
وتووێژ لەگەڵ
حیکمەت محەمەد کەریم )مەال بەختیار( 

ڕوونکردنەوە:
خوێنەرانی بەڕێز ئاگادار دەکەینەوە کە ئەوەی لێرە دابەزیوە تەنیا بەشێکە لە وتووێژی گۆڤاری تیشک لەگەڵ ڕێزدار 
مەال بەختیار. بە هۆکاری تایبەت، خۆمان لە باڵو کردنەوەی تێکڕای چاوپێکەوتنەکە بواردووە و لە ئارشیودا پارێزراوە.



ژیاننامە
حیکمــەت محەمــەد کەریم، ناســراو بە )مەال 

بەختیار(
 لە ساڵی ١٩54 لەشاری خانەقەینی دەوڵەمەند 
بەنــەوت لەدایک بووە، کە دەکەوێتە باشــوری 

ڕۆژهەاڵتی کوردستانی عیراق.
 لــە ١0 / ١٩70/06 پەیوەنــدی بەکۆمەڵەی 
)مارکســی ـ لینینی(یەوە دەکا، ئەوەش چەند 

مانگێک دوای دروستبوونی کۆمەڵەکەوە.
 لە ساڵی ١٩74 پەیوەندی بەشۆڕشی ئەیلولەوە 
دەکا، بەاڵم بەهۆی بیروباوەڕە چەپگەراییەکانیەوە 
بەرەوڕووی گوشار و ئاستەنگێکی زۆر دەبێتەوە.

 حیکمــەت محەمەد کەریــم یەکێک بووە 
لەوانەی لەلیســتی ئەو ســەرکردە داواکراوانە 
دابــووە کە لەالیــەن حکوومەتــی عیراقەوە 
فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ دەرچووبوو، بەاڵم 
بۆ دەســتگیرکردنی ســەرکەوتوو  هەوڵەکان 

نەبوون.
 دواتــر دەبێتــە لێپرســراوی تەواوی شــانە 
نهێنییەکانی کۆمەڵە لەناو شارەکاندا، و بەپێناسی 
ساختە، بەشــێوەیەکی نهێنی لەنێوان هەریەک 
لەشــارەکانی )بەغدا، کەرکوک، کەالر، سەماوە، 
دیوانیە، فەلوجە، موســڵ، ســلێمانی و هەولێر( 
هاتوچۆی دەکرد، بەمەبەستی پێکهێنانی شانەی 
چەکدار بۆ بەشــداری پێکردنیــان لە خەباتی 

چەکداریدا.
لەگرنگتریــن ئەو پلە و پایانــەی مەال بەختیار 

ئەرکی تێیاندا بینیوە لە ساڵی ١٩75 ەوە:
 لەساڵی ١٩75 دەبێتە ئەندامی سەرکردایەتی 

کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان.
 لەساڵی ١٩76، دەبێتە ئەندامی سەرکردایەتی 

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان.
 لەســاڵی ١٩78، دەبێتە لێپرسراوی هەرێمی 

هەورامان.
مەڵبەنــدی  لێپرســراوی   ،١٩82 لەســاڵی   
ڕێکخســتنی ســلێمانی یەکێتیی نیشــتمانیی 

کوردستان بووە.
 لەساڵی ١٩84، ئەندامی تیمی دانوستانکاری 

کوردی بووە لەگەڵ ڕێژێمی عیراق.
 لەساڵی ١٩٩١، لە ڕاپەڕینەکانی گەلی کورددا 

ڕۆلێکی بەرچاوی هەبووە.
 لەســاڵی ١٩٩2، بەشــداری کۆنگرەی الیەنە 
سیاســییە ئۆپۆزســیۆنەکانی عیراقی کردووە لە 

ڤییەننا.
 لەســاڵی ١٩٩2، لــە هەڵبژاردنی جەماوەری، 

دەبێتە ئەندامی پەرلەمانی کوردستان.
 لەســاڵی ١٩٩٣، دەبێتە لێپرسراوی مەکتەبی 
ڕێکخراوە دیموکراتیکەکانی یەکێتیی نیشتمانیی 

کوردستان 
 لەســاڵی ١٩٩5، دەبێتــە ســەرۆکی لیژنەی 

ئۆڵۆمپی کوردستان.
لەکۆنگــرەی  بەشــداری   ،١٩٩٩ لەســاڵی   

ئۆپۆزیسۆنی عیراقی کردووە لە »نیۆیۆرک«.
 لەســاڵی 200١، دەبێتــە ئەندامی مەکتەبی 

سیاسی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان.
بەشــداری   ،2002 ســالی  لەکۆتایــی   
کۆبوونەوەکانی ئۆپۆزســیۆنی عیراقی دەکات لە 

دابڵین.
 لەســاڵی 200٩، دەبێتە ئەندامی دەســتەی 
کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتیی نیشتمانیی 

کوردستان.
 لەســاڵی 20١0 وە، لێپرســراوی دەســتەی 
کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتیی نیشتمانیی 

کوردستانە.
لەبواری راگەیاندن و چاپ و باڵوکردنەوەدا:

گرنگترین کتێبە چاپکراوەکانى:
1 یاخیبوون لەمێژوو - ١٩٩8.
2 لەخزمەتى ئەدەبدا ـ ١٩٩8.

3 دیمواکرسی لەدوای جەنگی سارد - ١٩٩٩.
4 کۆبەندى چەند بابەتێک ـ ١٩٩٩.

5 دیموکراســی لەنێوان مۆدێرنێتە و پۆســت 
مۆدێرنێتــەدا- چاپى یەکــەم-  2000و چاپى 

دووەم 20١4.
6 ئازادی ئەقڵ و کۆمەڵی مەدەنی - 200١.

7 دیموکراســی و دوژمنانــی ـ چاپى یەکەم-  
.2006
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8 چــۆن چەپکێکء کام مێــژووى کۆمەڵە؟! ـ 
.20١2

9 تۆتالیتالیزمى ڕۆحىء ئەرکەکانى رۆشنگەرى 
هاوچەرخ- 20١٣.

10 گوتارى ئەنکــەرە وەرچەرخانى هاوچەرخى 
کوردایەتى- 20١٣.

11 وتارەکانى هەفتەیاد - 20١٣.
12 دووڕێیانى دیموکراسىء سەلەفییەت- چاپى 

یەکەم- 20١4.
13 مخطط سياســي حديث في شــرق االوسط 

طبعةاالولى 20١4
14 شۆڕشــی کوردســتان و گۆڕانکارییەکانــی 
ســەردەم- چاپى پێنجەم ـ عەرەبى ـ لوبنان - 

.20١5
15 کوردســتان، هەدەپــە، تورکیــا، ڕووەو کام 

بەستێنى سیاسى؟ - 20١5.
16 پێشبینى سەرهەڵدانء مەترسییەکانى داعش 

ـ 20١5.
17 کوردستان بەرەو سازان یان ترازان ـ 20١7.
18 یەکەمین کۆڕ، یەکەمین مونازەرە ـ 20١7.
19 گەشتێک بەرەو گۆڕانکارى سیاسى ـ 20١7.
20 ئاڵوگۆڕە سیاسیەکانء هاوکێشە نوێیەکان 

21 لە بری بیرەوەری
 یەکەمیــن کــۆڕی سیاســی دوای راپەڕینی 

)١٩٩١( لە شەقاڵوە بەستووە .
  یەکەمین کۆڕی عەلمانی دژی ســەلەفییەت 

ساڵی )١٩٩4( ئەنجامداوە .
 یەکەمین مونازەرەی سیاســی و فکری ساڵی 

)١٩٩5( لەگەڵ نەیاری ئایدیۆلۆژی سازداوە.
 لەســاڵی ١٩٩6، سەرپەرشــتیاری ناوەنــدی 
ڕاگەیاندنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بووە.
 سەرنووســەری گۆڤاری وەرزی )مەدەنیەت( 

لەساڵی ) ١٩٩8( .
 سەرنووسەری هەفتەنامەی )چاودێر( لە ساڵی 

.)2004(
و  سەرپەرشــتیار  ڕوناکبیریــی:  ئەرکــی  دوا 
دامـــــــەزرێنەرى )پالتفۆرمـــى دابــڕان( و 

)فێمینیستى ڕۆشنگەری(یە.

 ســپاس بۆ ئــەم دەرفەتە، وەکوو 
دەســتپێکێک،  مەالبەختیــار چۆن خۆی 
ئەناسێنێت؟ لە قۆناغی ئێستای تەمەنیا ، بە 
بۆچوونەکانی، دنیا  بیروباوەڕەکانی،  گوێرەی 
چۆن ئەبینێت؟ وەکوو جاران ئەیبینێت یان 

بەشێوەیەکی دیکە بیر دەکاتەوە؟

نا، بیگومان وەکــوو جاران نایبینم، 
جــاران  لــە  بەتەواوەتــی  بــەاڵم 
دانەبڕاوین، ئێستامان درێژەکێشاوی 
هەمــان خەونەکانی ڕابردوومانە، ئایندەشــمان 
لەســەر ئێســتا ئەگەر باش بیر بکەینەوە بنیاد 
دەنێین، دنیا گــۆڕاوە و ناکرێ ئێمە نەگوڕابین، 
پێموابێ لە هەندێ ڕێچکەیــا بەردەوامین و لە 

هەندێ ڕێچکەیا تووشی ڕاچڵەکین بووین.
ئــەوەی نەدەبوو ڕوو بــدات ڕووی دا و ئەوەی 
دەبوو ڕوو بدات ڕووی نەدا، یان ئەوەی نەدەبوو 
بیکەین کردمان ئەوەی دەبوو بیکەین نەمانکرد، 

ئێستا لە بگرەوبەردەیەکی ئاوا داین.
من خــۆم لــەوەدا دەدۆزمەوە کە هــەر خەوە 
شۆڕشــگێڕ و دێموکــرات و دادپەوەرییەکەیە، 

بەاڵم زەمان و زەمینەکەی لە الی من گۆڕاوە.

 بارودۆخی ئێستای باشوور هەست 
ئەکەی لە کەســێک ئەچێ هەناسەی سوار 
بــووە و پشــوو درێژیی نەمــاوە، بەجۆرێک 
ڕاڕایی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابووری هەیە 
لەم واڵتە بەگشــتی هەست ئەکەی ئینسانی 
کــورد ورد بووە لە ناوەوە ڕووخاوە، چی وای 
کردووە ئەو بنبەســتە سیاسییە دروست ببێ 
و بەهەرحاڵ سیاســەت بگاتە ئاســتێک کە 
خەڵــک هیچ ئینتیمایەکی بۆ هیچ شــتێک 
نەماوە؟ النیکەم ڕواڵەتەکە وا نیشان دەدات.

