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 پێڕست
 

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

 ٥............. الپەڕەی .......................  ٩٠٠٠و  ٩٠٠٠؛ ٩٠٠٢: ساڵی
 
 
 ...لڤای   گۆڤااری ...........................   نیه  دیاریكراوی  تێكی  تیش كورد سیاسه  تایبه   و به  ئێرانی  ئۆپۆزسیۆنیر   رامبه  مریكا به  ئه -١
 ...تیشك  تەلەفزیۆنی ......................ی   بكه هێز به ت وڵه ده  له دی   جودایی  و خوازیاری   ئازادیخوازی  ی وه جوواڵنه  بێ ده  ئێمه -٢
 ...ش ئااره  گۆڤااری ....................................... دا7531  ندانی رێبه  ر شۆڕشی سه به  ساڵ  سی  ڕینی تێپه  ڵ گه له  ندی پێوه  له -٣
 ...تیشاك  تەلەفزیاۆنی ............................................................... و جیهاان و ئێران ناوچە  پرسە هەنووكەییەكانی -٤
...  ڤای تی تیشاك ..............................ی   بكه هێز به ت وڵه ده  له دی   جودایی  خوازیاری   ئازادیخوازی  ی وه جوواڵنه  بێ ده  ئێمه -٥
 ...هەڵوێسات ووسامان -بەرهەم لەتیف  ............................. دەبێت ئەم حكومەتەی ئێستای ئێران لەبناغەوە بڕوخێندرێت -٦
... تیشاك  ڤیزیۆنی له ته .................. ڵگر بوو كاندا ئااڵهه وتووه پێشكه  بیرۆكه  و بنیاتنانی شكڵپێدان  وتی ره  دوكتور قاسملوو له -٧
... میادیا  ی رۆژناماه ...............................دامەنێ   خۆ لەسەر ئێمە نێوی دەڵێی  بەڵکو دانانێی  الیەنێک هیچ بۆ نێو ئێمە -٨
... تیشک تای ڤای ..................................................... دوكتور قاسملووشەهید   سیاسیی  باتی و خه ژیان  كانی نده هه ره -٩
 ... ڤای تی تیشاك .......................................كترن  یه  لزومی مه و الزم خۆیدا  مۆدێڕنی  شكڵی  له  دێموكراسی و  تی حیزبایه -١١
 ...هرامی باه گوڵباا  ...................................................  راگرتاووه  خۆی نگ وزه بر زه و  ركوت سه  هێزی به نیا ته رێژیم -١١
 ...كوردپاا هەواڵدەریی ........................................ كوردستانی ١٣٥٨ی گەالوێژی ساڵی ٢٨لە پێوەندی لەگەڵ روودای  -١٢
  ...تارا و ساالر ..............................................................ئێران   كانی ڵدانه رهه سه  ی وه دامركاندنه  كانی هۆكاره -١٣
 

 ٢٩............................... الپەڕەی ......................  ٩٠٠٢و  ٩٠٠٩: سالی
 
 ...ساڤی   گۆڤااری......... ......................................................باس لە گۆڕانکارییەکانی ناوچەو بارودۆخی ئێاران  -١٤
 ...ال سااڵ  دنان ماه واه....... .........................................ئێران داڕما    ر له ماوه جه  ی ئیراده  به  تی پاشایه  دیکتاتۆری -١٥
 ...جیادی ر مه كباه لی ئه وه... ................................كه  اڵتی كوردستان، ئێران و بارودۆخی ناوچه ڕ بارودۆخی رۆژهه مه له -١٦
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 ...رووداو  ی رۆژناماه ................................................................... رکوت ساووره دانی سه درێژه  د له سه شار ئه به -١٧
 ...ڤای تیشک تی....... ........................................  رووی دێمۆکراسییه  کی نوێ به یه روازه ی ده وه بی کرانه ره هاری وه به -١٨
 ...ی رووداو رۆژناماه.... .....................................................کوردستان کانی ناوچه و  ت به دوایی  پێشهاته باره سه -١٩
  ...زانكۆ ئەحمەد... .................................................. و ئامادەسازی هێزە كوردییەكان  دۆخی ناوخۆی واڵتی ئێران -٢١
 

 ٠٢٢...................  الپەڕەی .....................  ٩٠٠٥و  ٤١٠٢: ساڵی

 
 ...(باازگر)ر حسێ   نوه ئه..... .................... مانه  هه  ی كه وتووییه تی و دواكه گبه و نه تائێستا ئه  ریهاتووه سه ی كورد به وه ئه -٢١
 ...ئاژانسی هەواڵی ئاناادۆڵی ................................................کورد ئامادەیە لەگەڵ کۆماری ئیسالمی وتووێژ بکات  -٢٢
 ...تیشك تای ڤای ....................................................... رووداوەكانی لەم دواییانە کە لە ئێران هاتوونەتە ئاراوە -٢٣
 ...دوياەەولە.. ......................................جیابوونەوەی کاوردانە دیکتاتۆریی حکوومەتەکان لە ناوەند هۆکاری سەرەکیی  -٢٤
 ...لڤای   گۆڤااری ..........................................هەرێمی کوردستان ئێستا بووەتە ناوەندێکی سیاسی ناوچەیی و جیهانی  -٢٥
 ...باڵڤۆکی نا باۆ ئیدادام...... .................................................رێژیمی ئێران شەڕی داوشی بەرەو کوردستان هێنا  -٢٦
 ..."بااس"  ی ناماه فته هه..... .............................................................دۆخی هەنووکەیی کوردساتان سەبارەت بە  -٢٧
 ...ساتوور ده ی رۆژناماه ............................................. کەرکوک لە  هرگ پێشمه ڕی شه بۆ دەنێرێت خۆی كانی هێزه ئێران -٢٨
  ...بات خه  ی رۆژنامه. ........  یه خۆی ربه و سه ی پێكهێنانی ئه ستی ئێراده به مه گشتی به كان به یه سیاسی  و رێكخراوه ڵك كڕیزی خه یه -٢٩
 

   ٩٠٠٥:  ساڵی
 
 ...حەفتەناامەی رووداو.. ........................هەوڵدایە کۆسپ بخاتە بەردەم یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات رێژیمی ئێران لە  -٣١
 ...ڤای تیشاک تی. .....................  وڵمان داوه كانی كوردستانی ئێران هه نێوان حیزبه  ك له یه ره بۆ پێكهێنانی به  مێژه  له  ئێمه -٣١
 ...ئاژانسای ئاناادۆڵۆ.... ..........................................دێموکرات و هەروەها بارودۆخی ناوچەکە  یەکگرتنەوەی حیزبی -٣٢
 ...هاێم  وەبادوڵاڵ..... ............................................دووكەرتبوونی حیزب لەسەر كورسی و بەرژەوەندیی كەسی بوو  -٣٣
 ...بیڵاد رۆژناامەی................... ...........................کوردساتان  و مەهاباد یانەی دوایی ئەم یناڕەزایەتییەکان بارەی لە -٣٤
 ...کوردساتان میادیا...... ...............................................................لە پێوەندی لەگەڵ کتێبی نسکۆ و داباڕان  -٣٥
 ...ئاوێناه  ی رۆژنامه. .............ناوکی، دەستی رێژیمی ئێران بۆ نانەوەی کێشە و ئاژاوە ئاوەاڵتر دەبێت لە ئەگەری رێکەوتنی  -٣٦
 ...ساڤی  گۆڤااری....... ...........................................وتوون  دوای كاڵوی بابردوو كه كانی ئێران و كورد به رێفۆرمخوازه -٣٧
 ...ماڵپەڕی دۆیاەەولە ...........................دەستێوەردانێکی لە ناڕەزایەتییەکانی مەهاباددا نەکردووە حیزبی دێموکرات هیچ  -٣٨
 ...رۆژنامەی کەیهاانی لەنادەن.... ..................................ک بۆسەر ژمارەیەک پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات  ک هێرشی پ -٣٩
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 ...رووداو....... ............................................................رودۆخی سیاسایی ئێاران دانوستاندنە ناوەکییەکان و باا -٤١
 ..."ئاژانسای ئاناادۆڵو".................. ...................................پێشبینییەکەمان وەدیهات و الوازبوونی ئێران دەرکەوت  -٤١
  ...رۆژنامەی کوردستان.....................................................  ەی بۆ واڵتانی ئورووپاییپاش سەردانە دیپلۆماسییەک -٤٢
 

 ٩٢٥......................... الپەڕی ..................  ٩٠٠٢و  ٩٠٠٢ - ٤١٠٢ :ساڵی

 
 ...مااڵپەڕی خەنادان.............. ..............................................سەبارەت بارودۆخی ناوچەکە و دۆخی گەلای کاورد  -٤٣
 ...ساەالم ئیساماویلپوور....... .....................................................ئەو هەڵبژاردنە هیچ ئازاد و دێموكراتیاک نایە  -٤٤
 ...باسانیوز مااڵپەڕی.............................................................. نەکاردووەتەوە  ڕەت چەکاداریمان خەباتی ئێمە؛ -٤٥
 ...پۆسات ئورشەلیم.................................................. ئیسرائیله  واڵتی و دێموکرات حیزبی هاوبەشی دوژمنی ئێران -٤٦
 ...سااڵ  ئاساۆ.................................................... ...دێموکرات  حیزبی نوێی خەباتی جیاوازەکانی الیەنە لە باس -٤٧
 ...ئاۆتریش ی پرێساه دی............. ............ڕ  گه وه بخاته قاسملوو حمان بدولڕه وه دوکتور تێرۆری یسی که ئۆتریش تی وڵه ده -٤٨
 ...ئاانالی  ئورشاەلیم.......................................................... بینای   ده ئێران له كوردی هاری به پۆتانسیێلی ئێمه -٤٩
 ...ئااوێنە مااڵپەڕی............................................................ خۆیەتی  بڕیاری دەیكات دێموکرات حیزبی كە ئەوەی-٥١
  ..."ئانادۆڵو" ئاژانسی.................................. هێرشكردن  تا خۆمان  له  كردنه رگری به  ئێمه كداریی چه خەباتی گشتی به -٥١ 
 

   ٩٠٠٢و   ٩٠٠٢:  ساڵی
 
 ...ئاازاد. م: ئاا....................... ......................شاازدەیەم  کۆنگرەی ڕاسان، پرسی حیزب، بارودۆخی دوایی  لە باسی -٥٢
 ...ڤاۆرد ژوونگڵ......................... ...دەکات  زیاتر ناوچەکەدا و نێوخۆ لە ئێران دەسەاڵتی ئێران، لەگەڵ ناوکی رێکەوتنی -٥٣
 ...ئاانالی  ئوورشاەلیم ...........................کوردستان  ڵکی خه ر سه له اڵواردن هه البردنی و یی وه ته نه مافی ستهێنانی ده به بۆ -٥٤
 ...فەتااحی ساابیر.................................................................. ...بەرجامی  لە ئامریکا دەرەوەی هاتنە پرسی -٥٥
 ...دیپلۆماتیاک گۆڤااری............................... ..............کاورد  دەگمەنەکانی ڕووناکبیرە لە بوو یەکێک قاسملوو دوکتور -٥٦
  ...محەممەد سوركێو........................................................... ... ڕۆژهەاڵت  حيزبەكانی نێوان پەیوەندیی لە باس -٥٧
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 ٩٠٠٠و  ٩٠٠٠؛ ٩٠٠٢: ساڵی
 

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

 .  نیه  دیاریكراوی  تێكی  تیش كورد سیاسه  تایبه   بهو   ئێرانی  ر ئۆپۆزسیۆنی  رامبه  مریكا به  ئه
  
 
 
 
 
 
 

 لڤین،  گۆڤاری  وتووێژی

 
ئێاران، ئایاا   ت كاوردی  تایباه   و به  ئێرانی  ئۆپۆزسیۆنی   ر به  رامبه  به  گشتی  مریكا به ئه  تی مریكا؟ سیاسه  ئه  تی  سیاسه  ڕواننه چۆن ده :لڤین
 ؟ و روونه ئاشكرا  تێكی سیاسه  نی خاوه  وه م رووه له
 

ئێاارانیش    ر بااه  رامبااه  ڵكوو به  بااه  ئێراناای،  ر ئۆپۆزساایۆنی  رامبااه  ك به  مریكا نااه  ئااه   ڕاسااتیدا تاااكوو ئێسااتا پااێم وایااه  له :مستتتەفا هیجتتری
و زۆر    ئێاران كاراوه   له   شه  ڕه  هه   ندی  جار بینیمان كه  چه  ، ر كار بووه  سه   بووش له   دا كه  یه  و ماوه  ، له  نیه  و دیاریكراوی روون  تێكی  سیاسه
ر   رامباه  وابوو به  ئێاران، كاه   ر باه  رامبه  بێت چ بكات به  ده   كه   وه  كردۆته  نه  مریكا روونی  تا ئێستا ئه. ردا هات  سه   به  تیان ئاڵوگۆڕی  سیاسه

 .  نیه  دیاریكراوی  تێكی  تیش كورد سیاسه  تایبه   و به  ئێرانی  ئۆپۆزسیۆنی
 

 ؟ بینی  ئێران چۆن ده  ر به رامبه به  تی  وڵه  نێوده  تی  سهسیا :لڤین
 

  كی  الیاه   شیان كرد، لاه  پێشكه 7+3  والتانی   كه  ی  وه  ك ئه  وه  نێ  ده  ده  ئابووریی  ئیمتیازاتی   وه  كه  الیه   ، له  یه  نه  دوو الیه :مستەفا هیجری
  و   وه  كاناه  كگرتوه  یه   وه  تاه  نه   ن رێكخاراوی  الیاه   ك سازادان لاه  ر وه  ساه   ناه  بخه  ئاابووریی  مارۆی  گاه   كاه  ی  وه  ن به  كه  ده لێ  ی  شه  ڕه هه   وه  تریشه

  كۆمااری   ن كاه  ده  وڵێك ده  موو هاه  هاه.   بردوه  و الماان ناه  ر مێاز مااوه  ساه  هێرشایش له  ی  لاه  ساه  مه   كاه  مریكا وتای  و ئاه ك دیتماان  ت وه  نانه  ته
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وروپاا  مریكاو ئو  ئاه   ی  كاه  بكاه  ڕێ  چااوه  باێ  ش ده  ماه  ئه  اڵم دوای باه.  كانیان رابكێشاێ  م  بۆ داواكارییه   وه  و فشارانه  ئه  رێگای   له  ئیسالمی
 چۆكیدا دێن ؟   ڕاستدا یان به  نێوه  اڵتی رۆژهه   ن له  كه  قبووڵ ده   ملهۆڕانه   ته  و سیاسه  ئه
 

   ؟ پێاات وایااه  چۆنااه   وه  یااه  م باره  لااه   ئێااوه  تی  ، سیاسااه  دایااه  وره  گه  یرانێكی  قااه   لااه  وه كانییااه  ڵه  هه   ته  سیاسااه  هۆی  ئێااران ئێسااتا بااه :لڤتتین
 بات؟  ده  تری یرانێكی  و قه  ره  د بهژا  نه دی  حمه  ئه
 

   لاه   چوونكاه.   وه  تردا ببینیناه ساێكی  ژاد یاان كه  ناه دی  حمه  ئه   و ئێساتادا لاه راباردوو   ئێاران لاه  كانی  یراناه  نابێت قه   ئێمه :مستەفا هیجری
   لااه   اڵت  كااه سااه  هبێد  كی  هایااه كااوو مۆره  موو وه  هااه   مانااه  ، ئه...و  ت  وڵااه  ده  تی  یئااه  و هه ركۆمارو پارلمااان  ئێراناادا سااه  ئیسااالمیی  كۆماااری

  كۆماااری. نابێاات  ورێكاای  سااێك بێاات هاایچ ده  ر كه  ركۆمار هااه  ڕاسااتیدا سااه له   بۆیااه. قیه   فااه  قی  موتڵااه  لیاای  وه  مری  و ئااه اڵت  سااه  ده  ی  چوارچێاوه
  باواری   ، لاه  ناگ زیااتر باووه  بروزه  و زه  وتووه  دوا كاه   وه  هو ئازادییا  دێموكراسای  بواری   تا ئێستا له   وه  ركاریه  سه  هاتنه  تای  ره  سه   له  ئیسالمی

ژێر    ڵك له  خه  دی  سه   له 02  ی  نزیكه.   اڵم زۆر زۆر خراپه وت، به  نه  فرۆشتنی   له   یه  هه  زۆری  داهاتێكی   كه  ی  وه  ئه  ڕای ره  سه   وه  ئابوورییه
 .بات  ڵدێر ده  و هه  ره  به   كه  واڵته   كه  ته  حكومه   كه   سروشتییه   بۆیه  كان زیاتر بوون،  تییه اڵیه كۆمه   شییهخۆ  نه. ژی   ژاریدا ده  هه  تی  خه
 

  نتێرناسیۆناڵ ئه

 
 ؟  دا چیه  وهو رێكخرا  له   ئێوه  رۆڵی. نتێرناسیۆناڵ سوسیالیست  ئه  ندامی  ئه   ته  بوونه   كوردی  كه  م حیزبی  كه  یه   ئێوه :لڤین

 
   كاه   یاه  خۆیاان هه  نتێرناسایۆناڵ دانیشاتنی  ئه  ر دانیشتنێكی  هه   ر له  به   كه   یه  كوردان هه  كاری  دا گرووپی  و رێكخراوه  له :مستەفا هیجری

   ت باه  نیسابه   و باه ئێاران  نیكوردساتا   ها لاه روه  و هاه  گشاتی  كاورد به  زوی  دا وه  رنامه  و به  نێو ئه   له. ون  كه  خۆیان رێك ده  ی  رنامه  ر به  سه   له
م   رده  باه   خرێتاه  ك پێشانیار ده  و وه كرێت  ر ده  سه   كاریان له   و رێژیمه  و ئه  ئیسالمی  كۆماری  كانی  جۆراوجۆره   ركوتكارییه  و سه  ئیسالمی  كۆماری

 .ی   و گروپه  ئه  كانی  چاالكه   ندامه  ئه   كێك له  یه   ئێمه.   وه  كاركردنه  یبوار   و بخرێته ر بدرێت  سه   له  نگی  ده  ی  وه  نتێرناسیۆناڵ بۆ ئه  ئه
 

یشات؟   گه   كاوێ   ن باه  بكاه  ری  سه  كردن چاره لاێ  نتێرناسیۆناڵ داوای  ئه   پێشووتان كه  ڵ هاوڕێیانی  گه   كانتان له  كێشه  ی  له  سه  مه  ی  ئه :لڤین
 ؟  یه  وه  ئێوه  ناوی   نتێرناسیۆناڵ به  ئه   دێموكرات له  حیزبی  تیی ندامه  كاتێكدا ئه   له
 

ڵ   گاه   ها لاه روه  رح كاردوون، هاه  مان باۆ شاه  و هاوڕێیانه  ئه  ی  وه  ش جودابوونه  و ئێمه كرد   ئێمه   له  نتێرناسیۆناڵ داوای  ئه :مستەفا هیجری
نتێرناسایۆناڵ   كان ئێساتا باۆ ئه  له  ساه  مه   و پاێم وایاه   باۆم بااس كاردوه  وردی   و باه  وه  یۆناڵ كۆ بووماهرناس  نته  ئه  رۆكی  رێز پاپاندریۆ سه  به

 .  نیه   وه  و باره  له   تازه  و هیچ شتێكی  روونه
 

 رناسیۆناڵ؟  نته  ئه  ندامی  ئه   وان ببنه  ئه   كه   تان نیه  كێشه   ئێوه :لڤین
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وانیش   ئاه   گرێات، سروشاتییه  رده  وه   تاازه  نادامی  ئه  تی  یاه  هه  خاۆی   و پرنسایپێك كاه  رناماه  به  پێای   ێرناسایۆناڵ باهنت  ئه :مستەفا هیجتری
 .ندام  ئه   ن ببنه  داوا بكه   وه  خۆیانه  ی  رێگه   و له ن  توان  داوا بكه  ده
 

  فێدراڵ  ئێرانی  كانی وه ته نه  ی كۆنگره

 
    كه   داوه  وڵتان نه  ندام  تێیدا، ئایا بۆ هه  ئه  ئازادی  و پارتی  ڵه  و كۆمه  ئێوه   فێدراڵ كه  ئێرانی  كانی  وه  ته  نه  ی  كۆنگره   ت به  باره  سه :لڤین

 ؟  وه  نه  خۆتان كۆ بكه  وری  ده   ئێران له  كانی  سته  بنده   وه  ته  نه  كانی  نه  زۆرتری  الیه
 

  نادی  یوه  په  وڵی  هاه   ی  كاه  بكاه   نێاو كاۆنگره  كانی  نه  الیه   داوا له   كه   یه  وه  ئه   ئێمه  تی  م، سیاسه  هه چوارده  ی  كۆنگره  دوای :ەفا هیجریمست
   یااه  م كۆنگره زیااتر باۆ ئاه  ناادامانی    ئهبتاوانی   كاه  ی  وه  ، باۆ ئاه  یااه  م كۆنگره ن باۆ هاات  باۆ ئاه  ئۆپۆزسایۆن بااده  تری كانی  ناه  ڵ الیه  گاه   لاه

ها  روه  هاه. دان  وه  ئاه  وڵی  هاه   لاه   نێاو كاۆنگره  كانی  ناه  و ئێساتا الیه   ند كاراوه  سه  په   پێشنیارمان كردوه   ئێمه   كه  ی  ته  و سیاسه  ئه. رابكێشی 
. مریكادا بناساێنی   ئووروپااو ئاه   كان لاه  نییاه  ده  مه   و رێكخاراوه كان  تییاه  وڵه  نێوده   ڵاه  كۆمهكۆڕو    زیاتر به   كۆنگره   ی  كه  ده  ده   وه  ئه  وڵی  هه
تر  كاانی  وه  تاه  نه   بڵێای  كاه   وه  م رێگایاه  لاه  وێ  مانه  ده   ، ئێمه  كه  یه  وه  ته  نها نه  ئێران ته   كه   تا ئێستا وا نیشان دراوه  ی  وه  ر ئه  به  ش له  مه  ئه
 .وێت  ده  ا جوگرافی  یی  وه  ته  نه  ساسی  ر ئه  سه   فێدراڵییان له  ئێراندا، ئێرانێكی   له
 

كاتێكادا    ، لاه  وه  یاه  م كۆنگره  ناو ئه   كان بهێننه  فارسه   نه  الیه   تانتوانیوه  نه   ئێوه   یه  وه  ئه   یه  م كۆنگره  ئه  كانی  الوازه   خاڵه   كێك له  یه :لڤین
 ؟ یه  جۆراوجۆریان هه  ئۆپۆزسیۆنی

 
و   لاه   كاه   نیه   وه  ئه  مانای   به   مه  اڵم ئه  بینی ، به  ده   كۆنگره  الوازی  خاڵێكی   به   وه  خۆشمان ئه   ئێمه.  جێیه  به  پرسیارێكی :مستەفا هیجری

تاا    بگاره   وه  كانیاناه  په  چه   رێكخاراوه   كان لاه  فارساه   وه  داخاه  اڵم به كان، باه  ڵ فارساه  گاه  له   وڵمان داوه  هاه   ئێمه. دابێت  وڵمان نه  دا هه  بواره
  رایی  ندگااه  ناوه  خۆیاناادا ئێرانێكاای  یاڵی  خااه   وان لااه  ن، ئااه  فێاادراڵیزم بااده  ی  له  سااه  مه  باساای   خۆیااان لااه   كااه   م وایااه  كانیان، زۆر كااه  ساتهرا
ش   ئێرانادا داباه   اڵت لاه  ساه  ده   یاهزانا ، پێیاان خاۆش ن  اڵت ده  ساه  ده  دیلی  باه   خۆیان به   گرن، چونكه  رچاو ده  به ت له  ك میلله  و یه ست  كده  یه

و   و ئاه فێادراڵی   ی  له  ساه  مه   دژ باه   ، كاه  یاه  كانیشایاندا هه  په  چه   رێكخاراوه  ندێ  نێو هه   ت له  نانه  ها ته روه  كاندا، هه  وه  ته  نێو نه   ببێت له
. دان  و چوارچێاوه  ن، زۆرتار لاه  بێگاناه   ر به  جوداخوازو سه   كه  ی  وه  ن، به  كه  ركوت ده  سه  پێ  تری كانی  وه  ته  كوردو نه   كه  ی  كۆنه   بیروبۆچوونه

 .ن  ناكه  لاێ  كان پێشوازیی  ن فارسه  كه  ده   و كۆنگره  له  كان پێشوازی  سته  بنده   وه  ته  نه  ی  نده  وه  ئه   بۆیه
 

 دێموكرات  ناو حیزبی  كانی وه جیابوونه

 
باۆ    یاه  وڵێك هه  ئایاا هایچ هاه. ئێاران  كوردی  ی  وه  بزووتنه   دا له  زۆری  كی  یه  ربه  دا زه  م قۆناغه  له   كان كه وه  نه  جیابووه   ت به  باره  سه :لڤین

 ؟  وه  كگرتنه  یان یه   وه  ئاشتبوونه
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جاودا    مان كاه  و هاوڕێیاناه  ڵ ئاه  گاه  وا بخاوڵێێنی  له  تێكی  زویاه  بتاوانی  وه   كاه   یاه  وه  ئاه   تاه  ویه  وله  ئه   باۆ ئێماه  ی  وه  ئاه :مستەفا هیجری
وان   ئاه   داواماان كاردوه   ، ئێماه  دێموكراتاه  حیزبای  ك نێاو باوونی  یاه   یه  ر رێگاماندا هه  سه   له   اڵم گرفتێك كه ی ، به  ، دیالۆگ بكه  وه  بوونه
   نگاه  ی ، ره  دیاالۆگ بكاه   وه  توانی  باشتر پێكاه  ده   ئێمه   وكاته  نێوانمان، ئه   دابنێت له  ڵك جیاوازی  خه   ن دابنێ  كهبۆ خۆیا   دیكه  نێوێكی

 . هاتووه پێك نه   له  و هه  اڵم تا ئێستا ئه ی ، به  بكه   وه  كگرتنه  یه  باسی   كه   وه  پێشه   بێته   وه  ش ئه  و كاته  ئه
 

 بات؟  كان ده  حیزبه   له   وه  و دڵساردبوونه  ره  ڵك به  خه   وانه  م جیابوونه  ئه   پێت وانیه :لڤین
 

دوو    دێات كاه  لااێ  وای   اڵم كاتێك كاه كان، به  حیزبه   خشێته  به  زیاتر ده  و هێزی  كگرت  باشه  و یه كاركردن   وه  پێكه   دیاره :مستەفا هیجری
   نگاه  ، ره مێنێ  كااركردن ناه   وه  پێكاه  و ئیمكاانی واو ببێات  ر تاه  ره  زه   باه   ، كاه وه  وه  نادێك كارده  هه   ونه  و بكه ن  كار بكه   وه  پێكه توان   ن نه  الیه

اڵم   باه. بێات  داهاتووشادا ده   لاهو   بووه  راباردوودا هاه   و لاه ناابینم   كێشاه   حیزبێاك باه  ی  وه  جودابووناه. زیااتر بێات  قازانجی   كه  وه  جیابوونه
   ئێماه  هاوڕێیاانی   كاه  ی  وه  ك ئاه  ر، وه  باه   تر بگرنه كی  رێگایه   دا نی  كه  وه  ئه  وڵی  هه   ، له  وه  بنه  جیا ده  ی  وانه  ئه   كه   یه  وه  ئه   یه  كێشه  ی  وه  ئه

  نێاو ئۆپۆزسایۆنی   لاه  ی  وه  ئاه. نای    كه  كییه  ره  ساه   كاتێكادا خۆیاان حیزباه   بژێرن، لاه  ده ڵ  هه بۆخۆیان   كه  حیزبه  سڵیی  ئه  ناوی  ، كردوویانه
 . دروست كردوه و تا ئێستاش كۆسپی  یه  وه  ئه   ئێراندا باو بووه  كوردی

 
   نابێتاه   هێزه باه   م دێموكراساییه  ئه  بوونی  نێو حیزبدا، ئایا نه   هێز بێت له زۆر به  دێموكراسی   كه   یه  هه   وه  به  پێویستی   مه  اڵم ئه  به :لڤین
 خوازراو؟  نه  ی  كێشه  روودانی  هۆی
 

و   پێشاێ   دێتاه  پااوانخوازی  ی  له  ساه  دا، مه  ندییاه  و پێوه  ، لاه  كاناه  زبهحی  ڕی  و بیروبااوه  ئیاراده   سات باه  یوه  په   كێشه  بوونی :مستەفا هیجری
وا   ئێراندا شاتێكی  كوردستانی  كانی  نێو حیزبه   اڵم م  له بدات، به  ڵ  ر هه  تر سه دات حیزبێكی  نه   رو ئیجازه  میحوه   وێت ببێته حیزبێك بیهه

 .نازانم  وتۆی هئ  كی ترسییه مه   به   و بۆیه نابینم
 

 ؟ البراوه  م بڕگه نێوخۆدا ئه  وی  یڕه  په   دێموكراتدا له  حیزبی   له  ، بۆچی سكرتێری   وره  دوو ده  البردنی   ت به  باره  سه :لڤین
 

  بژێرێ،  ده ڵی  هاه  نادی  ناوه  ی  كومیتاه  گشاتی،  ساكرتێری   باوو كاه   وه  ئاه  ی  كاه  هۆیه.  مێنێ  ناه   وه  ئاه   دا كاه  بریااری   كۆنگره :مستەفا هیجری
   ، له بژێری  ده ڵی  هه  ندی  ناوه  ی  مادام كۆمیته.   رێ  الی به   نیه  مافی  ندی  ناوه  ی  كۆمیته و   بژێرێ  ده ڵی  هه   كۆنگره   كه   حیزب نیه  كوو هێندێ  وه
  ساكرتێری  باوونی  یای  وره  دوو ده  بڕیاری   كۆنگره  م پێیه  ، به  ك نیه  یه  ش هیچ كێشه  وه  ئه  و سكرتێر بگۆرێت  توانێ  كانیدا ده  وه  موو كۆبوونه  هه
 .المان برد   بوو، بۆیه  باش نه   پێ
 

 ن؟ كه  م ده  سته  ئه  كوردستانی  كی  یه  ره  به  دروستبوونی  ی  له  سه  ند مه  چهتا    م كێشانه  ئایا ئه :لڤین
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مان پاێ   ئیشااره   كه  ی  و هۆیانه  زانم، به  ت ده  حمه  زۆر زه  شتێكی   كگرتوو به  یه  كی  یه  ره  به  پێكهێنانی  ی  مینه  ئێستادا زه   له :مستەفا هیجری
  كتر هاوكااری  ڵ یاه  گاه  ، له  یاه  ش هه  هاوباه  كااری   و ئیمانمان به نزیكی    وه  كه  یه   مان له  وانه  ئه   ی  كه  بده  وڵ  ومان ههمو  هیوادارم هه. كردن
 .ر نی   سه  چاره  قابیلی   كه  نێ  یه  ناگه   وه  ش ئه  مه  اڵم ئه ، به  یه  ر رێگامان هه  سه   له   كێشه. ی   بكه
 

  یی وه ته نه  پالتفۆرمێكی  دروستبوونی

 
 ؟ داوه شتان نه هاوبه  پالتفۆرمێكی  دروستبوونی  وڵی تا ئێستا هه  ئێران بۆچی  كوردستانی  كانی كوردییه  كوو حیزبه وه :لڤین

 
   كان لاه  وێت كێشاه  ماناه  ده   ێات، ئێماهجیااواز، یاان پالتفاۆرم پێاك ب  یمانیی  دوو هاوپاه   دا نای  كاه  وه  ڵ ئاه  گاه  له   ئێماه :مستەفا هیجتری

ندێك   هه. ن نابێت  ك الیه  یه   هاوكاریش به  ی  له  سه  مه. كدا بی   یه  ره  به   له   وه  ڵكوو بتوانی  پێكه  ر بكرێ ، به  سه  دیالۆگ چاره   تادا به  ره  سه
زیااتر باۆ    و كااره  لاه   وێ  یاناه  و ده ن  كاه  ، زۆرتار كۆساپ دروسات ده  وه  كارده  ر باواری  ساه   هدێتا   اڵم كه ن، به  ده  ده   ره  به  كان دروشمی  حیزبه   له
كبوون   یاه  و پێویساتیی ت  رووره  زه   موومان بااس لاه  هاه   ئێاران كاه  كوردساتانی  كانی  حیزبه  بینی  ده   بۆیه. رگرن  یاندن سوود وه  راگه  ستی  به  مه
 .بێت بۆ ئێستاو بۆ داهاتوومان  شمان هه  هاوبه  و پالتفۆرمێكی ك بگری   كانماندا یه  شه  هاوبه   خاڵه   له   مانتوانیوه  ی ، نه  كه  ده
 

ن، ئایاا   كاه  چاڕو پاڕ كاار ده  كی  یه  شاێوه   كان باه  نییه  ده  مه   كاتێكدا رێكخراوه   ؟ له  وه  وێته  ڵك لێتان دوور كه  وا ناكات خه   مه  ئایا ئه :لڤین
  ن؟  كان بكه  حیزبه   به   كشه  توان  پاشه  مێكیش بێت ده  رده  بۆ سه   م رێكخراوانه  ئه   پێت وانیه

 
  یان كااری  كه  ر یه  هه  ، وه  تریان بگرنه وی  ئه  ، هیچ كامیان ناتوان  جێگای  یه  رقیان هه  كان فه و رێكخراوه كان  حیزبه  كاری :جریمستەفا هی

ساارد    كاه   نیاه   وه  ئاه  ماناای   اڵم به وێت، به  ده  كگرتنی  ڵك یه  ، خه  خۆیانه  قی  و حه  ناخۆشه  پێی   راسته   كه  ڵكه  ، خه  یه  خۆیان هه  تیی  تایبه
   وه  روونكردناه   اڵم كاه ت بوو، باه  حه  و ناره ردان  رگه  ڵك سه  دا خه  وه  جودابوونه  تای  ره  سه   ، له  مه  م  هه   كه  ی  و زانیاریانه  ئه  پێی   ، به  وه  ببنه

   كاه   رجیش نیاه  ماه. شادار با   باتادا به  خه   ڵك لاه  خاه   گرنگاه   كاه  ی  وه  اڵم ئه ، به  زۆر گرنگ نیه   وه  ئه. ر به  گرته  خۆی  ی  ڵك رێگه  درا، خه
  ی  وه  تاه  نه  رزگااریی  رێگاای   بات لاه  خاه   و حیزباه  ر حیزبێكادا بێات، ئاه  هاه   لاه   یاه  وه  دێموكراتدا بێات، گرناگ ئه  حیزبی  ریزی   له  مووی  هه

  دێموكراتیكادا شاتێكی  حزابی  ئاه   لاه   و شاتانه  ئاه   ، چوونكاه  ناوه  داناه  وتۆی  ئه  كی  رییه  كارگه   یه  له  سه  و مه  ئه  پێم وابێ. بدات   كورددا درێژه
  زۆر حیزبای   یاه  وانه  ، له خساێ  ئاازاد بڕه  كی  زایاه  ئێرانادا فه   لاه   ینێ  ر سابه  گه.   ش سروشتییه  تازه  حیزبی  كوو پێكهاتنی  ر وه  هه  ، یه ئاسایی
  كۆمااری  زرانی  داماه  كااتی   ، لاه  م جاار نیاه  كاه  ش باۆ یه  واناه  م جودابوونه  بوون، ئاه  تر دیاار ناه كی  هیچ جێگایاه   له   ن كه  بده ڵ  ر هه  سه   تازه

  اڵم دواتر بڕیااری به  ، پێیان ناخۆشه   تاوه  ره  سه   له   كه  ڵكه  ، خه  روویان داوه   وه  جیابوونه ٣دێموكراتدا   حیزبی   تا ئێستا، له   وه  ئیسالمییه
و    م بگێاڕێ  ماتاه   كاه  ڵكه  دا، خه  رووی   وه  حیزبێكدا جودابووناه   ر له  ، ناكرێت گه  النه  سه  و مه  ت بكات به  ڵكیش واده  خه  بێ  ده. ن  ده  خۆیان ده

 . ژنۆ دابنیشێ  ئه  و  سته  ده
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  ئایینی  زانایانی  تیی كیه یه  درووستكردنی

 
  هاا رێكخراوێاك لاه وه  درووساتكردنی  تی رووره زه. یاند كوردستانتان راگه  ئایینیی  زانایانی  تیی كیه یه  رێكخراوی  ئێوه  م دواییانه به :لڤین
 بوو؟  چی  وه دێموكراته  ن حیزبی الیه
 

  ئیساالمی  كۆمااری  نااوی   ئێاران ئیساالمێكمان باه   واقیدادا ئێساتا لاه   ، لاه  وه  ببینێتاه  دا خاۆی  یاه  و چوارچێوه  لاه  توانێ  ده :مستەفا هیجری
   ره  تریش پااه كااانی  شااه  و به ئێااران  كوردسااتانی   لااه   ش كااه  دیكااه  نێكی  ش الیااه  وه  داخااه  كااات، به  تری  زوڵاام ده  وره  گااه   وه  شااه  و ناوه  ، بااه  یااه  هه
. واڵتا   و وێرانیای ڵك  خاه  كوشاتنی  ریكی  وان خاه  نزیاك باه  كانی  و رێكخراوه  لێاویده  ئه  تی  ژێر سیاسه   له   كه   رادیكاڵه  ، ئیسالمی ستێنیێ  ده
ڕاساتیدا بڕوایاان   و له رادیكااڵ   ئیساالمی  م دژی  و هاه  وه  ناه  كه  د ده  ره  ئیساالمی  م كۆماری  هه   كان كه  ئایینییه   تییه  سایه  كه   اڵم هێندێك له  به
   وه  تره ی  ناه  و دوو الیه  لاه   واناه  ئه. ن  كاه  یر ده  تااك ساه  كی  ندییاه  ك پێوه  وه   خاوداوه   مارۆ  باه  ندی  ودا پێوه  له   كه   یه  هه   دیكه  ئیسالمێكی   به
و   ئاه  دوای   باه   ن  كاه یاه بگه ڵك تێ  و خاه ن  بات بكاه  و خه  وه  كتر كۆ ببنه  یه  وری  ده   له   و توێژه  ئه   بتوانرێ  ی  وه  هژێر فشار بۆ ئ   ته  وتوونه  كه

 .ن  دا كار بكه  یه  وارچێوهو چ  له  وێ  یانه  م  ئاگادارم ده  ی  نده  وه  و ئه  باشه  نگاوێكی  هه   زانایانه  تیی كیه  و یه  ڕۆن، ئه  دا نه  نه  دوو الیه
 

  ؟  وه  ن ئێوه  الیه   ت له  و سیاسه دی   ڵكردنی  بۆ تێكه   ك نیه  تایه  ره  سه   مه  ، ئه  دێموكرات سێكۆالر بووه  مێژوو حیزبی  درێژایی   اڵم به  به :لڤین
 

  ی  چوارچێاوه   بادات لاه  ئاایینی  تاوێژێكی   باه  تی  یارماه   كاه  ی  وه  و ئاه   سایكۆالره  ر حیزبێكای  دێموكرات ئێستاش هه  حیزبی :مستەفا هیجری
.   وه  ڵك دوور بخاتاه  خاه   لاه  ڵك خاۆی  خاه  ڕی  بیرو بااوه   بۆ رێزگرت  له   دێموكرات ناتوانێ  حیزبی   ، چوونكه رێ  ده   سێكۆالربوون نایهێنێته

   ر باه  رامباه  ك نااتوانی  به  روه  هاه. نگ بای   بێاده   وه  وه  ت ئاه  نیسبه   و ناتوانی  به  كورده  ڵكی  خه  ی  زۆربه  ڕی  كوردستاندا بیروباوه   ئیسالم له
   كاه   ڕماان وایاه  باوه   ئێماه   كه  نێ  یه  ناگه   وه  هیچ جۆرێك ئه   ش به  مه  ئه... . و   كه  و جووله  سیحی  و مه ك یارسان  نگ بی  وه  تر بێده كانی  ئایینه
كلیساا   ئووروپاایی  واڵتاانی   بینای  لاه  ك ده  وه.  ت جاودا باێ  سیاساه   لاه   باێ  دیا  ده   پێمان وایاه   خێر، ئێمه  ، نه  ت جودا نیه  سیاسه   دی  له

 . هو  ته ت جودا بۆ  سیاسه   له  تی  واوه  ته   اڵم به به.  نرێ  بۆ داده  و ئیحترامی  كرێ  ت ده  و خزمه  یه  هه
 

  ؟  هێز بووه ئێران به  كوردستانی   له  سیاسی  ئیسالمی   كه   دا نیه  وه  ر ئه  رامبه  به   له   ئێوه  ی  م كاره  ئایا ئه :لڤین
 

كان   ئایینییاه   تییه  هساای  و كه  پێشاێ   روا بەناه  ر هه  گه  اڵم ئه هێز نی ، به ئێراندا ئێستا به  كوردستانی   م  له  ری  زه  نه   به :مستەفا هیجری
  كۆمااری   هێز با ، چوونكاه داهااتوودا باه   لاه   نگاه  ن، ره  خۆیان باس بكه  توان  بیرو بۆچوونی  واندا نه  و ئه  ئیسالمی  كۆماری  ژێر فشاری   له

رادیكااااڵیش   ، ئیساااالمی خۆیااادا  بۆچاااوونی  نگرانی  الیااه  هێزكردنی پێنااااو باااه   لاااه   یااه  هه  زۆری  و فیزیكیااای  مااااددی  ئیمكانااااتێكی  ئیسااالمی
كاوو   وه   اڵم ئێماه باه.   ش ئاگااداره  كاه  ڵكه  ش خه  وه  خۆشاییه   و باه هێز نای  ما  ئاگاادار بام باه  ی  ناده  وه  اڵم ئه ، باه  یه  زۆریان هه  ئیمكاناتێكی

    وا بێته  زوێكی  داهاتوودا وه   كا له  نگ بی ، نه  بێده   یه  له  سه  م مه  ر به  رامبه  ریی ، ناتوانی  به  ماوه  جه  حیزبێكی   دێموكرات كه  حیزبی
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 .كوردستان  ڵكی  ر خه  ك بۆ سه  ترسییه  مه   ببنه   كه  پێشێ
 

 ؟  كردوه   م رێكخراوه  ئه  زراندنی  دامه  تی  رووره  زه   ستتان به  هه   وابوو ئێوه  كه :لڤین
 

باۆ    شایساته  كی  چاۆن داهاتوویاه   كاه   وه  یناه  كه  داهااتوو ده   و بیار لاه  رۆژ نیاه  تی  سیاساه   ئێماه  تی  سیاسه   ، چوونكه ڵێ  به :مستەفا هیجری
 .ی   ر بكه  به  سته  ڵك ده  خه

 

 ؟  نیه كتان  ندیه  یوه  بۆ هیچ په   دراوسێ  ڵ واڵتانی  گه   ندیتان له  یوه  په   ت به  باره  سه :لڤین
 

   ئامااده   فریێاش بێات، بۆیاه  ئاه   ر لاه  كاوردن گاه  كی  یاه  وه  موو جوواڵنه  هه  بینی  دژی  ك ده  ، وه ، توركیه  روونه  ی  كه  هۆكاره :مستەفا هیجری
  ئاابووریی  تیی  رماهو یا  ئێراناه  نزیكای  ساووریاش، دۆساتێكی   ت به  باره  سه.   یه  كوردیان هه  ی  كێشه   ن، چوونكه  كورد بكه  هاوكاریی   ناب  كه
  تی  سیاسااه   ت بااه  باره  ترساا ، سااه  ئێااران ده   و لااه نااداویش بەااوك   كه  واڵتااانی.   یااه  هه  كااوردی  ی  ر كێشااه  ویش هااه  ، ئااه گاارێ  رده  وه  لاااێ  باشاای

 .بگرن  ندی  پێوه  ئێرانی  ئۆپۆزسیۆنی ڵ  گه له   ن كه  خۆیان ناده   به   ته  و جورئه  ئه   بۆیه. ران   ریان نیگه  رامبه  ئێرانیش به
 

  واڵتاانی  ڵ گاه له  تاوانێ وێارا  ده  تی كرێات حكووماه بااس ده  كاه  ی وه مریكا، ئاه وێارا  ا ئاه  منیی ئاه  ی وتنناماه رێككه  ت باه باره سه :لڤین
  موجاهادینی  ركردنای ده  ئێساتا بااس لاه  ت كاه تایباه به ؟ یاه ئێوه  ری ره زه  لاه  كاه  ئیمزا بكات، پێات وانیاه  منی ئه  ی وتننامه رێككه  دراوسێ

 وێراقدا؟  كرێت له لق ده خه
 

  رێمی  هاه  تی  حكوماه  ی  ژێار ساایه   ی  لاه  لێره   ئێمه   كه   وێراقیش ئاگاداره  تی  و حكومه ر نابینم  ره  زه   به   وتنه  م رێكه  م  ئه :مستەفا هیجری
 .بكرێت  جێ  جێبه   و پێم وانیه  كراوه  نه  جێ  اڵم جێبه  كرێت، به  ركردنیان ده  ده   باس له   وه  وێراقه  رووخانی  تای  هر  سه   ر له  هه. كوردستان

 ؟  چۆنه   توركیه   دێموكرات له  ی  ڵگه  كۆمه  ڵ پارتی  گه   ندیتان له  یوه  په :لڤین
 

ڵیان   گاه   لاه   كاه   پێمانخۆشاه.   نیاه  هاتووچۆماان باۆ توركیاه  ئیمكانی   ڵیان، چوونكه  گه   له   ندیمان نیه  یوه  په   وه  داخه  به :مستەفا هیجری
 .بێت  ندیمان هه  یوه  په
 

 ؟  كه  كه  ڵ په  گه   له  ی  ئه :لڤین
 

 .  وتۆمان نیه  ئه  كی  ندییه  یوه  خێر په  نه :مستەفا هیجری
 

 ٢١١٩ی فێبریوێری ٩: ڕێکەوتی  -کوردستان وێبالگ  : سەرچاوە
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 ین هێز بكه ت به وڵه ده  دین له  جودایی  و خوازیاری   ئازادیخوازی  ی وه جوواڵنه  بێ ده  ئێمه
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ڤی تیشك تی  ئاسمانیی  وتووێژ كاناڵی

 
 دێموكرات  حیزبی  گشتیی  سكرتێری ، هیجری فا مسته رێزدار  ڵ گه له

 
  ڵ گاه له جیاجیا  وتووێژی دوو  له رابردوودا  ی ماوه  له ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری ، هیجری فا مسته كاك ڕێز به
 ، واڵتاه م ئه  ئازادیخوازی  ڵكی خه  باتی خه و ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  پرسی ڕ مه له دا،"تیشك"  تێلیویزیۆنی  فارسیی و  كوردی  شی به ردوو هه
  گرنگیای ر به له" كوردستان"  ی رۆژنامه.  گۆڕێ  ته هێناوه  تی تایبه  ی وه شیكردنه و  وه روونكردنه ڵێك كۆمه رابردوودا،  كساڵی یه  له ت تایبه به

 كااك ڕێز باه  كانی یاه رێنوێنیی و وبۆچاوون بیر ر ساه  بخاتاه تیشاك دا ل ساه وته تێر  راپاۆرتێكی  لاه  زانای  پێویساتی  باه كان باساكراوه  ته بابه
 .دا یه ندی پێوه و له فا مسته

 
  باه  نادیی پێوه  كاه ن كاه ده  پاێ سات ده  هیجاری ڕێز باه  لاه  پرسایاره و باه دا  فارسای و  كاوردی  شای به دوو ر هاه  لاه كان وتووێژه  رانی به ڕێوه به

  كانی ڵوێساته هه  دروساتیی ر ساه له ڕێزیان به  بۆچوونی و  یه هه دا ئێران  له  ركۆماری سه  می یه ده  وری ده  ڵبژاردنی هه ناو به پاش  كانی رووداوه
  پرس ؛ ده  وه باره و له ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی

 
  كۆمااریی رۆك ساه  می یاه ده  وری ده  ڵبژاردنی هاه  نێاوی  به دا  رووی ئێران  له  ی وه ئه"  كه  ی وه به دان ئاماژه  وێڕای دا؛ اڵم وه  له  هیجری ڕێز به

 و ئاه  باسای." باووی  وڕوو ره باه  ڵی گاه له  ئێماه دا ركۆماری ساه  پێشاووی  ی وره ده ٩  لاه  كاه باوو  رییانه شاانۆگه و ئاه  ی درێژه   حه  به ئێران،
  ڵكی خاه ك وه  ئێمه  پێموابێ دا واقیع  له: " وتی و  كردووه مانا بێ و  تاڵ به دا رۆك نێوه  له ركۆمارییان سه  ڵبژاردنی هه ناو به  كه كرد  ی خااڵنه
 و ئاه ر سه  بێینه  بێ ده كورد  تاكی  تی تایبه به  ئێرانی  تاكی كوو وه و كان یه تی سایه كه كوو وه كان، یه سیاسی  سازمانه و گرووپ كوو وه ئێران،
 موو هااه  لااه  خااۆی  وتوویی دواكااه و  وتیژی تونااد  تی نیساابه  بااه  خااۆی  ی زیفااه وه ئێااران  ئیسااالمیی  كۆماااری  كااه  ی وه ئااه  ڵ گااه له  كااه  ی ڕه باااوه
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 ل ماه وه دروساتمان  پێشاێ  تاه هاتوونه  كه دا رووداوانه و ئه ر رانبه به  له ك یه ئێرانی كوو وه ش ئێمه ئایا اڵم به با، ده  ڕێوه به دا كان رنامه به
 ".  كردووه نه ل مه وه تماندروس یان  كردووه

 
  كاه كردباوو پێشابینییان ك یاه ڵگه به چ  پێای  به ڕێزیان به"  كه دا"تیشك "  فارسیی  شی به  پرسیاری  له  شه به و ئه  اڵمی وه  له  هیجری ڕێز به

  واوی تااه  بااه دا رێااژیم  لااه ڵبژاردن هااه  كااه  ی وه ئااه ر سااه خستنه تیشااك  وێااڕای ،"رێااژیم  ركۆماری سااه  بااه  وه كرێتااه ده ژاد نااه دی حمه ئه دیسااان
 و لاه  یی خامناه  پشاتیوانیی و لێادوان دوو باۆ  له ساه مه م ئاه باۆ  كی ره ساه  هاۆی" : وتی ، نیه دا تێ اڵتێكیان سه ده هیچ ڵك خه و  كۆنترۆڵكراوه

  لاه  روونای  باه كارد  ی قساه د شاهه مه  لاه  ی كاتاه و لاه بوو، رابردوو  ساڵی  ورۆزی نه  سمی رێوڕه  له می  كه یه ، وه ڕێته گه ده (ژاد نه دی حمه ئه)
  لاه پاێش  كاه باوو  كاتاه و ئاه می  دووهاه و ژاد ناه دی حمه ئه  رانی دژباه ر ساه  كارده  تونادی  هێرشاێكی و كارد  پشتیوانی ژاد نه دی حمه ئه  ئاغای
  نوێ رله سااه دا كوردسااتان  ڵكی خااه  جیاجیاكااانی  تااوێژه  ڵ گااه له دیاادار  لااه و كاارد  ری فه سااه كوردسااتان بااۆ  یی خامنااه  ئاغااای ڵبژاردن، هااه

 ". وه یانده راگه ژاد نه دی حمه ئه  له  خۆی  ئاشكرای  پشتیوانیی
 
  لااه ر گااه ئه  ئێااوه  بااڕوای  بااه"  كااه  وه كرێتااه ده فا مسااته كاااك  ڕووی رووبااه  پرساایاره و ئااه دا فارساای  شاای به  لااه وتااووێژ  ی دیكااه  شااێكی به  لااه

 دا ئێاران  لاه دێموكراتیاك  گۆڕانكاریی و  چاكسازی  دووی وه  ناكرێ دا ڵبژاردنانه هه م ئه  ی چوارچێوه  له و رێژیم  تیی ڕه بنه  یاسای  ی چوارچێوه
  ؛"ن؟ بكه چ  بێ ده ڵك خه و  چیه  چاره وابوو كه وی ، بكه
 
 بان ڵه ته ئیساڵح  ی ساڵه 73  باتی و خه ئێران  ڵكی خه  ی ساڵه 53  باتی خه"  كه  ی وه به دان ئاماژه  به دا اڵم وه  له  هیجری فا مسته كاك ڕێز به

  رۆكێكی نێاوه و ماناا  ئیادی  دێموكراسای و  ئاازادی  ڕووی باه  وه كراناه ها روه هاه و ریفاۆرم ، چاكساازی  ی له ساه مه دا رێژیمه م له  كه  داوه  نیشانی
  الوازی و  موكوڕی كاه دا كاانی كاره  لاه  بێ هاه  وه باه  باڕوای  سیساتمه و ئاه  كاه  گۆڕێ  دێته دا سیستمێك  له  چاكسازی و ریفۆرم"  وایه  پێی ،" نیه
 ك وه گرووپێااك و  یااه هه  وه نااده خواوه و فانتازیااا  بااه  ناادیی پێوه  كااه دا ك یااه ئیدئۆلۆژی  لااه اڵم بااه. بكااا دا تااێ چاكسااازییان  بااێ ده و  یااه هه
 ".  نابێ ، نیه  الوازی و  موكوڕی كه  به بڕوایان و ن به ده  ڕێوه به  رێژیمه م ئه كان یه ئاسمانی  بڕیاره  رانی به ڕێوه به
 

  ی تێەووانه و ئه  فیڕۆدانی به  جیاتی  له و ڵك خه  هێزی  فیڕۆدانی به  جیاتی  له  بێ ده م   بڕوای  به" : ڵێ ده دا دیكه  شێكی به  له فا مسته كاك
  جگاه و  وه ببناه كاۆ دێموكراتیاك  رێژیمێكای  زرانادنی دامه و رێاژیم  رووخانادنی  وری ده  له  بێ ده برێ ، ده نێو  له دا  چاكسازیخوازی  ی رێگه  له
 ". نیه  دیكه  كی یه رێگه ش مه له
 
 ك یاه  كانی یاه  تی زایه ناڕه  ندنی ساه نه ره په  كاانی هۆكاره ر ساه له  خاۆی  ی وه لێكداناه  كاه كارا  هیجاری ڕێز باه  لاه داوا دا دیكاه  پرسیارێكی  له

  .كرد یان ئاماژه  مایی بنه  خاڵی ند چه  به ڕێزیان به  كه  رببڕێ ده دا ئێران  له رابردوو  ساڵی
 

" لێبااڕاو و قااتیع  كی یاه ری رێبه"  بوونی ناه باۆ  شاای دیكه  هۆكاارێكی و رێاژیم  ركوتی ساه باۆ  ی وتااه ره و ئاه  تیی ڕه بناه  هۆكاارێكی فا مساته كااك
 باوون ساانێك كه ، وی مووساه ش وانه له زیاتر و  می خاته و  ڕووبی كه كوو وه ب ڵه ته ئیساڵح  رانی سه"  كه دا وه به  ی ئاماژه ڕێزیان به.  وه ڕانده گه
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 ئێدترازیاان  ئیادی كامێكیاان ر هاه  وه بژێردراباناه ڵ هه  دووبااره ر گاه ئه.... بوو نه  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  ڵ گه له كیان یه  تی دژایه هیچ  كه
 و  ئاازادی  ساتهێنانی ده به باۆ و رێاژیم  رووخاانی باۆ كردن رێناوێنی  ئامانجی  به  ڵكه خه و ئه  كه بوو نه ك یه ری رێبه دا لێره وابوو كه كرد، ده نه

 ".بكا  وی پێشڕه ، ڵكه خه  مافی  كه  دێموكراسی
 
 وت  كاه هێارش ر باه وه راباردوودا  ماانگی ند چه  كانی دروشمه  له رێژیم  كانی یه  كی ره سه  پایه دا  ڕاستی له" : وتی  هیجری فا مسته كاك ڕێز به
 ر ساه  هێرشاكردنه كاوو وه رۆژ  كانی دروشامه  له  دیكه  هێندێكی ت نانه ته و ت وڵه ده  له دی   جیایی و  تی ڕه بنه  یاسای قیه، فه  تی ویالیه ك وه

 ". ئێرانه  ئیسالمیی  كۆماری  پشتیوانانی  له كێك یه  ی وه ئه  ڵ گه له  ندی پێوه  له  رووسیه
 
 راباردوو  سااڵی ك یاه  كانی یه  تی زایه ناڕه  ڵ گه له  كه كا ده  زوڵملێكراوانه  وه ته نه و توێژ و چی  و ئه  باسی دا دیكه  شێكی به  له  هیجری ڕێز به
 خوێنادكاران  لاه یان زۆرباه  كاه ڵگا كۆماه  نێاونجیی  تاوێژی زیااتر دا مانگاه ند چه  باته خه م ئه  ی ماوه موو هه  له بینی  ده" : وتی و وت  كه نه

 ئێاران  كانی راوێزه پاه  هشاوێن  كانی وه تاه نه  ڵكی خاه یاان وت  كاه نه  ڵی گاه له  دیكاه  ڵكی خاه و وت  كاه  ته كه ره حه م ئه ڵ گه له هاتبوو، پێك
 ئایاا ، وێ كاه ر ساه  كاه وه بزووتنه ر گاه گووت یاناده نه و بوو ناه یان رناماه به  كاه وه بزووتنه  رانی ساه  لاه هیەكاام  چوونكاه وت  كاه نه  ڵی گه له

 ك وه یاا  دێ ردا ساه  باه  گاۆڕانی بوون، دا اڵواردن هه و زوڵم توندتری  ژێر  له رابردوودا  ساڵی 53  له  كه كان یه  ئێرانی  وه ته نه  بارودۆخی
 ". وه مێنێته ده  خۆی

 
 كاتێاك" : ڵاێ ده و كاا ده  ئامااژه ب ڵه ته ئیساالح  رانی ساه  ی ڵاه هه  كی یاه وته  باه دا دیكاه  شاێكی به  لاه  هیجاری ڕێز باه دا یاه  ندی پێوه م له ر هه
  زانی یاناده نه ، ربازێكه ساه ك یه رمانده فه ر هه و  كه یه رمانده فه ربازێك سه ر هه و  نیه پێویست  ری رێبه و  نیه  ری رێبه  كه وه بزووتنه یانگوت ده
 ".گا ده ئاكام  به ، بێ ربازێك سه ك یه رمانده فه ر هه و ك یه رمانده فه ربازێك سه ر هه  كه ك یه وه بزووتنه ها وه دونیادا  كوێی  له
 
 ڵ گاه له ما   بۆچاوونی  باه" : وتای ،"؟ چۆنه  كه زوه وه  وایه پێتان ساڵ ك یه  دوای ئێستا"  كه دا  پرسیاره و ئه  اڵمی وه  له فا مسته كاك ڕێز به
  نگی بێاده و  كاردووه ركوت ساه  ی وه جوواڵناه و ئاه  كاه  وایاه  پێای  رزاناه به لووت  كی یه شێوه  به زۆر ئێران  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  كه  ی وه ئه

  لاه و ب ڵه ته ئیسااڵح ڵاێ  ده پێیاان دا واقیاع  لاه  ی شاه به و ئاه.  نیاه وا  كاه ته واقدییه اڵم باه  بگێاڕێ  خۆشای دا  خۆی  دڵی  له  نگه ره و  كردووه
  لاه  شاه به و ئاه ما   بۆچاوونی  باه كان، قامه شه  هاتبوونه و كرد ده كانێیان ره ربه به دا ئێران  ئیسالمی  جومهوری و  ت حكومه  ئیساڵحی  تی هه جه

 متر كاه یاان ژماره  واناه ئه ڵكوو باه ، نیاه  وجاوودی ب ڵه ته ئیساڵح  ڵكی خه  ئیدی  كه  نیه  وه ئه ستم به مه ، هاتووه  كۆتایی وز سه  ی وه جووالنه
 ڵك خاه  لاه  شاه به و ئه اڵم به ، بێ ده متر كه زۆر ، وه نه ده ڵده رهه سه م   بۆچوونی  به  كه داهاتوو  كانی وه جوواڵنه  له ئسیراتیان ته و  وه بۆته
  لاه دێموكراتیاك  تێكی حكوماه  ركاری سه  هێنانه و دا  ئیسالمی  كۆماری  رووخانی  دوای  به خۆیان  كانی پێشێلكراوه  مافه و  ئازادی  خوازیاری  كه
 واڵت  نێوخاۆی  لاه  یاه هه ئیتالواتیشمان  ئێمه  وه شه دیكه  كی الیه  له: " ڵێ ده دا درێژه  له".  بووه هێز به بوون، ڵك خه  داخوازی و ویست ر سه
  لااه بات خااه  بااێ ده  كااه  وابااووه پێیااان و  كااردووه  بی ڵه ته ئیساااڵح  ی له سااه مه  لااه دیفاویااان  وتیژی تونااد  بااه زۆر پێشااتر  كااه سااانێك كه  لااه

