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٣٨٨

 -١خهبات بۆ دابین کردنی دێموکراسی له ئێران به ئاکام دهگا :بهرنامهی تهفسیری خهبهری دهنگی ئامریکا.
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 -٥بهرپرسایهتیی لێک ترازانهکان له ئهستوۆ ههموو الیهنهکانه :وتووێژی کانانی ئاسمانیی .NRT

 -٦کۆمهڵگای جیهانی کێشهی كوردو مافی مرۆڤی لە ئێران لەبیر كردوە :وتووێژی تۆڕی میدیایی ڕووداو.
 -٧ی دهبێ سهربهخۆیی کوردستان وهک دهرفهت چاوی لێ بکرێ ،نهک وهک مهترسیو ههڕهشه" :ڕووداوی ئهمڕۆ"ی ڕووداو".
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 -٩ئێران له پێناو ئهمنیهتی خۆیدا پهره به نائهمنی له دهورووبهری خۆی دهدا :له بهرنامهی " لهگهڵ ڕووداوهکاندا".
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 -١١تورکیه دهبێ بزانێ که کوردهکان بۆ ئهو دهرفهتهن ،بهاڵم داعش مهترسیو ههڕهشهن :بهرنامهی "افق"ی دهنگی ئهمریکا.
 -١١شۆڕش و خهبات و تێکۆشان له پێناو ئازادیو مافهکانی گهلی کورد له ڕۆژههاڵتی کوردستان بهردهوامه :وتووێژی
ڕاستەوخۆی تەلەفزیۆنی ڕووداو.
 -١٢دهرکی وتووێژ لهگهڵ ئێران داناخهین و دهمانهوێ بیرکردنهوی ئێرانییهکان به نسیبهت پرسی کاورد بگاۆڕین :بهرناماهی
" ڕووداوی ئهمڕۆ" له تۆڕی میدیایی ڕووداو.
 -١٣بهرپرسایهتیی نائارامییهکانی کوردستان له ئهستۆی کۆماری ئیسالمییه :کاناڵی ئاسمانی (.)NRT
 -١٤خهباتو بهرگریی چهکداری به مافی بێ ئهمالو ئهوالی خۆمانی دهزانین :له وتووێژ لهگهڵ دهنگی ئهمریکا.
 -١٥بۆ ئێران ئاسان نییە هەیمەنەی خۆی بەسەر کوردستاندا بسەپێنێ :وتووێژی کاناڵی ئاسمانیی ئەلجەزیرە.
 -١٦وتووێژی چوار ڕۆژنامهی عهڕهبیی ” القبس ” ،″المستقبل” ” ،الحوار المتمدن” و “بهیروت”.
 -١٧مافی خۆمانە لە هەموو ناوچە سنوورییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا حزوورمان هەبێ :وتوووێژی “ڕووداو”.
 -١٨بەباشی دەزانین لەنێوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان حیزبێک دابمەزرێ :کاناڵی ئاسمانیی ڕووداو.
 -١٩هیچ هێزێکی پارچهکانی دیکهی کوردستان نابی دهخاڵهت له رۆژههاڵتی کوردستان دا بکا .کاناڵی(کهی .ئێن .ئێن).
 -٢١کێشەی ئێمە لە ئێران لەڕێگەی گفتوگۆوە چارەسەر دەبێت :لە بەرنامەی رووداوی ئەمڕۆی تەلەڤزیۆنی رووداو،
 -٢١سیاسهتی ئێمه هاندانی خهڵک بۆ بهشدارییان له پرسهکانی کۆمهڵگایه :وتووێژی کاناڵی ئاسمانیی “ڕووداو”.
 -٢٢پێداگری لهسهر هێنانه بهرباسی پرسی مافی دیاری کردنی چارهنووس :کاناڵی ئاسمانی کوردستان .٢٤
 -٢٣مێژووی خهباتی چهکداریی حدک پڕه له قوربانیدان و فیداکاری :وتووێژی ئاسمانیی کوردستان ٢٤
 -٢٤ئیران سەرچاوەی هەموو قەیرانەکانی ڕوژهەاڵتی نێوەڕاستە :وتووێژی ڕۆژنامهی شهرقولئهوسهت.
 -٢٥ئێمە هیج ئاگربەستێکمان لەگەڵ کۆماری ئیسالمیدا نەبووەو نییە :تهلهڤیزیۆنیی تۆڕی جیهانیی “بی بی سی.

ساڵی ٨٠٦٧ :و  ........٨٠٦٢الپەڕەی:
قسهکانی کاک خالید عهزیزی له رێوڕهسمی پرسهی شههیدانی شهوی یهڵدا
وتەکانی کاک خالید عەزیزی لە کۆبوونەوەی گشتیی حیزبدا
خالید عەزیزی لە ٢٥ەمین کۆنگرەی سوسیالیست ئینتێرناسیۆناڵدا
ئۆپۆزیسیۆن مانهوه هونهر نییه ،دهبێ ببینه ئاڵتهرناتیڤ لە سەرەتای قسهکانمدا
ئهم ڕاپهرینه کۆماری ئیسالمی و سیاسهت و ڕهفتارهکهی بهسهر خهڵکیدا سهپاندوه
له نهزمی نوێی جیهانیدا کۆماری ئیسالمی ناتوانێ داهاتووی ههبێ
له نهزمی نوێی جیهانیدا کۆماری ئیسالمی ناتوانێ داهاتووی ههبێ
دەبێ «نەتەوەسازی» بکەین و ئەوەش ئەرکی هەموومانە لە هەموو بەرەکاندا
ووتەكانی خالید عەزیزی لە پانێلی كنفراسی ساالنەی لیبەر پارتی لە لیفەرپوول
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«كوردو سهقامگيری له رۆژههاڵتی نێوهڕاست»

رۆژی ١٩ی مانگی مای لە شاری هەولێر و بە بەشاداریی ژماارەیەکی زۆر لە کەساایەتی و ئەکادیمیسایەنی کورد،سامینارێک لە
ژێر نااوی «کاوردو ساهقامگیری لاه رۆژهاهاڵتی نیوەڕاسات» باۆ بەڕێاز خالیاد عەزیازی ،ساکرتێری گشاتی حیزبای دێماۆکڕاتی
کوردستانلە الیەن «ئەنستیتوی مێری»یەوە بەڕێوە چوو.
بەرێاز خالیادی عەزیازی لەو سامینارەدا باساێکی هەمەالیاانەی ساەبارەت بە باارودۆخی رۆژهەاڵتای نیوەڕاسات و واڵتااانی ئەو
ناااوچەیە و بااارودۆخی کااورد لەم ناااوچەیە بە تااایبەتی رۆژهەاڵتاای کوردسااتان پێشااکێش کاارد .ئەوەی دوای ئەم پێشااەکییەدا
دێ،
دەقی پیادەکراوی وتەکانی سکرتێری گشتی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان لەو سمینارەیە:

کاتێااک باساای رۆژهەاڵتاای نێوڕاساات دەکاارێ باااس لە شااوێنێکی گرین ا دەکاارێ .لە ئەنیسااتیتۆیەک دا قسااە دەکەم کە کاااری
تۆژینەوە دەکا .لە واڵتێکی وەک ئامریکا زۆربەی زۆر ئەو موئەسسااتانەی کە کااری لێکاۆلینەوە دەکەن قوورساایی کاریاان لە
سەر رۆژهەاڵتی نێوەڕاستە .دەورانێک کە لە واشینگتۆن باووم بە حاوکمی کاارەکەم وەک ناوێنەری حیزبای دێماوکڕات زیااتر لە
ئەوەی کە لە گەڵ کاربەدەستانی ئەمریکایی دەبوا پێوەندیم هەبااو لەساەر ئێاران و قەزیایەی کوردساتانی ئێاران و قەزیایەی
کورد بە گشتی  -ئەوەندەی کە حیزبەکەم پێی ئەسپارد بووم  -کارم کردبا ،زۆربەی زۆری کاارەکەم پێوەنادی بە موئەسسااتی
جۆراوجۆری لێکۆڵینەوە بوو لە واڵتێاک دا کە زۆر تەعبیار پاێ دەگاوترێ [ واڵتای تەقااتوعی بەرژەونادییەکان ] و [ واڵتای
تاقاتوعی موئەسەسەکان ] لێکۆلینەوە و تویژینەوە کە بەرچاو روونای و مەعلووماات دەدات دڵنیاام هەم کۆمەڵگاا بە قاووەت
دەکااات هەم سیاسااەتمەداران و ڕێاابەران مەجبااوور بە وەاڵماادانەوە دەکااا و لەو حاااڵەتە دا کۆمەڵگااایەکی بە قااووەت و بەهێااز
دەبااێ لە چااونییەتی بااردنە پێشاای کارەکااان .جااا بە تەبیتەتاای ئەو کااورتە باسااە لە شااوێنێک ئااێمە کۆبااوونەوەی دەکەیاان کە
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رۆژهەاڵتاای نێوەڕاسااتە و لە شااوێنێک ئەو کۆبااوونەویە دەکەیاان کە کوردسااتانە و شااوێنێک ئەو کۆبااوونەویە دەکەیاان باشااووری
کوردستانە کە ئێستا کە چونییەتی تەرحی مەسەلەکەی خۆیدا بە لەحازی نیزامی و بە لەحازی چاونییەتی ساەلماندنی خاۆی
وەک ئەمااری واقااە ،گەیشااتوتە لااووتکە .بااۆیە لەو شااوێنە تەباایتەتەن ئااێمەش وەک حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان یااا وەک
کوردستانی ئێران بە شێوازی جۆراوجۆر دەور و تەئسایریان دەباێ و لە هەماان کااتیش دا ئەزماونێکی گەورەیە باۆ رۆژهەاڵتای
کوردستان کە لە زۆر بابەتەوە وەک عێراق ئێستا پیچیدەترە .لە زۆر بابەتەوە لە ئێرانی ئێستا و ئێرانای داهااتوو دا قساە
لە واڵتااێکە جیاااواز لەو دەسااەاڵتە سیاسااییەی کە لە تاااران هەیەتاای واڵتااێکە لە گەشااە دایە ،واڵتااێکە دەمااێکە موئەسساااتی
جۆراوجاااۆری تێااادا هەیە ،واڵتاااێکە شاااتوری سیاسااای تیایااادا لەگەڵ دەوڵەتاااانی دراوسااای رێاااژەی خوێنااادکاری کاااچ و ژن لە
دانیشااگاکان لە پیاااوان پتاارە .واڵتااێکە سااەرەڕای دەیااان ساااڵ شااەڕ لە کوردسااتانی ئێااران کە بەسااەر ئااێمە دا تەحمیاال کاارا،
ئێستاش خەبات؛ جەموجۆڵی مەدەنی لە نێو کوردی ئێران دا لە ئارا دایە جاا ئەگەر وایە قساە کاردن لە چارەساەریی پرسای
کورد لە واڵتێک کە تایبەتمەندیی خۆی هەیە بێ گومان دەتوانێ بەرچاوڕوونی زۆر بۆ ئێمە درووست بکا.
ئەگەر بە کااورتی موقایسااەی ئێااران بااکەم لەگەڵ دوو واڵتاای عێااراق و سااووریە ،ئێااوە لە ماان باشااتر دەزاناان ئەو دوو واڵتەی
ئەخیر بەرهەمی شەڕی یەکەمی جیهانی بوون .بەاڵم ئێاران پاشانانێکی زیااتر لە دوو هەزار سااڵەی لە واڵتاداری هەیە ،لە
ئیمپراتۆرییەتی هەیە و بە دوای ئەودا ئایینی شیتەش بە شێوەی خۆی هاتووتە نێاو باازنەی سیاسایی دەساەاڵت لە ئێاران دا
کاااتی خااۆی کە سااایکس  -پیکااۆ پێااک دێاات .تەئساایرێکی لەسااەر جااوئرافی ئێااران نەبااووە ،تەنیااا گااۆڕانێکی جااوزئی لە
سنوورەکانی بەینی عێراقی ئێستا و ئێران دا پێک دێت .جا ئەگەر وایە ئێاران بەهەر شاێوەیەک باێ جیااواز لە خوێنادنەوەی
سیاسی ئێمە لە ماهییەتی ئەو حکومەتە ،ئێران فاکتورێکە لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و ئیتتراف بەوەی ئەو واڵتە فااکتورێکە،
دەبێتە هاۆی ئەوەیاکە ئاێمە بە قەباووڵی ئەو واقایتەتە بە دوای خاڵەکاان دا بارۆین .النایکەم ئاێمە وەک کاوردی ئێاران لەو
بازنەیە دا ئێران پێناسە بکەین و بە دوای ئەوەدا بزانین ئاڵوگوڕەکانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاسات چاون لە گوشاەیەک جیااواز لە
قەزییەی کورد لە کوللیەتی خۆی دا بۆ ئێمە (کوردی ئێران) دەتوانێ چ پەنجەرەیەک بکاتەوە.
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست لە پێناسەیەکی کاالسیک دا دەورانێکی زۆر بە مانای سیاسی کە لە دنیای دەرەوە باسای دەکاا تەنیاا بە
کێشەی فەڵەستین و ئیسرائیل پێناسە دەکرا .زۆربەی زۆری ئەحزابی سوسیالیست و سوسیال دێموکڕات و کۆمونیست لە دنیاای
دەرەوەی سااابق دا لە ژێاار تەئساایراتی بلااوکی شااەرق و ئەرا کە ئاوریااان لە رۆژهەاڵتاای نێوەراساات نەداوە .بە تەواوەتاای
چاوەکان دەگەڕانەوە سەر ئەو کێشەیە(کێشەی ئیسرائیل و فەڵەستین) .بۆیە کێشەکانی دیکە بە تەواوی لە پەڕاوێز خاران،
شااەڕی سااارد و سااوڵحی سااارد هاایچ بە قااازانجی کااورد نەبااوون .شااێوانی ئەو سااناریۆیەو هاااتنە گااۆڕێ سااناریۆیەکی دیااکە و
هەڵوەشاوەی سوڤیەتی سابق و هاتنە گورێ کۆمەڵێک فاکتور ،وردە وردە کۆمەکی بەوە کرد کە پێناسەی سیاسای رۆژهەاڵتای
نێوەڕاست بگۆڕێ لەو پێناسەیە دا فاکتۆرەکانی ئاینی ،تایفی ،قەومای و کۆمەڵێاک سیاسای و هەڵوشاانەوەی ئەماری واقیتای
پێشااوو لە شااکلی کالسااێک دا کۆمەڵێااک دەسااەاڵتی ناوچەییشاای درووساات کااردوە کە ڕەنااگە چیاادیکە بە ئاسااانی زلهێزەکااان بە
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ئیتتباری پێناسەی پێشوو نەتوانن لە واشینگتۆن و مسکۆ یەکجار ئارستەی چارەسەرییەکان بگاۆڕن و نەخشاەڕێگای خۆیاان بە
شااێوەی پێشااوو بااۆ راگرتنااێ ئەمااری واقااە ،واتە بە قەوڵاای ئێرانییەکااان [ تەشااەنوز زوودایاای ] باارۆنە پێشااێ .ئااێمە لە
ناوچەیەک دا ئێستا قسە لە داهاتووی خۆمان دەکەین ،بەخۆشیەوە کوردیش بۆتە فاکتورێاک .ئاڵوزییەکاانی ئەو نااوچەیە و
ئەو فاکتۆرە جۆراوجۆرانەی هاتوونەتە گۆڕێ جیاواز لە هەندیک گیروگرفتی نێو ماڵی کورد ،مانای ئەوە نیایە فورساەتی باۆ
ئێمە درووست نەکرد بێ .کورتە ئاوڕدانەوەیک بە مێژووی خەباتی تێکۆشانی ئێمە ئەگەر بگەرێمەوە ساەر مەوقەعییەتەکاان؛
لە کۆماری کوردستان دا بەشی زۆری ئەوەی ئێمە بە دەستمان هێناوە تا ڕادەیەک توانیومانە کەڵکی لاێ وەربگارێن و باێکەین
بە ئەمری واقاە یاا دیفااکتۆر ساەرەرای خەباات و تێکۆشاان و قورباانیی هەزاران پێشامەرگە ،بەرهەمای ئیمکاانی عەینای یە.
کۆماری کوردستان بەرهەمی ئیمکاانێکی عەینای باوو .فەزایەک درووسات باوو ،لە مااوەیەکی کاورت دا کاۆمەڵەی(ژ  -کااف) کە
کااانوونی بیاارو فکاارو کێشااەی فکااری و هیتااد ...بااوو ،زۆر زوو بە ژیریاای و زیرەکاای پێشااەوا قااازی محەماامەد لە نەخشاای
جوواڵنەوەیەکی فکری دێتە دەرێ و تەبادیل بە پروژەیەکای سیاسای(دامەزرانای حیزبای دێماوکڕات) دەباێ .پێشاەوا قەزیایەکە
دەقوزیتەوەو لە مااوەیەکی کاورت دا حکاومەتی کاوردی دادەمەزرێ .رەئایس جمهاوور ،کاابینەی وەزیاران .هاوڤییەتی کاوردی بە
هەمااوو پێناسااەکانی خااۆی ئێسااتاش موسااتەنەداتی ئااێمەیە .جیاااواز لەو شااکلە سیاسااییە کە موسااتەنەدی کاارد ،بەشااداریی
کوردەکانی عێراق ،بە تایبەت شەخسی مەرحومی بازرانی ،بە جۆرێاک لە جۆرەکاان پێاوایە و وەسافێکی میللای بەو مەساەلەیە
دا کە هەمااوو کەس بە هاای خااۆی بزانااێ .ئێسااتا ئااێمە لەو سااناریویە دا چااۆن تەعاااموول دەکەیاان ! لە ساانایۆری ئێسااتای
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست دا ئێمە لە گەڵ دوو حاڵەت رووبەرووین؛ حاڵەتێکیان [ دەرفەتەکان ]ن حاڵەتیکاان [ ئاساتەنگان ]ن.
ئێمە چۆن بااڵنس لە نێوان ئاستەنگەکان و دەرفەتەکان درووست دەکەین ! دەرفەتەکان ئەوەیە کە لە دنیای ئێساتا دا کە لە
پێوەناادی لەگەڵ شااەڕی داعەش دا کۆمەڵگااای نێااونەتەوەیی بەشاادارە لەو کێشااەیە دا .بەخۆشااییەوە کۆمەڵگااای نێااودەوڵەتی
ساەرەڕای هەمااوو ئیحتراماای ئااێمە بااۆ ئااایینی شاایتە و سااوونی و هەمااوو ئایینەکااان لەو ناااوچەیە کێشاەی کااورد بە بەشااێک لە
کێشاەی ئەو ئاینااانە پێناسااە ناااکرێ .ئەوە بە باااوەڕی ماان لە نااوچەیەک دا کە هەمااوو مەزهەبەکااان لێاارە لە دایااک بااوونە،
مەزهەبە ئاسمانییەکان و ئەو کێشانە سەدان ساڵە بەردەوام دێنە پێشێ ،بەاڵم کێشەی کاورد بە ئەوە پێناساە نااکرێ ،ئەوە
دەرفەتێکە ،ئەوە فورسەتێکی بۆ ئێمە گونجاندووە.
فوورسەتی دووهەم؛ هەر چەند داعش بە هەموو حەرەکەت و جوواڵنەوە و ئەوەیکە لێرە درووسات باوو ،زەرەرو زیاانێکی زۆری
مااادی و ئینسااانی بااۆ ئااێمەی کااورد هەبااووە .بەاڵم لە تەنیشاات ئەوەدا بااوو بە هااۆی ئەوەیااکە کۆمەڵگااای نێااودەوڵەتی پتاار
ئەهەمییەتی مەسەلەی کوردو توانایی و پوتانسیل و زەرفییەتی مەسەلەی کوردو ،لە هەمانکات دا مەوقتییەتای جوئرافیاایی
کورد بناساێ .ئەوەش باوو بە فورەساەتێک باۆ ئاێمە کاورد کە ئێساتا لە چاۆنییەتی تەفسایرو تەعبیاری ئەو نااوچەیەدا کەس
ناتوانێ نادیدەمان بگرێ و لە هەمان کاتیش دا ئەگەر ئیتترافیشمان پێدەکرێ ،ئیتترافێکی موسبەتە.
دەرفەتی سێهەم؛ تەجرووبەی هەرێمی کوردستان لە چونییەتی ئیدارەی خۆی سەرەڕای کێشەو ناکۆکی ،دەرینست النی کەم
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روو بە دەرەوە لە ناوچەیە ئاڵۆزە دا دەتوانین ئێمە ئیدارەی خۆمان بکەین .ئەوەش سیگناڵێکی جیدی و پۆزیتڤ و باش بوو
کە لە هەمان کات دا دەتوانێ باش بڕوا ئاخرییەکەی هەموو ئەو ساێ حااڵەتە ،قەزیایەی کاوردی گەیانادۆتە لاوتکەیەک کە
من پێی دەڵێم (دەرفەت بۆ کورد بە گشتی لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست) بە ئیتتباری هەمووی ئەوانە.
ئاستەنگاکان؛ ئێمە زۆر جاار دەرفەتماان باۆ هەڵکەوتاووە .بەاڵم ڕەناگە ئەو دەرفە بە باشای کەڵکای لاێ وەرنەگیراباێ و زۆر
جار ئاێمە عادەتماان گرتاووە کە ئامااژە بە مێاژووی شکسات و ساەرکەوتووکانەکانی خۆماان دەکەیان ،خەتاکاان بەریانەوە الی
خەڵکای دیاکە ،زوو بە پەلە دەڵێاین؛ خەتاای ئیساتتماری ئینگلایس بااوو ،خەتاای فەرانساە باوو ،خەتاای ساایکس پیکاۆ بااوو
خەتای کێشەکەی سیڤەرو لوزان بوو! زۆر زیرەکین لەویکە زوو خەتاکان بنەیانە ساەر خەڵکای دیاکە .کەم وا هەیە کە بڵێاین
خەتاکان هی خۆمان بوو .من لەو کەسانەم کە پێماوایە ئاێمە لە ئااوردانەوە لەوەی کە نەماانتوانیوە لە فورساەتەکان کەڵاک
وەرگرین ،بەشێکی زۆری رەخنەکە رووی لە خۆمان بێ .من دەلێلێاک ناابینم بریتانیاای ساابق و فەرانساەی ساابق و ئەمریکاای
ئێسااااتاو ئەم و ئەو دەوڵەت لە خۆشەویسااااتی کااااورد بەرەو ئااااێمە بااااێ .دنیااااای سیاسااااەت و موعااااادالت و هەمااااووی ئەوانە
بەرژەونااادییەکانە .حەتااامەن ئاااێمەی کاااورد ئەو وەختااای بە دەلیلااای ئەوەی کە بە لەحاااازی سیاسااای ،نەتەوەیەک نەباااووینەو
نامااانتوانیوە گۆفتمااانێکی واحیاادمان هەبااێ .بە هەر دەلیلێااک نەگەیشااتووینەتە ئەو ئاسااتە بااۆیە نەمااانتوانیوە بچیاانە نێااو
موعادالتی بەرژەوەندییەکان.
بااۆ لە دنیااایی ئەوروودا نیزیااک بە  ٢١١دەوڵەت هەیە ! بااۆ لە سااەردەمانێک دا دەوڵەتااان درووساات دەبااوو کە ڕێبەرانیااان
نەیاناادەزانی کە دێموکراساای پلااورالیزمی سیاساای و ماااف یەعناای چاای! دەوڵەت درووساات بااووە ڕێبەرانیااان لە تئورییەکااانی
لیبرالیاازم و مارکساایزم و ناساایونالیزم و ریئااالیزم و ئیاادئالیزم و پۆساات مااۆدێرنیزم و مااۆدێرنیزم هەر حاااڵیش نەبااوون و
دەوڵەتاای میللاای خۆشاایان دروساات کااردوە .پرۆسااەی (بە دەوڵەت بااوون) واتااا دروسااتکردنی دەوڵەت و دروسااتکردنی دەسااەاڵت
هەموو ناگەرێتەوە نێو ئەو چەمکانە .چەمکی دێموکراسی ،میکاانیزمی پێوەنادیی خەڵاکە لەگەڵ دەساەاڵت کە چاۆن لە یەکتار
دەپرسنەوە ،ئەوەی دیکە ئەگەر دەتهەوێ ببێ بە شت ،دروست کردنی ئادرەساە .لە دنیاای ئەوڕۆدا بە پێای بەرژەوەنادییەکان
دێااان لەو ئادرەساااە دەپرسااان .باااۆیە لەو خاااانەیە دا چاااۆنیەتی تەعااااموول لەگەڵ وەزعییەتااای ئێساااتا ئەوەی بەالی ئاااێمەوە
مەسئەلەیە هەرێمی کوردستانە .کورد بە گشتی چونی دەقوزیتەوە !
دەگەمە سەر رێگا چارەکان؛ لە روانگەی منەوە ئەوەی کە کورد یەک نەتەوەیەو کوردستان یەک واڵتە ،دەلیل بەر ئەوە نیە
کااه یەک رێگااا حەلیشاای هەیە ،دەلیاال بەر ئەوە نیاایە یەک چارەنووسیشاای هەیە .تەبیتەتاای دابەشاابوونی کوردسااتان و بە
پارچەبوونی کوردستان و چۆنییەتی عەقڵییەتی سیاسی لە بەئداوە باۆ ئێارە ،لە تاارانەوە باۆ پاارچەکەی ئاێمە(رۆژهاهاڵتی
کوردستان) لە ئانکاراوە بۆپاارچەکەی دیاکە(بااکوور) لە دمیشاقەوە باۆ رۆژاوای کوردساتان و شاکڵگیری حیازبە سیاساییەکان و
هەمووی ئەوانە کە بە عەقڵییەتی هەر کام لەو واڵتانە درووست بووە ،تەئسیری لەسەر عەقڵییەتی دروست باوونی ئەحزابای
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سیاسیش داناوە .باۆیە زۆر تەبیتیایە رێگاا حەلەکاان و پێناساەکان و فەرهەنگای سیاسای هەماوو پارچەکاانیش لە چاۆنییەتی
تەعامول لەگەڵ ئەو چارەسەرییەش دا بهتهواوی فەرقی هەبی .بەاڵم لە نێو هەماووی ئەوانە دا یەک شات زۆر موشاەخەس و
دیارە که ناکرێ نادیدە بگیرێ .ئێمە نازانین سوورییە چی لێ دێ ،دەمێنێ ناامێنی ،شاەڕ بەردەوام دەباێ ،وێرانکاار دەرواتە
پێشێ و قەزییەی کورد بە کوێ دەگا .ئایا حەلێکی بۆ دەبیندرێتەوە ،لە دەمشق چارەسەر دەکرێ یاان لە حاشاییە ،ناازانین.
لە تورکیە چی لێ دێتەوە ،هەوراز و نشێو و دەورانی ئینکاری کورد ،دە ساڵی ئەخیر نەیانتوانی کاورد ئینکاار باکەن و کاورد
چووە نێو بازنەیهکەوە ،هەڵبژاردنێک دەکرێ و الیەنێکی کوردی  ٨١دەن دێنێتەوەو لە هەڵبژاردنی دیاکە دا  ٢١دەنا دێاتە
خوارێ و دەورانێ قسە لە ئاشتی و دوایە شەڕ دێتە پێشێ .ئێستا لە شەڕناخ و لە دەوروبەرەکە مااڵی خەڵاک وێاران دەباێ.
نازانیین چی لێ دێتەوە.
لە ئێران بە حوکمی ماوقتییەتی ئێاران و ئەوەی کە ئێاران چاۆن تەعاامول لەگەڵ نااوچەکە دەکااو لەگەڵ ئیادارەی واڵتەکەی
خاۆی دەکاا ،قەزیایەی ئاێمە تەئیراتێکای زۆری تێادا نەهااتۆتە پێشاێ ،بە ئەیاری ئەوەیای ئاێمە ئێساتا زۆرتار ئیهتماام بە
خەبات و جم و جۆڵی مەدەنی دەدەین .بەاڵم لە نێو هەماوو ئەو ناروونیاانەدا یەک شات رووناه ،ئاهویش باشاووری کوردساتان
(هەرێماای کوردسااتان)ه .تەجااروبەی ئێتاارە (باشااووری کوردسااتان) نیاازکە لەوەی کە لە چارەنووسااێک نیزیااک بێااتەوە ،کە ئەو
چارەنووسە ئینکار نەکرێ وببێ بە ئەمری واقیە.
لە روانگەی منەوە ئەگەر قسە لە دەوڵەتی کاوردی دەکارێ ،پەیوەنادی باه ئێارەوە هەیە کاه لە زۆر باوار دا ئیمتحاانی خاۆی
داوە .بەاڵم بە مەعنااای ئەوە نیاایە لە هەمااوو ئەو ئیمتحانااانە دا بااێ کەم و کااۆر بااێ ،بااۆیە ئااێمە وەک حیزباای دێمااوکراتی
کوردستان و لە تەنیشتی ئەوە دا دەکرێ ئەوە بڵیم کاوردی کوردساتانی ئیاران ،رەناگە بڵاێم زۆر لە خەڵکای ئێاوە لاه باشاوور
بەپەرۆشتر باوون باۆ داهااتوی ئێارە .باۆ بەو دەلایلەی ئێاوە لێارەن ،ئاێمە لێارەین ،دەساەاڵتی خۆماان دەبیناین ،لەگەڵای دا
هەین ،رۆژانە لەگەڵی دا هەین .بەاڵم کاوردی ئێاران ،لە ئێاران تەحقیار دەکارێن لەساەر حەقای خۆیاان .ئاێمە نااتوانین بە
حزووری نیزامی بڵێین دەوڵەتی تاران ئیمەش هەین و ناتوانی ئینکارمان بکەی و خەڵکی کورد لە کوردساتانی ئیاران قاوەتی
قەلبااای ئێاااوەین .بەاڵم بە خەبااااتی ماااهدەنی و هانااادانی خەڵاااک باااۆ خەباااات و تێکۆشاااان ،وتووماااانە بێتەفااااوت نەبااان لە
النیکهمهکان ئیستفادە بکەن .بەاڵم لەسەر ئێرە قەزیەکە فەرق دەکا.
ئەگەر رۆژێااک لە رۆژان لێاارە قسااە لەوەیە لە هەرێماای کوردسااتان حیاازا و الیەنە سیاسااییهکان لە یەک نیزیااک بااوونەوە دا
هەن ،تەوافوقیااان تەفاهومیااان هەیە،خەڵااک لەوێ شاگەشااکە دەباان.کاتێااک جەالل تاڵەبااانی دەبێااتە سااەرکۆماری عێااراق،
خەڵک لەوێ تەزاهور دەکەن و باسی لە خۆشحاڵی دەکەن ،کاتێک کاک مەستود بارزانی دەبێتە سەرۆکی هەرێمی کوردساتان،
خەڵک لەوێ گەشبینەو خۆشحاڵ دەبێ.
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سەرکەوتنی ئەو تەجروبەیە لێرە هەر ئاوای چاو لێنەکەین .ئەوە لێرەیە ئەو کێشەیە چارەسەر دەبێ ،نەخێر ،لە هەمان
کات دا کە ئەو کێشەیە چارەسەر دەبێ ،ئینتکاسای باۆ کوردساتانی ئیاران قاووەتی قەلبێکای گەورەیە ،باۆیە قۆساتنەوەی ئەو
دەرفەتە ئێسااتا لە رۆژهەاڵتاای نیوەراسااات راسااتییەکەی هەرێمااای کوردسااتانی رووبەرووی ئیمتحانێاااک کااردۆتەوە .دەباااێ لەو
ئیمتحااانە سااەرکەوتوو بااێ سااەرکەوتوو .لە بیاارمە کاتێااک لە ئامریکااا ئینتنابااات هااهبوو ،ئەماان لەوێ بااووم .کلینتااۆن لە
رقااابەتێکی ئینتناباااتی دا بااوو ،لێیااان پرساای پێتااوایە سااەرکەوتوو دەباای کااووتی لە سااەرکەوتن قسااە ناااکەم ،قسااه لە
سەرکەوتنێکی گەورە دەکەم .هەرێمی کوردستان دەبێ قسە لە سەرکەوتنێکی گەوەرە بکاا .وەک کەساێک چاۆن ئیمتحانێاک دەدا
بە قەولی ئێرانییاهکان لە بیسات ،ئایاا حەڤادە وەردەگارێ یاا شاازدە وەردەگارێ ،ئەو دەباێ وا چااو لێبکاا لە بیسات ،بیسات
وەرگرێ .بۆ ئهوەی کە ئەگەر بیستی پێ وەرنەگیرا ،هەژدە و حەڤدە بێنێتەوەو نەیەتە ژێر دە.
لە روانگەی ئێمەوە هاتنە گۆری ئیادەی ریفرانادۆم باۆ دەوڵەتای کاوردی بە تەواوی لە جێگاای خاۆی دایە .دەلیلای یەکەمماان
ئەوەیە با ئیمە ریفراندۆم بنەینە نێو قالبی ماف .پەیوەنادی بە هایچ کەساەوە نیایە پێماان بڵاێ درووساتە یاان نادرووساتە.
نەشیبەینە نێو مهقووالتی ئیدئۆلۆژی کە لە رواناگەی ماکسایزم و ئیادئالیزم و ئیزماهکانی دیاکە چاۆن تەفسایر دەکارێ .هایچ
پەیوەندی بەوانەوە نییە مافەو لە جێگای خۆی دایە.
دووههم ئهوهیکه ئەو ریفراندۆمە لە روانگەی ئێمەوە بازییەکە قەواعیدی بازی خاۆی هەیە .ئەو قەواعیادی باازییە مەیادانی
بازییەکە کە هەرێمی کوردستانە بە تەواوی موسااعیدو گونجااوه .تەجاروبەی تەعااموولی هەرێام لەگەڵ بەئادا ،دە  -پاازدە
ساااڵە دێ و دەڕواو دەتااوانێ بە نەتیجەگیریمااان بگەیەنااێ ،تەجاارووبەی ئیاادارەی خااۆجێیی لێاارە ،تەجاارووبەی دیفااا لەو
ساانوورانەی کە شااوێنی هەرێماای کوردسااتانە کە ئەوەی کە لە قااانوونی نێااودەوڵەتی دا چهنااده توانیوتااه شااوێنهکهی خااۆت
بپارێزی و تهجرووبهی تهعاموول لهگهڵ دراوسێکان که کۆنسووڵهکان لیرهن و تهنانهت توانیویهتی ئهوپهیامه جیدییاه بادا
که ههرێمی کوردستان تههدید نهبێ لهسهر تاران ،بهئدا ،دهمهشق وئانکارا .بهڵکوو فورساهته ،ماادام ئێماه ئاهوه دهخهیناه
خانهی بهرژهوهندی تهبیتهتهن له خانهی بهرژهوهندی دایه و واردی تهئاموول دهبن.
قهواعیدی بازیهکه له کوێڕا دهست پێدهکا له روانگهی ئێمهوه ئهوهی که دهتوانێ رووکنی سهرهکی باێ باۆ ساهرکهوتنی ئاهو
پرۆژهیه ،یهکگرتوویی نێو ماڵی کورده .پێمان وایه جێکاهوتنی هاهرێمی کوردساتان وهک حکووماهتێکی دێفااکتۆ کاه ئیتترافای
نێودهوڵهتی و ناوچهییشی پێ کراوه ،ئهوه ئینکاار نااکرێ .باهاڵم لاه باوونی یاهکگرتوویی و یاهک گوفتماانی و ،باه جۆرێاک
لێڵاای و بااه جۆرێااک بهدوادانااهچوون و کێشااه لهسااهر چهناادو چااۆنی بااهڕێوهبردنی ئااهو پرۆسااهیه ،رهنگااه زهرهرێااک بااه ئێمااه
بگهیهنێ که قهرهبوو کردنهوهی زۆر بکێشێ.
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ئێمه بۆخۆماان لاه حیزبای دێماوکراتی کوردساتان ،لاه کاۆنگرهی ئاهخیری خۆشامان دا دهقیقاهن قهزییاهی رێفرانادۆممان هێناا
گۆڕێ .به لهحازی گۆڕهپانی بازی گهمهکه ئهو شهرایهته بۆ ئێمه له ئێران نییه که ههر ئێستا قهزییاهی ریفرانادۆم بێنیناه
گۆڕێ ،بهاڵم دهمانههوێ به ئێرانییهکان و ،به کورد له ئێران بڵێاین «ئاهوه ماافی ئێمهیاه» .ئاهرێ ئێرانییاهکان!  ٣٧سااڵه
لهگهڵتان له کێشه داین ،به دێموکراسی لهگهڵمان ناکاهن ،باه فادرالیزم لهگاهڵمان ناکاهن ،باه  ٢٦مااده ناهتانکرد ،باه ٦
ماده نهتانکرد ،دهڵێین له چوارچێوهی قانوونی دا ئیجازهی فهعالییهتی سیاسایمان لاه نێوخاۆی ئێاران دا هاهبێ ،لهگاهڵمان
ناکهن .ئهڕێ ئۆپۆزسیوونی ئێرانای! خۆتاان باه موخاالیفی کۆمااری ئیساالمی دهزانان ،باهاڵم کاتێاک دێناه ساهر کێشاهی کاورد
لاهوان ناسیونالیساتترن .دهی باشااه هاهمووی ئهوانااه باه ماهعنای ئهوهیااه ئێاوه ئێرانییااهکان کاه پێماان ناخۆشااه ئاوایاه؛ بااه
مهزهاهبی و بااه کۆمۆنیسات و بااه سۆسیالیسات و بااه شاپهرسات و بااه میلیگاهرا و بااه هاهمووی ئهوانااه ،لهساهر کااورد ئینتتاااف
نیشااان نااادهن ،دهی رێگاتااان بااۆ ئێمااه نههێشااتۆتهوه بهئااهیری ئااهوهی بڵێااین کااوردی ئێاارانیش حااهقی خۆیااهتی مراجتااه بااه
ئهفکاری عموومی خهڵک بکاو ئهو مهسهلهیه بێنێته گۆڕێ .باۆ هێناناه گاۆرێیی ئاهو مهساهلهیه ،ئاهوه ئێاوهن ئێماه ماهجبوور
بااهو حهلااه دهکااهن ،دهنااا ئێمااه هااهموو حهللااهکانی دیکااهمان هێناوهتااه گااۆرهێ .بۆیااه بااه باااوهڕی ماان قهزییااهی رێفراناادۆم
(راپرسی) ،له ههموو پارچهیهکی کوردستان وهک مااف باێ باهحس لێکاردن باۆ ئیماه بهێشاترێتهوهو وهک کارتێاک کاه ئاهمڕۆ
پهنای بۆ دهباهین لاه چۆنییاهتی تاهعاموول لهگاهڵ دهوڵاهتی مهرکاهزی و ئۆپۆزیسایوونی ئاهو واڵتاناهیش ئێماه کاهڵکی لاێ
وهربگرین.
بهحسیکی دیکهی ئێمه ئهوهیه ئێران له کوللی ئهو بازنهیه دا؛ ههر وهکوو پێشوو من به کوللی ئاماژهم پاێ دا ،بمانهاهوێ و
نهمانههوێ ئێران فاکتۆرێکی قابلی ئینکاره له کێشهکانی رۆژههاڵتی نیوەڕاست و ،ئێاران واڵتێکاه پاشانانێکی دوور و درێاژو
هااهزاران ساااڵهی لااه کشااوهرداری دا ههی اه .ئێمااه کااوردی ئێااران لهگااهڵ ئااهو واقتیهتااه دهبااێ کێشااه بکااهین ،قااهبووڵی ئااهو
واقتییهته ئێماه باه رێگاا حهللاهکان دهگهیاهنێ .تاا ئاهو جێیاهی پهیوهنادی باه ئێماهوه ههیاه هاهوڵمان داوه لاه پهیوهنادی
لهگهڵ الیهنهکانی نیوخۆی ئێران و الیهنه سیاسییهکان و قهزییهی کورد له ئێران که ئێمه فرهرهههنادی چااو لاه چۆنییاهتی
تهعاموول لهگهڵ ئێران و گۆرهپانی سیاسی بکاهین .هاهمووی حهللاهکانی خۆماان ناخهیناه نااو ساهبهتهیهک .کاه زۆرجاار وا
هاتۆته پێشی که تا کۆماری ئیسالمی نهروخێ هیچ شتێک ناکرێ! .ماهییهتی ئهو حکوومهته جۆرێکاه هیچای لەگەڵ نااکرێ،
ماهییەتی ئەو حکومەتە وایە هیچ مافێک بە ئێمە نادا .ئەگەر لەو خانەیە دا بمێنینەوە هەموو ئەوانە راستە.
لە رواناگەی ئااێمەوە جااوواڵنەوەی کااورد لە کوردساتانی ئێااران بااۆ ئااهوه درووسات نەبااووە حکااومەتە مەرکەزییەکااان برووخێنااێ.
جواڵنەوەی کاورد لە کوردساتانی ئێاران باۆ ئاهوهیە بڵاێ ئەوە مافەکاانی ئاێمەیە ،ئاێمە بەدوای ئەوە دا دەگەرێاین ،حکاومەتی
تاران! هەر کەسێک لە ئێوە دێتە سەر کار؛ بە چەپ و راست و سۆسیالیسات و مەزهەبای و میلایگەراو هەر شاتێکتان هەیە تاا
ئاوڕ و بهوه نەدەنەوە ئێمە لە کوردستان وا بە ئاسانی واز لە مافەکانی خۆمان ناهێنین .یانی مەبەستم ئەوەیە لە رواناگەی
ئااێمەوە چااۆنییەتی چارەسااەری کێشااەی کااورد لە ئێااران دا لە نێااو خااانەی چەناادین رێگااا حەل دابنێااین .لە یەک خااانە دا
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نەیبەساتینەوە .ئەگە حەدیتەقەلەکااان بهێناانە گااۆڕێ ،ئااێمە بە باشاای دەزانااین .لە پەیوەناادی لەگەڵ ئینتناباااتی ئەخیاار لە
ئێران دا ،ئێمە لەگەڵ ساناریۆیەکی پیچیادە رووبەروو باووین کە بڕێاک ئاێمەی هێنایاه ساەر ئەو قەنااعەتە کە ،چاۆن ئاێمە
تەبەقەبەندی سیاسەت لە کوردستان و لە تاران و لە شوێنەکانی دیکە دەکەیان .ئەگەر تاۆ خوێنادنەوەت لە تااران ئەوە باێ
کە ئەو حکومەتە نەگاۆڕە ،بە ئینتنابااتەکەش نااگۆڕدرێ ،ئینتنابااتی ئێارانیش ئیارە دێماوکراتیکە ،کە وایە ،ئەوانەی کە
دەبن بە کاندید دەباێ لەو ساافیانە باوگزەرێن ،دەی باشاە ئاێمەش پێای باێ تەفااوت دەباین ،بۆشامان ناارووخێ ،دەی ئەگەر
وایە خەڵک هیچ مەکەن! سیاسەتی ئێمە ئەوە بوو که نەخێر دەبێ لە نێو خۆی واڵت لەو فورسەتانەی وهک ئینتناباات دێاتە
پێشێ کەڵکی لێ وەربگرین .ئەوە فورسەتێکە ئێمە وەک کورد بتوانین لە رقابەتەکان دا شاتی خۆماان بڵێاین ،فەزایەک دێاتە
گۆرێ ئێمە مهترح دەبین و دێینە گۆڕێ .تهنانهت لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو شوێنانەی کە کێشەی ئاازەری و کاورد هەیە ،مان
زۆی بە ڕاشکاوی دەڵێم و نایشارمەوە؛ ئاێمە کوتماان حەقای خۆماانە کاورد کاار بکاا لە ئینتناباات دا دەنگای کاورد باۆ کاورد
بااروا .لە ورمااێ ئەو کێشااەیە هاااتە گااۆڕێ ،بەداخەوە لەبەر ئەوەی کە بەشااێک لە حیاازبە سیاسااییەکانی کوردسااتانی ئێااران
دەقیقەن لەو بازنەیەدا بوون کە ئینتنابات لە ئێران بێ فایدەیە ،فەرقی نییە لەو شاارانەی کە کێشاەیان لەساەرە کوردێاک
یان ئازەرییەک بچێتە پارلەمان ،بێ تەفااوت باوون .ئەو بێتەفااوتییە باوو بە هاۆی ئەوە کە کاورد بەو جاۆرەی پێویساتە لە
ههندێک شوێن بەشداری ئینتناباتەکە نەبێ .لە نەتایجەدا ئەو دەناگەی دەباێ باۆ کاورد بچاێ بە رادهی پێویسات نەباوو .لەو
شاوێنانەی کە کێشاەی لەسااەرە الیاانی ئاازەری دەنگیهێنایااهوه .ئەوە حەقێکای دێموکااتیکە ،چااۆن ئازەرییاهکان هەوڵێااان دەدا
هەموو دەنگەکان بۆخۆیان بێ ،کوردەکاانیش دەیاانتوانی لە چوارچێاوەی ئەو ئینتنابااتە دا هەوڵ بادەن هەماوو دەنگەکاان باۆ
کوردەکان بچێ .لە نەتیجە دا دێموگرافی ئەو شوێنە لە داهاتووی کێشەکانی ئێمەدا توانیبای بە جۆرێک باێ کە یارماهتی بە
قەزییەکەی ئێمە بکا.
فاکتۆرێکی دیکە کە لە پەیوەند لەگەڵ ئێران و کورستانی ئێران دا لە گۆرێدا هەیە ،چۆنییەتی تەعاامولی ئاێمە کوردەکاانی
ئێران یا ئاێمە وهک حیزبای دێماوکراتی کوردساتان و الیەنەکاانی دیاکە لەگەڵ هەرێمای کوردساتان و شاوێنەکانی دیاکە باووه.
ئێمە لەو باوەڕەدا بووین؛ هەرچەندی بۆمان بکارێ تاا ئەو جێایەی پەیوەنادی بە ئاێمەوە هەیە بە ئیحساسای مەسائولیەتەوە
چاو لە بەرژەوەندییەکانی هەرێمی کوردستان بکەین .من زۆر جار دەڵێم هەرێمی کوردستان لە باازییەکی شاەترەنج دایە ،کە
تااۆ چااۆن بااازی دەکەی ،دەکاارێ ئەسااپێک بااه پیادهیااهک باادۆڕێنی ،ئەوە شااەترەنج بااازێکی خااراپە ،ئەگەر ئەس ا بە ئەس ا
باادۆرێنی تەعااادوولێکی تیااداهەیە .حەیاافە هەرێماای کوردسااتان لە بااازنەی کێشااەی ئەحزاباای کااوردی پارچەکااانی دیااکە وەهااا
پارچەکااانی دیااکە لە کێشااەکانی ئێاارە تێااوەدرێن کااه وردە وردە وای لێبااێ ئەو بااازییە کە ناکاااو بااێ ئەوەی کە پااێ بزاناای
ئەسپێک بە پیادهیهک بادۆڕێنی .ئاێمە هااودەردی و هااوخەمی هەرێمای کوردساتان لە حەددی تواناای خۆیاان لەگەڵ خەبااتی
رەوای پارچەکاااانی دیاااکە بە بااااش دەزاناااین .هیاااوادارین ئەوە هەر پەرە بساااتێنێ ،بەاڵم قەت پێماااان وانااایە حیزبەکاااانی
پارچەکانی دیاکەی کوردساتان بە تاایبەت حیزبەکاانی کوردساتانی ئێاران بابن بە بەشاێک لە کێشاەکانی هەرێمای کوردساتان.
ئەگەر ئێمە هاندەر نەبین بۆ ئەوەی کە کۆمەگ بکەین نێوانی الیەنەکان لێرە خۆشتر بێ و باشتربێ و لێک حاڵی بوون باێ،
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قەت ئێمە نابێ بێیناه نێاو گەمەیەک کاه الیەنگاری لەو حیازبە بکەیان لە دژی حیازبەکەی دیاکە .لەو حااڵەتەدا پیچیادهگی
کێشەکە زۆرتر دەبێ و ،لە نەتایجەدا ئەو ئەماری واقاتەی کە مان ئامااژەم پاێ کارد .باۆیە حیزبای ئاێمە لە پەیوەنادی خاۆی
لەگەڵ هەرێمی کوردستان دا هەوڵی داوە تا ئەو جێیەی پەیوەندی بە ئێرانەوە هەیە ،ئاێمە بە هایچ جاۆر هۆکااری موشاکالت
نەبین لە عیالقاتی هەرێمای کوردساتان لەگەڵ ئێاران .چاونکی پێماان وایە ئەو عیالقااتە تەبیتیایە .مان لێتاان ناشاارمەوە؛
ئارەزوو دەکەم سفارەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تاران هەبێ و ئارهزوو دهکهم سفارهتی حکوماهتی کۆمااری ئیساالمی
لااه هااهولێر هااهبێ .تااۆ ئەگەر چااوویە نێااو دەوڵەتااداری قەواعیاادی بااازی خااۆی هەیە .قەواعیاادی بااازی دهوڵەتااداری لەگەڵ
ئااارەزوو و ئامااالەالنی ماان وەک حیزبێکاای سیاساای لەگەڵ بنەماکااانی شااەڕ و شۆڕشااگێری کاااملەن فەرقاای هەیە.رەنگااه ئااێمە
ئێستاش لەوە موعادلەیەدا نەبین .هیوادارم رۆژێک لە رۆژان ئێمەش بێینە نێو ئەو موعادلەیە.
پەیامی زۆر راشاکاوانهی ئاێمە ئەوەیە حیزبای هایچ پاارچەیەکی دیاکەی کورساتان ،هەرگیاز نەباین بە بەشاێک لە کێشاەکانی
ئێرە(باشووری کوردستان) و ،هەرگیز سیگناڵێک نەدەین لە دۆستایەتی و عیالقانی خۆمان بە حیزبە سەرەکییەکانی ئێارە کە
ئەو کێشااەیە ئێاارە زۆر بگاارێتەوە .لەو پەیوەناادییەدا نیگەرانیاایەک کە ئااێمە هەمااانە ئەوەیە کە ،گۆڕەپااانی سیاساای نە لە
باشووری کوردستان کە لەگەڵ واقتیات رووبەروویە ،نەبێ بەبەشێک لە کێشەی دوو قوتب کە ئێستا لە رۆژهەاڵتی نێوەراسات
لە گۆرێ دا هەیە .قوتبێک کە خۆی پێناسە دەکاا بە الیەنای شایتە و ئەدرەساەکەی دەکەوێاتەوە تااران و ،قوتبێاک لە خاۆی
پێناساااە دەکاااا بە ساااونی کاااه ئایاااا ئەدرەساااەکەی لە عەرەبساااتانە یاااان لە تاااورکیە ،بەاڵم کاااورد بتاااوانێ لەو گەمەیەدا وا
بجووڵێتەوە هەر وەکی لە پێناسەکەدا ئامااژەم پاێ کارد بەشاێک لەوە کێشایەیە نیایە .بەاڵم بە جۆرێاک عەمەل بکاا کاه ئەو
کێشانە بە قازانجی خۆی هەڵگەرێنێتەوە.
لەهەماان کااات دا کە زۆر باسای وەحاادەت و یەکریازی و تەباااییی دەکەم ،رەناگە ئەو پرساایارە بەجێایە لە الیەن تاااک تاااکی
ئێوە بێتە گۆرێ و بڵێن جا بۆخۆتان وەزعتان زۆر تەواوە ! نا ،وەزعی ئێمە لە هەموو الیەکی ئێوە خراپترە .ئایمە دوو دانە
دێمااوکراتین بە یەک مێااژوو و بەیەک رابااردوو و بە سااێ رێاابەری شااەهید ،ئەگەڕ بێاانە مەقەرەکەی ئااێمە و بێاانە مەقەرەکەی
الیەکەی دیااکە ،ئەرێ بڵااێن فەرقیااان چاایە! خااۆ هەمااوو شااتەکان وەک یەکاان .بەاڵم تااا ئێسااتا دوای دە ساااڵ نااهمانتوانیوه
چارەسەری ئەو کێشەیە بکەین و دەورانێکیش کە پێناساەی کێشاەکانی نیوخۆییماان دەکارد ،ئاێمە رێبەرانای دێماوکرات خۆماان
دەشاردەوە لە قەبووڵی مەسئولییەت! یەک دەیگوت خەتای ئەوالیە ،دەساتی لە نااو ئاێمەدا باووە و ئەو حیازبە لەت باووە و،
ئەوی دیاکە دەیگاوت خەتاای ئەوالیە .دیساان دچامەوە نێاو ئەو بۆچااوونە چاۆن نەباووین باه دهوڵاهت و هەماوو خەتاکاان هاای
ئیمپراتااووری عوساامانی و فەرانسااە و ئینگلاایس نەبااووە ،بەڵکااوو خەتاااکە لە هەمااوان بااووە ،لەتبااوونی حیزباای دێمااوکراتیش
خهتاکااه هاای خۆمااان(هااهردووالی دێمااوکرات)بااووە بااا نەینەیاانە سااەر شااانی خەڵااک .ئەگەر یەکاایش ناااگرینەوە هەر خەتاااکە
لەخۆمااانە .بەاڵم ئااێمە وا فێاارین ،زۆر زوو پەنااا بااۆ «تێئااۆری تەوتەئە» دەبەیاان .جیاااواز لە حیزباای دێمااوکرات ،لەگەڵ
حیزبەکانی دیکەش نەمانتوانیوە بە تەفاهوومێک بگەیان .هەڵبژاردنای ئێاران یاان ئەو رووداوانەی کاه لە ئێاران دێانە گاۆرێ
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هەموویان دەتوانن سناریۆیەکی باش بان کە ئەدرەساێکی بە قاوەت باۆ کاورد دروسات بکەیان کە ئاێمەی کاورد ساهرهڕای ئاهوهی
جیاوازیشمان هەبێ ،لەسەر ئەوانە یەک گرتووین .تا ئەو جێیەی پەیوەندی بە ئاێمەوە هەباێ لە چۆنیاهتی دیتانەوەی رێگاا
چارەیەک باۆ وەسەریەکنساتنەوەی دێموکراتەکاان .لهوانهیاه بڵاێن وەاڵهای کەس قساەی خاراپ بۆخاۆی ناکاا ،هەوڵماان داوە.
بەاڵم ئااێمەش بااێ ئیشااکال نااین لەمەو بااهداوەش هەوڵ دەدەیاان و هیااوادارم دۆسااتان و باارادەران و ئااازیزانی وەک ئێااوەش لە
هەموو کاناڵەکانیانەوە کۆمەگ بکەن بۆ ئهوەی کە وەحدەت و یەکگرتووییەک لە نێو ریزەکانی ئێمەش دا درووست باێ ،چاون
تەنیا رێگای هەر ئەوەیە.
لە ژماره ٦٨٢ی رۆژنامهی “کوردستان”دا بزو بۆتهوه
٢٣ی جوونی ٢١١٦
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ساڵی٨٠٠٢ :
------------------------------------------------------

وتووێژی رۆژنامهی ''ئاسۆ'' لهگهڵ بهڕێز خالید عهزیزی

دیمانه :كاوان عومهر سهالمی
خالید عهزیزی ،له گوندێک له نيوان شنۆ و نهئهده لاه کوردساتانی ئێاران لاه دایاک باووه .لاهکاتی شۆڕشای ئێاران لهسااڵی
١٩٧٩خوێندکار بووه له زانکۆی تهورێز .دوای شۆرشی ئێران زانکۆی بهجێ هێشت و بوو به پێشامهرگه .لهسااڵی  ١٩٨٦چۆتاه
ئوروپا.
لهئوروپا لهساڵی  ١٩٩٥ماجستهری له زانستی سیاسیدا وهرگرتووه .لهبهشی پێوهندێکانی حیزبی دیموکراتدا کااری کاردووه و
ماوهیهک نوێنهری حیزبی دیموکرات بووه له واشینگتۆن و ئێستاش ئهندامی مهکتهبی سیاسی و ووتهبێژی کۆمیتاهی ناوهنادیی
حیزبی دیموکراتی کوردستانه.
ئاسۆ :کاک خالید ئێوه چ پڕۆژهیهکتان ههیه بۆ یهکریزی حیزبهکهتان؟

خالید عەزیزی :دوای هاهرهس هێناانی یهکیاهتی ساۆڤیهت ئااڵوگۆڕیکی باهرچاو بهساهر دهوری ئیادهئولۆژی لهحیزبایاهتی و
سیاسااهت دا هاتۆتااه گااۆرێ .دیاااره بهداخااهوه ئااهم چهشاانه ئاڵوگۆڕانااه زۆر درهن ا دهگهنااه نێااو ژیااانی سیاساای حیزبایااهتی
لهکوردستاندا .به باوهری من ئێمه ئێستا لهسهردهمیکدا دهژین که پێی دهگوترێت سهردهمی کۆتایی هااتنی شاهری ئیادئولۆژی
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و کاڵبوونهوهی ڕهنگهکان لهسیاسهت و حیزبایهتیدا .مادام حیازا ئێساتا وهک ئاهمرازی جێباهجی کردنای پرۆژهکاانی سیاسای
سااهیری دهکرێاات  ،دهبیاات شاایوهی پاراسااتنی یهکیااهتی ریزهکااانی حیاازبیش هااهر لااهو خانهیااهدا پێناسااه بکردریاات .حیزباای
دیموکرات تا ئێستا چهند جار توشی لێکترازان و لهتبوون بووه و تهناناهت یهکیشای گرتۆتاهوه .گرفتای ئێماه تاا ڕادهیاهکی
زۆر له ڕابردودا که لهتبوون و لێکترازانی لێکهوتۆتهوه دهگهڕیتهوه سهر شێوهی ئیدارهی حیزا و بهشداری پێدان و ناهدان و
له پهراوێز خستنی یهکتر و الوازبوونی ئهمنییهتی حقوقی و حیزبای تاکاهکان لاه ساێناریۆی کۆتلاهبازی و دهساتهبهندێکاندا
بووه .دهنگدان و ههڵبژاردنی ئازاد له کۆنفرانس و کۆنگرهکاندا رووکاری دیموکراسین .کاار و ئاهرکی دیموکراسای ئهوهیاه کاه
ماف و میکانیزمی ئهمنیهتی حقوقی تاکهکان له نێو حیزبدا تهزمین بکات و کهس بۆ کهس له پهراوێز نهخساترێت .لاه ژێار
رووناکایی خوێندنهوهیهکی ئاوا له حیزبایهتیدا دهمارگرژی مانی نامێنێت و سازش و قهرداد لهساهر بناهمای تاۆڵێرانس وهک
فهرههن جێ دهکهوێت .ئاهوه باهو مانایهیاه کاه لاه حیزبێکای وهک حیزبای دیماوکراتی کودرساتاندا کاه نوینهرایاهتی فکار و
تۆیژێکی تایبهت ناکات و فرهچهشنی تێدا جێکهوتووه ،پێویسته که میکانیزمێک بۆ حاوانهوهی الیهنهکان لهگهڵ یاهکتر لاه
سهر قهبول و نههادینه کردنی ئهم فاکتۆڕانه جێباهجێ بکرێات .ماادام کێشاهی سیاسای و ئیاداری و دهساهاڵت لهحیزبایهتیادا
دیاردهیهکی حاشاههلنهگره ،ئهگهر وایه ئێمه وێڕای قاهبووڵ کردنای ئاهم ڕاساتییه ،دهبێات ڕێگاچارهیاهک باۆ چهناد و چاۆنی
مامهڵه لهگهڵ ئهم فرهچهشنییه بدۆزینهوه.
ئێمه له کۆنگرهی چواردهههمی حیزا که چوار مان پێش ئێستا گیرا ،به مهبهستی ڕهخساندنی فهزایهکی ئازاد و قاانونی و
بههێزکردنی شهفافییهت لهچۆنیهتی چارهسهری جیاوازێکاندا ،دروست کردنای فراکسایۆنمان لاه نااو کۆمیتاهی ناوهنادی ئاازاد
کردووه .ئهوه یهکێک له ڕێگا چارهکانه بۆ ئهوهی فراکسێونی نێو حیزبی وێڕای بهشداری له ئێادارهی حیازا ،ماافی ئهوهشای
ههبێ که به شێوهیهکی ئاشکرا و نهک نههێنی لهناو کۆمیتهی ناوهندیدا کار بۆ فراکسێونهکهی خۆی بکات.
ئاسۆ :حیزبی دیموکراتی کوردستان له قۆناخی ئێستادا چۆن خۆی لهگهڵ گۆڕانکاریهکاندا دهگونجێنیت؟

خالید عەزیزی :گۆرانکاری و ریفۆرم و ئاڵوگۆر له ئهساسدا دیاردهیهکی کۆمهاڵیهتین و پێش ئهوهی حیزبایاهتی و دهوڵاهت
بێته ئاراوه مرۆڤ بۆ ژیان و مانی خۆی پێویستی بهگۆڕان له خۆی و کهرهسهی ژیانیدا باووه .ئهگاهر وایاه ئێماه وهک مارۆڤو
حیزا وهک کهرسهی کاری سیاسی ،ئیماه ماهجبوور باه ئااڵوگۆرین .ئااڵوگۆر و پێداچوناهوه دهبێات وهک رووتاین لاه دهساتوری
کاردا چاوی لێبکرێت ،نهک کاتێک کێشه و قهیرانێک دێته گۆڕێ و ئهوجار وهخهبهر بێین و ههرا و هوریای لهساهر درووسات
بکهین .مان لاهو بااوهرهدام کاه کۆماهلگای کوردساتانی ئیاران گاۆڕانێکی زۆری بهساهردا هااتووه ،ئهگاهر ئێماه ئاهم گۆڕانکاارێ
بهجیددی وهرنهگرین ،خۆمانی لهگهل ڕێک نهخهین بهتهواوی وهدووا دهکهوین .تهنانهت کۆمااری ئیساالمی باۆ ماان و درێاژهی
دهسهاڵتی خۆی بهگوێرهی بهرژهوهندێکانی خۆی گۆرانکاری له مێتۆد و کاری خۆیدا دروست دهکات.
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ئاسۆ :حیزبی دیموکراتی کوردستان له دوو ناحیهوه کار بۆ ئاڵوگۆر دهکات؟

خالید عەزیزی :یهکهم ،له بواری نیوخۆیی حیزبی واته بهو مانایه چۆن بکهین که فهزای ژیان و سیاسهت لاه نیاو حیزبادا
بهجۆریک بێت که ئهندمانی حیزا له ئۆرگانهکانی حیزبیدا ههست به ئهمنییهت بکهن و خۆیان بهشدار لاه ئیادارهی حیزبادا
بزانن .كاتێک حیزبێک دهتوانێت لهکۆمهڵگادا دهوری باشی ههبێت و پڕۆژهکانی جێبهجێ بکات که ڕێبهری و ئهنادامانی ئاهم
حیزبااه کااات و مێشااکیان زۆر بااه گرفاات و کێشااهی رووتااین و ڕۆژانااه گرفتااار نااهبێت .بااۆ ئااهم مهبهسااتهش ئیمااه کۆمااهڵێک
ئاڵوگۆرمان له پێرهودا پێکهێناوهو ههندێ میکانیزممان له ئیدارهی حیزبدا دروسات کاردووه کاه باه باهرئاورد لهگاهل پێشاوو
شتی تازهن.
دووههم ،حیزبای دیماوکراتی کوردساتان بااوهری تاهواوی بهخاهباتی ماهدهنی ههیاه .لاهژێر رووناکاایی ئاهم بۆچووناهدا هاهوڵ
دهدهین که له دهستوری کاری ئێمهدا باس و لێکدانهوه له پێناو بهرفراوان کاردن و هاهرچی زۆرتار بهجاهماوهری کردنای ئاهم
چهشنه چاالکییانه گرینگی خۆی پێبدرێت .ئێمه تێدهکۆشین که تهنیا بهچاوی حیزبایهتی و بهرژهوهنادی بهرتهساکی حیزبای
سهیری خهباتی مهدهنی خهڵک نهکهین ،بهڵکو ڕێنۆشکهری ئهم چهشانه جموجۆالناه باین و ئاساانکاری باۆ بکاهین .لههاهمان
کاتیشدا دهبێ ئهوهشمان لهبیر نهچێتهوه کاه لاه الیاهک حیزبای ئێماه کاه ئاازادی چااالکی سیاسای لاه ئێرانادا نییاه لهگاهل
کۆمهڵێک ئاستهن ڕوبهڕویه که مهجال و دهرفهتهکان کهم دهکهنهوهو لهالیهکتریش زهخت و گوشاری دهوڵهتی ئێران لهساهر
چاالکوانانی ماهدهنی کاورد لاه زیاادبوون دایاه .گاۆنگرهی چواردههاهمی ئێماه دوای باسایکی تێار و تهساهل دهرباارهی ئێاران و
کوردستانی ئێران بۆ جارێکیتر ئهم ڕاساتیهیی دهستنیشاان کاردهوه کاه کۆماهڵگای کوردساتانی ئێاران لاه گهشاهیهکی باهرچاوی
سیاسی و کۆمهاڵیهتی و نهتهوهیی دایه و خهلک بهشێوهی جۆراوجۆر بهردهوامن لهخهبات و چاالکی مهدهنی.
ئاسۆ :ستراتێژی و خهباتی حیزب لهنێو خۆی واڵت چۆن دهبینن و دیپلۆماسی حیزب لهدهرهوهی واڵت لهچ ئاستێک دایه؟

خالید عەزیزی :ستراتێژی ئێمه لهدوو مهیداندا شان بهشانی یهکتر دهچنه پێش .یهکهم ،حیزبای دیماوکڕات وهک حیزبێکای
نهتهوهیی لاه کوردساتانی ئیرانادا تێدهکۆشای کاه بناهما نهتهوهیاهکان بهشایوهیهکی ماهدهنی لاه هاهموو بوارهکاانی سیاسای و
کۆمهاڵیهتی بههێزو نههادینه بکات .ئیمه ههوڵ دهدهین و کاار دهکاهین باۆ ئاهوهی کاه سانووری ناوچاهیی و فاره مهزهاهبی و
فره زاراوهیی ههرگیز نهبێ باه لهمپاهر و ئاساتهن لاه پێنااو باههێز کردنای کهساایهتێکی یاهگرتووی کاوردی لاه کوردساتانی
ئێران .یهکدهنگی حیزبهکانی ڕۆژههاڵت دهتوانێت یاریدهدهرێکی باشی ئهم پڕۆژهیهبێت.
دووهااهم  ،ئێمااه بااه پێاای ئااهوهی باااوهرمااان بااه فیاادرالیزم و دابهشااکردنی دهسااهاڵت لااه ئیراناادا ههیااه تێدهکۆشااین کااه وهک
فاکتهرێک له گۆرپانی سیاسی ئێراندا دهوری خۆمان بگێرین .ئهوهش بهوه دهکرێت که له الیهک کۆمهالنی خاهڵکی ئیاران لاه
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مهسهلهی کورد و ڕێگا چارهی ئهم كێشاهیه تێبگاهن .لاه الیاهکیترهوه حیزباه سیاسایهکانی ئێرانای باهو قهناعهتاه بگاهن کاه
ئێرانی فرهچهشنی ئهمڕۆ پێداویستی بهخوێندنهوهیهکی نوێ ههیه بۆ ئهوهی له داهاتودا چۆن ئیدارهبکرێت.
ئاسۆ :سهبارهت به دیپلۆماسی پێویسته بگوتری که مهبهست له دیپلۆماسی چییه؟

خالید عەزیزی :دیپلۆماسای قاانون و قهواعیادی تایباهت باهخۆی ههیاه ،دهباێ باه جۆرێاک بچای باۆ نااو گهمهکاه و لهگاهڵ
کهوی ،جا ئهم جار حیسابت لهسهر دهکرێت .لهو کێشهو گهمهیاهی کاه ئێساتا لاه نێاوان ئیاران و کۆماهڵگای نێودهولاهتی لاه
گۆڕێدایه ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی به کورد و ئهیره کورد ،فاکتۆرێکی بهرچاوی ناو گهمهکه نین .دیپلۆماسی کوردی ئێاران ئێساتا
زۆرتر ڕهنگی تهبلیغاتی و له قاودانی سیاسهتهکانی کۆماری ئیسالمی ههیه تا کاری به بهرنامهی هاوبهش بۆ گۆڕانکاری له
ئێراندا .کاتێک حیزبهکانی کوردستانی ئێران باه دهساتی لاهتبوون و لێکتارازان دهنااڵن و فاره لێکادوورن چاۆن دهکاڕێ ئێماه
دیپلۆماسێکی کارای هاوبهشامان هاهبێ ئیماه دهباێ تیبکۆشاین لاه دیپلۆماسای حیزبای -تاهبلیغاتی باهرهو دیپلۆماسای سیاسای-
نهتهوهیی برۆین و زهمینهی لاهباری باۆ دروسات بکاهین و پڕۆژهماان باۆی هاهبێت .ئهماهش باه تاهنیا کااری حیزبێاک نییاه و
کااۆدهنگی گهرهکااه .ئێمااه وهک حیزباای دیمااوکڕاتی کوردسااتان ئامااادهگی تااهواومان ههیااه بااۆ ئااهوهی لهگااهڵ الیهنااهکانی تاار
ڕایهڵهیهکی یهکگرتووی کاری لۆبی و دیپلۆماسی بۆ کوردستانی ئێران له دهرهوهی واڵت دروست بکهین .ساهرهڕای هاهموی ئاهم
گیرو گرفتانه نوێنهران و کادرهکانی بهشی پێوهندی و دیپلۆماسی حیزا لهدهرهوه کاری خۆیان دهکهن.
ئاسۆ :ئیوهکه به شیوهیهکی ڕاستهوخۆ ناتوانن بهشداری له ههڵبژاردنی پارلمان و شۆڕاکاندا بکهن بهه چ شهیوهیک بهشهداری
لهخهباتی سیاسی نیوخۆی والت دهکهن؟

خالید عەزیزی :فهلسفهی دامهزرانی حیزبی دیموکرات لهساڵی  ،١٩٤٥ئهوه بووه که کاار بکاات باۆ داماهزرانی کۆمهلگایاهکی
مهدهنی و دهسهاڵتی قانون و پلۆڕالیسم سیاسی بهشێوهیهکی دیموکراتیک که مافهکانی نهتهوهی کاوردیش تێیادا داباین بێات.
ئێمه خهباتی پارلمانی و قانونی وبهشداری له ههلبژاردندا به باشترین شایوهی خاهبات دهزاناین  ،باهاڵم بهداخاهوه ناه لاه
سهردهمی رێژیمی پاشایهتی و نه له سهردهمی کۆمااری ئیساالمی ئاهم ماهجال و دهرفهتاه باه ئێماه ناهدرا و ئێساتاش ناادرێ.
مهجالی بهشداری لهههلبژاردن لهئێران تهنیا بۆ ئهم الیهنانهن که به تهواوی خودین و لاهخۆیانن ناهک خاهڵکیتر .لهکاهش
و ههوایهکی سیاسی ئاوادا ئێمه دهرفتی ئهوهمان نییه که لهم بوارهدا خهباتی سیاسی بکهین.
دهوڵهتی ئێران تهنیا بهچاوی ئهمنییهتی سهیری کوردستان دهکات و ئاهم چاهشانه ڕوانیناه بۆتاه هاۆی ئاهوه کاه کوردساتانی
ئێران لهژێر کۆنترۆڵی ههمه الیهنهی ئهمنییهو نیزامی دابێت و ڕێژهی زیندانیه سیاسیهکانی کاورد و ماهحکوم باه ئیتادام لاه
کوردستانی ئێران ڕۆژ بهرۆژ له زیادبوون دابێ.
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سااهرهڕای ئااهم ڕهوشااه نالااهبار و نیزامییااه کااه دهوڵااهت بااه سااهر کوردسااتانیدا سااهپاندووه ،ئێمااه تیدهکۆشااین کهخااهڵک لااه
بوارهکانی جۆراوجۆری ماهدهنی و گونجااودا باه شاێوهیهکی کاهمزهرهر خاهباتی و چااالکی خۆیاان باهردهوام درێاژه پاێ بادهن و
خۆیان ڕێک بنهن و له شوێنی کار و شهقام و زانکۆکان و شاوێنهکانی تار لاه کاات و بۆناهکانی پێویسات و گونجااودا دهنگای
نارهزایهتی خۆیان بهرز بکهنهوه .سهرهڕای پڕۆژه و سیاسهتهکانی ساهرکوتی کۆمااری ئیساالمی ،کۆماهڵگای ئێاران بهگشاتی و
کوردستان بهتایبهتی له گهشهیهکی بهرچاوی سیاسی کۆمهاڵیهتی دایهو لهدرێژخایانادا ئاهم ڕێژیماه یاان باه چاۆک دادێات و
نامێنیت یان مهجبوور به پاشهکشه و گۆران دهبیت.
ئاسۆ :وهک بیستومه جهنابتان بهرپرسی کۆمهڵه بوون لهشنۆ و و ناوچهکانی دهوربههری .لهسهاڵهکانی  ٦٢٢٠و  ٦٢٢٦دهنگهۆی
ئهوه ههبوو که له الیهان حیزبهی دیمهوکرات تهقههت لیکهراوهو برینهدار بهووی .ئههوه تها چ ڕادهیههک ڕاسهتهو ئێسهتا چهۆن
دهڕوانیته ئهم ڕوداوه؟ و چۆن بوو گۆرانکاری لهتۆدا دروست بوو؟ و چۆن سهیری حیزبایهتی دهکهی؟

خالید عەزیزی :یهکهم ،ڕاسته من تهقهم لێکرا و بریندار بووم .بهاڵم نه ڕێبهرایهتی ئهو کاتی کۆمهڵه و نه من خاۆم ناه
ئهو کات و نه ئێستاش ،ههرگیز پێمان وانهبووه که حیزا ئهم کارهی کردووه.
دووههم ،من لهناو کۆمهڵهدا باوهرم بهکوردستانی بوونی کۆمهڵاه باوو و دژی ئاهوهبوم کاه کۆمهڵاه حیزبای کۆمونیساتی ئێاران
دروست بکات یان ببێت به بهشێک لاه حیزبێکای ئێرانای .ئاهم بۆچووناه کوردساتانێی مان لاهو ساهردهمدا واتاه لاه سااڵهکانی
 ١٩٨٣دا بااه ناسیونالیسااتی و ئااهیره کۆمونیسااتی پێناسااه کاارا و لااه ناااو ریزهکااانی کۆمهڵااهدا پێشااوازێکی ئااهوتۆی لێنااهکرا.
لهکۆتایی ساڵی  ١٩٨٣من وازم لهکۆمهڵه هێنا هاتم بۆ ناو حیزبی دیموکرات و لهو کاتهوه ئهندامی حیزبی دیماوکراتم .مان
دوای ئهوهی کۆمهڵهم بهجێ هێشت و کێشهی کۆمونیزمم لهکۆڵ خۆم کاردهوه ،لاه ڕۆژانای یهکاهمی هااتنم باۆ نێاو حیزبادا باه
سهر کێشهی سوسیال دیموکراسی و کورته باسێک لهسهر سوسیالیزمدا کاهوتم .لهباهر ئاهوهی مان بااوهرم باه ئیادهئوولۆژی لاه
سیاسهت و کاری ڕێکنستندا نهمابوو  ،بۆ من فره ئاسان بوو که خۆم لهگهڵ بنهماکانی سیاسی حیزبی دیماوکراتی کوردساتان
ڕێک بنهم و کاریان بۆ بکهم.
سێههم ،من حیازا وهک ئاهمراز یاان وهسایلهیهک چااو لێدهکاهم کاه زهرفێکاه باۆ جێباهجێ کردنای پارۆژهی سیاسایی کۆماهڵیک
خهڵک .کۆنتراکت و قهراداد لهکاری بهکۆمهڵی نێوحیزبی و شهفافییهت له سیاسهتدا لهسهردهمی ئێساتادا گاهلێک پێویساته.
ئهگهر ئهم خوێندنهوهیه له حیزبایاهتی جاێ بکاهوێ ،ئاهو کاتاه حیازا نابێات باه تهکیاهو خاناهقا و ماوڵکی ئاهم و ئاهو و
ئهندامانی حیزا له کاتی کێشه له گهڵ یهکتر و لهتبوون و لێکترازاندا دوژمنایهتی یهکتر ناکهن و خاوێنی یاهکتر نااڕێژن.
ئێمه تێدهکۆشین که ئاهم بۆچووناه لاه نێاو ریزهکاانی حیزبای دیماوکراتی کوردساتاندا نههادیناه بکاهین .ئهگاهر لاه واڵتاانی
دیموکراسیدا خهڵک بۆ بهرژهوهندی خۆیاان حیازا دروسات دهکاهن و حیازا بهرپرسایاره بهرانباهر باه خاهڵک و کۆماهلگا ،لاه

20

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
کوردستانی ئێمهدا حیزا بۆ بهرژهوهنادی خاۆی خاهڵک دروسات دهکاا و ئهنداماهکانی بهرپرسایارن بهرانباهر باه حیازا .ئێماه
دهبێت ههوڵ بدهین که ئهندامانی حیزا بۆ ئیدارهی واڵت ئاماده بکهین ،نهک بیانکهین بهقارهمانی شهڕ و کێشهی نێو
حیزبهکان.
ئاسۆ :ژمارهیهک لهکۆنترین و ناسراوترین ئهندامانی ئێوه بۆ ڕێبهری ههڵنهبژێردراونهتهوه .هۆی ئهم کارهچییه؟ لهکاتێکدا
جان مهک کهین و شیمون پرێز و ماندێال ههمویان تهمهنیان سهروی  ٧٠ساڵ بهوو کهه یهان کاندیهدی سههرۆک کۆمهارین یهان
بوون بهسهرۆک کۆمار .ئایا مهرجی تهمهن لهگهڵ مافی دیموکراتیکی تاکی ناو حیزب دێتهوه؟

خالید عەزیزی :ئهم ژمارهیهله رێبهرانی پێشوی حیزا بهدڵنوازی خۆیان بۆ ڕێبهری خۆیاان کاندیاد ناهکرد .مان پاێم وایاه
حیزبایهتی لهگهڵ دهوڵهتداری جیاوازی زۆرهو ئێماه نابێات ئاهم دوو شاته تێکاهڵ بکاهین .لاه نااو حیزباهکانی ئوڕوپاییشادا
کهئێماه دیموکراسایمان لاێ کااۆپی کاردوون ئاهم جااۆره مهرجاناه وهک تهماهن و دوو دهورهی سااکرتێری و شاتی لاهو بابهتااهیان
بهالوه زۆر گرین نیه و خاۆی پێاوه مانادوو ناکاهن .ئێماه واباشاه لاه ئاهرک و بهرپرساایهتی حیزبیادا لاه جیااتی شاهرت و
مهرز ،فهرههنگێک دروست بکهین بۆ ئهوهی ئهگهر کهسێک بههۆی زۆری تهمهن کااری باۆ نااکرێ خاۆی واز بێنێات ناهک وازی
پێ بێنن.
ئاسۆ :له ئهگهری هێرشی ئهمریکا بۆ سهر ئێران ههڵوێستی ئێوه چۆن دهبێت؟

خالید عەزیزی :پێشهکی ناکۆکی ئهمریکا و ئێران که زۆرتر بهکێشهی دۆسییهی ئهتۆمی پێناسهکراوه ،لهساهر یاهک نیزیاک
چوار ساڵه چوارچێوهیاهکی تکنیکای و یاساایی لاه ئاساتی نێاو دهوڵاهتی باهخۆوه گرتاووه و زۆرتار لاه ساێناریۆی ئهمنییاهتی
ناوچهیی پێناسه دهکرێت وجۆرێک کۆدهنگی نێودهوڵاهتی لاه پشاته .باهاڵم کێشاهی کۆمااری ئیساالمی لاه گاهڵ خاهڵکی ئێاران
بهگشتی و گهلی کورد بهتایبهتی نیزیک باه سای سااڵه باهردهوام و باێ پساانهوه درێاژهی ههیاه و باه کێشاهی دیموکراسای و
مافی مرۆڤ و ئازادی پێناسه دهکرێت و به داخهوه تا ئێساتا پشاتیوانێکی نێودهوڵاهتی وهدهسات ناههێناوه .ئێماه بهشایک لاه
شهر و كێشهی ئێران و ئهمریکا نین و به باشی نازانین که ئهم کێشانه لهڕیگای شهر و پێکدادانی نیزامای چارهساهر بکارێن.
بهاڵم ئهگهر ڕۆژێک له ڕۆژان ئهم دوو واڵته توشی شاهر باوون ،ئاهوه ئاهو کاات ئێماه باه پێای ههڵساهنگاندن و لێکداناهوهی
بارودۆخهکه ههڵوێستی خۆمان ڕادهگهیهنین .لهڕاستیدا نه ئێران ئێراقهو نهمهالکانی تاران سهددام حوساێنن ،لاه ساهر یاهک
کۆمهڵێک فاکتهر و دیاردهی جۆراوجۆری سیاسی کۆمهاڵیهتی ئهم دوو واڵته لێک جیا دهکاتهوه.
کێشهی ئهتۆمی کارتێکی به هێزی کۆماری ئیسالمییه که بهگوێرهی بهرژهوهنادێکانی کاهڵکی نێوخاۆیی و دهرهکای لێاوهردهگرێ
و پێی خۆشه که ئهم کێشهیه دهیان ساڵیتریش بهردهوام بێت .بۆیه ئهم کێشهیه تا زوتار تاهواو بێات و باه الیهکادا بکاهوێ
باشتره و به قازانجی جواڵنهوهی دیموکراسی و ئازادینوازی له ئێراندایه.
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ئاسۆ :داهاتوی هاوکاری حیزبهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان چۆن دهبینی؟ دهتوانن بهرهیهک دروست بکهن؟

خالید عەزیزی :لهتبوون و لێکترازان و شوێنهواری ڕهوانی ئهم دیاردهیه تاا ڕادهیاهکی زۆر ساێبهری خساتۆته ساهر چهناد و
چۆنی پێوهندی و هاوکاری حیزباهکانی ڕۆژهاهاڵت لهگاهڵ یاهکتردا .لهکاهش و ههوایاهکی ئااوادا باهره دروسات کاردن کاارێکی
عهمهلی نییه ،بهاڵم دهکرێ ئێمه کۆماهڵیک میکاانیزمی جۆراوجاۆری عهماهلی باۆ لێاک نیزیاک بووناهوه و تهناناهت هاوکااری
لهگهڵ یهکتر بێنینه گۆرێ .به مهبهستی دروستکردنی زهمینهی گونجاو بۆ هاوکاری پێویسته پێش ههمو شاتێک پڕوپاگهنادهو
شاهری تاهبلیغاتی حیزبااهکان لاهدژی یااهکتر بهتاهواوی ڕابگیرێاات .ئاهوه هااهنگاوی یهکهماه بااۆ ئاساانکاری لااه پێنااو پاارۆژهی
هاوبهش ادا .لااه کوردسااتانی ئێراناادا بێجگااه لااه ماوهیااهکی کااورت ،ئااهویش لهسااهردهمی وتااووێژ لهگااهڵ کۆماااری ئیسااالمی کااه
ههیئهتێک به ناوی (ههیئهتی نوێنهرایهتی گهلی کورد) پێکهات شتێکی تر دروست نهبۆتهوهو چوارچێوهیاهک لهساهر بناهمای
قهراداد بۆ هاوکاری بهینی حیزبهکان له گۆرێدا نهبووه .ئێمه له ماوهی نیزیک باه سای سااڵ خاهبات و حیزبایاهتی لاه دژی
کۆماری ئیسالمی ،ههرگیز شتێکمان بهناوی بهرهی کوردستانی ئێران نهبووه .مادام ئێمه ئهزموونێکی دیموکراتیکمان باهکردهوه
له پێکهێنانی بهرهدا نییه ،دهبێ تێبکۆشین له پێشدا به وهالنانی فهرههنگی پاواننوازیی حیزبی زهمینه بۆ هاوکااری خاۆش
بکهین .حیزبی دیموکراتی کوردستان باه تایباهت دوای کاۆنگرهی چواردههاهم هاهوڵی داوه کاه باه نۆباهی خاۆی کاار بکاات باۆ
ئاسانکاری و خۆشکردنی زهمینهی گونجاو بۆ لیک نیزیک بوونهوهو هاوکاری حیزبهکانی کوردستانی ئێران.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەن

 -ڕێکەوتی٢٩ :ی سێپتەمبەری ٢١١٨
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خالید عهزیزی ،سكرتێری گشتیی حیزبی دیموكراتی كوردستان ،بۆ گۆڤاری لڤین:

گفتوگۆی :كهمال چۆمانی
پرسیار؛ لەم ماوەیەدا هێزە کوردستانییەکان بەگشتیی و هێزەکهانی کوردسهتانی بهاکور بها

لە کۆنفڕانسهێکی (نەتەوەیهی)

دەکەن .ئێههوە تهها چەنههد بەدەمەوەچونتههان هەبههووە بههۆ ئەو کۆنفڕانسههە و تهها چەنههد گفتوگۆتههان لەگەڵ کههراوە .پێشههتوانییە
کۆنفڕانسێکی (رۆژهەاڵتی)یش لە ئێستادا پێویستە بۆ دیاریکردنی ستراتیژێك؟

خالید عهزیزی :ئێمه لهو پێوهندییهدا تا ئێستا باه شاێوهیهكی فاهرمی هیچماان لهگاهڵ بااس ناهكراوه ،لاه میادیاكان و لاه
زاری چهند كهسێكهوه ئهوهمان بیستووه ،بهاڵم بهگشتیی پێمان خراپ نییه كه كۆنفرانسێكی لهو چهشنه ببهسترێ بۆ ئاهوهی
له سهر ههندێ خاڵی گشتی و بنهڕهتی كۆمهڵێك هاوكااری و هاوئاهاهنگی لاه نێاوان حیزبهكانادا بێتاه گاۆڕێ .دیااره باسای
ئااهم كۆنفراسااه چهنااد ساااڵێكه لااه گۆڕێدایااه .ماوهیااهك بێاادهنگی لااێ كاارا و پاشااان ئااهوه ماوهیااهك سااهری ههڵداوهتااهوه لااه
میدیاكان باسی لێ دهكرێ .ئهوهی تا ئێستا ئێمه تهعقیبمان كردوه ،وێادهچێ ئاهو كۆنفراساه زیااتر پێوهنادی باه مهساهلهی
كورد له باكووری كوردستان ههبێ.
سهبارهت بهوهی كه ئایا ئێساتا كۆنفراساێكی رۆژهاهاڵتی پێویساته ،ئهگاهر مهبهساتت ئهوهیاه كاه كۆنفراساێكی نهتاهوهیی لاه
نێوان هێزهكانی رۆژهاهاڵتی كوردساتاندا ببهساترێ ،پێماوابێ ههڵوێساتی ئێماه وهك “حیزبای دیماوكراتی كوردساتان” رووناه.
چونكاه باه دهیااان جاار رامانگهیاناادوه كاه بااۆ هاهر چهشاانه كۆبووناهوه و دانیشااتن و قساهكردنێك لهگااهڵ هێاز و الیهنااهكانی
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دیكهی رۆژههاڵتی كوردستان ئێمه هیچ پێش مهرجێكمان نییه و ئامادهین ههموو هاوكارییهك بكهین .دووپااتی دهكهماهوه كاه
بۆ دانیشتن و قسهكردن لهسهر ههندێ خاڵی گشتیی كه كۆدهنگییهكی لێبكهوێتهوهو یارمهتی ئهوه بدا كه قورسایی كورد لاه
هاوكێشهكانی داهاتووی ئێراندا بچێته سهرێ ،هیچ مهرجێكمان نییه و ئامادهین.
پرسیار؛ لە ماوەی رابردو لە یەکێک لە لێدوانەکانتدا ئەوەت راگەیانهد کە ئەگەر کۆمهاری ئیسهالمیی لەڕوی سیاسهییەوە ر
بۆ پهارتە رۆژهەاڵتییەکهان خۆشهبکات و کهاری سیاسهییان لهێ ەدەاە نەکها ،ئەوا ئامهادەن بگەڕێهنەوە ئێهران .دەکهر

زیهاتر

رونکردنەوە لەسەر ئەوە بدەیت ،دەتانەو چۆن بگەڕێنەوە و چیتان دەو ؟

خالید عهزیزی :ئهو بابهتهی كه ئاماژهتان بۆ كرد دهگهڕێتهوه بۆ چهند مانگه لهمهوبهر كه ئهمن لاه وتووێژێكادا هێناماه
گۆڕێ و دواتر كۆمهڵێك باسی لێكهوتهوه .ئهوهی راسیتی بێ ئێمه وتوومانهوهو ئێستاش لێره دووپااتی دهكهماهوه كاه ئهگاهر
وهك حیزبێكاای یاسااایی ئیزناای ئااهوهمان هااهبێ لااه ههڵبژاردنهكاناادا بهشااداری ئازادانااهمان هااهبێ و ئهمنییااهتی چاااالكی
سیاسیمان دابین بكرێ ،ئهوا ئێمه پێمانباشه له گۆڕهپانی سهرهكی خۆمان و لهوێ له ناو خهڵكهكهی خۆمانادا كاار بكاهین.
ئهگهر ههلومهرجێكی وا دروست بێ بۆ ناگهڕێنهوه ،له دهشتی كۆیه چ بكهین به بااوڕی ئێماه ئهگاهر ههلوماهرجێكی وا بێتاه
گۆڕێ ،پێویسته ههموو حیزبهكانی رۆژهاهاڵتی كوردساتان ئاهوه بكاهن .هاهر چهناد ئهماه تاا ئێساتا لاه ماهیاهت(چیاهتیی)ی
كۆماری ئیسالمیدا بهدی ناكرێ.
ئهو بارودۆخهی كه ئێمه ئێستا تێداین باه دڵناوازی خۆماان نییاه و ههلوماهرز باه ساهریدا ساهپاندوین .حیزبای دیماوكراتی
كوردستان پاش هاتنه سهر كاری كۆماری ئیسالمی ههوڵی زۆری دا كه لهوێ بمێنێتهوه ،بهاڵم بهداخهوه بهرپرساانی كۆمااری
ئیسالمی ئهو پهیامهی خهڵكی كوردستان و حیزبی دیموكراتیان وهرنهگرت و هێرشیان كرده سهر كوردستان.
پرسیار؛ بەپێی هەندێک سهەرچاوەی نزیهک لە حیزبهی دیمهوکڕاتیی کوردسهتانەوە ،ئەوەیهان بە مهن راگەیانهد کە وەفهدێکی
کۆماری ئیسالمیی ئێران سهەردانی ئێوەیهان کهردو وە و گفتوگۆتهان لەبهارەی ئەوەوە کهردووە کە تهۆ پێشهتر راتگەیانهدبو.
گەیشتنە چ رێککەوتنێک لەگەڵیان ،گوایە کۆبونەوەکانتان بەردەوامییان دەبێت؟

خالیههد عهههزیزی :ئااهوه زیاااتر لااهوهی لااه راساات بچااێ ،زیاااتر وهك دهنگۆیااه .راسااتییهكه ئهوهیااه كااه هاایچ دانیشااتن و
كۆبوونهوهیهك له نێوان ئێمه و كۆماری ئیسالمیدا نهكراوه .ئهوهی باساتان كارد ،پێماوابێ دهگهڕێتاهوه باۆ ئاهو بابهتاهی كاه
لهسهرهوهش ئاماژهم پێادا و ئاهمن چهناد مانا لاهوهپێش هێناماه گاۆڕێ .ئاهویش ئاهوه باوو كاه وتباووم ئێماه ئاماادهین باۆ
وتاااووێژ لهگاااهڵ كۆمااااری ئیساااالمی و ئێساااتاش دووپااااتی دهكهماااهوه كاااه ئێماااه باااۆ وتاااووێژ و قساااهكردن لاااه ساااهر مااااف و
بهرژهوهندییهكانی خاهڵكی كاورد لاه كوردساتانی ئێاران ئاماادهین و حیزبای دیماوكراتی كوردساتان لاهم پێوهندییاهدا لاه هاهر
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رێگایهكهوه بۆی بكرێ ههوڵی خۆی دهدها .هیچ رێگایهكمان وهال نهناوه .وتووێژیش یاهكێك لاهو رێگایانهیاه و ئێماه زۆرماان
پێباشه له رێگای دیالۆگ و دانوستانهوه كێشهكهمان چارهسهر بكهین.
ئهوهی كه ئهوه دروست بووه كه گوایه ئێمه لهگهڵ وهفدێكی كۆماری ئیسالمی دانیشتووین ،ههر دهگهڕێتاهوه باۆ ئاهو قساانهی
كه ئهمن چهند مان لهوه پێش هێناماه گاۆڕێ .كااتی خۆشای ههنادێ حیازا و الیاهن راساتهوخۆ و ناڕاساتهوخۆ پێوهنادییان
پێوه گرتین و پێیاانوابوو ئاهوه شاتێك لاه گۆڕێدایاه كاه ئاهمن ئاهو قساانهم كاردوه .مان لێاره دووپااتی دهكهماهوه كهئهگاهر
وتووێژ و دانوستانێك له نێوان ئێمه و كۆماری ئیسالمیدا بێته گۆڕێ ئاهوا بهدڵنیاییاهوه الیاهنێك وهك الیاهنی ساێیهم دهباێ
ئاگادار بێ و حیزبهكانی دیكهشی لێ ئاگادار دهكهینهوه.
پرسیار؛ پێشتر کونسوڵی ئێران لە هەولێر هەندێک ئاماژەی بەوە دابو کە دەتووانن بەیەکەوە چارەسەریی کێشهەکان بهکەن.
ئێوە چۆن لە لێدوانەکانی ئەوتان روانی؟

خالید عهزیزی :ئێمه ههمیشه یهكهم شت كه بۆمان گرن بووه ئهوه بووه كه ئێتتراف به مهسهلهی كورد بكارێ و نهخرێتاه
پهراوێزهوه .سااڵنێكی زۆر بوو كه كۆماری ئیسالمی بۆ ئاهوهی دان باه مهساهلهكهدا ناهنێ ناه باه چااك و ناه باهخراپ هیچای
نهدهگوت .ههڵبهت تا ئێستاش دانی پێدا نهناوه بۆیاه ئهساتهمه وتاووێژ كاردن لهگاهڵ كۆمااری ئیساالمی .داوای وتاووێژ زۆر
گرن نییه ،گرن ئهوهیه ئاهوان لهباهردهم رای گشاتیدا دان باه مهساهلهكهدا بناێن ،تاا ئاهوجا وتاووێژی لهساهر بكارێ .باۆ
وێنه “ئۆردووئان” له توركیا هات ئهو كارهی كارد و لاه باهردهم رای گشاتیدا رایگهیاناد و دانای باهوهدانا كاه كێشاهیهك باه
نێوی كێشهی كورد له توركیا ههیه .بهاڵم ئهوهی كه بهرپرسێكیان دژكردهوهیهكی له بهرانبهر ئاهو قساانهی منادا نیشااندا،
ئهگهرچی هایچ شاتێكی وای ناهوتبوو ،مان پاێم بااش باوو .ئاهوانیش كاه دێان قساه دهكاهن باهگوێرهی سیاساهتێكی گشاتی كاه
دایانڕشتووه قسه دهكهن ،زۆر ناچنه ناو وردهكارییهكانهوه.
پرسیار؛ لە رۆژهەاڵتهی کوردسهتان ،خەڵکهی کهورد تەواو سهاردبۆتەوە لە شهۆڕ

و حیهزبە کوردییەکهان .دانیشهتنی حیهزبە

رۆژهەاڵتییەکان لە کەمپەکانی باشوری کوردستان ،ئەوانی تەواو بێتاقەت کردووە .پێتانوانییە ئەگەر ئێران تەنها رێی کهاری
سیاسییتان پێبدات لە واڵتەکەدا ئەوا دەتووانن دەستکەوتی زیاتر بەدەستبێنن لەوەی کە ئێسهتا بەدەسهتتان هێنهاوە .بە نمهونە،
لەوەتەی ئێههههوە لە کەمپەکههههان دانیشههههتون ،کێشههههەی کههههورد لە رۆژهەاڵت زیههههاتر بەرەو دواوە رۆیشههههتووە لەوەی کە
بەرەوپێشڤەچونی بەخۆیەوە بینیبێ؟

خالید عهزیزی :ئهمن له سهرهوه ئاماژهم پێدا كه ئهو بارودۆخهی ئێمهی تێداین به دڵناوازی خۆماان نییاه .ههلومهرجهكاه
وای كردوه كه ئێمه نهتوانیین حوزووری ئاشكرامان له ناو خهڵكهكهی خۆماندا ههبێ .پاشانیش له ئاكامی ئاهو لێكتارازان و
لهتبوونانااهی كااه لااهماوی سااێ چااوار ساااڵی رابااردوودا لااه ناااو حیزبااهكانی رۆژهااهاڵتی كوردسااتاندا روویاناادا ،ساردوسااڕیهك
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دروساات بااوو و لااه رووی دهروونییااهوه كاریگااهری زۆری لااه سااهر خااهڵك دانااا .ئێسااتاش ئاسااهوارهكانی هااهر ماااون و دهبااێ
ههوڵباادهین كااه شااوێنهواری رهواناای ئااهو لێكتاارازان و لهتبوونانااه ورده ورده نااههێڵین .دیاااره سااهرهڕای ئااهوهش خااهڵك لااه
خهباتی خۆیان سارد نهبوونهتهوهو له ماوهی سااڵنی رابردوودا له ههر رێگایهكهوه بۆیان كراوه ناڕهزایهتی خۆیان دژی ئهو
رێژیمه دهربڕیوه.
بهاڵم سهبارهت بهوهی كه ئهگهر كۆماری ئیسالمی ئیزنای ئاهوهمان پێبادا لاهوێ چااالكی سیاساییمان هاهبێ ،ئاهوه باشاه یاان
خراپ پێشتریش رامانگهیاندوه و لێرهش ئاماژهم پێدا ئهوا ئهگهر كۆماری ئیساالمی ئیزنای ئاهوهمان پێبادا و گهرهنیتییاهكی
نێونهنهتهوهیی له گۆڕێدا بێ ،بێ ئهمالو ئهوال ئهوهمان پێ باشتره لهوهی كه لێره بین .كێشهكهی ئێمه ئهوهیه كاه كۆمااری
ئیسالمی ئهو دهرهتانهی له خۆیدا پێكنههێناو و رۆژ له دوای رۆژ داخراوتر دهبێ.
پرسهههیار؛ لە تورکیههها ئێسهههتا پەکەکە بههها

لە “ئۆتۆنهههۆمی دیمهههوکڕاتی” دەکهههات .چارەسهههەریی پرسهههی کهههورد لەو واڵتە

بەرەوپێشڤەچونی باشی بە خۆیەوە بینیووە .ئەو پێشڤەچونانە بەشێكی گەورەی دەگەڕێتەوە بهۆ هەبهونی پهارتێکی سیاسهیی
یاسایی کورد لە واڵتەکەدا .ئەمە بۆ لە رۆژهەاڵت نییە؟ بۆچی رێکخراوی ناحکومیی کوردیش لە واڵتەکەدا بونیان نییە؟

خالیههد عهههزیزی :یااهكێك لااه كێشااه سااهرهكییهكانی ئێمااه ئهوهیااه كااه كۆماااری ئیسااالمی وهك توركیااا نییااه و لااه بنهڕهتاادا
بهراوردكردنی ئهم دوو واڵته لهو رووهوه كارێكی دروست نییه و جیاوازییهكانی نێوان كۆماری ئیسالمی و توركیا زۆرن .ئێساتا
توركیااا بااه پێاای بااارودۆخی ناااوخۆی ،ناوچااهیی و نێونهتااهوهیی خااۆی ساااڵ بااه ساااڵ بااهرهو كرانااهوهی زیاااتر دهچااێ و ئااهم
تایبهتمهندییهش دهرهفهت بۆ كورد ئاوهاڵ دهكا .بهاڵم به پێچهوانهوه كۆماری ئیسالمی ههر وهك ههموومان دهبینین رۆژ باه
رۆژ بهرهو داخرانای زیااتر دهچاێ .بۆیاه باه پێای تایبهتمهنادی واڵتاهكان ،تێكۆشاانی كاورد باۆ گهیشاتن باه داخوازییاهكانی
جیاااااواز دهبااااێ .دهنااااا ئهگااااهر ئێااااران وهك توركیااااا بایااااه ،كااااێ پێاااای ناخۆشااااه كااااه پااااارتێكی وهك پااااارتی “ئاشااااتی و
دیموكراساای”( )BDPلااه ئێااران ههبایااه .ئێسااتا ئااهو دهرفهتانااه نهتااهنیا بااۆ كااورد ،بااهڵكوو بااۆ ئۆپۆزساایۆنی فارسااهكان و
ئازهرییهكان و نهتهوهكانی دیكهش نییه .سهرهڕای ههموو ئهوانه من پێم وایه مهسهلهی كاورد چ لاه توركیاای ئێساتا ،چ لاه
ئێرانی داهاتوو و تهنانهت چ له ناوچه جێناكۆكهكانی كوردستانی ئێراقدا به شێوهی هاهنگاو باه هاهنگاو چارهساهر دهباێ و
پێوهندی به گهشهی دیموكراسی و كوولتووری تۆلێرانس(یهكتر قبووڵ كردن)ااهوه لاهو واڵتاناهدا ههیاه .راساتییهكهی ئهوهیاه
ئێساتا وهك  ٥١ساااڵ و  ١١١ساااڵ لهمهوبااهر نااهماوه كااه رێبااهر یااان سااهركۆمارێك ئهگااهر بیهااهوێ ،بتااوانێ كێشااهیهكی قااووڵی
مێژوویی له ماوهی ساڵێكدا چارهسهر بكا و جوابی نهیارهكانی نهداتهوه .لهم سهردهمهدا هێز و گرووپای خااوهن بهرژهوهنادی
زۆرن و ههموو الیهنهكان و هێزهكانی نێو واڵتێك له چارهسهر كردن و چارهسهر نهكردنی كێشهیهكدا به پێای قورساایی دهور
دهبینن .بۆ وێنه ئێستا له توركیا تهنانهت ئهگهر پارتی داد و گهشه پێدان( )AKPو ئهردۆئان بیشایانههوێ نااتوانن باه
ئاسااانی چارهسااهری كێشااهی كااورد بكااهن ،هااهر وهك لااه مهسااهلهی چاكسااازی یاسااای بنهڕهتیاادا دهبینااین هااهموو الیااهك دهور
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دهبینن .كهواته واقیتبینی ئهوهیه كه بیر له كهڵك وهرگرتن له ههموو دهرفهتهكان بكهینهوه و ئێمه بماناهوێ و نهماناهوێ
چارهساهری كێشااهی كاورد چ لااه ئێاران و چ لااه توركیاا هااهنگاو بااه هاهنگاو دهبااێ .باۆ وێنااه باا وای دابنێااین كاه لااه ئێراناای
داهاتوودا كهسێكی وهك مووسهوی یان هاهر كهساێكی دیكاه باه دهساهاڵت بگاا ،ئاهوان دهتاوانن تاا رادهیاهك كراناهوه باهڕووی
كورد و نهتاهوهكاانی دیكاهدا دروسات بكاهن و ههنادێك ئیمتیااز بادهن ،باهاڵم واقتیهتهكاه ئهوهیاه كاه نااتوانین دوای چهناد
دانیشتن و وتووێژ لهگهڵ رێبهرانی كورد ،ئێمه ئهو چاوهڕوانیمان ههبێ كه ههموو شێك بۆ كورد جێبهجێ بكهن .ئاهو كاراناه
پێویستی به گشهسهندنی دیموكراسی و ئامادهكردنی رای گشتی ههیه .بۆیه ئێمه وهك حیزبی دیموكراتی كوردساتان پێشاوازی
له كرانهوهكان له ناوهند دهكهین و هاهر لاهم روانگهیهشاهوه باوو كاه سااڵی راباردوو ههڵبژاردناهكانی ساهركۆماری ئێرانماان
بااایكۆت نااهكرد و داوامااان لااه خااهڵك كاارد كااه “ههڵبژاردنااهكان بكهنااه دهرفااهتێك بااۆ هێنانااه گااۆڕی ویساات و داخوازییااه
نهتهوهییهكانیان” .مهبهستم ئهوهیه كه لهم رووهوه ههوڵماندا بهو ئاراستهیهدا بچین كه كرانهوهیهك لهوێ دروست بكهین.
پرسیار؛ هێزە شەڕکەرەکانی ئەمریکا عێڕاقیان بەجێهێشت .لە داهاتودا سوپای عێڕاق بەهێزتر دەبێ لە هێهزی پێشهمەرگەی
کوردسههتان .ئەمە

ئەگەری ئەو بەهێزدەکههات کە لەژێههر فشههاری کۆمههاری ئیسههالمیی ،داوا لە حکههومەتی عێههڕاق بکههر بههۆ

دەرکردنی هێزە ئۆپۆزسیۆنەکانی ئێران .لە ئێستاشدا ئەو پیالنە لەسەر موجاهیدین مەترسیی لەسەر ژیانیهان دروسهتکردووە.
پێتانوانییە هەمان خەتەریش لەسەر هێزە رۆژهەاڵتییەکانە؟ ئێوە ستراتیژ و پالنی داهاتوتان چییە؟

خالید عهزیزی :دیاره له سیاسهتدا هیچ شاتێك ماهحاڵ نییاه ،باهاڵم ساهرهڕای ئاهوهش ئاهمن پێموانییاه ئاهو گوشاارهی كاه
ئێستا بهنیسبهت موجاهیدینهوه ههیه بنرێته سهر ئێمه .دیاره ئێستا ئهو گوشاره بهو شێوهی پێشوو له ساهر موجاهیادینیش
نهماوه .ئهوان له ژێر دهسهاڵتی دهوڵهتی ناوهنادی عێراقادان و ههنادێ هۆكااری دیكاه كاه ناماهوێ ئاماژهیاان پێبكاهم لاهو
پێوهندییهدا كاریگهرن .ئێمه له خاكی ههرێمی كوردستانداین و تا ئێستاش رێزمان له قانوونی حكووماهتی عێراقای فێادراڵ
و ههرێمی كوردستان گرتووه و هیچ هێزێكی بهرپرس تا ئێستا ئهو مهترسییهی دروست نهكردوه كه گوشارێكی لهو چهشانهش
بنرێته سهر ئێمه.
دیاره كۆماری ئیسالمی ههوڵی خۆی دهدا كه به شێوازی جۆراوجۆر گرژی و ئاڵۆزی و نائهمنی دروست بكا ،بهاڵم لهم نێواناهدا
ههڵسووكهوتی ئێماه وهك هێزهكاانی رۆژهاهاڵتی كوردساتان گرنگاه كاه پێماوابێ توانیوماناه رچااوی ههنادێ خااڵ بكاهین كاه
بهرژهوهندی ههرێمی كوردستان نهخاته مهترسییهوه .لهبهر ئهوهیه كه ئێمه پێمانوانییاه ئاهو شاته رووبادا وهك ئهگاهرێكیش
زۆر بهدووری دهبینین.
سهبارهت به مهساهلهی ساتراتیژی ،ساتراتیژی ئێماه كاه لاه كاۆنگرهی  ١٤دا پهساهند كاراوه ،ههوڵداناه باۆ ودیهێناانی ماافی
دیاریكردنی چارهنووس ،بهاڵم ئێستا دروشمان “دامهزراندنی كۆماری كوردستان له چوارچێوهی ئێرانێكی دیماوكراتیكی فێادراڵ
دا”یه .سهربارهت بهوهی كه چ پالنێكمان ههیه ،وهك پێشتریش باسام كارد ئێماه باۆ گهیشاتن باه ئامانجاهكانمان لاه هاهموو
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رێگااا و دهرهتانێااك کااهڵك وهردهگاارین و هااهموو شااێوازهكانی خااهبات لااه س اهر مێاازی كارمانااه و لااه پێوهناادی لهگااهڵ هااهر
رووداوێكدا كه بێته گۆڕێ كام رێگا به باش بزانن ئهوه ههڵدهبژێرین.
لڤین :سهردهمێكه با

لهوه دهكر

كه جهنابت كه وهك وتهبێژی و له ههمانكاتدا وهك سهكرتێر چهاوت لێهدهكر  .دهڵهێن

ناتوانێ كاروبارهكانی رایی بكات ئهم مهسهلهیه چۆنه؟

خالید عهزیزی :به پێی پهیرهو پرۆگرامی كۆنگرهی چوارده دهبێت كۆمیته ناوهندی سكرتێر هاهڵبژێرێ ،باهاڵم داوا لاه مان
كرا بۆ ئهو پۆسته .به حوكمی ئهوهش كه سكرتێر زۆرتار دهباێ لاه كوردساتان باێ ،منایش زۆرباهی كااری حیازبیم لاه دهرهوه
بووه ،ئهو ئامادهگییهم نهبوو ،تا ئهوه دروست دهبێ كه له ههمانكاتادا یاهكێك لاه كارهكاانی ساكرتێر وتاهبێژی حیزباه روو
به دهرهوه ،تا له كۆبوونهوهی كۆمیتهی ناوهندیدا سكرتێر دیاری دهكرێ.
لڤین :ئهی دوو جێگری سكرتێر ههیه ،ئایا مهبهست لهوه نیه كه تۆ ناتهو دهستهبهرداری ژیانی ئهوروپا بیت؟

خالید عهزیزی :له رووی كردهوه ههندێ كێشه ههیه كه من بمێنمهوه لێره یان نا باهاڵم لاه رووی تهشاكیالتی و سیاسایهوه
گرفتێ له گۆڕێدا نیه.
لڤین :ئێوه وهك ههر دوو حیزبی دیموكرات بهشداری كۆبوونهوهی ئهنتهرناسیۆناڵ سۆسیالیستان كهرد ئههوانیش داوایهان لهه
ئێوه كرد كه كێشهكانتان چارهسهر بكهن ئهوه به كو گهیشت؟

خالیههد عهههزیزی :دوای دوو لااهتبوونی حیزباای دیمااۆكرات دوو جااار لااه گااهڵ لااویس ئایاااال دانیشااتنم كاارد داوام لێكاارد كااه
تهداخول بكهن و رێگاچارهیهك بدۆزنهوه بۆ چارهسهركردنی كێشهكانی نێوانمان به شاێوهیهكی دیمۆكراتاناه ،داواشامان كارد
كه ئێمهش وهك الیهنیتر بهشدار بین له ئهنتهرناسیۆناڵ چون پێشتر باه هیمماهتی هاهردووالمان بووینهتاه ئهنادام .دواتار
پهیوهندیان پێوهگرتین و وتیان به قهناعهت گهیشتوین كه ئێوهش له ئهنتهرناسیۆناڵ بهشدار بن  ،منیش دهعوهت كرام باۆ
كۆبوونهوهی یۆنان .من پێم وایه كه حیزبایهتی وهسیلهیه بۆیه دهبێ ئهنتهرناسیۆناڵ تێبكۆشێ كاه عهقڵیاهتی دێمۆكراسای و
دانانی ئیحترام بۆ یهكترو ئهمنیهتی تاكهكهسی له نێو ئێمهدا باشتر جێبنهن .هاهردووالمان لاه كۆبونهوهكانادا ئاماادهبین و
تێبكۆشین هیچ الیهنێك بۆ الیهنێكی تر وهالنهنرێ.
لڤین :بهاڵم حیزبی دیمۆكراتی كوردستانی ئێران ئهندامی رهسمیه ئێوه وهك میوان بهشدارن؟

خالید عهزیزی :بهڵێ له ههردوو كۆبوونهوهكهدا وهك میوان بهشدار بووینهو ئهوهش مافێكی یاساییه كه بهو ناوهوه
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ناونراوه پێشتر ،بهاڵم وتوومانه كه ئهم حیزبه لهت بووهو مافی ههر دووال دهبێ له بهر چاو بگیرێ .كێشاهیهك كاه هاهبوو
كێشهی ناو بوو ئێستاش ئهوه چارهسهر بووه.
لڤین :ئهی تۆ بۆ كهمینهی كۆمهڵهت له ئهنتهرناسیۆناڵ ناسهاند كهه لهه كۆمهڵههی شۆرشهگێری زهحمهتكێشهان جیابوونههوهو
كۆمهڵه

لهو

بوو ئایا ئهمه بۆ ئهوه نهبوو كه پشتگیری بۆ خۆتان پهیدا بكهی؟

خالید عهزیزی :من لهوێدا و لهگهڵ هیچ الیهنێكی نێو ئهنتهرناسیۆناڵ باسی كهمینهی كۆمهڵهم نهكردوه .ئهوان لاه منیاان
پرسی وتم باشتر وایه كه خۆتان بچن له كوردستان له گهڵ ههردوو الیان قسه بكهن ،پێش جیابووناهوهی ئاهوانیش كێشاهی
ئێمه ساڵێك دهبوو له ئهنتهرناسیۆناڵ بوو و لهوێ باسمان كردووه لهتبوونی كۆمهڵه زۆر ماهوزو نیاه باۆ ئهنتهرناسایۆناڵ،
حیزبای دیمااۆكرات مهوزوعاهو ئهمااهش باۆ ئهوهیااه كاه یهكااهم حیزبای كااوردی كاه رێگااای باۆ ئهنتهرناساایۆناڵ كرایاهوه حیزباای
دیمۆكرات بووه.
لڤین :كهوابوو ئهنتهرناسیۆناڵ جیابونهوهی ئێوهی پێ مهسهلهیه نهك كۆمهڵه؟

خالید عهزیزی :بهڵێ به تهواوی پێی مهسهلهیهو گوێ به باسهكانی ههردووالی دهدهن.
لڤین :بۆ ئهنتهرناسیۆناڵ ئهوهنده گرنگه كه ئێوه شهڕی له سهر دهكهن؟

خالید عهزیزی :مهیدانی شهڕو كێشهی ئێمه مهیدانێكی مهدهنی و دێمۆكراتانهیاه كاه ساندوقهكانی دهنگادان لاه كوردساتانی
ئێران له داهاتوودا یهكالیی دهكاتهوه .بهاڵم ئهنتهرناسیۆناڵ رێكنراوێكه كه دهرفهت بۆ ئێمه پێاك دێنێات كاه لاه گاهڵ زۆر
كهس لهوانهی كه له دهساهالَتان لاه دهوڵاهتان ،یاان ئاهو حیزباناهی باههێزن و لاه ئۆپۆزسایۆن دان دانیشاتنمان هاهبێت و
لێیان نزیك بینهوه .من لهو بڕوایه دا نیم كه له ناوهنده نێودهوڵهتییهكان شهڕی یهكتر بكهین  ،پاهیاممان ئهوهیاه كاه لاه
دهرهوه به كۆدهنگی بێینه دهرێ و سنووری حیزبایهتی تێپهرێنین .له ئهنتهرناسیۆناڵ نامانهوێ شهر له دژی یهكتر بكاهین و
باااهاڵم ئۆرگاااانێكی نێودهوڵهتییاااهو ئێماااهش هاااهوڵ دهدهیااان جێگایاااهك بكهیناااهوه باااۆ قساااهی خۆماااان .كاااه لاااه كۆبووناااهوهی
ئهنتهرناسیۆناڵ كێشهی ئێمهو دانیشتن له گهڵ یهكتر هاتاه گاۆڕێ مان وتام ئاهوه گرنگاه كاه وهك كاورد چ بكاهین ناه وهك
حیزا.
لڤین :دوای لهتبوونتان پهیوهندی گهرموگوڕتان لهگهڵ پهژاك دروسهت كهرد ئهمهه بهۆچی دهگهڕێتههوه كهه پێشهتر بههر لهه
لهتبوونتان ئهم پهیوهندییه نهبوو؟
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خالید عهزیزی :هیچ بهڵگهیهك نه به قسه و نووسین له هاوكاری دیار نیه كاه ئێماه پهیوهندییاهكی گاهرموگوڕمان لهگاهڵ
پژاكدا ههیه .من له وتووێژیكدا ئهو كات وتم كه پژاك ئهمری واقته بهو مانایهی نا كه بڵاێم ئاهوه خراپاه یاان ناا باهاڵم
شااتێكه كااه ههیااه ،پااژاك رێكنراوێكاای چهكااداره كااه لااه الیااهن پهكهكااهوه دروساات كااراوهو ئهگااهر بڕیااار بااێ كااه پهیوهناادی
گهرموگوڕ دروست بكهین به راشكاوی دهیڵێم لهگهڵ پهكهكه دهیكهین نهك پژاك ،چونكه پهكهكهیه كه قسهی ئهوهڵ و ئااخر
له سهر ئهوان دهكات ،نه بهیاننامهی هاوبهشمان ههبووه نهلاه نااوخۆی والَت هاوكااریی نیزامیماان هاهبووه ناه لاه دهرهوه
خۆپیشاندانی هاوبهشمان كردوهو نه لهگهڵیشیان دانیشتووین كه بڵێاین باێن باا لاه ساهر باهرهی كوردساتانی پێكاهوه گفتوگاۆ
بكهین.
لڤین :بهاڵم ههندێك له رێبهرانی ئێوه سهردانی قهندیلیان كرد ،له تهلهفزیۆنهكانیانهدا دهركههوتن بهۆ نمونهه دانیشهتنی مههال
حهسهن رهستگار و حاجی ئهحمهدی له رۆژ تیڤی؟

خالیههد عهههزیزی :بهشااداریی ههناادێك لااه رێبااهرانی حیزباای دیمااۆكراتی كوردسااتان بااۆ وتااووێژ لهگااهڵ تهلااهفزیۆنی رۆژ و
نهورۆزی پژاك هیچ به مانای ئهوه نیه كاه ئێماه پهیوهنادیمان لهگاهڵ پاژاك ههیاه ،راساتهوخۆ باه ئێاوه دهڵاێم كاه حیزبای
دیمااۆكراتی كوردسااتان هاایچ پهیوهناادی و هاوكاااری بااه پاارۆژهو بااه بهرنامااهی لهگااهڵ پژاكاادا نیااهو لهگااهڵ ئهوهشاادا هاایچ
دوژمنایهتیهكیشیان ناكهین .سهبارهت به دهركهوتنه تهلهفزیۆنیاهكانیش پاێم خۆشاه رێباهران و كاادیرانی حیزباهكانیتر لاه
سهر مهسهلهی خۆیان لهگهڵ ههموو تهلهفزیۆنهكان وتووێژ بكهن.
لڤین :ئهی بۆ پێشتر وا نهبوو؟

خالید عهزیزی :دوای لهتبوون سهیر نیه ئێمه ههوڵمان دابێ له تهلهفزیۆنهكان دا دهركهوین ،چونكاه ئێماه تهلاهفزیۆنمان
ناااهبوو ،هاورێیاااانی پێشاااوومان هاااهیانبوو ،پڕوپاگهندهیاااهكی زۆریاااان لاااه ساااهر تهلهفزیۆنهكاااهیان بااازو دهكاااردهوه ،ئێماااه
پێویستیمان بهوه هاهبوو كاه لاه ساهر تهلاهفزیۆن مهساهلهكان باۆ خاهڵك روون بكهیناهوه .ئاهو كاات هاهر تهلاهفزیۆنێك باه
ئێمهی وتبا قسهمان دهكارد تهناناهت ئێساتاش داواماان لێبكاهن قساه دهكاهین ،بهشاێكی دهگهرێتاهوه باۆ ئاهو كاات كاه ئێماه
دهبایا دیار باین.
لڤین :كهوا بوو ئێوه له ناچاری پهناتان بۆ ئهو كاره بردوه؟

خالید عهزیزی :ئێمه پهنامان نهبردوه ،ئێستاش وتووێژیان لهگهڵ من نهكردوه.
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لڤین :ئهی پێت وایه دهكر

كهسێكی وهك مهال حهسهن لهگهڵ حاجی ئهحمهدی قسه بكا كه به ئاشكرا تهوهینی بهه حیزبهی

دیمۆكرات دهكرد لهگهڵ حیزبهكانیتر؟

خالید عهزیزی :دانیشتنی كاك حهسهن له گهڵ حاجی ئهحمهدی هیچ پهیوهندی به ساتراتیژی هاوبهشای حیزبای دیماۆكرات
و پژاكهوه نیه .تهنیا وتوێژێكی تهلهفزیۆنی بووه كراوه.به دوای ئهوهشدا به دوایدا نههاتۆتهوه .سیاسهتی ئێماه لاه ساهر
پژاك دیاره ،پژاك رێكنراوێكه پهكهكه بۆ بهرژهوهندی خۆی دروساتی كاردوهو ئهگاهر پێویساتی باێ ههلێدهوهشاێنێتهوه ،گاهر
پێویستی بێ چاالكی دهكا ،یان پێویستی بێ سنووری چاالكیی بهرتهسك دهكاتهوه .بۆیه ئێمه لاهوازمێك ناابینین كاه بچیناه
نێو هاوكاری و پهیوهندی لهگهڵیان چونكه شتی هاوبهشمان زۆر كهمه له بواری سیاسیهوه.
لڤین :كهوابوو پژاك هێزێك نیه كه چارهسهری بۆ كێشهی كورد پێبێ له كوردستانی ئێران؟

خالید عهزیزی :چارهسهری كێشهی كورد له ئێران دهبێ له سایناریۆیهكی گاهورهتردا باسای بكاهین ،باهاڵم ئێماه رۆژاناه كاه
دادهنیشااین قسااه لااهوه دهكااهین كااه لهگااهڵ كامااه حیاازا بااهره دروساات بكااهین پااژاك لااه نێااو ئااهو بهرهیااهدا نیااه .هاوڕێیااانی
پێشوومان به دهرهجهی یهكهم ،ههر ساێ الیاهنی كۆمهڵاه لاهو بهرهیاه دان ئهگاهر لهگاهڵ الیهناهكانیتر قساهمان كردباێ لاه
سهر بهره پژاكی تێدا نهبووهو نهمان وتووه كه بهرهیهك دروست دهكهین كه ئهوانی تێدا بێ .ئهوه به تهواوهتی ئێماه لاه
سهری ساغ بووینهتهوه.
لڤین :ئهی پهیوهندیتان لهگهڵ كهمینهی كۆمهڵه كه ئێستا ههر دوو التان تهلهفزیۆنێكتان پێكهوه ههیه؟ ئهمهه بهۆ ئههوه نیهه
كه ئهو الیهنانهی كه جیابوونهتهوه له ههوڵی هاوپهیمانیهك دا بن بهرانبهر به حیزبه ئهسڵیهكان؟

خالید عهزیزی :كاتێ كۆمهڵه ئهم لهتبوونهی تێكهوت ئێمه یهكهم وهڤدی كاوردی باووین كاه چوویناه الیاان و وتماان ئێماه
لهتبوونمان بینیووه ،لهتبوونی ئێمه رووداوێكی ناخۆش بوو ،داواتان لێدهكهین كاه لاهت ماهبن ،دوای ئاهوهش كاه لاهتبوونی
ئهوانیش بوو به ئهمری واقیە ئێمه پهیوهندیی رهسمیان به بێ جیاوازی لهگهڵ ههر دووال ههیه .باهاڵم ئاهوهی كاه ئێماه لاه
ئاسۆسات بهرنامهیهكمان ههیه شایهد ئهمه پرسیارێك دروست بكاا ،پاێش ئاهوان ئێماه بهرناماهمان لاه كاهناڵی جهدیاد بازو
دهكردهوه .ئێمه وهك حیزبای دیماۆكرات باه دوای ئاهوهدا دهگاهراین كاه لاه جێگایاهك بهرناماهكانمان بازو كهیناهوه ،باهر لاه
لهتبوونیان داوامان لهوان كردوه له تهلاهفزیۆنی رۆژهاهالَت بهشاێك لاه بهرناماهكانی خۆتاان باه كارێ بادهن باه ئێماه باۆ
ئااهوهش بهڵگااهمان ههیااه ،ئااهوهش كااه دوو كاتژمێرمااان بااه كاارێ گرتااووه لااه ئاسۆسااات هاایچ پهیوهندیااهكی بااه موعامااهالتی
سیاساایهوه نیااه .ساارفهن پهیوهندیااهكی میدیاییااه .ئهگااهر لااه داهاااتوودا باازانین موناسااب نیااهو شااوێنی باشااتر ببینینااهوه بااه
دڵنیاییهوه لهو شوێنه دهگوێزرێتهوه.
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لڤین :له سهرهتای جیابوونهوهتاندا"له هێڵه گشتییهكانی سیاسهتی خۆتاندا" باستان له دروست بهوونی بهرهیههكی كوردسهتانی
كردوه .ئایا پێتان وا نیه كه ئێوه سهرهتایهكن بۆ دووركهوتنهوه له دروست بوونی بهره بهو جیابوونهوهیهتان؟

خالید عهزیزی :كاتێ ئێمه باس له دروست بوونی بهره دهكهین ئێمه ئهزموونێكی دوورودرێژمان له دروسات باوونی باهره لاه
كوردستانی عێراق ههیه له بهرهی جود و جوقهوه بگره كه الیهك زۆرتر پارتی و الیهكیش یهكێتی تێیدا بهشدار باوو .بۆیاه
له ئهدهبیاتی سیاسیی ئێرهدا جێكهوتووه بهاڵم له كوردستانی ئێران دهتوانم له ماوهی سی ساڵ خهبات دا شاتی وا ناهبووه.
له سهردهمی وتووێژهكان لهگهڵ كۆماری ئیسالمی دا هاوكارییهك ههبوو كه ههیئهتێك پێكهات بۆ وتووێژ لاه تااران ،باهاڵم
قهت نهگهیشته ئاستی بهره ،شاتێك هاهبوو باه نااوی شاورای میللای موقاوماهت ،حیزبای دیماۆكرات تێیادا بهشادار باوو باهاڵم
نااهبوو بااه بهرهیااهكی ههمهالیهنااه  .ئااهم لهتبوونانااه سروشااتیه كااه سااهرهتایهكه بااۆ ئااهوه كااه پرۆسااهی هاوكاااریی بااهینی
حیزبهكان و له دوای ئهوهوه بهرهیهكی كوردستانی نهك تاهنها ئاساان ناهكات باهڵكو زهحمهتیشای بكاا .ئێماه لاه دانیشاتمان
لهگهڵ حیزبهكان ئهوهمان وتووه كه نابێ ئێمه له كوردستاندا بكهوینه ئهو حاڵهته كه دوو باهره دروسات باێ ،باهرهی ئاهو
حیزبانهی كه ماونهتهوهو یان ئهوانهی كه نهماونهتهوه .ئێمه دوای كۆنگرهی چواردههاهم خوێندناهوهیترمان باۆ حیزبایاهتی
ههیه بهوهی كه حیزا وهسیلهیه و ئامرازه و تهكیهو خانهقا نیه ،رێبهرانی حیازا پێغهمباهر و شاێ و فریشاته ناین .باهاڵم
ئهوهی بۆ ئێمه گرنگه كه ئهو تهشهنوجاته رهوانییهی لهتبوون كاری بۆ بكهین بسڕێتهوه و دواتر هاوكارییهك بكهین .باهره
زۆر دووره و هیچ ئاسۆیهك بۆ دروست بوونی بهره له نێوان الیهنهكانی كوردستانی ئێران دا نابینم.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەن

 -ڕێکەوتی٣١ :ی دێسەمبەری ٢١١٨
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ساڵی٨٠٠٢ :
------------------------------------------------------

دیمانهی رۆژنامهنوو

"سۆران پااڵنی"،

لهگهڵ خالید عهزیزی ،وتهبێژی كۆمیتهی ناوهندیی حیزبی دێموكراتی كوردستان

گۆڤاری "لڤین"
خالید عهزیزی :لهتبوونی كۆمهڵه زۆر مهوزو نییه بۆ ئهنتهرناسیۆناڵ ،حیزبی دیمۆكرات مهوزوعهو ئهمهش باۆ ئهوهیاه كاه
یهكهم حیزبی كوردی كه رێگای بۆ ئهنتهرناسیۆناڵ كرایهوه حیزبی دیمۆكرات بووه.
لڤین :سهردهمێكه با

لهوه دهكرێت كه جهنابت كه وهك وتهبێژی و له ههمانكاتتدا وهك سكرتێر چاو لێدهكرێیت دهڵێهت

ناتوانێ كاروبارهكانی رایی بكات ئهم مهسهلهیه چۆنه؟

وەاڵم :به پێی پهیرهو پرۆكرامی كۆنگرهی چوارده دهبێت كۆمیته ناوهندی سكرتێر هاهڵبژێرێت ،باهاڵم داوا لاه مان كارا باۆو
پۆسته به حوكمی ئهوهش كه سكرتێر زۆرتر دهبێ له كوردستان بێات  ،منایش زۆرباهی كااری حیازبیم لاه دهرهوه باووه  ،ئاهو
ئامادهگیهم نهبوو،تا ئهوه دروست دهبێت كه له ههمانكاتتدا یهكێك له كارهكاانی ساكرتێر وتاهبێژی حیزباه روو باه دهرهوه،
تا له كۆبوونهوهی كۆمیتهی ناوهندیدا سكرتێر دیاری دهكرێت.
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لڤین :ئهی دوو جێگری سكرتێر ههیه ،ئایا مهبهست لهوه نیه كه تۆ ناتهو دهستهبهرداری ژیانی ئهوروپا بیت؟

وەاڵم :له رووی كردهوه ههندێ كێشه ههیه كه من بمێنمهوه لێره یان نا بهاڵم له رووی تهشكیالتی و سیاسیهوه گرفتێ له
گۆرێدا نیه.
لڤین :ئێوه وهك ههردوو حیزبی دیموكرات بهشداری كۆبوونهوهی ئهنتهرناسیۆناڵ سۆسیالیسهتان كهرد ئههوانیش داوایهان لهه
ئێوه كرد كه كێشهكانتان چارهسهر بكهن ئهوه به كو گهیشت؟

وەاڵم :دوای دولهتبوونی حیزبی دیمۆكرات دوو جار له گاهڵ لاویس ئایااال دانیشاتنم كارد داوام لێكارد كاه تاهداخول بكاهن و
رێگا چارهیهك بدۆزنهوه بۆ چارهسهركردنی كێشهكانی نێوانماان باه شاێوهیهكی دیمۆكراتانه،داواشامان كارد كاه ئێاوهش وهك
الیهنی تر بهشدار بین له ئهنتهرناسیۆناڵ چون پێشتر به هیممهتی ههردووالمان بووینهته ئهندام ،دزاتر پهیوهندیان پێاوه
گرتین و وتیان به قهناعهت گهیشتوین كه ئێوهش له ئهنتهرناسیۆناڵ بهشدار بن  ،منیش دهعوهت كرام بۆ كۆبوونهوهی یاان
له یۆناان.مان پاێم وایاه كاه حیزبایاهتی وهسایلهیه بۆیاه دهباێ ئهنتهرناسایۆناڵ تێبكۆشاێ كاه عهقڵیاهتی دێمۆكراسای ودانای
ئااهحترام بااۆ یااهكترو ئهمنیااهتی تاكهكهساای لااه نێااو ئێمااهدا باشااتر جێبنااهن .هااهردووالمان لااه كۆبونهوهكاناادا ئامااادهین و
تێدهكۆشین هیچ الیهنێك بۆ الیهنێكی تر وه النهنرێ .
لڤین :بهاڵم حیزبی دیمۆكراتی كوردستانی ئێران ئهندامی رهسمیه ئێوه وهك میوان بهشدارن؟

وەاڵم :بهڵێ له ههردوو كۆبوونهوهكهدا وهك میوان بهشدار بووینهو ئهوهش ماافێكی یاساایی و شاهرعیه كاه باهو نااوهوه نااو
نراوه پێشتر ،بهاڵم وتوومانه كه ئهم حیزبه لهت بووهو مافی ههردووال دهبێات لاه باهر چااو بگیرێات .كێشاهیهك كاه هاهبوو
كێشهی ناو بوو ئێستاش ئهوه چارهسهر بووه.
لڤین :ئهی تۆ بۆ كهمینهی كۆمهڵهت له ئهنتهرناسیۆناڵ ناسهاند كهه لهه كۆمهڵههی شۆرشهگێری زهحمهتكێشهان جیابوونههوهو
كۆمهڵه

لهو

بوو ئایا ئهمه بۆ ئهوه نهبوو كه پشتگیری بۆ خۆتان پهیدا بكهیت؟

وەاڵم :من لهوێدا و لهگهڵ هیچ الیهنێكی نێو ئهنتهرناسایۆناڵ باسای كهمیناهی كۆمهڵاهم ناهكردووه ئاهوان لاه منیاان پرسای
وتم باشتر وایه كه خۆتان بچن له كوردستان له گهڵ ههردوو الیاان قساه بكاهن,پاێش جیابووناهوهی ئاهوانیش كێشاهی ئێماه
ساااڵێك دهبااوو لااه ئهنتهرناساایۆناڵ بااوو و لااهوێ باساامان كااردووه لااهتبوونی كۆمهڵااه زۆر مااهوزو نیااه بااۆ ئهنتهرناساایۆناڵ،
حیزبای دیمااۆكرات مهوزوعاهو ئهمااهش باۆ ئهوهیااه كاه یهكااهم حیزبای كااوردی كاه رێگااای باۆ ئهنتهرناساایۆناڵ كرایاهوه حیزباای
دیمۆكرات بووه.
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لڤین :كهوابوو ئهنتهرناسیۆناڵ جیابونهوهی ئێوهی پێ مهسهلهیهنهك كۆمهڵه؟

وەاڵم :بهڵێ به تهواو پێی مهسهلهیه،و گوێ به باسهكانی ههردووالی دهدهن.
لڤین :بۆ ئهنتهرناسیۆناڵ ئهوهنده گرنگه كه ئێوه شهری له سهر دهكهن؟

وەاڵم :مهیدانی شهرو كێشهی ئێمه مهیدانێكی ماهدهنی ودێمۆكراتانهیاه كاه ساندوقهكانی دهنگادان لاه كوردساتانی ئێاران لاه
داهاتوودا یاهكالیی دهكاتاهوه.باهاڵم ئهنتهرناسایۆتاڵ رێكنراوێكاه كاه دهرفاهت باۆ ئێماه پێاك دێنێات كاه لاه گاهڵ زۆر كاهس
لهوانهی كه له دهساهاڵتن لاه دهوڵاهتان ،یاان ئاهو حزباناهی باههێزن ولاه ئۆپۆزسایۆندان دانیشاتنمان هاهبێت و لێای نزیاك
بینهوه.من لاهو بروایاهدا نایم كاه لاه ناوهناده نێودهوڵهتیاهكان شاهری یاهكتر بكاهین  ،پاهیاممان ئهوهیاه كاه لاه دهرهوه باه
كااۆدهنگی بێینااه دهرێ و ساانووری حیزبایااهتی تێپااهرێنین.لااه ئهنتهرناساایۆناڵ نامانااهوێ شااهرله دژی یااهكتر بكااهین و بااهاڵم
ئۆرگانێكی نێودهوڵهتیهو ئێماهش هاهوڵ دهدهیان جێگایاهك بكهیناهوه باۆ قساهی خۆماان.كاه لاه كۆبووناهوهی ئهنتهرناسایۆناڵ
كێشهی ئێمهو دانیشتن له گهڵ یهكتر هاته گۆرێ من وتم ئهوه گرنگه كه وهك كورد چ بكهین نه وهك حیزا.
لڤین :دوای لهتبونتان پهیوهندی گهرم و گورتان له گهڵ پژاك دروست كهرد ئهمهه بهۆچی دهگهرێتههوه كهه پێشهتر بههر لهه
لهتبوونتان ئهم پهیوهندیه نهبوو؟

وەاڵم :هیچ بهڵگهیهك نه به قسه ونوسین لاه هاوكااری دیاار نیاه كاه ئێماه پهیوهندیاهكی گاهرم وگورماان لاه گاهڵ پژاكادا
ههیه ،من له وتووێژیكدا ئهو كات وتم كه پژاك ئهمری واقته بهو مانایهی نا كه بڵاێم ئاهوه خراپاه یاان ناا باهاڵم شاتێكه
كه ههیه ،پژاك رێكنراوێكی چهكداره كه له الیهن پهكهكهوه دروست كراوهو وه ئهگهر بڕیار بێت كاه پهیوهنادی گاهرم وگاور
دروست بكهین به راشكاوی دهیڵێم له گهڵ پهكهكه دهیكهین نهك پژاك ،چونكه پهكهكهیه كه قسهی ئهوهڵ و ئاخر لاه ساهر
ئهوان دهكات ،نه بهیاننامهی هاوبهشمان ههبووه نهله ناوخۆی واڵت هاوكاری نیزامیمان هاهبووه نهلاه دهرهوه خۆپیشااندانی
هاوبهشمان كردووه....هتد نه له گهڵیشیان دانیشتووین قهد كاه بڵێاین باێن باا لاه ساهر باهرهی كوردساتانی پێكاهوه گفتوگاۆ
بكهین.
لڤین :بهاڵم ههندێك له رێبهرانی ئێوه سهردانی قهندیلیان كرد  ،له تهلهفزیۆنهكانیاندا دهركههوتن بهۆ نمونهه دانیشهتنی مههال
حهسهن رهستگار و حاجی ئهحمهدی له رۆژ تیڤی؟

وەاڵم :بهشداری ههندێك له رێبهرانی حیزبی دیمۆكراتی كوردستان باۆ وتاووێژ لاه گاهڵ تهلاهفزیۆنی رۆژ و ناهورۆزی پاژاك
هاایچ بااه مانااای ئااهوه نی اه كااه ئێمااه پهیوهناادیمان لااه گااهڵ پااژاك ههیه،راسااتهوخۆ بااه ئێااوه دهڵااێم كااه حیزباای دیمااۆكراتی
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كوردستان هیچ پهیوهندی وهاوكاری به پرۆژهو به بهرنامهی له گهڵ پژاكدا نیهو له گهڵ ئهوهشادا هایچ دوژمنایهتیهكیشایان
ناكهین،سهبارهت به دهركهوتنه تهلهفزیۆنیهكانیش پێم خۆشه رێباهران وكاادیرانی حیازا حیزبكاانی تار لاه ساهر مهساهلهی
خۆیان له گهڵ ههموو تهلهفزیۆنهكان وتووێژ بكهن.
لڤین :ئهی بۆ پێشتر وا نهبوو؟

وەاڵم :دوای لهتبوون سهیر نیه ئێمه ههوڵمان دابێات لاه تهلهفزیۆناهكان بێیناه گاۆرێ ،چونكاه ئێماه تهلاهفزیۆنمان ناهبوو
هاورێیانی پێشاوومان هاهیانبوو ،پروپاگهیانادنێكی زۆریاان لاه ساهر تهلهفزیۆنهكاهیان باهاڵو دهكاردهوه ،ئێماه پێویساتیمان
بهوه ههبوو كه له سهر تهلاهفزیۆن بێیناه گاۆرێ و مهساهلهكلن باۆ خاهڵك روون بكهیناهوه.ئاهو كاات هاهر تهلاهفزیۆنێك باه
ئێَمهی وتبا قسهمان دهكرد تهنانهت ئێستاش داوامان لێبكهن قساه دهكاهین ،بهشاێكی دهگهرێتاهوه باۆ ئاهو كاات كاه ئێماه
دهبایا دیار باین.
لڤین :كهوا بوو ئێوه له ناچاری پهناتان بۆو كاره بردووه؟

وەاڵم :ئێمه پهنامان نهبردووه ئێستاش داوامان لێكردوون كه وتوێژمان له گهڵ بكهن ،تا ئێستاش وتووێژیاان لاه گاهڵ مان
نهكردووه.
لڤین :ئهی پێت وایه دهكر

كهسێكی وهك مهال حهسهن له گهڵ حاجی ئهحمههدی قسهه بكهات كهه بهه ئاشهكرا تههوهینی بهه

حیزبی دیمۆكرات دهكرد له گهڵ حیزبهكانی تر؟

وەاڵم :دانیشتنی كاك حهسهن له گهڵ حاجی ئهحمهدی هیچ پهیوهندی به پهیوهندی وستراتیژی هاوبهشی حیزبی دیماۆكرات
و پژاكهوه نیه .تهنیا وتوێژێكی تهلهفزیۆنی بووهو كراوه به دوای ئهوهشدا به دوایدا نههاتۆتهوه.سیاسهتی ئێمه لاه ساهر
پژاك دیاره پژاك رێكنراوێكه پهكهكه بۆ بهرژهوهندی خۆی دروستی كردووهو ئهگاهر پێویساتی بێات ههلێدهوهشاێنێتهوه ،گاهر
پێویستی بێت چااالكی دهكاات ،یاان پێویساتی بێات سانووری چااالكی بهرتهساك دهكاتاهوه.بۆیاه ئێماه لاهوازمێك ناابینین كاه
بچینه نێو هاوكاری و پهیوهندی له گهڵیان چونكه شتی هاوبهشمان زۆر كهمه له بواری سیاسیهوه.
لڤین :كهوابوو پژاك هێزێك نیه كه چارهسهری بۆ كێشهی كورد پێبێت له كوردستانی ئێران؟

وەاڵم :چارهسهری كێشهی كورد له ئێران دهبێت له سینارۆیهكی گهورهتردا باسی بكاهین ،باهاڵم ئێماه رۆژاناه كاه دادهنیشاین
قسه لهوه دهكهین كه له گهڵ كامهی حیزبهكان بهره دروست بكهین پژاك له نێو ئهو بهرهیهدا نیاه  ،هاورێیاانی پێشاومان

36

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
به دهرهجهی یهكهم ،ههر سێ الیهنی كۆمهڵه لهو بهرهیهدان ئهگهر لاه گاهڵ الیهناهكانی تار قساهمان كردباێ لاه ساهر باهره
پژاكی تێدا نهبووهو نهمانوتووه كه بهرهیهك دروست دهكهین كه ئهوانی تێدا بێت ئهوه باه تاهواوهتی ئێماه لاه ساهری سااغ
بووینهتهوه.
لڤین :ئهی پهیوهندیتان له گهڵ كهمینهی كۆمهڵه كه ئێستا ههردووالتان تهلهفزیۆنێكتان پێكهوه ههیه؟ ئهمه بۆ ئهوه نیه كهه
ئهو الیهنانهی كه جیابوونهتهوه له ههوڵی هاوپهیمانیهك بن بهرامبهر به حیزبه ئهسڵیهكان؟

وەاڵم :كاتێ كۆمهڵه ئهم لهتبوونهی تێكهوت ئێمه یهكهم وهفدی كوردی بووین كه چووینه الیان و وتماان ئێماه لاهتبوونمان
بینیووه لهتبوونی ئێمه رووداوێكی ناخۆش بوو داواتان لێدهكهین كه لهت مهبن ،دوای ئهوهش كه لهتبوونی ئهوانیش بوو باه
ئااهمری واقااە ئێمااه پهیوهناادی رهساامی بااه بااێ جیاااوازی لااه گااهڵ هااهردوو ال ههیااه.بااهاڵم ئااهوهی كااه ئێمااه لااه ئاسۆسااات
بهرنامهیااهكمان ههیااه شااایهد ئهمااه پرساایارێك دروساات بكااات ،پااێش ئااهوان ئێمااه بهرنامااهمان لااه كااهناڵی جهدیااد بااهاڵو
دهكردهوه ،ئێمه وهك حیزبی دیمۆكرات به دوای ئاهوهدا دهگاهراین كاه لاه جێگایاهك بهرناماهكانمان باهاڵو كهیناهوه ،باهر لاه
لهتبوونیان داوامان لهوان كاردووه لاه تهلاهفزیۆنی رۆژهاهاڵت بهشاێك لاه بهرناماهكانی خۆتاان باه كارێ بادهن باه ئێماه باۆ
ئااهوهش بهڵگااهمان ههیااه ،ئااهوهش كااه دوو كاتژمێرمااان بااه كاارێ گرتااووه لااه ئاسۆسااات هاایچ پهیوهندیااهكی بااه موعامااهالتی
سیاسیهوه نیه ،سرفهن پهیوهندیهكی میدیاییه كهبه كرێ گرتوومانه كاه كاهڵكی خۆماانی لاێ وهرگارین ئهگاهر لاه داهااتوودا
بزانین موناسب نیهو شوێنی باشتر ببینینهوه به دڵنیاییهوه لهو شوێنه دهگوێزرێتهوه.
لڤین :له سهرهتای جیابوونهوهتاندا"له هێڵه گشتیهكانی سیاسهتی خۆتاندا" باستان له دروسهت بهوونی بهرهیههكی كوردسهتانی
كردووه ئایا پێتان وا نیه كه ئێوه سهرهتایهكن بۆ دور كهوتنهوه له دروست بوونی بهره بهو جیابوونهوهتان؟

وەاڵم :كاتێ ئێمه باس له دروست بوونی بهره دهكهین ئێمهئهموونێكی دوورو درێژمان له دروست بوونی باهره لاه كوردساتانی
عێراق ههیه لاه باهرهی جاود و جوقاهوه بگاره كاه الیاهك زۆرتار پاارتی و الیاهكیش یاهكێتی تیایادا بهشادار باوو ،بۆیاه لاه
ئهدهبیاتی سیاسی ئێرهدا جێكهوتووه بهاڵم له كوردستانی ئێران دهتوانم له مااوهی سای سااڵی راباردوو لاه خاهبات شاتی وا
نهبووه له سهردهمی وتووێژهكان له گهڵ كۆمااری ئیساالمی هاوكاریاهك هاهبوو كاه ههیئاهتێك پێكهاات باۆ وتاووێژ لاه تااران
بهاڵم قهد نهگهیشته ئاستی بهره ،شتێك ههبوو به ناوی شورای میللی مقاومهت حیزبی دیمۆكرات تێیادا بهشادار باوو باهاڵم
نهبوو به بهرهیهكی ههمه الیهنه .ئهم لهتبوونانه سروشتیه كه سهرهتایهكه بۆ ئهوه كه پرۆسهی هاوكاری بهینی حیزباهكان
و له دوای ئهوهوه بهرهیهكی كوردستانی نهك تهنها ئاساان ناهكات باهڵكو زهحمهتیشای بكاات .ئێماه لاه دانیشاتمان لاه گاهڵ
حیزبااهكان ئااهوهمان وتااووه كااه نابێاات ئێمااه لااه كوردسااتاندا بكهوینااه ئااهو حاڵهتااه كااه دوو بااهره دروساات بێاات بااهرهی ئااهو
حیزبانهی كه ماونهتهوهو یان ئهوانهی كه ماونهتهوه.ئێماه دوای كاۆنگرهی چواردههاهم خوێندناهوهی ترماان باۆ حیزبایاهتی
ههیه بهوهی كه حیزا وهسیلهیه و ئامرازه و تهكیهو خانهقا نیاه رێباهرانی حیازا پێغهمباهر و شاێ و فریشاته ناین .باهاڵم
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ئهوهی بۆ ئێمه گرنگه كه ئهو تهشهنوجات ورهوانی لهتبوونه كاری بۆ بكهین بسرێتهوه و دواتر هاوكاری یهك بكاهین .باهره
زۆر دووره و هیچ ئاسۆیهك بۆ دروست بوونی بهره له نێوان الیهنهكانی كوردستانی ئێران نابینم.
لڤین :ئهی ناوهكان كێشه دروست دهكهن بۆ نمونه هاوڕێیانی پێشووتان داوای گۆڕینی ناو دهكهن؟

وەاڵم :كێشه ناو نیه ،دهورانێك بهداخهوه حیزبی دێمۆكرات و كۆمهڵه شهڕیان ههبوو ئایا شهڕ له سهر ناو بوو ناا ،باهاڵم
سهحنهی سیاسیی كوردو عهقڵیهت و فهرههنگی ئێمه جۆرێكه كه له بههانه دهگهڕێین ،ئهگهر الیهنێك زۆر وشاك و حیزبای و
دهمارگیرانه بیر بكاتهوه مهجال نادا كه عهقڵیهتی نوێ بێته گۆڕێ وله بههانه دهگهرێ له دژی الیهنهكهیتر .ناوی حیزبای
دێمااۆكرات هاایچ كێشااهیهكی بااۆ هاوڕێیااانی پێشااوومان نیااه پااهیامی تهلااهفزیۆن و نووسااینی هااهردووالمان دیاااره ،رێكنسااتنی
ههردووالمان چاالكی دهكهن .خهڵك له نێوخاۆی كوردساتانی ئێاران لاهتبوونی حیزبای دیماۆكراتی زۆر پێناخۆشاهو مان ههسات
باهوه دهكاهم .هیااوادارم رۆژێاك ئێماه بچینااهوه نێاو كوردسااتانی ئێاران و رێباهرانی هااهردووال شاههامهتیان هاهبێ كااه تاا ئااهو
شوێنهی داوای لێبووردن كردنه له خهڵك.
لڤین :ئهی بۆ ناوی خۆتان ناگۆڕن؟

وەاڵم :نێو گۆڕین باۆ هایچ الیاهكمان بههانهیاهكی عاهقالنی نیاه ،باهاڵم دهتاوانێ بههاناه باێ باۆ دروسات باوونی باارودۆخی
ناخۆش .من له نێو ئهنتهرناسیۆناڵدا به بهرپرسانم وت دوو حیزبی بهلژیكی ههیه كه باه فااریزه لاه یاهك جیادهكرێناهوه،
ئاهو كێشااانه كااه ماونهتااهوه پااهنگیان خواردۆتااهوهو كهسااایهتییهكان خۆیااان بااهو جااۆره پێناسااه دهكااهن و یااهكتریان ناااخۆش
دهوێ.
لڤین :كهوابوو ههردووالتان ناتانهو دهستهبهرداری ئهو مێژووه بن؟

وەاڵم :تهئكید دهكهمهوه مێژووی رابردووی حیزبی دێموكرات هی ههردووالمانه گهر شكستی تێدایه ههردووال دهگرێتاهوه گاهر
سهربهرزیه هی ههردووالیانه .ئهوهش شتێكی باشهو هیچ الیهنێك نهیتوانیوه الیهكهیتر لهو مێژووه بسرێتهوه .هیوادارم ئاهو
مێژووه هاوبهشه كهناڵێكی باش بێ بۆ ئایندهیهكی هاوبهش.
لڤین :پهیوهندی ئێوهو ئهمریكا به حوكمی ئهوهی كه ئێوه یهكێك له بهرپرسانی ئههو پهیوهندییهه بوونهه چۆنهه؟ بهه گشهتی
بهرانبهر به كوردی ئێران و به تایبهتیش حیزبهكهی ئێوه؟

وەاڵم :ئهوهندهی پهیوهندی به ئێمهو ئهوانهوه ههیه دهوڵهتان زۆر به كهمی عیالقهی رهسمی و دانپێنراو لهگهڵ ئهحزاا
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دادهنێن .رهنگاه واڵتێكای بچاووكی وهك ماڵتاا لهگاهڵ واڵتێكای وهك چاین پهیوهنادی هاهبێ ،باهاڵم حیزبێكای چهناد میلیاۆنی
لهگهڵ واڵتێكی وهك ماڵتا ئهو پهیوهندیهی نهبێ .ئهو دهورانهی كه خۆم له ئاهمریكا كاارم كاردوه ههوڵهكاه ئاهوه باووه لاه
دامودهزگاكانی دهرهوهو كۆنگرێس كوردی ئێرانیان پێبناسێنین ،پێیان بڵێین به خێر یان به شهڕ بهرنامهیهكتان بۆ داهااتووی
ئێران ههیه ،ئێمهی كوردی تێدا نهبێ تووشی كێشه دهبن و ئێمهی كوردیش وا به ئاساانی قباوڵی ناكاهین .هاهوڵی ئاهوهمان
داوه دۆساات پهیاادا بكااهین و بارودۆخااهكااهیان تێبگهبااهنین ،هااۆی ئااهوهش ههیااه كااه ئااهمریكا نزیكااهی ساای ساااڵه پهیوهناادی
راستهخۆی دیپلۆماسی لهگهڵ ئێران نهبووه .بالیۆزخانهكان سهرچاوهی ناردنهوهی زانیارین باۆ دهوڵهتاهكان و ئهمریكاییاهكان
وهك لهگااهڵیان دانیشااتووم زانیارییااهكانیان لااه سااهر ئێااران و كااورد تااهواو نااهبووه .لااهو ماوهیااهدا لهگااهڵ كۆمااهڵێ دۆساات
ههوڵمانااداوه كااه ئهمریكاییااهكان زیاااتر لااه سااهر ئێااران و كوردسااتان شاات باازانن .هااهر لااه سااهر ئااهو سیاسااهتهین و لهگااهڵ
ئورووپاش پهیوهندیمان ههیه.
لڤین :ئایا سیاسهتی رهسمییان بهرانبهر به ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی و به تایبهت كورد چۆنه؟

وەاڵم :له ههموو دانیشتهكاندا كه ئاخر جار له وهزارهتی دهرهوهی ئهمریكا بوو پێیان وتم نامانهوێ رێژیمی ئێران بگاۆڕین
ئێمه دهمانهوێ رهفتاری رێژیمی ئێران بگۆڕین .ئهوان دهورانێكی زۆر مافی كوردی ئێرانیان له هاوواڵتی بووندا دهدیتهوه كاه
كێشهی زۆرم ههبوو لهگهڵیان له سهر ئهو بۆچوونهو پێیانم وت ئهوه راست نیه ئێمه پرۆژهیهكمان ههیه ئهویش باه فیادراڵ
كردناای ئێرانااه ،چونكااه ئێمااه رابردویااهكی ناخۆشاامان لهگااهڵ دهوڵااهتی تاااران ههیااه .لااه راسااتیدا ئهمریكاییااهكان هاایچ
عیالقهیهكیان نیشاننهداوه تا ئێستاو تهئكید له سهر مافی هاوواڵتی بوون دهكهنهوه [.ههروهها پێم وتن] ئهو ئێراناهی كاه
لااه سااهرهتادا ئێااوه پهیوهناادیتان لهگااهڵیان هااهبووه نایانبیننااهوهو تااازه ئێااران واڵتێكاای فااره نهتهوهیااه و ئێااران مانایااهكی
جوگرافی نهتهوهیی ههیهو كوردیش له رابردوودا بهشداریی له دروست بوونی ئێراندا ناهبووهو ههساتتان باهوه ناهكردوهو گاهر
له داهاتوودا كورد له بهرچاو نهگرن تووشی ههڵهی گهوره دهبن.
لڤین :پێت وا نیه ئهم جیابوونهوانه بۆ داهاتووی ئێران كێشه دروست دهكا وهك ئهوهی كه له كوردستانی عێراق بینیمان؟

وەاڵم :ئێمه كه له رابردوودا شاهیدی شهڕی ناوخۆین له كوردستانی عێراق دا ،دهمانهوێ ئهو ئهزمووناه دووبااره نهبێتاهوه،
عهقڵیهتی ئهورۆی كوردستانی ئێران پێشكهوتووه كه پاێم وا نیاه وهكاوو راباردوو هاهموو شاتێك كاه حیزباهكان وتیاان لێیاان
قبوڵ بكهن .گاهر ئهواناه لاه باهر چااوبگرین ئێماه نابێات شااهیدی سایناریۆیهكی دیكاه بیناهوه كاورو كچای كاورد لاه باهرگی
پێشمهرگایهتیدا شهڕیان دژ به یهكتر بكهین .بهاڵم دوور نیه گهر ئێمه ههر وا بمێنینهوهو بچینهوه باۆ ئێرانێكای شاێواوو لاه
پێشاادا هاایچ رێكااهوتنێكمان نااهبێ و میكانیزێكمااان نااهبێ كااه هێاازی هااهموو المااان لااه ژێاار ئااڵیااهكی یااهكگرتوودا كۆببنااهوه
مهترسیی ئهوه ههیه .بهاڵم كۆمهڵگای كوردستانی ئێران ئهوهنده پێشكهوتووه ،ئهوهنده گهشهی كردوه هیچ حیزبێكی كوردی
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به كهیفی خۆی شهڕ به بهرانبهر الیهنێكیتر بكا.
لڤین :ئێوه هیچ مهرجێكتان ههیه كه لهگهڵ الیهنهكاندا دانیشن؟

وەاڵم :بااه بااێ مااهرز ئامااادهین لهگااهڵ هااهموو حیزبااهكانی كوردسااتانی ئێااران لااه یااهك ژووری دانیشااتندا كۆببینااهوه بااه
ئامادهبوونی میدیا .دهبێ له سهرهتاشدا شوێنهواری رهوانی وهالبنێین ئهوهش بهوه دهبێ كه بڵێین لهتبوون ئهمری واقته له
ناو حیزبهكاندا .كێشهكه ئهوهیه كه ئێماه باه چااوی ساووك دهڕوانیناه كێشاه لهگاهڵ یاهكتر .لاه سیاساهتدا شاهڕی دهساهاڵت
ههمیشه ههبووهو ههمیشهش دهبێ .دێمۆكراسی ئهوهیه كه بیكهی باه فهرهاهن و ئهمنیاهتی تاكهكهسای لاه حیزبادا هاهبێ و
نهگاته یهكتر وهالنان.لاه نێاو حیزبهكانادا فهرهاهنگی پااواننوازی جێكاهوتووهو ئێماهش وهك حیزبای دێماۆكرات هاهمانبووه.
حیزبی وا ههیاه كوردساتان هاهمووی باه ماوڵكی خاۆی دهزاناێ ،حیزبیتار ههیاه نیاوهی باه های خاۆی دهزاناێ ،هاهر چهناد لاه
رابردوودا به هۆی ئهوهی د.قاسملۆ له ئورووپا بووهو دێمۆكراسیی هێناوه بۆ ناو حیزبهكهی بهاڵم ئێستا باه راشاكاوی دهیڵاێم
ئێمه دێمۆكراسیمان كۆپی كردوه له ئورووپاییهكان و نهمان كردۆته فهرههن  .ئێمه به ههڵه له دێمۆكراسای تێگهیشاتووین،
خااۆ لااه ئێاارانیش خااهڵك قسااهی خااۆی دهكااا ،بااهاڵم دواتاار دهدرێتااه بااهر شااهق و ئهشااكهنجه .ئااهوه دێمۆكراساای نهتااهوه
یهكگرتووهكانه كه دهڵێ ههڵبژاردن و دهنگدان .دێمۆكراسی حیزبی و كۆمهڵگا باواره ئهمنیهتهكهیاهتی .بهشاێكی لاهتبوونیش
ئهوه بوو دهمانگوت ئهوه نیه كۆنگرهمان گرتووهو ههڵبژاردنمان كردوه ،ئێمه پێش لهتبوون ئۆپۆزیسیۆنێكمان دروست كرد كه
پێم وایه پێشكهوتوانه بوو دانیشتین و وتمان باا رێگاچارهیاهك بدۆزیناهوه تاا كاۆنگره باهاڵم الیاهنی دهساهاڵت فێار ناهبووه
ئۆپۆزیسیۆن قبوڵ بكا.
لڤین :چۆن دهكر حیزبێكی ئۆپۆزیسیۆن ئۆپۆزیسیۆنی ههبێ؟

وەاڵم :هیچ كێشهیهكی نیه گهر دهتهوێ بمێنیهوه دهبێ قبوڵی بكهی.
لڤین :باست له دێمۆكراسی كرد بهاڵم ئایا پێت وا نیه زۆر جار حیزبێكی شۆڕشگێر دێمۆكراسی له ژێر پێ دهنێ؟

وەاڵم :ئافهرین وایه .مادام دیمۆكراسی قبوڵ دهكهی دهبێ باجی بۆ بادهی .ئایاا دیمۆكراسای لاه حیزبێكادا كاه لاه دهرهوهیاه
جێبهجێ دهبێ یان نا .ئایا دێمۆكراسی له حیزبێكدا كه له ناوهوهو دهرهوه توانای ههڵبژاردنی راستهوخۆی نیه چۆن پێناساه
دهكرێ جێبهجێ دهبی ،كێشهی ئێمه وهكوو حیزبی دێمۆكرات لاه  ٤١سااڵی راباردوودا ئهماه باووهو باه راشاكاوی ددان باهوهدا
دهنێم كه ئێمه دێمۆكراسیمان كۆپی كردوهو هێناوماناه باهاڵم میكاانیزم و جاێ خساتنی باۆ حیزبێاك لاه تاراوگاهدا لهمهیانادا
تووشی كێشه بووین .بۆیه ئهو لهتبوونهی لێكهوتهوه .گهر كێشهیهك له حیزبێكدا دێته كایهوه دهڵێن دهی ئهوه نیه كاۆنگره
گیاراوهو دهنا دراوهو دهنگماان هێناااوه ،باهاڵم خااۆ ئینسااانهكان ساهیاره نااین و ئاڵوگۆڕیاان بااه ساهردا دێ .حیزباای دوور لااه
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كۆمهڵگاو حیزبێك كه هێزی چهكداری ههیه چۆن دهبێ موعامهله لهگهڵ دێمۆكراسایدا دهكاا .باهاڵم ئێماه یاهك شاتمان قباوڵ
كردوه كه كهس له حیزبی ئێمهدا به هۆی بیروباوهر وهالنهنرێ.
لڤین :كهوابوو جیابوونههوهی ئێهوه پهیوهنهدی بههوهوه هههبوو كهه هاوڕێیهانی پێشهووتان سهودیان لهه دێمۆكراسهی بهۆ بهه
دهستهێنانی دهسهاڵتی زۆرینه وهرگرت؟

وەاڵم :گهر له مێاژووی حیزبای دێمۆكراتادا ساهیر بكاهین دهبیناین هاهر لاه ساهردهمی د .قاساملو و ئهحماهد تۆفیقیشادا ئاهو
كێشااانهمان هااهبووه .دوای ئااهوانیش هااهر هااهبووه .مێااژووی حیزباای ئێمااه هااهر لااه دوای دامهزراناادنی كۆماااری كوردسااتان -
نایشارمهوه  -ئهو كێشانهی تێدا بووه .ئهو ههموو جیابوونهوانه تهنانهت له سهردهمی د.قاسملودا كاه رێباهرێكی زۆر ماوهیم
بوو ئێمه دوو جیابوونهوهمان تێكهوت جیابوونهوهی گرووپی حهوت كهسی و جیابوونهوهی رێبهرایهتیی شۆرشگێر.
لڤین :ئایا دهستی دهرهكیی تێدا نهبووه ئهم جیابوونهوهتان؟

وەاڵم :هیچ بهڵگهیهك نابینم كه دهستی دهرهكی لاه لاهتبوونی حیزبای دێمۆكراتادا دهوری هاهبووبێ ،زیااتر دهگهڕێتاهوه باۆ
سهر ئێمهی رێبهرانی حیزبی دێمۆكرات كه نهمانتوانی كێشهكانی نێوخۆمان چارهساهر بكاهین باه زماان و ئاهدهبیاتێك لهگاهڵ
یهك ههڵسوكهوتمان نهكرد له پێناو بهرژهوهندی گشتی حیزبدا .ههمیشه كورد وابووه كه دهوڵهتی كورد دروست ناهبووه هاهر
دهڵێن خهتای ئینگلیزو ئورووپاو ئهمریكا بووه من لهو كهسانهم كه بڕوام بهو قسانه نیه.
لڤین :حیزبی دێمۆكرات ههمیشه خۆی به رێبهری بزووتنهوهی رزگاریخوازیی كورد داناوه ئایا ئهمه الدان لهه دێمۆكراسهی
نیه؟ دوای دولهتبوونتان ههر وا بیر دهكهنهوه؟

وەاڵم :له ههموو دهورانهكان كه ئهندام بووم وتوویانه كاه حیزبای دێماۆكرات رێباهری بزوتناهوهی كاورده ،باهاڵم ئێماه دوای
كۆنگرهی چوارده وا ناڵێین .راسته حیزبای دێماۆكرات مێژوویاهكی دوورودرێاژی ههیاهو كۆمااری دامهزرانادوه .ئاهو حیزباه باهو
هاهموو رابردوویااهوه دهبااێ بچێتااه تاقیكردنااهوهی دێمۆكراساای و نماارهی خااۆی لااه هااهڵبژاردن وهرگاارێ .ماان بااهكارهێنانی ئااهو
رسااتهیه بااه باااش و دروساات نااازانم .بهداخااهوه لااهتبوونمان زهرهری گهیاناادوه ههناادێك بااه ئیتتباااری حیزباای دێمااۆكرات لااه
مهیدانی سیاسیدا نهك رابردووهكهی .ئهو زهرهرهمان كردوهو ددانی پێدا دهنێم.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەن

 -ڕێکەوتی١٢ :ی جانێویری ٢١١٩
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خالید عهزیزی :تا ئێستا هیچ دانیشتنێكی رهسمیمان له گهڵ حدكا نهبووه.

سازدانی سۆران پااڵنی
رهوانیوز :له دوو ههفتهی رابردودا ،بههۆی تێكههڵچوونی پێشمهرگهی چهند حزبێكی كوردساتانی ئێارانو هێزهكاانی ساهر باه
سوپای پاسدارانی كوماری ئیسالمی ١١ ،پیشمهرگه له  ٣حزبی جیاوازی رۆژههاڵتی كوردستان گیانیان بهختكرد ،جگه لاهوهی
ئهمه له سااڵنی رابردوودا شتێكی تازه بوو،
رهوانیوز :ژماریههك لهه چاالكهانی مههدهنی و سیاسهیش وهك پهرچههكردارێك بهرامبههر ناردنههوهی پێشهمهرگه بهۆ نهاوخۆ،
كهمپهینێكیان رێكخسهت ،ئێهوه وهك یههكێك لههو الیهنانههی كهه لههم تێكههڵچوونههدا زیهانی گیانیتهان بهركههوتووه ،چهۆن
ئهڕواننه ئهم مهسهلهیه؟

خالید عهزیزی :ئهوهندهی پێوهندی به مهئموریهتی كادرهكانی حیزبای دێماوكراتی كوردساتانهوه بێات ،ئاهوان باه مهبهساتی
چاالكی نیزامی نهچوونهتهوه واڵت ،ئسوڵهن ئهگهر پرۆسهكه پرۆسهیهكی نیزامی بوایاه جاۆرێكی دیكاه دهباوو .حیازا ئێساتا
له بهرنامهی دا نیه كه هیچ جۆره چاالكیاهكی نیزامای بكاات و كاهس باۆ ئاهو مهبهساته بنێرێتاهوه .ئاهو كادراناهی ئێماه لاه
ناوچهدا خهریكی فهعالیهتی سیاسی و راگهیاندن و تهشكیالتی بوون و ههرگیز له ماوهی چهند سااڵی راباردوو دا لاه الیاهن
پێشاامهرگهكانی حیزباای دێمااۆكراتی كوردسااتانهوه ،هێاارش نهكراوهتااه سااهر هاایچ بنكهیااهكی حكومااهتی كۆماااری ئیسااالمی لااه
نێوخۆی كوردستانی ئێران .ههرچهناده كوردساتان لاه الیاهن هێزهكاانی كۆمااری ئیساالمی ئێراناهوه هێازی زۆری باۆ هێناراوه و
پایهگای زۆری تێدا دانراوه و له تهنیشت ئهوانیش هێزی چهكداری تر ههیه بۆیه كادرهكانی ئێمه چهكی سووكیان پێبوه،

42

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
بۆ ئهوهبووه له كاتی پێویستدا دیفا له خۆیان بكهن .ئهوان به نیهتی چاالكی نیزامیو دهستوهشاندن له هێزهكانی كۆماری
ئیسالمی نهچووبوونهوه
رهوانیوز :ئهی ئێوه وهك حزبی دیمۆكراتی كوردسهتان ،چهۆن دهڕواننهه كهمپیههینی (نها بهۆ خههباتی چهكهداری ،بههڵێ بهۆ
خهباتی مهدهنی) كه وهك وتم لهالیهن كۆمهڵێك له چاالكانی مهدهنی و سیاسی رۆژههاڵتی كوردستان وهڕێخراوه؟؟

خالید عهزیزی :به باوهڕی من ئهو جهمتهی كه جهنابت ئاماژهت پێكردن زۆر باێ ئینساافی دهكاهن ،هۆیهكهشای ئهوهیاه كاه
بااه باشاای دهزاناان حیزبااهكانی رۆژهااهالتی كوردسااتانی ئێااران سیاسااهتیان شااهڕكردن دژی كۆماااری ئیسااالمی نیااه .ئوسااولهن
بزووتنهوهی كوردستان له دوای ئینقالبی ئێران ههرگیز له ئهو باوهڕهدا نهبووه كه كێشهی كورد به رێگای نیزامای چارهساهر
بكرێ .ئهوه دهوڵهتی كۆماری ئیسالمی بوه كه هێرشی كردوهته سهر كوردساتان و خاهڵكی كوردساتانیش دیفاعیاان لاه خۆیاان
كردوه ئهوهی ئهم جاره رووی داوه به هیچ شێوهیهك ناكهوێته ناو خانهی شهڕی نیزامیهوه ،بۆیه ئهو لێك دانهوهیه ههڵهیاه
بهڵگهش ئهوهیه حیزبهكانی كوردستانی رۆژههالت به تێكڕا باوهڕیان به رێگا چارهی سیاسیو دێمۆكراتیكو خهباتی ماهدهنی
ههیه .تا ئهو جێگهیهش پێوهنادی باه حیزبای دێماوكراتی كوردساتانهوه ههیاه ،ئێماه لاه ساهرهتای ههڵبژاردناهكانی دهورهی
دهیهمی سهرۆك كۆماری له دهوڵهتی مهدهنی و خهبات مهدهنی پشتیوانیمان كرد ،له هاهمان كاتادا خاهڵكمان لاه نێاو خاۆی
واڵتدا هاندا كه تهئكید بكهنه سهر خهباتی مهدهنی .ئهوه به هایچ جۆرێاك ناابێ ئااوا باه پهلاه قاهزاوهتی لهساهر بكارێ،
روداوێك كه له شوێنێكی كوردستان رووی داوه بهو مانایه لێكدانهوهی باۆ بكارێ خاوای نهخواساته خاهڵكی كوردساتانی ئێاران
یااان حیزبااهكانی ،شااهڕخوازن .بااه باااوهڕی ماان وهاڵمدانهوهیااهكی بااه پهلهیااه چااوون ئااهوه لااه گااهڵ سیاسااهتی حیزبااهكانی
كوردستانی ئێران نایهتهوه .ههر وهكو ئاماژهم پێكرد مهبهستی ئێمه مهبهستی نیزامی ناهبوه ئهگاهر مهبهساتی نیزامای بوایاه
ئهوه حیزبی دێموكراتی كوردستان به سهدان پێشمهرگهی ههیه دوو كادر له نێو خۆی واڵت باه چاهكی ساوك خاهباتی نیزامای
ناكهن پرۆژهی نیزامی و عهمهلیاتی پێشمهرگانه شێوهیهكی تری ههیه له خانهی نیزامای دا ،باهباوهڕی مان ههڵوێساتی ئاهو
دۆستانه بڕێك پهلهی تێدایه.
رهوانیوز :كاك خالید رات چیه لهسهر ئهوانهی كه به ناوی چاالكوانی مهدهنی ئیمزایهان لهه سههر ئههو بهیاننامهیهه كهردوه؟
ههندێكیان دهڵێن  :تا ئێستا حیزبهكان له ئهلفو بێی خهباتی مهدهنی نازانن .،ئایا حیزبهكان كهم تهرخهم بووبن له بهرامبهر
خهباتو چاالكی مهدهنیدا؟

خالید عهزیزی :ئهوه دیسان بێ ئینسافیهكی دهیكهیه تا ئهو جێگایه پێوهندی باه حیزبای دێماوكراتی كوردساتانهوه ههیاه،
ئهگهر له ماوهی چهند مانگی رابردودا له ساهر ئێاران تهلاهفزیۆن و رادیاۆ و نهشاریهكانی ئێماهیان بینیباێ ،دهردهكاهوێ كاه
حیزبی دێمۆكراتی كوردستان كارو فهعالیهتێكی زۆری كردوه له بواری مهدهنی دا ،دهقیقهن له چوار چێاوهو ڕاساتای خاهباتی
مااهدهنی بااوه ،هااهر ئااهوهی كااه بهشااێكی زۆر لااه خااهڵك لااه ئااهودیوو لااه گااهڵ كااورد كاناااڵ پێوهناادی گرتااوه ،ئااهو ماوهیااه
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نهزرخاهیمان له خهڵكی كردوه ههر دهقیقهن به مهعنای خهباتی مهدهنی دێت .باه بااوهڕی مان بهشاێك لاهو برادهراناه ،باێ
ئینسافی دهكهن چونكه حیزبی دێمۆكراتی كوردستان النی كهم له ماوهی ئهو چهند مانگی رابردوودا زۆری ههوڵاداوه لاه ساهر
خااهباتی مااهدهنیو ئێمااه پێمااان وایااه خااهباتی مااهدهنی باشااترین شااێوهیه ،باشااترین شااێوهیه بااهو مانایااهی زهرهری ماااڵی،
ئابووری ،گیانی ،كهمتره .ئێمه وهك حزبیش تهجروبهمان لهو بوارهدا ههیه.
رهوانیوز :تها چهنهده هههم ئێهوه و حیزبهی دێمهوكراتی كوردسهتانی ئێهران و كۆمهڵههی زهحمهتكێشهانی كوردسهتان ،كهلهه
ناوچهدا ،بوون هاوكاری نیزامیتان پێكهوه ههبووه؟ یان ئاگاتان له یهك بووه؟

خالید عهزیزی :لهبهر ئهوهی كه ههر ئێسته ئاماژهم پێكرد له ناردنهوهی ئهو كادرانه له وهی فهعالییهتیان هاهبووه هایچ
مهبهسااتی نیزاماای لااه پشااتهوه نااهبووهو پرۆژهیااهكی نیزاماای لااه گااۆڕێ دا نااهبووه ،هاایچ بڕیارێااك لااه گااۆڕێدا نااهبووه بااۆ
هێرشكردنه ساهر هێزهكاانی كۆمااری ئیساالمی .هاهروههاش ئاهو ساێ الیهناهش كاه چوونهتاهوه هایچ جاۆره هاوكاریاهكمان لاه
نێواندا له گۆڕێ نهبووه ،و ههر الیهنی بۆخۆیو به پێی بهرنامهی خۆی كاری تهشكیالتی خۆی كردوه.
رهوانیوز :تا چهند لهم حاڵهتهدا زهرورهتی بهرهیهكی كوردستانی دهردهكهو

له نێوان الیهنه ئۆپۆزسیۆنهكانی كهورد كهه

ئێستا ئێران له بهردهم شهپۆلێكی گهورهی ناڕهزایهتیه؟ ئایانهبوونی بهرهیهكی كوردستانی تا چهند دهبێته ههۆی خهسهاردان
له له یهكدهنگی پارتهكانی كوردستانی ئێران؟

خالید عهزیزی :له نێاوان حیزباهكانی كوردساتانی ئێاران رووداوی خاۆشو نااخۆش رووی داوه ،مودهتێكاه ئێماه قساه لهساهر
جواڵنهوهی خهڵك دهكهین لاه نێوخاۆی ئێاران دژی حكوماهت لاه تااران ،ئاهو مهساهلهیه پرۆژهیاهكی نهتهوهییاه ،حیزباهكانی
كوردستانی ئێران دهبێت میكانیزمێك بدۆزنهوه بۆ ئهوهی كه بتوانن به كۆدهنگیهك بگهن یان باشتر له یاهك حااڵی بابن .باۆ
جواڵنااهوی نێوخااۆی واڵت ئێمااه وهك حیزباای دێمااۆكراتی كوردسااتان بااه شااێوهی جااۆراو جااۆر هااهوڵمان داوه بااۆ باشااتر كردناای
پهیوهندی ،تهنانهت جاری وا ههبوه به دهركردنی راگهیاندن ،وتوومانه با به نزیك بوونهوهیهك بگاهین یاهكێك لاه ئهواناه
كه ههوڵماندا لاه پێوهنادی لهگاهڵ بیارهوهری هێرشای ٣١ی سااڵهی هێرشای خوماهینی باۆ ساهر خاهڵكی كوردساتان النای كاهم
حیزبی دیموكراتی كوردستان پێنج الیهنی دیكه لاه ژێار ناونیشاانی یاهك راگهیاندنادا ،ههرالیهناه باۆ خاۆی ئیمازای كردباوو
بهاڵم دهقی راگهیاندنهكه یهك دهق به یهك ناوهرۆكهوه بوو ،ئهمه ههرخۆی ههنگاوێك بوو درووسات باوو ،وه هاهر چهنادرۆژ
بوو له تهلهفزیونی كورد كاناڵ حیزبی دێمۆكرات سهبارهت بهو یاده مهجالێكیان پێك هێنا كه  ٤حیازا پێكاهوه دانیشان تاا
ئهو لهحزهیه له واڵمی پرسیارهكهت دا،به داخهوه نهمان توانیوه بهرهیهك پێك بێناین ،باهاڵم ئێساتا زهمیناه باشاتره لاه ٦
مانا پااێش .ئااهو رێ و شااوێنهواره رهوانیااه دهبااێ ورده ورده بسااڕێتهوه جێگااای خااۆی باادات بااه عهقالنیااهتو مااهنتیقو لێااك
حاڵیبوونێك .ئهو كات دهكرێت ئینسان ههر بهرنامهیهكی بۆ ئهو شته ههبی به تهوافق بگا.

44

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
رهوانیوز:ئهی پهیوندیهكانی ئێوه له گهڵ حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران به كو گهیشت؟ ئایا هیچ لێك نزیك
بوونهوهیهك یان یهكگرتنهوهیهك ،یان جۆرێك له هاوكاری ههیه له نێوانتاندا؟

خالید عهزیزی :تا ئێستا پێوهندیاهكی راساتهوخۆ و رهسامیمان پێكاهوه نیاه ،ههرچهناد لاه مااوهی چهناد ماانگی راباردوودا
الیهنی جۆراو جۆری كوردستانی و ئهورووپی هاتوون سهردانی ئێمهیان كردوه یان له دهرهوه ئێماهیان دیاوه داوایاان لاه ئێماه
كردوه كه لهگهڵ هاوڕێیانی پێشوومان یان حیزبی دێمۆكراتی كوردستانی ئێاران دانیشاتن بكاهین .تاا ئهوهنادی پێوهنادی باه
ئێمهوه بووه رامان گهیانادوه باۆ دانیشاتن لاه گاهڵ هاوڕێیاانی پێشاوومان هایچ قهیادو ماهرجێك داناانێین لاه دانیشاتنهكاندا
دهكاارێ ئێمااه بااه لهیااهك حاااڵی بوونێااك بگااهی كااه دهرئااهنجامێكی هااهبێ ،تااا ئێسااتا ئێمااه دانیشااتنێكی رهساامیمان نااهبووه
بهشبهحاڵی خۆمان ههوڵدهدهین كه النیكهم یهك الیهنه ئهم شاوێنهواره رهوانیاه ،كاهم بێتاهوه و جێگاهی خاۆی بادات باهوهی
كه له جیاتی ئهوهی كه بیر له رابردو و كێشه بكهینهوه باشتر وایه بیر لهئاینده بكهیناهوه .لاه ههمانكاتادا ئێماه داواماان
له ئهندامانی ههردووال كردوه كه به دڵێكی ئاواڵهو بهچاو لێكردن له بهرژهوهندییهكانی كوردستانی ئێاران ،پشات كاردن لاه
ئاینده هێچ كێشهیهك چارهسهر ناكات و با له خانهی رابردوو گیر نهكهین.
رهوانیوز :پرسیارێكی زۆ ساده بكهم ،دوای ههڵبژاردنهكان كوردهكانی ئێران ئێسهتا لهه رووی سیاسهیهوه چ لهه دهرهوه و چ
له ناو خۆ له چ ئاستێكدان؟ ئایها هههڵبژاردن تهوانی دهرگایههك بهه رووی كهوردی ئێهران دا بكاتههوه بهۆ ئههوهی جهارێكیتر
بگهرێتهوه ناو مهعادالتی سیاسی چ دهرهوهو چ ناوخۆ بێ؟

خالید عهزیزی :ههڵبژاردنهكانی ساهرۆك كۆمااری ئێاران چهنادین تهجرووباهی باشای تێادابوو كهیهكاهم ئهوهیاه كاه رژیمای
كۆماری ئیسالمی تازه ناتوانێ وهك پێشووتر بێ ههروهها دهرهتانێكی باشی دروست كاردوه كاه ئاهو حكومهتاه بگاۆرێ یاان چ
لهگهڵ ئۆپۆزسیون به جۆریك روو بهروو بێ لهو پهیوهندیهدا له دهرهوهی واڵت .وهكو وتم حیزبهكانی تاراوگاه لاه راساتی دا
بهشی زۆریان بێ بهرناماه باوون ،كهوتناه پاهراوێزوه ،ئێماه وهك حزباه كوردساتانیهكان ئاهوهی كاه بهرهیاهكمان ناهبوو هاهر
الیهنه بۆ خۆی شتی دهكرد .بهاڵم ئهم تهجرووبهیهی تاران دهرینست كاه ئهگاهر الیناهكاان بیانهاهوێ لاه دژی رژێمای تااران
شتێك بكهن ،دهبێت به كۆدهنگیهكی زۆرتر بچنه ناو ئهو بازنهیاهوه .لاه سای سااڵی راباردوودا زۆر جاار ئێماه هاهوڵمان داوه
كێشهی كوردی ئێران بگهیهنینه رایگشتی جیهانیو وا بكهین كه ئهوان گوێماان لێبگارن ،ئێماه ناهماانتوانی باهاڵم ئێرانیاهكان
توانیان .كهواتاه ئێماه دهباێ لاه گاهڵ كێشاهكاندا باین و خۆماان نهخهیناه پاهڕاوێزهوه .باه بااوهڕی مان فهزایاهكی باشاه باۆ
حیزبهكانی كوردستانی ئێرانی ئهگهر بیانهوی تهئسیر لهسهر كێشاهكان لاه تااران داباێن و لاه گۆڕانهكانادا دهوریاان هاهبێ،
به الم نابێ بێ چاالكی بن دهبێ ههڵقهی پێوهندی خۆیاان پتاهوتر بكاهن و وهرده ورده باه تێگهیشاتن باه میكانیزمێاك لاه
گهڵیان به تهوافق بگهن.
رهوانیوز :كاك خالید دوا پرسیارم ئهوهیه تۆ كه له رابردوشدا نوێنهری حیزبی دێمۆكرات بووی له ئامریكا ،بهردهوام
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سهردانی ئهو واڵته دهكهی باسی پێوهندیهكانی كوردی رۆژههاڵتو ئهحزابی ئۆپۆزسیونی كورد له گهڵ ئهمریكا چۆنه؟ ئایها
ئهمریكا سیاسهتێكی تازهی بهرابهر به ئۆپۆزسیونی ئێرانی ههیه به گشتی و به تایبهتی كورد؟ له دوای ئهم ئاڵو گۆڕانه كه
له ئێران دا هاتۆته كایهوه؟

خالید عهزیزی :ئهگهر ئێمه بهراوردێك له نێوان دهزگاو موئهسهساتی ئۆباماا بكاهین لاه گاهڵ جاۆرز باووش ،مان تهساهورم
ئهوهیه دهسهاڵتی تازه له واشنتن بهرامبهر مهساائیلی ئێاران جادیتر بیار دهكاتاهوه .موتاااڵی دهكاات وه دووی ئاهوه دهكاهوی
فاكتۆری جۆراو جۆر له عیالقاتی خۆی له گهل ئێران بكاتهوه .تهئكید دهكاتاه ساهر ماافی مارۆڤ و مهساائیلی دیموكراتیاك.
ئهمه مانای ئهوهیه ئێران دهكێشێته ناو بازنهیاهكی گاهورهی مهساائیلی دێموكراسای،مافی مارۆڤ و ئاهو جاۆره شاتانه .بهماناه
ئێران مهجبوور دهبێ بچێته نێو ئهو بازنهیه ،ئهگهر ئێران بچێته نێو ئهو بازنهیه ئهبێ پاشهكشه بكات .باۆ وێناه لاه ساهر
كێشهی ئهتۆمی رهنگاه باه چالشای بكێشان ،باهو مهعنایاه ئهگاهر ئێاران جاوابی دنیاای دهرهوه نهداتاهوه دام ودهزگاای ئۆباماا
دهستی ئااوهاڵ تار دهبێات كاه لاه دژی ئێاران شاتێك بكاات .ساادهتر لاه دهزگاای جاۆرز باووش فهرقهكاهی ئهوهیاه ئۆباماا لاه
موقتیهتی خۆی له نێو ئهوروپا ههم له نێو رۆژههاڵتی ناوهڕاست به دهن و گوفتارێكی مهعقولتر هاتوهتاه مهیداناهوه ،باه
ئیتتباری ئهوهی دهستیشی له ئاست ئهوه ئاوااڵتره .جاۆرز باوش لاهو خاناهدا ،لاهو سایناریۆیهدا وهك ئۆباماا دهساتی ئاواڵاه
نهبوو ،وهك ئهویش خۆشهویست نهبوو .له ئهواخیری ماانگی  ٦دا مان لاه واشانگتۆن باووم لاه گاهڵ وهزارهتای دهرهوه ،بهشای
رۆژههالتی ناوهراست دانیشتنمان بووه .له ئهو دانیشتنهدا جاارێكی تار تهئكیادمان كاردهوه ئێماه الیاهنگری ئاهوهین لاه گاهڵ
حكومهتی ئاهمریكا بهرامباهر مهساهلهی ئێاران مهسائول باین ،پێماان راگهیانادن كاه ئهگاهر قاهراره لاه دژی حكوماهتی ئێاران
هێرشێك دهست پێبكهنو خهڵكی ئێران بهگشتی و كوردتان لهگهڵدانهبێ و ئهگهر پشت به میتۆد و خهباتی ماهدهنی نهبساتن
سهركهوتوو نابن .هۆكهشی ئهمهیه كه كێشاهی ئاهتۆمی باه تاهنیا ناتوانێات چارهساهری مهساهلهی ئێاران بێات ،چونكاه ئهماه
كێشهیهكه دهیان ساڵ دهخایهنێت ههتا چارهسهر بێت .بهڕای ئێمه ئهگهر كورد و مهسهلهی كاوردیش بكرێتاه بیاانوو ئاهوكات
دژایهتی كردنی ئیران مهنیقی تره .بهاڵم به داخهوه بهتهواوی پهیوهندی دێپلۆماسای ئێماه لاه دنیاای دهرهوه پهرتهوازهیاه و
ههر الیهنه بۆخۆی كار دهكات .بهداخهوه ئێمه تا ئێستا نهمانتوانیوه بهرهیهكی كاوردی پێكبێناین ،ئاهو بهرهیاه قساهكهرێكی
ههبێ یانی نوێنهرایهتی ههموان بكات به قورساای زۆرتار و دهسات ئاواڵهییاهكی زۆرتارهوه بتاوانێ تتاامول لاه گاهڵ دونیاای
دهرهوهدا بكات ،جۆرێك وهزنی كوردی ئێران له بازنهی دیپلۆماسای بێنێتاه دهرێ ئێماه وهك حیزبای دێماۆكراتی كوردساتان لاه
سهر ئهوه مهسئهلهیه دهڕۆین و تێدهكۆشین و ئهمانهوێت به زووترین كات بێته بهرههم.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەن

 -ڕێکەوتی٦ :ی سێپتەمبەری ٢١١٩
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خالید عهزیزی :حیزبێكی سیاسی نابێ له خانهی لێكدانهوهی كێشهكانی رابردوودا گیر بكا

رۆژنامهی "ئاساۆ" رۆژی چوارشاهممه  ٢١١٩ / ١١ / ١٤لاه ژمااره  ١١٧٦ی خاۆی دا وتاووێژێكی کااک خالیاد عاهزیزی ،ساكرتێری
گشتیی حیزبی دیموكراتی كوردستانی بزو كردۆتهوه كه ئهمه دهقهكهیهتی:
ئاماژه :بارودۆخهی ئێران پاش راگهیاندنی ئاكامی ههڵبژاردنهكانی خولی دیهیهمی سهركۆماری ئاڵۆزه .ئهم ئاڵۆزیشاهش تاا
ئێستا بهردهوامهو بۆته جێ سهرنجی میدیا جیهانییهكان و كۆڕو كۆمهڵه سیاسییه نێودهوڵهتییه بڕیار دهرهكان.
لهم پهیوهندییهدا بێگومان رۆڵی ئۆپۆزسیۆنی ئهو واڵته دهتوانێ بابهتێكی كاریگاهر باێ .باهاڵم ئایاا تاا چهناده توانیویاناه
دهور بگێڕن ئۆپۆزسیۆنی كوردی یهكێك لهو فاكتۆرانهیه كه له ماوهی چهند سااڵی راباردوودا ههمیشاه جاێ ساهرنج باووه باۆ
ئێرانییهكان ،باهاڵم پارشو بازوی نێاوان هێزهكاانی رۆژهاهاڵتی كوردساتان زهرباهی لاهم بابهتاه داوه و كاریگاهری نیگاهتیڤی
دانااوه .بااۆ تااوتوێكردنی ئااهم بابهتاناه "خالیااد عااهزیزی" ،ساكرتێری گشااتیی "حیزبای دیمااوكراتی كوردساتان" لااهم دیاادارهدا
وهاڵمی پرسیارهكانی رۆژنامهی ئاسۆ دهداتهوه.
ئاسۆ :سهبارهت بهبارودۆخی ئێران ئاڵۆزییهكانی دوای ههڵبژاردن ههڵسهنگاندنتان چۆنه؟

خالید عههزیزی :پااش شۆڕشای گاهالنی ئێاران ئاهوه گاهورهتارین رووداوه كاه تاا ئێساتا لاه گۆڕهپاانی سیاسای ئاهو واڵتاهدا
هاتۆته گۆڕێ .له رابردووشدا ئهم جۆره كێشانه لهالیهك لهنێوان قۆڵهكانی دهسهاڵت و لهالیهكی دیكهوه له نێاوان خاهڵكو
دهسهاڵتدا له ئارادا بووه .بهاڵم سروشتو چهندو چۆنی ،رهوتو پرۆسهی ئاڵوگۆڕهكان ،ئێساتای ئێاران باه تاهواوهتی لهگاهڵ

47

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
رابااردوو لێااك جیااا دهكاتااهوه .واتااه ،سروشااتی ههڵبژاردنااهكان جۆرێااك بااوو كااه هااهر چااوار پاڵێوراوهكااه لهالیااهن دامودهزگااا
پهیوهندیاادارهكانی( وهكااوو شااورای نیگابااان) كۆماااری ئیسااالمییهوه پهسااهند كاارا بااوون ،بااهاڵم ملمالنێیااهكان جۆرێااك بااوو كااه
كۆمهڵێك بابهتی لهگهڵ خۆی هێنا گۆڕێو تهنانهت له ساهر تهلاهفزیۆنی ئێاران بزوباووهوهو ئهماهش باووه هاۆی ئاهوهی كاه
خااهڵك بااهدواداچوونی بارودۆخهكااه بكااهن .لااه ئاكااامی ئهمااهدا الیااهنی ریفۆرمنااواز دژی ئااهو الیهنااهی كااه بااه پاااواننوازان
ناسراون ،كۆمهڵێك شتی هاهبوو كاه باسای بكاا .ماادام ئهماه لاه گۆڕێادا باوو كاهشو ههواكاه وای لێهاات كاه خاهڵك ئاكاامی
ههڵبژاردنهكانیان بۆ گرن بێ .بۆیه خهڵك راستهوخۆو چاالكانه چوونه نێاو پرۆساهی ههڵبژاردناهوه .بهشاداری چاالكاناهی
خهڵك بووه هۆی ئهوهی كه ئێستا ئهو بارودۆخه لهو واڵته بێته گۆڕێ.
ئاسۆ :ئهو بارودۆخهی كه ئێستا له ئێران هاتۆته گۆڕ دهكر

بڵێن دهرفهتێكه بۆ نهتهوه بندهستهكان كهه سهااڵنێك بوونیهان

دانی پێدانانر و چهوساونهتهوهو مافی سیاسی نهبووه ،بێنه مهیدان؟

خالیههد عهههزیزی :كاتێااك دینااه سااهر كێشااهی نهتااهوه بندهسااتهكانی ئێااران كێشااهكه ئاااڵوزتر دهبێتااهوه .هااهر چهنااد ئێااران
واڵتێكای فااره نهتهوهیاه ،بااهاڵم قورساایی ئااهو نهتهواناه بااه قاهرای یااهك نییاه .جیاوازیااان لهگاهڵ یااهك زۆره .لاه ئێراناادا
ههمیشه فارسهكانو ئازهرییهكان قورسایی زیاتریان لاه گۆڕانكارییاهكان و روخاانو دروسات كردنای دهساهاڵتهكان لاه تارانادا
ههبووه .نهتهوهی كورد كه لاه پلاهی ساێههمدایه ،ساهرهڕای خاهباتێكی دوورو درێاژ ،ساهرهڕاێ چااالكیی حیزبایاهتی و كااری
سیاسی ئهكتیڤ ،كاری به كۆمهڵو مهدهنی به قهرا ئازهرییهكانو فارسهكان له رووی جاهماوهرهوه قورساایی نییاه كاه بتاوانێ
دهوری سااهرهكی بگێااڕێ .نهتااهوهكانی دیكااه وهك عااهرها،و بااهلوچ و ...لااه پلااهی خااوارتردانو لااه پااهراوێزدان .مااادام ئهمااه
موزایكی نهتهوهكانی ئێرانه ،ئێمه ناتوانین چااوهڕوانی ئاهوه بكاهین كاه هاهموو نهتاهوهكانی ئێاران لاه داهااتوودا باه یاهك
ئهناادازه لااه چهناادو چااۆنی هاوكێشااهكاندا دهوریااان هااهبێ .هۆكارهكهشاای دهگهڕێتااهوه بااۆ ئااهوهی كااه سروشااتی جوواڵنااهوهی
ناسیۆنالیستی ئهو نهتهوانه لهگهڵ یهك جیاوازه .مادام ئێران واڵتێكی فاره نهتهوهیاه ،ماادام لاه ئێاران نهتاهوهكان كاهم و
زۆر ویساات و داخوازییااهكانی خۆیااان هێناوهتااه گااۆڕێ ،رادهی رێكنسااتنی ئااهو نهتهوانااه لهسااهر داوای نهتهوایااهیی خۆیااان
بااوارێكی زۆر دروساات دهكااا بااۆ هاتنااه گااۆڕی كێش اهو داخوازییااهكانی ئااهوان .بااهاڵم رێكنسااتی ناسیۆنالیسااتی نهتااهوهكان لااهم
پهیوهندیهدا دهوری تایبهت دهگێڕێ .جیگای خۆیهتی كه بڵێم به هۆی ئهوهی ناسیۆنالیزمی كوردی لهچاو نهتاهوهكانی دیكاه
له ئێران به هێزترهو كێشهی كورد لهگهڵ كۆماری ئیسالمیدا  ٣١ساڵه بۆته بابهتێكی جیددیو باۆ كۆمااری ئیساالمیو لاه رای
گشتی خهڵكی ئێراندا زهقه و گرنگی تایبهتی خۆی ههیه ،لهسهر یهك كێشهكه بۆته "ئهمری واقیە"و ئینكار ناكرێ.
ئاسۆ :باشه لهم رووهوه دهكر

بڵێن كه بارودۆخی ئێستای ئێران ههلێكی تایبهته بۆ ئهوهی كورد هههوڵ بهدا لههو خانهیههدا

زیاتر بێته گۆڕ و كهڵكی لێ وهربگر ؟

خالید عهزیزی :النی كهم تا ئهو جێگهی كه پهیوهندی به"حیزبی دیموكراتی كوردستان"هوه ههبێ ،ئێمه له واقیتدا به
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خوێندنهوهی باارودۆخی ئێاران ،باه ئاهزموون وهرگارتن لاه كێشاهی خۆماان لهگاهڵ كۆمااری ئیساالمی لاه  ٣١سااڵی راباردووداو
ههڵسهنگاندنێكی بااڵنسی هێزهكان له نێوخۆی ئهو واڵتهدا لێكدانهوهیهكی نوێمان كاردوهو هێناومانهتاه گاۆڕێ .هاهر چهناد
حیزبی دیماوكراتی كوردساتان حیزبێكای نایاسااییه لاه نێاو خاۆی ئێاران و لاه رووی سیاسایو یاسااییهوه رێگاای پێناادرێ كاه
چاالكیو جمووجووڵی ههبێ ،بهاڵم ئێمه هاتینه سهر ئهوه باوهڕه به جۆرێكی دیكه بچینه نێو گهمهكان .ئێمه ئاهو جااره باه
نیسبهت ههڵبژاردنهكانی خولی دهیهمی سهركۆماری ئێرانهوه ،ههوڵماندا لهو ملمالنێیاناهدا باه جۆرێاك كێشاهی كاورد بێنیناه
گۆڕێ .بۆ ئهم مهبهستهش حیزبی دیموكراتی كوردستان له یهكهم ههنگاودا به پێچهوانهی جارهكانی پێشوو ههڵبژاردناهكانی
تاهحریم نااهكرد ،باهڵكوو كێشااهی كاوردی لااهو نێواناهدا هێنایااه گاۆڕێ ،پهیوهناادی باه چاالكااانی سیاسای كااورد لاه نێااو خااۆی
رۆژههاڵتی كوردستان و چاالكانی سیاسی ئێرانهوه كرد .پێمان راگهیاندن كه ههرچهند حیزبهكهی ئێماه لاه ئێاران حیزبێكای
یاسایی نییه ،ئێمه به باشی دهزانین ئێوه ههوڵبدهن كه ئاوڕێك لهو بابهتانه بدرێتهوه .ههر لهو پهیوهندییهدا یاهكێك لاه
پاڵێوراوهكانی پۆستی سهركۆماری(مێهادی كاهڕڕوبی) بهیاننامهیاهكی  ٨مااددهیی بازو كاردهوه كاه باه باهراوهرد كاردن لهگاهڵ
رابردوودا ههندێ شتی باس كردبوو كه ئێمه له چاو فهزای سیاسی ئێران به باشمان زانی و تاوتوێمان كردو ههوڵمانادا كاه
كۆمهاڵنی خاهڵك ئاهو دهرفهتاه بقۆزناهوهو ویساتو داخوازییاهكانی خۆیاان بێنناه گاۆڕێ .بۆیاه ئێماه وهك حیزبای دیماوكراتی
كوردستان لهو باوڕهدا بووین ئهو الیهنهی كه باه قاۆڵی ریفۆرمناواز ناساراوهو دوای راگهیانادنی ئاكاامی ههڵبژاردناهكان لاه
الیهن قۆڵی پااواننوازهوه(عاهلی خامناهییو ماهحموود ئهحماهدی ناژاد) كهوتناه باهر زهخاتو ساهركوت ،ئهگاهر بێناه ساهركار
باشتره .ئهوان له خامنهیو ئهحمهدی ناهژاد باشاتر باوون .ئاهوه دهرفاهتێك باوو باۆ ئاهوهی بكارێ لاه داهااتوودا رووباهڕووی
كۆمهڵێك پرسیار و بڕیاریان بكهیتهوه .حیزبی ئێمه خوێندنهوهكهی ئهوه بوو كه مادام ئێمه وهك نهتاهوهی كاورد باه تاهنیا
توانای ئهوهمان نییه كۆماری ئیسالمی بڕووخێنینو  ٣١ساڵیشه دژی خهبات دهكهین ،چ بكهین له مهیادانێكی دیكاهدا كۆمااری
ئیسالمی تووشی قهیران بكهین .خوێندنهوهكه ئاهوه باوو كاه ئێماه بتاوانین لاه ئاساتی ئێرانادا بچیناه نێاو كۆماهڵێك گهماهی
نوێو له نێو ئێرانییهكاندا دۆست پهیدا بكهین .به جۆرێك له نێو ئهو كهسانهدا له ئێراندا پرسیار دروسات بكاهین كاه باهو
قهناعهته بگهن (ئهگهر بكرێ) له پێناو بهرهو پێش بردنی پرسی كورددا ویستو داخوازییهكان بێنه گۆڕێ.
ئاسۆ :ناتهبایی نێوان هێزهكانی رۆژههاڵتی كوردستان كه زۆر جار باسی لهێ دهكهر ئههمڕۆ بۆتهه ئاسهتهنگێكی جیهددی لهه
بهردهم خهباتی كورد له رۆژههاڵتی كوردستاندا .لهمێژه با
پاشان بوار بۆ هاوكاری لهگهڵ یهكتر خۆ

لهوه دهكر

كه جۆرێهك لێهك تێگهیشهتنێك دروسهت بكهر ،

بكر و له ئاكامدا لهه چوارچێهوهی بههره یها هاوپهیمانییهكهدا لهه دهوری یههك

كۆببنهوه ،بهاڵم تا ئێستا شتێكی عهمهلیو دیهار لههو پێنهاوهدا نهابینین .بهۆ ئههو دۆخهه تها ئێسهتا ههیچ ئهاڵوگۆڕێكی بهسههردا
نههاتووهو وهك خۆی ماوه؟

خالید عهزیزی :ژیانی سیاسی حیزبهكانی رۆژههاڵتی كوردستان كه به تێكڕایی هاهموو رێباهری حیزباهكانو بهشای ساهرهكی
كادرو پێشمهرگهو ئهندامانی ئاشكرایان ئێستا له تاراوگهنو له ناوخۆی كوردستان ناینو ئاهو ژیاناه یهكساانه ماوهیاهكی زۆر
درێژهی كێشاوه ،بۆته هۆی ئهوهی كه جۆرێك ماندوویهتی باڵ بهساهر هاهموو ئێماهدا بكێشاێ .نموونهیاهك دێنماهوه ،كاتێاك
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كه جوواڵنهوهی ریفۆرمنوازی له ئێران دهستی پێكردو خاتهمی بوو به سهركۆمارو له پهرلاهمانی شهشاهمی ئێرانادا كوردهكاان
"فراكساایۆنی نوێنااهرانی كااورد"یااان پێكهێنااا ،ئااهم فهزایااه یارمهتیاادهر بااوو بااۆ ئااهوهی كااه ئهقڵیااهتی سیاساای و نهتااهوهیی
رووناكبیرانی كورد ببووژێتهوهو داخوازی ههبێو خۆی له پانتاای سیاسای ئێرانادا بێنێتاه گاۆڕێ .ئاهوكات زۆرباهی حیزباهكان
سیاسیهتی تهحریم كردنیان گرتهبهر .جیاوازیان له نێاوان ریفۆرمناوازانو الیهنهكاهی دیكاه لاه ئێاران دا ناهدهنا .تهناناهت
لهو روانگهشهوه كه متمانهیهك بدهن به چاالكانی سیاسی كورد له نێوخۆی رۆژههاڵتی كوردستان نهچوونه نێاو مهساهلهكهوه.
بۆیه ئهو نموونهم هێناوه كه بڵێم پانتای سیاسی ئێران  ١١ساڵ لهمهوبهر ،واته لاه ساهردهمی خاتهمیادا تۆزێاك بااش باوو،
بهاڵم ئێمه وهك حیزبهكان نهمانتوانی كهڵكی لێ وهربگرین .ئهو پاسایڤیزمه بباووه هاۆی ئاهوهی كاه دوور كهوتنهوهیاهك لاه
خوێندنااهوهی نێوخااۆی ئێااران دروساات ببااێ .دووركهوتنااهوه لااهوهی كااه ئێااران گااۆڕاوه .كوردسااتان گااۆڕاوه .مااادام ئااهو دوور
كهوتنهوهیه له رووی خوێندنهوهی بارودۆخی نێوخۆی ئێران باڵی بهسهر حیزبهكاندا كێشاا باوو ،لاه الیاهك پاسایڤ باووینو
له الیهكی دیكهوه كێشهو ناكۆكی نێوخۆیی پهرهی ئهستاندو دوایی ئهو لهتبوونو جیابوونهوانه حیزبهكانی گرتاهوه .كاتێاك
ئهو لهتبوونو جیابوونهوانه روویدا(كه بهشاێكی زۆری هایچ پهیوهنادی باه ساتراتیژی سیاسایو كێشاهی جیاددی لهسهركێشاهی
كوردستانو ئێران ناهبوو) ،زۆرتار میكاانیزمی پێكاهوه هاهڵكردن باه بنبهسات گهیشاتبوو .ماادام ئاهو لاهتبوونو جیابوونهواناه
هاتنه گۆڕێ ،ئهو لهتبوونانه باوون باه هاۆی ئاهوهی كاه الیهناهكان یاهكتر قباووڵ نهكاهن ،ههركاهس الیاهنی خاۆی باه رهوا
بزانێو شهرعیهت به خۆی بداو الیهنهكهی دیكاه بناتاه پاهراوێزهوه .ئهماه سایناریۆێكه كاه هاهتا ئێساتاش بهردهواماه .ئاهم
دۆخه بۆته هۆی ئهوهی لهباری دهروونییهوه لهتبوونو جیابوونهوهكان سێبهرێك بناتهسهر چۆنیهتی پهیوهندی ئهو حیزباناه
لهگهڵ یهكتر .بهههرحاڵ تا ئێستا بهداخهوه بوارێكی وا دروست ناهبووه كاه ئاهو حیزباناه بتاوانن لهگاهڵ یاهكتر دابنیشان و
كێشاهكانیان چارهساهر بكاهنو میكانیزمێاك بااۆ هاوكااری لهگاهڵ یهكادی ببیننااهوه .ئێماه وهك حیزبای دیماوكراتی كوردسااتان،
النیكهم له ماوهی دوو ساڵی رابردوودا ،به شێوهی جۆراوجۆر چ له راگهیاندراوی فهرمیدا له چ بڕیااراتی كۆبوونهوهكانمانادا
بااه پێداگرییااهوه كااار لهسااهر ئااهوه دهكااهین كااه میكانیزمێااك ببینینااهوه بااۆ نزیكبوونااهوه لهگااهڵ الیهنااهكان .یااهكێك لااه
میكانیزمهكان ئهوهیه كه بۆ جاارێكیش باووبێ لاه دهروازهی ئاڵوگۆڕهكاانی نێوخاۆی كوردساتانو ئێراناهوه ساهیری حیزبایاهتی
بكااهین ،نااهك لااه دهروازهی حیزبایهتییااهوه سااهیری ئاڵوگۆڕهكااانی نێوخااۆی كوردسااتانو ئێااران بكااهین .ئێمااه وهك حیزباای
دیموكراتی كوردستان ئهوهمان هێناوهته پێشێ .ئهو ههڵوێستهی كه ئێمه له پهیوهنادی لهگاهڵ ههڵبژاردناهكانی ساهركۆماری
ئێراندا گرتمان ،رێك لهم پێناوهدا بوو .ئێمه به خۆێندنهوهی بارودۆخی نێوخۆی كوردساتانو ئێاران سیاساهت دهكاهین ،ناهك
بهپێی سروشتی حیزبێك كه له تاراوگهیهو رێبهریهكهشی لهتاراوگهیه.
ئاسۆ :باشه روانگهی حیزبهكانی دیكه بهرامبهر بهم ههوڵهی ئێوه چ بووه؟

خالیههد عهههزیزی :لهسااهر خاااڵێكی دیااار ئهگااهر بۆتااان باااس بكااهم ،النیكااهم لااه پهیوهناادی لهگااهڵ وهبیاار هێنانااهوهی ٣١
ساڵهی(رۆژی ٢٨ی گهالوێژ) خۆڕاگری خهڵكی كوردستان له بهرامبهر فتوای جیهادی "خومهینی" دژی خهڵكی كورد له
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رۆژهااهاڵتی كوردسااتان ،ئێمااه لهگااهڵ الیهنااه جۆربااهجۆرهكانی رۆژهااهالتی كوردسااتان دانیشااتینو ئااهوهمان هێنااا گااۆڕێ كااه چ
بكااهین هاوئاههنگییااهك دروساات بكااهینو ئااهو رۆژه مێژووییااه بكهینااه سااهرهتایهك بااۆ دۆزینااهوهی رێگااا چارهیااهك .بااۆ ئااهم
مهبهسااته لهگااهڵ زۆربااهی حیاازاو الیهنااهكانی رۆژهااهاڵتی كوردسااتان كۆبووینااهوه ،تهنانااهت پااهیامێكمان بااۆ الیااهنی"حیزباای
دیموكراتی كوردستانی ئێران" ناردو وتمان پێماننۆشه ئهوان له شتێكی ئاوادا بهشدار بن .له ئاكامدا ئهم ههواڵناهوه ئاهوهی
لێكهوتهوه كه ئێمه لهسهر یهك تێكست(دهق) رێككهوتین .ئهوهیش ئهوه بوو كه ئهو پهیامه ههر حیزبێك باه نێاوی خۆیاهوه
بزوی بكاتهوه .ئهوه ههنگاوێك بوو كه دهبێ لهمهوبهدوا میكانیزمی دیكهی بۆ بدۆزینهوه.
ئاسۆ :ئاماژهتان به حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران كهرد .ئێسهتا دهبینهین هێشهتا ههیچ پهیوهندیههكی وا نییهه لهه نێهوان
ئێوه(حیزبی دیموكراتی كوردستان)و ئهواندا .ئایا هیچ ههوڵێك له ئارادایه ئهو پهیوهندییه ئاسایی بێتههوه .یها نها مههرجێكی
تایبهتان لهو باروه ههیه؟

خالید عهزیزی :ئێمه زۆر جار ئاماژهمان پێكردوه لهتبوونی حیزبی دیموكرات بهرههمی ههرهس هێناانی میكاانیزمی پێكاهوه
ههڵكردن بوو .مادام بهرههمی ئهمهیه دهبێ له میكانیزمێك بگهڕی كاه بكارێ لاه داهااتوودا ببێتاه رێگاا چارهیاهكی گونجااو.
ههر دووكمان حیزبی رۆژههاڵتی كوردستانین ،لاه رێگاا چارهكانادا كاهمو زۆر لێاك نازیكین ،رابردووماان هاوبهشاه ،هاهر دوو
الشمان لاه راباردوودا لهساهر كهوتناهكانو شكساتهكانی حیزبای دیموكراتادا بهشادار باووین .ئهگاهر وایاه ئێساتا قساه لهساهر
داهاتوو دهكهین .حیزبێكی سیاسی نابێ له خاناهی لێكداناهوهی كێشاهكانی راباردوودا گیار بكاا ،باهڵكوو دهباێ بیار لاه رێگاا
چاره بۆ كێشهكانی داهاتوو بكاتهوه.
ئاسۆ :خۆ ئێستا جیاوازیهكی زۆر له رووی سیاسییهوه له نێوان ههر دوو ال ههست پێدهكر ؟

خالید عهزیزی :ئهوهندهی پهیوهندی به پهێڕهو پرۆگرامهوه ههبێ ،جیاوازییهكان ئهوهنده گهوره نین .ههر چهند كۆنگرهی
چواردهی ئێمه هێندێك ئاڵوگۆڕی له پهێڕهو پرۆگرامدا هێنا ئاراوه ،بهاڵم ئهوانه كۆسپی جیددی ناین .كاتێاك دهكارێ قساه
لهسااهر ئااهو بابهتااه بكااهین كااه ئێمااه هااهر دوو ال قبااووڵ بكااهین كااه لااهتبوونی حیزباای دیمااوكرات چاااك یااان خااراپ"ئااهمری
واقیە"هو تهواو .ئهمه یهكه .دووههم :ههر دوو ال لهو واقیتیهته تێبگهین كه چاالكییهكانمان له ئاستی نێوخۆ و لاه ئاساتی
دهرهوهی واڵت هیچ كێشهو كۆسپێك نیه بۆ ئهویتر ،باهڵكوو ئاهوه گۆڕهپاانێكی دیكهیاه باۆ باههێز كردنای جوواڵناهوهی كاورد.
ئێمه له رووی یاسایی ،تهكنیكی ،سیاسیو دیپلۆماتیكو راگهیاندنو رێكنستنهوه هیچ كێشهو گرفتێكمان لهگهڵ الیاهنی دیكاه
نییه .هیوادارین ئهوانیش ههسات باهوه بكاهن كاه هایچ كێشاهیهكیان لهگاهڵ ئێماهدا نییاه .باه كاورتی تهماهنی مرۆڤایاهتی و
پهیوهندی مرۆڤهكان له خیزبایهتی كۆنتره ،بۆیه مرۆڤ نابێ هاهرگیز لهساهر حیزبایاهتیو بهرژهوهنادی حیزبای دوژمنایاهتی
یهكتر بكا.
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ئاسۆ :بهم پێیه هیچ مهرجێكتان بۆ دانیشتنو دیالۆگ نییه؟

خالیهد عهههزیزی :مااادام هایچ كێشااهیهكمان لهگاهڵ ئااهوان نییاه ،هاایچ مهرجێكیشامان بااۆ دانیشاتنو قسااه كاردن لهسااهر ئااهو
بابهتانااه نییااه .هااهر لااهماوهی چهنااد مااانگی رابااردوودا ،زۆر الیااهنی سیاساای كااه دۆسااتی هااهر دوو المااانن ،چ حیاازاو چ
كهسااایهتی ،لێااره ،لااه ناااوخۆ ،لااه دهرهوه لهگااهڵ ئێمااه دانیشااتنیان بااووه ،داوایااان لێكااردوین كااه بااۆ ئاسااایی كردنااهوهی
پهیوهندیو تهنانهت یهكگرتنهوهی ههر دووال ئێمه دانیشتنمان ههبێ .ئێمه ههمیشه له واڵمدا وتوومانه باۆ دانیشاتن لهگاهڵ
هاوڕێیاانی پێشااوومان هاایچ مااهرجێكی تایبااهتمان نییااه .ئهگااهر رۆژێااك پێكااهوه دابنیشااین دهبااێ هااهموو شااتێك باااس بكااهینو
رابردووی ئهو كێشانه لێك بدهینهوهو بتوانین مكانیزمێك ببینیناهوه لهساهر چهنادو چاۆنی داهااتووی پهیوهندییاهكانی نێاوان
ههر دووال و هاوكاریمان لهگهڵ یهكدی .ئهگهر رۆژێك له رۆژان لهسهر بنهمای عهقزنییهتو ماهنتق باهوه گهیشاتین كاه ئاهو
دوو حیزبه یهك بگرنهوه با یهك بگرنهوهو ئێمه ئامادهین.
ئاسۆ :ئێوه كه هیچ مهرجێكی تایبهتان نییه ئایا مهرجیش لهو الیهنه قبووڵ ناكهن؟

خالید عهزیزی :ئێمه بۆ دانیشتن نه مهرزو شهرت بۆ ئهوان دادهنینو نه ماهرزو شاهرت لاهوان قباووڵ دهكاهیان .ئێماه هاهر
دووالمان حیزبی نایاسایین له ئێراندا ،ههر دووالمان له دهرهوهی واڵتین ،له تاراوگهین ،ههر الیهنێكمان بڵێ من ئهوهنادهم
خااهڵكی كوردسااتان لهگهڵااهو ئااهو ئهوهناادهی لهگهڵااه ،ئهوانااه هااهمووی بانگهشااهیه .تااا رۆژێااك لااه رۆژان هااهر دوو حیزباای
دیموكرات نهچوونهتهوه نێاو كۆماهاڵنی خاهڵكو لاه هاهڵبژاردنێكی ئاازادو دیموكراتیكادا خاهڵك دهنگای خاۆی ناهداوه ،دیااری
نااهكردوه كااه ئااهو حیزبااه چهنااد كورساای وهبااهر دهكااهوێو ئااهوی دیكااه چهناادهو ...هاایچ الیااهنێكمان ناااتوانێ بڕیااار لهسااهر
پۆزیشااێن(موقتیاات)ی خااۆی باادا .بۆیااه ئێمااه مااهرز دانااان بااه دروساات نااازانین لااه هاایچ الیهكااهوه .باشااترین قااازی(دادوهر)
سهندوقهكانی دهنگدانی خهڵكه ،نهك قهزاوهتی ئهندامانی تۆڕی ههر دووال.
ئاسۆ :ئهوان وهك مهرجێك با

لهوه دهكهن كه ئێوه نێوی خۆتان بگۆڕن .چۆن چاو لهم مهرجه دهكهن؟

خالید عهزیزی :له پهیوهندی لهگهڵ نێودا پێمنۆشه ئاماژه به چوار الیهنی بكهم .الیهنێكی مێژووییه :لاه مێاژووی حیزبای
دیموكراتدا ههم نێوی "حیزبی دیموكراتی كوردستان" ههبووه و ههم نێوی"حیزبی دیموكراتی كوردساتانی ئێاران" .یاهكاهم جاار
ئهم حیزبه لهسهر ئاهمری "پێشاهوا" باه نێاوی حیزبای دیماوكراتی كوردساتان داماهزراوهو و لاهكاتی كۆمااری كوردساتانیش كاه
حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان دایناااوه بااه نێااوی حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان بااووه .ئااهوه لااه رابااردوودا بهڵگااهكان لهبااهر
دهسااتدانو چاااو لااه رۆژنامااهی كوردسااتانو راگهیهناادراوهكان دهكااهی هااهموو ئااهوه دهسااهلمێنن .زۆر دواتاار ئاڵوگۆڕێااك بهسااهر
نێوهكهدا هااتووهو ئاهو نێاوه بۆتاه "حیزبای دیماوكراتی كوردساتانی ئێاران" .پااش ئاهوهی حیزبای دیماوكرات ئاهو لهتبووناهی
بهسهر داهات ،الیاهنێك كاه ئێماهیان نێوماان"حیزبای دیماوكراتی كوردساتان"هو الیهنهكاهی دیكاهش نێاوی "حیزبای دیماوكراتی
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كوردستانی ئێران"ه .ئهوه الیهنی مێژووییهكهی .الیهنی یاساییهكهی :حیزبی دیموكرات چ "حیزبای دیماوكراتی كوردساتان"و چ
"حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتانی ئێااران" بااێ لااه ئێااران نایاساااییه .الیااهنی نێودهوڵهتییهكااهی :ئااهو ماااوهی كااه ئێمااه بااه
نێوی"حیزبی دیموكراتی كوردستان"هوه له چاالكی نێو دهوڵهتیداین چ له ئهمریكا ،چ له ئهورووپاو چ لاه پهیوهنادی خۆماان
لهگهڵ شوێنه یاساییهكان هیچ گرفتێكمان لهسهر "نا" بۆ نههاتووهته پێشو دڵنیام ئهوانیش هیچ گرفتێكیان نییه بهو نێوه.
ئهو دوو نێوه له واتای ئینگلیزییهكهیو كورتكراوهی ئینگلیزییهكهیدا ،به تهواوهتی لهگهڵ یاهك جیااوازن .ئێماه پێكاهوه لاه
ئهنترناسیۆنالدا بووین و ناوی ههر دووالشی تێدایهو بۆ ئهنترناسایۆنالو حیزباهكانی بهشادار لاهوێ كێشاه ناهبوو .ئێساتاش
بێ كێشه پهیوهندیمان لهگهڵ الیهنه جۆربهجۆرهكان له ئهورووپاو ئهمریكا ههیاهو باۆ هایچ الیاهكیش كێشاه ناهبووین .ئاهوه
الیهنی نێو دهوڵهتییهكهی .الیهنی سیاسییهكهی :كۆمهاڵنی خهڵكی كوردستان له ناوخۆ سهرهڕای ئهوهی پێیاان نااخۆش باووه
كه ئاهو حیزباه لاهت باووه ،الیاهنگرانی حیزبای پێشاوو كاهمو زۆر داباهش بووناه .هاهر دووال ئێساتا چااالكی خۆیاان دهبهناه
پێشێ .رۆژانهش ئێمه هیچ گرفتێكمان نییه له بهكارهێنانی ئهو نێوهدا .بهاڵم له ههمووی ئهوانه گرنگتار هاهر وهك ئامااژهم
پێكرد داهاتوو بڕیار لهسهر ئهو بابهته دهدا.
سەرچاوە  :ماڵپەڕی گیارەن