وەاڵ ئــاوای دەبینــم دوو هەفتــە 
لەمەوبــەر لەســەر تەلەفزیــۆن لە 
بەرنامــــــەی کــــرانەوە وتم  لە 
٩٣،٩4ـــەوە پرۆژەیەکــی جوان لە مێشــکی 
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سەرکردایەتی سیاســی کورد لە باشوور نەماوە، 
ئەوەی بوو بەنــاوی ڕێفڕانــدۆم کردمان بەدەر 
لەوەی ناچمە ناو وردەکارییەکەی، تەوقیتەکەی 
هەڵەیە،  پیالنەکەچەند گەورە بوو لەســەرمان، 
چــۆن نەبوو، نەیتوانی ئەو خــەوە جوانە بە دی 
بێنێ کە درێژەکێشانی ڕاپەڕینی بەردەوام بێت، 
ئێستا، ئەمڕۆ ڕۆژی یادی ڕاپەڕینە لە ڕانیە، ٣0 
ســاڵی ڕەبەقە ڕاپەڕینمان کردووە . بە ٣0 ساڵ 
ســەنگاپوور بوو بە یەکێک لە پێشکەوتووترین 
واڵتەکانــی دنیا، رێک بە ٣0 ســاڵ،  یانی 65 

دەستیان پێکرد لە ٩5 تۆپ، سەرکەوتوو بوو.
ئیســە جەنابــت لە من ئەپرســی مرۆڤی کورد 
داڕزاوە، یانی لە  دوای ٣0 ساڵ دوای ڕاپەرین،  
لە یــادی ڕاپەڕینا بە من ئەڵێــی مرۆڤی کورد 
داڕزیــوە، مەعنــای ئەوەتە هەموو ئــەو خەونە 
جوانانــەی لە ڕاپەڕین و پێــش ڕاپەڕینا بوو ئەو 
خەونــە جوانانــە نەهاتوونەتــە دی، بۆیە وامان 

بەسەر هاتووە، بۆیە وای لێهاتووە.
لە ڕاســتییا بە ڕۆشــنی ئەیڵێم،  نامەوێ هیچ 
بشــارمەوە، قەیرانــی عەقڵــی ســەرکردایەتی 
سیاسیی کوردە، ئەوە قەیرانێکی گەورەیە، ڕاستە 
لە چاو 200 سالی ڕابردوو ئێمە شکستی بەرەو 
هەرەسمان نەخواردووە، ڕاستە ئەوە شانازییەکی 
گەورەیــە نە لەکاتی خەباتی چەکداری نە دوای 

ڕاپەڕین .
بەاڵم بە دیوەکــەی تــرا بەدی نەهێنانی ئاواتە 
بنەڕەتیەکانی ٣0 ســاڵی دوای ڕاپەرین، خۆی 
لــە خۆیــدا نائومیدییەکی گەورەی دروســت 
کردووە، ئەم قەیرانە، قەیرانی نەبوونی عەقڵێکی 
ستراتیژیی ســەرکردایەتی سیاســی  کورد لە 

هەموو جمگەکان و بوارەکاندا ڕەنگی داوەتەوە.
ئێمــە بەکورتی عەقڵی تەســکی حیزبایەتیمان 
سیاســیی  لەســەرکردایەتیی  تێنەپەڕانــدووە 
حیزبییەوە ، بۆ سەرکردایەتیی دەوڵەتمەدارییەکی 

هاوچەرخ.

 بەهەرحاڵ ئەو کێشــانەی ئێستا 
کۆمەڵــگا پێــوەی دەناڵێنــێ بەتایبەتــی 

ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت، هەســت دەکەی 
شتێک نەماوە شــکڵ بدات بەڕای گشتی، 
تەقریبەن ئەو بۆمبارانەی زانیاری کە هەیە و 
ئەو بێ کۆنتڕۆڵەی کە  بە سەر ئەفکاریشدا 
هەیە بەســەر ئێمەیشــا هەیە وای کردووە 
کە ئەســڵەن خەڵک نەزانێت چ پێگەیەکی 
کۆمەاڵیەتی  پێگــەی  تەقریبــەن  هەیــە، 
تێکچووە، شەخس و پێگەی کۆمەڵگاکە کە 
ڕووداوەکان ناخوێنێتەوە بەرەو کوێ دەچن، 
لە ئاســتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بەڕاستی 
ڕای گشتی هەیە؟ لە کوردستانیشا جەنابت 
وەکوو سیاســییەک پێتان وایە  ڕای گشتی  
هیچ کات سیاســەتی ناچار کردووە ڕێرەوی 

خۆی بگۆڕێت؟

کەمــی  بەشــێکی  جــارێ  بــا 
ڕوون  باشتر  پێشووت  پرسیارەکەی 
بکەمــەوە، ئەویش ئایــا بەتەواوەتی 
مرۆڤی ئێمــە داڕزاوە؟ بەتەواوەتی نائومێد بووە؟ 
نا، مــن وای نایبینم بە تەواوەتی داڕزابێت، ئەم 
وێستگانە، ئەم  پێچاوپێچانە لە مێژووی جیهان  
و گەالندا هەیە لە هەمــوو کۆمەڵەکانی دنیایە، 
بــەاڵم کاتییــە، تەنانــەت دەزانین لــە هەموو 
بەشەکانی کوردستان کارەساتی زۆر زۆر گەورە 
بەســەر میللەتی کورددا هاتووە ، ئەو کاتەی کە  
کەمتریــن  و  دواکەوتووتــر  زۆر  قۆناغــێ 
کەرەستەکانی بەرەنگاری و  خۆڕاگریش هەبووە، 
ئەو کاتە کورد بەتەواوەتی هەرەسی نەهێناوە، لە 
بەرانبەر کارەســاتەکاندا،  ئێستاش هەر وا ئەبێ. 
ڕووداوەکانی ئێســتە لە باشوور، جیاوازە لەگەڵ 
ڕۆژهــەاڵت و باکوور و ڕۆژئاوا، بــۆ نموونە: ئەم 
ناڕەزایــی و داڕزانییــەی کــە ئێســتا هەیە ، 
بەدبەختییەکــەی لــەوە دایە کــە هۆیەکەی 
خۆمانین ، بەاڵم  ئەشــی بینین  لە سۆشــیال 
میدیایە، لە نێو نووســەرانە، لەنێو هونەرمەندانە، 
لە نێو ڕای گشــتی و شەقامی سیاسی تازەیا، لە 
جۆرێک لە خۆپیشاندانی سیاسی تەندرووستییا، 
نەک هەڵەکان ، ئەمانە  ئەبینین لە نێو ژیانێکی 
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تازەین. ئەمە، ڕای گشــتییەکی تازە ئەخوڵقێنێ 
لە کوردستانا، ئەمە زۆر زۆر گرینگە، ئایندەیشی 

تیا بەدی دێت.

 کاریگەریی لەسەر سیاسەت داناوە 
وەها کە سیاسییەکان ڕەفتاریان بگۆڕێت؟

بێگومان دایناوە، هــەر  بە دەلیلی 
ئــەوەی لــە هیــچ هەڵبژاردنێکدا 
یەکیەتــی و پارتــی و هـــــەموو 
حیزبەکان، هەرچێ هەوڵ ئەدەن ناتوانن لەسەدا 
پەنجــای زیاتر دەنگــەکان بێنــن .ئەمە نەک 

کاریگەریی داناوە، بەڵکوو ترساندووشنی.

 ڕای گشتییەک هەیە کە هەڵقواڵوی 
کۆمەڵگا بێت نەک دەرخواردی درابێ؟ 

ئینجــا ئەمە گرینگــە، تەواوکەری 
ئەوەیە  ئەویش  تریشمە،  واڵمەکەی 
دەستاودەســتکردنی  واڵتێکــدا  لە 
دەسەاڵت نەبێ، رای گشتییش نییە، دەسەاڵت 
لە هەمــوو بژاردەیەکدا قۆرخ کــراوە، ئەوە زۆر 
ناتەندروســتە، ئەمــە جۆرێک لــە هەژەموونی 
ناڵێــم  بەنــاوی دێموکراســی،  حیزبگەراییــە 
دیکتاتۆرییــە، دەڵێــم حیزبگەراییــە بەنــاوی 
دێموکراسییەوە، من دایمەن وتوومە دێموکراسی 
تەنیا لە هەڵبژاردنی چوارساڵ جارێکدا نایبینم. 
فراوانــە،  چەمکێکــی  دێموکراســی 
دەستاودەستکردنی دەسەاڵتی تیایە، بوونی ڕای 
گشــتیی تیایــە، ڕەخنەی تەندروســتی تیایە، 
تــەواوی ئازادییەکانی تیایــە، خەباتی مەدەنی 
تیایە، قبووڵکردنی جیاوازییەکانی تیایە، دۆڕاندن 
قەبووڵ کردنی تیایە. دێموکراســی پرۆسەیەکی 
مێژوویــی، و کولتوورێکی مێژوییە،کە ئەمە ئەم 
پرۆسە مێژووییە لە ناو دەسەاڵتا هەیە، بەاڵم لە 

نێو ژیانی کۆمەاڵیەتییا الوازە جارێ.