  زینه هه دا رێگایه و له  ناكرێ  چیدیكه  ئیدی  كه  ی ته ناوه قه و ئه  ته یشتوونه گه ئێستا ، چێ رنه ده  ئیسالمی  كۆماری  ئیسالحاتی  ی چوارچێوه
 ". یشتووه گه ست بۆنبه  به  رێگایه و ئه  چوونكه ن، بده
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 ر ساه  لاه فا مساته كااك  بۆچاوونی و  وه لێكداناه باوو، ش هاوباه دا"تیشاك"  كاوردی و  فارسای  شای به دوو ر هاه نێاوان  لاه  كاه دا پرسایارێك  له
  .دانا رێژیم  كانی یه  كی ره ده و  نێوخۆیی  یرانه قه ر سه  له  قامكی  وردی  به رێزیان به  كه كرا داوا تاران  رێژیمی  ی نووكه هه  بارودۆخی

 
 دا  خاۆی  تی حاڵاه خراپتاری   لاه دا،  یی وه تاه نێونه  تی سیاساه  لاه یاان ، وه ره ده  بااری  له و  نێوخۆیی  باری  له( رێژیم)" : وتی  هیجری ڕێز به

  باه كردباوو، دا ئێاران  كانی یاه  وتی نه  یداناه مه  له وت نه  شی به  له یان  گوزاری رمایه سه  كه  ی كۆمپانیایانه و له زۆر  شێكی به...  بووه گرفتار
 ك، ریه ساه  تاه بوونه  كاه ڵه كه كان یراناه قه: " وتای دا درێاژه  له".  وه كشاندۆته خۆیان دایاننا، ئوروپا و ئامریكا  كه  ی حاسرانه مه و ئه  هۆی
 رچاو باه  رقامێكی ئاه و ئاماار  شاهیدی رابردوودا  ساڵی  له  ئێمه ، بێكاری  باری  له ئیدتیاد،  باری  له ، ناكرێ ر سه چاره  بۆی  كه جۆرێك  به
  وه ختكردناه جه  وێاڕای  ی كاه اڵمه وه  ی دیكاه  شێكی به  له  هیجری ڕێز به". بووی  ئێران  ڵكی خه  نائومێدی و  داهاتی  بێ و  بێكاری  ڵكشانی هه  له
 ئێساتا تاا  كاه چای  كاوو وه ، رووسایه كاوو وه ئێاران  ئیساالمی  كۆمااری  تی حكووماه  كانی دۆساته نزیكتاری   كاه بینای  ده"  كه  ی وه ئه ر سه  له

  لاه  ئیسالمی  كۆماری: " وتی ،"  وه ته وتوونه كه دوور  لێی ، هێناوه چنگ  به ئێران  كانی پڕۆژه  له زۆریان كجار یه  كی یه  ندی وه رژه به و قازانج
 ". وه بێته ده ڕوو رووبه هێزتر به و تر وره گه زۆر  موشكیالتێكی و وگرفت گیر ڵ گه له داهاتوودا

 
 رموو، فاه  پاێ تاان ئاماژه نابت جاه  كاه  ی تاه حاڵه و له"  كه  گۆڕێ  هاته كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  له روو پرسیارێك دا  كوردی  شی به  له
  ورده  كاه رمووتان فاه دا نێوخاۆییش  ئاساتی  لاه دا، ده لاێ وپا سات ده  ڵی گاه  له  خاریجی  تی سیاسه  له  ئیسالمی  جومهوری  كه  یرانانه قه و ئه

  ئێاوه  پالتفاۆرمی دا ته حاڵه و له ، گۆڕێ  دێته سێكۆالرخواز دێموكراتخوازتر،  وتێكی ره ، گرێ ده شكڵ میێتر وه  ئێدترازی  تێكی كه ره حه  ورده
  ؛"؟ بێ ده  چی ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی كوو وه
 
 ر ساه  لاه و كارد دا  خاۆی  نی ماه ته  مێاژووی  لاه دێماوكرات  حیزبای  باتی خاه  كانی شاێوه  به  ی ئاماژه  وردی  به دا؛ اڵم وه  له فا مسته كاك ڕێز به
  شاانی ر سه  وێته كه ده  كه  ی وه ئه دا یه  ندی پێوه و له: "یاند رایگه ئێران  ڵكی خه  ی نووكه هه  ی وه بزووتنه  پێشخستنی بۆ داهاتوو  كانی وڵه هه

  خوازیااری  ی وه جوواڵناه و  ئاازادیخوازی  ی وه جوواڵناه  ئێماه  كاه  ی وه لاه  باێ ده  بریتای ، ئێراناه  كوردساتانی  یدێماوكرات  حیزبای  ركی ئه و  ئێمه
  لاه چ  وه یه  شاكیالتی ته  بااری  له و یاندن راگه  باری  له ، سیاسی  باری  له  ی وه ئه دا یه  ندی پێوه و له و ی  بكه هێز به ت وڵه ده  له دی   جودایی
 بتااوانی  زیاااتر پااێش،  ینااه بیبه رابااردوو  لااه زیاااتر  وێ مانهااه ده ، ئێمااه  شااانی ر سااه  وێتااه كه ده واڵت  ی وه ره ده  لااه چ و واڵت  نێوخااۆی

 هێز باه ئێاران  كاانی مافخوراوه  وه تاه نه  ئۆپۆزیسایۆنی  كاانی رێكخراوه ڵ گه له ئێران،  ئۆپۆزیسیۆنی  كانی رێكخراوه ڵ گه له كانمان یه  ندی پێوه
 ".ی  بكه
 
 مسااڵ ئه  ڕی ماه بانه  ی35  رۆژی  ماانگرتنی دا،"تیشاك"  ویزیۆنی لاه ته  فارسای و  كاوردی  شای به دوو ر هاه  لاه كان پرسایاره  ی دیكه  رێكی وه ته

  .بوو  وه كورده  سیاسی  چاالكانی  ئێددامی  ی بۆنه  به كوردستان  كانی شاره  ی زۆربه
 
  كۆمااری ر رانباه به  لاه كوردساتان  ڵكی خه  ی ساڵه 53  باتی خه  ی درێژه  مانگرتنه م ئه"  كه  وه كرده  ختی جه دا یه  ندی پێوه م له  هیجری ڕێز به

 و ئاه ڕێزیان باه". باوو ئێاران  ئاازادیخوازانی موو هاه  ی سااڵه 53  باتی خه  ی درێژه بڵێی   كرێ ده  وه شه دیكه  كی الیه  له و بوو ئێران  ئیسالمی
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  شاێوازێكی  ماه ئه ما   بۆچوونی  به: " وتی و  زانی ئێران  له  ری راسه سه  باتی خه بۆ باش  كی ئۆلگوویه  به  كوردستانی  ڵكی خه  ی باته خه  شێوه
  تاوانێ ده  بادرێ  پاێ  ی درێاژه دا ئێاران  ری رانساه سه  لاه و  بێ هاه تان ره ده ر گه ت ڵبه هه  كه  یه وه مه كه  تێەووی  به بات خه  وتووی پێشكه زۆر

 و وتووتری  ركه سااه  تااوانێ ده دا ئێااران  ئیسااالمیی  كۆماااری ر رابااه به  لااه  كااه  یه شااێوازانه و لااه كێك یااه...  بێ هااه  نرخاای  بااه زۆر  ئاكااامێكی
 ". بێ تێەووتری  م كه
 
 داناا  كی ره ساه  یامی پاه ناد چه ر ساه  له  قامكی ؛"هێنا؟  خۆی ڵ گه له  یامێكی په چ  مانگرتنه و ئه"  كه  ی پرسیاره و ئه ڕ مه  له  هیجری ڕێز به
  لی گاه  تی وایه ته نه  ی كێشه  نواندنی و ڵك خه  چاوترسێنكردنی بۆ رێژیم  كانی وڵه هه ر سه  به زاڵبوون و بات خه  دانی درێژه  نیشاندانی ك وه

 دا یاه  ندی پێوه و لاه  كاه یام په زیندووتری  بڵێم یان وتووتری  ركه سه  وابێ پێم: " وتی دا درێژه  له و جیهانیان چاو ر به  له ئێران  له كورد
 و ئیتیحااد ، رایی مگاه هه ، باووه  ساابێه  بێ ئێستا تاكوو  گشتی  به ئێران  النی گه و كورد  لی گه  باتی خه  رابردووی  له  كه م بكه  باسی توانم ده

  كانێی ره رباه به و بات خاه و كارد پشاتیوانییان  مانگرتناه و لاه  وه كانیاناه ڕه وباوه بیر موو هاه  باه ئێاران  ڵكی خاه  كاه باوو  نگی كده یه و  هاودڵی
 ".دا نیشان ئێران  ئیسالمی  كۆماری  دژی  له نگ هاوده  ی شێوه  به خۆیان

 
 م ئاه  ئێدادامی ڵ گاه له  نادی پێوه  لاه  ڕووبی كاه و   وی مووساه  كانی یانناماه به ر ساه  لاه كارا، دا  كاوردی  شای به  لاه  كاه جیاوازدا  پرسیارێكی  له

  ؛كرا پرسیار كورد  سیاسیی  چاالكی ٤ ی  دواییانه
 
 ، رانه تێكۆشاه و ئاه  ئێدادامی ڵ گاه له  نادی پێوه  لاه كارد  باسای  ڕووبی كاه  ئاغاای  كاه  ی وه ئاه  دیاره" : وه دایه  اڵمی وه فا مسته كاك ڕێز به  كه

 و لاه ما   دیااره باوو، ت موسابه  نگاوێكی هاه بڵاێم تاوانم ده كارد،  باسای  وی مووساه  ئاغاای  ی وه ئاه اڵم باه بوو، ناه جوه وه تاه  قاابیلی  شاتێكی
 حكووم ماه  ی ئێدداماناه و ئاه  كاه  وه باه ن بیكاه و  وه نه كه  وره گه  له سه مه و ئه ویستیان  كه  ی سانه كه و ئه ڵ گه له نیم نگ هاوده و نیم دا ڕه باوه

  كاه  ی ساانه كه و ئاه  ئیتیهاامی ر ساه  لاه  كاافی  ئیتالوڕساانی  كاه كا ده  وه له باس دا  وێ له و  نیه تێدا  كردنی حكوم مه  ی له سه مه هیچ ، كردووه
 ". كراوه نه كراون، ئێددام

 
  باه  كاورتی  باه  خاۆی  یامی پاه  كاه كارا فا مساته كااك ڕێز باه  لاه داوا دا"تیشاك"  فارسای  شای به  لاه چ و  كاوردی  شای به  لاه چ دا  كۆتاایی  له

  بدا؛ ڵك خه  اڵنی كۆمه
 
  كاه  ی یه  ساتانی وه سته ده و  الوازی و باه و  یی كپارچاه یه و  تی كیاه یه  باه داهااتوو  لاه ئێاران  ڵكی خاه" : گاوتی دا  فارسای  شی به  له ڕێزیان به  كه

 باۆ  كی ره ساه  رجی ماه اڵم باه ن، بگاه  یه  دێموكراسای و  ئاازادی  كاه كانیان دێریناه  ئاواتاه  باه توان  ده ، وڕوویه ره به  ڵی گه له  ئیسالمی  كۆماری
  تااوێژه و چاای  موو هااه  كانی خواسااته  كااه ك یااه رنامه به ، روونااه  ی رنامااه به  بوونی هااه و  داهاااتووبینی و  تی كیااه یه ، ئامانجانااه م بااه یشاات  گه

 ". ئێرانه  ئیسالمی  كۆماری  دژی ر بڕیارده و لێبڕاو  كی یه  ری رێبه  رێكخستنی  به  پێویستی و  گرتبێ خۆ  له  كانی یه  تی اڵیه كۆمه
 

 ٢١١٩فێبریوێری : ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی هەڵۆی کوردستان  : سەرچاوە
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 دا ٠٢٥٢  ندانی رێبه  ر شۆڕشی سه به  ساڵ  سی  ڕینی تێپه  ڵ گه له  ندی پێوه  له
 
 
 
 
 
 
 
 

 "  ش ئاره"  گۆڤاری  وتووێژی

 
 لیمی ن سه سه حه:  وه فارسیییه  رگێڕان له وه

 
و  ئااه  كیاای ره و ده  نێوخااۆیی  رجی لومااه ؟ هه وه ڕێتااه گه ده  بااۆچی 7531و شۆڕشاای  ئێااران  ڵكی خااه  رباڵوی بااه  ڕینی راپااه  كااانی هۆكاره :ش ئتتاره
 چۆن بوو؟  مه رده سه
 

  ن گرووپێكای الیاه  واڵت لاه  و ساامانی ت روه ساه  رداگرتنی ساه سبه ، ده ئاازادی  بوونی ، ناه ری باه ڕێوه به  زگاای ده  ڵیی ناده گه : فا هیجری مسته
  ژمێاردرێ  كاه ده  كییانه ره سه  و هۆكاره ، له گشتی ڵك به خه  اڵنی كۆمه  زۆری  ره هه  ی زۆربه  شیی و بێبه  تی پاشایه  زگای ده  گرێدراوی  ی چووكه

م  ئااه.  هو تره كی الیااه له  دیكااه  ڵكی و خااه ك الیااه  لااه  وی هلااه په  رێژیماای  نێااوان گرێاادراوانی  لێ  لااه كااه  بواریااان خااۆش كاارد بااۆ دروسااتكردنی
ناد  چه  ی ند مااوه رچه چوو، هه  ڕێوه چ  به  ی یه ده  تاكانی ره سه  كه  رزی ئه  ئیساڵحاتی.  رباڵوتر بۆوه و به رۆژ قووڵتر  دوای ش رۆژ له لێنه كه
  رزێاری وه  دروساتی  ڕێژیی رناماه به  بوونی ناه  هۆی اڵم به كان رزگاریان هات، به گه به ره ده  و زۆری زوڵم  و له  خشی رزێران به وه  به  هیوای  ساڵ
كان  شااره  كار روویان لاه  ی وه دیتنه  هیوای  و به هێشت  جێ كانیان به و زاره  وی زه  ره به ره م، گوندنشینان به كه  ئاكامدا داهاتی  و له واڵت  له
  فیكاری  نی دا دوو الیاه م نیواناه لاه.  وه كانه شااره  بێكاارانی  یخێڵا  ست بوون به یوه و داهات، په كار  ی وه دیتنه  ی جێگه  شاریشدا به  و له كرد
  م، بیاری كاه یه. خاۆش كارد  ئیساالمی  شۆڕشای  كانی باساكه  و باوون باه ڵك خاه  باریان باۆ راكێشاانی لاه  ساتێنێكی ڵگادا، به ر كۆمه سه به  زاڵ

با    ك ئااگری ڵكوو وه وتابوو، باه فاه ر نه ك هاه ، ناه وه ن رێژیماه الیاه  لاه  ركوتكرانی ساه  پێش وێاڕای وه لاه  یاه ند ده چه  كه  شیده  ئیسالمیی
  رگرت  لااه ڵكوه كااه  بااه  نیا ئۆرگانیزاساایۆنێك بااوو كااه دا تااه یااه م بڕگه لااه.  بسااتێنێ  كاارد تااا بڵێسااه ده  كی بایااه كزه  ڕێی مێش چاااوه خۆڵااه
  دا رۆڵاای م نێوانااه لااه. بكااا  ڵك رێنااوێنی شااادا خااه  رووخاناادنی  لااه  یتااوانی ه، د وه كانااه ن ئاخونده الیااه  باااش لااه  و رێكخسااتنی كان وتااه مزگه
  ڕاناد، ناابێ راپه  باشای  ڵكادا باه خه  سایجكردنی و به ورووژانادن  كانیان لاه ركه ئه  وه وه ئه  ناوی  به  ش كه سانه و كه ئه  یه وانه و له  ینی خومه
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  خێارای  ی وه نجامادا گوێزاناه ئه  و له  بار بۆی له  كی وایه وهه ش كه  خسانی و ره  رانسه بۆ فه  وه فه جه نه  له  ینی خومه  ی وه گواستنه.  بیر بكرێ له
  رچاویان لاه باه  ، رۆڵێكای وه ره ده  كانی ناه یه ن راگه الیاه  یان لاه وه و باڵوكردنه بۆ نێوخۆ  وه نگرانیه ن الیه الیه  ناوبراو له  كانی و وانه  واڵ هه

  ڵك له خه  ڕاوكێی و دڵه دا ترس نییه مه زه  م بڕگه له. بوو پتر ده  اڵتی سه ڕۆژ ده و رۆژ به بوو كاندا هه رێكخستنه  و خێراكردنی كردن تۆڵو توند
رباڕی   ده  بێزاری و كان رێپێوانه  له  شداری به  هۆی به  خواز بوون كه ئاواته  ی وانه بوون ئه م نه تیش شكابوو، كه حكوومه  ی نجه شكه و ئه گیران

  خشاانی و خۆبه وان پێاڕه  خێڵای  باوو كاه  شانه م چه باه. سات بێان  ده و ناوێاك بۆخۆیاان وه ناگ بتوان  ده  وه یه م رێگه رێژیم بگیرێ  تا له  له
 .كرد وڵێك درێغیان نه هیچ هه  هل  ئیسالمیی  تی حكوومه  ی وه زیندووكردنه  ستی به مه  و به  وه ینیدا كۆ بوونه خومه  ژێر ئااڵی  له  بی زهه مه
 

كارا  و ئایاا ده ر باوو ك كاریگاه یاه تا چ راده  ینی خومه  و رۆڵی ر بوو وه ئیسالمیدا ته  شۆڕشی  وتنی ركه سه  له  تی اڵیه كۆمه  كام چینی :ش ئاره
 بێت؟"  ئیسالمی  یره غه"شۆڕش 

 
  سوسایالیزمی  نگرانی و الیاه كان یاه روونااكبیران، زانكۆیی  هزریی  وێنی هه  كه  ریانه بهم  ئه.  ماركسیستی  پی چه  بۆچوونی : فا هیجری مسته

  كاه  ی و هێازه ئاه  شنه م چه بوو، به  ئیسالمی  شۆڕشی  ڵی دا بوو، گوێڕایه تووده  حیزبی  وبۆچوونی بیر  ژێر هێژمونیی  و زۆرتر له هێنا پێك ده
  شاۆڕش لاه  رزگااركردنی  ئاماانجی  گشاتیدا باه  وڕای بیار  ی وه پێناو روونكردناه  و له  ستێ زانیدا رابوه و نه  ییوتوو ر دواكه رانبه به  له  بوایه ده

،  یه م شاێوه و باه  ودۆخاه و بار ئاه  ڵگوتنی پێداهاه  وتاه ، كه وه كاۆ بكاتاه  خۆی  وانی م پێڕه ریدا، النیكه سه به  بی زهه مه  ئیدئۆلۆژیی  زاڵبوونی
  لااه  خااۆی  كااانی وه و كرده بۆچااوون  بااۆ پاساااودانی  تااووده  حیزباای  ی ڵگااه به. ما كاناادا نااه بییه زهه مه  ی رێگااه  رسااتێك لااه ربه به  هاایچ جااۆره

  رقی شاه  نه"و  "مریكا رگ بۆ ئه مه"  كانی دروشمه  مای ر بنه سه له:  ستابوو كه راوه  یه ساویلكانه  وه م لێكدانه ر ئه سه ئیسالم له  كردن له داكۆكی
  ڵی گاه و له  بكارێ  لااێ  پشاتگیریی  باێ و ده  یه وتنخوازانه و پێشاكه  شۆڕشگێڕانه  ئیسالمی  كۆماری  كانی وه كرده"  ئیسالمی  ، جمهووریی ربی غه  نه
ر  بااه له. ئێاران دا  شۆڕشای  لاه  گشاتی و به پ چااه  ی وه بزووتناه  لاه  باری تری  زه وره گاه  و حیزباه ، ئااه یاه وه م لێكدانه ئاه  مای ر بناه ساه له. با 
ئاكامادا بینیماان   له. ستا وه راده  و دژی دا م ده ڵه قه  شۆڕش له  تیكردنی دژایه  ك به خۆڕاگرییه  شنه رچه هه  وبۆچوونه بیر  م شێوه ئه  یكه وه ئه
  دێمااوكراتی  ت حیزباای نانااه و الواز بااوون، ته بڕانڕۆژ لێكاادا ، رۆژ بااه وه كاارده بیریااان ده  و بۆچوونااه جیاااواز لااه  ی پانااه چه  و حیزبااه ئااه  كااه

ها  روه هاه.  بینای  وه خۆیاه  باه  می چاواره  ی كاۆنگره  دوای  ی وه و جیابووناه بوو ش ناه بێباه  یاه م بیرۆكه ئاه  كانی زیاناه  ئێرانیش لاه  كوردستانی
  بردنی ڕێوه و باه كان وتاه مزگه  وه چناه و ده  تدارییان نیه وڵه و ده واڵت  نیبرد ڕێوه به  كان، توانای یشت ، ئاخوونده اڵتگه سه ده به  دوای  یكه وه ئه

  باوو كاه  شانه م چه باه.  دێ  دی ، وه باێ ت ده سۆڤیه  ڵی گوێڕایه  تێكی حكوومه  وان كه ئه  ی یۆتۆپیاكه  م جۆره و به كان یه یی تووده  نه ده واڵت ده
و  بارد، رووخێنادرا باه ده  ڕێوه باه  ی ڕۆیانه ره ساه  اڵتداریی ساه ده  یاه ناد ده چه  ی مااوه  رێژیمێك كاه ڕی ، شا راپه  رێژیمی  ئێران دژی  ڵكی خه

  م دۆخاه و ئاه  بۆچوونانه  م جۆره ئه  ستێنی به  له.  ببێ  بایه ده نه  بوو كه  م شێوه ، به بێنێ  دی كانیان وه خواسته  نرێ بنیات ده  ی وه ئه  هیوایه
دا،  یاه مێژوویی  و بڕگاه م لاه لێیاان كارا ا النیكاه  ی یه و پێناساه ا باه  پی و چه  ئایینی  ئیدئۆلۆژیی  ی دوو روانگه  و هێژمۆنیی دا نهتیا اڵیه كۆمه

 .بوو نه  ئیمكانی  ئیسالمی یره غه  شۆڕشی
 

  كۆمااری  و باۆچی وان چای باوو ئاه  كانی ڵاه ، ههچۆن بوو  ئیسالمی  شۆڕشی  ڵ گه وتیان له ڵسوكه كان هه سیاسییه  و هێزه رووناكبیران :ش ئاره
 ركوت بكا؟ سه  و هێزانه شۆڕشدا، ئه  دوای  می كه  كی یه ماوه  له  توانی  ئیسالمی
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ك پاسااویان باۆ شاۆڕش  یه شاێوه  ركام به و هه رسام ببوون سه  ئیسالمی  كۆماری  به  دیكه  كانی هێزه  ی و زۆربه رووناكبیران : فا هیجری مسته
كاتێاك   یااڵناه م خه و ئاه ردا باوو ساه یااڵتێكیان له یشاتوودا خاه اڵت گه ساه ده به  تاازه  رێژیمای  ركامیان بۆخۆیان لاه هه  چونكه.  وه هێنایه هد

اڵت  ساه ده به  تای ره ساه  كاانی رۆژه  ر رێاژیم لاه گاه ئه  كاه  یاه وه یر ئه ساه. ركوتكردنیان ساه  كرد باه  ستی ك ده ك یه رێژیم یه  ئاڵۆز بوون كه
  ڵكی خااه    بااه رهااه واناادا، ده ئه  پااێش چاااوی  و لااه دابوو ڵ هااه  كوردسااتانی  ڵكی خااه  ی ئازادیخوازانااه  باتی خااه  ركوتی سااه  ئااااڵی  وه یشااتنه گه

   ، گوتیاان نااكرێموجاهیادی  یشاته گه  ناۆره  پاشاان كاه. ر باوون و چاولێكاه نگ وان بێاده كرد، ئه نه  تێك دریغی هیچ جینایه  كوردستان له
 ....و كان یه یی تووده  ڵ گه م لهرێژی  فتاری بوو ره  شنه م چه ر به ن، هه بكه ڵ رێژیم هه  ڵ گه زیاتر له  وه له
 
ێژیمادا ر  دیاریكردنی  ریفراندۆمی  كوردستان له  ڵكی حیزب، خه  له  وی پێڕه  و به ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  تادا حیزبی ره سه  ر له گه ئه
دێمااوكرات   ر حیزباای گااه ئه.  زاناای و دێموكراتیكیااان ده ئااازاد  ریفراناادۆمێكی  ماكانی بنااه  ی وانااه پێەه  یان بااه وه و ئااه كرد شاادارییان نااه به

نادی   و چه كارد حكووم ده هما  ی یاه وه م كرده و ئه  زانی كان ده یه یی وه ته و رێسا نێونه یاسا  ی وانه پێەه  به  مریكای ئه  ی باڵوێزخانه  داگیركردنی
  و دژی ناو شۆڕشاااگێڕ باااه  تی حكووماااه  ڵگوتنی پێداهااه  و لاااه كااارد و دێموكراسااییان ده  ئاااازدی  ئیااادیدای  ی وانااه شاااێك له ، به دیكاااه  ی نموونااه

ئیساالمییان   كۆمااری  ساتانی ده كاربه  كانی ته سیاساه  كاه  دیكاه  كاانی و هێزه دێماوكرات  ملمالنێادا باوون، حیزبای  له  وه دا پێكه ئیمپریالیستی
  اڵم كاتێاك چنگای باه. دا م ده ڵاه قه  خواز لاه و جیاایی ئیمپریاالیزم  و گرێادراوی شۆڕش  ، دژی تی پاشایه  رێژیمی  ی پاشماوه  دا، به قاو ده له

  كورتادا هێازه  كی یاه ماوه  لاه  رێاژیم تاوانی  وهم شاێ باه.  ئازادییاه  دژی  م رێژیماه ئه  كه  رز بۆوه گرت  هاواریان به وكی ئه  ڕۆیی ره و سه زوڵم
  و باه كاورد  و ئاگاای وشایار  ڵكی خه  هاوكاریی  به  كوردستان كه  له  بێجگه. خۆش بكا  خۆی  كانی بۆ ملهۆڕییه  و رێگه ركوت بكا كان سه یاره نه

  یتوانیوه ناگ، رێاژیم ناه وزه بر و زه ركوت ساه  سااڵ 53  ش دوایو ئێساتا وام باوو رده بات باه ئێران خه  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ریی رێبه
  تاه گرتوویانه  وه یاه ینی خومه  وتووی دواكاه  رێژیمای  یشتنی اڵت گه سه ده به  تای ره سه  كانی رۆژه  له  كه  ی یه و رێگه و له  چۆكدا بێنێ  ڵك به خه
 . وه ز بكاته ر، پاشگه به
 
م  ڵاه قه له  یه ده م ساه ئاه  تراژیادیاكانی  كێك لاه یاه  باه  ئیساالمی  كۆمااری  رێژیمی  ركاری سه و هاتنه  تی پاشایه  رێژیمی  تیی توانی  چۆنیه ده
  كانی ر شایده گاه ئه  ، چوونكاه یاه كراوه بوو نه ره و قاه رچاو روونااكبیران، باه  ی زۆرباه  ی ڵاه دا هه م تراژیدیه ئه  و پێگرتنی روودان  له. ی  بده
م  شااێك لااه مانگاادا بااوون، به  ئیماام لااه  و دیتناای شاات هه به  چوونااه  ڵێنیی و بااه كان ئاخووناده  ی قسااه  ت، جااادووكراوی ویالیااه  ناد بااه ڕمه باوه

و  ك لااه یه شااێوه  یشاات  یااان بااه گه ده نه  كانی نجامااه ره ده  راسااتیدا لااه  بوو، یااا لااه وان نااه هیەكااام لااه  بڕوایااان بااه  رچی گااه ئه  رووناكبیرانااه
  ژێار ئاااڵی  لاه  وكات باوون كاه ئاه  شاكری له  به  ڵ خۆیان بزان  تێكه  ی وه ئه و بێ ن تییان بكه وێرا دژایه یانده نه  كه  وه دا توابوونه رووداوانه

 .گوت ده ڵ و پێیاندا هه دا ده  یان لاێ یدا سینه كه و ئیسالمه  ینی خومه
 

مڕۆ  ئاه  و تا باه  راگرتووه  خۆی  ، چۆنه كانه كییه ره و ده  نێوخۆیی  یرانه و قه  گشتی  تیی زایه ناڕه  نوقمی  كه  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی :ش ئاره
 ؟ كێشاوه  ی درێژه  ی كه ته حكوومه

 
 و  لێكدابڕاو  ڵكێكی اڵم خه ، به دروسته  واوی ته  ، به وڕوویه ره ڵك به خه  اڵنی كۆمه  و بێزاریی  تی زایه ناڕه  ڵ گه له  یكه وه ئه : فا هیجری مسته
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  مێاژووی  لاه ر ئااوڕ گاه ئه.  كارێ ركوت ده خێارا ساه  وه دیكاه  كی الیه  و له  نه ك كورتخایه الیه  وتۆ له ئه  ربڕینی ده  تی زایه ناڕه. خراو رێك نه
كان  شۆڕشاه  كاه  وێ كه رده بۆمان ده  ئاسانی  ، به وه ینه ر بده وبه ور ده  و واڵتانی ئێران  رابردووی  ی ده سه  كانی نووس سازه و چاره  وره گه  شۆڕشه
  شۆڕشاای. رێااك خااراون  وه نهكا گشااتگیره  كاریزمااا یااان حیزبااه  سااێكی ن كه الیااه  لااه  ، كااه ساات هێناااوه ده وتنیان به ركه نیا كاتێااك سااه تااه
  وه یشاتنیه اڵت گه ساه ده به  تای ره ساه  ر لاه هاه  ئیساالمی  كۆمااری  یكاه وه ئه. رچاون باه  ی ئێاران دوو نمووناه  لاه  ئیساالمی  و شۆڕشی  شرووته مه
  ڵ گاه له  وتی ڵساوكه هه  وه واوه تاه  كی یژییاهوت توند  و باه كارد  غاه ده قه  كانیشای ت ئیسالمیه ناناه خۆكان ته به ره ساه  و رێكخاراوه موو حیزب هه

  و كااره ئاه  ئاكاامی. باوو  خاۆی  قاازانجی  و روانی  بۆ داهاتوو به زانی   رووی  ڵكوو له ، به وه خوێندنه و بێ وت ڵكه هه به  ك شتێكی كردن، نه
  كی یاه وه بزووتنه... و  ، مامۆساتایان پاه وت ته حاه  ری كه یشاه ناه  ، كرێكاارانی ئوتووبووساڕانی  تی شایركه  ر كرێكاارانی گاه ئه  كاه  و باووه ه ئه

  ی وه باێ ئاه  نااڕازیی دیكاه  ڵكی و خه كرێ  ركوت ده سه  وه جۆراوجۆره  ی رێگه  له  دڕندانه  كی یه شێوه  و به ن، جیاجیا خه ده  ڕێ وه  تیی زایه ناڕه
  كاانی رۆژه  لاه.  ركوت باۆ رێاژیم دژوار نیاه بینای  ساه ده  بۆیاه. باڕن رده خۆیاان ده  یی زه بهو   ژاره نیا په ن، ته بكه پشتیوانیان لاێ  وه كرده  به

تی  زایاه وان ناڕه لاه  پشاتیوانیی  باه  وه شاه دیكه  كانی شااره  لاه  باڕی رده تییان ده زایاه ڵك ناڕه شاارێك خاه  ر لاه گاه شۆڕشدا شاهید باووی  ئه
و  تی كیاه م یه ئاه  ینی ساتان بباوو و خوماه وه سته ڵك ده خاه  ی كگرتووییاه و یه تی كیاه م یه شاا لاه  رێژیمای  بوو كه  مجۆره به. كرد ده  پێ  ستی ده
  یرانااه قه  گااوترێ ده  پێاای  ش كااه وه ئااه. یشااتبوو خۆیشاای گه  ی كااه بااۆ رێژیمه  كانی ترسااییه مه  لااه  جااوانی  و بااه  وه قۆسااته  ی كگرتووییااه یه
م  تاا ئاه  كان نیاه یاه یی وه ته و رێساا نێونه نادی یاساا ئیساالمی پێبه  كۆماری  ، چونكه م بووه ر رێژیم زۆر كه سه له  ریی كان، كاریگه كییه ره ده

  مرۆڤای  ، رێاژیم ماافی كارێ مارۆ  ده  كانی مافاه  ییادا بااس لاه وه ته نێونه  ئاساتی  ر له گه ئه.  بێ هه  ری سه رییان له ، كارتێكه رییانه كاریگه
م  لاه  كاورتی  باه.  زاناێ جیهاان ده  دێماوكراتتری  سیساتمی  خاۆی باه  كارێ دێموكراسای ده  لاه  قساه  ی و كاتاه رباس، ئاه باه  دێنێتاه  ئیسالمی
ی هاۆ  به  شێكی به  كه  ئابووریی  یرانی قه. كا یران رێنوێنیان ده و قه  كێشه  واڵتان له  و بۆ رزگاریی كا ده  موو جیهان ئامۆژگاری دا هه بوارانه

  داهاتاه  كاه  یاه وه ئه  گرینگاه  ی وه ، ئاه ، باۆ رێاژیم گریناگ نیاه چاێ ڵك رۆده چااوی خاه  له  ی كه ڵه و دوكه  رێژیم تووشی بووه  وه مارۆكانه گه
و   وه ره ده  كانی ساتهتێرۆری  گرووپاه  تیی یارمه  ناوخۆ، دابینكردنی  ركوت له سه  ماشێنی  رهاتنی ده جووڵه  شی به فت، به نه  كانی و زۆره  وره گه
تاا   ر بۆیاه بوون، هه رێژیم تا ئێستا جیددی نه  كان دژی یه یی وه ته مارۆ نێونه و گه  شه ڕه هه. كا اڵتدار ده سه ده  تاقمی  رجیی ت خه تایبه  به

كانادا  یه یی وه ته و یاساا نێونه خاۆی  لكی خاه  یكان تییاه زایه ر ناڕه رانبه به  له  و تۆ كه رێژیمێكی ئه.  ریاندا خۆی راگرتووه رانبه به  ئێستا له
واڵت   كانی و پێویساتییه موو ئاامراز و هاه  وه بێتاه ڕوو نه جیاددی رووباه  كی ترساییه ڵ مه گاه له  وه ره نێوخاۆو ده  و لاه  بێ ر ناه اڵمده و وه رپرس به
  نیاه  و مانایه به  وه ت ئه ڵبه هه.  اڵتدا بمێنێ سه ده  دوور و درێژ له  كی یه بۆ ماوه  توانێ رخان بكا، ده خۆی ته  ی وه ستی مانه به مه  نیا به ته
  گوشااره  خاۆی بادا، چونكاه  ژیاانی  به  ییدا درێژه وه ته و نێونه نێوخۆیی  ئاستی  له  م میتۆده دوورو درێژ به  كی یه بۆ ماوه  توانێ رێژیم ده  كه

  و رۆژاناه یشات  باه گه  و خێرایای ن باه شاان ده ڵوه و لێاك هه ره و رێاژیم باه ناێ  داهااتوودا داده  له خۆیان  ریی كان كاریگه كییه ره و ده  نێوخۆیی
 . ڕا روه ده  كان له جیدییه  و گوشاره ناڕازیی نێوخۆ  ڵكی خه  رێكخستنی  به  وه ته ستراوه به
 

  چای  باه  ، پێویساتی وه بێتاه دووپاات نه  زموونه م ئه ئه 31شۆڕشی ك  تر وه جارێكی  یكه وه و ئه  م رێژیمه ئێران له  ڵكی رزگاریی خه :ش ئاره
 ؟  یه هه
 

 . رێژیم ب   كان بۆ رووخانی نێوخۆییه  وه جوواڵنه  توان  پشتیوانیی خۆیدا ده  كاتی  كان له كییه ره ده  باره له  هۆكاره : فا هیجری مسته
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ئاازادیخوازیی   ی وه بزووتناه  كراو لاه بووناه ره ساارێكی قه باوون، خه  مووجیزه  ڕێی و چاوه دانیشت   م هۆكارانه ئه  پێكهاتنی  هیوای  اڵم به به
ئایاا   یكاه وه ، ئه یاه وه ره ده  نادیی وه رژه ڵكوو گرێادراوی دابینباوونی به ، باه ئێرانادا نیاه  ڵكی اڵتی خاه ساه ده  لاه  وه ئاه  دا، چونكاه ڵك ده خه

  ر لاه گاه ها ئه روه هاه.  یاه دیكه  یاان ناا، باۆ خاۆی باساێكی  وه گرێتاه ك ده یاه  ڵكی نادی خاه وه رژه ڵ به گه له  ندییانه وه رژه م به ئه  دابینبوونی
  هۆكااری لاه  پێكهااتنی  رجی لوماه هه  هبێت، لا یان ناه وتنخوازانه پێشاكه  ی رناماه و به ب  كگرتوو ناه و ئازادیخوازان یه  بێ نه  یی نێوخۆ ئاماده

رێاژیم،   رووخاانی  دوای  و، هایچ دوور نیاه نابێت  و دێموكراسی ئیمكانی ئازادی  قازانجی  به  و هۆكارانه رگرت  له ڵكوه كیشدا، كه ره ده  باری
ی ،  بكاه  سات پاێ تا هه و هاه كان بێات لی گۆڕانكارییاهپۆ شاه  ، ساواری وه ه ڕۆیانه ره ی ساه بیرۆكاه  دا به دیكه  ژێر ناوێكی  له  دیكه  گرووپێكی

. رمان هاات ساه تی به پاشاایه  رێژیمای  رووخاانی  دوای  ی وه ك ئاه ، وه وه دووپاات ببێتاه  وتاه و ره و ئاه اڵت بگاا ساه ده  به  دیكه  نێكی هریمه ئه
  وی ه ر ئااه گااه مه  ش ناااكرێ وه ی ، ئااه بكااه  ساات پااێ ۆمااان دهخ  كاااری  ئێمااه  بااێ تاار ده  و زۆر هۆكاااری  م هۆكارانااه ئااه  رچاوگرتنی بااه له به

  مان لاه وه دان كۆبووناه ساه  نگاه دا، ره نادی  سااڵه م چه ئاه  ی مااوه  له. بێت رابردوومان هه  ی ساڵه 53و  مان له گرانه خنه ره  كی یه وه خوێندنه
  ساانی كه. رباس باه  باشاییش هاتۆتاه  ی رناماه و هێندێك جار به ی جۆراوجۆر رنامه دا به وانه م كۆبوونه ، له دنیادا پێك هێنابێ  ری رانسه سه

زۆر سااڵۆن   مارۆ  لاه  و ماافی ئاازادی، دێموكراسای  بااس لاه.  دروشامی جۆراوجاۆر باسای لێكاراوه.  یان كاردووه زۆر بواردا قسه  زا له شاره
ئێساتا   ی  كاه وه ئاكامادا ئاه  ، لاه كتر كاردووه یاه  كتر، نكۆڵیمان لاه یه  یموولكردن حه ته  جێگای  و به كتر ر یه سه  ، هێرشمان كردۆته كراوه
ر  گاه اڵم ئه به. ست بێنی  ده به  نجامه م ئه ر ئه و هه ی  بده  درێژه  م میتۆده ئه  ندی  ساڵی دیكه توانی  چه ، ده یه زۆر ساده  كه له سه مه. ی  هه

باۆ   و كااری  وه یناه بیار بكه  دیكاه  كی یه شاێوه  باه  باێ سات بێنای ، ده ده ، وه تا ئێستا باووه  ی وه لهتر جیا  نجامێكی ئه  بێ ده  یشتووی  كه تێگه
 . ی  بكه
 

تاا ئێساتا   یاه م رێگه ئاه. تاا ئێساتا رۆیشاتووی   ك كاه یاه ك رێگه ، ناه كگرتوویی باێ و یاه تی كیاه كاار باۆ یه  بێ ده  ئێمه  ی وه و كرده بۆچوون
،  ما پووچااه م بنااه ر ئااه سااه له. وم  كان قااه نااه و توركمه ب ره لووچ، وااه ، كااورد، تااورك، بااه یااه وه ته ك نه ئێااران یااه  كااه  یااه وه هاااتووی  ئه

كارێ ،  ده  رێناوێنی  وه ئێراناه  ن دوژمناانی الیاه  له  وانه م بزووتنه ئه  ، چونكه ركوت بكرێ سه  بێ ده  وه ته م نه كانی ئه ییه وه ته نه  وه بزووتنه
  هایچ نیاه  و وێناكردناناه ئاه  ئاكاامی. و ئامریكاان ئیسارائی   گرێادراوی  واناه م بزووتنه ئه.  ئێرانه  شكردنی دابه  وانه م بزووتنه انجی ئهئام
ت  رواڵاه  هبا  ش كاه ڵكی دیكاه خاه.  ئێاران هێنااوه  لاه  یی وه ته نه  مافی  و چاالكانی باتگێڕان ر خه سه ئێستا به  كۆماری ئیسالمی  ی وه له  جگه

تواناایی   ئیساالمی  كۆمااری  كاه  دایاه وه نیا له تاه  كاه جیاوازییه. ریب  هاوته  ئیسالمی  ڵ كۆماری گه دا له یه م بیرۆكه رێژیم  له  ئۆپۆزیسیۆنی
ر بۆیاان  گاه باردا ا ئه لاه  تی رفاه هد  و لاه  یان نیاه و تواناییاه وان هێشتا ئه اڵم ئه ، به یه هه  ئێرانی  كانی وه ته نه  ئازادیخوازانی  و بڕی كوشت
. یكاا رێاژیم ده  ن كاه كاه ده  وته ڵساوكه و هه ئێاران ئاه  كانی وه تاه نه  واتاه! ئیران  یی كپارچه و یه تی كیه یه  ڵ دوژمنانی گه وانیش له ا ئه  بلوێ
و  جیاددی  كانی ئێرانادا، حیزبێكای وه تاه نێاو نه  تادا لاه ڕه بناه  لاه  كاه  حاڵێكدایاه  له  یه وه و خراپ بیركردنه یشت  موو خراپ لێكگه م هه ئه

.  نیاه  شانه م چه لاه  كاورد دا شاتێكی  لی نێو گه  توانم بڵێم له م ده ، یان النیكه ئێران بێت، نابیندرێ  له  وه جیابوونه  خوازیاری  ناسراو كه
  كانی ئایااا توركااه  كااه  یااه وه پرساایار ئه. ن وه تااه كااان، نه ڕپێكراوه هباو  پێناسااه  پێاای  و بااه ن ئێراناادا هااه  لااه  وانااه ته و نه حاڵێكاادا ئااه  لااه
  فێدراڵیان پێك هێناوه  تی كان حكوومه وێرا  كورده  له  و وێرا  ا كه  توركیه  كان له سنوور، كورده  ری وبه ئه  كانی نه ربایجان، توركمه ئازه
 ن یان نی ؟  هه  وه ته هواز نه ئه  سنووری  دراوسێی  كانی به ره ا وه
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نای ، چای ؟ ناكاا   وه تاه ر نه گاه ناژمێردرێ ؟ ئه  وه ته نێوخۆی ئێران نه  وان له ئه  تی شیمه و حه  شی جوغرافیایی به  ن، بۆچی وه ته ر نه گه ئه
  پێاای  پ بااه چااه  دۆسااتانی  شااێك لااه به!  وه نااه د بكه ئێااران ره  دراوسااێی  كانی وه تااه نه  ئێااران، بااوونی  وكانی تااه نه  كااردن لااه  ر نكااۆڵی بااه  لااه
  ڕیااان بااه و باوه نااێ  ئێراناادا ده  بوونی وه تااه نه فره  دان بااه -خوازی  جیااایی  ی ناادازه كان تااا ئه وه تااه نه  كان ا مااافی كۆمۆنیسااتییه  نساایپه پره
ئێران بێات،   ری پێكهێنه  كانی وه ته كان بۆ نه خودموختاره  ته حكوومه  مای ر بنه سه له  فێدراڵیزمێك كه.  یه ئێران هه  له  فێدراڵی  زرانی دامه
  ی وه واناه پێەه  هاوواڵتیانیاان كاه  لاه  دیكاه  شاێكی به  هاۆی دڵگرانیای  ببێتاه  وه واناه ن ئه الیاه  لاه  م پرساه ئه  ربڕینی ده  اڵم پێیان وایه به
 !  وه نه كه وان بیر ده ئه
 
  دان باه رنج ناه زیاترماان، ساه  رچی هاه  ركوت كردنای كان، ساه وه تاه نه  باوونی  لاهكردن  نكۆڵی  مای ر بنه سه موویان له هه  كه  م روانینانه ئه
و  تی كیااه یه  تااوانێ كردنیان، چلااۆن ده بووڵ نااه و قااه  راشااكاوانه  اڵواردنی دا هااه ك قسااه یااه و له  م ناوچانااه كااان لااه جۆراوجۆره  موكوڕییااه كه

دێموكراسای،   كانی نێاو هڵۆڵاه  دروشامه  كاه  ڕوان بكارێ چاۆن چااوه  یه راشاكاوانه  وه دناهتكر م ره ئاه  باوونی  باه.  رێ ساه  ندی بباتاه هاوپێوه
،  رگرتباێ وه  نجامی ئاه راباردوو و بێ  كانی لێكادابڕاوی، شكساته  نادمان لاه په  ڕاساتی ر به گه ؟ ئه بكرێ  ڕیان پێ مرۆ  باوه  و مافی كسانی یه
  باوونی  كاه  و مانایاه باه. ردا دێ ساه به  شامان گاۆڕانی كه وه وكات كرده كانمانادا بێنای ، ئاه ۆكهر بیر سه به" گۆڕان"موو شتێك  پێش هه  بێ ده
و گاارانتی  دابی   م مافانه داهاتوودا، ئه  ئێرانی  له  كه  وه ینه پالتفۆرمێك بكه  و بیر له بناسی   رمی فه  كانیان به و مافه ئێران  كانی وه ته نه
بااا   ئیاادی. دی بێناای  ش بااه و گااه روون  كی ، داهاتوویااه پێشاامان دایااه  لااه  ئیسااالمی  كۆماااری  دژی  باتێكی دژوار كااه ر خااه رانبااه به  و لااه بكااا
، خۆمان دڵسۆزتر باۆ ئێاران  كرێ حیسابیان بۆ نه... و  خوازی ، خائی ، جیایی بێگانه  ی دوو، مۆره ك هاوواڵتیی پله ئێران وه  كانی وه ته نه
م  لااه  قینه راسااته  تی كیااه یه. چااووك بینینیااان خۆمااان بباوێری   لاه  میشااه و بااۆ هه ڕوانی  لێیاان نااه  وه ئاساامانه  شااێی ته زانی ، له وان نااه لاه

 .  ئیسالمیدا پێك بێنێ  ر كۆماری رانبه به ڵك له خه  هاتووی شكان نه هێزی له  توانێ ده  ، كه دایه ته حاڵه
 

  البردنای  ، باه وه بێتاه دووپاات نه  زمووناه و ئه تر ئاه جاارێكی  كارێ ده  وه یاه م رێگه و له توانی  ده  شنه هم چ به  ی  كه ڕه م باوه ر ئه سه له  ئێمه
  ئێمه. فیدراڵیدا  سیستمی  دیاریكراوی  شكڵی  ڵكدا له نێو خه  له  شكردنی و دابه ند ناوه  و سیاسی له  بی زهه جۆری مه  ها له اڵتداریی ره سه ده
سااڵ،  53  دوای  ك كاه یاه ، كۆنگره یاه نگاوانه م هه می ئاه رهاه فیدراڵ به  ئێرانی  كانی وه ته نه  ی و كۆنگره گری  ڵده نگاو هه ا ههد یه م رێگه له

  باه  رۆژاناه  كاه  ی واناه ته و نه ئاه.  كاانی ئێراناه م لێكراوه ساته  وه تاه نه  كاانی و رێكخراوه حیازب  شاێك لاه نێاوان به  تیی كیاه نیا یه ئێستا ته
و   یاه شیان هه هاوبه  و ئامانجی ش هاوبه  ردی ده  ی كه وانه ته و نه ئه. اڵتداریی ئێران  سه ده  زگای ده  ڕۆیی له ره سه  شاهیدی  وه و پێسته ست هه

و   ئێرانیاان پێكهێنااوه  ی پێكهاتاه  واناه ته و نه ئاه. خۆن و گرووپێاك ناه س هیچ كاه  ڵێنی و به فریوی دروشم  جارێكی دیكه  كه  بڕیاریان داوه
  لاه  ی وه دا ئاه یاه م رێگه و لاه  یاه بۆچوونه  شنه م چه بۆ ئه  ئێرانی  موو ئازادیخوازانی هه  له  ئێمه  وازی بانگه.  تر نیه وان ئێرانی س له هیچ كه

 .ی  ده بۆ ده  وڵی هه  تواناماندا بێ
 

 335كوردستان، ژماره :   رچاوه سه
 

 ٢١١٩فێبریوێری : ڕێکەوتی
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 و جیهان و ئێران ناوچە  پرسە هەنووكەییەكانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،"تیشك"  تەلەفزیۆنی  وتووێژی

 
 PDKI گشتیی  ، سكرتێری فا هیجری ڕێز كاك مسته به

 
رابااردوودا لە گەڵ   ئێااران لە چەنااد رۆژی  كوردسااتانی  دێمااوكراتی  حیزباای  گشااتیی  ، سااكرتیری بەڕێااز، كاااك مسااتەفاهیجری  هاااوڕێی

باابەتە باساكراوەكان   گرنگیای  بە هاۆی. هەباوو  و جیهاان وتاووێژی و ئێران ناوچە  ، لە سەر پرسە هەنووكەییەكانی"تیشك"  تەلەفزیۆنی
و  و ئێران ناوچە  دێموكراتی كوردستان لە سەر ئەم پرسە دەرهەستانەی  حیزبی  لە روانگەی  ئاگاداری  و هەروەها پێویستیی لەم وتووێژەدا

خاوارەوەدا، ئەم وتاووێژە   تاا لەم راپاۆرتەی  زانای  بە پێویساتی" كوردساتان"  ئەم حیزبەوە، رۆژنامەی  گشتیی  سكرتێری  زمانی جیهان لە
 .بەڕێز  خوێنەرانی  و نەزەری بخاتە بەرچاو

 
  :پێشوو، بەم شێوەیە دوا  رێپێوانەكانی  لەگەڵ  و جیاوازییەكانی خەزەڵوەر  ی75  رێپێوانی  لەگەڵ  ، لە پێوەندی بەڕێز مستەفا هیجری

 
لەمەوپااێش، هەر وەك ئاماژەتااان بااۆ كاارد، حێزباای دێمااوكراتی   ساااڵ 53داگیاار كردناای باڵوێزخااانەی ئامریكااا لە  لە پێوەناادی لە گەڵ"

و رایگەیاناد كە ئەم كاردەوە  ۆماری ئیسالمی ئیادانە كاردو هەوای سیاسیی ئەو كاتدا، ئەم كردەوەی رێژیمی ك كوردستانی ئێران لە كەش
و كەساانەی كە ساەرنجیان دابێاتە ئەم پرساە،  رەنگە لەو كاتەدا كەم باووب  ئەو گارووپ. و پرنسیپە نێونەتەوەییەكانە بە دژی ئۆسوول

ئاماادە باوون،   و لەوێ ستیان هەباوو، زۆربەی ئەو كەسانەی كە لە داگیركردنی باڵوێزخانەی ئامریكادا دە بەاڵم ئێستاكە پاش سی ساڵ
و بە پاااێەەوانەی  و بەرژەوەنااادییە نەتەوەییەكاااانی ئێاااران بەم ئاكاااامە گەیشاااتوون كە ئەم كاااردەوە، كاااردەوەیەك باااوو بە دژی قاااازانج

 ". ن پەڕائێرا  و پاش ئەو رووداوە پێوەندییەكانی ئامریكا لەگەڵ پێكهێنانی پێوەندی یان پتەوكردنی پێوەندییە نێونەتەوەییەكانە
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  ئاكاااامی  پااااش راگەیانااادنی  و رێپێوانەكاااانی خۆپیشااااندان  ئەم پرسااایارەدا، دێاااتە ساااەر مەساااەلەی  وەاڵمااای  كااااك مساااتەفا لە درێاااژەی

ئەم   ساەرەتای  خۆپیشااندەران لە رۆژەكاانی  كە دروشامەكانی  و بە ئاماژە بەوەی لە ئێراندا  سەركۆماری  دەیەمی  دەورەی  هەڵبژاردنەكانی
 :  بوون، وتی  تنەوەیەدا زۆر سادەو رووكەشیبزوو

 
باۆ ئەوەی . ئەو كاتە ئێمە رامانگەیاند كە ئەم دروشامانە لە قاازانجی خەڵكای ئێاران باۆ دەرباازبوون لە چنگای كۆمااری ئیساالمی نایە"

و لە  ەكانی رێاژیم باووەو تەقەلۆب لە هەڵبژاردنەكاندا لە سەرەتای دامەزراندی كۆمااری ئیساالمییەوە بەشاێك لە سیاساەت چەواشەكاری
ئەگەریاش وای دابنێای  كە . و چەواشەكارییانە بەردەوام پەیاڕەو كاراوە درێژەی نۆ خولی هەڵبژاردنەكانی سەركۆماری، ئەم دەستێوەردان

و خەڵكاای ئێااران هیەیااان وەدەساات  نەژاد دەنگاای بهێنابااایەتەوە، دیسااان هاایچ لە پرسااەكە نەدەگااۆڕدرا مووسااەوی لە جااێگەی ئەحاامەدی
 .ەهێنانەد
 

بەخۆشاایەوە دەیبیناای  كە لە درێااژەی ئەم رێپێوانااانەدا، لە رۆژانێكاادا كە كۆماااری ئیسااالمی رایگەیاناادبوو خەڵااك بە قااازانجی خااۆی 
و داخوازییەكان گۆڕدران، تاا رادەیەك تونادتر  ، درووشم(رۆژی كۆتایی مانگی رەمەزان)دا، "رۆژی قودس"دەكێشێتە نێو شەقامەكان، لە 

و پرسای داكاۆكی كاردن  لە نێو خەڵكدا زیااتر دەبیساتران" و دێموكراسی ویستی ئازادی"، "نەمان بۆ وەلی فەقیه"ێ وەك بوون، دروشمگەل
و كەڕۆباای لە چاااو خۆپیشاااندانەكانی پێشااوو تااا رادەیەكاای بەرچاااو دابەزیبااوو، هێمااا سااەوزەكان لە نێااو خەڵكاادا كەمتاار  لە مووسااەوی
خەزەڵاااوەر، بە جاااوانی دەیبینااای  بە گشاااتی رێوشاااوێنی  ی75اتێ دەگەیااانە خۆپیشااااندانی دوای ئەوە كااا. و كەمتااار دەبیناااران بباااوونەوە

ئەگەر پێشتر دروشامەكان لە چوارچێاوەی پاڵپشاتی كاردن لە كۆمااری . و دروشمەكانی خۆپیشاندانەكە بە تەواوی گۆڕدراون خۆپیشاندان
ی باوون كە پێشاتر هیماام پاێ كاردوون، لەو خۆپیشااندانانەدا و سەرەتای پرسگەلێكی سادە  و تەنیا لە پێوەندی لە گەڵ ئێران  ئیسالمیی

و دامەزراناادنی سیاسااەتی نااوێ لە  و دروشاامگەلێك لە چوارچێااوەی رووخااانی كۆماااری ئیسااالمی ئۆسااوولەن دروشاامگەلێكی پێكهاتەشااكێنانە
 ". پرسە نێونەتەوەییەكان، لە الیەن خۆپیشاندەرانەوە هاتە ئاراوە  پێوەندی لەگەڵ
  :بەم شێوەیە باس كرد  ئێرانی  هەنووكەی  ناڕەزایەتییەكانی  لە سەر رەوتی  خۆی  وەاڵمەكەیدا، لێكدانەوەی  درێژەیبەڕێزیان لە 

 
و سااتەمە كە  و ئەم هەمااوو زوڵام بەشادارانی خۆپیشاااندانەكان بە تەواوی بەم ئاكاامە گەیشااتوون كە دەرباازبوون لە چنگاای ئەم رێاژیمە"

 ئەسڵێك . و دامەزراندنی حكوومەتێكە كە لەودا دی  لە حكوومەت جودا بێت ئێران  ی كۆماری ئیسالمییبەسەر خەڵكدا سەپاوە، رووخاندن
 ". و بەشێوەیەكی گشتی لە نێوبردنی كوماری ئیسالمی ئێرانە بە ناوی والیەتی فەقیه، بوونی نەبێت

 
خەزەڵاوەردا بینیماان لە چیادا  ی75ەرەكەتەی كە لە بەڕێزتاان خااڵە الوازەكاانی ئەم ح: "ئەم پرسایارەدا كە  لە وەاڵمی  بەڕێز هیجری

و هەروەهاا   و مووساەوی  لە كەڕووبای  كەمتار لە جااران ا بە پشاتیوانی  الواز، دروشامدان ا گەرچای  بە ئامااژەدان بە دوو خااڵی ،"دەبین ؟
  ی75  خۆپیشااندانی  گرنگیای  بە بەرچااوبوونی  پێشاووتردا، ئامااژەی  خۆپیشااندەران لە بەراورد لە گەڵ خۆپیشااندانەكانی  وباڵوی پارش

  : و وتی خەزەڵوەر كرد
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و  و دروشاامەكانی خۆپیشاااندەرانی ئۆپۆزێساایۆن هەمااوو هەواڵەكااانی خۆپیشاااندانەكانی خسااتبووە ژێاار ركێفاای خااۆیەوە خۆپیشاااندانەكان"
پرساایارێكدا لە مەڕ   كاااك مسااتەفا لە وەاڵماای." كەمتاار باسااێك لە خۆپیشاااندانی الیەنگراناای كۆماااری ئیسااالمی ئێااران دەهاااتە ئاااراوە

  باسااكردنی  پێشااوودا، وێااڕای  خەزەڵااوەردا لە بەراورد لە گەڵ خۆپیشاااندانەكانی  ی75خۆپیشاااندانەكان لە   جوغرافیااایی  پەرەگرتناای
  هاوچەشا  لە واڵتاانی  و هەروەهاا خۆپیشااندانگەلێكی لە ئێرانادا  پاشاایەتی  رێژیمی  رووخانی  دان لە سەردەمیخۆپیشان  ئەزموونەكانی

ئەو خۆپیشاندانانەی كە لە واڵتانی دراوساێدا لەم مااوەدا بیانەری باووی ، لە بنەڕەتادا لە "ئەم مەسەلە كە   و روونكردنەوەی دا  دراوسێ
و داخوازییەكااانی هاااوتەریبی داباای  كردناای  و ئەگەر درووشاام و بەرەبەرە پەرە دەسااتێنێ شااكڵ دەگاارێو  گەورەشااارەكانەوە دەساات پێاادەكا

و بەرەبەرە كە ئەم شاتە  و رێپێوانەكاان گارێ دەدات و داخوازییەكانی توێژە جۆرواجۆرەكانی كۆمەڵگا بێت، ئەوان بە خۆپیشااندان قازانج
و حەشایمەتیان زیااتر  شاارە پەووكەكاان، یاانی بە هەر رادەیەك شاارەكان گەورەتار و دەگاتە روو دەدا، پانتاییەكەی گەورەتر دەبێتەوە

و لە  و پیشان دانای دژكاردەوەی خەڵاك لە بەرامابەر رێاژیمە ساەركوتگەرەكاندا زیااترە بێت، ئەگەری بەڕێوە چوونی ئەم خۆپیشاندانانە
: دا  ، درێاژەی"و رواڵەتێكای سەرانساەری بە خاۆیەوە دەگارێ قۆناخی كۆتاییدا ئەم خۆپیشاندانانە بۆ شاارە چووكەكاانیش دەگاوازرێتەوە

و دژكاردەوە بناوێن  لە هەمابەر  دیكەی ئێرانیش دەست باكەن بە خۆپیشااندان  چاوەڕوان دەكرێ لە داهاتووشدا خەڵكی شارە گەورەكانی"
 ". یش بگاو دژكردەوانە بە شارە چووكەكان و هەنگاو بە هەنگاو ئەم خۆپیشاندان ئێران  كۆماری ئیسالمیی

 
  هێناانە بەرباسای  وێڕای  هەنووكە لە ئێراندا، بەڕێز هیجری  و خۆپیشاندانەكانی حەرەكەت  پرسیارێكدا سەبارەت بە دوارۆژی  لە وەاڵمی

و توناادتر لەوەی كە تااا ئێسااتا  ئەگەری ئەوەی هەیە بە هااۆی سااەركوتە توناادەكان" ؛پێكااردووە  ئەم ئەگەرە كە حەرەكەتێااك كە دەسااتی
  هەرچای  و شكڵگرتنی  خەڵك لە رێفۆرمخوازی  بە تێپەڕینی  ، ئاماژەی"انە، بە شێوەیەكی كاتی بێدەنگ بێت، بەاڵم گەڕانەوەی نیەدیتووم
پێموایە كە لە خۆپیشاندانەكانی داهااتوودا هەنگااوی زیااتر بەرەو پاێش : " و وتی رێژیم لە نێو خەڵكدا كرد  رووخانی  خواستی  زیاتری