 -ڕێکەوتی ١٥ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١٩
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وتووێژی تایبەتی رۆژنامەی کوردستان لەگەڵ هاوڕێی خالید عەزیزی سکرتێری گشتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان

خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە وتاووێژێکی تاایبەت لە گەڵ" کوردساتان" ئاێمە لە رواناگەی
بەرژەوندی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە داهاتووی کێشە ناڕوونەکانی ئێران دا ،دەڕوانینە پرسی بەرەی یەکگرتوو،
رۆژنامەی "کوردستان"
بەمەبستی تیشاک خساتنە ساەر کۆمەڵێاک پارس و رووداوی گرنگای هەناووکەیی لە رواناگەی حیزبای دێماوکراتی کوردساتانەوە
رۆژنااامەی "کوردسااتان" ،وتااووێژێکی تااایبەتی لەگەڵ بەڕێااز خالیااد عەزیاازی سااکرتێری گشااتیی ئەم حیاازبە ،پێکهێناااوە .لەو
وتااووێژە دا ،ڕێاازدار عەزێاازی ،ئاڵوگۆڕەکااانی ئەم دوایااانەی واڵتااانی عەرەباای بەتااایبەتی لیباای و سااوریە و کاااریگەریی
ئالوگۆڕەکانی ناوچە لەسەر بزووتنەوەی ئازادینوازی لە ئێران و پرسی کورد داوەتە بەر سەرنج.
کوردستان :لە کەمتر لەیەک ساڵی رابردوو دا سێ دەسەاڵتی دیکتاتوری گەورەی نهاوچە لەنهاو چهوون :تهون ،،میسهر و بەم
دوایانە

لیبی ،هەروەها ش ەپۆلەکانی ئەو شۆڕشە جەماوەریهانە بەشهێکی زۆری واڵتهانی دیکتهاتۆری نهاوچەی گرتهۆتەوە و

شهههیمانەی ئەوە دەکهههر ژمهههارەیەکی دیهههکە

لە دیکتهههاتۆرانی نهههاوچە لە داههههاتوویەکی نە زۆر دووردا هەر

بێهههنن،

هۆکارەکانی سەرهەڵدانی ئەو شۆڕشە جەماوەرییانە لەچیدا دەبینی؟

خالید عەزیهزی :دەباێ هۆکارەکاان لە کۆمەڵێاک فااکتۆردا ببیناین کە ئەو جاۆرە واڵتاانەی پاێ پێناساە دەکارێ :یەکەم ئەو
واڵتانە ،واڵتانی دیکتاتۆر و ئیستبدادی بوون ،لە واڵتاانە کە دیکتااتۆر دەساەاڵتی هەیە بە سیساتمیکی ئیساتبدادی بەڕێاوە
دەچێ .تەبیتەتەن ئاازادی نیایە ،ئاازادی ئەحازاا نیایە ،ئاازادی هەڵباژاردن نیایە .ئاازادی دەربڕینای بیاروڕا نیایە ،ئاازادی
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خۆپێشاندان نییە .لەسەر یەک کۆمەڵگەکە و خەڵک چ بە شێوەی تاک و چ بە شێوە کۆ ،هیچ مەجالێکیان نیایە کە بیاروڕای
خۆیاااان دەربباااڕن و هەسااات باااکەن کە لە ئیااادارەی واڵت دا دەور و دەساااەاڵتیان هەیە .ئەوە بە واتاااای ئەوەیە کە دەساااەاڵت
وەاڵمااادەر نیااایە بە نیسااابەت ویسااات و داخوازییەکاااانی کاااۆمەاڵنی خەڵاااک لە ئاکامااادا خەڵاااک بەدوای ئەوە دا دەگەڕیااان کە
حکوومەتێکی واڵمدەریان هەبێ و تەنانەت لەو پەێوەندییە دا دەکارێ تەئکیاد لەساەر ئەوەش باکەمەوە کە لەو سیساتمانەدا
کەرامەتای تااکە کەسایش پێشاێل دەکاارێ ،هەرێمای شەخسایی خەڵکاێش تەجااوزی پااێ دەکارێ .هەماووی ئەوانە دەبێاتە هااۆی
ئەوەی کە لە کۆمەڵگە هەم بە شێوەی تااک و هەم بەشاێوە کاۆ ،ئەمنییەتای سیاسای و تاکەکەسای نەباێ و لە نەتایجەدا لەو
سەردەمەدا بەدوای ئەوە دا بگەرێن کە ڕیگا چارەیەک ببیننەوە و ڕیگا چارەکە دەقیقەن ئەوە بوو کە ئێمە شاهیدی هەیان کە
ئەوە شۆڕش لەو واڵتانەدا کراوە و ئەو واڵتاانە ئاڵوگۆڕیاان تێادا پێکهااتوە و حکاوومەتە ئیساتیبدادییەکان ناامینن ،لەساەر
یەک ئەگەر کاااورتی باااکەمەوە شاااەڕی بەرەی دێموکراسااای و ئاااازادی و ماااافنوازییە دژی دەساااەاڵتی دیکتااااتۆری لە پێنااااوی
دروستکردنی حکوومەتێکی واڵمدەردا.
کور دسههتان؛ ئایههها دەکهههر بڵێهههین بەههههۆی گەشهههە و بەرفراوانبههوونی تهههۆڕی پێوەنهههدییەکان و ههههاتنە ئهههارای دیهههاردەی
بەجیهانیبوونەوە ،چەمەکانی ئازادی ،دێموکراسی و عەداڵەت بوونەوە ئەرزشگەلی جیههانی؟ ئایها سهەرهەڵدانی جەمهاوەری
لەو واڵتانەدا کە باسمان کردن لە سایەی هاتنە ئارای ئەو دۆخەوەیە؟

خالیههد عەزیههزی :ئەوە لە جیااێ خۆیاادا بە تەواوی دروسااتە ،چەناادین دەلیاال بااۆ دروسااتبوونی ئەو بۆچااوونە هەیە :یەکەم،
ئەگەر چاااو لە رێااژەی دەوڵەتااانی دنیااا بااکەی دەکاارێ بڵێااین رۆژ لە دوای رۆژ ژمااارەی ئیسااتیبدادەکان کەم دەباانەوە و لەو
واڵتااانەدا دێموکراسااای دادەمەزرێ .ماااادام دێموکراسااای دادەمەزرێ ،بەدوای خۆیااادا تەبااایتەتەن نەهاااادینە دەباااێ و دەباااێ بە
فەرهەن  .کاتێک دیموکراسی نەهادینە بوو ،ئەو ئەرزشە لەنێو کۆمەڵگەدا جاێ دەکەوێ و تەناانەت هەنادێ نەساڵ لەگەڵای
گەورە دەبن ،پێیانوایە رەعایەتی ئەو پرێنسیپانە لە ژیانی مرۆڤ ،مادام ئێمە لەو سەردەمەدا دەژین کە ژمارەی دیکتااتۆر و
ئیستیبدادیەکان کەم دەبێتەوە و ژمارەی دێموکراسینوازەکان زیاتر دەبێ و دێموکراسییەکان ئەو فەرهەنگە لە کۆمەڵگاکاان دا
نەهااادینە دەکەن ،تەباایتەتە لە دنیااا ئەمااڕۆدا کە هەمااوو شااتێک بااۆتە جیهااانی ،ئەوەی کە پێاای دەڵااێن گلۆبااالیزم – ئەو
عەقڵیەت و بۆچوونەش بە مەرحەمەتای تێکنۆلاۆژیی میادیایی لە دنیاادا بازو دەبێاتەوە ،باۆیە ئەو خەڵکاانە کە لە واڵتاانی
دیکتاتۆر و ئیستیبداد دا دەژین ،بەهۆی لە ئارادا بوونی کاناڵەکانی ماهوارە و ئەنتێرنێات و کۆمەڵێاک کەرەساەی پێوەنادی،
هەست پێ دەکەن کە لە باێ ماافیەکی یەکجاار زۆردا دەژیان .باۆیە ئەوەش ئیلهامێاک دەدا بە وان و لە هەماان کاتادا هانیاان
دەدا کە هەساات بااکەن لە چ مافێااک بااێ بەهاارە بااوون .لە نەتاایجەدا بەدوای دا دەگەڕێاان و کاااری بااۆ دەکەن تااا بەو شااێوەیە
شۆڕش بکەن و ئەو سیستمانە بڕووخینن.
کوردستان :بەڕێز کاک خالید! بە رای جەنابهت جیهاوازیی جەوهەری لە راپەڕینهی خەڵهک لەو واڵتهانەدا بەدی دەکهر
هۆکارەکان ،ئامانجەکان و ئاکامەکانی ئەو شۆڕشانە لێک نزیکن و لە یەک ئاراستە دان؟
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خالیههد عەزیههزی :لە دوو بااواردا هەمویااان یەکاان :یەکەم ،ئەوەیە کە ئەو واڵتااانە ئیسااتیبداد و دیکتاتۆریااان تێاادا هەیە و
واڵتی دێموکرات نین و ئازادیی سیاسایان تێادا نیایە ،دووهەم ئەوە کە خەڵاک بە دوای ئاازادی و ماافی خۆیاان دا دەگەڕیان،
جا لەوانەیە تەبیتەتی هەرکام لەو واڵتانە .شێوەی ئیدارەکە ،تەنەووعاتی تایفەیی ،عەشیرەتی ،تەنەووعااتی مەزهەبای،
تەجااروبەی پێگەیشااتنی ئەو واڵتااانە و یااا سیسااتمی ئیاادارەی ئەو واڵتااانە لێکیااان جیااا بکاااتەوە .ئەوەی لە میساار بااوو.
شێوەیەکی جیااواز باوو ،ئەرتەشای میسار لەمێاژە مەوقەعییەتێکای گونجااوی بۆخاۆی هەیە .بەجۆرێاک تەعاامولی کارد لەگەڵ
شۆڕش کە شۆڕشەکە لە میسر ،مەسیرێکی تایبەتی خۆی هەبوو .لە لیبی پەیوەندی ئەرتەش و دەسەاڵت زۆر توکمە و تاێکەڵ
بوو ،حیزا و ئەڕتەش و دەسەاڵت بە حەددێک تێکەڵ بوو کە هەموویان بە یەکەوە کەوتانە بەر پەالمااری کاۆمەاڵنی خەڵاک
و لێاااک جیاااا نەدەکاااراوە ،لە ساااووریەش دا ئەڕتەش و دەساااەاڵت زۆر تاااێکەڵن ،باااۆیە ئیتتماااالی ئەوە هەیە ساااووریەش هەر
مەساایرێکی وەک لیباای بەخااۆیەوە بگاارێ و ئیاادامە پەیاادا بکااا .دەکاارێ بڵااێم کە جیاوازییەکااان زۆر نااین .ئەگەر ئەو واڵتااانە
تەنەوعاتی میللییان زۆر تێدا بوایە .شاایەد ئەوکاات تەبیتەتێکای دیاکەی داباا بە چەناد و چاۆنی شۆڕشاەکە و هااتنە گاۆڕی
کۆمەڵێاک مەساەلە ،تەنیاا لە مەوریادی ساووریە دا دەکارێ بڵاێم تەجروبەیەکای تاایبەتی ،بە حاوکمی ئەوەی کااوردیش لەوێ
هەیە و سووریە بە بەراوەرد لەگەڵ واڵتانی شۆڕشلێدراوی دیکە ،پێکهااتەی ساوننی ،شایتەی عەلەوی تیادا هەیە و کوردیشای
تێدا هەیە.
کوردستان :گۆرانی سیستمە سیاسیەکان لە ناوچە دا بە کام ئاقار دا دەڕوا؟ بەرەو نیهادینە بوونی دێموکراسی و دابینکردنی
مافەکانی مرۆڤ و ئازادییە سیاسی و مەدەنییەکان ،یان بە دەسەاڵت گەیشتنی ئیسهالمییە تونهدڕەوەکان و بەرهەمهێنهانەوەی
شێوازێکی دیکە لە دیکتاتۆری؟ بە گشتی پێتانوایە چ گۆڕانێک لە موعادالتی سیاسیی ناوچەدا دێتە ئاراوە؟

خالیههد عەزیههزی :دەکاارێ کۆمەڵەڵێااک سااێناریو لەو واڵتااانە دا پااێش بیناای بکاارێ ،تەباایتەتەن لە دەورانێااک دا ئیاانقالا
دەکاارێ ،هەم خەڵااک تااووڕەیە و هەم ئەوەی لە دەسااەاڵت دەکەوێ تااووڕەیە و هەماایش مەعلااووم ناایە سیسااتمی سیاساایی ئەو
واڵتە لە داهاتوو دا چۆن دەباێ .بە تاایبەت لەم واڵتاانەش کە هەموویاان ئیحساساێکی عەرەبییاان دژی مەساەلەی ئیسارائیل
هەیەو لە هەمااان کاتیشاادا ئیسااالم باۆتە فاکتەرێااک لە کێشااە سیاساایەکاندا ،ڕەنااگە چەناادوچۆنی تەعااامول لەگەڵ ئیسااالم و
ئەوەی کە ئیسااالم چااۆن لە دەسااەاڵت دا دەوری هەبااێ و ئوسااووئەن ئەو دەوڵەتەی دێااتە سااەرکار ،چااون لە پەێوەناادی لەگەڵ
کێشاەی فەلەسااتین دا پیوەنادیەکانی خااۆی لەگەڵ ئیسارائیل و ئەمریکااا رێاک دەخااا .کۆمەڵێاک پرساایار لە گاۆڕێ دا هەبااێ و
تەنانەت جاری وایە شوعاری توند دەدرێ یا قەزاوەت دەکارێ کە ئەو واڵتە دەکەوێاتە ژێار دەساتی ئەو حیازبە ئیساالمیە یاا
فااالن حیاازبە توناادرەو ،ئەو جااۆرە باسااانە ئاسااایین لە دەوراناای ئیاانقالا دا .ئیاانقالا تەبیتەتاای تااایبەت بە خااۆی هەیەو
کۆمەڵێک بابەت دێتە گۆڕێ و رەنگە وەاڵمی هەموو پرسیارەکان ئاوا بە پەلە نەدرێتەوە .ئەوەندی پەێوەنادی بە ئیساالمێکی
توناادڕەو هەیە لەو واڵتااانە دا ،ئەماان پێمااوایە لەسااەردەمی ئێسااتا دا هەروەک پێشااوو ئاماااژەم پێکاارد بە حااوکمی ئەوەی کە
دێمااوکرادی نەهااادینە دەبااێ .ماااف نەهااادینە دەبااێ ،کااۆمەڵگەی نێااودەوڵەتی بە تێکاارا پێشااوازی لەوە دەکااا و ئوسااوولەن
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دیکتاتۆرەکان پێگەیەکی ئەتۆیان نەماوە ،پێش بینیی ئەوە ناکەم لەو واڵتانەدا تەنانەت ئەگەر حیزبی ئیساالمییش هەباێ،
تازە ئیسالمی جۆری تاڵەبان ،ئیسالمی نەوعی جەمهووریی ئیسالمی یاا ئەلقاعیادە دەساەاڵت بە دەساتەوە بگارێ .هۆیەکەشای
ئەوەیە کااۆمەڵگەی نێااودەوڵەتی بە دوای ئەمنیەتاادا دەگەڕێ و ئوسااوولەن ئەو واڵتااانە ئیاادی پێیااان خۆشااە لە ئەمناایەت و
ئارامش دا بژین .چون دێموکراسی و ئازادی لەگەڵ ئەمنایەت و ئاارامی دێاتەوە .ئیساالمیکی تونادرەو دیساانەکە مەترسایە باۆ
سەر دێموکراسی و زوو ئەو نیگەرانییە کە کۆمەڵگەکە دا جێ دەخاا کە نەکاا وەک حکاوومەتە ئیساتبدادییەکان پێشاوویان لاێ
بێ.
هەر لە پەیۆەندی لەگەڵ واڵتانی رۆژهەاڵتی نێوەراستدا ئاێمە دەباێ راساتیەکیش لەبەر چااو بگارین ئەویاش ئەوەیە تاورکیە
لە ماااوەی چەنااد ساااڵی رابااردوو بە تااایبەت لەوکاااتەوە کە حیاازبەکەی ئەردۆئااان دەسااەاڵتی گرتااۆتە دەساات .تێدەکۆشاای
سااایمایەکی ئاااارام و موتەعاااادل و لیباااراڵ لە ئیساااالم بێنێاااتە نێاااو کاااۆمەڵگەی نێاااودەوڵەتی .بە تاااایبەت دوای ئەو هەماااوو
دەوڵەتانە کە ئیساالمی سیاسای بە القاعیادە و بە تونادڕەوی پێناساە کارا ،ئەوان دەیاانهەوێ بە شاێوەیەکی دیاکە پێناساەی
بااکەنەوە .هەر ئەوەشااە کە تورکیااا ئێسااتا دەورێکاای زۆر دەگێااڕێ لە چەناادوچۆنی ئااالۆگۆڕی دەسااەاڵت لەو واڵتااانە لەگەڵ
کااۆمەڵگەی نێودەوڵەتیاادا .بااۆیە پااێش بیناای دەکەم لەوانەیە لەسااەرەتاوە کێشااە هەبااێ ،بەهااوێ ئەوەی کە دێموکراسااییان
تەجروبە نەکردوە ،بەهۆی ئەوەی دەورانێکی زۆر لە ژێر دەسەاڵتی ئیدتبدادی دابوون؛ گواستنەوە لە دەورانای ئیساتبدادی کە
فەرهەنگێکی وێرانکەر لە کۆمەڵگە دا دروست دەکا بۆ سەردەمێکی دێموکراسی و ئارامی ،لەو دەورانەدا کێشە زۆر دێتە پاێش،
پێش بینی هەندێک کێشە و لێک هەلبەزێنەوە دەکەم .ئیحتمالی هەیە لە هەڵبژادنەکانیش دا ئەو کێشاانە هەباێ ،بەاڵم لە
درێژخااایەن دا وردە وردە هەمااووی ئەو واڵتااانە بەرەو ئەوە دەچاان کە دێموکراساای تێیااان دا سااەقامگیر بااێ و هەڵبژاردناای
ئازادیش تێیاندا نەهادینە بێ و ببێتە واڵتێکی موتەنەوویتی سیاسی.
کوردستان :مەسەلەی سوریە و ئالۆگۆڕەکانی ئەو واڵتە بۆ ئێران و بۆ کورد لە هەر چهوار پهارچەی کوردسهتان گرنگییەکهی
تایبەتی هەیە .لە ئەگەری رووخانی رێژیمی بەشار ئەسەد دا ،داهاتووی کورد لە سهوریە بەگشهتی و لە پارچەکهانی دیهکەی
کوردستان چۆن هەڵدەسەنگێنێ؟

خالید عەزیزی :دەکرێ بڵێم سوریە بە سێ دەلیل جیاوازی لەگەڵ واڵتانی دیکە هەیە ،بەتاایبەت ئەوەنادەی پەێوەنادی بە
قەزیەی کوردەوە هەیە .بەشێک لە نەتەوەی کاورد لە ساوریە دا دەژی .تەبایتەتەن ئەگەر کاورد لەو ئاالۆگۆڕانە دا بااش کاار
بکا و لە ئێستا دا خۆ رێک بناا و یەکگرتاوو یەکادەن بان .دەتاوانن کااریگەری لەساەر چەنادو چاۆنی دەساەاڵت لە دیمەشاق
دابنێن و کورد لەوێدا ببێتە فاکتۆرێک کە لە حەددی خۆیدا لە چۆنیەتیی دروساتکردنەوەی سیساتمی داهااتووی ساوریەدا دەور
ببێنێ .ئەوەش سیگناڵێکی باشە باۆ کاورد کە لەو بەشاەی کوردساتان دا ببێاتە خااوەن مااف .لە هەماان کاتیشادا سایگناڵێکی
جیددیشە بەو واڵتانەی کە مەسەلەی کوردیان هەیە بەو واتایە کە دەکرێ قەزیەی کورد بچێتە پایتەختیش و لە رێگای
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قانوونی و گفتوگۆ و دیالۆگ چارەسەر بکرێ.
لەالیەکاای دیااکەوە خااودی سااوریە لە پانتااایی سیاساای ئەمنیاای رۆژهەاڵتاای ناوەڕاساات دا هاوپەیمااانی ئێااران و تەنااانەت بە
ئیتترافی زۆران ،ئێران پشتیوانی راستەوخۆ لە ماانەوەی حکاوومەتی بەشاار ئەساەد دەکاا و لە بااری نیزامای لۆجیساتیکییەوە
قەرارگای قودس کە بەشی دەرەوەی سپای پاسدارانە ،دەورێکی زۆری هەیە لە سەرکوتی کاۆمەاڵنی خەڵاک و باۆیە تێدەکۆشاێ
بە هەمااوو شااێوازێک پااێش بە رووخااانی ئەو حکااوومەتە بگاارێ .بەتااایبەت ئەگەر حکااوومەتی سااوریە لە ریگااای شۆڕشااێکی
جەماااوەرییەوە برووخاای ،یەکەم پااێگەی کۆماااری ئیسااالمی الواز دەکااا و دۆسااتەکانی وردە وردە هەر کەم دەباانەوە .دووهەم:
ئیلهامێکی باش دەدا بە کاۆمەاڵنی خەڵاک لە ئێاران بە هەماوو نەتەوەکاانەوەو بە هەماوو ئەوانەی لە پێنااوی دێموکراسای دا
خەبات دەکەن کەوا رۆژ بەرۆژ ئەو فاکتۆرانە کە دەست دەدەنە دەستی یەک بۆ رووخاانی کۆمااری ئیساالمی و لە بەیان چاوونی
ئەو حکوومەتە وا دیارە لەپەرەسەندن دان .بەم هۆکارانە پێموایە رووخانی رێژیمی سوریە و ساەرکەوتنی شۆڕشای جەمااوەری
لەو واڵتە هەم کاااریگەری باشاای لەسااەر پرساای کااورد دەبااێ و هەم پەیااامێکیش دەباای بااۆ داهاااتووی جموجااۆڵ و ئااالۆگۆڕ لە
ئێران.
کوردسههتان :هەنههدێک لە چههاوەدێرانی سیاسههی پێیههان وایە راپەرینههی خەڵکههی ئێههران پهها

هەڵبژادنەکههانی سههەرکۆماری لە

جۆزەردانی  ٦٣٢٢دا ،سەرتای دەستپێکی ئەو سەرهەڵدانە جەمارەرییانە بوو کە واڵتانی باکووری ئەفری ا و دواتهر سهوریەی
گرتەوە .واتە بزووتنەوەی سەوزی ئێران بە دەسپێک و پێشەنگی ئەو شەپۆلە دەزانن و لە سەر ئەو بڕوایەن کە سهەرکەوتنی
شۆڕ

لە سوریە ،دەستپێکردنەوەی نارەزایەتییەکان لە ئیرانی لێ دەکەوێتەوە .ئێوە دەڵێن چێ؟

خالید عەزیزی :بە باوەری من دوای ئینقالبی ئێران دا .جموجۆڵەکانی نێوخۆی ئێران و ئەو شۆڕشە بەرینەی کە لە نێوخۆی
ئێااران دا بەر لە دوو ساااڵ پااێش ئێسااتا دەسااتی پێکااردوە ،یەکەم لە سااەردەمێکدا دەسااتی پێکاارد کە میاادیای نێااودەوڵەتی،
تەلەڤیزیۆنەکااان ،ئێنترنێاات ،لەسااەر یەک ئامرازەکااانی گەیاناادن زۆریااان پوشااش داو هەواڵەکااانی ئەم رووداوە بە زمااانی
ئینگلیزی ،عەرەبی و بە زمانەکاانی دیاکەی زۆر دنیاا دا بازو باۆوە ،قەتاتەن ئەوە ئیلهاامێکی لە نەوعای خۆیادا بە واڵتاانی
دیکە و بە کاۆمەاڵنی خەڵکادا کە دەکارێ جموجاۆڵی وا دژی حکاوومەتە ئیساتبدادییەکان بکارێ .هەروەهاا بەهەماان شاێوە کە
دۆسااتانی حکااوومەتەکەی ئەحاامەدی نااژاد و خااامەنەیی :حکوومەتەکااانی سااوریە و وێناازۆئێال و کۆریااای باااکوور و ئەو جااۆرە
حکوومەتانەن ،تەبیتەتەن کۆمەاڵنی خەڵک و شۆڕشاەکانیان ،دۆساتەکانیان لە نێاو کاۆمەاڵنی خەڵاک تەجاروبەی شۆڕشاەکان
لە واڵتااانی دیااکە هەڵاادەبژێرن ،بااۆیە کاااتی خااۆی کە کااۆمەاڵنی خەڵااک لە واڵتااانی عەرەباای دەسااتیان بە راپەریاان کاارد.
ئیلهامیان لە راپەرینەکەی ئێران وەرگرتوە و زۆریاان پێناۆش باووە .دڵنیاام لەمە بە دواش خەڵکای ئێاران ئەو ئیلهاامەی کە
بە واڵتاااانی دیکەیاااان دا ،ئەو جاااار بە تەجروبەیەکااای دیاااکە  -باااۆیە دەڵاااێم تەجروبەیەکااای دیاااکە چاااونکە قەتاااتەن بەو
ئالۆگۆڕانەی لەو واڵتانە هاتنە گۆڕێ ،کۆمەڵیک تەجروبەی تێدا هەیە  -لە ئێران دەست پێ دەکاتەوە.
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ئەمن پێموایە حکوومەتی ئێران دەرەن یا زوو لە شەپۆلی ئەو راپەرین و شۆڕشانە رزگاری نابێ و دڵنیام ئەوجار کۆمەاڵنی
خەڵک لە ئێران بە شێوەیەکی رێکوپێکتر ،بە دەرس وەرگرتنێکی زورتار لە راباردووی راپەریانەکەی پێشاوو ،دژی حکاوومەتی
کۆماری ئیسالمی دەست بە راپەرین دەکەنەوە .راستە ئێساتا خەڵاک لەبەر زۆڵام و زۆری دەساەاڵتی رەهاای ساوپای پاساداران
ناتوانن بێنە شەقام .بەاڵم بە مەعنای ئەوە نییە کە خەڵک لەنێوخۆیانادا و لەدڵای خۆیانادا ئەو حکوومەتەیاان دەوێ .مان
پێاااموایە زۆربەی هەرە زۆری کااۆمەاڵنی خەڵااک ئێااران رێژیماای کۆماااری ئیسااالمیان ناااوێ ،بەاڵم لە دەرفەتێ اک دەگەڕێاان کە
مەجالی ئەوەیان بۆ بڕەخسێ ئەو حکوومەتە بڕووخێنن.
کوردستان :وێدەچێ کۆی ئەو ئالۆگۆڕانەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و باکووری ئەفری ای گرتۆتەوە لە بەرژەوەنهدی گەاڵنهی
ستەم لێکراو و یەک لەوان کورد بشکێتەوە .ئایا کورد ئامادەیی رووبەروو بوونەوە لەگەڵ ئەو گۆڕانانەی دا هەیە؟

خالید عەزیزی :لە بەرئەوەی بەرژەوەندی کورد واتە دروستکردنی بەساتەر و زەمیانەیەک کە بکارێ ویسات و داخوازییەکاانی
خاۆی بێنێاتە گاۆڕێ تەنیاا لە دێموکراسای دا جێبەجاێ دەباێ ،هەر دوور نەڕۆیان ئەوەتاا ئاالۆگۆڕێ دێموکراتێاک لە عێاراق و
پێکهاااتنی حکااوومەتێکی فێاادراڵ ،کە جۆرێااک دێموکراساای تێاادا هەیە دەرفەتێکاای بااۆ حکااوومەتی هەرێماای کوردسااتان دروساات
کردوە .وێدەچێ ئەو دەرفەتە لە سوریە دروست ببێ و ئێستا لە تورکیە بە خۆشیەوە دەستی پێکاردوەو بەرەو ئەوە دەچاێ رۆژ
بە رۆژ زیاتر نەهاادینە باێ .ئەگەر لە ئێارانیش کەشاوهەوایەکی وا بێتەپاێش ،یاانی کاورد فاازی یەکەم تێادەپەڕێنێ ،کاورد
ئێسااتا فااازی یەکەماای تێنەپەڕاناادوە ،فااازی یەکەم ئەوەیە خااۆی لە مەترساایی شااەڕو لە نێوچووناادا رزگااار بکااا .ئەگەر ئەو
واڵتانە دا دێموکراسی نەهادینە بێ ،لەباری رەوانییەوە فازی یەکەم تێپەڕ دەباێ و جاوواڵنەوەی کاورد واریادی فاازی دووهەم
دەبێ و دەچێتە نێو پرۆسەی واڵتداری و ئیدارەی واڵت و شەڕی قانوون و بەشاداری لەچەناد و چاۆنی ئیادارەی ئەو واڵتاانە.
ئەو قۆنائەش کاتی دەوێ.
ئەگەر ئەو دەورانەش تێااپەڕ بااێ لەوانەیە لە درێااژەی خۆیاادا کااورد واریاادی قۆنااائی سااێهەم بااێ و کااورد ئەو کاااتە بیاار لەوە
بکاتەوە لە پانتایی رۆژهەاڵتی نیوەڕاستدا و لەو واڵتاانەی کە بەساەریاندا دابەش کاراوە ،چاۆن بەساتێنیک دروسات بکاا باۆ
ئەوەی کە بە شااێوەیەکی دێموکراتێااک گفتوگااۆ لە مەساایری هەڵسااەنگاندن و رێفراناادۆمێک کە لەگەڵ مەنشااوور و قااانوونە
نێودەوڵەتییەکان بێتەوە ،قەزیەی خۆی بێنێتەگۆڕێ .بۆیە مان لەساەر ئەو باڕوایەم ماادام کاورد بۆخاۆی شاەڕ باۆ دێموکراسای
دەکا ،بۆ ماف شەڕ دەکا و پشتیوانی دەکاا لە دروساتبوونی بەساتێنی دێموکراسای ،قەتاتەن لە هەماوو ئەو ئاالۆگۆڕانە کەڵاک
وەردەگرێ و پێشموایە ئیدامەی ئەو پرۆسێسە لە بەرژەوەندیی کورد دایە بەگشتی.
کوردستان :لەمێژ ساڵە با

لە گرێنگی و پێویستیی پێکهێنانی هاوپەیمهانی و یەکگرتهوویی لە نێهوان سهەرجەم الیەنەکهانی

بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا دەکر  .بەاڵم دەبینێن بە کردەوە حیزب و الیەنە سیاسییەکان پر

و بهوون و

رەوتی پێچەوانەیان گرتۆتە بەر .ئێوە وەک سکرتێری گشتیی یەکێک لە دیارترین الیەنەکان .چۆن دەڕواننە ئەو کێشەیە؟
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خالید عەزیزی :پاێش هەر شاتێک دەباێ ئیتترافێاک بکەیان ،ئەو باابەتە هێنادی بااس لاێ کاراوە و هایچ نەکاراوە و هێنادە
دووبارە دەکرێتەوە و لە کاتێکدا ئێمە هەر لە کەشوهەوای ئینشتابات و لەتبوون و لێک دوور کەوتنەوە دایان ،وای لێهااتووە
بڵێم باسەکە بە مەعنای عام تامی نەماوە .بەاڵم بە مەعنای خااس وەک ئەرکای حیزبای هەر لە جێگاای خاۆیەتی و گرنگیای
خۆی بە تەواوی هەیە .ئەوەندەی پەیوەندی بە ئێمەوە بێ ،یەکەم :پێمنۆشە ئاوا دەست پێ بکەم ئوساوولەن ماادام قساە لە
بەرەی دەکااارێ بە مەعناااای ئەوە چەنااادین حیااازا لەگۆڕێااادا هەن و ئەو چەنااادین حیااازبە دەباااێ لەساااەر هەنااادێک مەساااەلە
تەوافوقیان هەبێ و بکرێ النیکەم پالتفۆرمێک یان پرۆژەیەکی هاوبەشیان هەبێ کە وەاڵمدەری نیازەکانی خەبااتی کاورد لە
کوردستانی ئێاران لەساەردەمی ئێرانای ئێساتا دا باێ ،ئەگەر چااو لەو چەناد حیازبە بکەیان .دوو الی دێماوکرات و چەناد الی
کۆمەڵەی تێدا هەیە .الیەنەکانی دیکەش هەن .بە باوەڕی من تا دوو الی دێموکرات بە جۆرێک لە تەعاامول لەگەڵ یەکتار،
بە لێک نزیک بوونەوەو لەیەکتر گەیشتنێک و بە تەوافوقێک نەگەن ،ناکرێ ئێمە قسە لە بەرەیەکای کاوردی باۆ رۆژهەاڵتای
کوردسااتان بکەیاان .ئەگەر واقتبینااانە بچیاانە نێااو مەسااەلەکە .لەبەر ئەوەی بەرە بەو الیەنااانە دروساات دەبااێ ،مااادام ئەو
الیەنانە بۆخۆیان نەیانتوانیوە کۆمەڵێک گرفتی نێوخۆیی چارەسەر باکەن  ،باۆیە نااکرێ قساە لە بەرە بکەیان .مان پێماوایە
ئەوەی زۆر گاارنگە ئەوەیە کە چااۆن بکاارێ بەسااتێنک دروساات بکاارێ کە چیاادیکە لە ژێاار کاااریگەریی رەواناای لەتبوونەکااان
نەمێنینەوە و هەموو الیەک باسەکە فەعال بکەین و لەژێر رووناکاایی ئەوەی کە ئێرانای داهااتوو دا کە کۆمەڵێاک سایناریۆی
ناااڕوون دێتەگااۆڕێ ،ئەگەر ئااێمە رێگااا چااارەیەک نەبێنیاانەوە ،لەوانەیە کااورد نەتااوانی هەلااومەرجەکە بقااۆزێتەوە و لەوانەیە
کەشوهەواکە بە جۆرێک بێ کە ئێمە تەنانەت تێیدا زەرەرمەندیش بین نازانین داهاتووی ئێران چی لێ دێتەوە ئەگەر تاۆ بە
هێزێکاای یەکگرتااووی کااوردی بچاایە نێااو ئەو گۆڕانااانەوە ،تەباایتەتەن ئەوکااات دەتااوانی دەوری خااۆت لە حەددی پێویساات دا
بگێڕێ .بۆیە من قەزیەی بەرە لەو روانگەیەوە چاو لێ ناکەم کە ئیمە چەند حیزا لەگەڵیەکادا دابنیشاین و رابگەیەناین کە
بەرەمان هەیە .بەڵکوو دەینەمە نێو خانەی بەرژەوەندیی کورد لە کوردستانی ئێران لە داهاتووی کێشە ناڕوونەکاانی ئێاران
داو ئەوەیە دەبێ هانمان بدا ئێمە بەرەو ئەوە بچین کە رێگا چاارەیەک بادۆزینەوە .ئاێمە وەک حیزبای دێماوکراتی کوردساتان
هەر لە زووەوە گوتومانە هیچ کۆسپێک نین لەسەر رێگای دروساتکردنی بەرەیەک یاان تەناانەت ئەگەر پێماانوایە ئێساتا بەرە
زۆر گونجاو نیە ،لەسەر رێگەی لێک نزیک بوونەوە یا هاوکارییەکی بەپالن و بەرنامە .لەسەر النیکەمای شاتە هاوبەشاەکان،
بۆیە ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ هەموو ئەو ریگاچارانە ئامادەگیمان هەیە و لەو پێوەندییە دا هیچ مەرجێکای
تایبەتیمان نییە.
رۆژنامەی کوردستان
٢١١٩
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خالید عەزیزی :کوردستان موڵکی تایبەتی هیچ حیزبێکی سیاسی نییە

خالید محەمەدزادە
خالید عەزیزی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە چاوپیکەوتنیکادا لەگەڵ رۆژناامەی ئااوێنە نایشااریتەوە کاو
زۆربەی ئێرانیەکان هیچ لە کێشە کورد نازانن و داوا لە کوردەکانی ئێران دەکات کار بکەن بۆ ناسااندنی کێشاەکەیان لە نااو
ئێرانیەکان و هاوکات داوا لە الیەنەکانی شەڕی ناوخۆ لە کوردساتانی ئێارانیش دەکاات داوای لێباۆردن لە خەڵکای کوردساتان
بکەن.
پرسیار :پێگەی کورد لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی چۆن دەبینێ؟

وەاڵم :ئەوەناادی پەێوەناادی بەو بەشااە لە خەڵااکەوە هەیە کە بە جۆرێااک بە دواداچااوون بااۆ کێشااەی کااورد دەکەن و هەساات
دەکەن کورد زۆڵمی لیدەکرێت ،جۆرێک هااودەردی لەگەڵ کاورد هەیە لە رووی مرۆڤاایەتیەوە ،بەاڵم ئەگەر بااس لە رواناگەی
دەوڵەتان بەرامبەر بە کورد بکەین ئەو زۆر جیایە.
پرسیار :جیاوازیەکەی لە چێدایە؟

وەاڵم :تا ئەو جیگایەی پەیوەندی بە ئاستی پەیوەنادیە نێودەوڵەتیەکاانەوە هەیە کاورد ئەگەر وەک نەتەوەیەک چااوی لاێ
بکەیاان و سااەیر بکرێاات ناااکەوێتە ناااو متااادیالتی دەوڵەت لەو بااازنەیەدا ،قەزیەی کااورد لەهەر پااارچەیەک لە چوارچێااوەی
حکوومەتانەی کوردیان بەسەردا دابەشکراوە باسی لێوە دەکرێت لە دنیا دەرەوە .بە حوکمی ئەوەی کە پەیوەنادی نێاودەوڵەتی
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لەسەر بەرژەوەندی نێوان دەوڵەتان دامەزراوە ،هەر بۆیە ئەوان قەزیەی کاورد لە چواچێاوەی پەیوەنادیەکانی خۆیاان لە گەڵ
ئەو دەوڵەتانە پێناسە دەکەنەوە.
پرسیار :ئالەم بازنەیەدا دۆخی کوردی ئێران چون سەیر دەکرێت؟

وەاڵم :ئەو ماوەیەی کە بۆ خۆم لە ئەمریکاو ئەوروپا باوومە ،باۆم دەرکەوتاووە ئەو دەوڵەتاانە کاتێاک باسای کاوردی ئێاران
دەکەن تەنیااا لە دەالقەو روانااین و خوێناادنەوەی حکااوومەتی ئێاارانەوە سااەیری کااوردی ئەو واڵتە .بەاڵم بە بەراورد لەگەڵ
سااڵنی پێشوو قەزیەی کاورد بە گشاتیی ناساراوەو ئەزماونی هەرێمای کوردساتانیش یاارمەتی قەزیەکەی کاردووە .ئەمە لەگەڵ
ئەوەی کێشەی کوردی تورکیاش هاوکاری زۆری کردووە کە کێشەکە بناسرێت .بۆیە کێشاەی کاورد پشاتگوێ ناخرێات ،بەاڵم لە
تەعامولی سیاسی جیاوازیان لەگەڵ یەکتر هەیە.
پرسیار :باسی ئەوەت کرد کە واڵتانی دەرەوە لە دەالقەی روانینی حکهوومەتی ئێهرانەوە ،سهەیری کێشهەی کهورد لە ئێهران
دەکەن ،پرسیار ئەوەیە کە حکوومەتی ئێران چ وێنەیەکی لە دەرەوە لە کوردی ئێران بەدەستەوە داوە؟

وەاڵم :ئەم دەگەڕێااتەوە بااۆ چااۆنیەتی رووبەروو بااونەوەی حکااوومەتی ئێااران لەگەڵ کێشااەکە .ئەگەر فشااارێک لەسااەر ئێااران
هەبێااات لەساااەر قەزیەی کاااورد کە بەبااااوەڕی مااان زۆر بەکەمااای ئەو فشاااارە هەیە لە دەرەوە ،لەو حاڵەتاااانە ئێرانییەکاااان
تێکۆشاون بڵێن کورد لە ئێاران بە زماانی زۆی قساە دەکاات و لە چوارچێاوەی قاانوون ماافی پاارێزراوە .بەاڵم تاا ئێساتا زۆر
دیارو بەرچاوە نەمبینیوە بڵێن لەسەر کورد ئەو تێبینیەمان هەیە .هەندێکجاریش کە راپۆرتی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاا یاا
یەکیەتی ئەورۆپا لەسەر ئێران هەالواردن لە ئێران بزو دەکرێتەوە .لەو چوارچێوەش قەزی کورد دێتە گۆڕێ.
پرسیار :بەپێی قسەکانی ئێوە .هەتاکوو ئێستا کوردەکانی ئێران نەیانتوانیوە پرسی خۆیان لە دەرەوە بخانە بەربا  .حیزبهی
ئێوە لەو بارەوە چێکردوە بۆ ورژاندنی ئەو پرسە؟

وەاڵم :ئااێمە وەک حیزبێکاای سیاساای هەولاای زۆرمانااداوە کە قەزیەی کااورد بهێنیاانە گااۆڕێ ،بەاڵم مەجاااڵی مااانۆرو کاروباااری
دیپلۆماسی دەگەرێتەوە سەر دۆخی خۆت لە پانتا سیاسیەکاندا .ئاێمە تێکۆشااوین دنیاای دەرەوە ساەرنج بادەنە قەزیەی کاورد
لە ئێااران ،ویسااتومانە وێاانەیەک لە کااورد باادەینە دەرەوەو لە رێگااا دیااالۆگەوە ویسااتومانە کێشااەکەمان چارەسااەر بکەیاان.
هەوڵمانداوە دۆست پەیدا بکەین ،بەاڵم ئاکامی دیپلۆماسی ئێمە کاتێاک دەتاوانی بااش بێات کە مان ئێساتا بۆخاۆم لیای رازی
نیم دەبێت یەکگرتوو باین .ئاێمە ئەوەی لە توانامانادا باووە کردووماانە بەاڵم کاوردی ئێاران ئەگەر باتهەوێ وەک نەتەوەیەک
دیپلۆماسی بکات .دەبێت حیزبەکانی یەکگرتوو بن و الیەنای دەرەکای هەسات بەوە دەکاات ئەو نەتەوە یەکگرتاوویە .بەداخەوە
ئەوە کەموکوری ئێمە بوو .بەاڵم ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان هەم لە ئەوروپا هەم لە ئەنتیرناسیونالی
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سوسیالیست و لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاش هەوڵمانداوە کار بۆ قەزیەیەکە بکەین.
پرسیار :تۆخۆت رازیت لەو هەواڵنە؟

وەاڵم :ئەوناادەی پەیوەناادی بە پاارۆژەی حیزباای ئااێمەوە بێاات بە پێاای توانااای خۆمااان کارمااان کااردووە ،بەاڵم وەک کااوردی
کوردسااتانی ئێااران لەکاااری خۆمااان رازی ناایم .هۆکەشاای ئەوەیە کە بەداخەوە حیزبەکااان پرشااوبزون و هەر کەس لە روانااگەی
حیزبەکەی خۆی کاری دیپلۆماتیک دەکات.
پرسیار :کێشەکە هەر یەکنەگرتنی حیزبەکانە یها نها دەبێهت لە شهوینی دیهکەوە بهۆ کێشهەکان بچهین بهۆ نمهونە ئێسهتا جهگە
لەحیزبەکان بە هەزاران کەسی اەیرە حیزبی لە کوردی ئێران لە دەرەوەی واڵتن؟

وەاڵم :بەپێی دۆخی ئێاران لەساەر ئاساتی نێاودەوڵەتی مەجااڵ باۆ ماانۆردانی ئاێمە دەکارێتەوە .کێشاەی دنیاا دەرەوە لەگەڵ
ئێران ،زیاتر کێشەی ئەمنیەت و ئاسایشە کە ئێران وەک مەترسیەک چاو لێ دەکەن .لەو حاالەتەدا کێشاەکە کاورت دەکارێتە
بۆ ساەر بەرژەوەنادیەکی دیااریکراو .ئەگەر بەجۆرێاک لە داهااتوودا ئێارانیش ساازش لەگەڵ دنیاای دەرەوە بکاات ،رەناگە زۆر
گوێ بە ئێمە نەدەن ،بەاڵم ئێمە خۆمان تێکۆشان کێشەی مافی مارۆڤ و ئازادیەکاان بهێنیانە گاۆڕێ .دنیاای دەرەوە لە ئێساتا
دا بە شوێن ئالترناتیڤێکی دیاریکراو بۆ ئێران ناگەرێ وەک نموونە عێراق و ئەفغانساتان ،ئەمەش وایکاردوە کە کااری ئاێمە
نەکەویتە چوارچێوەی دیپلۆماتیەکی کاراوە.
پرسههیار :بەاڵم ئەوە تەنیهها دیههوێکی ئەو الوازیەیە کە باسههی دەکەی ،لە نههاوخۆی ئێههرانیش بەرای مههن کوردەکههان دیسههان
نەیانتوانیوە تەنانەت کێشەکەشیان ئێرانی بکەن؟ واتا ئێستا زۆرێک لە هاوواڵتیهانی ئێرانهی نهازانن کهوردی نهاو ئێهران چیهان
دەو ؟

وەاڵم :وایە ،حکوومەتی ئێران تا ئێستا بەرامابەر بە کاورد لەنااو ئێاران بێادەنگی هەڵباژاردووەو میادیاکانی باسای نااکەن.
بۆیە خەڵکی ئێران زۆر کێشەی کورد تێناگەن بە تایبەت ئەو نەسلە الوەی کە ئێستا لە ئێران هەن نازانن ئێمە چێ دەڵێاین
بە باوەری من ئەوە ناتەواویەکی گەورەی ئێمەیە لە ئێاران کە بە باشای خەڵکای ئەیارە کاورد لە کێشاەکەمان تێناگاات .مان
قبوولی دەکەم دەبێ تێبکۆشین لە داهاتوودا خەڵکانی دیکەی ئێاران لە کێشاەی ئاێمە تێابگەن .ماادام ئاێمە دەماانەوێ کێشاە
کورد لە چوارچێوەی ئێران چارەسەر بکرێت دەبێ ئەو کارە بکەین.
پرسیار :چی بکرێت باشە؟ ئێران هەموو چاالکییەک بە پیالن سهەیر دەکهات و هاوکهات لە سهااڵنی رابهردوو

دا کوردەکهان

هەر جموجۆلێکی دەرەوەی خۆیان بە گۆمانەوە سەیر کردووە؟ ئەم پەیامە دەبێت چون کاری لەسەر بکرێت؟
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وەاڵم :یەکەم ئەوەی کە هەماوو تااکێکی کااورد ماافی خااۆیەتی لە جاوواڵنەوەی کااورد لە ئێاران بەشاادار بێات .دووهەم میتااۆدو
شیوازی جۆراوجۆر دەکرێت کاری پێبکرێت ،سێهەم کوردستانی ئێران ماوڵکی تاایبەتی هایچ حیزبێکای سیاسای نیایەو تەناانەت
مااوڵکی سیاساای هەمااوو حیزبەکااانیش نیاایە ،مااوڵکی سیاساای ئەو نەتەوەیە کە بۆخااۆی بڕیااار دەدات .ئااێمە دەبااێ فەرهەنگاای
پاااواننوازی حیزباای لە نێااو بەریاان ،نابێاات بەچاااوی گۆمااانەوە سااەیری هەمااوو جموجولێااک بکەیاان .دەبااێ تێبکۆشااین متمااانە
بگەرێنینەوە بۆ نێو کۆمەڵگا .ئێمە لەگەڵ کۆماری ئیسالمی لە کێشە داین ،نەک لەگەڵ نەتەوەکەی خۆمان .ئەو خەڵاکە وەک
ئێمە بیر ناکەنەوە .خەڵکی تر رەنگە بە شیوازی دیکە بیر بکەنەوە.
پرسیار :هەست ناکەی بوونی پاشماوەی کەلتۆری شەڕی چەکداری و کۆمەڵێک هۆکاری دیکە هۆکار بن بۆ نەبهوونی کهاری
دێموکراتی لە ناو کوردەکانی ئێران و حیزبەکانیان؟

وەاڵم" :سروشتی شەڕی چەکداری و ئەوەی کە کۆمااری ئیساالمی شاەڕی بەساەر ئایمەدا ساەپاندووە مەجاالی کااری دێماوکراتی
حیزبی باۆ ئاێمە زۆر کەم هێشاتەوە .ئاێمە لە کااری مەدەنای و خەبااتی مەدەنای بەراساتی باێ ئەزماوون باووین .لە ساەردەمی
خاتەمی کرانەوەیەک هااتە گاۆڕێ لە کوردساتان کە مان بە باشای دەنارخێنم ،خەڵکای تاریش شاێوەیەکی تریاان لە جموجاۆل
هێنایە گۆڕێ .بۆیە سەیر نییە حیزبەکان کە  ٣١ساڵ لە کێشەدان لەگەڵ حکوومەتی ئیسالمی تەنیا عادەتیاان بە یەک جاۆر
لە خەبات گرتبێات .ساەیر نیایە ئەو هەماوو کوشاتاری کۆمااری ئیساالمی و ئەو هەماوو زیاانەی ئاێمە داوماانە زۆرتار لە یەک
خانە لە کێشە لەگەڵ کۆماری ئیسالمی مابێتەوە ،مەجاڵی دیکە کەم بووە کە شێوەی تار تااقی بکەیانەوە .ئێساتا ئێاران ئەو
مەجاڵە نادات .بەاڵم ئێمە زۆرمان پێای باشاە ئەو مەجااڵە هەبێات .بەاڵم مان ئەوە قباووڵ دەکەم کە حیزبەکاانی رۆژهەاڵت
کەم لە ژیانی دێموکراتی بوون تا عادەت بە فرەیی لە خەبات بگرن.
پرسیار :حیزبەکان تێگەیشتنی جیاوازیان بۆ پرسی کورد لە ئێران هەیە تا ئێستا کێشەکە بە کێشەی چینهایەتی وەسهفدەکات.
ئەحزابی ئیسالمیش هەن پێیانوایە کێشەکە لە روانگەی ئیسالمەوە دەبێت چارەسەر بکرێت .حیهزبیش هەیە دەڵێهت پرسهەکە
نەتەوەییەو دەبێ چارەسەری دێموکراتی بۆ بکرێت .کێشەی کورد لەگەڵ حکوومەتی ئێران چ پێناسەیەک هەڵدەگرێت؟

وەاڵم :کێشااەی کااورد لە ئێااران بەتەواوی کێشااەیەکی نەتەوەیاایە ،بەاڵم بە حااوکمی ئەوەی ئااێمە پێمااانوایە دێموکراساای و
بەشااداری خەڵااک و هەڵبااژاردن هاوکاااری دەکااات بەوەی کە کێشااەکان چارەسااەر بکرێاات .ئااێمە سروشااتێکی دێموکراسااینوازی
پێدەدەین .بەاڵم لە نیو کۆمەڵگای کوردیش بۆچوونی جیاوازیش هەیە .هەر حیزبیکیش بەپێی ئایدئۆلۆژی خۆی خوێنادنەوەی
خااۆی هەیە بااۆ کێشااەکە ،بەاڵم ئااێمە وەک حیزباای دێمااوکرات کااار بااۆ ئەوە دەکەیاان ئەو نەتەوەیە لە چوارچێااوەی ئێااران بە
مافەکانی بگات.
پرسیار :هیوایەک بۆ کاری هاوبە

لە ناو حیزبەکان هەیە بۆ ئەو پرسە؟
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وەاڵم :ئەو لەتبااوون و ئینشااتاباتەی ناااو حیزبەکااان تااا ڕادەیەکاای زۆر شااوێنەواری ماااوەتەوە .رەنااگە زۆر زەحاامەت بێاات و
کارێکی ئاسان نەبێ .بەاڵم دەبێ کاری بۆ بکەین کە لێک تێبگەین .بەاڵم ئێستا بۆم زەحمەتە بڵێم بەرەیەک و پالتفاۆرمێکی
هاااوبەش دروساات دەبێاات .ئەو الیەنااانەی کە کێشااەیان هەیە لەگەڵ یەکتاار دەبێاات فێااری ئەوە بااین لەگەڵ یەکتاار دانیشااین و
قسە بکەین .ئەگەری ئاوریش لە رابردوو دەدەینەوە دەبێ لە ژێر بەرژەوەندی داهاتوو بێت.
پرسههیار :زۆر جههار نههاکۆکی هەر دوو حیزبههی دێمههوکرات لەگەڵ یەکتههر بە کۆسههپی لێههک نیزیههک نەبههوونەوەی حیزبەکههانی
رۆژهەاڵت با

دەکرێت .ئەمە تا چەند راستە؟

وەاڵم :ئەوەی کە دوو حیزبی دێموکرات هەیە ئەمری واقیتە .من پێماوایە هەر دوو الیەنای دێماوکرات دەتاوانن زۆر هاوکااری
ئەوە بکەن کە چۆن حیزبەکان لێک نزیک ببنەوە .هۆکەشی ئەوەیە کە تۆ قسە لەسەر هەر شتێکی هاوبەش باکەی ماادام ئەو
دوو الیەنەی دێمااوکرات تێاادا نەبێاات ،جێبەجااێ نابێاات .ناکرێاات الیەنێکاای دێمااوکرات بەشاادار بێاات و الیەنەکەی تاار نەبێاات.
رێگااای کاااری هاوبەشاای ئەحزاباای کوردسااتانی ئێااران لە رێگااای پەیوەناادیەکانی نێااوان هەر دوو حیزباای دێمااوکراتەوە دەبیاانم
لێرەوە دەکرێت ئەو کۆدەنگیە لە نێوان حیزبەکان دروست بێت.
پرسیار :لە چارەسەرکردنی کێشەکانی ناو هەر دوو حیزبی دێموکرات بۆ خۆت چیتکردوە؟

وەاڵم :ئاااێمە لە دوای کاااۆنگرەی چاااواردەوە هەماااوو کارێکماااان کاااردووە باااۆ ئاسااااییبوونەوەی پەیوەنااادیەکانمان .وەک خۆشااام
هەوڵمداوە کە هاوکاری بکەم پەیوەندیەکانمان ئاسایی بێتەوەو بوارێک خۆش بکەین بۆ قسە کرد پێکەوە.
پرسیار :ئەوان بە پێشوازی ئەو هەنگاوانەی تۆوە هاتوون؟

وەاڵم :پەیوەنااادیەکانمان بە بەراورد لەگەڵ ساااااڵنی راباااردوو باشاااتر باااووە .جۆرێاااک عەتااا

هەیە بەرامااابەر بە یەکتااار.

هیوادارین ئەوانیش بەوە گەیشتبیتن ک لەتبوونی دێموکرات ئەمریکی واقیتەو هەر دوو ال دەباێ کااری باۆ بکەیان باۆ نۆرماال
بوونەوەی .دیارە دەبێ ئەوە زۆرتر لەئەوان بپرسێ.
پرسیار :با

لە هەوڵەکانی شەخسی خۆت دەکرێت بۆ ئاسایی بوونەوەی کێشەکانتان لەگەڵ حدکا؟ چیتان کردوە؟

وەاڵم :زۆر سروشتیە ئێمە پەیوندیمان لەگەڵ یەکتر هەبێت .ئێمە پێش حیزبایەتیش کاک مستەفا هیجری مان دەناسای .لە
حیزبایەتیش نێوانمان هەر خوش بووە .ئێستاش بە سروشتی دەزانم پەیوەندیمان هەبێت .پەیوەندیەکەش زۆر سروشاتیەو لە
گۆڕی دا هەیە .بەاڵم شێوازی رەسمی هیچ دانیشتنێکی رەسمی بەینی من و سکرتێری گشتی حدکا نەبووە.
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پرسیار :حدک تا چەند کۆسپ بووە لەسەر رێگای یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان؟

وەاڵم :بە حکومی ئەوەی تا ئێستا دانەیشتووین لەسەر یەکگارتنەوەی نێوانماان قساە بکەیان نەباووە بە باسای جادی لە نااو
خۆماندا .لە شیوازی ئەفکاری ئیمەدا کۆسپێک نابینم بۆ یەکگرتنەوە .ڕێبەری ئێمە ئامادەیی تەواوی هەیە لەسەر ئەو
شتانە قسە بکات.
پرسیار :ئێستا خەڵکانێک ئەو دیمانە دەخوێننەوە رەنگە بڵێن ئێوە ئەوەندە با

یەکگرتنەوە دەکەن بۆ جیابوونەوە؟

وەاڵم :ال کااااری سیاسااایدا نااااکۆکی و جیااااوازی کاااات کی سروشاااتیە .ئەوە لە مێاااژووی حیزبااای دێماااوکرات لە دوای کۆمااااری
کوردستانەوە و لە سەردەمی کاک ئەحمەد تۆفیق و د.قاسملوو د .شەرەفکەندی و سەردەمی مامۆساتا و ساەردەمی کااک مساتەفا
هیجری تا ئێستا کێشە و ناکۆکی لە ناو حیزبی دێموکرات هەر هەبووە .شتێکی سەیر نیایە چاۆنکە ئاازادی رادەربڕینای تێادا
بووە! کێشەی سیاسی هەبووە .لە سیاسەت سەیر نییە کە زۆر جار ئەو ناکۆکیەکاانە بەوە دەگاات کە لێاک جیاابینەوە .ئێساتا
هەر دووال ماااوەیەک وەک دوو حیزباای دێمااوکرات کااار دەکەن .جۆرێااک خوێناادنەوەیان بااۆ رابااردوو هەیە ئەگەر بەوە بااگەن
تێکەڵ بنەوە من پێموایە کارێکی باش دەکەن .نابێ بڵێن باشە باۆ جیاابوونەوە ئێساتا باۆ تاێکەڵ دەبانەوە ئەوە لە دنیاای
سیاسیدا زۆر ئاساییە.
پرسیار :هیچ زەمانەتیکێش نییە کە دوای تێکەڵبوونەوە ئینشعاب روو بدات؟

وەاڵم :لە سیاساات و حیزبااایەتیش هەرگیااز تەزمااین نیاایە کە جەمتێااک هەتااا هەتااا پااێکەوە کااار بااکەن .بەاڵم ماان هیااوادارم
ئەگەر جارێکیتر لەگەڵ یەکتر دانیشاتین .فەرهەنا ساازی بکەیان و لە کااری جەمتای دا ئەو مەترسایانەی ئینشاتاا دروسات
دەکەن کەم بکەیاانەوە .چااۆنکە ئەو لەتبوونااانە لەسااەر کێشااەی سیاساای نیاایە .لەسااەر سااتراتیژی نەبااووە .ئینتالفاای زەوق و
سەلیقە بۆ بەرێوەبردنی حیزا بووە.
پرسههیار :لەو شههەڕە ئیعالمههیەی لە نێههوان کههۆمەڵەی شۆڕشههگێڕو حههدکا هەتە گههۆڕ حههدک دوای مههاوەیەک بێههدەنگی.
راگەیاندراوێکی بوو کردەوە .رەخنەتان لێ دەگرن کە بەیاننامەکەی حدک بە جۆرێک خۆدزێنەوە بهوو لە دیفهاعکردنی لە
مێژووی حیزبی دێموکرات؟

وەاڵم :ئەوناادەی پەیوەناادیی بە رابااردووی حیزباای دێمااوکراتەوە هەیە بەباااش و خااراپ ئااێمە خۆمااان بە خاااوەنی هەمااووی
دەزانین .ناچمەوە سەر وردەکاری شەڕەکانی دێموکرات و کۆمەڵە .بەاڵم بۆیە لەسەر رابردووی هیچ کێشەیەکم نییەو هۆکەشای
ئەوەیە کە ئێمە خۆمان بەبەشداری هەموو ئەو بڕیارانە دەزانین کە روویداوە
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پرسیار :وەک سکرتێری حیزبی دێموکرات ،پێتهوایە حیزبهی دێمهوکرات هەڵگیرسهێنەری شهەڕی نهاوخۆ بهووە وەک تەیفهی
کۆمەڵە دەڵێن؟

وەاڵم :من پێموانیە حیزبی دێموکرات هەڵگیرسێنەری شەڕی ناوخۆیی بووبێت .ئەوە قەزاوەتی منە وەک حیزبی دێموکرات.
ئەگەر لە کۆمەڵەش هەمان پرسیار بکەی رەنگە ئەوانیش ئەوە بڵێن .بۆیە من دەڵێم هیچ قازییەک ناتوانی قەزاوەت لەسەر
شەڕی دێموکرات و کۆمەڵە بکات .ئوسوولەن چوونە نااو ئەو باساەش هایچ ئەنجاامێکی نیایە .بەاڵم لە پەیوەنادی لەگەڵ ئەو
هەڵوێستەی ئێمە ئەوەندی پەیوەندیی هەبێت بە قسەکانی کاک عەبدوڵز موهتەدی لەم کتێبەدا .ئاێمە ئەوەماان راگەیانادوە
کە کاتی ئەوە نەباوو چووباایەتە نااو ئەو وردەکاریاانەوە .ئەو وردەکاریاانەی کە کااک عەبادوڵز باسای کاردوە ئاێمە وا بیار
ناکەینەوە .ئاوا نییە کە کاک عەبدوڵز دەڵێت .لە هەماان کااتیش ئاێمە دەڵاێن باا نەچیانەوە نااو ئەو کێشاانە و وتووماانە
ئێمە دەبێ داوای لێبۆردن لە خەڵکی کوردستان و بنەماڵەی شەهیدانی هەر دووال بکەین.
پرسیار :چۆن سەیری ئەو روونکردنەوەی حدکا دەکەی؟ ئەوان دەڵێن ئەمە دیفاع بوو لە مێهژووی حیهزب و هەڵوێسهتەکانی
دوکتور قاسملوو کە پیویست بوو بمانکردایە؟

وەاڵم :مێژووی حیزا بەچاک و خەراپ ئێمەش تێدا بەرپرسین .ئەو روونکردنەوەی حدکا هیچ پەیوەنادی بە دیفااعکردن بە
مێژووی حیزبی دێموکراتەوە نەبوو .ئوسوولەن هەڵوێستێک بوو لە بەرامبەر ئەو دیمانەی کاک عەبدوڵز ماوهتەدی .بەاڵم لە
کێشەیەکی ئاوادا ناکرێت ئێمە دیفا لە مێژووی حیزبێاک بکەیان کە تەمەنای  ٦٤سااڵە .لەو مێاژوویە زۆر قوناائی بڕێاوە و
ئەو دیفاعە زۆر لەوە بە بچوکتر دەبینم کە دیفااعی لەو مێاژووە کردبێات .مێاژووی حیازا زۆر لەوە گەورەتارە کە ئاێمە باین
ئاوا پێناسەی بکەین.
پرسیار :ئایا کاتی ئەوە نەهاتووە کە دەبێ ئەو شەڕە نەقد بکرێت؟

وەاڵم :فەرقاای قەزاوت لە حقااووق و قەزاوەت لە سیاساایەت لە سیاساایەت دا ئەوەیە کە لە دادگااا قااازی بڕیارێااک دەدات و
تەواو دەبااێ و دەوڵەتاایش ئیجاارای دەکااات ،بەاڵم لە دنیااای سیاسااەتدا قەزاوەت زۆر سااەختە لەسااەر رابااردوو .باااۆیە زۆر
زەحمەتە ئێمە قەزاوەتی بێالیەنانە لەسەر ئەو رابردوویە بکەین .قەزاوەتی دواجاار لەساەر ساندوقەکانی دەنگادان دەکرێات.
بەاڵم شەڕی ناوخۆیی هەموو الیەکەمان تێدا بەرپرسین و هەوڵ بدەین دووپات نەبێتەوە .ئێمە دەبێ فەرهەنگسازی بکەیان و
ئەو شتانە دووپات نەبێتەوە بۆ من ئەوە گرنگە لە چۆن دەتوانین فەرهەنگسازی بکەیان کە هەرگیاز ئەو شاەڕە لە داهااتووی
کوردستانی ئێران دووپای نەبێتەوە .بەراستی هیچ پاساوێکی باۆ ناایەتەوە ئەگەر لە داهااتوو حیزبای کاوردی لە گەڵ یەکتار
شەڕ بکات.
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پرسیار :ئایا حکوومەتی ئێران ئامادەیی ئەوەی تێدایە دانوستان لەگەڵ ئێوە بکهات .ئەمە لەگەڵ ئەوەی پێشهتر راتگەیانهدبوو
ئەگەر مەجاڵی کارکردن هەبێت لە ئێران ئەوە ئێمە دەگەرێنەوە؟

وەاڵم :من پێموایە ئێران توانایی ئەوەی تێدا نییە کە دانوستان لەگەڵ ئێمە بکات .تەنانەت ئامادەیی ئەوەشی نییە بوونی
سیاسی ئێمە لەناو خۆی واڵت قبووڵ بکات ،بەاڵم ئێمە بۆ ئەو مەسەلەنە دەهێنینەوە گۆڕێ ئێمە لە ئێران بە دوای
چارەسااەر دەگەریااین .بەشاای هەرە زۆری خەڵکاای ئێااران لە داواکااانی کااورد ناااگەن ،ماان بە پێویسااتی دەزاناام ئەو باسااانە لە
کۆمەڵگای ئێرانی بزو بێتەوە .بۆ ئەوەی فشارێکی زیاتر لەسەر کۆماری ئیسالمی هەبێت کە ئەحزابی کوردی شەڕ خاواز ناین،
ئەحزابی کوردی حەزیاان لە تەقەکاردن نیایە .حیزبای کاوردی پێاێ خۆشاە ئەگەر مەجاال هەبێات لەنااو خاۆی ئێاران چااالکی
بکات .ئەو پەیامە من بە دروستی دەزانم کە لە ناو ئێاران فەرهەنگساازی باۆ بکرێات .ئەوە بە ماناای ئەوە نیایە کە کۆمااری
ئیسااالمی رازی دەبێاات بەو داوایە .ئەگەر ئااێمە هەر بۆخۆمااان بیاار بکەیاانەوە و هەر بااۆ خەڵااکەکەی خۆمااان قسااە بکەیاان خااۆ
کێشەمان نییە .ئەو پەیامە زۆرتر بۆ خەڵکای دەرەوەی کوردساتانە .ئاێمە وەک حیزبێکای نااوچەیەیی کێشاەمان لەگەڵ تااران
هەیە .بۆیە دەبێ ئەو بەبەرپرس بزانین کە نایەوێ کێشەکە چارەسەر بکات و دەباێ داواکااری ناوێش بنەیانە نااو خەڵاک و
بڵێین ئێمە ئامادەین دەستپێشنەری بکەین بۆ کێشەکان ،خەڵکی ئێران وەک ئێمە بیر ناکەنەوە ئەمە هەڵەیە.
پرسیار :ئەم جۆرە بیرکردنەوەیە ئەبزاری خۆی دەو

بۆ بەرەپێشهبردن ،ئەم ئەبهزارانە

هەتهاکوو ئێسهتا

اهایبە ،حیزبهی

دێموکرات چێکردوە؟

وەاڵم :لە میدیای حیزبی هەوڵمانداوە ئەو بۆچوونە بچێتە پێش ،لە میدیای فارسەکانەوە کارماان باۆ کاردووە .لە مەیادانی
دیپلۆماسی ئیمە ئەو باسانەمان هێناوەتە گۆڕێ .ئێمە دەبێ زمانی ئەو بوارەمان هەبێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
ڕیکەوت :ساڵی ٢١١٩
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خالید عەزیزی :کۆماری ئیسالمی هاندەری توندوتێژییە

رۆژنامەی میدیا
خالید عەزیزی سکرتێری گشتیی حزبی دیموکراتی کوردستان .لە دیمانەیەکادا کە لە ژماارەی ٤١٨ی رۆژناامەی میادیا دا بازو
بااۆتەوە ،لەمەڕ کێشااە ناوخۆییەکااانی ئێااران و مەسااەلەی ئۆپۆزیساایۆن و شااێوەی خەبااات و رووبەروو بااوونەوە لەگەڵ کۆماااری
ئیسااالمی ئێااران و هاوکاااری هێاازە سیاسااییەکان لەسااەر ئاسااتی کوردسااتان و ئێااران و چەنااد پرسااێکی هەنااووکەیی ،وەاڵماای
پرسیارەکانی میدیای داوەتەوە.
رۆژناااامەی میااادیا رۆژناااامەیەکی سیاسااای هەفاااتەنەیە ،یەکیتااای نەتەوەیااای دیماااوکراتی کوردساااتان لە باشاااووری کوردساااتان
دەریدەکات.
پرسیار :چ کاتێک دیپلۆماسی جیهانی لەسەر نەمانی کۆماری ئیسالم رێکدەکەو ؟

وەاڵم :پێموایە مەسەلەی ماان و نەماانی کۆمااری ئیساالمی مەساەلەی باسای سیساتەمی جیهاانی نیایە .هاۆیەکەش ئەوەیە .بە
تااایبەت بۆچااوونی ئەمریکااا لە پێوەناادی لەگەڵ ئێااران ئەمەیە کە ئێااران رەفتاااری خااۆی بگااۆڕێ ،ئێااران بەرپرساایارانە لە
پێوەناادییەکانی نێااودەوڵەتی هەڵسااوکەوت بکااا ،چااونکە لە واقیتاادا بااۆ هێمناای ناااوچەکە ئێااران وەک فاکتەرێااک دەبینااین و
دەیانەوێ کارێک بکەن کە لەو سیناریۆیەی ئەمنییەتی ناوچە .ئێران نەبێتە هۆکاری گێارەو کێشاە ،لەبەر ئەوەی بە بااوەڕی
من ئەوەی کە بیا انەوێ کۆمااری ئیساالمی ئێاران باڕووخێنن ،یاا وەالی بناێن ،یاا خۆیاان لە کاۆڵ کۆمااری ئیساالمی باکەنەوە،
ناکرێ وەک پرۆژەیەکی گشتی دنیای دەرەوەی چاوی لێبکەی زیاتر باس لەچۆن کۆنترۆڵکردنی ئێرانە.
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پرسیار :ئێوە زۆرجار رایدەگەیەنن کە بۆ رووخانی رژێمی کۆماری ئیسالمی کهار نهاکەن ،دیهارە ئەمبهارەوە بەڵهگە نهادەن،
بەڵکوو ئەوە هەر لە گوتندایە و رەنگە گوتاریش دوایی رەتکردنەوەی هاسان بێت .مەبەستتان چییە؟

وەاڵم :لە هێچ شوێنێکی پێرەوپرۆگرامی حزبدا باس لە رووخانی کۆمااری ئیساالمی ئێاران نەکاراوە .ئەو باساە زیااتر باسای
نێااااو کۆنگرەکااااان و راپااااۆرتیکە کە دەدرێ بە کااااۆنگرە ،ئااااێمە وەک حزباااای دیمااااوکراتی کوردسااااتان سااااتراتیژیمان ئەوەیە
پێرەوپرۆگرامی ئەو حزبە لە چۆنیەتی لەگەڵ کۆمەڵگای کوردساتان و کۆمااری ئیساالمی جێبەجاێ بکەیان مەساەلەی رووخاانی
کۆماری ئیسالمیش لە سێ الوە جێگەی سەرنجە:
یەکەم :ئەوەیە کە جیاوازی لە راستی و ناڕاستی ئەو دروشامە ،یاان ئیمکاانی جێبەجێباوونی ،ئاێمە لەوە بااوەڕە دایان کە لە
ئێرانێکاای  ٧٥ملیااۆن کەساایدا ئەگەر کااورد لەرووی حەشاایمەتەوە چاااو لێاابکەین ٩ – ٨ ،ملیااۆن کەساان و دەرفەتاای رووخااانی
کۆماری ئیسالمی بۆ نەتەوەی کورد ئەیری عەمەلییە.
دووهەم :پێمانوایە لە گۆڕەپانی سیاسی هەموو ئێراندا کاتێک باس لەسەر چۆنیەتی رووبەروو بوون لەگەل کۆمااری ئیساالمی
دەکرێات ،نابێات وا دەربکەویان کە کااورد نەتەوەیەکای رووخێانەرە .باۆیە ئااێمە لە چاۆنیەتی رووبەروو باوونەوەو هەڵسااۆکەوت
لەگەڵ کۆماری ئیسالمیدا لەم چوارچێوەیەدا کارمان کردووە .باشترین حاڵەت بۆ بەرژەوەنادی دیموکراسای لە ئێاران و کاورد و
کوردستان ئەوەیە کە کۆماری ئیساالمی وەک نیزامێکای داساەپاو بە گشاتی ئەمیناێ و لەنااو بچێات و حکاوومەتێکی دیماوکراتی
جاااێگەی بگااارێتەوە ،بەاڵم ئەمەش پێوەنااادی بە چەنااادوچۆنی کەڵاااک وەرگااارتن لەو دروشااامە هەیە ،ئاااێمە گوتووماااانە ئەو
دروشاامەمان ئێسااتا وەال ناااوە ،بەکاااری ناااهێنین .یااان دەکاارێ بهێنیاانەوە گااۆڕێ و بە کاااری بێنااین لەکاااتی خۆیاادا ،زەمیاانەی
مێژوویی ئەو دروشمە زیاتر بەرهەمی دەورانێکە کە کۆماری ئیسالمی دەرفەتای وتاووێژ لەساەر مەساەلەی کاورد لە کوردساتانی
ئێران وەال ناا و هێرشای کاردە ساەر کوردساتان و کوردساتان لە چوارچێاوەیەکی ساوپایی پاساتاوت و نەتەوەی کاورد و هەماوو
هێاازە سیاسااییەکانی کوردسااتان ناچااار بااوون بااۆ دیفااا لە خۆیااان شااەڕی چەکااداری بااکەن ،کەوابااوو ئەو دروشاامە بەرهەماای
کەشوهەوایەکە ،مادام بەرهەمی کەشوهەوایەک بێت .دەکارێ لە دەورانای جۆراجاۆردا بە سروشاتی کەشاوهەوا بەکاار نەهێنارێ
یااان وەال بناارێ .سااتراتیژی ئااێمە لە جااێگەی خااۆیەتی و ئەویااش ئەوە کە سیسااتەمی کۆماااری ئیسااالمی نەمێنااێ و نیزامێکاای
دیموکراتی بێتە جێگەی و ئەگەر بە رووخان بێت ،رووخان باشترین و ئیادەئالترین چارەساەرییە و ئەگەر بە گۆڕانکااری بێات
و ئەو حکاوومەتە لەساەر کااار نەمێناێ و حکااوومەتێکی عااقالنی بێاتە سااەرکار ،ئەوەش هەر باشاە .بەکااورتی دەڵاێم دروشاامی
رووخانمااان ئێسااتا وەالناااوە و بە کاااری ناااهێنێن و ئااێمە لەگەڵ هەلااومەرز کەڵکاای لێااوەردەگرین .سااەبارەت بە سیاسااەتی
بەشااداری لە هەڵبژاردناادا ئااێمە مەبەسااتمان ئەوە بااوو کە لە گۆڕەپااانی ئێراناادا کێشااەی کااورد بێااتە گااۆڕێ و بەداخەوە لە
ئێراناادا بە گشااتی لە دەرەوەی بەشااە کوردسااتانییەکەی زۆریااان لە کێشااەی ئااێمە ئاگااادار نااین ،یااان زۆری تێناااگەن لەو ٣١
ساڵەدا سەرەڕای فیداکاری پێشمەرگە لە خۆباووردەیی گەلەکەماان ئاێمە بەداخەوە نەماانتوانی لە دەرەوەی کوردساتان خەڵکای
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ئێران لە مەسەلەکەی خۆمان بگەیەنین ،دەبێ نێوی مەسەلەی کورد کێشەی کورد و ویست و داواکاانی لە باۆنەی جۆراوجاۆر دا
بێنینە گۆڕێ .پیمانوابوو هەڵبژادەنەکان جێاواز لە تەبیتەتی کێشەکان و رەکابەری و پاڵێوراوان دەتاوانی وەسایلەیەک بێات
بۆ ئەم مەبەستە و کێشەی کورد لە سەرڕاوە بێتەگۆڕێ و هێنادە لە پەڕاوێازدا نەمێنیاتەوە .لەگەڵ ئەوەی کە پێماانوابوو ئەو
الیەنەی کە ئێستا بە بزووتنەوەی سەوز ناسراوە بە بەراورد کردن لەگەڵ الیەنی خامنەیی بکریت مەسەلەی نەتەوەکەمانیاان
لەگەڵ باس بکەین و ئاگاداری ئەوە بن کە لەگەڵ کۆمەڵێک کێشە بە تایبەت مەسەلەی نەتەوەکان رووبەروون.
پرسیار :ئایا ئەو رەوشەی ئێوە بو بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان بەرهەمی هەبووە؟

وەاڵم :ئەوە بەسااتە بەوەیە چااۆن تەحلیلاای بااکەی ،ئەگەر قبااووڵ بکەیاان کە دوای هەڵبااژاردن لە ئێااران قەیرانێکاای سیاساای
بەدیهاتووە بزووتنەوەی سەوز پەرەی گرتووە .خەڵک رۆژ بە رۆژ زیاتر هاتووەتە مەیدان و شەهیدی داوە و دروشمەکان جاار
لەگەڵ جاااری رادیکاااڵتر بااوونەوە و خااودی ولاای فەقاایە و خااامنەییش تێااوەردراوە و ناڕەزایەتیەکااان بە گشااتی رووبەرووی
سیستەمی دەسەاڵت بووەتەوە .دیارە هەڵوێستەکەی حزبی دیموکراتی کوردستان لە جن لە جێگەی خۆیادا باووە .چاونکە ئاێمە
سیاسەتمان یارمەتیدانی ئەوان بۆ قووڵتر کردنەوەی کێشەکان بووە و هێنانە گۆڕێ کۆمەڵێک مەسائیل.
پرسیار :ئێوە پێتانوایە دەبێ حزبتان خەباتی مەدەنی بکات .خەبهاتی مەدەنهی چهۆن بەرێوەدەچێهت؟ خەڵهک خهۆ بە کوشهت
دەدا و ئێوە ئافەرینی پێدەڵێن .خۆتان چ نەخشێکتان نییە؟

وەاڵم :لەبەر ئەوەی حزبەکەی ئێمە کاتی خاۆی لەالیەن کۆمااری ئیساالمییەوە بە حزبێکای هەڵوەشاێندراو راگەیەنادرا .ئاێمە
دەرفەتاای ئامادەبوونمااان لەنێااو خااۆی واڵت بەشااێوەی فەرماای نەبااووە و نیاایە .ئااێمە لە راگەیاناادنەکان و گوتارەکااانی خۆمااان
جەختمان لەسەر ئەوە کردۆتەوە کە چۆێنی واقیتی حزبی دیموکرات نە کۆیە نە هەرێمی کوردستان لە عێراق ،نە ئەوروپاا و
ئەمریکا بەڵکوو ئەو شوێنەیە کە لێی لە دایکبووە .ئەویش کوردساتانی ئێارانە و لەمبارەشاەوە هەوڵماان داوە کە هەماوو ئەو
کەسانەی کە بۆیان دەگونجێ لە چوارچێوەی ئەو سیستەمەدا خەباتی مەدەنی بکەن .ساتراتیژی کۆمااری ئیساالمی بەرانابەر بە
کورد ستراتیژێکی ئەمنییەتییە .کوردساتانی ئێاران لە ساەرووی پاالنە ئەمنییەکاانی کۆمااری ئیساالمیدایە .هەر لەبەر ئەوەش
هەڵسۆکەوتی ئەو نیزامە لەگەڵ نەیارانی خاۆی لە تااران و کوردساتان جیااوازە .بەرێاوەبردنی بڕیااری ئیتادام لە کوردساتان
زۆر ئاسانترە لە تاران و شارە گەورەکانی تر .ئێمە بە لەبەر چاوگرتنی ئەو راساتییانە هەوڵماان داوە کە خەبااتی مەدەنای
بە شێوەی عەمەلی و گونجاو لەگەڵ هەلومەرز بنەینە ئەستۆی خودی خەڵاکەکە .تاا ئەوان دیااری باکەن کە بە چ شاێوەیەک
ئەو خەبااااتە بەرێاااوە دەچێااات .ئەوە کە ئاااێمە لە کوێاااوەڕا و چاااۆن دەتاااوانین ڕێااابەری ئەو خەبااااتە مەدەنیااایە بکەیااان .ئەو
الوازییەکی گەورەیە و هێزەکانی سیاسی کوردستان بەداخەوە دەیان ساڵە لەنێاو خەڵکای خۆیانادا نەمااون .ڕێبەرانێاک ئەگەر
رۆژانە لەناو جەماوەری خۆیاندا نەژین و شیوازی جۆراوجۆر ژیانی سیاسی و کاۆمەاڵیەتی تەجاروبە نەکەن .نااتوانن بەباشای
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لە زۆر بابەتەوە ئیدە و بەرنامەکانی خۆیان بدەن بە خەباتی مەدەنی و جەماوەری .هەموو حزبەکانی رۆژهەاڵتای کوردساتان
لەم رووەوە کەمایەسیان هەیە و ئێمە بەش بەحاڵی خۆمان هەوڵ دەدەن ئەو کەمایەسیە کەم کەینەوە.
پرسیار :بەڕای ئێوە روانگەی ئەمنییەتی کۆماری ئیسالمی چۆن دەگۆڕ ؟

وەاڵم :گۆڕێنی ئەو روانگەیە خۆی لە دوو میکانیزمدا دەبێنێاتەوە .یەکەمیاان پێوەنادی بە ئەقالنایەت و مەنتایقەوە هەیە لە
کۆماری ئیساالمی ئێرانادا بەدیبێات ،واتاا نیازام لەوە بگاات کە ٣١ی سااڵە لەگەڵ کێشاەی کاورد رووبەرروە و کێشاەکەش هەر
بەجاااێگەی خاااۆیەتی و زیااااتر پەرەدەساااێنێ ،هەرچەناااد توانیاااویتی حزبەکاااان لە تااااراوگەدا بهێڵیاااتەوە ،بەاڵم کۆمەڵگاااای
رۆژهەاڵتی کوردستان رۆژ بە رۆژ لە رووی تێگەیشتنی سیاسی و نەتەوەیی گەشاە دەکاات ،بەو تێگەیشاتنە چارەساەرییەک باۆ
کێشە کورد ببینێتەوە و روانگەی ئەمنییەتییەکەی بگۆڕێ و وەک مەسەلەیەکی سیاسی لەگەڵ ماافی کاورد و بەشادارێکردنی لە
دەسااەاڵت هەڵسااوکەوت بکااات ،دووهەم میکااانیزم ،هاوکێشااەیی هێزەکااانە و ئەوەیااش ئەوەیە کە جیاااواز لەو گۆڕانکارییااانەی
سەرەوە لە نێوخۆی واڵتایش خەڵاک بەشاێوەی رێکناراو و یەکگرتاوو داواکانیاان بەهێازەوە بێنانە گاۆڕێ و هێازە سیاسایەکانی
کاوردیش وا لێاک نزیاک ببانەوە کە راساپاردەیەکی یەکادەنگیان باۆ گەلەکەیاان هەبێات و چ لە نااوخۆ و چ لە دەرەوە تواناای
نەتەوەکەمان ببێتە هێزێکی وا کە کۆماری ئیسالمی هەست بە قورساایی و تواناماان بکاات و ئەو کێشاە لە مێاژینەیە کە هەر
کۆماری ئیسالمی  ٣١ساڵە لەگەڵی رووبەرووە بە گۆڕێنی روانگەی ئەمنییەکەی بۆ چارەسەرییان هەنگاو بنێات .بەداخەوە هایچ
کام لەو سیناریۆیانە لە سیستەمی ئیسالمیدا روون نییە و روانگەی خامنەیی و ئەحمەدی هەر لە جێی خۆیانن.
پرسیار :کۆماری ئیسالمی چۆن پێناسە دەکەن کە وشەگەڵێکی وەک ژیر ،ئەقڵ ،هێمنی و چارەسەری بۆ بەکار دەهێنێ؟ یهان
ئامادەی لە چوارچێوەی ئەو نیزامەدا بگەرێیەوە بۆ کاری سیاسی و مادەی  ٦٢و ٦٥ی دەستووری لەگەڵ جێبەجێ بکە ؟

وەاڵم :ماان وتااام ئەگەر ،باااۆیە دوو ئالتەرنااااتیو هەیە ،ئەگەر کۆماااری ئیساااالمی گۆڕانکااااری لە خۆیااادا پێکبێناااێ و دان بە
سیاسااەتە هەڵە و چەوتەکااانی دابنااێ و مەساااەلەی کااورد وەک راسااتییەکی بەرچااااو و چارەسااەرنەکراو سااەیر بکاااات ،ئەمە
رێااگەیەکە ،ئەمە ئەگەرێکاای گەورەیە ئایااا توانااای ئەوەی هەیە یااان نااا لەو قۆنااائەدا یااان نییەتاای ئەوەش کە خەباااتی
مەدەناای لەنێااو خااۆی واڵت هەیە ،لە ئیاارادەی کۆماااری ئیسااالمی بەدەرە ،خەڵااک کە رۆژانە بە شااێوازی جۆراوجااۆر کۆماااری
ئیسالمی دەکێشنە بەر لێپرسینەوە و داواکاری.
پرسیار :دەگوتر

کۆماری ئیسالمی تاقەتی قبووڵکردنی مەسەوی و کەرووبی نییە .چ جهای ئێهوە ،ئایها ئەوە خەون نیهیە کە

کۆماری ئیسالمی گۆڕانکاری لە خۆێدا پێکبێنێ؟

وەاڵم :ئێمە وەک حزبێکی سیاسی کە لە کێشە داین لەگەڵ کۆماری ئیسالمی هەمیشە دەبێ ئەو ئەگەرانەی لەسەر دانێنین،

72

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
ئەوەش بەمانااای خەیاااڵ نیاایە سااەبارەت بە کۆماااری ئیسااالمی ،ئەگەر بە مانااای جێبەجااێ کردناای کیشااەکان لەالیەن کۆماااری
ئیسالمییەوە نییە ،کۆماری ئیسالمی لەگەڵ کەسانێک تا دوینێ بەیەکەوە ئێرانیان ئیدارە کاردووە بەو جاۆرەیە لێهااتوویی لە
کێشەی کورد دا نییە و دەرفەتی خەباتی مەدەنیشی پێنادات.
پرسیار :لە گرتنی کۆنگرەکەتان بە زۆر الیەنی دیکەتان دەکوت ئێرانچی ،ئایا الیەنگرانی پان ئێرانیهزم نهیگەران نهین؟ ئەوە
گۆڕینی سیاسەتە یا واز هێنانە لەو کوردایەتییەی کە پێتانوابوو ئێوە دەیکەن و خەڵکی دیکە نایکات؟

وەاڵم :ئااێمە وەک حزباای دیمااوکراتی کوردسااتان لە رووی سروشااتییەوە حزبێکاای کوردسااتانین ،حاازبێکین بااۆ جێبەجێکردناای
پرۆژەکانی نەتەوەیی لەسەر بنەمایەکی دیموکراتیک و مافی مرۆڤ کاار دەکەیان ،لەرووی سیاساییەوە ئەو گۆڕەپاانە کە ئاێمە
دەتوانین تێدا خۆمان مەترەح بکەین و مەسەلەکانمان چارەسەر بکەین ،ئێرانە ،کەوا بوو لە رووی سیاسایەوە ئاێمە حزبێکای
ئێرانین و لە چوارچێوەی جوئرافیای سیاسی ئێرانداین ،ئێرانچیتای یاان کاوردایەتی بە بااوەڕی مان لەساەردەمی ئێساتادا زۆر
باو نییە و لەجێ خۆیدا نییە ،حزبی سیاسی بە دوای جێبەجێکردنی پرۆژەکانی خۆیدا دەگەڕێ ،ئێمە پەیاڕەو پرۆگرامێکماان
هەیە کااۆنگرە پەسااەندی کااردووە و بااۆ جێبااوجێکردنی نااابێ خۆمااان بنەیاانە نێااو قۆنااائی ئەو لێتێگەیشااتنە(ئێرانچتیاای و
کوردایەتییااانە) ،ئااێمە چارەسااەری کێشااەی خۆمااان لە نێااو ئێراناادا دەبینااین و دەشاابێ لە وێاادا هەڵسااۆکەوت لەگەڵ وەزعەکە
بکەین.
پرسیار :سیاسەتی ن ەرمی و نزیکایەتی لە کۆماری ئیسالمیدا رەنگە لە سەردەمی سەرۆک کۆماریی خاتەمیهدا ئاسهانیر بهوایە،
ئەگەری ئەو نزیکایەتییە لەم قۆنااەدا چۆن لێکدەدرێتەوە؟

وەاڵم :ئێمە ناتوانین نزیکایەتی لە کۆماری ئیسالمی بکەین ،توانای نزیکبوونەوەی چارەسەر کردنی مەسەلەی کورد و حزبای
دیمااوکرات و حزبەکااانی نیاایە .بااۆیە ئەو ئەگەرانەی لەسااەر دادەنێااین ،هەر حزبێکاای سیاساای کە لەگەڵ نیزامێااک لە کێشااەدا
بێاات ،دەبااێ ئەو ئەگەرانەی لەسااەر دابنێاات ،لە هەمااان کاتیشاادا گۆمااانی لە سیاسااەتەکانیدا نەبێاات .بااۆیە ئەگەر کۆماااری
ئیسالمی داوای وتووێژ لە چارەسەری کردنی کێشەی کورد لە حزبەکانی کوردستان بکات .حزبەکان نابێ رەتیابکەنەوە .ئەگەر
دەوڵەتی کۆماری ئیسالمی داوامان لێبکات تا لەسەر مەسەلەی کورد لە ئێران لەگەڵی وتووێژ بکەیان ،رەتینااکەینەوە ،ئاێمە
لە کێشااەیەکداین لەگەڵ کۆماااری ئیسااالمی کە دەتااوانی ئیاادامەی هەبێاات ،مەیاادانی خەباااتی ئااێمە لە دژی کۆماااری ئیسااالمی
بەشێوەی خەباتێک نابرێتەوە و الیەنی دیپلۆماسی هەیە ،راگەیاندنی هەیە ،و الیەنای رووبەروو کاردنەوەی لەگەڵ کێشاەکان
هەیە ،ئەنواعی مەیدان هەیە ،بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسالمی.
پرسیار :راتگەیاندووە ئێمە هەڕەشە نین لەسەر کۆماری ئیسالمی ،ئەمە تا چەند وایە؟
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وەاڵم :ئەگەر بەراوردی هێزی کۆمااری ئیساالمی بکەیان لەگەڵ هێازی پێشامەرگەی کوردساتان ،ئاێمە هەڕەشاەی نیزامای ناین،
لەسەر سیستەمی ئەمنییەتی کۆماری ئیسالمی ،رەنگە ئەگەر رۆژێک خەباتی چەکداری بکەین ،ئازارمان باۆی هەبێات و گرفتای
بۆ دروست بکەین بەاڵم ئەو کاتیش ئێمە هەڕەشە نین لەسەر کۆمااری ئیساالمی ،کۆمااری ئیساالمی دەوڵەتێکای پاان و بەریانە
هێزێکی نیزامی وەسایتی هەیە ،ئەگەر هەماوو هێزەکاانی کوردساتانیش بەیەکەوە کاۆبکەینەوە نااتوانین هەڕەشاەی گەورە باین
لەسەر سیستەمی ئەمنییەتی ئەو دەوڵەتە .دەسەاڵتی نیزامی ئێمە تەنیا ئامرازی سەرئێشە و گرفتە بۆ کۆماری ئیسالمی.
پرسههیار :ئەو شههیکارییە سیاسههییانەت وا دەبینههدر کە زیههاتر تواناکههانی کۆمههاری ئیسههالمی دەخەی و باسههی قەیههران و
سیاسەتەکانی ناکەی ،ئەمە چۆنە؟

وەاڵم :ئێستا لە ئێران لە نێو حزبە کوردییەکانادا رەخنەگارتن لە کۆمااری ئیساالمی و بااس لە سیاساەتە چەوتەکاانی هایچ
هونەرێک نییە .کۆماری ئیسالمی ئەوەنادە خاراپە و ئەوەنادە ماافی مارۆڤ پێشاێل دەکاات ،ئەوەنادە جیناایەت دەکاات کە زۆر
هونەرێکی سەیر نییە باسی لێبکەی ،ئێمە سی ساڵە رەخانەی لێادەگرین و بااس لەو سیاساەتانەی دەکەیان ،باۆیە لەمباارەوە
گۆمان لەنێو هیچ کەس و الیەنێکدا نییە .ئێمە دەباێ تەنیاا خاۆ لە خاانەی رەخنەگرتنادا نەهێڵیانەوە و گیار نەخاۆین ،ئەوە
هونەر نییە بڵێێن کۆماری ئیسالمی مافی مرۆڤ پێشێل دەکات ،دەبێ رەخنە بگاوێزرێنەوە خاانەیەک کە لەو خاانەیەدا کێشاەی
بۆ دروستبکەین ،هەموو کاناڵەکان ،بیروڕای گشتی بە تێکڕا رۆژانە رەخنە لە کۆماری ئیساالمی دەگارن ،سروشات و نااوەڕۆکی
کۆماااری ئیسااالمی شاااراوە نیاایە و ناسااراوە .بااوونی کۆماااری ئیسااالمی خااۆی بەرهەماای تەناادوتیژییە ،کۆماااراەی ئیسااالمی خااۆی
هاندەری خەباتی توندوتیژییە ،چونک بوونی خۆی لە گێرەو کەێشە و قەیران و جەوی توندوتیژیدا دەبینێاتەوە .ئاێمە وەک
حزبی دیموکراتی کوردستان هەموو میتۆدەکانی باۆ نەماانی کۆمااری ئیساالمی ئێاران بەکاار دەبەیان و خەبااتی تونادوتیژی لە
هەلومەرجێکاادا کە بە زیااانی خەڵااک و بە قااازانجی دەسااەاڵتی کۆماااری ئیسااالمی ئێااران تەواو بێاات ،پەیاارەو ناااکەین .ئااێمە
ئێستا خەباتی چەکداریمان راگرتووە کە ئەویش نەوعێک لە خەباتی لە توندوتیژییە و نااتوانی لەو قۆناائەدا یارمەتیادەر
بێت .ئەوەی کە ئیستا لە ئێران گرنگای هەیە .ئەو خەبااتە جەمااوەرییەیە کە کۆمااری ئیساالمی ئێاران رووبەرووی باووتەوە.
ئاێمە دەباێ خەڵکەکەماان هاان بادەین تاا بەو خەبااتە جەمااوەرییە پەێویسات بان ،ئەمە لەو قۆناائەدا باشاترینە ،ناابێ وا
بکەین کە رێژیمی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان رفتارێکی وا لە خۆپیشاندان کە خەڵکەکە زیانیان پێبگات.
ڕێکەوت :ساڵی ٢١١٩
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خالید عەزیەی :بۆ هەر چەشنە هاوکارییەک لەگەڵ هاوڕێیانی پێشوومان ئامادەین
محەمەد چاوشین
ڕێنێسانس نیوز :لە میانەی دیمانەیەکدا لەگەڵ ڕێنێسانس نیوز سکرتێری حیزبی دیموکراتی کوردستان سەبارەت بە
کۆمەڵێک بابەت و تەوەری جۆراوجۆر وەاڵمی پرسیارەکانی ڕێنێسانس نیوز دەداتەوە.

ڕێنێسههان ،نیههوز :مههاوەیەکە هەنههدێک لەهێههزە کوردییەکههان(بەئێوەشههەوە) کههادر و پێشههمەرگەکانیان دەنێههرنەوە نههاوخۆی
رۆژهەاڵتی کوردسهتان و وەک نهاوی لێنهراوە "کهاری سیاسهی و تەبلیتهاتی" دەکەن ،ئایها دەکهر

ئەو هەنگهاوە بەسهەرەتای

دەستپێکردنەوەی قۆناای خەباتی چەکداری ناوبنرێت لە دژی کۆماری ئیسالمی؟

خالید عەزیزی :کاتی خۆی کە ئێمە لەسااڵنی ساەرەتای هااتنە ساەر کااری کۆمااری ئیساالمییەوە تووشای شاەڕی چەکادارانە
بووین ،لە واقیتدا ئەو شەڕە بە دڵنوازی خۆمان نەباوو .ئەو شاەڕە ،شاەڕێک باوو کە لە ئاکاامی کۆمەڵێاک ملمالناێ نااڕەوادا
بەسەر گەلی کورددا سەپا ،گەلای کاوردیش ناچاار باوو باۆ بەرگاری لە باوون و ماافە رەواکاانی خاۆی لە رێگاای چەکادارانەوە
بەرەوروو بێتەوە .ئەم بەرگرییە چەکدارانەیە وای کرد کە خومەینی پاش شەڕی سێ مانگە داوای چارەسەری کێشاەی کاورد لە
رێگای دیالۆگەوە بکاو لێژنەیەک بۆ وتووێژ بنێریتە کوردساتان .ئەوەی کە وتووێژەکاان باۆ بە ئەنجاام نەگەیشاتن باابەتێکی
دیااکەیە .بە پێاای ئەم پێشااەکییە ویسااتم بڵااێم کە ئااێمە نەتەوەیەکاای شااەڕخواز نااین و وەک حیزباای دیمااوکراتی کوردسااتانیش
بەردەوام ئەمەمان دووپات کردۆتەوەو نرخیشامان باۆ داوە .رێبەرانماان لەساەر مێازی وتاووێژ تیارۆر کاراون .کەواتە ئاێمە لە
سێ دەیەی رابردوودا لە کێشەی خۆمان لەگەڵ کۆماری ئیسالمی هیچ کات شەڕمان هەڵنەبژاردووە ،ئەوە کۆماری ئیسالمی بووە
کە شەڕی بەسەر ئێمەدا سەپاندووە .ئەو بەرگرییە چەکدارانەی ئێمەش لە بەرانبەردا ،بەرگرییەکی تەواو رەوا بووە.
لە پەیوەناادی لەگەڵ وەاڵماای پرساایارەکەتدا ،بااا لەوە دەساات پااێ بااکەم کە بەشاای سااەرەکی ئەناادامانی حیزباای دیمااوکراتی
کوردستان لە ناوخۆی واڵتە .ئێمە هەم ساڵی پار و هەم ئەمساڵ بە مەبەستی کاری رێکنستن و چاالکی سیاسایی و تەبلیغای
چاالکیمان لە ناوخۆی واڵت هەبووە .لەم پێناوەشدا ساڵی پار چوار شەهیدو ئەمساڵیش دوو شەهیدمان دا .لە هیچ کاام لەو
رووداوانەشاادا کە ئەو کااادرانەی ئااێمە تێاادا شااەهید بااوون ،بە هاایچ خۆرێااک لە الیەن ئااێمەوە هێاارش نەکااراوەتە سااەر باانکە
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نیزامییەکااانی کۆماااری ئیسااالمی لە کوردسااتان ،بەڵکااوو ئەوە ئەوان بااوون بە شااێوەی نیزاماای پەالماااری کااادرە سیاسااییەکانی
ئێمەیان داوە.
چاااالکی سیاساای ئااێمەش لە ناااوخۆی رۆژهەاڵتاای کوردسااتان رێااک لە چوارچێااوەی پاارۆژەی خەباااتی مەدەناای ئااێمە دایەو هاایچ
پەیوەناادی بە چاااالکی چەکاادارانەوە نیاایە .ئەگەر ئااێمە ویسااتبیتمان شااەڕی چەکااداری دەساات پااێ بکەیاان قەد بەو شااێوەیە
بەروروو نەدەبووینەوە .رەنگە زۆر کەس بڵێ ئەگەر مەبەستان شەڕی چەکدارانە نەبووە بۆ چەکیان پێ بوو کۆمااری ئیساالمی
لە روانگەیەکاای ئەمنیەتیاایەوە سااەیری کوردسااتان دەکاااو بەم بااۆنەوە کوردسااتانی ملیتاااریزە کااردووە .بااۆیە کااادری سیاساای
حیزبەکان لە کاتی چاالکییەکانیاندا ،بە مەبەساتی دیفاا لە خۆیاان ناچاارن چەکیاان پاێ بێات .بەگشاتی پێمنۆشاە جەخات
لەسەر ئەوەش بکەمەوە کە ئێمە لە کێشەی خۆمان لەگەڵ کۆماری ئیسالمی هیچ کام لە شێوازەکانی خەبات رەت نااکەینەوە و
بۆ هێنانە گۆڕێ پرسی کورد لە ئێران بە گوێرەی هەلومەرز هەر شێوازێک کە گونجاو بێ کەڵکی لێ وەردەگرین.
ڕێنێسان ،نیوز :دەگوترێت بەهۆی ئەو جموجۆاڵنەی پهارتە کوردییەکهانی ئۆپۆزیسهیۆنی ئێهران لە رۆژهەاڵتهی کوردسهتان،
ئێران گوشاری لەسەر هەردوو حیزبی دەسەاڵتداری باشووری کوردستان دروست کردووە و حکوومەتی هەرێمیش گوشهاری
لەسەر ئێوە دروست کردووە کە کادر و پێشمەرگەکانتان نەچهنەوە نهاوخۆی ئێهران و ڕەچهاوی ڕەوشهی نهاوخۆی هەرێمهی
کوردستان بکەن ،ئەو قسەیە تا چەند ڕاستە؟

خالید عەزیهزی :ئاێمە بەتەواوەتای دەرکای باارودۆخی ئێساتای کاورد لە باشاووری کوردساتان و حکاوومەتی هەرێام دەکەیان.
رەناگە ئێاران لە بیااانوو باگەڕێ باۆ ئەوەی کێشااە باۆ حکاوومەتی هەرێماای کوردساتان دروسات بکااا ،بەاڵم چاالکییەکاانی ئااێمە
ناچێتە ئەو خانەیەوە کە بیانوو بدات بەدەست کاربەدەستانی کۆمااری ئیساالمییەوە دژی حکاوومەتی هەرێمای کوردساتان .هەر
وەک پێشااووتریش گوتااومە چاالکییەکااانی ئااێمە سیاساای و تەبلیغاای بااووەو ئەگەر تووندوتیژیشاای لێکەوتااووتەوە ئەوە خااودی
رێژیم بەو ئاراستەیەدا بردووە.
ڕێنێسان ،نیوز :ئەگەر ئەو قسەیە راست بێت و حکوومەتی هەرێم هەنگاو بەئاراستەی کۆنترۆڵکردنی هێهزە کوردییەکهانی
ئۆپۆزیسیۆنی ئێراندا بنێت ئێوە وەاڵمتان چی دەبێ؟ ئایا بە داخوازییەکی لەو چەشنە ڕازی دەبن؟

خالیههد عەزیههزی :یەکەم هێاازە کوردییەکااان بە گشااتیی و ئااێمە وەک حیزباای دیمااوکراتی کوردسااتان بە تااایبەتی رچاااوی
بارودۆخی هەریمی کوردستان دەکەین و قەت لەو باوەڕە کێشەیەکمان ساز نەکردووە یا بیانوویەکمان نەداوە بەدەسات کۆمااری
ئیسالمییەوە کە گوشار بناتە سەر حکوومەتی هەرێم تا حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئێمە کۆنترٶڵ بکاا .دووهەم پێماوانییە
کە شتی وا بێتە گۆڕێ.
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ڕێنێسان ،نیهوز :هەروەک ئێهوە

دەزانهن ئێسهتا بهارودۆخی مهافی مهرۆڤ لە ئێهران بەگشهتی و لە رۆژهەاڵتهی کوردسهتان

بەتههایبەتی گەیشههتو وتە قۆنههااێکی مەترسههیدار ،چەنههدین بەنههدکراوی کههورد سههزای ئیعههدامیان بەسههەردا سههەپاوە و رۆژانە
بەبیانووی جۆراوجۆر خەڵک دەسهتگیر دەکهرێن ،ئاینهدەی ئەو بهارودۆخەی ئێسهتا لە ئێهران چهۆن دەبیهنن و پێتهان وایە ئەو
رەوشەی ئێستا بەرەو هەنگاو دەنێت؟

خالیهد عەزیهزی :سیاسااەتی تۆقانادن و هەڕەشاەو تونادوتیژی یەکێااک لەو بنەمایاانەیە کە سیساتمەی ئیادولۆژێکی کۆماااری
ئیسالمی لەسەر بنیات نراوە .مادام ئەمە یەکێک لە تایبەتمەدییەکانی ئەو سیساتمەیە بەبااوەڕی ئاێمە هەرچای زیااتر دونیاا
بەرەو پێشااەوە بچااێ ئەو سیسااتمە داخراوتاارو مەترساایدارترو دەبااێ .چااونکە بااوونی خااۆی لە وەالنااان و سااڕینەوەی دژبەراناای
خۆیدا دەبینێ.
ئەو پێشااێلکارییانەی کە کۆماااری ئیسااالمی لە بااواری مافەکااانی ماارۆڤ دەیکاااو بە تااایبەتی ئێسااتا کە دوای بە سااەرکۆماری
کااردنەوە "ئەحاامەدی نااژاد" زیاااتر لەهەمااوو کاتێااک پەرەی گرتااووە .سااەرچاوە لە داخااراو بااوون و ئیاادۆکۆژیک بااوونی ئەو
سیستمەوە دەکرێ .ئەمە لە قۆنائی یەکەمدا هەڕەشەیەکی زۆز جیددییە بۆ سەر چاالکانی باوارە جۆربەجۆرەکاان لە نێوخاۆ و
درێژەکێشااانی ئەم رەوتەش ئەوەناادی دیااکە کۆماااری ئیسااالمی لە ناوخۆیاادا تووشاای قەیااران دەکااا .لە الیەکاای دیااکەش ئەم
سیاسەتی سڕینەوەو وەالنانە لە راستیدا پێشێل کردنای جاڕناامەی جیهاانی مافەکاانی مارۆڤ و کۆنڤانسایۆنی ماافە مەدەنای و
سیاسییەکانە کە کۆماری ئیسزمیش پەسەندی کردووە .ئەم پێشێلکاراییانە جۆرێک باێ رێازی کاردنە بە کۆمەڵگاای جیهاانی و
ئەو پرنسیپانەی کە رێکنراوی نەتەوە یەکگرتووەکانی لەسەر بنیات نراوە.
ئێمە لە ئاست تواناو دەرەتاانی خۆماان هەوڵماناداوە کە ئەم پێشاێلکارییانە بە ناوەنادە جیهانییەکاان رابگەیەناین و پرسای
ساااەقامگیر کردنااای دیموکراسااای لە ئێرانیاااان باااۆ بکەیااان بە باااابەت .رۆژانەش دەبیناااین کە کۆمااااری ئیساااالمی هااایچ وەاڵمااای
داخوازەکانی دونیای دەرەوە ناداتەوە .ئێمە لە چاالکییەکانی خۆماندا بەو ناوەندانەمان راگەیانادوو کە داهااتووی مافەکاانی
ماارۆڤ و مااافی نەتەوە بندەسااتەکان لە ئێااران لە مەترساایدایە .لە داهاتووشاادا لەم پێناااوەدا هەوڵەکانمااان بەردەوام دەباان.
بەاڵم بە گشااتی ئەم سیاسااەتە ،کۆماااری ئیسااالمی لە رووی ناااوخۆییەوە ئەوەناادەی دیااکە تووشاای قەیااران دەکاااو لە رووی
دەرەکیشەوە زیاتر دەیناتە پەراوێزەوە.
ڕێنێسان ،نیوز :لەو رۆژانەی پێشوودا پارڵەمانی ئێران پرۆژەیەکی پەسند کرد کە وەک خۆیان ناویان لێ ناوە کهار دەکەن
بۆ ئاشکراکردنی پێشێلکرانی مافەکانی مرۆڤ لە ئینگلسهتان و ئەمریکهاو دیهکەی واڵتهانی رۆژئهاوا و لە ٦٣ی ئابهانی هەمهوو
ساڵێ ک ڕاپۆرتێک لەو بهارەوە بهوو دەکەنەوە کە بهڕی بیسهت ملیهۆن دۆالر بهۆ ئەو کهارە تەرخهان کهراوە و بەرپرسهیاریتی
سەرەکی ئەو کارە

لە ئەستوی وەزارەتی ئیتالعات ە .ئێوە چۆن لەو هەنگاوە دەڕوانن؟ خوێندنەوەتان بۆ ئەو هەنگهاوەی

ئێران چییە؟
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خالید عەزیزی :ئەمە لە قۆنائی یەکەمدا دەکرێ بڵێین کە جۆرێک دژکردەوەی ئێرانە بەرانبەر بەو گوشارانەی کە ناوەندی
نێونەتەوەییەکان و واڵتانی رۆژئاوا لە پەیوەندی لەگەڵ پێشێل کردنی مافەکانی مرۆڤ لەو واڵتە و کۆمەڵێک بابەتی دیاکە
خسااتوویانەتە سااەر کۆماااری ئیسااالمییە .کۆماااری ئیسااالمی بەم کااارەی ناااتوانێ هاایچ پرۆژەیەکاای جیااددی بباااتە پێشااێ و
سەسااتکەوتێک مسااۆگەر بکااا .ئەمە لە راسااتیدا ماان بە جۆرێااک گاااڵتە کردناای دەزاناام و جۆرێااک سااەرپێچیە لە یاساااو رێسااا
نیونەتەوەییەکان.
هەروەک تااۆش لە پرساایارەکەتدا ئاماااژەت پێاادا جێبەجااێ کردناای ئەم کااارە سااپێردراوە بە وەزارەتاای ئیتالعااات .وەزارەتاای
ئیتالعات بۆ خۆی وەک هێزێکی سەرکوتکەر و پێشیلکار ناسراوە ،ئیدی چون دەتاوانی ئێساتا داکاۆکی لە مااف ئەم و ئەو بکاا
ئەوە بابەتێکی سەیرە.
لەالیەکاای دیااکەوە ئەگەر چاااو لااێ بکەیاان دەبینااین کۆماااری ئیسااالمی هەر کااات کە گۆشااارێکی خااراوەتە سااەر ،بەجااێ ئەوەی
وەاڵمبداتەوە پەنای بردۆتە بەر تاوانبار کردنی واڵتانی دیکەو بە جٶرێک "فراقکنی" کاردووە .کۆمااری ئیساالمی یەکێاک لەو
واڵتانەی کە ساااڵنە زیااترین رێاژەی ئیتادامی تیادا بەرێاوە دەچاێ .ئێساتاش رۆژانە بە پاێچەوانەی یاساا نێودەوڵەتییەکاان
کۆمەڵێک بەسزا بەرێوە دەباو ...بۆیە بە باوەڕی ئێمە ئەم پرۆژەیە لە بنەمادا هیچ مەشروعییەتێکی نییە.
ڕێنێسان ،نیوز :دوای دوولەتبوونی حیزبهی دیمهوکرات خەڵکهی کوردسهتان بە پەرۆشهەوە لە پەیوەنهدیی نێهوان هەر دووال
دەڕوانن .با ئێمە

بپرسین کە دوای"انشهعاب" پەیوەنهدیتان لەگەڵ الیەنهی بەرامبەرتهان چهۆنەو جهۆری ئەو پەیوەنهدییە بەچ

شێوەیەکە؟

خالید عەزیهزی :ئایمە لە نیگەرانییەکاانی خەڵاک تێادەگەین و ئەوەنادی پەیوەنادی بە ئاێمەوە هەباێ ئاماادەین نرخای باۆ
بدەین ،بەاڵم سیاسەتی ئێمە بەرانابەر بە هاوڕێیاانی پێشاوومان ئەوە باوو کە وتووماانە ئەگەر نەماانتوانی لە یەک حیزبادا
بااین بااا وەک دوو حیاازا هاوکاااری یەکتاار بکەیاان .ئێسااتاش ئااێمە هەر وەک پێشااتریش رامانگەیاناادووە ،بااۆ هەر چەشاانە
هاوکاریەک لەگەڵ هاوڕێیانی پێشوومان یا" حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران" ئاماادەین وەک دوو حیازا هاوکااری بکەیان
لە پێناو بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانماندا .باۆ دانیشاتن وتاووێژ نە مەرز دادەناێن و نە مەرجایش قباووڵ دەکەیان .وەک دوو
حیاازا دژی کۆماااری ئیساازمی بااا هاوکایمااان هەبااێ .ئەمە سیاسااەتی ئااێمەیە لەن بااارەوە ،بەاڵم ئەوەی کە پەیوەناادی بە
هەڵوێستی ئەوانەوە لەم پەیوەندییەدا هەبێ ،با خۆیان وەاڵمبدەنەوەو وا باشترە لە خۆیان بپرس.
ڕێنێسان ،نیوز :وەکو دەبینر

و بەدی دەکرێت هەماهەنگی و پەیوەنهدییەکانی نێهوان پهارتە کوردییەکهانی ئۆپۆزیسهیۆنی

ئێران سارە و سڕەو لە زۆر بواریشدا ههیچ چەشهنە پەیوەنهدی و هەمهاهەنگییەک بەدی ناکرێهت ،خەڵکهی کوردسهتانیش لەو
روەوە پەرۆ

و نیگەرانن بەتایبەت لەو قۆنااە هەستیارەی ئێستادا کە ئێران پێیدا گوزەر دەکات و قۆنهااەکە
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و هەمههاهەنگی هەمههوو هێزەکههانی پێویسههتە ،بەڕای ئێههوە فاکتەرەکههانی ئەو سههارد و سههڕیە لە نێههوان هێههزە کوردیەکههانی
رۆژهەاڵت چیە؟

خالید عەزیزی :دیاارە ئەو ساارو ساڕییە بەو شاێوەیش نیایە کە تاۆ ئامااژەت پێادا .باۆ نماوونە ئاێمە هەر ئەمسااڵ لە ٣١ی
ساڵە ساڵرۆژی فەرمانی جیهادی خۆمەینی دژی خەڵکی کوردستان  ٥حیزبی کوردستانی پاێکەوە یەک دەقماان پەساەند کارد و
هەر کاماان بەناااوی خۆمااان بزومااان کاردوە .بااۆیە پەیوەناادییەکان بەو شاایوەش سااردو سااڕ نااین .ئەگەر ساااردو سااڕیەکیش لە
گۆڕیاادا بااێ یااا ئەوەیااکە بااۆ تااا ئێسااتا نەگەیشااتووینەتە رێککەوتنێااک لە قۆنااائی یەکەماادا بەباااوەڕی ئااێمە دەگەرێااتەوە بااۆ
ئاسااەواری رەواناای ئەو لەتبااوون و لێکتاارازان و دابڕانااانە .ئەمەش ماااوەی دەوێ کە بسااڕدرێتەوە .بەاڵم بە گشااتی سیاسااەتی
ئیمە ئەوەیە کە کار دەکەین بۆ ئەوەی لە پێشدا لێک تێگەیشتنیک لە نێوان هەموو الیەنەکاندا دروست بکەین و لە قۆناائی
دووهەمێشااادا جۆرێاااک هاوکااااری بێاااتە گاااۆڕێ و پاشاااان لە قۆناااائی ساااێهەمدا ئەگەر بکااارێ لە چوارچێاااوەی بەرە یاااا هەر
هاوپەیمانییەکی دیکەدا بە رێککەوتنێک بگەین و کۆمەڵێک پارۆژەی هاوبەشامان هەباێ .دیاارە هەماوو ئەماانە کااری دەوێ و
کات دەبات.
ڕێنێسان ،نیوز :زۆرێک چاوەدێرانی سیاسی پێیان وایە کە بەستنی "کۆنفرانسێکی نەتەویی" بە بەشداری هەموو هێهزو الیەنە
کوردییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان بۆ رێکخستنی هەڵوێست و داڕشتنی سیاسهیی ههاوبە

لە مەڕ پرسهە هەنووکەییەکهانی

قۆناای ئێستای ئێران دەبێ لە ئەولەویاتی هیزە کوردییەکانی ئێران دا بێت ،ڕوانگەی ئێوە لەو بارەوە چییە؟

خالیههد عەزیههزی :ئااێمە شااتێکی وا بەباااش دەزانااین و وەک حیزباای دیمااوکراتی کوردسااتان پێمااانوایە کە هاوکاااری نەکردناای
هێزەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان لەگەڵ یەکتر دژی کۆماری ئیساالمی لەم قۆناائە دا هایچ پاسااویک هەڵنااگرێ .ئاێمە لەهەر
حاڵەتێکدا بێ دەبێ لە هەماوو ماکانیزمێاک باۆ باردنە ساەری قورساایی کاورد لە هاوکێشاەکانی داهااتووی گۆڕەپاانی سیاسای
ئێران کەڵک وەر بگرین .حیزا ئامرازێکە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانمان با ئێمە لەم روانگەیەوە سەیر حیزباایەتی بکەیان و
بەرژەوەناادییە نەتەوەییەکانمااان نەکەیاان بە قوربااانی بەرژەوەناادییە حیزبییەکانمااان ماان لێاارەدا جااارێکی دیااکە دووپاااتی
دەکەمەوە کە ئااێمە وەک حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان بااۆ هەر چەشاانە هاوکاااری و هاوخەباااتیەک لە پێناااو بەرژەوەناادییە
نەتەوەییەکان و هێناوە گۆڕێ پرسی کورددا لە ئێران هیچ مەرجێکمان نییە و وەک خۆمان ئامادەین.

سەرچاوە :ماڵپەڕی ڕێنێسانس نیوز  -ڕێکەوت٢١١٩ :
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خالید عەزیزی :بەرز بوونەوەی ئاستی وشیاری نەتەوەیی کوردستانی بندەستی ئێران
کاریگەری پتری لە ئێمە دەو

رۆژنامەی چاودێر
لە دوای راگەیاندنی ئاکاامی هەڵبژارنەکاانی خاولی دەیەمای ساەرکۆماری ئێارانەوە .باارودۆخی ئەو واڵتە تاا ئێساتا ئااڵۆزەو
ناڕەزایەتییەکان بەردەوامان .لەم پەیوەنادییەدا بێگوماان رۆڵای ئۆپۆزسایۆنی ئەو واڵتە دەتاوانی باابەتێکی جاێ ساەرنج باێ.
ئۆپۆزسیۆنی کوردی ئێران لە نێو الیەنەکانی دیاکەی ئۆپۆزسایونی ئەو واڵتە لە مااوەی چەناد سااڵی راباردوودا هەمیشاە جاێ
سەرنج بووە بۆ ئێرانییەکان ،بەاڵم ئەوەی تا چەندە هێزەکانی ئۆپۆزسیۆنی دەتوانن ئەو هەلە بقاۆزنەوە باابەتێکی دیاکەیە.
باۆ تااوتۆیکردنی ئەم بابەتاانە چەناد پرسایارمان ئاراساتەی بەرێااز خالیاد عەزیازی ،ساکرتێری گشاتیی" حیزبای دیمااوکراتی
کوردستان" کرد کە ئەمە دەقێ ئەو وتووێژەیە:
چههاودێر :ئەو بههارودۆخەی کە ئێسههتا لە ئێههران دروسههت بههووە ،ئایها بەرهەمههی ئەو فەزایەیە کە دروسههت بههوو یهها بەرهەمههی
بەشداری جیددی و چاالکانەی خەڵکە لەو مەیدانەدا؟

خالید عەزیزی :بەشداری زۆری خەڵک لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکاندا ،سروشت و چەندوچۆنی کێشاەکانی گاۆڕێ و بۆچاوون و
لێکاادانەوەو چاااوەڕوانی جۆراوجااۆری هێنااا نێااو کێشااەکە ،بەم بااۆنەوە هەڵبژاردنەکااانی ئەم جااارە لە چاااو هەڵبژاردنەکااانی
رابااردووە جیاااوازی بااوو .بە شااێوەیەک کە قااۆڵی پاااواننوازی سیسااتمی کۆماااری ئیسااالمی سااەرەڕای ئەو ئەناادازیارییەی کە بااۆ
کودەتایەکی ئاشکرا لە ئاکامی هەڵبژاردنەکاندا چاوەروانی ئەوەیان نەدەکرد کە خەڵک بەو شێوەیە بڕژێنە سەر شاەقامەکان
و دروشم بەرز بکەنەوە .ئەمەش بەو مانایە کە خەڵاک بەشاداری لە هەڵبژاردنەکانادا بە دوای مەبەساتێکی تایبەتادا دەگەڕا
کە بە پێچەوانەی ویستی دەسەاڵت و قۆڵی پاواننواز بوو.
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ئەگەر ئااێمە ئاوڕێااک لە رابااردوو باادەینەوە ،شااتێک کە جێگااای سااەرنجە ئەوەیە کە کۆماااری ئیسااالمی بەرهەماای شۆڕشااێکی
ئیسالمییە کە لەسەر بنەماایەکی ئایادۆلۆژێک داناراوە .لەساەر ئەم بنەماا ئایادۆلۆژیکییە کۆمەڵێاك بانکە و دامەزراوە دروسات
کااراوە کە هەموویااان لە روانااگەی پاراسااتنی بەرژەوەناادییە رەهاکااانی کۆماااری ئیسااالمییەوە مااامەڵە لەگەڵ کێشااەکان دەکەن.
مادام ئەمە واقیتیەتیکە ،لەو سیستمە ئایدۆلۆژیکایانەدا تا رۆژێک کەسانێک کە خۆیان ساااڵنێکی زۆرەو هەر لەساەرەتا لەو
سیستمەدا بەشدار بوون و تەنانەت تا ئێرەش هێناویانە ،پرسیاریان ال دروست نەبێ و بە دوای گۆڕانادا نەگەرێان و بیار لە
رێگااا چااارە نەکەنەوە ئەو جااۆرە سیسااتمانە وا بە ئاسااانی ناااگۆڕدرێن .بااۆ وێاانە :سیسااتمی یەکیتیاای سااۆڤیەت لەسااەر بنەمااای
کۆماۆنیزم دامەزرا باوو .دوای  ٧١ساااڵ دەساەاڵتی کۆمۆنیساتی کاتێااک "گوربااچۆف " دروشامی "پرۆسااترۆویکاو گالسنۆسات" هێنااا
پێش رێک بەو مانای بوو کە شێوەی رێگاکانی رەخنە کردنی ئەو سۆنگەیەوە لێکیدەدەمەوە کە کەسانێکی زۆر (بە تایبەت کە
ئەو کااات خوێناادکار بااوون) کە لە شااۆڕش و چااونیەتی دامەزراناادنی ئەو سیسااتمەدا بەشاادار بااوون و بەوە گەیشااتوون کە ئەو
سیستمە وەاڵمدەر نییە .بەشاێک لەوانە لە رواناگەی خۆیاانەوە کە ئاڵوگۆڕێاک لەو سیساتمە دا پێکبێانن باوون بە ئۆپۆزسایۆن
سیستم و دەسەاڵتێک کە بۆ خۆیان کاتی خاۆی پێکیانهێنااوە .بە بااوەڕی مان ئەوە شاتێکی گارنگە .بەو ماناایە گارنگە کە لە
ئێراندا کاتێک دژایەتەیەک دروسات باوو یاا حیزبێاک یاان الیەنێاک بە جاۆرێکی دیاکە بیاری کاردۆتە هەمیشاە ئەو تاۆمەتەی
دراوەتە پااااڵ کە ئەوانە دەساااتی دەرەکێیاااان لە پشاااتە .لەوەی کە ئێساااتا لە ئێاااران لە گۆڕێااادایە بەو باااۆنەوە کە شاااتەکە
جەماوەری بۆتەوەو کەسانێک لە ریزی ناڕازیاندان کە بۆ خۆیاان ساااڵنێکی زۆر لەو سیساتمە دا بەشادار باوون وا بە ئاساانی
ناااتوانن ئەو تۆمەتەیااان باادڕێتە پاااڵ کە ئەوە دەسااتێکی لە پشااتە یااا ئەمریکااا ،ئەورووپااا ،ئیساارائیل و ...هاناادەری ئەو
بابەتەن .بۆیە ئەمە قەیرانێکی جیددیە بۆ کۆماری ئیسالمی کە وا بە ئاسانی ناتوانی لی دەرباز بێ.
چاودێر :بە پێی ئەم قسەی جەنابتان ئەو بەشە لەو کەسانەی کە لە شۆڕشدا بەشدار بوون و ئەو سیستمەیان تها ئێهرە هێنهاوەو
ئێستا بوونەتە ئۆپۆزسیۆن ،دەکر

بڵێین رۆڵی سەرەکی یان هەبووە لە خۆڵ اندنی ئەو ئالۆگۆڕو ناڕەزایەتییاننەی کە ئێسهتا

لە ئێراندا سەری هەڵداوەو رێبەرایەتی ئەو حەرەکەتە دەکەن؟

خالید عەزیزی :ئەو جمووجووڵەی کە ئێستا لە ئێران هەیە ،زۆرتر بە جمووجووڵێکی ریفۆرخوازانە ناسراوە کە ساەردەمێک
"خاااتەمی" رێاابەری دەکاارد .پاااش ئەوەی ئەحاامەدی نااژاد دەسااەاڵتی بەدەسااتەوە گاارت ،ئەو دەرفەتااانەی کە لە سااەردەمی
خاتەمیاادا دروساات ببااوون .البااران ،ئەم حەرەکەتاای ئێسااتا درێااژەی ئەو ئاااڵۆگۆڕ خااوازییەیە .هااۆیەکەی ئەوەیە ،سروشااتی
هەڵبژاردنەکااان داواکاااری و ویسااتی خەڵکاای رادیکاااڵتر کااردو شااەرعیەت و قااانوونیەتی ئەو سیسااتمە زۆرتاار هێناااوەتە ژێاار
هێناوەتە ژێر پرسیار .بەاڵم بە شێوەیەکی دیکەو لە سەردەمێکی دیکە دا کە چەندین هەنگاو لە پرۆژەکەی خاتەمی
رادیکاڵترەو بەرەو پێشتر چووە.
چههاودێر :ئێههوە بە پههێچەوانەی هەڵوێسههتی حیزبەکههانی دیههکە ،ئەمجههارە هەڵبژاردەنەکههانی سههەرکۆماریتان تەحههریم نەکههرد.
پێتانوایە لەو پەیوەندییەدا چەندە سەرکەوتوو بوون؟
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خالید عەزیزی :کاتێاک دیانە ساەر هەڵساەنگاندنی ئەوەی کە چەنادە ساەرکەوتوو باووین دەکارێ لە رواناگەی جۆراوجاۆرەوە
چاو لە بابەتەکە بکەین .هەر چەند ئێمە لە هەڵوێستەکەی خۆماندا پشتیوانیمان لە هایچ کاندیادایەک نەکاردو داواماان لە
خەڵااک نەکاارد کە دەن ا بە کااام کاندیاادا باادەن ،بەڵکااوو داوامااان لە خەڵااک کاارد کە هەڵبژاردنەکااان بااکەنە مەیاادانێک بااۆ
هێنااانە گااۆڕێ ویساات و داخااوازییە نەتەوەییەکااان و لەو خااانەیەدا کۆماااری ئیسااالمی تووشاای قەیااران بکەیاان .ئەگەر بنەمااای
سیاساااەتی" حیزبااای دیماااوکراتی کوردساااتان" ئەوە باااوو باااێ و چااااو لە ئاکاااامی هەڵبژاردنەکاااان و بەشاااداری خەڵاااک لەو
هەڵبژاردنانەدا بکەین و ئەو کودەتایەی کە لە الیەن قۆڵی پاواننوازەوە دژی دەنگی خەڵک کرا دەبیناین دواتار خەڵکاانێکی
زۆر هاتنە مەیادان و کەوتانە ملمالناێەوە و کۆمااری ئیساالمییان تووشای قەیاران کارد .بە گشاتیی پێماوایە هەنگااوێکی گەورە
بوو.
چاودێر :بە لە بەرچاوگرتنی ئەو بارودۆخەی کە ئێستا لە ئێران هاتۆتە گۆڕ ئایا دەکهر بڵێهین بەرەی ئۆپۆزسهیۆن بەهێهز
بوون؟ هەڵبەت لێرە مەبەستم زیاتر ئۆپۆزسیۆنی ناوخۆی ئێرانە.

خالیههد عەزیههزی :لەم رووەوە دەکاارێ بڵااێن ئۆپۆزساایۆنی نێوخااۆ لە کێشااەی خااۆی لەگەڵ کۆماااری ئیسااالمی لە چاااو رابااردوو
پۆزیشێنێکی (موقتیت) باشتری پەیدا کرد .پێش هەڵبژاردن لە ناوخۆ شتێک بە نێاوی ئۆپۆزسایۆنی نێوخاۆ نەماا باوو .پاێش
هەڵبااژاردن ئۆپۆزساایۆنی نێوخااۆ بەو شااێوەی ئێسااتا رێکنااراو و بە بەرنااامە نەبااوو .پااێش هەلبااژاردن ئۆپۆزساایۆنی نێوخااۆ
خەوشدار بوو و سنوورەکان دیار نەباوون .دەرئەنجاامی هەڵبژاردنەکاان وای لێکارد کە بەداوی ئەودا سانوورێک دروسات باێ لە
نێااوان کۆمەاڵنێااک لە خەڵکاای ئێااران کە دەیااانهەوێ بە شااێوەیەکی شارسااتانیانە و مەدەناای ئێااران بگااۆردرێ و ئەو بەشااە لە
سیسااتم کە دەسااەاڵتیان مۆنۆپااۆل کااردوە و ناااێهەوێ خەڵااک بەشااداری لە دیاااری کردناای چارەنووساای خۆیاادا بەک اا .پێمااوایە
هەڵوێستی حیزبی دیموکراتی کوردستان لەو پەیوەنادییەدا واقیتییناانەو بەجاێ باوو و خاۆی لەگەڵای جمووجاووڵ مەدەنای لە
نێوخۆی کوردستان بەتایبەتی و لە ئاستی ئێراندا بەگشتی رێکنستەوە و پەیوەنادی قاووڵتری دروسات کارد .بەاڵم بەم پێایە
دەکرێ بڵێن کە داهێنانەکەی ئێمە لە جێ خۆیدا بوو.
چاودێر :بە پێی ئەم قسانەی جەنابت وا دیارە کە بەشێک لە ئۆپۆزسیۆنی دەرەوەی ئێران لەسەر رووداوەکهان نێوخهۆی ئەو
واڵتە کاریگەریەکی ئەوتۆیان نەماوە .ئایا ئەو بەشەی کە مەبەستانە ،ئۆپۆزسیۆنی کوردیش دەگرێتەوە؟

خالید عەزیزی :ئۆپۆزسیۆنی کوردی ئەگەر چاو لێبکەین .بۆ نموونە ئێمە وەک "حیزبی دیماوکراتی کوردساتان" هەر لە دوای
شۆڕشاای گەالناای ئێاارانەوە هەمیشااە بە جۆرێااک لە چاااالکی و خەباتاادا بااووین .بەردەوام پەیوەناادی لەگەڵ خەڵکاای خااۆی لە
نێوخۆ هەبوو .لە ئاستی دەرەوە دەرەتانی چاالکی و جمووجووڵی هەبووە .ئاێمە لەو حیزباانە باووین کە بە ئاشاکرا لە کاۆڕو
کۆمەڵی نێودەوڵەتیدا ئامادە بووین .لە ئەنترناسیۆنال سوسالیست ئامادە بووین .پەیوەندیمان لەگەڵ ئەمریکاو هەنادێک لە
واڵتانی ئەورووپایی هەبووە .ئێمە هەوڵمانداوە لە ماوەی ئەو  ٣١ساڵەدا کێشەی کورد لە مەیدانی کێشە لەگەڵ ئێران لە
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ئاستی توانای خۆماندا رابگرین.
چههاودێر :بەم پێههیە دەکههر بڵێههین حیزبههی دیمههوکراتی کوردسههتان کههاریگەری لەسههەر هاوکێشههەکان لە نههاوخۆی ئێههران و
رۆژهەاڵتی کوردستان ماوە؟

خالید عەزیزی :بە بەراوەرد کاردن لەگەڵ هێزەکاانی ئۆپۆزسایۆنی دیاکەی ئێاران ئاێمە باشاترین ،بەاڵم دەباێ ئەو راساتییە
قبووڵ بکەین کە جوواڵنەوەی مافنوازانەی خەڵک و بەرز باوونەوەی ئاساتی وشایاری نەتەوەیای کوردساتانی بندەساتی ئێاران،
کاریگەری پتری لە ئێمە دەوێ .ئێمە دەبێ ئامادەیی رووبەروو بوونەوە لەگەڵ سینایۆری جۆراوجۆر لە داهاتووی کوردساتان و
ئێراندا لە خۆماندا دروست بکەین.
سەرچاوە :رۆژنامەی چاودێر  -ڕێکەوت :ساڵی ٢١١٩
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وتووێژی ماڵپهری ڕووداو لهگهڵ کاک خالید عهزیزی سکرتێری گشتی حدک

ڕووداو :كتێبێكاای تریتااا بارساای ( ،)Treacherous Allinceدهرچااووه ،ناااوبراو كااه لااه دایكبااوی ئیرانااهو لااه سااوید
خوێندوویهتی و له ئهمریكا دادهنیشاێت ،دیاداری لهگاهڵ  ١٢١بهرپرسای ئێرانای ،ئاهمریكی و ئیسارائیلی كاردووه ،بااس لاهوه
دهكات كه پهیوهندی
رووداو :دهوڵهتی ئێران له دهرهوهی دروشمهكانی سهر تهلهڤزیۆنه ،وهك سهدام نییه ،كاتێك مهرۆڤ تهماشهای تهلههڤزیۆنی
ئێرانی دهكات وا بیر دهكاتهوه كه ئهو واڵته دژایهتێكی تووندی رۆژئاوا و ئهمریكا و ئیسهرائی دهكهات ،بههاڵم لهه ژێهرهوه
سیاسهتێكی دیكهی ههیه .تۆ دۆخی ئێستای ئێران چۆن دهبینی؟

خالیههد عهههزیزی :دهكاارێ كێشااهی ئێااران لهگااهڵ رۆژئاااوا بنهینااه ناااو خانااهی سیاسااهتی گااهورهو ئهمنییااهوه ،ئێسااتا ئێااران
لهكێشهكانی خۆیدا لهگهڵ رۆژئااوا لاهو ناوچهیاهدا باهدوای یاهك شاتهوهیه ئاهویش ئهوهیاه كاه دانای پێادابنرێ كاه زلهێازه.
دووهم ،ئهو بنهمایاناهی كاه ئینقالبای ئیساالمی سای سااڵ لهماهو باهر هاهیبوو ،واتاه ناردناه دهرهوهی شاۆرش لهساهر بناهمای
مهزهااهبی شاایته ،لهدهوروبااهر پهرهپێباادا و بیكاتااه موئهسهساااتی .سااێیهم ههوڵاادهدات لهههمانكاتاادا لهسیاسااهتی گااهورهی
جیهاندا ئهو رۆڵه بگێڕێ ،ئهوهش بۆ داهاتووی ئێران وهك بنهمایهك جێ بنات .ئاهو كیشاانه ئهگاهر لاه خاناهی سیاساهتی
گهورهو ئهمنییهوه تهماشاایان بكاهین ،ئێاران خاۆی خساتووهته نااو گهمهیهكاهوه كاه لاهخۆی زلهێزتاری تێدایاه بۆیاه ناچااره
كێشااهیان لهگااهڵ بكااات ،چونكااه زلهێزتااری هێنااده لااه خااۆی گااهورهتری تێاادان كااه جاااری وایااه قهواعیاادی گهمهكااهش دیاااری
دهكهن ،وهك یاری شهترهنج ،كه الیهكیان رهنگه لهتهكنیكهكان باشاتر بزاناێ ،الیهكاهی دیكاه ئهگاهر بچێتاه نااو گهمهكاهوه
هاتنه دهرێ جاری وایه ئاسان نییه .من پێموایه ئێران له كێشاهی ئاهتۆمی ئێاران زیااتر ساوود لاه بناهمای پاان ئێرانیساتی
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وناساایونالی وهردهگاارێ بااۆ ئااهوهی بتااوانێ كۆمهڵگااهی ئێااران لهگااهڵ خااۆی لهسااهر ئااهو بابهتااه یهكاادهن بكااات .بیااری ئااهو
مهزننوازییه ئێرانییه دهگهڕێتهوه بۆ سهردهمی دهسهاڵتدارێتی شا ،لاه ساهردهمی محهمماهد رهزا شاشادا پارۆژهی ئاهتۆمی هاهر
لهگۆڕێاادا بااوو و شااا حااهزی لێبااوو وهك زلهێزێااك لهناوچهكااهدا گهمااه بكااات ،بیرۆكااهی كااۆنی مێژوییهكااهی دهگهڕیتااهوه بااۆ
سهردهمی ئیمپراتۆڕی كۆنی ئێرانی كاه مێژوویاهكی  ٢٥١١سااڵهی ههیاه باه نێاوی ئێاران لاهو ناوچهیاه كاه نااكرێ باهراوهردی
بكهی لهگهڵ عێراق كه  ٨١سااڵه دروساتبووه ،یاا توركیاای جاهوان یاان لهگاهڵ ساوریا ،بیرۆكاه مهزههبییهكاهی ئهوهیاه كاه
پشتیوانی ههموو ئهو خۆ رێكنستنه مهزههبییه رێكو پێكه كه چهند سهد ساڵه به تایبهت لهسهدرهمی سهفهوییهكان باهوالوه
مهزهها هاتووهته نێو كۆمهڵگه به سوودی خۆی بگێڕێ ،جا پشت ئهستوور باه هاهموو ئهواناه ،ئێاران دهیاهوێ ئاهو مهجالاه
بۆخۆی بینیتهوهو لهسیاسهتی گهوره و ئهمنیدا جێگایهك بۆخۆی ببینێتهوه.
رووداو :ههر ئهو نووسهره با

لهوه دهكات كه ئێران ههر لهسههرهوه كێشههی ئایهدۆلۆژی ههیهه ،لههخهوارهوه مهسههلهكه

ملمالنێیهههكی سههتراتیژییه ،بۆیههه لهوانهیههه سههبهینێ لهگهههڵ سهرسهههخترین دووژمنهههكانی خههۆی كههه ئهههمریكا و ئیسههرائیله
رێكبكهو  ،یانی هیچ مهسهلهیهكی ئایدۆلۆژی لهگۆڕی نییه یانی ههناردهكردنی شهۆڕ

و ههنهدێك دروشهمی دیكهه ،تههنیا

پرۆپاگهنههدی تهلهههڤزیۆنین و لهههژێرهوه سیاسهههتێكی دیكهههی ههیههه ،ملمالنێیهههكی سههتراتیجی ههیههه بههۆ دهسههتگرتن بهسهههر
ناوچهكهدا و فار

ئێستا

خۆیان به میللهتێك دادهنهێن كهه ئههوان بوونهه بهه ههۆی ئههوهی عههرهبیش پێشهبكهون ،چونكهه

پهیوهندی و درواسێتییهك لهكۆنهوه لهنێوانیاندا ههبووه؟

خالید عهزیزی :بهقهولی چێرچل لهسیاسهتدا نه هیچ دووژمنایهتییاهكی هاهتا ساهرو ناه هایچ دۆساتایهتییهكی هاهتا ساهر
ههیه ،ئهوهی كه بنهماكان دیاریدهكات و كۆتایی بهشهڕهكان دێنێ بهرژهوهندییه .لهرابردووشدا كۆمااری ئیساالمی ئاهوهی باه
كردهوه دهرخساتووه ،لهكێشاهو تاهعامولی لهگاهڵ عێراقادا كاتێاك بهپێویساتیان زانای ساولحیان كارد كاه لاهكاتی خاۆی ئاهو
مهسااهلهیه بااۆ ئیمااام خومااهینی زۆر گااران تااهواوبوو .دووهم ،هااهر لهگهرمااهی شااهڕی ئێااران و عێراقاادا دهركااهوت ك اه ئێااران
ناراستهوخۆ چهكی له ئیسارائیل كڕیاوه ،تهناناهت لاهكاتی هێرشای ئاهمریكا باۆ ساهر عێاراق دهركاهوت كاه كۆمااری ئیساالمی
ناڕاستهوخۆ هاوكاری و راوێاژی داوهتاه ئهمریكییاهكان ،بۆیاه زۆر سروشاتی و ئاسااییه كاه ئاهو جهماعهتاهی ئاهوڕۆ لاهتاران
دهسهاڵتدارنو حكوم دهكهن بۆ بهرژهوندی ئێران و بهرژهوهندی ستراتیژی مهزههبی خۆیان لاهپێناو ئاهوهی لاه ناوچهكاه وهك
زلهێاز بجوڵێناهوهو دانیاان پێاادابنرێ و ببناه فاكتاهرێك لاه ساایناریۆی سیاساهتی گاهورهو ئهمنیادا دهساات باۆ زۆر كاار ببااهن.
جیاواز لهو واقتبینییه سیاسییه،سروشاتی میكاانیزمی دروساتكردنی موئهسهسااتی زۆر لاه تااران وهك :وهلای فهقیاه ،شاوورای
نگههبان(ئهنجوومهنی چاودێری) ،ئهنجوومهنی دیااریكردنی بهرژهوهنادی نیازام ،ئهنجووماهنی شاورای ئیساالمی و ئهنجووماهنی
خیبرهگااان ،كۆمااهڵیك دامااهزراوهن كااه لااهنێو خۆیاناادا وهك تهنااهوعات درووسااتیان كااردوون ،ئااهو تهنهوعاتااه لهكااهنالی
جۆراوجۆرهوه ئهزموون دهدهنه دهسهاڵت كه لهپێناو بهرژهوهندی خۆی ،چۆن لهگهڵ دونیای دهرهوهی خۆی مامهڵه بكاات .بۆیاه
بهڕای من ئهو جهماعهتهی لهتاران حكومهت دهكهن ،سهدام حوسێن نین ،حوسنی موبارهك نین و حافز ئهسهدیش نین.
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رووداو :زیرهكترن؟

خالید عهزیزی :بهڵێ زیرهكترن ،میكانیزمی ئاهوهیان دروساتكردووه كاه چاۆن زیرهكاناه بجوڵێناهوه .لهههمانكاتادا كاه دژی
دیموكراسی و مافی مرۆڤ و چارهسهری كێشهی كوردن ،بهاڵم بۆبهرژهوهندی خۆیان ههندێك مكانیزمیاان دۆزیوهتاهوه كاه چاۆن
كهڵكیان لێوهربگرن.
رووداو :ئهوهی گوتت به نیسبهت ئهفتانستانیش راسته ،ئێران هاوكاری ئهمریكای كرد بۆ لێهدانی تالیبهانیش و بهه شهێوهیهك
لهشێوهكان ئاسانكاری كرد ،ههر لێرهدا با

لهوه دهكهر

كهه سهاڵی  ٨٠٠٣ئههو ئاسهانكارییهی كهه ئێهران بهۆ لێهدانی سههدام

حوسێن و رووخاندنی ههیبووه ،هاوكات بووه لهگهڵ ئهوهی كه ئێران پالنێكی ستراتیژی داوهته ئهمریكا ،كه لهرێگهی تهیم
گۆڵدمنهوه له باڵیۆزخانهی سویسهرا پێشكهشهی وهزارهتهی دهرهوهی ئههمریكای كهردووه كهراوه ،كهه لهبهرامبههر ههنهد
ئاسانكاریكردن بۆ ئێران ئهوان ئامادهن نهرمی بنوێنن لهبهرنامهی ئهتۆمی ،له سیاسهتیان بهرامبهر ئیسرائی و هاوكهاریكردن
له بهرهنگاربوونهوهی رێكخراوی قاعیده و هاوكاریكردنی ئهو سیاسهتهی كه ئهمریكا پێیخۆشه .بههاڵم "بازهكهان"ی ئههمریكا
ئهو پالنهی ئێرانیان رهتكردهوه .بۆیه

دانیشتنهكانی ئهمریكا و ئێران تههنیا لهبهاهدا تههنیا لهسههر دۆخهی نێوخهۆی عێهراق

نهبوون ،لهسهر پهیوهندی تهواوی ئهمریكاو ئێران بوو و مام جهالل و كهسانی دیكه

دهستیان تێدا ههبوو لهو دانیشهتنانهدا.

پێتوایه ئێستا ئێران به زیرهكایهتی خۆی و بههو هاوكارییههی كهه لههو دوو شههڕهدا كهردی گهرهنتییههكی وهرگرتهووه كهه
رۆژئاوا یان ئهمریكا هێرشی نهكاته سهر یاخود بهرنامهیهكی دیكه لهگۆڕێدایه؟

خالید عهزیزی :زۆر زهحمهت دهكرێ له سیناریۆی شهڕدا گرهنتییهكی تهمهن درێژ وهربگری .وهك ئینگلیزهكان دهڵێن رهنگاه
تۆ له تێكههڵچوونێكدا سهركهوی ،بهاڵم لهكۆتاییدا لهشهڕهكه سهرنهكهوی ،ئهو گهرنتییانه به باوهڕی من هایچ بهرژهوهنادی
درێژخایهنی ئێران دهستبهر ناكهن  ،هۆیهكهشی ئهوهیه جیهان و ناوچهكاه لاهئاڵوگۆڕێكی زۆردایاه ،داو و دهزگاا لاه واشانتن
دهگااۆڕدرێن ،لهئااهورووپا دهگااۆڕێن و لااهتوركیا دهگااۆڕێن ،بۆیااه ئااهو پهیمانااه سااهربازی و گرهنتیانااه یااان لهخانااهی نهێنیاادا
دهمێننهوه یا باالنسی هێز وادهكات هیچی بۆ جێبهجێ نهكات ،بهبڕاوی من ئهو گهرنتییانه بۆ ئێران هیچی نهماون .دهبیناین
توركیا بهتایبهت دوای ئهوهی ئهردۆئان دهسهاڵتی بهدهساتهوه گارت ،ههنادێك لهبناهماكانی كاهمالیزم دوور دهكهوێتاهوه لاه
حالهتی داخراوی دێته دهرێ و پهیوهندی خۆی لهگهڵ دهوروبهر خۆشتر دهكات و كرانهوهیهك بهرووی كورددا دهكاات .توركیاا
ئااهمڕۆ كااارتی یاااریزانێكی جیاادیتر و مااهعقولتر و دیمااوكراتی لهناوچهكااهدا بهدهسااتهوهیه تااا ئێااران .ئێااران هااهر لهخانااهی
درووشم و شیتارات و ههڕهشهو گورهشه و شۆڕشدا ماوهتهوه ،بۆیاه پێموایاه ئێاران كاه خاۆی لاهو خاناناهدا هێشاتووهتهو ئاهو
گهرهنتییانهشی نییه و زیاتر خۆی تووشی كێشه دهكات.
رووداو :پێتوایه ئێران تووشی هێرشێكی سهربازی ببێتهوه؟

خالید عهزیزی :هێرشی سهربازی ئهگهر بڵێین بهو شیوازهی كه لهدژی عێاراق كارا ،رهنگاه پێشابینیهكهی زۆر زهحماهت باێ.
ئیدارهی ئۆباما ئێستا لهگهڵ كۆمهڵیك كێشهی دیكاه باهرهوڕوون ،بهگشاتیش دیموكراتاهكان باه پێچهواناهی كۆمارینوازهكاانی
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ئهمریكا تێبینی و بۆچوونی جیاوازیان ههیه لهمهسهله گهورهكاندا .من زۆری پێشبینی ناكاهم ،باهاڵم ساهیر نییاه كاه ئێاران
تووشی كێشهی دیكه ببێتهوه لهپهیوهندی لهگهڵ پرۆژهی ئهتۆمی ،گهمارۆی ئاابووری و كێشاهی دیپلۆمااتی و ئاهو گوشاارانهی
كه له نێوخۆی واڵت لهالیان خهڵكهوه رووبهڕووی دهكرێنهوه ،گرفتی تاازهی باۆ بێتاه پێشاهوه .رهنگاه ئاهو حكوماهت تووشای
گرفت دیكه بكات و پرسیاری زۆر له سهر ئهو سیستهمه دروست بكات.
رووداو :پێتوایه ئهو گوشارانهی لهسهر ئێران ههن ،وابكات ئهو راپهڕینه سهوزهی كه ئێستا لهئێران ههیه ،سههرئهنجام بگاتهه
ئهوی كه هێزێكی مهعنهوی لهو گوشاره دهرهكییانه وهربگر و ئهو رژێمهی ئێستای ئێران بگۆڕ ؟

خالید عهزیزی :تا ئهو جێگهیهی كه پهیوهندی باه پارۆژهی ئاهتۆمی ئێراناهوه ههیاه ،پارۆژهی ئاهتۆمی ئێاران و تهناناهت
ئااهوه كااه ئێااران دهبێتااه خاااوهنی چااهكی ئااهتۆمی ،باساای رۆژانااهی خااهڵك نییااه لهشااهقامی ئێراناادا ،هۆیهكهشاای ئهوهیااه كااه
ئایدیای ناسیونالیساتی و پاان ئێرانیساتی لاه كۆمهڵگاهی ئێاران و لاهناوخۆی واڵت ئایدیایهكاه كهخاهڵك پێینۆشاه ،خاهڵك
ئهوه بهراورد دهكا لهگهڵ ئیسرائیل كاه باۆ چاهكی ئاهتۆمی ههیاه ،باۆ پاكساتان ههیاهتی و باۆ هیندساتان ههیاهتی و باۆچی
ئێران ئهو چهكهی نهبێت .ئهگهر ئهو كێشهیه لهو خانهیهدا بمێنێتهوه ،لهناوخۆی ئێران ،رۆژئاوا و ئهمریكا ناتوانن خاهڵك
بااۆ الی خۆیااان راكێشاان .بااهاڵم ئهگااهر دونیااای دهرهوه بااه تایبااهت رێكنااراوی نهتااهوه یااهكگرتوهكان بتااوانێ سااهركهوتنێك
بهدهستبێنێ ،بهخوێندنهوهی شوێنهواری گاهمارۆی ئاابووری لهیوگوساالڤیای پێشاوو و لهشاوێنهكانی دیكاه ،چهناده كاریگاهری
لهسهر دهرئهنجامهكان داناوه ،دهكرێ كاریگهری میكانیزمی گاهمارۆی ئاابووری لهساهر ئێاران وا لێبكاهن كاه حكوماهتی ئێاران
بكهوێته ژێر گوشار ،چۆن كه ئاهو كهلوپاهل و ئاهو بهشاه لاه سیساتهم و داو و دهزگاكاانی كۆمااری ئیساالمی هاهڵبژێرن و،
گهمارۆیان بنهنه سهر كه بۆ رژێم كاریگهرن و كار له ژیانی خهڵك ناكات .بۆ نمونه رێبهرانی كۆماری ئیسالمی ناهتوانن باه
ئاسانی هاتووچۆی دهرهوهی ئێران بكهن ،سوپای پاسداران كه ئێستا لهئێران بووهته دهسهاڵتێكی گاهورهی ئاابووری ،نیزامای
و دامهزراوهی زۆری بهدهستهوهیه ،بینهنه ژێر گوشار و چاالكییهكانی بهربهست بكهن ،گهمارۆ بنهنه سهر ئهو شاوێنانهی كاه
كهرهستهی قورس بهرههمدێنن .شوێنهواری ئهو گهمارۆیه لهسهر جواڵنهوهی سهوز دیسان دهگهڕێتاهوه ساهر رادهی ناڕهزایاهتی
خهڵك لهناوخۆی ئێران لهسیاسهتهكانی ئهحمهدی نهژاد .ههروهها دهبێ لاهو خانهیهشادا تهماشاای ئاهو بزووتنهوهیاه بكاهی
كه سهوز چی بهدهستهوهیه  ،چونكاه ساهوزیش لهساهر پارۆژهی ئاهتۆمی و رهنگاه لهساهر زۆر باباهتی دیكاهش وهك باڵهكاهی
دیكه بیر بكاتهوه.
رووادو :واته مووسهوی و كهڕووبی ههروهك ئهحمهدی نهژاد تهماشای پرۆژهی ئهتۆمی ئێران دهكهن؟

خالید عهزیزی :رهنگاه لاه ورهدهكارییهكانادا جیاوازیاان زۆر ناهبێ  ،ئاهوانیش وا بیار دهكهناهوه كاه ئێاران ماافی خۆیاهتی
ئهوهی ههبێت ،بهاڵم لهههڵسوكهوتی لهگهڵ دونیای دهرهوه ،چۆن ههیان بێ و به چ شیوهیهك ههیان بێ ،زۆر ههراو هوریا
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نهكهن و نائهمنی دروست نهكهن ،رهنگه لهوهدا جیاوازیان ههبێ .له گوتارهكانیشیاندا ئهو جیاوازیه دیاره.
رووداو :ئهو نارهزایهتییهی ئێستا لهئێراندا ههیه ،ناڕهزایهتی بهرهی ریفۆرمخوازه بهرامبهر بهرهی پارێزكار یا ناڕهزایهتی
خهڵكه بهرامبهر كۆماری ئیسالمی؟

خالید عهزیزی :بهشێوهكی گشتی درێژهی ناڕهزایهتی خهڵكه بهرامبهر كۆماری ئیسالمی ،له فاۆرمی تایباهتی خۆێادا دهكارێ
بڵێین لهسهر بنهمای ٢ی جاۆزهردان كاه خاتاهمی هاتاه ساهر كاار و هاهڵبژاردنی مهجلیسای شهشای لهساهر سااز باوو ،درێاژهی
ئااهوه ،لااه حاڵ اهتی سااێیهمدا ،دژكردهوهیهكااه لااه دژی كااردهوهی دهسااهاڵت لااهكاتی ههڵبژاردنااهكانی خااولی دهیااهمی سااهرۆك
كۆماریدا كه بهوشیوهیه دهنگی خهڵكیان دزی ،ئهو ههرسێ فاكتهرانه تێكهڵ بهیهك بوونه و مكاانیزمێكی تایباهتیان داوهتاه
جواڵنهوهی سهوز.
رووداو :ئایا كۆماری ئیسالمی دهرفهتی خۆ نوێكردنهوهی تێدا ماوه یان خهڵك بهههر شیوهیهكبێ دهیهو بیروخێنێ؟

خالید عهزیزی :ئێمه لهگهڵ سناریۆیهك رووباهڕوو دهباین كاه دوو ساێ ئهگاهری ههیاه ،ئهگاهری یهكاهم ئهوهیاه كاه باههۆی
ئهوهی حكومهتی ئیسالمی به شۆڕش هاتووهته سهر كار ،رهنگه ئهو بۆچوونه لهنێو كۆمهڵگاهدا بێتاه پێشاێ كاه باه شۆڕشایش
لهنێو دهچێ ،ئهوه لهكاتێكدایه كه لهسهردهمی ئێساتادا شاۆڕش لاه جیهانادا كهمبوونهتاهوه .ئهگاهری دووهم ئهوهیاه كاه باه
لهبهرچاوگرتنی ئهزموونی ئهفغانستان و عێراق ،لهسهر كیشاهی ئاهتۆمی ئێاران تووشای هێرشاێكی ساهربازی ببێتاهوه ،باهاڵم
ئهوه ئهگهرێكی زۆر الوازه كه لهنێو كۆمهڵگه و میدیاكاندا باسی لێوه دهكارێ .ئهگاهری ساێیهم ئهوهیاه كاه هاهردوو ئهگاهری
پێشوو زهمینهیان كهمه و كۆمهڵگهی ئێران كۆمهڵگهیهكی سیاسییه ،گهشانهوهی سیاسی لهئارادایاه ،شۆڕشای تاقیكردووهتاهوه
كااه چاای لێكهوتااهوهو شهڕیشاای لااه دهوروبااهری خااۆی دیااوه .ماان پێموایااه ئااهو عهقالنیهتااه لهكۆمهڵگااهی ئێراناادا لااهحاڵی
پهرهسهندندایه و كۆمهڵگاهی ئێاران باه دروساتكردنی مكاانیزمێكی ساافكردنهوهی حیسااا لهگاهڵ ئاهو دهساهاڵته باهرهو ئاهوه
دهچێت كه ئهو نیزامه ناچاری پاشهكشه بكات ،یاان باه ئااڵوگۆر وجموجۆڵیاك لاهنێوخۆی واڵتادا ورده ورده لاهنێوبچێت .مان
كهم پێشبینی دهكهم كه ئێستا شۆڕشێك رووبدات ،وهك سی سال پێش ،یان شاهڕێك رووبادات و حكوماهتی كۆمااری ئیساالمی
پێ لاهنێوبچێت ،زۆرتار پێشابینی ئاهوه دهكاهم كاه قۆنااخ باه قۆنااخ كۆمااری ئیساالمی پاشهكشاه بكاات ،قۆنااخ باه قۆنااخ
هێندێك مكانیزمی ههڵسوكهوتی خۆی لهگهڵ خهڵك بگۆڕێ .لاهپاڵ ئهوهشادا ئاهو پێشابینیهش دهكاهم كاه ساوپای پاساداران
لهدرێژهدا دهسهاڵت به تهواوهتی بهدهستهوه بگرێ.
رووداو :ئایا ئهو ئهگهره ههیه ئهو گهلهكۆمهیههی كهه كهاتی خهۆی واڵتهانی رۆژئهاوایی و ئههمریكا بهۆ رووخانهدنی سههدام
كردیان ،دژی كۆماری ئیسالمی ئێرانیش دروست ببێ و هێرشێكی سهربازی بكرێته سهر ئێران؟
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خالید عهزیزی :نهخێر پێشبینی ئهوه ناكهم.
رووداو :باشههه لهههو حالهتهههدا كههه رووخانههدنی كۆمههاری ئیسههالمی لهالیهههن دهرهوه پێشههبینی ناكهههی ،دهبینههین حیزبهههكانی
رۆژههاڵتی كوردسهتان هههموویان دروشهمی رووخانهدنی رژیمهی كۆمهاری ئیسهالمیان هههڵگرتووه ،ئههو دروشهمه تها چهنهد
كردهییه؟

خالید عهزیزی :من لهو باوهڕهدام دروشمی رووخاندنی دهوڵهتی ناوهنادی لههاهموو ئاهو پارچاناهی كاه كاوردی تێادا دهژی،
دروشمی گهلی كورد نییه ،ئهو دهوڵهتاناه كاورد دروساتی ناهكردوون و كاوردیش نااتوانێ بیاانڕوخێنێ ،شاهڕی چهكاداری كاورد
لهدژی ئهو دهوڵهتانه تهنیا دهتوانێ گوشارێك بێت و هۆكاری ساهر ئێشاه بێات و دهوڵاهتی ناوهنادی ناچاار بكاا باه جۆرێاك
ئاوڕ لهمهسهلهی كورد بداتهوهو ،ئهگهر زۆر الواز بوون مامهڵهی لهگهڵ بكهن و ئهگهر بههێز بوون دیساان هێرشای بكهناهوه
سهر .لهپهیوهندی لهگهڵ ئێراندا ،ئێران واڵتێكه باه درێژایای مێاژوو ،فاارس و تاا رادهیاهكیش ئاازهری درووساتیان كاردووه،
فارسهكان و ئازهرییهكان دوو نهتهوهی سهرهكین لاهڕووی ژماارهی دانیشاتووانهوه لهئێرانادا .ئێماهی كاورد نهتاهوهی ساێیهمین
لهڕووی رێژهی دانیشتوانهوه  ،عهرهبهكان ،بهلووچهكان و توركمانهكانیش لاه ئێماهش كاهمتر و لاه پاهروێزتردان ،بۆیاه مان
لااهو باااوهڕهدام لااه واڵتێكاادا كااه رابردوویااهكی  ٢٥١١ساااڵهی حكومهتااداری ههیااه و مهزهااهبی شاایتهش چهنااد سااهد ساااڵه
لهدهسهاڵتدایه و دهوری ههیه ،كورد نه لهڕووی حهشیمهت و نه لهڕووی توانای سهربازی و نه لهڕووی ئاساتی نێودهوڵاهتی،
مهجالی ئهوهی نییه كۆماری ئیسالمی بڕوخێنێ .خودی دروشمی رووخاندنی كۆماری ئیسالمی ،رهنگه شوێنهوارێكی ئاهوه باووبێ
كااه تهنانااهت ئێمهشاای لااهیااهك خانااهدا هێشااتبێتهوه ،هااهر بهوشااێوهیهمان بیاار كردبێتااهوهو هااهر لااهچوارچێوهی دروشاام و
لهحاڵااهتی هێرشااكردنه سااهردا مابینااهوه و هااهوڵمان نااهدابێ رێگااهی دیكااهش بكهینااهوه و لااهو رێگهیانااهوه كۆماااری ئیسااالمی
تووشی بهربهسات بكاهن .هاۆی هاتناه ئاارای دروشامی رووخاانی كۆمااری ئیساالمی باۆ ئاهوه دهگهڕێتاهوه ،كاه كاتێاك وتاوێژی
دهستهی نوێنهرایهتی كورد لهگاهڵ دهوڵاهتی ناوهنادی تووشای شكسات هاات و كۆمااری ئیساالمی هێرشایكرده ساهر كوردساتان و
كوردستانی میلیتاریزه كرد ،خوێن دهڕژا و شهڕ دهكرا ،ئهو دروشمه لهڕووی سایكۆلۆژی و ئوسولی جێكهوت .ئێمه وهك حیزبای
دیموكراتی كوردستان لهو باوهڕهداین كاه ناابێ جواڵناهوهی كوردساتانی ئێاران و جواڵناهوهی حیزبهكاهی خۆماان باهوه پێناساه
بكهین كه ئێمه رژیمی كۆماری ئیسالمی دهروخێناین ،ئێماه شاتێك كاه بۆماان جێباهجێ نااكرێ و گونجااو نییاه ناابێ بیهێنیناه
گۆڕێ ،لهالیهكی دیكهشهوه كۆماری ئیسالمی لاهماوهی ئاهو سای سااڵهدا باه تێروانینێكای ئاهمنی چااوی لهكوردساتان كاردووه،
كوردستانی كردووهته چوارچیوهیهكی سهربازی ،ئێمه نابێ خۆمان به جۆرێك مامهڵه بكهین كه دیدی ئهمنی كۆماری ئیساالمی
لهسهر كوردستان بههێزتر بێت.
رووداو :ئێوه ئهو دروشمهتان لهبهرنامهی حیزبهكهتاندا الداوه؟

خالید عهزیزی :ئێمه وهك حیزبی دیموكراتی كوردستان ئێستا ئهو دروشمه بهكار ناهێنین ،زۆر زوو لهكۆنگرهكانی پیشوو
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ئاااهو بابهتاااه كااااتی خاااۆی هاتووهتاااه گاااۆڕێ ،باااهاڵم ئهگاااهر ساااهیری ههڵوێساااتهكانی ئێماااه بكاااهن لهپهیوهنااادی لهگاااهڵ
ههڵبژاردنااهكانی ئااهو دواییااهدا ،ههڵسااوكهتی ئێمااه لهپهیوهناادی لهگااهڵ كێشااهكانی سااهرۆك كۆماااری و ههڵبژاردنااهكان و
دهرئهنجامهكانی ،به جۆرێك بوو كه حیزبی ئێمه ئاهو توانایاهی ههیاه باه فراوانای بچێتاه نێاو خاهباتی ماهدهنی ،تهناناهت
لهچوارچێوهی كۆماری ئیسالمیدا.
رووداو :ئهگهر ئهو زهمینهیه بڕهخسێ كه ئێوه بچنهوه رۆژههاڵتی كوردستان ،كه ههر كۆماری ئیسالمی لهسههر كهار بهێ و
ئاماده

نهبێ گفتوگۆتان لهگهڵ بكات ،بهاڵم رێبدات بچنهوه ،ئایا دهچنهوه؟

خالید عههزیزی :ئهگاهر حكوماهتی كۆمااری ئیساالمی ماهجالی ئاهوه بادات لهكوردساتان خاهڵك ناهگیرێ و لهساێدارهنهدرێ،
ئهگهر مهجالی ئهوه بدات كه حیزبهكان به شیوهی سیاسی چاالكی بكاهن ،مان پێموایاه هاهموو حیزباهكانی كوردساتانی دهباێ
بڕۆنااهوهو لااهنێوخۆی واڵتاادا چاااالكی بكااهن و لهههڵبژاردنااهكانی مهجلیساای شااوورای ئیسااالمی و هااهڵبژاردنی شااوورای شااارو
دێهاتهكاندا بهشاداربن .ئهگاهر باۆ ئێماه ئهمنیاهت هاهبێ لاهنێوخۆی واڵت ،تهناناهت لاهچوارچێوهی كۆمااری ئیساالمیدا ئێماه
دهچینااهوه .پێمانوایااه شااوێنی ئێمااه وهك حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان نااه ئهورووپایااه ،نااه ئهمریكایااه و نااه كوردسااتانی
عێراقه ،جێگهی ئێمه كوردستانی ئێرانه .ئێستاش كه لێرهین بۆ ئهوه دهگهڕێتهوه هیچ مهجالێكمان بۆ نهماوهتهوه.
رووداو :پێشتر حیزبی دیموكرات لهدهرهوه لهسهر ئهوه دانوستاندنی لهگهڵ دهوڵهتی ئێران كردووه چ دهدهنه كورد ،ئێسهتا
ئهوهتان گۆڕیوهو ئامادهن ئهگهر زهمینهی چوونهوه ههبێت بچن لهو كار بكهن و لهو دانووستاندنهكان بكهن؟

خالید عهزیزی :ئێمه وهك حیزبێكی سیاسی به خوێندنهوهی زۆر كورت له سااحهی سیاسای ئێاران و لهتهنیشاتی یهكادانانی
فاكتااهرهكان و ههڵسااهنگاندنی بااڵنسااهكانی هێااز ،لااهو باااوهڕهداین كااه كۆماااری ئیسااالمی نااه فیاادرالیزم قااهبوول دهكااا و نااه
خودموختاااری بااۆ كااورد قااهبول دهكااا ،بااهاڵم لهگااهڵ ئهوهش ادا كۆماااری ئیسااالمی ئهمنیااهت باادات بااه چاااالكی سیاساای ئێمااهو
لهكوردستانی ئێران خهڵك باههۆی بۆچاوونی سیاسای ناهگیرێ و لهسایداره ناهدرێ ،ئاهوه زۆر باه بااش دهزاناین كاه بچیناهوه
ناوخۆی واڵت و لهوێ درێژه به چاالكییهكانمان بدهین.
رووداو :ئهگهر ئێران ئهوه قبوول بكات ئیوه لهناوخۆی واڵت چاالكی بكههن بههاڵم بهه نێهوێكی دیكهه وهك  DTPكهه بهالێ
سیاسی و مهدهنی پارتی كریكارانی كوردستانه ،ئایا ئێوه ئامادهن ئهو كاره بكهن؟

خالید عههزیزی :زۆر زووه ئێساتا بااس لاهو وردهكارییاه تهكنیكیاناه بكاهین ،باهاڵم لهساهردهمی خاتهمیادا كاه تارادهیاهك
كهشێكی كرانهوهی سیاسی و جموجۆڵی مهدهنی ههبوو ،ئێمه ئهوهمان بهباش دهزانی و تهناناهت ئاهو كاتاهی كاه فراكسایۆنی
نوێنااهرانی كااورد لااه مهجلیساای ئێااران دروسااتبوو ئااهوهمان بااهباش لێكااداوه ،هااهر ئێسااتاس ئااهوه بااهباش دهزانااین كااه ههیااه،
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لهالیهكی دیكهوه حیزبی دیموكرات پیشینهی چاالكی سیاسی بۆخهڵكی ئێران و والتانی ناوچهو دونیاای دهرهوه باه حیزبێكای
لیبرال و دیموكرات كه دووره لهتووندوتیژی و شهڕ ناساراوه و لهههمانكاتادا دامهزرێناهری ئاهو حیزباه قاازی محهمماهد ،باه
شاهیدی ئێستای ئهو كهسانهی كه ماون و تهنانهت خاودی كۆمااری ئیساالمیش دهزاناێ ،حكوماهتێكی شاای پێشاوو لهساێدارهی
داوه كه كۆماری ئیسالمی لهنێوی بردووه ،بۆیه پێشینهی دامهزاراندنی حیزبای دیماوكرات و ئاهو پهیاماهی كاه ئێماه ههماناه،
ئهو خوێندنهوهی ئێمه بۆ سیاسهت و مامهڵكردن ههمانه ،باوهڕدهكهم هیچ كێشهیهك لهوهدانییاه كاه بڵاێ نێوهكاهتان بگاۆڕن.
نێوهكه بهربهست نییه ،ههرچهنده ئێران حیزبی دیموكرات به حیزبێكای نایاساایی و ههڵوهشااوه راگهیانادووه ،ئهگاهر ئاهوان
باوهڕیان به چارهسهری كێشهكه ههبێت ،چۆن ههڵیانوهشاندووهتهوه ،بابڵێن گۆڕانێك هاتووهته گاۆڕێ لاهژێر ووناكاایی ئاهو
گۆڕانهدا بۆ چارهسهری كێشهی كورد ئێمه چاو بهو بڕیارهدا دهخشێنینهوه.
رووداو :ئێوه ئامادهن دهست لهو ناوه ههڵبگرن یا نا؟

خالید عهزیزی :ئهوه بهالی ئێماهوه جێگاهی بااس نییاه ،چونكاه كێشاهكه ئهوهنییاه ،تاا ئێساتاش كۆمااری ئیساالمی لهگاهڵ
ئێمهی باسنهكردووه كه بۆیه لهگهڵ ئێوه پێكناییێن ،چونكه ئێوه نێوتان حیزبی دیموكراته.
رووداو :بهاڵم به حیزبی ئێوه دهڵێن حیزبی ههڵوهشاوه؟

خالید عهزیزی :حیزبی ههڵوهشاوه الیهنی یاسایی ههیه ،ئهوان ههڵیانوهشااندووهتهوهو ،باا خۆشایان ئاهوه شای بكهناهوه،
ئهوه ئهوانن دهتوانن یاساكهی خۆیان بگۆڕن.
رووداو :ههروهك باستان كرد ئهو ئهگهره الوازه كه كۆماری ئیسالمی لهماوهیهكی كورت خایهندا بڕووخێ و ئاماده

نییه

خودموختاری بداته كهورد ،ئێهوه كهه دروشهمی خودموختاریتهان گۆرێهوه بهۆ فیهدرالی ،ئێهوه ئامهادهن چ بكههن بهۆ ئههوهی
دانوستاندن له گهڵ ئێران بكهن؟

خالید عهزیزی :دانوستاندن له ساهر زهمینهیاهك دهكارێ كاه ئاهویش هاوساهنگی هێزهكاناه كاه دانوساتاندن دێنێتاه گاۆڕێ،
ئێمه لهبواری سهربازیدا ئێستا هیچ ههڕهشهیهك نین لهسهر كۆماری ئیساالمی ،باهاڵم لاهداهاتوودا ئهگاهر باارودۆخ بگاۆڕێ و
ههلومااهرجێك بێتااه پێشااهوه كااه ساایناریۆی سااهربازی دژی ئێااران بێتااه ئاااراوه كااورد بااهكردهوه هێاازه و حیزباای دیمااوكڕاتی
كوردستانیش بهشێكه لهو هێزه .لهبواری پڕوپاگهندنهوه ئێمه گوشارمان لهسهر كۆماری ئیسالمی ههیه ،لهبواری دیپلۆماسایدا
ئێمه له لهندهن ،بروكسێل ،ئهمریكا و ئهنتهرناسایۆنال سوسیالیسات ئاماادهیی و چااالكی راگهیانادنیمان هاهیاه دژی كۆمااری
ئیسالمی ،باهاڵم ئاهوهی دیاریادهكا بااڵنسای هێازی نهتاهوهی كاورد لاه كوردساتانی ئێاران لاه دژی كۆمااری ئیساالمیدایه .ئاهو
نهتهوهیه چهنده لهكێشهكاندا لهگهڵ كۆماری ئیسالمی گوشار دهخاته سهر كۆماری ئیسالمی كاه ناچااری دانوساتاندنی بكاات.
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سهرهڕای ئهوهی كه شاتووری سیاسای و پێناساهی نهتاهوهیی لاه كوردساتانی ئێرانادا بهخۆشاییهوه لاه پهرهساهندندایه ،باهاڵم
ئێستا نهبووهته ئهو ههڕهشهیه كه ئهو رژیمه ناچار بكات .سهرهڕای ههموو ئهوانه ئهوه دووپاتدهكهماهوه كاه فیادرالیزم لاه
پهیرهو و پڕۆگرامی ئێمهدا ههیه و بڕیار نییه كه پهیرهو و پڕۆگرامی ههر حیزبێاك لهیاهك رۆژ و لاه یاهك دانووساتاندن و
یهك ساڵ و سێ ساڵدا جێبهچێ بكرێ ،ئهوه شتێكی ساتراتژییه .ئێماه پێماانوا نییاه مهساهلهی سیاسای یاان دهساتكهوتهكان
وهك سفر و سهت تهماشاا بكارێن ،لاهنێوان سافر و ساهت دا ژماارهی زۆر و ئهگاهری زۆر ههیاه .ئێماه باهو شاێوهیه دهڕوانیناه
سیاسهت ،بۆیه دهكرێ بڵێم ئهگهر كۆماری ئیسالمی ئامادهیی ئهوهی ههبێ پێشنیازی دانووستاندن و گفتوگۆكردن بداته ئێماه
به فهرمی وهك دهوڵهت ،ئاهوه قاهبووڵ بكاات كاه لهئێرانادا كێشاهیهك ههیاه باه نێاوی كێشاهی كاورد ،وهك چاۆن ئێساتا لاه
توركیا ئهوه هێنراوهته گۆڕێ  ،ئێمه ئامادهین گفتوگۆ لهگهڵ كۆماری ئیسالمی بكهین ،لهكاتێكدا ئێماه ئاهزموونی ڤیاهننامان
ههیه كه به چ دهرئهنجامێك گهیشتین.
رووداو :ئهگهر كۆماری ئیسالمی ئامادهبێت گفتوگۆكردن لهسهر جێبهجێكردنی مادهی ٦٥ی دهستووری ئێهران لهگههڵ ئێهوه
دهست پێ بكات ،كه رێگه بهخوێندن به زمانه نا فارسییهكان دهدات ،ئێوه ئامادهن لهو كلیلهوه بچنه ژوورهوه؟

خالید عهزیزی :ئهگهر كۆماری ئیسالمی لهههر بوارێكی یاسایی بۆ نمووناه مااددهی  ١٥و ماادهی  ١٩كاه ههنادێك پهیوهنادی
لهگهڵ مهسهلهكانی ئێمه ههیه وتووێژ بكات ،ئێمه ئامادهین .ئهگهر بڵێ ئێمه ئامادهین وهك كۆماری ئیسالمی لهساهر ماادهی
 ١٥گفتوگۆ لهگهڵ حیزبی دیموكراتی كوردستان بكهین ،ئێمه ئامادهین قسهی لهسهر بكهین.
رووداوو :ئێستا

راتان لهسهر فراكسیۆنی نوێنهرانی كورد باشه كه ئێستا له پهرلهمانی ئێران ههیه؟

خالید عهزیزی :ئێمه رایدهگهیێنین كه بهشی ههره زۆری ئهندامانی حیزبی دیموكرات لاه نێوخاۆی واڵتان ،رێژهیاهكی كاهمی
لهباشااووری كوردسااتان و لااه دهرهوهی واڵتاان ،شااوێنی چاااالكی ئێمااه نێااو خااۆی واڵتااه ،بۆیااه ئااهو ماوهیااه ئێمااه ههمیشااه
ههوڵمانداوه بهخوینادهواران ،روونااكبیران و نووساهران و سیاساهتمهداران ،یاساانان و پهرلاهمانتاران بڵێاین لاه چوارچێاوهی
كۆماری ئیسالمیدا ،كه ئێمهی وهك حیزبی دیموكراتی كوردستان قهبووڵ نییه ،كار بكهن و له ههموو بوارێاك ساوود وهربگارن
بۆ هێنانه گۆڕێی كێشاهی كاورد و ناسانامهی كاورد ،باۆ ئاهوه كاورد فێاری خۆساازدان و رێكنساتن باێ لاه چوارچێاوهی كۆمااری
ئیسالمیدا كار بكات .بۆچی ئێمه پێمانوانییه كه كوردستانی ئێران تهنیا موڵكی حیزبی دیموكراتاه یاان ماوڵكی حیزباهكانی
تاراوگهیه .دهبێ ههموو ئهواناهی تێیادا بهشادار بان و پێشامان خۆشاه شاتێكی وهك  DTPكاه لاهتوركیا ههیاه لهكوردساتان
ئێران دروست ببێ و بهو عهقلیهت و بهوشێوهیه كه بۆخۆیان بهگونجاوی دهزانن و بهوشێوهیهی كه دهرفهتی جموجاۆڵی هاهبێ
لهنێوخۆی ئێران دا ،كار بكهن.
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رووداو :ئهگهر ئهو دۆخهی ئێستا له توركیا هاتووهتهه گهۆڕ

و زهمینههی خههباتی مههدهنی دروسهتببووایه لهه ئێهران و لهه

پهرلهمانی ئێران باسی چارهسهری كێشهی كورد بكرابا ،ئێوه چتان دهكرد كه تاوهكو ئێستا  PKKنهیكردووه؟

خالیهد عههزیزی :یهكاهم ،سروشاتی سیاساهتكردنی حیزباای دیماوكراتی كوردساتان كاه لاه واڵتێكای وهك ئێاران دروسااتبووه و
حیزبایااهتی لااهنیو خهڵكاادا كااردووه ،روانااین و بۆچااوونی لهسااهر كۆمهڵگااهو سیاسااهت و هاوكێشااه نیودهوڵهتییااهكان لهگااهڵ
PKK

جیاوازی تهواومان ههیه و هاۆی جیااوزای تاهواومان ههیاه .دووهم ،ئێماه وهك ئاایین تهماشاای حیزبایاهتی ناكاهین،

بااهڵكو لااه روانگااهی ئێمااهوه حیاازا ئامرازێكااه بااۆ چۆنیااهتی سااوود وهرگاارتن لااه دهرفهتااهكااان ،لااهپێناو پڕۆژهكااهی خااۆی و
بهرژهوهندی خهڵك .جیاواز لهو بنهمایانه ،ئێماه ئاهزموونێكمان ههیاه ،كااتی خاۆی كاه شۆرشای ئیساالمی كارا و لهساهردهمی
ئیمااام خومهینیشاادا وتااوێژی كااورد لهگااهڵ كۆماااری ئیسااالمی لااه ئااارادا بااوو ،ئااهوان حهساسااهتیان بهرامبااهر دهسااتهواژهی
خودموختاری ههبوو ،دهیانگوت وشاهیهكی رۆژئاواییاه ،گوتیاان بابیكهیناه خودگاهردانی ،پاشاان ئاهویش وهالنارا و كرایاه ٢٦
مااادده و دواتاار ئهویشاایان پااێ زۆر بااوو ،بااووه  ٦مااادده .مهبهسااتم ئهوهیااه ئێمااه وهك حیزباای دیمااوكرات ههمیشااه ئامااادهیی
ئهوهمان ههبووه كه به گوێرهی دهرفهت و ههڵكهوتنی دهرفهت مامهڵه لهگهڵ دهسهاڵت بكهین .ئهگهر ئاهو دهرفهتاهی ئێساتا
له توركیاا هاتووهتاه گاۆڕێ ،لاه ئێاران باۆ ئێماه ههڵكاهوتبا ،یهكاهم ،هاانی خهڵكمانادهدا كاه خۆیاان رێكبناهن لاهنێوخۆی
واڵتدا و حیزبی یاسایی دروست بكهن ،ئهو حیزبه ههوڵبدات ببێته الیهنی وتوێژكاار لهگاهڵ كۆمااری ئیساالمی ،چونكاه ئاهو
خهڵكاهی لاهنێوخۆ دهژی پهیوهنادییان لهگاهڵ كۆمهڵگاه ههیاه ،ئهگاهر ئێماه متماناه باهو خهڵكاه بكاهین ،ئاهوكات دهسااهاڵت
خهڵكی لهشهقامدا لهبهرامبهر خۆیدا دهبینێ و له ئهنجامدا هاوسهنگی هێزی نێوان ناوچهكه و نێوهناد دهگاۆڕا .بۆیاه ئهگاهر
ئێمه وا ههڵسوكهوت بكهین و دهسهاڵت وای لێكبداتهوه كه كێشهی كوردی ئێران ،كێشهی دهوڵهتی تارانه لهگهڵ ئاهو چهناد
حیزبهی تاراوگه ،ئێمه لهو حاڵهتهدا بچووك دهبینهوه ،بۆیه ئێمه باوهڕی تهواومان بهوه ههیاه لههاهموو ئاهو كێشاانهدا وا
بكهین كه تاران لهگهڵ كۆمهڵگهی كوردستانی ئێران رووبهڕووبێ .بۆ ئهوهش ئێمه وهك حیزبی دیموكراتی كوردستان هاهر لاه
ماوهی چهند مانگی رابردووا تێكۆشاوین متمانهیهكی وا به خهڵكهكهمان بدهین كاه لاهنێوخۆ چااالكی بكاهن ،خاۆ ریكبناهن و
لهوێ كۆماری ئیسالمی تووشی بهربهست بكهن و لهوێ خهڵك به كۆماری ئیسالمی بڵێ كێشاهی كاوردی ئێاران ئاهوه نییاه كاه
تۆ كێشهت لهگهڵ دیموكرات یا چهند حیزا ههیه لاه تاراوگاه ،كێشاهكهت لهگاهڵ ئاهو خهڵكهیاه كاه لێاره دهژیان و كێشاهی
وانت چارهسهر نهكردووه .ئێمه ئهو ئاراستهیان پێدهدهین.
ئێستاش زۆر بهڕاشكاوییهوه دهڵێم ئێمه له گوتار و لێدوان و بهرنامهكانی خۆماندا ههر ئهو لۆژیكه بههێز دهكهین.
رووداو :گوتت خهباتی دیپلۆماسی كورد له دهرهوه كارێگهری دهبێ ،بهاڵم حێزبهكانی رۆژهههاڵتی كوردسهتان لههوبوارهدا
زۆر الوازن ،لهكاتێكههدا كههه دۆخهكههه زۆر گونجههاوتره لهوكاتهههی كههه لهسهههردهمی د.قاسههملوودا بزووتنهههوهی رۆژههههاڵتی
كوردستان خاوهن جواڵنهوهیهكی دیپلۆماسی بههێزتربوو ،لهكاتێكدا كهسانی زانا له رۆژهههاڵتی كوردسهتان ههڵكههوتوون و
خهڵك ئێستا زۆر زیاتر لهجاران كورد و كێشهكهی دهناسن؟
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خالید عهزیزی :بهداخهوه ئهو لهتبوونهی باڵی بهسهر حیزباهكانی كوردساتانی ئێرانادا كێشاا ،یاهكێك لاه ئاساهواره هاهره
ناخۆشااهكانی ئااهوهبوو ،لااهڕووی دهروونییااهوه كاریگهرییااهكی ناخۆشاای لهسااهر كۆمهڵگااهی كوردسااتانی ئێااران دانااا .دووهم،
دهرفااهتی مااانۆڕ و دیپلۆماساای ئێمااهی لااه دونیااای دهرهوهدا زۆر كااهم كردووهتااهوه ،مااادام ئێمااه بزویاان و لێااك دووریاان و
كۆدهنگیهكمان نییه و بهپڕۆژهیهكی هاوبهش ناتوانین بێینه گۆڕێ له هاوكێشه نێودهوڵهتییهكانی پێوهندیادار باه ئێاران كاه
مهسااهلهی كااوردیش یهكێكااه لااهوان ،ئاسااتهنگمان زۆرن و بااه سااانایی قسااهمان لێوهرناااگرن .بۆیااه ئااهوهی گوتاات بهتااهواوی
دروسته .ئێمه وهك حیزبی دیموكراتی كوردستان زۆرمان ههوڵاداوه النیكاهم لاهو شاوێنانهی كاه زهحمهتاه لێاك حااڵی باین و
پێكبگهین هیچ ،بهاڵم لهو شوێنانهی كه ئاسانتره بهربهساته دهروونییاهكانی ئاهو كێشاانه وهالبنێاین و لێاك نزیاك ببیناهوه.
ئێمه له دهرهوه چاالكیمان ههیه ،پێوهندیمان لهگهڵ ههندێ شوێن ههیه ،له كۆڕو كۆبوونهوهكاندا بابهتاهكان دهخهیناهڕوو،
بهاڵم بهداخهوه وهك حیزبهكانی كوردستانی ئێران كۆدهنگی و یهكدهنگییهكمان نییاه كاه لاه كۆمهڵگاهی نێودهوڵهتیادا بێیناه
بهرچاو .جیا لهوه ئێمه بۆ ئهوهی له دنیای دهرهوه دهرفهتی دیپلۆماسیمان باش بێت ،دهبێ كورد لاهناوخۆی ئێاران لاه كێشاه
و رووداوهكان دا بهرچاوبن و ،لهمیدیاكاندا دهنگبداتهوه كه كورد لاهو كێشاانهدا كاورد وهك فاكتاهرێك ههیاه .باۆ وێناه ئاهو
جواڵنهوهی كه ئێستا لهئێراندا ههیه و بهچووالنهوهی سهوز ناسراوه ،بایهخپێدانهكاه زیااتر لهساهر تااران و رێباهرانی ئاهو
جوواڵنهوهیااه ،ئێمااه وهك كااورد لهپااهراوێزداین ،هۆیهكهشاای بااۆ كتااوپڕی هاتنااه كایااهی جوواڵنهوهكااهو ،بۆچااوونی حیزبااه
كوردییهكان دهگهڕێتهوه كه زۆرتر باوهڕیان به رووخانی كۆماری ئیسالمییه و لهو باوهڕهدان هیچ جیاوازییهك له نێاوان ئاهم
دوو الیهنهدا نییه ،ئهوهش بهالی كهمهوه ههڵوێستێكی پاسیڤ دهدات به حیزبهكان و دهیانناته پاهراوێزهوه .النیكاهم ئێماه
وهك حیزبی دیموكراتی كوردستان ئاوامان بیر نهكردووهتهوه و بیر ناكهینهوه ،بهاڵم لهكۆتاییدا دهتوانم بڵێم دۆخای كاوردی
كوردستانی ئێران لهخانهی كۆدهنگی لهپێناو بهرژهوهندی كوردستانی ئێران له گهمهی نێودهوڵهتی دا زۆر الوازه.
رووداو :ئهههو الوازیههه بههۆ ئهههوه ناگهڕێتهههوه كههه حیزبهههكانی رۆژههههاڵت نهههیانتونیوه كههه كهسههیكی وهك د .قاسههملوو
دروستبكهنهوه؟

خالید عهزیزی :كاتێك ئاوڕ له رابردوو دهدهینهوه ،دهبێ رابڕدوو وهك خۆی ببینین و ئێساتاش وهك خاۆی .بهشاێك لهواناه
دهگهرێنهوه بۆ بااڵنسی هێز .د .قاساملوو كهساایهتییهكی زیرهكای دیپلۆماتیاك باوو ،ئاهوه شااراوه نییاه كاه بۆخاۆی كهساێكی
كارامه بوو ،بهاڵم د .قاسملوو ئهوكات سكرتێری حیزبێك باوو كاه دهیاان هاهزار پێشامهرگهی هاهبوو ،لهمهیادانی شاهڕدا باوو
دژی كۆماری ئیسالمی ،كۆماری ئیسالمی لاه سیاساهتی نێودهوڵهتیادا پرسایاری لهساهر باوو ،شاورای میللای موقاوماهت هاهبوو،
حیزبێكی گهورهی وهك موجاهیدینی تێدابوو ،حیزبی دیموكراتی تێدابوو ،ههندێك الیهنی دیكهی تێدا باوو ،ئێاران و عێاراق
لهحاڵهتی شهڕدا بوون ،دهرفهتی مانۆڕی نیزامی بۆ حیزبای دیماوكرات كوردساتان زۆر باوو و كهساێكی باهتوانای وهك دوكتاور
قاسملوو توانی لهوه كهلك وهربگرێ ،ئێستا چاالكی حیزبی ئێمه و جواڵنهوهی كوردستانی ئێران لهو پێگهیهدا نییه كاه ئاهو
كاتی تێدابوو.
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رووداو :الوازتربووه؟

خالید عهزیزی :بهڵێ الوازتربووه ،بهتهواویش الوازترباووه .الوازیهكهشای ئهوهیاه كاه ئاهو ساهردهم ،ساهردهمی شاهڕ باوو،
هێاازی پێشاامهرگهی كوردسااتانی ئێااران چاااالكی سااهربازی هااهبوو ،لهگااهڵ كۆماااری ئیسااالمی تێكهااهڵچوونی هااهبوو و ببااوو بااه
فاكتهرێك لهخانهی خهباتی چهكداری ،ئێستا سهردهمی شهڕ ناهماوه ساهردهمی خاهباتی سیاساییه ،ئێماه بهداخاهوه بههاهموو
حیزبهكانی كوردستانی ئێران نهمانتوانیوه لهنێوخۆی كوردستانی ئێران كۆدهنگییهكمان ههبێ كه خهڵكهكه لهسهر داوای ئێماه
بێته مهیدان و ببێ بهو فاكتهره كه پێویسته .مهبهستم ئهوهیه كاه جیااواز لاه كهساایهتی جێكاهوتووی د .قاساملوو ،كاات و
دهرفهت و گونجانیش ئهو پێگهیهی دروستكرد.
رووداو :دهتوانین بڵێین كه حیزبی دیموكرات و حیزبهكانی دیكهی رۆژههاڵتی كوردستان ،حیزبی خهباتی چهكهداری بهوون
و كه بوونه حیزبی سیاسی تهواو ،نهیانتوانی ئهو ڕۆڵه بگێڕن و پرۆژهیهكیان نهبوو بۆ ئهوه؟

خالید عهزیزی :حیزبی سیاسی ئهگاهر لاهنێو كۆمهڵگاكاهی خۆیادا ناهبوو ،زۆر دوور كهوتاهوهو دهیاان سااڵی كێشاا ،تووشای
گرفت دهبێ و ئهو لهتبوونانهش بهشێكی بهرههمی ئهو دوور كهوتنهوهیه.
رووداو :بۆ ئهوه

ناگهڕێتهوه كه نهتانتوانیوه لهپێوهندی گرتن لهگهڵ دهوڵهتانی دراوسێ بۆنموونه توركیا یها زلهێزێكهی

وهك ئهمریكا سهركهوتوو بن و وهك یاریكهریكی با

دهركهون؟

خالیههد عهههزیزی :لااهڕووی ئوسااولییهوه ئێمااه وهك حیزباای دیمااوكرات پێمانوایااه لهگااهڵ ئااهمریكا ،لهگااهڵ توركیااا یااان هااهر
الیااهنێكی دیكااه پێوهناادیمان هااهبێ و ئااهوه بااه باااش دهزانااین ،بااهاڵم ئااهو پێوهندیانااه دهگهڕێتااهوه بااۆ ئااهوهی كااه ئێااران
لهواشنتن ،له توركیا و ئیسرائیل چۆن سوود وهردهگرێ  .پێشاتر مان ئامااژهم پێكارد كێشاهی ئاهمریكا لهگاهڵ ئێاران كێشاهی
بهرژهوهندی خۆیهتی .ئهگهر ئهمریكا لهو كێشانهدا ههست بكا كه لهقۆناخێكادا بهرژهوهنادی دهساتهبهر دهباێ ،لهساهر داوای
ئێمه و لهسهر مافی مرۆڤ كێشاه لهگاهڵ ئێاران ناكاات ،رهنگاه گوشااری بناتاه ساهر ،باهاڵم ئاهو گوشاارانه ناابن باه كێشاه.
توركیاش ههروا .به باوهڕی مان پێگاهی ئێاران لاه ناوخۆیادا ،لهناوچهكاهدا وهك زلهێازی و دهساهاڵت و تواناایی و هاهروهها
وهك واڵتێااك كااه لااه ناوچهكااهدا دهرفااهتی دهسااتتێوهردانی واڵتااانی ناوچااهی ههیااه و واڵتێكااه نااهوتی ههیااه و لااه باااری
لۆجستییهوه لهناوچهكه پێگهیهكی بههێزی ههیه ،ههموو ئهوانه بوونهته هۆی ئهوهی كه فاكتهری دهرهكی بهئاساانی لهگاهڵ
ئۆپۆزسیونی ئێرانی مامهڵه ناكات ،چونكه نازانێ دهرئهنجامهكهی به كوێ دهگاات .لههاهموو ئاهو ماوهیاهدا ئاهوهی كاه ئێماه
دیتمان كۆبوونهوهیان بۆ ئۆپۆزسیۆنی عێراق بهست له لهندهن و پیرمام ،بهاڵم هاهتا ئێساتاش هایچ الیاهنێكی دهرهكای دانای
به ئۆپۆزسیونی ئێرانی دانهناوه و ههنگاوی یهكهمیشی نهناوه بۆئهوهی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی یهكبنات ،هۆیهكهشی ئهوهیه لاه
هاوكێشهكانی خۆیاندا سیناریۆیان بۆ ئێران دانهناوه.
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رووداو :لهسهردهمی ئیدارهی بوشدا ،ئهمریكا بودجهیهكی بۆ یارمهتیدانی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی تهرخانكرد ،ئێوه هیچ
شتێكتان لهو بودجهیه پێ بڕا؟

خالیههد عهههزیزی :ئێمااه هاایچ شااتێكمان لااهو بودجهیااه پێنااهبڕا .ئااهو بودجهیااه بهشاای زۆری درا بااه بهشاای فارساای رادیااۆ و
تهلهڤزیۆنی ئهمریكا ،بهشێكی دیكهشای بهگوتاهی خۆیاان بهشاێوهی جۆراوجاۆر باۆ پهرهپێادانی خاهباتی ماهدهنی لاهنێوخۆی
ئێراندا تهرخانكرد.
رووداو :ئێوه وهكو نوێنهری حیزبی دیموكرات ماوهیهك له ئهمریكا بووی ،ئێوه وهك حیزبی دیموكراتی كوردستان ئێسهتا
هیچ پێوهندییهكتان لهگهڵ ئهمریكا ههیه؟

خالید عهزیزی :ئێمه ئێستا پێوهندیمان لهگهڵ وهزارهتی دهرهوهی ئاهمریكا ههیاه ،لهگاهڵ بهشای دهرهوهی ساهنای ئاهمریكا
ههیه ،لهگهڵ بهشی دهرهوهی كۆنگریسی ئهمریكا ههیه و تێدهكۆشاین نێاو باه نێاوه بهشای راوێكااری كۆشاكی ئاهمریكا لهساهر
رووداوهكان ئاگادار بكهین ،پێوهندییهكانمان لهگهل ئهمریكا ههر وهكو پێشوو درێژهی ههیاه ،بۆخاۆم چهناد مانا لهمهوباهر
لهگهل بهرپرسی بهشی رۆژههاڵتی نێوهڕاستی سهر به وهزارهتای دهرهوه دانیشاتنمان باوو و لهدانیشتنهكهشادا باهزۆری باسای
ئێمه لهسهر ئهوهبوو ئهمریكا هانبدهین كه كێشاهی خۆیاان لهگاهڵ ئێاران بهرتهساك نهكهناهوه باه كێشاهی ئاهتۆمی ،باهلكو
تێبكۆشن لهسهر پرسی مافی مرۆڤ و دیموكراسی گوشار بنهنه سهر ئێران ،ئێران كۆمهڵگهیهكه له حالاهتی پشاكوتن دایاه و
كۆمهڵگهیهكهی كۆماری ئیسالمی ناوێ ،بهاڵم چۆن لهكۆڵی بێتهوه ،دهباێ ئاهمریكا تێبكۆشاێ خاهڵكی ئێاران بهشادار بكاات
له خوێندنهوهی خۆی لهسهر ئێران.
رووداو :لهدانیشتنهكاندا لهگهڵ ئهمریكا ،ئێوه ههستدهكهن كه ئهوان زیاتر زانیاریان له ئێوه دهو یان ئههوهتا ههوڵتانهداوه
دانیشتنهكان وا لێ بكهن كه ئهمریكا داواكارییهكانی ئێوه گو لێبێ؟

خالید عهزیزی :ئهمریكاییهكان له دانیشتن لهگهڵ ئێماهدا ،بهرژهوهنادی خۆیاان دهوێ ،ئێماهش بهرژهوهنادی خۆماان دهوێ،
ئێمه ههوڵمانداوه قهناعهت به ئهمریكاییاهكان بێناین كاه گوشااری زیااتر بنهناه ساهر ئێاران ،ئاهوانیش ههوڵیاناداوه ئێماه
لهسهر كۆمهڵگهی ئێاران زانیااری و خوێندناهوه و تێبینای ئێماه بازانن ،زۆر گوێیاان لێگرتاووین .واتاه دانیشاتنهكان هاهردوو
الیهنی ههبووه.
رووداو :ئهمریكا كورد وهك الیهنێكی سهرهكی لهنێو ئۆپۆزسیۆنی ئێرانیدا دهبینێ؟

خالیههد عهههزیزی :ئهگااهر تهماشااای كۆمهڵگااهی ئێااران بكااهی كااه واڵتێكاای فااره نهتهوهیااه ،كااورد بااه بااهراوردكردن لهگااهڵ
نهتهوهكانی دیكه ،كورد ناسراوتره لهالی ئهوان و رێبهرانی كوردی ئێرانی باشتر وهردهگرن ،پێیانوایه كه كورد فاكتهرێكه
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لااه ساااحهی سیاساای ئێراناادا .،بااهاڵم لهههمانكاتاادا ئااهو خوێندنااهوهی كااه ئێمااه بااۆ فیاادرالیزم و داهاااتووی ئێااران ههمانااه،
ئهمریكییهكان ئێستا ئهو خوێندوهیان نییه.
رووداو :ئهوان چ دهڵێن؟

خالید عهزیزی :ئهوان زیاتر پێداگیری لهسهر مافی هاوواڵتیبوون و دیموكراسی و حكوماهتی یاساا و ماافی ژناان پێاداگیری
دهكهن .لهههموویان گرنگتر لهسهر گۆڕانی ههڵسوكهوتی سیاسی حكومهتی ئێران پێداگیری دهكاهن .تاهوهرهكانی باساهكانیان
لهگهڵ ئێمه زۆرتر ئهوانهن.
رووداو :لهگهڵ توركیا هیچ پهیوهندییهكتان ههیه؟

خالیههد عهههزیزی :زۆرمااان پااێ باشااه لهگااهڵ توركیااا پهیوهناادیمان هااهبێت ،بهتایبااهت كااه ئێسااتا ئااهوهی حكومااهتی دادو
گهشهپێدان دهیكات بهباشی دهزانین ،لاهو ماوهیهشادا ئێماه ههوڵماناداوه لاه كاهناڵی جۆراوجاۆرهوه هاانی ئاهو سیاساهتهیان
باادهین .ئێسااتا هاایچ پهیوهندییااهكی راسااتهوخۆمان نییااه ،بااهاڵم لااه رێگااهی راگهیاناادن و الیااهنی جۆراوجااۆرهوه پێوهناادی
ناڕاستهوخۆمان ههبووه.
رووداو :لهگهڵ ئیسرائی له كۆنفرانسی سااڵنهی حیزبی كرێكارانی بریتانیا دیدارتان ههبوو ،ئهوه چۆن بوو؟

خالید عهزیزی :من له كۆبوونهوهی حیزبی كاری ئیسرائیل ،ئیهود باراك كه سهرۆكی حیزبی كااری ئیسارائیله هااتبووه ئاهو
كۆنفرانسه ،حیزبی كاری بهریتانیا میواندارییهكی بۆ بهشدارانی ئاهو كووبوونهوهیاه كردباوو ،لاهو میوانداریاهدا زۆر ئاسااییه
كه من لهگهڵ الیهنی جۆراوجۆر بهوهی كه نوێنهر و رێباهری حیزبێكای سوسایال دیماوكراتن دانیشاتنمان هاهبێ .ئاهو دیادارهی
كه من لهگهڵ ئیهود باراك كردم ههر لهو چوارچێوهیهدابوو .هاهر لاهو میواندارهیاهدا چااوم باه وهزیاری دهرهوهی باهریتانیاش
ههبوو.
رووداو :وهزیری دهرهوهی بهریتانیا چ رایهكی سهبارهت به كورد ههبوو؟

خالید عهزیزی :باسهكه بهزۆری تایبهت بوو به ئێران كه چۆن گوشار بنهنه سهر ئێران لهسهر ههنادێك پرسای وهك ماافی
مرۆڤ و دیموكراسی ،بهاڵم زیاتر مهسهلهی ئهتۆمی ئێران سهنتهری باسهكان بوو.
رووداو :لهگهڵ ئیهود باراك باسی چیتان كرد؟
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خالید عهزیزی :لهگهڵ ئیهود باراك باسی ههندێك باباهتی گشاتیمان كارد .ئێماه بنهمایاهكمان ههیاه كاه لاه دونیاادا هایچ
واڵتێااك بااه دوژمناای خۆمااان دانااانێین وهك حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان ،تهنانااهت پێمااان خااۆش نییااه كۆماااری ئیسااالمیش
دوژمنمان بێ ،بهڵكو ئێمه كێشهی سیاسیمان لهگهڵ كۆماری ئیسالمی ههیه .ئێماه هایچ هۆیاهك ناابینین باۆ ئاهوهی ئیسارائیل
به دوژمنی گهلی كورد دابنرێ و جوولهكهش به دوژمنای میللاهتی كاورد دابنارێ ،بۆیاه ئێماه لهگاهڵ ئیسارائیلیش وهك هاهموو
واڵتێكی دیكه ئاوا ههڵسووكهوتی لهگهڵ دهكهین ،بهاڵم لهراستیدا هیچ پێوهندییهكمان لهگهڵ ئیسرائیل نییه.
رووداو :پێتان خۆشه پهیوهندیتان ههبێ؟

خالید عهزیزی :ئێمه وهك حیزبی دیموكراتی كوردستان پێماننۆشه لهگاهل هاهموو دهوڵاهتانی دنیاا كاه رێاز باۆ جاڕناماهی
گااهردوونی مااافی ماارۆڤ دادهنااێن و لهگااهڵ هااهموو ئهوانااهی كااه بااهجۆرێك دهتااوانن یارمهتیاادهری پێشااڤهچوونی دیموكڕاساای و
ئازادی بن له ئێران و هۆی دهستهبهربوونی مافهكانی گهلی كوردبن ،باهمافی خۆماانی دهزاناین پێوهنادیمان لهگاهڵ هاهبێت،
به ئیسرائیلیشهوه .ئێمه هیچ هۆیهك نابینین دهوڵهتێك له خۆڕا به دوژمنی خۆمان دابنێین.
رووداو :لهگهڵ ئیهود باراك باسی بابهتێكتان كرد كه پێوهندی به كوردهوه ههبێ؟

خالید عهزیزی :باسهكانمان زۆرتر پێوهندی به ئێرانهوه ههبوو ،كه ئێمه پێماننۆشه ههموو واڵتانی جیهان كاار بكاهن باۆ
ئهوهی حكومهتی ئێران ببێته خاوهن ههڵسووكهوتێكی مهعقووڵ و عاقالناه بجوڵێتاهوهو ،پێماننۆشاه لههاهموو دهرفهتاهكان
كهڵك وهربگیرێ بۆ گوشارخستنه سهر ئێران له مهسهلهی دیموكراسی و مافی مرۆڤ.
رووداو :هیچ گهرمییهك ههبوو بۆ ئهوهی كه دیداری دیكهتان لهگهڵی ههبێت؟

خالید عهزیزی :هیچ شتێكی وا لهگۆڕێدا نهبوو.
رووداو :حیزبی دیموكرات لهسهردهمی د.قاسملوودا پهیوهندییهكی تایبهتی لهگهڵ فهرهنسا هههبووه ،بێرنهارد كۆشهنێر كهه
ئێستا وهزیری دهرهوهی ئههو واڵتهیهه ئههوكات ههاتووه بهۆ نێهو پێشهمهرگهو پێوهندییههكی زۆر دۆسهتانهی لهگههڵ حیزبهی
دیموكرات ههبووه .ئێوه هیچ چاوهڕوانێكی زیاترتان ههیه له بێرنارد كۆشنێر؟

خالید عهزیزی :رهنگه بهحوكمی ئهوهی كه بێرنارد كۆشنێر و بهشێكی دیكه لهوانهی له فهرهنسا له دهسهاڵتدابوونه یان
له دهسهاڵتدان ،بههۆی ئهو دۆستایهتی لهگاهڵ حیزبای ئێماه هاهیانبووه ،ئاهو چاوهروانییاه هاهبووبێ .باهاڵم لهههمانكاتادا
ئێستا بێرنارد كۆشنێر وهزیری دهرهوهی فهرهنسایه و سروشتییه كه فهرهنساش كۆمهڵێك بهرژهوهندی تایباهت خاۆی ههیاه لاه

98

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
ئاستی نێودهوڵهتی و ناوچهكهدا ،بۆیه ئهگهڕ چاوهروانییهكمان ههیه ئهوه مافی خۆمانه ،بهاڵم چهناده ئاهو چاوهڕیانیاناهی
ئێمه بۆ ئهوان كردهیین ئهوه شاتێكی دیكهیاه .چهناد مانا پاێش ئێساتا نوێناهری ئێماه دیادارێكی لهگاهڵ وهزارهتای دهرهوهی
فهرهنسا ههبوو ،مهبهستهكهش ئهوهبوو چۆن زیاتر هاوكاری بكهین كه پرسهكانی پێوهندیدار به كوردستانی ئێاران بكهوێتاه
باهر دهساتی وهزارهتای دهرهوهی فهرهنساا ،بااهاڵم ئایاا چاوهڕوانییهكاه چهناده كردهییاه و جێبااهجێ دهباێ ،لاهو بااوهڕهدام كااه
ئێستا بێرنارد كۆشنێر وهك وهزیری دهرهوه ئهوهنده دهستی ئاوهڵه بێت كه وهك بیست ساڵ پێش ئێستا دهساتی كراوهباێ باۆ
یارمهتیدانی كورد.
رووداو :بۆچی كورد له رۆژههاڵتی كوردستان له پهراوێزی جوواڵنهوهی سهوزدایه ،ئایا ئێوه هیچ پڕۆژهیهكتان بهۆ چهوونی
كورد بۆ ناو ئهو جوواڵنهوهیه ههیه؟

خالید عهزیزی :ئهم پهراوێزییه بۆ چهند فاكتهرێك دهگهڕێتاهوه ،یاهكێكیان ئهوهیاه كاه بزووتناهوهی ساهوز كاردانهوهیاهك
بااوو دژی ئااهو كردهوهیااهی ئهحمااهدی نااهژاد و وهلاای فهقیااه لهپهیوهناادی لهگااهڵ دزیناای دهنگااهكانی خااهڵك ،دووهم لااهڕووی
كاتااهوه ،ئااهو بزووتنهوهیااه تااهنیا چهنااد مانگااه لااهدایكبووه ،سااێیهم بزووتنااهوهی سااهوز لهكهشااوههوایهكدا دهركااهوت كااه
نهیتوانی خۆی كۆكاتهوه و پالن و بهرنامهی خۆی داڕێژێ .بزووتنهوهی سهوز بهرههمی پالن و بهرنامهیهكی تۆكمه نییاه كاه
چهند ساڵ لهمهوپێش داڕێژرابێ ،بۆیه زۆر شهفاف و قاووڵ نییاه ،لهئاكامادا بزووتناهوهی ساهوز بهرهاهمی كهشاو ههوایاهكی
لهو چهشنهیه ،رهنگه بۆ كۆمهڵگهی كوردستان بهو شیوهیهی كه پێویسته نهناسرابێ و رهنگه لهههمانكاتادا مامهڵاهی ئاهمنی
كۆماری ئیسالمی له كوردستان هۆكارێكی دیكه بێت كه ئهو بزوتنهوهیه نهیتوانیبێ پهل باۆ كوردساتان بهاوێژیات و خاهڵكێكی
زۆر نااهتوانن لااهو بزوتنهوهیااهدا بهشااداری بكااهن .لهالیااهكی دیكااهوه بزوتنااهوهی سااهوز بااه كۆمااهڵێك دروشاامی وهك ئااازادی
رادهربااڕین و ئااازادی خۆپیشاااندان و مااافی ژنااان و مااافی ماارۆڤ و ئااهو جااۆره بابهتانااه سااهرقاڵه و نااهیتوانیوه بااه پااالن و
بهرنامه خهڵكی دیكه راكێشێ.
رووداو :پێتانوایه ئهو لێكدابڕانهی هیزه سیاسییهكانی رۆژههاڵتی كوردسهتان فاكتههرێكی نههرێنی نییهه لهه پهراویزكههوتنی
كورد لهو جواڵنهوهیهدا؟

خالید عهزیزی :كاریگهری ههبووه .بۆ نمونه ئێمه وهك حیزبی دیموكراتی كوردستان ههڵوێستمان ئهوهبووه كه لهكێشهكانی
نێاااوان بزووتناااهوهی ساااهوز و ئهحماااهدی ناااهژاد جیااااوزی لاااهنێوانیان دابناااێن ،وهك ههنااادێك حیزبااای دیكاااه ناااهڵێین هااایچ
جیاوازییهكیان نییاه و هاهموویان هاهر ساهر باه سیساتهمی كۆمااری ئیساالمین .ماادام دوو بۆچاوون لهكوردساتانی ئێاران هاتاه
گۆڕێ ،بۆچوونێك دهڵێ لهو كێشانه كهڵك وهربگرین و الیهنێكیش دهڵێ ئهوه كێشاهی كاورد نییاه و كیشاهی خۆیاناه ،لهباهر
ئهوه كۆمهڵگهی كوردستان به جۆرێك دابهشبووه  ،كهدابهشبوو ،دهرفهت و تواناكانیش دابهش دهبن.
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رووداو :ئایا ئێوه هیچ بهرنامهیهكتان ههیه بۆ ئهوهی كورد به بزوتنهوهی سهوز گرێبدهن؟

خالید عهزیزی :ئێمه ههوڵمانداوه له دوو كهناڵهوه كایه بكاهین .كاهناڵێك ئاهوهبووه كاه پهیوهنادی راساتهوخۆمان لهگاهڵ
ههنااادێك لاااه رێباااهرانی بزووتناااهوهی ساااهوز لاااهتاران دروساااتبكهین و لاااه دهروهش پهیوهنااادیمان لهگاااهڵ ههنااادێكی دیكاااه
دروستكردووه و پێمان گوتوون كه ئێوه دهبێ خۆتان ههندێكی دیكه بكهناهوه و تێبكۆشان كاه دروشامهكانی خۆتاان گشاتگیرتر
بكهن بۆ ئهوهی خهڵكی دیكهش تێیدا بهشادار بان .پێماان گاوتن كاورد ئاهزموونی سای سااڵ باهرهنگاری و خاهبات و كێشاهی
سیاسی و سهربازی و پرۆپاگهندهیی لهگاهڵ كۆمااری ئیساالمی ههیاه ،ئێاوه ساوود لاه ئهزمووناهكانی ئێماه وهربگارن ،ئێماهش
سوود له ئهزموونی ئیوه وهردهگرین.
رووداو :كاتی ئهوه نههاتووه كه ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی و كوردی لهگهڵ ئۆپۆزسیۆنی ناوخۆی كۆماری ئیسالمی كه بریتی بێ
له مووسهوهی و كهرووبی و تهنانهت رهفسهنجانی ئاشت ببێتهوه؟

خالید عهزیزی :گرفتێكی سهرهكی كوردی ئێران ئهوهیه كه به حهشیمهتیكی  ١١میلیاۆن كهسای لهبهرامباهر حهشایمهتێكی ٧٥
میلیۆنی دهرفهت و ئیمكانمانیاتیكی بهرتهسكمان ههیه ،بۆیه تا لاهدهرهوهی كوردساتانی ئێاران و خاهڵكی شاار و ناوچاهكانی
ئهیره كورد لهكێشهی ئێمه تێنهگهن ،تا ئهو كهسانهی كه ئێستا لهدهساهالتدان چ لهحكوماهتی ئێساتا و چ لاهداهاتوودا لاه
كێشهی ئێمه نهگهن ،ئێمه ناتوانین لهتاران ئهكتهرێكی كاارا باین .دهبای پارتنێرماان هاهبێ ،ئێماه وهك حیزبای دیماوكراتی
كوردستان لهتاران لهپارتنێر دهگهرێن .ئهگهر به واقتبینییهوه سهیری مهسهلهكه بكهین دهتوانین بڵاێن كاه چ لهئێساتا و چ
لهداهاتوودا ئێمه لهگهڵ ئهوئۆپۆزسیۆنه سهروكارمان دهبێ ،بۆیاه دهباێ لهگاهڵی پهیوهنادیمان هاهبێ ،تهناناهت پێمانباشاه
لهداهاتوودا ئهوانه ئهوهنده كراوه بن و ئاهو دهرفهتاه باۆ ئێماه بهێڵناهوه ،بباین باه پاارتنێری ئاهوان .سای سااڵ لهتهماهنی
كۆماری ئیسالمی تێپهر بووه ،لهو سی ساڵهدا ئهوی نێویان چهپ بوو و حیزبهكانیان ئێرانیان جێهێشات و ئێساتا لهمهیدانادا
نهماون ،سهڵتهنهت تهڵها له مهیداندا نهماوه ،موجاهیدین لهمهیداندا نهماوه ،دهیان الیهن دروستبوون ههمووی لهمهیادان
چوونااهدهرو لااهناوخۆی ئێاارانیش نهبوونااه بااه ئاڵترناااتیڤ ،ئێمااه دهبااێ وهك كااورد واقتبااین بااین ،خۆمااان لهكێشااهی فكااری،
ئایاادۆلۆژیك و نۆسااتاڵۆژیا و شااتی كااۆن بێنینااه دهرێ و باازانین كااێ لااهتاران یاریكااهری سیاسااییه ،دهبااێ ئااهو یاریكهرانااه
بدۆزینهوه و بزانین كامیان لهئێمه و بهرژهوهندی ئێمه نزیكتره ،لهگهڵیان دۆستایهتی بكهین.
رووداو :ئایا ئیوه ئامادهن لهگهڵ كهرووبی،موسهوی و رهفسهنجانی كه ئێستا وهك ئۆپۆزسیۆنی ناوخۆی كۆمهاری ئیسهالمی
ناسراون ،دابنیشن؟

خالید عهزیزی :دانیشتن لهگهڵ ئهوانه به ئاسایی و زۆرباش دهزانین.
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رووداو :ئێوه دوای لهتبوون ،پا

كۆنگرهی ٦٣ی خۆتان راتانگهیاندووه كه بێ هیچ مهرجێك ئامادهن لهگهڵ هههموو هێهزه

سیاسییهكانی رۆژههالتی كوردستان دانیشن و هاوكاری بكهن ،لهكاتێكدا پێشتر حیزبی دیموكرات بۆ دانیشتن و هاوكاری
مهرج و پێش مهرجی ههبوون  ،ئهو گۆڕانه لهچییهوه سهرچاوهی گرتووه؟

خالید عهزیزی :یهكهم ،ئێمه ههموو ئهو حیزبانهی له تاراوگه دهژین ناتوانین به یهكتر بڵێاین تاۆ الوازی و مان باههێزم،
تااا رۆژێااك نهچینااهوه كوردسااتانی ئێااران و لهههڵبژاردناادا خااۆ نااهپاڵێوین وخااهڵك بڕیارمااان لهسااهر نااهدا و سااندووقهكانی
دهنگدان بههێز و الوازی دهرنهخا ،هیچ حیزبێك ناتوانێ بڵێ من ئهوهندم خهڵك لهگهڵدایه و ئاهوی دیكاه لهگهڵیادا نییاه،
تهنیا لهنێوخۆی كوردستانی ئێران و لهئهنجامی ههڵبژاردن دهردهكهوێ كێ چهندی خهڵك لهگهڵه  .ئێماه ملماان كهچاه باۆ
ئهو سیناریۆ جهماوهرییه .بهاڵم ئهوهی كه ئێمه دهڵێین دهبێ پهیوهندیمان لهگهل حیزبهكانی دیكه خاۆش باێ ناه دروشامه و
نه پهیوهندی به بااڵنسی هێزهوه ههیاه ،باهڵكو لاهباوهڕی ئێماهوه ساهرچاوه دهگارێ .ئاهو بااوهرهش ئهوهیاه كاه دهباێ ئێماه
شوێنهواری دهروونی ئهو لهتبوونه لهنێو بهرین ،نابێ ئهو شوێنهواره دهروونییه ههر باهو شاێوهیه درێاژهی هاهبێ و باهردهوام
بێ ،دوای ئهوهش بۆ دانیشتن شهرتی پیویست نییه ،بۆ ئێمه كه له ڤیهننا لهگاهڵ كۆمااری ئیساالمی دانیشاتین و رێبهرهكاهی
لێ تیرۆر كردین ،مهرجمان نهبوو ،بهاڵم لهگهل حیزبه كوردییهكان كه بهدهیان سااڵه خاهبات و تێكۆشاان دهكاهین و یاهكتر
دهناسین ،ئاماده نین دانیشین .زۆر ناشارستانیانهیه بۆ دانیشتن ماهرز دابناێن ،باهاڵم زۆر شارساتانیانهیه بڵێاین چاۆن قساه
بكاهین لهسااهر داهاااتوو ،پێمانوایاه دانیشااتن مااهرجی ناااوێ ،باهاڵم لااه ماااوهی قساهكردنهكان و دانیشااتنهكاندا چااۆن سااهیری
داهاتوو دهكهی ئهوه جێگهی باسه.
رووداو :ئێمههه كهههمتر گۆێبیسههتی ئهههوه بههووین كههه حیزبێكههی رۆژههههاڵتی كوردسههتان لهگهههڵ دهوڵهههتی توركیهها و پههارتی
دهسهاڵتداری ئهو واڵته پهیوهندی ههبێ ،بهاڵم ئێوه باسی پهیوهندی ناراستهوخۆ و راستهوخۆ لهگهل  AKPدهكهن كه هههر
ئێستا پارت دهسهاڵتداری توركیایه ،ئهوه گۆڕان لهههلوێسته لهچی را سهرچاوهی گرتووه؟

خالیههد عهههزیزی :ئااهوه گااۆڕان نییااه لهههڵوێسااتدا .ئێمااه بهشااێوهیهكی پرهنساایپی پێمانوایااه زۆر سروشااتییه كااه حیزباای
دیموكراتی كوردستان لهگاهڵ حكوماهتی بهئادا و ئهنقاهره و دیمهشاق پهیوهنادی هاهبێ ،باهاڵم ئاهوهی گرنگاه نێاوهڕۆكی ئاهو
پهیوهندییانهیه .ئێمه سهردهمانێك له كوردستانی عێراق باووین و لهگاهڵ باهعس پهیوهنادیمان هاهبووه ،باهاڵم لهكارناماهی
پهیوهندی ئێمه لهگاهڵ حكوماهتی باهعس شاوێنیك نادۆزییاهوه كاه ئێماه باه جۆرێاك سیاساهتمان كردباێ كاه باه پێچهواناهی
بهرژهوهندی كوردی كوردستانی عێراق بووبێ .ئێمه وهك كورد لهسهردهمێكدا دهژین كه نابێ لهو پهیوهندییانه بترسێین.
رووداو :پهرلهمانتارانی خولهكانی پێشووی پهرلهمانی ئێران لهگهڵ رهفسهنجانی لهسهر ههندێك پرسی پهیوهندیدار به
كورد كۆبوونهتهوه ،ههڵوێستی ئێوه لهو بارهوه چییه؟

خالید عهزیزی :ئهوهی كه ئهندامانی كوردی پهرلهمانی ئێران یان كوردانی دانیشتووی تاران بیانهوێ بهههر شێوهیهك
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خاهڵكی جااۆراو جاۆر ببیاانن ،تهنانااهت ئهحماهدی نااهژاد و خامنااهییش ببیانن و لااه پرسااهكانی پهیوهندیادار بااه كوردسااتانیان
ئاگادار بكهنهوه ،واقتییهتی مهسهلهی كوردیان پێ بڵێن ،ئهوانه ههمووی به باش دهزانین .ئێمه پێماننۆشاه ئاهو كورداناهی
له دهروهی كوردستانی ئێرانن و لهشاره گهورهكانی ئێران دهژین ،بهشێك لهكارهكانیان ئهوهبێت كاه بچان خاهڵك تێبگاهیێنن.
چ ئهمڕۆ و چ لهداهاتوودا ئێمه لهگهڵ ئهو خهڵكه رووبهڕووین ،تا ئێمه زیاتر بتوانین ئاهو خهڵكاه لاهخۆمان تێبگاهیێنین،
كاری ئێمه لهتاران ئاسانتر دهبێ.
رووداو :لهكۆنگرهی ٦٢ی حیزبهكهتاندا ،كومسیۆنی پارێزگاری لهئهساسنامه دامهزرا ،ئایا ئهو كومسیۆنه سههر بهه كۆمیتههی
ناوهندییه یان لهسهرهوهی كۆمیتهی ناوهندییه یان هاوشانییهتی؟

خالید عهزیزی :ئاهو كومسایۆنه ناه لهساهرهوهی كۆمیتاه ناوهندییاه ،ناه هاوتاهریب و نهلاهژیر دهساهاڵتی كۆمیتاه ناوهنادی
دایااه ،بااهڵكو دامهزراوهیهكااه كااه دهنگاای لااهكۆنگره وهرگرتااووه ،بااهاڵم بااهپێی پااهیرهوی ناااوخۆی حیاازا كاااری بااه پرۆگاارام،
سیاسهت و ستراتیژی حیزبی دیموكراتی كوردستانهوه نییه و ئۆرگانێكی جێبهجێكار نییه و ئهو خوێندنهواناهش كاه ههیاهتی
دهیداته كۆمیتهی ناوهندی و كۆمیتهی ناوهندیش دهتوانێ جێبهجێیان بكات یان جێبهجێیان نهكات .ئهو كومسیۆنه زۆرتار باۆ
پاراساتنی مااافی هااهر ئهناادامێكی حیزبااه كااه لهپااهیڕهودا باساای لێكااراوه و هااهروهها بااۆ پێڕاگهیشااتنه بااه گازنااده و سااكااڵی
ئهندامانی حیزا لهبارهی پێشێلكردنی پهیرهوی نێوخۆ.
رووداو :ههر ئهوه كه ئهو كومسیۆنه ژێر دهسهاڵتی كۆمیته ناوهندی نییه ،لهخۆیدا كێشه خوڵ ێن نییه؟

خالید عهزیزی :ئهو كومسیۆنه ئۆرگانێكه كۆنگره ههڵیبژاردووه ،بۆیاه بهرامباهر باه كاۆنگره وهاڵمادهره ،باهاڵم باۆ ساازدانی
پهیوهندییهكانی خۆی ،خوێندناهوهكانی دهداتاه كۆمیتاهی ناوهنادی تاا لاهو كۆمیتهیاه بڕیااری لهساهر بادرێ لهالیاهكی دیكاه
بهچهندین هۆكار پێموانییه ئهو كومسیۆنه كێشه خوڵقین بێت ،چونكه كۆمیتهی ناوههندی بڕیاردهدات و ساتراتیژ و تاكیاك و
سیاسهتهكانی حیزا دیاری دهكات.
رووداو :سااڵنێكی دوور و درێژه كه حیزبهكانی رۆژههاڵتی كوردسهتان بهه حیزبهی دیموكراتیشههوه لهباشهووری كوردسهتان
درێژه به ژیانی خۆیان دهدهن ،ئایا لهو ماوهیهدا پێتانوایه كه ئهو حیزبانه تووشی الوازی و نوشست هاتوون؟

خالید عهزیزی :ئهوهی كه ئێمه لێرهین ،له ئۆردوگا و كهمپین ،به ویستی خۆمان نهبووه و به دیاردهیهكی خۆشی دانانین
و ناخۆشترین حاڵهتاه كاه باه ساهر حیزبای دیموكراتادا داساهپێندرا ،هۆیهكهشای ئهوهیاه كاه نااتوانین بهئاشاكرا لاهنێوخۆی
كوردستانی ئێران چاالكیمان هاهبێ ،ئهگاهر ئاهو دهرفهتاه ههبووایاه چااالكی ئاشاكرامان لاهنێوخۆ ههبووایاه ،شاوێنی حیزبای
دیموكرات كۆیه و كهمپهكانی كۆیه نهدهبوو ،جێگهی حیزبی دیماوكراتی كوردساتان شاار و گونادهكانی كوردساتانی ئێراناه .باۆ
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حیزبێكی سیاسی وهك حیزبی دیموكرات كه كاتی خاۆی كۆمااری كوردساتانی دامهزرانادووه و راباردووی خاهباتی نێاو خاهڵك و
جهماوهری ههبووه و ئهكتهرێكی كاریگهری نێو ساحهی سیاسی كوردستان و ئێاران باووه و تهناناهت لاه ئاساتی نێودهوڵهتیادا
سهرهڕای ههموو گیروگرفتهكان ههوڵیداوه دهرفهتێكی باش بۆخۆی بنوڵقێنێ ،زۆر ناخۆشاه كاه لهكهمپاهكان و ئۆردووگاكانادا
گیری خواردووه ،ئێمه ئهو حالهتهمان پێنۆش نییهو تێدهكۆشین كه ئهو شوێنهی بیری لێدهكهینهوه و پرۆژهی باۆ دادهڕێاژین
كوردستانی ئێران بێت و روو به ئهوێ سیاسهت بكهین و كۆیه بۆ ئێمه تهنیا و تهنیا شاوێنی ژیاان بێات و ناهك شاوێنی فكار
كردنهوه ،شوێنی ژیانمان كۆیه بێت ،بهاڵم بیركردنهوهكهمان بۆكوردستانی ئێران بێت ،دهتوانم بڵێم لاه ئۆردووگاا ماناهوه باۆ
حیزبیكاای سیاساای كااه بهرنامااه و پرۆگراماای بااۆ ئیاادارهی واڵت ههیااه ،باااش نییااه و كاریگااهری هااهبووه لهسااهر هااهموو ئااهو
لهتبوون و لێكترازانانهی له ماوهی ئهو چهند ساڵهدا بهسهر حیزبهكاندا هاتووه.
رووداو :دوای لهههتبوونی دوای كههۆنگرهی  ،٦٣باڵهكهههی دیكهههی حیزبههی دیمههوكرات داوایههان لێكههردوون نێوتههان بگههۆڕن،
ئهوهشیان به مهرجی هاوكاری لهگهل ئێوه داناوه ،بۆ ئێوه نێوتان ناگۆڕن؟

خالید عهزیزی :یهكهمجار كه حیزبی دیموكرات لهسهردهستی قازی محهممهد دامهزراوه ،نێاوی حیزبای دیماوكراتی كوردساتان
بااووه و تااهواوی بهڵگااهكانیش ئااهوه دهردهخااهن ،دواتاار ئااهو نێااوه گااۆڕانی بهسااهردا هاااتووه و بااووه بااه حیزباای دیمااوكراتی
كوردستانی ئێران ،كهوابوو ههردووك ئهو نێوانه بۆ ئهو حیزبه لهمێژووی ئهو حیزبهدا بهكار هێنراون .رابردووهكه باه چااك
و خهراپهوه هی ههر دووالیه .لهبواری یاساییهوه حیزبی دیماوكراتی كوردساتان لاهنێوخۆی ئێاران وهك حیزبێكای ههڵوهشااوه
راگهیێندراوه ،هیچ الیهكمان لهوكاتهدا لهئێران الیهنیكی یاسایی نین و لهالیاهكی دیكهشاهوه ئێساتا ئاهو ئازادییاه نییاه كاه
ئێمه بێین و ههڵبژاردنێك بكهین و بزانین خهڵك چۆن بڕیار دهدات ،لهباری جیاوازی نێو ئهو دوو حیزبه جیاوازیان ههیاه.
له پهیوندییهكانی نێودهوڵهتی و لهههموو ئهو شوێنانهی كه ئێمه نووسینگهمان ههیه ،لهئهورووپا و ئهمریكا تائێساتا هایچ
كام لهو دوو حیزبه كێشهیهكمان نهبووه ،ههروهها له پهیوهندی خۆمان لهگهڵ هاهرێمی كوردساتان و حیزباه ساهرهكییهكان و
الیهنااهكانی دیكااه ،هااهر دوو الیااهنی حیاازا پهیوهناادیمان ههیااه و لااهو پهیوهندیااهدا هاایچ گرفتێااك نههاتووهتااه پێشااهوه.
بهداخهوه لهتبوونی حیزبی دیموكرات بووته واقیە ،بهاڵم نێاو ناهبووه باه بهربهساتێك لهههمباهر چااالكی ئێماهو الیهنهكاهی
دیكه ،بۆیه ئهو سهر ئێشهیهی كاه خۆیاان بۆخۆیاان دروساتكردووه لهساهر مهساهلهی نێاو ،لاهجێی خۆیادا نییاه و رێگاه چااره
نییه .رێگه چاره ئهوهیه كه ئێمه ههردووال بهیهكهوه دابنیشێن ،زۆر شارستانیانه وهك دوو حیزبی شارستانی كهدهیان سااڵه
بهیهكهوه بووینه ،بهاڵم ئێستا بهههر هۆیهك بێ لهت بووین و لێك جیاا بوویناهوه ،خوێندناهوهی رابردووماان بكاهین و بیار
لهداهاتوو بكهینهوه.
رووداو :ئێوه هیچ پرۆژهیهكتان ههیه بۆ یهكخستنهوهی ئهو دوو الیهنه؟

خالید عهزیزی :كێشهی نێوخۆیی لهنێو حیزبی دیموكراتدا دیاردهیهكی تازه نییه ،رابردوویهكی  ٤١ساڵهی ههیه لهو
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حیزبهدا ،پێشتریش لهتبوون لهو حیزبهدا ههبوو ،لهكۆنگرهی  ٤گرووپای  ٧كهسای جیابووناهوه ،لاهكۆنگرهی  ٨رێبهرایاهتی
شۆڕشااگێری لێكهوتااهوه و لهدواییااهدا ئااهو لهتبوونااهی لێكهوتااهوه و تهنانااهت ئهگااهر چاااو لااهبیرهوهری رێبااهرانی حیزباای
دیموكرات بكهی كێشهو دمهقاڵه لهسهردهمی د .قاسملو و ئهحمهد تۆفیقیش دا ههبووه .مهبهساتم ئهوهیاه ئاهوه شاتیكی تاازه
نییه ،لهناو حیزبی دیموكراتدا جۆرێك له مامهڵه و ئاازادی هاهبووه كاه باهجۆرێك كێشاهی نێوخاۆیی تێیادا ئاازاد باووه .باۆ
وهسهریهكنستنهوه ئێمه دهبێ تهماشا بكهین بهر لهههموو شتێك ئێمه پێویستیمان بهوهیه كاه پروپاگهنادهی میادیای لهساهر
یهكتر بهتهواوی رابگرین و بهو شێوهیه شوێنهواری دهروونی ئهو ئینشقاقاته كهم بكهینهوه ،ئێماه خهڵكهكاهمان فێار بكاهین
كه حیزا كهرهسهیه و ئامرازه ،حیزا تهكیهو خانهقا و مهزهها نییه ،ئێماه خهڵكهكاهمان فێار بكاهین كاه مێاژووی حیزبای
دیمااوكراتی كوردسااتان بڵێااین  ٦٤ساااڵه ،بااهاڵم مێااژووی مرۆڤایااهتی هااهزاران ساااڵه ،بااهر لههااهموو شااتێك ئێمااه ماارۆڤین و
لهدوییااادا ئێماااه حیزبایاااهتی ههڵااادهبژێرین ،ئهگاااهر باااهو شاااێوهیه خوێندناااهوهمان باااۆ مهساااهلهكه كااارد ئاااهوكات بهرهباااهره
خهڵكهكهمان فێر دهكهین كه ئهو خهڵكه لهسهر حیزبایهتی دوژمنایهتی یهكتر نهكهن و یهكتر ناهكوژن ،دهباێ تێبینای ئاهوه
بكا كه رهنگه رۆژێك ئهو حیزباه جاێ بێڵاێ .د .قاساملوو كااتی خاۆی ئهنادامی حیزبای تاووده باوو ،پاشاان بووهتاه ئهنادامی
حیزبی دیموكرات ،بۆیه هیچ مرۆڤێكی سیاسی و مهدهنی نابێ لاهساهر حیزبهكاهی خاۆی مرۆڤێكای دیكاه بكاوژێ و دوژمنایاهتی
بكااات ،رهنگااه بهرژهوهندییااهكان وابكااهن كااه پهیوهندییااهكان گۆڕانیااان بهسااهردا بێاات ،لااهژێر رووناكااایی ئااهو بۆچوونااه و
خوێندنهوهیااهدا ،ئێمااه ئااهو ئامادهییااهمان ههیااه كااه لهگااهڵ هاوڕێیااانی پێشااوومان دابنیشااێن و لهسااهر هااهموو ئهوانااه قسااه
بكهین ،باهاڵم كاه دێیناه ساهر مهساهلهی یهكگرتناهوه ،پێویساته ئێماه بگاۆڕێین ،خوێنادهوه لهحیزبایاهتی ،لاه ههڵساوكهوت
كردن لهگهڵ یهكتر بگۆڕێ ،خوێندنهوه لهوه كه چۆن كۆمهڵیك لهتاراوگه لهگاهڵ یاهكتر باژین لاهژێر رووناكاایی و ئاهزموون
وهرگاارتن لههااهموو ئااهو ئینشااقاقات و لێكترازانانااهی پێشااوو ،بنهمایااهك دابمااهزرێنین كااه باازانین دهرفهتااهكان بااۆ داهاااتوو
كامانهن .یهكهم :دانیشتن .دووهم :قساهكردن و لهیاهكتر حااڵیبوون و ئاسااییكردنهوهی پهیوهندییاهكان .ئهگاهر لاهدرێژهدا و
لهژێر رووناكایی بیركردنهوهدا بهو لۆژیكه گهیشتین كه یهكبگرینهوه ببینهوه به یهك حیزا ،ئهوه باشترین سیناریۆیه.
رووداو :خوێندنهوه تازه بۆ حیزبایهتی بابهتێكی گشتگیرهو لهناو زۆربههی حیزبهكانهدا ئههو بابهتهه ههیهه ،ئیهوه دهتانههو
عهقڵییهتهكان بگۆڕن یان ئهوهكه حیزبهكه یهكبخهنهوهو ئایا بۆ ئهو دوو بابهته پرۆژهتان ههیه؟

خالید عهزیزی :به ئهزموون وهرگرتن له كێشاهكانی حیزبای دیماوكرات و تێكهڵبووناهوهی پێشاوو ،لهساهر ئاهو بااوڕهم تاا
ئێماااه دانهنیشاااین و خوێندناااهوه باااۆ راباااردوو نهكاااهین و بۆچووناااهكانمان ناااهگۆڕین ئهگاااهر تیكاااهڵیش ببیناااهوه ،ئاااهو ئاااهو
تێكهڵبوونهوهیه به كێشه دهست پێدهكاتهوه و به كێشاهش دهچیناه نااو كاۆنگره ،باهاڵم ئاهوهی مان دهیڵاێم ئهوهیاه كاه چاۆن
ئێمه خوێندنهوهیهك لهحیزبایهتی و ههڵسوكهوت ومامهڵه لهگهڵ یاهكتر بكاهین و ئاهو دهرفهتاه بڕهخساێنین كاه ئێماه وهك
ههموو مرۆڤێك توانایی و بوێری ئهوهمان ههبێت كه رهخنه لهخۆمان بگارین ،ئێماه لاه رهخناه لاهخۆ گارتن باوێر نهبوویناه،
ئێمه وهك حیزبی دیموكراتی یهكگرتووش ترساوین لهوه كه رهخنه لهخۆمان بگرین ،ئێمه زۆرجاران كه پێویست باووه رهخناه
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لهخۆمان بگرین ،نهمانوێراوه و رهخنهمان لهخۆمان نهگرتووه ،ئێمه لهنێو كۆمهڵگاهدا نهبوویناه ،بهداخاهوهش بۆیاه بایاهخی
دهنگی خهڵك نازانین و ئێمه به ههموو حیزبهكانهوه بهداخهوه بایهخی ئهوتۆمان به دهنگی خاهڵك ناهداوه .ئاهوه قورساایی
دهنگاای ئهندامانااه كااه چااارهبووس و داهاااتووی حیزبێااك دیاااری دهكااات ،ئااهوه ئااهو باسااانهن كااه ئێمااه دهیانهێنینااه گااۆڕێ و
دهمانهوێ لهژێر رووناكی ئهو باسانهدا دانیشتن بكهین لهگهڵ الیهنهكهی دیكاهو هاهموو حیزباهكانی دیكاه ،ئاهوهی پێویساته
ئهوهیه كه ئێمه عهقڵییهتمان بگاۆڕین ،ئاهگینا ئهگاهر ئێماه لاهژێر گوشااری الیهنهكانادا یهكبگریناهوه ،كاه چوویناه كاۆنگره
دیسان كێشهكان دهست پیدهكهنهوه كه داخوا چهند كۆمیته ناوهندی بۆ من دهبێت و چهندی باۆ تاۆ دهبێات ،ناماناهوێ بچیناه
ناو كۆنگرهیهك یا حیزبی دیموكرات یهكبگرێتهوه لهسهر ئیتتراف (داننان) باه چهناد فراكسایۆنێك ،باا یهكبگرێتاهوه لهساهر
داننان بهوهی كه ئێمه وهك تاك لهكۆنگرهكهداین نهك وهك گرووپ.
رووداو :هێچ بیرتان لهوه كردووهتهوه كه پرۆژهیهكی نووسراو سهبارهت به یهكگرتنهوهیهكی بهوشێوهیه ئامادهبكهن؟

خالید عهزیزی :خهریكی گفتوگۆین لهسهر ئهوه.
رووداو :ئایا ئهگهر دهرفهتی یهكگرتنهوه نهبێ ههوڵدهدهن حیزبیكی نو دروست بكهن ،كه نێو و پیكهاتهی لههو حیزبههی
ئێستا جیاواز بێت ،چۆنكه ههندێك لهو بۆچوونانهی تۆ باسیان دهكهی له فیكری رابردووی حیزبی دیمهوكرات و لهه فكهری
زۆر لهوانه

جیاوازن كه له نێو باڵهكهی ئێوهدان؟

خالیههد عهههزیزی :ئێمااه تێدهكۆشااین بااههاوكاری دهفتااهری سیاساای و كۆمیتااهی ناوهناادی حیاازا لهسااهر ئااهو بنهمایااه بچێتااه
پێشهوه ،بهاڵم دهتوانم بڵێم ناو گۆڕین هیچ گرفتێك چارهسهر ناكات ،دیموكرات و كۆمهڵه بهداخهوه لێكیاان كوشات ،لهساهر
ناو نهبوو ،لهسهر دهسهاڵت بوو ،له كوردستانی عێاراق هاهمان رووداو روویادا ،كێشاهی پاارتی كرێكاارانی كوردساتان لهگاهڵ
الیهنااهكانی دیكااه و تهنانااهت شااهڕی نێااوان هااهر دوو حیزباای دیمااوكرات دوای كااۆنگرهی  ٨هیچاای لهسااهر نێااو نااهبوو ،ئااهوه
دهگهڕێتااهوه سااهر خوێندنااهوه و پهیوهندییااهكان ،ئااهو كیشااانه كاتێااك لااهناو حیزباادا دێت اه گااۆڕێ بااه رادهیااهك كێشااهكان
قووڵدهكاتهوه و مرۆڤهكان تووشی ئاڵۆزی دهروونی دێن و رق و كینیان لهمرۆڤهكان دهبێ نهك لاهناوهكان ،تهناناهت ئهگاهر
نێوهكهش بگۆڕدرێ ناتوانی بهرگری لهوه بكا كه الیهنێك یا مرۆڤێك رقی له الیهنهكهی دیكهو مرۆڤاهكاهی دیكاه نهبێتاهوه،
بۆیه ههموو ئهوانه زیاتر له پاساوێك نین ،بهاڵم ئهگهر بمانهوێ ئاهو دوو حیزباه تهناناهت ئهگاهر لهدرێژخایهنیشادا بێات
بااا هااهردوو الیااهن نێویااان دیمااوكرات بااێ باشااتره ،خاااوهنی رابردووهكااهی باان و ئهگااهر لهسااهر ئااهو بنهمایااه رێككااهوتن كااه
یهكبگرنهوه ،ئهوا باشترین سیناریۆیه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەن

 -ڕێکەوتی ١٥ :ی دێسەمبەری ٢١١٩
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ساڵی٨٠٦٠ :
-------------------------------------------------------

وتووێژی تهلهڤیزیۆنی كوردكاناڵ لهگهڵ سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستان

ههڤهیڤین :مادیح ئهحمهدی
ئااازیزانی بینااهر! هااهر وهك ئاگااادارن بااارودۆخی ئێااران رۆژ لااه دوای رۆژ ئاااڵۆزتر دهبااێ و كهلێنااهكانی نێااوان قۆڵااهكانی
دهسااهاڵت لااه واڵتاادا قااووڵتر دهبااێ و هااهروهها لااه الیااهكیتر ،بهربااهرهكانیی ناڕازییااانی ئااهو حهرهكهتااهی ئێسااتا كااه بااه
جوواڵنهوهی سهوز له ئێران ناسراوه ،بۆ خۆی توانیویهتی جۆرێك كێشه یا له ئاستێكی دیكاهدا حاكمییاهتی ئێاران یاا قاۆڵی
پاواننوازی دهسهاڵتی كۆماری ئیسالمی تووشای قاهیران بكاا .ئهماهش بۆتاه هاۆی ئاهوهی ناوهناده سیاساییهكان چ لاه ئاساتی
جیهانیداو چ له ئاستی واڵتانی ناوچهكهدا سهرنجێكی زیاتر بدهنه كێشهی ئێران .له پێوهندی لهگهڵ ئهو وهزعییهتاهدا كاه
ئێستا له ئێران هاتۆته گۆڕێ بێ گومان مهوقتییهتی كورد زۆر زۆر گرنگهو پێویسته ئێمهش وهك كورد خوێندنهوهی تایباهت
یا پێناسهی تایبهتمان لهم پێوهندییهدا هاهبێ .لاهم بارهیاهوه لاه ساهرهتای بهرنامهكاهماندا هاهوڵ دهدهیان لاه چوارچێاوهی
چهند پرسیاردا تیشك بنهینه سهر ئهم بابهته ،باهاڵم لاه بهشای دواتاری بهرنامهكاهماندا لاه پێوهنادی لهگاهڵ وتاووێژێكی
بهڕێز خالید عهزیزی ،سكرتێری گشتیی حیزبی دێماوكراتی كوردساتان كاه لاه مااوهی راباردوودا لاه میادیاكان بازو كرایاهوهو
كۆمهڵێك شتی هێنا بووه بهرباس كه بووه جێی سهرنجی كۆمهڵێك له ساحێب نهزهران و رهخنهگران یا كهسانێك كه به هاهر
حاڵ به موافق و باه موخاال

لاه ساهر ئاهو مهساهلهیه قساهیان كارد .ئاهو مهساهلهیهش كاه لاهو وتاوێژهی باهڕێز ساكرتێری

گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستاندا وروژێندرا بوون ،یاهك :مهساهلهی هاهڵگرتنی دروشامی رووخاان لاه الیاهن بزووتناهوهی
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كورد ،دوو :مهسهلهی موزاكرهو دانوستان لهگهڵ دهوڵاهتی ناوهنادی ،ساێ :النیكاهم و النای زۆری مافاهكانی ئێماهو كۆماهڵێك
بابهتی تر لهو پێوهندییهدا .ئهم بابهته یا ئهم وتوێژهی بهڕێز سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردساتان تاا ئاساتێك
ئێنتكاس و كاردانهوهی جیاوازی لێكهوتهوه.
لهم دیداره تایبهتهدا ههوڵ دهدهین له چوارچێاوهی ئاهم مهساهلهیهدا ،لاه خزماهت باهڕێز خالیاد عاهزیزی ساكرتێری گشاتیی
حیزباای دێمااوكراتی كوردسااتان دا بااین .كاااك خالیااد زۆر سااپاس بااۆ ئااهوی ئااهم دهرفهتااهتان نایااه ئێنتیارمااان بااۆ ئااهم
چاوپێكهوتنه.
پرسیار :با لهوهوه دهست پێ بكهین ههروهك له سهرهتاشهوه ئیشارهم پێكرد ،وهزعهی ئێهران ئهاڵۆزهو ئههو قهیرانانههی كهه
ئێستا تووشی حاكمییهتی ئهو واڵته بوون ،یها قهۆڵی پهاوانخوازی كۆمهاری ئیسهالمی ،رۆژ لهه دوای رۆژ زیهاتر دهبهن و ئههو
رقابهتهو ئهو كێشهو ملمالنێیانهی كه كهوتوونه نێوان ئهو حهرهكهتهی ئێستا له گۆڕێدایهو حاكمییههتی جمههوری ئیسهالمی
له واقعدا قهیرانێكی گهورهی دروست كردوه لهو واڵتهدا .پێم خۆشه له پێشدا ههڵسهنگاندنی جهنابتان لهه پێوهنهدی لهگههڵ
وهزعییهتی ئێستای كۆماری ئیسالمیدا ببیسین.

