوێنه
  

. بێهت ك چهه رداری سهتبه ده ساسهی ئه دیهاریكراوی رجی مهه ڵێك كۆمهه بێ بهه نهابێ ك یه شهێوه هیچ بهه  الموایهه : زادهیل ئیبراهیم عه
 ر رانبهه به و كانی داخوازییهه و ویسهت  دابینكردنهی بهۆ  كدارانهه چه ی شهێوه به  كهه تی خۆیه مافی  یهتورك كوردستانی له كورد ڵكی خه
  نمونهه بهۆ  كهه بێهت رار قهه ر گهه ئه. بكهات ت مهه مقاوه  كدارانهه چه ی شهێوه به توركیها شهی رته ئه داپڵۆسینی و ركوت سه تی سیاسه به
 ر سههه به كههورد ڵكی خههه كانی داخوازییههه ی ئاراسههته به رجی مههه ڵێك كۆمههه  ویسههتهپێ پێشههتر بێنێههت، كههدار چه هێزی لههه واز  ك.ك.پ
 ئیمتیههازی ڵێك كۆمههه سههتهێنانی ده به و  رزانه ربه سههه وتههووێژێكی  ی درێژه لههه ر گههه ئه كههدانان چه. پاندبێ سههه دا توركیههه تی وڵههه ده

. رووبهدات تهوانێ ده بێهت، رگیهرا وه  چوونیان ڕێوه بهه تی نههما زه و بێهت كوردسهتان ڵكی خهه كانی داخوازییهه ی ئاراسته به دیاریكراو
 نههج ره سههتی هه و چاولێبكرێههت تاڵ ئاشههبه له جۆرێههك كههو وه  دا توركیا لههه كههورد ڵكی خههه تی زێهنیههه له كههدانان چه ر گههه ئه اڵم بههه
 و ئهه ڵكی خهه باتی خهه داهاتووی به جیدی زیانی  كه  ساتێكه كاره پێكبێنێت، توركیادا كوردستانی ڵگای كۆمه ناو له ساریی خه به

 ر ماوه جههه  كههه بێت نههه  رفرازانه سههه كههدانانێكی چه ك.ك.پ هێههزی كههدانانی چه وێ یههه ده  توركیهها تی وڵههه ده. نێت یههه گه ده  واڵتههه 
  وێتهه بكه ك نسهكۆیه و شكستێك كو وه  كورددا ڵكی خه اڵنی كۆمه چاو له دات وڵده هه ڵكو به ، ستهێناوه ده به وتێكی ستكه ده ستبكا هه
 بهۆ  وه ئهه نابێ و بێت گشتی لێبوردنی ندی فۆرمۆلبه سلیمی ته نابێت كداری چه باتی خه له وازهێنان  بۆ ك.ك.پ  الموایه. رچاو به

 .دێنێت كداری چه باتی خه له واز  رجێك لومه هه موو هه بۆ و ستراتیژیك كی یه شێوه به  كه لمێنێ بسه  توركیا رژێمی
  

 كردنهی زینهدانی ی كێشه  کردنی ر سه چاره به  وه سرێته به ده كورد ی كێشه كردنی ر سه چاره لێكجار گه  باکوردا كوردستانی له : ئاوێنه
 ؟ دروسته ڵوێستێكی هه   مه ئه  پێتوایه ، وه ه(ئۆجاالن بدواڵ عه)
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  دیكهه سیاسهی رێكی تێكۆشهه ر ههه كردنهی سهتگیر ده كهو وه ئۆجهاالن بهدوواڵ عه  پیالنگێڕانهه كردنی ستگیر ده : زادهیل ئیبراهیم عه 
. بهدرێ وڵ ههه  شهێلگیرانه كردنیشهی ئهازاد بهۆ و بكهرێ دیفها  ك زیندانییه كوو وه و ئه وای ره مافی له و بكرێ حكوم مه  پێویسته

 ڵوێسهتی هه و ت سیاسهه گۆڕینی به ت نانه ته و كوردستان ڵكی خه كانی ستراتێژیكه  داخوازییه به  یه له سه مه و ئه دانی گرێ اڵم به
 نووسههی چاره به   وه قوربانییههه و نههج ره  مووه هههه م بههه تێك میلههه باتی خههه نووسههی چاره گرێههدانی و یههه ڵه هه تێكی سیاسههه ك.ك.پ
 .ناگونجێ نتقێك مه هیچ ڵ گه له ك تییه سایه كه
  

 وه ئههه  پێتوانییههه ئایهها نگێنی، سههه ڵده هه چههۆن  یاسههاییه و نی ده مههه ڵسههووڕانێكی هه  كههه  توركیههه له پ.د.پ ڵسههووڕانی هه : ئاوێنااه
 كورددا؟ لی گه باتی خه له  نوێیه داهێنانێكی 

  
  وه كرده بهه ، خۆیه ربه سهه كه شهدا وه ئه ڵ گهه له.  كهداره چه هێزێكهی سیاسهی بهاڵی راسهتیدا له  یه رێكخراوه م ئه : زادهیل ئیبراهیم عه

 ك یهه راده تا كهه یه هه ئیمكانی واڵتانێكدا له سیاسی رێكخراوێكی بۆ بارودۆخێك ها وه.  دایه ك.ك.پ تی سیاسه ری كاریگه ژێر له
 بهاڵی كهو وه" فهین شهین" رێكخراوی كهه بوو ههه بریتانیا لهه وه ئه ی هاوشهێوه. بچێت ڕێوه بهه بهورژوائی كی دیمۆكراسهییه كانی ته سونه

 كهام ر هه له  كاره شێوه م ئه. رێ ده چووه ده نه بریتانیا یاسای ی چوارچێوه له كردو ده كاری ند ئیرله كۆماریخوازی شی ڕته ئه سیاسی
 .ربگیرێ لێوه ڵكی كه  پێویسته و وایه وتێك ستكه ده كوو وه بچێت، ڕێوه به ژی ده تێیاندا كورد ڵكی خه  كه ی واڵتانه و له
  

 ات؟ڕو ده س داهاتوویه چ و ره به باکور كوردستانی تۆ بڕوای به : ئاوێنه
  

 كی داخوازییههه  وه جیابوونههه  الموایهه.  توركیا لههه  كوردسهتانه ی وه جیابوونههه تێناچێهت، رێههی  كههه شهت م كههه یه : زادهیل ئیباراهیم عااه
 ڵكی خهه ر سه به  كه ش یه مكارانه سته  بارودۆخه م ئه ی درێژه مانكاتدا هه له اڵم به.  نییه ش توركیا كوردستانی ڵكی خه یی نوكه هه

  توركیهها سیاسههی سههیمای داهههاتوودا سههاڵی  ده لههه  الموایههه.  نییههه ئیمكههانی ئێسههتا تهها ی شههێوه به ، پاوه سههه دا توركیههه سههتانیكورد
 .گۆڕێ ده كان شێوه له ك یه شێوه به
 

 ڕوات؟ ده كدا یه ئاراسته چ  به  توركیادا له گۆڕانكاری   واته که : ئاوێنه
 

 موو هههه كههو وه داری رمایه سههه نۆرمههاڵی واڵتێكههی  بێتههه ده توركیهها  كههه  یههه وه ئه  ۆڕانكارییهههگ م ئههه می النیكههه : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 بهارودۆخی مهدا كه یه تی حاڵهه له.  دایهه واڵته م له تی اڵیه كۆمه شۆڕشێكی رپابوونی به زۆریشی النی. ئورروپا كێتی یه ندامانی ئه

 .بێت ریتانیا به له باكوور ندی ئیرله ندو سكاتله یان كانادا له كێبێك تی هیال ئه  نمونه بۆ كوو وه توانێ ده  توركیا كوردستانی
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 تێکی نوێ رفه ده.. كوردستانی رۆژئاوا

  
  رۆژئهاوادا كوردسهتانی له كهورد ڵكی خهه كانی مافهه  کهه ڕوا ده  یه ئاڕاسهته و ئهه و ره به سوریا له كان رووداوه وتی ره  پێتوایه : ئاوێنه

 ربێت؟ به سته ده
  

  نییهه  وتهه ره و ئهه ر هه  ئارادایه له سوریا واڵتی  له مڕۆ ئه ی وه ئه  كه بڵێم  وه ئه  پێویسته شتێك موو هه پێد : زادهیل ئیبراهیم عه
 موو ههه  تاوه ره سهه له. ڕێ وته كه د سه ئه شار به تی حكومه به دژ  واڵته  و ئه ڵكی خه نی ده مه باتی خه ستپێكردنی ده تای ره سه له  كه

  وتنهه كه  واڵتهه  و لهه ت دیكتاتۆریهه به دژ ریهدا ماوه جه رینی بهه ئاسهتێكی له  وه كهورده  یره غهه و كورد بهه كان تییهه اڵیه كۆمه  پێكهاته
 كههان رووداوه وتههی ره  كههه كههرد  وه بههه سههتیان هه توركیههها تی وڵههه ده و رۆژئههاوا تانی وڵههه ده  كههه كاتێههك دا درێژه لههه اڵم بههه. جموجههۆڵ

. ریی ماوه جههه نی سههه ره جموجههۆڵی بردنههی الڕێههدا به و باربردن لههه بههۆ خههۆ  وتنههه كه بێت، نههه وانههدا ئه نههدی وه رژه به له  یههه وانه له
  كههه  نییههه  وایههه ره  باتهه خه و ئههه شههیاوی بێگومههان و چێهت ده لیبههی واڵتههی  سههیناریۆی ی وه دووپاتبوونهه و ره بههه سههوریا كهانی رووداوه

 ،  سههته یوه په  واڵتههه  و لههه كههورد ی كێشههه به  كههه ی نههده وه ئه اڵم بههه. ن ده ده قوربههانی و دا قوربانیههان پێناویههدا هل  سههوریه ڵكی خههه
  وخۆیه ناڕاسههته كی نگییههه هاوئاهه  كههه ك.ك.پ نگرانی الیههه تی سیاسههه  واتههه  ت، سیاسههه دوو ر سههه به كههورد ڵكی خههه شههبوونی دابه
 كوردسههتاندا كانی سیاسههییه  رێكخراوه لههه ڵێك كۆمههه له خههۆی و  عسههه به رژیمی بههه دژ  كههه ی وتههه ره و ئههه و د سههه ئه شههار به رژیمی لههه
 . یاندووه گه  سوریه له كورد ڵكی خه باتی خه به ی وره گه زیانێكی ، وه بینێته ده
  

 نێ؟ ده كورددا لی هگ كانی مافه به دان اڵت سه ده ر سه  دێته د سه ئه شار به دوای ی رژێمه و ئه  پێتوایه : ئاوێنه
  

 ، گۆڕێدایهه له  كهه ی سهیناریۆیانه م بهه. نهامێنێ نجام رئه سهه د سهه ئه شهار به رژیمی كهه كهرێ ده ڕوان چهاوه وا : زادهیل ئیبراهیم عاه
 دڵخوازی بهه كهار ر سهه بێته و ئهه دوای كهه رژیمێكهید ر ههه بینێهت، ده تێهدا كی ره سه وری ده توركیه تی وڵه ده بێگومان كه ت تایبه به

 جههاران ی شههێوه به كههورد ڵكی خههه كه نابێههت ی اڵته سههه ده و ئههه زۆر كی یههه ماوه بههۆ اڵم بههه لمێنێ، ناسههه كههورد لی گههه كانی مافههه خههۆی
 جالی مهه و خسهێنێ ڕه ده سوریه كورسهتانی  لهه ئازادیخوازانه باتی خهه كردنی شهه گه بۆ تهازه جالی مه بێگومان وه ئه و بكات ركوت سه
 دا واڵتههه و ئههه كانی رییه راسههه سه هێزه ناو لههه خههۆی ی قینه راسههته یمانانی هاوپه سههوریه له كههورد ڵكی خههه كه بێههت ده دایهه په وه ئه

 . وه بدۆزێته
  
 كی یه ئاراسهته به كامێكیشهیان ر ههه و سهوریا له كهورد ی كێشهه   نه ده رده سهتوه ده پهارتید م ههه  و ك.ك.پ م ههه زانن ده ك وه : ئاوێنه  

 ؟ تی ندییه وه رژه به له یان نێت یه گه ده  واڵته  و له كورد ی له سه مه به زیان  خوله ده ته م ئه  پێتوایه. جیاواز
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 ؟ كه یه ئاراسهته چ  بهه  خولهه ده ته م ئهه  كهه  یهه وه ئه پرسیار.  نییه كردن نه یان كردن خول ده ته ر سه له  كێشه : زادهیل ئیبراهیم عه
.  وه راوێزه پهه  وێتهه كه ده  سهوریا له كهورد ڵكی خهه ندی وه رژه به  دیاره بێت، کان حیزبییه  ندییه وه رژه به نكردنیدابی ست به مه ر گه ئه

 نهاتوانین بچێت، ڕێوه بهه توركیهها تی وڵهه ده یهان  ئێهران ئیسهالمی كۆمهاری كانی ته سیاسهه  خوالنه ده ته م ئه ئاكامی له  كه كاتێك
 .بكات تێدا قازانجێكی  سوریه كوردستانی له كورد ڵكی خه  كه بین  وه ئه ڕوانی چاوه

  
 بڕوات؟ كوێ و ره به  سوریادا له كورد رجی لومه هه یت كه پێشبینیده : ئاوێنه

  
  ربۆیهه هه. كان ئیقلیمییهه  تهه وڵه ده و رۆژئهاوا تانی وڵهه ده ندی وه رژه به داوی  وتۆته كه سوریا ڵكی خه شۆڕشی : زادهیل ئیبراهیم عه

  وه شهه وانه ئه موو ههه به اڵم بهه. ناكرێهت بهێ،  واڵتهه  و ئهه ڵكی خهه قوربهانی و بات خه شیاوی  كه وتۆ ئه وتێكی ستكه ده ڕوانی چاوه
 كههورد ڵكی خههه بههۆ نههوێ تی رفههه ده خۆیههدا له خههۆی  الوازییههه و ئههه و بێههت ده الواز اڵتێكی سههه ده كههار، ر سههه  دێتههه  كههه تێك وڵههه ده
 . وه اتهك ده ش سوریا له
  

 کی روونتر ئاسۆیه.. كوردستانی باشوور

  
 بینی؟ ده چیدا له گشتی به كورد ی کێشه بۆ كوردستان رێمی هه هێزی به خاڵی باشوور، كوردستانی ر سه  بێینه با : ئاوێنه

  
 ر سهه به عس بهه رژیمهی كو وه  زی ركه مه ری ركوتگه سه تێكی وڵه ده اڵتی سه ده  كه  یه وه ئه وت ستكه ده گرنگترین : زادهیل ئیبراهیم عه

 كانی شهه به موو هه له تی وایه ته نه می سته له رزگاری ئیمكانی به هیوا له جۆرێك  وه ئه و  ماوه نه كوردستان رێمی هه له كورد ڵكی خه
 ك یههههه راده و تی اڵیههههه كۆمه و سیاسههههی كی نگییه هاوسههههه كوردستانیشههههدا ڵگای كۆمههههه ناوخۆی لههههه.  وه بوژاندۆتههههه كوردسههههتانید

 ڕاسهت ناوه اڵتی رۆژههه واڵتهانی  ی زۆربهه ڵ گهه له   وتێكه سهتكه ده خۆیهدا له خهۆی  كهه  دیهێناوه به ڵك خه بۆ دیموكراسی وه ئازادی له
 .ناكرێت راورد به
  

 ؟ چیدایه له کوردستان رێمی هه كانی الوازه  خاڵه تۆ بڕوای به : ئاوێنه
  

 بهاش تێکی رفهه ده  سهاڵه بیسهت م ئهه.  كوردسهتاندایه ئابوری لهه كوردسهتان رێمی هه الوازی خاڵی گرنگترین : زادهیل ئیبراهیم عه
 گۆڕانكاری بهه خشهین هیوابه و كهردن دڵخهۆش و ر سهه ئاكامهدا له و گشهتی تگوزاری خزمهه پێهدانی ره په و ئابوری پێدانی شه گه بۆ بوو
 وپههڕ چڕ سههتراتیژیكی ی پههڕۆژه  وه كشههتوكاڵه بواری لههه كههرا ده  نهههنمو بههۆ. كوردسههتاندا ڵكی خههه اڵنی كۆمههه ناو لههه ساسههیتر ئه

 پێویسهههتی ك یه شهههێوه هیچ بهههه  سروشهههتیه باری لهههه ئیمكانهههاتی نی خهههاوه كوردسهههتان رێمی ههههه  كهههه جۆرێك بهههه بچێت، ڕێوه بهههه
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 داڕێژراو رنامههه به كی یه ێوهشهه به كههرا ده. سههتێت رابوه خههۆی پێههی ر سههه له و بێت نههه وێ لههه و  لێههره خههۆراكی وادی مههه كردنی هاورده بههه
 ی وه شههاننه گه بههۆ ك مایههه بنه  بكرێتههه و ربێت لێههده میان رهههه به كان كانههه ڵكههدا بێكه و ال البههه ئیشههی له  پههاره رفكردنی سههه جیاتی لههه

  كههه شههدا وه ئه ڵ گههه له. بههوو ده زۆرتههر گشههتی تگوزاری خزمههه پێههدانی ره په ئیمكههانی دیهاتبا بههه  وانههه ئه ر گههه ئه.  دیكههه كههانی بواره
 ، چییهههه زانهههن ده باشهههی به عس بهههه اڵتی سهههه ده ی وره ده چاو لهههه ئێسهههتایان بهههارودۆخی جیهههاوازی عێهههراق كوردسهههتانی ڵكی خهههه
  كهه  نییهه  باتهه خه و خهوێن و نج ره موو هه و ئه ئاستی له  دیهاتووه به  كه ی وه ئه ن بكه  وه به ست هه ر گه ئه  قیانه حه مانكاتدا هه له

 م لهه راستیدا له  ستچووه ده له تێك فورسه ر گه ئه.  وه قووڵبۆته لێك گه تدا روه سه و ژاری هه نێوان له تی چینایه لێنی كه.  كراوه بۆی
 پاڵ لهه  كهه بهوو  وه ئهه كانی ئاكامهه له كێك یهه و روویهدا  رێمه هه و له  كه بوو  وره گه ساتێكی كاره ناوخۆ ڕی شه  دیاره.  دایه بوارانه

 ت سیاسهه له بێهزاری ت نانهه ته و سیاسهی بێباکی لهه جۆرێهك و  كهردووه نهامۆ اڵت سهه ده له ڵكی خه  ورده   ورده   دیكه كانی موكوڕییه هك
. یهدابكات په هێز بهه تی اڵیهه كۆمه كی یهه پێگه یتوانی نهه  رێمهه هه و لهه دیموكراسهی  كهه بوو  مجۆره به.  پێداوه ره په ڵكدا خه ناو له
 .نین شدار به سیاسیدا بڕیاری دیاریكردنی ی پڕۆسه له خۆیان، نووسی چاره دیاریكردنی له  چاالكانه كی یه شێوه به ڵك خه
  

 بنێت؟ خۆیی ربه سه و ره به نگاو هه توانێت ده كوردستان رێمی هه تۆ بڕوای به : ئاوێنه
  

 خۆیی ربه سهه  كهه ببیسهتن سهتن هه یانی بهه و ون بخهه و شهه ڵك خهه  كه  نییه رووداوێك كوردستان خۆیی ربه سه : زادهیل ئیبراهیم عه
 رژێمهی و داگیركهرد عێراقهی ریكا مهه ئه تی وڵهه ده كاتێهك  كهه ین بكهه  وه ئهه ڕزی فهه تهوانین ده  وه رییهه زه نه رووی له.  ندراوه یه راگه
 اڵم بهه. كردبها ر سهه چاره بهۆ ئیقلیمیشهی كانی هوگرفته گیر و  كێشه و یاندبا راگه خۆ ربه سه كوردستانیشی رێمی هه روخاند، دامی سه
 یدانهدا مه له ڵك خهه اڵنی كۆمهه ی چاالكانهه حهوزوری ئاكامی لهه تهوانێ ده نیا تهه خۆیی ربه سهه ، حاڵه مه س یه گریمانه ها وه  ر گه ئه

 تهوانێ ده نیا تهه  شهنه چه و لهه ی وره گهه كهاری. كانیشهی ئاكامه موو هه كردنی مول حه ته بۆ و  ته سیاسه و ئه جێكردنی جێبه بۆ بێت
 اڵنی كۆمهه ی متمانهه بێ بهه تیهدا، اڵیه كۆمه ئاستی له سیاسی رینی به كی یه وه بوژانه بێ به. بێت ر ماوه جه رموگوڕی گه پشتیوانی به
 كان، كییهه ره ده  ترسهییه مه ی وه واندنهه ره بێ بهه و ناوخۆدا لهه ئهابووری كاریی ئاماده بێ به خۆی، ری رێكخه و ر رێبه هێزی به ڵك خه

  جیهدی به  وه ڵكهه خه اڵنی كۆمهه ن الیهه له دا یهه مینه زه م لهه لێهدوانێك  شهنه چه ر ههه و بكهرێ كوردستان خۆیی ربه سه له  قسه ناكرێ
 .رناگیرێ وه
  

 ێت؟ب هه کوردستان رێمی هه بارودۆخی ر سه له کی رییه كاریگه چ تی توانیویه گۆڕان ی وه بزوتنه : ئاوێنه
  

 كوردسهتان رێمی ههه ی وره گهه شهێكی به له م النیكهه دا نهه رێگهای  كهه بهوو  وه ئهه گهۆڕان ریی كاریگه ترین وره گه : زادهیل ئیبراهیم عه
 تێیههدا نیشههتمانی كێتی یههه  كههه ی ناوچانههه و لههه.  وه بقۆزێتههه اڵت سههه ده له ر ماوه جههه كانی تییههه زایه ناڕه و ڕه میانههه ئیسههالمی هێههزی
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 پهارتی  كهه ی ناوچانهه و لهه اڵم بهه ، كێتییهه یه جنسهی  لهه ر ههه  كهه بیهت ده گهۆڕان تووشهی بیت، ده ڕ تێپه  كه كێتی یه له ، زههێ به
 . وه نه كۆكه خۆیان وری ده له اڵت سه ده له ناڕازی ری ماوه جه  توانیویانه كان ئیسالمییه  هێزه ، هێزه به تێیاندا

  
 كوردی؟ ڵگای كۆمه ر سه له ترسیین مه کان یسالمیهئ  هێزه  پێتوایه تۆ : ئاوێنه

  
 تی سیاسهه ری كاریگهه ژێر لهه ئافریقها بهاكووری و ڕاسهت ناوه اڵتی رۆژههه واڵتانی  له و ڕه میانه ئیسالمی هێزی : زادهیل ئیبراهیم عه

 بێگومهان  وتهه ره و ئهه. اڵت سهه ده دیلی بهه  بهه بهبن  توانیویانهه  توركیهه تی وڵهه ده ئۆلگهۆی و ت سیاسه ری كاریگه ژێر له و ریكا مه ئه
 ن درێژخایهه كی ترسهییه مه كان ئیسهالمییه  هێهزه گشهتی به اڵم بهه.  وه خۆیهه ری كاریگهه ژێهر  بخاتهه كوردستانید رێمی هه توانێ ده

 بهۆ دیمۆكراتیكیهان و  وازانههئازادیخ و  وتنخوازانه پێشهكه یامێكی په نه ، یه هه ئابووری گۆڕانكاری بۆ كیان یه پڕۆژه نه  چونكه نین،
 ر ههه.  وه نه رێكبخه داپڵۆسین و ركوت سه زگاكانی ده دا یه وره ده م له  یه هه یان وه ئه توانای  وه خۆشییه به نه و  پێیه ڵك خه اڵنی كۆمه
 و بهه.  رێدایهه له ، وه بێتهه ده كان ئیسهالمییه  هێهزه ڕووی و ره بهه وجار ئهه  كهه ریی ماوه جهه باتی خه ی دیكه پۆلێكی شه  الموایه  بۆیه
 .كوردستان رێمی هه ر سه بۆ بێ ك ترسییه مه كان ئیسالمییه  هێزه نفوزی دا درێژماوه له  الموانییه  پێیه

 
 ژێر لههه پههارتیید و ئێراندایههه تی سیاسههه ریی كاریگههه ژێر لههه زۆر کی یههه ندازه ئه تهها كێتی یههه  کرێت دیههده به ئێسههتا ی وه ئههه : ئاوێنااه

 ن؟ كه ده و یڕه په دروست تێكی سیاسه  توانن ده  مجۆره به هێزه دوو و ئه ئایا.  دایه توركیه تی سیاسه ریی گهكاری
  

 لێك گهه خۆیان بهه بهڕوا كاندا ئیقلیمییه  ته وڵه ده ڵ گه له ند پێوه له  هێزه دوو م ئه  كه  یه وه ئه سڵی ئه ی كێشه : زادهیل ئیبراهیم عه
 اڵم بههه. نههابینن خۆیانههدا كانی ته سیاسههه پشههت له ڵك خههه ری ماوه جههه  كههه  دایههه ته واقێعیه و ئههه ئاكامی لههه ش هو ئههه.  وه بۆتههه م كههه
 نیا تههه.  عێراقههه موو هههه له ڵكو بههه كوردسههتان، رێمی هههه له ر هههه ك نههه رووی كان ئێقلیمییههه  تههه وڵه ده ردانی سههتێوه ده گشههتی به

 . یه هه سعودید بستانی ره عه وڵك به نین، ئێرانید و توركیه كانی رژیمه
  

 یهان كهات ب كهورد ی له سهه مه به ت خزمهه توانێت ده دا درێژماوه له  وت نه ئایا.  وته نه ی له سه مه  دیكه گرنگی كی یه له سه مه : ئاوێنه
 ؟ وه وانه پێچه به
  

 ی پهاره ر گهه ئه كرێهت؟ ده ر  سهه هێزێهك چ سهت ده به و كێ ست ده  وێته كه ده وت نه ی پاره كه  یه وه ئه  له سه مه : زادهیل ئیبراهیم عه
.  نرخهه به وتێكی سهتكه ده بێگومهان كسهانی، یه و ت داڵهه عه پێهدانی ره په و واڵت ئهابووری پێدانی شهه گه ت خزمهه  وێتهه بكه وت نه
 واڵت پێبهدات، ره په گیهر پهێ و سهت ده بیرۆكراسهی پێبهدات، ره په ڵی نهده گه تهوانێ ده زۆر ی پهاره بوو نه هێزێك ها وه  كه اڵم به
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 واڵتهدا ر سهه به بهاڵ ت الكهه فه و ژاری ههه فرۆشهرا، نه وت نهه هۆكارێهك ر هه به رۆژان له رۆژێك ر گه ئه  كه رێت به ئاقارێك و ره به
 كوردسهتان رێمی ههه كه جۆرێك بهه و وه ببووژێتهه واڵته و ئه كاڵی و كشت وت نه فرۆشتنی و رهێنان ده پاڵ له ر گه ئه اڵم به. بكێشێ

 وت نهه بێت، نهه ڵك خهه بهۆ نهانی خۆی پێویستی ر ده قه به و بێنێت وه ره ده له نی مه شیره و وزه سه و ماته ته كه بێت نه وه به پێویستی
 رێگها ی بۆنه به ناتوانێ   كه ییشدا ناوچه ی كێشه خولقانی كاتی له و ئابووری هێزی به كی پشتیوانییه بێته ده ئاساییدا كاتی له

 و كان وییه ژێرزه رچاوه سهه له رگهرتن وه ڵك كهه بهۆ سهتراتێژیك كی یه پڕۆژه ئێمه لێره. بكات برسی ڵك خه وت نه فرۆشتنی له گرتن
 پێهههدانی ره په بهههۆ سهههتراتێژیك شهههوێنێكی و رێگههها كهههاڵ، و كشهههت پێدانی شهههه گه بهههۆ سهههتراتێژیك كی یهههه پڕۆژه وت، نهههه وانه له

 یانهدنی راگه كانی ئاكامهه ڵ گهه له تهوانی ده چۆن كردبێت، نه دابین ت وانه ئه  كه! ن وانه ئه  كه كێشه .نابینین گشتی تگوزاری خزمه
 ؟ وه بییه وڕوو ره به خۆیی ربه سه
  

 ؟ وه بمێننه اڵتدا سه ده له  ن درێژخایه سااڵنێکی تا ئێستا ی یه شێوه م به ر هه توانن ده پارتی و كێتی یه ئایا : ئاوێنه
  

  رێمی هه له   یه وه ئه بیندرێ ده  كه ی وه ئه.  نییه ئاسان كارێكی من بۆ  وه یه مباره له داهاتوو وردی پێشبینی : زادهیل یم عهئیبراه
 و كاتییهه تێكی حاڵهه ڵك خهه مڕۆی ئهه سیاسهی تی فاوه تهه بهێ. هێزه به سیاسی ی وه بووژاننه و وه ئاگاهاتنه به ی مینه زه كوردستان

 كهوو وه ر ههه. جێبێڵێت به اڵت سه ده بێت ده ناچار بێت، نوێ بارودۆخی ی وه ره واڵمده توانێ نه كه هێزێك ر هه و بێ ڕ تێپه توانێ ده
 و ئێران لههه دوارۆژ كانی گۆڕانكارییهه دا نێههوه م لهه. بههووین شهاهیدی فریقا ئهه بههاكووری و ڕاسهت ناوه اڵتی رۆژهههه واڵتانی لهه چهۆن

 كوردسههتان رێمی هههه و عێههراق ر سههه له ی وه ره كههه كالیی یههه ری كاریگههه واڵته و لههه تی اڵیههه كۆمه یشۆڕشههێك رپابوونی بههه ت تایبههه به
 .بێت ده
  

 بێت؟  وره گه نینی راچه تووشی الل جه مام قۆناغی دوای كێتی یه  یت كه ده پێشبینی : ئاوێنه
 

 ،  سههته یوه په  وه رێبازیههه و  رنامههه به و ت سههوونه ێژوووم بههه نیشههتمانی، كێتی یههه وتی ره بههه  كههه ی نههده وه ئه : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 رووی لهه كێتی یهه و گهۆڕان.  وه ته كراوه ك یه زمه ئه ر هه ری گه ئه به ر رانبه به كێتی یه ڕووی و ره به  كه  كه روویه ده گۆڕان ی وه بزوتنه

 .ن ربازكه ده وڕوانكرا چاوه ی زمه ئه له كتر یه توانن ده و وتن ره ك یه  وه تییه بابه
  

 دا؟ یه زمه ئه و ئه كردنی ر سه چاره له بێ ده رۆڵی دا ئاینده له فا مسته وشیروان نه بڵێین کرێ ده  واته : ئاوێنه
  

  م كه ده سیاسی وتێكی ره باسی من. ببینێ ورێك ده چ توانێ ده كێ تی سایه كه كو وه نازانم من : زادهیل ئیبراهیم عه
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 رووی لههه عێههراق كوردسههتانی داهاتووی كههه بكات وه ئههه پێشههبینی وردی بههه نههاتوانێ   كههه اڵم بههه.  وه گرنههه كده یه رۆكههدا ناوه له كه
 .بین داهاتوو كانی رووداوه وتی ره ڕوانی چاوه بێ ده وه ئه بۆ. دێت ر سه به چی وه اڵته سه ده ی پێكهاته

  
 ؟ وردستاندایهك رێمی هه م رده به له س یه ئاینده چ تۆ بڕوای  به : ئاوێنه

  
 و عێهراق داهاتووی بهه  گرێهدراوه زۆر كی یهه ڕاده به  وه كانیشهیه دابڕاوه  ناوچهه به كوردستان رێمی هه داهاتووی : زادهیل ئیبراهیم عه

 دیههاتنی هو  كانی پێداویسهتییه موو ههه  چونكهه شهبینم، گه  داههاتووه و به ر رانبه به من. ئێران له كان گۆڕانكارییه وتی ره ت نانه ته
 .بینم ده کوردستاندا رێمی هه له  وه تییه بابه رووی له روون كی ئاسۆیه

  
 بێت؟ خۆ ربه سه توانێ ده كوردستان رێمی هه ئایا : ئاوێنه

  
 و وه ئابوورییههه رووی لههه تههوانێ ده كوردسههتان اڵم بههه. نههازانم مومكین بههه سههمی ره به خۆیی ربه سههه ئێسههتادا له : زادهیل ئیبااراهیم عااه

 الوازیشهی كی ندیهه پێوه كه كاتهدا مان ههه له بێهت، خۆ ربه سهه دۆفهاكتۆ كی یه شهێوه به وه تییه اڵیه كۆمه رووی له و وه سیاسییه رووی له
 . وه مێنێته ده ندی ناوه تی وڵه ده ڵ گه له
 

 ی پێناگۆڕێت که جوگرافیای سیاسی ناوچه.. کورد

  
 خۆ ربه سهه تی وڵهه ده یانهدنی راگه و وه کگرتنهه یه و ره به ودادا دوورمه سااڵنی له دساتانکور کانی پارچه بڵێین کرێ ده ئایا : ئاوێنه

 ڕوات؟ ده كۆنفێدراڵی یان
  

 تهوانێ ده  کهه ناوچه سیاسهی جوگرافیهای گهۆڕینی بهۆ كهان زلهێزه ردانێكی سهتێوه ده نیا ته  وه رییه زه نه رووی له : زادهیل ئیبراهیم عه
  الموایههه  بۆیههه.  كراوه نههه ڕوان چههاوه وتێكههی ره ش وه ئههه. دیبێنێت بههه پێكهههاتبێ كان پارچههه موو هههه له  كههه كگرتوو یههه تێكی وڵههه ده
 ڵ گهه له یمانی هاوپهه پێكهێنانی و ز ركه مه له اڵت سه ده گۆڕینی ڵ گه له ند پێوه له خۆی رزگاری كانی پارچه موو هه له كورد ڵكی خه

 ر بهه له. بكات ر به سته ده خۆی كانی مافه ی وه ئه بۆ دات وڵده هه دا یه چوارچێوه و له و  وه بینێته ده دا واڵتانه  و ئه ڵكی خه اڵنی كۆمه
 . دیكه كانی پارچه چاو له بێت هه جیاوازی توانێ ده كوردستان رێمی هه هۆكارید لێك گه
  

 ئاسهتێكی له كهان هێزه تهوانێ ده کان، کوردییه  هێزه و زبحی موو هه شداری به  به یی وه ته نه ی كۆنگره  ستنی به تۆ بڕوای به : ئاوێنه
 ؟ وه بكاته نزیك ك یه له ییدا وه ته نه
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 و پێكبێهت زووتهرید یتوانی ده وایهه الم و بێهت ڵك كه به لێك گه توانێ ده یی وه ته نه كی یه كۆنگره پێكهاتنی : زادهیل ئیبراهیم عه
 موو ههه له چهاالك كهانی هێزه نێوان لهه نگی هاوئاههه له جۆرێهك بۆ مێكانیزمێك یتوانی هد كۆنگره و ئه. بوو نگید دره وه ته بابه و له

 ڵ پووچهه ، اڵتیاندایه سهه ده ژێر لهه كهورد ڵكی خه كه ی تانه وڵه ده و ئه شی هاوبه پیالنی تاكوو پێكبێنێت، كوردستان كانی پارچه
 كههانی ئازاره و نههج ره گشههتی به و وه كاتههه هێههور ك یههه ڵ گههه له ارچهپ و ئههه یههان م ئههه كههانی هێزه نههاو ناقوزاتی تههه و كێشههه وه  كاتههه
 واڵتێهك ر ههه له كه كاتهدا مان ههه له كهورد ی له سهه مه   وه كاتهه م كهه تی وایهه ته نه می سهته له رزگهاری بهۆ كهورد ڵكی خه اڵنی كۆمه
 هها وه.  ڕاسهته ناوه اڵتی رۆژههه ی ناوچهه كانی كراوه نهه ر سهه چاره كێشه له.  ییشه قه نته مه كی یه له سه مه ، یه هه خۆی ندی تمه تایبه

 اڵم بههه. بكههات دابین كههه ناوچه تانی وڵههه ده به ر رانبههه به كههورد ڵكی خههه بههۆ بارتر لههه هێههزی كی نگییه هاوسههه تههوانێ ده ك یههه كۆنگره
. كانیشهی ئاكامه ر سهه له بهێ ده ری هكاریگه بردنی ڕێوه بهه تی چۆنیهه و كهاری ئاماده ی پڕۆسهه كانی، ئامانجهه دیهاریكردنی ی پڕۆسه

 و بیهر پاندنی داسهه بهۆ بێهت ك یهه كۆنگره نهاتوانێ ، كهه ناوچه تانی وڵهه ده دڵهی كردنهی رازی بهۆ بێت ك یه كۆنگره ناتوانێ مه ئه
 كههاربۆ و یئاگادار لههه دوور بههه كه بههێ ك یههه كۆنگره نههاتوانێ دا، دیكههه نێكی الیههه ر سههه به نێك الیههه سههتراتێژی و رێبههاز و بۆچههوون
 كی یه شهێوه به كهرا با  كهه كانی رجهه مه موو هه ر گه ئه ك یه كۆنگره ها وه. پێكبێت كان پارچه موو هه له چاالك كانی نه الیه كردنی

 ههها وه كانی ئامانجههه به زیهان ڵكوو بههه بێهت، یی وه تههه نه ی كهۆنگره نههاتوانێ ر ههه ك نههه بێت نهه دابههین تێهدا فا  شههه و راسهتگۆیانه
 ڵكی خههه ری ماوه جههه ن الیههه له كرێت نههه دی بههه تێههدا ی رجانههه مه و ئههه كه ك یههه كۆنگره كههانی بڕیاره. نێت یههه گه ده كید یههه كۆنگره

 .ناكرێت لێ پشتیوانی وه كوردستانه
  

 ؟ هێزه رترین كاریگه و هێزترین به ك.ك.پ كاندا، كوردستانه موو هه ئاستی له  كه  پێتوانییه : ئاوێنه
  

 ی درێژمهاوه حهزوری ی بۆنه به كید یه راده تا و مه كه یه هێزی توركیه كوردستانی له نیا ته ك.ك.پ وانییه پێم : زادهیل ئیبراهیم عه
 . یه هه نفوزی واڵته و له سوریه كوردستانی له
  

 زانی؟ ده هێز كام به هێز هێزترین به ئێران كوردستانی له : ئاوێنه
  

 م ئهه واقێعهی هێهزی نگاندنی ڵسهه هه بهۆ بێ وه سهته ده به ك یهه پێوانه كوو تاوه نییهه ئازادی كهه دابارودۆخێك له : زادهیل ئیبراهیم عه
 پ چهه هێزی كهه بڵهێم پێتهان توانم ده وه تییهه بابه رووی له اڵم به. م بكه گشتی تێكی زاوه قه وه یه مباره له وێ نامهه ن، الیه و ئه یان
 ژێر وێتهه بكه كوردسهتان ڵگای كۆمهه كه ی وه بهه دا نهه رێگای ئێمهه وتی ره نمونهه بهۆ.  یهه ههه ساسهی ئه ورێكهی ده ئێهران كوردستانی له

 كههورددا ڵكی خههه كردنههی ركوت سههه له خۆیههان رۆژان لههه رۆژێك كههه وز سههه وتی ره بههه ناسههراو تی حكومههه كههانی ریفۆرمخوازه ری كاریگههه
 دوو ها روه هههه.  وه رگرتههه وه واڵمههی رچاو بههه كی یههه راده به و ڵبژاردن هههه كردنی عههه موقاته له بههوون نگ پێشههه یههان. بههوون شههدار به
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 كرێكهار جیههانی رۆژی كانی ئاكسهیۆنه بڕوانینه ر گهه ئه خۆ. چوو ڕێوه به دا ئێمه وتی ره ساسی ئه ری كاریگه ژێر له گشتی مانگرتنی
 .وێ كه ده ست ده شمان دیكه ی پێوانه هیتر و ژن جیهانی رۆژی و
  

 کههانی رووداوه ر سههه له رییان كاریگههه ئێههران كوردسههتانی كانی سیاسههییه حیزبههه بڵێههین تههوانین ده دا خته وه سههاته م لههه ئایهها : ئاوێنااه
 ؟ یه هه  وره گه کوردستانی

  
 .خسێ بڕه گونجاوید جالی مه  پێویسته ، یه هه وجوودی هێز به تی رفیه زه : زادهیل ئیبراهیم عه

 
 رییان و کاریگه کوردی تاراوگه

 
 بینی؟ ده دا چی له گشتی به واڵت ی وه ره ده دانیشتووی كانی كورده رۆڵی گرنگی : ئاوێنه

  
. واڵت ی وه ره ده لهه كوردستان ی دیكه كانی شه به باقی ڵ گه له  توركیه كانی كورده نێوان له  یه هه ك جیاوازییه : زادهیل ئیبراهیم عه

 پێناو لهه  و ك.ك.پ ن الیهه له باشهید به. ترن كانی پارچه موو هه كانی كورده له زیاتر قات یان ده به  ژماره به  توركیه كانی كورده
 اڵم بهه. من كهه واڵت ی وه ره ده لهه گشهتی به ئێهران كوردسهتانی كهوردی. كهرێ ده نێودا لهه چاالكیهان  و یهه رێكخراوه و ئه كانی ئامانجه

 ژێر لهه كهورد ڵكی خهه كه ی تانهه وڵه ده و ئهه ر سهه  نهه بخه سیاسهی تیخ زه كهه ی وه ئه بۆ بێ هه رییان كاریگه توانن ده حاڵدا ر هه له
 ڵكی خهه ر سهه  كرێتهه ده  كه ی ستدرێژییانه ده و ت جینایه و ئه قاودانی له  له ببینن ور ده توانن ده روها هه و ژین ده اڵتیاندا سه ده

 .كورد
 

 ٢١١٢ی جوونی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ئاوێنە  : سەرچاوە
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 ساڵیادی گیانبەختکردنی فواد مستەفا سوڵتانی
 

 
 

 
 
 

 وتوویژی روژنیوز

 
 خەبهاتی و کهۆمەڵە دامەزرانهدنی پێشهەنگەکانی لە یەس سهوڵتانی، مسهتەفا فهواد گیانبەختکردنی ساڵیادی ئاب، ی٢٩ ئەمڕۆ

 لە کرێکاری
 

 حزبهی کوردسهتانی رێکخهراوی گشتی سکرتێری عەلیزادە ئیبراهیم سەردانی رۆژنیوز ەیەوەبۆن بەم هەر کوردستانە، رۆژهەاڵتی
 تێکۆشهانی بهارەی لە عەلیهزادە کهرد، سهوڵتانی فهواد ئەوکهاتی هاوسهەنگەری و دێهرین ههاوڕێی و( کۆمەڵە) ئێران کومونیستی

 دامەزرانهدنی ١٩٧٩ سهاڵی لە ئێهران النیگە راپەڕینی لە بەر کوردستان رۆژهەاڵتی گەالنی خەباتی لە ئەو رۆڵی و سوڵتانی
 .شیکردەوە راپەڕینەکەی دوای خەڵک خەباتی و تێکۆشان رێکخستنی و کۆمەڵە

 
 :" وتی و کرد کۆمەڵە لە بەر رێکخستنەکانی دامەزراندنی لە سوڵتانی موستەفا فواد رۆڵی لە با  عەلیزادە ئیبراهیم

 
 دوا نەبهوو، کهۆمەڵە نهاوی رێکخهراوەیە ئەو ئەوکهات دا،١٩٦٩ سهاڵی زیپهای لە کهۆمەڵە دامەزرێنەرانهی لە یەس فهواد هاوڕێ

 کە شهتانە ئەو دووەم و ئێران کاتی ئەو دۆخی یەس پێکهات، رەوت دوو کاریگەری ژێر لە کۆمەڵە لێنرا، کۆمەڵەی ناوی جار
 و قسهە ئەم ناوەڕاسهتی لە تهاران زانکۆکهانی لە کهات ئەو فهواد کهاس بهوو، ئهارادا لە جیهانهدا کۆمۆنیستی بزوتنەوەی ناو لە

 دوودڵیهانە ئەم هەوڵیهدا بوو، دوودڵ زۆر سەرەتا هەبوو، بۆی خۆی لێکۆڵینەوەی و دەبینی کۆمەڵگاشی هاوکات بوو باسانەدا
 بەتهایبەت زانکۆکهان لە تێکۆشهانی سهاڵ سهێ مهاوەی بهۆ بکهات، دروسهت کۆمەڵەدا ڕیزەکانی نێوان لە یەکگرتووییەس و البات

 سهەردەمی لە کرێکاریەکهان، شهوێنە بهۆ گهوازرایەوە تێکۆشهانە ئەو وردە وردە بهوو، بەردەوام بەنهێنهێ ورێزتە و تاران زانکۆی
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 چههاالکی و کههار ئەوەی بههۆ دەهێنههران بەکههار دەرفەتەکههان بچههوکترین بەاڵم دەدرا کەم زۆر دەرفەت ئەگەرچههی شهها دیکتههاتۆری
 ".  بدرێت ئەنجام

 
  :"رایگەیاند و کرد ئیران ندانەکانیزی لە فواد کاس تێکۆشانی لە با  عەلیزادە

 
 جوتیههارانی خەبههاتی کوردسههتان، رۆژهەاڵتههی و ئیههران گەالنههی شۆرشههی دەسههتپێکردنی و شهها دیکتههاتۆریەتی رووخههانی پههاش

 رۆڵهی رووداوانە ئەم هەمهوو لە کامیهاران، نهاوچەی کرێکهاران و جوتیاران مهاباد، کشتوکاڵی کرێکارانی دیواندەرە، مەریوان،
 هەبهوو، دا تهاران زانکۆکهانی رێکخسهتنی لە رۆڵهی هەمهان شهۆرش لە بەر بهوو، بەرچهاو فهواد کاس ناڕاستەوخۆی و راستەوخۆ

 ئاشهکرا زیندانهدا لە کهۆمەڵە نهێنیەکهانی نەیهێشهت خهۆی بەرخهۆدانی بە کرا، دەستگیر دا١٩٧٣ ساڵی لە شۆڕش لە بەر بۆیە
 بە دەدا ئومێهدی زیندانهدا لەنهاو فواد کاس تێکۆشانی انەکاندایە،زیند لەناو کۆمەڵە ژیانەوەی گرنگە زۆر کە ئەوەی بکرێت،

 زینهدانیان هەمهوو کە بوو ئاستێکدا لە تێکۆشانەکەی و هەوڵدان دا سنە زیندانی لە زیندان، لەدەرەوەی رێکخستن ئەندامانی
 مهانگرتنێکی لە ەرکهرد،د ناوبهانگی زینهدانەوە لە بهوون سەرسهام فهواد کهاس تێکۆشهەر بە نەبهوون سیاسید ئەوانەی تەنانەت

 زینهدان لە فهواد کهاس کاتێهک بهۆیە هەر کهرد، مانگرتنەکەیان بەشداری زیندانیەکان زۆربەی خایەند رۆژی ١٤ کە بەکۆمەڵدا
 ". چوون پیری بەرەو کە  هەزاران کرا ئازاد

 
  :وتی ڵەکۆمە سکرتێری دا١٩٧٩ لە کوردستان رۆژهەاڵتی گەالنی راپەرینی پاش سوڵتانی خەباتی بارەی لە
 
 وەرچەرخانهد، کوردسهتانی مێهژووی مانهگ 99مانگی خایەند،  99کردنی  گیانبەخت کاتی تا زیندان لە هاتنەدەرێی کاتی لە"

 و فهواد کهاس بهوو، رێنهوێنی بە پێویسهتیان خەڵک دیکەوە الیەکی لە بوو، راپەڕی خەڵک و رووخابوو شا رژێمی الیەکەوە لە
 جێگهای رژێهمە ئەو کە کهرایەوە ئاگهادار خەڵهک دا، دڕەنهدەیان زۆر ئیسهالمی رژێمیکهی یکهار سهەر هاتنە هوشداری هاورێیانی

 ههاتنە دژی خەڵکیان کە بوو ئەوە دیکە هێزەکانی هەموو لەگەڵ فواد کاس پێشەنگی بە کۆمەڵە جیاوازی نیە، باوەڕێک هیچ
 ". کرد ئەوەشیان و بوون رێککەوتن بەنیازی دیکە هێزەکانی بەاڵم راپەڕین، بۆ هاندا رژێمە ئەو سەرکاری

 
  :وتی و کرد سوڵتانی فواد پێشەنگی بە مەریوان خەڵکی مێژوویی کۆچی لە باسی قسەکانیدا کۆتایی لە عەلیزادە

 
 شهار، ئەنجهومەنی دامەزرانهی بە کهرد دەسهتیان هاورێیهانی و فهواد کهاس گهرت، خهۆیەوە بە دیهکەی رەنگێکهی ئهێمە تێکۆشهانی"

 بههۆ بههوون هەوڵ هەمههوو ئامادەکاریههانە ئەم دامەزرانههد، کرێکارانیههان و ژنههان مەدەنههی خەبههاتی پێکهاتەکههان، و گەڕەس گونههد،
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 رژێهم دا، مەریهوان شهاری مێژوویهی کهۆچی لە کوردسهتان، سهەر بکهاتە هێرش بوو بڕیار کە دەسەاڵتێک بە بەرانبەر بەرنگاری
 لە شهاندێک لەگەڵ فهواد کهاس بکهاتەوە، بەهێهز کوردەکهان شارە ناو لە بارەگاکان و بستێنێتەوە خەڵک لە چەس بوو بەنیاز

 بکهرێن چۆڵ سەرباز لە بارەگاکان باشترە رایانگەیاند و کرد رژێم بەرپرسانی لەگەڵ دانوستانیان شار ئەنجومەنی نوێنەرانی
 ئههێمە نههاکەن چههۆڵ شههار ئەوان ئەگەر وتههی، و خەڵههک بە دا مێژوویههی پێشههنیارێکی کههاتەدا لەو فههواد کههاس نەیههانکرد، ئەوان

 هەڵهدا چادریهان میهران کهانی لە و کهرد چهۆڵ شهاریان فواد کاس داوای لەسەر مەریوان خەڵکی تەواوی دەکەین، چۆڵ شارەکە
 لە بەشهداربوون بهۆ کوردستانەوە رۆژهەاڵتی شارەکانی هەموو لە رێپێوان ئەوکات مەریوانەوە، شاری کیلۆمەتری 92 کەوتبووە

 بەرەوە بەرێپێههوان کهرد دەسهتیان بۆکههانەوە و بهانە و سهەقز و سههنە لە ەڵهکخ دەسهتیپێکرد، شههارەکە خەڵکهی مێژوویهی کهۆچی
 دانوسهتان، مێهزی سهەر ههاتنە ئێران رژێمی بەرپرسانی پلەبەرزترین کە بوو ئاستێکدا لە کۆچە ئەو دانەوەی دەنگ مەریوان،
 لە ئیسهالمی کۆمهاری سهتانیکاربەدە لە شهاندێک لەگەڵ پاسهداران سهوپای پلەبەرزەکهانی فەرماندە لە یەس چەمران، مستەفا
 بهۆ بگەڕێنەوە خەڵکدا بە پێشنیاری سەربەرزی بە فواد کاس پاشان و کرد پاشەکشەیان رۆژەدا چەند دانیشتنێکی لە کۆمەڵە

 ".خۆیان ماڵی
 

  پێکدادان و شەڕ کاتژمێر چەند پاش و پاسداران سوپای بۆسەیەکی کەوتە مەریوان، شاری بۆ سەردانەکانی کاتی فواد کاس
 .کرد بەخت یانیگ
 

 ٩) ١٩٧٩ سههاڵی لە بههووە،  لەدایههک مەریههوان شههاری بە سههەر ئەڵمههانە گونههدی لە ١٩٤٩ سههاڵی لە سههوڵتانی مسههتەفا فههواد
 مەریههوان و سههەقز شههاری نێههوان لە بەسههتام، گونههدی لە ئێههران دەوڵەتیههی هێزەکههانی بۆسههەیەکی لە( ١٣٥٨ سههاڵی خەرمانههانی
 بەخهاس ئەمهین و حسەین برای دو تەنیشتی لە گوندەکەی، تاڵەسواری گۆڕستانی لە سوڵتانی فواد تەرمی دەکات، گیانبەخت

 .دەسپێردرێت
 

 . پێکهاتوون جودا حزبی سێ لە ئێستا و دەبێت پەرتەوازە کۆمەڵە سوڵتانی گیانبەختکردنی پاش
 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ٢٩: ڕێکەوتی  -  نیوز روژماڵپەڕی : سەرچاوە
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 ڕەوتی چەپ لە كوردستانی عێراق پشتی لە ڕاپەڕین كرد
 
 

 
 
 
 
 
 

  م جه  کاوه

 
 ڕووخسهههاری تەواوی بە شهههوێنەكە سرووشهههتی. دەكرێهههت بەدی سهههلێمانی شهههاری تەواوی بە ههههەوە(زەرگهههوێز) بەرزاییەكهههانی لە

 .دەكەن پێشمەرگایەتی كۆمەڵەدا ڕیزەكانی لە كە هێشتووەتەوە پیاوانەدا و ژن ئەو ڕووی بە پێشمەرگانەی
 

 مەسهەلە لەسهەر ئەو. دا سهاز( عەلیهزادە ئیبهراهیم) حهزبە ئەو سكرتێری لەگەڵ دیمانەیەكی شوێنە، لەو "هەولێر" ڕۆژنامەی
 عێههراق كوردسههتانی لە چەپ ڕەوتههی وابههوو پێههی و دوا ئێههران و سههووریا كوردسههتانی بههارودۆخی ئێسههتای هەنووكەییەكههانی

 ڕاسهتگۆیانە حهزبێكەوە چەنهد لەالیەن بەرە دروستكردنی دروشمی هەڵگرتنی": دەڵێ( عەلیزادە. )كردووە میژوویی هەڵەیەكی
 ".نییە

 
 و كههرد بەرگریههی خەڵههكەكەی داخههوازیی بە بەرانههبەر زیههاتر لیبیهها، و میسههر واڵتههانی پههێچەوانەی بە سههووریا :م جااه  کاااوه

 خایاند؟ ئەوەندەی بۆ واڵتە لەو انكارییەكانگۆڕ. دەستەاڵتە كورسیی لەسەر هەر( ئەسەد بەشار) ئێستاید
 

 و ناوەڕاسهت ڕۆژهەاڵتهی واڵتهانی لە كە بهوون ڕووداوانە ئەو درێهژەی سهەرەتاوە لە سهووریا، ڕووداوەكانی : زادهیل ئیبراهیم عه
 ڕووسهیا ەكهووو زلهێزەكهانی هەڵوێسهتی و سووریا كۆمەاڵیەتیی بارودۆخی ئاڵۆزبوونی بەاڵم كایەوە، هاتنە ئەفریقیا باكووری

 كە ئیسهڕائیل لەگەڵ هاوسهنوور واڵتێكهی وەكهوو سهووریا هەسهتیاربوونی توركیها، و ئێهران جیاوازەكانی بەرژەوەندییە چین، و
 .برد دیكەدا ئاقارێكی بە سووریایان ڕووداوەكانی گشتی بە هەمووی ئەوانە كۆمەڵكوژە  چەكی خاوەنی

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXtLie1K7nAhUBJ1AKHc-QCsMQjRx6BAgBEAQ&url=https://rojpress.wordpress.com/2012/11/07/1-51/&psig=AOvVaw1-zRd3PVqNVJSrVmAuXfK2&ust=1580588255730629
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 ناكۆكییەكههانی هەمههوو كە گرێپههووچكەیەك بە بههوو سههووریا و نەڕووخهها( ئەسههەد بەشههار) ڕژێمههی دەكههرا پێشههبینی جههۆرەی بەو
 ڕادەیەكهی بە و بهوو ئهارادا لە پێشهكەوتنخوازانە بزووتنەوەیەكهی سەرەتاوە لە هەڵبەت. بووەوە كۆ تێدا ناوچەكەی سەرجەم

 خهۆی ڕەوتەی لەو گهاوهەن بە هەنگهاو بەاڵم بهوون، بەشهدار تێیهدا ئهایینی و فیكهری و نەتەوایەتی پێكهاتەكانی هەموو زۆر
 .الیدا

 
 مهاوەیەدا لەو. پەراوێزەوە كەوتنە خەڵك جەماوەری و چەكداری بزووتنەوەی بە بوو و گۆڕا جەماوەری بزووتنەوەی ئاڕاستەی

 .بقۆزێتەوە سووریا كۆمەڵگەی ناو ناكۆكییەكانی توانی هید(ئەسەد بەشار)
 

 تها كهوردی بهزووتنەوەی تهوانی. بهدات پهێ پەرە سهوننەكان اڵتیدەسهتە بە بەرانهبەر عەلەوییەكهانی لەنهاو نیگەرانی و تر 
 .ببینن بااڵ دەورێكی چەكداردا ئۆپۆزسیۆنی ناو لە توانییان سەلەفەییەكان هێزە لەوانە جگە. بكات بێالیەن ڕادەیەك

 
 سهەر دێهتە میهانڕۆ یئیسالمێك سووریاید لە وابوو پێیان كە توركیا و ئەمەریكا و ڕۆژئاوا خۆشبیینییەی ئەو هەموو جۆرە بەم

 پهارێزەوە بە الیەنەكهان هەمهوو كە كهرد وای نهوێیە بهارودۆخە ئەم. نەمها دەكرێهت، كهۆنتڕۆڵ توركیاوە الیەن لە و دەستەاڵت
 بەسهەر لهێ چهی سهووریا واڵتهی( ئەسهەد بەشهار) ڕۆییشهتنی دوای نەیاندەزانی چونكە بەرن، واڵتە ئەو ڕووداوەكانی بۆ دەست
 .داهاتوو لە بوو نیگەران زۆر ئیسڕائیل هەروەها. دێت
 

 بهاڵ ناسهەقامگیری و نهائەمنی و ئهاراوە بێهتە سهووریاید لە عێهراق وەكهوو بارودۆخێكی ئەوەن نیگەرانی ئێستا الیەك هەموو
 ببێههتەوە، ئههارام شههێوەیەك بە سههووریا دۆخههی كە لەوەدایە الیەك هەمههوو بەرژەوەنههدیی ئێسههتا. بكێشههێت واڵتەدا ئەو بەسههەر

 (.ئەسەد بەشار) بێ بە هەڵبەت بێت، سووریاید ڕژێمی گشتیی پێكهاتەی پاراستنی مەرجی بە ئەگەر تەنانەت
 

 دێت؟ بەسەر لێ چی نێوەدا لەو كورد :م جه  کاوه
 

 و بكههات پەیههدا بههااڵ دەسههتی دەدات هەوڵ توركیهها ئههاراوە، بێههتە سههووریادا لە كە گۆڕانكههارییەك هەر : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 تەنیها بێنێهت، بەدەسهت مافێهك ئەوەی بهۆ سهووریا لە كهورد خەڵكی. دەبێت واڵتە لەو كورد گەلی یانیز بە بێگومان ئەمەید
 .بێت پشتئەستوور خۆی هێزی بە دەتوانێ

 
  دابڕێژن، دواڕۆژ بۆ پالنێك و كەنەوە پڕ هەیە نێویاندا لە ئێستا وا كەلێنەی ئەو پێویستە، گەلێكید كە بتوانن ئەگەر
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 ڕژێمهی چ الیەنەكهان هەمهوو بە دیاریكراوید دەستكەوتی هەم و بگرن ناوخۆ شەڕی و ناخۆش وداویڕو بە پێد هەم دەتوانن
 .بسەلمێن بكرێت، سازشێك چ و بێت تونا و تەفر و بڕوخێ تەواوی بە( ئەسەد)
 

 هەبووە؟ كەڵێنەدا ئەو دروستبوونی لە دەرەكی دەستی :م جه  کاوه
 

  نەتەوەیی ئەنجوومەنی ناو لە سووریا لە كورد ئۆپۆزسیۆنی لە الیەنێك. هەبووە دەستی توركیا بەڵێ، : زادهیل ئیبراهیم عه
 كرێكههارانی پههارتی لە نههزیكن كە( پەیەدە) ڕێكخههراوی لە دیكەیههد الیەنێكههی. دەكههات لههێ پشههتگیری توركیهها و سههووریادایە
 .بەهێزە سووریادا لە وردك خەڵكی ناو لە نفوزیشی و هەیە كاریگەریشی چەكداریی هێزێكی و بووەتەوە كۆ كوردستان،

 
 توركیها بهۆ. كهردووە( پەیەدە) ڕادەسهتی دامودەسهتگەكانی و كشهاوەتەوە كوردنشین ناوچەی بەشێكی لە( ئەسەد) ڕژێمی ئێستا
 بە ئیمتیهاز كورد خەڵكی ئەوەی بۆ بۆیە هەر. هەبێت بەهێزی وا پێگەیەكی ناوچانەدا لەو پەكەكە بكات قبووڵ نییە ئاسان
 .دەدات پێالنگێڕییەكانی بە درێژە نەهێنێت، دەست

 
 هههیچ سههووریادا واڵتهی نههاو هێهزی هاوسههەنگیی لە كە بێهت بەهێههز وەههها بتهوانێ سههووریا لە كهورد خەڵكههی بهزووتنەوەی ئەگەر

 بەرچهاو دەسهتكەوتێكی توركیهاید دەوڵەتهی بەرژەوەندییەكانی سەرەڕای دەتوانێ ئەوە بكات، لێ چاوپۆشی نەتوانێ الیەنێك
 .بێنێت بەدەست

 
 گهوایە كە ناوچهانە لەو بەعسهیان ڕژێمی دەستەاڵتی وایە پێیان و دەزانن تاوانبار بە( پەیەدە) الیەن زۆر بەاڵم :م جه  کاوه
 چییە؟ تۆ ڕای. پاراستووە كراون، ئازاد

 
 یهان بهێ خۆشهی بە ئەوەیە مەسهەلە. كهراوە مەسهەلەیە ئەو لەسهەر ڕێككەوتنێهك كە نیهیە لەوەدا گومهان : زادهیل ئیبراهیم عاه

 ئەوەی بەاڵم. گهرینگە دەسهتكەوتێكی خۆیهدا لە خۆی ئەوە. نەماوە ناوچەیەدا ئەم بەسەر سووریا دەوڵەتی دەستەاڵتی بەشەڕ
 .هەیە سەركردایەتییەكەیەوە بە پێوەندی دەبێت، چی سیاسەتە ئەم داهاتووی كە
 

 بە دژ سهههووریاید ئۆپۆزیسهههیۆنی الیەنهههی هێنهههدێك و توركیههها الیەن لە پیالنهههید بەردەوام كە بچێهههتەوە لەبیرمهههان نایشهههبێ
 هاتبێهت دەست بە شەڕ بە ئەوە جا هەبێت، ئارامی ناوچەیەكی كورد كە باشە ئەمە. كایەدایە لە گشتی بە كورد بزووتنەوەی

 .دەكەن چی بەدواوە لەمە ئەوەیە گرنگ. هێز هاوسەنگیی بە یان
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 ركیا؟تو بە بەرانبەر نییە ئێران گوشاری كارتی ئەوە :م جه  کاوه
 