و حكومەتێاك دابمەرزێان  كە هەڵینجااوی ویسااتی  ڵاك ئەم رێاگەیە دەباڕن تاا كااتێ كە كۆماااری ئیساالمی باڕووخێن و خە هەڵادەگیردرێ
 ". خۆیانە

 
یان هەڵگرتی گشتی ئێاوە ساەبارەت بەم رەوتەی كە هەناووكە لە ئێرانادا   كۆبەندیی: "ئەم پرسیارەدا كە  بەڕێز كاك مستەفا لە واڵمی

یەكاان  و ئەمە یەكێ لە خاڵە بەهێزەكاانی ئەم حەرەكەتەیە، دوودڵی ئۆمێدێكیان بە چاكسازیی نەماوەخەڵك " : ، وتی"لە ئارادایە چیە
رێبەریاای حەرەكەتەكە ئەگەر لە سااەرەتادا لە . و دەڕۆنە پێشااەوە و خەڵااك رێااگەی خۆیااان بە دروسااتی دەستنیشااان كااردووە بەساەر چااووە

و رێنااوێنی خۆپیشاااندانەكانیان لە ئەسااتۆ بااوو، دەبیناای  كە لە  الناادانانو ئەوان پ دەسااتی مۆرەكااانی رێژیماای كۆماااری ئیسااالمیدا بااوو
و هەر بەم هاۆیەیە كە دەبینای   و ئازادیخوازانادایە خەزەڵاوەر ئەم رێبەریایە زیااتر لە دەساتی خاودی خۆپیشااندەران ی75خۆپیشاندانی 

خاڵی كۆتایی كە دەتوانی  هێمای پێابكەی  . ێتە ئاراوەو گۆڕانی گشتیی د رووخاندنی كۆماری ئیسالمی  و لە رەوتی دروشمەكان رادیكاڵتر
و هااوتەریبی رووخاانی كۆمااری ئیساالمی دەبا ، خەڵكێكای زیااتر دەچانە نێاو  ئەمەیە كە، بەرەبەرە كە دروشمەكان رادیكاالیزەتر دەبا 

 ". و ئەمەش بە دڵنیاییەوە هەنگاو بە هەنگاو بەرەوپێش دەڕوات ریزی خۆپیشاندەرانەوە
 

   نەتەوە ژێردەستەكان لە خۆپیشاندانەكانی  ناوچەكانی  خەڵكی  بە ئاماژەدان بە بەشداری نەكردنی" تیشك"  بەرنامەكەی  بەڕێوەبەری



کانی هاوڕێ مستەفا هیجریوتووێژەبەشێک لە   

 

 

26 
 

  وەشاایرەتەكان لە پارێزگاكااانی  ئێحسااان فەتاحیااان ا وچەكااداركردنی  بااۆ نمااوونە ئێداادامی -سااەركوت   و توناادتربوونی ئەم دواییااانەدا
ئەم بەشاداری نەكاردنە، سااەركوت لەو   ساەرەڕای  بەڕێاز كااك مسااتەفا دەكاات كە باۆچی  ان، ئەم پرسایارە ئاراساتەینەتەوە ژێردەساتەك
 ؛و بەرباڵوترە؟ ناوچانەدا توندتر

 
نەتەوە   لە پەیوەسااتبوونی  ئیسااالمیی  كۆماااری  رێژیماای  ، ترساای سااەرەكی  دوو هۆكاااری  لە وەاڵماادا، بە هێنااانە بەرباساای  بەڕێااز هیجااری

رێااژیم بە   هەمیشااەیی  ئەمنیەتیاای  و هەروەهااا روانااگەی  ژێردەسااتەكان بە خۆپیشاااندانەكان لەو كاااتەدا كە خواسااتەكانیان لە خااۆبگرێ
 :  وە، بە تایبەت كوردستان، وتینیسبەت ئەو ناوچانە

 
و  كە نەبااا خۆپیشاااندانەكان  نەتەوەكااانی دیااكەی ئێااران دەترسااێ  و باااقیی هەمااوو كاااتێ رێااژیم لە خەڵكاای خەباااتگێڕی كوردسااتان"

دوە، لەم دژكردەوەكانی ئەوان بۆ رووخاندنی كۆماری ئیسالمێ بتوانی یارمەتیدەر بێت بۆ ئەو ناڕەزایەتیانەی كە لە تاران دەستی پێكار
و  پێناوەشدا دەبینی  كە چووكەتری  جموجۆڵەكانی نەتەوەكانی ئێران لە خاڵە سنوورییەكاندا، وەك بەلووچستان، ئەهاواز، كوردساتان

لە توركەمەنسااتاندا، تەنااانەت بە تااۆمەتگەلێكی زۆر قورسااتر لە بەشاادارانی خۆپیشاااندانەكان یااان لە دەربڕیناای ناڕەزایەتییەكااان بە 
و ئەم شاێوازە لە ساەرەتاوە لە كۆمااری ئیساالمیدا باوونی  و ئیددام مەحكووم كردووە درێژخایەن  بە زیندانی  و ئەوانی پێنێسەریاندا دەسە

و بە  و هەنگاو بە هنگاو كە دژكردەوەكانی خەڵك لە تاراندا زیاتر دەبێت، مەترسیەكی زیاتر جەستەی كۆماری ئیسالمی دادەپێەاێ بووە
و نەتەوەكااانی ئێااران كە زاماادارترن لە خەڵكاای تارانیشاا  بە هااۆی ئەو سااتەمە  شااارە ساانوورییەكان مەبەسااتی پێشااگرت  لە خەڵكاای

 ". و تۆقاندنەی دروست كردوە و هەوای ترس نەتەوایەتیانەی كە داسەپاوە بە سەریاندا، ئەم كەش
 

ئەوەیكە خۆپیشااندانەكان   هاوكات لە گەڵ هەر بەم هۆیەشەوە دەبێ چاوەڕوانی ئەمە بی " : وتی  وەاڵمەكەیدا بەڕێز هیجری  لە درێژەی
و لە ناااوچە  و هەوای شااارە ساانوورییەكان و كااپ كردناای كەش و شااارە گەورەكااان بە لااووتكە دەگااات، توناادیی سااەركوتەكان لە تاااران

ڵاك بە دژی هەرچەند جێگەی گومان نیە كە ئەم سەركوتانەش ناتوانێ پێش بە ناڕەزایەتی دەربڕینی خە. نەتەوەییەكاندا زیاتر ببێت
و چ لە شاارە گەورەكانادا، بە تاایبەت لە كوردساتاندا  كۆماری ئیسالمی بگرێ، بە هەمان شێوەی كە تا ئێساتا دیتووماانە، چ لە تااران

 ". سەركوتەكان هیچ كات نەیانتوانیوە یارمەتیدەری كۆماری ئیسالمی ب 
 

و هەروەها لە نێاو  رێژیمدا  لە نیوان هێزە سەركوتكەرە جیاجیاكانی  زیو جیاوا  بۆشایی  قووڵبوونەوەی  دوو بابەتی ؛دواتردا  لە پرسیاری
رێاژیم بە هێازە   متماانەیی  باێ  هۆكااری  كە بەڕێزیان بە روونكردنەوەی  شیدە لە ئێراندا لە گەڵ كاك مستەفا باس دەكرێ  رووحانیەتی

  : رێژیم، بەم شێوەیە دەدوێ  ئەرتەشی  زیانی و بە پاسداران  سپای  رێژیم بە قازانجی  و جیاوازی دانانی ئەرتەشییەكان
 
زۆر توند بوونی هەبێت لە هەمبەر رێژیمای كۆمااری ئیساالمی ئەویاش دەگەڕێاتەوە   سروشتیە كە لە نێوان ئەرتەشییەكاندا ناڕەزایەتیی"

سااوپای پاسااداران بكەیاا ، كە بەاڵم ئەگەر تەنیااا باااس لە . و ئەرتەشاادا بەڕێااوەی دەبەن باۆ ئەو هەاڵواردنە روونە كە لە نێااوان سااوپا
و پشاتیوانی كۆمااری ئیساالمییە، زۆر سروشاتیە ئەگەر وا بیار بكەیانەوە كە لە نێاو ئەم هێازەدا بە تاایبەت لە  هێزی ساەرەكی ساەركوت
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ا كە و ناڕەزایەتییەكان لە هەمبەر كۆماری ئیساالمی بە تاایبەت لە هەمابەر ساەركوتێكد ئاستی خوارەوەو بەدەنەی ئەم هێزەدا، دژایەتی
چونكە ئەم هێزە لە بەرامبەر خەڵكدایە، خەڵكێك كە داوای ساەرەتاییتری  داخوازییەكانیاان دەكەن . بەم هێزە سپێردراوە، بوونی بێت

و براكانیااان، هەر بااۆیە زۆر سروشااتیە ئەم هێاازە  وئەم خەڵكااانەش كەسااانێك ناای  جااگە لە تاكەكااانی بنەماڵەكەیااان، جااگە لە خوشااك
ئەم شایمانە وا دادەناێم كە ئەگەر ساەركوت هەروا بەردەوام بێات، ساەرەنجام لە : "وتەكانیاندا دەڵێ   لە درێژەی". النیكەم ناڕازی بێت

لە ئاساااتی فەرمانااادەرانی پااالە خاااوارەوەدا  -ئەگەر لە ئاساااتی سەرەوەشااادا نەبااا   -و لە ئاساااتی فەرمانااادەركان  نێاااو ئەم هێزانەشااادا
 ".ەروەك گوتم ئەوانە مەئمووری سەركوتی خەڵك و نافەرمانی سەر هەڵئەدا، چونكە ه ناڕەزایەتی

 
ا   سیاساایی  ئەمە بااابەتێكی: "ئەوەیااكە  و باسااكردنی ئەم مەسااەلە  بە جیاااواز ناااوبردنی  شاایدە، بەڕێااز هیجااری  ئاااینیی  لە مەڕ زانایااانی

  وەلاای  هەڵسااوكەوتی  قااۆم بە دژی  یشاایدە، بە تااایبەت زانایااان  ئااایینی  زانایااانی  زۆربەی  ، ئاماااژە بە ناااڕەزایەتی دەربڕیناای"ئاااینییە
 :  و دەڵێ دڕندانە دەكا  خەڵك بە شێوەی  و سەركوتی نەژاد  یەكالیەنە لە ئەحمەدی  پشتیوانی  فەقیهە لە راگەیاندنی

 
چەشاانە  كەسااایەتییە ئااایینییە شاێدەكان دوو الیەنەیە، یەكیااان لە روانااگەی ئاایینیەوە كە ئەوانە بیاار دەكەنەوە كە ئەم  نااڕەزایەتیی"

و رەفتارەی كە كۆمااری ئیساالمی گرتاوویەتە بەر، زیااتر لە جااران كۆمااری ئیساالمی لە رواناگەی بیاروڕای گشاتیدا باێ باایە   سەركوت
و لە ئاكاماادا، ئەمااانە بە هااۆی پاراسااتنی ئیسااالم، ئیسااالمێ كە خۆیااان  خەڵااك لە سیسااتمەكە  و نەفرەتاای  بێاازاری  و دەبێااتە هااۆی دەكااات

دژبەری ئەم بارودۆخەن، لە روانگەی سیاسیشاەوە بیار دەكەنەوە كە درێاژەدار باوونی ئەم دۆخە دەبێاتە هۆكارێاك باۆ  باوڕیان پێیەتی،
و دەبێاتە هاۆی رووخاانی كۆمااری ئیساالمی، چاون ئاێمە دەزانای  كە هەماوو ئەم پیااوە ئایینیاانە چ ئەوانەی  خەڵك  دژكردوەی توندتری

و تەنااانەت كەسااایەتیەكیش وەك ئااایەتوڵاڵ مااونتەزێری كە لە  كۆماااری ئیسااالمیدا یەكااڕان و چ ئەوانەی ناااڕازی ، لە پاراسااتنی رازیاا 
رێژیمای كۆمااری   و لە مانگەكانی پێشووشدا چەنادی  كەڕەت دژایەتای خاۆی لە گەڵ سەردەمی خومەینیەوە دژایەتی خۆی دەست پێكردووە

 ".و پاراستنەكەی بۆ ئەو گرینگە یسالمیو شێوازی كاركردیان دەربڕیوە، بەاڵم دیسان پرسی كۆماری ئ ئیسالمی
 

رێاژیم   و رووبەڕووباوونەوەی شایدە لە یەمەن  لە شاەڕكەرەكانی  ناوچەدا، لەوانە پشاتیوانی  ئیسالمی لە ئاستی  كۆماری  قەیران خولێێنیی
لەو واڵتە   ئێرانای  ئۆپۆزسایۆنی  یئێاران لە ئاڵماان بە دژ  باڵوێزخاانەی  كردەوەكاانی  و هەروەها لەقاودانی  سدوودی  لەگەڵ وەرەبستانی
  ؛لەگەڵ كاك مستەفایان پێك دەهێنا" تیشك"  دواتری  پرسیاری  سەرەكی  ئاڵمانەوە، نێوەرۆكی  لە الیەن دەوڵەتی

 
و  دیاكەدا  واڵتاانی  لە دەساتێوەردان لە كاروبااری  ئیساالمیی  كۆمااری  بە ئاماژەدان بە راباردووی ئەم پرسیارەدا،  لە وەاڵمی  بەڕێز هیجری

  ئیسااالمی وەكااوو ناوەناادی  كۆماااری  باڵوێزخانەكااانی  ئەم رێااژیمەو هەروەهااا كااردەوەی  تەمەناای  ناااوچە بە درێژایاای  بە تااایبەت واڵتااانی
و  بەرچاااو  میكۆنااووس نمااوونەی  ئۆپۆزساایۆن كە دادگااای  هێزەكااانی  و تیاارۆری ۆریسااتەكانو زانیاااری پێاادان بە تێر و چەكااداركردن  رێنااوێنی

  ساااەیر كەن ئەگەر ئاااێمە بڵێااای  باااۆچی ئەم كاااارە دەكاااات لە كاتێكااادا كە لە نێوخاااۆدا لە گەڵ: " ئەم راساااتییەیە، وتااای  ساااەلمێنەری
ۆمەاڵیەتیەكاناادا بەرەوڕووە، رەنااگە یەكااێ لە هۆكارەكااانی و ك و قەیاارانە جۆرواجااۆرە ئااابووریی و ناااڕەزایەتی خەڵااك بااارودۆخێكی خااراپ

ئەمە بێت كە لە بنەڕەتدا هەناردەی شۆڕش بەشێكە لە چییەتی ئەم رێژیمە، ئەمە بە ئەركی خۆی دەزانێ، ئەگەر لە نێوخاۆی ئێرانادا 
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ە ماافە پێشایلكراوەكانی خەڵكای خەڵك لە كۆماری ئیسالمی بێزارن، بۆ كۆمااری ئیساالمی ئێجگاار گارینگە كە بە نااوی داكاۆكی كاردن ل
فلستی ، خەڵكی فلستی  بەسیج بكات كە باۆ كۆمااری ئیساالمی دروشام بادەن یاان لە خەڵكاانی بەرهەڵساتكاری دیتار واڵتاانی نااوچەی 

ئەم شااێوازەش بە بااڕوای ماا  . كەنااداوی فااارس كە لە حكوومەتەكااانی خۆیااان ناااڕازی  پاڵپشااتی بكااات بااۆ ئەوەیااكە دداناای پێاادا بنااێ 
كەوایە دیساان دووباارەی دەكەمەوە ئەم . و لە نااوچەكەش درێاژەی دەبێات تەنگەژە خولێێنی لە ئاساتی نێونەتەوەییادا  تە لە گەڵهاوكا

 ".و تازە دەستی پێكردبێت و شتێك نیە كە نوێ بێت سیاسەتەی كۆماری ئیسالمی بەشێكە لە بنەماكانی كۆماری ئیسالمی
 

و   ئاشااتی  و تێكاادانی ناااوچە  لە دەسااتێوەردان لە واڵتااانی  ئیسااالمی  كۆماااری  ئێااوە مەبەسااتی  یبە بااڕوا: "ئەم پرساایارەدا كە  لە وەاڵماای
  ؛"ئەم ناوچە قەیراناوییانە چیە؟  سەقامگیریی

  ئێاارانەوە لەگەڵ كۆماااری  خەڵكاای  بەرژەوەناادییە نەتەوەییەكااان لە روانااگەی  پێناسااەكردنی  كاااك مسااتەفا بە ئاماااژەدان بە جیاااوازی
  و هەماوو ئەو دروشامانەی كە لە پێوەنادی لەگەڵ بۆ كۆماری ئیسالمی ئێران قاازانجی نەتەوەیای" :لە سەر ئەم بڕوایە بوو كە ئیسالمی،

پرسای پاراسااتنی ئیسااالم، پتەوتاار كردنای ئیسااالم، داكااۆكی لە هەژاران، دژایەتاای كردنای موسااتەكبری  بە گااوێرەی خۆیااان، هەمااوو لە 
كۆماری ئیسالمی لە سەرەتاوە تا بە ئێستا هیەكات كەڵاكەڵەی پشاتیوانی . ی كۆماری ئیسالمی دایەپێوەندی لە گەڵ پاراستنی دەسەاڵت

پرسای ئیساالمدا،   یان لە پێوەندی لە گەڵ. و ناشبێت كردنی لە موسلمانانی دونیا نەبووە، كۆماری ئیسالمی هیەكات خەمخۆریان نەبووە
ەمەی كە بە سەر موسڵمانەكاندا سەپاوە چاوپۆشای كاردووە، باۆ وێانە هیەكاات لە هەر شوێنی كە قازانجەكانیان ویستوویەتی، لەو ست

لە موسڵمانەكانی كێشمیر داكۆكی نەكردوە، هیەكات لە موسڵمانەكانی چێەێ  داكۆكی نەكردوە، هیەكات لە موسڵمانەكانی چی  داكاۆكی 
" ئیساالمی  ئیمپراتۆری  پێكهێنانی  شۆڕش بە مەبەستی  رەوەیناردنە دە"رێژیم واتە   بنەرەتی  دروشمی  هەروەها بەڕێزیان باسی". نەكردوە

كۆماری ئیسالمی لەساەر ئەو بااوەڕەیە واڵتاانی ساونیی نااوچەكە، لە رێاگەی ئیساالم الیاان داوە، هەمە جاۆر تاۆمەت : "دا  و درێژەی كرد
و ئیسااالمی خااۆی بە رەوا   ن بە پااووچەڵو لەم شااتانە دەخاااتە پاڵیااان، ئیسااالمی ئەوا وەك ئیسااالمی ئامریكااایی، ئیسااالمی موسااتەكبری 

و دەساتێوەردانی  و تەشەنە و لە ئاكامدا رووخاندنی ئەم جۆرە حكوومەتانە دەزانێ، لە ئاكامدا زۆر سروشتیە كە لە رێگەی الواز كردنیان
گرتاۆتە بەر،   هەڵەی  یەكایبەو ئاكاامە دەگاا كە رێگە  خاۆی  ئیساالمی  كۆماری  جا ئێستا كەی. تەواو لەم واڵتانەدا هەنگاو هەڵ بگرێت

چااونكە لە بنەڕەتااڕا ئەم كۆمااارە .  ببینااێ  خااۆی  بااۆ دروساات بێاات كە هەڵەكااانی  ماا  لەو بااڕوایەدا ناایم كە هیەكااات وەهااا بیرۆكەیەكاای
 ". ، دەستێوەردان دەكات بزانێ  و هەركات بە پێویستی  دەسەاڵتەكەی  پاراستنی  خستۆتە خزمەتی  ئیدئۆلۆژیكە، ئیدئۆلۆژیی

 
ئێاران بە   رێژیمای  رووسااردی  باراك ئۆباما بە نیسبەت ئەم پرساەو درێژەكێشاانی  بەڕێوەبەرایەتی  ئێران، نەرمی نواندنی  ناوكی  سیپر

  ئەو بابەتااانە بااوون كە لە پرساایارێكی  ئۆرانیااۆم، تەوەری  پیتاناادنی  نەتەوەیەكگرتووەكااان لە مەڕ راگرتناای  شااوورای  بڕیارنامەكااانی
  : ئێران لە سەر ئەم پرسە، وتی  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  بە ئاماژەدان بە هەڵوێستی  بەڕێز هیجری. دا هاتبوون "تیشك"  دیكەی

 
ئاااێمە ساااااڵنێكی زۆرە، لەو ساااەردەمەوە كە كێشاااەی پیتانااادنی ئۆرانیاااۆم لە كۆمااااری ئیساااالمیدا كێشاااەخولێێ  باااوو باااۆ بیاااروڕای "

  لە پێوەنادیی لەگەڵ. ئێران تەنیا بیر لە پاراستنی رێژیم دەكااتەوە  و رامانگەیاند كە كۆماری ئیسالمیی نێونەتەوەییمان، روون كردەوە
و هەماووی نااوچەكە دوژمنای كۆمااری ئیساالمی ، كەوایە لە  می ئێران لە راستیدا وا بیر دەكاتەوە كە ئۆرووپاائەم كێشەدا كۆماری ئیسال
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و بەدەساتێهنانی چەكای  كە بتوانێ خۆی بپارێزێ  بەرامبەری ئەم دوژمنانەدا كە بەشێكیان تەیارن بە چەكی ناوكی، دەبێ هێزێكی هەبێ
و  كەوایە زۆر سروشتیە كۆماری ئیسالمی ئێاران لە رێگاای گەیشات  بەم ئاماانجە بجووڵێات .ناوكی بە چارەسەریەك بۆ ئەم كێشە دەزانێ

و بە هەمانشێوە كە ئاماژەتان پێدا تەناانەت پابەنادی  ناگرێت بۆچی كۆماری ئیسالمی دەست لە پرۆگرامەكەی هەڵ. ئەم كارەشی كردووە
هۆكەی ئەمەیە كە لە بنەڕەتدا باوەڕی بەوە نیە كە پیتاندنی ئۆرانیۆم . و وەالی دەنێ ئەو وادانە نیە كە لە پێش چاو جیهانیان دەیدا

مەگەر كاااتێ تێبگااا كە هەڕەشااەكان ئەوەناادە توناادن كە دەتااوانێ ئەو . رابگیردرێاات تااا كاااتێ كە بە بااۆمبی ناااوكی دەساات پەیاادا دەكااا
ی كە لە الیەن رێكخاااراوی نەتەوە بەاڵم تاااا ئێساااتا ئەو هەڕەشاااانە. رێاااژیمەی كە ئەوان باااۆ پاراساااتنی تێدەكۆشااا  لە نێاااو بەێااات

و كاریگەر بێت تا ئەو شوێنەی كە كۆمااری  و نەیتوانیوە شوێندار و ئامریكا لە ئێران كراوە ئەوەندە توند نەبووە یەكگرتووەكان، ئۆرووپا
ەم كێشاەیەدا بەردەوام ئ  ئیسالمی بهێنێتە سەر ئەو باوەڕەی كە لەوانەیە بڕووخێ، هەر بەم هۆیە كۆماری ئیسالمی لە پێوەندی لە گەڵ

 ".و مانۆڕدانە خەریكی دەستی دەستی كردن
 

 :  و وتی ئامریكا  ئێستای  نەرمی نواندنی  بەڕێزیان لە درێژەدا، هاتە سەرباسی
 
دی و لە پێوەنا كۆمااری ئیساالمی  دانووستان لەگەڵ  و رایگەیاند لە پێوەندی لەگەڵ بە تایبەت ئەو نەرمییەی كە ئۆباما لە خۆی نواندی"

ئەو غرمانەی كە بە كۆماری ئیسالمی دەدات بە هۆی ئەوەیكە كە رێژیم بكێشێتە پشت مێزی دانووساتان، كۆمااری ئیساالمی ئەمە   لەگەڵ
و  دەكاات، هەر بەم هاۆیە كااتكوژی دەكاات  و ئامریكاا پێناساەی و وەك خاڵی الوازی ئۆرووپا و وەك شكستێك وەك غرمێك بۆ خۆی دەزانی

و دیسان دووبارەی دەكەمەوە كە ئەم بەرنامەی كۆماری ئیسالمی تا جێگەیەك درێاژە  پیتاندنی ئۆرانیۆم درێژە دەدات بەرنامەكانی لەمەڕ
ئەو كااتەیە كە . پەیدا دەكاات كە هەڕەشاەكان ئەوەنادە توناد با  كە كۆمااری ئیساالمی هەسات بەوە بكاات كە لە حااڵی رووخاان دایە

دەكات بۆ هەماوو ئەو رێكەوتناانەی كە لە الیەن كۆمەڵگاای نێاونەتەوەییەوە بە ساەریدا  هەمدیس بۆ پاراستنی كۆماری ئیسالمی ملكەچ
 ". دادەسپێ

 
  كۆمەڵگای  وتوێژە جیاجیاكانی چی   و ئەركی ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  رووخاندنی  پڕۆسەی  دا باسی  لە كۆتایی  بەڕێز كاك مستەفا هیجری

  : كردو وتی
 
و دوژماا   هەمااوو ئەو قەیااران خولێێنیااانە  المی سااەرەڕای هەمااوو ئەو سیاسااەتە سااەركوتكەرانەی، لەگەڵپێمااوایە كاااری كۆماااری ئیساا"

یانی كۆماری ئیساالمی ئێاران بە باڕوای ما  خەریاكە . و دەرەوە بە جێگەیەك گەیشتووە كە بە كەناری زەریا ناگات تراشیانەی لە نێوخو
وە خەڵكی ئێران، ئۆپۆزێسیۆن، ئازادیخوازانی ئێران، بە تایبەت نەتەوەكانی پڕۆسەی رووخانی خۆی دەبڕێ، هەر بۆیە وا بیر دەكەمە

و رووخانادنی خێراتاری لە هەوڵادا با  تاا  و بۆ الوازكردنی هەرچای زیااتری كۆمااری ئیساالمی ئێران دەبێ هەنگاو هەلبێننە نێو مەیدان
 ".تێەووەكەی زیاتر لەمە قورس نەبێت

 

 ٢١١٩ی نۆڤەمبەری ٧  -  333كوردستان ا ژمارە   رۆژنامەی
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 دەبێت ئەم حكومەتەی ئێستای ئێران لەبناغەوە بڕوخێندرێت
 
  
 
 
 
 
 

 
 بەرهەم لەتیف ، هەڵوێست عوسمان: دیداری

 
 حزبی دێموكرات پەیوەندی كۆنی لەگەڵ ئەمریكادا هەبووە، بەاڵم ئۆباما ئەو پەیوەندییەی پەكخست

 
 چۆن دەڕواننە ئەو سیاسەتەی كەدوور لەخاكی خۆتان ئەنجامی دەدەن؟ :رێگا مەگەزین

 
و  ئێمە سیاسەت لەدووری خاكی خۆمان ناكەی ، ئێمە قاویدەی حزبەكەمان لەنێو واڵتای خۆمانادایەو كااری رێكخسات  : مستەفا هیجری

مانە كەناتوانی  لەئێران بمێنینەوە، چاونكە راگەیاندن بەتەواوی دەچێتە پێشەوە، تەنها بەشی ئاشكرای حزبیمان لەدەرەوەی خاكی خۆ
 .دەزگا هەواڵ گریەكانەوە  و دەكەوینە ژێر زەبر وزەنگی ناسراوی 

 
 كەواتە ئێوە لەناو الیەنگرانی خۆتان ؟ :رێگا مەگەزین

 
 .و پەیوەندی رۆژانەمان هەیە لەگەڵیاندا بەڵێ ئێمە لەناو خەڵكی خۆماندای  : مستەفا هیجری

 
 ئەو پەیوەندییانە بەهۆی چیەوەیە؟ :رێگا مەگەزین

 
 .ئەو پەیوەندییانە زیاتر لەڕێگای تەكنەلۆجیاوەیە : مستەفا هیجری

 
 بەاڵم كۆمەڵێك لەالیەنگرانی ئێوە پێیانوایە لەبڕیارەكاندا سەربەخۆ نی ؟ :رێگا مەگەزین
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 .كەن كەكەسانیتر بۆمان دیاری دەكەنباشە ئەو كەسانەی كەئەوقسانە دەكەن دەبێت ئاماژە بەو بڕیارانە ب : مستەفا هیجری
 

 ئەمە بەو واتایە دێت كەئێوە لەبڕیارەكانتانا سەربەخۆن؟ :رێگا مەگەزین
 

بەهۆی ئەوەی كەئاێمە هایچ كێشاەیەكمان باۆ حكاومەتی هەرێام دروساتنەكردووە، هەنادێك كەس وادەزانا  بەوهاۆیەوە  : مستەفا هیجری
و كارمااان بەكوردسااتانی باشااوورو حكااومەتی  چەوانەوە ئااێمە تەواو سااەربەخۆی ێ بەپاا ئااێمە لەكاروبارەكانماناادا سااەربەخۆ ناای ، بەاڵم

 .و سیاسەتی ئێرەوە نییە، بەڵكو مەیدانی تێكۆشانی ئێمە كوردستانی خۆرهەاڵتە هەرێم
 

و كۆمااری ئیساالمی  ئەم قسەیەی بەڕێزتان ئەوە دەگەیەنێت كەئێوە نەباوونەتە هاۆی كێشاە لەنێاوان حكاومەتی هەرێام :رێگا مەگەزین
 ئێراندا؟

 
ئەم پرسیارە دەبێت حكاومەتی هەرێام وەاڵمای باداتەوە ئایاا باوونی ئاێمە گرفتای باۆ ئەوان دروساتكردووە یااخود ناا؟  : مستەفا هیجری

 .و كۆماری ئیسالمی ئێران نیم یوەندی نێوان حكومەتی هەرێمچونكە م  ئاگاداریی وردەكاری پە
 

 ئێوە وەك حزبی دێموكرات پێتانوایە قۆناغی خەباتی چەكداری كۆتایی هاتووە؟ :رێگا مەگەزین
 

نەخێاار ئااێمە هاایچ الیەنێكاای خەباتمااان رەت نەكااردۆتەوە، بەاڵم لەهەرماااوەیەكی دیاااریكراو چ جۆرەخەباتێااك  : مستتتەفا هیجتتری
 .بەقازانجی هێزو میللەتەكەمان بێت، ئەوجۆرە خەباتە بەرجەستە دەكرێت

 .و دبلۆماسی بەرجەستە دەكرێت لەسەردەمێك خەباتی چەكداریمان دەكرد، بەاڵم ئێستا زیاتر خەباتی رێكخست 
 

 ئەی بۆچی خەباتی چەكداریتان لەم قۆناغەدا پەراوێزخستوە؟ :رێگا مەگەزین
 

چونكە پێمانوایە لەكاتی ئێستادا خەباتی چەكداری بەقەدەر خەباتی مەدەنای دەوری نیایەو خەبااتی مەدەنای زیااتر  : مستەفا هیجری
 .كاریگەری دادەنێت بۆ بەرەوپێشەوونی پرسی كورد

 
 و كاریگەریشی داناوە؟ لەئێستادا خەباتی چەكداری دەكات بەاڵم پەژاك :رێگا مەگەزین

 
و واڵت بڕیاری سیاسی خاۆی دەدات، لەوە دەچێات ئەوان ئەوەیاان پاێ  هەرالیەنێك بەپێی لێكدانەوەی بارودۆخی خۆی : مستەفا هیجری

 .باشبێت، بەاڵم ئێمە لەگەڵ ئەو بۆچوونەدا نی 
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 ی ئاستێكدایە؟ژاكدا لەچپپەیوەندیتان لەگەڵ  :رێگا مەگەزین
 

 .ژاكدا پەیوەندیەكی ئەوتۆمان نییەپئێمە لەگەڵ  : مستەفا هیجری
 

 بۆچی؟ :رێگا مەگەزین
 

ژاك وەكو حزبێكی سەربەخۆ نابینی ، بەڵكو لێێكە لەپەكەكەو بڕیاریان بەدەست خۆیاان نیایە، ئەگەر پچونكە ئێمە  : مستەفا هیجری
 .دەگری رۆژێك پێویستبێت لەگەڵ پەكەكە پەیوەندی 

 
 كەواتە پەكەكە بەمەرجەع دادەنێ ؟ :رێگا مەگەزین

 
ژاك لێااێكە لەئەوان، هەروەك چااۆن لەبەشااەكانی تااری پااو  بەڵااێ پەكەكە وەك حزبێكاای سیاساای سااەیر دەكەیاا  : مستتتەفا هیجتتری

 .كوردستاندا رێكخراوی تریان دروستكردوەو بەناوی جیاوازەوە تێكۆشان دەكەن
 

 هۆكاری تەبلیغاتتان بۆ یەكێتی زانایانی كوردستان بۆچی دەگەڕێتەوە؟ :رێگا مەگەزین
 

یەكێتی زانایانی ئایینی لەوەو پێش خاۆی هەباووە، بەاڵم ئاێمە هەنادێك پەیوەنادیمان هەباوو لەگەڵیاناداو داوایاان  : مستەفا هیجری
یانەی كەهەمانبوو لەساەر هەنادێك كەسای نااو ئەو لێكردی  لەڕێگای راگەیاندنمانەوە بەخەڵكیان بناسێنی ، ئێمەش بەپێی ئەوزانیاری

رادیكااڵەوە، ساەرەڕای ئەوەی كۆمەڵگاای ئاێمە زۆرینەیاان خەڵكای   ئیساالمی  و نەكەوتاونەتە ژێار كااریگەری رێكخراوە كەنیشتمانپەروەرن
ێك دەگری ، بەتاایبەتی ئەو و ئێمە ئەگەر پەیوەندیمان هەبێت لەگەڵیاندا وەكو حزبێكی دێموكرات رێز لەهەموو بیروبۆچوون مسوڵمان 

 .ئیسالمەتییەی كەدووربێت لەكاریگەری كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە
 

 پەرەسەندنی ئیسالمی رادیكاڵ لەكوردستانی خۆرهەاڵت لەچی ئاستێكدایە؟ :رێگا مەگەزین
 

 .وازی لێناكەنئیسالمی رادیكاڵ لەخۆرهەاڵتی كوردستان هەیە، هەروەك بەشەكانی ترو خەڵكی زۆر پێش : مستەفا هیجری
 

 پەیوەندیەكانتان لەگەڵ ئەمریكادا لەچی ئاستێكدایە؟ :رێگا مەگەزین
 

ئاێمە لەكاۆنەوە لەگەڵ ئەمریكاادا پەیوەنادیمان هەیە، بەاڵم دوای هااتنە ساەركاری ئۆباماا بەهاۆی ئەو سیاساەتەی  : مستەفا هیجتری
 .ئەو پەیوەندیانە هیچ بەرەوپێشەوونێكی بەخۆیەوە نەدیوە كەڕایگەیاندوەو دەیەوێت لەگەڵ كۆماری ئیسالمی ئێراندا گفتوگۆبكات،
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 بەرەنجامی ئەو چەندساڵەی لەگەڵ ئەمریكادا پەیوەندیتان هەبووە، بۆچوونی ئەمریكا بەرامبەر بەئێران چییە؟ :رێگا مەگەزین
 

ستنە سەر ئێران بووە لەساەردەمی ئەوەندەی كەئێمە ئاگاداری ، باسی گۆڕینی سیستم نەكراوە، بەڵكو زیاتر گوشار خ : مستەفا هیجری
 .و كۆتایی هێنان بەم سیستمە دا، زیاتر ئەو سیاسەتە بەرەوپێشدەچوو نەك پێكهێنانی حكومەتێكی نوێ-بۆش

 
 باشە ئەمریكا ئەگەر دیدێكی روونی سەبارەت بەئێران نییە، پەیوەندییەكانتان لەسەر چ بنەمایەكە؟ :رێگا مەگەزین

 
و ئەمریكاا دەیەوێات گوشاار بخااتە ساەر ئێاران ئەو پەیوەنادییانە دێاتە  ییە وەختێاك ئاێمە دژی ئێارانی شاتێكی ئاساا : مستەفا هیجری

 .ئاراوە
 

لەسیاسەتدا هیچ شتێك مەحااڵ نیایە ئەگەر بەرژەوەنادییەكانی ئەمریكااو ئێاران بەیەكەوە گونجاان، چای زەمانەتێاك  :رێگا مەگەزین
 هەیە بۆئەوەی ئەمریكا نەتانكاتە قوربانی بەرژەوەندییەكانی خۆی؟

 
خەباااتی خۆمااان  ئااێمە تێكۆشااانی خۆمااان نەبەسااتۆتەوە بەوەی كەئەمریكااا یارمەتیمااان دەدات یاااخود نااا، ئااێمە : مستتتەفا هیجتتری

و نەتەوایەتای باووە، درێاژە  و والیەتی فەقیها بۆ بەدەستهێنانی مافی دێماوكراتی ساڵی رابردوو دژی سیستمی پاشایەتی( 53)بەدرێژایی
 .و ئەوروپا یان ئەمریكا دژی ئێران ب ، ئێمە سوود لەو دەرفەتە دەبینی  بەوخەباتە دەدەی  ئەگەر هەلێك دروستبێت

 
 خۆتان نەبەستۆتەوە بەئەمریكاوە؟  واتە هەموو كارێكیكە :رێگا مەگەزین

 
 .بەڵێ لەهیچ كاتێكدا وامان نەكردوە، نەئەمریكا نەهیچ الیەنێكیتریش : مستەفا هیجری

 
 ئەو رەوشەی كە لەئێراندا دروستبووە لەدوای هەڵبژاردنەكان، چۆنی لێكدەدەنەوە؟ :رێگا مەگەزین

 
پێمخۆشە سەرەتا باسی پێش هەڵبژاردنەكان بكەم، ئەو بۆچاوونەی كەئاێمە هەماانبوو وەكاو حزبای دێماوكرات لەگەڵ  : مستەفا هیجری

هەندێك الیەنی تری ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی، بەلێكدانەوەیەكی ورد گەشتبوینە ئەو ئەنجامەی كەهیچ شتێكی نوێ نییە لەكۆماری ئیسالمی 
و دەریشااەوە هەناادێك  و سیاسااەتەكانی هەروەكااو رابااردووە، بەاڵم لەناااوخۆی ئێااران یەتیئێراناادا، ئێااران لەسااەر بیروبۆچوونەكااانی خااۆ

و خەڵكاای لەڕێگااای سااندوقەكانی دەنگاادانەوە دەتااوان  نااوێنەری خۆیااان  لەئێااران  پێیااانوابوو كەئەم هەڵبااژاردنە دەبێااتە شااتێكی نااوێ
 .هەڵببژێرن

 
 ننامەیەكی هاوبەشمان دەركردو داوامان لەخەڵك كرد بەشداریی ئێران بەیا  ئێمە لەگەڵ كۆمەڵەی شۆڕشگێرانی زەحمەتكێشانی
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و حكاومەت كاندیادی خاۆی دیااری كاردووە، هەڵبژاردنیشاكرا هایچ  هەڵبژاردنەكان نەكەن، چونكە دەنگی ئەوان هیچ كاریگەریی دانانێات
تاار الیەنگراناای موسااەویی بااوون، نەهاااتە ئاااراوە، تەنهااا ئەوە نەبێاات خەڵكاای بەناااڕەزایی رژانە سەرشااەقامەكان كەزۆر  شااتێكی نااوێ

بەداخەوە ژمارەیەكی زۆریان لێ كاوژراو بریناداربووەو كاۆمەڵێكی زۆر خەڵاك كەوتە زینادانەوە بەشاێوەیەكی زۆر وەحشایانە ئەشاكەنجە 
ئەو و وەلای خاامەنەئی  دەدرێ ، ئەم واقیدەی لەئێراندا هاتە پێشەوە، بووە هۆی ئەوەی كەلێنای نێاوان باڵەكاانی حكاومەت زیاتربێات

ساااڵی رابااردوودا بااۆ ( 53)رێاازەی پێشااووی نەمێنێاات، سااەرەڕای دڕناادەیی هێزەكااانی ئێااران، بەاڵم خەڵكاای ترساایان شااكاوە لەماااوەی
 .یەكەمجارە خەڵكی بەم شێوە بڕژێنە سەرشەقامەكان

 
 لەئێراندا ویستێك نییە بۆ ریفۆرم؟ :رێگا مەگەزین

 

ویسات هەیە باۆ ریفاۆرم، بەاڵم كەساانێك دەیانەوێات خەڵكای لەڕێگاای راساتەقینەی خۆیاان كەڕووخانادنی رێاژیمە،  : مستەفا هیجتری
و ساڵەهاشااە لەو بااوارەدا ئاایش دەكەن، ریفااۆرم لەحكااومەتی ئێراناادا روونااادات، چااونكە ریفااۆرم تااایبەتە بەو سیسااتمانەی  الباادەن

دەردەباڕن لەو بۆچووناانەش كەدەریادەبڕن، ئااڵوگۆڕ دێاتە پێشاەوە، بەاڵم  و خەڵكای بەباێ تارس بیارو بۆچاوونی خۆیاان كەدێموكراتی 
لەئێراندا هەموو شتێك بەپێی ئەو ئایی  ئیسالمەیە كەخۆیان باوەڕیان پێی هەیە، هەمووشتێك دیاریكراوە وەك خوێندنەوەی تاایبەتی 

ر ریفااۆرم، زیاااتر زیااان دەدەن لەو جااواڵنەوەی و بوارەكااانی تاار، ئەو كاسااەنەی كەقسااەدەكەن لەسااە و دیموكراساای خۆیااان بۆمااافی ماارۆ 
كەئێسااتا لەئێراناادا هەیە، دەیانەوێاات قەناااوەت بەخەڵكاای بهێاان  كەئەم حكااومەتەش دەتواناادرێت ئاااڵوگۆڕی دیموكراساای بەسااەردا 

 .بهێنرێت
بەوەش رازی نابێات و  موسەویی كەخاۆی بەڕیفۆرمخاواز ناودەباات، بااس لەوەدەكاات كەدەبێات ئێاران بگەڕێنانەوە باۆ ساەردەمی خاومەینی

 .كەئێستا هەیە
 

 كەواتە دەبێت كەسانی ریفۆرمخوازی ئێستا ناوبنێی  چی؟ :رێگا مەگەزین
 

 .م  ئەوان بەكەسانێك دەبینم كەبەشی هەرەزۆریان لەناو حكومەت بوون لەوەوپێش، بەاڵم وردە وردە پەراوێزخراون : مستەفا هیجری
 

 ڕانەوەی دەسەاڵتی خۆیان؟كەواتە كاركردنە لەپێناو گە :رێگا مەگەزین
 

و دیموكراساای، چااونكە ئەوان  بەڵااێ كێشااەكەیان كێشااەی بەدەسااتهێنانی دەسااەاڵتی زیاااترە بۆخۆیااان نەك بۆئااازادی : مستتتەفا هیجتتری
بۆخۆیان بەشێكبوون لەدەسەاڵت، مەهدی كەڕوبی لەدەوری شەشەمی پەلەماندا بۆخۆی سەرۆكی پەرلەماان باووە، میار حوساێنی موساەوی 

 .نێك سەرۆكی حكومەت بووە، بەاڵم ئێستا بەناوی ریفۆرمەوە خەڵك هەڵدەخەڵەتێن سەردەما
 

 بەاڵم ئەگەر سەیری بەرنامەی كاندیدای ریفۆرمخوازەكان بكەی ، زۆرجیاوازی هەبوو لەگەڵ محافزكارەكان، بۆ  :رێگا مەگەزین
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 نموونە مەهدی كەڕوبی باسی نەتەوەكانی ئێرانی دەكرد؟
 

و   یەك شاات هەیە حەز دەكەم ئاماااژەی بااۆبكەم، لەهەمااوو هەڵبژاردنەكااانی ئێراناادا بااۆ سااەرۆكایەتی سااەركۆماری : مستتتەفا هیجتتری
پەرلەمااانیش چااونكە دەزاناا  خەڵااك بەشااداریی ناكااات، دەیانەوێاات بانگەشااەی هەڵبژاردنەكااان بەجۆرێااك بێاات كەسااەرنجی خەڵكاای 

ك بۆسەر سندوقی دەنگدان لەوەدا بۆ ئێران گرنگە كەدەیەوێت پیشاانی و خەڵكی بەنە سەرسندوقەكانی دەنگدان، هاتنی خەڵ رابكێشێت
خەڵكی بدات كەحكاومەت الیەنگاری زۆرە، ئەم پاڕۆژەیەی مەهادی كەڕوبای یەكێاك باوو لەوانە، ئاێمە لەڕاباردوودا زۆر جاار بینیوماانە 

ابیربكەنەوە كەئەم هەڵباژاردنە جیااواز كەكاندیدێك دژی حكومەت قسەی كردوە یان باسی مافی نەتەوەكانی كردوە بۆ ئەوەی خەڵكی و
 .دەبێت، بەداخەوە ئەم پڕۆژەیەی كەڕوبی هەندێك كەسی خستە ژێر كاریگەرییەوە

 
 كەواتە ریفۆرمی راستەقینە پێویستی بەگۆڕینی سیستمەكەیە نەك كەسەكە؟ :رێگا مەگەزین

 
و حكاومەتێكی دێماوكراتی لەساەر داخاوازی خەڵكای  بەبۆچوونی ئێمە دەبێت لەبنااغەوە حكاومەتی ئێساتا بڕوخێنادرێت : مستەفا هیجری

 .بێتە ئاراوە، چونكە هەتا ئەم حكومەتە لەسەركاربێت، نابێت چاوەڕێی ریفۆرم بكەی 
 .ك، جیاوازی نییەئەم حكومەتە هی ئەو كەسانەیە كەملكەچ ب ، جا فارس بێت یان كورد بێت یا وەرەب یا تور

 
 و حزبە نوێیەكەی؟ كەواتە هیچ ئومێدێك نییە بەموسەویی :رێگا مەگەزین

 
موسەوی جارێ حزبەكەی دانەمەزراندوەو ئاشكراش نییە حكومەت رێگای پێادەدات، ئەگەر رێگاشای پێبادات لەهەماان  : مستەفا هیجری

باڵوكاردۆتەوە كەئاڕاساتەی الیەنگرانای خاۆی كاردووە بەتاایبەتی  چوارچێوەدا دەبێات، موساەویی بەیانناامەیەكی لەڕێگاای ساایتەكەیەوە
  بنەینەیای  و والیەتای فەقایەو هەروەهاا قاانوونی دژی كۆمااری ئیساالمی ئیاران: و دەڵێت الیەنگرانی لەدەرەوەی واڵت، باسی ئەوە دەكات

وازییەكی نیاایە لەگەڵ ئەحاامەدی نەژادو موسااەویی جیااا! دروشاام نەدەن، هەرچییەكتااان دەوێاات دەبێاات لەچوارچێااوەی ئەم سیسااتمەدا بێاات
نەژاد بااوایە، هاایچ كێشااەیەك نەدەبااوو، كێشااەكە لەوەدا دروسااتبووە كەپێاای وایە بەشااێك   ئێسااتا ئەگەر ناااوبراو لەجااێگەی ئەحاامەدی
 .لەدەنگەكانی بەقازانجی نەژاد شكاوەتەوە

 
 ەیی پشتگیری نەژاد زیاتر دەكات؟باشە ئەگەر كەسەكان هیچ جیاوازییەكیان نییە، بۆ وەلی خامن :رێگا مەگەزین

 
وەلی خامنەئی رایگەیاندوە كە ئەحمەدی نەژاد لەكەسەكانیتر زیاتر بڕیارەكانی دەباتە پێشەوە، ئەگەر سەیربكەی   : مستەفا هیجری

 یان زیاترە لەنزیكەی هەزارو چوار سەد كەس تەنها ئەو چوار كەسەیان هێشتۆتەوەو لەناو ئەو چواركەسەشدا ئەحمەدی نەژاد لەهەموو
 .نزیكە  لەخامنەیی
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 ئەی بۆچی بەسەدان هەزار كەس دەڕژێنە سەرشەقامەكان؟  :رێگا مەگەزین
 

ئەمە پرساایارێكی جااوانە، مەسااەلەكە دەگەڕێااتەوە بااۆ ئەوەی كەخەڵكاای بەتەواوەتاای لەكۆماااری ئیسااالمی بێاازارن،  : مستتتەفا هیجتتری
بااۆ ئەوەی ناااڕەزایەتی خۆیااان دەرببااڕن، لەم رووداوەشاادا ئەو دەرفەتە بااۆ گەنجااان، ئەوان لەدەرفەتێااك دەگەڕێاا    بەتااایبەتی تااوێژی

و كەڕوبای ،  خەڵكی هاتە پێش، ئێمە ئەگەر حسابی ئەوە بكەی  ئەو كەسانەی رژانە سەر شەقامەكان هەمووماان الیەنگرانای موساەویی
 .تووشی هەڵە دەبی ، واتە مەسەلەكە كەسەكان نی ، بەڵكو ناڕەزایی خەڵكییە

 
 دەتوانی  بڵێی  شۆڕشێكی سپی لەئێران بەڕێوەیە؟ :ەگەزینرێگا م

 
دەبێاتەوەو   لاێ  لەبەردەساتدایە، بەاڵم رۆژبەرۆژ خەڵكای  زۆری  مااددی  و ئیمكانااتی ساەركۆت  راستە رژێم ئێساتا هێازی : مستەفا هیجری

بادات، ئێساتا قساەكە لەساەر ئەوەیە كەی  لەدەست دەداو لەئاكامدا دەگااتە خاڵێاك كەناتوانێات درێاژە بەكارەكاانی خاۆی  خۆی  توانای
ئەمە روودەدات؟ بەداخەوە ئێستا خەڵكی ناڕازی ، بەاڵم یەكگرتوو نی ، باۆیە حكاومەت دەتوانێات پەرتەوازەیاان بكاات، بەاڵم ئەمەش 

 .هەروانابێت، ئەگەر سەیر بكەی  زۆربەی حكومەتە دیكتاتۆرەكان بەهۆی كرداری نادروستی خۆیانەوە لەناو چوون
 
 كەواتە خەڵكی ناڕەزا كێشەكەیان ئەوەیە كە رێكخراو نی ؟ :گا مەگەزینرێ
 

 .بەڵێ ئەمە گرنگتری  كێشەیە ئەگەر لەئێرانی ئێستادا خەڵكی یەكگرتوو بونایە، حكومەت نەیدەتوانی بەردەوامبێت : مستەفا هیجری
 

 باشە ئێوە توانیوتانە خەڵكی ناڕەزایی شارەكانی كوردستان رێكبخەن؟ :رێگا مەگەزین
 

ئێمە بەم پێیە گەورەتری  كارمانكردوە، خەڵكی كورد لەئێراندا رێكخراوە، ئەگەر سەیربكەی  لەیادی بیسات سااڵەی  : مستەفا هیجری
و  كەبەشاای هەرەزۆری خەڵكاای كوردسااتان مااانبگرنو رێكخسااتنەكانی ئااێمە كااارێكی وایااانكرد  دا راگەیاناادن-شااەهیدبوونی دكتااۆر قاسااملوو

و بازاڕ داباخەن، ئەوداخاوازییەی حازب لەخەڵكای هەباوو جێبەجێیاان كاردو لەهەڵبژاردنەكانیشادا لەكوردساتان كەمتاری  خەڵاك  دوكان
 .بەشداریی كردو ئەو رێژەیەی حكومەتیش باڵوی دەكاتەوە، راستنییە

 
 قیها ئەوەندە درێژ نییە؟فە  كەواتە ئایندەی والیەتی :رێگا مەگەزین

 
 .بێگومان وایە : مستەفا هیجری

 

 ٢١١٩فێبریوێری   -  رێگا  گۆڤاری: سەرچاوە
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 ڵگر بوو كاندا ئااڵهه وتووه پێشكه  بیرۆكه  و بنیاتنانی شكڵپێدان  وتی ره  دوكتور قاسملوو له
 
  
 
 
 
 
 

 "تیشك"  ڤیزیۆنی له ته  : دیمانه

 
می   كاه یه و  بیسات ر، پووشاپه  ی33  ری باه ره به  ئێاران لاه  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  گشاتیی  ، ساكرتێری فا هیجاری ڕێز كاك مسته به

  هلا 7551  ڕی پووشاپه  ی33  لاه  ئیساالمی  كۆماری  كانی دیپلۆمات ا تیرۆریسته  ستی ده حمان قاسملوو به بدولڕه دوكتور وه  تیرۆری  ساڵڕۆژی
  كانی ناده هه ، ره تی ساایه ڕ كه ماه دا له"تیشاك"  ڤیزیۆنی لاه ته  كانی ییاه دیمانه  رناماه به  لاه  دیكاه  كێكی یاه  ئوتریشدا، له  ختی ن، پێته وییه
 .شدار بوو دوكتور قاسملوو به  سیاسیی  باتی و خه ژیان

  
  مای یااان بنااه  فیكااری  ناادی هه ره  تاااوتوێی  لااه  كااه رنامه به  ر بااێ سااه ر ئیزنتااان له گااه فا ئه ڕێز كاااك مسااته بااه ":تیشتتك" ڤیزیۆنی لتته ته
  یویسات لاه ده  كاه  ی ڵگایاه و كۆمه و ئاه دوكتاور قاساملوو  كانی ما فیكرییاه رموون بناه بفاه. ی  ست پێبكه ده  وه دوكتور قاسملووه  كانی ندێشه ئه

 بوون؟  فیكری  كی یه و بنەینه ما ر چ بنه سه رێنێت، لهز كوردستان دایمه
 

سوسیالیسات   تێكی حكووماه  زرانادنی دا، دامه مه رده و ساه دوكتور قاساملوو لاه  كانی ما فیكرییه تری  بنه ركی سه  كێك له یه  : فا هیجری مسته
،  تی اڵیااه كۆمه  ریی روه دادپااه  واتااای  سوساایالیزم بااه. ك بااوو كااوو سااتراتژییه كوردسااتان وه  ڵگای و كۆمااه ئێااران  ڵگای دێموكراتیااك بااۆ كۆمااه

و   كسااانی و یه كااار  شااكردنی واڵت، دابه  ی رانه سااه  داهاااتی  ی رانااه روه دادپه  شااكردنی سااامان، دابه  ی رانااه روه دادپه  شااكردنی دابه  واتای بااه
  لاه  كاه  دیكاه  ی و جیاوازیداناناه و ئاه جیااواز  و ئیتنیكای  و زمانی كان بییه زهه هم  جیاوازه  روانگه  چاوكردنی ره  بێ مووان، به بۆ هه  ری رابه به

  كاه  وساارپەڕاوه هه  داری رمایه و ساه ئیمپریاالیزم  ی وه تكردناه ره  ماناای  راساتیدا باه  سوسایالیزم لاه  لاه  مجۆره ئاه. ن ئێراندا هه  ڵگای كۆمه
  سااوود بااه  و پاااوانكردنی تكێش حمااه و زه كرێكااار  چیناای  ی وه وساااندنه و چه  رمایه سااه  كردنی كااه ڵه هكان بااۆ ك و تێكۆشااانه  وڵ موو هااه ودا هااه لااه

ن دوكتاور  الیاه  دێموكراتیاك لاه  سوسایالیزمی  باسای.  ئارادایاه  لاه  دێموكراسای  پرسای  وه شاه دیكه  كی الیه له.  ته تایبه  گرووپێكی  قازانجی
ر كاراو دواتاریش  ساه له  بیاروڕای  و ئااڵوگۆڕی ئێرانادا بااس  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  می  جار له كه یه و بۆ رباس به  خرایه  قاسملووه

و   تی ساۆڤیه  تیی كیاه راساتیدا یه دا، له مه رده و ساه سوسیالیزم له  رچاوی به  ی نموونه. ند كرا سه دێموكراتدا په  حیزبی  می شه شه  ی كۆنگره  له



کانی هاوڕێ مستەفا هیجریوتووێژەبەشێک لە   

 

 

38 
 

پرۆلیتاریاا   یاانگوت، دیكتااتۆری ده  وراناه و ده ئاه  كانی ك سوسیالیساته و وه كان كرێكارییاه  دا حیزبه مه رده و سه له. بوو  ستیسوسیالی  بلوكی
  ری سااه و له سیاسااییان  ری فتااه و دواتاار ده دا و واڵتانااه ئااه  كانی كۆمۆنیسااته  حیزبااه  س لااه ڵێك كااه و كۆمااه اڵتدار بااوون سااه ده  و واڵتانااه لااه
  و لاه پاند ساه ڵكادا ده ر خه ساه ، دیكتاتۆرییاان به دێموكراسای  جیاتی كرێكاریادا، لاه  دێموكراسای  ژێر نااوی كانیان لاه شدا ساكرتێره وه هر سه

. دا باوون حیزبییاناه  ئاپاراتاه  م گرووپاه ت ئاه خزماه  ڵك لاه موو خاه ، هاه ڵكدا باێ ت خه خزمه  ت له حكوومه  ی وه ئه  جیاتی  ئاكامیشدا له
بینی   دا ده و واڵتانه كرێكاران له  ی وه وساندنه و چه  شی و بێبه و سزا كان دوورخراوه  كرێكاره  مپی ی ، كه كه ده  و بارودۆخه ئه  كاتێك تاوتوێی

و   وه كاارده ده ت ره  سوساایالیزمی  لااه  و سیسااتمه دوكتااور قاسااملوو ئاه. بااوون  ریاندا زاڵ سااه سوسایالیزم به  ژێاار ناااوی  لێك لااه تگااه حكوومه  كاه
دا  مه رده و ساه لاه  سوسایالیزم كاه  لاه  و جاۆره نێاوان ئاه  یویست سنوورێك لاه راستیدا ده دێموكراتیك، له  سوسیالیزمی  تێزی  ئارای هێنانه به

ریك كردباوو،  خاه  خۆوه باه  ریرۆشانبی  ڵگای و كۆماه كان ئێرانییه  رۆشنبیره  زاڵی  گوتاری  وه داخه و به بوو  ڵگری ئێران ئااڵهه  ی تووده  حیزبی
دوكتاور   سوسایالیزم كاه  لاه  و جاۆره ئاه  كاه  ی و جیاوازییاناه لاه  دیكاه  كێكی یاه.  بوو، دابناێ پێ  ڕی باوه  خۆی  كه  ی و سوسیالیزمه ئه  ڵ گه له

ساند  په  م حیزباه ئاه  كاوو ساتراتیژی ێرانادا وهئ  كوردساتانی  دێموكراتی  حیزبی  ی6  ی كۆنگره  و له دا بۆ ده  وڵی و هه بوو  قاسملوو خوازیاری
ر ناوێكادا باوو،  ژێر هاه و لاه ر شكڵێك هه له  دیكتاتۆری  ی وه تكردنه زیاتر ئامانج بوو، ره  ی وه ئه  و واتا كه بوو، به  دێموكراسی  كرا، باسی

ما  و بنااه  م تێاازه ویساات ئااه یهه دوكتااور قاسااملوو ده.  دیكااه  نگێكاای و ره  ر شااكڵ و یااان هااه  بی زهااه مه  پرۆلیتاریااا، چ دیكتاااتۆری  چ دیكتاااتۆری
  ڵگای و كۆماه ئێران  ڵگای كۆمه  داهاتووی  كوو سیستمێك له رۆ نرابوون، وه  و دێموكراسی  خوازی ری روه دادپه  ی ر بنەینه سه له  كه  ی فیكرییانه
  ڵ گااه ها له روه و هااه كالساایك  سوساایالیزمی  ڵ گااه له  زۆری  لێكی یگااهراسااتیدا جیاواز  لااه  ، سیسااتمێك كااه زرێنێ ئێراناادا دابمااه  كوردسااتانی

ت  تایباه و به ر جیهاان ساه به  زاڵ  ر سیساتمی مڕۆش هاه تاا ئاه  داری رمایه ر ساه زانای  گاه ك ده چاون وه. بوو وسارپەڕاودا هه هه  داری رمایه سه
اڵم دیساانیش  ، باه وه وتۆتاه لێكه  ساازی و پیشه تێكنیاك  وتنی و پێشكه  دێموكراسی  ڵ گه له  ندی پێوه  له  زۆری  لێكی وتگه ستكه و ده  رۆژئاوادایه

و  ت ئااه نیساابه ڵك به كاندا، خااه ڵگا شارسااتانییه كۆمااه  وتووی پێشااكه  واڵتااانی  ش لااه ئیمڕۆكااه  كااه  بیناارێ تێاادا ده  ری روه نادادپااه  هێناادێ
  كاانی الوازه  جۆراوجاۆرن تاا بتاوان  خاڵاه  و چااالكیی خۆپیشااندان  ریكی ر خاه ، هاه یاه هه داریدا رمایه ساه  سیستمی  له  ی رییانه روه نادادپه

كوردساتاندا   دێماوكراتی  حیزبای  لاه  وه ن دوكتور قاسملووه الیه دا له مه رده و سه له  م تێزه ئه. ن ر بكه سه ئێستا چاره  می رده سه  داری رمایه سه
ساند  په  باه سااڵدا 5یاان  3  ی مااوه  ، لاه پێناویادا كاردی  لاه  ی زۆره  و كااره  و شایكاری و ئه و ئه  پێداگری  هۆی  و زیاتر به رباس به  خرایه