خالیههد عهههزیزی :پێشااهكی زۆر سپاساای ئێااوه دهكااهم كااه ئااهو دهرفهتااهتان بااۆ ماان رهخساااند كااه لێااره لااه خزمااهتتاندا باام
ههروهها به هاۆی كاورد كاناڵیشاهوه رێازو سازوم ههیاه باۆ بیناهرانی ئاهم بهرنامهیاه .لاه راساتیدا دوای ئینقالبای ئیساالمیی
ئێااران دهكاارێ بڵااێم ئااهوه قااهیرانێكی زۆر بهربااهرینی جااهماوهری ،سیاساای ،ئااابووری ،ئهمنییااهتی ،قااانوونی ،مهزهااهبی و
نێودهوڵهتییه كه جمهووری ئیسالمی لهگهڵی رووبهڕوو بووهتهوه .له سهردهمی ئێستادا ئێمه له روانگهی كۆماهڵێك فااكتۆرهوه
دهتوانین مهوقتیهتی دهوڵهت یا دهسهاڵتێك له دنیاای ئاهمڕودا ههڵساهنگێنین .یاهكێك لاهو فاكتۆراناه فااكتۆری ئابوورییاه.
فاكتۆری ئابووری له ئێراندا سهرهڕای ئهوهی كه ئێران واڵتێكی دهوڵهمهنده ،داهاتی نهوتی زۆره ،ههر له نێوخاۆی واڵتایش
مهجالی تهولیدی ههیه ،كااری باشای ههیاه ،كشااوهرزی باشای ههیاه ،مهوقتییاهتی جوئرافیاایی لاهو مهنتهقاه باۆ متامهلاه
باشه بهاڵم ئابووری ئێران سهرهڕای ههمووی ئهوانه خراپاهو .لاه پێوهنادیی لهگاهڵ وهزعای ئاابوریدا ناڕهزایاهتیی كۆماهاڵنی
خااهڵك یااهكجار زۆرهو بهربااهرین بۆتااهوه .فاااكتۆرێكی دیكااه ،فاااكتۆری جهماوهرییااهو جااهماوهر لااه سااهردهمی ئێسااتادا (ساااڵی
 )٢١١٩شێوهیهكی دیكه له حكوومهتكردنیان دهوێ ،باه حكووماهتی جمهاوری ئیساالمی رازی ناین .كۆمهڵگاهی ئێاران زۆر چۆتاه
پێشێ ،شاتووری سیاسای زۆر چۆتاه پێشاێ .خاهڵك موتالباتێكیاان ههیاه دهیاناهوێ جێباهجێ باێ .خاهڵكی ئێاران باه هاهموو
نهتااهوهكان و بااه هااهموو چااین و توێژێكااهوه دیانهااهوێ لااه دنیااادا جێگهیااهكیان هااهبێ كااه موناساابی وهزعاای حاااڵ و شااتوورو
هۆویهتی كۆمهالنی خهڵكی ئێرانه .لهم روانگهیهشهوه جمهووریی ئیساالمی لاه قاهیرانێكی جیاددی دایاه .خاهڵك باه باهراورد
لهگهڵ رابردوو ،به شتوورێكی زۆرتارهوه لاه دژی جمهاووریی ئیساالمی راوهساتاوه .فااكتۆرێكی دیكاه ،فااكتۆری نێودهوڵهتییاه.
جمهااووری ئیسااالمی لااه رۆژهااهاڵتی نێوهڕاساات وهك قۆلاادورێك موعامهلااه دهكااا .ئێحتاارام بااۆ قااانوون و یاسااا ناوچااهیی و
نێودهوڵهتییهكان دانانێ .تێ دهكۆشێ له سهر عهقڵییهتی خۆی كاه چاۆن تاهعامول لهگاهڵ خاهڵكی خاۆی دهكاا هاهر ئااواش
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تهعاموڵ لهگهڵ دنیای دهرهوه بكاو ،ئاهوهی لاه دنیاای دهرهوه باه راحاهتی لاێ قباووڵ ناكاهن .ئاهوهی كاه باه نااوی كێشاهی
ئهتۆمی ،خۆی پێناسه كردوه ،رۆژ به رۆژ ئێران له دنیادا پتر دهخاته بهر چالشی جیددی .فاكتۆرێكی دیكه ئهوهیاه كاه لاه
نێوخااودی سیسااتمی جمهااووریی ئیسااالمیدا ،هااهر وهكاای هااهموو الیااهكمان دهزانااین قانوونااهكان و بنااهماكانی دامهزراناادنی ئااهو
حكوومهته له سهر ئهساسی بناهمای مهزهاهبی شاێته داناراوه .لاه نێوخاودی ساازماندههی مهزهاهبی شاێتهش ،كێشاهو نااكۆكی
یهكجار زۆر له گۆڕێدا ههیه .ئێتترازاتێكی زۆر به سیساتمی والیاهتی فهقیاه دهكارێ ،لاه ساهر چۆنیاهتیی تاهعامول لهگاهڵ
خهڵك .له سهریهك لاه چاوار مهیادانی ساهرهكی ،جمهاووریی ئیساالمیی ئێاران كهوتۆتاه باهر هێارش ،كهوتۆتاه باهر رهخناهو
گازندهی خهڵكی نێوخۆو دنیای دهرهوه.
پرسیار :دهكر

واشی پێناسه بكهین كه لهو چوار مهیدانهدا كۆماری ئیسالمی جگه لهوهی كهوتۆته بهر هێهر  ،لهه واقهعدا

تووشی قهیرانێكی جیددیش بووه؟

خالید عهزیزی :مادام كهوتۆته بهر هێرش له چوار مهیدانداو لاه موقاابیلیدا راوهساتاون و ساوئالی لاه ساهره ،قاهیرانێكی
جیددی دروست كردوه .ئهو قهیرانه لهو قهیرانانهیه كه حكوومهتی جمهووریی ئیسالمی دهبێ به شێوهیهك تاهعامولی لهگاهڵ
بكااا ،یااا ئهوهیااه دهسااتگای سااهركوت و نیزامیاای جمهااووریی ئیسااالمی رۆژ بااه رۆژ سااهقامگیرتر دهبااێ( ،هۆیهكااهی ئهوهیااه
جمهااووریی ئیسااالمیی ئێااران ئێسااتا بااه كۆمااهڵێك مافیااای نێااو دهسااهالت ،كااه لااه دهوری ئهحمااهدی نااژادو سااپای پاسااداران و
ئیتالعااات و خامهنااهیی و  ...كۆبوونااهتااهوه ،ئێااران ئیااداره دهكااهن .ئااهو مافیایااه لااه ئیدامااهی خااۆیدا دهبااێ خااۆی تۆكمااهتر
بكاتهوه ،یهكدهستتر بكاتهوه كه رووبهڕووی ئهو قهیرانه بێتهوه) یاا ئاهوهی ماهجبوور باه پاشهكشاه باێ لاه موقابیال ئاهو
قهیرانهدا .دیسان ئهوهش بۆ جمهووریی ئیسالمی ههر گران تهواو دهبێ .وهلحاسڵ له ههر حاڵاهتێكدا هاهر سیاساهت و هاهر
بۆچوونێك جمهاووریی ئیساالمی هاهیبێ ،چ سیاساهتی ساهركوتی زۆرتار ئیداماه بادا ،چ سیاساهتی پاشهكشاه باه تاهعبیر لاه
هااهمووی ئااهو فاكتۆرانااه سااهحنهی سیاساایی ئێااران ،جمهااووریی ئیسااالمی هاایچ ئایندهیااهكی نیااه .درهنا یااا زوو لااه موقابیاال
ئێتترازاتی كۆمهاڵنی خهڵك یا مهجبوور به پاشهكشه دهبێ یا بێ ئایندهتریش دهبێ.
پرسیار :كاك خالید به نیسبهت ئهو حهرهكهتهی كه ئێستا له ئێهران بهه نهاوی جوواڵنههوهی سههوز ناوبهانگی دهركهردوهو لهه
واقعدا دهگهڕێتهوه بۆ پا

ههڵبژاردنهكان كه ئهم حهرهكهته شكڵی گرت و هاته گۆڕ

و رۆژ به دوای رۆژیش له واقع-دا

زیاتر تهوسهعه پهیهدا دهكهاو حههوزهی فهعالیههت و چاالكییههكانی بهربههرینتر دهبێتههوه ،پهێم خۆشهه پێناسههی ئێهوه لههو
پێوهندییهدا ببیستم.

خالیهههد عههههزیزی :ئاااهم جوواڵنهوهیاااه كاااه دژكردهوهیاااهك باااوو لاااه دژی كاااردهوهی خامهناااهیی و ئهحماااهدی ناااژاد ،دوای
ههڵبژاردنهكانی سهركۆماری ،ئهم جووالنهوهیه له ئیدامهی خۆیدا بهربهرینتر بوو و بوو به دژكردهوهی كۆمهاڵنی خاهڵك لاه
موقابیل سیاسهتی جمهوری ئیسالمی له كوللییهتی خۆیدا .ئاهو جوواڵنهوهیاه لاه ساهردهمێكدا دهساتی پێكاردوه كاه رۆژ باهرۆژ
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خهڵكێكی زۆرتر پێی مولحهق دهبێ .ئهگهر وایه به لهحازی زهمانییهوه رهنگه ئێستا بڵێین زوو بێ ئێمه ههموو فاكتۆرهكاانی
بهشدار له چهندو چۆنی شكڵ گیریی ئهو جوواڵنهوهیه له تهنیشتی یهك دابنێین .بهاڵم ئهو جوواڵنهوهیاه لاه الیاهك دهكارێ
ئاااوا پێناسااه بكااهین بااه شااێوهیهك لااه سااهر بهسااتهری بنااهماكانی ٢ی جااۆزهردانی پێشااوو لااه سااهردهمی خاتااهمی كااه ئیسااالح
تهڵهبی هاته گۆڕێ ،هێندێك لهو بنهمایانهی تێدا ههیهو ئێستا له كهشوههوایهكی دیكهدا ماهجالی باۆ هاتۆتاهوه پێشاێ و
خۆ دهنوێنی .بهاڵم ئهو كهشوههوایه نزیك به ده ساڵ دوای ئهو وهخته ،تهبیتهتهن ده سااڵیش گۆڕانكااریی باه ساهر خاهڵك
و به سهر كۆمهڵگادا هێناوه ،بۆیه جوواڵنهوهی ئێستا له هی ئهو وهخت رادیكاڵتره .دنیای ئێستا دنیایهكی پێشاكهوتووتره،
له سهردهمی ئێستادا ئینترنێت ،مۆبایال ،ساهتهالیت ،ئێاران و خاهڵكی ئێاران باه دنیاای دهرهوه وهساڵ دهكاتاهوهو جمهاووریی
ئیسالمی مهجالی پێشگیری لهوانهی نیه .بۆیه ئهو جوواڵنهوهیه ئهگهر له زاهیردا نمایهكی ههیه له ژێر رهنگی ساهوزدا ئاهو
خهڵكااه كۆدهكاتااهوهو زاهیاارهن عهكسااولتهمهلێكه لااه موقابیاال ههڵبژاردنااهكانداو ئێس اتا زۆرتاار بااه كااهڕووبی و خاتااهمی و
مووسهوی خۆی پێناسه دهكا ،بهاڵم كۆمهاڵنێكی زۆری خهڵكی ئێران خاۆی تێادا دهبینناهوهو تێدهكۆشان هاهر كهساه داوایاهك،
بۆچوونێك ،موتالباتێكی ههیه به شێوهی خۆی له دڵی خۆیدا به گوێڕهی عهقڵییهت و لێكدانهوهی خۆی كۆماری ئیساالمی باه
چالش دهكێشێ .بهاڵم حالیهن به ناوی جوواڵنهوهی سهوز خۆی ناساندوه .ئهوهی كه ئێمه پێناسهی بكهین ئاهو جوواڵنهوهیاه
له مهرحهلهی ئێستادا بۆ روویاڕوویی كردن لهگاهڵ جمهاوری ئیساالمی دهكارێ بنهمایاهك باێ ،حهدیئاهقلی بهرناماهی هاهبێ،
كۆمهاڵنی جۆراوجۆر له خۆیدا كۆبكاتهوه لهو مهیدانهدا بتوانێ جمهووریی ئیسالمی له سهر ئهو داوایاناه باه چاالش بكێشاێ.
بۆیه ئهوهی كه من ئهگهر پێناسهی بكهم ،جوواڵنهوی ئیدئۆلۆژییهكی موشاهخهس نیاه ،جوواڵناهوهی نهتهوهیاهكی موشاهخهس
نیاه ،جوواڵناهوهی حیزبێكای موشاهخهس نیاه ،جوواڵناهوی هێنادێك ئهقشااری ئیساالمییش نیاه ،جوواڵناهوهی هێنادێك قشااری
دهرهوهی شاااریش نیااه ،یااا قشاارێكی نێوشااار نیااه ،بااهڵكوو جوواڵنهوهیااه ،جوواڵنهوهیهكااه دروشاامی جۆراوجااۆری تێدایااه،
جوواڵنهوهیااهكی ههمااه رهنگااه ،وهساایته یااا بڵێااین كۆلكهزێڕینهیهكااه ههرچهنااد ئێسااتا رهنگاای سااهوزه كااه بۆتااه نمااادی ئااهو
جوواڵنهوهیه.
پرسیار :كاك خالید له پێوهندی لهگهڵ ئهم جوواڵنهویه (كێشهی ئهم جوواڵنهویه لهگهڵ حاكمییهتدا ئێمه دهبینین لهه مهاوهی
رابردوودا كه خهڵكی ناڕازی كه ئێستا وهك جوواڵنهوی سهوز نهاوی لهێ دهبههین ههیچ پاشهكشههیهكیان نههكردوهو رۆژ بهه
رۆژیش ئێعترازات هبرینتر دهبێ ،لهه موقهابلیش دا دهزگهای سههركوتی كۆمهاری ئیسهالمی ههیچ پاشهكشههیهكی نههكردوهو
بهردهوام بهجێی ئهوهی كه بێت مكانیزمێهك ببینێتههوه بهۆ چارهسههری ئههو كێشههیه زیهاتر پههره بهه سههركوتی خههڵك و
ناڕازیان دهدا .پێت وایه له نهایههت¬دا كێشههی ئههم دوو الیهنهه یها كێشههی جوواڵنههوهی سههوز لهگههڵ حاكمییههت بهه چ
ئاراستهیهك دا بڕوا؟

خالید عهزیزی :له یهكاهم حاڵاهت دا ،مهعمولاهن ئاهو دهساهاڵتانهی كاه موتهماهركزن ،دیكتااتۆرن ،ئاهیره دێماوكراتیكن،
كاتێك لهگهڵ رهخنهو گلهیی و گازندهو ئێتترازاتی كۆمهاڵنی خهڵك رووبهڕوو دهبنهوه ،له ئیدامهی كێشهكهی خۆیان لهگاهڵ
كۆمهاڵنی خهڵك وایاان لاێ دێ تونادڕهوتر دهبان ،ماهجالی جموجاۆڵ ناهێڵناهوه ،تێدهكۆشان لاه ئاهبزاری نیزامای و ساهركوت
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ئیستفاده بكهن ،تێدهكۆشن مێتۆدو تێكنیكی تۆكمهكردنی خۆیان له دژی كۆمهاڵنی خهڵك ببیننهوه .ئهوه له ماهوردی زۆرباهی
زۆری واڵتاانی دنیااادا ساادقی كااردوه ،دیكتاتۆرهكااان هااهموو وابااوون ،دهسااهاڵته موتهمااهركزهكانی ئااهیره دێموكراتیااك هااهموو
وابوون .ئێمه دهتوانین چهند سێناریۆ پێش بینی بكهین .ئهوهی من لێره دهیڵێم ههمووی پێش بینییه ،هاهمووی ئێحتماالتاه.
یهكێك له سێناریۆكان ئهوهیه كه جمهووریی ئیسالمی هیچ شتێك لهو جوواڵنهوهیه قبووڵ ناكا ،له موقابیل داواو موتالبااتی
كۆمهاڵنی خاهڵك پاشهكشاه ناكاا .رۆژ باه رۆژ مافیاكاانی جۆراوجاۆری نێاو سیساتمی جمهاووریی ئیساالمی یاهكگرتووتر دهبان،
سیستمێكی نیزامیتر به حكوومهتهكاه دهدهن ،ئاهو حكوومهتاهی پاێ یهكدهسات تار دهكاهن ،لاه نهتیجاهدا ماهجالی جموجاۆڵ و
فهعالییهت بۆ جوواڵنهوهی سهوزو كۆمهاڵنی خهڵك له ئێران مهحدوودتر دهكهنهوه .جهوێكی نیزامی دادهمهزرێنن ،ئهو جاهوه
ئهمنیهتییااهی كااه لااه كوردسااتانیان داناااوه لااه شااوێنهكانی دیكااهش بااههێزی دهكااهن .لااهو حاڵهتااهدا رهنگااه جوواڵنهوهكااه بااۆ
ماوهیهك مهجبوور به هێنادێك پاشهكشاه باێ ،یاا ناهخیر تێبكۆشاێ مێتاۆدی دیكاه لاه چۆنیاهتی ساازماندههیی خاۆی بێنێتاه
گۆڕێ .ئهگهر وایه یهكێك لاه حاڵهتاهكان ئهوهیاه كاه ئاهو دهساهاڵته یهكدهسات هایچ قباووڵ ناكااو هێارش دهكاا ،تاهعاروز
دهكاو جوواڵنهوهكه دهبێ تێبكۆشێ مێتۆدی دیكه ببینێتهوه .حاڵاهتێكی دیكاه ئهوهیاه ،ئاهو جوواڵنهوهیاه بهرباهرین و وهسایە
دهچێته پێشێ ،رۆژ به رۆژ جمهووریی ئیسالمی مهجبوور به پاشهكشه بكاا ،لاه نهتیجاهدا لاه نێاو خاودی سیساتمی جمهاووریی
ئیسالمی كه ئێستا زۆرتر به خامهنهیی و ئهحمهدی ناژاد خاۆی پێناساه كاردوه لاه میكانزمێاك ،لاه رێگاحاهللێك بگاهرێن كاه
لهگهڵی سازش بكهن .هۆیهكهشی ئهوهیه ئهو جوواڵنهوهیه ناڵێ جمهوری ئیسالمی بڕووخێ ،ئهو جوواڵنهوهیه ناڵێ قاانوونی
ئهساسی بگۆڕدرێ ،ئهو جوواڵنهوهیه ناڵێ نیزام بگۆڕدرێ ،ئاهو جوواڵنهوهیاه دهیهاهوێ ئاهو سیساتمی جمهاووری ئیساالمی باه
قااانوونی ئهساساای و نیزامهكهیااهوه موتااهعادیلتر بااێ ،لیبااراڵ تاار بجووڵێتااهوه ،بهرامبااهر بااه كۆمااهاڵنی خااهڵك هێناادێك
ئاوڕدانهوهی ههبێ ،هێندك داخوازو ویستی النیكهمی ئازادییه دێموكراتیكاهكان و مااف و شاتی ئااوای ههیاه .لاهو حاڵهتاهدا
ئهگهر جمهووریی ئیسالمی پاشهكشه بكاو ئهوه له جوواڵنهوهی سهوز قبووڵ بكاا ،دهبێتاه هاۆی ئاهوه كاه جمهاووریی ئیساالمی
تووشی پاشهكشێی زۆرترو له ئیدامهی خۆیدا هاتنه ژێر سوئال و رووبهڕووبوونهوه لهگهڵ ویسات و داخاوازی زۆری كۆماهاڵنی
خهڵك ببێ و تهنانهت رێبهرانی جوواڵنهوهی سهوزیش ئیدی

دهدا ناابن باه رێباهرانی جوواڵناهوهی ساهوز ،ماهجبوورن بابن

به رێبهرانی جوواڵنهوهیهك كه دهیهاهوێ نیزامای جمهاووریی ئیساالمی یاا بگاۆڕێ یاا ئااڵوگۆرَی باه ساهردا باێ .ئێحتمالێاك
ئهوهیااه كااه ئااهو كێشااانه ئاااوا هااهر بڕواتااه پێشااێ ،ئێتتاارازات هااهبێ ،لااه موناساابهتهكانی مهزهااهبی و مێژوویاای كۆمااهاڵنی
خهالَكدا بێنه گۆڕێ له دژی جمهووریی ئیسالمی راوهستن ،هاهر ئااوا كێشای پێبادهن تاا دهگهناه ههڵبژاردناهكانی مهجلیسای
شووڕای ئیسالمی .ئهگهر گهیشتنه ههڵبژاردنهكانی مهجلیسی شووڕای ئیسالمی ئهو وهختی دوو حاڵهت ههیه .حاڵاهتی یهكاهم
ئهوهیه ئهو جوواڵنهوهیه ئهوهنده به قوهت بووه ،ئهوهناده كۆماهاڵنی خاهڵك پشاتیوانی لاێ دهكاهن ،وهك ئۆپۆزیسایۆنێك باه
بهرنامهیهكی موشهخهس دێته گۆڕێ ،له ههڵبژاردنهكانی مهجلیسی شووڕای ئیسالمی دا شیركهت دهكاو له مهجلیس ئهگهر باه
ئێتتباری وهزعیهتی ناڕهزایهتی ئێستا له دژی جمهووریی ئیسالمی چاو لێ بكهین رهنگه ئهكسهریهتێكی باش بێنێتاهوه ،ئاهو
وهختی كێشهی ئهو جوواڵنهوهیه بكهوێته ئاستێكی قانوونی له مهجلیس ،دهسهاڵتی ههبێ و ئهو ساێناریۆیه ببێات باه ئاهمری
واقە.

110

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
پرسیار :لێرهدا ئێحتمهالی ئههوه لهێ نهادهن كهه بهه هههر حهاڵ ئههو شهووڕای نیگابانهه كهه تههحتی نههزارهتی خهودی بههیتی
رههبهرییهوه ،له واقعدا به پێی ئهو شتانه كار دهكا كه له بهرژهوهندی قۆڵی پاوانخواز دایه .ئههو كهسهانه

كهه بیانهههو

بۆ مهجلیسی شووڕای ئیسالمی خۆیان كاندید بكهن پێویسته شووڕای نیگابان تهئیدیان بكا .پێت وانیه ههر لهو پێشهیان پهێ
بگرن و له واقعدا بهرخوردیان پێ بكهن؟

خالید عهزیزی :دهمویست ئهوه یڵێم كه دوو حاڵهتی ههیه ،حاڵهتێك ئهوهیه كه ئاوا دهچێته پێشاێ و ماهجالێك باۆ خاۆی
دروست دهكاو دهوڵهت پاشهكشه دهكاو ئهوان بهشداری دهكهن .كه ئهوه گران تهواو دهبێ بۆ جمهاووریی ئیساالمی .حاڵاهتێكی
دیكه ههر ئهوهیه كاه جاهنابت ئامااژهت پاێ كارد ،شاووڕای نیگاباان ماهجالیان پاێ ناادا ،كاندیادهكانیان رهد دهكاتاهوه ،باه
مهعنای ئهوهیه ئهو وهختای لاه كانااڵێكی قاانوونی كاه بۆخۆیاان دروسات كاردوه دیساان تێدهكۆشان كاه نهیاهڵن جوواڵناهوهی
سااهوز لااه نێااو كۆمااهالنی خااهڵك بااههێز بێتااهوه .بااهاڵم جیاااواز لااه هااهمووی ئااهو سااێناریۆیانه ،جیاااواز لااه هااهمووی ئااهو
حاڵهتانه ،ئهو جوواڵنهوهیه جوواڵنهوهیهكی بهربهرینی كۆمهاڵنی خهڵكه ،ئهگهر ئێستا باه رهنگای ساهوز یاا باه كاهڕووبی و
به مووسهوی و خاتهمی خۆی پێناسه كردوه له ئیدامهی خۆیادا رهنگاه رهنگای تار و پێناساهی تار بۆخاۆی بێنێتاه گاۆرێ .لاه
هااهر حاڵاادا جمهااووریی ئیسااالمیی ئێااران لااه موقابیاال كۆمااهاڵنی خهڵكاادا یااان مااهجبوور بااه پاشهكشااه دهبااێ یااا دهگااۆڕێ یااا
تێدادهچێ.
پرسیار :كاك خالید ئێمه وهك كورد دهبێ به چ شێوهیهك موعامله لهگهڵ ئهو جوواڵنهوهیهدا بكهین؟

خالید عهزیزی :ئێمه وهك كورد مادام لاهو بااوهڕهداین كاه مهساهلهی كاورد لاه چوارچێاوهی ئێرانادا دهباێ چارهساهر بكارێ،
مادام لهو باوهڕهداین كه ئێمه سی ساڵه بۆ مافهكانی خۆمان دژی جمهاووریی ئیساالمی هاهوڵ دهدهیان ،ماادام لاهو بااوهڕهداین
كه دهباێ مهساهلهی كاورد لاه نێوخاۆی كوردساتان بێنیناه دهرێ و كۆماهاڵنی خاهڵك لاه ئێاران باه گشاتی ،و ئهواناهی كاه لاه
سهحنهی سیاسیی ئێراندا سیاسهت دهكهن و له ئایندهی ئێراندا له سهر چهندو چۆنی دهساهاڵت لاه تااران دهساهاڵتیان دهباێ
له ئێمه تێ بگهن ،نابێ بهرامبهر به وهزعی مهوجوود باێ تاهفاوهت باین .ئێماه ساهرهڕای ئاهوهی كاه خاتاهمی و كاهڕووبی و
مووسهوی یا رێبهرانی ناسراوی ئێساتای جوواڵناهوی ساهوز كاتێاك باۆ خۆیاان ئاهم ئینقالباهیان كاردوهو تاا ئێرهیاان هێنااوهو
تهناناهت لااه دهساهاڵتیشدا بهشاادارییان باووهو ،بااهاڵم ماادام ئێسااتا كێشاهیان ههیااهو الیاهك هێناادێك شاتی مااهنتقی دێنێتااه
گۆڕێ ،ئێمه دهبێ تهشویقی ئهوه بكهین .ئێمه دهبێ تێبكۆشین چۆن فهرقی مونتهزیری و خوماهینیمان كارد (خوماهینی كااتی
خۆی ئێتالنی شهڕی كرد دژی میللاهتی كاورد ،ئێتالنای جاههادی كارد باهاڵم مونتاهزیری ئێتتارازی كارد باه ئێتداماهكان و وهك
كهسێكی به شههامهت ماوهو خانهنشینیی ئینتناا كرد له جیاتی ئهوهی كه له دهساهاڵت دا باێ) دهباێ لاه باهینی ئهواناهش
دا فهرقیان بكهین .بۆیه واقە بینی له سیاسهتدا ئهوهیاه ئێماه تێبكۆشاین هاهمووی ئاهو ماهجال و تهفرهقاناهی دێناه گاۆڕێ
واقە بینانه بهرخوردیان پێ بكهین ،تهشویقیان بكهین ،لهگهڵیان له پێوهندیدا باین ،تهجروباهی خۆمانیاان پاێ مونتاهقیل
بكهین ،پێیان بڵێین كه ئهگهر دهتانههوێ ئێوه سهركهوتوو بن ،ئهگهر ئێوه دهتانههوێ ئێرانی ئاینده ئیداره بكرێ ،نااكرێ
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له ساڵی  ٢١١٩و ساڵی  ٢١١١میالدی ئێران به شێوهی سی ساڵ پێش ئهمڕۆ ئیداره بكرێ .یانی ئاهو زێهنیهتاهیان پاێ بادهین
رێبهرانی ئهو جوواڵنهوهیه ئهگاهر رۆژێ لاه رۆژان هاهر باه نااوی جمهاووریی ئیساالمی دهساتیان باه كاار كارد باهاڵم ویساتیان
بڕێك ئاقزنه و مهسئوالنه بجووڵێنهوه ،ئهوه داواو موتالباتی خهڵكی كوردیان له بهردهم خۆیان دا ههبێ .چون یاهكێك لاه
موشااكالتی ئێمااه ئهوهیااه ،موشااكالتی ئینقالباااتیش ئهوهیااه ،مااوهیم ئااهوه نیااه ئینقالبێااك دهكااهی و حكوومااهتێك دهڕووخێناای،
موهیم نیه كه تۆ ئینقالا دهكهی و حكوومهتێك مهجبوور به پاشهكشه دهكهی ،موهیم ئهوهیه چیت وهگیر دهكهوێ .ئاهوه زۆر
زۆر گرنگه بۆ ئێمهی كورد ،بۆیه بۆ ئهوهی شتێكمان گیر بكهوێ ،بۆ ئهوهی كه بمانناسن ،بۆ ئهوهی كه دهن و رهنگی كاورد
لااه كێشااهكانی ئێااراندا لااه گۆڕێاادا بااێ و لااه پااهراوێز نهكااهوین ،رێگااای ئهوهیااه ئێمااهش بااه شااێوهی جۆراوجااۆر لااه نێااو ئااهو
جوواڵنهوهیه بهشدار بین .فورسهتێكه لهو مهجاله ئیستفاده كهین و كهڵكی لێ وهربگرین ،باهاڵم لاه هاهمان كااتیشدا دهباێ
ئهو واقتیهته قبووڵ بكهین ،ئهو جۆرهی كه جمهووریی ئیسالمی له تاران و شوێنهكانی دیكه لهگهڵ خاهڵك تاهعامول دهكاا،
تهبیتهتاهن لاه كوردسااتان ئااوا تاهعامول ناكااهن .هاهر لاه ساای سااڵی راباردوودا جمهااووریی ئیساالمی سیاساهتی ئهمنییااهتیی
بهرامبهر به كوردستان كردوه به بهردی بنهمای بۆچوون و ههڵوێستهكانی خۆی له سهر مهسهلهی كوردستان ،و كوردساتان باه
تاهواوی میلیتااریزه كاراوه .ئێمااه وهك حیزبای دێماوكراتی كوردسااتان باه لهباهر چااوگرتنی ئااهو واقتییهتاه هاهوڵمان نااهداوه
سیاسهتێك ،بۆچوونێك ،شوعارێك ،دروشامێك ،تاهبلیغێك بێنیناه گاۆڕێ كاه لاه نێوخاۆی كوردساتان شاهرایهتێك بێتاه پێشاێ
جمهووریی ئیسالمی بیكا به بههانهو به دهیان قات تۆڵه له خاهڵكی كاورد بساتێنێتهوه .باهاڵم لاه هاهمان كااتیش دا پێماان
وایه رووناكبیرانی كورد ،نوخبهگانی كورد ،خوێندهواران له دانشاگاكان ،خاهڵكی ئاههلی قهڵاهم ،هاهمووی ئاهو خهڵكاهی كاه
به جۆرێك تێكهاڵوییان لهگهڵ جوواڵنهوهی سهوز ههیه ،له شاارو گونادهكانی كوردساتان ،لاه شاارهكانی دهرهوهی كوردساتان،
دهبێ تێكهاڵوی و پێوهندییان پێوه ههبێ و مهعلوماتیان بدهنێ له سهر قهزیهی كوردستان .یهكێك لاه گرفتای ئێماه لاه سای
ساڵی رابردوودا ئهوه بووه جمهووریی ئیسالمی به مهیلی خۆی ویستوویه مهسهلهی خهڵك له پهراوێز بناا ،كۆماهاڵنی خاهڵك
له دهرهوهی ئێران تێ نهگهن .ئهگهر بڵێاین ئێاران حهشایمهتێكی  ٧٥میلیاۆنی ههیاهو نزیاك باه ههشات اا ناۆ میلیاۆنی كاورده،
ههشت ا نۆ میلیۆن كوردهكه له دهردو موشكلهی خۆی دهگا ،بهقییه كه بڵێین نزیك شهست میلیۆن دهمێنێتاهوه خاۆ ئاهوه هاهموو
له جوزئیااتی كێشاهی ئێماه ناگاهن و ئاهوانن ئێساتا جمهاووریی ئیساالمییان لاه دهرهوه لهگاهڵ ئێماه باه چاالش كێشااوه .جاا
یهكێك له ئهركهكانی ئێمه ئهوهیه خهڵك له دهرهوهی كوردستان له خۆمان ئاگادار بكهین.
پرسیار :له بهرامبهر ئهم خوێندنهوهیهی جهنابتان ،خوێندنهوهیهكیش ههیه كه دهڵێ ،ئهم كێشهیه به ههر حاڵ كێشهی نێوان
قۆڵهكانی دهسهاڵته له تاران و هیچ پێوهندیی به كوردو نهتهوهكانی دیكهوه نیهو نابێ تێكهڵ بههو مهسههله بهین ،چهۆن چهاو
لهو خوێندنهوهیه دهكهن؟

خالید عهزیزی :بۆ حیزبێكی سیاسی كه له واقتییاات دهگاهڕێ و لاه ماهجال و دهرفهتاهكان ئیساتفاده دهكاا ،سیاساهت وهك
ئهوه چاو لێ دهكا چۆن لاه فورساهتهكان كاهڵك وهرگارێ و میللاهتێك وهك میللاهتی كاورد كاه سای سااڵه تهجروباهی كێشاهی
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لهگهڵ جمهووریی ئیسالمی ههیهو ،جمهاووریی ئیساالمی شاهڕی باه ساهردا تاهحمیل كاردوهو ئاهویش هاهموو مێتۆدهكاانی باهكار
هێنااوه ،ناابێ لااهو خانهیاهدا گیربكاا .حیزبێكاای سیاسای دهبااێ زینادوو باێ ،میللااهتێك كاه باه دوای ماااف و داواكاانی خۆیاادا
دهگهرێ دهبێ زیندوو بێ .ئێمه نابێ بهرامبهر به هیچ كێشهیهك ،بهرامبهر به نیسبهت داهااتووی تااران باێ تاهفاوهت باین.
ئێمه یهك بڕیارمان داوه ،ههمووی حیزا و رێكنراوه سیاسییهكان دهڵێین مهسهلهی ئێماه لاه نێوخاۆی ئێاران لاه چوارچێاوهی
ئێران چارهسهر دهكارێ .ماادام ئاهو مهساهله لاهوێ چارهساهر دهكارێ و تهناناهت مان باسای ئاهوهم كارد كاه رهنگاه رووخاانی
سیستمێك ،گۆڕانی سیستمێك بهشێك له كارهكهمان بێ ،بهاڵم بهشی گهورهی كارهكهمان ئهوهیاه دوای ئاهو حكوومهتاه چیماان
لێ بهسهر دێ و كێ دهسهاڵت به دهستهوه دهگرێ ،لهو خانهیهدا ئهگهر چاو له قهزیهكه بكهین ئێمه نابێ ئاوا بڕوانین.
پرسیار :له واقعدا لهو خانهیهدا دهبێ له ههمووی فورسهتهكان ئیستفاده بكهین.

خالید عهزیزی :بۆ جارێكی دیكه دهڵێمهوه ئێمه وهك نهتهوهی كاورد لاه كوردساتانی ئێاران وهك حیزباه سیاساییهكان دهباێ
له ههموو مهجال و دهرفهتهكان كهڵك وهربگرین بۆ هاتنه گۆڕێی قهزیهی كورد.
پرسیار :كاك خالید! جیاواز لهم باسانه ههر وهك له سهرهتای بهرنامهكه ئیشارهم پێكهرد لهه مهاوهی رابهردوودا ،وتهوێژێكی
جهههنابتان لههه مێههدیاكان بههوو كرایهههوه كههه تیشههكتان خسههتبووه سهههر چهنههد مهسهههلهیهكی گرنههو و ،ئهمههه

ئێنعكهها

و

عهكسولعهمهلی جۆراوجۆری لێ كهوتهوه .پێش ئهوهی بڕۆینه سهر ئههو چهنهد خاڵههی كهه جههنابت لهه سههریان تهئكیهدت
كردبوو ،پێم خۆشه نهزهری جهنابتان بهرامبهر بهو رهخنانه یا ئهو باسانهی كهه لهه پێوهنهدیی لهگههڵ ئههو وتهووێژهدا هاتهه
گۆڕ  ،ببیستم.

خالید عهزیزی :لهو وتوێژهدا كۆمهڵێك باس هاته گۆڕێ ،ئهو باسانه ههم لاه مێادیای ئاازاددا دهنگای داوه ،تهناناهت لاه
نێو كۆڕو كۆمهڵی ئهندامانی حیزبی دێموكراتی كوردستان ،چ لاه نێوخاۆو چ لاه دهرهوهی واڵت ،باسای هێناا گاۆڕێ .پێشاهكی
من زۆر خۆشحاڵم ،زۆرم پێ خۆشه كه باسێكم هێناوهته گۆڕێ ،ئاهو باساه خاهڵك تاهوهججوهی پێادهكا ،بۆیاان مهساهلهیه،
ئهو باسه سوئالی دروست كردوه ،كۆمهڵێك مهوزوعات له سهر ئهو باسه باه موافاق و موخاال

نووساراوه .تاا ئاهو جێگهیاهی

پێوهندیی باه حیزبای دێماوكراتی كوردساتانهوه ههیاه ،دیساان دووبااره زۆر خۆشاحاڵم كاه ،ئهنادامانی حیزبای دێماوكرات لاه
حیزبێك دان كه زینادووه ،ساهریحاڵه ،بهرامباهر باه ههڵوێساتهكان و مهوزووعاهكان ،تهناناهت شاتێك كاه رههباهریی حیازا
هێنابێتی ،سكرتێرهكهشی هێنابێتی بێ تهفاوهت نین ،نهقدی دهكهن ،تهحلیلی دهكهن ،ناهزهری خۆیاان دهدهن ،دهوڵهمهنادی
دهكهن و تێدهكۆشن رههبهرییهكهیان موتهوهججیهی ئهبتادی جۆراوجۆری هێنانه گۆڕی باسهكه بكهن .له ههمان كاتیش دا لاه
دهرهوهی حیزبی دێموكراتیش ئهو باسه كه هاتۆته گۆڕێ ،كۆمهڵگهی كورد ئهوهنادهی كاه ئاازادهو ئێمكاانی هاهبووهو ناهزهری
داوه ،به نیسبهت ئهوانیشهوه من ههر خۆشحاڵم ،چ ناهزهری موخاال

چ ناهزهری موافاق هاتۆتاه گاۆڕێ .هۆیهكهشای ئهوهیاه

ئێمه له سهردهمێك دا دهژین سیاسهت له خانهی بهستهدا ناكرێ .حیزبایهتی له خاناهی بهساتهدا نااكرێ .لاه ساهردهمێك دا
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دهژین كه شاتی ماهخفی و نهێنای لاه حیزبایاهتی دا زۆر كاهم بۆتاهوه .لاه ساهردهمێك دا دهژیان كاه شاهفافییهت لاه گاۆڕێ دا
ههیااه .ئهگ اهر ده ساااڵ پااێش ئێسااتا ،پااازده ساااڵ پااێش ئێسااتا لااه ژیااانی سیاساایی حیزباای دێمااوكرات ئااهو مهوزوعاتااه ،چ
مهسائیلی نێوخۆیی حیزبای ،چ كێشاهكانی حیزبای ،چ مهساائیلی سیاسای وهسایتهن باسای لاێ كرابایاه لاه نێاو كاۆڕو كۆماهڵی
حیزبی دا هاتبایه نێو باسی ئازاد ،شتی لهسهر گوترابایه ،شتی له ساهر نووسارابایه ،شاتهكان لاه تاابۆو ئیبهاام و هالاهدا
نههێشااترابانهوه ،ماان دڵنیااام ئااهو لهتبوونانااه نهدهكهوتنااهوه .لااه رابااردووی ئێمااهدا بهشااێكی ئااهو كێشااانه ،راوهسااتابوون،
خڕكرابوونهوه ،پنگیان خواردبۆوه ،كه دههاتیه نێو كۆنفرانس و كۆنگرهكاان خاهڵكێكی لێاك تاووڕهو ناڕهحاهت دههاات لاهوێ
تهسفیه حیسابیان لهگهڵ یهكتر دهكرد .ئهگهر بهو دهلیلهش بێ ئێستا ئهگر من كۆمهڵێك باسم هێناوهته گۆڕێ ،كۆمهكم لاه
حهددی خۆمدا به زێهنییهتی ئهندامانی حیزبی دێماوكرات و كۆماهڵگا كاردوه كاه ئێماه وهك حیزبای دێماوكرات ،وهك میللاهتی
كورد له كوردستانی ئێران له موقایبال مهجمووعهیاهك ساێناریۆو حاڵاهت دا دهباین .مهساهلهی وتاووێژ ساوئالی لاه ساهره .چ
كرا ،چۆن كرا مهسهلهی رووخان باسی لهسهره .مهسهلهی چهندو چۆنی حزووری ئێمه باسای لاه ساهره .تهناناهت مهساهلهی
تێكنیكی وتووێژ (ئایا) له سهر خودموختاری دهیكهی ،له سهر فیدرالیزم دهیكهی ،له سهر قانوونی ئهساسی دهیكاهی باسای
له سهره .دهی چ باشتر ئێمه ئێستا باساهكان لاه زماانی خۆماناهوه بێنیناه گاۆڕێ ،ناهزهراتی جۆراوجۆرماان باۆ بێتاهوه (باا)
كاتێك دهچینه كۆنفرانس و كۆنگرهكان و سیاسهتگوزاری دهكهین به ئامادهگییاهكی زۆرتارهوه بیكاهین .باهو دهلیلاه پاێم بااش
بوو كه باس خولقاندراوه ،سوئال دروست بووهو بهو دهلیله پێم خۆشه كۆمهڵگهی نێو حیزا و كۆمهڵگهی دهرهوهی حیزا ئهو
مهسهالنه به راشكاوی باس بكهن.
پرسیار :له واقع دا ئهم دژكردهوانه بهرامبهر بهو وتووێژو قسانهی جهنابت ،به بڕوای ئێوه تههعبیر لههوه ناكها كهه جۆرێهك
زیندوویهتی له كۆمهڵگهی كوردیدا ،لهه حیزبهی دێمهوكرات دا ههیههو ئههو زیندوویهتییهه

بۆتهه ههۆی ئههوهی كهه ئههو

دژكردهوهانهی لێ بكهوێتهوهوبێ تهفاوهتی نهبێ؟

خالید عهزیزی :دهقیقهن تهعبیر لهوه دهكا .چونكه ئێمه له گوفتاری پێشووی خۆمان بهتایبهتی دوای كۆنگرهی چوارده له
وتووێژو ههڵوێستهكان دا ههمیشه رامان گهیاندوه ،كه كۆمهڵگاه دهباێ بهرامباهر باه حیزباهكان مهسائول باێ .رهخناهیان لاێ
بگرێ ،ئینتقادیان لێ بكا ،پێشانههاد بكاا ،باێ تاهفاوهت ناهبێ .ئهگاهر كۆمهڵگاه فاهعال باوو و ئاهكتیڤ باوو ،ئهنادامانی
خودی حیزبیش ئهكتیڤ و فهعال دهبن .ئهگهر ئێمه حیزبی زیندوو و سهریحاڵمان ههبێ ،باسهكان له وهختی خۆیادا بێنیناه
گۆڕێ ،كۆمهڵگه بهشداریی بكا له ئایندهدا هێندێك كێشه كاه لاه زهماانی خاۆی و لاه كااتی خاۆی

حاهڵ باێ ناگاتاه ئاهو

مهرحهلهیه كه مهجالی تهوافوق و سازش به بن بهست بگا.
پرسیار :كاك خالید! یهكێك لهو شتانهی كه لهو وتووێژهدا تهئكیدت له سهر كردبوو مهسهلهی دروشمی رووخان بوو ،كه
له الیهن بزووتنهوهی كوردهوه سااڵنێكه ههڵگیراوه .به لهبهر چاوگرتنی زهمینه تاریخییهكهی كه ئهو دروشهمه لهه كهیههوه
دێته نێو وتاری سیاسیی كوردو وتاری سیاسیی حیزبی دێموكراتهوه ،پێم خۆشه لهو پێوهندییهدا تهوزحیمان بۆ بدهی.
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خالید عهزیزی :پێشهكی ،فهلسهفهی دامهزرانی حیزبی دێموكراتی كوردستان له ساڵی  ،١٩٤٥كاه پاشاان كۆمااری كوردساتانی
دامهزراندو له سهر دهساتی پێشاهوا قاازی محهمماهد باوو ،فهلساهفهیهكی ماهدنی باوو .حیزبای دێماوكرات باۆ شاهڕ دانهماهزرا.
حیزبی دێموكرات له نێو شارو كۆمهاڵنی خهڵك به مهبهستێكی مهدهنی بۆ ئیدارهی واڵت دامهزرا .بۆیه لاه ماوهیاهكی كورتادا
موهفهق بوو بتوانێ زۆرێك له موئهسهسات و دهمودهزگای ئیداری له واڵت دابمهزرێنی و له تهواوی ئهو وهختایش دا سیاساهت
و ستراتێژیی شهخسی پێشهوا ئهوه بوو به دیالۆگ و گفتوگۆ لهگهڵ ههموو ناوهندهكانی دهسهاڵت كێشهی خۆی لهگاهڵ تااران
جێبهجێ بكا .له دوای ئهودا حیزبی دێموكرات تووشی ژیانی ماهخفی دهبێتاهوه لاه ساهردهمی شاا .پاشاان لاه ئیاران ئیانقالا
دهكرێ ،حیزبی دیمۆکرات به ئاشکرا فهعالیهت دهکاتهوه کاه ئاشاکرا فتالیات دهکاتاهوه یهکاهم کااری ئاهوه دهباێ لاه رێگاای
وتووێژو گفتوگۆ لهگاهڵ تااران کێشاهکهی حاهل بکاا .باهاڵم دوایاه جمهاووریی ئیساالمی شاهڕ باه ساهر ئێماهدا تاهحمیل دهکاا،
کوردستان میلیتارێزه دهکا ،خهڵک شههید دهباێ ،بێڕهحماناه لاه کوردساتان دهجوولێتاهوه ،لاه کاهش و هاهوایاهکی ئااوادا لاه
کۆنگرهی 5ی حیزبی دیمۆکرات دا شوعاری رووخان دێته گۆڕێ .دهنا پێش کۆنگرهی  ٥شاوعاری رووخاان لاه گاۆڕێ دا ناهبوو،
لهو وهختهوهش که شوعاری رووخان له ئهدهبیات و مێتۆدو بۆچوونهکانی حیزبای دیمۆکراتادا هاهر ماوهتاهوه .ئاهوهی کاه مان
لهو وتووێژهدا هێناومهته گۆرێ ئهوهیه که ئێمه شوعاری رووخان به کار ناهێنین ،ئێمه شاوعاری رووخانماان وهال نااوه .مان
نهم وتوه که ئێمه شوعاری رووخانمان رهت کردۆتهوه ،شوعاری رووخان له جێی خۆیهتی .جیاواز لاهو تکنیکای قاانوونی باه
کااار هێنااانی شااۆعارێک ئهگااهر لااه دهورانێااک دا کااه فهعالیااهتێکی نیزاماای بهربااهرین لااه گااۆڕێ دا بااوو هێاازی پێشاامهرگه لااه
مهیدان بوو ئێماه وهزنهیاهکی ساهنگین باووین فهعالیهتاهکانمان بهرباهرین باوو ،رهنگاه لاه رۆژناماهی حیزبای دا لاه میادیای
حیزبی دا له رادیۆ کوردستان دا باس کردن لاه شاوعاری رووخاان بڕێاک لهگاهڵ واقتیاهتی عاهینیی کۆمهڵگاهو چهنادو چاۆنی
وهزعیهتی ئێمه هاتباوه بهاڵم لهم دوایانهدا وتمان ئێمه له کهش و ههوایهک دا ههین که رۆژنامهیهک بزو دهکهیناهوه یاان
ئیتالعیهیهک دهدهین رهنگه شتێکی زۆر سهیرو عهجایها نهبێ لاه خاوارهوهی رۆژنامهکاه بنووساین برووخای رێژیمای کۆمااری
ئیسالمی .جیاواز لهوه ئێمه بگهرێینهوه سهر هێندێک واقتیاتی قهزیهکه .ئێماه پێماان وا نییاه لاه ئێرانادا دهوڵاهتی تااران
به کورد دهرووخی و ئوسووڵهن جوواڵنهوهی کورد بۆ رووخانی حکوومهتی مهرکهزی نییه! جوواڵنهوهی کورد باۆ ئهوهیاه کاه باه
مافهکانی خۆی بگا .شوعاری رووخانی حکوومهتی مهرکهزی بهرههمی کهشوههوایهکه که له کوردستان هاتاه پاێش و باه ساهر
ئێمااهدا تااهحمیل کاارا کااه ئێمااه لااهو سااهردهمهدا ئااهو شااوعارهمان قااهبوول کاارد الیااهنی سیاساایهکهی ئااهوه بااوو کااه جمهااووریی
ئیسااالمی ئااهو ماوهیااه لهگااهڵ ئێمااه لااه مهیاادانی شااهڕدا لااه کوردسااتان دا بااه تیاارۆر کردناای رێبااهرانی ئێمااه ،تاارۆر کردناای
کادرهکانی ئێمه و تهنانهت له دهرهوه ئهو مهجالهی بۆ ئێمه نههیشتهوه کاه شاوعارێک باه ئیاری ئاهو شاوعاره بێتاه گاۆڕێ.
ماهییهتی جمهووریی ئیسالمی راستهوخۆ کۆمهکی بهوه کردوه که ئهو شوعاره له جیی خۆی بمێنێتهوه .بهاڵم ئهگهر ئێمه چاو
له کوردستانی تورکیه بکهین،

PKK

جهرهیانێکی زۆر به هێزی نیزامییه که  ٣١ساڵه باه دژی دهولاهتی تورکیاه شاهڕ دهکاا

قهت نهیگوتوه که شوعاری ئێمه رووخاانی دهوڵاهتی تورکییهیاه ،تهناناهت

DTP

کاه لاهوێ فهعالییاهت و جموجاولی ههیاه

باسی رووخانی دهولهتی تورکیه ناکا .من دهمههوێ ئهوه بڵێم جیاواز له تهبیتتی چهندو چۆنی دروشمی رووخاان کاه لاه نێاو
حیزبهکان کوردستانی ئێران جیی گرتووه ئوسووڵهن له کوردستانی ئێران و له ئێران نابێ کورد بهوه پێناسه بکرێ که کاورد
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میللااهتێکی بهرئهناادازه ،کااورد بااۆ رووخااانی حکوومااهتی مهرکااهزی کااار دهکااا .نااا ئێمااه تێدهکۆشااین کااه تااهواوی خاساات و
داخوازهکانی خۆمان به شاێوهیهک لاه ئیاران جێباهجێ باێ کاه دوور باێ لاه شاهڕ .باهاڵم باۆ ئاگااداریی جهناباهت لاهو مااوهدا
ههموو گوفتاری خۆمان و له ههڵویساتهکانداو لاه وتووێژهکانادا گوتووماناه ساهرهڕای ئاهوهی کاه ئێماه پێماان وایاه کاورد باه
تهنی جمهووریی ئیساالمی پاێ ناارووخێ باهاڵم حیزبای دیماۆکراتی کوردساتان لاه هاهموو فهعالیاهتێکی سیاسای ،تاهبلیغاتی،
تهشاکیالتی و دیپلۆماسایی نێونهتااهوهیی کاهڵک وهردهگاارێ باۆ ئااهوهی کاه جمهااوریی ئیساالمی نااهمێنێ ،ئهگاهر وایااه لاه باااری
ئوسااوولییهوه جهوهااهری فتالیااهتی ئێمااه لااه هااهموو مهیدانااهکان بااۆ رووخاناادنی جمهااوریی ئیسااالمییه ،بااۆ نههێشااتنی ئااهو
سیستهمهیه جا ئهگهر ئهو شوعاره بڵێین ئێمه ههر وهک شوعار به کاری ناهێنین ،من له راستی دا عهقیادهم باهوه نییاه کاه
حیزبێکی سیاسی ،جهماوهری بهو رابردوویهوه .بهو بنهما سیاسیه واقە بینییه له سیاسهت ههیه به شوعار دڵای خاۆی خاۆش
بکا.دیاره ئێمه حیزبی شۆعار نیین.
پرسیار :یانی له واقعدا دهکر

له ئێسهتادا بهه جۆرێهک بڵیهین هێنهدێک حیزبههکان ،یهان ماوهیههک حیزبههکان خۆیهان بههوه

زهمینگیر کردبوو؟

خالید عهزیزی :الیهنی رهوانیی ئهو شوعاره یان الیهنه فهرههنگیهکهی ئهوهیه که وشک به شاوعاری رووخاناهوه بنووساێیت
دهبێته هۆی ئهوهی که تۆ سیاسهت کردن و دامهزرانادنی بهرناماهو چۆنیاهتی کێشاه لاه گاهڵ جمهاووری ئیساالمی ساهرفهن لاه
خاناهی ئاهو شاوعارهدا کاۆ بکهیاهوه و ئامااادهگیی ئاهوهت ناهبێ کاه لاه مهیدانااهکانی دیکهشادا جمهاوریی ئیساالمی باه چااالش
بکێشی .جهوههری باسهکه لێره دایه .وهلحاسڵ ئهو شوعاره ئاهوهی کاه باهکار هااتوه لاهو وتاووێژهدا گاوتراوه ئێماه وهالماان
ناوه یانی دهکرێ بیهینێتهوه جێی خاۆی ئێماه باه کااری نااهێنین دهکاری باهکاری بهێنێیاهوه باهاڵم ناهگوتراوه ئێماه شاوعاری
رووخانی جمهوریی ئیسالمیمان رهت کردۆتهوه.
پرسیار :کاک خالید له پیوهندی له گهڵ مهسهلهی وتووێژو دانیشتن له گهڵ دهسهاڵتی ناوهندی یان خهود کۆمهاری ئیسهالمی
لهو پێوهندیهدا پێمان خۆشه تهوزیح بدهی؟

خالید عهزیزی :له پێوهندی لهگاهڵ وتاووێژدا ماهوزوعێکی حهساساه ئاهو مهوزووعاه زهمانێاک حهساسایهتی پهیادا کارد کاه
دوکتور قاسملوو ،رێبهری حیزبی دیمۆکرات له ڤییهن ترۆر کرا .بۆیه لهو رۆژهوه مهسهلهی وتاووێژ ههمیشاه ساوئالی گاهورهی
لاه سااهره .تهناناهت ئهگااهر باشایش بااێ و لاه وهختاای خااۆی دا باه کاااریش باێ کۆمااهاڵنی خاهڵک بااه شاک و گومانااهوه چاااوی
لێدهکهن .ئهوه تهجرووبهی ڕهوانیی تالی ئهمنیاهتیی ئێماه لاهوتووێژه .الیاهنێکی دیکاهش خاهڵک هێناده بای ئیتتماادهن باه
رێژیمی جمهووریی ئیسالمی که حهقی خۆیانه ،پێیان وایه که جمهووریی ئیسالمی ئهگاهر باسای وتاووێژیش بکاا راسات ناکاا،
لهوهش دا ههر راست دهکهن .بهاڵم با بێینه سهر وتووێژ له باری ئوسوولییهوه ،بۆ حیزبێکای سیاسای یاان باۆ میللاهتێکی کاه
کێشهی له گهڵ دهوڵهتی مهرکهزی دا(خهڵک) ههیه ،وتووێژ ههمیشه دروسته .ئێمه قهت نابی بڵێین وتووێژ خراپاه .ئێماه
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ههر دوای ئینقالا وتووێژمان کردوه و پێمان وابووه رێگا چارهی قهزیاهی کاورد وتاووێژه .ئهگاهر وایاه لاه بااری ئوساوولی،
وتووێژ دروسته ،هیچ ئهڵاهتی تیادا نییاه .باهاڵم ئایاا وتاووێژ لاه ههلوماهرجی ئێساتادا دروساته یاان نادروساته باا بریاک
ئهوهش تهعری

بکهین .ئهگهر بگهڕێینهوه رابردووی ئهو کێشهیه ،کاتی خۆی که جمهووریی ئیسالمی هاته سهر کاار هاهموو

ههوڵی ئیمه ئهوه بوو که به وتووێژ کێشهکهمان له گهڵ تااران جێباهجێ بکاهین و ،کااتی خاۆی دهساتهینوێنهرایهتیی گاهلی
کورد که بریتی بوو له چهند رێکنراو وحیزا و دوکتور قاسملوو قسهکهر یان سوخهنگووی ئهو ههیئهته بوو ،له رهئسی ئاهو
وتووێژانهدا بوو ،حیزبی دیمۆکرات دهورێکی سهرهکیی لهو وتووێژانهدا ههبوو ،ئهو وهخت که رێگا چارهکه رێگاچاارهی هاهر
ئااهو کااات رهخنااه لااه حیزباای دیمااۆکرات دهگیاارا دهیااان گااوت کااه حیزباای دیمااۆکرات سااازش کاااره .کاتێااک دوای ئااهوهی کااه
وتووێژهکان لاه مهرحهلاهی یهکاهم شکساتیان هێناا .دوایاه  ٨مااده  ٢٦مااده  ٦مااده هاهمووی ئهواناهی باه ساهردا هاتاهوه،
ههیئهتێکی حیزبی دیمۆکرات چووه تاران بۆ ئاهوهی کاه بهنیساهدر ببیناێ کاه تێبکۆشای مجالێاک ببینێتاهوه کهشاهڕ باه ساهر
کوردستاندا تهحمیل نهکرێ .ئهو کاتاه کاه رێباهرانی حیزبای دیماۆکرات هاتناهوه باه حیزبای دیمۆکراتیاان دهگاوت سازشاکار.
حیزبی دیمۆکرات هاهوڵی دهدا کاه ماهجالێک ببینێتاهوه کاه شاهڕ ناهکرێ .ساتراتێژیی دوکتاور قاساملوو ئاهوه باوو کاه ئهگاهر
رۆژێکاایش شااهڕ لااه کوردسااتان وهدرهنگاای بکااهوێ کااورد یااهک رۆژی قااازانج کااردوه ،حیزبااه سیاسااهکانی دیکااه ئاوایااان فکاار
دهکردهوه .ئهووهختهی ئاهو ههوڵاهیان دهدا باهاڵم لاه تهنیشات ئاهوهدا زۆر گارووپ و الیاهنی دیکاه هاهبوو کاه رهخناهیان لاه
حیزبی دیمۆکرات دهگرت که حیزبێکی سازشکاره .جا ئهگاهر وایاه ههمیشاه کاه تاۆ ماهوزووعێک ،ههڵویساتێک دێنیتاه گاۆڕێ،
ئهو ههڵوێسته له روانگهی جوراوجۆرهوه نهقد دهکرێتهوه ،ئهوهی که وتووێژ لێرهدا هاتۆته گۆڕێ ،وتووێژ لهگهڵ دهوڵاهتی
مهرکهزی تابتی هێندێک میکانیزمه .ئهگهر وتمان له باری ئوسوولییهوه هیچ ئهڵهتی تێدا نییه دروستی تێدایاه .باهاڵم لاه
مهیدانی عهمهلییهکهیدا وتووێژ تابتی دوو دانه سناریۆیه ،سناریۆیهک ئهوهیه کاه عهقزنیاهت و ماهنتق لاه هاهر دوو ال کاه
کێشهیان لهگهڵ یهکتر ههیه جێکهوتووه .ئهوه دوو الیهنه ئیتتراف باه کێشاهکه دهکاهن ،لاه رێگاا حاهلێک دهگاهرێن .ئهگاهر
وایه لهو حاڵهته تێگهیشتن و قهناعهت و ئیتتراف جهوههرو بنهماو میکانیزمی وتووێژو حهلی قهزیهکاه دێنێتاه گاۆڕێ .تاا
ئهو جێیهی پێوهندیی به کێشه میللاهتی کاوردو حیزباهکانی کوردساتان لهگاهڵ جمهاووریی ئیساالمییهوه ههیاه ئاهو سایناریۆیه
لهگۆرێ دا نییه .نه جمهووریی ئیسالمی ئیتتراف به کێشه سیاسییهکه دهکا و نه حاازره ئێماه قباووڵ بکاا و وتاووێژ لهگاهڵ
ئێمه بکا ،نه ئێماهش داوای وتووێژماان لێکاردوه( باۆ ئاگادارێات،.بڵای!) ئهگاهر وایاه دهگهڕێیناهوه خاناهی دووهاهم .خاناهی
دووههم خانهی بااڵنسی تهوازونی قهوایه .دهورانێاک کاه ئیماه لاهنێوخۆی واڵت کوردساتانمان باه دهساتهوه باوو لاه چهنادین
مهرحهلاهدا جمهااووریی ئیسااالمی مااهجبوور بااه وتااووێژ لااه گااهڵ ئێماه بااوو ،چوونکااه ئااهو وهختااه ئێمااه دهسااهاڵت بااووین ،لااه
ژوورێدا .بااووین هێاازی پێشاامهرگهمان هااهبوو ،خااهڵکمان هااهبوو ،کۆمااهاڵنی خااهڵکمان لااه گااهڵ دا بااوو ،ئێسااتا دهسااهاڵت و
تهوازونی قهوا به جۆرێک نییه که جمهووریی ئیسالمی له گهڵ ئێمهدا وتووێژ بکا ،هێزی پێشامهرگهی ئێماه وهک قاهدیم لاه
مهیدانی فهعالیهت دا نهماوه و (به زۆری له مهیدانی شهڕی چهکداری بهرێوه ناباو که ئهسابابی) ساهر ئێشاه باۆ جمهاووریی
ئیساالمی باێ و ئهزیاهتی بکاا ،ماهجبور بااه پاشهکشاهی بکاا و ئاهو جاهووی نیزامای اااا ئهمنیاهتی کاه جمهاووریی ئیساالمی لااه
کوردستان تهسبیتی کردوه مهجال به کۆمهاڵنی خهڵکیش نادا وهک کارتێکی سیاسی بۆ ئێمه فشار بێنێ که وتووێژ بکا ،جاا
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ئهگ اهر وایااه لههااهر دووک ئااهو ساایناریۆیانهدا هاایچ زهمینهیااهک بااۆ وتااووێژ بااهینی ئێمااهو جمهااووریی ئیسااالمی نییااه .لااهو
ماوهیهشدا نه جمهاووریی ئیساالمی داوای وتاووێژی لاه حیزبای دیماۆکرات کاردوه ناه ئێماه داوای وتووێژماان لهگاهڵ جمهاوری
ئیسااالمی کااردوه .باسااهکه ئهوهیااه ئایااا لااه شااهرایهتی ئێسااتادا ئااهرێ وتااووێژ لهگااهڵ جمهااووریی ئیسااالمی دروسااته وتااووێژ
دهگهڕێتهوه سهر تهشنیسی ههر دوو الیهنهوه ،مادام ناه جمهاووریی ئیساالمی داوای لاه ئێماه کاردوه ناه ئێماه داواماان لاهوان
کردوه جیاواز له شهرایهتهکه هیچ مهوزووعی نییه .
پرسیار :باشه جهنابهت لهو باسهدا که پێشتر ئاماژه بهوه دهکهی که تهنانهت له سهر مادهی ٦٥و ٦٢

ئامهادهن ئێهوه بکهونهه

وتووێژ وگفتوگۆوه ،لهو پێوهندیهدا پێم خۆشه تهوزیح بدهی؟

خالید عهزیزی :لاه هایچ شاوێنێکی دنیایاه کاتێاک حیزبێکای سیاسای داوای داخوازێاک دهکاا (باۆ نمووناه داخاوازی زۆرباهی
حیزبهکان بۆ چارهسهری قهزیهی کورد فیدرالیزمه) قهد ئێمه نابی پێمان وابێ ئهوه دهوڵاهتی تااران چ جمهاووریی ئیساالمی
بێ به ئیتتباری ئهحمهدی نژاد و خامنهیی ،چ جمهووریی ئیسالمی بێ به ئیتتباری مووساهوی و کاهرووبی و خاتاهمی ،ناهخیر
چ یهکی دیکه بێ ،حکوومهتێکی دیمۆکراتێک بێ ،پێمان واباێ ئاهوه دیات فیدرالیزمهکاه دهکاا باه بناهماو وتووێژماان لهگاهڵ
دهکاو فیدرالیزمان دهداتی .وتووێژ دهتوانی ئهنواعی شێوهی ههبێ ،موهیم ئهوهیه ئهو دهسهاڵته ئیتتاراف باه کێشاهکه بکااو
بێته سهر ئهو قهناعهته که دهبێ رێگا حهلێکی بۆ ببینێتهوه .قاانوونی ئهساسای دهتاوانێ مهبنایاهک باێ باۆ دوو الیاهن کاه
لهوێ ڕا دهست پێ بکهن بۆ چارهسهری کێشاهکانیان .زۆر شاتێکی ساهیرو ساهمهر نییاه تهناناهت قاانوونی ئهساسای ببێات باه
مهبنایهک .بهاڵم جمهووریی ئیسالمی ئێران باه هایچ جاۆر حاازر نییاه ئێساتا (باا) لهساهر ماادهی  ١٥و  ١٩بێات لهگاهڵ ئێماه
وتووێژ بکا ،تهنیا ئهو باسه کاه هاتۆتاه گاۆڕێ مان هێناومهتاه گاۆڕێ ،زۆرتار باهو مهبهساته باووه ئێماه لاه سایناریۆکانی
داهاتووی کوردستانی ئێران دهبێ ئهو ئیستتدادو ئامادهگیهمان ههبێ که رهنگه حاڵهتی جۆراوجۆر بێتاه پێشای لاه تاهعامول
لهگهڵ تاراندا .بۆ نموونه ئهگهر رۆژێک لاه رۆژان جمهاووریی ئیساالمییهکمان هاهبوو ،لاه ئێاران کاه کاهرووبی و مووساهوی و
خاتهمی یان جوواڵنهوهی سهوز له دهست خاۆی گارت ،ئاهو جوواڵنهوهیاه نایاهڵێت نیازام بگۆڕدرێات ،ئاهو جوواڵنهوهیاه باسای
گۆڕانی سیستم ناکا ،باسی گۆڕانی قانوونی ئهساسی ناکا .رهنگه یهکێک له ئیحتماالت ئهوه بێ ههر خودی قانوون ئهساسای
ئهو بهندی  ١٥و  ١٩مهبنایهک بێ له گهڵ ئهوانه (بۆ ئهوهی) تۆ دهرگای وتووێژ و دهرگاکه بکهیتهوهو لێک حاڵی بوونێاک،
دانیشتنێک بێ ،ئیتتارافێکیش بکاهین باه یاهکتر .دهناا ناه ئێماهو ناه خاهڵکی کاورد لاه کوردساتان و ناه هاهمووی دنیاا ،ناه
خهڵکی نێوخۆی ئێران لهو باوهڕهدان که جمهووریی ئیسالمیی ئێران که ئێستا ههیه نه تهنیا لهسهر مادهی  ١٥و  ،١٩لهساهر
هیچ شتێک حازر نییه لهگهڵ ئێمه وتووێژ بکا .
پرسیار :کهاک خالیهد واکنشهی بهرپرسهی کۆنسهۆڵگهریی کۆمهاری ئیسهالمی بهرانبههر بههو وتهووێژهی جههنابت چهۆن هههڵ
دهسهنگێنی؟
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خالید عهزیزی :پێش ئهوهی وهاڵمی ئهو پرسیاره بدهمهوه پێم خۆش بوو شتێکی لێاره تهئکیادی لاه ساهر بکهماهوه ئاهویش
ئهوهیه تا ئهو جێیهی پێوهندیی به وتووێژ ههیه چ ئێستا بێت که من هیچ زهمینهیهکی بۆ نابینم بهاڵم ئهگهر لاه ئاینادهدا
شااهرایهتێکی وا هاتااه پااێش ،سیاسااهتی حیزباای دیمااۆکراتی کوردسااتان زۆر سااهریح و شااهفافه .ئێمااه پێمااان وایااه دهوڵااهتی
مهرکهزی (ئهگهر) لهسهر مهسهلهی کورد به گشتی لهگهڵ حیزبهکانی موخال

وتووێژ دهکا( ،ئهگهر) له رێگا حهل دهگاهرێ

ئیتترافی پێ دهکا ،ئهگهر رۆژێک له رۆژان دهوڵهتی مهرکاهزی داوای وتاووێژ لاه حیزبای دیماۆکراتی کوردساتان بکاا ،وهاڵمای
حیزبی دیمۆکراتی کوردستان ئهوهیه ئێمه مهسهلهی کورد له کوردستانی ئێران به مهسهلهی ههموو حیزباهکان دهزاناین .ئێماه
پێمان وانییه وهک حیزبی دیمۆکرات تهنیا خۆمان تهرهفی موعاملهی دهوڵهتی مهرکهزی دادهنێین .بهڵکوو پێمان وایه هاهموو
حیزبهکان دهبێ به یهکهوه له سهر میزی مزاکره له گهڵ دهوڵهتی مهرکهزی دابنیشن .جا دهوڵهتی مهرکاهزی ئاهو جمهاووری
ئیسااالمییه(بااێ) یااان جمهااووری ئیسااالمییهکی دیک اه یااان هااهر حکوومااهتێکی دیکااه ئااهوه وهک ئهسااڵ الی حیزباای دیمااوکراتی
کوردستان و رێبهریی حیزبی دیمۆکرات دێته گۆڕێ .
ئێمه وهک الیهنێکی تیکنیکی ،وهک الیهنێکی ئوسوولی چاو لاهو قهزیهیاه دهکاهین ،چونکاه تهجروباهی وتووێژهکاان هاهم لاه
کوردستانی عێراق که له رابردوودا بووه ،ههم ئهوهی که له کوردستانی ئێران کاه لاه راباردوودا باووه ،ساتراتیژیی دهوڵهتاه
مهرکهزییهکان ئهوهیه که تهنانهت دهوڵهتی دیمۆکراتیکیش باێ (باا ئێماه پێماان واناهبێ دیموکراسای لاه ئێاران دێتاه گاۆڕی
ئااهوه دیموکراسااییهکی ئورووپایااه) ههمیشااه میتااۆدو میکااانیزمی جۆراوجۆریااان ههیااه .بااۆ ئااهوهی کااه لااه سااهتحی موخالیفااانی
خۆیان له کێشهکهدا ،دوو دهستهگی و ساێ دهساتهگی دروسات بکاهن خۆیاان لاه مهوقتیاهتی بااش و باشاتری موعامهلاه قاهرار
دهدهن .بۆیه ئێمه وهک حیزبی دیمۆکرات ئهو ئهسڵهمان قهبوول کردوهکاه وتاووێژ لهگاهڵ دهوڵاهتی مهرکاهزی باه بهشاداریی
ههموو الیهک بێ .
پرسیار :باشه ئهی ئههو مهسههلهی دژکهردهوهی بهرپرسهانی کونسهولگهریی کۆمهاری ئیسهالمی بهرانبههر بههو وتووێژهکههی
جهنابتان چۆن ههڵدهسهنگێنن؟

خالید عهزیزی :کۆماری ئیسالمی عادهتهن لهماوهی سی ساڵی رابردوودا ههوڵی داوه که مهساهلهی ئێماه لاه پاهراوێز بناا،
له موناسبهت و رووداوی جۆراوجۆرکه هاتۆته پێشێ ،ئێمه ههڵوێستمان گرتوه ،شتمان راگهیاندوه ،قهت دژکردهوهیاهکی وای
نیشان نهداوه .بهاڵم بهو ماهیهتهی که جمهووریی ئیسالمیی ئێران ههیهتی پێمان وایه دژکردوهی کۆنساۆڵی ئێاران یاان هاهر
شتێکی تر بێ لهو جیههتهوه له الیهکی ترهوه ئیتتراف به مهسهلهی کورد بکا ،لهو جهههتهوه بیروڕای گشتی متاهوهججیهی
ئهو واقتیاته بکا که سی ساڵه موشکهلهیهکیان ههیهو حهلیان نهکردوهو ئێستا له رێگا حهلێک دهگهڕێن ،ئهوان کاتێاک لاه
نێوخۆیان ،دۆستانی سابقی خۆیان هاوسهنگهرانی سابقی خۆیان ئهو کهسانهی که له گهڵ ئهوان ئینقالبیاان کاردوهو نااتوانن
له گهڵیان تهحهممول بکهن له گهڵیان ناحهوینهوه ،دڵنیام نییهتی جمهاووریی ئیساالمی نییاهتی کۆنساۆڵهکهی بهرانباهر باه
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ئێمه نییهتێکی دۆستانه نییه لهو فرسهت دهگهڕێن که به شاێوهی جۆراوجاۆر باه ناهفتی خۆیاان کاهڵک لاهو کێشاهو لاه باساه
وهرگرن.
پرسیار :ئێوه چ له وتووێژهکهی پێشووتان چ له چهندین وتووێژی دیکهدا زۆرتهان تهئکیهد کردۆتههوه لهه سههر ئههوهی کهه
ئهگهر فهزایهک له ئێران بڕهخسێت و ئهمنیهتێک دابهێ ،مهسههلهن ئهنهدامان و الیههنگرانی حیزبههکان دهسهتگیر نههکرێن و
ئهگهر خهڵک ئێعدام نهکر

و ئهگهر چاالکانی مهدهنی و سیاسی سهزا نهدرێن ،ئازادیی سیاسی له موقهابلی ئهمانههدا هههبێ،

تهنانهت ئهگهر کۆماری ئیسالمییش بێت ئهم فهزایه دروست بکا حیزبهکانی رۆژههاڵتی کوردستان ئامادهن ،باشتر وایهه کهه
بڕۆنهوهو فهعالیهت بکهن ،لهم پێوهندیهدا پێم خۆشه رای جهنابتان ببیستم یان تهوزیحی زیاتر بدهی؟

خالیههد عهههزیزی :ماان پێشااوو ئاماااژهم بااه واقتیااهتێکی مێژوویاای کاارد ،ئااهویش ئااهوه بااوو وتاام کاااتی خااۆی کااه ههیئااهتی
نوێنهروتاهتیی گااهلی کااورد کااه حیزباای دیمااوکرات و کۆمهڵااهی تێادا بااوو الیهنااهکانی دیکااهش هااهموو هااهوڵێکیان دا کاه لااه
کوردستان شهڕ نهیهته پێشێ ،لێکدانهوهکه ئهوه بوو ئهگهر رۆژێک شهڕ لاه کوردساتان وهدرهنگای بکاهوێ ئێماه یاهک رۆژماان
قازانج کردوه بۆیهک رۆژمان قازانج کردوه یهک رۆژی دیکه زیاتر لاه نێاو کۆماهاڵنی خاهڵکی کوردساتانی ئێاران دهمێنیناهوه.
سیاسهتی حیزبایهتیمان جا ئهگهر وایه من ئهگاهرێکی گاهوره دهکهماهوه کااک ماادیح  -ئاهویش ئهوهیاه کاه ئهگاهر دهوڵاهتی
مهرکهزی چ جمهووریی ئیسالمی ئێستا بێ و چ جمهووریی ئیسالمیی ئاینده بێ له کوردساتان خاهڵک ناهگرێ و خاهڵک ئیتادام
نهکا ،ئهمنیهت ههبێ ،بهسیج و پاسدار دهسهاڵتیان نهبێ ،له مهرزهکان ئهمنیهت باۆ خاهڵک هاهبێ ،کاسابی بکاهن ئاازادیی
فهعالیهتی سیاسی باۆ ئاهحزابی سیاسای هاهبێ ،ئاهحزابی سیاسای ئهمنیاهتی سیاساییان هاهبێ خاهڵک باه دهلیلای عهقیادهو
حیزبایهتی وجموجۆلی فتالیهتی سیاسی بێته کۆرو کۆمهل و له تهزاهورات دا نهگیرێ و ئیتدام ناهکرێ و ئهمنیاهتی هاهبێ،
ئازادیی ههبێ هیچ دهلیلێک نابێ حیزبهکانی کوردستانی ئێران لهوێ کار نهکهن .بهاڵم ئهو ئهگهره ئهگهرێکی قورساه .ئایاا
ئهو ئهگاهرهی کاه مان هێناومهتاه گاۆرێ و ههمووئاهو شاتانهی کاه ریازم کارد لاه ماهیاهتی جمهاووریی ئیساالمی دا عهمهلییاه
تهبیتهتهن ناا  .ئهگاهر عهماهلی باێ جمهاووریی ئیساالمی ئاهوه قاهبووڵ بکاا باه شاتێکی باشای دهزانام ،جێگاهی حیزباهکانی
کوردساتانی ئێاران کوردساتانی عێااراق نیاه جێگاهی ئێمااه کوردساتانی ئێراناه .ئهگاهر ئێماه لاه نێاو خااهڵکی خۆماان [لاه نێااو]
کۆمهڵگهی خۆماندا باین ،دڵنیام بهشێک لهو موشکیالتهی که ئێستا ئێمه ههمان بووه و باه داخاهوه لاهتبوون و ئینشاتاباتی
لااێ کهوتااهوه رهنگااه بااهو شااێوهیه نهبایااه و رهنگااه رووشاای نهدابایااه .جااا بااۆ حیزبێکاای سیاساای زۆر لااه تاراوگااه مانااهوه بااۆ
حیزبێکی جهماوهری که له نێو خهڵک دا دروست بوو ،بهرناماهی باۆ ئیادارهی خاهڵک ههیاه ،دووری خاۆش نیاه .جاا مان ئاهو
ئهگهرهم لهو هێناوه که به داخاهوه لاه سیساتمی کۆمااری ئیساالمی دا ناه عهمهلییاه .باهاڵم ئێماه دهباێ ئیساتتدادی ئاهوهماان
ههبێ له ئایندهدا ئهگهر حاڵهتێک هاته پێشی دهوڵهتی مهرکهزی جۆرێکی دیکهی تهحاهمول کارد هاهمووی ئهواناه دادهنێناه
سهر میزی فکر کردنهوه له بهرنامهی خۆمان.
پرسیار :بهڵی ! کاک خالید! ئهگهرچی پرسیاری زیاتر ههیه بهاڵم به هۆی مهجالی کهمی بهرنامهکه وهکو دوا پرسیار پێم
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خۆشه له پێوهندی لهگهڵ وهزعی کورد به گشتی و به تایبهت کورد له رۆژههاڵتی کوردستان به تایبهتی ،داهاتووی ئهو
مهسهلهیه چوون دهبینی؟

خالید عهزیزی :ئهگهر ئێمه چاو له ئاڵۆگۆرهکانی دنیا بکهین رۆژ بهرۆژ دیکتاتۆریهت بێ ئاینده دهبێ .رۆژ له گهڵ رۆژ
دیموکراسی پهره دهستێنێ رۆژ به رۆژ سیستمی ئینترنیت و سهتهاڵیت و موبایل و ماس میدیا پهره دهساتێنێ ،سانوور ناناساێ
و دهچیته ههموو ماڵێک .رۆژ به رۆژ دونیا قانوونیتر دهبێ ،ئهوه یهک سیگناڵ ئهویش ئهوهیه که کاورد لاه ساهردهمی ئێساتا
دا له گهڵ دهوڵهته مهرکهزییهکان له حاڵهتی کێشه دایه که رهوتی دونیا له خزمهتی دیموکراسی دایاه .ئاهوهی لاه تورکیاه
له گۆرێدا ههیه ئێمه باه شاتێکی باشای دهزاناین .پێماان وایاه ئاهوهی دهوڵاهتای ئۆردۆئاان لاه ماهجلیس دا کاردی هاهوڵی دا
کرانهوهیهک باه رووی مهساهلهی کاورد و دێموکراسای دا هاهبێ بکاتاهوه هاهنگاوێکی بااش باوو .کاورد لاه کوردساتانی تورکیاه
سهرهڕای ئهوهی که دادگای بااڵی تورکیه DTPی ئیره قاانوونی کارد دهباێ هاهوڵ بادا کۆماهڵگای ماهدهنی لاه تورکیاه پتار
بههێز بکا ،دهبێ ههوڵ بدا نههێڵی ئهو ههواڵنهی که دهولهتی ئۆردۆئان و ئهو کهساانهی کاه لاه ڕێگاا چااره دهگاهرێن باه
شکسات بگهیهناادرێ .تێبکۆشاان خۆیااانی لهگااهڵ تااهتبیق باادهن .ئااهوه لااهوهی گهشاابینم بهرانبااهر بااه ئایناادهی کوردلاه گۆڕێاادا
ههیه ،له کوردستانی ئێاراق ساهرهڕای کۆماهڵێک کێشاهو هاهراو هۆریاا کهلاه ساهر هێنادێک شات کێشاهیان لاه گاهڵ دهوڵاهتی
بهئدا ماوهتهوه ،من پێم وایه رهوتی رووداوهکان ،پرۆسه سیاسییهکه بهرهو ئاهوه دهچاێ کاه کاورد بتاوانی مهوقتیاهتی خاۆی
باشتر بکا ، .قهزیهی کوردی عێراق له عێراق قانوونمهند بووه .فیدرالیزم ئیتترافای پاێ کاراوه ،حکووماهتی هاهرێم ههیاه،
کورد له دهسهاڵت له بهئداد بهشداره ئیتترافێکی نیسبیی نێودهوڵهتی له سهره .لاه ساووریه تهبیتهتاهن رهنگاه باه قاووهتی
عێراق و تورکیه نهبێ .بهاڵم دهوڵهتی سووریه نااتوانێ وهک راباردوو تاهعامول لهگاهڵ قهزییاهی کاورد بکا،لاه کوردساتانی
ئێران به خۆشییهوه شتووری سیاسیی کۆمهاڵنی خهڵک ،ئیحساسی نهتاهوهیی کۆماهاڵنی خاهڵک ،کۆماهڵگای کوردساتانی ئێاران
سهرهڕای دهسهاڵتی سهرکوتکهری جمهووریی ئیسالمی و سیستمی نیزامی و سیاسهتی ئهمنیهتی رۆژ به رۆژ لاه گهشاهدایه ،رۆژ
بهرۆژ فهعالیهت به شیوهی جۆراوجۆر ههر چهند مهجالی پێ نادرێ ،ههیاه .هاهمووی ئهواناه نیشاانهی ئاهوهن کاه بهرانباهر
به داهاتووی کورد به گشتی گهشبینم و ههر وهکی پێشتر ئامااژهم پاێ کارد کۆماهڵگای ئێاران کۆمهڵگهیهکاه ئاهویش شاتووری
سیاسی له حاڵهتی پاهره ئهساتاندندایه .خاهڵکی ئێاران ئاهو حکوومهتاهیان نااوێ ،خاهڵکی ئێاران لاه هاهوڵی ئاهوهدان کاه
حکوومهتێکی موناسبی سهردهمی ئهمرۆیان ههبێ و کوردی کوردستانی ئێرانیش لهو پێوهندیهدا دڵنیام لهوانه بێباههره ناابن.
بهاڵم له تهنیشت ههموو ئهوانه تا ئهو جێگهیهی پێوهندیی باه کوردساتانی ئێاران ههیاه ،یاهک واقتیاهت ناابێ بشاارینهوه،
بڵی! ئهویش ئهوهیه که له دونیای ئهمڕۆدا ئهحزابن کار دهکهن ،ئهحزابن قانوون دادهنێن ،ئهحزابن وهاڵت ئیاداره دهکاهن،
ئااهحزابن کۆمهڵگااه دهگااۆڕن ،ئااهحزابن فکاار دێننااه گااۆڕێ .ئهگااهر بڵێااین ئااهحزابن هااهموو ئهوانااه دهکااهن وهزعاای حیزبااهکانی
کوردستانی ئێران باش نییه .باهو دهلیلاه دهڵاێم بااش نییاه ئاهو لاهتبوون و ئینشاتابات و ئینشاقاقاته باه داخاهوه هاهر لاه
گااۆڕێ دا ههیااه .هااهر چهنااد ئێسااتا وهزعهکااه باشااتره ،ماان لێاارهوه لااهو پێوهندیااهش دا بهراسااتی گهشاابینم ،خااۆش بیاانم کااه
عیالقات و پێوهندییهکان ورده ورده بهرهو ئهو ئاقاره دهچێ که ئێمه واریدی فازێاک باین لاه ئاینادهدا پتار فکار لاه خۆماان
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بکهینهوه بۆ ئهوهی که دهنگمان له کوردستانی ئێران رهنگمان به قوهتتر بێت و له سهحنهی سیاسیی ئێراندا لاه رووداوهکاان
وهپاش نهکهوین و به فاکتۆرێکی قورس و قایم له ههموو مهیدانهکان بازی بکهین و خۆمان باش ئامااده بکاهین و کاورد لاه
ئیحتماالتی داهاتووی ئێران دۆڕاو نهبین ،براوه بین .یهکێک له رێگاکانی ئهوهیه که حیزبهکانی کوردستانی ئێاران لاه ساهر
هێندێک بنهما به یهکهوه تهوافقیان ههبێ .له ههمان کاتیش دا جیی خۆیهتی ئاهوه بڵایم گلاهیی هاهر لاه حیزباهکان نییاه،
له نیو خۆی واڵتیشدا ئێمه کۆرو کۆمهڵی زۆری مهدهنیمان هاهبووه دهورانێاک فهعالیاهتیان کاردوه ،ئهگاهر ئێساتا فهعالیاهت
دهکهن ئهوانیش تێبکۆشن له ههموو ئوستانهکانی کورد نشین میکانیزمێک شیوازێک ببیننهوه که یهک دهن بن کاوردی هاهموو
ئوستانهکانی کورد نشین له سهر هێندێک شت کاه دهگاونجێ یهکادهن بان .ئاهو یهکدهنگییاه دهنا و رهنگای ئێماه لاه تااران
بهقووهت دهکاا .ئهگاهر بمانهاهوێ لاه گاهڵ جوواڵناهوهی ساهوز بچیناه نێاو تاهعامول موعاملاهوه ،مهوقتیاهتمان باشاتر دهبای
ئهگااهر بمانهااهوێ دهسااهاڵت بااه جمهااووریی ئیسااالمی نیشااان باادهین دهسااهاڵتمان باشااتر دهبااێ ،ئهگااهر بمانهااهوێ لااه ئاسااتی
نیودهوڵهتیدا بڵێین که ئهگهر ئێوه خهون و بهرنامهیهکتان بۆ ئایندهی ئێران ههیه ناتوانن کوردی کوردستانی ئێران نادیاده
بگرن.
بهڵی!
زۆر سپا

زۆر سپا

کاک خالید

بۆ جهنابیشت کاک مادیح.

سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەن

 /ڕێکەوتی٧ :ی ژانویەی ٢١١١
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وتووێژی ڕۆژنامهی کوردستان لهگهڵ سکرتیڕی گشتی حدک کاک خالید عهزیزی

سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان:
ئهگهر بمانههوێ له ئێراندا پێگهیهک بۆ کورد درووست بکهین ،دهبێ ناوماڵی خۆمان ڕێک بنهین.
كوردستان :وەك یەكەم پرسیار ،بە ئاماژە بەوەی ئەو رۆژانە مشهتومڕێكی زۆر لە سهەر كێشهەی نهاوكی كۆمهاری ئیسهالمی
ئێران لە گۆڕێدایە پێتانوایە ئەم كێشەیە بەرەو كو دەچێ؟

خالید عەزیزی :كێشەی ئێران لەگەڵ كاۆمەڵگەی نێاودەوڵەتی ساەبارەت بە مەساەلەی نااوكی ،نااكۆكییەكی چەناد سااڵەیەو
تاااكو ئێسااتا بە الیەك دا نەكەوتااوەو واچاااوەروان ناااكرێ بەوزوانەش یەك البێااتەوە .بەالم جااوواڵنەوەی كااۆمەاڵنی خەڵكاای
ئێران لە ساڵی رابردوو دا زۆر بەباشی ئەو پەیامەی بە دنیای دەرەوەدا كە ئەم رێژیمە بە هۆی كەڵك وەرگرتن لە ساەركوت
و ئیتدام و زیندانو ئازاری خەڵك پشتیوانیی جەماوەریی تا رادەیەكی زۆر لە دەست داوە .بۆیە ئەوە پەیامەی خەڵكی ئێاران
بۆتە هۆی ئەوە كە كۆمەڵگەی نێودەولەتی پتر لە جاران دژی ئێران بوەساتێ و بە جۆرێاك بەرەو ساەپاندنی كۆمەڵیاك سازاو
گەمارۆی ئابووری بەسەر ئێران دا برۆن .لەسەر یەك رێژیمی ئێران لە الیەك لەگەڵ نارەزایەتی خەڵكی خاۆی بەرەوڕوویە و
لە الیەكیتاار لەگەڵ زەخاات و گوشاااری دنیااای دەرەوە ،ئەمەش ئەو رێااژیمە لە ئاسااتی مااامەلە سااەبارەت بە كێشااەی ئەتااۆمی
الوازتر دەكا.
كوردستان :باشە لەم نێوانەدا بزووتنەوەی ناڕەزایەتی خەڵكی ئێران چۆن هەڵدەسنگێن؟

خالید عەزیزی :جوواڵنەوەی ئێستای كۆمەالنی خەڵكی ئێران درێژەی نارەزایەتی چەندین ساڵەی خەڵكی وەزالە هاتووی
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ئێرانە .ئەو بزووتنەوەیە رەناگە تووشای هەورازو نشاێو باێ و تەناانەت رێاژیم باۆ مااوەیەك مەجاالی خۆنوانادنی پاێ نەداوو
مەیداندارییەكەی بەرتەسك بكاتەوە .بەالم لەناو ناچێ و بەتەواوی بێ دەن نابێ و تێك ناشكێ .ئێمە دەبێ تاێ بكۆشاین
وێڕای بەشداری لەو بزووتنەوەیە بە هێزی بكەین و بیروبۆچوون و لێكدانەوەی خۆمان بە حەوسەلەوە بنەینە نااو ئەدەبیاات
و شێواز و ویستەكانی ئەو جوواڵنەوەیە .كورد لە كوردستانی ئێران دەبێ تێ بكۆشاێ بە گاوێرەی تواناا و ئەزماوونی خاۆی لە
شكل گیریی عەقڵییەتی رێبەریای ئەو بازووتنەویە دا دەوری هەباێ .تەنیاا ئاڵترناتیویاك كە ئێساتا بەرانابەر بە جمهاووریی
ئیسااالمی جێكەوتااووە ئەو باازووتنەوەیەیە كە بەرەنگاای سااەوز خااۆی ناساااندوە .دیااارە تەعااامولی رێبەراناای ئەو باازووتنەوەیە
رەنگە بە دڵ و مەیلی ئێمە نەبێ ،بەالم ئەوە نابێ بەو مانایە بێ كە ئێمە دوورە پەرێز باین .بەشاداری و پشاتیوانیی ئاێمە
مەجال و دەرفەت بۆ تەئسیر گوزاری دروست دەكا.
كوردستان :ئاماژەتان بە مەجال و دەرفەتەكان كرد .مەجال و دەرفەتەكانی كوردستانی ئێران لە نێهو بهزووتنەوەی سهەوز دا
چۆن دەبینی؟

خالیههد عەزیههزی :ئێسااتاو داهاااتووی كوردسااتان لەو سااێناریۆیە دا پەیوەناادیی بە دوو فاااكتەرەوە هەیە .یەكەم :تەبیتەتااو
چەندوچۆنی ئاڵوگۆڕی دەسەالت لە تاران و سروشتی دەساەالتی داهااتوو ،ئەگەر قەرار باێ ئەو رێاژیمە بڕووخاێ و نەمێناێ،
لەو حالەتەدا پرسیار ئەوەیە چۆن دەرووخێ و كێ دەی رووخێنێ و ئێمەی كورد ،بە چ پرۆژەو میكانیزمیكەوە لەو ساێناریویە
دا دەبین ئەگەر واچااوەروان دەكارێ كە ئااڵوگۆڕی بەساەر داباێ ،دیساان چاۆن دەباێ و ئاێمەی كاورد لە كاوێی ئەم گۆرەپاانە
قەرار دەگرین
دووهەم :لەبەر ئەوەی ئایەندەی ئێران بە نیسابەت مەساەلەی كاورد زۆر نااڕوونە و كاوردیش خاۆی زۆر بازوەو یەكگرتاوونین،
سەیرنییە ئەگەر ئاڵوگۆڕو شێوانی ئێران بە جۆرێك باێ كە هەر الیەك بە تەبیتەتای دەساەالت و تواناایی خاۆی مەیداناداری
بكااا ،لەو حااالەتەدا بەربزویاای هێاازە كوردییەكااان ،بێااتە هااۆی ئەوە كە ئااێمە نەت اوانین لە مەجااال و دەرفەتەكااان كەڵااك
وەرگرین.
بۆ ئەوەی كورد بتوانێ لە ساێنارێو ئیحتیمالییەكانادا ئەو دەور و دەناگەی هەباێ ،دەباێ نێومااڵی خاۆی رێاك بنااو كۆمەڵێاك
گیروگرفتی نێوخۆیی چارەسەر بكا ،بۆ ئەو مەبەستەش دەبێ جۆرێاك لە هاوكااری و لێكحااڵیبوون بكەوێاتە نێاو حیزبەكاان و
بەمیكانیزمێكی هاوبەش و عەمەلی ئاسانكاریی پێویست بۆ روبەرو بوونەوەی ئەو ئیحتیماالتە بكرێ.
كوردسههتان :بهها بیههنە سههەر تەوەرێكههی دیههكە .ئێههوە بەدوای كههۆنگرەی چههاردە ،بەردەوام باسههی هاوكههاریی نێههوان حیههزبە
كوردییەكههان دەكەن و تەنههانەت باسههی لێههك نیزیههك بههوونەوەو یەكگههرتنەوەی هەر دوو حیزبههی دیمههوكرات دەكەن ئەم
خوێندنەوەیە لە چیەوە د ؟

124

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
خالید عەزیزی :لەژێر رووناكایی والمی پرسایاری پێشاوو باۆ جاارێكی تار تائكیاد دەكەیانەوە كە ئاالقەی هەرە الوازو كازی
جووالنەوەی كورد بە درێژای مێژوو ،نەبوونی یەكگرتوویی ریزەكانی خەباتی ئەو میللەتە باووە .ئەگەر بماانهەوێ لە ئێرانای
فاارەنەتەوە بە كۆمەڵێااك «پیچیاادگی»ی سیاساایی ئەو والتەوە ،جێگەوپێگەیەكاای گونجاااو بە متمااانەیەكی نیساابی بااۆ كااورد
دروست بكەین دەبێ لە پێشدا كۆمەڵێاك كێشاەوگرفت و نااكۆكیی نێوخاۆیی چارەساەر بكەیان .باۆیە دەباێ لێاك نزیكباوونەوەو
هاوكاری ،وەك ئەركو پێویستییەكی حاشاهەڵنەگر چاو لێ بكەین .بۆ ئەو مەبەستەش دەبێ شاەهامەت و راشاكاویمان هەباێ.
ئەگەر بمانهەوێ سێبەرو تارمایی ئینشتابو لەت بوونەكان بسرینەوەو بەو جۆرە زەمینەی رێگاچارە بۆ داهاتوو دروست بكەیان
دەبێ لە ئێستاوە بیر لە داهاتوو بكەینەوەو بە حەوسەلەو تێبینییەوە ئاستەنگەكان لەسەر رێگا هەڵبگرین.
كوردستان :باشە بە لەبرچاوگرتنی ئەو واقیعیەتانەی كە جەنابتان ئاماژەتهان پێهدا ،پێتهانوایە كۆسهپی سهەرەكیی بەردەم ئەو
پرۆسههەو پههرۆژەیە چیههیە؟ چههونكە زۆر كە

پێیههان وایە پێوەنههدی هەر دوو حیزبههی دیمههوكرات ئاسههتەنگێكی سههەرەكییە

لەبەردەم ئەم ئەركەدا؟

خالید عەزیزی :بەڵێ چەندوچۆنی پەیوەندی و عیالقاتی هەر دوو حیزبی دیموكرات گرفتێكی ساەرەكی لەبەردەم هاوكااریی
هێزەكانە .ئێمە وەك حیزبی دیموكراتی كوردستان هیچ كێشەمان لەگەڵ هاورێیانی پێشاوومان لە حیازبەكەی دیاكە نیایە .بە
دوای لەتبوونی حیزبی دیموكرات و كۆنگرەی چاردەوە ڕامان گەیاندوە كە ئێمە ئامادەین لە پێنااوی لێاك نزیكباوونەوەو لێاك
گەیشااتن بااێ قەیدوشااەرت لەگەڵ هاوڕێیااانی پێشااوومان دانیشااین و لە هەمااووی ئەو شااتانەو تەنااانەت یەكگاارتنەوەش قسااە
بكەین .لەت بوونی دیموكرات بۆتە بەشاێك لە مێاژوو باا چیتار لە خاانەی مێاژووی كێشاەكان دا كە قەزاوەت كاردن لەساەری
یان زۆر ئاسان نییە گیر نەكەین .لە جیااتی ئەوە ،كێشاەكان بنەیانە ئاساتی پێداویساتی بەرژەوەنادی كوردساتانی ئێاران لە
داهاااتوودا .ئەگەر ئەوە بكاارێ بە دەسااتووری كااار ئەو كاااتە دەكاارێ روو بە ئایناادە بیروهۆشاای ئەناادامانی هەر دوو حیاازا
ئامادەی رێگاچارەكان بكەین و بەو جۆرە هیواو ئومێدی زۆرتر بە خەڵك بدەین.
كوردستان :سەرەڕای ئەم هەڵوێست و بۆچوونانەی ئێهوە الیەكەی دیهكەی دیمهوكرات داوای نهاوگۆڕین لە ئێهوە دەكها .ئەو
مەرجە چەندە لە جێگەی خۆی دایە؟

خالید عەزیزی :سەبارەت بە ناوو ناوگۆڕین پێویستە ئاماژە بە چەند خاڵ بكەم:
یەكەم ،ناوی حیزبی دیموكراتی كوردستان و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بەشێكە لە مێاژووی حیزبای دیماوكرات .ئەو
مێاژویە بە شاانازی و شكسااتەكانیەوە راباردووی هەر دوو حیزباای دیماوكراتە .ئەگەر بە راباردووی تەمەناای چااالكی حیزباای و
پێشینەی حیزبایەتیش بێ ،ئەوە زۆربەی ئەو كەسانەی بەشی زۆری تەمەنیان ئەندامی حیزا باوونە كەوتاونەتە الی حیزبای
دیموكراتی كوردستان.
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دووهەم ،الیەك ناوی حیزبی دیموكراتی كوردستانەو الیەكەی دیكە ،حیزبی دیماوكراتی كوردساتانی ئێاران .ئەو دوو نااوە بە
كااوردی و ئینگلیساای و كااورتكراوەكەی و بەتەواوی لێااك جیاااوازن ،لە هاایچ شااوێنیكی ئەو جیهااانە ،نە لە كوردسااتان ،نە لە
ئورووپاو نە لە ئەمریكا و نە لە عیالقات و پێوەندییەكانی خۆمان دا لەگەڵ حیزبەكاانی ئێاران و كوردساتانی نااوی حیزبای
دیموكراتی كوردستان و حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران هیچ گیروگرفتێكی بۆ هیچ الیەك دروست نەكردوە.
سێهەم :الیەنەكان و حیزبەكان و دۆستانی حیزبی دیموكراتی پێش لەتبوون ئێساتا بە خۆشاییەوە دۆساتی هەر دووك الماانن.
هیچ كەس و الیەنەك لەوانە لەالیەك بە ئێمەیان نەگوتوە كە ناوەكەتان گرفت و مەسەلەیە ،لەالیەكی دیكەشەو هایچ كەس
و الیەنێك گرینگی بەمەرجەكەی ئەوان سەبارەت بە ناو گۆرین نەداوە.
چوارەم :هەر بەو جۆرەی كە كاۆنگرەی چااردەی ئەوان پێاڕەوو پڕۆگرامای ئەوانای بە نااوی خۆیاان پەساەند كاردوە ،كاۆنگرەی
چاردەی
ئاێمەش بە تێكاڕای دەنا پێارەوو پرۆگارام و ناااوی ئاێمەی پەسااەند كاردوە .ماادام ئااێمە حەق بە خۆماان نااادەین داوا لەوان
بكەین ناوی حیزبەكەی خۆیان بگۆڕن حەق وانیە ئەوانیش مەرز بۆ گاورینی نااوی حیزبای ئاێمە دابناێن .نااوو پێناساەی هەر
حیزبێك پیوەندی بە
ئەندام و كۆنگرەی ئەو حیزبە هەیە ،نەك خەڵكی تر.
پێنجەم :ئەو مەرجەی ئەوان بۆ ناوگۆڕین ،لە راستیدا بیانوویەكە بۆ خۆ دزینەوە لە كردنەوەی دەرگای دیالۆگ و گفتوگاۆ باۆ
لێااك نزیكبااوونەوەو هاوكاااری .ئەم بیااانوویە لە الیەك بااۆتە ئاسااتەن بااۆ هاوكاااریی حیزبەكااان لەگەل یەكتاارو لە الیەكاای
دیكەوە لە خۆرا سەر ئێشەیەكی گەورەیان بۆ خۆیان دروست كردوە.
كوردستان :رێبەرانی الیەكەی دیكەی دیموكرات باسی ئەوە دەكەن كە ئێوە واتە حیزبی دیموكراتی كوردستان بگەڕێهنەوە
نێو حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران ،واڵمی ئێوە لەم پێوەندییەدا چییە؟

خالیهد عەزیهزی :لە لەتباوونی حیزبای دیموكراتادا هاایچ كەس لە هایچ الیەكای دیماوكرات باۆ هایچ شاوێنێك نەڕۆیشااتوە كە
بگەرێتەوە .ئەنادامان و كادرەكاان و پێشامەرگەكانی هەردوو حیزبای دیماوكرات لە نێوخاۆی واڵت و دەرەوەی والتاو كەمپەكاان
هەموویان لە شوێن و جێگەی خۆیانن تەنانەت لە»كەمپی ئازادی» كە كەمپای هاوبەشای هەر دوو حیازبەكەیە و ئەنادامان و
كادرەكاانی حیاازا و تەنااانەت رێبەرایەتیاایش دیواربەدیااوارو دەرگاابە دەرگااا لە تەنیشاات یەك دەژیاان .هەر دووالی دیمااوكرات
لەسااەر جااێگەی خۆیااانن هاایچ الیەك نااابێ بە الیەكەیتاار بڵااێ بگەڕێاانەوە ،مااادام حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان و حیزباای
دیموكراتی كوردستان ئێران دەسەاڵتیان بەسەر گوندێكی كوردستان دا نیە حەق وانیایە لە دەشاتی كاۆیەو دوور لە والت ئاێمە
باسی ناو گۆرین و هاتنەوەو شتی لەو بابەتانە بكەین ،ئەو جۆرە شەرت و مەرجاانە زۆرتار لە مەزنیناوازی و خاۆبەزڵزانین
سەرچاوە دەگرن ،نەك مەنتق «واقتیات»ی كۆمەڵگای كوردستان و پێداویستی سەردەم.
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كوردستان :ماوەیەكە كەمپەینك بۆ لێك نزیك بوونەوەی هەر دوو حیزبی دیموكرات دروست بووە .ئەم كەمپەینە داوا
دەكا كە رێبەریی هەر دوو حیزبكە پێكەوە دابنیشهن و كێشهەكان چارەسهەر بهكەن .نەزەری ئێهوە سهەبارەت بەم كەمپەیهنە
چییە؟

خالیهد عەزیهزی :پێشاەكی مان هەرچەشاەنە هەوڵ و تێكۆشاانێك لە پێنااو دیاالۆگ و لێاك نزیكباوونەوەی هەر دوو حیزبای
دیموكرات بە كارێكی باش و نیشتمانپەروەرانە دەزانم .هیوادارم كە بەڕێوەبەرانی ئەم كەمپینە لە ژێر رووناكایی باێ الیەنای
حیزبااای ،بە الیەنگریااای لە یەكگرتوخاااوازی و بەرژەوەنااادی نەتەوەیااای درێاااژە بە كااااری خۆیاااان بااادەن .لە الیەكااای دیاااكەوە
ئەندامانی كەمپەین خۆیان لە تێكۆشەرانی دیموكراتن كە پاێ یاان خۆشاە هەر دوو حیزبای دیماوكرات یەك بگارێتەوەو ئەوش
دیسان هەوڵێكی پیرۆزە .ئێمە بە چااوی رێازو ئیحتارام ساەیری بیارورای گشاتیی خەڵكای كوردساتان باۆ لێاك نزیاك باوونەوە
دەكەیاان ،هەڵوێسااتی ئااێمەوە زۆر روونە كە لە هەساات بە مەساائولیەتی كردناای ئااێمەوە سااەرچاوە دەگاارێ ئەوەش بااریتییە لە
ئامادەیی ئێمە بۆ دانیشتنو گفتوگۆ لەگەڵ هاوڕێیانی پێشوومان بۆ چارەسەری گرفتەكان.
كوردسههتان :بههۆچی ئێههوە هێنههدە لەسههەر هاوكههاری و لێكنزیكبههوونەوە پێههدا دەگههرن ،لەحالێكههدا الیەنههی دیههكە بە بیههانووی
جواروجۆر بە پێچەوانەی هەڵوێست و روانگەكانی ئێوە دەجووڵێتەوە؟

خالید عەزیزی :یەكەم :مادام حیزا وەسیلەیەكە بۆ جێبەجێ كردنی پرۆژەكانی سیاسی وئیداری كۆمەلگە و جەمتەكی زۆر و
بەرچاو كاری تێدا دەكەن دەباێ تاێ بكوشاین ئەو ئاامرازە بە كاادرو پێشامەرگە و ئەنادامەكانی بە عەقلایەت و تێگەیشاتنێك
پەروەردە بكرێن بۆ ئەوەی سەرچاوەیەكی جێگەی متمانە بان ،باۆ ئیادارەو دروسات كردنای كۆمەلگاای فارە چەشانی كوردساتانی
ئێران لە ئێستاوداهاتوودا .كێشەو ناكۆكی نێوخاۆی حیزبای دیماوكرات شاتێكی تاازە نایەو بەداخەوە مێژوویەكای دوورو درێاژی
هەیە .حەق وانااایە لەساااەر كێشاااەی حیزبااای ،دوژمناااایەتی بكەویاااتە نێاااوان ئەو خەباتكاااارانەی كە بەدەیاااان سااااڵ پاااێكەوە
هاوسەنگەرو هاو حیزا بوون و خەڵك و كۆمەلگا چاوروانی كاری گەورەتریان لێ دەكا.
دووهەم :بەرژەوەندی كورد لە كوردستانی ئێران لە واڵتێكای پاڕ كێشاەی وەك ئێاران كە بەرەوروی زۆر ساێناریۆی نااروونە لە
ئااێمە دەخااوازێ كە لە خااانەی كێشااەكانی حیزباای دا گیاار نەكەیاان و بیاار لە داهاااتوو بكەیاانەوە ،بااۆ ئااێمە بەرژەوەنااادی
نەتەوەییمان گرینگترەو لەسەرەوەی بەرژەوەندیی حیزبییە.
سێهەم :لێك نزیكبوونەوەو هاوكاری و تەنانەت یەكگرتنەوەی حیزبی دێموكراتی كوردستان و حیزبی دێماوكراتی كوردساتانی
ئێران رێگا خۆشكەری دروست بوونی كەشو هەوایەكی گونجاوە بۆ پرۆژەی گەورەتری لێك نزیاك باوونەوەی هەماوو حیزبەكاانی
كوردستانی ئێران.
چوارەم :ئێمەوەك حیزبی دیموكراتی كوردستان لە هەموو بوارەكانی كاار واتە رێكنساتن ،تەبلیغاات ،دیپلۆماسای و حازوور لە
ژوورەوەو لە دەرەوە بە گوێرەی توانایی خۆمان زۆر چاالكین .ئەگەر لە الیەكی دیكەی دیموكرات چاالكترو بەرچاوتر نەباین،
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كەمترنین .كە وایە نەك لەبەر بێ توانایی و بێ داهاتوویی ،بەلكاوو لەبەر هەساتكردن بە بەرپرساایەتییە كە پێشاوازی لە
نزیكبوونەوە دەكەین.
كوردستان  :وەك دوایین پرسیار ،رێنوێنی ئێوە وەك سكرتێری گشهتیی حیزبهی دیمهوكرات بهۆ دروسهت كردنهی زەمیهنەی
پێوەندی با

و سالم لە نێوان هەر دوو حیزبەكەدا چیە؟

خالید عەزیزی :لەتبوونی دیموكرات جیاواز لەوەی كام بەش زۆرتر یان كەمتر تاوانباارە ،چااك یاان خەراپ باۆتە «اماری
واقیە»و حاشاهەڵنەگرە .ریگەچارەی ئەو كێشەیە ئەوەویە كە لە خانەی رق و كیانەو تاۆڵە ئەساتاندنەوەو حاوكم و بڕیااری
یەك الیەنە دا گیرنەكەین و یەكتر بەو جۆرەی كە هەیە وەربگرین و قەبوول باكەن .باشاترین قاازی لە سیاساەت و كێشاە و
رەقااابەتی حیزباای دا سااەندوقەكانی دەنگاادانە ،ئێسااتا كە خەڵااك بە داخەوە ناااتوانن لە رێااگەی سااەندوقەكانی دەنگاادانەوە
قەزاوەت لەسەر هەر دوو حیزبی دیموكرات بكەن ،ئەوە ئەركی ئەندامانی هەر دوو حیزبە كە كێشەكان بنەنە بازنەی مەنتاق
و عەقالناایەت و شااەهامەت و راشااكاوییان هەبااێ كە لە سااێناریۆی كێشااەی كااۆن دا نەمێناانەوە و برینەكااان نەكااولێننەوەو بە
ئەزموون وەرگرتن لە كێشە و ملمالنێیەكاان و مێاژووی دیماوكرات ،بنەماای فەرهەنگێكای ساەردەمیانە باۆ چارەساەری كێشاەكان
دابمەزرێنن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەن

 -ڕێکەوتی٢١ :ی ئاوریلی ٢١١١
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ساڵی٨٠٦٦ :
-------------------------------------------------------

خالید عهزیزی :هیچ نهتهوهیهک به تهنیا خاوهنی ئێران نییهو هیچ زمانێکیش به تهنیا
نوێنهرایهتیی ئێران ناکا

دیمانە  -رێبوار مهعروفی؛
خالیدی عەزیزی سکرتێری گشتیی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان لە تاازەترین دیماانەی دا لە گەڵ کوردساتان ،ئۆرگاانی ئەو
حیاازبە ،باااس لە سیاسااهت و ههڵوێسااتهکانی حیاازبەکەی بااهدوای کااۆنگرهی پازدهیااهم دا دەکااا و پێوەندیاادار بە داهاااتووی
پێوهندییهکانی حدک و حدکا ،گرنگیدان به ناوچاهکانی خاوارووی رۆژهاهاڵتی کوردساتان ،فیادڕالیزم و پرسای نهتاهوهیی لاه
ئێران و گۆڕانهکانی ناوچه و پرسی کورد ،دەدوێ.
پرسیار :به بڕوای جهنابتان له ماوهی ئهو لهتبوونههدا ،خاڵهه جیهاواز و جیاکههرهوهکانی حهدک و حهدکا چ بهووه؟ هههروهها
کۆنگرهی ٦٥ی حدک لهو پێوهندییهدا چ ههڵوێستێکی گرتووه؟

وەاڵم :پێشهکی ئێمه با ئهو خاڵه جیاوازانهی که کاتی خۆی حیزبی دێموکڕاتی لهساهر لاهت باوو بکاهین باه مێاژوو .باهاڵم
ئهگااهر لهسااهر ئێسااتا و داهاااتوو قسااه بکااهین بااێ شااک خاڵااه هاوبهشااهکانمان لااه خاڵااه جیاوازهکانمااان زیاااتره .خاڵااه
هاوبهشهکانی حدک و حدکا بریتیین له:
 -١رابردووی حیزبی دێموکڕات به ههموو ئهو باشی و خراپییانهی بوویهتی ،رابردووی ههر دوو الی دێموکڕاته.
 -٢له نێوخۆی واڵت ،کۆمهاڵنی خهڵکی کوردستان بهتایبهت ئهندامانی حیزا ،ئهو لهتبوونهیان پێ ناخۆش بووه و ئهو
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بابهته لهباری رۆحی یهوه کاریگهریی خراپی بووه .ههروهها ئێمهش وهک ههر دوو الی دێموکڕات جیااواز لاهوهی کاام الیاهن
زیاتر یا کهمتر تاوانبار بووه ،لهتبوونی حیزبمان پێ خراپ بووه.
 -٣ئێستا دوای ئهو ئاڵوگۆڕاناهی لاه کۆماهڵگای ئێاران و چهنادین گۆڕانکااری گاهورهی ناوچهکاه وا ههڵادهگرێ کاه کاورد لاه
سااناریۆ ناڕوونااهکانی داهاااتووی ئێااران ،دهورێکاای بااههێزی هااهبێت کااه ئااهوهش پێویسااتی بااه دۆزینااهوهی میکااانیزمی لێااک
نزیکبوونهوه ههیاه .دیااره کاۆنگرهی ١٥ی حادک لاهو بڕوایاهدا باوو کاه کێشاهی هاهر دوو الی دێماوکڕات لاه رێگاای وتاووێژ و
دیالۆگ چارهسهر دهکرێت .ئهگهر ئێمه لهو پێوهندییهدا بمانهاهوێ لاه شاوێنێکڕا دهسات پاێ بکاهین ،پێویساته لهگاهڵ یاهکتر
دانیشتن بکهین و پێکهوه لهسهر میکانیزمی چارهسهری داهاتووی حیزبی دێموکڕات بڕیار بدهین.
پرسیار :جهنابتان زۆرجار باستان لهوه کردووه که له حیزبی یهکگرتوودا پێکهوه نهدهسازان ،ئهو پێکهوه حاوانهوهیه ئێسهتا
که له ناو حدک دا له ئاستی فیکری ،سیاسی و تهشکیالتی به چ شێوهیهکه؟

وەاڵم :دیاره له کاری گرووپی دا و بهتایبهتی له حیزبایهتی دا و بهتایباهتی تار کاه ئێماه لاه نااوخۆی واڵت دا چااالکیی
سیاسیی ئاشکرامان نییه ،کهمتر بیروڕای خهڵک بۆ ئێمه دهگهڕێتاهوه .سروشاتییه کاه پێکاهوه ساازان و پێکاهوه کاارکردن باێ
گرفت نییه .ئهگهر ئهو سهردهم نهمانتوانی لهگهڵ یهکتر بسازێین و بهداخهوه لهتبوونی لێکهوتاهوه ،هیاوادارم باه هاهبوونی
روانگهیهکی رهخنهگرانه و ئاوڕدانهوهیاهکی ههمهالیهناه باه نیسابهت راباردوو بگهیناه ساهر ئاهو قهناعهتاه کاه لاه رهخناه و
رهخنه لهخۆ گرتن ،داننان به ههڵاه و کاهموکورتی ،لاه خزماهت گهشاه و پێشاکهوتنی ئێماه دایاه .بهگشاتی هیاوادارم هاهوڵ
بدهین که فهرههنگسازی بکهین تا له داهاتوودا زیاتر یهکتر تهحهممول بکهین.
پرسیار :لهدوای لهتبوون ،له نێوان کۆنگرهی  ٦٢تا  ،٦٥له ئاستی ناوخۆ و دهرهوهی حدک دا فهزایهکی کراوهتر پێهک ههات
که مهجالی ئازادیی ڕا دهربڕین ،دیهالۆگ و ملمالنێهی فیکهری زیهاتری بهۆ ئهنهدامانی حهدک رهخسهاند .بهرنامههی ئێهوه بهۆ
بهردهوامی ،مودیرییهت و بهرههمدار کردنی ئهو کرانهوهیه چییه؟

وەاڵم :مادام ئێمه ئهو میکانیزمهمان قبووڵ کاردوه کاه حیزبێکای دێماوکراتین کهوایاه لاه نێاو ریزهکاانی ئێماهدا کۆبووناهوه،
کاۆنفڕانس ،کااۆنگره و ههڵبژاردنااهکان بااه شااێوهی دێموکڕاتیااک دهبێاات .دیاااره ئااهو بابهتااه بااێ گرفاات نییااه ،بااهاڵم بااه پێاای
دیموکراتبوون ،هێندێک بهرپرسیارهتی ههیه .ئهو پرسیارهتییه تهنیا ئهوهیه که ئێمه بتوانین به پێای تواناا لاه ریزهکاانی
خۆمااان دا ،ئهمنییااهتێکی حیزباای ،تاکهکهساای و حقااووقی بااۆ ئهندامااهکانمان دابااین بکااهین .هااهر بااهم هۆیااهوه ئهگااهر ئێمااه
فهزایهک پێک بێنین که هیچ کهس له نێو حیزا دا تێرۆری شهخسییهت نهکرێ ،هیچ کهس بههۆی بیروڕای جیااواز پاهراوێز
نهخرێ و بهگشتی ههموو بیروڕاکان لاه نێاو حیزبادا ئاازاد بان ،تهناناهت ئهگاهر بۆچاوونێکی سیاسای پێیوایاه کاه دهتوانێات
فراکسیونێک پێک بێنێ که به شێوهی به کۆمهڵ بیروڕای خۆی دهرببڕێ ،مافی خۆیهتی که له ژێر رووناکیی ئازادی و یاسای
نێوخۆیی حیزبدا چاالکی بکات.
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پرسیار :له راپۆرتی سیاسیی کۆمیتهی ناوهندی و له وتهکانی بهڕێزتان له جێژنی کۆنگرهشدا ،لهسهر پێویسهتیی گرینگیهدان
به کرماشان و ئیالم جهخت کراوه .میکانیزمی ئێوه بۆ بایهخدانی زیاتر بهو ناوچانه چییه؟

وەاڵم :پێویسته ئهوه لهبهرچاو بگرین که به دامهزرانی حیزبی دێموکرات له سااڵی  ١٩٤٥وهک دهساتپێکی جموجاۆڵی سیاسای
له شکڵی سازمانی و مۆدێڕنی دا ،بههۆی ئهوهی له رۆژههاڵتی کوردستان مهجالی چاالکیی ئاشکرا و یاساایی زۆر کاهم باووه،
تێکۆشانی ئێمه له پارێزگای ئیالم و تا رادهیهک کرماشان کهمڕهن باووه .باهاڵم ماادام ئێماه وهک حادک خۆماان باه هاهموو
شاارو گونادهکانی رۆژهاهاڵتی کوردساتان پێناساه دهکاهین ،ئاهرکی ساازمانیی ئێمهیاه کاه چااالکیی باهرفراوان لاهو ناوچانااهدا
ئهنجام بدهین .دیاره جهخت کردنی کۆنگرهی ١٥ی حدک لهسهر پێویساتیی تێکۆشاانی زیااتر لاه کرماشاان و ئایالم ،کۆمیتاهی
ناوهندی بهرپرسیار دهکات که له پێناو چاالکیی تهبلیغاتی ،تهشکیالتی و سیاسیی زیاتر لهو ناوچانه ههوڵ بدات.
پرسیار :ئایا کهمبوونی رێژهی بهشداریی دانیشتووانی پارێزگاکانی کرماشان ،سهنه و ئهیالم لهه ئاسهتی رێبهرایههتی حهدک دا
کاریگهریی خراپی لهسهر رهوشی نێوخۆ و بهتایبهتی تێکۆشانی حیزب لهو پارێزگایانه دا نابێت؟

وەاڵم :له پێوهندی لهگهڵ رێژهی کاهمی بهشادار باوونی دانیشاتووانی ئاهو پارێزگایاناه لاه رێبهرایاهتی حادک دا ،پێویساته
ئاماژه بهو خااڵنه بکهم:
 -١پێویسته جیاوازیی نێوان حیزا و پارلمان دهستنیشان بکهین .له پارلماندا ههر شار و ناوچه و ئهیالاهتێک باه گاوێرهی
یاسااا نوێنااهری خااۆی دهبێاات ،بااهاڵم لااه حیزباادا کۆمهڵااه کهسااێک بااه پێاای بڕوابوونیااان بااه پێااڕهو و پڕۆگرامێکاای هاوبااهش،
بهشدار دهبن.
 -٢له هیچ حیزبێکی دنیادا ههڵبژاردنی رێبهری به پێی ناوچه و ئهیالهت نییه .رهنگه له شوێنێک کهمتر یا زۆرتر بێت.
 -٣رێژهی کهمی بهشداریی پارێزگاکانی کرماشاان و ئایالم لاه ریازی تێکۆشاهرانی ئاشاکرای حادک دا ،باه واتاای هاهاڵواردنی
ئهوان له بهرنامه و سیاسهتی پراکتیکی حیزبدا نییه .بهم پێیه له باری ئوسوولی یهوه ئهگهر تهنانهت تاهواوی ئهنادامانی
رێبااهریی حیاازا خااهڵکی گوناادێکی ئاایالم باان ،هاایچ گرفتێکاای نییااه .بهداخااهوه لااه کێشااهکانی حاادک دا لااه پااێش و لااه دوای
لااهتبوون ،ناوچهگ اهرایی لااه گۆڕێاادا هااهبووه ،ئێمااه لااهو ماوهیااهدا ههوڵمانااداوه کااه لااه مهیاادانی کااردهوهدا پێناسااهی حاادک
پێناسهیهکی کوردستانی بێت و ئهو پێناسهیه ههموو زاراوه ،ئایین و ناوچهکان به بێ جیاوازی له خۆ بگرێت.
پرسیار :بهه بهڕوای جههنابتان تێکۆشهانی حهدک کههی دهگاتهه ئههو ئاسهتهی کهه خههباتی نهتههوهیی بهه بههرفراوانی هههموو
فرهچهشنییهکانی کۆمهڵگهی کوردستان بگرێتهخۆ؟

وەاڵم :بهڕێوهچوونی خهباتێکی نهتهوهیی یهکدهست مسۆگهر دهبێ ئهگهر ئێمه وهک نهتهوهیهک بیر بکهینهوه ،بجووڵێینهوه
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و بڕیار بدهین .ئهو کاتهی که ئێمه وهک نهتهوهیهک خۆمان له بهرامبهر تاراندا دیتاهوه ،ئاهو کاتهیاه کاه بهساتراوهیی یاه
ناوچهیی و ئایینی یهکانمان کهم دهبێتهوه .من لاهو پێوهندییاهدا گهشابینم کاه ئێماه لاه داهااتوودا دهگهیناه ئاهو ئاساته لاه
ئیرادهی نهتهوهیی.
پرسیار :ئایا ههڵبژاردنی فیدڕالیزم وهک دروشمی ستراتیژیک له الیهک و بانگهواز بۆ پڕ رهنهو کردنهی گوتهاری نهتههوهیی
له الیهکی تر ،له پاردۆک ،و ناتهبایی لهگهڵ یهکتردا نین؟

وەاڵم :به بڕوای من فێدڕالیزم و پڕ رهن کردنی گوتاری نهتهوهیی له پارادۆکس لهگهڵ یهکتردا نین چونکه:
 -١حیزبی دێموکرات ههر له رابردۆوه باسی له مافی دیاریکردنی چارهنووس بۆ نهتهوهی کورد کردوه.
 -٢باشترین پێشڤهچوون بۆ چارهسهری پرسی کورد ئهوهیه که مهجالێکی دێموکڕاتیک برهخسێت.
 -٣گهیشتن به مافی نهتهوهیی میتۆد و میکانیزمی جۆراوجۆری ههیه .سهردهمێک ئهو میکانیزماه خودموختااری باوو ،ئێساتاکه
بهپێی ئهو ئاڵوگۆڕانهی له ئێران و جیهان روویان داوه ،ئێمه فیدڕالیزممان ههڵبژاردوه .بهگشتی فیدڕالیزم رێگاا چارهیهکاه
که ئێمه له ههلومهرجی ئێساتادا پێشانیاری دهکاهین باهاڵم باه پێای پێویسات لاه دهرفاهتی دێموکڕاتیکادا دهکارێ رێگاچاارهی
دیکهش بێته گۆڕێ.
پرسیار :بهڕێز سکرتێری گشتیی حدک! ئهگهر ئێمه به نیسبهت فیدڕالیزم ئهو سێ خاڵه لهبهر چاو بگرین که:

ال ا  -لااه ئاسااتی دنیااادا هااهر واڵتێااک فیاادڕالیزمی تایبااهت بااهخۆی ههیااه و هااهتاکوو ئێسااتاکهش ئااهحزابی رۆژهااهاڵتی
نهیانتوانیوه فێدڕالیزم شی بکهنهوه له باری ئیداری و حقووقی ێهوه.
ا  -فیدڕالیزم له دوای ساڵی  ٢١١٣وه و چهسپانی له یاسای عێراق دا ،هاتۆته نێو بهرنامهی ئهحزابی رۆژههاڵتی
ز  -ترس لهوهی که فارسهکان ئهحزابی کوردی به جیایینواز له قهڵهم بادهن .ئایاا هاهڵبژاردنی فیادڕالیزم وهک درووشامی
ستراتژیک بهرههمی لێکدانهوهیهکی واقتییانهی کۆمهڵگهی کوردستان و ئێرانه
وەاڵم :جهوههر و خاڵی هاوبهش لاه هاهموو شاکڵه جیاوازهکاانی فیادڕالیزم ،کاه لاه شاوێنه جۆراوجۆرهکاانی جیهاان دا جێای
گرتوه ئهوهیه که دهسهالت به پێی فرهچهشانیی هاهر واڵتێاک داباهش بکرێات .باهاڵم ئێماه وهک حادک ،فیادڕالیزم باۆ ئێاران
لهسااهر بنهمایااهکی نهتااهوهیی -جوئرافیااایی پێناسااه دهکااهین .دیاااره چاااولێکردنی ئێمااه بااه نیساابهت نهتااهوه ،لااه روانگااهی
چووکااهیی یااان گااهورهیی ،ژێردهسااتی یااا بااڵدهسااتی نهتااهوهیی نییااه ،بااهڵکوو ئێمااه بااه بااێ جیاااوازی قسااه لهسااهر کێشااهی
نهتهوهکان دهکهین .ئێماه لاهو بڕوایاه دایان کاه هایچ نهتهوهیاهک بهتاهنیا خااوهنی ئێاران نییاه و هایچ زماانێکیش بهتاهنیا
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نوێنهرایااهتیی ئێااران ناکااات .بااهاڵم ،لااه داهاااتوودا دهکاارێ نهتااهوهکان بااه رێککااهوتن لهگااهڵ یااهکتر زمااانێکی هاوبااهش
دهستنیشان بکهن .ههروهها من ئهو گلهیی یه قبووڵ دهکهم که پێویسته فیدڕالیزم زیاتر باۆ خاهڵکی ئێاران شای بکهیناهوه و
ئهو ترسهی که کۆماری ئیسالمی بهناوی جیایینوازی دروستی کردوه ،بڕهوێنینهوه.
به پێی ئهوهی که ئێمه لهم دوایی یانهدا شاهیدی ئهوه بووین که باشووری سوودان توانی له رێگای ئاهنجامی رێفرانادۆم باه
سااهربهخۆیی بگااات ،ئایااا حاادک خاااڵی ئهنجاماادانی رێفراناادۆمی بااۆ دیاااری کردناای مااافی چارهنووساای لااه بهرنامااهی خۆیاادا
گونجاندوه
رێفراناادۆم چ لااه بهرنامااهی ئێمااهدا ببێاات یااا نااا ،کااۆنگرهی حاادک پهسااهندی بکااات یانااا ،بابااهتێکی جێکااهوتووی حقااووقی
نێودهوڵااهتی یااه .ئهگااهر رۆژێااک لااه رۆژان ههلومااهرجێک لااه ئێراناادا رهخسااا و کااوردیش خوازیاااری ئااهوه بااوو کااه لااه رێگااهی
ریفراندۆم ،چارهنووسی خۆی دیاری بکات ،دهکرێ له رێگای کۆمهڵگهی نێودهوڵهتی یهوه رێفراندۆم ئهنجام بدرێت.
پرسیار :به پێی ئهوه که مودێلی خهباتی مهدهنی له جیهاندا له حاڵی پهرهسهندن دایه و فۆرمی خهباتی چهکداریش بههرهو
کزبوون چووه ،بهرنامهی حدک له مهیدانی کردهوهدا ،بۆ بههێزتر بوونی فۆرمی مهدهنی خهباتی نهتهوهیی (لهبهر کردنهی
جلی مهدهنیی له خهباتی نهتهوهیی) چییه؟

وەاڵم :حیزبی دێموکرات به چهک له دایک نهبووه ،به شهڕی چهکدارییش کۆماری کوردستانی دانهمهزراندوه ،کهوایه حیزبای
دێموکڕات له جهوههر و شوناسی خۆیدا سێڤیل و مهدهنی یه .هاهروهها ئێماه چاهکمان باۆ داگیرکاردن و هێارش باۆ ساهر هایچ
خهڵکێک و جوئرافیایهک بهکار نهبردوه .بهڵکوو له رووی ناچاری و لهپێناوی داکۆکی کردن کهڵکمان لێوهرگرتوه.
جگه لهمانه لهم سهردهمهدا هیچ لۆژیکێکی نیزامی و سیاسی ئهوه ناڵێت که کۆماری ئیسالمی باههێزی پێشامهرگهی کوردساتان
دهڕووخێت بهالم ،داهاتووی ئێران ناڕوونه .رهنگه بۆ باهرگری لاه خۆماان ناچاار باین لاه چاهک کاهڵک وهربگارین .پێمنۆشاه
ئاماژه بهوه بکهم که پرسی کورد تهنیا پرسی حیزبی دێموکرات نییه ،خهباتی کاوردیش تاهنیا خاهباتی چهناد ساهد کاادر و
پێشمهرگهی حیازا کاه لاه دهرهوهی کوردساتانی رۆژهاهاڵت نییاه ،باهڵکوو خاهباتی باه هاهزاران کاهس لاه کۆماهاڵنی خاهڵکی
کوردستان له ژنان ،خوێندکاران ،مامۆستایان و چین و توێژه جۆراوجۆرهکانی کۆمهڵی کوردستانه.
پرسیار :ههر له ئێستاوه له ناوخۆی ئێراندا ،مشتومڕێکی توند لهسهر ههڵبژاردنی خولی ٢ی پاڕڵمان له ئارا دایه .به پێی
ئهوهی حدک له خولی دهیهمی سهرۆک کۆماری به پێچهوانهی زۆر الیهن ههڵوێستی بایکۆتی نهگرت ،ههروهها به پێی
ههڵسهنگاندنهکانی کۆنگرهی  ،٦٥حدک چۆن بهرهو پیری ههڵبژاردنهکانی خولی ٢ی پاڕڵمانی ئێران دهچێت؟
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وەاڵم :من به زووی دهزانم که ههڵوێستی حدک لهو پێوهندییهدا رابگهیهنم .بهاڵم به پێی ئهو ئهزموونهی که ههمانه ،به
وردی بابهتی ههڵبژاردن تهعقیب دهکهین ههتاکوو بتوانین زیاترین کهڵک له هاهر دهرفاهتێک وهربگارین .مان پێموایاه هاهر
ههڵوێستێک که بمانبێ ،پێویسته به بهرنامه بێت و نابێ وهک کورد کز بجووڵێینهوه .پێویسته ئێمه به نیسابهت کێشاهکانی
تاران بێ ههڵوێست نهبین ،تهنانهت له پێوهندی لهگاهڵ کێشاهکانی نێاوان خامناهیی و ئهحماهدی ناژاد ناابێ باێ ههڵوێسات
بین ،ههرچهند هیچ جیاوازییهک له نێوان ئهم دوو کهسه به نیسبهت مافی کوردهوه نییه بهاڵم ،ئهگهر بازانین کاه دهتاوانین
له پێناو الواز کردنی زیاتری رێژیم و بهرژهوهندی خۆمان رۆڵێاک بگێاڕین ،باه دڵنیاایی یاهوه ئاهنجامی دهدهیان .باه باڕوای
ئێمه هیچ شتێک ئاسانتر لهوه نییه که به قسه بڵێی کۆماری ئیسالمی خراپه و دهبێ بڕووخێت بهاڵم ،بێ گومان چووناه نااو
کێشااه جۆراوجااۆره سیاسااییهکان ،راکێشااانی خااهڵک بااۆ نێااو کێشااهکان ،پرساایار دروساات کااردن ،بااههێز کردناای عهقزنییااهتی
خهڵک ،زیندوو راگرتنی کۆمهڵگا ،ئاسان نییه.
پرسیار :ههڵسهنگاندنی ئێوه لهسهر گۆڕانهکانی رۆژههاڵتی نێوهڕاست بهتایبهتی رێککهوتنی بزووتنههوهی فههتح و حههما
له میسر و ئاڵۆزییهکانی سوریه چییه؟

وەاڵم :ئێمه له سهردهمێکدا دهژین که کۆمهڵگهی جیهانی له حاڵی گۆڕان و گهشهی باهردهوام دایاه .ئهگاهر ئێماه باهراوردێک
بکااهین بۆمااان دهردهکااهوێ کااه رۆژ لااه رۆژ بااه ژمااارهی دێموکڕاساایییهکان زیاااد و لااه ژمااارهی دیکتاتۆرییااهکان کااهم دهبێتااهوه.
هااهروهها تااهکنۆلۆژیی پێوهناادی وای کااردوه کااه دهوڵهتااهکان توانااای داخسااتنی ساانوورهکانیان نااهبێت .جگااه لهمااه ئااابووریی
جیهانی وهک گرینگتارین رهههنادی باهجیهانیبوون پێویساتی باه ئهمنییهتاه و ،دێموکڕاسای تواناایی دابینکردنای ئهمنیاهتێکی
زیاتری بۆ ئابووریی بازار ههیه .دیاره باه پێای ئاهوهی رێاژیم باهردهوام سیاساهتی نااردنی شۆڕشای ئیساالمیی لاه سیاساهتی
دهرهوهی خۆیدا لهبهر چاو گرتوه و سووریهش گهورهترین هاوپهیمانی کۆماری ئیسالمیی له ناوچهکاه باووه ،الچاوونی بهشاار
ئهسااهد دهتااوانێ شکسااتێکی گااهوره بااۆ رێااژیم لااه قهڵااهم باادرێ .هااهروهها تااا پااێش لااهم ئاڵؤزیانااهی سااووریه ،زۆرێااک لااه
کوردهکانی ئهو واڵته بێ ناسانامه باوون ،باهاڵم ئێساتاکه وهک فاکتاهرێکی گرینا باۆ داهااتووی ساوریه لاه قهڵاهم دهدرێان.
دیاره بهشداریی یهکگرتووانهی کوردهکان لاه ههڵبژاردناهکانی پاڕڵماانی تورکیاهدا توانیویاهتی دهرئاهنجامی باشای هاهبێت و
قورسایی کوردی ،لهو واڵته زیاتر کردوه .بێ شک پێشڤهچوونی کوردهکان له سووریه و تورکیه ،یارمهتیدهری خاهباتی کاورد
له رۆژههاڵتی کوردستانه .بهگشتی حدک لهم بڕوایه دایه که گۆڕانهکانی ناوچاه پهرهدهساتێنن و هاهر باهم هۆیاهش دروشامی
کۆنگرهی  ،١٥خۆ ئاماده کردن بۆ قۆنائی نوێی خهبات بوو.
* ئەو دیمانەیە لە دوا ژمارەی «کوردستان» ئۆرگانی حیزبی دێموکراتی کوردستان دا بزو کراوەتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -رێکەوتی٢٢ :ی جوونی ٢١١١
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خالید عەزیزی :پێموایە ئەمریکییەکان یەکەم دیداریان لەگەڵ ئێمە بووە

بزووتنەوەی سەوز .PKK ،ئەوەش نیشانەیەکی فراوانتربوونی پەیوەندییەکانیانە .خالید عەزیزی دووساڵ پاێش ئێساتا لە
هەڤپەیڤینێکاادا لەگەڵ(رووداو) کە زۆر گفتوگااۆ و مشااتومڕی لااێکەوتەوە ،گااوتی ئامااادەن لەسااەر بنچیاانەی مااادەی  ١٥و ١٩ی
دەستووری ئێران گفتوگۆ لەگەڵ کۆماری ئیسالمی ئێران ،بەاڵم پێیوایە ئێستا کۆمااری ئیساالمی ئێاران لە دۆخێکادایە  ،ئەوان
ئامادەنین گفتوگاۆی لەگەڵ باکەن  ،چاونکە ساوودی ناابێ .هەروەهاا دەڵاێ رژێمای ئێارانیش کەوتاووەتە ریازی ئەو رژێماانەوە
کەدەبێ بڕوات ،هەرچەندە بە نااردنە دەرەوەی کێشاەکانی دەیەوێ تەمەنای زیااتر بکاات:خالیاد عەزیازی ،ساکرتێری حیزبای
دیموکراتی کوردستان ،لەو هەڤپەیڤینەدا باس لە پەیوەندییەکانیان دەکات لەگەڵ ئەمریکا،
رووداو :بەپێی پێشبینییەکان دەبووایە راپەڕین و شۆڕ

لە ئێهران پهێش واڵتهانی دیهکە کەوتبها ،کەچهی ئێسهتا ئێهران دەڵهێ

ئەوەی لەجیهانی عەرەبی روودەدات درێژکراوەی شۆڕشی ئێرانە ،تۆ پێتوایە نۆرەی ئێران دێت؟

خالید عەزیزی :ئەو شۆڕشەی لەجیهانی عەرەبی دەستیپێکردووەو "پێموایە ئەمریکییەکان یەکەم دیداریان لەگەڵ ئێمە بووە"
لەهەندێ شوێن گەیشاتووەتە ئەنجاام و هەروا دەڕواتە پێشاەوە ،بەهایچ شاێوەیەک درێژکاراوەی شۆڕشای ئێاران و پەیاامەکەی
ئیمااام خااومەینی نیاایە .ئااێمە لەسااەردەمێکدا دەژیاان کە تااادێ ژمااارەی واڵتااانی دیکتاااتۆر و سااەرکوتکار کەماادەبنەوەو ئەو
واڵتانەی کە بەمیتۆدی رژێمی ئێران و واڵتانی دیکتااتۆری لەگەڵ خەڵکای خۆیاان رەفتاار دەکەن رۆژ بەڕۆژ الیەنگرییاان کەم
دەبێتەوەو نەیارانیان زیاد دەبن .بەباوەڕی من رژێمی کۆماری ئیسالمی درەن یاان زوو هەر دەباێ باڕوات .ناۆبەی ئێاران کەی
دێاات ماان پێمااوایە ئێااران کەوتااووەتە نێااو ن اۆبەکەو ئێسااتا لە ریاازەکەدایە .خەڵکاای ئێااران لەخۆپێشاااندانەکانی دوو ساااڵی
رابردوودا ئەوەیاان راگەیانادووە کە دەباێ ئەو رژێامە باڕوا ،بەاڵم کۆمااری ئیساالمی بۆخاۆی بەرهەمای کەشای توونادوتیژییە،
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خاااۆی بەرهەمااای ئەوەیە کە چاااۆن قەیرانەکاااانی نێوخاااۆی بەدروساااتکردنی قەیاااران لەدەرەوەی سااانوورەکان چارەساااەربکات،
حکومەتێکە هەوڵدەدات بەشێوەیەکی بەردەوام لەناوچەکەدا کێشاەو ئااژاوە دروسات بکاات و کێشاەکانی نێوخاۆ ببااتە دەرەوەی
سنووری خۆی .ئەوانە کۆمەڵێک فاکتەرن کە کۆمەکیان کردووە بۆئەوەی تەمەنی کۆماری ئیسالمی بڕێکی دیکەش درێژبێتەوە.
رووداو :ئەو بڕە چەند دەکێشێ؟

خالید عەزیزی :زۆر زەحمەتە لەڕووی کاتەوە دیاری بکەین ،بەاڵم مان بۆخاۆم لەو بااوەڕەدام کە تەمەنای کۆمااری ئیساالمی
زۆر کورت بووەتەوەو چیدی دەرەقەتی ناڕەزایی خەڵک و ئەو کۆمەڵگە ناڕازییە بەر بەرینە نایێ.
رووداو :ئەو خۆپێشاندانانەی دوو ساڵی رابردوو کە باستکرد  ،زیهاتر بە شۆڕشهی سهەوز نهاودەبران و ئەو بهزووتنەوەیە ههیچ
دروشمێکی بۆ رووخاندنی کۆماری ئیسالمی نەبوو بەڵکو تەنیا دژی چەند کەسێکی نێو رژێمەکە بوون ،هەر بۆیەشهە خەڵهک
هەموو پێکەوە بەشداری ئەو بزووتنەوەیەی نەکرد ،لەوانە

کهورد ،ئێسهتا بهزووتنەوەی سهەوز دەیەو

کۆمهاری ئیسهالمی

بڕووخێنێ؟

خالید عەزیزی :ئێمە دەبێ خوێندنەوەیەکمان باۆ بازووتنەوەی ساەوز هەباێ ،ئەوەی کە مووساەوی و کەڕووبای بە سایمبوولی
ئەو بزووتنەوەیە ناسراون ،بۆچوونەکانی ئەوان و ئەو شتانەی بزویانکردووەتەوە بەڕاستی بزووتنەوەی ساەوز هەر ئەوەیە ،
بەبااڕوای ماان ئەو باازووتنەوەیە هەمەڕەنگاای کااۆمەڵگەی ئێراناای تێاادایە ،دروشاامی جیاااوازی تێاادایە و ئەو دروشاامانەش لە
رووخاندنی دیکتاتۆری و سەرکوتەوە ،لە مردن باۆ وەلای فەقایهەوە دەگارێتەوە تااوەکو دەگااتە هەنادێ دروشامی هێمنتار .باۆ
بزووتنەوەیەک کە کاردانەوە بوو لەبەرامبەر هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی کۆمار ،ئاسان نیایە کە لەمااوەی یەک دوو سااڵدا
ئاوا خڕبێتەوەو خۆی رێکبنات و بتوانێ بەشێوەیەکی تاۆکمە و یەکگرتاوو بە دروشامێکی روون و ئاشاکرا بێاتە مەیادان ،باۆیە
بەرباازوی و هەمەڕەنگاای و لێکاادووری لەنێااو ئەو باازووتنەوەیەدا بەالی ماانەوە شااتێکی سرووشااتییە .ئەگەر باازووتنەوەی سااەوز
سەرەڕای ئەو واقیتە بتوانێ پاشەکشە بە کۆماری ئیسالمی بکات و ناچاری بکاات هەنادێ شاتی وەک ئاازادکردنی زینادانیانی
سیاسااای و وەک ئەوەی کە توونااادوتیژی نەمێناااێ و بوارێاااک باااۆ خۆپێشااااندان بڕەخساااێ و ئەگەر دەساااتکارییەکی کەمااایش لە
دەستووردا بکرێ ،من پێموایە ئەوە هەنگاوێکە باۆئەوەی خەڵکاانێکی زۆرتار بێانە نێاو ئەو جاواڵنەوەیەو لەبەردەوامای خۆیادا
دروشمی دیکەی بەدوادا بێت.
رووداو :ئێوە لەو ماوەیەی رابردوو لەگەڵ نوێنەرانی بزووتنەوەی سەوز دانیشهتنتان هەبهووە ،مەبەسهتتان لەو دانیشهتنانە چ
بوو؟

خالید عەزیزی :یەکەم ،بزووتنەوەی سەوز بەوپێیەی رێبەرانی لەنێوخۆی واڵتن و لەوێوە چاالکی دەکەن و راستەوخۆ
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درووشمی دژی کۆماری ئیسالمی لەقاڵبی هەندێ ئاڵوگۆڕ و چاکسازیدا دەبینن ،ئێمە باش لەبارودۆخی ئەوان تێدەگەین.
دووەم بە لەبەرچاااوگرتنی ئەو بااارودۆخەی ئەوان ئااێمە هەوڵمانااداوە بەشااێوەیەک مااامەڵە لەگەڵ باازووتنەوەکە بکەیاان کە
لەهەمانکاتاااادا دەرکاااای وەزعاااای ئەواناااایش بکەیاااان ،بەاڵم یەکەم پێیااااان بڵێااااین کە باااازووتنەوەی سااااەوز دەتااااوانێ ببێااااتە
بزووتنەوەیەکاای گشااتگیری هەمەالیەنە کە هەمەڕەنگاای ئێااران وەک ئەمااری واقیااە قبااووڵ بکااات ،چااونکە ئێااران واڵتێکاای
فرەنەتەوەیە .ئەوان ئێستا لە بزوکراوەکانی خۆیاندا ئامااژە بەو هەمەڕەنگیایە دەکەن ،بەاڵم بۆچاوون و خوێنادنەوەی ئەوان
بااۆ ئەو هەمەڕەنگیاایە وەک بۆچااوونی حیزباای دیمااوکرات نیاایە .ئااێمە رێگەچااارەی کێشااەکانی ئێااران لە فیدرالیزماادا دەبینااین.
دووەم ،ئێمە هەوڵمانداوە بە بزووتنەوەی سەوز بڵێین کە لەپێوەندی لەگەڵ بنەماکانی دیموکراسی و ئازادی کااری حیزبای و
مافی هاوواڵتیبوون و مافی مرۆڤ لەئێراندا دەبێ راشکاوتر و شەفافتر بن .هەوڵماناداوە پێیاان بڵێاین کە زەمانێاک دەتاوانن
ئەو کاااۆمەڵگەیە بەتەواوی بەدوای خۆیاااان بااانەن کە ئەو بااازووتنەوەیە سااانووردار نەباااێ بەکێشاااەی ریفۆرمناااوازان لەگەڵ
دەسەاڵت .وا پێناسە نەکارێ کە ئەو ریفۆرمناوازانە دەیاانەوێ بەهەنادێ گۆڕانکااری گیروگرفتەکاان چارەساەر باکەن ،بەڵکاو
دەبااێ کارێااک بااکەن خەڵکێکاای زۆر خۆیااان لەنێااو ئەو باازووتنەوەیەدا ببیناانەوە .ئااێمە پێمااانوایە ئەو باازووتنەوەیە ئەگەر
بەراوردی بااکەی بە دووساااڵ پااێش ئێسااتای ،لەزۆر رووەوە زۆرتاار چااووەتە نێااو بااابەتی سیاساای و مەسااەلەی دیموکراساای و
کێشەکانی ئێستا و داهااتووی ئێاران .ئێساتا تەلەڤزیۆنێکیاان هەیە هەڵوێسات و بۆچوونەکاانی خۆیاانی تێادا بازودەکەنەوەو
چەندین سایتیان داناوەو ئێستا باسی ئەوە دەکەن کە دەبێ دەستووری واڵت هەمواربکرێ.
رووداو :ئەوە کاریگەری ئێوەی لەسەربوو؟

خالیههد عەزیههزی :ئااێمە پێمااانوایە کاریگەریمااان هەبااووە .ئااێمە باوەڕمااان بەوە هەبااوو " بە ئەمریکییەکااان و باازووتنەوەی
سااەوزمان گااوت چارەسااەر فیاادرالییە "مااادام باازووتنەوەیەک لەئااارادایە و خەڵکاای لەگەڵە و رێبەرەکااانی رەخاانە لەکۆماااری
ئیساالمی دەگارن و تەناانەت لەهەنادێ شااتی خۆشایان پاشاگەزبوونەتەوە ،لەو بااوەڕەداین کە لەجیااتی ئەوەی لە پەراوێاازدا
بین و هەر لەدوورەوە بڵێین ئەوانە هیچ جیاوازییان نییە ،بچین بڵێین ئەوقساانەتان باشان و قساەی باشاتریش باکەن .ئاێمە
وەک حیزبی دیماوکرات پێماانوایە هەرکەس لەپێنااوی دیموکراسای و مااف و ئازادییەکاان قساەیەکی بااش بکاات ئەوە شاتێکی
باشەو دەبێ پشتیوانی لێبکەین.
رووداو :لەنێو رژێم و دەرەوەی رژێمیش؟

خالید عەزیزی :هەرکەسێک شتێکی باش بکات .ئێستا ئەگەر کاربەدەستێکی کۆماری ئیسالمی بڵاێ دەباێ زینادانیانی سیاسای
ئازاد بکرێن و دەبێ ئازادی حیزبی هەبێ دەڵێین ئەوە قسەیەکی باشە.
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رووداو :لەگەڵ بزووتنەوەی سەوز لە ئەوروپا یەکدیتان بینی؟

خالید عەزیزی :لە ئەوروپاو ئەمریکاش.
رووداو :تۆ لە هەڤپەیڤینێکی پێشتریشت لەگەڵ (رووداو) کە گفتوگۆیەکی زۆری دروسهتکرد ،گوتهت کۆمهاری ئیسهالمی بە
تەنیهها بە حیزبێههک و دوو حیههزب نههاڕووخێ ،ئەگەر ئەوان ئامههادەیی گفتوگۆیههان تێههدابێ گفتوگههۆ دەکەیههن .ئێسههتا پهها
گفتوگۆیەی دروستبوو ،پا

ئەو

ئەوەی کونسوڵخانەی ئێرانیش لەهەولێر وەاڵمیدایەوە ،هەست دەکەی دەرگای گفتوگهۆ لەگەڵ

کۆماری ئیسالمی بەتەواوی داخراوە؟

خالید عەزیزی :لەبااری ئوساوڵییەوە بازووتنەوەی کاورد ،وەک جاواڵنەوەی نەتەوەیەک لەئێاران کە جاواڵنەوەیەکی لۆکااڵ و
ناااوچەییە ،هەمیشااە مااافی خااۆیەتی وتااووێژ لەگەڵ دەوڵەتاای مەرکەزی بکااات .لەسیاسااەتدا وتااووێژکردن لەگەڵ حکااومەتی
مەرکەزی شتێکی ئاساییە .گرن ئەوەیە ئەو گفتوگۆیە چۆن دەبێ و چی تێدا باسدەکرێ.ئەوە شتێکی مەبدەئییە لەسیاساەتدا
کە دەرگااای گفتوگااۆ هەرگیااز دانەخاارێ ،ئەمەش پەیوەناادی بەوەوە نیاایە کااێ لەتاااران دەسااەاڵتدارە .بەاڵم ئێسااتا کۆماااری
ئیساالمی لە کەشاوهەوایەکدا ناابینم کە ئااێمە ئاماادەیی ئەوەماان هەباێ گفتوگااۆی لەگەڵ بکەیان .هۆیەکەشای ئەوەیە کۆماااری
ئیسالمی ئێستا لەقۆنائێکدایە کە ئێمە ئایندەیەکی بۆ نابینین .بۆیە ئێساتا گفتوگاۆ لەگەڵ کۆمااری ئیساالمی هایچ ساوودێکی
نییە.
رووداو :ماوەیەکە شەڕی چەکهداریتان راگرتهووە ،ئێسهتا ههیچ ئاراسهتەیەکتان نیهیە بهۆ ئامهادەکردنی کادیرەکانتهان بهۆ ئەو
گۆڕانەی کە لەوانەیە پێویست بکات دەست بەشەڕی چەکداری بکەنەوە؟

خالیههد عەزیههزی :ئااێمە بۆخۆمااان ئێااران لەیەک پانتااایی سیاساایدا پێناسااە دەکەیاان کە ئەگەرێکاای زۆر هەیە ساایناریۆی
جۆراوجۆری تێدا بێتەئاراوە .لەوانەیە لەنێوخۆی ئێران خەبات و جموجۆڵێکی بەر بەرینی کاۆمەاڵیەتی ئەو حکاومەتە ناچاار
بە پاشەکشەیەک بکات و بشمێنێتەوە .لەوانەیە بەردەوامی ئەو خەبات و جموجاۆڵە وابچێاتە پێشاەوە کە لەنێوخاۆی ئێرانادا
کودەتااایەک بکاارێ .حیزباای دیمااوکرات و حیزبەکااانی دیااکەش کە کەم و زۆر لەهەمااوو ئەو مەیاادانانەدا ئەزموونێکیااان هەیە
بەشااێوەیەکی سرووشااتی دەبااێ هەمااوو ئەوانە لەبەرنااامەی کاریاناادا هەبااێ .ئااێمە لەنێوخااۆی خۆماناادا هەمااوو ئەوانەمااان
باسااکردووەو هەوڵاادەدەین بااۆ هەریەک لەو ساایناریۆیانە ئامادەکاااری پێویسااتمان هەبااێ ،بەاڵم ئەوە بۆچااوون و لێکاادانەوەی
ئێمەیە و بەتەنیاش ناکرێ ،بۆیە باشتروایە لەگەڵ هەموو حیزبەکانی دێکە پێکەوە بیکەین.
رووداو :ئێستا ئێوە هیچ یارمەتییەک وەردەگرن بۆ ئامادەکاری چەکداری؟

خالید عەزیزی :نەخێر بەهیچ شێوەیەک.
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رووداو :لەگەڵ الیەنی ئەمریکی کە دانیشتوون هیچ قسەوباسێک لەوبارەوە نەبووە لەنێوانتان؟

خالیهد عەزیهزی :ئاێمە چ لە واشانتن و چ لێارەش کە لەگەڵ ئەمریکییەکاان دانیشاتبین هایچ قسەوباساێک بەو مانااایەی کە
ئەمریکااا باایەوێ ساایناریۆیەکی سااەربازی لەدژی کۆماااری ئیسااالمی دابنااێ و لەو س ایناریۆیەدا الیەنە کوردییەکااان بەشااێکبن لە
جموجۆڵ و کارکردن لەدژی رژێمی ئێران ،ئەوە بەهیچ شێوەیەک باسی لێوە نەکراوە .لەهەموو ئەو دانیشتنانەدا زۆرتار باسای
ئەوە کااراوە کە چااۆن کااۆمەکی خەبااات و جموجااۆڵی مەدەناای لەئێااران بکاارێ ،چااۆن کااۆمەک بکاارێ بە گوشارخسااتنە سااەر
دەسەاڵتدارانی ئێران تاوەکو رێزی مافی مرۆڤ بگرن ،چۆن کۆمەک بەوە بکرێ کە لەنێوخۆی ئێاران خەباات باۆ ماافی ژناان و
ئازادییە مەدەنییەکان بەهێزبکرێ.
رووداو :لە ماڵپەڕی (تابناک) ی نزیهک لە سهوپای پاسهداران بووکرابهووەوە کە گرووپێکهی ئێهوە لەالیەن ئیسهرائیلییەکانەوە
مەش یان پێدەکر ؟

خالید عەزیزی :راست نییەو هیچ شتێکی وا لەئارادا نییە.
رووداو :کونسههوڵی ئەمریکههی سههەردانی ئێههوەی کههرد ،ئایهها پەیوەنههدییەکانتان لەگەڵ الیەنههی ئەمریکههی لەو ئاسههتەدایە کە
سەردانتان بکەن؟

خالید عەزیزی :ماوەیەک لەمەوبەر کونسوڵی ئەمریکا لێرە میوانی ئێمەبوو .هەر لە زووەوە لە واشنتن پەیوەندیمان لەگەڵ
ئەمریکا هەبووە ،لێرەش ئەو پەیوەندییە هەیە .ئەمریکا بۆ هەر رێگەچارەیەک کە تایبەت بێت بەداهاتووی ئێاران نااتوانێ
کورد پشتگوێ بنات .هەمیشەش ئەوەمان گوتووە کە ئێرانی داهاتوو دەبێ دان بە فرەڕەنگی و فرە نەتەوەییدا بنێ و لەساەر
ئەو بنەمایە دابڕێژرێتەوە .بۆ ئێمە زۆر گرنگە کە کۆماری ئیسالمی نەمێنێ ،بەاڵم دووقات بۆمان گرنگتارە کە بازانین ئێاران
چۆن دروساتدەبێتەوە .ئەوەماان زۆر بەڕاشاکاوی بە ئەمریکییەکاان و ئەوروپییەکاانیش گوتاووە لەگەڵ هەرکامیاان دانیشاتبین،
بااۆیە ئەگەر قسااە لەسااەر دروسااتکردنەوەی ئێااران هەیە ،کااورد فاااکتەرێکە لەساانووری توانااای خۆیاادا .لەبەر رۆشاانایی ئەو
لێکاادانەوەو بۆچاااوونە ئاااێمە پەیوەنااادییەکی ئاساااییمان لەگەڵ ئەمریکییەکاااان هەیە و لەدوایاااین دانیشاااتنمان کە کونساااوڵی
ئەمریکا سەردانی کردین هەر زیاتر باسی ئەوەکرا.
رووداو :ئەمریکییەکان هیچ روانینێکی روونیان هەیە بۆ ئێرانی ئایندە؟

خالیههد عەزیههزی :بە بااوەڕی ماان ئەوان زیاااتر لەجااران بە وردی سااەیری رەوشاای نااوخۆی ئێااران دەکەن .ئەگەر بەراوردێااک
لەنێوان هەڵوێساتی ئێساتا و ئەوکااتی ئەمریکاا باکەم کە لە واشانتن باووم ،واتە ساەردەمی کێشاەی ئەمریکاا لەگەڵ عێاراق،
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زانیاری ئەمریکا لەسەر عێراق زۆر ناکامڵ بوو .ئەو زانیاارییەی ئەوان هەیاانبوو بەبااوەڕی مان بەس نەباوو بەو ماامەڵەیەی
کە ئەوان لەگەڵ عێااراق کردیااان ،هەر لەبەرئەوەش پاااش رووخاناادنی سااەددام کێشااەی زۆریااان بااۆ پەیاادابوو .ماان پێمااوایە
ئەمریکییەکاااان ئەزموونێکیاااان لەعێاااراق وەرگرتاااووە ،ئێساااتا ئەمریکاااا ئەگەر بەراوردی بکەیااان لەگەڵ راباااردوو ،دەبیناااین
داوودەزگااایەکی زۆری دروسااتکردووە کە موتااابەعەی وردی ئێااران دەکەن و لێکااۆڵینەوەی لەسااەر دەکەن و هەوڵاادەدەن زانیاااری
زۆری لەسەر کاۆبکەنەوەو هەمەڕەنگای ئەوێ بناوێننەوە و بازانن ئێاران لە  ١١١سااڵی راباردوودا چاۆن باووە ،باۆئەوەی بازانن
ئێرانی داهاتوو چۆن دادەمەزرێتەوە.
رووداو :هیچ هەوڵێک هەیە بۆئەوەی الیەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی دابنیشن و بەرنامەیەک دابنێن؟

خالید عەزیزی :ئێستا من هەوڵێکی بە بەرنامەی نێودەوڵەتی یان ئەمریکایی بەوجۆرەی کە لە پەیوەنادی لەگەڵ عێاراق و
ئەفغانستان بینیمان و هاتن کۆمەکیان کردن بە دروستکردنی ئەڵتەرناتیڤ ،ساەبارەت بەئێاران شاتی وا ناابینم .هۆیەکەشای
ئەوەیە ئۆپۆزیسااایۆنی ئێرانااای زۆر زۆر بااازوە و هاوکاااات زۆریشااان ،بەداخەوەش زۆر کەم یەکااادییان قباااووڵە ،هەر ئەمەش
یەکێکبووە لەو فاکتەرانەی کۆمەکی بە کۆماری ئیساالمی کاردووە کە بەدیلێاک لەبەرامابەری خاۆی و لەئاساتی خۆیادا نەبیناێ.
ئەوە یەکێک لەخاڵە نێگەتیڤەکانی سەر " ئێمە پژاک وەک بەشێکی

PKK

دەبینین "

گۆڕەپانی سیاسی ئێران بووەو وایکردووە ئەوانەی لەسەر گۆڕەپانی نێوخۆ خەبات دەکەن نەزانن کێ بەدیلە .بەهاۆی نەباوونی
ئەو ئەلتەرناااتیڤە لە رابااردوودا و ئەو بزویاایەی ئۆپۆزیساایۆن کە لە تاااراوگەن و لەکااۆمەڵگەی ئێراناای دوورکەوتااوونەتەوە،
ئەو بزووتنەوەی سەوزە شکڵی گرتووە کە ئێستا لەنێوخۆی ئێران هەیە.
رووداو :ئەمریکا ئەو پەیوەندییەی لەگەڵ حیزبە کوردییەکانی دیکە

هەیە؟

خالید عەزیزی :وا باشترە ئەوە لەخۆیان بپرسان ،بەاڵم پێماوایە بەشاێوەی رەسامی و ئاشاکرا یەکەم دیاداریان لەگەڵ ئاێمە
بووە.
رووداو :ئەوان ئەو رۆڵەی کوردیان قبووڵە کە گوتت ئێمە پێمانگوتوون؟

خالید عەزیزی :ئەمریکییەکان و خەڵکی دیکەش دەزانن کە کورد لە  ٣١ساڵی رابردوودا الیەنێکی نەیااری کۆمااری ئیساالمی
بووە .دەشزانن جواڵنەوەی کوردی جواڵنەوەیەکی عەلماانی (ساێکوالر) و ئاارام و لیباراڵ و دیماوکرات باووە ،بەو عەقڵایەتەوە
ویستوویەتی گۆڕانکاری لەئێراندا رووبدات .سەرئەنجام دەباێ کێباڕکێیەکە لەوێادا وای لێباێ کە بگااتە قۆنائێاک و ئەوکاات
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دەربکەوێ کە کاورد چ پێگەیەکای هەیە لەنێوخاۆی ئێرانادا .ئاێمە دەباێ ئەو واقایتەش لەبەرچااو بگارین کە ئێاران واڵتێکای
فااارەنەتەوەیە و نەتەوەی فاااارس لەڕووی ژماااارەوە نەتەوەی یەکەمە ،لەدوای ئەوان ئازەرییەکاااان نەتەوەی دووەمااان و کاااورد
نەتەوەی سێیەمە .ئەوە بەو مانایەیە کە رەنگە کورد لەئێراندا رۆڵی سیاسای زۆر نەباێ ،بەاڵم ئەو ساەن و قورسااییەی کە
کورد لەسەر گۆڕەپانی سیاسی عێراق هەیەتی ،دەبێتە فاکتەرێک بۆئەوەی لەڕووی سیاسییەوە قسەمان زۆربێ.
رووداو :ئەمریکا لەهەرێمی کوردستان کونسوڵخانەی هەیە و لەبەادا باڵیۆزخانەی هەیە ،بەاڵم ئەوە بهۆ کاروبهاری نهاوخۆی
عێهراقە ،ئێسهتا کە دەبینهی لەگەڵ حیزبێکههی نەیهاری کۆمهاری ئیسهالمی دادەنیشههێ رەنهگە لەڕووی یاسهای نێههودەوڵەتییەوە
بەجۆرێک لە دەستتێوەردان دابنر  ،بەاڵم لەڕوویەکی دیکەوە ئەوە بۆ کورد بەوشێوەیە لێکدەدرێتەوە کە ئەمریکها لەسهەر
خەتە بۆ گۆڕانکارییەکانی ناو ئێران ،بەاڵم ئامادەکاری الیەنەکانی ئۆپۆزیسهیۆنی ئێرانهی رەنهگە لەئاسهتی ئامادەکارییەکهانی
ئەمریکا نەبێ ،ئەوە چۆن لێکدەدەیەوە؟

خالید عەزیزی :یەکەم ،ئایاا ئەوە دەساتتێوەردانە مان بە دەساتتێوەردانی داناانێم ،هۆیەکەشای ئەوەیە کە هەم ئەمریکاا و
هەم کااۆمەڵگەی نێااودەوڵەتی یەکاادەنگن بەراماابەر مەنشااورەکانی کااۆمەڵگەی نێااودەوڵەتی لەسااەر مااافی ماارۆڤ ،لەئێاارانیش
بەئاشااکرا مااافی ماارۆڤ پێشااێل دەکاارێ و خەڵااک لەسااەر بیااروڕای سیاساای لەسااێدارەدەدرێ و نەتەوەی کااورد یەکااێکە لەو
نەتەوانەی بەئاشکرا جیاکاری بەرامبەر دەکرێ ،بۆیە لەپێوەنادی لەگەڵ ئەو جاڕناامە نێودەوڵەتیاانە زۆر بەئاساایی دەزانام
بۆ ئەمریکا کە لەگەڵ حیزبی دیموکرات باسی مافی مرۆڤ و دیموکراسی و کۆمەڵگەی مەدەنی بکات .لەباارەی ئەوەی کە ئایاا
ئەو دانیشتنە بەمانای گرنگیدانە بە مەسەلەی کورد ،من پێموایە ئەوە روونە .ئەمریکا ناتوانێ لەرۆژهەاڵتی نێوەڕاست کاورد
نادیاادە بگاارێ .قورسااایی و رۆڵاای کااوردی لەعێااراق بااۆ دەرکەوتااووەو دەشاابینێ لەئێراناادا کەسااایەتییەکی بەهێاازی هەیە و
بەشێوەیەکی ناڕاستەوخۆش دانی پێدانراوە .هەروەها لە تورکیاش دەبینێ مەسەلەی کورد بووەتە مەساەلەیەکی ئەوروپاایی و
تەنانەت حکومەتی تورکیااش وا خاۆی هەنگااو دەناێ باۆ چارەساەرکردنی ،لە ساووریاش لە رووداوەکاانی ئەم دوایایەدا کەم و
زۆر مەسااەلەی کااورد هاااتەوە بەرباااس .بااۆیە زۆر ئاساااییە بااۆ واڵتێکاای وەک ئەمریکااا کااورد وەک فاکتەرێااک قبااووڵ بکااات و
بەوجۆرەی کە هەیە مامەڵەی لەگەڵ بکات.
رووداو :رازین بەمەسەلەی فیدراڵی؟

خالیههد عەزیههزی :بەڕاسااتی ئەوان زۆر نااایەنە ناااو مەسااەلەی فیاادراڵی و ئەگەر باساای بااکەی دەڵااێن ئەوە شااتێکی نێوخااۆی
ئێرانە.
رووداو :باستان کردووە لەگەڵیان؟

خالید عەزیزی :ئێمە باسمان کردووەو گوتوومانە رێگەچارە ئەوەیە ،ئەوان نەیانگوتووە باشە یان خراپە .دەڵێن مافی
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خۆتانە و ئەوە کۆمەڵگەی ئێرانە چ رێگەچارەیەک دەبینێتەوە بۆخۆی.
رووداو :ماوەیەک پێش ئێستا پارتی ژیانی ئازادی کوردستان (پژاک) چەند چاالکییەکی چەکداری دژی ئێران ئەنجامدا ،ئێهوە
چۆن دەڕواننە ئەو چاالکیانەی؟

خالیهههد عەزیهههزی :لە ئێاااران ،زۆر شاااوێن هەیە شاااوێنەواری خەباااات و فیاااداکاری پێشااامەرگەکانی کوردساااتان بەتاااایبەت
پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی پێوەدیارە ،بەاڵم لەسەردەمی ئێستادا پێماانوایە ئەو جاۆرە جموجاۆاڵنە کاۆمەک
بە قەزییەکە ناکاات ،ئەویاش بە چەناد بەڵاگەیەک .بەڵاگەی یەکەم ئەوەیە ئەو چااالکییە دیااریکراوانە کە چەناد کەساێکی
تێاادا دەکااوژرێ ،دەبااێ تااۆ موتااالەعەی بااکەی کاااریگەری لەسااەر کااۆمەڵگە چیاایە ئەگەر هەر بااۆ ئەوە دەکاارێ هەواڵێکاای لااێ
دروس اتبکرێ ،یااان هەر بااۆ ئەوە دەکاارێ چەنااد کەسااێک لە پایەگااایەکی ئێراناای لەنێااو باابەی ،هاایچ کااام لەوانە ئااێمە لە
ئەنجااامەکە نزیااک ناکاااتەوە ،پێمااانوایە ئەو جااۆرە چاالکیااانە بیااانوویەکی زیاااتر دەداتە کۆماااری ئیسااالمی ئێااران ،پتاار لە
جاااران کوردسااتان ئەمنیەتاای بکااات و هێزێکاای زیاااتر سااەقامگیر بکااات ،لەئەنجاماادا ساانوورەکان پتاار نااائەمن بکااات ،ئەو
نااائەمنییەش هەم زیااانی بااۆ بازرگااانی خەڵکێکاای زۆر دەبااێ کە بەشااێوەیەکی قاچاااخ ناچااارە خااۆی بژیێنااێ ،هەم زەرەری بااۆ
بازرگانی یاسایی لەو ناوچەیەشدا هەبێ.
رووداو :ئێوە لەو ماوەیەدا دانیشتنان هەبووە لەگەڵ  PKKئەو بۆچوونەتان بەوان راگەیاند؟

خالید عەزیزی :ئێمە لە دانیشتنەکەی خۆمان لەگەڵ

PKK

لەسەر چەند شت تەئکیادمان کاردەوە ،یەکەم هەماوو الیەکماان

سەرەڕای تێبینی خۆمان ،دەبێ هەوڵبادەین بەپێای تواناای بۆچاوون و سیاساەت و کاارو کاردەوەی خۆماان ،حکاومەتی هەرێمای
کوردستان ئەوەندی پەیوەندی بە ئێمەوە هەیە بیپارێزین ،دووەم :تێبکوشین لە ئێران و تورکیا کۆمەک بکەین بە جێکەوتنای
عەقڵیەتی خەبات و جموجۆڵی مەدەنی و چااالکی دیماوکراتی ،هەروەهاا کاۆمەاڵنی خەڵاک بە زەرەری کەمتار بەشاداری باکەن
لەو جموجۆاڵنە ،ئەوەندەی پەیوەندی بە تورکیاوە هەبوو ئاێمە تەشاویقی

PKK

ماان کارد ،کە ئەو ئااڵوگۆڕانەی لە تورکیاا

هاااتووەتە گااۆڕێ ،کااۆمەکی بااکەن و ئاسااتەنگی لەبەردەماادا دروسااتنەکەن .لە پەیوەناادی لەگەڵ ئێراناادا ئااێمە سیاسااەتی
خۆمانمان لەگەڵ باسکردن تەنانەت هەمان خوێندنەوەمان بۆ ئێرانیش هەبوو ،باسای پاژاک لەنێاوان ئاێمە و
جۆرێااک نەهاااتە گااۆڕێ ،چ اونکە دانیشااتنی ئااێمە لەگەڵ

PKK

PKK

بە هایچ

بااوو ،بەاڵم ئااێمە تەشااویقمان کاارد کە ئەو جااۆرە جموجااۆڵ و

چاالکیانە زۆر کۆمەک ناکەن.
رووداو :دانیشتنی ئێوە لەگەڵ موراد قەرەیالن بوو ،قەرەیالن وەک سەرۆکی  KCKیە کە(پهژاک)یشهی تێهدایەو دەکەوێهتە
ژێر سەرۆکایەتی قەرەیالن ،بۆچی ئەو باسەتان نەهێنایە پێشەوە؟
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خالید عەزیزی :باسەکە لە روانگەی ئێمەوە وەک حیزبی دیموکراتی کوردستان ،پەیوەندی حیزبی دیماوکرات و
ئێمە

PKK

PKK

باوو،

وەکو رێکنراوێکی باکووری کوردستان یان کوردستانی تورکیا پێناسە دەکەین.

رووداو :ئێوە(پژاک)وەک بەشێکی  PKKنابینن؟

خالید عەزیزی :ئێمە پژاک وەک بەشێکی

PKK

دەبینین و پێمانوایە پژاک لەنێو کۆمەاڵنی خەڵکای رۆژهەاڵتای کوردساتان

دروستنەبووە وەک حیزبی دیموکرات و حیزبەکانی دیکە ،بەاڵم سەرەڕای ئەوەش مەسەلەی پژاک باساێک نەباوو لە باساەکانی
ئێمە لەگەڵ قەرەیالندا.
رووداو :ئەوهەموو پێشێلکارییەی لە ئێرا ن دەکهر

و ئەو هەمهوو لە سهێدارەدانە هەیە ،هەنهدێکجار گلەیهی لە حیزبەکهانی

رۆژهەاڵتی کوردستان دەکر کە ناتوانن رۆڵێکی وا بگێڕن بۆ ئەوەی هەر هیچ نەبهێ ،ئێهران دەسهت لەو لە سهێدارەدانانەی
رۆژهەاڵتی کوردستان هەڵبگر ؟

خالید عەزیزی :نازانم ئێمە لەوە زیاتر چیمان بۆ دەکرێ ،ئەوەندەی مان بازانم هەماوو الیەکماان ،بە شاێوازی جاۆراو جاۆر
گوشار دەخەینە سەر ئێران ،گوشار دەخەینە سەر کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی باۆ ئەوەی گوشاار بنااتە ساەر ئێاران باۆ ئەوەی ئەو
ئیتدامانە رابگرێ ،ئەوەی لە تواناماندا بێ هەوڵمان بۆ داوە.
رووداو :دەستی ئێران لە رووداوەکانی هەرێمی کوردستان دەبینی؟

خالید عەزیزی :وەک پێشاتریش ئامااژەم پێکارد ،ئێاران تێدەکۆشاێ قەیرانای نێوخاۆی بە دروساتکردنی قەیاران لە دەرەوەی
ساانوورەکاندا چارەسااەربکات ،بااۆیە ماان پێمااوایە ئێااران لە هەمااوو شااوێنەکانی رۆژهەاڵتاای نێوەڕاساات تێدەکۆشااێ رۆڵاای هەبااێ
بەشێوەیەک لەوێ لە چەندو چۆنی ئاڵوگۆڕەکانی ئەو واڵتە لە پێناو قازانج و بەرژەوەندی خۆیدا رۆڵ بگێڕێ.
رووداو :ئێران لە باشووری کوردستان ئەو رۆڵەی بینی لەو رووداوانەی لە ٦٧ی شوبات تائێستا؟

خالید عەزیزی :وا باشە ئەو پرسیارە لە خودی کاربەدەستانی هەرێمی کوردستان بکرێ ،بەاڵم بەو ناسینەی ئێمە لەباارەی
کۆماااری ئیسااالمی ئێااران هەمااانە ،ئێااران لەهەمااوو شااوێنێکی ئەو دەوروبەرە تێدەکۆشااێ فەزایەک دروسااتبکات ،لەو فەزایەدا
نااائەمنییەت هەبااێ ،پەشااێوی هەبااێ ئەو حکااومەتە دیمااوکراتییە سااەقامگیر نەبااێ ،قەت ئێااران پێاای خۆشاانییە عێراقێکاای
دیموکراتی بە مانای واقیتی لەسەر بنەمای تەوافوق و تێگەیشتن ساەقامگیربێ ،ئێاران بەرژەوەنادی خاۆی لەوەدا دەبینێاتەوە
کە بە تەواوی لە باری نائەمنیدا بن.
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رووداو :ئێستا ئێوە بەرەو كۆنگرە دەچن قسە لەسەر ئەوە دەكر

كە خۆت هەڵنهابژێریەوەو كەسهانێكی دیهكە دێهن دەبهنە

سكرتێری ئەو حیزبە .خۆت هەڵدەبژێریەوە؟

خالید عەزیزی :تائێستا بڕیارم نەداوە خۆم هەڵبژێرمەوە.
سەرچاوە :ماڵپەری گیارەن

 -رێکەوتی٣١ :ی جوونی ٢١١١
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خالید عهزیزی :ئێران دهیهوی لهناوچهكهدا وا نیشان بدات كه بۆخۆی زلهێزێكه
لهڕۆژههاڵتی ناوهڕاست،

ماڵپهری ئاوێنه
لااهم گفتوگۆیااهی ئاوێنااهدا ،خالیاادی عااهزیزی سااكرتێری گشااتی حیزباای دیمااوكراتنی كوردسااتان تیشااك دهخاتااه سااهر چهنااد
مهسااهلهیهكی ههنوكااهیی كوردسااتانو سااهبارهت بهجموجۆڵااهكانی پااژاكو پهیوهناادییان لهگااهڵ هێزهكااانی هااهرێمی كوردسااتان
دهدوێت.
ئاوێنه :بهدهر لهوهی ئێوه زۆرجار باسی ئهوهتان كردووه كه وهختهی خههباتی چهكهداریی نییهه لههدژی كۆمهاری ئیسهالمی
ئێران ،ئایا پێتانوانییه پژاك بووه بهژمارهیهكی قور

لههاوكێشهی سیاسی كوردستانی ئێراندا؟

خالیدی عهزیزی :بهبڕوای مان ئاهم جاۆره چاالكییاه نیزامیاناهی پاژاك ههیاهتی ،دهرهنجاامو دهساكهوتو كاریگهرییاهك كاه
لهگۆڕهپانی سیاسی كوردستانی ئێرانادا ههیاهتی ،زۆرتار مهحادود دهبێتاهوه بهكردهوهیاهكی نیزامای كاه لاه میدیاكانادا دێتاه
گۆڕێو باسی لهسهر دهكرێت ،بۆیه ناكرێ بڵێین لهكۆمهڵگهی سیاسی ئێرانو كوردساتانی ئێاران شاوێنهوارێكی ئاهوتۆی دهبێات
كااه بتوانێاات باسااێكی بااهگوڕو تااازه بهێنێتااه گااۆڕێ لهسااهر دۆزی كااورد بهگشااتی لااه كوردسااتانو لهئێراناادا .كااه ماان لهگااهڵ
كاردانهوهی نیزامی كۆماری ئیسالمی بهرامبهر بهپژاك بهراوردی دهكهم ،پێموایه ئهو دهسكهوتهی گاهلی كاورد لاهو مهیداناهدا
لهئێران دهیبێت ،زۆر دهگمهنو زۆر كهمه .هۆكهشی ئهوهیه حكومهتێكه لهدیدی ئهمنییاهوه ساهیری كوردساتان دهكاات ،ساوپای
پاسداران كۆمهڵگهی سیاسی ئێرانی قاۆرخ كاردووه ،باووه بهدهساهاڵتێكی مافیاایی گاهورهی ئاابوری ،تێدهكۆشاێ سایناریۆكانی
خۆی بهگشتی لهئێران بهێنێته پێشێ ،لهو سیناریۆ نائهمنیانهشدا زۆرترین مهجال بۆ خۆی دروست دهكات بۆ تهعامول
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لهپێناو بهرژهوهندییهكانی خۆی لهو كێشانهی كه ئێستا لهتاراندا ههیه .جا من زۆرتر لهو خانهیهدا پێناسهی دهكهم.
ئاوێنه :واته بهپێی ئهم لێكدانهوهیهی بهڕێزتان پژاك بهم كارانهی خزمهت بهكۆماری ئیسالمی ئێران دهكات؟

خالیدی عهزیزی :من ناتوانم راستهوخۆ بڵێم خزمهت بهكۆماری ئیسالمی ئێران دهكات ،رهنگه دهقی ئهو وهاڵماه بهوشاێوهیه
دروست نهبێت ،بهاڵم ئهو كارانهی پژاك ،كۆمهك دهكات بهجاهوی نائاهمنی لهكوردساتانی ئێاران ،بههانهیاهكی زۆرتار دهدات
بهسااوپای پاسااداران ،كااه زۆرتاار لااهو ناوچهیااه بااهحزوری نیزاماای خااۆیو بهسیاسااهتی ئهمنیااهتی لهتارانااهوه تێبكۆشااێ،
قهیرانهكانی خۆی لهتاران لهپهیوهندی بهكێشهكانی خۆی داپۆشی.
ئاوێنه :بهاڵم پێتوانییه لهرۆژههاڵتی ناوهڕاستو لهم ناوچهیهی ئێمهدا ئهوانهی هێزیان نهبێت ناتوانن سیاسهت بكهن؟

خالیدی عهزیزی :هێز دهكرێ ئێمه شایكاریو راڤاهی بكاهین كاه باهچی دهگاوترێ ،لهقۆنائێكادا ئێماه لهكوردساتانی ئێاران
هێزی پێشمهرگهی زۆر بههێزمان ههبوو ،چااالكی زۆر باهرینو تهناناهت شاهڕی جهبههیشامان لهگاهڵ كۆمااری ئیساالمی ئێاران
بااووه ،بااهاڵم ئێسااتا لهكۆمهڵگااهی ئێراناادا ،رووداوهكااانی دوو ساااڵی رابااردوو بهڕاشااكاوی ئااهوهی دهرخسااتووه كااه خااهباتو
جموجۆڵی مهدهنی ،خهڵك بهكهمترین زهرهرو زیانو بهدروسنهكردنی سیناریۆی ئهمنیهتی بێناه مهیادان ،زۆرتارین دهساكهوتی
دهبێت .بهبڕوای من نابێت بكهوینه ناو ئهو تهڵهیهی كه سوپای پاساداران دهیاهوێت لهكوردساتانی ئێاران دروساتی بكاتاهوهو
زۆرتر كهشوههوایهكی نیزامیو ئهمنیهتی ساز بكاو بهوجۆره جموجۆڵو خهباتی مهدهنی مهحدود بكاتهوهو بهربهستی بكات.
ئاوێنههه :واتههه بهههبڕوای تههۆ گهڕانهههوه بههۆ خهههباتی چهكههداری نهههك ههههر كههارێكی بێهوودهیههه ،بهههڵكو كۆمههاری ئیسههالمی
لهبهرژهوهندی خۆی سوودی لێدهبینێ؟

خالیدی عهزیزی :خهباتی چهكداری لهدژی ئێاران بهئاهیری سهرئێشاه هیچای دیكاه نییاه ،ئاهمڕۆ نهتاهوهی كاورد لاهئێران
ههمووشی چهكدار بێت ،دهوڵهتی پێناڕوخێت ،روخانی دهوڵهتی تاران ،بهچاهك باهدهر لاهئیرادهی ئێمهیاه ،ئهگاهر بماناهوێ
لهسهر ئهو ستراتیجییه بچینه نێو كێشه لهگهڵ ئێران ،ئهو ساتراتیجییه لاهڕۆژهكانی ئهوهلادا ،ئاكاامو بهرههمهكاهی دیااره،
جا مادام بۆ سهر ئێشهیه كه ئیمتیازی لێبستێنین ،ئێمه پانزه ساڵ پێش ئێستا ،چهندین ساڵ سهرئێشاهی زۆر گاهورهمان باۆ
تاران دروست كرد ،وهك هێزی پێشامهرگه شاهڕی جهبهاهیی زۆر قورسامان لاهدژی تااران هاهبوو ،بهئاهنجام نهگاهیشاتو ئاهوه
دهرینست كه كهوته سهر خانهی نیزامی لهگهڵ كۆماری ئیسالمی ئێمه براوه نابین.
ئاوێنه :واته لهدیدی ئێستاتانهوه پێتوایه كه ئهوسا كارێكی باشتان نهكرد خهباتی چهكداریتان كرد؟
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خالیدی عهزیزی :ئێمه ئهو كاتهی كه شهڕمان بهسهردا سهپێنرا تهنها رێگهیهك بۆ بهرگری لاهخۆمان شاهڕی دژ باهكۆماری
ئیسالمی بوو.
ئاوێنه :ئهی ئێستا لهسایهی كۆماری ئیسالمیدا رێگهیهكی دیكه ههیه بۆ خهباتو بهرگری لهخۆكردن؟

خالیههدی عهههزیزی :لهسااایهی كۆماااری ئیسااالمیدا ئێسااتا رێگااهی دیكااه نییااه ،بااهاڵم نابێاات بچیتااه سااهر رێگهیااهك كااه ئااهو
پێینۆشهو بۆت ههڵدهبژێرێت ،ئێستا دهبێات زۆرتارین بایاهخمان لهساهر ئاهوه بێات میكاانیزمو میتۆدهكاانی خاهباتی ماهدهنی
بههێزتر بكهیت ،كۆماری ئیسالمی لهكوردستان بهشهڕ وهلهرزین نایهو ناڕوخێ ،بهاڵم كۆماری ئیسالمی بهخاهباتو جموجاۆڵی
ژنانو مهدهنی لهتارانو شاره گهورهكانی ئێاران كۆمااری ئیساالمی دهڕوخێناێ ،ئهگاهر قاهرار بێات ئێماه ئاهوه لاهئێران باههێز
بكهینو گرێیبدهینهوه بهكوردستانهوه ،دهتوانێ زهمینه بۆ لهناوچونی كۆماری ئیسالمی لهبار بكات.
ئاوێنه :ئێوه ئهو جموجۆڵه مهدهنیهتان پێی رێكدهخرێت؟

خالیدی عهزیزی :ئێماه حیزبای دیماوكراتی كوردساتانو الیهناهكانی دیكاهش لهههلوماهرجی جۆراوجاۆردا نیشاانمانداوه ،كاه
بهپێی توانای خۆمان چووینهته ناو گهمهیهوهو كاریگهریمان ههبووه لهسهر خهڵك بۆ چوونه ئهو خهباتهوه.
ئاوێنه :تۆ باسی ئهوه دهكهیت كه ئیتر خهباتی چهكداری كاتی نهما ،بهاڵم ئێوه تها ئێسهتا

هێهزی پێشهمهرگهو چهكهدارتان

ههیه ،ئهمهتان بۆچییه؟

خالیدی عهزیزی :هێزی پێشمهرگهو چهكداری ئێمه ههر سروشتی پێشووی ههیه كاه هێارش كرایاه ساهر كوردساتانو خاهڵك
بااۆ بااهرگری لااهخۆیان چااهكیان هااهڵگرتو ئااهو هێزهیااان راگاارت ،ئێسااتاش لااهڕووی ئهمنییااهوه سااوپای پاسااداران بهشااێوهی
جۆراوجۆر لهماوهی چهندین سااڵی راباردوودا رێباهرانی حیزبای دیماوكراتی تیارۆر كاردووه ،لاهناوی باردوون ،لاهدهرهوهو لاهم
ناوچهیه تیرۆری كردوون ،هێزی پێشمهرگهی ئێمه لهئێستادا رۆڵی باهرگریو ئهمنییاهتیان ههیاه باۆ پاراساتنی خۆماانو ئاهو
دامهزراوه حیزبییهی كه ههمانه ،دهنا هێزی پێشمهرگهی ئێمه بهو روحاهوه پێشامهرگه نییاهو چهكادار ناهكراوه كاه بینێریناه
سهنگهری شهڕی نیزامی لهدژی كۆماری ئیسالمی.
ئاوێنه :ئهگهر ئێوه فشاری حكومهتی ههرێمو حیزبهه دهسههاڵتدارهكانی هههرێمتان لهسههر نههبێت ،ئایها خههباتی چهكهداری
دهستپێناكهنهوه؟

خالیدی عهزیزی :گومان لهوهدا نییه ،مادام ئێمه لهكوردستانی عێراقینو لێره حكومهتو قانون ههیه ،حكومهتو
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پهرلااهمانو سااهرۆكی هااهرێمی هااهڵبژێردراو ههیااه ،ئێمااه رێااز بااۆ ئااهو دهسااكهوته دادهنێااینو پێمانوایااه رهچاااو كردناای ئااهو
دهسكهوته ،بهشێكه لهئهركی نهتهوایهتی ئێمهو واقیبینی سیاسای .نااتوانین رهچااوی ئاهوه نهكاهین ،ئاهوهی كاه ئێماه لێاره
ههین یهكێك لهو فاكتهرانهیه كه چۆنیهتی رێكنستنی میتۆدی خهباتی خۆمان لهدژی كۆماری ئیسالمی ئێران دیاریدهكات.
ئاوێنه :پهیوهندی حیزبی دیموكراتی كوردستان بههێزهكانی ههرێمی كوردستانهوه له چ ئاستێكدایه ،بهتایبهتی پهیوهندیتان
لهگهڵ گۆڕاندا چۆنه؟

خالیدی عهزیزی :ئێمه لهگهڵ گۆڕان پهیوهندییاهكی ئاهوتۆمان نییاه ،هۆكارهكاهی ئاهوه نییاه كاه ئاهوانمان پێناراپ بێات،
لهبهرئهوهیه كه گۆڕان ماوهیهكه هاتووهته گۆڕێ ،گۆڕان تا ئێستاش پێناساهی حیزبییهكاهی باۆ ئێماه بڕێاك ناڕووناه ،چاۆن
خۆی پێناسه دهكات لهخانهی حیزبایهتیدا ،دووهم گۆڕان لهڕووی قانوییاهوه نوێناهری هاهیاه لهپهرلهمانادا ،ئاارهزووی ئێماه
ههمیشه ئهوه بووه كه گۆڕان پابهندی رێسا دیموكراسییهكان بێت ،ماادام نوێناهریان لهپهرلهمانادا ههیاه ،باا لهپهرلهمانادا
شهڕو كێشهكانی خۆیان بكهن ،هیوادارین ههر ئهوهش بكهن.
ئاوێنههه :ئهوهنههدهی ئێههوه زانیاریتههان ههههبێت ئێههران دهسههتی ههههبووه لههانههدانی ئۆپۆزیسههیۆنی ههههرێمی كوردسههتان بههۆ
دروستكردنی نائارامی؟

خالیدی عهزیزی :لهڕووی ئهمنیهتیو پۆلیسیو تهكنیكییهوه بۆ من زۆر زهحمهتاه ئێساتا كاه قاهزاوهت بكاهم ئێاران دهساتی
ههیه یان ناا ،ئاهوه دهچێتاه خاناهی لێكۆڵیناهوهی پۆلیسایهوه .باهاڵم لهالیاهنی سیاساییهوه یاهكێك لاه میتۆدهكاانی كۆمااری
ئیسالمی ئهوهیه بهدروستكردنی قهیران لاهواڵتانی دراوساێیو دهروباهری لاهعێراقو ئهفغانساتانو واڵتاانی دیكاهی رۆژهاهاڵتی
ناوهڕاست تهماهنی خاۆی درێژتار بكاتاهوه .ئێاران دهیاهوی لهناوچهكاهدا وا نیشاان بادات كاه بۆخاۆی زلهێزێكاه لهڕۆژهاهاڵتی
ناوهڕاست ،دهیهوێ لهههموو شوێنێك بۆ بهرژهوهندییهكانی خۆی سیناریۆی گونجااوی خاۆی دروسات بكاات ،عێاراقیش نااتوانێ
لهو رێسایه بهدهر بێت.
ئاوێنه :واته دهشێ بڵێین رۆڵی ئێران بهدیدهكر لهخۆپیشاندانو ناڕهزاییهكانی كوردستان؟

خالیدی عهزیزی :مان نااتوانم بڵاێم رۆڵای ئێاران دهبیانم لهخۆپیشااندانو ناڕهزاییاهكانی پێشاووی ئێاره ،ئاهوه باۆ مان زۆر
زهحمهتااه ئااهو قهزاوهتااه بكااهم ،ب اهاڵم دهتااوانم بڵااێم كااه ئهوانااهی خۆپیشاااندان دهكااهن لههااهرێمی كوردسااتانو نائااارامی
دروسااتدهكهن ،دهبێاات ئااهوهیان لهبااهرچاوبێت كااه هااهرێمی كوردسااتان نااهتونسو نهمیساارو نهسااوریایه ،هااهرێمی كوردسااتان
نهواڵتانی دیموكراسی هاوشێوهی سویدو سویساراو ئاهمهریكاشاه ،باهڵكو تایبهتمهنادی خاۆی ههیاهو باه لهباهرچاوگرتنی ئاهو
تایبهتمهندیانه دهبێت ههوڵبدهن كهڵك لهو دیموكراسییه وهربگرن كه لێره ههیه.
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ئاوێنه :پهیوهندیتان لهگهڵ یهكێتی و پارتی چۆنه؟

خالیدی عهزیزی :پهیوهندیمان زۆر باش و خۆشاه ،ئێماه دهمێكاه لهگاهڵ یاهكێتی و پاارتی پهیوهندییاهكی باشامان ههیاه،
ئهمااهش ئیدامااهی ئااهو پهیوهندییهیااه كااه دهیااان ساااڵه بوومانااه ،بۆیااه پێموایااه حیزباای دیمااوكرات لهچۆنیااهتی رێكنسااتنی
پهیوهندی خۆی لهگهڵ یاهكێتیو پاارتی ،ئاهزمونێكی لهمێژیناهی ههیاهو دهتاوانرێ لهداهاتووشادا پهیوهندییاهكی باشتریشای
ههبێت.
ئاوێنه :واته پهیوهندیتان لهگهڵ یهكێتی و پارتی تێههڵكێشتره تاكو گهۆڕان یهان ئێهوه پهیوهنهدی لهگههڵ یههكێتی و پهارتی
بهباشتر دهزانن تاكو گۆڕان؟

خالیدی عههزیزی :مان ئاهوه ناشاارمهوه كاه پهیوهنادی ئێماه لهگاهڵ پاارتیو یاهكێتی زۆر زۆر خۆشاتره تاا لهگاهڵ گاۆڕان،
لهڕاستیدا تاكو ئێستا ئێمه پهیوهندییهكی ئهوتۆمان لهگهڵ گۆڕان نییه .ئێمه ئارهزوومان دهكرد گۆڕان لهچۆنیهتی تاهعامول
لهگااهڵ كێشااهكانی كوردسااتان زیاااتر واقیتبینانااه بجواڵیهتااهوه ،تێبكۆشااایه وهزعاای ئێاارهی لهبااهرچاو بگرتایااه ،تێبكۆشااایه
مهسهلهی كوردی لهبازنهیهكی گهورهتر ببینیایهو پتر حهوسهڵهی نیشان بدایه ،ئارهزوومان دهكرد رۆڵی ئۆپۆزیسایۆنی خاۆی
لهكۆمهڵگایهكی مهدهنی بگێڕایه.

سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەن

 -ڕێکەوتی٢٧ :ی ئاگۆستی ٢١١١
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ساڵی ٨٠٦٨

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

خالید عەزیزی :پێویستە ئەو الیەنانەی بیر لە بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی دەكەنەوە،
دەستووری كاری بۆ دابنێن

سكرتێری حزبی دیموكراتی كوردستان لە ئێران (خالید عەزیزی) لە چاوپێكەوتنێكی ڕۆژنامەی “هەولێر
ژیوار ئیبراهیم
سكرتێری حزبی دیموكراتی كوردستان لە ئێران (خالید عەزیزی) لە چاوپێكەوتنێكی ڕۆژناامەی “هەولێار”اا دا ئاشاكرای كارد
كە پێویسااتە كااوردانی ڕۆژئاااوا سیاسااەتێكی مەنتیقاای لەگەڵ ئۆپۆزساایۆندا بااكەن.ئەو ڕوونیشاای كااردەوە كە بەسااتنی كااۆنگرەی
نەتەوەیاای گاارنگییەكەی لەوەدایە كە بە جیهااان ڕادەگەیەنێاات ،ئااێمە نەتەوەیەكااین و مافمااان لااێ سااەندراوەتەوە و هەروەهااا
پێویستە ئامادەكارانی ئەو كۆنگرەیە دەستووری كار دیاری بكەن ،نەك ڕاگەیاندنەكان.
پرسیار :ڕۆڵ و پێگەی كورد لە شۆڕشەكانی ناوچەدا چۆن دەبینن ،واتا كورد لە هەموو بەشەكان و بە تهایبەت لە سهووریا لە
كوێی هاوكێشەكەدایە و دەبێ چی بكات؟

وەالم :ژمااارەی دیكتاتۆرەكااان لە جیهاناادا كەم دەبێااتەوە و ڕەنااگە لە ئێسااتادا ڕێژەیااان لە ژمااارەی پەنجەكااان تێنەپەڕێاات،
ئەمەیش بە مانای ئەوەیە كە دیموكراسی و مەدەنیایەت و حكاوومەتی وەاڵمادەر لەساەر بنەماای یاساا ،ڕۆژ بە ڕۆژ باۆ واڵتاان
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دەبێتە ئەمرێكی واقیە و موقەددەس ،ئەو كاتەی بوو بە ئەمری واقیە و پیرۆز كارا ،دەبێاتە كولتاوور ،ئەو كااتەیش باوو بە
كولتوور وا بە ئاسانی ناسڕێتەوە و هەموو ئەوانەیش لە بەرژەوەندیی كورددایە،
باشتریش وایە كە بارودۆخی ئێستای كوردستان لەگەڵ سەردەمدا بەراورد بكەین ،باۆیە پێویساتە لەساەر بنەماای پێوەرەكاانی
ئەمااڕۆ ،داواكارییەكانمااان ڕیااز بكەیاان ،ئەوەیااش بەو مانااایەیە كە دەبێاات لە حاااڵەتی بەرگااری بێیاانە دەرێ و ح ااڵەتێكی
مامناوەند و مەنتیقی بۆ باسكردنی مەسەلەكانی خۆمان بگرینە بەر.
الیەنێكاای دیكەیااش ئەوەیە كە بە هااۆی بااوونی تەكنەلۆجیااای سااەردەم مەسااەلەكان بە زوویاای لە دونیااادا دەن ا دەدەنەوە و
كۆمەڵگەی كوردییش لێی بەهەرەمەند بووە و تێگەییشتنی سیاسی بەرز بووەتەوە .بەش بە حااڵی خاۆم گەشابینم و پاێم وایە
ئەو ئاڵوگۆڕانەی لە ناوچەدا لە گۆڕێدا هەن ،هەمووی لە بەرژەوەندیی كورددا تەواو دەبن.
پرسیار :لە قسەكانت وا تێگەییشتم كە بۆ نموونە لە سووریا كوردەكانی ڕۆژئاوا لەگەڵ بەهاری عەرەبیدا ڕاپەڕیون ،یهان لە
باكووری كوردستان كاتێك قسەیەكی توندی بۆ نموونە پەرلەمانتارێكی كورد دەبیستین ،دەگوتر توركیها دیمهوكراتە ،ئەی
كورد خوڵ ێنەری بزووتنەوە نییە ،پێتان وا نییە ئەوە كەمكردنەوە بێت لە خەباتی كوردەكانی ئەو پارچانە؟

وەالم :ئیمكانی خەبات ،یان دەبێ خۆت بینوڵقێنی ،یان لە دەرەوەی ئیرادەی تۆ دەخوڵقێت ،ئێمە ئێستا باسای ئااڵوگۆڕ لە
ناااوچەكەدا دەكەیاان ،هەر بااۆیەیش ئیمكااانی خەباااتیش لەو پێوەناادییەدا بەراورد دەكرێاات ،ئەوەی لە كوردسااتانی ڕۆژئاااوادا
هاااتووەتە ئاااراوە ،پااێم وایە كااورد دەبااێ هەوڵ باادات ،بكەوێااتە بەرەیەك بااۆ ئەوەی میكااانیزمێكی هاااوبەش لەگەڵ الیەناای
ئۆپۆزساایۆنی عەرەباادا باادۆزێتەوە ،لە سااووریا حكااوومەتێكی دیكتاااتۆر بااوونی هەیە ،ڕەنااگە بەدیهێنااانی دیموكراساای ئاسااان
نەبێاات و ئەگەری ئەوەیااش هەیە ،كۆمەڵێااك كێشەیشاای لااێ بكەوێااتەوە ،بەاڵم بە هەمااوو ئەوانەیشااەوە ئۆپۆزساایۆنی كااوردی
دەبێت بەشدارێكی ئەكتیڤ بێت.
بە نیسااابەت توركیااااوە ،مەساااەلەكە تااااڕادەیەك جیااااوازە ،چاااونكە هەر پاااارچەیەك دەباااێ بە لەبەرچااااوگرتنی باااارودۆخی
سیاسییەكەی مامەڵەی لەگەڵدا بكەیت ،لە توركیاادا هەر لە ساەردەمی كەماالیزم و حكاوومەتی ساەربازییەوە تااكوو ئێساتا و
حكوومەتی پارتیی دادوگەشەپێدان،
جۆرێك كرانەوە بۆ پرسی كورد هااتووەتە ئااراوە و جۆرێاك ئااوڕدانەوە هەیە و لە ئێساتادا بە دوای دۆزیانەوەی ڕێگەچاارەدا
دەگەڕێن ،بەاڵم ئەگەر ئێمە بە پێی چاوەڕوانییەكانی خۆمان داوای چارەكردنی ساەرجەم كێشاەكان بكەیان ،لە توركیاایش بە
باوەڕی من ئێستا زووە ،پێم وایە كورد لە توركیادا دەبێ كەڵك لەو دەرفەتە وەربگرێت ،ڕەنگە گوشارەكان زۆرتر بان ،بەاڵم
خەباتی سیاسی هەموو ئەوانە بە دواخۆیدا دێنێت.

151

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
لە سیاسااەتدا ئەگەر زەمیاانەیەك ڕەخسااا ،هااونەر ئەوەیە كەڵكاای لااێ وەربگیرێاات و هەمااوو ئەوانەیااش بە نیساابەت ئێااران
جیاااوازە ،چااونكە پێوەرەكااانی دیموكراساای لەوێ بااوونی نیاایە و دیكتاااتۆریی مەزهەباای باااڵی بەسااەر سیاسااەتی ئەو واڵتەدا
كێشاوە.
پرسیار :ئەو جیاوازییە لە قوناغ و جۆری خەباتی پارچەكانی كوردستاندا چهۆن دەكهر لە كهۆنگرەیەكی نەتەوەییهدا باسهی
لێوە بكرێت و فرەییەكان لە ویستی هاوبەشدا بكرێتە كارتێكی سیاسی؟

وەالم :كااۆنگرەی نەتەوەیاای زۆرتاار ڕاسااپاردەیەكی سیاساایی نەتەوەیاایە لە جیهااانی ئەمااڕۆدا ،بااۆ ئەوەی چەنااد پەیامێااك بە
جیهان بدەین،
یەكەم بڵێین كە ئاێمە یەك نەتەوەیان و ماافی نەتەوایەتیای خۆماان لاێ ساەندراوەتەوە و ئەوەی ئاێمە باسای دەكەیان لەگەڵ
جاڕنامەكانی نێودەوڵەتی هیچ دژایەتیی نییە،
دووەم بە دەوڵەتەكااانی دراوسااێ بڵێااین كە ئااێمە هەمیشااە بە دوای چااارەی ئاشااتی و دیمااوكراتییەوەین و ناااوەڕۆكی كۆماااری
كوردستانیش هەر ئەوە بووە ،پێشەوا (قازی محەممەد) هەموو هەوڵێكای دا كە كێشاەكان لەگەڵ تااران لە ڕێاگەی دیاالۆگەوە
چارە بكات،
هەروەهااا حكااوومەتی ئێسااتای هەرێماای كوردسااتان هەمااوو هەوڵێكاای ئەوەیە كە كێشااەكانی لە ڕێااگەی ئاشااتی و گفتوگااۆ و
لەیەكتێگەییشتن لەگەڵ بەئدا چارە بكات.
سێیەم كۆنگرەی نەتەوەیی بۆ ئەوەیە بە نااوچەكە بڵێاین لە ئاڵوگۆڕەكاانی ڕۆژهەاڵتای ناوەڕاساتدا كاورد وەكاوو نەتەوەیەكای
یەكدەن و دیموكرات دەتوانێت یارمەتیدەری گەشەپێدانی نااوچەكە لە هەماوو ڕووەوە بكاات .هەر ساێ هۆكاار باۆ ئەوەیە كە
هەمااوو زلهێاازان و واڵتااانی ناااوچەكە مەسااەلەی كااورد وەكااوو دەرفەت بااۆ خۆیااان سااەیر بااكەن و پرساای كااورد وەكااوو هەڕەشااە
نەبینن.
پرسیار :زەمینە بۆ پێكهێنانی كۆنگرەی نەتەوەیی چۆن دەكرێت ،یان بە واتایەكی دیكە بەربەستەكانی كامانەن؟

وەالم :ئەوە زۆر گاارنگە ،ئەو الیەنااانەی كە دەباانە میوانااداری كااۆنگرەی نەتەوەیاای ،یااان ئەو هێاازانەی كە بەرنااامەی ئەو
كۆنگرەیە دادەنێن ،ستراتیژییەكەیان چییە

152

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
زۆر گاارنگە بە وردی ئەو باسااە بكاارێتەوە ،كااۆنگرەی نەتەوەیاای باساای نەتەوەیەكە كە بەسااەر چااوار واڵتاادا پااارچە كااراوە و
لەنێو ئەو نەتەوەیەیشدا بە دەیان حزا هەیە ،ئەو حزبانەیش بۆچوونی جیاوازیان هەیە ،بۆیە دیاریكردنی دەستووری
كارێك كە ڕۆژی دوای كۆنگرەكە ئەنجامی دیاریكراوی هەبێت ،كارێكی ئاسان نییە.
دووەم ،ئااااێمە ئەزمااااوونی كااااۆنگرەیەكی نەتەوەییمااااان هەیە كە كاااااتی خااااۆی لە ئەورووپااااادا داناااارا ،كە زۆرتاااار لە الیەن
(پەكەكە)ااوە دانارا ،مەبەستەكەیشاای ئەوە باوو خەڵاك بەحزباای بكاات ،باۆیە دەبااێ باۆ بەساتنی كااۆنگرەی نەتەوەیای هەمااوو
شتێك لە بەرچاو بگیرێت و دەرەنجاامی كاۆنگرەكەیش بە شاێوەیەكی ئاشاكرا بە الیەنە پێوەندیادارەكان بگوترێات ،بە هەماوو
ئەوانەیشااەوە ماان دەسااتووری كاااری كااۆنگرەی نەتەوەیاایم لە بەردەسااتدا نیاایە ،بەاڵم ماان لەگەڵ ئەو كااۆنگرەیەدا ناایم ،كە
ڕاگەیانادنەكان دروساتی بااكەن ،بەڵكاوو پێویساتە ئەو الیەنااانەی بیار لە بەساتنی كااۆنگرەكە دەكەنەوە ،دەساتووری كااری بااۆ
دابنێن.
سهرچاوه:
http://www.hawler.in/dimane25365.htm

رێکەوتی٢٢ :ی فێبریویری ٢١١٢
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خالید عهزیزی ئامادەین بەبێ مەرج لەگەڵ حدكا دابنیشین

هەڤپەیڤین :ساكار عەبدوڵوزادە
خالید عەزیزی ،سكرتێری گشتی حیزبی دیموكراتی كوردستان باس لە هۆكاری بەشداریكردنی خەڵكی رۆژهەاڵتای كوردساتان
دەكات لە هەڵبژاردنای خاولی ناۆیەمی پەرلەماانی ئێاران و دەڵاێ "بەشاێك لە خەڵاكەكە لە داخای پەرتەوازەیای حیزبەكاانی
رۆژهەاڵتاای كوردسااتان دەنگیاناادا" ،هەروەهااا باااس لە كێشااە بەردەوامەكانیااان دەكااات لەگەڵ حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتانی
ئێران (حدكا).
رووداو :بۆچی رێژەیەكی بەرچاوی كورد لە هەڵبژاردنە بایكۆتكراوەكەی پەرلەمانی ئێران لەالیەن حیزبەكانی رۆژهەاڵتهی
كوردستان بەشداربوون؟

خالید عەزیزی :راستە ئێمە وەك حیزبە سیاسییەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان لەگەڵ كۆماری ئیساالمی لە دژایەتای و ملمالناێ
داین بەاڵم ملمالنێكەمان نابەرانبەرە .كۆماری ئیسالمی دەسەاڵتی هەیە ،ئامرازی كاۆنتڕۆڵی خەڵكای لەبەردەساتدایە ،لەڕووی
ئابوورییەوە لە هەڵبژاردن و راكێشانی خەڵك بەرەو دەنگدان كەڵك وەردەگرێ ،لەڕووی ئیدارییەوە خەڵكێكی زۆری كارمەناد
و مووچەخۆری هەیە كە ناچارن بەشداربن .سەرەڕای ئەمانەش لە رۆژی هەڵبژاردندا تاوەكو پێش نیاوەڕۆ خەڵكێكای زۆر كەم
بەشاااداربوون ،بەاڵم دواتااار بەشاااێوازی جۆراوجاااۆری وەك پەیوەنااادی تەلەفاااۆنی و هەڕەشاااە و ترسااااندن خەڵكێكااای بەرچااااو
بەشداركرد .بەاڵم ئەوانەی لە كوردستان لە هەڵبژاردندا بەشداریانكرد ،زۆریان بە دڵ و بە باوەڕ لەگەڵ كۆمااری ئیساالمیدا
نین و تەنیا لە ترس و نیگەرانای لە داهااتووی خۆیاان بەشاداربوون .ئاێمە وەك حیزبای دیماوكراتی كوردساتان هەوڵادەدەین

154

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
ئەو گوتارە لەناو كوردستان و ئێران بازو بكەیانەوە كە خەڵاك دابەشانەكەین بە خاراپ و بااش ،وابازانین ئەوانەی دەنگیاان
داوە خەڵكی خراپ و جاشان .هۆكاارێكی دیاكە كە مان نااتوانم نكاۆڵی لێابكەم ئەوەیە كە لەتباوونی حیزبەكاان باووەتە هاۆی
ئەوەی خەڵااك گلەیاای و گازەناادەیان لە ئااێمە هەبااێ ،ماان پێمااوایە هەناادێك لە خەڵااك كە دەنگیااداوە نەك لە خۆشەویسااتی
كۆماری ئیسالمی بووە بەڵكو جۆرێك ناڕەزایی دەربڕین بووە بەرامبەر ئێمە ،كە پێمان بڵاین لە ساەردەمێكدا ئاێمە چااوەڕوانی
گەورەمان لە ئێوە هەیە ،ئێوەش بە خۆتان و كێشە ناوخۆییەكانتانەوە سەرقاڵن.
رووداو :بۆچی حیزبەكان پێكەوە هەڵبژاردنیان بایكۆت نەكرد؟

خالید عەزیزی :ئێمە بە هاوبەش لەگەڵ سێ الیەنی دیكە هەڵبژاردنەكانمان بایكۆت كرد ،داواشمان لەساەرجەم حیزبەكاان
كرد تاوەكو پێكەوە هەڵبژاردن بایكۆت بكەین ،بەاڵم بەداخەوە نەباوونی پەیەوەنادییەكی فەرمای و دیاالۆگ لەنێاوان هەردوو
دیمااوكراتەكە ،كۆسااپی سااەرەكی بەردەم نزیكبااوونەوەی حیزبەكااانی رۆژهەاڵت و تەنااانەت دروسااتبوونی بەرەی كوردسااتانییە،
تاوەكو كێشەی دیموكراتەكاان لەگەڵ یەكتار چارەساەر نەباێ و یاان لە پڕۆساەیەكی دوور و درێاژدا یەكنەگارنەوە ئەو گارفتە
كەم و زۆر هەر دەمێنن.
رووداو :چ رێگا چارەیەكتان بۆ لێك نزیككردنەوەی دوو دیموكراتەكە هەیە؟

خالید عەزیزی :ئەو داباڕانە تاازە باووەتە بەشاێك لە مێاژوو و ئاێمە نااتوانین بگەڕێیانەوە باۆ مێاژوو ،لە مێاژوودا خۆماان
رابگاارین و لە مێااژوودا سیاساەت بكەیاان ،بەاڵم دەتااوانین دەرساایان لێااوەربگرین .ئااێمە ئامااادەی چارەسااەركردنی كێشااەكانین،
بەاڵم دەباااێ لە شاااوێنێكەوە دەسااات پاااێ بكەیااان .تااااوەكو ئەو دوو الیەنە لە ئاساااتی باااااڵ لەگەڵ یەك دانەنیشااان نااااتوانن
گیروگرفتەكان تاوتوێ بكەن و رێگە چارە بادۆزنەوە .گارفتەكە لێارەدایە كە دانیشاتن لەنێاوان ئاێمەدا نیایە بەداخەوە ،ئەوە
سروشااتی لە مێااژینەی ئااێمەی كااوردە كە ماان بە "دەردە كااورد" ناااوی دەبەم ،ئااێمە لەگەڵ یەك لە كێشااەداین ،بەاڵم ئامااادەیی
پێكەوە دانیشتنمان كەمە ،زۆرجاار هەباووە لەگەڵ دەساەاڵتی ناوەنادی دانیشاتووین ،بەاڵم ئاماادە نەباووین لەگەڵ حیزبێكای
كوردی ،كە كێشەمان لەگەڵی هەبووە دابنیشین .ئاێمە بە الیەنەكەی دیاكەی حیزبای دیماوكرات رادەگەیێناین كە هەر كێشاە و
خوێندنەوە و رێگەچارەیەكمان هەبێ پێویستە بە دانیشتن چارەسەر بكرێت .ئاێمە بەباێ هایچ مەرجێاك ئاماادەین باۆ پاێكەوە
دانیشااتن و دیااالۆگ .ئێسااتا بە بەراورد بە دوو سااێ س ااڵی رابااردوو دۆخەكە باشااترە و رق و كیاانە و یەكتاار ئااازاردان كەمتاار
بووە ،من دڵنیام بەتێپەڕبوونی كات بەشێك لە كێشاەكان چارەساەر دەبان .هیاوادارم ئەوانایش لە كاۆنگرەی پاانزدەدا كێشاەی
كااورد لە رۆژهەاڵتاای كوردسااتان و زیانەكااانی ناتەبااابوونی حیزبەكااان باساابكەن و لە روانااگەی یەكگاارتن و یەكێتاای كااوردەوە
چارەسەر بدۆزنەوە.
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رووداو :ئێوە پێشنیازی یەكگرتنەوەتان خستە بەردەم الیەنەكەی دیكە ،بەاڵم ئەوان رەتیانكردەوە بۆچی؟

خالید عەزیزی :ئەوان بیانوویان ناوگۆڕین بوو ،بەاڵم ئێمە ناومان تەواو لێك جیاوازە ،هیچ حیزبێكیش ماافی ئەوەی نیایە
داوای ناوگۆڕین لە حیزبێكی دیكە بكات ،ئەو داوایەی هاوڕێیانماان داوایەكای ناادیموكراتییە ،چاونكە ئەو نااوە لە كاۆنگرەی
ئێمەدا دەنگی بۆ دراوە و لەالیەن خەڵكانێكی زۆرەوە پەساەندكراوە .باۆ كەرامەتای حیزبای هایچ كاام لە دیموكراتەكاان بااش
نیااایە كە یەكیاااان بچێاااتەوە نااااو كاااۆنگرەكەی ئەویااادیكە دابنیشاااێ و ئەوە رێاااگە چاااارەیەكی گونجااااو نیااایە .بەاڵم مااان دوای
پێشنیازەكەی هاوڕێیانی حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران  ،پێشنیارێكی دیكەم هێنایە بەربااس ،كە ئاێمە پاێكەوە بەرەو
كۆنگرەی هاوبەشی دیموكرات بچین و بۆ ئەوەش هەردووال پێكەوە كۆمیسیۆنێكی هاوبەش دابنێاین و ئەو كۆمیسایۆنە هاوبەشاە
چەند و چۆنی بەڕێوەچوونی كۆنگرەیەكی هاوبەش لەنێوان دیموكراتەكاندا دیاری بكاات .ئاێمە لەساەر ساتراتیژ و بەرناامە و
كاااوردایەتی لێاااك جاااودا نەباااووینەوە ،ئەو الیەی زۆریااانە باااوو بەرە بەرە پڕۆژەیەكااای هێناااا ئااااراوە ،كە الیەنەكەی دیاااكەی
دوورەپەرێز خست و بەشێوەیەكی جیناحی حیزبی بەڕێاوەدەبرد و لەتباوونی حیازبەكە تەنیاا بەرهەمای ئەو تاكڕەویاانە باوو.
یەكێك لە هۆكارەكانی لەتبوونی ئەو حیزبە دەرەنجامی هەڵسوكەوتی نادروست و تێكشكاندنی هەست و كەرامەتای مرۆڤەكاان
بووە ،بۆیە پێویستە ئەو هەڵسوكەوتانە دووبارە نەكرێنەوە و رێز لە یەكتر بگیرێت تااوەكو كێشاەكان بە ئاساانی چارەساەر
بكرێن.
رووداو :روانگەتان بۆ داوای هەندێك الیەن سەبارەت بە گۆڕینی ئااڵی كوردستان و سروودی ئەی رەقیب چییە؟

خالیههد عەزیههزی :باازووتنەوەی رزگااارینوازی نەتەوەی كااورد پێناسااەیەكی هەیە ،پێویسااتە جێگیاار بكرێاات ،ئەوكااات هاایچ
ئایاادیۆلۆژیەكی جیاااوازی سیاساای ،كە بەمەبەسااتی بەرژەوەناادی حیزباای دێااتە گااۆڕێ ناااتوانێ وا بەئاسااانی دژایەتاای بكااات.
مەبەسااتی ماان لەو قسااانەی لە ساااڵیادی دامەزراناادنی كۆماااری كوردسااتان لە هەولێاار هێنااامە بەر باااس ئەوەبااوو ،ئااێمە
پێویستیمان بە گرێبەستێكی نەتەوەییە ،كە دەتوانرێت لە هەموو شوێنێك كاری بۆ بكرێت .لە روانگەی منەوە ئەو گرێبەساتە
نەتەوەییە خۆی لە شتە هاوبەش و پیرۆزەكانی وەك ئااڵ ،سروود ،پێشمەرگە ،كۆمااری كوردساتان و هەماوو ئەو خەباتاانەی
كە لە رابردوودا كراوە دەبینێتەوە .من دژی خەبات و چاالكی حیزبێكی سیاسی ئایدیۆلۆژی ئاینی سیاسای یاان كۆمۆنیساتی لە
كوردستاندا نیم ،بەاڵم ئەو حیزبە دەبێ دان بەوەدابنێ كە ئێرە كوردستانە و كار بۆ نەتەوەیەك دەكاات ،كە هەنادێك هێماا
و شوناسی تایبەت بەخۆی هەیە ،پێویستە خاۆی بەرپرسایار بزاناێ لە پاراساتنیان .ساروودی ئەی رەقیاب باێ رێازی بە هایچ
نەتەوە و ئایینێك ناكات و دەرخەری بیر و رای شااعیرێكە كە دۆخای ساەردەمی خاۆی هۆنیاوەتەوە و ئەو ساروودە لەنااو هەر
چوار پارچەی كوردستان جێگیربووە و بووەتە گەورەترین هێمای نەتەوەی كورد.
رووداو :بۆچی تائێستا كوردی رۆژهەاڵت یەكگرتوویی نەتەوەیی تێدا بەدیناكرێت؟
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خالیههد عەزیههزی :جیاااوازی زاراوەكااان لە رۆژهەاڵتاای كوردسااتان كێماسااییەكە بااۆ لێااك تێگەیشااتنێكی بەسااۆز و بەهێاازی
نەتەوایەتای .بەهاۆی نەباوونی ناوەناادێك یاان حیزبێاك یااان میادیایەكی بەهێازی نەتەوەیاای كە كاۆكەرەوەی بیاروڕای هەمااوو
كاااۆمەاڵنی خەڵكااای رۆژهەاڵت باااێ كەلاااێن و دووریەك لەنێاااوان خەڵكااای رۆژهەاڵت بەدیااادەكرێت .لەڕووی سیاساااییەوە ئاااێمە
یەكگرتاااوویی نەتەوەییماااان نیااایە ،بەاڵم لەڕووی شوناسااای نەتەوەیااایەوە ،هەسااات بە نەتەوەباااوون لە زۆربەی ناوچەكاااانی
رۆژهەاڵت بەدیااادەكرێت ،هەرچەناااد ئەو هەساااتە لەوانەیە لە نااااوچەیەكی وەك موكریاااان زۆر بەهێزتربێااات لە ناوچەكاااانی
خوارووی وەك ئیالم و لەكستان .ئەویش جگە لە جیاوازی زاراوەیی ،بۆ ئاینزای شیتەی كوردانی ئەو ناوچەیە دەگەڕێتەوە كە
دەسااەاڵتی شاایتەی ئێااران توانیااویەتی ئەو هەلە بقااۆزێتەوە و بە كەڵااك وەرگاارتن لە ئااایین ،كااوردانی ئەو ناااوچەیە لەخااۆی
نزیااك بكاااتەوە ،بەاڵم بەهااۆی تەجااروبەی هەرێماای كوردسااتان و ئەو دۆخەی كە لە باااكوور و رۆژئاااوای كوردسااتان هەیە،
هەستی نەتەوەخوازی خەڵكی رۆژهەاڵت لە پەرەسەندندایە.
رووداو :بۆچی شۆڕشی گەالنی ناوچەكە " بەهاری عەرەبی" نەگەیشتە ئێران؟

خالید عەزیزی :رووداوەكانی پاش هەڵبژاردنی سەرۆك كۆمار لەئێران نیشاندەری توڕەیی و ناڕەزایی خەڵك لەو دەساەاڵتە
بااوو و تەنااانەت بە جۆرێااك لە شۆڕشاای گەالناای عەرەباادا رەنگیاادایەوە ،بەاڵم ئەزمااوونی كۆماااری ئیسااالمی لە دڕناادەیی و
سەركوتی نەتەوەی كورد ،كەڵك وەرگرتن لە ئایین وەك ئامرازێك ئەو دەرفەتەی پێدا كە دەنگی ناڕەزایی ك بكات و رێاگە
لە تەشەندسەندنی هەڵگیرسانی شۆڕش بگرێت .جگە لەمانە دنیای دەرەوە بەو شێوەیەی كە لەسەر تونس و میسار و لیبیاا و
سووریا هاتە دەن و خۆی كردە بەشێك لە كێشەكە ،لە ئێراندا بە پێچەوانەوە خۆی لە رووبەڕووبوونەوەی كۆماری ئیساالمی
دوورگرت و نەهاتە ناو كێشەكە .هۆكارەكەشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە دنیای دەرەوە تائێساتا لەساەر ئەوە سااخ نەباووەتەوە
كە چ سیستەم یان چ كەسانێك جێگەی كۆماری ئیسالمی بگرنەوە ،هەروەها دیماۆگرافی ئێاران وەك واڵتێكای پاان و بەریان و
هەڵاااكەوتەی جیۆپاااۆلیتیكی ئەو واڵتە ئەو دەرفەتە بە كۆمااااری ئیساااالمی دەدات كە وەك میسااار و لیبیاااا و ساااووریا بەراورد
نەكرێت.
رووداو :داهاتووی كۆماری ئیسالمی و پاشەرۆژی ئێران چۆن دەبینی؟

خالید عەزیزی :بەداخەوە كەشاوهەوای ئێساتای ئێاران و هەڵساوكەوتی چەناد سااڵەی دەساەاڵتی ناوەنادی لەگەڵ كێشاەكان
نیشاندەدا ،كە دەرفەتی گۆڕانكاری ئاشتیانە یان تەنانەت شۆڕش و هەستانەوەی خەڵك لە ئێران زۆر كەمە .بە هاۆی ئەوەی
دەسەاڵتی ئێران لە ناوخۆ نابەرپرسانە دەجوڵێتەوە و واڵمدەرەوەی ویست و داواكانی خەڵك نییە و بۆ داپۆشاینی كێشاەكانی
خااۆی قەیااران لە دەرەوەی ساانوورەكانی دروسااتدەكات و لەگەڵ كااۆمەڵگەی نێااودەوڵەتی بەڕێاازەوە ناااجوڵێتەوە بااۆیە بااابەتی
رێگاچارەی سەربازی و هێڕشكردنە سەر ئێران بە گەرمی باسی لێدەكرێت .سیناریۆی شەڕ لەالیەن كاۆمەاڵنی خەڵكای ئێاران و
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حیاازبە سیاساایەكانی رۆژهەاڵت و كااۆمەڵگەی نێااودەوڵەتی نەخوڵقاااوە ،بەڵكااو كاربەدەسااتانی كۆماااری ئیسااالمی بە كااار و
كااردەوەی نابەرپرساایارانەیان ئەو سااێناریۆیەیان پێكهێناااوە و بااۆیە ئەگەر شااەڕێك بێااتە ئاااراوە هۆكاااری سااەرەكی ئەو شااەڕە
كۆماری ئیسالمییە .تاوەكو ئەو جێگەیەی پەیوەندی بە بەرنامەی شەڕەكەوە هەیە ئێمە وەك حیزبی دیماوكراتی كوردساتان لە
دەرەوەی ئەو بەرنااامەیەداین ،بەاڵم هەوڵمااان ئەوەیە هەر حاڵەتێااك بێااتە پااێش زۆرتاارین یااارمەتی پێشااكەش بكەیاان بااۆ
سەقامگیركردنی دیموكراسی و دەستەبەركردنی مافە نەتەوەییەكانمان لە ئێراندا.
رووداو :پێگە و رۆڵی كورد لە ئێرانی نوێدا بە چ شێوەیەك دەبێت؟

خالید عەزیزی :لە داهااتووی ئێرانادا ئاێمەی كاورد لەگەڵ كۆمەڵێاك كێشاە و گرفتای زۆر جیادی رووبەڕوو دەبیانەوە .ئاێمە
كێشااەی ناساانامەمان هەیە ،كە چااۆن خۆمااان پێناسااە دەكەیاان و چااۆن ئەوان پێناسااەی ئااێمە قبااوڵ دەكەن .كێشااەی ساانوور و
نااااوچەی جێنااااكۆكی لەساااەرمان لەگەڵ ئازەرییەكاااان هەیە ،كێشاااەی بونیاتناااانەوەی ئێرانێاااك هەیە ،كە ئاااێمەی خوازیااااری
فیااادرالی چاااۆن الیەنەكاااان بەشاااداری ئەو پرۆساااەیە بكەیااان .باااۆ ئەوەی لەو كێشاااانەدا دەرفەتااای چەساااپاندنی خواسااات و
داواكارییەكااانی خۆمااان هەبااێ پێویسااتیمان بە یەكگرتااوویی و هاوگوتاااری كااوردە .لە مێااژووی هاااوچەرخی ئێراناادا فااارس و
ئااازەرەی پااێكەوە ئەو واڵتەیااان بەڕێااوەبردووە و هەرچەنااد كە دەسااەاڵتی ئێااران بە دەسااەاڵتێكی فارساای ناسااێندراوە ،بەاڵم
نەتەوەی ئاااازەری بەشااادارییەكی كاااارای لەو دەساااەاڵتەدا هەیە و لەڕووی ئاااابووری و ساااەربازی و مەزهەبیااادا هەساااات بە
كەموكوڕییەك ناكات و تەنانەت بەداخەوە حوكم بەساەر كوردیشادا دەكاات .هەوڵماان ئەوەیە كە كێشاەكە بە كێشاەی كاورد و
فارس یان نەتەوەی ژێر دەست و نەتەوەی بااڵدەست پێناسە نەكەیان ،چاونكە ئەو كێشاەیە باۆ كاورد بە گاران تەواو دەباێ و
بۆیە بە دروستی نازانین كورد بچێتە نێو كێشەیەك كە لەگەڵ فارس و ئازەری رووبەڕوو ببێاتەوە .باۆیە ئاێمە وەك حیزبێكای
سیاسای لە رێااگە چاارەیەكی سیاساای دەگەڕێاین و كێشااەكە وەك كێشاەی كااورد و نەتەوەكاانی ئێااران لەگەڵ دەساەاڵتی ناوەنااد
پێناسە دەكەیان .رۆڵای كاورد لە بونیاتناانەوەی دەساەاڵتی ناوەناد ئەو دەرفەتەی بە ئاێمە داوە ،كە بە الیەنە ئێرانییەكاان
بڵێین بوونی كورد وەك دەرفەتێك بۆ بەهێزی و ئاوەدانی ئێرانی داهاتوو سەیر بكەن نەك وەك هەڕەشە و مەترسی.
رووداو :بەسههتنی كههۆنگرەی نەتەوەیههی كههورد بە بەشههداری حیزبەكههانی هەر چههوار پههارچەی كوردسههتان لە هەولێههر چ هۆن
هەڵدەسەنگێنن؟

خالیههد عەزیههزی :لەڕاسااتیدا دەسااتووری كاااری ئەو كااۆنگرەیە تائێسااتا لەگەڵ ئااێمە باساانەكراوە ،بەاڵم بە خۆشاایەوە مااادام
ئێمەی كورد باوەڕمان بە دیالۆگ و رێگەچارەی ئاشتیانە بۆ چارەسەری كێشاەی كاورد هەیە لەهەر چاوار پاارچەی كوردساتان،
بەڕێوەچوونی كۆبوونەوەیەكی چەند رۆژەی هێز و پارتە سیاسییەكانی كوردستان كارێكی ئاسانە ،بەاڵم گرنا ئەو پەیاامەیە
كە كۆنگرەكە دەیەوێ بە دەوڵەتانی ناوچە و تەنانەت خودی كوردیشی بادات .گرنگای ئەو كاۆنگرەیە دروساتكردنی گوتاارێكی
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هاوبەشە لەنێوان زاراوە و ئایین و ئایینزا و حیزبەكانی كوردستانە .هیوادارم كۆنگرەی نەتەوەیی بتاوانێ ئاێمە وەك نەتەوە
نزیكبكاتەوە و رێگە خۆشاكەربێت باۆ لێاك نزیكباوونەوە و یەكگرتنای حیزبەكاانی كوردساتان و پەیاامی ئاشاتی و رێگەچاارەی
دیالۆگ و گفتوگۆ بۆ ئەو واڵت و الیەنانەی كە كێشەیان لەگەڵ كورد هەیە بەڕێ بكات.
سهرچاوه :ماڵپەڕی رووداو  -ڕێکەوتی٢٦ :ی مارچی ٢١١٢
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خالید عەزیزی :ئێران بەئاشكرا مەترسییەكی گەورەیە بۆ سەر بەرژەوەندییەكانی
ئیسرائی

ئاماژە :زۆر لە مێاژە بااس لەوە دەكارێ كە لە ئاكامادا باۆ یەكالیای كاردنەوەی كێشاەی نااوەكی كۆمااری ئیساالمی رۆژئااوا لە
رێگەی سەربازییەوە بەرەو ڕووی ئێران دەبێتەوە .هاوكات هەڕەشەكانی “ ئەحمەدی نەژاد” ،سەركۆماری ئێران بۆ سەر جیهاان
بە گشاتی و بااۆ سااەر ئیساارائیل بەتااایبەتی بااۆتە هاۆی ئەوەی واڵتااانی رۆژئاااوا و لە سااەروی هەموویااانەوە ئەمریكااا توناادتر
لەگەڵ دەسەاڵتدارانی كۆماری ئیساالمی ماامەڵە باكەن .ئێساتا لە ساەردەمی ئەحامەدی نەژاد دا ئەگەری هێرشای ساەربازی باۆ
سەر ئێران رۆژ بە رۆژ زیاتر پەرە دەستێنێت زۆر كەس پێیاان وایە كە ئەمریكاا باۆ یەكالكاردنەوەی ئەم كێشاەیە لە ئاكامادا
لە گەڵ ئیسرایل بەرەوڕووی ئێران دەبنەوە .لەم پەیوەندییەدا چەند پرسیارمان ئاراستەی خالید عەزیزی ،سكرتێری گشاتیی
حیزبی دیموكراتی كوردستان كرد كە بەم شێوەیە وەاڵمی داینەوە.
چاوپێکەوتن :مەولوود ئافەند
ئیسرائی  -كورد :لە مێژە لە نێوان رۆژئاوا و ئێراندا لە پەیوەندی لەگەڵ پرسی ئەتۆمی كۆماری ئیسالمدا گهرژی و ئهاڵۆزی
لە ئارادایە .واڵتانی رۆژئاوا مەرجیان ئەوەیە كە كۆماری ئیسالمی پیتاندنی یۆرانیۆم رابگهر

و دەسهەاڵتدارانی تهارانیش تها

ئێستا كۆڵیان بەم داوایە نەداوە و بەردەوامن لەسەر پرۆژەكانی خۆیهان .ئەگەر كۆمهاری ئیسهالمی پاشەكشهە نەكها ،ئەگەری
ئەوە هەیە بۆ یەكالیی كردنەوەی كێشەی ئەتۆمی ئێران لە رصگە چارەی سەربازی كەڵك وەربگیردر ؟

خالید عەزیزی :لە سەردەمی دەسەاڵتداریەتی “جۆرز بوش”دا شتەكان زۆرتر لە خانەی دروشمدا بوون .دروشام نەیادەتوانی
ببێاااتە بنەماااای پرۆژەیەكااای تاااۆكمەو بەهێاااز دژی ئێاااران .باااۆیە جاااۆرز باااوش دژی ئێاااران دەساااتی ئااااوەاڵ نەباااوو .لە نێاااو
ئەوروپاییەكانیشدا پرزدێنتێكای خۆشەویسات نەباوو .هەروەهاا لە خاودی ئەمریكاشادا هەروەتار .باۆیە ئەگەر جاۆرز باوش لە
خااانەی سااەربازیدا كەوتبااایە كێشااە لەگەڵ ئێااران زۆر زوو تووشاای قەیااران دەبااوو و ئێاارانیش ،عێااراق نەبااوو .لە سااەردەمی
ئۆبامادا من وا چاوەڕوان دەكەم كە دەوڵەتی ئێستای ئەمریكا دەرەتانی ئەوەی كە گوشاری زۆرتر بناتە سەر ئێاران زیااترە.
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هۆیەكەی ئەوەیە باشترین رێگە بۆ گوشار خساتنە ساەر ئێاران ئەوەیە كە لە رێاگەی گەورە كاردنەوەی مەساەلەی دیموكراسای،
مافەكانی مرۆڤ  ،بەهێز كردنی “”NGOكان و كۆمەڵگای مەدەنی ،لەقاودانی پێشێلكارییەكانی مافی مرۆڤ ،گوشار بنارێتە
سەر ئێران لە رێگەی سیاسی و دیپلۆماتیكەوە ،تەنانەت ئەگەر ئێران پاشەكشەی نەكردو كێشەی ئەتاۆمی ئەو واڵتە گەیشاتە
قۆنائێكی دیكە ،لە داهاتوودا هەندێ بڕیارنامە دەربكەن كە دەرەتانی مانۆڕدانی یاساایی ،سیاسای و دیپلۆماتیاك باۆ ئێاران
لە دونیای دەرەوە كەم باكەنەوە .مان پاێم وایە بەڕێاوەبەری ئەمریكاا زۆرتار بەدوای ئەو جاۆرە گوشاارانەدا دەگەڕێ تاا رێاگە
چارەی سەربازی .هۆیەكەی ئەوەیە:
یەكەم ا ئەمریكا هێشتا لە عێراق و ئەفغانستان لەگەڵ كۆمەڵێك گرفت و كێشە بەرەوڕوویە كە پێویستە چارەسەری بكا،
دووهەم ا ئابووری ئەمریكا كە لە دۆخێكی خراپدا بوو و ئێستا وردە وردە خەریكە بەرەو باشبوون دەچێت،
سێیەم ا دەگەڕێمەوە سەر ئەوەی كە ئێران چەكی ئەتۆمی بۆ چییە رەنگە ئێستا بە دوای دەست ڕاگەیشاتن بە چەكای نااوەكی
نەكەوێ .ئێساااتا ئێاااران لە قۆناااائی یەكەمااادا دەیەوێ دان بە پااارۆژە ئەتۆمییەكەیااادا بناااێن و ئەم پااارۆژەیەش رەناااگە لە
داهاااتوودا چەكاای ئەتااۆمی لااێ بكەوێااتەوە بااۆ ترساااندنی دراوسااێیەكانی .ئەمەش بااۆ ئەوەیە وەك زلهێزێااك لە رۆژهەاڵتاای
ناوەڕاست بەفەرمی بناسرێت و رەنگە قەت چەكی ئەتۆمیش بەكاار نەهێنێات .گریماان ئێاران چەكای ئەتۆمیشای هەباوو و دژی
واڵتێكیش بەكااری هێناا ،دوایای چای بەساەر دێات لەم حااڵەتەدا ئێاران دەبێاتە وێارانە .پاێم وایە پارۆژەی ئەتاۆمی ئێاران
تەنیا بۆ ئیمتیاز وەرگرتنە .مەبەستیش لەم كارە ئەوەیە كە ئێران دەیەوێت لە ناوچەكەدا وەك زلهێزێك كە خااوەن پارۆژەی
ئەتۆمییە بە فەرمی بناسێ و ئەگەر پێی خۆش بێ لە داهاتووشدا چەكی ئەتۆمیش بەرهەم دێنێ .بۆیە ئەگەر هەموو ئەماانە
لەبەرچاو بگرین هەست دەكەم بەڕێوەبەری ئێستای ئەمریكا بە ئامااژە بەو ناڕەزایەتیاانەی كە دێانە ساەر گوشااری سیاسای و
دیپلۆماتیك لە ئاستی چاالكییەكانی خودی خەڵك لە كۆمەڵگای ئێراندا تێبكۆشن بەجۆرێك ئەم میكانیزمە بەهێتار باكەن تاا
رصگە چارەی سەربازی.
ئیسرائی  -كهورد :لە پەیوەنهدی لەگەڵ كێشهەی دونیهای دەرەوە لەگەڵ ئێهران زۆرجهار بها
رێگەی ئیسرائیلەوە بەرەوڕووی ئێران دەبێتەوە .بە تایبەت پا

لەوە دەكهر كە ئەمریكها لە

ئەو لێدوانەی”جۆن بایدێن” ،جێگری سهەركۆماری ئەمریكها

كە وتی ”:ئیسرائی واڵتێكی سهەربەخۆیە لە بڕیاردانهدا و ئەگەر بهیەو هێهر

بكهاتە سهەر بهنكە ئەتۆمییەكهانی ئێهران ئەوا

ئەمریكهها هههیچ ئاسههتەنگێكی ناخههاتە بەردەم” .ئەمە جۆرێههك وا لێكههدەدرێتەوە كە ئەمریكهها بههۆ هێههر
سیگناڵێكی بە ئیسرائی داوە .ئایا ئەگەری ئەوە هەیە كە ئیسرائی هێر

كههردنە سههەر ئێههران

بكاتە سەر بنكە ئەتۆمییەكانی ئێران؟

خالید عەزیزی :بە باوەڕی من زۆر ئەستەمە لەو بارەوە قەزاوەت بكەین و بڵێن چ دەبێ یا چ نابێ هۆیەكەش ئەوەیە
لەماوەی  ٩ - ٨ساڵی رابردوودا بەگشتی و لە چوار سااڵی راباردوودا بە تاایبەتی كە ئەحامەدی نەژاد لە ئێاران لەساەر كاار
بووە ،چ لە زماانی دیپلۆماات و سیاساەتەوانانی ئەماریكییەوە و چ لە زماانی ژناراڵ و بەرپرساانی ساەربازی ئەو واڵتەوە ،چ
ئەو شتانەی كە رۆژنامە ناسراوەكانی ئەمریكا بزویان دەكردەوە ،زۆرجار سیناریۆی هێرشی سەربازی ئیسرائیل بۆ سەر ئێاران
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پێشبینی كراوە .تەنانەت جاری وا بووە كاتیشیان بۆ دیاری كردوە كە ئەوا سێ مان  ،چوار مان  ،یا ساڵێكی دیاكە هێارش
دەكاارێتە سااەر ئێااران .پصاام وایە مەسااەلەی هێرشاای سااەربازی ئیساارائیل بااۆ سااەر ئێااران تااۆ دەبااێ لە خااانەی سیاساایەت و
ئەمنیەتدا گەورە (كالن) لێكی بدەیتەوە .لەبەر ئەوەی ،بابەتێكی زۆر جیددی ئەمنیەتییە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.
پێموایە كێشەی ئیسرائیل لەگەڵ ئێران ،یاا هێرشای ساەربازی ئیسارائیل باۆ ساەر ئێاران لە رۆژهەالتای ناوەڕاساتدا دەباێ لە
خانەی سیاسەت و ئەمنیەتی گەورەدا سەیری بكەی .لەساەردەمی شاەڕی ساارددا لە نێاوان ساۆڤیەت و ئەمریكاادا ،كوباا بباووە
ئااااامرازێكی كێبەركێاااای ئەو دوو الیەنە لە سیاسااااەتی ئەمنیەتاااای گەورەدا .ئێسااااتاش ئیساااارایل فاااااكتۆرێكی بچااااووكی ناااااو
ساایناریۆكەیە ،نەك كاااراكتەری ئەم گەمە گەورەیە .بە باااوەڕی ماان ئیساارایل لێاارەدا هەر لەو هاوكێشااەیەدایە .پێمااوانیە كە
ئەگەر ئیساارایل ساایگناڵێك لە الیەن ئەمریكاااوە وەرنەگاارێ بااۆ خااۆی هێاارش بكاااتە سااەر ئێااران .ئەگەر لە الیەن ئەمریكاااوە
ساایگناڵ وەربگاارێ ،بەومانااایە كە كێشااە لەگەڵ ئێااران دەكەوێااتە خااانەی سیاسااەت و ئەمنیەتاای گەورەوە .ماان كێشااەكە لەو
مەیدانەدا دەبینم ،دەنا هەر دژی كردەوەیەكی نااوچەیی ئیسارایل نیایە بەرامابەر بە ئێاران ،چاۆن ئیادی ئەمنیەتای نااوچەكە
دەكەوێااتە نێااو كێشااەیەكی گەورەوە و ئەمریكاااش فاااكتۆرێكی گەورەی چەنااد و چااوونی ئەمنیەتاای ناااوچەكەیەو بااێ راوێااژ و
سیگناڵی ئەمریكا عەمەلی نابێ.
ئیسرائی  -كورد :ئەو قسانەی ئەحمەدی نەژاد و ئەو هەڕەشانەی بۆ سهەر ئیسهرای پێهت وانیهیە ئیسهرای وا هەسهت بكها كە
ئێران گەورەترین مەترسییە بۆ سەر بەرژەوەندییەكانی و لەو خانەیەدا بەرەوڕووی ئێرانە ببێتەوە؟

خالید عەزیزی :ئێران بە ئاشكرا مەترسییەكی گەورەیە بۆ سەر بەرژەوەندییەكانی ئیسرایل .بەاڵم بەرژەوەنادی واڵتێاك تاۆ
دەبێ لە پێشدا پۆلێن بەندی بكەی لەالیەن ئەو واڵتەوە بە پێی سروشتی پلە بەندی ئەو هەڕەشاەیە ،چااوەڕوانی دژكاردەوە
بی .پلەی هەڕەشاەی ئێاران لەساەر ئیسارایل ،پالەی دژكاردەوەی ئیسارایلە بەرامابەر بە ئێاران ٣١ .سااڵە لە ئێاران شۆڕشاێكی
ئیسالمی كراوە ،دەوڵەتێكی ئیسالمی لە سەر كارە و هەمیشە پەیامەكەی دژی ئیسارایل باووە .هەمیشاە هەوڵیاداوە لە رێاگەی
جۆراو جۆرەوە لە دەورووبەری ئیسرایل (بۆ نموونە لە لوبنان ،لە نێوخۆی فەلەستین) ئااژاوە بنێاتەوەو ئیسارایل باورووژێنێ،
بەاڵم پاالەی هەڕەشااەكەی بااۆ ئەمنیەتاای ئیساارایل نەگیشااتۆتە ئەو ئاسااتەی كە ئیساارایل دژكااردەوەی ئەمنیەتاای لە خااانەی
سیناریۆی هێرشی سەربازیدا نیشان بدا .بە باوەڕی من رەنگە ئەم كێشەیە چەندین ساڵی دیكەش بنایەنێت.
ئیسرائی  -كورد :كاك خالید بابەتێك لە گۆڕێدایە ئەوە

پشتیوانی كۆمەڵگای جیهانی لە ئۆپۆزسیۆنی ئێرانیە .ئایا شهتێكی

وا لە گۆڕێدایە ،یان ئایا بە پێی ئەو بارودۆخەی كە لە ئێران هاتووەتە گۆڕ پشتیوانیەكی وا پێویستە؟

خالید عەزیزی :زۆر ئەستەمە ئێستا لە روانگەی دونیاای دەروە ئۆپۆزسایۆنی دەرەوەی واڵتای ئێاران پێناساە بكارێ .ئەمەش
چەند هۆكاری هەیە .یەكەم :ئۆپۆزسیۆنی ئێران كە لە گۆڕەپانی سیاسای كێشاە لەگەڵ ئەو واڵتە لە نااوخۆ نەمااون ،بەشای
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زۆری لە تاراوگەیە .ئەو حیزبانەش لە ماوەی ئەم  ٣١ساڵەدا كە لە ئەورووپااو ئەمریكاا و واڵتاانی جۆربەجاۆر مااونەتەوە،
پێكهاااتەی حیزبیااان تووشاای لەتبااوون و جیااابوونەوەو كێشااەی جۆراوجااۆر هاااتووە .هاایچ یەك لەوانە نەیااانتوانیوە لەگەڵ
ئاڵوگۆڕەكااانی نێوخااۆی ئێااران خۆیااان بگااونجێنن .نەیااانتوانیوە بە سیاسااەتی خۆیاناادا بچاانەوەو لە خوێناادنەوەیەكی كااۆن و
كالسیكدا بەرامبەر بە كۆمااری ئیساالمی مااونەتەوە .ئەگەر لەوانە دەربچاێ كاورد وەك فاكتۆرێاك لە گۆڕەپاانی سیاسای كێشاە
لەگەڵ ئێراندا مەسەلەیە .ئەو بارودۆخەی ئۆپۆزسیۆن و بەهێز بوونی كۆماری ئیسالمی تا ئێستا و بە تاایبەتی دروساتبوونی
ئۆپۆزسیۆنێكی ناوخۆیی لە سەردەمی “خاتەمی”دا (ریفۆرمنوازان) ئەوانە باوونە هاۆی ئەوەی كە كۆمەڵگاای جیهاانی ئەوەنادە
سەرنج نەدا بە ئۆپۆزسیۆنی دەرەوە .لەو ماوەیەدا ئێمە نەمانبینیوە كۆمەڵگای جیهانی سیگناڵێك بدات بە حیازا و رێكناراو
ئۆپۆزسیۆنەكانی ئێران و بڵاێن ئاێمە پشاتیوانیتان لێادەكەین لە ساەر داهااتووی ئێاران پارۆژەیەك یاا گەاڵڵەیەكتاان هەباێ.
بۆیە دونیای دەرەوە سەرمایە رێژیەكی ئەوتۆی لەسەر ئۆپۆزسیۆنی دەرەوە نەكردووە.
ئیسرائی  -كورد :ئەمریكا و ئیسرای وەك دوو واڵت كە لە چاو واڵتهانی ئەوروپهایی زۆر تونهدتر بەرامهبەر بە ئێهران ،پێهت
وانییە لە چوارچێوەی پرۆژەیەكدا بۆ بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ كۆماری ئیسهالمی پێویسهتە هاوكهاری ئۆپۆزسهیۆنی ئێهران
بكەن و ئاڵتەرناتیڤ بۆ داهاتووی ئەو واڵتە پێكبێنن؟

خالید عەزیزی :ئێمە وەك حیزبی دیموكراتی كوردستان لە چەناد الیەنەوە كارماان كاردوەو كااری باۆ دەكەیان كە النای كەم
ئەو بەشە لە ئۆپۆزسایۆن كە واقیتبیناانە چااو لە كێشاەكان دەكاا لەساەر پارۆژەیەك لە دەوری یەك كاۆبینەوە و لێاك نزیاك
بیاانەوە .هەوڵەكااانی ئااێمە لە هەنگاااوی یەكەماادا ئەوە بااووە كە لە نێوخااۆی هێزەكااانی كوردسااتانی ئێااران كە بە داخەوە لە
ماااوەی  ٣ - ٢ساااڵی رابااردوودا لەتبااوون و جیااابوونەوە باااڵی بەسااەردا كێشاااوە لێااك نزیااك بااوونەوەیەك دروساات بكەیاان .لە
هەنگاااوی دووەماادا هەوڵمانااداوە الیەنە جۆراوجۆرەكااانی نەتەوەكااانی دیااكەی ئێاارانیش ببینااین و بااابەتی رێككەوتاان لەسااەر
بەرناااامەیەك بێنیااانە گاااۆڕێ .جیااااواز لەوە لەگەڵ ئەوە بەشاااە لە حیااازا و رێكناااراوە ئێااارانییە سەراساااەرییەكانیش ئەو
هەوڵەمانداوە كە لەساەر بەرناامەیەك كاار بكەیان .تەناانەت لەگەڵ ئەو بەشاە لە رێابەران و چاالكاانی سیاسای لە نێوخاۆی
واڵت كە ئێستا دژی دەوڵەتی ئەحمەدی نەژاد و خامنەیی كار دەكەن هەوڵماناداوە كە بە شاێوەیەك لێاك تێابگەین ،دەناا باۆ
ئااێمە عەمەلاای نیاایە كە وەك حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان بە شااێوەیەكی ئاشااكرا لەگەڵ الیەنێااك لە تاااران لە پەیوەناادی
بكەیااان و لەساااەر كۆمەڵێاااك باااابەت بەرناااامەیەكی هااااوبەش دانێاااین .بەاڵم لەو رووە كە لێاااك تێگیشاااتنێك دروسااات باااێ
هەوڵمانداوە .هەڵوێساتی ئەوجاارەی حیزبای دیماوكراتی كوردساتان لە پەیوەنادی لەگەڵ هەڵبژاردنەكاان و رووداوەكاانی ئەم
دواییەی نێوخۆی ئێران لەو پێناوەدا بوو كە لێك تێگەیشتنێك لە نێوان خەڵكی كوردستان و ئەو جمووجاووڵەی كە لە تااران
هەیە دروست بكەین.
سەرچاوە :گۆڤاری ئیسرائیل  -کورد  -ڕێکەوتی٧ :ی جوونی ٢١١٢
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خالید عهزیزی سكرتێری حزبی دیموكراتی كوردستان“ :دیموكراتەكان ڕێگەی
پاشگەزبوونەوەیان نییە و دەبێ یەك بگرنەوە”

دیمانهی :كاوه جهم
ئۆپۆزسااایۆنی كاااوردی ئێرانااای بە تەواوی پەرتەوازە باااوون و ئێساااتایش حزبااای دیماااوكراتی كوردساااتانی ئێاااران و كاااۆمەڵەی
شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران دەیانەوێ لە چوارچێوەی ڕێككەوتنێكدا شەرعییەت بەو پەرتەوازەبوونە بدەن.
(خالید عەزیزی) كە بە كەسێكی نەرم و نیان و دیپلۆماتكار ناسراوە و ئێستا سكرتێری حزبای دیماوكراتی كوردساتانە ،پێای
وایە هیچ ڕێگەیەكی پاشاگەزبوونەوە لە یەكگارتن ،لە بەردەم هەر دوو دیموكراتادا نەمااوە .ئەو لە دیمانەیەكادا پێای گاوتم
كە كاك (مستەفا هیجری)ایش بەپەرۆشە بۆ ئەو یەكگرتنەوەیە و باسی لە دووبەرەیی و دروستبوونی بەرەیەكی دیكە دەكرد.
پرسیار :بە هۆی ڕابردووی ئێوە لەگەڵ كاك (عەبدوڵو موهتەدی) و چەنهد جهار كۆبوونەوەتهان لەگەڵ یەكتهردا ،چهاوەڕوان
دەكرا كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان لەگەڵ ئێوە ڕێككەوتننامە ئیمزا بكات ،چۆن بوو دۆخەكە گۆڕا و ئەمە نەكرا؟

وەاڵم :ئێمە  ٥ - ٤كۆمەڵەمان هەیە و لەگەڵ هەموویشیان پێوەندیمان هەیە .قسە لەسەر میكانیزم و چەند و چاۆنییەتی و
تەنانەت ڕێگەخۆشكردنیش كراوە بۆ لەیەكنزیكبوونەوەیان ،بەاڵم ئێمە وەكاوو حزبای دیماوكراتی كوردساتان نەچاووینەتە نااو
ئەو ڕێگەچااارەیەوە بااۆ دروسااتكردنی بەرەیەكاای دوو یااان چەناادحزبی .لە كاتێكاادا كە بەشااێكی دیااكە بااكەونە دەرەوەی ئەو
بازنەیەوە.
ئەمە ڕێگەچارەی یەكگرتوویی كورد نییە .ئێمە ڕێككەوتنی نێوان كۆمەڵە و دیموكرات لە چوارچێوەی بەرژەوەندیی دوو حزبی
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خۆیاندا پێناسە دەكەین .ئەگەر بڵێین كوردستانی ئێران پێویستی بە كۆدەنگی یان بەرەیەك هەیە بۆ ئەوەی لەو ڕێگەیەوە
لە مەسەلە نەتەوایەتییەكاندا دژی كۆمااری ئیساالمیی ئێاران كاار بكاات ،ئەوەی كااك (مساتەفا هیجاری) و كااك (عەبادوڵز
موهتەدی) كردیان ،ناچێنە ناو ئەو چوارچێوەیەوە .ئاێمە ناابێ ڕێاگەی كوردساتانی عێاراق لە ڕاباردوودا ،بپێاوین و دوو بەرە
دروساات بكەیاان .ئەو ڕێااگەیە بااۆ ئێسااتای كوردسااتانی ئێااران باااش نیاایە .ئااێمە لەگەڵ ئەوەدا نااین و دەمااانەوێ هەموومااان لە
یەكتر نزیك ببینەوە.
پرسیار :كەواتە ئێوە لەو ڕێككەوتننامەیە نیگەرانن؟

وەاڵم :هیچ نیگەران نین ،چونكە ڕێككەوتنی نێاوان دوو حازبە و ماافی سرووشاتیی خۆیاانە ،بەاڵم ئاێمە بە بەرە نایناساین.
پێمان وایە بەرە پێویستی بە كاری هاوبەش و بەشداریی حزبەكانی دیكەیش هەیە.
پرسیار :ڕێككەوتننامەی نێوان ئەو دووالیەنە هاوكات بوو لەگەڵ كۆبوونەوەی ئێوە لەگەڵ كاك (مستەفا هیجری)ههدا .پێهت
وانییە ڕێككەوتنەكە بە واتای پەراوێزخستنی ئێوەیە؟

وەاڵم :لە دنیای سیاسەتدا كێبڕكێی سیاسیی نێوان حزبەكان زۆر ئاساییە و ئەوەی حزبێاك پەراوێاز دەكارێ یاان ناا ،دەباێ
كاردانەوەكەی لە نێوان كۆمەڵێك كەس و الیەنە سیاسییەكان و جەماوەردا ببینی .زۆر زووە حوكم لەسەر ئەوە بادەین ،بەاڵم
بااۆچی ئااێمە لە ڕابااردوودا ئەوەمااان نەكااردووە ئااێمە دەڵێااین بااۆ چااارەكردنی پەرتەوازەیاای حزبەكااانی كوردسااتانی ئێااران،
ڕێككەوتننامەكە ڕێگەچارە نییە.
ڕێگەچارە نییە بەشێك لە كۆمەڵە كە چەند بەشە و بەشێك لە دیموكرات كە دوو بەشاە ،كاارێكی وا باكەن .لاۆژیكیترین كاار
ئەوەیە كە دیموكراتەكان لە هەنگاوی یەكەمدا كێشەی خۆیان چارە بكەن .ئەگەر ئەو كێشاەیە چاارە باوو ،یارمەتیادەر دەباێ
باااۆ چاااارەكردنی كێشاااەی كۆمەڵەكاااان .تاااا ئەو كێشاااانە بمێنااانەوە ،ڕێككەوتنااای نێاااوان دوو الیەن دەكەوێاااتە چوارچێاااوەی
ڕكااابەرایەتیی حاازبییەوە .ماان ئاییناادەیەك بااۆ ڕێككەوتننااامەكە نااابینم .سااەرەكیترین كاااری ئێسااتای ماان ،هەوڵاادانە بااۆ
یەكگرتنەوەی دیموكراتەكان.
پرسیار :پێت وایە دیموكراتەكان یەكتر بگرنەوە؟

وەاڵم :لە سیاسااەتدا هەر ئەگەرێااك هەیە .هەڵوێسااتی ئااێمە لە دوای لەتبااوون ئەوە بااوو كە لە یەكتاار نزیااك ببیاانەوە و
كێشەكانمان لە ڕێگەی گفتوگۆوە چارە بكەین .ئەو سیاسەتەی ئاێمە ساەر كەوت .یەكەم ئەوەی كە عەقڵیایەت و قساەی ئاێمە
بۆ یەكگرتوویی ،چووە نااو كاۆمەاڵنی خەڵاك لە نااوخۆی واڵت .دووەم ،ئەو الیەنە سیاساییانەی كە بە شاێوەیەك چااودێریی
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مەسەلەكانی كوردستانی ئێاران دەكەن و ناڕاساتەوخۆ بەرژەوەنادیی خۆیاان لەوێادا دەبیانن ،هەر هەماان داوایاان هەباووە .لە
ئاستی نێودەوڵەتییشدا ئەمەیان پێ باش بووە .پێم وایە دەرەنجامی شێوەی سیاسەتكردنی ئێمە لە ناو ڕیزەكاانی ئەوانیشادا
قسەی لەسەر دەكرێت و پرسایارێكی زۆری لاێ كەوتاووەتەوە كە دەباێ كێشاەی دیموكراتەكاان چاارە بكرێات .لە درێاژەی ئەو
هەواڵنەدا من و كاك (مستەفا هیجری) بەوە گەییشتین كە لەسەر بانگهێشتی كۆنسووڵی فەڕەنسا كۆبوونەوەیەك بكەیان .لەو
كۆبوونەوەیەیشاادا چەنااد و چااۆنیی پێوەناادییەكانی داهاااتووی دیموكراتەكااان ،دۆزیاانەوەی میكانیزمێااك بااۆ نزیكبااوونەوە و
تەنااانەت ئەگەر گونجاااو بااوو قسااە لەسااەر یەكگاارتنەوەیش بكەیاان .كۆبوونەوەكەمااان ئێسااتا لە نێااو هەر دوو حزباادا قسااەی
لەسەر دەكرێت ،بۆیە پێم وایە ڕێگەی پاشاگەزبوونەوە باۆ هایچ الیەكماان نیایە .دیموكراتەكاان ناچاارن و ناچاار دەكارێن لە
ڕێگەی دانیشتن و گفتوگۆوە ،كێشەكانیان چارە بكەن.
پرسیار :ناوەڕۆكی كۆبوونەوەكە چی بوو؟

وەاڵم :لە كۆبوونەوەی یەكەمدا كە (فریدریك تیسۆ)ایش ئامادە بوو ،لەساەر كۆباوونەوەی داهااتوویش ڕێاك كەوتاین .بڕیاار
بااوو ٢٩ی مااانگی ڕابااردوو بكرێاات و تەنااانەت سااەفەرم بااۆ ئەفریقیااا هەڵوەشاااندنەوە ،بەاڵم دواتاار لە الیەن كۆنسااووڵی
فەڕەنساوە ئاگادار كرامەوە كە ئەوان ئێستا لەبەر كاری كۆنگرەیان سەرقاڵن و ناتوانن بەشداری لە كۆبوونەوەكەدا بكەن.
پرسیار :جیا لە كاتەكە ،لەسەر چی دیكەیش ڕێك كەوتن؟

وەاڵم :ئەوە باااوو كە ئاااێمە لەساااەر دوو تەوەر دەتاااوانین كاااار بكەیااان .تەوەری یەكەم هەوڵااای هەر دووالماااان دەبێااات كە
میكانیزمێااك دابنێااین بااۆ یەكگاارتنەوەی دیموكراتەكااان .ئەگەر ئەمە سااەر نەكەوت و پێمااان وابااوو زوویە ،ئەو مەسااەلەیە
كۆتایی پێ ناهێنین ،بەاڵم هەوڵ دەدەین وەك دوو الیەن پێوەندییەكانمان لەگەڵ یەكتردا ئاسایی بكەینەوە.
پرسیار :گوایە حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران مەرجی بۆ كۆبهوونەوەی دووەم هەبهووە بەوەی كە وەكهوو بەشهێك لە
دیموكرات نەك الیەن یان حزبێك ،لەگەڵ ئێوە دابنیشن .ئەمە با

كراوە؟

وەاڵم :لە كۆبوونەوەی یەكەمدا بە هیچ شێوەیەك باس لەو قسانە نەكارا و بڕیاار درا بەو جاۆرەی كە هەیان ،لەگەڵ یەكتار
دابنیشین.
پرسیار :لەو كاتەی بۆ كۆبوونەوەی دووەم دیاری كرا ،تا چەند كاك (مستەفا هیجری) هیت جیددی بینی؟

وەاڵم :من پێم وایە كاك (مستەفا)ایش پێیەوە ماندووە و بە دوای ڕێگەچارەیەكدا دەگەڕێت و هەوڵ دەدات بە جۆرێك
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كێشەی دیموكراتەكان چارە بكات.
پرسیار :كەواتە ئەو بۆچوونە ڕاستە كە كاك (مستەفا) پشتگیریی بەشێكی لە سەركردایەتی حزبەكەی هەیە و ئێستا خهۆی بە
تەنیا ماوەتەوە؟

وەاڵم :من ناتوانم قسە لەسەر ئەوە بكەم ،بەاڵم یەكگرتنەوە كارێكی ئاسان نییە و پێویستی بە ماندووبوون هەیە.
پرسیار :پێت وا نییە ڕێككەوتننامەكە ببیتە بەربەست لە بەردەم دروستبوونی بەرەیەكی فراوان؟

وەاڵم :لە داهااااتوویەكی نزیكااادا هەڵوێساااتی خۆماااان بە تەواوی ڕادەگەیەناااین .ئەگەر ئەوان هەر لە چوارچێاااوەی حزبیااای
خۆیاندا بمێننەوە ،پێم وانییە ببێتە بەربەست .ئەوان لە ڕێككەوتنەكەدا گوتوویانە دوو حزبی ساەرەكی ،بە ڕاساتی ساەرەكی
ناین .یەكیاان دیمااوكراتە و نیاوەی دیموكراتەكاانی لەگەڵاادا نیایە و ئەوەی دیكەیاش كااۆمەڵەیە و  ٤ - ٣كاۆمەڵەی لەگەڵاادا
نییە ،بۆیە پێم وانییە ببێتە بەربەسات .ئەگەر لە داهااتوودا ئاێمە لەگەڵ الیەنەكاانی دیاكەدا دانیشاتین و باسامان لە بەرە
كرد ،ئەوا دەرگە بۆ ئەوانیش ئاوەاڵیە كە بێنە ناو بەرەكەوە.
پرسیار :هەوڵێكی وا بۆ دروستكردنی بەرە هەیە؟

وەاڵم :تا ئێستا لەگەڵ الیەنەكان دانەنیشتووین .سیاسەتی حزبی دیموكرات ئەوە بووە كە یاارمەتیی دروساتبوونی دوو بەرە
نەدات ،بەڵكوو دەمانەوێ هەموو الیەنەكان لە ژێر چەترێكدا كار بكەن.
پرسیار :بە لەبەرچاوگرتنی دۆخی ئێستای كوردستانی سووریا و نفوزی پەكەكە و پهژاك لە شهارەكانی باشهوور و بهاكووری
كوردستانی ئێران ،پێت وانییە لە دواڕۆژدا پەكەكە دۆخەكە كۆنتڕۆڵ دەكات نەك ئێوە؟

وەاڵم :كوردستانی ئێران ،كوردستانی سووریا نیایە .پەكەكە لەمێاژە لە ساووریا باووە و ژیااوە و لەوێ خاۆی گرتاووە ،بەاڵم
بوونی پەكەكە لە كوردستانی ئێران بەو شاێوەیە نەباووە .پەكەكە دەیەوێ لە هەماوو پارچەكاانی كوردساتاندا شاتێك بۆخاۆی
دروست بكات ،هەر بۆیەیش پژاك دروست بوو .پاژاك هەڵقاواڵوی بیروبۆچاوون و خواساتی خەڵكای كوردساتانی ئێاران نیایە و
ئێستایش نفوز و ئیتتبارێكی ئەوتۆی نییە .پژاك لەو ماوەیەدا كەرستەیەك بووە بە دەست پەكەكە و هەر كاتێاك بە باشای
زانیااوە و پێویسااتیان بااووە ،شااەڕی چەكااداری لە دژی ئێااران پااێ كااردوون .بااۆیە پااێم وا نیاایە بیاارۆكەی ناسیۆنالیسااتی لە
كوردستانی ئێران لەگەڵ عەقڵییەتی پەكەكە یان پژاكدا بگونجێت.
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پرسیار :لەو بارەیەوە قسەتان لەگەڵ پەكەكە یان پژاك كردووە؟

وەاڵم :ئ اێمە لەگەڵ پااژاك قسااەمان نەكااردووە و ئەگەر باایكەین ،ئەوا لەگەڵ پەكەكە قسااە دەكەیاان ،چااونكە لە ڕوانااگەی
ئااێمەوە پااژاك لقێكاای پەكەكەیە .لە ئێسااتادا زەروورەتێكمااان نەبینااوە .بەاڵم لە هەناادێ بااۆنەدا هانمااان داون كە پەكەكە
سیاسااەتكردنێكی بەرپرساایارانەی هەبێاات و دۆخاای هەرێماای كوردسااتان لەبەرچاااو بگرێاات و تێبكۆشااێت لەو كاارانەوەیەی لە
توركیااایە سااوودی لااێ وەربگرێاات و توناادوتیژی نەنوێنێاات .هەمیشااەی گوتوومااانە دەسااتێوەردانی ئێااوە لە پارچەكااانی دیااكە
كوردستان جگە لە زیان ،هیچی دیكەی لێ ناكەوێتەوە.
پرسیار :لەناو كوردستانی ئێران ڕەخنەی ئەوەتان لێ دەگرێت كە ئەگەر ئێستا نەتهوانن چەنهد حزبێكهی كهوردی بە یەكەوە
ڕێك بكەون ،ئەدی چۆن داهاتووی كوردستانی ئێران بەدەستەوە دەگرن ،تا چەند لەگەڵ ئەو ڕەخنەیەدان؟

وەاڵم :بە تەواوی لەگەڵ ئەو ڕەخااانەیەدام .ئەوان ڕۆژانە لەگەڵ دەرد و مەرگااادا دەژیااان و چااااوەڕێی یەكگرتاااوویی لە ئاااێمە
دەكەن ،بۆیە خۆم و حزبەكەم لە مااوەی ساااڵنی ڕاباردوودا هەمیشاە هەوڵماان دا بە دیاالۆگ یەكڕیازی دروسات بكەیان .خاۆم
گەشاابینم بە داهاااتووی كوردسااتانی ئێااران ،هاوكااات نیگەرانیشاام لەوەی كە ئااێمە لە داهاااتوودا چااۆن لەگەڵ ئەو ساایناریۆ
ناڕوونانەدا هەڵسوكەوت دەكەین.
پرسههیار :بەشههێك لە ئێرانیی ەكههان بە ڕێككەوتنههی نێههوان دوو حزبههی دیمههوكرات و كههۆمەڵە تههووڕەن ،ئەدی ئەگەر ئەو بەرە
فراوانەی باسی لێوە دەكەی دروست بكرێت ،دەبێ هەڵوێستی ئەوان چی بێت؟

وەاڵم :كاركردن لەگەڵ ناسیۆنالیزمی ئێرانی ،كارێكی ئاسان نییە و تایبەتمەندیی خاۆی هەیە .هەڵوێساتەكان بەرانابەر بە
ڕێككەوتنی نێوان ئەو دوو حزبە زیاتر لە الیەن ئەو كەسانەوە بووە كە لە دەرەوەی ئێرانادا دەژیان .باۆیە ئاێمە عەقڵییەتای
ئەو خەڵكااانەی سااێ دەیەیە لە دەرەوەی ئێااران دەژیاان و شااێوەی هەڵسااوكەوتی ئەو كەسااانەی لە ناااوەوەی ئێراناادا هەنە ،بە
تەواوی لە یەكترییان جیاا دەكەیانەوە و حیساابیان جیاایە .ئەوانەی لەنااو ئێرانادان بە جاۆرێكی دیاكە هەڵساوكەوت لەگەڵ
مەسەلەی كورددا دەكەن .نابێ هەڵسوكەوتی ئەو چەند سەد كەساە پانئێرانیساتەی لە دەرەوە دەژیان ،بەساەر هەماوو خەڵكای
ئێراندا بگشتێنین .نابێ بە دڵۆپە ئاوێك وەمەلە بكەوین.
پرسیار :لەو ماوەیەدا هیچ گفتوگۆیەكی ناڕاستەوخۆتان لەگەڵ كۆماری ئیسالمیی ئێراندا هەبووە؟

وەاڵم :بە هیچ شێوەیەك نەمان بووە .ئەوان لەگەڵ بازووتنەوەی ساەوزدا نەیاان كاردووە ،چاۆن لەگەڵ ئاێمە دەیاكەن .ئەوان
ئامادە نین بە دیالۆگ كێشەی كورد چارە بكەن.
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پرسیار :ئەوە پێوەندی بەوەوە هەیە كە ئێران باوەڕی بە گفتوگۆ نییە یان ئۆپۆزسیۆنی كوردی ئێرانی لە گۆڕەپانی
سیاسیی واڵتەكەیاندا جێگەی بایەخ نین؟

وەاڵم :هەر دوو ال هەیە .ئێران باوەڕی بە چارەكردنی كێشەی كورد و دەیان كێشەی دیكە نیایە .جیاا لەوەیاش ئاێمە لە نااو
كوردستانی ئێراندا ئێستاكە دەرفەتی چاالكیی سیاسیمان نییە و قورسااییمان كەمە و شاەڕی چەكدارییشامان ڕاگرتاووە ،باۆیە
بۆ ئێران سەرئێشە نین تاوەكوو دانوستانمان لەگەڵ بكات.
تێبیناای :مهبهساات لااه کۆمهڵااه ''كااۆمەڵەی شۆڕشااگێڕی زەحمەتكێشااانی كوردسااتانی ئێرانااه'' و مهبهساات لااه دیمااوکرات ''حزباای
دیموکراتی کوردستانه''
پرۆفای :

حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێاران لە ١٦ی ئەیلاوولی سااڵی  ١٩٤٥لەساەر بنەماای سیاساەتەكانی كاۆمەڵەی “ژ.ك” و لەساەر
دەسااتی (قااازی محەماامەد) لە شاااری مەهاباااد دامەزرا .دواتاار هەر ئەو حاازبە ڕۆڵێكاای سااەرەكیی هەبااوو لە دامەزراناادن و
بەڕێوەبردنی كۆماری كوردستان.
ئەو حزبە لە سەرەتای دامەزراندنییەوە تا ئێستایش چەند جارێك تووشی لێكترازان بووە .لە كاتی كاۆنگرەی ٤ی ئەو حازبە
و دواتر جیابوونەوەی ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێر .دواتر لە ساڵی  ٢١١٦دا بە هۆی كێشاەی “تەشاكیالتی” ،حزبای دیماوكرات باوو
بە دوو بەش و ئێستایش لە ژێر ناوەكانی حزبی دیموكراتی كوردساتانی ئێاران بە ساەرۆكایەتیی (مساتەفا هیجاری) و حزبای
دیموكراتی كوردستان بە سەرۆكایەتی (خالید عەزیزی) درێژە بە چاالكییان دەدەن .سەرەڕای ئەوەی ئەوان دوو حزبی جیاان،
بەاڵم ئێسااتا لە كااۆیە ماڵەكانیااان تااێكەاڵوە و باانكەی سااەرەكیی هەر دوو حاازبیش لەو شااارەیە .سااكرتێری هەر دوو ح ازبیش
پێشتر ئەندامی كۆمەڵە بوونە كە بە حزبێكی ماركسیستی ناسراوە.
سەرچاوە :سایتی هەولێر  -ڕێکەوتی١١ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١٢
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وتووێژی بەڕێز خالید عەزیزی سکرتێری گشتی حیزبی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ
ڕۆژنامەی هاوواڵتی

خالید عهزیزی :نابینه بهشێك لهنهخشهی شهڕ له ئێران
سازدانی :زامدار ئەحمەد
وتووێژی بەڕێز خالید عەزیزی سکرتێری گشتی حیزبی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ ڕۆژنامەی هاوواڵتی لە باشووری
کوردستان.
هاواڵتی :گوشارهكان لهسهر ئێران زیاد بووه ئێوه وهك الیهنه كوردییهكان خۆتان بۆ قۆناای لێدانی ئێران ئامادهكردوه؟

خالیههد عهههزیزی :ئێمااه وهك بهشاێك لهكێشااهی كۆمااهڵگای نێودهوڵااهتیو ئێااران نااین ،چونكااه كیشااهكه لهسااهر ئێمااهو مااافو
داواكانی ئێمه نییه .بهر لهكێشهی ئێرانو كۆمهڵگای نێودهوڵهتی ،ئێمه وهك كاورد لهساهر مافاهكانی خۆماان لهگاهڵ كۆمااری
ئیسالمی له كێشاه داباووین .باهاڵم دیساانیش ئێماه وهك كاورد باۆ ئاهوهی لاه داهااتوودا زهرهرمهناد ناهبین ،دهباێ لاه هاهموو
كاتێكاادا ئامااادهیی ئااهوهمان هااهبێ لهگااهڵ سااێناریۆ ناڕوونااهكان روبهڕوبینااهوه .ئااهوهش بهڕێكنسااتنی نێااو ماااڵی كااوردی و
كۆدهنگیی الیهنه سیاسییهكانو شهقامی كوردستانی ئێران مسۆگهر دهبێت.
هاواڵتی :ئهگهری ئهوه ههیه راپهرین له ناوچه كوردییهكانی ئێرانهدا سههرههڵ بهدات؟ ئومێهدتان ههیهه خۆرئهاوا لهه ئێهران
بدهن؟
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خالید عهزیزی :خهڵكی ستهملێكراوی ئێران به تێكڕا له دهرفهتێك دهگهڕێن بۆ ئهوهی له دژی ئاهو سیساتمه باهدهن باێن.
ههر كاتێك ئهو ههله بێته ئاراوه ئهوه بێ گومان شهقامی كوردی بێدهن نابێ .بۆیه ئهگهری ئاوا بهشێكه له گۆڕهپانهكاه.
ئێمه وهك كوردی ئێران خوازیاری شهڕ نین ،ئهگهر شهڕێكیش بێته ئاراوه ئێمه بهشێك له نهخشهی شاهڕ ناین .ئاهوه كۆمااری
ئیسالمی به سیاسهتهكانی خۆی ئهسبااو بهستهری شهڕ دروست دهكاات .ئێماه وهك كاورد باهدوای بهرژهوهندییاهكانی خۆمانادا
ههینو له حاڵهتی شهریشدا به گوێرهی بهرژهوهندییهكانی كورد مامهڵه لهگهڵ وهزعهكه دهكهین.
هاواڵتی :ئهوهندهی ئاگاداربن ههڵوێستی حكومهتی ههرێم سهبارهت بهتێڕوانینی ئێوه بۆ گۆڕانكاری له ئێران چییه؟

خالید عهزیزی :حكومهتی ههرێم الیهنگری ڕێگا چارهی ئاشتی و دیالۆگ و وتاووێژه باۆ چارهساهری كێشاهی كاورد لاه هاهمو
پارچهكان .حكومهتی ههرێم هیچ چهشنه تێڕوانین و دهخالهتێكی لهو پهیوهندییاهدا ناهبووه .گۆڕانكااری لاهنێوخۆی ئێاران و
ئهگهری جۆراوجۆر به نیسبهت ئهو گۆرانكارییانه وهك بابهتێكی نێوخۆی ئێران زۆرتر پهیوهندیی باه خاهڵكی ئێارانو كاوردی
ئێرانااهوه ههیااه .دڵنیااام ئهگااهر حیزبااه كوردییااهكانی ئێااران یااهكگرتوو باان ئێمااه بااه ئامااادهیی باشااتر ڕووبااهڕووی هااهموو
حاڵهتهكان دهبینهوه.
هاواڵتی :دهوترێت ئهگهری ئهوه ههیهه ئههزمونی سهوریا لهه ئێهران دووبهاره بێتههوه و سههرهڕای بهوونی چهنهدین حیزبهی
كههوردیی خههاوهن مێههژوو ،پههژاك جهههماوهری بههههێز بێههت وهك چههۆن پهیهههده لههه كوردسههتانی سههوریا زۆربهههی كایهههكانی
بهدهستهوهیه؟

خالید عهزیزی :نه ئێران سوریایهو نه كوردستانی ئێرانیش كوردساتانی ساوریایه .جیاوازییاهكی زۆری سیاسای ،نهتاهوهیای،
كۆمهاڵیهتی و رێكنراوهیی بهینی كوردستانی ئێارانو ساوریا ههیاه .پاژاك حیزبێاك نییاه كاه بهرهاهمی پێگهیشاتنی سیاسای-
نهتااهوهیی كااوردی ئێااران بااێ .پااژاك وهك خااۆی ناااتوانێ بهشااێك لااه گهمهكااه بێاات .پااژاك حیزبێكااه كااه پااارتی كرێكااارانی
كوردستان (پهكهكه) بۆ كارو بهرژهوهندی خۆی دروستی كردووه .ئهگهر ئێران بشێوێو ئهو سیستمه بهرهو ناهمان بچاێ ،ئیتار
پهكهكه پێویستی به شتی وهك پژاك نییه.
هاواڵتی :بهم دواییه گفتوگۆتان لهگهڵ ئهمریكاییهكانهدا سههبارهت بهه بهارودۆخی ئێهران كهردووه .ئههوان هیچیهان لههئێهوه
ویستوه وهك هاوكاری بۆ بێهێزكردنی رێژێمی ئێران؟

خالید عهزیزی :ئێمه عیالقات و پهیوهندیمان نه تهنیا لهگهڵ ئهمریكا بهڵكوو لهگهڵ زۆر الیهنی دهوڵاهتیو نێودهوڵاهتی
دیكه ههیه .بهاڵم هیچ پاالنو بهرنامهیاهكی هاوبهشامان بهیهكاهوه لهگاهڵ ئاهمریكا نییاه .لاه دانیشاتنهكانی خۆماان لهگاهڵ
ئهواندا ،زۆرتر داوایان لێدهكهین كه له سهر مافی مرۆڤ و مافهكانی نهتهوهی كورد له ئێرانو بارودۆخی زۆرنا لهباری
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كورد زهختو گوشار بنهنه سهر ئێران.
هاواڵتی :دووساڵ لهمهوبهر ههواڵێك سهبارهت بهبودجهی پارته كوردییهكان بووكرایهوه كه لهالیهن حكومههتی ههرێمههوه
دهدرێت .ئێران ئاگاداری ئهو بودجهیهیه؟ دهوترێت بهڕێكهوتن بووه لهنێوان ئێرانو یهكێتیو پارتی! رات لهوبارهیهوه؟

خالیههد عهههزیزی :كوردهكااانی ئێااران جیاااواز لااه بیاار و بۆچااوونی سیاساایان ،ئااهو كۆمهڵااه خهڵكااهن كااه بااه دهیااان ساااڵه
لهكهمپهكان لههاهرێمی كوردساتان دهژیان ،بۆیاه ئاهركی ئینساانیی حكوماهتی هاهرێمو حكوماهتی فیادراڵی عێراقاه كاه ژیاانو
گوزهرانیان بۆ جێباهجی بكاهن .ئاهوهش شاتێكی زۆر ئاسااییو ئینساانیو هایچ شااراوه نییاه .مان ئاگااداری هایچ رێككاهوتنێكی
تایبهتی نێوان ئێرانو پارتیو یهكێتی سهبارهت بهو مهسهلهیه نیم.
هاواڵتی :سهردانیی قاسم سولهیمانی بۆ ههرێم چی لێدهخوێننهوه ئایا بۆ تێكدانی ماڵی كورد ههاتووه یهان ئهجنێهدای تهری
ههبووه؟

خالیههد عهههزیزی :حكومااهتی هااهرێمی كوردسااتان و كۆماااری ئیسااالمیی ئێااران ساانووری هاوبااهش و عیالقااات و بهرژهوهناادی
هاوبهشیشیان ههیه .بۆیه زۆر ئاساییه كه كاربهدهستانی هاهردووك ال ساهردانی یاهكتریش بكاهن .مان خاۆم هایچ ئاگاادارییو
زانیارییهكی تایبهتیم سهبارهت بهو سهردانی ئهو كابرایهو بهرنامه و دهستوری كارهكهی نییه.
سەرچاوە  :ماڵپەڕی گیارەن

 -ڕێکەوتی ٣ :ی نوامبری ٢١١٢
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ساڵی٨٠٦٣ :
-------------------------------------------------------

وتووێژی ماڵپەری چەترپرێ ،لەگەڵ کاک خالید عەزیزی سکرتیری گشتی حدک

ئەو ئەدەبیاتە کە هەر حزبە خۆی بە ئەسڵ دەزانێت بۆچوونێکی خراپە
بههمهن ژاوهرۆیی
خالید عهزیزی :سکرتێری گشتی حزبی دێموکراتی کوردستان (حدک) ،لهم چاوپێکهوتنهدا باس لاه دروساتبوونی بهرهیاهکی
هاوبهشی کوردی دهکات و رایدهگهیهنێ که نابێت چاوهڕوانی زۆرمان لهو کۆبوونهواناه هاهبێ کاه لهگاهڵ ئۆپۆزسایۆنی ئێرانای
له دهرهوهی واڵت رێکدهخرێن،ئهوان کهسی رادیکاڵ و جیاوازیان تێدایه و کێشهی ناوخۆییان زۆره.
چەترپرێ :،کۆنگرهی نهتهوهیی کوردستان با

لهوه دهکات رووداوی پێالنگێهڕی نێودهوڵههتی لهه سههر عهبهدواڵ ئۆجههالن

ببێت بە هاندەرێک بۆ گشت الیهنهه سیاسهیهکانى سهرتاسههرى کوردسهتان کە هههنگاوى جهدى و کهرداری بنهێن بهۆ بهسهتنی
کۆنفرانسێکى نهتهوهیى و کوردستانى سهرتاسهرى له پێناو پێکهێنانى دامهزراوهى نهتهوهیى و نیشتیمانى کورد ،که ئهگهر
کورد بهه یههکێتى و یههکڕیزى مهرجههعو دامههزراوهى نهتههوهیى خهۆى هههبێت دهوڵههتانیش ئیتهر جهسهارهت ناکههن لهه
پێالنگێری هاوشێوه بهشدار بن ،رای بهرێزتان لهوبارهوه چییه؟

خالید عهزیزی :کۆنگرەی نەتەوەی کورد بە گشتی کە واڵتەکەی دابەشبووە بەسەر چوار واڵتدا پێویستی بە خوێنادنەوەوەی
زۆرە ،یەکەم :کااورد لە دنیااادا ئێسااتا جااێ کەوتااوە ،ئینکاااری میلاای و نەتەوەیاای پێناسااەکەی ناکرێاات .خەباااتی خۆشاای دەری
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دەخات کە فیداکاری بۆ دەکااتبۆ ئەوەی کە لە دنیاای ئەماڕۆ نادیادە نەبینرێات .بەاڵم ئەگەر بێیانە الیاهنی سیاسای کێشاەکە
کێشەی سیاسی کورد بەینی چوار واڵت دابەشبووە .لە الیهنی سیاسیەوە ڕێگاچارەکەی لە الیان ئەو چوار واڵتەدا دەبینرێات،
ئەگەر قەرار بێت بڵێین کۆنگرەی نەتەوەی ڕێگا چارەێکی سیاسی بێات باۆ چارەساەرکردنی کێشاەی کاورد بە گشاتی بە بااوەڕی
مااان بۆچاااونێکی واقاااە بیناااانە نااایە ،هۆکارەکەشااای ئەوەیەئەحزابااای هەر یاااهک لە پارچەکاااانی کوردساااتان بە تەبیتەتااای
تایبەتیەکانی ئەو واڵتە ،تەبیتەتی چەند و چۆنی مەسەلەی کورد لەو واڵتەدازەرورەت و پێداویستیەکانی دیساان مەساەلەی
کااورد و شااێوازی مەسااەلەکەلەم پااارچەیەی کوردسااتان ،هااهروهها سیاسااەت و بەرنااامەداڕێژی خۆیااان دەبەنە پێشااێ کااۆنگرەی
نەتەوەی بەو واتایە کە هەر جوار پارچەی کوردستان لە خۆ بگرێت .هەماوو ئەحزابای کاوردی لە خاۆی بگرێات ،جیااواز لەوە
دروساااتبوونی شاااتێکی ئاوەهاااا لە ئەو هەماااوو حااازبە لەیەک دوورانە کاااارێکی ئاوەهاااا ئاساااان و کااارداری نااایە .لە باااوارە
سیاسیەکەشیدا لە ڕاستیدا زۆر دیار نیە موخاتەبەکەی کێیە هەلەکەی ڕوو لە کاێ دەکااتەوە ،بەاڵم ئەگەر وەکاوو بنەمایاهکی
نەتەوەی بێت و پێناسەی کوردی بێت لە سەر ئەو جۆرە بابەتانە کار بکرێت ،وەکوو مێاژووی ئەدەبای لێکاۆلێنەوەر بێات ئەوە
شااتێکە دەکرێاات بگونجێنرێاات ،بەاڵم دیسااانەوە گرن ا ئەوەیە ڕوی لە کێاایە کااۆنگرەی نەتەوەی بە ئەحاازاا دروساات دەبێاات،
ئەگەر لە نێو حزبەکاندا لێک تێنەگەیشتنێک نەبێت بەڕاستی ئاسان نیە کۆنگرەیەکی نەتەوەیی.
چهترپرێ :،چی بکرێت بۆ دروستبوونیلێکتێگەیشتن و تەفاهومی نێوان ئەحزابەکاندا؟

خالید عهزیزی :یەکەم هەموو حزبەکاانی پارچەکاانی کوردساتان دەبێات لە پارچەکاانی خۆیانادا دەسات پاێ باکەن و دەبێات
تەفاهومیااان هەبێاات واتااا تێگەیشااتن دەسااتپێکردنی کااار بااۆ ئەو لەیەکتێگەیشااتنە دەگەڕێااتەوە بااۆ کۆمەڵێااک خوێناادنەوە بااۆ
چارەسااەرکردنی کێشااەکە لەو پااارچەیەدا کە لەوێ بڕوایەکاای گشااتیان هەبێاات لە مەسااەلەی نەتەوەیاای کااورد لەو واڵتەدا کااه
چااۆن چارەسااەر دەبێاات جااا ئەگەر ئەوکااات لە هەر پارچەیهکاادا هاوپەیمااانیەکی نەتەوەیاای هەبااوو ئەو کاااتە ئااێمە دەگەیاانە
قۆنااائێکی دیااکە بااۆ دروسااتکردنی قۆنائەکااان ،ئەو کااات لەو قۆنائااانەدا دیسااانەوەخوێندنەوەیەی ناااوچەی نێااودەوڵەتی
دەوێتلەهەمانکاتیشدا پەیامی سیاسی دەبێت بدرێتە دەرەوە باۆ دەوڵەتاان ،بەاڵم ئایاا بە شاێوەیەکی هاوپەیماانی نەتەوەیای
پەیامەکە دەدرێتە دەرەوە لە حاڵێکیشدا هەرپارچهیهک کێشەی خۆی هەیەیاان خەیار وەکاوو بنەمایەکیپەروەردەیکاار باۆ ئەوە
بکرێت کە گەلی کورد وردە وردە زیاتر هەستی نەتەوایەتی هاوبەشینۆیان بەهێزتار باکەن ،هەر باۆیە لە باواری کاردارییەوە
ناڕوونی زۆری لەسەره.
چەترپرێ :،ماوێکە پەیوەندی بەهێز لە نێو بەشێکی زۆر لە نێوان هێزە سیاسهیەکانی رۆژهەاڵتهی کوردسهتان دروسهت بهوە،
بەاڵم بە کردەوە ئەنجامەکانی دەرناکەون تێبینی بەڕێزتان لەم بارەوە چیە؟

خالید عهزیزی :بە لێکدانەوەی ئەوەی کە سەردەمیدابڕان و جیابوونەوەی نێوان حزبەکان کە دەکرێت بڵێم شەش ساڵە
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دەستی پێکردوە ڕاستە لەو دوایانەدا هەوڵەکان زۆرن باۆ لەیەکنزیاکبوونەوەیەک باۆ گفتوگاۆکردن لەگەڵ یەکتاری باۆ ئەوەی
کە بەدواداچونێک هەبێات چاۆن لە یەک نزیاک ببیانەوە .مان پاێم وایە زۆرێاک لە حزبەکاان وردەوردە بەو ڕاساتیە دەگەن کاه
دەورانااای لەیەکجیاااابونەوە و لەیەکداباااڕان و لەیەکدووری وەال بنێاااین باااۆ ئەوەی کە ئەو کێشاااانە چارەساااەر بکااارێن و ئەو
برینااانە کە ئەم شااەش ساااڵەی دوایاادا هاااتونەتە گااۆڕێ بااۆ سااارێژکردنی ئەو برینااانە تەنهاڕێگاااکەی گفتوگۆیااه .دواتااریش
ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەکە و کێشەکانی کورد کەلەو واڵتانە کە کورد کێشەی هەیە لەوێدا و رۆژبەرۆژ زیااتر دەبێات بە مەساەلە
بەتاااایبەتی کە لە ئێساااتادا داهااااتوی ساااوریا نااااڕوونە ،بەاڵم مەساااەلەی کاااوردیش لەوێ لە مەیااادانەکەدا باااوونی هەیە .لە
تورکیااااش ئەوه دەوڵەتااای تاااورکیش گەیشاااتوەتە ڕێگاااای گفتوگاااۆکردن بە جۆرێاااک رێگاچاااارەیەک بااادۆزێتەوە لە باشاااوری
کوردستانیش ،ئەوا حکومەتێکی کوردی بونی هەیە بە خۆشییەوە دامودەزگای خۆی هەیە ،ئەوەش بۆ خاۆی هانادەرێکەبیر لەوە
بکرێتەوە کە ئاڵوگۆڕەکاانی نااوچەکە ئێارانیش دەگارێتەوە ،ماادام ئێارانیش دەگارێتەوە دەبێات کاورد یەکادەن و هاوپەیماان
بێت.
چەترپرێ :،یەکەم سەرهەڵدانی شۆڕشی مەیدانی لە رۆژهەاڵتی ناویندا کە بە "بەهاری عەرەبی" ناوەزد دەکرێتلە ئێهرانەوە
دەستی پێکرد ،بەاڵم چەند واڵتێکی عەرەبی تیایدا سەرکەوتنیان بەدەست هێنا ،بەاڵم ئەو شۆڕشە مەیدانیە لە ئێران کپ کهرا.
شرۆڤەی بەڕێزتان لەم باروە چیە؟

خالید عهزیزی :هەمیشە لە رەوەندی بیر و بۆچوونجاری وا هەیە لە شاوێنێک دەسات پێادەکات رەناگە لە شاوێنەکەی خۆیادا
سەر نەگرێت بیقۆزێتەوە بۆ شوێنێکی تر و بەدوایدا بڕوات .قەرار نایە لە واڵتێاک بیرێاک هااتە گاۆڕێ دەبێات حەتامەن ئەو
واڵتە خاوەنداری بکاات بە تاایبەت لە ساەردەمی ئێساتادا کە دنیاا دنیاای تەکنەلۆژیااییە ئەوەی کە لە ئێاران ڕویادا لەساەر
هەڵباااژاردنەکەی پێشاااو کە نزیاااک ساااێ سااااڵ و نیاااو لەمەوبەر لە ڕاساااتیدا ڕوداوێکااای گەورە باااوو باااۆ نااااوچەکە مێااادیاکانی
نێاودەوڵەتی زۆر بایەخیااان پێاادا وە ئیلهااامی دا بە واڵتااانی ،بەاڵم بە حااوکمی بااوونی ئێمکاناااتێکی بەهێااز و دامااوو دەزگااای
کۆمااااری ئیساااالمی رێگاااای نەدرا ،زوو کپااای کااارد ئەو شۆڕشاااە مەیااادانیەبەو پێااایە کە کۆمااااری ئیساااالمیئێران تەجروبەیەکااای
لاهمێژینەی هەباوو .شاەڕ لەگەڵ ئێاراق و ئۆپۆزسایۆنی ئێرانیاارەنگە تەجروبەیەکای زیااتری هەبووبێات لە واڵتاانی عەرەباایلە
بەرامبەر کپکردنی ئەو شۆڕشە مەیادانیە .بەاڵم کاتیاک لە باشاوری ئەفریقاادا و لە ڕۆژهەاڵتای ناوێنادائەوە ئیادامەی پەیادا
کرد چەند میدیایهکی بەهێز کاریان لەسەر دەکرد بەتایبەت میدیایهکی وەکوو :کەنااڵی ئەلجەزیارە و لە هەمانکاتیشادا ئەو
واڵتانە تەجروبەی سەرکوبکردنی میلەتەکانیاان هاوشاێوەی کۆمااری ئیساالمی لە قۆناائە جۆراوجۆرەکانادا نەباوو .بە بااوەڕی
منوردەوردە سەرهەڵدانەکان هێزی زیاتری دا بە گەالنای عەرەبای و تیایادا بەشێکیانساەرکەوتنیان بەدەسات هێناا و ئیادامەی
پەیااادا کااارد ،بەاڵم ئەوەش بەو واتاااایە نااایە ئیااادی ئێاااران دەبێاااتە جەزیااارەی ئاااارامش .پاااێم وایە باااۆ جاااارێکی دیاااکە ئەو
کەشوهەوایە لە ئێران رووبداتەوە گەالنی ئێران بە تەجروبەیەکی باشتر و بەهێزتر ڕوبەڕوی کۆماری ئیسالمی دەبنەوە.
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چەترپرێ :،لە دوا گۆڕانکاریە سیاسیە جیهانیەکاندا بە تهایبەتی لە ڕۆژهەاڵتهی ناوینهدا کە دۆزی کهوردی پێهوە گرێهدراوە
هەروەک ئاگادارین گەلی کورد لە رۆژئاوا و باکوری کوردستان بەردەوام لە بەرخۆدانان دایه ،بەاڵمبێدەنگی گەلی کورد
لە رۆژهەاڵت بەردەوامە ،پێتان وایە هۆکارەکان چین؟

خالید عهزیزی :هۆکارەکانی لە چەندین شتدا دەبینرێت یەکەم :نزیک بە ()٦٨ساڵ پێش ئێستا یەکەم حزبی کوردی لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا دروست بوو ،حزبی دێموکراتی کوردستان بوو .بە خۆشییەوە شتوری سیاسی کورد لە خۆ پەروەردەکاردن
و بیری نەتەوایەتی کە دواییکۆماری کوردساتانی لاێ دروسات باوو ئەوە باوو هەر لە ڕۆژهەاڵتای کوردساتاندا دەساتی پێکارد و
کاریگەریشی خستە سەر بەشەکانی تری کوردستان ،بەاڵم دەبینین بەبەراورد لەگەڵ باکوری کوردساتان و ڕۆژئااوای کوردساتان
وباشااووری کوردسااتان ئەوە حەقیقەتااێکە مەسااەلەی سیاساای کااورد لە رۆژهەاڵتاای کوردسااتان زۆر لە خااوارەوەیە و بێاادەنگیەکی
تەواوی پێوە دیارە بێدەنگیەکە بەو واتایە نیە گەلی کورد لە رۆژهەاڵتای کوردساتان ماافی رەوای خۆیاان ناوێات یاان خۆیاان
بە کورد دانانێن یانیش هەوڵ نادەن لە بەرامبەر داکۆکیکردنی مافەڕەواکانی خۆیان لە بەرامبەر کوماری ئیسالمیدا.
جیااااوازیەکە لەوەدایە کۆمااااری ئیساااالمی بەبەراوردلەگەڵ دەوڵەتاااانی دراوساااێ ئەوانەی کە کێشاااەی کوردساااتان یاااان هەیە
جیاوازیەکی زۆری هەیە.
یەکەم :لە ئێراق حکومەتی بەعس نەما و تێدا چوو ،لەو نێوەندەدا مەجالێک بۆ کوردی باشور هاتە ئاراوە.
دووهەم :لە سوریاش ئینقالبێک دژی رژیمەکەی بەشار ئەسەد لە گۆڕێدا هەیە و رژیمەکەی ئەسەدیش دامودەزگایەکی بەهێازی
نەماوە شانسی بۆ کوردی رۆژئاوادروست کردوە .سێهەم :لە تورکیاش لە تەنیشت خەبات و تێکۆشانی خەبات کاارانی کاورد لە
باکوری کوردساتان دەوڵەتای تورکیااش بەوە گەیشاتوە مەجالێاک بادات ،باۆیە تەبیتەتەنابەبەراورد لەگەڵ ئەو ساێ پاارچەیە
بێاادەنگییەکلە رۆژهەاڵتاای کوردسااتان هەیە .هەروەهاکۆماااری ئیسااالمیهیچ مەجالێااک ئیمکانێااک نە لە بااواری ڕاگەیاناادن نە لە
بواری دبلۆماسی نە ڕێگا بە جموجاۆڵی خەبااتی مەدەنای و تەشاکیالتی لە رۆژهەاڵتای کوردساتان ،تەناانەت رێگاا بە هێناانە
ئاراوە باسی مەسەلەی کوردنادات .هێچی بۆ ئێمە نەهێشتۆتەوە هەر ئەوەشە مەسەلەکە دەن ناداتەوە و باسی لێاوە ناکرێات
لە نێوان بیرورای گشتیدا و لە ناوچەکەدا با بەراوردی ئەوەش بکەین کۆماری ئیسالمیکاتێک "کەڕوبی و موسەوی" دەگرێات،کە
لە بەڕێااوەبەرانی ئیاانقالا بااوونە وکەسااایەتیە سااەرەکیەکانی ئەو سیسااتەمە بااوونە و ئێسااتا لە بەندیناناادان ،بەو شااێوەیە
هەڵسووکەوتیان لەگەڵ دەکات زۆر ئاسایە کە تەحهمولی هیچ دەنگێکی کورد ناکاات ،ماادام تەحاهمولی دەنگای کاورد ناکاات،
ئەو دەنگە نایەتە گۆڕێ و رەن ناداتەوە.
چەترپرێ :،له رێگای چەند واڵتێکی زلهێزەوە دەسەاڵتی بەع ،لە ئێراق لەسەر کار الدرا ،بهاڵم کێشە سیاسهیەکان لە عێهراق
بەگشتی تادێهت بەرفراوانتهر دەبهن و رۆژانە هاواڵتیهان دەبهنە قوربهانی ،ئایها ئەگەر هاوشهێوەی ئێهراق دەسهەاڵتی کۆمهاری
ئیسالمی لەسەر کار الدر چارەنووسی گەالنی ئێران بەگشتی بە چ ڕەوشێکدا دەبینرێت؟
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خالید عههزیزی :ئەگەر لە ئێاران گۆڕانکااری دروسات ببێات واتاا کۆمااری ئیساالمی لەساەر کاار نەمێناێ واڵتاێش بە جۆرێاک
بشیوێت لە ئەنجامدا نائەمنی و کێشەش شەقامی ئێرانی دەگارێتەوە .باۆ ئەوەیە کۆمااری ئیساالمیدەیەوێت بە جۆرێاک خەڵاک
بترسێنێت جاروبار ئاماژە بە نمونەیئێراق و سوریا و واڵتانی دراوسێ دەکات ،ئەوە کارتێکە کۆماری ئیساالمی بەکااری دێنێات
رێگا بۆ ئەوەش هەیە ،چونکە تەجروبەش هەیە تەجروبەی واڵتانی عەرەبی هەیە کەوا ئەو ئاڵوگۆرانەیان تێادا پێکهااتوە.
تەجااروبەی ئێسااتای سااوریاش هەیە کە الیااانە سیاساایەکانی ئێرانیلێاای فێاار باان و لە هەمااوان گرنگتاار تەجااروبەی ئێااراقیش
هەیە .بە باوەڕی من باۆ ئەوەی بەرگاری لەوە بکرێات ئێرانای داهااتوونەبێتە شاێوەی ئێاراق یاا ساوریا دەبێات تێبکۆشاین ئەو
چەکە لە کۆماری ئیسالمی بستێنینەوە ،ئهوهیاه کاه دەرفەتای ئەو جاۆرە چەواشاەکاریانە بە کۆمااری ئیساالمی نەدەیان .باهاڵم
ئهوه چۆن دهکرێات ،پێویساتە هەماوو الیاانە نەیارەکاانی کۆمااری ئیساالمی چ ئەوانەی لە ژورەوەن چ ئەوانەی لەدەرەوەن زۆر
لەیەک تێابگەن هەوڵ باۆ لەیەکتێگەیشااتن بادەن .لە حااڵەتی تاااکڕەوایەتی تااک حزباای بێانەدەرێ کاار بااکەن باۆ خاااڵێکی
هاااوبەش وهاوئاااهەنگیەکی یەکاادەن  ،ئەوکااات سااەرجەم پێکهاااتە سیاساایە فکریەکااان و الیااهنە مەزهەباایە جۆراوجۆرەکااان و
الیهنە میلییهکان وەک نەتەوەکانی ئێرانیلە خۆ بگرێت ،ئەوکااتە کە ئەو ئەگەرە لە نێاوان ئەو الیاهنانە دروسات باوو و باهو
ئەدەبیااااتی سیاسااایه چاااوو باااۆ گۆڕەپاااانی سیاسااای ئێاااران لە داهااااتودا ئەوکاااات بە بااااوەڕی مااان ئەو نیگەرانااایە نامێنێااات و
مەرجەعیەتێک دەبێات کە لە داهااتوی شاێواندنی ئێرانادا ئەو کێشاانە وای لاێ نەیەت کە خەڵاک نایگەران بکاات و ناائەمنی
دروست ببێت .بۆیە کە ئەو مەرجەعە کە من ئاماژەم پێکرد لە ئێستاوە گەالنی ئێران هەوڵی بۆ بدەن بیناسن و بەرامابەر بە
داهاتوی ئێران لەسەر باوەڕی بە دێموکراسیەت و مافە ئینسانیەکان.
چەترپههرێ :،حزبەکههانی رۆژهەاڵتههی کوردسههتان رۆژێههکلەرۆژان هەنگههاوێکی جههدیان بههۆ چههۆنیەتی دارشتنیسیسههتەمێکی
حکومڕانی یانفیدراڵی بۆ دوا رۆژیرۆ ژهەاڵتی کوردستان داناوە یان حکومڕانی باشهوری کوردسهتان دەکەنهبە ئەزمهونی دوا
رۆژی رۆژهەاڵتی کوردستان؟

خالید عهزیزی :یەکەم مادام ئێمە باوەڕمان بەوە هەیە کێشەی کورد لە ئیراندا چارەسەر بکرێت بەواتاای ئەوەیە باوەڕماان
بە فیدراڵیزمە وەکوو میکانیزمی رێگاچارەی ئەو مەسەلە دەبێت بە دوای راستی یاریەکەدا بگەڕێاین .راساتی یاارەیەکە ئەوەیە
لە ئێراناای فاارەنەتەوە ،فاارەمەزهەا ،فرەڕەن ا بااۆ ئەوەی پااڕۆژەی کااوردی ئااێمە سااەرکەوتو بێاات و ئێااران فیاادراڵیزم بێاات،
حکومەت موتەمەرکیز نەبێت لەسەر ئەساسی بنەماای هاوبەشای هەماوو الیەک بەشاداربین .دەبێات دۆسات ببینیانەوە موخااتەا
ببینینەوە ،موخاتەا دیتنەوە دەبێت لە نێویاندا بگەڕێیتئەو عەقڵیەتە جێ بنەین و لەساەر ئەساسای ئەو عەقڵایەتە بچیانە
پێشەوە .ئاسایە کاتێک کەسێک بە رێگاچارەیەک دەگات یان نەخشەرێگاێک دێنێتباۆ داهااتوی ئێاران کەڵکای لاێ وەردەگرێات
لەهەموو ئەو ئەزمونانەدا کە لە دنیاادا هەن و ساەرکەوتو باوون و ئاماژەیاان پێادەکەیت و دەیانکەیات بە مەرجە باۆ ئەوەی
کە هێزێکی فیزیکی بۆ پڕۆژەکەی خۆت پەیدا بکەیت .ئەوەی من هێناومە لە خۆڕا دروست نەباوە .لە دنیاادا تەجاروبە کاراوە
و شێوەیەکی باشە بۆ ئیدارەکردنی واڵت .لە تەنیشت ئەوەدا ئەو تەجروبەیە کە لە ئێاراق بەکاارهێنراوە واتاا فیادراڵیزیم و
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عەدەمی تەمەرکوزی دەسەاڵت ئاێمە دەتاوانینلە داهااتودا لەگەڵ الیاهنە ئێرانیەکاان باسای لێاوە بکەیان .بڵاێن لە رۆژهەاڵتای
ناویندا واڵتێکی وەکوو ئێراق هاوشێوەی ئێرانە کە لە روی سیاسی و فار مەزهەبای و نەتەوەیای تێاداهەیە .دەکرێات ئەو دوو
واڵتەبەیەکەوە دروستیشاای بکەیاانەوە و چاکیشاای بکەیاانەوە .دەکرێاات ئاماااژەش بەوە بکەیاان ئێااراق لەو نمونااانەیە هەرچەناادە
کێشەی نێوخۆییش هەیە ،بەاڵم کارێکی ئاستەم نییە دهتوانرێت چاکساازی تێادا بکرێات .لێرەشادا جێگاای ئامااژەپێکردنە کە
کورد فاکتەرێکی سەرەکی بووە لە چۆنیەتی سەپاندنی میکانیزیمی بەشاداری فیادراڵیزم و کااری هااوبەش باۆ ئیادارەی واڵت.
وەکااوو ئاماااژەم پێکاارد شااێوەی حکااومەتی هەرێماای باشااوری کوردسااتان لە باااری یاسااایی و لە باااری فەرهەنگاای و لە باااری
چۆنیەتی رێکنستنیپەیوەندیەکانی هەولێر لە گەڵ بەئداد بە باشی دەزانین و هیچ کێشەی تێدا نییە ،دەگەڕێاتەوە ساەر ئەو
دانپێدانانە یاسا هاوبەشە کە کاتی خۆی الیهنە سیاسیەکان لەگەڵ یەکتردا کردویاانە .ئاێمە بەشاتێکی باشای دەزاناین بەاڵم
ڕەناااگە تاااۆ لە ئێاااران و لە ڕۆژهەاڵتااای کوردساااتان لە داهااااتودا بە سروشاااتی فەرهەنااا و تایبەتمەنااادیەکانی رۆژهەاڵتااای
کوردستان لەو چوارچێوەیەدا خوێندنەوەیەکی دیکەت لێی هەبێت.
چەترپرێ :،لە دوای جیابونەوەتان لە حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێهران چەنهدین جهار گفتوگهۆ کهراوە لە نێوانتانهدا بهۆ
یەکخستنەوەی هەر دوو حزبی دیموکرات ،بەاڵم تا ئێستا یەکتهان نەگرتهوەتەوە ئەپرسهین ئەم لێکترازانەتهان چ سهودێکی بە
گەلی ڕۆژهەاڵت گەیاند و جیابونەوەتان زۆری نەخایاند ،بەاڵمیەگرتنەوەتان زۆر دەخایانێت؟

خالید عهزیزی :یەکەم :زۆر باش دەبووئارەزومان دەکرد و ئێستاش ئارەزوش دەکەیان لەیەکادابڕان و جیاابوونەوە لە نێاوان
حزبە کوردیەکاندا دروست نەبێت وە ئەگەر حزبەکان کێشەیەکی نێوخۆیان هەیە تێبکۆشان باۆ بنبڕکردنای کێشاەکە و بە دوای
ڕێگاچارەیەکااادا باااڕۆن بە شاااێوەیەک چارەساااەری باااکەن کە لەیەکترازانیااادا بەڕودا نەێااات ،چاااونکە ئەوە یەکاااێکەلەو دەردە
کاوردانەیە لەو گرفتاانیە کە ئاێمە دەیاان سااڵە پێاوەی دەنااڵێنین لە هەماوو پارچەکاانی کوردساتان لەگەڵ کێشاە و ناااکۆکی
حزبەکان ،هاوشێوەی لەتبوونەکەی هەردوو حزبی دێموکرات ئاسایە بۆ گەلی کورد لە رۆژهەاڵتای کوردساتان کە دەیاان سااڵە
حزبی دێموکراتی کوردستان یان تەجروبە کردوە .ئەو حزبە الیهنگرێکی زۆری هەیە و ئەندامێکی زۆری هەیە،باوەتە بەشاێک
لە پێناسە و مێژوو ئەفسانەی ئەو خەڵکە .روداوێکی خۆش نەبوو ،روداوێکی زۆر نااخۆش باوو ،بەاڵم لە سیاسایەتدا کاتێاک
روداوێکی زۆر ناخۆشیش روودەدات ،خارز لە ئیرادەی خەڵاکەکە لە نێاو حزبادا وای لێهااتبێتکە بەیەکەوە کاریاان نەکردبێات
جاااودا بااانەوە .نابێااات لە خاااانەی یەکەمااای ناخۆشااایەکەدا بمێنااانەوە هاوکاااات کە ئەو حااااڵەتە ڕودەدات دەبێااات بە دوای
ڕێگاچارەیەکدا بڕوین .لەم دوایاانەدا ئاێمە وەکاوو الیاهنی حزبای دێماوکراتی کوردساتان پێشابینی ئەوەماان دەکارد بە ماروری
زەمان دەبێت ئێمە لەیەک نزیک بینەوە و بەدوایرێگاچارەیەکدا بڕۆین .ئێمە بەش بە حاڵی خۆماان هەوڵماناداوە کە کاۆمەک
بە کەشوهەوایەکی ئارام بکەین .زەمینە خۆشکەری دانیشتنەکان و گفتوگۆکان بین ،هەروەهاا ئاێمە لەو دوایاانەدا دانیشاتنمان
لەگەڵ یەک هەبوەوەکوو هەر دوو حزبی دێموکرات کە لە ئاستی دەفتەری سیاسی .بە بەراورد کاردن لەگەڵ راباردوو مان پاێم
وایە ئەوە هەنگاااوێکی باشااە کە الناای کەم هەر دوو بەشاای دێمااوکرات لەگەڵ یەک دادەنیشاان و باااس لەسااەر ئەوە دەکەن کە
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چۆن تێبکۆشن لە داهاتودا کێشەکەی خۆیان لە رێگای گفتوگۆ چارەسەر باکەن کە تەناانەت لە ئیادامەدا بەرە ئەوە باڕۆن کە
هەردوو الی دێموکرات یەک بگرێتەوە لە یەک حزبدا .جا ئەوەش کە کێشەکان هاتنە گۆرێ کاتی خۆی لە نێاو یەک حزبادا،
ئااێمە بااووین بە دوو بەش .سااەیر ناایە پڕۆسااە یااان رەوەناادی گفتوگااۆ لەیەکنزیااکبوونەوە کاااری هاااوبەش لە ئیدامەشاادا
یەکگارتنەوەش ماااوەیەک بکێشااێت .ئەوەی ئێساتا لە خاازمەت ئەوەدایە ئااێمە چاۆن هەر دووکالمااان بەیەکەوە حزباای دێمااوکرات
دروست بکەینەوە .جۆرێکی دروست بکەینەوە کە لە هەمووی لەیەکدابڕان و لەیەکترازانەکانی دەیان سااڵە کەڵاک وەربگارین
بۆ ئەوەی بەیەکەوە حزبێکای بەهێازو جێای رەزامەنادی هەماوو ئەنادامان و الیاانگرانی حزبای دێماوکرات و کاۆمەاڵنی خەڵکای
کوردستان رێک بنەینەوە.
چەترپرێ :،لە کۆنفرانسی "پڕاگ"دا پرسی نەتەوەی کورد پەراوێز خرا و دەنگهۆی ئەوە

هەیە دەسهتی دەرەکهی لەپشهت

کۆنفڕانسهکه ا هەیە لە هەمانکاتیشدا وەاڵمی پەراوێز خستنی پرسی کورد بەگشتی نەدرایەوە،بۆ کۆنفرانسی داهاتوو چیتهان
ئامادە کردوە؟

خالید عهزیزی :سەبارەت بە کۆنفرانسی پراگ و هەموو ئەو کۆبوونەوانە کە الیهنە ئێرانیەکاان لە دەرەوە رێکیاان خساتووه
و ئااێمەش تیاناادا بەشااداریمان کااردوە ،جااا لە لەناادەن ،سااتۆکهلۆم ،پااراگ و واشاانتن و لەو دوایانەشاادا حزباای دێمااوکراتی
کوردسااتان کۆبااونەوەیەکی لە بڕۆکساال دروساات کاارد .ئااێمەش بەدواداچااوون بااۆ شااتێک دەکەیاان ئەویااش ئەوەیە کۆبااوونەوەی
فرەڕەنگی الیهنە ئێرانەیەکانە ،بۆچونی جۆراوجۆر و دەرفەتێکی زۆر لەوێدا بەدی دەکرێت که ئێمە بتاوانین باسای مەساەلەی
کااورد بکەیاان .لەو کۆنفرانسااانە نابێاات چاااوەڕوانی زۆرمااان هەبێاات خەڵکاای پەڕشوباازوی تێاادایە .هەناادێکیان خەڵکااانێکی
تاکڕەون هەندێکیشایان گاروپن ڕێکناراوی سیاسای جاۆراو جۆریاان هەیە لەوێ تەنهاا دەکرێات نەتایجەی باساەکان بکرێات بە
بەڵگەنامهیهک و شتێک بزو ببێتەوە .ئەوەندەی پەیوەندی بە الیاهنە سیاسایەکانەوە هەیە بەتاایبەت حزبای ئاێمە و الیاانە
کوردیەکانی دیکە بەشدار بوون بە باوەڕی من هەموو لەوێ باشیان قسە کردوە ،باشیان داکۆکی لە مافەڕەواکاانی دۆزی کاورد
کردوە ،جاا ئەوەی کە لە یاداشاتنامەکاندا کەم رەنگای داوەتەوە ،ئەوە لە جێای خۆیادایە هەر لەو چوارچێاوەیەدا هەم حزبای
ئااێمە و الیااانە کوردیەکااانی دیااکەش ناااڕەزایەتی خۆمااان نیشااانداوە ماان ئەوە زۆر بە سااەیر دانااانێم .ئێسااتا لەگەڵ الیااانە
ئێرانیەکان خەریکین ئەوان لە دۆزی کورد تێبگەیەنین دوای دەیان ساڵ لەیەکدوری و نەبوونۆبوونەوە و کۆنفرانسی هااوبەش
بااۆیە ئەو لەیەک تااوڕە بوونااانە و لەیەک تێنەگەیشااتنانە شااتێکی ئاسااایە .رەنااگە لە داهاتوشاادا بێااتە پێشااێ کااۆنفرانس و
سیمیناری لەو چەشنەببەسترێت دیسانەوە ئێمە بە پێچەوانەی چاوەڕوانی خۆمان ئەو مەسەلەیە کە ئاێمە بمانەوێات بینەیانە
ڕۆژەڤەوەلە نێااو ئەواناادا ڕەن ا نەداتەوە .تەنهااا ڕێگامااان ئەوەیە کێشااەیان لەگەڵ بکەیاان ،گفتوگۆیااان لەگەڵ بکەیاان کااۆڵ
نەدەین لە داکۆکیکردن لە دۆزی کورد ،بەاڵم بە هێزێکی فراوانەوە بەو واتایە کە حزبە کوردیەکان لەسەر خاڵێکی هااوبەش
ڕێاااکبکەون ئەوکاااات پێشکەشااای کۆنفڕانساااەکانی باااکەن .بڵاااێن جیااااواز لە چاااۆنیەتی کۆنفرانساااەکەئێمە وەکاااوو کاااورد ئەو
مەساااەلەیەمان هەیە و ئەو داخاااوازیە ڕون و ئاشاااکرایەمان هەیە باااۆ ئەو کاااارە پێویساااتمانیەکگرتویی هەیە لە نێاااو حااازبە
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کوردیەکاندا هەروەها ئێمە وەکوو کورد نابێت تێبکۆشین ببین بە بەشێک لە کێشەی ئەوان لەگەڵ یەکتر .الیاهنە ئێرانیەکاان
کێشەیان لەگەڵ یەکتر هەیە یەکتر قەباوڵ نااکەن .بیاروڕای جیااوازی فکرییاان زۆرە فێاری کااری پاێکەوە هاوبەشای و کااری
سااازمانی لە گەڵ یەکتااری کەم بااوونە یااانیش سااەرکەوتو نەبااوونە یااان ئەواناایش لەیەک جیااابوونەوەو دابڕاناای جااۆراو جااۆری
زۆریان لێ بوەتەوە .ئێمە تەنها دەبێت هۆشیاری ئەوەبین وەکوو حزبی کاوردی نەباین بە بەشاێکی کێشاەی ئێرانیەکاان لەگەڵ
ئەوان بەڵکوو الیانە کوردیەکان ببن بە خاوەنی دۆزی خۆیان.
سااەبارەت بەوەی چیمااان ئاماااادە کااردوە باااۆ کۆنفرانساای دووهەمااائەگەری ئەوە هەیە لەچەنااد ماااانگی داهاااتودا کۆنفرانسااای
دووهەمببەسترێت ،بەاڵم لە ڕاستیدا ئێمە تا ئێساتاش هایچ رێکەوتنێاک و خااڵێکی هاوبەشامان لەساەر یاداشاتنامەیەکنیە لە
نێااوان هێزەکااانی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان .ئااێمە وەکااوو حزباای دێمااوکرات لەگەڵیاناادا دەستپێشاانەریمان کااردوە ،ئێسااتاش ئەو
مەسااەلەیە هاااتوەتە ئاااراوە هیواخااوازین ئەنجامەکانیدانیشااتن و گفتوگۆکااانی داهاااتووی الیااانە کوردیەکااان تااا کۆنفرانساای
داهااتوو النای کەمالەیەک تێگەیشااتن و خااڵێکی هاوبەشامان هەبێاات .بەاڵم جێگاای خاۆیەتی ئەوەش بڵااێم ئاێمە وەکاوو هێاازە
کوردیەکااان کاتێااک لە شااوێنێکدا بەشاادار دەبااین بە هااێچ جۆرێااک لە دژی یەک قسااە ناااکەینئەگەر لە دەرەوەی کۆنفرانس اەکە
ڕەنگە ناکۆکیمان هەبێت ،بەاڵم لە نێو کۆنفرانسەکە هەماهەنگیمان زۆرە.
وا باشە ئەو هەماهەنگیە بەدەن و بە گوتار دەریبنەین و بکرێت بە یاداشتنامە باۆ ئەوەی الیاانە ئێرانیەکاان بیبیانن لەوە
تێبگەن کە الیانە کوردیەکان لەسەر خاڵێکی هاوبەش ڕێکەوتونە .ئێمە کاری بۆ دەکەین لەیەک دوو مانگی داهاتودا بازانین
بە کوێ دەگەین.
سەبارەت بەوەی کە گوایا دەستی هێزی دەرەکی لە پشت کۆنفرانسی پراگەوە بونی هەبوە لەڕاستیدا من هیچ بەڵگەیەکم نیە
هیچ زانیاریەکم نیە کە هێزی دەرەکی لە پشتەوە بوبێت وە تا ئێستاش بۆم دەرنەکەوتوە تا بەڵگەیەکام هەبێات بڵاێم هێازی
دەرەکی لە پشت کۆبوونهوهی"پڕاگ"دا بووە .ئێمە وەکوو حزبی دێموکرات هیچ بەڵگەیهکمان نیە.
چەترپرێ :،ڕێکەوتننامەی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران و حزبی دێموکراتی کوردسهتانی ئێهران
دەنگۆیەکی زۆری بەدوای خۆیهدا هێنها و نەڕهزایەتهی بەشهێکی زۆری حزبەکهانی ڕۆژهەاڵتهی لهێکەوتەوە ،وا باسهی لێهوە
دەکرێت کە گوایا ئەمڕێکەوتننامەیە وەکوو نێشاندانی دوو هێزی سەرەکی رۆژهەاڵتی کوردستان بەگشتی دەرەنجامەکهانی
لە ڕوی ڕەوشی سیاسیەوە چۆن دەبینن؟

خالیههد عهههزیزی :یەکەم ئەوەی کە دوو حزباای سیاساای کااوردی لەگەڵ یەک دادهنیشاان و بەهەناادێک تێگەیشااتن ویاداشااتنامە
دەگەن وەک دوو حزا لە گەڵ یەکتر ئەوە بە شتێکی باش دەزانین ئەو کارەی ئەوانیش ئێمە وەکاوو حزبای دێماوکرات لە دژی
نەبووینە و بەکارێکی باشمان زانیوە .بۆ خۆیان النی کەم دوو حزبی کوردی لەگەڵ یەکتری دانیشتنیان کردوە و
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لەیەکنزیکبونەتەوە.
دووهەماایش ئەو دوو حاازبە بە هاایچ شااێوەیەک دوو حزباای سااەرەکی رۆژهەاڵتاای کوردسااتان نااین .هەر دوو حاازا واتااا حزباای
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران و حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندوو حزبن لە نێو بەشێک لەحازبە
کوردیەکاااانی ڕۆژهەاڵتااای کوردساااتان .ئەو فەرهەنااا و ئەدەبیااااتە کە هەر حااازبە خاااۆی بە ئەساااڵ دەزانێااات ئەوی دیاااکە بە
پێچەوانەوە دەزانێت بۆچوونێکی باش نیە بۆچوونێکی خراپە.
ئێمە نابێت بەو شێوەیە لەگەڵ یەکتری هەڵسوکەوت بکەین لە حاڵێکدا ئەو دوو الیاانە لەگەڵ یەکتاری لەیەک تێگەیشاتن و
یاداشتێکی دوو حزبی یاان هەیە کە دوو دانە دێماوکرات هەیە و چاوار دانە کاۆمەڵە هەیە جاا ئەگەر وایە هەر بە ڕێکەوتنای
ئەو دوو حاااازبە پێناسااااە دەکرێاااات .ڕەنااااگە دوو حزباااای دیااااکەی رۆژهەاڵتاااای کوردسااااتانیش بەیەکەوە دابنێشاااان و لەگەڵ
یەکتررێکەوتنناااامە و یاداشاااتێکیان هەبێااات .ئەگەر ئاااێمە وەک حزبااای دێماااوکراتی کوردساااتان پێماااان دروسااات باااایە پێشاااتر
دەمانتوانی ئەو کارە بکەین .رەن بوو لە گەڵ سێ حزا و چوار حزبیش ئەو کارەمان کردبایا ،بەاڵمئەو کارەمان بە دروسات
نەزانی بۆ ئێمە نەمان ویست ڕێگا چارەی دوو گروپی و سی گروپی لە نێو ئەحزابای رۆژهەاڵتای کوردساتاندا بێنیانە پێشاەوە
بە جااۆرێکی دیااکە هاوکاااری یەکتااریبکەین لە تەنیشاات ئەو لەتبااوون و جیااابوونەوانە ،ئێسااتاش ئەو کااارە بەیناای دوو حزباای
خۆیانە .ئەگەر باس لەسەر بەرەیەکی یەکگرتوو که هەموو الیەک تێیدا بن ئەو دوو حزبەشلە داهاتودا دەتاوانن تاێکەڵ باهو
بهرهیه بن کە هەموو الیەکمان بەیەکەوە دایبمەرزێنی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چەتر پرێس  -ڕێکەوتی  ٢١ :فێبریویری ٢١١٣
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وتووێژی رۆژنامهی «کوردستان» له گهڵ سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی
کوردستان

خالید عهزیزی :فیدراڵیزم باشترین رێگاچارهیه بۆ رهواندنهوهی نیگهرانی له داهاتووی ئێران

ئاماژه:
٢٢ی رێبهندانی  ،١٣٥٧ئهو رۆژهباوو کاه راپاهڕینی پڕشاکۆی گاهالنی ئێاران دژی ریژیمای پاشاایهتیی تێادا ساهرکهوت .باهالم
گهالنی ئێران نهک ههر به ویست و داخوازه له مێژینهکانیان نهگهیشتن بهلکوو ،تووشی سهردهمێکی رهشی دیکه بووناهوه کاه
تا ئێساتاش درێاژهی ههیاه .باۆ تیشاک خساتنه ساهر خوێندناهوهی حیزبای دیماوکراتی کوردساتان لاه باارهی ئاکاماهکانی ئاهو
راپهڕینه ودووپاتنهبوونهوهی مێژوو له والتی فرهنهتهوهی ئێران دا« ،کوردستان»،ئاهم وتاووێژه تایبهتاهی لاه گاهڵ باهڕێز
خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان پێک هێناوه:
«کوردستان» :چ هۆکار یا هۆکارگهلێک بوون به هۆی ئهوه دهسکهوتهکانی راپهڕینی رێبهندانی  ٦٣٥٧له الیهن خومههینی و
ئاخوندهکانی دیکهوه ،دهستیان به سهر دا بگیر
بکهونه پهراوێز و له دهسکهوتهکان بێبه

و بزووتنهوهکانی نهتهوه بندهستهکانی ئێران  ،به تایبهتی نهتههوهی کهورد

بکرێن؟

خالید عهزیزی :پێشهکی ،له ئێرانی ئهو کات له واڵتێکدا شۆڕش کارا کاه کۆمهڵگایاهکی فرهچهشان باوو و کۆماهڵێک کێشاهی
چارهسهر نهکراوی دهیان ساڵهی کۆمهاڵیهتی ،سیاسی ،ئاابووری و میللای و مهزهاهبیی تێادا کهڵهکاه کراباوو و هاهر الیهناهی
کهم و زۆر چاوهڕوانیی خاۆی لاه گاۆڕان و ئاڵوگۆڕهکاان هاهبوو .لاه الیاهکی دیکاهوه ئاهزموونی دیموکراسای و کااری جاهمتی و
حیزبایهتی ئهونده کرچ و کاڵ بوو که الیهنهکان به گشتی کهوتنه نێو جاهووی ڕۆژاناهی شاۆڕش کاه لاه الیاهن موئهسساات و
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ڕێکناراوه مهزههبیییاهکان باه رێباهریی ئایاهتوڵال خۆماهینی ڕێبااهری دهکارا .زۆر سروشاتییه هاهر الیاهک رێباهریی شاۆڕش بااه
دهسااتهوه بگاارێ بااه گااوێرهی بهرژهوهناادی خااۆی ڕهوتهکااه بااهرهو پێشااهوه دهبااا و دهم و دزگااا و دهسااهاڵتی خۆشاای لهسااهر
دادهمهزرێنێ.
پێناسااه و شااتوری سیاساای ا ا نهتااهویی ویساات و داخااواز و ئامااادهگی ڕێکنراوهیاای نهتااهوهکانی ئێااران بااه ئااهیری کااورد نااه
گهیشتبووه ئهو ڕادهیه که رهوتی شاۆڕش باه ئاقارێکادا باهڕێ و باهو جاۆره خاوهنادارێتیی بکاات .کاورد باه باهراوهرد لهگاهڵ
نهتهوهکانی دیکه ،تهنیا الیهنێک بوو که ئامادهیی ڕێکنراوهیی و سیاسیی ههبوو که به دوای داخۆازییاهکانی خۆیادا باڕوا و
تهنانهت دوای شۆڕش ،کورد تهنیا نهتهوهیهک بوو که داواکانی کهوته نێو دهساتوری کااری دهوڵاهت و وتاووێژی لێکهوتاهوه.
ئهگهر وایه دهکرێ بڵهین که تهنیا کورد بوو گوێی نهدرایه و خرایه پاهراوێز .نهتاهوهکانی دیکاه یاان وهک فاارس و ئاازهری
داوایهکی تایبهتیان نهبوو و ئهوانی تریش ههرگیز بهو ڕادهیه له رێکنستن و دهسهالتی ناوچهیی خۆیان نهگهیشتن که بابن
به مهوزوو بۆ دهسهاڵت.
«کوردستان» :ئێستا و دوای  ٣٢ساڵ له هاتنه سهر کاری رێژیمی دیکتهاتۆری کۆمهاری ئیسهالمی ،بهارودۆخی ئۆپۆزیسهیۆنی
ئهو ریژیمه چۆن ههڵدهسهنگێنن؟ ئایا لهالیهن حیزبی دیموکراتی کوردستانهوه پالتفۆرمێک یا هههوڵێک ،بهۆ لهیههک نزیهک
کردنهوهی ئۆپۆزیسیۆن و رێکخستنی بهرهیهک کهگوشار بخاته سهر ئهو رێژیمه،له ئارا دایه؟

خالید عهزیزی :ئۆپۆزیسیۆن یان دژبهرانی کۆماری ئیسالمی لاه گاهڵ ساێ کێشاهی ساهرهکی رووباهڕوون :یهکاهم ،خوێندناهوهی
سیاسیی ئهوان لهو سیساتهمه و چۆنیاهتیی مامهڵاه کاردن لهگاهڵی ،واتاه ڕووخاانی سیساتهم یاان ئااڵوگۆر لاه سیساتهمهکهدا
بکرێ .دووههم ،شێوهی پێناسه کردنی ئێران وهک واڵتێکی فرهنهتهوه و قهواره و دهسهاڵتی سیاسایی داهااتووی ئێاران دهباێ
چۆن بێت .سێههم ،ئالترناتیو و بهدیلسازی بۆ کۆماری ئیسالمی دهبێ باه گاوێرهی کاماه بناهما و فااکتۆڕ بێات و کاێ لاه کاوێ
قهرار دهگرێ .زۆر ئاساییه که له کهشوههوایهکی ئهوتۆدا که موخالیفانی کۆماری ئیسالمی زۆر باهربزو و لێکادوورن و کاهس
کهسی قهبووڵ نییه ،کارێکی ئاسان نییه له فهزایهکی ئهوتۆدا پێناسهیهکی واقیتبینانه له ئۆپۆزیسیۆن باه ماناای باهدیل و
دهساهاڵتی ساێبهر لاه دژی کۆمااری ئیساالمی بکاهی .باهاڵم لهگاهڵ ئهوهشادا ئێماه وهک کاورد ماادام ئیساتا چارهساهری کێشاهی
نهتهوایهتێی کوردستانی ئێران له چوارچێوهی ئێراندا دهبینین دهبێ تێبکۆشین ڕادهی دۆستان زیاد بکاهین و ناهیارانیش کاهم
کهینهوه .بۆ ئهو مهبهساتهش ئێماه کاار دهکاهین و ناابێ بباین باه بهشاێک لاه کێشاهی نێوخاۆی ئاهو الیهناناه .باهاڵم ئهگاهر
بزانین الیهنێک چ له نێوخۆ و چ له دهرهوه باوهڕی به داخواز و مافهکانی ئێمه ههیه لهو حاڵهتهدا زۆر ئاسایییه کاه ئێماه
پشتیوانی لهو الیهنه بکهین .لهو جۆره کێشانهدا ڕادهی باوهڕی ئهوان به مافهکانی ئێمهیه کاه دهبێتاه پێاوهر و میکانیزمێاک
بۆ تهنزیمی پێوهندیی ئێمه و الیهنه ئێرانییهکان.
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ئێمااه لااه زۆر کااۆڕ و کۆبوونااهوهی الیهنااهکانی ئێرانیاادا بهشااداریمان کااردوه و هااهوڵمان داوه کااه ڕێنۆشااکهر و یاریاادهدهری
هاوکاری له نێاو ریزهکاانی ئۆپۆزیسایۆنی ئێرانای دا باین .ئێماه تاا خۆماان وهک حیزباه کوردییاهکان جۆرێاک لاه هاوکااری و
کااۆدهنگیی کوردانااهمان نااهبێ ناااتوانین وا بااه ئاسااانی دهوری بااهرچاومان لااه نهخشااه ڕێگااای عهمااهلیی گۆڕهپااانی ئێسااتا و
داهاتووی سیاسیی ئێرانادا هاهبێ .حیزبای دیماوکراتی کوردساتان لاهو پێنااوهدا دل ئاواڵاه باووه و ئامادهیاه لاه مهوباهدواش
کاری بۆ بکات.
«کوردستان» :وهزعی ئێستای ئێران به گشتی چۆن دهبێنن؟ ئهگهر رووخان یا گۆڕانی دهسههالت لهه ئیهران دا روو بهدات تها
چهند مهترسیی دووپاتبوونهوهی ئهزموونی راپهڕینی ریبهندانی  ٦٣٥٧ههیه؟

خالید عهزیزی :کۆماری ئیسالمی له ههموو بوارهکانی سیاسی ،ئابووری ،کۆمهاڵیهتی ،ناوچهیی و نێودهوڵهتیدا له ژێر فشاار
دایه.
گااهمارۆ نێودهوڵهتییااهکان ،ئااابووریی ئێرانیااان تووشاای کێشااه و گرفتێکاای زۆر کااردوه و قااهیرانێکی بااهرچاو ،بااازاڕی ئێراناای
داگرتوه .له ئاستی ناوچهکهدا ئێران خۆی کردوه به جهمسهرێکی کێشهکه و تێدهکۆشی به دروستکردنی قهیران و ئاڵۆزی لاه
دهرهوهی سنوورهکانی خۆی وێڕای دروستکردنی دیوارێکی ئهمنیهتی له دهوری خۆی ئهمنیهتی ناوچهکهش بشاێوێنێ .ئاهو گهماه
درهن یان زوو بهرۆکی خۆشی دهگرێتهوه وا به ئاسانی لێی ڕزگار نابێت.
له تهنیشت ئهوانهدا له کێشهیهکی بهربزوی سیاسی له گهڵ خهڵکهکهی خۆیدایه ،باه جاۆرێکی ئاهو سیساتهمه لاه نێوخۆیادا
تووشی ناکۆکی و چهند بهرهکی کردوه و ڕۆژ به ڕۆژ یهکگرتوویی ئهو ڕێژیمه دهخاته مهترسییهوه .له ساهریهک هاهموی ئاهو
فاکتۆرانه ئاماژه بهوه دهکهن که ئهو ڕێژیمه وهک ههموو سیستهمێکی سهرهڕۆ نه تهنیا واڵمدهر نییه بگاره ئهسابابی کێشاه و
گرفته و دهبێ بڕوا .مانهوهی ئهو ڕێژیماه لهباهر ئاهوه نییاه کاه خاهڵک دهیانهاهوێ ،باهلکو لهباهر ئهوهیاه کاه خاهڵک هایچ
مهجالی وهدهن هاتنیان نییه .له سهریهک کۆماری ئیسالمی وهک ههموو دهسهاڵتهکانی ئیستبدادی زۆر بێ داهاتویه و دهباێ
بڕوا.
ئهزموونی شۆڕش لاه سااڵی  ٥٧نیشاانی دا کاه لاه شاێوان وکهشاو هاهوای شۆڕشاگێرانهدا ماهنتق و ڕێگاچاارهی لیکحااڵیبوون و
تهوافوق کار ناکات و ههر الیهک دهسهاڵتی ههبێ گۆڕهپانهکاه قاۆرخ دهکاات .باۆ ئاهوهی ئاهم ساێناریۆیه دووپاات نهبێتاهوه
جۆرێک له لێکحاڵیبوون و ههماههنگی له ساهر بناهمای پیناساهیهکی تاهوافوقی و هاوباهش باه بهشاداریی هاهموو الیاهک باۆ
ئیاادارهی داهاااتوی ئێااران پێویسااته .ئااهو کااارهش دهبااێ لااه ئێسااتاوه بکاارێ و بااۆ ئااهوهی خااهڵک بااه گشااتی بااهرچاو ڕوونیاای
پیویستیان ههبێ و بزانن که ئیڕانی داهاتوو چۆن و به دهسات کاێ و باه چ شاێوهیهک ئێاداره دهکارێ .حیزبای دیماوکرات باه
لهبهر چاوگرتنی ئهزموونی پێشووی شۆرشی ئێران و ههروهها ئهزموونی دواین ئاڵوگۆرهکانی ناوچهکه و جێگورکێی دهسهاڵت
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لهو واڵتانه ،به ئهرکی خۆی دهزانێ بهرچاوڕوونیی پێویست بناته ڕوو و کاری بۆ بکات.
«کوردستان» :ئیدارهی سیاسیی ئێرانی داهاتوو دهبێ چۆن بێ بۆ ئهوهی ههموو الیهک مافهکانیان پارێزراو بێ؟

خالید عهزیزی :کێشهیهکی سهرهکیی ئێمهی کورد له گهڵ الیهناهکانی دیکاهی ئێرانای لاه ساهر پێناساه کردنای ئێراناه .ئێماه
پێمان وایه ئێران واحیدێکی سیاسی ا جۆئرافیایییه و چهند نهتاهوهی لاه خۆیادا کاۆ کردووهتاهوه ،بۆیاه قاانوون و ئیادارهی
داهاتووی ئێران دهبی له سهر بنهمای ئیتتراف بهو فره چهشنییه دامهزرێ و و ههموو الیاهک خاۆی تێادا ببینێتاهوه .پاڕۆژهی
حیزبی دیموکرات بۆ ئاهو مهبهساته فیادرالیزم و داباهش باوونی دهساهاڵته لاه نێاوان پێکهاتاه نهتهوهییاهکانی ئێرانادا .ئاهو
پڕۆژهیااهش پێویسااتی بااه پشااتگیری و بهشااداریی میللهتااهکانی دیکااهی ئێااران ههیااه .ڕێگااای چااارهی فیاادراڵی بااۆ واڵتیکاای
فرهچهشن ،باشترین میکانیزمه بۆ ئهوهی ئهو واڵته باش ئیداره بکرێ .ئهو ڕیگاچارهیهش دهیان ساڵه که له زۆر شوین جاێ
کهوتوه و سهرکهوتووش بووه .له بهر ئهوهی له ئێراندا دێموکراسی و ئیدارهی هاوبهش تهجروبه نهکراوه ،جۆریک لاه تارس
و دڵهڕاوکێ و نیگهرانی لهو پڕۆژهیه ههیه و پێیان وایه که ئهوه دهبێته هۆی لێکادابڕانی ئێاران .ئێماه دهباێ پێیاان بڵاهین
کااه ئااهوه دیکتاااتۆری و لااه پااهراوێز خسااتنی میللااهتانی ئێرانااه کااه بیااری جیابوونااهوه بااه هێااز دهکااات ،نااهک فیاادرالیزم و
هاوبهشی له ئیدارهی ئێران .جێنستنی فهرههن و پێداویستیی فیدرالیزم پێویساتی باه ڕۆشانگهری و شایکردنهوه باۆ الیهناه
ئێرانیییهکان ههیه .ئێمه دهبێ به ڕاشاکاوی ئاهو ڕاساتییهیان باۆ دهستنیشاان بکاهین کاه ئهگاهر نیگاهرانی داهااتوی ئێارانن،
ئهوه فیدرالیزم و ئیدارهی هاوبهشی ئێران باشترین بهدیله بۆ ڕهواندنهوهی ئهو نیگهرانییه.
له ژماره ٦١٢ی رۆژنامهی "کوردستان"دا بزو بۆتهوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی  ٢١ :مارس ٢١١٣
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سکرتیری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان :ئێستا کورد مهجالی ئهوهی ههیه وهک
هێزێک له ناوچهکهدا دهور بگێڕ .

ئاماژه :له وتووێژێکدا که »کوردکاناڵ» لهگهڵ سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردساتان پێکای هێنااوه ،باهرێز خالیاد
عهزیزی تیشکی خساته ساهر کۆماهڵێک پرسای گرنگای رۆژ وەک مهساهلهی کاورد لاه واڵتاانی ناوچاه ،ناوێترین ئاڵوگۆڕهکاان،
ناکۆکییهکانی نێودهسهاڵتی کۆماری ئیسالمیو پرسی یهکبوونهوهی دێموکراتهکان،
ههڵوێستەیان لهسهر کراوه .سهرنجتان بۆ خوێندنهوهی ئهم وتووێژه رادهکێشین.
“کوردستان”
«کوردکاناڵ» :سهرهتا بهخێرهاتنی کاک خالید عهزیزی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان دهکهین.

خالید عهزیزی :زۆر سپاس و ههروهها رێز و سزویشم ههیه بۆ بینهرانی کورد کاناڵ.
«کورد کاناڵ» :کاک خالید با له ئاڵوگۆڕهکانی ناوچهوه دهست پێ بکهین .دووساڵ لهوهپێش که ئاڵوگۆڕهکانی ناوچهکه لهه
واڵتانی عهڕهبی دهستی پێکرد به دهستهواژهی بههاری عهڕهبی دهستی پێکرد .ئێستا که بهرهبهره له ئاکامگیرییهکان نزیهک
بووینهتهوه بههاری عهڕهبی جێی خۆی داوه به زسهتانی عههڕهبی لهه تهفسهیرهکاندا .حیزبهی دێمهوکراتی کوردسهتانیش لهه
سهرهتاوه به جۆرێک تهفسهیری ئههم رووداوانههی کهردوه ئایها ئێسهتا حیزبهی دێمهوکراتی کوردسهتان لهه ئاکهامگیریی ئههم
ئاڵوگۆڕانهدا تهفسیری چۆنه؟

خالید عهزیزی :یهکهم ئهو ئاڵوگۆڕانه له ناوچهیهکدا دهستی پێکردوه که ئهو ناوچهیه (له ژێر دهسهالتی) حکوومهته
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سهڕهرۆ و دیکتاتۆرهکاندا بووه و کۆمهاڵنی خهڵک تهجروبهیهکیان له دێموکراسی نهبوو .مادام ئاهو تهجروبهیاهیان ناهبووه،
سروشتییه که ئهو ئاڵوگۆڕانه ههورازونشیویان دهبێ .ئهگهر چاوهروانیی ئێمه ئهوه بێ لهو واڵتاناه کاه هاهرگیز دێموکراسایی
تێدا نهبووه و نههادینه نهبووه و فهرههن نهبووه پێمان واباووه ئاهو ئاڵوگۆراناه لاه ماوهیاهکی یاهک دوو سااڵهدا نهتیجاه
دهدا و حکوومهتێکی رێکوپێکی مۆدێرنی دێموکراسی دامهزراوه دێموکراتیکاهکانی خاۆی دادهناێ و وردهورده پێوهنادیی خاهڵک و
دهسااهاڵت لهسااهر ئااهو بنهمایانااه شااکڵ دهگاارێ ،بااه باااوهڕی ماان قااهزاوهتێکی بڕێااک بهپهلهیااه بۆیااه زۆر سروشااتییه کااه لااهو
ناوچهیهدا ئهو ئاڵوگۆڕانه زۆر بکێشێ ،ههوراز و نشێوی ههبێ و حکوومهتێک ههڵبژێردرێ و دوایه دیساان کۆماهاڵنی خاهڵک
بهجۆرێکی دیکه له دژی ئهو حکوومهته خۆپێشاندان بکهن و باسی ئاڵوگۆڕ له قاانوونی ئهساسای ،لاه حکوومهتادا بکهناهوه.
ئهوه تهبیتهتی ئهو ئاڵوگۆڕانهیه ئورووپاای دێماوکراتیکیش هاهر باهو مهسایرانهدا رۆیشاتوه ،بهیاهک رۆژ و دوو رۆژ ،سااڵ و
دوو ساااڵ تااهواو نااهبووه ،هااهوراز و نشاایوی زۆر بااووه .ئهگااهر لااه سااهردهمێکدا بااههاری عااهڕهبی بااووه ،سااهیر نییااه پاااییزی
عهڕهبییشی بهدوا دابێ ،زستانی عهڕهبییشی بهدوا دابێ ،هااوێنی عهڕهبییشای باهدوا داباێ ،یاانی ئێماه ناابێ هاهرئاوا یاهک
بوعدی چاو له قهزییهکه بکهین و بڵێین ئهوه ئاڵوگۆڕ بووه و حکووماهتێکی ئیساتبدادی رووخااوه و وا بهئاساانی خاهڵک باه
ساڵێک و دووساڵ فێری دێموکراسی دهبن و دهسهاڵتیش باه سااڵێک و دووسااڵ فێاری ئاهوه دهباێ کاه چاۆن ببناه دهساهاڵتێکی
دێموکراتیااک و وهاڵماادهر .بۆیااه بااه باااوهڕی ماان نهفساای ئاڵوگۆڕهکااان شااتێکی باشااه ،تااازه بااه مااهعنای ئهوهیااه حکوومااهتی
ئیستبدادی و سهرهڕۆیی و دیکتاتۆری لهژێر ههر عیناوان و ناوێکادا باێ لاهو ناوچهیاه ماهجالی نییاه دیساانهکانه ساهقامگیر
بێتهوه .خهڵک فێری خۆپێشاندان و ئیتترازات بوون .بۆیه باه بااوهڕی مان ئاهوه دهساتکهوتی یهکهماه ،لاه بااری زهمانییاهوه
دهبێ چاوهڕوان بین ،چونکه درێژه دهکێشێ .بهاڵم پێم وایه ههروهکی گوتم پاشگهز بوونهوهی تێدا نییه.
«کورد کاناڵ» :کاک خالید! ههروهختێک که رێبهرانی کورد باسهی دوایهین ئاڵوگۆڕهکهانی واڵتهانی عههڕهبی و ناوچهکهه بهه
گشتی دهکهن ئهوکاته گرنگییهکهی دهردهکهو که له روانگهی بزووتنهوهی کهوردهوه و لهروانگههی مهوقعییههتی کهورد
لهو بهشانهدا( ،ئالوگۆرهکان) تهحلی و تهفسیر دهکهن .ئێستا پهێش ئههوهی کهه بچمهه سههر ئههو پرسهیاره ئێهوه ریزبهنهدیی
نێونهتهوهیی یانی (رۆڵی)زلهێزهکان لهو گۆڕانانهدا چۆن دهبینن؟

خالیههد عهههزیزی :رۆژهااهاڵتی نێوهڕاساات ،ناوچهیااهکی دهوڵهمهنااده ،جۆراوجااۆریی مهزهااهبی و میللیاای زۆری تێاادا ههیااه،
ناوچهیهکی حهسساسه ،زلهێزهکان بهرژهوهندی راستهوخۆیان تێدا ههیه ،بۆیه زۆر ئاساییه له چهناد و چاۆنی رهوهنادی ئاهو
رووداوانه دا ،دهوریان ههبێ و(ههول بادهن رووداوهکاان) باه جۆرێاک بچێناه پێشاێ کاه لاه بهرژهوهنادیی وانادا بێات .ئاهوهی
پێوهناادیی بااه کااوردهوه ههیااه ،ئێمااه یااهک دوو دهورانمااان تهجروبااه کااردوه ،یهکااهم سااهردهمی شااهڕی دووهااهمی جیهااانی کااه
ئاڵوگۆڕێک هاته پیشێ و کۆماری کوردستانی لێکهوتهوه ،کورد توانی بیقۆزێتهوه و کهڵکی لاێ وهربگارێ .لاهدوای ئاهودا کاه
دنیا باهینی دوو جهمساهری ئاهمریکا و ساۆڤیهتی پێشاوو داباهش بباوو ،یاانی دووبهرهکییاهکی تێادا هااتبووه گاۆڕێ ،لاه نێاو
جوواڵنهوهی کورد دا بیر و بۆچوونی جۆراوجۆر(له بارهیهوه) ههبوو ،بهاڵم کورد ئهووهختی فاکتۆڕێکی وا بهقووهت نهبوو کاه
لااهو کێشااانه بااه قااازانجی خااۆی کااهڵک وهربگاارێ .زۆر جااار دهکهوتااه نێااو کێشااهکان ،ناڕاسااتهوخۆ دهکهوتااه چوارچێااوهی
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بهرژهوهندیی ئهو زلهێزه یان زلهێزهکهی دیکه .ئێستا به بهراورد لهگاهڵ ئاهو ساهردهمدا گاۆڕان هاهم لاه دنیاادا دروسات باووه
ههم له ناوچهکهدا دروست بووه ،ههم به خۆشییهوه له مهوقتییهتی سیاسیی کورددا دروست بووه .بۆیاه ئێساتا کاورد ماهجالی
ئهوهی ههیه له رادهی خۆیدا له ناوچهکه له گهمهکهدا بێ و دهور بگێڕێ و زۆرجاار وهک هێزێاک لاه ناوچهکاهدا لاه حاهددی
توانای خۆیدا دهور بگێاڕێ .یهکاهم ،باه باهراورد لهگاهڵ ڕاباردوودا کاورد ئیتترافای پاێ کاراوه و ئینکاار نااکرێ ،لاه گهماهی
عێراقدا مهتڕهحه ،بێ کاورد عێاراق دروسات نابێتاهوه ،لاه ساووریهدا لاه گهمهکاه دا مهترهحاه ،نااکرێ نادیاده بگیارێ ،لاه
تورکیهش لاه کێشاهکهدا مهترهحاه و نااکرێ نادیاده بگیارێ ،ههرچهناد لاه ئێاران حکووماهتی کۆمااری ئیساالمی ،کوردساتانی
ئهمنییهتی کردوه و به دیدی ئهمنییهتی چاوی لێدهکا باهاڵم لاه ئێارانیش هاهر نااکرێ نادیاده بگیارێ .جاا ئهگاهر وایاه باه
بهراورد لهگهڵ رابردوو ،مهوقتییهتی کورد باشه و کورد له مهوقتییهتێک دایه که دهتوانێ له حاهددی خۆیادا لاهو گهمهیاهدا
بهشدار بێ.
«کورد کاناڵ» :کاک خالید! ههر لهسهر ئهو قسانهی جهنابت ،ئێستا کورد له سووریه بهه تههحلیلی حیزبهی دێمهوکرات چهۆن
جوواڵوهتهوه لهگهڵ رووداوهکان؟ له تهعامول لهگهڵ ئۆپۆزیسیۆندا و ئایا حیزبی دێموکراتی کوردسهتان کهه ئێمهه رۆژانهه
رۆڵی لە هەواڵەکاندا دەبینین و دهبیسین ،لەگەڵ الیەنەکان دادەنیشێ ،چهۆن توانیهویەتی یهارمەتیی بکهات کە بە جۆرێهک لە
کێشەکانیان بگەیەنێ و راسپاردهی حیزبی دێموکرات لەو پێوەندییەدا چییە؟

خالید عهزیزی :ئێمە دوو سیاسەت بە نیسبەت سووریە تەعقیب دەکەین .سیاسەتی یەکەم ئەوەیە وەک کورد هەماوو هەوڵای
خۆمان دەدەین کە حیزبە سیاسییەکانی کورد لە کوردستانی سووریە لەو واقتییەتە بگەن و دەرکی گرنگیی مەسەلەکە باکەن و
پێێااان بڵێااین ئەو هەلااومەرجەی کە هاااتۆتە گااۆڕێ بیقااۆزینەوە و باشااترین کااار بااۆ قۆسااتنەوەی ئەم هەلااومەرجە ئەوەیە کە
حیزبەکااان لە نێااو خۆیاناادا یهکیااهتییان هەبااێ و یەکگرتااوو باان و بەم جااۆرە ئیقتاادار و دەسااەاڵتی کااوردی بااه یەکگرتااوویی
نەتەوەیی بناوێنن ( .ئاهوه دهتاوانێ) سایگناڵێکی بااش بادا بە الیەنەکاانی دیاکە لەوێ کە نااکرێ قەزیایەی کاورد پشاتگوی
بنرێ .لەو پێناوەدا لەگەڵ الیەنەکاندا دانیشتووین و تەشویقمان کردوون و پێمان گوتوون کە تێبکۆشن لێک نزیک ببانەوە،
لە هەمان کاتیشدا لەبەر ئەوەی حکوومەتی کۆماری ئیساالمی بە هەماوو هەوڵ و تێکۆشاانی خاۆی ساتراتیژییەکەی ئەوەیە کە
دەوڵەتاای بەشااار ئەسااەد نەرووخااێ و ئااێمەش پێمااان وایە رووخااانی بەشااار ئەسااەد دەتااوانێ سااەرەتایەک بااێ بااۆ لەقبااوونی
مەوقتییەتاای کۆماااری ئیسااالمی لە ناااوچەکەدا ،تێدەکۆشااین بە هەمااوو الیەنەکااانی نێااودەوڵەتی و ناااوچەیی بڵێااین کە بەڵااێ
کۆمااری ئیساالمی لە پشااتی بەشاار ئەساەدە و تێدەکۆشااین بە خەڵاکەکەی ئەوێاش بڵێااین ئهگاهر حکاوومەتی بەشارئەسااەد بەو
جۆرە بمێنێتەوە تەبیتەتەن ئێوە ئایەندەیەکتان نابێ .جاا ئەگەر وایە جەهەتێکای(سیاساهتمان) جەهەتای کاوردییە کە ئەوە
ئەرکاای نەتەوەیاای حیزباای دێمااوکراتە هەر ئەوەشاای لااێ چاااوەڕوان دەکاارێ و جێبەجێاای دەکااا .جەهەتەکەی دیااکە جەهەتاای
سیاسااییە لە جەهەتە سیاسااییەکە بە نیساابەت سااووریە زۆربەی زۆری الیەنەکااانی ئۆپۆزساایۆنی ئێاارانیش کەم و زۆر هەمااان
سیاسەتیان هەیەو ئەوەش کۆمەک دەکا بۆئەوەی کە دێموکراسی لە سووریە سەقامگیر بێ.
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«کورد کاناڵ» :کاک خالید! هەردوو والتی عێراق و تهورکیە لەو واڵتهانەن کە نەقشهیان بەرچهاوە لهه گۆڕانەکانهدا ،هەم لههو
بارهیهههوه کە کوردیههان تێههدا هەیە و لەگەڵ مەسههەلەی کههورد رووبەروون و هەم لههه بههاری پێوەنههدیی پێشههوویان لەگەڵ
سووریەدا (چ دووژمنایەتیی پێشوو بێ چ دۆستایەتی) و چ ئەو مەوقەعییەتە مەزهەبیهیە کهه هەرکهام هەیهانە لە نهاوچەکەدا.
ئایا کورد لەم دوو واڵتە چۆنی توانیو عەمەل بکا و بەتایبەت ئەو گۆڕانهانەی کە ئێسهتا لە سهووریە لە تهورکیە لە پێوەندیهدا
هەیە و ئێوە لەو پێوەندییەدا پهیامتان بۆ هێزە سیاسییەکان چ بووە؟

خالید عهزیزی :بە نیسبەت تورکیە قەزیەکە بە باوەڕی من زۆر تایبەتییە ،تایبەتییە بەو مەعنایە ئەگەر تۆ بە مەعناای
بەراوردی مەوقتییەتی کورد بکەی لە تورکیە بە  ١١سااڵ  ١٥سااڵ پاێش ئێساتا گاۆڕانێکی زۆری تێادا دروسات باووە ،یەکەم و
ئینکاری کورد ناکرێ .دووهەم ،مەسهلهی کورد چۆتە پاڕڵمانی تورکیە .سێهەم ،لە مێدیا و راگهیهنه گشاتییهکانی تاورکیەدا
بە راشکاوی لە سەری دەنووسرێ .لە هەمووی ئەوانە گرێنگتر دەوڵەتی (ئااک پاارتی) بەو قەنااعەتە گەیشاتوە کە بە دوای
رێگا چارەیەکدا بڕوا ،لە چوارچێوەی رێگا چارەدا دەورانێک کە عەبادواڵ ئۆجەالنیاان گارت و زینادانیان کارد ،ئێساتا دەچناه
ئێمڕاڵاای لەگەڵاای دادەنیشاان و باساای چااۆنیەتیی چارەسااەری کێشااەی کااوردی لەگەڵ دەکەن و تێدەکۆشاان لەگەڵ الیەنەکااانی
دیکەی کورد پێوەندی و وتوێژیان هەبێ ،ئەو مەسەلەیە حەل باکەن .بە بااوەڕی مان ئەوە کاارێکی باشاە .ئاێمە وەک حیزبای
دێمااوکرات ئەوەناادەی مەجالمااان بااووە لەگەڵ تورکەکااان پێمااان گوتااوون ئەوە باشااترین شااێوەیە ،بە قااازانجی تااورکە ،بە
قااازانجی عیالقاااتی کااورد و تااورکە ،بە قااازانجی خوێناادنەوەیەکی مەعقااووالنەی یەکیەتیاای ئورووپایااه لەسااەر تااورکیە .بە
الیەنەکااانی کوردیشاامان گوتااوە کە لە راسااتیدا دەوڵەتاای تااورک بە کااورد ناااڕووخێ ،شااەڕی چەکااداریی کااورد لە تااورکیە
سەرئێشااەیەکە کااه مەجبااووری بکااا بە وتااووێژ ،دەنااا پێااێ نااارووخێ .لە نەتاایجەدا ئەواناایش ( پێویسااته) تێبکۆشاان لەو
فورسااەتەی کە ئێسااتا هاااتۆتە گااۆڕێ ،ئەو مەجااالەی کە دەوڵەتاای تااورکیە داویااهتی ،ئەو سیاسااەتەی کە (ئاااک پااارتی)
هەیەتی سوود وەر بگرن ،تێبکۆشان کاۆمەک بە رەوتاهکە باکەن.تاا ئەو جێایەی پێوەنادیی بە ئاێمەوه هەیە لە هەردووک الی
قەزییەکااه ئەو داوایەمااان هەبااووە و هااهوڵمان داوه ئەوە بە رێگااا چااارەیەکی سااەردەمیانە پێناسااه بکەیاان کە تەنیااا ئەو
رێگایەیان هەیە.
بە نیسبەت عێراق مەسەلەکە تهواو فەرق دەکا ،ئەوەی تورکیە ئێمە بۆیە بەالمانەوە گرینگە کە بە ئێرانییەکان ئەوانەی
لە ئۆپۆزیساایۆندان و ئەوانەی لە نێااو کۆماااری ئیسااالمی دان ،بەاڵم بە جۆرێااک خۆیااان بە ئیسااالح تەڵەا و سااەوز دەزاناان،
نەقدی وەلیی فەقیه دەکەن پێیان وایە حکوومەتێکی سەرەڕۆیە_ بڵێین کە بەڵێ لە تورکیە کە کاوردی ئینکاار دەکارد ئێساتا
ئامادەیە لەگەڵ کورد وتووێژ بکا ،کێشەکەی چارەسەر بکا و ئیتترافی پێ دەکاا .باهاڵم لە ئێاران کە کۆمەڵگاای ئێاران قەت
کوردی ئینکار نەکردوە کهچی کۆماری ئیسالمی سیاسەتێکی هەبووە بە دیدی ئەمنییەتی چاوی لاێ کاردوە و ئەو خەڵاکە چ لە
نێوخۆ و چ لە دەرەوەی واڵت بە دوای ئەوەدا بگەڕێن کە رێگا چاارە ،گفتوگاۆ و وتاووێژە .یاانی مەبەساتم ئەوە نیایە کۆمااری
ئیسااالمی ئێسااتا وتااووێژ لەگەڵ ئااێمە بکااا ،بەاڵم ئێرانییەکااان (لااه شااارەکانی دەرەوەی کوردسااتان) بەو قەناااعەتە بااگەن کە
تاکەی کێشەی کورد دەبێ ئاوا بچێتە پیشێ بۆ لە واڵتانی دراوسێ بە وتووێژ حەلی دەکهن ،دەچن لە زیندان لەگەڵیاندا
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دادەنیشن ،بۆ ئێوە ئاوڕێک وەسەر قەزییەی کورد نادەنەوە
لە پێوەناادیی لەگەڵ عێراقاادا ،عێااراق تااایبەتیی خااۆی هەیە .یەکەم عێااراق بە شااێوەیەکی فیاادڕاڵی دامەزراوەتەوە ،سااێ
الیەنی تێدا هەیە :شیتە و سنی و کورد .ئەو تەنەوعاتە دەبێتە هۆی ئەوەی ئێمە بە جۆرێک تەعمیمی بدەین بە ئێاران .لە
ئێرانی داهاتووش دا دەکرێ فێادرالیزم لە ساەر بنەماای ئەو تەوافاوق و تەنەوعااتە بباێ بە حەلێاک کە حێزبای دێماوکراتی
کوردستان و الیەنەکانی دیکە هێناویانەتە پێشێ .لە هەمان کاتیشدا ئەوە سەرەتای دامەزرانی ئەو فێادرالیزمە باوو ،باۆوەی
کە نەهادینە بێ ،لە واڵتێک کە دێموکراسیی تەجروبە نەکراوە ،دەباێ زۆر گرنگای بادرێ بە تەوافاوق لەگەڵ یەکتار .ئەگەر
وایە الیەنە ئێرانییەکان دەبێ فێری ئەوە بن تەوافوق لەسەر چوارچێوەی سیاسیی داهاتووی ساختاری ئیاداریی ئێاران باکەن.
ئەوە لە روانگهیهکهوه ئهزموونیکی زۆری بۆ ئێمە تێدا هەیە کە کورد لە چارەساەری کێشاەکەی خۆیادا چاۆن تەعاامول لەگەڵ
بەئدا دا دەکا بۆوەی کە ئێمەش لەو تەجروبانە لە داهاتوودا بۆ چارەساەری کێشاەی خۆماان لەگەڵ تااران کەڵاک وەرگارین.
حیزبی دێموکرات لەو پێوەندییەدا لە هەنگاوی یەکەمدا دیساان پێای وایە یاهکگرتوویی شاەقامی کاوردی ،یەکگرتاوویی هێازە
کوردییەکاااان لە هەرێمااای کوردساااتان کە گوتاااارێکی دێموکراتیکیاااان هەیە ،کە پایەبەنااادن بە قاااانوونی ئەساسااایی عێاااراق،
پایەبەندن بەوەی کە کێشەی بەئدا و هەولێر لە رێگای گفتوگو و ماوزاکرات حەل بکارێ و ئەوەش مەبناای قاانوونیی هەیە،
زۆر پێویسته .هیوادارین لەسەر بنائهی ئهو ریوشاوێنه دێموکراتیاک و ئینساانیانهی تەوافاوقی دەساتوورییان لاه ساهر هەیە،
بەدوای ئەو حەلاالەدا بچاان .ئەو حەلاالە باشااترین حەلاالە بۆکااورد ،بااۆ عێااراق و بااۆ داهاااتووی ناااوچەکەش بە گشااتی .ئااێمە
هەوڵمان داوە لە حەدی توانای خۆماندا (و به پێی ئهو تێڕوانینهمان) دەور بگێڕین.
«کورد کاناڵ» :کاک خالید! باسی ئەزموونی ئەو بەشانەی کوردستانت کرد بۆ رۆژهەاڵتی کوردسهتان .ئێسهتا سهێ ئەزمهوونی
جیاواز هەیە .لە سووریە کورد خەریکە لەگەڵ ئۆپۆزسهیۆن تەعهامول دەکها و بیهر لە رووخهانی دەسهەالتی بەشهار ئەسهەد و
دامەزراندنی دەوڵەتێکی فیدڕاڵ دەکەنهوه .لە تورکیە لە رێگای وتووێژ و دانوستانەوە خەریکە کێشەکە بەرەوپێش دەروا.
لە عێههراق کههورد زیههاتر لە  ٨٠سههاڵە بە بەشههێک لە مافەکههانی خههۆی گەیشههتوە و لە دەورانههی سههەقامگیری دایە و دەوڵەتههی
ناوەندییش چەند ساڵێکە ئیعترافی بە فیدڕالیزم کهردوە .حیزبهی دێمهوکراتی کوردسهتان و یها بە گشهتی هێهزە سیاسهییەکان
چەندە پێوەن کە ئەم ئەزموونانە بگوازنەوە بۆ ئیستای ئێران؟ به تایبهتی که کورد لە ئێهران ئێسهتا تەقهریبەن لە حهاڵەتێکی
کپی دایە؟

خالیههد عهههزیزی :بااۆ ئااێمە هەمااووی ئەوانە تەجااروبەی راسااتەوخۆن ،تەجااروبەی کااوردین ،تەجااروبەی واڵتەکااانی دیااکەی
دراوساااێی ئێااارانن ،تەجاااروبەی قاااانوونین ،تەجاااروبەی ماااوزاکراتن ،تەجاااروبەی لەگەڵااادابوون و ئینکاااار و مشاااارەکەت و
بەشاادارییە ،هەمااووی ئەوانە لە جێگااای خۆیاادا تەعمیمیااان باادەین لە چااۆنییەتی چارەسااەری کێشااەی کااورد و لە ئێراناادا
بیانهێنینە گۆڕێ .ئەوەندەی پێوەندیی بە ئێمەوه ههبێ کاتێک تۆ دەگەیە نێاو ئەو چارهساهرانه یاا دەباێ قاانوونی ئەساسای
مەجالت پێ بدا کە ببیە بنەمایەک لەساەر ئەو کێشاانە بە تەوافاوق باگەی ،یاان دەناا دەباێ رەوتای خەباات و جاوواڵنەوەکە
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بگاتە ئاستێک تۆ لەوێدا بهردهن ببینییەوە (پاارتنێر ببینێایەوە) و لەگەڵ پارتنێرەکاان (مهساهلهکه) بێنیایە گاۆڕێ ،یاان
دەبێ ئاڵوگۆڕەکان لە پێوەندی لەگەڵ ئێراندا جۆرێک بێ ،دەستووری کارێک لە گۆڕێدا بێ تۆ خۆتی تێدا ببینیەوە.
لە پێوەنااادیی لەگەڵ ئێرانااادا راساااتییەکەی لەبەر ئەوەیاااکە حکاااوومەتی کۆمااااری ئیساااالمی هااایچ مەجاااالێکی نەهێشاااتۆتەوە،
دەسااەاڵتێکی مااوتڵەقی دیکتاااتۆرییە ،کوردسااتانیش بە دیاادی ئەمنییەتاای چاااو لێاادەکا .ئااێمە وەک حیزباای دێمااوکرات( بااه
شێوهی)قانوونی لەوێ کار ناکەین ،حیزبێکی ئاشکرا نین .لە نەتیجاهدا نااتوانین لە نێوخاۆی واڵت لە موخاتبەکاانی خۆماان
بگەڕێین ،بەستەر دروسات بکەیان باۆ لێکحااڵیبوون و جێبەجێکردنای پارۆژەی چارەساەری دێموکراتیاک و فێادرالیزم و ئەوانە.
(دهبی بزانین)مەیدانی مانۆڕەکەمان تا کوێیە .مەیدانی مانۆڕی ئاێمە زۆرتار ئاساتی نێاودەوڵەتییە ،نااوچەکەیە ،موخاالفینی
حکاوومەتی کۆماااری ئیسااالمییە لە دەرەوەی واڵت و راگهیهنااه گشااتییهکانه .لاه هەمااووی ئەو مەیاادانانەدا کە تااا ئێسااتا ئااێمە
تێیاادا دیااار بااووین و بەشاادار بااووین هەمااوو هەوڵاای ئااێمە ئەوە بااووە کااه لە سااهرهتادا ئاماااژەم پێکاارد کە ئەو گوتااارە ،ئەو
چارهسهرانه بنەینە نێو بازاری سیاسیی داهاتووی ئێاران و پێیاان بڵێاین کە ئااوا بەدوای کێشاەکەدا نەرۆیان ،کێشاەی ئێاران
ئاااوا چارەسااەر نااابێ ،ئەو تەنەوعاااتە ئهگااهر بەیەکەوە چارهسااهرێک نەبیناانەوە تەباایتەتەن ناااکرێ وا بە ئاسااانی قسااە لە
سااااختاری داهااااتووی ئێاااران بکەیااان ،قساااە لە دروساااتکردنەوەی داهااااتووی ئێاااران و قساااە لە حکاااوومەتێکی دێماااوکراتیکی
ناموتەمەرکیزی داهاتووی ئێران بکەین کە بەو ئاقارەدا بڕوا کە تەجرووبەکە لە ناوچەکە پێمان دەڵێ.
پرسی یهکبوونهوهی دیموکراتهکان
«کورد کاناڵ» :کاک خالید! ئێستا ئێران لە ئاستی جیهانیدا تەواو تهریک کهوتۆتههوه .تەحهریمە ئابوورییەکهان رۆژ لەگەڵ
رۆژ لەسەر خەڵک گوشار زیاتر دەکەنو فشاریان بۆ ژیانی رۆژانەی کۆمەاڵنی خەڵک هێناوە .لە ئاستی نهاوچەییدا کۆمهاری
ئیسالمی هەروەک باست کهرد لە سهووریە خەریهکە مەیدانهداری دەکها بەاڵم لەوالوە کە زیهاتر هەدەفهی پرسهیارەکەی مهنە
ئەوەیە کە حاکمیەت لەنێو خۆیدا تووشی گرفت بووە .دەزگاکهانی دەسهەاڵت یەکتهری نهاخوێننەوە ،یهانی کێشمەکێشهێکی
سیاسی هەیە لە بەینی دەزگاکان( دهسهالتی بهڕیوهبهریو قهانوون دانهانداو بە موشەخخەسهی لە بەینهی کهابینەی دەوڵەتو
بەیتی رەهبەریدا .خوێندنەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ ئەم کێشانەی نێو حاکمییەتی کۆماری ئیسالمی چیە؟

خالید عهزیزی :نەفسی وجوودی کێشه لە نێو دامهزراوهکانی دەسەاڵت ]بهڕیوهبهری ،قانووندانان ،وقەزایای[و لە ساەرەوەی
هەموان وەلیی فەقیەو ئەوجەمتەی کە لە دەوری وەلیی فەقیهن ،ئەوە دهگهیاهنێ کە گیروگرفتای جیاددی لە کۆماهڵی ئێاراندا
هەیەو ]ئاهو سیسااتهمه[ وەاڵماادەر ناایە ،هەمااووی ئەودامهزراوانااه لەگەڵ ئەم کێشااانە رووبەڕوو بااوونەتەوە و بۆیااان چارەسااەر
نابێ ،لە نەتیجەدا ئێستا کەوتوونەتە گیانی یەکترو رەقابەتێکی زۆر هەیە لەگەڵ یەکتر .الیەنێکای دیاکە کە کاۆمەک بەوە
دەکاا ئەویااش ئەوەیە شااەرعییەتی کۆماااری ئیسااالمیو ئەو قودساایەتە کە بەدوای ئیاانقالادا هەیبااوو لە نێااو کااۆمەاڵنی خەڵااک
تەنانەت لە نێو الیەنگرانی خۆشیدا نەیماوە .ئەگەر ئێمە بەراورد بکەین لەگەڵ رابردوو[،بۆ وێناه] لە کااتی شاەڕی ئێارانو
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عێاراقدا ،ئەوکاات فشاار لەساەر کۆمااری ئیساالمی زۆر باوو ،شاەڕی ئێارانو عێاراق  ٨سااڵی کێشاا ،فشااری ئاابووری هەباوو،
گرفتاای ئااابووریی زۆری هەبااوو ،بەاڵم لەبەر ئەوەیکە ئەووەخاات بە جۆرێااک قودساایەتێکی هەبااوو ،لە نێااو الیەنگراناای خااۆی
شاەرعیەتێکی هەبااوو - ،تااازە چەنااد ساااڵ لە ئیاانقالا گوزەرابااوو  -خەڵکاانی نێااو دەسااەاڵت تەنەووعاااتی نێااو دەسااەاڵت تااا
رادەیەکی زۆر لە ژێر رێبەرایەتیی ئایەتوڵز خومەینی یەکیان گرتبوو بۆوەی کە ئەو بوحراناانە جێبەجاێ باکەن .ئەو وەخاتە
ئەو وەحدەتە زۆر بوو ،بە مرووری زەمان وای لێهات لە ئیدارەی واڵتدا ،باێ تواناایی ئاهوان لە چارەساەری کێشاەکاندا رۆژ
بەرۆژ پتاار پەرەی ئەسااتاند .لە ئاکااامدا ئێسااتا کە لەگەڵ کۆمەڵێااک کێشااەی سیاساای ،ئااابووری ،کااۆمەاڵیەتی ،ناااوچەییو
ئەمنیەتی ،نێودەوڵەتی ،قانوونی  ،شەرعیو ئیسالمیی موئهسساتی خۆیاان رووبەروون ،تاازە وا بە ئاساانی بۆیاان چارەساەر
ناکرێ .بۆیە بە باوەڕی ئاێمە کۆمەڵگاای ئێاران لە الیەک کۆمەڵگاایەکی لە حااڵی گهشاهدایە ،رادەی خوێنادەواری لە حااڵی
پەرە ئەستاندندایە ،خەڵکای ئێاران تێدەکۆشان ژیانیاان باشاتر باێ .باۆیە چااوهروانیی زۆرتریاان لە کۆمەڵگاهی خۆیاانو لە
حکوومەتەکەی خۆیان هەیە کە وەاڵمدەر بێ لهباری ژیاانی رۆژانەی سیاسای ،کاۆمەاڵیەتیی ئەوان .ماادام حکاوومەت وەاڵمادەر
نایە ئەم کێشاانەی لاێ دروساات دەباێو لە هەماان کاااتیشدا ئاڵوگۆڕەکاانی نااوچەکە وای کااردوەو بەتاایبەت کێشاەی سااووریەو
دەوروبەر کە زۆرتااار فشاااار لەساااەر کۆمااااری ئیساااالمی باااێ ،باااۆیە بەبااااوەری مااان حکاااوومەتی کۆمااااری ئیساااالمی بە هەماااوو
دامهزراوهکانیااهوه وا بە راحەتاای وەاڵماادەر ناایە ،ئەو کێشااانەی بااۆ جێبەجااێ نااابێو رۆژ بەرۆژ پتاار دەکەوێااتە نێااو بااۆحرانو
قەیرانێکی زۆرتر.
«کورد کاناڵ» :کاک خالید! ئەم خوێندنەوەیهی ئێوە بۆ کێشەکانی نێو دەسەاڵت ،جۆرێک لە ڕچەشهکێنییە لە تەفسهیری ئەو
کێشههانەی لەنێوخههۆی کۆمههاری ئیسههالمیدا هەن .چههونکی لە رابههردوودا ئههێمە زۆرجههار دەمههانبینیی ئەم کێشههانە زیههاتر لەو
روانگەوە تەحلی دەکران کە ئەمە سناریۆیەکی نێوخۆیی ئۆرگانەکانی رێژیمە ،شانۆسازییە و ئەم تەحلهیلە بهاوە! ئێسهتا بە
پێی ئەم تەحلیلەی جەنابهت ئهێمە لە چەنهد مهانگی داههاتوودا بەرەو هەڵبهژاردن دەرۆیهن ،هەڵبژاردنێهک کە هێنهدێک لە
بەتههایبەت ئەوانەی کە تەحلیلیههان وەک جەنابههت وایە ،پێیههان وایە ئێههران تووشههی کێشمەکێشههێکی جیههددیی دیههکە دەکهها.
خوێندنەوەی حیزبی دێموکرات یان هەڵوێستی حیزبی دێموکرات بۆ ئینتخاباتی داهاتوو چیە؟

خالیهد عههزیزی :بە بااوەڕی مان شاتێکی زۆر ئەساسای ئهوهیاه کە حیزبێکای سیاسایی چاۆن دەروانێاتە کێشاەکانو ئوسااوولەن
حیزبایەتیی بۆ چیەو حیزبێکیی سیاسی چەندە بۆخۆی فورساەت دروسات دەکاا کاه بە تواناای خاۆی ،بە ئیقتیاداری خاۆی ،بە
خەباتی خۆی ،یان نەخێر کە ئەوەی بۆ عەمەلای نایە چەنادە کە فورساەتێک باۆی دێاتە گاۆڕێ ،کەلکای لێوەردەگارێ کااری
حیزبی سیاسی دەقیقەن هەر ئەوەیە بەدوای ئەوانەدا بڕوا ...حیزبێکی سیاسی دەقایقەن تەعقیبای ئاهوه دەکاا کاه کێشاەیەک
لەوێ دروست بووە  ،چۆن دەکرێ کەڵکی لێ وەربگری ،چۆن دەچیە نێو ئەو رەقاابەتە خاۆت دەکەی بە فااکتۆر ،خاۆت دەکەی
بە مەوزوو

یان ئەگەر نەبووی بەوە ،چۆن لە گۆشەیەک ئیستفادەی خۆتی لێ دەکەی

 ...لەو پێوەندییەدا بە نیسبەت هەڵبژاردنیش ئێمە ئاوای چاو لێدەکەین ،خۆ لە روانگەی ئێمە لێکدانەوەکە ،ئەوە نیە
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ئەوە لەو رەقابەتەدا سەرۆک کۆمارێک هەڵدەبژێردرێ ،ئەو سەرۆک کۆمارە بە پێچەوانەی قانوونی ئەساسیی ئێران (عهماهل
دهکا) .ئەو مەجالە ڕەنگە نەبێ ،بەاڵم ئایا ئەو رەقابەتە کە دێتە گۆڕێ فەزایەک دروست دەکا دەکرێ قسەی خاۆم بانەمە
نێااو زاری خەڵااک  ،دەکاارێ دەسااتووری کاااری خااۆم بە جۆرێااک باابەمە نێااو بااازییەکە دەکاارێ لەو گۆشااەیە کەڵااک وەربگاارم
بەجۆرێک ئاوڕ دانەوەیەک بە قەزییەی ئێمە هەبێ بۆیە هەڵبژاردن زۆر ئاسانە تۆ بڵێی بایکۆتی دەکەم ،تەحریمای دەکەم.
خۆ بۆ کورد هیچی تێدا نیە .ئەوە سیو نیزیک چوار سااڵە ئاێمە هەر تەحریمیاان دەکەیان .باهاڵم { ئاهو ههڵویساته}وەاڵمای
نااهداوهتەوە .بااۆیە هەر کێشااەیەک کە دێااتە گااۆرێ تااۆ دەبااێ موتالااهعەی بااکەی بزاناای لەکااوێ دەکاارێ کەڵکاای لێوەربگااری.
دەقیقەن لەو روانگەیەوەیه که لە حیزبی دێموکراتدا لەسهر ئهو باوەڕەین کاه بەپەلە هەڵباژاردن باایکۆت نەکەیان ...باۆیە
بە نیساابەت هەڵبژاردناای داهاااتووی ساااەرۆک کۆماااریی ئێااران لە ئێساااتاوە ماان حوکمێااک ناااادەم ،دەفااتەری سیاساایی ئاااێمە
راسااپێردراوە کە موتالااهعەی بکااا و بەدوای دا بااڕوا بزانااێ ئایااا چ شااتێک باشااە بااۆ کااورد چ شااتێک بە قااازانجی کااوردە لەو
کێشەیەدا ئێمە کەڵکی لێوەربگرین
«کورد کاناڵ» :ئەگەر ئیجهازە بفەرمهووی ئێسهتا گفتوگۆکههمان کەمێهک تهایبەتیتر بکەیهنەوەو کەمێهک پێوەنهدیی زیهاتری
بدەینەوە بە حیزبی دێموکرات {هەردوو الی دێموکرات} که لە چەنهد مهانگی رابهردوودا کههوتوونەتە قۆنهاای دیهالۆگەوە.
فازی دیالۆگ دەستی پێکردوە .سەرەت ا پێمان خۆشە جەنابت راپۆرتێهک لە پێوەنهدی لەگەڵ دانیشهتنی حیزبهی دێمهوکراتی
کوردستان لەگەڵ الیەنەکەی دیکەی دێموکراتدا بۆ بینەرانی با

بکەی؟

خالید عهزیزی :لە دوو سێ مانگی ئەخیردا دەفتەری سیاسیو سکرتێرەکانی هەردووالی دێموکرات لەگەڵ یەکتار دانیشاتنمان
بووە .دەکرێ بڵێم کە فازی یەکەم یان مەرحەلەی یەکەم کە هەوڵی هەردووالماان باوو باۆ ئەوەی کە لەگەڵ یەکتار رووباهروو
دابنیشین  ،مەوزووعاتو کێشەکانی هەردووال باس بکەیان و قساە لەساەر ئەوە بکەیان کە دەتاوانین چ رێگاچاارەیەک بێنیانە
گااۆڕێ .مەرحەلەی یەکەم باااش چااۆتە پێشااێ ،بەاڵم ئەگەر بێیاانە نێااو الیەناای عەمەلاای ،ئااێمە تااا ئێسااتا نەچااووینەتە نێااو
وتاووێژ ،بەو مەعنااایە کە لەسااەر پاارۆژەیەک بااس بکەیاان ،لێکاادانەوەی لەسااەر بکەیان ،تاااوتوێی بکەیاان ،باازانین ڕەوەناادی
یەکگرتنەوەی حیزبای دێماوکرات دەباێ چاۆن باێ ئەوەنادەی پێوهنادیی بە ئاێمەوه هەیە وەک حیزباێ دێماوکراتی کوردساتان،
ستراتیژیی ئێمە ئەوەیە کە هەردوو الی حیزبی دێموکرات یەک بگرنەوە لە چوارچێوەی حیزبێکی واحیددا .لەو چوارچێاوەیەدا
یااان لە پێناااوی ئەو چوارچێااوەیەدا ،ئااێمە بەرنامەمااان ئەوەیە کە لە دانیشااتنەکانی داهاااتوودا ،بێیاانە سااەر شااتی عەمەلاای.
بەاڵم ئەگەر بەراوەردی بکەم لەگەڵ چەند ساڵ پێش ئێستا :
 -١فەزای مناسباتی ئێمە باشتر بووە ،رەوابتەکه کەمێک عادیتر بووناهتەوە .ئاێمە زۆر جاار بە مناسابەتی جۆراوجاۆر لەگەڵ
یەک مەشوەرەت دەکەینو رەنگە لەو مەشوەڕەتانە یاان لەو دانیشاتنانەدا لەساەر مەوردی موشەخهسایش بە تەوافاوق نەگەیان،
یان لەساەر شاتێکی هااوبەش سااخ نەبیانەوە ،بەالم هەر ئەوە کە دەرگاایەکی ئاوەاڵماان هەیە باۆ دانیشاتنو موزاکاهرە ،ئەوە
زۆرە.
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 -٢الیەنی ڕەوانیی شوێنەواری ئەم لەتبوونە ،ئەو لێکترازانە بە مرووری زەمان کەم دەبێتەوە .ئەو تووڕەییو حەساساییەتەی
کە لە سااڵنی ئەووەڵی لەتبووندا هەبوو ئێستا بە خۆشییەوە تا ڕادەیەکی زۆر نەماوە.
 -٣لە تەنیشت ئەوانەدا لە نێو ریزەکانی دێموکرات بە گشتی هەردووال ئەندامانی حیزبی دێموکرات چ لە ژوورەوە چ لە نێاو
رێکنراوەکان یان ئۆرگانەکانی هەردوو بەشی دێموکرات ،خۆشبینن بەوەی کە ئێمە دەستمان بە پڕۆسەیەک کاردوە لە پێنااوی
یەکگرتنەوەی دێموکراتهکان لە چوارچێوەی حیزبێکای واحیاددا .دۆساتانمان لە دەوروبەر لە هەماووالیەک پێای خۆشاحاڵنو لە
پێوەندییەکان لەگەڵ ئێمەو لە دانیشتنەکانو تەعاروفاتدا ،خۆشحاڵن کە ئەوە لە گۆڕێدایە.
ئەرکی ئێمە چیە ئەگەر بمانەوێ هەمووی ئەو جەوەی ،ئەو فەزاو بەستەرەی کە دروستمان کردوە ،راساتییەکەی بە مارووری
زەمااان سااەرکەوتوو بااێ ،دەبااێ چەنااد بڕیااار باادەین :بڕیاااری یەکەم ئەوە بااێ کە ناااچینەوە پااێش رۆژەکااانی دانیشااتن ،یااانی
لەباری رەسانەییو مێدیاییو ڕەوانییهوه ،کێشە لەگەڵ یەکتر ناکەین  ،یەکتر ئینکار نااکەین ،ئەدەبیاتێاک بەکاار نااهێنین
کە دیسانەکانە موزاکهرات شکست بێنێو بچیانەوە خاانەی یەکەم .ئەگەر وایە ریزەکاانی دێماوکرات بە هەردووالوە دەباێ ئەوە
بە ئەرکی خۆیان دابنێن ،گەڕانەوە بۆ ڕابردوو نیە بەڵکە قسەکردن لەسەر ئەوەیە چۆن لە داهاتوودا ئەو کێشاەیە چارەساەر
بکەین .دوایە بۆئەوەی کە ئەم پرۆسەیە لە ئیدامەی خۆیدا شکەست نەهێناێ ،بەردەوام بچێاتە پێشاێ ،ئەنادامانی دێماوکرات
لە هەردووک بەشای زۆر بە عەالقەو بە تەعەهاودو مەسائولییەتەوە تەعقیبای ئەو وتاوویژو دانیشاتنانە باکەن ،ئهرکیانااه لە
ئااێمە بپرساانەوە لە هەردوالمااان کااه ئەو دانێشااتنانەی ئێااوە بە کااوی گەیشااتوە کاتێااک لەگەڵ یەک دادەنیشااین گەاڵڵەیەک
دێنینە گۆڕێ] ،پێویسته[ ریزەکانی خۆمان لێی بپرسنەوە کە بە کوێ گەیشتووین لەبەر ئەوەی کە ئاێمە زیااتر لە  ٦سااڵە
لێااک جااودا بااووینەتەوە نااابێ چاااوهروان بااین بە دوو مان ا و سااێ مان ا و چەنااد مان ا ئەو کێشااەیە چارەسااەر بکاارێ .بەاڵم
ریزەکاااانی هەردووک ال دەباااێ ئەم ئینتااازاراتە دروسااات باااکەن ،فشاااار باااۆ رەهبەریااای هەردووال بێااانن ،مولتاااهزیمیان باااکەن
موتەعههیاادیان بااکەن کە بەراناابەر بە پڕۆسااەی یەکگاارتنەوە مەساائووالنەو وەاڵماادەرانە عەمەل بااکەن .سااەیر ناایە پرۆسااەی
یەکگرتنەوە یاان دانیشاتنو موزاکاهرە لەگەڵ یەکتار تووشای هەورازو نشاێو باێ ،ئەوە بە شاتێکی ساەیر داناانێم باهاڵم گرنا
ئەوەیە نەهێڵااین موزاکااهرات بگاتااه شکەساات .گرن ا ئەوەیە سااتراتیژی یەکگاارتنەوە لە جێگااای خااۆیدا بااێ ،گرن ا ئەوەیە
ئەناادامانی هەردوو بەشاای دێمااوکرات فەعااال باان بااۆ ئەوە هەمااوو الیەکمااان بەو قەناااعەتە بگەیاان لە بەرژەوەناادیی کااوردی
ئێاااراندایە ،لە بەرژەوەنااادی داهااااتووی دێماااوکراتدایە لە بەرژەوەنااادی شەخساااییەتی واحیااادی سیاسااایی دێماااوکراتدایە ،لە
بەرژەوەناادیی تاااک تاااکی ئەناادامانی دێمااوکرات بە هەردووالدایە کە ئااێمە لەسااەر بنەمااایەکی شارسااتانیانهو مەنتقاای  ،کە
کەرامەتی ئینسانی و شەخسییەتی هەموو الیەکی تێدا رەچاو دەکرێ ،ههردوو بەشی حیزبی دێموکرات ،یەک بگرێتەوە.
لێاارەدا یەکشاات گاارینگە ئەویااش ئەوەیە ئەو موزاکااهراتو پرۆسااەیەی کە ئااێمە هەمااانە بااراوەو دۆڕاوی تێاادا ناایە ،دەبااێ لەو
خانەیە بێیانە دەرێ .ئەگەر ئاێمە کاتێاک دەڵێاین پارۆژەیەک دێنیانە پێشاێ یاان لەساەر مەوزووعێاک کێشاەمان دەباێ ،ناابێ

194

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
بچینەوە بە الیەکەی خۆمان بڵێن ئاها لەسەر ئەوە ئاێمە ئەوشاتەمان بەساەر واندا تەحمیال کارد ،ئەوە بااش نایە .ئەوانایش
ئەگەر لە مەوردێکادا شاتەکەی ئاێمە بە دڵای ئەوان نایەو دوایە ئاێمە تەنازولێکماان کارد ناابێ بڵاێن ئەوەماان بەساەرئەواندا
تەحمیل کرد و ئەوە مونتەکسی رێزەکانی خۆیان بکەنەوە ،بکەوینەوە خانەی ئیمتیازلێکستاندن یان ئەزییەتکردنای یەکتار،
یااان بڵێاااین لەو کێبااهرکێیە ،ئەوە قساااەی مااانە دەبااێ بچەساااپێو نەک قساااەی ئێااوە .لە کێشاااەی هەردووک الی دێماااوکراتدا
یەکاااالیەنە نە باااراوەی تێااادا هەیە نە دۆراوی تێااادا هەیە ،بەاڵم یەک بەرەنااادەی تێااادا هەیە ،یەک باااراوەی تێااادا هەیە،
]ئهویش[ حیزبی دێموکرات ،ئەگەر بە یەکەوە بینەینەوە سەر یەکو دروساتی بکەیانەوە .باۆیە دڵنیاام هەماوو الیەک لەوێدا
هەست بەو ئەمنییەتە دەکەن.
«کورد کاناڵ» :ببهوورە مهن کەمێهک پرسهیارەکانم بابەتیهانە دێهنمە گهۆڕ  ،هیهوادارم لهێم نەڕەنجێهی .لە قۆنهاای ئێسهتای
دانیشتنەکان دا دروستە هێند دەستەواژەی ناشهیرینی رابهردوو بەکهار نهابر  ،بەاڵم وەک جەنابهت وتهت موشەخەسهەی یەک
دیالۆگ یان پێکەوەدانیشتن ،ئینکارنەکردنی یەکتر ،یان داننانه بە یەکتری .بەاڵم تها ئێسهتا

لە الیەکەی دیهکەی دێمهوکرات

ئێعتراف بە حیزبی دێموکراتی کوردستان نەکراوە ،مەبەستم ئەوەیە لێرەدا بپرسم ئاستەنگەکان چین تا ئێستا؟

خالیهههد عههههزیزی :یەکەم ،مااان پێشاااووش زۆر جاااار ئامااااژەم بەوە داوە ،ئەوە کاااارو فەعاااالیەتو تێکۆشاااانو پەزیااارشو
مەترەحبوونی تۆیە کە شەرعیەتت پێدەدا .که وایە نە ئێمە ئیتتراف لە هاورێیانی پێشوومان وەردەگارین نە ئەوان ئێتتاراف
لە ئێمە وەردەگرن ،بەاڵم چاالکیو فەعالیەتو مەترەحبوونو کارو تێکۆشان ئەو قانوونییەتو شەرعیەتە دروسات دەکاا .ئەوە
بۆ هەموو حیزبێک لە دنیادا وایە .ئەوەی لێرەدا مەتارەحەو باۆتە کێشاەیەکی ڕەوانای لە بەینای ئاێمەدا ،لە راساتیدا زۆرتار
ئێمە لە خانەی کێ دێموکراتی ئەسلەو کێ دێموکراتی فەرعەو من دێموکراتی ئهسڵمو ئەو دەبێ بێتەوە الی منو نااوەکەی مان
ئەسڵەو یان ئەمن دەبێ بچمەوە الی ئەوو ناوەکەی وی ئەسڵە ،ئەو کێشە ڕەوانییانە لە گۆڕێدا هەن .بەداخەوە تا ئێساتاش
ئهوه ماوە .ئێمە وا بەدروسات دەزاناین کە خاۆ لەوانە بپاارێزین .ئەوە هایچ موشاکیلێکی ئاێمە چارەساەر ناکاا .شاەڕی پێناساە
ناکەین لەگەڵ یەکتر ،چاک یان خراپ دوو حیزبی دێموکرات ،حیزبای دێماوکراتی کوردساتانو حیزبای دێماوکراتی کوردساتانی
ئێااران ،ئەواناایش لە هەوو موعااادالتو لە هەمااوو ئەوشااوێنانەی کە مەڕبااووت بە خۆیااانە هەنو مەتاارەحنو ئااێمەش هەیاانو
مەتاارەحین .کەس نەهاااتوە بە ئااێمە بڵااێ وەڵااز ئااێمە لەگەڵ ئەوان نااابین لەبەر ئێااوە ،یااان بەوانیشاای نەوتااوە لەگەڵ ئێااوە
دەبین لەگەڵ ئەوان نابین .یانی ئەوانە لەگۆڕێدا نین ،جا ئەگەر وایە ئەو جۆرە گوفتوماانە زۆرتار باۆ قەنااعەتپێهێناانی
شتە ڕەوانیو رۆحییەکانی ریزەکانی خۆمانە ،ئەگەر مەترەحیان بکەین.
دەبااێ لەو خااانەیە بااڕۆینە دەرێو ئاسااانیش دەتااوانین بچیاانە دەرێ ،ناااوی حێزباای دێمااوکرات ،ناااوی حیزباای دێمااوکراتی
کوردستان ،ناوی حێزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،مێاژووی هاوبەشای ئاێمەیە .ئاێمە باۆ لەساەر شاتێک کێشاە دەکەیان کە
هی خۆمانە [ناوی] حیزبی دێماوکرات ،نااوی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان های منیشاە ،مەبەساتم ئهوهیاه هەماوو ناوەکاانی
ئێمە هی وانیشە [هی ئهوانیش ،هی ئێمهیه] .ئەگەر وایە بە هەردووکماان دەتاوانین هەماوو ئەم ناوانەماان هەباێ .بەاڵم کە
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لێکدابڕانێکمان هاتە گۆڕێ ،حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێاران [باوو باه نااوی] ئەوال ،حیزبای دێماوکراتی کوردساتان باوو
[به ناوی] ئاهم الیە .باۆ ئەوەی ئەو جیااوازییە هەباێ ،کاۆمەڵگەو خەڵاکو دەوروبەر بازانن کاێ کاێە وکاێ کاێ نایە .جاا بە
باوەڕی من ئێمە با لەوانەدا گیر نەکەین ،ئەگەر قەرارە کە رۆژێک لە رۆژان ئێمە ئەساسەن لە ساەر زەمینەساازی بە داناانی
کۆڕو کۆباوونەوەو سامینارو تەوجایەو تەفسایری زەروورەتای یەکگارتنەوە لە نێاو ریزەکاانی خۆماان قساە بکەیان ،ئەهەمیەتای
حیزباای دێمااوکراتێکی واحیااد بەرجەسااتە بکەیاانەوە .ئەگەر بەو قەناااعەتە گەیشااتین ،شااەڕ لەسااەر ناااو ناایە ،ئەسااڵەن ئااێمە
لەسەر ناویش لەت نەبووینو ئێستا مەوزووعیهتیشی نیە ئەوانە بێنینە گۆڕێ.
بۆیە لە روانگەی ئێمەوە هەرساێکی ئەم نااوانە لە داهااتووی حیزبای دێماوکراتیشدا دەکارێ ئیساتفادەیان لاێ بکارێ ،گرنا
ئەوەیە چمکانیزمێاااک دەبینیااانەوە ئەو حیااازبە دەخەیااانەوە ساااەر یەک باشاااترین رێگاااا حەل باااۆوەی کە هەماااووی ئەم نااااوانە
پاااریزرابنو وەاڵماادەری نیااازه رۆحاایو ڕەوانییااهکانو هااۆوییەتی ئەناادامانی هەردووال بااێ« ،دێموکراتەکااان»« ،هەردووالی
دێموکرات» یان دێموکراتەکاان بە گشاتیی بە ساەر یەکەوەیاه .ئەوە کاه ئاێمە «هاوڕێیاانی پێشاوو»یانو ئەوان «هاوڕێێاانی
پێش اوون»  ،ئەو ئیسااتالحاتانە بەرهەماای کێشااەی ڕەوانااییە لە دژی یەکتاار .نە ئااێمە هاااوڕێی پێشااووی ئەوانااین نە ئەوان
هااوڕێی پێشاووی ئاێمەن .ئاێمە هەموومااان بەیەکەوە دەیاان سااڵە هااوڕێی یەکتاار باووین ،ئێساتاش هااوڕێی یەکتاارین .بەاڵم
شەش ساڵ پێش ئێستا لە شڵکی تەشکیالتیی پێناسەی حیزبیدا شەڕایەتێک هاتە گۆڕێ کە بەوجاۆرە خۆماان لە نێاو یەکتارو
رووبە دونیای دەرەوە پێناسە بکەینو ئەوە ئیشکالێکیشی دروست نەکردوە ،دەمەوێ بڵێم با ئێمە لەوانەدا گیر نەکەین.
«کهورد کانههاڵ» :کهاک خالیههد! ئەم پرسههیارەی کە مهن ئێسههتا دەیههکەم خوێنهدنەوەی بەشههێکی زۆر لە ئەنههدامانی هەردووالی
دێموکراتە .ئەویش ئەوەیە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە هەموو بوارەکانی راگەیانهدن ،هێهزی ئینسهانی ،تەشهکیالتی،
ماڵی. ،پێوەندییە سیاسییەکان ،پێوەندیی دیپلۆماتیکی کوردسهتانی ،نێهونەتەوەیی ،لە هەر بهوارێکەوە کە چهاو لهێدەکەی
هیچ کەمایەسییەکی نیە لە ال یەکەی دیهکەی دێمهوکرات ،بەاڵم الیەنهی حیزبهی دێمهوکراتی کوردسهتان بەتهایبەت شەخسهی
جەنابت وەک سهکرتێری گشهتیی حێزبهی دێمهوکرات زۆر بە یەکگهرتنەوەو مەسهەلەی یەکگهرتنەوەوه مانهدوون .بەڕاسهتی
هەدەف چیە؟ ئایا ناکر

لە داهاتوودا هەروەک گریمانەیەک ،ئەگەرێک ،دوو حیزبی دێموکرات درێژە بە تێکۆشانی خۆیهان

بدەن لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا؟

خالید عههزیزی :ئەوەی کە فەعاالیەتو چااالکیو حازووری ئاێمە ،یاان بڵاێم مەوقیتییەتای ئاێمە ئەگەر لەوان زیااتر نەباێ
کەمتر نیە -نامەوێ بچمە نێو ئەو بەحسانەوە  -حەقیقەتێکەو شەر لەسەر ئەوەش نایەو ئوساوولەن بەدوای ئەو کێشاەیەشدا
نارۆینو هیچ المان ئیحتیاجمان بە یەکتر نیە ،هەردوال دەتوانێ وەک دوو حێزبێ لێک جیا ئیدامە بە ژیانی سیاسیی خۆماان
بدەین ،هەردووالمان بەجۆرێک بۆحرانەکاانی ساااڵنی یەکەمای دوای لەتبوونماان تێپەڕانادوە .بەاڵم ئەوەی کە ئاێمە پێیاهوه
ماناادووین لە ڕاسااتیدا دەکەوێااتە بۆعاادێکی دیااکە ،ئێمااه مااهجبوور بااووین کااه بااووین بااه دوو حیزباای دێمااوکرات نااهک لهسااهر
پێداویستییهکی سیاسی ،لێکدانهوهیهکی سیاسی[ ،یان] بهرژهوهندییهکی ستراتیژیکیی کورد لاه کوردساتانی ئێاران .ماهجبوور
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بهوه بووین ،له نێو خۆمااندا موشاارهکهتو حاواناهوهو کاارکردن لهگاهڵ یاهکتر بهداخاهوه وای لێهاات .ماادام ماهجبوور باهوه
بااووین ،هااهردووالمان دهبااێ قهناعااهت بێنااین کااه ئااهو مهجبوورییااه ئێمااهی لااهت کااردوهو هااهردووکالمان لااهوهیدا ههڵااهو
ئیشتباهاتی خۆمان ههبووه .دهبێ لهوهدا شههامهتمان ههبێ ،ئهگهر الیهک قهرار بێ خۆی زۆر باه موساتهحهق دابناێ ،خاۆی
به حهقدارو الیهکهی دیکاه باه خاهتابار دابناێ ،ئاهوه ناه تاهوافوق دهکارێو ناه ساازش دهکارێ .بۆیاه ئاهو لهتبووناه ،ئاهو
لێکترازانه ڕهنگه ههڵهی ههردووکالی تێدا بووبێ ،ئێستا که به خۆشییهوه باهوه گهیشاتووین کاه ساتراتیژیی هاهردووکالمان
ههم هی ئهوان هاهم های ئێماه یهکگرتنهوهیاه ،ئهگهروایاه ئهساڵێکی ئهساسایمان هێناوهتاه گاۆڕێ ،هایچ الماان لێای پاشاگهز
نابینهوه .من له وهاڵمای جاهنابتدا وتام ئێماه لهگاهڵ هێزهکاانی ساووریه قساه دهکاهین دهڵێاین وهحادهتتان هاهبێ ،لهگاهڵ
کوردهکانی تورکیه قسه دهکهین دهڵێن وهحدهتتان ههبێ ،حهتتا له ههرێمی کوردستان حکووماهتێکی کوردیماان ههیاه ئهگاه
وهحدهتی حیزبه ئهسڵییهکان نهبێ له سهحنهی سیاسیدا ،ڕهنگه ئهو تهجروبهیه مهترسیی گهورهی لهسهربێ بۆ کاورد]، ...
ههر بۆیه[گرنگیی زۆری ههیه که حیزبی دێموکراتیش یهکگرتوو بێ .شتێکی دیکه ،راساته کاه ئێماه باوهرماان باه پلاووڕالیزم
ههیه ،دهڵێین دێموکراسی باشه ،تهنهووعی ئهحزاا باشه ،بهاڵم حیزبی زۆریش باه قاازانجی کاورد نیاه ،زۆر باهر راشاکاوی
بڵێم کورد لهوههمووه حیزبه زۆره قاازانجی ناهکردوه ...لاهو روانگهیاهوه دهکارێ بڵاێم لاهتبوونی حیزباێ دێماوکرات کۆماهگی
بهوه کرد که ئاهحزابی دیکاهش زۆر لاهتبنو وای لێباێ ههرکهساهو لاه باهینی یهکادا نهحاوێتاهوه ،لاهتبوونێکو ئینشاتابێک
بکاا .ئهگاهر حیزبای دێماوکرات ببێتاهوه باه یاهک ،ئاهوهڵ قاازانجی ئهوهیاه کاه ریزهکاانی دێماوکرات لاه نێوخاۆی واڵت یااهک
دهگرنااهوه ،تهحااهوولێکی گااهوره بااۆ جوواڵنااهوهی کااورد لااه کوردسااتان دروساات دهبااێ ،رابااردوو و مێااژووی حیزباای دێمااوکرات،
سیاسااهتهکانی حیزباای دێمااوکرات ،خۆشهویسااتیی حیزباای دیمااوکرات ،سااهرمایهیهکه بااۆ کااورد لااه کوردسااتانی ئێااران .لااهو
روانگهیهوه بۆ ئێمه گرینگه کاه ئاهو دوو حیزباه یاهک بگرێتاهوه .ئاهوهی کاه ئێماه پێاوهی مانادووین دهقیقاهن ئهوهیاهو ئاهو
نیگهرانییهیه له داهاتووی قهزییهکه له کوردستانی ئێران .له عێراق دهبینین له گهڵ ئاهوهی کاورد دهساهاڵتی خاۆی ههیاه،
کۆمهڵێک کێشهشیان ههیه لهگهڵ بهئدا[ ،کوردهکان له] سووریه کێشهیان ههیه لهگهڵ دهمشق ،باشه لاه داهااتووی ئێاراندا
که ئاڵۆزتریشه له ههمووی ئهو والتانه ،له راستیدا بهو ههموو حیزبانه ئهو کێشهیه[چۆن]چارهسهر دهبێ ئهمه باۆ خۆماان
له حیزبهکهی خۆمان بهو قهناعهته گهیشتووین که رێگای کهمکردنهوهی زهرهرهکانی ئاهم کێشاانه ئهوهیاه کاه دێموکراتاهکان
بکهونهوه سهر یهک .ئێمه ئهگاهر وهک دوو حیزبای دێماوکرات ئیداماه باه حاهیاتی خۆماان بادهین کاارێکی باشامان ناهکردوه،
کێشهکه ههرله جێگای خۆی دهمێنێتهوه :حیزبی دێموکراتی کوردستانو حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران .جا باشاه ئهگاهر
قهرار بێ که ئێمه یهکتر تهحهممول بکهین ،وهک حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانو حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ئهگاهر
ئااهو ئیتترافااه رهوانییااهمان پێکتاار کردبااێ ،یااانی زۆر شااتمان بااۆ حهلااه ،دهی ئهگهروایااه بااۆ ناااتوانین بچینااه سااهر شااته
ئهسڵییهکه که دیتنهوهی میکانیزمێکه بۆ یهکگرتنهوه [با] لهساهرئهوه ساهرمایه گاوزاری بکاهین .باهو دهلیلهیاه ئێماه بۆماان
گرینگه که دێموکراتهکان بکهونهوه سهر یهک .له دانیشتن لهگهڵ ئێرانییهکاندا موتهوهججیها بووین که بهڕاساتی[هاهبوونی]
دوو دێموکرات چهنده مهوقیتییهتی ئێمه خراپ دهکا[ .ههر وههاا] لاه دانیشاتن لهگاهڵ الیهناهکانی ئورووپاایی ،ئاهمریکاییو
دانیشتن لهگهڵ دهسهاڵتهکانی ناوچهییو ئیقلیمی ،ههمووی ئهوانه ئهو سیگناڵهی به ئێمه داوه .بهودهلیلهیه که بهالی
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ئێمهوه گرینگهو کاریشمان بۆ کردوه ،مۆتهحیدانه کاریشی بۆ دهکهین ،له نێو ریزهکانی خۆشمان کاری بۆ دهکهین.
هیااوادارم ئهناادامانی بهشااهکهی دیکااهی دێمااوکرات ،رێزهکااانی بهشااهکهی دێمااوکرات ئااهو پرۆسااهیهی کااه دهساامان پااێ کااردوه،
ههردووک الماان بهیهکاهوه باه دوایدا بارۆن ،باه جیاددیی بگارن ،کااری لهساهر بکاهن باۆ ئاهوهی لاه پڕۆساهی یهکگرتناهوهی
دێموکراتدا به یهکهوهو به بهشداریی ههمووالیهک ،سهرکهوتوو بین.
«کورد کاناڵ»:کاک خالید! له کۆتاییدا لهسهر گرینگیی یهکگرتنهوهی ههردووالی دێموکرات پهیامت بۆ ئهو کهسانهی کهه
ئهو پرسه دهیانگرێتهوه چیه؟

خالید عهزیزی :ئهم پرسه به دهرهجهی یهکهم ئهندامانی دێموکرات دهگرێتهوه .پهیامم ئهوهیاه لاه هاهردووالی دێماوکرات،
ئهگهر مهسئوولێکی حیزبی ،چله ئێمهو چلهوان به جۆرێک تێدهکۆشێ کهشو ههوایهکاه تێاک بادا ،جاهووێکی ڕهوانای دروسات
بکا ،بچێتهوه نێو ئهدهبیاتو گوفتمانێک که زهرهر دهگهیهنێ بهو پڕۆسهیه ،زۆر به ڕاشکاوی لێی قهبووڵ مهکهنو پێای بڵاێن
بڕیاری ئێمه یهکگرتنهوهی دێموکراتهکانه ،ئهوه لهگهڵ بڕیارو بهرژهوهندی داهاتووی دێموکراتو گهلی کاورد لاه کوردساتانی
ئێااران نایهتااهوه .ئێمااه بهداخااهوه لااه سااهرهتای لااهتبوون دا ئااهو کێشااانهمان هااهبوو ،بۆیااه گرینگااه ریزهکااانی هااهردووال،
گوفتمااانی رههبااهران و مهساائووالنو ئااهو دهسااتوورانهی کااه پێیااان دهدهن لااه پێوهنااد لهگااهڵ کاروبااارو چاااالکیو فهعالییااهتو
عهکسولتهمهلهکاندا ،زۆر بهجیددی بگرن .ئهوه بهو مهبهستهیه کاه ئهنادامانی دێماوکرات لاه هاهردوو بهشایدا ،بهشادار بان
لهو پرۆسهیهدا ،بێتهفاوت نهبن .ئهو پرۆسهیه ئهوان دهستیان پێکاردوه ،بۆخۆیاان هێناویانهتاه گاۆڕێ ریزهکاانی هاهردوال
کاریان لهسهرکردوه ،بۆیه که ئهوان کاریان لهساهرکردوهو هێناویانهتاه گاۆڕێ[ ،ئاهرکی] دهفتاهری سیاساییهکانه باهدوایدا،
بااڕوا ،بااه دواداچااوونو لێپرسااینهوه ی [ئااهوان] ،دهفتااهری سیاساایی هااهردوکال مااولزهم دهکااا کااه تهعااههوداتی خااۆی بااهجێ
بگهیااهنێ[ .پااهیامم] بااۆ خااهڵکی دهرهوهی دێمااوکرات ئهوهیااه کااه ئااهوانیش هااهروهک دۆسااتانه تااا ئێسااتا لهگااهڵ هااهردووکال
باسیان کردوه بهدوایدا برۆنهوه ،بڵێن ئهرێ چتاان کاردوه ،باه کاوێ گهیشاتن لاهکوێ ئێماه دهتاوانین قساهیهکی لێبکاهین
[پااهیامم] بااۆ خااهڵک لااه نێوخااۆی واڵت لااه کوردسااتانی ئێااران ،ئهناادامانی هااهردووکالی دێمااوکرات ،عااهالقاتو پێوهناادییان
دهگهڵ یهک ،خۆش بکهنو بهرهو ئهوه برۆن که بهرهو حیزبێکی یهکگرتوو دهچن ،مهرزبهندی بکهن لهگهڵ ئاهو کێشاانهی کاه
پێشوو هاتۆته گۆڕێ ،بهتایبهت ئاهوان لاه نێوخاۆی واڵت دهباێ ئاهوهیان زۆر پاێ خاۆش باێ ،باه دڵێکای ئااوهاڵوه کااری باۆ
بکااهن ،بااه هاااتوچۆی یااهکترو بااه کۆبوونااهوه لهگااهڵ یااهکترو بهسااهردانی یااهکترو بااه قسااهکردن لااه زهروورهتاای حیزبێکاای
دێموکراتی واحیدو یهکگرتوو که دهبێ ههمووالیهکمان دروستی بکهینهوه ،پتر ئهو زهمینهسازییه بکهنو پتر تهشاویقی ئهماه
بکهن که تازه به هیچ جۆر نههێڵین ئهو پڕۆسهیهی که دهستمان پێکردوه له بار بچێ ،بهڵکاه خۆماان ماولزهمو موتهعههیاد
بین کاری بۆ بکهین ،فیداکاریی بۆ بکهین ،تهنازولی بۆ بکهین ،به سین فراوانییهوه بهرهوڕووی بچین ،تهحهمولمان زۆر
بێ ،حهوسهلهمهن زۆر بێ ،بۆ ئهوهی که سهرکهوتوو بین.
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«کورد کانال» :زۆر سپا

کاک خالید !