 دیپلۆماسهیی. دابنێهت نهاوچەكە ڕووداوەكهانی هەمهوو لەسهەر خهۆی مهۆری دەدات هەوڵ توركیها وەكهوو ئێران : زادهیل ئیبراهیم عه
 مەسههەلە. هەیە كە وەربگرێههت كەلەبەرانە و كەلههێن لەو سههوود دەتههوانێ كههوردید خەڵكههی بەاڵم چههاالكە، لەوبههارەوە ئێههران
 و وەربگرێهت سهوود ناكۆكیهانە لەو هەم بتهوانێ كە بكات پێڕۆ ژیرانە ئەوەندە ماسییەكیدیپلۆ دەتوانێ( پەیەدە) ئایا ئەوەیە

 .نا یان بپارێزێت سووریا كوردانی بەرژەوەندیی پێناو لە بڕیارەكانی سەربەخۆیی هەم
 

 نیهیە وا پێتهان هەیە، چهاالكیی ئێهران كوردسهتانی لە ئێسهتا و پەكەكە لە نهزیكە پهژاك( ئیبهراهیم سەید) كاك :م جه  کاوه
 ئارادایە؟ لە سووریا كوردستانی لە ئێستا كە دەبنەوە مەسەلە هەمان تووشی ئێراندا لە گۆڕانكارییەكان دواڕۆژی لە ئێوەید

 

 هەر ئهێمە. هەبێهت بهوونی ئێرانهدا كوردسهتانی لە دەتهوانێ دیهكە كوردییەكهانی هێهزە هەموو وەكوو پژاك : زادهیل ئیبراهیم عه
 لە پهژاك نفهوزی بە سهەبارەت نهابێ هەڵهبەت. دەكەیهن لهێ چاویهان كوردسهتان لە هەڵسهووڕاو كەیدیه هێزەكانی باقی وەكوو

 .بكرێت زێدەڕۆیی ئێراندا كوردستانی
 
 ئەوە لەمەیههد جیهها. دەكههرێ بههۆ تەبلیییههان میههدیادا لە كە نیههیە پێگەیەیههان و جههێگە ئەو بوونیههان، سههەرەڕای مههن بههڕوای بە

 بەاڵم دەگهرین، كاركردنیهان شێوەی لە ڕەخنە ئێمە. خستووەتەوە تەریك دیكەی نیحزبەكا لە كە پژاكە سیاسەتی و تاكتیك
 .هەڵدەبژێرێت داهاتووی ڕێگەی هۆشیارییەوە بە و هۆشیارە كورد خەڵكی ئێستا. نییە مەسەلەیەك هیچ ئێمە بۆ بوونیان

 
 ئێسهتا تها بهۆ بن؟ هۆشیارییە ئەو ەیوەاڵمدەرەو ناتانەوێ بەاڵم دەكەن، خۆتان خەڵكی هۆشیاریی لە با  ئێوە :م جه  کاوه

 بوون؟ یەكترازان لە چەندین تووشی دیموكراتەكان و كۆمەڵە
 

 ئههێمە ڕاسههتە. نههازانین خۆمههان واڵتههی لە دوورخههراوە حزبێكههی بە خۆمههان ئههێمە كە بڵههێم ئەوە پێشههەكی : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 كوردسههتانی شهارەكانی لە ئێسهتا ئههێمە ڕێكخهراوی ەكییسهەر بەشههی بەاڵم عێهراقە، كوردسهتانی لە ناوەنهدییەكانمان دامەزراوە

 .دەكەن مەدەنی و نهێنی چاالكیی ئێران
 

 ئەو. بهدات نیشهان خهۆی تەواوی بە كۆمەاڵیەتییە نفوزە ئەو نادات ڕێگە كوردستاندا كۆمەڵگەی بەسەر زاڵ اڵتی سته ده دیارە
 حهزب لێكترازانی. بووە پەروەردە هۆشیارییەدا ئەو ناخی لە و هۆشیارییەیە بەو وەاڵمدانەوە پێناوی لە ڕاستیدا لە چاالكییە

 .هەیە خۆیان بە تایبەت سیاسیی و بابەتی هۆكاری هەركامەیان ڕێكخراوەكان و
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 تەنیههها چەپ حزبهههی 92دا بە  3001سهههاڵی  هەڵبژاردنهههی لە. نیهههیە وا عێهههراق كوردسهههتانی لە ئێسهههتا بەاڵم :م جاااه  کااااوه
 .هەیە لێرە دیموكراسی و زادیئا خۆ. هێناوە بەدەست كورسییەكیان

 
 نههاوجەرگەی لە دەكەوێههت، تههێ گەورەی گۆڕانكههاریی واڵتێههك مێههژووی كە قۆنههاغەدا لەو سیاسههی هێههزی : زادهیل ئیبااراهیم عااه

 هههۆی بە 9119 سههاڵی كههۆڕەوەكەی كههاتی عێههراق كوردسههتانی لە چەپ هێههزی. دەكههرێتەوە تههاقی كههۆمەڵگەدا گۆڕانكارییەكههانی
 .بیپارێزێت هەیبوو نفوزەی ئەو و ببینێ خۆی ڕۆڵی ەیتوانین چەوت لێكدانەوەیەكی

 
 چوارچێهههوەی كۆڕەوەكەیشهههدا لە. كهههرد ڕاپەڕیهههن لە پشهههتیان ئەوان كوردسهههتان، لە بەعهههس ڕژێمهههی نەمهههانی و ڕاپەڕیهههن دوای

 .پەنابەر و ئاوارە بوونە و دا دەست لە خۆیان ڕێكخراوەیی
 

 هەڵە ئەو دوای عێههراق كوردسههتانی لە چەپ هێههزی. دەمێنێههتەوە ەڵكههداخ بیرەوەریههی لە كە بههوو مێژوویههی ئەزمههوونێكی ئەمە
 .بداتەوە جەماوەر قەزاوەتی مەحەكی لە خۆی دیكە جارێكی كە هەڵنەكەوتووە بۆ دەرفەتی هێشتا كردی، مێژووییەی گەورە

 

 مەبەسهتم. كهردووەنە كۆمەڵەكهان و دیمهوكرات لە وای پهژاك خهۆ باشهە كەوتهووە، تەریهك پهژاك سیاسەتی گوتت :م جه  کاوه
 هاتووە؟ بەسەر لێ وایان ئێران كوردی ئۆپۆزسیۆنی بۆ بەاڵم نییە، دیاریكراو حزبێكی

 
 نیسههبەت بە كوردییەكههان هێههزە مههن بههڕوای بە. نیههیە پههژاك بە تههایبەت تەنیهها گههوتم پێشههتر ئەوەی : زادهیل ئیبااراهیم عااه

 .ینن یەكگرتووخواز خۆیاندا ناوەڕۆكی لە خەڵك، گشتیی بەرژەوەندیی
 

. یەكگرتووخوازییانههههدایە سههههەرووی لە ڕێكخراوییههههان بەرژەوەنههههدیی واقیعههههدا لە بەاڵم دروشههههمەن، ئەو هەڵگههههری ڕاسههههتە
 سهاڵی 20 مهاوەی لە تهایبەتەی هەلهومەرجە و گۆڕانكهاری ئەو بهۆ دەگەڕێهتەوە ئێهران كوردی ئۆپۆزسیۆنی ناو لێكترازانەكانی

 .هاتووە واڵتەدا ئەو بەسەر ڕابردوودا
 

 بە یهان لێكترازانیهان. هەبهووە جیایهان هەڵوێسهتی مێژووییەكهان گهرنگە ڕووداوە بە بەرانبەر ماوەیەدا لەو ردییەكانكو حزبە
 سهەركردەكانیان بە بەرانهبەر حزبەكان ئەندامانی بێباوەڕیی هۆی بە یان بووە ناوخۆیاندا لە بۆچوون و ڕێباز جیاوازیی هۆی
 .سیاسیدا خەباتی لە ئاساییە ڕووداوێكی هۆكارانە لەو كام هەر بە جیابوونەوە دیاردەی. بووە

 
 هات؟ بەسەر لێ چی ئەمە دەكرا، كوردستانی بەرەیەكی لە با  زۆر ماوەیەكی :م جه  کاوه
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 لەبەر نەك. نەبهووە بەرە پێكهێنهانی بهۆ جیهددییان پڕۆژەیەكهی ئێران كوردستانی حزبەكانی كاتێك هیچ : زادهیل ئیبراهیم عه
 بەرە. نەڕەخسههاوە هێشههتا بەرە پێكهێنههانی بههۆ بههابەتی هەلههومەرجی ئەوەی لەبەر بەڵكههوو بێههت، پێههك ەبەر نایههانەوێ ئەوەی
 .بكەن ئیمزا ڕێككەوتننامەیەك و بكەون ڕێك خاڵێك چەند لەسەر سیاسی حزبێكی چەند كە نییە ئەوە تەنیا

 
 جەمههاوەر گوشههاری بههوو وا كە. اتهەڵههدەد سههەر جەمههاوەردا گەشههەكردووی خەبههاتی نههاوجەرگەی لە بەرە پێكهههاتنی پێویسههتیی

 شهێوەی بە دەبهێ بەڵكهوو بكرێهت، پهێ كهایەی نهابێ مەسهەلەیە ئەو. ڕێگهر نەبنە الوەكییەكان ناكۆكییە كە ئەوە هۆی دەبێتە
 .بكرێت هەموار البردنیان ڕێگەی هەنگاو بە هەنگاو و بناسێندرێت خەڵك بە ڕێی سەر كۆسپەكانی و گیروگرفت واقیعی

 
 خهۆی جهێگەی لە حزبێهك كە ئەوەی نەك بووبێههت، دروسهت گفتوگهۆ زمهانی و چەنهدالیەنە و دووالیەنە ارییهاوك پێشتر دەبێ

 چەنهد لەالیەن بەرە دروشهمی بەرزكهردنەوەی وایە پێمهان ئهێمە. بهدات یەكگرتهوو بەرەیەكهی دروستكردنی دروشمی و دابنیشێت
 .نییە ڕاستگۆیانە و پاڵدەستەكەیانە لە پاشقۆڵگرتن بۆ حزبێكەوە،

 
 هات؟ بەسەر لێ چی نەتەوەیی كۆنگرەی :م جه  کاوه

 
 هەمههوو ئەگەر كههۆنگرەیەك وەههها كە وایە پێمههان ئههێمە. نیههیە بههابەتەوە لەم پێشههچوونێك بەرەو هههیچ : زادهیل ئیبااراهیم عااه

 الیەنێهك ههیچ سیاسهەتێكی هیچ دەستكایەی نەبێتە ئەگەر بن، بەشدار پێكهێنانیدا تەدارۆكی لە یەكسان مافی بە الیەنەكان
 دەژیهن، تێیانهدا كهورد خەڵكهی كە دەوڵەتهانەی ئەو سهەر بخهاتە سیاسهی واقیعیی گوشارێكی ئەگەر تایبەت، بەرژەوەندیی بۆ

 .پێویستە و بەكەڵك گەلێك
 

. دەكەیهن كهۆمەڵە لە بها  تهایبەت بە جهارە ئەم بەاڵم كرد، ئێران كوردستانی حزبەكانی لێكترازانی لە باسمان :م جه  کاوه
 ؟حزب 3 - 1بووەتە  ئێستا ەڵەكۆم بۆ
 

 ئەمە. بههووە سیاسههیدا ڕێبههازی لە جیههاوازی لەسههەر جیابوونەوەكههان لە زۆر بەشههێكی نیههیە لەوەدا گومههان : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 لێكتههرازانید چەنههد هەر. دەركەوتهووە مههاوەیەك دوای بەاڵم دەرنەكەوتبێههت، لەیەكترازانەكانهدا سههەرەتایی ڕۆژانههی لە ڕەنهگە
 كە ڕێبەرایەتهی بە بێمتمهانەیی بۆ دەگەڕێتەوە كرد باسم وەك هەر ئەوەید و ناكرێت بەدی تێدا جیاوازییەكی هیچ كە هەیە

 .دەگرێت شكڵ ڕیزەكانیاندا ناو لە
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 كوردسهتانی داههاتووی لە ڕەوتە ئەو دەڵێهی تۆ بەاڵم دا، كزیی لە چەپ ڕەوتی ڕۆژهەاڵت، بلۆكی نەمانی لەگەڵ :م جه  کاوه
 بكەن؟ چی نیازن بە ئێوە دەكاتەوە، زیندوو خۆی ئێراندا

 
 لەگەڵ كوردسهتانمان خەڵكهی كهۆمەاڵنی بهزووتنەوەی لە زۆر بەشهێكی كە كهاتەی ئەو چاو لە ئەمڕۆ ئێمە : زادهیل ئیبراهیم عه

 وین،نەبهو الوازتهر ڕوویەكەوە ههیچ لە هەر نەك ڕژێهم، بە بەرانبەر مقاوەمەت دایە دەستمان كۆمۆنیست هێزێكی وەكوو و بوو
 حەرەكەتههی چەنهد شههاهیدیی بە كوردستانیشهمان خەڵكههی متمهانەی و تۆكمەتریشههین سیاسهییەوە و فیكههری بهواری لە تەنهانەت

 لە بهۆ و نەتەوایەتهی سهتەمی كورد، خەڵكی ڕزگاریی بۆ ئێمە پشتیوانییەوە بەم. پاراستووە دواییدا سااڵنەی لەم هەر گەورە
 ههیچ ئامانجێهك وەهها شهێلگیرانەی دابینكردنهی بهۆ ئێسهتا و داوە هەوڵمهان كسهانییە بهۆ و نهادادپەروەری و هەژاری ناوبردنی
 .هەیە ئێمە گەشەكردنی دەرفەتی كورددا خەڵكی ناخی لە باوەڕەدام لەو. نابینین چەپ ڕەوتی لە جیا نییە ڕێبازێك

 
 بكرێت؟ چی باشە پێت وایە ئەگەر ڕووسیا؟ - ئەمەریكا بەرەی ناو كەوتووەتە كوردستان هەرێمی وایە پێت :م جه  کاوه

 
 گشهتی بە هەیبێهت، ئیسهالمی كۆمهاری لەگەڵ كوردستان هەرێمی حكوومەتی كە پێوەندییەك هەر سەرەڕای : زادهیل ئیبراهیم عه

 .دەبینهنەوە ئەمەریكهادا بەرەی لە خۆیهان هەر دەسەاڵتدارەكانیشهی سیاسهییە حهزبە و كوردستان هەرێمی حكوومەتی ئێستا تا
 .نییە هاوتەریز خۆی نەتەوایەتی مافی سەقامگیركردنی بۆ كورد گەلی بەرژەوەندیی لەگەڵ ئەمەریكا اڵیبا بەرژەوەندیی

 
 بكهات، تەحمیهل ناوچەییەكهان هێهزە بە و دیهكە زلهێزەكانی بە و ئەمەریكا بە خۆی مافەی ئەو بیهەوێت كورد خەڵكی ئەگەر

 لە بهریتییە جەمهاوەر، مەیدانهدابوونی لە بهریتییە بهوونیدبەهێز. بێهت بەهێهز ناوخۆیهدا لە كە لەوەی جهگە نیهیە ڕێگەیەكی
. سهەركردایەتییان و ڕێهبەر هێهزی بە متمهانەكردن لە بهریتییە ئهازادتر، و باشهتر ژیهانی دابینبهوونی بە دڵخۆشهبوونیان سەرو
 كە افێمهه تۆسههقاڵە جۆرەكههان لە جۆرێههك بە كە بههن، ئەمەریكهها چاولەدەسههتی هەر دەبههێ نەبههن، دابههین مەرجههانە ئەم ئەگەر
 قوربهانی هەزاران بە كە نیهیە خەڵكێهك شاییسهتەی ئەوەیهد كە بسەلمێنێ، بۆیان بگونجێ، خۆیدا بەرژەوەندییەكانی لەگەڵ

 .داوە خۆیدا ڕزگاریی پێناوی لە
 

 هێهز هاوسهەنگیی لەسهەر كهاریگەری دەتوانێ كە ئەكتەرێك بووەتە كورد ناوچەییەكاندا گۆڕانكارییە لە وایە پێت :م جه  کاوه
 ەبێت؟ه
 

  لە ناكرێ هێز هاوسەنگیی و ناوچەییەكان گۆڕانكارییە لە گشتی بە كورد خەڵكی دەوری بێگومان : زادهیل ئیبراهیم عه
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 بهههزووتنەوە ئەو و دەبیهههنن توركیههها كوردسهههتانی ئێسهههتای بهههارودۆخی. كهههرد ئێرانمهههان كوردسهههتانی باسهههی. نەگیهههرێ بەرچهههاو
 .ئارادایە لە كوردستان هەموو پانتایی بە كە كۆمەاڵیەتییەی

 
 ژیهرانە و بەرپرسهیارانە سیاسەتێكی ئەگەر و دەرێ هاتووەتە بەعس ڕژیمی دەستەاڵتی ژێر لە كردەوە بە سووریا كوردستانی

 ئەگەر كوردسهتان هەرێمهی لە. دەكهات دەسهتەبەر كهورد خەڵكهی داخوازییەكهانی لە بەشهێك كەم النهی بێگومهان بكرێت، ڕەچاو
 ئەو بهدات، ڕوو هەرێمهدایە حكهوومەتی دەسهتەاڵتی ژێر لە كە ناوچەیەید لەو هەر ەاڵیەتیكۆم و ئابووری و سیاسی گەشەی

 .دەدرێت كردەوە بە دیفاكتۆ شێوەی بە كوردستان سەربەخۆیی كە ئاستێك دەگاتە هاوسەنگییە
 

 ٢١١٢ی نۆڤەمبەری ٧: ڕێکەوتی  -" هەولێر" ڕۆژنامەی: سەرچاوە
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 ئاەمریاكا داوای هاوكااری لێكاردیان: ئیبراهیم عەلیزادە
 

 
 
 
 
 
 

 پشتیوان كەریم گەاڵڵی: هەڤپەیڤین 

 
 بها ( رووداو) لەگەڵ هەڤپەیڤیهنەدا لەم كهۆمەڵە -ئێران كۆمۆنیستی حیزبی ناوەندی كۆمیتەی سكرتێری عەلیزادە، ئیبراهیم

 هەر پێیهوایە عەلیزادە.  ئێران ئیسالمی كۆماری رووخانی دوای لە دەكات چەپ ئایندەی و انئێر سەر بۆ سەربازی هێرشی لە
 ئێههران ئیسههالمی كۆمههاری قههازانجی و ئێههران خەڵكههی زیههانی بە دیههكەوە واڵتههانی لەالیههان ئێههران سههەر بههۆ سههەربازی هێرشههێكی

 .تەواودەبێت
 

   بەكاردێنێ عەبا بن پشیلەی وەك ئێران ئۆپۆزیسیۆنی ئەمریكا
 نامێنێتەوە بۆ هیچیان سەرشۆڕی لە جگە گرێدەدەن، ئەمریكا دەستتێوەردانی بە خۆیان ستراتیژی ئەوانەی
 ئارادایە لە ئێران لە كرێكاری و جەماوەری راپەڕینی ئەگەری

 نییە گرنگ زەحمەتكێشان كۆمەڵەی و حدكا رێككەوتنی
 

 ئێران؟ رژێمی یان دەبن، زەرەرمەند ئێران ڵكیخە ئێوە بەڕای بووە، ئابووری قەیرانێكی تووشی ئێران :رووداو
 

 دوو ئەوەشهدا لەگەڵ. ژیهاوە سیاسهیدا و ئهابووری قەیرانهی جەرگەی لە بەردەوام ئێهران ئیسهالمی كۆمهاری : زادهیل ئیبراهیم عه
 نێوەڕاسهت رۆژهەاڵتهی ئێسهتا كە جیهاوازە بهارودۆخە ئەو یەكەمیهان. جیادەكهاتەوە رابهردوو لە ئێستا ئابووری قەیرانی خاڵ،
 لە ئێهران. رژێهمە ئەو سهەر بۆ رۆژئاوایە دەوڵەتانی ئابووری ئابڵوقەی تووندتربوونەوەی دیكەیان ئەوەی و تێدەپەڕێ پێیدا

 و دەوڵەتهی سهەرمایەداری نمهوونەی وەك تهاقیكردووەتەوە، سهەریدا ئهابڵوقەی بەسهەر زاڵبهوون بهۆ رێهگەی چەندین رابردوودا
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 ئەو دووكەڵههی. ببێههت زاڵ قەیههرانەكەدا بەسههەر نەیتوانیههوە بەاڵم هەردووكیههان، لە یههیەكتێكەاڵو هەروەههها ئههازاد، ئههابووری
 كههاریگەری راسههتەوخۆ ئەوەش كەمبههووەتەوە، دەوڵەت داهههاتی. ئێههرانەوە خەڵكههی چههاوی نههاو چههووەتە راسههتەوخۆ ئههابڵۆقەیە
 ئەنجهامی لە گرانهی، ئێهران، دراوی نرخهی دابەزینهی گشهتی، خزمەتگهوزاری ئاسهتی دابەزینهی بەههۆی خەڵك، سەر كردووەتە
 هێهههزە و سهههەربازی بهههواری كەمنەكهههراوەتەوە، بهههودجەكەی كە بوارێهههك تەنیههها. بەرهەمهێنهههان و كهههار ناوەنهههدەكانی داخسهههتنی

 درێژخهایەنی پهڕۆژەی لە وازی ئیسهالمی كۆمهاری كە ئەوەیە ئێسهتا قەیرانی تایبەتمەندییەكانی لە یەكێك. بووە ئەمنییەكان
. بكهات خەرجهی سهبەی بۆ ئەمڕۆ ، دەستیدەكەوێت نەوت فرۆشی لە پارەیەی بڕە ئەو هەوڵدەدات رژێمە ئەو. هێناوە ئابووری

 .بكات دابین خەڵك بۆ مەژی مەمرەو ژیانێكی واتە
 

 نێگەتهیڤە هۆكارێكی خۆی بۆ یان خەڵك ناڕەزایی پەرەسەندنی هۆی دەبێتە ئابوورییە ئابڵوقە ئەم كاریگەرییەكانی :رووداو
 خەڵكدا؟ ەباتیخ بەرامبەر لە
 

 جەمههاوەری ئەوەش. ئەوبههن دەسههتی موحتههاجی خەڵههك بەردەوام كە ئەوەیە ئیسههالمی كۆمههاری سیاسههەتی : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 چەشهنەدا لەو بهارودۆخێكی لە. خەڵهك راپەڕینهی ههۆی نهابێتە بێسهنوور هەژاری. دەكات سیاسی تەفاوەتی بێ تووشی خەڵك

 .بكات دەرباز بنەماڵەكەی و خۆی یانیژ تاك شێوەی بە هەوڵدەدات كەسەو هەر
 

 قههازانجی بە سههەربازی لێههدانی دەبێههت، خەڵههك لەسههەر كههاریگەرییەكی چ ئیسههرائیل و ئەمریكهها سههەربازی هەڕەشههەی :رووداو
 زەرەر؟ یان خەڵكە

 
 زەرەرمەنهد هەڕەشەكانی بە ئێستا هەر دەبێت، زەرەرمەند ئێران سەر بۆ سەربازی هێرشی بە نەك خەڵك : زادهیل ئیبراهیم عه

 هەوڵههدەدات. دەكههات میلیتههاریزە ئێههران كههۆمەڵگەی بەسههەر زاڵ كەشههوهەوای سههەربازی هەڕەشههەی بیههانووی بە رژێههم. بههووە
. دەرەكهی الیەنهی ئەسهتۆی بخهاتە خولقانهدووە، ئێرانهی خەڵكهی جەمهاوەری بهۆ كە فەالكەتبارەی بارودۆخە ئەو بەرپرسارێتی

 ئەو ئاكهامی لە. خەڵهكە زەرەری بە و ئیسهالمییە كۆمهاری قهازانجی بە قهات نچەنهدی كهایەوە، بێهتە سهەربازی هێرشهی ئەگەر
 هێرشهی چهاوەڕوانی كە مەیهلە ئەو خەڵكهدا لەنێو ئێستا هەربۆیە. دەبێت خوێن و ئاگر نوقمی واڵت دەستتێوەردانانەدا، جۆرە

 كۆمهاری بهۆ بكەوێت ئێران ئەتۆمیی یان سەربازی بنكەیەكی بەر مووشەك یەك. الوازە زۆر بێت ئیسرائیل و ئەمریكا سەربازی
 .ئاسمانییە بەرەكەتێكی وەك ئیسالمی

 
 چییە؟ ئێوە ئەلتەرناتیڤی ئەی :رووداو
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 خەڵهههك چهههاوەڕوانی ئاسههتی ئهههابوورییەدا، ئههابڵوقە ئەو ئاكهههامی لە كە ئەوەیە ئههێمە هەوڵهههی یەكەم، : زادهیل ئیبااراهیم عاااه
 عهادەت سهفرەیان سهەر دەیخهاتە رژێهم كە مەژیهیەی و مەمهرە نهانە بەو و هەیهانە ئێسهتا بهارودۆخەی بەو خەڵهك. دانەبەزێت

 . خوارێ نەهێننە خۆیان چاوەڕوانییەكانی و داواكاری ئاستی. نەكەن
 

 رێكخهراوە لە و دەرێ بێهنە پەرشهوباڵوی لە كۆمەاڵیەتییەكان بزووتنەوە بەتایبەتی و خەڵك كە ئەوەیە ئێمە هەوڵی :دووەم
 بە تهایبەت رێكخراوەكهانی لە ژنهان. كهۆببنەوە كرێكاریدا یەكێتی و سەندیكا لە كرێكاران. رێكبخەن خۆیان جەماوەرییەكاندا

 خەڵهك نامهانەوێ ئهێمە. دەرێ بێنهنە تەڵەب ئیسهالی ئیسهالمییەكانی باڵە چەتری ژێر لە خوێندكاری بزووتنەوەی. خۆیاندا
 پێشهنیاز مهانگرتن تهاكتیكی ئێسهتا ئهێمە. انخۆیه مهاڵی بهۆ بگەڕێهنەوە هیهوایی بەبهێ دواتر و بكوژرێن و شەقام سەر بڕژێنە
 .كۆمەڵگە توێژەكانی و چین گشت بۆ دەكەین

 
 كههاریگەری چەنههدە سههووریا حكههومەتی رووخههانی ئێههرانە، نههۆرەی سههووریا رژێمههی رووخههانی پههاش پێیهانوایە الیەن زۆر :رووداو
  دەبێ؟ ئێران لەسەر

 
 لەسهەر كاریگەرییهان بێگومهان رووداوانە ئەو بەاڵم. عەرەبهی تهانیواڵ لەگەڵ جیهاوازە ئێهران كهۆمەڵگەی : زادهیل ئیبراهیم عاه

 یەكەم،. دەبێهت كهاریگەری دوو سهووریا رژێمهی رووخاندنی. نابنەوە دووپات ئێران لە بەوشێوەیە هەر بووە، ئێران كۆمەڵگەی
 ورە رادەیەك تهههاوەكو ئێهههرانید خەڵكهههی دووەم،. دەبێهههت بێهههبەش خهههۆی هاوپەیمانەكهههانی لە یەكێهههك لە ئیسهههالمی كۆمهههاری

 ئەو كە ئێهرانە ناوخۆییەكهانی فهاكتەرە ئەوە. دەكوڵێت گۆڕانكاری بۆ لەخۆیدا خۆی ئێران. نییە زیاتر لەوە بەاڵم. وەردەگرن
 . دەبات دیكە داهاتوویەكی بەرەو واڵتە

 
 لەنێهو ئێهران دیكەی چەپەكانی لەگەڵ نەكردووەتەوە لەوە بیریان كۆمەڵە و ئێران كۆمۆنیستی حیزبی تائێستا ئایا :رووداو

 ناوە؟ هەنگاوێكتان ئێستا تا كۆببنەوە، بەرەیەكدا
 

 لە "چەپ جەمسهەری" پێكهێنهانی بهۆ هەوڵدان لێناوە ناومان. كردووە گەاڵڵە پڕۆژەیەكمان ساڵێكە چەند : زادهیل ئیبراهیم عه
 31 لەگەڵ توانیومهانە ئهێمە. چهوون بەرەوپهێد تهاڕادەیەك رابهردوودا مانگی پێنج چوار لە هەواڵنە ئەو بەخۆشییەوە. ئێران
 ئەڵمانیها كۆڵنی شاری لە كۆنفرانسێكدا لە پێد لەوە مانگ سێ دوو. كۆببینەوە ئێرانی چەپی دامەزراوەی و گرووپ و الیەن

 ئەو. دامەزرا الیەنههانە ئەو لەنێههوان "هاوئههاهەنگی شههورای" بەنههاوی ناوەنههدێك كۆنفرانسههەكە تەواوبههوونی دوای. كۆبههووینەوە
 دووەمهدا كۆنفرانسهی لە هیهوادارین ئهێمە.  ببەسهتین كۆنفرانسهید دووەمهین ئەمساڵدا كۆتایی لە كە خۆشدەكات رێگە شورایە
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 بەههۆی. هەبهێ زۆرتهر هاوئهاهەنگییەكی ئێرانهدا چەپەكهانی هێزە لەنێو بتوانێ كە رێكبكەوین، یەكگرتوو مەنشورێكی لەسەر
 بەاڵم. نیهیە ئاسهان كهارە ئەم جیهانیدا، ئاستی لە چەپ پەرشوباڵوی هەروەها و ئێران چەپی نێو كێشمەكێشەكانی و دابڕین

 ئەوەش. ئههههارادایە لە كرێكهههاری و جەمهههاوەری راپەڕینهههی ئەگەری و گۆڕانههههدایە لە بەردەوام ئێهههران لە سیاسهههی بهههارودۆخی
 .ببنەوە كەم وردە وردە چەپ بزووتنەوەی ناو ناكۆكیانەی و كێشمەكێد ئەم كە ئەوەی بۆ هاندەرێكە

 
 بن؟ بەدیل دەتوانن كۆمونیست و چەپ ئێراندا داهاتووی لە پێتانوایە :وداورو
 

 هەزار 100 كرێكههاردا جیهههانی رۆژی لە توانییهان چەپەكههان ئێههران لە پاشهایەتی رژێمههی رووخهانی دوای : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 دەسههههتیان چەپەكههههانەوە لەالیەن پاشههههایەتی رژێمههههی سههههتراتیژییەكانی ناوەنههههدە لە زۆر شههههەقامەكان، سههههەر بێنههههنە كە 

 توانییههان كە چەپەكههان، بەاڵم. دیههكەیە باسههێكی ئەوە پێبههدەن، درێههژە رەوتە ئەو نەیههانتوانی بههۆ چەپەكههان. بەسههەرداگیرا
 رۆڵههی داكوتههاوەو ئێرانههدا كههۆمەڵگەی لە ریشههەی كە  چەپە مێژوویههی پههێگەی نیشههانەی مەیههدان، بێنههنە كە  هەزار سههەتان

 لە هەر نمههوونە بههۆ هەیە، بەهێههزی پێگەیەكههی ئێههران لە چەپ. گێههڕاوە ئێرانههدا ۆمەڵگەیكهه گۆڕانكارییەكههانی لە گرنگیههان
تهاوەكو  99 یەكەمیهدا كهۆنگرەی لە. بچهووكە رێكخراوێكی كۆمەڵە دەڕووخێ، پاشایەتی رژێمی 9191 ساڵی لە كە كوردستاندا

 بەرامههبەر لە چەپ رادیكههاڵی بەدیلێكههی دەبێههتە كههۆمەڵەیە ئەو كورتههدا مههاوەیەكی لە بەاڵم. دەكەن تێههدا بەشههداری كههادیر 93
 . كۆمەڵگەیە ئەو سونەتییەكانی حیزبە هەموو

 
 كە دەبهێ الیەنێهك چەپ ئیسهالمی، رژێمهی رووخانی ئەگەری لە بەاڵم هێزە، تاقە چەپ بڵێم ناتوانم من ئێران داهاتووی بۆ

 .دەبێت دەسەاڵت قایمی پێیەكی بگرێت، بەدەستەوە دەسەاڵت هەموو نەتوانێ ئەگەر تەنانەت. لێبكات نكۆڵی ناتوانێ كە 
 

 لەگەڵ ئەمریكهها. دەدرێههن یههارمەتی ئەمریكههاوە لەالیەن گههوایە كە دەكههات تۆمەتبههار بەوە چەپەكههان بەردەوام ئێههران :رووداو
 هەیە؟ پەیوەندییەكی چ دیكە چەپەكانی و ئێوە
 

 ئێهران چەپهی. نیهیە ئەمریكها دەسهتتێوەردانی بە خۆشهباوەڕییەكمان چەشهنە ههیچ دیكە چەپەكانی و ئێمە : زادهیل ئیبراهیم عه
 جەسهتەی دەڕژێهتە كە كوشهندەیە ژەهرێكهی وەك ئێهران كاروبهاری لە رۆژئاوا و ئەمریكا دەستتێوەردانێكی چەشنە هەر پێیوایە
 .نییە پرۆئەمریكی ئێران چەپی بۆیە. دەكاتەوە درێژتر ئێران رژێمی تەمەنی و واڵتە لەو خەڵك شۆڕشگێڕانەی خەباتی

 
 بوو؟ مەبەستێك چ بە سەردانە ئەو. كردووە دیموكراتی حیزبی و ئێوە سەردانی ئەمریكی شاندی دەگوترێ :رووداو



یم عەلیزادەهبرائیبەشێک لە وتووێژەکانی   

 

 

141 
 

 هێزێكهی وەك كە ئهێمەش. بهوو نهاوچەكە هێهزی یەكەم ئەمریكها عێهراق، لە بەعس رژێمی رووخانی پاش : زادهیل ئیبراهیم عه
 لە خهۆی ئەمریكها دواتهر رۆژ 93 بەاڵم. بكەیهن ئەوان تەسهلیمی نمهانچەكەكا داوایهانكرد و هاتن ئەوان لێرە، بووین چەكدار
 لە ئێهوە": پێیهانگوتین ههاتنەوەو دواتهر مهاوەیەك. هێنها پهڕۆژەیە لەو وازیهان هەربهۆیە. گەورەتربهوو كێشهەی تووشهی عێراق

 لێهدەكەین داواتهان ۆیەبه هەر. ئەوەیە ئامهانجی ئەمریكاش. چاالكن هێزێكی ئیسالمی كۆماری رووخانی بۆ ئێراندا كوردستانی
 ئەگەر پێمههانوایە و دەزانههین زەرەر بە ئێههوە دەسههتتێوەردانێكی چەشههنە هەر گوتمههان وەاڵمههدا لە ئههێمەش. "بههكەن هاوكاریمههان

 ئێهوە دروشهمانەی ئەو. دەیهڕووخێنین بڵهێن رۆژێهك هەمهوو كە بێهنن لەوە واز ئێهوە دەبهێ بڕووخێهت ئیسالمی كۆماری قەراربێت
 .كردووە دیكەشیان هێزەكانی سەردانی حەتمەن. نەهاتنەوە ئیتر ئەوە پاش. دەكاتەوە ێژتردر رژێمە ئەو تەمەنی

 
 ناكات؟ دروست بۆ كێشەتان ئێراندا سیاسی داهاتووی لە ئەمریكا ئێوە بەبڕوای :رووداو

 
 بێهتە ئێهران لە اقعێهر سهیناریۆی رۆژان لە رۆژێهك ئەگەر. دیاریهدەكات هێز هاوسەنگی سیاسی داهاتووی : زادهیل ئیبراهیم عه

 و روون ئەوەی بەاڵم. بكەیههن چههی كە بههدەین بڕیههار لەوكاتههدا دەبههێ و نالەبههارە زۆر ئههێمە بههۆ بههارودۆخەكە ئەوا كههایەوە،
 بەپێهههی هەوڵهههدەدەین بەاڵم. بەجێنهههاهێڵین خەڵهههكەكە شهههەرایەتێكدا لەوەهههها شهههێوەیەك بەههههیچ ئهههێمە ئەوەیە ئاشهههكرایە

 دەوڵەتههی ئێسههتاش ئێسههتایە، گههرنگە كە ئەوەی. بكەیههن رەچههاو گونجههاو سههەتیسیا گههۆڕێ، دێههتە ئەوكههاتە كە هەلومەرجێههك
 كە پێهدەكات ئەوالیهان ئەمهالو ئەوەنهدە. ئۆپۆزیسهیۆن بەشهێكی ههیچ بە جیهدی گەیانهدنێكی یارمەتی پای نەچووەتە ئەمریكا
 كۆمههاری نیشههانی رجهها جههار عەبهها بههن پشههیلەیەكی وەك. بێنێههت بەكاریههان گفتوگۆكانههدا لە گوشههار ئههامرازێكی وەك بتههوانێ

 كە لەوەدایە، ئههێمە حهورمەتی. بهووە ئەوە تائێسهتا ئۆپۆزیسههیۆن لەگەڵ ئەمریكها دەوڵەتهی هەڵسهوكەوتی. دەدەن ئیسهالمییان
 دەچهن و پێكهدێنن بەر و سهەر بهێ یەكگرتنێكهی ئەمریكها خۆشهحاڵی بەخاتری كە ئەوانەی بەاڵم. نەكردووە قبووڵ ئەوەشمان
 دەسهتتێوەردانی بە خۆیهان ستراتیژی كە ئەوانەی دەكەن، ئەمریكا دەخاڵەتی ئارەزووی كە ئەوانەی دەكەن، بەوانی پێشكەش

 .نامێنێتەوە بۆ هیچیان نەبێت، سەرشۆڕی لە جگە گرێدەدەن، ئێران كاروباری لە ئەمریكاوە
 

  كۆببنەوە؟ بەرەیەكدا لە كە كردووە ئێوە بۆ پێشنیازێكیان هیچ پارتی و یەكێتی تائێستا :رووداو
 
 بەردەوام پههڕۆژەیەك وەك یههان گوشههار، وەك نەك بۆچههوون وەك یەكێتیههیەوە وەك حیزبەكههانی لەالیەن : زادهیل بااراهیم عااهئی

 كە الیەنەیهن ئەو خۆمان ئێمە. هەوڵمانداوە خۆشمان بۆ و نەبووین ئەوەش چاوەڕێی ئێمە. دەكرێ ئاوا ئامۆژگاری و پێشنیاز
 ئیسههالمی كۆمههاری بەرامههبەر لە یەكپههارچە بەشههێوەیەكی ئەگەر تەكەیانههداخەبا لە كوردسههتان خەڵكههی جەمههاوەری پێمههانوایە
 یەكگرتههوو بەرەیەكههی وەههها دەتههوانین و دەكههرێ پێمههانوایە ئههێمە. دەبێههتەوە كەمتههر خەباتەكەیههان زیههانی و زەرەر دیههاربن،
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 خەڵكهی سهەر خسهتنە ارگوشه بهۆ كوردستان كۆمەڵگەی ناو كەلەبەرەكانی و كەلێن لە نەتوانێ ئیسالمی كۆماری كە پێكبێنین،
 ناكۆكییەكهان مهومكینە كە جێگەیەی ئەو تاوەكو پێكبێنین، بەرەیەكید نەتوانین ئەگەر هەوڵدەدەین،. وەربگرێت كەڵك كورد

 .بكەینەوە كەمتر
 

 نیهیە هەنگاوێهك كوردسهتان زەحمەتكێشهانی كهۆمەڵەی و ئێهران كوردسهتانی دیمهوكراتی حیزبهی نێوان رێككەوتنەكەی :رووداو
 كوردی؟ بەرەیەكی دامەزراندنی بەرەو

 
 حیزبههی رێككەوتنههی. دروشههمە تەنیهها ئەوە نیههیە، دەسههتووردا لە وەههها بەرەیەكههی پێكهێنههانی هێشههتا : زادهیل ئیبااراهیم عااه

 سهەرنجی نەیتهوانی. بهوو سهازمان دوو رێككەوتنهی ئێهران، كوردستانی زەحمەتكێشانی سازمانی و ئێران كوردستانی دیموكراتی
. نەزانههی یەكگرتنخههوازانەی بەهەنگههاوێكی هێههزێكید تههاقە تەنههانەت. رابكێشههێ خههۆی الی بههۆ كوردسههتان یچاالكەكههان هێههزە

 الیەنە لەنههاو دووبەرەكههی بەڵكههو نههادات، بەرە پێكهێنههانی یههارمەتی هەر نەك پههاوانخوازانەیە، ئەمە كە گوتیههان هەموویههان
 هەر. لێههدێت جیههاوازیخوازی بههۆنی و پەلەیە بە وێكیهەنگهها ئەوە كە گوتیههان هەموویههان. دەنێههتەوە كوردسههتان لە چاالكەكههان

 لە ئیسهرائیلید و رۆژئهاوا سیاسهەتی بهۆ ئێسهتا ئێهران كوردستانی من بڕوای بە. رەتیانكردەوە ئێرانید شۆڤێنیستەكانی بۆیە
 بههۆ ردكههو سیاسههییەكانی هێههزە لە بههكەن پەلە و ئێههران كوردسههتانی سههەر كههردبێتە فوكوسههیان ئەوان كە وانیههیە. نیههیە بۆرسههدا
 نیهیە گرنهگ سیاسهی رێككەوتنێكهی سازمانە دوو ئەم رێككەوتنی پێموایە من بۆیە هەر. یەكتر دەوری لە كۆیانبكەنەوە ئەوەی

 .ناوچەیەدا ئەم داهاتووی گۆڕانكارییەكانی لە
 

 ماڵپەڕی رووداو: سەرچاوە
 

---------------------------------------- 
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 تی تازە پیکهاتوی کوماری ئیسالمیدانوستانی نیوان حکومە
 

 
 

 
 
 
 

 ری ئاشتیەمالپ

 
لە چەند سالی رابردوودا بابەتیکی تاریخی لە دانوستانی نیوان حکهومەتی تهازە پیکههاتوی کومهاری ئیسهالمی و نیهونەرایەتی 

انبههار کههراوە و هیههزە کوردیکههانی روژهەالت لە الیەن کومەلیههک کەسههایەتی سیاسههی لیکههدانەوەی بههو کههراوە و خەلکههی تیههدا تاو
بەتە کومەلیهک ، لە ئەو جهیگەی را کە ئەو بهاشتی خەلکهی کوردوسهتان بهالو بهوتەوەکومەلیک بوچونی جوراوجور رو لە رای گ

، مهالپەری ئاشهتی بهو رونکهردنەوە زیهاتر و تیشهک خسهتنە سهەر خهالە هەسهتیارەکانی ئەو بەسهەرهاتە پرسیاری ساز کهردووە
ە سیاسی و ئاگادار لە ئەو میژوویە شروڤە کردووە کە بهو دەسهتپیکی ئەو زنجیهرە وت کومەلیک وت و ویژی لە گەل کەسایەتی

 .و کەسایەتی دیاری روژهەالتی کوردوستانمان کردووەراهیمی عەلیزادە سکرتیری کومەلە و ویژە میوانداری ریزدار ئیب
 

یوەچهووە لە نیهوان کێوکێهدابووە و ئەو ئەو کوبهونەوەی کە لە مهالی میهرزا رەحیمهی خەرازی لە مەهابهاد بەر :مالپەری ئاشاتی
 ؟کیتیک بەشداری ئەو کوبونەوە بوونهیزانەی کوردی کە لە ئەو کوبونەوە بەشدار بوون بە چ ئیتی

 
  وه تی كاتی بازرگانه وڵه ن ده اڵیه تێك له یئه ی هه له په رێكی به فه سه  بوو به ندی هه یوه په  یه وه و كۆبونه ئه : زادهیل ئیبراهیم عه

و  ره بهۆچی بهه  تهه یئه و هه اڵم ئهه بهه. باد ههه شهاری مه  یشهتبووه گه ١٣٥٧نهدانی  ی مهانگی رێبه٢٩رۆژی   كه ته یئه هه. باد هه بۆ مه
نهدان  ی رێبه٢٢رینی  دوای رووخانی رژیمهی شها و راپهه ت كه بارودوخێكی تایبه   بوو به ندی هه یوه په  وه ئه وتبوو؟ باد رێكه هه مه

  . پیكهاتبوو
 

ش  رتههه دا، ئه یانههه و به لههه. ركههرد یانێكیان ده ێك بههه وه تاران دوای كۆبونهه شههی شهها لههه رته كانی ئه رمانههده نهدان فه ی رێبه٢٢رۆژی 
بهێ پهارێزراو بهن و  ش ده رتهه كانی ئه پادگانهه  رمانیهدا كهه یامێكهدا فه په ینید له اڵم دا خومه وه له. یاندبوو نی خۆی راگه بێالیه
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ی  زۆربههه تاران و له ینی  لههه ی خومههه رمانههه و فه ئههه. خههۆ بپههاریزن  زراوانههه و دامه ر ئههه هێرش بههۆ سههه ڵك كههرد لههه هخهه داوای له
كان و  ر پادگانهه سهه  اڵماریان بهرده شی شا داغدار بوون، پهه رته ئه له  ریو كه ڵكی راپه كراو خه وی لێنه یره كانی ئێران په شۆینه

تی كهاتی  وڵهه ده  كاتێكهدا بهوو كهه له  وه ئهه. بوو ی ههه رۆژ درێهژه ١١  ی زیهاتر لهه بهۆ مهاوه  وه ندانهه ی رێبهه٢٢  لهه  اڵماره و پهه ئه
 . زرا بوو ینی دامه رمانی خومه فه  ندیس بازرگانید به موهه

 
ن و رێگها  ت بكهه ومههموقا  یشتبوو كهه رمانیان پێ گه فه  وه بازرگانهتی كاتی  وڵه ن ده اڵیه دستان لهكانی كور ی پادگانه رمانده فه
  وه پادگانهه نهدان، له ی رێبه٢٢دوای . هاباد بهوو پادگهانی مهه  وانهه كێك له یهه. ڵك ست خهه ده  وێته ن سیالی و موهیمات بكه ده نه
كان  تی پادگانهه موقاومهه. خت كهرد دا گیانیهان بهه ریانهه م جه ریوی شهار لهه ڵكی راپهه خه   له كه ٢١ڵك كردوو  خه  یان له قه ته
ی  كۆمیتهه  شهاری سهنه وكات له ئهه. بهوو  یه م شهیوه ربهه ید هه كهوو شهاری سهنه ی وه شهۆینی دیكهه  ریو لهه ڵكی راپه خه  ر به رانبه به
  وه ناوشاریشهه و له. نابوو وه كداری پیكه كای چه و باره بنكه  ناوشاری سنه له( كوردستان ینی له ری خومه نوینه" )ری فده سه"  ربه سه
 . كرد حریكاتی ده پادگان ته انی لهپشتیو  به
 
وای  ش و ههه ی جێهاواز لهه كهه ئاقهارێكی دیكهه  وای كوردسهتان بهه ش و ههه كهه  خست كه رده كان وایان ده موو نیشانه كورتی هه به

بههۆ   وه هتی كههاتی بازرگانهه وڵههه ن ده اڵیههه تێك له یئههه هه ١٣٥٧نههدانی سههاڵی  ی رێبه٢٩رۆژی . روات كانی تههردا ده تههاران و شههۆینه
  بهه. بهن دین ده میهوانی مهالی ماموسهتا شهیخ عیهزه  ته یئه و هه ئه. باد هه شاری مه   رووی كردبووه" ئالوزیانه"و  ركردنی ئه سه چاره

. باد ههه مه  بێنهه  وه كانی كوردسهتانه ن شهورای شهاره اڵیهه رانێك له ی نوینهه وه نێردرێت بهۆ ئهه ر ده به خه  له په ئیبتكاری ماموستا به
ی ٣١ی رۆژی  كه تها كهاتی دانیشههتنه  ی كهه رانههه و نوینه ، ئههبهۆ تهاران  وه رێنهه بگه بوایه ده  لههه په به  كهه ته یئه هه  كهه  وه هۆی ئهه بهه

ڵكهی  وری خهه كانی فهه داخۆازییهه  دا بوو كه یه وه و كۆبونه له. بن ده  كه وه شداری كۆبونه وان به ر ئه باد، هه هه مه  نه گه ندان ده رێبه
م  ری ئهه كهوو نوینهه ك وه شهدار بهوو، نهه رانی به نوینهه.  كهه ته یئه هه  كهراو درا بهه  خاڵهدا فورمولهه ٨  تی كاتی لهه وڵه ده كورد له

. شهدار بهوون دا به كهه وه كۆبونه  كانی كوردسهتان لهه ڵكی شاره ری خه ماوه تی جه رایه تی نوینه سیفه ڵكوو به وحیزب، به حیزب و ئه
یك  وه ههیچ كۆبونهه  بوو كهه مان نهه وه جالی ئهه ندامانی بووم مهه ئه  كێك له من یه  ، كه ڵه تی كۆمه ركردایه و كات سه ئه  بۆ نموونه

كهاك فوئهاد . ین سهت نیشهان بكهه ڵكی كوردسهتان ده كوو داخوازی خه كانی جیگای سرنجی خۆمان وه ین و پالتفورم یان خاڵه بكه
ر  ههه  وه جنوبی كوردسهتانه له  كه وه اڵم تا كاتی كۆبونه به. شدار بوو دا به یه وه و كۆبوونه ریوان له ری شورای شاری مه كوو نوینه وه
 :   شدار بووان بریتی بوون له ، به كاك فوئادم بیستووه  و دواجار له بیرمه ی له نده وه ئه. باد هه مه  و توانیبوو بگاته ئه
 

 دین حوسینی،  ماموستا شیخ عیزه
 فا سولتانی،  ستهفوئاد مو
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 دی،  ننار مامه سه
 الی موهتدی،  سه
 نی بلوریان و  غه

هۆی  وه و بهه كۆببونهه  وه ره ده  حهیم و لهه كهانی مهالی میهرزا ره هو راهره  ڵكێكی زۆریهد لهه و كات خهه ر ئه هه .عبدالرحمن قاسملو
 . خسا شداربونیان بۆ ره هجالی ب مه  سه ند كه و چه نیا ئه ته  كه ره ماوه جالی و زۆربوونی جهن جه
 

 رانی کوردوستان لە الیەن کیوە و چلون هاتوتە ناو ئەو داخوازیانە  مادەی هەشتی بەیانییە و داخوازی نوینه :مالپەری ئاشتی
 ؟  یکی لە سەر کولیەت موزوعەکە داناو چ تەئسیر

 
 :  اڵێكی گرنگ بكرێتند خ چه به  ئاماژه  دا پیویسته ندییه یوه م په له : زادهیل ئیبراهیم عه

 
ی روداوێكهی مێژویهی  وه سهتییان روونكردنهه به مه  ی كه وه ، پێد ئه یان كردووه قسه  وه م باره له  ی كه سانه و كه ی ئه زۆربه م، كه یه

ورویان  نهدی ئهه وه هرژ به  یهه وانه له.  و نییهه مێهژوه  ندی بهه یوه و په  مرۆێ خۆیانه حتی ئه سله چاوكردنی مه ستیان ره به بووبێت، مه
 .  وه رێننه وكات به دڵخوازی خۆیان بگه ی ئه كه رووداوه  لبگرێت كه واهه

 
كهانی  رووداوه  رلهه هه. بوو ێكی مێهژووی ههه پێشهینه" ت موقهه  ی قیهاده"ڵ  گه كوردستان ئێران له  ت و ناكۆكی له موخالفه :م دووهه
  لهه ١٩٧٨كهانی  ی كوردستانی عێهراق و روداوه١٩٧٥تا شكستی  هه  و بگره نهی كوردستانی ئێرا١٣٤٧كداری ساڵی  ی چه وه بزوتنه

شهی شها  رته چاوپووشهی ئه كانی كوردسهتانی ئێهران به سنوره له" ت ی موقه قیاده"رینیشدا  رۆژانی پێد ڕاپه له. كوردستانی عێراق
خۆیهدا   باددا خهۆی لهه هه ندانی شاری مه ی رێبه٣١ی  كه بڕیارنامه له  و خاڵه گوڕی ئه فسی هاتنه نه  ربۆیه هه. بوو جموجۆلیان هه

 .بوو نه  مینه بێ زه
 

كانی  ی خاڵهه نهده وه ئه. بوو دا نهه كهه كانی بریارنامه ئاستی باقی ماده له ٨ی  ماده  واته  یه و ماده رۆكی ئه راستیدا ناوه له :م سێهه
  وه تهه و بابه لهه ك كه یه كیشه.   وه یشتوو بكرێته اڵت گه سه ده به  تی تازه وڵه و رووی ده ره به بوو كه گرێنگی نه  كه ی بریارنامه دیكه
رابهردوو   چهاو لهه  ئێسهتا كهه. وه ی بهۆ دۆزرابایهه كی ناوخۆی كوردستان چاوی لێكرا باو رێگاچاره یه كوو كێشه وه  بوایه بوو ده هه
 .  بووه دا پێویست نه یه م بریارنامه ی، له رۆكه ناوه  خۆ له ربه سه  یه هو ماد هێنانی ئه  ین كه بكه  ته زاوه و قه توانین ئه ین ده كه ده
 

   ڵه تی كۆمه ركردایه ندامی سه وكات ئه ئه  سێك كه كوو كه گۆڕێ من وه  هاتووته  وه ن كیه اڵیه له  یه و ماده ئه  یكه وه ئه :م چوارهه
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، بهۆ  وخاڵهه ر ئه ك ههه نهه. ی پێشهنیار كردبهێ و خاڵهه كهاك فوئهاد ئهه  كهه  بیستووه سی تریشم نه كه  كاك فوئاد و له  بووم، له
. بوو كی نهه هی ها بریارنامه كردنی وه  و فورموله وه جالی كۆبونه مه  ڵه و كاتی كۆمه ندی ئه ی ناوه ش كومیته كانی دیكه باقی خاڵه

دین  وكات و ماموسههتا شههیخ عیههزه سیاسههی و ئهههكاری  ڵێك كونههه ناو كۆمههه كههاك فوئههاد الوێكههی سیاسههی بههوو لههه ، مههه رای ئه ره سههه
كانی دواتههر ناسههراو و  مانگههه  لههه  ی كههه وجوره كانی سیاسههی كوردستانیشههدا ئههه نههده ناوه كههاك فوئههاد هێشههتا له. دا كههه وه كوبونه له

ها  وه لهه. یانهدبوو گهلسهۆرانی ئاشهكرای خهۆی را رۆژ بوو هه ٤خۆی   ڵه كۆمه  وانه له  جگه. ناسرابوو كانی ئاشكرا بوو، نه توانایه
كانی  كاره كونهه  ن سیاسهیه اڵیهه خیرایی له بهه  كهات كهه ها الوێكی سیاسی گویها پێشهنیارێك ده كدا، وه یه وه ناو كوبونه كاتێكدا له
تی خهۆی  خه  هكیان ب یه. گیرێ رده وه    "وه كونێك دا دۆزیبێته  نگیان له دوو هه" نی ی كه كورد كوته وه كوو ئه كه، وه وه ناو كوبونه

. كهات نهدی ده كمیلی ئاوبه پێشهنیارێكی تهه  یان بهه كی دیكهه كهات و یهه تی خهۆی پاكنویسهی ده خهه  یان به كی دیكه ینوسێ و یه ده
  پیویسهتیمان بهه  ئێمه.  ڵێت ناتوانێت وا بۆبێت قلی پێمان ده نتقی سیاسی و عه ؟ مه وه نتقێك دێته ڵ چ مه گه له  وه راستی ئه به

و  مهن نهاڵێم كهاك فوئهاد ئهه.  وه بنوسهریته  مێهژوو راسهتگۆیانه  اڵم پیویسهته به  نییه  وه ته م بابه بۆ خۆمان له" ك یه اكانهپ"هیچ 
  سهانێكی دیكهه بهێ كه دهواهید،  پێی شهه نتیق و بهه پێهی مهه  به  توانم بڵێم كه اڵم ده به  یكردووه یان نه  ی پێشنیار كردووه یه ماده
 . دا بوبێت یه و ماده گۆڕێ ئه  هینانه  له ندییان وه رژه به
 

ت  وڵهه تێكی ده یئهه كانی شاری سنه دا هه دوای رووداوه ندڕۆژ دواتری، دوابه م ساڵه دا و چه ی ئه مه شه ر له مانگی ره هه م،ەپینج
تی  یئهه هه  درێ بهه كهرێ و ده هدا فورمولهه د  شهت مهاده هه  ڵكی كورد لهه كانی خه داخوازیه  وێ جارێكی دیكه له  وه شاری سنه دێته

  ر لهه گه نتیق ئه پێی مه  به. بوو كی هه ره وری سه دا ده و داخوازیانه كردنی ئه ئاماده  له  ڵه وكاتی كۆمه تی ئه ركردایه سه. ت وڵه ده
 . هاتبوو ش داهاتبا كه نه ی شاری سنه شت ماده هه  له  بوایه بوه، ده  وه  ن كاك فوئاده الیه  له  م خاڵه مه هاباد پیشنیاری ئه

 
، هەر ئیسههتی لە ژیانههدان لە بههوچی ئەو کەسههانەی کە دروسههتیان کههردووە ئەو میههژویە کە بەشههیکی زوور لە :مااالپەری ئاشااتی

 ؟وەها لیکدانەوە جیاوازی بو دەکریئا
 

نگاندن و  لسههه هه  ربۆیهه ماون هه نههه ژیانهدا ئێسهتا له  یههه وه م كوبونه نههدامانی ئهه شهی زۆری ئه به  وه داخهه به : زادهیل ئیباراهیم عااه
  وه رێنهه گه ده  كهه و رووداوه م و ئهه ر زاری ئهه سهه  لهه  سهانێكید كهه كه.  مرۆ كارێكی ئاسانتره ندی ئه وه رژه پێی به ی به وه راندنه گه
 .ن كه ده  شانهاڵت نی سه و ده ره تی خۆیان به كه ره و قوتبنمای حه مرویانه ندی ئه وه رژه ستییان به به ر مه هه
 

 ٢١١٥ی فێبریوێری ١١: ڕێکەوتی  -  ماڵپەڕی ئاشتی: سەرچاوە
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 باتكار ری خه ماوه بۆ نیو جه  وه بێته شۆڕ نه  یه قه فره و ته ین ئه وڵ بده هه  پێویسته
 

 
  
 
 
 
 

 لڤین“وتووێژی گۆڤاری 

 
 باتكار خه ری ماوه جه نیو بۆ  وه بێته هن شۆڕ  یه قه فره ته و ئه ین بده وڵ هه  پێویسته: عەلیزادە ئیبراهیم

 کۆمەڵه ئەوەلی دەبیر عەلیزادە ئیبراهیم گەڵ لە "ڤینل" گۆڤاری وتووێژی لە مهاباد رووداوەکانی
 

. سهتدا ده له گیهانی وانی خوسهره ریناز فهه ناوی بهه كچێهك تێیهدا  كه روویدا رووداوێك هاباد مه شاری له رابرۆدا رۆژانی  له :لڤین
  رووداوه م ئهه.  وه وتهه كه لهێ رێنی بهه كی تیهه زایه ناره  یهه تكارانه نایه جه  وه كرده و ئه و كان قامه شه ر سه  رژانه ڵك خه دائاكام له

 ؟ وه وته كه لێ سیاسی كی یه كه ره حه كردو یدا په سیاسی ی وه نگدانه ره بۆچی بوو، نه سیاسی
  

 كومهاری تی حكوومهه  كهه ی وه ئه كیان یه.  یه هه كی ره سه هۆكاری دوو هاباد مه ی كه وهروودا ی وه بوونه سیاسی : زادهیل ئیبراهیم عه
 ر گهه ئه  نموونهه بهۆ.  سهتووه به تی، زایهه ناره ربرینهی ده بهۆ و كان داخوازیهه گرتنهی شهوێن بهو ئاسهایی كانهاڵێكی موو هه ئیسالمی

 تههێ اڵت سههه ده ن خههاوه دارێكی رمایه سههه ڵ گههه له ت نانههه ته یههان تبێ هههه تی حكوومههه سههتێكی ده كاربه ڵ گههه له خسههیت شه كی یه كیشههه
 .ناخۆرێت مافت دا دیاریكراوه  كێشه و له  كه بیت دڵنیا ناتۆانیت وی، بكه

 
  كیشهه و لهه نگاو ههه ك یهه ر گهه ئه خهۆ.  وه نێنهه ده بهۆ زۆرت ئیهداری كی یه رئێشهه سه ی كهه مه النیكه یان زیندان،  وێته كه ده رێگات

 رژیهم ڵ گهه له وخۆ راسهته وجار ئهه ئیتهر معی، جه سهته ده ێهك راده تها ربرینێكهی ده تی زایه ناره  به ببێ و بچێت والتر ئه  خسییه شه
 یهان باڵوه و چێت ده ئینتزامی هێزی ن، كه ده دواخراویان ستی قده حه داوای ، وه بنه كۆده شۆینێك  له كرێكاران.  وه بێه ده وروو ره به
 وێت، ركهه ده ری سهه قهژی تۆسهقاڵێك كه ژنێهك. هانهدراون ڵهێن ده پێیان و زیندان  نه یانخه ده و گرن ده سانێكید كه كات، ده پێ
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 ئیسهالمیتان تی حكوومهه ڵهێن ده پێیهان و وه بێتهه ده روو و ره به ت وڵه ده ڵ گه له و كردن پێ تی سووكایه و ت ئیهانه ر به  وێته كه ده
  كهه  یه رژیمه و ئه تی دیكتاتوریه تی بیعه ته  وه ئه. دراون هان  وه شۆرشه  دژه و  بیگانه رادیوكانی ن یهال له پرسیار، ژێر  بردووته

 . وه كاته ده سیاسی تایید، ره سه و بچۆك ت نانه ته كی مافخوازیه  شنه رچه هه
 

 ژار ههه و كرێكار ڵكی خه. بیزارن  رژیمه و له د،كوردستانی  له  وانه له و  واڵته و له ڵك خه ری ماوه جه ، یه وه ئه م دووهه هۆكاری
 یاسهای پێهی  بهه  كهه ی بێمافكردنهه و كهردن پهێ تی سهووكایه  مووه ههه و لهه ژنهان ، یهه هه رگییان مهه كۆڵه ژیهانێكی مداهات، كه و
 الوی زار هههه دان سهه  بهه ، تاریكهه و لێهڵ دوارۆژیهان ژیهانی ئاسهۆی الوان ههاتوون،  زاڵهه وه  پاوه سهه دا ریان سهه به واڵت سهمی ره

 ر ههه بارودۆخێكهدا هها وه  له. بێكارن ، دایه دڵیان  له ئاوات هیواو زار هه و كردووه واو ته دواناوندیان یان زانكو  كه وار خۆینده
 یاری نهه سیاسهی حیزبهی  بهه چهاالكی رێگهای  چونكه.  وه وێته بكه لێ ی وره گه ئاورێكی ك یه پزیسكه  یه هه ئیمكانی ختێك وه ساته

 .بێت ده خۆش بۆ رێگای ، رنامه به و پالن بێ و وی فه عه ڵدانی رهه سه نادرێت، رژیمید
 

 نیشاندا؟ خۆی چۆن هاباددا مه ی كه رووداوه  له ن كه ده باسی  ئێوه  كه ی رانه فاكته و ئه :لڤین
 

 گهواڵن مهانگی ی١٤  ممه دووشهه رۆژی وانی خوسهره ریناز فهه كهۆژرانی تی جینایهه ههۆی  بهه بهوو  كهه رووداوێك : زادهیل ئیبراهیم عه
  لههه كێك یههه  كههه كههرا ده  وه لههه بهها  شههۆینێك موو هههه له.  وه بههووه بههاڵو ڵكههدا خه نههاو  لههه زوو زۆر  رووداوه و ئههه واڵی هههه. روویههدا