  وكاتی ئااه  ڵگای كۆمااه  لااه  كااه  دوكتااور قاسااملووه  كانی و ئیااده  بیرۆكااه  كانی رزه بااه  روانگااه  كێك لااه یااه  مااه ماا ، ئه  بۆچااوونی  بااه. ناادرا یه گه
و  لاه  و دێموكراسای ت سوسایالیزم نیسابه به  ڵاه هه  كاتێكدا بۆچوونێكی ، له ئاراوه  ئێراندا هێنایه  كوردستانی  دێموكراتی  و حیزبی كوردستان

  تیی كیااه یه  وكاتی ئااه  كانی سوسیالیسااتییه  بیرۆكااه  بااه  وه سااته به كان خۆیاان ده پااه چه  سوسیالیسااتییه  ریكخااراوه  ی و زۆربااه دا باااو بااوو كاتاه
و   تی اڵیاه كۆمه  ریی روه دادپاه  كاه  دایاه و بیرۆكانه ئاه  ی چوارچێاوه  و پێیاان واباوو لاه كان سوسیالیساتییه  بلوكه  ی دیكه  كانی شه و به  یت سۆڤیه

  واناه و له  یسوسیالیسات  واڵتاانی  لاه  هێندێ  و ژیان له كار  له  ی زموونه و ئه اڵم دوكتور قاسملوو به به. كرێ  ڵك دابی  ده بۆ خه  خۆشبژێوی
ڵگا  كۆماه  كانی ڵگره ساارهه خه  و چیناه كرێكااران  كرێكااران لاه  تی حكووماه  ژێر ناوی له  ی و زۆرانه و زوڵم ئه  و بینینی یبوو هه  چێكوسلۆڤاكی

  هاۆی  ك وتم به ، وه ئاراوه  بێنێته  باسانه  مجۆره وێرا ئه یده سێك نه ت كه نانه دا ته و كاته له.  موكوڕییانه و كه ئه  دابووه  رنجی كران، سه ده
و  پێشادا دوكتاور قاساملوو ئاه و له ئێاران  كوردساتانی  دێماوكراتی  بوو، حیزبای  مان زاڵ ڵگاكه ر كۆمه سه دا به مه رده و سه له  وای شوهه و كه ئه

  ن گرووپاه الیاه ت له ڵێك تۆماه دا كۆماه مه رده و ساه له  ی وه ئه  هۆی  ش بوو به مه ر ئه هه  كه  ئاراوه  یان هێنایه و باسه و ئه یان نواند بوێرییه
دوكتااور   ی بیرۆكااه  كانی راسااتییه  لااه  كااه  وه و ئیااده  ناادی  جااۆر بیرۆكااه ن چه الیااه راسااتیدا له  و لااه كان راسااته  و گرووپااه وكات ئااه  كانی پااه چه
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  وانااه اڵم ئه ڕێخااران، بااه و دوكتااور قاسااملوو وه ئێااران  كوردسااتانی  دێمااوكراتی  حیزباای  یشااتبوون، دژی گه تێنه  كانی زموونااه و ئه قاسااملوو
پێیاان   ڕی ئێاران بااوه  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  بوون كاه  وتووانه پێشكه  رنامه و به  و ئیده شێك له و به وتووبوون پێشكه  لێكی گه ئیده
دێماوكرات   حیزبای  ی م بیرۆكاناه ئاه. ڵگر باوو دا ئااڵهاه وتووانه پێشاكه  بیرۆكهم  ئه  و بنیاتنانی شكڵپێدان  وتی ره  و دوكتور قاسملوو له بوو

م  ڵاه قه له  ناوێ  ، هێشاتا باه سااڵ 53  نزیاك باه  ڕینی و پااش تێپاه  نووكاه هه  ڵگای كۆماه  كانی وتووه زۆر پێشاكه  ئیده  شێك  له ئێستاش به
و  ر ئه سه به  وه و پێداچوونه  داری رمایه سه  كانی هێزه به  خاڵه  چاوكردنی ودا ره له  ك كه هی ئیده.  دییاندایه هێنانه  وڵی هه  و جیهان له درێ  ده

  كی ڵگایاه باۆ كۆمه  تی اڵیه كۆمه  ریی روه دادپه  له  ك بێ یه ك ئاوێته الیه له  توانێ یبوو، ده هه  مه رده و سه ئه  سوسیالیزمی  ی تیڤانه نێگه  خاڵه
  داری رمایه ساه  ی وتووانه و پێشاكه تیڤاا پۆزه  و خاڵاه موو ئاه هاه  وه دیكاه  كی الیه و له ڵگا كۆمه  كانی ڵگره سارهه و خه لێكراوزوڵم  و چینه ش بێبه
 . خۆ بگرێ یبوو، له هه
 

ئێاران   كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  وتوو لاه پێشاكه  فیكاری  كی مایاه كاوو بنه دێموكراتیك وه  بۆ سوسیالیزمی  م شێوه دوكتور قاسملوو به
ن  الیاه له  م تێازه ڕێزیان، ئاه باه  باوو، پاێش لاه  و تێازه ئه  ری داهێنه  دوكتور قاسملوو خۆی  كه  و مانا نیه به  مه اڵم ئه به. خۆش كرد  جێی
  كوردساتانی  دێماوكراتی  نێاو حیزبای  لاه  یاه وه بیركردنه  و شێوه ئه  مجار بوو كه كه یه  وه اڵم ئه باس كرابوو، به  وه كانه رۆژئاواییه  نده بیرمه
 . ئاراوه  هاته ده  وه دێموكراته  ن حیزبی الیه كوردستاندا له  ڵگای و كۆمه ئێران

 
  نێااوان سوساایالیزمی  لااه  بااێ ده  بااوو كااه  و بڕوایااه ر ئااه سااه دوكتااور قاسااملوو له  دا كااه وه تااان بااه ڕێزتان ئاماژه بااه ":تیشتتك" ڤیزیۆنی لتته ته

  وه شاه م هۆیه و باه  ر بكارێ ساه چاره  كه ر دوو سیساتمه هاه  كانی موكوڕییاه كه  كاه  بوونێك بكرێ ئاوێته  رۆژئاوادا جۆره  و دێموكراسی اڵت رۆژهه
موو  ر هاه هسا دا به مه رده و ساه لاه  كاه  ی وا فیكرییه شوهه و كه اڵم ئه به.  زرێ ر دابمه روه و دادپه دڵخواز  ئێران سیستمێكی  ڵگای كۆمه  له  بكرێ
كوردساتان   ڵگای كۆماه  بڵێای  كاه  كارێ جۆرێك ده و باه كان پاه چه  راساتیدا حیزباه  لاه  ك باوو كاه وایه شاوهه باوو، كه  نااڤی  زاڵ  اڵتی رۆژهه

ساتۆ  په پاڵه  وه اناهئێر  ی دیكاه  كانی شاوێنه  لاه  كاه  ی پاناه چه  و حیزباه یبوو، ئاه پاش شاۆڕش هاه  كه  ی تییه تایبه  رجه لومه و هه ئه  هۆی به
و   وه كرده كوردستاندا ده  كانی شاره  لێكیان له گه و نووسینگه زراند مه گایان داده و باره  و بنكه  كوردستاندا پێگه  و له كرد ده خران، روویان تێ ده
و  ئاه  تیی جۆرێاك یارماه  مێاژوو باه  تی شاایه  هئێاران با  كوردساتانی  دێماوكراتی  ت حیزبی نانه و ته  وه ڵكه نێو خه  نه بكه  دا دزه وڵیان ده هه

  راباردووی  نێوانیانادا كاه  لاه  ك تاووده حیزبێاك وه  بوونی هه  ڕای ره ت سه نانه و یان ته  مانه موو ئه هه  ڕای ره اڵم سه ، به كردووه  شی حیزبانه
ڵكادا  نێاو خه  دێماوكرات لاه  حیزبای  كاه  ی وه و بڕه و ئه  یستییهو و خۆشه ئه  بینی  كه دێموكراتیش زیاتر بوو، دیسان ده  حیزبی  له  باتی خه
  ئێاوه.  وه كوردساتاندا نازیكیش ببناه  ڵگای كۆماه  لاه  ویستی خۆشه  له  و ئاسته توان  به متر ده كه  دیكه  كانی حیزبه  كه  یه نده وه ، ئه یبووه هه

 ؟ یه هه  ی دیكه  لێكی دوكتور قاسملوو یان هۆكارگه  تیی سایه كه  ودیخ  ؟ له وه ڕێننه گه ده  بۆچی  م راستییه ئه  كانی هۆكاره
 

و  باه  تاوانێ ده  سیاسای  كی تییه ساایه یاان كه   سیاسی  حیزبێكی  كه  ی النه سه و مه ئه  گرنگترینی  كێك له ن، یه بكه  لێ چاو : فا هیجری مسته
وا  شاوهه و كه ئاه  ریی ژێار كاریگاه  وێتاه بكه  كاه  ی وه ئاه  باێ  ، باه م  پتر دووربینییاه  بڕوای  ، به ست بێنێ ده به  ڵگادا متمانه كۆمه  له  پێیه

  دێنااه  كااه  ی النه ساه و مه ئااه. پێاك دێاا   ئاسااانی  اڵتادا زۆر بااه رۆژهه  كانی كییه سااته ڵگا هه كۆمااه  زۆرجااار لاه  ئاارادان كااه  لااه  ی اڕاساتانهن
تێیدا ژیاان   كه  ی ڵگایه و كۆمه ئه  كانی ندییه وه رژه به  پێی و به  وه داهاتوه  ی روانگه  و زیاتر له و ورد  راستبینانه  كی یه شێوه  به  بێ رباس ده به
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  ئێااران بااه  كوردسااتانی  دێمااوكراتی  دا حیزباای مه رده و سااه لااه  بااوو كااه  ندییانااه تمه و تایبه كێك لااه یااه  مااه ئه. بكاارێ   ی ، تاااوتوێ كااه ده
  رێژیماای  دا كااه و كاتااه لااه. وونزۆر زینااد  كااه  وه بێنمااه  نااد نموونااه تااوانم چه ده  وه م باااره لااه. بااوو  نی دوكتااور قاسااملوو خاااوه  تیی رایااه رێبه

  سااتی ده  ئامریكااا بااه  ی باڵوێزخانااه  كاناادا بینیمااان كااه نگاوه می  هه كااه یه  ر لااه ركار، هااه سااه  هاتااه  ئیسااالمی  و كۆماااری رووخااا  تی پاشااایه
  ربڕینی و ده هاندان  ری  له به  پۆلێكی شه  دا بینیمان كه و كاته له. ركردبوو، داگیر كرا موسوڵمان ناویان ده  خوێندكارانی  به  گرووپێك كه
ڕێخارا  وه  وه م كارده ئه  ندی سه په  له  وه داخه رۆشنبیرانیش، به  ت زۆرێك له نانه و ته كان جیاوازه  گرووپه  له  وه ڵكه ن خه الیه  له  خۆشحاڵی

  باه  ی م كااره دوكتاور قاساملوو ئاه  ریی رێباه  ئێاران باه  ردساتانیكو  دێموكراتی  اڵم حیزبی به. كان بوو ییه وه ته نێونه  باوه  پڕنسیپه  دژی  كه
  ڵكی خاه  چااوی  چێتاه داهااتوودا ده  لاه  و كااره ئاه  ڵی دووكاه  یاناد كاه و رایگه م دا ڵاه قه  كان لاه ییاه وه ته نێونه  بااوه  پرنسایپه  ی وانه پێەه

بااۆ   دا كااه و رێفراندۆمااه دێمااوكرات لااه  دا حیزباای و كاتااه یااان لااه.  كانااه ییه وه هت و یاسااا نێونه موو پڕنساایپ هااه  ی وانااه پێەه و به  وه ئێرانااه
  ندكردنی ساه و په بوو رێفرانادۆم ناه  وه راساتیدا ئاه  له  كرد، چوونكه  و بایكۆتی كرد نه  شداری چوو، به  ڕێوه ت به حكوومه  جۆری  دیاریكردنی

  سیساتمیان خساتبووه ٢  كاناه رێاژیم زۆر زیره  رانی ساه  ی روه باه له.  ڵبژێردرێ هاه  باێ و ده  ئیساالمییه  یاانگووت كۆمااری ده  سیستمێك بوو كاه
دیاار باوو   واتاه باوون، كه  ناڕازی  و لێی و رووخاندبوویان ڕیبوون ڵك راپه روون بوو خه  بوو كه  تی پاشایه  كێكیان سیستمی ، یه وه نگدانه ده
.  پێیاه  چای  م كۆماره ئه  زانی یده س نه و كه ژیانیدا بوو  تاكانی ره سه  هێشتا له  بوو كه  ئیسالمی  ن كۆمارییا دیكه  ی وه ن، ئه ناده  پێ  نگی ده

ن  ، ئیازن باده وه ئاه  جیااتی  و لاه  رێفرانادۆم نیاه  وه ئاه  یاند كه رایگه  و راستییانه ئه  ی وه لێكدانه  ئێران به  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی
 .یانهێشت رێژیم نه  رانی اڵم سه به.  دا بگونجێندرێ كه رێفراندۆمه  وكراتیكیش لهدێم  كۆماری

 
  حیزبی  سیاسیی  ڵوێستی هه  هۆی  دا به و رۆژانه و له كرد نه  شداری دا به كه رێفراندۆمه  ئێران له  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  بوو كه  وه ئه

و  ڕێخارا دێماوكرات وه  و حیزبای ره كان باه زه ناحاه  ساپه رچه به  پۆلی و رێفراندۆمدا، شاه ئامریكا  ی خانهڵ باڵوێز گه له  ندی پێوه  دێموكرات له
  كۆماری  مووان له هه  كه  ی و ناسینه ساڵ، پاش ئه 53اڵم ئێستا پاش  به. راوێز خرابوو په دا وه و قۆناغه دێموكرات له  راستیدا حیزبی  له

ئێااران بااوو،   ڵكی خااه  تووشاای  ئامریكاااوه  ی باڵوێزخانااه  داگیركردناای  هااۆی  بااه  ی و زیانانااه سااار موو خه و هااه هو پاااش ئاا  یااه ئیسااالمییان هه
  دایاه وه له  ئاساایی  ڵكی ڵ خاه گه له  سیاسی  یان رێكخراوێكی  سیاسی  نێوان مرۆڤێكی  اڵم جیاوازی به.  وه مووان روون بۆته كان بۆ هه له سه مه
  ئیمااڕۆ لااه  كااانی كاره  كانی و زیانااه سااار خه  م بتااوانێ بكااات، النیكااه  پێشاابینی  یاای رێژه  ی شااێوه  داهاااتوو بااه  بتااوانێ  ساایسیا  حیزبێكاای  كااه
 .درا ده  رنجیان پێ متر سه كه  وه داخه  دا به مه رده و سه له  لێك بوون كه گه له سه مه  مه ئه.  نگێنێ ڵسه ڵ داهاتوو هه گه له  ندی پێوه

 
  النه ساه م مه باه  كردباوو، گرینگای  وتی پاشاكه  كاه  ی زموونه و ئه دوكتور قاسملوو به  ری رێبه  ئێران به  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبیاڵم  به
اتێكادا ك  ، لاه ڵكدایاه خه  اڵنی نێاو كۆماه  ئێاران لاه  كوردساتانی  دێموكراتی  حیزبی  ویستبوونی خۆشه  كانی هۆكاره  كێك له ش یه مه و ئه دا ده
ئێاران باوو،   كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  زیااتر لاه  ی كاه و مێژووه راباردوو  تاووده  دا حیزبای و كاتاه له  دا كه وه تان به ك ئاماژه ر وه هه
  حیزبای  ری رێباه  لاه  بوو كاه  سانه و كه بوون، زۆر زیاتر له  تووده  حیزبی  له  ی وارانه خوێنده  سه و كه ئه  ی ژماره  گشتی  به  یه وانه له  ڵێ به

و  باو باوون  وكاته ئه  ی و بیرۆكانه  و ئیده ئه  ری ژێر كاریگه  وتبوونه وان كه اڵم ئه به. دا چاالك بوون و حیزبه ئه  ی نه ده به  دێموكرات یان له
  كۆمااری  ی روه باه  لاه  وه كرده ختییان ده وان جه ئه  بۆ نموونه. ڵك بوون خه  قازانجی  ی وانه پێەه  راست به  كرد كه لێكیان باس ده گه له سه مه

ماان،  زه  ڕینی اڵم تێپاه باه.  لێ بكارێ  رگری به  بێ و ده وتووه پێشكه  تێكی وابوو حكوومه دا، كه ئامریكا دروشم ده  ئیمپریالیزمی  دژی  ئیسالمی
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  باه  كه  دیكه  ی له سه ند مه چه. لماند سه  ئێرانی  كوردستانی  دێموكراتی  یحیزب  كانی ئیده  و وردبوونی و دروست وان ئه  كانی ئیده  بوونی ڵه هه
  ی وه باوون لاه  باوو، بریتای  م حیزباه ئاه  ری رێباه  ت دوكتور قاساملوو كاه تایبه  و به دێموكرات  حیزبی  ویستیی خۆشه  هۆی  م  ببوونه  بڕوای
  ڵكی خاه  داخاوازیی.  ڵك باووه خاه  نگای ده  ی ڵاه و زایه  وه ره نگاده و ره ڵك لێباڕاو خاه  كاانی قینه راساته  پێناو داواكارییاه  دێموكرات له  حیزبی

  حیزبای  ، داخوازیی تی شێكییه به  یی وه ته نه  داخوازیی  كه  ت دێموكراسی ڵبه بوو، هه  یی وه ته نه  كی دا داخوازییه و كاته ئێران له  كوردستانی
  باوو كاه  وه كانه موو پرسه پێش هه  له  یی وه ته نه  دێموكراسیدا، داخوازیی  ی چوارچێوه  كورد له  ڵكی اڵم بۆ خه به. مووان بوو و هه دێموكرات

  ڵك پێاداگری خاه  ی كییه ره ساه  م داخوازییاه ر ئاه ساه له  باێ ، ده زاناێ ڵك ده خه  ری نوێنه  به  خۆی  و حیزبێكیش كه  بخرێ  كرا پشت گوێ ده نه
و  باۆ ئێاران  ، دێموكراسای ئااراوه  هێنایاه  ی م پرساانه دا ئاه مه رده و ساه دێماوكرات لاه  حیزبای.  كرێ ر ناه ساه  لاه  كی ودایه اتوسهو هیچ س بكا

  ییاهداخواز  رباسای به  شێكیان هێنانه و به  وه كرده ده بیریان نه  و جۆره كان به موو رێكخراوه دا هه و كاته اڵم له بۆ كوردستان، به  خودموختاری
  داخوازییاااه  رباسااای به  هێناناااه  كاااه  وه كااارده و وابیریاااان ده ژماااارد دێماااوكرات ده  حیزبااای  وتوویی دواكاااه  ی نیشاااانه  كانیان باااه ییاااه وه ته نه
  ی روانگاه  و لاه  ریایاهپرۆلیتا  و لێكترازانادنی  وه ناناه كی ره دووبه  واتاای  باه  دیكاه  كانی ئێرانییاه  وه تاه كورد یان نه  ڵكی خه  كانی ییه وه ته نه
وابوو  و كه موسوڵمان   دیكه  ڵكی و خه و تورك و فارس موو، كورد هه  ، چوونكه ئیسالمییه  تی نێو ئۆمه  پێیان وابوو درز خستنه  وه بیشه زهه مه

اڵم  به.  بێ واو ده ئیمپریالیزم ته  قازانجی  و به  نێویانه  موسوڵمان درز خستنه  ی وه ته ند نه ك یان چه یه وه ته نه  داخوازیی  رباسی به  هێنانه
و  كاورد  ڵكی خاه  كانی داخوازییه  ی قینه راسته  نگی ده  واو بوو به شوهه و كه ئه  ریی ژێر كاریگه  وته كه ئێران نه  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی

ك  و داخوازییه مان ڵگاكه كۆمه  كانی وتووه پێشكه  داخوازییه  له  هشێك ساڵ، به 53ئیمڕۆ، پاش   ك كه ئێران، داخوازییه  ی دیكه  كانی وه ته نه
دا، ئێساتا  م ده ڵاه قه  ئێاران لاه  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  الوازی  خاڵێكی  رباسیان به به  دا هێنانه مه رده و سه له  ی وانه له  هێندێ  كه

  ئێااران لااه  كوردسااتانی  دێمااوكراتی  ر حیزباای وبااه مه ساااڵ له 53  لێك كااه داخوازیگااه،  و داخوازییانااه ر ئااه بااۆ سااه  وه تااه ڕاونه ڵگه راساات هه
  نگای دێماوكراتیش ده  و حیزبای كاورددا باوو  ڵكی خاه  كانی و داواكارییاه  داخوازی  ی وه ره سه  ری سه  له  و داخوازییانه ئه. كۆشا پێناویاندا تێده

  حیزبای  باتی خاه  لاه  كاه  یاه وه ئه  واناه كێك له یاه  ی  كاه بااس بكاه  دیكاه  ی له ساه زۆر مه  كارێ هد  وه م بااره لاه. كورد باوو  ڵكی خه  زوواڵڵی
و  و زماان ناگ ر ره هاه  گیرا، جا لاه لێ ده  مرۆ  رێزی  كانی ڵكدا، مافه خه  كانی ڵ داخوازییه گه له  ندی پێوه  ئێران له  كوردستانی  دێموكراتی

و  لاه  كه  ی كدارییانه چه  وه و كرده ت له نانه ئێران، ته  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ی وه ئه  هۆی  بووه  بوو كه  یدهم ئ ر ئه هه. ك یه وه ته نه
  ی كداراناه چه  باتی خاه  ساپێكی ده  كاانی مان رۆژه هاه  لاه. چاو بكات ڕ ره شه  كانی دیله  كانی و مافه مرۆ   كانی گرت، مافه ده  پێشی  دا له كاته

كوردساتاندا   دێماوكرات لاه  حیزبای  كانی رگه نێاو پێشامه  مارۆ  لاه  ماافی  نگری الیاه  كانی ، گرووپه ئیسالمی  كۆماری  دێموكرات دژی  حیزبی
  ڵكی و خاه كان رگه پێشامه  مرۆییان به  تیی م یارمه هاتبوون، هه  وه جۆراوجۆره  واڵتانی  له  مرۆ  كه  مافی  نگری الیه  ی و گرووپانه ئه. بوون

  كانی مافاه  چااوكردنی ر ره ساه  ن باوون باه بێالیاه  تێكی و شاایه كاوو چااودێر م وه و هاه یاناد گه برینادار باوون، ده  كوردساتان كاه  لاه  ئاساایی
و   پێگاه  ی وه ئاه  هاۆی  ووناهب  النه ساه م مه ئاه.  وه ئێراناه  كوردساتانی  دێماوكراتی  ن حیزبای الیاه  ڕ له شه  كانی یدانه مه  ت له نانه ته  وه مرۆڤه

  ڵاااه و كۆمه نێاااو كاااۆڕ  ڵكوو لاااه كوردساااتاندا، باااه  ڵگای نێاااو كۆماااه  نیا لاااه تاااه ئێاااران نه  كوردساااتانی  دێماااوكراتی  حیزبااای  بڕواپێكاااراوی
  ئێاران لاه  كوردساتانی  راتیدێماوك  بینای  حیزبای ئیماڕۆ ده  كاه  وت نیاه رێكاه  باه.  قایم باێ  تی تایبه  كی یه شێوه  كانیشدا به ییه وه ته نێونه

و  و بڕیااردان  وه كۆبووناه  وتای ره  و لاه  گیارێ رده نادام وه ئه  مرۆڤادا باه  ماافی  نگرانی و الیاه كان ییاه وه ته نێونه  و رێكخاراوه ئۆرگاان  زۆرێك له
  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  تیی اڵیاه و كۆمه  خالقای ئه  گرنگیی  دانانێكی رمایه سه  م ئاكارانه ئه.  كرێ ڵ ده گه له  یاندا راوێژی وه راگۆڕینه
  كاانی هۆكاره  لاه  دیكاه  كێكی ش یاه ماه و ئه یبیان  ئێاران ده  كوردساتانی  ڵكی خاه  ئیمڕۆكاه  ی كاه هره و به و ئاكاام دا باوون مه رده و ساه ئێران له
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دا  ندییاه و پێوه لاه  كاه  ئێراناه  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  لاه  یكان شاه موو به هاه  كوردساتان لاه  ڵگای و كۆماه كاورد  ڵكی خه  پشتیوانیی
و   و جێگاه ن كاه ئێران ده  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  یری سه  وه رێزه  چاوی  ئێرانیش به  دێموكراتی  ئۆپۆزیسیۆنی  كانی ت رێكخراوه نانه ته

  حیاازب بااوون كااه  كانی رنامااه و به  ئیااده  لێك لااه گااه نموونه  مانااه ئه. زاناا  قااایم دهو  قااورس  ئۆپۆزیساایۆندا بااه  كانی نێااو حیزبااه  لااه  ی پێگااه
موو  هاه  ڕای ره دێماوكرات ساه  بینای  حیزبای ده  كاه  شاه مه ر ئه و هه كورددا دا  ڵكی خه  نێو دڵی  دێموكرات له  حیزبی  به  تی تایبه  كی یه جێگه
  ر رێگااای سااه  كانی كۆسااپه  كێك لااه یااه  دێموكراتیااان بااه  حیزباای  بااوونی  كااه  دیكااه  ی نانااه الیهو  و ئااه  ئیسااالمی  كۆماااری  ی و پیالنانااه ئااه

  لاه  وه جیااوازه  لی هۆگاه  دا باه مانییاه زه  و مااوه لاه  ی واناه و جیابوونه ئاه  ڕای ره و ساه  ستاوه و قایم راوه روا قورس ، هه كانیان زانیوه ئامانجه
و  دان ساه  ڕای ره و ساه كاراون  و حیزباه ئاه  و چاالكاانی دێماوكرات  حیزبای  رانی رێباه  لاه  كاه  ی و تیرۆراناه ئاه  ڕای هر و سه حیزبدا پێكیان هێنا

و   وه خۆیاان دوور خراناه  زێادی  و لاه دران  نجه شاكه و ئه كاران  ئیساالمیدا زینادانی  كۆمااری  كانی ندیخاناه به  له  كه  سیاسی  زاران زیندانی هه
و   لێگیاراوه  رێازی  وه كوردساتانه  ڵگای ن كۆماه الیاه  ڵ رۆژ زیااتر لاه گاه ئێاران رۆژ له  كوردساتانی  دێماوكراتی  اڵم حیزبای ان، باههید كار شه

  ی و كاتاه ، چ ئاه لاێ كاراوه  پشاتیوانی  وه ڵكاه ن خه الیاه  له  ئیسالمی  كۆماری  دژی  خۆی  باتی خه  ر قۆناغێكدا له هه  و له  لێكراوه  پێشوازی
 . نی ده مه  باتی خه  كرده  رووی  ی و كاته و چ ئه كرد كوردستاندا ده  له  كداری چه  باتی خه
 
  سات حیزبای ده  لاه  ی زناه مه  رمایه و ساه و لاه  وه كوردساتان بگوازرێناه  ڵگای كۆماه  داهااتووی  كانی وه باۆ ناه  پێویسته  لێك  كه رسگه ده  مانه ئه

و  و دێماوكرات ناد بیرمه  كی راساتیدا مامۆساتایه  بڵێم دوكتاور قاساملوو لاه  بێ دا ده ندییه و پێوه له. رگری  ڵك وه كه  باشی  ، به دێموكراتدایه
  ئێاران رۆڵای  كوردساتانی  دێماوكراتی  باۆ حیزبای  تییه ساایه و كه  م بڕواپێكاراوی و ئاه  رساانه م ده ئاه  پێكهێناانی  له  ریخواز بوو كه روه دادپه

 . گێڕاوه  می كه یه
 

 ت بوو موقاومه  میللی  شوورای  ی وره گه  وتێكی سكه كورد ده  ڵكی خه  خودموختاریی  ناسینی  رمیی فه  به

 
  كانی سااڵه  لاه. دیمۆكراتادا  حیزبای  ڵ درووشامی گاه له  ندی یوه په  ڕێزت له به  كانی وته  شێك له بۆ به  وه ڕێینه گه ده ":تیشك" ڤیزیۆنی له ته

  ویستیی خۆشه  كانی هۆكاره  كێك له ڕێزت یه بۆ كوردستان درا، به  و خودمۆختاری بۆ ئێران  دیمۆكراسی  دوكتور قاسملوودا درووشمی  ریی رێبه
  و خودمۆختااری باۆ ئێاران  بات بۆ، دیمۆكراسای خه  له  وامبوونی رده و به  م حیزبه ئه  پراكتیكیی  ندیی بۆ پێبه  وه ڕێنیته گه مۆكرات دهدی  حزبی

  و دیااره ئێاران  كانی وه تاه نه  ماافی  و دابای  باوونی  گشاتییه  كی یاه وه بزووتنه  ڵگری ئێراندا هه  دیمۆكراتیك له  باتی خه  واته. بۆ كوردستان
  باتی و خاه  گشاتیی  باتی خاه  واتاه  باتاناه م خه ئاه  ی نابتان پێگاه جاه.  ئێرانه  كانی وه ته نه  باتی خه  شێك له كوردیش به  ی وه ته نه  باتی خه
 نگێن ؟ سه ڵده قاسملوودا چۆن هه دوكتور  و كاركردی  گشتیی  بیروڕای  كانیان له داخوازه  ر بوونی به سته ده  ستی به مه  ئێران به  كانی وه ته نه
 

دوكتاور قاساملو .  وه بوو، بۆیاان روون بۆتاه ڵك روون نه وسا بۆ خه ئه  كه  ی و راستییانه ساڵ زۆرێك له 53ئێستا پاش  : فا هیجری مسته
  كانی دێموكراتیكاه  رێكخاراوه  لاه  وه كارده ری  ده باه  كی یاه ره به  پێكهێناانی  لاه  بیاری  وه ئیسالمییه  كۆماری  ركاری سه هاتنه  تای ره سه  ر له هه

  كااه  ی وه ئاه  كااانی هۆكاره  كێك لاه و یاه  ئیسااالمی  كۆمااری  ش دژی هاوباه  ی وه ڕووبوونااه رووبه  لاه  یاای كرده  كگرتوویی یاه  ساتی بااه مه  ئێاران باه
  ، بڕیاااری خااۆی  سااتی ده  وه هاباد بگرێتااه مااه  شاااری  نوێ رله سااه  نجاماادا كااه ئه  ی لااه په به  ی وه دا زۆرێااك كاارده و كاتااه لااه  ئیسااالمی  كۆماااری
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  ساتی به مه  باه  كگرتوویی هاباد باۆ یاه ماه  كان لاه ئێرانییاه  ئۆپۆزیسایۆنه  حیزبه  رانی رێبه  حیزب له  ر بانگهێشتی سه ك بوو له یه وه بوونهكۆ
و  ئێاران  انیكوردسات  دێماوكراتی  دا حیزبای و كاتاه لاه  واتاه.  ئیسالمی  كۆماری  بات دژی خه  ش له هاوبه  و پالتفۆرمێكی  رنامه به  یشت  به گه

و  ئێاران  كانی وه تاه نه  و یاان هیەكاام لاه كورد  ڵكی و خه ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  دا بوون كه ڕه و باوه دوكتور قاسملوو له  خودی
  شای ره گه و ئه و ئاه  رناتیڤی هئاڵتا  و ببناه یشاتوو باڕووخێن  اڵت گه سه ده به  تازه  ناتوان  رێژیمی  نیایی ته  كان به ئۆپۆزیسیۆنه  یان گرووپه

  لاه  دیكاه  ر شاكڵێكی و یاان هاه  ئیساالمی  كۆمااری  باووه ده  ی كه نجامه رئه ك حیزب، ده یه  رناتیڤ بوونی ئاڵته  ، چونكه زانی ده پێویست نه  به
  كاانی ڕه باوه  كێك لاه یاه  ماه ئه. ر بێات بڕیاارده ئێاران  كانی وه تاه و نه ڵك موو خاه باۆ هاه  را كاه ندگاه ناوه  و سیساتمی  دیكتااتۆریی  اڵتی سه ده

  ی رێگاه  هید بوو له شه  ی و كاته و تا ئه پێك بهێنێت  كگرتووییه و یه ئه  بوو كه  وه وه ئه  دوای دێموكرات بوو و دوكتور قاسملووش به  حیزبی
  حیزبای  تی و سیاساه  كااریی  ی رناماه به  شاێك لاه به  باووه  ی كاه پااش دوكتاور قاساملووش، بیرۆكه. بوو هاه  و تێكۆشاانی دا كار و ئارمانجه ئه

و  كان حیزباااه  رانی نوێنااه  ی وه كۆبوونااه  و، لااه ندیش پاااش ئااه فكه ره شاااه  بیناای  دوكتااور سااادقی ك ده وه. ئێااران  كوردسااتانی  دێمااوكراتی
  حیزبای  كااریی  ی رناماه به  لاه  بڕاو باووه داناه  شاێكی تاش بهتا ئێسا هاه  وڵاه و هه ڕ م بااوه و ئاه هید كارا بێرلی  شاه  ئێران له  ئۆپۆزیسیۆنی
م  ئاه  دی هێناناه  ی رێگاه  و دوكتاور قاساملوو لاه ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ش كه دیكه  هۆكارێكی. ئێراندا  كوردستانی  دێموكراتی

  كاانی رێكخراوه  لاه  دیكاه  و گرووپێكای موجاهیادی   ڵ رێكخاراوی گه له  ا كهكد تیه كیه یه  شداریكردن بوو له كرد، به دا كاریان بۆ ده سته به مه
  و كاراكاانی چااالك  ندامه ئه  كێك بوو له ئێران یه  كوردستانی  دێموكراتی  ، حیزبی"ت موقاومه  میللی  شورای"  نێوی  به  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی

ساتم  به دا مه لێاره. وام بێات رده باه  كانی كاره  له  یتوانی و نه  وه شایه ڵوه لێك هه  و شورایه ئه لێك هۆكارگه  هۆی  به  وه داخه به  كه  و شورایه ئه
  هێاازه  ی وه و لێااك نزیااك كردنااه  وه و چاالكیاادا بااوو بااۆ كۆكردنااه كااار  وام لااه رده دوكتااور قاسااملوو بااه  تی رایااه رێبه  حیاازب بااه  كااه  یااه وه ئه

و  ئێااران لااه  كوردسااتانی  دێمااوكراتی  حیزباای. بێاازار بااوون  ی كه اڵته سااه و ده  ئیسااالمی  كۆماااری  بااوونی  لااه  كان كااه دێموكراتااه  ئۆپۆزیساایۆنه
 . دا چاالكه و بواره و ئێستاش له  داوه  زۆری  وڵی دا هه ندییه یوه په
 
ناد سااڵ  چه  ی ش باۆ مااوه دیكاه  ندی  رێكخاراوی و چه دێموكرات  حیزبی  ت كه موقاومه  میللی  شورای  تان دایه ئاماژه ":تیشك" ڤیزیۆنی له ته
  بەێتاه  و شاورایه لاه  باێ ده  كاه  ی نجاماه رئه و ده ئاه  گاتاه ك ده یاه دێماوكرات پااش ماوه  ، حیزبی بووه شیان هه هاوبه  باتی دا خه و شورایه له
 بوو؟ هه  وتێكی سكه دا چ ده و شورایه تیی كیه و یه بوون له ئاماده  ی ماوه  دێموكرات له  تدا حیزبی ڕه بنه  له . وه ره ده
 

ك  دا، وه و شاورایه ئاه  كانی وه كۆبووناه  حیازب باوو لاه  ری نوێناه  بوونی ، ئامااده كانی وته ساكه ده  كێك لاه م  یه  بڕوای  به : فا هیجری مسته
و  و ئاه بوون دا هاه و شاورایه بی لاه زهاه مه  و میللای پ، دێماوكرات ئیساالمی، چاه  بۆچاوونی  كان له جیاوازه  وبۆچوونه بیر  رانی هباسم كرد نوێن

ڵ  گااه وان پتاار له ئااه  كااه  ی وه ئااه  هااۆی  شااورادا، بااووه  كانی وه كۆبوونااه  یبوو لااه هااه  و گرووپانااه ڵ ئااه گااه  حیاازب لااه  ی و گفتوگۆیانااه باااس
  كانی وبۆچووناه بیر  لاه  و زیااتر پشاتگیریی ئێاران ئاشانا با   كوردساتانی  دێموكراتی  حیزبی  كانی وتووه و پێشكه ر وه مرۆ  ته  چوونهوبۆ بیر

حیازب   كانی وه و لێكداناه دا، بااس و شاورایه حیازب لاه  شاداریی به  كۆتایی  كانی ساڵه  ك كه یه شێوه  ن، به كوردستان بكه  دێموكراتی  حیزبی
  لااه  و گفتوگۆیانااه و باااس ئااه  نجامی رئااه ده  وه شااه دیكه  كی الیااه  لااه. بااوو  دواوه بااه  ی و رێكخراوانااه ئااه  ی زۆرینااه  و پشااتگیریی رنج زیاااتر سااه

  رمیی فاه  دساتان باهكور  ڵكی خاه  ودا خودموختاری له  سپا كه پالتفۆرمێك چه  وێ له  بوو كه  وه ئه  یی وه ته نه  مافی  ڵ ناسینی گه له  ندی یوه په
ڵكوو  كاورد باه  ڵكی ر بۆ خاه ك هه نه. كورد  ڵكی ت بوو بۆ خه موقاومه  میللی  شورای  ی وره سیاسی گه  وتێكی ستكه ده  وه م  ئه  رای  و به ناسرا
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و   پاش شرۆڤه  و رێكخراوو گرووپانه وتم ئهگ  مم كه كه یه  ی وه بۆ لێكدانه  وه ڕێته گه ش ده وه و ئه شدار بوون به  وێ له  ی و گرووپانه موو ئه هه
ڵ  گااه له  ناادیی یوه په  ئێااران لااه  كوردسااتانی  دێمااوكراتی  حیزباای  كانی ئارمانجااه  ت بااه باره واویان سااه تااه  زۆر، كاتێااك زانیاااریی  لی باسااگه
  كانی دێموكراتیكاه  مافاه  تی دژایاه  وتای ره  ك لاه ناه  و خواساته ئاه  یی  كه و تێگه یدا كرد كورد په  ڵكی خودموختاری بۆ خه  تی بابه  خواستی

  دێماوكراتی  هێشاتا حیزبای  كاه  ی ساانه و كه و گرووپێك لاه  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  كانی نده پڕوپاگه  پێی  ك به و نه  ئێراندا نییه  ڵكی خه
و  قباووڵ كاردن. ند كارد ساه یان په و خواساته ، ئه زانی ده  خوازیجودایی   ییان به وه ته نه  خواستی  ناسیبوو و پرسی ئێرانیان نه  كوردستانی

  و باۆ حیزبای كورد  ڵكی ت بوو بۆ خه موقاومه  میللی  شورای  كانی خه بایه  و جێی  سیاسیی  وته ستكه ده  كێك له یه  و خواسته ئه  ند كردنی سه په
 .ڵق خه  موجاهیدینی  ێكخراویش ر وانه و له موو شورا و بۆ هه ئێران  كوردستانی  دێموكراتی

 
  ت، دانووساتانی موقاوماه  میللای  شاورای  كان لاه ناكۆكییاه  كێك لاه یاه.  نااكۆكی  جێای  تێكی ر باباه ساه  وه ڕێیناه گه ده ":تیشك" ڤیزیۆنی له ته

  و رێژیماه ئاه  ركاری ساه ڵ هاتنه گاه له  تاوه ره ساه  دێموكرات له  اڵتدار بوو، حیزبی سه ده  ڵ رێژیمی گه  كان له جیاوازه  ته ر بابه سه حیزب له
  دا لاه١٣٥٨  سااڵی  شاۆڕش لاه  تای ره ساه  كانی دانووساتانه  ی  باه بكاه  ئاماژه  كرێ ده  كه  ڵی گه له  بووه هه  ندی  قۆناغدا دانووستانی چه  له

.  وه وتاه لێكه  دوكتاور قاساملووی  هیدكرانی شاه  كه ١٣٦٨  ساڵی  كانی و پاشان دانووستانه كورد  ڵكی خه  تیی رایه نوێنه  تی یئه هه  ی چوارچێوه
 نگێن ؟ سه ڵده دا چۆن هه و دوو قۆناغه ئێران له  ڵگای ر كۆمه سه زاڵ به  ودۆخی ڕێزتان بار رچاوبگری ، به به له  و دوو نموونه ر ئه گه ئه
 

  ڵكی خاه  تی رایاه نوێنه  تی یئه هه  ، كه ئیسالمی  كۆماری  ركاری سه هاتنه  تای ره سه  مدا له كه یه  وری ده  كانی دانووستانه  له : فا هیجری مسته
  رانی ێناهنو  ڵێك لاه ڵكوو كۆمه ، به یه وره و دوو ده ئه  جیاوازیی  خاڵێكی  وه بوو، ئه دێموكرات نه  نیا حیزبی ، ته وه دانووستانه  چێته كورد ده
  رانی ڵ نوێناه گاه  لاه  ی وه كوردیاان پێكهێناا باۆ ئاه  ڵكی خاه  تی رایاه نوێنه  تی یئاه بوون، هه كوردساتاندا هاه  لاه  كان كاه سیاساییه  رێكخراوه
دا،  تییاه رایه نوێنه  تی یئه و هه له  كه. كورد  بۆ پرسی  ئاشتی خوازانه  كی یه چاره  رێگه  ی وه دۆزینه  ستی به مه  ن به ت دانووستان بكه حكوومه

  وه تاه ن حكوومه الیاه  لاه.  ساتۆ باووه ئه  لاه  ی كاه ته یئه هه  تیی رۆكایه ، ساه الادی  حساێنی ڕێز شاێ  وێزه و باه  بێژ باووه دوكتور قاسملوو وته
  ن بیاری و خااوه خێرخاواز  ساانی اویانادا كهن  لاه  ن كاه دانووساتان بكاه  تییاه رایه نوێنه  تی یئاه م هه ڵ ئاه گه  له  سپێردرێ  كه گرووپێك راده
  وه داخاه اڵم به باه.  وه كارده ده  چااره  رێگاه  ی وه دۆزینه  یان بیریان له زۆربه  نگه و ره ر ك، خوالێخۆشبوو داریووش فرووهه بوون وه جوانیش هه

چاویاان  ئێاران باۆ كوردساتان ره  ئیساالمی  كۆمااری  باااڵی  ستانی ده هكارب  كه  ی و سیناریۆیه و ئه را گوزه ده  رده په  پشتی  له  ی وه دا ئه وكاته له
  وت كاه ركاه ڵكوو ده بوو، باه كاورد ناه  ڵكی خاه  خواساتی  گارت  لاه  و گاوێ  ئاشاتی خوازاناه  كی یه چاره  رێگه  ی وه راستیدا دۆزینه  كردبوو، له

ش  رتاه ئه  ی كه شااوه ڵوه ك هه ریه به وله  شاپرزه  گونجااودا هێازه  كااتی  انویسات لاهی و ده كاتادا باوون  ست خستنی ده وه  بیری  نیا له ته  وانه ئه
  ش باوو كاه وه ر كوردساتان، ئاه ساه  ناه و پاشاان هێارش بكه  وه ناه یار بكه نگییان تاه جاه  كانی خاناه جبه  ی سته ره و كه و ئیمكانات  وه نه رێكبخه

  ، چونكاه ڕی پاه تێنه  ساه له ك دوو جه یاه  راساتیدا لاه  رێاژیم لاه  رانی ڵ نوێناه گاه كوردستان له  كیڵ خه  رانی نوێنه  تی یئه هه  كانی دانیشتنه
ك،  الیاه  لاه  ماه ئه.  وه كرده كات ده  ڕشت، بیریان له كوردستانیان داده  سیناریۆی  وه ئیسالمییه  ن كۆماری الیه  له  وه رده پشت په  له  ی وانه ئه
ڵ  گاه راورد له باه  ئێاران باه  گوردساتانی  كان لاه كوردییاه  و هێازه دێماوكرات  حیزبی  وسای ئه  دۆخی  ر ئاوڕێك له گه ئه  وه شه دیكه  كی الیه  له

بااوون،   وه كانه كوردسااتانییه  حیزبااه  كانی رگه ساات پێشاامه ده كوردسااتان به  كانی ناوچااه  ی ، زۆربااه بیناای  كااه ده  وه ینااه بده  ئیسااالمی  كۆماااری
و   و هێزاناه ئاه  ی مانگاه  ساێ  رگریی به  ڕووی رووبه  كه  ی و هێرشه پاش ئه  ئیسالمی  ئێران، كۆماری  كوردستانی  دێموكراتی  ت حیزبی هتایب به
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ر  ساهباۆ   خاۆی  كانی هێرشاه  لاه  نااتوانێ  وه و حاڵاه باه  گات كه ش تێده ربۆیه هێنێت، هه ، شكست ده وه بێته كوردستان ده  ڵكی خه  گشتیی  به
ك دوو جاار  و پااش یاه  ئااراوه  هێنێته دانووستان ده  تی بابه  ش بوو كه وه ، ئه كاته  ركردنی به سته ده  به  و پێویستی وام بێت رده كوردستان به
و دواتار بینیماان   وه ناه كه ده ن كانیاان ناۆژه دا هێزه ودایه و مه ، له وه هێڵنه ڕوانیدا ده چاوه  كورد له  ڵكی خه  رانی نوێنه  تی یئه هه  دانیشت  كه

  سااڵی  باۆ دۆخای  وه ڕێیناه ر بگه گه اڵم ئه به. ست ده  وه كوردستانیان گرته  كانی نگاو شاره هه  نگاو به و هه ر كوردستان سه  هێرشیان كرده  كه
  ئێران ئااڵوگۆڕی  و دۆخی  ناوچه  دۆخی  وكاته كرد، ئه  ڵ رێژیم دانووستانی گه له  دێموكرات بوو كه  نیا حیزبی مدا ته دووهه  وری ده ، له51
  ئێاران جاامی  ری رێباه  ینی خوماه. شكسات هااتبوو  ڵ وێراقادا تووشای گاه  ڕ لاه شاه  له  ئیسالمی  دا كۆماری وكاته ردا هاتبوو، له سه به  زۆری
تا  هاه  زۆر بباوو كاه  و گیاانیی  مااڵی  تی سااره خه  تووشای و ئێاران قاورس بباوون  ی رباه زه  رێژیم تووشی  كانی و هێزه  وه خواردبووه  ی كه هره ژه

رۆك كۆمارێاك  ساه  نی ئێاران، خااوه  ئیساالمی  دا كۆمااری و دۆخاه لاه.  وه بكاته  و زیانانه ئه  بووی ره قه  یتوانیوه نه  ئیسالمی  ئێستاش كۆماری
  ا لاه  وه كارده ده  و واقدبی  ناسرابوو، دوكتور وا بیری پراگماتیك  ارێكیرۆك كۆم كوو سه ناو وه  به  ، كه نجانی فسه ره  هاشمیی  ناوی  بوو به
،  وه شاابوونه ڵوه ك هه ریاه به له  كاانی خواردبوو، هێزه  دا شكستی ڵ بێگانه گه ڕ له شه  له  تێك كه ا حكومه  وه خۆیه  و سیاسیی  لۆژیكی  ی روانگه

  ی وه باۆ ئاه  ش هۆكارێاك نییاه ربۆیاه و هه  یه واڵت هه  ی وه ن كردنه و نۆژه ڕ شه  كانی ته ساره خه  ی وه ن كردنه نۆژه  به  پێویستی  ته م حكوومه ئه
لێك  گه ر بكاات، كێشاه ساه چاره  كانی ناوخۆییاه  توانێت كێشاه نێت، ناه یه گه دام حسێ  راده سه  ڵ رێژیمی گه س له ئاگربه  تێك كه حكوومه  كه
  ی و بریناناه ئاه  ڵ سااڕێژ كردنای گاه له  نادی یوه په  واڵتادا لاه  ی وه ن كردنه ڵ نۆژه گه له  ندی یوه په  ت بێت له ومهحك  خشی به وزه  توانێ ده  كه
،  وه دانووساتانه  چێتاه دوكتور قاساملوو ده  وه و لۆژیكه  وه م لێكدانه به.  وتووه ئێران كه  ڵكی موو خه و هه كوردستان  ڵگای كۆمه  ی سته ر جه به وه
و   و هاوڕێكاانی دوكتاور قاساملوو   ناوبردنی لاه  ساتی به مه  پیالنێاك باه  لاه  بوو جگه ش هیچ نه م دانووستانه ئه  بینی  كه ده  وه داخه اڵم به هب
ت  تایباه و به  تانانهم دانووسا ناد ئاه رچه هه  كاه  یاه وه ش ئه وه و ئاه خاڵێك  م به بده  ئاماژه  وێ مهه دا ده لێره. بوو ڵك نه بۆ خه  وتێكی ستكه ده

  و نرخاه ئه  بریی  و له  زۆرمان داوه  نرخی  ، ئێمه وه وته لێكه  دوكتور قاسملووی  هید بوونی شه  وه داخه به  م كه دووهه  وری ده  كانی دانووستانه
  و لاه  و خوێنڕشات  نییاه ڕ شاه  خوازیااری  یئێران حیزبێك  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  وت كه ركه موو دنیا ده و هه ئێران  ڵكی موو خه بۆ هه
ش  ربۆیاه ر بكاات، هه ساه چاره  وه دانووساتانه  رێای  لاه  ئیساالمی  ڵ كۆمااری گاه له  خاۆی  ی ڵگاكاه كۆمه  كانی و پرساه گرفات  كه  دایه وه ئه  بیری
دێماوكرات   باۆ حیزبای  قورسای  ی زیناه ند هه رچه ش هه وه ئه. چێت ده  وه ئیسالمییه  كۆماری  كانی پێشنیاره  پیریی  دانووستان به  ت به باره سه
موو  بۆ هاه  دێموكراتی  حیزبی  خوازیی  و ئاشتیی  ئیسالمیی  كۆماری  می  جار تیرۆریست بوونی نده بۆ چه  وه كیشه الیه  اڵم له بوو، به  دواوه به

 . رخست دنیا ده
 
و  یار ناه  هێازه  ر به رامبه به  كانی ته سیاسه  كێك له ، یه خۆی  اڵتداریی سه ده  كانی ساڵه  اییدرێژ  به  ئیسالمی  كۆماری ":تیشك" ڤیزیۆنی له ته

حمان قاساملوو، شااپوور  بادولڕه دوكتاور وه  كاه  باووه  سیاسایانه  و رێكخراوه ئه  ی نه ده و به ران رێبه  فیزیكیی  ی وه ، سڕینه كانی ئۆپۆزیسیۆنه
  كانی وه بزووتناه  رانی دوایای  رێباه  كێك له یه  بدولمالێك ریگی دا وه مدواییانه ش له دیكه  كی یه پێوانه  و به  ندی فكه ره ختیار، دوكتور شه به
  ك له رییه چ كاریگه  ته و سیاسه ئه  ئێوه  ڕای و به  وه یته ده چۆن لێكده  ته و سیاسه ڕێزت ئه ناوچوو، به رێژیم له  ستی ده به  رێژیم بوو كه  دژی
 نێت؟ كان داده باته خه  وتی ر ره سه
 

 تا ئێستا   خۆی  ری دژبه  رانی رێبه  فیزیكی  ی وه سڕینه  ت به باره ئێران سه  ئیسالمی  كۆماری  كه  ی وه بڕوان ، ئه : فا هیجری مسته
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ڵ  گاه  لاه  نادیی یوه په  ڵك له خه  واكانی ره  خوازییهو دا خواست  كه  وه نه كه وا بیرده  كه  یه وه ویش ئه ، ئه ك خاڵه یه  ری لمێنه سه  تی كردوویه
  وه ساانێكه ن كه الیاه  ڵك، لاه خاه  ی دیكاه  كانی و داخوازییاه ژناان  رباڕی ، ماافی راده  ك ئاازادیی لێك وه كان یاان ئازادیگاه ییاه وه ته نه  پرسه
كانیان  مافاه  خوازیاری  ڵك چیدی و خه ب  ر ده سه كان چاره كێشه  وه درێنهت بسڕ سیاسه  پانی گۆڕه  له  رانه و رێبه ر ئه گه و ئه كرێ  ریی ده رێبه
و  تاا ئێساتا ئاه  وه ركارییه ساه هاتنه  تای ره ساه  ر لاه هاه  ئیساالمی  یان، كۆمااری وتووانه دواكه  و روانینه م بۆچوون ئه  مای ر بنه سه  له. ناب 

  و نااكرێ  یه كه كێشاه  رووكااری  ی وه نیا ساڕینه ته  وانه و كرده ئه  ی وه له  اڵم غافڵه كات، به ده  پێداگریی  ری سه و له  چاو كردووه ره  ی ته سیاسه
ڵك لێیان  خه  وان كه ره  لێكی ڵك، داخوازیگه خه  كانی و دێموكراتیكه یی وه ته نه  داخوازه. ر بكرێت سه ك چاره یه رووكار، كێشه  ی وه سڕینه  به

ڵكوو  ، باه تاك، رێكخراو یان گرووپێاك نییاه  ت به تایبه  و مافانه و ئه بێت یان هه و مافانه ئه  كه  یه یان هه یه وه ئه  ڵك مافی و خه ش  بێبه
 یاان راساتیدا ژماره  له  ئێران كه  سیاسیی  رانی رێبه  فیزیكیی  ی وه سڕینه  به  بوون كه  وه ئه  ری لمێنه كان سه و راستییه گشتی   لێكی داخوازیگه

. كانیان  مافاه  ڵك خوازیااری رینتردا خاه باه  لی ندگاه هه ره  لاه  مڕۆكه ڵكوو ئه ، به هاتووه نه  كۆتاییان پێ  و داخوازییانه ك ئه ، نه م نییه كه
ن،  كاه ئێدادام ده تاكێاك  كاه  نییاه  وه ساتمان ئاه به نیا مه ی ، تاه كاه ده  فیزیكیای  ی وه ساڕینه  كاتێك بااس لاه  كه  وه مه بكه  روونی  پێویسته

  مرۆڤای.  یاه هه  زینادوودا باوونی  مرۆڤێكای  لاه  كاه  ی مرۆییاناه  مكاه و چه موو ئه هه  ی وه تاڵكردنه به  له  بریتییه  فیزیكی  ی وه ڵكوو سڕینه به
  وه نجه شاكه ئه  هاۆی  باه  سیاسای  كی یندانییاهكاتێك ز.  وه ستێننه ده و لێی  یه هه  شی له  ندامانی و ئه  سته نیا جه ته  كه  نییه  سه و كه زیندوو ئه

  زینداناه  كرێات، كاتێاك لاه پێشاێ  ده  غارووری  وه نجه شاكه ئه  هاۆی  باه  سیاسایی  كی ، كاتێاك زیندانییاه باێ ده  ینیای زه  ریشانیی په  تووشی
  ی وه ره ده ت پاش هاتنه نانه و ته بێت وڕوو ده ره به  یی سته جه و  رۆحی  كی یه نجه شكه ئه  شنه موو چه ڵ هه گه  ئیسالمیدا له  كۆماری  كانی دناوه به
  زاری رمه شااه  بااه  و زۆر جاااران خااۆی بااار  بێاات بااه ده  خۆیشاای  ی كااه ماڵه بنه  و لااه بێاات ده  ره مه وسااه یر سه  خۆشااینی نه  زیناادانیش تووشاای  لااه
و  لاه.  كانی ماناا ئینساانییه  مارۆ  لاه  ی وه تاڵكردناه به  ، واتاه فیزیكای  ی وه نهساڕی  ی خاناه  چناه موو ده هاه  ماناه زانێات، ئه ده  ی كه ماڵه بنه
رانیی  رێباه  لاه  ئێرانای  ئاازادیخوازانی  ر باه رامباه به  نجاماداوه ئه  فیزیكای  ی وه زار جار ساڕینه یان هه ده  به  ئیسالمی  دا كۆماری ندییه یوه په

  ماناااه ئه... و ژناااان  سیاسااای، ماااافی  ، چاالكاااانی بی زهاااه مه  میللااای  وانان، چاالكاااانی تاااا رۆژناماااه هاااه  بگاااره  وه كانه ئۆپۆزیسااایۆنه  حیزباااه
  مڕۆ باوونی ئاه  و روونتار لاه زینادووتر  ی وتاه ركه ، ده ر بووایاه حیساابگه  رێژیمێكی  ئیسالمی  ر كۆماری گه تدا ئه ڕه بنه  له  لێك  كه گه ئاریشه

  ر لاه ك هاه ئێران نه  ڵكی خه  كانی داخوازییه  مڕۆكه ، ئه سیاسی  و چاالكانی ران رێبه  فیزیكی  ی وه ساڵ سڕینه 53  ڕای ره سه  ی وه نابێت بۆ ئه
ك  یاه  ی مااوه  ت لاه تایباه به  كاه  ی و داخوازییانه ئه. دونیا  ری رانسه سه  ته یشتووه ڵكوو گه ، به وه ته ماوه ئێراندا نه  كانی سنووره  ی چوارچێوه

  تێكی سیاساه.  حكووماه مه  تێكی سیاساه  ته م سیاساه ش ئاه ربۆیاه هه.  یشاتووه و دونیاا گه  ئیساالمی  كۆمااری  رێژیمی  گوێی  رابردوودا به  ساڵی
و   پێشووشاادا دیااوه  كانی دیكتاتۆرییااه  رێژیمااه  مان لااه تانه سیاسااه  شاانه م چه ئااه  زموونی ئااه  و ئێمااه  هاایچ كااوێ  ناگاتااه  كااه  شكساات خااواردووه

  رێی چااوه  نووساه م چاره و ئاه یشاتوون كانیان گه مافاه  ڵك باه كۆتاییادا خاه  و لاه رووخانیاان  باه  وه گاتاه ده  و رێژیمانه موو ئه هه  رۆژی پاشه
 .كات ئیسالمیش ده  كۆماری
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 ...الیەنێک دانانێین بەڵکو دەڵێین نێوی ئێمە لەسەر خۆ دامەنێنئێمە نێو بۆ هیچ 
 
 
 
 
 
 
 

 میدیا  ی رۆژنامه  وتووێژی
  

ناد  ئێاران چه  كورساتانی  دیموكراتی  حزبی  ی وه كخستنه یه  ی و كۆمیته یان به  فزیۆنی له و ته  وه كگرتنه یه  مپینی و كه كبوون یه  ی كۆمیته :میدیا
  ئێران لاه  دستانیكور  دیموكراتی  ، بۆ حزبی وه كگرتنه ن بۆ یه كه كوردستان كارده  دیموكراتی  حزبی  نێوی به  كه  ی وانه موو ئه هه  له  گروپی
 ؟ چاك نییه  تان پێ وه كبوونه ، ئایا یه  ؟ بۆچی یاندووه گه رانه  هیەی  تی ركردایه سه  ئاستی

 
كان،  ر ساایته ساه دا له  یه له ساه و مه ئاه  ری وروباه ده  لاه  كاه  و چاالكییاناه موو ئاه و هه  مپینه و كه ڵ ئه گه له  ندی یوه په  له :مستەفا هیجری

  زۆرتار لاه  تاناه كه ره و حه راساتیدا ئاه  اڵم ما  لاه ئاگااداری ، باه  وه كرێته كاندا باڵو ده و رۆژنامه ڵ و كۆمه كۆڕ  كان، له فزیۆنه له ر ته سه له
و  ئاه  ی واناه هشاێك ل به  ولومدا، م  پاێم وایاه و مه س خه موشه  تێكی سیاسه  ی چوارچێوه  بینم تا له دا ده نده و پڕوپاگه بلیغات ته  ی چوارچێوه
  ی واناه مان كاتادا ئه هاه  اڵم لاه بێت، باه نێودا نه یان له قه فره و ته كورد لێك نزیك ب   كه  و پێیان خۆشه م دڵسۆزن كه  ن النی كه ده  كارانه

  ، ناه ی دا بااس بكاه ندییاه یوه و په له  كه  رچی و هه ره و به وه و نزیك بونه كگرت  یه  زان  كه ده  وه ئه  یه وه سته ده یان به و پڕۆژه ئه  پالنڕێژیی
یبیانم،  بلیغات ده ك تاه وه  ی و كااره ما  زۆرتار ئاه  دا، بۆیه فزیۆنی له ته  كانی رنامه به  له  و نه كرێ  جێ ده كانداجێبه یاندنه راگه  زگای ده  له
  وه یه له ساه و مه موان خاۆ باه هاه  زیااتر لاه  ی وه ئاه  یه وه م جال  ئهاڵ به.  وه كگرتنه یه  له  نگری تا الیه  رمی و بازاڕگه ح كردن تره ك خۆ مه وه