خالید عهزیزی :زۆر سپاس بۆ جهنابیشت
له ژماره ٦١٤ی رۆژنامهی "کوردستان"دا بزو بۆتهوه
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی  ٢٧ :مارس ٢١١٣
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سكرتێری گشتیی حزبی دیموكرات :چاوهڕوانین بزانین بهرنامهی رۆحانی بۆ كورد
چییه؟

دیمانه (با ) زامدار ئهحمهد
پهیوهندیمان لهگهڵ حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێراندا ئاسایی بووهتهوه بهاڵم نهكهوتووینهته دانوستانهوه
رووخانی رژێمی سووریا شکستێکی ناوچەیی دهبێ بۆ ئێران
كۆچی كوردانی سووریا شتێكی باش نییه
ئەگەر بەرژەوەندییەکانی نەمسا نەبوایە ،تێرۆری د.قاسملو دەبووه کەیسێکی گەورەی کوردی ئێران
خالید عهزیزی سكرتێری گشتیی حزبی دیموكراتی كوردستان ،لهم دیمانه تایبهتهدا تیشك دهخاته سهر دوایاین ههوڵاهكانی
حزبه كوردییهكانی ئێران بۆ لێكنزیكبوونهوه ،ههروهها ئاماژه بهوه دهكات كه ئاساییه ئێاران بهشاداریی كاۆنگرهی نهتاهوهیی
كورد بكات ،به مهرجێك كۆنگره شتێكی پێ بێ بۆ چارهساهری كێشاهی كاورد لاه ئێاران ،عاهزیزی هاهروهها لاه وهاڵمای چهناد
پرسیارێكی (باس)دا تیشك دهخاته سهر ئایندهی كێشهی كورد له سایهی سهركۆماری تازهی ئێران حهساهن رۆحاانی و چهناد
پرس و باسێكی تر.
(با ) -دیدی ئێوە لەمەڕ بەشداریی ئێران لە کۆنگرەی نەتەوەییدا چییە؟ پێتوایە ئەوە ببێتە هۆی گهۆرانی سیاسهەتی ئێهران
لە سەر کوردی ڕۆژهەاڵت؟

خالید عهزیزی :نەتەوەی کورد لەالیەک لە مامەڵە لەگەڵ دراوسێکانی و لەالیەکی تر لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بۆتە
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فاکتۆرێااک کە ناااکرێ لەبەرچاااو نەگیاارێ .کۆمەڵیااک کێشااە و بەرژەوەناادیش لەنێااوان کااورد و دراوسااێکانیدا هەیە .ئێاارانیش
بەشێک لەو گۆرەپانە سیاسییەیه ،بۆیە شتێکی زۆر ئاساییە کە ئێران دەعوەت بکرێ و بەو جۆرە ئەوانیش بەشدار بن .دەباێ
چاوەڕوان بین و بزانین کۆنگرەی نەتەوەیی دەتوانێ بە پەیام و ڕێکارەکانی خۆی سیاسەتی ئێاران بەنیسابەت کاورد بگاۆڕێ،
ئەوە لە کاتێکدایە کە پەیامی کورد لە ئێران هەمیشە ڕیگاچارەی سیاسی و دیالۆگ و گفتگۆ بووە.
(با ) -ئەمریکها و ئێهران بە ههۆی عێراقههوه لێهک نزیهک دەبهنەوە ،ئەوە نابێتهه ههۆی دواخسهتنی داواکارییههکانی کهوردی
رۆژهەاڵت؟

خالیههد عهههزیزی :مەسااەلەی کااورد لە ئێااران کێشااەیەکی نێوخااۆیی ئێاارانە و خاااوەن تااایبەتی و مێااژووی خااۆیەتی .کێشااەی
ئەمریکاااا و ئێاااران لەساااەر بەرژەوەنییاااهکانی خۆیاااانە و کاااورد بەشاااێک لەو نااااکۆکییە نیااایە ،باااۆیە ئەگەر ئەو دوو واڵتەش
پێوەندییااهکانیان ئاسااایی بێااتەوە ،مەسااەلەی کااورد لە ئێااران و کااار و تێکۆشااانی ئااێمە بەردەوام لە جااێگەی خااۆیەتی .زۆر
ئاساااییە کە ئاااێمە بااۆ ساااەقامگیرکردنی مافەکااانی خۆماااان لە هەمااوو دەرفەتەکاااان و ئهگهرهكاناادا کە دێااانە پااێش کەڵاااک
وەردەگرین.
(بها ) -هههاتنی روحهانی بههۆ سههرۆكایهتیی كۆمههار لهه ئێههران ،دهرفهههتی گفتوگهۆ بههۆ ئێهوە دروسههت دەکهات؟ کههورد هههیچ
دەستکەوتیکی لە ڕوحانی دەبێت؟

خالید عهزیزی :هەڵبژاردنای ئێاران هەرچەناد دێموکراتیاک نەباوو و ئایمەش وەک حزبای دیماوکرات دهرفاهتی بەشاداریمان
نەبوو ،بەاڵم دیسانیش دەرئەنجامی دەنگدانەکە و هەڵبژاردنی روحانی دەربڕینای نااڕەزایەتیی خەڵاک لەو سیساتەمەیە و لە
هەمان کاتیشدا خەڵک کۆمەڵێک چاوەڕوانییان لە روحاانی هەیە ،کە کااتی هەڵباژاردن باسای کاردوون و لە قساەکانی خاۆی
لە رۆژی دەسااتبەکاربوونیدا ئاماااژەی پااێ داون .ئااێمە هەمیشااە لەو باااوەڕەداین کە کێشااەی کااورد لە ئێااران دەبااێ لە ڕیگااای
وتااوێژهوه چارەسااەر بکاارێ .بااۆ ئەو مەبەسااتەش دەبااێ چاااوەڕوان بااین باازانین سیاسااەت و بەرنااامەی روحااانی سااەبارەت بە
چارەسااەری مەسااەلەی کااورد لە ئێراناادا چااۆن دەبااێ .ئەوە قورسااایی کااار و تێکۆشااان و یەکگرتااوویی حاازا و الیەنەکااانی
ڕۆژهەاڵت بە نیوخااۆی واڵت و دەرەوەیە کە کاااورد لە ئێراناادا دەکاااات بە فاکتۆرێااک کە روحاااانی یااان هەر کەساااێکی دیاااکە،
مەجبوور بێت دان بە مافەکانی ئێمەدا بنێت.
(با ) -کاری یەکگرتنەوەتان لەگەڵ حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە کو گەیشتووە؟

خالیههد عهههزیزی :ماااوەیەکە گفتوگااۆ و باااس و ڕاوێااژ لە نێااوان دیموکراتەکااان ،واتە حزباای دیمااوکراتی کوردسااتان و حزباای
دیماااوکراتی کوردساااتانی ئێاااران باااۆ چارەساااەری ئەو کێشاااەیە دەساااتی پاااێ کاااردووە .ئاااێمە لە قۆنااااخی ساااەرەتایی واتە
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ئاساااییکردنەوەی پێوەندییااهکانی خۆمانااداین لەگەڵ ئەو هاوڕێیانەمااان .چارەسااەری ئەو کێشااەیە پێویسااتی بە زەمینەسااازیی
رەواناای و ئەزمااوون وەرگاارتن لە ڕابااردوو هەیە ،بااۆ ئەوهی بەرچاااوڕوونیی باشاامان هەبااێ بااۆ دۆزیاانەوەی میکانیزمێااک کە
یەکگرتنەوە بە شێوەیهکی باش و کەمزەرەر بۆ هەردووک ال جێ بکەوێت .ئێمە چەند ماانگێکە میکانیزمێکماان ئاماادە کاردووە
و داوامااان لەواناایش کااردووە کە ڕیگااهچارەی خۆیااان دەستنیشااان بااکەن .لەبەرئەوەی تااا ئێسااتهش ڕیگااهچارەی ئەوانمااان بە
نووسراو پێ نەگەیشتووە ،نەمانتوانیوە بکەوینە قۆناخی دانوستان و ساخبوونەوه لەساەر رێگهچارهیاهكی هااوبەش .هیاوادارم
لە داهاتوویەکی نزیک و نەک زۆر دووردا بکەوینە ئەم قۆناخه.
(با ) -ئێوە بیرتان لەوە نەکردووهتەوە سەرجەم حزبە کوردییهکانی ڕۆژهەاڵت یەک بگرن؟

خالیههد عهههزیزی :بەداخەوە لێکاادابڕان و لێکجیااابوونەوهی حزبەکااان بااۆتە هااۆی ئەوەی کە بەباشاای نەتااوانین بەیەکەوە
پڕۆژەکانی نەتەوەیی و مافنوازانەی خۆمان بە کۆدەنگییهکی باش لەنێاو کاۆمەاڵنی خەڵکای ڕۆژهەاڵتای کوردساتان و ئێرانادا
جێ بنەین .بۆیە ئێمە لە حزبای دیماوکراتی کوردساتاندا ئەو بەربزوییاه بە گرفتێکای گەەورەی رۆژهەاڵت دەزاناین .گرفتێاک
کە بەشداری و هەست بە بەرپرسایەتیی هەموو الیەکی گەرەکە ،بەتایبەت دیموکراتەکان .چارەساەری کێشاەی دیموکراتەکاان
دەتاااوانێ ساااەرەتا و یارمەتیااادەرێکی باشااای ئەو پڕۆساااەیە بێااات .ئاااێمە زۆری پێاااوە مانااادووین و لەمەودواش لەگەڵ هەماااوو
حزبەکان کاری بۆ دەکەین و هیوادارم ئاکامی باشی لێ بکەوێتەوە.
(با ) -ئەمساڵ بە شێوەیەکی بەرفراوان یادی شەهید قاسملو کرایهوە ،هیچ بەرژەوەندیی سیاسیی لەپشتەوە بوو؟

خالید عهزیزی :یادکردنەوهی د .قاسملو ئەرکێکی حزبی و نەتەوەیای ئاێمەیە و دەباێ هەمیشاە بە باشاترین شاێوەی ماومکین
یادی بکەینە و زۆریش ئاساییە کە لە یادکردنەوەی د.قاسملودا ،کۆمەڵێک مەبەستی سیاسایمان هەباێ و بە دوایانادا باڕۆین.
مەبەستی سەرەکیمان ئەوەیە کە هەموو الیەک لەو ڕاستییە تێبگەن کە د.قاسملو بە پەیامی ئاشتی دەیویست کۆتایی بە شاەڕ
لە کوردستانی ئێران بێنێ و بە موزاکرە و گفتوگۆش کێشەی کورد لە ئێران چارەساەر بکاات .جاێگەی خاۆیەتی ئامااژە بەوەش
بااکەم ،ئەگەر سااات و سااەودا و بەرژەوەناادییەکانی بازرگااانی دەوڵەتاای نەمسااا نەبااوایە ،تێاارۆری د .قاسااملو لە بوارەکااانی
نێودەوڵەتی و دیپلۆماسی و قانوونی دەبوو بە کەیسێکی گەورەی کوردی ئێران دژی کۆماری ئیسالمی.
(با ) -لە کۆتایی هەڵبژاردنی ئێران ڕۆڵ و کاریگەریی حزبە کوردییهکان کەمتر بە دیار کەوت بۆچی؟

خالید عهزیزی :پێشەکی نازانم مەبەست لە ڕۆڵ و گاریگەری چییە بەاڵم دەبێ ئەو ڕاستییە لەبەرچااو بگارین ماادام حزبای
دیموکرات و الیەنەکانی دیکە بە شێوەی ئاشکرا و قانوونی لە ئێراندا ئامادهییان نیایە و دەباێ بە نهینای کاار باکەن ،دیاارە
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سروشتییە کە مەجالی شوێندانانیان لەسەر ڕووداوەکان کەمتر دەبێاتەوە .لە کەشاوهەوای سیاسای لە ئێرانادا و بەتاایبەت لە
کوردستان کاونترۆڵی ئەمنییەتای ئەو ڕیاژێمە ئەوەنادە بەربازو و نیازامییە کە مەجااڵێکی ئەوتاۆ باۆ ڕۆڵ و کااریگەریی ئاێمە
نەهێشااتۆتەوە .تەنااانەت تێکۆشااەرنی نێوخااۆی واڵتاایش کە لە چوارچێااوەی ئەو نیاازامەدا بە جااۆرێ کااار و چاااالکیی مەدەناای
دەکەن لەژێر هەڕەشە و مەترسیی گرتن و بە زیندانیبووندا دەژین .سەرەڕای هەمووی ئەو فاکتۆرانە دیسانیش ئێمە هەوڵماان
داوە و کارمان کردووە کە تێکۆشەرانی نێوخۆی واڵت لە هەموو دەرفەتەکانی دوای هەڵبژاردن کەڵک وەربگرن بۆ باساکردن لە
مافەکانی کورد لە ئێران و فشار بنەنە سەر کۆماری ئێران و بەگوێرەی تواناا مەجباووری کەن کە دەباێ بە دوای ڕێگاهچارەدا
بێت.
(با ) -رووخانی ڕژێمی سووریا چەند کاریگەریی لەسەر ئێران دەبێت؟

خالیههد عهههزیزی :لە بەر ئەوەی ئێااران بەشااێکە لە هەمااوو کێشااەکانی ڕۆژهەاڵتاای نێوەڕاساات ،بااۆیە هەر ئاڵوگۆڕێااک لەو
واڵتانە بە چاک و خراپ شوێن دەخاتە سەر ئێران و کۆمەڵگای ئێرانی .بێگومان رووخانی رژێمی ساووریا بەماناای شکساتێکی
ناوچەیی بۆ ئێران دەبێت ،بەاڵم دیسانیش بەو مانایە نییە کە ئێران بەتەواوی دەستی لە گۆڕەپاانی سیاسایی ساووریا کاورت
دەبێتەوە .ئەوە سروشتی سیاسی و ئایینیی قەومیی پڕۆسەی دامەزراندنەوەی ساووریا و الیەنەکاانی بەشاداریی کێبڕکاێ باکەن
کە دەری دەخات ئێران چەندە بەتەواوی دەستی کورت بۆتەوە و بەو جۆرە گەمەکەی دۆڕاندووە.
(با ) -سەبارەت بە کۆچکردنی بەلێشاوی کوردانی سووریا دەڵێن چی؟

خالید عهزیزی :گومان لەوەدا نییە کە رهوشی سووریا بەگشتی فرە ناخۆش و نالەبارە باۆ ژیاان ،بەاڵم کاۆچکردنی کاوردانی
سااووریا بااۆ هەناادران و هەرێماای کوردسااتان بە باااش نااازانم .ماان پێمااوایە دهرفااهت هەبااوو کە الیەنە کوردییااهکانی باشااوور و
باااکور بە هەماااهەنگی لەگەڵ یەکتاار و بە یەکەوە چارەسااەری ئەو کێشااەیهیان کردبااایە و لەجیاااتی ئەوەی ئەو خەڵااکە زۆرە
کااۆچ بکااات ،هەر لە ڕۆژئاااوای کوردسااتان و لە شااوێنی خۆیااان خزمەتگااوزاری و پێڕاگەیشااتنیان بەگااوێرەی توانااا بااۆ دابااین
کردبایە.
پرسیار :لە دوو مانگی رابردوودا لەالیەن ئەندامان و الیەنگرانەوە بۆ پرسی یەكگرتنەوە ،فشارێكی زۆر خرایە سەر هەردوو
حزبی دیموكرات و كەمپینێك بۆ ئەو مەبەستە دروست كرا كە لە ئەنجامدا وای كرد ،هەردووال لەسەر ئاستی بااڵ پێكەوە كۆ
ببنەوە .ئاكامی كۆبوونەوەی ئەو جارەتان بوو بەچی؟

خالیهههد عههههزیزی :ئاااێمە لەو دانیشاااتنەدا نەگەیشاااتین بە رێككەوتنێكااای نووساااراو ،بەاڵم بە بەراورد لەگەڵ جااااران ،لەو
دانیشتنەدا زۆر بە وردی چووینە نێو تاوتۆكردنی ڕیگەچارەكان و لەو پێوەندەدا هەردوو ال نیگەرانییەكان و دڵەڕاوكێیەكاانی
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ئەو پرۆساااەیەمان بااااس كااارد .هەروەهاااا وێاااڕای ئامااااژە بەالیەنااای بااااش و خراپااای یەكگااارتنەوەكەی پێشاااوو ،هەوڵ درا
بەرچاوڕوونیی پتر دروست بكرێت تا ئاستەنگەكانی یەكگارتنەوەی ئەوجارەماان بە جۆرێاك بێات ئەنادامانی حزبای دیماوكرات
بە هەردوو بەش ،لەو یەكگاارتنەوەیەدا هەساات بە ئاسااوودەیی بااكەن" ،ئااێمە" و "ئەوان" نەمێنااێ ،كەس خااانەخوێ و كەساایش
میااوان نەبااێ ،هەمااوو الیەكمااان هەساات بە ئاسایشاای حزباای بكەیاان و میكااانیزمی پراكتیزەكردناای ئەو بنەمایااانە داڕێااژین كە
رێبەری و ئیدارەی حزا بە جۆرێك بێت كەس پەنا بۆ دەستەبەندی و ناوچەگەری و شتی لەو بابەتە نەبات.
لەبەر ئەوەی حیزبی دیماوكرات جیااواز لەو لێكادابڕانە ،لە ڕابردووشادا لێكادابڕان و كێشاەی نێوخۆییماان زۆر باووە ،ئێساتە
زۆر پێویست و گرینگە كە هەموو الیەكمان بە یەكەوە قۆڵی لێ هەڵماڵین و حزبی دیماوكرات وا ئیادارە بادەین كە باۆ كااری
گەورە و سیاسەتی گەورە بۆ داهاتووی رۆژهەاڵتی كوردستان ئامادەی بكەیان .باۆ ئەو مەبەساتەش دەباێ ئەنادامانی هەردووال
لەو كێشە چەقبەستووانە دەرباز بین و گەورە بیر بكەینەوە.
پرسیار :ناوەڕۆكی دانیشتنەكانی هەردووال با

لە شێوازی ئیدارەكردنی ناوخۆیی حزب دەكات ،پێهت وانیهیە لەپهاڵ ئەوەدا

گفتوگۆ لەسەر بنەمای داڕشتنی پالن و ستراتیجێكی نو

بۆ كاركردن لە ئەمڕۆی رۆژهەاڵتدا بكرێت تها ئەوەی كە بە تەنیها

لەسەر چۆنیەتیی ئیدارەدانی حزبی بێت؟

خالید عهزیزی :ئەگەر لەتبوونی حزبی دیموكرات لەسەر ئیدارەی حزا بوو ،با یەكگرتنەوە بكەین بە دەرفەتێك بۆ ئەوەی
حزبی دیموكراتی یەكگرتووی داهاتوو ،بتوانێ لە گۆڕەپاانی سیاسایی داهااتووی ئێاران و رۆژهەاڵتای كوردساتان و نااوچەكە،
ئەوەندەی پێوەنادی بە ئێاران و رۆژهەاڵتای كوردساتانەوە هەیە ،دەورێكای گەورە ببینێات .باۆیە ئەنادامانی حزبای دیماوكرات
دەبااێ بەو تێگەیشااتن و عەقڵیاایەتەوە پێداویسااتی یەكگرتنەوەیااان بەالوە گرین ا بێاات .ئەو جااۆرە بیركااردنەوەیە رێاابەری
داهاتوو بۆ كار و پڕۆژەی گەورەی سیاسی ئەركدار دەكات .لە دانیشتنەكانی داهاتوودا ئەو باسانەش دێنە گۆڕێ.
پرسیار :كاتێك ئێوە بوون بە سكرتێری حزبی دیموكرات ،تا ئەوكات بەڕوونی قسەكردن لە شێوازی خەبهاتی مەدەنهی لەنهاو
زۆرینەی حزبەكانی رۆژهەاڵتدا تا رادەیەك بڤە بوو ،ئێهوە بە ئاشهكرا باسهتان لەوە كهرد كە بهاوەڕی تەواوتهان بەو شهێوازە
خەباتە هەیە و لەالیەكی تریشەوە گرووپێكتان پێك هێناوە كە خەباتی چەكداری دەكهات ،هاوكهات بها

لە وتهوێژ دەكەن،

بەڕای ئێوە ئەوانە لەگەڵ یەك لە پارادۆكسدا نین ،چۆن دەتوانن هاوسەنگییەك لە نێوانیاندا دروست بكەن؟

خالیههد عهههزیزی :سروشااتی گۆڕەپااانی سیاساایی ئێااران و كۆماااری ئیسااالمی و رێكنسااتنی هێزەكااان لەناااو كۆماااری ئیسااالمی و
هەروەهاا كێشااەكانی ناااوچەكە و ژیااانی سیاساایی حزباای دیمااوكرات ،بە هەموویااانەوە راسااتییەك بە ئااێمە دەڵااێن كە ئااێمە لە
ناوچەیەكدا سیاسەت دەكەین كە رووبەڕووی كۆمەڵێك سایناریۆی نااڕوون باووەتەوە ،ئاێمە لە شاوێنێكدا سیاساەت دەكەیان كە
هەموو الیەك چەكدارن .لەبەر ئەوەی كۆماری ئیسالمی هیچ دەرفەتێك بە كاوردی ئێاران و حزبای دیماوكرات ناادات ،ئاێمە بە
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مافی خۆمانی دەزانین لە هەموو بژاردەكانی وەك كاری دیپلۆماسی ،خەباتی مەدەنی ،شەڕی یاسا و ئەگەر بە دروستمان زانای
تەنانەت چاالكیی چەكداری و پێشمەرگانە كەڵك وەرگرین .زۆر ئاساییە لە گەرمەی شاەڕ و چااالكیی پێشامەرگانە تەناانەت
وتوێژیش لەگەڵ تاران بكەین .مەبەستم ئەوەیە هەموو ئەوانە بۆ ئەوەیە ئێمە زەمینە و بەساتێن پێاك بێناین باۆ چارەساەری
كێشەی كورد لە ئێران.
پرسههیار :لە دوای سههاڵی  ٦٢٢٦حزبەكههانی رۆژهەاڵت بەنههاوی پاراسههتنی بەرژەوەنههدییەكانی هەرێههم دەسههتبەرداری چههاالكی
چەكداری بوون ،ئێستە
چییە؟ دەتانەو

وای كردووە رۆژهەاڵت ببێت بە بێدەنگترین پارچەی كوردسهتان .مەبەسهت لە رۆژهەاڵت تەوەری

لەو رێگەیەوە خۆ لەو تەنگژەیە دەرباز بكەن؟ ،پێت وانییە حزبەكانی رۆژهەاڵت لە ئێسهتەدا پێویسهتیان بە

سەركردەیەكی رادیكاڵ هەبێت كە بتوانێ لەناو خەڵكەكەی خۆی چاالكییەكانی دەست پێ بكاتەوە؟

خالید عهزیزی :باسای رۆژهەاڵت تەوەری لە پێوەنادی لەگەڵ ئەو راساتییەدا باوو كە لە رواناگەی ئاێمەوە هەر پاارچەیەكی
كوردستان ،بەگاوێرەی تایبەتییەكاانی خاۆی ئەرك و بەرپرسایارێتی دیااریكراویش دەخااتە ساەر خەڵاك و حزبای ئەو بەشاە.
حزبی دیموكراتی كوردساتان لە رۆژهەاڵتای كوردساتاندا دروسات باووە و گۆڕەپاان و شاوێنی چاالكیشای هەر رۆژهەاڵتە .لەبەر
دوو هااۆ ئااێمە دەمااانەوێ بەو باسااە سااەرنج بە ڕۆژهەاڵت باادەین .یەكەم ،ئێسااتە كە پرساای كااورد لە ناااوچەكەدا كەوتااووەتە
بەرباس ،كۆماری ئیسالمی دەیەوێ بە دۆستایەتی لەگەڵ هەندێ لە حزبەكانی پارچەكانی تری كوردساتان خاۆی بە خەمناۆر
و دۆستی ئەو بەشانە نیشان بادات و بەو جاۆرە كوردساتانی ئێاران و كێشاەكەی باێ دەنا بكاات و پەراوێازی بناات .دووەم،
دەمااانەوێ بە خەڵكاای ڕۆژهەاڵتاای كوردسااتان بڵێااین باشااترین پشااتیوانی لە پارچەكااانی تاار ،ئەوەیە ئااێمە لە رۆژهەاڵتاای
كوردستان چاالك و بەهێز بین .من لەو باوەڕەدام ئێمە وەك حزبی دیموكرات دەباێ بە ڕاشاكاوی ئاوڕێاك بە ڕاباردووی كاار و
تێكۆشان و شێوەی سیاسەت و حزبایەتیی خۆمان بدەینەوە ،كێشەكانی ئێمە بە ڕادیكالیزم و حەز و ئارەزوو چارەساەر ناابن.
بەڵكاو بە ڕیاالیزم و واقیتبیناای دەتاوانین چارەساەر باادۆزینەوە .گرفتای ئاێمە ئەوەیە دەیااان سااڵە زۆر لە واڵتەكەی خۆمااان
دوور كەوتااووینەتەوە ،ڕادەی نیزیكبااوونەوەی ئااێمە لە واقیتەكااانی ئێااران و كوردسااتانی ئێااران ،دەسااتەبەری سیاسااەتگوزاری
دروست الی ئێمە دەكات.
پرسیار :ئێوە بەرژەوەندییەكانی هەرێم دەپارێزن و دەستبەرداری كۆمەڵێك چاالكیی سیاسهی بهوون لە نهاوخۆی رۆژهەاڵت،
لەو پێناوەدا چیتهان لە هەرێمهی كوردسهتان وەرگهرت ،ئایها جارێهك لە جهاران پهارتە دەسهەاڵتدارەكانی هەرێهم داوایهان لە
كۆماری ئیسالمی كردووە لە گەڵ حزبەكهانی رۆژهەاڵت دابنیشهن ،ئەوە لە كاتێكهدایە سهااڵنە ئەو حزبهانە لەسهەر ئاسهتی بهااڵ
لەگەڵ كۆماری ئیسالمی دانیشتن ئەنجام دەدەن؟

خالید عهزیزی :ئێمە پێوەندی خۆمان لەگەڵ هەرێمی كوردستان لەسەر بنەمای دانووستان دانەناوە .سیاسەتی ئاێمە ئەوەیە
لە رادەی توانایی خۆمان بەرژەوەندییەكانی ئێرە بپاارێزین و ئاێمە نەباین بە بیاانوو باۆ ئێاران لە دژی باشاووری كوردساتان.
حكوومەتی هەرێم هەرگیز بە ئێمەیان نەگوتووە لە ناوخۆی كوردستانی ئێران خەبات و چاالكی نەكەیان .ئاێمە دەباێ خەڵاك
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لە ناااوخۆی واڵت فێااری ئەوە بكەیاان خۆیااان لەوێ چاااالكیی خۆیااان بااكەن ،نەك چاااوەڕوانی ئەوەباان كە پێشاامەرگە لێاارەوە
رەوانەی نێوخااۆ بكاارێتەوە .ئااێمە دەبااێ چاوەڕوانییەكااانی خۆمااان لە هەرێماای كوردسااتان لە هەمااوو بوارەكااانەوە بنەیاانە نێااو
بازنەی هەڵسەنگاندنی پێگە و توانایی و گیروگرفتەكانی باشووری كوردساتان لە سایناریۆی ئاسایشای نااوچەكەدا ،هەروەهاا
دەرفەت و ئاستەنگەكانی بەردەم هەرێمی كوردستان لە چۆنیەتیی پێوەندییەكان لەگەڵ تاران وەك واقیتێاك ببیناین .زۆر بە
باشی دەزانین ئەگەر حكوومەتی هەرێمی كوردساتان باۆی بكارێ و بگاونجێ هانادەر و ڕێكانەری وتاوێژی نێاوان ئاێمە و ئێاران
دەبێت.
پرسههیار :سههتراتیژی حزبههی دیمههوكرات رووخههانی كۆمههاری ئیسههالمیی ئێههرانە ،هەمیشههە هیههوایەك هەبههووە كە لە ئێرانههدا
گۆڕانكههارییەك روو دەدات و كۆمههاری ئیسههالمیی ئێههران نامێنێههت ،بەاڵم ئێسههتە دەبینههین لە دانیشههتنەكانی  ٦+٥خەریههكە
هاوكێشەكە دەگۆڕێت ،ئایا كاتی ئەوە نەهاتووە ئێوەیش بەو ستراتیژییەی خۆتاندا بچهنەوە و رووخهانی كۆمهاری ئیسهالمی
مەرجی سەرەكی نەبێت ،واتا میكانیزمێك دابنێن بهۆ ئەوەی ویسهتەكانی كهوردی لە رۆژهەاڵتهی كوردسهتان پهێ بەرجەسهتە
بكەن؟

خالید عهزیزی :پێشەكی ،ساتراتیژی ئاێمە رووخاانی كۆمااری ئیساالمی یاان دەوڵەتای ناوەنادی نیایە ،ڕووخاانی حكاوومەتی
ناوەندی زۆرتر وەك دروشم باسی لێ كراوە ،ستراتیژی ئێمە ئەوەیە بە مافەكانی نەتەوایەتیی خۆمان بگەیان ،تەناانەت لە
چوارچێااوەی ئەو حكوومەتەشاادا ئەگەر بگااونجێ .ئێااران نە كااورد دروسااتی كااردووە و نە بە كااوردیش دەڕووخااێ .بەاڵم ئەگەر
جوواڵنەوەی خەڵكی ئێران و كێشەكانی نێوخۆیی بەرەو ڕووخانی ئەو ڕێژیمە چوو ،بە دڵنیاییەوە ئاێمە لێای وەدووا نااكەوین
و كاریشاای بااۆ دەكەیاان .ئااێمە بەرنااامەی سیاساایی خۆمااان هەرگیااز لەسااەر ئەگەری رێككەوتناای ئێااران و ئەمەریكااا دانەناااوە،
كێشەی ئەمەریكا و ئێران لەسەر بەرژەوەندیی خۆیانە و تا ئێستەش سیاسەتی ئەمەریكا وەك خۆیان دەڵێن گۆڕینی ڕەفتااری
ئێرانە نەك گۆڕینی ڕژێمەكە .ئەگەر بڕیار بێ بە ستراتیژی خۆماندا بچینەوە ،دەباێ ئااوڕدانەوەیەكی تێروتەساەل بەشاێوەی
سیاسااەت و حزبااایەتی خۆماناادا باادەینەوە و لە ژێاار ڕووناكااایی ئەو هەڵسااەنگاندنە ،خوێناادنەوەیەكی ترمااان بااۆ داهاااتووی
ئێران و كار و تێكۆشانمان هەبێت.
پرسیار :لە ناوخۆی رۆژهەاڵتدا كەسانێك هەن خۆیان بۆ پەرلەمان و بەڕێوەبەرایەتییە خۆجێیەكان دەپاڵێون ،پێشتر ئەو
كەسانە لەالیەن حزبەكانی رۆژهەاڵتەوە بە چهاوی گومهانەوە سهەیر دەكهران و بەدنهاو دەكهران ،ئێسهتە نهوێنەرانی كهورد لە
پەرلەمههان هەنههدێكیان لە دەوری بەرەی یەكگرتههووی كههورد ك هۆ بههوونەتەوە ،بەاڵم سههەرباری ئەمەیههش یەكگرتههوو نههین و
پەرتەوازەبوونیان پێوە دیارە ،هیچ پالنێكتان هەیە بۆ ئەوەی دنیهابینی سیاسهیی ئەو نهوێنەرانە لە دەوری ویسهتەكانی كهورد
كۆ ببێتەوە ،بۆ ئەوەی النهیكەم لە بەڕێهوەبردنە خۆجێییەكانهدا داوای مهاف و بهودجەی زیهاتر بهكەن بهۆ ئهاوەدانكردنەوە و
بردنەسەری ئاستی ژیان و گوزەرانی خەڵكەكەیان؟

خالید عهزیزی :بە باوەڕی من هیچ حزبێك نابێ لە خۆڕا و بێ بەڵگە و بە چاوی گومانەوە بڕوانێتە تێكۆشانی خەڵكی
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نێوخۆی واڵت .چاوەڕوانییەكانی ئێمە دەبێ بەگوێرەی ڕاستییەكانی نێوخۆی واڵت بێت و بە پێای ئەوە قەزاوەت لەساەر ئەوان
بكەیاان .لەسااەریەك ڕەنااگە چااۆنیەتیی بۆچااوونی حزبەكااان لەبااارەی تێكۆشااەرانی ناااوخۆ جیاااوازی هەبااێ و هەر الیەنەی
بەگوێرەی سیاسەتی خۆی هەڵوێستە بكات .بەشاێك لە سیاساەتی ئاێمە لە چەناد سااڵی ڕاباردوودا ئەوە باووە كە پاڵپشات و
هاندەری چااالكی و كاار و تێكۆشاانی مەدەنای و تەناانەت حازا و كاۆڕ و كاۆمەڵ دروساتكردن لە نااوخۆی واڵتادا باین .ئاێمە
پێمان وایە لە چوارچێوەی كۆماری ئیسالمیشادا ئەگەر دەرفەتێاك هەبێات ،دەباێ خەڵاك كەڵكای لاێ وەربگرێات .ماادام حزبای
دیموكرات حزبێكی یاسایی نییە و ناتوانێ بە ناوی خۆی بەدوای ئەو جۆرە پڕۆژانەدا بڕوات ،دەكرێ خەڵكی تار لە نێوخاۆی
واڵت ئەو كارانە بكەن .سیاسەتی ئێمە ئەوەیە كە لە هەنگااوی یەكەمادا چاالكواناانی مەدەنای لە كاۆڕ و كاۆمەڵ جۆراوجاۆری
كااۆمەاڵیەتی ،فەرهەنگاای ،ئەدەباای ،سیاساای ،الوان ،خوێنكاااران و ژناناادا كااار دەكەن ،زۆر یەكگرتااوو باان و بە دوای خاااڵە
هاوبەشەكاندا بڕۆن و لەسەر داواكانیان خاوەنی یەك قساە و هەڵوێسات بان .زۆر گارینگە كە یەكگرتاووی نەتەوەیای خۆیاان
بپارێزن و پرش و بزو نەبن .هۆیەكەشی ئەوەیە لەالیەك ئەزموونی كاری هااوبەش لە ئێرانادا زۆر الوازە و جاێ نەكەوتاووە
و لێك هەڵبەزینەوە و كارنەكردن لەگەڵ یەكتر زۆر باوە .لەالیەكی تریشاەوە ،كاربەدەساتانی رێاژیم هەوڵ دەدەن بە كەڵاك
وەرگرتن لە جیاوازییەكانی ئاینی و ناوچەیی و شتی لەو بابەتە و بە بیانوو و شاێوازی جۆراوجاۆر بە گاژ یەكیانادا باكەن و
ناكۆكییان لە نێوانیاندا دروست بكەن .جیااواز لەوانە ،هەماوو هەوڵێاك باۆ ئااوەدانكردنەوەی كوردساتان و باودجە و پاڕۆژەی
جۆراوجااۆر لە چوارچێااوەی مەجلاایس و ئوسااتانداری و شااوورای شااار و گوناادەكان و هەر ئۆرگااانیكی تاار بە باااش دەزانااین.
لەسەریەك مەبەست ئەوەیە كە خەڵك نابێ بێ تەفاوەت بن و چااوەڕوانی ئەوە بان و پااڵ بادەنەوە و پێیاان وابێات تاا ئەو
ڕێژیمە نەڕووخێ ،هیچ ناكرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەن

 /ڕێکەوتی٢٨ :ی ئاگۆستی ٢١١٣
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وتووێژی کاک خالید عهزیزی لهگهڵ کوردکاناڵ:

خالید عهزیزی :ئینسانییهت زۆر له حیزبایهتی گهورهتره ،ئهگهر قهراره حیزبایهتی ئێمه ئینسانهکان خراپ بکاو
دایم له دژی یهکتر بین ئهوه حیزبایهتییهکی خراپه

لهم وتووێژهدا بهڕێز ساکرتێری گشاتیی حیزبای دیماوکراتی کوردساتان ،دوایاین ئاڵوگۆڕهکاان لاه ساهحنهی سیاسایی ئیاران و
هێندێک پرس و بابهتی سیاسی و ههڵوێستی حیزبی دێماوکراتی کوردساتان لاه پێوهنادی لهگاهڵ پرسای کاورد لە رۆژهەاڵتای
کوردستان شرۆڤه دهکا که بههۆی گرنگیی ئهو بابهتانه ،رۆژنامهی «کوردستان» دهقی ئاهم وتاووێژهی کااک خالیاد عاهزیزی
لهگهڵ کوردکاناڵ بزو دهکاتهوه.
کاک خالیدی بەڕێز! وێڕای سوو و ماندوو نهبوونتان خۆشحاڵین بۆ ئامادهبوونتان.

خالید عهزیزی :رێزوسزو بۆ ئێوهو ههروهها بۆ بینهرانی تلویزیۆنی کوردکاناڵ.
پرسههیار :ئێههوه وهکههوو حیزبههی دیمههۆکرات لهچهنههد سههاڵی رابههردوو دهکرێههت بڵێههین ،سیاسهههتێکی تازهتههان ڕچههاو کههردوه،
بهشێوهیهک له گهڵ پرسه سیاسییهکان بهرخوردتان کردوه ،که جیاواز بووه لهگهڵ پێشوو .بهۆ نموونهه لە ئینتخابهاتی پێشهوو
که ههموو خهڵکی کوردستان ئاگادارن جیاوازتر له ئهحزابی دیکه روانیوتانه ئهو پرسه سیاسییه ،ئهوهی که ئێوه »تاکیهد»ی
لەسەر دهکهنهوه رێز لە دهنگی خهڵکهه ،ئێسهتا کهه چهنهد مانگێهک لههم دهوڵهتهه تهازه گهوزراوه ئێهوه ههڵسهوکهوتی ئههم
چهندمانگهی دهوڵهتی تازه چۆن ههڵدهسنگێنن؟

خالید عهزیزی :به باوڕی من جهوههری کاری سیاسی بۆ حیزبێکای سیاسای ،کاه ساتراتیژی و دوورهدیماهنێکی ڕهچااو کاراوی
ههیه ،به تایبهت وهک حیزبی دیمۆکرات که لهماوهی نزیک به  ٦٨ساڵ تێکۆشانی خۆی دژی دهسهاڵتی حکووماهتی مهرکاهزی
ههوڵی داوه به شێوازی جۆراجۆر تێبکۆشێ و داواکاریهکانی خهڵکی کوردستان ،داخوازییه نهتهوایهتییهکان بیانکات به
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فهرههن و «نهادینه« بکرێن ،خهڵکی بۆ سازمان بداتو بیانهێنێته گۆڕێ.
ئێمه له پهیوهندی له گهڵ ههڵبژاردنهکانی پێشوو ،هاهڵبژاردنی ئاهخیر ،زۆرتار مهبهساتمان ئاهوه باوو کاه کاتێاک کۆمااری
ئیسالمی تێدهکۆشێ مهسهلهی کوردستان له پهڕاوێز بناات ،لاه میادیاکانی خاۆی ماهجال ناادا کاه ئاهم مهساهله ئامااژهی پاێ
بکرێ و خهڵکانێکی زۆر له دهرهوهی کوردستان باه داخاهوه باه باشای لاه قهزیاهی کاورد ناگاهن و زانیااریی تاهواویان نیاه،
ههوڵی ئێمه ئهوه بوو که لهو دهرفهتانه کهڵک وهربگرین و مهسهلهی خۆمانو ویست و داخوازییهکانی خۆماان بێنیانە گاۆڕێ.
هۆیهکهیشی ئهوهیه که ئێمه له حیزبی دیموکرات دهمێکه لهو باوهڕهداین باشاترین شاێواز کاه لهگاهڵ دهساهاڵتی ناوهنادی باۆ
بهربااهرهکانی ئهوهیهکااه زۆربااهی زۆری خااهڵکی کوردسااتانی ئێااران خۆیااان لااه جوارچێااوهی سیاسااهتهکانی حیزباای دیمااوکرات
ببیننەوە ،جێی خۆشحاڵییه کاه لاهو باارهوه حیزبای دیماوکرات مهسائووالنه دهجووڵێتاهوه ،نفاۆزێکی باشای جاهماوهری ههیاه،
ڕابردوویەکی جێی شانازیی ههیه .بهاڵم پێمان وایه ههر ئهوه به تاهنێ کاافی نیاه .ماادام ئێماه باهدوای چارهساهری کێشاهی
خۆمان له چوارچێوهی ئێراندا دهگاهڕین ،خاهڵکی جیاا لاه کاوردیش دهباێ کاهم و زۆر لاه [پرساهکهی] ئێماه تێبگاهن .ئهگاهر
قااهرار بااێ بااه دیموکراساای ئیااداره بکاارێ و دهوڵااهتێکی دیموکراتیااک دابهمااهزرێت لااه ئاێناادهدا ،کااورد بااه بااهراورد لهگااهڵ
الیهنهکانی دیکه ،رهنگه وهک رێژه له پاڕلمان کهم بێت ،ههر بهو [رێاژه] کهماه ناکرێات کێشاهکان چارهساهر بکاهیان ،دهباێ
تێبکۆشین خهڵکێکی زۆرتر له کێشهی ئێماه تێبگاات .جاا لاه ژێار رووناکاایی ئاهو سیاساهتهدا ئێماه ههمیشاه هاهوڵمان داوه
دهرفهتێک که دیته گۆڕێ یهک «بتدی» چاوی لێنهکهین و دهبێ الیهنهکانی ئهو مهسهله له بهر چااو بگارین و لاه ئاکاامدا
تێبکۆشین مهجال بۆ خهڵکێکی زۆر بێڵینهوه ،که بێنه ناو مهجال و دهرفهت و پرۆسهکانی ئێمه.
به نیسبهت هاتنه سهرکاری ئائای رووحانی ،ههر بهو شێوه کاه هاهمووان ئاگاادارن لاه دهورانای فهعالییاهتی ئینتنابااتیدا
ئائای رووحانی کۆمهڵێک قسهوپرسیاری هێنا گۆڕێ ،ئێمه ئێساتا باه ئائاای رووحاانی و هاهموو ئهواناهی کاه هاوکاارین لاه
دهوڵاهتی تاازهدا دهڵێاین دهباێ ئاوڕێاک لهقساهکانی خاۆی بداتااهوه ،لاه ساهردهمی ئینتناباات چای گوتاوه[ .چاۆن] دهباێ بااه
کردهوه بهداویاندا بڕوات .ههروهها کۆمهاڵنی خهڵکیش ئهرکیانه ،که وهبیری بێننهوه وپێ بڵاێن ئێماه ئینتزاراتێکماان ههیاه
که دهبێ جێبهجێ بکرێن .باه بااوڕی مان بهشاداری خاهڵک لاه هاهڵبژاردن کاارم باه کاهم و زۆری نییاه ،جیااواز لاه سروشاتی
«طبیتتی ذاتی» ههڵبژاردن ناچمه نیو ئهو مەوزووعاه ،باهاڵم هێنادێک ئاهرک و وهزیفاهی باۆ ئائاای رووحاانی و دهوڵاهتی
ئهو داناوه .ئێمه لهو باوهڕهداین ئهگهر بکرێ و عهمهلی بێ خاهڵک لاه مهیادانی جۆرباهجۆری سیاسای ئاهو [پرساانه] بێنناه
پێشێ .بۆێه لێره دهکرێ خوێندنهوهیهک ئهمه بێ که ئایا له جمهووری ئیسالمیدا له بنهڕهتدا النیکهم داخوازیهکانی کاورد،
مافی ژن ،ئازادی زیندانیانی سیاسای و ئاازادی ئاهحزاا و زۆر شاتی دیکاه جێباهجێ دهکرێات .ئێماه دهباێ تێبکۆشاین ئهماناه
بکهین به ویست و دواخوازی کۆمهڵگاو حکوومهتی کۆماری ئیساالمی لهگاهڵ ئهماناه رووباهروو بێتاهوه .ناکرێات تاهنیا لهساهر
لێکدانهوهکانی خۆمان و ئهو ئارهزوو وئامانج و ئیدهئااڵناهی کاه ههماناه جمهاووری ئیساالمی [ههڵساهنگێنین] و لاه شارۆڤهی
نههاییدا بڵێن که ئهو نیزامه ئیستتدادی هیچی نیه و هیچ شتێک جێبهجێ ناکات و جیاوازییهک له نێوانی ئائاای رووحاانی
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و ئائااای ئهحمااهدی نااژاددا نیااه .ئااهوه گرفتێااک چارهسااهرناکات ،هۆیهکهیشاای ئهوهیااه ئائااای رووحااانی لااه ئێااران و لااه
چوارچێوهی ئهو سیستمهدا ئینتناا کراوه.
پرسیار :کاک خالید! هەروا کە جەنابیشت فەرمووت ئهم دوو روانگهه ههیهه روانگهیههک پێهی وایهه کهه دهوڵههتی حهسههنی
رووحانی له گهڵ دهوڵهتهکانی پێش خۆی هیچ فهرقێکی نیه ،له ماهییهتدا یهکێکن و درێژهدهری دهوڵههتانی پهێش خۆیهه!
بهاڵم روانگهیهکی دیکه پێی وایه که نهخێر به [سهرنجدان] به ئاڵوگۆرهکانی ناوچه و دهنو دانهی مانهاداری خههڵک ،رهنگهه
ئاڵوگۆرێک یا گۆڕانێک بهداوی خۆیدا بهێنێت ،بهرێزت ئهم دوو روانگهیه چۆن لێک ئهدهیتهوه؟

خالیههد عهههزیزی :ئێمااه پێشااهکێی دهبااێ باازانین کۆماااری ئیسااالمی کێیااهو ئێمااهکین کۆماااری ئیسااالمی دهوڵهتێکااه بهرهااهمی
ئینقالبااه ،نزیااک بااه  ٣٤ساااڵه لااه دهسااهاڵت دایااه ،ئێمااه سااابقهی ساای وچوارساااڵ تێکۆشااانی تهشااکیالتی ،دیپلۆماساای و
تهبلیغاتیمان لاه دژی ئاهو حکوومهتاهدا ههیاه .هاهروهها کۆماهاڵنی خاهڵکیش لاه نااوخۆی کوردساتان ئاهو تهجرووبهیاناهیان
ههیه باشترین حاڵهت بۆ ئهوهی که خهڵک له ئێران به دیمۆکراسی بگات ئهوهیه کاه سیساتمی جمهاووری ئیساالمی ناهمێنیت،
مادام قسه لهساهر ناهمانی سیساتمی جمهاووری ئیساالمی دهکرێات تاۆ دهباێ کۆماهڵێک سایناریۆ دابنێات ،کاه کاام ئیحتماال لاه
گۆرێدا ههیه ئهگهر ئهوسیستمه دهمێنێت بهاڵم له نێو خۆی واڵت ئاڵوگۆڕ دێنێتە پێشێ ،دهبێ باۆ ئاهوهش ئیحتماال دابنێای.
حهسهنی رووحانی که ئینتناا بوو ،بۆ ئهوه ئینتناا نهبووه که بهرنامهو پرۆگرامی حیزبای دیماۆکرات بباتاه پیشاێ ،بۆیاه
ئینتناااا بااووه کااه لااه چوارچێااوهی نیزاماای جمهااوری ئیسااالمیدا تێبکۆشااێ کااه گیروگرفتااهکانی ئااهو نیزامااه جێبااهجێ بکااات.
تهعههودات و ئیلزاماتی ئهو له چوارچێوهی ئهو نیزامهدایه .بهاڵم حهقیقاهتێک لاه گاۆرێ دایاه ئاهویش ئاهوهیە کاه نیزامای
جمهووری ئیسالمی له گهڵ چالشێکی بهربهرین و بهربزوی کۆمهاڵنی خهڵک ،نێوخۆیی ،ناوچهیی ،نێودهوڵهتی لاه پهیوهنادی
لهگهڵ ئهو فشاره [ئاابووری]یە کاه لهساهریهتی ،مهساهلهی ههساتهیی ،مهساهلهی دیموکراسای ،کێشاهی مااف ،باۆ ئاهوهی کاه
خااهڵکێکی زۆر لاااه نێاااۆ خااۆی واڵت دهیانهاااهوێت حکووماااهت وهاڵماادهر باااێ ،خهڵکهکاااهش بهشااداری بکاااهن لاااه چهنااادوچۆنی
بهرێوهچوون و ئیدارهی واڵت ،لهگهڵ ئهمانه رووبهروویاه .ماادام ئاهم کێشاانه ههیاه باهدوای حاهللێکدا دهروات ،ئاهو حهللاه
دهورانێکاای زۆر فشااارو ئهشااکهنجهوئیتدامی و .....لااه کوردسااتاندا بااووه ،بااهاڵم ئێسااتا لااه دهوروبااهری رووحااانی وا ههساات
پێدهکرێ ئهگهر بۆ نهجاتی خۆشیان بێت(،تتدیل)ێک بدهن له چۆنیهتی سیاستی خۆیان لهگهڵ خاهڵک و لاه ناوچهکاهو لاه
گهڵ دنیای دهروه.
حیزبی سیاسی دهبێ وهز بهو جۆره که ههیه بیبێنێات .ئێماه لێاره لهگاهڵ واقتیاتێاکدا رووباهرووین ئاهویش ئهوهیاه ئهگاهر
بێااین لە بااهینی ساافر و سااەد عەدەدێااک دابنااین لااه چۆنیااهتی «تتاماال» لهگااهل کۆماااری ئیسااالمی ،ماان ئااارهزووم دهکاارد کااه
سهدهکهمان( )١١١بۆ جێبهجێ ببێت ،یانێ ئهو سیستمه نهمابا بهاڵم مادام ئهوه عهمهلی نیاه ،خاۆ مان ناابێ هاهر دابنیشام و
بڵێم جمهووری ئیسالمی وهاڵمی بۆ هیچ شتێک نیاه وئیساتتدادی باۆ هایچ شاتێک نیاهو نیزامێکاه کاه ئەگەر حهساهنی رووحاانی
بێتااه سااهرکار هاایچ ناکااات ،خاتااهمیش بێتااه سااهرکار هاایچ ناکااات! دهی مااادام کااه ماان پااێم نااارووخێ و[پرساای] رووخاناادنی
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حکوومهتی مهرکهزی مهسئهلهیهکهو ،ئوپۆزسیونی ئێران الوازهو نهبووه به ئاڵترناتیڤ ،نهیتوانیوه کۆمهاڵنی خهڵاک لهگاهڵ
خۆی بکات ،مهسهلهی شۆرش بهو شێوه له گۆرێدا نیه ،کێشهی نیزامی یان ههمان هێرشی نیزامی لاه دنیاای دهروه پێوهنادی
به قهزیهی ئێمهوه نیه ،که کێشهیهکه بهینی تاران و واشنگتۆن و شوێنهکانی دیکاهیە ،خاۆ ئێماه ناابێ دهسات لهساهر دهسات
دابنێین و بڵێین :تا حکوومهتی کۆمااری ئیساالمی ناهرووخێ هایچ شاتێک جێباهجی نابێات و وهداوی هایچ شاتێک ناکاهوین .باه
باوڕی من ئهوه سیاسهتێکی دروست نیه .له دوای ئهوهش ئهوه (توهم) نیه ،له سیاسهتدا یان حیزبێکی سیاسای و میللاهتێک
کهنزیک به  ٣٤ساڵ له گهڵ کۆماری ئیسالمی له کێشهدایه دڵنیام کۆماری ئیسالمی باش دهناسن هونهر ئهوهیاه ئاهو فرساهته
که ئێستا هاتووته گۆڕێ چۆنی کهڵک لێوهربگارین چاۆن خاهڵک بێنیناه نێاو مهساهلهکه چاۆن خاهڵک شاهرت دابناێ چاۆن
خهڵک جمهووری ئیسالمی مهجبوور بکات بهدوای ویست وداخوازییهکانیاندا باڕوات ئاهویش ئاهرکی ئێمهیاه .ئێماه دهورانێکای
زۆر سیاسهتێکی یهک «بتدی»مان ههبووه ،ئهویش ئهوه باووه کاه هاهموو شاتێکمان لاه خاناهی رووخاانی کۆمااری ئیساالمیدا
خوالسه کردووتهوه .لهو خانهیهدا ههوڵمان داوه ئینتنابات که تەحریم بکەین ،سهرنجمان به ویست وداخوازیاهکانی خاهڵک
له راسیدا زۆرجار کهم بووه.خهڵک لاه هاهڵبژاردن بهشادارییان کاردوه ساهرهرای ویساتی ئێماه ،ئهماناه دهباێ سایگناڵێ باۆ
ئێمه بنێرن ،پرسیارێک بۆ ئێمه ئهحزابی کوردی دروست بکا ،حیزبێکی سیاسی وهختێک شوعارێک دێنێتاه گاۆر ،بهرنامهیاهک
دێنێتااه گااۆڕێ ،ئااهو بهرنامااه ،ئااهو داوایااه ئهگااهر زۆری وهاڵم نااهداوه دهبااێ بااهدوایدا بچێاات بزانااێ هۆیهکااهی چیااه بااهداودا
چوونهکهی بهشێکی ئهمهیه که جمهووری ئیسزمی که ئهم حهقیقهتهی تێدا ههیاه وهاڵمای هایچ شاتێک ناداتاهوه ،ماهجال باه
هیچ شتێک نادا ،منیش پێم وایه مهجال به هیچ شتێک نادا ،دهی باشه جمهواری ئیسالمی مهجال به هیچ شتێک نادا ،منایش
بۆم ناڕووخێ ،ئەی چی بکەیان باهاڵم ئێساتاکه کاهش و ههوایاهک دێتاه گاۆڕێ دەکارێ کااری لهساهر بکاهین .باه بااوڕی مان
سیاسهت ئهو شتهیه که چۆن بتوانی وهاڵمی ئهو شتانه بدهیتهوه .دوای ئهوهش له کۆمهڵگای ئێراندا کۆماری ئیساالمی باهرهو
ئهوهدهروا مکانیزم وسیستمی خۆی له »تتامل» له گهڵ ئیدارهی واڵت و خهڵکی خۆی له ئینتناباات ببینێتاهوه ،پاێم خۆشاه
ئاماژه به حهقیقهتێک بکهم ئهویش ئهوهیه خوێندنهوهی بهشێکی زۆرله ئینسانه سیاسییهکان و ئهحزابی سیاسی لاه کۆمااری
ئیسااالمی خوێندنهوهیااهکی «یااک بتاادی»یااه ،بااهو مانایااه کااه سیسااتمی کۆماااری ئیسااالمی سیسااتمێکی ئیسااتبدادیه ،ساایتمێکی
دیکتاتۆرییااه .ئهمااه حهقیقهتێکااه بااهاڵم چااۆن لااه نێااو دیمۆکراسااییهکاندا فااهرق وجیاااوازی ههیااه ،دیمۆکراساایی ئااهمریکاو
دیمۆکراسااایی ساااویس ودیمۆکراسااایی بریتانیاااا و دیمۆکراسااایی تورکیاااا فاااهرقی ههیاااه ،هاااهر باااهم شاااێوه لاااه نێاااو ئیسااابداد
ودیکتاتۆرییهکانیش فهرق ههیه .هاهر لاه نێاو ئاهو سیساتمی ئیساتبدادی کۆمااری ئیساالمییهدا رهقاباهتی ئینتنابااتی ههیاه،
خهڵک (کهسهکان) دهورانێک سهمبولن دوایه له زیندان دهکرێن و دوایی ئازاد دهکرێن! رهقیبهکان له دژی یهکتر شت دهڵاێن،
رهقابهت بهینی دهوڵهت و مهجلیس وتهنانهت خهڵکی دهوروبهری «ولی فقیاه« و ساپای پاساداران و ئاهو ئورگاناناه ههیاه.
مادام ئهوه تایبهتمهندییهکی کۆماری ئیسالمییه که له نێاو خاۆیدا ماهجالی رهقاباهت دەهێڵێاتەوە ،سروشاتییه خاهڵکێکی زۆر
لهوێدا خۆیان بهبهشدار دهزانان ،ماادام خۆیاان بهبهشادار بازانن دهچناه نێاو گهمهکاه ،ماادام دهچناه نێاو گاهمهکاه دهبان باه
بهشێک له چهندوچۆنی حهلی مهسهلهکه .ئهمهش به باورێ من کورد وهکاوو بهشاێک لاه دانیشاتوانی ئێاران دهباێ بچێتاه نێاو
ئهو گهمهیه ،دهبێ بهرنامهو تهرحی ههبێ لهو چوارچێوهیهدا.
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پرسیار :کاک خالید! ئهوهی که جهنابت دهفهرمووی کوردیش دهبێ بچێته نێو ئهو گهمه سیاسیانهوه ،سهرهڕای گشت ئهمانهه
که ئاماژهت پێکرد که کۆماری ئیسالمی دیکتاتۆره ،ئیستبدادی تێدایه وهتد ،بهاڵم کورد به تایبهت چاالکانی ناوخۆ لهه ئههم
دهرفهته ئینتخاباتیانه ههمیشه ههوڵیان داوه که کهڵک وهربگرن به سوودی میللهتهکهیان ،لهگهڵ هههموو ئهوانهه قسهلهسههر
دامهزراندنی حیزبێکی کوردی لهه رۆژهههاڵتی کوردسهتان دهکهر  ،وهک دهگهوتر داوای ئههوهیان کهردوه بەاڵم تها ئێسهتا
دەوڵەت جوابی نەداونەتەوە .ئهگهر دهوڵهت ئیجازهی به دامهزراندنی حیزبێکی کوردی دا ههڵوێستی ئێوه چ دهبێ؟

خالید عهزیزی :ئێمه وهک حیزبی دیمۆکرات لهو باوهرهداین ههروهک که ئاماژهم پێکردو دهمێکیشه ئاهو سیاساهتهمان ههیاه
که خهڵک دهبێ لهههموو مهجال ودهرفهتهکانی قانوونی و ههر ههلومهرجێک کاه دێتاه گاۆرێ باه شاێوازی جۆرواجاۆر کاهڵکی
لێ وهربگرن .ههروهها ئهگهربهدوای هاتنه سهرکاری رووحانی که ئێستا باس له ئازادی ئهحزاا دهکرێ له چوار چێوهی ئهو
نیزامهدا ،قسه له ئازادی زیندانیانی سیاسی دهکرێ ،قسه لهئاوردانهوهیهک له مافی «اقوام»دهکرێ ،بهو شێوه کاه خۆیاان
دهڵێن ،قسهله خوێندن بهزمانی دایک دهکرێ و زۆر شتی دیکه ..زهمانێاک ئهواناه عهماهلی دهکارێ کاه کاورد لاه کوردساتانی
ئێااران بڕێااک خااۆی سااازمان باادا وهک دیاردهیااهکی یااهکرهن و یااهکدهن لهگااهڵ ئااهو شااتانه »تتاماال»بکااات .دەبااێ هەر لە
ئیالمهوه ههتا دهگاته ورمێ گوفتمانێکی کوردییان ههبێ ،باهو مانایاه کاه باه کۆماهاڵنی خاهڵک لاه ئێاران بڵاێن کاه کۆمااری
ئیسالمی به دیدی ئهمنییهتی خۆیهوه نەیویستوە که مهسهلهی کوردهکان له ئێران دیار بێ ،بهاڵم حهقیقهتێکهو له گاۆرێ دا
ههیه .لهگهڵ تااران کاه دادهنیشان ،لهگاهڵ خاهڵکی ئااڵوگۆرخواز کاه دادهنیشان رهنگاه کاهمێک گوێیاان بادهنێ یاان لاه گاهڵ
کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمی که دادهنیشن بڵێن له رۆژئاوای ئێران دیاردهیهک باهناوی دیااردهی کاورد ههیاه ،رۆژباهرۆژ لاه
حاڵی گهشهدایه له کوردستانی عیراق فاکتۆرو فورسهته بۆ داهااتووی عێاراق ،لاه تورکیاا ئینکاار ناکرێات و تورکیاا باهدوای
حهللیدا دهگهڕێت ،له سووریهش بهشارئهسهد بمێنێ یاان ناهمێنی کاورد تاازه فاکتهرێکاهو ئێتترافای پاێ دهکارێ ،کهوایاه باۆ
ئێوه له ئێران ئێتتراف به مهسهلهی کورد ناکهن و بهدوای حهللی ئهو مهسهلهیه ناگهرێن .بۆیه به باوڕی من دروسات کردنای
حیزبێک شتێکی باشه ،به شهرتێک ،له ههنگاوی یهکهمدا ئهو خوێندنهوهیان ههبێ که ببێت باه چاهترێکی وهحادهتی هاهموو
[جۆراوجۆرییه]کانی کاورد لاه هاهموو کوردساتانی ئێاران .بههاهموو زاراوهکاان و ئاایین و ئاایین زاکاناهوه هاهموو خاۆ لاهوێدا
ببیننهوه ،تهجرووبهیهکی ناخۆش که ئێمه له بیرۆکهی ئهحزاا له رۆژهاهاڵتی کوردساتان ههماناه کاه ئێساتاش لاه دهرهوهی
ئێران زیاتر لهیهک جیا بوونهوهو یهکتر بۆئزاندن و رهقابهت لهگهڵ یهکتر کاردن و زۆر جاار یاهکتر تاهحمول نهکردناه....
هیوادارم ئهو تهجرووبه خراپهی ئێمه که هی تاراوگهیه نهچێتهوه نێوخۆ ،ئهوانیش بهدوای ئهوهدا نهڕۆن .پاشان تێبکۆشان
که ئهو خهڵکهی که لهوێ خۆ دهبینێتهوه رهنگه کۆماری ئیسالمی و سیستمی ئیتالعات و ساپای پاساداران باهدناویان بکاات و
ناوی جۆراوجۆریان لهسهربنێ ،پشتیوانی له هێندێکیان بکا ،له دژی ئهوانی دیکه .ئهوان لهگهڵ چۆنیهتی «تتامل» لهگهڵ
ئهو موشکیالته به حهوسهلهبن ،ههر زۆر زوو نێو و نااتۆره لهساهریهک دا داناهنێن .تاێبکۆشان ئاهو حیزباهی کاه دادهماهزرێ
مێحورێک بێ که خهڵکانی زۆر خۆی تێدا ببیننهوه .زوو له مهقابلی ئهودا شاتێکی دیکاه دروسات ناهبێ ،جیااواز لاهوهش ئاهو
حیزبهی که دروست دهبێ ،دهبێ ئێمه ئینتزاری وامان لێ نەبێ ،که ئهو حیزبه دهبێ شوعاری رووخانی کۆماری ئیسالمی بادا.
پێمان وا نیه ئهو حیزبهی ئهگاهر لاهوێ دروسات باوو بچێتاه نێاو شاێوازێک لاه خاهبات و تێکۆشاان لاه دژی کۆمااری ئیساالمی
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ئێران و خهڵکێکی زۆر له ناکاودا قاچاغ بن و ههڵێن و واڵت بهجێبهێڵێن و فشاارێکی زۆریاان باۆ بێات و دیساانهوه گارتن و
کوشتن وههموو ئهمانه بێته گۆڕێ .حیزبێک که لهوێ دروست دهبێ لاه چوارچێاوهی ئهوهنادهی باۆ عهمهلییاه کاه بهشاێوهیهکی
ئارام و هێمنانه ئهوهندهی بۆی دهگونجێ که مهجالهکان و دهرفهتهکانی قانوونی ئهساسی کهڵک وهربگرێ و پرسهکانی خۆی
بێنێتە پێشێ .پێم خۆشه »تاکید» لهسهر یهک شتی دیکهش بکهمهوه؛ باشاترین خاهبات ئهوهیاه ،ئهگاهر بگاونجێ کاهمترین
ههزینهی بۆ بادهی.مان ئاارهزوو ناکاهم خاهڵکی رۆژهاهاڵتی کوردساتان لاه فهعالیاهتی خۆیااندا ،ماهجبوور بابن قاچااغ بان و
واڵتهکهیان به جێ بهێڵن .ئهمه دیاردهیهکای بااش نیاه باۆ کاورد لاه کوردساتانی ئێاران کاه شاێوهیهک ببینێاتەوە کاه باهدوای
شێوهکه مهجالی نهبێ و دیسانهوه ههاڵت ههاڵت و واڵت چۆڵکردنی بهدواوه بێ.
پرسیار :کاک خالید! ههموو ئهمانه که مهبهستی جهنابتهه دهچێتهه خانههی تێکۆشهانی مههدهنییش ،چهاالکی مههدهنیش بهسهتێن
وفهزایهکی ئارامی دهوێت .لهم دوو حهوتووی رابردوودا ههندێک تهقوتۆق به تاێبههت لهه ناوچههی بانهه روویداو بهوو بهه
هۆی کوژرانی  ١ئهندامی سپای پاسداران[ ،جا ] پێتان وانیه ئهم شهڕوتێکههڵچوونانه به شێوهیهک کۆمهک دهکات کهه ئههو
فهزا مهدهنییه بهرتهسک ببێتهوه و ئهو فهزا ئهمنییهتییه که له مێژه بهسهر کوردستاندا حاکم کراوه دیسانهوه زاڵ ببێتههوه
و مهجالی ههرچهشنه چاالکییەکی مهدهنی مهحدوود وبهرتهسک بکاتهوه؟

خالید عهزیزی :کۆماری ئیسالمی ههر بهدوای ئینقالا دا که موزاکراتی ئێماهو دهوڵاهتی مهرکاهزی ساهر نهکاهوت ،ئێماه کاه
پهیاممان ئاشتی و رێگا چاره گفتگۆو موزاکره بوو ،ههر لهو رۆژهوه سپای پاسداران و سیساتمی ئهمنییاهتی کۆمااری ئیساالمی
پرسی کوردستانی به دیدی ئهمنییهتی چاو لێکردوه .مادام به دیدی ئهمنییهتی چاو لێدهکا ،گهمهیهکه که قهواعیادی خاۆی
ههیااه ،یااانی یهکااهم تێدهکۆشاان کوردسااتان ملیتاااریزه بکااهن ،حزوورێکاای زۆریااان هااهبێ ،لێرهولااهوێ لااه خااهڵکی مهحااهللی
ئیستفاده بکهنو موسهللهحیان بکهن .دووههم تێدهکۆشن لهو فهزای ئهمنییهتییه که دێته پێشێ ،مهعلووماتێک بدهن به کاار
بهدهستانی خۆیان له تاران و هێندێک لاهو خهڵکاه کاه رهنگاه باه دیادی نیزامای چااو لاه پرساهکه بکاهن و بڵاێن کوردساتان
ههمیشه نائهمناه ،باۆ ئاهوهی کاه بوودجهیاهکی زۆر لاه دهوڵاهت وهربگارن و لاه کوردساتان مافیایاهکی بهرباهرینی ئاابووری و
ئهمنییهتی دروست بکهن و هاهموو ئهواناه بکاهن باه حیساابی ڕاگرتنای ئهمهنییاهت لاه کوردساتان .ساێههم ،فاهزای ئهمنیاهتی
دهبێته هۆی ئهوه که مهجال به خهلک نهدرێ که به شێوهیهکی مهدهنی بیر وباوڕی خۆیان دهرببڕن.
بۆیه بۆ ئهوهی ئهو فهزایه نهمێنێ چهندین شت پێویسته ههر بهو دهلیله سازماندههی و دروسات کردنای حیزبیاک کاه بتاوانێ
واقتییاتی کوردستان باس بکا و خهڵکێکی زۆر له مهسهلهی کورد له ئێران بگهیهنێ و باه کاربهدهساتانی ئێاران بڵێات :ئێاوه
خوێندنااهوهتان لااه کوردسااتان خوێندنهوهیااهکی ئهمنییهتیااه ،کێشااهی میللااهتێک کااه حقووقییااه ،ئینسااانیه ،قانوونییااه  -لااه
رۆژههاڵتی ناوهڕاست بۆ ئاهوه دهچاێ کاه جێباهجێ بێاتو ئێاران لاه حهللهکاهی وهدوا کاهوتووه [ -ئاهو پرساه] لاه ژوورهکاانی
سپای پاسداران بهێننه دهرێ .چیتر به چاوی ئهمنییهتی و شهڕ و خوێن ڕشتن چاوی لێمهکاهن ،باهڵکوو بیبهناهوه باۆ ژووری
دهوڵهت و بهشێوهی حقووقی و قانوونی چاوی لێبکهن من نموونهیهکتان بۆ دێنمهوه؛کاتی خۆی که دهوڵهتی موقت له ئێران
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لهسهر کاار باوو ،ئهواناهی کاه هاتبووناه کوردساتان و لاه ههیئاهتی وتاووێژدا باوون بهتایباهت ماهرحووم داریاوش فروهاهر و
سهبائیان و دوایه سحابی و ههتا دوایی ..له دهوڵهتی «بهنی سهدر»یش دا ،باسیان دهکرد دهیانگوت؛ مهوزوعی کوردساتان
وهک دهستووری کار نهدههاته بهرباس ،بهاڵم کاتێک که قسهمان دهکرد ناراستهوخۆ له ههموو مهوزووعێکدا ناوی کوردساتان
دههاته بهرباس یهکێکیان گووتبوی :ئهو مهوزووعهی کوردستان ئێمه ئیتترافای پێناکاهین باهاڵم هاهموو رۆژێاک ههیاه ،دنیاا
باساای دهکااا شااهر لااهوێ ههیااه ،نائااهمنی لااهوێ ههیااه ،دهبااا جارێااک لااه سااهر میاازی دابنێااین و مهسااهلهی کااورد بااهچاوی
ئهمنییهتییهوه چاوی لێنهکهین ،بهڵکوو بهچاوی حقووق و قانوون لێیبڕوانین .من هیاوادارم دهوڵاهتی ئائاای رووحاانی ئاهو
واقتییهتانه ببینن .ئهوخهڵکانهی که لهدهوری ئائای رووحانین ئاوردانهویهک له قسهکانی خۆیاان پاێش ئینیتناباات بکاهن
و ئهو واقتییهتانه ببین ،که کێشهی کورد له ژوورهکانی سپای پاسداران حهل نااکرێ کێشاهی کاورد باه ئهمنییاهتی چااو لاێ
نهکهن ،پرسی کورد له کوردستان وهک فرسهت چاو لێبکهن .دهرفهتێکه بۆ ئێاران و گهشهئهساتاندنی ئاابووری و «ثباات»ی
سیاسی و ئابووریی ئێران دهتاوانێ دهوری باشای هاهبێ .حهقیقاهت ئهمهیاه هاهتا ئاهوان ئاهم واقتییهتاناه قاهبووڵ نهکاهن،
کێشهی کوردستان ههر دهمێنێتهوه و خهڵکیش به شێوازی جۆربهجۆر هاهوڵ و تێکۆشاانی خاۆی درێاژه پاێ دهدا .ئاهو حیزباهی
که ئاماژهت پێکرد ئهگهر دروست ببێ ئێمه بهتهواوی پشتیوانی لێدهکهین ،یانی پشتیوانیی لهوه دهکهین که خهڵک له نێاو
خۆی واڵت لهو دهرفهتانه کهڵک وهربگرێ و باهو جاۆرهی کاه بۆیاان عهمهلیاهو دهگاونجێ ئاهوانیش ماهووزوعاتی کاورد بێنناه
گۆرێ و کاری بۆ بکهن.
پرسیار :جهنابت با

له پشتیوانی لهو حیزبه دهکهیت که قهراره دروست ببێت و ههروهها چاالکیی مهدهنیی نهاوخۆ ،ئهمهه

له کاتێک دایه که دیسانهوه ههوڵ دهدر

که فهزای کوردستان نائههمن نیشهان بهدر  .وهک ئێهوه

ئاگهادارن تۆمههتی ئههم

شهرو تێکههڵچوونانه له الیهن سپای پاسدارانهوه دهخرێته ئهستۆی حیزبی دیموکراتهوه .ڕای جهنابت لهم بارهوه چیه؟

خالیههد عهههزیزی :یهکااهم ئێمااه شااهڕمان بینیااوه ،و شااهڕمان تهجرووبااه کااردوه ،قااهتیش ئێمااه لااه سااهرهتاوه شااهڕمان
دهستپێنهکردوه .بهاڵم ئهو رۆژهی که مهجبوور کراوین شهڕ بکهین ،یان شهڕیان پێ فروشتووین و مهجبوور بووین کاه دیفاا
لهخۆمان بکهین زۆر قاتتانه و قارمانانه شهڕمان کردووه،خهڵک له کوردستانی ئێران به باشی ئهمه دهزانن.
دووههم؛ پێمان وانیاه کاه شاهڕ موشاکیالتی قاانوونی و سیاسایی کاورد چارهساهر دهکاا ،قاهت ئاارهزوو ناکاهین ئاهوهی بهساهر
سووریا هاتوه ،ئهوهی بهسهر عێاراق هااتووه کاه هاهموو رۆژێ شاهڕ و تهقیناهوهو کوشاتنه ،یاان ئاهوهی بهساهر ئهفغانساتان
هاتوه بهرسهر ئێراندا بێ .قهتیش پێمان وانیه که دێمۆکراسی دهبێ ههماوو جۆرێاک ههزیناهی باۆ دابنێای .لاه واڵتێاک وهک
سووریا که بۆته وێرانهیهک ،به داخهوه سهدان ههزار کاهس کاوژراوه و هاهزارانیش دهرباهدهروماڵ وێاران باووه ،لاه شاوێنێکی
ئاوههادا که له لاهحازی ،قاانوونی و ئینساانی و ئاابووری و ....باهردی بنائاهی ئاهو واڵتاه وێاران باووه ،ئیادی دیموکراسای
بهسهر ئهو بهدبهختیانه جێباهجێ ناابێ .دیمۆکراسای ئیحتیااجی باه ئاارامش و ئهمنییاهت ههیاه ،ئهماه بااوڕی ئێمهیاه .پاێم

214

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
خۆشه له وهاڵمی پرسیارهکهت ئهم واقتیهته بڵێم که حیزبی دیمۆکراتی کوردستان دهمێکه هێزی پێشامهرگهی باۆ عهماهلیاتی
نیزاماای نهناردۆتااهوه ئێرانااه ،ئێمااه لهسااهر هاایچ کااام لااه مهقااهر وپایااهگاکانی نیزامیاای کۆماااری ئیسااالمی لااه کوردسااتان
عهمهلیاتی نیزامیمان ئهنجام نهداوه ،دهستوورمان باه پێشامهرگهکانی خۆماان ناهداوه هێارش بهرناه ساهر هێزهکاانی کۆمااری
ئیسالمی هۆیهکهشی هاهر ئهوهیاه نهمانویساتوه بههاناه بدهیناه دهسات کۆمااری ئیساالمی ،کاه ناوچاه کوردنشاینهکان نائهماهن
بکات و مافیای سپای پاسداران له لهحازی ئهمنییهتی وئابووری بیکات به مهیادانی خاۆی و ئارامشای ناوچاهکە تێاك بادات.
بااهاڵم ئااهو چاالکییانااه دهتااوانێ چهناادین دهلیلاای هااهبێ؛ یهکااهم خااهڵک لااه ناااو خااۆی واڵت وه گیااان هاااتوه لااه دهسااهاڵتی
موتڵهقی سپای پاسداران ،له دهسهاڵتی مافیای سپای پاسداران .بۆیه سهیر نیاه لاه هاهموو ئوساتانهکانی کوردساتانی ئێاران
خهڵک بۆخۆیان وهدهن بێن(،عکس التمال) نیشاان بادهن و لێیاان قاهبووڵ نهکاهن و تهناناهت دهسات باۆ چاهکیش باهرن لاه
دژیان .بهدوای ئهماهش وهک ئامااژهم پێکارد لاه کوردساتانی ئێاران حهقیقاهتێک ههیاه کاه ساپای پاساداران و کۆماهڵێک کاه
دیدی ئهمنیهتییان ههیهو پاشماوهی ئهحمهدی نژادن و ...دیانهوێت کوردستانی ئێران هێندەی دیکه نائهمن بێات .ساهیر نیاه
له رهقابهتی نێو خۆیان دا باڵه جیاوازهکانی سپای پاساداران ئاهوهی کاه باه دوای بیازنس و بازرگاانی و متاملاهدا دهگەڕێان
ئهو جۆره عملیاتانه بکهن و دوایی باه دهوڵاهت لاه تااران بڵاێن؛ بوودجاهی زۆرترماان دهوێ ،کوردساتان نائهمناه .هاهر باهم
جۆرهش پووڵ و پارهیهکی زۆرتر خڕبکهنهوه .یاانێ بهشاێک لاه سیساتمی کۆمااری ئیساالمی وجاوودی خاۆی لاه دروسات کردنای
نائهمنی له ئێران و له کوردستاندا دهبینێ.
پرسیار :کاک خالید! بهۆچی سهپای پاسهداران لههم نێهوهدا یهانی لههم چهنهد حیزبههی تارواگهنشهین بهتایبههتی کۆمهڵههکان و
دیموکراتهکان به تایبهتی ناوی ئهو حیزبه دههێنێت که جەنابت رێبەریی دەکەی؟

خالید عهزیزی :یهکهم بهو دهلیله که حیزبی دیموکرات نفووزی جهماوهری ههیه ئیتتباری ناوچهیی و نێودهوڵهتی ههیه له
حهددی خۆیدا ،تا ئهوهنده پهیوهندی به کوردهوه ههیه ناکرێ نادیده بگیردرێت.
هۆکاااری دووهااهم بااه باااوری ماان سااپای پاسااداران ههدهفمهنااد ئااهوه دهکااات .لهبااهر ئااهوهی کااه»گفتمااان»ی ئێسااتای حیزباای
دیمۆکرات ،ئاهو شایوازهی کاه ئێماه »تتامال» لاه گاهل وهزعای نااوخۆ دهکاهین ،تهشاوێقی ئااڵوگۆر دهکاهین خاهڵک تهشاویق
دهکهین که بهشدار بن له ئاڵوگۆڕو چاالکیی مهدهنی و دەڵێین کە گوفتمانی کوردی له تااران بێنناه گاۆڕێ ،و خاهڵکێکی زۆر
گوێ باهوه دهدهن .بۆیاه باه بااوڕی مان سایتمی ئیتالعااتی ئێاران ،ساپای پاساداران لاهوه نیگاهرانن گوتااری ماهدهنی لاه نێاو
کۆمهاڵنی خهڵکدا شکڵ بگرێ و خهڵکێکی زۆر بهدهوری خۆی کاۆ کاتاهوه و کۆمااری ئیساالمی لاه کوردساتان بهرهباهره لهگاهڵ
جوواڵنهوهیهکی بهربزو و بهرینی مهدهنی و جهماوهری رووبهروو بێ.
سپای پاسداران و بهشی ئهمنییهتی و ئیتالعاتی رهنگه زۆر پێیان خۆش بێت که ئێمه شوعار له دژیان بدهین ،وهکوو
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شاوعاری رووخانادن و نااهمان و ناابوود کاردن و بڵێااین فاهرقی باهینی ئااهمو ئاهو نیاه  ....ئهمااه باه بااوڕی ماان لاه سااهحنهی
سیاسهتدا ،باوڕیکی پاسیوه .رهنگه پێیان خۆش بێ که ئهو حیزبانه ئینتناباتهکان ههر باایکۆت بکاهن .لاه نهتیجاهی ئاهو
جااۆره سیاسااهتهدا تااۆ خااهڵکێکی زۆر لااه گااهڵ خااۆت ناخااهی .ئێمااه  43ساااڵه ئااهو سیاسااهتهمان ئیدامااه داوه .یااانی ئااهوان
تێدهکۆشن ئێمه بکێشنه نێو شهڕ وکێشهوه و کوردستان ئهوهندهی تریش نائهمهن بێت و مهجال بۆ تێکۆشانی مهدهنی ناهبێت.
من زۆر به ڕاشکاوییهوه بڵێم ،ئێمه لهو ماوهیهدا کاه ئاهو سیاساهتهمان هێناوهتاه گاۆڕێ و (اعتمااد باه نفاس) باه کۆماهاڵنی
خهڵک دهدهین ،تهشویقیان دهکهین ،پێمان وایه که له کوردساتانی ئێاران خاهڵک کاه باه شاێوازی جۆباهجۆر تێکۆشاانی خاۆی
دهکا و ههموو بهشیان تێیدا ههیه ،ئهوه بۆته هۆی ئهوه که »اعتماد به نفس» له نێو کۆمهاڵنی خهڵک بههێز بێ .حیزبای
دیموکرات ئهگهر کهسێک ئوستانداره ،فهرمانداره ،نوێنهری پاڕلمانه،چاالکی مهدهنییه ،چاالکی ئهدهبیه ،باه ژن و پیااو کاه
فهعالیهت دهکهن بێ حوورمهتتیان پێ ناکهین .زوو و به پهله ناڵێین ئهوانه خائینن یان خۆ فرۆشن باهڵکوو شهخسایهتیان
پێدهدهین .پێمان وایاه هاهموو ئهواناه کاوڕوکچی ئاهو میللهتاهن ،ژنو پیااوی ئاهو میللهتاهن .رهنگاه لاه حاهددی خۆیااندا لاه
چوارچوهی جمهووری ئیسالمیدا کار بکهن .به باوڕم نیگرانی کۆماری ئیسالمی لهو عهقلیهتهیه ،لاهو سیاساهتهیه ،بهتایباهت
سیاسااهتی حیزباای دیمااۆکرات کااه بااه باااوڕی ماان سیاسااهتێکی دروساات و واقااە بینانهیااه ،خااهڵکێکی زۆر ئێسااتا خااۆی تێاادا
دهبینێتهوه .مهجال بۆ پرۆژه ئهمنییهتیهکانی سپای پاساداران کاهم دهکاتاهوه و رهنگاه لاێ پرساینهوهی باهدوادا باێ و وردهو
ورده له مهتبووعاتی ئێرانی دا له میدیاکانیدا ئێران بهرهوه ئهو قونائه بچێت ..بهههرحاڵ ئێماه تهشاویقی ئاهو سیاساهته
دهکهین.
پرسیار :کاک خالید! که با

له دامهزراندنی حیزبی تازه کرا لهه نهاوخۆی واڵت ،کۆمههڵیک راسهپاردهت بها

تهجرووبهی حیزبهکانی دیکه دهر

کهرد ،کهه لهه

وهربگرن ،یهکتر نهبۆازینن ،له یهکتر دوور نهبنهوه .لهه گههڵ هههموو ئهمانهه حیزبهی

دیمۆکرات یهک لهو حیزبانهیه که بههو نهخۆشهییهوه نااڵندوویههتی .ئهمهه  ٧سهاڵه کهه ئههم حیزبهه(انشه اق) و لههت بهوونی
بهسهردا هاتوه .یهک ساڵه که ههواڵەکان با

لهوهدهکهن ئێوه بهتایبهتی هاتوچۆی یهکتر دهکههن و قسهه و بها

لهه بههین

دایه بۆ حهلی کێشه له نێوان دیمۆکراتهکان .بهاڵم به کردهوه تا ئێستا هیچ نهبووه ،دوایین ئهنجامهکان به کو گهیشت؟

خالیههد عهههزیزی :مااادام کااه قسااه لهسااهر حیزباای دیمۆکراتااه ،سااهرهڕای نفااووزێکی بهربااهرینی جااهماوهری و قوربااانی و
حماسهتێکی زۆر لاه خاهبات وتێکۆشاان و(موقتیات)ێکای باشای حیزبایاهتی ،باهاڵم باه دوای کۆمااری کوردساتان حیزبێکای باێ
موشکیل نهبووین .موشکیالتی نێۆ خۆییمان زۆر بووه ،بهداخهوه ئینشتاباتو لهیهک جیابووناهوه لاه نێاو حیزبای ئێماهدا زۆره
و شاااراوه نیااه لااه خااهڵک ،النیکااهم پااێم خۆشااه لێااره ئهمااه ڕابگااهێنم تااا ئێسااتا کااه ئێمااه لێااره قسااه دهکااهین بااه داخااهوه
دانیشتنهکانی ئێمه ههردوو باڵی دیمۆکرات به شێوهی کۆنکرێت و موشهخهس به هیچ حهلیک نهگهیشتوه .ئێمه لاهم ماوهیاهدا
کۆمهڵێک دانیشتنمان ههبووه ،دانیشتنهکان وا باس دهکرێ کاه باۆ عاادی بووناهوهی پێوهندییهکاناه ،باۆ ئاهوهی کاه خاهڵکی
ههردووال هاتوچووی یهکتر بکهن،له شایی وشاینی یاهکتردا بهشاداری بکاهن .باهاڵم کاه لهواناه دهگاوزهرێ و دێتاه ساهر شاتی
عهمهلی ،بهداخهوه هیچ شتێک عهمهلی نهبووه و هاورێیانی پێشووی ئێمه تا ئێستا ئامادهگییان بۆ هیچ شێوه هاوکاری و
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کاری به کردهوهی هاوبهشیان دهرنهبڕیوه.
رهنگااه کۆمااهاڵنی خااهڵک لااه ناااوخۆی واڵت تهنانااهت گاڵتهشاامان پااێ بکااهن ،بڵااێن؛ لااه جیاااتی ئااهوه هااهردوو الی حیزباای
دیمۆکرات دابنیشن و لهسهر سیاسهتی گهوره قسهبکهن ،لهسهر داهاتووی ئێران قساهبکهن ،لهساهر قهزیاهی کاورد لاه ئێاران
قسهبکهن ،لهسهر ئهوهی که دهبێ چبکهین له سناریۆ ناروونهکانی ئێستا و داهاتوو ،ئهو دوو دیمۆکراته چۆن کاار بکاهن و
دهن و رهنگی کورد له کوردستانی ئێران چۆن به قوهت بکهن رهنگه پێیان سهیر بێ و گاڵتهیان پێ بێ که ئافاهرین! دوای
 ٦٨ساڵ خهبات ،ئێستا قسه لهوه دهکهن که چۆن پێوهندییان باش بێ و عادی بێتهوه! من بهش بهحاڵی خۆم ئهو گاڵتهیه
قهبووڵ دهکهم .بۆیه قهبووڵی دهکاهم ئینساانیهت زۆر لهحیزبایاهتی گاهورهتره ،پایش ئاهوهی حیزبای دیماۆکرات دروسات باێ
ئێمه ئینسان بووین .ئهگهر قهراره حیزبایهتی ئێمه ئینسانهکان خاهراپ بکاا ،ئینساانهکان فێاری کیناهجویی و دهسیساه و...
بکات ،دائیم لاه دژی یاهکتر باین ،ئاهوه حیزبایهتییاهکی خهراپاه .لاه راباردوو دا کێشاهکانی ئێماه ،مان نایشاارمهوه هاهموو
ئهوانهی تێدا بوو ،له دهورانی رێبهانی شههیدمان ،له دهورانی کاک ئهحمهد تهوفیقهوه تا دوکتور قاسملوو هاهتا رێباهرانی
زیندوو که بۆ خۆشام ئێساتا یاهکێکم لهواناه ،جاا بۆیاه زهمانێاک ئاهو حیزباه دروسات دهبێتاهوه کاه ئێماه باه ئاوردانهویاهکی
مهسئووالنه لهسهر حیزبێکی بههێز له کوردستانی ئێران ،چاو لهمهسهلهکه بکهین.
پرسیار :کاک خالید! لێره پرسیارێک ههیه که پرسیاری زۆرێک له خهڵکو له الیهنگهران و ئهندامانی حیزبی دیمۆکراتهه کهه
لهوهتی ئهم حیزبه لهت بووه ،له الیهن جهنابتهوه وهههروهها له دوو کۆنگرهی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان ئهمهه پهسهند
کههراوه کههه دهبههێ ئهههم دوو حیزبههه یهههک بگرنهههوه ،جهههنابت لهههم بههارهوه زۆر بههه خهههمی و ههههوڵت بههۆ داوه ،بهههاڵم وهک
دهفهرمووی لهالیهن هاورێیانی پێشوومانهوه تا ئێستا ئاوردانهویهکی جیددی و به کردهوه لههم بهارهوه نههکراوه ،کهه وایهه
بۆچی جهنابت بهم مهسهلهوه خۆت ماندوو دهکهی؟

خالید عهزیزی :پرسیارێکی جوانه ههم من و ههمیش هاورێیانم له رێبهری حیزبی دیماۆکرات و زۆرباهی زۆرێاک لاه کاادر و
پێشاامهرگهکان و ئهناادامانی حیاازا کااه ئااهو تهجروبااهیان لااه ژیااانی حیزباای دیمااۆکراتدا هەیە و پێداویسااتیی حیزبێکاای بااه
قااووهت لااه کوردسااتانی ئێااران دەرک دەکەن پێیااهوه ماناادووین ،بهچهناادین دهلیاال ماناادووین؛ یااهک ئێمااه ئێسااتا تهجرووبااهی
سووریامان ههیه ،که گرفتی گهورهی کورد له سووریا ئهوهیه که ئهحزاا یهکگرتوو نیه و حیزبای زۆره ،هوناهری دیمۆکراسای
و هونهری فره حیزبی که جاری وایه ئێمه به ههڵه لێی تێدهگهین ئهوه نیه ههتا خودا حهز دهکاات حیازا زیااد باێ! ئهماه
ههڵه تێگهیشتنه له چهمکی فره حیزبای کاه هاهر کێشاهیهک هاتاه گاۆڕێ هاهر زوو حیزبێکای دیکاه دابماهزرێت ،یاان هاهموو
کێشهیهک به ناوی دیمۆکراسی زهوابت و پرنسیبهکانی حیزبی الواز بکات .ئهمه ههڵهیه.
پێداویستییهکانی کوردستانی ئێران له داهاتوودا پێماان دهڵێات ،ئهگاهر کاورد یاهکگرتوو ناهبێ بهتایباهت حیزبای دیماۆکرات
ئااهگااهر لهیااهک حاااڵی نااهبین یااان یااهک نهگرینااهوه لااهو یارییااه ئاااڵۆزه ،لااهو ساایناریۆ ناروونااهدا لااهو گێااژاوهدا کااه ئێمااه
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تهجرووبهی دهکهین له سووریاو لهعیراق وله تورکیا ،کورد رهنگه دۆڕاو بێ ،ئێمه ناازانین چای لێدهبێتاهوه .زهمانێاک کاورد
لااهو کێشااانه دێتااه دهرێ کااه رێبهرییااهکی بااه هێاازی هااهبێ ،حیزبهکااهی بااه »اقتاادار» بااێ و سااهرچاوهیهکی هااهبێ و ئااهو
سهرچاوه له نێو کۆمهاڵنی خهڵک باش وهرگیرابێ و خهڵک بهقسهی بکات .ئێمه ئهمهمان تهجرووبه کردوه .زۆرجار داواماان
له خهڵک کردوه که به موناسبهتی جۆربهجۆرهوه وهکوو رۆژه مێژووێیاهکان و بانگاهوازهکان ،باهو جاۆره کاه پێویساته خاهڵک
بهدهم قسهکانی ئێمهوه نههاتوه .دیاره بهشێکی ئهوهیه که جمهاوری ئیساالمی ماهجالیان پاێ ناادا ،باهاڵم باه بااوری مان لاه
تهنیشاات ئااهوه کااه کۆماااری ئیسااالمی مااهجالیان پااێ نااادا و بااه دیاادی ئهمنییااهتی چاااو لااه رووداوهکااان دهکااات ،نااهوعێک
ناڕهزایااهتی ،نااهوعێک گلااهییو گازنااده لااه نێااو خهڵکاادا دهبیاانم ،کااه لااهتبوونی حیزباای دیمااوکرات و لااهوهی کااه ئێمااه
دێموکراتهکان سادقانه کار ناکهین بۆ یهکگرتناهوه ،ئاهوش هاتووتاه گاۆڕێ .رهنگاه خاهڵک لاه نێاو خاۆی واڵت بڵاێ جاا باۆ
داواکاریی ئێوه قهبوول دهکهم دیموکراتهکان بوون به دوو ،الیهنهکانی دیکه بوون به چهنده ئێوه له تاراوگه ههر خاهریکن
لهت دهبن و ئینشهعابتان تێدهکهوێ و یهکتر دهبوئزێنن ،سهیر نیه که خهڵک لاه کوردساتانی ئێاران هاهر بهراساتی جاوابی
ئێمه ناداتهوه ،ئهو جواا نهدانهوه دهلیل بهر ئهوه نیه سیاسهتی ئێمهیان پێ ئهڵهته .دهلیل بهر ئهوهنیه ههڵویساتهکانی
ئێمهیان پێ ههڵهیه...دهلیل بهرئهوهیاه لاه ئێماه ناڕهحاهتن ،زۆرباهی زۆری ئاهو خاهڵکاه لهگاهڵ دیماۆکراتدا باووه شاانازی
کۆماری کوردستانی ههیه ،رابردووی زمان له زۆر بابهتهوه ،فهرههن له زۆر بابهتهوه کهسایهتیهکانی دهگهرێتهوه باۆ ساهر
حیزبی دیمۆکرات ،جا حیزبی دیمۆکرات که ئێستا تووشی ئهو چارهنووسه بووه تهبیتهتهن ئاهوهیش دێتاه گاۆڕێ .باهم چهناد
دهلیلااه هااهم ماانو هااهم هاورێیااانم زۆر هااهوڵی بااۆ دهدهیاان کااه دهرئااهنجامێکی هااهبێ و بااهرهو ئااهوه بچااین کااه حیاازا یااهک
بگرێتهوه.
پرسیار :تائێستا هیچ نهتیجهیهکی نهداوه؟ئێوه تائێستا بۆ خۆتان چیتان کردوه بۆ نموونه؟

خالید عهزیزی :ئهوهی مهربووت به خۆمانه له نێو ریزهکانی خۆمان گرنگی ئهم بابهته دێنینه گاۆڕێ و باسامان کاردوه کاه
بۆ یهکگرتنهوهی دیمۆکرات پێویسته ،ههروهها بهدوای باس وگفتگۆ له گهڵ دهفتهری سیاسی و ریزهکانی خۆمان ،به تهرحی
گهاڵڵهیهک گهیشتووین که ههر ئێستاکه ئامادهیه.
پرسیار :ئهم گهاڵڵهیه شتێکی تازهیهو ئایا گهیشتووه بهدهستیان؟

خالید عهزیزی :بهڵێ ،رهنگه تائێستا گهیشتبێ به دهستیان .لهو گهاڵڵهیاه دووساێ شاتی جهوهاهری تێدایاه .یهکاهم ئهماه
که زهروورهتی کارکردنێکی سادقانه و شاهفاف کاه ئهوحیزباهی کاه راباردووی هاوبهشامان ههیاه ،کۆماهڵێک موشاکلی هاهبووه.
مێااژووی هااهردووال ،مێااژووی ههموومانااه ،چاااالکی هااهردوو ال ،چاااالکی ههموومانااه ،ئیفتنااارات و شکسااتهکان هاای هااهموو
الیهکمانه ،به قهبوولی ئهم واقتییهتانه ههوڵ بدهین حیزبی دیمۆکرات بۆ ئایهنده دروست بکهین.
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بۆ ئهوهی ئهم جهوههر و ئهسڵه جێبهجێ ببێ کۆمهڵێک خاڵمان هێناوهو قوناخ بهندیمان کردوه و کاه لاه هاهر قوناخێاک دا
چ بکهین ،بۆ وێناه گرینگاه کاه کۆبووناهوهی هاوباهش بکاهین ،باه جۆریاک خهسارناسایی راباردوو بکاهین ،دهفتاهری سیاسایی
هااهردووال لهگااهڵ یااهک زۆر دابنیشاان ،کۆمیتااه مهرکااهزی هااهردووال لهگااهڵ یااهک زۆر دابنیشاان ،لااه هێناادێک شاات کااه ئێسااتا
عهمهلییااه وهک شااته مێژووییااهکان هاوکاااری دهساات پێبکااهین .پێشاانیارمان کااردوه کااه چااۆن بهیهکااهوه هااهردووال بچینااه
کۆنگرهیهکی هاوبهش ،له کۆنگرهیهدا ههموومان دیمۆکراتین جیاواز لهوهی که  ٧ساڵه چۆن لهگهڵ یهک کارماان کاردووه کاێ
سهر بهچ الیهنێک به ڵکوو ئایهنده له پاێش چااو دادهناێ و لاه راباردوو تهجرووباه وهردهگارێ کاه ئاهو حیزباه وهساهریهک
بناتهوه بیکاات باه حیزبێکای واحیاد و باههیز باۆ داهااتووی ئێاران .لێارهش دا لاه دوایاین کاۆنگرهی ئاهو هاوڕێیاناهمان کاه
خهڵکهکهیان بهشدارییان کرد ،کۆمهڵێک ئهرکی لهبهردهم رێبهریی ئهوان داناوه .ئهو گهاڵڵه ،ئاوردانهوهیهکه بهسهر هاهموو
ئهو کێشانه .له ههمووی گرنگتار ئهمهیاه کاتێاک ئێماه دهکهینهوهساهر یاهک ناابێ بهرداشاتهکان خوانهخواساته ئاهوه باێ کاه
ههرالیهک به قازانجی خۆی تۆڵه لهیهکتر بکاتهوه ،نابێ ئرووری ئینسانهکان بشکێندرێن ،نابێ رابردوویان پێشێل بکارێ،
بهڵکوو دهبێ هیوایهک دروست ببێت که چۆن لهگهڵ یهکتر کار بکهین .ئهگهر ئهوانه قسهی لهسهر بکهین و کاری باۆ بکاهین
له سکرتێرهکانی ههردووال ،له ئهندامانی رێبهری له ههردووال ،بڵێین ئێمه لاه راباردودا ههڵاهمان باووه ،رهخناه لاه خۆماان
بگرین ئهگهر لهبهر دهم کامێراکانیش نایڵێین ،با له نێو ریزهکانی خۆماندا بیڵێین ،باۆ ئاهوهی کاه ئاهو خهڵکاه فێار بکاهین
لااه داهاااتوودا ئاااوا بهئاسااانی حیزبهکااهیان تووشاای کێشااهی نادروساات نهبێتااهوه و دیسااانهوه بااه ئاسااانی تووشاای (انشااتاا)
نهبێتهوه.
بۆیه هیوادارم ئهو هاورێیانهی ئێمه ئهو گهاڵڵهی ئێمه که (جامە)ه(،متنو )ه،و بهریناه و هاهموو ئهومهوزوعاتاهی لاه باهر
چاو گرتووه بیکاهن باه بنهمایاهک ،کاه هاهردووالی دیماۆکرات لاه داهااتوودا یاهک بگرێتاهوه .ئێماه ئامادهیشاین لهساهر ئاهو
گهاڵڵهیه وتووێژو دانیشتن بکهین و دهرئهنجامهکانی به نووسراوهو بهقسه دهبێ تهحویڵی خهڵکی بدهین.
پرسیار :کاک خالید! له ماوهی یهک ساڵی رابردوودا کهه دانیشهتنهکانی هههردووال حیزبهی دیمهۆکرات دهسهتی پێکهردوه ،بهه
داخهوه جگه له ههواڵ هیچ شتێکتر له ناوهرۆکی ئهو دانیشتنانه بۆ خهڵک با

نههکراوه یهان میهدیایی نههکراوه ،وهک ئههو

گهآلڵهی که دهفهرمووی ،بهفهرز ئهگهر قهبوول یان رهد بکرێتهوه ئێوه حازرن دوایی با

بکهن که چیتان پیشنیار داوه؟

خالید عهزیزی :ههروهک ئهوهی که عهرزم کردی و ئێستاش به ئاشکرا دهیڵێم که ئهو گهاڵڵهمان ئامادهکردوه .ئهماه یاهک.
دووههم لهسهر ئهو گهاڵڵهیه موزاکره دهکهین .به باورێ من ئێمه نااتوانین شاتهکان بشاارینهوه ،ئاهوهڵ کارماان ئهوهیاه کاه
ئهو گهاڵڵهی قسهی لهسهر دهکهین تێدهکۆشین له سهر ئهوه کار بکهین که ههردووال پێای ڕازی بان ،ریزهکاانی هاهردووالمان
خۆیان تێدا ببینهوه و خهمنۆری بن و بهدوایدا بڕۆن .له قوناخی تار ئێماه دهباێ ئهماه بهخاهڵک ڕابگاهینین و بۆیاان بااس
بکهین که گهاڵڵهیهکی وامان هێناوه ههڵویستی ئهوان چۆن بووه،له کاۆێ باه نهتیجاه گهیشاتووه .مان لاهم بااوهرهدام لهماهو
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بهدوا که واردی دانوستان دهبین دهبێ کۆمهاڵنی خهڵک که خهمنۆری حیزبی دیمۆکرات و ئایهندهکهین ،لاه چهنادوچۆنی ئاهم
موزاکراته ئاگادار ببن.
پرسیار :کاک خالیدی بهرێز! ئێمه پرسیارمان نهماوه ئهگهر بهرێزت قسهیهکت ماوه بۆ دوایین به

تکایه بفهرموون:

خالیههد عهههزیزی :هیااوادرام کااه وهاڵماای پرساایارهکانی ئێااوهم دابێتااهوه ،تااهنیا دهمهااهوێت تهئکیااد لهسااهر ئااهوه بکااهم کااه
ئاڵۆگۆرهکانی روژههاڵتی نێوهراست رهنگاه رهنگای جوراوجاۆری هاهبێ لاه نااو ئاهو تهحهوالتاه دا باهخۆشایهوه قهزیاهی کاورد
رۆژبهرۆژ گهوره دهبێتهوه ،پێم خۆشه که خهڵکی کوردستان لاه رۆژهاهاڵت ئاهوه ماهترهح بکاهن و زهق بکهناهوه ،باه خاهڵکی
کوردو خهڵکی ئهیره کورد بڵێین که کورد فاکتهرێکه له رۆژههاڵتی ناوهڕاست و کوردی ئێرانیش بهشێکه لاه هاهموو ئاهو ئااڵ
ۆگۆڕانه .قهزیهی کوردستانی ئێران به دهرفهت چاو لێبکهن ،ئهوه ئهرکی خهڵکی ناوخۆی واڵتاه کاه لهساهر مهساهلهی کاورد
مااهعلووماتی زۆر باادهن بااه خااهڵکی ئااهیره کااورد و وهحاادهت و هاوئاهااهنگیان زۆربااێ و تێبکۆشاان لااه جیاااتی لهگااهڵ یااهک
نهسازان ،مکانیزمی پێکهوه کار کردن باه هێاز بکاهن و لاهو دهرفهتاناهی کاه دێناه گاۆرێ لاه راساییدا کاهڵکی لێوهربگارن و
گوتاری کوردی له ئێران به قوهت بکهن .هیوادارم ههموو الیهک کاری بۆ بکهین ،چۆنکه هاهموومان لاه نێاو کهشاتییهک دایان
ئهویش کهشتی رزگاری و به ماف گهیشتنی کورده و دڵنیام یهک ریزی و هاوکاریمان ئهو کهشتییه دهگهێنێتاه شاوێنی خاۆی و
هیوادارم ساغ وسزمهت بن و سهرکهوتنیش بۆ ئێمه دهبێ.
له ژماره  ٦١٩ی رۆژنامهی "کوردستان"دا بزو بۆتهوه
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -رێکەوتی٨ :ی نوامبری ٢١١٣
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ساڵی٨٠٦٢ :
----------------------------------------------------------

وتووێژ کوردکاناڵ لهگهڵ بهڕێز خالید عهزیزی سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی
کوردستان بە بۆنەی  ٨٥ساڵهی تیرۆری دوکتور عهبدولڕهحمانی قاسملوو

خالید عهزیزی :به قازانجی بیرو ئهندیشهکانی دوکتور قاسملوو بوو که ئێمه بهسهر یهکهوه بوواین و به یهکهوه
یادی دوکتور قاسملوومان بکردایهتهوه

له  ٢٥ساڵهی تیرۆری دوکتور عهبدولڕهحمانی قاسملوو سیاسهتمهداری ناوداری کوردو سکرتێری گشتیی حیزبی دێماوکراتدا،
کوردکاناڵ وتووێژێکی لهگهڵ بهڕێز خالید عهزیزی سکرتێری گشاتیی حیزبای دیماوکراتی کوردساتان پێاک هێنااوه کاه لێارهدا
دهقی پیادهکراوی ئهم وتووێژه دهخهینه بهر دیدی خوێنهرانی رۆژنامهی کوردستان:
کورد کاناڵ :کاک خالیدی بهڕێز زۆر بهخێر بێی سپا

که داوای ئێمهت له کوردکاناڵ قهبووڵ کرد.

خالیههد عهههزیزی :زۆر سااپاس بااۆ ئێااوهش هااهروهها بااۆ سااهرجهم بینااهرانی کوردکاناااڵو تێکااڕای کۆمااهاڵنی خااهڵکی کااورد لااه
ڕۆژههاڵتی کوردستان و ههروهها جێی خۆیهتی که لهو رۆژهدا سزوو ڕێزو ئیحترامو پێزانینی خۆمان باۆ روحای پااکی دوکتاور
قاسملوو بنێرینو جێگهی خۆشیهتی که ئهوش دووپات بکهمهوه  ٢٥ساڵ دوای دوکتور قاسملوو ئێمهی تێکۆشاهرانی دێماوکرات،
خااهڵکی کااورد لااه ڕۆژهااهاڵتی کوردسااتان ،سااابیتمان کاارد کااه ههرچهنااد دوکتااور قاسااملوو لااهنێوماندا نیااه ،ب اهاڵم خااهباتو
تێکۆشانی حیزبی دێموکرات به تایبهتی بۆ جێبهجێ کردنی بیرو ئهندیشهکانی دوکتور قاسملوو ،ههرچهناد هاهورازو نشاێوی
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هااهبووه ،بااهاڵم بااهردهوام چۆتااه پێشااێ ،ئااهوهش بااه هیمااهتو تواناااییو رێاازو حورمااهتی خااهڵکی نێوخااۆی واڵتو حیزباای
دێموکراتو حیزبهکهی دوکتور قاسملوو بووه.
کورد کاناڵ :کاک خالید! که با
تایبهتی با

لهه مێهژووی چهنهد دهیههی ڕابهردووی ڕۆژهههاڵتی کوردسهتان دهکرێهتو لههو نێهوهدا بهه

له مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستان دهکرێت ،زۆر نێوی دوکتور قاسملوو دیاره ،زۆرجار با

لهه دهورو

ڕۆڵو نهقشی دوکتور قاسملوو کراوه پێم خۆشه له زمان جهنابتهوه ببیسهم ،ڕۆڵ ،نههقشودهورو هههروهها ئهوجیاوازیانههی
که دوکتور قاسملووی له ڕێبهرانی دیکه دهکردهوه چین؟

خالید عهزیزی :زۆر تهبیتیه مادام تۆ ئاوڕ له مێژووی سیاسی ئێران به تایبهت له  53ساڵی ڕابردو بدهیهوه ،به مێاژووی
جوواڵنااهوهی کااورد لااه رۆژهااهاڵتی کوردسااتان ،بااه مێااژووی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان و بااه زۆر شاات لااه پێوهناادی لااهگاڵ
قهزیااهی کااورد بااه گشااتی ئاااور بدهیااهوه ،ناااکرێ بااه جۆرێااک ئاماااژه بااه دوکتااور قاسااملوو نااهکااهی .دهورو کاریگااهری دوکتااور
قاسملوو ،بیرو هۆشو ئهندیشهی دوکتور قاسملوو و شۆێنهواری دوکتور قاسملوو دوای نهمانی خۆشی له جوواڵناهوهی کاورد لاه
ڕۆژههاڵتی کوردستانو گۆڕهپانی سیاسی ئێران به جۆرێک ههر دیااره ،ئاهوه دهردهخاات کاه دوکتاور قاساملوو لاه هاهمانکاتدا
که ڕێبهری حیزبی دێموکرات بوو و کهسێکی به توانا باوو لاه حیزبای دێماوکراتدا ،باهاڵم لاه دهرهوهی حیزبای دێماوکرات باه
هۆی بیر کردنهوهو شێوهی سیاسهت کردنیو خوێندنهوهی له سیاستو دروست کردنی مهیادان باۆ حیزبای دێماوکراتو هاهروهها
و جوواڵنااهوهی کااورد ،دوکتااور قاسااملوو لااهوێڕا گهورهیهکااهی پتااریش دیاااره .تهبیتیااه بۆئێمااه وهک ئهناادامانی حیزبێااک کااه
دوکتور قاسملوو ڕێبهرمان بووه ،ڕێبهری خۆمان خۆش دهوێ ،ههمیشه پێمان خۆشه به چاوی ڕێازو ئیحتارامو گاهورهیی چااوی
لێبکهین ،بهاڵم هونهری دوکتور قاسملوو ئهوه بوو له دهرهوهی حیزبایاهتیدا لاه شاێوه فکار کردناهوهی خاۆی خاهڵکێکی زۆری
لااه چوارچیااوه سیاسااهتهکانی خااۆیی بهشاادار دهکاارد .بااه باااوهری ماان بهشااێکی دهگهڕێتااهوه سااهر ئهوانااه .جیاااواز لااهو الیهنااه
حیزبییهی ،ئهگهر ئێران واڵتێکای دێموکراتیاک بوایاه ،لاه ئینتنابااتێکی ئاازادو دێموکراتیاکدا توانیباات ڕێباهرانی ئیادارهی
ئێران ههڵبژێریو ڕێبهرانی ئیدارهی کوردستان ههڵبژێری دڵنیام دوکتور قاسملوو یهکێک له دوو یا سێ کهسای یهکاهم دهباوو
کااه دهیتااوانی وهک دهوڵهتمااهردێکی بااه توانااا هااهم لااه کوردسااتانی ئێااران هااهم لااه ئێااران دهورێکاای باااش بگێاارێ .ئااهو
ههڵسهنگاندنو ئاوڕدانهوانه له ڕاستیدا به حهق ،حهقی خۆیهتیو ڕهنگه لهوه زیاتریش ههڵبگرێ.
کورد کاناڵ :له سیاسهتدا ،له دهرهوهی حیزبدا ،تهنانهت ئهوهیکهه شهارهزای کهسهایهتی سیاسهی دوکتهور قاسهملوو بهووه
دهزانێ که کهسایهتێکی دووگم نهبووه ،له یهک خانهدا له سیاسهت نهماوهتهوه ،رۆژێک با

له ههڵبژاردن دهکات تهنانههت

بۆخۆشی بهشداری دهکات وهک نوێنهری مجلیسی خبرهگان لهه ئێهران ههڵهدهبژێردر  ،رۆژێهک ئینتخابهات تههحریم دهکها،
رۆژێک دهچێته فونه بهرهوه ،رۆژێک دێته دهرهوه به ههر حاڵ زۆر دهگوتر

ئینعهتافی ههبووه ،له سیاسهتدا ئهمه یهانی

چی؟

خالید عهزیزی :له حیزبێکی سیاسیدا نهفهری یهکهم و رهییس جمهور یان سهرۆک وزیری واڵتێک کاتێک دهچێته نێو
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تهعامول لهگهڵ ڕووداوهکانو له سیاسهتدا خۆی بهرامبهر بهو میللهته یا ئهو حیزبه یا ئهو ئهرکهی پێی ئهساپاردراوه خاۆی
مهسئوول دهبینێو ههموو ههوڵوتێکۆشانی ئهوهیه که چۆن بهستهری موناسب بۆ جێبهجێ کردنی سیاسهتهکانی خۆیی درووسات
بکا .مادام ئاوا چاو له سیاسهت بکهیی به مانای ئهوهیه کاه سیاساهت وهک مهزهاها چااو لێناکاهی ،سیاساهت دهخهیاه نااو
بازنهیهکی گهورهی ئیحتماالتو فورسهتو گونجانو نه گونجان .لێرهدا با من هێندێک برۆماهوه دواتار ،سااڵی ١٩٧٩ی .ز .لاه
ئێااران ئینقالبێااک دهکاارێ زیاااتر لااه  ٣٥ساااڵ پااێش ئێسااتا هااهر لااهو وهختااهدا دوکتااور قاسااملوو و حیزباای دێمااوکرات هااهموو
ههوڵیان ئهوه بوو که دوای ئینقالا کێشاهی کاورد باه ماوزاکره چارهساهر بکارێ و لاهو پێوهندیاهدا چووناه نێاو گهمهیاهک یاا
بازیهک که قهواعیدی بازی خۆی ههبوو .باۆ باهو دهلیلاه لاه ئێاران تاازه ئیانقالا کاراوه لاه دهرهوهی کوردساتان ئایاهتوڵز
خومهینیو ڕێبهرانی ئینقالا ئێستا ماهیهتیان نازانرێ و له ئێراندا له تهنیشت ئهوه جهوێکی ئینقالبای لاه گاۆڕێدا ههیاه،
له جهوی ئینقالبیدا عادهتهن ئیحساساتو عاتفهو توندوتیژیو شۆعار زۆره ،تۆ له کوردستان ماهوزوعێکت ههیاه ،ماهوزوعی
کوردستانو مافه نهتهوایهتییهکانی خۆمان ،له الیهک خهڵک موسهلهح بووه خارز له ئیرادهی تۆ که له حاڵاهتی موساهلهح
بووندا تهبیتهتهن جۆرێک روخساری ئینقالبیو شۆڕشگێرانهی دهبێ ،له الیهک چاو لێدهکاهی دوڵاهتی ئێارانیش ،دهوڵاهتێکی
ئینقالبییهو تازه هاتۆته سهرکارو هێزو توانایهکی زۆری ههیه ،چی دهگهڵ دهکاهی ،چاۆنی دهباێ تاهعاموول دهگاهڵ بکاهیی
به باوهڕێ من دوکتور قاسملوو جوان تهشنیسیدا کاه تاهعاموول و موعامهلاه باه لاهحازی نیزامایو شاهڕ لهگاهڵ حکوماهتێکی
تازه ئینقالبی ئاسان نیه ،بۆیه زۆری ئیهتمام دا به موزاکره ،ههوڵیدا باه شاێوازی جۆراوجاۆر کۆمااری ئیساالمی بێنێتاه ساهر
ئهو قهناعهته و له نێو خهڵکیشدا ئهو قهناعهته دروست بکا دهبێ ئهو کێشهیه له ڕێگای گفتوگۆوه چارهسهر بکرێ و لاهو
مهیدانااهدا تهبیتهتااهن زۆر قااهزاوهتی لهسااهر کااراوه ،قااهزاوهتی عاداڵنااهی لهسااهر کااراوهو توناادڕهوهکانی ئااهو وهخاات کااه
واقهعییاتیان دهرک نهدهکرد.
کورد کاناڵ :کاک خالید له نهتیجهی ئهم ههڵوێسته جۆراوجۆرانه له تێکۆشانی سیاسی دوکتور قاسملوو و هههروهها حیزبهی
دێموکراتدا زۆرجار ئهم تاکتیک گۆڕینانه ئهم ههڵوێسته جیاوازانه لهوانهیه کێشهی بۆ دوکتور قاسهملوو دروسهت کردبهێ
که دهڵێم کێشه لهوانهیه له نێو خودی حیزبی دێموکراتیشدا موخهالفینی خهۆی هههبووبێ لهه بهرامبههر ئههو سیاسههته یهان
نهخێر له دهرهوهی حیزبی دێموکراتدا زۆر جار له باسی موزاکرهدا دوکتور قاسملوویان به ساز کار نهاو بهردوه ،ئهوانهه
چۆن ههڵدهسهنگێنی؟

خالید عهزیزی :بۆ کهسێک که بیههوێ گفتمان دروست بکا ،بۆ ڕێبهرێکی سیاسای بهتایباهت کهساێکی وهک دوکتاور قاساملوو
لهو ههلومهرجهی ئهوکاتی ئێران ،لهو جهوهی ئینقالبیهدا تهبیتهتاهن گفتماان دروسات کاردن کاارێکی ئاساان نیاهو تاۆ دهباێ
ئهو ڕیسکانه بکهیو تهحهمولی ئهو بهرخوورده جۆراوجۆرانه بکاهی .ئهگاهر مان بڕێاک بگهرێماهوه دواتار ئامااژه باه هێنادێک
شته تایبهتییهکانی دوکتور قاسملوو بکهم ئهو کات که موزاکرات دهکرا ههوڵی دهدا باه شاێوازی جۆراوجاۆر ،ناههێڵێ ماوزاکره
به شکست بگات .ئهوه هونهر بوو ،جمهوری ئیسالمی ئیستراتژیکهکهی ئهوه بوو موزاکرده به شکسات بگاا ،ئیساتراتژی دوکتاور
قاسملوو ئاهوه باوو کاه باه شکسات ناهگا باۆ باۆ ئاهوهی کاه خاهڵکێکی زۆرتار لاه ئێاران لاه قهزیاهی کاورد تاێ بگاهن و باه
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ئیتتباری وان فشار بۆ کۆماری ئیسالمی بێ ،دوایه دهبینین که جهوی ئێاران جاهوێکی زۆر ڕادیکااڵو ئینقالبایو چاهپو ئهواناه
بوو و حیزبی دێموکراتیش باوهری به سوسیالیزم باوو ئاهوکاتی ،وا چااوهڕوان دهکارا کاه حیزبای دێماوکرات ئهگاهر بهرهیاهکی
دروسات بکااا دهباێ دهگااهڵ حیزبااه چاهپو رادیکاڵااهکان بهرهیااهک دروسات بکااا ،باهاڵم دهبینااین کاتێااک هێارش دهکرێتااه سااهر
موجاهیدینو ههروهها بهنی سهدر له دهسههاڵت دهکهوێ ،حیزبی دێموکرات ههڵدهبژێرێ که دهگهڵ بهنی ساهدرو موجاهیادین
بهرهیهک دروست بکا و له نێو خودی حیزبیشدا ههر وهکی تۆ ئاماژهت پێدا ڕهخنهی لهساهر باوو ،خاۆشبینیو گاهشبینی لاه
سیاسهتدا حهقی ئینسانێکه که ستاساهتمهدار دهباێ خۆشابینو گاهشبین باێ ،باهاڵم لاه سیاساهتدا واقاەبینی لاه خۆشابینیو
گهشبینی گهورهتره ،به باوهری من دوکتور قاسملوو ئهوهی زۆر تێدا بهرجسته بوو ،چووه نێو «شورای میللای مقاومات» چاون
موجاهیاادین مااهترهح بااوون ،هێزیااان هااهبوو ،ئاڵتڕناااتیڤ بااوونو دوای ئااهوه بهنیسااهدر بااه شااێوهیهکی قااانوونی لااه ئێااران
ههڵبژێردرا بوو ،رهئیس جمهورێکی ئێتتراف پێکراو بوو ،به باوهری من ئهوه یهکێک له واقەبینیهکانی دوکتور قاسملوو باوو.
دوایه شهڕی ئێرانو عێراق دهست پێ دهکا ،ئهو له کۆمهڵگای ئێران ههر بێ تهفاوهت ناهبوو ،کۆمااری ئیساالمی هاهوڵی دهدا
له دهرهوهی کوردساتان خاهڵک لاه دژی کوردساتان هاان بادا ،باه زیادی ئیانقالاو الیاهنگری ئیمپریاالیزمو ساهر باه ئهمریکااو
ئیسراییلمان بناسێنێ ،بهاڵم دوکتور قاساملوو گاوتی ئهگاهر کۆمااری ئیساالمی مافاهکانی ئێماه لهباهر چااو بگارێ ،مافاهکانی
خۆمان بداتێ ئێمه ئاماادهیین لاه باهرهکانی شاهڕ دژی حکووماهتی عێاڕاق شاهڕ بکاهیین ،ئهواناه زیرهکایو هوناهری تایباهتی
سیاسهت کردنی دوکتور قاسملوو بوو و لاه هاهمووی ئهواناه کاه دێیناهوه ساهر ماوزاکرهش کاه کااتی خاۆی ماوزاکره کارا و لاهو
موزاکرهدا که له ڤییهن باوو باه داخاهوه دوکتاور قاساملووی تێیادا تیارۆر کارا ،جااری واههیاه دیساان لهساهر ئاهو ماوزاکرهش
قهزاوهتی جۆراوجۆر دهکرێ که لهوێدا له قهزاوهت کردنهکه بهوجۆرهی
که دوکتور قاسملوو دهبێ حهقی خۆیی پێ بدرێ ئهدری لێ دهکرێ.
کورد کاناڵ :ههر ئهم باسی موزاکره له ڤییهن که ئاکامهکهی تیرۆری دوکتور قاسملووی لێ کهوتههوه ئێستاشهی لهگههڵبێ
ڕێبهران چ ڕێبهرانی پێشوو و ئێستای حیزبی دێموکرات رهنگه جوابێکیان بۆ ئهوه نهبێ که بۆچی دوکتور قاسملوو تیهرۆر
کرا ،باسی واقعبینیت کرد به پێی چ واقعبینییهک دوکتور قاسملوو چووه سهر میزی موزاکره یان له ڕاسهتیدا ههڵههی کهار
له کو دا بوو که دوکتور قاسملوو تێدا چوو؟

خالید عهزیزی :یهکهم تۆ کاتێک باسی ماوزاکره دهکاهی یاهک ساێناریو دابنێای لاهو ساێناریویهدا دوو الی ماوزاکره دهمێکاه
دهگهڵ یهک له کێشهدان ،له رهقابهتدان هیچ ال نهیتوانیوه هیچ ال لاه مهیدانهکاه دهر بکاا ،ئاهوه یاهک .حالاهتێک ئهوهیاه
الیااهک تهشاانیس دهدا لااه مهوقهعییااهتێک دایااه و موقهعیهتهکااهی لااه دهوروبااهر باااش نیااه ،لااه فورسااهتێک دهگااهرێ جااهوی
خهباتهکهو تێکۆشانهکه بگوازێتهوه بۆ ئاستێکی دیکه .ئهو موزاکراتهی کاتی خۆیی دوکتور قاسملوو دهگاهل کۆمااری ئیساالمی
دهستی پێکردو لاه ڤییاهنا تیرۆریاان کارد تاۆ دهباێ لاه بازنهیاهکدا ،لاه مهوقهعیاهتیدا کاه ئاهو کااتی ئێاران ،ڕۆژهاهاڵتی
کوردستان ،شاهڕی ئێارانو عێاراق و قهزیاهی کاورد باه گشاتی تێیادا باوو .لاهو ساهردهمهدا شاهڕی ئێارانو عێاراق ڕادهوهساتێ،
حیزباای دێمااوکرات حیزبێااک بااووه کااه ههمیشااه لااه ئیالقاااتی خااۆی دهگااهل دهوروو بااهر سااهربهخۆیی خااۆیی پاراسااتبوو ،لااهوه
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نیگهران بوو که ئهو شهڕه ڕابوستێو فشارێکی له الیهن حکوومهتی عێراقیشهوه بێته سهری له الیهن حکووماهتی ئێرانیشاوه
له فشار دابێ و له ههمان کاتیشدا لهو سهردهمدا ههڵهبجهو ئهنفالو ئهوشتانه کرابوو ،لاه ساووریه کاورد نهیادهتوانی بڵاێ
هاوواڵتیشم ،له تورکیه زۆر باه تونادی ئینکااری کاورد دهکارا ،بۆیاه ئهگاهر ئێماه باه ئینساافهوه بگهرێیناهوه  ٢٥سااڵ پاێش
ئێستا که کهشو هاهوای کوردساتان جاهوێکی نائۆمێاد کونهننادهی تێادا باوو .دوکتاور قاساملوو بۆخاۆی پێشاوو لاه کوردساتانی
عێراق بووه له ساڵهکانی  ٥٨میالدی بهوالوه هاتۆتهوهو دوایاه چۆتاهوه دهرێو دوایاه دیساان هاتۆتاهوهو حیزبای دێماوکراتی
دروساات کردۆتااهوه ،زۆر نیگااهرانی وهی بااووه جااارێکی دیکااه حیزباای دێمااوکرات ژیااانی سیاساایهکهی بکهوێتااهوه تهبتیااد ،زۆر
نیگهرانی وهی بووه که حیزبی دێموکرات له ڕۆژههاڵتی کوردستان ههڵقهندرێو له باشووری کوردستان نیشتهجێ بێتاهوه ،کاه
به داخهوه وای لێهات .بۆ ئهوهی که ئهو پێشبینیانهی که هاهیبوو ئهواناه نهیێناه دی و حیزبای دێماوکرات تووشای ژیاانێکی
تاراوگه نهبێت .راستیهکهی ههوڵیدا لهو فهزایهی که رهفسهنجانی هێنایه گاۆرێ کاهڵکی لاێ وهربگارێ ،هاهوڵ دهدا ماوزاکره
بێنێتااه پێشااێ ،ئهگااهر وایااه بااه تهشاانیس لااهو کااهشو ههوایااه و بااه تهشاانیس لهوهیکااه شااهڕی نیزاماای ئێمااه ،خااهباتی
پێشمهرگانهی ئێمه سهرهڕای موقهدهس بوونی خۆی ،بااوهری قاووڵی دوکتاور قاساملوو باهو خهباتاه نهیادهتوانی ئاهو وهختای
کۆمااری ئیسااالمی بڕووخێنااێ ،بااۆ ئااهوهی کااه زهرهرو زیااان کااهمتر بێتااهوه لااه بااهرهکانی شااهڕو بااه نیساابهت داهاااتووو حیزباای
دێموکرات ههوڵ دهدا بۆ موزاکره.
کورد کاناڵ :بهاڵم نهتیجهی موزاکرهکه کاک خالید ڕێک به پێجهوانهیه؟

خالیههد عهههزیزی :جهوهااهری ئیاادهی مااوزاکره دهگااهڵ کۆماااری ئیسااالمی کااه دوکتااور قاسااملوو هێناویهتااه گااۆرێو ڕێبهرایااهتی
ئااهوکاتی حیزباای دێمااوکراتیش تهئیاادیان کااردووه کامیلااهن درووساات بااووهو لااه جێگااای خااۆیی دابااووه ،نهفساای رووداوهکااه کااه
دوکتور قاسملوو تیرۆر دهکرێ نابێ ئیدهی موزاکرهو گفتوگۆو دیاالۆگ دهگاهڵ کۆمااری ئیساالمی ،لهگاهڵ دهوڵاهتی مهرکاهزی،
ههرکهسێک بێ له نێو ئێمهدا لهبهیین بچێ که وایه قسه له موزاکره کردنهکه نیه که شتێکی خراا نهبووه و شتێکی باشایش
بووه باهاڵم لهساهر دهرئاهنجامی موزاکرهکاه ،ئهگاهر موزاکرهکاه دوکتاور قاساملوویی تێادا تیارۆر نهکرابایاهو هایچ نهتیجهشای
نهبووایه به باوهری من تاری ئاوای دهنووسی که دوکتاور قاساملوو هاهوڵی داوه باۆ چارهساهری کێشاهی کاوردو مهوزوعاهکانی
خۆی هێنا گۆڕێو کۆمهاڵنی خهڵک له ڕۆژههاڵتی کوردستانو له ئێاران ئاگاادار بان ،باهاڵم کۆمااری ئیساالمی ئاهوهی قاهبووڵ
نااهکرد بااهاڵم لهبااهر ئهوهیکااه لااهو موزاکرهیااهدا نهفااهری یااهکی حیزباای دێمااوکرات بااه داخااهوه تیاارۆر دهکاارێ ،هااهمووی
قهزاوهتااهکانو ئیحساااسو عاتیفااهی ئێمااه کهوتااه نێااو ئااهو بازنهیااه .ئشااکالی مااوزاکره لااه جهوهااهری موزاکرهکااهو ئیاادهی
موزاکرهکهدا نهبوو ،لاهوه داباوو باه لاهحازی ئهمنییاهتی ئیقاداماتی دروساتو پێویساتو مکاانیزمی موناساب ڕهچااو ناهگیرابوو
بۆوهی که ئهو نیهتانهی کۆماری ئیسالمی که له پشتی ئهو موزاکرهیه ههیبوو ئهو نیهتانه ههروا به ئاسانی جێبهجێ ناهبن
ئیشکالهکه لهوێ بوو.
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کورد کاناڵ :کاک خالید زۆر جار با

لهوه دهکر

که کۆمهاری ئیسهالمی بهه تیهرۆری دوکتهور قاسهملوو لهه سیاسههتی لهه

پراوێز خستن و ههروهها کپ کردنی دهنگی بزوتنهوهی رۆژههاڵتدا سهرکهوتنی بهدهست هێنا نهزهری جهنابت چیه؟

خالید عهزیزی :ئهگهر بگهرێمهوه بۆ ڕابردوو پێش تیرۆری کردنی دوکتور قاسملووش ڕێبهرانی کورد تهنانهت له سهردهمی
حکوومهتی پههلهویشدا تیرۆر کراونو له سێداره دراون ،ئهوه دهرکهوت که ئهوه ههڵهیه یا ئهو ئیقدامه بێ مهسئووالنهی
که دهوڵهته مهرکهزییهکان به تایبهت کۆماری ئیسالمی بوویهتی له بهین بردنای ڕێباهرانی ئێماه تاهنیا نهتیجهکاهی دهبێتاه
ئهوه که ئهو کهسایهتییه له ئێمه بستێنێ .ڕاسته له دهست دانی دوکتور قاساملوو باۆ حیزبای دێماوکرات خهساارهتێکی گاهوره
بوو ،دوکتور قاسملوو پاشنانێکی دهوڵهمهندی له سیاسهتو له دیپلۆماسیو له حیزبایهتیو له ئێران ناسیو له دنیا ناسایدا
هااهبوو ،ئهگااهر ئااهو تواناییااه لهسااهر یااهک وهک گهنجینهیااهک مااهجالێکی زۆرتریشاای بوایااه لااه ڕێبااهری حیزباای دێمااوکرات
دهیتوانی دهورێکی زۆرتریشی ههبێ بۆ حیزبی دێموکرات .جوواڵنهوهی کورد نه تهنیا سهرکوت نهکراوه ،به باوهری من تیارۆر
کردنی دوکتور قاسملوو له نێو کۆمهاڵنی خهڵک بێزاریو تووڕهییهکی زۆر به قووهتی به دژی کۆمااری ئیساالمی دروسات کارد و
لااه نێااو ڕیزهکااانی حیزباای دێمااوکراتدا تهعااههوداتو ئیلزاماااتی دروساات کاارد ،تهعااههوداتو ئیلزامااات بااهو مانایااه حیزبێااک
ڕێبهرهکهی ئامادهیه له پێنااو ماافی میلهتهکاهیدا گیاانی خاۆی دابناێ ،دهی باشاه ئهنادامانی خاوارهوهی ئاهو حیزباه رووحای
فیداکارییان تێدا به قووهتتر دهباێ و باهقووهت باوونی رووحای فیادا کااریو تێکۆشاان لاه نێاو ڕیزهکاانی حیزبای دێماوکرات
ڕهنگی داوه ،له کۆمهڵگای ڕۆژههاڵتی کوردستان ،خهڵکێکی زۆر هاته نێاو ئاهوه ،ماادام کۆمااری ئیساالمی ڕێباهرانمان لهساهر
میزی موزاکره تیرۆر دهکا  ،ئیمه دهبێ خهباتو تێکۆشانی خۆمان به قووهتتر بکهین له دژی ئهو ڕێژیماه ،ئهگاهر ساهردهمی
تیرۆری دوکتور قاسملوو خهباتی کوردایهتیو نهتهوهیی له ڕۆژههاڵتی کوردستان و شاتووری سیاسای لاهو پارچهیاه بڵێاین لاه
خوارهوهتر بوو یا مهنتهقیهکی مهحدودی داگرتبۆوه ،ههر ئهو بێزاریو ڕقو کینهیه له کۆماری ئیساالمی و مودیرییاهت کردنای
ئهو ڕقو بێزاریه له الیهن حیزبی دێموکراتی کوردستانهوه به تایباهت لاهو دواییاناهدا باوو باه هاۆی ئاهوه کاه ئاهو خاهباتو
تێکۆشانه زۆربهی زۆری ئوستانهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان بگرێتهوه.
تیرۆر کردنی دوکتور قاسملوو له ئاستی نێو دهڵهتیشدا بێزاری له کۆماری ئیساالمیو ئهوهیکاه ئاهو حکومهتاه ئااوا تاهعامول
دهگهڵ ڕێبهرێک دهکا ،نیشان دا .لاه هاهمان کاتیشادا پاێم خۆشاه ئاهوهش بڵێاین زۆر جاار ئێرانییاهکان کاه باسای ڕاباردووی
ئێرانو مێژووی دروست بوونی ئێران دهکهن چ به کۆماری ئیسالمیو چ به ئهوانی پێشاوو بااس لاه تهماهدونی ئێرانای دهکاهن.
جارێکی من ههر لهو پێوهندیهدا له شۆنێک دانیشتبووم کابرایهکی ئێرانیشای لاێ باوو دوو-ساێدانه کهساایهتی دهرهوهشای لاێ
باوون ،وا تهسااهور بکاهم لااه ئاڵمانیاا بااوو ،چهنااد سااڵ پااێش ئێساتا بااوو ئااهو کابرایاه زۆری باساای تهماهدونی ئێراناای کاارد
بهراستی بۆخۆم به فکرم دانهدههات ،بهاڵم ئهو کابرا ئاڵمانییه قسهیهکی زۆر جوانی کرد ،گوتی تهمهدون ئهوهیاه کهساێکی
وهک دوکتور قاسملوو که بۆ چارهسهری کێشهیهکی سیاسی دێ ،ئااڵی سپی دێنێ به موزاکره تیارۆری بکاهن ئاهو کابرایاه باه
تهواوی بێدهن بوو .جا جێگای خۆیهتی بڵێم ئهو پێ ههاڵ گوتنه به تهمهدونی ئێرانی که ڕهنگه شاتی باشای تێادا باووبێ،
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بهاڵم ئهو جۆره کردهوانهی کۆماری ئیسالمی بهتایباهت تیارۆر کردنای دوکتاور قاساملوو باهو شاێوهیه زۆری زهرهر باه ئارووری
ئێرانیو به تهمهدونی ئێرانی گهیاناد .زۆرێاک لاه سیاساهتمهدارانی ئێرانای ئاهیره کاوردیش کاه لاه دهرهوه قساه دهکاهن باه
موناسااابهت ئااااوڕ دهدهناااهوهو تاااهعری

لاااه خۆیاااانو ئێرانااای دهکاااهن زۆرجاااار ئاااهوهیان پاااێ دهڵێناااهوه ،ئهوهیاااه نیشاااانهی

تهمهدونهکهتان که ڕێبهرێکی وهک دوکتور قاسملووتان له کاتی موزاکره کردندا تیرۆر کرد ! به باوهری مان هاهمووی ئهواناه
بوونااهوه بااه وزهو تواناااو عهکسولتهمااهلێکی بااهقووەت لااه پێناااو ئهندیشااهو بیاارو هۆشاای دوکتااور قاسااملوو لااه دژی کۆماااری
ئیسالمی.
کورد کاناڵ :کاک خالید بهر لهوهی که پچین باسی  ٨٥ساڵ له نهمانی دوکتور قاسهملوو بکههین کهه باسهی تیهرۆری دهکههین
الیهنههه ئهمنیهتییهکههه جهههنابت باسههت کههرد زۆر زوو یهههعنی تهقریبهههن کهههمتر لههه دوو سههاڵ پهها

ئهههوه ئێمههه دیسههانهکه

مهجمووعهیهک له ڕێبهرانمان و بهتایبهتی سکرتێری ئهو کات دوکتهور سهعیدیشهمان لهه دهسهتدا باشهه بهۆ ئههوه نهابێ کهه
ڕێبهرانی حیزبی دێموکرات خۆیان نهقد بکهن؟

خالیههد عهههزیزی :ڕێبااهرانی حیزباای دێمااوکرات نااه تااهنیا دهبااێ خۆیااان نهقااد بکااهن بااهڵکو بااه شااێوهیهکی ئاسیبشناساای،
مهسااائووالنه ،خۆمااااڵی ،کورداناااه ،دێموکراتاناااه ١١ ،یاااان سااااڵ لاااه ڕاباااردووی خۆماااان لاااه خزماااهت باااههێزکردنی حیزبااای
دێموکراتیشدا نهقد بکهین.
ئێمه حیزبێکین نیزیک به  ٧١سااڵ خاهباتو تێکۆشاانمان کاردووه ،لاهو نیزیاک باه  ٧١سااڵه ،ئاهیری ساهردهمی کۆماار دوای
ئینقالبی ئێران دوو  -سێ ساڵ مهجالی ئهوهمان ههبوو لهناو کۆمهاڵنی خهڵک دابین ،بهاڵم بهشی زۆری ژیانی سیاسای ئێماه
له تهبتید دابووه ،ئهوهی که دوکتور قاسملوو لێی نیگهران بوو بۆیه چوو بۆ موزاکره .ئێستا نیزیک به  ٣١ساڵه له هاهرێمی
کوردستان ماوینهتهوه و لهو دهورانهدا ئهگهر بڵێم له  ٥١سااڵی ئاهخیردا کێشاهی نێوخاۆیی ،تهحاهموول ناهکردنی یاهکتر لاه
حیزباای دێمااوکراتدا کۆمااهڵیک لااهت بااوون و ئینشااتاباتی لااه بااهدووا دا بااووه ئهگااهر لااهمن بپرساای هااهم ئێمااه لااه حیزباای
دێموکراتی کوردستان ههم هاوڕێیانی پێشوو جێی خۆیهتی پێکهوه دانیشین له باهردهم ئاااڵی کوردساتان و عهکسای رێباهرانی
شههید که هێمای ئێمهن بڵێاین ،ئێماه لاه کوێاوه باۆ کاوێ ،ئهگاهر ئاهو نهقاده لاه خۆماان بکاهیین ساادقانهو باه شاێوهیهکی
ڕێکوپێک ،به ئیحساسای مهسائوولیهتهوه ئااوڕ لاه ڕاباردووی خۆماان بدهیناهوه و باهرچاوهروونی بادهین باه داهااتوو و بڵێاین
حیزبهکهی قاسملوو گهوره دهکهینهوه ،دهتاوانێ ئاهو نهقاده شاتی باشای لێبکهوێتاهوه .دووهاهم؛ باه نیسابهت ئهوهیکاه ئێماه
دواتر له میکونوس دوکتور ساهعیدمان لاه دهساتدا ،دیساان هاهر ئاهوه دهڵێماهوه ،کارهکاهی دوکتاور ساادقی شاهرهفکهندی باۆ
ئهوهی که له میکونوس بچێ دهگهڵ ئێرانییهکان گفتوگۆ و موزاکره بکا بۆ ئهوهی که بهرهیهک دروست بکا ئاهویش ناهک هایچ
ئیشکالی تێدا نهبوو ،له جێگای خاۆیدا باووه .کااری ئێماه ئهوهیاه ئێساتاش هاهر ئاهوه دهکاهیین خاۆ نااتوانین لاه ژوورێکای
بهستهدا دانیشین ،دهبێ بگهرێین پچینه کاۆرو کۆبوناهو ساێمینارو ماوزاکراتو دانشاتنو هاهمووی ئهواناه .باهاڵم دیساان لاهوێ
ئیقداماتی ئهمنییهتی خراپ نیه ،ڕهخنهم له ئیقداماتی ئهمنییاهتی ئاهو کااره ههیاه کاه لاه ڕێساتورانی میکوناوس گیراباوو،
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نهک له نهفسی کارهکهی دوکتور سادقی شهرهفکهندی ،ئهوه نهقسێکه له ئێمهی دێموکراتهکانو ڕێبهرانی دێماوکرات بووماناه
که ئیدهی باشمان بۆ دێته گۆرێ وهک بازی سیاسی باهاڵم کاه دهچیناه نێاو جێباهجێ کردنای ئیشاکالمان ههیاه لاه مهساهلهی
ئهمنییهتی خۆماندا.
کورد کاناڵ :کاک خالید به نهقدی دێموکرات مهجالی پرسیارێکی دیکهت کردهوه بۆ من پا

 ٨٥ساڵ چۆن له دێمهوکراتو

دێموکراتهکان دهڕووانی؟

خالید عهزیزی :پاش  ٢٥ساڵ پێم خۆشه له رۆژی یاد کردنهوهی شههید دوکتور قاساملوودا ئامااژه باه یاهک-دوو شات بکاهم
لاه پێوهناادی لهگااهڵ دێماوکراتو دێموکراتااهکاندا ،پااێش هااهموو شاتێکی وا خااۆش بااوو یااا وا بااشبوو ،وا بااه قااازانجی بیاارو
ئهندیشهکانی دوکتور قاسملوو بوو که ئێماه بهساهر یهکاهوه باوواین و باه یهکاهوه توانیباماان ئاهو ئااڵو گاۆڕه لاه ئهقلیاهتی
واحید دا دروست بکهین که بهشێکی دهیان ساڵ پێش ئهورۆ دوکتور قاسملوو له گفتومانی سیاسیدا دروستی کاردوه .ئێماه باه
یهکااهوه ئیدامااهمان دابااا و بااهو ئهقلیهتااه حیزباای دێموکراتمااان لااه نێااو خااۆی واڵت ،لااه نێااو کۆمااهاڵنی خااهڵک بهرجهسااته
کردباوه ،دووههم؛ لهوه بهداخم که حیزبهکهی دوکتور قاسملوو به ههر دهلیلێک بێ  ٧ساڵ پاێش ئاهڕۆ لاهت باوو ئێساتا دوو
دێموکراتمان ههیاه هاهردووک الماان ئحتراماان باۆ دوکتاور قاساملوو ،هاهموو شاههیدهکانو ڕاباردوو ،بیارو ئهندیشاهی دوکتاور
قاسملووش ههیه ،بهاڵم جێگهی داخه که لهو  ٧ساڵهی ئهخیر دا به ڕێگا حاهلێک نهگهیشاتووین کاه ئاهو کێشاهیه چارهساهر
بکهین .ئهوهندهی پێوهندی به ئێمهوه بێ له ڕاستیدا ههوڵمان داوه کاه باه ماوزاکرهو گفاتوگۆ لهگاهڵ هاوڕێیاانی پێشاوومان
ئهو کیشهیه چارهسهر بکهین و له تهواوی ئهو چهند ساڵهی ئهخیردا که ئێمه گفتوگۆو موزاکرهمان ههبوو ههوڵمان داوه باه
موناسبهتی جۆراوجۆر هاوکاری لهگهڵ یهک بکهین ،باه موناسابهتی رۆژی شاههیدان ،رۆژی دوکتاور قاساملوو ،ڕۆژهکاانی دیکاه
که لهو شتانهڕا دهست پێ بکهین که ورده ورده دێموکراتهکان لێک نیزیک بنهوه ،بهاڵم ئهوان ئهوهیان به تهواوی بهساتۆه و
ئیستتدادی هێچ جوره ههماههنگیو هاوکاریهکیان نهبووه .ئێمه گهاڵڵهیهکمان هێنا ئهوانیش گهاڵڵهیهکی 81سااڵ لاهوهپێش
هێناویانه ،تا ئێستاش ئێمه داوامان لێ کردوون ئاماده نهبوون لهسهر ئهو گهاڵاڵنه قسان بکهین ،تا ئاهو جێیاهی پێوهنادی
بااهو گهاڵڵااهوه ههیااه ،گهاڵڵااهی ئێمااه بهرهااهمی ڕێگااا چااارهی ئێمااه بااۆ چارهسااهری کێشااهی دێموکراتهکانااه ،ئاای واناایش هاای
ئهوانه ،ئهو دوو گهاڵڵهیه دهکرێ قسهی لهسهر بکهین ،تهعدیلو تهئمیمی تێدا پێک بێنین ،ههردووک المان باۆ یاهکتر لاه
پێناو دێماوکراتێکی یاهکگرتوو تاهنازول بکاهین .لاهو پێوهندیاهدا ئاهوهی لاه روانگاهی مناهوه گرینگاه باۆ چارهساهری کێشاهی
دێموکراتاااهکان ،باااه کورتاااه ئاوڕدانهوهیاااهک ئهوهیاااه کاااه کهراماااهتو شهخساااییهتو ئیحترامااای ئینساااانهکان ،نهشاااکێندرێن،
ئهمنییهتی سیاسی ،حقوقی ئینسانی له حیزبێکی واحید دا بۆ من له ههموو شاتێک گاهورهتره ،زۆرجاار گوتوماه ئینساانییهت
له حیزبایهتی گهورهتره .ئهگاهر حیزبایاهتی ئینساانییهتی ئینساانهکانی خاراپ کارد ،فێاری تۆڵاه کردناهوهو ئینتقاامجوییو
یاهکتر وهالناانو دهساتهبهندیو بانادبازی لاه نێاو حیزبێاک کارد کاه ئاهو ڕێبهراناهی لهدهسات داوه و دهیهاهوێ لاه داهاااتوودا
ئیدارهی واڵت بکا ئهو حیزبایهتیاه خراپاه ،مان دڵنیاام ناه پێشاهواو ناه دوکتاور قاساملوو ناه دوکتاور شاهرهفکهنادی کاتێاک
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شاههید بااوون لهسااهر ئااهو شااتانه شااههید نااه بااوون ،پێشااهوا لهسااهر دیفااا لااه کۆماااری کوردسااتان ،دوکتااور قاسااملوو لهسااهر
چارهسهری کێشهی کورد لهگهڵ تاران ،دوکتور شهرهفکهندی لهسهر دیتنهوهی ڕێگاا چارهیاهک باۆ باههێز کردنای بهرهیاهک لاه
ئێراندا ،که وایه ئهو شتانه زۆر چووکهن که ئێمه لهسهری لاهت باووین و ئێساتا تاهوافوقیان لهساهر ناکاهین .لاه کۆتااییدا
پێمخۆشه یهک شت بڵێم ئهویش ئهوهیه ،ئێمه لهو کێشانهدا که ههمان بووه تا ئێستا یاهک شات بکاهین ،کهساایهتی دوکتاور
قاسااملوو ،کهسااایهتی سیاساای دوکتااور قاسااملوو ههمیشااه خااارز لااهو کێشااانه ڕابگاارین و بااه نێااوی دوکتااور قاسااملوو لهسااهر
تهعری و تهمجید له دوکتور قاسملوو موزاییدهی سیاسی نهکهین .خهڵکی وا ههیه تهعری

له دوکتور قاسملوو دهکا که باه

حهق ههڵ دهگرێ بهاڵم بۆ ئهوهی نیه که جێگای خۆیی بداتێ بۆ ئهوهیه که رههبهرانی دیکه نهقد بکااو بیاان کاوتێ ،ئایوا
ههیه دهڵێ کاتێک دوکتاور قاساملوو شاههید باوو حیزبای دێماوکرات وهک هاهتیوی لێهاات ،باێ سهرپهرهسات باوو و ئهوهیکاه
دێموکراتهکان ئاوان دهلیلی ئهوهیه که دوکتور قاسملوو نهماوه .ئیوا ههیه که نهقدی دوکتور قاسملوو دهکا دهیهاهوێ الیاهک
لااه دێمااوکرات نهقااد بکاااو ئهزیااهتی بکاااو شااتی ڕابااردوو شااتی ئاااوا بێنێتااهوه .بااه باااوهری ماان ئێمااه دوکتااور قاسااملوو وهک
موزاییدهی سیاسی له دژی یهک ئیستفادهی لێ نهکهین ،بهڵکوو له فکرو ئهندیشهکهی دوکتور قاسملوو ئیساتفاده بکاهین لاه
دژی کۆماااری ئیسااالمی .وهک چێهرهیااهکی سیاساای لااه ڕیاازی هااهموو ڕێبااهرانی سیاساای کااورد بااۆ خۆمااان ئیحتراماای بااۆ دانێااین.
میللهتێک چێهرهکانی خۆیی بشکێنێ به مردوو به زیندۆوه ،کهسایهتییه سیاسییهکانی خۆی بشکێنێ ،ئهو میللهته فێاری ئاهوه
دهبێ که خۆیی بشکێنێ ،ئیحترام باۆ خاۆی داناهنێ ،باه داخاهوه لاه لاهت باوونی دێموکراتهکانادا باه تایباهتی لاه دوو -ساێ
ساڵی ئاهولدا ئاهو دیاارده دزێاوه هاهبوو ،ئێساتا باه خۆشاییهوه ئاهوه ناهماوه ،هیاوادارم ئێماه لاه  ٢٥سااڵهی یاادی دوکتاور
قاسملوو جارێکی دیکاه شاانس بدهیناهوه باهو ماوزاکراتو دانیشاتنانه .ئێماه لاه حیزبای دێماوکراتی کوردساتاندا ئاماادهین باۆ
ئهوهی که حیزبی دێماوکراتێکی یاهکگرتوو بتاوانێ ئیادارهو ڕههباهری جوواڵناهوهی کاورد بکاا ،لاه هاهماووی ئاهو ئیحتمااالتو
سیناریو نادیارو ناڕوونانهی که له داهاتوودا دێنهپێش ،ڕێگاکهی ئهوهیه که ئێمهی دێموکراتاهکان کێشاهی خۆماان چارهساهر
بکهین .به باوهری من ،ئاواش فکری لێبکهیینهوه تۆ سبهینێ لهسهر مهوزوعێک ههزار کهس به موناسبهتی دوکتاور قاساملوو
خڕ بکهیهوه یا یهک میلیون کاهس ،ئهگاهر کێشاهی دێموکراتاهکان نهکهوێتاه ئاقاارێکی ماهعقوول و جێباهجێ ناهبێ ئاهو دوو
بهرهکیهو یهکتر بوئزاندنانه پچێتهوه نێو کۆمهڵگای کوردساتانی ئێاران ،کهساایهتی دوکتاور قاساملوو چوکاه دهکاتاهوه ،باۆ
ههماهااهنگیو وهحاادهت نااابێ ،ئێنرژییهکااه کااهڵکی لااێ وهرناااگیرێ .بااه خۆشااییهوه پااێم خۆشااه ئااهوه بڵااێم لااهو دواییانااهدا
ئهندامانی دێماوکرات لاه نێاو خاۆیی واڵت هاهر دووک بهشای باه شاێوهی مهعقواڵناه مهسائووالنه تاهعاموول دهکاهن رهوابیتاان
دهگهڵ یهک خۆشه ههر ئهوهشیان لێ چاوهروان دهکرێ و ئهوان ئهو کێشانهی که لێره له نێو ئێمهدا ههیه نهیگوێزناهوه نێاو
خۆیان ،تێبکۆشن له نێو خۆیی واڵت که ئێمه ههمیشه ئهههمییهتمان بۆ داناوه عهقلیهتی وهحدهتو یاهک ڕیازی باه قاووهت
بکهن و فشار بێنن بۆ ههردووک ال.
کورد کاناڵ :کاک خالید! سههرهڕای چهنهدین مانهو لههو گهاڵڵهه کهه گهوزهراوه ،تههوافوقاتتان بهه ئههنجام نهگههیوه ،ئهمهه
پرسیاری خهڵکیشه ،دهڵێن که ئێوه تهنانهت ناتوانن له پێرالشێز لهسهر گۆڕی دوکتور قاسملوو دێموکراتهکان پێکهوه کۆ
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بنهوه ،چی دهلێی جوابی ئهو خهڵکه چی ئهدهیهوه وهک الیهنێکی قهزیهکه؟

خالیههد عهههزیزی :ئااهمن روو بااه خااهڵکی نێوخااۆی واڵت و روو بااه ئهناادامانی دێمااوکرات لااه هااهردووک ال دهڵااێم ،ئهگااهر
ئاوڕدانهوهک به مێژووی دانیشتنهکانو موزاکرهکانو ڕێگا چارهکانو گفتومانی ههردووک ال بدهنهوه بهحاهق دهزانان کاه ئێماه
زۆر مهسئووالنه ،باه ئیحساسای مهسائولییهتهوه باه تێبینای ،باه وردبینایو باه نیگاهرانی باه نیسابهت داهااتووی ڕۆژهاهاڵتی
کوردستانو موقهعیهتی حیزبی دێموکرات تهعامولمان کردوه .له ههوڵهکانی خۆمااندا جادی باووین و پاێم خۆشاه ئاهوه بڵاێم
ئیبتکاری دهساتپێکردنی ئاهو گفاتوگۆو دانیشاتنانه بهشاێکی ماندوویاهتی ئێماه باووه .ئاهو هاوڕێیاناهمان ئاهوایل خۆیاان لاێ
نهدهدا بهاڵم به خۆشیهوه ئهوانیش دوای دوایین کۆنگرهی خۆیان هاتنه سهر ئهو قهناعهته .بۆیه ئێماه کۆتاییماان ناهکردوه
و باۆ ئێمااه کااه دهڵێااین دێمااوکرات یااهک بگرێتااهوه ،بهراسااتی باه دوای ئااهوه دایاان کااه دێموکراتێااک دابمهزرێتااهوه کااه هااهموو
الیهکمان تێیدا مورتا بین .ئێمه کاری خۆمان کردوه ،لهمهو بهدواش ئێمه ههوڵی خۆمان دهدهین ،ئهگهر پێویسات باێ ئێماه
بۆئهوه تهنازول دهکهین ،بهاڵم ئهو فشارهی که دههێندرێ که ئێوه ئینتزارتان له ئێمه ههیه ،ئێماه دیالۆگماان دهگاهڵ ئێاوه
ههیه خهڵکێکی زۆر له ئێوه دێن دهگهڵ ئێمه دادهنیشن باسی ئهوه دهکهن ،ئێماه دهرکای ئاهوه دهکاهیین بۆیاه ئاهوهمان کاردۆ
ئهوهی که به قهولی جهنابت لهسهر پێرالشێز نهمانتوانی لهساهر رۆژێاک باه توافاوق بگاهیین ئاهوه نوقتهیاهکی زۆر ماهنفیو
خراپه بۆ دێموکراتهکان که ناتوانن بۆ یادی دوکتور قاسملوو له سهر گۆڕهکهی به یهکهوه بیکهن ئێمه هیچ گوناحێکماان نیاه
ههموو ههوڵێکمان داوه .باهاڵم ئاهوان هاهموو شات رهد دهکهناهوه سیاساهتێکی ئینحیساار تهڵاهبی خراپیاان ههیاه و هیاوادارم
ئاڵوگۆر لهوانیشدا به قووهتتر بێو پتر بێینه سهر ئهو قهناعهته به یهکهوه بین.
کورد کاناڵ :کاک خالید! ئهمجاره باسی خۆت! لهه قسههکانتاندا زۆر نیگههرانی بهه نیسهبهتی دێموکراتهکانههوه بهه نیسهبهتی
ڕۆژههاڵتی کوردستانهوه ،دیاره ئهو نیگهرانیانهت به تایبهتی له سهر بزوتنهوهی رۆژههاڵت به گشتی نیگهرانێکانت چین بهۆ
هێنده به نیگهرانیهوه باسی دهکهی وهک دهڵێی کاتی خۆیی دوکتور قاسملوو

ئاوا نیگهران بوو؟

خالید عهزیزی :پێشهکی من به داهاتووی خهباتو تێکۆشانی خۆمان له ڕۆژههاڵتی کوردستان زۆر خۆشبینو گهشبینم ،باه
نیسبهت ئاڵوگۆرەکانی ناوچه پێموایه کورد له مهوقهعیهتێک دایه دهتوانه ئیستفادهی زۆریان لێبکا ،رۆژانه ئێماه خاهڵکی
نێو خۆیی واڵت دهبینین بهراستی ئهمن ئیحساسی خۆشحاڵی دهکهم ،ئیفتنار دهکهم که خهڵک لاه ڕۆژهاهاڵتی کوردساتان لاه
ئوستانهکانی جۆراوجۆر سهرهڕای زهختو فشاری کۆماری ئیسالمی به شێوازی جۆراوجۆر تهحهمولی موشکالتێکی زۆر دهکا باهاڵم
له خهباتی نهتهوایهتی ،له خهباتی سیاسیو مهدهنی خاۆی تاا ئێساتاش ڕانهوهساتاوه و باهردهوام چۆتاه پێشاێ .ئاهوه هیاوا
بهخشه بۆ ئێمهو خهڵک له نێو خۆی واڵت به تایباهت باه دوای گفتوماانی ئێماهدا تێدهکۆشان لاهو فهعالیاهتو جموجۆاڵناهی
نێو خۆی واڵت فورسهتهکان له دهست نهدهن له ههموو مهجالێک ئیستفاده بکهن باه شاێوازی جۆراوجاۆر جمهاوری ئیساالمی باه
چالش بکێشن ئاهوه جێگاای خۆشاحالیه مان گاهش بیانم باه داهااتووی خۆماان ،باهاڵم باۆ مان لاه الیاهن حیزبای دێموکراتاهوه
نیگهرانیهکهم لهوه دایه که ئیحتماالت زۆر دێته پێشێ کێ پێشبینی وهی دهکارد عێاراق ئاهو ساوئاله گاهورهی لهساهر باێ کاه
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ههڵدهوهشااێتهوه وهک واحیاادێکی موشااهخهس نااامێنێ ،لااه شااۆنێک ئیحتمالااهن عێااراق ههڵوهشااێتهوه ماان دهڵااێم ئیحتمالااهن
ههڵوهشێتهوه که کورد تێیادا باووه باه دهساهاڵتێک و کاورد باهرهو ئاهوه دهروا کاه لهساهر داهااتووی خاۆیی بڕیاار بادا .ئاهوه
گۆڕانێکی زۆره ئیحتماڵێکی بهقووهتی هێناوهتاه گاۆڕێ کاه تاۆ دهباێ باۆی ئامااده بای .ئاهوهی لاه هاهرێمی کوردساتان ئێساتا
کهمێک لێی نیگهرانم و له دانیشتنی خاۆم ڵهگاهڵ الیهناهکان لاه الیاهن دهفتاهری سیاسای حیزباهوه کاه پێماان ئهساپێردراوه
ئهوه بووه که وهحدهتو یهک ڕیزی خۆیان بپارێزن ،ئهگهر وهحدهتو یهک ڕیزی خۆیان بپارێزن یهک دهن و یاهک گفتوماانو
یاهک وتاریااان هاهبێ دڵنیااام لاهو ناوچااه شاێواوه کااه دراوساێکانی کوردسااتان باه شااێوازی جۆراوجاۆر دهیااان هاهوێ بچنااه نێااو
قهزیهکهو شکافو ناکۆکی له نێوان ڕیزهکانی کورددا دروست بکهن ناموهفاهق دهبان ئاهو وهقتاه کاوردێکی یاهک گرتاوو دهبیانن
لهو حالهتهدا مهجبوورن موعامهلهی دهگهڵ بکهن بهو دهلیله نیگهرام که ئێمه بهو ئهقلیهته ،یهکتر تهحهمول ناهکردنو دوو
بااهرهکیو چهنااد بااهرهکیو ئینشااتااو ئینشااقاق پچینااهوه نێااو بازنهیااهکی گااهورهی سیاساای لااه ئێااراندا واڵماادهری ئااهرکو
مهسئولییهتهکانی خۆمان نهبین ،ئهو کێشاهو ئاهو الیهناه ڕهوانایو یاهکتر بۆئزاندناهو یاهکتر ئهزیاهت کردناه بهریناهوه نێاو
خهڵک ،ئهگهر ئێستا ئێمه جهمتێک لێرهو جهمتێک له دهرهوه پێی مهشاغولین زۆرتار مهشاغهلهی ئهنادامانی ئاشاکرای حیزبای
دێموکراته ،من لهوه نیگهرانم ئهو جهمتاه ئاهو کێشاانه بهرێتاهوه ڕۆژهاهاڵتی کوردساتانو لاه ئوساتانهکانی کوردساتاندا باهو
شااێوهی کااه تااا ئێسااتا تااهعاموولمان لهگااهڵ یااهک کااردوه تااهعامول لهگااهڵ یااهک بکااهیین ئااهو وهختااه میلیونهااا لااه خااهڵکی
کوردستانی ئێران دهکهوێته نێو کێشهکانی دێموکراتهکاناهوه ،باهوجۆره گۆڕهپانهکاه داباهش باێ ئهوهیاه مان لێای نیگاهرانم و
جێگای خۆشیهتی که من ئهو نیگهرانیه بااس بکاهم و هاهر لهساهر ئاهو نیگهرانیهیاه کاه ئیحساسای مهسائولیهت دروسات دهکاا
بۆیه ههمیشه ئێمه پێش قهدهم بووین بۆ ئهوهیکه ڕێگا چارهیهک بۆ کێشهی دێموکراتهکان ببینینهوه.
کورد کاناڵ :کاک خالید! باسی دوگم نهبوونی دوکتور قاسملوومان له سیاسههتدا کهرد ههڵوێسهته جۆربههجۆرهکانی ،گهمهه
سیاسییه جۆربهجۆرهکانیو تهنانهت چوونه سهر میزی موزاکره  ،پا

 ٨٥ساڵ ههمان شت لهه جههنابت دهبینهدرێت دیهاره

به نهقدهوه چاوی لێدهکهن که سکرتێری حیزبی دێموکرات واته خالیدی عهزیزی رۆژێک دهگهڵ ههڵبژاردنه رۆژێک نیهه،
رۆژێک با

له مادهی  ٦٥و  ٦٢قانونی ئهساسی له ئێراندا دهکها کهه لهه ئاسهتێکی خوارهوهیهه و تهنانههت لهه چهنهد مهانگی

ڕابردودا با

له دانیشتنی جهنابت به مهبهستی موزاکره لهگهڵ نۆێنهرانی کۆماری ئیسالمی کرا ،چی ئههڵێی جههنابت ئهمهه

ئینعیتافه ئهمه خاڵی الوازه ،نهخێر خاڵی به قووهته؟

خالید عهزیزی :کاتێک ئهتۆ دێیه نێو ههمووی ئهو مهوزوعاتاه ،مهساهلهی ماوزاکره مهساهلهی ماادهی  ١٥و  ، ١٩مهساهلهی
دروست کردنی حیزبێک له نێو خۆی واڵت ،مهسهلهی خهباتی ماهدهنی ،مهساهلهی کاهڵک وهرگارتن لاه فورساهتهکان ،هێناناه
گۆری زمانی زگماکی ،ئهوانه بهشێکن له پرۆژهو پرۆسهی جێبهجێ کردنو جێ خساتنی مافاه نهتهوایهتییاهکانی خۆماان .مان
ئاماژهم بهوه کرد که دوکتور قاسملوو سیاسهتی یهک بۆعدی ناهدهدیت ،سیاساهتی ئااوا چااو لاێ دهکارد ،لاه سیاساهتی یاهک
بۆعدیدا یهک رێگاا حاهل بهساهرتدا تاهحمیل دهکارێ ،لاه سیاساهتێکی ئاهوا دا تاۆ ئاهنواعی ئیحتمااالت موتالهعاه دهکاهیو
ئهنواعی ڕێگا حهل دهبینیهوه .من لهو کهسانهم له نیزیکهوه لهگهڵ دوکتاور قاساملوو باه ڕاساتی کاارم ناهکردوه ،ناه عاوزوی
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ڕێبهری حیزا بووم ئهو کاته ،نه ئهو مهوقهعیهته حیزاو تهشکیالتهشم ئهوهنده له سهروه بووه ،باهاڵم ههمیشاه کاه ئااوڕ
دهدهمهوه به شێوهی سیاسهت کردنی دوکتور قاسملوو ،ئهوهی که دوکتور قاسملوو زۆر ڵیبڕاڵو زۆر واقەبین چاوی لاه شاتهکان
دهکرد به تایبهت له جامهعهی پیچیدهی ئێراندا ئهوه به الی منهوه زۆر گرینگی هاهبوو ،جاا کاتێاک ئاهو مهوزوعاتاه دێتاه
گۆڕێ ئێمه وهک حیزبی دێموکرات ،ڕێبهرانی حیزبی دێموکرات وهزیفهمان ئهوهیه نهقشیهکی سیاسای گاهورهی ئێاران دهبنێاین
مااهجالو دهرفهتااهکان ،ئاسااتهنگهکان ،فورسااهتهکان ،توانااایی خۆمااان ،داهاااتووی ئێااران ،ئێااران چااۆن دروساات بااووه ،چااۆن
دهگۆڕێ ،ئێران له ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست ،وهز لهوێ ،چمان بۆ دهکرێ چماان باۆ نااکرێ ،ئااوا چااو لاه خاهباتو تێکۆشاانو
وهزیفااهکانی خۆمااان بکااهین ،بااه باااوهری ماان کۆماااری ئیسااالمی ئااهو گفتومانااهی ئێسااتای حیزباای دێمااوکرات کااه ئااهو شااتانهی
ئاماژهم پێ کردووه خهڵک تهشویق دهکا لهسهر وانه کار بکهن به زهرهدی کهمتر ،خهتهری زۆر بۆ خۆیان دروسات نهکاهن تاا
به راحهتی تێدا نهچن بهڵکاه لاهو چوارچێاوهدا تاهعاموول بکاهن ئاهو گفتوماناه مهدهنیاه ،کۆمااری ئیساالمی لاهو گفتوماناه
مهدهنیااهی ئێمااه دهترسااێ و لااهو گفتومانااه مهدهنیااهی نێوخااۆی واڵت دهترسااێ ،کۆماااری ئیسااالمی کااه بااه عهقلیااهتی سااپای
پاسداڕانو خهڵکی دهوروبهری وهلی فهقی شکڵی گرتووه به دیدی ئهمنییهتی چااو لاه کوردساتانو هاهموو ئێارانو ڕۆژهاهاڵتی
نێوهڕاست دهکا ،ههمیشه پێی خۆشه موخالفینی کۆماری ئیسالمی شوعار بدهن باسی توندو تیژی بکهن حاڵهتهای ناا ئاهمنی
بێنه گۆڕێ ،ههڕهشهو گوڕهشه بکهی ،لهو حالهتهدا ئهو ئیستتدادی زۆره بۆ بهرباهرهکانی تاۆ لاهو جاوره شاوعارانه کاه هاهر
ههڕهشهو گوڕهشه بێ ،شوعار بهدهی خۆت دێڵێوه ،شاوعارهکان ئاهگەر واباوون کاه خاهڵکێکی زۆر خاۆی تێادا نهدیتاهوه ،ئاهوه
کۆماری ئیساالمی پێای خۆشاه ،باهاڵم ئێماه کاه ئێساتا ماهجالی خاهباتی چهکاداری ڕاساتهو خاۆی پێشامهرگانهمان نیاه ،ئێماه
حیزبێکی ئازاد نین له نێوخۆی واڵت ئهو خهباته ڕێباهری بکاهین ڕیگاماان ئهوهیاه گفتوماانی خۆماان باه شاێوهیهکی ماهدهنی
بنهینه نێو کۆمهاڵنی خهڵک ،ئهگهر وایه ئێماه شاتێکمان دهسات پێکاردوه کاه کۆمااری ئیساالمی لێای نیگهراناه .باه نیسابهت
ههمووی ئهوانه ههدهفهکهی ئێمه ئهوهیه ئهوهی دوکتور قاسملوو لێی نیگهران بوو کاتی خۆی مهجبوور بوو موزاکرهی کارد کاه
حیزبی دێموکرات تووشی ژیان له تهبتید دا نهبێ ،له جێگای خاۆی نهمێنێتاهوه کاه بهشاێکی موشاکالتی ئێماه لاهوهوه ساهری
گرتووه .ههدهفی ئێمه و گفتومانێک که ئهمنیش کۆمهکم پێ کردووه ئهوه بووه که خاهڵکێکی زۆر خۆیاان رووباهرووی کۆمااری
ئیساالمی ببیناهوه .ئهگااهر ئاهو حیزباه هااهر لاه باشاووری کوردسااتان بمێنێتاهوهو کۆمااری ئیسااالمی ناهرووخێو ئێماه نااهتوانین
بچینااهوه نێوخااۆی واڵت ،بااا عهقلیااهتی حیزباای دێمااوکرات و ئااهو حهلااه مهدهنیانااهی دێنێتااه پێشااێ کااه خااهڵکێکی زۆر لااه
خهباتهکااهدا باان لااهوێ لااه گۆڕهپانهکااهدا رووبااهرووی کۆماااری ئیسااالمی بێتااهوه .ئهگااهر کۆماااری ئیسااالمی بۆخااۆی پێیوایااه
حیزبهکهی ئێمهی له تاراوگهدا هێشتۆتهوه بهاڵم بیرو هۆشی حیزبی ئێمه له نێو خاهڵکێکی زۆر دهباێ بێتاه گاۆڕێ و لهوێادا
رووبهرووی ببنهوه ،لهسهر موزاکره ڕهنگه شتێکی زۆرم نهبێ ئێستاش لهو باوهرهدام ئهگهر کۆماری ئیسالمی داوای موزاکره لاه
ئێمه بکا ،ئێمه دهبێ لهگهڵی دابنیشین که داوا دهکا مهوزووعاتێکی ههیه و دهبێ گوێی بدهیینێ و بڵێین که ئێماهش لهساهر
موزاکره ئهو تێبینیانهمان ههیه ئهگهر مهوزوعێک دێنێتاه گاۆڕێ ئێماه ناابێ نادیادهی بگاریین ،شاتهکهی خۆماان بااس کاهین
ئێمه نهکهوینه ئهو خانهیه .دیاره باا بڵاێم رووخاانی کۆمااری ئیساالمی باشاترین شاته باۆ دێموکراسایو باۆ خاهڵکی کاورد لاه
ڕۆژههاڵتی کوردستان ههرچهند عهواقیبو عهواریزی خۆی ههیه ،بهاڵم ئێمه نابێ لێی بترساێین .باهاڵم هاهر لاهو خانهیاهدا
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گیر نهکهیین مادام  ٣٥ساڵه بۆماان ناهرووخاوه شاتی دیکاه نههێنیناه گاۆڕێ ،باهحسو قساه دهباێ بنهیناه نێاو خاهڵک بۆیاه
گفتومانی موزاکرهش به باوهڕی من ههر له جێی خۆیدایه .ئهگهر کۆماری ئیسالمی پهیامێکی بۆ ئێمه ناردبێو ئێماه واڵمماان
داوهتهوه ئهوه له جێگای خۆی دایه ،ئهو سیاسهت دهکا به دووای بهرژهوهندێکهنی خۆیدا دهگهرێ ئێماهش سیاساهت دهکاهیین
بهدوای بهرژهوهندییهکانی خۆماندا دهگهرێین ههرچهند ئێمه ئێستا چاالکی نیزامیمان نیه که کاوتم باه شاێوهی ئازاداناه کاار
بکهین ،بهاڵم بۆی دهرکهوتووه له ههمووی ڕۆژههاڵتی کوردستان لاه ئیالماهوه بگاره تاا کرمانشاانو ئوساتانی سانهو ئوساتانی
ورمێو کوردهکانی خوراسانو کوردهکانی ههمهدانو مهنتهقهی لۆرستانو کوردهکاانی تااران کاه ئهقلیاهتی دیفاا لاه مافاهکانی
نهتهوایهتی خۆمان له پهرهگرتن دایه ،بۆی دهرکاهوتووه کاورد لاه ڕۆژهاهاڵتی ناوهڕاسات بۆتاه فاکتۆڕێاک ،باۆی دهرکاهوتووه
ئااهو سااهردهم بهسااهر چااوو کااه کێشااهی ڕۆژهااهاڵتی ناوهڕاساات تااهنیا بااه کێشااهی فهلهسااتینو ئیسااراییل باساای لێاادهکرا ئێسااتا
قهزیهیهک به نێاوی قهزیاهی کاورد هاتۆتاه گاۆڕێ ،درهنا یاا زوو پێای کۆمااری ئیساالمی دهگرێتاهوه ،بۆیاه ئێماه دهباێ لاه
الیهنێکی دیکهشهوه بێینه سهر دروست کردنی زهمینهو بهستهری موناسب بۆ ئهو جۆره گفتومانه.
کورد کاناڵ :کاک خالید وهکو دوایین پرسیار لهم بهرنامهیهدا که زیاتر تایبههت بهوو بهه یهادی دوکتهور قاسهملوو ،بها
کهسایهتی سیاسی دوکتور قاسملوو بوو ،ئێستا پا

لهه

 ٨٥ساڵ له نهمانی دوکتور قاسملوو دهبینین له باشووری کوردستان بها

له ڕێفڕاندۆم دهکرێت ،جهنابت چۆن لهو دۆخه دهڕوانی؟

خالید عهزیزی :دهکرێ بڵێم ههرچهند ئێستا دوکتور قاسملوو له نێوماندا نهماوه بهاڵم  ٢٥ساڵ دوای تیرۆر کردنی شاههید
دوکتور قاسملوو بهشیک لهو پرۆژهو ئهو ئارهزوانهی دوکتور قاسملوو به دوایدا دهگهڕا ،وهدی هاتووه .قهزیهی کاورد لاه ساێ
پارچهکهی دیکهی کوردستان به خۆشییهوه له مهوقهعیهتێک دایه که تازه بهرهو دوایه ناچێتهوهو بهرهو پێش دهچێ .تاهنیا
لااه ڕۆژهااهاڵتی کوردسااتان ئااهو شااۆێنهی دوکتااور قاسااملوو لێاای ل اهدایک بااووه و هااهموو ئارهزووکااانی ئااهوه بااووه کااه حیزباای
دێموکرات جارێکی دیکه لهوێ بتوانێ دهوری ههبێ لهسهر دروست کردنی ڕۆژههاڵتی کوردساتانو عهقلییاهتێکی سیاسای لاهوێ
ئێمه ئیستا ئهو مهوقهعیهتمان نیه ،له تهواوی ئهو باساانهی کاه ماهربووت باه پارچاهکانی دیکهیاه پاێم خۆشاه ئامااژه باه
یهک شت بکهم ڕاسته له ههرێمی کوردستان بهرهو ئهوه دهچاێ کاه ڕاپرساێک بکارێ شاتێکی باشاه لهساهر چارهنووسای خۆیاان
بڕیار بدهن ،بهاڵم ئهوه قهزیهی چارهنووسی باشووری کوردستانه ئهگهر قسهش له دهوڵهتی کوردی بکرێ قسه له دهوڵاهتی
کوردی بۆ باشووری کوردستانه قسه له دهوڵاهتی کاوردی یاا چارهساهری کێشاهی کاورد لاه ڕۆژهاهاڵتی کوردساتان نیاه ،ئهگاهر
وایه ئهرکو تێکۆشاانو وهزایفاهو کااری خۆماان چ باۆ ئێماه حیزبای دێماوکرات چ باۆ خاهڵک لاه نێوخاۆی واڵت وهک خاۆی لاه
جێگااای خااۆی دا ههیااه ،دهبااێ بااهردهوام بچێتااه پێشااێ و دهبااێ تێبکۆشااین لااه هااهمان کاااتدا حیزباای دێمااوکرات ههوڵاادهدا
ههڵوێستێکی مهسئووالنهی نهتهوهیی ههبێ نیسبهت به باشووری کوردستان و به شێوازی جۆراوجۆر به ئێرانییهکان بڵێین کاه
ئهگهر له باشووری کوردساتان لهساهر چارهنووسای خۆیاان بڕیاار بادهن حاهقو ماافی خۆیاناه ئهوهشامان لهباهر چااو باێ ئێماه
خهڵکی ڕۆژههاڵتی کوردستانین حیزباهکانی ڕۆژهاهاڵتی کوردساتان یاان کوردساتانی ئێاران زۆرتار ده فکاری بهشاهکهی خۆماان
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دابین زۆرتر بهوێوه فکرمان مهشغوول کهین ،بۆ ئهوێ بنووسین بۆ ئهوێ قسه بکهین ،باۆ ئاهوێ سیاساهت بکاهین ،باۆ ئاهوێ
دیپلۆماسی بکهین ،بۆ ئهوێ لۆبی بکهین و دهبێ فکری سهرهکیو مهشاغهلهی فکاری فاهعالینی سیاسای لاه نێوخاۆی واڵت هاهر
لهسهر ڕۆژههاڵتی کوردستان بێ ئهگهر ئێمه لهوێ بهقووهت بین ،دهنگمان به هێز بێ ،قهڵهممان باش کاار بکاا ،خاهڵكێکی
زۆر له ئێران له کێشهکهی خۆمان بگهیهنین ،بهوجۆره دهتوانین کۆمهک بکاهین باه خوێندنهوهیاهکی مهسائووالنهی کۆماهڵگای
ئێران بهرامبهر به داهاتووی باشووری کوردستانیشو حکوومهتی کۆماری ئیسالمی مهجباوور باه ههڵوێساتێکی مهسائووالنه باێو
نهکهوێته خانهی تێکدان ،بۆیه بۆ جارێکی دیکه دێمهوه سهر ئهوه که ئهمن گهشبینم به داهاتووی کورد به گشتی بهاڵم لاه
تهنیشت ئهوهدا تهئکید لهسهر واقەبینییهک دهکهمهوه که دوکتور قاسملوو ههمیشه بهالیهوه گرین بوو ،ئهویش ئهوهیاه کاه
ئێمه له ڕۆژههاڵتی کوردستان بهردهوام دهبێ خۆمان ئهرکدار بکهینو کاری بۆ بکهینو ههوڵو تێکۆشانمان ههر بۆ ئاهوێ باێ
ئهگهر باشووری کوردستان هیوادارم بهرهو ئهوه بڕوا ئهگەر ڕۆژێک له ڕۆژان دهوڵهتی خۆشای پێاک هێناا ئاهوه باۆ خۆیاان باۆ
باشووری کوردستان دهوڵهتی کوردیان دروست کردووه ناهک باۆ ڕۆژهاهاڵتی کوردساتان لاهبیرمان باێ ئێماه دهوری  ٢١دهوڵاهتی
عهرهبیمان ههیه ههرکهسه مهسئووله بهرانبهر بهو شۆێنهی تێیدا ههیه.
کورد کاناڵ :بهڕێز کاک خاکید عهزیزی سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان خۆشحالم که ئهو مهجالهت بۆ ئێمهه
ڕهخساندو میوانی ئهم بهرنامهوه بووی.

خالیههد عهههزیزی :زۆر سااپاس بااۆ ئێااوهشو بااۆ هااهمووی بینااهرانی کوردکاناااڵ هااهر وهکاای لااه ڕاگهیاناادراوهکانی هااهردوو الی
دێموکرات هاتووه ئێمه خۆمان مهسئوولو موهزهف دهبینین که یادی دوکتور قاسملوو بکهینهوه ڕهنگه زۆر ئاسان ناهبێ لاه ژێار
فشارو تههدیدو عهقلیهتی ئهمنییهتی کۆماری ئیسالمی له ڕۆژههاڵتی کۆردستان به ڕاحهتی ئیجازهمان پێ بدرێ ئهو ئهرکاه
به جێ بگهیهنین ،باهاڵم هیاوادارم هاهمووی خاهڵک باه هاهر جۆرێاک بۆیاان دهکارێو باه هاهر شاێوهیهک بۆیاان عهمهلیاه باه
جۆرێااک یااادی ئااهو ڕێبااهره مهزنااه بکهنااهوه تااهواوی ژیااانو ئهندیشااهو فکااری خااهباتو تێکۆشااان بااوو بااۆ خااهڵکی ڕۆژهااهاڵتی
کوردستان و ههر لهو پێناوهشدا تیرۆر کرا ،ههموو الیهکتان ههر ساغو سالمهت بن هیوادارم له داهاتوویهکی نیزیاکدا بیارو
ئهندیشااهکانی دوکتااور قاسااملوو لااه ڕۆژهااهاڵتی کوردسااتان قااانونی بااێ ،مۆئهسهسااهیی بااێ ،بااێ بااه دهسااهاڵت و ئێمااهش بااه
مافهکانی خۆمان شاد بین.
له ژماره  ٦٣٦ی رۆژنامهی "کوردستان"دا بزو بۆتهوه
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٢٢ :ی جووالی ٢١١٤
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وەاڵمی حزبی دیموكراتی كوردستان بۆ نامەكانی دەسەاڵتدارانی ئێران" :بگەڕێنەوە سەر
رێگەی خومەینی"

وشە /هەولێر  -كاوە جەم
خالیاااد عەزیااازی ساااكرتێری گشاااتیی حیزبااای دێماااوکراتی كوردساااتان پەڕە لەساااەر نااااوەڕۆكی ناااامە گۆڕینەوەكانیاااان لەگەڵ
بەرپرسانی ئێران الدەدا .عەزیزی لە دیمانەیەكدا لەگەڵ رۆژنامەی "وشە" دەڵێت،
" ئاااێمە وەاڵمماااان دانەوە كە خاااومەینی گەیشاااتە ئەوەی دانوساااتان لەگەڵ كاااورد بكاااات و ئێاااوەش بچااانەوە ساااەر رێاااگەی
رێبەرەكەتان".
بەپێی ئەو راپۆرتانەی بزو بوونەتەوە ،چەكدارانی داعش لە سنووری پەروێزخانەوە نزیكەی  ٥١كیلاۆمەتر لە ئێاران دوورن.
پێت وایە داعش مەترسیی بۆ سەر ئێران هەبێت
وشە :داعش دەبێ بخرێتە ناو سهیناریۆی سیاسهیی رۆژهەاڵتهی ناوەڕاسهت و دەبهێ بهزانین بژێهویی خهۆی لە كهو بەدەسهت
دێنێت .داعش بەرهەمی كۆمەڵێك كێشەی هەڵپەسێردراو و چارەسەرنەكراوی ناوچەكەیە و پێوەندی بە كێشەی نێوان سوننە
و شیعەشههەوە هەیە .مههادام داعههش خوێنههدنەوەی تونههدی تههایبەت بە خههۆی لە ئیسههالم و سههوننە هەیە ،رەنههگە لە درێههژەی
كێشەكانیدا لەگەڵ شیعە ،بەشێوەیەك ئێرانیش بگرێتەوە .یانی پێت وایە دزە بۆ ناو سنوورەكانی ئێران دەكات؟

خالید عەزیزی :رەنگە داعش نەتوانێ بە ئاسانی دزە بۆ ناو سنوورەكانی ئێران بكات ،بە مەرجێك كە لە نێو ساووننەكانی
ئێراندا زەمینەی نەبێت .ئەوەندەی من بزانم داعش لە رۆژهەاڵتی كوردستاندا زەمینەی نییە ،نابێ شێوەی گەشە و
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سەقامگیربوونی داعش لە دوو ناوچەی سووننەنشینی عێراق و سووریا ،لەگەڵ ئێراندا بەراورد بكەین.
وشە :بەاڵم كاتێك لێرە هێزی پێشمەرگە شەڕی داعشی دەكرد ،چەنهد جموجهۆڵێكی هەڵگرانهی بیروبهاوەڕی سهەلەفییەت لە
شارەكانی كورستانی رۆژهەاڵت بەدی كران .ئەی ئەوانە شانەی نوستوو نین؟ ئەوانە دواجار نابنە مەترسی؟

خالیههد عەزیههزی :رەنااگە كاتێااك ئێااران تووشاای شااڵەژان بێاات ،ئەوكااات بباانە مەترساای ،هەروەك چااۆن ئەوە لە سااووریا و
عێراقیشاادا رووی دا .ماان نكااۆڵی لە بااوونی ئیسااالمی سااەلەفی لە رۆژهەاڵتاای كوردسااتان ناااكەم ،بەاڵم زۆر ئەسااتەمە ببێااتە
زەمیاانەیەك بااۆ دروسااتبوونی گرووپێكاای چەكاادار و رێكنااراوی وەك داعااش .ئەگەر ئێااران بشااێوێ و دەسااەاڵتدارانی لەپێناااو
ماانەوەی خۆیاناادا سااوود لەو رێااگەیە وەربگاارن كە دیمەشاق و بەئاادا گرتیااانە بەر ،ئەوكااات ئەگەری دروسااتبوونی گرووپێگاای
توندڕەو لە ئێران هەیە.
وشە :كەواتە پێت وایە داعش پڕۆژەیەكی ئێرانە بۆ مانەوەی بەشار ئەسەد لە سووریا و دەسەاڵتی شیعە لە عێراق؟

خالید عەزیزی :پاێم وانیایە ،ئەساتەمە كە بڵێای ئەوە پاڕۆژەی ئێاران یاان دەوڵەتێكای تارە لە نااوچەكەدا .دەكارێ بڵێاین
داعااش ئەو پااڕۆژەیەیە كە لە رووی رێكنسااتنەوە بە جۆرێااك مرۆڤەكااان پەروەردە دەكااات كە لە خزمەتاای مەبەسااتی سیاساایی
خەڵكانی تردا بن .داعش دەبێ زەمینەی هەبێ بۆ ئەوەی لە شوێنێكدا كار بكات.
وشههە :ئێههوە ئامههادەیی خۆتههان دەربههڕی بههۆ ئەوەی پێشههمەرگەكانتان لە چوارچێههوەی وەزارەتههی پێشههمەرگەی حكههوومەتی
هەرێمی كوردستاندا رەوانەی بەرەكانی شەڕی دژ بە داعش بكەن .ئایا پێشمەرگەتان نارد؟

خالیههد عەزیههزی :لە روانااگەی ئااێمەوە هەر پااارچەی كوردسااتان تایبەتمەناادی خااۆی هەیە .لەو پااارچەیەش حكااوومەتی
هەڵبژێردراو و یاسا و بەرژەوەندی ناوچەیی و نێودەوڵەتی خۆی هەیە .ئێمە وەكو حیزبی دێموكرات دەست لە كاروباری هایچ
پارچەیەكی تاری كوردساتان وەرناادەین ،مەگەر حیازا یاان دەساەاڵتی ئەو پاارچەیە داواماان لاێ بكاات و بە باشای بزاناێ و
پێویسااتیان بێاات .ئااێمە ئەو مەسااەلەیەمان لەگەڵ الیەنەكااان و وەزارەتاای پێشاامەرگە باااس كااردووە كە حیزباای دێمااوکراتی
كوردستان ئامادەیی هەیە بەگوێرەی توانای خۆی ،پێشمەرگەكانی بۆ بەرەكانی شەڕ بنێرێت .ئەوان سوپاسی هەڵوێساتەكەیان
كردووین و رایان گەیاندووە كە پێویستیان نیایە .ئاێمە بە كاارێكی دروساتی ناازانین كە بەباێ هاوئااهەنگێ لەگەڵ ئەوانادا،
هێزەكانی خۆمان ببەینە شوێنێك كە یاسا و بەرژەوەندی و هاوكێشەی خۆی هەیە.
وشە :بێگومان بەشێك ل ە سەركردایەتیی یەكێتی لەگەڵ بوونی پێشمەرگەكانی رۆژهەاڵت لە بەرەكهانی شهەڕی دژی داعشهدا
نەبووە .ئەو بەشەی یەكێتی لە درێژەی سیاسەتەكانی ئێران لە ناوچەكە و پارتیش لە درێژەی سیاسەتەكانی توركیایە لە
ناوچەكەدا .پێت وایە ئێوە كەوتوونەتە ناو بەرداشی ئەو دوو ئاراستەیە لە سیاسەت و بوونەتە قوربانی؟
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خالید عەزیزی :نكۆڵی لەوە نااكرێ كە پاارتی و یەكێتای لە شاێوەی سیاساەت و راونینیاان باۆ هاوكێشاە ناوچەییەكاان دوو
روانااگەی جیاوازیااان هەیە .ئااێمە دەساات لە كاروباااری ئەوان وەرنااادەین و خۆیااان بڕیاااری لەسااەر دەدەن ،بەاڵم ئەوەی ئااێمە
بەدوایدا دەگەڕێین ئەوەیە كە بە هیچ شێوەیەك هەڵوێست و كردەوەی حیزبی دێموکرات نەبێتە هۆی دروساتبوونی كەشاێك كە
تێیاادا كێشااەكان زیاااتر باان .بااۆیە دووپاتمااان كااردووەتەوە كە ئەگەر حیزباای دێمااوکراتی كوردسااتان دێااتە ناااو هاوكێشااە
سیاساااییەكانی هەرێمااای كوردساااتان ،باااۆ ماااوزایەدەی سیاسااایی حیزبااای ناااایەت و هەر بەو هۆیەشاااەوە هیاااوادارین حیااازبە
سەرەكییەكانی باشووری كوردستانیش لەو شەڕەی كە ئێستە دژی تیرۆریستان دەیكەن ،موزایدەی سیاسیی حیزبی نەكەن.
وشە :پێشتر بە حوكمی بوونی جەالل تاڵەبانی ،پێوەندی نێوان حیزبی دێمهوکرات و یەكێتهی بها

بهوو ،ئێسهتاە كە تاڵەبهانی

نەخۆشە و لە سیاسەت بە تەواوی دوور كەوتووەتەوە ،پێوەندییە دووقۆڵییەكانتان لە چ ئاستێكدایە؟

خالید عەزیزی :ئاڵوگۆڕێكی زۆر بەسەر پێوەندیی نێوان ئێمە و یەكێتیدا نەهااتووە ،تەناانەت دوای نەخۆشابوونی جەناابی
مااام جەاللاایش .بێگومااان لە پێوەندییەكاناادا ئەگەر كەساای سااەرەكیی الیەنەكە بااوونی هەبااێ و پێوەناادییەكان بەڕێااوە ببااات،
ئەوا كارەكە ئاسانترە .ماادام جەناابی ماام جەالل نەخۆشاە و یەكێتایش كۆمەڵێاك كێشاە و گرفتای نااوخۆیی هەیە ،بێگوماان
هەندێ جار كاریگەریی كەم و زۆر لەسەر پێوەندییەكانیش دەبێت.
وشە :هێڵی گشتیی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان زۆر لە ئێران نزیكە و تەنانەت بۆ چارەكردنی كێشە ناوخۆییەكانیش چەند
شاندێكی ئێرانی هاتنە سلێمانی كە ئەندامێكی گرووپی تیرۆركردنی دكتۆر عەبدوڕەحمان قاسملوشهیان لەگەڵهدا بهوو .ئێهوە
لەوە دڵگران و نیگەران نەبوون؟

خالید عەزیزی :ئێمە دەمانەوێ كورد بەشاێوەیەك هەڵساوكەوت لەگەڵ واڵتاانی دراوساێدا بكاات كە لەساەر حیساابی یەكتار
نەبێت .ئێمە دڵگران نەبووین ،چونكە سیاسەت كاری بەوە نیایە و بەرژەوەنادییە و هەر حیازا و الیەنێكایش لەساەر بنەماای
بەرژەوەندییەكانی خۆی پێوەندییەكانی رێك دەخات.
وشە :ئێوە دەڵێن سیاسەت بەرژەوەندییە ،بەاڵم ئێوە لەسەر بنەمای بەرژەوەندی حیزبی كارتان كردووە؟

خالید عەزیزی :ئێمە هەوڵمان داوە پێوەندیی خۆمان لەگەڵ واڵتان ،لەساەر حیساابی بەرژەوەنادی نەتەوەیای هایچ كاام لە
پارچەكان دانەنێین و هیوادارین هەموو حیزبەكانیش بەگوێرەی توانای خۆیان ئەوە رەچاو بكەن.
وشە :چۆن بوو نامەی پیرۆزباییت بۆ رەجەب تەیب ئەردۆاان نارد؟

خالید عەزیزی :دەمێكە پێم وایە كە ئێمە بە تێپەڕبوونی كات دەبێ شێوەی هەڵسوكەوت لەگەڵ دەوڵەتە مەكەزییەكاندا
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بگاااۆڕین .لە مااااوەی دەیەی راباااردوودا ئااااڵوگۆڕێكی زۆر لە توركیاااا رووی داوە .پاااێم وایە ئەردۆئاااان و حیااازبەكەی رۆڵااای
بەرچاویان لە گۆڕانكارییەكاندا هەبوو و دەرگەیان بە رووی چارەساەری كێشاەی كاورددا كاردەوە .ئاێمە بەردەوام پاڵپشاتیمان
لەو سیاسەتەی ئەردۆئان كردووە .ئێمە نامەكەمان باۆیە ناارد باۆ ئەوەی ئەردۆئاان هەسات بكاات كە لە نێاو كاورددا رێاز لە
كااار و گۆڕانكارییەكااان و بۆچوونەكااانی دەگیرێاات .ئەوە هاناادانی رێگەچااارەی پێكەوەژیااانی ئاشااتییانەی كااورد و تااورك بااوو.
هاوكات رەنگە الیەنێك لە نااوچەكەدا بایەوێ وتاوێژی دەوڵەتای ئەردۆئاان لەگەڵ كاورد تێاك بادات ،ویساتمان بەو ناامەیە
هانی الیەنی كوردی بدەین كە لەو كارە پاشگەز نەبێتەوە و بەردەوام بێت.
وشههە :ئەوە دەسههتێوەردان لە كاروبههاری ئەو سههنوورە نیههیە كە پەكەكە خههۆی بە خههاوەنی دەزانههێ ،خههۆ ئێههوە گوتتههان
دەستێوەردان لە هیچ پارچەیەكی كوردستان ناكەن؟

خالید عەزیهزی :پەكەكە و ساەرۆكی بەنادكراویان چەنادین سااڵە لەگەڵ دەوڵەتای توركیاا لە دانوساتاندان .ئەگەر رۆژێاك
حەسەن رووحانی سەرۆك كۆماری ئێران رای گەیاند كە ئامادەیە دانوستان لەگەڵ كورد بكات ،ئاێمە زۆرماان پاێ خاۆش دەباێ
حیزبە سیاسییەكانی پارچەكانی تری كوردستان نامەی بۆ بنێرن و هانی بدەن و بەكارێكی باشی بزانن و هیوای ساەركەوتنی
باۆ بنااوازن .ئەوە دەسااتێوەردان نیاایە .دەسااتێوەردان ئەوەیە كە حیاازا لەوێ دروسات بكەیاات ،هێاازی سااەربازی بااۆ پااارچەیەك
بنێری یان لە دژی حیزبێكی ئەوێ قسە بكەیت ،لەگەڵ ئەوەشدا كە تۆ حیزبی ئەو پارچەیە نیت.
وشە :گوتت الیەنێك دەیەو پرۆسەی چارەسەری پرسی كورد لە توركیا سەر نەكەو  ،مەبەستت لەو الیەنە ئێرانە؟

خالید عەزیزی :ئێران دەیەوێ كێشەی كورد لە هیچ پاارچەیەك بە گفتوگاۆ چارەساەر بێات .ساتراتیژیی ئێاران دروساتكردنی
ئاااژاوە و كێشااە لە رۆژهەاڵتاای ناوەڕاسااتە ،دواتاار خااۆی دزەی تااێ دەكااات و كێشااەی كااوردیش دەخاااتە چوارچێااوەی شااەڕ و
توندوتیژییەوە.
وشە :ئاماژەت دا كە پێت باشە كورد لە حكوومەتە ناوەندییەكان نزیك ببێتەوە ،ئەوە حكوومەتی تارانیش دەگرێتەوە؟

خالید عەزیزی :ئەگەر حكوومەتی تاران دان بە كێشەی كاورد بناێ و هەوڵ باۆ چاارەكردنی بادات و دۆسایەكە لە ژێردەساتی
سوپا دەربێنێ و بیباتە ئەنجوومەنی تەناهی و پەرلەمان ،ئەوا ئێمە پێشوازی لێ دەكەین .ئەوان تا ئێستە ئەو مەساەلەیان
نەكردووەتە پاڕۆژەی خۆیاان ،ساەرەڕای ئەوەی كە لە گەشاەی مەساەلەی كاورد لە رۆژهەاڵتای ناوەڕاسات نایگەرانن .سیساتەمی
ئێران بە شێوەیەكە كە دەسەاڵت لەبەر دەستی وەلی فەقی و كەسانی دەوروبەری ئەودایە.
وشە :ئەدی بە چ هیوایەك ئێوە دەتانەو لە حكوومەتی ناوەند نزیك ببنەوە ،خۆ ئێوە ئەزموونێكی  ٣٥سااڵنەتان لەگەڵ
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ئەو رژێمەدا هەیە؟

خالید عەزیزی :ئێمە هانیان دەدەین .ئەزموونی  ٣٥ساڵەمان لە شەڕ هەیە ،بەاڵم ئێرانمان پێ نەڕووخا.
وشە :بەردەوام لە چاوپێكەوتنەكانتدا ئەو پەیامە بۆ ئێران دەنێری ،ئایا ئێران تا ئێستە وەاڵمی داونەتەوە؟

خالید عەزیهزی :بەڵاێ ،جااری وا هەباوو كە ئەویاش پەیاامی نااردووە و لە خواسات و پاڕۆژەی ئاێمە كۆڵیاوەتەوە .ئاێمەش
وەاڵممان داوەتەوە كە لەگەڵ چارەسەری ئاشتییانەی كێشەی كاوردداین و كااتی خاۆی لەگەڵ ئاایەتواڵ خاومەینی دانوساتانمان
هەبوو ،بەاڵم راوەستا و ئێستەش دەتوانین لە شوێنێك دەستی پێ بكەینەوە.
وشە :ئەدی وەاڵمی ئەوان چ بووە؟

خالید عەزیزی :ئەوان خەڵكی وایان هەیە كە رەنگە بە جۆرێك پێیان خاۆش باێ بە شاوێن چارەساەریدا بگەڕێان ،هەڵابەت
بەشێوەی خۆیان نەك بەشێوەی ئێمە ،بەاڵم بە باوەڕی من دەسەاڵتیان نییە.
وشە :ئەو خەڵكانە كێن؟

خالیههد عەزیههزی :هەر لە نێااو حكوومەتاادان .خەڵكانێااك دەیااانەوێ چااۆن بااۆ چااارەكردنی كێشااەی ناااوەكیی سیاسااەتێكی
مامناوەندییان گرتە بەر ،بەو شاێوەیەش لەگەڵ كێشاەی كاورددا بەرەو پاێش بچان ،بەاڵم بەداخەوە ئەوان دەساەاڵتی زۆریاان
نییە.
وشە :دواجار كە پەیامتان گۆڕییەوە كەی بوو؟

خالید عەزیزی :ساڵێك لەمەوپێش و لەو كاتەوە راوەستاوە.
وشە :ئەو پرسیارە بەردەوام دەكر  ،بەرەی كوردی لە رۆژهەاڵتی كوردستان چی لێ هات؟

خالیههد عەزیههزی :ئێسااتە زەمیاانە و زەروورەتاای بەرەی كااوردی نیاایە .ئەگەر دوو حیزباای دێمااوکرات نەتااوانن لەسااەر چەنااد
مەسااەلەیەكی سااادە رێااك بااكەون ،چااۆن دەكاارێ چەنااد حیزبێكاای كااوردی لە بەرەیەكاادا كاااری هاااوبەش بااكەن ! حیزبەكااانی
رۆژهەاڵت بە شتی زۆر بچووكەوە سەرقاڵن.
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وشە :هەست پێ دەكر

كە حیزبە كوردییەكان بەسهەر دوو شهێوە سیاسهەت و جەمسهەردا دابە

بهوونە ،رێگەچهارەی ئەوە

چییە؟

خالید عەزیزی :رێگەچارەی ئەوە لە پارتی و یەكێتییەوە دەست پێ دەكات.
وشە :یەكێتی و پارتی نەك پەكەكە و پارتی ،وایە؟

خالید عەزیزی :بەڵێ ،پەكەكە شتێكی دەرەوەیە .ئەگەر یەكێتای و پاارتی پێوەنادییەكانیان بااش باكەن و شاوێنەواری دوو
ئیدارەیی بسڕنەوە و نەتەوەسازی لە باشووری كوردستان دەست پێ بكەن ،ئەوكات دەرفەت بۆ مانۆڕی پەكەكە نامێنێت.
وشە :كاتێكی دیاریكراو هەیە بۆ گۆڕینەوەی پەیامەكانتان لەگەڵ ئێران؟

خالید عەزیزی :ئەگەر ئێستەش حكوومەتی ئێران پەیام بنێرێ ،بێگومان لەالیەن ئێمەوە بێ وەاڵم نابێت.
وشە :ناوەڕۆكی دوا پەیامی ئێران بۆ ئێوە چ بووە؟

خالید عەزیزی :پێیان خۆش بوو لەگەڵ ئێمە بااس باكەن كە چارەساەری كێشاەی كاورد چاۆن دەبیناین ،فیادراڵیزممان دەوێ
یان دەمانەوێ ئێاران دابەش بكەیان .ئاێمە گوتووماانە كە ئەوە ئاێمە ناین ئێاران دابەش دەكەیان ،بەڵكاو دیكتااتۆرییەتە كە
دەرفەت نااادا الیەنەكااانی تاار لە دەسااەاڵتدا بەشاادار باان .كەواتە دابەشااكردنی مااافی سروشااتیی ئەو بەشااەیە كە خااۆی لە
دەسەاڵتدا نابینێتەوە .ئەوان دەیانگوت كە ئێران بۆ فیدراڵیزم نابێت .ئێمە پێمان گوتوونە كە رێبەرەكەتان گەیشاتە ئەوەی
دانوستان لەگەڵ كورد بكات و ئێوەش بچنە سەر رێگەی رێبەرەكەتان.
وشە :خوێندنەوەی خۆت بۆ نیازی ئەوان چییە؟

خالید عەزیزی :من پێم وایە بەشوێن چارەسەرییەكی دیاریكراودا نین و بەرنامەی كاریاان نیایە .ئەوان دەیانویسات راوێاژی
زاری ئێمە بزانن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەن

 -ڕێکەوتی٢١ :ی ئاگۆستی ٢١١٤
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لڤین پری: ،
خالید عەزیزی :ئاسمانی عێراق بەدەستی ئەمریكا و حكومەتەكەشی بەدەستی ئێرانەوەیە

خالید عەزیزی سكرتێری گشتیی حزبی دیموكراتی كوردساتان  -ئێاران ئاشاكرایدەكا كە بەر لە سااڵێك كاربەدەساتانی ئێاران
داوای تێڕوانینی ئەوانیان لەسەر چارەسەركردنی كێشەی كورد كردووە.
خالیااد عەزیاازی دەڵێاات ئاساامانی عێااراق بەدەسااتی ئەمریكااا و ئەو خاكەشاای حكااومەتی عێااراق كااۆنتڕۆڵی كااردووە بەدەسااتی
ئێرانەوەیە ،بە بۆچوونی ئەو ئێران هەوڵ دەدات بۆ بەرژەوەندیی خۆی ساوود لە نااكۆكییە نێوخۆییەكاانی هەرێام وەربگرێات،
رەتیشی دەكاتەوە قاسم سولێمانی هەولێری لەدەستی داعش رزگاركردبێ.
عەزیاازی لە بااارەی ئەگەری دەسااتپێكردنەوەی خەباااتی چەكااداریی حزبەكااانی بەرهەڵەسااتكاری رژێماای ئێرانیشااەوە عەزیاازی
دەڵێت " ئێمە لە ساەردەمێكداین هەم پێشامەرگەی چەكادارمان هەیە ،هەم هەزاران ئەنادام و الیەنگرماان لە نێاو خاۆی واڵت
چەكااادارن ،لە راستیشااادا چاااۆنێتی دەساااتپێكردنەوەی خەبااااتی چەكاااداری كە بتاااوانیین جاااواڵنەوەیەكی جەمااااوەری رێكناااراو
دروساااتبكەین ،لەنێوخۆمانااادا قساااەی لەساااەرە ،بەاڵم هێشاااتا بڕیارماااان نەداوە خەبااااتی چەكاااداری وەكاااو پێشاااتر دەسااات
پێبكەینەوە".
سكرتێری گشتی حزبی دیموكراتی كوردستان ئەو قسانەش رەتادەكاتەوە كە خەبااتی چەكادارییان بەیەكجااری راگرتباێ ،لەو
بااارەیەوە بااۆ ئاژانساای ئانااادۆڵو دەڵێاات " بەهاایچ شااێوەیەك خەباااتی چەكاادارییمان لەهەرێماای كوردسااتان بەشااێوەیەكی رەهااا
رانەگرتووە ،بەاڵم شێوازەكەمان گۆڕیوە ،ئەویش ئەوەیە راستەوخۆ هێرش نەكەینە سەر كۆماری ئیسالمی ،بەاڵم لە شاوێنێكدا
هێرشی كردە سەر ئێمە بەدەن دێین و بەرگریی دەكەین".
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عەزیاازی ئاماااژە بااۆ ئەوە دەكااات تەنیناای رۆژهەاڵتاای كوردسااتان لەالیەن كۆماااری ئیسااالمی ئێاارانەوە بە سااوپای پاسااداران و
بەسیج و ئیتیالعات و جاش وایكردووە پێشوازیی خەڵك لە حزبە كوردییە ئۆپۆزسیۆنەكانی رژێمی ئێران زیاتر بێ.
لە بارەی سەرۆكی نوێی حكومە خالیاد عەزیازی روونای دەكااتەوە" لە هەڵبژاردنەكانادا رۆوحاانی هەنادێ پەیاامی دا ،بەاڵم
بەداخەوە بەدوایاناادا نەچااوو ،وەكااو خوێناادن بە زمااانی كااوردی و ئاااوڕدانەوە بە هەناادێ لە ماااددە یاساااییەكان بااۆ ئااازادی
حزبەكان و هەندێ كرانەوەی سیاسای ئەوانەماان بە بااش دەزانای و پێماان وایە مەرجای كۆمااری ئیساالمی لەوەدایە خەبااتی
بەرفراون كۆمەاڵنی خەڵك دروست ببێ و خەڵك ترس و دڵەڕاوكێی نەمێنێ و بە زەرەری كەمتر بچێتە نێو خەباتەوە".
"خۆمان بۆ گۆڕانكارییەكان ئامادەدەكەین"

سااكرتێری حزباای دیمااوكراتی كوردسااتان " ئەگەر رۆژێااك لە رۆژان ئێااران گۆڕانكاااریی بەسااەردابێ لەو كاااتەدا بۆشاااییەك لە
كوردسااتانی ئێااران دروساات ببااێ ئەوا وەكااو حزب ای دیمااوكرات و ئەو الیەنااانەی تاار هەوڵ دەدەیاان بتااوانیین زوو ئەو بۆشاااییە
كۆنتڕۆڵ بكەی".
عەزیاازی رووداناای گۆڕانكاااری لە ئێااران بە دوور نااازانێ و دەڵااێ ":كۆماااری ئیسااالمی لە دروسااتكردنی هەمااوو قەیرانەكااانی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەستی هەیە ،لە یەمەنەوە بگرە تا دەگاتە فەلەستین و لەوێوە تا دەگاتە لوبنان و لەوێ بە ساوریاوە
دێتەوە عێراق ،كۆماری ئیسالمی ستراتیژی ئەوەیە بە دروستكردنی قەیران لە دەرەوەی سنوورەكانی خۆی تەمەنای خاۆی درێاژ
دەبێ ،دەیەوێ خەڵك بەقەیرانەكانەوە سەرقاڵ بكات ،بەاڵم زوو یان درەن ئەو كێشاانە دەچانە نێاو سانوورەكانییەوە ،لەو
كاتەدا ئێمە نامانەوێ بۆشایی دروست ببێ".
عەزیزی دەشاڵێ جیااوازییەكی زۆر لە نێاوان رۆژهەاڵت و رۆژئااوای كوردساتان هەیە و ئەوان زووتار دەرفەتەكاان دەقاۆزنەوە،
لەو بارەیەوە دەڵێت "رۆژهەاڵتای كوردساتانی نااوچەیەكی فراوانای جاوگرافییە و نازیكەی حەفتاا سااڵ بەر لە ئەماڕۆ كۆمااری
كوردی لەوێ دروستبوو ،عەقڵییەت و ناسیۆنالیزمی كوردی لە رۆژهەاڵت زۆری جیاوازە لە رۆژئااوا ،لە رۆژهەاڵت خەڵاك زۆر
لەمێاژە خااۆی ئاماادەكردووە ،لەشااەڕی دووەمای جیهااانی دەرفەتێااك هااتە كااایەوە حزبای دیمااوكرات و قاازی مااحەمەد كۆمااار و
حزبیشیان دروستكرد ،پاش كودەتاش لە ئێران بۆشاییەك دروستبوو حزبی دیموكرات دیسانەوە توانی پڕی بكاتەوە"
ئەو باس لەوەش دەكات كە تا ئێستا هەوڵیان نەداوە بەهانە بەدەستی رژێمای ئێارانەوە بادەن باۆ ئەوەی فشاار بنااتە ساەر
هەرێمی كوردستان ،بۆیە چاالكییەكانیان سنوورداركردووە.
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سكرتێری گشتی حزبی دیماوكراتی كوردساتان خالیاد عەزیازی ،لەباارەی وتاووێژ لەگەڵ كۆمااری ئیساالمی ئێاران باۆ ئاژانسای
ئانااادۆڵو ئاشااكرای دەكااات بەر لە یەك ساااڵ كاربەدەسااتانی كۆماااری ئیسااالمی لەرێااگەی الیەناای سااێهەمەوە داوای بۆچااوون و
تێڕوانیناای ئەوانییااان كااردووە لەبااارەی كێشااەی كااورد و چارەسااەرییەكان لە رۆژهەاڵت ،لەوبااارەیەوە دەڵااێ ":كاربەدەسااتانی
كۆماری ئیسالمی ئێران نزیكەی ساڵێك بەر لە ئێستا لەرێگەی الیەنی سێهەمەوە پەیامێكیان بۆ ئێمە نارد و داوای تێبینای و
خوێندنەوەی ئێمەیان لەسەر چارەساەرێكی ئیحتیماالی دۆزی كاورد لە رۆژهەاڵتای كوردساتان كارد ،كە كاورد داوای چای دەكاا،
ئێمەش پێمانوتن دەبێ قبوڵی بكەین كە نە ئێمە وەكو كورد كۆماری ئیسالمییمان پێ ناڕوخێ ،و كۆمااری ئیساالمیش نااتوانێ
ئێمە وەكو كورد لەناوبەرێ ،جا بۆیە كێشەی كورد كێشەیەكی سیاسییە و رێگە چارەی سیاسی دەوێ ،پێماانوتن وەكاو توركیاا
بكەن ئەوان دەستیان پێكردووە و ئێوە دواكەوتوون".
"توركیا با

دەكا لەرێگەی ئاشتییەوە كێشەی كورد چارەسەر دەكان"

لەبارەی تێڕوانین و هەڵوێستی كۆمااری ئیساالمی ئێارانەوە لەباارەی كێشاەی كاورد و چارەساەركردنی ساكرتێری گشاتی حزبای
دیموكراتی كوردستان-ئێران دەڵێت " لەو باوەڕەداین كە ساەیر نیایە پەیوەنادیی ئێاران لەگەڵ حزبای كاوردی پارچەكاانی تار
بااااش بباااێ ،بەاڵم رەفتااااری لەگەڵ كاااورد و حااازبە كوردییەكاااانی رۆژهەاڵت زۆر خاااراپ و دڕنااادایەیە و لەساااەر بنچیااانەی
ساااەركوتكردنە و تێكەڵكردنااای كێشاااەكەیە بە شااایتەگەرایی و حاشااااكردن لە مافەكاااانی خەڵاااك .ئێاااران ساااوودی لەهەماااوو
فاكتەرەكان وەرگرتووە بۆ پەراوێزخستنی دۆزی كاورد لە رۆژهەاڵت ،لە ئێاران دەساەاڵت لە دەساتی وەلای فەقایە (خاامنەیی)
دایە و لەنێااوانی خۆشاایاندا كێشااەیان لەگەڵ رۆحااانی هەیە كە رەنااگە وەكااو خاااتەمی لااێ بااێ ،چااونكە ئەوانەی لەدەوروبەری
خامنەییدان بە ئاسانی رێگە بەوە نادەن چاكسازیی بكرێ لەوبارەوە".
عەزیزی باسی هەنگاوەكانی حكومەتی توركیا كە ماوەیەكە بۆ چارەسەركردنی كێشەی كورد لەوێ دەیهااوێژێ دەكاا و دەڵاێ":
توركیا دەیەوێ لەرێگەی ئاشاتییەوە كێشاەی كاورد لە بااكوور چارەساەر بكاا ،ئەوە شاتێكی باشاە و هەمیشاە هاانی حكاومەتی
توركیا دەدەین لەو پێناوەدا".
"قاسم سولێمانی نەبوو هەولێری رزگاركرد"

لەبارەی هێرشەكانی دەوڵەتی ئیسالمی ناسراو بە "داعش" باۆ ساەر هەرێمای كوردساتان خالیاد عەزیازی ئاشاكرای دەكاات لەو
كاااتەی هێرشااەكان نزیكاای شااارە گەورەكااانی هەرێاام بااوونەوە ئەوان بەرەساامی بە الیەنەكااان و حكومەتیااان راگەیاناادووە كە
ئەوان دەتوانن یارمەتییدەریان بن ،بەاڵم ئەوان هیچ وەاڵمێكیان نەداونەتەوە.
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عەزیاازی لەو رووەوە دەڵێاات " كە مەسااەلەی داعااش هاااتە گااۆڕێ الیەنەكااان و حكااومەتی هەرێممااان ئاگاااداركردەوە ئەگەر
بتااوانیین هاوكارییااان بكەیاان ئامااادەین ،لەگەڵ ئەوەشاادا پێمااان وایە هەرێاام چوارچێااوەیەكی یاسااایی خااۆی هەیە و سااەرۆكی
هەرێااام و پەرلەماااان و حكاااومەتی هەیە ،ئەوان داوایاااان لە ئاااێمە نەكااارد هاوكارییاااان بكەیااان ،ئاااێمەش زانیماااان بەهاااۆی
رەچاوكردنی هەستیاریی هەرێمی نەیاانكرد ،زۆریاش ئاسااییە حكاومەتی هەرێام بەرژەوەنادیی خاۆی لەگەڵ بەئادا و تااران و
ئەنكەرە هەیە ئێمە لەوە دەگەین ،بۆیە خۆمان نەچووین بۆ شەڕ ،لەو پەیوەندییە وتومانە ئەگەر بەرژەوەندیی ئێاوە لەوەدا
بێ بەشداریی دەكەین ئەگەر نا نایكەین".
لەباااارەی كشاااانەوەی هێااازی چەناااد الیەنێكااای كاااوردی ئێاااران كە لەهەرێمااادا بەشاااداریی شاااەڕەكانی داعشااایان دەكااارد پااااش
سەردانەكەی وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ هەرێم ،عەزیزی دەڵێ ،نازانێ بە فشاری ئێران بووە یان نا ،لەگەڵ ئەوەشدا دەڵێات
"حكومەتی ئێران پێینۆش نیایە هێازی پێشامەرگەی كوردساتانی ئێاران تەناانەت لەبەرەی شاەڕی دژ بە داعشیشادا دیاار باێ،
چونكە ئەو دەیەوی ئێمە و تواناكانمان لە خەڵكی دەرەوە بشارێتەوە ،ئەگەر فشاریشی هێنابێ بۆ سەر هەرێم سەیر نییە".
لەبااارەی بزوبااوونەوەی قسااەی بەرپرسااێكی سااەربازی ئێااران گااوایە فەرماناادەی هێزەكااانی سااوپای قودساای ئێراناای قاساام
سااولەیمانی بە  ٧١پاساادارەوە هەولێااری لە دەساات داعااش رزگااار كااردووە ،عەزیاازی دەڵێاات " هەولێاار بە ئاسااانی نەدەكەوتە
دەستی داعش ،دووەم ئەگەر وایوتبێ راست نییە ،چونكە هەولێر و هەرێم یەكەم بە فیداركاری و بەرگریی خەڵكای باشاوور و
دووەم پشتیوانی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و بەتاایبەت ئەمریكاا پاارێزراوە ،نە بە رۆڵای ئێاران و نە رۆڵای قاسام ساولەیمانی
بووە ،ئەوان خاكی خۆیان بە ئاسانی پێ ناپارێزرێت".
"ئاسمانی عێراق بەدەستی ئەمریكا و زەویی حكومەتەكەشی بەدەستی ئێرانەوەیە"

لەبارەی بوونی ئێران لە عێراق و هەرێمی كوردستانیشەوە كە قساەی زۆر لەساەر باوونی بەهێازی دەزگاای هەواڵگریای ئێاران
دەكرێ عەزیزی دەڵێ" بۆ من زۆر زەحمەتە وەاڵمی ورد بدەمەوە ،بەاڵم دوای روخانی سەدام حوسێن ئێران بەگشتی لە عێاراق
دەستی بااڵی هەیە و قسەی كۆتایی ئێران دەیكات ،لەهەرێمای كوردساتان یەكجاار پێشابینی نااكەم بەوشاێوەیە بێات و ئێاران
قسااەی یەكەم بكااا ،پەیوەناادیی حاازبە كوردییەكااانی هەرێاام لەگەڵ تاااران شااتێكی ئاساااییە ،بەاڵم ئێااران تێدەكۆشااای لە
ناكۆكییەكانی نێوخۆی هەرێمی كوردستان بۆ بەرژەوەندیی خۆی كەڵك وەربگرێ".
لەبااارەی بااوونی هێاازی ئێرانیشااەوە لە عێااراق دەڵااێ" زانیاااریی وردم لەبااارەی ژمااارە و ئاماااری ئەوانەوە لە ال نیاایە ،بەاڵم
زانیاریی ئەوەمان هەیە ستراتیژیی ئێران ئەوەیە بەهیچ شێوەیەك دەوڵەتی شیتی لە بەئدا نەڕوخێات ،ساتراتیژی دووەمیاان
ئەوەیە كە عێراق بەجێ نەهێڵێ ،ئیتر كێشەكانیش زۆرن كە وا دەكا بمێنێتەوە".
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ئەو دەشااڵێ" ئاساامانی عێااراق بەدەسااتی ئەمریكاااوەیە ،خاكەكەشاای بەشااێكی بەدەسااتی كااورد و بەشااێكی بەدەسااتی داعااش و
بەشێكیشی بەدەستی حكومەتی عێراقە كە ئەمەی دوایی بەدەستی ئێرانەوەیە".
دەشڵێ ئێرانییەكان هەمیشە دووبەرەكی و سێبەرەكی لەنێو بەرامبەرەكانیان دروست دەكەن و ئێران بەدوای ئەو ئاماانجەیە لە
هەرێمی و كوردستان.خالید عەزیزی ئاماژەی بۆ ئەوەشكرد كە زانیارییان لەسەر ئەوە نییە ئایا ئێران داوای دەركردنی حازبە
كوردییە بەرهەڵستكارەكانی لە هەرێمی كوردساتانی كردباێ ،دەشاڵێ" تاا ئێساتا بەرپرساانی هەرێام شاتی وایاان لەگەڵ بااس
نەكردووین".
لەكۆتایی قسەكانیدا سكرتێری گشتی حزبی دیموكراتی كوردستان-ئێران هێما بۆ ئەوە دەكات كە لەنێوخۆی ئێران بەتاایبەت
لە ناوچە كوردییەكاندا هێزی توندڕەوی هاوشێوەی داعش هەن ،بەاڵم ئێاران هایچ كێشاەی لەگەڵیانادا نیایە ،بە قساەی ئەو
كۆماری ئیسالمی ئەو هێزە توندڕەوانەی لە حزبە كوردییەكان پێ باشترە ،دەشڵێ" كۆمااری ئیساالمی وای دانااوە ئەگەر سابەی
شتێك رووبدا ئێمە نەتوانیین ئەو ناوچە كوردییانە كۆنتڕۆڵ بكەین".
سەرچاوە :ماڵپەڕی لڤین پریس  -رێکەوتی٢٩ :ی سێپتەمبەری ٢١١٤
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وتووێژی رادیۆ فەردا لەگەڵ بەڕیز خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتی ح د ک