  واتهه گهواڵن، ی١٧ رۆژی  لهه ربهرین ده تی زایهه ناره بهۆ ڵك خهه خۆپیشهاندانی.  گالوه ی تێوه رژیم ئیتالعاتی كانی نده ستوپێوه ده
 بێ بهه و فا  شهه كی یه شیوه  به  كه رژیمدا  به تیان مۆڵه هاباد، مه ڵكی خه دا رۆژه سێ م ئه ی ماوه له. ستیپێكرد ده دواتر رۆژ سێ

 رپرسهانی به اڵم بهه .ر به بگرێته یاندنی سزاگه  به رێگای و بناسینێ  كه تاوانباره و وه بكاته روون  كه رووداوه تی چۆنیه پیالنگێری
 وابهوو الیهان وانهدو خه لهێ خۆیهان گهوێیی هاباد، مهه شهاری ڵكی خهه ی داخۆازییه م به  وه دانه اڵم وه جیاتی  له هاباد مه  له رژیم

 دڵنیها ڵك خه  یكه وه ئه دوای.  وه چێته ده گشتی بیروڕای بیر  له كات ربوونی تێپه  به  شنه چه م له ی دیكه رووداوی كوو وه ش مه ئه
 و قام شههه ر سههه  رژانههه  كههه بههوو وجار ئههه نابێههت، كی یههه وه كاردانه  تههه جینایه م بههه ر رانبههه به خههۆی دڵخههوازی  بههه رژیههم  كههه بههوون

 ی جێگههه شههتێكی. ران خۆپیشههانده ر سههه  بههرده الماریان پههه  الوه نههد چه  لههه رژیههم كههانی هێزه. بههوو  هێمنانههه یشههان كه خۆپیشاندانه
 و ئهه رژیهم اڵم بهه بسووتێنین،  كه هوتێله و بچن الوان  له ك یه ژماره بوو هه  وه ئه نگۆی ده  كه شدا وه ئه ڵ گه له  كه  یه وه ئه رنج سه

  . نها ده پێوه پهاڵ  شهۆینه و ئهه و ره بهه ی ره خۆپیشهانده ری ماوه جهه كهان جۆره  لهه جۆرێك بهه ت نانهه ته و كردبهوون چهۆل بهۆ ی الیه
 برینهدار سهیان كه یهان ده  بهه. بهوو  وه رزه بهه ی وره  بهه و  ئێراده بهه اڵم بهه تاڵ، بهه ستی ده به رژیم كانی هێزه ڵ گه له ڵچوون تێكهه

 .رژیم و ڵك خه ی وه وڕووبوونه ره به  به بوو سیاسی، رووداوێكی  به بوو  كه رووداوه كرد، باسم كوو وه ر هه جار و ئه. كرد
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 ی ترسهییه مه م ئهه  وه ره ماوه جهه یی تهوڕه هۆی بهه كهرد، باسهتان  ئێهوه  كهه حالیكدا له راست،پا نه تارای هوتیل رژیم بۆچی :لڤین
 بوو؟  وه ره سه به
 

  كهه كهرد ده پێشبینی وای م، كه یه. گرت نه تارا هوتێل سوتاندنی  به پێشی هۆكار دوو ر به  له من بڕوای به : زادهیل ئیبراهیم عه
 و  وه مڕكێتهه داده ڵك خهه یی تهووڕه  وه كهه الیه له وابهوو پێهی: م كهه یه. بگهات خهۆی ئامانجی دوو به تارا هوتێل ردانی ئاورتێپه  به
 گهوڕو  لهه  كه كێشهه و ن كهه ده تال بهه یان كهه تییه زایه ناڕه و ڕژێهنن ده دا كهه هوتێله ن خاوه و هوتێل ر سه به خۆیان تی نفره ڵك خه
 هاباد، مهه شهاری نهدی مامناوه چینهی ت تایبه  به و شار ڵكی خه كاری موحافیزه شی به  ۆرهمج به  وه دیكه كی الیه له. وێت كه ده تین
 كهونترول  كهه رووداوه رید گه ئه م، دووهه. ناگرێت شكل ری ماوه جه كی كگرتوویه یه و ران خۆپیشانده ڵ گه له ت فه موخاله  ونه كه ده
 وانههدن نه توونههدوتیژی و ركوتكردن سههه بههۆ هێزتر بههه پاسههاوی رژیههم وا ئههه كههرد، یههدا په ی دڕێههژه ربههرین ده تی زایههه ناره كراو نههه
 .دینێت ست ده به
 

 بوو؟ چۆن ئێستا تا  تاوه ره سه له  رووداوه م به ر رانبه به  ئێوه ڵویستی هه :لڤین
 

 ژنێهك  كهه  نییهه جهار م كهه یه  وه ئهه ئیسهالمدا، كۆمهاری اڵتی سهه ده ژێهر ئێرانهی  له  كه بڵێم  وه ئه پێشتر با : زادهیل ئیبراهیم عه
 بۆبێهت خۆكوشهتن سهتی به مه جا بكات، خۆی گیانی  به  كایه  مجۆره به بێت ناچار  كه  وه بارودۆخێكه  وێته كه ده هۆكارێك، ر هه به

 ر گهه مه ، نبهارهتاوا ئوتوماتێهك ژن ئیسهالمیدا رژیمهی اڵتی سهه ده ژێر لهه.  بهووه بهوون ربهاز ده  وایه الم من  كه بوون، رباز ده یان
  شههنه چه و لههه رووداوێكههی ر هههه  بۆیههه ر هههه ، تایههه خه و  گونههاه هۆكههاری ، گوناهههه ی رچاوه سههه ژن. لمێنرێت بسههه ی كههه وانه پێچه

 بهدات روو  شهنه چه و لهه رووداوێكی ر هه  بۆیه ر هه. كێشرێت راده ژن الی و ره به ئیتهام قامكی دا رژیمه و ئه كلتۆری  له رووبدات،
 زۆڵمهی و  وه باره ناڵهه بهارودۆخێكی  تهه خراوه  ژنهه و ئهه  كه  یه وه ئه رز فه ، كردوه  جرۆبه ته مان رژیمه و ئه اڵتی سه ده  كه  ئێمه ۆب

 كهرد پێهی سهتی ده خۆپیشهاندان  كهه گهواڵن ی١٧ رۆژی تها  وه گواڵنهه ی١٤ رۆژی  له ر هه هابادید مه ڵكی خه داخوازی.  كراوه لێ
 یان كههه ته جینایه رانی بههه ڕێوه به سههزادانی و كههردن دادگههایی و ناسههاندن داوای هاباد مههه ڵكی خههه. بههوو فا  شههه و  عاداڵنههه زۆر

 كهوو وه ت نانهه ته. خسهت پشهتگوێیان و بهوون مسهارد خه  وایهه ره داوا و به ر رانبه به هاباد مه  له رژیم رپرسانی به. گۆڕێ  هێنایه
 ڵكی خهه رژیهم ی ڵوێسهته هه و ئه. "وانی خوسره رینازی فه" قوربانی كیژی نێوزڕاندنی بۆ كردن هند پڕوپاگه  وتبوونه كه  یانه پیشه
 .كرد تر تووره زۆرتر

 
 ی زۆربههه ین، كههه ده رك ده كههران بهها   كههه ی هۆكارانههه و بههه ڵك خههه بێههزاری و یی تههووره رووی  لههه  كههه وی فههه عه تی كههه ره حه  ئێمههه

 پێی بهه و  دانسهته  بهه خۆمهان  كهه ی وه ئهه. نهابین ری هانهده خۆمهان اڵم بهه ین، كه ده لێ شتیوانیپ  وایه ره و  عادالنه  كه كاتید
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 ت سههاره خه مترین كههه به  سههتراتێژییه م ئههه.  ئوسههولییه پالنههی پێی بههه ، وشههیارانه كههاری یههن، ده ده بههۆ وڵی هههه خۆمههان سههتراتێژی
  لههه نگاو هههه به نگاو هههه ، وه كاتههه ده رز بههه ر ماوه جههه ی وره  كههه كاتههدا نما هههه له  كههه تیك كههه ره حه. دێنێههت دی بههه مان كههه ئامانجه

 و لهه ڵك خهه اڵنی كۆمهه دات ده تی یارمه. بات ده تریان وره گه وتنی ركه سه و وت ستكه ده و ره به  وه چكۆله وتنی ركه سه و وت ستكه ده
 بات خهه یان كهه ئامانجه به یشهتن گه بهۆ نگاو ههه به نگاو هه و وه ره هس  بچێته وشیارییان ئاستی و ر ده  بێنه رێكخراوتر تدا كه ره حه
 . نییه  ئێمه دڵخوازی بێت، نه وام رده به و وه بنیشێته كورت كی یه ماوه دوای  كه ئانی گوفی و گل. بن وام رده به و ن بكه
 

 كرد؟ چیتان هاباددا مه كانی رووداوه ریانی جه  له دیاریكراو كی یه شیوه  به  ئێوه :لڤین
 

  دژوارتر رژیم بۆ كردن ركوت سه  كه بڕوات ك یه ئاراسته  به  كه بارودۆخه  كه بووین دا وه ئه وڵی هه  له  ئێمه : زادهیل ئیبراهیم عه
  بهه ارناچه رژیهم تهوانێ ده و تهوانێ ده وام رده بهه و گشهتی مهانگرتنی.  ین بكه ڕ تێپه  قۆناغه و ئه  وه زیانه مترین كه به و وه بكاته
 .بكات  كشه پاشه

 
 چی؟  له  كشه پاشه :لڤین

 
 :  وه كۆكرده خالدا سێ  له كوردستانمان ڵكی خه كانی داخوازییه  ئێمه : زادهیل ئیبراهیم عه

 بیانووی بههه رژیههم  كههه كان شههاره كردنی میلیتههاریزه  بههه هێنههان كۆتههایی و كوردسههتان وای هههه و ش كههه ی وه كردنههه ئاسههایی :م كااه یه
 . پێدا ی ره په مهاباد ی كه وهروودا

 .  رووداوانه و ئه كانی گیراوه موو هه رجی مه و رت شه بێ ئازادكردنی :م دووهه
 ر ههههه  لهههه سهههزادانیان و تاوانبهههارانی ناسهههاندنی و تهههارا هوتێهههل ی كهههه رووداوه ئاشهههكرای و فا  شهههه گرتنهههی شهههۆین :م ساااێهه

 .بن كدا یه وپایه پله
 

  ئێهوه  كهه رن بهه كیدا یه ئاراسهته  بهه و  وه بقوزنه  كه بارودوخه یانتوانی نه كوردستان اڵتی رۆژهه كانی سیاسیه  حیزبه بۆچی :لڤین
 بنوێنن؟ تێدا وری ده  وه پالنه  به یانتوانی نه بۆچی. ن كه ده باسی

 
  یهه هه بۆچوونێهك.  یه هه درێژیدوورو كی یه پێشینه  ئێمه الی كانی سیاسیه  حیزبه نێوان جیاوازی و ناكۆكی : زادهیل ئیبراهیم عه

  كهه ناناسهێ سهمی ره  بهه  تهه واقیعه و ئهه  كهه  یهه وه ئه وید ئهه دات، ده پێهی ی ره پهه كهورد ناسهیۆنالیزمی وتهی ره تی تایبه  به  كه
 نهدی وه رژه به و سیاسی بۆچوونی و یل مه ، تییه چینایه كی ڵگایه كۆمه ، دیكه كی ڵگایه كۆمه موو هه كوو وه كوردستانید ڵگای كۆمه
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 لههێ جیههاوازی نههدی وه رژه به و ئامههانج  بههه سیاسههی نی الیههه و حیههزب سروشههتی كی یه شههێوه  بههه  جیاوازییههه و ئههه ، تێدایههه جیههاوازی
 و نییهه  بینانهه واقیهع  كهه كهات ده كڕیزی یهه و كبوون یهه داوای وام رده بهه ، تهه واقیعه و ئهه چهاوگرتنی ر بهه له بێ بهه.  وه وێته كه ده
 ت حهده وه سهتی هه بێت، رزگاریان  مه هوه وه ته و له  كه ن بده ڵك خه  به وشیاری ی وه ئه جیاتی  له كان سیاسیه  حیزبه.  هومه وه ته
 ری ماوه جهه سهتی هه  بهه ر رانبهه به خۆیهان ی وه ئهه بهۆ ن كهه ده پهێ ی كایهه و دێهنن كهار  بهه كتر یهه دژی له ڵك خه ناو  له بی ڵه ته
 .ن بده نیشان ڵسوزد  به ڵك خه
 

  داخۆازییههه  وه متره كههه تی سههاره خه  بههه ، رێگههاوه رترین سههه ژانه م كههه  لههه ڵك خههه ری ماوه جههه ی وه ئههه بههۆ ، یههه وه ئه بۆچونمههان  ئێمههه
 رژیهم وڕووی هر بهه  كهه دا كێشهانه و ئهه موو ههه  لهه  وایه باشتر بینن، ست ده به زی ركه مه تی وله ده  به ر رانبه به خۆیان كانی گشتیه

. ربگرێهت وه ڵك كهه خۆی ستی به مه بۆ كا سیاسییه  حیزبه نێوان لێنی كه  له رژیم  كه ن ده نه رێگا ون، ركه ده  كپارچه یه ، وه بێته ده
  پێویسهته ، یهه هه  وه زیهه ركه مه تی وڵهه ده  بهه ر رانبهه به ڵك خهه بهااڵی ندی وه رژه به  به ندی یوه په  كه له سه مه  كه كاتیك  وایه  كه
  سهته به مه و ئهه بۆ یی رێكخراوه كی یه پێكهاته ر هه یان  ره به پێكهێنانی ر گه ئه. بێت هه شمان هاوبه ڵوێستی هه  كه بدرێت وڵ هه

 .بكرێت نزیك هاوكاری كاتێكدا ها وه  له م النیكه بێت، نه مومكین
 

 كرا؟ ده چی ؟كرد چیتان هاباد مه ی دیاریكراوه  ته حاڵه و ئه بۆ :لڤین
 

 كانی سیاسهیه  حیزبهه موو ههه ل گهه له ین ئامهاده وتهن پێمهان و گهرت  وه نهه الیه ند چه  به ندیمان یوه په  ئێمه : زادهیل ئیبراهیم عه
 اڵمههی وه ك یههه راده تها ت ڵبههه هه. بههین ڵوێسهت هاوهه و هاوكههاری گشههتی مهانگرتنی یانههدنی راگه پێنههاوی  لهه ئێههران، كوردسهتانی
 وێت مهههه ده اڵم بههه. خسهێت بڕه زیههاتر  وه مباره لهه نگی هاوئاهههه پێكهێنهانی بههۆ بار لهه لی هههه هیهوادارین.  وه رگرتههه وه انئیجابیشهم

 موو هههه  لهه ی كهه ئه سهت هه  كهه بینهی ده لێك بۆچونگهه و ڵوێسهت هه  كهه  یهه هه وایهد جهاری راسهتی  بهه  كهه بڵهێم ش وه ئهه دا لێهره
 بههۆ لوغههان شههایی  كههه  یههه هه ن الیههه هاباددا، مههه ی كههه رووداوه ڵ گههه له نههد یوه په  لههه ر هههه  ۆنموونهههب.  وه خاتههه ده دوورت هاوكههاری
 موو ههه و ئهه گۆیها ، وه كه كیشهه سهوراغی  چیتهه ده  وه سهتیه ره ناموسپه ی روانگه  له  یه هه ن الیه كات، ده  كه هوتێله ربوونی ئاورتێبه

  رووداوه و ئهه بكاری به سهه  یهه وانه له  وه باتهه ده بیریشی  له ت ڵبه هه ، بووه دار كه له كورد یناموس  كه  یه وه ئه بۆ  خرۆشه و جۆش
  كهه جۆاڵنهدبێت، نه ی سهته هه و ئه داعد ستی ده  ته وتوونه كه  كه نگالی شه ژنی و كچ زاران هه  به گۆیا بووبێت، كورد خۆی ر هه
 نیا تههه ، بووه نههه ی ڵویسههته هه و بۆچههون و ئههه كههان جۆره  لههه جههۆرێ هههیچ  بههه هابههاد مههه شههاری  لههه ڕیو راپههه ری ماوه جههه  وایههه الم
 شهاندنی وه بهۆ ل ههه  وایهه پێهی  كهه  یهه هه ن الیهه. ن كهه ده  یهه نده پروپاگه  جهۆره و ئهه  كهه بێت نهه ربوت نامه و دابراو سانێكی كه
  لهه  كهه ی وجۆره ئهه بكهوژن، دامهاو ربازێكی سهه و ك پاسهگایه ر سهه  ڵبوكتێتهه هه  ههاتووه  وه ئه كاتی ، رخساوه كداری چه ی ربه زه

 . بین ئومید بێ نابێ اڵم به ، نییه ئاسان كارێكی  جیاوازه  بۆچوونه موو هه و ئه كخستنی یه. روویدا دا بانه نزیك ی پاسگاكه
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 .باتكار خه ری ماوه جه نیو بۆ  وه بێته نه شۆڕ  یه قه فره ته و ئه ین بده وڵ هه  پێویسته
 

 تهوانێ ده اڵت رۆژههه كوردسهتانی بێ، ههه ی درێهژه  شهنه چه و له كی یه كه ره حه یان ، یه كه ره حه و ئه ر گه ئه  وایه پێتان ئایا :لڤین
 بڕوات؟ ئێران ی دیكه كانی شۆینه  له جیاواز كی یه ئاراسته  به
 

 . لمێنین بیانسه  پێویسته  كه  هی هه ت واقعیه ند چه دا ندیه یوه په م له : زادهیل ئیبراهیم عه
 

 حیهزب و ئهه یهان حیزب م ئه بۆ خۆیان سۆزی ریدا ماوه جه ئاستی  له ڵك خه و  حیزبیه كی ڵگایه كۆمه كوردستان  یكه وه ئه م، كه یه
 وێیشهدا له.  یهه وه هئ ئێهران ی دیكهه كانی شهوێنه له كوردسهتان جیهاوازی نها تهه. بڕن ریده ده بكرێت بۆیان ك یه شێوه ر هه به و یه هه

  بهه  كهه دات ده كوردسهتان ڵكی خهه  بهه  ئیمكانهه و ئهه  ته حاڵه و ئه.  هاتووه نه پێك هێشتا ، یه هه باتید خه ، یه هه تی زایه ناره
 . بێت نه نادیار كی داهاتوویه تووشی و بڕوات تردا وشیارانه كی یه ئاراسته

 

 كههورد ڵكی خههه كانی تیههه وایه ته نه  مافههه  كههه  نییههه ی وه ئههه ئیسههتعدادی ك یه هشههێو هههیچ  بههه ئیسههالمی كۆمههاری رژیمههی م، دووهااه
  ئێرانیهه ناسهیۆنالیزمی سهتی هه  وه ئهه  وه تهه بابه م لهه بێهت، ئیسالمی ندید چه ر هه  رژیمه و ئه. بنێت پێا دانیان و لمینێت بسه
 .  سووره هێڵی كان وه ته نه ی هكێش ئیرانید ناسیۆنالیزمی بۆ و كات ده دیاری تی سیاسه و جیهت  كه

 

  كهه گر ڵنهه هه چاره كی یهه زمه ئه بێ بهه ئێهران،  لهه ری راسهه سه باتی خهه بێ بهه تهاران،  لهه هێز نگی هاوسه گوڕانی بێ به م، سێهه
  لهه ڵك خهه  یهه وه ئه رێگها باشهترین وابێت كهه. بێهت دابهین كهورد ڵكی خهه كانی مافهه ناكرێهت ڕوان چهاوه بگرێ، رژیم  به ربین به

 ڵكی خهه  كهه ستراتیژێك.  وه ببینیته ئێراندا ڵكی خه اڵنی كۆمه موو هه باتی خه ی چوارچێوه  له خۆی باتی خه ئێران، كوردستانی
 . یه واقیعبینانه و دڵسوزانه رێت به دا یه ئاراسته و به ئێران كوردی

 
 و ئهه یهن ده ده وڵ ههه  وه توانامانهه موو هه  به و ناسین ده ی كه باته خه و كوردستان كانی ندیه تمه تایبه  ئێمه ، وه وانه ئه مووی هه به
 .بێت هه خۆی دیاریكراوی وتی ستكه ده قۆناغێكیشدا ر هه  له و بچێت وپێد ره به  باته خه
 

 جێگها دا ئیوه تێژیسترا  له ئایا ؟ ئاستێكدایه چ  له كوردستان ی دیكه كانی پارچه ڵ گه له شتان هاوبه كاری و تی نزیكایه :لڤین
 ؟ دیاریكراوه  ندییانه یوه په و ئه بۆ شۆینێك و
 

  وام رده به  وه شه ته بابه م له خۆی كانی ندیه یوه په  ڵه كۆمه  پێویسته تی بابه هۆكاری لێك گه  به گومان بێ : زادهیل ئیبراهیم عه
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  كهه بینهین ده  وه ئهه كوردسهتان رێمی ههه  لهه.  بووه ههه مهان یه ئاراسهته و ئهه ر ههه رابهردووید سهااڵنی درێژایهی  بهه. بكات وتر پته
  لهه ت تایبهه  بهه رابهردووداو  لهه.  ئاسهاییه اڵتدار سهه ده كانی سیاسهیه  حیزبهه ڵ گه له ندیشمان یوه په و یه لیره ندیمان ناوه ی بنكه
 ڵ گهه له كوردسهتان رێمی ههه  لهه.  یهه هه خۆی بهه ت تایبهه مێهژووی  كهه دراوین تی یارمه و داون تیمان یارمه كاندا ستیاره هه  كاته

 زمونی ئهه بهۆ زۆرمهان سهۆزی رۆژئهاوا كوردسهتانی  لهه.  یه هه هاوكاریمان و ندی یوه په كانید كۆمۆنیسته و پ چه  هێزه له شێك به
 و یان كهه زموونه ئه و اتب خهه بۆ ئێرانیشین كوردستانی ڵكی خه پشتیوانی ری هانده و ین كه ده لێ پشتیوانی ، یه هه كان كانتۆنه

  پرسههه ر سههه له ت تایبههه  بههه و وام رده بههه.  یههه هه مان دۆسههتانه نههدی یوه په كهها كهها پ ڵ گههه له.  یههه هه نههدیمان یوه په ڵیشههیان گه له
 . یه هه  دووالوه ر هه  له  سئوالنه مه رگرتنی وه خنه ره و گرتن خنه ره و ین كه ده بیروڕا ئاڵوگۆڕی كان ستیاره هه
 

  كهه وڵمانهدا هه و بهوو چڕوپڕتهر كا نهه الیه موو ههه ڵ گهه له  ندییانه یوه په و ئه یی، وه ته نه ی كۆنگره بۆ كاری ئاماده یانی ره جه له
 . یشتووه گه نه ئاكام  به ئێستا تا  وه داخه  به  كه بگات، ئاكام  به  زموونه ئه و ئه
 

 مان، جیاوازیهه و ئهه اڵم بهه. جیهاوازین وتێكهی ره و جیهاواز هێهزی زانهین ده  ئێمهه  هكه  حاڵێكدایهه  له مووی هه  ندییانه یوه په م ئه
 مسارد خه كوردستان ی كه شه به چوار ر هه  له كورد ڵكی خه باتی خه ندی وه رژه به پێناوی  له ی وه له بوون نه رێگر خۆیدا  له خۆی
 .زانین نه رپرسیار به  به خۆمان و بین

 
 ٢١١٥ یئایار ی٢٣  : ڕێکەوتی  -  ینگۆڤاری لڤ: سەرچاوە

 
------------------------------------------------- 
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 ئێمە هێزە سۆسیال دیموكراتەكان لە چوارچێوەی چەپدا نابینین
  

 
 
 
 
 
 

  ئاوێنه: ئا

 
 ئهاوێنەدا لەگەڵ وتووێژێكهدا لە ە،كهۆمەڵ - ئێهران  كۆمۆنیسهتی  حیزبهی كوردستانی رێكخراوی  سكرتێری "عەلیزادە  ئیبراهیمی"

 ."بەدیناكرێت گۆڕانیشدا و  یەكێتی لەپەكەكەو بوون چەپ  رەگێكی" :دەڵێت
 

 كان په چه  هێزی و به الواز  ی پێگه

 
 بهۆ كرێهت هد ك یهه وه ڕانه گه به سهت هه كرێت، دیهده به دا یه ناوچه م له  روونی  به پ چه بزاڤی ی كشه پاشه دا خته وه ساته م له : ئاوێنه
  ی یه كشههه پاشه م لههه چههۆن ، ربردووه سههه به پههدا چه  بزاڤی لههه ژیانتههان موو هههه  كههه ك تییه سههایه كه ك وه  ئێههوه ب، زهههه مه و ئههایین

 ڕوانن؟ ده كان په چه
 

  كهه بینهین ده كهان وهروودا قهوواڵیی ڵگاو كۆمهه قوواڵیی ناو  چوونه به ، یه كه بارودۆخه شی رووكه دیتنی  مه ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 جیههان شوێنێكی هیچ ڵكو به ڕاست، ناوه اڵتی رۆژهه ر هه ك نه مڕۆی، ئه ڵگای كۆمه واقیعی ی پێناسه بینرێ ده ت رواڵه به ی وه ئه

 و دێنهێ موا ده اڵتدا سهه ده له سهاڵ ك یهه نیا تهه ئیسهالمی وتهی ره میسهر كهو وه واڵتێكی لهه بینین ده ر گه ئه  نییه وت ڵكه هه به ، نییه
 . وه نامێنێته بۆ تی اڵیه كۆمه كی یه پێگه ئێران له ئیسالمید تی حكومه و وه وێته كه ده دوور ئیسالم له تی ڕه بنه یاسای تونس له
 

 ن كه دروسهتده كهان رووداوه  كهه ی وانهه ئه لوبنان، لهه سهوریا، له عێراق، لهه روویهدا، میسهر له ی وه ئهه ی وانهه پێچه به اڵم به : ئاوێنه
 كانن؟ بیه زهه مه  هێزه
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 سیاسههی ئیسههالمی ساسههی ئه ر سههه له  كههه كانن بیههه زهه مه  رێكخههراوه ن كه دروسههتده كههان رووداوه ی وانههه ئه : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 .بوون هێز به ك نه ، چووه بوون الواز و ره به  رێكخراوانه م ئه تی اڵیه كۆمه ی پێگه بیناكراون،

 
 ؟ یه هه خۆیان  تی اڵیه كۆمه ی پێگه اڵم به : ئاوێنه

 
 ی وه پێشههه ریزی لههه بینههین ده  كههه ی وه ئههه اڵم بههه ، مههاوه ر هههه یان پێگههه ك یههه راده تهها بێگومههان ڵێ، بههه : زادهیل ئیبااراهیم عااه

 نی الیهه.  پشته له انتی وڵه ده و ئه و ت وڵه ده م ئه ندی به زۆروزه ئیمكاناتی و چول و ك چه و پاره  كه  یه وه ئه هۆی به كاندان، روداوه
 جالی مهههه رادیكهههاڵ و پ چهههه نی ده مهههه و حیزبهههی رێكخهههراوی  كهههه كهههدا ڵگایه كۆمه له. پهههرژوباڵون و نهههین رێكخهههراو رشهههیان، رانبه به
 سهواری تهوانێ ده رێكخهراو، بهاش كهدارو چه كی یه سهته ده دارو ر ههه پێكهدێ، اڵت سهه ده بۆشهایی كاتێهك بووبێ، نهه ڵدانی رهه سه
 .بێت ر اوهم جه ری سه
 

 ی هێهزه و ئهه گینا ئهه ، كهردووه ی كشهه پاشه  وه ییه رێكخراوه رووی له زیاتر پ چه ی وه بزووتنه  كه  یه وه ئه ستتان به مه ئایا : ئاوێنه
 ؟ ماوه ر هه جارانی

 
 ربهاز ده ئێسهتای یرانی قهه له ڵگا كۆمهه دات وڵهده هه  كهه تی اڵیهه كۆمه و سیاسهی وتێكهی ره كهو وه پ چهه نفهوزی : زادهیل ئیبراهیم عه

 نفهوزی.  وه تهه بینیوه نه رێكخهراودا و نزیم تهه له خهۆی هێشهتا  نفهوزه و ئهه رچی گهه ئه.  كهردووه زیهادی  وه ویه عنه مه رووی له بكات،
 كی رێگایههه  یانتوانیوه نههه ڕاسههت ناوه اڵتی رۆژهههه له وجود مههه كانی سیاسههیه  وتههه ره له هیچكههام  چونكههه  كههردووه زیههادی  بۆیههه پ چههه

 ی كێشههه ، وه تههه نه ی كێشههه ژن، ی كێشههه كرێكههار، ی كێشههه له ڵگا كۆمههه كانی كێشههه ركردنی سههه چاره بههۆ  وه كرده بههه و واقیعبینانههه
  هاتینهه  ئێمهه ر گهه ئه  كهه بڵهێن  نمونهه بهۆ نهاتوانن نهین بید زههه مه  كهه كانید لیبراڵهه ت نانهه ته. ن بكه ش پێشكه دیموكراسی

  وه ئههه ڵێنی بههه تههدا حاڵه باشههترین له وان ئههه. رابردوو لههه  جیههاوازه  كههه ین بههه ده ڕێوه به ك یه شههێوه به  واڵتههه م ئههه ووریئههاب ركار سههه
 و جیهههانی بانكی لههه رچاویان هههه خۆیههان پێشههووی كههانی دیكتاتۆره كههو وه وانید ئههه گینا ئههه. نههابن ڵ نههده گه  كههه ن ده ده ڵك خههه به

  كههه  یههه وه ئه ر هههه ن ده ده نیشههانی  ندانههه ناوه و ئههه  كههه ش یههه رێگه و ئههه. پێنیشههانبدا یان رێگههه  كههه  هدراو یی وه تههه نێونه سههندوقی
 كی یه كێشههه ئهابووری، ڕێچوونی بهه ی كێشهه.  وه تهه تاقیكراوه و كهردووه گرفتههار وڕۆ ئهه ی ئهازاره و ژان و بهه ڕاسهتی ناوه اڵتی رۆژههه

 داری رمایه سهه نیزامی ماكانی بنه بۆ ست ده  كه ی وه ئه هۆی به كان په چه  یره غه  هێزه و ڕاست ناوه اڵتی رۆژهه واڵتانی له  ساسیه ئه
.  نییههه پههێ شههتێكیان دیموكراسههید بههۆ.  وه ڵكههه خه ی سههفره  نههه بخه نانێههك ت نانههه ته ی وه ئههه بههۆ  نییههه كیان یههه پرۆژه ن، نابههه

 نانێهك  كه ی وه له  جگه وان ئه.  بایه ناته دیموكراسی مای بنه ڵ گه له وان ئه بۆچوونی بیرو ، روونه كلیفیان ته  كه راكان ئیسالمگه
 ری ماوه جههه دیموكراسههی،  كههه ی وه ئههه ترسههی له كانید لیبراڵههه. ن كههه ده وت لێههزه شههی كه دیموكراسیه ، وه ڵكههه خه ی سههفره  نههه ناخه
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.  وه بنهههه ده شهههیمان په لێهههی و ن كهههه لێده ی كشهههه پاشه  ورده  هورد ، وه ترسهههیه مه  بخاتهههه یان كه مه سیسهههته و لێبههههاروژینێ ڵكیان خهههه
 بهۆ سهت ده  وه پارێزه به زۆر اڵت سه ده ر سه  دێنه هۆكارێك ر هه به  كه كاتێك و ماوه نه خۆیان به بڕوا دا، مه رده سه م له كان لیبراڵه

 ڵك خهه ری ماوه جهه بێ، وتت ڵسوكه هه  وه ئه راسیددیموك ت نیسبه به كاتێك ڵك، خه به ی ناده نانێك كاتێك. ن به ده گۆڕانكاڕی
 ری سهه و هێنهاوه ژیهانی باشهتركردنی بۆ وڵێك هه  شنه چه ر هه له وازی ر ماوه جه بڵێین بێ ده یان  واته بكات؟ بۆ چییان حیسابی

 بهۆ ڵگای كۆمهه پی چه وتی ره به ستن هپشتب له  جگه ك رێگایه بێ، وانه ر گه ئه یان ، دانیشتووه و خۆی ماڵی  وه چۆته و وه ته رداوه به
 بێ، ههه رێكخهراوی بهێ ده پ چه هێزی  دیاره اڵم به.  یه ڕێوه به پ چه هێزی مێژوویی تی فورسه  كه ڵێین ده  ئێمه  بۆیه.  وه نامێنێته

   یه وه ئه پرسیار. ێتب پشت له واڵتی تكێشی حمه زه كرێكارو بێ ده. بێ هه روونی ستراتێژی بێ ده بێ، هه ری رێبه كادیرو بێ ده
 پێكبێنێ؟ ، پێویسته كردنی شه گه و وه بوژاننه  كه ی لزوماته مه و ئه توانێ ده ئایا  كه
 

 پێكیبهێنێت؟ توانێ ده ئایا. م كه ده تۆ له  پرسیاره و ئه من : ئاوێنه
 

  ربۆیههه هه ك، یههه وه بووژانه ههها وه بههۆ  هیهه هه بار لههه سیاسههی بههارودۆخی و تی اڵیههه كۆمه ی مینههه زه  الموایههه : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 .نابێت ئاكام بێ  یه وه بوژانه و ئه پێناوی له مانان ئێمه كانی وڵه هه
 

 دیناكرێ؟ به كاندا رووداوه له ری كاریگه بۆچی ، ماوه تی اڵیه كۆمه هێزی به ی پێگه پ چه و وایه ر گه ئه : ئاوێنه
 

 .كرێ دیده به كاندا روداوه له پ چه ری كاریگه بێگومان، : زادهیل ئیبراهیم عه
 

 ك؟ یه شێوه چ به : ئاوێنه
 

.  كشهاوه پ چه و ره به لگا كۆمه قورسایی ، تیه اڵیه كۆمه حزورێكی پ چه یلی مه حزوری. وخۆ ناڕاسته ی شێوه به : زادهیل ئیبراهیم عه
 وام رده بههه. دیت ده نههه كان اڵتداره سههه ده بههۆرژواو  هێزه لههه كمان یه كشههه پاشه  شههنه چه هههیچ  ئێمههه  بوایههه نه  ریههه كاریگه و ئههه ر گههه ئه
  وانهه ئه. ن كهه ده  كشهه پاشه ئازادیدا، خوازیاری ڵكی خه ختی زه ژێر له ژندا، ختی زه ژێر له كرێكاردا، ختی زه ژێر له  كه بینین ده

 و وه نهه كه ده اڵت سهه ده له بیهر و قازانج لهه بیهر نیها تهه وان ئه. لمێنن بیسه خۆیان دڵخوازی به وان ئه  كه نین لێك تگه بابه هیچیان
  لهه په و بن روان چاوه. كات ده باشتر  ئێوه ژیانی ئۆتۆماتیك میكانیزمێكی به بازار، و رمایه سه نیزامی  گوایه  كه ڵێن ده ڵك خه به
 یشهتن پێڕاگه وێ، ده نشهینیان خانه مهافی ،وێ ده بێكارییهان مهافی ن، ناكهه لێقبهوڵ یان وه ئهه ڵك خهه  كه بینین ده اڵم به. ن كه مه

  تانهههه بابه م لهههه ركام ههههه بهههۆ ملهههدان. وێ ده ئازادیهههان وێ  ده خۆڕاییان بهههه خوێنهههدنی مهههافی وێ، ده سهههااڵچووانیان به پیرو بهههه
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 و بهههوون رناچههها راسهههتیدا له لمێنن سهههه ده  مافانهههه و لهههه شهههێك به وان ئهههه كاتێهههك.  بۆرژوایهههه چینهههی نهههدی وه رژه به ی وانهههه پێچه به
 و وه ڵدانه رهه سهه ستێنی به  كێشه كێشمه و ئه ، گۆڕێدایه له واقیعی به كێشێك كێشمه.  وه بجوڵێنه خۆیان ندی وه رژه به ی وانه پێچه به

 . په چه هێزی ی وه بووژانه
 

 مانای بهه  وه ئهه ئایها لیبیرالیهزم؟ و هر بهه  نییهه  ڵگه كۆمه  زیاتری  خلیسكانی یت كه پێده  ی ئاماژه تۆ  ی جموجۆڵه و ئه ئایا : ئاوێنه
 ببێ؟ رباز ده وامی رده به  به  وتووه تێیكه  كه ی یرانانه قه و له تی توانیویه لیبرالیزم  كه  نییه  وه ئه
 

 پهێ كان تیهه اڵیه كۆمه  كێشهه بهۆ اڵمهی وه.  رۆیشهتووه  دیكهه یرانێكی قهه بهۆ  وه یرانێكه قه له ؟ بووه رباز ده كوا : زادهیل ئیبراهیم عه
 ئیتهر  ربۆیهه هه. بهێ كهار محافزه خۆیشهیدا مێژوویهی كانی ئامانجه گرتنی شوێن له  كه  وایكردووه ر ماوه جه شۆڕشی له تر  ، نییه
. لیبراڵیزمهدا ماكانی بنهه به نوێ رله سه ی وه پێداچوونه  واته. ن كه ده ی پێناسه نیئۆلیبرالیزم كو وه ڵكو به لیبرالیزم، كو وه ك نه

 ئیسههتقرار داریشههدا، رمایه سه وتووی پێشههكه واڵتانی لههه ڵكو بههه ڕاسههت، ناوه اڵتی رۆژهههه له یههان  ئێمههه واڵتی لههه ر هههه ك نههه ئێسهتا
 نگیشههیان ده  كههه كاتێههك ت نانههه ته اڵت سههه ده له تی زایههه ناڕه.  ریاندایههه جه له كێد كێشههمه و بات خههه شههوێنێك موو هههه له. نههابینی
 شههداری به ی رێههژه ردا رانبههه به له ، وه بۆتههه م كههه كانههدا ڵبژاردنه هه له ڵك خههه شههداری به ی رێههژه.  ندنه سههه ره په له روو ، پێههداوه

 پ چههه یههی رێكخراوه دیلی بههه  بارودۆخههه م بههه ر رانبههه به  كههه  یههه وه ئه موشههكیل وتههم ك روه هههه.  كههردووه زیههادی كان خۆپیشههاندانه له
 .كات ده مڕۆیدا ئه ر سه به قورسایی وا ناڕه مێژووی و پێشینه ، نییه یراندا قه هل پ چه ئاسۆی و ئامانج.  هاتووه پێكنه

 
 ؟ وه نه كه ده نوێ خۆیان وام رده به  بارودۆخه م به ر رانبه به لیبرالیزم  می سیسته ن خاوه  تانی وڵه ده ن ناكه ست هه  ئێوه : ئاوێنه

 
 یرانی قهه شهوێنیدا به و ئهابووری یرانی قهه. ژیهاون یرانهدا قه له وام رده بهه ، وه كردۆتهه نه نهوێ خۆیهان وان ئهه : زادهیل ئیبراهیم عه

 ت نانههه ته ئێسههتا. نههاڕازین لێیههان ڵك خههه ری ماوه جههه.  نییههه یههان درێژماوه سههتراتێژی. ژیههن ده ی سههبه به مڕۆ ئههه وان ئههه. سیاسههی
  كههه ی وه ئههه بێ بههه بههن، رازی خۆیههان ژیانی بههه ی نهههوا ئه من كههه واڵتههدا دانیشههتوانی ی زۆربههه ناو لههه رۆژئههاوایید واڵتانی لههه
  كهه  تیهه اڵیه كۆمه یرانێكی قهه  مهه ئه. رن بهه شك گۆڕان بۆ ك هیوایه كانیشدا اڵتداره سه ده  هێزه ستراتێژی و ت سیاسه و رنامه به له
 كانی تیهه اڵیه كۆمه  مافهه ژن، مهافی ێكهار،كر مهافی بواری له  كه ش وتانه سكه ده و ئه.  یه هه بۆی ی رێگاچاره و پرۆژه پ چه نیا ته
 ی شهێوه به  كهه ڵگا كۆمهه پی چهه باڵی بهه ر رانبهه به  اڵته سهه ده نگاوی ههه به نگاو ههه ی كشهه پاشه می رههه به مووی هه. یبینین ده تر

 ی شهههه گه می رده سهههه دیموكراسهههی ی پاشهههماوه بهههێ، خهههۆی سهههتی ده به ر گهههه ئه اڵتدار سهههه ده بهههۆرژوازی.  یهههه هه حهههزوری جۆراوجهههۆر
 ك نهه مریكا ئهه سهیخوڕی زگاكهانی ده  هایه سهاڵه  كهه بهێ ده ڕ تێپهه پاڵماندا له  واڵه هه و ئه  نمونه بۆ. كات پێشێلده لیبرالیزمید

  كهه  نییهه   وه ئهه واتای بهه  وه ئهه ئایها.  كهردووه كۆنترۆڵ شیان دیكه تانی وڵه ده رانی رێبه هی ڵكوو به هاواڵتیان، گفتوگۆی ر هه



یم عەلیزادەهبرائیبەشێک لە وتووێژەکانی   

 

 

158 
 

 مووی ههه  مانهه ئه ترسن؟ ده چی له و ن كه واده چی بۆ راستی به ماون؟ نه ند پێبه لیبراڵید دیموكراسی تاكانی ره سه به ئیتر وان ئه
 ی مسهااڵنه له كرد ده نه پێشبینی   كه. ڕوات ده گۆڕان و ره به دا كێشه كێشمه و ئه ختی زه ژێر له مڕۆ ئه جیهانی. پ چه بۆ تن فورسه
 كهان دیكتاتۆره خێرایی بهه هها وه و بخهولقێ ڕاسهت ناوه اڵتی رۆژههه فریقاو ئهه بهاكووری واڵتانی لهه  شۆڕشهگێڕانه ی زمهه ئه دا،دوایی

 .البدات اڵت سه ده له
 

  كی یه هشهێو به پ چه  دیاریكراوی هێزێكی ن كه ده ست هه ، یه هه كۆمۆنیزم و پ چه  بزاڤی به ڕتان باوه  كه سێك كه كو وه  ئێوه : ئاوێنه
 بێ؟ هه  بوونی ڕاستدا ناوه اڵتی رۆژهه ی ناوچه له رێكخراو

 
  اڵم بههه. ببینێههت  وره ده و ئههه  كههه رین، ناوبههه هێزێههك رێكخههراوو دیاریكراوی بههه توانین نههه ئێسههتا  یههه وانه له : زادهیل ئیبااراهیم عااه

 و ئهه واڵمی  یانتوانیوه نه دان كایه له  كه ی هێزانه و له چكامهی و ئاڵوگۆڕه به پێویستی ڵگا كۆمه.  هێزه به ڵدانیان رهه سه ی مینه زه
 زوو یهههان نهههگ دره ، یهههه هه شهههی كه پێویستیه و یهههه هه ی كهههه رێبازه كاتێهههك ، یهههه هه ی كهههه مینه زه كاتێهههك.  وه نهههه بده  پێویسهههتیه

 .بن ده مڕۆ ئه ری شه به كانی ێویستیهپ به  وه اڵمدانه وه پێناوی له واقیعی دیلی به نیا ته حاڵ، ر هه له و ن ده ڵده رهه سه
 

 یان وره ده و ئه ناتوانن  وانه ئه بوون،  وره گه هێزی جاران كه  شنه چه م له ی دیكه لێكی رێكخراوگه یان كان شیوعیه  حیزبه : ئاوێنه
 بێ؟ هه

 

 ی رێچكهه ر سهه له ڕاسهت ناوه التی رۆژههه له وداهاتو پی چه وتی ره.  ماوه نه یان وره ده و ئه كان شیوعیه  حیزبه : زادهیل ئیبراهیم عه
.  نییهه بێ ههه ی ریهه كاریگه و ئهه ئێستا  كه دیاریكراو پی چه سیاسی هێزێكی.  یه دیكه باسێكی جێگای  وه ئه بۆچی؟. نابێ وان ئه
 .گرێ ڵده هه  دیكه نگاندنێكی ڵسه هه ئێران له پ چه داهاتووی و پ چه رابردووی ، جیاوازه تۆزێك ئێران ت ڵبه هه
 

  كشێ و پاشه   كه كه په

 
 و حیههزب موو هههه م ئههه نێو لههه تههۆ  بڕوای بههه ن، هههه جیهها جیهها  رێكخههراوی و حیههزب نههدین چه دا وره گههه  كوردسههتانی له ئێسههتا : ئاوێنااه

 ؟ وه په چه ی خانه  بخرێته  یه هه وا هێزێكی دا، رێكخراوانه
 

 ن، ههه پ چهه رێكخهراوی كوردسهتان ی دیكهه كانی شهوێنه له ، یهه هه ی وره ده و ئهه  ڵهه كۆمه ئێران كوردستانی له : زادهیل ئیبراهیم عه
 . نییه بوونی بێ، ر كاریگه رادیكاڵی پی چه هێزێكی ست به مه ر گه ئه اڵم به
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 ین؟ بكه بۆ ی یه پێناسه و ئه كرێ ده ئێستا ئایا. ناساند ده پ چه  كی یه وه بزوتنه به خۆی ر وبه مه له سااڵنێك "ك ك پ" : ئاوێنه
 

  وه ئامانجێكهه رووی لهه و سیاسهی پرۆگرامهی رووی لهه ئیسهتا بووبێت، رچی هه دووردا رابوردوی له "ك ك  پ" : زادهیل ئیبراهیم عه
 یید وه تهه نه رێكخراوێكهی كهو وه  الموایهه ت ڵبهه هه. كرێهت ده  پێناسهه ناسیۆنالیسهت رێكخراوێكی كو وه ، دیاریكردووه خۆی بۆ  كه
 . كردووه ی كشه پاشه  وه شه روه م له و ناكات پێداگری خۆی پێشوی دیاریكراوی كانی ئامانجه ر سه له
 

 ر؟ به گرێته ده  دیكه كی یه ئاراسته  مڕۆكه ئه ستیپێكردو ده  وه په چه له "ك ك پ" بۆچی ؟ بۆچی  یه كشه پاشه م ئه : ئاوێنه
 

 كرێكهاردا چینهی ناو لهه تی اڵیهه كۆمه ی پێگهه به پێویسهتی شهتێك ر ههه له ر بهه  هو مانهه پ چهه و  بهوون پ چهه : زادهیل ئیبراهیم عاه
 كرێكههاران خۆی ربه سههه باتی خههه له ئههاوڕێكی رگیز هههه بههوو  وه ره سههه به كوردسههتانی كریكههارانی نههاوی رچی گههه ئه "ك ك پ".  یههه هه
 رێكخراوێكی بهه  بووه توركیا تی وڵه ده بێسنوری مكاری سته و توركیا بارودۆخی هۆی به رچی گه ئه 'ك ك پ"  وه له  جگه.  وه دایه نه
.  بووه نههه خههۆی ی مانههه زه كانی پێویسههتیه ی وه ره اڵمههده وه خۆیههدا سیاسههی ژیههانی كانی قۆناغههه له هیچكام لههه ری، ماوه جههه هێزی بههه
 تای ره سههه كانی سههاڵه له "ك ك پ".  كردووه نههه لی مههه عه پ چههه رێكخههراوی كههو وه ناسههاندبێ، پ چههه به خههۆی رید گههه ئه  ربۆیههه هه

 و لهه  كهه  هێهزه و ئهه اڵم بهه. بهوو ش كه ناوچه ت نانه ته توركیاو كانی په چه  هێزه ڵ گه له تووندوتۆڵی كی ندیه پێوه پێكهاتنیدا،
 و سهتانبول له هێز بهه ری ماوه جهه كی یهه كه ره حه  كهه كاتێكهدا له رابهردوو سهاڵی بینهین ده  كهه  وه به گات ده كات، ستپێده ده  وه شوێنه
 سهااڵنی "ك ك پ" زانن ده  ئێوه  كه  حالێكدایه له  مه ئه. ناكات تێدا شداری به "ك ك پ" ڕێ، وێته كه ده توركیا كانی وره گه  شاره

 ڵ گهه له بكهات نگهی هاوئاهه و ڕێ بخاته كان توركنشینه  شاره و ستانبول له  وره گه ری ماوه جه ی كه ره حه نها ته به یتوانی ده رابردوو
 ی بۆچوونهه م ئهه. كهرد ش بێبه توركیا له پ چه وتی ره هاوكاری و هاوپشتی له خۆی "ك ك پ"  مجۆره به. توركیا كانی په چه  هێزه

 ر رانبهه به  ئینفعالیهه  ڵوێسهته هه و ئهه ت ڵبهه هه. بهوو  یه شهێوه م بهه ر ههه كوردسهتانید ی دیكه كانی پارچه كانی هێزه به ر رانبه به
 ئارادا لهه توركیها تی وڵه ده ڵ گه له ئاشتی ی پرۆسه  كه كدا یه وره ده له.  وه گرته كوردستانیشی پار، ساڵی ری ماوه جه ی كه ره حه به

 توركیها تی وڵهه ده ی وه ئهه بهۆ كاربێنێ بهه كوردسهتان كانی وره گهه  شهاره له ر ماوه جهه ختهی زه  كهه ی وه ئه جیاتی له "ك ك پ" بوو،
 .بوو نگتر بێده  میشه هه له توركیا كوردستانی دا ساڵه و له بكات، جێ جێبه كانی ڵێنه به كاتب ناچار

 
  ژیانههه و ئههه كلتههورو ناسههینی  هۆی بههه  كههه ریههالیزم، بههۆ  یههه وه ڕانه گه "ك ك  پ" ی یههه وه ڕانه گه م ئههه ی ناكههه سههت هه : ئاوێنااه

 كات؟ ده و یڕه په  اقیعبینانهو  تێكی سیاسه ژین، ده تێیدا ڵكی خه ی تیه اڵیه كۆمه
 

   بووه هێزتر به  تانه سیاسه  جۆره و ئه چاوكردنی ره ئاكامی له "ك ك  پ" ئایا.  ته قیقه حه ی پێوانه  وه كرده : زادهیل ئیبراهیم عه
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 . كرده الواز ی "ك ك پ"  ته سیاسه و ڵوێست هه  جۆره م ئه من بڕوای به الوازتر؟ یان
 

 ت؟ واقیعیه بۆ  وه ته ڕاوه گه نه "ك ك  پ" تۆ بڕوای به:  ئاوێنه
 

.  بهووه ڵگا كۆمهه ناوچوونی لهه  لهه روو كانی وتووییهه دواكه سهلیمی ته ڵكوو بهه ت، واقیعیهه بهۆ  وه تهه راوه گه نه : زادهیل ئیبراهیم عه
  پ“. بیانگۆڕێهت  پێویسهته ڵكوو بهه وێنێ، دانهه بهۆ ریان سهه نهابێ ر ههه ك نه و پێشڕه هێزێكی  كه ی وتوییانه دواكه و ئه سلیمی ته
 .نابینێت  وه یه باره و له تی وایه پێشڕه وری ده ”ك ك
 

 و قاسملو   كێتی یه

 
 وتهی ره تهۆ ئایها. بهوو پ چهه ی كهه پێكهاته له شهێك به پێشهتر  كهه بهوو  هێزانهه و له كێك یه كوردستان نیشتمانی كێتی یه : ئاوێنه

 یت؟ كه دیده به مڕۆدا ئه نیشتمانی كێتی یه له پ چه
 

 هێزێكهی كهوو وه تهدا حاڵه باشهترین له  مڕۆكهه ئه بووبێت، كیشی رابردوویه ر هه كوردستان نیشتمانی كێتی یه : زادهیل ئیبراهیم عه
  وه نیشتمانیشهههه كێتی یهههه به گشهههتی به جیههههانی كانی دیموكراتهههه سۆسهههیال  هێهههزه  ئێمهههه. كرێهههت ده  پێناسهههه دیمهههوكرات سۆسهههیال

 وتۆی ئههه كی جیاوازیههه مڕۆ ئههه جیهههان، كانی دیموكراتههه سۆسههیال  هێههزه تی الیههه كۆمه ی رنامههه به. نههابینین پههدا چه ی چوارچێوه لههه
 رچاو بههه كی جیاوازیههه ئێسههتا  نمونههه بههۆ. تههرن راسههت وانید لههه  یههه هه واش جههاری و نییههه یان دوێكههه یاری نههه كههانی هێزه ڵ گههه له
  نهده وه ئه. نهابینی گۆڕاندا و كێتی یه تی اڵیه كۆمه ی رنامه به نێوان له ك جیاوازیه. نابینی كێتیدا یه و پارتی ی رنامه به نێوان له
 . نییه تی اڵیه كۆمه و سیاسی جیاوازی ش وه ئه. نابین ڵ نده گه اڵت سه ده  هاتینه كه ر گه ئه  كه ڵێت ده گۆڕان  كه بێ نه
 

 ؟ داوه نه پ چه بیاتی ده ئه به زۆری كی گرنگیه  تاوه ره سه له كێتی یه : ئاوێنه
 

 و نههاهێنن كار بههه  بیاتههه ده ئه و ئههه ئێسههتا.  بههووه یان رگانه پێشههمه باتی خههه ی وره ده  بههه نههدی پێوه  وه ئههه : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 ی كشههه پاشه وورابههرد پی چههه كانی بۆچوونههه له كێتی یههه و ماوه نههه ران نجههده ره ی ڵههه كۆمه و گههۆڕاوه شههیان كه ییه رێكخراوه ی پێكهاتههه

 . كردووه
 

 كات؟ ده  یه كشه پاشه و ئه كێتی یه  وه ختێكه وه ساته چ  له تۆ بڕوای به و دا رووی  بۆچی  یه كشه پاشه م ئه : ئاوێنه
 

  شێك هب  به بێ ده كێتی یه  كه  وه كاته و له كرا، ده  ورده  ورده رابردوودا، له ر گه ئه  یه كشه پاشه م ئه : زادهیل ئیبراهیم عه



یم عەلیزادەهبرائیبەشێک لە وتووێژەکانی   

 

 

161 
 

  كهههه كههدا یه وره ده له  وه ماننههه پ چههه. گرێهههت ده  وه خۆیههه به تههر تعی قههه و خێراتهههر وتێكههی ره كوردسههتان رێمی هههه اڵتی سههه ده له
 ش مهه ئه. ستێ ببه و پێشڕه كانی تیه اڵیه كۆمه  وه بزوتنه ڵگاو كۆمه رادیكاڵی هێزی به پشت  كه  یه وه ئه واتای به اڵتدابوو، سه ده له
 . وه ته نایه تێك قیمه ر هه به اڵت سه ده پاراستنی نتیقی مه ڵ گه له
 

 ئایها بنێهت، نگاو ههه دیمهوكرات سۆسیال و ره به الل جه مام  كه دا وه له  بووه هه وری ده قاسملو ڵێت ده  كه  یه هه ك یه قسه : ئاوێنه
 وابوو؟  مه ئه
 

 .بوو نه الل جه مام ر سه له فیكری كی ریه كاریگه قاسملو دوكتور من بڕوای به : زادهیل ئیبراهیم عه
 

 یبوو؟ نه كێتید یه ر سه له : ئاوێنه
 

 و ره بهه وانی ئهه بڵێین كهه جۆرێك بهه.  بووه نهه فیكهری ری كاریگهه الل جهه مهام ر سه له  نه و كێتی یه ر سه له  نه : زادهیل ئیبراهیم عه
 دوای تی تایبههه به وروپادا، ئههه كانی دیموكراتههه سۆسههیال ناو لههه خههۆی  چونكههه قاسههملو دوكتههور. راكێشههابێت دیموكراسههی سۆسههیال

 بهوو، ناسهراو كی تیه سهایه كه جێهێشهت، به ی واڵتهه و ئهه و كهرد چێكوسهلواكی ر سهه بۆ ت سۆڤیه هێرشی ڵ گه له تی دژایه  یكه وه ئه
. ناسهاندن ده وی ئه و م ئه به یبوو هه  كه  وه دیانهن پێوه و ئه هۆی به. كرد ده الل جه مام بۆ دیپلۆماتیكی كارئاسانی  وه ته بابه م له

 نترناسههیونالی ئه ل گهه  لهه نزیكههی نهدی پێوه دا، كهورد لكی خههه وی بزوتنهه  لهه شههداری به ههۆی  بهه دیمههوكرات حیزبهی  كهه  راسهته
 سوسهیال بیهری  لهه  وه بونهه نزیهك بهۆ الل جه مام ر سه  له فیكری ری كاریگه وری ده ر هه ك نه قاسملو الم به بوو، هه سوسیالیست
 ت نانهه ته و سیاسهی ریتی نهه رووی  لهه جالل مام.  وه وتبۆه كه دوور لێی بۆچون بیرو كوو وه خۆیشی ڵكوو به بوو، نه دیموكراتیك

 تها یخهۆ ل گهه ده ی ریهه كاریگه و ئهه و دابهوو ماویسهم ری كاریگهه ژێهر  لهه زۆر كی یهه راده تها خۆی خسی شه كوو وه ، وه خالقیشه ئه
 . هێناوه ئیستاش

 
 ؟ وه فیكریه رووی له بووبێت كێتی یه ر سه له ری كاریگه دیموكرات  كه  وانییه الت قۆناغێكدا، هیچ له  واته : ئاوێنه

 
 . بووه نه ی ریه كاریگه و ئه كدا یه له رحه مه هیچ له  وایه پێم نا : زادهیل ئیبراهیم عه

 
  ئێستای  و ملمالنێكانی   كێتی یه

 
  ین، بكه یری سه دا خته وه ساته م له ر گه ت تایبه به.  بووه  ملمالنێ  له پڕ حیزبێكی "ك ن ی" رابردوودا، له ئێستاو : اوێنهئ
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 خسین؟ شه كان كێشه یان  یه وه پشته له فیكری هۆكارێكی یان ملمالنێیه م ئه  پێتوایه
 

 كرێ، لێهده باسهیان میدیاكانهدا له  كه "ك ن ی: ناو ی كوتالنه و له هیچكام  كه  یه وه ئه كان گرفته له كێك یه : زادهیل ئیبراهیم عه
 جیهههاواز، كی یهههه رنامه به. بیانناسهههین  ساسهههه ئه و ئهههه ر سهههه له بتهههوانین تههها نهههین روون و فا  شهههه سیاسهههی پالتفهههۆرمی نی خهههاوه

 ك یهه ژوماره. نهاكرێ لهێ باسهی ، وه اكاتههجی ویان ئهه  لهه میان ئهه  كهه جیهاواز كارێكی شهێوه ت نانهه ته یان جیاواز، ستراتێژێكی
 ی پێشهینه و ری وه بیهره خسهی، شه ویسهتی خۆشه رووی لهه بهوون، ش دابهه كانهدا كوتله ر سهه به  كهه كێتی یهه كانی ریزه ندامانی ئه له

 كی یهه ژماره و ن هكه ده خۆیهان ئینتخهابی گهوترێ، ده و ئهه و م ئهه ری سهه پشهت له  كهه ی وه ئهه یان رپر ، به و ئه یا م ئه مێژوویی
 ر سههه به چههاووراو  یكههه وه به  داوه ی رێگههه و داوه كان كێشههه به ناسیاسههی تێكی رواڵههه  مههه ئه.  وه مێننههه ده ڵوێسههت هه بههێ زۆرتههرید

.  یهه واڵته و ئهه مێژووی لهه و اڵت سهه ده له شهێك به ، نییهه ئیعتیهادی رێكخراوێكهی نیشهتمانی كێتی یهه. بێت حاكم كاندا ته واقیعیه
 كانی جیاوازیههه و ن خههه نه ری ده فافی شههه به خۆیههان ر گههه ئه ن هههه واقیعی بههه كان كێشههه  چونكههه رێكخراوێكههدا، ها وه لههه  بۆیههه ر هههه

 .نێت داده ت واقیعیه ی جێگه له خۆی ی وه بیركردنه كۆتاییدا له ڵگا كۆمه ن، كه نه باسی خۆیان
 

 گرن؟ ده  رچاوه هس  كوێوه له  ملمالنێیانه و ئه  واته كه : ئاوێنه
 

 فهاكتۆر دوو بهه  ئامهاژه.  نییهه ئاسهان نگاندن ڵسهه هه  وه مباره لهه علومات مهه مبوونی كهه هۆی بهه ر هه ن بعه ته : زادهیل ئیبراهیم عه
  نیوچهه تێكی سڵه خه  وه پێكهاتنیه تای ره سه له ر هه نیشتمانی كێتی یه  یكه وه ئه م كه یه. بێت ر تیده یارمه  وه ته بابه م له  یه وانه له
 جیههاوازی  رێچكههه و ئههه ر سههه له ر گههه ئه  ئاسههاییه  وایههه كه.  ناسههراوه سههمی ره به تێیههدا جیههاواز ری مینبههه بههوونی و بووه هههه یی ره بههه

 تسه به مه.  وه ببیننهه جیاوازیشهدا سیاسهی پالتفۆرمی لهه خۆیهان  جیاوازیانهه و ئهه نجام رئه سه و بكرێ، دی به ناویدا له سیاسید
 ڵبژاردنی ههه له  كێتیهه یه شكسهتهێنانی م، دووههه فهاكتۆری. بێ ههه یهی رێكخراوه پاسهاوی تهوانێ ده و ئهه و م ئهه جیهاوازی  یهه وه ئه
.  وه قانهده ته كانی كێشهه  رپرسیاره به لێی  نده چه ی نه الیه ر هه  یكه وه ئه و شكسته و ئه كانی هۆكاره ر سه له  وه لێكۆڵینه. خیردا ئه
 ڵبژاردنهدا هه  لهه  كهه دات ده بڕیهار كێتی یهه كاتێك  نمونه بۆ. بوو نه روونی ستراتێژێكی دا، ڵبژاردنه هه م له نیشتمانی تیكێ یه
 و ئهه و ن الیهه م ئهه ڵ گه له كانی جیاوازیه ڵبژاردندا، هه تی ڵمه هه له بێ ده  كه  یه وه ئه مانای بكات، شداری به جیاواز لیستی  به

 تههاكتیكی و سههتراتێژ و رنامههه به له كانی جیاوازیههه مانزانی نههه كێتیههدا، یه ڵبژاردنی هههه ینی مپههه كه له  ئێمههه. تبكهها بهها  ن الیههه
 لێك گههه ر رانبههه به  لههه كوردسههتان ڵگای كۆمههه ؟ چییههه گههۆڕانید ڵ گههه له ت نانههه ته و پههارتی ڵ گههه له دا، حههوكمرانی  لههه و سیاسههی