 الیەنێکی تر بــاس بکەین، پێش 

ئەوەی باسی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکەین، 
بارودۆخــی پارچەکانــی تری کوردســتان 
دیــارن. نوێنەرایەتیی هێزە سیاســییەکان 
دیارن زۆنە سیاسییەکان دیارن،تاڕاددەیەک  
ئێمە سەیری جوگڕافیای کوردستان بکەین 
کۆمەڵێ زۆنی ناوخۆییشمان هەیە، ئەو زۆنە 
ناوخۆییانە هەرهێزێکی سیاســی  نوێنەری 
زۆنێکی سیاســین، تەنانەت ئــەو مودێلی 
ئەوەندە  حیزبە سیاســییەکانی کوردیــش 
دوور نییــە لە یەکتر یانی ئەگەربە گشــتی 
لە ڕووی ڕەفتاری سیاســییەوە ســەیریان 
بکەین، ئایا ئێــوە پێتانوایە ئەو بارودۆخەی 
لێرە ڕووی داوە لە نێو پارچەکانی دیکە بەو 
شــێوەیە ڕوو بداتەوە؟ مەترسیی ئەوە هەیە 
ئەو ناســیۆنالیزمەی کورد پاشەکشە بکات 
لــە پارچەکانی تریشــدا ؟ پێتان وایە یەک 
عەقڵییەتە لە نێو حزبە سیاســییەکاندا یان 

جیاوازییەک دەبینن؟

دیارە جەنابت وەکوو ئەگەر پرسیار 
دەکــەی، منیــش بە ئەگــەر واڵم 
دەدەمــەوە ناتوانم بە یەقین قســە 

بکەم.
یەکەم ئێمە لە باشــوور نەدەبــوو وابین، دەبوو 
نموونەکەمان جوانتر بێ و  زۆر باشتر و گونجاوتر 
بێ، لە گەڵ ئەوگۆڕانکارییانەی کە ئێســتا پێیا 
تــێ ئەپەڕین، یان بــا بڵێم : بــە کورتی ئێمە 
کارلێکێکی تەواومان  لەگــەڵ گۆڕانکارییەکان 
نەکــرد، کارلێکێکی ئۆرگانیکیمــان نەکرد کە 
کاریگەریمان هەبێ و ڕووداو و گۆڕانکارییەکانیش 
لەســەرمان کاریگەرییان هەبێ، بەداخەوە ئەمە 
نەکراوە، نەک ئەمــە نەکراوە، بەڵکوو بەدرێژایی 
مێژوو لەســاڵی 70وە کە کۆمەڵەی ڕەنجدەران 
بنەماڵە  دائەمەزرێ، سیســتەمی حیزبایەتیــی 
قەبــووڵ ناکەین، ئێســتە چەندیــن بنەماڵە لە 
نێو حیزبەکاندا دروســت بوون، ئێستا پێوەندیی 
کۆمەاڵیەتــی لــە پێوەندییەکــی کۆمەاڵیەتیی 
پێشکەوتووەوە،کە خەونمان بوو، بۆ پێوەندییەکی 
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کۆمەاڵیەتیــی عەشــایری گەڕاوەتــەوە، لە زۆر 
جومگەیا گەڕاوەتەوە.

ئیستە لە هەندێ شوێنا ئەگەر عەشایەر لەگەڵتا 
نەبێ دەرناچی بۆ هەڵبژاردن،  مەحاڵە دەربچی، 

پێوەندیی عەشیرەگەریمان وا لێکردووە.
لەهەندێ شــوێنا زۆر بە ئاشکرا هەندێ لە کۆنە 
سەرۆک جاشــەکان و عەشــیرەتەیان  خۆیان 
ئامادە کردووە کە هەر گۆڕانکارییەکی سیاســی 
بێتە پێــش, ئەوانیش وەک جاری جاران چەک 
هەڵبگرنەوە و ببنە هێزی داردەستی داگیرکەران، 
ئایا لە بەشەکانی کوردستان ئەمە ڕوو دەداتەوە 
یان نا؟ بەڕای من ئەمە بەستەیە بە چۆنییەتیی 
گۆڕانکاری لە بەشــەکانی کوردســتان، ئەگەر 
لە بەشــەکانی  دیکەی کوردســتان بە هێزی 
چەکداری,  کە ئێســتا لە بەشەکانی کوردستان 
هەیە بە زەبری هێزی چەکدار گۆڕانکاری ببێ و 
بە عەقڵییەتی  هێزی چەکدار بگەڕێنەوە ئەمەی 
ئێمە لەو بەشانەی کوردستان دووبارە دەکەنەوە 

ئێوە.
ئەگــەر بــە وەرچەرخانێکــی ڕاپەڕیــن و بــە 
کاریگەریی سیاسەتی گلووبال و سوشیال میدیا 
و تەکنیک و ئابووریی ئەم سەردەمە گۆڕانکاریی 
لەو بەشانەی کوردستان ڕوو بدات بەشی زۆری 
ئەم تەجروبە شکســت خواردووەی ئیمە دووبارە 

نابێتەوە.

سیاســەت  بەســتێنانەی  ئــەو   
گەمەیــان تیــا ئــەکات بەگشــتی، بەهەر 
حــاڵ ئــەو مەترســییەی جەنابت باســی 
دەکــەی، ئێمەیــش هەســتی پێدەکەین، 
کێشــەکە ئــەو هەرێمــە ناوخۆییانەن کە 
لــە زەینی ئێمەدان، شــتێک هەیە بەناوی 
دێگەڵەی زەینی. دێگەڵەی زەینی شــتێکە 
لە نێو ئەحزابی کوردیــدا بوونی هەیە. ئەو 
بــەر یەککەوتنی مەڵبەنــدە نێوخۆییەکان 
ئەوەیکــە مەترســی دروســت دەکا لەنێو 
سیاســەتی کــورددا بەرەوڕووبوونەوەی ئەو 
مەڵبەندە نێوخۆییانەیە، ئەوەیکە جوگرافیای 

مەڵبەندییــەوە  ڕووی  لــە  کوردســتان 
موزاییکێکی ڕێک نییە، موزاییکێکی شێواوە، 
پاڵنەری  یانــی مەڵبەنــدە نێوخۆییــەکان 
کاراکتەرە سیاســییەکانن کە هەر کەسێک 
بچێتە مەڵبەندی خۆی کە ئەمە مەڵبەندی 
منە، بۆچی لە زەینی سیاسییەکانی کورددا 
ئــەو مەڵبەندانە ئەوەندە زەق ئەبنەوە، دواتر 
لەو مەســەلە گشتییانەی کوردستان ئەبێتە 

هۆی ئەوەیکە ناوچەیی ڕەفتار دەکەن؟

لەبــەر ئەوەی لــە مێژوویــا ئێمە 
وەرنەچەرخاوین، بۆ لە ئەورووپا ئەمە 
ڕوو نــادا؟ لەبــەر ئــەوەی ئــەوان 
وەرچەرخــاون ، ئەوان لە کولتــوور و نەریت و 
پێوەندیی سەدەکانی ناوەڕاست  و سەدەی نوێ، 
و  سەدەی ڕینیسانس، دوایە ڕۆشنگەریی، دوایە 
بۆ ڕیفۆرمــی ئایینی، دوای ڕیفۆرمی ئایینی  بۆ 
شۆڕشی پیشەســازی و دیموکراســی و دوای 
شۆڕشــی دیموکراســی، بــەرەو ڕەهەندەکانی 
مۆدێڕنیتــە و هەنــدێ جاریــش بــۆ پۆســت 
مۆدڕنیتەیش ئەڕۆن، هەرچەند پۆست مۆدێڕنیتە 
سەرنەکەوت ، ئێمە لە کوێ  وەرچەرخاوین؟ لە 
پێوەندیــی کۆمەاڵیەتیمان   توانیومانــە  کــوێ 
بگۆڕین ؟نەریتمان بگۆڕین،  پرسیار جارێ لەنێو 
ئێمە قەدەغەیە ، هێشتا پرسیارە باوەکان ئەکەین 
ئێمــە، پرســیاری ناباو قەدەغەیە لــە ناو ئێمە، 
ڕەخنە قەدەغەیە هەمووی قەدەغەیە لە ناو ئێمە. 
هەژەمۆنی ســەدەکانی نێوەڕاست ڕاستەوخۆ و 
ناڕاســتەوخۆ لەبیر کردنەوەی سیاسیی ئێمەدا 
زاڵە، کام سەرکردە زۆر خۆی بە مۆدێڕن ئەزانێ 
کۆمەڵێــک لە ڕەفتــاری نــاو بنەماڵەکەی، ناو 
حیزبەکەی، نــاو دەوروبەرەکەی ببینە، ڕەفتاری  
هەتــا  بۆیــە  ناوەڕاســتە،  ســەدەکانی 
وەرچەرخانی  وەرنەچەرخێ،  کۆمـــــەڵەکەمان 
ناو خۆیــی وەکوو پرۆســەکانی ئەورووپا، ڕۆژاوا 

ئەوە کۆتایی هاتووە .
ئێمــە تەنانەت ئەتوانین پشــت ببەســتین بەو 
گۆڕانکاریانەی لەســەردەم و لە شۆڕشی زانیاری 
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و خێراییا ،ئێســتا ڕووبەڕوومان بووەتەوە، لەمەیا 
قەرەبــووی ڕوونەدانــی وەرچەرخانەکانی مێژوو 
مەگــەر بکەینەوە، وەکــوو ناو خــۆی خۆمان 
گۆڕانــکاری ڕیشــەییمان لە دەســت داوە، ئەو 
کاروانــەی مێژوویەی لەدەســتمان چوو ئەگەر 
دەسەاڵتیش لە بەشــەکانی دیکەی کوردستان 
بێتــە دی، ئەگەر وەکوو ئەمــەی ئێمە بیکەن، 
ســەردەمەکەیش لــە دەســت دەدەن. ئیمــە 
نەمانتوانــی دەرفەتەکانی ئەم ســەردەمەش بۆ 
قەرەبووکردنەوەی لە دەستچووەکانی ڕابردوو، بۆ 

وەرچەرخان بقۆزینەوە.

 دیارە ساڵی 20١٣ لە وتووێژێکدا 
دەڵێن کە ئەگەر یەکێتیی یەک کورسییش 
 بەدەست بێنێ هەر یەکێتیی یە، ئەمە پرەنسیپی 

هەڵبژاردنە؟

نــا،  ئەوە هەڵە تێگەیشــتن بوو لە 
قســەکەم، ئیســەیش ئەیڵیم هەتا 
کولتووری هێزی چەکدار زاڵ بێ لە 
ناو ئەم دوو حیزبانە، کورســی بهێنن و نەیهێنن 
دەســەاڵتەکە هەر قۆرغ ئەکەن، هەتا کولتووری 

سیاسیی هێزی چەکدار لە نێو ئێمەدا زاڵ بێ.
 مــن لە ئێوە دەپرســم، کۆمەڵــە و دێموکرات 
هەبوو لە بەشــی زۆری ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
دێموکرات بە هەڵبژاردن نەیبردەوە؟ کۆمەڵەش 
لەو الوە هێزی چەکداری هەبوو، لەو شوێنانەی 
هێزی چەکــداری کۆمەڵە بوو دەســەاڵت هەر 
بەدەست هێزی چەکداری کۆمەڵەوە بوو ئەگەر 
دیموکرات زۆرترین دەنگیشــی بردبێ، وایە؟ با 
لەمە نەپەڕینەوە، ئێســتا بەقەد ئەوەی یەکێتی 
دەنگــی هێناوە لــە بادینان و لــە هەولێر، لە 
ئەنجومەنی شارەوانییەکان، دەسەاڵتمان هەیە لە 
ئەنجومەنی شــارەوانییەکانی یەکێتی؟ نا، بەقەد 
ئــەوەی پارتی دەنگی هێناوە لە ســلێمانی ولە 
ناوچەکانی تر،. دەســەاڵتی هەیــە؟ نا، بۆ؟ لێرە 
هێزی چەکــداری ئێمە زاڵە لــەو الش هێزی 

چەکداری پارتی زاڵە .