ههوڵهکان بۆ دیتنهوهی چارهسهری ئاشتیانهو دێموکراتیکی پرسی کورد له ڕۆژههاڵتی کوردستان
ڕۆژی چوارشاااەممە ڕێکەوتااای ٢١ی ڕەزبەری ١٣٧٣ی هەتااااوی ،رادیاااۆ نێاااونەتەوەی فەردا ،وتاااووێژێکی لەگەڵ بەڕیاااز خالیاااد
عەزیزی ،سکرتێری گشتی حیزبی دیموکراتی کوردستان پێک هێنا ،کە ئێمە دەقی وتووێژەکەماان وەرگێاراوەتەوە ساەر کاوردی
و دەینەینە بەر دیدەی خوێنەرانی ئازیز.
وتووێژکار :ایلیا جزایری -بەیرووت
سەرچاوە ڕادیۆ فەردا
پرسیار :ماوەیەک لەمەوبەر هەواڵی تێکهەڵچهوونی هیزەکهانی حیزبهی دیمهوکراتی کوردسهتان لەگەڵ هێزەکهانی ئێهران لە
چەند ناوچەیەکی ئێران بوو بووەوە ،ئایا حیزبی دیموکراتی بۆ جارێکی دیکە دەستی بە خەباتی چەکهداری کهردووەتەوە؟
هیچ جووڵەیەک لەو ناوجەیە هەبووە کە بووە هۆی تێکهەڵچوونی چەکداری؟

خالیههد عەزیههزی :بە ئاااوڕدانەوەیەک لە سااەردەمی چەکاداری دەبااێ بڵااێم کە لە دوای شۆڕشاای ئێاارانەوە ،ئااێمە هەمااوو کااات
هەوڵمان داوە کێشەی کوردستانی ئێران لە ڕێگەی وتووێژ و دانووستان لەگەڵ حکومەتی ناوەندی چارەسەر بکەیان ،بەاڵم بە
داخەوە جمهوری ئیسالمی ڕێگەی وتووێژ و دانوستانی قبووڵ نەکرد و ڕێگە چارەی سەربازی گرتە بەر و شاەڕی بە ساەر ئاێمە
دا سەپاند .کااتێکیش کە شاەڕ بە ساەر خەڵکای کوردساتاندا ساەپێندرا ،حیزبای دیماوکرات و هێازی پێشامەرگەی کوردساتان،
بەرگریااان لە خۆیااان کاارد .هەر بااۆیە ئەوە شااەڕ ئااێمە هەڵمااان نەبااژارد و ئااێمە نەبااووین کە دەسااتمان پێکاارد .هەمااوو کااات
هەوڵمان دا کە شەڕەکە زووتر کۆتایی پێ بێت و دۆخی کوردستان ئەمنییەتی نەکرێ .لە دوای دەستپێکی شاەڕیش ئاێمە هایچ
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ڕێکەوتنێکااای ئاگربڕماااان لە نێاااوان دا نەباااووە و هااایچ چەشااانە بەرپرساااایەتییەکی یاساااایی کە لە ئەنجاااامی دانووساااتان و
ڕێکەوتنێک لە نێوان ئێمە دا هاتبێتە ئاراوە وجوودی نیە .ئەو تێکهەڵچووناانەی دوایایش بە هاۆی باوونی پێشامەرگەی ئاێمە
بوو لە ناوچە ،کە دیارە زۆربەی کات ئێمە پێشمەرگەمان لە ناوخۆی واڵت هەیە.
بەاڵم پێویسااتە ئاماااژە بەوە بااکەم کە ئااێمە ماااوەی جەنااد ساااڵە بە پێشاامەرگەکانی خۆمااان وتااووە کە خۆیااان لە شااەڕ و
تێکهەڵچااوون ببااوێرن .هێاارش نەکەنە سااەر پااێگە و بارەگاکااانی حک اومەت و هێزەکااانی سااپای پاسااداران ،تەنااانەت ئەگەر
هێرشیشااایان کااارایە ساااەر تەنیاااا بەرگاااری لە خۆیاااان باااکەن .زۆر کاااات هەباااووە کە هێزەکاااانی کۆمااااری ئیساااالمی بە دوای
پێشاامەرگەکانی ئااێمە کەوتااوون و هەوڵیانااداوە کە تووشااێ شااەڕیان کەن ،بەاڵم هێزەکااانی ئااێمە بە گااوێرەی ڕێنوێنیەکانمااان
خۆیان لە شەڕ بواردووە .لەو دوواییانە دا کە وەک هەماوو جارێاک هێزەکاانی حیزبای دیماوکرات لە نااوچە باوون ،هێزەکاانی
سااپای پاسااداران و ئیتالعااات بۆسااەیەکیان بااۆ دا دەنااێن و بە ناچااار پێشاامەرگەکانی ئااێمە بااۆ خۆپاراسااتن و بەرگااری لە خااۆ
کردن ،واڵمای هێرشابەران دەدەنەوە و لەو نێاوانە دا هەم هێزەکاانی ڕژیام کوژراویاان هەباوو و ئاێمەش شاەهید و برینادارمان
هەبوو.
پرسیار :لەم دواییانە ولە وتووێژێهک دا لەگەڵ هەواڵهدەری ئانهاتۆلی ،ئامهاژەت بەوە داوە کە خەریکهن بهۆ جهارێکی دیهکە
بەرەو قۆناای شەڕی چەکداری هەنگاو دەنێنەوە ،ئایە بە ڕاستی نیازێکی واتان هەیە کە جارێکی دیکە بەگەڕێنەوە قۆناای
شەڕی چەکداری؟ لە بنەڕەت دا ئایا حیزبەکەتان توانای ئەوەی هەیە؟

خالید عەزیزی :هەر وەک پێشتریش باسم کرد هیچ چەشنە ئاگربڕێک لە نێوان ئێمە کۆماری ئیساالمی دا بە شاێوەی فەرمای
و یاسایی نایە .ئاێمە ناماانەوێ شاەڕی چەکاداری دەسات پاێ بکەیانەوە ،بەاڵم کێشاەکە ئەوەیە کە دۆخای کوردساتان دۆخێکای
ئەمنیەتی و سەربازیی و هەم ئێمە و هەمیش کۆماری ئیسالمی هەردووک المان چەکدارین .بارودۆخەکە خۆی لە خۆیدا دۆخای
شەڕە ،ئەگینا ئێمە مەبەستمان نیە کە شاەڕی چەکاداری دەساتپێبکەینەوە .ئاێمە خۆماان جاوڵە چەکاداریمان ڕاگرتاووە .دیاارە
مەبەستم لەوە چاالکی چەکدارانە و هێرش بۆ سەر هیزەکانی حکومەتە لە کوردستان دا.
ئاااێمە ئێساااتاش لە ساااەر ئەو باااڕوایەین کە کێشاااەی کوردساااتانی ئێاااران ،کێشاااەی نەباااوونی دیموکراسااای لە ئێاااران دا و واڵم
نەدانەوەی کۆمااری ئیساالمی ،هەماووی دەباێ لە ڕێااگەی مەدەنایەوە هەوڵای باۆ باادرێ و لە ڕێای وتاووێژەوە چارەساەر بکاارێ.
چونکااا کۆماااری ئیسااالمی هەمااوو کااات هەوڵاای داوە کە بااارودۆخی کوردسااتان زیاااتر ئەمنیەتاای بکااات و لەو ڕێکااارە ،بە دژی
خەڵکی کوردستان و تێکۆشانە مەدەنییەکانی کەڵک وەرگرێ.
پرسیار :وەزیری ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمی لەم دواییانە دا وتبووی کە لەگەڵ حیزبهی دیمهوکراتی کوردسهتان وتووێژیهان
هەبووە ،هیچ چەشنە وتووێژێک هەبووە لە نێوانتاندا ،ئەگەر بووە ،سەبارەت بە چی وتووێژتان کرد؟
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خالید عەزیزی :ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ زیاتر لە یەک ساڵ لەمەپێش ،کە لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە داوا لە ئاێمە کراباوو
کە لەگەڵیان دانیشین .ئێمە چەناد جارێاک دانیشاتنمان هەباوو پاێکەوە .ئەوان ساەبارەت بە مەساەلەی کاورد لێیاان پرساین،
سەبارەت بە خۆرهەاڵتی ناوەراست و بە تایبەتی سەبارەت بە کوردستانی ئێاران و ئەو کێشاانەی کە لە مااوەی چەناد سااڵی
رابردوو دا لە نێوانماندا هەبووە و ئێمەش ڕای خۆمان پێ گوتوون.
دیااارە لە درێااژە وتووێژەکاناادا باااس لە چااارە سااەر کاارا ،کە ئایااا ئەو کێشااانە چااۆن چارەسااەر دەکاارێن و چااۆن بییاااننەینە
گەاڵڵەی کاری خۆمان .ئێمە جەند پێشنیارێکمان دانێ .پێشنیاری یەکەممان ئەوە باوو کە لە دوای شۆڕشای گەالنای ئێارانەوە
و لە دوای سەرهەڵدانی کێشەی نێوان گەلی کورد و حکومەتی ناوەندی ،وتووێژ و دانووستان هەبوو ،هەیئەتی دانوساتانکاری
کورد و حکومەتی ناوەندی وتووێژیان دەکرد ،ئاێمە داواماان کارد کە بگەڕێیانەوە باۆ ئەو دەورانە .پاشاان مەساەلەی کاورد لە
خانەی ئەمنیەتی سپای پاسداران و وەزارەتی ئیتالعات بێننە دەر و بکەوێتە دەستووری کاری حکومەتەمەوە.
ناکرێ کێشەکان لە رێی سەربازییەوە چارەسەر بکەیان .باارودۆخی کوردساتان لەوە زیااتر ئەمنیەتای نەکەن .ئەگەر بەراساتی
بە دوای ڕێگە چارەی بنەڕەتییەوەن دەبێ واز لە ئێتدام و زیندانی کردنی خەڵک بێنن .دەبێ کوشی باوڕپێک کاردن لە نێاوان
ئااێمە و نااوێنەرانی حکااومەت دا درووساات ببااێ ،لەو دۆخە ئەمنیەتیاایە بێیاانە دەر و پاااش دەسااتبەر کردناای کەش و هەوایەکاای
گونجاو ،درێژە بە وتووێژەکان بدەین .بەاڵم ئەو وتووێژانە درێژەیان نەبوو و ئەوان پێوشوێنی وتووێژەکانیان نەگرتەوە.
پرسیار :ئەتوانم بپرسم کە وتووێژەکان لە کو و لە چ ئاستێک دا بوون؟

عەزیزی :لە ئێستا دا نامەوێات هایچ ئامااژەیەک بە شاوێن و ئاساتی دانوساتانکارەکان بادەم ،بەاڵم لە دوای تێارۆری دکتاور
عەبدوڵڕەحمانی قاسملوو بە دواوە ،دەبێ بڵاێم کە ئەوە یەکەماین دانیشاتینی لەو جاۆرە لە نێوامناادا ،بەالم تاا ئێساتا هایچ
ئەنجامێکی نەبووە.
پرسیار :پەیوەندی ئێوە لەگەڵ ئەو حیزبانەی کە لە چوارجێوەی نیزام دا کار دەکەن چهۆنە ،مەبەسهتم حیهزب و ڕێکخهراوە
ئیسوحخوازەکان؟ بە تایبەت ئێهوە لە کهاتی هەڵبژاردەکهانی سهەرۆک کۆمهاری سهاڵی ٢٢ی هەتهاوی دا ،پشهتگیری مەههدی
کەڕووبی،تان دەکرد .ئایا ئەو پەیوەندییانە درێژەیان هەیە؟

خالیههد عەزیههزی :زۆر زەحاامەتە کە ئااێمە لەگەڵ حیاازا و ڕێکنراوەکاانی ناااوخۆی ئێااران پەیوەناادی ڕاسااتەوخۆ و رەساامیمان
هەبااێ .نە ئەوان لە دۆخێکاای وا دان کە بتااوانن پەیوەناادی بە ئااێمە بااکەن و نە ئااێمەش لە ناااوخۆی ئێراناادا هەلااومەرجێکی
وامان بۆ رەخساوە کە ڕۆژانە و بە شێویەکی ڕۆتین پەیوەندییان لەگەڵ بگرین .بەاڵم سەرەڕای ئەو بەربەساتانەش سیاساەتی
حیزباای دیمااوکرات هەمااوو کااات ئەوە بااووە کە لە باازووتنەوەی مەدەناای و ئیساازحنوازی کە لە ناااوخۆی ئێراناادا هەوڵاای ئەوە
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دەدات کارتێکەری لە سەر حکومەت دابنێ پشتگیری بکەین .هەر لەو چوارچێوەش دا بوو کە لە کااتی خۆپاااڵوتنی ئائایاانی
کەڕوبی و موسەوی بۆ سەرۆک کۆماری ،بە تایبەت لەو بوارە دا کە ئەوان باسی ماافی نەتەوەکاانی ئێاران و النای کەم باسای
مەسەلەی کوردیان هێنابووە ئاراوە و باس لە ئازادی بەندییە سیاسییەکان و جێ بە جێ کردنی خاڵەکانی قانوونی ئەساسای
ئێران دەکرا ،ئێمەش دەمانویست پشتگیریان بکەین ،چونکا ئەوە هەوڵی سەرهەڵدان و گەشەی بزووتنەوەی میللی دەدا.
دیااارە ئێسااتاش لە سااەر ئەو بااڕوایەن کە دەبااێ هاریکاااری باازووتنەوەی لەو چەشاانە لە ناااوخۆی ئێراناادا بکاارێ .هەر بااۆیە
پەیوەندیی ئێمە لەگەڵ بزووتنەوەی ئیسازحنوازی یاان بازووتنەوەی ساەوز ،یاان هەماوو ئەو بازووتنەوە خەڵکییاانەی کە لە
ناوخۆی ئێراندا هەن و لەگەڵ پرینسیپەکانی ئێمە یەکدەگرنەوە دەکرێ درێژەی هەبێ.
پرسههیار :پەیوەنههدییەکانی ئێههوە لەگەڵ حیههزبە کههوردییە عێراقییەکههان کە ئێسههتا دەسههەاڵتدارن چههۆنە؟ ئایهها وەک ئەوەی کە
دەبیسین و با

دەکر  ،هێزەکانی حیزبی دیموکرات و کوردەکهانی ئێهران لە شهەر دژ بە تهاقمی خەالفەتهی ئیسهالمی ،یهان

داعش ،بەشدارییان هەیە یان هەبووە؟

خالید عەزیهزی :ئاێمە لە بانەڕەت دا لە ساەر ئەو باڕوایەن کە دەباێ لە نااوچەکە دا دژ ی داعاش هەڵوێساتێکی جیاددیمان
هەبێ .داعش بزووتنەوەیەکە کە هیچ سنوورێک لە نێوان شیتە و سوننی و کورد و ئەیارە کاورد ،یاان حیزبێکای سیاسای چاۆن
بیر دەکاتەوە ناناسێ .ئیتر واز لەوە بێنە کە ئوان لە کێشەکانی نێوان شێتە و سوننی قازانجی گەورە دەکەن.
سیاسااەتی ئااێمە ئەوە نەبااوو کە بە شاایوەی چەکااداری بەشااداری لە شااەڕ دژی داعااش بکەیاان و بەرەیەکاای شااەڕ بااۆ خۆمااان
بکەیاانەوە .چونکااا ئااێمە لە سااەر ئەو باااوەڕەین کە هێاازی پێشاامەرگەی کوردەکااانی عێااراق ،لە ڕووی هێاازی ماارۆییەوە توانااای
تەوایان هەبوو و حکومەتی هەرێمی کوردساتانیش لێوەشااوەیی ئەو پشاتگیرییە نێاودەولەتییە هەباوو .پشاتگیری ئاێمە زۆرتار
چەشنێک هاودەردی بوو لەگەڵ براکوردەکانمان ،بۆ بەرز ڕاگرتنی ورەیان دژ بە داعش .ئەگینا لە ڕێی یاساییەوە منایش پاێم
وابوو کە زۆر گونجاو نیە هێزەکانی حیزبی دیموکرات دەست لە کاروباری ناوخۆیی کوردساتانی عێاراق ،یاان عێاراق وەردەن و
لە بەرەکانی شەڕ ئامادە بن.
دیارە ئێستاش لە سەر ئەو بڕوایەین کە بازووتنەوەی میللای -دیموکراسای لە ئێاران و کوردساتانی ئێاران ،لە ڕێاگە پشاتگیری
یاسااایی و سیاسااییەوە زیاااتر دەتااوانێ هاریکااار بێاات لە شکسااتی داعااش لە ناااوجەکە دا ،تااا پشااتگیری سااەربازی و ناااردنی
پێشمەرگە بۆ بەرەکانی شەڕ ،چونکا پێم وانیە کە پێویستییەکی وا لە ئێستا هەبێ.
سەرچاوە :ماڵپەڕی حدک میدیا  -ڕێکەوتی١٣ :ی نۆڤیەمبەرری ٢١١٤
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دیمانهی ڕۆژنامهی ئاوێنه لهگهڵ کاک خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان

ئا :خالید محهمهدزاده
لااهم گفتوگۆیااهی ئاوێنااهدا دهڵێاات "حاازوری پێشاامهرگهی دیمااوكرات لهبااهرهكانی شااهڕی دژ بااهداعش كۆمااهڵێك حهساسااییهتی
ناوچهیی بۆ ههرێم بهدواوه دهبو".
ئاوێنه :زۆرتان بۆ كۆنگرهی حزب نهماوه ،ئایا بهرنامهی تهواونهكراوتان ماوه كه لهو چوار ساڵه نهكرابێت پیادهی بكهن؟

خالیههد عهههزیزی :لهبااهر ئااهوهی ئێمااه وهك حزبێكاای فااهرمییو قااانونیی لااهنێوخۆی واڵتاادا بااواری كااارو تیكۆشااانمان نییااه،
بهداخهوه ناتوانین بهرنامهی حزا بنهینه مهیدانی كارو ژیانی سیاسیی رۆژانهی خهڵكو بهو جۆره قهزاوهتی لهسهر بكرێات
تااكو بازانین چهنادهمان بااۆ پیاادهكراوهو كهموكوڕیاهكانمان لهچیاادان .لهگاهڵ ئهوهشادا ئێماه لااهكۆنگرهی ڕاباردوه تاا ئێسااته
تێكۆشاوین كه بهشێوهیهكی فره ڕهههند لهگاهڵ باارودۆخی ئێاران رهفتاار بكاهین باۆ وێناه ،تێكۆشااوین لاهو دهرفهتاناهی كاه
لهپێوهندی لهگهڵ كێشهكانی نێوخۆی دهسهاڵتو ههڵبژاردنهكان لهئێراندا دێنه گۆڕێ بهجۆرێك قهزیهی كورد باهڕۆژ بكاهینو
خاهڵك هانباادهین كااه بااهدواداچون بكااهنو بااهگوێرهی ئیمكاانو گونجااان داواكااانی خۆیااان لهڕۆژهااهاڵتی كوردسااتان دهستنیشااان
بكهنو ڕێكنستنی لهسهر دروست بكهن.
ئاوێنه :كونگره دهگرن یا بهئومێدی یهكگرتنهوه لهگهڵ حدكا دوایدهخهن؟
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خالید عهزیزی :بهپێی پێڕهوی نیوخۆیی حزا ئێمه دهبێ لهماوهی ساڵی داهاتوی ئێراندا كۆنگره بگرین .بێگومان كۆمیتهی
ناوهندیی دهتوانێ بهلهبهر چاوگرتنی بارودۆخێكی تایباهتی سیاساییو حزبیای پێشانیازی ئاهوه بكاات كاه گاۆنگره زوتار یاان
درهنگتر لهكاتی خۆیدا بگیرێ .چارهسهری كێشهی دێموكراتاهكان باۆ هاهردوك الی دێماوكرات دهتاوانێ باباهتێك بێاتو شاوێن
لهسهر كاتی گۆنگرهی ههردوك ال دابنێت .ڕهوتی دانیشتنو گفتوگۆكانی ئێماهو دێموكراتاهكان تااكو ئێساته نهگهیشاتۆته ئاهو
قۆناخااه لهچارهسااهری كێشااهكان كااه كااۆنگرهی بااۆ وهدوا بنااهین .بااهاڵم ،ئهگااهر لااهدرێژهی ئااهو ڕهوتااهدا بااۆ جێبااهجێكردنی
میكانیزمهكان بۆ یهكگرتنهوه بهپێویستمان زانی ،لهو حاڵهتهدا دهكرێ قسه لهوهدواخستنی كۆنگرهش بكهین.
ئاوێنه :لهنێوخۆی حدك ،رهخنهتان لیێدهگرن كه زۆر خۆتان بهپرسی یهكگرتنهوه لهگهڵ حدكا خهریك دهكههن لهحاڵێكهدا
وهك دهڵێن كه پرسی یهكگرتنهوه الی حدكا تهفسیرو لێكدانهوهی تری بۆ دهكرێت ،ئهم ههمو چاوهڕوانیه بۆ یهكگرتنهوه
بۆ كه الیهنی بهرامبهر وهك خۆتان دهڵێن ئاماده نین؟

خالید عهزیزی :ههروهكی كاتی خۆی لێكترازانو لهتبونی حزبی دیموكرات بو بهئهسبابی كۆمهڵیك كێشاهو تاوڕهییو ڕهخناه
لێكتر كه ئێسته بهخۆشیهوه زۆر كهمبۆتهوه .بێگومان پرسی یهكگرتناهوهش قاهزاوهتو تێبینایو ڕهخناهی جۆراوجاۆری دێتاهوه
ساااهر .ئاااهوه ڕاساااته ئێماااه زۆر خاااهریكی پرسااای یهكگرتناااهوه باااوینو ڕهنگاااه دهستپێشنهرییشااامان كردباااێو كااااتی خاااۆی
گهاڵڵهیهكیشااامان ئاماااادهكردو بهجیااادییش كارماااان باااۆ كاااردوه .باااهاڵم بهداخاااهوه ئێماااه تااااكو ئێساااتهش ئاااهو جیدییاااهتو
بهدواداچونهمان لهالیهكهی دیكهی دێموكراتدا نهبینیوه .بۆیه هیچ سهیر نییه كاه بهشاێك لهئهنادامانی حازا ڕهخناه لاهخۆم
دهگرنو دهڵێن مادام الیهكهی دیكه جیدیی نییه ،پێویست ناكات ئێمهش لهوه پتر خۆی پێوه ماندو بكهین .ساهرهڕای هاهموی
ئهوانه ،ئێمه دهبێ زهرورهتی یهكگرتنهوهی دێموكراتهكان بنهیناه خاناهی پێداویساتیی بهرژهوهنادیی ڕۆژهاهاڵتی كوردساتان.
بێگومان ئهو پڕۆسهیه پشودرێژییو حهوساهڵهی گهرهكاه ،باهاڵم ناابێ زۆر بكێشاێو كاات لهدهساتبدهین .ئهگاهر ئاهو كێشاانه
چارهسهر نهكهینو بهتواناییو دهستئاوهڵهییهكی باشتر ڕوبهڕوی پێشاهاتهكان نهبیناهوه ،هاهم وهك دێماوكراتو هاهمیش وهك
كوردی ئێران زۆر زهرهرمهند دهبین.
ئاوێنه :لهو سهفهرهی دوایت بهۆ ئهمههریكا باسهی چیتهان لهگههڵ ئهمههریكا كهردوه؟ گوایها ئهمهریكیههكان پێیهانگوتون كهه
مهوافی ی چاالكیی چهكداریی ئێوه بهرامبهر بهئێران نینو ئێوه

دوای ئهوه چاالكیی چهكداریی پارێزهرانی رۆژهههاڵتتان

راگرتوه؟

خالید عهزیزی :من لهو سهردانهی واشینگتۆندا ،یهكاهم باسای ئاهوهم كاردوه لهرۆژهاهالتی نێوهڕاساتدا كێشاهكانی قاهومیی،
تایفییو ئاینیی كه پاشنانێكی مێژوییو چارهسهرنهكراوی ههیهو لهخۆیدا بۆته ئهسابابی نائاهمنییو تونادوتیژییو دیااردهی
وهك داعشی لێككهوتۆتهوه ،كاورد بۆتاه فاكتۆرێاك كاه ئهگاهر دیفااعی لێبكارێو پشاتیبگیرێو یارمهتیبادرێ دهتاوانێ دهوری
باشاای هااهبێ لهدروسااتكردنی ئااهمنو ئاساااییشو سااهقامگیریی ناوچهكااه .دوهااهم ،ئێمااه پێمانوایااه كااه كۆماااری ئیسااالمیی
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سهرچاوهی بهشێكی زۆری كێشهو ئاڵۆزیهكانی ئهو ناوچهیهنو ئێران باونی خۆیاان لهدروساتكردنی كێشاهو قاهیرانو نائاهمنیی
لهناوچهكاااهدا دهبیناااێو هاوكااااتیش باااهردهوام سیاساااهتی هاااهاڵواردنو بهئهمنییاااهتیكردنااای كوردساااتانی ئێااارانو بێڕێزیااای
بهكهسایهتیو مافهكانی كوردی ئێران درێژه دهدهن .ئێمه داوامانكرد كه ئهمهریكا لهبواره جۆراوجۆرهكانی ماافی مارۆڤو مافاه
نهتهوایهتیهكانی كوردی ئێران بهگوێرهی ئیمكان زهخت بۆ ئێران بێنێت .دیاره باسی چاالكییهكاانی ئاهو دوایاهی پاارێزهرانی
ڕۆژههاڵتی كوردستانیش كرا ،بهاڵم ئهوان داوایهكی بهو شێوهیان لهئێمه نهكردوه كه ئهو چاالكییانه ڕابگرین.
ئاوێنه :بۆچی دو خول ،كۆبونهوه پێنج قۆڵیهكانی حزبهكانی رۆژههاڵت ئیدامهی ههبو ،لهپرڕا راگیران .هۆكاری ڕاگیران و
درێژهنهدانی چ بووه؟

خالید عهزیزی :بهباوهڕی من دهستپێكو سهرهتای كۆبونهوه پێنج قۆڵێكاهی (دێموكراتاهكان كۆمهڵاهكان) شاتێكی بااش باوو
دهیتااوانی لهئیدامااهی خۆیاادا ببێاات بهبنهمایااهك بااۆ چوارچێوهیااهكی بااهكردهوه بااۆ كااارو تێكۆشااانی هاوب اهش بااۆ ڕۆژهااهاڵتی
كوردسااتان .ئێمااه ئێسااتاش زۆر بهباشاای دهزانااین كااه ئااهو پێنجقۆڵییااه درێااژه بااهكاری خۆیااان باادهن .ئێمااه نهتااهنیا هۆكاااری
ڕاگیرانی نهبوین بهڵكو بهشایهدیی ههمویان هاندهری ئهوه بوین كاه ئاهو پێنجقۆڵییاه باهكار و بهرناماه بچێتاه پاێشو شاتی
عهمااهلی هاوبهشیشاای لێبكهوێتااهوه .بااهاڵم ،بهداخااهوه شااوێنهواری لهتبونااهكانو ڕوحاای یااهكتر تهحااهمول نااهكردن هۆكاااری
سااهرهكییه كااه ئااهو جااۆره پڕۆژانااه لااهباربچنو سااهركهوتو نااهبن .سااهرهڕای ئااهو ڕاسااتییانهش دیسااان ئێمااه بااهردهوام دهبااین
لهههوڵی خۆمان بۆ ئهوهی میكانیزمێك لهپێوهندیدا بدۆزینهوه.
ئاوێنه :ئێوه بهشداریی شهڕی داعشتان نهكردو الیهنهكانی دیكهی رۆژههاڵتیش بهشداربون ،جیهاوازیی نههچونی ئێهوه لهگههڵ
بهشداریی الیهنهكانی رۆژههاڵت لهشهڕی داعش بهرامبهر بهباشور لهچیدا دهبینی؟

خالید عهزیزی :پێشهكی ،پرسیار ئهوهیه داعش كه بهرههمی كێشهی سوننهو شیتهیه لهعێراقو ساوریاو ڕویاان لهدیمهشاقو
بهئدا بو ،بۆچی بهرهو كوردستان سوڕانهوه بێ ئهوهی بچمه نیو تاوتۆی وردهكاریاهكانی ئاهو وهاڵماه ،ئێماه هاهر لاهڕۆژانای
یهكهمدا پشتیوانیی خۆماان لهحكوماهتی هاهرێم لاهو شاهڕهدا ڕاگهیانادو ئاماادهیی خۆماان دهرباڕی باۆ بهشاداریكردنو نااردنی
پێشاامهرگهی دێمااوكرات بااۆ بااهرهكانی شااهڕ .بااهاڵم الیهنااهكانی پێوهندیاادار وێااڕای سااوپاسو پێاازانین بااۆ ئامااادهگیی ئێمااه
پێیانوابو پێویست نییه .من بهباشیی لهوهاڵمی ئهوان تێدهگهمو هیچ گلهییهكمان نییه .ههروهها دهزانام حازوری پێشامهرگهی
دێماوكرات لهباهرهكانی شاهڕدا كۆماهڵێك حهساساییهتی ناوچاهیی باۆ هاهرێم باهدواوه دهباو .جیااوازیی ئێماه لهگاهڵ ههناادێك
لهالیهناااهكانی دیكاااه لاااهوهدابو كاااه ئێماااه بهلهباااهرچاوگرتنی ئاااهو ڕاساااتییانه بهدروساااتمان ناااهزانی بێههماهاااهنگیی لهگاااهڵ
كاربهدهستانی ههرێم ،پێشمهرگهی دێموكرات ڕهوانهی بهرهكانی شهڕ بكهین.
ئاوێنه :لهباشوری كوردستان ،ههندێك الیهنی سیاسیی زۆر وهسفی رۆڵی قاسم سلێمانی لهپاراستنی باشور دهكهن،
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ههڵوێستتان بهرامبهر بهرۆڵی قاسم سلێمانی لهباشهور چیهه ،بهۆچی حزبهه سیاسهیهكانی باشهور زۆر گرنگیهی بههرۆڵی قاسهم
سلێمانی دهدهن؟

خالید عهزیزی :ئێمه هایچ دژایهتییاهكمان لهگاهڵ پێوهنادیی حكوماهتی هاهرێمو ئێاران نییاهو ئاهو عیالقاتاه بهشاتێكی زۆر
ئاسایی دهزانینو پێشمانوایه دو الیهن كۆمهڵێك بهرژهوهندیی هاوبهشیشیان ههیه .لهڕاستیدا ئێمه نه دهتوانینو نه بۆشامان
ههیه كه خهتو شوێن بۆ چهندو چۆنی عیالقاتی ههرێمو ههروهها ڕاوێژو شێوهی لێدوانی نوێنهری هاهرێم لهساهر ئاهمو ئاهو
دیاریی بكهین .زۆر سروشتییه كه حكومهتی ههرێم بهگوێرهی بهرژهوهنادیی خاۆی ساهیری ئاهو پێوهندییاناه بكااتو هاهر باهو
پێوانهیااهش دۆسااتایهتی خااۆی لهگااهڵ ئێاارانو كاربهدهسااتانی ئێرانیاای تااهنزیم بكااات .كێشااهی ئێمااه وهك كااوردی ئێاارانو
حزبهكانی ڕۆژههاڵت لهگهڵ ئێاران باهو مانایاه نییاه كاه كاوردی پارچاهكانی دیكاهشو بهتایباهت هاهرێمی كوردساتان هاهمان
كێشهیان لهگهڵ ئێران بێت .ئێمه دهبێ ئهوه قهبوڵ بكهین كه كێشهی خۆماان لهگاهڵ كۆمااری ئیساالمیی تێكاهڵ باهعیالقاتی
ههرێمو ئێران نهكهینو چاوهڕوانی ئهیره واقیتییش لهخۆماندا دروست نهكهین.
ئاوێنه :لهئیستادا بهشبونێكی حزبهكانی كوردستان بهسهر دو بهرهی ئێهرانو توركیها دهبینرێهتو بهشهێكی زۆری حزبههكانی
رۆژههاڵت دابهشبون بهسهر بهرهی توركیاو پارتی ،ئێوه لهكام بهره خۆتان دهبیننهوه؟

خالید عهزیزی :پێشهكی ئێمه دژی ئهوهین كه الیهناه كوردیاهكان بهساهر دو باهرهی توركیااو ئێرانادا دابهشابنو باهو جاۆره
پێناسه بكرێن .ئێمه لهههمانكاتدا كه بهشێك لهو بهرهیه نین ،بهاڵم بێگۆمان حزبێكی دژبهری ئێارانینو كێشاهی ئێماه وهك
كااوردی ئێااران لهگااهڵ كۆماااری ئیسااالمیه نااهك لهگااهڵ توركیااا .هیااوادارم كێشااهكانی نێوماااڵی كااوردیی بهتایبااهت لههااهرێم
بهشااێوهیهكی كوردانااهو خۆماااڵی چارهسااهر بكاارێو لااهجیاتی ئااهوهی كااورد دابااهش بێاات بهسااهر بااهرهی توركیاااو ئێااران ،سااێ
كوچكهی كوردو توركیاو ئێران یاان چوارگۆشاهی كاوردو تاوركو ئێارانو عاهرها پێكبێنێات .لهساهریهك وهك كاورد یاان هاهرێم
ببێته فاكتۆرێكی ئهو گهمهیه نهك وهك حزا.
ئاوێنههه :بههۆچی رۆژههاڵتیهههكانو حزبهههكانیان كهههمتر بایهههخ بهرۆژههههاڵتی كوردسههتان دهدهنو چههاالك نههین بههۆ رۆژههههاڵتی
كوردستان؟

خالید عهزیزی :حزبی دێموكرات حزبێكی رۆژههاڵتی كوردستانهو بۆ ئهوێش دامهزراوهو مهیدانی خهباتو تێكۆشانی ئێماهش
هااهر ئاااهو بهشاااهی كوردساااتانه .ئهوهناادهی پێوهنااادی باااهحزبی ئێماااهوه ههیااه لههاااهمو بوارهكاااانی سیاسااایی ،ڕێكنراوهیااای،
كۆمهاڵیااهتیی ،ڕاگهیاناادن ،دیپلۆماساایی ،حاازور لااهنێوخۆی واڵت ،هاناادانی خااهڵك لااهنێوخۆ بااۆ كااارو چاااالكییو تێكۆشااانو
خۆرێكنساااتنو كاااهڵكوهرگرتن لهدهرفهتاااهكانو دۆسااات پهیاااداكردن لاااهنێو ئێرانییاااهكان هاااهوڵێكی زۆرماناااداوهو باااهردهوامیش
لهههوڵداین .بهاڵم ،لهبهر ئهوهی ئێسته باسی پارچهكانی دیكاه وهك باشاورو بااكورو ڕۆژئااوا زۆر لهگۆڕێدایاهو كێشاهكهیان
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كهوتۆتااه نێااو خانااهی چارهسااهرییو وتااوێژو ڕاگهیاناادن زۆرتاار دیااارو بااهرچاون تاااكو ڕۆژهااهاڵتی كوردسااتان .بێگومااان ئااهو
بارودۆخه وایكردوه كه بهشێك لهكوردهكانی ئێرانیش سهرقاڵی پارچهكانی دیكه بن تاكو بهشهكهی خۆیان.
ئاوێنههه :دروشههمی رۆژههههاڵت میحههوهر كههه هێناوتانهتههه گههۆڕ رهخنهههی هاتوهتههه سهههرو زۆرێههك لهرهخنهههگرانیش
رۆژههاڵتیهكانن ،ئهم كاردانهوه بۆ چی دهگهڕێتهوه؟

خالید عهزیزی :ئێماه ماوهیاهك پاێش ئێساتا ڕۆژهاهاڵت میحوهرییماان هێنایاه گاۆڕێو ههوڵماناداوه بهمێادیای بكاهینو وهك
بۆچونێاااكو تێگهیشاااتنێكی گشاااتگهر باااۆ ڕۆژهاااهاڵت كااااری هاوبهشااای باااهدوادا بێاااتو ئاااهركو وهزیفاااه باااۆ چاالكییاااهكانی ڕو
بهڕۆژهااهاڵتی لێبكهوێتااهوه .ڕهخنهگااهراناای ڕۆژهااهاڵت میحااوهریی رهنگااه بهباشاایی لهمهبهسااتی ئێمااه تێنهگهیشااتبن .مهبهساات
لهڕۆژههاڵت میحوهریی ئهوهیه كه حزاو كوردهكانی ڕۆژههاڵت زۆرتر خۆیان بهبهشاهكهی خۆیاناهوه مهشاغوڵ بكاهنو تێبكۆشان
لهبوارهكانی جۆراوجۆری كارو تێكۆشانی خۆیاندا دهن و ڕهنگی ڕۆژههاڵت بنو بهو جاۆره ئاهو پیالناهی كۆمااری ئیساالمیی كاه
دهیههوێ مهسهلهی كوردی ئێران لهپهراوێز بناتو كپی بكات پوچهڵبكهنهوه .من لهوباوهڕهدام كه كوردو حزبای هاهر بهشاێك
لهكوردستان ئهركو وهزیفهی بهرانبهر بهبهشهكهی خۆی ههیهو ئهگهر ئهو ئهركه باش ئهنجام بدات ئهوه یارمهتیاهكی باشای
بهقهزیااهی كااورد بهگشااتیی كااردوه .ئێمااه وهك حزباای دێمااوكراتو كااوردی ڕۆژهااهاڵت لااهدهربڕینی ههڵوێسااتی هاااودهردییو
هاونهتهوهیی لهگهڵ پارچهكانی دیكه نهتهنیا كۆتاییماان ناهكردوه ،بگاره زۆریشامان مایاه دانااوه .لهساهر یاهك هاهر وهكای
ئاماژهم پێدا ئێمه كوردهكانی ڕۆژههاڵت بهتاكو بهحزا ئهركدارین كه بهكارو تێكۆشانی خۆمان نههێڵین
ڕۆژههاڵتی كوردستان بكهوێته پهراوێزهوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە نیوز  /ڕێکەوتی١٦ :ی دێسەمبەری ٢١١٤
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ساڵی٨٠٦٥ :
-------------------------------------------------------------

خالید عەزیزی :ستراتیژی ئێمە گەیشتن بە مافە نەتەوایەتییەکانمانە ،ئەگەر بگونجێ
تەنانەت لە چوارچێوەی ئەو حكوومەتەشدا.

ئا :هیدایەت جان
خالید عەزیزی ،سكرتێری گشتیی حزبی دیموكراتی كوردستان ،لەو چاوپێكەوتنەدا لەگەڵ "وشە" تیشك دەخاتە سەر دوایاین
دانیشتنی دەفتەری سیاسیی هەردوو حزبی دیموكرات لەساەر یەكگرتنەوەیاان و رای دەگەیەنێات ،لەو دانیشاتنەدا نەگەیشاتوون
بە رێككەوتنێكااای نووساااراو ،هاوكاااات روونیشااای دەكااااتەوە كە بەهاااۆی باااوونی چەنااادین سااایناریۆی نااااڕوون لە رۆژهەاڵتااای
ناوەڕاسااتدا ،ئاساااییە لە هەمااوو شااێوازەكانی خەبااات كەڵااك وەربگاارن و دووپاااتی دەكاااتەوە" :بە مااافی خۆمااانی دەزانااین لە
هەموو بژاردەكانی وەك كااری دیپلۆماسای ،خەبااتی مەدەنای ،شاەڕی یاساایی و ئەگەر بە دروساتمان زانای تەناانەت چااالكیی
چەكداری و پێشمەرگانە كەڵك وەربگرین .زۆر ئاساییە لە گەرمەی شاەڕ و چااالكیی پێشامەرگانە تەناانەت وتاوێژیش لەگەڵ
تاران بكەین".
پرسیار :لە دوو مانگی رابردوودا لەالیەن ئەندامان و الیەنگرانەوە بۆ پرسی یەكگرتنەوە ،فشارێكی زۆر خرایە سەر هەردوو
حزبی دیموكرات و كەمپینێ ك بۆ ئەو مەبەستە دروست كرا كە لە ئەنجامدا وای كرد ،هەردووال لەسەر ئاستی بااڵ پێكەوە كۆ
ببنەوە .ئاكامی كۆبوونەوەی ئەو جارەتان بوو بەچی؟
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وەاڵم :ئێمە لەو دانیشتنەدا نەگەیشتین بە رێككەوتنێكی نووسراو ،بەاڵم بە بەراورد لەگەڵ جااران ،لەو دانیشاتنەدا زۆر بە
وردی چووینە نێو تاوتۆكردنی ڕیگەچارەكان و لەو پێوەنادەدا هەردوو ال نیگەرانییەكاان و دڵەڕاوكێیەكاانی ئەو پرۆساەیەمان
باس كرد .هەروەها وێاڕای ئامااژە بەالیەنای بااش و خراپای یەكگارتنەوەكەی پێشاوو ،هەوڵ درا بەرچااوڕوونیی پتار دروسات
بكرێاات تااا ئاسااتەنگەكانی یەكگاارتنەوەی ئەوجارەمااان بە جۆرێااك بێاات ئەناادامانی حزباای دیمااوكرات بە هەردوو بەش ،لەو
یەكگاارتنەوەیەدا هەساات بە ئاسااوودەیی بااكەن" ،ئااێمە" و "ئەوان" نەمێنااێ ،كەس خااانەخوێ و كەساایش میااوان نەبااێ ،هەمااوو
الیەكمان هەست بە ئاسایشی حزبی بكەین و میكانیزمی پراكتیزەكردنی ئەو بنەمایانە داڕێاژین كە رێابەری و ئیادارەی حازا
بە جۆرێك بێت كەس پەنا بۆ دەستەبەندی و ناوچەگەری و شتی لەو بابەتە نەبات.
لەبەر ئەوەی حیزبی دیماوكرات جیااواز لەو لێكادابڕانە ،لە ڕابردووشادا لێكادابڕان و كێشاەی نێوخۆییماان زۆر باووە ،ئێساتە
زۆر پێویست و گرینگە كە هەموو الیەكمان بە یەكەوە قۆڵی لێ هەڵماڵین و حزبی دیموكرات وا ئیدارە بدەین كە باۆ كااری
گەورە و سیاسەتی گەورە بۆ داهاتووی رۆژهەاڵتی كوردستان ئامادەی بكەیان .باۆ ئەو مەبەساتەش دەباێ ئەنادامانی هەردووال
لەو كێشە چەقبەستووانە دەرباز بین و گەورە بیر بكەینەوە.
پرسیار :ناوەڕۆكی دانیشتنەكانی هەردووال با

لە شێوازی ئیدارەكردنی ناوخۆیی حزب دەكات ،پێهت وانیهیە لەپهاڵ ئەوەدا

گفتوگۆ لەسەر بنەمای داڕشتنی پالن و ستراتیجێكی نو

بۆ كاركردن لە ئەمڕۆی رۆژهەاڵتدا بكرێت تا ئەوەی كە بە تەنیها

لەسەر چۆنیەتیی ئیدارەدانی حزبی بێت؟

وەاڵم :ئەگەر لەتبوونی حزبی دیموكرات لەسەر ئیدارەی حازا باوو ،باا یەكگارتنەوە بكەیان بە دەرفەتێاك باۆ ئەوەی حزبای
دیمااوكراتی یەكگرتااووی داهاااتوو ،بتااوانێ لە گۆڕەپااانی سیاساایی داهاااتووی ئێااران و رۆژهەاڵتاای كوردسااتان و ناااوچەكە،
ئەوەندەی پێوەنادی بە ئێاران و رۆژهەاڵتای كوردساتانەوە هەیە ،دەورێكای گەورە ببینێات .باۆیە ئەنادامانی حزبای دیماوكرات
دەبااێ بەو تێگەیشااتن و عەقڵیاایەتەوە پێداویسااتی یەكگرتنەوەیااان بەالوە گرین ا بێاات .ئەو جااۆرە بیركااردنەوەیە رێاابەری
داهاتوو بۆ كار و پڕۆژەی گەورەی سیاسی ئەركدار دەكات .لە دانیشتنەكانی داهاتوودا ئەو باسانەش دێنە گۆڕێ.
پرسیار :كاتێك ئێوە بوون بە سكرتێری حزبی دیموكرات ،تا ئەوكات بەڕوونی قسەكردن لە شێوازی خەبهاتی مەدەنهی لەنهاو
زۆرینەی حزبەكانی رۆژهەاڵتدا تا رادەیەك بڤە بوو ،ئێهوە بە ئاشهكرا باسهتان لەوە كهرد كە بهاوەڕی تەواوتهان بەو شهێوازە
خەباتە هەیە و لەالیەكی تریشەوە گرووپێكتان پێك هێناوە كە خەباتی چەكداری دەكات ،هاوكهات بها

لە وتهوێژ دەكەن،

بەڕای ئێوە ئەوانە لەگەڵ یەك لە پارادۆكسدا نین ،چۆن دەتوانن هاوسەنگییەك لە نێوانیاندا دروست بكەن؟

وەاڵم :سروشااتی گۆڕەپااانی سیاساایی ئێااران و كۆماااری ئیسااالمی و رێكنسااتنی هێزەكااان لەناااو كۆماااری ئیسااالمی و هەروەهااا
كێشەكانی ناوچەكە و ژیانی سیاسیی حزبی دیموكرات ،بە هەموویاانەوە راساتییەك بە ئاێمە دەڵاێن كە ئاێمە لە ناوچەیەكادا
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سیاسەت دەكەین كە رووبەڕووی كۆمەڵێك سیناریۆی ناڕوون بووەتەوە ،ئێمە لە شاوێنێكدا سیاساەت دەكەیان كە هەماوو الیەك
چەكدارن .لەبەر ئەوەی كۆماری ئیسالمی هیچ دەرفەتێك بە كوردی ئێران و حزبای دیماوكرات ناادات ،ئاێمە بە ماافی خۆماانی
دەزانین لە هەموو بژاردەكاانی وەك كااری دیپلۆماسای ،خەبااتی مەدەنای ،شاەڕی یاساا و ئەگەر بە دروساتمان زانای تەناانەت
چاالكیی چەكداری و پێشمەرگانە كەڵك وەرگرین .زۆر ئاساییە لە گەرمەی شەڕ و چااالكیی پێشامەرگانە تەناانەت وتاوێژیش
لەگەڵ تاران بكەین .مەبەستم ئەوەیە هەماوو ئەوانە باۆ ئەوەیە ئاێمە زەمیانە و بەساتێن پێاك بێناین باۆ چارەساەری كێشاەی
كورد لە ئێران.
پرسههیار :لە دوای سههاڵی  ٦٢٢٦حزبەكههانی رۆژهەاڵت بەنههاوی پاراسههتنی بەرژەوەنههدییەكانی هەرێههم دەسههتبەرداری چههاالكی
چەكداری بوون ،ئێستە
چییە؟ دەتانەو

وای كردووە رۆژهەاڵت ببێت بە بێدەنگترین پارچەی كوردسهتان .مەبەسهت لە رۆژهەاڵت تەوەری

لەو رێگەیەوە خۆ لەو تەنگژەیە دەرباز بكەن؟ ،پێت وانییە حزبەكانی رۆژهەاڵت لە ئێسهتەدا پێویسهتیان بە

سەركردەیەكی رادیكاڵ هەبێت كە بتوانێ لەناو خەڵكەكەی خۆی چاالكییەكانی دەست پێ بكاتەوە؟

وەاڵم :باسی رۆژهەاڵت تەوەری لە پێوەندی لەگەڵ ئەو راستییەدا بوو كە لە رواناگەی ئاێمەوە هەر پاارچەیەكی كوردساتان،
بەگااوێرەی تایبەتییەكااانی خااۆی ئەرك و بەرپرساایارێتی دیاااریكراویش دەخاااتە سااەر خەڵااك و حزباای ئەو بەشااە .حزباای
دیموكراتی كوردستان لە رۆژهەاڵتی كوردستاندا دروست باووە و گۆڕەپاان و شاوێنی چاالكیشای هەر رۆژهەاڵتە .لەبەر دوو هاۆ
ئێمە دەمانەوێ بەو باسە سەرنج بە ڕۆژهەاڵت بدەین .یەكەم ،ئێساتە كە پرسای كاورد لە نااوچەكەدا كەوتاووەتە بەربااس،
كۆماری ئیسالمی دەیەوێ بە دۆستایەتی لەگەڵ هەندێ لە حزبەكانی پارچەكانی تری كوردساتان خاۆی بە خەمناۆر و دۆساتی
ئەو بەشانە نیشان بدات و بەو جۆرە كوردستانی ئێران و كێشەكەی بێ دەن بكات و پەراوێزی بناات .دووەم ،دەماانەوێ بە
خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردستان بڵێین باشترین پشتیوانی لە پارچەكانی تار ،ئەوەیە ئاێمە لە رۆژهەاڵتای كوردساتان چااالك و
بەهێز بین .من لەو باوەڕەدام ئێمە وەك حزبی دیموكرات دەباێ بە ڕاشاكاوی ئاوڕێاك بە ڕاباردووی كاار و تێكۆشاان و شاێوەی
سیاسەت و حزبایەتیی خۆمان بدەینەوە ،كێشەكانی ئێمە بە ڕادیكالیزم و حەز و ئارەزوو چارەسەر نابن .بەڵكو بە ڕیالیزم
و واقیتبینی دەتوانین چارەسەر بدۆزینەوە .گرفتی ئێمە ئەوەیە دەیان سااڵە زۆر لە واڵتەكەی خۆماان دوور كەوتاووینەتەوە،
ڕادەی نیزیكبوونەوەی ئێمە لە واقیتەكانی ئێران و كوردستانی ئێران ،دەستەبەری سیاسەتگوزاری دروست الی ئێمە دەكات.
پرسیار :ئێوە بەرژەوەندییەكانی هەرێم دەپارێزن و دەستبەرداری كۆمەڵێك چاالكیی سیاسهی بهوون لە نهاوخۆی رۆژهەاڵت،
لەو پێناوەدا چیتهان لە هەرێمهی كوردسهتان وەرگهرت ،ئایها جارێهك لە جهاران پهارتە دەسهەاڵتدارەكانی هەرێهم داوایهان لە
كۆماری ئیسالمی كردووە لەگەڵ حزبەكهانی رۆژهەاڵت دابنیشهن ،ئەوە لە كاتێكهدایە سهااڵنە ئەو حزبهانە لەسهەر ئاسهتی بهااڵ
لەگەڵ كۆماری ئیسالمی دانیشتن ئەنجام دەدەن؟

وەاڵم :ئێمە پێوەندی خۆمان لەگەڵ هەرێمی كوردستان لەسەر بنەمای دانووستان دانەناوە .سیاسەتی ئاێمە ئەوەیە لە رادەی
توانایی خۆمان بەرژەوەندییەكانی ئێرە بپارێزین و ئێمە نەبین بە بیانوو باۆ ئێاران لە دژی باشاووری كوردساتان .حكاوومەتی
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هەرێم هەرگیز بە ئێمەیان نەگوتووە لە ناوخۆی كوردستانی ئێران خەبات و چاالكی نەكەین .ئێمە دەباێ خەڵاك لە نااوخۆی
واڵت فێری ئەوە بكەین خۆیان لەوێ چاالكیی خۆیاان باكەن ،نەك چااوەڕوانی ئەوەبان كە پێشامەرگە لێارەوە رەوانەی نێوخاۆ
بكااارێتەوە .ئاااێمە دەباااێ چاوەڕوانییەكاااانی خۆماااان لە هەرێمااای كوردساااتان لە هەماااوو بوارەكاااانەوە بنەیااانە نێاااو باااازنەی
هەڵسەنگاندنی پێگە و توانایی و گیروگرفتەكانی باشووری كوردستان لە سایناریۆی ئاسایشای نااوچەكەدا ،هەروەهاا دەرفەت
و ئاستەنگەكانی بەردەم هەرێمی كوردساتان لە چاۆنیەتیی پێوەنادییەكان لەگەڵ تااران وەك واقیتێاك ببیناین .زۆر بە باشای
دەزانین ئەگەر حكوومەتی هەرێمی كوردستان بۆی بكرێ و بگونجێ هاندەر و ڕێكنەری وتوێژی نێوان ئێمە و ئێران دەبێت.
پرسههیار :سههتراتیژی حزبههی دیمههوكرات رووخههانی كۆمههاری ئیسههالمیی ئێههرانە ،هەمیشههە هیههوایەك هەبههووە كە لە ئێرانههدا
گۆڕانكههارییەك روو دەدات و كۆمههاری ئیسههالمیی ئێههران نامێنێههت ،بەاڵم ئێسههتە دەبینههین لە دانیشههتنەكانی  ٦+٥خەریههكە
هاوكێشەكە دەگۆڕێت ،ئایا كاتی ئەوە نەهاتووە ئێوەیش بەو ستراتیژییەی خۆتاندا بچهنەوە و رووخهانی كۆمهاری ئیسهالمی
مەرجی سەرەكی نەبێت ،واتا میكانیزمێك دابنێن بهۆ ئەوەی ویسهتەكانی كهوردی لە رۆژهەاڵتهی كوردسهتان پهێ بەرجەسهتە
بكەن؟

وەاڵم :پێشاەكی ،ساتراتیژی ئاێمە رووخااانی كۆمااری ئیساالمی یااان دەوڵەتای ناوەنادی نیاایە ،ڕووخاانی حكاوومەتی ناوەناادی
زۆرتاار وەك دروشاام باساای لااێ كااراوە ،سااتراتیژی ئااێمە ئەوەیە بە مافەكااانی نەتەوایەتیاای خۆمااان بگەیاان ،تەنااانەت لە
چوارچێااوەی ئەو حكوومەتەشاادا ئەگەر بگااونجێ .ئێااران نە كااورد دروسااتی كااردووە و نە بە كااوردیش دەڕووخااێ .بەاڵم ئەگەر
جوواڵنەوەی خەڵكی ئێران و كێشەكانی نێوخۆیی بەرەو ڕووخانی ئەو ڕێژیمە چوو ،بە دڵنیاییەوە ئاێمە لێای وەدووا نااكەوین
و كاریشاای بااۆ دەكەیاان .ئااێمە بەرنااامەی سیاساایی خۆمااان هەرگیااز لەسااەر ئەگەری رێككەوتناای ئێااران و ئەمەریكااا دانەناااوە،
كێشەی ئەمەریكا و ئێران لەسەر بەرژەوەندیی خۆیانە و تا ئێستەش سیاسەتی ئەمەریكا وەك خۆیان دەڵێن گۆڕینی ڕەفتااری
ئێرانە نەك گۆڕینی ڕژێمەكە .ئەگەر بڕیار بێ بە ستراتیژی خۆماندا بچینەوە ،دەباێ ئااوڕدانەوەیەكی تێروتەساەل بەشاێوەی
سیاسااەت و حزبااایەتی خۆماناادا باادەینەوە و لە ژێاار ڕووناكااایی ئەو هەڵسااەنگاندنە ،خوێناادنەوەیەكی ترمااان بااۆ داهاااتووی
ئێران و كار و تێكۆشانمان هەبێت.
پرسیار :لە ناوخۆی رۆژهەاڵتدا كەسانێك هەن خۆیان بهۆ پەرلەمهان و بەڕێهوەبەرایەتییە خۆجێیەكهان دەپهاڵێون ،پێشهتر ئەو
كەسانە لەالیەن حزبەكانی رۆژهەاڵتە وە بە چهاوی گومهانەوە سهەیر دەكهران و بەدنهاو دەكهران ،ئێسهتە نهوێنەرانی كهورد لە
پەرلەمههان هەنههدێكیان لە دەوری بەرەی یەكگرتههووی كههورد كههۆ بههوونەتەوە ،بەاڵم سههەرباری ئەمەیههش یەكگرتههوو نههین و
پەرتەوازەبوونیان پێوە دیارە ،هیچ پالنێكتان هەیە بۆ ئەوەی دنیهابینی سیاسهیی ئەو نهوێنەرانە لە دەوری ویسهتەكانی كهورد
كۆ ببێتەوە ،بۆ ئەوەی النهیكەم لە بەڕێهوەبردنە خۆجێییەكانهدا داوای مهاف و بهودجەی زیهاتر بهكەن بهۆ ئهاوەدانكردنەوە و
بردنەسەری ئاستی ژیان و گوزەرانی خەڵكەكەیان؟

وەاڵم :بە باوەڕی من هیچ حزبێك نابێ لە خۆڕا و بێ بەڵگە و بە چاوی گومانەوە بڕوانێتە تێكۆشانی خەڵكی نێوخۆی
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واڵت .چاوەڕوانییەكانی ئێمە دەبێ بەگوێرەی ڕاستییەكانی نێوخۆی واڵت بێت و بە پێای ئەوە قەزاوەت لەساەر ئەوان بكەیان.
لەسااەریەك ڕەنااگە چااۆنیەتیی بۆچااوونی حزبەكااان لەبااارەی تێكۆشااەرانی ناااوخۆ جیاااوازی هەبااێ و هەر الیەنەی بەگااوێرەی
سیاسەتی خۆی هەڵوێستە بكاات .بەشاێك لە سیاساەتی ئاێمە لە چەناد سااڵی ڕاباردوودا ئەوە باووە كە پاڵپشات و هانادەری
چاالكی و كار و تێكۆشانی مەدەنی و تەنانەت حزا و كۆڕ و كۆمەڵ دروستكردن لە ناوخۆی واڵتدا بین .ئێمە پێماان وایە لە
چوارچێوەی كۆماری ئیسالمیشدا ئەگەر دەرفەتێك هەبێت ،دەبێ خەڵك كەڵكی لێ وەربگرێت .مادام حزبای دیماوكرات حزبێكای
یاسایی نییە و ناتوانێ بە ناوی خۆی بەدوای ئەو جۆرە پڕۆژانەدا بڕوات ،دەكارێ خەڵكای تار لە نێوخاۆی واڵت ئەو كاارانە
بااكەن .سیاسااەتی ئااێمە ئەوەیە كە لە هەنگاااوی یەكەماادا چاالكوانااانی مەدەناای لە كااۆڕ و كااۆمەڵ جۆراوجااۆری كااۆمەاڵیەتی،
فەرهەنگاای ،ئەدەباای ،سیاساای ،الوان ،خوێنكاااران و ژناناادا كااار دەكەن ،زۆر یەكگرتااوو باان و بە دوای خاااڵە هاوبەشااەكاندا
بڕۆن و لەسەر داواكانیان خاوەنی یەك قسە و هەڵوێست بن .زۆر گرینگە كە یەكگرتووی نەتەوەیی خۆیاان بپاارێزن و پارش
و بااازو نەبااان .هۆیەكەشااای ئەوەیە لەالیەك ئەزماااوونی كااااری هااااوبەش لە ئێرانااادا زۆر الوازە و جاااێ نەكەوتاااووە و لێاااك
هەڵبەزیااانەوە و كاااارنەكردن لەگەڵ یەكتااار زۆر بااااوە .لەالیەكااای تریشاااەوە ،كاربەدەساااتانی رێاااژیم هەوڵ دەدەن بە كەڵاااك
وەرگرتن لە جیاوازییەكانی ئاینی و ناوچەیی و شتی لەو بابەتە و بە بیانوو و شاێوازی جۆراوجاۆر بە گاژ یەكیانادا باكەن و
ناكۆكییان لە نێوانیاندا دروست بكەن .جیااواز لەوانە ،هەماوو هەوڵێاك باۆ ئااوەدانكردنەوەی كوردساتان و باودجە و پاڕۆژەی
جۆراوجااۆر لە چوارچێااوەی مەجلاایس و ئوسااتانداری و شااوورای شااار و گوناادەكان و هەر ئۆرگااانیكی تاار بە باااش دەزانااین.
لەسەریەك مەبەست ئەوەیە كە خەڵك نابێ بێ تەفاوەت بن و چااوەڕوانی ئەوە بان و پااڵ بادەنەوە و پێیاان وابێات تاا ئەو
ڕێژیمە نەڕووخێ ،هیچ ناكرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی وشە نێت  -رێکەوتی٢١ :ی فێبریویری ٢١١٥
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هەڤپەیڤین هێمن عەبدوڵو لە گەڵ خالید عەزیزی:

حیزبی دیموکرات بەرەو کو ؟
هەشات ساااڵ لەمەوبەر ،هەردوو حیزباای دیماوكراتی كوردسااتان (حاادك) و حیزباای دیماوكراتی كوردسااتانی ئێااران (حاادكا) ،لە
كۆنگرەی ١٣ەوە دوولەت بوون ،هەردووكیان لەو ماوەیەدا دوو كۆنگرەیان بەستووە ،ئێستا هەردووال بەو ئومێدە دانوساتاندن و
گفتوگۆ دەكەن كە بەر لە كۆنگرەی  ١٦یەك بگرنەوە و بە یەك ناو بچنە كۆنگرەوە .مستەفا هیجاری ساكرتێری حادكا دەڵێات
دەبێ لە ژێر ناوی (حادكا) لەگەڵ "هاوڕێیاانی پێشاوو" بچانە كاۆنگرە ،بەاڵم الیەنای بەرامابەر ئەوەیاان قباوڵ نیایە .خالیاد
عەزیزی ساكرتێری حادك دەڵێات "ئەگەر قبوڵیاان نیایە بە نااوی حادك بچیانە كاۆنگرە ،ئەوا دەبێات بەنااوی هەردوو حیزبای
دیموكرات ،یان دوو باڵەكەی دیموكرات ،یانیش دیموكراتەكان دانوستاندن بكەین و خاڵی هاوبەش بدۆزینەوە".
رووداو :لەو رۆژەی دیموكراتەكان لە یەكدی جیابوونەتەوە ،زۆر پێداگیری دەكر یەك بگرنەوە ،بۆچی؟

خالیههههد عەزیههههزی :دیموكراتەكااااان سااااەرەڕای لەتبااااوون و جیابوونەوەیااااان ،یەك رابااااردوو ،یەك پێناسااااەیان هەیە ،لە
شەهیدەكانیان هاوبەشن .زۆر لە خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردستان قوربانییان لە نێاو ئەو حیازبە داوە ،باۆیە چاوەڕوانییاان لەو
حیزبە هەیە كە زەمانێك رێبەری دەكردن لەنێوخۆی واڵتدا ،ببێتە یەك.
رووداو :مادام هێندە گرنگە یەك بگرنەوە ،بۆچی یەك ناگرنەوە؟

خالید عەزیزی :لێكدابڕان و جیابوونەوە زۆر ئاسانە ،بەاڵم یەكگارتنەوە زۆر زەحمەتتارە ،ئەوە پرسایاری خەڵكای نێوخاۆی
واڵتیشە.
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بەخۆشیشااەوە فشاااری ئەناادامانی هەردووالمااان لەسااەرە ،ئێسااتا قسااە لەسااەر ئەوە دەكرێاات چااۆن یەك بگاارینەوە ،بااۆیە بە
بەرواورد لەگەڵ  ٨ساڵی پێشوو زۆر چووینەتە پێشەوە ،لەگەڵ یەكدی دادەنیشین ،پەیوەندیمان ئاسایی بووەتەوە.
رووداو :لە چ قۆنااێكی گفتوگۆدان؟

خالید عەزیزی :لەدوایین دانیشتی هەردوو دەفتەری سیاسی ،زۆر بە راشكاوی باسی كێشەكانمان كارد ،باسای ئەو نیگەرانای
و دڵەڕاوكێیەمان كرد كە ئەگەر یەكمانگرتەوە.
رووداو :مستەفا هیجری ،سكرتێری حدكا ،بە ئێوە دەڵێت هاوڕێیهانی پێشهوو ،وەكهو جۆرێهك لە دانپێهدانەنان بە حهدك ،ئایها
ئەمە رێگر نابێت لەبەردەم یەكگرتنەوە؟

خالید عەزیزی :ئەوان پێویستیان بەوە نییە ئێمە ئیتتیراف بەناویان بكەین ،ئێمە بەڕێزەوە ناوی ئەوانماان هێنااوە .ئاێمە
بۆ خۆمان ئەو ناوەمان هەڵباژاردووە و بەشاێك لە مێاژووی ئەوانیشاە .ئێساتا دوو دانە حیزبای دیماوكرات لە ئەماری واقیتادا
هەن ،بەاڵم بااۆ ئەوەی لە داهاااتوودا یەكگرتنەوەیەكاای سااەركەوتوو بێاات ،هەمااوو الیەك خااۆی تێاادا ببینێااتەوە ،میااوان و
خانەخوێ نەبێت .دەبێ ئەوەمان ال روون بێت وەكو كێ مزاكەرە لەگەڵ یەكدی دەكەین و بەرەو كۆنگرەیەكی هاوبەش دەچاین.
لە روانگەی ئێمەوە بەكارهێنانی دەستەواژەی هاوڕێیانی پێشوو دروست نییە.
رووداو :لە كۆبوونەوەكانتان حەتمەن رەشنووسێكتان نووسیوە ،لەو

ناوی حیزبی دیموكراتی كوردستانتان نووسیوە؟

خالید عەزیزی :ئێمە تاوەكو ئێستا هیچ رێكەوتنێكمان نەكردووە كە واژۆی هەردووالی لەساەر بێات .هەر كاتێاك گەیشاتینە
رێكەوتن قسە لەسەر ئەو بابەتەش دەكەین.
رووداو :ئەگەر الیەنی بەرامبەر سوور بوو لەسەر ناونەهێنانتان لەكاتی گفتوگۆكاندا ،ئێوە

ئەوەتان قبهوڵ نەكهرد ،هەسهت

بەوە ناكەن كە لەمپەر دروست دەكەن بۆئەوەی دانوستاندنەكان سەرنەگرن؟

خالید عەزیزی :ئێمە لە دوایین دانیشتندا بە راشكاوی پێمانگوتن میكانیزمی ئێمە بۆ یەكگرتنەوە ئەوەیە وەكو دوو حیزبای
دیموكرات دانوستاندن دەكەین ،بەاڵم ئەوان ئەمەیان رەتكردەوە .گوتیان میكانیزمی ئێمە بۆ گفتوگۆ لەسەر بنەماای كاۆنگرەی
 ١٣یە .ئێمە گوتمان الریمان لەوە نییە ،بەاڵم با چارەسەرێك بادۆزینەوە كە ئەگەر گەاڵڵەناامەی ئێمەتاان قباوڵ نیایە ،باا
لە هەندێك خاڵی هاوبەش بگەڕێین .ئێمە پێشنیازمان كرد ئەگەر نااوی حیزبای دیماوكراتی كوردساتان و حیزبای دیماوكراتی
كوردستانی ئێرانیشی لەسەرنەبێت ،با بڵێین دیموكراتەكان ،با بڵێین هەردوو باڵی دیموكرات ،واتە میكانیزمێك ببینینەوە
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هەردووال خۆی تێدا ببیننەوە.
رووداو :هۆكاری دوولەتبوونی دیموكرات لە كۆنگرەی  ٦٣دا فیكری بوو ،یان كورسی و دەسەاڵت بوو؟

خالید عەزیزی :زۆر بە راشاكاوی هۆكاارەكە لەساەر ئیادارەی حیازا باوو ،هایچ كێشاەیەكی فیكاری و سیاسای و ساتراتیژی و
بەرنامەییمان نەبوو.
رووداو :میكانیزمی جددی چییە كە حیزبی دیموكرات دوای یەكگرتنەوەی جارێكی دیكە دوولەت نەبێتەوە؟

خالید عەزیزی :باشترین شێوەكار ئەوەیە كە ئێمە كۆبوونەوەی هاوبەشمان بە یەكەوە زۆر بێت ،لێكیبدەینەوە كە ئاێمە لەو
لەتبوونە زەرەرێكی زۆرمان كردووە .دەبێت هەردووال رعایەتی یەكدی بكەن ،مێژووی هاوبەشی ئەو هەشت سااڵەی لە یەكادی
جیابووینەتەوە ،تەوافوقمان لەسەری هەبێت.
رووداو :لێكچوونێكی زۆر لە نێوان هەردوو حیزبدا هەیە ،بەاڵم ئێمە لە رابردوودا شایەتی دوو تێڕوانینی جیهاواز بهووین لە
بەرامبەر كۆماری ئیسالمی ئێران ،ئێوە لەگەڵ بایكۆتی هەڵبژاردن نەبوون ،حدكا لەگەڵهی بهوو ،لە مەسهەلەی دانوسهتاندنیش
ئێوە لەگەڵی بهوون ،بەاڵم الیەنهی بەرامبەرتهان لەگەڵهی نەبهوو؟ هەسهت نهاكەن ئەوانە خهاڵی جەوهەریهن كە زۆر بەئاسهانی
ناتوانن لەسەری پێكبێن؟

خالید عەزیهزی :مان ئەوانە بە رێگار ناابینم ،تەناانەت هەردووالشامان كە دانیشاتووین و لەساەر ئەماانە قساەمان دەكارد،
بۆچاوونی سیاساای لەسااەر هەڵبااژاردن لەساەر وتااووێژ لەگەڵ ئێااران ،رێگاار نیایە .لە كۆنگرەكااانی حیاازا لە كۆنفرانسااەكان و
پلینیۆمەكانی ئێمە ئەو باسانە قەت بڤە نەبوون.
رووداو :چ هێڵێكی سوورتان هەیە بۆ الیەنی بەرامبەر لەكاتی گفتوگۆكان؟

خالید عەزیزی :ئێمە هێڵی سوورمان نییە ،تەنیا هێڵێك كە هەمانە ئەوەیە لەو پرۆسەیە هیچ كەسێك مەحروم نەبێت.
رووداو :لە نێههو حههدكا دوو ئاراسههتە هەیە ،یەكێكیههان لەگەڵ یەكگههرتنەوەیە ،یەكێكیشههیان دژە ،لە نێههو ئێوەشههدا ئەو دوو
ئاراستەیە هەیە؟

خالید عەزیزی :بەڵێ هەیە ،ئاراستەیەك لەگەڵیدا نییە ،نیگەرانە و پێیانوایە الیەنی بەرامبەرمان نەگۆڕاون ،پێیوایە
لەو یەكگرتنەوەیە الیەك براوە دەبێت و الیەك دۆڕاو ،بەاڵم ئەم شێوە بیركردنەوەیە دروست نییە .لە هەردووال خەڵكانێك
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هەن لەگەڵ ئەوە نین یەكبگرینەوە.
رووداو :قەت دەتوانیت بیهێنیتە پێش چاوی خۆت لە حیزبێكدا ئیش بكەی مستەفا هیجری سكرتێری ئەو حیزبە بێت؟

خالیههد عەزیههزی :بەالمەوە زۆر ئاساااییە .ئەوەی بااۆ ماان گاارنگە ئەوەیە حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتانی ئێااران و حیزباای
دیموكراتی كوردستان لە كۆنگرەیەكدا جا لە ژێر هەر ناوێكدا بێت ،یەك بگرنەوە.
رووداو :برادەرانی حدكا دەڵێن كاك خالیهد عەزیهزی رەنهگە بیەوێهت یەكگهرتنەوە رووبهدات ،بەاڵم لە راسهتیدا سهكرتێری
گشتی حیزبی دیموكراتی كوردستان هێشتا عەبدوڵو حەسەن زادەیە ،نەك خالید عەزیزی؟

خالید عەزیزی :هیچ سەیر نییە ئەو پرسیارە بێاتە گاۆڕێ ،بەاڵم ئاێمە لە رەسامیات كاار دەكەیان .مان وەكاو ساكرتێری ئەو
حیزبە هەڵبژێردراوم ،بەاڵم من لەو باوەڕەدام بۆ كەسانی وەكو مامۆستا عەبدوڵز حەسەن زادە ،كااك جەلیال گاادانی ،كااك
حەسەن شەڕەفی ،كاك حەسەن رەستگار و حوسێنی مەدەنی و كاك مساتەفا هیجاری كە هەماوو ئەوانە بە یەكەوە تەمەنێكیاان
لە نێااو ئەو حیاازبەدا بەسااەربردووە ،دەبێاات رێزیااان بااۆ دابنااێم .جااا بااۆیە ئەو خوێناادنەوە لە جااێگەی خۆیاادا نیاایە .نەخێاار
بڕیارەكانی حیزا كۆمیتەی مەركەزی و دەفتەری سیاسی دەیدات.
رووداو :كەواتە كە دەڵێن عەبدوڵو حەسەن زادە ،سكرتێری سێبەری حیزبی دیموكراتی كوردستانە ،ئێوە رەتیدەكەنەوە؟

خالید عەزیزی :بە تەواوی نادروستە و لە جێی خۆیدا نییە.
رووداو :كێ نێوانگیریتان دەكات؟

خالید عەزیزی :ئێساتا پەیوەنادیمان خۆشاە و كەس نێوانگیریماان ناكاات ،بەاڵم دەمەوێات ئامااژە بەوە باكەم كە دانیشاتنی
هەردووالمان لەسەرەتا بە هەوڵی كونسولی فەرەنسا بوو.
رووداو :دەڵێن پارتی و یەكێتی رۆڵیان هەبووە لەو دوولەتبوونە ،ئێستا رۆڵیان هەیە لەو یەكگرتنەوەیە؟

خالید عەزیزی :ئەوان نە رۆڵیان هەبووە لە دوولەتبوونی ئێمە ،نە ئێمەش چاوەڕێ دەكەین ئەوان بێنە نێوانمان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت  -رێکەوتی٢٨ :ی فێبریویری ٢١١٥
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وتووێژی سێ ڕۆژنامەی عەڕەبیی "بیروت ئوبزروەر" "،میدیڵ ئیست ترانسپارەنت"و "
الجریدە" لەگەڵ سکرتێری گشتیی ح د ک

کاااک خالیااد عەزیاازی ،سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان لە وتااووێژ لەگەڵ سااێ ڕۆژنااامەی عەڕەبیاای "بیااروت
ئااوبزروەر" چاااپی لوبنااان" ،الجریاادە" چاااپی کۆوەیااتو میاادیڵ ئیساات ترانسااپارەنت کە لە واڵتااانی عەڕەبیاادا باازو دەبێااتەوە،
تاوتوێی دوایین ئاڵوگۆرەکان لە ئێران ،ڕۆژهەاڵتی کوردستانو ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی کردوە.
لەو وتااووێژانەدا کە هاوکااات لەو سااێ ڕۆژنااامەیەدا باازو بااوونەتەوە ،پرساای خەباااتی کااورد لە ئێااران ،نەخۆشاایی خااامنەییو
جێگرتنەوەی ناوبراو ،ئێرانو داعش ،هۆکارەکانی پشتیوانیی ئێران لە بەشاار ئەساەدو مەبەساتی ئێاران لە دەساتێوەردانی لە
واڵتانی یەمەن ،بەحرەین ،لوبنانو فەلەستین لەگەڵ کاک خالید عەزیازی ،ساکرتێری گشاتیی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان
هاتۆتە بەرباس.
پرسیار :حەشیمەتی کورد لە ئێران چەندە؟

خالید عەزیزی :لەبەر ئەوەی ئامارە رەسمییەکان لە ئێران بە گوێرەی پێناسەی قەومی ناین و زۆرتار بە پێای تەقسایماتی
ئوستانی و شارستانی دەکرێن ،زۆر زەحمەتە ڕەقهمێکی دەقیاق بڵاێم ،بەاڵم باهپێی لێکداناهوهی شاارهزایان حەشایمەتی کاورد
لە ئێران  ١١تا  ١٢میلیۆن دەبێ.
پرسیار :د.قاسملۆو چۆن تێرۆر کرا و کێ لە پشتی تێرۆری ئەو دابوو؟

خالید عەزیزی :كۆماری ئیسالمیی ئێران د .قاسملووی ڕێبەری پێشووتری حیزبی دێموکراتی لە ١٣ی ژووئیهی ساڵی ١٩٨٩
لە وییەن پێتەختی ئۆتریش لە کاتی وتوێژدا تیرۆر کرد.
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پرسیار :کێ د.شەرەفکەندی تێرۆر کرد؟ ئایا حیزبوواڵی لوبنان بەشداری ئەو تێرۆرەبوو؟

خالید عەزیزی :کۆماری ئیساالمیی ئێاران د .شاەرەفکەندیی کە دوای د .قاساملوو بباوو بە رێابەری حیزبای دێماوکرات لە١٧ی
سێپتامری ساڵی ١٩٩٢دا لە بێرلین پایتەختی ئهڵمان لە رێستووڕانی میکۆنووس تێرۆر کرد .بە پێی لێکۆڵینەوەکانی دادگاای
میکۆنووس چەند عەڕەبی لوبنانییش لەو کردەوە تێرۆریستییەدا بەشدار بوون.
پرسیار :کوردی ئێران بۆچی خەبات دەکەن؟ ئایا بۆ ئازادی خۆیان خەبات دەکەن یان بۆ فیدرالیزم؟

خالیههد عەزیههزی :ئااێمە وەک نەتەوەی کااورد لە ئێااران بە دوای مااافە نەتەوایەتییااهکانی خۆماناادا دەگەرێااین و هااهوڵو
خهباتیشاامان بااۆ بهدهسااتهێنانی ئەو مافانهیااه .ئااێمە پێمااان وایە بااۆ ئێااران کااه واڵتێکاای فاارەنەتەوەیە فێاادرالیزم باشااترین
ڕێگاچارەی مهسهلهی نهتهوایهتییە .بە گوێرەی پڕۆژەی ئێمە دەسەاڵت هەمووی لە تاران کۆ نابێتەوە و ئێاران دیساانترالیزە
دەکرێ و بەشێک لە دەسەاڵت بۆ گهالنی پێکهێنهر حهشیمهتی ئێران لە ناوچەکاانی خۆیااندا دەباێ .بەو جاۆرە تەناهووعاتی
قەومی و مەزهەبی له ئێران بە یەکهوە لە دەسەاڵتدا بەشدار دەبن و لەگەڵ یەکتر ئێران ئیدارە دەکەن.
پرسیار :ئایا ئێران بەرو ئەوە دەڕوا کە ببێت بە بەشێک لە وواڵتانی خاوەن ئەتۆم؟

خالیههد عەزیههزی :مەبەسااتی ئێااران ئەوەیە وەک دەسااەاڵتی سااەرەکیی رۆژهەاڵتاای نێوەراساات تەعااامول لەگەڵ واڵتااانی ئەو
ناوچەیە و جیهان بکات .ستراتێژیی ئێران ئهوهیه کهئەو مەبەستە بکا بە ئەمری واقیە .ئێاران دەیەوێ لە هەماوو ئاساتێکی
ئەمنیەتی ،سیاسی ،سەربازیو تهنانهت ئەتومییشدا جێگەو پێگەو بااڵدهستیی خۆی لە ناوچەکەدا سەقامگیر بکا.
پرسیار :پێت وایە کێ جێگەی خامنەیی دەگرێتەوە؟

خالیههد عەزیههزی :بااۆ ماان زۆر زەحاامەتە ئێسااتا قەزاوەت بااکەم کە کااێ لە داهاااتوودا جااێگەی خااامەنەیی دەگاارێتەوە .بەاڵم
بێگومان کۆمەڵگاای ئێاران ئەوەناده لە ئااڵوگۆردایە کە جێگارەوەی خاماهنەیی نە تەنیاا مەوقتییەتای خاومەینی و خاماهنەیی
نابێ ،بەڵکوو لەگەڵ گیروگرفت و موشکالتی زۆرتریش بەرهوڕوو دەبێ.
پرسیار :جواڵنەوەی سەوز چی بەسەر هات؟ ئایا کورد بەشێک لەو ڕەوتە بوون؟ پێت وایە لە داهاتودا چی دیکە ڕوو دەدا؟

خالید عەزیزی :بازووتنەوەی ساەوز بەرهەمای نااڕەزایەتیی کاۆمەاڵنی خەڵکای ئێاران و دهساکاریی ئاکاماهکانی هەڵبژاردنای
سەرۆککۆماری پێشوو باوو .هەرچەناد ئەو بازووتنەوەیە زۆر زوو ساەرکوت کارا ،بەاڵم نەتەنیاا لە نااڕەزایەتیی خەڵکای کەم
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نەکااردەوە بااهڵکوو زیاتریشاای کااردوە ،کێشااەی نێوخااۆیی باڵەکااانی نێااو دهسااهاڵتی ئێااران نیشااانهیەکە لەو ڕاسااتییە .بااۆیە
نااارەزایەتی و باازووتنەوەی خەڵکاای ئێااران بەردەوام دەچێااتە پااێش و ڕەنااگە بە دەرسوەرگاارتن لە ئااهزموونی چەنااد ساااڵی
ڕابااردوو شااێوە و شااکڵی دیااکە بە خااۆوە بگاارێ .کااورد لە ئێااران لە ریاازی پێشااەوەی خەبااات لە دژی کۆماااری ئیسااالمیو بااۆ
دابینکردنی ئازادیو دێموکراسی بووه ،بۆیە هەمیشاە بەشاێک باووە لە هاهوڵی ئااڵوگۆرخوازی و ساەقامگیرکردنی دەساەاڵتێکی
دێموکراتیک لە ئێرانو حکوومەتێک مەسئوول لە ناوچەکەدا.
پرسیار :ئایا ئێران لەگەڵ داعیش دایە ،یان لە دژی داعیشە؟

خالیههد عەزیههزی :مااادام سااتراتێژیی ئێااران شااێواندن و نااائەمنکردنی ناااوچەکەیە ،بێگومااان ئێااران لە کێشااەکانی نێااوان
پهیڕهوانی دوو مهزههبی سوننە و شیتە کەڵک وەردەگرێ و لەو پێوەندییاهدا ساهرههڵدانی داعاش دەتاوانێ دەرفەتێکای بااش
بێ بۆ ئێران و تەنانەت کەڵکیشای لێاوەرگرێ و بە پێای بەرژەوەنادیی خاۆی تەنزیمای عیالقاات لەگەڵ داعاش دەکاات ،ئەوە
بەو مانایەیە کە ئێران دەتوانێ هەم لە دژی بێت و هەمیش لەگەڵی بێت.
پرسیار :بۆچی ئێران پشتیوانی لە ئەسەد دەکات؟ ئایا لە وتوێژەکانی کێشەی ناوەکی مامەڵە بە سوریە دەکات؟

خالید عەزیزی :رێژیمی ئەسەد ڕێک لە چوارچێوەی ستراتێژیی ئەمنییەتی و بەرژەوەندیی ئێران لە ناوچەکەدا کار دەکاات.
چارەساااەربوونی کێشاااەی ئەتاااۆمیی ئێاااران بەو ماناااایە نااایە کە ئێاااران واز لە ساااتراتێژیی ئەمنییەتیااای خاااۆی و هاااهوڵی
دەستتێوەردانی کاروباری واڵتانی ناوچەکە دێنێ .بۆیە بە باوهڕی مان پڕۆژەکاانی ئێاران لە نااوچەکەدا دوای ڕێککاهوتن لە
سااەر کێشااەی ئەتااۆمییش بەردەوام دەباان و تەنیااا بە گااۆڕانی ئەو رێااژیمە دهتااوانین هیااوادار بااین کااه سیاسااەتی ئێااران لە
ناوچەکەدا گۆڕانی بهسهردا بێ.
ئێران لە عێراق ،یەمەن ،لوبنان و فەلەستین بە دوای چیدا دەگەڕ ؟

خالید عەزیزی :ئێران بە نائەمنکردنی عێراق ،سووریە ،لوبنان ،یەمەن ،فەلەساتین و لە ساەریەک واڵتاانی نااوچەکەو بە
دروستکردنی کێشەو گیروگرفت و شەڕی نێوخاۆیی دەیەوێ ئەو واڵتاانە ئەوەناده مەشاغووڵ بکاا کاه هەم کێشاەکانی واڵتەکەی
خۆی داپۆشێ و هەمیش خۆی بکات بە فاکتۆری بڕیاردەر لە سەر داهاتووی ئەو ناوچەیە.
پرسیار :پێت وایە سروشتی پێوەندێکانی تورکیە و ئێران چۆنە؟

خالید عەزیزی :عیالقاتی تورکیه و ئێران تا ڕادەیەک دەبێ بەوه لێک بدهینهوه که ئێران دەیەوێ وەک ئیمپراتۆڕیی شیتە
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بهرقهرار بکاو تورکیە دەیەوێ مودیرییەتی خوێندنەوەیەکی تازه لە ئیسالمی سوننە بکات .هەرچەند ئهمانه وەک دوو واڵت
عیالقاتی دیپلۆماسییان لەگەڵ یەکتر نۆرماڵە بەاڵم لە خانەی ئەمنیەتی و کێشەکانی ناوچەکەدا دوو سیاسەتی لێکجیا و
تەنانهت دژبەیەکیان هەیە.
پرسیار :ئایا ئێوە ئێستا

پێشمەرگەتان هەیە؟ لە بەرنامەتان هەیە کە دیسان شەڕی چەکداری دەست پێ بکەنەوە؟

خالید عەزیزی :تا ئهوکاته کورد لە ئێران بە مافەکانی نەگهیشاتوە پێشامەرگە هەر دەمێناێو هاهر دهباێ بشامێنێ .حیزبای
دێموکرات ئێساتاش هێازی پێشامەرگەی هەیە و هەر کاتێاک هەسات بەوە بکەیان کە پێویساتەو گونجااوه هێازی پێشامەرگە لە
بواری نیزامیدا چاالک بێتهوه ئێمه ئەو هێزه وهکار دەخەین .بەاڵم ئێستا بە لەبەرچاوگرتنی کۆمەڵیک فااکتۆڕی نێوخاۆیی و
ناوچەیی پێوەندیدار بە کێشەی کورد بەگشتی خەباتی چەکداریمان ڕاگرتوە.
پرسیار :چاوەڕوانی تۆ لە دونیای عەرەب چییە؟

خالید عەزیزی :کورد نەتەوەیەکی ئاشتیخوازەو لە ئێارانیش کاورد لهالیاهک باه ساوننە و شایتەوه ماافە نهتهوایهتییاهکانی
پێشااێل دەکاارێن و لااهالی دیکااهش ئەو بەشااەی کااورد کە سااوننین لە الیەن ڕێژیماای شاایتەی تارانااهوه سااەرکوت و تەحقیااری
مەزهەباای دەکاارێن .واڵتااانی عەڕەباای پێویسااتە کااورد وەک فاااکتۆڕێکی کاریگااهری گۆڕەپااانی سیاساایی ئێااران چاااو لااێبکەن و
پشااتیوانی لە وهدیهاااتنی مافااه ڕهواکااانی کااوردی ئێااران و بهگشااتی لە خااهبات بااۆ سااەرکەوتنی دێموکراساای و دامەزراناادنی
حکاومەتێکی وهاڵمادەرەوه باۆ نێوخاۆی ئێاران و مەسائوول بهرامبااهر باه ئاشاتیو ئاسایشای نااوچەکە بکاهن .بەهێزباوونی کااورد
یارمەتیدەری سهقامگیر بوونی ئەمنییەت و ئاسایش لە ناوچەکەدا دەبێت.
پرسیار :پەیامت بۆ کوردەکانی ئێران چییە؟

خالیههد عەزیههزی :پەیااامی ئااێمە بااۆ کااوردو بااۆ هەمااوو ئێرانییەکااان ئەوەیە کااه ڕێژیماای کۆماااری ئیسااالمی نەک تەنیااا مااافە
نهتهوایهتییهکانی ئێمەی کورد پێشێل دەکا ،بهڵکوو ڕێز بۆ مافی نهتهوایهتیی گهالنی دیکەی ئێاران وەک عەرەا و باهلووچ
و ئاااازەری و تاااورکەمەنو هەروەهاااا ماااافی مهزهاااهبیی ساااوننیمهزههبهکانیش داناااانێ .باااۆیە هەماااووی ئەو الیەنە بێمااااف و
بەشنوراوانە دەبێ بە یهکەوە بۆ گەیشتن بە مافەکانمان خهبات بکهین و بۆ ئهمهبهستهش یهکیهتیو هاوخهباتییاهکی پتاهو
لهنێو خۆیاندا پێک بێنن .حیزبی دێموکراتی کوردستان هەمیشاە باۆ دروساتکردنی بەساتەر و زەمیانەی هاوکااریی هەماوو ئەو
الیەنانە دەستپێشنەر بووه و لەمەودواش لهسهر ئهو ڕێبازه بەردەوام دەبێ.
رێکەوتی٩ :ی مارچی ٢١١٥
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وتووێژی تایبەتی «کورد کاناڵ» لەگەڵ سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

لەسەر پرسی دێموکراتەکان و داهاتووی حیزبی دێموکرات.
پرسهیار :لە پەیههامە نەورۆزیههیەکەی دا ،جەنابههت زۆر گرینگیههت بەو بەشههە لە پەیههامەکەت دا کە تههایبەت بههوو بە داهههاتووی
حیزبی دێموکرات و ئاماژەت بەوە کرد کە لە ساڵی ٦٣٢٢دا حیزبی دێموکرات جێژنی  ٧٠ساڵەی دامەزرانهی خهۆی دەگهر
و ،ڕوو بە ئەندامانی حیزبی دێموکرات و خەڵکهی کوردسهتان کهۆمەڵە چاوەڕوانییەکهت بها

کهرد .گرنگیهی ئەم پەیهامەی

جەنابت و هۆکاری ئەوەی جەنابت لە دەسپێکی ساڵی نوێدا ئەم باسەت ورووژاند ،چیە؟

وەاڵم :گاارینگییەکەی لەوەدایە حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان یەکەم حیاازا بااووە کە بە شااێوەی مااۆدێرن لەنێااو جااواڵنەوەی
کورددا دامەزراوە .یەکەم حیزا بوو کە ئیفتیناری ئەوەی پێبڕا یەکەم کۆماری کوردساتان دابمەزرێناێ .یەکەم حیازا باوو کە
لەودا سااەرۆک کۆماااری کوردسااتان ،یەکەم سااەرۆک کۆمااار سااەرۆکی حیزباای دێمااوکراتیش بااوو .ئەوەناادەی ئاااوڕ لە خەبااات و
تێکۆشانی حیزبی دێموکراتی کوردستان دەدیەوە ،لە هێما نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستان ،لە کۆماارەوە بگارە هەتاا ئاااڵ،
هەتا ناوی پێشمەرگە ،هەتا درۆستکردنی ئەدەبیاتی شۆڕشگێڕی ،بەشێکی زۆری حیزبی دێموکرات کاری بۆ کاردووە و پێایەوە
ماندوو بووە و هێناوییەتە مەیدانی خەباتی سیاسای و تێکۆشاان ،و ئەو حیازبە ئیفتنااری خەڵکێکای زۆر باووە کە تێیادا لە
خەبات و تێکۆشان ،بەشدار بوون .بەشاێک زینادانییان لەساەر چێشاتووە ،بنەمااڵەیەکی زۆر شاەهیدیان باۆ داوە و خەڵکێکای
زۆر لێای فێار باوون ،هەر باۆیە ئێتتباارێکی جەمااوەری بەهێازی هەیە لەنێاو کاۆمەالنی خەڵاک لە ڕۆژهەاڵتای کوردساتان .بە
خۆشااییەوە واشاای سیاسااەت کااردووە بە بەراوەرد لەگەڵ زۆر الیەناای دیااکە ،ڕاسااتییەکەی گلەیاای کەممااان لەسااەرە .بەاڵم ئەو
حیزبە بە هەموو ئیفتناراتی خۆی ،لە مەیدانی خەبات و تێکۆشان و قوربانییەکانی ئەگەر تاۆ ئااوڕ دەدەیەوە بەتاایبەت بە
مێاژووی پەنجااا ساااڵی ئەخیاردا ،لەنێااو خۆماناادا حیزبێکای پڕموشااکیلە بااووین ،حیزبێکای پااڕ کێشااە باووین ،حیزبێااک بااووین
ئینشاایتاا و لێکاادابڕان و لەگەڵ یەک نەحاااوانەوە و لەتبااوون و کێشااەیەکی زۆری نێوخۆییمااان بااووە و ،جاروبااار بەداخەوە
چەندوچۆنی ئەو کێشاانە ،لە زماانی کەساایەتییەکانی حیزبای دێماوکراتیش وای بااس کاراوە ڕەناگە زۆر کەس کە تەمەنێکای
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زۆری لە حیزبی دێموکراتیش تێپەڕ کردووە ،ئەو جێگایەی پێویساتە لە حیزباایەتی پێای بادەن ،پێای نەدراوە .بەالم ئەوەی
بەالی منەوە گرینگە کە لە پەیامە نەورۆزییەکەشدا ئامااژەم پاێدا ،ئەوەیە؛ باۆ ئاێمە وەک حیزبای دێماۆکرات ،هەر دوو الی
دێمااوکرات و ئەناادامانی دێمااوکرات لە هەر دوو بەشااەوە ،کە بەرەو یااادی حەفتااا ساااڵەی خۆمااان دەچااین ،ئەگەر خەڵکاایش
پرسیارمان لێنەکا ئەدی لەو حەفتا ساڵەدا چتان کردووە ،چۆنتاان سیاساەت کاردووە ،چاۆن کێشاەکانتان چارەساەر کاردووە،
چۆن لە سەردەمی ئێستادا کە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست نازانین چی لاێدێتەوە ،سایناریۆی نااڕوون زۆر ڕوودەدا ،هەر ڕۆژێ شاتێک
دێتە پێشێ ،ئەی چۆن واڵمی ئەوانە دەدەنەوە لە داهاتوودا ،حەق وایە ئێمە ئەندامانی حیزبای دێماوکرات بە هەر دوو بەش
بڵێین ئەرێ ئێمە ئەو حیزبە چۆن تەیار دەکەین ،چاۆنی ئاماادە دەکەیان کە واڵمادەری ڕوداوەکاان لە نااوچەکە و ئینتزاراتای
کۆمەاڵنی خەڵک لەنێو خۆی واڵت بێ .بەو دەلیلە لەڕوانگەی منەوە زۆر گرینگە ،زۆر موهیمە لە یادی حەفتا سااڵەی حیزبای
دێموکراتدا ئاێمە چاۆن لە خەباات و تێکۆشاان شاەهامەتمان باووە ،ئاێمە تەناانەت ڕێبەرانای خۆماان لەو مەیادانەدا لەدەسات
داوە ،لە پێااداچوونەوە بە خۆمااان ،لە ئاماااژەدان بە هەڵە و ئیشااتیباکانمان ،لە دەستنیشااان کردناای کەموکوڕییەکانمااان ،لە
ئاماژەدان بەو شوێنانەی کە ئێمە بە کاارو کاردەوەی خۆماان هاۆیەک باووینە باۆ ئەوەی کە حیزبای دێماوکرات وەحادەتی تێادا
نەبێ یان نەماانتوانیوە بەیەکەوە کاار بکەیان ،بە ئامااژە بەوانە وردەوردە دوای حەفتاا سااڵ ،حیزبای دێماوکرات بەرەو ئەوە
ئاماادە بکەیان کە واڵمادەری ئەو ئینتازاراتە باێ و لەو پەیوەناادییەدا ئەوەی بەالی مانو بەالی ڕێبەریای ئاێمەوە گرنا بااوو،
دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەک بوو بۆ چارەسەریی کێشەی دێموکراتەکان.
پرسیار :لە حالێکدا جەنابت ئەو چاوەڕوانییانە لەالی ئەندامانی هەر دوو الی دێموکرات ساز دەکەی و با

لە چهاوەڕوانیی

خەڵک دەکەی ،ئێستا نزیک بە هەشت ساڵە حیزبی دێموکرات لێکهدابڕانی تێهدا ڕووی داوە و ئێسهتا دوو دێمهوکرات هەیە و
ئێهوە زیههاتر لە سهێ سههاڵە لە دیهالۆگ و وتههووێژ دان بهۆ چاردسههەری ئەم گهرفتە .تهها ئێسهتا چتههان کهردووە و بە چ ئاکامێههک
گەیشتوون؟

وەاڵم :واڵماای یەکەماای پرساایارەکەی جەناباات ئەوەیە کە تااا ئەو لەحاازەیەی لێاارە لەگەڵیەک دانیشااتووین ،دەکاارێ بڵااێم
بەداخەوە ئێستا بە بونبەست گەیشتووین .لە ڕواناگەی مانەوە الیەنای حیزبای دێماوکراتی کوردساتانی ئێاران ،ئەو بەشاەی کە
کاک مستەفا هیجری سکرتێرییەتی ،ئەوان بە بونبەستیان گەیاندووە .جا ئەمن تێدەکۆشام بچامە نێاو تەفاسایل و جوزئیااتی
ئەوەی بۆ ئاوای لێهاات .ئاێمە چماان کاردووە ،ئەوان چۆنیاان واڵم داوەتەوە ،ئاێمە چۆنماان هەوڵ داوە ،چ جوابێکماان لەوان
وەرگرتۆتەوە ،ئێمە چ گەاڵڵەیەکمان هێناوە ،ئەوان چیان کردووە و بٶچی ئاوای لێهات.
پێشەکی لەتبوون و ئینشیتاا ،لێک جیابوونەوە ،هەرچییەکای باێ ،لە مەرحەلەیەکادا کە پاێکەوە کاار نااکرێ ،وای لاێدێ،
لێک جودا دەبنەوە .قەتتەن وەسەریەک کەوتنەوە زەحمەتتارە .لێکادابڕان ئاساانترە ،ئەو الیەنەی هەوڵ دەدا باۆ دۆزیانەوەی
ڕێگاچااارە ،دەبااێ ئەو ئیسااتیتداد و ئامااادەگییە لەخۆیاادا پێااک بێنااێ کە گوزەشااتی زۆر بااێ .کە کاتێااک بیاار لە ڕێگەچااارە
دەکاتەوە ،زۆر خۆی چەقبەستوو نەبینێ لە کێشە مێژووییەکاندا .زۆرتر ئەو یەکگرتنەوەیە وا چاو لاێ بکاا ،زەرورەتاێکە باۆ
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داهاااتوو و جیااددیش بااۆی بچااێ .ئااێمە لە حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتاندا لە چەنااد ساااڵی ڕابااردوودا لەژێاار ڕووناکااایی ئەو
خوێندنەوەدا کارمان کردووە کە ڕێگەچاارەیەک ببینیانەوە .پااش ئەوەی کە ڕەوابیتای هەردووال عااددی باۆوە ،ئیادی وردەوردە
زەمیاانەی ئەوە دروساات دەبااوو کە ئااێمە بتااوانین لەگەڵ یەک دابنیشااین و مااوزاکرە بکەیاان .لە تەواوی ئەو ماااوەیەدا ماان لێاارە
ئاماژەیان پێدەکەم ،زۆربەی زۆری ئیبتیکارەکان لەالیەنی ئێمەوە بووە .سێ جار من باۆ خاۆم هەوڵام داوە ،لە دەرگاای ئەم و
ئەوم داوە ،بااۆ ئەوەی قەناااعەت بە کاااک مسااتەفای هیجااری بێاانم بەیەکەوە دابنیشااین بااۆ دۆزیاانەوەی ڕێگەچااارەیەک .جاااری
یەکەم داوام لە دۆستێک کرد هەردووالمان میوانی بووین .لەوێدا باسێکی زۆرمان کرد ،ئەو کێشانە لە ڕاباردوودا هەرچییەکای
بووە ،سیاسەت کێشەی تێدا هەیە ،لێکدابڕان هەیە ،بەاڵم ئێستا با ئاماادە باین حەللێاک ببینیانەوە .پااش مااوەیەکی دیاکە
کونسوڵی فەڕەنسا سەردانی ئێمەی کرد ،میوانی ئێمە بوو ،بە حوکمی ئەوەی دۆساتی دێماوکراتە ،لە قەدیامەوە پەیوەنادییان
لەگەڵ ئێمە هەبووە .ئەوەش بەشێکی بەرهەمی کار و تێکۆشانی دیپلۆماسیی دوکتاۆر قاساملووی نەمارە لە پااریس ،ئەو داوای
کرد کە چۆنە ئەمن دەعوەتتان بکەم بەیەکەوە دابنیشن .گوتم جا دۆساتێکی وەک ئێاوە داوا لە دێماوکرات بکاا ،قەت نااڵێین
نا .لەگەڵ کاک مستەفا هیجریش پێوەندی گیرا ،لە کونسوڵی فەڕەنسا دانیشتین .لەوێدا کە ئەو بەعساانەمان کاردەوە ،هەر
دوو المااان هاااتینە سااەر ئەو قەناااعەتە کە بەڵااێ بەدوای ئەوەدا دەڕۆیاان کاااری لەسااەر دەکەیاان وتااووێژ و گفتوگااۆ بکەیاان و
چارەسەری بکەین .تەنانەت کونسوڵی فەڕەنسا گوتی ئەگەر ناشتوانن یەک بگرنەوە ،وەک دوو حیزا کار بکەن .گوتمان ناا،
ستراتیژی ئێمە یەکگرتنەوەیە .بۆ یەکگرتنەوە کار دەکەین .گوتی زۆر باشاە .بەدوای ئەوەدا کۆمەڵێاک دانیشاتن و ماوزاکرات
هاااتەگۆڕێ .ئااێمە گەاڵڵەیەکمااان ئامااادە کاارد .گەاڵڵەی ئااێمەدا باااس لەهەر دوو حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان و حیزباای
دێماااوکراتی کوردساااتانی ئێاااران دەکاااا ،ئاااێمە گەاڵڵەکەی خۆماااان کە نەتااایجەی گفتوگاااۆ و ماااوزاکرە لە کاااۆمیتەی مەرکەزی و
ڕیزەکااانی خۆمااان و مەشااوەرەت لەگەڵ ئەناادامانی خۆمااان و چەناادین جااار پێااداچوونەوە و قسااە لەسااەرکردن بااوو ،هێنامااانە
پلێنۆم ،لە پلێنۆمدا پەسەند کارا ،پلێناۆم دایەوە بە دەفاتەری سیاسای ،دەفاتەری سیاسایش پێشاکەش بەو هاوڕێیاانەی کارد.
ئینتزارمان دەکرد ئەوان ئەو گەاڵڵەی ئێمە واڵم بدەنەوە .سەرەنجام کە داوامان لێ کاردن ،ئەوان بەشاێوەی شاەفایی گوتیاان
ئااێمە مااوافقی ئەو گەاڵڵەیە نااین .گوتمااان باشااە بە کەتباای واڵممااان باادەنەوە ،مااوافقی چاان بینووساان ،بڵااێن ئەو بەشااە لە
گەاڵڵەکەمان قبووڵە ،ئەو بەشەمان قباووڵ نایە .لێارە خااڵی هاوبەشاە ،لێارە نااکرێ سازشای لەساەر بکەیان ،لێارە دەکارێ
سازشی لەسەر بکەیان ،بەساوڕەتی کەتبای هایچ واڵمێکای ئێمەیاان نەدایەوە .دیساانەکە ئاێمە خەبەرماان لاێ نااردنەوە ،ئێاوە
گەالڵەی خۆتااان بنووساانەوە بۆمااان بێاانن .جارێااک هەروا شااەفایی کە هاااتبوون ،گەاڵڵەیەک کە تااوافقی تێکەڵبااوونەوەکەی
پێشااوو بااوو ،ئەویااان هێنااابوو .لەحاڵێکاادا ئااێمە هەردوو المااان پێمااانوابوو کە تێکەڵبااوونەوەکەی پێشااوو نەقساای هەبااووە،
کامیل نەبووە ،هەردووال باش موتەعەهید نەبوون ،بەباشی ڕووحای یەکگارتنەوە بەساەر دروساتکردنەوەی ئەو وەختای حیزبای
دێموکراتااادا زاڵ نەباااووە ،دوایە ئەو کێشاااانە هەر ئیااادامەی پەیااادا کاااردووە ،لە حەددی خۆیااادا بە شاااێوەیەک زەمیااانەی باااۆ
کێشەکانی کۆنگرەی سێزدەش دروست کاردووە ،دەی باشاە گەالڵەیەک کە ماووەفەق نەباووە ،چاۆن دەتاوانێ بباێ بە رێگاچاارە.
بەهەرحاڵ پاش ماوەیەکی دیکە ئەوان هەر واڵمیان نەبوو .ئێمە بۆخۆمان لە دەفتەری سیاسی باسمان کارد لەو دواییانادا کە
حەللێااک ببینیاانەوە .داوایااان لااێ بکەیاان بە شااەفاییش بااێ قسااەی خۆیااان بااکەن .دەنااا لەڕاسااتیدا ئەوان لەالیەن خۆیااانەوە
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شتەکەیان کۆتایی پێهێنابوو .نە خەبەریان لاێ دەنااردینەوە ،نە داوایاان دەکارد ،نە دەیانەویسات لەساەر گەاڵڵەیەک قساە
بکەن .وابوو دەفتەری سیاسی داوای لە من کرد کە بۆ جاری ساێهەم ئەوجاار ،چاونکە جارەکاانی پێشاووش هەردووک جارەکاان
ئەمن ئیبتیکاری تەماس گرتن لەگەڵ کاک مستەفای هیجریم کردباوو کە بەیەکەوە دابنیشاین حەللێاک ببینیانەوە .ئەمجاارەش
داوام لە کااااک مساااتەفا کااارد کەبەیەکەوە دابنیشاااین ،باااا ئەو شاااتە بە بونبەسااات نەگاااا ،لە مەرحەلەیەکااای دیاااکە دەسااات
پێبکەینەوە ،ئەمن گوێت دەدەماێ ،دووبەدوو قساەی لەساەر دەکەیان ،چاۆن دەتاوانین ماودیرییەتی دەفاتەری سیاسای هەردووال
بکەین بۆ گەیشتن بە چارەسەرێک .ئێمە کە دانیشتین دەوری سێ چوار مان پێش ئێستا بوو .گلەیایم لێکارد گاوتم ئێاوە ئەو
گەاڵڵەیەتاااان قباااووڵ نەکااارد ،دەباااا واڵمێکتاااان داباااایەوە ،دەی باشاااە ئەو گەاڵڵەی ئێساااتاش الی کاااومیتە مەرکەزی ئاااێمە
ماوەتەوە ،ئەو گەاڵڵەیە وەال دەنێین ،بزانم حەللەکەی ئێوە چیە .مان چەناد پێشانەهادم پێکارد .لە سیاساەت و لە کێشاەی
حیزبەکاندا زۆرجار باسی ئەوە دەکرێ کە شەڕ لەساەر دەساەاڵتە ،تەبیتیشاە لە دەساەاڵتدا شاەڕی دەساەاڵت هەیە ،مان هەر
لەو پێوەناادییەدا بااۆوەی ماان کااۆمەکم کردبااێ بەوەی کە حیزباای دێمااوکرات وەسااەریەک کەوتبێااتەوە ،قەتااتەن کاتێااک باساای
یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات دەکرێ ،دەڵێن ئەدی خالیدی عەزیزی سکرتێر دەبێ یان مستەفای هیجری ،کێهەیاان ساکرتێر
دەبااێ ،لە پرۆسااەی یەکگاارتنەوەی حیزباای دێموکراتاادا کە هەردووالمااان دەمااانەوێ هەردووالی حیزباای دێمااوکرات وەسااەریەک
خەینەوە بچینە کۆنگرەی حیزبێکی واحید ،هەتا کۆنگرە جەنابات ساکرتێری هاوبەشامانی ،ئەمنایش لە خازمەت ئەو حیازبەدا
دەبم لە هەر شوێنێک کارم پێبسپێرێ .ئەوە بە نیسبەت خۆمەوە ،ئەووەڵ کەس من لەخۆمەوە دەست پێدەکەم .دوایەش ئێاوە
حەساسااییەتێکی بێجااێ و نادروسااتتان لەسااەر ناااو هێناااوەتە گااۆڕێ ،ناااوی ئااێمە و ناااوی ئێااوە بەشااێک لە مێااژووی حیزباای
دێموکراتە ،ئینکار ناکرێ .بەاڵم بۆوەیکە دیسان ئێمە ئیمتیازێکی دیاکەش بادەین ،شانساێکی دیاکەش بادەین بە ئێاوە ،چاۆن
من بۆ خۆم شانسێک دەدەم بە تاۆ ،لەو پەیوەندییادا لە دەورانای ساکرتێریی جەنابات حیزبای دێماوکرات لەت باوو ،ئەوە مان
موددەعی پۆستی سکرتێری نیم ئەوە جەنابت دەبی بە سکرتێر ،لێرە شانسێکی دیکەش دەدەین بە یەکگرتنەوەی ئەو حیازبە،
ئێمە ئامادەین لەژێر نێوی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کە بۆ ئێمە هێڵی ساوور نایە ،لە کاۆنگرەی ساێزدە کە ئاێمە و
ئێاوە دەنگمااان پێااداوە ،ئەو دەکەیاان بە مەبنااا ،بەاڵم مەجماوعەیەک ژێرمەجمااوعەی دەبااێ ،مەجمااوعەیەک میکااانیزمی دەبااێ،
قەیناکا با ئەوەش ئاوا بێ .گوتی دەی زۆر باشە هەردووک الماان دەیبەیانە دەفاتەری سیاسای .لەو دانیشاتنەدا الی خاۆم مان
وام تەسااەوور دەکاارد ئااێمە هەنگاااوێکی زۆر ڕۆیشااتووینە ،هەر ماااوەتەوە لە دەفااتەری سیاساای هەردووال باساای لااێ بکەیاان و
وردەوردە بەدوای وردەکارییەکانی ئەوەدا بڕۆین تا چووین لەگەڵ ئەواندا کۆبوونەوەیەکی دەفتەری سیاسیمان کرد.
پرسیار :کهاک خالیهد ،دوای ئە و هەیئەتهانەی پهێکەوە موزاکرەیهان دەکهرد ،دواتهر گەشهبینیەک دروسهت بهوو کە ئەنهدامانی
دەفتەری سیاسی هەردووال پیکەوە دادەنیشتن و تەنانەت بەڕێز کهاک مسهتەفا هیجهری لە مسهاحیبەیەکدا باسهی ئەوەی کهرد
چاوەڕوانی هاتنەوەی جەنابتن کە ئەوکات بە سەفەرێک لە ئورووپها بهووی ،ئەوە کە دێهیەوە و تەنهانەت ئەو گەشهبینیەی بە
خەڵک دا کە بەشێک لە کێشەکان چارەسەر بووە و چاوەڕوانی ئەوەیهن کە بەڕێهز کهاک خالیهد بێهتەوە  .دوای ئەوەی ئێهوە
دانیشتن لە دەفتەری سیاسی ،بەاڵم تا ئێستا
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وەاڵم :بەڵێ من و کاک مستەفا کە لەگەڵ یەک دانیشتین ،هەردووک المان ،النایکەم ئەمان بۆخاۆم خوێنادنەوەکەم واباوو کە
بەو ڕوحیاااتەوە دەچیااانە کۆباااوونەوەی دەفاااتەری سیاساای هەدرووال و لەوێااادا دەفاااتەری سیاسااای هەردووال و هەیئەتەکانماااان
ئەرکادار دەکەیاان بااۆ جێبەجێکردناای ئەوە .لە کۆبااوونەوەی دەفاتەری سیاساای کە ئەو مەوزووعە باااس کاارا ،گوتمااان کۆمەڵێااک
میکاانیزم دەتاوانێ کااۆمەک بەوە بکاا .ئااێمە کە گوتماان نااوی حیزباای دێماوکراتی کوردسااتانی ئێاران هێڵای سااوور نایە ،نێااوی
حیزبی دێموکراتی کوردستانیش بۆ ئێوە هێڵی سوور نایە ،بەاڵم هایچ ئیشاکالی نایە دەڵێاین نێاوەکە نێاوی حیزبای دێماوکراتی
کوردستانی ئێران ،با بزانین ئێستا ئێمە کێ تێکەڵ دەکەینەوە ،ئەو خەڵکە کێیە .چاۆن بەرەو ئەوە باڕۆین لە ئیشاتباهاتی
پێشااوو دەرس وەربگاارین .بنەمااای یەکگاارتنەوەیەک دابنێااین کە نیگەرانیەکااانی هەردووک المااان بەرتەڕەف بااێ و دوایە بە
دڕدۆنگاای لەگەڵ یەک کاااار نەکەیااان .ئااێمە پێشااانەهادمان پێکاااردن ،دەی باشااە هەردوو بااااڵی دێماااوکرات یەک دەگااارینەوە،
هەردووالی دێموکرات یەک دەگرینەوە ،دێموکراتەکان یەک دەگرینەوە ،هەمووی ئەوانە لەڕوانگەی ئێمەوە هیچ ئیشکالی نایە،
چون هەردووال دەگرێتەوە .هەروەها لەوانە گرنگتر ئێوە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێاران ئەو هەشات سااڵە مێاژووی
خۆتاان هەیە ،لە ئیاادامەی مێاژووی پێشااووتان ،ئااێمەش مێژوویەکای جیاوازمااان هەیە لە ئیاادامەی مێاژووی پێشااوومان .چااۆن
وابکەین هەردووک ال بەقەناعەتێک بگەین مێژووی هەردووک المان مێاژووی هەماوو الیەکماانە و هەردووال لە کااتی پێویسات
موراجیتەی پێدەکەین ،بۆوەی ئەو خەڵکە خۆی لە حیزبی دێموکراتی واحیاد و یەکگرتاوو لە داهااتوودا ببینێاتەوە .ئیحسااس
نەکا موعامەلەکە یان یەکگارتنەوەکە جۆرێاک باووە الیەک لە پەراوێاز کەوتاووە ،الیەک وەالناراوە ،الیەک خاودییە و الیەک
ئەیرە خودییە .ئاێمە ئەوانەش پێشانەهاد دەکەیان .لە هەماووی ئەوانە گرنگتار بۆخۆشاتان لە پلێناۆمەکەی پێشاوودا باساتان
کردووە ،کۆنگرەی هاوبەش ،ئەو دوو بەشە کێن ! ،دەی ئەو دوو بەشاە دوو الیە .باۆ ئەوەی ئاێمە واریادی ئەو خاانەیە باین،
شتی ڕەوانی بڕەوێتەوە ،لەو شتانە کە زۆرتر ئای ساەردەمی لێاک تاووڕە باوونە ،چەقبەساتوو نەباین ئەوەیە کە «هاوڕێیاانی
پێشااوو» و شااتی وا وەال دەنێااین ،هەردووک المااان دەڵێااین دێموکراتەکااان ،هەردووک باااڵی دێمااوکرات یااان دێموکراتەکااان
بەیەکەوە .کاتێک باسی ئەوانەمان کرد ،گوتیان ئێمە لە دەفتەری سیاسی ناتوانین لەسەر ئەوە قسە بکەین ،ناتوانین لێارە
بڕیااار باادەین دەبااێ بیبەیاانەوە پلێنااۆم ،لەحاڵێکاادا ئااێمە لە دەفااتەری سیاساای خۆمااان بڕیارمااان دابااوو و ئەناادامی کااۆمیتە
مەرکەزی و ئەندامی خۆشامان هەباووە گلەیای لە ئاێمە کاردووە ،گلەییاان لە خاۆم کاردووە ئەدی تاۆ باۆ وات بە کااک مساتەفا
گوتااووە کە ئەماان نااابم بە سااکرتێر جەناباات ببااێیە ،ئەوە کااۆنگرەی هاااوبەش لە داهاااتوودا تەساامیم دەگاارێ ،گوتااومە هاایچ
ئیشکالی نیە .تەنانەت گلەییاان لاێ کاردووین باۆ گوتاوتە نێاوی حیزبای دێماوکرات هێڵای ساوور نایە ،ئایمە گوتوماانە ئەگەر
دڵسۆزانە و مەسائوالنە بەرەو چارەساەر باڕۆین ،لە موزاکراتادا ئەو شاتانە هەیە و باۆ ئاێمە ماوهیمە هەردووالماان وەساەرێک
کەوینەوە و دوایە کێشەکان چارەساەر بکەیان .ئەوان گوتیاان ئاێمە لەدەفاتەری سیاسای نااتوانین لەساەر ئەوە بڕیاار بادەین،
دەبێ ئەوە بەرینە پلێنۆم .ئێمەش گوتمان هیچ ئیشکالی نایە .قەراریاش درا هەرکاات ئەوان پلێنۆمیاان گارت ،بە چااک و بە
خاااراپ ،کە ئاااێمە ئینتااازاری باشااامان دەکااارد ،واڵمەکە لە ئاااێمە دەنێااارنەوە ،بیالفاسااایلە ئاااێمە لە دەفاااتەری سیاساااییەکان
دادەنیشاااینەوە و هەیئەتەکاااان دادەنێاااین و حەتتاااا هەردوو الماااان ،النااایکەم مااان خۆشااابین باااووم ،بەڵاااکە لە ڕۆژی نەورۆزدا
پەیااامێکی باشاامان هەبااێ یااان ئەوەکە لە حەفتااا ساااڵەی حیزباای دێموکراتاادا بەیەکەوە ئەو خەون و ئااارەزوانەی کە هەمااوو
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الیەکمان هەمانە ،حیزبای دێماوکراتێکی بەقووەتماان بەباێ ،لەوێاڕا دەساتی پێابکەین و دروساتی بکەیانەوە .بەاڵم بەداخەوە
کاتێااک ئەوان ماااوەیەک پااێش ئێسااتا پلێنۆمیااان گاارت ،ئااێمە هەر چاااوەڕوان بااووین و چاوەڕوانیمااان دەکاارد واڵمێکاای باااش
بێتەدەرێ ،یەکەم هەر قساەی جااران باوو« ،هاوڕێیاانی پێشاوو» ،دەتگاوت لەو کۆباوونەوەیەدا نە مان لەگەڵ کااک مساتەفا
دانیشاتووم و نە هایچم گوتاووە و نە هاایچ تەوافقێکماان هەباووە و نە دەفاتەری سیاساای لەگەڵ یەک دانیشاتووین .باۆیە ئااێمە
بەوە ناڕەحەت بووین و پێمان واباوو ئەوان لەژێار پێای ئەو بەحساانە چاوونەتەدەرێ .نەدەباا ئەوەیاان کردباایە ،بەڵکاو لە
پلێنۆمدا دەبوو ئەوەیاان پەساند کردباایە و زەمینەیاان سااز کردباایە باۆ دانیشاتنەکانی دیاکە .دوای ئەوەش لەبااری تکنیکای
موزاکرات و گفتوگۆ ،ئاخر دوو الیەن دادەنیشێ ،الیەک دەڵێ مونتەزیر دەبام الیەکەی دیاکەش دەڵاێ وەاڵمات لاێ دەنێارمەوە.
تا ئێساتاش بە چااک و بە خاراپ واڵمیاان لە ئاێمە نەنااردۆتەوە .ئەدێ ئاێمە دوو دەفاتەری سیاسای لەگەڵ یەک دانیشاتین،
کۆبوونەوەیەکمان کرد ،ئەوەش نەتیجەکەی بوو هاوڕێیان ،ئەوەی ئێوە دەڵێن ئێمە موافقی نین .النایکەم واڵمیاان دەدایانەوە،
تا ئێستاش نە بە نووسراوە نە بە قسە ،نەیانگوتوە ئەدی ئێمە بڕیارەکەمان ئەوە بووە؛ بەاڵم نەتیجەی پلێناۆمەکەی ئەوان
نەتیجەیەکی باش نەبوو و لەگەڵ ڕوحییاتی ئەو قسانەی من و کاک مستەفا کردمان و شۆڕمان کردبۆوە خوارێ ،لە دەفاتەری
سیاسی هەردووال باسی کرابوو ،بە هایچ جاور لەگەڵ ئەوە نەدەهااتەوە .باۆیە لەڕاساتیدا ئەوان بەو هەڵوێساتە دەکارێ بڵاێم
پڕۆسااەکەیان بە بونبەساات گەیانااد ،دەنااا بەو ئیبتکاااراتەی ئااێمە هەمااانبوو و ئەواناایش ئیسااتتدادێکیان نیشااان دابااوو ،یااا
مەرحەلەیەک ئێمە چووبووینە پێشێ.
پرسیار :لەدوای دانیشتنەکەی هەر دوو دەفتەری سیاسیییەوە تا ئێستا ئێوە هیچ پێوەندییەکتان پێوە نەبهووە ،نهامەیەک لەالی
ئێوەوە بچێ بۆ ئەوان یان هی ئەوان هاتبێ ،یان جەنابت لەگەڵ کاک مستەفا کۆ ببیتەوە ،هیچ شتێک نەبووە؟

وەاڵم :دوای پلێنۆمی ئەوان کە هیچ خەبەرێکیان لە ئێمە نەناردەوە و ئێمەچاوەڕوانی ئەوەمان دەکرد ،نا ،ئێمە پێوەنادیمان
نەکردۆتەوە .بەاڵم هەموو جارێ ئێمە کردوومانە؛ من دوو نماوونەت باۆ دێانمەوە :لە ساااڵنی پێشووشادا لە تەنیشاتی ئەوەی
موزاکراتماان دەکاارد و لەگەڵ یەک دادەنیشااتین ،هەوڵمااان دەدا بەعاازە حەللێاک بێنیاانە گااۆڕێ ،بە مااوازاتی ئەو موزاکراتااانە
ڕیزەکانی خوارەوەش کاری هاوبەوش بکەن ،ئێمە لە ئورووپا و ئەمریکا و لێرە بە هەموو ئۆرگانەکاان و موئەسسااتی حیزبای
و کومیتەکانی خۆمانمان گوتبوو پێشنەهادیان پێ بکەن بۆ هاوکاری بە موناسیبەتە جۆراوجۆرەکان ،خەڵکەکه کاۆ بێاتەوە لە
دەوری یەک بااێ و لەوێااڕا وردەوردە زەمیاانەی ئەو شااتانە دروساات بااێ .هەر لە ماااوەی ڕابااردوودا ئااێمە ،ساااڵی ڕابااردوو ،دوو
ئەندامی کومیتە ناوەندی خۆمان ناردۆتە الی سکرتاریای ئەوان ،داوامان لێکردوون بەباۆنەی ١١ی خااکەلێوە ڕۆژی شاەهیدان،
با بەیەکەوە لەسەر گۆڕستانی هاوبەشی دێموکراتەکان کۆ بیانەوە و ڕێزیاان لاێ بگارین ،ئەوە ساەرەتایەک باێ ،بەاڵم ئەوان
ڕەتیان کردۆتەوە .مەوریدی وا لە واڵتانی دەرەوە زۆر زۆر بووە ،ڕەدیان کاردۆتەوە .مەوریادی وا لێارە زۆرزۆر باووە ،ڕەتیاان
کااردۆتەوە .گوتومااانە بە موناساایبەتی یااادی دوکتااۆر قاسااملوو ،یااادی دوکتااۆر شااەڕەفکەندی ،یااادی پێشااەوا ،لەو کااارانەدا
وردەوردە دەساات پااێبکەین ،لە دەوری یەک کااۆ بیاانەوە ،بەڵااکە جەوهەری ئەو یااادانە هاناادەرێک بااێ بە لەحااازی ڕووحاای و
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ڕەوانی ،ئێمە خۆمان لەگەڵ یەک ببینین ،هەمووی ئەوانەیان ڕەت کردۆتەوە .هەر لەماوەی یەک دوو حەوتووی ڕاباردوودا کە
تەلەویزیۆنەکەیان بەداخەوە داخرا ،ئێمە لە دەفتەری سیاسی نامەیەکمان بۆ ئەوان ناردووە ،لە ناامەکەدا گوتووماانە ئێساتا
کە تەلەویزیۆنەکەی ئێوە داخراوە ،ئێوە دەتوانن لە تەلەویزیۆنی کوردکاناڵ ئیساتیفادە باکەن .باۆیە لەو پێوەنادییەدا ئاێمە
ئامادەین لەگەڵتاان دابنیشاین ،تاا تەلەویزیاۆنەکەی خۆتاان دەسات بەکاار دەکااتەوە ،بەرنامەکانتاان ئەوەی پێویساتتانە لە
کوردکاناڵ بزوی بکەنەوە ،النایکەم تاا ئێساتا خەبەرێکیاان نەنااردۆتەوە کە نامەکەتاان گەیشات ،ناماانەوێ و زۆر ساپاس،
دەمانەوێ بەاڵم چۆنی بکەین.
لە عورفی ڕەوابیتادا کاتێاک ناامەیەک باۆ شاوێنێک دەنێاردرێ ،هەرچەناد تاۆ ئەو شاوێنەت خۆشایش نەوێ ،النایکەم دەڵێای
کاکە نامەکەت گەیشت زۆر سپاس ،بەاڵم نامانەوێ .تا ئێستا نە بە قسە و نە بە نووسین جوابێکیان نەداوەتەوە .مەبەساتم
ئەوەیە ئەوان لە تەعااامولی ئەو کێشااە لە یەک خااانەدا گیریااان کااردووە ،خااانەکە هەمااووی بەداخەوە ئەوەیە ئینکاااری تااۆ
بکەن ،تۆ بە ڕەسمییەت نەناسن .لەحاڵێکدا ئێمە هەرگیز لە هیچ شاوێنێک داواماان لەو هاوڕێیاانە نەکاردووە کە ئێاوە ئاێمە
بە ڕەسمییەت بناسن .پێویست نیە ئێمەش ئێوە بە ڕەسمی بناسین .ئەو دوو دێموکراتە چاک یاان خاراپ ئەوە هەن و دەڕوا ،
هەر کەسە خەڵکی خۆی هەیە و سیاسەتی خۆشی دەکا و پێویست ناکا بێن لەیەکتر سەنەد وەربگرن و ئیمزا وەربگرن .ئەوان
یەک لەوەدا گیریااااان کااااردووە بەداخەوە .جااااا بااااۆیە ئااااێمە لەو مەواریاااادانەدا هەرچەنااااد ئیبتکارمااااان بە خەرز داوە ،زۆر
نەچووینەتە پێشێ ،هەوڵەکان ئەئڵەا یەکالیەنە بووە ،ئەمن پێم خۆشە ئەوەش بڵێم زۆرجاار هاوڕێیاانی خۆماان ڕەخنەیاان
لە خۆم بووە یان ڕەخنەیان لە دەفتەری سیاسای باووە ،ئەدی ئێاوە باۆ هێنادە نەرمونیاانی نیشاان دەدەن ،هەر ئێاوە ئینتتااف
نیشان دەدەن ،هەر ئێوە هەوڵ دەدەن و خۆ مانادوو دەکەن بە پرۆساەی یەکگارتنەوە ،ئەوان کەمتار پێایەوە مانادوون ،کەمتار
وەک ئێوە خەمنۆرن ،ئەوە باۆ ئااوا دەکەن ،ئاێمە ئەو گلەیای و گازندانەشامان لەنێاو ڕیزەکاانی خۆماان قباووڵ کاردووە ،هەر
لەسەر ئیحساسی مەسئولییەت بۆ ئەوەی ڕێگەچارەیەک بدۆزینەوە و دێموکراتەکان بکەونەوە سەریەک.
پرسیار :کاک خالیهد هەرچەنهد لە لەوانەیە کەمێهک لهه باسههکه دوور کەویهنەوە ،دوای ئەوەی چهاوەڕوانییەکی بها

لەنێهو

خەڵکدا دروست بوو ،یانی گەشبینییەک هەبوو ،هیوایەک هەبهوو ،ئێسهتا بەداخەوە جەنابهت دەڵێهی بە بونبەسهت گەیشهتووە،
بەاڵم لەو سەروبەندەدا کە هیوایەک هەبوو ،کتێبێک لە نووسینی کاک مستەفا هیجری بوو بۆوە بەنێوی «نسهکۆ و دابهڕان» ،
لەو کتێبەدا کۆمەڵێک هێر

کراوەتەسەر حیزبی دێموکراتی کوردستان و کەسایەتییەکانی ،ئێوە وەک حیزبهی دێمهوکراتی

کوردستان ڕاتهان لەسهەر نهاوەڕۆکی ئەو کتێهبە و ئەوە کە لە ئێسهتادا بەو ئەدەبیهاتە و لە ئاسهتی سهکرتێردا ئەو کتێهبە بهوو
بۆتەوە ،چیە؟!

وەاڵم :بزوبااوونەوەی ئەو کتێاابە لەو قۆناااخەدا ،الناایکەم لە سااەردەمێکدا کە ئەماان و کاااک مسااتەفا پااێکەوە دانیشااتووین و
قسەمان لە زۆر شت کردووە و دەفتەری سیاسی هەردووالماان دانیشاتووین و بەرەو ئەوە دەچاووین بەعازە حەللێاک ببینیانەوە،
النایکەم ئەمان وام فکار دەکاردەوە ،گەشابینیم دروسات دەکارد ،بەدبینایم دەڕەوانادەوە ،هەوڵام دەدا گارژی و ئااڵۆزی نەمینااێ،
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بەاڵم دەرچوونی ئەو کتێبەم زۆر پێ ناخۆش بوو .پاێش ئەوەی باێمە ساەر ئەوەی ئەو کتێابە باۆ ئێساتا دەرکارا و شاوێنەواری
ئەو کتێاابە ،ئاماااژە بە شااتێکی هاوشااێوەی ئەو دەکەم .دوو ساااڵ سااێ ساااڵ پااێش ئێسااتا ،کاتێااک ئااێمە لە عاااددی کااردنەوەی
ڕەوابیتدا باش دەچووینە پێشێ ،دادەنیشتین ،پەیامماان باۆ یەکتار دەناارد ،هەوڵماان دەدا ،خەڵکماان ئومێادەوار دەکارد ،لە
گەرمەی ئەوەدا بووین ،الیەنای کااک مساتەفا هیجاری لە جیااتی ئەوەی باێن لەگەڵ ئاێمە لەساەر چارەساەری کێشاەکان قساە
بکەین ،لەژێرەوە چەند کەساێکیان لەنێاو ئاێمە هاان داباوو ،دوایە ئەو چەناد کەساە چاوونە نێاو خۆیاان .ئەمان گلەییشام لاێ
کردن گوتم ئەوە موعامەلەیەکی خراپە ،دەڵین لە بازی شاەترەنجدا شاەترەنجبازی خاراپ ئەوەیە کە ئەساپێک بە پیاادەیەک
دەدۆڕێنێ .ئەو حیزبە لەت بووە ،لەتێاک بەو هەماوو کاادر و پێشامەرگانە ساەرمایەی هاوبەشامانە ،ناایەی کاار لەساەر ئەوە
بکەی بێین ئەو حیازبەی پاێ گەورە بکەیانەوە ،لە ژێربەژێار لەساەر دوو ساێ کەس کاار دەکەن ،فریویاان دەدەن لەدژی ئاێمە
هەراوهوریای پێ دەنێنەوە ،شتی وا دێ و دەڕوا و نابێ بە هیچ ،ئینسان دەبێ گەورە فکر بکاتەوە ،مەوریادی وەک ئەوە زۆر
باااوون ،خەلاااک بە پاااۆل لەوالڕا هااااتبوونە الی ئاااێمە ،یەکجااااریش لەتەلەویزیاااۆن باسااامان نەکاااردن .مەبەساااتم ئیحساسااای
مەساائولییەتە ،ئەو وەختاایش ئەوە بااۆیە کاارا ،بااۆوەی کە ئەو ڕەوابیااتە کە بەرەو عاااددیبوون دەچااۆوە ،تێااک باادرێ و تااا
ڕادەیەکیش تەئسیری دانا بۆ ماوەیەک ڕەوابیت گرژ و ئااڵۆز باۆوە و خەڵکای جۆراوجاۆر بە مەبەساتی جۆراوجاۆر شاتی لەساەر
دەگوت و دەنووسی .بەاڵم ئەمەی ئەوجار و ئەو کتێبە ،لەڕاساتیدا ئەمان زۆرم پاێ نااخۆش باوو ،ئاێمە لە گەرمەی ماوزاکرە و
گفتوگو و ڕێگەچارە دیتنەوەدا بووین ،بەرەو ئەوە دەچووین کە ئەو کێشانە کە لە مێژووی حیزبی دێموکراتدا باووە ،وردەوردە
لە شوێنێک وەک فایال دایاانبنێین و ئارشایویان بکەیان ،مەگەر پێویسات باێ ماوراجیتەی پاێ بکەیان ،ئەگەر موراجیتەشات بە
شتی مێژوویی کرد ،ئارشیوەکان ،تەبەقەبەندی دەکرێ ،هێندێک شتی نێوخۆییە ،ئی نێو بنەماڵەکەتە ،هەرگیاز نااچیتەدەر.
بنەماڵەیەکیش شاتی نێوخاۆیی هەیە ،دەوڵەتێکایش شاتی نێوخاۆیی هەیە ،حیازبێکیش شاتی نێوخاۆیی هەیە .بەاڵم بەداخەوە
نووسااینی ئەو کتێاابە لەالیەن کاااک مسااتەفا هیجاارییەوە ،الناایکەم ئەوەی بااۆ ماان دروساات کاارد لە گەرمەی ئەوەی ماان ماناادووم
بەوە ،دەفااتەری سیاساای ئااێمە ماناادووە و بااۆ وەحاادەتی ئەو حیاازبە دەڵااێم کاااک مسااتەفا جەناباات سااکرتێر بەو ئەمناایش لە
خزمەتات دام ،لە گەرمەی ئەوەدا خەریکاان دەچاان کتێبێاک دەنووساان ،بااۆ ئەوەی ئاااڵۆزیی زۆرتار دروساات کەن .کێشااەی زۆرتاار
دروست کەن .وەک ئەوەی ئەو دەمەی لەگەڵ من دانیشتووە یان هاوڕێیاانی دەفاتەری سیاساییان لەگەڵ دەفاتەری سیاسای ئاێمە
دانیشتوون و قسە دەکەن چۆنی حەل بکەین ،بیریان لەوە کردۆتەوە ئەدێ چۆن کتێبێک بنووسین باسی ڕاباردوو بکەیان ،ئەو
کێشانە بێنینە گۆڕێ ،جاارێکی دیاکەش جەوەکە تێاک بەدەیان و ئااڵۆزی بکەیانەوە .کتێبێاک کە بێحاورمەتی بەوالیەی تێادا
هەیە کە بەشیک لە مێژووی ئەویشە ،بێحورمەتی بە کەسایەتییەکانیش تێادا هەیە کە هێنادێکیان بەقەد تەمەنای ئەو لەو
حیزبەدا خزمەتیان کردووە .بۆیە دەبێ بڵێم دەرکردنی ئەو کتێبە لەالیەن کاک مستەفا هیجری ئیقدامێکی مەسائوالنە نەباوو،
الناایکەم ئەماان ماناادوو بااووم و لەگەڵ خۆشاای باساام کردبااوو ،دەفااتەری سیاساای ئااێمەش ماناادوو بااوون کە چااۆن چارەسااەرێک
ببینینەوە .ڕاوەستابان لە داهاتوودا ،خۆ نەچوە بچێ .بەدبەختییەکی حیزبای دێماوکرات ئەوەیە لە کتێاب نووساین بەپەلەن،
هەر کەس بەدوای بیرەوەرییەکاندا دەڕوا و کتێبیک دەنووسێ و ئااوڕ دەداتەوە و کێشاەش باۆ نەساڵەکانی دیاکە دروسات دەکاا.
بۆیە ئەمن گلەییم لە خودی کاک مساتەفا هەیە ،نەدەباا ئەوەی کردباایە ،النایکەم دەباا ئەو ئیجاازەی نەداباا و گوتباای ئەو
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کتێابە ئەگەر واش بااێ ئێسااتا ناابێ دەربچااێ .ئااێمە خەریکای هێناادێک مااوزاکراتی جیاددی لەگەڵ ئەو باارادەرانەین ،ماااوەیەک
ڕادەوەستین.
ئەمن بێئەوەی بچمە نێو نێوەڕۆکی ئەو کتێبە ،چاکە یان خاراپە ،بەاڵم ئەو کتێابە کە ئێساتا بازو باۆوە ،وای دەخاوێنمەوە،
عەمدەن ئەوەیان کرد بۆ تێکادانی ئەو پرۆساەیە ،باۆ لەبااربردنی ئەو زەمیانەیە باووە کە بە هیممەتای ئەنادامانی هەردووک
ال ،دۆسااتانی حیزباای دێمااوکرات لە دەرەوە ،خەڵکااانێکی زۆر لە ئەناادامانی هەردووال بەنێااوی کەمااپەین و کاااری هاااوبەش
بەیەکەوە ئومێدەوارییان بزو دەکردەوە و موژدەی ئەوە دەدرا کە بەرەو چارەساەرێک دەڕۆیان ،بەاڵم دروسات لە گەرمەی ئەوەدا
کتێبێکی ئاوا بزو دەکەنەوە .ئەو کتێبە لەڕوانگەی من عەمدی بازو باۆوە ،باۆوەیکە پرۆساەی یەکگارتنەوەی دێموکراتەکاان و
گەورەکردنەوەی حیزبی دێماوکرات لەباار بچاێ .لە هەماووی ئەوانەش گرنگتار زۆر لەوە بەداخام کە جاروباار بیار لە مێاژووی
حیزبی دێموکرات دەکەمەوە ،لە پەنجا ساڵی ئەخیر ئەو هەموو کێشاەمان هەباووە ،لەوە بەداخام کە نەساڵی ئێساتاش هێنادە
بەو کێشااانەوە بااژین ،لەجیاااتی ئەوەی دابنیشااین فکاار لە شااتی گەورە بکەیاانەوە ،ئەدی ئێااران چاای لااێ دێ ،ڕۆژهەاڵتاای
نێوەڕاست چی لێ دێ ،ئێمە چمان لێ بەسەر دێ ،ئەو حیزبە هاوبەشەی ئێمە پەنجا ساڵە ژیانی هەر لە کوردستانی عێراق
و دەربەدەری دایە ،چی لێ بکەین ،کتێبێک دەنووسرێ لەو کتێبەدا ئینرژییەکە لەسەر ئەوە سەرف دەکرێ ،فزن شەخساییەتە
چااۆن بشااکێنن ،فاازن شەخسااییەتە چااۆن تەحقیاار بکەیاان ،ڕابااردووی جەمتێکاای کە لەخۆیااان زیاااتر نەباان ،کەمتاار نااین،
بەبێئیحترامییەوە بەرخوردی پێبکەن .بۆیە بە باوەڕی من بۆ جارێکی دیکە دەڵێم مەسائولییەتی بە بونبەسات گەیانادنی ئەو
پرۆسەیە ئێمە ئەوجارە باشمان هێنابوو و سەر نەکەوتاین ،دەکەوێاتە ساەر الیەنای حیزبای دێماوکراتی کوردساتانی ئێاران بە
سااکرتێریی کاااک مسااتەفا هیجااری .بااۆیە ئەوە دەڵااێم بەڕاسااتی الیەناای ئااێمە بە ئیتتماااد بە نەفسااەوە بە جیااددییەت و بە
عەالقەوە چۆبووە نێو ئەو پرۆسەیەوە.
پرسیار :کاک خالیهد بگەڕێیهنەوە سهەر پەیهامەکەی جەنابهت لە پەیهامەکەدا دەڵێهی کۆمەڵێهک سهیناریۆی نهاڕوون ،ئهاڵۆز لە
ناوچەکەدا هەیە و ئێستا دەبینین سیناریۆکان ناڕوونترن ،ئاڵۆزترن ،زیهاترن ،جەنابهت دەفەرمهووی پرۆسهەی یەکگهرتنەوەی
حیزبی دێموکرات النیکەم جار

لە بونبەست دایە ،ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەم پرۆسانە و داههاتووی حیزبهی دێمهوکراتی

کوردستان بە گشتی چۆن دەبینی و پێت وایە دەبهێ چ بکهر

بهۆوەی کە النهیکەم حیزبهی دێمهوکرات بتهوانێ وەک خەڵهک

چاوەڕوان دەکا ،پێگەی خۆی وەدەست بێنێ و لەنێو ئەم سیناریۆ ناڕوونانەدا ئەرکی خۆی بەجێ بگەیەنێ؟

وەاڵم :ڕەناااگە حەللااای جۆراوجاااۆر هەباااێ ،خەڵکااای جۆراوجاااۆر حەللااای موختەلیااا

بێنااانە پیشاااێ ،بەاڵم ئەوەی الی ئاااێمە

ئەولەوییەتی هەبوو وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان لە حاڵی ئێستادا کارکردن بۆ ئەوە بوو چۆن دێموکراتەکاان باکەونەوە
سەریەک .پێمان وابوو بەشێک لەو ئینتزاراتە بە حیزبی دیموکراتێکی بەقووەت جێبەجێ دەبێ ،باۆوەی ئاێمە پێایەوە مانادوو
باااووین .بەاڵم ئێساااتا کە بەداخەوە الیەنااای بەرامااابەری ئاااێمە ئەو پرۆساااەیەی بە بونبەسااات گەیاناااد و لەوەدا مەسااائولە کە
نەیهێشت بە سەرەنجام بگا و ئەو ئاواتەی کۆمەاڵنی خەڵک جێبەجێ بێ ،ئێمە دەست لەساەر دەسات داناانێین .ئاێمە نائومێاد
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نەبووین ،دیسانەکە ئەمن پێم خۆشە لێرەدا ئەو پەیامە بدەم :سەرەڕای ئەوەی ئەوان بە جیاددی هەرگیاز باۆ ئەم مەساەلەیە
نەهاااتنە پێشااێ ،سااهرنجیان بە ڕێااگە حەللەکااانی ئااێمە نەکاارد ،بە جیااددی لەنێااو خۆیاناادا نەیااانکرد بە باااس ،چااونکە
نەتیجەکااان وا نیشااان دەدا ،بەاڵم دیسااانەکە ئااێمە هەر ئومێاادەوارین .بااۆ جااارێکی دیااکەش ئااێمە هەر ئومێاادەوارین لەسااەر
یەکگاارتنەوەی دێموکراتەکااان کااار دەکەیاان و هیااوادارم ئەوان پاااش خوێناادنەوەیەکی ڕابااردووی ئەو کێشااانە و تەجاارووبەی
موزاکراتی ئەخیر و چۆن تەعامولیان کردووە و مەوزووعەکان چۆن هاتوونەگۆڕێ ،باۆ جااریکی دیاکەش فکار لەوە باکەنەوە و
هەر وەختێک فکریاان لەوە کاردەوە ،باۆ جاارێکی دیاکەش ئاێمە ئاماادەین هەر وەختێاک داوایاان کارد ئاێمە ئاماادەین لە ساەر
پرسی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان قسە بکەیان .یەعنای هەرگیاز ئەوە وەال ناانێین وەلەو ئەرکای بە بونبەسات گەیشاتنەکە و
سەرنەکەوتنەکەی لەسەرشانی ئەوانە .ئێمە لەو پێاوەنییەدا ڕوو بە کاۆمەاڵنی خەڵاک ،ئەنادامانی ئەوان ،ئەنادامانی خۆماان
دەڵێم بەڕاستی ئەوەی لە توانای ئێمەدا بووە ،بە ئیحساسی مەسئولییەت و خەمنۆرییەوە هەموومان موستەنەد کردووماانە تاا
ئێستا هێناومانە ،شتێک نەماوە کە ئێمە نەیکەین.
بەاڵم لەو سێناریۆ ناڕوونانەی کە جەنابت ئاماژەت پێدا ،لەڕاستیدا هەر ئەوەیە کە یەک :ئێمە هەوڵ بۆ ئەوە بادەین ،دوو:
ئەرکی ئێمە ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و ئەرکی حیزبی دێماوکراتی کوردساتان بە گشاتی ،لە دەرەوەی واڵت ،لە
نێوخۆی واڵت ،لێرە ،ئەرکی میدیایی ،دیپڵۆماسی ،تەشکیالتی ئێمە ،لەمەوبەدوا قورستریش دەبێ .باۆ ئاێمە هیاوادار باووین
لە ئیاادامەی خۆیاادا ئەگەر ئەو یەکگاارتنەوە بە نەتاایجەیەک بگااا ،بەیەکەوە ئەو ئەرکە بەجااێ بگەیەنااین ،بەاڵم ئااێمە لێاارە
بەدوا خۆمان پتر ئەرکدار دەکەین ،بە کاری جیددیتر و بەردەوامتر ،لەسەر جێبەجێکردنی ئەو پاڕۆژانەی بۆخۆماان باوەڕماان
پێاایە و دەبااێ حیزباای دێمااوکرات بکەیاانە ئەو حیزباای دێمااوکراتەی کە لە پەیااامەکەی خۆماادا هاااتبۆه گااۆڕێ ،ئااێمە الناایکەم
بۆخۆمااان کاااری پێاادەکەین .هیااوادارم کااۆمەاڵنی خەڵااک لەنێوخااۆی واڵت ،ئەناادامانی حیزباای دێمااوکرات بە گشااتی ،زۆرتاار
لەمەوبەدوا لەو مەیداندا کار بکەن ،یەعنی قورساییەکی زۆری ئەوە دەکەوێاتە سەرشاانی ئاێمە .تەنیاا دەمەوێ لێارە شاتێکی
دیکە ئامااژە پاێبکەم ئەویاش ئەوەیە کاتێاک باسای ئەو ساێناریۆ ناڕووناانە دەکەم دەقایقەن دەمەوێ جاارێکی دیاکە تەئکیاد
بااکەمەوە ،الیەناای ئااێمە بۆچااوونی لەسااەر چارەسااەریی کێشااەی دێموکراتەکااان هەمیشااە ئەوە بااووە لە پەنااجەرەی داهاااتووی
ڕۆژهەاڵتای کوردسااتان و پێداویسااتیی سیاساای ئااێمە بەرەو ئەوە بچااین حیزباای دێمااوکرات بکەیاانەوە یەک و حیزباای دێمااوکرات
بکەوێتەوە سەرێک بۆ ئەوەی ئەو ئێنێرژییەماان باۆ ئاازاد بکاا و هەمیشاەش دەماانگوت ئەو حەلالەی ئەو بارادەرانە دەیانهێناا
گۆڕێ ،ئەو الیە بێتەوە نێو ئەو الیە و ئەو الیە حیزبی مادەرە و ئەو الیە حیزبای پادەرە ،یاان ئەوال بێاتەوە ئەو الیە ،مان
موخالیفی ئەو حەللەم .چ ئەوان بێانەوە الی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان و بێانەوە قەاڵی دێماوکرات کە کاتێاک هەمووماان
لێرە کارماان کاردووە ،چ الیەنای ئاێمە بچێاتەوە الی ئەوان .ئەوە بە ماناای ئەوەیە هەر ئەو حەلالە لە ڕۆژی یەکەمادا کیشاە
خاااوڵقینەرە .ئەوە هااایچ موشاااکیلەیەک چارەساااەر ناکاااا .باشاااترین حەل ئەوەیە یەکتااار بەو جاااۆرەی هەن قباااووڵ بکەیااان و
ئینسانەکان بەو جۆرەی هەیە قبووڵ بکەیان ،هەماوو الیەک تێیادا بەشادار بان ،هەماوو الیەک خاۆی تێادا ببینانەوە ،هەماوو
الیەک ئیحساسی ئەمنییەتی سیاسی تەشکیالتی بکەن ،هەموو الیەک لە حیزبی واحیددا ئاسوودە بن ،ئەوەیە تەزمینی ئەوە
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دەکا حیزبی دێموکرات لە داهاتوودا ئەگەر تووشی کێشەی ئاوا بۆوە ،زەرەر و زیانی زۆرتر نەبێ.
پرسیار :کاک خالید وەک دوایین پرسیار بە سەرنجدان بەو قسانەی جەنابهت باسهت کهرد ،کە بەرەو حەفتاسهاڵەی دامەزرانهی
حیزبههی دێمههوکرات دەچههین ،ئەگەر ئەم دوو دێمههوکراتە لێههک نزیههک نەبههوونەوە ،نەیههانتوانی لە پرۆسههەیەکی سههالمدا یەک
بگرنەوە ،حیزبی دێموکراتی کوردستان چۆن بەرەو داهاتوو هەنگاو دەنهێ و جەنابهت وەک سهکرتێری ئەو حیهزبە پەیامهت
ڕوو بە ئەندامانی ئەو حیزبە چیە؟

وەاڵم :بە باوەڕی مان ئەنادامانی حیزبای دێماوکرات لە دوو مەیدانادا ئەرکماان لەساەرە؛ یەکیکیاان نێوخاۆییە .لە دانیشاتنی
نێوخۆیی خۆماندا ئەگەر بە مێژووی پەنجا ساڵەی ئەخیری خۆماندا باڕۆینەوە ،شاەهامەتمان هەباێ ،کێشاەکانی نێاو حیزبای
دێموکرات ،مێژووەکەی هەیە ،زۆرێک لەوانەی لە کێشەکاندا بوون ،بەخۆشاییەوە لە حااڵی حەیاات دان ،یاان لە کتێبەکانادا
موسااتەنەد کااراوە ،لە دەوراناای ڕێاازدار کاااک ئەحاامەد تااۆفیقەوە تااا دەوراناای شااەهید دوکتااۆر قاسااملوو بگاارە کە دەورانێااک
کێشاااەکانی ئەو ساااەردەم هەباااوون و شااااراوەش نااایە و دوایەش هەر درێاااژەی هەباااووە تاااا دەورانااای کااااک دوکتاااۆر ساااادقی
شااەرەفکەندی ،لە دەوراناای ڕێبەراناای زیناادووی هەر دوو بەشاای دێمااوکرات ،چ ڕێبەرایەتاای شۆڕشااگێڕ و چ ئەوی دیااکە ،ئاای
دەورانی ئێستاش کە هەر دوو المان لە حاڵی حەیاات دایان ،بتاوانین بەشاێوەی نێوخاۆیی شاەهامەتمان هەباێ لەوێ ئامااژەی
پێبدەین .بڵێین رێبەرانی شاەهید و زینادوو لەو مەواریادانەدا هەڵە و ئیشاتیباهاتمان باووە لە تەعاامول لەگەڵ کێشاەکانی
نێوخۆی خۆمان .ئەوە بۆیە بڵێین ئەو نەسڵەی فێرە حیزبایەتیه دەکەین لە داهااتوودا ،دەرسای لاێ وەربگارێ و ئەو هەاڵنەی
ئەمن کردوومە ،ئەو نەیکاتەوە.
ئەرکاای دووەم ئەوەیە ڕوو بە دەرەوە ،ڕوو بااو ئێااران ،خوێناادنەوەیەکی دیااکە بکەیاانەوە لە ئێااران ،ئیمپراتااۆرییەتی ئێااران چ
بووە ،مەزهەا کەنگێ هاتۆتە نێو سەحنەی سیاسیی ئێران ،حکوومەتی کۆماری ئیسالمی چۆن بووە ،چۆنمان پێناسە کاردووە،
چۆن شەڕمان لەگەڵ ئەو حکوومەتە کاردووە ،هەڵە و ئیشاتیباهاتی ئاێمە چ باووە ،کاارم بە های ئەوان نایە ئەوە لە جێگاای
خااۆی دایە ،ئەمە لەگەڵ وان موبااارزە دەکەیاان و لەو ساای و شااەش ساااڵەدا چۆنمااان تەعااامول کااردووە ،ئەو میتااۆدانەی ئااێمە
هەموو باش بووە ،لەکوێ دەستی تێوەردەین ،لەکوێ شتی تاازە بێنیانە گاۆڕێ ،پێاداچوونەوەیەکیش بەوانەدا بکەیان .ماادام
پێداچوونەوەمان بەوانەدا کرد ،هەمووی ئەوانە دوو سێ شت دێنێتە گۆڕێ :یەکێکیان بەرنامە بۆ داهاتوویە ڕوو بە کاۆمەاڵنی
خەڵک و داهاتووی ئێران ،ئەوی دیکەش دیتنەوەی میکاانیزم و فەرهەنا ساازییە لەنێوخاۆی حیزبای دێموکراتادا کەهێنادێک
لەو کێشانە دەیان ساڵە بەرۆکی حیزبی دێموکراتی گرتووە و بۆ خۆمان حەللی بکەین .من لەو باوەڕە دام حیزبی دێماوکراتی
کوردستان ئیحتیاجی بەو پێداچوونەوە هەیە .دەبێ ئێمە شەهامەتمان هەبێ دوای حەفتا سااڵ چای چماان کاردووە لە کاوێ
کەمیمان هێناوە لەمەوبەدوا دەبێ چ بکەین دڵنیام ئەگەر ئەو ڕووحە هەبێ ،ڕووحی سازندەگی هەباێ هەماوو الیەک تێیادا
بەشداری بکەن ،دڵنیاام دەتاوانین بەیەکەوە هیاوایەکی بااش دروسات بکەیان باۆ داهااتووی حیزبای دێماوکرات و باۆ کاۆمەاڵنی
خەڵک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
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هه زۆر سپا

کاک خالید

وەاڵم :زۆر سپاس بۆ جەنابیشت
له ژماره  ٦٥٣ی رۆژنامهی "کوردستان"دا بزو بۆتهوه
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  /رێکەوتی٥ :ی ئەپریلی ٢١١٥
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خالید عەزیزی بۆ ئاژانسی “ئانادۆڵ”“ :ستراتێژی ئێران خوڵ اندنی قەیرانە لە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست”

فەخرەدین ئیبراهیم
سکرتێری گشتیی حزبی دیموکراتی کوردستان ،خالید عەزیزی باسی رەوشی ناوچەکە و خۆپێشاندانەکانی خەڵکی کوردستانی
ئێران دژی ئەو واڵتە و هەروەها مافی خەباتی چەکداری و نموونەبوونی تورکیا بۆ چارەسەری کێشەی کورد دەکات.
پرسیار :خوێندنەوەیەکی گشتیتان بۆ رووداوەکانی ئەم دواییەی کوردستانی ئێران بەدوای رووداوی فەرینازی خوسرەوانی
چییە؟

خالید عەزیزی“ :ئەوەی لە کوردستانی ئێران رووی دا کۆمەڵێ فاکتۆر بەشدارن .فاکتۆری سەرەکی لێارەدا کاۆمەاڵنی خەڵاکە
لە رۆژهەاڵتاای کوردسااتان کە بەدوای  ٣٦ساااڵ خەبااات و تێکۆشااان بەدژی کۆماااری ئیسااالمی ئێسااتاش ئەو حکااوومەتە دان بە
مافەکانیان نانێت و مافی نەتەوەییاان لەبەرچااو ناگرێات .الیەکای دیاکەی دۆسایەکە خاودی ئێارانە کە هەتاا ئێساتە تەواوی
ویست و داخوازییەکانی کاۆمەاڵنی خەڵاک لە کوردساتانی ئێاران بە ساەرکوت و بەمیلیتااریزەکردنی کوردساتان وەاڵم داوەتەوە.
لە نەتیجەدا لە کوردستان رقێکی پیرۆز هەیە خەڵک بەگشاتیی نااڕازین هەر دەرفەتێاک کە دێتەپێشاێ کەڵکای لێاوەردەگرن.
رووداوی مهاباااااد ئەو دەرفەتەی هێنااااایەگۆڕێ کە لە راسااااتیدا خەڵااااک بەئیتترازکااااردن ،ویساااات و داخوازییەکااااانی خۆیااااان
بێننەگۆڕێ .بەبڕوای ئێمە بۆ جارێکی تر دۆسیەی کوردستانی ئێران لە میدیاکان و گۆڕەپانی سیاسی جیهاندا بووە رۆژەڤ”.
پرسیار :بەهۆی ئەو روود اوانەوە کە لە کوردستانی ئێهران رووی داوە ئەمهڕۆ پێنجشهەممە چهاالکی مەدەنهی نێوخهۆ ،وەکهو
رۆژی مانگرتنی گشتی دیارییان کردووە ،چ پەیامێکتان بۆ ئەو مانگرتنە هەیە؟
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خالید عەزیزی“ :یەکەم ئێمە پێمانوایە مانگرتن ،خۆپێشاندانی خەڵک لە کوردستانی ئێران مافی تەواوی ئەو خەڵکەیە.
هەر کردەوەیەکی هێمنانە کە خەڵک مافەکانی خۆیان بێننەگۆڕێ ئەوە هەقێکی سرووشتی خۆیاانە و ناابێ ئەو هەقەیاان لاێ
بسااێنیتەوە تەنااانەت ئەگەر بگەڕێیااتەوە بااۆ دەسااتووری ئێاارانیش هەرچەنااد ۆارادۆکساای زۆرە بااۆ نمااوونە لە شااوێنێک مافێکاات
دەداتێ و لە شوێنێکیتر لێت دەستێنێتەوە ،لەوێشدا دەرفەتی خۆپێشاندان و مانگرتن هەیە .ئێمە هیوادارین ئەو مانگرتناانە
لە پەرەسەندندا بێت بەتایبەت ئێستە کە کەسانێک گیاراون و دەباێ بە فشااری هەمووالیەکماان دەوڵەتای ئێاران ناچاار بێات
تەعامولێکی مەعقواڵنە و مەسئوالنەیان لەگەڵدا بکات و هەمووالیەک هەوڵ بدەین لە پێناوی ئازادکردنیاندا”.
پرسههیار :لەپههاڵ ئەوەی کە بەردەوام باسههی پاڵپشههتی لە خەبههاتی مەدەنههی دەکەن بەاڵم باسههی ئەوە

دەکرێههت کە ئەگەری

دەسپێکردنی شەڕی چەکداری لەالیەن ئێوەوە دژی ئێران لەئارادایە ،ئەم ئەگەرە هەتا چەند بەهێزە؟

خالید عەزیزی“ :پێشەکی پێمنۆشە بڵێم لەو رۆژەی کە دانوستانی خەڵکی کورد لەگەڵ حکوومەتی ناوەنادی پااش شۆڕشای
گەالنای ئێاران ‘ ’١٩٧٩لەئااارادا باوو ،بەتااایبەت حزبای دیماوکرات کە لە هەوڵاای چارەساەرکردنی ئاشااتیانە باوو بەاڵم ئێااران
قبووڵی نەکرد و شەڕی بەسەر کورد داسەپاند ،لەو رۆژەوە هەتاا ئێساتە هایچ ئاگربەساتێکی فەرمای لە نێوانمانادا نەباووە و
نییە .ئەوەی کە ئێمە شەڕی چەکاداریمان راگرتباوو بەڕەچااوکردنی کۆمەڵێاک تێبینای باوو .ئاێمە لە هەمانکاتادا کە رێاز باۆ
چاالکاااانی مەدەنااای لە نێوخاااۆیی واڵتەکەماااان دادەنێاااین بەاڵم هەرگیاااز پێماااان وانیااایە کە خەبااااتی مەدەنااای دەباااێ وەکاااو
ئەڵتەرناتیڤ لە بەرامبەر خەباتی چەکداری چااوی لاێ بکرێات هەروەهاا بەپێچەوانەیشاییەوە .ئاێمەی کاورد پێویساتیمان بە
خەباتی مەدەنی ،خەباتی چەکداری و خەباتی دیپلۆماسیش هەیە .خەباتی چەکداری لە روانگەی ئاێمەوە لە رواناگەی حزبای
دیمااوکراتی کوردسااتانەوە هەقاای مەشاارووعی خۆمااانە دیفااا لە خۆمااان بکەیاان .هەرگیااز ئااێمە شااەڕمان لەگەڵ ئێااران دەسااپێ
نەکردووە بەتایبەت لە ناوچەیەکدا کە هەماووکەس چەکادارە .ئەمریکاا ،تورکیاا ،عێاراق هەموویاان چەکادارن .ئێاران دەیاان
هێاازی چەکااداری هەیە بااۆچی بااۆ ئێااران رەوایە کە هێاازی سااوپای پاساادارانی هەیە و لە هێاازی دیااکەش لە کوردسااتان بااۆ
بەرگریاای لە خااۆی کەڵکوەردەگرێاات ئەی بااۆچی ئەم ماااف و هەقە بااۆ ئااێمەی کااورد و پێشاامەرگەی کوردسااتان رەوا نیاایە کە
بەرگریاای مەشاارووعی چەکااداریی لە خۆمااان بکەیاان بااۆیە بەباااوەڕی ماان لە ناااوچەی رۆژهەاڵتاای ناوەڕاساات بەتااایبەت لە
کوردستانی ئێران دەبێ ئەو مافە بۆ خۆمان مەحفووز بکەین کە هەرکاتێک بەدرووستمان زانی ،بەپێویساتمان زانای ،خەبااتی
چەکدارانە وەک مافی بەرگریی مەشروو لە خۆمان کەڵکی لێوەر بگرین”.
پرسیار :لەم خۆپێشاندانەی دواییدا لەالیەن دەسەاڵتی ئێرانەوە ئێوە تۆمەتبار کراون بەدەستێوەردان لە کاروبهاری نێوخهۆیی
ئەو واڵتە و هەروەها چەند چاالکێکی نێوخۆییش هەمان خوێندنەوەیان بۆ رووداوەکهان هەیە .چهۆن وەاڵمهی ئەم پێکهدادانە
دەدەنەوە؟

خالید عەزیزی“ :ئێمە لە خەباتێکی بەرین و بەربزو دژی ئێرانین و ئێستە کە ئەم دۆخە لە گۆڕەپانێکی گەورەی میدیایی
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بەدژی ئەو دەسااەاڵتە هاااتووەتەگۆڕێ ،هیااوادارم ئەوانەی لە نێوخااۆ لە دەرەوە و ئااێمەش وەکااو حزبەکااانی سیاساای بەجۆرێااک
رەفتار نەکەین کە یەکتر بێشێنین .بێگومان چاالکی نێوخۆی واڵت بەپێی دۆخی ئەوێ هەڵسوکەوت دەکەن ،ئەوانەی دەرەوەی
واڵت و ئێمەش هەروتر .کەوایە ئێمەی کوردی ئێران هەموومان لە یەک کەشتی داین و هەموومان بەیەکەوە دەبێ بیگەیەنیانە
شااوێنی مەبەساات .ماان رێاازم بااۆ هەوڵ و تێکۆشااانی هەمااووالیەک هەیە و دەیشاابێ ئەوەمااان لەبەر چاااو بێاات کە هەمانگیمااان
بەیەکەوە هەبێت چونکە ستراتیژی سەرەکی ئێران ئەوەیە بەشێوازی جۆراوجۆر لە نێوانمان ناکۆکی دروست بکات”.
پرسیار :چ هەنگاوێکتان ناوە بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران؟

خالید عەزیهزی“ :پێمنۆشاە لەو باارەوە قساەیەکی دکتاۆر قاساملوو وەبیار بێانمەوە کە ‘ئەگەر شاەڕ لە کوردساتان یەک رۆژ
وەدوا بکەوێت کورد یەک رۆژ زیاتر قازانجی کاردووە’ ،ئەوە بەردی بناائەی سیاساەتی ئاێمەیە .حزبای دیماوکراتی کوردساتان
کاتی خۆی کە پێشەوا قازی ماحەمەد دایمەزرانادووە باۆ ئیادارەی واڵت داناراوە باۆ قانوونمەنادی داناراوە ،کاابینەی هەباووە.
ئەو حکاوومەتەی کە پێکهااات لە نەتاایجەی شاەڕدا پێااک نەهاااتووە .فەلساەفەی وجااوودی حزباای دیماوکرات چارەسااەریی کێشااە
لەگەڵ حکوومەتی ناوەنادی لە رێاگەی دانوساتانەوەیە بەاڵم ئێاران هەتاا ئێساتا هایچ ئیساتتدادێکی نیشاان نەداوە و بەنااوی
دانوسااتانەوە لەگەڵ رێبەراناای ئااێمە دانیشااتووە و تیاارۆری کااردوون .بااۆیە مەجبااوور بە دیفااا لە خۆمااان بااووین .ئێسااتاش
هیوادارم ئەگەر کەسانێک لە نێو کۆماری ئیسالمی ئێراندا مەعقاوواڵنە و واقتبیناانە بیار دەکەنەوە ئەوەیاان لەبەر چااو بێات
دۆسیەی کورد لە کوردستانی عێاراق ،لە کوردساتانی ساووریا ،لە کوردساتانی تورکیاا باووەتە ئەماری واقیاە و لە کوردساتانی
ئێرانیش چیتر ناتوانن لەبەر چاوی نەگرن و تەنها رێاگەی دانوساتانە .نە ئاێمە لە مااوەی  ٣٦سااڵی راباردوودا توانیوماانە
ئێران بڕووخێنین نە ئەوانیش توانیویانە ئێمە لەناو بەرن .کەوایە هەرووالمان ئەمری واقتین و لە وەهاا دۆخێکادا گەڕانەوە
بۆ دانوستان دەتوانێت کێشەکان چارەساەر بکاات .هیاوادارم دژکاردەوەی کاۆمەاڵنی خەڵاک پااش رووداوی مهابااد باۆ جاارێکیتر
ئەو پەیامە بۆ هەمووالیەک بنێرێت کە ناتوانن چیتر دۆسیەی کورد لەبەر چاو نەگرن”.
پرسیار :پێتهان وایە تورکیها دەتهوانێ نمهوونەیەکی بها

بێهت بهۆ چارەسهەری کێشهەکە واتە پرسهی کهورد ببێهتە رۆژەڤ و

هەوڵبدرێت بۆ چارەسەرکردنی؟

خالید عەزیزی“ :بەباوەڕی من تورکیا لەم پێنج ،شەش ساڵەی دواییادا زۆر چووەتەپێشاێ و ئاێمە بەشابەحاڵی خۆماان زۆر
تەشاااویق و تەقاااادیری ئەوە دەکەیاااان و ئەوەی کە دیموکراسااای تورکیااااا دەتااااوانێ یارمەتیااادەر بێاااات بااااۆ لێکحاااااڵیبوونێکی
بەرپرساایارانە لە نێااوان کااورد و تااورک ،دەتااوانێ لە داهاااتوودا نمااوونەیەک بێاات .هیااوادارین ئەوەی لە تورکیااا بەڕێااوەیە
پەیڤێااک بێاات بااۆ کاربەدەسااتان و کااۆمەڵگەی ئێراناای کە پاااش دەیااان ساااڵ کێشااەی تورکیااا لەگەڵ ئوپۆزساایۆنی کااورد ،ئەو
واڵتەی بەو نەتیجەیە گەیاند کە لەگەڵیان دانوستان بکاات .بەبااوەڕی مان ئەوە دەتاوانێ لە داهااتوودا ببێاتە نماوونەیەک.
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خۆ ئێران ناتوانێت ئەم نموونانە لەبەرچاو نەگرێت .رەفتااری ئێاران لەگەڵ کاورد رەفتاارێکی شارساتانیانە نیایە و هیاوادارم
لە ئاڵوگۆڕەکانی ناوچە و هەروەها واڵتاانی دەوروبەر وانەیەک بێات باۆ ئەوان کە چارەساەری کێشاەی کاورد وەکاو دەساتووری
کار بۆ خۆیانی دابنێن”.
پرسیار :لەم دۆخەی ئێستەدا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست رۆڵی ئێران چۆن دەبینیت؟

خالید عەزیزی“ :ستراتێژی ئێران خوڵقاندنی قەیرانە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،لە یەمەنەوە بگرە هەتا سووریا و لوبناان
و عێراق و لەمدواییانەشدا بە ئیحتمالی زۆر دروستکردنی کێشە و کەڵکوەرگرتن لە شیتەکان لە واڵتاانی کەناداو ،وردە وردە
شااەڕی شاایتە و سااوننە بکااات بە ئەمااری واقیااە .ئێااران تێدەکۆشااێت هەسااتی شاایتەکان لەو واڵتااانە بااۆ الی خااۆی رابکێشااێت و
بۆچوونێکی وەها لە نێویاندا بێنێتەئاراوە کە ئەگەر کۆماری ئیسالمی ئێران نەبێت ساوننەکان لە نااوچەکەدا شایتەکان لەنااو
دەبەن .ئااێمە پێمااانوایە ئەگەر کۆماااری ئیسااالمی نەبێاات هەردووالی شاایتە و سااوننە بەشااێوەیەکی شارسااتانیانە کێشااەکانیان
چارەسەر بکەن .لە رواناگەی ئاێمەوە ئێاران باۆ داپۆشاینی کێشاەکانی نێوخاۆیی بەتاایبەت ئەم رووداوانەی کە لە کوردساتانی
ئێران لەم دواییەدا هاتوونەتەئاراوە ،پێشبینی ئەوە دەکەین ئێاران لە داهااتوودا کێشاەی زۆرتار بنێاتەوە زۆرتار ناائەمنی و
زۆرتااار قەیاااران بنێاااتەوە و لە راساااتیدا بەشاااێکی زۆری ساااتراتیژییەکە لەبەر ئەوەیە کە بە واڵتاااانی عەرەبااای و تورکیاااا و
دەوروبەر بڵێت ئێران دورگەیەکی ئارامە و ئەوە واڵتانی ئێوەیە کە شاێواوە .ئەگەر واڵتاانی دیماوکرات و نااوچەیە دەیاانەوێ
بەرپرچاای ئەم سیاسااەتەی ئێااران باادەنەوە تاااکەڕێگە ئەوەیە پشااتیوانی داوای رەوای کااۆمەاڵنی خەڵکاای ئێااران بەتااایبەت
نەتەوەی کورد بدەنەوە کە داوایەکی رەوا و مەشروو بەپێی بنەماکانی مافی مرۆڤیان هەیە”.
رێکەوتی ١٤ :ی مای ٢١١٥
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وتووێژی هەفتەنامەی “رووداو” لەگەڵ کاک خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتی حیزبی
دێموکراتی کوردستان

هەڤپەیڤین :ئومید بەرین
رووداو :نارەزایەتییەکەی مەهاباد ،پرسێکی سیاسی بوو یا کۆمەاڵیەتی؟

خالیهد عەزیههزی :لەئێرانادا پرساە سیاساای و کۆمەاڵیەتییەکاان تاێکەڵن ،تەنااانەت جااری وایە لە والتاانی دێمااۆکراتیکیش
پرسی کۆمەاڵیەتی دەبێتە پرسێکی سیاسی و هەندێک الیەنیش لەو ناوە هەەوڵ دەدەن داواکارییەکانی خۆیاان زەق باکەنەوە،
هەرچەناادە پرسااەکەی مەهاباااد کااۆمەاڵیەتی بااوو بەاڵم لە درێژەیاادا بااوو بە سیاساای ،هۆکاااری ئەوەش زوڵاام و زۆری کۆماااری
ئیسالمی و پشتکردن لە داخوازییەکانی خەڵکە کە بەستێنی ئەوە دەرەخسێنێت.
رووداو :ئایا توندوتیژی لە پرسی کۆمەاڵیەتیدا پاساو هەڵگرە؟

خالید عەزیزی :من هیچکات الیەنگری توندوتیژی نیم بۆ چارەساەری کێشاە و گرفتەکاان ،بەاڵم هۆکااری ئەو تونادوتیژییە
ئەوە کە حکااومەت واڵماادار نیاایە و گااوێ لە داواکاااری خەڵااک ناگرێاات ،خەڵااک لەناچااارییەوە پەنااای بااۆ دەبەن .لە واڵتااانی
دیمااوکراتیکیش توناادوتیژی روودەدات ،بەاڵم بەو جیاااوازییە کە بەرهەماای کاااردانەوەیەکی کااورت ماااوەیە ،بەاڵم لە ئێااران
بەهۆیی کەڵەکەبوونی داخوازییەکانی خەڵک ئەو بەستێنە لەمێژە رەخساوە.
رووداو :پێت وانیە کە توندوتیژی لە پرسی کۆمەاڵیەتیدا نەزۆکە و شۆرشی لێناکەوێتەوە؟
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خالیههد عەزیههزی :لە رووانااگەی ماان ئاااگردانی هااۆتێلەکە کااارێکی باااش نەبااوو ،بەاڵم بەرپرسااانی کۆماااری ئیسااالمی ئێ اران
دەیتاااوانی کارێاااک باااکەن کە ئەوە روونەدات ،ئەوان زۆر بە ئەزماااوونن لە جاااۆری هەڵساااوکەوت لەگەڵ خەڵکااای ناااارازی و
خۆپیشاندەر ،من پێموایە ئەوە کۆماری ئیسالمی ئێاران باوو کە بەکردەوەکاانی خەڵکای هانادا ،هێازە ئەمنییەکاان دەیانویسات
وێنااایەکی توناادیژ لە خەڵکاای کوردسااتان نیشااان باادەن و روو بەدەرەوە بڵااێن کە ئەوە هۆتێاال ئاااگر دەدەن  ،واتە کۆماااری
ئیسااالمی ئێااران مااودیرییەتی قەیراناای کاارد ،بااۆ ئەوەی نااارەزایەتییەکە بە رێرەوێکاای ئاراماادا نەڕوات و نەگااوازرێتەوە بااۆ
شارەکانی دیکەی کوردستان.
رووداو :دووای سوتانی هۆتێ تارا هێزە ئەمنییەکان پاشەکشەیان پێکرا! بۆچی؟

خالیهد عەزیهزی :کاتێااک کە زانیاان نارەزایەتییەکاان گەورە دەبێاتەوە پاشەکشااەیان بە هێازە ئەمنییەکاان کارد ،بااۆ ئەوەی
خەتا لەسەر شانی خۆیان الببەن و پرۆپاگەندەی پێوە بکەن ،واتە لە قۆناخی یەکەمادا خەڵکیاان وروژاناد باۆ ئەوەی توناد
و تیژی رووبادات و لە قۆنااخی دووهەمادا پاشەکشاەیان بەهێازە ئەمنییەکاان کارد .بە پێای مااددەی ٢٧ی دەساتووری ئێاران،
خۆپیشاندانەکەی مەهاباد رەوا باوو ،نە کەس چەکای پێباوو و نە لە دژی ئیساالم باوو ،بەاڵم ئەوان یاساای خۆشایان پێشاێل
دەکەن و ئەو مافە لە خەڵک دەستێننەوە ،هۆکارەکەشی نیگەرانی کۆماری ئیساالمی ئێارانە لە پرسای کاورد ،دەساکەوتی کاورد
لە پارچەکانی دیکە هیوا و ئومێدی بۆ خەڵکی رۆژهەاڵتیش دروست کردووە و حکومەت لەوە دەترسێت.
رووداو :نارەزایەتییەکە چۆن دەیتوانی روواڵەتێکی مەدەنییانەتر و بەردەوامی تری هەبا؟

خالید عەزیزی :با خۆپیشاندان واسەیر نەکەین کە تەنیا دەبێ کاردانەوە بێ بەرامبەر کردەوەیەکی حکومەت ،باا باژاردە و
رۆشەنبیرانی ئێمەش کە لەناو خۆدا کار دەکەن بەشاداری نارەزایەتییەکاان بان ،بە لەبەرچااوگرتنی ئەوەی کۆمااری ئیساالمی
ئێااران دەیااهەوێ لەالیەناای مەزهەبیاایەوە ،کەڵکاای خااراپ لە هەسااتی مەزهەباای وەرگرێاات و لە دژی هەسااتی نەتەوەیاای ئ اێمە
بەکاری دێنێت ،باا مامۆساتایانی ئاایینیش بەشاداری خۆپیشااندانەکان بان ،ئەوە یاارمەتی دەرە کە نارەزایەتییەکاان درێاژەی
هەبێت و دەستی حکومەت دەبەستێت بۆ ئەوەی نەتوانێ ئەو بە ئاسانی ئەو جۆرەیکە پێی خۆشە لێکادانەوە بکاات .ئەگەرچای
خۆپیشااااندان و ناااارەزایەتی لە هەر حاڵەتێکیااادا رەوایە و ماااافی خەڵاااکە باااا بااایکەن بە عاااادەت و لەوەبەدواوە بەشااایوەیە
نارەزایەتی دەرببرین.
رووداو :بەشێک لە میدیاکانی رۆژهەاڵتی کوردسهتان بهێ ئەوەی بەڵگەیهان لەبەردەسهت بێهت،ئەو تۆمەتهانەی دەخهوانە پهاڵ
خاوەن هۆتێلەکە پشتراستیان دەکردەوە ،چەندین هەواڵیشیان بوو کردەوە کە دوای دەرکەوت دورن لە راستی! ئەوە زەبهر
لە پرستیژی ئێوە نادات؟
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خالید عەزیزی :ئێمە دەسپێراگەیشتووی میدیاییمان سنووردارە و جار واهەیە زانیاری راست ناگاتە میدیای ئێمە و ئەوە
قبوڵ دەکەم.
رووداو :لەالیەن هەنههدێک ئەنههدام و پێشههمەرگەی حیزبەکههانی رۆژهەاڵتەوە ،لەناویانههدا حیزبههی ئێههوە ،هێههر

کههرایە سههەر

چاالکڤانههانی سیاسههی نێوخههۆی رۆژهەاڵت ،بەوە تۆمەتباریههان کههردن کە بەرژەوەنههدییەکانی کۆمههاری ئیسههالمی دەپههارێزن!
لێکدانەوەت بۆ ئەوە چییە؟

خالیهد عەزیههزی :پێوساتە هەماوو الیەکمااان کاتێاک باسای کوردسااتانی ئێاران دەکەیان ،هەرکەسااە بەپێای گرێادراوی پااێگەی
جوگرافیایی ،حیزبی و تاکە کەسی خۆی دادوەری نەکاات ،ئەوە تووشای هەڵەماان دەکاات ،هەڵوێساتی چاالکڤاناانی نااوخۆ و
دەرەوە کە زیاتر لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا هەوڵوێست دەگرن ،یا هەڵوێستی حیزبەکان سەبارەت بە رووداوەکەی مەهابااد،
زۆر شااتی تێاادابوو کە دەبااێ لەیاای فێاار باین ،کوردسااتانی ئێااران مااوڵکی هەمااوو الیەکمااانە ،نااابێ هاایچ الیەک حااوکم لەسااەر
الیەنەکەی دیاکە باادات ،کاااری چاالکڤانااانی نااوخۆ بەرز دەناارخێنم ،دەبااێ لەیەک حاااڵی بوونێاک هەبااێ و خااۆ بپااارێزین لە
بەکارهێنانی وشەی خائین و جاش و خۆفرۆش ،کە ئەو رەفتارە لەدژی زمانی بەیەکەوەبوون و یەکگرتووییە.
رووداو :لەسەر تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان با

لە دەسپێکی شەڕی چەکداری و تێکهەڵچهوون دەکهرا ،بەاڵم هیچکهات بەشهێوەی

فەرمی پشتراست نەکرانەوە!

خالید عەزیزی :کۆنترۆڵی تاۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاان لە دەساتی ئاێمە بەدەرە ،هەنادێک کەس بە پێای حەز و خولیاای خۆیاان
بیر دەکەنەوە و دەیانهەوێ وەها وێنایەک لە رووداوەکە پیشانی رای گشتی بدەن کە خۆیان حەزیان لێیە وابێ ،ئەو کێشەیە
بەهااۆی دابااران و نەبااوونی گوتاااری هاااوبەش لەنێااو الیەنەکااانی رۆژهەالتاای کوردسااتان دروساات بااووە ،لە نەبااونی گوتااار و
حەرەکەتێکی هاوبەشدا بوشای سەرچاوە دروست دەبێت.
رووداو :چاالکڤانههان و رۆژنههامەنو

نههاوخۆی رۆژهەاڵت لە دوو الوە لەژێههر گوشههاردان ،ئێههران مههۆرکی سیاسههی بههوون و

جیاخوازیان لێدەدات و هەندێک لە پێشمەرگە و ئەندامان و الیەنگرانی پارتەکانی رۆژهەاڵتی کوردسهتانیش مهۆرکی “جها ”
بوونیان لێدەدەن! ئەوە هەمان رەفتاری کۆماری ئیسالمی نییە؟

خالید عەزیزی :لە هەمانکاتدا کە کار بۆ نەمانی کۆماری ئیسالمی و دامەزرانادنی حکاومەتێکی دیموکراتیاک دەکەیان ،بەش
بەحااااڵی خاااۆم لە ئەگەری شاااێوانی داهااااتووی رۆژهەاڵتااای کوردساااتان نااایگەرانم ،کە لە ئاکاااامی نەباااوونی ساااەرچاوەیەکی
هاوبەشدا ،کەش و هەوایەک دروست بێت کە ئێمە تەیدا زەرەرمەند بین ،رەوایە کە لەوەها کەش و هەوایەکدا رەخنەگاران و
راگەیەندنکارەکان نیگەرانیان هەبێت .بەاڵم گەشبینم چوونکە رووداوی هاوشێوەی ئەوەی لە مەهابااد روویادا فێرماان دەکاات،
ئێمە ئیستا لە دەستەاڵت و کۆمەڵگای خۆمان دورین ،بە شیوەیەی ئاشاکرا تەنیاا هەوڵساوکەوتمان لەگەڵ ئەنادامانی خۆماان
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هەیە .حیزبێک لەالیەنای سیاسایەوە قەت ناتوانێات بااش بیار بکااتەوە کە ئەگەر تەنیاا بە گاوێرەی ئەقڵییەتای ئەنادامانی
خۆی بیر بکاتەوە و ئەو شتەی دەیڵێت رۆژانە لەنااو کۆمەڵگاای خۆیادا فیات بەگای باۆ نەیەتەوە ،ئاێمە دوریان لە کۆمەڵگاای
خۆماااان و زۆربەی ئەو کەساااانەی لەساااەر کارەکاااانی ئاااێمە رایاااان دەردەبااارن خەڵاااک نیااانە ،زۆربە خەڵکاااانێکن کە لەدەرەوە
دانیشتوون یا ئەندامی خۆمان یا خەڵکی دەگمەن لە نێوخۆی کوردستانی ئێرانن،ئەوەش گەورەترین
کەمایەسی ئێمەیە.
رووداو :وابزانین ئێوە لە رۆژهەاڵت بوونەتە دەستەاڵت ،مهن بهابەتێکی رەخنەگهرانە لەسهەر ئێهوە بهوو دەکەمەوە ،دڵنیهاییم
پێدەدەن کە هەرەشە و مەترسیم بۆ دروست نەبێت؟

خالیهههد عەزیهههزی :ئەوەی پەیوەنااادی بە مااانەوە هەیە دڵنیاااات دەکەمەوە کە شاااتی وا روونەدات ،بەاڵم لە نیگەرانییەکاااان
تێدەگەم ،بەو هۆکارە کە کەش و هەوای دیالۆگ لەنێو ئێمەدا پاۆالریزە باووە ،ئاێمەش وەک حیازبە سیاساییەکان لە خاانەی
لەیەکاادانی یەکاادی ،بچااووک کااردنەوە و دابااران دایاان ،جااا مااادام فەرهەنگاای حیزبەکااان لەگەڵ یەکتاار ئاااوابێ ،بێگومااان
ئەندامانی ئەو حیزبانەش لە رێبەرانی خۆیان شت فێر دەبن و هەوڵ دەدەن لە دژی دژبەرانای خۆیاان و کۆمەڵگاشادا بەکااری
بێنن .بە نیگەرانییەوە سەیری دەکەم ،بەاڵم تا ئەو جێگای پەیوەندی بە من و حیزبای مانەوە هەیە ،هەوڵ دەدەم فەرهەنا
سازی بۆ بکەم .ئێمە لە بەفەرهەن کردنی ئەساس نامەی خۆشماندا ساەرکەوتوو نەباووینە ،فەرهەنا لەو شاوێنانە دروسات
نابێ کە حیزبەکان لە کوردستانی عێراق تەیدان ،بەڵکوو لەناو کۆمەڵگادا دروست دەبێت.
رووداو :کاردانەوەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان سەبارەت بە رووداوەکانی مەهاباد چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

خالید عەزیزی :ئێمە هەوڵماندا لە چەند بوواردا کاری بۆ بکەن ،یەکەم ،بە خەڵک بڵەیین کە خۆپیشاندان و ناارەزایەتی
مافی ئێوەیە و دەبێ شارەکانی دیکەش پشتیوانی لێبکەن ،دووهەم راکێشانی پیشتیوانی لە پارچەکانی دیکە باوو ،ساێهەم بە
میدیایی کردنی ئەو پرسە لەئاستی جیهانیدا بوو ،کە بە خۆشییەوە ،بە هاوکاری الیەنەکانی دیکە ئەوە مسۆگەر بوو.
رووداو :پێشتریش گتوتە کە ئێرانمان پێناروخێ؟ ئەوە بەرهەمی چ عەقڵییەتێکە؟ پێتوانییە ورە روخێنەرە؟

خالید عەزیزی :دووای تێپەڕینای  ٧١سااڵ لە مێاژووی حزبای دیماوکرات و  ٣٦سااڵ بەربەرەکاانی لەگەڵ کۆمااری ئیساالمی،
دەبێ پێداچوونەوە بەخۆماندا بکەین ،رووخێنەر نییە ،من ئێستاش بە راشکاوی بە خەڵاک دەڵاێم خەباات و تێکۆشاانی کاورد
لە هیچ پارچەیەک بۆ روخاندنی حکومەتی ناوەندیی نییە ،کورد حکومەتی ناوەندیی پێ ناروخێ ،پێشی وانەبێت ئەگەر بای
روخێنااێ لە ناوەنااد دەبێااتە دەسااتەالت ٣٦ ،ساااڵ بڵەیاان دەروخااێ و دووای بۆمااان نەروخااێ! ئەوە روخێاانەرە .کاااری ئااێمە
مسۆگەرکردنی ماافە نەتەوایەتییەکاانی خۆماانە ،لەساەر ئەو ئەساساە دەزاناین کە چاۆن هەڵساوکەوت لەگەڵ ناوەناد بکەیان.

287

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
سەردەمێک حیزبە ئێرانییەکاان چەپلەیاان باۆ ئاێمە لێادەدا کە کوردساتان ساەنگری ئاازادییە ،بۆخۆشام لە راباردوود گتاوومە،
ئێمە نابێ لە ژێار کااریگەری ئەو دروشامانە خۆماان بنەیانە پانتاای شاەڕێک کە بۆماان نااکرێ ،باا شاتێک بڵەیان کە بۆماان
جێبەجێ دەبێ.
رووداو :ئەگەر ناتوانن حکومەتی ناوەندی برۆخێنن ،ناتوانن کوردستانیش ئازاد بکەن؟

خالید عەزیزی :نا ،ئێمە تا ئیستا نەمانتوانیوە کۆماری ئیساالمی ئێاران لە کوردساتان وەدەرنێاین ،تاا ئێساتا نەماانتوانیوە
یەک گوندیشی لێبستێنینەوە و حکومەتی تێدا رابگەیەنین ،ئێمە دەبێ پێاداچوونەوە بەساەر ئەو فکارەدا بکەیان ،تاا کەنگاێ!
مێتاودێکە کە  ٣٦سااڵە لەگەڵاای بەرەوروویان ،الیەنێکای سیاساای وەک حیازا و خەڵاک وەک گەل دەبااێ پێاداچوونەوە بەسااەر
خۆیاندا بکەن ،بڵێن ئەوەمان بۆ جێبەجێ نابێت ،خۆ ئەوە نە گونااهە و نە کاوفرە ،بەڵکاوو تاۆ لە حەلێکای دیاکە دەگەرێای
کە لەدەستت دێت.
رووداو :کاتی ئەوە نەهاتووە کە پێهداچوونەوە بە فهۆرمی کالسهیکی حیزبهی دیمهوکرات واتە سهانتریالیزمی دیموکراتیهک
بکەن؟

خالیهههد عەزیهههزی :دەتاااوانین پێاااداچوونەوە بە زۆر شاااتدا بکەیااان ،بەالم لەت باااوونی حیزبااای دیماااوکرات و دروساااتبوونی
رکابەرییەکی ناسالم لە نێوان هەر دووباڵی حیزبی دیموکرات ،گۆڕانکااری بە دیال گرتاووە ،نەهاامەتییەکە لەوەدایە کاتێاک
باسێک دێتەگۆر و هەست بە پێویستی گۆرانکارییەک دەکرێت ،کە سەبارەت بە پرسی کاورد لە کوردساتانی ئێاران ،الیەنەکەی
دیااکە تەنیااا لەبەر رکااابەری حیزباای خوێناادنەوەیەکی دیااکە بااۆ ئەو پرسااە دەکااات ،ئەوە تااایبەت نیاایە بە الیەنێااک .بەاڵم
سەرەرای ئەوە پێموایە کە مەجالێک هەیە بۆ پێداچوونەوە لە ساڵرۆژی  ٧١سالەی حیزبی دیموکرات.
رووداو :چ فۆرمێکی جێگرەوە پێشنیاز دەکەیی؟

خالید عەزیزی :رەنگە لە داهاتوودا باسی ئەوە بکرێت ،بەاڵم با ئەندامانی هەردووالی حیزبی دیماوکرات یەکەم وەک تااک
بیر لەوە بکەنەوە .دەبێ بیر لە تاکتیک و ساتراتژی و شایوەی هەڵساوکەوتمان لەگەڵ حکاومەتی ناوەنادی باکەنەوە .دووهەم
دەبێ بە راشکاوی ئەوە بڵەین  ٣٦ساڵە لەگەڵ کۆماری ئیسالمی لە شەڕداین ،جیاواز لە نێوەرۆکی کۆمااری ئیساالمی کە ئاێمە
بەخراپاای دەزانااین ،بەاڵم ئااێمەش بااێ هەڵە نەبااووین دەبااێ بە بااوێرییەوە الناایکەم لە ژوورە داخراوەکااانی خۆماناادا باساای
لێبکەین ،النیکەم  ٥١ساڵی رابردووی حیزبای دیماوکرات ،ساەڕەرای قورباانی و تێکۆشاانێکی زۆر ،بە نااکۆکی و لەیەکادابران
تێپەڕبووە.
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رووداو :یانی عەقڵییەتی دێموکراسی خوازی کە هەفتا ساڵە خەباتی بۆ دەکەن لەناو حیزبدا پراکتیزە نەبووە!

خالید عەزیزی :عەقڵییەتی دێموکراسی خوازی باس هەڵگارە،ئێمە  ١٥کۆنگرەماان گرتاووە ،لە کاۆنگرەی چووارەوەتاا ئیساتا
هەمووی لە سەردەمی کۆماری ئیسالمی ئێاران داباووە ،بەردەوام رامانگەیانادووە کە کاۆنگرە بە ساەرکەوتووی کۆتاایی پێهاات،
بەاڵم لەسەردەمی شۆڕشەوە تا ئێستا حیزبی دیموکرات پڕکێشەترین حیزبی کوردستانی ئێران بووە ،مێژوویەک پڕ لە دەساتە
بەناادی ،لەیەکاادابران ،جناااح بااازی ،رکااابەری نااابەجێ و ناااوچەگەرایی ،پێااداچوونەوە نەترساای دەوێاات ،ئەوەش یااارمەتی
دەردەبێت بۆ عەقڵییەتی وەسەر دروستکردنەوەی دووبارە و خستنەوەسەر یەکی هەر دووباڵی حیزبی دیموکرات.
رووداو :باسی یەکگرتنەوەت کرد ،لەو ماوەی رابهردوودا چەنهد کتێهب و وتارێهک سهەبارەت بە پرسهی لەیەک دابرانەکهانی
دیموکراتەکان بە قەلەمی رێبەرایەتی دووالیەن بوو بوونەوە ،چ کاریکەرێکیان لەسەر پرسی یەکگرتنەوە داناوە؟

خالید عەزیزی :رێز و حورمەتم هەیە بۆ نوسەرانی ئەو کتێب و بابەتانە ،بەالم کاریگەری نەرێنیان هەبووە و ئێمەیان لە
رابردوودا هێشتووەتەوە و بەس برینەکانیان کوالندووەتەوە.
رووداو :پرسی یەکگرتنەوە بەکو گەیشتووە؟

خالیههد عەزیههزی :بەداخەوە هاایچ دانیشااتنێکمان لەسااەر ئەو پرسااە نیاایە ،هیچیشاامان بەدەسااتەوە نیاایە ،تەنیااا پەیوەناادی
دۆستانە و ئەمنییەتی مان بەیەکەوە ماوە.
رووداو :یانی هیوایەک بە یەکگرتنەوە نەماوە؟

خالید عەزیزی :لە کورت ماوەدا هیچ هیوایەک نییە ،بەاڵم لە درێژماوەدا من هیوادارم.
رووداو :پێتوانییە کە نەبوونی رێبەرێکی کاریزماتیک خەساری گەیاندووە بە بزوتنەوەی کورد لە رۆژهەالتی کوردستان؟

خالید عەزیزی :ئەگەر تۆ قسە لە بزوتنەوە و خەبات و تێکۆشاان دەکەی! ئەوە رێابەری دەوێ ،تەواو! خەباات و تێکۆشاان
بە قسە ناکرێ ،ناتوانی کۆمەڵێک کەس بیو خەریکی شەڕ و دمەچەقە و دمەقاڵە بی ،خەبات حیزبای بەهێاز بەرە و پێشای
دەبات ،خەبات و شۆڕش بە پەرلەمان ناکرێت ،بە دەستەاڵت دەکرێت.
رووداو :رۆژهەاڵتهی نهاوێن بە قۆنهاخێکی تایبەتهدا تێهدەپەڕێت ،دو بەرە پێکههاتووە ،ئێهوە چیهو کهردووە بهۆ قههۆزینەوەی
هاوکێشەکان لە بەرژەوەندی رۆژهەاڵت؟

289

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
خالید عەزیزی :نابێ سەبارەت بەو ئاڵوگۆڕانە بێ تەفاوت باین ،بەاڵم ناشامانهەوێ بباین بە بەشاێک لە کێشاەی ساوننە و
شیتە ،بەاڵم هەوڵ دەدەین لە بەرژەوەندی خۆماندا سوودی لێوەرگرین.
رووداو :بەرژەوەندی ئێوە لەوەدا نییە بچنە بەرەی سوننە؟

خالید عەزیزی :بەهیچ شێوەیەک ،ئاێمە نااچینە بەرەی شایتە یاا ساووننە ،ئاێمە لە بەرەی دژی ئێاران دەباین .بەرەی شایتە
یەکگرتوویە و ئێران رێبەری دەکات ،بەاڵم بەرەی سوننە چەند دەنگان و هەر والتێاک خولیاایەکی هەیە .ئاێمە نە وەک بەرە
بەڵکوو بە هەڵسوکەت لەگەڵ واڵتەکان بە نیازین تەعامول لەگەڵ ئەو پرسە بکەین ،بەاڵم تا ئێستا بە ئاکامێکی تاایبەت
نەگەیشتووین.
رووداو :سەرکۆنسوڵی ئەمریکا لە هەولێر سەردانی بنکەی رێبەرایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستانی کرد ؟ بۆچی؟

خالید عەزیزی :رووداوەکانی مەهاباد دەنگدانەوەی زۆری لە میدیاکانی جیهانیدا هەباوو  ،پرسایاریان لەساەر خوێنادنەوەی
ئاێمە لەو رووداوە و بااارودۆخی رۆژهەاڵتاای کوردساتان و مەهاباااد ،لەسااەر داواکاااری خۆیاان هاااتن و میوانااداریمان کااردن ،لە
روانااگەی خااۆمەوە کااارێکی باشاایان کااردووە ،ئەمریکااا زلهێاازە و دەبااێ لە دەالقەی راسااتییەکانەوە رووداوەکااانی رۆژهەاڵتاای
کوردستان ببینێت ،ئێمەش بەرچاو روونییەکمان لە بارودۆخی رۆژهەاڵتی کوردستان پێدان.
رووداو :باسی شەڕی چەکداری یا وەرگرتنی یارمەتیتان نەکرد؟

خالید عەزیزی :دڵنیاتان دەکەمەوە کە شتی وا نەبووە.
رووداو :وەکوو دووایین پرسیار میدیای سێبەری ئێوە ،با

لەوە دەکات کە پارێزەرانی رۆژهەاڵتی کوردستان کە هێزێکهی

چەکدارییە و لە نێوخۆی رۆژهەاڵتدا بوونی هەیە ،ئەمساڵ بڕیارە جوڵەیان پێبکر ؟

خالید عەزیزی :پارێزەرانی رۆژهەاڵتی کوردساتان لەنێوخاۆی رۆژهەاڵتای کوردساتاندا دامەزراون و بۆخۆیاان بڕیاار دەدن باۆ
هەر جاااوڵەیەک و بەرپرسااایارەتی هەر کردەوەیەکیاااان دەکەوێاااتە ساااەر شاااانی خۆیاااان و پەیوەنااادی بە حیزبااای دیماااوکراتی
کوردستانەوە نییە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت  /رێکەوتی١٩ :ی مای ٢١١٥

290

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی

خالید عەزیزی :تێ بکۆشین پردێک لە نێوان جیاوازییەکاندا دروست بکەین

لە پێوەنااااادیی لەگەڵ ڕووداوەکەی مەهابااااااد (گیاااااان لە دەساااااتدانی گومانااااااوی فەرینااااااز خوسااااارەوانی) بەهاااااۆی ئەوەوە
ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان بەم رووداوە و کاردانەوەو دەن دانەوەکاان لە ئاساتی کوردساتان و جیهااندا
بەراناابەر بەو رووداوانە و کۆمەڵێااک پرساای پێوەندیاادار ،تلویزیااۆنی کوردکاناااڵ رۆژی چوارشااەمە ٢٣ی بااانەمەڕ وتااووێژێکی
لەگەڵ سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردساتان بەڕێاز کااک خالیادی عەزیازی پێاک هێنااوە کە بەشاێک لە پیاادەکراوی
ئەو وتووێژە دەخەینە بەرچاوی خوێنەرانی «کوردستان».
کوردکاناڵ :کاک خالید زیاتر لە یەک حەفتەیە لە ڕووداوەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردسهتان دەگهوزەر  ،پێمهان باشهە ڕوانهگەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە زمانی جەنابتەوە ببیسین؟

خالید عەزیهزی :پێشاەکی سەرەخۆشای لە بنەمااڵەی ئەو خاانمە دەکەم کە بە هاۆی ئەو ڕووداوە ناخۆشاە گیاانی لەدەساتدا
هەروەهااا ئااارەزووی زوو چاااکبوونەوە دەکەم بااۆ بریناادارانی ئەو ڕووداوە ،هیااوادارم ئەوانەی کە لە زیناادان دانو زیناادانیان
کردوون بە زوویی ئازادبنو بگەڕێنەوە ناو بنەماڵەکانی خۆیان.
لە ڕاستیدا ماموستا هێمن شێترێکی جوانی هەیە عیناوانی ئەو شاێترە «ڕقای پیارۆز»ە .دەباێ بڵاێم ئەوە ڕقێکای پیارۆزە لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کۆمەاڵنی خەڵک کە لەو فورسەتە کەڵاک وەردەگارن لە دژی کۆمااری ئیساالمی بەکااری دێانن .جەوهەری
ئەو کێشااەیە دوو الیەن تێیاادا بەشاادارە؛ الیەنێااک کۆماااری ئیسااالمییە کە بە سیاسااەتی سااەرکوتی خااۆی ،بە سیاسااەتی بە
ئەمنییەتاای کردناای کوردسااتان ،تەحقیاار کردناای کااورد وەک نەتەوەیەک ،بەو سیاسااەتانەی کە تەوەجااو بە کوردسااتان ناکااا،
تەبتیااز لە کوردسااتان هەیە ،بێکاااری لە کوردسااتان زۆرە ،فەقااری ئیقتسااادی لە کوردسااتان زۆرە ،مەجااالو دەرفەتاای کااار لە
کوردستان کەمە ،کۆمەڵێک کێشەی کۆمەاڵیەتی لە کورستان هەیە کە پێای باێ تەوەجاۆن ،لەساەر یەک لە کوردساتان جیااواز
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لە هەمااووی ئەوانە بە لەحااازی نەتەوەیاای ،کۆماااری ئیسااالمی لە ڕاسااتیدا مەوریاادی ئیتتاارازو ڕقو کیناای کااۆمەاڵنی خەڵااکە.
الیەکای دیااکەی ئەو قەزیە کااۆمەاڵنی خەڵکان کە لە کۆماااری ئیسااالمیدا مافەکانیااان وەبەر چااو ناااگیرێ ،ئیحتاارام بااۆ حەقو
حقوقەکانیان داناندرێ ،بە تایبەت کە لە هەڵبژاردنی ئەخیری کۆماری ئیسالمی کۆمەڵیک بااس لە پێوەنادی لەگەڵ مااف و
ئااازادی حیاازاو هەروەهااا ئەقەلیتهااای میللاای مەزهەباای ئەوەی کە بۆخۆیااان دەڵااێن ،هاااتنە گااۆڕێ ،بەاڵم هاایچ ئاڵوگۆڕێااک
نەهاتە پێشێ تەنانەت لەو ماوەیەدا خەڵکێکی زۆریش ئێتدام کراوە ،زینادانەکان هەروا خەڵکیاان تێادایە ،هەماووی ئەوانە
بوون بە هۆی ئەوە کە کۆمەاڵنی خەڵک لە کوردستانی ئێران وەزاڵە هاتوون ،ڕقێکای پیرۆزیاان هەیە ،لەو فورساەتە کەڵاک
وەردەگرنو لە دژی کۆماری ئیسالمی بەکار دێنن .لەو بەینەدا کۆماری ئیسالمی لە جیاتی ئەوەی تەوەجۆ بە خواساتەکانی ئەو
خەڵکەی خۆپێشاندانیان دەکرد ،بکا هێزی ئەمنییەتی هێنا لە موقابیلیااندا ڕاوەساتا و خەڵکای تەحریاک کارد کە بەداخەوە
ئەو رقە بوو بەهۆی ئەوە ئەو هۆتێلەش بسووتێ کە ئەو ڕووداوەی لێ روودا.
لەپێوەندی لەگەڵ تەعاموولو بەرخوردی چاالکهانی سیاسهیو مەدەنهی کهورد بە گشهتی و ئەحزابهی سیاسهی چ لە نێهو خهۆی
ڕۆژهەاڵتی کوردستانو چ لە دەرەوە ،جەنابت چۆنت بینی؟ کاک خالید عەزیزی بەم شێوەیە ڕوانینی خۆی دەربرڕی:

ئەوەندەی پێوەنادی بە چاالکاانی سیاساییەوە هەیە هەر کەساە بە جاۆرەی توانااو ئیمکاانی خاۆیی لە نێوخاۆیی واڵت هەوڵای
داوە ،لە دەرەوەی واڵتاایش لە ڕاسااتیدا تااا ڕادەیەکاای زۆر فتااالینی سیاساای کااورد بە شااێوازی جۆراوجااۆر بە خۆپێشاااندانو
تەزاهااۆڕات ئەو هەوڵیااان داوە پێوەناادی بگاارن بە کۆمەڵگااای نێااو دەوڵەتاای بەو الیەنااانە کە بە جۆرێااک دەکاارێ دەنگاای
نارەزایەتی ئەو خەڵکە [لە دژی] جمهوری ئیسالمی بە دنیا بگەیەنن ئەوانیش هەوڵو تێکۆشانێکی زۆریان داوە.
بەنیسبەتی بەرخوردی ئەحزاا دەکرێ بڵێم ئەحزابی کوردستانی بە گشتی بەرخاوردێکی مەسائوالنەیان باووە .تاا ئەو جێایەی
پێوەناادی بە حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانەوە هەیە لە ڕاسااتیدا لە تەواوی ئەو چەنااد ڕۆژە هەوڵمااان داوە بە لەبەرچاااو
گرتنی هێندێک حەقیقەت جۆرێک کۆمەک بە مەسائەلەکە بکەیانو تێکۆشااوین مەهابااد تەنیاا نەمێنێاتەوەو کاۆمەاڵنی خەڵاک
پشتیوانی لەو حەرەکەتەی مەهاباد بکەن.
… ئااێمە لە حیزباای دێمااوکرات حەولمااان داوە بە پێوەناادی گاارتن لەگەڵ کااۆڕو کۆمەڵگااای نێااودەوڵەتی لەگەڵ هەمااووی ئەو
الیەنااانە بە تااایبەت ئەو شااوێنانەی کە پێوەناادییان بە باازو کااردنەوەی ئەو خەبەرانە هەیە بە زمانەکااانی جۆراوجااۆر ئەو
خەبەرانە بزو بکەنەوە ئەو شوێنانەی کە لە ئاستی «سازمان ملال» یاا لە ئاساتی «ئەمنساتی ئێنترناشاناڵ»یاا لە ئاساتی
ئەو شوێنانەی کە لە لەحازی ئینسانی دیفا لە حقاوقی بەشاەر دەکەن ،دەنگای خەڵکای ڕۆژهەاڵتای کوردساتان بەو شاوێنانە
بگەیەنین.
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…ئااێمە وەک حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لە حەدی خۆماااندا لە هەمااوو بوارەکاااندا هەوڵمااان داوە کارمااان بااۆ کااردووە کە
ئاکارەکان و کردەوەکانی جمهوری ئیساالمی لە ڕۆژهەاڵتای کوردساتان لە ڕادەی دونیاادا ڕوون بکەیانەوەو تێبکۆشاین پشاتیوانو
یارمەتیدەر بۆ مافە ئینسانیو دێموکراتیکی کۆمەاڵنی خەڵک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان زیاد بکەین.
کوردکاناڵ :ئهم ڕووداوانهی ڕۆژههاڵتی کوردستانو ئههوهی مهههاباد روویهدا شهتێک بهوو چهاوهڕوان نههکراو بهوو لهه پهڕا
ڕوویدا بهرخوردهکان جیاواز بوون جۆراوجۆر بوون بهڕای جهنابت ئهو ئهزموونانه چیه که چاالکی سیاسی کورد ئههحزاب
چاالکی مهدنی کورد چ له ناوخۆ چ لهه دهرهوه بهتایبههتی ئههحزاب دهبهێ لهه ڕووداوێکهی ئهاوادا بهۆ داههاتوو کههڵکی لهێ
وهربگرن؟

خالید عەزیزی :له ڕاستیدا ئهو ڕووداوانه کۆمهڵێک ئهزموونو تهجروبهی بۆ ئێمه تێدا ههیه ،یهکهم چهندین الیاهن ئێماه
له ڕووداوانه ههر الیهنێک به پێی بۆچوونی خۆی حهولی داوه خوێندنهوهی خۆی بۆ بکا و بهرچاوڕوونی دروست بکا که ئێماه
له ئیدامهی ئهوهدا چۆن ڕووبهڕووی کۆماری ئیسالمی ببینهوهو چۆن لهو پهیوهندیهدا خۆماان ڕێاک بناهین .لێارهدا ساهیر نیاه
ئهگهر بۆچوونی جیاواز ههبێ من به شتێکی تهبیتی دادهنێمو ئهو بۆچوونه جیاوازانه ئێمه دهتوانین کهڵکێان لاێ وهربگارین.
یهکهم پێش ههموو شاتێک لاه نێوخاۆی واڵتدا دهمێکاه جموجاۆڵ و چااالکیو فهعالیاهتی سیاسای لاه گاۆڕێدا ههیاه ،النیکاهم
حیزبی دێموکراتی کوردستان له چهند ساڵی ڕاباردوودا پشاتیوانیی ئاهو جموجاۆڵ و فاهعالیهتاه سیاسایانه لاه نێوخاۆی واڵت
بااووه ههمیشااه بااه هااهموو فااهعالینی سیاساای لااه نێوخااۆی واڵت گوتااوه لااه هااهموو فورسااهتهکان کااهڵک وهربگاارن ،فورسااهتی
قانوونی ،سیاسی ،حیزبی ،ئهدهبی ،فهرههنگی ،ماافی ژناان ،ژینگاهپارێزی ،مهساائلی کۆمهاڵیاهتی باێ ،خۆتاان ڕێاک بناهن
مهوزوعاتو داواکانی خۆتان بێننه گۆڕێو خاهڵکی باۆ ساازمان بادهن .لاهو پهیوهندیاهدا پێمنۆشاه ئامااژه باه شاتێک بکاهم،
ئهویش ئهوهیه زۆرجار دێنه سهر پێناسه کردنی ئهو فهعالیهته واته فهعالییهتی مهدەنی کاه ئێساتا ئاهو نێاوهی بهخۆیاهوه
گرتوه ،ڕاستیهکهی بۆچوونی جۆراوجۆر ههیاه هۆیهکهشای ئهوهیاه کاه لاه مااوهی سایوپێنج سااڵی ڕاباردوودا نهسالێک کاه لاه
شۆڕشو فهعالیهتو تێکۆشانو کاری حیزبیدا ههبووه ئهو نهسله ئێستا یاا لاه دهرهوهی کوردساتانه ،تاا ڕادهیاهک پهرتاهوازه
بووه ،نهسلێکیش له نێوخۆی واڵته ئێساتا پێگهیشاتووە و باه تهبیتاهتی وهزعیاهتی ئاهوێو واقتیااتی کۆماهڵگای ڕۆژهاهاڵتی
کوردستانو چۆنیهتی تهعامول له گهڵ جمهوری ئیسالمی سهیری ئهو مهسئهالنه دهکا .بۆیه دروست کردنی پردێک باهینی ئاهو
دوو بۆچوونه دهتوانێ کۆمهک باه ئێماه بکاا ،ڕهنگاه نهسالێک لاه دهرهوهی واڵت باه جۆرێاک تاهعامول بکاهن لاه چهنادوچۆنی
فهعالیهتی فهعالینی سیاسی له نێوخۆی واڵت باش تێنهگهیشتبن یا باش مهوقتیهتی ئهوان له بهرچاو نهگرن ،جاری وایاه
بااه سازشااکاریان دابنااێن یااا نێااوو ناتۆرهیااان لااه سااهردابنێن ،بااهجۆرێک ڕخنااهیان لااێ بگاارن بڵااێن ئااهو شااێوهکارهو ئااهو شااێوه
بهرخوردهی ئێوه جۆرێک سازان له گهڵ جمهوری ئیسالمی یا جۆرێک دانی چرای ساهوزە باه جمهاوری ئیساالمی .ئاهمن پێموایاه
ئهو بۆچوونه ناتوانێ بۆچوونێکی واقەبینانهو مهعقولو موتاعادل بێ .ئهگهر ئێمه ئاهوه قباووڵ بکاهین حیزباه سیاساییهکان
به تهبیتهتی مهوقتیهتی خۆمانو پرۆژهی سیاسی خۆمانو بهرنامهی سیاسی خۆمان باهوجۆرهی کاه بۆماان عهمهلیاه تاهعامول
له گهڵ وهزعی نێوخۆ دهکهین ئهگهر وایه ئێمه فاکتۆرێکین لهو ساێناریۆیه ،ئهگاهر چاالکاانی سیاسای باه جاۆرهی وهزعیاهتی
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خۆیانو تهبیتهتی مهوقتیهتی ئهوهێو چهندوچۆنی مهوقتیهتی ئهوهێو تهعامول له گهڵ وهزعیهتهکاه دهکاهن تاهعامول لاه
گهڵ جمهوری ئیسالمی دهکەن ئهوانیش فاکتۆرێکن .ئهگهر ئهوانهی له دهرهوهی واڵتایش باه جۆرێاک ڕهنگاه دووربان ڕاساتهوخۆ
له نێوخۆی واڵت نهژین ،بهاڵم دڵیان بۆ واڵتو ڕزگاری واڵتهکهیان لێدهدا ،دهبێ لاهو ساێ بۆچووناه پردێاک دروسات بکاهین.
جاری وایه کە باسی خهباتی مهدهنیو خهباتی چهکداری دهکرێ ،بهعزێک پێیان وایه خهباتی ماهدهنی ئهڵترناتیویهکاه لاه
موقابیل خهباتی چهکداریو ئهوانهی دیفا له خهباتی چهکداری دهکهن جاری وایه پێیانوایه خاهباتی ماهدهنی باه ماهعنای
ئهوهیه مافی دیفاعی مهشرو له خۆت تهنانهت به شێوهی چهکاداری لاه الیهکاهی دیکاه دهساتێننهوه .ئێماه لاه ناوچهیاهکدا
دهژیاان ئااهو ناوچهیااه نێااوی ڕۆژهااهاڵتی نێوهڕاسااته .بە تهبیتااهتی کێشااهکان لااه ڕۆژهااهاڵتی نێوهڕاساات ناکۆکیااهکان جۆرێکااه
ههمووکهس موسهلهحه ،بۆ موسهلهحن ههمووی ئهوانه که لێیان دهپرسی بۆ موسهلهحن دهڵین بۆ دیفا له خۆمان.
له ڕونگهی ئێمهوه النیکهم وهک میلهتێک بۆ مافهکانی خۆمان تێدهکۆشین دیفاعێکێ مهشروعه .خهباتی سیاسی لاه نێوخاۆی
واڵتو چاالکیی سیاسای لاه نێوخاۆی واڵت کااری جهمتێکاهو دهتاوانن بیبهناه پێشاێ ،باهاڵم ئاهو حهقاه باا لاه خاهڵکی دیکاه
نهسااتێننهوه ئهگااهر ڕۆژێااک لااه ڕۆژان ئێمااه مااهجبوور بااوین بااه شااێوهی چهکااداری دیفااا لااه خۆمااان بکااهین ئااهوهیش حااهقی
مهشروعی ئێمهیە.
جمهااوری ئیسااالمی هاایچ مااهجالێکی بااۆ ئێمااه نههێشااتوهتهوه ئهگااهر جمهااوری ئیسااالمی مااهجال باادا بااه کۆمااهاڵنی خااهڵک لااه
ڕۆژههاڵتی کوردساتان باه شاێوهیهکی هێمناناه تاهزاهوراتو خۆپێشااندانهکانی خۆیاان بکاهن ،داواکاانی خۆیاان بێنناه گاۆڕێ،
خهڵک لهوێ ئیحساسی ئهوه بکا که به شێوهیهکی ئازادانه دهتوانێ شاتهکانی خاۆی بێنێتاه گاۆڕێ ڕهنگاه لاهو حاڵهتاهدا تاۆ
دیفاعی مهشرو به شێوهی موسهلهحانه کاهمڕهن بکهیاهوه ،باهاڵم لاه حااڵی ئێساتادا لاه ڕوانگاهی ئێماهوه هاهمووی ئهواناه
حهقی میلهتی کورده له کوردستانی ئێران له کوێ چی پێویست بوو لهویان کەڵک وهربگرێ بۆ خەباتەکەی خۆی.
کوردکاناڵ :کاک خالید ئهمانهی که باسی دهکهی له حاڵێکدایه کە زۆرجار له زمانی جهنابتههوه دهبیسهتر

کهه فهلسههفهی

دامهزراندنی حیزبی دێموکرات ئیدارهی واڵت و بهڕێوهبردنی واڵته ،یانی پێتوایه خههباتی مههدهنی و دیفهاعی چهکدارانهه
هاوتهریبی یهک دهبێ ببن؟

خالید عەزیزی :کاتی خۆی که حیزبی دێماوکراتی داماهزراوه باه شاهڕی چهکاداری داناهمزرا نهتیجاهی فهعالیاهتی جاهمتێک
پێشمهرگه نهبوو بچن شارهکان بگرنهوه .له نێو کۆمهاڵنی خهڵک دامهزرا ههر له نێاو کۆماهاڵنی خاهڵکیش قاانوونی ئیادارهی
واڵتاای دانااا ،هااهر لااه نێااو کۆمااهاڵنی خااهڵکێش دوور لااه شااهڕوو دوور لااه چااهکو دوور لااه ژیااانی پێشاامهرگایهتی سااهرکۆمارو
کابیناهی وهزیارانو ئیاادارهی خاۆی دامهزرانااد .فهلساهفهی حیزبای دێمااوکرات ئاهو وەختاای چ باوو ئێساتاش هااهر ئهوهیاه ئێمااه
ئارهزوی ئهوهمان دهکرد له ئێرانو له کوردستانی ئێران مهجبوور ناهبین پاهنا باۆ چاهک باهرین ،ئاهوه کۆمااری ئیساالمی باوو
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مهجالی نهدا هیچ موزاکرهیهک له گهڵ میلهتی کورد سهربگرێ ،ئێستاش مهجالی نهداوهو شهڕی به سهر ئێمهدا تاهحمیل کارد
بۆیه تهبیتهتی شهڕی ئێمه له ڕابردووداو تهبیتهتی دیفا له خۆمان ئهگهر له داهاتوودا بێته پێش تهبیتاهتێکی دیفاعیاهو
تهواو مهشروعهو له جێگای خۆیدایه یانی ئهوه هیچ لهوه کهم ناکاتهوه که پرۆژهو سیاساهتی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان
دهقیقهن ئهوهیه که جهنابت له سهرهتادا ئاماژهت پاێ کاردو ئێماهش ئێساتاش هاهر باه دوای ئاهوهدا دهڕۆێانو ئێساتاش هاهر
پێمان وایه کۆماری ئیسالمی هیوادارین دوای ئهو ڕووداواناه باه ئیحساسای مهسائولیهتهوه باهرخورد بکاا یاا ئهگاهر کەساانێکی
دیکه له نێو جمهوری ئیسالمیدا ههن خۆێندنهویهکی دیکهیان ههیه بۆ ئاهو ڕووداواناه باه ئیحساسای مهسائولیهتهوه باهرخورد
بکهن ،ئێمه له ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست له شوێنێکدا دهژین مهسهلهی کورد لهو ناوچهیه بووه به ئهمری واقاە ،تاازه مهساهلهی
کورد له کوردستان ئێران به کۆماری ئیسالمی نادیده ناگیرێ ئیدامهی ئهو جوواڵنهوانه دڵنیام شتی دیکهشی به دوودا دێ.
هەروەهااا لە پێوەناادی لەگەڵ بەرخااوردی دهسااهاڵتدارانی ئێااران لەگەڵ ئەو رووداوەی مەهاباااد کاااک خالیااد عەزیاازی بەم
شێوەیە بۆ کوردکاناڵ دوا:
جمهوری ئیسالمی لهماوهی سیوپێنج شهش ساڵی ڕابردوودا بهداخهوه بهرخوردهکانی به ئیتترازاتی خهڵک ههمیشه ئااوا باووه
له قانوونی ئهساسی ئێراندا له بهندی بیستحهوتدا دهگوترێ خۆپێشاندانو تهزاهورات به شهرتێک موساهلهحانه ناهبێ باه
شاهرتێک دژی مااهبانی ئیساالم نااهبێ ئاازاده .خۆپێشاااندانهکهی ماههابادو خۆپێشاااندانهکهی سهردهشاتو دهیااان خۆپێشاااندانو
تهزاهوراتی دیکه یا گردبوونهوهو لهدهوری یهک هاالنی پێشووی خهڵک لاه کوردساتانی ئێاران هیچای لاهو خانهیاهدا پێناساه
ناکرێ ،بهاڵم کۆمااری ئیساالمی ئهوهشای تەحاهمول ناهکرد یاانی باه گاوێرهی قانوونهکاهی خاۆی کاه بهنادی بیساتو حاهوتی
قانوونی ئهساسی ئێرانه حهق باه خاهڵک دهدا کاه باه شاێوهیهکی ئاازادو هێمناناه خاڕ ببناهوه ئیتتارازی خۆیاان ڕابگهیاهنن،
تهنانااهت ئهوهشاای تهحااهمول نااهکرد ،بۆیااهش تائێسااتا تااهعامولی کۆماااری ئیسااالمی لااه پهیوهناادی لااه گااهڵ قهزیااهی کااورد
تهعامولێکی ئهمنیهتی ،نیزامی ،ئهیرهمهدهنیه و ئهیره قانوونیه.
لەپێوەندی لەگەڵ کاردانەوە جیهانییەکان بەو رووداوەی مەهاباد سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکرات گوتی:

هەم لە ئاسااتی میاادیا جیهانییەکاااندا ،هااهم لااه میاادیاکانی کااوردیدا ،تاڕادهیااهکی زۆر باساای کاارا و مهوزوعهکااهیان تااهنیا
مهحدوود نهدهکردهوه به ڕووداوه که لهو هوتێلاه ڕوویداوه ،باهڵکوو ئههاتناه ساهر ئهوباساه ئاهو ئیتتارازو ناڕزایهتیاناه کە
ڕیشااهی لااه سیاسااهتهکانی ئهڵااهتو نامهساائوالنهو دژی کااوردی کۆماااری ئیسااالمیدا ههیااه وکۆمااهاڵنی خااهڵکی لااه کوردسااتانی
ئێرانی وهزاڵه هێناوه.. .
کوردکاناڵ :کاک خالید بهم خوێندنهویه ،له ئاستی جیهانیدا به جرهقهیهکی ئاوا مهسهلهی کهورد لهه ئێهران دهکهوێتهه بههر
زومی میدیا جیهانییەکهان ،لە حاڵههتێکی وادا ئههرکی چاالکهانی نهاوخۆ لهه چاالکهانی سیاسهیو مهدهنیههوه بگهره تهنانههت
نوێنهرانی کورد له مهجلسی شورای ئیسالمی و کهسایهتیه ئایینیهکان و دواتر ئهحزابی سیاسی کورد دهبێ چۆن بێت؟
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خالید عەزیزی :الیهنانهی که پێویساته ئێماه تهئکیادیان لاه ساهر بکاهین ،یهکاهم ئهوهیاه لاه ڕاساتیدا لاه نێوهخاۆی واڵت
دهبااێ تێبکۆشااین پردێااک لااه نێااو جیاوازیااهکاندا دروساات بکااهین .ڕووداویوا دێتااه پێشااێ نهیهیینااه نێااو ئهوباسااانه ئااهرێ
حیزبهکان چیان کرد حیزبهکان دهبێ چی بکهن ،حیزاوخهڵک یا ئهوهی لهو دوایهیدا دهڵێن حیزاو ڕوونااکبیران ،عدهیاهک
ڕخنه له حیزبهکان بگرن حیزبهکان ڕخناه لاه عدهیاهک بگارن ،چاالکاانی سیاسای نێوخاۆی واڵت باه تهبیتاهتی خوێندناهوهی
خۆیان قهزاوهتێك بکهنو له دنیای مهجازیدا جاریوایه ڕخنهکان جۆرێاک بگارن هێنادێک خاهڵک لاه دهرهوه باه خاۆێ بگارێ
هێندێك خهڵک له دهرهوه جۆرێک ڕخنه بگرێ که ئهوه تهشهتوتێکو بهربزویو ناڕێکو پێكو لێکدابڕانێاک لاه نێاو ئێماهدا
دروست بکا ،ئێمه وهزیفهمانه ئهوه به جۆرێک مودیریهت بکهین که لاه داهااتوودا هاهمووی ئێماه کاه جاهمتێکین لاه نێاو ئاهو
گۆڕهپانااه سیاساایهدا هااهینو لااه داهاااتوودا لااه موقابیاال ئااهو سااێناریو ناڕوونانااهی کااه دێنااه پێشاای ئامااادهگی زۆرمااان هااهبێ
مودیریهتی بکهین .دوو کاتێک ئێمه باسی خۆپێشاندان دهکاهین لاه نێوهخاۆی واڵت باۆ ئاهوهی کاه کۆمااری ئیساالمی ماهجالی
ئهوهی نهمێنێ که زۆر به ڕاحهتی ههر نێوێک پێی خۆش بوو له سهر ئهو خۆ پێشاندانهی دابنێ ،من داوام ئهوهیاه ئهواناهی
ئهناادامی مهجلساان خااهڵک دهنگیااان پااێداون و ئێسااتا نوێنااهرن لە مهجلساای ئێااران ،ئهوانااهی کااه فااهعالی سیاساای ئێاارانن،
نوخبااهگان ئەوانەی شاات دهڵااێنو شاات دهنووساان و خااهڵک قسااەیان لااێ وهردهگاارێو تااهوجویان پااێ دهکااهنو دهتااوانن لااه سااهر
ئهفکاری عمومی تەئسیریان ههبێ ،مامۆستایانی ئایینی و ههموو ئهو چینوتووێژانهی که باه جۆرێاک لاه کۆماهڵگادا دیاارن،
لااهو تهزاهوراتانااهدا بهشااداری بکااهن ،لااهو تهزاهوراتانااهدا بااا لهگااهڵدا باان ،لهگااهڵدا بااوونی ئهوانااه لااهو تهزاهوراتانااهدا
سبهینێ کهسێک که نمایندهی مهجلیسه که تهزاهورات دهکرێ با ئهو بگیرێ نهخهیر با ئهو لهوێ بێ بڵێ ئهو تهزاهوراتاهی
ئێمه دهکهین له سهر مافهکانی خۆمانه ههرهکی ئێوه دهڵێن که ئینتزارتان ههیه نهخێر بۆ ڕووخاندنی کۆماری ئیساالمی نیاه
که ئێوه لێیدهترسێن ،ئهوهیش دهیبینن زۆر هێمنانهیە جا ئهگهر وایه دهبێ دیفاعی لێ بکهن ئاهوان دهباێ دیفااعی لێبکاهن
ئهوان ههڵبژاردراون له ناو کۆمهاڵنی خهڵکهوه بۆیه دیفا لاه مافاهکانی خاهڵک بکاهن ،خۆپێشااندان یاهکێک لاه مافاهکانی
سهرهتایی خهڵکه قانوونی ئهساسی ئێرانیش ئاماژهی پێداوه جا ئهگهروایه ئهوانیش دهبێ لهو خۆ پێشاندانهدا بن .ئهگاهر
موقایسهیهکی نبسییش بهینی ئێرانو تورکیهش بکهین دەبینین ئاهو مهجالاه ههیاه لاه تورکیاه ئهنادامانی مهجلسای تورکیاه،
نوێنهرانی کورد له پارلمانی تورکیه بۆ خۆیان دێن له نێو خۆپێشااندانهکاندا دهبان جاریوایاه لێشایان دهدهنو زیندانیشایان
دهکااهن بااا ئێمااه لااه کوردسااتانی ئێااران ئااهوه بکااهین بااه عااادهت ،بااا بیکااهین بااه عااادت نوخبااهگانو مامۆسااتایانی ئااایینیو
نوێنهرانی مهجلسو فهرماندارانو شاردارهکانو کهساایهتییهکان و شاورای شاارهکان بچناه نێاو خۆپێشااندانهکان ،باعهقڵیاهتی
دهسااهاڵتو عهقڵیااهتی ئهوانااهی لااه نێااو دهسااهاڵت بااه جۆرێااک بااه دوای حااهلێکدا دهگااهڕێن لااه کاناڵیئهوانااهوه باشااتر لااهو
بابهتهوه مهعلوماتی پێ بدرێو متهوجهی قهزیهکه بن .دانیشاتوهکانی کاورد لاه دهروهی کوردساتان لاه دانیشاگاکان ئهواناهی
ئههلی قهڵمنو شت دهنووسن تێبکۆشن ڕهوشهنگهری بکهن له سهر ڕووداوهکانی کوردستان.
لە درێژی ئەو باسەدا کاک خالید گهوتی :هەروەهها پهارێزهران کە بهه لههحازی ح هوقیو قهانوونی ،بها

قهانوونی ئێهرانو

وهزعیهتی ئهو دهزانن ،بهاڵم پارێزهر ئهرکیەتی دیفاع له خهڵک بکا ،دیفاع له موهکلی خۆی بکا .به باوهڕی من دهستیان
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به تهواوی ئاواڵهی بۆ دیفاع لهوانه.