 ی كێشهه به  وه واڵمدانهه  نمونهه بهۆ: رخهات ده كان جیاوازیهه تهوانێ ده  پرسهیارانه م ئهه یواڵمه  كهه ، واقیعیدایه پرسیاری و ی كێشه
 ری رسهووڕهێنه سه ی وه قووڵبونهه هۆكهاری و ئیهداری و دارایهی ڵی نهده گه گشهتی، تگوزاری خزمهه مبوونی كهه و ڵك خه تی زایه ناڕه
 گشهتی به  واڵتهه و ئه ئابووری كوردستان، له دیموكراسی ی له سه مه ر، كۆچبه كرێكارانی ی كێشه و كار یاسای تی، چینایه لێنی كه
 واقیعی زعی وه ناقوزاتی ته كانی، گرفته گیرو و زی ركه مه تی وڵه ده ڵ گه له ندی پێوه تی، تایبه به وت نه سازی پیشه ئابووری و
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  بهه ر رانبهه به ت سیاسهه ئیقلیمهی، تانی وڵهه ده بهه ر رانبهه به ت سیاسهه كهان، دابڕاوه  ناوچهه پرسهی فیهدراڵیزم، یاسهاكانی ڵ گه له
 رێمی ههه ر سهه  نهه كه ده كهار  كهه گشهتی به استٍ  ر ناوه اڵتی رۆژهه كانی كێشه كوردستان، ی دیكه كانی پارچه له كورد ی وه بزووتنه

 بوچههون جیاوازی كههه ینواقیعهه ی له سههه مه موویان هههه  مانههه ئه   وه بۆتههه نزیههك ش یههه ناوچه م لههه ئاوریههان پریشههكی و كوردسههتان
  وانهه له هیچكهام. ناكرێهت  لێهوه باسهیان دا تهر وانی ئهه و كێتی یهه نێوان لهه تی تایبه به كاندا، سیاسیه  هێزه نێوان له ریان سه له

 كان خسهیه شه  كێشهه جهار و ئهه دێهت، ردا سهه به شكستید و نین علوم مه  مانه ئه كاتێك. ڵبژاردن هه ینی مپه كه رۆكی ناوه به نابن
 كێتی یههه كههوو وه لێكی حیزبگههه ناو لههه كار شههێوه و یههی رێكخراوه و كنیكی تههه ی له سههه مه ر سههه له ئیخههتال   دیههاره.  وه بنههه ده ق زه

 مههن بڕوای بههه ؟ وه شههنه وچه له ی زمههه ئه م رده بههه  باتههه ده حیزبێههك  كههه دێ لههێ وای بههۆچی اڵم بههه ، یههه هه وام رده بههه نیشههتمانیدا،
 و رنامهه به  پێویسهته ، وڕووه ره به زیندوو سیاسی كی ڵگایه كۆمه ڵ گه له نیشتمانی كێتی یه.  یه وه سیاسیه ناكامی هۆی به ن ساسه ئه

 .بكات  كاره و ئه وامید رده به  به و ست رده به  بخاته فافی شه به خۆی جیاوازی سیاسی ی پرۆژه
 

 ی؟ كه ده  پێناسه چۆن ێستایدائ  ی بارودۆخه م له كوردستان نیشتمانی كێتی یه : ئاوێنه
 

 كیتی یهه الوازبهوونی  پێكههاتووه كوردسهتاندا له  كهه ی سیاسیه نگی هاوسه و ئه هۆی به ئێستادا، بارودۆخی له : زادهیل ئیبراهیم عه
 . خشه زیانبه دا نگیه هاوسه و له نیشتمانی

 
 ژی؟ ده یراندا قه له تیكێ یه  پێتوانیه كرد باست  كه  ی وانه ئه موو هه  پێی به : ئاوێنه

 
 ت موقاومهه له درێهژی و دوور كی مێژوویهه  یكهه وه ئه هۆی بهه اڵم بهه ، دایه زمه ئه له نیشتمانی كێتی یه بێگومان : زادهیل ئیبراهیم عه

 تێك میلهه تیو ڵسهوكه هه له پهر و خوێنهاوی مێهژووی ڵ گهه له  حیزبهه و ئهه مێهژووی  یكه وه ئه هۆی به ، یه هه عسدا به دیكتاتۆری به
 .بێت رباز ده  یه زمه ئه م له  كه  یه هه ی ته رفیه زه و ئه ، بووه ڵ تێكه

 
 وێ؟ كه ده فریایان  مێژوویه م ئه اڵم به : ئاوێنه

 
 . میشه هه بۆ ك نه اڵم به ڵێ، به ك یه ماوه تا : زادهیل ئیبراهیم عه

 
 بێت؟ زربا ده  یرانانه قه و له توانێ ده كێتی یه  واته : ئاوێنه

 
 . یه هه بوون رباز ده رێگای : زادهیل ئیبراهیم عه
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 ؟ یه كامه : ئاوێنه
 

 م رده بههه له  كههه لێك گههه پرسههیار گرینگترین بههه  وه واڵمدانههه ساسههی ئه ر سههه له و سیاسههی ی شههێوه به كان كێشههه : زادهیل ئیبااراهیم عااه
  كههه  ناسههیوه سههمی ره به ی وه ئههه  تاوه ره سههه له ر هههه كێتی یههه تههموو كههوو وه ر هههه  چونكههه. ن رخههه ده خۆیههان فافی شههه به ڵگادان كۆمههه

  وه الوازه خاڵی لهه ریان سهه له ملمالنهێ ت نانهه ته و ڵبكات ههه  كێشهانه و ئهه ڵ گهه له تهوانێ ده  وایهه كه ، ره مینبهه  فره رێكخراوێكی
 بهۆ ، ریشهه ماوه جه رێكخراوێكهی ، دیهاریكراوه ێكهیحیزب  كهه كاتهدا، مان هه له نیشتمانی كێتی یه. خۆی بۆ هێز به خاڵی به بكات

 ك الیههه موو ههه  كهه  یهه وه ئه رج مهه ت ڵبهه هه.  وه كایهه  بێنهه ر ماوه جهه  پێویسهته كانیشهدا، كێشه له واقیعهی نگی هاوسهه به شهكڵدان
 ڵكوو بههه حیههزب، تی رواڵههه ی وه رازاندنههه بهۆ  نییههه ك یههه نامه ڵگه به نههاوخۆ وی پێههڕه. بهن ملمالنێكههان نههاوخۆی وی پێههڕه نهدی پابه

 كردبههێ، ئاشههكرای ی ڵههه هه  كههه اڵت، سههه ده له رپرسههێك به ی وه خواره هاتنههه بههێ ده بههۆچی.  شههه ملمالنێیه و ئههه رێكخسههتنی ئههامرازی
 و سیاسههی ی ڵههه هه و لههه یههان م لههه خۆیههان رپرسههیارێتی به سههانێك كه بههێ ده بههۆچی. بێههت ئههازار و پههرژان كی یه پرۆسههه  نههده وه ئه

 سهڵ بێ بهه بهوو پێویسهت ر گهه ئه ی وه ئهه بهۆ بهن، یان كهه حیزبه ری ماوه جهه نگی ده بهه نهد پابه  پێویسهته. لمێنن سه نه یی رێكخراوه
 .بێڵن جێ به اڵت سه ده كورسی  وه كردنه

 
 داههاتووی قۆنهاغی یهاویپ  كهه بینهی راده سهێك كه له كێتیهدان یه تی ركردایه سهه له ئێسهتا وا ی سهانه كه و ئهه ناو لهه ئایها : ئاوێنه

 بێت؟ كێتی یه
 

 پێویسهتی تی سایه كه سیاسی، رجی لومه هه پێی به خۆیداو تێكۆشانی وتی ره له سیاسی حیزبێكی ر هه  دیاره : زادهیل ئیبراهیم عه
 .ڕوو خاته ده خۆی پێویستی لی كادیرگه ، یه هه ی رێگاچاره مادام ش یه زمه ئه و ئه. كات ده  رده روه په خۆی

 
 ؟ یه هه دیاریكراو سی كه : ئاوێنه

 
. تی خۆیهه نیشهتمانی كێتی یهه الی  پرسهیاره و ئهه اڵمهی وه. بێت ههه یم كهه واڵمه من كهه  نییهه پرسیارێك  وه ئه : زادهیل ئیبراهیم عه

 و نوێیهه مێكی رده سهه  كه مه رده سهه.  كهردووه دروسهت ی وره گهه كی بۆشهاییه الل جهه مهام غیهابی  دیاره كه بڵێم توانم ده  نده وه ئه ر هه
 رێمی ههه. زۆرن كوردسهتان ڵگای كۆمهه ر سهه له كان ترسهیه مه.  تدایهه بابه  تهازه ی كێشهه ڵێك كۆمهه ر رانبهه به له نیشتمانی كێتی یه

 ، ووهههات ش ئێمهه نزیهك تا ههه ی كهه ئاوره پریشهكی  كهه  پڕكێشهه كی یهه ناوچه ی رگه جه له ئارام كی یه دوورگه ناتوانێ كوردستان
 نیشهتمانی كێتی یهه  وایهه الم  كهه وێ ده خهۆی ری رێبهه و خهۆی تی سهایه كه مێك رده سهه هها وه كانی پێویسهتیه به  وه واڵمدانهه. بێهت

 .ڕوو  بێنێته خۆی تی سایه كه توانێ ده  بارودۆخه م به گونجاو ی وه اڵمدانه وه. بگونجێنێ ڵدا گه له خۆی  پێویسته
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  رشدایه نێوان دوو به گۆڕان له

 
 دوا كانی نجامهه ئه پێی بهه و كان ره كاریگهه  هێزه لهه  كێكهه یه گهۆڕان ی وه بزووتنهه  كهه بینهین ده كوردستان رێمی هه له ئێستا : ئاوێنه

 یت؟ كه ده  پێناسه كدا یه خانه چ له  یه وه بزوتنه م ئه ی، كه ده گۆڕان یری سه  كه تۆ ، بووه م دووهه ی براوه ڵبژاردنید هه
 
 بهێ و ره بهه ڵك خهه ری ماوه جهه دات رێگانهه  یكهه وه له  بووه ههه ئیجهابی وری ده ئێسهتا تها گهۆڕان ی وه بزوتنهه : زادهیل یبراهیم عاهئ

 و ئههه ئایهها. بێت نههه م خهه بههێ سیاسههی اڵتی سههه ده له ڵك خهه  یكههه وه له  بههووه وری ده. بههڕوات تدا سیاسهه  لههه مسههاردی خه تی فاوه تهه
 م رده بهه له ڵبژاردنهدا هه دوای بهه گهۆڕان ی وه بزوتنهه بێهت؟ وام رده به روا هه خۆیدا، ی وره ده م ئه نواندنی له وانێت ده  یه وه بزوتنه

 خهۆی  كهه  وه بداتهه  قوعاتهه وه ته و ئهه واڵمهی اڵتدا، سهه ده ناو لهه و اڵت سهه ده ناو  بچێته ر گه ئه.  سازدایه نو  چاره ئینتخابێكی
 خهۆ. گهات ده سهت به بهن  بهه زوو زۆر اڵت سهه ده  وه ئهه ، رگرتهووه وه ڵك خه له نگی ده  وه شه هۆیه و به و ێناوهه پێكی ڵكدا خه ناو له
 چهاوڕێی ڵك خهه. ن ده ده سهت ده له رییان ماوه جهه ی پێگه ن كه نه وت ڵسوكه هه كرێت، ده لێیان  كه ش قوعه وه ته و ئه پێی به ر گه ئه
 شهدا، وه له.  وه قامه شهه فشهاری ژێهر  نهه بخه اڵت سهه ده بهێ ده اڵت، سهه ده ناو  چنه نه ر گه ئه خۆ. ن هك ده لێ لموسیان مه وتی سكه ده
 ساسهی ئه ر سهه له خۆیهان سیاسهی داههاتووی وێ نایانههه و پارێزن بهه زۆر دیتمهان را سهه ركهی ده ر به كانی خۆپیشاندانه ك روه هه

 ئاكامی لهههه ڵك خهههه و وه بمێننهههه ئۆپۆزیسهههیۆن كهههوو وه ر گهههه ئه. ن بكهههه بینههها امق رشهههه سه ربڕینهههی ده تی زایهههه ناڕه و خۆپیشهههاندان
 ژێر لههه گههۆڕان ی وه بزوتنههه. بێههت ده الواز رییان ماوه جههه ی پێگههه بینن، نههه ك گۆڕانكاریههه ئۆپۆزیسههیۆن كههوو وه وان ئههه كانی وڵههه هه
 . دایه ته حاڵه دوو م ئه رداشی به
 

 ی؟ كه ده دی به پبوون چه گێكی ره ڕاندا،گۆ ی وه بزووتنه ناو له تۆ : ئاوێنه
 

 و و پێهڕه و یهی رێكخراوه ی پێكهاتهه رووی لهه دات ده وڵ ههه خهۆدا، تی حاڵهه باشهترین له گۆڕان ی وه بزووتنه : زادهیل ئیبراهیم عه
 تی رایههه نوێنه ی كههه ڕاسههتیه ناوه اڵتی رۆژهههه جۆری لههه دیمههوكراتی سۆسههیال حیزبێكههی ، وه سیاسههیه ی رنامههه به رووی لههه و پرۆگههرام

 .ناگونجێت دا خانه م له گۆڕان ی وه بزووتنه ، مانه هه پ چه بۆ  ئێمه  كه ك یه وه لێكدانه به  دیاره. بكات
 

 كار محافزه  ی ڵگه و كۆمه   پارتی

 
 هێشههتا ناكههات  وه لههه ت اللههه ده هێنههای،  كههه ی زۆره  نگههه ده و ئههه ئایهها ، كوردسههتانه دیمههوكراتی پههارتی ، دیكههه هێزێكههی : ئاوێنااه

  پێناسهه كان كاره محافزه  هێزه له كێك یه كو وه كرێ ده پارتی  یكه وه ئه حوكمی به ، كاره موحافزه كی ڵگایه كۆمه كوردی،  ی ڵگه كۆمه
 بكرێ؟
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 ڵبژاردنێكی ههه ی هرێگه له ی وه ئهه بهۆ یهدان مه  هاتبێتهه ك یهه راده تها ڵك خه ری ماوه جه  كه كدا ڵگایه كۆمه له : زادهیل ئیبراهیم عه
 ناچار بهه ن ههه دا كه سهاحه له  كهه ی هێزانهه و ئهه نێوان لهه ر ماوه جهه بكهات، ت خاله ده خۆیدا سیاسی نووسی چاره له  وه مانیه پارله

 . وه سندوقه نێو  خاته ده نگ ده  پێیه و به و كات ده خۆی ئینتخابی
 

 ؟ كاره محافزه كی ڵگایه كۆمه هێشتا  ئێمه ی ڵگه كۆمه ی وه ئه بۆ  نییه  ئاماژه  وه ئه : ئاوێنه
 

  كهه زانهن ده ڵك خهه ری ماوه جهه.  ئێمه ڵگای كۆمه كاری محافزه لماندنی سه بۆ بێ ك یه نمونه  مه ئه  پێموانییه : زادهیل ئیبراهیم عه
 كێشهابێ رانه خۆی الی و ره به ڵكی خه ی متمانه و بێ هه یان بینن، نه  دیكه جیاوازی هێزێكی كه كاتێك. بچێت ڕێوه به ژیان بێ ده
 .ن ده ده ت زایه ره وجود مه زعی وه ی درێژه به ن، بكه پێ ی متمانه توانن نه ڵك خه و
 

 بداتێ؟ نگی ده  یه رێژه و به ڵك خه  كه كوردستان رێمی هه بۆ بوو مۆدێل باشترین  وه ئه تۆ بڕوای به : ئاوێنه
 

 بهاش مهۆدێلێكی رگیز ههه  ئینتخابهه و ئهه سۆسیالیسهت، و پ چهه هێزێكهی كهوو وه  وه ئێمهه ی هروانگ له بێگومان : زادهیل ئیبراهیم عه
 رێمی هههه له سۆسیالیسههت و پ چههه هێههزی ، یههه هه مان دیكههه ئامههانجێكی و ئههاوات ، یههه هه مان دیكههه كی یههه رنامه به  ئێمههه.  بووه نههه

 ها وه لهه بهۆچی  كهه  وه مهه بكه روون  وه ئهه دا وڵم ههه بوو، نه  راپهخ و باشه ر سه له من ی قسه.  روایه هه ن ته قاعیده كوردستانید
 .ن ده ده حیزب و ئه یان م به نگ ده ڵك خه بارودۆخێكدا

 
 تیان تایبه  و گرفتی  كان ڵه كۆمه

 
  كیان یه  كه  یه هه دا ڵه كۆمه دوو نێوان له ك یه وه نزیكبوونه ئێستا كوردستان،  اڵتی رۆژهه كانی حیزبه باسی ر سه  بێینه : ئاوێنه
  حیزبههی ی ڵههه كۆمه سههكرتێری كههو وه تههۆ  بڕوای بههه ، دی موهتههه  بههدواڵی عه كیان یههه كههاو ده تی ركردایه سههه  ئیلخههانیزاده  ری عومههه

 چین؟ كانی هۆكاره و ڕوانی ده  نه الیه دوو م ئه ی وه كگرتنه یه له چۆن ئێران،  كومۆنیستی
 

  كهه  یهه وه ئه ت قیقه حه اڵم به ، ره سه له یان ڵه كۆمه ناوی نیان الیه دوو ر هه  وانه ئه  راسته بڵێم  وه ئه پێشتر : زادهیل ئیبراهیم عه
. پێكهێنهها یان دیكههه رێكخراوێكههی سههتراتێژ، و رنامههه به و فكههر كههوو وه و جێهێشههت به یان ڵههه كۆمه رێبههازی ردووكیان هههه وان ئههه
 ڵگای كۆمهه یان وه جیابوونهه له سهاڵ نهدین چه دوای ئێسهتاو  كهه ناهێنێ پێك تدا واقیعیه و له ك گۆڕانكاریه وان ئه ی وه كگرتنه یه

 جێگهاو تی یهه كه رێبازه ری ده درێهژه  ئێمهه رێكخهراوی  كهه ك یهه ڵه كۆمه. ناكهات  پێناسهه دایهك ی ڵهه كۆمه كهوو وه وان ئهه كوردستان
 ڵگای كۆمههه له كومۆنیسههت و پ چههه سیاسههی وتێكههی ره  ڵههه كۆمه.  وهكههردو ر به سههته ده دا ڵگایههه كۆمه و لههه خههۆی بههۆ وی پتههه شههوێنێكی
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 رێبازێكی بهه جیهاواز حیزبێكهی ك، یهه یهان بن دوو وان ئه.  كردووه یدا په تی اڵیه كۆمه نفوزی ش ئیعتباره و به و بووه كوردستاندا
  ئیمهه. تێهدابێت جیهاوازی سیاسهی یزبهیح و سیاسی یلی مه كوردستان ڵگای كۆمه  كه  ئاساییه زۆرید ت ڵبه هه. جیاوازن سیاسی
 ههیچ  كهه ی پێیهه و بهه  ئێمه وان ئه ی وه كگرتنه یه پرسیاری  به ت باره سه حاڵدا ر هه له.   نییه  ته بابه و ئه ڵ گه  له كمان یه كێشه

 .ودو تا  باشتره كبن یه  وایه پێمان ، داناوه خۆیان ر سه له شیان ڵه كۆمه ناوی و نییه كیان جیاوازیه
 

 پ؟ چه ی كه ره حه له نین شێك به وان ئه ئایا : ئاوێنه
 

 .كرێن ده  پێناسه كوردستان ناسیۆنالیستی هێزێكی كوو وه و بن پ چه ی كه ره حه  یانویستوه نه خۆیان وان ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 

 ن؟ كه ده  پێناسه ناسیۆنالیستی  پی چه  هێزێكی ك وه خۆیان وان ئه الم به : ئاوێنه
 

 كوێ لهه واقیعی بهه وان ئهه  كهه  یهه وه ئه گرینهگ ، نییهه گرینگ ن، كه ده  پێناسه چۆن خۆیان وان ئه  كه ی وه ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 دی بهه راسهتیان و پ چهه بهاڵی ت ڵبهه هه كانیشهدا، ناسیۆنالیسته ناو لهه. كهوردن ناسیۆنالیسهتی هێزی وان ئه ؟ گرتووه راریان قه
 كان جۆره لهه جۆرێك بهه حیهزب و ئه یان م ئه  ته واقیعیه و ئه ڕای ره سه  یكه وه ئه. رێباز ك یه راستی و پ چه باڵی ماڵ به كرێت، ده

  تیهه اڵیه كۆمه ری بهه موعته و هێز بهه یلێكی مهه هها وه سۆسهیالیزم  كه ڵێ ده پێ مان وه ئه نیا ته  وه ئه زانێ، ده سۆسیالیست به خۆی
 .ڵواسێ هه پێ خۆی زانێ ده تیپێویس به   كه زۆر  كه
 

 كهانی هۆكاره تهۆ بڕوای بهه ڕوانهی، ده  نهه الیه دوو م ئهه ی وه كگرتنهه یه  له چۆن كومۆنیست، ی ڵه كۆمه سكرتێری كوو وه تۆ : ئاوێنه
 ؟ چییه

 

 ر گهه ئه.  ئاساییه كی یه كه ره حه شیان وه كگرتنه یه ، بووه نه سیاسی كی بنایه مه هیچ كیان یه وه جیابوونه وان ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 چ بهه  كاتهه و ئهه  وه نهه بكه روون ڵكی خهه بهۆ  كهه كهات ده واحهوكم سیاسهیدا باتی خهه له راسهتگۆیی  وه ئه ، وه گرته كیان یه و هات

 و لهه  خنهه ره ها روه ههه ؟ خساوه ره  وه كگرتنه یه جالی مه ئێستا  كه چوون ین به له چۆن  هۆكارانه و ئه ؟ وه جیابوونه لێك هۆكارێك
 كاتیان و ئه ی وته ڵسوكه هه و ئه ی وه نگدانه ده. هێنا كاریان به ك یه دژی  له یاندا وه جیابوونه كاتی له  كه بگرن  تووندوتیژیانه

 یان وه بوونههه نه دووپههات بههۆ لێیههان گرتن خنههه ره و بههووه ڵك خههه گشههتی ڕای بیههرو ر سههه له ری كاریگههه كانیان، كێشههه به ر رانبههه به
 . پێویسته

 
 ؟ وه گرنه ده ك یه  یه شێوه م به و بوون رت كه  یه شێوه و به  بۆچی  واته كه : ئاوێنه
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 ی كێشههه بوو، نههه یی رنامههه به یههان سیاسههی ئایههدئۆلۆژیك، ساسههێكی ئه هههیچ یان كههه وه بوونه رت كههه  كههه وتههم : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 .بوو هه خسییان شه یان یی رێكخراوه

 
 یان؟ كه وه كگرتنه یه ی ئه : نهئاوێ
 

 دوو بردنی ڕێوه بههه ت ڵبههه هه.  وه بووبنههه م كههه یانبوو هههه كههات و ئههه ی كێشههانه  جههۆره و ئههه  كههه چێ واپێههده : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 خهۆی تی ایبههت گیروگرفتهی  یهه وانه له ش وه ئهه عێهراق، كوردسهتانی له داو بارودۆخهه و لهه ك، یهه كهوو وه  شهنه چه و له شكیالتی ته
 .ن بكه ر سه چاره  جۆره م به بدات هانیان  كه بێ هه
 

  كانی و كانتۆنه  ده یه په
 

  ئێهوه ئایها.  كوردسهتانه رۆژئاوای لهه رێكخهراو رترین كاریگه "د ی پ"  كه زانی ئه خۆت.  وه كوردستانه رۆژئاوای  بابچینه:  ئاوێنه
 ن؟ كه ده بوونێك پ چه به ست هه دا" د ی پ"  له
 

 جیهاوازی هێنهدێك  دیهاره.  وایهه "ك ك پ" بهۆ نگاندنمان لسهه هه كهوو وه ر هه د ی پ ر سه  له  ئیمه بوچونی : زادهیل ئیبراهیم عه
 ك پ"  یكهه وه ئه حوكمی بهه.  یه هه تێیدان كامیان ر هه  كه ی بارودۆخه و ئه پێی به دا،" د ی پ" و" ك ك پ" نێوان له سك رته به
 "ك ك پ" كهانی كادره و ركرده سهه له شهێك به و بهووه لوبنهان سهوریاو له كانی زیهه ركه مه گها باره و بنكهه درێهژ و دوور سااڵنێكی "ك

.  ایهه"د ی پ" و" ك ك پ" جیهاوازی تی وقێعیهه مه دیتنی لهه  گرینگهه  یكهه وه ئه.  ئاسهاییه  كبوونه یه به نزیك و ئه سوریان، كوردی
 اڵتی سهههه ده  كهههه ری ماوه جهههه كی یهههه پێكهاته  بۆتهههه ئێسهههتا پێكههههاتبوو، "ك ك پ" رێنهههوێنی بهههه  كهههه  وه رێكخراوێكهههه له "د ی پ"

  هاتۆتههه  وه دیههاریكراوه كی پێویسههتیه رووی لههه ش نوێیههه  یههه پێكهاته و ئههه.  هێنههاوه سههت ده به رینی بههه كی یههه ناوچه بردنی ڕێوه بههه
  واڵتهه و ئهه سیاسهی وای ههه و ش كهه ی وه ئهه دوای تی تایبهه به سوریادا، ی زمه ئه ریانی جه له  كه بوو وه ئه  پێویستیه و ئه.  ئاراوه

 و بپههارێزرێ كوشههتار و وێرانكههاری و ڕ شههه له رۆژئههاوا كوردسههتانی كههرا ده  كههه خسهها ره تێك رفههه ده كههرا،  میلیتههاریزه واوی تههه به
 دا، عهه قته مه و لهه.  وه دایهه ی پێویسهتیه و ئهه واڵمهی و وه قۆسهته ی ته فورسهه و ئه "د ی پ". زرێت دابمه ر به ڕێوه خۆبه اڵتێكی سه ده
 ، واڵتهه و ئهه ی دیكه كانی شوێنه ڵ گه له راورد به  به سوریا له  شه به و ئه ئێستای بارودۆخی. بوو گونجاو واو ره تێكی سیاسه  وه ئه

 . بووه خۆیدا كاتی له تێكی كه ره حه  مه ئه  كه دات ده نیشان
 

 پێكهاتوون؟  كه ن كه ده  كانتۆنانه و له پشتیوانی  وهئێ  واته : ئاوێنه
 

  و به  پشتیوانیه و ئه.  نییه رج مه بێ  پشتیوانیه و ئه اڵم به. ین كه ده لێ پشتیوانی گشتی به  ئێمه ڵێ، به : زادهیل ئیبراهیم عه
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 ك نهه زرێ، دابمهه  وه ره ماوه جهه نگهی ده ی رێگه له  دیكه حیزبێكی ر هه یان "د ی پ" اڵتی سه ده  كه ن بده رێگا وان ئه  كه  یه رجه مه
 ، وه ره سههه بههۆ  وه خواره لههه ر ماوه جههه اڵتی سههه ده. بكههات رز فههه ڵكههدا خه نگههی ده ر سههه به خههۆی اڵتی سههه ده "د ی پ"  وه وانههه پێچه به
 و وه كانیهه ویه ژێرزه  رچاوه سهه روی لهه كهی یهه ناوچه سهوریا كوردسهتانی. زرێ دابمه  وه ڵكه خه شوراكانی و كان نه نجومه ئه ی رێگه له
 بكهات، دابهین ڵك خهه بهۆ ت منیهه ئه ر ههه ك نهه تهوانێ ده  اڵته سهه ده و ئهه.  نهده مه وڵه ده كی یهه ناوچه  وه كشهتوكاڵه و ئاو رووی له
 .سوریاش یكان شوێنه باقی بۆ بن باش كی یه نمونه توانن ده. بكات ر به سته ده بۆ باشتریشیان ژیانێكی ڵكوو به
 

  و پارتی  كه كه په

 
 تههۆ كوردسههتان، دیمههوكراتی پههارتی و" ك ك پ": ملمالنێههدان له ن هههه هێههز دوو دا، وره گههه كوردسههتانی ئاسههتی له ئێسههتا : ئاوێنااه

 ؟ یه هه دا دوانه و ئه نێوان له فیكری كی جیاوازیه ی كه ستده هه
 

 جیهاوازی اڵم بهه.  مهه كه زۆر شهبێ هه ر گهه ئه.  نییهه وجهودی نێوانیاندا له ڵقوو فیكری كی جیاوازیه بێگومان : زادهیل ئیبراهیم عه
 نفوزیههان ر سههه له  یههه هه ملمالنههێ ییانههدا، رێكخراوه كانی ندیههه وه رژه به  لههه  یههه هه جیههاوازی سیاسههیاندا، سههتراتێژی  لههه  یههه هه
. ن كهه ده تێهدا كاری  نه الیه دوو و له كام ر هه  كه تی اڵیه كۆمه بارودۆخێكی له  یه هه جیاوازی كوردستاندا، ی دیكه كانی پارچه له
  وه توركیهه تی وڵهه ده  بهه نهدی پێوه  گرینگهه ئێستا  كه ك یه كێشه. ال دوو ر هه كانی ندیه پێوه ر سه  كردۆته كاری  جیاوازیانه و ئه
 ئهابووری و دۆسهتانه نهدی پێوه نێكیان الیهه و ڕدایه شهه بهۆ باشهی ئاماده بڵێین یان ڕ شه حاڵی له ت وڵه ده ڵ گه له نێكیان الیه. یه هه

 . زراندووه دامه توركیا تی وڵه ده ڵ گه له ی درێژماوه
 

 ؟ یه نه الیه دوو م ئه ملمالنێی كی ره سه هۆكاری  مه ئه  وایه پێت تۆ : ئاوێنه
 

 و دایهه" ك ك پ" ڵ گهه له كانی ندیهه پێوه روی سه هل پارتی بۆ و كوردستان رێمی هه بۆ ئابووری ندی وه رژه به : زادهیل ئیبراهیم عه
 .بێت ده دابین  توركیاوه رێگای له ش وه ئه
 

 كوردستان؟ تری كانی پارچه له نفوزیان ر سه له  نییه نێوانیاندا له ملمالنێیان  ی ئه : ئاوێنه
 

 واتای بهه كوردسهتانی كی سهتراتێژیه پهارتی  كهه  ییهوان الم اڵم به ، ملمالنێكانه له كێك یه ش وه ئه گومان بێ : زادهیل ئیبراهیم عه
.  عێراقدایهه كوردسهتانی له خهۆی ی پێگهه هێزكردنی به پێناوی له پارتی بۆ  نفوزه و ئه پێدانی ره په. بێت هه ی وره گه كوردستانی

 كوردسههتانی روشههمید مانێك رده سههه "ك ك پ"  كههه زانههین ده. بكههات زیههاتر خههۆی نفههوزی سیاسههی قههوواڵیی دات ده وڵ هههه پههارتی
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  وه هومههه وه ته و ئههه رووی لههه  كههه ی سههانه كه و ئههه نههین م كههه دا" ك ك پ" كههانی ریزه ناو لههه ئێسههتاش ، وه كههرده ده رز بههه ی وره گههه
 هێههزی  كههه "ك ك پ" ئامههانجی نێوان لههه  یههه هه جیههاوازی ك یههه راده تهها ، مپێیههه به. ن كههه ده چههاالكی دا" ك ك پ" كانی ریزه لههه

 تێكی سیاسههه  كههه  وه ئهه هههۆی  بههه. پهارتی ئامههانجی ل گهه  لههه  كههردووه دروسهت كوردسههتان ی دیكههه كانی پارچهه له خههۆی پهارتنێری
  یكهه وه ئه بهۆ دات ده وڵ ههه و ناكهات رۆژئهاوا ری بهه وه ریه خۆبه تی حكومهه ئیهدی ته ، یهه هه سهوریا ی زمه ئه  به ر رانیه به جیاوازی

 و ره مه سهه بێ  یه هه  كه ی واڵنه هه و ئه توركیا كوردستانی له.  وه بكاته بۆ جێگایان و بكات هێز به "د ی پ" یاری نه كانی نه الیه
 . نییه ئاسان كارێكی "ك ك پ" بۆ دیل به دروستكردنی

 
 اڵت؟ رۆژهه كوردستانی له ی ئه : ئاوێنه

 
 پێهك وانیشهدا ئه ری كاریگهه ژێر لهه و یهه مێژینه له انو ئه شنی هاوچه سیاسی حیزبی اڵت رۆژهه كوردستانی له : زادهیل ئیبراهیم عه

 و روونههاكبیران ناو لههه كان، ناسههراوه  تیه سههایه كه ناو لههه ی وه ئههه بههۆ دات ده وڵ هههه اڵت رۆژهههه كوردسههتانی له پههارتی.  هاتووه نههه
 .بكات تیان قویه ته و وه بدۆزێته خۆی نگرانی الیه نداندا رمه هونه

 
 ؟ یه وه پشتیه له پارتی دیموكرات، ی كه باڵه دوو ی وه كگرتنه یه بۆ درێت ده ی واڵنه هه و ئه ێگوتر ده  ی ئه : ئاوێنه

 
 و ئهه  چێتهه ده زۆرتهر  وه ئهه اڵم بهه. نزیكتهرن پارتی لهه  وه رووه زۆر لهه دیمهوكرات ی كهه باڵه دوو ر ههه  دیهاره : زادهیل ئیبراهیم عه

 .بن ند مه هره به پارتی تی یارمه له  وه مادیه رووی له زیاتر  یه وانه له  حیزبانه و ئه  كه  وه یه خانه
 

  ئیهوه.  یهه"ك ك پ" و پهارتی نێهوان ملمالنێهی یی، وه تهه نه ی كۆنگره ستنی به نه هۆكاری  كه كرێ ده  وه ئه باسی جار زۆر : ئاوێنه
 زانن؟ ده  كۆنگره ستنی به نه هۆكاری هب  ملمالنێیه و ئه ئایا بوون، كار ئاماده ی كومیته ندامانی ئه له كێك یه  كه
 

  یه پرۆسهه و بهه بهوو  هیوایهه و بهه توركیها تی وڵهه ده. بهوو  مه ئه ی كه كیه ره سه هۆكاری  ئێمه بڕوای به ڵێ، به : زادهیل ئیبراهیم عه
 ی نههده وه ئه  كههه دا ده یوڵ هههه  بۆیههه ر هههه. بكههات الواز توركیهها كوردسههتانی ی وه بزووتنههه و "ك ك پ" ،"ئاشههتی" نههابوو نههاوی  كههه

 موو ههه كهانی هێزه ئیدی ته  وه ییه وه ته نه ی كۆنگره ی رێگه له  كه بوو باش  وه ئه ش"ك ك پ" بۆ.  وه بكاته درێژ  كه پرۆسه بكرێت
  چهووه  یه پرۆسهه م ئهه ڵ گهه له دیاریكراو قۆناغێكی تا "ك ك پ". بكات دابین خۆی ی كه ته سیاسه بۆ كوردستانیشی كانی پارچه
 ش"ك ك پ" بكهات، جێ جێبه كانی ڵێنیه به  له هیچكام بوو، نه  ئاماده توركیا تی وڵه ده  كه كاتێكدا له نجام رئه سه اڵم به. پێد
 یی وه تههه نه ی كههۆنگره ئیتههر. پێكهههات تێههدا گۆڕانكههاری شههی كه تیه ركردایه سه ت نانههه ته سههتاندو وه ی كه پرۆسههه  وه خۆیههه الی لههه
 ی كومیتهه زرانی دامهه می كهه یه رۆژی  لهه ر ههه. بكهات دابهین "ك ك پ" ئامانجی  نه و  ركیه ته تی وله ده ئامانجی  نه توانی یده نه
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  وانههه له كوردسههتان، ری داگیركههه تانی وڵههه ده نههدی وه رژه به  بههه ر رانبههه به دا، یههه كومیته و ئههه كههاركردنی وتی ره لههه و كههار ئاماده
 گۆڕانكهاری سهوریاش كوردستانی بارودۆخی كاردا، ئاماده ی كومیته كاری ی رمه گه له. بوو یدا په ست ڵه رهه به توركیاش تی وڵه ده
 كانی گۆڕانكاریههه.  یههه ناوچه و ئههه پرسههی  بههه ر رانبههه به "ك ك پ" و پههارتی تی سیاسههه نێههوان  وتههه كه نههاكۆكی و هههات ردا سههه به

 ك وه ر ههه ، وه شهه دیكه كی الیهه له و ك الیهه  لهه مووی ههه  مانهه ئه. بهوو وركیهات تی وڵهه ده نهدی وه رژه به دژی لهه سوریا كوردستانی
 سهازی پیشه  كهه كاتێكهدا له ت تایبهه به توركیها تی وڵهه ده ڵ گهه له ئهابووری نهدی پێوه كردنهی هێز بهه و پاراستن پارتی بۆ ووتم

 توركیها تی وڵهه ده ڵ گهه له نهدی پێوه بهۆ خهۆی نهدی وه رژه به پهارتی. بهوو یاتی حهه لێك گهه كردبهوو، ی شهه گه كوردسهتان له وت نه
 دا كههۆنگره چوونی ڕێوه بههه شههوێن به ر گههه ئه  كههه كههرد ده  وه بههه سههتی هه  "ك ك پ". بههوو  كههۆنگره گرتنههی شههوێن له گرینگتههر  الوه بههه

  مانهه ئه. دیت ده نهه خۆیهدا نهدی وه رژه به  لهه ی یه پرۆسهه م بهه دان درێهژه. بهدات پارتی بهه زۆرتهر ئیمتیهازی بێت ده ناچار بڕوات،
  وه كه كیه ره سهه  كێشهه ت نیسهبه  بهه  كهه بوو ههه ش دیكهه ی كێشهه كهاردا، ئاماده ی كومیتهه ناو لهه ت لبهه هه. بوون كی ره سه ملمالنێی

 و تی ركردایه سهه ی هكێشه دا، كۆنگره لهه كوردسهتان كانی پارچهه له كهام ر ههه ندامانی ئه ی رێژه ر سه له  كێشه كوو وه. بوون كی الوه
 .كرابوون ئاماده  كه كانی بڕیارنامه قی ده ر سه له  كێشه ، كۆنگره بردنی رێوه به
 

 دا؟ نه الیه دوو م ئه ر سه به بوون نه ش دابه  دیكه كانی هێزه ئایا : ئاوێنه
 

  كهه  بووه نهه درێهژ  نهده وه ئه كهار ئاماده ی ومیتههك كهاری اڵم بهه وت، كه ده رچاو به  نگریه الیه و ئه ك یه راده تا : زادهیل ئیبراهیم عه
 .بگرێت شكڵ روونی به  نگریه الیه م ئه
 

 و  یی وه تههه نه ی كۆنگره بههه نههدی پێوه بایهك میل جههه هههاتنی و  یالن ره قهه رۆیشههتنی ئایهها كههرد، شهت دوو  بههه ت ئامههاژه تهۆ : ئاوێنااه
 پارتی؟ به ر رانبه به بوو  وه ه"ك ك پ" تی سیاسه

 
 ڵ گهه له  هاوكاتهه دا،" ك ك پ" تی ركردایه سهه له  گۆڕانكاریه م ئه اڵم به.  وه باره م له  نییه علوماتێكم مه من : زادهیل اهیم عهئیبر
 ی كههۆنگره سههوریاو بههارودۆخی ر سههه له "ك ك پ" و پههارتی كانی كێشههه ندنی سههه ره په و ئاشههتی ی پرۆسههه یشههتنی گه سههت بنبه به
 .بوون ربوت مه كتر یه  به  ته حاڵه دوو م ئه  كه ین بكه  وه ئه وری سه ته توانین ده نتیقی مه ی شێوه به  بۆیه ر هه. یی وه ته نه
 

 كان كوردیههه  حیزبههه ر سههه له  یههه هه وری ده توركیهها تی وڵههه ده  كههه  وایههه پێههت ئایهها. كههرد توركیهها رۆڵی بههه ت ئامههاژه : ئاوێنااه
 سیاسیدا؟ بڕیاری دیاریكردنی له
 

  و ئه اڵم به.  یه هه كوردستان كانی سیاسیه  حیزبه ر سه له ری كاریگه ك یه تاراده توركیا تی وڵه ده بێگومان : زادهیل عهئیبراهیم 
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 ڵ گههه له كانیان ندیههه وه رژه به رێكخسههتنی بنێههین نههاوی تههوانین ده. بێههت سیاسههی بڕیههاری دیههاریكردنی  كههه  نییههه رج مههه  ریههه كاریگه
 ن ده ده وڵ هههه  كههه  یههه هه توركیهها ڵ گههه له نههدیان وه رژه به ڵێك كۆمههه پههارتی تی تایبههه به و رێم هههه تی حكومههه. توركیهها تی وڵههه ده

 . یه هه خۆی باجی وان ئه بۆ ش ندیانه وه رژه به و ئه پاراستنی ت لبه هه و بیپارێزن
 

 ئێران.. و  و توركیا   پارتی

 
 پارتیدا؟ سیاسی ی ئاراسته دیاریكردنی ر سه له  یه هه رۆڵی توركیا تی وڵه ده یانی : ئاوێنه

 
 نهدین چه رێم ههه تی حكومهه و پهارتی.  نییهه  وه ئهه نیا تهه الم بهه.  یهه هه خهۆی ری كاریگهه  توركیهه تی هڵو ده : زادهیل ئیبراهیم عه

 تی وڵهه ده كانی ندیهه وه رژه به ڵ گهه له  وانهه ئه  كهه گهرن ده رچاو بهه له خۆیهان سیاسهی ی ئاراسهته دیهاریكردنی بهۆ ش دیكه ری فاكته
 ڵ گهه له هێهز نگی هاوسهه رچاوگرتنی بهه له عێهراق، ندی ناوه تی وڵه ده و رێم هه تی حكومه ندی پێوه  نمونه بۆ. نین ك یه توركیا
  بۆیههه ر هههه ، كههه ناوچه و عێراق بههه ر رانبههه به ئامریكهها تی وڵههه ده گشههتی تی سیاسههه گرتنههی رچاو بههه له ئێههران، ئیسههالمی كۆمههاری
 تی حكومههه بههۆ و پههارتی بههۆ سیاسههی بڕیههاری دیههاریكردنی ر سههه به  ره یته موسههه واوی تههه  بههه توركیهها تی وڵههه ده  كههه بڵێههین نههاكرێ

 .رێم هه
 

 بینی؟ ده چۆن ئێران رۆڵی دا، هاوكێشانه و له : ئاوێنه
 

 دات ده وڵ ههه  كهه  ئاسهاییه زۆر و یهه هه ێهراقع نهدی ناوه تی وڵه ده ر سه له ری كاریگه ئێران ئیسالمی كۆماری : زادهیل ئیبراهیم عه
 مووی ههه  كه پێكبێت ها وه كی بۆشاییه دات نه رێگا  كه دات ده وڵ هه ئێران رژیمی. پێبدات  ره په كوردستانید له ی نفوزه و ئه  كه
 توركیها و وتووه دواكهه  وه تهه بابه م لهه ئێهران ئیسهالمی كۆمهاری  وایهه الم  وه شهه حاڵه و بهه اڵم به.  وه بكاته پڕی توركیا تی وڵه ده
 نفههوزی ڵ گههه له  یتوانیوه نههه  وه سیاسههیه رووی لههه  نههه و وه ئابووریههه رووی لههه  نههه ئێههران ئیسههالمی كۆمههاری.  یههه هه بههااڵتری سههتی ده
 .بكات ركێ رانبه به كوردستان رێمی هه له توركیا تی وڵه ده
 

 رۆڵهی كێتیهدا، یه نهاو كانی ره مسهه جه ی وه كردنهه نزیك لێك له تدا، حكومه پێكهێنانی له ئێران  كه بینین ده ئێستا اڵم به : ئاوێنه
 ؟ یه هه كی ره سه
 

  نمونهه بهۆ.  بووه ر مه سه بێ كانی وڵه هه.  بووه نه وتوو ركه سه تێیدا اڵم به ببینێت، كی ره سه رۆڵی وێ یهه ده : زادهیل ئیبراهیم عه
  تا كانیشی وله هه رای ره سه یان ، وه كاته نزیك لێك كێتی یه كانی ره مسه جه ڵێن ده  ئێوه  كه ی هجۆر و ئه یتوانی نه  كه بینین ده
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 . هاتۆه نه پێك ت حكومه ئیستا
 

 گرت؟ ده نه  وه خۆیه به تووندتری كی یه ئاراسته كێتی یه ناو ی كێشانه كێشمه و ئه  بووایه نه ئیسالمی كۆماری ر گه ئه : ئاوێنه
 

 و كێتی یهه بهرۆی و چهاو عاشهقی ئیسهالمی كۆمهاری. بهوو ده باشهتر  بووایهه نه تی خالهه ده ئێران من بڕوای به : زادهیل عهئیبراهیم 
 تی تایبهه به نیشهتمانی كێتی یهه خێهری گشهتی، به كوردسهتان رێمی ههه خێهری ئێهران ئیسهالمی كۆمهاری.  نییهه كوردستان رێمی هه

 ر سههه له ری كاریگههه وێ یهههه ده  كههه كاتێههك.  خۆیدایههه نههدی وه رژه به شههوێن به كههان كاروباره لههه كهها ده ردان سههتێوه ده ر گههه ئه ناوێههت،
 جیاتی لهه كێتی یهه كانی ره مسهه جه ر گهه ئه. خۆی داهاتووی كی یه پرۆژه بۆ  پالندانانه ریكی خه  كه  بزانه  وه ئه دابنێت ك یه كێشه

 ، یهه هه كانیدا سیاسهیه  هێهزه ناو لهه و كوردسهتان ناوخۆی لهه  كهه تێك رفیهه زه و ئیمكانهات  لهه تهاران  رنهه به یان كه كێشهه ی وه ئه
 .یشت گه ده باشتر ئاكامی به ، رگرتبایه وه ڵكی كه
 

 دژ  كی چاالكیهه ههیچ  وه لێهره كێتیهدان یه التی سه ده ژێر ی ناوچه  له  كه ئێران كوردی ی ئۆپۆزیسیۆنانه و ئه بینیمان ك وه : ئاوێنه
 ن؟ ناكه ئێران ئیسالمی كۆماری به
 

  وه تهره گشهتی بهارودۆخێكی  بهه نهدی پێوه  پاالكییهه و ئهه بوونی نهه ، یه رگانه پێشهمه چاالكی ست به مه ر گه ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 رێمی هههه.ئێههران رژیمهی ر سههه  بكاتههه كهداری چه هێرشههی ئۆپۆزیسههیۆن  وه كوردسهتانه رێمی هههه له  نییههه نتیقی مهه  كههه  دیههاره.  یهه هه

 و مههۆركردن یمان پههه هههیچ بێ بههه بههوو،  نانههه لمه جێنته یشههتنێكی لێكتێگه  وه ئههه دانێههین ڕ شههه حاڵی لههه ئێههران رژێمههی و كوردسههتان
 .رمی فه وتنێكی رێككه

 
 ؟ كردووه نه ئێران تی وڵه ده به تی خزمه  وه مباره له كێتی یه  كه  وایه پێت تۆ  واته : ئاوێنه

 
  ها روه هه و خۆیشی سیاسی ستی به مه بۆ ، بووه تێیدا كوردستان رێمی هه  كه بارودۆخێك له ئێران تی وڵه ده : زادهیل ئیبراهیم عه

 تی وڵهه ده به تی خزمهه ئۆپۆزیسهیۆن دژی لهه كێتی یهه  كهه  نییه  مانایه و به  وه ئه اڵم به.  رگرتووه وه ڵكی كه ئۆپۆزیسیۆنید دژی له
 . وه ئێرانه رژێمی به تكردن خزمه ی خانه  ناچێته اڵم به ، بووه  وه یه مباره له حدود هم سیاسی ی ڵه هه. كردبێت ئێران

 
 بینی؟ ده چۆن پارتیدا و گۆڕان ی وه بزووتنه كێتی، یه ڵ گه له ئێران ندی پێوه ی بكه  كه دۆخه چاودێری تۆ ی نده وه ئه : ئاوێنه

 
  ر سه له و كوردستان رێمی هه ر سه له دانان ری كاریگه بۆ  كه ئامرازێك ئێران ئیسالمی كۆماری من، بڕوای به : زادهیل ئیبراهیم عه
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. گرێ ڵهده لێهه  ئاسایشهیان پارێزن، نهه كانی ندیهه وه رژه به ر گهه ئه  كهه  وه ئهه ی شهه ڕه هه.  یه شهه ڕه هه نیا تهه تی، یه هه كانی هێزه
 ئاسایشهتان ڵهێ ده ئێهران ئیسهالمی كۆمهاری م، خهه داده لیل خه برایم ستم، به ده كان وتیه نه  بوریه ڵێ ده توركیا تی وڵه ده ر گه ئه

 كوردسههتان رێمی هههه بههۆ وتۆ ئههه كی یههه زمه ئه كوردسههتان، رێمی هههه و ئێههران بازرگههانی كانی سههنووره سههتنی به. م ده تێكههده لههێ
 ی شهه ره هه بێهت، ئهابوری تهوانی ده توركیا ی شه ره هه. سازه نوو  چاره توركیا  به ت باره سه ی كه وانه پێچه به اڵم به ناخولقێنێت،

 . ئاسایشه ئێران رژیمی
 

 كوردستان  پ له چه  ی ئاینده

 
 كانی پارچههه موو هههه له پ چههه ی كههه ره حه  وایههه پێههت تههۆ كردمههان  كههه دا قسههانه و ئههه موو هههه كۆی لههه پرسههیارم دوایههین : ئاوێنااه

 نا؟ یاخود  یه هه ی ئاینده كوردستاندا،
 

 كوردسهتان كانی پارچهه موو ههه  لهه  كهه ی كێشهانه و بهه ر رانبهه به كان په چه  هێزه  كه  یه هه  وه وه به ندی پێوه : زادهیل م عهئیبراهی
 م ههه و بێهت مڕۆ ئهه ژیانی فكری به بێت ده  دیكه شوێنێكی ر هه له و یه ناوچه م له پ چه ی كه ره حه. ن كه ده وت كه لسه هه چۆن  یه هه

.  وه راوێزه پهه  خاتهه ده پ چهه ی كه ره حه ، وره گه بۆ  وه چكۆله له كان، واقعیه  كێشه له  وه دزینه خۆ. بێت رچاو به له ۆژیدوار ئاسۆی
 كوردسهتانی  لهه خۆمهان شهی به  به  ئیمه.  الیه شی مه رده سه و ئه كانی پیویستیه والمی و  یه هه كردنی  شه گه ی مینه زه پ چه هێزی
 .ینبین ش گه ئیران

 
 ٢١١٥ی ئابی ٧ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ئاوێنە  : سەڕچاوە

 
----------------------------------------- 
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 !!مێژووی چەپ و کۆمۆنیزم، لینگەوقوچ دەکاتەوە
 

 
 
 
 
 
 

 عەبدواڵ مەحمود

 
 لە بەشهێک بهۆ سیاسهی ۆرێکیکه دوایهدا رۆژەی چەنهد لەم ئێهران، زەحمەتکێشهانی کهۆمەڵەی سهکرتێری زادە، عەلی ئیبراهیمی

. سهازدا ئیرانهدا، کۆمۆنیسهتی حزبهی و چەپ مێهژووی نهاوی ژێهر لە سلێمانی، زانکۆی سیاسیەکانی زانستە بەشی خوێندکارانی
 چههونکە تێرامههانن، و لەسههەرکردن هەڵوێسههتە جێگههای هەریەکەیههان کە وروژانههد، پرسههی و بهها  زۆر بههرایم سههەید کههۆرەدا لەم

 گرتهوویەتە کهۆمەڵە وەرچەرخهانەی ئەو کهۆمەڵەو تهازەی دۆخهی لەگەڵ سهازاندنی بهۆ هوشیارانەیە یشێواندنێک گێرانەوەکانی
 کە ههۆیەوە بەو بەاڵم مێژووە، بەو ئاشناین زۆرێک تا کەم کوردستان و عێراق کۆمۆنیستەکانی و چەپ وەکو ئێمە دیارە. بەر

 وەاڵم ئەرکیهانە یهان داوەتەوە، وەاڵمیهان و مێهژووەدا لەو بهوون دەرگیر خۆیان هاوکات و زیندون دەری گەواهی تر کەسانێکی
 لە کرێکهاریی کۆمهۆنیزمی و بەچەپ پەیوەنهد لە قسهەکانی لە بەشێک سەر بکەمە فۆکو  لێرەدا دەمەوێ تەنها من بدەنەوە،

 ...تبکا باسی مونصیفانە نا و ناواقعی شێوەیەکی بە هەوڵیداوە کە کوردستاندا،
 

 کهاتی لە نەیهانتوانیوە کە دەکات، چەپ رۆڵی بۆ ئاماژە کوردستانەوە، خەڵکی ئاوارەیی ووداویڕ بە پەیوەند لە سەید برایم
 ...نکەوتوو کەنار پاشانید و پەنابەر بوونە لەجێگایدا و بقۆزنەوە فرسەتەکە کوردستاندا خەڵکی ئاوارەیی

 
 ئاکههامێکێ کوردسههتان، خەڵکههی ییئههاوارە کە ئەوەیە ئەویههد. بەبیههربهێنینەوە تههاڵ ڕاسههتییەکی دەکههات، پێویسههت سههەرەتا

 خهودی کە دۆخەی ئەو. هێنها خۆیدا بەدوایدا کەنداو کەجەنگی بوو، کۆنەپەرستانەیە دواکەوتوانەو دۆخە ئەو چاوەڕوانکراوی
 و جیههاوازی لە یەکێههک روانیههنەش ئەو خههودی. لەقەڵەمیانههدا پێشههرەوی و دەسههکەوت و شههۆرش بە کههۆمەڵە و بههرایم سههەید

.  لەبەردەسهتدان نووسهراو زۆریهك بارەیەوە لەو کە. بوو چەپ ناسیونالیزمی و کرێکاریی کۆمۆنیزمی ەوتیر نێوان ناکۆکیەکانی
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 سههەنگەر پێشههرەوی بەرهەمههی و، خەڵههک لەپێشههتری خەبههاتی بەرهەمههی کوردسههتان، خەڵکههی خرۆشههانی کە ئەوەیە راسههتی
 خەڵکههی شۆرشههگێرانەی بههزوتنەوەی نههیملمال نیههوان لە هێههز هاوسههەنگی گههۆرانی بەرهەمههی کوردسههتان، خەڵکههی بەسههەنگەری

 کهورد ناسهیونالیزمی خۆبەسهتنەوەی و کەنهداو کۆنەپەرسهتانەی جەنگهی ئاکهامی راستەوخۆ بەڵکە نەبوو، بەعسدا و کوردستان
 هەواڵهی بە کوردسهتان خەڵکهی کە کهرد، وای بهوو ئەمەش هەر. وە نوێ نەزمی و ئەمریکاو جەنگخوازانەی سیاسەتی بە بوو،

 ئیههرادەیەس نەیتههوانی نەس جەنههگەوە، کههراوی قەسههابی شکسههتخواردو هێههزی بەگەڕانەوەی لەبەرامههبەر وە بەعههس، هههاتنەوەی
 کهورد، ناسهیونالیزمی حزبەکهانی. هەڵبهژارد ئهاوارەیی ناچهار بە بەڵکهو بێهتەوە، بەعهس هێزەکهانی رووبەروی و بدات نیشان

 لەنههاو. ئێههران بههۆ پەرینەوەیههان بههۆ بههوون رسههنو پاسههدارانی دامێنههی دەسههتەو سههەرانیان و کههرد رایههان خەڵکیههدا لەپههێد
 چ کهرد، بەرگهری خهۆی لەتوانهای زیهاد هێهزەی ئەو وە بەرگریهدا، بریاری کە ئەوەی دواکەوتوانەیەدا، ژینگە و ئەوهەلومەرج

 و حەقهههیقەتە لەم الدان خهههۆ. بهههوون شهههورایی بهههزوتنەوەی هەڵسهههوراوانی و چەکهههدار هێهههزی هەولێهههر لە چ و سهههلێمانی لە
 ناسیونالیسهتە حهزبە خۆبەسهتنەوەی باسهی خێهرە بپرسهین دەبهێ. هەڵناگرێهت پاسهاو و هەڵوێسهتەیە جێگهای یپەردەپۆشکردن

 بەدەسههت کوردسهتان خەڵکههی تەسهلیمکردنی و راکردنیههان بهاوس، بۆشهی ئەمریکههاو سیاسهەتی بە ”یەکێتههی و پهارتی ”کوردەکهان
 خهۆراگری لەچەپ؟ دان تهانە بە دەدات خهۆی ێگهایج برایمهدا سهەید گێهرانەوەی لە بەعسەوە، کەڵپەبەخوێنی بریندارو هێزی
 بهها  جێگههای بههرایم سههەید الی مێههژوودا، ئەو گێههرانەوەی لە روبەرووبههونەوەیە، ئەم قوربانیههانی و شههوراکان چەکههداری هێههزی
 .کەوتنیان کەنار پاشان و چەپ بێدەربەستی بە ئاماژەدانە دەزانێت، پێویستی بە ئەو ئەوەی نییە،

 
 دوو یەس لە راسهتیدا لە. نەمهایەوە ڕۆڵێکهی نەخهد چەپ ئهاوارەی دوای دەڵهێ کە بهرایمەوە سەید کانیوتە بەپێچەوانەی وە

 خههاوەن سیاسههی هێزێکههی بە بههوو کریکههاری کۆمههۆنیزمی دیههاریکراوی بە و چەپ کوردسههتاندا، خەڵکههی ئههاوارەیی دوای سههاڵی
 و جەمهاوەری ڕێکخهراوی چەنهدین و سیاسهی یحزبه تهوانی وە. کوردسهتاندا سیاسهی مەیهدانی لە گرنهگ یاریزانێکی و قورسایی
 و ناسیۆنالیسهههتی هێهههزە لەگەڵ گەورە کهههۆمەاڵیەتی و سیاسهههی رووبەروبهههوونەوەی بچێهههتە و پێکبهێنێهههت جۆراوجهههۆر کهههانونی

 شههێوەش بەهەمههان نیشههاندەدات، ئههاوەژوو ئیههران کۆمۆنیسههتی حزبهی میههژوی چههۆن هەروەکههو بههرایم سههید بەالم. ئیسهالمیەکانەوە
 و کۆمهۆنیزم نێهوان لە رێکخهراوەکەی و بهرایم سهەید کە ئەوەیە ئەمەش هۆکهاری. دەکهاتەوە لینگەوقهوچ راقعیه چەپهی مێژوی

 گەیشهتویان بەدەسهەاڵت تهازە کهوردی ئەحزابهی و ناسهیۆنالیزم دۆسهتایەتی و نزیکهایەتی عیراقهدا، کوردستانی ناسیۆنالیزمی
 لە ئەوان کە نەبهوو مەیهدانەکەدا لە ئەوتهۆ کۆمۆنیزمێکی و پچە کاتەدا لەو کە بگێڕێتەوە وا میژوەکە دەبێ بۆیە. هەڵبژارد

 حزبهی کە کاتێکهدایە لە ئەوە. بکەن لەگەڵ نزیکایەتی و دۆستایەتی کوردی، دەسەالتداری ناسیۆنالیزمی دۆستایەتی جیاتی
 دژی لە لێبهههدات سازشههههەڵنەگر سهههەنگەرێکی تهههوانی و کهههۆمەڵگە خۆشهههناوی دیهههاردەیەکی بە ببهههوو کرێکهههاریی کۆمۆنیسهههتی

 و رێکخراوەیهههی رەوتهههگەلە و دینهههی کۆنەپەرسهههتی بەرووی وەسهههتانەوە جەنگهههی چهههووە. دەسهههەاڵتەکەی کهههوردو ناسهههیونالیزمی
 …ئیسهالمیەکان لەگەڵ دەسهەاڵتەکەی، و کهورد ناسهیونالیزمی گەڵ لە حهزب کهۆمەاڵیەتی بەربەرکێی و ملمالنێ. سیاسیەکانی
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 بخههوازن هەرچەنههدە بههرایمید سههەید و کههۆمەڵە تههازەی ژەوەنههدیەکانیبەر. نیههیە چاوپۆشههین قههابیلی پاسههاوێک هههیچ بە تههاد،
 رەنهگ کەم کوردسهتاندا، کۆمەڵگهای چهاوی لە ئەوکهاتە واقعیەتەکهانی نهاتوانن بهدەن، نیشان ئاوەژوو مێژوە ئەو راستیەکانی
 بە حههزب، لە نزیههک رادیکاڵەکههانی و کرێکههاری جەمههاوەریییە رێکخههراوە و حههزب دەورەی و نەخههد. بگههرن نادیههدە بههکەنەوەو
 پیههاو، و ژن یەکسههانی کرێکههارو مههافی و بەرابەری و ئههازادی باسههی کە ببههوو، مەتههرەی کوردسههتاندا کۆمەڵگههای لە رادەیەس
 کوردسهتاندا کۆمەڵگهای لە … سهەربەخۆیی و ریفرانهۆم باسهی و کوردستان سیاسی ئایندەی بۆ حزب چارەی رێگا بە تادەگات
 کەیسهی چەنهدین لەسهەر دەسهەاڵتەوە لەالیەن کرێکهاریی کۆمۆنیستی حزبی. رایەوەدەناس عێراق کرێکاری کۆمۆنیستی بەحزبی

 درا تهههاد،… ئاوارەکهههان لە بەرگهههری پیهههاو، و ژن یەکسهههانی ریفرانهههدۆم، و کوردسهههتان جیهههابوونەوەی لەوانە حەقخهههوازانە،
 لە دەسههتهەڵگرتن بە اچههارن نیشههتمانی یەکێتههی دەرەوەو هههاتە سههەرکەوتوانە حههزب رووبەروبەروبوونەوەیەشههدا، لەم. بەدادگهها

 بهووە کورد، ناسیونالیزمی دەسەالتی بۆ جدی هەراسی مایەی بووە حزب پێشرەوی گەشەو ئەوەشدا بەدوای. کرا شکایەتەکانی
 هۆکهارەش ئەو هەر …ئێهران تهایبەتید بە نهاوچەکە واڵتهانی نیگەرانهی هۆکاری بووە  کۆنەپەرستەکان، ئیسالمیە شێتگیری

 پێشهرەوی و پهێگە بە بەرامهبەر لە کوردسهتان، نیشتمانی یەکێتی تایبەتی بە و سیاسی دەسەاڵتی وەیئە مایەی بە بوو بوو،
 سهەر بهکەنە چەکهداری هێرشهی بەعسهدا، تەنهانەت و ئێهران داوای و هاوکهاری بە دارێژراو پێشدا لە نەخشەیەکی بە حزبدا،

 و الیەنگهر و ئەنهدام و کهادر راوەدونانی و گرتن و بحز نزیک جەماوەرییەکانی رێکخراوە و بارەگاکانی وبنکەو رادیۆ و حزب
 ئهاوارەیی کهرد، چەپ بە پاشەکشهەی کە ئەوەی بهۆیە. حهزب هەڵسهورانی راگەیانهدنی یاساغ بە وە. کۆمۆنیستی هەڵسوراوانی

 بەرچههاوی و رونههاس رۆژی بە کە بههوو، کوردسههتان لە سیاسههی دەسههەاڵتی ملهههوارنەی و چەکههدارانە پەالمههاری و هیههرش نەبههوو،
 و سیاسههی تیههرۆری و کرێکههاران بیمههافی لەبەرامههبەر چههۆن بههرایمید، سههەید کههۆمەڵەو ئەنجامههدراو بههرایمەوە، سههەید کههۆمەڵەو
 کوردسهتاندا، کۆمەڵگهای گەرمهی دۆسهیەی دەیهان و ئیسهالمیەکان ئینسهانیەکانی دژە رەفتهارە و زۆروێهژی فتواو ژنان، کوشتاری