 یانــی مەال بەختیار پێیوایە هێزی 
چەکدار بەدیلێکە بۆڕای گشتی؟

بەدیــل نا، هێـــــزی چەکــدار تا 
ئێستاش ئەسەپێندرێتە ســەر ڕای 

گشتی.

 مەال بەختیار ئەم سااڵنە النیکەم لە 
١5 ساڵی ڕابردوودا بەردەوام باس لە دابڕان 
دەکا، باس لە داڕزان دەکا، لە ڕۆشــنگەرییا 
بۆ خۆشت قەبووڵتە کە یەکەم ئایا  بەشێکی 
لەو واقعە ناو ناوە حیزبگەرایی؟ بە پلەیەک 
کەمتــر لــە دیکتاتــۆری؟ بۆخۆت ئێســتا 
دابڕاوی لەو واقعە یان بۆخۆشــت بەشێکی 

لە حیزبگەرایی؟ 

جوانــە، ســاڵی ٩2 کــە یەکــەم 
هەڵبژاردن کرا لە کوردســتان، من 
وتارێکــم  لــە کوردســتانی نوێدا 
داباڵوکردەوە بۆ ڕابەر هەڵبژاردن بوو، چوار کەس 
کاندیــد بوون ئــەو کاتە: کاک مەســعود، مام 
جەالل، شیخ عوسمان لە گەڵ دکتور مەحموود، 
من وتارێکم نووســی ئەڵێــم گرینگ ئەوەیە کە 
مام جەالل و کاک مەسعود ئەوەی کە ئەدۆڕێنی 
ڕابەرایەتی ئەویتر قەبووڵ بکا، گرینگ ئەوە نییە 
کە ئێســتا ئەم هەڵبژاردنە هەیــە من ٩2 ئەم 
قسەیەم نووســیبوو لە کوردستانی نوێشدا بالو 
بووەوە، لەسەدا سەد بڕوام بە دەستاودەستکردنی 
کەموکۆڕییەکانی  بەهەمــوو  هەیە،  دەســەاڵت 
ئێســتاش ئەبێ تاقی کەینــەوە، زۆریش دژی 
ئەوەم بەهۆی هێزی چەکدارەوە هێژێموونگەرایی 
حیزبایەتی بە نیمچە دیکتاتۆرییەت بیسەپێنین، 
چوونکە ئەنجامەکەی ڕوونە، وەکوو ئێســتا ئەبێ 
کــە ئەیبینین، بەاڵم ئایا ئــەم خۆش باوەڕییەی 
من، ئەم دیدەی من لە فۆرمی ئێستای سیاسەتی 

کوردستان دێتە دی؟ بە قورسی دەبینم.

 یەکێ لەو مەسەالنەی کە جەنابت 
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بەردەوام بە مەترســیی دەزانی ئیســالمی 
سیاسییە، بەهەر حاڵ ئێمە هەست دەکەین 
لە ناوچەیــەک بۆ ناوچەیــەک کەمتر یان 
زۆرتــر باڵو بۆتــەوە، پێتان وانییە باشــوور 
دەسەاڵتێکی ئیســالمی یان دەوڵەتێک  بە 

ئیسالمییەکان قەرزدارە؟ 

عیلمانی  ناڵێــێ؟  پێچەوانەکەی  بۆ 
بوونــێ قـــــەرزارین، چــــوونکە 

هەموومان موسوڵمانین.

 مەســەلەکە ئاوا بــاس دەکەین، 
هەست ناکەن ڕێکەوتنێکی نهێنی لە نێوان 
ئیســالمی سیاسی و دەســەاڵتی سیاسیدا 
هەیە کە کۆمەڵیان بۆ ئەوان جێهێشــتووە و 
سیاسەتیش بۆ ئەمان؟ یانی کۆمەڵگە دراوەتە 
دەست هێزە ئیسالمییەکان  چوونکە هەست 
دەکەن فەزایەکی زۆر کراوەی بێ مانا هەیە 
بــۆ ئەوان و سیاســەتیش لە ئاســتێکدایە، 

وەکوو ڕێکەوتنێک کە لە میسر ڕووی دا؟

ڕێکەوتن نابینم، بەاڵم هەر بەستەیە 
بەو قسەی پێشووم، وەرچەرخانەکە 
ڕووی  نێوەڕاســت   لەســەدەکانی 
نەداوە، بۆیە لەڕووی بابەتییەوە هێزە سیاســییە 
دێموکراســییە شەرمنەکانی ئێســتا ئەکەن بە 
دۆســتی بابەتیــی هێــزە ئیســالمگەراکان لە 
فەلسەفەشــدا، وەرنەچەرخاویــن کاکــە ئــەو 
هیچمــان  تێنەپەڕانــدووە  عەقڵییەتەمــان 
تێنەپەڕانــدووە، جورئەتــی ڕەخنەمــان نییە تا 

ئێستا. 

ناکەن؟  بەمەترســییەکە  هەست   
بۆ نموونــە ئێمــە دەزانیــن بارودۆخەکە 
لەبــاری کۆمەاڵیەتییەوە چۆنــە بەاڵم ئەم 
هێــزە نەرمە، کــە وەکوو هێزێکــی نەرم 
ڕەفتار ئەکات ئیســالمی سیاســی لە ناکاو 
وەربچەرخێ بۆ هێزە سەختەکە و کارەسات 

ڕوو بــدات، چوونکە بەهەر حــاڵ کاتێک 
بەســتێنی کۆمەاڵیەتییان ئامــادە کرد ئەو 
کاتە پێموانییە هێــزی چەکداریش بتوانێ 

بەرگەیان بگرێ؟

وەکوو ئەگەرێک ئەبێ حیســابی بۆ 
بکەیت، بەاڵم من دۆخی کوردستان 
وا نابینم کە کوت و مت ئەوە بەدی 
بێ کــە جەنابت دەیڵێی، یان وەکوو میســری 
لێبــێ، دۆخی کوردســتان وا نابینــم، چوونکە 
هەڵبژاردنەکانی رابردوو ئەگەر ئەو حیزب و ئەم 
حیزب دەسکاریی ئەنجامی هەڵبژاردنی کردبێ، 
خۆ کەس ڕێگــەی نەگرتــووە هاوواڵتی کورد 
دەنگ بە هێزە ئیســالمییەکان بــدا، ئەوان بە 
کاملی  بــە ئازادی خۆیــان دەنگەکانی خۆیان 
کۆکردۆتــەوە  هەر هێندەشــیان کۆ کردۆتەوە، 
بزووتنــەوەی ڕزگاریــی نەتەوەیی کوردســتان 
تاڕادەیەکیش وابەستە بە دیموکراسی زاڵترە لە 
بەشــەکانییەوە.  هەمــوو  بــە  ئێمــە  واڵتــی 
نییە،  ئیســالمگەرا  هێزێکی  ئاڵتێرناتیڤەکــەی 
مێژووی ئیمە شــانازییەکی گــەورەی تیا نییە 
لەڕووی سیاســییەوە بۆ ئیســالمییەکان، هەتا 
پشتی پێ ببەستن  و بتوانن ببن بە ئالتێرناتیڤی  
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی، هیچ شانازییەکی تیا 
نییــە بەڵکــوو تا ئێســتا مێژوو وەکــوو خۆی 
نەنووسراوەتەوە ،ئەگینا قەڵەمڕەوەکانی ئیسالمی 
ئــەوەی  بەســەر کوردیــان هێنــاوە، قــەت  
داگیرکەرانی تــر لــەوە زیاتریان بەســەر کورد 
نەهێناوە، دەسەاڵتی دەرەبەگایەتیمان بەدەستی 
دەســەاڵتی  چــووە،  تیــا  ئیســالمییەکان 
میرنشــینەکەمان بە دەســتی ئەوان تیا چووە، 
هەموو ڕاپەڕینەکانمان لە دوای میرنشینەکان بە 
دەســتی  دەسەاڵتە ئیســالمگەراکانی شیعە و 
ســوننە تیا چووە، بچووکتریــن ناوکی خەباتی 
نەتەوایەتییان لەم کوردستانا نەهێشتووە، ئیسە 
چەندین دکتۆرا لەسەر ئەوە هەیە یەک و دووش 
نییە، سەلمێندراوە کە قەلەمڕەوەکانی عوسمانی 
و ســەفەوی چییــان لــە ڕۆژهــەاڵت و باقی 
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بەشەکانی دیکەی کوردستان کردووە، ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان بــە درێژایــی مێژوو بە دەســت 
سەفەوییەکان و قاجارییەکان و شاهەنشاهییەکان 
بــووە، لە  درێژایی میژووش ســێ بەشــەکەی 
دیکەی کوردســتان بەدەست عوســمانییەکان 
بووە، دە فەرموو نووزەیەکی ئازادیم بۆ بدۆزەرەوە 
لــە ناو مێژوودا، تەنیا یەک نــووزەی ئازادیم بۆ 
بــدۆزەوە،  نووزەی تیا نییە، دەی باشــە ئەمانە 
هێــزە ئیســالمگەراکانی هەمــوو بەشــەکانی 
کوردســتان دێن  چی لە مێژوو هەڵ ئەگۆزن، 
چــی ئەدۆزنەوە بــۆ ئەوەی بڵێن کــورد وەرن 
نموونەیەکمــان هەیە کە لەســەردەمی فاڵن و 
فاڵن خەلیفە ئاوا مافی کورد دراوە بۆ ئەوەی کە 

کورد لە دەوریان کۆ ببێتەوە.
بە درێژایــی مێژوو هیــچ داگیرکەرێک ئایینی  
قەدەغــە نەکردووە، نوێژی قەدەغــە نەکردووە، 
خراپتریــن داگیرکــەر باشــترین ئــازادی بە 
مەســەلەی ڕۆحییەکان داوە بەدرێژایی مێژوو، 
هــەر ئەوە لــە بەرژەوەندییان بــووە کە ئازادی 
بە مەســەلە ڕۆحییەکان بدەن، بەاڵم باشــترین 
داگیرکــەر بچووکتریــن ئــازادی بە مەســەلە 

نەتەوەییەکان نەداوە.