به باوهڕی من ئهرکێکی حقوقی قانوونی وهکیلهکانه ،ئهرکێکی میللی نهتهوهیی و ئینسانی ئهوانه که له سهرتاساهری ئێارانو
له کوردستان دیفا لهوانه بکهن کاه گیاراونو هاهوڵ بادهن باه لاهحازی قاانوونی کۆماهکیان بکاهن ئاازاد بکارێنو لاه هاهمان
کاتیشدا ئهو فشاره له سهر کۆماری ئیسالمی دابنادرێ کاه ئاهوه کۆمااری ئیساالمیو ماهئمورینی کۆمااری ئیساالمیو دهزگاکاانی
ئهمنیهتییەکانیانن له کوردستان تێدهکۆشن کوردستان ئهمنیهتی بکهن ،پتر خهڵک موسهلهح بکهن ،پتر بیکەناه بههاناه باۆ
ساهرکوتکردنی خااهڵک بهتایبااهت کاه ئێسااتا لااه ناوچهکاهدا نیگااهرانی ئااهوهن کاه ئایااا کۆماااری ئیساالمی لهوهااهموو کێبڕکااێو
کێشانه که دهیکا بهرهو کوێ دهڕوات.
ئەم دیمانەیە لە ژمارە ٦٥٦ی رۆژنامەی کوردستاندا بزوبۆتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  /رێکەوتی٢٢ :ی مای ٢١١٥
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خالید عەزیزی :ئەوروپا و ئەمەریكا دۆسیەیەكیان بە ناوی كوردی ئێران نەكردووەتەوە

وشە /كاوە جەم
دوو دیموكراتەكان كۆتایان بە گفتوگاۆ و دانوساتانی نێوانیاان باۆ یەكگرتنەوەیاان هێنااوە .خالیاد عەزیازی ساكرتێری حزبای
دیمااوكراتی كوردسااتان  ،باساای لە وردەكااااریی كۆبوونەوەكااانی لەگەڵ حكااوومەتی ئێااران دەكاااات و چەنااد پەیااامێكیش باااۆ
ریفۆرمنااوازانی ئێااران و چاالكااانی كااوردی ناااوخۆ دەنێرێاات .عەزیاازی لە دیمانەیەكاادا لەگەڵ “وشااە” ،باااس لە گۆڕانكااارییە
ناوچەییەكان دەكات و دەڵێ“ ،ئەوروپا و ئەمەریكا دۆسیەیەكیان بە ناوی كوردی ئێران نەكردووەتەوە”.
وشە :دوا هەوڵەكان بۆ تێكەڵبوونەوەی دوو دیموكراتەكە چی لێ هاتەوە؟ دەتوانین بڵێین ئیتر تێكەڵ نابنەوە؟

خالید عەزیزی :سەرەڕای چەندین دانیشتن ،تا ئێستە بەئەنجامێك نەگەیشتووین .پاش ئەوەی دەفاتەری سیاسایی هەردووال
راپۆرتیان بە كۆمیتەی ناوەندی خۆیاان داوە ،دەركەوت كە هەردوو الی دیماوكرات خوێنادنەوەی جیاا و دووریاان لە پێناساەی
یەكگرتنەوە و میكانیزمەكانی هەیە .هیوادارم هەردووالمان لە كۆنگرەی داهاتووی خۆماندا چارەیەك بدۆزینەوە.
وشە :كێشەی یەك نەگرتنەوەی دیموكراتەكان ،تەنیها هۆكهاری نهاوخۆییە یهان حزبەكهانی هەرێمهی كوردسهتان و بەتهایبەت
یەكێتی و پارتی كاریگەرییان لەسەر هەیە؟

خالید عەزیزی :كێشە و لەتبوونەكانی حزبی دیماوكرات لە دەیاان سااڵی راباردوودا ،خەتاای رێابەران و كاادر و ئەنادامانی
حزا باووە .باا ئاێمە خەتاكاان نەخەیانە ساەر الیەنەكاانی تار .حزبەكاانی هەرێام لەو چەناد سااڵەدا بە پەرۆش باوونە باۆ
یەكگاارتنەوەی ئااێمە .دیسااان هەر خەتااای خۆمااانە كە ناااتوانین یەك بگاارینەوە نەك ئەوان .بە داخەوە ئااێمەی كااورد فێاارین
ئۆباڵی شكست و سەرنەكەوتنەكانمان بنەینە سەر شانی خەڵكی تر.
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وشە :دیموكرات بوو بە دوو حزب و كۆمەڵەكانیش بەسەر چەند حزبێكی تردا دابە

بوون ،ئۆپۆزسهیۆنی رۆژهەاڵت بهۆ بەو

شێوەیان لێ بەسەر هاتووە؟ بۆ رۆژهەاڵت لە نێو هاوكێشە ناوچەییەكاندا نییە؟

خالیههد عەزیههزی :ئەوە گەورەتاارین پرساایارە كە رووبەڕووی هەمااوو حاازبە كوردییەكااانی رۆژهەاڵت و رێبەراناای دەبێااتەوە و
گەورەترین تەنگژەیە ،وەاڵمی ئەو پرسیارەیە.
وشە :چەند كەسێك دووپاتیان كردووەتەوە كە شۆڕ

لە رۆژهەاڵتی كوردستان نەماوە ،ئایا ئەوە نیشانەكانی نین؟

خالید عەزیزی :ئەگەر بڕیار بێت شاۆڕش تەنیاا پێوەنادی بە چااالكیی ساەربازییەوە هەبێات ،پاێم وایە پێناساەیەكی بااش
نییە .بە بۆچوونی من خەبات فرەڕەهەناد و هەمەچەشانە ،ئەگەر بەو شاێوەیە ساەیری بكەیان ،لە نێوخاۆی واڵتادا ئێساتەیش
هەستی كاركردن بۆ شاۆڕش و كاوردایەتی باۆ مەساەلەكە ساەرەڕای پاڵەپەساتۆی زۆر و ئەشاكەنجە و زینادان ،بەردەوام كەم و
زۆر دەچێتە پێشەوە .هەر كەسێك بڵێ خەبات و تێكۆشان لەوێ نەماوە ،زۆر لە هەڵەدایە.
وشە :ئەی بۆ رۆژهەاڵت لە نێو هاوكێشە ناوچەییەكاندا نییە؟

خالید عەزیهزی :لە راساتیدا دەباێ ئێاران لە ئاساتی نێوخاۆیی و دەرەوە تووشای كێشاە بێات و ئاێمەش بباین بە فاكتۆرێاك.
ئەگەر لەگەڵ سێ پارچەكەی تری كوردستاندا بەراوردی بكەین ،بێگوماان كوردساتانی ئێاران ئەو باارودۆخەی نیایە .ساەرەڕای
خەبااات و تێكۆشااان و بااوونی بەرچاااوی پێشاامەرگەكانی دیمااوكرات و خەباااتی مەدەناای خەڵااك لە نێوەخااۆی واڵت ،دەبااێ ئەو
راسااتییە قبااووڵ بكەیاان كە شااەڕ و بەربەرەكااانی لەگەڵ واڵتێكاای وەك ئێااران كااارێكی زۆر ئاسااان نیاایە .ئااێمەی حزبەكااانی
رۆژهەاڵت كە لە باشاااووری كوردساااتان نیشاااتەجێین ،باااێ گیروگرفااات ناااین و تەنگاااژەی خۆماااان هەیە ،لە یەكگرتنەوەكاااان
سااەركەوتوو نەبااووینە ،نەمااانتوانیوە گوتااارێكی یەكگرتااوو دروساات بكەیاان ،نەمااانتوانیوە بەیەكەوە ئەدرەسااێكی باشااتر بااۆ
مەسەلەی كوردی ئێران بە دنیا بناسێنین.
وشە :ئێوە با

لە بەردەوامی شۆڕ

دەكەن ،بەاڵم بۆ نموونە چیتهان بهۆ كهوردانی شهیعە لە ئهیالم و كرماشهان كهردووە بهۆ

ئەوەی پێناسەی خۆیان هەبێت؟

خالیههد عەزیههزی :لەبەرئەوەی حزباای ئااێمە بە شااێوەیەكی ئاشااكرا و یاسااایی لە نێوخااۆی واڵتاادا نیاایە ،كاریگەرییەكانمااان
سنووردارن ،بەاڵم بەو پێیەی میدیای كوردی باس لەو ناوچانە دەكەن و ئاێمەیش كاار باۆ ئەو ناوچاانە دەكەیان ،بە بەراورد
لەگەڵ رابردوو پارێزگەی ئیالم زۆر گۆڕاوە .لە كرماشانیش هەرچەند ئێران دەیەوێ سوود لە كێشەی شیتە و ساونە وەربگارێ
و ناسیۆنالیزمی كوردی تێدا بەهێز نەبێت ،مەسەلەكە هەر بەردەوامە.
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وشە :پەكەكە دووپات دەكهاتەوە كە چهاال كی و كاریگەرییهان لە كرماشهان و ئهیالم هەیە ،لەسهەر ئەو مەسهەلەیە گفتوگهۆی
هاوبە

یان هاوئاهەنگیتان هەیە؟

خالید عەزیزی :ئێمە لەساەر خەبااتی هااوبەش باۆ كوردساتانی ئێاران لەگەڵ پەكەكە هەرگیاز قساەمان نەكاردووە ،چاونكە
پەكەكە حزبێكی رۆژهەاڵتی نییە و حزبێكی باكووری كوردستانە و شوێنی حزبایەتیشیان دەبێ ئەوێ بێت.
وشە :ئێوە ئەو چاوەڕوانییەتان هەیە ،بەاڵم ئەوان بە واقیعی بوونیان هەیە ،تا كەی ئێهوە دەتهانەو لەو لێهدوانە كڵێشهەییانە
بەردەوام بن؟

خالیههد عەزیههزی :بااوونی پەكەكە و جموجۆڵیااان لە ساانوورەكانی كوردسااتانی ئێااران ،بەو مانااایە نیاایە كە كااوردی ئێااران،
پەكەكە بە هی خۆیان و كوردستانی ئێران دەزانن .دەربڕینی هاوخەمی و هاونەتەوەیی كاوردی ئێاران لەگەڵ پارچەكاانی تار
بەو مانایە نییە كە كوردی رۆژهەاڵت حزبی خۆیاان واتە حزبای دیموكراتییاان وەال نااوە و بە دوای حزبای پاارچەیەكی تاردا
كەوتوون.
وشە :زۆر قسهە لەسه ەر ئەوە دەكەی كە كهار لە نێهو ئێرانهدا بكرێهت ،خهۆت پێوەنهدیت لەگەڵ پەرلەمانتهارە كوردەكهان و
چاالكانی ناوخۆدا هەیە؟

خالید عەزیزی :هەوڵم داوە بە گوتاار و پەیامەكاانی خاۆم ،هەم بە ریفۆرمناوازانی ئێرانای و هەم بە چاالكاانی سیاسای و
مەدەنیی كورد لە نێو خۆی واڵت بڵێم كە بازنەی پێوەندییان لەگەڵ یەكتاردا بەهێاز بێات .هەروەهاا لە نێوخاۆی كوردساتاندا
كێشە و ناكۆكییەكان بەالوە بنێن .كورد لە نێوخۆی واڵتدا لە نێو بەرەی توندڕەودا (خامنەیی و ساوپای پاساداران) نااتوانێ
دۆساات پەیاادا بكااات ،بەاڵم دەتااوانن لەگەڵ بەرەی میااانڕەو و ریفۆرمنوازاناادا پێوەناادییان هەبێاات .لەو رووەوە هەوڵاام داوە
پەیامەكە بە خەڵكی نێوخۆ بگات و حزبی ئاێمەیش هەوڵای داوە بە جۆرێاك ئەدرەسای ئەوە بێات و پاڵپشات و یارمەتیادەری
ئەو دوو جۆرە چاالكییە بێت.
وشە :بەم زووانە هیچ كۆبوونەوەیەكتان لەگەڵ ئێراندا هەبووە؟

خالید عەزیهزی :ئەگەر مەبەساتت وتاوێژ لەگەڵ ئێاران بێات ،زیااتر لە دوو سااڵە هایچ وتوێژێاك و دانوساتانێك لە نێاوان
ئێمەدا نییە.
وشە :بۆ؟
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خالید عەزیزی :چۆنكە حكوومەتی ئێران داوای وتوێژی لە ئێمە نەكردووەتەوە.
وشە :لەو كۆبوونەوانەدا داوای ئێوە و حكوومەتی ئێران چ بووە؟

خالیههد عەزیههزی :ئەوان بە دوای لێكادانەوەی ئااێمە لەسااەر دۆخاای ئێااران و كااورد و ناااوچەكەدا دەگەڕان .دەیانویساات باازانن
ئەگەر رۆژێك خودی ئێران كێشەی كورد بە رەسامی بناساێ ،چارەساەرییەكان چاین .پاێم وایە جاێگە و پاێگەی باشای هەرێمای
كوردستان ،خەباتی كورد و دانوستانەكانی توركیا لەگەڵ كورد ،دوخی حاشااهەڵنەگری كاورد لە ساورین ،وای كاردووە كە باۆ
ئێران زۆر ئاسان نەبێت بەردەوام سیاسەتی رەتكردنەوە درێژە پێ بدات.
وشە :داوای ئێوە چ بوو؟

خالید عەزیزی :داوای ئێمە زۆر روون بوو .ئێمە بەدوای رێگەچارەدا دەگەڕاین و بۆ ئەمەیش دەبێ شتی دیاریكراو بگوترێت.
داوای یەكەممااان ،دەسااتپێكردنەوەی گفتوگۆكااان بااوو .دووەماایش ئەوەبااوو كە نە ئااێمە ئێوەمااان پااێ دەڕووخااێ و نە ئێااوەیش
دەتوانن ناچارمان باكەن لە داواكانماان پاشاگەز ببیانەوە ،كەوایە هەردووالماان دوو ئەماری واقیتای گۆڕەپاانەكەداین و دەباێ
بەدوای چااارەدا بگەڕێااین .سااێیەم ،چارەسااەركردنی كێشااەیەكی یاسااایی و مااافنوازانە ،لە ژوورەكااانی سااوپای پاسااداران و
ئیتزعاتدا جێبەجێ نابێت ،بۆیە بیدەنە ژوورە مەدەنییەكانی نێو حكوومەت .چوارەم ،بە گشتی كورد متماانەی بە ئێاوە نیایە
و بۆ ئەوەی ئەوە نەمێنێ ،هەنگاو بنێن و خەڵك بەو رێژە زۆرە زیندانی مەكەن ،ئیتدامەكان رابگارن ،گوشاارە تەناهییەكاان
لە كوردستان كەم بكەنەوە و بە چاوی تەناهی ،سەیری كوردستان مەكەن و لە پەنجەرەیەكی ترەوە ساەیری باكەن كە رەناگە
بە تێپەڕبوونی كات ئەو شتە دەروونییانە بڕەوێنەوە و زەمینە خۆش بكات.
وشە :كۆبوونەوەكان لەسەر داوای ئێوە بوون یان ئەوان؟

خالید عەزیزی :ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوەیی كۆماری ئیسالمی ئێران .لەسەر مەسەلەی كورد ،لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی ئێاران
قسەتان كردووە پێت وا نییە كێشەی داهاتووی كورد لەگەڵ ئەو ئۆپۆزسیۆنەیە بەتایبەت پانئێرانیستییەكان.
عەقڵییەتی پان ئیرانیستی لە نێو هەموو الیەنەكانی ئێراندا بەهێزە .ئەوان لەوە نیگەرانن كە بە هۆی مەساەلەی كاوردەوە،
داهاتووی ئێران بكەوێتە مەترسییەوە .پەیامی ئێمە ئەوەبوو كە حزبی دیماوكراتی كوردساتان بەداوی چارەساەركردنی كێشاەی
كااااوردە لە نێااااو ئێراناااادا .كێشااااە لە نێااااو ئەو دوو خوێناااادنەوەیە هەیە ،خوێناااادنەوەیەكی پانئێرانیسااااتی و خوێناااادنەوەی
بەشداریكردن كە لەالیەن ئێمەوەیە.
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وشە :ئەو ئۆپۆزسیۆنە توانیویەتی یەكگرتوو بێت و گوشار بۆ ئێران بێنێت؟

خالید عەزیهزی :ئۆپۆزسایۆنی ئێرانای زۆر پەرتەوازەیە و ساەركەوتوو نەباووە تاا بەدیلێاك لە بەرامابەر كۆمااری ئیساالمیدا
دروساات بكااات و نەبااووە بە ئەدرەس بااۆ خەڵااك .ئێااران توانیااویەتی بەرەی دژی خااۆی بە تەواوی پەرتەوازە بكااات .بەاڵم
خەبات و تێكۆشانی مەدەنی ئێستەیش كەم و زۆر لە ئێران بەردەوامە.
وشە :ئەی ئێوە بیرتان لەوە كردووەتەوە بەرەیەكی هاوبە

لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی پێك بێنن؟

خالید عەزیهزی :كاتێاك دوو الی دیماوكرات پێاك ناایەن ،چاۆن دەكارێ بەرەیەك باۆ كاوردی ئێاران دروسات بكەیات .كاتێاك
بەرەیەكی كوردی بە گوتار و پاڕۆژەی هااوبەش باوونی نەبێات ،زۆر ئەساتەمە بكارێ بەرەیەكای هااوبەش لەگەڵ ئۆپۆزسایۆنی
ئێران دروست بكەین.
وشە :بۆچوونی واڵتانی ئەوروپی و ئەمەریكایی لەسەر مەسەلەی كوردی رۆژهەاڵت چۆنە؟

خالیههد عەزیههزی :واڵتااانی ئەوروپااایی و ئەمەریكااا كە دێاانە سااەر مەسااەلەی كااورد لە ئێااران ،لە چوارچێااوەی بەرژەوەناادیی
خۆیان لەگەڵ تاران ،ئاوڕ لە مەسەلەی كورد دەدەنەوە .ئێستەیش كە ئێران و ئەمەریكا رێك كەوتوون و تەناانەت ئەگەر بە
رووكەشیش بێات ئێاران لە بەرەی دژ بە داعشادایە ،واڵتاانی ئەوروپاایی و ئەمەریكاا لەگەڵ ئەوەی لە كێشاەی كاوردی ئێاران
ئاگادارن ،بەاڵم خۆیان لەو دۆخەدا نابینن كە لەسەر مەسەلەی كورد ،كێشەیان لەگەڵ ئێراندا هەبێت یان گوشاری بۆ بێانن.
داواكانی ئێمە دەخەنە ناو چوارچێوەی مافی مرۆڤ لە هەموو ئێراندا .ئەوان تا ئێساتە دۆسایەیەكیان بە نااوی كاوردی ئێاران
نەكردووەتەوە.
وشە :كەوایە هاتنی رووسیا بۆ نێو كێشەكانی ناوچەكە ،قورسایی ئێرانی زیاتر و هاوكات پاشەكشهەی بە مەسهەلەی كهوردی
رۆژهەاڵت كردووە؟

خالیههد عەزیههزی :بێگومااان هاااتنی رووساایا لە بەرژەوەناادی ئێاارانە و كەس ناااتوانێ رۆڵاای ئێااران لە ناااوچەكەدا لەبەرچاااو
نەگرێت .النی كەم لەبەرئەوەی داهاتووی ئێران تا ئێستە نەبووەتە بااس و كێشاە ،باۆیە زۆر ئاسااییە كە مەساەلەی كاوردی
ئێرانی لە دەستووری كاردا نەبێت.
وشە :ئەوە بەو مانایەیە كە گۆڕانكارییە ناوچەییەكان لە بەرژەوەندیی رۆژهەاڵتی كوردستاندا نییە؟
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خالید عەزیزی :مەسەلەی كورد لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ،ئێستە زۆرتر لە پێوەندی لەگەڵ داهاتووی عێراق و سووریا و
شااەڕ لە دژی داعااش پێناسااە دەكرێاات .سااەركەوتنی كااورد لەو بااوارانەدا و لە درێژخایەناادا زۆر بە قااازانجی كااوردی ئێاارانیش
دەبێت.
وشە :بەردەوام با

لە گوتاری نو دەكەی بۆ رۆژهەاڵت ،ئەو گوتارە چییە و دەتەو چ بكرێت؟

خالید عەزیزی :گرفتێكی ئێمە ئەوەیە كە ناتوانین واقتییەت بەو جۆرەی هەیە ،قبووڵ بكەیان .پێویساتە پێاداچوونەوە بە
خوێناادنەوەمان لە ئێااران بكەیاان .جااێگەی خااۆیەتی دوای  ٣٥ساااڵ خەبااات و تێكۆشااان لە دژی ئێااران ،بااا بوێریمااان هەبێاات
ئاوڕدانەوەیەك بە شێوەكار و دروشم و سیاسەتەكانی خۆماندا بدەینەوە و بازانین لە كاوێ وەاڵمای نەداوەتەوە و باۆ وەاڵمای
ئەو پرسیارانەیش تەنیا لە نێو ئەندامانی حزبەكانادا نیایە .دەباێ ئەو بااس و پرسایارانە بنەیانە نااو كاۆمەڵگەی كاوردیی
كوردستانی ئێران و لە رەهەندێكی بەرفراوانتردا بەداوی وەاڵمدا بگەڕێین .هەڵساەنگاندنێك باۆ دۆخای خۆماان بكەیان .دەباێ
داهاااتووی خۆمااان بنەیاانە ناااو بااازنەی ئاڵوگۆڕەكااان لە نێوخااۆی ئێراناادا ،بااۆ گوتااارێكی ئااارام و مەعقااوول لە نێوخااۆی
كوردستانی ئێراندا .دەبێ ئەو قبووڵ بكەیان كە ماانەوەی زۆری حزبەكاان لە باشاوور و دووركەوتانەوە لە ژیاان و كاۆمەڵگەی
رۆژهەاڵتی كوردستان و سەرباری ئەوانەیش شوێنەواری لەتبوونەكان ،زۆری زیان بە ئێمە گەیاندووە.
وشە :دەبیتەوە سكرتێر یان نا؟

خالیههد عەزیههزی :بە پێاای پەیااڕەوی ناااوخۆی حاازا ،هەر كەسااێك بااۆی هەیە دوو خااول ببێااتە سااكرتێر ،بااۆیە جااارێكی تاار
ناتوانم ببمەوە سكرتێر.
وشە :ئەی ئەگەر پەیڕەوی ناوخۆ بگۆڕن؟

خالیههد عەزیههزی :ئێسااتە لە سااەروبەندی كااۆنگرە باسااێكی لەو بااابەتە لە نێااو ئەناادامانی حاازا لە ئااارادایە ،بەاڵم ئەگەر
تەنیا لەبەر من بێت ،هەرگیز قبووڵی ناكەم.

سەرچاوە  :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  /ڕێکەوتی ١١ :ی دێسامبری ٢١١٥
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ساڵی٨٠٦١ :
----------------------------------------------------------------

خالید عەزیزی :نابێت بە هەڕەشەی واڵتان بۆ سەر ئێران دڵخۆ

بین

لەالیەن هیوا جهمال
خالید عەزیزی یەكێكە لە سەركردەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان ،رایەكی جیاوازی هەیە لەبارەی رووخانادنی كۆمااری ئیساالمی
و خەباتی چەكداری لە دژی رژێمی دەسەاڵتدار لەو واڵتە .بیروڕاكانی ئەو گفتوگۆیەكی گەرمی لەنێو حیزبەكاانی رۆژهەاڵتای
كوردستان و خودی حیزبەكەشیدا دروستكردووە .سكرتێری حیزبی دیماوكراتی كوردساتان (حادك) لەم هەڤپەیڤیانەدا كە شاەوی
هەینیاای داهاااتوو لە تەلەڤزیااۆنی (رووداو) بزودەبێااتەوە ،رووناای دەكاااتەوە چااۆن خەباااتی سیاساای لە رۆژهەاڵتاای كوردسااتان
دەكرێت ،بۆچی بڕوای بەوە نییە كە نابێت كورد هەوڵی رووخاندنی كۆماری ئیسالمیی ئێران بدات
رووداو :ئێوە دروشمی رووخاندنی كۆماری ئیسهالمیتان وەالنهاوە ،پێتهانوایە كە دەبێهت راسهتەوخۆ یهان ناڕاسهتەوخۆ كهاری
سیاسی لەگەڵ ئەو حكومەتە بكر ؟

خالیههد عەزیههزی :پێماوایە ئەو دروشاامە دروشاامی كاورد نیاایە لە ئێااران .لەبەر چەناد هااۆیەك ،یەكەم :الیەنێااك كە دەیەوێ
دەوڵەتی ناوەندی بڕووخێنێ ،دەبێت بۆ خۆی ئەڵتەرناتیڤی دەسەاڵت بێت ،بەاڵم كورد ئەڵتەرناتیڤی دەساەاڵت ناین .دووەم:
خەبااات و تێكۆشااان و جااواڵنەوەی ئااێمە بااۆ مافەكااانی خۆمااانە ،هەر لەو پەیوەناادییەدا هەر كەسااێك لە تاااران جیاااواز لە
ماهیەت و نێوەڕۆك و سیاسەت و بە چ ئایدۆلۆژییەك و بە چ پرۆژەیەكی سیاسی پێناسە دەكرێ ،ئامادەیی نیشاان بادات باۆ
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چارەسەری كێشەكانی ئێمە ،دەبێ ئەو وەك الیەنی بەرامبەر یان موخاتەبی خۆمان دابنێین .سێیەم :بیارۆكەی فیكاری سیاسای
رووخاندنی دەسەاڵتی ناوەندی لە كەناڵی حیزبە ئێرانییەكانەوە هاتووەتە نێو جواڵنەوەی كوردی ئێران.
رووداو :بەاڵم لەنێو حیزبەكەی خۆشتدا بیروڕای جیاواز هەیە ،سەركردەتان هەیە پێیوایە دەبێهت ئەو دەسهەاڵتە بڕووخێهت.
ئەگینا ئەو حكومەتە ناتوانێ مافی كورد بدات؟

خالید عەزیزی :ئەوە بابەتی كورد نیایە بەدوای رووخانادنی حكومەتادا باڕوات .ئاێمە باشاترین سایناریۆ ئەوە دادەنێاین كە
كۆماری ئیسالمی ئێران یان نەمێنێ یان ئەوەندە الواز بێت ،یان ئاڵوگۆڕێكی بەسەردا بێات ،باوار باۆ ساەركەوتنی دۆزی كاورد
دروسات بباێ ،بەاڵم ئەوە بە یەك سایناریۆ پێناسااە نااكرێ .هەماوو ئەو حاڵەتاانە تەنیااا ئەگەرن ،باۆچی چاونكە سااەرەڕای
تێكۆشانمان ئەو وەزنە قورسەمان نیایە كە نەخشاەڕێی سیاسای داهااتووی ئێاران دیااری بكەیان .بەو دەلایلەیە كە مان زۆرتار
دووپات لەسەر دروستكردنی زەمینە بۆ تەرحكردنی داخوازییەكانمان دەكەمەوە.
رووداو :ئەو داخوازیانەی تۆ تا چەند وەاڵمی هەبووە لەالیەن حكومەتی كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە؟

خالیههد عەزیههزی :وەزیاافەی ئااێمە ئەوە نیاایە قەناااعەت بە تاااران بهێنااین ،وەزیاافەی ئااێمە ئەوەیە كە ناچاااربن مامەڵەیااان
لەگەڵ ئاااێمە باااێ .ئاااێمە حكاااومەتێكی پاشاااایەتیمان تااااقیكردووەتەوە ،حكاااومەتێكی ئیساااالمیمان تااااقیكردووەتەوە ،هااایچ
گرەنتییەك نییە حكومەتی دوای كۆماری ئیسالمی ئێرانیش ،سیاسەتەكانی بگۆڕێ.
رووداو :بەاڵم هەر ئەو رژێههمەی ئێههران قاسههملۆ و شههەرەفكەندی لە كههاتی گفتوگههۆدا تیههرۆر كههردووە ،چ باوەڕێكههت بەو
حكومەتە هەیە لەگەڵی بچیتە سەر مێزی گفتوگۆ؟

خالیههد عەزیههزی :ئەم حكااومەتە هاایچ زەمیاانە و ئامادەسااازییەكی نیاایە بااۆ گفتوگااۆ ،بەاڵم ئەوەی ئااێمە بەدوایاادا دەگەڕێااین
ئەوەیە كە هەموو هێلەكەكانمان نەخەیانە نێاو ساەبەتەیەك .وەزیافەی ئاێمە ئەوەیە كە لەو شاوێنانەی ئەو حكاومەتە زۆرتار
دەتوانێ زەرەر ببینێ یان خۆی ناچار ببینێ و گۆڕانكاارییەك لە سیاساەتی خۆیادا بكاات ،باا ئاێمە لەو شاوێنانە زۆرتار كاار
بكەین .لە ماوەی  ٣٧ساڵی رابردوودا هەر حكومەتی كۆماری ئیسالمی ئێران بووە مەیدانی شەڕی بۆ ئێمە دیاری كردووە.
میتۆدەكان و شێوازی بەربەرەكانێی ئەو لەگەڵ ئێمە ،وای كردووە ئێمە هەر وەاڵمی بدەینەوە .هەمیشە ویساتوویەتی ئاێمە لە
ناوچەیەك كە كوردساتانە و ئەو بە جوگرافیاایەكی ئەمنیەتای پێناساەی كاردووە ،وەاڵمای بادەینەوە .زۆرتار بەدوای دروشامدا
بڕۆین لە دژی كۆماری ئیسالمی ئێران .ساتراتیژی ئەو ئەوە باووە كە ئاێمە لە كاۆمەاڵنی خەڵاك دووربنااتەوە و بڵاێ كێشاەی
كوردی ئێران كێشەی حیزبە سیاسییەكانە دەنا خەڵك كێشەیەكی نییە .من دەڵێم با كۆماری ئیسالمیی ئێران هەر مەیدانی

305

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
شەڕمان بۆ هەڵنەبژێرێ ،منیش بۆ خۆم بێمە ئەو گۆڕەپانە ،لە ئەنجامدا ناچار بەوە ببێ كە چۆن هەڵسوكەوت بكات.
رووداو :بەاڵم هاوڕێكانی خۆشت بڕوایان بەو پێشنیازەی تۆ نییە ،بۆچی؟

خالید عەزیزی :لە رابردووشدا لە نێو حیزبی دیموكرات تەنەوعاتێك لەسەر ئەو بۆچوونە هەباووە .دەمەوێ ئامااژە بە دوو
سێ شتی قاسملوو بكەم .لەشەڕی سنەدا دكتۆر قاسملوو دەیگوت ئەگەر رۆژێك شەڕ درەن باكەوێ ،كاورد دەیاان رۆژی قاازانج
كاااردووە .دوای ئەوەی گەاڵڵەی یەكەمااای گفتوگاااۆ لەگەڵ كۆمااااری ئیساااالمیی ئێاااران ساااەری نەگااارت و ئاااێمە وەك دەساااتەی
نوێنەرایەتی خەڵكی كورد بە تایبەت شەخسی دكتۆر قاسملوو رێگەچارەی دیكەی دەدۆزیایەوە ،دروشامیان لە دژی دەگاوتەوە و
بە سازشكاریان مەحكوم دەكرد .بەدوای ئەوەدا هەوڵ و تەقەالیەكی زۆر درا كە دیسان شاەڕ دەساتپێنەكاتەوە دكتاۆر قاساملوو
دەچێت لە ڤیەننا گفتوگۆ لەگەڵ كۆماری ئیساالمی دەكاات .زۆر الیەن تەنیاا الیەنای ئەمنیەتای ئەو باابەتە دەبیانن و دەڵاێن
دكتۆر قاسملوو كەمتەرخەم بووە ،بەاڵم لەوە ناپرسن باۆ دكتاۆر قاساملوو گفتوگاۆی لەگەڵ ئێاران دەكارد .بەباڕوای مان دكتاۆر
قاسااملووش بە لێكاادانەوەی خااۆی گەیشااتبووە ئەو باااوەڕەی كە كۆماااری ئیسااالمیی ئێااران تەنیااا مەیاادانی شااەڕی بااۆ ئااێمە
هێشتووەتەوە و هێزی ئێمەش لەبەرامبەر ئەوان نابەرامبەرە.
رووداو :تاوەكو ئێستا توانیوتە مەیدانێكی ئاشتی بۆ گفتوگۆ لەگەڵ ئێران دروست بكەی؟

خالید عەزیزی :ئاێمە دەباێ مەیادان دروسات بكەیان ،مەیادانەكەش ئەوەیە كە كۆمااری ئیساالمی ئێاران رووبەڕووی ملیۆنەهاا
كاااورد بكەیااانەوە ،باااا ئێاااران تەنیاااا خاااۆی رووبەڕووی حیزبااای دیماااوكرات و چەناااد ساااەت پێشااامەرگەیەك نەكااااتەوە .دەباااێ
گۆڕانكارییەك دروست بێ .یەكێك لە گۆڕانكارییەكان ئەوەیە واز لەو بۆچوونە بهێناین كە هەر كەساێك پێشامەرگە بێات ،یاان
لە ریزی حیزبەكانی خۆماندا بێت ،شۆڕشگێڕە ،كوردێكی نیشتیمانپەروەرە و حەتمەن دەبێ دروشمی رووخانی كۆماری ئیساالمی
ئێرانیش بدات .باا ئەوە قباووڵ بكەیان ،خەڵكێكای زۆر لە ئێاران خەبااتی مەدەنای دەكەن ،چااالكی یاساایی دەكەن ،لە نێاو
پەرلەمانی ئێراندا بەدوای دەرفەتەكانادا دەگەڕێان .ساوود لە بۆنەكاانی وەكاو نەورۆز دەبیانن .چااالكی ژینگەیای دەكەن .ئەم
جااۆرە چاالكیااانە كە ئەگەر ناااو و ناتۆرەیااان بااۆ دروساات نەكاارێ ،ئااێمە مەیاادانەكەمان بە جۆرێااك گۆڕیااوە كۆماااری ئیسااالمی
رووبەڕووی خەڵكەكە ببێتەوە .بەداخەوە ئەو جۆرە میتۆدانە لە نێو حیزبەكاندا بەهێز نەبوون.
رووداو :تۆ هەشت ساڵ لەمەوبەر لە رۆژنامەی (رووداو) ئەم تەرحانەت كردووە و گەنگەشەی زۆری دروسهتكردووە ،دوای
ئەوە

چەند جارێك نوێنەرانی كۆماری ئیسالمیی ئێرانت بینیوە ،لەسەر ئەو بابەتە گفتوگۆتان كردووە؟

خالیههد عەزیههزی :ئااێمە لەدوایااین دانیشااتنمان لەگەڵ كۆماااری ئیسااالمی بەدوای ئەوانەدا چااووین .هۆیەكەشاای ئەوەیە مااادام
دەسەاڵتی ئێران كۆماری ئیسالمییە ،بۆ چارەسەری ئەو كێشەیە ئەگەر زەمینەیەك و ئامادەسازییەكی هەبێ ،خەڵكانێك لە
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نێو ئەواندا بن دەبێت ئێمە بیانكەین بە موخاتەا ،بەاڵم تاوەكو ئێستا ئەنجامی نەبووە.
رووداو :چۆن باسی ئەو بابەتەتان كرد؟

خالیههد عەزیههزی :قسااەكانمان ئەوە بااوو كە ئااێمە لە ماااوەی  ٣٧ساااڵی خەباتمااان نەمااانتوانیوە ئێااوە بااڕووخێنین ،ئێااوەش
نەتانتوانیوە ئێمە لە مەیدانەكە دەربكەن .ئەگەر وایە كۆماری ئیسالمی و دۆزی كورد لە ئێران هەردووكیان ئەمری واقیتن.
قبااوڵی ئەمااری واقیااە هەردووال دێنێااتە سااەر ئەو قەناااعەتە كە دەبێاات بەدوای رێگەچارەیەكاادا بااڕۆین .ئااێمە پێشاانیازی
رێگەچارەكەشمان كردووە.
رووداو :پێشنیازەكە چییە؟

خالیههد عەزیههزی :گوتوومااانە دۆزی كااورد لە عێااراق بەدوای چارەسااەریدا دەڕوات ،لە سااووریا چارەنووسااێكی لەو شااێوەیەی
هەیە ،لە توركیا پرۆسەی چارەسەری هەیە .لە حاڵێكدا ئێوەی ئێرانی دەڵێن كورد و ئێرانی زۆر لەیەك نازیكن ،باۆ بەدوای
چارەسەریدا ناڕۆن.
رووداو :واتا دانیشتنەكە زۆر دوور نییە؟

خالید عەزیزی :دوو ساڵ و نیو لەمەوبەر بوو ،هەر ئەو دانیشتەش بوو.
رووداو :لە هەولێر بوو؟

خالید عەزیزی :بەڵێ لە هەولێر بوو.
رووداو :ئەوانەی ئێوە لەگەڵیان دانیشتن هەر ئەوانەی هەولێر بوون ،یان لە ئێرانەوە هاتبوون؟

خالید عەزیزی :لە ئێرانەوە هاتبوون .راستییەكەی دانیشتنەكە بۆ ئەوە بوو كە چۆن بە قەناعەتێك بگەن .مەسەلەی كورد
لە ئێران ناكرێ نادیدە بگیرێ .تەنیا رێگا رێگەی چارەسەرییە ،رێگەی چارەسەریش گفتوگۆیە.
رووداو :هیچ وەاڵمیان هەبوو بۆ ئەو دانیشتنە؟

خالید عەزیزی :تا ئێستا وەاڵمێكمان نەبیستووەتەوە.
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رووداو :ئەگەر وەاڵمێكی ئەرێنیتان بدەنەوە ،ئامادەن بچن لە چوارچێوەی كۆماری ئیسالمی ئێران كاری سیاسی بكەن؟

خالید عەزیهزی :ئەگەر كۆمااری ئیساالمی ماۆڵەت بە حیزبەكاانی رۆژهەاڵتای كوردساتان بادات لە نێوخاۆی ئێرانادا چااالكی
سیاسی بكەن ،هیچ پاساوێك نابینم كە هیچ حیزبێكی رۆژهەاڵتی كوردستان لە دەرەوەی ئێران بێت .هۆیەكەشی ئەوەیە
ئێمە لەوێ دەستمان بە ملیۆنان خەڵكی خۆمان رادەگات سیاسەتیان لەگەڵ بكەین.
رووداو :ئەگەر بە تەنیا رێگە بە حدك بدات و ئێوە وەكو نوێنەری كورد حیساب بكات و بڵهێن وەرن كهار بهكەن و بتهانكەن
بە حیزبێكی فەرمی لەنێو ئێران ،ئێوە ئامادەن بە تەنیا بچنەوە؟

خالید عەزیزی :دەبێت زەمینەیەك لە كوردستانی ئێران دروست ببێ كە چاالكیی سیاسای تێادا بكەیان ،دەناا ئەو چااالكییە
كە چەنادین حیاازا هەیە ،زۆر زوو نااو و ناااتۆرەی بااۆ هەڵدەبەساتن .ئەو حیاازبە دەكەوێااتە بەر هێرشای الیەنەكااانی دیااكە،
بەداخەوە فەرهەنا و كااۆمەڵگەی كااوردیش بااۆ ئەو شااتانە ئامااادەگی زۆرە كە لەنێوخۆیاادا كێشااەیەكی وا دروساات ببێاات و لەو
مامەڵەیەدا هەم ئێمە و هەم الیەنەكانی دیكە زەرەر بكەین .تەسەور ناكەم شتێكی وا عەمەلی بێت.
رووداو :دوای ئەوەی لەگەڵ نوێنەرانی ئێران دانیشتن و وەاڵمتهان وەرنەگهرتەوە ،لەسهەر بۆچهوونی خۆتهان بەردەوامهن كە
مەیدانی گفتوگۆی ئاشتیانە دروست بكەن؟

خالید عەزیهزی :مان پێماوایە مەیادانی گفتوگاۆ لەگەڵ دەوڵەت هەمیشاە لە جاێگەی خۆیادا بێات .هاۆیەكەی چیایە ژماارەی
دانیشتووانی كورد لە ئێران  ١١ملیۆن كەسە ،ئێران واڵتێكی  ٧١ملیۆنییە .ئەو  ١١ملیاۆن كەساە خاۆی لەنێاو كاۆمەڵگەیەكی ٨١
ملیااۆنی چااۆن دەبینااێ جوگرافیااای كوردسااتان لە نێااو جوگرافیااای ئێااران خااۆی چااۆن دەبینااێ ئەگەر ئااێمە بە تەنیااا توانااای
ئەوەمااان نیاایە كە ئێااران پێویسااتە بەو جااۆرە گۆڕانكاااری بەسااەردا بێاات ،ئۆپۆزیسااۆنی ئێاارانیش تاااوەكو ئێسااتا نەبااووە بە
ئەڵتەرناتیڤی ئەو دەسەاڵتە ،هەتا بەرامبەر ئێمەش بۆچوونی باش نییە ،ئەی ئاێمە باۆچی شاێوەكان و میتۆدەكاانی دیاكەش
لە چۆنیەتی هەڵسوكەوت لەگەڵ دەوڵەت تاقی نەكەینەوە.
رووداو :ئێرانێك كە ئەوكهات ئەمریكها و ئەوروپها دۆسهتی نەبهوون ،وەاڵمهی ئێهوەی نەداوەتەوە ،ئێسهتا كە رێكەوتهن هەیە،
كرانەوە هەیە ،بڕوات وایە وەاڵمتان بداتەوە؟

خالیههد عەزیههزی :بەبااڕوای ماان ئەگەر ئێااران بچێااتە نێااو گەمەی پەیوەناادییە نێودەوڵەتییەكااان و كااۆنترۆڵ و چاااودێریی
رێكنراوەكااانی مااافی مرۆڤاای لەسااەر بێاات ،لە نێوخااۆی واڵت جموجااۆڵ هەبێاات ،ئێااران لەوێ پاشەكشااە دەكااات .هەتااا ئێااران
تێكەاڵوی لەگەڵ دونیای دەرەوە پەیادا بكاات و هااتوچۆ هەبێات ،وردە وردە لە رواناگەی نێاودەوڵەتی كارانەوەیەك بەرامابەر
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كورد پەیدا دەبێت و رەنگە بپرسن ئێوە چاین چ كاۆمەڵگەیەكن بەدوای چیادا دەگەڕێان ئەنادامتان لە پەرلەماان هەیە بە
زمانی خۆتان دەخوێنن مەبەستی من ئەوەیە كە ئێمە دەبێ كێشەكە ببەینەوە نێوماڵی كۆماری ئیسالمیی ئێران.
رووداو :سەرەڕای ئەوەی حكومەت وەكو خۆتان دەڵێن هەوڵ دەدات سیاسەتەكانی خۆی دژی كورد دابڕێژێتەوە هێشتا
باوەڕتان بەوە هەیە مەیدانی ئاشتی و دیالۆگ هەبێ؟

خالید عەزیزی ٣٧ :ساڵە لەگەڵ كۆماری ئیسالمی لە شەڕ و شۆڕشداین .ئێمە دەبێ ئاوڕ لە خەباتی  ٣٧ساڵەمان بادەینەوە
لە كوێ چاكمان كردووە ،لە كوێ هەڵەمان كردووە ،دەبێ لێكۆڵینەوە و توێژینەوە لەسەر راباردووی خاۆت باكەی ،باۆ ئەوەی
بەرنامەڕێژی بۆ داهاتوو بكەی.
رووداو :ئەوەی بەڕێزت باسی دەكەی ،هەستكردنە بە ماندووبوون؟

خالید عەزیزی :ئەمە ماندوو بوون نییە ،بەدواداچوونە بۆ ئەوەی چ شتێكی تازە بێنای ،تااوەكو ئەو خەڵاكە لە مەیادانەكە
رابگری .ماندوو بوون ئەوەیە كە بە تاك رەهەند سەیری كۆماری ئیسالمی بكەی و دروشم لە دژی بدەی.
رووداو :هیچ سەركردەیەك بەدەر نییە لە هەست و سۆز ،ئەوەی ئێوە بەشێك نییە لەوەی كە بیری زێدی خۆتان دەكەن؟

خالید عەزیزی :با .ئێمە مرۆڤین ،ئەگەر سیاسەتیش دەكەین و ناچار بە بڕیااری توناد دەباین ،بەاڵم دواجاار مارۆڤین .مان
زۆرجااار گوتااوومە سااەرەڕای رێاازم بااۆ باشااووری كوردسااتان و ئەمەكناساایی خەڵااكەكەی بەراماابەر بە حیزباای دیمااوكرات ،بەاڵم
جااێگەی ئااێمە باشااووری كوردسااتان نیاایە .ئەو پاارۆژەی حیزباای دیمااوكرات هەیەتاای دەبااێ لە نێوخااۆدا جێبەجااێ بكاارێ ،لە
كوردستانی عێراق جێبەجێ ناكرێ .ئێمە بەناچاری هاتووینەتە ئێرە.
رووداو :ئەگەر هەموو حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان بێنە سەربۆچوونی تۆ ،پێتوایە كۆمهاری ئیسهالمیی ئێهران وەاڵمتهان
بداتەوە؟ یان دەبێ بە زمانی چەك ناچاری بكەی بیهێنیتە مەیدان؟

خالید عەزیزی :لە هەنگاوی یەكەمدا من ئاارەزووم دەكارد حیزبەكاانی رۆژهەاڵتای كوردساتان هەمووماان یەك دەنا و یەك
رەن و یەك گوتار بووینایە بۆ ئەوەی ئەدرەساێكی بەهێاز بەرامابەر كۆمااری ئیساالمی دروسات بكەیان .لە هەنگااوی دووەمادا
رەنگە بەدوای ئەوەدا نەگەڕابوونایە كە ئەو گوتارە تەنیا گوتاری ئێمە بێ .كێشە لەوەدایە كە ئەو بەربزوییە وایكردووە
تۆ ئەدرەسێكی بەهێزت بەرامبەر كۆماری ئیسالمی نەبێ.
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رووداو :لەو بەربووییە تۆ بەتەنیای ،ئەوانی دیكە بڕوایان بە خەباتی چەكداری هەیە؟

خالید عەزیزی :ئێمە  ٣٧ساڵە بە شێوازی جۆراوجۆر خەبات دەكەین ،خاۆ دەبێات لە شاوێنێك ئەنجاامێكی هەباێ .خاۆ ئاێمە
لە حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان خەباااتی چەكااداریمان وەالنەناااوە .كێشااەكە لەوەدایە ئەرێ ئەو خەباااتە ئااێمە بەرەو كااوێ
دەبات ئایا بەو خەباتە كۆماری ئیسالمی دەڕووخێ ئایا بە خەباتی چەكداری ئێمە ئەوەندە سەرئێشە باۆ كۆمااری ئیساالمی
ئێران دروست دەكەین كە ناچار بن وەاڵمماان بادەنەوە مان دەڵاێم ئەوە بە جاێگەی خاۆی ،بەاڵم خەبااتی مەدەنای لەنێوخاۆی
واڵت كە كۆماری ئیسالمی زۆر پێی عاجزە ،رەنگە ئا لێرەدا وەاڵممان بداتەوە.
رووداو :ئەو بۆچوونەی بەڕێزت تا چەند بێ هیوابوونە لە ئەمریكا و خۆرئاوا؟

خالید عەزیزی :ئێمە بەردەوام گوێمان لە هەڕەشەی ئەمریكایە بۆ سەر ئێاران ،هەڕەشاەی ئیسارائیل و عەرەبساتانی ساتودی
بۆ سەر ئێران ،من بەردەوام گوتوومە نابێت بە هەڕەشەی ئەوان باۆ ساەر ئێاران دڵناۆش باین .ئێساتاش كە پەیوەنادی ئێاران
لەگەڵ دونیای دەرەوە بەرەوپێش دەچێت و دەیانەوێ رەفتاری ئێاران بگاۆڕدرێ ،ئاێمە دەباێ بیرێكای باشاتر لە حااڵی خۆماان
بكەینەوە.
رووداو :ئەگەر كاربەدەستانی ئێران لەو شاشەیە گوێیان لە تۆ بێت دەتانەو چییان پێبڵێی؟

خالید عەزیزی :دەمەوێ پێیانبڵێم دۆزی كورد لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست لە قۆنائێكادایە نكاۆڵی لێنااكرێ .كۆمااری ئیساالمی
هیچ رێگەچارەیەكی نییە جگە لە ئیتترافكردن بە مافەكانی كورد لە ئێران.
رووداو :ئامادەن بە تەنیا گفتوگۆیان لەگەڵ بكەنەوە؟

خالید عەزیزی :تەماشا دەكەین بە چ مەبەستێك هاتوون ،لە گفتوگۆ لەگەڵ خۆشیان پێمان گوتن چارەسەری كێشاەی كاورد
لە كوردستان النیكەم هەردووالی دیموكراتی پێویستە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو  /ڕێکەوتی١١ :ی جوونی ٢١١٦
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خالید عەزیزی :هەموو الیەك چاوەڕێی كاك مسعود بارزانی دەكات بۆ ئەوەی
بڕیارێكی نەتەوەیی بدات

بااارودۆخی ئێسااتای رۆژهەاڵتاای ناوەڕاساات و گۆڕانكارییەكااان وایااانكردووە كە مەزناادەكان بەو ئاراسااتەیە بچاان ،گۆڕانكاااریی
ریشەیی و كاریگەر لە ناوچەكە بێتەئاراوە ،لەناو ئەم هاوكێشاە ئاڵۆزەشادا لەگەڵ ئەوەی كاورد بەشاێك نیایە لە كێشاەكانی
رۆژهەاڵتاای ناوەڕاساات ،بەاڵم یاااریزانێكی سااەرەكییە و رۆڵێكاای كاااریگەر و یەكااالكەرەوە لە شااەڕی دژی تیرۆریسااتانی داعااش
دەگێڕێت ،لەمەش زیاتر هەرێمی كوردساتان باۆتە نماوونەیەك باۆ پاێكەوە ژیاان و یەكترقباووڵكردنی نێاوان ئاایین و نەتەوە
جیاوازەكااان ،لەكاتێكاادا كێشااەی سااەرەكی لە ناااوچەكە ئەوەیە كە نەتەوە و ئااایینە جیاوازەكااان ناااتوانن پااێكەوە بااژین .بااۆ
قسەكردن لەسەر باارودۆخی ئێساتای نااوچەكە و ساوودوەرگرتن لەو دەرفەتەی باۆ كاورد هاتۆتەپێشاەوە باۆ هەنگااوهەڵگرتن
بەرەو دەوڵەتی ساەربەخۆی كوردساتان ،ئەم دیماانە تایبەتەماان لەگەڵ خالیاد عەزیازی ساكرتێری گشاتی حزبای دیماوكراتی
كوردستان ئەنجامدا و بەمجۆرە بیروبۆچوونەكانی بۆ گواڵن خستەروو.
سكرتێری گشتی حزبی دیموكراتی كوردستان بۆ گواڵن:
پرسیار :رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی ئێستا بریتییە لە كۆمەڵێك هاوكێشەی ئاڵۆز و تێكەڵ ،هەروەهها كۆمەڵێهك كهاراكتەری تهازە
گەمەی تێدا دەكەن ،ئایا چۆن رەوشی ئێستای رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەخوێنیتەوە و كهورد لە كهوێی ئەم هاوكێشهە ئهاڵۆزە
دایە؟

وەاڵم :پااێش هەمااوو شاات ،ئااێمە قسااە لەسااەر ناااوچەیەك دەكەیاان كە زۆر ئاااڵۆز و تااێكەڵە ،كۆمەڵێااك فاااكتەری جیاااوازی
مەزهەبگەرایاای و جیااوگرافی تێاادایە ،لەوەش گرنگتاار ئەم ناااوچەیە شااوێنی هەر سااێ ئااایینە ئاسمانییەكەشااە و لێاارەوە بە
جیهاندا بزوبوونەتەوە ،ئەمەش كاریگەری هەبووە لەسەر چەندی و چۆنی و چۆنیەتی مامەڵەكردن لەگەڵ كێشاەكاندا .هەتاا
سەردەمانی شەڕی سارد كە باسی رۆژهەاڵتای ناوەڕاسات دەكارا ،ئەوا رێاك بە كێشاەی ئیسارائیل و فەلەساتین پێناساە دەكارا،
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ئەمەش بەرهەمی شەڕی ساردی نێوان مۆسكۆ و واشنتۆن بوو ،هەر ئەم دوو جەمسەرەش دوو هێزی كاریگەر بوون و دەیاانتوانی
كۆنتڕۆڵی بارودۆخەكە بكەن ،بەاڵم پاش هەڵوەشانەوەی یەكێتی سۆڤیەتی پێشان و هاتنە گاۆڕێی كۆمەڵێاك فااكتەری دیاكە
و دوای شۆڕشاای ئیسااالمیی ئێااران ،وردە وردە فاااكتەری دیااكەی ناااوچەیی هاااتنە ناااو گەمەی سیاساایی ناااوچەكە ،بااۆیە ئێسااتا
كێشااەكانی رۆژهەاڵتاای ناوەڕاساات بە شااێوە تەقلیاادییەكەی كە بڵااێن كێشااەی نێااوان ئیساارائیل و فەلەسااتین پێناسااە ناكرێاات،
بەڵكو كۆمەڵێاك فااكتەری باۆ زیااد باووە لە ساەرووی ئەوانەوە كێشاەی مەزهەبگەرایای نێاوان شایتە و ساوننەیە كە ئێاران لە
سەرووی هەموویانەوە رێبەرایەتی مەزهەبای شایتە دەكاات و هەوڵادەدات ناسانامەیەك باۆ شایتە لە تەواوی نااوچەكە دروسات
بكات ،لە بەرامبەر ئەمەشدا ساوننە باوونی هەیە و كۆمەڵێاك واڵتای عەرەباین ،هەروەهاا تونادڕۆیی ساوننەش باوونی هەیە،
ئەمە وایكردووە كێشەی ئایینیی و مەزهەبگەرایی ببێتە بنەمای یەكالییكردنەوەی كێشاەكان و حیساابی وردی لەساەر دەكرێات،
ئەمەش لەبەر ئەوەیە ئااایین و مەزهەا هاااتۆتە ناااو سیاسااەتەوە و الیەنەكااان سااوودی تەواویااان لااێ وەرگرتااووە ،بەاڵم لە
تەنیشاات هەمااوو ئەمااانەش فاااكتەرێكی دیااكە لە چااۆنیەتی پێناسااەكردنی كێشااەكانی رۆژهەاڵتاای ناوەڕاساات زیااادبووە ،ئەو
فاكتەرەش كوردە ،بۆیە لە ئێستادا كە باسی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەكرێت ،ناتوانن فاكتەری كاورد نادیادە بگارن ،كااتێكیش
بااس لە فااكتەری كاورد دەكەیان ،دیاارە ئەم فااكتەرەش رەهەنادی جۆراوجاۆری هەیە .بە بەبۆچاوونی مان ئەزماوونی هەرێماای
كوردستان لە باشوور ،نموونەیەكی جوانی بەرجەستە كردووە ،ئەم نموونەیە لەنااو عێراقێكای شاێواو و لە ناوچەیەكادایە كە
سەرانسەر كێشەی مەزهەبگەرایی شیتە و یەكتری قبووڵنەكردنە ،بەاڵم جیاوازی هەرێمی كوردستان لەوەدایە كە لەم هەرێامە
تەواوی نەتەوە و ئایینە جیاوازەكان پێكەوە دەژین و لێبووردەیی و یەكتری قباووڵكردن هەیە ،هەروەهاا هەرێمای كوردساتان
هاوكات لەگەڵ ئەم قەیرانە ئابورییەی توانیویەتی زیاتر لە  ٥،١ملیۆن ئاوارە لەخۆی بگرێت و توانیاویەتی خاۆی رابگرێات.
خاڵێكی دیكە باۆ ئەم هەرێامە ئەوەیە كە زیااتر لە  ٤١ - ٣١ناوێنەرایەتی واڵتاانی دەرەوە نووساینگە و كونساوڵنانەیان لەم
هەرێمەدا هەیە ،ئەمەش خۆی لە خۆیدا دانپێدانانێكی نێاودەوڵەتییە ،لە هەماوو ئەم خاااڵنەش گرنگتار شاەڕی پێشامەرگەیە
دژی تیرۆریسااتانی داعااش ،هەرێماای كوردسااتان زیاااتر لە  ١١١١كیلااۆمەتر بەرەی شااەڕی لەگەڵ داعااش هەیە ،قارەمااانییەتی
پێشمەرگە لەم شەڕەدا هەرێمی كوردستانی كاردووە بە واقیتێاك كە لەساەر ئاساتی نێاودەوڵەتی ناتوانرێات ئینكااری بكرێات،
ئەم فاكتەرانە هەمووی ئامااژەن باۆ ئەوەی كاورد لەم هاوكێشاە ئااڵۆزەدا بەشاێك نیایە لە كێشاەكە ،بەڵكاو ئێساتا ئەزماوونی
هەرێماای كوردسااتان بااۆتە بەشااێك لە چارەسااەر ،ئیاادی چااۆن دەتوانێاات لە نەخشااەڕێگەی رۆژهەاڵتاای ناوەڕاساات كااورد جااێگە
پەنجەی دیار بێت ،ئەمەیان دەكەوێتە سەر هاوكێشەی گەمەكە و ئەوەی كە كورد چۆن لەو هاوكێشەیەدا گەمە دەكات.
پرسیار :ئەگەر كورد یاریزانێكی ئەو گەمەیە بێت ،دەبێت چۆن لەو هاوكێشەیە دا گەمە بكات؟

وەاڵم :دوو جۆر گەمەكردن هەیە ،گەمەیەك خۆت دەستی پێدەكەیت و خەڵكای دیاكە پەلكاێش دەكەیات باۆ نااو ئەو گەمەیە،
جۆرێكی دیكەیان ئەوەیە تۆ خۆت بچیتە ناو گەمەكەوە .سەبارەت بە هەرێمی كوردستان دیارە الیەنی كاوردی بەشاێك نەباووە
لە كێشەی نێوان سوننە و شیتە ،بەاڵم كاتێك ئەم كێشەیە دروست بوو ،شەڕی داعاش بەرپاا باوو ،كاورد فااكتەرێكی ئیجاابی
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باااوو لە كێشاااەكەدا ،باااۆیە كاااورد ئێساااتا لە گەمەكەدایە ،یەكەم بە لەبەرچااااوگرتنی ئەزماااوونی هەرێمااای كوردساااتان ،دووەم
كااوردانی سااووریاش كە لە تێڕوانیناای كااۆمەڵگەی نێااودەوڵەتییەوە لە بەرەی دژی داعشاان ،ئەمااانە پااێگەی كوردیااان لەناااو
هاوكێشەی نێودەوڵەتی بەهێز كردووە ،لە سەرێكی دیكەوە هەرێمی كوردستان سەلماندوویەتی كە كورد نەتەوەیەكە پەنا باۆ
توندوتیژی نابات و لێبووردەیە و حەز لە پێكەوە ژیاان لەگەڵ نەتەوە و ئایینەكاانی دیاكە دەكاات و خوازیاارە كە ئاشاتی و
سااەقامگیری لەسااەر ئاسااتی رۆژهەاڵتاای ناوەڕاساات بەهێااز بێاات ،ئەمااانە هەمااووی پێماناادەڵێت كااورد لە گەمەكەدا بااوونێكی
بەرچاوی هەیە.
پرسیار :جەختت لەسەر ئەوە كردەوە كە كورد بەشێك نییە لە میحوەربەندی شیعە و سهوننە ،بەاڵم وەك دەبینهین بەشهێك لە
هێزە سیاسییەكان پێوەندی بەهێزیان لەگەڵ ئێران هەیە و سیاسهەتەكانی ئێهران جێبەجهێ دەكەن ،بهۆ نمهوونە رەفتارەكهانی
پەكەكە لە باشووری كوردستان ،لەو بارەوە راتان چییە؟

وەاڵم :كااوردیش وەك هەمااوو الیەنەكااانی ناااو گەمەكە مااافی خااۆیەتی كااارتی هەمەجااۆرە بەكااار بهێنێاات ،بەاڵم ماان ئومێااد
دەخوازم بەكارهێنانی ئەو كارتانە لە بەرژەوەندی نەتەوەییدا بن ،سەبارەت بە پارتە ساەرەكییەكانی باشاووری كوردساتان و
حكومەتی هەرێمی كوردساتان ،پێوەنادییان لەگەڵ ئێاران و توركیاا زۆر سروشاتییە ،بەاڵم لەو بااوەڕەدا نایم ئێاران و توركیاا
بباانە بەشااێك لە گەمەی نێوماااڵی كااورد و لەمەدا لە یەكتااری جیااادەبنەوە .ئەوەشاای پێوەناادی بە پەكەكەوە هەیە ،دیااارە
پەكەكە پااارتێكی باااكووری كوردسااتانە و هەر لەوێ دامەزراوە و شااوێنی خەباتیشاای هەر ئەوێاایە و هەر لە باااكووریش رۆڵاای
پەكەكە لە نێو خەڵكدا رەنا دەداتەوە ،بە بۆچاوونی مان پەكەكە باۆی نیایە و لە قاازانجی كاوردیش نیایە دەساتێوەردان لە
هاایچ پااارچەیەكی كوردسااتان بكااات ،تەنااانەت ئەگەر لە پااارچەیەكیش بااوونی هەبێاات ،دەبێاات ئەو بااوونە بااۆ بەهێزكردناای
نێوماڵی كورد بێت و نابێات ببێاتە بەشاێك لە كێشاە ناوخۆییەكاانی پاارچەیەكی دیاكەی كوردساتان .باۆیە مان ئومێادەوارم لە
پێوەندی بە باشووری كوردستانەوە پەكەكە ئەو خوێندنەوەی هەبێت .دیارە لە باشاووری كوردساتان كێشاەی نااوخۆیی هەیە و
بەشێك لەو كێشاانە ریشاەی مێژوویای هەیە ،باۆیە نااكرێ هایچ كاام لە حزبەكاانی پارچەكاانی كوردساتان ببانە بەشاێك لەو
كێشەیە ،لەبەر ئەوەی بوون بە بەشێك لەو كێشانە ،كێشەكان زیاتر قووڵ دەبنەوە.
پرسیار :بەاڵم پەكەكە نەك هەر لە باشوور ،بەڵكو لە هەر چوار پارچەی كوردستان دەستێوەردان دەكات و خۆیشهی دەكهات
بە بەشێك لە كێشەكان ،هەر بۆ نموونە ئێستا داوا دەكات شنگال نەگەڕێهتەوە سهەر هەرێمهی كوردسهتان .ئایها چهۆن مهامەڵە
لەگەڵ ئەم بۆچوونە بكەین؟

وەاڵم :تااا ئەو جااێگەی پێوەناادی بە شاانگالەوە هەیە ،شاانگال بەشااێكە لە كوردسااتانی باشااوور ،ئەم بەشااە پااارتی سیاساای و
پەرلەمانی خۆی هەیە .بۆیە لە روانگەی ئێمەوە نەك پەكەكە ،بەڵكو هیچ حزبێكی پارچەكانی دیكە نابێت ببنە بەشاێك لە
كێشەكە ،ئەگەر پەكەكە بیانووی ئەوەیە لە شنگال و شەڕی دژی داعش بوونی هەبووە ،ئێستا داعش لەو نااوچەیە نەمااوە و
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لەسااەر دەسااتی پێشاامەرگە تیكشااكێندراوە و پاشەكشااەی كااردووە ،بااۆیە دەبێاات ئێسااتا خااۆی بێاات و بڵێاات :فەرمااوو قائیمقااامی
شنگ ال ،یان پەرلەمانی كوردستان ئەگەر ئەو كاات باۆ شاەڕی داعاش بوونماان هەباوو ،ئەوا ئیتار لەمەودا ئاێمە دەساتێوەردان
ناكەین و بە خۆتانی دەسپێرینەوە .كوردستان خۆی بەسەر چاوار دەوڵەتادا دابەش باووە و زیااتر لە  ٧١ - ٦١حزبای سیاسای
هەیە ،هەر یەك لەو حزبااانەش خوێناادنەوەی جۆراوجۆری اان هەیە ،بااۆیە ئەگەر ساانوورێك دانەنااێن هەمااوو كێشااەكان زیاااتر
ئاڵۆز دەبن.
پرسههیار :لە خوێنههدنەوەی فههاكتەری كههورد لە رۆژهەاڵتههی ناوەڕاسههت ،هەرێمههی كوردسههتانت وەك فههاكتەرێكی ئیجههابی
هەڵسەنگاند ،ئێستا لەم هەرێمە زەمینەیەك بۆ راگەیاندنی دەوڵەت هاتۆتەپێشهەوە ،ئایها تاچەنهد لە ئێسهتادا راگەیانهدنی ئەم
دەوڵەتە نابێتە موجازەفە؟

وەاڵم :ئێسااتا كۆمەڵێااك فاااكتەر هەن و هەموویااان شااان بە شااانی یەكتااری زەمینەیەكاای لەباااری بااۆ هەرێماای كوردسااتان
دروستكردووە ،بۆیە باشووری كوردستان لە هەماوو روویەكەوە نازیكە لە لاوتكە و راگەیانادنی دەوڵەت ،بەاڵم فااكتەری هەرە
سەرەكی كە دەبێتە بنەما بۆ ئەم پرۆسەیە ،فاكتەری نێومااڵی كاوردییە ،واتە ئەگەر هەماوو فااكتەرە نێودەوڵەتییەكاان شاان
بە شااانی یەكتااری بااۆ بە خاااوەن دەوڵەتبااوونی كااورد بوونیااان هەبێاات ،ئەوا ئەگەر نێوماااڵی كااورد یەكگرتااوو و یەكاادەن و
یەكگوتاااار نەبێااات ،یاااان ئەم پرۆساااەیە ماااوزایەدەی حزبااای لەساااەر بكرێااات ،ئەوا لەوانەیە ئەم پرۆساااەیە لەساااەر ئاساااتی
لێكتێگەیشتنی نێودەوڵەتی پرسیاری بكەوێتەسەر ،بۆیە پرسای بەدەوڵەتباوون لە باشاووری كوردساتان بەدەساتی خاودی كاورد
خۆیەتی ،ئەگەر نێوماڵی كورد یەكگرتوو بێت ،شانسی ئەوە هەیە ئەو دەرفەتەی بۆ باشوور هاتۆتەپێشاەوە ،بكارێتە ئەماری
واقیااە .ئەمەش واتە ئەگەر نێوماااڵی كاااورد یەكگرتااوو بێاات دەتوانرێااات ریفراناادۆم بكرێاات و سااایگناڵێكی باشاایش بااادرێتە
دەوڵەتانی دراوسێی كوردستان (ئێران ،توركیا ،عێراق و سووریا) و پەیامێكی بەهێزیش بنێرێات باۆ كاۆمەڵگەی نێاودەوڵەتی
و كاورد بە یەكاادەنگی و یەكڕیاازییەوە دەخارێتە سااەر نەخشااەی تااازەی رۆژهەاڵتاای ناوەڕاساات .بەو مانااایەی ئەگەر كوردسااتان
سااابەی ببێاااتە خااااوەن دەوڵەت ،هەر بەو ئەزماااوونەی هەرێمااای كوردساااتان لە ساااااڵنی راباااردوو هەیباااووە ،دەتوانێااات ببێاااتە
بناخەیەكی باش بۆ دیموكراسی و یەكتری قبووڵكردن و پێكەوە ژیاان و لێباووردەیی لەم نااوچەیەدا كە ئێساتا زۆر پێویساتی
بەو بەهایانە هەیە.
پرسیار :بەاڵم وەك ئاگادارن چەندین جارە مسعود بارزانی سەرۆكی هەرێمی كوردستان دەستپێشخەریی كردووە بهۆ ئەوەی
حزبە سیاسییەكان كۆببنەوە و لەسەر ئەم پرسە كێشە الوەكییەكان وەالبنێن و یەكگوتهار و یەكهەڵوێسهت بهن ،ئایها ئەمە ئەو
زەمینەیە دروست ناكات؟

وەاڵم :لێرەدا دەبێت هەموو هەوڵی ئێمە بۆ ئەوە بێت بڕیارێكی نەتەوەیی بدەین .ئەو بڕیارە نەتەوەیایەش بتوانێات هەماوو
الیەك پابەناادبكات و لەناااو پرۆسااەی سااەربەخۆیی یەكگوتاااری دروساات بكااات .ناازیكەی سااێ ساااڵ پااێش ئێسااتا قسااە لەسااەر
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كۆنگرەی نەتەوەیی كرا ،بەاڵم لەبەر ئەوەی زەمینەی ئەو كۆنگرە نەتەوەییە لەسەر ئەرزی واقیە باوونی نەباوو ،ساەركەوتوو
نەبوو ،بەاڵم بۆ ئێستای هەرێمی كوردستان ئەو زەمینەیە لەسەر ئەرزی واقیە بوونی هەیە ،بۆیە ئەم حااڵەتە پێویساتی بە
بڕیاردان ،یان كۆنگرەیەكی نەتەوەیی هەیە ،سەبارەت بە رۆڵی جەنابی كاك مستود باارزانی دیاارە هەماوو الیەك ئومێادێكی
زۆری لە بەڕێزیان هەیە ،ئەمەش لەبەر چەند هۆكارێكە،
یەكەم :كاااك مسااتود بااارزانی هەمااوو ژیااانی پێشاامەرگە بااووە و بە پێشاامەرگایەتی پێگەیشااتووە ،بااۆیە لە هەمااوو دەرد و
كارەساتەكان باشتر تێدەگات و دەزانێت لێكترازانی نێوماڵی كورد چ كارەساتێك بەدوای خۆیدا دەهێنێت،
هۆكاری دووەم :جەنابی كاك مستود سەرۆكی هەرێمی كوردستانە و خۆی رابەریای پرۆساەی ساەربەخۆیی دەكاات ،باۆیە دەبێات
بۆ سەركەوتنی ئەم پرۆسەیە هەموو رێگەیەك بگرێتەبەر و تەناانەت ئەگەر لەساەر ئەم پرساە نەرمییەكای تەواویاش پیشاان
بدات ،ئەوە گەورەیی ئەو پیشان دەدات ،لەبەر ئەوەی قازانجی داهاتووی نەتەوەكەمان لەو بڕیارە دایە.
پرسیار :ئێستا ئێران تەنیها دەوڵەتە زۆر بە ئاشهكرا دژایەتهی دەوڵەتهی كوردسهتان و پێهداگیری لەسهەر یەكپهارچەیی عێهراق
دەكات ،ئایا ئەگەر دەوڵەتی كوردستان رابگەیەندرێت كاردانەوەی ئێران چۆن دەبێت؟

وەاڵم :بۆ ئەمە یەك دوو روانگە هەیە قساەی لەساەر بكەیان .دەكرێات بە حاوكمی ئەوەی ئێاران دەوڵەتێكای فارەنەتەوەیە و
لەناااو ئەو نەتەوانەشاادا نەتەوەی كااورد پتاار خەبااات و تێكۆشااانی كااردووە بااۆ مافەكااانی ،لەوانەیە لەم روانااگەیەوە ئێااران
ترساای ئەوەی هەبێاات ،دەوڵەتاای باش اووری كوردسااتان ببێااتە ئەزمااوون و هاناادەرێك بااۆ كااوردی رۆژهەاڵت ،لەم روانااگەیەوە
لەوانەیە دژ بێاات ،بەاڵم ئەگەر واقیتییااانە سیاسااەتی ئێااران بنااوێنینەوە ،ئەگەر ساابەی دەوڵەتاای كوردسااتان رابگەیەنێاات،
ئێااران سااەیری بەرژەوەناادییەكانی خااۆی دەكااات ،ئەگەر سااەیریان كاارد ئەم دەوڵەتە لە بەرژەوەناادی مااانەوەی خۆیااانە ،ئەوا
پێوەناادی لەگەڵ گرێاادەدەن .لەمبااارەوە نمااوونە هەیە ،كاتێااك دەوڵەتاای ئازەربایجااان راگەیەناادرا ،دیااارە نەتەوەی ئااازەری
دووەمااین نەتەوەن لە ئێراناادا لە رووی ژمااارەوە و هەروەهااا شاایتە مەزهەباان و حكااومەتی ئازەربایجااانیش شاایتە مەزهەباان،
ئازەرییەكان بە حوك می ئەوەی شایتەن پۆسات و پالەی بااڵشایان لە حكاومەتی تارانادا هەباوو ،بەاڵم ئێاران پێوەنادی لەگەڵ
حكومەتی ئازەری گرێدا ،لەبەر ئەوەی ئەو دەوڵەتە نەبووە هۆكاری ئەوەی ئازەرییەكاانی ئێارانیش هەوڵای دەوڵەتای خۆیاان
بدەن ،هەروەها هۆكارێكی دیكە ئەوە بوو كە دەوڵەتی ئازەربایجانیش مەزهەبی شایتە باوو ،باۆیە لەوانەیە ئێاران ئەوەی بە
دەروازەیەكی دیكە دانابێت بۆ بزوكردنەوەی مەدی شایتە ،راساتە ئەو دوو فااكتەرە لەگەڵ هەرێمای كوردساتان بوونیاان نیایە،
بەاڵم لە بەرامبەردا فااكتەری دیاكە هەن .ئەگەر ئێاران هەوڵبادات لەشكركێشای باۆ ساەر ئەو دەوڵەتە بكاات كە لە هەرێمای
كوردستان دروست دەبێت ،ئەوا كوردی ئێران دەڕژێتە ساەر جاادە و بەرهەڵساتی دەكەن ،لەالیەكای دیاكەوە هەرێمای كوردساتان
ئێستا ئەوەندە دۆساتی نێاودەوڵەتی باۆ دروسات باووە كە لە ئێرانای قباووڵ نااكەن لەشكركێشاتی بكاات ،واتە ئەگەر دەوڵەت
راگەیەندرا لە نێوان لەشكركێشی و چاوەڕێكردندا ،من پێموایە ئێران چاوەڕێكردن هەڵدەبژێرێت ،تا بزانێت ئایا
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لەبەرژەوەندی خۆیدایە ،یان نە.
پرسیار :ئەگەر با

لە رەوشی رۆژهەاڵتی كوردستان بكەین ،دیارە لەم ماوەیەی رابهردوو هێزەكهانی رۆژهەاڵت كۆمەڵێهك

چاالكیی تەنانەت چەكدارییان لە رۆژهەاڵت ئەنجامدا و حكهومەتی كۆمهاری ئیسهالمیش زۆر بە تونهدی وەدەنهو ههات ،ئایها
بەنیازن بگەڕێنەوە بۆ رۆژهەاڵت و بازنەی خەباتی خۆتان فراوان بكەن؟

وەاڵم :سااااەبارەت بە گەڕانەوە ،یااااان چااااوونەوە ناااااوخۆی رۆژهەاڵت ،ئەوە چەناااادین ساااااڵە بەردەوام هەر لە گۆڕێاااادایە و
پێشاامەرگەی هەمااوو الیەنەكااان هاااتوچۆی ناااوخۆی واڵتیااان كااردووە و شااەڕ و پێكاادادانیش هەبااووە ،پێشاامەرگە شااەهید و
برینااداری هەبااووە و تەرفاای حكااومەتی ئێاارانیش خەسااارەتی هەبااووە ،بەاڵم ئەوەی ئەمساااڵ روویاادا ،سروشااتی شااەڕەكان و
بارودۆخی نااوچەكە وایكارد كۆمااری ئیساالمی زۆر زوو بێتەدەنا و هەرا و هۆریاایەك دروسات بكاات و واپیشاان بادات گاوایە
پیالنێكی ئیقلیمی دژی ئێران لەئارادایە ،كە ئەمە ئەسڵی نەبووە و نییە .ئێمە لە راباردووش و لە ئێساتاش و لە داهااتووش
حزوورمااان لە رۆژهەاڵت دەبێاات ،بەاڵم چەنااد و چااۆن مااامەڵە لەگەڵ حكااومەتی كۆماااری ئیسااالمی دەكەیاان ،ئەوە پرسااێكی
دیااكەیە .واتە چااۆن ئێااران ناچااار دەكەی گوێاات لێبگرێاات ،یااان بەدەناا بێاات ،بااۆ ئەمە شااێوازی جۆراوجااۆر هەیە .دیااارە
پێشمەرگە سیمبولی بەرخۆدانە و حزووری ئەوان گرنگە ،بەاڵم لە پاڵ حزوری پێشمەرگە گرنگە خەباتی مەدەنای و چااالكیی
یاسایی و كەڵكوەرگرتن لە دەرفەتەكان بقۆزرێنەوە بۆ ئەوەی بناخەیەكی میللی بۆ ئەو پرسە دروسات بكرێات ،باۆیە پرساەكە
بەس حزووری پێشمەرگە نییە .ئەگەر پێشامەرگە حازووری هەبێات و ساااڵنە چەنادین چااالكیش ئەنجاام بادات ،بەاڵم ئەگەر
پشااتیوانییەكی جەماااوەری نەبااوو ،ئەوا كۆماااری ئیسااالمی دەتوانێاات لەسااەر ئاسااتی ئیقلیماای و نێااودەوڵەتی كێشااەكە وەك
كێشەیەكی چەكداری پێناسە بكات و بڵێت چەند چەكدارێكن و چەندین ساڵە لەو دیاوی مەرزەكاانەوەن و جارجاار دزە دەكەن
و دێن ئاژاوەیەك دروست دەكەن ،ئەمەش زەمینەی ئەوە بۆ كۆماری ئیسالمی خۆش دەكات كە بتوانێت پرسەكە ك بكاتەوە.
پرسیار :بەاڵم كۆماری ئیسالمی لە ناوخۆشدا دەستی نەپاراستووە و بە پۆل خەڵهك لە سهێدارە دەدات ،ئایها ئەمە

گورزێهك

نییە بۆ خەباتی مەدەنی؟

وەاڵم :لە سێدارەدان وەك لە راپۆرتە نێودەوڵەتی و راپۆرتەكانی مافی مارۆڤ بە راشاكاوانە ئامااژەی پێكاراوە ،بەشاێكە لە
مێژووی كۆماری ئیسالمی و لە رابردوو هەبووە و لە ئێستاشدا هەیە و لە داهاتووشدا دەبێت .لەسێدارەدان شتێكی تاازە نیایە
لە كۆمااااری ئیساااالمی ئێرانااادا ،بەاڵم باااۆ ئەوەی لە ساااێدارەدان كەم ببێاااتەوە ،دەبێااات خەبااااتی مەدەنااای لە نااااوخۆ واڵت
بەرفراوانتر بكرێت ،بۆ ئەوەی گوشار بكەوێتە سەر حكومەت و ناچار بێت پاشەكشە بكات.
پرسیار :وەك سەرنج دەدرێت ئێستا ئێران زۆر اروورە ،ئەمە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و لە هەموو ناوچەكە

نەك هەر لەسەر ئاستی ناوخۆ ،بەڵكو لەسەر ئاستی تەواوی

بوونی هەیە ،ئایا ئەم اروورییەی ئێران لە چییەوە سەرچاوەی گرتووە؟
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 -كۆمەڵێك فاكتەر بوونیان هەیە كە وایانكردووە ئێران مەاروور بێت:

یەكەمیههان :لەبەر ئەوەی ئێااران واڵتااێكە زۆربەی دانیشااتووانەكەی سااەر بە مەزهەباای شاایتەن و شۆڕشاای ئیسااالمیش فااۆرمێكی
شیتەی هەبووە ،بۆیە ئێران لە تەواوی ئەو ناوچانەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست كە شایتەی لێایە ،هەژماوونی خاۆی ساەپاندووە و
بۆچوونێكی بزوكردۆتەوە بەو مانایەی ئەگەر ئێران نەبێت ،ئەوا شیتە لەسەر دەستی سوننە قەاڵچۆ دەكرێات ،باۆیە بەمجاۆرە
سۆزی شیتەكانی لەسەر ئاستی تەواوی ناوچەكە و ئەفغانستان و پاكستانیشی بۆ خۆی راكێشاوە.
دووەم :ئێااران واڵتێكاای گەورەیە و تااوانی لە ماااوەی  ١٢ - ١١ساااڵی رابااردوو لەسااەر كێشااەی ئەتااۆمی و لە مااامەڵەی لەگەڵ
كااۆمەڵگەی نێااودەوڵەتی خااۆی وا پیشااانبدات كە كااارتی زۆری بەدەسااتەوەیە بااۆ ئەوەی گەمەی پێبكااات ،ئەمەش وایكاارد كە
رێككەوتنێك لەسەر پرسی ئەتۆمی بێتەئاراوە .
خههاڵی سههێیەمیش ،لەبەر ئەوەی داعااش پێناسااەیەكی سااوننەی هەیە ،لە سااووریا و عێااراقیش ئەو دوو حكااومەتەی داعااش لە
دژیان شەڕ دەكات ،شیتەن ،ئەمەش وایكردووە لەبەر چاوی كۆمەڵگەی نێاودەوڵەتی خاۆی وا پێناساە بكاات كە لە بەرەی دژی
داعشن ،سیاسەتی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش دیارە مەسەلەكان خاڵبەندی دەكاات و ئەولەوییەتەكاان دیااری دەكاات ،خۆشاتان
دەزانااان ،ئێساااتا ئەولەوییەتااای ساااەرەكیی سیاساااەتی نێاااودەوڵەتی شاااەڕكردنە لە دژی داعاااش ،باااۆیە ئەم فااااكتەرانە كە لە
بەرژەوەندی ئێران شكاونەتەوە وایكردووە ئەو مەئروورییە دروست بێت.
پرسیار :بەاڵم كاتێك سەرنج لە شهێواز و كهارە بەربهووە تیرۆریسهتەكانی داعهش دەدەیهن ،دەبینهین دەسهتی دەگهاتە هەمهوو
شوێنێك لەم جیهانە ،كەچی كاری تیرۆریستی لەناو ئێران ئەنجام نادەن ،ئایا هۆكاری ئەمە بۆچی دەگەڕێتەوە؟

وەاڵم :من بە دووری نابینم پێوەندییەكی موخابەراتی و ناڕاستەوخۆ باۆ هەمااهەنگی لە نێاوانی كۆمااری ئیساالمی و داعشادا
هەبێت ،بۆ ئەوەی بە جۆرێك یەكتری بپارێزن ،هەر بۆ نماوونە لە كااتی شاەڕی ئێاران  -عێراقادا ،كۆمااری ئیساالمی هەماوو
دروشمەكانی بۆ نەمانی ئیسرائیل بوو ،بەاڵم هەموو بەڵگەكاان بە ئاشاكرا دەریاننسات بە رێاگەی ئەوروپاا چەكای ئیسارائیلی
دەگەیشتە دەستی حكومەتی ئێران ،بۆیە دەڵێم ئەمەش بە دوور نازانرێت كە شتێكی لەو جۆرە بێت.
پرسیار :دیارە هەڵبژاردنی ئەمجارەی ئەمریكا جۆرێك جیهاوازی هەیە ،ئایها تاچەنهد ئەم هەڵبهژاردنە رەنگهدانەوەی لەسهەر
كێشەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەبێت؟

وەاڵم :ئەوەی هەتااا ئێسااتا لە گوتارەكااانی هەر دوو كاندیاادی سااەرۆكایەتی ئەمریكااا سااەرنجی دەدەیاان و لەگەڵ هەڵمەتاای
هەڵبژاردنەكانی پێشوو بەراوردیاان دەكەیان ،ئەوا وادەردەكەوێات كە هایچ كاتێاك بەو ئاساتە گوتااری كاندیادەكان بەوجاۆرە
جیاوازی نەبووە ،سەبارەت بە دۆناڵد ترام كە كاندیدی كۆمارییەكانە ،ئەو لێدوانەی دەیادا و ئەو قساانەی دژی نەتەوە و
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ئایینەكان دەیكات ،ئەوە الیقی دامەزراوەی سەرۆكایەتی ئەمریكا نیایە ،كەساێك بەو ئەقڵیایەتە ببێاتە ساەرۆكی ئەمریكاا بە
ئاسانی لەسەر ئەمریكاا تەواو نابێات .ئەو زۆر جاار بااس لەوە دەكاات گلۆبالیزەیشان كۆتاایی هااتووە و دەڵێات :مان بەدوای
ئەمریكالیزم دەگەڕێم ،ئەمەش بەو مانایە شكۆی ئەمریكا هاتۆتە خوارەوە و دەیەوێت شاكۆی باۆ بگێاڕێتەوە ،الیەنێكای دیاكە
ئەوەیە كە دەسااەاڵتەكانی سااەرۆكی ئەمریكااا زۆر فااراوانە ،لەكاتێكاادا باااس لە رێگاارتن لە بزوبااوونەوەی چەكاای ئەتااۆمی
دەكرێت ،ترام بە كەسێكی هەڵەشە ناساراوە ،ئایاا دەكرێات ئەو هەماوو دەساەاڵتانە بادرێتە كەساێكی وەك تراما  ،بە هەر
حاڵ ئەمە لەالیەن ناوخبەی ئەماریكییەوە زۆر باایەخی پێادەدرێت ،بەاڵم خەڵاك رۆژانە ساەیری شاشاەكان دەكاات و گاوێ لە
لێدوانەكان دەگرێت .لەوانەیە خەڵك بڵێت ترام بە ئاشكرا قسە دەكات و بە دیپلۆماتی قسە ناكات ،بۆیە لەم رواناگەیەوە
تراماا باااۆ ئەمریكاااا و گەالنااای رۆژهەاڵتااای ناوەڕاسااتیش دەبێاااتە ماااایەی نیگەرانااای ،باااۆیە ماان پێماااوایە باااۆ ئاااێمەی كاااورد
دیموكراتەكان باشترن ،لەبەر ئەوەی ماوەی هەشت ساڵە ئەوان دۆستایەتییەكی زۆریان لەگەڵ كورد پەیدا كاردووە ،كاوردیش
دۆستایەكی زۆری پەیدا كردووە .من بۆ خۆم چەند ساڵێك لە ئەمریكا بووم ،سروشتی ئەو دوو حزبە بەو جاۆرەیە كە چاوونە
كۆشكی سپی هەموو ستافی كۆشاكی ساپی دەگاۆڕن ،باۆیە لەم حااڵەتەدا هەتاا جاارێكی دیاكە لەگەڵ ئەوان دێانەوە ساەرخەت،
كاتێكی زۆری دەوێت.
پرسیار :ئەگەر دوایین پرسیار ئەوە بێت كە لەم كاتەدا ئهێمە وەك كهورد ئەگەر بڕیارێهك بهدەین ،تاچەنهد بهۆ بەرژەوەنهدی
كورد دەشكێتەوە و ئایا پێتوانییە لەم مهاوەیەدا ئیهدارەی ئۆبامها بهۆ پشهتگیریكردنی كاندیهدی كۆمارییەكهان كارێهك بكهات
هاوسەنگیی هەڵمەتی هەڵبژاردنەكان بگۆڕێت؟

وەاڵم :لە میااانەی هەڵمەتەكااانی هەڵبژاردناای ئەمریكااادا جاروبااار ئەو جااۆرە تاكتیكااانە بەكااار هاااتووە ،بااۆیە سااەیر نیاایە
شتێك بێتە گۆڕێ بۆ ئەوەی بۆچوونی خەڵك گۆڕانكاری بەسەردا بێت .سەبارەت بە بڕیاری كوردیش ،دەمەوێت بە دڵنیااییەوە
ئاماژە بەوە بكەم ،هەتا كێشەی داعش لە گۆڕێدایە و كورد سانووری  ١١١١كیلاۆمەتر بەرەی شاەڕی لەگەڵ داعاش هەیە ،ئەوە
گرنگە كە تا چەندی دەتوانێت ،پێگەی خاۆی بەهێاز بكاات و ناومااڵی خاۆی رێكبنااتەوە ،هەروەهاا هەنادێك مەساەلە هەیە
دەبێااات یەكالیااای بكااااتەوە ،لەبەر ئەوەی ئەگەر شاااەڕی داعاااش تەواو باااوو ،لەوانەیە باااارودۆخەكە باااۆ كوردساااتان بگۆڕێااات،
بەتااایبەتی ئێسااتا كە ئەمریكااا خااۆی سااەرۆكی هاوپەیمااانی نێااودەوڵەتی دژی داعشااە ،یااان لەوانەیە لە ناااوچەیەكی دیااكە
كێشەیەك بێتەئاراوە و ئێرە وەك ئێستا بایەخی پاێ نەدرێات ،باۆیە مان جەخات دەكەمەوە دەبێات لە ئێساتا هەوڵبادرێت زۆر
مەسەلە یەكالیی بكرێنەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کواڵن میدیا  /ڕێکەوتی٨ :ی ئاگۆستی ٢١١٦
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وتووێژی خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات لەگەڵ رۆژنامەی ئاوێنە:

ئاوێنە :لهو دۆخه سیاسیهی رۆژههالت كه خوی له نهبوونی چاالكی ههمه چهشن دهبینیتهوه حزبهكانی رۆژههاڵت تا چهنهده
بهرپرسن؟

خالیههد عەزیههزی :پێشااەکی ،سااەرەڕای زەخاات و فشااار و و دەسااەاڵتی قورساای ئەمنیەتاای کۆماااری ئیسااالمی ،دیسااان هەوڵ و
تێکۆشان و خەباتی مەدەنی کەم و زۆر لە نێوەخاۆی واڵتادا بەردەوامە ،کاۆمەاڵنی خەڵاک بە شاێوازی جۆراوجاۆر هەوڵ دەدەن
بااێ تەفاااوەت نەباان و دەرفەتەکااان بقااۆزنەوە و بە پێاای ئیمکااان کەڵکیااان لێااوەرگرن .بااێ گومااان لێااک دابڕانەکااان و یەکتاار
قەبووڵ نەکردن و تەنانەت جوابەجەنگی و دمەتەقەی ناپێویستی حیزبەکان لەگەڵ یەکتر بۆتە هۆی ئەوە زەرەر بە ئیتتباار
و وەزنی سیاسی ئێمە بگەیەنێ  .هیوادارم بە هەست کردن بە بەرپرساییەتی میللی بە یەکەوە ئەو قۆناخە تێپەڕ بکەین.
ئاوێنە :سود و زیانهكانی نیشتهجی بونی حیزبهكانی رۆژههاڵت له باشور بۆ خهباتی كوردی رۆژههاڵت چ بووه؟

خالید عەزیزی :ئێمە لەڕوی مەجبووری و بێ دەرەتانی دەیان سااڵە لە باشاووری کوردساتانین ،باۆیە ساوودی ئەو نیشاتەجێ
بااوونە هەر ئەوە بااووە کە خۆمااان رابگاارین و بە پێاای توانااا کاااری خۆمااان بکەیاان ،ئەو شااێوە ژیااانە سیاسااییەی حیزبەکااانی
رۆژهەاڵتاای کوردسااتان کە ئااێمەی بە گشااتی لە چاوەڕوانیاادا هێشااتۆتەوە زەرەر و زیااانی بااۆ حیزبەکااان زۆر زۆر بااووە .دەوری
عەمەلاای ئااێمە و لە نێااو خەڵااک دانەبااوون بااۆ حیزبەکااانی رۆژهەاڵت شااوێنەواری زۆر خەراپاای سیاساای  ،حیزباای و تەنااانەت
کولتااوری حیزبااایەتی لێکەوتااۆتەوە .لەسااەریەک ئەو رەوشااە خەراپەی ژیااانی حیزبااایەتی و بەربزویاایە بااۆتە هااۆی ئەوە کە
جواڵنەوی کوردی ئێاران یەک دەسات و قاورس و قاایم دەر نەکەوێ و بەوجاۆرە کاۆدەنگی و لێاک حااڵی باوون باۆ پااڵ پشاتی
پێویست و هەمە الیەنە بۆ خەبات و چاالکی خەڵکی نێوخۆی واڵت لە گۆڕی دانەبێ.
ئاوێنە :له سااڵنی رابردوو زور قسهت له سهر پێویستی كۆمەڵگای مهدهنی له رۆژههاڵت كردوه ،پپت وایه كۆمهڵگای
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مهدهنی رۆژههت له نهبوونی حزبهكان دهتوانن رۆڵێك بگێرن؟

خالید عەزیزی :هەمیشە رام گەیاندووە خەڵکی نێوخۆی واڵت نابێ چااوەڕوانی چارەساەری کێشاە و نااکۆکی حیزبەکاان بان.
لەبەر ئەوەی هۆی سەرەکی لەت بوون و لێاک ترازانەکاان پێوەنادی بە شاێوازی خەباات و سیاساەت و شاتی وا نەباووە .دەباێ
خۆیان بەردەوام لە دەرفەتەکان کەڵک وەرگرن و تێبکۆشن خەبات و جم و جۆڵی مەدەنی لە نێو خۆیاندا باکەن بە عاادەت و
کولتور .بە خۆشێوە شتوری سیاسی و کولتوری خەڵک کوردستانی ئێران لە گەشە دایە و ئەزموونی چەند سااڵی ڕاباردوو دەری
خسااتووە کە سااەرەڕای کەنااد و کۆس ا و ئاسااتەن  ،هەوڵ و تێکۆشااانی چاالکوانااانی مەدەناای دیااار و بەر چاااوە .بااۆیە ئەوان
دەتوانن ڕۆڵ و دەوریان هەبێ و من لە بارەوە گەش بینم.
ئاوێنە :له دیمانهكانت ههست به جیاوازی روانینت به نیسبهت حیزبهكانیترهوه بهرامبهر به خهباتی كوردی لهه رۆژهههاڵت
دهكر  ،به جۆریك رهخنهگرانت بهوه تۆمهتبارت دهكهن كه ئومێد به گۆڕانكاری الی ئێوه نهماوه بۆیه رهخنهه لهه دۆخهی
خهباتی سیاسی رۆژههاڵت دهگرن؟ ئایا ئۆمیدێك به گۆڕانكای گهوره بێ بهشداری حیزبهكانی ئۆپۆزیسیون ههیهه لهه ئێهران
و كوردستان؟

خالید عەزیهزی :ئومێاد بە دروشام و تاوڕەیی دروسات ناابێ ،گرفتای ساەرەکی حیزبەکاانی رۆژهەاڵت ئەوەیە بە گشاتی و بە
راشکاوی شەهامەتی ئەوەمان نییە خەسارناسی دەیان ساڵەی ڕابردووی خۆمان بکەیان و پرسایار لە خۆماان بکەیان باۆ توشای
ئەو چارەنووساە نەخااوازراوە هااتوین و بااۆ دەربااز بااوون لەو وەزعە چمااان باۆ دەکاارێ و چماان بااۆ نااکرێ .لەسااەریەک ئااێمە
بااووینەتە بااارمتەی کێشااە و ناااکۆکی نێوخااۆیی حیزبەکااان .بااۆیە لە کەش و هەوایەکاای ئەو جااۆرەدا ئەو باسااانەی کە ماان لە
چەند مانگی رابردوودا باسم لێکردوون بە داخەوە وەک زەمینەیەک بۆ دۆزینەوەی ڕیگا چارە سەیری ناکرێ ،هەر الیەنەی بە
پێی بەرژەوەندی حیزبی و کێبەرکێی حیزبی خویندنەوەی بۆ دەکات .ئۆپۆزسیۆنی ئێاران بە کاورد و ئەیارە کاورد ئیساتتداد و
ئامادەگی ئەویان نییە پێدا چونەوە بە سیاساەت و خوێنادنەوەی خۆیاان لە مێاژوی  ٣٧سااڵەی کێشاە و خەباات و تێکۆشاانی
خۆیااان بااکەن .بە داخەوە ئۆپۆزساایۆنی ئێااران و تااا رادەیەک حیاازبە کوردییەکااانیش لە جیاااتی کااارکردن بااۆ دروسااتکردنی
کۆدەنگی و بەدیلسازی لە دژی کۆماری ئیسالمی ،زۆرتر سەرگەرمی دروشم دان و دەمە چەقە و یەکتر شکاندنن .
ئاوێنە :ئایا حیزبهكانی رۆژههاڵت توانای ئهوهیان تێدایه پرسهی كهورد لهه ئێهران وهك پرسهێكی زینهدوو بهیڵنههوه نهههێڵن
بكهوێته پهراوێزی پرسی تر له ناوچهكه؟

خالید عەزیزی :لە بەر ئەوەی کێشەی کورد سروشتی تایبەتی خۆی هەیە ،بە مەرجێک جۆرێک لێاک تێگەیشاتن و هاوکااری
و کۆدەنگی لە نێاوان حیزبەکاانی کوردساتانی ئێاران لە گؤڕیادا باێ ،ئاێمە دەتاوانین هەم لە ئاساتی نێوخاۆی واڵت و هەم لە
ئاستی ناوچەیی و جیهانی ،پرسی کوردی ئێران زیندوو ڕابگرین و نەهێلین کۆماری ئیسالمی زۆر بە ئاسانی لە پەراوێزمان
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بنات.
ئاوێنە :ئایا ئۆمیدێك ههیه به یهكگرتنهوهی ههر دوو حزبی دیموكرات؟

خالید عەزیزی :پڕۆساەی یەکگارتنەوەی دێموکراتەکاان دوو قۆنااخی تێپەڕاناد .قۆنااخی یەکەم عاادی باونەوەی هااتوچۆ و
پێوەنادییەکان وئاااڵ و گاۆڕی بیاار و ڕا و تاا ڕادەیەک پااێس وەچونیشای بە خااۆیەوە بینای ،بەاڵم لە گەرمەی ئەو پرۆسااەیەدا
الیەنی سکرتێری حدکا ،بە بزو کردنەوەی کتێبێک و باس کردنەوەی دووبارەی کێشەکانی پێشوو ،بە داخەوە ئەو پڕۆساەیان
لەبااار باارد .سااەرەڕای ئەوە سااەروبەندی کااۆنگرەی ئااێمە بە ئاااڵ و گااۆڕ کردناای پەیااام بااۆ یەکتاار ،ئۆمیاادی ئەوە دەکاارا کە
پڕۆسەکە دەست پێ بکاتەوە .بەاڵم بەداخەوە لە چەند مانگی ڕابردوودا دیسان الیەنای حادکا بە دانای بەیاانیە و قساەکردن
لە دژی ئااێمە بااۆ ج ااری دووهەم بە کااردەوە ئەو پڕۆسااەیان بە شکساات گەیانااد .بەاڵم ماان ئێسااتاش لەو باااوەڕدام نااابێ کااۆڵ
بدەین و دەبێ وتووێژەکان دەست پێ بکەینەوە.
ئاوێنە :بااڵ دهستی ئێران له هەرێمی كوردستان چ رۆڵێكی ههبوه له سهر الوازكردنی حزبهكانی رۆژهەاڵت؟

خالید عەزیزی :مان پێماوایە هەرێمای کوردساتان خۆیاان بااڵدەساتن و ئێاران باااڵ دەسات نیایە ،بەاڵم باێ گوماان ئێاران لە
هەماااوی عێاااراق و کوردساااتانیش بە دوای بەرژەوەنااادییەکانی خۆیااادا دەگەڕێ و کێشاااە و ناکۆکییەکاااانی بە قاااازانجی خاااۆی
دەقاۆزێتەوە .هااۆی سااەرەکی الواز بااوونی حیزبەکااانی رۆژهەاڵت خۆماانین ،بە داخەوە ئااێمە چەنااد ساااڵە لە بااازنەی کێشااە و
ناکۆکییەکاندا دەخولێینەوە و گیرمان کردووە و وزە و تواناکانمان زۆر سەرفی ئەوە دەکەین .
ئاوێنە :ئهو پاساوه تا چهنده به مهنتهقی دهزانی كه ههند

له حیزبهكانی رۆژههاڵت دهڵێن ئێمه له بهر پاراسهتنی هههرێمی

كوردستان خهباتی چهكداریمان له رۆژههاڵت راگرتووه؟

خالید عەزیزی :بێ گوماان ئاێمە نااتوانین بەرژوەنادییەکانی هەرێام و پێوەنادییەکانی ئەوان لەگەڵ ئێاران نادیادە بگارین.
تاااکو ئێسااتاش تااا رادەیەکاای زۆر ئەوەمااان لەبەر چاااو بااووە .دەبااێ لە چوارچێااوەی ئێااران و وەزعاای رۆژهەاڵتاای کوردسااتاندا
الیەناای باااش و خەراپاای چاااالکی چەکااداری بنەیاانە بەر باااس و هەڵسااەنگاندن .هەرێماای کوردسااتان دەخااالەتی لە شااێوازی
خەبااااتی ئاااێمەدا نەکاااردووە و ناااای کەن ،بەاڵم هەرێمااای کوردساااتان ماااافی خاااۆیەتی بە ئاااێمە بڵاااێ لە خەباااات و چااااالکی
چەکدارانەی خۆتاندا هەرێمی کوردستان مەکەن بە پشتی جبهە ،بۆیە هەمو شێواز و مێتۆدەکانی خەباتی ئێمە دەبێ بە پێای
هەڵسەنگاندن ،زەمینە و پێداویستی ئەو جۆرە تێکۆشانانە لە نێوخۆی واڵت بێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە  /ڕێکەوتی٣١ :ی ئاگۆستی ٢١١٦
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وتووێژ لەگەڵ کاناڵە کوردیەکان

خالیدی عهزیزی بۆ دەنگی ئەمریکا بەشی فارسی

خالید عهزیزی له بهرنامهی تهفسیری خهبهری دهنگی ئامریکا :خهبات بۆ دابین کردنی دێموکراسی له ئێران به
ئاکام دهگا

رۆژی شااهممه رێکااهوتی ٢٥ی پووشااپهڕ بااهڕێز کاااک خالیااد عااهزیزی سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان بااه
ئامادهبوون له وتووێژێکی تهلهڤیزیۆنی بهرنامهی تهفسایری خهباهری بهشای فارسایی دهنگای ئامریکاا وهاڵمای پرسایارهکانی
ئهو بهرنامهیهی له سهر پرسهکانی تایبهت به ئێران و کۆمهڵگای ئێران و کوردستان داوه.بهڕێز سکرتێری گشاتیی حادک لاه
واڵمی پرسیارێکدا کاریگهریی کێشهکانی نێوخۆیی دهسهاڵت له سهر تێفکرینی خهڵکی کوردستاندا وتی که تاا ئاهو جێگایاهی
کااه پێوهناادی بااه خااهڵکی کوردسااتانهوه ههیااه خااهڵکی کوردسااتان لااه ماااوهی ساای ساااڵی رابااردوودا ههمیشااه هااهوڵیان داوه
پرسهکانی تایبهت به مافی مرۆڤ ،دێموکراسی ،ئازادیی زیندانیانی سیاسی و ئازادی حیزبه سیاسیهکان لاه ئێاران چارهساهر
بکرێ و کورد به شاوێن ئاهوهدا باووه کاه لاه ئێاران دهساهاڵتێک بێتاه ساهر کاار کاه لاه بهرامباهر ویسات و داواکاانی خهڵکادا
وهاڵمدهر بێ .ئێمه ههمیشه هاهوڵمان داوه کاه باه گاوێرهی تواناکاانی خۆماان لاه کوردساتان ئاهو فهرههنگاه لاه نێاو خاهڵکی
ئێراندا پهره پێ بدهین.
کااک خالیاادی عاهزیزی لااه درێاژهی واڵماای ئاهو پرساایارهدا دهڵاێ کااه لاه ئێراناادا دوو سایناریۆمان ههیااه یاهکێکیان داواکااانی
خهڵکی کوردستانه و ئهوی دیشیان کۆماری ئیسالمی و کێشهکانی نێوخۆیی ئهوانه که هیچ پێوهندیهکیان به چارهساهریی ئاهو

322

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
داوایانهی خهڵکی کوردستانهوه نیه و به هۆی ئهو ناکۆکیانه ناتوانن هایچ کێشاهیهکی خاهڵکی کوردساتان و ئێاران چارهساهر
بکهن و رۆژ له گهڵ رۆژ ناکۆکیهکان زیاتر دهبن .ئامانجی ئهوان لهو ناکۆکیاناه ئهوهیاه کاه لاه ههڵبژاردناهکانی داهااتووی
ئێراندا له بهرژهوهندی خۆیاندا خهڵک بۆ الی خۆیان رابکێشن.
سکرتێری گشتی حدک له وهاڵمی بهشێکی دیکه له پرسیارهکان سهبارهت به پرسی مافهکانی مارۆڤ و ئاهوه کاه ناوهنادهکانی
داکۆکیکاری مافی مرۆڤ لهوهی که له کوردستان له ئارادایه ،هیچ زانیاریهکیان نیه؛ دهڵێ که کۆماری ئیسالمی به شاێوهیهکی
ئهمنیهتی دهڕوانێته ناوچهکانی کوردستان و به گشتی بارودۆخی ماافی مارۆڤ لاه ئێرانادا زۆر بااش نیاه ،پێشاێلکردنی ماافی
مرۆڤ له کۆماری ئیسالمیدا کراوهته شتێکی قانوونی و وهک فهرههنگێکی لێ هاتوه ،بهاڵم به هۆی ئهوهی کاه باه شاێوهیهکی
ئهمنیاهتی دهڕواننااه کوردسااتان ئاهو پێشااێلکارییانه لااه کوردساتان زۆر زیاااترن ،ئهگااهر لاه روانگااهی نێونهتهوهییااهوه سااهیری
پرسااهکه بکااهین لااهو پێوهندیااهدا زۆر کااار دهتااوانرێ بکاارێ بااهاڵم پااهرش و بزویاای حیزبااه سیاساایهکانی ئێااران و نااهبوونی
بهرهیهکی هاوبهشی ئێرانی پێکهاتوو له تهواوی نهتهوهکانی ئێاران کاه ببناه نوێناهری گهیانادنی ئاهو پرساه باه کۆماهڵگای
جیهانی ،بۆته هۆی که ئهوان نهتوانن لۆبی خۆیان له دهرهوهی ئێران وهگهڕ بنهن.
کاک خالیدی عهزیزی له درێژهی قسهکانیدا دهڵێ که ئهو خوێندنهوهیهی ئێران له ساهر مافاهکانی مارۆڤ ههیاهتی باه هایچ
شێوهیهک نه لاه نێاو ئێاران و ناه لاه دهرهوهی ئێاران قاهبووڵ نااکرێ و لاه درێاژهی ئاهو سای سااڵهدا خاهڵکی ئێاران دهنگای
ناڕهزایهتی خۆیان به دژی ئهم شێوهیه له خوێندنهوهی مافاهکانی مارۆڤ دهربڕیاوه و خاهباتیان کاردوه و ئاهو ناڕهزایهتیاناه
تهنانهت دنیای دهرهوهشی گرتۆتهوه.
سکرتێری گشتی حیزبی دێماوکراتی کوردساتان لاه کۆتاایی دا و لاه وهاڵمای پرسایارێک لاه ساهر شاوێندانهری گۆڕانکاریاهکانی
ئێستای ناوچه له سهر ئێران وتی :بهشێک لهو گۆڕانکاریانهی ناوچه دهتوانێ کاریگهری ناڕهزایهتیهکانی  ٢ساڵی راباردووی
خهڵکی ئێرانی له سهر بێ و پهیامێکیان ههیه بۆ خهڵکی ئێران که خهبات بۆ دابین کردنی دێموکراسی به ئاکام دهگا و باه
هۆی ئهوهی که کۆماری ئیسالمی دهساتێوهردان لاه کاارو بااری ساوورییهدا دهکاا ئاهو گۆڕانکاریاناهی ئاهوێ دهتاوانێ کاریگاهری
ههبێ له سهر ئێران و ئهو شهپۆله دێموکراسینوازیه له داهاتوودا دهگاته ئێرانیش.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی١٥ :ی جوونی ٢١١١
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بهرێز خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له وتوێژێک له
گهڵ تلویزیۆنی فارسی "رها"

خالید عهزیزی :ناوهندگهرایی وئینکاری جۆراوجۆری نهتهوهیی له ئێرانه که پهره به بیری "تجزیه طلبی" دهدا

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێی وایه کهسایهتی و هێزه ئێرانییهکان زانیاریی پێویستیان له سهر گوتااری
سیاسی نهتهوهیی بزووتنهوهی کورد له رۆژههاڵتی کوردستان نیه.
بهرێز خالید عهزیزی ،ساکرتێری گشاتیی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان لاه وتاوێژێکی لاه گاهڵ تلویزیاۆنی فارسای "رهاا" لاه
پێوهناادی لااه گااهڵ چهنااد مهسااهلهیهکی وهک؛ گوتاااری سیاساای  -نهتااهوهیی بزووتنااهوهی کااورد لااه ئێااران ،پێوهناادی نێااوان
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ،سهرکوتی خاهڵکی کوردساتان لاه ئێاران ،پرسای لیاک نزیاک بووناهوهی دێموکراتاهکان و رۆڵای رێژیمای
کۆماری ئێسالمی ئێران له رووداوهکانی ناوچهکه ،روانگه و بۆچوونهکانی حیزبی دێموکراتی خسته روو.
بهڕیز خالید عهزیزی له سهرهتای وتوێژهکهیدا له گهڵ تلویزیۆنی رهها له واڵمی یهکاهم پرسایاری ئائاای ئهحماهد رهئفاهت
دا سااهبارهت بااه دژکااردهوهی کهسااایهتی و هێاازه ناوهندگااهراکانی ئێااران لااه پێوهناادی لااه گااهڵ رێکهوتننامااهی دوو هێاازی
کوردستانی ،به تووندی رهخنه لهم کهسایهتی و هێزو الیهناناه گارت کاه باێ ئاهوهی زانیااریی پێویساتیان لاه ساهر گوتااری
سیاساایی  -نهتااهوهیی بزووتنااهوهی کااوردو هێاازه سیاسااییهکانی هااهبێ هااهر جااارهو تۆمااهتێکی دهخهنااهپاڵ .لااهم بهشااه لااه
وتویژهکهیاادا بااهرێز سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان ،بااه باسااکردن لااه ماهییااهتی "رزگااارینواز" بااوونی
بزووتنهوهی کوردستان و ههڵگرتنی درووشمی فدرالیزم له الیهن سهرجهم هیزه کوردستانییهکانهوه ،تۆمهتی جیاایینوازی باۆ
سهر بزووتنهوهی ئێستای خهڵکی کوردستان و هێزه سیاسییهکانی له رۆژههاڵتی کوردستان رهت کردهوهو وتی :ئهوهی له
داهاتوودا به ناوی "تجزیه طلبی" ههڕهشه له ئێران دهکا ،بیر کردنهوهی کهسایهتی و هێزه ناوهندگهراکانی ئێرانه که
ئینکاری جۆراوجۆریی نهتهوهیی لهم واڵتهدا دهکهن.
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سکرتێری گشاتیی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان باه پێداگرتناهوه لاه ساهر جۆراوجاۆری نهتاهوهیی لاه ئێاران و واڵمادهربوونی
سیسااتهمی فیاادراڵی بااۆ بااهڕێوهبردنی ئێراناای داهاااتوو ،رهخنااهی لااه خوێندنااهوهو روانیناای هیاازه ناوهنگااهرا فارسااهکان بااۆ
پێکهاتهی واڵتی ئێران گرت که به شێوهیهکی تاک رهههندی چاو لهم واڵته دهکهن.
بهڕێزیان به رهخنه گرتن لهم روانینه ،جارێکی دیکه دووپاتی کردهوه که بزووتنهوهی کورد له ئێاران و هێازه سیاساییهکانی
به پێشنیار کردنی سیساتهمی فیادالی باۆ داهااتویی ئێاران ،روانینێکای چهناد رهههنادی باۆ ئێرانای ئێساتا ههیاهو پێای وایاه
ئینکاری ئهم جۆراوجۆریانهیه که بیری جیایینوازی به هێز دهکا.
له بهشیکی دیکهی ئهم وتوێژهدا له پێوهندی لاه گاهڵ ناهبوونی حازووری باهرچاوی خاهڵکی کوردساتان و هێازه سیاساییهکانی
کورد له بزووتنهوهی سهوزدا ،بهڕێز خهلید عهزیزی باسای لاه ئایاب باوونی داخوازییاه سیاساییهکانی خاهڵکی کوردساتان لاه
مهنشوورهکانی ئهم بزووتنهوهیهدا کردو وتی؛ ئێمه وهک حیزبی دێموکراتی کوردستان به پێوهندی گرتن لاه گاهڵ کهساایهتی
و جهریانهکانی بهستراوه به بزووتنهوهی سهوز ههوڵمان دا که تێیان بگهیهنین که ئهگهر دهیانههوێ ئهم رهوته له ئێرانادا
چوارچێوهیهکی جۆراوجۆری بهربزو به خۆوه ببینی پێویسته له بهرنامهکانیان دا ئاوڕی جدی له پرسی نهتهوهکانی ئێاران و
مهسهله نهتهوهییهکان بدهنهوه ،بهاڵم ئهم بزووتنهوهیه نهیتوانی وهک پێویسته ئهم راستییانه ببینێ.
ساهرکوتی رۆژانااهی خااهڵکی کوردسااتان لاه الیااهن هێاازه ئهمنییهتییااهکانی رێژیماای کۆمااری ئیسااالمیی ئێااران تااهورێکی دیکااهی
وتوێژی تلویزیۆنی رهها له گهڵ سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی پێک دههێنا.
لهم پێوهندییهدا بهڕێز خالید عهزیزی به ئاماژهدان به جیدی باوونی خاهباتی خاهڵکی کوردساتان و هێازه سیاساییهکانی ،دژ
به دهسهاڵتی رێژیمی کۆماری ئیسالمی ،باسی له گوشاری له رادهبهدهری دهزگای سهرکوتی ریژیم باۆ ساهر چاالکاانی سیاسایی
و مهدهنیی کورد کردو فاکتهرهکانی وهک مهترهح بوونی پرسی کورد لاه پارچاهکانی دیکاهی کوردساتان و زینادوبوونی خاهبات
لاه رۆژهاهاڵتی کوردساتان و روانیناای ئهمنییاهتی رێاژیم باۆ پرساای کاوردی ،لاه ساهرکوتی بااهرچاوی رێاژیم لاه کوردساتان بااه
هۆکاری سهرهکی زانی.
ههر لهم وتوێژهدا پرسی نێوان ههردوو بااڵی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان باۆ لێاک نزیاک بووناهوه هاتاه گاۆڕێ کاه باهڕێز
سکرتێری گشاتیی حیزبای دێماوکرات وێاڕای ئامااژهدان باه دانیشاتنی هاهردووال لاه ساهر ئاساتی ساکرتێرو ههیئاهتی کۆمیتاهی
ناوهندی ،به هیواوه باسی لهم داهاتووی مهسهلهیه کرد.
چۆنیهتی هاوکاریی نیوان هێزو الیهنهکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران به گشتی تهوهرێکی دیکهی وتوێژهکهی تلویزیۆنی رهها له
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گهل سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو.
لهم پێوهندییهدا بهڕێز خالید عاهزیزی وێاڕای ئامااژهدان باه بهشاداریی چاالکاناهی نوێنهرایهتییاهکانی حیازی دیماوکرات لاه
کۆڕوکۆبوونااهوهی هێاازه ئێرانییااهکان ،بااه رهخنااه گاارتن لااه مکااانیزمی ئااهم کۆبوونهوانااه ،ئاشااکرای کاارد کااه تااا ئێسااتا هاایچ
ئاڵترناتیڤێااک باااۆ چۆنیاااهتی باااهڕێوهبردنی داهااااتووی ئێاااران لااهم کۆبوونهواناااهدا ساااائبوونهوهی لاااه ساااهر ناااهکراوه .لاااهم
پێوهندییهدا بهرێزیان وتی :پێوهندی هێزه ئێرانییهکانی ئۆپۆزیسیۆنی رێژیمی کۆماری ئیساالمی ئێاران تاهنیا لاه کۆبووناهوه
له دهوری یهکتر و قسه کردن دا خوالسه بۆتهوهو تا ئێستا هیچ ئالترناتیڤێاک باۆ چۆنیاهتی باهڕێوهبردنی داهااتووی ئێاران
سائبوونهوهی له سهر نهکراوه.
له دوایین بهشی وتوێژهکهی تلویزیۆنی رهها له گهڵ بهریز خالید عهزیزی ،سکرتیری گشتیی حیزبای دێماوکرات دا بااس لاه
رۆڵی رێژیمی کۆماری ئیسالمی له رووداوهکانی ناوچهکه هاتاهو ئااراوه کاه باهڕێز ساکرتێری حیازا رۆڵای رێژیمای ئێاران باه
قازانجی هیچ کام له خهڵکی واڵتانی ناوچهکه نهزانی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٢٣ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١٣

دیدارێکی رۆژنامەنووسی رۆژنامەی "تورون سانۆمات"ی فینالندی لە
گەڵ بەڕێز خالید عەزیزی

لە شاری تورکو خالیدی عهزیزی هاندهر بوو بۆ پربوونی سالۆنێک له جهماوهر
رێبهری کوردان هیواخوازه که فێنالند یارمهتیدهر بێت له پرسی کێشهی مافی مرۆڤ دا

خالیدی عهزیزی رێبهری حیزبی دێمۆکراتی کوردستان ،والتاانی رۆژئااوایی لە مەترسایی بڕواکاردن بە وادە و بەڵێنییەکاانی
ئێران لەمەڕ ئاشتینوازانەبوونی بەرنامەناوکیەکەی وشیار دهکاتهوه.
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عهزیزی که رۆژی یهکشهممه له شاری تورکو میوان بوو ،وتای؛ حکوماهتی ئێساتای ئێاران کاه باه باهردهوامی مافاهکانی مارۆڤ
پێشێل دەکا ،ژنان بهردباران دهکا ،هاوواڵتیانی ئیتدام دەکا و پهیماننامه نێونهتهوهییهکان پێشێل دەکا ،بهالیهوه شاتێکی
زۆر ئاساییه که له پێوهندی لهگهڵ بهرنامه ناوکیهکانی درۆ لهگهڵ کۆمهڵگای نێونهتهوهیی بکات.
حیزبی دێمۆکراتی کوردستان له ئێران حیزبێکی قهدهئه کراوه ههربۆیه بنکهی ساهرهکیی رێبهریهکاهی لاه بااکووری عێراقاه.
باهپێی وتااهکانی عااهزیزی حیزبهکااهیان یااهکێک لااه حیزباه سااهرهکیهکانی کوردسااتانه ،بهشااێک لااه ئهندامااهکانی لااه دهرهوهی
وهالتی خۆیاان ئاهژین  ،وهک عیاراق ،ئوروپاا و ئاهمریکا ،باهاڵم بهشای ساهرهکیی ئهنادامانیان لاه نااوخۆی کوردساتان و لاه
تاران دهژین و به شێوهی نهێنی پێوهندیان به حیزبهکەوه ههیه.
"ئاماانجی ساهرهکیی ئێمااه دەساتەبەرکردنی ئااازادی ،یهکساانی و حکومااهتی قانوناه .هااهوڵی ئێماه نااهمانی حکوماهتی کۆماااری
ئیسالمی و پرکردنهوهی جێگااکەی باه حکوماهتێکی فیدرالیاه ،کاه لەودا کوردساتان وهک ناوچهیاهکی فیادراڵ لە بەڕێاوەبردنی
واڵت دا مافی یهکسانی لهگهڵ ناوچه فیدراڵهکانی دیکاهدا هەباێ .باهبێ ئاهوه باهرهوپێش چاون و جێگیار باوونی دێمۆکراسای
ئیمکانی نیه".
ناوبراو له ساڵی  ٢١١٧تا ئێستا کهسی یهکهمی حیزبەکەیەتی.
عهزیزی دەڵی که حیزبهکهی له دوای سالی  ٦٢٢٠خهباتی چهکداری نهکردووه:

" پێشتر ئێمه ناچار بووین بۆ بهرگری له خۆمان چهک بهکار بێنین" ناوبراو درێاژه بە وتەکاانی دەدا و دهڵاێ :ئاێمە رێگاای
ئاشااتینوازانهمان گرتۆتااه بااهر ،لهگااهڵ ئااهوهش دا کااه حکومااهتی ئێااران هااهوڵ دەدا کوردهکااان بکێشااێته ناااو گهمااهی شااهری
چهکداریهوه ".ڕێبهری حیزا دهڵێت حکومهتی ئێران بهچاوی ئهمنیهتیهوه دهروانێتاه کوردساتان و ههمیشاه وهک ههرهشاهیەک
له بهرابهر خۆی دا دەیبینێ.
ئێساتا هااهم یاسااای واڵت و هاهم رێبااهرانی ،کوردهکااان وهک هاونیشاتمانی پلااه دوو چاااو لاێ دهکااهن ،بااهگوێرهی یاسااای واڵت
کوردێکی سوننی مهزهها مافی بوون به سهرۆک کۆماریی نیه ،هیچ کات بۆ پۆستی وهزیر و ساهفیر و پۆساته باهرزهکانی تار
باوهر به کوردهکان ناکهن و له هیچ کام لهم پۆستانه دا نین.
مهبهستمان جێگیرکردنی دێموکراسی لە ئێرانه

عهزیزی له سالۆنێک له شاری تورکوی فینالند قسهی بۆ خهڵک دهکرد که بانگهێشتی سێمینارهکه لهسهر داوای کۆمیتهی
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حدک له فینلهند کرابوو .سالۆنهکه لهو خهلکانهی که نهیاری حکومهتی ئێرانن و بۆ گوێگرتن له قسهکانی ئاهو هااتبوون و
له دهوری یهک کۆببونهوه ،جمهی دههات:
هااهرکات لااهنێو ئۆپۆزیساایۆن دا لێااک تێگهیشااتن و لێااک نێزیااک بوونااهوه هااهبیت دهکاارێ پتاار هێاازی خۆمااان یااهک بنااهین و
بهرنامهی دوارۆژ باشتر دانێین.
کوردهکان خوازیاری ئاشتی و ئاازادی و بهیهکاهوه ژیاانی یهکساان و ماافی بهراباهر باۆ ژناان و پیااوانن .ئێساتا لاه ئێاران دا
حکومهتێکی دیکتاتۆر لهسهر حوکمه.
عهزیزی دهلێ؛ له راستی دا حکومهتی ئیسالمی ئێران نوینگهی خهلکی ئێران نیه .خهلکی ئێران له پشت ئەو حکومهتهوه
نین و بریارهکانی حکومهتی ئێساتای ئێاران بریااری خاهلکی ئێاران نیاه .رێباهری حیزبای دێماوکراتی کوردساتان هیاواداره کاه
حکومهتی فینالند  ،ههم له هاوپهیمانی و یهکیهتی واڵتانی سکاندیناڤیا دا و ههم له یهکیهتی ئهوروپا دا وهک ئهندامی
ههردوکی ئهو یهکیهتیانه له پێوهندی له گهڵ مافی مرۆڤ له ئێران دا دهورێکی چاالک بگێرێ.
خالیدی عهزیزی سالی  ١٩٥٩له ئێران له دایک بووهو له سوێد ماجستێری له زانساتی سیاسای تاهواو کاردوه .ئاهو ئێساتا لاه
کوردستانی عێراق دادهنێشێ و چاالکانه لهسهر پرسای کاورد بهشاداری ساێمینارو کاۆرو کۆبوناهوهکان لاه ئوروپاا و ئاهمریکا و
شوێنهکانی تر ئهکات.
سەرچاوە :ماڵپەری حدک میدیا  -رێکەوتی٢٥ :ی مارچی ٢١١٣
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خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له وتووێژێکی تایبهتدا
لهگهڵ محهممهدڕهزا ئهسکهندهری،

خالید عهزیزی :بیروڕای گشتی له ئاکامی دانوستانهکانمان لهگهڵ حدکا ئاگادار دهکەینهوه

خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له وتووێژێکی تایبهتدا لهگاهڵ محهمماهدڕهزا ئهساکهندهری،
بهڕێوهبهری ماڵپهڕی کوردانهدا وهاڵمی کۆمهڵیک پرسیاری ئاهو ماڵپاهڕهی لاه پێوهنادی لهگاهڵ پرسای دێموکڕاتاهکانو پرساه
سیاسییهکانی کوردستانو ئێران داوهتهوه.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له وهاڵمی ئهو پرسیارهدا که پرسی یهکگرتنهوهی دووالیهنی حیزبی دێماوکڕات
دوای چاااوهڕوانیی زۆری هااهموو الیااهک بااه گااوێ گهیشااتوه ،دهڵااێ " :ئااهو چاوهڕوانیااه جێاای ڕێاازه کااه خااهڵک بیانااهوێ لااه
یهکگرتنااهوهی دووالیاااهنی دێمااوکڕات حیزبێکااای یااهکگرتووو باااههێزی حیزبااای دێمااوکڕات دروسااات ببااێو حیزبااای دێماااوکڕاتی
کوردستانیش له چهند ساڵی ڕابردوودا بۆ ههوڵی بهردهوامی ئاهو مهبهساته داوه .لاه ئێساتاشدا دوو الیاهن گهاڵڵاهی خۆماان
لهو پێوهندییهدا به یهکتری داوهو پێویسته دووالیهن له سهر خاڵاه هاوبهشاهکانی ئاهو دوو گهاڵڵهیاه باه رێککاهوتن بگاهنو
پرسی یهکگرتنهوه بچێته خانهیهکی دیکهو بهرهو پێشتر بچێ".
کاک خالید لهو وتووێژهداو له وهاڵمای ئاهو پرسایارهدا کاه دیادارو کۆبووناهوه هاوبهشاهکان باهو شاێوهیه تاا کاهی لاه نێاوان
دووالیهندا بهردهوام دهبێ ،دهڵێ دانێشتنو قسهکردن له سهر گهاڵڵهکانی یهکگرتنهوه قهرار نیه چهند سال درێژه بکێشن،
دهرفهتی زۆرماان لاه باهردهمدا نیاهو پێویساته پااش ماوهیاهکی دیکاه کاه گهاڵڵاهکان لهالیاهن رێباهریی هاهر دوو ال قساهیان
لهسهر کرا ،بهره بهره بدرێته ئهندامانی حیزبهکانو خهڵکیش لێی ئاگادار بن ،بۆ ئهوهی به هاوفیکریو بهشداریی ههموو
الیهک پڕۆسهکه خێراتر بچێته پێشێ.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لهبارهی دوو گهاڵڵهکه ڕوونی کردهوه که گهاڵڵهی ئهوان دهقاودهو
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گهاڵڵهیهکی  ١٧ساڵ لهوه پێشه که بهپێی بارودۆخی ئهو کات بۆ وهسهر یهکنستنهوهی دوو الیهنی حیزبی دێموکڕات ئامااده
کرابوو ،گهاڵڵهی حیزبی دێموکراتی کوردستانیش له بارودۆخی ئێستاداو باهپێی لێکداناهوه نوێیاهکان لاه ههلوماهرزو تیشاک
خستنه سهر واقتهکانی ئێستاو له ئاکامی چهندین باسو ڕاوێژی چهندین کۆبوونهوهی تایباهتی ڕێباهریی حیزبای دێماوکراتی
کوردستان نووسراوهو ڕادهستی ئهو هاوڕێیانه کراوه ،ئێمه پێمان وایه گهاڵڵاهی ئێماه دهتاوانێ چارهساهری ئاهو کێشاهیه باێ،
بهاڵم ناتوانین یهکجێ گهاڵڵهی ئهوانیش رهت بکهینهوه ،باهاڵم دهکارێ بڵێاین وهرن باا خاڵاه هاوبهشاهکانی نێاوان ئاهو دوو
گهاڵڵهیه بکرێنه مهبناو کاریان لهسهر بکرێو ئهو کێشهیهی پێ چارهسهر بکرێ.
کاک خالید عهزیزی له وهاڵمی ئهو پرسیارهدا که الیهنی بهرامبهرتان ئێوهیان وهک حیازا قاهبووڵ نیاه ،ئێاوه تاکاهی ئااوا
بهردهوام دهبن ،دهڵێ ڕهنگبێ ئهوه بهشێکی کاریگهریی ڕووحیی دابڕانی حیزبی دێموکڕات بێ ،بهاڵم لاهو ماوهیاهدا ساکرتێری
ههر دوو حیزاو ئهندامانی دهفتهری سیاسیی ههردوو الو ههیئهتهکان پێکاهوه چهنادین جاار کۆبووناهوهیان باووه ،ئاهوه باهو
مانایهیه که ئێمه وهک دوو حیازا پێکاهوه دانوساتانمان باووه .ئاهوه الی ئێماه کێشاه نیاهو هیاوادارین ئاهو هاوڕێیاناهش باه
لهبهرچاوگرتنی داخوازیی خاهڵکو چااوهروانیی کاادرو پێشامهرگهکانو واقتییهتاهکان ئێماه وهک هاهین قاهبووڵ بکاهن ،ناهک
ئهوهی چۆنی ئارهزوو دهکهن .ئێمه لهو بارهوه کێشهمان نیهو هیوادارین ئهو هاوڕێیانهش زیاتر بیر لهوه بکهنهوه.
سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان لااه وهاڵماای ئااهو پرساایارهی ئێااوه تااا کااهی درێااژه بااهو دانوسااتانه دهدهن لااه
حاڵێااکدا ئااهوان وهک ئهسااڵێکی بنهمایااهیی دانوسااتان ئێااوه وهک حیاازا بااه ڕهساامی نهناساان ،دهڵااێ ئیسااتراتیژیی ئێمااه
بااهردهوامیی دانیشااتنو دیااالۆگو دانوسااتانه ،چااونکی هااهر ئااهوهش دهتااوانێ چارهسااهری کێشااهی دوو دێموکراتااهکان بکااا نااهک
دانیشتنو پاڵدانهوه ،باهاڵم ئاهوهش دهخرێتاه چوارچێاوهی زهماهنیی تایبهتاهوه .ئێماه لاه ئێساتادا چااوهڕێی دوایاین بڕیااری
ئهوانین که قهراره له پلینۆمی خۆیاندا بیدهن ،ئهو کات ئێمهش بۆچاوونی ئاشاکراو ڕوانگاهی خۆماان باه ڕوونای لاهو باارهوه
ڕادهگهیهنین .ئێمه بهش به حاڵی خۆمان وهک حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ههموو ههوڵمان ئهوهیه ئهو پڕۆسهیه به شکسات
نهگا .ئێمه دوای وهرگرتنی دواوهاڵمو دوا بڕیااری ئاهوان هاهم ئهنادامانی حیزبهکاهمانو هاهم بیاروڕای گشاتیی کوردساتان لاه
ئاکامی وتووێژو دانوستانهکانمان ئاگادار دهکهینهوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٢٥ :ی دێسەمبەری ٢١١٣

330

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی

خالید عهزیزی بۆ  :NRTبهرپرسایهتیی لێک ترازانهکان له ئهستوۆ ههموو الیهنهکانه

سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان لااه وتووێژێااکدا لهگااهڵ کانااانی ئاساامانیی NRTی تیشااکی خسااته سااهر
باردودۆخی سیاسی ،کۆمهاڵیاهتیو ئاابووریی ئێاران دوای  ٣٥سااڵ هاتنهساهر کااری کۆمااری ئیساالمی و گاوتی بۆچووناهکانی
دێموکڕاسی ،مافی مرۆڤ ،حکومهتی قانوونو دادپهروهری ئهو بههاو بایهخانه بوون که کۆمهاڵنی خهڵکی ئێران  ٣٥ساڵ باهر
له ئێستا رێژیمی پاشایهتییان پی ڕووخاند ،بهاڵم ئهو دهسکهوتانه لهو شۆڕشهدا وهدی نههاتنو شۆڕش لهالیاهن کۆماهڵێک
الیهنهوه دهستی بهسهردا گیرا.
کاک خالید عهزیزی له وهاڵمی ئهو پرسیارهدا که بۆ دۆزی سیاسیی کورد نهیتوانیوه خاۆی لاه باارودۆخی دوای شۆڕشای سااڵی
 ١٣٥٧دا ببینێتاااهوه ،گاااوتی کاااه کوردساااتان هاااهر لاااه ساااهرهتاوه باااه چااااوی ئهمنیهتییاااهوه ساااهیری کاااراوه ،وهاڵمااای داوا
دێموکراتیکهکانی گهلی کورد به توندو تیژی دراوهتاهوهو پاهیامی چارهساهری ئاشاتیی دۆزی کاورد باهرهوڕووی هێاڕشو شاهڕی
خوێناویی داسهپاو بۆتهو کورد ناچار بووه بهرگریی چهکداری له خۆی بکااو ئاهو پرساه تاا ئێساتاش باه چارهساهر ناهکراوی
ماوهتهوه.
سکرتیڕی گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له وهاڵمی کاریگهریی ڕووداوهکانی ڕۆژههاڵتی نێوهراست لهساهر دۆزی کاورد لاه
ڕۆژهااهاڵتی کوردسااتان تیشااکی خسااته سااهر ئااهوهی ڕووخااان ،نااهمانو ئاااڵۆگۆڕی سیاساای لااه واڵتااانی سااهرهڕۆو ئیسااتبدادی
کاریگاااهریی ناراساااتهوخۆی لاااه ساااهر دۆزی کاااوردو گاااهالنی دیکاااهی ئێاااران دانااااوه ،ئاااهوهی کاااه دهساااهاڵته ئیساااتبدادیو
نادێموکڕاتیکهکان بێو نهبێ بهرهوڕووی گۆڕان یان نهمان دهبناهوه .لهالیاهکی دیکاهوه پرسای کاورد لاه بهشاهکانی دیکاهو لاه
خۆراوا ،باکوورو باشووری کوردستان بهرهوپێشچوونی زۆری بهخۆیهوه بینیاهوهو ئاهوهش ئیلهاام بهخشای کوردهکاانی ڕۆژهاهاڵت
بۆ سووربوونو گهشبینییان بۆ چارهسهری پرسی کورد لهو بهشهی کوردستانیشه.
کاااک خالیااد عااهزیزی لااه شاایکردنهوهی بااارودۆخی سیاساایی ڕۆژهااهاڵتی کوردسااتانو ئااهوهی بااۆ کااورد لااهو بهشااهی کوردسااتان
نهیتوانیوه ببێته فاکتهری گۆڕان له ئێران ،تیشکی خستنه سهر ئهوهی لاه ڕۆژهاهاڵتی کوردساتان پارساهنگیی هێاز باۆ گاۆڕان
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له قازانجی کورد نیه ،کورد چهندی بههێزیش بی به تاهنیا کۆمااری ئیساالمی پاێ نااڕووخێ ،ئێاران واڵتێکای بهریناهو کاورد
وهک بهشااێکی بچااووک لااهو ئێرانااه ناااتوانێ قورسااایی ڕووخااانی حکومااهتی ناوهناادی بناتااه سااهر شااانی خااۆیو لااه دهرهوهی
ناوچهکانی کوردستان له ئێستادا به داخهوه جوواڵنهوهیهکی ئهوهنده بههێز له نێو نهتهوهکانی دیکه و شارهکانی دیکه ئااوا
نیه که حکوماهتی ناوهنادی بگاۆرێ یاان ناچاار باه پاشهکشاهی بکاا ،ئاهوهش وای کاردوه کاه دهساهاڵتی کۆمااری ئیساالمی لاه
کوردستان لهسهر سیاسهتی گرتن ،ئێتدامو زهبرو زهن بهردهوام بێ.
سکرتیڕی گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له بهشێکی دیکهی ئهو وتووێژدا ئاماژهی بهوه کرد که کێشهی ئاهتومیی ئێاران
وای کااردوه کااه کۆمااهڵگای نێودهوڵااهتی کااهمتر ئاااوڕ لااه پرسااهکانی دیکااهی کۆمااهڵگای ئێااران وهک پرساای مااافی ماارۆڤو
ئازادییهکانی دیکهی کۆمهاڵنی خهڵکی ئێران بداتهوه.
شایانی باسه ئاڵوگۆرهکان له ئێرانوکوردستان دوای هاتنهساهر کااری حهساهن ڕووحاانی ،خوێندناهوهی حیزبای دێماوکرات باۆ
ئهو ئاڵوگۆرانه ،ههوڵهکان بۆ یهکبووناهوهی دێموکراتاهکانو دانوساتان باۆ یهکگرتناهوهی حیزبای دێماوکڕاتو پێویساتیی ئاهو
یهکبوونااهو باااس لااه هۆکارهکااانی لێااکترازانو نااهبوونی هاوپێوهناادیی هێاازه سیاسااییهکانی ڕۆژهااهاڵتی کوردسااتان چهنااد
تاااهوهرێکی دیکاااهی ئاااهو وتاااووێژه تهلهڤزیۆنییاااهی ساااکرتیڕی گشاااتیی حیزبااای دێماااوکڕاتی کوردساااتان لهگاااهڵ کانااااڵی
ئاسمانییNRT

بوو.

کااک خالیااد عااهزیزی لااهو بهشااهدا جااهختی کااردهوه کاه بهرپرسااایهتیی لێکترازانااهکان ،نهحاوانااهوهو ئاڵۆزییااهکان لااه نێااو
هێزهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان له ئهستۆی ههموو الیهنهکاناهو هاهر باه ههسات باه بهرپرساایهتیی هاهموو الیاهکیش دهکارێ
ئهو واقته بگۆڕدرێ.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی١٣ :ی فێبریویری ٢١١٤
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خالید عەزیزی بۆ ڕووداو :کۆمهڵگای جیهانی کێشهی كوردو مافی مرۆڤی لە ئێران
لەبیر كردوە

کاک خالید عەزیزی دەڵێ سەرقاڵبوونی واڵتانی رۆژئاوا بە بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێارانەوە وای كاردووە كێشاە گرینگەكاانی
دیكەی ئێران وەك مافی مرۆڤو سەركوتكردنی كورد لەو واڵتە لەبیر بكرێ.
کاااک خالیااد عەزیاازی ،سااكرتێری حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان لااه وتااووێژ لهگااهڵ تااۆڕی میاادیایی ڕووداودا دهڵااێ ئەگەر
كاااۆمەڵگەی نێاااودەوڵەتی لە سیاساااەتەكانیاندا لە بەرامااابەر ئێاااران ،ساااهرنجهکانیان بە تەنیاااا تەركیاااز لاااه ساااەر بەرناااامە
ئەتۆمیەكەی ئەو واڵتە کۆبکهنهوه ،ئەوا ڕەنگە لەو سیاسەتەیاندا سەركەوتوو نەبن.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ڕوو به واڵتانی رۆژئاوادا دهڵێ پێویسته له دانوستانهکانتاندا لهگاهڵ کۆمااری
ئیسااالمی باااس لە دیموكراساایو مافەكااانی ماارۆڤ بااكەنو دەبێاات رێژێماای ئێااران بەرپرساایار بكاارێ لەبەراماابەر خەڵااكەكەیو
پێویستە سهرنج بدرێته مافی كوردو پێشێلکردنی مافی کورد له ئێران.
تااۆری میاادیایی ڕووداو بااه ئاماااژه بااه دیاادارو چاوپێکااهوتنی کاااک خالیااد عەزیاازی لهگااهڵ بەرپرسااانی وەزارەتاای دەرەوەی
دانیمارك دهلێ که پااش ئاهو دیاداره هاۆڵگەر نیڵسان كە تاا ساهرهتای ئهمسااڵ وەزیاری دەرەوەی دانیماارك باوو ،بەڵێنای دا
سەرنجی زیاتر بدەنە بارودۆخی كورد له رۆژهەاڵتی كوردستان ،بەاڵم جەختی كردەوە كە نااتوانرێ بەراورد بكارێ لە نێاوان
گرنگیی بەرەنگاربوونەوەی بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێرانو چاودێریكردنی مافەكانی مرۆڤ لەو واڵتە.
نیڵسن بە"رووداو"ی گوتوه 'زۆر جێگەی مەترسی دەبێ ئەگەر ئێران ببێتە خاوەنی چەكی ئەتۆمی ،بەاڵم لەهەمان كاتدا
پێویستە بەردەوام بین لە ڕەخنەكانمان لەسەر بارودۆخی مافی مرۆڤ لەو واڵتەدا".
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ئااهو راپۆرتااهی ڕووداو تیشااکی خسااتۆته سااهر بااارودۆخی سیاساایی ڕۆژهااهاڵتی کوردسااتانو چۆنیااهتیی کااارو تێکۆشااانی حیزبااه
کوردییهکانی دژبهری کۆماری ئیسالمی.
لهو ڕاپۆرتهدا ئاماژه به قسهکانی کااک خالیاد عاهزیزی لاهبارهی دهساتپێکردنهوهی خاهباتی چهکاداریی کاردوهو نوسایویهتی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕات دهڵێ هەندێك دەن له نێو حیزبای دێماوکڕات داوای دەساتپێكردنەوەی خەبااتی چەكاداری
دەكەن ،بەاڵم له ئێستادا پێمان وایه که دهباێ كێشاەی سیاسایو نەتەوەیای لە رێاگەی دیاالۆگو ئاشاتییهوە چارەساەر بكارێ.
حیزبی دێموکڕات له سهردهمی کۆماری ئیسالمیدا نیزیک به دوو دهیه ئەزموونی خەباتی چەكداریی ههیه ،بەاڵم ئهوه وەاڵمای
كێشەكانمان نەبوو .خەباتی چەكداری تەنیا بیانوو بە ئێران دەدا وەك گرووپی توندوتیژ پێناساهمان بکااو کوردساتان لاهوه
زیاتر به ئهمنیهتی بکا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٢٦ :ی مەی ٢١١٤

خالید عهزیزی بۆ ڕووداو :دهبێ سهربهخۆیی کوردستان وهک دهرفهت چاوی لێ بکر ،
نهک وهک مهترسیو ههڕهشه

کاک خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان دهڵێ بهڕێوهچوونی ڕیفراندۆم له هاهرێمی کوردساتان باۆ
دیاریکردنی چارهنووسی خۆیان قانوونی ،بهجێو زۆر گرین و مێژوویی دهبێو دهباێ وابکارێ ساهربهخۆیی کوردساتان لهالیاهن
واڵتانی دراوسێو واڵتانی زلهێزی بڕیاردهرهوه وهک دهرفهت چاوی لێ بکرێ ،نهک وهک مهترسیو ههڕهشه.
سااکرتیری گشااتیی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان کااه بهشااداری بهرنامااهی "ڕووداوی ئااهمڕۆ"ی کااهناڵی ئاساامانیی " ڕووداو" ی
کردبااوو ،تیشااکی خسااته سااهر ئااهوهی کااه حکومااهتی هااهرێمی کوردسااتان لااه پێوهناادی لهگااهڵ بااهڕێوهبردنی ڕاپرساایو دواتاار
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دروستکردنی کیانی سیاسیی خۆیان ڕاشکاوانه ههڵوێستهکانیان بۆ ئێران ئاشکرا بکهنو به ڕوونی بڵێن که ناابێ ئاهو بابهتاه
وهک ههڕهشهو مهترسییهک بۆ سهر خۆیان ههست پێ بکهن.
کاک خالید عهزیزی باسی ئهوهی کارد کاه باهپێی ئاهزموونی  ١١سااڵ پێوهنادیی باشای حکوماهتی هاهرێمی کوردساتان لهگاهڵ
تااارانو بااوونی جۆرههااا بهرژهوهناادیی هاوبااهش لااه نێااوان ئااهو دوو واڵتااهدا پێشاابینیی ئااهوه ناااکرێ کااه ههڵوێسااتی کۆماااری
ئیسااالمی بااه نیساابهت واقتاای نااوێی هااهرێمی کوردسااتان بااه یااهکجاری دژو تونااد لااهدژی ئااهو پڕۆسااهیه بااێ .بااه تایبااهت کااه
تهجرهبهی دامهزرانی واڵتی ئازهربایجان له دراوسێیهتی ئێرانمان ههیه که لهگهڵ ئهوهیدا بهشێکی یاهکجار زۆر لاه خاهڵکی
ئێران ئازهرین ،بهاڵم ئێران پێوهندیی باشی لهگهڵ واڵتی ئازهربایجان ههیه.
بهڕێزیان گوتی ئێمه وهک حیزبی دێموکراتو حیزبهکانی دیکهی ڕۆژههاڵتی کوردستان دهبێ لهسهر ئهوه کار بکهین که ئهو
بابهته بنهینه نێو کۆمهڵگاو بیڕوڕای گشتیی ئێرانییهکان که ئاهوهی لاه عێاڕاق ڕوو دهدا بهرهاهمی ساهرهڕۆییو حاشاا کاردن
له پرسی نهتهوهکانهو حکومهتی ههرێمی کوردستان  ١١ساڵه ههوڵ دهدا بهههموو شاێوهیهک ڕۆڵای ئاهرێنی لاه بنیاتناناهوهی
عێڕاقی نوێدا بگێڕێ ،باهاڵم ئاهوهی عێاڕاق ناهیتوانی لاه ساهر ئهساسای ڕێزگارتن لاه جۆراوجاۆریی نهتاهوهکانو ئایینزاکاان
یهکگرتوو بێ ،دهتوانێ نموونهو ئهزموونێکی باشیش بۆ ئێرانی داهاتوو بێ.
کاک خالیاد عاهزیزی تیشاکی خستهساهر ئاهوهی کاه ئێساتاش لاه واشانگتۆنو واڵتاانی دیکاه باه چااوی ئهمنیهتییاهوه ساهیری
ڕۆژههاڵتی نێوهڕاسات دهکاهن ،لهگاهڵ ئهوهشادا کاه کاورد بۆتاه فاکتاهرێکی ساهرهکیی ئاهو ناوچهیاه ،لاۆبیی کاوردی باشاووری
کوردساتان لاه دنیاای دهرهوه کااری باشای کااردوه ،باهاڵم دهباێ روانگاهو باه ئهمنیااهتی چااولێکردنی ئاهمریکا لاه پرسای کااورد
بگۆڕدرێو وابکا که دنیای دهرهوه به چاوی دهرفهت چاو له ههرێمی کوردستان بکهن.
سکرتیری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان جهختی لهسهر ئهوه کردهوه که ئهگهر کورد لهنێو ماڵی خۆیادا یاهکڕیزو تاهبا
بێو گوتاری ههرێمی کوردستان ،گوتاری گشتیی کاورد لاه باشاووری کوردساتان باێ ،ئاهوکات دنیاای دهرهوهش دان باهو واقتاه
دادهنێو لهسهر بنهمای بهرژهوهندییهکانی خۆیان مامهڵه لهگهڵ دۆخه نوێیهکهدا دهکهن.
کاک خالید عهزیزی به ئاماژه به کاردانهوهی کاربهدهستانی ئێران له ئێستادا به دۆخی نوێ له باشووری کوردساتان تیشاکی
خستهسهر ئهوهی که کۆماری ئیسالمی له ئێستادا پێی باشه عێاڕاق باه یاهکگرتوویی بمێنێتاهوه ،باۆ ئاهوهی بتاوانێ کهواناهی
شاایته لااه ئێااران ،عێااڕاق ،سااووریهو لوبنااان بااه لێکبهسااراوهیی بمێنێتااهوه ،بااهاڵم ئهگااهر ئااهوهی بااۆ جێبااهجێ نااهبێ ،بااهپیی
بهرژهوهندییهکانی دێو خۆی لهگهڵ واقتی نوێ دهگونجێنێ.
سەرچاوە :ماڵپەڕی حدک میدیا  -ڕێکەوتی٢١ :ی جوونی ٢١١٤
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وتووێژی رێزدار خالید عهزیزی لهگهڵ ئاژانسی ئانادۆڵیدا

خالید عەزیزی :له نێوخۆماندا قسه لهسهر دهستپێکردنهوهی خهباتی چهکداری کراوه

کاااک خالیااد عەزیاازی دەڵااێ ئاساامانی عێااراق بەدەسااتی ئەمریكاااو خاکهکهشاای بەدەسااتی ئێاارانەوەیەو ،ئێااران هەوڵ دەدا بااۆ
بەرژەوەندیی خۆی قازانج لە ناكۆكییە نێوخۆییەكانی هەرێم وەربگرێ.
کاک خالید عهزیزی له وتووێژ لهگهڵ ئاژانسی ئانادۆڵیدا لەباارەی دروساتبوونی ڕەوتای پاارێزەرانی رۆژهەاڵتای كوردساتان
دەڵااێ لە ئێراناادا ئەوە كۆماااری ئیسااالمی بااوو شااەڕی بەسااەر كااورددا سااەپاندوە ،حزباای دیمااوكراتیش بەرگریاای لااه خااۆیو
خهڵکهکهی كردوە.
ساااکرتێری گشاااتیی حیزبااای دێماااوکڕاتی کوردساااتان لاااهبارهی ئەگەری دەساااتپێكردنەوەی خەبااااتی چەكاااداریی حیزبەكاااانی
بەرهەڵەسااتكاری رێژێمااای ئێاااران دەڵااێ ":ئاااێمە لە ساااەردەمێك داینکااه هەم پێشااامەرگەی چەكااادارمان هەیە ،هەم هەزاران
ئەندامو الیەنگرمان لە نێو خۆی واڵت چەكادارن ،لە راستیشادا چۆنیاهتیی دەساتپێكردنەوەی خەبااتی چەكاداری كە بتاوانیین
جااواڵنەوەیەكی جەماااوەری ڕێكنااراو دروساات بكەیاان ،لەنێوخۆماناادا قسااەی لەسااەرە ،بەاڵم هێشااتا بڕیارمااان نەداوە خەباااتی
چەكداری وەكو پێشتر دەست پێبكەینەوه.
کاک خالید عهزیزی ئەو قسانەش رەتدەكاتەوە كە حیزبی دێموکڕاتی کوردستان خەبااتی چەكاداریی بەیەكجااری راگرتباێو،
لەو بارەیەوە بۆ ئاژانسی ئاناادۆڵ دەڵاێ ":بەهایچ شاێوەیەك خەبااتی چەكادارییمان لەهەرێمای كوردساتان بەشاێوەیەكی رەهاا
ڕانەگرتاووە ،بەاڵم شااێوازەكەمان گۆڕیاوەو لااه ئێسااتادا تەنینای رۆژهەاڵتاای كوردسااتان لەالیەن كۆمااری ئیسااالمی ئێاارانەوە بە
سوپای پاسداران و بەسیج و ئیتیالعااتو جااش وایكاردووە ،کاه پێشاوازیی خەڵاك لە حیازبە كوردییەکاانی دژباهری ڕێژێمای
ئێران زیاتر بێ.
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سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان دهڵاێ لەگەڵ هەماوو ئەو قساانەشدا ئەگەر كۆمااری ئیساالمیی ئێاران رێاگە باۆ
خەباتی مەدەنی بڕەخسێنێو ڕێگه به كاری بدا ،ئەوان ناچار بە چەك هەڵگرتن نین .ئهو به ڕهخنه له حهساهن ڕوحاانیش
که به دروشمی گۆڕان هاته سهر کاار ،دهڵاێ لە هەڵبژاردنەكانادا رۆوحاانی هەنادێ پەیاامی دا ،بەاڵم بەداخەوە بەدوایانادا
نەچااوو ،وەكااوو خوێناادن بە زمااانی كااوردیو ئاااوڕدانەوە بە هەناادێ لە ماااددە قانونییااهکان بااۆ ئااازادیی حیزبەكااانو هەناادێ
كرانەوەی سیاسی ،بهاڵم پشتی لهو وادهو بهڵێنانه کرد.
سااكرتێری گشااتیی حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتان لااهو وتااووێژهدا جااهخت لهسااهر ئااهوه دهکاتااهوه کااه بااۆ هەر گۆڕانكااارییەك
ئامااادەن كە لە ئێراناادا ڕوو بااداو لە ئەگەری هەر گۆرانكااارییەك هەوڵاای كااۆنتڕۆڵكردنی ناوچەكااانی كوردییەكااانی ئێااران
دەدەن.
کاک خالید عهزیزی لەبارەی تێڕوانینو هەڵوێستی كۆماری ئیسالمی ئێران لەبارەی كێشاەی كاوردو چارەساەركردنی دەڵاێ لەو
باوەڕە داین كە سەیر نییە پەیوەندیی ئێران لەگەڵ حیزبی كوردی پارچەكانی دیکه باش بباێ ،بەاڵم رەفتااری لەگەڵ كاوردو
حیاازبە كوردییەكااانی رۆژهەاڵت زۆر خااراپ و دڕناادایەیەو لەسااەر بنچیاانەی سااەركوتكردنو حاشاااكردن لە مافەكااانی خەڵكااهو
ئێران سوودی لەهەموو فاكتەرەكان بۆ پەراوێزخستنی دۆزی كورد لە رۆژهەاڵت وهرگرتوه.
سەرچاوە  :ماڵپەڕی گیارەن

 -رێکەوتی ٢٩ی سێپتەمبەری ٢١١٤
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بەرێز خالید عهزیزی له بهرنامهی " لهگهڵ ڕووداوهکاندا"

خالید عهزیزی :ئێران له پێناو ئهمنیهتی خۆیدا پهره به نائهمنی له دهورووبهری خۆی دهدا

کاک خالید عهزیزی له بهرنامهی " لهگهڵ ڕووداوهکاندا" تیشاکی خساته ساهر خوێندناهوهی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان باۆ
ڕووداوهکانی ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستو سیاساهتی کۆمااری ئیساالمی باۆ مامهڵاه لهگاهڵ ڕووداوهکاانو کهمکردناهوهی مهترساییهکان
لهسهر خۆی.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان جهختی لهسهر ئهوه کردهوه که کۆمااری ئیساالمیی ئێاران کاه خاۆی لهگاهڵ زۆر
قااهیرانی سیاساای ،ئهمنیااهتیو کۆمهاڵیااهتی بهرهوڕوویااه ،سااتراتیژیی ئێااران ئهوهیااه بااه دروسااتکردنی نائااهمنی لااه دهرهوهی
سنوورهکانی خۆی لهو ناوچانهی که شیتهی لێیه ،له فاکتۆری شیتهگهری کهلک وهردهگرێو به دروستکردنی نائاهمنی دهیاهوێ
ئهمنییهت بۆ خۆی دروست بکاو له مودیرییهتی قهیرانهکاندا دهستی باالی ههبێ.
کاک خالید عهزیزی له وتووێژهدا به ئامااژه باه کێشاهی مێژوویای شایتهو ساوننی لاه ناوچاهی ڕۆژهاهاڵتی نێوهڕاساتو لهباهر
یهکڕاوهستانی داعشو کۆمااری ئیساالمیی ئێارانو داهااتووی ئاهو ملمالنێیاه ،تیشاکی خساته ساهر ئاهوهی کاه ڕاساته ئێاران باه
حکومهتی ئیسالمیی شیته پێناسه دهکرێ ،بهاڵم له سیاسهتی ناوچهییدا پڕاگماتیستهو به دوای بهرژهوهندییاهکانی خۆیانادا
دهگهڕێنو له جانهی بهرژهوندییهکانی خۆیاندا بۆیان گرین نییه گڕووپه ئیسالمییهکانی ناوچه چۆنو چین؛ له هاهر جێیاان
که پێیان وابێ بهرژوهنادییان لهگاهڵیان دێتاهوه ،هاهوڵ دهدهن لهگاهڵیان پێاک باێنو باه جۆرێاک هیدایاهتیان بکاهن کاه لاه
دریژخایهندا بهرژهوهندییهکانی خۆیان پارێزراو بێ.
سکرتێری گشتیی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان لاهو وتاووێژهدا تیشاکی خساته ساهر ئاهوهی لاه ئێساتادا داعاش مهترساییهکی
جیددی بۆ سهر ئێران نییه ،چاونکی لاه ساهر ئهساسای دژایاهتی لهگاهڵ ئێاران دروسات ناهبووه ،لاه ناوچهیاهک وهک عێاڕاقو
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سااووریه دروساات بااووه کااه دهوڵااهتی بااههێزی ناوهناادیی تێاادا نییااه ،لااه بااهر ئااهوهش کااه سااتراتیژیی ئێااران پاراسااتنی دوو
دهسهاڵتی شیتهی بهئدا له عێراقو عهلهویی بهشار ئهسهد له سووریهیه ،دهکرێ بڵێین که بهرژهوهنادیی ئێاران ناڕاساتهوخۆ
له مهترسی دایهو ئهوه له داهاتوودا ڕوون دهبێتهوه که ئایا مهترسی بۆ سنوورهکانی ئێران دروست دهبێ یاان ناا ،باهاڵم باه
هۆی سهقامگیریی سیاسیی له تورکیهو ڕۆڵی کاریگاهری ئاهو ناوچهیاه لاه رووداوهکاانی ناوچاهدا ،گوماان ناکاهم وازوو داعاش
وهک مهترسییهک بۆ ئهو واڵته بێته ئاراوه.
کاک خالید عهزیزی دهڵێ دۆخی کورد له ڕۆژههاڵتی نێوهراستو دابهشبوونی بهسهر  ٤واڵتاداو باه ساهر دوو ئاایینزای شایتهو
سووننیدا وادکا که بیهوێ یان نهیهوێ لهو کێشهو ملمالنێیهدا خاۆی ببینێتاهوه ،باهاڵم پێویساته باه جۆرێاک مامهڵاه لهگاهڵ
ڕووداوهکانو پێشهاتهکان بکا که وهک نهتهوه تێیدا زهرهرمهند نهبێ.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات کوردستان له وهاڵمی بهڵێن ساڵح لهسهر دابهشبوونی کاورد لاه عێاڕاق باه ساهر دووباهرهی
شیتهو سووننه گوتی ئێماه داوا لاه یهکیاهتیی نیشاتمانیی کوردساتانو پاارتی دێماوکراتی کوردساتان وهک دوو دۆساتی حیزبای
دێموکراتی کوردستان سیاسییانهو به وردی بۆ ئهو بابهته بچن ،ئێمه وهک کورد بهشایک لاه کێشاهی شایتهو ساووننه ناین لاه
ڕۆژهااهاڵتی نێوهڕاسااتو ئێمااه وهک حیزباای دێمااوکراتو پااارتیو یهکیااهتیی و پ ک ک نااابێ بهشااێک بااین لااهو کێشااهیهو؛
ئهوهندهی بۆ ڕیکنستنی پێوهندییهکانمان لهگهڵ تااران ،دهمیشاق یاان ئانکااراو واڵتای دیکاه دهگهڕێتاهوه ،ئاهو پێوهندییاناه
سیاسینو مادام له رهههنادی سیاساییهوه چااو لاهو پێوهنادیو عیالقاتاناه دهکاهین ،ئهواناهی قهواعیادی گهماهی تایباهت باه
خۆیان ههیهو هیوادارم ئهو گهمه کردنانه جیا له بهرژهوهندییه حیزبییهکان له چوارچێوهی بهرژهوهندیی نهتاهوهییدا بچێتاه
پێشی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەن

 -رێکەوتی١١ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١٤
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بەرێز خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له بهرنامهی "
افق"ی دهنگی ئهمریکادا

خالید عهزیزی :تورکیه دهبێ بزانێ که کوردهکان بۆ ئهو دهرفهتهن ،بهاڵم داعش مهترسیو ههڕهشهن

کاک خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لاه بهرناماهی " افاق"ی دهنگای ئاهمریکادا تیشاكی خساته
سهر ئهوهی که ناکۆکییهکانی ئێرانی شیتهو تورکیهی سووننیو ملمالنێای هێازو دهساهاڵتی ناوچاهیی ئاهو دوو واڵتاه وایکاردوه
سووریه ببێته گۆڕهپاانی شاهڕی ئاهو دوو واڵتاه .بۆیاهش کوباانی خااڵی تێکگیرانای بهرژهوهندییاهکانی ئێارانو تورکیهیاه کاه
بههۆی ئهو ناتهباییه کهوتۆته ژێر ههڕهشهی داعشهوه.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لهو بهرنامهیهدا ڕهخنهی لهو پاساوهی تورکیه بۆ خۆدزینهوه له شاهڕی داعاش
گرت که دهڵێ پهیهگه ههر ههمان پهکهکه یه ،بۆیه نامانهوێ شهڕی داعاش باۆ یارمهتیادانی پهکهکاه بکاهین؛ کااک خالیاد
عاهزیزی جاهختی لهساهر ئاهوه کاردهوه ئاهو قاهیرانو نائهمنییاه درێاژهی دهباێو لاه باهردهوامیی خۆیادا باه زیاانی تورکیااهش
دهشکێتهوه .به تایبهت ئهگهر بهڕاستی ستراتیژیی تورکیه ئهوه باێ کاه بیاهوێ پرسای کاورد لاه واڵتهکهیادا چارهساهر بکاا،
ئهوا دهبێ ئهوه بسهلمێنێ که حیزبه کوردییهکانو پهکهکه بهشاێک لاهو پرساهنو حاشاا کاردن لاهو بابهتاه دهتاوانێ زیاانی
زۆر له خودی تورکیهو دهسهاڵتهکهی بدا.
کاک خالید عهزیزی ئهوهشی روون کردهوه که تورکیه بهلهبهرچاو گرتنی ئهوهی زۆرینهی خاهڵکی ئاهو واڵتاه ساووننینو ئاهو
ناوچانه بهستێنێکی لهبار بۆ پهرهسهندنی بیری تونادرهویی ئاایینین ،دهباێ مهترساییهکانی داعاش زۆر باه هیناد وهربگارێو
پێشوازی له سیاسهتی ئاشتییانه ،مهدهنیو دێموکڕاتیکی کورد له باکوورو خۆراوای کوردستان بکا.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان جهختی کردهوه که دهوڵهتی تورکیه دهبێ بزانێ کوردهکانو شێوهی تێروانینو
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سیاسهتی کورد بۆ ئهو واڵته دهبێ به چاوی دهرفهت ببیندرێ ،بهاڵم داعش مهترسیو ههڕهشه بۆ سهر ئهو واڵتهن.
کاک خالید عهزیزی لهو وتووێژهدا تیشکی خستهسهر ئهو بهرژهوهندییاناهی ئێاران لاه قوڵبووناهوهی قاهیران لاه ناوچهکاهدا
دهستی دهکهوێو وهک چۆن له تووشکردنی کورد به شهری داعش ڕۆڵی زۆر کاریگهری بینیو به تێوهگالندنی کورد له هاهرێمی
کوردسااتانو کوبااانی لااه شااهڕی داعااش سااهرنجی ئااهو گڕووپااهی لااه گرتناای بهئاادا دوور خسااتهوه ،دهیااهوێ لااه چارهسااهری
قهیرانهکهشدا وهک فاکتهرێک دهربکهوێ.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لاهو وتاووێژهدا باه ئامااژه باهوهی شاهڕو خاهباتی چهکاداری نااتوانێ خاۆی لاه
خۆیدا پرسی کوردو ناکۆکییهکان له نێوان کوردو ناوهند له تاران چارهسهر بکا ،پێی له سهر پێویستیی وتووێژو چارهساهری
ئاشتییانهی پرسی کورد داگرتهوهو هۆکاری ڕووتێکردنای حیزبای دێماوکرات لاه چاهک باۆ باهرگری کاردن لاه خاۆی باۆ ساتهمی
نهتهوایهتیو سیاسهتی سهرکوتو کوشتاری کورد لهالیهن کۆماری ئیسالمییهوه گهڕاندهوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەن

 -رێکەوتی١٤ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١٤

لە وتووێژێکی ڕاستەوخۆ دا لەگەڵ تەلەفزیۆنی ڕووداو،

بەڕێز خالید عەزیزی ،تیشک دەخاتە سەر ئامانجی سەردانەکەی بۆ واڵتەیەکگرتووەکانی ئەمریکا

چهند خاڵێک له وتووێژهکهی ئهمشهوی کاک خالید لهگهڵ " ڕووداو"دا:

341

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
• ههر کهس بڵێ له ڕۆژههاڵتی کوردستان شۆڕش نهماوه ههڵهی کردوهو هیچ کوردێک نابێ شتی وابڵێ .چونکی مێژووی کاورد
ههورازو نشێوی زۆری تێدا بووه.
شۆڕش و خهبات و تێکۆشان له پێناو ئازادیو مافهکانی گهلی کورد له ڕۆژههاڵتی کوردستان بهردهوامه.
• بااه کاربهدهسااتانی ئااهمریکامان گوتااوه کااه واشاانگتۆن دهبااێ تێبکۆشاای پشااتیوانی لااه کااوردو بااهرگریی کااورد بااه تایبااهت
لهبهرامبهر هێڕشهکانی داعش بکاو سهرکهوتنی کاورد لاه هاهموو باهرهکانی شاهڕ لاه دژی داعاش دهتاوانێ فااکتۆڕی ساهرهکیی
سهقامگیری سیاسی ،ئهمنیهتیو ئابووری لهو ناوچهکه بێ.
• لهگااهڵ کاربهدهسااتانی ئااهمریکا باساامان لااهوه کااردوه کااه پێمااان باشااه کێشااهی ناااوکیی ئێااران لهگااهڵ کۆمااهڵگای جیهااانی
چارهساهر بااێ ،چاونکی ڕۆژهڤبااوونی ئاهو قهیرانااه وایکاردوه زۆر کێشااهو پرسای گرینا و ساهرهکیی خااهڵکو کۆماهڵگای ئێااران
بنرێتااه پاااهراوێزهوهو کۆمااااری ئیساااالمی کێشاااهی ئاااهتومیی خاااۆی لهگااهڵ کۆماااهڵگای جیهاااانی باااۆ ساااهرپۆشدانان لاااه ساااهر
قهیرانهکانی دیکهی کۆمهڵگای ئێرانو یهک لهوان پێشێلکردنی مافی مارۆڤ باهکار هێنااوهو ئاهو کارتاه باه دژی دێموکراسای،
مافی مرۆڤو کێشهکانی دیکهی خهڵکی ئێران بهکار دێنێ.
• ئهمریکاییاااهکان زۆر باااه وردیو ساااهرنجهوه باااهدواداچوونیان باااۆ خاااهباتو تێکۆشاااانی حیزبااای دێماااوکراتی کوردساااتانو
جموجۆڵهکانی ئهم دواییانهی ئهو حیزبهیان له ڕۆژههاڵتی کوردستان کردوهو میدیاکانو ناوهندهکانی هاهواڵگریی ئاهمریکاش
زۆر بهباشی ئاگایان له ڕهوتی خۆپیشاندانهکانی ئهم دواییانهی ڕۆژههاڵتی کوردستان بووه.
• دهوڵهتی ئهمریکا و ناوهنده هاهواڵگریو میادیاکانیان دهزانان کاه جهوهاهری ئاهو خۆپیشااندانو ئاکسایۆنانه هاوپێوهنادی
نهتهوهیی و هێنانه بهرباسی داواکانی خۆشیان لاه دهساهاڵت باووه ،ناهک ئاهوهی کۆماریاب ئیساالمی دهیهویسات وابناوێنێ کاه
خۆپیشاندانهکان به دژی ئهمریکاو تورکیه ڕێکخراون.
• ئااهمریکا بهبایهخااهوه لااه خۆپیشاااندانهکانی کااورد لااه ڕۆژهااهاڵتی کوردسااتان دهڕواناانو ئێمااه پێمااان گوتااون کااه ئهوانااه
ههنگاوێکی دیکه له دژی کۆماری ئیسالمی بۆ دیفا له مافهکانی خۆیانه بۆ هێنانه بهرباسی پرسی نهتهوهیی خۆیانن .ئێماه
پێمان گوتن کورد له ههر جێیهک سهرکهوتن به دهسات بێناێ ئاهوه ساهرکهوتنی کاورد لاه هاهموو جێیهکاهو لاه هاهر شاوێنیک
شکست بنوا به شکستی خۆمانی دهزانین.
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• شۆڕش ههر ئاهوه نییاه بهرهیاهکی بهرباهرینی نیزامیای حیزبای دێماوکراتی کوردساتان و الیهناهکانی دیکاه لاه دژی کۆمااری
ئیساالمی بکرێتااهوه ،ئااهدی ئااهوه شااۆڕش نییااه خااهڵک لااه ئیالمااهوه تااا ئااهو پااهڕی ورمااێ بااه دروشاامی نهتااهوهییو بااه ڕهنگاای
جۆراوجۆر دێنه سهر شهقامو ،ئهوه نییه خهڵک له نێوخۆ به هاوکارییو بهدهنگهوه هاتنی پارێزهرانی ڕۆژهاهاڵتی کوردساتان
خهباتکاریو لاه مهیدانادابوونی خۆیاان پیشاان دهدهن .هاهر بۆیاه هاهتا کوردێاک لاه ڕۆژهاهاڵتی کوردساتان بمێناێ ،شاۆڕشو
خهباتو تێکۆشاان لاه پێنااو ئاازادیو مافاهکانی گاهلی کاورددا دهمێاننو هیاوادارم هایچ حیازاو الیاهنێکی پاڕچاهکانی دیکاهی
کوردستان چیدی قهزاوهتی ئاوا له سهر ڕۆژههاڵتی کوردستان نهکهن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەن

 -رێکەوتی١٥ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١٤

خالید عهزیزی ،دهرکی وتووێژ لهگهڵ ئێران داناخهین و دهمانهو بیرکردنهوی
ئێرانییهکان به نسیبهت پرسی کورد بگۆڕین

کاک خالید عهزیزی ،ساکرتێری گشاتیی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان جاهخت لهساهر ئاهوه دهکاتاهوه کاه ئهگاهرچی کۆمااری
ئیسالمی بهدوای وتووێژهکاانی پێشاوو لهگاهڵ حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتاندا ناهچووه ،باهاڵم ح د ک دهرکای وتاووێژ لهگاهڵ
ئێران داناخا.
سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان کااه بااۆ بهرنامااهی " ڕووداوی ئااهمڕۆ" لااه تااۆڕی میاادیایی ڕووداو بانگهێشاات
کرابوو ،له وهاڵمی ئهو پرسیارهدا که کاتێک ڕوونه کۆمااری ئیساالمی نایاهوێ باه وتاووێژ پرسای کاورد لاهو واڵتاه چارهساهر
بکا ،گوتی :ڕهنگبێ کۆماری ئیسالمیی نهیهوێ عهقڵییهتی خۆی بگۆڕێ ،بهاڵم کاورد ئاهمڕۆ لاه ڕۆژهاهاڵتی نێوهڕاسات ئاهمری
واقتهو ئێرانیش نااتوانێ خاۆی لاهو ڕاساتییه بدزێتاهوه ،لهالیاهکی دیکاهوه کۆمااری ئیساالمی باه دڕیژایای  ٣٥سااڵی ڕاباردوو
ههوڵی داوه وای جێبنا که کورد ئههلی سازش نییه ،ههر چهک دهناسێو قسهو سیاسهتی ههر به زمانی شهڕو تفهنگه،
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بهاڵم ئێمه دهمانهوێ ئهو بیرکردنهوهیه له نێو خهڵکانی ئێراندا بگۆڕین.
کاااک خالیااد عااهزیزی لااه وهاڵماای پرساایارێکی دیکااه لااهبارهی هۆکارهکااانی درێژهنهکێشااانی وتااووێژ لهگااهڵ کۆماااری ئیسااالمی
تاوانو ئۆباڵهکهی خسته الی کۆماری ئیسالمی که ناهک ئێساتا لاه ڕاباردووشدا ئاهو عهقڵییهتاهی کۆمااری ئیساالمی لاه دوای
شۆڕشهوه بۆ چارهسهری پرسی کورد له ئێران بوویهتیو ههیهتی نهگۆڕاوهو نهیویستوه وهک ئهمری واقە مامهمهڵهی لهگهڵادا
بکا.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێماوکڕاتی کوردساتان لاه وهاڵمای ئاهو پرسایارهدا کاه باۆ وتاووێژ دهکاهنو باۆ شاهڕ دهکاهن ،تیشاکی
خسته سهر ئهوهی که ئێمه لهگهڵ کۆماری ئیسالمیدا لهشهڕ دابووینو بی ئهوهی کێشهکهمان چارهسهر باێ ،شاهڕمان راگرتاوه،
بهاڵم هیچ ئاگربهستێک له نێوان ئێمهو ئێاران لاه ئاارادا نییاهو شاهڕی ئێماهش باۆ باهرگری لاه خۆماان باووهو دهباێ ،لهگاهڵ
ئهوهشدا باوهڕمان بهوهیه که ڕێگاچارهی سهرهکیی چارهسهری پرسی کورد له ئێران وتووێژو دیالۆگه ،به تایبهت ئاهوهی کاه
ڕهوتی ڕووداوهکان له ناوچه دووره دیمهنی قورساییهکی زیاتر بۆ پرسی کورد له ئێران پیشان دهدا.
کاااک خالیااد عااهزیزی لااه وهاڵماای پرساایارێکی دیکااهی "ڕووداو"دا لااهبارهی سااهفهر بااۆ وهزارهتاای دهرهوهی ئااهمریکا گااوتی لااه
وتووێژهکانماندا باس له پرسی کورد به گشتیو پرسی کورد له ڕۆژههاڵتی کوردساتان باه تایباهتی کاراوه .لاهو وتووێژاناهدا
به ئهمریکامان گوتوه که دهبێ له پشتی کورد بێو کورد لاه ڕۆژهاهاڵتی نێوهڕاساتدا دهتاوانێ یارماهتیی ساهرهکیی کۆماهڵگای
جیهانی بۆ سهقامگیری سیاسی لهو ناوچهیه بدا.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له وهاڵمی پرسیارێکی دیکهدا لهبارهی داوای ئهمریکا باۆ شاهڕ یاان دانوساتانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لهگهڵ کۆماری ئیسالمی جهختی کردهوه که حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له سیاسهت کردنادا باه
تهواوی سهربهخۆیهو لهسهر ئهساسی خوێندنهوهو بهرژهوهندیی خۆی سهربهخۆیانه بڕیاری خۆی دهدا.
کاک خالید عهزیزی له بهشێکی دیکهی ئهو وتووێژهدا لهبارهی پرسی یهکگرتنهوهی ههر دووالی دێموکرات باسی ئاهوهی کارد
که حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ههوڵ دهدا درێاژه باه کۆبووناهوهو وتووێژهکاان باۆ ساائبوونهوهو دۆزیناهوه میکانیزماهکان باۆ
یهکگرتنهوه بدا ،بهاڵم ئهو ههواڵنه تا ئێستا سهرکهوتوو نهبووه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی حدک میدیا  -ڕێکەوتی٢٤ :ی نۆڤیەمبەری ٢١١٤
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خالید عهزیزی :بهرپرسایهتیی نائارامییهکانی کوردستان له ئهستۆی کۆماری
ئیسالمییه()NRT

خالید عهزیزی گوتی ئهگهر ناوهناده ئهمنیاهتیو نیزامییاهکانی رێاژیم دهرفاهتو باواری ناڕهزایاهتی دهربڕینای ماهدهنییان باه
خهڵکی مههاباد لهسهر ئهو ڕووداوه داباا ،ئاهو پشاێویو نائارامییاهی ئێساتا لاه کوردساتان دروسات ناهدهبوو ،ئاهو هۆتێلاهش
نهدهسووتا.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردساتان لاه پێوهنادی لهگاهڵ ئاوێتاهبوونی تاووڕهیی خاهڵک لاه پاهڕشو بزویای هێازه
سیاسییهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان لهگهڵ ناڕهزایهتییهکانی چهند ڕۆژی ڕابردووی کوردستان گاوتی :ئێماه باه دڵێکای ئااوهاڵ
ڕهخنااهی ئااهوانمان وهرگرتااوه ،بااهاڵم ئێمااه وهک خۆمااان بااه هااهموو تواناااوه لااه هااهوڵی ئااهوهداین بتااوانین لااه سااهر تااهوهری
گوتااارێکی هاوبااهش لااه نێااوان حیزبااه سیاسااییهکانی ڕۆهااهاڵتی کوردسااتان هاوپێوهندییااهک دروساات بکااهین کااه لااه ئاسااتی
چاوهڕوانیی خهڵکی کوردستاندا بێ.
خالیااد عااهزیزی لااه پێوهناادی لهگااهڵ دۆخاای حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لااه باشااووری کوردسااتانو لااه وهاڵمدانااهوه بااهو
بانگهشاانهی بااس لاهوه دهکاهن حیزبای دێماوکڕات لهباهر حیزباه ساهرهکییهکانی باشاووری کوردساتان دهساتی خاۆی بهسااتووهو
سهربهخۆیی خۆی نهپاراستوه ،تیشكی خسته ساهر ئاهوهی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان لاهو کاتاهدا کاه ڕێژیمای باهعس لاه
عێڕاق لهسهر کار بووهو شهڕی ئێرانو عێڕاق له گۆرێدا بووهو حیزبی دێموکرات پێوهندیی زۆری نه ئهو حیزبهش بووه ،لاهو
کاتهدا که پاراستنی سهربهخۆیی هونهر بوو ،لهو مهیدانه سهربهرز هاتۆته دهرێو لاه ئێستاشادا کاه لاه هاهرێمی کوردساتان
دهسهاڵتی شهرعیی کوردی لهسهر کارهو پاڕلمان و حکومهت ههڵبژێردراوی ئێرادهی کورد له باشاووری کوردساتانن ،پاراساتنی
ئهو دهسکهوته نهتهوهییه به ههست به بهرپرسایهتیی سیاسیی دادهنێین نهک شتی دیکه.
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سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له پێوهندی لهگهڵ ئاهو ئیدیتایاهدا کاه حیزباهکانی ڕۆژهاهاڵتی کوردساتان لاه
ڕۆژهڤااای ئێساااتای کوردساااتاندا ڕۆڵااای ئاااهوتۆیان ناااهماوه ،باااه تونااادی بهرپاااهرچی ئاااهو ئیدیتایاااهی داوهو گاااوتی تهناناااهت
کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمیش که به چاوێکی تهواو ئهمنیهتییهوه سهیری پرسای کاورد دهکاهن کاتێاک لاهو بارهیاهوه دێناه
قسهو مهسهلهن له پاڕلمانی ئێراندا باس له وتووێژ دهکارێ دهڵاێن لهگاهڵ حیزبای دێماوکراتو کۆمهڵاهدا وتووێژماان باووه.
یان ئێستا که نائارامییهکان له کوردستان پهرهیان ئهستاندوه بهرپرسایهتیی ئهو کاره دهخهنه ئهساتۆی ئێماهو دهڵاێن ئاهوه
بهرنامااهی حیزباای دێمااوکڕاتو کۆمهڵااه بااووهو دهڵااێن میاادیای ئااهو حیزبانااه وهک هاناادهرو دنااهدهری خااهڵک لااهو ڕووداوانااهدا
ڕۆڵیان ههیه.
خالید عهزیزی ههر لهو پێوهندییهدا گاوتی ئێساتا کاه لاه نێاو خۆمانادا و هینادێ کاهس قاهبووڵی ئاهوه ناکاهن کاه ئێماه و
حیزبهکانی دێموکڕات و کۆمهڵه به شێوازی جۆراوجۆر ڕایهڵاه و پێوهندییاهکی بهرباهرینیان لهگاهڵ کۆماهاڵنی خاهڵک ههیاه،
النیکهم دوژمنهکهی ئێمه و ئهوهی ئێمه کێشهی لهگهڵ دهکهین خۆ ئهو ئێتتراف بهوه دهکا.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردساتان گاوتی کوردساتان خۆڵهمێشای بان ئااگرهو لاه کڵپاهدا دهساووتێ .ئهگاهر ناوناده
ئهمنیهتییهکانی کۆماری ئیسالمی چهکی ساهرکوتو ئاهو کهشاه ئهمنیهتییاه لهساهر خاهڵکی کوردساتان البباهن دهردهکاهوێ کاه
ههموو خهڵکی کوردستان بۆ ناڕهزایهتی دهربڕین بهو ڕێژیمه دهڕژێنه ساهر شاهقامهکان .چاونکی ڕووداوهکای ماههابادو ئاهوهی
له هۆتێال تاارا ڕووی دا بیانوویهکاه باۆ ئاهوهی خاهڵکی کوردساتان کاوڵو کاۆی بهنیسابهت کۆمااری ئیساالمی هاهڵرێژێو ئاهو
پهیامه به کۆماری ئیسالمی بدهن که ناتوانن ویستو داوای ئهو خهڵکه نهبیننو ئهوهندهی دیکه سووکایهتییان پێ بکهن.
خالید عهزیزی له پێوهنادی لهگاهڵ چارهساهری پرسای کاورد لاه ئێاران گاوتی پرسای کاورد چ لاه کوردساتانو چ لاه ناوچاهدا
تیشکی خساته ساهر ئاهوهی کاه کۆمااری ئیساالمی نااتوانێ باه هایچ شاێوهیهک حاشاا لاه پرسای کاورد بکااو ئهگاهر ههسات باه
بهرپرسایهتی دهکا دهبێ دهرگای وتووێژو دیالۆگ لهگهڵ حیزبهکانی ڕۆژههاڵت بکاتاهوه .باۆ کاتێاک باسای کێشاهو نائاارامی
دێته گۆڕێ ناوی حیزبی دێموکڕاتو کۆمهڵه دێنێ ،ئهدی بۆ له پرسی چارهسهریدا خۆی لێ الدهدا
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له کۆتاییدا گوتی نه حیزبی دێموکراتو نه خاهڵکی کوردساتان نایاناهوی باه
توندو تیژیو سووتانو کوشتوبڕ داواکانیان بێننه گۆڕێ ،بهاڵم ئهوه کۆماری ئیسالمییه که به ڕوانینی ئهمنیهتی سهیری ئاهو
داخوازییانه دهکاو بهرپرسایهتیی ههموو ئهو نائارامییانهش له ئهستۆی ڕێژیمه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٥ :ی مەی ٢١١٥
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خالید عهزیزی :خهباتو بهرگریی چهکداری به مافی بێ ئهمالو ئهوالی خۆمانی دهزانین

خالید عاهزیزی ،ساکرتێری گشاتیی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان دهڵاێ باه ماافی خۆماانی دهزاناین باه هاهموو ڕێگایاهک ،چ
نیزامی ،چ مهدهنی ،چ جموجۆڵی تهشکیالتی کۆماری ئیسالمی ناچار بکهین ئاوڕ له مافی نهتهوهیی کورد بداتهوه.
خالید عهزیزی له وتووێژ لهگهڵ دهنگی ئهمریکادا له پێوهنادی لهگاهڵ جموجاۆڵی هااوینی ڕاباردووی هێزهکاانی پێشامهرگهو
دهسکهوتی حیازا لاهو تێکۆشاانه گاوتی ،ئێماه باه هاۆی ههنادێ مهبهسات ڕاساتهوخۆ هاهڵمان نهکوتاوهتاه ساهر هایچ بنکاهو
مۆڵگهو هێزێکی ڕێژیم له ناوچه ،بهڵکوو بهرگریمان لاه خۆماان کاردوهو دهساکهت لاهو نێوهشادا ئاهو بهرگرییهیاه کاه دهیاان
ساڵه خهڵکی کوردستان له بهرامبهر دهسهاڵتی کۆماری ئیسالمیدا دهیکهن.
سکرتێری گشاتیی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان لاهو پێوهندییاهدا باه ئامااژه باه وتاووێژی حیازا لهگاهڵ شاووڕای ئهمنیاهتی
میللیی ئێران له دوو ساڵی ڕاباردوودا گاوتی ئێماه باه ڕاشاکاوی باه شااندی کۆمااری ئیساالمیمان گوتاوه کاه تاهنیا دانوساتانو
وتااووێژ دهتااوانێ چارهسااهری پرساای کااورد لااه ئێااران بااێ ،هااهموو مێتااۆدێکی خااهبات ،وهک خااهباتی مااهدهنی ،رێکنراوهیاای،
خهباتی چهکداریو بهرگریی چهکداریش بۆ خۆمان به ڕهوا دهزانین تا به گرتنهبهری ئهو شێوازه خهباتانه کۆمااری ئیساالمی
به قهناعهت بگهیهنین ئاوڕ له کێشهی کورد له ئێران بداتهوه.
خالید عهزیزی گوتی ئێمه به کۆماری ئیسالمیمان گوتوه که ئهگاهر حاکمییاهت ڕێگاه بادا لاه کوردساتان حیزبێکای نهتاهوهیی
دهرهتانی چاالکیو تێکۆشانی ههبێو بوار بۆ هێنانهگۆرێی پرسی کوردی پێبدرێ ،هیچ پێویست ناکا چاهکو شاهڕی چهکاداری
بێته گۆڕێ.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێداگری لهسهر ئهوه کرد که خهباتی مهدهنیو بهرگریی چهکداریو توندو
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تیژ له دژی یهک پێناسه ناکرێن ،ئێمه باوهڕمان به چارهسهری پرسی کورد له ڕێگای وتووێژو به ئاقاری مهدهنیدا ههیه،
بهاڵم ئهگهر گوێمان لێ نهگرن ناچارین مێتۆدهکانی توندو تیژی بهرگریی چهکداریش بگرینه بهرو لهوانهیه له داهاتوودا
زیاتر پهرهی پێبدهین.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -رێکەوتی١٣ :ی مەی ٢١١٥

خالید عەزیزی بۆ ئەلجەزیرە :بۆ ئێران ئاسان نییە هەیمەنەی خۆی بەسەر کوردستاندا
بسەپێنێ

خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێماوکڕاتی کوردساتان لە وتاووێژ لەگەڵ کانااڵی ئاسامانیی ئەلجەزیارەدا بەرگریای
لە خۆپیشاااندانەکەی خەڵکاای مەهابااادو سەردەشاات کااردو گااوتی هەمااوو هەوڵاای ناوەناادە ئەمنیەتییەکااان ئەوەیە لە ڕێااگەی
سەرکوتەوە نەهێڵن ئەو خۆپیشاندانو ڕاپەڕینانە پەرە بستێنن.
ساااکرتێری گشاااتیی حیزبااای دێماااوکڕاتی کوردساااتان لەو وتاااووێژەدا تیشاااکی خساااتە ساااەر ئەوەی کۆمااااری ئیساااالمی بە چااااوی
ئەمنیەتییەوە سەیری کوردستان دەکاو جیا لە هێزە چەکدارە هەمیشە جێگیرەکانی خۆی لە کوردستان؛ لەو مااوەیەدا هێزێکای
زۆری دیکەی سەرکوتی لە ناوچەکانی دیکەی ئێارانەوە خزانادۆتە کوردساتانو دەیەوێ لەئەگەری هەر ڕاپەڕینێاکدا بەکاریاان
بێنێ.
خالید عەزیازی لە وەاڵمای هۆکارەکاانی بەردەوامیای ناڕەزایەتییەکاان لە کوردساتان باسای ئەوەی کارد کە هەر لەگەڵ هااتنە
سەرکاری کۆماری ئیسالمی نیزامی سیاسیی واڵت نەیویستوە گوێ باۆ داوای کاورد بگارێ ،هەر باۆیە شاەڕێکی نااحەقو نااڕەوای
بەسەر کورددا سەپاندوە کە تا ئێستا بە شێوازی جۆراوجۆر درێژەی هەیە.
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سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان پێااداگری لەسااەر ئەوە کاارد کە سیاسااەتی بە ئەمنیەتاای کردناای کوردسااتان
وایکردوە بارودۆخی ئابووریو کۆمەاڵیەتیی کوردستان زۆر لە پاش ناوچەکاانی دیاکەی ئێارانەوە باێ ،نیزامای سیاسایی ئێاران
بە چااااوی ئەیرەخاااودی لە کاااورد دەڕواناااێو کوردەکاااانیش هااایچ متمانەیەکیاااان بە دەساااەاڵت نیااایەو هەر باااۆیە هەماااوو ڕۆژێ
چاوەڕوانیی ئەوە دەکرێ رووداوی لە چەشنی ئەوەی لە مەهاباد ڕووی دا لە هەر شوێنێکی کوردستان ڕوو بدا.
سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکڕات لە بەشااێکی دیااکەی قسااەکانیدا گااوتی ئەم ڕووداوانە ئەو دەرفەتە بە کوردەکااان ،وەک
نەتەوەیەکی جیاواز لە ئێران دەدا کە دژی سیاسەتی جیاوازیدانان کە ڕێژیم بەسەر کوردستاندا زاڵی کردوە دەنا هەڵباڕن،
ڕێژیمیش
هەوڵ دەدا نەیەڵێ ئەو ناڕەزایەتیانە ناوچەکانی کوردساتان هەماووی بگارێتەوە ،بەاڵم خەڵکای کوردساتان مێژوویەکای دوورو
درێژیان لە خەبات دژی کۆماری ئیسالمی هەیەو بۆ ئێران ئەوەندە ئاسان نییە هەیمەنەی خۆی بەسەر کوردستاندا بسەپێنێ.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -رێکەوتی١٤ :ی مای ٢١١٥

وتووێژی چوار ڕۆژنامهی عهڕهبیی ” ال ب ” ،″،المست ب ” ” ،الحوار المتمدن” و
“بهیروت” لهگهڵ خالید عهزیزی

خالید عهزیزی له وتووێژ لهگهڵ چوار ڕۆژنامهی عهڕهبیی "القبس"" ،المستقبل"" ،الحوار المتمادن" و "باهیروت" پێای لهساهر
ئااهوه داگرتااوه کااه کۆماااری ئیسااالمی بااه دهسااتێوهردان لااه واڵتااانی یهمااهن ،سااووریه ،عێااڕاقو لوبنااان قهیرانااهکانی خااۆی
دادهپۆشێ.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له وتووێژ لهگهڵ ڕۆژنامهی عهڕهبیی “بهیروت”دا به ئاماژه به پشتیوانیی
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کۆماری ئیسالمی له تێرۆریسمی نێودهوڵهتی دهڵێ حیزباوڵالی لوبناان کاه لهالیاهن ئێراناهوه داباینو پۆشاته دهکارێ ،دوکتاور
شهڕهفکهندی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانو رهفیق حهریری ،سهرۆک وهزیرانی پێشووی لوبنانی تێارۆر کاردو
بهو تێرۆره سیاسییانه ئامانجهکانی کۆماری ئیسالمیی بردۆته پێشێ.
خالیااد عااهزیزی لااهو وتووێژانااهدا کااه لهگااهڵ ئااهو ڕۆژنامااهو بزڤۆکانااه کردووناای ،تیشااکی خستۆتهسااهر سیاسااهتی ئێااران بااۆ
نانهوهی ئاژاوهی مهزههبی له واڵتانی دراوسێیو دهڵێ کۆماری ئیسالمی به نانهوهی کێشاهو قاهیران لاه واڵتاانی دراوساێیدا،
قهیرانه نێوخۆییهکانی خۆی دیزهبهدهرخۆنه دهکا.
ئهو ڕۆژنامانه ههموو به بایهخهوه بۆ سهرههڵدانی خهڵکی مههابادو کاردانهوهیان به مهرگی گوماناویی فهریناز خوسارهوانی
یان روانیوه .سکرتێری گشتیی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان لاهو بارهیاهوه ڕوونای کردۆتاهوه کاه کۆمااری ئیساالمی بە چااوی
ئەمنیەتییەوە سەیری کوردستان دەکاو تا ئێستا نەیویستوە گوێ بۆ داوای کاورد بگارێ ،هەر باۆیە شاەڕێکی نااحەقو نااڕەوای
بەسەر کورددا سەپاندوە کە تا ئێستا بە شێوازی جۆراوجۆر درێژەی هەیە.
سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان پێااداگری لەسااەر ئەوە کااردوه کە سیاسااەتی بە ئەمنیەتاای کردناای کوردسااتان
وایکردوە بارودۆخی ئابووریو کۆمەاڵیەتیی کوردستان زۆر لە پاش ناوچەکاانی دیاکەی ئێارانەوە باێ ،نیزامای سیاسایی ئێاران
بە چاوی ئەیرەخودی لە کورد دەڕوانێو کوردەکانیش هیچ متمانەیەکیان بە دەسەاڵت نییە.
بابهتێکی دیکهی باسهکانی ئهو ڕاپۆرتو وتووێژانه ڕۆڵی ئێران له هاوکێشه ناوچهییهکان دابووه.
کاک خالید لهو پێوهندییهدا به پیداگری له سیاسهتی قهیراننوڵقێنیی کۆماری ئیسالمی له واڵتانی عهڕهبی دراوساێی دهڵاێ
کۆماری ئیسالمی به دهستێوهردان له واڵتانی یهمهن ،سووریه ،عێڕاقو لوبنان قهیرانهکانی خۆی دادهپۆشێ.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێماوکراتی کوردساتان لاه پێوهنادی لهگاهڵ جموجاۆڵی نیزامیای ئاهو ماوهیاهی حیزبای دێماوکڕات لاه
ناوجه سنوورییهکان دهڵێ تێکۆشان لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵت و هااتوچۆی تێکۆشاەرانی ڕۆژهەاڵتای باۆ ئەو سانوورانە ،ماافی باێ
ئەمالوئەوالی حیزبی ئێمەو هەر کام لە حیزبەکانی ڕۆژهەالتای کوردساتانە .ئاێمە هەر وەک لە ساااڵنی راباردوودا ،هەوڵماان
داوە لە نیوخۆی ڕۆژهەاڵت حوزوورمان هەبێو ،لەمەوبەدوا تێدەکۆشین زیاتریش حوزوورمان هەبێ.
خالید عهزیزی دهڵێ ئێران خۆی خزاندۆتە نێو کێشەکانی ڕۆژهەاڵتای نێوەڕاساتو بەوەش کێشاەی زۆری بۆخاۆیو دراوساێکانی
دروست کردوە .حزووری ئێمەش زیاتر بۆ ئەوەیە سەرنجی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی باۆ الی پرسای کاورد باۆ ئااوڕدانەوە لەو

350

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی
کێشااەیە ڕابکێشااینو لە پێناااو مااافە ڕەواکااانی خەڵکەکەماناادا تێبکۆشااین .ئەگەر قسااە لە نائااارامیش بااێ ،ئەوە کۆماااری
ئیسالمییە کە خۆی بوار بۆ ئەو نائارامییە خۆش دەکاو بەرپرسایەتیی هەموو ئەو پێشاهاتانە لە ئەساتۆی دەساەاڵتی کۆمااری
ئیسالمییه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -رێکەوتی٤ :ی جووالی ٢١١٥

خالید عەزیزی :مافی خۆمانە لە هەموو ناوچە سنوورییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا
حزوورمان هەبێ

خالید عەزیزی لە کاردانەوە بە قسەکانی عەلی شەمنانی ،ساکرتێری شاورای ئەمنیەتای بەرزی ئێاران لەباارەی جێگیرباوونی
هێزەکانی حیزبی دێموکڕات لە ناوچە سنوورییەکانی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان دەڵاێ ئەمە یەکمجاار نیایە کە هێزەکاانی حیزبای
دێموکڕات لە نیزیک سنوورەکان جێگیر دەبن ،ئەو رەوتە لە سااڵنی ڕابردوودا بەردەوام درێژەی بووەو پێشامەرگەکانی حیزبای
دێماوکڕات لە نێوخااۆی واڵتایش هەڵسااووڕانو جموجۆلیااان باووەو مەبەساات لەوەش تێکەاڵویاای زیااتری هێزەکااانی ئااێمە لەگەڵ
کۆمەاڵنی خەڵک بووە.
سکرتیری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە وتوووێژێکادا لەگەڵ تاۆڕی میادیایی “ڕووداو” پێای لەساەر ئەوە داگارت کە
هەڵسووڕانی هێزەکانی حێزبی دێموکڕات لە نێوخۆی واڵت بۆ شەڕو تێکهەڵچاوون نیایە ،بەاڵم ئەوە بە ماافی خۆماان دەزاناین
کە لە ناااوچە ساانوورییەکانو لە نێوخااۆی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان حاازووری بەرچاومااان هەبااێو ئەگەر هێرشاامان بکاارێتە سااەر،
بەرگری لە زۆمان بکەین.
خالید عەزیزی گوتی ئەوە مافی خۆمانە لە هەموو ناوچە سنوورییەکانی نێوان ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان حزوورمان
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هەبێ ،بەاڵم ئەو حزوورە تەنیا بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمییە.
سکرتێری گشاتیی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان لە وەاڵمای ئەو پرسایارەدا کە کاربەدەساتانی کۆمااری ئیساالمی دەڵاێن ئێاران
دوڕگەی ئارامی ناوچەکەیە ،گوتی دەمێکە ئێران دوڕگەی ئاارام نیایەو ئەو واڵتە خاۆی خزانادۆتە نێاو کێشاەکانی ڕۆژهەاڵتای
نێوەڕاستو بەوەش کێشەی زۆری بۆخۆیو دراوساێکانی دروسات کاردوە .حازووری ئاێمەش زیااتر باۆ ئەوەیە ساەرنجی دەساەاڵتی
کۆماااری ئیسااالمی بااۆ الی پرساای کااورد بااۆ ئاااوڕدانەوە لەو کێشااەیە ڕابکێشااینو لە پێناااو مااافە ڕەواکااانی خەڵکەکەماناادا
تێبکۆشاااین .ئەگەر قساااە لە نائاااارامیش باااێ ،ئەوە کۆمااااری ئیساااالمییە کە خاااۆی باااوار باااۆ ئەو نائاااارامییە خاااۆش دەکااااو
بەرپرسایەتیی هەموو ئەو پێشهاتانە لە ئەستۆی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی.
خالید عەزیازی لە ووتاوێژەدا رواناگەی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتانی باۆ کۆمەڵێاک لە بااسو پرساە سیاساییەکانی ئێساتای
کوردستان شی کردەوە کە یەک لەوان ئاڵۆزییەکانی ئەو ماوەیەی سەرسنوور بوو.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -رێکەوتی١٥ :ی جووالی ٢١١٥

خالید عەزیزی :بەباشی دەزانین لەنێوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان حیزبێک دابمەزر

کاااک خالیااد عەزیاازی ،سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان رێککەوتناای ناااوکیی نێااوان ئێاارانو واڵتااانی ا٥+
بەسەرکەوتنێک بۆ دەوڵەتی ڕوحانی ناودەباو هۆکارەکەی دەگەڕێنێاتەوە باۆ ئەو وادەو بەڵێنیایەی حەساەن روحاانی لە کااتی
هەڵبژاردنەکاااندا بااۆ چارەسااەری پرساای ئەتااومی بە خەڵکاای ئێراناای دابااوو ،بەاڵم پااێ لەسااەر ئەوەش دادەگاارێ کە باااس
لەسەرشوێنکاری ئەو رێککەوتنە لەسەر ژیانی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هێشتا زووە.
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سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان کە لە کاناااڵی ئاساامانیی ڕووداو بانگهێشاات کرابااوو ،لەو پێوەناادییەدا شاایی
کردەوە کە ئەگەرچی هێشتا چەند مانگی دیکەش کات پێویساتە تاا الیەنای قاانوونیو ئیجڕایای ئەو ریککەتانە بچێاتە باواری
جێبەجێکااردنەوە ،بەاڵم ڕۆژهەاڵتااای کوردسااتانیش بێااابەری نااابێ لە کاااارتیکەریی ئەو ڕێککەتاانە؛ چاااونکی ئەو نااااوچەیەش
بەشێکە لە ئێران ،مەگەر ئەوەی دەوڵەتی ڕوحانی سیاسەتێکی دیکە لە کوردستان بگرێتە بەر.
کاک خالید عەزیزی هیاوای خواسات ماادام ئەو عەقڵایەتە لە دەوڵەتای روحاانیدا هەیە کە کێشاەکانی خۆیاان لەگەڵ دنیاای
دەرەوە کە بەشێکیان بە دوژمنی خۆیان دادەنێن لە ڕێگای وتووێژو دانوستانەوە چارەسەر بکەن ،درێژکراوەی ئەو عەقڵیایە لە
سەر پرسی کورد لە ئێران ،وەک بەشێک لە خەڵکی ئەو واڵتە رەنگدانەوەی هەبێو دەوڵەت بیەوێ پرسی کورد لەو واڵتە
رێگەی وتووێژەوە چارەسەر بکا.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان گوتی خەڵکای ڕۆژهەاڵتای کوردساتان هەقای خاۆیەتی ئەو داوایەی لە ڕوحاانی
هەبااێ کە وەک چااۆن وادەی چارەسااەری کێشااەی ئەتااۆمی لەگەڵ دنیااای دەرەوەی بە ئاکااام گەیانااد ،وادەی چارەسااەری پرساای
نەتەوەکان لە ئێرانیش کە یەکێک لە دروشمو بەڵێنییەکانی دیکەی ڕوحانی بۆ هەڵبژاردنەکان بوو ئاوڕیان لێ بداتەوە.
خالید عەزیزی لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا کە خوێندنەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستان باۆ ئەو کێشاەیە چیایە ،گاوتی پرسای
کورد بەشێک لە کێشەی ئەتاومیی ئێاران نەباوە ،بەشاێک لەو دانوساتانە بەوەو پرسای ماافی مارۆڤو ئازادییەکاکاانی خەڵاکو
مااافی کااورد لە ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتانیش بەشااێک لەو پڕۆسااەیە نەبااوە ،بەاڵم ئااێمە هەمیشااە گوتومااانە چارەسااەری قەیراناای
ئەتۆمی ڕەنگە یاارمەتی بەوە بکاا کە دنیاای دەرەوە لەوەدوا کە بااس لە ئێاران دەکارێ هەماوو ساەرنجەکان لەساەر قەیرانای
ئەتومی کۆ نەبنەوەو ،وردە وردە ئەوە ئەم بوارە خۆش بکا کە پرسە نێوخۆییەکانی ئێاران وەک ماافو ئازادییەکاانی خەڵاکو
مافی مرۆڤ زیاتر لە دنیای دەرەوە لە پێوەندی لەگەڵ ئێراندا گرینگی پێبدرێ.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -رێکەوتی١٥ :ی جووالی ٢١١٥

353

دید و بۆچوونە سیاسییەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی

خالید عهزیزی :هیچ هێزێکی پارچهکانی دیکهی کوردستان نابی دهخاڵهت له رۆژههاڵتی
کوردستان دا بکا( .کهی .ئێن .ئێن)

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان دهڵێ“ :له گهڵ ئهوهیکه پێوهندییهکی واڵمدهر له نێوان هێزهکانی رۆژهاهاڵتی
کوردستان دا به دی ناکرێ و تا ئێستا گوتارێکی هابهشی سیاسیمان نیه ،بهاڵم گهشبینم به داهاتوو.
بهڕێز خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له وتوێژێکی تایباهت دا لاه گاهڵ کانااڵی تلویزیاۆنیی
(کهی .ئاێن .ئاێن) لاه پێوهنادیی لاه گاهڵ چهناد پرساێکی تایباهت باه حیزبای دێماوکرات و رۆژهاهاڵتی کوردساتان روانگاه و
بۆچوونهکانی خسته روو.
بااهڕێز سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لااهم وتوێژهیاادا روو بااه خااهڵکی کوردسااتان لااه پێوهناادیی لااه گااهڵ
ههڵوێستیان سهبارهت به پرسی ههڵبژاردنهکانی داهاتووی مهجلیسی شوورای ئیسالمی ئێاران وتای :لاه گاهڵ ئهوهیکاه جاارێ
کاااتی ههڵوێساات گاارتن نیااهو چهنااد مانگێکمااان بااۆ ههڵبژاردنااهکان ماااوه ،بااهاڵم خااهڵکی رۆژهااهاڵتی کوردسااتان بااه هااهموو
پێکهاته جۆراوجۆرهکانییهوه ،به شیتهو سوونی و یارسان و ئایینهکانی دیکهوه دهبێ تاهنیا وهک کاورد ههڵوێساتیان هاهبێ و
داخوازییهکانیان روو به دهسهاڵت بهرز بکهنهوه.
لااه بهشااێکی دیکااهی واڵمااهکانی دا بااهڕێزیان روو بااه چاالکااانی مااهدهنی و سیاساای لااه ناااوخۆی واڵت وتاای :ئااهوان پێویسااته
بهدواداچوون بۆ داخوازییهکانیان له دهوڵهتی رووحانی بکهن و له داواکانیان پاشگهز نهبنهوه.
له پێوهندی له گهڵ جۆری روانینی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان باۆ پرسای ههڵبژاردناهکان لاه نااوخۆی ئێاران باهڕێز کااک
خالید عهزیزی وتی :ئێمه وهک حیزبێکی سیاسی ههوڵ دهدهین له دهرفهتهکان بۆ مهترهح کردنهوهی ویست و داخوازییهکانی
خهڵکی کوردستان کهڵک وهربگرین .بۆیه زۆر جار له کاتی ههڵبژاردنهکانی ئێران دا پێمان باش بووه له خانهی
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بهرژهوهندیی پرسه سیاسییهکانی خهڵکی کوردستان دا ،داوا له چاالکاانی سیاسای و ماهدهنی بکاهین کاه چاالکاناه بهشاداریی
پرسااهکه باان و داخوازییااهکانیان مااهترهح بکهنااهوه .بۆیااه ئێمااه بااه تهعااههوودهوهو لااه خانااهی بهرژهوهندییااهکانی خااهڵکی
کوردستان دا بۆ جۆری ههڵوێستمان بهرانبهر به پرسه سیاسییهکان له ناوخۆی واڵت دهڕوانین.
ههر لاهم دیاداره تایبهتهیادا لاه گاهڵ کانااڵی کاهی .ئاێن .ئاێن ،باهڕێز ساکرتێری حیزبای دێماوکرات باسای لاه شاێوازهکانی
خااهباتی حیزباای دێمااوکرات کااردو لااه واڵماای پرساایارێک دا سااهبارهت بااه وتااوێژی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لااه گااهڵ
دهسهاڵتدارانی تاران ،بهڕێزیان وتی :ئێمه وهک حیزبی دێموکراتی کوردستان ههرگیز مناڵفی وتوێژ له گهڵ رێژیمای ئێاران
نهبووین و پێمان وایه تهنیا رێگهچارهی چارهسهریی پرسی کورد دانووستان وتوێژکردنه.
له پێوهندیی له گهڵ ئێران و داهاتووی پرسی کورد له رۆژههاڵتی کوردستان دا ،بهڕیز خالیاد عاهزیزی باه زماانێکی رهخناه
گرانه ،نیگهرانیی خۆی له پێوهندیی نێوان هێزه سیاسییهکانی ئهم بهشه له کوردستان دهربڕی و وتی:
بهداخهوه ئێمه وهک هێزه سیاسییهکانی رۆژههاڵتی کوردستان پێوهندییهکی باش و یهکگرتوواناهمان لاه گاهڵ یاهکتردا نیاه و
ههڵوێستمان بهرانبهر به کۆماری ئیسالمی ئێران الوازه و واڵمدهری ئهم قۆنائه نیه .بهرێزیان هاهر لاهم پێوهندییاهدا وتای:
ئێمه به باشی ئاگاداری ئاڵوگۆڕهکان له ناوچهکهدا هاهین ،باهاڵم لاه گاهڵ ئهوهیشادا نهمانتوانیاهوه گوتاارێکی هاوباهش لاه
نێوخۆماااان دا باااۆ چونیاااهتی خۆرێنساااتنمان و رووبورووبووناااهوه لاااه گاااهڵ رووداوهکاااان چاااێ بکاااهین .ئێماااه پێویساااتمان باااه
پێناسااهکردنهوهیهکی نااوێ لااه ئێااران و داهاااتووی خۆمااان ههیااه ،کااه بهداخااهوه هێناادێک لااه هێاازه سیاسااییهکان بااه هااۆی
چهقینیان له پێناسه کۆنهکان دا ،توانایی دهرکی ئێستاو ئایهندهیان نیه.
سااهبارهت بااه پێوهناادیی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لااه گااهڵ هێاازو الیهنااهکانی پارچااهکانی دیکااهی کوردسااتان دا بااهڕێز
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات وتی :ئێمه له گهڵ ههموو هێزهکانی پارچهکانی دیکهی کوردستان دا پێوهندییهکانمان لاه
ئاستێکی باش دایه و راشکاوانه و بهردهوام رامانگهیاندووه که هیچ هێزێکی پارچهکانی دیکهی کوردستان نابی دهخالاهت لاه
کاروباری رۆژههاڵتی کوردستان دا بکات.
سهبارهت به خوێندنهوهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و پالنی ئهم حیزبه بۆ داهاتوو ،بهرێز خالید عهزیزی ،ساکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان وتی :ئێمه وهک حیزبی دێموکرات راشکاوانه رهخنهمان له رابروودی خۆماان گرتاووهو باه
گرینگییهوه دهروانینیه رۆڵی چاالکانی ناوخۆی واڵت و ههوڵمان داوه لهم چهند ساڵهی دوایی دا به پێوهندی گرتن به چاین
و تااوێژه جۆراوجۆرهکااانی ناااوخۆی واڵت و بهوتایبااهت چاالکااانی سیاساای و مااهدهنی ،پێوهندییااهکی باااش لااه نێااوان ناااوخۆو
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دهرهوهدا درووست بکهین و به گوێ راگرتن لاه یاهکتر ،بیار لاه داهااتوو بکهیناهوه کاه مان باهش باهحاڵی خاۆم گهشابینم باه
داهاتوو.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی١٨ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١٥