 کههرد، بەخههت گیانیههان تیایههدا کۆمۆنیسههت هههاوڕیی ژمههارەیەس کە روداوەدا بەو لەبەرامههبەر ئههاواش. هەڵبههژارد بێههدەنگەیان
 .وەستاون بەرەدا لەکام نیشانیاندا کارەشیان بەو و هەڵبژارد بیدەنگەیان

 
 کۆمهههۆنیزمی رەوتهههی و کۆمۆنیسهههت حزبهههی لە کە جیهههابوونەوانەیە ئەو پێهههدەکات، ئامهههاژەی بهههرایم سهههەید کە تهههر خهههاڵێکی

 بهێ رووداوی و میکرۆسهکۆبی مهامەڵەی و گەری ئایهدۆلۆژی بە جیهابوونەوانە ئەم هۆکاری برایم سەید. رویانداوە کرێکارییدا،
 !!سەیرە دنیایەکی چ... دەزانێت کۆمەاڵیەتیەکان، بزوتنەوە کۆمەڵگاو بە پەیوەند

 
 نههایەتیچی و کههۆمەاڵیەتی بههزوتنەوەی یەس چوارچێههوەی لە و حزبێکههدا نههاو لە جیههاواز بۆچههونی و بیروبههاوەر بههوونی ئەگەر

 ئاشهکرای مەیلهی چەندین بوونی ئەوا. بزوتنەوەیەیە و حزب ئەم بوونی سکت پرسیارو مایەی نەبوونی ئاساییەو دیاریکراودا،
  دەتوانێ تەنها نائاساییەو حزبیدا، و رێکخراوەیی تەالری یەس لەناو جیاواز، کۆمەاڵیەتی و چینایەتی بزوتنەوەی
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 .بهێنن پێک بەخۆیان تایبەت حزبی سەرئەنجام و بێت کۆتایی ئینشعاب و بەلێکترازان
 

 کە فکههری، و سیاسههی هێڵههی چەنههدین کە نەبههوو، رۆشههنتر لەوە هههیچ ئێرانههدا کۆمۆنیسههتی حزبههی رێکخراوەیههی تەالری لەنههاو
 و حزبهی چوارچێهوەی دەرەوەی دنیای لە ئیلهامیان. بوون کۆمەڵگا ناو جیاوازی چینایەتی و کۆمەاڵیەتی بزوتنەوەی بەرهەمی

 کە هەبههوو، ئامادەییههان حههزبەوە، ئەم پێکهههاتنی لەسههەرەتایی وەردەگههرت کههاتەدا ئەو دەرگیرەکههانی کههۆمەاڵیەتیە وتنەوەبههز
 لەوانە ئەوکهاتە، هەژێنەکهانی دنیا رووداوە. بکەن هەڵ بەیەکەوە رێکخراوەییدا، چوارچیوەی لەیەس سەر تا ئەمانە نەدەکرا
 گەیشهتنی بەدەسهەاڵت دنیها، نهوێی نەزمهی جەنگهی و کەنهداو گەرمهی نگهیجە دەوڵەتهی، سۆسهیالیزمی و شهەرق بلهۆکی شکستی

 کۆمەاڵیەتیههانە و سیاسههی و  گەورە روداوە لەو بەشههێک ئەمریکههاوە، سیاسههەتی بە خۆبەسههتنەوە لەرێگههای کههورد ناسههیونالیزمی
. گەیانههد خههۆی ەریبەوپ حزبەیههان ئەو نههاو مەیلەکههانی جیههابوونەوەی زەمینەکههانی کە نههاوچەکەدا، و جیهههان ئاسههتی لە بههوون
 قەڵەم لە ئایهدۆلۆژیگەری بە جیهابونەوەکە و بەنهدی مەیهل و الدەدات لەراسهتی خۆی یان دەگرێت نادیدە ئەمانە برایم سەید
 ئەنقەسههتی بە شههێواندنی ئههاوەژوکردنەوەو بەڵکههو نیههیە، بیههدیقەتی بیرچههونەوەو لە راسههتیانە، لەم کههردن ئینکههاری. دەدات

 جیرافیهههای بە نهههاوچەکە بهههوونی داگرەکهههان، جیههههان ئهههاڵوگۆرە و رووداو کهههاریگەری و واقعهههی فهههاکتی رۆژگهههارە ئەو. مێهههژووە
 ههێڵە لێکترازانهی رەوتهی خێراترکردنهی بهۆ هۆکارێهک بهوونە ...نناوچەیەکها و جیهانی بلوكبەندییە و ملمالنێ یەکالکردنەوەی

 نەریتهی بهۆ خاوەنهداری راگەیانهدنی کردنیناچهار تەنهانەت و حهزب، نهاو  بەیەکەکهانی دژ جیاوازو نەریتە و فکری و سیاسی
 کۆمههۆنیزمی رەوتههی پێشههتر زۆر دیههارە. کرێکههاریی کۆمههۆنیزمی هێڵههی بە دژ و ناتەبهها چینههایەتی و کههۆمەاڵیەتی بههزوتنەوەی
 لە دیموکراسههی، سۆسههیال ریفۆمیسههتانەی دنیههابینی و کههورد ناسههیونالیزمی رەوتههی پراکتیکههی تەنههانەت و دنیههابینی کریكههاریی

 مەیهدانەکانی زەمیهنەو لەهەمهوو حهزب نهاو کرێکهاری کۆمهۆنیزمی رەوتهی. دابوو نیشانی لەبەردەستا، زیندوی راوەینوس دەیان
 رێکخسههتن لەسیاسههەتی. کرێکههاریی ئەنههدامەتی بههۆ کۆمۆنیسههتیەوە، رابەری مەسههەلەی لە کۆمۆنیسههتیدا، و چینههایەتی خەبههاتی

. کوردسهتان لە حزب هەڵسورانی دورنمای بۆ ئۆکتۆبەرەوە شۆرشی شکستی لەباسی. سەندیکا شوراو باسی تا لەنێوکرێکاراندا،
 جەنهگ مەسهەلەی بە بەرخهورد دەگاتە تا ...اچەکدارید خەباتی لە کۆمۆنیستی نەریتی و سونەت تا ئاژیتاسیۆنەوە باسی لە
 بههۆ بههوون، گرێههدراو بەیەکەوە هەمەالیەنەی پههاکێجێکی ئەمههانە هەمههوو کە روو، خسههتبووە تههاد…تیههۆری و فکههری خەبههاتی و

 کە راگەیانهد بهردو رەوتهانەی ئەو نهاوی بەئاشهکرا حکهمەت مەنسهوری وە. حهزب نهاو تهر رەوتەکانی و هێڵ لە خۆجیاکردنەوە
 لەوانە حاشهای یەکجهارید بهۆ پرۆسهەیە ئەم درێژایهی بە بهرایم سهەید. هەبوو ئامادەییان حزبدا، رێکخراوەیی تەالری لەناو

 رەخنهانە، ئەم  مایکۆسهۆفتی دیهدی بهوون ئایهدۆلۆژی بە ئامهاژەی یهان نییە، بوونیان ەئەمان کە نەگەیاندووە رای نەکردووەو
 دەکهات جەسهارەت بهرایم سهەید حکمهت منصهور مەرگهی پهاش سهاڵ ١١ لە زیاتر دوای و مێژووە ئەم دوای کە ئەوەی. نەکردووە

. کهراوە چهاوەروان هاوکهات و تهازە زۆر و ئایهدۆلۆژیگەری بڵهێ نەبهووە، ئاسهتیاندا لە وشهەیەکی خهۆی کاتی کە باسانەی بەو
 ئەوەنههدە جیههابونەوەکەش خههودی جیاوازیههانەو و نههاکۆکی ئەو تینەپەریههووە، میههژوەدا ئەو بەسههەر زۆر کههاتێکی هێشههتا دیههارە
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 کرێکاریهان کۆمهۆنیزمی حکها، ریزەکهانی کهادرو و رابەری زۆری هەرە بەشهی هەر نەس کە بوو، واقعی و کۆمەاڵیەتی و سیاسی
 ئەو عیههراقید، کۆمۆنیسههتی بههزوتنەوەی هەمههوو بە نزیههک ئیههرانید، کۆمەڵگههای دەرەوەی لە تەنههانەت کههوبەڵ هەڵبههژارد،

 سههاڵەی ١٤ ئەم روداوەکههانی. هەڵبههژارد کریکاریههان کۆمههۆنیزمی پێههیەش بەم هەر بههوو، رۆشههن بههۆ جیابونەوەیەیههان و جیههاوازی
 حکها نهاو جیاوازەکهانی کهۆمەالیەتیە مەیهلە بهارەیدەر حکمهت منصهور لێکهدانەوەکانی دروسهتی لەسەر گەواهی سەدجار رابردوو
 بەاڵم. دەرهینها سهەریان ئێهرانەوە، کۆمۆنیستی حزبی ناو لە چەپ ناسیۆنال تا فاالنژەوە ناسیۆنال لە رەوت جۆرەها. دەدەن

 کە ێکهداکات لە ...ەبهرایمەو سهەید لەالیەن واقعیهیە سهەرچاوە خهاوەن مێهژووە ئەم شهێواندنی و ئەمهانە راگەیاندنی بەراستی
. ئهاوەرە سەرسهام بهووە، مێهژووەدا لە بەرجەسهتەیان نەخشهی و زینهدوون مێژووە ئەم ناو هەڵسوراوی کادرو لە بەرین ریزێکی

 و نادروسهتی بەرۆشهنی گەیشتن، خۆیان حزبی پێکهێنانی بە بەکردەوە کە حزب، ناو جیاوازانەی بینییە دنیا و هێڵ ئەو هەر
 .روو دەخاتە برایم، سەید شیواندنەکانی

 
 و جیهابوونەوە پاشهان و کۆمۆنیسهت حزبهی نهاو جیابوونەوەکهانی ئەگەر ...بهرایم بپرسهین لەسهەید نیهیە جێگا بێ کۆتایدا لە

 مایکرۆسههکۆبی دنیههابینی و سههێکتی ومههامەڵەی ئایههدۆلۆژیگەری هۆکههارەکەی کرێکارییههدا، کۆمههۆنیزمی رەوتههی نههاو لە لێکتههرازان
 منداڵهدان بهۆتە کۆمەڵە چۆنە وە چییە؟ سەرچاوەکەیان پێکهاتووە، کۆمەڵەدا خودی لە جیابونەوەیەی هەموو ئەو ئەی بووە،

 لە چەپ، و مارکسیسههتی رەوتێکههی بههۆچی وە  دواکەتههوانە؟ و قەومههی راسههترەوی رەوتههی چەنههدین پێکهههاتنی سههەرچاوەی و
 سهەلماندنی بهۆ نیهیە بە  کهۆمەڵە نهاو جیابوونەوەکهانی زنجیرە مەگەر. راناگەیەنێ خۆی حزبی و دەرناخات خۆی کۆمەڵەوە

 کرێکاریی؟ کۆمۆنیزمی بؤچونەکانی راستی
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 سیاسەتەکانی ئاکەپە شکست دەهێنن
 

 
 
  
 
 
 

 ئاوات هاوار

 
 هەنگههاوید یەکەم وەس و داگیرکههردووە جەرابلوسههی داعههد بەهاوکههاری تورکیهها کە رایههدەگەیەنێت، کههۆمەڵە، گشههتی سههکرتێری
 رابهههردوو وەس ئهههاکەپە سیاسهههەتەکانی هەمهههوو:" دەشهههڵێت هەڵسهههەنگێنێت، ئەمریکههها و ئەوروپههها کاردانەوەکهههانی دەیەوێهههت

 ".شکستدەهێنێت
 

 مەبەسههتەکانی لەبههارەی( کههۆمەڵە) ئێههران ۆنیسههتیکۆم حزبههی کوردسههتانی رێکخههراوی گشههتی سههکرتێری عەلیههزادە، ئیبههراهیم
 لێهدوانێکی لە پەکەکە، رێبەری ئۆجاالن، عەبدواڵ گۆشەگیرکردنی بەرداوامی و جەرابلو  سەر بۆ هێرش بۆ تورکیا دەوڵەتی
 .دوا رۆژنیوز بۆ تایبەتدا

 
 و شههیکردەوە سههوریای کیخهها سههەر بههۆ هێههرش بههۆ تورکیههای ئامانجەکههانی قسههەکانیدا، دەسههتپێکی لە عەلیههزادە، ئیبههراهیم

 تەنهانەت و روسهیا لەگەڵ رێککەوتنهی رۆژئهاوا، شۆڕشی دژایەتیکردنی بۆ کاتییە ئامانجێکی تورکیا، دەوڵەتی ئامانجی:"وتی
 کههاتیەی ئامههانجە ئەو بههۆ رۆژئههاوایە، دژایەتیکردنههی بههۆ دیکەشههی، هەوڵههدانەکانی هەمههوو ئێههران، لەگەڵ هاوپەیمانیشههی

 ".ئێران و رووسیا بە وەدا زۆری باجێکی باسمانکرد
 

 "دەیەوێت کاردانەوەکانی ئەمریکا و ئەوروپا هەڵبسەنگێنێت"

 
  ئەوەش لەبەر گەورەیە، زۆر هەنگاوێکی نییە، ئاسایی داواکارییەکی ئەمە دەزانێت، خۆیشی تورکیا"  :عەلیزادە، وتیشی
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 رێککەوتنێههک بەپێههی دەسههتیپێکردووە، ەوەجەرابلوسهه لە هەنگههاو یەکەم وەکههو بکههات، پێشههڕەوی هەنگههاو بە هەنگههاو بەنیههازە
 و ئەمریکهها کاردانەوەکههانی هەڵسههەنگاندنی بههۆ هەنگههاوە یەکەم ئەمە مههن، بەڕای داگیرکههردووە، جەرابلوسههی داعههد لەگەڵ

 کههاردانەوەی ئاسههتی دەشههیەوێت هەروەههها دەدرێههت، پههێ پێشههڕەوی رێگههای ئاسههتێک چ تهها بزانێههت دەیەوێههت تورکیهها ئەوروپهها،
 ".هەڵسەنگێنێت رۆژئاوا و دیموکراتی سوریای هێزەکانی

 
 کهاردانەوەی کهات ئەو بهوو، شهەنگال لە نزیکبهوونەوە ئەویهد دانابوو، دیکەی هەنگاوێکی لەوانە بەر تورکیا" :وتی هەروەها
 ".کەوتەوە لێ عێراقی دەوڵەتی

 
 "تورکیا ناتوانێت رۆژئاوا لەناوببات"

 
 لەگەڵ دانوسهتانە هەنهدێک بهۆ هەوڵهدانەکەی بەاڵم ببات، لەناو رۆژئاوا تناتوانێ کە دەزانێت باش تورکیا :"روونیشیکردەوە

 ئەو ئەگەر رەزامەنهدبن، سهوریا بهاکوری و رۆژئهاوا هێزەکهانی ئەوەی مەگەر نابێهت سەقامگیر سوریا سوریا، باکوری و رۆژئاوا
 ".دادەگیرسێتەوە سەرلەنوێ شەڕەکە بوروژێندرێن هێزانە

 
 "دەترسێتتورکیا لە بەهێزی رۆژئاوا " 

 
 بە رۆژئهاوا لە ئێستا:" وتی و کرد رۆژئاوا خەڵکی بەهێزیی و یەکگرتوویی لە تورکیا ترسی بە ئاماژەی عەلیزادە، ئیبراهیم

 لەوە تورکیهههاش و بەهێههزن زۆر خەڵههک گههۆڕاوە، ژیانیههان کردوویهههانە، بەردەوام شۆڕشههگێرەکان هێههزە کە رێکخسههتنێک هههۆی
 ".دەترسێت

 
 یەکەمهدا هەنگهاوی لە دەیانەوێهت رۆژئهاوایە، خەڵکی هێزی الوازکردنی بۆ سوریا خاکی بۆ تورکیا دەوڵەتی هێرشی" :وتیشی

 رۆژئهاوا، خەڵکهی شۆڕشهی سهەر بهکەنە هێرش دیکەدا قۆناغێکی لە تا هەیە، رۆژئاوادا لە کە بکەن، الواز یەکگرتووییە ئەو
 ".سوریاوە خاکی ناو باتەب پەکەکە لەگەڵ شەڕەکەی بەنیازە تورکیا دەوڵەتی دیکەوە الیەکی لە
 

 "هەموو سیاسەتەکانی ئاکەپە شکستی هێناوە"

 
 رابردوویهدا سااڵنی سیاسەتەکانی هەموو لە تورکیا دەوڵەتی شکستەکانی لە باسی قسەکانیدا درێژەی لە عەلیزادە ئیبراهیم

 ببهنە دەیانویسهت سهەرەتا وە،هێنها شکسهتی ئهاکەپە دەوڵەتهی سیاسەتەکانی هەموو رابردوودا، ساڵی سێ دوو لە:"وتی و کرد
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 یەکێتههی نههاو بچههنە دەیانویسههت هێنهها، شکسههتی ئەفریقهها بههاکوری و ناوەڕاسههت رۆژهەاڵتههی لە ئههایینی میههانەڕەوی رێههبەری
 بێههنن بەکههار ئەوروپهها خستنەسههەر فشههار بههۆ پەنههابەران و کههۆچبەران مههژاری ویسههتیان هێنهها، شکسههتیان دووبههارە ئەوروپههاوە،
 .چوو ئابڕوویان و هێنا شکستیان بەاڵم بکەن، ئاڵۆزتر سوریا دۆخی ئەوەی بۆ بەکاربێنن اعدد بوون بەنیاز نەیانتوانی،

 
 "تورکیا بە باجێکی زۆرەوە گەڕایەوە بۆالی رووسیا" 

 
 ئاشهتی پهڕۆژەی هەیە، داعهد لەگەڵ دژایەتیهان کە نیشهانبدات، وا ئێستاناچارە تورکیا کە ئەوەشکرد، بۆ ئاماژەی ناوبراو،

 لەگەڵ نێوانیهان گهێالنە شهێوەیەکی بە دۆڕانهد، هەڵبژاردنەکانیهان دەسهتپێکرد، شهەڕیان و پێشهێلکرد ردستانیانکو باکوری لە
 بە بههوو باشههیان هاوپەیمههانی کە ئەمریکهها لەگەڵ الی، گەڕانەوە زۆرەوە بههاجێکی بە و سەرشههۆڕانە پاشههان تێکههدا، رووسههیا
 تورکیها خەڵکی لەگەڵ ئەمە بەاڵم خەڵک، سەرکوتکردنی بۆ سبەهانەیە کردۆتە کودەتایان بوون، کێشە تووشی شێوە هەمان

 .گەورەیە شکستێکی تورکیا سیاسەتەکانی بۆ من پێشبینی بۆیە ناگونجێت،
 

 "خەڵک ژێرپێی تورکیا دەکەنە ئاگر" 

 
 وەیکههاردانە هەڵوەشهێنێتەوە، هەدەپە فشهارانە بەم بیەوێهت تورکیها دەوڵەتهی ئەگەر" :راشهیگەیاند کهۆمەڵە گشهتی سهکرتێری

 بە رۆژئههاوا و سههوریا خههاکی بههۆ دەسههتێوەردانی ئههاگر، دەکەنە تورکیهها دەوڵەتههی ژێرپێههی خەڵههک دەبێههت، سههەختتر زۆر خەڵههک
 ".خۆیەتی دۆخی سەختترکردنەوەی هەر ئەوید کە رۆژئاوا، بۆ باکورە شەڕی گواستنەوەی واتای

 
 "هەر هێزێک بیەوێت پشت بە ئەسەد ببەستێت دەدۆڕێت"

 
 رژێمهی لەگەڵ رێککەوتنهی هەنهدێک ئێسهتا:" وتی و کرد ئێران و ئەسەد بە تورکیای بەستنی پشت باسی ە،عەلیزاد ئیبراهیم
 ئیههدی ئەسههەد ئەسههەدە، رژێمههی لە نزیکههی هەمههان دەهێنێههت شکسههت کە سیاسههەتانە لەو یەس بەاڵم کههردوە، ئێههران و ئەسههەد

 زۆر ئهاڵۆزییەکی لە تورکیا دەکەم هەست من بۆیە دەدۆڕێت، ببەستێت ئەسەد بە پشت بیەوێت هێزێک هەر ئێستا راناگیرێت،
 ".نییە سیاسەتەکانی لە کام هیچ بۆ درێژماوەی روونی ستراتژیەکی و دایە سەخت

 
 "تورکیا چارەی پارتی ناوێت"

 
 پههارتی و کوردسههتان هەرێمههی حکههومەتی هاوکههاری زیانەکههانی لە باسههی قسههەکانیدا درێههژەی لە کههۆمەڵە گشههتی سههکرتێری
 الیەنهی لە پێویسهتە کوردسهتان هەرێمهی حکهومەتی" :وتهی تورکیها، دەوڵەتی سیاسەتەکانی لەگەڵ کرد دستانکور دیموکراتی
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 لە بەشهێک هیچ خەباتی دژی کە رەوایە ئاستێک تا دبلۆماسییە ئەو بەاڵم هەبێت، پێوەندی دراوسێکانی لەگەڵ دبلۆماسییەوە
 هەرێمههی حکههومەتی چههارەی تەنیهها نەس تورکیهها ەوڵەتههید کە ئاشههکرایە ئەوە ئههێمە بههۆ بەاڵم نەبێههت، کوردسههتان خەڵکههی

 خهههۆی، بەرژەوەنهههدییەکانی لەبەر تورکیههها دەوڵەتههی ناوێهههت، کوردستانیشهههی دیمهههوکراتی پههارتی چهههارەی بەڵکهههو کوردسههتان،
 کههات هههیچ دەوڵەتههانە ئەو کە بچێههتەوە لەبیریههان نابێههت کوردییەکههان هێههزە دەبەسههتێت، پههارتی لەگەڵ کههاتی پەیوەنههدیەکی

 ".ناوێت کوردیان لیگە چارەی
 

 "گۆشگیرکردنی ئۆجاالن هەم سیاسە هەم ترس"

 
 و کهرد پەکەکەی رێهبەری ئۆجهاالن، عەبهدواڵ سهەر گۆشەگیریی بەردەوامی لە باسی قسەکانیدا کۆتایی لە عەلیزادە ئیبراهیم
 سیاسهەتە هەم ئۆجهاالن، سهەر گۆشەگیری کردنەوەی توندتر و ئیمڕاڵی سەردانی بۆ تورکیا دەوڵەتی رێگانەدانی" :رایگەیاند

 گەورەبکهات، لەبەرچاومان بچوس دەستکەوتێکی کارە بەم دەیەوێت شتێک هەموو لە بەر تورکیا دەوڵەتی بەاڵم تر ، هەم و
 سهەرەکی مهافی یاسهایەس هەمهوو پێهی بە ئەگینها بهێنێهت، بەکهار خهۆی قهازانجی بە خاڵە ئەم دانوستان مێزی لەسەر پاشان
 ".بەکاربهێنێت کورد گەلی دژی فشارانە ئەم بەنیازە تورکیا دەوڵەتی پارێزەرەکانییەتی، و خێزان بینینی زیندانیەکە هەموو

 
  .ش
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 وی گۆڤاری جیهانی ئێمروزگفتوگ  ڕاست له اڵتی ناوه بارودۆخی ئێران و ڕۆژهه
 

 
 

 ند پرسێكی گرێنگی سیاسی چه  ت به باره سه

 
 ندنی سهه ڕه په  كهه ووترێهت ده . یهه هه جۆراوجهۆر ی وه كدانهه یه مریكا ئهه له ترامهپ ركاری سه  هاتنه  به ت باره سه: جیهانی ئیمروز

 ڕێگهای مێك رده سهه بهۆ ڕابهردوودا ی ده سهه فتاكانی حه له  كه ینێولێبرال ولگووی ئه  یكه وه ئه ی نێشانه وو تۆندڕه ڕاستگڕای وتی ڕه
  بهه ر ڕانبهه به كهرا، ده لهێ چهاوی یران قهه له داری رمایه سه ڕی ده هێنانه بۆ ك یه ڕێگاچاڕه كوو وه و كرد خۆش  رمایه سه ی شه گه بۆ
  كهه ڵێهین ده ڵێك فاكتورگهه كهام ی بناغهه ر سهه له  ئێهوه  كهه  یهه وه ئه پرسهیاری. بێهت  وه ڕه واڵمده یتوانی نه  یه وڕه ده م ئه یرانی قه

 باسهتان ئێرانهدا كۆمۆنیسهتی حیزبهی نهدی ناوه ی كومیتهه پلینهومی ڕاپهورتی  كهه ی وجۆره به ، نێیه  وه ڕه واڵمده ئێتر نێولێبرالیزم
 ؟ كردووه

 
  یرانهه قه م ئهه ڵكوو بهه ، نێیهه  وه نێولێبرالیسهتیه تهی سیاسه له جێهانی ئابوریی یرانی قه ی رچاوه سه م، كه یه : لیزاده عه ئێبراهیم

 نهاكۆكی كهوو، وه ڵێكی گهه بایه ناته.  گرتهووه ی رچاوه سهه  نێزامهه و ئهه ڕۆنهی ده كانی بایهه ناته  له و داری رمایه سه نێزامی زاتی له
 فكردن، سهڕه مه و مهێنان رههه به نێوان ناكۆكی تی، نداریه خاوه تی تایبه تی سڵه خه و مهێنان رهه به تی اڵیه كۆمه تی سڵه خه نێوان

 كانی یرانهه قه نگاندنی ڵسهه هه.  دیكهه بای ناتهه نهد چه و قهازانج ی ڕێهژه زینی دابه یلی مه ، ولێكه تێكه و  رنامه به نێوان ناكۆكی
. داببههزینێن دیههاریكراو ئههابۆری تی سیاسههه ك یههه كههوو وه نێههولێبرالیزم نگاندنی ڵسههه هه تائاسههتی نابێههت داری رمایه سههه جێهههانی

 و وروپا ئههه  لههه وو تۆنههدڕه رای ڕاسههتگه وتههی ڕه ندنی سههه ڕه په  كههه ببێنههێن  ڕاسههتیه و ئههه تههوانین ده  كههه كاتههدا مان هههه له م، هااه دووه
  وتههه ڕه بههوونی هاوكههات نابێههت  وه شههه وه به اڵم بههه نێههولێبرالی، ئههابۆری ی رنامههه به شكسههتی ڵ گههه له  هاوكاتههه زۆر م كههه مریكا ئههه

 وو ڕه بهه كان دیموكراتهه سۆسهیال له اڵت سه ده ی وه گۆاستنه ین بكه ر وه سه ته ك یه  به ك یه كان سیاسیه  گۆڕانكارییه و كان ئابۆرییه
. بێههت  ربرده سههه سیاسههی ڕووداوێكههی تههوانی ده ترامههپ، كههوو وه وید تۆنههدڕه ڕاسههتی ت نانههه ته و نههد ناوه مههام ڕاسههتی كههانی هێزه
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  مجۆره بهه. بهێن پارێز بهه ك یه ڕاده تا بێت ده دا وه لێكدانه له ئابۆری  گۆڕانكاریه ڵ گه له كان سیاسیه  گۆڕانكارییه یدیتن ری هاوته
 سهتی بنبه  كهه بهێن ڕۆان چهاوه  پێویسهته. بهوو ئنگلسهید و ماركس شی هاوبه رانی نێگه ت سیاسه و ئابۆری رزكردنی فه ك كاویه یه

 .بێت  دواوه به هێزتریشی به سیاسی ڵێكی هتوفانگ داری رمایه سه ئابۆری
 
 ، نێیهه یران قه له ر ده هاتنه بۆ داری رمایه سه نێزامی ی وه ره واڵمده ئێتر دا مه ڕده سه م له نێولێبرالیزم  كه بزانین ی وه ئه بۆ اڵم به

 سهتی ده نێهولێبرالیزم بهوو بڕێهار. بناسهین  دیهاریكراوه  ئابۆرییه  ته سیاسه و ئه كانی ندیه تمه تایبه شتێك موو هه پێد  پێویسته
 ردانی سهتتێوه ده بێ بهه و خۆیهان بتهوانن وان ئهه  كهه بكهات اڵ ئهاوه جۆرێك به خۆیان كاری بردنی ڕێوه به له كان ئابۆرییه  زراوه دامه

 ڕێوشهوێنی نیا تهه ت وڵهه ده بهوو بڕێهار بگهرن، سهتۆ ئه و خۆیهان ئهابۆری سهتراتیژی بردنهی ووپێد ڕه بهه تی رپرسایه به ت وڵه ده
 و خسهێنێ بڕه كهار لی ههه نێهولێبرالیزم بهوو بڕیار. ڕێت به ی ڕێوه به یاسا كوو وه بكات نزیم ته وان ئه ی ئازادانه تی ڕیایه به كه ره
 ت وڵهههه ده بههوو بڕیهههار. هاوێژێت ربههه ده كانی واره ئاسهههه و بێكههاری ی كێشههه ڵ گهههه له رمكردن نههه  نجهههه وپه سههت ده له كان تههه وڵه ده

 و فێركهههردن  لهههه گشههتی رتی كهههه كهههانی بواره  مجۆره بههه.  وه بهههازاره نههاو  بێنێتهههه ش ژینگهههه و ئههاو وی، زه گشهههتی، تگۆزاری خزمههه
 و مههرور پولیسههی ت نانههه ته و  ژینگههه م رجه سههه و وی زه تهها شههاری ی وه گۆاسههتنه و رق بههه و ئههاو تهها بێهداشههت تهها  وه بارهێنانههه

 و سههۆكبار كان تههه وڵه ده بههوو بڕیههار. بكرێههت ت تایبههه رتی كههه كانی زراوه دامههه سههلیمی ته مووی هههه كانید زیندانههه بردنی ڕێوه بههه
  لههه بههوو بڕێتیههی دیموكراسههی  ئابۆرییههه  ته سیاسههه م ئههه بههۆ. بگههات خههۆی می كههه النی بههه تی وڵههه ده بوروكراسههی و بههن رج مخههه كه

 موو هههه. ڵگا كۆمههه كانی تاكههه موو هههه بههۆ كههار و داهههات و انجقههاز سههتهێنانی ده به بههۆ كسههان یه ت ڕۆاڵههه به ئێمكههانی پێكهێنههانی
 و ئهه واڵتێهك، هیچ لهه نێهولێبرالیزم اڵم بهه. بهوو كهرا  فرمولهه سۆسیالیستی ئابۆری  به ر ڕانبه به  ته سیاسه م ئه كانی كارییه ورده
 وام رده بهه تی اڵیهه كۆمه باتی خهه ختهی زه ژێر له  ته سیاسه م ئه. چوو نه  ڕێوه به كاملی  به بوو كیان ڕه گه كانی نده بێرمه  كه ی جۆره
 ش ئێهوه كهوو وه ر ههه ك، یهه وره ده بۆ نێولێبرالیزم  وه شه مانه ئه مووی هه به. بوو كانی ته سیاسه داشكاندنی و  كشه پاشه  له ناچار
 .كرد ڕێنۆێنی یران قه  له ر ده  هاتنه بۆ داری رمایه سه پێیدا تان ئاماژه

 
 ركێی كێبهه و ئهازاد بهازاری  وه رییهه زه نه ڕووی له  وه الیكه له ، دایه  ته سیاسه و ئه ناخی له نێولێبرالیزم گر ڵنه هه چاڕه یباێك ناته

 چهااڵكی بۆاری له  وه دیكه ی الیكه له ن، بكه ئازاد ركێی كێبه له پاریزگاری  ێكه وه ئه بۆ دا ده هان كانی ته وڵه ده و ویست ده ئازادی
 نهد چه ی وره گهه كۆمپانیهای و كارتیل وان ئه ی رییه زه ونه بێروبۆچۆنی  له خۆ ربه سه داری رمایه سه ئابۆری  كه یدێت ده دا وه كرده به
 ی شههیوه به جاروبههارید و سڕۆشههتی كی یه شههیوه به  اڵحانههه به زه  ئابۆرییههه  زراوه دامههه م ئههه  كههه یههدێت ده. دێنێههت پێههك یی وه تههه نه

 داری رمایه سهه نێزامهی ژیهانی  لهه  مه رده سهه م لهه. ن كهه ده ۆت زه كان تره چكۆلهه  كۆمپانیه له ئازاد ركێی كێبه انیئێمك  پیاڵنگێڕانه
   بایخه موو هه ئاسانی به زۆرتر قازانجی ستهێنانی ده به بۆ  كه پێكهاتن ئابۆری ڵێكی مافیاگه  دیكه مێكی رده سه ر هه  له زیاتر

 .ڵگا كۆمه كانی تاكه ژیانی وكناری گۆشه موو هه  كێشنه رده سه و پێ ژێر  نێنێه ده كانیدیاسا ت نانه ته و خالقی ئه
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 كۆتهایی یان قسهه و  وه كرده ده ت ڕه سۆسیالیستیان ئابۆریزانانی واو، ته بوونێكی خۆبایی له  به  كه نێولێبرال ئابوری پسپورانی
 ووپێد ڕه بهه و چاكسهازی كانی میكانیزمهه و قامگیری سهه می رده سه  ته ناوه پێ داری رمایه سه  كه كرد ده ئێدیعایان كرد، ده مێژوو
 واوی تهه به 3002و  3009كانی  سهاڵه ئهابۆری یرانی قهه ههاتنی ڵ گهه له ، وه دێنێته م رهه به خۆیدا ناو له وام رده به خۆی چوونی

 ، وه نهه بكه ڕوون  یرانهه قه و ئهه هۆكهاری یانتوانی نهه ن، بكهه پێشهبێنی  یرانهه قه و ئهه ههاتنی یانتوانی نهه وان ئهه. بوون غافلگیر
 ئامریكها تی وڵهه ده  مووانهه هه رووی سه له و داری رمایه سه كانی ته وڵه ده. ن بده نێشان  یرانه قه م له ر ده هاتنه ڕێگای یانتوانی نه
 ئهابۆری تی سیاسهه  وه كهرده ڕووی ئهابۆری یداڕمهان  لهه پێشهكردن بهۆ و نها ال وه كانی نێولێبرالهه ئهابۆری كانی بۆچۆنه خێرایی به
  وتنههه كه ڵههه په به كان تههه وڵه ده. شههیواند نێههولێبرالی ئههابۆری ری زه نههه ئێنسههجامی  یرانههه قه م ئههه. تی وڵه ده شههیوه و تی وڵههه ده

 وان ئهه كی یهه دوای لهه ك یهه ئیفالسهی  بهه پهێد داكوو كرد قۆرگیاندا  به ڵگایان كۆمه گشتی تی رۆه سه و كان بانكه به تیدا یارمه
 تی سیاسههه. رباڵو بههه بێكههاركردنی  كههرده ڕوویههان خسههێنێن ڕه ده كههار ڵی هههه كههرد ده ئێههدیعایان  دویكههه تهها  كههه ی وانههه ئه. بگههرن

 سهاتێكی كاڕه م رده بهه له دنیهای  ته سیاسهه م ئهه. قازانج ی وه كۆكردنه ت خزمه بۆ هێنا ڕۆا په بێ ی ژینگه وی زه و ئاو نێولێبرالی
 جێهددی كی یهه وه پێداچوونه بهوون ناچهار پهاریس ی وه كۆبوونهه  لهه گشهتی، بێهروڕای ختی زه ژێر له كان ته وڵه ده. بوو دانا  وره گه
 بهوو كان كۆمپانیهه ر سه له باج ی وه مكردنه كه. بوون یاڵی خه ێكی بۆدجه سری كه و رز قه تووشی كان ته وڵه ده. ن بكه دا بواره م له
 وتههی ڕه بهوون ناچههار رییهدا ماوه جه باتی خهه ختههی زه ژێر لهه كان تههه وڵه ده و گشهتی تگۆزاری خزمهه رچاوی بههه زینهی دابههه ههۆی  بهه
. ڕابگههرن بههوو، نێههولێبرالی و ئههابۆری تی سیاسههه كانی كیه ڕه سههه  ڕه وه تههه  لههه كێك یههه  كههه هههات ردا سههه بههۆ بههاج ی وه مكردنههه كه

 مابوون نهه ژیانهدا  لهه  كهه ی وانهه ئه و ختهدا وه پهێد نشهینی خانه  بهه مڵیان بوون ژیاندا له  كه ی وانه ئه نێولێبرال ئابۆریزانانی
 تهها مههاركس سههوراغی  وه چوونههه   كههه ڵێك گههه. البههران زانكوكههان ی زۆربههه كانی رسههیه ده  كتیبههه لیسههتی له  ورده ورده كانیان كتیبههه

 هێزی بههه ی وه بزوتنههه نههدین چه.  وه بدوزنههه ڕێ  وتوبووه كههه  كههه ی تووفانههه و ئههه بههۆ زانسههتی و قالنی عههه وزیحێكی تههه ڵكوو بههه
 ی وه بزوتنهه" ،"كان%11 ی وه بزوتنه" ، "ستریت ئه وال داگیركردنی ی وه بزوتنه" ،"كان تییه اڵیه كۆمه  فڕۆمه": كوو وه تی اڵیه كۆمه
 ئهێفال  م رده بهه  وتنهه كه هێنهدێكید و هێنها سهیانئێفال  وه ئابۆریه ڕووی له ت وڵه ده هێندێك. ڵدا هه ریان سه ،"داران وزینده شه

 ئێسهباتی بهۆ ڵێكن گه نێشهانه  وانهه ئه مووی ههه. ڕێ  وته كه تی نیابه و یی قه نته مه ری شه و شیواو ڕاست ناوه اڵتی ڕۆژهه. هێنان
 . ته سیاسه م ئه ێنانیهشكست

 
 ڕووی لهه ، رهێنهاوه ده نگهدان ده كانی سهندووقه  لهه ری سهه "ۆڕانگه" درۆشهمی به شهوێن هێندێك له  كه و تۆندڕه ڕاستی وتی ڕه اڵم به

 ر ههه.  نێیهه ، تێیدایهه  كهه ی بارودۆخهه م لهه داری رمایه سهه دڕاوی لهێ یران قهه نێزامی ربازكردنی ده بۆ پاڵنێكی هیچ  وه ئابۆرییه
 ڕاسهتی تی ڕۆاڵهه بهانگترین ناو بهه. بكهات چهۆڵ یهدان مهه بێهت ده ناچار كرێت، ده ر وه سه ته  یكه وه له زووتر زۆر  وته ره م ئه  بۆیه
 قاودانی لهه ئاكامی لهه نیا تهه بهوو، ئاوریلهدا مهانگی ڵبژاردنی ههه له روكۆماری سهه می كهه یه ئومێهدی  كهه  رانسه فه  له ند ناوه مام
 ترامهپ دونالهد نجالی جهه كانی هقسه ئامریكها خۆدی لهه  وه كانه ڕاپرسهیه لیسهتی ی وه خهواره  چۆتهه ی كه ڕه هاوسه دارایی لی نده گه
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 و تههر یی ریشههه  رمایه سهه بههوونی جێههانی وتههی ڕه.  وه بهووه ڕوو وو ڕه بههه تی اڵیههه كۆمه ڕێنی بهه تی زایههه ناڕه  لهه پۆڵێك شههه ڵ گهه له
. بكرێههت پێشههی بتههوانی نههاوخۆ، سههازی پێشه  لههه پشههتگیری  بههه ت باره سههه ترامههپ كانی ته سیاسههه  كههه  یههه وه له گرتر ڵنههه هه چاڕه

 كان ییهه وه ته نه نهد چه  زراوه دامهه ی وه ڕه سهه مودیرانی ن اڵیه له ناوخۆ ئابۆری  به تدان ولویه ئه  به ت باره سه ترامپ ندی پروپاگه
 دا یهه وڕه ده م لهه ڕاسهت وتهی ره سیاسهی ترسهی مه  ئێمه  كه  نێیه ی وه ئه واتای به  یه وه لێكدانه م ئه ت ڵبه هه. كرێت ده پێ ی گاڵهته

 لێك گهه تهوانی ده شهدا كۆرته  مهاوه و لهه ر ههه  دایهه سهتی ده  لهه  كهه اڵت سهه ده ی ئامرازانهه م به  وته ره م ئه  چۆنكه. بگرین م كه  به
 .بخۆلقێنێت كراو نه پێشبینی ساتی كاڕه

 
  ئێمهه ڕۆژئهاوادا واڵتانی لهه اڵت سهه ده و حیهزب نێو له رایی ڕاستگه ندنی سه ڕه په و ترامپیزم ی دیارده ر ڕانبه به: جیهانی ئیمروز

 چ تهها  وتانههه ڕه م ئههه  یههه وه ئه پرسههیار. بههووین …و پۆدومههو  و سههیریزا كههوو وه پ چههه ڵێكی یانگههه ڕه جه ڕووی  هاتنههه شههاهێدی
 ؟ چێیه  وه ته بابه م له  ئێمه ركی ئه و بن سۆسیالیستی و ڕادیكال و پ چه دیلی به توانن ده ك یه ڕاده

 
 پی چههه بههاڵی مریكا ئههه له سههندرز و ئوروپا لههه پۆدومههو  و سههیریزا كههوو وه ڵێكی یانگههه ڕه جه بێگومههان : لیزاده عااه ئێبااراهیم

. بوون نهه یران قهه له كانیان واڵتهه ری ده  هێنانهه بهۆ ئهابۆری كی یه ڕێگاچاڕه نی خاوه رگیز هه وان ئه اڵم به خۆیانن، ی ڵگاكه كۆمه
 تهها كههاتی كی یه شههیوه به تههوانی ده بههن جێ جێبههه ر گههه ئه  كههه ن كههه ده ڵێك ڕیفورمگههه تی ڕایههه نهنوێ تههدا، حاله باشههترین له وان ئههه
 وتۆیان ئهه وتنێكی ركه سهه شهدا بواره م لهه  كهه  داوه نێشهانی وان ئهه وخۆی ڕاسهته زمۆنی ئهه. كهات باشهتر ر ماوه جهه ژیانی ك یه ڕاده
 ڵێكی حزابگهه ئه بوونی نهه له و كان دیموكراتهه سۆسهیال  حیزبهه بهوونی ڵك كهه بهێ هۆی بهه  كهه پۆشهایێكدا له.  هێناوه نهه ست ده به

 یرانهدا، قه ر سهه به زاڵبهوون لێنی بهه به و ئێسهالحات لێنی بهه  بهه  توانیویانه  وتانه ڕه م ئه ، هاتووه پێك كۆمۆنیستی، ڕادیكالی
 .بێنێن ست ده به ری ماوه جه نفوزی

 
 بهۆ سهت ده  نێیهه یان وه ئهه ی ئێهراده و نهاتوانن  یكه وه ئه و خۆیان زاتی كانی ناكۆكیه هۆی به  كه كاتدا مان هه له وان ئه ت ڵبه هه

 و ڵسهوران هه بهۆ بارتر لهه بهارودۆخی اڵم بهه بهێنهێن، ر ده  وه كرده بهه خۆیهان كانی لێنیهه به نهاتوانن رین، به ماڵكیت كانی بناغه
 و هاوكهاری نهاو  بچنهه بتهوانن بهێ ده كان كۆمۆنیسهته  قاعیهده پێی بهه. سهێنێنخ ڕه ده سۆسیالیستی و ڕادیكال وتی ڕه كردنی شه گه
 ی ئاڕاسهته به وان ئهه رێفهورمی ی پرۆژه لهه و  وتانهه ڕه م ئه ڵ گه له دیاریكراو سیاسی ڵێكی ئێیتالفگه بوو پێویست ر گه ئه ت نانه ته

  كهه بهێ ده ر كاریگهه كاتێكهدا له ئێیهتال  یهان و ڵێك كاریگهم هه ها وه اڵم به. ن بكه پشتیوانی ڕیفایی و دیموكراتێك ئێسالحاتی
  بهه بن نهه و. بهن باردا لهه ك یه ڕاده تا بارودۆخێكی له ڵگادا كۆمه له نفوز ڕووی له و ڕێكخراویی ڕووی له خۆیشیان كان كۆمۆنیسته

 ئێهران ڵگای كۆمهه  بهه ت باره سهه  وه تهه هباب م لهه چهی ر گهه ئه ئێهران كۆمۆنیسهتی حیزبهی ی رنامهه به.  وتانهه ڕه م ئهه وتی كه شوێن
 .كات ده دیاری جێهان شوێنێكی موو هه له  ئێمه ئوسوولی ی ئاڕاسته  یه رنامه به م ئه رۆخی اڵم به دوێت، ده
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  شهنه چه ههیچ عیهراق و  سهوریه  بهه ت باره سه  وانه له و  كه ناوچه ی دواییانه و ئه كانی گورانكارییه  به ت باره سه: جیهانی ئیمروز
 كوردسهههتانی له تی ڕایهههه به ڕێوه خۆبه زمونی ئهههه  یهههه قه نته مه و لهههه ر دڵخۆشهههكه ی نموونهههه نیا تهههه ناكرێهههت دی بهههه روون كی ئاسهههۆیه
 اڵتی ڕۆژههه  كهه ی سهامناكه  بارودۆخهه م لهه ر ده هاتنهه ڕێگهای.  وه كانیشهیه هێزه به و الواز  خاڵهه چاوگرتنی ر به له  كه ، یه سوریه
  بێنێ؟ ده چوون كاندا ڕووداوه ی رگه جه له گشتی به كورد ی كێشه جێگاوشوێنی ؟ یه كامه  وتووه كه تێی تڕاس ناوه

 
 كانی تههه وڵه ده جێهاوازی نهدی وه رژه به می رههه به  كهه ئهالوزدا بارودۆخێكی لههه ر ده هاتنهه رێگهای نێشهاندانی : لیزاده عاه ئێباراهیم
 وای نهاڕه كی ڕه دووبه ڵێك گه ، كردووه  ئاواره ڵكی خه ملیونا به ، رژاوه پایدا له خۆێنی ڵێك گه ، كانه زڵهێزه و  قه نته مه بورژوایی

  كێشهه ، وه بنوسهریته یهان و بكرێهت یان بهه ێهك چاره ڕێگها  كهه  نێیهه  وه ئهه  كێشهه دا بارودۆخهه م له.  دژواره كارێكی ، پێداوه ڕه په
. كهار  تهه وتونه كه نه هێشهتا  كهه ن ههه تی اڵیهه كۆمه هێهزی دوو  بارودۆخه م ئه ڵ گه  له  وه بوونه ڕوو وو ره به بۆ. تی بردنیه ڕێوه به
  وه بارێكههه موو هههه  لههه  كههه ی كێشههانه م ئههه ی درێژه لههه قازانجێكیههان هههیچ  كههه ی ڵكههه خه و ئههه زۆری  ره هههه ی زۆربههه هێههزی كیان یههه

 نكانهدا الیه ڕی ئهاوه مابینی لهه ڕاستیدا له  كه ی هێزه و ئه.  نێیه  وه وانه ئه ندی هو رژه به  به ندێكی یوه په هیچ و  یه ستانه ڕه په كۆنه
  لهه  نهه و عێهراق  لهه  نهه م كهه یه هێهزی. جێهانه موو هه له ر به خه به و وشیار ڵێكی ویژدانگه هێزی م، هه دووه.  خواردووه گیریان
 بۆمهز ی عڕه نهه و  توپخانهه ری ئهاوه ژێر لهه.  هێناوه نهه سهت ده به رخسهتنی خۆده تی فرسهه لیبهی،  لهه  نه و ن مه یه  له  نه و سوریا

 ر ههه ی وه دوزینهه نگی ده بێ یری غه كی یه چاڕه  هێزه م ئه كان، قامه رشه سه ڵچوونی هه تێك و خۆكۆژی ی وه قینه ته و كان هاویژه
 ش دیكهه شهتێكی  لهه بتهوانن  ڵكهه خه م ئهه تها بن خاموش  هئاگران م ئه  پێویسته.  نێیه گیان رزگاركردنی و ت منیه ئه بۆ ڕێگاێك

 ر هههه تای ڕه سههه  یه سههتانه ڕه په كۆنه  ڕه شههه م بههه هههاتن كۆتههایی و سههت ئاگربه  وایههه كه.  وه نههه بكه بێههر گیههان پاڕاسههتنی یری غههه
 واڵم بكرێهت؟ چ بێ ده ناشی سازان و ۆگفتۆگ بۆ  كه داعد كوو وه ڵێكی هێزگه بوونی هه  به  كه ووترێت ده.  یه دیكه تێكی كه ڕه حه
 و  شهیعه بی زههه مه تێكی وڵهه ده عیهراق  لهه  كهه مهادام. بكرێهت وشك  ڵگاوه كۆمه ناو له بێت ده  وانه ئه ی ڕیشه م كه یه ، كه  یه وه ئه

. سهتێنن ده  ڕه په  الوه دوو ر هه  له و توندڕه ڵێكی هێزگه بێت، كار ر سه له عیراق  له سوننی بی زهه مه تێكی وڵه ده رۆژ ی سبه یان
 كان سههوننیه له كان سههیحیه مه و كان لوویههه عه رانی نێگههه و تههر  مای بنههه ر سههه له ی كههه ته حكۆمه ی درێههژه د سههه ئه شههار به مههادام
 داعههد تههاكوو  وه وێننههه بڕه  وه الیكههه موو هههه له  ترسههانه م ئههه. دێنێههت سههت ده به پههێ  جێگههه ش سههوریه له داعههد بێههت، زرانههد دامه
  وه ختهه زه ژێهر  بخڕێنه  پێویسته  توركیه و ر ته قه و ستان ربه عه كانی ته وڵه ده م، هه دووه.  وه بكاته كۆ هێز حلدا مه له توانێت نه
  كهه بێنهێن رێك شهه به كۆتهایی و ڵبگرن ههه داعد كوو وه كانی هێزه و داعد به خۆیان سلیحاتی ته و مادی تی یارمه له ست ده  كه
 ی ئامهاژه  كهه م ههه دووه هێهزی تی بابهه  كهه  دایهه لێره. قوربانی  گاته ده دیفا  بێ ڵكی خه چێت ده  ڕێوه به وان ئه تی رایه وێنهن  به
 بێنهێن ده  ئێمهه.  وه یهه ناوچه م ئهه ڵكی خهه ی هانهه  بێتهه دونیها موو هه له ری شه به وێژدانی و وشیاری هێزی. گۆڕێ  تێده كرا پێ

 موو ههههه له ئێنسهههانی و مهههادی هاوپشهههتی ك یهههه ڕاده چ دات، ده ڕوو شهههوێنێك له تووفانێهههك یهههان سهههۆنامی، ، زهر لهههه بۆمه كاتێهههك
 سههۆنامی له دێههت  یههه قه نته مه و ئهه دیفههاعی بههێ ڵكی خههه ر سهه به ڕاسههت ناوه اڵتی ڕۆژهههه  لههه  ێكهه وه ئه. كههار  وێتههه كه ده  وه شهوێنێكه
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  كهه  یهه هه دا مه رده سهه م لهه ر ههه مێهژووی ڵێكی گهه نموونه بهێن هێهوابراو یی وه تهه هن نێهو پشهتیوانی هێزی بهه نابێهت.  سامناكتره
 مریكای ئهه سهپای  كهه بهوو ویتنهام ڵكی خهه خهۆڕاگری پاڵ لهه جێههانی ری ماوه جهه تی كه ڕه حه. بگیرێت ر وه لێ رسیان ده توانی ده

  كهه ئورووپهایی واڵتهانی  لهه كرێكهاران هێهزی. بێهت كانی اتهسه كاره و ر شهه  بهه وكۆتهایی ێلێهتهب جێ بهه  واڵتهه و ئه كرد ناچار
 كرێكهاری تی وڵه ده ڵ گه له ر شه كانی ڕه به  له كانیان ربازه سه  كه كرد ناچار تی وڵه ده  چوارده ، روسیه كرێكاری خۆڕاگری پاڵ له

 . وه ڕێنه بگه  روسیه
 

 سهههاردی ك یهههه ڕاده تههها هاوكهههات.  وه تهههه كراوه دا ركیههههتو و  روسهههیه نێوان لهههه نهههوێ هاوكهههارێكی درگهههای: جیهاااانی ئیماااروز
.  هههاتووه پههێد ، دواییانههه م ئههه كودتههای دوای ت تایبههه به دا توركیههه تی وڵههه ده و مریكا ئههه تی وڵههه ده نێههوان كانی ندییههه یوه په له
 بڵێهین توانین ده ئایا ، كردووه ئومید بێ ئورووپا تی كیه یه ناو چوونه  له یان توركیه تی وڵه ده وزۆر م كه ئورووپایی تانی وڵه ده
 رێ؟ ده  دێته ڕۆژئاوا تانی وڵه ده و مریكا ئه یمانانی هاوپه ڕێزی له  ریكه خه  ورده  ورده  توركیه تی وڵه ده  كه
 

  كهه ین هبكه  وه ئهه ری وه سهه ته بتهوانین  كهه  چووه نهه تێهك وا هێشهتا جێهان لهه كان تهه وڵه ده سیاسهی نهدی ریزبه و یارگیری: واڵم
 ر هههه.  دیكههه رێكی مسههه جه بههۆ  وه گۆازێتههه ده جێهههانی رێكی مسههه جه ریزی لههه ئاسههانی به  توركیههه تی وڵههه ده كههوو وه تێكی وڵههه ده
 و مریكا ئههه ڵ گههه له سههتراتیژێك كی یمانیههه هاوپه  بههه پێویسههتی خههۆی ی وه مانههه بههۆ بێههت كههار ر سههه له  توركیههه له تێك وڵههه ده
 تی سیاسههه  لههه  توركیههه تی وڵههه ده ی دواییههه م ئههه كانی سیاسههیه  مههانوره  پێویسههته  وه دیكههه كی یههه ڕۆانگه له.  یهههڕۆژئاوا تانی وڵههه ده

 دیاریكراویههان جێگاوشههوێنێكی یان ركامهه هه مانكاتههدا هه له ڕاسههت ناوه اڵتی ڕۆژههه تانی وڵههه ده. ببێنههێن  روسهیه  لههه  وه نزیكبوونهه
.  وه نابێننههه كانههدا زڵهێزه وتنی شههوێنكه  لههه نیا تههه خۆیههان ی وه مانههه ، كههردووه رڤ رێههزه یههانخۆ بههۆ كانههدا هێزه زڵ نههدی ریزبه له
 مانكاتدا هه له  توركیه تی وڵه ده.  نێیه ك یه یمانیان هاوپه زڵهێزی ندی وه رژه به ڵ گه له  میشه هه وان ئه یی قه نته مه ندی وه رژه به
 دات ده وڵید ههه بێنێهت، ده وتوو جێكهه و م حكهه مه ڕۆژئهاوا تانی وڵهه ده و مریكا ئه ییمانان هاوپه ریزی له خۆی جێگاوشوێنی  كه
 دات ده وڵ ههه  توركیهه تی وڵهه ده  نموونهه بهۆ  وه خاته دوور خۆی ر سه له  روسیه دواڕۆژی كانی ترسیه مه ڵێك ئێمتیازگه دانی به  كه

 سهازان. بگرێهت  سهوریه  لهه و  توركیهه له كانی سیاسهیه  حیزبهه و تانكوردسه ی وه بزوتنهه له  روسهیه تی وڵهه ده پشهتیوانی  به پێد
 و لهه شهێك به تهوانی ده ڕاسهت، ناوه اڵتی ڕۆژههه له  روسهیه تی وڵه ده  به ر ڕانبه به واندن ردانه سه و د سه ئه شار به تی وڵه ده ڵ گه له

 پشههتیوانی ری گههه ئه له پێشههگرتن بههۆ مریكاش ئههه تی وڵههه ده  وه توركیههه ن اڵیههه له تێك سیاسههه ههها وه چاوگرتنی ڕه بههه بێههت  سههازانه
 سهتی ده مووان ههه روون،  لهه موو ههه كان كارتهه دا سیاسهیه  مهانوره م لهه.  وه گۆشهاره ژێر  خاته ده كوردستان كانی سیاسیه  حیزبه له
  كهه پهێد  ناچێتهه  نهده وه ئه خهۆی نی ڕێژخایههد نهدی وه رژه به بێ بهه  توركیهه تی وڵهه ده  وه حالشه م به اڵم به.  وه خۆینێنه ده كتر یه
 .ڕێ ده  بچێته مریكا ئه یمانانی هاوپه ی ڕه به له و ناتۆ یمانی په له
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  بههه  وه پێداچوونههه  لههه  قسههه  كههردووه ئێسههالمی كۆمههاری  لههه ڕووی  وه ترامپههه ن اڵیههه له  شههه ڕه هه ڵێك كۆمههه: جیهااانی ئیمااروز
 چ ئێسهالمی كۆمهاری  وه ئێهوه ی ڕۆانگهه له.  وه ته شهاوه ڵوه هه مریكا ئهه بهۆ كان ئێرانییهه ری فه سهه .كرێت ده رجام به ی وتننامه ڕێككه

 ؟ یه هه ترامپ یشتنی گه اڵت سه ده  به دوای مریكا ئه ستراتیژی  له وڕێكی ده
 

 ك یهه ڕاده تها وام رده بهه ئێرانهدا ڵ گهه هل ند یوه په له مریكا ئه  له كان دیموكراته و كان كۆماریخۆازه تی سیاسه : لیزاده عه ئێبراهیم
 رژیمی كانی ركێشیه سه رامكردنی بۆ ئوبامادا ی وره ده له اڵم به  بووه هه یان"شیرینی و گۆپاڵ" تی سیاسه ال دوو ر هه  بووه جێاواز

 یشهتنی گه سهت ده به ڵ گهه له یهان رهجا م ئهه.  وه كهرده م كه یان شه ڕه هه و فشار ی ڕاده له و كرد زیاد یان كه شیرینیه ی ڕاده ئێسالمی
  وه وانههه پێچه به  وتههه ڕه م ئههه ، دایههه سههت ده  لههه رانیان نوێنههه جلیسههی مه و نا سههه ی زۆرینههه هاوكههات  كههه ی وه ئههه و كههان كۆماریخۆازه

 تی سیاسههه ی چێوهچوار لههه كههانی مانوره بكههات، نههامۆ لێههدوانی  ڕۆژانههه ترامههپ كید یههه ڕاده ر هههه  بههه اڵم بههه.  وه ڕێتههه گه ڵده هه
 اڵتدار سهه ده بهاڵی دڵخهۆازی ئێران لهه لیبهی و عێهراق و  سهوریه كانی سناریوه ی وه بوونه دووپات. ری ده  ناچێته كان كۆماریخوازه

 گۆڕانكههارێكید بێههت رارید قههه ر گههه ئه  كههه گرێت ڵههده هه وا  قههه نته مه له مریكا ئههه ی دڕێژمههاوه نههدی وه رژه به.  نێیههه مریكاش ئههه له
 وو ڕه میانههه بهاڵی بهۆ وو تۆنههدڕه باڵی لهه اڵت سهه ده ئهارامی ی وه گۆاسههتنه ڕێگای لهه بێهت، پێههك مریكادا ئهه و ئێهران نهدی یوه په له

 قازانجی بهه ئێهران خۆی ناو له هێز نگی هاوسه  كه بوو  وه ئه  مریكاوه ئه ندی وه رژه به ی ڕۆانگه له رجام به ئامانجی. بێت جێ جێبه
 می رده سهههه ئهههاڵوزترین  لهههه ، بووه نهههه ئێرانیهههان رژیمهههی گهههۆڕێنی تی سیاسهههه ت قهههه كۆمهههاریخۆازان. بگۆڕێهههت كهههان ووه ڕه میانهههه

 ر سهه بهۆ ئێسهالمی كۆمهاری ترسهی مه ی وه كردنهه وره گه. بهوون رژیهم وتی ڵسهوكه هه گهۆڕێنی خۆازیهاری نیا ته كانیان، ندییه یوه په
 خهۆی فتهاری ڕه ی وه ئهه بهۆ رژیهم ر سهه  خستنه خت زه و  قه نته مه له سلیحاتی ته ركێ كێبه ی وه تۆندكردنه بۆ  ئامرازێكه ، كه ناوچه

 .بگۆنجێنێت مریكا ئه كانی ندییه وه رژه به ڵ گه له
 

----- 
٢ 

 
ی انرد سهت تێهوه رفی ده سه  ێكی زۆر كه زینه دا و هه كه ئاستی ناوچه ی كۆماری ئێسالمی له وانه تی تۆندڕه سیاسه: جیهانی ئیمروز

  م رژیمهه ڵ بهارودۆخی نهاوخۆی ئهه گهه یكهات، له ده ...وفیانسهتان  ین و ئه حره ن، بهه مهه عێراق، یه ، كاروباری واڵتانی سوریه له
  و بهه  وه كانه ئێمپریالیسهته  تهه وڵه ن ده الیهه له  ی كهه ختهه و زه رچاوگرتنی ئهه بهه له  ئایا بهه  كه  یه وه پرسیار ئه.  نگ نێیه هاوسه
بێهت و  چهی ده  و رژیمهه ی ئه وه ر كۆماری ئێسالمی، كاردانه سه  ته خراوه "رجام به"  وتنی ناسراو به مریكا، دوای ڕێككه ئه ت تایبه

 ی پێك دێت؟ تانه م سیاسه ئایا گۆرانكارێك له
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كانی  ته ر سیاسههه سههه له رجام وتنی بههه ری ڕێككههه ی كاریگههه نگاندنێكی ورد بههۆ ڕاده ڵسههه هه  كههه  هێشههتا زووه : لیزاده عااه ئێبااراهیم
سههك  رته به  برێتههی بههوو لههه "رجام بههه"نوسههراوی  ینههدراو و نه گه نێكی ڕانه الیههه  كههه  اڵم ئاشههكرایه بههه. ین كۆمههاری ئێسههالمی بكههه

ال م واو و كههه كی تههه یه شهێوه به "رجام بههه".  كههه قەیرانییەکهانی ناوچه  نههده ناوه ی گۆڕەپههانی مههانۆڕی كۆمهاری ئێسههالمی له وه كردنهه
ك  ین و نهه كهه ی ده وه سهككردنه رته به  بها  لهه. بینهدڕێت چاو نه بهه  كهه وتنه ی ڕێككه نهه م الیه ئهه  ناچێهت تها كاتێهك كهه  ڕێوه به

مریكا بهۆ دابینكردنهی  تی ئهه وڵهه ده  كهه  یهه ڵێكی هه تگهه رفیه كۆماری ئیسالمی هێشتا زه  ستی كۆماری ئێسالمی، چونكه بڕینی ده
یمانانی  تی ئامریكهها و هاوپههه وڵههه ده  یكههه وه ئه. كاریان بێنێههت بههه    كههه  یل نییههه بههێ مههه  نههاوچەکەدا  خههۆی لهههنههدی  وه رژه به
كۆمههاری ئێسههالمی . و فسههی حههزووری ئههه ك نه نههه  كههانی كۆمههاری ئێسههالمییه خۆازه ڕاسههتیدا زیاده ن له بوولی ناكههه دا قههه كههه ناوچه له
كان،  پۆلی جیاوازییههه ڵكوو سههواری شههه ، بههه كههه كانی ناوچه سههۆراغی ملمالنییههه  چۆتههه هبۆشههاییدا ن مریكا له ی ئههه وانههه پێچه به