  باه  ئێرانی  كوردستانی  دیموكراتی  مووان هێزی حیزبی هه  زۆرتر له كه  كات، هێزێكه ده  وه و لێك نزیكبوونه كگرت  یه  و بانگی كات ماندو ده
نیا  و تاه  سیاسای  كی هایچ هۆیاه  بێ ئێاران باه  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  كرد له  ئینشدابی  ئێمه  فسیری ته  ت كرد، به له  خۆی  ولی قه
  تای ره ساااه  ئیااادیداكانی  ی واناااه پێەه  سااااڵیش باااه ٣پااااش   وه گینا ئاااه ، ئاااه ردی یاااان فاااه  گروپااای  كانی ندییاااه وه رژه به  ر پاراساااتنی باااه له

نادی  رژوه به  دابینكردنای  لاه  بێجگاه  بووه دا نه گۆڕێ  له  دیكه  تاكو ئێستا هیچ شتێكی  كه  وتووه ركه كورد بۆی ده  ڵكی یان خه كه وه جیابوونه
و  ئێاران ئاه  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  كاه  باووه  وه ئاه  وزوواه و مه ر ئه سه تا ئێستا له  تاوه ره سه له  ئێمه  ڵوێستی اڵم هه ، به گرووپی
یان  ڵوێساته هه  وه ئاه  و هاوڕێیاناه ئاه  كرد كاه ده ناه  وه له  زی حه  تی رایه نواندو رێبه  رمی دا، نه وڵی یش ههو زۆر پێ ناخۆش بوو  ی ئینشدابه
و چ  چ باۆ حیازب  تاه كه ره و حه ئه  زیانی  ی رباره ر كردن ده سه باس له  له  جگه  ندی ناوه  ی كۆمیته  ی وه م كۆبوونه كه یه  له  اڵم دوایی بێت، به
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كاو  وه  دیااره  و كااری كوردستان جێگا  دیموكراتی  حیزبی  له  وه ڕێته ر بگه گه رد ئه كو فه وه  رۆیشتوه  وانه س له ركه هه  كه  د، وتوومانهبۆ كور
  و دیاالۆگی راوێژ هبا  پێویساتی  وه كاه یه مع به جاه  ی وه ڕاناه گه  ی له ساه ، باۆ مه كاریاان پێساپێردراوه  وه ڕێزه باه  وه ته هاتوونه  وانه هێندێك له

  پێی ش به وه و ئه ر خۆ داناوه سه دیموكراتیان له  حیزبی  وان نێوی ئه  كه  دایه  وه له  كه دیالۆگیش بكرێت گرفته  ی وه ، بۆ ئه یه هه  نه دووالیه
  ئێماه. كوردستان نی   دیموكراتی  ان حیزبیو ئه  ر داوه سه خۆیان بڕیاریان له  كه  و رێسایانه و یاسا و رێنمایی موو ئه و هه حیزب  ماكانی بنه

ی ، ناوێك بۆ  بكه  پێویست قسه  تێكی موو بابه ر هه سه و له وه و لێك نزیك بینه ی  بكه  قسه  وه كه یه بتوانی  به  ی وه ، بۆ ئه داوامان كردووه
  كاه  و ئێساتاش پێماان وایاه خۆماان ناازانی   دوژمنای  باه وان ئاه  وه لاه  بێات، بێجگاه  ئاواڵاه  م كااره یدان باۆ ئاه ن تا مه بكه  خۆیان دیاری

بااس   ی ناه و الیه ئه  یه وه یر ئه و، سه  ره به له  كۆسپی  كه كردنه قسه  اڵم تا ئێستا خودی بێت به مان هه دۆستانه  ندی و پێوه  توانی  هاوكاری ده
موو  ن هااه مااده و وه دانیشاای   وه كااه یه توانی  به نااه  وان وایااان كاارد كااه هپێااك هێنااا، ئاا  تری  كۆسااپی وره گااه  كااات بۆخااۆی ده  وه كبوونااه یه  لااه
بوویا  ر واناه گاه ئه  نییاه  وه ناخاه  لاه  ڕێیاان خساتووه وه  كاه  ی بلیغاتاه و ته ، ئاه وه كگرتناه یه  مادی ناه  ئێساتا بووناه  چی كه. یان كرد وانه ئه
و   وه كبووناه یه  ی  كاه كاه ده  وه ئاه  ش دركای ی ، ئێماه و راوێژ بكه ی  بكه  قسه  النه سه و مه ئه موو ر هه سه و له ن بكه  ناوێك دیاری  یانتوانی ده

  ئێمااه  پێشااووی  ی و هاوڕێیانااه ئااه  كااه  یااه وه تاار ئه  كی یه له سااه مه. كاادا یه ره و به ش هاوبااه  پالتفااۆرمی  لااه  رووره كاااركردن زۆر زه  وه پێكااه
  لێهاات كاه  وای  ك دووبااره یاه و پااش ماوه  وه دیماوكرات جودابووناه  حیزبای  لاه ٨  ی كاۆنگره  ، دوای وه ته وونهجیاب  دیكه  پێشتریش جارێكی

  و جاااره و ئااه ساات پێكاارد پێشااوویان ده  وتی ڵسااوكه هه  ، دووباااره وه ڕانااه گه  اڵم كااه دێمااوكرات، بااه  ناااو حیزباای  وه ڕێنااه بگه  قبااووڵ بكاارێ
  ن، بۆیاه ش واناكه مجاره ئه  و هاوڕێیانه ئه  یه ك هه یه نتی ره چ گه  كه  گۆڕێ  دێته  و پرسیاره دا ئه ڵ خۆ برد، لێره گه تریشیان له سانێكی كه

  ی رجااه و مه اڵم بااه كی  بااه یااه وه كگرتنه و یه وه موو لێااك نزیكبوونااه هااه  نێاای ، مااوافێی نگاو ده هااه  وه ئیحتیاتااه  دا بااه ندییااه و پێوه لااه  ئێمااه
و دوو  ك دوو حیازب تاوانی  وه م ده كرا النیكه ش نه وه ر ئه گه ، ئه وه ش دا ساغ بینه هاوبه  دانیشتنی  له  ساسێك بێت كه و ئه ما ر بنه سه له كه
ئێساتا   وه سیاسایه  نیبیروبۆچاوو  ی باره له  نگه و ره بووی   كتری یه  فیێی و ره  كتری یه  ری نگه دیم هاوسه قه  ی ، ئێمه كار بكه  وه كه یه ن به الیه
اڵم  دانیشای ، باه  وه پێكه   پێمان باشه  وابوو ئێمه ئێران لێك نزیكتر بی ، كه  كوردی  ی دیكه  كانی حیزبه  زۆر له  شێكی به  وان له ڵ ئه گه له
  ی و كۆساپه ر بێتاو ئاه گاه ئه  كاه  یانادووه گه  و رای  داوه  یانێكی حیزب باه  ی وه ره ده  ی كۆمیته.  و دانیشتنه بۆ ئه  وان كۆسپیان دروست كردوه ئه
ن تااا  وان بكااه و دۆسااتان روو لااه ڵك خااه  ی  كااه كااه داوا ده  ، ئێمااه وه كرێتااه و دیااالۆگ ده وتااووێژ  رن رێگااای الیبااه  وان دروسااتیان كااردووه ئااه

ردووك  و هاه كاات دێموكرات ئینشداب ده  حیزبی  وو جار لهد  كه  ی وه ئه. ن بكه  بۆخۆیان دیاری  دیكه  و ناوێكی ر به بگرنه  ئوسوڵی  كی یه رێگه
  وه كاه یه به  ڵك روماان تێبكاات كاه وجا خاه ئاه  ناێ دێموكرات داده  حیزبی  به  و خۆشی  وه بێته جوداده  و گرووپی  خسی شه  سایلی ر مه سه جار له

 .ن با ناویان بگۆڕن وان بكه روو له  یه وه دانیشی ، باشتر ئه
 

و ساااڵو  و چااۆ س هااات ن كااه ناااده  حیزبیااداو رێگااه  ی واره ناو قااه لااه  جۆرێااك بایكۆتتااان دروسااتكردوه  ئێااوه  كااه  كاارێ ده  وه باااس لااه :میتتدیا
  ر هێزێكای ساه خۆیاان به  رای  وێ یاناه و ده  چۆن خۆشیان پاێ دیموكراتاه  پرسه  ی جێگه  یه له سه و مه ئه  دیكه  كی الیه تیان بكات، له دۆستایه

 . وه یان ئه  بێ  مه با ئه( ناو)  كه  پێنی ا بسهترد
 

وان  ڵ ئاه گاه كانادا له وه كۆڕوكۆبوونه  باشاوور لاه  و چ لاه كوردساتان  ی وه ره ده  ، چ لاه گۆڕێادا نیاه  باایكۆت لاه  ی له سه مه :مستەفا هیجری
،  یاه هه  تی ت خزمایه نانه و ته  اڵوی رك كردبێت، تێكه كمان ته یه وان جێگه ئه  ر بوونی به له  ئێمه  كه  بووه خت نه هیچ وه  بووه حوزوورمان هه
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ی   ناكاه  ڵك دیااری باۆ خاه  ئێماه  وه ت ناویشاه نیسابه  ، به وان باسیان كردووه ئه  كه  وا نیه  كه له سه مه  كاندا، بۆیه رگه پێشمه  ینی مابه  له
  نێك باێ ك ناتوانرێات الیاه موو یاساایه هاه  پێای  نێ ، باه رخۆتان دامه سه له  ئێمه  نێوی  ی  كه كه اڵم داوا ده دابنێ به  چ ناوێك بۆخۆی  كه

 . دابنێ  ر خۆی سه و له ئه  ناوی  دیكه  نی الیه  ئیزنی
 

حیزبادا   ك تێكۆشاان  لاه و مێژوویاه رپرسایارێتی نی به شای خااوه كه تیه ركرایه و سه ن حیازب زۆریناه  له  باڵی جیابووه  كه  گوترێ ده :میدیا
 توان  ناوی خۆیان بگۆرن؟ چۆن ده

 

ر  گاه ، ئه رێازه  ی موان جێگاه باۆ هاه  یاه و چوارچێوه ئاه  ، سانووری دیااره  كی یاه ، حیازب چوارچێوه الوازه  كی بیانوویاه  وه ئه :مستەفا هیجری
  پرنسایپه  راگرتنی و باه وه مێنناه دا ده وارچێاوهچ  و لاه نای ، سانوور ناشاكێن   زۆریناه  اڵم چونكاه نای  باه  رازی  مه سانێك به گروپێك یان كه

دا  یاه واره و قه لاه  وه ر ئیتار ئاه ده  چووناه  و چوارچێاوه كانیان شاكاندو لاه سانوووره  وانه پێەه  ر به گه ن، ئه كه خۆیان ده  كان چاالكی گشتییه
  تاناه م بابه كمان لاه یه موو شاێوه هاه  پێشاوو، ئێماه  ی وارچێاوهو چ تار جیااواز لاه  شاتی  بناه و ده  كان الیاان داوه گشاتییه  پرنسایبه  و لاه نی 
  كرد، لاه دا كاریان ده و حزبه ئه  تی ركردایه سه و له دا  نیشتیمانی  كێتی یه  ی چوارچێوه  پێشتر له  بوون كه  سانه و كه ئه  ئاخر نمونه  بووه هه

  و چونكاه  وه بناه خۆیان جودا ده  ی كه حیزبه  له  تی رایه رێبه  ك له یه سته و ده كاریزما  سی ت كه نانه بوون، ته هه  و نمونانه تردا ئه زۆر حیزبی
دا  زۆریناه  وان خۆیان له وكات ئه و ئه  ر داوه سه بڕیارمان له  وه كه یه به كه  ك یه ساسنامه ئه  پێی نێ ، به داده  دیكه  ڕۆن حیزبێكی و ده ن مینه كه

نێویاان باۆ   وابوو ئێماه كوردساتان نای ، كاه  دێماوكراتی  وان حزبای ، ئاه ساندیان كاردووه خۆیاان په  كاه  یاساایانهو  ئاه  پێی ر به بوون، هه
 .نێ  ر خۆتان دامه سه له  ئێمه  ڵێی  نێوی ڵكو ده دانانێی  به

 
 بێت؟  چی  بێ ردووال ده هه  ندی پێوه  وه كردنه  نگاو بۆ ئاسایی م هه كه وابوو یه كه :میدیا

 

  وان نیشانیشایان داوه بۆخۆیان بێت، ئه  نوێ  نێوێكی  و دانانی نێو  گۆڕینی  به  توانێ ده  و كاره ئه  تای ره سه  م  پێم وابێ :مستەفا هیجری
  یاناد كاه یانگهڵ رێاژیم را گاه ڵ وتاووێژ له گاه له  نادی پێوه  رابردوودا لاه  ند مانگی چه  ی ماوه ر له هه  چونكه  وان گرینگ نییه نێو بۆ ئه  كه

  ناده وه ئه( خۆیاان  ی ناده پڕوپاگه  پێی  به)كوردستان   دێموكراتی  حیزبی  له  وه بۆ نزیكبوونه  بۆچی  دی ئه  ، باشه وان گرینگ نیه نێو بۆ ئه
و  ڕیاان باه باوه  راساتی ر به گه ئه . وه ئێران نزیك ببنه  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  له  وێ مانه ڵێ  ده حاڵێكدا ده  نێ ؟ له داده  گرنگی  به

ر  ساه له  یاه هه  ریی كاریگاه  كاه  وه و ئاه ئێاران  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  لاه  وه و نزیكبووناه دیاالۆگ  ی باره یڵاێ  لاه ده  كه  یه هه  شتانه
  لاه  لمێن  كاه ؟ ناویاان بگاۆڕن تاا بیساه نااهێنێ  وه ئاه  و ناوگۆڕیناه خۆیان ناگۆڕن؟ ئایا ئه  ، بۆ ناوی دیكه  كانی نه و الیه كورد  وه بزووتنه
م  بااه  بلیغاتاه و ته نااده و پڕوپاگه ر ئاه ما  هااه  رای  بااه.  نیاه  نااده و پروپاگه بلیغات ر تاه یڵاێ  هااه ده  ی وه و ئااه خۆیااان دا ساادق   ی ئیدیداكاه

  وكات حیزبای ر ئاه گه ن، ئه بكه  بۆخۆیان دیاری  دیكه  نێوێكی  یه وه ئهنیا  ته  رێگاچاره  كه  ئێستاش پێم وایه  ، بۆیه گومانه  جێگای  یه شێوه
  و هااوڕێ دۆسات  ڵ حیزبێكای گاه باۆ له  ن كاه یی بكاه ر گلاه ماوه م جاه و هه وان م ئه نیشێت با هه ڵیان دانه گه ئێران له  كوردستانی  دێموكراتی
 ن؟ ناكه  و هاوكاری دانانیش 
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 كرا؟ نه  وه ر ئه گه ئه :میدیا
 

 .نێ  كگرت  دانه و یه وه لێك نزیكبوونه  نگری الیه  خۆیان به  دیكه  با چی :مستەفا هیجری
 

اڵم  بوو باه وه داواماان ئاه  تاوه ره ساه  ر لاه هاه  ئێماه  ڵێ  كاه والش ده ، ئه وه كگرتنه ن بۆ یه وان بكه روو له  ڵك كرد كه خه  داوات له :میدیا
 م ؟ رخه مته تان كه دا كامه نده و نێوه ن، له بكه  ئێوه  و دۆستان روو له ر ماوه جه  ن كه كه و داواده  خۆیان ئاخنیوه  وان گوێ ئه
 

  لاه  گرووپێكاه( ر دابنێای  ساه  لاه  ی و نااوه ر بتاوانی  ئاه گاه ئه)  سیاسای  كی یه باسام كارد پرۆساه  كاورتی  باه  كه  ی وه ئه :مستەفا هیجری
موو  هاه  نیاه  ئازمایشاگاهی  كورد مشاكی  ی وه ساڵدا، بزووتنه 73  متر له كه  ی ماوه  كوردستان له  دێموكراتی  حیزبی  له  وه دووجار جیابوونه

  ناد جاار لاه چه  باێ ده  ڵكاه و خه ، ئاه وه بڕۆناه  تاا دووبااره  وه و بێناه  وه بكرێتاه  ش تااقی دیكاه  ، جارێكی دا بێ وه ژێر تاقیكردنه  رۆژێك له
و  كگرت  یاه  بیار لاه  جیااتی  ساانێك بادات لاه كه  اڵتخوازی ساه ده  جیو باا شاۆك باێ  و تووشای بێات  نائومێادی  دووچااری  وه ن گرووپێكاه الیه

 ؟ وه جیا ببنه  وه سك بوه رته یان به كه یه ندی وه رژه ركات به و هه وه نه خۆیان بكه  ندی وه رژه به  ئامانج، بیر له  یشت  به بۆ گه  باتی هاوخه
 

  و باێ نیا تاه  باه  اڵت دانییاه ساه ده  لاه  هێزێاك كاه  كارێ نادرا، ئایاا ده یه كان راگه ردهكو  كداره و چه یامێكدا لێبوردن بۆ جاش په  له :میدیا
 بدات؟  وا گشتی  بڕیاری  دیكه  كانی ڵ حزبه گه راوێژ له

 

ر  ساه له  نگی و هااوده راوێاژ  ش نییاه هاوباه  دا پالتفاۆرمێكی  كاوردی  كانی ئوپۆزیسایۆنه  نێو حیزباه لاه  كاه  ی وه ر ئاه باه له :مستەفا هیجری
  ڵگای كۆماه  ی وه باۆ بوژاناه  سیاساییه  ڵوێساتێكی یاناد، هه ش رامانگه ئێمه  كه  ی وه ، ئه كردووه مان نه وه و ئه ته حمه ها تۆزێك زه وه  ی له سه مه

  دیااری  كی یاه پااش ماوه  ئیساالمی  مااریكۆ  كاه  نییاه  وه ست ئاه به دا، مه  ئیسالمی  كۆماری  بوونی نه  نزیكداو له  كی داهاتوویه  له  واری كورده
  و رژێماه ، كاتێك ئه ندایه مه ته  لێژی  و له  راندووه گوزه  نی مه ته  ی زۆربه  ئیسالمی  كۆماری  م كه ڕه و باوه ر ئه سه ڵكو له ناو بەێت به كراو له

و  ئێاران دا بۆچاوون  كاورد لاه  نێو خودی بەی ، له  كردنی  ری چارسهو  ره به  ئێستاوه  ر له هه  پێویسته  كه  یه مان هه ڵێك كێشه كۆمه  مێنێ نه
یان  كاااه له گه  نااادی وه رژه به  و لاااه رژێااام  تی یاناااه خه  داوی  وتوناااه زۆر هاااۆ كه  باااه  ڵك كاااه ڵێك خاااه و كۆماااه  یاااه جیااااواز هه  وتی ڵساااوكه هه

  مان چاای ڵگاكااه كۆمه  لااه  داهاتووشاادا باای  كااه  فكااری  لااه  باێ كو دهڵ ك بااۆ ئێسااتا بااه و نااه رپرس بااه  ك حزبێكاای وه  ، ئێمااه وه وتووناه دووركه
و  كێك لااه و هێناادێك تااابۆ بشااكێنی  یااه ریك باای  خااه  ئێسااتاوه  لااه  بااێ ده  مااه ، بااۆ ئه وه ینااه ڵگا بكه كۆمااه  ندروسااتی ته  دات، بیاار لااه رووده
و   وه و چاۆن بیانگێڕیناه بكرێات  ڵكاه خه  ڵاه و كۆمه ڵ ئاه گاه له  وتوون، چای هرێژیم ك  داوی  له  ن كه ڵكه خه  ڵه و كۆمه داهاتوو ئه  ی النه سه مه
  یه له ساه م مه باۆ ئاه  ساینگ فراوانای  باه  باێ یاناد، ده ما  رامگه  كاه  یه وه دا ئه یه ندی و پێوه له  ئێمه  ڵوێستی و نیشتیمان؟ هه ل گه  ری نگه سه

  كیلای وه  و ناه كاورد  ڵكی خاه  ری ك نوێناه وه  ناه  نی ، ئێماه یاه ئێاران رابگه  كوردساتانی  كراتیدیماو  حزبی  ناوی به  گشتی  و لێبوردنێكی بەی 
  لاه  خۆماناه  قی حاه  كاه  ، ئاسااییه بڕیارمان داوه  وه مباره ئێران له  كوردستانی  دیموكراتی  ك حیزبی ڵكو وه ، به دیكه  كانی سیاسییه  حیزبه
  وتی ساكه ده  خۆماان ناازانی  كاه  قی حاه  باه  وه ئاه  نگاوێك بنێی ، ئێماه ر هه و واڵتمان هه ڵك خه  ندی وه رژه بهو  كوردستان  داهاتووی  ی باره
خۆیادا   ی جێگاه  له  گشتییه  و لێبوردنه ئه  یاندنی راگه  م  پێم وایه.  ڵه هه  تی سیاسه  ودای و سه سات  ینه بخه  نووسی كوردو چاره  یی وه ته نه
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و   گیاراوه  نادی پێوه  ڵگرتووه كیان هاه چاه  وان كاه  رپرسی و به  سانه و كه ڵ زۆر له گه ڵكو له بوو به ڵوێستێك نه نیا هه ش ته كه له سه ، مه بووه
  ت بگرناه خزماه  زیرێباا  وێ یاناه و ده  وه شایمان بووناه یان په كه له گه    به رحه خۆیان ده  ی وه و كرده كار  له  كه  كراوه  سانه و كه ئه  وایی دڵنه

  ، حزبای وه بكناه  ی دوبااره  وێ و نایاناه  كیان كاردووه یاه ڵه هه  كاه  ی ساانه و كه ی  باه باده  م متماناه و ئاه  وه بهێڵیناه  و رێگایاه ئاه  بێ پێش، ده
 . یه ئاواڵه  سانه م كه بۆ ئه  شی كوردستان باوه  دیموكراتی

 
راتاان   ، ئێاوه ی كوردساتانییه ره باه  پێاك هێناانی  كی ره ساه  كان كۆساپی ڵاه و كۆمه كان دیموكراته  ناكۆكی  كه  وایه  ڕی س باوه زۆر كه :میدیا
 ؟ چییه

 

  ردوو الماان باه هاه  پاێش ئینشادابی  ئێماه  زان  كه ده  ڵه ردوو كۆمه ، هه نییه  مووی اڵم هه ، به كه كۆسپه  له  شێكه به  وه ئه :مستەفا هیجری
  رگرت كه بڕیارمان وه ١٤  ی كۆنگره  دوای  له  بوی ، ئێمه وتوو نه ركه اڵم سه وڵ درا به و هه  سته به م مه وتووێژ بۆ ئه  وتینه دووساڵ كه  ی ماوه
  خااڵی  بڵاێم كاه  بێ اڵم ده كان كرد، به نه ڵ الیه گه ندی  دانیشتنمان له چه  وه مباره و له كان حزبه  ی وه ی  بۆ نزیك بوونه كار بكه  جیددی  به

  دوایای  كانی دانیشاتنه  لاه  ئێمه. راوێز بخرێت دێموكرات په  ون با حیزبی رێكبكه  وه كه یه تر به  كانی نه با الیه  ر وا نیه گه و ئه ناكۆك زۆرن
ر  ش هااه كااه بێژه و وته بێاات  یاای وره بااا ده  ره بااه  ی كه  تییه ردایهرك و سااه ی  كااار بكااه  وه كااه یه ی  به ئاماااده  یانااد كااه كان رامانگه نااه ڵ الیه گااه له
  و حیزباناه یڵاێ  زۆر لاه ده  كاه  ی وه اڵم ئاه نێك بیانم باه و الیاه س كاه  پێویسات ناكاات نااوی  پاێش كاه  اڵم كۆساپ هاتاه بێات، باه  یای وره ده
كان  و كاره  گۆڕێ  تر دێننه  كی یه له سه جێكردن مه جێبه  قۆناغی  تێك دێتهكا  ن ساد  نی ، چونكه كه ده  وه ره به  دروست كردنی  بلیغات به ته

وان  ڵ ئاه گاه و بتاوانی  له خۆیاان بگاۆڕن  پێشاوومان نێاوی  ر هاورێیاانی گاه ربار، ئه ساه  بااری  ش بووناه وانه و جودابونه ئه. ن خه تێده  گرێی
  وه ر ئاه گاه ، ئه كاوردی  كاانی هێزه  گشاتی  هاوكااری  ی دووبااره  رباسای به  بۆ هێنانه  بێ هكیش د ره سه  نگاوی گومان هه دانیشی ، بێ  وه كه یه به
  كانی له ساه ر مه ساه كااركردن له  وه كاه یه به  ناد پێماان وایاه ر چه ، هاه نییاه  یه له ساه م مه بار بۆ ئه له  ی مینه ئێستا زه  كه  پێمان وایه  بێ نه

 .ی  بگه رۆژێك پێی  بێ و ده  اڵت پێویسته رۆژهه  كانی سیاسییه  نه الیه  ی مان بۆ ئێمه كه وه ته نه  باتی خه  ندیدار به پێوه
 

 ٢١١١ی ئەپریلی ٦: ڕێکەوتی  - میدیا   ی رۆژنامه: سەرچاوە
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 دوكتور قاسملوو هید شه  سیاسیی  باتی و خه ژیان  كانی نده هه ره
 
 
 
 
 
 
 
 

  وتووێژی تیشک تی ڤی

 
 دوکتور قاسملوو شەهیدر  سه دا له فا هیجری  رێز کاک مسته به گەڵ له

 
می   كاه و یه  ر، بیسات پووشاپه  ی33  ری باه ره به  ئێاران لاه  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  گشاتیی  ، ساكرتێری فا هیجاری ڕێز كاك مسته به

  لاه 7551  ڕی پووشاپه  ی33  لاه  ئیساالمی  كۆماری  كانی دیپلۆمات ا تیرۆریسته  ستی ده حمان قاسملوو به بدولڕه دوكتور وه  تیرۆری  ساڵڕۆژی
  كانی ناده هه ، ره تی ساایه ڕ كه ماه دا له"شاكتی"  ڤیزیۆنی لاه ته  كانی ییاه دیمانه  رناماه به  لاه  دیكاه  كێكی یاه  ئوتریشدا، له  ختی ن، پێته وییه
  .شدار بوو دوكتور قاسملوو به  سیاسیی  باتی و خه ژیان

 
  كانی ندێشاه ئه  مای یاان بناه  فیكاری  نادی هه ره  تااوتوێی  لاه  كاه رنامه به  ر باێ ساه ر ئیزنتاان له گاه فا ئه ڕێز كاك مساته به :تیشک تی ڤی

كوردسااتان   یویساات لااه ده  كااه  ی ڵگایااه و كۆمه و ئااه دوكتااور قاسااملوو  كانی ما فیكرییااه رموون بنااه بفااه. ی  ساات پێبكااه ده  وه دوكتااور قاسااملووه
 بوون؟   فیكری  كی یه و بنەینه ما ر چ بنه سه رێنێت، لهز دایمه

 
سوسیالیسات   تێكی حكووماه  زرانادنی دا، دامه مه رده و ساه دوكتور قاساملوو لاه  كانی ما فیكرییه تری  بنه ركی سه  كێك له یه : مستەفا هیجری

،  تی اڵیااه كۆمه  ریی روه دادپاه  واتااای  سوساایالیزم باه. ك باوو كاوو سااتراتژییه كوردسااتان وه  ڵگای و كۆماه ئێااران   ڵگای دێموكراتیاك بااۆ كۆماه
و   كسااانی و یه كااار  شااكردنی واڵت، دابه  ی رانه سااه  داهاااتی  ی رانااه روه دادپه  شااكردنی سااامان، دابه  ی رانااه روه دادپه  شااكردنی دابه  واتای بااه
  لاه  كاه  دیكاه  ی و جیاوازیدانانه و ئه جیاواز  و ئیتنیكی  و زمانی   كان بییه زهه هم  جیاوازه  روانگه  چاوكردنی ره  بێ مووان، به بۆ هه  ری رابه به

  كاه  وساارپەڕاوه هه  داری رمایه و ساه ئیمپریاالیزم   ی وه تكردناه ره  ماناای  راساتیدا باه  سوسایالیزم لاه  له  مجۆره ئه. ن ئێراندا هه  ڵگای كۆمه
  ساوود باه  و پااوانكردنی تكێش  حماه و زه كرێكاار  چینای  ی وه وسااندنه و چه  رمایه ساه  كردنی كاه ڵه باۆ كهكان  و تێكۆشاانه   وڵ موو هه ودا هه له

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.heloykurdistan.com/fa/vtovej.htm&psig=AOvVaw07RtdAVyXh5Ui26TrHWZgt&ust=1586723608314000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD0qZ2c4egCFQAAAAAdAAAAABAP
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ن دوكتاور  الیاه  دێموكراتیاك لاه  سوسایالیزمی  باسای.  ئارادایاه  لاه  دێموكراسای  پرسای  وه شاه دیكه  كی الیه له.  ته تایبه  گرووپێكی  قازانجی
ر كاراو دواتاریش  ساه له  بیاروڕای  و ئااڵوگۆڕی ئێرانادا بااس  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  می  جار له كه و بۆ یه رباس به  خرایه  قاسملووه

و   تی ساۆڤیه  تیی كیاه راساتیدا یه دا، له مه رده و ساه سوسیالیزم له  رچاوی به  ی نموونه. ند كرا سه دێموكراتدا په  حیزبی  می شه شه  ی كۆنگره  له
پرۆلیتاریاا   یاانگوت، دیكتااتۆری ده  وراناه و ده ئاه  كانی ك سوسیالیسته و وه كان  كرێكارییه  دا حیزبه مه رده و سه له. بوو  سیالیستیسو  بلوكی
  یر سااه و له سیاسااییان   ری فتااه و دواتاار ده دا و واڵتانااه ئااه  كانی كۆمۆنیسااته  حیزبااه  س لااه ڵێك كااه و كۆمااه اڵتدار بااوون سااه ده  و واڵتانااه لااه
  و لاه پاند ساه ڵكادا ده ر خه ساه ، دیكتاتۆرییاان به دێموكراسای  جیاتی كرێكاریادا، لاه  دێموكراسای  ژێر نااوی كانیان لاه شدا ساكرتێره وه ره سه

. باوون دا حیزبییاناه  ئاپاراتاه  م گرووپاه ت ئاه خزماه  ڵك لاه موو خاه ، هاه ڵكدا باێ ت خه خزمه  ت له حكوومه  ی وه ئه  جیاتی  ئاكامیشدا له
دا  و واڵتاناه كرێكااران لاه  ی وه وسااندنه و چه   شای و بێبه و سازا  كاان دوورخراوه  كرێكااره  مپی ی ، كاه كاه ده  و بارودۆخاه ئاه  كاتێك تااوتوێی

ت  ره  زمیسوساایالی  لااه  و سیسااتمه دوكتااور قاسااملوو ئااه. بااوون  ریاندا زاڵ سااه سوساایالیزم به  ژێاار ناااوی  لێك لااه تگااه حكوومه  بیناای  كااه ده
و  لاه  سوسایالیزم كاه  لاه  و جاۆره نێاوان ئاه  یویسات سانوورێك لاه راستیدا ده دێموكراتیك، له  سوسیالیزمی  تێزی  ئارای هێنانه و به  وه كرده ده
  خۆوه بااه  رۆشاانبیری  ایڵگ و كۆمااه  كان ئێرانییااه  رۆشاانبیره  زاڵاای  گوتاااری  وه داخااه و به بااوو  ڵگری ئێااران ئااڵهااه  ی تااووده  دا حیزباای مه رده سااه
  لااه  و جااۆره ئااه  كااه  ی و جیاوازییانااه لااه  دیكااه  كێكی یااه.  بااوو، دابنااێ پێ  ڕی باااوه  خااۆی  كااه  ی و سوساایالیزمه ئااه  ڵ گااه ریك كردبااوو، له خااه

  كوو ساتراتیژی ئێراندا وه  ردستانیكو  دێموكراتی  حیزبی  ی٦  ی كۆنگره  و له دا بۆ ده  وڵی و هه بوو  دوكتور قاسملوو خوازیاری  سوسیالیزم كه
ژێر  و لاه ر شاكڵێك هاه له  دیكتاتۆری  ی وه تكردنه زیاتر ئامانج بوو، ره  ی وه ئه  و واتا كه بوو، به  دێموكراسی  سند كرا، باسی په  م حیزبه ئه
م  ویسات ئاه یهه دوكتور قاسملوو ده.  دیكه  نگێكی ره و  ر شكڵ و یان هه   بی زهه مه  پرۆلیتاریا، چ دیكتاتۆری  ر ناوێكدا بوو، چ دیكتاتۆری هه

  ڵگای كۆماه  داهااتووی  كاوو سیساتمێك لاه رۆ نراباوون، وه  و دێموكراسای   خوازی ری روه دادپاه  ی ر بنەیناه ساه له  كه  ی ما فیكرییانه و بنه  تێزه
و   كالساایك  سوساایالیزمی  ڵ گااه له  زۆری  لێكی اسااتیدا جیاوازیگااهر  لااه  ، سیسااتمێك كااه زرێنێ ئێراناادا دابمااه  كوردسااتانی  ڵگای و كۆمااه ئێااران 

ر  سااه به  زاڵ  ر سیسااتمی مڕۆش هااه تااا ئااه  داری رمایه ر سااه زاناای  گااه ك ده چااون وه. بوو وسااارپەڕاودا هااه هه  داری رمایه سااه  ڵ گااه ها له روه هااه
،  وه وتۆته لێكه  سازی و پیشه تێكنیك  وتنی و پێشكه  دێموكراسی  ڵ گه له  ندی ێوهپ  له  زۆری  لێكی وتگه ستكه و ده  ت رۆژئاوادایه تایبه و به جیهان

ڵك  كاندا، خااه ڵگا شارسااتانییه كۆمااه  وتووی پێشااكه  واڵتااانی  ش لااه ئیمڕۆكااه  كااه  بیناارێ تێاادا ده  ری روه نادادپااه  اڵم دیسااانیش هێناادێ بااه
  جۆراوجۆرن تا بتوان  خاڵه  و چاالكیی  خۆپیشاندان  ریكی ر خه ، هه یه داریدا هه رمایه هس  سیستمی  له  ی رییانه روه و نادادپه ت ئه نیسبه به

  دێماوكراتی  حیزبای  لاه  وه ن دوكتاور قاساملووه الیاه دا له مه رده و سه له  م تێزه ئه. ن ر بكه سه ئێستا چاره  می رده سه  داری رمایه سه  كانی الوازه
 سااڵدا 5یاان  3  ی مااوه  لاه،  پێناویدا كاردی  له  ی زۆره  و كاره   و شیكاری و ئه و ئه  پێداگری  هۆی  و زیاتر به رباس  به  كوردستاندا خرایه

  ڵگای كۆماه  لاه  كاه  دوكتاور قاساملووه  كانی و ئیاده  بیرۆكاه   كانی رزه باه  روانگاه  كێك لاه یاه  ماه ما ، ئه  بۆچاوونی  به. ندرا یه سند گه په  به
و   ت سوساایالیزم نیساابه به  ڵااه هه  كاتێكاادا بۆچااوونێكی ، له ئاااراوه  ئێراناادا هێنایااه  كوردسااتانی  دێمااوكراتی  و حیزباای  كوردسااتان  وكاتی ئااه

  وكاتی ئاه  كانی سوسیالیساتییه  بیرۆكاه  به  وه سته به كان خۆیان ده په چه  سوسیالیستییه  ریكخراوه  ی و زۆربه دا باو بوو و كاته له  دێموكراسی
  ریی روه دادپاه  كاه  دایاه و بیرۆكانه ئاه  ی چوارچێاوه  و پێیاان واباوو لاه  كان سوسیالیساتییه  بلوكاه  ی دیكاه  كانی شاه و به   تی سۆڤیه  تیی كیه یه

  واڵتااانی  لااه  هێناادێ  و ژیااان لااه كااار  لااه  ی زموونااه و ئه اڵم دوكتااور قاسااملوو بااه بااه. كاارێ  ڵك داباای  ده بااۆ خااه  و خۆشاابژێوی   تی اڵیااه كۆمه
  و چینااه  كرێكااران  كرێكااران لاه  تی حكووماه  ژێر نااوی لاه  ی و زۆرانااه  و زوڵام ئاه  و بینینای یبوو هاه  چێكوسالۆڤاكی  واناه و له   سوسیالیساتی

  باساانه  مجۆره وێرا ئاه یاده ساێك ناه ت كه ناناه دا ته و كاتاه لاه.  موكوڕییاناه و كه ئاه  داباووه  رنجی كران، ساه ڵگا ده كۆمه  كانی ڵگره سارهه خه
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  ئێاران  كوردساتانی  دێماوكراتی  بوو، حیزبی  مان زاڵ ڵگاكه ر كۆمه سه دا به مه رده و سه له  وای شوهه و كه ئه  هۆی  ك وتم به ، وه ئاراوه  بێنێته
دا  مه رده و ساه لاه  ی وه ئاه  هاۆی  ش باوو باه ماه ئه ر هاه  كاه  ئاراوه  یان هێنایه و باسه و ئه یان نواند و بوێرییه پێشدا دوكتور قاسملوو ئه و له
  لاه  كاه  وه و ئیاده  ندی  جۆر بیرۆكاه ن چه الیه راستیدا له  و له كان  راسته  و گرووپه وكات  ئه  كانی په چه  ن گرووپه الیه ت له ڵێك تۆمه كۆمه

و دوكتاور قاساملوو   ئێاران  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  بوون، دژییشات گه تێنه  كانی زمووناه و ئه دوكتور قاسملوو  ی بیرۆكه  كانی راستییه
  دێمااوكراتی  حیزباای  بااوون كااه  وتووانه پێشااكه  رنامااه و به  و ئیااده شااێك لااه و به وتووبوون  پێشااكه  لێكی گااه ئیده  وانااه اڵم ئه ڕێخااران، بااه وه

. ڵگر باوو دا ئااڵهاه وتووانه پێشاكه  م بیرۆكاه ئاه  و بنیاتناانی شاكڵپێدان   تیو ره  و دوكتور قاسملوو له پێیان بوو  ڕی ئێران باوه  كوردستانی
 53  نزیاك باه  ڕینی و پااش تێپاه  نووكاه هه  ڵگای كۆماه  كانی وتووه زۆر پێشاكه  ئیاده  شێك  له دێموكرات ئێستاش به  حیزبی  ی م بیرۆكانه ئه

  كانی هێزه باه  خاڵاه  چااوكردنی ودا ره لاه  ك كاه یاه ئیده.  دییاندایاه هێنانه  وڵی هاه  و جیهاان لاه درێا   م ده ڵاه قه له  ناوێ  ، هێشاتا باه ساڵ
  لاه  ك باێ یاه ك ئاوێته الیاه له  تاوانێ یبوو، ده هه  مه رده و سه ئه  سوسیالیزمی  ی تیڤانه نێگه  و خاڵه ر ئه سه به  وه و پێداچوونه  داری  رمایه سه

و  موو ئاه هاه  وه دیكاه  كی الیاه و له ڵگا كۆماه  كانی ڵگره ساارهه و خه  زوڵملێكاراو  و چیناه ش  بێباه  كی ڵگایاه كۆمهبۆ   تی اڵیه كۆمه  ریی روه دادپه
 .  خۆ بگرێ یبوو، له هه  داری رمایه سه  ی وتووانه و پێشكه تیڤ  پۆزه  خاڵه

 
ئێاران   كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  وتوو لاه پێشاكه  فیكاری  كی مایاه كاوو بنه دێموكراتیك وه  بۆ سوسیالیزمی  م شێوه دوكتور قاسملوو به

ن  الیاه له  م تێازه ڕێزیان، ئاه باه  باوو، پاێش لاه  و تێازه ئه  ری داهێنه  دوكتور قاسملوو خۆی  كه  و مانا نیه به  مه اڵم ئه به. خۆش كرد  جێی
  كوردساتانی  دێماوكراتی  نێاو حیزبای  لاه  یاه وه بیركردنه  و شێوه ئه  ار بوو كهمج كه یه  وه اڵم ئه باس كرابوو، به  وه كانه رۆژئاواییه  نده بیرمه
  . ئاراوه  هاته ده  وه دێموكراته  ن حیزبی الیه كوردستاندا له  ڵگای و كۆمه ئێران 

 
و   اڵت رۆژهاه  نێاوان سوسایالیزمی  لاه  باێ ده  باوو كاه  و بڕوایاه ر ئاه سه دوكتور قاسملوو له  دا كه وه تان به ڕێزتان ئاماژه به :تیشک تی ڤی

  لاه  بكارێ  وه شاه م هۆیه و باه  ر بكارێ ساه چاره  كه ر دوو سیساتمه هاه  كانی موكوڕییاه كه  كاه  بوونێك بكارێ ئاوێته  رۆژئاوادا جۆره  دێموكراسی
  اڵتی موو رۆژهاه ر هاه سه دا به مه رده و سه له  كه  ی وا فیكرییه شوهه و كه اڵم ئه به.  زرێ ر دابمه روه و دادپه دڵخواز  ئێران سیستمێكی  ڵگای ۆمهك

و  ئاه  هۆی تان باهكوردسا  ڵگای كۆماه  بڵێای  كاه  كارێ جۆرێك ده و باه  كان پاه چه  راساتیدا حیزباه  لاه  ك بوو كه وایه شوهه بوو، كه  ناڤی  زاڵ
خران، روویان  ستۆ ده په پاڵه  وه ئێرانه  ی دیكه  كانی شوێنه  له  كه  ی پانه چه  و حیزبه یبوو، ئه پاش شۆڕش هه  كه  ی تییه تایبه  رجه لومه هه
دا  وڵیان ده و هاه  وه كارده كوردساتاندا ده  نیكا شااره  لێكیان لاه گه و نووساینگه زراند مه گایان داده و باره  و بنكه  كوردستاندا پێگه  و له كرد ده تێ
  شای و حیزبانه ئاه  تیی جۆرێاك یارماه  مێاژوو باه  تی شاایه  ئێاران باه  كوردساتانی  دێماوكراتی  ت حیزبای ناناه و ته  وه  ڵكه نێو خه  نه بكه  دزه

  لاه  باتی خاه  راباردووی  نێوانیانادا كاه  لاه  ك تووده حیزبێك وه  بوونی هه  ڕای ره ت سه نانه و یان ته  مانه موو ئه هه  ڕای ره اڵم سه ، به كردووه
،  یبووه ڵكادا هاه نێاو خه  دێماوكرات لاه  حیزبای  كاه  ی وه و باڕه و ئاه  ویساتییه و خۆشه ئه  بینی  كه دێموكراتیش زیاتر بوو، دیسان ده  حیزبی

  كاانی هۆكاره  ئێوه.  وه كوردستاندا نزیكیش ببنه  ڵگای كۆمه  له  ویستی خۆشه  له  و ئاسته توان  به متر ده كه  دیكه  كانی حیزبه  كه  یه نده وه ئه
 ؟  یه هه  ی دیكه  لێكی دوكتور قاسملوو یان هۆكارگه  تیی سایه كه  خودی  ؟ له وه ڕێننه گه ده  بۆچی  م راستییه ئه
 

 و  به  توانێ ده  سیاسی  كی تییه سایه یان كه   سیاسی  حیزبێكی  كه  ی النه سه و مه ئه  گرنگترینی  كێك له ن، یه بكه  لێ چاو : مستەفا هیجری
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وا  شاوهه و كه ئاه  ریی ژێار كاریگاه  وێتاه بكه  كاه  ی وه ئاه  باێ  ، باه م  پتر دووربینییاه  بڕوای  ، به ست بێنێ ده به  ڵگادا متمانه كۆمه  له  پێیه
  دێنااه  كااه  ی النه ساه و مه ئااه. پێاك دێاا   ئاسااانی  اڵتادا زۆر بااه رۆژهه  كانی كییه سااته ڵگا هه كۆمااه  زۆرجااار لاه  ئاارادان كااه  لااه  ی ناڕاساتانه

تێیدا ژیاان   كه  ی ڵگایه هو كۆم ئه  كانی ندییه وه رژه به  پێی و به  وه داهاتوه  ی روانگه  و زیاتر له و ورد  راستبینانه  كی یه شێوه  به  بێ رباس ده به
  ئێااران بااه  كوردسااتانی  دێمااوكراتی  دا حیزباای مه رده و سااه لااه  بااوو كااه  ندییانااه تمه و تایبه كێك لااه یااه  مااه ئه. بكاارێ   ی ، تاااوتوێ كااه ده

  رێژیماای  دا كااه و كاتااه لااه. دوونزۆر زیناا  كااه  وه بێنمااه  نااد نموونااه تااوانم چه ده  وه م باااره لااه. بااوو  نی دوكتااور قاسااملوو خاااوه  تیی رایااه رێبه
  سااتی ده  ئامریكااا بااه  ی باڵوێزخانااه  كاناادا بینیمااان كااه نگاوه می  هه كااه یه  ر لااه ركار، هااه سااه  هاتااه  ئیسااالمی  و كۆماااری رووخااا  تی پاشااایه

  ربڕینی و ده هاندان  ری  له به  پۆلێكی هش  دا بینیمان كه و كاته له. ركردبوو، داگیر كرا موسوڵمان ناویان ده  خوێندكارانی  به  گرووپێك كه
ڕێخرا  وه  وه م كرده ئه  ندی سه په  له  وه داخه رۆشنبیرانیش، به  ت زۆرێك له نانه و ته كان  جیاوازه  گرووپه  له  وه ڵكه ن خه الیه  له  خۆشحاڵی

  باه  ی م كااره دوكتاور قاساملوو ئاه  ریی رێباه  ئێاران باه  كوردساتانی  دێموكراتی  اڵم حیزبی به. كان بوو ییه وه ته نێونه  باوه  پڕنسیپه  دژی  كه
  ڵكی خاه  چااوی  چێتاه داهااتوودا ده  لاه  و كااره ئاه  ڵی دووكاه  یاناد كاه و رایگه م دا ڵاه قه  كان لاه ییاه وه ته نێونه  بااوه  پرنسایپه  ی وانه پێەه

بااۆ   دا كااه و رێفراندۆمااه دێمااوكرات لااه  دا حیزباای و كاتااه یااان لااه.  كانااه ییه وه ته و یاسااا نێونه موو پڕنساایپ هااه  ی وانااه پێەه و به  وه ئێرانااه
  ندكردنی ساه و په بوو رێفرانادۆم ناه  وه راساتیدا ئاه  له  كرد، چوونكه  و بایكۆتی كرد نه  شداری چوو، به  ڕێوه ت به حكوومه  جۆری  دیاریكردنی

  سیساتمیان خساتبووه 0  كاناه رێاژیم زۆر زیره  رانی ساه  ی روه باه له.  ڵبژێردرێ هاه  باێ و ده  ئیساالمییه  یانگووت كۆمااری ده  سیستمێك بوو كه
دیار بوو   واته بوون، كه  ناڕازی  و لێی و رووخاندبوویان  ڕیبوون  ڵك راپه روون بوو خه  بوو كه  تی پاشایه  كێكیان سیستمی ، یه وه نگدانه ده
.  پێیاه  چای  م كۆماره ئه  زانی یده س نه و كه ژیانیدا بوو  تاكانی ره سه  هێشتا له  بوو كه  ئیسالمی  یان كۆماری هدیك  ی وه ن، ئه ناده  پێ  نگی ده

ن  ، ئیازن باده وه ئاه  جیااتی  و لاه  رێفرانادۆم نیاه  وه ئاه  یاند كه رایگه  و راستییانه ئه  ی وه لێكدانه  ئێران به  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی
 . یانهێشت رێژیم نه  رانی اڵم سه به.  دا بگونجێندرێ كه رێفراندۆمه  دێموكراتیكیش له  كۆماری

 
  حیزبی  سیاسیی  ڵوێستی هه  هۆی  دا به و رۆژانه و له كرد نه  شداری دا به كه رێفراندۆمه  ئێران له  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  بوو كه  وه ئه

و  ڕێخارا دێماوكرات وه  و حیزبای ره كان باه زه ناحاه  ساپه رچه به  پۆلی و رێفراندۆمدا، شاه ئامریكا  ی اڵوێزخانهڵ ب گه له  ندی پێوه  دێموكرات له
  كۆماری  مووان له هه  كه  ی و ناسینه ساڵ، پاش ئه 53اڵم ئێستا پاش  به. راوێز خرابوو په دا وه و قۆناغه دێموكرات له  راستیدا حیزبی  له

ئێااران بااوو،   ڵكی خااه  تووشاای  ئامریكاااوه  ی باڵوێزخانااه  داگیركردناای  هااۆی  بااه  ی و زیانانااه سااار موو خه و هااه پاااش ئااهو   یااه ئیسااالمییان هه
  دایاه وه له  ئاساایی  ڵكی ڵ خاه گه له  سیاسی  یان رێكخراوێكی  سیاسی  نێوان مرۆڤێكی  اڵم جیاوازی به.  وه مووان روون بۆته كان بۆ هه له سه مه
  ئیمااڕۆ لااه  كااانی كاره  كانی و زیانااه سااار خه  م بتااوانێ بكااات، النیكااه  پێشاابینی  یاای رێژه  ی شااێوه  داهاااتوو بااه  بتااوانێ  سیاساای  حیزبێكاای  كااه
 . درا ده  رنجیان پێ متر سه كه  وه داخه  دا به مه رده و سه له  لێك بوون كه گه له سه مه  مه ئه.  نگێنێ ڵسه ڵ داهاتوو هه گه له  ندی پێوه

 
  النه ساه م مه باه  كردباوو، گرینگای  وتی پاشاكه  كاه  ی زموونه و ئه دوكتور قاسملوو به  ری رێبه  ئێران به  كوردستانی  دێموكراتی  اڵم حیزبی هب
كاتێكادا   لاه ، ڵكدایاه خه  اڵنی نێاو كۆماه  ئێاران لاه  كوردساتانی  دێموكراتی  حیزبی  ویستبوونی خۆشه  كانی هۆكاره  كێك له ش یه مه و ئه دا ده
ئێاران باوو،   كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  زیااتر لاه  ی كاه و مێژووه راباردوو  تاووده  دا حیزبای و كاتاه له  دا كه وه تان به ك ئاماژه ر وه هه
  حیزبای  ری رێباه  لاه  بوو كاه  سانه و كه بوون، زۆر زیاتر له  تووده  حیزبی  له  ی وارانه خوێنده  سه و كه ئه  ی ژماره  گشتی  به  یه وانه له  ڵێ به
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بااو باوون   وكاتاه ئه  ی و بیرۆكانه  و ئیده ئه  ری ژێر كاریگه  وتبوونه وان كه اڵم ئه به. دا چاالك بوون و حیزبه ئه  ی نه ده به  دێموكرات یان له
  ی روه باه  لاه  وه كارده ختییان ده وان جاه ئاه  نمووناه باۆ. ڵك باوون خاه  قاازانجی  ی واناه پێەه  راسات باه  كارد كاه لێكیان باس ده گه له سه و مه 

  ڕینی اڵم تێپاه باه.  لاێ بكارێ  رگری به  بێ و ده وتووه پێشكه  تێكی وابوو حكوومه دا، كه ئامریكا دروشم ده  ئیمپریالیزمی  دژی  ئیسالمی  كۆماری
  ی له ساه ناد مه چه. لماند ساه  ئێرانای  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  نیكا ئیاده  و وردباوونی و دروست  وان ئه  كانی ئیده  بوونی ڵه مان، هه زه

  باوو، بریتای  م حیزباه ئاه  ری رێباه  ت دوكتور قاساملوو كاه تایبه  و به دێموكرات   حیزبی  ویستیی خۆشه  هۆی  م  ببوونه  بڕوای  به  كه  دیكه
  داخاوازیی.  ڵك باووه خه  نگی ده  ی ڵه و زایه  وه ره نگده و ره ڵك لێبڕاو خه  كانی قینه ستهرا  پێناو داواكارییه  دێموكرات له  حیزبی  ی وه بوون له

  ، داخوازیی تی شێكییه به  یی وه ته نه  داخوازیی  كه  ت دێموكراسی ڵبه بوو، هه  یی وه ته نه  كی دا داخوازییه و كاته ئێران له  كوردستانی  ڵكی خه
  وه كانه موو پرساه پاێش هاه  له  یی وه ته نه  دێموكراسیدا، داخوازیی  ی چوارچێوه  كورد له  ڵكی اڵم بۆ خه به. ن بوومووا و هه دێموكرات  حیزبی
ڵك  خاه  ی كییه ره ساه  م داخوازییاه ر ئاه ساه له  باێ ، ده زاناێ ڵك ده خاه  ری نوێناه  به  خۆی  و حیزبێكیش كه  بخرێ   كرا پشت گوێ ده نه  بوو كه

باۆ   ، دێموكراسای ئااراوه  هێنایاه  ی م پرساانه دا ئاه مه رده و ساه دێماوكرات لاه  حیزبای.  كرێ ر نه سه  له  كی ودایه و هیچ ساتوسه كاب  پێداگری
  اسایرب به  شاێكیان هێناناه و به  وه كرده ده بیریاان ناه  و جاۆره كان به موو رێكخراوه دا هه و كاته اڵم له بۆ كوردستان، به  و خودموختاری  ئێران

  داخوازییاه  رباسای به  هێناناه  كاه  وه كارده و وابیریاان ده ژماارد دێماوكرات ده  حیزبی  وتوویی دواكه  ی نیشانه  كانیان به ییه وه ته نه  داخوازییه
  ی روانگاه  و لاه  پرۆلیتاریایاه  نیو لێكترازاناد  وه ناناه كی ره دووبه  واتاای  باه  دیكاه  كانی ئێرانییاه  وه تاه كورد یان نه  ڵكی خه  كانی ییه وه ته نه
و  موساوڵمان    دیكاه  ڵكی و خاه  و تاورك و فاارس  موو، كاورد هاه  ، چوونكاه ئیساالمییه  تی نێاو ئۆماه  پێیان وابوو درز خستنه  وه بیشه زهه مه
واو  ئیمپریاالیزم تاه  قاازانجی  و باه  نێویاناه  موساوڵمان درز خساتنه  ی وه تاه ناد نه ك یان چه یه وه ته نه  داخوازیی  رباسی به  وابوو هێنانه كه
  كانی داخوازییاه  ی قینه راساته  نگای ده  واو باوو باه شاوهه و كه ئه  ریی ژێر كاریگه  وته كه ئێران نه  كوردستانی  دێموكراتی  اڵم حیزبی به.  بێ ده

  كانی وتووه پێشاااكه  داخوازییاااه  لاااه  شاااێكه سااااڵ، به 53ئیماااڕۆ، پااااش   ك كاااه ئێاااران، داخوازییاااه  ی دیكاااه  كانی وه تاااه و نه كاااورد  ڵكی خاااه
  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  الوازی  خااڵێكی  رباسیان باه به  دا هێنانه مه رده و سه له  ی وانه له  هێندێ  ك كه و داخوازییه مان  ڵگاكه كۆمه

  دێموكراتی  ر حیزبی وبه مه ساڵ له 53  لێك كه ، داخوازیگه داخوازییانه و ر ئه بۆ سه  وه ته ڕاونه ڵگه دا، ئێستا راست هه م ده ڵه قه  ئێران له
  و حیزبای كورددا باوو  ڵكی خه  كانی و داواكارییه  داخوازی   ی وه ره سه  ری سه  له  و داخوازییانه ئه. كۆشا پێناویاندا تێده  ئێران له  كوردستانی

  لاه  كاه  یاه وه ئه  واناه كێك له یاه  ی  كاه بااس بكاه  دیكاه  ی له سه زۆر مه  كرێ ده  وه م باره له .كورد بوو  ڵكی خه  زوواڵڵی  نگی دێموكراتیش ده
  گیارا، جاا لاه لاێ ده  مارۆ  رێازی  كانی ڵكادا، مافاه خه  كانی ڵ داخوازییاه گه له  ندی پێوه  ئێران له  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  باتی خه
  وه و كارده ت لاه ناناه ئێاران، ته  كوردساتانی  دێموكراتی  حیزبی  ی وه ئه  هۆی  بووه  بوو كه  م ئیده ر ئه هه. ك یه وه ته و نه  و زمان نگ  ر ره هه
  ساپێكی ده  كانی مان رۆژه هه  له. چاو بكات ڕ ره شه  كانی دیله  كانی و مافه مرۆ    كانی گرت، مافه ده  پێشی  دا له و كاته له  كه  ی كدارییانه چه
  حیزباای  كانی رگه نێااو پێشاامه  ماارۆ  لااه  مااافی  نگری الیااه  كانی ، گرووپااه ئیسااالمی  كۆماااری  دێمااوكرات دژی  حیزباای  ی كدارانااه چه  باااتی خااه

ن مرۆییاا  تیی م یارماه هااتبوون، هاه  وه جۆراوجاۆره  واڵتانی  له  مرۆ  كه  مافی  نگری الیه  ی و گرووپانه ئه. كوردستاندا بوون  دێموكرات له
ر  ساه  ن باوون باه بێالیاه  تێكی و شاایه كوو چااودێر م وه و هه یاند گه بریندار بوون، ده  كوردستان كه  له  ئاسایی  ڵكی و خه  كان رگه پێشمه  به
  بووناه  النه ساه م مه ئاه.  وه ئێرانه  كوردستانی  دێموكراتی  ن حیزبی الیه  ڕ له شه  كانی یدانه مه  ت له نانه ته  وه مرۆڤه  كانی مافه  چاوكردنی ره

و  نێاو كاۆڕ  ڵكوو لاه كوردساتاندا، باه  ڵگای نێاو كۆماه  نیا لاه تاه ئێاران نه  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  و بڕواپێكراوی  پێگه  ی وه ئه  هۆی
ئێاران   كوردساتانی  دێموكراتی  بینی  حیزبی هئیمڕۆ د  كه  وت نیه رێكه  به.  قایم بێ  تی تایبه  كی یه شێوه  كانیشدا به ییه وه ته نێونه  ڵه كۆمه
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و   و بڕیااردان  وه كۆبووناه  وتی ره  و له  گیرێ رده ندام وه ئه  مرۆڤدا به  مافی  نگرانی و الیه  كان ییه وه ته نێونه  و رێكخراوه ئۆرگان  زۆرێك له  له
  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  تیی اڵیه و كۆمه   خالقی ئه  گرنگیی  دانانێكی رمایه سه  م ئاكارانه ئه.  كرێ ڵ ده گه له  یاندا راوێژی وه راگۆڕینه
  كاانی هۆكاره  لاه  دیكاه  كێكی ش یاه ماه و ئه  یبیان  ئێاران ده  كوردساتانی  ڵكی خاه  ئیمڕۆكاه  ی كه هره و به  و ئاكام دا بوون مه رده و سه ئێران له
دا  ندییاه و پێوه لاه  كاه  ئێراناه  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  لاه  كانی شاه موو به هاه  دستان لاهكور  ڵگای و كۆمه  كورد  ڵكی خه  پشتیوانیی

و  ن  كااه ئێااران ده  كوردسااتانی  دێمااوكراتی  حیزباای  یری سااه  وه رێاازه  چاااوی  ئێاارانیش بااه  دێمااوكراتی  ئۆپۆزیساایۆنی  كااانی ت رێكخراوه نانااه ته
  حیزب بوون كاه  كانی رنامه و به  ئیده  لێك له گه نموونه  مانه ئه. زان  و قایم ده قورس   ئۆپۆزیسیۆندا به  یكان نێو حیزبه  له  ی و پێگه  جێگه
موو  هاه  ڕای ره دێماوكرات ساه  بینای  حیزبای ده  كاه  شاه مه ر ئه و هه كورددا دا  ڵكی خه  نێو دڵی  دێموكرات له  حیزبی  به  تی تایبه  كی یه جێگه
  ر رێگااای سااه  كانی كۆسااپه  كێك لااه یااه  دێموكراتیااان بااه  حیزباای  بااوونی  كااه  دیكااه  ی نانااه و الیه و ئااه   ئیسااالمی  كۆماااری  ی و پیالنانااه ئااه

  لاه  وه جیااوازه  لی هۆگاه  دا باه مانییاه زه  و مااوه لاه  ی واناه و جیابوونه ئه  ڕای ره و سه  ستاوه و قایم راوه روا قورس  ، هه كانیان زانیوه ئامانجه
و  دان  ساه  ڕای ره و ساه  كاراون  و حیزباه ئاه  و چاالكاانی دێماوكرات  حیزبای  رانی رێباه  له  كه  ی و تیرۆرانه ئه  ڕای ره و سه حیزبدا پێكیان هێنا

و    وه خۆیاان دوور خراناه  زێادی  و له  دران  نجه شكه و ئه كران   ئیسالمیدا زیندانی  كۆماری  كانی ندیخانه به  له  كه  سیاسی  زاران زیندانی هه
و   لێگیاراوه  رێازی  وه كوردساتانه  ڵگای ن كۆماه الیاه  ڵ رۆژ زیااتر لاه گاه ئێاران رۆژ له  كوردساتانی  دێماوكراتی  اڵم حیزبای هید كاران، باه شه

  ی و كاتاه ، چ ئاه لاێ كاراوه  پشاتیوانی  وه ڵكاه ن خه الیاه  له  ئیسالمی  كۆماری  دژی  خۆی  باتی خه  ر قۆناغێكدا له هه  و له  لێكراوه  پێشوازی
 .  نی ده مه  باتی خه  كرده  رووی  ی و كاته و چ ئه كرد كوردستاندا ده  له  كداری چه  باتی خه
 