 ئەوەی کە ئێستا لە باشووردا هەیە 
وەک ئەزموونێک بووە، وەکوو ئەزموون بەاڵم 
کرچ و کاڵ نییە، بەاڵم ئەزموونێکی ناخۆشە، 
ئەوەی کە ئێستا هەیە ئانارشییە؟ ڕزگارییە، 
ئازادییــە؟ ئــەوەی کە ئێســتا لە باشــوور 
دەگوزەرێ کام لەم چەمکانە ئەگرێتەوە؟ لە 
توێی قسەکانی جەنابتا من وا تێگەیشتم کە 
مەال بەختیار پێی وایە باشوور کۆمەڵگایەکی 
موســوڵمانە، کۆمەڵگایەکی ئیســالمی نییە 

وەکوو ئایدۆلۆژی، وایە؟
ـ : ]بەڵێ وایە[

ئەوەی ئێســتا لێرە هەیە وەکــوو ئەزموون 
مــەال بەختیار پێی وایە چییــە؟ ڕزگارییە، 
ئازادییە، ئانارشیزمە، سیستەمە، عەشیرەیە، 

حیزبایەتییە،  چییە؟

واڵم  پرســیارەم  ئــەو  بەشــێکی 
داوەتەوە، بەاڵم ئێســتا لە چیداین؟ 
لــە دوای ڕاپەڕینەوە  لــە قۆناغی 
گــوزەری دێموکراســییان، گرینگە ئەم چەمکە 
ڕوون بکەمــەوە، تیۆریســییەنەکان لە دنیایا ٣ 
خانەیان بۆ قۆناغی  گوزەری دیموکراسی داناوە، 
خانەی ڕەش کە هی ســەردەمی ســەدەکانی 
نێوەڕاست و داگیرکارییە، دیکتاتۆرییەتە، خانەی 
خۆڵەمێشی کە قۆناغی گوزەرە لە تاریکییەوە بۆ 
سەرکەوتن بۆ دیموکراسی بەاڵم ئەچێتە خانەی 
خۆڵەمێشــییەکە، خانەی ســپی، کە لە خانەی 
خۆڵەمێشــییەکە دەربــاز ئەبێ دیــارە دەبێ بە 
ســەرکەوتوویی لێــی دەرباز بی، لە باشــووری 
کوردســتان لەم خانە خۆڵەمێشییا بە تەواوەتی 
نەمانتوانیوە لە خانە ڕەشــەکە ڕزگارمان بێ  و 
هێشــتا پێمان نەخســتووە ســەرەتاکانی خاڵە 
ســپییەکە، کــە دڵنیابوونــە لە ســەقامگیریی 
دیموکراســی، دڵنیا بوونە لە دادپەروەری، دڵنیا 
بوونە لە ســەروەریی یاســا، لە ڕێســاکان، لە 
کولتوورێکی تازەتر . لەم قۆناغە گیرمان خوارد و 
تووشی ئیشــکالییەتی گەورەی شەڕی ناوخۆ و 
شکستی پرۆژەی ئابووری بووین، ئەمە بێگومان 
ئانارشیزمیش دێنێتە پێشەوە، ڕەشبینی دێنێتە 
پێشــەوە، لێکەوتەی جۆراوجۆر دێنێتە پێشەوە 
بــەاڵم قۆناغەکە لــە ڕووی بابەتییەوە هێشــتا 
قۆناغی گوزەری دیموکراســییە، هەر  ئەمە بووە 
لە دنیایا، شــەڕی ناوخۆ لە قۆناغــی گوزەر لە 
عالەما بووە، هەڵگەڕانەوە بووە، فاشیزم  هاتووەتە 
کایەوە، دین هاتووەتە کایەوە، مەزهەب هاتووەتە 
کایەوە، عەشایەر هاتووەتە کایەوە، هەڵگەڕانەوەی 
ناوچــەکان هاتووەتــە کایەوە، دەســتێوەردانی 
ئیقلیمــی هاتووەتە کایــەوە. ئەمە لــە هەموو 
ئەزموونــە دیموکراســییەکانی دنیــادا بــووە، 
ناپلئۆنیان کرد بە مەلیک، ناپێلئۆن ئامر لیوایەک 
بوو لە کۆشکی مەلیکی جاران لە شەڕێکەوە بوو 
بە ناپێلئــۆن و دوایە خۆی کرد  بە مەلیک، لە 
قۆناغی گوزەری دیموکراســیی فەڕەنســا ئەمە 
ڕووی دا، ئیســپانیا چی بەسەر هات لە قۆناغی 
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گوزەرا؟ دوایی هەتا جەنگی دووەم فەرانکۆییەکان 
و کۆمارییــەکان چییان نەکــرد بەیەک؟ ئیتاڵیا 
چی بەسەر نەهات؟ ئاڵمان چی بەسەر نەهات؟ 
ئەمریکا چی بەسەر نەهات؟ کۆنگریسی ئەمریکی 
ســووتا لە قۆناغی گوزەری دیموکراسییا؟ یانی 
ئەمریــکا باشــترین بڕیاری دا کــە کۆیلەیەتی 

نەهێڵێ، کە چی بوو بەشەڕی نێوخۆ.
ئــەم کێشــانە ئەبــێ تێیبگەین، بــەاڵم ئەبێ 
تێگەیشــتنەکە بەپێی پرۆژەیەکی ستراتیژی بێ 

بۆ تێپەڕینی قۆناغی گوزەرەکە.

 سەبارەت بە ڕۆژهــــــــــەاڵتی 
کورســتان، ئێــوە لــە وتووێژێکــدا ئەڵێن 
شۆڕش ڕاوەستاوە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
]مــەال بەختیار: وتم پاشەکشــەی کردووە، 
قســەکانم لەبیرە و ڕەخنەکەیشتم لەبیرە[ 
شــۆڕش چییە؟ بریتییە لە چی و شــێوەی 

پاشەکشەکەی چۆن ئەبینن؟

با ئەمە تۆزێک ڕوون بکەمەوە، هەر 
خەسڵەتی  کوردســتان  بەشــێکی 
خۆی هەیە،  من لێت ناشارمەوە لە 
ئەنفالەکانەوە گەیشتوومەتە قەناعەت کە خەباتی 
چەکداری وەکوو ستراتیژی لە هەموو بەشەکانی 
کوردســتان وەکوو جاران نەمــاوە، کە ئەڵێم لە 
ئەنفالەکانەوە مەبەستم لە دوای کۆتایی جەنگی 
ساردەوە، لە دوای هەرەسی سۆڤییەت، شۆرەویی 
و و  ئەورووپــای ڕۆژهەاڵتــەوە، لــە دوای ئەوە 
چین، ڕێچکەیەکیتری گرتە بەر و وازی هێنا لە 
پشتیوانیی هەر خەباتێک لە دنیا هەبێ وازی لێ 
هێناوە، لە میانمار کودەتا کراوە لەسەر جادەکان 
خەڵک ئەکوژرێ، دوێنێ ڕووســیە و چین هەر 
لەبەر ئەوەی ناکۆکن لەگــەڵ ئەمریکا ڤیتۆیان 
پرۆتیســتی  ئەوەیکــە  بــۆ  هێنــاوە  بــەکار 
کۆدەتاچییەکان بکرێت، دنیا وای لێهاتووە، چین 
کۆمپانییەکی بچووک لە واڵتێک بکاتەوە ناگوڕێ 
بــە خەباتی ڕزگاری هیچ گەلێک لە دنیایا ئەمە 

دنیایە، بۆیە الی من ئەڵێم خەباتی چەکداری لە 
دوای جەنگــی ســارد بە ســتراتیژیی ڕزگاریی 
گەالن نەماوە، ناڵێم بە تەواوەتی کۆتایی هاتووە، 
با ڕوون بێ لەالتان، وەکوو یەکێک لە شێوەکانی 
خەبات بۆ قۆناغێ ئەمێنــێ، بەکار دێ، ئەکرێ 
بخرێتە خزمەتی ســتراتیژیی ڕاپەڕین و خەباتی 
مەدەنــی. ئەمەیــان لە جێی خــۆی ئەبێ، من 
لەگەڵ هەرەس و ئاشبەتاڵ نیم بۆ هیچ بەشێکی 
کوردستان لە خەباتی چەکداری، بەاڵم ئایا تاقە 
ڕێگای خەباتی ڕزگاریی گەالنی ژێردەســتە، بە 
نەتــەوەی کوردیشــەوە تەنیا و تەنیــا خەباتی 

چەکدارییە؟
ئایــا خەباتی چەکداریی وەکوو ماوســێتۆنگ و 
گیڤارا و کاسترۆ و هۆشی مین و جەنڕاڵ جیاب 
وکاتی خۆی ڕێجێ دێبریە و ئەم تیۆریسییەنانە 
ئەیانوت، تاقە ڕێگای خەباتی ستراتیژیی گەالنی 
ڕزگاریخــوازە، نەخێــر، ئەمە الی مــن نەماوە، 
ئەکرێ خەباتــی چەکداری بخرێتــە خزمەتی 
ڕاپەڕین و خەباتی مەدەنی، ئەمانە ئەکرێ تەنها 

ئەوەندەی بەبەرەوە ماوە خەباتی چەکداری.
من لە ئێوە ئەپرســم پەکەکە جــاران بڕبەنگت 
لێدایە ،ئەیوت لە چوار پارچەکەی کوردســتان 
ڕزگارکــردن بەمــالوە، هــەر چــوار پارچەی 
بەیەکەوە تەقەڵ نەدەیــن قبووڵمان نییە، دەی 

ئیسە پەکەکە بە ئۆتۆنۆمییش ئەیژەنێ.
ســەیرکە چی لێهات، ئەو خەباتە چەکدارییەی 
ئێوە کە نازانم ئەو کاتە تەمەنتان چەند بوو، من 
لە نێویاندا بووم لەگەڵ دانووســتانەکانتان بووم 
.لەگەڵ مەرحووم قاسملوو و هەموو سەرکردەکانا 
بــووم ئەو خەباتی چەکداری و هەزاران چەکدار 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، ئەو جۆش و خرۆشە 
لەگەڵ ئێســتا بەراورد بکەی، لەگەڵ ساڵی 8١ 
و 82 لەگەڵ شەڕەکانی بەراورد بکەیت، لەگەڵ 
هێزی پشتیوان لەگەڵتان بووین ئەگەر بەراوردی 
بکەیت لەگەڵ ئێستایا وەکوو یەکە؟ وەکوو یەک 
نییە، لە 82ـــەوە هەتا ئێســتا سەرەتاکانی 8٣ 
ـەوە تا ئێستا بۆ چل ساڵ ئەچێت پاشە کشەیە. 
خــۆ کەس ناتوانــێ بڵێ پاشەکشــە نییە، ئیتر 
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هۆکارەکانــی چی بن یان چــی نەبن، وازی لێ 
ئەهێنــم وردی ناکەمەوە، بۆیــە من پێموایە لە 
دنیای گۆڕاوا،ناکرێ خەباتی چەکداری نەگۆڕێ .