  یهه، هه  و واڵتانهه ناوی ئهه تی و مادییهان لهه اڵیهه ی كۆمه موویان واقعیهین و ریشهه ههه  كان، كهه رەکایەتییەکان و ناكۆكییه دووبه
  شهوێنه  بی لهه زههه اڵواردنی مه ههه  ر بهه رانبهه به  تی شهیعه ایههم تی كه مهه وی، موقاوه لهه ما ، حوسهی، عه حزب اللهه، حهه.  بووه

تی و  اڵیههه ی خههۆجێی و كۆمه ڕیشههه  مانههه ر كههام له سههتكردی كۆمههاری ئێسههالمی نههین، هههه هههیچ كامیههان ده  مانههه كههان، ئه جۆراوجۆره
 . یه خۆیان هه  ت به سیاسی تایبه

 
ری چەس و  م هێنهه ههه ر گیرفهانی كۆمپانیاكهانی به  چێتهه وخۆ ده ی ڕاسهته كهه داهاته  كێبڕكێی خۆ تەیارکردنی چەکهداری، كهه  له

كۆمههاری ئیسههالمی ڕێگههای   كههوو عێههراق، كههه لێكی وه شههوێنگه كان له سیاسههییه  ی گههڕێ کههوێره وه مریكا، تهها كردنههه ئههه تەقەمەنههی له
هێهزی   ی كهرد بهه"یمانی بهاکور هاوپهه" ی سهپتامبر99دوای   فیانسهتان كهه ئه كان نیشهاندا، یها له شهیعه  حیزبهه  كوشكی سهپی بهه

كانی كۆمهاری  ندییهه وه رژه بوونی به هاوئاڕاسهته  ڵێكن لهه گهه مووی نموونه ههه  مانهه و واڵته، ئه مریكا له ردانی ئه ستتێوه ی ده پیاده
 .مریكا ئێسالمی و ئه

 
كتر  یهه ڵێك له بن، گهه ك وا نهه كوو یهه واوی وه ته  رید به گه مریكا و كۆماری ئێیسالمی، ئه كانی ئه ته عێراق سیاسه  له  مڕۆكه ئه

ی  و واڵته مریكا ئه ك ساڵ ئه یه  ی زیاتر له دامی ڕۆخاند، بۆ ماوه مریكا واڵتی عێراقی داگیر كرد، رژیمی سه سپای ئه. نزیكن
  و حیزبهه سهت ئهه ده  دایهه  و واڵتهه اڵتی لهه سهه دڵخۆازی خهۆی ده به  برد و دواتر  ڕێوه وخۆی خۆی به رماندارانی ڕاسته ڕێگای فه له

  وه ووڕوو بوونهه ڕه بهه سااڵنی دواتهر له. نگری رژیمی ئێران بوون رانیان الیه ئێران بوو و ڕێبه یان له موویان پێگه هه  ی كه شیعانه
هاوكهار بهوون و   وه ردهك مریكا بهه كان، كۆمهاری ئێسهالمی و ئهه ئیسهالمییه  كهداره چه  دام و گروپهه كانی رژیمی سه ڵ پاشماوه گه له
خۆ  ربه ش بهوونی عێهراق و پێكههاتنی كوردسهتانێكی سهه دابهه  ر بهه رانبهه به  واڵتانه م ده ر دووی ئه هه. نگین جه دا ده ره ك به یه له

الكی ر ڕێگهای چها سهه  هێنایهه مارۆی ئابوریهدا بهوو، ههیچ كوسهپێكی نه ژێر گهه خۆی لهه  كاتێك كه تی ئێران له وڵه ده. ستاون ڕاوه
. هێنا وو ڕۆژئهاوا پێهك نهه ره بهه  وه عێراقهه وت له كردنی نهه نارده عێراق و ههیچ گیروگرفتێكهی بهۆ ههه  كان له مریكییه كۆمپانیا ئه
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كههرێن و  بههار ده  وه كانی كوردسههتانی عێراقههه وتییههه نه  چاڵههه وتی خههاو له زاران كههامیون نههه مریكا هههه تی ئههه وڵههه ر چههاوی ده بههه له
غهدای بهۆ  تی به وڵه رگیز ده كۆماری ئێسالمی هه. نێدرێن وتی جێهانی ده كانی نه فیانستان و بازاره وو ئه ره به  وه هڕێگای ئێران له
رج  رج و مهه مڕۆ واڵتهی عێهراق تووشهی شهێواوی و ههه ئهه  یكهه وه ئه. دا مریكا ههان نهه كانی ئهه ته سیاسهه  ر بهه رانبهه ركێشی به سه

تی  وڵههه كانی ده ته سیاسههه ی له كه رچاوه ڵكوو سههه ، بههه مریكا و كۆمههاری ئێسههالمی نییههه ێههوان ئهههی ملمالنێههی ن كههه ، هۆكاره بههووه
 .چوون  ڕێوه عێراق به تی كۆماری ئیسالمی له یارمه  ر به هه  تانه و سیاسه شێك له به  كه  یه مریكاوه ئه
 

نوو  سهاز  د چاره سه شار ئه قازانجی رژیمی به گی هێز بهن گۆڕینی هاوسه له  ی وه ئه  بۆترێت كه،  سوریاش پێویسته  ت به باره سه
ڕاسهت  اڵتی ناوه بۆ نهاو کێشهەکانی ڕۆژههه  تری روسیه ی چاالكانه وه ڕانه ڵكوو گه كانی كۆماری ئێسالمی نەبوو، به تیه بوو، یارمه

د  سهه شهار ئه تی به وڵه نی روسی بۆ ده مه قه كار و پشتیوانی ئاسمانی و زەبری چەس و ته  وتبایه كه نه  م فاكتۆره ر ئه گه ئه. بوو
نیا  شهار تههه كردبایهه، بهه بههێ گومهان رژیمههی به سههك نه رته ی به تی توركیهه وڵههه وری ده ده  كانی روسهیه شههه ره ر هه گهه ، ئه بوایهه نه
كۆماری ئێسههالمی،  تی لههه نزیكایههه  خۆ لههه ربه ی لوبنههانید سههه حیههزب اللههه. گیرا ده تی كۆمههاری ئێسههالمی خههۆی پههێ ڕانههه یارمههه به
م  كهه ده  و خااڵنهه ر ئهه سهه ئكیهد له ته  بۆیهه.  شهار ئەسهەد دا رژیمهی به  پارێزگاری کردن له  تی خۆی هەیه له ندی تایبه وه رژه به

 ت نانهه و ته  نهه ك الیه دا جۆرێهك بۆچهۆنی یهه كهه یرانیەکانی ناوچه قهه  نهده ناوه وری كۆمهاری ئیسهالمی له سەبارەت به ده  چونكه
تێكی بەهێهز لهه  وڵهه سهیمای ده  یكهه وه له  یهه وریهان هه ده  ندی كۆمهاری ئیسهالمی ئاگاهانهه زگاكانی پڕوپاگه ده.  یه هه  غه موباله

  یكهههه وه دات بهههۆ ئه تیمان ده یارمهههه  كه ئهههاڵوزی پرسهههه  سهههەرنجدان بهههه. ن دا نیشهههان بهههده كهههه ئاسهههتی ناوچه كۆمهههاری ئیسهههالمی له 
 .كه ببینین ناوچه ۆماری ئێسالمی لهوری ك ده ڕاستبینانەتر 

 
  و نههه  خۆشههحاڵه  نههه  یشههت، ووتههی كههه اڵت گه سههه ده مریكا به ئههه دونالههد ترامههپ له  ێكههه وه یی دوای ئه خامنههه: جیهااانی ئیمااروز

اڵم  بهه. بێهت اجهار دهكانی دو ڕوانی گۆرانكارییهه رژیمهی ئێهران چهاوه  بێت كهه  وه واتای ئه توانێت به ده  وه الیكه له  وه ئه. ت حه ناڕه
نههدی خههۆی دا  وه رژه به تێك زیههاتر له مریكادا چ سیاسههه و ئههه  دیپلوماسههی نێههوان روسههیه  یی لههه بههاڵی خامنههه  كههه  یههه وه پرسههیار ئه

ی  وه مریكا بێههت بههۆ ئههه ی ئههه وه ئاگاكردنههه واتههای به  توانێههت بههه ده  روسههیه  لههه  م باڵههه ی ئههه وه بێنێههت؟ ئایهها نزیههك بوونههه ده
 رژیمی ئێران؟  ر به رانبه كانی خۆی به ته سیاسه  ك بكات به یه وه چوونهپێدا

 
لێكی  فاكتورگهه. كرێهت ئاسهتی جیهانیهدا دیهاری ده له  مریكا و روسهیه كهوو ئهه لێكی وه پێوندی نێوان زلهێزگه : لیزاده عه ئێبراهیم

  بهۆ نموونهه.  یهه ندییهه هه یوه م په تی ئهه ردنی چۆنیههر دیهاریك سهه  رییان له دیپلوماتێك و سەربازی و ئابوری جوراوجۆر كاریگه
مریكا بهوو،  یمانی ئهه هاوپهه  مان كاتهدا كهه ههه نیهدا، له مه سهاڵی كۆتهایی ته  ده  رژیمهی شها لهه  زانین كه ئێران ده  ت به باره سه
وان  تی ئهه یارمهه ی ئێسفهان به وه نهی ئاسن تواند كارخانه. ت هەبوو تی سوڤیه كیه ڵ یه گه ندی ئابوری و سیاسی نزیكی له یوه په
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ل  ڵێكی زۆر كهه ت كۆمهه نانهه ته. سهتی پهێ كهرد دا ده یهه وره م ده ر لهه بهای بوشههر ههه تۆمی كاره ی ئه ی ویزگه درۆست بوو و پروژه
م  ڵ ئهه گهه تیێكهی له دژایهه  شهنه و كهات ههیچ چه مریكا ئهه تی ئهه وڵهه ده. رژیمی شا فرۆشرا به  وه ته ن سوڤیه الیه لی نێزامی له وپه

ت  ش سیاسهه مڕۆكهه ئه. كهرا راورد ده ئاسهتی جیهانیهدا بهه دانوسهتانی نێهوان دوو زلهێهز له  بوو، چونكهه ی رژیمهی شها نهه ته سیاسه
نهدی  یوه په دات له وڵ ده رژیمهی ئێهران ههه  ڵێهین كهه كان وامهان پهێ ده و نیشانه  ست دایه ده رانی ئێران حیسابی كاریان له داڕێژه

وان نفهوزی خۆیهان  ئهه. نگی پێهك بێنێهت ، هاوسهه ك چهین و روسهیه ڵێكی وه كانی ڕۆژئاواییهدا و زلهێزگهه تهه وڵه ڵ ده گهه ی لهخۆ
مریكا و  ئهه  ی خۆیهان لهه وه تی مانهه مانهه تهدا زه نیهایه كار دیهنن و له مریكا بهه تی ئه وڵه ڵ ده گه كردن له دا بۆ معامله كه ناوچه له

 . گرن رده ڕۆژئاوا وه
 

  ێك كهه ناو گێژاو بینن؟ له چۆن ده  یه هه  ی كه ندیانه و بلوك به رچاوگرتنی ئه به له  ، به بارودۆخی سوریه  ئێوه: جیهانی ئیمروز
م  لههه  شههه ڕه ڵێك هه ترسههیگه نگێنن؟ چ مه سههه ڵده ڕۆژئههاوا چههۆن هه  ی ناسههراو بههه وه وری بزووتنههه ڕێ ده  وتووەتههه دا كه و واڵتههه لههه

 ن؟ كه ده  یه هو بزوتنه
 

هەلهومەرجەکەی توشهی   یه م شهێوه بهه  كهه  نهدین فهاكتۆر دایهه ری چه ژێر كاریگه بارودۆخی ئێستای سوریا له : لیزاده عه ئێبراهیم
  وه خۆیهه ڕووی ئهارامی به  و واڵتهه ئهه  بین كهه  وه ڕۆانی ئه ناتوانین چاوه  م فاكتورانه ی ئه وه ڵكردنه بێ پوچه به. ئاڵۆزی کردووه

،  و واڵتههه بههوونی ئههه  ئاكامی میلیتههاریزه ڵك لههه اڵنی خههه وری كۆمههه وتنی ده راوێز كههه پههه  :بههریتین لههه  م فاكتورانههه ئههه. ببێنێههت
رژیمهی   جۆرێك كهه بوو، بهه یی و یان ئایینی جێاوازیهان ههه وه ته ی نه پێناسه  ی كه ره ماوه و جه ڕیزی ئه كی له ره پێكهاتنی دووبه

  وتهه یشهتنی ڕه اڵت گه سه ده ترسی به مه سیحی له ب و مه زهه وی مه له ڵكی عه رانی خه نیگه  پێدان به ڕه په  توانی بهد  سه شار ئه به
مریكا و  ی ڕکەبرکێهی نێهوان ئهه وه تۆنهد بوونهه. ری خهۆی پشهت سهه  بێنێتهه  ڵكی سهوریه خهه شهێک له دا به و واڵتهه كان لهه سوننییه
  بههۆ پاراسههتنی پێگههه  تههه وڵه م ده كانی ئههه وڵههه ڕاسههت و هه اڵتی ناوه ی كێشههەکانی ڕۆژهههه رگههه ۆ جهبهه  ی روسههیه وه ڕانههه ، گه روسههیه

  .كههه تانی ناوچه وڵهه ركردنهی ده یههدانی ملمالنهی و حیسهاب لێهك ده مه به  و بهوونی واڵتهی سهوریه  سهوریه كانی خهۆی له ربازییه سهه
  وه الیكی دیكهه د و لهه سهه شهار ئه تی به وڵهه ده  دیفها  لهه  وتنهه وه كههەروەها كۆماری ئێسالمی و حیهزب اللهه لوبنهان لهه الیەکە

تی  وری تایبههه لههه گەڵ ئەمهانەش ده. كهرد د ده سههه شهار ئه یارانی به نهه پشههتیوانیان له  ر و توركیهه تههه بسهتانی سهعودی و قه ره عه
 .ئاڵۆزکردنی سورییەیهی ڕۆژئاوا فاکتەرێکی تری  وه ڵ بزوتنه گه تی له دژایه له  تی توركیه وڵه ده
 

ری  ماوه تێیهدا جهه  رجی پێویسهت بهۆ پێكههاتنی بهارودۆخێكن كهه ، مهه یرانهه م قه رگیهر لهه كهانی ده سهتی هێزه ی ده وه كورت بوونهه
ری  ماوه فهاكتوری جهه  بارودۆخی ئێسهتادا كهه اڵم لهه بهه. ن نووسی سیاسی خۆیان دیاری بكهه هێز بگرن و چاره  و واڵته ڵكی ئه خه
  كێشهه.  كهارێكی ئاسهان نێیهه  م هێزانهه ستی ئه ی ده وه ، كورتكردنه الدراوه  و واڵته كانی ئه سیاسیه  شانۆی گۆرانكارییه ڵك له خه
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م  رجه سههه له   كه ڵكوو كێشههه ، بههه ش نێیههه ر سههوریه سههه نیا له تههه  و هێزانههه نههدی جیهههانی خههۆجێی ئههه وه رژه و نههاكۆكی نێههوان به
  یههان هێههزه  كانداهەیههه ڵچوونه سههتیان لههه تێههك هه وخۆ ده یههان خۆیههان ڕاسههته  م هێزانههه ئههه.  ئارا دایههه لهههڕاسههت  اڵتی ناوه ڕۆژهههه

كهوو داعهد،  لێكی وه كان و چ هیزگهه ته وڵه چ ده  م هێزانه، ر ئه گه ئه. كتر گیانی یه  وتونەته وان كه تی ئه نیابه  كان به خۆجێیه
ر و  چنگ شههه لههه  م نههاوچەیەش ڵكی ئههه م حههاڵەتەدا رزگههاری خههه ن، لههه كههه یههاری دهییههدا د ئاسههتێكی ناوچه سههتراتیژی خۆیههان له
، شهكل گهرتن  م بارودۆخهه ر لهه ده  ڕێگای هاتنه  وه م ڕووه له.  ت جیهانی دەخوازێت نانه یی و ته كی ناوچه یه ویرانكاری ڕێگاچاره

نترناسیونالیسهتی لێیهان بهۆ  و پشهتیوانی ئه  كهه مهوو ناوچه ههه وه له وتنخۆاز و پێشهره لێكی پێشكه وری هێزگه هێز بوونی ده و به
 .م بارودۆخن ببكاری ئه سه  ی كه و هێزانه ر ئه خت هێنان بۆ سه زه
 

جێگهها و شههوێن و   زموونی كوردسههتانی سههوریه دا، ئههه یههه ولێكه و تێكه  زمههه م ئه ی ئههه رگههه ناو جه ی پههێ كههرا لههه كههوو ئامههاژه ر وه هههه
و   وه نهه كان كهورت بكه شهوێنه كوردنشهینه د له سهه شار ئه ستی رژیمی به ده  توانیویانه  وان تا ئێره ئه.  یه تی هه گرینگیێكی تایبه

بیهدا زاڵ  زهه یی و مه وه تهه كی نه ڕه ر دووبهه سهه له  توانیویانهه. زرێنن ری دابمهه ماوه اڵتی جه سه ده  و رژیمه اڵتی ئه سه جێگای ده له
.  وه نهه ك كهۆ كه وری یهه ده بیان لهه زههه و مه  وه تهه نه  خۆ لهه ربه ، سهه یهه قه نته م مه ڵكی دانیشتووی ئه هری خ ماوه موو جه بن و هه

و   مانانههه رێكی قاره و شههه  ڕێكخسههتووه  ڵكههه م خه ر لههه یههان هههه "كانی پاراسههتنی ژنههان كینههه یه"و  "ڵ كانی پاراسههتنی گههه كینههه یه"
پاراسههتنی   مان لههه رده بههه م نه ی ئههه لوتكههه  كههه  بههردووه  ڕێوه كههوو داعههد بههه سههتی وه ڕه په نهدژی هێزێكههی كۆ یان لههه وتووانه ركه سههه

سههتینی  كسههان بههۆ ژنههان و پێههاوان و پێكهێنههانی به بواری دابینكردنههی مههافی یه لههه. یان كۆبههانێ دا دێههت مانانههه مێههژووی و قاره
  مانههه ئه.  سههت هێنههاوه ده رچاویان به وتنی بههه ركه تیههدا سههه هاڵی كههانی ژیههانی كۆمه موو بواره هههه شههداری ژنههان له پێویسههت بههۆ به

ڵكی ئهازادیخوازی  ڵكی دنیها و خهه اڵنی خهه الی كۆمه ی ڕۆژئاوای له وه قورسایی و ئێعتباری بزوتنه  نرخن كه لێكی به وتگه سكه ده
ك بهۆ  یهه نموونه  تهوانێ ببێهت بهه ڕۆژئهاوا دهی  وه بزوتنهه  كهه  یه وتانه سهكه و ده ر ئهه هۆی ههه بهه. ر سهه  لێك بردۆتهه گهه  ناوچەکهه

بهۆ   الماری سهەربازی ریكی پهه وخۆ خهه ڕاسهته  تی توركیهه وڵهه ده.  سهتووه ریان ریزیهان به رانبهه ، دوژمنهانێكی زۆریهد به كه ناوچه
كهوو  وه. مارۆی ئابوریهدان گهه له  وه موو الیكهه ههه له. دات وڵ ده كانیاندا ههه ریزه كی له ره ها بۆ پێكهێنانی دووبه روه ریانه و هه سه

یان  شهه ڕه وان هه شهی ئهه ترسهی پیالنهی هاوبه دان و مه و رژیمهه یمانی ئه د و كۆماری ئێسالمی هاوپه سه شار ئه چاوی به دركێك له
دا  یهه و ناوچه هداعهد له  تها كاتێهك كهه  ریانهه تیده ر یارمه ڵی شه ڵ و په ڕووی كه له  مڕۆكه ئه  مریكا كه تی ئه وڵه ده. كات لێ ده

  تی توركیهه وڵهه نهدی ده وه رژه به  كهه  ئاشهكرایه  وه ، دوای ئهه یهه وان هه كداری ئه هێزی چه ، پێویستی به یه وه سته ده مینی به رزه سه
 خالقیشههدا ئاسههتێكی ئه له. ی ڕۆژئههاوا وه بزووتنههه پێنههاوی پشههتیوانی له  نانێتههه  مریكایههه یمانێكی سههتراتیژێكی ئه هاوپههه  كههه

ڵبژاردنی دۆسهههتان و  بوون بهههۆ ههههه مریكا پێوانێهههك نهههه تی ئهههه وڵهههه هیچ شهههوێنێكی دنیههها بهههۆ ده دیموكراسهههی و مهههافی مهههرۆڤ لهههه
مریكاوه  ن ئهه الیهه موویان له ههه  ن كهه ست ساڵەی دوایی بكه نجا، شه م په كانی ئه ریزی دیكتاتوره  چاو له. یمانانی خۆی هاوپه

   ر به رانبه مریكا به تی ئه دیاریكردنی سیاسه كی له ش جێگایه یه پێوانه  م جۆره ئه  وه ته، تا ڕۆشن بێ پشتیوانیان لێ كراوه
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 . ڕۆژئاوادا نێیه
 

  ی كهه رجهه و مه توانێهت ئێجهابی بێهت، بهه ده  كه بڕوای من واڵمه ؟ به وه وێنێته بره  ترسیانه م مه توانێت ئه ده  یه وه و بزوتنه ئایا ئه
خۆیهان تها   ك كهه یهه وه ری كردنی بزوتنه ڕێبه  ڵك له ری خه ماوه بپارێزریت و جه  یه وه و بزوتنه كانی ئه تییه اڵیه وته كۆمه سكه ده

می  رجه و سههه  قخۆاز توركیههه ڵكی حههه دەتههوانن پشهتیوانی خههه  و حههاڵەتەدایە كههه لههه. شههدار بهن وخۆ به و ڕاسههته  هێناویانههه  ئێهره
  كههه  باتێك دایههه خههه وان له كانی ئههه هێزه بههه  مووی خاڵههه هههه  مانههه ئه. ن ێزتری بکهههه و بیههروڕای گشههتی بپههارزن و بههه  كههه ناوچه

ن،  ڕاویز بخهه گفتوگۆكانی ئاشهتیدا پهه وان لهه وێت ئهه بیانهه  تانی ناوچەکه وڵه كان و ده ندید زلهێزه ر چه هه. تی ستیان داوه ده
 .ی ڕۆژئاوا دیاری ناكرێت وه شی بزوتنه رچاو گرتنی به به بێ له به  دواڕۆژی سیاسی سوریه

 
تی عێهراق  وڵهه ڵ ده گهه رێمی كوردسهتان له تی ههه نهدی حكومهه یوه بێهنن؟ په بهارودۆخی ئێسهتای عێهراق چهۆن ده: جیهانی ئیمروز

 ؟ رێمی كوردستاندا چییه كانی ئێستای عێراق و هه كێشه وری كۆماری ئێسالمی له چێت؟ ده و كوێ ده ره به
 

یهه،  ندی دیاریكراویهان هه وه رژه بازاری شێواوی ئێستای عێراقدا به  له  ی كه وانه ی ئێدیعای ئه وانه پێچه به : لیزاده عه ئێبراهیم
م  ڵكی ئهه ی خهه ڵكوو زۆربهه بوون، بهه ش نهه كانهدا دابهه بیه زهه مافیهایی و مه  ر حیزب و گروپه سه به  و واڵته ڵكی ئه ی خه زۆربه
  یكهه وه ئه. دا لەنهاو نەچهووه م واڵتهه ستانیەت و ئینسانیەت له شاره.  كه كانی ناوچه ته وڵه كا و دهمری داوی ئه  ته وتونه كه  واڵته

تی دوو  قابههه مریكا و ره ردانی ئههه سههتتێوه عس، ده تكاری بههه ڵ و جینایههه نههده ، میراتههی رژیمههی گه ئارا دایههه عێراق لههه مڕۆ لههه ئههه
وتی  داهاتی نهه لهه  تی توركیهه وڵه م كردنی ده هه عوودی و داوای سه بستانی سه ره ستی كۆماری ئێسالمی و عه ره په تی كۆنه وڵه ده
ترین ئهاواتی  وره گهه  بێتهه تی گیهانی ده منیهه قوربهانی و ئه  بنهه ڵكی عێهراقن ده ری خهه ماوه جهه  وه دا ئهه م نێهوە لهه.  یه و واڵته ئه

 .ژیانیان
 

و  ڵكی ئهه ی خهه زۆربهه  ی عێهراق نیشهانی دا كهه كانی دیكهه شهاره غهدا و له به  ك ساڵی ڕابردوو لهه كانی یه خۆپێشاندانه  زنجیره
  بی بههه زهههه تی مه وڵههه ڵی ده نههده بێههزارن و گه  م بارودۆخههه لههه  كان دایههه شههیعه  اڵتی حیزبههه سههه ژێر ده لههه  عێههراق كههه  لههه  شههه به
 . ووهریان هات سه دا به و واڵته له  زانن كه نج و ئازارێك ده ببكاری ڕه سه
 
بێهت،  ش ده ك دابهه یهه اڵتی جیها له سهه ی جهۆغرافی و ده ككه ند یه چه  یان به  وه مێنێته ك واڵت ده كوو یه ئایا عێراق وه  یكه وه ئه

ری  كانی خهۆجێ ئهاو سهته ر په كۆنه  وتهه و ڕه  تانی ناوچەکهه وڵهه تها کاتێهک کهه ده  یه وه اڵم ڕاستییەکەی ئه به. هیشتا ڕوون نییه
 ڵێك خۆیناوی  سیرێكی گه مه  له  بۆ داهاتووی عێراق  شنه م چه پڕؤژەیەکی له  شنه ر چه بردنی هه ڕێوه ن، به كه ن خۆش دهکێشەکا
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 .بێت ر ده تێپه  تا ئێستا ڕوویداوه  ی كه وه تر له
 

نووسههێكی جیهها  چاره دوو دەهەی ڕابههردوودا  مان كاتههدا لههه هههه رێمی كوردسههتان، له تی هههه اڵتی حكومههه سههه كانی ژێههر ده ناوچههه
  كههه ی عێههراق و ناوچه كانی دیكههه چاو شههوێنه لههه  وه موو ڕویەكههه هههه و له  بووه ی عێراقیههان هههه كانی دیكههه شههه نووسههی به چاره له

 . وه ترسییه مه  ی خستۆته كه داهاتووه  كه  یه خه ویه سته ڵ گرفتاری و گیروگرفتێک ده گه مڕۆ له ، ئه یەكی ئارام بووه دوورگه
 
ڵ ڕۆژ  گهه سهادی دارایهی و ئیهداری، ڕۆژ له یی و فه هۆی ناكارامهه اڵتدار، بهه سه كانی ده سیاسییه  ت و حیزبه وڵه لێنی نێوان ده هك

ی  وه كاردانهه. نهین  وه ی خۆیانهه ری سیاسهی دوێكهه ری ڕێبهه پشهت سهه ڵك ئیتهر له ی رابهردوو خهه وانهه پێچه و به  وه بێتهه قۆڵتر ده
تی، ئاسهتی  ڵێنی چێنایهه ی كهه وه ران، قۆڵتربوونهه رمانبهه ی فه دانی موچهه رێمی له تی هه بێ تووانایی حكومهی ئابوری و  زمه ئه
  ست و پێگیر، ناكۆكی نێوان حیزبهه رباڵو و ده ڵی دارایی و بوروكراسی به نده كان، گه تییه اڵیه كۆمه  تگۆزارییه ی خزمه وه خۆاره له

و   سههوریه له  دوو میلیههون ئههاواره  ی گفتوگههۆ بههۆ سههازان، هههاتنی زیههاتر لههه وه ئاكههام مانهههاڵتدار و بههێ  سههه كانی ده سیاسههییه
  وێتهه كه ده  ی كهه ركهه و ئه ئاست ئهه كان له كگرتووه یه وه ته مسارد بوونی ڕێكخراوی نه عێراق بۆ كوردستان، خه  كانی دیكه شه به له
كانی  وه تهه نه  ی كه و ناوچانه تی ناوەندی عێراق له وڵه و ده  ان و توركیهتانی ئێر وڵه ردانی ده ست تێوه ترسی ده ر شانی، مه سه
ترسههی  تی و مه ری دوژمنایههه ڵگیرسههانی ئههاو ترسههی هه و مه  كانی دیكههه ركوك و شههوێنه كههوو كههه ژیههن، وه كههورد تێیههدا ده  یره غههه

ك و  سهتی یهه ده  تهه سهتیان داوه ده  وانهه مهووی ئه ری موسهل، ههه دوای كۆتایی شهه "عبی شتی شه حه"كانی  ڵ هێزه گه لچوون له تێكه
ر  ئوپوزیسهیونێكی كهاراو و ڕێ نیشهانده  م بارودۆخهه ر بهه رانبهه به.  دا دانهاوه وره ترسهی گهه م مه رده به و ناوچەیان له داهاتوی ئه

ڕێكخههراوی . كههانی ئوپوزیسههیون دان وه ڕاسههت ڕه  كان و هێههزه اڵتداره سههه ده  ژێر نفههوزی حیزبههه كان لههه نییههه ده مه  ڕێكخههراوه.  نییههه
  وه كرده ر وا پههرژوباڵون و بههه كوردسههتانی عێههراق هههه كان له پ و رادیكاڵههه چههه  هێههزه.  هاتووه خۆی كرێكههاری پێههك نههه ربه سههه

ێزێكهی بوونی ه یهان بهو كهرا، بوشهایی نهه ئاماژه  ی كهه و فاكتورانهه مووی ئهه ههه.  كهان نییهه وتهی رووداوه ر ڕه سه رێكیان له كاریگه
 . ر خستووه زیاتر ده  میشه هه  ند بێت له مه ره هه تی به اڵیه ئێعتبارێكی كۆمه له  رپر  كه رادیكال و سۆسیالیستی و به
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 اریی لە ئێراندا نییەزەمینەی دەستپێکردنەوەی خەباتی چەکد
 

 
  
 
 
 

 هێمن حەسەن  -ئاژانس 

 
  نییە ئێراندا لە چەکداریی خەباتی دەستپێکردنەوەی زەمینەی: کۆمەڵە سکرتێری عەلیزادە، ئیبراهیم

 بڕیوە ئێمەی هاوکارییەکانی ساڵە سێ هەرێم حكوومەتی
 

 ڕۆژهەاڵتههی لە هێشههتا دەکههات لەوە بهها  ،(کوردسههتان کۆمۆنیسههتی حزبههی بههاڵی) کههۆمەڵە سههکرتێری عەلیههزادە، ئیبههراهیم
 هەلههومەرجەکەش نە و خەڵههک نە حزبەکههان نە»: دەڵێههت و نیهیە چەکههداریی خەبههاتی دەسههتپێکردنەوەی زەمیههنەی کوردسهتاندا

 «.چەکداری خەباتی دەستپێکردنەوەی بۆ نین لەبار
 

 هەمههوو سههاڵە سههێ مههاوەی هەرێههم حکههوومەتی دەکههاتەوە، ڕوونههی دا«ئههاژانس» چههاوپێکەوتنێکی لە عەلیههزادە، ئیبههراهیم
 لە زەرەری ئەمنیهیەوە و ئەخالقهی ڕووی لە هەرێهم حکهوومەتی» ڕایهدەگەیەنێت، و داون پێهی پێشهتر کە بڕیون هاوکارییەکی

 ئەنهههدامەکانیان ئهههابوونەی هاوکهههاریی بە ئەوان دەکهههات، ئاشکراشهههی وەس« .بڕیهههوە ئهههێمەی هاوکارییەکهههانی کە داوە خهههۆی
 .دەکەن ئیشوکارەکانیان

 
 هەڵبژاردنەكههانی لە كههورد بەشههداریی ئاسههتی بكەیههن، پههێ دەسههت ئێههرانەوە هەڵبژاردنەكههانی لە سههەرەتا باشههە پههێم :ئاااژانس
 بوو؟ چۆن ئێراندا

 
  بایكۆت هەڵبژادنەیان ئەو تێكڕا بە كوردستان سیاسییەكانی حزبە كە دەورەیەدا لەم بەتایبەت ئەوان : زادهیل ئیبراهیم عه
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 شهار لەم دەنگهدان سندووقێكی چەند بەردەم لە كورد بەشداریی وێنەی پیشاندانی و چەواشە زانیاریی باڵوكردنەوەی كردبوو،
 كوردسهتانییەکاندا بەشە لە هەمانە ئێمە زانیارییانەی ئەو پێی بە حەقیقەتدا لە بەاڵم دەزانن، گرنگ بە زۆر شار لەو یان

 .چووە بەڕێوە ساردوسڕ هەڵبژاردنێكی
 

 كردووە؟ هەڵبژاردنی بەشداریی %10 كورد دەڵێت ئێران :ئاژانس
 

 بهۆ هەر نەك ئەوە جها بكەیهن، پهێ بڕوایهان نابێهت و  نین متمانە جێگای ئامارانە ئەو شێوەیەك هیچ بە : زادهیل ئیبراهیم عه
 ت،دەیڵێه ئیسهالمیی جمههووری ڕژێمهی كە نیهیە ئاسهتە بەو ڕێهژەكە بهۆیە نییە، بڕوا جێگای ئێران هەموو بۆ بەڵكو ڕۆژهەاڵت،

 كهرد، هەڵبژاردنیهان بهایكۆتی ڕۆژهەاڵت خەڵكهی شەسهت سهەدا لە سهەروو لە خوارترە، لە زۆر ڕێژەكە پێچەوانەوە بە بەڵكو
 چههوونەتە خەڵكههی و بههووە چههۆڵ شههار هەر ڕۆژهەاڵتههدا شههارەكانی زۆربەی لە كههردووە چاودێریمههان خۆمههان كە ئەوەی پێههی بە

 ئەو بهۆ ئێهرانید ئیسهالمیی كۆمهاری قبهووڵی هاتن، بانگەوازەكەوە دەم بە باشی بە زۆر كوردستان ڕۆژهەاڵتی خەڵكی ، دەرێ
 .قورسە زۆر شكستە

 
 زووە؟ یان هاتووە كاتی وایە پێتان چەكداریی، خەباتی دەستپێكردنەوەی لەسەر :ئاژانس

 
 خەڵكهی نیهیە، سهتانداكورد ڕۆژهەاڵتهی خەڵكی لەناو ئامادەییەش ئەو و نەهاتووە كاتی هێشتا وایە الم : زادهیل ئیبراهیم عه

 ئههێمەش بچێههت، پههێد بەرەو كههردووە پههێ دەسههتی و  هەڵههداوە سههەری سههەرەتاكانی كە مەدەنیههیەی خەبههاتە ئەو خۆشههە پێههی
 چەكهداریی و  مەدەنهی خەبهاتی ڕابهردووی ئینجها بگەیەنین، خۆی شوێنی بە زیان و ئازار كەمترین بە خەباتە ئەو دەمانەوێت
 مەدەنهههی خەبهههاتی پێویسهههت ڕاددەیەكهههی بە پێشهههتر هەتههها نهههابووژێتەوە چەكهههداریی خەبهههاتی كە دەڵێهههت پێمهههان ڕۆژهەاڵت

 و بكهههات دەسهههتكەوتەكانی لە پارێزگهههاری چەكهههداریید خەبهههاتی و هێنابێهههت دەسهههت بە دەسهههتكەوتگەلێكی و نەبهههووژابێتەوە
 .ببەخشێت پێ زیاتری خێراییەكی

 
 ناجووڵێت؟ ئێوە هێزی بە ئێران یاخود نین ئامادە ەئێو یان نییە ئامادە ڕۆژهەاڵتە خەڵكی مەسەلەكە كەواتە :ئاژانس

 
 مەرجهی  چەكهداری خەبهاتی دەسهتپێكردنەوەی هەیە، خۆیهان كهاریگەریی و  هەن هەموویهان هۆكهارانە ئەو : زادهیل ئیبراهیم عاه

 بهاتەكەخە ڕیزەكهانی و  بكهات پێشهمەرگەوە بە پەیوەنهدیی هەبێهت ئەوەی ئامادەیی خەڵك دەبێت لەوانە یەكێك هەیە، خۆی
  بۆ ئەی هەروا، دیكەش پارتەكانی دەكەین، پێشمەرگە هاتنەڕیزی بانگەوازی بەردەوام ئێمە بكات، بەهێزتر و  قەرەباڵیتر
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 .نییە ئامادەییەی ئەو خەڵك كە دەدات نیشان ئەوە ئەمە دێت، دەیان بە بۆچی نایەت كە  هەزاران بە
 

 نایەت؟ ازەكانتانەوەبانگەو دەم بە و نییە ئامادە بۆ خەڵك ئەی :ئاژانس
 

 بەڵكهو نیهیە، چەكهداریی خەبهاتی هەر شهۆڕش كە جێگیهر بۆچهوونێكی دەبێهتە خەریهكە خەڵكید بۆ ئەمە : زادهیل ئیبراهیم عه
 خەبهاتە ئەو نە شۆڕشهگێڕانەوە، قۆنهاغی نەكەوتهووەتە ئێمە كۆمەڵگەی الیەكەوە لە ئێستا هەیە، جوراوجۆری بواری گەلێك

 دیكەشهەوە الیەكهی لە بەرێهت، چەك بهۆ دەسهت بەرینهدا ئاسهتێكی لە ئامهادەیە خەڵكهید نە ردووەكه گەشهەی هێندە مەدەنییە
 ڕەخسهها، ڕاپەریههن بههارودۆخی كاتێههك دیتمههان كوردسههتاندا باشههووری نمههوونەی لە. زاڵە زۆر سههەربازییەوە ڕووی لە دووژمنههید

 پهێد، دێهتە بهۆ هەلێكمهان وەهها باشهوور وەكهو تها بكەیهن چهاوەڕێ ئهێمەش نهاڵێم من كرد، تەواو كارەكەی پێشمەرگە هێزی
 .ئەزموونێكە خۆی ئەوەش بەاڵم

 
 دەبینیت؟ چۆن ئەمە دەكات ئێران دژی لە چاالكییەك دیموكرات حزبی هەرێم سنوورەكانی لە ناوە ناوە :ئاژانس

 
 دابههین تییەكانیپێداویسهه و  مەرج داوەتههێ دەسههتی ئێههران كورسههتانی دیمههوكراتی ئەوەی وایە پههێم مههن : زادهیل ئیبااراهیم عااه

 كەی بهكەی، چەكداری چاالكیی دەدرێت پێ ڕێگەت و  دەكرێتەوە بۆ سنوورت كەی ئەوەی حیسابی لەسەر ناتوانی تۆ نەكراوە،
 كەی ناكرێههت بێههت، ڕۆژهەاڵت كۆمەڵگههای ئامههادەیی حیسههابی لەسههەر دەبێههت ئەوە چههونكە. كەی تەواوی دادەخرێههت لەسههەرت
 .ڕابوەستی نەدای پێ مۆڵەتیان كەی بكەی چاالكی بچیت دای پێ مۆڵەتیان

 
 هەمهید پێكەوەیهی كهاركردنی بهۆ هەم هەبووە كاریگەریی چەند هەڵبژاردن لەسەر ڕۆژهەاڵت حزبەكانی یەكگرتوویی :ئاژانس
 كوردستاندا؟ ڕۆژهەاڵتی خەڵكی لەناو

 
 هەڵبهژاردنەكە، لە وەك بهوون رتهرزۆ كاریگەرییەكهانی ڕۆژهەاڵت حزبەكانی هاوبەشەی بایكۆتكردنە ئەم : زادهیل ئیبراهیم عه

 چەنهههد نەبهههوو، یەكەوە بە بەكردەوەیهههان هەمهههاهەنگیی و  ههههاوبەش كهههاری ڕۆژهەاڵت حزبەكهههانی بهههوو زۆر مهههاوەیەكی چهههونكە
 .بكات درووست كوردستان خەڵكی لەناو دڵخۆشی لە جۆرێك كرد وای دیكەش جموجۆڵێكی و  هەماهەنگی

 
 ئەو دەڵێهت كە هەیە بۆچهوون  هەنهدێ دەكەن، حهدك سهكرتێری عەزیهزی خالیهدی الچهوونی بهۆ خوێندنەوە چۆن ئێوە :ئاژانس

 پارتەكان؟ هاوبەشی كاری لە بووە ڕێگر
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 تها كوردسهتان دیمهوكراتی حزبهی كە دەزانین بەاڵم چییە، پۆستەكەی لە ئەو الچوونی هۆكاری نازانم من : زادهیل ئیبراهیم عه
 .دایڕشتبوون عەزیزی خالیدی كاك كە تانەیسیاسە بەو دەكات پێداچوونەوە خەریكە ڕادەیەك

 
 هەیە، پەژاكهید بەاڵم ڕۆژهەاڵت، حزبی شەش دەڵێن ڕۆژهەاڵت پارتەكانی بەرپرسانی كە دەكرێت تێبینی جار زۆر :ئاژانس

 نازانن؟ كوردستان ڕۆژهەاڵتی حزبی بە پەژاك ئێوە
 

 پابەنهههدی ئەوان ڕاسهههتە ڕۆژهەاڵت، لە چهههاالكە و  دەزانهههین ڕۆژهەاڵتهههی حزبێكهههی بە ئهههێمە بێگومهههان : زادهیل ئیباااراهیم عاااه
 نهازانین ڕوونیهی بە ئیسهتاش ئهێمە نین، كارەكانیان و بەرنامە لەگەڵ ئێمە و  پەكەكەن هاوپەیمانی و  ئۆجەالن ئایدۆلۆژیای

 كە یهنبكە لەوە ئینكهاری نهاتوانین بەاڵم دەكهات، جێبەجێهی ڕێهگەیەكەوە چ لە و دەوێهت چی كوردستان ڕۆژهەاڵتی بۆ پەژاك
 بهوونی لەگەڵ نین ناكۆك ئێمە كۆبوونەوەكانەوە، و  كۆڕ ناو بێنە نین كەمتر دی خەڵكی لە ئەوانید نین، ڕۆژهەاڵتی ئەوان

 ئههههێمە كاتێهههك هەڵبژاردنهههدا مەسهههەلەی لە. نیههههیە ئیمەیهههان هەڵوێسهههتەی ئەو ڕۆژهەاڵت تهههری الیەنەكهههانی بەاڵم ئەوان،
 .نەبووبوونەوە ساغ بایكۆتكردن سەر لە هێشتا انئەو گەیشتبوو ئاكامید بە كانمان كۆبوونەوه

 
 دەوێت؟ ئێران بۆ فیدراڵییان سیستمی ئەوان لەوەش جگە ڕاتانگەیاند، زوو دەڵێن ئێوە بە ئەوانید :ئاژانس

 
 یچهه كە لەوەی بووین دڵنیا باش زۆر ئێمە پێیە، چییان كورد بۆ كاندیدەكان بزانین با دەیانگوت ئەوان : زادهیل ئیبراهیم عه

 نیههیە وا پێمههان ئههێمە بخرێههت، دوا هەڵوێسههت بههۆچی كەواتە نیههیە، پههێ كههورد غەیههری بههۆ نە و كههورد بههۆ نە هیچیههان كامیههان
 سهەرەتا واتە بهدرێت، كوردسهتان خەڵكهی بە چارەنوو  مافی دەبێت بەڵكو دەكات، چارەسەر ئێران لە كورد كێشەی فیدراڵی

 كە بكرێهت ڕۆژهەاڵت خەڵكهی بە پهر  و  بكرێهت ڕیفراندۆم دواتر نەبێت، جەماوەر لەسەر فشارێك هیچ و  هەبێت ئازادییەك
 .سەربەخۆ دەوڵەتی یان بمێنێتەوە ئێراندا لە دەیەوێت

 
 بگرنەوە؟ یەك ناهێڵێت هەیە هۆكارێك چی گەیشت، كوێ بە كۆمەڵەكان یەكگرتنەوەی پڕۆژەی :ئاژانس

 
 شهێوەیەكی بە كە نێوانماندا لە بوون زۆر ئەوەندە جیاوازییەكان ە،پەیوەست ئێمەوە بە جێگەیەی ئەو تا : زادهیل ئیبراهیم عه
 گۆڕێهدا لە یەكگهرتنەوە پرسهی جۆرێهك ههیچ بە ئیسهتا جیهاواز، حزبهی دوو بە بهووین و بووینەوە جیا یەك لە شارستانییانە

 كوردسهههتان خەڵكهههی بهههااڵی بەرژەوەنهههدییەكانی پێنهههاوی لە ئەوان لەگەڵ ئهههێمە كە نیهههیە ئەوە واتهههای بە ئەوە بەاڵم نیهههیە،
 .هەبێت دیاریكراومان هاوكاریی نەتوانین
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 ڕۆژهەاڵت، حزبەكهانی هاوبەشهی كهاری بهۆ كهردەوە بهاڵو پالتفهۆڕمێكی شۆڕشگێڕان كۆمەڵەی ئێستا پێد ڕۆژێک چەند :ئاژانس
 دەبێت؟ چی پالتفۆڕمە ئەو بۆ وەاڵمتان ئێوە
 

 نەخشهەڕێگامان و پهالن مەبەسهتە ئەو بۆ پێشەوە لەوە ساڵ پێنج لە ئێمە بەاڵم نەبینیوە، پڕۆژەكەم من : زادهیل ئیبراهیم عه
 .كردووەتەوە باڵومان و كردووە پەسەندمان كۆنگرەماندا لە و هەبووە

 
 هەرێمدا؟ قەیرانەی لەم چۆنە داراییتان باری ئەوەیە دواپرسیارم :ئاژانس

 
 پێشههترید بڕیههوە، ئههێمە لە هاوكههارییەكی مههووهە نیههوە و  سههاڵ  سههێ كوردسههتان هەرێمههی حكههوومەتی : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 خۆمهان داوە هەوڵمهان ئێسهتاش هەڵسهووڕێنێت، تەواوی بە ئهێمە كاروبارەكهانی هەمهوو كە نەبهوون ڕادەیە بەو هاوكارییەكان

 ئههههابوونەی ئینجهههها كههههردەوە، كەم خەرجییەكانمههههان لە شههههت یەكەم مەبەسههههتەش ئەو بههههۆ بگههههونجێنین بههههارودۆخەكە لەگەڵ
 تهها وەربگههرن قەرز بانكەكههان لە دەتههوانن هەرچەنههد كههردن لههێ داوامههان هەروەههها و كههرد زیههاد ئەورووپهها لە ئەنههدامەكانمان

 پهێ بەردەوامهی هیهوادارین و ڕاوەسهتاوین خۆمهان پای لەسەر و هێناومانە ئێرە تا بێت جۆرێ هەر بە بیدەینەوە، تر كاتێكی
 ڕۆژهەاڵتهی خەڵكهی متمهانەی لە زەڕبەی ئەخالقیهیەوە ڕووی لە یەكەم كهردووە، زەرەری دوو هەرێهم حكهوومەتی بەاڵم. بدەین

 ئەو بگەیەنهن، پهێ زیهانی ئاسان ئاوا كە نەهاتبوو دەست بە ئاسان وا ئەودیو و ئەمدیو خەڵكی پەیوەندیی داوە، كوردستان
 بپرسهن مهانلێ نەههاتوون ئێسهتا تهاكو بەاڵم بەرپرسهە، ژیانیهان لە و هەرێمهن حكوومەتی دەسەاڵتی لەژێر لێرەن خەڵكانەی

 و ئیسهالمی كۆمهاری نێوان لە باشتر کی هاوسەنگییه پێكهێنانی لە هەبێ گرینگمان دەورێكی دەتوانین ئێمە دووەم دەژین، چۆن
 ئەمنیههی قهوواڵیی بە زیههان و هەرێهمە حكهوومەتی زەرەری بە ڕاسههتەوخۆ ڕووەشهەوە لەم ئهێمە زەعیفبههوونی. هەریهم حكهوومەتی

 .گەیاندووە خۆشیان بە زیانیان بەڵكوو ئێمە بە زیانیان نەك ماوەیەدا لەو وانئە. دەگەیەنێت كوردستان هەرێمی
 
 

 ماڵپەڕی ئاژانس: سەرچاوە
 

 ٢١١٧ (جوون)ییران حوزه ی١: ڕێکەوتی
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 ر بارودۆخی ناوچەكە و گشت پرسی لە هەرێمی كوردستانی عێڕاق سه وباسیک له قسه
 

 
 

 
 
 
 
 

 وتووێژی گۆڤاری جیهانی ئیمروز
 

 سەعید ئەمانی: وەرگیر

 
 ئەگەر كامههانەن؟ هههاتون بەدی ناوەراسههت رۆژهەالتههی سیاسههی بههارودۆخی لە كە نوێیههانەی ئههاڵوگۆڕە ئەو: جیهااانی ئیمااروز

 كە واڵتهانەی بەو سهەبارەت دیارەكهان خهاڵە بە ئامهاژەیەك دیهاریكراو شهێوەیەكی بە گشهتی وێنایەكی لە جیا هەیە ئیمكانی
 .بكەیت قەیرانەكان ناوەندی بوونەتە

 
 یهان بهكەی نێوەڕاسهت رۆژهەاڵتهی گۆشهەیەكی لەهەر چهاو. نهین دوو و یەك نهاوچە قەیرانهی ناوەندەكانی : لیزاده عه ئێبراهیم

 دەوڵەتهی ێككۆمەڵ نێواڕاستدا رۆژهەاڵتی سەرتاسەری لە. كارەساتێكن بۆ ئامادەكاری خەریكی یان و ئارادیە لە كارەساتێك
 و ڕێكەوتههون سههەرمایەكان و سهەروەت خههاوەن خهوازە زێههدە بانهدە لەگەڵ كۆنەپەرسههت، فریوكهار، گەنههدەڵ، ئێسهقان، سههەر تها

. دەسهت دوورە ئهاواتێكی كهردوونەتە لهێ ژیانیهان مافی و ئەمنیەت حاڵەشەوە، بەم و دەكێشن ئەنوا بێ خەڵكی گیانی شیرەی
 ئهاوات و هیهوا لەسهەر قسە ئەگەر بكەن، ئەفیانستان، و توركیە عێڕاق، سوریە، ن،یەمە لوبنان، فەلەستین، لیبی، لە چاو
 حهاڵ بەهەر بەاڵم. بكهرێتەوە خهاوین هەڵتەكهێن بنهاغە شۆڕشهێكی بە دەبهێ تەنیها تەویلەیە ئەم كە ئەوەیە ڕاستیەكەی بێت

 ئێسهتا لە زیهاتر گەلێهك تەنانەت ی،ژیان ڕێگای سەر كەوتونەتە كۆسپانەدا ئەو بەگژ نەچێت ئەگەر ناوچەیەدا لەم بنیادەم
 سهەربە جها بێهبەش خەڵكێكهی گشت ئازارەكانی و ڕەنج لە بیر دەبێ تێكۆشەر ئینسانێكی نمونە وەك. ئەبێت خەسارەت توشی
 تێههك نههاوچەیە ئەم قەیرانەكههانی بههابەتە، ئەم ئینسههانیەكەی الیەنە لە جیهها. بكههاتەوە بێههت ئاینێههك و قەوم و نەتەوە هەر

 واڵم دەركێشههان، قههوڕاو لە خههۆ شههەنگی سیاسههەتی گێههژاوەدا، لە پههڕ نههاوچە لەم پههۆلەتیكید ڕئههاڵ ئاسههتێكی لە و تەنههدراون
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. ئهارادایە لە كوردسهتاندا لە بەوەی دەبێهتەوە پەیوەست تایبەت بە كە دەكەمەوە ئەوە لەسەر جەخت روەوە لەم. نییە دەرەوە
 .خەو ئێمەش و بیبات ئاو دنیا ناكرێت

 
 لەو قەیههران و شههەڕ ناوەنههدێكی چەنههد بخەینەسههەر سههەرجێك تهۆ، پرسههیارەكەی بە بێههت واڵمێكههێد كە نمههونە وەك تەنیهها بها

 لە بههوونی كارەسههات سههەرەڕای ئههارادایە، لە یەمههن واڵتههی لە مەسههەلەن كە ئەوەی. دەكەیههن بههارەوە لە باسههی كە نههاوچەیەدا
 قەیهرانە لە یەكێهك وەك یەمەن قەیرانهی لە ههیچ مێدیاییە فەراموشكارییە ئەم بەاڵم نراوە، وەال رۆژ هەواڵەكانی سەردێڕی

 دیموكراسهی بهزوتنەوەی خهواردنی شكسهت لە خەڵهكە ئەم ئازارەكهانی و ڕەنج. ناكاتەوە كەم ناوەراست رۆژهەالتی ئاڵۆزەكانی
 هەاڵت، و نههرا وەدەر واڵتە لەم حههاكم دیكتههاتۆڕی كە ئەوەی دوای. پێكههرد دەسههتی عەرەبیههیەوە بەهههاری بە ناسههراو خههوازی

 سهعودی عەرەبسهتانی دڵهی بە ئەمەش و پێهدا، دەرێژە خۆیان خەباتی بوون، باشتر ژیانێكی و ئازادی خوازیاری كە خەڵكێك
 بههۆ چههارەیەك ڕێگهها وەك سیاسههی گۆڕەپههانی كردنههی میلیتههاریزە تههر شههوێنەكانی لە گەلێههك وەك. نەبههوو ئیمههارات دەوڵەتههی و

 دانهههی گهههوڵلە ڕێهههژنەی بەر لەگەڵ. گیهههرایەبەر الوان تهههایبەت بە و خەڵههك خهههوازانەی مههها  خەبهههاتی درێهههژەی لە بەرگههرتن
 یەك لەگەڵ جههۆرەوە جههۆراو مەزهەبهی و قەمههوی پێكهههاتەی بە خەڵكانێهك تێیههدا كە خەڵههك خهوازانەی ئاشههتی خۆپیشهاندانی

 و مەزهەبههن شهیعە زیهاتر كە باشههور قەبیلەكهانی. لێهدرا یەمەن سیاسههی فەزای كردنهی جەنگهی كلیههدی بهوون، خهوێن خەڵتهانی
 سهەنعایان شهاری كهۆنترۆڵی و ئەسهتاندنەوە تهۆڵە كەوتهنە ناوەندیهدا، دەوڵەتهی دەسەاڵتی لە بوون زیاتر سەهمی خوازیاری

 خهۆش ئیسهالمی كۆمهاری ناڕاسهتەوخۆی و ئیمهارات و عەرەبسهتان ڕاسهتەوخۆی دەخهاڵەتی بهۆ ڕێگها جۆرە بەم. گرت بەدەستەوە
 گشهتی بە رۆژئاوایەكهانید و ئەمریكها دەوڵەتهی. كهرد پەیهدا كەرەوەیهان الیەكه دەوری دەرەكیەكان فاكتورە ئیتر ئەمجار. بوو

 گهههرنگە ئهههاویە ڕێگههها لە یەكێهههك المەنهههدەب بهههاب كردنهههی كهههۆنترۆڵ لەسهههەر كێشهههە. بهههوون بەرژەوەنهههدی كۆمەڵێهههك خهههاوەنی
 كێشههە ڕوات،دە بەوێههدا دەچێههت رۆژئههاوا بەرەو نێوەراسههتەوە رۆژهەاڵتههی لە كە نەوتێههك زۆری بەشههێكی كە نێونەتەوەییەكههان

. نیههابەتیە سههەرەتا شههەڕ. پێكههرد دەسههتی نەهێنههدراون، دەر هێشههتا كە نەوتیههانەی سههەرچاوە ئەو كردنههی كههۆنترۆڵ لەسههەر
 و حوسهههیەكان شهههیعە پشهههتگیری ئیسهههالمی كۆمهههاری دەكەن، ئەلقاعیهههدە لە پشهههتیوانی قەتەر تهههایبەت بە و ئیماراتیەكهههان

 بە سهعودی عەرەبسهتانی نیهیە، واڵمهدەرەوە نیهابەتی شەڕی كاتێك ەاڵمب. گرتوە ئێستای دەوڵەتی پشتی سعودی عەرەبستانی
 نهاتوانێ ئەمهانەدا گشهت لەگەڵ. وێهرانە دەكهاتە واڵتە ئەم و گۆڕەپهانەكەوە نێهو دێتە خۆیەوە ئاسمانی هێزی توانای هەموو

 سههەرتاپای یەكان،ئیپیههدیمیك نەخۆشههیە بە پەرەدان برسههیەتی، كوشههتار،. بگۆڕێههت ئەیەوێ خههۆی جههۆرەی ئەو هاوسههەنگیەكە
 زەینهدا بە خوێنایانە دەرگیریە و شەڕ ئەم هاتنی كۆتایی بۆ دیمەنێك دوورە ئێستادا بارودۆخی لە. گرتۆتەوە خەڵكی ژیانی

 و نههاوچەیی و محەللههی پێكهههاتنێكی ئاكههامی لە جیههاوازدا واڵتههی دوو بەسههەر یەمەن بههوونی دابەش ئاكههامی لە تەنیهها نههایەت،
 .نەبێت هاسان زۆر ئەوید ڕەنگە كە ەیە،ه ئیمكانی نێونەتەوەییدا
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 بهۆ كە دا ئیسهرایل دەوڵەتهی بە ئەوەی ئیمكهانی كهراوە، قسە لەبارەوە زۆری كە سوریە رووداوەكانی فەلەستینەوە، بارەی لە
 بە پەرەی بههارودۆخەدا، ئەم لەپههاڵ و بخههات پەڕاوێههز فەلەسههتین خەڵكههی لەسههەر سههتەم مەسههەلەی سههاڵ، ٧ بە نزیههك مههاوەی
 كردنهی تەواو و فەلەسهتین خەڵكهی لە مەیهدانەكە زیهاتری كردنەوەی بەرتەسك و نشینەكان یەهودی شارۆچكە ردنیك دروست
. نەتەوەیەك هێنهانی چۆكهدا بە بهۆ بهدات هەوڵەكانی بە درێژەدان و كۆڕستان بە غەززە لێوارەی كردنی و جیاكەرەوە دیواری
 ئەدۆزرێههتەوە، بههۆ چههارەیەكی ڕێگهها ناچههار بە و دەچێههت وونەوەبهه هێههور بەرەو سههوریە قەیرانههی شههێوەیەك بەرهەر كە ئێسههتا

 تونههد و جههووی مههاجەرا ڕێگهای لە دیسههان سیاسههەتەی ئەم پەنایهدا لە تهها دیههكەیە قەیرانێكههی ئهاگری كردنههی خههۆش خەریكهی
 .پێبدات درێژە عێراقدا لە قەیران كردنەوەی

 
 ئاسهتی لە خهۆی سیاسهی نەیهارانی خستنی پەڕاویز. ونەرو ئۆردوغان دەوڵەتی سیاسەتەكانی ئاڕاستەی توركیە، بە سەبارەت

 لە نههاوچەیی قەیرانههی لە كههردن دەخههاڵەت پێهێنههانی، شكسههت و كوردسههتان خەڵكههی بههزوتنەوەی كردنههی الواز سەرتاسههەریدا،
. نیوخههۆیی و نهاوچەیی مەوقعیەتههی كردنهی پهتەو بههۆ تهر، شههوێنەكانی و عێهڕاق و قەتەر تها گرتههویەتی سهۆمالیەوە و سهوریە

 و تههر ئههاڵۆز ڕێگههای گەلێههك زڕانههدوە، ئۆردوغههانی خەونەكههانی بەردەوام كە كههورد مەسههەلەی بە سههەبارەت نێههوانەدا لەم مبەاڵ
 بەر كوردسههتان، شههارەكانی سیاسههی فەزای كردنههی میلیتههاریزە بە ئەدات هەوڵ الیەكەوە لە. پههێد دەگیههرێتە گێڕانەتههر پههیالن
 هەوڵە بهوونی سهەمەر بهێ ئەندێشهەی. بهن ئامهادە سیاسهیدا پڕۆسهەی لە چاالكهانە كردنهی بەشهداری لە خەڵك لەوەی بگرێت

 ئێشههەی سههەر لە خههۆی جههۆرە بەم و هیههوایی بههێ بكههاتە خەڵههكە ئەم الی لە مافەكانیههان كردنههی دەسههتەبەر بههۆ مەدەنیەكههان
 دەرەوی بەرێههتە دەكرێههت بههۆی جێگههایەی ئەو تهها ش ك. ك. پ لەگەڵ شههەڕ. بكههات ڕزگههار مەدەنیەكههان بەریههنە بههزوتنەوە
 بهواری لە روسهیە و ئەمریكها هێزەكهانی زل كە وادیهارە سهوریە، بە سهەبارەت. سهوریەوە و عێهڕاق نێهو بیكێشێتە و سنورەكانی

 چهۆن واقهع سهەرئەرزی لە پێكههاتنە ئەم كە ئەوەیە لەسهەر تەنیها مەسەلەكە و پێكهاتون كەاڵندا ئاستی لە سوریە قەیرانی
 سهەرئەنجام یهان دەبهین، دەرگیهری و شهەڕ لە تهر دەورێكی شاهیدی ئەواندا تنیپێكها سێبەری لەژێر ئایا. دەردێنن بەكردەوە

 نێوەڕاسهتدا رۆژهەاڵتهی سنورەكانی لە ئاڵوگۆڕ ئیمكانی بە سەبارەت ئاراوە؟ دێتە واڵتەدا لەم ڕێژەیی ئارامی لە دەرەجەیەك
 ئەوەی بەبهێ دەوترێهت، كهوردەوە یبیرانه روونهاك لە هێنهدێك الیەن لە تهایبەت بە كە نوێ ی پیكۆ - سایكس یەك بەناو و

 .نابیندرێت ئاڵوگۆڕێك وەها لە نیشانەیەك هیچ خۆیان، ئارەزوی و خەیااڵت لە بێجگە كە
 

 كە هەیە بوونیهان گرنهگ فهاكتۆڕێكی چەنهد سهوریە داههاتوی بە سەبارەت ئەمریكادا و روسیە پێكهاتنی ئەگەری لەگەڵ بەاڵم
 .بێت دەرمان یارمەتی سوریە لە هاتودادا بارودۆخی بردنی پێد بەرەو لە دەتوانن

 
  و دەستداوە لە ڕەقە لە خۆی سەرەكی پێگەی دووهەمین موسڵ دوای ،(داعد)  ئیسالمی خەالفەتی گوروپی ئەوەیكە یەكەم؛
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 تهها تیرۆریسههتیدا كرداێكههی كۆمەڵێههك ئاسههتی لە حههوزوری و نابێههت یەكههالكەرەوە هێزێكههی سههوریە لە نە و عێههڕاق لە نە ئیتههر
 مهاڵی سهەرچاوە بهوونەوەی بەرتەسك و نیزامی شكستی ئاكامی لە دیكەش ئیسالمیەكانی گوروپە. دەبێت درێژەی تر یماوەیەك

 شهێوەی، ههاو ڕەوتێكهی هەر یهان و داعهد كردنهی كهێد ڕیشهە. دەبن داعد وەك چارەنووسێكی گیرۆدەی تەسلیحاتیەكانیان و
 لە بههێجگە نههین شههتێك هههیچ كە ڕەوتههانە، ئەم نفههوزی اڵیەتیكههۆمە و مههاددی ڕیشههەی ڕادەیەك چ تهها كە بەوەی دەبەسههترێتەوە