  سات حیزبای ده  لاه  ی زناه مه  رمایه و ساه و لاه   وه كوردساتان بگوازرێناه  ڵگای كۆماه  داهااتووی  كانی وه بۆ نه  پێویسته  لێك  كه رسگه ده  مانه ئه

و  و دێماوكرات  ناد بیرمه  كی راساتیدا مامۆساتایه  بڵێم دوكتور قاسملوو له  بێ دا ده ندییه و پێوه له. رگری  ڵك وه كه  باشی  ، به دێموكراتدایه
  ئێاران رۆڵای  كوردساتانی  راتیدێماوك  باۆ حیزبای  تییه ساایه و كه  م بڕواپێكاراوی  و ئاه  رساانه م ده ئه  پێكهێنانی  له  ریخواز بوو كه روه دادپه

 . گێڕاوه  می كه یه
 

  ریی رێباه  كانی ساڵه  له. دیمۆكراتدا  حیزبی  ڵ درووشمی گه له  ندی یوه په  ڕێزت له به  كانی وته  شێك له بۆ به  وه ڕێینه گه ده :تیشک تی ڤی
  حزبای  ویساتیی خۆشه  كاانی هۆكاره  كێك له ڕێزت یه بۆ كوردستان درا، به  و خودمۆختاری بۆ ئێران   دیمۆكراسی  دوكتور قاسملوودا درووشمی

باۆ   و خودمۆختااری باۆ ئێاران   بات باۆ، دیمۆكراسای خاه  لاه  وامبوونی رده و باه  م حیزبه ئه  پراكتیكیی  ندیی بۆ پێبه  وه ڕێنیته گه یمۆكرات دهد
  و دیااره ان ئێار  كانی وه تاه نه  ماافی  و دابای  باوونی  گشاتییه  كی یاه وه بزووتنه  ڵگری ئێرانادا هاه  دیمۆكراتیاك لاه  باتی خه  واته. كوردستان

  باتی و خاه  گشاتیی   باتی خاه  واتاه  باتاناه م خه ئاه  ی نابتان پێگه جه.  ئێرانه  كانی وه ته نه  باتی خه  شێك له كوردیش به  ی وه ته نه  باتی خه
 نگێن ؟  سه ڵده وكتور قاسملوودا چۆن ههد  و كاركردی  گشتیی   بیروڕای  كانیان له داخوازه  ر بوونی به سته ده  ستی به مه  ئێران به  كانی وه ته نه
 

دوكتاور قاساملو .  وه بوو، بۆیاان روون بۆتاه ڵك روون نه وسا بۆ خه ئه  كه  ی و راستییانه ساڵ زۆرێك له 53ئێستا پاش  : مستەفا هیجری
  كانی دێموكراتیكاه  رێكخاراوه  لاه  وه كارده ری  ده هبا  كی یاه ره به  پێكهێناانی  لاه  بیاری  وه ئیسالمییه  كۆماری  ركاری سه هاتنه  تای ره سه  ر له هه

  كاه  ی وه ئاه  كاانی هۆكاره  كێك لاه و یاه  ئیساالمی   كۆمااری  ش دژی هاوباه  ی وه ڕووبووناه رووبه  لاه  یای كرده  كگرتوویی یاه  ساتی به مه  ئێران باه
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  ، بڕیاااری خااۆی  سااتی ده  وه هاباد بگرێتااه مااه  شاااری  نوێ رله سااه  كااه نجاماادا ئه  ی لااه په به  ی وه دا زۆرێااك كاارده و كاتااه لااه  ئیسااالمی  كۆماااری
  ساتی به مه  باه  كگرتوویی هاباد باۆ یاه ماه  كان لاه ئێرانییاه  ئۆپۆزیسایۆنه  حیزبه  رانی رێبه  حیزب له  ر بانگهێشتی سه ك بوو له یه وه كۆبوونه

و  ئێاران  كوردساتانی  دێماوكراتی  دا حیزبای و كاتاه لاه  واتاه.  ئیسالمی  كۆماری  دژی بات خه  ش له هاوبه  و پالتفۆرمێكی  رنامه به  یشت  به گه
و   ئێران  كانی وه ته نه  و یان هیەكام له كورد  ڵكی و خه ئێران   كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  دا بوون كه ڕه و باوه دوكتور قاسملوو له  خودی

  شای ره گه و ئه و ئاه  رناتیڤی ئاڵتاه  و ببناه یشتوو بڕووخێن   اڵت گه سه ده به  تازه  ناتوان  رێژیمی  یینیا ته  كان به ئۆپۆزیسیۆنه  یان گرووپه
  لاه  دیكاه  ر شاكڵێكی و یاان هاه   ئیساالمی  كۆماری  بووه ده  ی كه نجامه رئه ك حیزب، ده یه  رناتیڤ بوونی ئاڵته  ، چونكه زانی ده پێویست نه  به
  كاانی ڕه باوه  كێك لاه یاه  ماه ئه. ر بێات ئێاران بڕیاارده  كانی وه تاه و نه  ڵك موو خاه بۆ هاه  را كه ندگه ناوه  و سیستمی  ۆریی دیكتات  اڵتی سه ده

  هید باوو لاه شاه  ی و كاتاه و تاا ئاه پێاك بهێنێات   كگرتووییاه و یه ئاه  باوو كاه  وه وه ئاه  دوای دێموكرات بوو و دوكتور قاسملووش به  حیزبی
  تی و سیاساه   كااریی  ی رناماه به  شاێك لاه به  باووه  ی كاه پااش دوكتاور قاساملووش، بیرۆكه. بوو هاه  و تێكۆشاانی دا كار و ئارمانجه ئه  ی رێگه

و  كان  حیزباه  رانی نوێناه  ی وه كۆبووناه  و، لاه ندیش پااش ئاه فكه ره شاه  بینی  دوكتور ساادقی ك ده وه. ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی
  حیزبای  كااریی  ی رناماه به  لاه  بڕاو باووه داناه  شاێكی تا ئێساتاش به هاه  وڵاه و هه ڕ م بااوه و ئاه هید كارا بێرلی  شاه  ئێران له  ئۆپۆزیسیۆنی
م  ئاه  دی ناههێنا  ی رێگاه  و دوكتور قاسملوو لاه ئێران   كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ش كه دیكه  هۆكارێكی. ئێراندا  كوردستانی  دێموكراتی

  كاانی رێكخراوه  لاه  دیكاه  و گرووپێكای  موجاهیدی   ڵ رێكخراوی گه له  كدا كه تیه كیه یه  شداریكردن بوو له كرد، به دا كاریان بۆ ده سته به مه
و  چاااالك   ندامااه ئه  كێك بااوو لااه ئێااران یااه  كوردسااتانی  دێمااوكراتی  ، حیزباای"ت موقاومااه  میللاای  شااورای"  نێااوی  بااه  ئێراناای  ئۆپۆزیساایۆنی

دا  لێاره. وام بێت رده به  كانی كاره  له  یتوانی و نه   وه شایه ڵوه لێك هه  و شورایه لێك ئه هۆكارگه  هۆی  به  وه داخه به  كه  و شورایه ئه  كاراكانی
  هێازه  ی وه و لێاك نزیاك كردناه  وه ا بوو بۆ كۆكردنهو چاالكید كار  وام له رده دوكتور قاسملوو به  تی رایه رێبه  حیزب به  كه  یه وه ستم ئه به مه

و  ئێااران لااه  كوردسااتانی  دێمااوكراتی  حیزباای. بێاازار بااوون  ی كه اڵته سااه و ده  ئیسااالمی   كۆماااری  بااوونی  لااه  كان كااه دێموكراتااه  ئۆپۆزیساایۆنه
 .  دا چاالكه و بواره و ئێستاش له  داوه  زۆری  وڵی دا هه ندییه یوه په
 

و  ناد سااڵ لاه چه  ی ش باۆ مااوه دیكاه  نادی  رێكخاراوی و چه  دێماوكرات  حیزبی  ت كه موقاومه  میللی  شورای  تان دایه ئاماژه :تی ڤیتیشک 
.  وه ره ده  بەێتاه  و شاورایه لاه  باێ ده  كه  ی نجامه رئه و ده ئه  گاته ك ده یه دێموكرات پاش ماوه  ، حیزبی بووه شیان هه هاوبه  باتی دا خه شورایه

 بوو؟  هه  وتێكی سكه دا چ ده و شورایه تیی  كیه و یه بوون له ئاماده  ی ماوه  دێموكرات له  تدا حیزبی ڕه بنه  له
 

ك  دا، وه و شاورایه ئاه  كانی وه كۆبووناه  حیازب باوو لاه  ری نوێناه  بوونی ، ئامااده كانی وته ساكه ده  كێك لاه م  یه  بڕوای  به : مستەفا هیجری
و  و ئاه بوون دا هاه و شاورایه بی لاه زهاه مه  و میللای پ، دێماوكرات  ئیسالمی، چاه  بۆچوونی  كان له جیاوازه  وبۆچوونه بیر  رانی باسم كرد نوێنه

ڵ  گااه وان پتاار له ئااه  كااه  ی وه ئااه  هااۆی  شااورادا، بااووه  كانی وه كۆبوونااه  یبوو لااه هااه  و گرووپانااه ڵ ئااه گااه  حیاازب لااه  ی و گفتوگۆیانااه  باااس
  یكان وبۆچووناه بیر  لاه  و زیااتر پشاتگیریی ئێران ئاشانا با    كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كانی وتووه و پێشكه ر وه مرۆ  ته  وبۆچوونه بیر

حیازب   كانی وه و لێكداناه دا، بااس  و شاورایه حیزب لاه  شداریی به  كۆتایی  كانی ساڵه  ك كه یه شێوه  ن، به كوردستان بكه  دێموكراتی  حیزبی
  لاه  گفتوگۆیاناهو  و بااس  ئاه  نجامی رئاه ده  وه شاه دیكه  كی الیاه  لاه. باوو  دواوه باه  ی و رێكخراواناه ئاه  ی زۆریناه  و پشاتگیریی رنج  زیاتر ساه

  رمیی فاه  كوردساتان باه  ڵكی خاه  ودا خودموختاری له  سپا كه پالتفۆرمێك چه  وێ له  بوو كه  وه ئه  یی وه ته نه  مافی  ڵ ناسینی گه له  ندی یوه په
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ڵكوو  كاورد باه  ڵكی ر بۆ خاه ك هه نه. دكور  ڵكی ت بوو بۆ خه موقاومه  میللی  شورای  ی وره سیاسی گه  وتێكی ستكه ده  وه م  ئه  رای  و به ناسرا
و   پاش شرۆڤه  و رێكخراوو گرووپانه گوتم ئه  مم كه كه یه  ی وه بۆ لێكدانه  وه ڕێته گه ش ده وه و ئه شدار بوون به  وێ له  ی و گرووپانه موو ئه هه

ڵ  گااه له  ناادیی یوه په  ئێااران لااه  كوردسااتانی  ێمااوكراتید  حیزباای  كانی ئارمانجااه  ت بااه باره واویان سااه تااه  زۆر، كاتێااك زانیاااریی  لی باسااگه
  كانی دێموكراتیكاه  مافاه  تی دژایاه  وتای ره  ك لاه ناه  و خواساته ئاه  یی  كه و تێگه یدا كرد كورد په  ڵكی خودموختاری بۆ خه  تی بابه  خواستی

  دێماوكراتی  هێشاتا حیزبای  كاه  ی سانه و كه و گرووپێك له  ئیسالمی   كۆماری  رێژیمی  كانی نده پڕوپاگه  پێی  ك به و نه  ئێراندا نییه  ڵكی خه
و  قباووڵ كاردن . ند كارد سه یان په و خواسته ، ئه زانی ده  جودایی خوازی  ییان به وه ته نه  خواستی  ناسیبوو و پرسی ئێرانیان نه  كوردستانی

و باۆ   كاورد  ڵكی ت باوو باۆ خاه موقاوماه  میللای  شاورای  كانی خاه بایه  و جێای   ییسیاسا  وته ساتكه ده  كێك لاه یه  و خواسته ئه  ند كردنی سه په
 . ڵق خه  موجاهیدینی  ش رێكخراوی وانه و له موو شورا و بۆ هه ئێران   كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی

 
حیازب   ت، دانووساتانی موقاوماه  میللای  شاورای  كان لاه ناكۆكییاه  كێك لاه یاه.  نااكۆكی  جێای  تێكی ر باباه ساه  وه ڕێیناه گه ده :تیشک تی ڤی

  لاه  و رێژیماه ئاه  ركاری ساه ڵ هاتنه گاه له  تاوه ره ساه  دێماوكرات لاه  اڵتدار باوو، حیزبای ساه ده  ڵ رێژیمی گه  كان له جیاوازه  ته ر بابه سه له
  دا لااه 31  سااڵی  شاۆڕش لااه  تای ره ساه  كانی دانووسااتانه  هی  با بكاه  ئاماااژه  كارێ ده  كااه  ڵی گاه له  بووه هاه  نادی  قۆناغادا دانووسااتانی چه

.  وه وتاه لێكه  دوكتاور قاساملووی  هیدكرانی شاه  كاه 51  سااڵی  كانی و پاشاان دانووساتانه كاورد  ڵكی خه  تیی رایه نوێنه  تی یئه هه  ی چوارچێوه
 نگێن ؟  سه ڵده دا چۆن هه و دوو قۆناغه ئێران له  ڵگای ر كۆمه سه زاڵ به  ودۆخی ڕێزتان بار رچاوبگری ، به به له  و دوو نموونه ر ئه گه ئه
 

  ڵكی خاه  تی رایاه نوێنه  تی یئه هه  ، كه ئیسالمی  كۆماری  ركاری سه ههاتن  تای ره سه  مدا له كه یه  وری ده  كانی دانووستانه  له : مستەفا هیجری
  رانی نوێناه  ڵێك لاه ڵكوو كۆمه ، به یه وره و دوو ده ئه  جیاوازیی  خاڵێكی  وه بوو، ئه دێموكرات نه  نیا حیزبی ، ته وه دانووستانه  چێته كورد ده
  رانی ڵ نوێناه گاه  لاه  ی وه كوردیاان پێكهێناا باۆ ئاه  ڵكی خاه  تی رایاه نوێنه  تی یئاه ، ههبوون كوردساتاندا هاه  لاه  كان كاه سیاساییه  رێكخراوه
دا،  تییاه رایه نوێنه  تی یئه و هه له  كه. كورد  بۆ پرسی  ئاشتی خوازانه  كی یه چاره  رێگه  ی وه دۆزینه  ستی به مه  ن به ت دانووستان بكه حكوومه

  وه تاه ن حكوومه الیاه  لاه.  ساتۆ باووه ئه  لاه  ی كاه ته یئه هه  تیی رۆكایه ، ساه الادی  حساێنی ڕێز شاێ  وێزه باه و  بێژ باووه دوكتور قاسملوو وته
  ن بیاری و خااوه خێرخاواز  ساانی ناویانادا كه  لاه  ن كاه دانووساتان بكاه  تییاه رایه نوێنه  تی یئاه م هه ڵ ئاه گه  له  سپێردرێ  كه گرووپێك راده
  وه داخاه اڵم به باه.  وه كارده ده  چااره  رێگاه  ی وه دۆزینه  یان بیریان له زۆربه  نگه و ره ر ك، خوالێخۆشبوو داریووش فرووهه بوون وه جوانیش هه

اویاان چ ئێاران باۆ كوردساتان ره  ئیساالمی  كۆمااری  باااڵی  ستانی ده كاربه  كه  ی و سیناریۆیه و ئه را گوزه ده  رده په  پشتی  له  ی وه دا ئه وكاته له
  وت كاه ركاه ڵكوو ده بوو، باه كاورد ناه  ڵكی خاه  خواساتی  گارت  لاه  و گاوێ  ئاشاتی خوازاناه  كی یه چاره  رێگه  ی وه راستیدا دۆزینه  كردبوو، له

ش  رتاه ئه  ی كه شااوه وهڵ ك هه ریاه به و له  شاپرزه  گونجاودا هێازه  كاتی  یانویست له و ده  كاتدا بوون  ست خستنی ده وه  بیری  نیا له ته  وانه ئه
  ش باوو كاه وه ر كوردساتان، ئاه ساه  ناه و پاشاان هێارش بكه  وه ناه یار بكه نگییان تاه جاه  كانی خاناه جبه  ی سته ره و كه و ئیمكانات  وه نه رێكبخه

  ، چونكاه ڕی پاه تێنه  ساه له ك دوو جه هیا  راساتیدا لاه  رێاژیم لاه  رانی ڵ نوێناه گاه كوردستان له  ڵكی خه  رانی نوێنه  تی یئه هه  كانی دانیشتنه
ك،  الیاه  لاه  ماه ئه.  وه كرده كات ده  ڕشت، بیریان له كوردستانیان داده  سیناریۆی  وه ئیسالمییه  ن كۆماری الیه  له  وه رده پشت په  له  ی وانه ئه
ڵ  گاه راورد له باه  ئێاران باه  گوردساتانی  كان لاه كوردییاه  و هێزه دێموكرات   حیزبی  وسای ئه  دۆخی  ر ئاوڕێك له گه ئه  وه شه دیكه  كی الیه  له

بااوون،   وه كانه كوردسااتانییه  حیزبااه  كانی رگه ساات پێشاامه ده كوردسااتان به  كانی ناوچااه  ی ، زۆربااه بیناای  كااه ده  وه ینااه بده  ئیسااالمی  كۆماااری
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و   و هێزاناه ئاه  ی مانگاه  ساێ  رگریی به  ڕووی رووبه  كه  ی و هێرشه پاش ئه  ئیسالمی  ئێران، كۆماری  كوردستانی  دێموكراتی  ت حیزبی تایبه به
ر  باۆ ساه  خاۆی  كانی هێرشاه  لاه  نااتوانێ  وه و حاڵاه باه  گات كه ش تێده ربۆیه هێنێت، هه ، شكست ده وه بێته كوردستان ده  ڵكی خه  گشتیی  به

ك دوو جاار  و پاش یه  ئاراوه  هێنێته دانووستان ده  تی بابه  ش بوو كه وه ، ئه كاته  ركردنی به سته ده  به  و پێویستی وام بێت  رده كوردستان به
و دواتار بینیماان   وه ناه كه ن ده كانیاان ناۆژه دا هێزه ودایه و مه ، له وه هێڵنه ڕوانیدا ده چاوه  كورد له  ڵكی خه  رانی نوێنه  تی یئه هه  دانیشت  كه

  سااڵی  باۆ دۆخای  وه ڕێیناه ر بگه گه اڵم ئه به. ست ده  وه كوردستانیان گرته  كانی نگاو شاره هه  نگاو به و هه وردستانر ك سه  هێرشیان كرده  كه
ئێااران   و دۆخاای  ناوچااه   دۆخاای  وكاتااه كاارد، ئه  ڵ رێااژیم دانووسااتانی گااه له  دێمااوكرات بااوو كااه  نیا حیزباای ماادا تااه دووهه  وری ده ، لااه51

ئێاران   ری رێباه  ینی خوماه. شكست هاتبوو  ڵ وێراقدا تووشی گه  ڕ له شه  له  ئیسالمی  دا كۆماری وكاته ردا هاتبوو، له سه به  زۆری  ئاڵوگۆڕی
  زۆر بباوو كاه  و گیاانیی  مااڵی   تی ساره خه  و ئێران تووشی  قورس ببوون  ی ربه زه  رێژیم تووشی  كانی و هێزه  وه  خواردبووه  ی كه هره ژه  جامی

رۆك  ساه  نی ئێاران، خااوه  ئیساالمی  دا كۆمااری و دۆخاه لاه.  وه بكاتاه  و زیاناناه ئاه  بووی ره قاه  یتوانیوه ناه  ئیساالمی  تا ئێساتاش كۆمااری هه
  ریو واقدبای  ناسارابوو، دوكتاور وا بیا پراگماتیاك   رۆك كۆماارێكی كاوو ساه نااو وه  باه  ، كه نجانی فسه ره  هاشمیی  ناوی  كۆمارێك بوو به

ك  ریاه به له  كاانی خواردباوو، هێزه  دا شكساتی ڵ بێگاناه گاه ڕ له شاه  لاه  تێك كاه ا حكومه  وه خۆیه  و سیاسیی  لۆژیكی   ی روانگه  ا له  وه كرده ده
ش  ربۆیااه و هه  یااه ت ههواڵ  ی وه ن كردنااه و نااۆژه ڕ شااه  كانی ته ساااره خه  ی وه ن كردنااه نااۆژه  بااه  پێویسااتی  تااه م حكوومه ، ئااه وه شااابوونه ڵوه هه

  كانی ناوخۆییاه  توانێت كێشاه نێت، ناه یاه گه دام حساێ  راده ساه  ڵ رێژیمای گاه س له ئاگرباه  تێك كاه حكووماه  كاه  ی وه باۆ ئاه  هۆكارێك نییه
ڵ  گاه له  نادی یوه په  واڵتادا لاه  ی هو ن كردناه ڵ ناۆژه گه له  ندی یوه په  ت بێت له حكومه  خشی به وزه  توانێ ده  لێك كه گه ر بكات، كێشه سه چاره

دوكتاور   وه و لۆژیكاه  وه م لێكداناه باه.  وتووه ئێاران كاه  ڵكی موو خاه و هاه كوردساتان  ڵگای كۆماه  ی سته ر جه به وه  ی و برینانه ئه  ساڕێژ كردنی
  ناوبردنی لاه  ساتی به مه  پیالنێاك باه  لاه  بوو جگاه هیچ نه ش م دانووستانه ئه  بینی  كه ده  وه داخه اڵم به ، به وه دانووستانه  چێته قاسملوو ده

ناد  رچه هه  كاه  یاه وه ش ئه وه و ئه خاڵێك  م به بده  ئاماژه  وێ مهه دا ده لێره. بوو ڵك نه بۆ خه  وتێكی ستكه و ده   و هاوڕێكانی دوكتور قاسملوو 
  نرخای  ، ئێماه وه وتاه لێكه  دوكتاور قاساملووی  هید باوونی شه  وه داخه به  م كه دووهه  وری ده  كانی ت دانووستانه تایبه و به  م دانووستانانه  ئه

  ئێاران حیزبێكای  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  وت كاه ركاه موو دنیاا ده و هاه ئێران   ڵكی موو خه بۆ هه  و نرخه ئه  بریی  و له  زۆرمان داوه
  رێاای  لااه  ئیسااالمی  ڵ كۆماااری گااه له  خااۆی  ی ڵگاكااه كۆمه  كانی و پرسااه  گرفاات  كااه  دایااه وه ئه  بیااری  و لااه  و خوێنڕشاات  نییااه ڕ شااه  خوازیاااری

ش  وه ئااه. چێاات ده  وه ئیسااالمییه  كۆماااری  كانی پێشاانیاره  پیریاای  دانووسااتان بااه  ت بااه باره ش سااه ربۆیااه ر بكااات، هه سااه چاره  وه دانووسااتانه
  كۆماااری  می  جاار تیرۆریسات باوونی نااده باۆ چه  وه كیشاه الیه  اڵم لاه باوو، بااه  دواوه دێماوكرات باه  باۆ حیزباای  قورسای  ی زیناه ناد هه رچه هه

 . رخست موو دنیا ده بۆ هه  دێموكراتی  حیزبی  خوازیی  و ئاشتیی   ئیسالمیی
 

و  یار ناه  هێازه  ر باه رامباه به  كانی ته سیاساه  كێك لاه ، یاه خاۆی  اڵتداریی ساه ده  كانی سااڵه  درێژایای  باه  ئیساالمی  كۆمااری :تیشک تی ڤتی
 حمان قاساملوو، شااپوور بادولڕه دوكتاور وه  كاه  بووه  سیاسیانه  و رێكخراوه ئه  ی نه ده و به ران  رێبه  فیزیكیی  ی وه ، سڕینه كانی ئۆپۆزیسیۆنه

  كانی وه بزووتناه  رانی دوایی  رێبه  كێك له یه  بدولمالێك ریگی دا وه مدواییانه ش له دیكه  كی یه پێوانه  و به  ندی  فكه ره ختیار، دوكتور شه به
  ك له رییه چ كاریگه  ته اسهو سی ئه  ئێوه  ڕای و به  وه یته ده چۆن لێكده  ته و سیاسه ڕێزت ئه ناوچوو، به رێژیم له  ستی ده به  رێژیم بوو كه  دژی
 نێت؟  كان داده باته خه  وتی ر ره سه
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تااا ئێسااتا   خااۆی  ری دژبااه  رانی رێبااه  فیزیكاای  ی وه سااڕینه  ت بااه باره ئێااران سااه  ئیسااالمی  كۆماااری  كااه  ی وه بااڕوان ، ئااه : مستتتەفا هیجتتری
ڵ  گاه  له  ندیی یوه په  ڵك له خه  واكانی ره  و داخوازییه خواست   كه  وه نه كه هوا بیرد  كه  یه وه ویش ئه ، ئه ك خاڵه یه  ری لمێنه سه  تی كردوویه
  وه ساانێكه ن كه الیاه  ڵك، لاه خاه  ی دیكاه  كانی و داخوازییاه ژناان   رباڕی ، ماافی راده  ك ئاازادیی لێك وه كان یان ئازادیگه ییه وه ته نه  پرسه
  خوازیاااری  ڵك چیاادی و خااه باا   ر ده سااه كان چاره كێشااه  وه ت بسااڕدرێنه سیاسااه  پااانی گۆڕه  لااه  هراناا و رێبه ر ئااه گااه و ئه كاارێ   ریی ده رێبااه
تاا   وه ركارییه ساه هاتنه  تای ره ساه  ر لاه هاه  ئیساالمی  یان، كۆمااری وتوواناه دواكه  و روانینه م بۆچوون ئه  مای ر بنه سه  له. كانیان ناب  مافه

  رووكاااری  ی وه نیا سااڕینه تااه  وانااه و كرده ئااه  ی وه لااه  اڵم غافڵااه كااات، بااه ده  پێااداگریی  ری سااه و له  و كااردووهچااا ره  ی ته و سیاسااه ئێسااتا ئااه
  لێكی ڵك، داخوازیگاه خاه  كانی و دێموكراتیكاه  یی وه تاه نه  داخاوازه. ر بكرێات سه ك چاره یه رووكار، كێشه  ی وه سڕینه  به  و ناكرێ  یه كه كێشه
تاك، رێكخراو یان   ت به تایبه  و مافانه و ئه  بێت یان هه و مافانه ئه  كه  یه یان هه یه وه ئه  ڵك مافی و خه  ش  ڵك لێیان بێبه هخ  وان كه ره

ئێران   یسیاسی  رانی رێبه  فیزیكیی  ی وه سڕینه  به  بوون كه  وه ئه  ری لمێنه كان سه و راستییه گشتی    لێكی ڵكوو داخوازیگه ، به گرووپێك نییه
ڵك  رینتردا خاه باه  لی ندگاه هه ره  لاه  مڕۆكاه ڵكوو ئه ، به هاتووه نه  كۆتاییان پێ  و داخوازییانه ك ئه ، نه م نییه یان كه راستیدا ژماره  له  كه

  كاه  نییاه  وه ساتمان ئاه به مهنیا  ی ، تاه كاه ده  فیزیكیای  ی وه ساڕینه  كاتێاك بااس لاه  كه  وه مه بكه  روونی  پێویسته. كانیان  مافه  خوازیاری
زینادوودا   مرۆڤێكای  لاه  كاه  ی مرۆییاناه  مكه و چه موو ئه هه  ی وه تاڵكردنه به  له  بریتییه  فیزیكی  ی وه ڵكوو سڕینه ن، به كه تاكێك ئێددام ده

  سیاسای  كی كاتێاك زیندانییاه.  وه ساتێننه ده و لێی  یاه هه  شای له  ندامانی و ئه  سته نیا جه ته  كه  نییه  سه و كه زیندوو ئه  مرۆڤی.  یه هه  بوونی
كرێات،  پێشاێ  ده  غارووری  وه نجه شاكه ئه  هاۆی  باه  سیاسایی  كی ، كاتێاك زیندانییاه بێ ده  ینیی زه  ریشانیی په  تووشی  وه نجه شكه ئه  هۆی  به

ت  ناناه و ته بێات وڕوو ده ره به  یی سته و جه  رۆحی  كی یه نجه شكه ئه  شنه چه موو ڵ هه گه  ئیسالمیدا له  كۆماری  كانی دناوه به  زیندانه  كاتێك له
  باه  و زۆر جاران خاۆی بار  بێت به ده  خۆیشی  ی كه ماڵه بنه  و له  بێت ده  ره مه وسه یر سه  خۆشینی نه  زیندانیش تووشی  له  ی وه ره ده پاش هاتنه

ماناااا   مااارۆ  لاااه  ی وه تاڵكردناااه به  ، واتاااه فیزیكااای  ی وه ساااڕینه  ی خاناااه  چناااه موو ده هاااه  ماناااه ئهزانێااات،  ده  ی كاااه ماڵه بنه  زاری رمه شاااه
  ئاازادیخوازانی  ر باه رامباه به  نجاماداوه ئه  فیزیكای  ی وه زار جاار ساڕینه یاان هاه ده  باه  ئیسالمی  دا كۆماری ندییه یوه و په له.  كانی ئینسانییه

ژناان   سیاسای، ماافی  ، چاالكاانی بی زهاه مه  میللای  وانان، چاالكاانی تا رۆژناماه هاه  بگره  وه كانه ئۆپۆزیسیۆنه  زبهرانیی حی رێبه  له  ئێرانی
  و روونتار لاه زینادووتر  ی وتاه ركه ، ده ر بووایاه حیساابگه  رێژیمێكای  ئیساالمی  ر كۆمااری گاه تدا ئه ڕه بنه  له  لێك  كه گه ئاریشه  مانه ئه... و 

ئێران   ڵكی خه  كانی داخوازییه  مڕۆكه ، ئه سیاسی  و چاالكانی  ران رێبه  فیزیكی  ی وه ساڵ سڕینه 53  ڕای ره سه  ی وه نابێت بۆ ئه  بوونیمڕۆ  ئه
  ت لاه تایباه به  كه  ی و داخوازییانه ئه. دونیا  ری رانسه سه  ته یشتووه ڵكوو گه ، به وه ته ماوه ئێراندا نه  كانی سنووره  ی چوارچێوه  ر له ك هه نه

.  حكووماه مه  تێكی سیاساه  ته م سیاساه ش ئاه ربۆیاه هه.  یشاتووه و دونیاا گه   ئیساالمی  كۆماری  رێژیمی  گوێی  رابردوودا به  ك ساڵی یه  ی ماوه
پێشووشادا   كانی دیكتاتۆرییاه  رێژیمه  مان له تانه سیاسه  شنه م چه ئه  زموونی ئه  و ئێمه  هیچ كوێ   ناگاته  كه  شكست خواردووه  تێكی سیاسه
  نووساه م چاره و ئاه  یشاتوون كانیان گه مافاه  ڵك باه كۆتاییادا خاه  و لاه رووخانیاان   باه  وه گاتاه ده  و رێژیماناه موو ئاه هاه  رۆژی و پاشه  دیوه
 .كات ئیسالمیش ده  كۆماری  رێی چاوه
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 ...كترن یه  لزومی خۆیدا الزم و مه  مۆدێڕنی  شكڵی  له  و دێموكراسی  تی حیزبایه
 

 
 
 
 

 
 :دا ڤی ڵ تیشك تی گه ك له یه دیمانه

 
 :دا ڤی تی تیشك ڵ گه له ك یه دیمانه  له ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری فای مسته كاك رێزدار

 
  لاه ئێاران  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  زرانی داماه  لاه پێش  قۆناغی تا ئێران  كوردستانی  له كورد  لی گه  یی وه ته نه  باتی خه :پرسیار
  یی وه تاه نه  باتی خاه ئێاران  كوردساتانی  دێماوكراتی  حیزبای  زرانی داماه  به  دیاره  پێوه  كی بۆشاییه  وه رییه رێبه و  رێكخست  ، رنامه به  رووی
  ی دیاارده  ئاارای  هاتناه و  قۆناغاه م ئاه  ساتپێكی ده  خی بایاه و   گرینگای ، ی كه گشتییه واتا  به  تی حیزبایه و  رێكخست   قۆناغی  نێته ده  پێ

 ؟ دایه  چی له  تی حیزبایه
 
 ك یااه راده تااا  كااه ی وریفانه ته و ئااه پێی به وڕۆدا ئااه  می رده سااه  لااه  تی حیزبایااه و حیاازب  رۆكی ناااوه و مانااا ر سااه  وه ڕێینااه بگه ر گااه ئه :ەاڵمو
 ئامااانجێكی و یااه هه گشااتییان  بۆچااوونی هێناادێك كه مرۆڤێااك  ڵااه كۆمه  لااه  بریتییااه حیاازب ، ره سااه له  شاای هاوبه  بۆچااوونی بڵێاای  تااوانی  ده
 بیناای  ده دا لێااره وابوو كااه ، ئامانجااه و ئااه به ن بگااه كه  ی وه ئااه بااۆ ن كااه ده ش هاوبااه  كاااری  وه پێكااه و وه كاتااه ده كۆیااان كتر یااه له كگرتوو یااه 

 و وه بێتاه ده م كاه  یور ده و رۆڵ ك یاه راده تاا ر رێباه كاوو وه ئێلیات تی رایه رێبه  ی له سه مه یا تاك  ی له سه مه ، پێشێ دێته حیزب  ی له سه مه كه
 دیااری  تی رایاه نوێنه ن، كاه ده  هاوكااری  وه پێكاه  وه ره ساه تاكوو هاه  وه ناه ده به له حیزبادا  فرادی ئاه ر ساه به  باێ ده ش داباه  وره ده و رۆڵ و ئه
 حیاازب  بێ بااه  دێموكراساای  كردناای  تی رایااه نوێنه كه دا وڕۆ ئااه  می رده سااه له راستیشاادا له. ن كااه ده كان شااه هاوبه  ئامانجااه بااۆ كااار و ن كااه ده 

 بااۆ  حیزبانااه و ئااه.  یااه هه خۆیااان  بیروبۆچااوونی  كااه فرادن ئااه له گرووپێااك  ری نوێنااه كامیااان ر هااه كه كان  حیزبااه ، نیااه زیر ئیمكانپااه
 كااار  وه پێكااه كاندا شااه هاوبه  خاڵااه له و كۆشاا  تێده  وه پێكااه كاادا، ڵگایه كۆمه له واڵتێكاادا، له كانیان شااه هاوبه  ئامانجااه  وپێشاابردنی ره به
 تی خزماه له باشاتر  كی یاه رنامه به یان كاماه ر هاه  كاه ی وه ئه باۆ دان  ركێ كێباه و مونافساه له دا  موباارزه  ریانی جاه  لاه  حیزباناه و ئه. ن كه ده
 ناا ده وه  داتاه پێده  نگی ده  دیكه  جارێكی ڵك خه ، یه هه  باشتری  ی وه كرده ، یه هه  باشتری  ی رنامه به  كه  ی وه ئه.  پێشێ بێنێته یدا ڵگاكه كۆمه 

 ی وه بوونه  نوێ ، وه خۆیه  ی رفراوانه به واتا و به  تی حیزبایه و زۆب حه ته  ورانی ده بینی  ده وابوو كه.  وه كاته ده  دی ره  خۆی  نگی ده به ڵك خه
 كاه بینارا ده جاار زۆر ش پێیاه و باه باوو، دا رێكادا رێبه یاان ئێلیتێاك  تی رایاه رێبه ژێر لاه بات خه و شۆڕش دیمدا قه له ، بینیوه  وه خۆیه به 

https://kurdistanmedia.com/so/news/حیزبایهتی-و-دێموراسی-له-شڵی-مۆدێڕنی-خۆیدا-لازم-و-مهلزومی-یهترن
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 و دواداچوون باه و هێناا ده  شكساتی یاان وت كاه ده دوا وه درێاژ و دوور  كی یاه ماوه باۆ  كه باته خه  وه رێكه رێبه كردنی ڵه هه یان ناوچوون له به 
 ی ، كه ده  باسی كه  ی نوێیه واتا و به  تی حیزبایه  ی له رحه مه  دێته كه اڵم به ما، ده نه  وجودی كان دارێژراوه  رنامه به  دانی درێژه  له  یوام رده به
 كاوو وه  تی حیزبایاه یاا زۆب حاه ته ڵناساان كۆمه  لاه هێنادێك  ڕی باوه و بۆچوون به.  مدییه جه  كارێكی  كه كاره  چوونكه ئارا، دێته  وامی رده به
 ی  بكاااه راورد باااه ماشاااینێك به  دێموكراسااای ر گاااه ئه خاااا، ده ت كاااه ره حه وه ماشاااینێك ك یاااه نده رخده چه چاااون ، دێموكراساااییه  ی نااده رخده چه

  تی حكوومه سیساتمی له نوێادا،  می رده ساه له  بۆیاه كاا، ده پێ كااری ، پێشاێ  یباتاه ده و ت كه ره حه  یخاته ده و تی یه كه نده رخده چه  تی حیزبایه
 دێموكراسایش  كاه  شاه پڕۆسه مان هاه و دێموكراسای  تی كه ره حه و پڕۆسه له  یه كراوه جیانه  شێكی به  تی حیزبایه یا زۆب حه ته تیدا، رایه نوێنه

 كی زایاه فه و یادان مه رۆژ باه رۆژ خاۆی باۆ  ێموكراساید  وه شاه دیكه  كی الیه له  پێشێ  باته ده دێموكراسی  وه كه الیه له  تی حیزبایه.  پێشێ باته ده
 لاه  دێمۆكراسای و تی حیزباباه  ی له ساه مه وابوو كاه. ن بكاه  ركێ كێباه ساالمدا  كی زایاه فه له بتاوان  كان حیزبه كه  ی وه ئه بۆ كا ده ئاماده باشتر 
 نجا دوپه ساه تاا د ساه  ی ماوه لاه كاورد  لی گاه  باتی خاه له ئاوڕێاك  وه یاه روانگه و لاه ر گاه ئه. كترن یه  لزومی مه و الزم خۆیدا  مۆدێڕنی  شكڵی 

 و ئااه  مای بناه ر ساه له و خۆیاادا مۆدێڕنی  شاكڵی له كوردساتان  دێماوكراتی  حیزباای نیادا مه زه  كی یاه بڕگه له بیناای   ده وه یناه بده راباردوو  سااڵی
  میانه رده سااه و نااوێ  سیسااتمی له كااورد  لی گااه  باتی خااه  ینی بااه  لااه  یااه وه ره جیاكه  هێڵێكاای واقێداادا له ، دێ پێااك  كردوومانااه  كااه  ی شاارۆڤه

 دێماوكراتی  حیزبای  رانی رێباه  هیدبوونی شاه  دوای  كاه بینای  ده ش بۆیاه ، ئیلیتییاه  می رده ساه كه پێشووتر  می رده سه ڵ گه له  تییه حیزبایه كه
 ی رنامااه به ر سااه له دێمااوكرات  حیزباای كاارێ  ده هید شااه كه كۆمااار  رانی سااه له  دیكااه كی یه ژماره و د ممااه محه  قااازی وا پێشااه كااوو وه كوردسااتان 
 ی كاه رنامه به اڵم باه  باێ ده  كشاه پاشه  تووشای قۆناخادا زۆر لاه حیازب كارێ ، ده هید شاه  دیكه  رانی رێبه ویشدا دوای به و وامه رده به ر هه خۆی 
 رووی لااه س كااه هێناادێك  وایااه  جاااری  كااه وه ئه  ی وانااه پێەه به  بۆیااه.  وامااه رده به  تااه كه ره حه و ئااه ئێسااتا تاااكوو و چااێ ده وپێش ره بااه ر هااه 
 حیاازب ن، بكااه ت مییااه هه ئه  بااێ و   بایااه بێ  تی حیزبایااه یااا زۆب حااه ته  ی له سااه مه  وێ یانااه ده  سیاساای  فێكی ده هااه  پێی بااه ، وه نائاگاهییااه 

  لی گاه  ی ئێماه باۆ  تی تایباه به  وێ بیهاه ساێك كه ر هه وڕۆ ئه راستیدا له  بۆیه  یه هه  زۆری كجار یه  تێكی مییه هه ئه دێموكراسیدا  ڵگای كۆمه له
. بگاا پێی  تاوانێ ده  وه تییاه حیزبایه  رێگای لاه نها تاه بگاا،  كانی تییاه وایه ته نه  ئامانجاه به ، پێشێ رێته به  ی كه تییه وایه ته نه  باتی خه كورد
 ، بێ ڵااه هه  تووشاای قۆناخێكاادا له حیاازبێكیش چێت پێااده نااا ، رییااه به بێ  وانااه ئه و ڵااه هه و تا خااه له حیزب كااه  نیااه وه ئه سااتم به مه دا لێااره

 كوردساتان  دێماوكراتی  حیزبای  كاه  پێموایاه خۆم حاڵی باه ش به  بۆیه كا، ده  ئیسالحی  مدییه جه  كه كاره  چوونكه اڵم به بدا، ڵه هه  بڕیارێكی
 و ره بااه بااۆ  وره گااه زۆر  تێكی خزمااه  تی توانیویااه  تی وایااه ته نه  باتی خااه  مااۆدێڕنكردنی و  ی كه تێكۆشااانه و كااار  میبوونی رده سااه  راسااتای له

 .شدا دیكه  كانی شه به له  نێ داده  خۆی  ئسیراتی ته وخۆ ڕاستهنا  ی شێوه به و ئێران  كوردستانی  له  تی وایه ته نه  باتی خه  پێشەوونی
 

 چی ؟  چاالكی و كار به دان درێژه بۆ شۆڕشگێڕ  سیاسی  حیزبێكی به خش  به ده  وایی ره  وامی رده به كه  ی هۆكارانه و ئه :پرسیار
 

 ك بۆشااییه ڵگادا كۆماه له  یاانی دێ پێاك  وه مێژووییاه  تێكی رووره زه لاه  دێ پێك كاه حیزبێاك  كاه یه وه ئه شات م كاه یه م   بۆچوونی به :وەاڵم
 و وه السااییكردنه  كاه یه وه ئه  مانای باه  وه ئه ، وه بكاته پڕ  وه ئیده  باری له  وه رنامه به  باری له  بۆشاییه و ئه  وێ یه ده  سیاسی  حیزبێكی ، یه هه

 بادا  تی یارماه  بتاوانێ  دوایی كاه دار ریشاه  حیزبێكای  زرانی داماه  هاۆی  ببێتاه  ناتوانێ نیاه ك بۆشااییه هیچ كاه تێكادا حاڵه له كردن ركێ كێبه
  دیكااه  یی وه تااه نه  حیزبێكاای  یااه هه  یی وه تااه نه  حیزبێكاای ر گااه ئه ن له سااه مه  كااه نیه وه ئه دا لێااره سااتم به مه بات، خااه  پێشاابردنی و ره بااه به

  حیزباه و ئاه كه  كرێ ده وه به ست هه ڵگادا كۆمه له اڵم به ، دایه یدان مه له  یی وه ته نه  حیزبێكی ر گه ئه یه وه ئه م كه سته به هم ڵكوو به  زرێ مه دانه
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 اڵم باه ، باێ پێاك  دیكاه  حیزبێكای  تاوانێ ده  هێنااوه پێاك  تااڵیی باه هێنادێك  وه باتاه خه  شاێوازی و ت كه ره حه  باری له  وه ه رنامه به  باری له 
 واقدبیناناه  كی ساتراتیژییه و تاكتیاك  مای بناه ر ساه له حیازب م دووه  گرینگاه زۆر  كی یه له ساه مه  وه ئاه  وه بكاتاه پڕ تااڵییاه به و ئاه  بتوانێ

 ویسات ، نیه  رایانه ئاڕمانگه و  ندانه زوومه ئاره  دڵخوازی و ویست ر هه كه  له سه مه  كه مندا  بۆچوونی  له  كه مانایه و به  واقدبینانه زرا، دامه 
  كاه  باتاه خه نه واقدادا له  زرابێ ماه نه دا ت واقدییاه  مای بناه ر ساه له ر گاه ئه ، باێ زرا داماه ت واقێدییاه  مای بناه ر ساه له  باێ ده كان داخوازه و
 ر سااه له ن ومولااه مه  كااه حیزبانه  جااوره و ئااه. باادا تیجه نه  تااوانێ ده  درێ ده وپێشاابردنیدا ره به  رێگای لااه  كااه ی هایه به و ئااه نه  پێشااێ  چێتااه ده

 كاورت  كی یاه ماوه باۆ  نگه ره  وه بكاته كۆ خۆیدا  وری ده  به ڵك خه  ی وه بۆ  رۆژانه  تی سیاسه یانی پوپولیزم  تی سیاسه ر سه له  رایی ئاڕمانگه
 م كااه زۆر  حیزبانااه  جااووره و ئااه تاااریخیش  ی جروبااه ته  پێی بااه گومااان بێ اڵم بااه ، وه اتااهبك كااۆ خۆیاادا  وری ده بااه ڵك خااه مدێك جااه  بتااوانێ

 دا ندییاه پێوه و لاه ر هاه كه  دیكاه  كی یه له ساه مه. وشیارن  كانی تاكه كه كدا ڵگایه كۆمه نێو له ت تایبه به بێن  ست ده به وت  ركه سه  توانیویانه
  كااه ی ندازه ئه و بااه ر هااه حیزبێااك یانی ، رییااه نگه نده ئایه و دووربیناای  ی له سااه مه  بەااێ وپێش ره بااه حیزبێااك  كااه ی وه ئه بااۆ دا ده تی یارمااه
 ڵێاای  ده  پێاای جااار زۆر  ئێمااه كه ڵگا كۆمااه بااۆ  بێ هااه  كی دوورنمایااه  بااێ ده تاكتیكێااك كااوو وه كااا ده ئاایش رۆژدا  تی سیاسااه  ی چوارچێوه لااه

 ، بێ هاه كمان ڵگایاه كۆمه وه و نه چ ئێراندا  كوردستانی له خۆمان  كوردی  داهاتووی  ڵگای كۆمه بۆ بزانی   وێ مانهه ده  ئێمه  یانی ئیستراتیژی
 ری زه ناه به كه ش دیكاه  كی یه له ساه مه.  پێشاێ بەێته  ساتراتیژییه و ئاه ڵ گه له نگ ماهه هه  بێ ده كانمان تاكتیكه.  ستراتیژی ڵێ  ده  پێی  وه ئه
 راساتگۆییه و ت فافییه شاه ویش ئاه دا، مه رده ساه و لاه گرینگه زۆر ما   بۆچوونی باه اڵم باه  بێ ناه گشاتگیر  بۆچوونه و ئه نگه ره  گرینگه زۆر م  
 باۆ  چای  ێد  ساتی ده له  چای ، باێ راساتگۆ  یاه وه ته نه و ئاه ڵ گاه له  باێ ده ك یاه وه ته نه  رزگااری باۆ كاا ده بات خاه كه حیزبێك ڵك، خه ڵ گه له 

 دوایای اڵم به ، بخولێێنێ بۆ یان ندانه زوومه ئاره و زۆر كجار یه  لی ڕوانیگه چاوه  كه ك یه له رحه مه  باته نه  كه ڵكه خه بكا، باس  وه ئه  كرێ ده
 نااازان ، گرینگ بااه زۆر  وه ئااه كان حیزبااه له هێناادێك  یااه هه وا  جاااری زۆر  كااه گرینگه زۆر زۆر  كی یه له سااه مه  وه ئااه.  دابمێنااێ  وه سااتییه ده به 

 چوونكاه اڵم باه ن، بكاه درووسات یان ڵگاكاه كۆمه باۆ  خیاااڵوی  كی داهاتوویاه دا دار بریێاه و باه قه  درووشامی نێو لاه  كاه ن ده ده وڵ هه زۆرتر
 ئیدتمااد یاا شاكێ  ده تێاك كورت  كی یه ماوه  دوای  بینی ده ڵگرن هه  یه له سه مه و ئه بۆ ر شوێندانه و پێویست نگاوی هه ناتوان  دا  وه كرده له 
  بۆچوونی باه  خااڵناه و ئاه بدا ست ده له  ی كه ڵكه خه  ئیدتمادی  كه  كۆسبه تری  وره گه حیزبێك بۆ ش وه ئه و ن ده ده ست ده له ڵك خه  ڕی باوه و
 . بگیرێ رچاو به له  بێ ده حیزبێك  وپێشەوونی ره به بۆ  بێ ده كه گرینگ  زۆر  خاڵی م 
 

 ئێراناادا  كوردسااتانی له دێموكراتیااك  میللاای  ی وه بزووتنااه  ری رێكخااه و حیاازب ك وه ئێااران  كوردسااتانی  دێمااوكراتی  حیزباای  بااۆچی :پرستتیار
 ؟ كرێ ده  پێناسه

 
 كاورد كاوو وه ك یه وه ته نه  نموونه بۆ كه  ی وه له  بریتییه ی  بكه  باسی بتوانی   ساده زۆر  كی یه شێوه به ر گه ئه  میللی  حیزبی  وریفی ته :وەاڵم

  چوونكاه  كاورده  چوونكاه  كرێ لێاده  می ساته ش بۆیاه ، كرێ لێده  می سته ، خوراوه قی حه ، كراوه پێشێ   كانی مافه ی ، كه ده بۆ  كاری  ئێمه  كه
 حیزبێكای كوردساتان  دێماوكراتی  حیزبای وابوو كاه كرابا لێناه  ی مه ساته و ئاه بوایه نه  ی شوناسه و ئه ر گه ئه نگه ره ، یه هه  ییی وه ته نه  شوناسی

  یاه وه لێكدانه و ئاه.  وه ڕێنێتاه بگه  باۆی  پێشاێلكراوه  لێای كاورد  ی وه تاه نه كاوو وه  كاه  ی مافاناه و ئاه كه  ی وه ئاه باۆ كاا ده بات خه ، ییه وه ته نه 
 باۆ حیازبێك  یاان ن، كاه ده بات خاه ت تایباه ئاایینێكی بۆ س به و ئایینی   نموونه بۆ كه ی حیزبانه و له  هو كاته ده جیاواز دێموكرات حیزبی
 دێماوكرات، حیزبای ڵێ  ده كاه اڵم باه. ڵگا كۆماه نادیی ناوه چینای بۆ یان كرێكار چینی  نموونه بۆ ن، كه ده بات خه ت تایبه توێژێكی و چی 
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  كاه وه یه وه ته نه و ئاه بڕواكاانی و بیار و چای  موو هاه به كاورد، ی وه تاه نه باۆ كاات ده بات خه  كه حیزبێكه  كه مانایه و به  ییه وه ته نه حیزبێكی
 .مدان سته ژێر له ك یه كوو وه موویان هه
 

 سیستمێك له ، پێدراوه رێگه دێموكراتیكدا سیستمێكی له  رزگارییه و ئه و  داخوازیانه و ویست و ئه كه  یه مانایه و به دێموكراتیك، ڵێ  ده كاتێ
 سیساااتمێكی له تۆتالیتاریااادا، سیساااتمێكی له ئایینیااادا، سیساااتمێكی له  واتاااه بااا ، زاڵ خۆیانااادا نووسااای چاره ر ساااه به خۆیاااان ڵك خاااه كه

 ی  بااده وڵ هااه بااێ ده یی وه تااه نه رزگاااریی بااۆ و  ئامانجااه و بااه یشاات  گه بااۆ وابوو كااه. ناكرێاات داباای   داخوازییااه و ویساات و ئااه تێاادا چینایه
 تی وایاااه ته نه باتێكی خاااه له ی  كاااه ده دێماااوكرات حیزبااای تی رایاااه رێبه ی له ساااه مه له بااااس كااااتێ. بێااات پێاااك دێموكراتیاااك كی زایاااه فه

 كردنای ر ساه چاره ساتی به مه به  واتاه ، كاردووه باتی خاه  ساته به مه و ئاه باۆ  تاوه ره ساه له دێماوكرات حیزبی  كه یه مانایه و به دێموكراتیكدا،
 و ئاه ری رێباه ڵێ  ده پێای  بۆیاه.  كاردووه باتی خاه دێموكراتیكادا كی زایاه فه له ئێرانادا كوردساتانی له كورد ی وه ته نه كانی پێشێلكراوه  مافه

 ، ساته به مه و ئاه باۆ كاركردن باه كارد ساتی ده و پاێش  هێنایاه ی رناماه به و ئاه كه دا مه رده ساه و لاه دێماوكرات حیزبای  چوونكه ، یه وه جوواڵنه
 دێمااوكرات حیزباای. بوو نااه ح تره مااه خااۆی ی میانه رده سااه و مااودێرن ی شااێوه به تی وایااه ته نه ی له سااه مه ها روه هااه و  دێموكراساای ی له سااه مه

 ، كاردووه تی وایاه ته نه باتی خاه كالسایك ی شاێوه به پێشاتر دیاره خۆیادا، دێماوكراتیكی ی شاێوه له باوو  باتاه خه  سیساتمه و ئه ری زرێنه دامه
  شاێوه مان هاه ر ساه له و  پێاداوه درێژه ی باتاه خه و ئاه دێموكراتیكادا و مودێرن حیزبێكی ی چوارچێوه له كرد باسمان پێشتر كه ها روه هه اڵم به
 . دێموكراتیكه ا یی وه ته نه ی وه جوواڵنه باتی خه ری رێبه ئێران، كوردستانی دێموكراتی حیزبی كه ڵێ  ده بۆیه ، وامه رده به
 

 ی وه ئااه اڵم باه ناكااات، بات خاه دا راساتایه و لااه دیكه حیزبێكای هایچ دێمااوكرات، حیزبی لاه  بێجگاه ئێسااتا كه  نیاه  مانایاه و  بااه  وه ئاه  دیااره
 . بووه كوردستان دێموكراتی حیزبی ، یه بێرۆكه و ئه ری زرێنه دامه كه
 

 و  رناماه به و  وه كارده و كار له ك یه راده چ تا ت حكوومه و ری به ڕێوه به له شێوازێك ك وه چ ت، سیاسه له شێوازێك ك وه چ دێموكراسی :پرسیار
 ؟ وه ته داوه نگی ره حیزبدا سیاسیی وتاری

 
 ، واماه رده به ئێساتا تا هاه  وه راباردووه كانی یاه ده له  مه ساته و زۆر موو هاه و ئه گشاتی به و  یاه هه مان كه وه ته نه ر سه له كه مێك سته ئیمه :وەاڵم

 م هاه و ڵگادا كۆماه نێو لاه م هاه دێموكراتیاك كی زایاه فه كه ی  بده وڵ هه  ئێمه  كه ئاساییه زۆر شتێكی بۆیه. بینی  ده دێموكراسیدا بوونی نه له
 .بێنی  پێك حیزبدا نێوخۆی له
 
 ر ساه له باسی كان رنامه به تری  ساسی ئه و گرینگتری  دێموكراتدا حیزبی نێوخۆی وی پێره و  رنامه به له ، یه هه مان رنامه به ئێمه ڵگا كۆمه بۆ

  ڵ گااااه له و  دیكااااه كانی سیاساااایه بۆچوونه و بیر ڵ گااااه له ناااادی پێوه له ، كااااردووه كارمااااان بات خااااه له  شااااه به و ئااااه بااااۆ  وه كرده بااااه و  كااااراوه
 ی وه ئاه ، دێموكراسایه ی بناغه كه وڕا بیر وگۆڕی ئاڵ و  تاوتوێ و  دیالۆگ به ئێرانی، ی دیكه كانی سیاسیه  حیزبه و  كان سیاسییه تییه سایه كه
 حیزبادا، نێوخۆی لاه. ی  كاه ده ر ساه له كاری ئێمه شاه دیكه كانی حیزباه و  ئێرانای سیاسی كانی حیزبه و  تی سایه كه  ڵ گه له و ڵگا كۆمه  ڵ گه له
 ی ئیاداره حیزبای، كانی ئۆرگاناه  كاه  مانایاه و به. دێنێت پێك حیزب شكیالتی ته گشتیی ی چوارچێوه واقددا له  ته سیاسه و ئه ی وه نگدانه ره
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 ی ئیاداره ی چوارچێوه لاه  كاه  كاناه دێموكراتیكه  ره هاه  حیزباه له كێك یاه ما  بۆچوونی باه  كه  یه وه ڵبژێردراوه هه  رانی نوێنه ستی ده به حیزبی
 حیازب ی ناه ده به رانی نوێناه له ، حیزباه بڕیااردانی زگاای ده باااڵتری   كاه كۆنگره ، مانایاه و به كات، ده كار دێموكراتیك سیستمی به خۆیدا
 ن رانااه وێنهن و ئااه بژێرن، ڵااده هه خۆیااان ری نوێنااه و ن ده ده نااگ ده كساااندا یه و  دێموكراتیااك كی زایااه فه له  رانااه نوێنه و ئااه كه دێاات پێااك
 ی ماوه لاه حیازب كانی وه كرده و كار و  رنامه به دا، كۆنگره ئازادی زای فه له ر هه كه وان  ئه و دێن  پێك  كۆنگره و ب  ده شدار به دا كۆنگره له كه

 كااه وان  ئااه ر هااه و  ن كااه ده دیاااری كان گشااتییه رنامه به  دیكااه ی كااۆنگره تاااكوو داهاااتوو سااااڵنی بااۆ نگێن  سااه ڵده هه دا كااۆنگره پااێش
 .پێش  چێته ده  یه شێوه و به  كه یه چوارچێوه  وه ئه ن، كه ده دیاری حیزب تیی رایه رێبه 

 
 ر گااه ئه  واتااه ی ، بااه ده  ڕێوه بااه مدی جااه ی شااێوه به كااان كاره كانماناادا ئۆرگانه له و  مان كااه حیزبه له شاادا، وه كرده و كار لااه  ئێمااه  وه لااه  بێجگااه

 وێادان له كساان یه حێووقی به ڵك خه ڵێك كۆمه. چێت ده  ڕێوه به ئۆرگان ی شێوه به شه به و ئه كانماندا، كاره بردنی ڕێوه به له  یه هه شێكمان به
 پێشابردنی و ره باه باۆ بژێرن ڵاده هه  رێگاه باشاتری  و ن ده ده ر زه ناه گاۆڕن، ده وڕا بیار ن، كاه ده ت ره شاوه مه كانیاان كاره پێشابردنی و ره به بۆ
 فێااری ڵك خااه بێت، هادینااه نه دێموكراساای یاا  ده ده وڵ هااه ڵگادا كۆمااه له م هااه ئێمه وابوو كااه.  یااه ئۆرگانه و ئااه ركی ئااه كه كانیان رنامااه به

 حیزبی لااه ، كوردساتانه كه مان كاه وره گه ڵگا كۆماه بردنی ڕێوه باه تیی چۆنیاه باۆ  نمووناه  كردۆتاه حیزبییشامان ڵگای كۆماه و بێات دێموكراسای
 .پێش  ینه ێبه ده و  كردووه پیاده مان وه ئه دێموكراتدا

 
 چی ؟ كانی پێوانه و گۆترێت ده حیزبێك جۆره چ به ن سه ره حیزبی :پرسیار

 
 جێاای ڵكاادا خه گشااتیی ی بیرگااه له  كااه حیزبێكه واتای بااه واریاادا كورده له كرێاات، ده ن سااه ره حیزبێكی لااه باااس كاتێ كااه وایه پااێم :وەاڵم
 ی بیرگاه له ی، باه ده نێوی كاتێ كه نه سه ره حیزبێكی كانی پێناسه له كێك یه وه ئه بڵێی  یان ناسرێت، ده ن سه ره حیزبێكی به  وه ئه ، وه كردۆته

 حیزبێك كاه  نیاه  وه ئه ر هه تی نایه سه ره اڵم به. یناسێت ده ڵك خه ك مێژوویه كوو وه خراپ، به یان چاك به چ جا ، یه هه حوزووری ڵكدا خه
 ڵ گااه له نااد چه كه حیزبێااك ی وه كاارده و كااار بااۆ  وه ڕێتااه گه ده زۆرتاار ماا  بۆچوونی بااه تی نایه سااه ره. بێت هااه حااوزووری ڵكاادا خه ی بیرگااه له

  كااه  ئااراوه  دێتاه ناوێ حیزبێكای  یاه هه وا جاری كاه  وتووه ركاه ده بۆماان زموون ئاه به  ئێماه  چوونكاه.  نگاه هاوئاهه م رده ساه كانی داخوازییاه
 چوونكاه وێت، بكاه پێش كاه كۆنه  حیزباه له و بكاات جێگیار گشاتیدا وڕای بیر لاه جۆرێك باه خاۆی ی وه كرده و كار توانێ ده كورت كی یه ماوه به
 .كات ده نگ هاوئاهه باشتر وڕوون، ره به ڵی گه له كه دا سڵه نه و ئه و م رده سه كانی داخوازییه و ویست ڵ گه له كانی وه كرده و كار 