 جگە لــە الیەنی چەکداریی کاک 
بەختیار چۆن لە شۆڕش تێدەگات؟ پێیوایە 
شۆڕش دەبێ چۆن بێ؟ پێناسەی شۆڕش لە 

الی ئێوە چییە؟

پێناســەی شــۆڕش بــە چەمکــە 
مارکسیســتییەکە، یان زانستییەکە 
بەرهەمهێنان  پێوەندییەکانی  ئەوەیە 
کۆســپ ئەبێ لەبەردەم هێزی بەرهەمهێنان ئەو 
کاتە ئاڵتێرناتیڤــی پێوەندییەکانی بەرهەمهێنان 
دروست ئەبێ، شۆڕش بەرپا ئەبێ یا لە شارەکان 
یا لە شــاخەکان، ئەمە چەمکە زانستییەکەیەتی،  
بەاڵم لە کوردستانا ئەم چەمکە، ئەم فۆرمە کوت 
و مــت جێــی نابێتــەوە، هەمیشــە پێوەندیی 
بەرهەمهێنــان و هێــزی بەرهەمهێنان لە ڕووی 
ئابوورییەوە بەدەست داگیرکەرانەوە بووە، مەسەلە 
نەتەوایەتییەکــە زیاتر هانــدەری ڕاپەڕینەکانی 
ســەدەکانی ١8 و ١٩ و 20یش بووە لە هەموو 
بەشەکانی کوردستان بۆ ئەوەی کورد نەتوێتەوە 
خەباتی چەکداریمان کردووە، شۆڕشی ناو بووە، 
ڕاپەڕینــی چەکداریمــان ناو ناوە شــۆڕش، تا 

ئیستەش هەر پێی ئەڵێن شۆڕش.
من ئەڵێم ئەمە کە شۆڕشــە لە مێژووی ئێمەیا، 
لە دوای جەنگی ســارد نابێ ستراتیژیی ڕزگاری 
بێ، من هەر ئەوەندە ئەڵێم، هیچی ترم نەوتووە، 
نابێ ســتراتیژ بێ، ناڵێم کۆتایــی پێ بێ، ناڵیم 
وازی لێبێنــن، ئەڵێم نابێ تاقــە ڕێگای خەباتی 
ستراتیژیمان بێ، ڕیگاکانی تر بگرینە بەر لەگەڵی.

 ئێــوە وەکوو حیزبێکــی چەکدار 
ئیستاشــی لەگەڵــدا بێت، پێتــان وایە لە 
باشــوورا لــە دوای قۆناغــی ٩١ بەمــالوە 
ئێــوە النیکــەم بۆخۆتان پاشەکشــەتان بە 

دیموکراسی کردووە؟

وتــم ئێمە لــە قۆناغی گــوزەری 
دیموکراسی تووشی ئیشکالی گەورە 
هاتوویــن، شــەڕی نێوخۆمان کرد، 
شکستی ئابووریمان هێناوە تا ڕادەیەک، ئیشکالی 
گەورە گەورەی سیاســیمان هەیە، چۆنییەتیی 
مەســەلەی  دیموکراســی،  بۆ  تیگەیشــتنمان 
مەدەنییەت و ڕۆشنگەری هەڵەی گەورە گەورەی 

تیایە. 

 چــۆن ئەتانەوێ پاشەکشــە بەو 
هێزی چەکدارە بکەن؟ 

ـ : ]بە کام هێز؟[
 ئەوەیکە ئێستا ڕێگرە لەبەردەم دیموکراسی؟ 

باشــوور جیاوازە، باشــوور هەرێمە، 
فیدراڵە،  باشــوور لە دەستووردایە، 
دەســتوور دانی ناوە بە هێزەکەمان 
وەکوو بەشــێک لــە هێزەکانی عێــراق،  ئەبێ 
تەئمینی بکات، ئەبــێ چەکداری بکات] وەکوو 
عەقڵییەت؟[ عەقڵییەت ئەمە شــتێکی ترە، ئەم 
هێــزە ئەبــێ یەکگرتــوو بــێ، ئەبــێ بچێتە 
چوارچێوەی یاســا، ئەبێ بچیتــە چوارچێوەی 
دەســتوور. لــە کوردســتاندا ئەبێ دەســتوور 
بنووســرێت ئەوە جیــاوازە لەگەڵ بەشــەکانی 
دیکــەی کوردســتان. ئێمــە تــازە توانیومانە 
بیگەیەنینــە ئامانجێ لــە ئامانجــەکان، بەاڵم 
نەمانتوانیوە ئامانجەکە لە دەستووری کوردستان 
باش فورموڵە بکەین و باشی بگونجێنین لەگەڵ 
ئەو دەسەاڵتانەی لە دەستووری عێراقدا بە ئێمە 
دراوە، ئەمە ئیشــکالی گەورەیە بۆ ئێمە کە تیایا 
تا ئێستاش سەرکەوتوو نەبووین، تا دەستوور لە 
کوردستان دروســت نەبێ، تا کێشەکانی بەینی 
هەرێم و بەغدا لە ڕووی دەستووریەوە چارەسەر 
نەبێ، ئەم هێژێموونییە چەکدارییە حیزبایەتییە 

لە کوردستاندا هەر دەمێنێ . 

 بە نیسبەت میدیاوە لە باشووری 
کوردســتان ئێمە تــا ئێســتایش نازانین، 
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زمانحاڵی حکوومەت کام میدیایە؟ دەزانین 
حکوومەتێــک هەیــە. بــەس زمانحالــی 
نازانین کێیە؟] بــەس وتە بێژەکەیەتی[ نە 
تەلەفزیۆنــی هەیە، ئێمەیــش ئەزانین ئەو 
تەلەفزیۆنانەی کە ئێســتا هەن جۆرێک لە 
بێ متمانەیی دروســت بــووە  بە هۆی ئەو 
هەموو پارادۆکســی هەواڵ و شــیکاری و 
ئەوانــەوە، بارودۆخی میدیا چۆن ئەبینن لە 

باشوورا؟

وەکوو ئازادی، ئــازادی هەیە لە 
میدیــا، بیرمەندێکی ئێرانییە کە 
ناوەکــەم بیر نەمــاوە، هاتە ئێرە 
وتی ئازادی و ماف لە میدیا زۆرە لە باشووری 
کوردســتان، بەاڵم ئەرکی تیــا نییە، وەکوو 
ئــازادی، ئازادی لە میدیا زۆرە، هەر گۆڤار و 
ڕۆژنامــە و تەلەفزیۆنێک دەرئەکەی، ئەوەی 
داوای مۆڵەت بــکا وەزارەتی ناوخۆ قەبووڵی 
ئەکا، دوای ئەوە دەتوانی دەریکەی، بەس بە 
شەرتێک تۆ وەزارەتی ڕۆشــنبیریت ئاگادار 
کردبــێ، بەاڵم ئایا ئــەم میدیایە میدیایەکە 
قۆناغی  ئەچێتــە خزمەتــی ســتراتیژیکی 
گــوزەری دیموکراســی، بــۆ سیســتەمی 
دیموکراســی و چەسپاندنی دیموکراسی، بۆ 
بەشیوەیەکی  ئەوەی کولتووری دیموکراسی 
سیســتماتیک، لە نــاو کۆمەڵ، لــە زەینی 
خەڵــک ،لە نــاو ژنان باڵو بێتــەوە؟ نا، ئەو 
ستراتێژییە هاندەرێک نییە، یانی هەوێنێک 
نییە بۆ ئەو ستراتێژییە ڕاگەیاندنەی ئێستای 
کوردســتان، بەڵکوو لە هەندێ بارەوە زەرەر 

ئەگەیەنێ .

 ڕەنگــە هۆکارەکەیش ئــەوە بێ 
ئەوانیتر لــە قۆناغی شۆڕشــدان و لێرەش 
سیاسەتەکە زۆر پراگماتیستییە و سیاسەتەکە 
بــە ڕۆژ ئەگــۆڕدرێ. ڕەنگە ئێمــەش لەوە 
تێبگەین کە بۆچی ئاوا سیاســەت ئەکرێ، 

هەرێمێکە چوار دەورەکەی ئاگرە .

گیڤــارا کە چوو بــۆ بۆلیڤیا، گیڤارا 
دووەم کەســایەتیی شۆڕشی کووبا 
نەبــوو؟  و ئەوەیکــە چوونەکــەی 
بۆلیڤیــا کارێکی زۆر گەورە و شۆڕشــگێرانە و 
قارەمانانە بوو، ئایا کاسترۆ توانی ئەوەی بۆخۆی 
و بۆ کووبای ئەکرد بۆ گیڤارای بکات لە بۆلیڤیا؟ 

توانی هەر رزگاری بکات. 
گیڤارا کە چوو بۆ ئوگاندا هێزی برد، پاشەکشەی 
کرد، کووبا توانی ئــەوەی بۆ بکات کە لە کووبا 
بۆ خۆی ئەکرد؟ کاســترۆ توانی ئەوەی بۆ بکات 
کە بۆخــۆی ئەکــرد؟ ناکرێ. زۆر لــە خەباتە 
چەکدارییەکان لە قۆناغەکانی هاوخەباتیش بوون 
بەاڵم لــە قۆناغێکی تر نەیانتوانیــوە بابەتەکانی 
خۆیان جێبەجێ بکەن، چوونکە کە دێیتە سەر 
دەسەاڵت، ئێوەش هەر دێن ئیشەاڵ ئەیشیبینی 
تاقیشی ئەکەیتەوە، تۆ کە هاتیتە سەر دەسەاڵت 
، دەســەاڵت ئەپارێزیت ئەمــە قاعیدەی هەموو 
دەســەاڵتێکی دنیایە، هەندێ شــت لە دەست 

ئەدەیت، بەاڵم دەسەاڵتەکە لەدەست نادەیت.

 یانی بەو شێوە رەفتارەی کە ڕەنگە 
هێزەکانی دیکە بڕەنجێن بۆ نموونە رەخنەی 
هێزەکانی ڕۆژهەاڵت یان الیەنەکانی تر کە 
هەیانــە، هەنــدێ ڕووداو ڕوو ئەدەن کە بە 
زیانی ئەوانە، الپەڕەی مێژوو هەڵنادەینەوە، 
ئــەو کاتەیش ئێوە بە ڕەوای ئەزانن بەرانبەر 

بە هێزەکانی دیکە؟

ناڵێم بە ڕەوای دەزانم، بەاڵم من بە  
قاعیدەی دەسەاڵت قسەت لە گەڵ 
یاســــــای دەســەاڵت،  ئەکــەم، 
حــــوکمەکانی دەســەاڵت ڕوون ئەکەمــەوە، 
حوکمەکانی دەســەاڵت، پاراســتنی دەسەاڵت، 
ئەولەویەتی هەیە، پێش هەموو شــتێکە، پێش 

پرەنسیپ و پێش دروشمە، ئەمە هەر وایە وا.