خالید عەزیزی :کێشەی ئێمە لە ئێران لەڕێگەی گفتوگۆوە چارەسەر دەبێت

لەالیەن گۆڤەند مستەفا
هەردوو سااکرتێری حیزبەکااانی کااۆمەڵە و دیمااوکراتی کوردسااتان پێیااانوایە ،گفتوگااۆکردن لەگەڵ ئێااران باشااترین بااژاردەیە و
رایدەگەیێنن" :گفتوگۆمان لەگەڵ حکومەتی ئێران رەتنەکردووەتەوە"
خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان ،لەکاتی بەشداریکردنی لە بەرناامەی رووداوی ئەماڕۆی رادیاۆ
و تەلەڤزیۆنی رووداو ،لە بارەی گفتگۆ و دانوستاندن و بەشداری سیاسیی ،لە ئەگەری دروستبوونی درفەتێک باۆ حیزبەکاانی
رۆژهەاڵتاای کوردسااتان لە چوارچێااوەی کۆماااری ئیسااالمی ئێراناادا رایگەیانااد " :کێشااەی ئااێمە لە ئێااران لەڕێااگەی گفتوگااۆوە
چارەسەر دەبێت".
عەزیزی ،ئاماژە بەوە دەدات " :هەر لەدوای هەڵبژاردنەکانی ئێران دەستەی نوێنەرایەتی خەڵکی کورد لەو رێگاایەدا هەوڵای
ئەوەیدا کێشەی کورد چارسەر ببێت ،بەاڵم کۆماری ئیسالمی ئێران قباوڵی نەکارد و شاەڕی بەساەر ئاێمەدا ساەپاند ،داواکاانی
ئێمە ،داواکاری سیاسی ،مەدەنی ،یاسایی و حقاوقییە ،هەر لە رێاگەی گفتوگاۆوە چارەساەر دەبێات ،ئێساتاش لەو بااوەڕەداین
لەجیاتی ئەوەی لە ئێران شەڕو پێکدادان هەبێت ،کێشەکە بکەوێاتەوە خاانەی شاەڕی پێشامەرگانە و شاەڕی نیزامای ،هەر لە
رێگەی دانوستاندنەوە چارەسەر دەبێت".
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بە بااڕوای سااکرتێری گشااتیی حیزباای دیمااوکراتی کوردسااتان ئەگەر حکااومەتی ئێااران لەسااەر کێشااەی کااورد داوای دانوسااتانیان
لێبکات " هەموو حیزبە سیاسییەکانی کورد دەبێت لەگەڵ حکومەتی کۆماری ئیسالمی رازیبن بەو دانوستاندنە ،چۆن دەبێت
ئێمە دانوستاندن لەگەڵ حکومەتی ناوەندی رەتبکەینەوە مادام ئەو داوایە بکات".
لەالیەکی دیکەوە عەبدولز موهتەدی ،سکرتێری گشتیی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشاانی کوردساتان ،کە میاوانێکی دیاکەی
بەرنامەکەبوو لەسەر هەمان پرس رایگەیاند"بە گشتی نە ئێمە وەکو حیزبێک و نە کورد گفتوگۆمان رەتنەکردووەتەوە".
بە بڕوای موهتەدی وا باشترە" :حیزبەکان دەستەیەکی نوێنەرایەتی هاوبەشای کاوردی پێکبهێانن باۆ گفتگاۆ لەگەڵ حکاومەت و
دەرفەتااای درووساااتبوونی دووبەرەکااای نەدەن ،ئەگەر حیزبەکاااان لە دەوری یەک بتاااوانن کاااۆببنەوە بە رێککەوتنێاااک باااگەن
لەوبارەیەوە ،پێش ئەوەی ئێران بەدواماندا بنێرێت یان نەنێرێت".
سکرتێری گشتیی کۆمەڵەی شۆڕشاگێڕی زەحمەتکێشاانی کوردساتان بە پێویساتی دەزانێات حیزبەکاان لەنێوخۆیانادا رێکابکەون،
ئەو دەڵێت" :ئینجا دەبێت مەرز لە حکومەت داوا بکەین ،داوای پێشاندانی نیازپااکی لێابکەین و لە ساێدارەدانەکان رابگرێات
و کۆمەڵێک فەزای ئەمنیەتی لە کوردستان بشکێنێت ،لە هەر حاڵەتێکدا دەستپێشنەری لەوباارەیەوە دەبێات حکاومەتی ئێاران
بیکات".
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت  -ڕێکەوتی١٣ :ی جانێویری ٢١١٦
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خالید عهزیزی :سیاسهتی ئێمه هاندانی خهڵک بۆ بهشدارییان له پرسهکانی کۆمهڵگایه

کاک خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له وتاووێژ لهگاهڵ کانااڵی ئاسامانیی “ڕووداو”دا کاه باۆ
باس له سهر ههڵبژاردنهکانی مهجلیس له ئێران تهرخان کرابوو ،سیاساهتو خوێندناهوهی حیزبای دێماوکراتی کوردساتانی باۆ
ئهو پرسه خستهڕوو.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ههر له سهرهتای لێکدانهوهکهی بۆ ههڵبژاردنهکان له ئێاراندا گاوتی :نیزامای
ههڵبژاردنهکان له ئێران دێموکراتیک نین ،بهاڵم له ههموو ههڵبژاردنهکاندا ههندێ ههڵو دهرفاهت باۆ بااسو هێناناهگۆڕێی
مافو داخوازییهکان دێته گۆڕێو ئێمه هاهوڵ دهدهیان لاه ههڵبژاردناهکاندا کاورد لاه ئێاران بتاوانێ باه باشاترین شاێوهی ئاهو
ههلو دهرفهتانه له بهرژهوهندیی خۆیو هێنانه بهر باسی ماافو داواکاانی بقۆزێتاهوه .هاهروهها نوێناهرانی هاهڵبژێردراو لاه
شارو ناوچهکانی کوردستانیش له مهجلیس بتوانن له ههموو مهجالو کهلهبهره قانونییاهکان کاهلک وهربگارنو باهپێی ئاهرکو
دهروهستییهکانیان بهدووی مافو داواکانی خهڵکی کوردستاندا بڕۆن.
کاک خالید عهزیزی له پێوهندی لهگهڵ سیاسهتی حیزبی دێموکڕات لهسهر پرسی ههڵبژاردناهکان لاه ئێاران گاوتی ئێماه لاه
ئێستادا به دووی ئاهوهدا دهڕۆیان خاهڵک لاه بێتاهفاوهتی دهربێناین .سیاساهتی بهپهلاهی باایکۆت باه ماناای ئهساتاندنهوهی
دهرفهتاااهکان لاااه خهڵکاااه .لاااه نێوخاااۆی واڵت زۆر کاااهس ههیاااه جاااۆرێکی دیکاااه چااااو لاااه سیاساااهتو باااهدواداچوونی ماااافو
ئازادییهکانیان دهکهن ،ئهوان تێدهکۆشن له دهرفهتو مهجاله قانوونییهکان کهلک وهرگرن و؛ ئێماه دهباێ هانادهریان باینو،
ههستی متمانهبهخۆبوون له نێو خهڵکی خۆماندا بهرز کهینهوهو پشتیوانیان بین.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له وهاڵمی پرسیارێکی "هیوا جاهماڵ" ،بهڕێوهباهری بهرناماهی "ڕووداوی ئاهمڕۆ"
لااه بابااهت مێااژووی ههڵوێسااتی بااایکۆتی ههڵبژاردنااهکان لهالیااهن ئۆپۆزیساایۆنی کۆماااری ئیسااالمی نهیشاااردهوه کااه گرفتێکاای
سهرهکیی حیزبه کوردییهکان له ماوهی  ٣٧ساڵی ڕابردوودا ئهوه بووه زۆر یهکالنهیهو تهکڕهههندی لهگاهڵ کۆمااری ئیساالمی
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ههڵسااوکهوتیان کااردوهو لااه سیاسااهتی بااایکوتدا ماونهتااهوه؛ قسااهی حیزباای دێمااوکڕات لااه ئێسااتادا ئهوهیااه کااه ئهگااهر ئااهو
ههڵبژاردنانه مهجالو دهرفهتی زیاتر باه خاهڵک بادا کاه خۆیاان لاه بزووتنهوهیاهکی ماهدهنیدا ببینناهوهو ویساتو داواکاانی
خۆیان بێننه گۆڕێو کۆمااری ئیساالمی ناچاار باه دانپێادانان باهو مافاناه بکاهن ،ئاهوه دهساکهوتێکی گهورهیاه .باهاڵم کاه تاۆ
هاتیو بایکۆتت کرد ئهوه یهکجێ ئهو پهیامهت به خهڵک داوه که نهچێته نێو ئهو پڕۆسهیه و کورد لهوهدا قازانج ناکا.
کاک خالید عهزیزی له بهشێکی دیکهی ئهو باسهدا الیهنێکی دیکهو تایبهتمهندییهکی دیکهی ههڵبژاردناهکان لاه کوردساتان
به تایبهت له چهند ناوچهیهکی باس کرد که کوردو ئازهریی تێدا دهژین .سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردساتان باه
ئاماژه به سیاسهتی کۆماری ئیسالمی بۆ گۆڕینی دێموگڕافیی ههندێ ناوچهی کوردستان ،باسی که ئیڕادهی کاورد باۆ باهرگیری
لهو سیاسهته کردو ههڵبژێرانی نوێنهرانی کورد لهو ناوچانهی له ڕووی مێژووییو گرینگیی سیاسییهوه به پڕبایهخ ناوبرد.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له بهشێکی دیکهی باسهکانی پێوهندیدار به گرینگیی ههڵبژاردنهکان باۆ کاورد
ئاماژهی به پێکهێنانی ” فڕاکسیۆنی کورد” له مهجلیسی شهشهمدا کردو پێی وابوو که نوێنهرانی شاارو ناوچاهکانی کوردساتان
ئهمجارهش دوای ههڵبژاردنهکان دهتاوانن باهدووی پڕۆژهیاهکی ئااوادا بچان .باهڕێزیان دانناان باه واقتێکای لاهو چهشانهو باه
کۆبوونهوهیهکی لهو جۆرهی نوێنهرانی کورد له مهجلیسی ئێران به بابهتێکی گرین و دهسکهوتێک بۆ کورد ناوبرد.
کاک خالید عهزیزی پێی لهسهر ئهوه داگرت که ئهگهر حیزبهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان له ئێران قانوونی نین ،ئازاد ناینو
رێگااهیان پێنااهدراوه لااه ههڵبژاردنااهکاندا بهشاادار باان ،بااهاڵم بااا دهرفااهتی ئااهوه لااه خهڵکهکااه نهسااتێندرێتهوهو لهالیااهن
حیزبهکانهوه وایان لهگهڵ ههڵسوکهوت نهکرێ که نهوێرن بچنه نێو ئهو گۆڕهپانه.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لاه پێوهنادی لهگاهڵ پرسای وتاووێژ لهگاهڵ کۆمااری ئیساالمیدا تیشاکی خساته
سهر ئهوهی که حیزبی دێموکڕات دانیشتن لهگهڵ دهوڵهتی ناوهندیدا ڕهت ناکاتهوه .کاک خالید عهزیزی پێای لاهساهر ئاهوه
داگرت که داواکانی کوردو حیزبی دێموکرات سیاسی ،مهدهنی ،قانوونیو حقووقینو ههر له رێگای وتووێژهوه چارهسهر دهبان.
بۆیااه ئهگااهر دهوڵااهتی کۆماااری ئیسااالمی داوای وتااووێژ لهگااهڵ حیزباای دێمااوکرات لهسااهر پرساای کااورد بکااا ،دهبااێ حیزباای
دێموکڕاتو ههموو حیزبه سیاسییهکانی کوردستان وهاڵمی ئهرێنی بهو داوایه بدهنهوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی١٤ :ی جانێویری ٢١١٦
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پێداگریی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لهسهر هێنانه بهرباسی پرسی
مافی دیاریکردنی چارهنوو )کاناڵ )٨٢

کاک خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕات لاه میاناهی بهشاداری کردنای لاه بهرنامهیاهکی کانااڵ  ٢٤دا کاه باۆ
باس لهسهر یادی  ٧١ساڵهی کۆماری کوردستان تهرخان کرابوو ،پێداگریی له سهر مافی داوای ڕاپرسیی کورد لاه ڕۆژهاهاڵتی
کوردستان بۆ دیاریکردنی مافی چارهنووس کردهوه.
کاااک خالیااد عااهزیزی لااهو وتااووێژهدا بااه ئاماااژه بااه بهسااتێنهکانی دامااهزرانی کۆماااری کوردسااتان گااوتی :دامااهزرانی یهکااهم
کۆماریی کوردی بهرههمی کۆمهڵیک هاوکێشهی ناوچهییو؛ لهالیهکی دیکه پێگهیشاتنی عهقڵییاهتی سیاسای کاوردو لاه هاهمان
کاااتدا بیاارو ههسااتی کوردایااهتیو ناساایۆنالیزمی کااورده کااه لااه سااهردهمی کۆمهڵااهی ژێکافااهوه کاااری بااۆ کرابااوو تااا حیزباای
دێموکڕاتو دوای ئهوهش کۆماری کوردستان دامهزرێنن.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له وهاڵمی پرسیارێکدا که لهبارهی هێنانهبهرباسی پرسی “ماافی دیااریکردنی
چارهنووس” لهالیهن کاک خالید له وتاری ٢ی رێبهندانی ئهمساڵدا باهرهوڕووی کارا؛ گاوتی :ماافی دیااریکردنی چاارهنووسو
ئهو چوارچێوهیهی که نهتهوهکان باۆ مافاهکانیان بڕیااری باۆ دهدهن ،ماافی سروشاتیی ئێماه وهک نهتاهوهی کاورد لاه ئێراناه؛
بهاڵم هۆکاری سهرهکیی ئهو داوایه بۆ واقتی سیاسیی دۆخی کورد له ئێران دهگهڕێتهوه.
کاک خالید عهزیزی به ئاماژه بهوهی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له رهوتی خهباتی خاۆیدا هاهم لاه ساهردهمی پاشاایهتیو
هااهم لااه سااهردهمی کۆماااری ئیسااالمی هااهموو مێتۆدهکااانی خااهباتی لااه خااهباتی چهکدارییااهوه تااا وتااووێژو دانوسااتان تاااقی
کردۆتااهوه ،گااوت بااهاڵم بااه تایبااهت کۆماااری ئیسااالمی لااه  ٣٧ساااڵی ڕابااردوودا نااهک هااهر وهاڵماای داوای کااورد لااه ئێراناای
نهداوهتهوه ،بهڵکوو به شێوهیهکی بهرین کوردستانی میلیتاریزهو ئهمنیهتی کردوهو سهرکوت ،گرتنو ئێتدام تهنیا وهاڵمی
کۆماری ئیسالمی بۆ کورد بووه.
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سکرتێری گشتیی حیزبی دێماوکڕاتی کوردساتان لاه درێاژهی ئاهو باساهدا تیشاکی خساته ساهر ئاهوهی کاه کااتی خۆیاهتی لاهو
ههلومهرجهدا که کورد له ئێران ههموو شێوازهکانی خهبات بۆ مافهکانی تاقی کردۆتاهوه ،ڕوو باه کۆماهڵگای جیهاانی ،کاۆڕو
کۆمهڵاه نێونهتهوهیییااهکان ،حیاازاو رێکنااراوه جیهانییااهکانو نهتااهوه یااهکگرتووهکان کااه شااارهزای دۆزی کااورد لااه ئێاارانن،
پرسی مافی دیاریکردنی چارهنووس بێنێته گۆڕێ.
کاک خالید عهزیزی گوتی :کورد حهقی خۆیهتی بڵێ له کاتێکدا ئێران ئێمه له پهراوێز دهخا ،حاشامان لێدهکاا ،لاه ڕووی
ئاایینی دهماان چهوسااێنێتهوهو لاه ڕووی نهتاهوهیی بااه چااوی سااووک ساهیرمان دهکاا؛ بهشاادارمان ناکاا لاه دهسااهاڵتو ناه بااه
وتااووێژو نااه بااه شااێوازهکانی دیکااهی مااهدهنی ئاوڕمااان لااێ ناداتااهوه؛ ڕوو بااه کۆمااهڵگای جیهااانی بڵااێ داوای ڕاپرساای بااۆ
دیاریکردنی مافی چارهنووسی خۆی دهکاو ئهوهش دژایهتی لهگهڵ هیچ کام له بههاو بایهخه نێونهتهوهیییهکاندا نییه.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له بهشێکی دیکهی باسهکهیدا به ئاماژه به پڕشو بزویو لێکترازانی حیزباه
سیاسییهکان له ڕۆژههاڵتی کوردستان گوتی ئهو دۆخه وایکردوه کورد لاه ئێاران گوتاارێکی واحیادو هاوبهشای ناهبێو ئاهوهی
به کهمایهسییهکی گرین ناوبرد .بهڕێزیان له درێژهدا گوتی که نزیکبووناهوهی حیزباهکان لهگاهڵ یاهکترو تێکهڵبووناهوهی
ئهو هێزانهی له یهکتر دابڕاون دهتوانێ قهرهبووی ئهو کهمایهسییه بکاتهوه.
کاک خالید عهزیزی جارێکی دیکاهش پێای لهساهر ئاهوه داگرتاهوه کاه یاهکگرتووییو یهکنساتنهوهی نێومااڵی کاوردی سیاسای
حیزباای دێمااوکڕاتو پێویسااتییهکی حاشاااههڵنهگر بااۆ سهرخسااتنی هااهر بهرنامااهو پڕۆژهیااهکی حیزبااهکانو قۆسااتنهوهی هااهر
پێشهاتێکی سیاسی له کوردستانو ئێرانه.
باااس لااه قۆنائااهکانی ژیااانیی سیاساایی حیزباای دێمااوکڕات دوای کۆماااری کوردسااتان ،ڕۆڵاای بارزانییااهکان لااه بااهڕێوهبردنو
پاراستنی کۆماری کوردستان ،پێوهندییهکانی حیزبی دێموکڕاتو حیزبی تاوده لاه چهناد بڕگهیاهکی مێژوویای ژیاانی سیاسایی
حیزبی دێموکڕات ،حیزبای دێماوکڕاتو میراتای جهوهاهریی کۆمااری کوردساتان ،حیزبای دێماوکراتو گۆڕانکارییاهکانی ئێساتای
ناوچه ،سروشتی کێشهکانی ئێران لهگهڵ ئهمریکاو کۆمهڵگای جیهانی ،پرسی کورد لاه بهشاهکانی دیکاهی کوردساتان ،پرسای
کورد له نێو جهمسهربهندیو واقته سیاسییهکانی ناوچهو جیهان چهند تهوهرێکی دیکهی ئهو وتووێژه باوون کاه کااک خالیاد
ڕاو بۆچوونی خۆی لهسهر باس کرد.
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خالید عهزیزی :مێژووی خهباتی چهکداریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان پڕه له
قوربانیدانو فیداکاری(کوردستان )٨٢

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ڕایگهیاند مێاژووی خاهباتی چهکاداریی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان پاڕه لاه
قوربانیاادانو فیااداکاریو ،ئەگەر بچیاانە سااەر چارەسااەری نیزامیاای پرساای کااورد لە ئێااران ،خەباااتی چەکااداری لە شاشااەی
تلویزیۆنەوە ڕاناگەیەنین.
کاک خالید عاهزیزی لاه وتاووێژ لهگاهڵ کانااڵی ئاسامانیی کوردساتان  ٢٤داو ،لاه وهاڵمای پرسایارێکدا کاه کۆماهڵێک بااسو
خواسی فهیسبووکی باه دووی خۆیادا هێناابووی ،ڕهخناهی لاه پاڕشو بزویای هێازه کوردییاهکانی ڕۆژهاهاڵتی کوردساتان گارت.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان گوتی بەو پڕش و بزوییەی کە ئێستا لە نێو حیزبە سیاساییەکانی رۆژهەاڵتای
کورسااتاندا هەیە ،خااهباتی چهکااداری سااهرکهوتوو نااابێو لااهو دۆخااهی ئێسااتادا تەنااانەت ئەگەر بتااوانین گوناادێکیش رزگااار
بکەین ،زۆر ئەستەمە بتوانین ڕایبگرینو ئیدارەی بکەین.
کاک خالید عهزیزی ڕهتی کردهوه که ئهو قسانهی له کۆبوونهوهکهی نوێنهرایهتیی حکومهتی ههرێمی کوردستان لاه فهڕانساه
کردنای لااه وهاڵماای قسااهکانی کاااک مسااتهفا هیجااریدا کردبێتاای ،لهگااهڵ ئااهوهشدا و لااه پێوهناادی لااه گااهڵ مێااژووی خااهباتی
چهکااداریی حیزباای دیمااوکڕات گااوتی نااه پێشااەوا قااازی محەماامەدو ،نە دوکتااور قاسااملوو لهالیااهن کااوردهوه شااهڕیان بااه دژی
دهوڵااهتی ناوهناادی ڕانهگهیاناادوه ،بااهڵکوو هەمیشااە دوژمنااان بااوون کااه شااەڕیان دەساات پااێ کااردوەو حیزباای دێمااوکڕاتی
کوردستانیش بهرگری له خۆیو خهڵکهکهی کردوه.
بهڕێزیان ههر لهوه بهشهی قسهکانیدا گوتی قهت لە نێوان حیزبای دێماوکراتو کۆمااری ئیساالمیدا ئاتەشبەسات نەباووە کاه
ئێسااتا پێویساات بە ڕاگهیاندنااهوهی شااەڕی چەکااداری هەبااێ ،وهک چااۆن لە چەنااد ساااڵی رابااردوودا پێشاامەرگەکانی حیزباای
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دێماوکراتی کوردسااتان بە شااهیدی خەڵکاای کوردسااتان لە قاوواڵیی ناوچەکااانی رۆژهەاڵتاای کوردساتاندا بااوونو ،زەربەیااان لە
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی داوهو شەهیدیشمان داوه.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان به ئاوڕدانهوهیهک له مێژووی چااالکیی نیزامیای حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان
له چهند ساڵی ڕابردوودا گوتی ئەگەر بچینە سەر چارەسەری نیزامیی پرسی کاورد لە ئێاران ،خەبااتی چەکاداری لە شاشاەی
تلویزیۆنەوە ڕانااگەیەنین ،جیاا لاهوهش حیزبەکاانی رۆژهەاڵت ئەگەر لە ساەر چارەساەری نیزامای سااغ باوونەوە ،ئاهوه خاۆی
پێویستی بە ئامادەکاریی نیزامیو ههماههنگیی نێوان الیهنهکان لهگهڵ یهکتری هەیە.
کاک خالید له درێژهدا گوتی :خەباتی چەکداریمان بۆ دهکرێو قهتیش ڕهدمان نهکردۆتهوهو له ههموو دهرفهتێکیش بۆ ئهوه
کهلکمان وهرگرتوه ،بەاڵم ئەگەر بمانەوێ کاری جیددیی بۆ بکەینو دهسکهوتی گرینگی لێوهربگرین ،ئهوه ئامادەکااریی زۆری
دەوێ.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له بهشێکی دیکاهی قساهکانیدا گاوتی هێازی پێشامهرگهی کوردساتان بهرهاهمی
خهباتێکی دوورو له مێژینهوهی حیزبی دێموکڕاتهو هێزی پێشمهرگه دهبێ بمێناێو باههێزتر بکارێ؛ چاونکی خاهباتی حیزبای
دێموکڕاتی کوردستان له دژی کۆماری ئیسالمی خهباتێکی فره ڕهههنده.
کاک خالید عاهزیزی گاوتی :خاهباتی ماهدهنیی کاورد لاه نێوخاۆی واڵت ،خاهباتی دیپلۆماسایو سیاسای لاه دهرهوهی واڵتو لاه
ئاستی نێونهتهوهییداو؛ حزووری چاالکو ئامادهی هێزی پێشمهرگه لاه ناوچاه سانوورییهکانو نێوخاۆی کوردساتان ئاڵقهیهکاه
له پێناو بههێزکردنی یهکتریدا.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له دوابهشای ئاهو وتاووێژهداو لاهبارهی پێوهنادیی خاهباتی ماهدهنیو چهکاداری
لهگهڵ یهکتریدا گوتی :خهباتی مهدهنی پرسێکی سهرهکیی کۆمهڵگاو خهڵکهو پێوەنادی بە سیاساەتو بە حیزبای سیاساییەوە
نیاایە .خەڵااک لە نێوخااۆ دەتااوانن لااهو مهیدانااه بهرینااهدا بە دوای داواکااانی خۆیاناادا بچاانو ئەمە دژایەتیاای لەگەڵ خەباااتی
چەکدارانە نییەو کورد دهبێ له ههموو ئهو بوارانهدا مهیدانداری بکا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٢٧ :ی مارچی ٢١١٦
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خالید عەزیزی :ئیران سەرچاوەی هەموو قەیرانەکانی ڕوژهەاڵتی نێوەڕاستە

ساااکرتێری گشاااتیی حیزبااای دێماااوکڕاتی کوردساااتان دهڵاااێ ئیاااران ساااەرچاوەی هەماااوو قەیرانەکاااانی ڕوژهەاڵتااای نێوەڕاساااتەو
توانیویهتی بە هاندانی خەڵکی شیتە لە ناوچەکهدا ناسەقامگیری دروست بکا.
کاااک خالیااد عااهزیزی لااه وتااووێژ لهگااهڵ ڕۆژنامااهی شهرقولئهوسااهتدا گااوتی ئیااران بە قهیرانسااازی لە سااووریه ،عێااڕاقو
یەمەنو ،هەروەها کەڵکوەرگرتن له هەستی شیتەگەرایانەی خەڵک دەیەوێ سهرپۆش له سەر قەیرانەکاانی خاۆی لە نێوخاۆدا
دابنێ.
لهو وتوێژهدا سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردساتان باسای لاه ڕهوشای نێوخاۆی پرساه سیاسایو کۆمهاڵیهتییاهکان لاه
ئێران کردوه دهڵێ حاکمییهتو کۆمهڵگا تووشی کێشەی ئابووریو کۆمەاڵیەتیی قووڵ بوونهتهوهو زۆربەی نەتەوەکانو گەالنای
نێوخۆ له سۆنگهی سیاسهتی دهسهاڵتهوه تووشی قهیرانی بێکاریو ههژاری هاتوونو ناڕهزایهتییهکانیشیان ساهرکوت دهکارێن.
کاک خالید عهزیزی لاه درێاژهی وتووێژهکاهیدا دهڵاێ قاهیرانی ئاابووریو کۆمهاڵیاهتیی نێوخاۆی ئێاران لاه حالیاک دایاه کاه
حاکمییهت لە یارمەتیدانی ماڵیو لوجێستیکی بۆ الیهنە سەرەڕۆکان له ناوچهدا بهردهوامه.
ساکرتێری گشاتیی حیزباای دێماوکڕاتی کوردساتان لااهوهاڵمی پرسایارێکدا لااه ساهر ئاراساتهی سیاسااهتهکانی حیزبای دێمااوکڕات
دهڵااێ حیزباای دێمااوکرات باااوهڕی بە باازوتنەوەی مەدەناای ههیااهو بااۆ هێنانهبااهرباسو بااهڕۆژهڤکردنی پرساای کااورد لااه ئێااران
تێدهکۆشاااێ؛ ئهگاااهرچی لاااه دوای هاتنهساااهرکاری کۆمااااری ئیساااالمی حیزبهکاااهی ئێماااه لاااه بااااری قانوونییاااهوه قهدهئاااه
ڕاگهیهندراوه ،بهاڵم حیزبهکهمان ئێستاش له نێوخۆ زۆر چاالکهو بنکهی سهرکردایهتیی حیزاو بارهگای پێشمهرگهکانیشامان
له باشووری کوردستان جێگیر کراونو له ئێستادا لە سەر سنوورەکان بەرانبەر بە هێزە ئەمنیەتییەکانی ئیران ڕاوەستاون.
کاک خالید له درێژهی باسهکهیدا تیشکی خستۆته سهر الیهنی چهند ڕهههندیی سیاسهتو بهرنامهکانی حیزا به دژی
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کۆماااری ئیسااالمیو دهڵااێ لە پالناای یەکەمدا ئاایمە هەوڵ دهدهیاان بە شااێوەی بەشااداریی سیاساای لە پڕوسااەکانو پرسااەکاندا
سەرنجی خەڵکو حکومەت بۆ الی خۆماان ڕاکێشاینو لەگەڵ شاێوەی بەشاداریی سیاسای ئایمە هەوڵ ئەدەیان خەڵکای نێوخاۆ بە
شااێوەی مەدەناای ڕێکبنااهینو هەۆڵ دەدەیاان ببااین بە پااردی پێوهناادیی نێااوان خۆمااانو کوردهکااانی ڕۆژهااهاڵتی کوردسااتانو
کوردەکانی تارانو خوراسان .ڕهههندێکی دیکهی خەبااتی ئایمە ،باهرگریی چهکادارانەیە کە چاون ئەولەویەتای ساەرەکی ئایمە
بەشداری سیاسیە ئەم شێوەی دیاکە بە شاێوەی دووهەم دەزاناین ،باهاڵم ئایمە چەکای خۆماان هێشاتا ڕاگرتاوەو باۆ بەرگاری لە
خۆمان بە کەڵکی دێنینو ئەگەریش بە پێویستی بزانین شێوەی خەباتمان دەگۆڕین.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی١٥ :ی مەی ٢١١٦

خالید عهزیزی :ئێمە هیج ئاگربەستێکمان لەگەڵ کۆماری ئیسالمیدا نەبووەو نییە

کاک خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له بهرنامهیهکی تهلاهڤیزیۆنیی تاۆڕی جیهاانیی "بای بای
سی" دا خوێندنهوهی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی له پێوهندی لهگهڵ خهباتی چهکدارانهدا خسته بهرباس.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان که له بهرنامهی "صفحه "٢ی پێنجشهممه شهو ٣ ،ی پووشپهڕی "بی بای سای"دا
بهشااداریی کردبااوو ،لااه سااهرهتااای باسااهکهیدا ئااهوهی بیاار هێنایااهوه کااه ئەوەناادەی پێوەناادی بە خەباااتی گەلاای کااورد لە
کوردستانهوه هەیە ،شەڕ لەالیەن کۆماری ئیسالمییهوه بە سەر نەتەوەی کورددا ساەپاوە .باهڕێزیان دوایاه پێای لهساهر ئاهوه
داگرتهوه که ئێمە هیج ئاگربەستێکمان لە گەڵ کۆماری ئیسالمی نەبووەو نییە.
کاک خالید عهزیزی گوتی :خەباتی چەکدارانەی ئێمە لە کوردستان خەباتی بەرگرییە .هۆکاریش ئەوەیە کە شەڕ بە سەر
ئێمەدا سەپاوەو حزووری پێشمەرگەی ئێمە له سااڵنهدا هەر وەک رابردوو ئەوە بووە کە لە کوردستان حزووریان هەبێو
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ئەگەر هێرشیش بکرێتە سەریان ،سروشتییە مافی بەرگری لە خۆیان هەیە.
بهڕێزیان به ئاماژه به ڕووداوی شهڕهکهی ئهم دواییانهی ناوچهی شنۆ گاوتی ئێماه لاهوهشدا پێماان وا نیایە هێزەکاانی کاورد
یان پێشمەرگەکانی کوردستان شەڕیان دژ بە کۆماری ئیسالمی دەست پێ کردبێ ،بهڵکوو ئهوان بهرگرییان له خۆیاان کاردوهو
تێکۆشانی چەکداریی ئێمە لە کوردستان لە هەر حاڵەتێکدا ،هەر پێناسهی بەرگریی هەیە.
کاک خالید گوتی :ئێمه له حیزبی دێموکرات خەبااتی چەکادارانەمان رەد نەکاردۆتەوە .وەک شاێوەیەک لە شاێوەکانی خەباات
لێی دەڕوانین .خەباتی سیاسای ،تەشاکیالتی ،دیپلۆماسای ،مێادیاییو خەبااتی مەدەنای لە نااوخۆ و لە داهااتووشدا خەبااتی
چەکداری دەتوانێ یەکێک لە رێگا چارەسەریەکان بێ.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له وهاڵمی پرسیارێکی بهڕێوهبهری بهرنامهکهدا له پێوهندی لهگاهڵ ماهییاهتی
سیاسهتی حدکو حدکا له پێوهندی لهگهڵ خهباتی چهکداریدا گوتی :لە بنەماو ساتراتژیدا ،جیااوازییەک لە نێاوان حیزبای
دێموکراتی کوردستان و حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا نییە.
کاک خالید ههر له درێژهی ئهو باسهدا به ئاماژه به حزووری بهردهوامی پێشمهرگهکانی حیزبی دێماوکڕات لاه کوردساتان لاه
سااڵنی ڕابردووشدا گوتی:
بااوونی ئااێمە لە رابااردو و داهاااتوودا لە کوردسااتان ،ڕاساات پێااڕەوی ئەو سیاسااەتە بنەڕەتیاایەی حیزباای ئااێمەیە کە ئەوێ
کوردستانی ئێرانەو ئەوە مافی سەرەتایی پێشمەرگەیە کە بە شێوەی چەکدارانە لەوێ حزووری هەبێ.
سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتان لااه پێوهناادی لهگااهڵ باساای ڕووخااانو ڕووخاناادنی کۆماااری ئیسااالمی کااه لااهو
ماوهیهدا له زمان سکرتێری حیزباهوه چهناد جارێاک هاتۆتاه گاۆڕێ ،گاوتی :سیاساەتی الباردنو روخانادنی کۆمااری ئیساالمی
پێوەناادی بە سیاسااەتی گشااتیو کااۆی خەباااتی سەرانسااەریی ئێااران دژ بە کۆماااری ئیسااالمی هەیە ،بااهاڵم خەباااتی خەڵکاای
کوردستان هەمیشە بە دوای خواستو داواکانی خۆیدا بووەو ئێستاش هەر وایە.
کاااک خالیااد پێاای لهسااهر ئااهوه داگاارت کااه جەوهەری خەباااتی خەڵکاای کوردسااتان بەردەوام بەو ئاراسااتەیەدا بااووە کە چااۆن
سەرنجی دەوڵەتی ناوەند یا کۆماری ئیسالمی بۆ الی مافو داخوازیەکانی خەڵکی کوردستان رابکێشێ.
بهڕێزیان له درێژهدا گوتی :ئێمە لە دۆخێکی وادا نین کە بزووتنەوەی کوردستان وەک بزووتنەوەیەک کە بۆ روخاندنی
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دەوڵەتی تاران یا ناوەند یان کۆماری ئیسالمی خەبات دەکا ،پێناسە بکەین .روخاندنی رێژیم پێوەندی بە سیاساەتی گشاتی
و گۆڕەپانی خەبات لە سەراسەری ئێران هەیەو شتێک نییە کە تەنیا پێوەندیی بە کوردستانەوە هەبێ.
کاااک خالیااد عااهزیزی هااهر لااهو بهشااه لااه واڵمااهکانیدا گااوتی :لە هاایچ بەشااێکی بەرنااامەو ئەساساانامەی حیزباای دێموکراتاادا
نەهاتوە کە حیزبی ئێمە باۆ روخانادنی رێژیمای ناوەناد خەباات دەکاا .تەناانەت دوکتاور قاساملوش هەر ئەو پێناساهیهی لە
خەباتی کوردستان هەبوو کە سەرنجی دەسەاڵتی ناوەند بۆ مافو داواکانی خەڵکی کوردستان ڕابکێشێ.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له پێوهندی لهگهڵ پرسی "وتووێژ" دا
تیشکی خسته سهر ئهوهی که بەدەر لە هەلومەرجی دەسەاڵتی ناوەند ،زۆر سروشتییە کە بزووتنەوەیەکی وەک بزووتنەوەی
کوردستانو حیزبی دێموکرات هیچکات پێشنیاری دانوستانو وتووێژ لە الیەن دەوڵەتی ناوەندییهوه رەد نەکەنەوە.
بهڕیزیان گوتی :دانوستانو وتووێژ لە گەڵ دەوڵەتی ناوەند زۆر سروشتییە ،بەاڵم ئەوە تیکنیکی وتووێژ و دەساتووری کااری
وتووێژو الیەنەکانو ئامانجەکانی وتووێژە کە لە هەر دانوستانێکدا گرینگن.
کاک خالید عهزیزی لهو بهشه له قسهکانیدا ئهوهشی گوت کاه پاێم وایە لە مااهییەتی کۆمااری ئیساالمیدا نیایە کە کێشاەی
کوردستان لە رێگاای وتاووێژ و بە شاێوەی ئاشاتیانە چارەساەر بکاا .بەاڵم لە داهااتووشدا هەر کاات پێشانیاری وتاووێژی لە
گەڵ حیزبەکانی کوردساتان هێناایە ئااراوە ،حیزبەکاان دەباێ دەساتووری کاریاان باۆی هەباێو بە جۆرێاک کە یەکگرتاووییەکی
رێژەیی لە نێوانیاندا هەبێ ،دەتوانن لە پێوەندی خواستەکانی خەڵکی کوردستانو دێموکراسی لە ئێران ،دانوساتان باکەن بە
گۆڕەپانێک بۆ خستنە ژێر پرسیاری کۆماری ئیسالمی.
شایانی باسه لهو بهرنامهیهدا جگه له خالید عهزیزی؛ حهساهن شاهڕهفی ،جێگاری ساکرتێری گشاتیی حادکا؛ هاێمن ساهیدی،
کامڕان مهتینو سهعید باهرزین وهک چااوهدێری سیاسای بهشاداربوونو لاه ڕوانگاهی خۆیاناهوه تااوتوێی ماژاری بهرنامهکاهیان
کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٢٤ :ی جوونی ٢١١٦
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ساڵی ٨٠٦٧ :و ٨٠٦٢

دهقی قسهکانی کاک خالید عهزیزی له رێوڕهسمی پرسهی شههیدانی شهوی یهڵدا

خوشک و برایانی ئازیز!
نوێنەرایەتیی حیزا و الیەنە سیاسییەکان!
ئەندامان و کادرەکان و پپێشمەرگەکانی دێموکرات!
زۆر بەخێاار بااێن بااۆ رێوڕەساامی پرسااە و سەرەخۆشاایی کۆمەڵێااک تێکۆشااەری رێگااای کااوردایەتی کە شااەوی رابااردوو بە دوای
رێورەسامی حیزبای دێماوکرات لە پەیوەنادی لەگەڵ شاەوی یەڵاادا و هەروەهاا شاەوی لە دایاکبوونی دوکتاور قاساملوو گیانیااان
لەدەست دا.
بەو بۆنەیەوە لە هەموو بنەماڵەی شاەهیدان ،شاەهیدانی دێماوکرات و شاەهیدانی ئاساایش سەرەخۆشای دەکەم و هەروەهاا باۆ
بریندارەکان هیوا و ئارەزووم ئەوەیە باش بنەوە.
کۆبوونەوەی شهوی رابردووی ئێمه دوو پەیامی تێدابوو پەیامی یەکەم ئەوە بوو شەوی یەڵدا لە نێو ئێرانییەکان
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وەک رەسم و عادەتێک دۆستان و خەڵکانی نیزیک بە یەک خڕ دەبنەوە شەوی درێژی ساڵ بەیەکەوە تیپەڕ دەکەن .لەو شاەوە
دا قسە لە خۆشی و شادییە ،قسە لە بیرەوەرییەکانە ،زۆریش دەچنە نێو داڕشتنی بیر و بۆچوون بۆ داهاتوو ،شەوی یەڵادا
شااەوی لە دەوری یەک کۆبااوونەوەیە ،بەاڵم بااۆ ئااێمە دێموکراتەکااان شااەوی یەڵاادا مەعنااایەکی دیکەشاای هەیە ،لەو شااەوەدا
دوکتور قاسملوو لەدایک بوو ،کەسێک لەدایک بوو بە درێژایی ژیانی سیاسیی خۆی هەمیشاە پێشاتاز باوو لە داهێناانی بیار و
بۆچوون بە گوێرەی زەمان لەپێناو ئەوەی کە کوردی ئێران بە مافەکانی نەتەوایەتیی خۆی بگا.
دوکتور قاسملوو کە شەوی رابردوو ئێمە جێژنی لەدایکبوونی ئەوماان دەکاردەوە و یاادی تێکۆشاانی ئەوماان دەکاردەوە و لەنێاو
خۆماندا بیر و بۆچوون و هزری قاساملوومان وەبیار دەهااتەوە ،هەڵگاری پەیامێاک باوو ،پەیاامی قاساملوو هەوڵ و تێکۆشاان
لەپێناو ئەوەی کە ئێمە بە مافەکاانی خۆماان بگەیان ،پەیاامی قاساملوو ئەوە باوو لەو رۆژەوە کە حیزبای دێماوکرات بە دوای
ئینقالبای ئێاران خەباات و تێکۆشاانی هەباووە لەنێاو کاۆمەاڵنی خەڵاک کە کێشاەی نەتەوەیەک ،کێشاەی میللەتێاک کە حەقاای
خۆیەتی بە گوێرەی هەموو جاڕنامەکانی نێونەتەوەیی بە دوای مافەکانی خۆیدا دەگەڕێ بە شەڕ ،بە تیارۆر ،بە کوشاتن ،بە
قەتڵوعام ،بە ئیتدام کردن چارەسەر نابێ ئەوە هەر ئەوە پەیامە باوو کە بیارۆکەی حیزبای دێماوکراتی لەساەر دامەزرا هەر
ئەو پەیامە بوو فەلسەفەی وجوودی حیزبی دێموکرات بوو کە پێشەوای نەمر دایمەزراند.
قاسملوو لە ئیدامەی ئەو سیاسەتەدا توانی فۆرمۆڵێک لەنێو حیزبای دێماوکرات و کاۆمەاڵنی خەڵاکدا جێبناا ئەویاش ئەوەیە
ئێمە لە خەبات و تێکۆشانی خۆمان لەپێناو گەیشتن بە مافەکانماان کاۆڵ ناادەین ،حیزبای دێماوکرات لە نااوچەکەدا کێشاەی
لەگەڵ هیچ دەوڵەتێک نیایە ،حیزبای دێماوکرات لەو نااوچەیە کێشاەی لەگەڵ هایچ ئاایین و گرووپێکای سیاسای و بۆچوونێاک
نییە ،حیزبی دێماوکرات کێشاەی لەگەڵ هایچ الیەنیکای سیاسای بەو مەعناایە نیایە ،حیزبای دێماوکرات تەنیاا کیشاەی لەگەڵ
کۆماری ئیسالمی هەیە.
شەڕی دوو عەقلییەتە؛ لە الیەک کۆماری ئیسالمی تەحەمولی عەقڵییەت و مەنتق و عەقزنییەتی حیزبای دێماوکرات ناکاا کە
پێشەوای نەمر دایمەزراند و دوکتور قاسملوو ئیدامەی دا ،لە الیەکی دیکە هەوڵ و تێکۆشانی ئاێمەیە کە تێبکۆشاین لەپێنااو
مافەکانمااان خەباااتی خۆمااان ئیاادامە باادەین بااۆیە ئادرەساای تیاارۆری دۆینااێ شااەوێ بە تەبیتەتاای ئەو پێناسااەی کە حیزباای
دێموکرات هەیەتی و کۆماری ئیسالمی هەیەتی ،جمهوری ئیسالمی ئێرانە.
ئااێمە دەمااێکە لەگەڵ حکوومەتێااک رووبەڕوویاان کە پەیااامی ئاشااتی ئااێمە ،پەیااامی ئیحساساای مەساائولییەتی ئااێمە لەپێناااو
گەیشااتن بە مافەکانمااان بە تیاارۆر و قەتڵوعااام و ئیتاادام جااواا دەداتەوە .لە رابااردووش کەسااایەتییەکانی ئااێمە تیاارۆر
کراون ،رێبەری حیزبی دێموکرات لە شوێنی موزاکرە لەگەڵ کۆماری ئیساالمی تیارۆر کاراوە ،دوکتاور شاەڕەفکەندی کە بە دوای
حەلێکدا بوو تیرۆر کرا ،دەیان کادری تێکۆشەری حیزبی دێموکرات لە سااڵنی رابردوو تا ئێستا تیرۆر کراون ،بەاڵم حیزبای
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دێمااوکرات هەرگیااز تیاارۆر بە تیاارۆر واڵم نەداتەوە ،حیزباای دێمااوکرات هەرگیااز سااەرەڕای هەمااووی ئەو نەهامەتییااانەی کە
کۆماری ئیسالمی بەسەریدا تەحمیل کاردووە ،پەناای باۆ خشاوونەت نەباردووە .باۆیە تیارۆر ،خشاوونەت ،لە نااوچەکەدا و لە
دژی کوردی ئێران و لە دژی حیزبی دێموکرات و لە دژی بەرژەوەندییەکانی کورد بە گشتی بە بەژن و بااڵی جمهاوری ئیساالمی
و داعش بڕاوە .کورد لە ماوەی کێشەی خۆی لەگەڵ داعش ،کوردی ئێران بە تایبەت حیزبای دێماوکرات بە درێژایای  73سااڵ
کێشاە لەگەڵ کۆماااری ئیساالمی سااەلماندیان و ساابیتیان کاارد ئاێمە ئیحتراممااان باۆ جاڕنامەکااانی نێاودەوڵەتی لە پەیوەناادی
لەگەڵ مافی مرۆڤدا هەیە ،ئێمە سنووری قەتتی و جیدیمان داناوە لەگەڵ خشوونەت و تیرۆر.
کۆماری ئیسالمی لە سەردەمێکدا کە ناوچەکە لە شێوان دایە و جێ پێی خراپکااری کۆمااری ئیساالمی لە نااوچەکە زۆر زەق و
بەرچاوە و لە ئیدامەی ئەو کیشانە ئەو ناوچەیە بەرەو ئەەوە دەچێ نەقشەی سیاسای داهااتووی بکێشارێتەوە و بێگوماان روو
لە کۆماری ئیسالمی دەکرێ ،تێدەکۆشێ بەپێای بەرژەوەنادیی خاۆی هەروەک لە چەناد سااڵی راباردوودا ساتراتیژییەکەی ئەوە
بووە نائەمنی و کیشە لە ناوچەکەدا دروست بکا بۆ ئەوی کە بە قەولی خۆی ،بۆخۆی ئەمن باێ و لە ئیادامەی ئەو سیاساەتە
بە شێوەیەکی زۆر راستەوخۆ حیزبی دێموکراتی کردە هەدەف .جیاواز لە هەمووی ئەوانە کاربەدەستانی کۆماری ئیساالمی دوای
حاازووری پێشاامەرگەکانی دێمااوکرات لە ماااوەی ساااڵی رابااردوو و سااااڵنی پێشااوو زۆر بە ئاشااکرا و بە شااێوازی جۆراەوجااۆر
هەرەشەیان لە تێکۆشەرانی کوردی ئێران کاردووە و رووداوەکەی دۆیناێ شاەوێ دەقایقەن هەر جێبەجاێ کردنای ئەو هەڕەشاەیە
لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوه.
بااۆیە ئااێمە بااۆ جااارێکی دیااکە لێاارە تەئکیااد دەکەیاانەوە کە باشااترین شااێوەکار و باشااترین میکااانیزم و باشااترین خەبااات بااۆ
رووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ کۆماری ئیسالمی باۆ رووبەڕوو باوونەوە لەگەڵ ساناریۆ ناڕوونەکاانی داهااتوو لە ئاینادەدا یەکریازی
نێااو ماااڵی کااوردییە تااا ئەو جێاایەی کە پەیوەناادی بە رۆژهەالتاای کوردسااتانەوە هەیە یەکریاازی حیزبەکااانی سیاسااییە و
هیاوادارین ئەهەمییەتاای یەکریاازی نێوماااڵی کاوردی لە باشااووری کوردسااتانیش کە لە قۆنااائێکی زۆر ئەساتەم دایە رووبەڕووی
کۆمەڵێک بژاردە لە داهاتوودا دەبێ بە قووەتی خۆی بچێتە پێشێ و بە ئیحساسی مەسئولییەتەوە جێبەجێ بێ.
بۆ جارێکی دیکە ئێمە لەگەڵ خەڵکی خۆمان لە رۆژهەاڵتی کوردستان پەیمان نوێ دەکەیانەوە کە خەباات و تێکۆشاانی ئاێمە
بەردەوام دەچێتە پێشێ .پیالنەکانی کۆمااری ئیساالمی تیارۆری کۆمااری ئیساالمی کە بەساەر حیزبای دێماوکرات و تێکۆشاەرانی
کااوردی ئێراناایدا تەحمیاال کااردووە و ساااڵهای ساااڵ درێااژەی پێااداوە هەرگیااز تەئساایر لەسااەر ئااێمە دانااانێ کە لە خەبااات و
تێکۆشااانی خۆمااان سااڵ بکهینااهوه .کۆماااری ئیسااالمی تێدەکۆشااێ بە تێاارۆر جەوێکاای نااائەمنی دروساات بکااا بەو جااۆرە مەجااالی
جموجۆڵ و فەعالییەت و تێکۆشانی مەدەنی و ئارام لە نێوخۆی کوردستانی ئێران بشێوێنێ .کۆماری ئیساالمی دەیاهەوێ میتاۆد
و شێوەی خۆی تەحمیل بکا لە هەماوو مەیادانەکانی خەباات ،شاێواندن ،تیارۆر ،دروسات کردنای ناائەمنی ،باۆ ئەوەی کە هەر
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ئەوە بکا بە حەل و حەلەکەش الی ئەو هەر ئەوەیە کە ئیدامەی بدا و حەلەکە الی ئێمە ئەوەیە کە ئەوە قەبووڵ نااکەین و
خەبات و تێکۆشانی خۆمان بە شێوازی جۆراوجۆر ئیدامە دەدەین.
حیزبی دێموکرات لە ماوەی ژیانی سیاسیی خۆیدا تەحەمولی زۆر خەسارەت باووە ،تەناانەت رەهبەرانیشای لەدسات داوە بەاڵم
حیزباای دێمااوکرات حیاازبێکە ریشااەی لە نێااو کااۆمەاڵنی خەڵکاای رۆژهەاڵتاای کوردسااتان هەیە .ئااێمە ئەگە رێبەرانمااان تیاارۆر
دەکاارێن و هاوڕێیانمااان تیاارۆر دەکاارێن و لە نێوخااۆی واڵت هاوڕێیانمااان شااەهید دەباان بە دەیااان و بە سااەدان و بە هەزاران
جێیااان دەگاارنەوە و هەر ئەوەیە و هەر ئەو نفااووزە جەماااوەرییە ،ئەو ئیتتیبااارەی حیزباای دێمااوکراتە لە نێوخااۆی واڵت و لە
ناوچەکە و لە ئاستی نێودەوڵەتی کە کۆماری ئیسالمی نیگەران کاردووە و کۆمااری ئیساالمی لە کاار و فەعاالییەتی خاۆی دژی
جوواڵنەوەی کورد ،حیزبی دێموکرات بە شێوازی جۆراوجۆر دەکا بە هەدەف .حیزبێک کە پشتئەساتوورە بە کاۆمەاڵنی خەڵاک،
حیزبێااک کە پشتئەسااتوورە بە رابااردووی ،حیزبێااک کە لەپێناااو ماااف و بەرژەوەناادییەکانی خەڵااک لە نێوخااۆی واڵت و کااورد
بەگشااتی ،تەنااانەت رێبەرانیشاای فیاادا کااردووە هەرگیااز لەوانە ناسااڵهمێتەوە و خەبااات و تێکۆشااانی ،بە هیمەتاای هەمااوو
الیەکمان و بە بەشداری و چاالکیی خەڵک لە نێوخۆی واڵت بەردەوام دەچێتە پێشێ.
بۆ جارێکی دیکە پێمخۆشە لێرەوە سپاس و پێزانیی خۆمان بۆ سەرجەم خەڵکی تێکۆشەری کۆیە کە لە ماوەی شاەوی راباردوو
تا ئەورۆ بە شێوازی جۆراوجۆر لە پرسەی ئێمەدا بەشدارییان کردووە ،بکەین.هەروەها زۆر سپاس بۆ الیەنە سیاسییەکان باۆ
کەسایەتییەکانی باشووری کوردستان کە لە شەوی رابردوو تا ئێستا بەشداریی خۆیان لێرە بە پەیام نااردن ،بە تەلەیفاوون
کردن ،هاودەردی خۆیان لەگەڵ ئێمە دهربڕیوە و جێی خاۆیەتی ئامااژە بەوە باکەم کە کاتێاک ناخۆشاییەکی ئااوا باۆ ئاێمە لە
هەرێمی کوردستان هااتۆتە پێشاێ لە مااوەی چەناد سااڵی راباردوو قەت هەساتمان بە تەنیاایی نەکاردووە ،هەمیشاە خەڵکای
باشووری کوردستان خەڵکی کوردستانی عێراق کە عیالقات و پەیوەندییەکی خۆش و لەمێژینەیان لەگەڵ تێکۆشاەرانی حیزبای
دێموکرات بووە ،لە رۆژانی ئاوادا لەگەڵمان بوونە .بیرۆکە و مێژووی تێکەاڵوی هاودەردی و هاوخەباتیی خەڵکی کوردساتانی
ئێران و کوردستانی عێاراق لەو رۆژەوە دامەزرا کە لە کۆمااری کوردساتان تێکۆشاەرانی کوردساتانی عێاراق تێیادا پێشامەرگە و
ئەفسااەر و ژنااراڵ بااوون؛ بنااائەیەک کە ئاااوا دامەزراوە و خەبااات و تێکۆشااانی حیزباای دێمااوکراتیش بەردەوام لەسااەر ئەو
ئەساسە چۆتە پێشێ و دەچێتە پێشێ ،دڵنیام لە داهااتوودا هیاوادارم ناخۆشای واماان نەیەتەوە پێشاێ ئاێمە پشات ئەساتوور
دەبین بە بەشداری و ئەمنۆری ئێوە و دڵنیام بەشاداری وئەمناۆری ئێاوە باۆ پرساەکەی ئاێمە و پشاتیوانی و هااودەردی ئێاوە
خەڵکی باشووری کوردستان قووەتی قەلبێکی گەورەیە بۆ ئێمە.
بۆ جارێکی دیکە وێرای سەرەخۆشی لە بنەماڵەی پێشمەرگەکان لە پێشامەرگەکانی دێماوکرات و ئاساایش جێای خاۆیەتی لێارە
سزو و رێز بنێرم بۆ هەمووی پێشمەرگەکانی کوردستان کە لە جبهەیەکای دوور و درێاژ لە شاەڕ لە دژی تیرۆریساتانی داعاش
توانیویانە کوردستان بپارێزن و ئەوەی کە دۆینێ شاەوێ لێارە روویدا ئیقادامی تیرۆریساتی کۆمااری ئیساالمی لە دژی حیزبای
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دێموکرات دڵنیام لە ئیدامەی خەباتی ئێمە چۆن پێشمەرگەکانی کوردستان لە بەرەکانی شاەڕ پاشەکشاەیان بە داعاش کاردوە
ئێمە تێکۆشەرانی دێموکرات و خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان هەر ئەو چارەنووسە نسیبی کۆماری ئیسالمی دەکەین .بۆ جارێکی
دیکەش زۆر سپاس بۆ هەموو الیەکتان.
لە ژماره ٦٩٥ی رۆژنامهی “کوردستان”دا بزو بۆتهوه
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٥ :ی جانێوێری ٢١١٧

دەقی قسەکانی کاک خالید عەزیزی لە کۆبوونەوەی گشتیی حیزبدا

هاورێیان بەیانیتان باش و هەروەها ماندوو نەبن لە کار وئەرک و تێکۆشانی رۆژانەتان.
هەر وەک کاک عەلی باسی کرد لە راگەیەنادراوی کاومیتەی ناوەنادییش لە حەوتاووی راباردوودا ،بینیوتاانە ئایمە لە دوایاین
کۆبونەوەی کۆمیتەی ناوەندی ،بە پێ بریاری پیشووی کۆمیتە ناوەندی واتە ساێ مانا پاێش ئەو کۆباوونەوەیە مەوزووعێکای
سااەرەکی کە ئەو ماااوەیە پێاایەوە مەشااغوول بااووین بە لەحااازی تەشااکیالتی ئەومااان تاااوتوێ کاارد و لەو کۆبااونەوەیە دا بە
بەشداری چاالکانە و مەسئوالنەی هەماوو هاورێیاانی ئەنادامی ئەساڵی کاۆمیتە ناوەنادی هەروەهاا جێگرەکاان و مشااورین بارا
گەورەکانماان پاااش باساێکی زۆر لە سااەر الیەناای جۆراوجااۆری چارساەری کێشااەی سااکرتێر بە خۆشاایەوە کااۆمیتەی ناوەناادی بە
تێکڕای دەن بەو قەناعەتە گەیشت هەربە پێ بڕیاری پێشوو دوای وازهێنانی من لە پۆستی ساکرتێری لەو کۆباوونەوەیە دا
سکرتێر هەلبژێرێ.
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لەو کوبااوونەوەیە دا پاااش چااوونە ناااو پرۆسااەی دەنا دان بە پااێ ئەساساانامەی حیاازا و بە پێاای ئاییننامەکااانی حیزباای و
هەروەهااا سااوننەتی کۆبوونەوەکااانی کااۆمیتە ناوەناادی و دەنا دان هاااوڕێی بەرێااز کاااک مسااتەفا مەولااوودی لە الیەن کااۆمیتە
ناوەناادی وەک سااکرتێری حیاازا هەڵبژێااردرا و هەر لەوێااش ئەناادامانی کااۆمیتە ناوەناادی و سااەرجەم ئەناادامانی رێاابەری
هەمووماان قەولمااان دا ،کە بە یەکەوە پشاتیوانیی سااکرتێری کاااک مساتەفا مەولااوودی بکەیان و هەمااوو الیەکمااان لەمەوبەدوا
تێبکۆشین ،بە هاوکاری سکرتێری گشاتی حیازا و دەفاتەری سیاسای وکاومیتەی ناوەنادی و بە هاوکااری هەماوو الیەکماان ئەو
حیاازبەی کە بە یەکەوە تااا ئێرەمااان هێناااوە ،لەمەو بە دواش بەیەکەوە هەر ئیاادامەی باادەین و تێبکۆشااین بااۆ بەهێزکردناای
حیزبی دیموکرات ،خۆشەویستتر کردنی حیزبی دیموکرات و راگرتنی مەوقتییەتی جەماوەری نفووزی حیزبی دیماوکرات کە بە
ئیتتباری میژووەکەی و هەوڵ و تێکۆشانی هەموو الیەک باووە ،دیساان لەو باابەتە کۆتاایی نەکەیان و ئیادامەی بادەین باۆیە
پێرۆزبایی لە کاک مستەفای مەولوودی دەکەم بۆ وەرگرتنی ئەو مەسئولیەتە .پیارۆز باایی لێادەکەم وهیاوادارم لە داهااتوودا
سزمەت و تەندروست بێ .لە هەمان کاتیش دا ئەرک و وەزیفەکانی حیزبی بەڕێوە بەرێ و ئێمەش هەموو الیەکماان بەش بە
حاڵی خۆمان و بە نۆرەی خۆمان هاوکار و پشتیوانی بین.
لە حیزبێکی سیاسیدا ئاڵووگۆری دەسەاڵت یا وازهێان لە پۆستێک و وەرگرتنی پۆستێکی دیکە یا هاورێیەکی دیکە بێاتە نێاو
پۆسااتێک کە هاااوڕێی پیشااوو وازی لااێ هێناااوە ،شااتێکی زۆر ئاسااایی و تەبیتاایە .لە حیزباای ئااێمەش دا لە رابااردوودا لە
رەقابەتەکان دا چ لە هەڵبژاردنەکااندا بە هەر جۆرێاک باووبێ وا هەباووە هااوڕێیەک دەنگای نەهێنااوەتەوە یاان هااوڕێیەک
دەنگاای پێویسااتی نەهیناااوتەوە هاااورێیەکی دیااکە دەنگاای هێناااوەتەوە ،بە مانااای ئەوە نیاایە ئەوەی کە هاااورێیەک دەناا
نەهێنێتەوە خوای نەخواستە ریزەکانی حیزبی ئیتتمادی پێ ناکەن  .پۆستی سکرتێری یاان ئەنادامیتی دەفاتەری سیاسای یاان
ئەندامیتی کۆمیتە مەرکەزی عینوانێکی تەشکیالتیە ،وەزیافە داناانە.تاا ئەوجاێگەی دەگەریاتەوە باۆ وەفااداری و مەعنەویاات،
هەمووی ئیمە لە یەک مەوقەعیەت داین ئەویش ئەندامەتی حیزبی دیموکراتە .بۆیە لە هەر شوێن و لە هەر جێگاایەک و لە
هەر پۆساتێک کاار بکەیاان ئەوەی ئەساڵە بااۆ ئایمە ئەوەیە ،ئەوەی دیاکە دەتااوانی گاۆرانی بە سااەر دا باێ و هەر کەسااێک هەر
مەوقەعییەت و مەسئولیەتێکی دەبێت ئەگە ئەو دوو شتە لێک تێکەل بکا تووشی هەلەیکای گەورە دەبێات .ئەنادامەتی حیازا
و باوەر بە حیزبایەتی و لە پێناو گەیشتن بە مافەکانمان باوەرە ،مەعنەویااتە ،ئوساوولە ،سااغ باوونەوەیە .ئەوانەی دیاکە
هەمااوو تااابتێکن لەوە .جااا بااۆیە دەبااێ زۆر تەبیتاای و ئاسااایی وەری بگاارین ئەوەی کە ئەساالە هەموومااان بە یەکەوە بااۆ بە
قوەتکردنی ئەو ئوسوول و ئەو مەعنەویااتەی حیزبای دێماوکرات کاار بکەیان کە لە مااوەی  ٧١سااڵی راباردوودا هێناوماانە و
لەوە بەدواش بەیەکەوە دەیبەینە پیشێ.
باسێکی زۆر کورتی دیکە کە من نامهەوی زۆر وەختان بگرم ئەوەیە هەر لەو کوبونەوەیەدا وەک کوبونەوەکانی
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پیشوو ،هەڵساەنگاندێک و لێکادانەوەیەک بە شاێوازێکی گشاتی نێاو دەولەتای نااوچەکە ،ئیاران ،قەزیایەی کاورد بە گشاتی و
قەزیەی کااوردی ئیااران بە تااایبەتی و لەو تااایبەتی تاار ئەرک و وەزیفەکااانی حیزباای دیمااوکرات لێااک درایەوە .تااا ئەوجااێ
پێوەندی بە کردەوەو رەفتاری حیزبی خۆمان بووبێ ئەوەی ئەو پلیناومە دا حیزبای ئایمە هەولای داوە ئەونادەی لە تواناای دا
باااووبێ لە رووداوەکاااان وەدوا نەکەوێ ،هەلویساااتی باااووبێ و هەر لەو پێوەنااادییە دا تێکۆشااااوە ئاڵووگۆڕەکاااانی نااااوچەکەو
نێودەولەتی تا ئەو جێیەی پێوەنادی بە قەزیەی کاورد بە گشاتی و کاوردی ئیاران بە تاایبەتی هەیە تەعقیبیاان بکاات و لە
کات و مەوقەعیەتی موناسب و جۆراو جۆردا هەڵوێساتی لەساەر بکاات و هەر لەو پەیوەنادییەدا تاا ئەو جێایەی باۆی کارا و
عەمەلاای بااوو بە جۆرێااک تەئاازیەی ئەناادامان و الیەنااگەران و هەروەهااا کااۆمەلگەی کوردسااتان بکەیاان لە ئێااران ،کە لەو
رووداوانەدا ئەدرسێکیان هەبێ کە خوێندنەوەی ئەو ئەدرەسە لەسەر مەوزووعەکان چییە ئەویش حیزبی دێماوکراتی کوردساتان
بووە تا ئەو جێیەی پەیوەندی بە خۆمانەوە هەیە و لەوە بوارەدا ئێمە هەوڵمان داوە بێتەفاوت نەبین.
بوارێکی دیکە کە بە ئیتتباری قەزییەی داعش و هاتنە گۆری مەسەلەی کورد کە رۆژانە لە میادیاکان دا دەیبینای لە ساورییە
و لە تورکییە و لە باشووری کوردستان لەوێاش سیاساەتی ئاێمە کە ماافی خۆماانە ئەوە باووە کاۆمەک بە یەکڕیازی نێاو مااڵی
کوردی لەو پارچانە بکەین .هەرچەند بۆخۆمان بەدەست نەبوونی یەکڕیزی لە نێو ماڵی کورد لە ئێران دا وەزاڵە هااتووین و
دەناڵێنین .بەاڵم ئەوەی کە پێمان دروستە ئەگەر لێارە بۆماان جاێ بەجاێ ناابێ و بۆماان عەمەلای نەباووە النایکەم لەوێ لە
هەر شوێنێک قسەیەکی خێرمان بۆ کرابێ کردوومانە لە پەیوەندی لەگەڵ هەموو پارچەکان دا.
لە پەیوەناادی لەگەڵ مەوزووعێااک کە زۆر مەتاارەحە و باسااە و بە قەولاای مەشااهوور پێاای لەسااەر عەرزی واقاایتە ،ئەویااش
ئیحتمالی راپرسای یاا بە دەوڵەت باوونی کوردساتانی عێاراق ،یاان کوردساتانی باشاوور ،یاان ئەو بەشاە لە کوردساتان کە لە
چوارچێوەی نەقشەی سیاسیی عێراق دایە .باۆیە ئەوە وا بە تەئکیادەوە دەڵاێم ئاێمە شاتەکە بەو جاۆرە ببیناین کاتێاک باسای
قەزییەی دەوڵەتی کوردی دەکرێ قسە لە دەوڵەتای کاوردی لەو پاارچەیەیە .ئەوەنادەی مەبەساتی حیزبای ئاێمە باووە پێماان
وابووە زۆر زەمینەی باش و لەبار لە گۆڕێ دایە و پێمان وایە ناوچەکە بەدوای ئاڵوو گۆردا بڕوا زۆرتر ئەوانن کارتی باازی
گەورەیان بەدەستە لە نێو هەموو کوردی پارچەکاندا و ئەو کارتەی کە ئێستاش لە دەستیان دایە نەکەوتاۆتە عەرزی دەکارێ
ئەو کارتە لەو گەمەیەدا یاریشی پێ بکرێ و بە جۆرێک زەمینە بۆوەش لەبارە بەاڵم تەجاروبەی بە دەوڵەت باوونی دووساەد
دەوڵەت تا ئێستا دەرینستووە ،ئەگەر ئەو میللەتە یان ئەو پانتاییە سیاساییە جوئرافییاایی یە کە بە تەماایە کیاانی خاۆی
پیک بێنێ لە نێو خۆی دا یەکڕیزی نەبێ بە ئیحتمالی زۆر ئەوە شکست دێنێ .ئەویش لەسەردەمێکدا کە ئێساتا پیچیادەترە،
تێکەاڵوتاارە ،پڕکێشااەترە ،بااۆیە یەکریاازی نێااو ماااڵی کااوردی لە کوردسااتانی عێااراق بااو حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان و
حیزبەکەی ئیاوە ئەهەمییەتای باووە .لێارەدا زۆرتار بەرژەوەنادی خۆیاانە و بە ئاکاام گەیشاتنی ئەو پرۆساەیە .ئاێمە ناازانین
درووست بوونی دەوڵەتی کوردی لە کوردستانی باشوور بۆ ئێمە چۆن دەباێ باا هایچ بە پەلە قەزاوەت نەکەیان بەاڵم دەزاناین
ئەوە حەقااای ئەو مااایللەتەیە .ئەو مااایللەتە ئەگەر بەو ماااافە بگاااا هیاااوایەکی گەورە دروسااات دەکاااا کە لە پارچەکاااانی دیاااکە
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بەتاایبەت لە کوردسااتانی ئێااران ئەو هیااوایە بەهێزتاار دەباێ کە ئیاادامەی خەبااات و تێکۆشااانی ئاایمەش ئەگەر بەو شااێوەیەی
ئەواناایش وا بە ئاسااانی بە نەتاایجە نەگااا بە شااێوەیەکی دیااکە بە نەتاایجە دەگااا .جااا ئااێمە ئەو ماااوەیە هەوڵمااان داوە بە
لەبەرچاوگرتن و زەق کردنەوەی ئەو کەمایەسییە کە یەکگرتاوویی ئەوان باوەتە موشاکلە ،هانادەر باین لە قساە کاردن لەگەڵ
الیەنە سیاسییەکان کە بەرەو ئەوە بچن نێو ماڵی کوردی یەکگرتووتر بێ.
تااا ئەو جێاایەی پەیوەناادی بە رۆژهەاڵتاای کوردسااتانەوە هەیە دیسااان بە خۆشااییەوە حیزباای ئااێمە سیاسااەتێکی فرەڕەهەنااد و
متنەوعی هەیە ویشک و چەقبەستوو بە بۆچوون و بە حەلێاک و بە گوفتماانێکەوە نەنووسااوە .باۆیە ئەوە دەساتی حیازبەکەی
ئێوەی ئاواڵە کردووە لە رەوتی رووداوەکان دا بێتەفاوەت نەبێ و بەئیجبار بێتە نێو گەمە و شت بڵێ و شات بکاا .باۆیە هەر
لەو پەیوەندییەش دا هەوڵمان داوە ئەوەنادەی لە تواناماان دا باووە ئەو باازییە سیاساییانەی کە لە تااران باووە بە جۆرێاک
لێی بێتەفاوت نەبین .ئەو بازییە سیاسییانەی کە لە تاران هەیە نابێ ئاوای چاو لێبکەین بڵێین ئەوە شاەڕی خۆیاانە .ئەوە
شتێکی باشە بەرامبەر بە رووداوەکان لە تاران بێتەفاوت نەبین مادام ئێمە حەلەکە لە چوارچێوەی ئێران دا دەبیناین .بەاڵم
ئەوەی گرینگە بەالی ئێمەوە بۆوەی لەوێ بێ تەفاوت نەبین دەنگمان باش بێ ،مەبەسات دەنگای حیزبای دیماوکرات بە تەناێ
نییە ،بەڵکوو دەنگی کوردی ئێرانە لەوێدا بە هێز کردنی جم و جۆڵ و فەعالیەتی جۆراوجۆر و کاۆمەک بە یەکتار بکەیان کە
خەڵک یەکگرتوو باێ لە دەوری یەک بهااڵێن ،دەنگەکاان لە کوردساتان بە قاووەت بان تااران لێای بێادەن ناابێ ئەگەر لێای
بێدەنگیش بێ بزانێ ئەو دەنگە لە کوردستان هەیە ،بە جۆرێک هەست بکا کە ئەو مەوزووعە لە کوردساتان ئااوا بە راحەتای
ناکرێ خەفە بکرێ بۆیە ئێمە بە دوو شێوە ،شاێوەیەکیان کااری رێکنراوەیای پەیوەنادی لەگەڵ فەعاالینی مەدەنای ،ئەدەبای،
فەرهەنگاای ،ژنااان ،پیاااوان ،الوان ،خوێناادکاران ،لە دێ ،لە شااار ،هەوڵمااان داوە کە جێشااوێن و جێپێاای سیاسااەتەکانی
حیزباای دیمااوکراتی کوردسااتان لەوێ ببااێ و بە شاایوەی نەهێناایش باااش تێکۆشاااوین کە کاااروانی ئااێمە لە رەوتاای ئەو رووداوە
وەدوا نەکەوێ بە جۆرێک لەگەڵی دا بێت.
جیاواز لەوانە پێشامەرگە و نااوی پێشامەرگە و راباردووی پێشامەرگایەتی کە بە تاایبەت لە ئەدەبیااتی حیزبای دیماوکراتدا
بووە ،هەوڵمان داوە لە حەدی توانای خۆماندا حزووری پیشمەرگە و دیار بوونی پیشمەرگە بە هەر شێوەیەکی بۆماان بکارێ
لە زەینی خەڵاکدا بمێناێ و ون نەباێ .ئەوە بە مەعناای ئەوە نیایە ئاێمە لە حااڵی ئێساتا دا چارەساەری کێشاەی خۆماان لە
کوردستانی ئێران لە تواناایی و ئیقاداماتی سایرفی نیزامایدا دەبیناین بەاڵم بە تەبەعیایەت لەوەی کە ناازانی ئەو نااوچەیە
چی لێادێتەوە حازووری پێشامەرگە و ماانی پێشامەرگە و ئامووزشای پێشامەرگە و راگرتنای حەماساەت و هێماکاانی پێشامەرگە
هەمیشە سەعیمان کردووە دیار بێ و بەرچاو بێ و لە داهاتووش دا ئەوە دەکەین.
ئەوە بە گشتی مەجمووعەیەک شت بوون شتێکی دیکە کە بۆ خاڵێکی سەرەکی باسەکە جێگای خۆشی بوو کە حیزبی ئێمە لێای
بێتەفاااوت نەبااێ ئەویااش ئەوە بااوو بەدوای ئەو رووداوە ناخۆشااەی کە لە شااەوی یەڵاادا دا بااۆ ئااێمە هاااتە پێشااێ و چەنااد
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هاورێمااان شااەهید بااوون و شااۆکێکی قورساای رەواناای و ئەمنیەتاای بااوو لەسااەر ئااێمە ،لە تەنیشاات ئەوە دا دروساات کردناای
دەرفەتێکاای بەربەریناایش بااوو بااۆ حیزباای ئااێمە کە لە میاادیاکان دا و لە کااۆر و کۆمەڵگااای رۆژهەاڵتاای کوردسااتان و کااورد بە
گشتی و بەتایبەت ئێرە بۆ جارێکی دیکە مەترەح بێتەوە و بێاتەوە ساەر زاران .هااودەردی و هااوخەمی ئەنادامانی حیازا بە
دەرەجەی یەکەم لێاارەو لە نێوخااۆی واڵت و لە دەرەوە و هەروەهااا هاااوخەمی دۆسااتانی حیزباای و هەمااوو الیەنە سیاسااییەکان
های هەر چوارپااارچە قااووەتی قەلبێکای گەورە بااوو بااۆ حیزباای ئاێمە ،نەفساای رووداوەکە ،ئەو تەقیاانەوە جیاااواز لە رووداوی
ناخۆش و زەرەر و زیانەکانی ئەو پەیامەی دا بە ئێمە ئەو پەیامەی دا بە دەوروبەرەکەی کە کۆماری ئیساالمی ئێاران کاتێاک
خۆی لە گەڵ کێشەی کورد پێناسە دەکا ئەدرەسی هەن یەکێک لە ئەدرەسە بە قوەتەکان حیزبی دێموکراتی کوردساتانە و ئەو
تەقیاانەوەیە دەقاایقەن هەدەف گرتناای ئەو ئەدرەسااە بااووە و بااۆوەی کە ئەو ئەدرەسااە توانیااوێتی بە جۆرێااک ببااێ بە هەدەفاای
کۆماری ئیسالمی لە راستیدا دەگەرێتەوە ساەر کاار و هایمەت و تێکۆشاانی هەماوو الیەکماان بە هەماوو شاێوە بەو عەقڵیایەتە
متنەوعە فرە رەهەندە کە ئێمە جەمهووری ئیسالمی پێ ماندوو دەکەین .جەمهاووری ئیساالمی بەرهەمای ئیانقالبە و بەرهەمای
شەڕی ئیران و عێراقە ،بەرهەمی شەڕی نێوخۆیە لەگەڵ هەموو حیزبەکان لە مەیادانی شاەڕدا و لە هەماووی ئەوانە گرینگتار
لە ناااوچەکەش دا لە کێشااە دایە .بااۆیە سااەرەڕای خراپاای و ئەوەی کە حکااوومەتێکی سااەرەرۆیە ،بەاڵم لە شااەڕدا جەمهااووری
ئیسالمی واڵتێکی بێ تەجاروبە نیایە .ئاێمە لە شاەڕدا چەنادی ئەزیایەت بکەیان لە خەبااتی مەدەنای و تێکۆشاانی مەدەنای و
ئەوەی کە لە نێوخااۆی واڵت لە ئوسااتانەکانی کوردسااتان بە شااێوازی جۆراوجااۆر خەڵااک لەگەڵاای رووبەروو بێااتەوە .لەوێاایە
جمهااووری ئیسااالمی حیساااا و کیتااابەکەی برێااک تێااک دەچااێ لەوێاایە ناایگەران دەبااێ دەنااا ئەوان موتەخەسیسااینی شااەڕن،
موتەخەسیسینی کوشتنن موتەخەسیسینی تیرۆرن ،موتەخەسیسینی دروست کردنی نائەمنین .بۆیە هیوادارم ئاێمەش لەوە بەدوا
ئەهەمییەت بەوە بدەین دەنگای بە هێاز و گەورەی حیزبای دێماوکرات لە نێوخاۆی واڵت گووشای شانەوای هەباێ .لەوێایە ئایمە
دەتااوانین دەورێکاای زۆرمااان هەبااێ و لەوێاایە دەتااوانین زۆرتاار کۆماااڕێ ئیسااالمی ئەزیاایەت کەیاان .بااۆیە ئەو رووداوە پلنیااۆم
هەڵسەنگاندنی لێ کرد .پێی واباوو ساەرەڕای نااخۆش باوونی رووداوەکە لە راساتی دا حیزبای ئاێمە تاوانی لەو مااوەیە دا بە
هیممەتاای هەمااوو الیەک باااش خااۆی لە عەواریاازەکەی بە لەحااازی جۆراوجااۆر بپااارێزێ و کەڵکاای باشاای لااێ وەرگاارێ .ئااێمە
هەمیشاە ئاارەزوو دەکەیان و ئارەزووشاامان کاردووە کە قەت لەساەر خااوێنی شاەهیدانمان موزایادەی سیاساای باۆ حیزبای خۆمااان
نەکەیاان ،بەاڵم رەوتاای خەبااات و تێکۆشااانی ئااێمە جااۆرێکە رەنااگە لە داهاااتووشدا تووشاای رووداوی ئاااوا ناااخۆش بیاانەوە و
کاتێااک تووشاای رووداوی ناااخۆش دەبااین مااوهیم ئەوەیە لە نەفساای الیەناای عەت ا

و پێناااخۆش بااووندا گیاار نەکەیاان و زوو

بیکەین بە مەجالی سیاسی و درفەت بۆ شتەکەی خۆمان ئێمە ئەوجار ئەوەمان باش کرد.
مەوزووعێکی دیکە کە من لەکۆتایی دا پێم خۆشە باسی بکەم کە هەر لە پلنیۆمیشدا باسم کارد ئەویاش ئەوە باووە ئەمان کە
لە پۆساااتی ساااکرتێری وازم هێناااا و ئەنااادامی دەفاااتەری سیاسااای نەمااااوم و باااوومە ئەنااادامی کاااومیتەی ناوەنااادی ،لەساااەر
تەعەهوداتێک کە لەبەرامبەر بە کۆنگرە هەمبووە دەمێنمەوە و لەو ماوەیەش دا تێدەکۆشم لە حەدی توانا و گونجاانی خاۆمدا
کۆمەک بکەم بە کار و تێکۆشانی حیزبەکەم ،بۆ کار کردن ئەوە شان بەشاانی ئێاوە دەباێ و لەگەڵ ئێاوەدا دەباێ .ئەو حیازبە
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حیزبی هەموو الیەکماانە ئەوەی کە ئینساان لە پۆساتێک ال دەچاێ بە مەعناای ئەوە نیایە لە حیزباایەتییەکەی البچاێ ،ئەوە
ئەدرێکی گەورەیە ئەگەر رۆژێک لە رۆژان تەئیرێک لە پۆستی حیزبیمان هاتە پێشێ هەسات بکەیان کە دەباێ لەو حیازبەش
ئاوا واز بێنین .لە روانگەی خۆمەوە ئێستاش دوای  ٧١ساڵ حیزبی دێموکراتی کوردساتان باشاترین ئاڵتڕنااتیوە باۆ چارەساەر
کردناای کێشااەی کااورد لە ئێااران و حیاازبێکە سااەرمایەیەکی گەورەی هەیە ئااێمە چااۆن لەو سااەرمایە کەڵکمااان وەرگرتااووە ئەوە
شتێکە .لەمەوبەدوا دەبێ چۆنی کەڵک لێ وەربگرین ئەوە دەبێ زۆرتر هەموو الیەکمان بە یەکەوە کاری بۆ بکەین.
لە ماوەی سکرتێری مندا بێگومان من هەوڵم داوە شت لە ئێوە فێربم ،بەاڵم رەنگە نەمتوانیبێ شتێکی زۆر فێاری ئێاوە باکەم.
بۆیە ئەو شتانەی کە لە ئێوە فێریاان باووم ساەعی دەکەم لە ژیاانی سیاسای و شەخسای خۆمادا بە کاریاان بێانم و لە هەماان
کاتیشدا کەسێک مەسئول بێ و بڕیاار بادا و هەڵوێسات بگارێ و قساە بکاا و روو بە میادیاکان و روو بە دنیاای دەرەوە و لە
بااواری جۆراوجااۆر دا بێااتە گااۆرێ و خەڵااک رووی لااێ بااێ و مەتاارەح بااێ ،بێگومااان لە کااار و کردەوەکااان و هەڵوێساات و
بۆچوونەکاندا رەخنەشی دێاتەوە ساەر .سیاساەتمەدارێک قەت ناابێ لە رەخانە بترساێ ،ئەگەر لە رەخانە ترساا یاانی خاۆ لە
گۆشااەیەک دەهاااوێ ناااتوانێ لەگەڵ رووداوەکااان بااڕوا و ناااتوانێ سیاسااەت بنااوڵقێنێ .بااۆیە ماان هەوڵاام داوە لەو ماااوەیەدا
سااەرەڕای زەرفیاایەت و تواناکااانی حیزباای ئااێمە لە پاارۆژە گەوەرەکااان دا رەنااگە مەحاادوود بااووبێ دەربکەویاان.چااونکە حیزباای
دیموکرات وەک حیزبێک بۆیە دامەزرا ،رێبەری بە ئاکام گەیشاتنی کاورد لە ئێاران بکاا تاا بە ماافە نەتەوایەتییەکاانی خاۆی
بگااا .ئااێمە بااۆیە دامەزرایاان ببااین بە دەسااەاڵت لە نێوخااۆی واڵت قااازی محەماامەد بااۆ ئەو مەبەسااتە چااووە سااەردار .رێبەراناای
دیکەی حیزبی دیموکراتیش دوکتور قاسملوو و دوکتور شاەرەفکەندی تیارۆر کاران .دەیاان کاادر و هەزاران پێشامەرگە گیانیاان
لەو پێناوەدا داناوە بەاڵم حیزبی دێماوکرات هەر بە دەساەاڵت نەگەیشات .ئەوە بە مەعناای ئەوە نیایە ئاێمە کەمماان کاردووە
نەخێر مێژووی خەباتی ئێمە دەڵێ ئێمە لە حەدی توانای خۆمان دا زۆر زۆریشامان کاردووە ،زۆریاش گیانساەخت باووین دەناا
بەرگەی ئەوهەمووە بەسەرهاتەمان نەدەگرت ،هەر ئەو گیانسەختییە قوەتی قەلبێکی گەورەیە .منایش لەو بااوەڕەدام ئەگەر
لە ئێران ئازادی و دیموکراسی هەبێ خەڵکی ئێران رێگا چاارەی دیاکە پێشانیهاد دەکەن جاا تاا ئەو حکاوومەتە هەباێ رەناگە
ئاوا بە ئاسانی مەجال نەدا خەڵاک قساەی خۆیاان باکەنو بریااری خۆیاان بادەن تاا دەساەاڵتێکی مەسائول و موتەعەهێاد لە
تاران بێتە سەر کار .بۆیە حیزبی ئێمە لەو بوارەدا وێرای رێزدانان باۆ هەماوو راباردوو و قوربانیاانی خاۆی ،تێدەکۆشاێ لەو
بوارە بێتەفاوت نەبێ تێدەکۆشێ کۆمەک بەو دەنگانە بکا لە نێاو خاۆی واڵت .هەر وەک کاوتم ئەوەیە کۆمااری ئیساالمی لێای
ناایگەرانە ودەترسااێ .لێکاادانەوەی ئااێمە ئەوەیە بە کااورتی دەسااەاڵتەکان لە ناااوچەکەدا ناااتوانن وا بە ئاسااانی بەراماابەر بە
ویست و داخوازییەکانی خەڵک بێتەفاوت بن .کەنگێ لە ئێران ئەوە بە قاوەتتر دەباێ ئااڵ و گۆڕەکاانی نااوچەکە چای لاێدێ
قورسایی ئێمە لە نێوخۆی واڵتە .جا بۆیە دیسان تەواوی هەوڵی ئاێمە نێوخاۆی واڵتە جاا هیاوادارم ئاێمە کاتێاک هەڵوێسات
دەگارین و قساە دەکەیان هەسات بکەیان لە ئایالم و کرماشاان و سانە و ورماێ قساە دەکەیان ،هەسات نەکەیان لە واشااینگتۆن و
ستوکهۆڵم و ئۆستورالیا قسە دەکەین ،ئەگەر ئاوامان قسە کرد پەیوەندیمان لەگەڵ خەڵکەکە زۆرتر دەبێ باشتر لێک حااڵی
دەبین هەست دەکەین هەموومان بەشێکین لە کاروان و لەناو کەشتیەکە.
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بۆ جارێکی دیکەش زۆر سپاس بۆ هەمووالیەکتان داوای ساغ و سزمەتی بۆ هەموو الیەکتان دەکەم ،هیوادارم هەموو الیەکماان
بە یەکەوە ئەرک و وەزیفەکانی حیزبی بەریانە پێشاێ و هەماوو الیەکماان بە یەکەوە بە ئیحساسای مەسائوولییەتەوە بە دوای
چارەسااەری کێشااەکان دا باارۆین لە خەباااتو تێکۆشااان ناوەسااتین هەر میلەتێااک هەوڵ باادا بااۆ خەبااات و تێکۆشااانی خااۆی
سەرکەوتنی تازە بەدەست دێنێ؛ حیزبێکی سیاسییش دەباێ هەر لەو باوارەدا پێناساە بکەیان بەاڵم ئیادی حەوساەلەی دەوێ و
پشوودرێژی دەوێ و زەمانی دەوێ.
بۆ جارێکی دیکەش سپاسی هەموو الیەکتان دەکەم کە لەو ماوەیەدا تا ئەو جێیەی پەیوەندی بە منەوە هەبووە خاۆم نەتەنیاا
هەر بە بێگانە نەدیوە کە نابێ وا بێ ،کاتێک لە نێوتان دا باووم و لەگەڵتااندا باووم وەلەو هاات و چۆشام زۆر باووە بەاڵم
ئیحساسی ئارامش و ئیحساسی ئیتتماادی زۆرم کاردوە و ئەو خەڵاکەی کە لێارە دانیشاتوون و هەماوو ئەو خەڵاکەی باۆ حیزبای
دیموکرات کاریان کردوە چ لە ژوورەوە و چ لە دەرەوە ،لە راستیدا بۆ من هیچیان فەرقیان نییە .نەگەیشاتن بە ئارەزووەکاان
لە ئێران رەنگە خاریج لە ئیرادەی ئاێمە داباێ بەاڵم گەیشاتن بە ئارەزووەکاان و ساالم کردنای ئەو حیازبە بە ئیارادەی ئاێمە
دەکرێ.
دوازدە سەربازی ئەمریکایی لە جەزیرەیەکی ژاپۆن مابوونەوە با بڵێم گیریان کردبوو ،دەبایە ژیانیان تێپەر کردباایە دەباایە
کێشەکانیان چارەسەر کردباایە دەباایە لەگەڵ باێ ئااوی و باێ ناانی و تەهدیاد و بۆمبااران و تۆپبااران راهاتباایەن .رۆژانە
دەیاندیت کە رفیقەکانیان شەهید دەبن بە قەولی خۆیاان کەم دەباوونەوە ،دمەچەقەیاان دەباوو لەساەر شاتی رۆژانە .رۆژێکای
کوتیااان بااا قەراردادێااک ببەسااتین رەنااگە ئااێمە هیچمااان بە ساازمەتی نەگەیاانەوە ئامریکااا بەاڵم ئەو ماااوەیەی کە بەیەکەوە
لێرەین موناسیباتێک دانێین .النیکەم بە ژیان لەگەڵ یەکتر و لەگەڵ یەکتر بووندا کە رۆژێاک یەکێاک لە ئایمە ئایاب دەباێ
یان بە هەر دەلیلێک بتوانین بە خاترەیەکی خۆش ئاوڕی لێ بدەینەوە و بیگێرینەوە .ئێرە کەمپای ئەو دوازدە ساەربازە نیایە
ئێرە جەمتی حیزبی دیموکراتە بە هەزاران کەس بەاڵم ئەو تەجروبەیە دەتوانێ بۆ ئەو حیزبەش بە کار بێ.
هەر ساغ و سزمەت و سەرکەوتووبن.
لە ژماره ٦٩٧ی رۆژنامهی “کوردستان”دا بزو بۆتهوه
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٥ :ی فێبریوێری ٢١١٧
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دەقی وتەکانی خالید عەزیزی لە ٨٥ەمین کۆنگرەی سوسیالیست ئینتێرناسیۆناڵدا

لە ٨٥مین کۆنگرەی رێکخراوی ئینتێرناسیۆناڵ سوسیالیست

خوشك و برایانی هێژا!
میوانە بەرێزەکان!
جەنابی سەرۆك!
جەنابی سکرتێری گشتی!
زۆر سوپاستان دەکەم بۆ ئەو دەرفەتەی کە بۆ منتان رەخساند باۆ ئەوەی ساەرنجی ئێاوە باۆ دۆخای رۆژهەالتای نێوەراسات و
کوردستان رابکێشم.
لەو ناوچەی ئێمە کێشە زۆرن ،بەتایبەت بۆ دوارۆژی نەتەوەکانی ئەو نااوچەیە کە دەکارێ ئیشاارە بە کێشاەی ماافی مارۆڤ،
مافی ژنان ،توندو تیژی ئایینی و مافی گروپی جۆراوجۆری نەتەوەیی و ئاینی بکرێت.
توندوتیژی و تێرۆریزم ،هەلومەرز و کەش و هەوایەکی لەو ناوچە فرەچەشنەدا ساز کردوە و بوەتە مەسەلە و
مەترسیەکی گەورە لەسەر ئاشتی و ئاسایشی نێودەوڵەتی.
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رۆژهەالتی نێوەڕاست کە لەگەڵ گەلێک ئاساتەن و کێشاە رووبەڕو باوەتەوە ،لە هەماان کاتیشادا کۆمەڵێاک دەرفەت و کاات
لە گۆڕی دایە کە دەکرێ بە باشی کەڵکیان لێ وەربگیرێ بۆ کێشانی نەخشە رێگایەکی بەربەرین بۆ داهاتوی نااوچەکە ،کە
بێ گومان کورد فاکتۆرێکی حاشا هەڵنەگری ئەو سێنارێۆیە دەبن.
هەماااو ئەو خاااااڵنە گرینگااای خۆیاااان هەیە ،بەاڵم تێرۆریااازم دیااااردەیەکی ئەوەنااادە مەترسااایدارە کە نەتەنیاااا شاااوێنەوارە
مێژویییەکاااان و فەرهەنگااای بە یەکەوە ژیاااان و لەگەڵ یەکااادابوون لە نێاااو دەباااا ،بگااارە مەترساااییەکە باااۆ مرۆڤایەتیشاااە.
مەترسییەک کە تەنیا رووی لە رۆژهەاڵتی نێوەراست نییە بەڵکو راستەوخۆ هەمووی جیهان دەگرێتەوە .جیهانێاک کە هەوڵ و
زەحمەتێکی زۆری داوە لە پێناو سەقامگیر کردنی ئاشتی و ئاسایشدا.
هەر بۆیە هەموو ئێمە دەبێ پاڵپشتی نەتەوەی کورد باین نەتەنیاا بەس باۆ شاەر دژی ئەو دیااردە دزێاوە بەڵکاوو باۆ دروسات
کردناای کۆمەلگااایەك لەداهاااتوودا ،کە ئاشااتی بااۆ هەمااوو الیەك مسااۆگەر دەکاااو مااافی ماارۆڤ و تاکەکااان و حاااوانەوە لەگەڵ
یەکتر دەستەبەردەکات.
من دەزانم زاڵ بوون بەسەر دزێوەی تێرۆریزم دا کارێکی ئاسان نیە و تەنانەت ناکرێ پێشبینای داهااتووش بکەیان کە چای
روو دەدات ،بەاڵم وەك کۆمەڵگەی ئینسانی ئەوە ئەرکای ئاێمەیە کە دیفاا لە بنەماکاانی ماافی مارۆڤ بکەیان بە جۆرێاک کە
ببێااتە هااۆی سااەقامگیری ئاشااتی و هێااوری و تەزمیناای داهاااتوویەتیکی باشااتر لەناااوچەکەدا .لەسااەر یەک و لە ئیاادامەی ئەو
ئەرکەدا هەمووی ئێمە بەشێك لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتین کە ئەرك دەخاتە سەرشانمان و باۆ ئەوەی کە ئەو بەرپرساایەتییە
جێ بەجێ بکەین.
ئەو دۆخەی ئێسااتا ئەرکێک ای ئەخالقاای و ئینسااانی دەخاااتە سەرشااانی ئێااوە کە پشااتیوانی گەلاای زوڵاام لێکااراوی ئااێمە باان،
خەڵکێك کە پێویستی بە یارمەتی ئێوە هەیە باۆ ئەوەی کە لەو کێشاانەدا کە ئێساتا و داهااتوو دێانە ساەر رێای ساەرکەوتوو
بێت.
ئێمە وەك گەلی کورد لە ئێاران کە چەنادین سااڵە لە خەباات و تێکۆشاانداین دژی حکاوومەتی ساەرەڕۆی کۆمااری ئیساالمی و
سەرەڕای پەیامی ئاشتیمان و هەوڵدان باۆ بە دەسات هێناانی ماافی رەواماان ،بەالم هەمیشاە قورباانی سیاساەتەکانی کۆمااری
ئیسالمی بووین.
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هاوکااات پااێم خۆشااە لەوە ئاگادارتااان بااکەمەوە ،کە ئەگەر رۆڵەکااانی نەتەوەی کااورد لە دوو بەشاای دیااکەی کوردسااتان لە
خەباتێکی سەخت و میدانی دان لەدژی داعاش ،هاوکاات ئاێمە کوردەکاانی ئێارانیش لە بەرەیەکای دیاکەی شاەڕ و لەخەباات و
تێکۆشان داین لەدژی حکوومەتی سەرەڕۆی کۆماری ئیسالمی کە رێز بۆ هیچ قانوون و یاسایەکی نێودەوڵەتی دانانێ.
چەنااد ماناا پااێش ئیسااتا حیزباای ئااێمە حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لەالیەن کۆماااری ئیسااالمیەوە کەوتە بەرهێرشااێکی
تێرۆریستی و بەداخەوە چەند ئەنادامی ئاێمە گیانیاان لەدەساتدا ،کەساانێک کە لە داهااتوودا دەیاانتوانی لە دامەزرێنەرانای
ئازادی و دیموکراسی بن.
بە پێی ئەو هەلومەرجەی کە ئیستا لە ناوچەکەی ئێمە حاکمە ،ئایا دەبوو ئێمە تێرۆرمان بەتێرۆر جواا داباوە
نا ،نا ئێمە ئەو کارەمان نەکرد .حیزبی ئێمە چەند دەیەیە لە مەیدانی بە کاردەوەی خەباات و تێکۆشااندایە و تەناانەت لە
کاتی شەڕیشدا ئێمە هەمیشە گیانی ئینسانەکانمان بۆ گرین بووە و لەداهاتووش دا ئەو سیاساەتە وەك بااوەڕ و بنەماایەك
ئیدامە دەدەین .ئیمە باوەڕێکی قووڵمان بە دیموکراسای و ئاازادی هەیە ئیحتارام باۆ ژیاانی ئینساانەکان و لەگەڵ یەکادابوون
قاییلین.
ئێمە لەو باوەڕەدا بۆ دروست کردنی دنیایەکی باشتر و چارەسەرکردنی کێشەکانی رۆژهەالتی نێوەڕاسات دەباێ قاماك باۆ ئێارا
ن رادێرین و کردارو رەفتاری کۆماری ئیسالمی نابێ نادیادە بگیارێ .باۆ هەماوو الیەک روون و ئاشاکرایە کە کۆمااری ئیساالمی
زۆر بە بەرنامە خەریکە ئیمپراتۆرییەکی مەزهەبی لەناوچەکەدا داسەپێنی.
ئەوە ئەرک و وەزیفەی سۆسیالیست ئەنترناسیونالە کە بدرەوشێتەوە و کار بکات بۆ ئەوەی خەڵکێکی زۆرتر لە
دنیادا سەرنج بەو کێشەیە بدەن و ببن بەپاڵپشت لەو پیوەندیەدا.

ئەندامانی بەڕێز!
ئێمە چاوەڕوانی ئەوەماان لەئێاوەیە کە سۆسیالیسات ئەنترناسایونال دەورێکای چااالکتر و بەرچااوتری لەنااوچەکەدا هەبێات و
بەپشتیوانی کردن لە کێشەی کورد لە رۆژهەالتی نێوەراست دا و هەروەها زەخت و گوشار بۆ کۆماری ئیسالمی ئێران بێنێت باۆ
ئەوەی کە رێز بۆ مافی کورد لەئێران دابنێت.
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حیزبی دیموکراتی کوردستان باوەڕی قووڵی بەوە هەیە کە رێگای چارەیەکی ئاشتیانە تەنیاا رێگاایەکە بۆچارەساەری کێشاەی
کورد لە ئێران .بۆیە ئێمە داواتان لێ دەکەین کەهەموو الیەکتان کاربکەن بۆ ئەوەی کە کورد بە ئامانجەکانی خۆی بگا.
زۆر سوپاس
لە ژماره ٦٩٩ی رۆژنامهی “کوردستان”دا بزو بۆتهوه
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٧ :ی مارچی ٢١١٧

خالید عەزیزی :ئۆپۆزیسیۆن مانهوه هونهر نییه ،دهبێ ببینه ئاڵتهرناتیڤ لە سەرەتای
قسهکانمدا

خۆشااحاڵیی خااۆم دەردەبااڕم بااۆ ئەوەی لەگەڵ ئەم دۆسااتانەمم ،کەسااانێک کە پێشااتر لە کۆبوونەوەکااانیتریش ،چەناادین جااار
لاااهبارەی داهااااتووی ئێاااران لە ڕواناااگەی جۆراوجاااۆریی نەتەوەکاااانی ئێاااران و ئەوەی کە کاااۆمەڵگەی ئێاااران ،کاااۆمەڵگەیەکی
فرەنەتەوەیە قسەمان کردووە.
گرفتی ئێمە ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ ئەو کۆبوونەوانەی کە لە ئورووپا یان ئەمریکا هەمان بووە و بمەوێ ئاماژەیەکی پێابکەم،
بەتااایبەت ئەو بەشااەی کە پەیوەناادیی بە ئااێمەوە هەیە کە بەشااێویەکی مەیاادانی ئااێمە لە کوردسااتان ڕۆژانە لەگەڵ کۆماااری
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ئیساااالمیی ئێاااران ڕووبەڕوو دەبیااانەوە کە لە چەناااد باااوارەوە تەجاااروبەی دیااااریکراوی خۆمانماااان هەیە و بەپشتبەساااتن بەو
تەجروبانەیشە کە ڕێکارەکانی خۆمان پێشنیار دەکەین.
ڕێکااارە عەمەلییەکااانی ئااێمە بەشااێوەیەکی بنەڕەتاای لە چوارچێااوەی ئەم بەناادانەی کە لەم کۆنفڕانسااەدا خەریکااین بەڕێااوەی
دەبەین ،زۆربەی هاتووە .گرفتی سەرەکی ئەوەیە کە ئێمە زیاتر لە ڕواڵهتی پرسهکان(صورت مسالە)دا دەوساتین ،تەناانەت
ئێمە لە کوردستانیش .کاتێک دەڵێم ئێمە خۆیشمان لە کوردستان ،چونکە ئێمە ڕۆژانە خەریکی شتی عەمەلاین .کاتێاک ئاێمە
سااهیری رواڵااهتی باسااهکه دەکەیاان زیاااتر شاایکردنەوەیە؛ کە لەم بەشااەدا ئااێمەی حیزبەکااانی کوردسااتان ،حیزبەکااانی ئێااران
هەوڵ دەدەیاان لە ڕوانااگەی خۆمااانەوە کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران شاای بکەیاانەوە .کەمتاار وایە لەم بەشااە تێااپەڕین و بگەیاانە
چارەسااەر .چااونکە کاتێااک دەگەیاانە ساایناریۆی چارەسااەرگەلی جۆراوجااۆر ،ئیتاار لەوێاایە کە ناچااارین بەکااردەوە بێناانە نێااو
گۆڕەپانەکە و خۆمان لە ئۆپۆزسیۆنبوون بەشێوەیەکی بەربزو ،بکەینە ئاڵتەرناتیڤ.
ئۆپۆزسیۆنبوون هونەر نیایە ،ئاێمە هەمووماان ئۆپۆزسایۆنی کۆمااری ئیساالمیی ئێارانین و خۆیشامان ئەمەماان هەڵنەباژاردووە.
کۆمااری ئیسااالمیی ئەمەی بەسااەر ئااێمە داساەپاندووە کە ببیاانە ئۆپۆزساایۆن .ئااارەزووی ئاێمە ئەوە بااوو پاااش شۆڕشاای گەالناای
ئێران بەپێی ڕاستییەکانی کۆمەڵگەی ئێران کە فرەنەتەوەییە هەموومان بەشاێک باوایەتین لە ئیادارەکردنی واڵت ،بەاڵم ئەم
هەلە بۆ ئێمە نەخوڵقا .بۆیە ئۆپۆزسایۆنبوونمان لەڕووی ئیجباارەوە بەساەر داساەپاوە .ئێساتە ئەرکای ئاێمە ئەوەیە هەر لەم
ئۆپۆزسیۆنبوونەدا بەشێوەیەکی گشتی نەمێنینەوە .ئەگەر لە خەڵکی ئێران بپرسن کۆمااری ئیساالمی ناا ،بێگوماان دەڵاێن ئەی
کامانە ئەڵتەرناتیڤن ئێمە هەتاا ئێساتە نەماانتوانیوە ئەڵتەرناتیڤێاک یاان ناونیشاانێکی دروسات دژی کۆمااری ئیساالمی باۆ
خەڵک دروست بکەین .ئایا ئێمە ئەم ئامادەییماان تێادایە لە ئۆپۆزسایۆنبوون بێیانە دەرەوە و ئاڵتەرنااتیڤ دروسات بکەیان
ئیتر لەو قۆنائە دایه کە کاری ئێمە دەست پێدەکا .من هیوادارم ئەم پێکهاتنەی کە لێارە بەنااوی شاووڕای دیموکراساینوازان
ئەنجامی دەدەین لە بواری عەمەلیشەوە بڕۆینە ئەو گۆڕەپانەوە .ئەگەر ئێمە لە هەلومەرجی قەیراناوی ناوچەکە کە کۆمااری
ئیسالمیی ئێران لەوێیە و بڵێاین دەباێ کۆمااری ئیساالمی باڕوا ئەی کاماانەن کە لە تااران دەباێ دەساەاڵت بەدەساتەوە بگارن
هەتا لەم بوارەوە نەتوانین سەربکەوین ئەم متمانەیە دروست نابێ .هەتا ئەو جێیاهی پەیوەنادی بە خەڵکای ئێارانەوە هەیە
دەبێ بزانین بەردەنگەکانی ئێمە کێن ،ئێمە ئەمانەوێ ئەم پەیامەی خۆمان لە نێوخۆ بە کێ بدەین ،ئایا  ٨١میلیۆن خەڵکای
ئێران وەکوو ئێمە سیاساەت دەکەن هەماوو خەڵکای ئێاران سیاساین هەموویاان سیاساەتمەدارن گرفتەکاانی ڕۆژانەی خەڵکای
ئێران ڕێگەی ئەوەیان پێ دهدا کە وەکو ئێمە بەشێوەیەکی تەواو وەخت سەرقاڵی کاری سیاسی بن نا.
بەردەنگەکااانی ئااێمە کااێن ئەگەر سااەرنج باادەینە نێااوەڕۆکی شااووڕای دیموکراسااینوازانی ئێااران و چااۆنیەتی گەیشاااتن بەو
دیموکراسااییە ،بەم وەاڵمە دەگەیاان کە بەردەنگەکااانی ئااێمە نەتەوە جۆراوجۆرەکااانی ئێاارانن کە واڵتێکاای فاارەنەتەوەیە .ئایااا
ئێمە لەوێ دەتوانین بەپێی ئەم ڕاستییە ،نەتەوەی حاکم لە ئێران کە به زمانی فارسی قسە دەکەن،
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ئەوانیش ببنە بەشێک لەم پڕۆژەیه.
لە نێااااو هەناااادێ کەس لە نەتەوەی فااااارس ئەم ڕایە هەیە کە ئەوانەی باساااای فرەنەتەوەیاااای لە ئێراناااادا دەکەن و باساااای
فاادراتیوبوونی ئێااران دەکەن ،ئەوە حەرەکەتێکاای دژەفارسااە .بێگومااان وا نەبااووە و نیاایە .بەالناایکەم تەجااروبەی کوردسااتانی
ئێران لەو سەردەمەی کە ئێمە دەسەاڵتمان بەدەستەوە بووە و شووڕای کوردستان لەگەڵ حکوومەتی ناوەند دانوساتانی دەکارد؛
پەیوەناادیی نێااوان حیزبەکااانی کوردسااتان و ئێااران لەوپەڕی باشاایدا باووە .هیچکااات ئااێمە بەدوای ئەوەوە نەبااووین کە بڵێااین
یەکگرتااوویی ئاااێمە نەتەوەکااانی ئێاااران بەدژی فارساااە .ئەوە یەکێااک لە خاڵەکاااانی تەعااامولی ئاااێمە لەگەڵ ڕاساااتییەکانی
کۆمەڵگەی ئێرانە .ئێمە دەبێ هەوڵ بدەین فارسەکانی ئێران بهێنینە نێو ئەم جۆرە پاڕۆژانەوە و ناابێ بەالیەکادا باڕۆین کە
ئااێمە نەتەوەکااانی ئێااران یاااخود بەپێاای پێناسااەی کالساایکی خۆیااان ‹کەمەنەتەوەکااان› ،بەرەوالیەک دەڕۆیاان کە ڕووبەڕووی
فارسەکانی ئێران دەبینەوە.
یەکێک لە ئەرکە سەرەکییەکانی ئێمە کورد ،بەلووچ ،ئازەری ،لاوڕ ،تورکماان ،عەرەا ..هەماوو نەتەوەکاانی ئێاران؛ ئەوەیە
کە بەم شااێوەیە باساای وەحاادەت بکەیاان .چااونکە هەتااا ئێسااتە تێگەیشااتنی سااەرەکی بەم جااۆرە بااووە .بەڕای ماان ئەگەر ئااێمە
بتوانین لەسەر ئەم مەوزوعە کار بکەین و بتوانین جۆراوجۆریی نەتەوەکان بهێنیانە نێاو ئەم پاڕۆژانەوە ئەوکاات بەردەنگماان
لە ئێران زۆرتر و زۆرتر دەبن.
ئەگەر بمەوێ بەشێکیتری خەباتی ئاشتینوانە کە ئێمە لە چەند سااڵی ڕاباردوودا لە کوردساتانی ئێاران تەجروبەیماان هەیە
باس بکەم ،ئاماژە بە دوو بەشی دەکەم که یهکیان پڕۆژەی ڕیفراندۆمی کوردستانی عێراقه.
پێشتر ئەمە بڵێم ئەم پڕۆژەی ئێمە بەناوی پێکهاتنی پێشنیاری بۆ دانانی شوڕای دیموکراسینوازانی ئێران ،دەباێ بڵاێم ئەمە
هەلێکە بۆ ئێران .هەلێکە بۆ فارسەکانی ئێران ،هەلێکە بۆ نەتەوەکانی ئێران ،هەڕەشاە نیایە .گرفتای ساەرەکی لە واڵتاانی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و بەدیاریکراوی ئێران ،عێراق ،تورکیه و سووریه ئەوەیە کە هەرکات بیانەوێ مەسەلەی کوردستان شای
بکەنەوە هەمیشە پێیان وایە مەسەلەی کوردساتان هەڕەشاەیە بۆیاان .کاتێاک لە ڕواناگەی هەڕەشاەوە باڕواننە ئەم مەساەلەیە
هەر زوو بەراماابەری دەوەسااتنەوە و وەکااو هەلێااک بااۆی ناااڕوانن .لە کوردسااتانی عێااراق بااۆ بونیاتنااانەوەی عێااراق کە لەسااەر
بنەمااای پێکهاااتن بااوو ،ئەوە پێکهاااتنە کە بنەمااای دروسااتکردنی کااۆمەڵگەیەکی نااوێ لە کااۆمەڵگەیەکی فاارەنەتەوە دایە،
کوردەکان گەرەنتیی وەها پڕۆژەیەک بوون .لە عێراق دەربارەی پڕۆژەی ڕیفراندۆمی کوردستان بەداخەوە من حیازبێکم نەبینای
کە خۆیشیان باوەڕیان بە دیموکراسی و مافی مرۆڤ و چاارتێرگەلی نێاودەوڵەتییە ،داکاۆکی لە ماافی ڕیفرانادۆمی کوردساتانی
عێااراق بااکەن .هۆکااارەکەی ئەوەیە ئەم دژبەریاایە لە نێااو کااۆمەڵگە و شوناسااگەلی جۆراوجااۆر لە ڕکااهبەریی لەگەڵ یەکتااردا،
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کۆمەڵگەی بەرەوالیەک بردووە کە بەم ئاسانییە نااکرێ قەنااعەت دروسات باکەی .باۆیە بەهاۆی نەباوونی قەنااعەتەوەیە کە
تەوافوق هاوسەنگی دەپارێزێ.
ئێستە ئێمە چۆن دەتوانین لە درێژەی ئەم پڕۆسەی شووڕای دیموکراسینوازی لە ئێران ئەم تەوافاوقە بکەیانە ئەماری واقیاە.
ئەگەر تەوافوقێک نەبێ ناتوانین قسه له پڕۆژەیەکی گەورەتر لهبارهی داهاتووی ئێران بکهین.
لە پەیوەندی لەگەڵ خەباتی ئاشتینوازانە ،خەڵکای کاورد لە کوردساتانی ئێاران پشاتیوانیی خۆیاان باۆ پاڕۆژەی ڕیفرانادۆمی
کوردستانی عێراق ڕاگەیاند کە ئەمە شتێکی بەتەواوی سرووشتی بوو ،بەاڵم کۆماری ئیساالمیی ئێاران ئەو خەڵاکەی سازا دا و
بەشیان لە کۆماری ئیسالمی زیندان بوو؛ بەاڵم خەڵکی ئێران هەقیان هەیە و کۆماری ئیساالمیش ڕێکیاان دەخاا لە پشاتیوانی
لە مەسەلەی فەلەستین یان پشتیوانی لە بزاڤێکی شیتە لە هەر واڵتێکی دی ،که لە هەموو ئێاران خۆپیشااندان باکەن .ئایاا
دەتااوانین ئەم باسااانە لە نێوخااۆی ئێااران بهێنیاانە گااۆڕێ .ئەگەر ساابەی خەڵکاای ئێااران لە پشااتیوانی لە بزاڤێکاای عەرەا،
بەلااووچ ،ئااازەری ،تورکمااان یااان هەر نەتەوەیەکاای دی لە دەرەوەی ئێااران خۆشااحاڵیی خۆیااان ڕاگەیانااد چااۆن لەگەڵیااان
هەڵسوکەت دەکرێ.
مەسااەلەی دووەم ،هەر دەربااارەی خەباااتی ئاشااتینوازانە و ئێااران چااۆن لەگەڵاای هەڵسااوکەوت دەکااا و دواتاار ئاماااژەیەک بە
سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی لەم بارەوە دەکەم .لە پەیوەندی لەگەڵ بوومەلەرزەکاهی پارێزگاای کرماشاان کە دەزانان چاۆن
بااوو .ئەو ناااوچەیە کە بەڕاسااتی چەوساااوەیە و پااهراوێزخراو .ئەگەر خااودی خەڵکاای کوردسااتان بە ڕێکنسااتنی خۆیااان کە لە
درێژایی چەند ساڵی ڕابردوودا دژی کۆماری ئیسالمیی ئێران خۆیان ڕێکنستووە و تەجروبەی دروستکردنی ناوەنادی مەدەنییاان
هەیە و ئەگەر لە لێقەوماااوانی بااوومەلەرزەکەی کرماشااان پشااتیوانییان نەدەکاارد ،ئەوە ئاکامەکااانی دوای بااوومەلەرزەکە لە
خودی بوومەلەرزەکە خەسارەتی زیاتر دەبوو .لێرەدا دووبارە کۆماری ئیسالمی کۆسپی ساەر ڕێاگەی خەڵاکە .دەمەوێ بڵاێم ئەم
باازووتنەوە مەدەنیااانە و ئەم خەباااتە ئاشااتینوازانە و دروس اتکردنی ناوەناادی مەدەناای و درێژەدانیاای لە کااۆمەڵگەی ئێااران،
باشترین شێوازی خەباتە دژی کۆماری ئیسالمی .خەباتێکە کە کۆماری ئیسالمیی ئێران زۆری لێ دەترسێ .کۆماری ئیساالمی بە
شاەڕ و ئێتادام و تونادوتیژی دروسات باووە و هەمیشاە پێشااوازیی لەمجاۆرە سایناریۆگەلە دەکاا باۆ ئەوەی بەشاێوەی سااەربازیی
لەگەڵ مەسەلەکاندا هەڵسوکەوت بکا.
ئێستە ئەم شووڕای دیموکراسینوازان چۆن دەتوانێ خەباتی ئاشاتینوازانە لە ئێاران بەشاێوەیەک ڕێاک بناا کە بەردەنگەکاانی
لە ئێران وا هەست بکەن ئەم شووڕایە پڕۆژەیەکە کە ئەگەر لە داهاتوودا بە ئێرانیان وت نا بەمە دەتاوانن بڵاێن بەڵاێ لە
بااواری نێااودەوڵەتییەوە ئایااا دەتااوانین ئااێمە سااەربکەوین کە بڵێااین ئێراناای کۆماااری ئیسااالمی نااا چااۆن ئەمە دەتااوانێ ببێااتە
ئاڵتەرناتیڤێک ئێمە ئیتار لێارەدا دەباێ لە شایکردنەوە و شایمانەی کۆمااری ئیساالمی بێیانە دەرەوە و بێیانە نێاو چارەساەری
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مەسەلە و ئیتر ئەوکات ئاێمە بەرەو ڕێکاار هەنگااو دەنێاین .بەوردی دەتاوانین ئەوە بڵێاین کە دەتاوانین ببیانە عینوانێاک کە
خەڵکی ئێران لە درێژەی خەباتی خۆیاندا و هەروەهاا واڵتاانی نااوچەکە کە نیگەرانای ئەوەن ئێاران نااوچەکە ئااڵۆز دەکاا،
ئەگەر کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی متمانەی بە ئێران نییە؛ ئەوە ئیتر شتێک خەریکە دروست دەبێ کە دەتاوانێ ببێاتە عینوانێاک.
تەجروبەی ئەفغانستان وا بوو هەتا عینوانێک دروست نەباوو لە بەرامابەر حکاوومەتی ئەفغانساتان و ڕوون نەباۆوە کە ئەگەر
حکوومەتی ئەوکات بڕۆشتایە کێ جێگەیان دەگرێتەوە ،هایچ ناهکرا .لە پەیوەنادی لەگەڵ عێاراقیش هەماان تەجاروبە هەیە.
دەربارەی ئێرانیش هەروەها بەمجۆرەیە و ئەگەر ئێمە هەوڵ نەدەین بۆ دروستکردنی عینوانێاک و ئەڵتەرناتیڤێاک لە ڕاساتیدا
دووبارە ئەو پێناسەمانە کە ئێمە ئۆپۆزسیۆنی کۆمااری ئیساالمیی ئێارانین کە ئەوە هاونەر نیایە و گرنا ئەوەیە چاۆن ببیانە
ئەڵتەرناتیڤ.
سپاسی هەمووتان دەکەم و هیوای سەرکەوتن بۆ شووڕای دیموکراسینوزانی ئێران دەخوازم.
(لە ژمارەی ٧١٥ی”کوردستان”دا بزو بۆتەوە)
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٧ :ی دێسەمبەری ٢١١٧
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خالید عهزیزی :ئهم ڕاپهرینه کۆماری ئیسالمی و سیاسهت و ڕهفتارهکهی بهسهر
خهڵکیدا سهپاندوه

و :هەمزە ئاگووشی

کەنااااڵی ئاسااامانیی «کلااامە» لهپێوهنااادی لهگاااهڵ ڕووداوهکاااانی ئاااهم دواییاناااهی ئێاااران و کوردساااتان ،چییاااهتی
خۆپیشاااندانهکان و نێااوهرۆک و خهسااڵهتی ناڕهزایهتییااهکان لااه ڕۆژهااهاڵتی کوردسااتان وتااووێژێکی لهگااهڵ خالیااد
عەزیزی ،سکرتێری پێشووی حیزبی دێموکراتی کوردستان و ئەندامی کومیتەی ناوەندیی حیزا پێک هێناوه.
«کوردستان» پوختهیهک لهو وتووێژهی بۆ خوێنهرانی ئاماده کردوه:
پرسیار :ئێران بە قۆنائێکی هەستیاردا تێادەپەرێ .ئێاوە وەک ساکرتێری پێشاووی حیزبای دیماوکراتی کوردساتان و ئەنادامی
ئێستای کومیتەی ناوەندیی ئەو حیزبە ،بۆچوون و لێکدانەوهتان لهسهر ڕووداوەکانی ئەوڕۆژانهی ئێران چییە
وەاڵم :کارنامەی کۆماری ئیسالمی لە ماوەی  ٣٨ساڵی رابردوودا پێماان دهڵاێ ئەو سیساتەمە لە بەرنامەڕێژییەکاانی کردەیای
خاااۆی لە پەیوەنااادەیی لەگەڵ بەڕێاااوەبردنی ئێاااران و هەساااتی بەرپرساااایەتیی ئەو نیااازامە لە بهرامباااهر خەڵکااای واڵت و
ئەمنییەتی جیهانی و ناوچەیی بە پێچەوانەی خواساتی خەڵاک و ،بە پاێچەوانەی ئەو ئیاده و ویساتانه باوون کە خەڵاک ٣٨
ساڵ لهوهپێش شۆڕشای باۆ کارد .خاهڵک بەدوای سیساتەمێکدا باوو کە وەاڵمادەر باێ ،ئەو ڕێاژیمە خزمەتگاوزاری خاهڵاک باێ،
بااااهاڵم کارنااااامەی کۆماااااری ئیسااااالمی لە ماااااوەی  ٣٨ساااااڵی رابااااردوودا ئەوە بااااووە کە لە تەواوی ئەو ماااااوەیەدا ویساااات و
داواکارییەکاااانی خەڵاااک کە ماااافی سرووشاااتی خۆیاااان باااووە ،بە ئێتااادام و ئەشاااکەنجە و زینااادان و پێشاااێلکردنی ئاااازادییە
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دێموکراتیکەکان و لەنێوبردنی مافی خەڵک و بەڕێوەبردنی سیاسەتی ئاپارتایدی و هەاڵواردنای ڕەگەزی وەاڵم دراوەتەوە .لە
ماااوەی  ٣٨ساااڵی ڕابااروودا لااهگەڵ ئەوەی خەڵااک هەوڵاای داوە لە هەڵبژاردەنەکاناادا بە دیاااریکراوی لە دەرفەتەکااان کەڵااک
وەربگرن و پەیامی خۆیان بە کۆماری ئیسالمی بدەن .یا ئەوانەی بە جۆرێک ڕەخنەیان لەڕێژیم هەبووە و خۆیاان ڕێفۆرمناواز
یااان باازووتنەی سااەوز یااان لەو ئاخیرییااانەدا خۆیااان بە میااانەڕۆ دادهنااا و دەیانویساات بە خەڵااک نیشااان باادەن و لە رێگااهی
ئەوانەوە دیسااانەوە خەڵااک هەوڵاای داوه کۆماااری ئیسااالمی ئاگااادار بااکەنەوە کە وەاڵماادەر بااێ .بااهاڵم لااه هەمااوو ئەو ماااوەیە
ئەوڕێژیمە داوا و خواستی لەبەرچاو نەگرتووە و هیچ رێزێکی ئینسانی و دێماوکراتیکی باۆ ئەو خەڵاکە نەباووە و لە ئاکامادا
خەڵک بەو ئاکامە گەیشتوون کە ئەو ڕێژیمە لە ماوەی  ٣٨سااڵی ڕاباردوودا دەگەڵ ئەوەی دەرفەت و شانسای زۆر پاێ دراوە،
بهاڵم ئەو شانسانەی لەبەر چاو نەگرتوە و له ئیساتادا نیزامای کۆمااری ئیساالمی بە ڕێبەریای وەلای فەقیاه و بەیات ڕێابەری
ئیدی ناتوانێ ئاڵوگۆڕ لە خۆیدا پێک بێنێ ،بۆیه ئەو ڕێژیمە دەبێ بڕوا .ئیستا ئیادی خەڵاک بەدوای ئەو دروشامانەوەن کە
رچەشکێن و پێکهاتهشکێنن و بەدوای ئهو ڕێگهچاره و چارهسهرهن کە کۆماری ئیسالمی وەاڵمدەریان ناین .کۆمااری ئیساالمی لە
چەند ساڵی رابردوودا بە سیاسەتە چهوت و کردەوەکانی ئەو خەبات و ڕاپەڕیانەی بەساەر خەڵکادا ساەپاندوه ،دەناا خەڵاک
لە چەنااااد ساااااڵی رابااااردوودا هەوڵیااااان ئەوە بااااووە کە بە شااااێوەیەکی هێمنااااانەوە و دوور لە توناااادوتیژی بە ویساااات و
داخوازییەکانیان بگەن و ئێستاش بەدوای ئەوەن بە کەمترین زەرەر و زیان ئاوڕ لاه داواکانیاان بدرێتاهوه ،باهاڵم دهزانان کاه
ڕێژیم ناتوانێ وهاڵمدهر بێ بۆیه ناچارن که لهو ڕێژیمه تێپهڕن.

پرسیار :ئایا ڕێفۆرمنوازەکان توانای ئەوەیان هەیە کە جارێکی دیکە بە دروشمەکانیان خەڵک فریو بدەن
وەاڵم :وهک دهبیناااین دروشااامی خەڵاااک لاااه ئێساااتادا ڕووی لە تەواوییەتااای کۆمااااری ئیساااالمییە و شهخسااای خاااامنەییە .ئەو
ڕاپهڕینهی ئهم ماوهیه بە پێچەوانەی بزووتنەوەکهی دوای هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری دەورانی ئائای موساەوی و کەڕووبای کە
لەوێ خەڵااک دەیااانگوت دەنگاای ئااێمە چاای بەسااەرهات و دەنگاای ئااێمە چااوو بااۆ کااوێ؛ ئێسااتا ئیاادی خەڵااک لە دەنگەکااانی
ناپرسێتهوه و لەوە تێپەڕیون .ئێستا قسە لەوە دەکارێ کە ئەو ڕێاژیمە تاا ئێساتا وەاڵمادەر نەباووە و پێویساتە چای بکارێ
ڕێفورمنوازەکان یاخود بزووتنەوەی سەوز یاخود ئەوانەی کە میانەڕەوەکان کە ئەو دواییاانەش ئائاای ڕوحاانی ئەو دروشامەی
هەڵگرتبوو و لە هەڵبژاردن و کێبڕکێکانی هەڵبژاردندا وەک ئۆپۆزیسیۆن قسەی دەکرد و هەڵوێستی دەگرت ،ئهمن پاێم وایە
کە ئیاادی شانساای خۆیااان لە دەساات داوە .کێشااە ئەوەیە لە ڕێژیماای کۆماااری ئیسااالمیدا لااهگەڵ ئەوەی کە خەڵااک دەرفەت و
شانسی پێ داون ،بەاڵم نەیانتوانیوە هیچ کارێک باکەن و وەاڵمادەر نەباوون؛ ئەوەیە کە نیازام بە گشاتی ئەو دەرفەتە ناادا.
دەسااەاڵتی ڕههااای ئائااای خااامنەیی وەک وەلاای فەقیهااا ،کە دەسااەاڵتێکی بااێ ساانوورە و لە سااەرووی هەمااوو دامەزراوەکااانی
بەڕێااوەبەرییە ،ئیاادی ئەو دەرفەتە نااادا ئێااران لە نێوخااۆی خۆیاادا هەروا بە ئاسااانی ئاڵوگۆڕهکااان دروساات باان .بەاڵم کێشااە
ئەوەیە کە بە داخەوە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا دەگەڵ ئەوەی دژبەرانای کۆمااری ئیساالمی چ لە نێوخاۆ و چ لە دەرەوە
ڕوو له گەشە و پێشکەوتن بوون ،بهاڵم تا ئێساتا ساەرکەوتوو نەباوون کە ئادرەساێک دروسات باکەن و گوتاارێکی هاوبەشایان
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هەبێ و بە ئاستێک لە یەکیهتی و بەرنامەڕێژی و نەخشاەی سیاسایی ساتراتیژی ئێاران گەیشاتبن کە هەم بە خەڵکای نێوخاۆ
لە ئێران و هەم لە ئاساتی نااوچە و هەم لە ئاساتی نیاودەوڵەتی بڵاێن کە کۆمااری ئیساالمی دەباێ باڕوا و ئاێمە بەو پاالن و
ستراتیژییە و ڕێکارەی کە هەمانە دەبێ جێگرەوەی کۆماری ئیسالمی بین .ئهمن پاێم وایە ئەو چاالکییاانەی ڕەوتەکاان یااخود
جیناحەکانی نێوخۆی کۆماری ئیسالمی دهیکهن بۆ ئەوەی ئەم ڕاپەڕینهی خەڵکی ئێران دەساتیان داوەتاێ بە الڕێیادا بەرن ،وا
بە ئاسانی بۆیان کردەیی نابێ.

پرسیار :ئێوە وەک ساکرتێری پێشاووی حیزبای دێماوکرات ئەو ئامادەگییەتاان هەیە دەگەڵ ئۆپۆزیساۆنی ئێرانای دانیشان و باۆ
رێککەوتن لەسەر ئەلترناتیڤێک بکەونە گفتوگۆ بۆ جێگرەوەی ئەو ڕێژیمە
وەاڵم :حیزباای دێمااوکرات هەمیشااە لەسااەر ئەو باااوەڕە بااووە و ئااێمە لە چوارچێااوەی ئێراناادا بەدوای چارەسااەری کێشااەی
کوردسااتانین .بەڵااێ لەسااەر ئەو باااوەڕە بااووین کە ئەگەر بمااانەوێ ئێااران بە شااێوەیەکی دروساات و هەساات بە بەرپرسااایەتی
بەڕێوە بچێ ،پێویستە لەسەر بنەمای بەشداریی هەمەالیەنە لەسەر داهاتووی ئێران قسە بکەیان .لەوێایە کە هەماوو نەتەوە
جۆراوجۆرەکانی ئێران دەبێ بێنە نێو ئەو چوارچێوەیە .لە ڕابردووشدا دوای ئەوەی وتووێژی ئاێمە لەگەڵ دەوڵەتای ئەوکااتی
کۆماری ئیسالمی نەگەیشتە ئاکام ،یانی نەیانهێشت بە ئاکام بگا ،هەوڵ ئەوە باووە کە دژ بە کۆمااری ئیساالمی دەگەڵ هێازە
سیاسییەکان یەکگرتوویی و هەماهەنگیمان هەبێ .سەردەمانێک حیزبای ئێماه لە چوارچێاوەی شاوڕای میللای مقاومەتادا بەدوای
ئەو ئامانجەوە بوو ،بەاڵم دەرفەتێکی ئاوا بۆ جێبەجێکردنی بەرنامەکانمان نەبوو بۆیە لێاێ چاووینە دەرێ .دواتار هەوڵماان
دا بە شااێوازی جۆراوجااۆر دەگەڵ حیزباای نەتەوە جۆراوجۆرەکااانی ئێااران ،دەگەڵ حیاازبە چەپەکااانی ئێراناای ،دەگەڵ حیاازبە
دێموکراتەکانی ئێران و دەگەڵ تەواوی ئەو ڕەوتانەی کە باوەڕیاان بە بەڕێاوەبردنی هااوبەش لاه ئێرانادا ههیاه هاوکاریماان
هەبێ .لەو دواییانەشدا کۆبوونەوەیەکمان لە ئاڵمان هەبوو کە دەگەڵ چەند هێزێکی ئێرانای باۆ پەرەپێادانی دێموکراسای لە
ئێران بوو .ئهمن دەمەوێ ئەوە بە هەموو خەڵکی ئێران بڵێم کە حیزبای دێماوکراتی کوردساتان بەهاۆی ئەو بەرپرساایەتییەی
کە هەیەتااای ،لە چاااۆنیەتی بەشاااداری لە رەوەناااد و مەساااائیلی ئێاااران هەمیشاااە لەساااەر ئەو بااااوەڕە باااووە کە پێویساااتە
پالتفۆرمێکمان هەبێ و هەموومان پێکەوە نەخشەیەکی سیاسیی هاوبەشمان بۆ داهاتووی ئێران هەبێ.

پرسیار :دەوری نەتەوەی کورد و حیزبی دێموکراتی کوردستان لهو خۆپێشاندانانە و چاوەڕوانیی حیزبی دێماوکرات لە خەڵاک
و ئەو پیالنگێڕییانەی کە کۆماری ئیسالمی بۆ بەالڕێدابردنی ئەو خۆپێشاندانە دەیکا ،چیە
وەاڵم :لە چەند ساڵی ڕابردوودا ،بەهۆی ئەوەی کۆماری ئیسالمی ناوچەکانی کوردنشین و پارێزگاکانی کوردستانی بە چااوی
ئەمنییەتی سەیر کردوە ،کوردستان هەمیشە ناوەندێک بووە بۆ بەربەرەکانێ دەگەڵ سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی و هاوکاات
شەڕیشی بەساەردا ساەپاندووین ،دەگەڵ ئەوەدا کە ئاێمە قەت پێماان وانەباووە پرسای کاورد لاه ئێاران بە شاەڕ و خوێنڕشاتن
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چارەسەر دەبێ و لە تەواوی ئەو ماوەیهدا ئێمە ویستوومانە پرسی کوردستان لە ناوچە و ئاستی نێونەتەوەییادا باوروژێنین و
بیهێنینە بەر باس .ئێمه هەمیشە پێاداگریمان لەساەر ئەوە کاردوە خەڵکای ئێاران کە لە نەتەوەی جۆراوجاۆری وەک فاارس و
تااورک و کااورد و عەرەا و بلااوچ و تااورکمەن یاااخود ئااایینی جۆراوجااۆر پێااک هاااتوە ،یەک چارەنووساای هاوبەشاامان هەیە و
حیزبی ئێمەش زۆر بەرپرسانە کاری لەسەر ئەو سیاسەتە کردووە .لە ئێستادا ئێمە لەسەر ئەو باوەڕەین کە ئەو دروشامانەی
لە خۆپێشاندانەکانی شارەکانی ئێراندا دەدرێن ،دروشمی گشتین و هی هەموو خەڵکی ئێرانن ،چ لە سنە و مهابااد و ورماێ و
کرماشان و ئیالمی کوردستان بێ؛ چ لە تاران و مەشهەد و ئیسافەهان و تەورێاز و شایراز باێ ،تەناانەت لە دێهاات و نااوچە
دوورەدەستی ئێران بێ .هەموو دەڵێن کە ئێمە دێموکراسیمان دەوێ .هەموو دەڵێن کە لە ئێراندا بێکاری هەیە .هەموو دەڵاێن
کۆماری ئیسالمی بۆچی فرمێسکی تیمساح بۆ خەڵکی عێاراق و ساووریە و لوبناان و یەمەن و ئێارە و ئەوێ دەڕێاژێ و میلیاارد
میلیارد دۆالر ساەروەت و ساامانی خەڵکای ئێاران خەرجای بەرناامە و پاڕۆژە تیرۆریساتییەکانی کۆمااری ئیساالمی لە نااوچەکە
دەکرێ .بۆیە خەڵکی دەیانەوێ کۆماری ئیسالمی بێننە ژێر پرسایارەوە ،ئیادی لەوێایە کە ئاێمە لە فاارس و تاورک و کاورد و
عەرەا و بلااوچ و تااورکەمەن و ئااایینی جۆراوجااۆر قسااە ناااکەین .هەموومااان بەشااوێن ئامااانجێکی هاااوبەش و دیاااریکراوین کە
کۆمااری ئیساالمی وەاڵماادەر نەباووە .کەواتە بە پشبەسااتن بەو سیاساەت و باااوەڕە قاووڵەی حیزباای دێماوکرات بەو مەسااائیلە،
ئااێمە بەدوای ئەوەوە بااووینە کە لەنێااوان خەباااتی خەڵکاای کوردسااتان دەگەڵ بەشااەکانی دیااکەی ئێااران هەمیشااە هەماااهەنگی
هەبااێ .ئەگەر لە چەنااد ساااڵی ڕابااردوودا کۆماااری ئیسااالمی هەوڵاای داوە کە خەباااتی ئااێمە لە کوردسااتان بە الرێاادا بەرێ و
خەڵکاای ئێاارانن پااێ نەزاناان ،ئێسااتا کە لە دەرەوەی کوردسااتانی ئێاارانیش خەڵااک لە شااەقامەکان دروشاام دەدەن ،هەر ئەو
دروشاامانەی خەڵکاای کوردسااتان لە ڕابااردوودا بااووە .یااانی سیاسااەتی ئااێمە ئەوەیە کە ئەوپەڕی هەماااهەنگی هەبااێ و ئەو
دروشاامەی کە لە ساانە و مهاباااد و ئاایالم و کرماشااان و ورمااێ کوردسااتان دەدرێاان ،دەگەڵ دروشاامی بەشااەکانی دیااکەی ئێااران
هەماهەنگییان هەبێ و کۆماری ئیسالمی لە تەواوییەتی خۆیدا خەڵکی ئێاران بەرانابەر بە خاۆی ببیناێ .بەو سیاساەتە ئاێمە
دەتوانین ئاوا بە ئاسانی دەرفەت بە جیناحە جۆراوجۆرەکانی کۆماری ئیسالمی نەدەیان کە لە پەیوەنادی دەگەڵ بەرنامەکاانی
خۆیاندا لەو جۆراوجۆرییە کەڵک وەربگرن.

پرسیار :ئهدی لهسهر ئهوهی که دهڵێن ئهوه دهستێکی لهنێوخۆ له پشته ،یاان ئاهو ئیادعایانەی کۆمااری ئیساالمی کە دەڵاێن
ئەوەی دەگوزەرێ دەستی دەرەکی له پشته چی
وەاڵم :ئەو تیااوریی پیالنااه بااۆ ئەوەی لەو ڕێگااهیەوە خەباااتی خەڵااک بە الڕێاادا بەرن ،هەمیشااە بەشااێک لە سیاسااەت و
بەرنامەکانی حکومەتە دیکتاتۆرەکانی نااوچەکە باووە .یاانی ئەو جاۆرە رژیماانە هەرکاات ڕووبەڕووی خەڵاک دەبانەوە ،هەوڵ
دەدەن دوژماان بااۆ خۆیااان داتاشاان کە بڵااێن ئااێمە باشااین ،ئااێمە بەیەکەوەیاان ،بەاڵم ئەوە ئەمریکااا و فزناای و فیسااارەیە کە
ناااهێڵن .ئااێمە لە ماااوەی  ٣٨ساااڵی رابااردوو کە لە کوردسااتان دەگەڵ کۆماااری ئیسااالمی لە خەبااات و بەربەرەکانێاادا بااووین،
بەردەوام ئەوەمان دیوە .ڕاستییەکەی ئەوەیە خەباتی خەڵکی ئێران و خواستەکانی خەڵکی ئێران و ئەو شاۆڕش و راپەڕیانەی
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کە لە نێوخۆی ئێران سەری هەڵداوە ،ئیرادەی باڵەکانی نێو کۆمااری ئیساالمی نەباووە .ئەگەر ئائاای روحاانی ،ساەرۆکۆماری
ئێران وهفای بۆ ئهو قەول و بەڵێنانە ههبا کاه خەڵکیاان داباوو و النیکەمای ئەو بەڵێناانەی جێبەجاێ کردباا ڕەناگە خەڵاک
ئەوەی گوتبا کە بااڵی بنئااژۆخواز و تونادڕهۆ باۆ مهبهساتهکانی خۆیاان دهیکاهن .بەاڵم بەداخەوە ئائاای ڕوحاانی لە مااوەی
سااەرۆککۆماری خۆیاادا هاایچ کااام لەو بەڵێنااانەی جێبەجااێ نەکاارد .هەر بااۆیە بااۆ خەڵااک بە تەواوی ڕوونە کە ئەوە کێشااەی
باڵەکان نیە کە ڕێگهی خەباتیان بۆ دیااری دەکاا .ئیادی خەڵاک ناابنە بەشاێک لە گەمەی نێاو باڵەکاانی رێاژیم .ئەوەی کە
بڵێن ئەوە بەشێک لە زلهێزە دەرەکییەکانن کە خەڵکی هان دەدەن ئەو قساەیهش کڕیااری ناابێ! دیکتاتۆرەکاانی نااوچەکە لە
بااااکووری ئەفریقاااا و ڕۆژهەاڵتااای نێوەڕاسااات کە لە ڕووداوەکاااانی بەهااااری عەڕەبیااادا حکوومەتەکانیاااان دەڕووخاااا ،هەماااووی
تاوانەکانیان دەخستە ملی ئەم و ئەو .بۆیە خەڵک باوەڕ بەو قسە و پڕوپاگەندانە ناکەن .دەمەوێ پێداگری لەساەر ئەوەش
بااکەم کە بە پااێچەوانەی هەڵبژاردناای سااەرۆکۆماریی  ٩ - ٨ساااڵی پێشااوو ،ئەو باازووتنەوەی ئەم دواییااانە ،دەنگاادانەوەی
نێونەتەوەیی یەکجار بەربزوی هەبووە .لە ئورووپا ،لە ئەمریکا ،لە ناوچەکە .ئێستا واڵتاانی جیهاان تێادەگەن کە کۆمااری
ئیسااالمی بەڕاسااتی شااەرعییەتی خااۆی لەدەساات داوە .کۆماااری ئیسااالمی بەرەبەرە ناااتوانی لە ئاسااتی رێککەوتاان و بڕیاااراتە
نێودەوڵەتییەکاناادا بااێ ،چااونکە لە نێوخااۆی ئێااران و لە شااار و دێهاااتە جۆراوجۆرەکااان ،هەمااوو چااین و توێژەکااان بە دژی
کۆماری ئیساالمی راپەڕیاون .ئەو پەیاماانەی خەڵکای ئێاران لە راپەڕینای ئەو دوایایەدا بە گاوێی جیهانییانیاان دادا ،دەکارێ
بڵێین له دوا شۆڕشی گەالنی ئێران ،یەکەماین هەنگااوی بەربازو و کردەیای خەڵکای باووە کە بە دنیاا بڵاێن کۆمااری ئیساالمی
شەرعییەتی خۆی لەدەست داوە .کۆماری ئیسالمی ناتوانێ الیەنێکای جێای متماانە باێ لە پەیوەنادی و رێککەوتان و بڕیااراتە
نێونەتەوەییەکان .ئەمن پێم وایە بەرە بەرە ،خەڵک لە نێوخۆی ئێران و هێزەکانی دژبەری کۆماری ئیسالمی بە قباووڵکردنی
یەکتاار و باشااکردنی پەیوەناادییەکانیان و بتااوانن خاااڵی هاااوبەش دروساات بااکەن ،ئەو خەباااتە لە درێااژەی خۆیاادا دەتااوانێ
نەخشەیەکی سیاسی جیددیتر لە پەیوەندی دەگەڵ داهاتووی ئێراندا بێنێتە کایەوە .من لەو پەیوەندییەدا گەشابینم ،چاونکە
لەو ڕاپەڕینەی ئەو دواییەدا هەموو دنیا پەیامەکەیاان گاوێ لاێ باووە ،ئەو بااوەڕ بەخۆباوونە لەنێاو خەڵکادا دروسات باووە،
النیکەم لە کوردستانی ئێران دوای چەند ساڵ کە بەشاێویەک لە شاێوەکان کۆمااری ئیساالمی نااوچەکەی ئەمنییەتای کردباوو و
تااا ڕادەیەک کە دەیگااوت خەڵکاای کوردسااتان لە خەباتاادا بەتەنیااان .ئێسااتا ئیاادی ئااێمە تێگەیشااتوون کە نااا ،ئااێمە خەڵکاای
کوردستان و بەشەکانی دیکەی ئێران پێکەوە شۆڕشێکمان دەست پێ کردوە کە لە درێاژەی خۆیادا دەتاوانێ رێکاارێکی باشای باۆ
چۆنیەتیی بەڕێوەبردنی داهاتووی ئێرانی تێدا باێ .دەمەوێ لێارەدا بڵاێم کە خەبااتی خەڵکای ئێاران کاۆمەڵە پەیاامێکی زۆر
ورد و جیددی بە کۆماری ئیسالمی و خودی خەڵک و بە ناوچەکە و بە دنیا دا.
***
وەرگێڕان بۆ کوردی و پوختکردنەوەی :هەمزە ئاگووشی
(لە ژمارەی ٧١٧ی”کوردستان”دا بزو بۆتەوە)
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٦ :ی جانێوێری ٢١١٨
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خالید عهزیزی :له نهزمی نوێی جیهانیدا کۆماری ئیسالمی ناتوانێ داهاتووی ههبێ

کاناڵی ئاسمانیی «نوور» له وتوێژێکدا لهگهڵ خالید عهزیزی ،سکرتێری پێشووی حیزبی دێموکراتی کوردساتان و
ئهندامی کۆمیتهی ناوهندیی حیزا ،پرسای ناڕهزایهتییاهکانی ماانگی باهفرانبار ،هۆکارهکاانی ئاهو ناڕهزایهتییاناه،
خهسڵهت و تایبهتمهندیی خۆپیشاندانهکان و جێگهی کوردساتان لاهو ناڕهزایهتییاناهی لهگاهڵ باهڕێزیان هێناوهتاه
بهرباس.
«کوردستان» پوختهیهک لهو وتووێژه بۆ خوێنهرانی بزو دهکاتهوه:
وەرگێڕان و پوختکردنەوە :هەمزە ئاگوشی

خالید عەزیزی لە وهاڵمی ئهو پرسیارهدا که جیاوازیی خۆپیشاندانهکانی ئهم دواییانه لهگهڵ ئهوهی ساڵی  ٨٨چیه ،دهڵاێ:
«ناڕەزایەتییەکانی خەڵک له ساڵی  ٨٨بە دیاریکراوی لە بەرانبەر ئاکامەکانی هەڵبژاردنەکان باوو .خەڵاک زیااتر بەدوای
ئەوەوە بوون کە بڵێن لە هەڵبژاردندا دەنگەکاانی ئاێمە باۆ کاوێ چاوو و چای بەساەر هاات .لەساەر ئەو بااوەڕە باوون نیزامای
کۆماری ئیسالمی ،دەستێوەردانی لە هەڵبژاردنەکاندا کاردوە و ئاکاامی هەڵبژاردنەکاانی بە قاازانجی ڕێاژیم پێشاانی خەڵکای
داوە .بەاڵم ناڕەزایەتییەکانی ئەو دواییانه الیەنای گشاتیی هەباوو .هاهژاری ،بێکااری ،گرانای و ئەو فشاارهی کە کەوتاووەتە
سەر شانی خەڵک لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا .دەگەڵ ئەوەی کە خەڵاک ویساتوویانە دەنا هەڵباڕن و کۆمااری ئیساالمی
ئەو دەرفەتەی پێ نەداون .لە ئاکامدا خەڵک ناڕەزایەتییان دربڕی و هاتنە سەر شاەقامەکان و دژکاردەوەی دەوڵەت و هێازە
ئینتیزامییەکان لە بەرانبەر خەڵکادا ،خەڵکیاان تاووڕەتر کارد و لە درێاژەی ناڕەزایەتییەکانادا کۆمەڵێاک دروشامیان هێناایە
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گۆڕێ کە ئەو دروشمانە الیەنی ئابوورییان نەبوو و وردە وردە گەشەیان کرد و بواری سیاساییان پەیادا کارد و خاودی کۆمااری
ئیسالمی بوو بە ئامانجی خەڵک.
جیاوازییەکی دیکەی ئەوەیە کە ئەوکاات ئەو ناڕەزایەتییاانە زیااتر لە شااری تااران واتە پایتەخات باوو ،بەاڵم ئەمجاارە لە
ئاستی جوئرافیایی ،بە شێوەیەکی بەربازو شاارەکانی دیاکەی ئێرانای گارتەوە و گشاتیتر باوو و جۆراوجاۆری زیااتری بەخاۆوە
گاارت .کەواتە دەتااوانین بڵێااین ناڕەزایەتییەکااانی ئااهمجاره سیاساای ،ئااابووری ،کۆمهاڵیااهتی و جۆراوجااۆر بااوون و زۆربەی
ناوچەکانی ئێرانی دژ بە کۆماری ئیسالمیی ئێرانی گرتەوە».
خالیاااد عەزیااازی پێااای وایە چ خەڵاااک بە شاااێوەیەکی خۆڕساااک هااااتبنە ساااەر شاااەقام و چ هێااازە سیاساااییەکان لە پشااات
خۆپێشاااندانەکانەوە بااووبن ،فااهڕق ناکااا ،چااونکە مەنتیقاای کۆماااری ئیسااالمی لە بەرخااورد لەگەڵ خەڵااک و داخوازییەکانیااان
هەمیشااە سااەرکوت و جااوڵەی هێاازە ئەمنییەتییەکااان بااووە و دەرفەتێکیااان بااۆ خەڵااک نەهێشااتووەتەوە کە خەڵااک بە ئااازادی
ڕێبەرانی خۆیان دیاری بکەن .یان ئەوەندە دەرفەتی دێموکراتیکیان پێ بادرێ کە خۆیاان ڕێاک بانەن .دامەزراوەی خەڵکای و
مەدەنی لە ئێران بە رهسمی نەناسراوە.
ئهندامی کۆمیتهی ناوهندیی حیزبی دێموکرات لهبارهی پێگەی هێزە دژبەرەکانی کۆمااری ئیساالمی تیشاکی خساته ساهر ئاهوهی
کااه هێاازە دژبەرەکااانی کۆماااری ئیسااالمیش لە نێوخااۆی ئێااران ئەو دەرفەتەیااان نەبااووە کە خەت و نیشااانێکی دروساات بەو
خۆپێشاندانە بدەن کە لێرەدا گوتارێکی هااوبەش ببێاتە دروشامێکی هاوبەشای سیاسای باۆ هەماوو خەڵاک .دوایە ئەگەر هێازە
سیاسااییە دژبەرەکااانی کۆماااری ئیسااالمی دروشاامی جۆراوجۆریااان هێناااوەتە گااۆڕێ ،سااەرەڕای جیاااوازیی بیروبۆچوونیااان بااهاڵم
دروشمەکانی پەیوەندیدار بە بێکاری ،نااڕەزایەتی دژ بە ڕێژیمای کۆمااری ئیساالمی ،نەباوونی ئاازادی ،بمارێ دیکتااتۆر ،ئەو
ڕێژیمە دەبێ وەاڵمدەر بێ ،ئەوانە ئیدی گشتین .بۆیاه ئاهمن دڵنیاام کە زۆربەی دژبەرانای کۆمااری ئیساالمی و خەڵکێکای زۆر
لەنێو ئێران لەسەر ئەو بابەتانە هاوڕان.
خالید عزیزی لهبارهی چۆنیهتیی بهردهوامیی خۆپیشاندانهکان دهڵێ« :هەتا کاتێک ڕێژیمی کۆمااری ئیساالمی بە ساەرکوت،
زیندان و ئێتدام ،وەاڵمای داخوازییەکاانی خەڵاک دەداتەوە و بێکااری درێاژە پاێ دەدا؛ هەتاا کاتێاک کە لەبەرانابەر خواساتە
سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکان و کێشەکانی خەڵک هەست بە بەرپرسایەتی نەکاا؛ تاا کاتێاک کە ساەروەت و ساامانی
خەڵکی ئێران لە ڕێگهی دەستتێوەردان و سەرەڕۆییەکانی خۆی لە ناوچەکەدا بەوالوبەمالدا بدا و خەڵکای ئێاران لە هەژاری و
نەهامەتییدا بهێڵێتەوە ،تا ئهو کاتهی وەاڵمی داخوازییە ڕەواکانی خەڵکی ئێران بەدەر لە ڕەگەز و نەتەوە و ئاایین و پاێگە
جیاوازەکااانی کە هەیاااانە ،وەاڵم نەداتەوە ،ئەو ناڕەزایەتییاااانە کەم و زۆر لە داهاتووشااادا دهمێااانن و ئهگاااهر خەڵاااک باااۆی
هەڵکەوێ ،بە دڵنیاییەوە درێژەی دەبێ.
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ئهناادامی کۆمیتااهی ناوهناادیی حیزباای دێمااوکرات ئەوەش دەخاااتە ڕوو کە چااۆنیەتیی درێااژەی خۆپیشاااندانهکان لە داهاااتوودا
دەگەڕێااتەوە بااۆ چااۆنیەتیی هەڵسااوکەوتی ڕێژیماای کۆماااری ئیسااالمی و هێاازە ئەمنیەتییەکااان لە پەیوەناادەی لااهگەڵ ماااف و
داخوازییەکااانی خەڵااک و چااۆنیەتی پالناای دیاااریکراو و هاااوبەش و ئەگەری بااوونی یهکیااهتی و گوتاااری هاوبەشاای هێاازە
دژبەرەکاااانی کۆمااااری ئیساااالمی لهساااهر ئێاااران ،بە تاااایبەت چاااۆنیەتی هەڵوێساااتی بیاااروڕای گشاااتی .ڕێکناااراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان ،ئەمریکا ،یەکیهتیی ئورووپا ،واڵتانی ناوچەکە و بەگشاتی کاۆمەڵگەی نێاونەتەوەیی گارینگە کە چاۆن دوای
ئەو ناڕەزایەتییانە مامهڵه لهگهڵ کۆماری ئیسالمی دەکەن و مافی مرۆڤ چەندە لەبەرچاو دەگیرێ.
خالید عەزیازی لاه پێوهنادی لهگاهڵ پەیاامی خۆپیشااندانهکان و داهااتووی کۆمااری ئیساالمی دهڵاێ :ئەگەر ساەیری مێاژووی
سیستەمە دیکتاتۆرییەکانی جیهان بکەین ،لە نێو  ٢١١واڵتی دنیادا ،چەند واڵتێک یاخود کەمینەیەک سیساتمی دیکتااتۆری و
ساەرەڕۆییان تێاادا حاااکمە ،کەچاای  ٤١تااا  ٥١ساااڵ پااێش بااارودۆخ بەو شااێوە نەبااوو .ئێسااتا زۆربەی واڵتااانی دنیااا سیسااتەمی
بەڕێااوەبەریی دێموکراتیکیااان هەیە .خەڵااک مااافی هەڵبااژاردن و ئااازادیی ئەحاازاا و دامەزراوەی مەدەنییااان هەیە .حکااوومەت
وەاڵمدەرە .لەسەر ئەو بنەمایە و بە سەرەنجدان بەو ڕاستییە ،بە دڵنیاییەوە کۆماری ئیسالمی نااتوانێ داهااتوویەکی هەباێ.
نەزمی جیهانی بە ئاقارێکدا دەڕوا کە سیستەمە دیکتاتۆری و سەرەڕۆیەکان درەنا یاان زوو خاۆ ڕادەسات دەکەن .درەنا یاان
زوو دێموکراسی دابین دەبێ .تاا ئەو جێگاهیەی پەیوەنادی بە ئێارانەوە هەیە ،کۆمااری ئیساالمی و کۆمەڵگاای ئێاران نااتوانن
بەدەر لەو یاسا و چوارچێوەیه بن ،تەنیاا ئەوەی ئاهوه پەیوەنادیی بە کااتەوە هەیە .ئیادی ئەوە دەگەڕێاتەوە باۆ رێکنساتنی
خەڵااک و چااۆنیەتی و کاااری رێکنراوەیاای و داواکارییەکااانی خەڵااک دژی ئەو ڕێااژیمە کە چااۆن زیاااتر خۆیااان ڕێااک دەخەن.
ناڕەزاییەتییەکانی خەڵک پەیامی جۆراوجۆریان تێدا بوو .پەیامیان بۆ کۆماری ئیسالمی ئەوەیە کە ئاوا بە ئاسانی نااتوانێ
درێژە بە تەمەنای خاۆی بادا .پەیامیاان باۆ خاودی خەڵاک ئەوەیە کە ئەگەر خەڵاک ڕێاک بنارێن ،دەتاوانن لە ماافی خۆیاان
بەرگری بکەن .پەیامیان بۆ هێازە سیاساییەکان ئەوەیە کە ئەگەر بەڕاساتی هێازە سیاساییەکان پەیوەنادییەکی باشایان دەگەڵ
خەڵکدا هەیە گرینگی بە داواکارییەکان و دروشمەکانی خەڵک بدەن و بەدوای یەکیهتی و گوتاری هاوبەشەوە بان .پەیامیاان
بااۆ کۆمەڵگااای نێااونەتەوەیی ئەوەیە کە ڕێژیماای کۆماااری ئیسااالمی کە بەناچاااری لە پەیوەناادییە نێودەوڵەتییەکاناادا ئێااوە
سەروکارتان لەگەڵی هەیە ،وەاڵمدەری خەڵکی ئێران نیە و پێویستە له داواکارییەکانی خەڵکی ئێرانیش بکەنەوە.
خالید عەزیزی بەراوردکردنی ئێران دەگەڵ سووریە و واڵتانی دیاکەی نااوچەکە ،بە پالنای کۆمااری ئیساالمیی دەزاناێ و پێای
وایە کە ئەوە تەنیااا بااۆ ترساااندنی خااهڵکی خۆپێش ااندەر و ڕاگرتناای خۆپێشاااندانەکانە .ناااوبراو دهڵااێ :ئەوە سرووشاات و
سیاسااەتی سیسااتەمە دیکتاااتوری و دژە دێموکراسااییە کە هەرکااات دەگەڵ داخااوازییە سیاساای و ئااابووری و کۆمەاڵیەتییەکااانی
خەڵااک ڕووبەڕوو دەبااانەوە ،هەوڵ دەدەن کە لە بااارودۆخی واڵتاااانی دیااکە تاااابڵۆیەک پێشااان بااادەن کە ئەگەر ئێاااوەش ئەو
خۆپێشاندانانە درێژە پێ بدەن و ئاسایشی ئێران تێک بدەن ،چارەنووسی ئێران وەک چارەنووسی عێراق و سووریە و ئەوانای
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دیکەی لێ دێ .بەاڵم خەڵاک دەتاوانن ڕێاک ئەو پرسایارە باکەن کە لە ساووریە و یەمەن و عێاراق و ئەو واڵتاانەی دیاکە کە
کۆماری ئیسالمی بە شێوەیەک لە شێوەکان لەوێ باوونی هەیە و هۆکااری تێکادانی ئاارامی و ساەقامگیرییە ،ئەوانایش بەدوای
ئازادی و مافی خۆیانەوەن .ئەوە ئەو ڕێژیماانەی وەک کۆمااری ئیساالمی لە واڵتاانی نااوچەکەن کە ئااوا بە ئاساانی ڕێگایاان
نەداوە کە خەڵک دێموکراسییان هەبێ.
له پێوهندی لهگهڵ بهردهوامیی خۆپیشاندانهکان و ئهگهری ههڵوهشنای ئیڕان ئهو جۆرهی که کۆماری ئیساالمی بانگهشاهی باۆ
دهکا ،خالید عهزیزی ،ئهندامی کۆمیتهی ناوهندیی حدک دهڵێ :بازووتنەوەی کاورد لە کوردساتانی ئێاران بە شاێوەی گشاتی و
سیاسەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە تایبەتی ،تا ئێستا لەو ڕاستایەدا بووە و سەلماندووشامانە کاه ئەگەر لە ئێرانادا
دێموکراساای هەبااێ ،ئەگەر لە ئێراناادا بەڕێااوەبردنی واڵت لەسااەر بنەمااای بەشااداری هەمەالیەنە بااێ و هەاڵواردن و جیاکاااری
نەبێ ،هیچ مەترسییەک لەسەر کۆمەڵگهی ئێران و جوئرافیای سیاسیی ئێاران ناابێ کە ئێاران بەرەو لێکهەڵوەشاان و پاارچە
پارچەبوون بەرێ  .ئەوە سیاسەتی پەراوێزخستن و هەاڵواردنی کۆماری ئیسالمی لە پەیوەندی لهگەڵ نەتەوە جۆراوجۆرەکاان
و ئاااایینە جۆراوجۆرەکاااان و بەشااادارنەکردنیان لە چاااۆنیەتی بەڕێاااوەبەریی واڵت دایە کە ئەگەر بیاااری جیااااخوازیش هەباااێ،
دهیهێنێاتە گااۆڕێ .ئەو سیاسااەتە ناسیونالیسااتییانە بەتاایبەت ئەو سیاسااەتانەی لە ناوەنااد واتە تاااران دژ بە نەتەوەکااان و
ئایینە جیاوازەکان بەڕێوە دەچێ و نەتەوە جۆراوجۆرکاان و حیازبە سیاساییە جۆراوجۆرەکانیاان دەخااتە پەڕاوێازەوە و هەسات
ناااکەن لە بەڕێااوەبەریی واڵتاادا دەور و کاریگەرییااان هەیە .ڕەنااگە لەو پەیوەناادییەدا هێناادێک لەو نەتەوانە یااان چەناااد
حیزبێااک لەنێااو ئەو نەتەوانە بەو ئاکااامە گەیشااتبن کە لە چوارچێااوەی ڕێژیماای کۆماااری ئیسااالمی یاااخود لە سیسااتەمەکانی
داهاتوودا ئەگەر گرینگی بە مافەکانیان نەدرێ ،ئیدی هیچ رێگا چارەیەکیان نیە جگە لەوەی کە لە بیری جیابوونەوەدا بان.
کەواتە بیرۆکەی جیابوونەوە ،بیارۆکەیەک نیایە کە بەدیااریکراوی لە الیاان نەتەوەی کاورد لە کوردساتانی ئێاران یاا حیزبای
دێموکراتی کوردستان یان نەتەوەکانی دیکەی ئێرانەوە هااتبێتە گاۆڕێ ،ئەوە بیارۆکەیەکە کۆمااری ئیساالمی پڕوپاگەنادە باۆ
دەکا ،دەیهەوێ خەڵکی بەوە بترسێنی کە ئەگەر قەرار بێ خۆپێشاندان بکەن و ناڕەزایەتی دەرببڕن ،ئێاران بەرەو نائاارامی
هەنگاو دەنێ ،کوردەکان بەدوای مافەکانی خۆیاندا دەچن و حکاومەتی کوردساتان پێاک دێانن و لە ئێاران جیاا دەبانەوە ،یاان
نەتەوەکانی دیکەش بەهەمان شێوە .ئەو جۆرە پڕوپاگەندانە ،بەتەواوی دوورن لە ڕاستییەوە.
لااهبارهی دەور و کاااریگەریی هێاازە سیاسااییە دژبەرەکااانی کۆماااری ئیسااالمی لەو خۆپێشاااندانەدا و توانااای پشااتیوانییان لە
خەڵااک ،عەزیاازی وێااڕای ئاماااژەدان بە هەوڵەکااانی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان بااۆ لێااک نزیکااردنەوەی سااەرجەم دژبەراناای
کۆماری ئیساالمی پەناجە لەساەر کێشاەکان دادەناێ و ئاشاکرای دەکاا :یەکێاک لە کێشاەکانی دژبەرانای کۆمااری ئیساالمی ،یاان
ئۆپۆزیساایۆنی کۆماااری ئیسااالمی لە دوای شۆڕشاای گەالناای ئێااران ئەوە بااووە کە دەگەڵ ئەوەدا کە دژایەتیاای یەکجااار زۆری ئەو
ڕێااژیمە یااان کااردووە و بەشااێک لەو حیزبااانە لەو پەیوەناادییەدا قوربااانییەکی زۆریشاایان داوە ،بااهاڵم بەداخەوە تااا ئێسااتا
نهبوونهته ئادرەس و جێگرەوەیەک .ئەوە یەکێک لە کێشاە گەورەکاانی ئۆپۆزیسایۆن یاان دژبەرانای کۆمااری ئیساالمییە .ئاهمن
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لێارە دەتاوانم بڵاێم کە ئەم باابەتە بەداخەوە خااڵی بەهێازی کۆمااری ئیساالمی باووە .ئەو ڕێاژیمە تاا ئێساتا ئۆپۆزیسایۆن و
دژبەرێکااای یەکگرتاااووی نەباااووە .هۆکارەکەشااای ئەوەیە کە بەداخەوە لە کۆمەڵگاااهی ئێرانااادا و لە ساااەد سااااڵی راباااردوودا،
ئەزموونی هاوکاری و یەکترقبووڵکردن و ئەوەی کە رەوتە سیاساییە جۆراوجۆرەکاان بتاوانن یەکتار تەحەماوول باکەن و خااڵی
هاوبەشیان هەبێ و لە درێژەی ئەو خاڵە هاوبەشانەدا بگەنە پالتفۆڕمێکی هاوبەش و یەکگرتوو ،نەهاتووەتە ئااراوە .ئێماه
لە چەند ساڵی رابردوودا هەوڵمان ئەوە بووە ،النیکەم کوردساتانی ئێاران و هێازە کوردییەکاان میحوەرێاک بان باۆ یەکیاهتیی
نێااوان حیزبەکااانی نەتەوە جۆراوجۆرەکااانی وەک ئااازەری ،عەرەا ،بلااووچ ،کااورد و ئەیاارە کااورد .بەداخەوە سااەرەڕای هەمااوو
هەوڵ و چاالکییەکانماااان ،تاااا ئێساااتا ساااەرکەوتوو نەباااووین و نەماااانتوانیوه ئەو ئۆپۆزیسااایۆنە بکەیااانە ئەلترنااااتیڤ یاااان
ئادرەساااێکی خااااوەن پاااالن لەبەرانااابەر کۆمااااری ئیساااالمیدا .ئەوە یەکێاااک لە کێشاااەکانی ئاااێمە باااووە .بەداخەوە کۆمەڵگاااای
نێودەوڵەتی و خەڵکی ئێران و بەدبەختانە کۆماری ئیسالمیش ئاگایان لەو کێشانەی ئۆپۆزیسیۆن هەیە.
(لە ژمارەی ٧١٨ی”کوردستان”دا بزو بۆتەوە)
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٢١ :ی جانێوێری ٢١١٨

ووتەكانی خالید عەزیزی لە پانێلی كنفراسی ساالنەی لیبەر پارتی لە لیفەرپوول

سااپاس لااۆرد گالساامەن و سااپاس بااۆ کااوردیش پرۆگاارێس و بەخێرهاااتنی ئێااوە دەکەم بااۆ ئەو کۆبااوونەوە و بەیانیتااان باااش.
بەڕاستی چی قەوما ٨ی سێپتامبر کۆمیتەی ناوەندی کۆبوونەوەی وەرزیی (پلێنوم)ی لە بنکەی سەرەکیی ئێمە هەبوو لە کاۆی
سنجق و ئێمە باسی داهاتووی ئێران ،هەلومەرجی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و مەسەلی کورد لە کوردستانی ئێرانمان دەکرد.
بە گوێرەی باوەڕی حیزا و سیاسەتی حیزا ئێمە هەمیشە باوەڕمان بە ڕێگاچارەی ئاشتییانە بۆ پرسی کورد لە ئێران
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هەبووە بەاڵم ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران هەر لە دوای شۆڕشەوە گاوێی لە داخوازییەکاانی گەلای کاورد لە ئێاران نەگارت و ڕێازی
لە سیاسااەتی حیاازا نەگاارت بااۆ وتااووێژ لە گەڵ کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران .دوای شااۆڕش ئااایەتوڵز خااومەینی پێشاادا باساای
دیتنەوەی ڕێگاچارەیەکی ئاشتییانەی کرد بەاڵم پاش ئەوەی کە هێرشیان کردە سەر کوردستانی ئێران و گەلی کاورد بەرامابەر
بە ڕێژیمی ئیسالمیی خۆڕاگریی نیشاندا ،بۆ جارێکی دیکە بۆچوونیان گاۆڕی و باسای وتووێژیاان کارد ،بە گاوێرەی سیاساەتی
حیزا ،حیزبی ئێمە ،حیزبی دێموکڕاتی کوردستان کە حیزبی ساەرەکیی باوو و وتاووێژی لەگەڵ ڕێژیمای ئێاران دەکارد ،بەاڵم
ڕێژیمی ئیسالمیی بڕوای بە ڕێگاچارەی ئاشتییانە بۆ مەسەلەی کورد نەباوو و جاارێکی دیاکە هێرشایان کاردە ساەر کوردساتانی
ئێران و شەڕێکی ناوخۆییان بەسەر ئێمە دا سەپاند ،کەوابوو گەلی کورد هیچ ڕێگاچارەیەکی دیکەی نەباوو جاگە لە داکاۆکی
لەخۆ کردن .کەواباوو لەم هاوکێشاەیەدا دوو ڕاساتیی هەن ،ڕاساتیی یەکەم  ١١میلیاۆان کاورد لە کوردساتانی ئێارانە و ڕاساتیی
دووهەم ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە.
کۆماری ئیسالمیی سیاسەتی تێرۆر و لەسێدارەدان و زیندانیکردنی چاالکانی سیاسای هەڵباژارد .بەدوای ئەوەدا ڕێژەیەکای زۆر
چاالکی سیاسییان لە ئێران لە سێدارە دا و بەشێکی بەرچاو لە کادر و ئەندامانی پایەبەرزمان لە کوردساتانی عێاراق تێارۆر
کران و درێژەیان بەو سیاسەتە دا تا ڕووداوی ڤییەن .لە کاتێکدا کە دوکتور عەبادولڕەحمان قاساملو ڕێابەی حیازا خەریکای
وتااووێژ لەگەڵ نێردراوەکااانی ئێااران لە ڤیاایەن بااوو لەوێ تێاارۆر کاارا .چەنااد ساااڵ دواتاار دوکتااور سااادق شااەڕەفکەندی دوای
بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی سوسیالیست ئینتێرناسیۆنال کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ الیەنەکانی ئوپۆزیسیۆنی ئێرانای هەباوو تاا
لێک تێگەیشتنێک لە نێاوان حیازبە ئێرانییەکاان وەبیناێ ،لە میکۆناۆس کاوژرا .کاتێاک کە دوکتاور قاساملو لە ڤیایەن کاوژرا،
کاربەدەسااتانی ئۆتریشاای تێرۆریسااتەکانی ئێرانیااان بەرەو تاااران ئیسااکۆرت کاارد و هاایچ دادپەروەریاایەک و دادگاااییەک لە
ئوتریش نەهاتە ئاراوە بەاڵم لە میکۆنۆس سیستەمی دادگاا و دادپەروەریای ئاڵماان لەڕاساتییدا بڕیااری دا کە کاربەدەساتانی
پایەبەرزی ئێران بەرپرسیاری تێارۆری دوکتاور ساادق شاەڕەفکەندی باوون ،کە واباوو ئەوە سیاساەتی ڕێژیمای ئێاران باوو .لە
ماوەی ئەو کردەوە تێرۆریساتییانەی ڕێژیمای ئێاران ئاێمە هایچ چااالکییەکی ساەربازییمان لە نااوچەدا نەکارد .ئاێمە هەمیشاە
سیاسااەتی ناتووناادوتیژیی و وتااووێژ و دۆزیاانەوەی ڕێگاچااارەیەکی دێموکڕاتیااک بااۆ پرساای کوردمااان هەڵبااژاردووە و وەک
ئەناادامی سوسیالیساات ئینتێرناساایۆنال چاوەڕوانییمااان لە سوسیالیساات ئینتێرناساایۆنال و حیزبەکااانی ئەناادامی سوسیالیساات
ئینتێرناسیۆنال ئەوەیە کە مەسەلەی کورد بۆ ئاستی ناونەتەوەیی بەرز بکەنەوە.

بۆچی کۆماری ئیسالمی هێرشی کردە سەر بنکەی سەرەکیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
ئێران ئێستا بەرەوڕووی زنجیرەیەک قەیران بۆتەوە ،قەیرانی ئابووری ،قەیرانی کۆمەاڵیەتی ،تەقاریبەن هەماوو قەیرانێاک
لە واڵتاادا هەیە ،نرخاای دراوی ئێااران ناازیکەی حەفتااا لەسااەد دابەزیااوە ،کەوابااوو لە ئێااران پشااێوییە .ئەو ڕێااژیمە هااێچ
ڕێگاچارەیەک ،هیچ پرۆژەیەکی نییە کە قەیرانەکانی ناوخۆی ئێران چارەسەر بکا .باۆیە هەوڵ دەدەن تاا ناساەقامگیریی لە
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ناوچەدا دروست بکەن و بە خەڵکی ئێران بڵێن کە لەدەرەوەی سنورەکانی ئێران دوژمنی زۆری لێن کە هەڕەشاەمان لاێ دەکەن.
بە مووشاەکباران کردنای بانکەی ساەرەکیی حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتان ئەوان پەیاامێکی زۆریاان هەباوو باۆ نااوچە .یەکەم،
ئەوان هێرشیان کاردە ساەر حیزبای ئاێمە چاونکە حیزبای ئاێمە یەکێاک لە ساەرەکیترین حیزبەکاانە کە پشاتیوانی جاواڵنەوەی
مەدەنی لەناوخۆی کوردستانی ئێران دەکا کە لە ماوەی سێ چوار ساڵی ڕابردوودا دەرفەتێکی مەزن بووە بۆ کوردەکاانی ئێاران
دژی ڕێژیمااای ئیساااالمیی .دووهەم ،ئەوان دەیاااانهەوێ پەیامێاااک بااادەنە واڵتە یەکگرتووەکاااانی ئامریکاااا وەک زلهێزێکااای ئەو
ناوچەیە و بۆ واڵتانی ناوچە بنێرن کە ئەو ڕێژیمە توانایی ئەوەی هەیە کە مووشەک باوێ ،ئەگەر پێویست بکاا تەقاریبەن
مووشەک بە هەموو شوێنێکی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە بنێ.
بااۆچی ئەوان تەنیااا حیزباای ئێمەیااان هەڵبااژارد لەبااواری تەکنیکاای سااەربازییەوە ئەوان حیزباای ئێمەیااان هەڵبااژارد چااونکە
حیزباای ئااێمە هاایچ مووشااەکی نیاایە کە بە بەرەو تااارانی بنێاارێ .چااونکە ئااێمە واڵت نااین کە بتااوانین پارێزگاااریی لەخۆمااان
بکەین .ئێمە تەنیا حیزبێکی سیاسین کە دەتوانین دەنگی کوردی ئێران بەرز بکەینەوە.
باانکە سااەرەکییەکە لە کااوێیە باانکەکە قەاڵیە کە لە نزیااک شاااری کااۆی ساانجق هەڵکەوتااووە .ئەم قەاڵیە شااوێنی دامەزراوە
جیاوازەکانی حیزبە ،یەکیەتی الوان ،یەکیەتی ژنان ،ڕێکنراوی منداڵپارێز و ڕێکنراوی پزیشکی و هەماوو ڕێکناراوی ئەوتاۆ
کە خزمەت بە ژن و منداڵ و خەڵکی مەدەنی لەو قەاڵیەدا دەکەن.
کااێ لەو قەاڵیەدا کااوژرا  ٦کەس لە هاوکارەکااانی ماان ،لە کاتێکاادا کە هەموومااان لە دەوری مێزێااک دانیشااتبووین و باساای
دیتنەوەی ڕێگاچارەیەکی ئاشتییانە و دێموکڕاتیک بۆ پرسی کورد لەو ناوچەیەماان دەکارد .لەنااو ئەوانەی کە برینادار باوون
ژن و منداڵی تێدان ،ئەوان لە حەوشەی قەاڵ بوون .کەوابوو قەاڵکە بانکەی ساەرەکیی مەدەنای ئاێمە باوو باۆ چاالکییەکاانی
ئێمە.
کاردانەوەی ئێران چی باوو لە ٩ی ماانگی ساێپتامبر ساپای پاساداران ڕایگەیاناد کە مووشاەکیان بە بانکەی ساەرەکیی ئاێمەوە
ناوە و ئەوان ئیتتڕافیان پێکارد و قبووڵیاان کارد کە ئەو کارەیاان کاردووە .ئەوە یەکەم جاارە دوای شاەڕی ئێاران-عێاراق کە
ئێران مووشەکی ئەرد بۆ ئەردی مەودا درێاژ بااوێ و ئەوە یەکەمجاار باۆ هێارش باۆ ساەر بانکەی ساەرەکیی حیازا کەڵکای لاێ
وەرگیرا.
کاااردانەوەی کۆمەڵگااای ناااونەتەوەیی چاای بااوو تااا ئەو جێاایەی کە دەگەڕێااتەوە سااەر میاادیای فارساای ،کااوردی ،عەڕەباای و
ئینگلیساای ،ئەوان لەڕاسااتییدا باساای ئەو ڕووداوەیااان کااردووە .تەنااانەت میاادیای ئێاارانیش زۆر باساایان کاارد .لە پەیوەناادیی
لەگەڵ کاااردانەوەی سیاساای ،ئااێمە شاااهیدی زۆر واڵت و حیزباای سیاساای بااووین کە هاوپەیوەناادییان لەگەڵ نیشااان داویاان و
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کارەکەیان ،ئەو کردەوە تێرۆریستییەی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانیان مەحکوم کارد .تەناانەت ناوێنەری واڵتە یەکگرتووەکاان لە
ڕێکناااراوی نەتەوە یەکگرتووەکاااان ،لە تاااوێی کۆباااوونەوەی ئەنجاااومەنی ئاسایشااای نەتەوە یەکگرتووەکاااان ،نیکااای هەیڵااای،
هێرشااەکەی ئێراناای بااۆ سااەر باانکەی سااەرەکیی حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتانی مەحکااوم کاارد .کااێ کێاایە لەو هاوکێشااەدا و
الیەنەکانی ئەو هاوکێشە و ئەو سێناریۆیە کامانەن وەک باسم کرد الیەنێک گەلی کورد لە کوردساتانی ئێارانە و الیەنەکەی
دیکە ڕێژیمی ئیسالمیی ئێارانە .ڕێژیمای ئیساالمیی ئێاران ئەو هێرشاەی باۆ ساەر بانکەی ساەرەکیی حیازا کارد ،بەاڵم پەرچە
کاارداری گەلاای ک اورد چاای بااوو ١٢ی سااێپتامبر زۆریاانەی خەڵکاای کااوردی ئێااران لە کاااردانەوەیەکی بەرباازودا دووکانەکانیااان
داخستن ،لە ماڵەکانیان مانەوە و پەیامێکی ئاشاکرایان نااردە تااران .لەوانەیە ئێاران بانکەی ساەرەکیی ئاێمە لە داهااتوودا
بکاتە ئامانج هەر وەک پێشووش ئەو کارەی کردووە ،بەاڵم ئێران ناتوانێ  ١١میلیۆن کوردی ئێران بکاتە ئاماانجی مووشاەک.
کەوابوو مووشەک ،کردەوەی تێرۆریستیی لەالیەن ڕێژیمی ئێران دژی گەلی کورد و دژی حیزبای ئاێمە ڕێگاچاارە نیایە .تاا ئەو
جێیەی ماافە نەتەوەیای ،ئەتنیکای و دێموکڕاتیکەکاانی خەڵکای کاورد لە ئێاران ڕێازی لاێ نەگیرێات ،خەبااتی ئاێمە درێاژەی
دەبااێ ،خەباااتی ئااێمە درێااژەی دەبااێ و دڵنیااام ،دڵنیااام کە سااەرهەڵدان لە ئێااران ،و قەیرانەکااان لە ئێااران ،و لەوانەیە
یەکیەتی لەناو حیزبە سیاسییەکان بە کورد و ئەیرە کاوردەوە بە باێ لەبەر چااوگرتنی جیااوازیی پێشاینە و جیاوازییەکاانی
ئایاادۆلۆژی و ئااایینی دەبێااتە جێگاارەوەیەک بااۆ ڕێژیماای ئیسااالمیی ئێااران .ئەو ڕێااژیمە ناااتوانێ بەو شااێوە دڕێااژەی هەبااێ لە
ڕۆژهەاڵتااای ناوەڕاسااات ،ڕێژیمێاااک کە خاااۆی بەرامااابەر بە خەڵکااای خاااۆی بەرپرسااایار ناااازانێ ،ئەو ڕێاااژیمە ڕێاااز لە یاساااا
ناونەتەوەییەکان ناگرێ و ئەو ڕێژیمە ڕێز لە سەروەریی عێراق وەک جیران ناگرێ و مووشەک بەواڵتێکی دراوسێوە دەناێ ،و
ماان پێمااوایە ئەوە تەنیااا سااەرەتای بڕیاااری ئێاارانە بااۆ درێااژە پێاادان بە قەیااران ،قەیراناای زۆرتاار لە ڕۆژهەاڵتاای ناوەڕاساات
دروست دەکا ،بۆ ئەوەی کە ئەو قەیراناانە لە واڵتاانی دیاکەدا دروسات بکاا .چای دەقەوماێ ئەگەر ئێاران بەرەوڕووی مەحکاوم
کرانی ناونەتەوەیی نەبێتەوە ،چی دەقەومێ ئەگەر هەرکام لەو مووشەکانە بە چەکی شایمیایی تەیاار بکارێن چای دەقەوماێ
ئەگەر هەرکام لەو مووشەکانە لە بەئدا وە ئەردی بکەوێ ،لە عەڕەبستانی ستودی ،لە ئیسڕائیل ،یا لە هەرکاام لەواڵتاانی
ئەو ناوچەکە چونکە ڕێژیمی ئێران لە کاتێکدا کە بەروەڕووی ئەو قەیرانە قاووڵە باۆتەوە ،هەماوو شاتێک دەکاا باۆ دروسات
کردنی قەیرانی زۆرتار لە دەرەوەی سانووری ئێاران .ئێاران هەوڵ دەدا ئەو پەیاامە بە خەڵکای خاۆی بگەیەناێ کە تەقاریبەن
هەموو واڵتانی ناوچە ،هەموو ئایینەکان و هەموو چااالکییەک دژی ئێارانە .هەوڵ دەدەن دوژمنێاک باۆ خەڵکای ئێاران دروسات
بکەن و پێیان بڵێن ئێمە دەبێ پارێزگاریی لەخۆمان بکەین .بەاڵم ڕێژیمی ئیسالمیی ئێاران داکاۆکی لە خەڵکای ئێاران ناکاا،
تەنیا دەیانهەوێ کەمێکی تر درێژە بە ژیاان بادەن ،ئەوان تەنیاا داکاۆکی لە خۆیاان دەکەن و دەیاانهەوێ بە دروسات کردنای
ناسەقامگیریی لە ناوچەدا خۆ لەو قەیرانە دەرباز باکەن و لەوانەیە شاەڕیک لەو نااوچەیەدا هەاڵیساێنن .ڕێژیمای ئیساالمیی
بەرهەمی شاەڕ ،بەرهەمای تێارۆر و بەرهەمای ناساەقامگیرییە ،باۆیە لەوانەیە کەڵاک لەو دۆخە وەرگارن و کەڵاک لە هەماوو
شتێک بۆ دروستکردنی ناسەقامگیریی لەو ناوچەیە وەردەگرن.
لە کۆتاییدا ئێمە چاوەڕوانین کە کۆمەڵگای ناونەتەوەیی و بەتایبەتی حیزبی کار وەک حیزبێکی مەزن لە بریتانیا لە
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ڕێگای دۆستەکانی لە سۆسیالست ئینتێرناسیۆنال پرسی کورد بەرز بکاتەوە بەتاایبەتی بەرپەرچای هێرشای مووشاەکیی ئێاران
بداتەوە کە ئەوە لە داهاتوودا قبووڵکراو نییە .تەنیا ،تەنیا ،تەنیا دەمهەوێ جارێکی دیکەش ئاماژە بەوە باکەم کە ئەگەر
هەرکام لەو موشەکانە بە چەکی شیمیایی تەیار بکرێن ،لە داهاتوو دا چی دەبێ بۆیە دەبێ ئێران دەباێ بەرەوڕووی کەمێاک
بەرپەرچدانەوەی کۆمەڵگای ناونەتەوەیی ببێتەوە و من هیاوادارم کە حیزبای کاار ئەو ماژارە لەگەڵ دەوڵەتای بریتانیاا بااس
بکااا و ئەو پەیامەیااان پااێ بگەیەنااێ ،حاڵییااان بکااا کە ئێااران گەمەیەکاای ترسااناک لەو ناااوچەیەدا دەکااا .نااابێ بااێ جااواا
بمێنێتەوە.
گەلێک سپاس
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٢٦ :ی فێبریوێری ٢١١٨

خالید عەزیزی :دەبێ «نەتەوەسازی» بکەین و ئەوە

ئەرکی هەموومانە لە هەموو

بەرەکاندا

دیمانە :عەلی لەیالخ

ئێران بەرەو کوێ دەڕوا و دوا وێستگەی ناکۆکی و ملمالنێی ئێران و ئەمریکا چی دەبێ کورد لە کوێی هاوکێشەکانی
ئێااران و کااۆمەڵگەی نێودەوڵەتیاادا جااێ دەگاارێ دەسااکەوتەکانی خەباااتی مەدەناای چااین و بااۆ حیاازبە سیاسااییەکانی
کوردستان ستراتیژیی ڕوون و هاوبەشیان بۆ خەباتی مەدەنی لە نێوخۆی واڵتدا نییە پێگەی کوردساتان لە ئێرانای
داهاتوودا چ دەبێ
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«کوردستان» ئەو بابەتانەی لەگەڵ خالید عەزیزی ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
هێناوەتە بەرباس:
پرسههیار :بەپێاای هەلااومەرجی سیاساایی ئێااران و قەیرانەکااانی بەردەم ئەو ڕێااژیمە بە تااایبەتی دوای گااهڕی نااوێی
گەمارۆکانی ئهمریکا له دژی ئهم واڵته ،خوێندنەوەی بەڕێزتان لە ئێستای ئێران و ڕەوشی کوردستان چییە
وەاڵم :کاتێک باسی ئێاران دەکارێ تهبیتاهتەن خەڵکای میادیاکار و خەڵکای ئەهلای قەڵەم و نەزەرسااز و ئهواناهی لاه نیاو
خهڵکدا به ڕووناکبیر و سیاسەتمدار ناسراون و ،چ ئهوانهی حیزبین و چ ئەوانەی لە ئۆپۆزیسیۆن دان؛
هەموویااان لێکاادانەوەی جۆراوجۆریااان بااۆی هەیااه .بەاڵم جیاااوازی لێکدانااهوەکان لەوە دایە حیاازا و الیهنااه سیاسااییهکان بە
مەبەست دەچنه نێو ئەو گۆڕەپانە و بە مەبەست لێکدانهوه دهکهن و به دوای ئاکامادا دهگاهڕێن .ئاێمە لە حیزبای دێموکراتادا
هەمیشااە هەوڵمااان داوە کە چوارچێااوەی لێکاادانەوەکەمان ئەوە بااێ کااه تەنیااا بە ڕواڵەتاای مەساائەلەکە قەناااعەت نەهێنااین.
لێکدانهوهی بارودۆخی ئێران و کۆمەڵگهی ئێران و کێشەکان لە هەموو بوارەکاندا تا ئێستا ئەو سووڕەتی مەسائەلەکهیە و بە
باشی باس کاراوە و لێاک دراوەتەوە و شاتی شاراوەشای تێادا نیایە .ئەوەی کە دەڵاێم شاتی شااراوەی تێادا نیایە تەناانەت لە
نێوخااۆی واڵتاایش خەڵااک باساای گیاار و گرفتەکانیااان دەکەن و هۆکارهکااهی ئهوهیااه کااه کۆمهڵگااهی ئێااران گهیوهتااه هااهڕهتی
«لێکترازان و ههڵتهکانی کۆمهاڵیهتی».
پرسی ئێران وەک مەسئەلەیەک دەچێ کە موعادهلەیەکی چەند مەجهوولییە .واشینگتۆن له نێو چارهسهرهکاندا باهدوای حەلای
خۆیاادا دهگااهڕێ ،دەسااەاڵتداران لە تاااران بااه شااێوازی خۆیااان بەدوای چارەسااەری گرفتەکانیااانن؛ سروشااتییه ئۆپۆزیساایونی
ئێرانیش بە دوای حەلێک دایە و لەو نێوەدا کۆمەاڵنی خەڵک ماوەنەتەوە لە نێو ئەو هەموو حەل و ئەو هەماوو ڕێگاچاارەیە.
ئەوهی ڕۆژانە زەرەر دەکا ،ئەوەی ڕۆژانە لە بێکاری و لە نەبوونی هەلی ژیاانی بااش و دۆخای لەبااری کۆمەاڵیەتیادا تووشای
زیان دەبێ ،هەر خەڵکه.

پرسیار :به لهباهرچاوگرتنی ئەم شاهڕهدندووکهی ئێاران و ئاهمریکا ،ئایاا پێویسات دەکاا کاورد و بازووتنەوەی کاورد خاۆی بە
کێشەی تاران و واشنگتۆنەوە سەرقاڵ بکا
وەاڵم :ههر شتێک له پیوهندی لهگهڵ ئێراندا بێته گۆڕێ چ له بهستێنی نێودهوڵاهتی و دیپڵۆماسایدا ،چ لاه نێوخاۆی ئێاران
و خهبات و تێکۆشانی کۆمهاڵنی خهڵک له دژی ئهو نیزامه و ،چ کێشه نێوخۆییهکانی نێو نیزام؛ ئهواناه هاهمووی پێوهنادیی

بااه ئێمااهوه وهک کااورد ههیااه .هۆیهکهشاای ئهوهیااه ئێمااهی کااوردی ئێااران تااا ئااهم کاااتەش چارهسااهری کێشااهی خۆمااان لااه
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چوارچێوهی ئێراندا دهبینین جا ئهگاهر وایاه ئێماه نااتوانین خەمساارد و بێتاهفاوت باین ،بۆیاه دوو ئاهرکمان دهکهوێتاه ساهر
شان .یهکهم ئهوه کاه لاه نێاو خۆمانادا ،چ لاه نێوخاۆی واڵت و چ لاه دهرهوه باه دوای ئاهوهدا باڕۆین کاه ئادرهساێکی باههێز
دروست بکهین و ناوی ئادرهسەکەش کاوردی ئێاران باێ .دووهاهم ڕێکنساتنی خۆماان لاه نێوخاۆی واڵت و لاه دهرهوهی واڵت لاه
بهرامبهر کۆماری ئیسالمیدا.

پرسیار :جهنابت زۆر جار باسای ئاادرهس دهکاهی .بزووتناهوهی سیاسایی کاورد باه پێشاینهی  55سااڵ خاهبات باۆ نهبووەتاه
ئادرهس
وەاڵم :واڵمهکااهی زۆر ئاسااانه .ئێسااتا لااه دنیااادا نیزیااک بە دووسااهد واڵت ههیااه کااه بهشااێک لهوانااه دوای شااهڕی دووهااهمی
جیهااانی دروساات بااوون .بۆیااه دهڵااێم بااوون بااه واڵت و میللااهت بااه تهئکیاادهوه لهوێاادا ئااادرهس دهدرێ کااه ئیاارادهی دهوڵااهت
دروستکردنت دهبێ یا ئیرادهی ڕزگاریی خۆت! له واڵتانی ئهمریکای التین و له ئافریقا یا له خوارهوهی ئاسیاش چاویان لاێ
بکهین .کااتی خاۆی ناه دهیاانزانی دێموکراسای چییاه و ناه دهیاانزانی فرهحیزبای چییاه و ناه دهیاانزانی ئاهو چەمکاانەی کاه
پیوهندییان به ماف و بهو شتانهوه ههیه چ مانایهکیان ههیه؛ بهاڵم به ههر هۆیەک بوو توانییان ئهدرهسێک دروسات بکاهن.
جا یا ئهفسهرێکی نیزامی کودیتای کردووه ،یان سەرۆک عهشیرهتێک خهڵکهکهی کۆکردووهتهوه ،یان ورده ورده کهسیک باووه
به سیمبۆلی نهتهوایهتی و ،توانیویهتی خهڵک له دهوری خۆی بهاڵێنێ .ئێستا له بهختی ڕهشی ئێمه ،نهمانتوانی باه وتەی
ئهحمهدی خانی که به دوای «شا»یهکدا دهگهڕا ،کورد نهیتوانی ئهو شایه دروست بکا و ههموو کهس له دهوری کاۆ ببێاتەوە.
ئێمه که کاتی خۆی ئهوهمان بۆ نهکراوه ،ئێستاش کهوتووینهته نێاو کۆماهڵێک ماهقووالتی جۆراوجاۆر و ئەو بابەتاانەش لاه
ژیانی حیزبایهتی و له فرهحیزبی و لاه دێموکراسای و لاهو چهمکاناهدا خاۆی پێناساه دهکاا کاه هاهموویان باشان باۆ ئیادارهی
واڵت ،بهاڵم قهرار نییه ههموو ئهوانه لهجێدا باش و بهوهخت بن بۆ خهباتی میللاهتێک کاه خاهریکی ڕزگاارکردنی خۆیاهتی،
میللهتێک که لهو کاتهدا پتر له ههموو شتێک پێویستی به یهکڕهنگی و یهکدهنگی ههیه.
یهکێک له کێشهکانی ئێمه که بۆخۆمان وهک کورد نهماتوانیوه ببیاین باه ئاادرهس هۆیهکاهی ئهوهیاه حیزبای زۆرماان ههیاه و
ههر حیزبه و به ڕبه و پێوانهی خۆی چاو له دنیا دهکا .دهبینی ئهم حیازا یاان ئاهو حیازا چااو لاه ساووڕهتی مهسائهلهکه
دهکااا و لااه نهتیجهگیرییهکهیاادا ئهگااهر حیزبهکااهی خااۆی بااه یهکااهم نااهبینێ ،ماال نااادا و ئاماااده نااابێ بااۆ هاایچ سااازان و
ڕێککەوتنێک .جاا بهداخاهوه ئاهوه گرفتێکای گاهوهرهی ئێمهیاه ،باهاڵم ئێماه باه قباووڵکردنی ئاهو گرفتاه و واقتیاتاهش هاهر
ناچارین باه دوای ڕێگاچارهیهکادا باڕۆین .ڕێگاچارهکاهش لاه ڕوانگاهی مناهوه ئهوهنادهی پێوهنادیی باه نێوخاۆی واڵت ههیاه،
«میللهتسازی» به مانا سیاسییهکهیهتی له کوردستانی ئێراندا؛ که به یهکهوه له شاته هاوبهشاهکاندا ئهوهناده یاهکگرتوو و
یهکدهن بین که له ههموو فرەچەشنییهکانی کوردستانی ئێران کەڵک وەربگارین .هەروەهاا هەوڵادان باۆ یاهکگرتوویی لاهنێو
حیزبهکانی کوردستان که تا ئێستا بهداخهوه جێبهجێ نهبووه.
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پرسیار :کاک خالیاد یاانی جاهنابت دهفاهرمووی ئاهم حیازا حیزبێناه و ئاهوهی ئێتساتا باه پلاۆرالیزم نااو دهبارێ زیاانی باه
بزووتنهوهی کورد گهیاندوه یانی ئهمه لهجیاتی ئهوهی دهرفهت بێ ههڕهشه بووه
وەاڵم :ئهمن زۆر جار گوتوومە ،ئەو بۆچوون و ئەو لێکادانەوەیەی کە دەڵاێ ئاهوه دێموکراساییە و ئاازادییە و هەرکەس پێای
خۆشە با حیزا دروست بکا و با ههموو جۆره حیزبێک هەبێ ،ئهوه بە شتێکی زۆر خراپ دەزانام .ئاهمن پێماوایە لاه ئێساتادا
فرەحیزبااااای ئاکامهکاااااهی لەگەڵ یەک نەساااااازان و نەحااااااوانەوە و تماااااووحی دەساااااەاڵتە و لهساااااهر ئهساسااااای زەروورهت و
پێداویستییهکانی کۆمەڵگهی کوردستانی ئێران نیایە؛ جاا باۆیە ئەو فرەحیازبییە کە ئێساتا ئاێمە هەماانە لەساەر بنەماایەکی
واقتاای دروساات نەبااووە .هااهر بەو دەلاایلە ئەوە کێشااەکان دروساات دەکااا و لەو حاااڵەتەدا حیاازا و ڕێبەراناای حیاازا زۆرتاار
واڵمدهری گلەیی و گازەندەی ئەندامانی خۆیانن تا ئەوەی کە پرسهکانی کۆمەڵگە چاین و کۆمهڵگاه باه کاام ئاقااردا هاهنگاو
دهنێ .ئێمە هەموومان کەم و زۆر لهو بازنهیهدا گیرمان کردووە ،ئاهگینا ئەو چهمکاناهی کە ئێساتا ئاێمە هەمووماان ژێساتیان
پێااوه دەگاارین ،زۆر دێمااوکراتین ،ڕهچاااوی ماااف دهکااهین ،لە نێااو حیزبەکااانی ئااێمەدا دێموکراساای هەیە و تەنااانەت ئەناادامی
حیزا لە نێو حیزا و لە دەرەوەی حیزبیش هەرچی پێی خۆش بێ دهیڵێ ،ئهوانه بەڕاستی قەواعیدی بازین لاه کاۆمەڵگەدا،
له ئیدارەکردنی واڵتدا .بە گوێرەی قانوون تااک و کاۆمەڵگە و ئۆرگانەکاانی لەیەکتار دەپرسانەوە و بە دوای ڕێگاچارەکانادا
دەگەڕێن.

پرسیار :لاه ڕووداوهکاهی مهریوانادا کاه چاوار ژینگەپاارێز گیانیاان لە دەسات دا ،بینیماان هەر زوو کاۆمەڵگە و شاەقام نااوی
شەهیدی لەسەر دانان و ئهمه دەنگدانەوەی زۆری لە نێوخۆی واڵت و تەنانەت دەرەوەشدا لێ کهوتاهوه .تهناناهت وای لێهاات
لە نێااو حیزبەکەنیشاادا بااوو بە ڕکەبەرایەتاای لهسااهر خااۆ بااهخاوهنکردنی .ئێمااه ئێسااتا ئەو شااێوە خەباااتە لە ڕۆژهەاڵتاای
کوردستاندا دهبینین .خوێندنەوەی ئێوه بۆ ئەوە مەوزوعاتە چییە
وەاڵم :ئێمە کە پێشمەرگەکانمان لە نێوخۆی واڵتدا حزووریان دەبێ و کاتێ بۆ بهرگری له خۆیاان لاهو هێرشاانهی دهکرێتاه
سهریان شەهید دەبن ،کۆمەڵگە زۆری پێ ناخۆش دەباێ و بە شاێوازی جۆراوجاۆر ئەوەنادەی بتاوانێ هااودەردی لەگەڵ ئاێمە و
بنەماڵەکانیان دەکا .چاالکانی مەدەنی و ژینگەش که لە مەریوان شاەهید دەبان ،کاۆمەڵگە هەر بەو ئەرزش و بایەخاناه ڕێاز
لەوان دەگرێ و لە بیریاان ناکاا و ئەوانایش دەبان بە فەخاری ئەو مایللەتە .ئەوەش دەرخەری ئەوەیە کە مەیادانی خەباات و
تێکۆشااانی ئااێمە لە دژی کۆماااری ئیسااالمییه .ئەو قوربانییااانەی کە ئاایمە دەیاادەین لەو خهباتااهدا ،چ ئەوانەی زیناادانین و
ئێتدام دەکرێن ،ئەوانەی له هەلومەرجێکی ناخۆشدا و له سهنگهری خهبات له دژی ئاهم ڕێاژیمەدا ماونهتاهوه ،چ پیشامەرگە
باێ و ،چ ئەناادامی حیاازا باای لااه نێوخااۆ و دهرهوهی واڵت ،چ ژینگەپااریز بااێ و چاااالکی مەدەناای؛ ئێمااه هەموومااان لااه یەک
کەشتی داین ،ئهویش کەشتیی ڕزگارکردنی کورد لە کوردستانی ئیران و بە ئامانج گەیشتن و وهدیهێنانی مافهکانمانه.
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ئهمن هیوادارم ئەو ڕووداوانە ئەهەمیەتی کار و تێکۆشانی ئەو خەڵکە کە لە نێوخاۆی واڵتادا کاار دەکاهن بااش جاێ بناا و،
هیااوادارم ئاایمە لااهو خهباتااه فرهڕهههنااد و ههمهالیهنهیااهدا ئاڵقااهی پێوەناادی و لێکحاااڵیبوون لەگەڵ یەک ببینیاانەوە .چ
ئهوانهی بهههر هۆیهک له واڵتانی ئورووپایی و ئهمریکا و به گشتی لاه دهرهوهی واڵتادا دهژیان و باسای ئێاران و داهااتووی
ئێران و مافەکانی کورد دهکهن ،چ ئهوانهی لە نێوخۆی واڵتدا هاهر ئاهم ئامانجاناهیان ههیاه ،چ ئهواناهی لاه ڕیازی حیزباه
سیاسییهکاندا له شێوەی پێشامەرگانهدا هاهوڵی باۆ دهدهن ،ئاێمە دەباێ خااڵی هاوبەشای هاهموو ئەوانە بدۆزیناهوه و کاریاان
لهسااهر بکااهین .جاروبااار بۆخااۆم زۆر لەوە ناااڕەحەت بااووم کە خەڵکانێااک هەلااومەرجی چاالکااانی مەدەناای و ژینگەپااارێز و
هەڵسووڕاوانی فەرهەنگی و ئەدەبی لە نێوخۆی واڵتدا دەرک ناکەن ،جاری وایە ئەرکی زۆر گەورەیان باۆ دادەناێن ،یاا جااری
وایە دەرکی شەڕایتی ئەوان ناکەن و بەداخەوە ناو و ناتورەشیان لەسەر داناون .جا ئاێمە دهباێ هەمووماا یەکتار بەو جاۆرەی
کە هەیاان قبااووڵ بکەیاان و ئەوەشاامان لە بیاار نەچێااتەوە مەیاادانی ئەسااڵیی خەبااات و تێکۆشااانی کااوردی ئێااران دژی کۆماااری
ئیسالمییه و ،پرسی ئەسڵیی ئێمه نەتەوەسازییه و جێنستنی خۆمانه .چونکی نازانین ئێران چیی لێ دێاتەوە لە داهااتوودا و
بۆ ئهوهی لە سیناریۆ ناڕوونەکاندا نەدۆڕێین ،دهبێ ههموومان پێکهوه لهو مهیدانهدا به یهکهوه کار بکهین.

پرسیار :کاک خالید کە مەوزووعێکی وەکوو ئەوەی مەریاوان ڕوو دهدا ،یەکڕیازی و یەکگرتاوویی خەڵاک ڕوون و باهرچاوه ،بە
پێچەوانەش پەرش و بزویی حیزبەکانه که لهچاو دهدا .خەڵک فێربووە شەقام بکاتە گۆڕەپانی داواکارییەکان و خاۆ ئهگاهر
لە هەر بەرپرسااێکی حیاازبیش بپرسااین کەس خەباااتی مەدەناای و جموجااوڵی نێوخااۆی واڵت ڕەت ناکاااتەوە .ئەدی بااۆ ئهمااه
نەبووهتە ستراتێژیی حیزبەکانی کوردستان
وەاڵم :بەشێک لە خەبات و تێکۆشانی ئێمە حیزبەکان لە ڕاستیدا بەرپەرچدانەوەیه بەرانبەر بە کۆمااری ئیساالمی ،یاا کاار
لهسهر ڕووداوێکه کە دێتە پێشێ .خۆ ئەگەر ئەو ستراتیژییەی تۆ باسای دهکاهی ببێتاه بناهمای کااری هاوبهشای هاهموومان و
پێناسهی بکهین و بە دوایدا بڕۆین ،بۆ ئهوه ئێمە دەبێ تەعریفێکی دیکە لە ئێران ،داهاتووی ئێران و پرسی کاورد بکاهین.
ئێمە حیزبەکان و ئهمنیشی لەگەڵ بم وەک ئەندامی حیزبی دێماوکراتی کوردساتان ،ڕەناگە بە ئەنادازەی پێویسات شاەهامەتی
ئەوەمان نەبووه به دووی ئهوهدا بڕۆین .جاروباار ئاهمن هەسات دەکەم هەمووماان نیگەراناین لە پێناساەیەکی دیاکەی ئێاران و
داهاتووی ئێران و خەباتی مەدەنی لە نێوخۆی واڵت و ئەوە ڕێگاره لهباهردهم ئەوەی کە تاۆ بەرچاوڕوونیات هاهبێ و بە دوای
ستراتیژییەکی کۆنکرێتدا بڕۆی و کاری لهسهر بکهی.
حیزبەکان دهبێ هەمووی یەکگرتوو بن و لەسەر ئەو یەکگرتووییە گرێبهست و کۆنتراکتیان لاه نێاوان خۆیانادا هەباێ و دەباێ
هەموو بەڕێوەی بەرن .مادام بەڕێوەیان برد ،ئهوه ڕوحی ستراتیژی و ئەوەی کە الیەنی جۆراجۆر خۆی تیدا ببیننەوە ،بەهێاز
دەکا؛ بەاڵم ئەگەر ئەوە نەبوو هەر حیزبەی لهههر چوارچێوه و مهیدانێکی کاری هاوبهشادا جاارێ پاێش هاهموو شاتێک لاهوه
دهگهڕێ بزانێ حیزبی خۆی چەندە دهتوانێ دیار بێ و ،ئهگهر ئهوه نهبوو کهمتهرخاهمی دهکاا لاه شاته هاوبهشاهکاندا .باۆیە
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دەڵاایم ڕەنااگە ئەو گلەیاایە لە حیزباای خۆشاامان هەبااێ و لە حیزبەکااانی دیااکەش هەبااێ تااا ئەو ڕووحااه بااههێز نەکەیاان ،لە
ڕاستیدا نە ئەو ئادرەسە بەقووەتە دروست دەبێ و نە پرۆسەی میللەتسازی بە مانا سیاسییەکەی پێ دەگرێ.

پرسیار :کاک خالید پێناسەی نوێ لە ئێران یانی چی مهبهستت چییه که دهفهرمووی پێناسەیەکی دیاکە لە خەبااتی کاورد
ئایا کورد لەو شێوە خەبات و سیاسەتهی ئێستایدا هەڵەی کردووە
وەاڵم :لاه ڕواڵهتادا ئێماه هاهموو ئێاران و نیزامای سیاسایی زاڵ بهساهر ئاهو واڵتاهدا دهناساین ،ئێرانێاک بە هەشاتا میلیااۆن
حهشیمهت و جۆرهها ئایین و ئایینزا و پێکهاتهی ڕهنگاوڕهن و ،نیزامێکای سیاسای کاه لە نااوچەکەدا باۆ ڕزگاارکردنی خاۆی
بە داوای کێشە دروستکردن بۆ خەڵکی دیکەدا دهگهڕێ و داهاات و ساامانی خەڵکای ئیاران باۆ ئاهو مهبهساتانه خاهرز دهکاا و
خەڵکاای ئێااران برساای ڕادەگاارێ .لە تەنیشاات ئەوەشاادا جموجااۆڵی مەدەناای و چاااالکیی مەدەناای و خەباااتی مەدەناای ههیااه و
تەنانەت جاری وایە ناڕەزایەتی لە دۆخی ئابووری دەبێتە دروشمی سیاسای بە دژی نیازام و دهیبااتە ژێار پرسایاریش .باهاڵم
خوێندنەوە نوێیەکە ئهوهیه که ئهو نیزامه سیاسییه  ٤١سااڵە بەو سیاساەتانهی هەر لە جێگاای خاۆیەتی .ئایاا خوێنادنەوەی
ئێمە هەر ئەوە خوێندنەوەیەیە کە  ٤١ساڵ پاێش ئێساتا کردووماانە ئایاا پێویساتیی باه گاۆڕان و پێداچووناهوه نییاه باۆیە
دەڵیم خوێنادنەوەی ناوێ ،چاونکی لە بۆچاوون و لێکادانەوەی زۆربەی زۆری حیزبەکاانی ئۆپۆزیسایونی ئێاران ئەو خوێنادنەوە
نوێیەی نییە ،چۆنکی هیچ شتێک لەوە خراپتار نیایە حیزبێکای سیاسای ،سیاساەت لە ژیاانی ڕۆژانەی خەڵاک جاودا بکاتاهوه.
بەشێکی بۆچوونی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ئەو دروشمانە بووە کە ٤١ساڵە لە دژی کۆمااری ئیساالمی دەیادا .لاه حاڵێکادا بهشاێک
لاااهوان لاااه زۆر لاااه واقتییهتاااهکانی کۆمهڵگاااهی خۆیاااان دوور باااوون و لە تەواوی ئەو دەرفەتاااانەی کە هاتوونەتاااه گاااۆڕێ،
نەیانتوانی پردێکی بەهێز لە نێاوان خۆیاان و کاۆمەڵگەدا دروسات بکاهن .بۆیەشاه ساەرەڕای ئەوەی لە شاەش  -حەوت ماانگی
ڕابردوودا ئەو هەمووە مانگرتن و خۆپیشاندانە دێتە گۆڕی و ئێستاش ڕێگەوشاوێنی دیاار نیایە ،ئێساتاش ئەو خەڵاکە دەڵاێن
جمهووری ئیسالمی دەبێ بڕوا ،بەاڵم نازانن بڵێن که کێ بێ لە جیگای دابنیشێ جا ئهمن بەشاێکی خوێنادنەوەی تاازە لەوەدا
دەبینم که کۆمەڵگەی ئێران لە گۆڕانی بهردهوام دایە ،شتووری سیاسی دەچێتە سەرێ و واڵتێکای خوێنادەوارە و ئەوەنادەی لە
ئێران دەرچووی زانکۆ هەیە و بێکارن ،لە هیچ جێگایەکی دنیا نییە ،بۆیە هیوادارم هەموو حیزبەکان هەسات بەوە بکەیان کە
کۆمەڵگە لە حااڵی پێشاکەوتن و گاۆڕان دایە .لەوالش گوتااری بەشاێک لەو حیزباانە ئێساتاش زۆر کاۆنە ،هەسات دەکەم لەو
کۆمەڵگەیە دوورن ئەوەیە دەڵێم ،دەبێ خوێندنەوەیەکی نوێ بکرێ.

پرسیار :لە مانگی بەفرانباری ساڵی  ٩٦وە ڕۆژ نیایە لە ئێاران خۆپیشااندان و ماانگرتن نەباێ ،بەاڵم وەک دەبیناین شایوەی
ناڕەزایەتییەکان لە کوردستان جیاوازتر و سیاسییانەترە .ئەوە لە چییەوە سەرچاوە دەگرێ
وەاڵم :ئهوهی که کوردستان وهک بەشەکانی دیکەی ئێران نییه ،ئەوە هۆکارێکی تایبەتی و پاشنانی خەباتێکی دەیان
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ساڵەی لە پشتە .ئەوەی کە سهرهڕای ههموو ئەم زوڵم و زۆری و بەئهمنییاهتیکردنی کوردساتان ،بەاڵم کاهم و زۆر لاه چهناد
ساڵی ڕابردوودا خهڵکی کوردستان بە بیاانووی جۆراوجاۆر ڕژاونهتاه ساهر شاهقام و باه جۆرێاک قەیرانیاان باۆ دەساەاڵت سااز
کااردوە و نیشااانیان داوه کااه ئێمااه وا بااه ئاسااانی لااه کۆماااری ئیسااالمی قبااووڵ ناکااهین؛ ئااهوهیان دهگهڕێتااهوه سااهر فاکتااهری
خەباتی نەتەوایەتی و تایبهتمەندیی پرسی کورد لە ئێران .ئهگهر ئێماه هەمووماان و حیزبەکاان بماانەوێ میللهتساازییهکی
دهقیق لەسەر ئەو بزاوتە بکەین و لهوه دا ههموو یهکگرتوو بین ،ئەوە باشترین سهرمایهی ئێمهیه بۆ داهاتوومان له هاهموو
حاڵهتهکاندا .لەبەر ئەوەی سهرمایهیهکمان ههیه میللهت پێی داوین ،تهبیتهتی کوردساتان و سروشاتی نیشاتمانەکەمان پێای
داوین ،کوردایهتی پێی داویان ،پێشامهرگایهتی پێای داویان کاه ڕیشاهکهی دهچێتاهوه کۆمااری کوردساتان و ڕهئایس جاهمهووری
کوردان پێشهوا قازی محهممهد .ئێمه لهو سهرمایه گهورهیه نهمانتوانیوە باش کەڵک وەربگرین.

پرسیار :بۆ نەمانتوانیوە
وەاڵم :هاهر لەبەر کێشاهی حیزبای و ملمالناێ و ناهبوونی ساتراتێژی لە هاوکێشاە ناڕوونەکانادا .باهاڵم دیساان ئێماه دهکاارێ
ئاشتهواییهک بکهین لەنێوان حیزبهکان و کۆمهڵگهی کوردستاندا .کە دەڵاێم ئاشاتهوایی بەو ماناایە نیایە کە بڵاێم کێشاه لاه
گۆڕێدا ههیه ،بهاڵم حهق وایه ئێمهش ئااوڕێکی دی بدهیناهوه لەوەی کە لاه کوردساتانی ئێاران و لاه ڕوژهاهاڵتی کوردساتاندا
دهگوزهرێ .خهڵک دێنه مهیادان بەاڵم بهشاێک لاه ئێماه باه جیادیمان ناهگرتووە ،بهشاێک لاه حیزباهکان گیریاان کاردووە لاه
هێندێک حەماسهت و نۆستالژی و ڕابردووی حیزبی و خهبات و فیداکاریی خۆیان کە دەبێ لەوانە تێاپەڕین و بە کاار لەساەر
ئەم کهمایسییانە بکەین کە لە پروسهی میللهتسازیی خۆماندا هەستیان پێ دەکەین.

پرسیار :الیەنە سیاسییەکان نەیانتوانیوە ئەو پێناسە نوێیە بکەن کە ئێوە مەبەستتانە یا نایانهەوێ
وەاڵم :به بڕوای من ههردووکیان .سیاسهت ههموی ههوڵه بۆ دهسهاڵت و ههر حیزبێاک کاه دروسات دهباێ هاهوڵ دهدا بۆخاۆی
دهسهاڵتی ههبێ له کۆمهلگەدا و ،تهنانهت له حیزبیشدا ئهوانهی دێن بۆ حیزباتهتی بهشای زۆری هاهوڵ دهدهن دهساهاڵتیان
ههبێ .ئهوه یاساا و قاانوونی گەمەی سیاساهته و حاشاای لاێ نااکرێ .باه باڕوای مان بۆچوونێاک ههیاه لاه نێاو حیزبهکانادا
بهتایبهت له نێو هێندێک لە خەڵکانی دانیشتووی ئورووپا و دنیای دەرەوە ،ههست دهکهم نیگهرانن لهوهی کاه ئهگاهرچاالکی
و جمۆجوڵی مهدهنی ،خهباتی مهدهنی و تێکۆشان له نێو خۆی واڵت خۆ ڕێک بنا و خۆی وەگەڕ بناا ،کەساایەتیی جۆراوجاۆر
لااه کوردسااتانی ئێااران دژی کۆماااری ئیسااالمی لااهوێ دروساات باابن .هێناادێک لهوانااه نیگااهرانن کااه جێگااای بگاارنەوە و ئااهوهش
تایبهت به ئێمهی کوردی کوردساتانی ئێاران ناهبووه ،لاه زۆرباهی ئەو جوواڵنهواناهی کاه شاهڕی چهکادارییان تێادا باووه ئاهو
کێشەیە هاهبووە .باۆ نمووناه لاه قهزییاهی فهلهساتیندا .ئەوان ههشات ،ناۆ ،ده حیزبای باهربزویان هاهبوو و کاتێاک لە نێاو
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خۆیاندا کێشە و ملمالنێیان هەبوو ،لەو کاتەدا له ئیسڕاییل ،له ناوچە فەلەستینییهکاندا «ئینتیفاازه« وەڕێ خارا و ،ئەوە
منداڵهکان و خهڵک بوون له شهقامهکاندا بهردیان به تانکهکانی ئیسڕاییل دادهدا.
ئینتفازه وای کرد و بوو به مهسئهلهیهک کە تهنانهت له بواری نێودهوڵهتیشادا ورده ورده هااتە نێاو هاوکێشاەکە باۆ ئاهوهی
ببێ به پارتنهرێک لاه چارهساهری کێشاهی فهلهساتین و ئیساڕاییلدا .ئەوە لاه جوواڵناهوهکانی چهکاداری ئاهمریکای التینشادا
بااووه ،لااه نێااو ئێمااهی کوردیشاادا بااووه لااه نێااو تامیلهکانیشاادا و لااه ئهفریقاشاادا بااووه .بۆیااه زور جااار کاتێااک جموجااوڵ و
جوواڵنهوهیەک و خهبات و تێکۆشانێک له نێوخۆی واڵت بهشێوهیەکی دیکه دهیههوێ سهرههڵ بادا و کهساایهتی و شهخسایهت
بۆ خۆی پهیدا بکا ،هیچ سهیر نییه الیهنێک یا حیزبێک هەست بکا ئیدی وردهورده ئهو له بیر دهچێتاهوە و واڵمادهر ناهبووه
و ئهوه جیگای دهگیرێتهوه .ئەمن پاێم وایاه ئاهو ئێحساساه ههیاه و مان باو خاۆم ههساتم پاێ کاردوه .باه تایباهت لاه دنیاای
مهجازیدا خهڵکم بینیوه له ئورووپا و ئهمریکا دانیشتوهوە و قسهی زۆر خهراپ به چاالکانی مهدهنی لهنێو خاۆی واڵت دهڵاێ
که من دهزانم ئهو خەڵکە لە نێوخۆ چ دهکێشن بۆ ئهوهی دهنگی کورد بهرز بکهنهوه ،کۆمااری ئیساالمی باه چاالش بکێشان و
له النیکەمی دەرفەتەکان کهڵک وهر بگرن.

پرسیار :کاک خالید کورد کەمی خەبات نەکردووە لە ئێراندا .سەرۆککۆماری ئێتدام کراوە ،لە شێوەی ئێستادا پتار لە حەوت
دەیەیە خەبات دەکا .بەشداریی شۆڕشی ١٣٥٧ی کردووە ،دوایە بە هەزاران شاەهیدی داوە ،لە ساەنگەری خەباتادا هەر مااوە.
ئەدی بۆ لە ڕوانگەی نێونەتەوەییەوە نەخراوەتە نێو متادالتەوە
وەاڵم :یهکهم؛ ئێمه دهبێ لە متادالتی نێودهوڵهتیدا پێش هەموو شتێک باش لە ئەساسی پێوەندییە نێودهوڵاهتییەکان تاێ
بگااهیین .پێوەناادیی نێااوان دەوڵەتااان و الیەنە نێودەوڵەتییەکااان لهسااهر عاااتیفە و خااهیاڵ دانهمااهزراوه ،بەڵکااوو لهسااهر
بهرژهوهندییە پێناسە دەکرێ .ههم واشاینگتۆن و هاهم چاین و هاهم ڕووسایه و هاهم ئورووپاا کێشاهیان لهگاهڵ ئێاران هەیە و
هەرکامەشااایان باااهدوای بهرژهوهنااادیی خۆیانااادا دهگاااهڕێن .ئەوان باااهدوای بهرژهوهنااادیی ئێماااهدا ناگاااهڕێن ،باااهاڵم ئێماااه باااه
خوێندنهوهیهکی دهقیق لهوهدا دهتوانینن ببین به پارتنێر .دهتوانین پێیان بڵێین متادلەیەک ههیه له ئێراندا و ئهگهر ئێاوە
دەتانهوێ پرسێک ببەنە پێشێ ،نابێ کورد نادیده بگرن .بەاڵم بۆ ئهوهی ببین بەو فااکتورە کاورد و حیزباهکانی کاورد دەباێ
یهکگرتوو بین.
دوویەم ،ئهوهی لە نێوخۆی واڵت ئهو جموجوڵه مهدهنییه ههیه دەبێ کەلک لەویش وەربگرین و بڵێین ئێماهی کاورد هاهم لاه
نێوخۆی واڵت ههین و حزوورمان ههیه و ههمیش لاه دهرهوه هاهین .جاا تهبیتهتاهن ئهگاهر ئااوا باۆ مهسائهلهکه بچاین ئێماه
دێیاانە نێااو گهمهکااه .بەاڵم جیاااواز لااهوه لە ئێستاشاادا کااه ئێااران بەرەوڕووی قەیرانێکاای قااووڵی ئااابووری و ناوچااهیی و
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ئهمنیهتی بووەتەوە لهگهڵ ئهمریکا و لهگهڵ دنیای دهرهوه ،پرسی کورد له ئێران وهک شتێکی جیاواز له تەواوەتیی ئێرانادا
نابیناادرێ .ئەوان ئێااران وهک یەکەیەکاای سیاساای چاااو لااێ دهکااهن کااه هااهمااوو ئەو جۆراوجۆرییااانەی تێاادایە و مااادام وهک
واحیدێکی سیاسایی چااو لاێ دهکاهن ،هاهوڵی ئێماهش دهباێ ئاهوه باێ لەگەڵ ئوپوزسایۆنی ئێرانای پهیوهنادیمان خاۆش باێ و
قهناعااهتیان پااێ بێنااین تااا لهسااهر ئهساساای تااهوافوق بیاار لە ئێراناای داهاااتوو بکەیاانەوە .بۆخوشاامان وهک کااورد دەبااێ لااه
شوێنهکان دیار بین و بڵێین که ئهگاهر ئێاوه هاهر بهرنامهیاهکتان باۆ داهااتووی ئاێمە و ئێاران هاهبێ ،نااتوانن ئاێمەی کاورد
نادیده بگارن .ڕاساتە ئێاران ئێساتا لە ڕۆژەڤ دایە ،باهاڵم دیساان دهڵاێم ئوپۆزیسایون باوون هوناهر نیایە ،بەڵکاوو باوون باه
ئاڵتێرناتیڤ هونهره .ڕهنگه کێشهی ئێران و دنیای دهرهوه و ،خهبات و تێکۆشانی خهڵک لاه نێۆخاوی واڵت مااوەیەکی زۆری
دیکەش بنایەنێ ،بهاڵم ماادام ئهدرهساێک ناهبێ و کهساێک ناهبێ جێگاهی بگرێتاهوه ،ئاهو بشاێوی و بهربزوییاه هەر درێاژەی
دەبێ.
بهههر حاڵ لە ئێستادا زهمیناهی زۆر ههیاه باۆ ئێماهی کاورد لە نێوخاۆ و دەرەوەی واڵت کاه هاهمومان بتاوانین پرسای خۆماان
بێنینااه گااوڕێ و ببااین بااه فاکتەرێااک بااۆ ئااهوهی لە ئەگەری سااێناریۆ ناڕونوهکااانی داهاااتوی ئێااران کە دهڕوخااێ یااا ناااڕوخێ،
دهگوڕێ یا ناگوڕێ ،دهشێوێ یا ناشێوێ ،ئێمهی کوردی ئێران براوه بین و زهرهر نەکەین.

کاک خالید سپاس بۆ کات تەرخان کردنت بۆ ئەم وتووێژە
سپاس بۆ جەنابیشت
***
لە ژمارەی ٧٣٣ی”کوردستان”دا بزو بۆتەوە)
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٧ :ی سێپتەمبەری ٢١١٨
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