 
  ؟ وه گرێته ده مانا چۆن  وه ئێرانه كوردستانی دێموكراتی حیزبی ی روانگه له بوون و پێشره و بوون نگ پێشه :پرسیار

 
 ی بۆچوونانااه و بیاار و  رنامااه به و ئااه بۆ ڕێتااه گه ده ، دیكااه حیزبێكاای ر هااه بااۆ و دێمااوكرات حیزباای بااۆ واقداادا له بااوونیش نگ پێشااه :وەاڵم

 و  وه پێشااڕه كه ی حیزبااه و ئااه اڵم بااه ن، ده نااه پااێ نجی ره سااه ر هااه یااان بێ نااه گرینااگ زۆر بۆیااان ئاسااایی ڵكی خااه نگه ره مێكدا رده سااه له كه
 حیزبی لااه  وه بێنمااه ك یااه نموونه وێت بمااه ر گااه ئه.  وه پێشااڕه مانای بااه حیزبه و ئااه كااات و ئااه و  بێنێاات ده داهاااتوو دات، ده پااێ نجی ره سااه

 ی باڵوێزخاناه مسالمان دانشجویان نێو به ڵێك كۆمه دا كاته و له بوو، شۆڕشدا تای ره سه له مریكا ئه ی باڵوێزخانه داگیركردنی دێموكراتدا،
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 یاان رهكا و ئاه كارد، ده ند ساه په یاان كاره و ئاه موویان هاه كه بینای  ده دێات، بیر باه یان مه رده ساه و ئاه كه ی واناه ئه كارد، داگیر مریكایان ئه
 كااوو وه كاارد ده خۆپیشاااندانیان بااوون، ده كااۆ دا كااه باڵوێزخانه وری ده لااه رۆژانه دا، ده بااۆ درووشاامیان باارد، ده نێو شۆڕشااگێڕانه كارێكی بااه
 .زانی ده مپریالیستی ئه دژی كی یه وه كرده به یان وه ئه ڵك خه ، وره گه وتنێكی ركه سه
 
 و  خراپاه كاارێكی كاره و ئاه و  تیدایاه دژایه له ییادا وه ته نێونه یاسااكانی ڵ گاه له كاره و ئاه كه یاناد رایگه دا كاتاه و له دێموكرات حیزبی اڵم به
 حیزبای ر ساه به زۆر ئیتهاماتێكی كرد، ده ی قسانه و ئه دێموكرات حیزبی كه م ده و ئه.  وه رێته گه ده ڵك خه بۆ دواییدا له  كارانه و ئه ری ره زه

 .بوو باو م ده و ئه كه  قسانه جۆر و ئه و  مپریالیست  ئه به ر سه و  مریكان ئه به ر سه وانه ئه كه باری، ده دێموكراتدا
 
 باوون شدار به مریكادا ئه ی باڵوێزخانه داگیركردنی له خۆیان كه ی سانه كه و ئه بۆ ت نانه ته و س كه موو هه بۆ ئیدی وابێ پێم ئێستا اڵم به
 باوونی و پێشاڕه به م  كاه بوو ك یه نموونه كوو وه وه ئه. بوو یی وه ته نێونه یاساكانی له دوور و  وتوانه دواكه  نده چه  یه وه كرده و ئه كه وت ركه ده
 ، وه بیركردناه باری لاه بێت، پێشتر له خۆی ئاسایی ڵكی خه له حیزبێك، كه  وه ئه واتای به بوون و پێشره كه بڵێم توانم ده كورتی به بینم، ده

 ویش ئاه گاوت چای ڵك خه بوو، كه ڵكه خه كوو وه ر هه ر گه ئه اڵم به. ی ڵگاكه كۆمه داهاتووی زراندنی دامه می خه ها روه هه و سیاسی بۆچوونی
 . نیه بوون و پێشڕه كانی پێناسه و سات خه موشه  له  وه ئه ئێتر كرد، یید ته ی وه ئه ر هه ڵك خه  بوونی خۆش پێ بۆ
 

 ؟ كراوه پراكتیزه و پێناسه چۆن ئێران، كوردستانی دێموكراتی حیزبی ی ناسنامه له شێك به ك وه خۆیی ربه سه :پرسیار
 

 ڕماان باوه  ئێماه كه دێماوكرات حیزبای  ی خۆییه ربه ساه و ئاه اڵم باه بێات، جۆراوجاۆری ی پێناساه خۆی بۆ ویش ئه نگه ره خۆیی، ربه سه :وەاڵم
 كاان رووداوه ی ناه الیه مه هه و ورد نگاندنی ڵساه هه به دێماوكرات، حیزبی تی رایه رێبه  كه مانایه و به ، بڕیارداندایه له خۆیی ربه سه تی، پێیه

 كانادا گرینگه  له ساه مه و  كان گشاتییه ته سیاسه ڵ گه له ندی پێوه له كان، رووداوه وتی ره و  كوردستان بارودۆخی و  ئێران و   ناوچه بارودۆخی
 بخوازێات، چاۆن یی وه تاه نه نادی وه رژه به  واتاه. یی وه تاه نه ندیی وه رژه به و  قازانج ر سه ڕێته گه ده ش بڕیاردانه و ئه ی بناغه و دات ده بڕیار
 نموونه بۆ كه ی وه ئه ی وانه پێەه به دا بڕیاردانه خۆیی ربه سه و له.  بڕیاردانه خۆیی ربه سه وه ئه دات، ده بڕیار  یه شێوه و به دێموكرات حیزبی

 كاای الوه ئساایراتی ته دێمااوكرات حیزباای رناااگرێ، وه كاای الوه ئساایراتی ته و  زانااێ ده خۆ ربه سااه واڵتێكی بااه خااۆی ئێسااتا ئیسااالمی كۆماااری 
 و  وی  زه گاۆی ر ساه له ڵكوو باه وتون، كاه ڵنه هه ئاسماندا له كورد لی گه و  دێموكرات حیزبی كه  وایه پێمان  ئێمه  چۆنكه گرێت، ده رچاو به به
 ری ورووبااه ده ڵكی خااه م هااه و  كوردسااتان ڵكی خااه م هااه ڵك، خااه كانی وبۆچوونااه بیر م، رده سااه كااانی وگۆڕه ئاڵ موو هااه ویش زه گااۆی ر سااه له

 گرێات ده رچاو باه له  واناه ئه دێماوكرات حیزبی نێت، داده ئسیر ته وخۆ  ناڕاسته ی شێوه به شێكیش به و وخۆ راسته ی شێوه به شێك به كوردستان،
 نااخۆش پێای س كاه هێنادێك و بێات خاۆش پێای س كاه هێندێك نگه ره دا بڕیاردانه و له. دات ده بڕیار  وانه ئه موو هه گرتنی رچاو به له به و 

 یان خۆشاه پاێ ی بڕیااره و ئاه هێاز  فاڵناه و  ت وڵاه ده  فاڵناه  نمووناه بۆ كه نادات بڕیار وه ئه بۆ دێموكرات حیزبی  كه یه وه ئه ستم به مه بێت،
 كی یه شااێوه به و دێمااوكرات حیزباای قازانجی بااه شااتێك چ كااه ی وه ئااه ر سااه له ن كااه ده  موتالیدااه  ی وه ئااه دوای دات ده بڕیااار.  ناخۆشااه پێاای

 نگاه ره ، بڕیارداناه خۆیی ربه ساه  وه ئاه ، دایاه وه ته نه و ئاه پێناوی له كی باته خه دێموكرات حیزبی كه  كورده ی وه ته نه قازانجی به تر گشتیی
 ئیتالواااتی و بێت ڵااه هه دوچاااری دات، ده ر سااه له بڕیاااری و گااات ده پێاای حیاازب تی رایااه رێبه كه ی زانیاریانااه و ئااه ی گوێره بااه كاادا یه بڕگه له 
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  نگااه ره گرتبێت، رنااه وه ڵكی خااه بۆچااوونی و ر زه نااه كردبێت، نااه ر سااه له وتااوووێژی كااافی ی ناادازه ئه به و  یشااتبێت گه نه ساات ده به درووسااتی
 . رچێت ده  ڵه هه ی كه تیجه نه
 
 پاێ چای ڵك خاه وڕۆ ئاه  كاه كارد رزم واه  وه ئه كوو وه  كه بدات بڕیار وه ئه ر سه له بێت، نه ڕی وباوه بیر خۆیی ربه سه حیزبێك، ر گه ئه الم به

. بێات ده  ڵاه هه دوچااری  میشاه هه  وه ئاه ، ناخۆشاه پێای یان خۆشاه پێای هێاز فاڵن یان س كه فاڵن كه بدات بڕیار وه ئه ر سه له كه بێت خۆش
 س كاه و س كاه له كاردن ر زه ناه رفی ساه كه  یاه مانایه و باه نه یه مانایه و باه دێموكراتادا حیزبی لاه بڕیاردان خۆیی ربه سه م  بۆچوونی به  بۆیه
 . نیه  یه شێوه و به نه دن،كر نه حساب نێك الیه بۆ و  زانی  نه هیچ به
 

 فتاری ره لاه سیاسای كی ئۆلگویاه ك وه دێموكراسای ئێران، كوردستانی دێموكراتی حیزبی ی وه خوێندنه جۆری له و سیاسی گوتاری له :پرسیار
  ؟ یه هه كی یه پێگه و  جێگه چ سیاسی

 
 ڵكوو باه ، نیاه كوردساتاندا له دێموكراسای نیا تاه ساتمان به مه ی ، كاه ده دێموكراسای ی له سه مه له باس خۆماندا وتاری له ئێمه كاتێ :وەاڵم

 كی پانتایااه  بێتااه نه ئێااران موو هااه ر گاه ئه كه  وایااه پێمااان و   ریه رتاسااه سه و لااه  شاێكه به كوردسااتان كه ئێراناادا ری رتاسااه سه له دێموكراسای
 دێموكراسای نااتوانی  ك یاه زیره جه كاوو وه و كاورد كاوو وه خۆماان بۆ ئێماه دێماوكرات، كی رییاه به ڕیوه به و دێموكرات اڵتێكی سه ده دێموكرات، 

 كاورد تی میللاه نووسای چاره له بااس نیا تاه  ئێماه  وه شاه دیكه كی الیاه له ، وه كاه الیه له  وه ئاه بێت، ناه دێموكراسی كه واڵتێكدا له ی  بكه پیاده
 ی  كاه ده وتۆ ئاه سیساتمێكی ی ئیرائاه خۆمانادا ی رناماه به له  بۆیاه ی  كاه ده ئێران كانی وه ته نه موو هه نووسی چاره له باس ڵكوو به ی ، ناكه
 و  خۆیاان ی وه تاه نه بڕیااری نی خاوه ببناه و ربگرن وه ڵك كه ك یه ك وه مافی له بتوان  و  وه بگرێته ئێران كانی وه ته نه موو هه داهاتوودا له كه
 . شدارب  به دێموكراتیكدا قانوونێكی ی چوارچێوه له والتدا گشتیی بردنی ڕیوه به له
 
 ی رنامااه به و  دێمااوكرات حیزباای وتاااری ڵێ بااه  وه روانگااه و لااه كوردسااتاندا، جوغرافیااایی ی چوارچێوه لااه  وه تااه ماوه نه ت قااه  وه روانگااه و لااه

 . ریه رتاسه سه كی یه رنامه به دێموكرات، حیزبی
 

 چ تاا بات خاه و  چااالكی باۆ ك مایه بنه و یی رێكخراوه نسیپێكی پره ك وه ته بابه و ئه ، كانه سڵه نه هی شۆڕش گوترێت، ده جار زۆر :پرسیار
 بوو؟ جێگیر ئێراندا كوردستانی دێموكراتی حیزبی تێكۆشانی و  بات خه جیاجیاكانی  قۆناقه له ك یه راده
 

 كااتێ گۆڕێت، ده سڵ نه كه اڵم به. بێت شتێك ر هه داخوازه و ویست و ئه جا خۆی، كانی داخوازه و ویست بۆ كا ده بات خه سڵێك نه ر هه :وەاڵم
 رئاور باه كان ئامانجاه ر گاه ئه.  باووه پێشاوودا سڵی نه له كه ی باته خه و به دات ده درێژه دووباره نوێ سڵی نه هاتوون، نه دی به كان ئامانجه كه
 یاان بووبێت ناه ح تره ماه  داخوازیاه و ئاه پێشاوودا ساڵی نه له  نگاه ره  كاه ئاراوه  دێتاه باۆ ی تاازه داخاوازی هێنادێك نوێ سڵی نه بێت، بوو ده
 و سااائی  مه و پێداویسااتی خااۆی بااۆ سااڵێ نه ر هااه ، كانه سااڵه نه هاای بات خااه كه  دروسااته ی قسااه و ئااه بۆیه. بێاات بوو نااه ی لیااه وه ئه تاای روره زه

  فاوت ته و  نیه گرینگ زۆر بێت باتدا خه له كه شكڵێك ر هه به جا. بێنی ستی ده به بتوانێ كه  بۆیه كا ده بۆ باتی خه كه  یه هه مۆشكالتی
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 .كات ده بۆ باتی خه اڵم به ناكات، وزوودا مه له
 

 باتااه خه و ئااه مای بنااه اڵم بااه ناوسااتێ، بات خااه له بێنااێ سااتی ده به بێ ده وایااه پێی كااه خااۆی كانی مافااه هێنااانی ساات ده به بااۆ سااڵێك نه هاایچ
 كااردووه قااایم خااۆی ك یه ریشااه كااوو وه  زراناادووه دامه باتیان خااه پێشااوو كانی سااڵه نه بڵااێ  یااان رابردوو واتااه ، زراوه دامااه رابردوودا لااه 
 كاوو وه ر گاه ئه  یه ریشاه و ئاه و  داكوتااوه ی ریشاه كه هێز باه دارێكای كاوو وه.  وه ناه كه ده نوێ باتاه خه و ئاه داهاتوو كانی سڵه نه ڵگادا، كۆمه له 

 تازاناه پۆپه و  ئاه كاا، رده ده  تاازه پاۆپی و لاق هاردا باه له ساڵێك موو هه  داره و ئه ، داكۆتاوه ی ریشه كه ی  بكه  لێ چاو پێشوو كانی سڵه نه
 .پێش  نه به ده  باته خه و ئه و ن كه ده بات خه و  ر سه دێنه كه نوێ  سڵی نه 

 
 كاه یه مانایه و باه وه ئه وێ، ده چی كاه زانێ ده خۆی بۆ دات، ده شخیس ته خۆی كانی ته رووره زه خۆی بۆ سڵێك نه ر هه كه یه وه ئه ی دیكه مانای

 و  باووه  هاه خاۆی داخاوازی و ویسات پێشاوویش ساڵی نه چۆنكه بگارێ، م كاه   ساتی ده به پێشاوو كانی ساڵه نه باتی خه ناكرێ ، نوێیه  سڵه نه و ئه 
 .رابردوو ی سڵه نه و ئه ڕی باوه و بیر بۆ دابنرێت ت حۆرمه بێ ده و  كردووه حی تره مه
 
 دیااری داهااتوو كانی ساڵه نه باۆ رێباز یان بكات دیاری داهاتوو كانی سڵه نه نووسی چاره  كه نیه ی وه ئه مافی ئێستا ی سڵه نه و ئه ها روه هه

 ماا،، ساتهێنانی ده به بۆ باتاه خه باوونی وام رده باه گریناگ اڵم باه. ن بكاه دیااری خۆیاان باێ ده و داهااتووه ساڵی نه مافی  وه ئه چۆنكه بكات،
 و بكاات باۆ ڕێژی رنامه به بكات، سازماندهی  باته خه و ئه تی چۆنیه بتوانێ كه  یه رۆژه و ئه سڵی نه ، سڵه نه و ئه و بێت هه وجوودی بێ ده كه
 .ببات ی ڕێوه به
 
 م لاااه وێ ماااه ئه ، ئێراناااه كوردساااتانی دێماااوكراتی حیزبااای زرانااادنی دامه رۆژی الوێژ، گاااه ی٢٥  ری باااه ره به كه دا رۆژاناااه و لاااه مااا  الم باااه
 هیدانمان، شاه ی ماڵاه بنه به تی تایباه به بڵاێم، ئێاران كوردساتانی  لاه كاورد ڵكی خاه موو هاه به خاۆم پیرۆزباایی و ربگارم وه ڵك كه ته رفه ده
 حیزبای كانی ئامانجه بۆ دا دنیایه و ئه كوێی ر هه له كه ی رانه تێكۆشه و ئه موو هه و یه مااڵنه بنه و ئه دیونی مه دێموكرات حیزبی واقددا له كه

 كوردساتانی نێوخۆی لاه كه ی ویساتانه خۆشه و ئاه تی تایباه به تێكۆشااندان، له و  ن كاه ده بات خاه الوێژ گاه ی٢٥ كانی ئامانجاه بۆ دێموكرات،
 موو هاه و  ن نااده كاۆڵ و  سات  راناوه و  ن كاه ده تێكۆشاان و  بات خاه ئیساالمیدا كۆمااری ری ده ڕاباه له می ساته و  زوڵم و  زۆر ژێر له و  ئێراندا

 موویان هااه خااوازم ده ئاااوات و  ڵااێم ده پااێ پیرۆزباییااان بێنااێ، چۆكاادا به وان ئااه  یتوانیویااه نه ئێااران ئیسااالمی كۆماااری كااانی زۆره و  باار زه
 .فیدراڵ و دێموكراتیك ئێرانێكی به یشت  گه تا ن بگه كانیان راقه مه و  كان انجهئام به
 

 ٢١١١ی مارچی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ... راگرتووه  نگ خۆی وزه بر و زه ركوت  سه  هێزی نیا به رێژیم ته
 

 
 

 
 
 
 

 "ئازادی  ئااڵی"  ی ڵ رۆژنامه گه وتووێژ له

 
  چااپ كوردساتانی  رێمی هاه  له  كه تاوی هه ی7533فرانباری  ی به37وتی  رێکه  ممه چوارشه  رۆژی 355  ی ژماره  له  ئازادی  ئااڵی  ی رۆژنامه

 .  پێکهێناوه ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری فا مسته ڕێز به ڵ گه له  وتووێژێكی ، وه كرێته ده باڵو و
 

  هرامی گوڵباخ به  :وتووێژ

 
 کان رێژیماه ، ناساراوه بی ره واه هاری به  به که بینێت، ده  وه خۆیه به گۆڕانکاری خێرایی به زۆر ڕاست ناوه اڵتی رۆژهه ئێستا : ئازادی  ئااڵی
 گۆڕانکاریانه؟ موو هه م ئه ی رگه جه ناو له  وه خوێننه ده چۆن ئێران ئیسالمی کۆماری رێژیمی داهاتووی ڕێزتان به ون، که ده
 

 و ئاه  كاه ن راساتییه و ئاه  ری نیشاانده موو هاه ئێرانادا  ئیساالمی  كۆماری  رێژیمی  له  کان نێوخۆییه و   یی وه ته نێونه   هۆکاره : فا هیجری مسته
  لاه رێاژیم  كانی كراوه نه  ره سه چاره  یرانه قه. دابنێی  بۆ  ی كراوه  دیاری  وتێكی رێكه  ناكرێ ند رچه هه ، چێ ده تێكڕووخان و  ره به ش رێژیمه
 ریاندا رساه به زیااتر  یرانی قاه رۆژ رۆژباه ڵكوو باه نااكرێ ، ر ساه چاره  باۆی  ئیسالمی  كۆماری ر هه ک نه  كه ک یه راده  ته یشتوونه گه نێوخۆدا

  سااڵی ك یاه  ی مااوه  لاه نیا تاه  كاه جۆرێاک  باه  دایاه پی  داتاه  لاه كراو ناه ڕوان چاوه  كی یه خێرایی  به  واڵته و ئه  ئابووری ، بێ ده  كه ڵه كه
 ر هاه ڵكیش خاه  كانی پێداویساتییه  گرانی.  زیوه دابه  مریكی ئه  دوالری ر رانبه به  له %33  به نێزیک  ئێرانی  ریالی نرخی( 3377)رابردوودا

  لاه ، باوه الواز زۆر رێاژیم  تی شارووویه مه.  وه تاه بۆ رز باه  كااری بێ  ی پلاه اا  ڵكشااوه هه بادا كاره و  گاز  بواری  له ت تایبه  به ا  یه راده و به
 . تی حكوومه  زگاكانی ده و  دام نێو  ته وتۆ كه  كی ره به ند چه ئاكامدا

 
 پێشاێ   ی بۆنه  به كان كگرتووه یه وه ته نه  رێكخراوی ن الیه له  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی دا 3377  ساڵی  له نیا ته  وه یه یی وه ته نێونه  باری  له

  ی وزه  ئاژانسای ن الیاه له ها روه هاه نیۆیاۆرک،  لاه  سادوودی  بساتانی ره وه  بااڵوێزی  تیرۆری بۆ پالن  دانانی و  ئێران  له مرۆ   مافی  كردنی

https://kurdistanmedia.com/so/news/وتووێژی-بهڕێز-مستهفا-هیجری-لهگهڵ-رۆژنامهی-اڵای-ازادی
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 ر ساه به ئورووپا  تیی كیه یه و  مریكا ئه ن الیه له زیاتر  مارۆی گه. كرا حكووم مه  ئاژانسه و ئه ڵ گه له  كردنی نه  هاوكاری  ی بۆنه  به ، تۆمی ئه
 باۆ پاالن راباردووش  رۆژی ناد چه  لاه و  ، باووه  مریكاوه ئاه ن الیاه له ئێاران  نادی ناوه  بانكی  مارۆی گه گرنگترینیان،  كه پێنران سه رێژیمدا

 . كراوه سند په  تایی ره سه  ی شێوه  به  ئورووپاوه  تیی كیه یه ن الیه له ئێران  وتی نه  مارۆی گه
 
  حاڵێكدایاه  لاه  ماناه ئه  مووی هاه ، گرتاووه ئێرانیاان  رۆكی باه  تی اڵیه كۆمه و   ئابووری ،  سیاسی  كانی یرانه قه  له  دیكه  ڵێكی كۆمه و   وانه ئه
 . راگرتووه  خۆی نگ زه و  بر زه و  ركوت سه  هێزی  به نیا ته و   یه هه نێوخۆدا  له  نگری الیه متری  كه رێژیم  كه
 

 پێتاان بادات؟ روو ئێرانادا  لاه که گۆڕانێک ر هه بۆ کوردستان اڵتی رۆژهه  له کورد لی گه کردنی ئاماده خۆ ڕوانیته ده چۆن : ئازادی  ئااڵی
 كان؟ گۆڕانكارییه ڵ گه له  وه بوونه ڕوو رووبه بۆ  كوردی  كی یه ره به  پێكهێنانی  كاتی ئێستا و  یه هه زۆر بۆشایی وانییه

 
 ش هاوباه كی یاه ره به یاان پالتفۆرمێاک  یانتوانیوه ناه و  بااڵون لێاک ئێساتا تا هاه كان كوردییه  حیزبه دا رجه لومه هه م له : فا هیجری مسته
 .بی  ڕوان چاوه بێ ده  وه بێاته ده پاڕ  نگێ  كه اڵم به ، وه بكرێته پاڕ  پێویسته  كه  که یه بۆشایی   وه ئه گومان بێ. بێن  پێک

 
 چ کوردسااتان اڵتی رۆژهااه لااه کااورد ی له ساائه مه ت نساابه به کوردسااتان ی دیکااه کانی پارچااه کانی کوردییااه حیزبااه رۆڵاای : ئتتازادی  ئتتااڵی
 بێت؟ ده یه پارچه و ئه باتی خه ر سه له کی رییه کاریگه

 
  وه كایاه  بێتاه تی ڕه بنه ئاڵوگۆڕێكی ئێراندا  له ن كه ده  وه ئه ڕوانی چاوه ش دیكه كانی پارچه كانی كورده م  بۆچوونی  به : فا هیجری مسته

 كاادا یه پارچه ر هاه  لاه كاورد  نییاه تێادا گوماانی  چوونكاه. ن بگاه خۆیااان واكاانی ره  مافاه  باه  شاه به و ئاه كاانی كورده دا ئاڵوگۆڕاناه و لاه و
 كاان كورده راساتیدا  لاه ، دیكاه كانی شاه به باۆ  باێ ده رێنی ئاه ریی شاوێندانه وخۆ ناڕاساته یاان وخۆ راساته ، بێ هاه باشای سیاسی وتی سكه ده
 ئیساالمی كۆمااری رێژیمای  كاه ت تایباه به كتری  یاه ری ده یاریاده و  پاڵپشت هێزتری  به ش حاڵه و به اڵم به كراون ش دابه ی وه ئه ڕای ره سه
 . رێ به بار له شدا دیكه كانی شه به  له كورد كانی سیاسییه  وته سكه ده  داوه ی وه ئه وڵی هه وام رده به
 

 ڵوێساتی هه  وه بگرێتاه ئێارانیش یاه وانه له  گۆڕانکارییاناه و ئاه پۆلی شاه و  پێکاردووه ساتی ده بی ره واه هاری باه کاه ئێساتا : ئازادی  ئااڵی
 بین ؟ ده چۆن  وه کورده ی له سئه مه ت نیسبه به ئێران کانی رییه رانسه سه سیاسییه حیزبه

 
  بااه ، هاااتووه ردا سااه به ئاااڵوگۆڕی هێناادێک كااورد ی له سااه مه ت نیساابه  بااه ئێراناای كانی سیاسااییه  حیزبااه ڵوێسااتی هه : فا هیجتتری مستتته

 دوا  باه  ماه له  كه ی ڕه باوه و ئه  ته یشتوونه گه  كه  سیاسییانه  تییه سایه كه و رێكخراو و ئه نی  م كه. رابردوو سااڵنی  ڵ گه له نگاندن ڵسه هه
 خۆیاان سیاسایی ماافی  پێویساته  بۆیاه ، بكرێ نگ ده بێ نگ زه و بر زه و  ركوت سه  به كورد لی گه وان له ک یه و  ئێرانی كانی وه ته نه  ناكرێ

 ، بینارێ ده زۆر بۆچاوونی جیااوازیی ، مافاه و ئاه كردنی دیاری باسی ر سه  دێته  كه اڵم به ، بدری  پێ داهاتوودا دێموكراتیكی ئێرانێكی  له
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  مافاه هێناانی سات ده به باۆ سیاسای باتێكی خه بۆ ئیسالمیش كۆماری رێژیمی رووخانی دوای  كه ی  بكه  ئاماده خۆمان  ئێمه  بێ ده گشتی  به
 .واكانمان ره
 

 رچاوگرتنی باه له باه و ڵگرت هاه نگاوی هاه سیاسای ئیساالمی و ره باه واڵتانادا ی زۆرباه له بی ره واه هاری باه ئاگاادارن ک وه : ئازادی  ئااڵی
 و ئاه دوای لاه ئێارانیش ی ئایناده کاه کرێات ده بێنی پێش ئایا رابردوودا، ی یه ده سێ ی ماوه له ئێران  له ئیسالمی اڵتداریی سه ده زموونی ئه

 باڕوات؟ سیاسیدا ئیسالمی ی ئاراسته  به گۆڕانکارییانه
 

 و لاه و،  وه ناه كه ده تااقی سیاسای ئیساالمی رێژیمێكای اڵتداریی ساه ده  كاه  یاه یه ده  ساێ  لاه زیااتر ئێساتا ئێران ڵكی خه : فا هیجری مسته
 و  كااری بێ برساێتی، ، باێ  وه كاه رێگایه ر هه  له ئازاد ڕێكی باوه و بیر  شنه چه ر هه ركوتی سه ئایینی، كی دیكتاتۆرییه  له  بێجگه دا یه ماوه

 نیی ده مااه تێكی حكوومااه بنیاتنااانی و  البااردن بااۆ ن كااه ده بات خااه ئێسااتا  بۆیااه ر هااه ، وتووه كه سااتنه ده یان دیكااه چاای خال ، ئااه وێرانیاای
  اڵته سااه ده بیاادا ره وه هاری بااه  لااه  كااه ی دیكااه واڵتااانی اڵم بااه جیاااوازن، لێااک واوی تااه  بااه ئااایی  و  ت حكوومااه وێاادا له  كااه دێموكراتیااک
  تاه حكوومه ک یاه ماوه  پێویساته ش واڵتاناه و ئاه ڵكی خاه  وایاه پێم م . بوو نه ئێرانی ڵكی خه ی زموونه ئه م ئه رووخاند، كانیان دیكتاتۆره
 .ن بگه ئێران ڵكی خه زموونی ئه  به ی وه ئه بۆ  وه نه بكه تاقی خۆیان كانی ئیسالمییه

 
 واڵتاه م ئاه ی وه ماناه ر ساه له ئێران کردنی داکۆکی و  ناوچه کانی گۆڕانکارییه به سرنجدان به  سووریه داهاتووی ڕێزتان به : ئازادی  ئااڵی

 نگێن ؟ سه ڵده هه چۆن دا نێوانه م له  تورکیه رۆڵی  وه دیکه کی الیه له و  وه که الیه له(  سووریه)
 

 و یی وه تااه نێونه ئاساتی  لااه رانی دژباه م هاه و    سااووریه ئێساتای تی حكووماه نگرانی الیااه م هاه  كااه  یاه وه ئه ی كه راساتییه : هیجتتری فا مستته
 ڕێكی شاه دان، بات خاه  لاه یان كاه ته حكوومه دژی  لاه  كاه  ساووریه ی وره باه ڵکی خاه  لاه  بێجگه  كه بڵێی   كرێ ده  بۆیه هێزن، به ییدا ناوچه

 پێانج  له زیاتر كوشتاری  به تی توانیویه شار به تی حكوومه ئێستا تا هه ش بۆیه ر هه و  وامه رده به  سووریه  له ش رانه دژبه و ئه داپۆشراوی
 وری ده ردووكیان هاه و  ئیساالمی  كۆماری رێژیمی و  توركیه ، رانه دژبه  هێزه م ئه نی الیه دوو.  وه بمێنێته  پێ ر سه له خۆی هاوواڵتی زار هه

  لااه ی وه مانااه و  ت حكوومااه كردناای هێز بااه راسااتای  لااه ئێااران و  ت حكوومااه رووخااانی راسااتای  لااه  توركیااه بیاان ، ده ر شااوێندانه و  گرینااگ
 .اڵتدا سه ده
 
   ساووریه ڕیوی راپاه ڵكی خاه تی یارماه تر لێبااڕاوانه و  تر جیادی  ساووریه تی حكووماه دژی كای ره ده كانی ناه الیه ر گاه ئه دام  ڕه بااوه و لاه م 
  تاوانێ ده ، نییاه واڵت كردنای وێاران و  ڵک خاه كوشاتاری  لاه بااكێكی هایچ اڵتدا ساه ده  له خۆی ی وه مانه ر رامبه به  كه  رێژیمه و ئه ن، ده نه

 .بدا ی كه ته حكوومه  به  درێژه زیاتر كی یه ماوه
 

 ٢١١١ی مارچی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ...ی كوردستان٠٢٥٢ی گەالوێژی ساڵی ٩٢لە پێوەندی لەگەڵ روودای 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیمانەی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا

 
دیمااانەی ئاژانساای هەواڵاادەریی كوردپااا لەگەڵ مسااتەفا هیجااری، سااكرتێری گشااتیی حیزباای دێمااۆكراتی كوردسااتانی ئێااران لە پێوەناادی 

 ی كوردستان7531ی گەالوێژی ساڵی 31روودای لەگەڵ 
 

، لەالیەكەوە هێازە سیاساییەكان و لەالیەكای دیاكەوە هێزەكاانی  گەالوێژدا تێدەپەڕێ ی31ساڵ بەسەر رووداوی  53بە نزیك  :كوردپا
" موجاهدینی ئینێالبی، سیاە جامەگان، كەفەن پووشان، خوێنادكارانی خەتای ئیماام و ساپاهیانی ئیساالم"حكوومەتی ئێران لەژێر ناوی 

اسااییەكان داوای ویساات و داخااۆازی خەڵكاای كوردیااان دەكاارد و لە بەراماابەر یەكتااردا راوەسااتابوون، ئەمە لە حاڵێكاادا بااوو كە هێاازە سی
خومەینیش ئەو هێزانەی بە جوداییخواز لە قەڵەم دەدا و ئەو سیاسەتەی ئەوكاتەیان هەتا ئیستاش درێژەی هەیە، پرسیار لێارە دایە 

ی ئەوكاتی هێازە سیاساییەكان باووە رۆشنبیر لەو باوەڕە دان كە وەمەلكرد  بخەن؟ چۆن هێندێ  بۆچی توانیان ئەو وشەیە بەم شێوە جێ
 هۆی جێگرتنی ئەم روانگەیە؟

 

لە پێشاادا بااا ئەوە بڵااێم كە تەجاازیە تەڵەباای بەو مانااایەی كە نەتەوەی كااورد لە هەر بەشااێكدا كە دابەش كااراوە  :مستتتەفا هیجتتری
لێارەدا مەساەلەكە وانایە كە بە  چارەونوسی خۆی دیاری بكا بە هەر شێوەیەك كە خۆی دەیهەوێ ئەوا مافی خاۆیەتی، كەواباوو  بیهەوێ

مەسەلەی تەجزیە تەڵەبیش بەشێكە لەو تۆمەتانەی حكوومەتی خومەینی وەكاوو میراتگاری بەشاێك لە . شێوەی مەنفی تەفسیری بكەی 
تی دیكتاتۆریەتەكانی رێژیمی پاشایەتی، كە هەموو ئەو خەڵكە ئازادیخواز و مافخوازەی ئێرانی چ كورد و چ غەیرە كوردیاان بە تاۆمە

تەجزیە تەڵەب و وابەستە بوون بە دوژمنانی ئێران تاوانباار دەكارد هەتاا دەساتیان زیااتر باۆ كوشاتنی خەڵكای ئااوەاڵ بێات، ئەوە لە 
حاڵێكدا باوو كە گەلای كاورد و نەتەوەكاانی دیاكە ئیمكانااتی ئەوەیاان نەباوو كە ئەو تەبلیغااتە چەواشاە كاارانە و درۆییانە پاووچەڵ 

 .بكەنەوە
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ی زۆریاای حەشاایمەت و پانااایی و بەریناای جوغرافیااایی بەشااێك لە خەڵااكەكە لە بنەڕەتاادا ئاگاااداری دۆخاای یەكتااری ئێاارانیش بە هااۆ
نەبوون، بەشێكی دیكە بەتاایبەت لە ساەردەمی خومەینیادا لەژێار تەوەساوباتی وشاكی مەزهەبیادا هەرچای ساەرانی ئەو حكاوومەتە بە 

لێ بكەنەوە قبوڵیان بوو، بۆیە ئەو وشاەیە وەكاوو تۆمەتێاك باۆ ماافخوازانی تایبەتی خومەینی بیگوتبایە ئەوانیش بەبێ ئەوەی بیری 
بە تێپەڕینی زەمان و بەتایبەتی كە پێوەندیی خێرا هەموو دونیاای داپۆشایوە، . كورد و باقی نەتەوەكانی دیكەی ئێرانی بەكار دەهات

ەوانە هێزەكاانی ئۆپۆزیسایۆنی كاورد لە كوردساتانی هۆشیاریی خەڵك هەم لە ئێران و هەم دراوسێیەكانی ئێران چۆتە سەرێ، باێجگە ل
ئێران كەم و زۆر هەركامەیان لە ماوەی سااڵنی رابردوودا بوون بە خاوەنی راگەیەنی گشتی وەكوو تەلەڤیزیۆن و ئینتێرنێت توانیویاانە 

 .كاریگەرییەكی زۆر دابنێ  لەسەر پوچەڵ كردنەوەی ئەو بیر و بۆچونانە
 

ی كە هێزەكااانی ئۆپۆزیساایۆنی كااوردی ئێااران لەگەڵ باااقی نەتەوەكااانی دیااكەی ئێراناای و لەگەڵ رێكخااراو و هەروەهااا ئەو پێوەناادییانە
 .كەسایەتیە سیاسییە ئێرانییەكان گرتوویانە ئەو فكرە رۆژ بە رۆژ الواز بووە و لە داهاتوودا پێم وابێت زیاتریش الواز دەبێت

 
بازوتنەوەی كاورد گۆڕانكاارییەكی زۆری بە خاۆیەوە   گەالوێاژ تێادەپەڕێ ی31وی سااڵ لە روودا 53لە بەپێی ئەوەی كە زیاتر : كوردپا

بینیوە، بەڕای ئێوە هێزە سیاسییەكان دەیاانتوانی چ كاارێكی تاایبەت باۆ راگرتنای هێرشای كۆمااری ئیساالمی ئێاران باۆ ساەر كوردساتان 
 بكەن كە نەیانكرد؟

 
گشاتی كردوویاانە جیاالە هێنادێك وردەكااری شاتێكی وایاان نەكاردوە كە م  پێم وابێ ئەوەی كە هێزەكاانی كاوردی بە :مستەفا هیجری

خەڵكی كورد موستەحەقی ئەو قەتڵ ووامە ب  یاا ئەوەی كە ئاماژەتاان پێكارد هێنادێك كەس هەن كە هەڵوێساتی حكاوومەتی كۆمااری 
و لە ئێستاشادا ئەوەی كە داوای ئیسالمی بە نەتیجەی هەڵوێستی سیاسی هێازە كوردییەكاان دەزانا  چاونكە هێازە كوردییەكاان ئەوكاات 

دەكەن مافی رەوای گەلی كوردە لە چوارچێوەی ئێراندا، بۆیە ئەوە نەتەنها بۆ ئەوە نابێ كە هێرش بكارێتە ساەر گەلای كاورد و فتاوای 
ە جیهاااد لە دژی باادرێ، بەڵكااوو دەباای گااوێی لااێ بگیاارێ و لە رێگااای ئاشااتیخوازانەوە ویساات و داخوازییەكااانی جێبەجااێ بكاارێ و ئەو

 .یارمەتی دەكات بە پێشكەوتنی ئێران
 

لە راستی دا ئەو بیانوانە كە هێنایانەوە بۆ سەركوتی خەڵكی كورد و بااڵتر لە هەموو فتوای جیهااد بە دژی خەڵكای موساڵمانی كاورد، 
 .بێجگەلە دەمارگرژیی وشكی مەزهەبی و دواكەوتوویی هیەی دیكەی تێدا نەبوو

 
بەگشتی هێزە سیاسییەكان لە سەرەتاوە ویستیان بە وتووێژ مەسەلەی كورد چارەسەر باكەن و لە قۆنااخێكی دیاكەدا دەساتیان  :كوردپا

 بۆ چەك برد و دواتریش پەنایان بردە بەر خەباتی سیاسی و مەدەنی، بەڕای بەڕێزتان ئەو هەموو فەراز و نەشێوە بۆچی؟
 

سیاسییەكانی كورد لە سەرەتادا رێگای وتووێژیان هەڵباژارد باۆ ئەوەی داخوازییەكاانی  شتێكی زۆر سروشتیە كە هێزە :مستەفا هیجری
گەلی كورد لە رێگای دیالۆگ و ئاشاتییەوە لەگەڵ حكاوومەتی تاازە بە دەساەاڵت گەیشاتوو چارەساەر باكەن و لەو رێگاایەوە بەتاایبەتی 
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كە خوێنی الوانی كاورد و بااقی خەڵكای ئێاران نەڕژێ، بەاڵم  حیزبی دێمۆكراتی كوردستانی ئێران هەوڵێكی یەكجار زۆری دا بۆ ئەوەی
بەداخەوە كۆماری ئیسالمی ئێران لە جیاتی ئەوەی كە وەاڵمی ئەو داخوازییە ئاشاتیخوازانە باداتەوە، هێرشایان كاردە ساەر كوردساتان و 

و دەساكەوتەكانی شاۆڕش و بەرگاری فتوای جیهادیان بە دژی كورد دەركرد و خەڵكی كوردیش باۆ بەرگاری لە ماان و مەوجاودیەتی خاۆی 
دەستی بۆ چەك برد و ئەوە رێگایەك بوو كە كۆماری ئیسالمی ئێران خستیە بەردەم خەڵكی كورد، بەاڵم دواتر بە هۆیئااڵوگۆڕی نااوچە 

یالتی و و وەزویەتی نێونەتەوەیی بەو ئاكامە گەیشت  كە ویست و داخوازەكانی خۆیان لە رێگای چااالكی و تێكۆشاانی مەدەنای و تەشاك
بەدژی دوژمنێك رادەگەیەنی، بەاڵم ئەو هەڵوێستە باۆ   وانیە كە تۆ لە قۆناغێكدا نەووێك لە بەربەرەكانێ. دیپڵۆماسییەوە درێژە بدەن

ساڵی رابردوودا دونیا و هەروەها نااوچە ئااڵوگۆرێكی ئێجگاار زۆریاان  ٣١هەمیشە هەر وا بەردەوام بێ، لە حاڵێكدا دەبینی  لە ماوەی 
ا هاتووە، بۆیە شتێكی زۆر سروشتیە كە هێزێكی سیاسی بەپێی وەزویەتی ناوچە و هەروەها بە لێكدانەوە لەساەر ئەو ئەساڵەی بەسەرد

 . كە چ جۆرەخەباتێك بۆ بەربەرەكانێ شیاوترە و دەسكەوتی بۆ بەرەوپێش بردنی خەباتی رزگاریخوازانەی گەلەكەی زیاتر هەڵبژێرێ
 

 ٢١١١ی ئاگۆستی ١٧ێکەوتی؛ ڕ  -ماڵپەڕی کوردپا  : سەرچاوە
 

------------------------------------------ --------
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 ...ئێران  كانی ڵدانه رهه سه  ی وه دامركاندنه  كانی هۆكاره
 
 
 
 
 
 
 

 میدیا   ی ڵ رۆژنامه گه له  فا هیجری ڕێز مسته به  دیداری
 

 تارا و ساالر:  دیمانه

 
ر  سااه  خاته ی میاادیا تیشااكده ڵ رۆژنامااه گااه دیدارێكیاادا له  ئێااران لااه  كوردسااتانی  دیمااوكراتی  حزباای  گشااتی  سااكرتێری  فا هیجااری مسااته
  تایَ  ال رۆژهاه  كانی كاورد و گۆڕانكارییاه  سیاسایی  ڕ دۆزی ماه له  خاۆی  رنجی ئێاران و راوساه  كانی ڵدانه رهه ساه  ی وه دامركاندنه  كانی هۆكاره
 :ان ره خوێنه  ی ر دیده به  ینه خه ده  و وتووێژه شێك له دا به لێره  ڕوو، ئێمه خاته هو جیهان د  كه ڕاست و ناوچه ناوه
 

 ؟ كرێ بۆ ده  كی یه وه كوردستان چ خوێندنه  ر باشووری توركیا و ئێران بۆ سه  كانی ستدرێژییه ده :میدیا
 

سااوریا   ك ئاشااكرایه وه. ئێااران و توركیااا و سااوریا  اڵتااانیو  رانی نیگااه  ی مایااه  تااه رێم بووه هااه  تی حكومااه  پێكهێنااانی :مستتتەفا هیجتتری
  دروساتبوونی  تای ره ساه  لاه  تاناهَ  و وال م ئاهَ  ال كوردساتان بكاات، باه  رێمی هاه  تی خالاه كو ده تااوه  بووه بار نه له  ی كه بارودۆخه  هێشتاكه

ئێاران و   كانی هێرشاه  ی رناماه به  شاێكی ن، به میادا دروسات بكاه رده به  كۆساپ لاه  وڵیاناداوه ك هه یه موو شاێوه هاه  باه  وه كوردستانه  رێمی هه
و  ئااه  ی چوارچێااوه  ن، لااه بااه ده  ی ڕێوه بااه  كااه كه پااژاك و په  بااوونی  بیااانووی  بااه  كوردسااتان كااه  رێمی هااه  كانی ره ر ساانووه توركیاااش بااۆ سااه

ش  كاه كه ر پاژاك و په گاه ن، ئه و سانوورانه ئاه  دانیشاتووی  كاوژرێ  كاه ت دهاڵ ساه ساڤی  و بێده  ڵكی ئێساتا خاه  چونكاه. بینم دا ده ته سیاسه
 . وه ستانه وه رێم ده هه  تی حكومه  دژی  له  دیكه  پیالن و بیانووی  وان به ، ئه بووایه نه
 

  كی الیاه  و لاه  ندندایه ساه ره په  توركیا لاهكوردستان و ئێران و   نێوان باشووری  له  و دیپلۆماسی  بازرگانی  ندی یوه په  وه كه الیه  له :میدیا
چ   وه ئااه.  وه ترسااییه مه  نااه خه ده  كانی رییه روه كوردسااتان و سااه  باشااووری  كانی ر ساانووره سااه  نااه كه توركیااا و ئێااران هێاارش ده  وه دیكااه
 گرێت؟ ڵده ك هه یه پێناسه

http://www.heloykurdistan.com/ku/index.php?option=com_content&view=article&id=148:2011-09-22-12-34-20&catid=7:wet-u-wej&Itemid=12
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  رێمی هااه  خاااكی  ن لااه كااه ده  گوزاری رمایه هاااتوون سااه  تانااه و حكومه ئااه ، یااه نه دووالیه  كه له سااه ماا  مه  بۆچااوونی  بااه :مستتتەفا هیجتتری
ر دوو  بااۆ هااه  شاای كه پێااداون و قازانجه  ی وه ئااه  تی روخسااه  ، بۆیااه یااه هه  وه بااه  كوردسااتانیش پێویسااتی  رێمی هااه  كوردسااتاندا و خااودی

  كو بێ  له ، تاوه بووه  ژیرانه  تێكی ت ئێران و توركیاش سیاسه نانه واڵتان و تهڵ  گه رێم له هه  ی ئابوورییه  ندییه یوه و په ، ئه یه كه نه الیه
ساتپێكراون،  ده  ی و كاارو پڕۆژاناه ئاه  راگرتنای  كاه  وه بیربەێتاه  شامان لاه وه ئه  ن، ناابێ نجام باده پێویسات ئاه  ی دا كار و پاڕۆژه كه رێمه هه
رێم  هااه  تی حكومااه  ی وه ئااه  ڕای ره دات، سااه نااه  و واڵتانااه ئااه  ئااابووری  زیااان لااه  نگااه ره دات، رێم ده هااه  ئااابووری  زیااان لااه  ی نااده وه ئه

پلاه  به پ پله  ی وه م كردناه باۆ كاه  بی ر پیالنێاك هاه گاه اڵم ئه ئێاران و توركیا،باه  ی زاندنه و سانووربه ر ئه سه له  یه هه  زۆری  ئیدتیرازاتێكی
 . بێ ده  باشی  ئاكامی  نانه و الیه ڵ ئه گه م لهرێ هه  كانی بازرگانیه  یه ندی ێوه
 

 نگ ؟ ئێران و توركیا بێده  ی ستدرێژییانه و ده مریكا و وێرا  له ئه  بۆچی :میدیا
 

  یانهسانووری  و ناوچاه ئاه  ، چونكاه ساتاوه ڵنه هه  خۆی  ی سیاسییانه  ركی ئه  دا به یه له سه م مه م  وێرا  له  تێڕوانینی  به :مستەفا هیجری
  وه ی ، ئه مریكا بكه ئه  ر باس له گه اڵم ئه ، به وێراقه  تی حكومه  ی زیفه وه  و ناوچانه رگریكردن له پاراست  و به  وێرا ، بۆیه  شێك  له به
كانیش  ره دژبه  تی ر یارمه هگ مریكا ئه تیرۆریستی ، بێگومان ئه  لیستی  مریكا له ئه  الی  له  كه كه م په م پژاك و هه ، هه جیاوازه  كه له سه مه
رجێك وێرا  داوا  مه  یاند به وێراق  رایانگه  له  ی مریكییانه و ئه ك پێش ئێستاش ئه یه ، ماوه و دوو هێزه ناكات له  رگری وا به دات، ئه نه

 . كردووه نه  ی و داوایه وێراقیش تائێستا ئه  كان بنێرن، دیاره سنووره  كانیان بۆ پاراستنی ن هێزه بكات، ئاماده
 

 ؟ یه كوردستان هه  باشووری  ت و ئۆپۆزسیۆن لهاڵسه ده  كتان بۆ گفتوگۆكانی یه وه چ خوێندنه :میدیا
 

  تی ، حكوماه خۆیاناه  ر شاكڵێكدا بێات ماافی هاه ڵك له خاه  و داواكاری  زۆر سروشتییه  كی یه له سه مه  وه م  ئه  بۆچوونی  به :مستەفا هیجری
ساامی  ره  یاسااا بااه  پێی ئۆپۆزساایۆنیش بااه  حزابی ، ئااه زراوه دامااه  دیموكراساای  كی مایااه ر بنه سااه له  كااه  ی وه ئااه  پێی كوردسااتانیش بااه  رێمی هااه

ر  ساه كوردساتاندا له  رێمی هاه  اڵت و ئۆپۆزسایۆن لاه ساه نێاوان ده  وافوقی ن، ته ح بكه تره خۆیان مه  بیروبۆچوونی  یه قیان هه ناسراون، هه
ر  ساه نێوانیاان له  ی ناكۆكاناه  و خاڵاه ر ئه سه دانیشت  و وتووێژ له  به  و پێویسته  ئوسولییه  ڵك شتێكی خه  ندی وه رژه قازانج و به  ی غهبنا
  كاارێكی  گشاتی  نادی وه رژه قاازانج و به  ر چااو گرتنای باه له  دانیشات  و وتاوێژ باه  گشاتی به. ن وافو  بكاه ڵك تاه خاه  نادی وه رژه به  مای بنه

 . وابێ  بێ ن ده و ئوسووڵه  دروسته
 

كوردسااتان   بێت، ئایااا باشااووری هااه  خۆی ربه سااه  كااوردیش كیااانێكی  كااه  خساااوه ره  وه تێك بااۆ ئااه رفااه جیهانیاادا ده  ئاسااتی  ئایااا لااه :میتتدیا
 بێت؟  كوردییه  ته وڵه و ده ئه  سپێكی توانێت ده ده
 

  كاوردی  كاه  ی و واڵتاناه ئاه  ی چوارچێاوه  دوور لاه  خۆی ربه سه  كی یه له سه ك مه كورد وه  ی له سه كو ئێستا مه تاوه  وه داخه به :مستەفا هیجری
  كاه  ی تاه اوهن و قه ئاه  ته یشاتوونه گه دونیاادا نه  بڕیار له  كانی نده ، ناوه بووه ح نه تره كاندا مه تییه وڵه نێوده  نده ناوه  ، له شبووه تێدا دابه
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تاا   رێمیش پێموایاه هاه  خۆ باوونی ربه ساه  ت باه باره سه.  نییه  شیان بۆی رنامه ن، به یر بكه خۆ سه ربه سه  كی یه وه ته كو نه كورد وه  ی له سه مه
  رێم  و لاه هاه  تی حكوماه  یئێاران و توركیاا موخاالف  زۆر زیااتر لاه  كانادا كاه به ره ناو وه لاه  یاه هه  شاۆڤینی  ڵكی خاه  شێك له ئێستاش به

  زۆر ژیرانااه  كی یه شااێوه  رێم بااه هااه  تی حكومااه  كاارێ م دهاڵ بااه. كوردسااتان  رێمی ن بااۆ هااه دروساات بكااه  كێشااه  وێ یانااه تێك ده موو فرسااه هااه
  تی حكوماه  زراندنی دامه  كی یه مینه زهكان ناكات و هیچ  كێشه  ری سه خۆ چاره ربه سه  یاندنی بكات و راگه  النه سه و مه ڵ ئه گه وت له ڵسوكه هه
 . نییه  وجوودی  وه ره ده  له  ناوخۆ و نه  له  خۆ نه ربه سه
 

تی كااورد اڵهاااو  الی  كی نائومێدییااه  جااۆره  ی وه لااه  كوردسااتان جگااه  تاایاڵ رۆژهااه  كانی نێااو حزبااه  ی وانااه و لێكتاارازان و جیابوونه ئااه :میتتدیا
ناد  تاا چه  وه ، ئاه ئێرانادا باووه  كانی منییاه زگاا ئه ده  كانی پیالناه  ری ژێر كاریگاه  وخۆ له ناڕاسته  كه  كرێ ش ده وه به  ، ئاماژه دروستكردووه

 ؟ راسته
 

ئاازادیخواز   ر تااكێكی یاان هاه  كوردی  ئۆپۆزسیۆنی  هیچ رێكخراوێكی  ی چاره  له  زی ئێران حه  ئیسالمی  كۆماری  ئاشكرایه :مستەفا هیجری
كان،  سیاساییه  نێاوان رێكخاراوه  یادا بووبێات لاه ك په یه ركاتێكیش كێشاه ئازادیخوازان، هاه  دژی  له  ڕێژیدابووه رنامه به  له  میشه هه ، نییه

وان،  ئاه  الی  سروشاتییه  تێكی ش حاڵاه وه ، ئاه رگرتاووه وه  لاێ  خاۆی  اڵم ساوودی بووبێت، باه نه  ریشی ر پێكهێنه گه ئێران ئه  ئیسالمی  كۆماری
باۆ   وه ڕێتاه گه ده  كیشای ره سه  كان، هاۆی كوردییاه  حزباه  خودی  كانی موكوڕییه ر كه سه  وه ڕێنینه بگه  موكوڕییانه و كه ئه  كرێ ده  گشتی م بهاڵ به

ها  روه شااایان، هاااه هاوبه  كااااری  زموونی ئاااه  بوونی كتر و ناااه یاااه  كردنی ناااه  و هاوكااااری  دیموكراسااای  باااه  كاااوردی  حزابی ئاااه  بوونی ئاشااانانه
  ڵكی خاه  ری ماوه جاه  شۆڕشی  تای ره سه له.  كان بووه ئینشیدابه  كی ره سه  هۆكارێكی  و گرووپی  خسی شه  ندی وه رژه قازانج و به  رچاوگرتنی به له

بوون،  وجیاه ته  واقیدادا قاابیلی  لاه  ، كه بووهڕ  و بیروباوه  ئایدۆلۆژی  ی له سه مه  ك كه یه وه ند جیابوونه چه  له  كو ئێستا، جگه ئێران تاوه
  ی ، تاا ئیزافاه نییاه  نوێیاان پاێ  هایچ شاتێكی  كاه  نیشاانیانداوه  وه ته جودا بوونه  كه  ی وانه و ئه  بووه  خسی شه  كی یه له سه مه  دیكه  وانی ئه
 . دیموكراسیمان نییه  مرینی كورد ته  ی ئێمه  وه داخه ، به وه ته جودا بوونه  پێشتر لێی  كه  ی و حزبه ئه  كانی رنامه ر به سه  ن به بكه
 

  بی ره واه  هاری باه  باه  وت كاه كاه  وبزافاه ، پاێش ئه وه وتاه ئێاران لێكه  لاه  رفراوانی باه  ری ماوه جه  خۆپیشاندانی  وز كه سه  پۆلی شه :میدیا
 ؟ وه وا زوو دامركایه  م بۆچیاڵ ، به بردرێ ده  ناوی

 
ڵ  گاه وز، له ساه  ی وه ناهاڵڵ جو گاه له  بی ره واه  هاری ڵاێ  باه ده  پێای  كاه  ی وه و جوالناه نێاوان ئاه  لاه  یاه زۆر هه  جیااوازی :هیجری مستەفا

  كو باه وهت تاا حكوماه  گۆڕانی  ستی به مه  شداربوون به كاندا به قامه شه  نگ له ست ته ژار و ده هه  زیاتر توێژی  بی ره وه  ی وه جوالنه  پۆلی شه
  یاان ریفاۆرم لاه  چاكساازی  وز، داوای ساه  ی وه ناهاڵم جواڵ باه. باشتر بۆ خۆیان بخاولێێن   رانی ژیان و گوزه  دیكه  تێكی حكومه  زراندنی دامه
. تێیادا رووناادات  وگۆڕیئاڵ  كه  یه هه  تی تایبه  كی و جیهانبینییه  ڵناگرێ ش ریفۆرم هه و رژێمه كرد، ئه ده  ئێرانی  ئیسالمی  كۆماری  رژێمی

وان  ئاه  كاه  ی وه باوو لاه  بریتای  یه وه نهاڵو جو ئه  كانی الوازه  خاڵه  كێك له یه. ركوت كران قام زۆر زوو سه ر شه سه  هاتنه  ش كه و توێژه ئه
ریان تێادا  كاریگاه  رۆڵای  روبی كاه  ئاغاای و  وی موساه  ئاغاای  ، كاه وه كارده رز ده ئێرانان به  ئیسالمی  كۆماری  پاراستنی  ك دروشمی ریه سه له
  بااه  گشااتی ڵكیش به كاارد، خااه وجوود ده مااه  و نیزاماای  قیااه فه  تی و والیااه  ساساای ئه  قااانونی  ر پاراسااتنی سااه ختیان له وان جااه بوو، ئااه هااه
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  ورده  ورده  كوشاات باادات، بۆیااه  بااه  یخااۆ  داخوازییانااه  و جااۆره ماارۆ  بااۆ ئااه  قام و زانییااان ناااكرێ ر شااه سااه  هاتبوونااه  دیكااه  ئومێاادێكی
بینای   ی ، ده بكاه  بی ره واه  واڵتای  یری ر ساه م گاهاڵ ، باه یه وه نهاڵو جو ئه  شكستهێنانی  هۆكاری  شێك له به  ش بووه وه ئه. یان كرد كشه پاشه
  باوون خۆیاان باه  ئاماده  كه ڵكه ش خه یه وره گه  ئامانجهو  ، بۆ ئه كان بووه دیكتاتۆره  كان و رووخانی ته حكومه  ستیان ئاڵوگۆڕی به مه  وێ له

 .ن كوشت بده
 

 ن؟ رێكبخه  بییانه ره وه  تهاڵو و ئه  ی هاوشێوه  ڕینی راپه  یه یان هه وه ئه  توانای  و ئێرانی  كوردستانی  ئایا ئۆپۆزسیۆنی :میدیا
 

  جۆراوجۆر لاه  باتی ڵك و خه خه  توانا و ئیمكاناتمان كارمان بۆ هۆشیاری  پێی ئێران به  كوردی  كو ئۆپۆزسیۆنی وه  ئێمه :مستەفا هیجری
  اڵم نااابێ ئێااران، بااه  ڵكی ر خااه سااه له  یااه هه  ری كاریگااه  گشااتی كااورد به  لی گااه  باتی خااه  نااده رچه ، هه ئێااران كااردووه  ئیسااالمی  كۆماااری  دژی
جوگرافیاا و   پێی باه  ئێاران، چونكاه  سیاسی  سیستمی  نووسساز له چاره  ئامێرێكی  ێتهبب  نیا ناتوانێ ته  كورد به  بیر بەێت كه  مان له وه ئه
  باه  ش پێویساتی وه ڕن، ئاه راپاه  وه پێكاه  گشاتی ئێاران به  ڵكی خاه  ئااوا پێویساته  ستێكی به ئێران پێكدێنێت، بۆ مه  می كه  شێكی به  وه ته نه

  كااانی چاای  و توێژه  ویساات و داخااوازی  كااانی كاره  ی رنامااه به  لااه  بتااوانێ  ك كااه تییااه رایه ، رێبه یااه شۆڕشااگێڕ و لێبااڕاو هه  كی تییااه رایه رابه
 .ح كرا تره وز مه سه  ی وه نهاڵجو  له  ی وه ك ئه كردن وه  ك بۆ چاكسازی وڵ بدات، نه ت هه حكومه  دابی  بكات و بۆ رووخانی  ڵگه كۆمه

 
اڵتی كوردساتان  رۆژهاه  كانی ناو حزباه تائێساتا لاه  اڵم بۆچی ، به نێكیان پێكهێناوه نجومه كورد ئه  حزبی ١٩كوردستان   رۆژئاوای  له: میدیا

 ؟ حاڵ بووه مه  ك شتێكی یه ره به  پێكهێنانی
 

  تاه هاتووه  دوایای  ی م ساااڵنه لاه  كنیكی تاه  نادێك گرفتای اڵم هه ، باه وڵیش دراوه حاڵ نازانم و هاه مه  به  كه له سه م  مه :مستەفا هیجری
  بااری  م لاه هاه  بۆخاۆی  وه ئێاران روویاان دا، ئاه  كوردساتانی  كانی كوردییاه  حزباه  لاه  كاه  ی واناه و ئینشیداب و جیابوونه ئه  وانه پێش، له
م اڵ كگرت ، باه م یاه رده باه  هناد كۆساپێك لا چه  دروساتكردنی  هاۆی  و بۆتاه  باووه  رێنی ناه  ری كاریگاه  وه لییاه مه وه  باری م لاه ، هه وه رۆحییه

  كااو حزبااه ش بتااوانی  وه پااێش، ئێمااه  تااه هاتوونه  ی و كێشااانه گونجاااو بااۆ ئااه  ی چاره رێگااه  ی وه كااات و دیتنااه  ڕبوونی تێپااه  هیااوادارم بااه
 .ی  ش بكه هاوبه  و كاری  وه ش كۆبینه هاوبه  پالتفۆڕمێكی  وری ده  كورد به  ی دیكه  كانی ئۆپۆزسیۆنه