 ئێســتا لەم باشــوورە چەمکێک، 
بەهایــەک بەنــاوی بەرژەوەندیی نەتەوەیی 
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هەیە یان بەرژەوەندیی حیزبەکانە؟

بەرژەوەندیــی  بەگشــتی  هەیــە، 
نەتەوەیی ناتوانین بڵێین فەرامۆشی 
بکەین بەاڵم ئــەم بەرژەوەندییە بە 

هەژەموونیی حیزبایەتی نوێنەرایەتی ئەکرێ.

 یانی بەالی حیزبایەتیدا ناشکێتەوە، 
بەالی نەتەوایەتیدا ئەشکێتەوە؟

ناتوانم بڵێم بەالی نەتەوایەتی تەواو 
بەرژەوەندیی  ئەڵێــم  ئەشــکێتەوە، 
نەتەوایەتــی هەیە، خەباتیشــی بۆ 
ئەکرێ، قوربانیشی بۆ ئەدرێ، بەاڵم لە ڕوانگەی 

تەسکی حیزبایەتییەوە خەباتی بۆ ئەکرێ.

 شۆڕش، ئازادی، دیموکراسی، ئەو 
شتانەی جەنابت باسیان ئەکەی، لە باشوور 

ئایا ئیستا ئیدامەی هەیە یان ڕاوەستاوە؟

ئەمەی باشوور شۆڕش نییە، ئەمەی 
باشوور حوکمڕانییە، کاکە، ]شۆڕش 
خــــودی  مەبەســتم 
حوکمڕانییەکــەش[ ئەمـــە جێبەجێ کردنــی 
ئەرکەکانی شۆڕشــە لە ئیستایا، لە حوکمڕانییا، 
]وەکوو ئەرکیش ئەو شتە بەڕێوە دەچیت؟[ وتم 
لە قۆناغی گوزەری دیموکراسی تووشی ئیشکالی 
گەورە هاتووین، لە چوارچێوەیەکی دیاری کراوا 
وەستاوین، ئێستا خەوی گەورەمان لە ٩4ـــەوە 

نەماوە.

 باســی  ئەو هەوڵە فەرهەنگییانە 
بکەیــن، بەتایبەتی کــە ئێوە فســتیڤاڵی 
گەالوێژتــان هەیە، ئەوە هــەر وا بەردەوامە 
و لە ناو ئەوەشــا پالتفۆرمــی دابڕان هەیە 
)مەال بەختیار: فستیواڵی سینەماش هەیە( 
لە یەک پرســیارا هەردووکی واڵم بدەنەوە. 
فستیڤاڵی گەالوێژ جاران باشتر بوو، هەست 

فســتیڤاڵەکەوە  بە  پاشەکشــەیەک  ناکەن 
دیارە و کوالێتی کارەکان دابەزیوە؟

فســتیڤاڵ کاکە سامی سەرپەرشتی 
بەهــۆی  نەبــێ  ئەمســاڵ  دەکات 
کۆرۆناوە وامان بەســەر هات ئەگینا 
ئاخر فســتیڤاڵ پێش کۆرۆنا لە فستیڤاڵەکانیتر 
گەشــتر بوو، زۆر باشتر گەشــەی کردبوو تەنها 
فەرقــی ئەوەیــە چڕمان کردووەتــەوە، لە باتی 
ئەوەی 6 ڕۆژ بێــت کردوومانە بەچوار ڕۆژ هەر 
ئەوەندەیە، تــۆزێ قەیرانی داراییش کاریگەریی 
هەبــوو بەســەرمانەوە، ئەگینا لە چەشــنایەتی 
فســتیڤااڵ لە پرۆگرامی فســتیڤااڵ کە شــیعرو 
هەڵســەنگاندنە،  و  ڕەخنــە  و  چیــرۆک 
پرۆگرامەکەمــان وەکــوو خۆی هێشــتوەتەوە، 
خەاڵتەکانمــان وەکــوو خۆی هێشــتووەتەوە، 
کێبەرکێکەمــان وەکوو خۆی هێشــتووەتەوە و 

میوانەکانیشمان وەکوو خۆی هێشتووەتەوە.

 بەشیکی زۆری بەشدارانی فستیڤاڵ 
قەڵەمی زۆر بەناوبانــگ نین وەکوو جاران، 
فستیڤاڵ  بەشــداری  بەناوبانگەکان  قەڵەمە 
ناکەن ، هەموو جارێکیش دەموچاوێکی تازە 
ئەبینین ڕەنگە کەســانێک بن کە شــایانی 

خەاڵتەکە نین؟

فســتیڤاڵ بۆ قەڵەمە ناســراوەکان 
قەڵەمــە  بــۆ  فســتیڤاڵ  نییــە، 
فستیڤاڵ  فەلسەفەی  نەناسراوەکانە، 
ئەوەیە قەڵەمی نوێمان ئەوێ نەک قەڵەمی کۆن، 
ئەوەیکە لە حەیاتی هیچی نەنووسیوە ئەمانەوێ 
ئەوە بهێنینە ناو کایەی ڕۆشــنبیرییەوە، بۆیە تا 
ئیســتا تەقریبەن 250 قەڵەمی تازە لە شیعر و 
چیــرۆک و لێکۆڵینــەوە، بەهۆی فســتیڤاڵەوە 
هاتوونەتە ناو کاروانی ڕووناکبیریی کوردییەوە. بۆ 
قەڵەمە کۆنەکان دیارە خۆیان پێیان جوان نییە 
بێنە گۆڕگۆڕێن لەگــەڵ قەڵەمە تازەکان، پێیان 

وایە ئەگەر دەرنەچن شکستێکی گەورەیە.
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 یەکێک لــە ڕەخنــەکان ئەوەیە 
کە زۆرترین بەشــدار بوو لەدەرەوە دێت و 
زۆر گرینگی بە فارســەکان و عەرەبەکان و 
ئەوانــەی دەرەوە، تەقریبەن، قەڵەمی کورد 
یان بەشــداربووی کورد زۆرجار پشــتگوێ 
ئەخرێت لە  سمینارەکان یان لە بابەتەکاندا؟

ئەوانــەی  نییــە  ١0ی  لەســەدا 
٩0ی  لەســـەدا  دێن،  لــەدەرەوە 

کوردستانین.

 حیزبایەتیــش تەئســیری داناوە 
لەسەر فستیڤاڵەکە؟

ئەبەدەن، لە حەیاتی. هەتا  جەنابی 
مام جەالل مابوو هەموو خەرجەکانی 
لەحەیاتــی  ئەکــرد،  فســتیڤاڵی 
نەیپرســیوە کــێ دەرەچی کــێ دەرناچێ، لە 
ژیانیشیا فستیڤاڵ لە مەکتەبی سیاسی یەکێتیدا 
بــاس نەکــراوە، من هــەر خــۆم نەمبردووەتە 
مەکتەبی سیاســی یەکێتی تــا قەزاوەتێکی تیا 
بکەن، دەستێکی تێوەربدەن، ئەبەدەن ئەبەدەن، 
ئیســەیش من خۆم ئەزانم لیژنەکانی فستیڤاڵ 
چۆن دائەنرێ، کێ ئەبەن هەتا  ئەو دەقیقەیەی 
هەڵەســنە پشــتی مایک ئەڵێن منم. کەمترین 

یەکێتی خەاڵتی وەرگرتووە بۆ ئاگاداریت. 

 یانی ئێوە ئاگاتــان لە پێوەرەکان 
نییە؟

نا، ئەبــەدەن. لیژنــەکان بە نهێنی 
بابەتــەکان بەنهێنی  دائەمەزرێــن، 
دێنە بەر دەســتی لیژنەکان، ناوی 
هیچ نووسەرێک ناچیتە بەردەستی لیژنەکان، بە 
چاپکراوی ئەچێتە بەردەستیان، بەیەک فۆنتیش 
لیژنــەکان  کاتێــک  بەردەســتیان،  ئەچێتــە 
هەڵســەنگاندنیان تــەواو ئەبــێ، کە نــاوەکان 
ئەخوێندرێتــەوە، ئەزانــن کــێ دەرچووە کێ 

دەرنەچووە.
پاکترین فستیڤاڵ لە مەنتەقەکە بۆ بە شایستەیی 
خەاڵت بەخشــین فستیڤاڵی گەالوێژە، تا ئیستا 

کەس نەیتوانیوە عەیبێکی لی بگرێت.

 یانی تا ئیســتا بەشــدار بووی لە 
پارچەکانی دیکەی کوردستان وەکوو جاران 

ماوە؟ 

بەڵێ، زۆر گەرمــە. پارەکە زۆرترین 
خەاڵتــی فســتیڤاڵ بۆلێکۆڵینەوە، 
برادەرانی ڕۆژهەاڵت بوو، لە کۆی 6 

لێکۆڵینەوە، 4 لێکۆڵینەوەیان بردەوە .

 پالتفۆرمــی دابــڕان بــە کــوێ 
گەیشت؟

ئەمساڵ دوا کۆنفڕانسمان بە ئۆنالین 
لــە هۆڵێکــی بچووکــدا بەســت، 
سەرکەوتوو بوو بەدەیان هەزار کەس 

سەیری کرد .

 لــە پالتفۆرمی دابڕان،  ئایا دابڕان 
لە شتێک هەیە بۆ شتێکیتر؟ خودی دابڕان 

چییە؟ دابڕان لە چی لە کێ؟

قەتیعەیە عەرەب ئەڵــێ، دابڕانە لە 
و  کولتــــوور  و  نەریــت  هەمــوو 

هەژەمۆنە سلبییەکانی ڕابردوو.

 بۆ خۆشت دابڕاوی؟ 
ـ : ]بەڵێ ، زۆر[

 وەکوو چی؟ چۆن بزانین دابڕاوی؟ 

دابــڕاوم لــە پێوەندی عەشــایری 
دابڕاوم، لە کولتووری خراپ دابڕاوم، 
لــە نەبوونــی ڕەخنە، دابــڕاوم لە 
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بێدەنگی. دابڕاوم لەوەیکە پاشکۆیەکی بێ رەخنە 
و بێ هەڵوێست و بێ بیری جیاواز بم، لە بیری 
حیزبایەتی لە ژیانی کۆمەاڵیەتی، لە ژیان، دین 

و مەزهەب، لە هەمووی ئەمانە دابڕاوم.