 بەغهدا، لە شهیعە دەوڵەتهی لە و ئەسهەد بەشهار دەوڵەتهی لە سهوریە و عێهڕاق لە مەزهەب سهوننی خەڵكی بێزاری و نەفرەت
 .بكرێت وشك

 
 لە داعشههدا سههەربە نیزامیەكانیههان سههەركەوتنە بە دا د. ی. پ ڕێههبەری ژێههر لە دیموكراتیههك، سههوریەی هێزەكههانی دووهەم؛

 كە خەڵكێههك جەمههاوەری و هێههزە ئەم داواكاریەكههانی و خواسههت گیرانههی لەبەرچههاو بەبههێ سههوریە داهههاتوی كە پێگەیەكههدان
 خەڵهك چاالكهانەی دانهی بەشهداری بهواری لە بزوتنەوەكەیان پێشكەوتوەكانی و پێشڕەو الیەنە. ناكرێت دیاری پشتیوانیانن،

 ئاشهتی پێوەنهدی كردنهی دروسهت پیهاو، و ژن یەكسهانی بهابەتی كردنهی یاسهایی بە ان،كراوەكه ئهازاد نهاوچە بەڕێوەبردنی لە
 چەكهدار و جەمهاوەری ئەڕتەشهێكی پێكهێنانی جیاواز، مەزهەبی و قەومی پێكهاتەی لە خەڵكدا نێوان لە ئینسانی و خوازانە
 .هێناوە بەدی یانبو جیهانیشی مەعنەوی و سیاسی پشتیوانیەكی دەستكەوتەكان، لە دیفا  بۆ گشتی كردنی

 
 و سهوریە نێهو بیكێشهێتە تهوركیە سهنورەكانی دەرەوەی بەرێهتە ك. ك. پ لەگەڵ شەڕ هەوڵئەدات كە توركیە دەوڵەتی سێهەم؛

 لە تهوركیە دەوڵەتهی سهەركەوتنی ڕادەی. دەبێهت درێهژەی د. ی. پ لەدژی پەردەی پشهتی پیالنەكهانی و دەخاڵەت عێراقەوە،
 بە ئەسهەد بەشهار دەوڵەتهی چهوارەم،. تهوركیەوە و ئەمریكها نێهوان سازشهی بە دەبەسهترێتەوە سیاسهەتەكانیدا چوونی بەدوادا

 بەشهار شەخسهی و دەوڵەتە ئەم بەاڵم دەپهارێزێ، دەسهەاڵتەكەی لوبنهان الهلەی حیهزب و ئیسالمی كۆماری و روسیە پشتیوانی
 كاتێهك و نییە داهاتویەكی سوریە لە اییداكۆت لە و دەمێنێتەوە نوێ هێزێكی هاوسەنگی سیمبولی وەك قۆناغەدا لەم ئەسەد

 .دیكە پێكهاتەیەكی بە ئەدات خۆی جێگای بۆوە، كەم تازەكە هێزە هاوسەنگی بە پێوەندیدار هەستیاریەكانی
 

 شههەڕ واڵتە لەم بێهت ئهارامی و ئاسهاید سههەرچاوەی نهاتوانێ سهوریەدا قەیرانهی لە هێزەكههان  زل نێهوان پێكههاتنی گومهان بهێ
 بهۆ بێهت پێكێهك دەسهت خاڵی ناتوانێ تێكهەڵچونەكان، و شەڕ هاتنی كۆتایی نەفسی ئێستادا بارودۆخی لە مبەاڵ. لێدراوەدا

 لەم دەرگیرەكههان هێههزە دەسههتی كههردنەوەی كههورت. خههواردەوە گیریههان تێیههدا كە كابوسههێك لە سههوریە خەڵكههی بههوونی ڕزگههار
 سیاسههی چارەنووسههی كردنههی دیههاری لە بیههر تههواننب خەڵههك تێیههدا كە فەزایەكە كردنههی دروسههت پێویسههتی مەرجههی قەیههرانەدا،

 دەسهتەبەر بهۆ سهەقامگیر، ئاشهتیەكی بهوونی دابین بۆ خەبات هیواداربین دەكرێت كە بارودۆخێكدایە ئاوا لە. بكەنەوە خۆیان
 .پێبكرێتەوە دەست تردا لەبار دۆخێكی لە ژیان بارودۆخی بوونی باشتر و ئازادی بوونی
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 حههاكمیەتی و جههوغڕافی یەكەی چەنههد بەسههەر یههان دەمێنیههتەوە واڵتێههك وەك عێههڕاق ئایهها كە ئەوەی عێههڕاق، بە سههەبارەت
 جەریانههاتی و بۆرژواییەكههان هێههزە كە كاتێههك تهها كە ئەوەیە ڕاسههتیەكەی بەاڵم. نیههیە روون هێشههتا دەبێههت، دابەش جیههاوازدا

 عەرەبسهتانی و ئێهران ڕژیمەكهانی ڕقهابەتی ههۆی بە عێڕاقهدا، لە بهن سیاسی گۆڕەپانی خۆشكەری ئاگر محەلی كۆنەپەرستی
 كە خوێنهاوی دوژمنایەتیەكی و پێدراوە پەرەیان كۆمەڵگایەدا لەم بەرەكیانە دوو و تەفرەقە ئەو بەهۆی توركیەوە، و سعودی

 كێشمەكێشهههێكی زۆرەوە ئەگەری بە عێهههڕاق جوغڕافیهههایی بهههوونی دابەش گەاڵلەیەكهههی جهههۆرە هەر ئیجهههرای كهههردوە، دروسهههتیان
 .دەبێت ەشوێنەوەب دیكەی خوێناوی

 
 كاتهدا هەمهان لە بەاڵم. نیهیە روو بەرەو روسهیە جیهدی ڕقهابەتی لەگەڵ سهوریە پهێچەوانەی بە عێهڕاق لە ئەمریكا دەوڵەتی
 هێشهتا ئەمریكها دەوڵەتهی كە ئەدەن نیشهانی دیاردەكهان. كێشهەكان كهردنەوەی یەكهال بۆ نییە ڕابردوش نفوزی و هێز خاوەنی

 كههوژراو كە  هەزار چههوار لە زیههاتر دانههی بە بەاڵم. نیههیە عێههڕاق داهههاتوی بە سههەبارەت نههیروو و كۆتههایی ئیسههتراتیژیەكی
 واڵتێهك عێهڕاق، كهۆڵ لە دەسهت هاسهانی بە پارە، دۆالر ملیۆن هەزاران سەرفی و ئەندام كەم و بریندار هەزار ٥١ بە ونزیك

 لە ئیسهرایل دەوڵەی البهی نفهوزی. ناكاتەوە ،ئێرانە ئیسالمی كۆماری هاوسنوری و گرنگ ژئۆپۆلۆتیكی پێگەیەكی خاوەنی كە
 بەرژەوەنهدی. هەیە عێڕاقهدا لە ئەمریكها سیاسهەتەكانی كردنهی دیهاری لە گرنگیهان دەورێكهی ئەمریكها لە بڕیار ناوەندەكانی

 بههۆ و عێههڕاق بههۆ دەگههوازرێتەوە قەیههران كههانونی سههوریە لە كێشههەكان كههرانەوەی یەكههال دوای كە دایە لەوە ئیسههرایل دەوڵەتههی
 ئەم سهەر دێهنە فەلەسهتینەوە لە ڕوانینەكهان فەلەسهتین، خەڵكهی لەدژی ئیسهرایل پرۆژەكهانی بوونی كامڵ تا و تر ماوەیەكی
 .ناوچەیە

 
 دەوڵەتهی روەوە لەم. عێهڕاقە لە ئەمریكها سیاسهەتی ئەولەویەتەكهانی لە عێڕاق لە ئیسالمی كۆماری دەستی كردنەوەی كورت

 عەرەبسههاتنی لەوانە عەرەب، دەوڵەمەنههدی دەوڵەتههانی لە خههۆی عێههڕاق لە رانەیكههانوێ قەرەبههوی بههۆ كە ئەدات هههان عێههڕاق
 .بكاتەوە نزیك سعودی

 
 لە حهاكم شهیعەی دارودەسهتەكانی. گەنهدەڵە و كۆنەپەرسهت ئێسهقان سهەر تها دەوڵەتێكهی عێهڕاقید ناوەنهدی دەوڵەتی بەاڵم
 لە ناسهازێ سوننیەكانیشهیدا موسهڵمانە ئهاینە ههاو ڵلەگە بەڵكهو كوردسهتان، خەڵكی لەگەڵ تەنیا نە و خوازن پاوان بەغدا

 گهوروپە و حیهزب سهوننەتیی پێگەی كە عێڕاق باشوری و ناوەند ناوچەكانی خەڵكی لە بەشێك. دەسەاڵت كردنی دابەش سەر
 یداههاتو بهۆ كە بەخشهە هیهوا ڕەوتێكهی تەنیها ئەمە ڕاسهتیدا لە. دەكەونەوە دوور لێیهان بەرە بەرە بهوون، شهیعەكان سیاسیە
 بەداخەوە بەاڵم هێنها، بەدی هیهوای هێنهدێك سەرەتاوە لە ڕابردوو ساڵی دوو ناڕەزایەتی. بكرێت بینی پێد دەتوانێ عێڕاق

 و كههپ دواتههر و بههرد بەالڕێههدا خههۆی مەسههیری لە ئەویههان سههەرەتا كههرد، كۆنترۆڵیههان ئوپوزسههیۆندا قههاڵبی لە هەڵپەرسههتان
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 ئەم و بنووسههین كتێبێههك دەبههێ بكەیههن قسههە وردتههر بمههانەوێ ئەگەر ڕاسههتنێوە رۆژەهەاڵتههی بە سههەبارەت. كههردەوە خامۆشههیان
 .بكەینەوە درێژ زیاتر لەوە ناكرێ وتووێژە

 
 و ئەمریكهها گوشههارەكانی سههەرەڕای عێههڕاق كوردسههتانی سههەربەخۆیی بههۆ پرسههی گشههت سههیپتامبر ی٢٥ لەرۆژی: جیهااانی ئیمااروز

 هەیە؟ شوێنێكی و جێگا چ ئێوەوە ڕوانگەی لە پرسیە گشت ئەم. بەڕێوەچوو عێڕاق لەگەڵ دراوسێ واڵتانی
 

 مەیلهی دەربرینهی لە بێجگە نییە شتێك هیچ بەڕێوەچوو، عێڕاق كوردستانی هەرێمی لە كە پرسیەك گشت : لیزاده عه ئێبراهیم
 هەڵهبەت. دەكەن خەبهات پێناویهدا لە خەڵهكە ئەم سهااڵنێكە كە ئارەزویەك و ئاوات هاتنەدی بۆ خەڵك زۆری هەرە زۆربەی

 كە سیاسهی حیزبێكهی وەك. نەبهوو گومهانێكی مەیهلە ئەم بهوونی بە سهەبارەت كەسهێك پریسهید گشهت بەبهێ و پرسی گشت بە
 نیهیە عێڕاقهدا كوردستانی لە كرداریەمان و سازمانی ئیمكاناتە ئەو و دیاریكردوە دیكە ناوچەیەكی خۆمان كاری ئەولەویەتی

 دیهاری بگرین، وەئەستۆ دیاریكراو سیاسەتێكی و تاكتیك كردنی دیاری لە گرتوو سەرچاوە ئاسەوارەكانی بەرپرسیاریەتی كە
 . نییە ئێمە كاری دیاریكراو، وادەی بە سەبارەت كردن داوەری و ڕیفڕاندۆمە ئەم بەڕێوەچوونی ساڵی و مانگ و رۆژ كردنی

 
 دەربڕینهی بهۆ دیموكراتیك ێكیماف وەك پرسی گشت سەرەتای لە و كوردستان سەربەخۆیی پێویستی لە تەنیا ئێمە روەوە لەم

 لە كوردسههتان سههەربەخۆبوونی كە بههڕوایەم ئەو لەسههەر كە ئەوەدا لەگەڵ شەخسههەن مههن. كههردوە داكۆكیمههان خەڵههك بۆچههوونی
 لەگەڵ وتهووێژ. نەدەزانهی لەبهار بە پرسهی گشهت ئەنجامهدانی بۆ بارودۆخەكەم بەاڵم پێویستیەكە، عێڕاق ناوەندی دەوڵەتی

 و بكرێهت وتهووێژ ناوەندیهدا دەوڵەتهی لەگەڵ دەكهرێ. ئەو لەدژی خەبهات لە بێهت بەشهێك دەتهوانێ دوژمنەكهانید خراپترین
 بەردەم چههوونە سههەربەخۆیی كردنههی دەسههتەبەر ئامههانجی بە كە خەڵكێههك دەنگههی لەسههەر ناكرێههت بەاڵم. وەربگریههت ئیمتیههاز

 دەوڵەتههی لەگەڵ سههازش بههۆ گوشههار كیئههامرازێ وەك نههاتوانێ پرسههی گشههت روەوە لەم. بكرێههت سههازش دەنگههدان، سههندوقەكانی
 .بهێندرێت بەكار ناوەندی

 
 لە بەڵكههو چارەنووسههەوە، دیههاریكردنی مههافی گۆشههەنیگای لە تەنیهها نە عێههڕاق كوردسههتانی سههەربەخۆیی لە ئههێمە دیفههاعی

 یدەوڵەتهه مههاهیەتی و عێههراق واقعههی سیاسههی بههارودۆخی لە كە عەینههی هەڵسههەنگاندنێكی گرتنههی لەبەرچههاو بە هەمانحاڵههدا
 ال بوونەوەمهان جیها بارودۆخێكهدا هەمهوو لە كە نیهیە واتهایە بەو بوونەوە جیا مافی لە دیفا  ئێمەوە ڕوانگەی لە. ناوەندیە

 خهواز پهاوان و دیكتهاتۆڕ مەزهەبهی، دەوڵەتێكی لەگەڵ یەكێتی عێڕاق، دیاریكراوی حاڵەتی بە سەبارەت بەاڵم. قازانجە بە
 فەتواكهانی كە دەوڵەتێهك نیهیە، خۆیشهی ئاینی هاو مەزهەبی سوننی عەرەبی ەڵكیخ لەگەڵ هەڵكردن توانایی تەنانەت كە

 ئیههدارییە، و دارایههی گەنههدەڵی نههوقمی كە دەوڵەتێههك دەكههات، دیههاری ڕێبههازی و سیاسههەت شههیعە تەقلیههدی مەڕجەعیەتههی
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 دڵخههوازی ێوەیەكشهه هههیچ بە نههاتوانێ نابینههدرێت، ئههاڵوگۆر بههۆ هیههوا تروسههكاییەكی ئەودا سیاسههی ئاسههۆی لە كە دەوڵەتێههك
 بهۆ ڕێگها تها بكرێت چارەسەر كۆمەڵگایەدا لەم نەتەوەیی مەسەلەی دەبێ سەرئەنجام ئەوەشدا لەگەڵ. بێت كوردستان خەڵكی

 ئینسههانی یەكسههان، ئههازاد، ژیهانێكی بەرەو كرێكههار، چینههی سههازمانی و سیاسهی گەشههەی بەرەو دواتههر، چوونەكههانی بەرەوپهێد
 عێهڕاق كوردسهتانی هەرێمهی سهەربەخۆیی كە روونە بابەتە ئەم. بكرێت خۆش سۆسیالیستی كۆمەڵگایەكی واتە وخۆشگوزەران،

 ئەمە. نابێهت خەڵهكەكەی ژیهانی باشهتری ئابووری بارودۆخی و كۆمەڵگایە ئەم بوونی دیموكراتیزە واتای بە خۆیەوە لە خۆی
 .خەڵكدایە داهاتوی خەباتی لەبەردەم كە ئاسۆیەكە

 
 تەنیها جیهابوونەوە كە جێگهایەك گەیشهتۆتە كهار عێهڕاق، كوردسهتانی هەرێمهی بهۆ چهارەنوو  دیاریكردنی مافی بە سەبارەت

 بەكههام پێویسههتیە ئەم و سههەلمێندراوە مههافە ئەم تێێههدا كە بههارودۆخێكە لەسههەر تەنیهها مەسههلە. بههابەتەیە ئەم چههارەی ڕێگهها
 لەسهەر ڕاسهتیدا لە بارەیەوە لەم با  و ەقس. دەربێت بەكردەوە ڕێگاوە ترین زیان كەم و ترین ئازار كەم لە و ئیستراتیژی
 پرسهههی گشهههت ئەمهههانەدا گشهههت لەگەڵ بەاڵم. دۆخەیە ئەم كردنهههی دابهههین بهههۆ مەتڵوبهههدا، ئاسهههتێكی لە پێویسهههت ئامادەكهههاری
 لە كە ئەوەیە ڕاسههتیەكەی. بكرێههت دیفهها  خەڵههك زۆریههنەی دەنگههی ڕەوابههوونی و حەقههانیەت لە دەبههێ لەمههرۆدا و بەڕێوەچههووە
 بەرژەوەنهههدیە و قهههازانج و جیهانیەكهههان و لۆكهههاڵی هێهههزە ئاڕایشهههی گرتنهههی لەبەرچهههاو بە و عێڕاقهههدا ایئێسهههت بهههارودۆخی
 لە درێهژ و دوور ڕادەیەك تها ڕێگهایەكی هێشهتا سهەربەخۆیی كردنی دەستەبەر تا پرسیەوە گشت لە هێزانە، ئەم ناكۆكەكانی

 گەلێههك لەگەڵ خۆیهان بههزوتنەوانەدان ئەم ڕێبەریهی لە كە ڕەوتهانەی ئەو یەكەم، ئەوەی لەبەر. بپێورێههت دەبهێ كە پێشهدایە
 و قهازانج بەسهەر سهەرەوەتەكان و هێهز خهاوەن و حهاكم گوروپە بەرژەوەندی و روون بەرەو دەرەكی و نێوخۆیی گرفتی و كێشە

 لەبەرچههاو دەرەكیەكههانید هۆكههارە ئێسههتادا لە ئەگەر دووهەم،. دەشههكێتەوە بێبەشههدا و دیتههو سههتەم جەمههاوەری بەرژەوەنههدی
 هاسهانی بە كە لەوەیە خهوازتر پهاوان و خوازتر دەسەاڵت كارە لەسەر بەغدا لە وا دەوڵەتێكی كە دەزانین النیكەم نەگرین،
 لە دەرگیهههری و شهههەڕ مەترسهههی سهههەربەخۆیی، بەبهههێ و سهههەربەخۆییەوە بە ئێسهههتا هەر. عێهههڕاق بهههوونی دابەش بە ڕازیبێهههت

 ئەم خەڵكهی سهەری بەسهەر هیتهر و كەركهوك نەوتەكهانی خهاوەن اوچەن كردنی كۆنترۆڵ لەسەر ئێستاشدا عێڕاقی چوارچێوەی
 فیدڕاڵەشههدا حكههومەتە ئەم چوارچێههوەی لە تەنهانەت تێكەڵەكانههدا، نههاوچە لە حهاكمیەت مەسههەلەی. دەسههوڕێتەوە نهاوچەیەوە

 هێهزە انهن،دەز هەمهوانید و كهردوە پێشهێل ناوچهانەی بەم سهەبارەت ئەساسی قانونی عێڕاق دەوڵەتی. نەكراوەتەوە یەكالیی
 و دەكرد ئامادە داعد لەگەڵ شەڕ هاتنی كۆتایی دوای ناوچانە ئەم كردنەوەی داگیر بۆ خۆیان عێراق دەوڵەتی نیزامیەكانی

 و تهورك و كهورد نەتەوەكهانی لە كە ناوچهانە ئەم پێكههاتەی. نەبهوو پرسهیەوە گشهت مەسهەلەی بە پێوەندیەكی هیچ ئەمەش
 دەبهێ كۆتاییهدا لە. كهردوە خهۆش كارانەكان جەنایەت پیالنە گرتنی شكڵ بۆ ڕێگای و كردوە تر ئاڵۆز بارودۆخەكەی عەرەبە
 تههر دەوڵەتههانی و ئەمریكهها دژایەتیەكههانی نە و كوردسههتان سههەربەخۆیی لە ئیسههرایل دەوڵەتههی زارەكههی دیفههاعی نە كە بڵێههین

  ژێر بەرنە دایان، سیپتامبر ی ٢٥ رۆژی پرسی گشت لە كوردستان خەڵكی كە بڕیارێك بوونی رەوا ناتوانن هیچكامیان
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 .پرسیار
 

 كوردسههتان سههەربەخۆیی ڕیفڕانههدۆمی بەڕێوەچههوونی بههۆ ،٢١١٧ سههیپتامبری ی٢٥ رۆژی ڕاگەیانههدنی بەشههوێن: جیهااانی ئیمااروز
 ڕژیمهی تهوركیە، دەوڵەتهی. بهۆوە هەرێهم حكهومەتی و كوردسهتان خەڵكهی رووی بەرەو حەرەكەتە ئەم لەگەڵ دەژایەتی گەلێك

 شههەڕی لە پەیمانەكههانی هههاو و ئەمریكهها دەوڵەتههی ئوروپهها، یەكێتههی عێڕاقههدا، نههاوەدنی دەوڵەتههی لەپههاڵ نئێههرا ئیسههالمی
 الیەن لە دژایەتیهانە شهەپۆلە ئەم پهێگەی ئێهوە. كهردۆتەوە هەڕەشهە و كهردن لهۆمە و دژایەتهی بە زاریهان گشتی بە داعشدا،

  دەبینن؟ چۆن دەسەاڵتەوە ناوەندانەی ئەم
 

 دژواریهی واتهای بە دژایەتیانە ئەم بەرینایی دەگەرێتەوە، عێراق كوردستانی خەڵكی بۆ جێگایەی ئەو تا : لیزاده عه ئێبراهیم
 .دایە دەمیان لەبەر سەربەخۆییدا بوونی دەستەبەر مەسیری لە كە ڕێگایەكە

 
 ئامههانجە سههەرلە تههاكوێ حەرەكەتە ئەم ڕێبەرانههی و ڕێكههخەران یههان دەردێههن كههردەوە بە چەنههد تهها هەڕەشههانە ئەم كە ئەوەی

 ٩٢ ئەگەر بەاڵم. هەیە داههههاتوەوە بە پێوەنهههدی بهههابەتێكە دەكەن، پێهههداگری سهههەربەخۆیی بهههابەتی و ڕاگەیەنهههدراوەكانیان
 ئەگەر ماڵەكانیهان، بهۆ بهڕۆنەوە و بهزانن ههاتوو كۆتهایی بە خۆیهان كاری ئەدەن سەربەخۆیی بە دەنگ كە خەڵكێك لەسەدی

 كوردسهتاندا كهۆمەڵگەی لە كهۆمەاڵیەتی و سیاسهی بوارەكهانی گشهت لە تێكۆشهان و خەبهات بە خۆیهان سەركەوتنی پێداویستی
 عێههڕاق كوردسهتانی لە هاوچارەنوسهیان خەڵكهی لە دیفها  بههۆ كوردسهتان دیهكەی بەشهەكانی خەڵكهی ئەگەر نەكەن، دەسهتەبەر

 خهۆڕاگری جەریانی لە یبەتتا بە لەسوریە، رۆژئاوا، بزوتنەوەی بۆ ئەوەی وەك جیهانی هاوپشتیەكی ئەگەر نەنێن، هەنگاو
 .نابنەوە پوچەڵ پیالنەكان و گوشار نەبێت، دروست دنیادا ئاستی لە كۆبانیدا

 
 ئەو. دەرخسهههتوە باشهههتر كوردسهههتانی خەڵكهههی شهههاراوەی و ئاشهههكرا دوژمنهههانی ڕواڵەتهههی ڕیفڕانهههدۆم مەسهههەلەكە، ئێهههرەی تههها

 ئەو. بێههت ئاموزەنههدە گەلێههك دەتههوانێ پیشههاندرا، یەمەسههەلە ئەم لەگەڵ پێوەنههد لە ئههاخردا رۆژانەی لەم كە كههاردانەوانەی
 ڕواڵەتهی دەناسهێندران، كهورد خەڵكهی پەنهای و پشهت و دۆسهت وەك دەسهەاڵتدارەكانەوە حیهزبە الیەن لە دوێنێ تا هێزانەی
 و تههوركیە و ئیسههالمی كۆمههاری دەوڵەتههانی نێههوانەدا لەم. نیشههاندا سەرسههەخت خههواردوی سههوێند دوژمنێكههی وەك خۆیههان واقعههی

 ..ترینیانن دیار ئەمریكا
 

 لە مەحههفەل كۆمەڵێههك دواییههدا سههااڵنەی لەم. دیههكەیە لەوانههی پەردەتههر بههێ و تههر ڕاشههكاوانە ئیسههالمی كۆمههاری هەڕشههەكانی
 خەڵكههی لەگەڵ پێوەنههد لە ئیسههالمی كۆمههاری لە رازاوە و واقعههی نهها ڕواڵەتێكههی تهها هەوڵیانههدا عێههڕاق كوردسههتانی هەرێمههی
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 ئیسهالمی كۆماری ئێستاش تا ئەگەر راستیدا لە. الدا رووییەی دوو ئەم پەردەی ڕیفڕاندۆم. بكەن پێشكەش عێڕاق كوردستانی
 بخههاتە هەرێمههیەكەی حكههومەتە لەگەڵ و عێههڕاق كوردسههتانی خەڵكههی لەگەڵ دوژمنههایەتی لە زەرفیەتەكههانی گشههت نەیتوانیههوە

 .نەیهێشتوە ناوچەكە سیاسی ئاڕایشی و واقعی هێزی هاوسەنگی تەنیا كار،
 

 لە كە تەبلییاتهانەی ئەو گشت. نییە ئیسالمی كۆماری لە كەمی دەستی هەڕەشەدا و دژایەتی دەربڕینی لە توركیەش دەوڵەتی
 پیشهان خەڵهك بە كوردسهتان هەرێمهی حكهومەتی پەیمهانی ههاو و دۆسهت دراوسێیەكی وێنای داوبوو هەوڵی عێڕاق كوردستانی

 .ئاو سەر بڵقی بە بوو شەوێكدا لە بدات،
 

 لەم سیاسههی ئەحزابههی سههااڵنێكە. ئاموزەنههدەیە دەرسههێكی كوردسههتان خەڵكههی بههۆ ئامریكههاش دەوڵەتههی ڕیاكههارانەی ەتیسیاسهه
 دواییهدا رۆژانەی لەم. ئەوانە پەنهای و پشهت ئەمریكا دەوڵەتی گۆیا كە عێڕاق كوردستانی خەڵكی ئەدەنە وەعدە ناوچەیەدا
 بە ڕاسههتیدا لە بەاڵم دەردەبڕێههت، دڵسههۆزیدا چوارچێههوەی لە انكوردسههت سههەربەخۆیی لەدژی هەڕەشههەكانی ئەمریكهها دەوڵەتههی
 كوردسهتان خەڵكهی سهەر خسهتەنە گوشهار لە دەوڵەتەی ئەم دەسهتی كهردەوە بە عێهڕاق، ناوەدنی دەوڵەتی لە كردن پشتیوانی
 بهۆ خهینر بە ئەزمهونی و دەر  گەلێهك بهابەتەكە، ئێهرەی تها بكەوێهتەوە، لهێ ئاكهامێكی هەر پرسهی گشهت. دەكهات كراوەتر
 .بكرێن لەبیر نابێ دەرسانە ئەم. هەبووە كوردستان خەڵكی

 
 ئەدات پیشهان لەخهۆی پرسهیە گشهت ئەم لەگەڵ دژایەتهی لە عێهڕاق ناوەنهدی حكومەتی كە هەڕەشانەی ئەو: جیهانی ئیمروز

 ئێهوە بۆچهوونی بە ناوەنهدی حكهومەتی و كوردستان هەرێمی نێوان ناكۆكەكانی جێ ناوچە گرتنی لەبەرچاو بە و دەبینن چۆن
 هەبێت؟ كاریگەری كوردستان و عێڕاق بارودۆخی لەسەر دەتوانێ ڕادەیەك چ تا هەڕەشانە ئەم

 
 بهێ دەسهتیەوەن بە ئهامڕازانەی ئەو هەموو عێڕاق دەوڵەتی ئەوەی لەبەر. جیدین هەڕەشانە ئەم هەڵبەت : لیزاده عه ئێبراهیم

 بەبهێ عێڕاق دەوڵەتی. هەبێت گومانێك نابێ بارەیەوە لەم. بێنێت انبەكاری بەرە بەرە و یەكە بە یەكە ئەدات هەوڵ گومان
 هەرێمههی حوكههومەتی خستنەسههەر گوشههار لە دیههاریكراوی توانههاییەكی تههوركیەش دەوڵەتههی و ئێههران ئیسههالمی كۆمههاری یههارمەتی
 هەمهوو بە حسهێن دامسهە بەاڵم. ئامرازانەیە لەو یەكێك كوردستان بۆسەر كێشی لەشكر و زۆر هێنانی بەكار. هەیە كوردستان

 بەبهێ هەرچەنهد. جیهێشهتوە ئێستای حكومەتی بۆ كردنەوەیەك تاقی وەك و پێوا ڕێگایەی ئەم بووی كە تواناییەكەوە و هێز
. حەتمیهیە تێیهدا عێڕاقهی دەوڵەتهی نیههایی شكسهتی بەاڵم ئەبهی، تەلەفهات پڕ كوردستانید خەڵكی بۆ شەڕێك وەها گومان

 كهۆنترۆڵی گرتنهی بەدەسهتەوە بەاڵم. كارێهك وەهها بهداتە دەسهت ئاسهتەدا لەم عێهڕاق وڵەتهیدە كە ناكرێت گومان روەوە لەم
 تەنیهها عێههڕاق دەوڵەتههی حەرەكەتەی ئەم. دانههی ئەنجههام بههۆ بێههت وەسوەسههە ڕەنههگە كە كههارێكە كەركههوك نەوتیەكههانی نههاوچە
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 بهۆ دەكهات، شهەڕ داعهد دەستی ژێر ناوچەكانی كردنی كۆنترۆڵ بۆ كە جۆرەی ئەو هەر. پرسی گشت مەسەلەی بۆ ناگەرێتەوە
 پرسهید گشهت بەبێ. دەكات شەڕ داوەن، لەدەستی داعشدا هێرشی ئاكامی لە كوردستان، لە كە ناوچانەش ئەو وەرگرتنەوەی

 .دەكەوێ دەست هێرشێك وەها بۆ بیانویان ئەوان
 

 دوڵەتهی لەگەڵ تهوركیە، و ئێهران دەوڵەتهی هاوكهاری ڕادەی بە پێوەندیهدارن هەڕەشەكان زیاتری دەرهێنانی بەكردەوە بەاڵم
 ئەم ئەگەر نمههونە بههۆ. ئەوانههدایە لەگەڵ هاوبەشههەكان سههنورە لە كوردسههتان هەرێمههی سههەرەكیەكانی گههرنگە خههاڵە كە عێههڕاق

 لە تهوركیەدا و ئێران خاكی لەنێو هێزەكانی بدەن، عێڕاق دەوڵەتی بە ئیجازە یان و دابخەن سنورانە ئەم خۆیان دەوڵەتانە
 گرتنهی لەبەرچهاو بە. دەبێهت جیهدی ئهابووریەوە لەبهاری گوشهارەكان ئەگەردا لەم بكهات، جێگیر مەرزی ۆنترۆڵیك بازگەكانی

 ئێسهتا بهارودۆخی نەوت، سەرچاوەی تەنیا بە بەستن پشت و هەیەتی كوردستان هەرێمی كە نابەسامان ئابووری بارودۆخێكی
 كردارەكههانی تەكلیفههی تهها بههین چههاوەڕوان دەبههێ داهههاتودا ژانههیرۆ لە روەوە لەم. دەبێههت تههر نابەسههامان بههابووریەوە بههاری لە

 سهێ هاوكهاریە بەم بەر دەتهوانێ كە كهاریگەر هۆكهارێكی. بێهتەوە روون بهارەیەوە لەم تهوركیە و ئێران دەوڵەتانی بەكردەوەی
 .رۆژئاوایە یبزوتنەوە بەكردەوەی پشتیوانی و ئێران و توركیە كوردستانی لە جەماوەری ناڕەزایەتی بگرێت، الیەنەیە

 
 ئێههران كوردسههتانی شههارەكانی لە هاوپشههتی لە شههەپۆلێك رووی بەرو ئههێمە ڕیفڕانههدۆم بەڕێوەچههوونی دوای: جیهااانی ئیمااروز

 ئێهران لە كهورد مەسهەلەی لەسهەر كهاریگەری ڕادەیەك چە تها عێهراق كردسهتانی سهەربەخۆیی ڕەوتی ئێوە بۆچوونی بە. بووین
 هەیە؟

 
 لە كهورد خەڵكهی ڕاگەیشهتنی دەسهت ڕەوتهی و ئێران كوردستانی داهاتوی ستراتیژیكیەوە، انگەیەكیڕو لە : لیزاده عه ئێبراهیم

 عێههڕاق كوردسههتانی لە ئههاڵوگۆڕ لە كههاریگەری كە بەرلەوەی دیههكەی، داخوازیەكههانی و نەتەوەیههی مههافە بە ئێههران كوردسههتانی
. ئەدەن روو ئێرانههدا لە سەرتاسههەری ئاسههتی لە و تههاران لە كە دایە ئههاڵوگۆرانە و رووداو ئەو كههاریگەری لەژێههر وەربگرێههت،

 لە كوردسهتان شهارەكانی گشهت لە پشهتیوانی و هاوپشهتی لە ئاسهتە ئەم كورتهدا ئهاوا مەودایەكهی لە كە ئەوەی نەفسی بەاڵم
 نەتەوەیەكههی وەك چارەنووسههییە هههاو هەسهتی نیشههانەی دەردەبڕدرێههت، شههادیدا و جێهژن و خیابههانی خۆپیشههاندانی چواچێهوەی

 و زۆر زمهانی كە ئیسالمی كۆماری ڕژیمی بۆ ئێرانەوە كوردستانی خەڵكی الیەن لە روونە پەیامێكی و الیەكەوە لە دیدە مستە
 كههردنەوەی پههوچەڵ لە هەم پشههتیوانیانە ئەم درێههژەی. هێنههاوە بەكههار پرسههی گشههت مەسههەلەی لەگەل پێوەنههد لە هەڕەشههەی

 بەرز دەری یههارمەتی هەم و دەبێههت كەرەوە یەكههال و كههاریگەر لێههكگە كوردسههتان هەرێمههی لەسههەر ئێههران ڕژیمههی گوشههارەكانی
 .دەبێت كوردستان خەڵكی شۆڕشگێڕانەی بزوتنەوەی خەباتی ئاستی بوونەوەی
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. كهرد پرسهیەیان گشهت ئەم بەڕێوەچهوونی دژایەتهی ڕاسهت چ و چەپ چ ئێران، سیاسیەكانی هێزە لە بەشێك: جیهانی ئیمروز
 هێههزە لەنێههو بەرتەسههكدا ئاسههتێكی لە ئههێمە بەاڵم. ئاشههكرایە زۆر ئاسههتێكی تهها كانڕاسههتە هێههزە شۆوینیسههتی هەڵوێسههتی

 ئەم لەگەڵ بەاڵم دەناسههی ڕەسههمی بە چارەنووسههیان مههافی دیههاریكردنی بههۆ نەتەوەكههان مههافی كە حاڵێكههدا لە چەپەكههانید
 ئەوەشهدا لەگەڵ و زانیهوە ەدانهاوچەك لە قەیهران بهوونەوەی تونهد بهۆ سەرەتایەك بە ئەویان و هەبوو دژایەتیان ڕیفڕاندۆمە

 چییە؟ ئێوە ڕای. لێكداوەتەوە پرسیە گشت ئەم بوونی نادروست بۆ هۆكارێك بە ڕیفڕاندۆمیان ڕێبەریی ئامانجی
 

 سههەرچاوە نیگەرانههیەكەوە لە و دڵسههۆزانەیە بەشههێكیان.. دانههین ئاسههت یەك لە هەموویههان دژایەتیەكههان : لیزاده عااه ئێبااراهیم
 خههودی لە. وەربگیههرێ هێنههد بە پێویسههتە و دەركە قههابیلی نیگەرانیههیە ئەم.هەیههانە پرسههی گشههت نیئاكامەكهها بههۆ كە دەگههرێ

 داههاتو، بهۆ نیگەرانیەكانیهان نیگهای گۆشهە لە كە هەبوون بیران رووناك لە گەلێك و گوروپ كۆمەڵێك عێڕاقید كوردستانی
 دوا لەگەڵ بهوونەوە روو بە روو بهۆ كوردسهتان یهەرێمه ئایها. بهوون نە دیاریكراودا كاتی لە پرسی گشت بەڕێوەبردنی لەگەڵ

 خەڵههك پێوەنههدی بههاری لە دەرونههیەوە، ئینسههجامی بههاری لە ئههابووری، بههاری لە نیزامههی، لەبههاری بڕیارێههك وەههها هاتەكههانی
 ڕوانههههگەی بە ژمههههارەیەكید هەڵههههبەت. ئەدرایههههتەوە پرسههههیارێك ئههههاوا بە جیههههاواز واڵمههههی. هەیە ئامههههادەیی دەسههههەاڵتەوە،
 بهههۆ عێهههراق كوردسهههتانی سهههەربەخۆیی مەترسهههی ئەگەری روانهههگەی لە ئاشهههكرا، یهههان شهههاراوە شهههێوازێكی بە ،شۆوڤنیسهههتیەوە

 كۆمههاری ئوپوزسههیۆنی زیههاتر كە دەكەن بههۆ ئاماژەیههان ئێههوە كە دەسههتەیەی ئەم. دەكەن دژایەتههی ئێههران، خههاكی یەكپههارچەیی
 و تونههد وتههاری و ڕاوێههژ بە جههار هێنههدێك و بههوون ئاڕاسههتە هههاو ئێههران ڕژیمههی لەگەڵ كههردەوە بە بههارەیەوە لەم ئیسالمیشههن،

 .دەكەن قسە ڕژیمید لە تر ناشیرین و ڕوشێنەر
 

 ریفرانههدۆم. هەیە ڕابههردۆوە بە پێوەنههدی باسههە، ئەو ئیسههتا بەالم. كاسههەیەكەوە بكەیههتە نههاكرێ بۆچونههانە جههۆرە ئەم هەمههوو
 و پهههیالن و گوشهههار رووی بە درگههها و ەچهههووەبەڕێو پرسهههی گشهههت. دایهههن واقهههع ئەمرێكهههی بەرانهههبەر لە ئهههێمە ئەمهههرۆ و كهههراوە

 ئەحزابهی لە روویان تەنیا دەكەن، عێڕاق كوردستانی لە هەڕەشە لەمرۆدا كە مەترسیانەی ئەو. كراوەتەوە دوژمنایەتیەكاندا
 لەم دەبهێ لەمهرۆدا. دایە جیهدی مەترسهی لە خەڵهك ئهازادی و بەڕێچهوون ئەمنیەت، ژیان، ناوچەیەدا، لەم نییە دەسەاڵتدار

 چارەسههەر ڕێگهها بێههت، ون چ دەبههێ پێشههێ، هههاتۆتە كە نوێههدا بههارودۆخێكی لەگەڵ هەڵسههوكەوت لە و بكرێههت ارەیەوەقسههەب
 هەڵوێسههتی كههردنەوەی جیهها لێههك بههۆ محەكێكیشههە سههەنگی حاڵههدا عەینههی لە نههوێیە، بههارودۆخە بەم بەرخههورد. بههدۆزرێتەوە

 مههافی" نەزەریەی بە سههەبارەت تیئۆریههك وردبینهی. تیشۆوڤنیسهه هەڵوێسههتی لە پرسهی گشههت لە بەر بەرپرسههانەی و دڵسهۆزانە
 تهر واقعهی پێوانەی كۆمەڵێك رووداوەكان ڕەوتی ناكات، دوا دەردێك بارەیەوە لەم ،"چارەنووسیان دیاریكردنی بۆ نەتەوەكان

 .دەستەوە بە ئەدەن بارەیەوە لەم
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 عێهراق كوردسهتانی لە هێزەكهانی لە بەشهێك ەك( ئێهران كومونیسهتی حیزبی كوردستانی ڕێكخراوی) كۆمەڵە،: جیهانی ئیمروز
 كهاریگەری گشهتی شهێوەیەكی بە و كهردوە دیهاری خۆی بۆ ڕەوتەدا لەم و پێوەندیەدا لەم ئەركێكی و نەخد و دەور چ جێگیرن

 چهی داههاتودا مانگەكهانی لە ئێوە بۆچوونی بە جێگیرن ناوچەیەدا لەم كە ئێران كوردستانی سیاسیەكانی هێزە بۆ ڕەوتە ئەم
 دەبێت؟

 
 لەدژی خهۆی هەڕەشهەكانی لە بەشهێك ئیسهالمی كۆمهاری پرسهیدا گشهت بەڕێوەچهوونی لە پهێد رۆژانهی لە : لیزاده عه ئێبراهیم

 بههااڵی شههوڕای دەبیههری شههەمخانی عەلههی. كههرد ئاڕاسههتە كوردسههتان هەرێمههی لە كههورد ئوپوزسههیۆنی هێزەكههانی بەرەو ڕیفڕانههدۆم
 پرسههی گشههت بەڕێههوەبردنی لە چاوپۆشههی كوردسههتان هەرێمههی حكههومەتی ئەگەر)" كە وتههی بههارەیەوە لەم نەتەوەیههی ئەمنیەتههی

 بههۆ خۆیههدا ئاڕاسههتەی بە جیههدی شههێوەی بە هاوبەشههەكانی سههنورە ئەمنیەتههی كردنههی دابههین چوارچێههوەی لە ئێههران ،(نەكههات
 لە عێڕاقهدا وردستانیك ناوچەی لە هێندێك لە كە دەچێتەوە ئێرانیدا شۆڕشی دژی چاالكی و حوزور لەگەڵ بوونەوە بەرەنگار

 كێشهههی لەشهههكر ئەگەرچهههی ".دەكهههات هەڵسهههوكەوت ڕابهههردو بە بەراورد بە جیهههاواز بەتەواوەی شهههێوەگەلی بە و ههههاتوچۆدان
 بهێ بەاڵم تهر هیچهی و نهاوەرۆكە بهێ و پهوچ هەڕەشهەیەكی عێهراق كوردسهتانی خهاكی قواڵیی بۆ ئیسالمی كۆماری ڕاستەوخۆی

 دەچێههتە دوكەڵەكەی كە دەكههات زیههاتر سههنورەكان لەسههەر گوشههارەكانی كوردسههتان كههیخەڵ لە ئەسههتاندنەوە تههۆڵە وەك گومههان
 لە ئوپوزسههیۆن لەدژی تیرۆریسههتی كههرداری دانههی ئەنجههام بههۆ ئەوەدا لەگەڵ. نههاوچەیەوە ئەم ئاواییەكههانی خەڵكههی چههاوی

 گشهت خۆمهان حهاڵی بە ەشب ئهێمە ئەمهانەدا، گشهت لەگەڵ. دەبێهت كراوەتهر دەسهتی ڕابردو بە بەراورد بە عێراق كوردستانی
 دیهههكەی هێزەكهههانی لەگەڵ بهههارەیەوە لەم. دادەنێهههین بەرنهههامە هەركامەیهههان بهههۆ و هەڵسهههەنگاندوە جیاوازەكانمهههان حهههاڵەتە

 كۆمهاری پیالنەكهانی كهردنەوەی پهوچەڵ بهواری لە هاوكهارید هێنهدێك و دەگهرین پێوەنهدی عێهراق كوردسهتانی لە ئوپوزسیۆن
 .دەگرین لەبەرچاو ئیسالمیدا

 
 هەرێمهی سهەر بهۆ عێهراق دەوڵەتهی هێرشهی پهێد هەفهتە دوو واتە ،3099ئۆكتهۆبری  2 رێكەوتی لە گوفتوگۆیە ئەم: ێبینیت

 . كراوە كوردستان
 

 ماڵپەڕی پەیام: سەرچاوە
 

 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٢٤: رێکەوتی
 

------------------------------------------------ 
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 دین حوسێنی مۆستا شێخ عزهی ساڵیادی كۆچی دوایی ما بۆنه  به
 

 
 
 
 
 
 
 

.  ئێرانهه و كوردسهتان ڵگای كۆمهه نهاوداری تی سایه كه حوسێنی عزدین شێخ مامۆستا دوایی كۆچی ساڵهاتی ندان رێبه ی٢١ رۆژی
 اهیمئیبههر هههاوڕێ ڵ گههه له  وتههووێژه ڵێك كۆمههه  كههه وتن ركه سههه و ره بههه بات خههه كتێبههی  لههه شههێك به یام پههه سههایتی  وه بۆنههه م بههه
 : وه كاته ده باڵو  لیزاده عه
 

  بیسهتومه كهوو وه. سهتدا ده  لهه گیهانی ئێهران، كوردسهتانی ئهاینی تی سایه كه حسێنی عزدین شێخ مامۆستا  دواییانه م به :پرسیار
 ندی یوه په بوونی درووست مێژووی  له با  ی، بكه  ندیانه یوه په م له با  بكرێ ر گه ؟ بووه تۆ ڵ گه له تی تایبه زۆر ندی یوه په

 ی؟ بكه  ڵه كۆمه و  ئێوه مامۆستاو
 

 و ئهه. شها رژیمی رووخانی پێد مانگێك ند چه بۆ  وه رێته گه ده مامۆستا ڵ گه له من وتنی چاوپێكه و ردان سه : لیزاده ئیبراهیم عه
 مههن سیاسههی نههدی پێوه اڵم بههه.  وانههه له بههووم سههێك كه منههید كههرد، ده مامۆسههتایان ردانی سههه سیاسههی روونههاكبیرانی ی زۆربههه كههات

 ئیسهالمی كۆمهاری كانی شهه ڕه هه  بهه ر رامبه به ت موقاومه كی یه ره به كوردستان  له  كه ی كاته و ئه بۆ  وه رێته گه ده مامۆستا ڵ گه له
 سهنووری  لهه ی كهه ره فتهه ده  لهه راوێژكهارانی و مامۆسهتا جێهێشهت، به هابادیان مه شاری  رگه پێشمه هێزی  كه كاتێك. گرت شكڵی

 ڵوێسهتی هه ههۆی  بهه مامۆسهتا. بهوو پڕتهر چهڕو هاتوچۆمهان بهوون، جێ نیشهته شهێنیێ ئهاوایی  لهه عێهراق و ئێهران كوردستانی
  ره بهاوه و ئهه ر سهه  لهه و ئهه. گیرا لێهده رێهزی گشهتی  بهه  وه ئێرانه كانی كۆمۆنیسته ن الیه له كان، كێشه  به ر رامبه به دیموكراتیكی

  كێشههه اڵوی تێكههه نابێههت و  ئینسههانه تی تایبههه مری ئههه ب زهههه مه وابههوو الی و بههن جیهها ك یههه له بێههت ده ت وڵههه ده و دیههن  كههه بههوو
 .بوو هه ی وتنخوازانه پێشكه ڵویستی هه ژن ر سه  له م سته كوو وه تی اڵیه كۆمه ی كێشه لێك گه به ر رامبه به. بكرێت كان سیاسیه
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  بێتهه ده. دین عیهزه شهێخ مامۆسهتا كهوو وه بی زههه مه و ئاینی پیاوێكی بۆچی و چۆن ، یه وه ئه  نجهر سه جێگای  كه شتێك :پرسیار
 ؟ بووه ماركسی و پ چه كی یه ڵه كۆمه دۆستی و كرێت ده حساب  ڵه كۆمه ر سه له یان ؟ ڵه كۆمه

 
 و ئهه. بهوو روونهاكبیر و  كراوه ئینسانێكی بوو، هه نیئای ری بیروباوه  كه  وه ئه ڕای ره سه مامۆستا راستیدا  له : لیزاده ئیبراهیم عه

 ڵوێسهتێكی هه ئیسهالمی كۆمهاری  بهه ر رامبه به. بوو نه كوردستان ی دیكه الكانی مه ڵ گه له  وه تێكه بابه هیچ  له ێكچوونێكی وه هیچ
 .بكات سازشێك هیچ بوو، نه حازر كوردستان ڵكی خه كانی ندییه وه رژه به ر سه  له و بوو هه ری سه تا هه ی لێبڕاوانه

 
 : شوێنێكی تردا وتوومه  دین له تی مامۆستا شێخ عیزه سایه جێگا و شوێن و كه  ت به باره سه

 
 كی یههه ڵه كۆمه باتی هاوخهه و نزیههك دۆسهتی سههاڵ ٣٢ ی مهاوه بههۆ بهوو، موسههڵمان پیهاوێكی بێگومههان  كهه دین عێههزه شهێخ مامۆسهتا

 قهووڵ كی یهه متمانه و راسهتگۆیی مای بنهه ر سهه له  كهه ك ندییه یوه په. بێت كوردستاندا ی ڕانهشۆڕشێگ ی وه بزووتنه  له كۆمۆنیستی
 .زرابێ دامه كتر یه  به
 
 ڕی بهاوه اڵم بهه بهوو، موسهڵمان كی تییه سهایه كه  كهه شهدا وه ئه ڵ گه له مامۆستا  كه  یه وه ئه  ندییه یوه په و ئه هۆكاری  كه گوترێت ده

 مامۆسههتا  كههه گوترێههت ده یههان. برێت لێهده نههاو  ندییههه پێوه م ئههه هۆكهاری  بههه  وه ئههه و  بههووه ت وڵههه ده  لهه دیههن جیههایی  بههه وی پتهه
 كهورد ی وه تهه نه رزگهاری رێگهای  بهه نووسهی چاره كردنهی دیهاری مهافی  ڵهه كۆمه كهوو وه یهان بهوو، پیاو و ژن كسانی یه نگری الیه
 خهۆی.  وه دایهه ده نگیهان ره مامۆسهتادا ی وه كهرده و ڵوێسهت هه  له  كه ن راستیانه و ئه ی مرهزو  له  وانه ئه مووی هه بێگومان. زانی ده
  نزیكهه  ندییهه پێوه م ئهه هۆكهاری نیایی تهه  بهه نهاتوانن و راسهتین  له شێك به نیا ته اڵم به نزیكین، ك یه راده هۆكاری خۆیدا  له
  لهه  كهه ی ندییهه یوه په و ئهه اڵم بهه ن، ڵوێسهتانه هه و ئهه مووی هه نی خاوه زۆر و م كه  كه ی نانه الیه م ئه نین م كه. ن بده وزیح ته

 . گرتووه نه شكڵی نێوانیاندا  له بوو، مامۆستادا و  ڵه كۆمه نێوان
 
 یهان ڵوێسهتی هاوههه شهانه هاوبه  خاڵه م ئه پاڵ  له ، وه كرده ده نزیكتر ك یه  له ی ڵه كۆمه و "دین عێزه شێخ" مامۆستای  یكه وه ئه

 دا كهه ناوچه و ئێهران و كوردسهتان سیاسهی باتی خهه پهانی گۆڕه  لهه كتر یهه  لهه  نهه الیه دوو م ئهه سیاسی نزیكی ڵوێستی هه بڵێین
  ویسههتیه خۆشه و ئههه مههزی ره ریان سههه  لههه ماموسههتا ڵۆیسههتی هه ی وه بیرهێنانههه وه و گرینگترینیههان ر سههه  بههه چاوخشههاندنێك. بههوو

 .خات ده ر ده بۆ مان نه دووالیه
 
 تی وڵههه ده ڵ گههه  لههه كهان وتووێژه وتههی ره  بههه ر رامبههه به دا كهورد لی گههه تی رایههه نوێنه تی یئههه هه  لهه مامۆسههتا سیاسههی ڵوێسهتی هه
 دا وڵیان ههه خۆیهان همی سه  به  ڵه كۆمه و مامۆستا دا یه وره ده م له. ئێران النی گه شۆڕشی وتی ركه سه دوای سااڵنی  له زی ركه مه
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 موان ههه بهۆ كاتێهك. بێهت جێ جێبهه  هێمنانهه كی یه شهێوه  بهه تی وایهه ته نه می سهته ڕ مه  له كورد لی گه وای ره كانی داخوازییه  كه
 ، نییهه ئیسهالمیدا كۆمهاری رۆكی نهاوه و ر وههه جه  لهه كوردسهتان ڵكی خهه ئینسهانی مهافێكی هیچ ناسینی سمی ره  به  كه وت ركه ده

 رگی بهه و جهل و بكهات كوردسهتان ڵكی خهه ی كدارانهه چه تی مقاومهه  لهه پشتیوانی  یكه وه له بوو نه ك رارایه یچه تووشی مامۆستا
 بهاقی شهوێن  بهه  وه لێهره بها. بهڕی ردیان ههه و شهیو ، رگه پێشمه شانی  به شان ی كه ماڵه بنه و وخۆی و ر به  كرده ی رگانه پێشمه
 :بچین كوردستاندا یرابردوو ساڵی 23 كانی گرینگه  رووداوه

 
 ی شۆڕشهێگڕانه ی وه بزووتنهه نهدی پێوه كانی نسهیپه پره و تا ره سه ناوخۆ، ڕی شه  له مامۆستا ی سئوالنه مه و  دڵسۆزانه ڵوێستی هه

 ئۆپۆزیسههیۆنی كههانی ریزه نههاو  لههه مامۆسههتا یمانانی هاوپههه و دۆسههتان عێههراق، و ئێههران ڕی شههه تان، وڵههه ده ڵ گههه له كوردسههتان
 كانی ته سیاسهه ڵ گهه له ئهازادی بهۆ كوردسهتان ڵكی خهه باتی خهه بهااڵی كانی ندییهه رژوه به نگاندنی ڵسه هه ئێران،  له ری اسهر سه
  لهه چ ئێهران،  له تی حكومه ریفۆرمخوازانی ی كایه  هاتنه و ئیسالمی كۆماری ئیسالحی ی پڕۆژه ، كه ناوچه  له ئامریكا تی وڵه ده

 و گرینهگ  خاڵهه و لهه لێكن گه نمونه  مانه ئه. ١٣٨٨ ساڵی  له كۆماری رۆك سه ڵبژاردنی هه دوای  له چ و ١٣٧٦ ردانی جۆزه دووی
  بههه.  بههۆه ك یههه  لههه نزیههك لێك گههه یههان و ك یههه كههوو وه  ڵههه كۆمه و مامۆسههتا ڵوێسههتی هه تێیانههدا  كههه ی سیاسههیانه  رخانههه رچه وه

 ی وه بزوتنههه  لههه و دا كههورد ڵكی خههه ی رزگاریخوازانههه ی وه بزوتنههه  لههه اموسههتام وری ده  كههه  یه ڵوێسههتانه هه م لههه  وه لێكۆلینههه
 .وێ كه ده ر ده دا ئیران ڵكی خه اڵنی كۆمه ی ئازادیخوازانه

 
  ڵوێسته هه و ئه  كه بێ بیرمان  له ین كه ده ت وڵه ده  له دین جیایی تای ره سه  به مامۆستا ری باوه ر سه  له  قسه كاتێك ت نانه ته
.  چێشهتووه  وه ئێسهقانه و پێسهت و گۆشهت  بهه ئیسهالمیان تی حكومهه واری ئاسهه مووان هه  كه  بووه نه  اڵڵه گه كاتێكدا  له و ئه الی
 التی سهه ده زووی ته هێشتا و دابوو خۆی نفووزی ی لوتكه  له ئیسالمی ی وه بزووتنه  كه ی كاته و ئه  واته ١٩٧٩ ساڵی  له ڵكوو به
 .بڕی رده ده ڵك خه ملیۆنی اڵنی كۆمه  له روو ی ڵوێسته هه م ئه مامۆستا هاتبوو، نه كدال خه شی له  به
 

 خهۆی بهۆ ی ركهه ئه م ئهه و ئهه خهۆی، كانی سیاسهییه  ئامانجهه پێشهی  بردنهه بهۆ رێك نگه سهه  بهه كرد نه وتی مزگه رگیز هه مامۆستا
  لهه وان ئهه لبی سهه وری ده  كهه بهوو  وه ئهه وڵی ههه ڵكوو بهه ، وه كاته كۆ ك یه وری ده  له كوردستان ئایینی الیانی مه  كه نابوو دانه
 . وه بكاته ڵ پووچه كوردستاندا ڵگای كۆمه

 
  بهه دانهابوو، خهۆی بهۆ مامۆسهتا وا ی ركهه ئه و ئهه  كهه دا نهه ی وه ئهه جالی مهه ش مانهه زه سیاسی رجی لومه هه و ن مه ته  وه داخه  به
 دیهار ر ههه دا ڵگایهه كۆمه و ئهه سیاسهی باتی خهه ر سهه  لهه جێهێشهت، به خهۆی  لهه و ئهه  كهه تێك سوونه ماڵ به نێت، یه بگه نجامی ئه
 .بێت ده
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 مامۆسههتاتان. ئێههران ئیسههالمی كۆمههاری ڵ گههه له دانوسههتان بههۆ. كههورد رانی نوێنههه تی یئههه هه پێكهههاتنی كههاتی  لههه چههۆن :پرساایار
 كوردی؟ فدی وه رۆكی سه  به دیاریكرد

 
 كهرد ده شهارێك ر ههه  لهه رووی بهوو، ویست خۆشه لێك گه كوردستاندا ڵگای كۆمه  له مامۆستا  یكه وه ئه م كه یه : لیزاده عهئیبراهیم 

 كهۆری نهاو  لهه سیاسهی ڵسهوڕاوێكی هه كهوو وه ڵكوو بهه ئهاینی، پیهاوێكی كوو وه ك نه هاتن، ده  وه پێشوازیه  به   كه زاران هه  به
. بێت ههه دیهاری شهۆنێكی و جێگها دا" كهورد ڵكی خهه تی رایهه نوێنه تی یئهه هه"  لهه  كهه بهوو خهۆی فیمها گۆمان بێ. بوو باتدا خه

. كهرد ر سهه چاره  كه ته یئه هه تی رۆكایه سه ر سه  له دیموكراتی و  ڵه كۆمه نیوان ی كێشه ، كه ته یئه هه رۆكی سه  به مامۆستا بوونی
 و جێگها توانیمهان جهار و ئهه ، وه بووینهه ساغ ت یئه هه رۆكی سه كوو وه مامۆستا كردنی دیاری ر سه  له ك الیه موو هه ی وه ئه دوای

 .كرد ده تی یئه هه تی رۆكایه سه داوای دیموكرات حیزبی. لمێنین بسه  كه ته یئه هه بیژی وته كوو وه دیموكرات حیزبی شوێنی
 

 مامۆسهتا  وایكهردووه ش وه ئهه ر ههه و بێهت ت یئه هه رۆكی سه  كه  بووه ران نیگه مامۆستا  له دواتر قاسملۆ وترێ ده كوو وه :پرسیار
 بێت؟ دا ڵه كۆمه الی  به
 

 ر سهههه  لهههه رێگر بهههه ویان ئهههه بهههوونی و ویسهههت ده نه خهههۆش مامۆسهههتایان دیمهههوكرات حیزبهههی راسهههتیدا له : لیزاده ئیباااراهیم عاااه
 دیمهوكرات حیزبهی ڵویستی هه  له م رده سه و ئه كانی سیاسیه  كێشه ر سه  له مامۆستا ڵوێستی هه. زانی ده حیزب كانی پاوانخوازیه

  بهه بهوون ناچهار یبوو، هه مامۆستا  كه نفوزێك هۆی  به دیموكرات حیزبی. بوو نزیكتر  وه ڵه كۆمه  به  وه ته بابه م له و بوو دوور
 .ن بكه ڵ گه له سازشی دڵی نابه

 
 پهاڵ  لهه  میشهه هه و كرد نهه دروسهت ئیسهالمی حیزبێكهی خهۆی بیوو، ههه ی هنفهوز موو ههه و بهه دین عێزه شێخ ماموستا بۆ :پرسیار

 ؟ وه مایه  ڵه كۆمه
 

  لههه  وه سیاسههیه رووی لههه كههرد ده سههتی هه مامۆسههتا  یكههه وه ئه م كههه یه بوو، هههه هۆكههاری دوو مههن بههروای  بههه : لیزاده ئیبااراهیم عااه
 م دووهههه.  وه بكاتههه پههڕی سیاسههی حیزبێكههی پێكهێنههانی  بههه و ئههه بێههت پێویسههت  كههه  نییههه وتوو ئههه كی بۆشههایه ئێههران كوردسههتانی

 و دات ده سهتی ده له هها ره ڵسهوڕانێكی هه بهۆ تی یهه هه  كهه ی شوروشهوقه و ئهه حیهزب دانهانی  بهه  یكهه وه به كرد ده ستی هه مامۆستا
 . وه هاته ده نه و ئه خسی شه ی رووحیه ڵ گه له  كه حیزب بردنی رێوه به ی گێژاوه ناو  وێته كه ده
 

  تی بابه  له  نموونه بۆ بوو؟ كسانیخواز یه و ئازادیخواز ش نده وه ئه بوو، بی زهه مه  نده چه مامۆستا بڵێین كرێت ده ئایا :پرسیار
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 تدا؟ وڵه ده  له دین ی وه جیاكردنه داوای
 

 نزیكهی اڵم بهه بهوو، مامۆسهتا كانی پرنسهیبه  لهه كێهك یهه ت وڵهه ده  لهه دین جیایی  به ر باوه  كه  راسته  وه ئه : لیزاده ئیبراهیم عه
 كرد باسم  كه بوو هه كۆنكرێتیشی سیاسی هۆكاری لێك گه مامۆستا و  ڵه كۆمه

 
 ٢١١٨ی فێبریوێری ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی پەیام  : سەرچاوە

 
---------------------------------------- 
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 كی ره ردانی ده ستێوه ده  ك به بكرێت نه  وه ناوخۆی ئێرانه  هل  گۆڕانكاری پێویسته
 

 
 
 
 
 
 
 

 ڕێباز حەسەن -ماڵ حەسەن  شه
 

 تههدا تایبه وتنێكی چاوپێكههه  لههه ،( ڵههه كۆمه) ئێههران كۆمۆنیسههتی حیزبههی كوردسههتانی رێكخههراوی سههكرتێری ، لیزاده عههه ئیبههراهیم
 كان، پێشهههاته دوایههین ر سههه  خسههته رنجی سههه  لیزاده عههه. دایەوە ی(ANF) فههورات واڵی هههه ئاژانسههی كانی پرسههیاره اڵمههی وه
 .كوردستان اڵتی ڕۆژهه و ئێران كانی یرانه قه
 

 پهان و ئێهران پهان  هێهزه ی وه ره ده  لهه بكرێهت دروسهت كان دیموكراتهه و پ چهه  هێزه  له ك یه ره به  وڵدراوه هه ند چه تا :پرسیار
 كان؟ كوردییه

 
 دات وڵهده هه نێك الیهه ر ههه. خۆ  وتوونه كه جاران،  له زۆرتر كوردی و ئێرانی ئۆپۆزسیۆنی دا، قۆناغه م له : زادهیل ئیبراهیم عه