 ئایا وەکوو جاران چەپی؟ چ جۆرە 
چەپێکی؟

بەڵێ خۆم  دیموکراتــم  چەپێکــی 
بەچەپ ئەزانم، چەپی ئەم سەردەمە 
نەک چەپی ڕابردوو، چەپی تیۆری، 
باوەڕم بە دیکتاتۆرییەتی پرۆلیتاریا و ئەمانە هەر 
نەمــاوە و پێشــم وانییە تەنیا متێــع لە زێهنی 
مێژوویی، جاران کۆمۆنیســت و مارکسیستەکان 

ئەیانوت بزوێنەری مێژوو بێت .

 یانی ئیســە بڕواتان بەو ڕەخنانە 
هەیە کە ڕەحمەتی مەســعوود موحەممەد 

لەو چەپی کوردییە ئەگرت؟
ـ : ]بەڵێ هەندێکم باوەڕ پێیەتی[

بۆ ئەوکاتە بڕواتان پێی نەبوو؟ 

نــا، ٣ ســاڵ لەمەوبــەر نامەیەکم 
مەســعوود  یــادی  لــە  نووســی 
لــە  نامەکـــــــە  موحەممــەدا، 
فســتیڤاڵەکەیا خوێندرایەوە. ڕەخنەم لە خۆمان 
گرتووە، نووســیومە ئێمە هەڵە بووین، مەسعوود 

محەممەد ڕاست بوو.

 پێشــووتر چــەپ الی یەکێتــی 
ئایدۆلۆژیا بوو؟  

کۆمەڵە لە ناو یەکێتی، بەاڵم هێشتا 
هەر فەرقی بوو کۆمەڵەی ڕەنجدەران 
لەگــەڵ کۆمەڵەی ئێــران لە گەڵ 
لەڕووی  بیرکردنەوەمــان  پەکەکــە جیــاوازی 
ئایدۆلۆژیاوە بوو، بــە بزووتنەوەی نەتەوایەتی و 
ڕزگاری و ئەوانــە زاڵ بــوو بەســەر کۆمەڵەی 

ڕەنجدەرانا.

 ئیســتا ئەوەی کــە ئەڵێن جاری 
جاران گوایە ئێســتا ئەو شتە نەماوە، ئێستا 
وەکوو ئایدۆلۆژی نەماوە، ئیستا وەکوو تیۆری 

چۆن لە چەپ ئەڕوانن؟ 

من پێموایە یەک چــەپ لە دنیایا 
نەماوە، یەک ڕاســت نەمــاوە، کە 
ئەڵێی چەپ ئەبێ بپرســیت چەپی 
کام ڕاســتیت، چوونکە چەندین چەپ هەیە و 

چەندین ڕاست هەیە.

 بــەاڵم »ئانتۆنی گیدنز«ە وابزانم لە 
کتێبێکدا باســی چەپــەکان ئەکات و ئەڵێ 
جــاران چەپەکان ئەیانویســت دنیا بگۆڕن، 
ئیســتا ڕاســتەکان ئەیانەوێ دنیــا بگۆڕن، 
ئیســتا ئەوەیکە دیفاع لە بارودۆخی ئەمری 
واقیع ئەکات چەپەکانن، زۆرتر تا ڕاستەکان 
ئیستا کۆنەپارێزەکان دەیانەوێ دنیا بگۆڕن؟

ئاخــر قســەکەی من لەوەشــەوە 
هاتووە، قســەکەی ئانتۆنی گیدنزم 
نەبیســتووە چوونکــە ئێمە کتێبی 
ئانتۆنــی گیدنزمان ورگێڕاوەتەوە ســەر کوردی 
ئەوە خەتی ســێهەم، جەریانی ســێهەمە ئەوە 
بەاڵم ئەســڵی قسەکەی من ئەوەیە کە ئێستا لە 
ئەورووپا ڕاســتڕەوەکان زۆر ڕیفۆرمخوازترن لە 
چاو ســەد ساڵ لەمەوبەر، ســاڵیکیان سوسیال 
دمکرات لە سوید دۆڕا لەبەر ئەوەی مۆدێرات  لە 
سۆســیال دیموکرات زیاتر دیفاعــی لە کرێکار 
ئەکرد، ئەو چەند ســاڵە گۆڕانکاری زۆر لەســەر 
مەوقعەکان هاتووە بۆیــە کە دەلێن چەپ، من 
ئەڵیم چەپی کام ڕاســتی؟ ئەم زاراوە هین منە 

چەپی کام ڕاستی؟
ساڵی ٩4 بوو لە سوید کۆڕێکم هەبوو، تازە ئااڵی 
شۆڕش لەگەڵ یەکێتی یەکمان گرتبوو، کۆڕێکی 
قەڕەباڵچ بوو، یەکێکی کۆنە ئااڵی شۆڕش لەخۆم 
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هەڵســا ناوی ڕزگار بوو،ە وتی ئێمەی چەپ ئەم 
قســانەی تۆمان قەبووڵ نییــە، وتم چەپی کام 
ڕاســتی کاکە؟ وتی یانی جی؟ وتم کاکە ئێمە 
یەکێتی خۆمان بە چەپی پارتی ئەزانین، خۆمان 
بەچەپی ئیســالمی ئەزانین، خۆمــان بەچەپی 
راستڕەوەکان ئەزانین، وتم تۆ چەپی کام ڕاستی 

خۆت ڕوون بکەرەوە تاواڵمت بدەمەوە .

 شــتێکی زۆر ڕوون، ڕەنگــە ئەوە 
دواییــن پرســیاری من بێ. ئێــوە لە گەڵ 
ئەحزابی ئیسالمیدا بەتایبەت لە پالتفۆرمی 
دابڕان، وابزانم ئەوان حەساسن بەو پالتفۆرمە 
]بەڵێ زۆریش[  ڕوانگەی ئەوان چۆنە بۆ ئەو 

پالتفۆرمە؟ ئەوان چۆن ئەیبینن؟

ئــەوان ئــەم دروشــمەی ئێمەیان 
قەبــووڵ نییــە، دیــن بــۆ تاک و 
دیموکراســی بۆ هەمووان، ئەبەدەن 
ئەمەیان قەبووڵ نییە، ئێمە سوورین لەسەر ئەمە 
یانــی لەم الوە ئەڵێن ئایین بۆ تــاک ئازادە، لە 
دیموکراســییەکەیش د اهەر ئازادە، ئەوان ئەڵێن 
نەخێر دەسەاڵت هەر بۆ حیزبە ئیسالمییەکان و 
بۆ ئایینی ئیســالم ئەبێ، ئێمــە ئەڵێین نەخێر 
ئایینی ئیسالم عیبادەتی شەخسی و ڕووحی بێ 
بۆ تاک و دەســەاڵتیش بۆ ئەرکــە دنیاییەکان، 
وەکوو سیکۆالریزم دین و دەسەاڵت لەیەک جیا 

ئەکەینەوە ئەوە جیاوازییەکانمانە .

 دواییــن قســەی کاک بەختیار 
بەتایبەتی کە  بۆخوێنەرانی گۆڤاری تیشک 

لە ڕۆژهەاڵتا خوێنەری جیددی هەیە؟

هیوادارم کە تیشــک، تیشــکێکی 
دیموکراســی،  سیاســی،  تیــۆری 
هاوچەرخ بێ، تۆزێک تێبینیم هەیە 
لەوەی کە زمانی داڕشتنتان زمانێکی ئاکادیمییە 
زۆرتر ئاکادیمی زاڵە بەسەریا، زۆر لەگەڵ ئەوەیا 
نیم ئەو جۆرە گۆڤارانە کوت ومت ڕەنگدانەوەی 

بڕیاری سیاسی ســەرکردایەتی حیزبەکان بن، 
کراوەتر بن باشە، با کراوەتر بێ، بەکراوەیی ئەم 
گۆڤارانە جوانتر ئەبــن، کاریگەرییان زیاتر ئەبێ 

لەسەر خوێنەر.

 ئــەوە لەســەر تیشــک بــوو، بۆ 
خوێنەری تیشک چیت هەیە؟

بــەڕای من ئیســتا خوێنــەر لە 
زۆرە،  کوردســتان  ڕۆژهــــەاڵتی 
نووســـــەری  زۆرە  خوێنــەواری 
گەورەی زۆرە، ئەوەندەی من بیســتوومە زیاتر 
لە 25 هەزار ماســتەر و دکتۆرا لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان هەیە، ئەمە لە گەڵ ساڵی ١٩7٩ و 
١٩80ی زاینیــی جیاوازییەکەی ئاســمان و 
رێســمانە . زۆر جیاوازە زۆر گۆڕاوە ئەمە یەک، 
ئەخوێنمــەوە یانی ئیســە زمانی داڕشــتن لە 
بەینــی ڕۆژهەاڵت و باشــووری کوردســتانا 
جیاوازییەکانمان کەم ئەبێتەوە، یەک ئەدەبیاتە، 
ســتانداردێ دروســت ئەبێ لــە ناومانا، ئەمە 
جێگای دڵخۆشییە، ڕەنگە ئەمە کاریگەرییەکەی 
تەلەفزیۆنەکان و ئەزموونی ئێمە بێ زیاتر، ئەمە 
ئاساییشە، خۆ لە ئەساڵ ئەم زمانەی ئێمە پێی 
ئەنووســین زمانی موکریانە، کە ناوی لێ نراوە 
ســۆرانی بۆیە ئێوە ئەبێ ئەمــە ڕەچاو بکەن، 
خوێنەواری زۆر گەورە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
پەیا بووە نووســەری زۆر گەورە لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان پەیا بووە و جیاوازی زۆری هەیە لە 
بەینی بیرکردنەوەی بەشێکی زۆری ئەوانەی لە 
ڕۆژهەاڵت لە شــارەکان و لــە زانکۆکان و لە 
پەیمانــگاکان لەگەڵ هێزە سیاســییەکان کە 
ئیســە هێشــتا ئۆردوگای چەکدارییان هەیە، 
هێشــتا بیر لە ئایندەی چەکــداری ئەکەنەوە، 
تیشــک چۆن ئەتوانێ دەور ببینــێ لەوەیکە 
پردێــک بێ لــە بەینــی دیالۆگێکــی لێک 
تێگەیشــتن بۆ ئەم شکافەی کە دروست بووە؟ 
ئەمە گرینگە. هیوادارم توانیبێتم زۆر شت بڵیم 

کە نەوترابێ.
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