  كهه ی جموجۆاڵنهه و ئهه.  وه بكاتهه سهاغ ڕژێهم نێوچوونی لهه دوای بهۆ خهۆی ی ڕوانگهه  به ك یه وه جێگره خۆی، تێروانینی و دید  به
 ڵگری ههه یان كه ریه هه  كه  یه هه جیاواز نی الیه و حیزب. اڵته سه ده  له چاویان موو هه ، ووڕابرد ڵ گه له جیاوازیان  یه هه ئێستا

 و ن الیههه موو هههه ی وه كۆبوونههه  بۆیههه.  زۆرتههره شانسههی  وه جێگههره كههام  یههه وه ئه ر سههه له  كه قسههه اڵم بههه ، توێژێكههه و چههین یامی پههه
 بینهین ده وای  ئێمهه اڵم به.  نییه ڕوودان  به قابیل و  نییه واقیعی شتێكی  وایه ێمپ ڕژێم، بۆ  وه جێگره ك یه  ببنه  كه كان حیزبه

 ڵك خهه اڵنی كۆمه كانی خواسته اڵمی وه توانێت ده  كه  كرێكارییه و سۆسیالیستیی ئینسانی، ڕادیكاڵ، رناتیڤێكی ڵته ئه  نها ته  كه
 ت نانهه ته ر گهه ئه داین ڕه باوه و له. پێد  بچێته  شۆڕشگێرییه  باته خه و ئه پۆل شه پۆڵ شه ین ده وڵده هه شدا پێناوه و له.  وه بداته
 تی فرسهه هێشتا  ئێمه  كه ن بده ڕوو خێرا ك یه ڕاده  به كان گۆڕانكارییه ت نانه ته و بێت ید-الواز ئێستا ڕادیكاڵ و پ چه هێزی

 . وه شكێته ده كاندا په چه  هێزه الی به هێز نگی اوسهه و باش تی رفه ده بێت، نه خۆمانمان هێزی موو هه ی وه خۆكۆكردنه
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 و ئهه پشهت له كهێ دا رجهه لومه هه و لهه  وایهه پێتهان ئامهانج،  كرێنهه ده كرێكاری و نی ده مه چاالكانی گشتی به  كه یه ماوه :پرسیار 
 م؟ سیسته یاخود ئیسالمیی كۆماری خودی نێو له باڵێك  یه  تیرۆرانه

 
  لهه یارانی نهه تیرۆركردنهی  لهه وازی رۆژیهد،  تاكهه ك یهه بهۆ ئێهران، ئیسالمیی كۆماری ی ساڵه ٤١ مێژووی : زادهیل ئیبراهیم عه

  مهه ئه ی وه رئهه به له كهاربوون، ر سهه له  كهه كان ریفۆرمیسته حیساب  به ش خووله م ئه ت نانه ته.  هێناوه نه جیهان كی یه گۆشه هیچ
 رانی نیگههه ی وه رئههه به له. تیههرۆر و كوشههتن بههۆ  نییههه  كههراوه سههتی ده ئێههران نێوخههۆی  لههه ، رژێمههه و ئههه تی سههڵه خه  لههه  شههێكه به

 ش-ئێسهتا تها ، وه نهه ناكه سهڵ  كوشتنه و تیرۆر و له ڵك خه اڵنی كۆمه ئێستا  یه وه ئه  كه جیاوازییه اڵم به.  ره ماوه جه ی وه كاردانه
 .بگرێت كوردستان ڵكی خه كانی خوازییهدا و ویست له  ڕێگه  یتوانیوه نه تۆقاندن و تیرۆر

 
  دووبهاره كان سیاسهییه  نهه الیه نێوان لهه براكهوژی ڕی شهه ی وه بهه كوردسهتان اڵتی ڕۆژههه ڵكی خهه الی  لهه  یهه هه ترسهێك :پرسیار

 دات؟ ڕوونه  مه ئه  یه هه ك نتییه ره گه چ ، وه ڵبداته رهه سه
 

 نهاوخۆ ڕی شهه  وه خۆیهه الی لهه  سه كه ر هه. بدات  نتییه ره گه و ئه پێویسته خۆی بۆ   ێكن الیه ر هه بێگومان، : زادهیل ئیبراهیم عه
 بهدات كوردسهتان ی ڵگهه كۆمه  بهه ش وه ئه ڵێنی به ببات، ناو له  ڕه شه و ئه ڵگیرسانی هه تی رفه ده وە بكات، رام حه  كوردستان  له
 ، یهه ئێمه نتیی ره گهه  مهه ئه. كات رنه سهه چاره براكهوژی ڕی شهه و ك چهه ێبهازیڕ  به كان ناكۆكییه و  كێشه بارودۆخێكدا هیچ  له  كه
 كوردسهتانی ی ره بهه كوردستان باشووری  له. بگرێت  مه له پێد ناتوانێت  ك یه ره به واقیعیشدا له ین، بده  دڵنیاییه و ئه توانین ده
  گرنگهه  بۆیهه ، نییهه نتیی ره گهه خۆیهدا له خهۆی ت، یه نه یان بێت پێك كوردستانی ی ره به. ڕوویدا  وره گه ڕێكی شه اڵم به بوو، هه
  هێنانهه و  وه بیرلێكردنهه كهار،  ونهه بكه كتر یهه دژی  لهه  كهه درێت نهه  وه بهه  ڕێگهه بێت، ههه هێز بهه ترێكی چهه و و پتهه كی یه ره به

 . پێویسته زۆر  یه بیرۆكه و ئه گۆڕێی
 

 ؟ چییه ئێران ر سه بۆ ریكا مه ئه كانی ردانه ستێوه ده و  شه ڕه هه ی رباره ده  ڵه كۆمه بۆچوونی و بیر :پرسیار
 

  ئامهاده كاتهدا مان ههه  لهه ، یهه هه ئیسهالمی كۆماری بهه پێویسهتیی زۆریهان رۆژئاوا، تانی وڵه ده و ریكا مه ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 و ئههه بزانێههت بێههت ده ڵك خههه. بێههت ده چههۆن  رژێمههه و ئههه ی وه هجێگههر نههازانن دا-ئێسههتا  لههه  كههه بههن  رژێمههه و ئههه رداری سههتبه ده نههین

 ئێسههتا تهها یههه، نه الیه ك یههه كی ویسههتییه خۆشه ریكا، مههه ئه بههۆ كههورد  لههه جیهها و كههورد ئۆپۆزسههیۆنی  لههه شههێك به ی ویسههتییه خۆشه
 باسهی  كهه ی نانهه الیه و ئهه ئێهران،  لهه ن كهه ده دانوستاندن داوای كات موو هه بڕوخێنێت، ئێران وێت بیه ریكا مه ئه  كه نابینرێت

 ڵك، خهه باتیی خهه  وانییهه پێیهان ، نییه ر ماوه جه  به ئیمانیان ی وه رئه به له. ن ڵه هه ئێران،  له ن كه ده ریكا مه ئه ردانی ستێوه ده
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 وتنێكی ركه سهه ، وه ریكا مهه ئه ردانی ێوهسهت ده نجامی ئهه  لهه  كهه ن ده ده ڵكهدا خه رگوێی به  وه ئه وام رده به.  وه وێته لێبكه نجامێكی ئه
 لههه ی وره گههه ی كێشههه زۆر  وه ئێرانههه ی ڕێگههه  لههه ریكا مههه ئه.  نییههه واقیعههی  مههه ئه اڵم بههه ، ئههاراوه  وه دێتههه ترسههیی مه بههێ و ئاسههان

 سهههنوورداركردنی انهههه،ئێر كانی ركێشهههییه سه سهههنوورداركردنی نها تهههه یكهههات ده ریكا مهههه ئه ی وه ئهههه ، كهههۆنترۆڵكردووه  كهههه ناوچه 
 ڵكهدا خه تیی خزمهه  لهه  كهه ك گۆڕانكارییهه نها تهه  چونكهه كهین، ره ده ردانی سهتێوه ده دژی ش- ڵهه كۆمه ك وه. ت كانیه خوازییه زیاده
    .ڕووبدات  پێویسته ئێراندا نێوخۆی  له بێت،

 
 جموجهۆڵ  بهه  ڕێگه ی وه به اڵت ڕۆژهه كانی پارته  دایه هۆشدارییان باغ ده نازم و بارزانیی نێچیرڤان ڕابردوو ی ماوه  له :پرسیار

 كانی قسهه بهۆ  ئێهوه ی وه خوێندنهه ن، نهاده كوردسهتان اڵتی ڕۆژههه نێهو بهۆ  وه كوردسهتانه باشووری خاكی  له كداری چه چاالكیی و
 ؟ چییه وان ئه
 

 ناتوانێهت كوردسهتان اڵتی ڕۆژهه كداریی چه باتی خه بێت، هه ڵوێستیكیان هه ر هه ر گه ئه رێم هه تی حكوومه : زادهیل ئیبراهیم عه
 نێو لههه كانی كارییههه ئاماده  خۆیههدا له خههۆی بێههت ده. بچێت ڕێوه بههه كوردسههتان، بههاكووری یههاخود باشههوور ڵكی خههه حیسههابی ر سههه له

 و شهار اڵت ڕۆژههه نێو لهه ابهردووڕ  لهه  ئێمه بخوڵقێنن، كتر یه بۆ  كێشه  وه كانه سنووره  له ین وه ئه دژی  ئێمه. پێكهێنابێت خۆیدا
  بهه ست ده كان سنووره دیو م له  وه بێینه  دووباره  نییه بڕیار بردنی، ڕێوه به  له خوارد شكستمان كاتێك بوو، وه سته ده به مان-گوند
 .بێت چاالك باتمان خه و كار اڵت ڕۆژهه خۆی نێو  له بێت ده ، وه ینه بكه كداری چه باتیی خه
 

  تان یههه پرۆژه و ئهه پشهتگیری ئێسهتا تها  ئێهوه بینرێهت ده ك وه ؟ چییهه ژاك پهه و كهۆدار ی ڕێگه خشهه نه ر سهه له  ئێهوه ڕای :پرسایار
 ؟ كراوه  ڵگه كۆمه ی ئاڕاسته   كه ڕێگه خشه نه كاتێكدا له  كردووه نه
 

 تێیههدا ڵك خههه ئههاواتی و داخههوازی ڵێك كۆمههه دا یههه ڕێگه  خشههه نه و لههه اڵم بههه ، حیزبیههه كی یههه پرۆژه  ڕاسههته : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 ئیسهالمی كۆمهاری دا یه ڕێگه خشهه نه و لهه ، یهه وه ئه  یهه ئێمه ی خنه ڕه ی جێگه ی وه ئه اڵم به ، خۆیدایه ی جێگه له زۆر  كه  جێكراوه به
 ڵ گهه له ناكۆكین دا كه ڕێگه خشه نه نێو له  ئێمه.   بووه واو ته  قۆناغه و ئه  كه كات، ده رباز ده ڕووخاندن بۆ بات خه فشاری ژێر له
  ئێمهه. ژاك پهه و كهۆدار ڵ گهه  له كانمان ندییهه یوه په ر سهه  وه ناكاتهه كهار  مهه ئه ش، یهه خنه ڕه م ئهه ڕای ره سهه اڵم بهه دا، خاڵه م ئه
 داههاتووی و  كه ڕێگه خشه نه ی باره له ژاك، په و كۆدار هاوڕێیانی ڵ گه له  وه گۆڕینه ڕا و رنج سه و ندی یوه په  له بین ده وام رده به

 .ئێران و كوردستان اڵتی ڕۆژهه
 

 ٢١١٨ی ئاگۆستی ١١: ڕێکەوتی  -  (ANF) فورات واڵی هه ئاژانسی: سەرچاوە
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 بڕیارەکەی ئەمریکا لە قازانجی کورد نییە لە رۆژهەاڵتی کوردستان
 
 

 
 
 
 
 

 هێمن حەسەن: سازدانى

 
 کههارتی ئەمریکهها نیههیەو هاوکێشههەیەدا لەم کههورد: دەڵێههت راشههکاوانە عەلیههزادە. اوکێشههەیەداه لەم کههورد کههارتی بە سههەبارەت 

 .ناهێنێ بەکار ئێران ئۆپۆزسیۆنی
 

 هەڵدەسەنگێنن؟ پاسداران سوپای ی"ناساندن تیرۆریست" بە بڕیاری چۆن :هێمن حەسەن
 

 سههوپاى ئاسههانى بە چههۆن لەئێرانههدا، کههایەوە بێنێههتە جههدى زۆر گۆڕانکههارییەکى نههاتوانێ بڕیههارە ئەم : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 ئەمریکهها. رێکەوتههن گفتوگههۆو بههکەونە ئێرانههدا لەگەڵ دەتههوانن ئاسههانییە بەو هەر تیههرۆرەوە لیسههتى خسههتووەتە پاسههدارانیان

 ئێسهتا دەبینهی بەاڵم تیهرۆرەوە، لیسهتى خستبووە پەکەکەی قاعیدەو و خەلق موجاهیدنى پێشتر زۆرە، رووەوە لەم پێشینەى
 .دادەنیشێ ڵیانلەگە

 
 ئێرانههدا لەنههاوخۆى کە هەیە پاسههدارانەوە سههوپاى جموجههۆڵى کۆمەڵێههک بە پەیوەنههدى مههن، بههڕواى بە بڕیههارە ئەم دەرکردنههی

 سهوپا واڵت زۆر لە ئەوەى وەس پاسهدارانبێ سهوپاى داههاتوودا لە ئێران ئێستاى رژێمى بەدیلى نایەوێ ئەمریکا. کردوویەتى
 دەرەوەى سیاسههەتى تەنهانەت ئابوریشهە و سیاسهى بەڵکهو نیهیە سههەربازیى سیسهتمى تەنیها پاسهداران سهوپاى. دەکهات حکهومى
 رەنهگە ئەمریکها بهۆیە بگۆڕێهت، ئێرانهدا لە حکهومڕانى شهێوەى هەیە ئەوەى دەرفەتهى. دەکهات دیهارى پاسهداران سهوپاى ئێران

 بکهاتە پەلکێد ئێران ئەوەیە بۆ ریکائەم فشارانەى ئەو هەموو. بەکاربهێنی دەرفەتە ئەو پاسداران سوپاى پێکردبێ هەستى
  شک بەدیلێک و جێگەى بەرنە چی نازانن لەبەرئەوەى بگۆڕێت ئێران رژێمى نایەوێ ئێستا ئەمریکا. گفتوگۆ مێزى سەر

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=5540&psig=AOvVaw0oWjONK8ZKSVUorMYgUj3V&ust=1585760406941000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD27v-XxegCFQAAAAAdAAAAABAD
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 .نابەن
 

 دەبات؟ کوێ بەرەو ئێران بڕیارە ئەو کاریگەری ئەی :هێمن حەسەن
  

 و وەبەرهێنهههان ناوەنهههدەکانى کارخهههانەو تەواوى دەکهههات، وێهههران وىبەتەوا ئێهههران ئهههابوورى ژێرخهههانى : زادهیل ئیباااراهیم عاااه
 نهاڕازییە خەڵک سیاسیشەوە لەرووى ماوە، کشتوکاڵەوە بە تەنیا ئێران. نەوتیشەوە پیشەسازى بە دەکات وێران پیشەسازیى

 ئەو ئههابووری ونرێههبکە ئەمریکههاش لەگەڵ ئەگەر هەتهها بەاڵم بگۆڕێههت، رژێههمە ئەو داهههاتوودا لە دەبههێ روونە ئێسههتا ئەوەى
 چهونکە بکهات، ریفهۆرمید نهاتوانێ ئێهران جۆرێکە بە دۆخەکە. خۆی ئاسایی بارى نایەتەوە تر جارێکى بووە وێران وا واڵتە
 کۆتهایی رووخهان بە ئهاخیرەکەى و نهابێ رزگهارى کێشهانە لەو پێمهوایە دەبێهتەوە، بەرز خەڵهک خواسهتى بکهات ریفۆرم ئەگەر
 .هات دا شا بەسەر کە ئەوەى وەس نییە سادە و ئاڵۆزە پڕۆسەیەکى نئێرا رژێمى روخانى بەاڵم دێت،

 
 وەربگرێ؟ بڕیارە لەو کەڵک دەتوانێ چۆن کوردستان رۆژهەاڵتی لە کورد :هێمن حەسەن

 
 تهازە فرسهەتێکى نهاکەم بەوە هەسهت هەیە، زیهانی ئێهران هەموو بۆ رۆژهەاڵت بۆ هەر نەس فشارانە ئەم : زادهیل ئیبراهیم عه

 خەڵههک دەکههات وا ئەوەیە فشههارانە ئەو زیههانى لە یەکێههک کههردووە، تههر برسههی خەڵکههى چههونکە. ئێههران خەڵکههى بههۆ ێبخههولقێن
 بگهات، ئەنجامێهک بە ئەمریکها فشهارانەى ئەو بکهات چهاوەڕێ ئەوەى تها نەبهێ بەخهۆى بهڕواى و نەوەسهتێت خۆى پێى لەسەر

 .باوەڕییە خۆش اتەنی کە خەڵک دەدەنە بەڵێن وەس بێدەردىسەر و ئاسان سەرکەوتنێکى
 

 نییە؟ کورد قەزانجى لە پاسدارانید سوپاى بڕیارەکەى :هێمن حەسەن
 

 هێهزى. ناکهاتەوە کەم پاسهداران سوپاى میلیتاریزمى لە هیچ چونکە نییە، کورد قازانجى لە هەر ئەوید : زادهیل ئیبراهیم عه
 نهاخولقێ بهۆ رۆژهەاڵت لە کێشهەیەکى تیهرەرەوە لیسهتى خراوەتە کە پێدەدات، پەرە هەر کوردستان رۆژهەاڵتى لە سەربازیى

 .کافییە تفەنگ خەڵک سەرکوتکردنى بۆ ناکەوێت، دەست چەکى بەستراوەو دەستى یان لێبڕاوە دارایى سەرچاوەى تابڵێت
 

 بڕیارەوە؟ ئەم دوای لە هەیە دیاریکراویان بەرنامەیەکی و پالن هیچ رۆژهەاڵت پارتەکانی :هێمن حەسەن
 

  ئەمریکا سیاسەتەکانى لەسەر شتێکیان هەموو خەیااڵنە خۆش زۆر هاوکارین لەناوەندى پارتانەى ئەو : زادهیل ئیبراهیم عه
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 ئەوانهید جها بڕوخێنهێ، رژێهم یان بکات رزگار بۆ ناوچەکەیان و بێت ئەمریکا دانیشتوون ئومێدە بەو هەموویان. ناوە بنیات
 بهێجگە نییە، جەماوەریى خەباتى لەسەر ئەوان درێژماوەى حسابى .بهێنن بەدەست شتێک رۆژهەاڵت لە بێن چەکدار هێزى بە

 جیههاوازن، لەناوخۆشههیاندا جیههاوازەو زۆر ئەوان لەگەڵ ئههێمە سههتراتیژى هەیە، زۆریههان نههاکۆکى کێشههەو لەناوخۆیانههدا لەوەش
. کههوردى کههارتى بەتههایبەتید و بکههات کههار ئۆپۆزسههیۆن بەکههارتى ئێههران لەدژى نەداوە بڕیههارى ئەمریکهها ئێسههتا روونە ئەوەى
 چەنهدى دەرەجە  کارمەنهدێکى واشهنتۆن بچێهتە کهوردى هەیئەتێکهى کە نهابێ بەوە نییە، ئەمریکادا هاوکێشەى لە کورد ئێستا

 ئۆپۆزسهیۆنەکان الیەنە لەگەڵ پەیوەنهدییەکان بەتەواوى و دەهێڵهنەوە رێیەس توولە هەمیشە واڵتان. ببینێ دەرەوە وەزارەتى
 .دەیکەن هەواڵگرییەوە و جاسوسى جۆرى جۆراو دەزگاى لەرێى دەیهڵنەوە کە یوەندییانەشپە ئەو هەمیشەو. ناپچڕێنن

 
 بکات؟ ئێران لەگەڵ مامەڵە چۆن دەبێت ئەمریکا بریارەکەی پاش لە کوردستان هەرێمی دەسەاڵتدارانی :هێمن حەسەن

 
 هەمهوو نهابێ رابگهرن، هاوسهەنگى ئێرانهدا اوئەمریک سیاسەتەکانى بەینى لە دەبێ هەرێم دەسەالتدارانى : زادهیل ئیبراهیم عه

 سیاسهەتى دەبهێ هەیەتهى، ئەمریکها لەگەڵ ئێهران کێشهەیەى ئەو نهاو بچهنە نهابێ یەکێکیهانەوە، سهەبەتەى بهخەنە هێلکەکان
. ناکرێهت ئیهرادە بە تەنیها دەکرێهت هێهز بە ئەوەش گهرنگە زۆر کوردسهتان هەرێمى سەربەخۆی سیاسەتى. هەبێ سەربەخۆیان

 سیاسههەتە لەو پشههتیوانى کههۆمەڵگەیە ئەو دەبههێ واتە کوردسههتاندایە هەرێمههى کههۆمەڵگەى لەنههاو هێههزە ئەو ىزۆر بەشههێکى
. نەبههێ نهاعەدالەتی و گەنهدەڵى دەبێهت مانهایەى بەو تێربهێ و رازى کۆمەڵگها دەبهێ پشهتیوانیەش ئەو بهۆ بکهات سهەربەخۆیە
 ئەمە ئێههران، کههوردى ئۆپۆزسههیۆنى لە بههکەن وڕترگەرموگهه پشههتیوانییەکى دەبههێ هەرێههم دەسههەاڵتدارانى تریشههەوە لەالیەکههى
 حزبەکههانى بەاڵم بیههانوو، نەکههاتە ئەوە ئێههرانید و ئەودیههو نەچێههتە چەکههدار هێههزى بهها راسههتە نههیە، دەسههتتێوەردان بەمانههاى
 ئەوروپهایی واڵتێکهى ههیچ میهدیا قەد بە ئێهرە میهدیاى بهۆچى نەبهێ دلێرتر دەنگیان بۆچى نەبن بەهێزتر لێرە بۆ رۆژهەاڵت

 ئەمە بەراسههتى دەبەسههترێ؟ ئێههران ئیسههالمى کۆمههارى بەرامههبەر ئێههرە میههدیاکانى دەمههى بههۆچى ناکههات، کههورد مەسههەلەى اسههىب
 .دەکات الوازتریان دوژمن الى بەڵکو بەهێزە، هەرێم کە نادات پیشانى

 
 دەبینی؟ چۆن یەداوا ئەو بکەن، هەرێم دۆخى رەچاوى رۆژهەاڵت حزبەکانى دەکەن داوا هەرێم بەرپرسانى :هێمن حەسەن

 
 بنێهریتە چەکهدار هێهزى تهۆ. رەوایە رۆژهەاڵت حزبەکهانى لە هەرێهم حکومەتى چاوەڕوانییەى لەو بەشێک : زادهیل ئیبراهیم عه

 بههۆ فشههارمان نههابێ تەواوە زیههاتر لەوە بەاڵم. تههرەوە دۆخێکههى دەخههاتە لەهەرێههم خەڵههک دۆخههى ئەمە بیهێنیههتەوە و ئەودیههو
 مامەڵەیهان بیهانى کەسهێکى وەس نهابێ باشوور بۆ دێن کە رۆژهەاڵت خەڵکى بکەن، کارئاسانید دەبێت بەپێچەوانەوە بێمنن،

 .بکەن لەگەڵدا
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 چییە؟ هۆکارەکەى چەکداریی خەباتی لە زیاترە مەدەنی و سیاسی خەباتی رۆژهەاڵت لە ئێستا :هێمن حەسەن
 

 کهردە چەکهت کاتێهک چهونکە نهاوێ، چەکهدارییەى ەخەبهات جۆرە ئەو ئێستا کوردستان رۆژهەاڵتى خەڵکى : زادهیل ئیبراهیم عه
 پیشهانى ئەوە هەڵبێهی، کهوژراو لێهت هەر کهردو شهەڕت چوویهت تۆ ئەگەر. الواز خاڵى نەس بدەى پیشان قودرەتت دەبێ شان

 زۆرى زیههانى و الوازە خههاڵى چەکههداریى خەبههاتى ئێسههتا بههۆیە. دوژمنههدا بەسههەر پسههەپێنی خههۆت نەتوانیههوە تههۆ کە دەدەی
 .مەسەلەیە ئەم لەسەر هەیە کاریگەرى هەرێم حکومەتى سیاسەتى پێشموایە. کرد هارتر دوژمنى .لێکەوتەوە

 

 چیە؟ باشور لە ئەنجامەکەی و ریفراندۆم بۆ بەڕێزت خوێندنەوەی :هێمن حەسەن
 

 کهورد لەىمەسهە بهۆ ناکهات، نەتەوایەتى مەسەلەى چارەسەرى فیدراڵى سیستمى ئەساسدا لە من بەبڕواى : زادهیل ئیبراهیم عه
 دواى بەاڵم بهوو، ئەوالتهر فیهدراڵى سیسهتمى لە ریفرانهدۆم پهێد کوردسهتان هەرێمى دۆخى. نییە چارەسەر فیدراڵى سیستمى

 لە بههوو جۆرێهک هەرێههم ریفرانهدۆم پههێد فیهدراڵى، قهاڵبى نههاو چهووەتەوە و کههرد پاشەکشهەى کوردسههتان هەرێمهى ریفرانهدۆم
 .مەرکەزیى حکومەتى لەگەڵ هەبوو هاوپەیمانیەتیەکى بڵێی وەس دەوڵەت

 
 چهۆن هەرێهم سیاسهی شهانۆی لەسهەر مسهتەفا نەوشهیروان نەمانی کوردستان رۆژهەاڵتی سیاسەتمەندارێکی وەس :هێمن حەسەن

 دەدەیتەوە؟ لێک
 

 کۆمەڵێههک نەوشههیروان کههاس دروسههتکردووە، گەورەى بۆشههاییەکى بکههات ئەوە ئینکههارى نههاتوانێ کە  : زادهیل ئیبااراهیم عااه
 ئەوەشهى هەر دەیهوت ئەوەى سیاسەتدا، داڕشتنی لە بوو پەنا و پێچ بێ راشکاوو بڕوابەخۆبوون، لەوانە هەبوو دىتایبەتمەن

 مردنەکەیهدا رۆژى لە ئەوەى. کهاریزمى شەخسهیەتێکى کردبهووە ئەوی ئەمهانە هەمهوو هەبهوو، خهاوێنى کەسهایەتییەکى. دەکرد
 .نابێتەوە پڕ شوێنەکەى ىئاسان بە رۆیشتنى کە دەرکەوت سلێمانى، خەڵکى لە بینرا

 
 ماڵپەڕی زەمەن پریس: سەرچاوە

 
 ٢١١٩ی مای ٢: ڕێکەوتی

 
-------------------------------------------- 
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 كۆماری ئیسالمی هیچ دەرفەتێك بە نەیارەكانی نادات
 

 
 
 
 
 
 

 ئیسهالمی كۆمهاری ڵ گهه له اڵت ڕۆژههه كانی حزبهه دانوسهتانی له بها  ئێهران كۆمۆنیسهتی حیزبهی كوردستانی رێكخراوی سكرتێری
 .كات باسده  دانوستانانه و له وان ئه ی كه حزبه ڕۆڵی و ئێران

 
 ی-شههارپرێس پرسههیاری اڵمههی وه ئێههران كۆمۆنیسههتی حیزبههی كوردسههتانی رێكخههراوی سههكرتێری ، لیزاده عههه ئیبههراهیم لەالیەن

 . وه دایه كوردستان اڵتی ڕۆژهه كانی حزبه دانوستانی ی باره له
 

 كۆمههاری و كۆبههونەتەوە هاوكاریههدا ناوەنههدی لە كە كوردسههتانی حیزبههی چههوار نێههوان لە كە هەیە ئەوە دەنگههۆی :شااارپرێس
 چیە؟ دانیشتنە ئەو  وردەكاریەكانی ، وه ته ستپێكردوه ده گفتوگۆی نوێی ڕێكی گه ئیران ئیسالمی

 
 بەاڵم نەداوە، بهابەتەوە لەم لێدوانێكیان رەسمی شێوەی بە ئێستا تا برد ناوتان ئێوە كە حیزبانەی ئەو : زادهیل ئیبراهیم عه

 دو ناشهەفافی پێشهینەی رلەبەرچاوگرتنی بە و لێدەكرێت قسەی لەوێ لێرەوە نارەسمی شێوەی بە كە هەوااڵنەی ئەو پێی بە
 پێهدانا، نیهاندا شهێوەكان لە شهێوەیەك بە كە دواجهارید و دەكهردەوە رەتیهان سهەرەتاوە لە كە ئەوان، پێشهوی دانیشتنەكەی

 بە روێژی نهه نهاحكومی رێكخراوێكهی نیوبژیهوانی بهۆ دەگەرێهتەوە مەسهەلەكەش پێشهینەی. دابێهت رووی دانیشهتنە ئەو  پێدەچێ
 پههرێس پەراوێههزی لە ئیسههالمی، كۆمههاری دەرەوەی وەزیههری زەریههف جەواد مههحەمەد. واڵتە ئەو دەرەوەی وەزارەتههی رشههتی رپه سه

 ئهارادا لە رێكەوتنێك گوفتوگاندا پێشووی دەوری دوو لە  كە ئاشكرایە. داناوە گفتوگۆیەك اوەه بونی بە دانی كونفرانسێكدا
  ئێمهه كانی زانیارییهه ی گوێره بهه ، نیشهتوه دانه ئەوان گەل لە رێكەوتن مەبەستی بە ئیسالمی كۆماری راستیدا لە چونكە. نەبۆە

 دا ئیههران ئەساسههی قههانونی واتە"  دەسههتور" چوارچیههوەی لە تەنههها ئیههران ئیسههالمی كۆمههاری كە گوتههون پێههی ئیرانههی وەفههدی
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 سههاڵە 10 ئیسههالمی كۆمههاری كە دەستورەشههە ئەو پێههی بە هەر كە دەزانههن هەمههوان. بكههات هەلسههوكەوت گەڵیههان لە ئامههادەیە
 یپهرۆژە ئەوە كە ئەوەیە واتهای بە بێهت، ڕاسهت دەنگهویە ئەو ئەگەر. دەكهات سهەركوت كوردسهتان و ئێهران لە خهۆی نەیارانی
 چەند ئەم ئامانجەكانی نەك و چۆە پێد بەرەو كوردستان خەلكی خوازانەی رزگاری خەباتی لەباربردنی بۆ ئیسالمی كۆماری
 .حیزبە

 
 نین؟ شدار بە تیایدا بۆ و چییە  گفتوگۆیانه بەم بەرانبەر ئێوە هەڵویستی :شارپرێس

 
 هههیچ بە قههانونی و سیاسههی چههاالكی رێگههای نە كە نههابینین ائیسههالمید كۆمههاری لە  تههه رفه ده ئەو ئههێمە : زادهیل ئیبااراهیم عااه

 رابههردودا لە نە. دابنێههت كوردسههتان لكههیٍ  خە پێشههێلكراوی مافەكههانی بە دان نە و بههدات خههۆی نەیههاری سیاسههی رێكخراوێكههی
 بهانەحیز ئەو نیهوان هێهزی هاوسهەنگی. كردبێهت پەیدا زەرفیەتەی ئەو كە دەبیندرێت نیشانەیەك هیچ ئێستاش نە و بویەتی

 بە ئههیمە هەربههۆیە. دانوسههتان مێههزی بەردەم هێنههاویەتە زەمههانە جەبههری بڵیههێن كە دانیههیە ئاسههتێك لە ئیسههالمید كۆمههاری و
   ، دیوه لێمان رابردوودا لە وەكوو هەر دەزانین پیالنێكی

 
 حیزبهی، وەنهدیەكانیبەرژە سهەر لە گفتوگهۆ یەكیهان هەبێهت، ك گفتوگۆیهه وەهها بهۆ دەتوانێ بابەت دوو ئەوە، سەرەرای بەاڵم
 لەم دیهكەی بهابەتی و هەلبهژاردن لە كهردن بەشداری ئیسالمیدا، كۆماری چوارچێوەی لە فەعالیەت چەكداری، خەباتی وەكوو

 هەر یهههان بێهههت سهههەریان بە بەاڵیەك هەر خۆیهههانە، مهههافی و هەیە خۆیهههانەوە حهههزبەكەی بە پێوەنهههدی ئەوانە كە چەشهههنە
 سهەر لە نیهیە ئەوتهان مهافی ناڵێین ئیمە. بەرپرسن خۆیان خەراپەی و چاكە لە ێنن،ب دەست بە كەیان حزبه بۆ دەسكەوتێك

 ئەگەر. بهكەن گفتوگهۆ ئیسهالمی كۆمهاری لەگەڵ پێناویهدا لە و هەبێهت خۆتانتان بە تایبەت جیهەتی و رێبازی بابەتانە ئەم
 خۆمهان قسهەی بهابەتەوە لەم جەمهاوەر ووشهیاری رادەی سهەری بهردنە و گشهتی بیرورای كردنەوەی رون بۆ و پێویستمانزانی به

 داخههوازیە و كوردسههتان خەڵكههی مافەكههانی كوردسههتان، خەڵكههی چارەنوسههی سههەر لە گفتوگههۆ دووهەم بههابەتی بەاڵم دەكەیەن،
 دانوسهتان داههاتوەكەی، و كوردسهتان كۆمەڵگهای  سهەر لە نییە ئەوەیان مافی دەڵێین ئێمە لێرەدا. خەڵكەیە ئەو گشتیەكانی

 بەاڵم نیهیە، كێشهەیەكمان مەسهەلەیە ئەو لەگەڵ ئهێمە بیهدەن بها دەدەن بریارێهك هەر خۆیان حیزبەكەی رەنوسیچا بۆ ن بكه
 ؟ رگرتووه وه كێ لە نوینەرایەتێیان ئەو بدەن؟ بریار كوردستان خەلكی چارەنوسی سەر لە پێداون ئەوەی مافی كێ
 

 دوژمهن لەگەڵ دانوسهتان بهارودۆخی كهراو، دیهاری مەرجێكیهەلهو پێی بە و هێز هاوسەنگی ئاكامی لە رۆژان لە رۆژێك ئەگەر
 خەڵكهی جەمهاوەری الیەن لە شهێوەكان لە شهێوەیەك بە كە دانوسهتانكار، دەستەی دیاریكردنی مەسەلەی جار ئەو هات، پێك

 رادەی ئیسههالمی كۆمههاری لەگەڵ  گفتوگههۆوه دەچههنە كە حیزبههانەی ئەو پێویسههتە ، گههۆرێ دێههتە پێههدرابێت متمههانەی كوردسههتانەوە
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 ئێسهتا  وه خۆشهحاڵیه بە. ن بكهه دانوسهتان كهوردەوە خەڵكهی لەالیەن نهوێنەرایەتی بە نیهیە بۆیهان ئەوان بناسن، خۆیان مافی
 دەكێشهن ماست لە مو و هەیە بابەتەوە لەم بەنرخیان ئەزمونی گەلێك و ووشیارن بابەتەوە لەم كوردستان خەڵكی جەماوەری

 .ناكەن قبوڵ لێیان كوردستان خەڵكی بێگومان بن، هەڵەیەك وەها تووشی حیزبانە ئەو ئەگەر و
 ج.  ڕ
 

 ٢١١٩ی نۆڤەمبەری ١: ڕێکەوتی  -  شارپرێسماڵپەڕی : سەرچاوە
 

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

 مەترسییەکان بۆ باشوور زۆر جددی ترە لەمەترسییەکان بۆ سەر رۆژئاڤا
 

 

 

 
 
 
 
 

 ئارێز: ازدانیس

 
 :هاواڵتی بۆ کۆمەڵە سکرتێرى عەلیزادە ئیبراهیم

 
 پەالمارەکهانی ئەوەى پهاش. دەکەن باشهوور سهەر لەمەترسهیەکانی کەبها  دەداتەوە پرسیارانە ئەو وەاڵمی عەلیزاد ئیبراهیم

 .روویدا کوردستان رۆژئاڤاى سەر بۆ (3091 - 90 - 1) لە تورکیا سوپاى
 

 کەئایهها. لەنههاوچەکە لەبەشههێک و کوردسههتان باشههوورى لەڕۆژئاڤههاو دروسههتبوو شههۆکێک زۆر تههاڕادەیەکى پەالمارەکههان :هاااواڵتی
 هێزەکهانى کهردە پشهتى کهرد؟ پاشەکشەى سوریا لەباکوورى یان کوردستان لەڕۆژئاڤاى ئەمەریکا ویالیەتەیەکگرتوەکانى بۆچى

 کوردییەکان؟ هێزە هەسەدەو
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 ئەوەی  یهه ڵه هه تێکى سیاسهه گرێبهدات  وه کوردسهتانه باکورى بهه رۆژئاڤها نوسى چاره وێت بیه  هک که په ر گه ئه : زادهیل ئیبراهیم عه
 رۆژئاڤهههای خەڵکهههی بەرانهههبەر جینۆسهههایدێکە: دەڵێهههت کۆبهههانێ مەزڵهههوم ئەوەی وەکهههو و روودەدات کوردسهههتان لەڕۆژئاڤهههای کە

 و دەکهات لەکهورد خەیهانەت ئەمەریکها نیهیە مجهاریەکە ئەمە: رایگەیانهدبوو لەوتارێکیهدا پێشتر ئەسەسەرد فەرید. کوردستان
 دووبهارە کوردسهتان لەڕۆژئاڤهای ئێسهتا روویهداوە، تهرید جهارێکی چەنهد و( 9111)، (9193)لەسهاڵی  بەجێهدەهێڵێت، کورد

 . بووەتەوە
 

 بەبهههاکوری رۆژئاڤههها چارەنووسهههی بیەوێهههت( پەکەکە) ئەگەر» دەڵێهههت چاوپێکەوتنەکەیهههدا لەدرێهههژەی عەلیهههزادە ئیبهههراهیم
 «هەڵەیە سیاسەتێکی گرێبدات، کوردستانەوە

 
 ناپاکیمههان کەگههوایە تههووڕەن لەترەمههپ ئەمەریکهها ئەفسههەرانی کە هههاتووە، ئەمەریکهها لەڕاگەیانههدنەکانی لەبەشههێک :هاااواڵتی

 سهوریا سهوپای لەگەڵ هەیە رێککەوتنێکهید ملمالنهێ، لەشهەڕو جهگە چهۆنە؟ بۆچهوونە ئەم بهۆ هەڵسەنگاندت کردووە، لەکورد
 دۆخەکە؟ بۆ چارەسەرە ئەمە ئایا ئێرانییەکان، و ڕوسەکان اداریبەئاگ

 
 بەههیچ بکرێهت، بەئەمریکها متمهانە دەتوانرێهت چەنهدە کەئایها ئەوەی بهۆ ئەخالقی بەهای بۆ لێکۆڵینەوە : زادهیل ئیبراهیم عه

 تههر شههتێکی هههیچ ۆیخهه لەبەرژەوەنههدیی جههگە دونیهها شههوێنێکی لەهههیچ نە و لەکوردسههتان نە ئەمەریکهها. ناگەیەنێههت کوێمههان
 مههۆری کههات هەمههوو ئەمریکهها لەگەڵ هاوکههاری و رێککەوتههن کەخەسههڵەتی بههزانین راسههتییە ئەو دەبێههت. ناگرێههت لەبەرچههاو

 جێگههای ئەمریکههاید پشههتتێکردنی و خەیههانەتکردن بێههت، راگەیەنههراو و بەفەرمههی دەبێههت تێههدایەو هەردووالی بەرژەوەنههدیی
 هێهزی هەم بەاڵم دەکهرا، چهاوەڕوان ئێسهتاوە پهێد سهاڵ لەچەنهد رۆژئاڤا، وردانیلەک ئەمەریکا پشتکردنی. نییە سەرسوڕمان

 تەمهاعی لەعێهراق داعد. لەداعد بریتیبوو بەرژەوەندییەش ئەم هەبوو، هاوبەشیان بەرژەوەندیی ئەمریکاش هەم و رۆژئاڤا
 واتهها بههوو، لەمەترسههیدا وەداعشههە بههوونی بەهههۆی لەعێههراق ئەمەریکهها بەرژەوەنههدییەکانی کردبههوو، ئەمەریکهها لەدەسههەاڵتی

 کەئەمریکها عێهراق دۆخهی بەڵکهو مەترسهی، کەوتبهوە داعهد بەهێزبهوونی لەڕێگهای واڵتەکەی لەنهاوخۆی ئەمەریکها ئەمنیەتی
 کەوتبههوە بەرژەوەنههدییە ئەم کردبههوو، خەرج تێههدا دۆالری ملیههار (2000)هەزار پەکههکەوتە و (30)کههوژراو، ( 1000)تێیههدا 

 نەبهوو، ئەمریکها بهۆ مەترسهییەکی ههیچ سهووریا لە داعهد بدۆزیایەتەوە، ئەمە بۆ چارەیەکی وایەدەب ئەمریکا و مەترسییەوە
 دەبهوایە ئەمریکا. هەبوو مەترسیی لێدەکرا، الیەنگریی روسیا و ئێران لەالیەن کە ئەسەد بەشار دەسەاڵتی و روسیا بۆ بەاڵم

 چ و کهههاتەدا لەو چ رۆژئاڤههها. کهههرد کهههارەی ئەم الەسهههوری هاوکهههات بەاڵم ببهههات، نهههاوی لە و تێکبشهههکێنێت لەعێهههراق داعهههد
 الیەنێکههی شههاهیدو دەبههوایە بکههردایە، رێککەوتنههی نێههونەتەوەیی الیەنێکههی هههیچ بەشههداریی بههێ بە نەدەبههوایە لەئێستاشههدا
 بپارێزرێههت؟ شههێوەیەس چ بە بەهاکههانی و دابنرێههت رێککەوتههنە ئەم بههۆ سههنوورێک ئەوەی بههۆ بههوایە لەنێوانههدا نێههودەوڵەتی
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 دوای بەاڵم بکهردایە، یەکتریهان هاوکهاریی ههاوبەش دوژمنێکهی لەپێنهاو دەبهوایە بهوو، نۆڕمهاڵ ئەمەریکا رۆژئاڤاو تنیرێککەو
 بیهههروڕای بەبەرچهههاوی و نێهههودەوڵەتی بەچهههاودێرییەکی رێککەوتهههنە ئەم دەبهههوایە کهههرد پێشهههڕەوییان رەقهههقە بەرەو کە ئەوەی

 ئەمریکهها ئێسههتا ئەگەر. نهها؟ یههان دەگۆڕێههت هەڵوێسههتی بەڕۆژئاڤهها ەربەرانههب ئەمریکهها دواجههار کەئایهها بکههرایە واژۆ گشههتییەوە
 بەڕەخهنەی نهیم گەشهبین مهن. بێهت راگەیەنهراو و فەرمهی بەشهێوەیەکی دەبێهت بکات، خۆی لەسیاسەتی گۆڕانکارییەس دەیەوێت

 تورکیها خۆیدا، ەندییبەرژەو لەپێناو رۆژئاڤا تورکیاو لەنێوان ئەمەریکا دواجار چونکە ترەمپ، لەسیاسەتی کۆنگرێسمانەکان
 نابێهت. نێودەوڵەتییەکهان لەپێوەنهدییە تێگەییشهتنە ئەلفبهای ئەمە سهتراتیجێکە، دۆسهتێکی ئەمریکها بهۆ تورکیها. دەپارێزێت

 خههۆی لەسیاسههەتی گۆڕانکههارییەس دەیەوێههت ئەمریکهها ئەگەر ئێسههتاید بێههتەوە، دووبههارە لەڕۆژئاڤهها پێشههوو ئەزموونەکههانی
 . بێت نەتەوەیەکگرتوەکان رێکخراوی بەچاودێریی ووراگەیەنرا دەبێت پێکبهێنێت،

 
 بگۆڕرێههت( هەسههەدە) کەنههاوی ئەوەی ،(هەسههەدە) دیمههوکرات سههوریای هێزەکههانی سههوریاو سههوپای رێککەوتنههی دوای :هاااواڵتی

 رێککەوتههنە ئەم ئایهها فههوڕات، خههۆرهەاڵتی سههوریاو بههاکوری ناوچەکههانی دەگەڕێههتەوە سههوریا سههوپای و هههاوبەش بەهێزێکههی
 گەلەکەمههان ئەوەی بههۆ بکەیههن سازشههە ئەم ناچههارین: دەڵێههت کۆبههانێ مەزڵههوم ئەوەی وەس یههان گونجههاوە، رنههاتیڤێکیئاڵتە

 نەکرێت؟ جینۆساید
 

 سهاڵی( 92) بەدرێژاییهی جیهاواز الیەنهی دوو سهوریا ملمالنێکهانی لەگۆڕەپهانی ناچهارییە، ئەوە بێگومهان : زادهیل ئیبراهیم عاه
 تورکیههاو ئەمریکهها، الیەنێکههید ئەسههەدە، بەشههار حکههومەتی و ئێههران روسههیا، یەنێکیههانال هەبههووە، کێشمەکێشههیان رابههردوو

 الیەنههی بههووەو سههەرکەوتوو تێیههدا روسههیی الیەنههی کە ئەوەی بههوەتە الیەنە دوو ئەم ملمالنێکههانی کێشههەو ئەنجههامی. سههعودیەیە
 سیاسههی چارەنووسهی لەدیهاریکردنی کەنزیکهدەبینەوە لەئێسهتادا. هێنهاوە شکسهتی تورکیهاش واتها هێنهاوە، شکسهتی ئەمهریکید
 رۆژئاڤهای سهەر بهۆ هێرشکردن هەربۆیە کەمبکاتەوە، شکستە ئەم لەقورساییی تاڕادەیەس بەوەیە پێویستی تورکیا، داهاتووی
 دواڕۆژی لەدیههاریکردنی دەیەوێههت بەدوایەوەیەتههی کەتورکیهها ئەوەی. تورکیهها لەالیەن بەرگریکههارانەیە هەڵوێسههتێکی کوردسههتان

 چارەنووسهی مهافی کوردسهتانەو کەڕۆژئاڤهای خهۆی بەدوژمنهی زیهانێکید هەمانکاتهدا لە و نەبێت دەسەاڵت بێ ریا،سو سیاسیی
 الیەنێکهی. نابێهت سهەرکەوتوو پەالمارەشهدا لەم مهن بەڕای رووداوەو لەم دۆڕاوە ئهاژاوەگێڕێکی ئەردۆغان. دەگەیەنێت خۆیان،

 لەسههوریا سههەرەکی پێگەیەکههی سەردەمەشههدا لەم و(جههاران ۆڤیەتیسهه یەکێتیههی) لەڕابههردوو هەر روسههیایە، بههابەتە ئەم تههری
 بەئاسهانی کەواتە بهووە، سهەرکەوتوو لەسهوریا رابهردوو چەندسهاڵی لەملمالنێکهانی روسهیا. بهوون هاوپەیمهان پهێکەوە هەبوەو

 هەم :بڵههێم دەبێههت بەڕۆژئاڤهها سههەبارەت. بکههات سههەرکەوتنە لەم چاوپۆشههی تورکیهها، سههوپای هێرشههی لەپێنههاوی ناتوانێههت
 بێههت، یاسههایی راگەیەنههراوو دەبێههت روسههیا و سههوریا لەگەڵ ئێسههتای رێککەوتنههی هەم و ئەمریکهها لەگەڵ پێشههووی رێککەوتنههی

 و سەرلێشهێواوی تووشهی و نەبن چاوەڕواننەکراو رووداوی تووشی دوایی ئەوەی بۆ ئاگاداربن، لەوردەکارییەکانی خەڵک دەبێت
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. ناسهڕێنەوە سهەربازی بەهێرشهی و بەئاسانی کە هەیە، کۆمەاڵیەتی دەستکەوتی ێککۆمەڵ رۆژئاڤا من بەڕای. نەبن نائۆمێدی
 دەسهتکەوتە لەسهەر بکهات پێهداگری دەبێهت بکهات، خەڵهکەکەی و خهۆی نێهوان لەپەیوەنهدی پارێزگهاری ئێسهتا دەبێهت رۆژئاڤا

 بهههۆ نەکهههردن شەکشهههێپا و ژنهههان بهههۆ پێشهههکەوتنخوازانەی یاسهههای خۆبەڕێهههوەبردن، دیموکراسهههی، واتههها کۆمەاڵیەتییەکهههانی
 پەکهی و دروسهتبێت نێهوانەدا لەم بۆشهایییەس هەر ئەگەر بەردەوام کۆمەاڵیەتییەکانی دەستکەوتە لەسەر دەبێت کۆنەپەرستی،

 بەئاسهانی سهوریا خەڵکی سەربەرزدەکەنەوەو کۆمەاڵیەتییەکان بزووتنەوە سوریا لەدواڕۆژی. دەزانین بەشکستی ئێمە بکەوێت،
 کوردسهتان رۆژئاڤهای توانهای هێهزو کەپاشهەکەوتی کهاتەدایە لەم. خۆشنابن بوون نەهامەتییەکانیان کەهۆکاری کەسانەی لەو

 هەم واتهها پاشەکشههێکردنە، ئەم سههەربازییەوە لەڕووی نههازانم، بەشکسههتخواردوو کوردسههتان رۆژئاڤههای مههن. دەکەوێههت فریایههان
 ئەوەیە لێهرەدا پرسهیارەکە. سەرکەوتنیان بۆ ییەسستراتیج بەبنەمای ببن دەتوانن هەرسێکیان بەرگریکردن، هەم و پێشڕەوی
 کە خۆشهباوەڕییانەی ئۆمێهدو ئەو نابێهت کوردسهتان رۆژئاڤهای دەسەاڵتی بکرێت؟ لەگەڵ هەڵسوکەوتی شێوەیەس بەچ کەدەبێت

  .بێت سەرکەوتوو ئەوەی بۆ بپارێزێت، ئەخالقییەکانی بەها دەبێت بکاتەوە، دووپاتی روسیاید بۆ هەیبوو، ئەمریکا بۆ
 

 تورکیهها: دەڵێههت لەوتارێکیههدا ڕۆبههن مایههک بەاڵم هەیە، سیاسههییەکان هێههزە هەمههوو بەهەڵویسههتی پێویسههتمان ئههێمە :هاااواڵتی
 لەعەفهرین لەناوبەرێهت، سروشهتییەکانی سهەرچاوە دەیەوێهت ئێسهتاید داگیرکهردو قوبرسهی ئێسهتا پهێد ساڵ( 13)لە زیاتر

 لەگەڵ خهۆی رۆژ لەدوای رۆژ کهردووەتەوەو تورکیهای پۆسهتی بهنکەی یاسهور جەرابلوسهی لەنهاوچەی کردووە، رەگەزیی پاکتاوی
 ژێههر بادینههانی نههاوچەی بنکەکههانی مەبەسههتی کە عێههراق تههری نههاوچەی و لەبەعشههیقە تورکیهها دەگونجێنێههت، ناوچههانەدا ئەو

 و یۆنهان کهانیلەناوچە هەندێک لەدەستبەسەراگرتنی کە لەوەدەکات با  ئەردۆغان کوردستانە، دیموکراتی پارتی دەسەاڵتی
 وا کە مەخمهوور بهنکەی. ناکات چۆڵی داگیربکات، شوێنێک هەر تورکیا: دەڵێت نووسەرە ئەم. هەیە ئەوەی نییەتی بولگاریا،
 ئێهوە بەڕای تێهدایە، کوردسهتانی کرێکارانی بەپارتی سەر کەهێزگەلی شەنگال یان بەڕێوەدەچێت( پەکەکە) لەالیەن ناسراوە
 حکههومەتی ئاڵتەرناتیڤەکههانی بگههرێ؟ کوردسههتانید باشههووری بەرۆکههی دواجههار گرفتههانە شههەوکێ کەئەم هەیە ئەوە ئەگەری
 بگرێت؟ کێشانە بەم بەر ئەوەی بۆ دەبێت چی کوردستان هەرێمی

 
 نفهوزو بەنهاوچەی بهووە سهوریا. هەیە عێهراق یان کوردستان باشووری سوریاو لەنێوان گەورە جیاوازییەکی : زادهیل ئیبراهیم عه

 و وەالبنێهت رکەبەرەکهانی رابهردوو سهاڵی( هەشهت بهۆ حەوت) لەملمالنێیەکی کەتوانیویەتی زلهێزێکە روسیا وسیا،ر دەسەاڵتی
 ئەسهەد بەشهار حکومەتی و داگیربکات سوریا لەخاکی بەشێک ئەوەی بۆ بەتورکیا دەرفەت پێدانی. کۆتایی بەبڕیاردەری ببێت

 و بگێڕێهت ناتوانێهت تورکیها لەبەرانهبەر خۆی زلهێزی رۆڵی تورکیا ەرلەبەرانب روسیا کە ئەوەیە بەمانای بکات، ناسەقامگیر
 ئەوە کەڕۆژئاڤهها نیههیە ئەوە بەمانههای ئەمە بەاڵم. دەپارێزێههت سههەرکەوتنەکانی روسههیا کە دڵنیههام مههن. نیههیە مههومکین ئەمەش

 کەڵهک ئەمەریکها تورکیهاو نێهوان لەناکۆکیی دەیەوێت روسیا لەهەمانکاتدا چونکە ببات، دۆخە لەم سوود و بزانێت بەدەرفەت
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 مههافی لەسههەر بێگومههان دەکههات، لەسههەر سازشههی هۆکههارە بەم هەر بکههات، زۆرتههر واڵتەش دوو ئەم نێههوان کەلێنههی و وەربگرێهت
 کە نادرێههت بەتورکیهها دەرفەتە ئەو لەئێسههتادا بەاڵم. دەکرێههت سههازش روسههیاوە لەالیەن کە کوردسههتانە رۆژئاڤههای خەڵکههی

 ئەمریکها نفهوزی بەنهاوچەی بهووە کە لەوەدایە کوردسهتان باشهووری جیهاوازیی. بکهات ەراتهێنت نهاوچەیە لەو خهۆی بەخواستی
 هەیە، باشههوور لەخههاکی چەکههداری هێههزی بکههات، سههەقامگیر خههۆی دەسههەاڵتی توانیههویەتی واتهها بههووە، سههەرکەوتوو کەتێیههدا

 هەیە، ئههابووریی درێژمههاوەی بەرژەوەنههدییەکی هەیەو کەسههی( 2000) کونسههوڵخانەیەکی کههردوە، سههەقامگیر خههۆی دەسههەاڵتی
 و ملمالنهههێ نهههاکەوێتە روسهههیا لەگەڵ کوردسهههتان لەباشهههووری بەاڵم دەکهههات، کوردسهههتان لەڕۆژئاڤهههای تەمههها  تورکیههها ئەگەر

 زۆر کوردسههتان باشههووری بههۆ مەترسههییەکان. کوردسههتان لەباشههووری دەکههات چاوپۆشههی روسههیا هههۆیە بەم هەر. رکههابەرییەوە
. جێهێشهتوە ئەمریکهای بهۆ روسیا کە جێگایەیە ئەو کوردستان باشووری. کوردستان رۆژئاڤای ەرس بۆ لەمەترسییەکان جددیترە
 بێههت، سههەرکەوتوو بیەوێههت ئەگەر سیاسههی بزووتنەوەیەکههی کەهەر: بڵههێم دەبێههت کوردسههتانید هەرێمههی بەحکههومەتی سههەبارەت
 هەر بههۆ ئامههادەبن بههن، رازی لێههت تدەبێهه بێههت، لەگەڵههت جەمههاوەر ئەوەی بههۆ هەیە، جەمههاوەری بەپشههتیوانییەکی پێویسههتی

 پەیوەنهدییە ئەو دەبێهت دەسهەاڵت، و خەڵک نێوان پەیوەندیی بە گرێدراوە کوردستان لەباشووری شتێک هەموو فیداکارییەس،
 .بزانن لەخۆیان دەسەاڵتەکە خەڵک و بێت بەهێز و بێت خۆی جێگای لەسەر

 
 ماڵپەڕی هاواڵتی: سەرچاوە

 
 ٢١١٩ی نۆڤەمبەری ٢٥: ڕێکەوتی

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

 
 رەحمان نەقشی: کۆکردنەوە و ئامادەکردنی

 
 ی زایینی٨٢٨٢ ئۆکتۆبەری  -ی کوردی  ٨٢٨٢ رەزبەری
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 ەزادیلەع میبراهیئ دەیس
  
 

 ەاننامیژ
 
 ەل ەوتههووەداک کههانۆو ب هابههادەم یگههاڕێ یوانێههن ەل ەک وسههاواەغ ییگونههد ەل ١٩٥١ ڵیسهها ینیهههاو ەل ەزادیههلەع میبههراهیئ
 ەل متهرەک ینهەمەت. بهوو رانێهئ یکوردسهتان یمهوکراتێد یزبهیح یکانەریکاد ەل یباوک. بوو کیدا ەل ستەنگدەت یکڵەیەماەبن

  .ردراوێسپ یباوک ەو ب نراوەس یکیدا ەل ییرشتەرپەو س ەوەبوون ایج کێل یکیباوس و دا ەبوو ک ڵدوو سا
 
 یتهاوان ەب یبهاوک ەک کردبهووەتهواو ن ەیکیییەتاەرەسه ەنهدنێخو شهتاێه. انهدەڕپێت هابادەم ەل ییاڵو با ییتاەرەس یندنێخو

 ەئاکامهدا ب ەل ەوەسهزادان مەئ ەرچەگەئ. درا ۆبه ەیدارێسه یسزا ەو ب ەخانیندەب ەب وتەک موکراتێد یزبیح ەڵگەل یهاوکار
 ۆبه ەزادیهلەع میبهراهیئ یلهەیم ەل ینگهیگرەرەه یکهڕۆڵێ ،ەکڵەمهاەبن ییسهتەنگدەت ڵیپها ەل مەاڵب نهدرا،ینزم نهدانیز ڵسا ٤
   .بوو استیس
 

 یندکارێخو ییچاالک

 
 وەئ. رگهرتەو ۆیەزانکه مەل یایهرۆلەکەب ەیوانهامڕو ب نهدنێخو ەکهردن ب یستەد زێورەت ۆیزانک ەل باەکار یبوار ەل ەزادیلەع
 ١٣٦٨ ڵیسها ەل ڕجها مەکیە. کهردەد ییشدارەب یندکارێخو ەیوەبزووتن ەل ندکارانێخو یکانییەچاالک ەل ندنێخو یورانەد ەل
 وەئ ییئههازاد ەب کردنیوانێپشههت یکههانییەچاالک ەکرابههوون، ل رەسههەستبەد زێههورەت ۆیزانکهه ینههدکارانێخو ەل  ەک نههدەچ ەک

 ەگهرت ک ەڵەیمۆکه ییاسهیس یچهاالک یوەچ ١٩٧١ ڵیسها ەل ەک ەوەئ ۆیههەبهوو ب ەانیچاالک مەئ. کرد ییشدارەب ەندکارانێخو
 وەئ یگهاڕێ ەگهرت و ل ەڵگەل یکییەنهدەوەیپ( سوورەمەح) یگەیمرادب نەیحس ەبوار مەل. کردەد انیچاالک ینێنه یکەیەوێشەب
 یلههەع یگههاڕێ ەل وەئ. وتبههووەداک ەڵەمۆکهه یرنجەسهه رەبەل ەوێشهه مەب رەه دیههوەئ ەئاشههنا بههوو ک ەزادیلخههانیئ رەعههوم ەڵگەل

 ەل یو ئاقهار هابهادەم ەل ەڵەمۆکه یکهانییەچاالک ییتێرپرسەب ەگرت ک ییندەوەیپ یمیرەک نێحوس دەممەمح ەڵگەل رەئاشناگ
 ەزادیههلەع. نهانیه ید ەب یچههاالک یکێنهاوک هابههادەم ەل یگهەیمرادب نێو حوسه ەزادیلخههانیئ یاێهڕو ەزادیههلەع. بهوو وەئ ۆسهتەئ
 ەڵەمۆکه یکانەریکاد ییگشت یرکردنەسەستبەد ەڵگەهاوکات ل ،ڵەسا وەو ل بووەن ەڵەمۆک ییرمەف یندامەئ ١٩٧٤ ڵیسا تاەه
 یکەخسهتڕێ ،ەرکردنانەسهەستبەد مەئ یدواەب. ەڵەمۆکه یهیرمەف ینهدامەئ ەبهوو ب انهدەیگ ەکەکخراوڕێ ۆب ەورەگ یکێسارەخ ەک
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 رەعهههوم ،یگهههەیمرادب نێحوسههه ،یمههیرەک نێحوسههه دەمهههمەمح. ەوەکخسهههتڕێ ەو سههن انیهههموکر ەل نهههدەدوو ناو ەل ۆیخههه ەڵەمۆکهه
 لیههمەج مههانگور،ەک قیسههد سههت،ۆندەتەو دیبههوون و سههاع انیههموکر ینههدەناو ینههدامانەئ ەزادیههلەع میبههراهیو ئ ەزادیلخههانیئ
 یتهەخزم ۆچهوو به ۆزانکه ەل ینهدنێخو یههاتن ییتاۆک یدواەب .بوون ەسن یندەناو یندامانەئ یگەیمرادب نێحوس و ییایرەکەز
 یشهەرتەئ یکیجسهتۆل یشهەب یهه ەک انهدواویم ینهدەق ەیکارخهان ەمانهگ ل ١٨ ەیماو ەل ۆیخ ییربازەس یورانەو د یربازەس
 یکهینۆلکتریئ ەیوان هابهادەم ییژۆلهۆکنیت ەیرگێف ەل کڵێسا ەیماو ەو ب هابادەم ۆب ەوەهات ەوەئ یدوا. اندەڕپێبوو ت رانێئ
سهاواس  ییسهەکەتاق یمانهگ در سهلول ٩ ەیکرا و ماو رەسەستبەساواس د نیەالەل ڕجا مەکیە ۆب ەبوو ک ەمەردەس مەل رەه. دا
 ینهدانەبڕێ یشهۆڕش یکهات تهاەو ناچهار بهوو ه کهردەڵه ینێسهاواس شهو ەوەسهانید دینهدانیز ەئازادبوون ل یدوا ەب. اندەڕپێت

  .تێبژ ینێنه ەیوێش ەب ١٩٧٩
 

 یزبیح یکانییەچاالک

 
 ینههدامەو ئ ینههدەناو ەیتیکههوم ینههدامەئ کههووەو ،ەسههن ەل ١٩٧٩ ڵیسهها ەل ەڵەمۆکهه ەیکههونگر نیمههەکیە ەل ەزادیههلەع میبههراهیئ

و  تێههژەد ەیکەمیەدوو یرەهاوسهه یکههەت ەسههتاکێو ئ ەکههردوو یواجههەز ڕدوو جهها وەئ .ردراێههبژەڵه زبیههح ییاسههیس ەینگینووسهه
 .ییەن ڵیمندا

 
 ەیسهههتەد ینهههدامەئ سهههتاێئ تههها ەوەکهههات وەو ل ەردراوێهههبژەڵه ەڵەمۆکههه یمهههەکیە یرێسهههکرت کهههووەو 9122 ڵیسهههاەل
 .ەڵەیەمۆک یمەکیە یرێو سکرت رانێئ یستینۆمۆک یزبیح ییتیەکاۆرەس
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