 
 باستان كرد؟  ی و كاته ئه  ڕینی بۆ تێپه  یه هه  نی مه زه  قفێكی ئایا سه :دیامی
 

،  تاه حمه زه  كاارێكی  ری ساه ماان باۆ چاره زه  ، دیااریكردنی و سیاسای  تی اڵیاه كۆمه  گرفتای  ی له ساه ر مه ساه  دێینه  كه  ئێمه :مستەفا هیجری
،  وه م بێتاه پێش، بڕێاك كاه  ته هاتووه  وه كانه ئینشیدابه  هۆی به  كه  ی ییانه و توڕه  رانی و نیگه ئه  كه  یه ونایه و مه كات به  ڕینی اڵم تێپه به
 .دا زاڵ ب  و گرفتانه ر ئه سه ن و به بكه  ئیراده  واقدی  ڵكو به و رێكالم كردن، به  نده پڕوپاگه  ك به نه
 

 تان  كه و ئایا حزبه  ند راسته تا چه  وه دات، ئه ده  ئێرانی  ئۆپۆزسیۆنی  كانی هێزه  تی یارمه  وه داراییه  رووی  مریكا له ئه  گوترێ ده :میدیا
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 ؟ رگرتووه وه  كی تییه چ یارمه
 

  پێكهێناانی  باریتی  لاه  ئێاران كاه  ئیساالمی  كۆمااری  دژی  دات باه ئۆپۆزسایۆن ده  تی یارماه  نادێك پاڕۆژه هه  مریكا به ئه :مستەفا هیجری
كیش  تییاه ر یارمه ر هاه گاه ئێاران، ئه  دژی  مریكا لاه ئاه  كانی یاندناه راگه  رنێت بۆ رێكاالم كاردن لاه ئینته  تۆڕی  ئیمكانیات بۆ ئاسانكردنی

 . كم نییه هیچ زانیارییه  وه یه و باره له  ئێرانی  ئۆپۆزسیۆنی  رێكخراوێكی  درابێته
 

 نگێن ؟ سه ڵده ، چۆن هه شره مپی ئه كه  و لێدانیان له  چۆنه" موجاهدی  خلق"ڵ  گه  ندیتان له یوه په :میدیا
 

  ،، ئێماه شاره ئه  مپی ر كاه كارا ساه  كاه  ی و هێرشاه اڵم لاه ، باه ماوه ڵ موجاهدی  نه گه ندیمان له یوه په  مێژساڵه  له  ئێمه :مستەفا هیجری
ژیانیاان   وانیش ماافی دان و ئاه مپاه و كه لاه  ئااواره  كی بێەاه  ڵكی ڵێك خاه كۆماه  ی ، چونكاه كه ده  وه ئه  یری سه  ئینسانی  كی یه له سه مهكو  وه
یان  كێشاهندروساتیش  ته  تگوزاری خزماه  باواری  ت لاه ناناه دا كوژران و بریندار بوون، ته و هێرشانه زۆریان له  ڵێكی كۆمه  وه داخه ، به یه هه

  و رووداوه ئاه  ی وكاتاه ر ئه ، هاه وه وێراقاه  تی ن حكومه الیه زانی  له مرۆ  ده  مافی  ئاشكرای  پێشێلكردنێكی  به  وه ئه  ، ئێمه بۆ دروست بووه
 .حكووم كرد مان مه یه وه و كرده یانێكدا ئه به  له  وه حزبه  تی رایه ن رێبه الیه روویدا له

 
و  ی ئاه كاه ؟ پێشنیار ده وه كاته ر نزیك ده سه چاره  ی كورد له ند كێشه چه  رۆك بارزانی تا ر پاڵپشتی سه سه  یی له وه ته ی نه كۆنگره :میدیا
 بەێ؟  ڕێوه چۆن به  یه كۆنگره

 
  ساترێت، تائێساتاش باه به ده  كاه  ی وه دڵنیاانیم لاه  ناده رچه كرێات، هه ر ده سه له  ی قسه  مێژه  كورد له  ی كۆنگره  ستنی به :مستەفا هیجری

  تێك كاه ر باباه ساه تكردن له زاوه قه  ، بۆیه كانی و و پڕۆگرامه یڕه و په  یه و كۆنگره ئه  ی رباره ده  یشتووه گه نه  هیەمان پێ  رمی فه  كی یه شێوه
 .بێت خت ده ، زۆر سه تا ئێستا دیار نییه  هیچ شتێكی

 
كوردسااتان بااۆ   ی وه ره ناااوخۆ و ده  مپینیش لااه ناادی  كااه مبار بااوون و چه زۆر خااه  ڵكیكی خااهدیمااوكرات   حزباای  تبوونی لااه  دوای :میتتدیا

 تان؟ وه كگرتنه یه  هۆی  بوونه نه  بۆچی  نگاوانه و هه تان رێكخرا، ئه وه كگرتنه یه
 

و   زۆرمان داوه  وڵی ش هه ، ئێمه رێزه  ی گهجێ  بۆ ئێمه  گشتی كورد به  ڵكی و خه  مپینانه و كه ئه  رانی رێكخه  بیروبۆچوونی :مستەفا هیجری
حازب جاودا   لاه  كاه  ی شاه و به دیماوكرات و ئاه  نێاوان حزبای  بێت لاه بااش هاه  كی ندییاه یوه بتاوانی  په  ی وه وڵدای  باۆ ئاه هه  ئێستاش له

ر  سه له  بۆ بكرێت و بڕیاری  زیاتری  ی وه ت و خوێندنهس ر ده به  ك بخرێته یه موو باس و پڕۆژه وادا هه  تێكی زویه وه  له  كرێ ، ده وه ته بوونه
 .كتر دابنیشی  ڵ یه گه له  رمی فه  به  كه  بووه م نه راهه فه  یه مینه و زه تائێستا ئه  كه  یه وه ئه  ئێمه  كی ره سه  كۆسپی  وه داخه بدرێت، به

 
 خۆتان دایبڕاندوون؟  ری ماوه جه  ند له تاچه  وه ، ئه هبوو نه  كداری چه  چاالكی  زۆره  كی یه تان ماوه كه حزبه :میدیا
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  ست و شۆڕشگێڕ كاه هه  به  ڵێك الوی ئێران كۆمه  كوردستانی  ، له یه هه  الوازی  هێز و خاڵی به  خاڵی  كداری چه  باتی خه :مستەفا هیجری
  روونیاان رازی ده  كداری چه  ڕی بكات و شه  كداری چه  باتی خه بێت هێزێك هه  ئێران بێزارن، پێیان باشه  ئیسالمی  كۆماری  زولم و زۆری  له
  یاه و بارودۆخه سیاسی و ئاه  باری  ی دیكه  ی كه شه ، به یه كه له سه مه  شێكی به  وه ب ، ئه وار ده ئومێده  ڵكیش پێی ندێك خه هه  نگه كات و ره ده
و   سیاسای  باتی كان رابكێشێت، خاه كورده  ی و زۆربه  یی وه ته نێونه  بیروبۆچوونی  رنجی مڕۆ سه ئه  ی وه ئه.  و دونیا خولێاوه  كه ناوچه  له  كه
 .بێت هه  خۆیشی  ری كاریگه  توانێ ده  ، كه نییه ده مه
 

 ؟ وایه ناڕه  باتێكی خه  كه كه پژاك و په  كداری چه  باتی خه  واته :میدیا
 

اڵم  ، باه داوه  زۆری  كاات و قورباانی تونادوتیژ ده  كاداری چه  باتی خاه  ی وه ڵ ئاه گه له  كه هك موومان ئاگاداری  په هه  ئێمه :مستەفا هیجری
  كی رییااه ن، كاریگه كااه یریان ده كااو تیرۆریساام سااه ییاادا وه وه ته نێونه  كانی نااده ناوه  تیاارۆر و لااه  نێااو لیسااتی  تااه ناویااان چووه  ی وه لااه  جگااه
و  بیادا ئاه ره وه  واڵتاانی  بینای  لاه ك ده اڵم وه كادارییان، باه چه  باتی خاه  ی رێگاه  كانیان لاه ئامانجاه  هیشات  با گه  لاه  بووه وتۆشیان ناه ئه

  بێ ساڤی  و باه  ڵكی خاه  ساتی ده  هات ئااوا ساووك و ئاساان باڕووخێ ، باه ده یاڵیادا ناه خه  س باه كه  كه  ی هێزانه دیكتاتۆر و به  ته حكومه
و   و سیاساای  نی ده مااه  باتی خااه  می رده ئێسااتا سااه  می رده سااه  بۆیااه. دیمااوكرات پێكاادێت  ی دیكااه  تی حكومااه  ریكااه خه  كااداری چه  باتی خااه
 . یاندنه راگه
 

كوردسااتان   ی دیكااه  كانی بااۆ پارچااه  وه كانیااه رێنییه و نه  رێنی موو ئااه هااه  كوردسااتان بااه  باشااووری  كانی زموونااه ئه  كاارێ ئایااا ده :میتتدیا
 باش بێت؟  شێێكی رمه سه
 

،  فێربووناه  لاێ  ی جێگاه  وه چااك و خراپیاه  كوردساتان باه  رێمی هه  زموونی كوردستان ئه  دیموكراتی  ك حزبی وه  بۆ ئێمه :مستەفا هیجری
  شااهیدی  وه نزیكاه  لاه  ون، ئێماهكرا  كه  ی ڵبژاردنانه و هه موو ئه مان و هه رله ت و په حكومه  ، پێكهێنانی كانی ، كێشه كانی ناوخۆییه  ڕه شه
ر  رامباه به  خۆماان لاه  سیاسای  كاو حزبێكای وه  ئێماه  لێ فێر بی ، چونكاه  شتی  ی وه رنجمان داون بۆ ئه سه  وردی  بووی  و به  النه سه و مه ئه
 .ی  دا دروست بكه ئاینده  كورد له  ڵكی باشتر بۆ خه  ژیانێكی  ی وه ی  بۆ ئه كه زانی  و كار ده رپرس ده به  ڵكدا به خه
 

 ٢١١١ی سێپتەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی هەڵۆی کوردستان  : سەرچاوە
  

-------------------------------------------- 
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 ٩٠٠٢و  ٩٠٠٩: سالی 
 

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

 ...باس لە گۆڕانکارییەکانی ناوچەو بارودۆخی ئێران
 

 
 

    "سڤیل"گۆڤاری  وتووێژی

 
 نااوچەکە گۆڕانکارییەکاانی لە بااس ،(ساڤی ) لەگەڵ دیماانەیەدا لەو ئێاران کوردساتانی دێماۆکراتی حیزبی سکرتێری هیجری، مستەفا
 حیزباای بەناااوی نیاایە ئەوەیااان مااافی بااوون کەمیاانە ئەوان دەڵااێ و دەکااات دێمااۆکرات حیزباای تااری بەرەکەی لە باااس هاوکااات دەکااات،

 . بەرە کردنی دروست بۆ ناکەی  لەگەڵ هەماهەنگیان نەگۆڕن ناوەکەیان تا بۆیە بکەن، کار دێمۆکراتەوە
 

  دەبینی؟ گۆڕانکارییانە ئەو کوێی لە ئێران دەکەی ، پێ دەست ناوچەکەوە گۆڕانکارییەکانی لە :سڤیل
 

 ئیساالمی کۆمااری پاێش، هااتۆتە نااوچەکەدا لە راباردوو سااڵی مااوەی لە کەم النای گۆڕانکارییاانەی ئەو واباێ پاێم :مستەفا هیجتری
 پێشاکەش شێوەیەک بەهەموو ئێران ئیسالمی کۆماری کە یارمەتییانەن ئەو پەلەقاژەیەش، ئەو نیشانەکانی پەلەقاژە، خستۆتە ئێرانی

 لە. مااوەتەوە لەنااوچەکەدا ئێاران هاوپەیماانی و دۆست وەک کە دەوڵەتە، تەنیا ئێستا  سووریه چونکە دەکات، ی سووریه دەوڵەتی بە
 پاێم.  ساووریه رێژێمای ماانەوەی باۆ دەدات زۆر هەوڵای ئێاران باۆیە نزیک ، یەکتر لە زۆر دەسەاڵتداریشەوە و حوکمڕانی سیستمی باری
 لە خااۆی دۆسااتی تاااکە ئێاارانیش و ئێااران بااارودۆخی لەسااەر دەبێاات زۆری کاااریگەری ، سااووریه ئێسااتای حکااوومەتەی ئەو نەمااانی وابااێ

 . نیشتووە لێ ترسی بۆیە دەدات، لەدەست وەرەبیدا ناوچەی
 

  چ بەتایبەت ش سووریه هی و ناوچەکە گۆڕانکارییەکانی نەبێت، ئێراندا لەناوەوەی خرۆشانێک و جموجۆڵ گەر بەاڵم :سڤیل
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  دەبێت؟ ئێران لەسەر کاریگەریەکی
 

 کاریگەرییاان گۆڕانکارییانە ئەم وابێ پێم بەاڵم بێت، لەناوەوە جموجۆڵەکە لەپێشدا دەبێ راستە، بەتەواوەتی ئەوە : فا هیجری مسته
 و زەبار لەوەی جاگە ئێران ئیسالمی کۆماری ئەوەیە، ئێران خەڵکی کێشەی. پێبکات دەست جموجۆڵە ئەم لەئێرانیشدا ئەوەی بۆ دەبێت،
 کاردۆتە ئەمەشای رێاژێمەیە، ئەو بەدەساتی خەڵکایش نانی و ئابووری خەڵک، داخوازییەکانی کردنی سەرکوت بۆ نواندووە زۆری زەنگی

 جاوواڵنەوەی و لەخۆپێشااندان بکاات بەرگاری ئەنادازەیەک تا هاه توانیاویەتی ئەمەشەوە بەهۆی خەڵکەکە، لەسەر قورس زۆر فشارێکی
 ئێاران لەسەر نێودەوڵەتییەوە کۆمەڵگای لەالیەن فشارەی ئەم و  سووریه حکوومەتی رووخانی بە نامێنێتەوە، هەروا ئەمە بەاڵم ناوخۆ،
 ئەماااانە هەماااوو پێبێااات، کۆتاااایی ئورووپاااایی واڵتااانی باااۆ نەوت نااااردنی وایە بڕیاااار کە حاااوزەیرانەوە، لەماااانگی بەتااایبەت هەیە،

 بتاوان  و با  تەشاجیع زیااتر خەڵاکەکە ئەوەی هاۆی دەبێاتە ئەمەش ئێاران، ئیساالمی کۆمااری باوونی الواز لەساەر دەبێات کاریگەرییان
 . بگرێت شکڵ ئێراندا لە جوواڵنەوەکەش و دەرببڕن ئاشکرا شێوەیەکی بە خۆیان داخوازییەکانی

 
 و دەکەن ئێااران لە هەڕەشااە بەردەوام بەگشااتی رۆژئاااوا و ئەمریکااا و ئیساارائی  ئێااران، ئەتۆمییەکااانی دامەزراوە لەبااابەتی :ستتڤیل
  هەیە؟ الیەنەدا دوو ئەم لەنێوان لەناوچەکە جەنگێک ئەگەری وادا لەدۆخێکی پێدانی، بەردەوامی لەسەر سوورە ئێرانیش

 
 تا هااه سیاساای، و ئااابووریی فشاااری رێگااای لە دەدەن، خۆیااان هەوڵێکاای هەمااوو نێااونەتەوەیی کۆمەڵگااای وایە پااێم : فا هیجتتری مستتته
 ئەو ئەنجاامی تا هاه و قۆنااغ دوایا  تا هاه بەاڵم ئورانیاۆمەوە، پیتدانادنی لەباارەی بەتایبەت بێن ، بەچۆکدا ئێران ئیسالمیی کۆماری

 و هەوڵ ئەم ئاکاامی خەریاکە بەاڵم ئێرانادا، لە با  نیزامای دەساتێوەردانێکی فکاری لە ئەوان وانیایە پاێم دەرنەکەوێات، تاقیکارییانە
 کۆمااری کە قەنااوەتەی ئەو دەگەنە و دەبا  نائومێاد لێای واتە دەچێات، کۆتاایی بەرەو وردە وردە نێونەتەوەیی کۆمەڵگای تەقەالیەی
 ئوبامااا رۆژانەدا لەو هەر ناااداتەوە، داخوازییەکانیااان واڵماای و نااایەت چۆکاادا بە ئااابووری گەمااارۆی و دیپلۆماساای کاااری بە ئیسااالمی

 بااب ، ئومێااد بێ تەواوەتاای بە ئەوان گەر بااۆیە دەچێاات، بنبەساات بەرەو خەریااکە ئێراناادا لەگەڵ دیپلۆماساای تێکۆشااانی کە رایگەیانااد،
 ئەوا باا ، ئاکااام بێ هەروا هەوڵەکااانیش دەبەسااترێت، ئێاارانیش نەوتاای کردناای هەناااردە کە حااوزەیرانەوە، مااانگی دوای لە بەتااایبەت
 . ئاراوە دێتە لەئێراندا نیزامی دەستێوەردانێکی ئەگەری

 
 رۆژهەاڵتاای کوردییەکااانی حیاازبە ئێااران، رێژێماای لەسااەر ناوخۆییەکااان و دەرەکاای فشااارە زیااادبوونی ئاماااژەی لەگەڵ کەواتە :ستتڤیل

  دەبێت؟ چی تازەیە قۆناغە ئەم بۆ بەرنامەیان و بکەن شتێک چ دەتوان  پەرتەوازەییەیانەوە بەو کوردستان
 

 لەو بەتااایبەت ئێراناادا، کوردسااتانی لە کااوردە جااوواڵنەوەی الوازەکااانی خاااڵە لە یەکێااک ئەمە وایە پااێم مناایش : فا هیجتتری مستتته
 دان، لەئاارا تێکۆشاان و هەوڵ هەنادێک نێوەندەشادا لەو دەکرێات، ئێرانیشادا لە و لەنااوچەکە گۆڕانکاری چاوەڕوانی کە هەلومەرجەدا

 بەرناامەیەکی و پالتفاۆرم لەشاێوەی بکەی ، ئێراندا تری کوردییەکانی هێزە لەگەڵ هاوکاری بتوانی  لەوەی نەبووی  نائومێد ئێمە واتە
 ئااێمە باابەتە بەم ساەبارەت. رێاژێمە ئەم رووخاانی دوای قۆنااغی باۆ چ و ئیساالمی کۆمااری فەرماانڕەوایەتی مااوەی باۆ چ هاوبەشادا،
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 بەگشاتی ئێاران ئوپۆزسایۆنی لەگەڵ و ئێرانادا دەرەوەی لە کۆبوونەوەکانادا و کاۆڕ لە ئێاران کوردییەکانی رێکخراوە لە هەندێک لەگەڵ
 و رووداو بە ساەبارەت بای  یەکگرتاووتر بادەی  هەوڵ زیااتر دەباێ و نییە تەواو ئەمە بەاڵم هەیە، شوەرەتمان مه و راوێژ و پێوەندیی

 . ئێران گۆڕانکارییەکانی
 

 چییە؟ هۆکارەکەی کوردستان، رۆژهەاڵتی کوردییەکانی حیزبە نێو زۆرەی ئینشیێاقە و جیابوونەوە ئەم :سڤیل
 

 و ماناا لە تێگەیشات  ئاساتی نەگەیشاتووینە هێشاتا و شاەرقی  خەڵکای ئاێمە کە دەگێڕمەوە، ئەوە بۆ هۆکارەکەی م  : فا هیجری مسته
 هەنگااوی مەساەلەی ساەر دێاتە کاتێاک بەاڵم دەزانای ، دێمۆکرات بە خۆمان بکەن، لەگەڵ قسەمان هەرکامێکمان. دێمۆکراسی ناوەڕۆکی
 لەبەرچااو مەساەلەی دێمۆکراسای، لە نەباوون حااڵی دەگەڵ پێوەنادی لە وابێ پێم. نەبووی  حاڵی لێی باش کە دەردەکەوێت وەمەلی،
 ئەمااانە هەمااوو گشااتی، رای نەکردناای تەحەممااول نەکااردن، یەکتاار تەحەممااولی و تاکەکەساای و گرووپاای بەرژەوەناادی و قااازانج گرتناای
 روویاان راباردوودا سااڵی شاەش پێانج، لە ئینشایداباتەی ئەو کەم النای دەناا پێشاەوە، بێانە ئینشایێاقانە ئەم ئەوەی هۆکاری بوونەتە
 . نەبووە مەسەالنە جۆرە ئەم و سیاسی باوەڕی و ئایدۆلۆژی مەسەلەی لەسەر کامێکیان هیچ داوە،

 
 بیروبااوەڕی و ئایادۆلۆژی هۆکااری لەبەر هەر ئەمەشایان روویادا، ئێاوەدا حازبەکەی نێاو لە کە جیاابوونەوەیەش ئەم تەناانەت :سڤیل
  نەبووە؟ سیاسی

 
 لەحزبێکاادا کاتێااک وایە، مەومااولەن چااونکە دێمۆکراساای، لە نەبااوون حاااڵی هۆکارەکااانی لە یەکااێکە هەر ئەمەش : فا هیجتتری مستتته

 و سایمبول و نااو کە وانیایە، دونیاایەدا ئەم شاوێنێکی هیچ لە بەاڵم ئاساییە، شتێکی ئەمە دەدات، روو ئینشیدابێک و دەڕۆن گرووپێک
 هاااتۆتە دێمۆکراساای لە نەبااوون حاااڵی هااۆی بە و گاارفتێکە و گیاار ئەمەش بەرن، خۆیاناادا لەگەڵ حیاازبەش ئەم نیشااانەکانی هەمااوو
 .پێشێ

 
 .... نەبووە جیاواز رای لە گرت  رێز و دێمۆکراسی حیزبدا لە وایە پێیان ئێوە، شێوەی هەمان بە بەرامبەریش الیەنی بەاڵم :سڤیل

 
 و باوونە حیزبادا لە باوونەتەوە جیاا ئەوانەی بەساتراوە، کاۆنگرەیە ئەم کااتێکیش و بەساتووە کۆنگرەمان ئێمە بەاڵم : فا هیجری مسته

 کاراون، ئاماادە کاۆنگرانەی راپاۆرتی و بەرناامە ئەو چاووە، بەڕێاوە ئەوانادا کونترۆڵی ژێر لە حیزبیەکان کۆنفرانسە بوونە، زۆرینەش
 پێشاکەش کاۆنگرە باۆ ناوەنادی کاۆمیتەی راپاۆرتی و خوێنادراوەتەوە کاۆنگرەش راپاۆرتی تا بووە،هاه ئەوانادا کاونترۆڵی لەژێر هەمووی
 و حازب رێبەرایەتیای باۆ کاراوە هەڵباژاردن کە باووە، سااز دەمە ئەو کێشاەکە نەباووە، کێشاەیەک هایچ کاراوە، لەساەر قساەی و کراوە
 هاایچ ئەوا پێشااوو، کۆنگرەکااانی وەک زۆرایەتاای بە بباانەوە بیانتوانیبااایە ئەگەر زۆرایەتاای، بە بباانەوە حزباادا لە نەیااانتوانیوە ئەوانە

 ئەو بۆچاوونی بە نەباووە، دێماۆکراتی بۆیە زۆرینە، بە ببنەوە نەیانتوانیوە ئەوەی لەبەر ئەوان بۆچوونی بە بەاڵم نەدەبوو، کێشەیەک
 ئەگەرنااا بکرێاات، رەهااایەتی ئەوان بەرژەوەناادی و قااازانج تەنیااا ئەوەیە مانااای بە دێمۆکراساای ئااێمە قەدیمااانەی باارادەرە و گاارووپ
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 بااوونە، جێگیاار حیزبادا رێبەرایەتیاای لە و هەڵباژاردووە زۆریاانە ەکو ئەواناای پێشاتر کااۆنگرەیەی ئەو هەر ئەگەرناا نیاایە، دێمۆکراسای
 وەک ئاێمە نەکردووە، شتێکمان هیچ ئێمە واتە. نەبووە گۆڕێدا لە تر مەسەلەیەکی هیچ ئەگەرنا هەڵنەبژاردۆتەوە، زۆرینە وەک ئەوانی

 ساەرەکییەکانی پۆساتە بکەیا ، دیکتااتۆری ئیدماالی نەباووە ئەوتۆشمان دەسەاڵتێکی و حیزبدا رێبەرایەتی لە بووی  کەمینە گرووپێکی
 . بووە ئەواندا لەدەسەاڵتی زۆری بەشێکی دیکە بەشەکانی و سکرتێر وەک

 

  زۆرینە؟ بوونەتە و هێناوە بەدەست دەنگەکانتان زۆرینەی کۆنگرە دوای چۆن بوونە، کەمینە گرووپێکی ئێوە کە :سڤیل
 

 ویساتوویەتی لەکاۆنگرەدا هاتووە بۆیە بووە، ناڕازی ئەوان تێکۆشانی و کار لە ماوەیەدا لەو حیزب ئەوەی دەلیلی بە : فا هیجری مسته
 حیزبادا رێبەرایەتیای لە پێشاتر ئەوانەی هەموو ئەنجامیشدا لە بێت، چاالکتر و کارامەتر حزبەکە وەکوو تا هه پێکبێنێت، ئاڵوگۆڕێک

 . هەڵنەبژێردراونەتەوە هەموویان بوون،
 

 حیازب، نااو بێنەوە دەتوان  سێیەم الیەنی بەئامادەبوونی جیابوونەتەوە، لەحزب ئەوانەی راتگەیاندبوو، ئێستا پێش ماوەیەک :سڤیل
  بوو؟ کێ سێیەم لەالیەنی مەبەستت

 
 کاروبااری بەساەر چااودێری بێت دەتوانێت بێت، باش پێیان ئەوان الیەنێکە هەر سێیەم تەرەفی کرد، باسم کات ئەو : فا هیجری مسته

 بەرنااامەیەکی بەپێاای کااۆنگرەکە کە باادات، شاااهێدی هەبێاات چاااودێرێکیش ئااێمە، دووالیەنەکەی لە جااگە ئەوەی بااۆ بکااات، کااۆنگرەدا
 بە بەرنااامەکە کە باازان  و لێکااراوە زوڵممااان نەڵااێ  کەمااایەتی، کەوتاانەوە تر جااارێکی ئەگەر ئەوان تاااوەکو بەڕێوەچااووە، دێمااۆکراتی
 بااش پێیاان ئەوان کە بێات، کەساێک هەر با نییە، گرنگ بێت کەسێک هەر الیەنە ئەم جا بەڕێوەچووە، دروستی بە تر الیەنی شاهێدی

 .بێت
 

  هەبووە؟ ئێوە دەسپێشخەریەی ئەم بۆ واڵمێکیان هیچ ئەوان :سڤیل
 

 . وەرنەگرتۆتەوە واڵمێکمان هیچ ئێستا تاکوو بەداخەوە : فا هیجری مسته
 

 باۆچی پێویساتە هێنادە ئەگەر دەکرێات، رۆژهەاڵت کوردییەکانی حیزبە بۆ بەرەیەک کردنی دروست زەروورەتی لە باس سااڵنێکە :سڤیل
  هەڵناهێن ؟ بۆ هەنگاوی

 
 تەنیاا کاردووە، باسامان جیاابوونەتەوە کە خۆمان رەفیێانەی ئەو لەگەڵ ئێمە هەڵێنی ، بۆ هەنگاوی دەبێ ئاخر جا : فا هیجری مسته

 وەک نەشاتوانی  گەر بکەیانەوە، ئاساایی لەگەڵیاان پێوەنادییەکانمان ئاماادەی  ئاێمە باکەن، لەناوەکەیاندا سەرەتایی زۆر ئاڵوگۆڕێکی
 و بەرە پێکهێناانی مەساەلەی لە بااس دەتاوانی  بکەیا ، هاوکااری یەکتار لەگەڵ حیزب دوو وەک دەتوانی  بکەی ، کار پێکەوە حزبێک
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 نیایە، رەسامیمان و راساتەوخۆ پێوەنادییەکی ئەوانادا لەگەڵ کە ئاێمە. پێویساتە زۆر ئێساتا کە بکەیا ، نێوانمانادا لە هاوکااری بوونی
 دێمۆکراتاادا حزباای ساایمبولەکانی و ناونیشااان ناااو بەسااەر دەسااتیان ئەوان ئەوەیە لەبەر بەڵکااو جیااابوونەتەوە، کە نیاایە ئەوە لەبەر

 بەپێای لەحاڵێکادا هەڵگرتاووە، بۆخۆیاان شاتێکیان هەماوو و حیازب ناونیشاانی و حزبییەکاان ئۆرگاانە و کوردستان رۆژنامەی گرتووە،
 ئەوان ئێساتا واتە داوە، الیاان پێاڕەوە لەو ئەوان دراوە، لەساەر بڕیااری ئەوان رەزامەندی بە کات ئەو کە حیزب، پرۆگرامی و پێڕەو

 لە و الیەک هەماوو رەزامەنادیی بە حیزبادا پێڕەوی لە پێناسەیەی ئەو بەپێی چونکە ب ، ئێران کوردستانی دێمۆکراتی حزبی ناتوان 
 حازب، رێبەرایەتیای ئەنادامانی کەسای 35 لە باوونە، کەم زۆر کەمینەیەکای رۆیشاتوون، کە ئەوان دراوە، لەساەر بڕیاری کۆنگرەیەکدا

 ئێسااتاش تاکوو هااه ئەوان کە بااووە، لەوەدا ئیشااکاالتەکە دێمااۆکرات، حیزباای بباانە ناااتوان  ئەوان بااۆیە بااوونە، کەس 3 - 1ئەوان 
 کە خەڵکایش، نەزەری بەر و ئەوان نەزەری بەر خساتۆتە هەر داوایەماان ئەو ئاێمە ئەوەشادا لەگەڵ بەاڵم نەکاردووە، بووڵ قه ئەمەیان
 دەبااێ هەیە، بەرەیە و ەنگی هەماااه و هاوکاااری ئەم پێویسااتی بە باوەڕیااان ئەوان ئەگەر نیاایە، ترمان کێشااەیەکی هاایچ لەوە جااگە ئااێمە
 . نییە ئەواندا لەگەڵ ترمان گرفتێکی و گیر هیچ ئێمەش بنێ ، هەنگاوە ئەم پێناوەدا لەم بتوان 

 
  بکەن؟ لەگەڵدا هەماهەنگیان ئامادەن هەر ئێوە بردووە، حزبیان سیمبولەکانی و ناو ئەوان کە ئەوەش سەرەڕای واتە :سڤیل

 
 بەو هەمااهەنگی ناکەی ، لەگەڵ هەماهەنگییان کە ئەوەیە، بڕیارمان ئێستا تاکوو نەگۆڕن، ناوەکەیان ئەوان ئەگەر : فا هیجری مسته

 لەدەرەوەی ئێرانادا ئوپۆزسایۆنەکانی حزبە لەگەڵ کۆبوونەوە و کۆڕ هەندێک لە ئەگەرنا پێکبهێنی ، بەرەیەک پێکەوە بتوانی  مانایەی
 . هەیە لەنێوانماندا راوێژ و هەماهەنگی لە جۆرێک واڵت،

 
 هاوکااری ئەمریکاا وایە پێات چاۆنە؟ ئەمریکاادا لەگەڵ ئێاوە پێوەنادی هەیە، ئێرانادا لە گۆڕانکاری ئەگەری کە وادا لەدۆخێکی :سڤیل
  بکات؟ ئێوە

 

 و راوێااژ بااۆ ئەمریکااا، لە چ و کوردسااتان لە چ هەیە، ئەمریکااادا لەگەڵ پێوەناادیمان دێمااۆکرات حیزباای وەک ئااێمە : فا هیجتتری مستتته
 .نەداوە ئێمەیان یارمەتییەکی هیچ ئێستا تاوەکو بەاڵم ناوچەکە، و ئێران بارودۆخی بە سەبارەت بۆچوون و را ئاڵوگۆڕی

 
 باوو، کەم بەگشاتی هەڵبژاردناانە لەو بەشداری رێژەی هەرچەندە راپۆرتەکان بەپێی ئێران، هەڵبژاردنەکانی باسی سەر بێینە :سڤیل
 کوردییەکاانی حیازبە لە کۆمەڵێاک کاتێکادا لە ئێاران، تری ناوچەکاانی لە وەک باوو زۆرتار کوردییەکانادا نااوچە لە رێژەیە ئەم بەاڵم

 بە بەراورد بە کااردن بەشااداری رێااژەی مەهاباااد شاااری لە بەتااایبەت بااکەن، هەڵبااژاردن بااایکوتی کاارد خەڵااک لە داوایااان رۆژهەاڵت
  نەبوو؟ خەڵک لەسەر کاریگەریی هەڵبژاردن کردنی بایکوت بۆ حیزبەکان داوای بۆچی بوو، زۆر تر ناوچەکانی

 
 کەمتار کااریگەریەکەی مەهاباد لە بەاڵم هەبووە، کاریگەری حیزبەکان داواکارییەی ئەم بکەی ، تەماشا بەگشتی گەر : هیجریفا  مسته
 لە نیااایە، ساااەرکۆماری هەڵبژاردنااای وەک پارلماااان هەڵبژاردنەکاااانی یەکەم باااووە، بنەڕەتااای شاااتی ساااێ دوو ئەمەش هۆکااااری باااووە،
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 کەساێک نماوونە باۆ پێکبهێنێات، کاندیدەکانادا نێاوان لە کێبڕکاێ لە جۆرێک تێکۆشاوە هەمیشە ئیسالمی کۆماری پارلماندا هەڵبژاردنی
 کوردەکاان لە یەکێاک تێدایە، تورکی و کورد رۆژئاوا ئازربایجانی لە تێدایە، تری نەتەوەکانی و کورد کە هەڵدەبژێرێت، ناوچەیە لەو
 یاااخود هەڵبژێرێاات، خااۆی کاندیاادی الیەنێااک هەر تاااوەکو یەکتاار، بەربەرەکااانێی دەکەونە ئەمااانە دادەنێاات، تورکەکااان لە یەکێااک و

 زیااتر چاونکە خەڵکەکەش بسازێنێت، کێبڕکێیە ئەو تاوەکو سوننەکاندا، و شیدە نێوان لە یا شاردا، خەڵکی و دێهات خەڵکی لەنێوان
 کۆماااری ئێسااتا ئەوەیە، هۆکااار دووهەم. هەڵبژێرێاات خااۆی کاندیاادی دەدات هەوڵ و الیەنە هەر بااابەتەدا لەو ئیحساساای ، خەڵکێکاای
 باۆ ی(ئاێس ئاێم ئاێس) هەزار دەیاان جارەیاان ئەم نموونە بۆ دەنێرێت، پەیام هەڵبژاردندا کاتی لە دەستە، بە خەڵکی نانی ئیسالمی
 کردناای بەشااداری مااۆری ناساانامەکەتان و نەکەن بەشااداری ئەگەر گااوتراوە، دووکاناادارەکان بە نمااونە بااۆ ناااردووە، کوردییەکااان شااارە

 پێیاان خوێنادەوارە ئەوەی نااکەینەوە، تاازە باۆ مۆڵەتەکانتاان و باکەنەوە دوکانەکانتان نادەی  پێ رێگاتان نەبێت، پێوە هەڵبژاردنی
 ناسانامەتان گەر دەڵاێ  پێیاان دەکەن، تەواو خوێنادن خەریکا  ئەوانەی یاان بخاوێن ، و دانیشگا بگەڕێنەوە پێنادەی  رێگاتان دەڵێ 
 نەدات، یارمەتییاان رێژێم ئەگەر لێهاتووە، وای ئێستا بەداخەوە ئێرانیش بارودۆخی پێنادەی ، کارتان دوایی نەبێت، پێوە مۆرەی ئەو

 ئەوە لەبەر داوە، دەنگیاان خەڵکاانەی ئەو ئەوەیە مەبەستم. هەیە کاریگەرییان ئەمانەش نییە، داهاتیان و کار نییە، ژیانیان خەڵک
 دەزانێات خاۆی تەنیاا ئیساالمی کۆمااری تریشاەوە لەالیەکی. هۆکاارانەیە  ئەم لەبەر بەڵکاو دەوێات، خۆش ئیسالمیان کۆماری کە نەبووە،
 هەر کااردووە، بەشاداریی کەس چەنااد بازانی  تا هااه نەباوونە، لەوێاادا بیاانی چاااودێرێکی هایچ خااۆ کاردووە، بەشااداریی خەڵاک چەنادە
 راگەیاندنەشاادا لەو دیااارە کااردووە، بەشاادارییان خەڵااک ی%33 لە زیاااتر مەهاباااد لە دەڵااێ نمااونە بااۆ رایاادەگەیەنێت، خااۆی لەخااۆڕا
 پشاتیوانی و سیاساەتکارە خەڵاکەکەی و کاوردییە کۆمااری یەکەم شااری کاوردایەتییە، ناوەنادی مەهابااد کە دەزانێات، ئیساالمی کۆماری
 دەیەوێات ئێاران رێژێمای داوەتەوە، دێمۆکراتیاان حیزبای داواکااری و داخاوازی واڵمای هەڵبژاردنەکاندا لە هەمیشە و دێمۆکرات  حیزبی
 حیاازبە و دێمااۆکرات حیزباای داخااوازیی واڵماای خەڵااک مانااایەی بەو زۆرە، خەڵااک بەشااداریی شارەشاادا لەو نەخێاار کە باادات، نیشااانی

 . هەڵبژاردنەکان لە نەکردن بەشداری بۆ نەداوەتەوە، تری کوردییەکانی
 

  هەڵبژاردنەکان؟ لە کوردستان خەڵکی بەشداریی بە سەبارەت هەیە، ئەنجامانە ئەو راگەیاندنی لە گومانتان ئێوە کەواتە :سڤیل
 

  لەچاودێری بەشدارب  بیانی چاودێرانی نادات رێگە ئیسالمی کۆماری چونکە هەیە،  گومانمان سەد دەر سەد بەڵێ : فا هیجری مسته
 ساندووقەکانی لە ئەوەش هەر و رادەگەیەنێات ئەوە هەر بێات، پێخاۆش چای خاۆی بۆیە دەنگەکاندا، جیاکردنەوەی و هەڵبژاردن کردنی

 . دەرێ دێنێتە دا دەنگدان
 

 هەیە؟ ئێراندا لە فارس ئوپۆزسیۆنی هەڵوێستی لەسەر تێبینییەکتان هیچ :سڤیل
 

 داخااوازی کە پێشااوو سااااڵنی نەماااوە، پێشااوو سااااڵنی وەک و هاااتووە بەسااەردا گااۆڕانی فارسااەکانیش بۆچااوونی و بیاار: هیجااری مسااتەفا
 لە فیاادڕاڵ دێمااۆکراتی ساایکۆالری سیسااتمێکی پێکهێنااانی بااۆتە دروشاامەکە کە ئێسااتا یااان دەکاارا، کااورد بااۆ ئوتۆنااۆمی یااا خودموختاااری

 سیساتمی هەموویاان هەماانە، ئێاران فارسای ئوپۆزسیۆنی لەگەڵ کە دەرەوەدا کۆبوونەوەکانی و کۆڕ لە ئێمە پێوەندییانەی لەو ئێراندا،
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 فیاادڕالیزمی دەکەن داوا ئەوان کە ئەوەیە، ئەواناادا لەگەڵ ئااێمە کێشااەی ئێسااتا بەاڵم قبااوڵە، فیدڕالیزمیشاایان بووڵە، قااه ساایکۆالریان
 ئێاران کوردساتانی دێماۆکراتی حیزبای ئێساتا. جاوگرافییە نەتەوەیای فیادڕالیزمی ئاێمە داخاوازی بەاڵم بێات، پارێزگاکاان یان ئوستانی

 داخوازییمااان هەموومااان بەشاادارن، تێیاادا تااورک و بلااو  و وەرەب کە ئێااران، تری نەتەوەکااانی حیزباای 75 لەگەڵ هەیە بەرەیەکاای
 لەگەڵ و دەکەیا  کاار ئەوە باۆ ئاێمە. بێات نەتەوەیای و جوگرافیایی بنەمای لەسەر فیدڕاڵیزمیەکەی کە فیدڕاڵە، دێمۆکراتی ئێرانێکی

 وەک دان ئێاران خااکی تەواوەتای و ئێاران سانوورەکانی پاراساتنی خەمای لە ئێاوە ئەگەر گاوت  پێماان کاردووە، باسامان فارسەکانیشدا
 ماناای بە بوونیشیان رازی ب ، رازی پێکدێن ، ئێران حەشیمەتی زۆربەی کە ئێران، تری نەتەوەکانی بکەن کارێک دەبێ دەڵێ ، خۆیان

 تاازە رێوشاوێنێکی ئەوان دەباێ ئێاران چوارچێاوەی پاراساتنی باۆ واتە کە هەبێات، ناوخۆییان حکوومەتێکی خۆیاندا نێو لە کە ئەوەیە،
 ئاێمە ئێساتا. داون پێماان کە پێشانیارەیە ئەو ئەمیش گرتوویەتیانەبەر، ئیسالمی رێژێمی و شا رێژێمی لەوەی بێت جیا کە بگرنەبەر،

 و جااوگرافی فیاادڕالیزمی مەسااەلەی کە بکەیاا ، رازیااان بتااوان  تااا دایاا ، لەدیااالۆگ گرووپیااان 2 - 5لەگەڵ  مەسااەلەیە ئەو لەسااەر
 هااۆی ببێااتە نەتەوەیای جوگرافیااایی فیاادڕاڵیزمی مەساەلەی کە ناایگەران ، لەوە زۆریاان بەشاای ئەوان دیااارە باکەن، بووڵ قااه نەتەوەیای

 ماااافە ئەگەر کە نیااایە، بەوان باوەڕماااان ئێاااران تری نەتەوەکاااانی وەک ئاااێمەش نیااایە، متمانەیاااان و بااااوەڕ ئێاااران، باااوونی دابەش
 تارانادا لە تر نااوێکی بە تار گرووپێکی سابەینێ دەمانەوێات، کە نەکرێات گرەنتای شێوەیەدا لەم ئێرانێکی لەچوارچێوەی سیاسییەکانمان

 دیاواری ئەم ئەوەیە باۆ هەوڵماان ئاێمە. هەیە الیەنادا هەردوو لە متماانەییەکە بێ واتە. بەسەرماندا بێتەوە زاڵ دووبارە و بێت حاکم
 کاتێااک بەاڵم دڵسااۆزی ، ئێااران بااۆ هەمووشاامان و ئێاارانی  هەموومااان  ئااێمە کە بکەیاا ، حاڵییااان وردە وردە و نەهێڵاای  متمااانەییە بااێ

 دیاالۆگێکە، و وتاووێژ رەوتی ئەمە. هەبێت، مافمان یەک وەک هەمووشمان و بدەی  بۆ هەوڵی هەموومان کە بپارێزی ، ئێران دەتوانی 
 .هەمانە ئێرانی فارسی ئوپۆزسیۆنی لەگەڵ ئێمە ساڵە 5 - 3ماوەی  کە
 

  ئێران؟ کوردییەکانی حیزبە هەموو یا دێمۆکراتە، حزبی تەنیا مەبەستت ئێمە دەڵێی کە :سڤیل
 

 و کااۆڕ لە بەاڵم هەیاا ، زەحمەتکێشااان کااۆمەڵەی و ئااێمە تەنیااا فیدڕاڵاادا، ئێراناای نەتەوەکااانی کااۆنگرەی لە : فا هیجتتری مستتته
 . دەکەن بەشداری تریش حیزبەکانی تردا کۆبوونەوەکانی

 
  خەڵق؟ موجاهدینی وەک دیالۆگانە، و کۆبوونەوە لەم دەب  بەشدار ئیسالمییەکان فارسە ئوپۆزسیۆنە حیزبە ئەی :سڤیل

 
 و گااۆڕان هاایچ ئێسااتاش تااا ماااونەتەوە، بەتەنیااا ئێسااتاش تاااکو ئەوان بەداخەوە ناای ، بەشاادار موجاهاادی  نەخێاار : فا هیجتتری مستتته

 باۆ تەنیاا نیایە، سیاساییەکان هێازە هاوکااری بە باوەڕیان ئێستاش نەداوە، رووی سیاسییاندا بۆچوونی و بیر لە بنەڕەتی ئاڵوگۆڕێکی
 هێااازە نێاااو لە بێااات راساااتی ئەوەی. نیااایە حزووریاااان کۆبوونەوەیەکااادا و کاااۆڕ هااایچ لە هەیە، بەرنامەیاااان و هەڵدەساااووڕێ  خۆیاااان

 . هەبێت پێوەندییان لەگەڵیاندا نییە خۆش پێیان زۆر ئەوانیش نی ، خۆشەویست ئێرانیشدا ئوپۆزسیۆنەکانی
 

  وایە پێت پارچە، چوار هەر لە کورد سیاسی گوتاری یەکخستنی بۆ دەکات نەتەوەیی کۆنگرەی بەستنی داوای هەرێم سەرۆکی :سڤیل
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  دەبێت؟ کاریگەرییەکی چ یا بێت، سەرکەوتوو نەتەوەییە کۆنگرە ئەو
 

 هەنگااوێکی ئەمە هەبێات،  خیتاابی یەک گشاتی شاێوەیەکی بە پاارچە چاوار هەر لە کاورد ئەوەی باۆ وابێات پاێم ما  : هیجتری فا مسته
 تەنیااا نیاایە، یەک وەکااوو کوردسااتان بەشااەکانی هەلااومەرجی کە بگیرێاات، لەبەرچاااو ئەمە دەبااێ لێرەشاادا بەاڵم کەڵااکە، بە و دروساات

 بااارودۆخی نمااونە بااۆ دەکااات، فەر  بااارودۆخەکە وردەکاااری، هەناادێک سااەر دێیاانە کە دەنااا هەبێاات، گشااتی داخااوازیەکی دەتوانرێاات
 هەیە، فەرقیاان واڵتاانەدا لەو حاوکمڕانی سیساتمی هەیە، فەرقیاان ئێاران و  ساووریه و وێارا  کوردساتانی لەگەڵ  تورکیاه کوردستانی

 گشااتییان داخااوازی و گوتااار یەک هەموویااان دەتااوان  گشااتیدا شااێوەی لە بەاڵم هەیە، جیاااوازیی وردەکارییەکااان سااەر دێیاانە کە بااۆیە
 .دەزانم موسبەت بەشتێکی ئەوە م  هەبێت،

 
 سڤی  گۆڤاری ی نامه فته هه
 

 ٢١١٢ی ئەپریلی ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی هەڵۆی کوردستان  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------------- 
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 ئێران داڕما  ر له ماوه جه  ی ئیراده  به  تی پاشایه  دیکتاتۆری
 

 
 

 
 
 

 
 هاوواڵتی ی٤٤٢ ی ژمارهی  وتووێژی رۆژنامه

 
  ال ساڵح دنان مه عه  

  
  کۆمااری ت، میللاه و قام شاه  زایی نااڕه  پۆلی شاه ر باه  تاه وتوونه که  دواییاناه م به ڕاست ناوه  اڵتی رۆژهه  کانی رکرده سه  له شێک به : هاواڵتی
 ؟ چی ڵێ  ده  ئێوه ، ینی خومه  ی وه ڕانه گه و 7313  ساڵی  تای کووده پاش ویش ئه  ڕاندووه تێپه  مێکه ده مان دۆخه و ئه  ئێمه ڵێت ده  ئیسالمی

 
  ی ئیاراده  باه  تی پاشاایه  دیکتااتۆری ئێساتا  له ر به ساڵ  وسێ سی  که  راسته  وه نیگایه گۆشه و له  ئیسالمی  کۆماری  بۆچوونی: هیجری فا مسته
 ئێاران  ڵکی خاه  چونکه  نێ یه ناگه  وه ئه اڵم به ، پێکردووه  ستی ده  پۆله شه م ئه  ساڵێکه ڕاست ناوه  اڵتی رۆژهه  له و  داڕما ئێران  له ر ماوه جه

  دوای  اڵتی ساه ده و   یشاتووه گه  باووه  دێمۆکراسای و   ئاازادی  کاه  خاۆی  کانی ئاواتاه  باه باوو وا که  رووخاندووه  دیکتاتۆریی  سیستمێکی زووتر
  یه ده  سێ ئێران  ڵکی خه  که  یه وه ئه  پرسه و ئه بۆ دروست  ی وه لێکدانه ڵکوو به.  وه ئێرانه  ڵکی خه ن الیه له  یه هه ی رنتی گه شا ی دیکتاتۆری

 و ئاه باۆ بگاا  ئاازادی  باه دا سیساتمه م ئه  ری سێبه  له و   دابنێ جێگا  له  دێمۆکراتیکی  سیستمێکی  ی وه ئه بۆ رووخاند  دیکتاتۆریی ر وبه مه له
 ر هاه ک ناه  سیساتمه و ئاه  وه داخاه به اڵم باه ، دایاه اڵت ساه ده  لاه ئێساتا  که ڵبژارد هه ئیسالمیی  کۆماری  سیستمی  بێ چۆنێک ر هه  سته به مه

  تی حکووماه  بنیادناانی باۆ هێناا کار باه ئامرازێاک ک وه  ئیسالمیشای  تی ریده شاه ڵکوو باه هێنا، نه  دێ وه  ڵکی خه  کانی دێمۆکراتیکه  خواسته
  لاه ر باه سااڵ 33  کاه ک یاه کانێ ره ربه به  بۆیاه باوو، تر لی گاه  دژی و  ڕۆتر ره ساه پێشاوو  ی که اڵته ساه ده  لاه زۆر  کاه  ئایینی، ا  دیکتاتۆری

 ن گاه ده خۆیاان  کانی ئامانجاه  باه ڵک خه  ی کاته و ئه تا هه و   وامه رده به ئێستاش تا هه و پێکرد  ستی ده  دیکتاتۆری  دژی ئێراندا  له ئێستا
 .بێ ده  ی درێژه

 
 پاێش  وه لاه سااڵ ٣٣ ر گاه ئه  کاه  دایاه  وه لاه ڕاسات ناوه  اڵتی رۆژهاه  تیی زایاه ناڕه  ئێساتای  پۆلی شاه ڵ گه له  یه کانێ ره ربه به م ئه ی جیاوازی

  راساتییه م باه ئێساتا دا،  ئاایینی  تێکی حکووماه  باه نگیاان ده کان ئاخووناده  پیالنی  باندۆری ژێر  له و   زایی ناشاره  رووی  له ئێران  ڵکی خه
 ئێساتایان کانێی ره رباه به و  بات خه  بۆیه بکا، دابی  ڵک خه  کانی دێمۆکراتیکه  داخوازه و  ویست  ناتوانێ  ئایینی  تی حکوومه  که یشتوون گه

https://kurdistanmedia.com/so/news/وتووێژی-رۆژنامهی-هاووڵاتی-لهگهڵ-بهڕێز-مستهفا-هیجری
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  بااقی  ڵکی خاه  کاه زموونێک ئاه ساکۆالر،  دێماۆکراتێکی  اڵتێکی ساه ده  رکاری ساه  هێناناه و   ئایینییاه  دیکتااتۆری  تی حکووماه  رووخانادنی بۆ
 ئێاران  ڵکی خاه پێشاتر  کاه روون ده دا یه رێەکه و به ریک  خه وان له شێک به م که النی  بۆیه ن، هره به  بێ  لێی ڕاست ناوه  اڵتی رۆژهه  واڵتانی

 .بوون ناکام و  بژارد ڵیان هه  ڵه هه  به
 

 باۆ تێروانینێکیاان  چ ئیساتا ن، ده ده روو دا که ناوچه و ناوخۆ  له  ی گۆڕانکارییانه و پێشهات و ئه پاش ئێران  ئیسالمیی  کۆماری : هاواڵتی
  وه بینێتاه ده چیادا  لاه  خاۆی الت رۆژهاه  کاوردی  کانی داواکارییاه  قفی ساه  گشاتی به و   یاه هه الت رۆژهاه  کوردساتانی  لاه کورد  ی وه ته نه  مافی
  ک؟ گۆرانکارییه و ر گه ئه ر هه ر رامبه به
 

  ی واناه ته نه و ئاه  بااقی و  کاورد  کاه بینای  ده فیدراڵادا  دێماۆکراتێکی  ئێرانێکای  لاه کاورد  یی وه تاه نه  ماافی ئێستا  ئێمه : فا هیجری مسته
 دێموکراتیکادا  تیی ڕه بناه  کی یاساایه  ی چوارچێاوه  لاه و  بێان  پێک خۆیان رێمیی هه یان ، یی ناوچه  تی حکوومه ژی  ده خۆیان  خاکی ر سه له
 .ب  ند هرمه به کسان یه  مافی  له ئێران  تی یمهش حه  ری پێکهێنه  کانی وه ته نه موو هه  شنه چه م به و  ب  ریک شه ئێراندا  بردنی ڕێوه به  له
 
 ن الیاه له  مافاناه و ئاه  کاه  ماوه ناه ش گوماناه و ئاه اڵم به ئێراندا،  له  یشه دیکه  کانی وه ته نه  بگره و  کورد  ی وه ته نه  داواکانی  قفی سه  مه ئه

 .رێژیم پاش  رجی ڵومه هه  به  وه ته ستراوه به  مووی هه و  ناکرێ  دابی   وه ئێرانه  ئیسالمیی  کۆماری  رێژیمی
 

 کرێات، ده شا ، هاوبه  کی یاه ره به  پێکهێناانی  وڵی هاه  لاه اڵت رۆژهاه  کانی کوردییاه  ناه الیه و پاارت بێات ده سااڵێک ند چه  ی ماوه : هاواڵتی
  هۆکاااری  ئێااوه زاناا ، ده دێمااۆکرات و  ڵااه کۆمه  لێکاادابڕانی و بااوون  پارچااه  پارچااه بااۆ  کااه هۆکاره ناادێک هه هێنرا پێکنااه  مااه ئه اڵم بااه
  ؟ وه بیننه ده چیدا  له ئێستا تا  وڵه هه م ئه  وتنی که رنه سه
 

 ک هاوکارییاه  شانه چه ر هاه یاان  ره، باه  هاتنی پێکناه  رێگاای ر ساه  کۆساپی گرنگتری  اڵت رۆژهه  کانی حیزبه  شبوونی دابه : فا هیجری مسته
  رووی ساه  لاه  ڵاه هه  باه  حیزبای  نادی وه رژه به  کاه ی  بکاه رامۆش فه ش بۆچوونانه و ئه  وری ده  نابێ دا ندییه پێوه م له اڵم به کترن، یه ڵ گه له
  باه ، باێ وتوو رکه ساه وان ئاه  ی کاه رنامه به و  ویسات  که ن ده ده وڵ هه و   داوه وڵیان هه زۆرتر ئاکامدا  له و  نێ  داده  یی وه ته نه  ندی وه رژه به
  لاه م هاه  کاه ی  بکاه بیار  له  نابێ یارانیش نه  کیی الوه  پیالنی  ریی شوێندانه دا راستایه م له. ر رامبه به  نی الیه  ویستی  رچاوگرتنی به له  بێ
  هاوکاری یان  ره، به  هاتنی پێکنه ئاکامدا  له و   وه وتنه که دوور لێک بۆ بوون هۆکارێک م هه و   بوونه ر شوێندانه کان حیزبه  بوونی ش دابه
 .کان شه هاوبه  خاڵه ر سه له
 

 و کااورد  مااافی  پاراسااتنی بااۆ ریکا مااه ئه ر رامبااه به کرێاات ده  ئومێاادی بێ  لااه جۆرێک بااه ساات هه  وه کااورده  یتی رکردایه سااه ن الیااه له : هتتاواڵتی
 واکاان ره  مافاه به شات  گه خۆنووسای   ی چااره  ماافی  پرسای باۆ کرێات ده  وه باه سات هه ئێساتا  وه یه روانگه م له واکان، ره  مافه  ستهێنانی ده به

  ؟ زانی ده  ئیجابی  به ند تاچه  مه ئه بریتانیا؟ و  نسه ڕا فه ت تایبه به ڕوات ده ئورووپا  واڵتانی  الی بۆ کورد  تیی رکردایه سه  یلی مه زیاتر
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 کاوو وه ، واناه له شاێک به کاوردیش  کاه ڕاسات ناوه اڵتی رۆژهه دانیشتوانی ت تایبه به شدا نێوانه و له و  اڵتی رۆژهه ی ئێمه : فا هیجری مسته
 و لاه و  موکۆڕی  کاه  باێ خۆماان باۆ و  کانمان  دوژمناه کانمان ناکامییاه هاۆی  کاه  وه ینه که ده بیر وا واتیفی و  ست هه  به زۆرتر ڵکانێکی خه
  بۆیاه ، کانماناه یه ناکامی وجیهی تاه تری  ناسیاسای کاتدا مان هه  له و  ساکارتری  و ئه ناگری ، ستۆ ئه  وه ک تییه رپرسایه به دا ندییه پێوه
 راسات کانمان ڵه هه و  بی  فێر کان رووداوه  له ی وه ئه  بێ  به ، وه ینه بکه دووپات و  دووپات کانمان موکۆڕییه که و  ڵه هه ی وه به حکوومی  مه
 .وه ینه بکه
 
  باه مریکا ئه.  یه شنه چه و له  شتێکی  مریکاوه ئه ن الیه له کورد مافی پاراستنی  له کوردیش ی رکرده سه ا  بێ هه هێوایی بێ ر گه ئه ا هیوایی بێ

 رجی لومه هه ی وه ئه بۆ دا،  شه به و ئه کانی کورده و  وێرا  ڵکی خه  به ی وره گه کی تییه یارمه حوسێ  دام سه کو وه دیکتاتۆرێکی رووخاندنی
 م لاه یتوانی ناه پێویسات ی شاێوه  باه کوردیش کان، به ره وه  له  بێجگه اڵم به ، وه بێۆزنه خۆیان قازانجی  به حوسێ  دام سه دوای پێکهاتووی

 کان ڵاه هه و   موکۆڕی کاه دا ندییاه پێوه و لاه ، بنێ بنیات خۆی دوارۆژی بۆ  تۆکمه کی مایه بنه خۆیدا رێمی هه  له و   ربگرێ وه ڵک که  ته رفه ده
 کوردساتان و  ت  بوایاه نه  یاناه نێوخۆیی  ڵاه هه و  موکۆڕی کاه م ئاه ر گاه ئه دام  ڕه بااوه و لاه م .  نییه جێگایان دا باسه م له  که زۆرن کجار یه

 یی وه تاااه نه تێکی سیاساااه ری باااه  گرتناااه و  دروسااات ی رناماااه به  باااه یتاااوانی ده خاااۆی، اڵتداریی ساااه ده  لاااه  یاااه ده ک یاااه  لاااه زیااااتر دوای
 دا که پرسایاره  لاه ک وه و  بێات ر گه ئه اڵم به.  راکێشێ خۆی الی بۆ زیاتر وتوو پێشکه واڵتانی باقی و مریکا ئه تی یارمه داڕێژراو، رنامه به

  چونکااه ، بااووه  وره گااه کی یااه ڵه هه تووشاای کااانی، داخوازه  لااه یپشااتیوان بااۆ  دابنااێ مریکا ئااه جیاااتی  لااه ئورووپااا  وێ بیهااه کااورد  هاااتووه
 وت  رکه ساه  تاه حمه زه زۆر مریکا ئاه پشاتیوانی  باێ  باه ئورووپاا دا، ناوچاه کانی سیاساییه  گرینگه  بڕیاره  له  خستووه ریان ده کان زموونه ئه
 . بنێ ست ده به
 

  ؟ تێدایه  تداریی وڵه ده  توانای ند تاچه کوردستان  باشووری ئێستا  ی بارودۆخه و ئه  ئێوه  رای  به : هاواڵتی
 

 و  ڵاه هه هاۆی  به  که  یه وه ئه م  واڵمی ، خۆیه ربه سه تی وڵه ده بردنی ڕێوه به توانای تداری وڵه ده  له ستتان به مه ر گه ئه : فا هیجری مسته
 کوردساتانی باۆ خۆ ربه ساه تی وڵاه ده پێکهااتنی ی میناه زه ییادا وه ته نێونه ی راده  لاه  ناه و   ناوچاه  له  نه و ناوخۆ  له  نه کان، موکورتییه که

 .ی  بکه ی که تدارییه وڵه ده توانای  له  قسه تا  هاتووه نه پێک باشوور
 

  ؟ وه ره ده  زلهێزی  واڵتانی یان ، گرنگتره و پێشتر  له دراوسێ  واڵتانی  ندی زامه ره  ستهێنانی ده به  وه ڕێزتانه به  الی به پرسی  ده : هاواڵتی
 

 ڕیاان باوه  کاه نادێمۆکراتیک تی حکوومه و  واڵت ند چه نێو  له که  جۆرێکه کوردستان ژێئۆپۆلتیکی رجی لومه هه  وه داخه به : فا هیجری مسته
  بۆیاه سات ، بنده النی گاه کانی دێمۆکراتیکاه  مافاه دژی ک یه شاێوه  به رکام هه ش ناوچه ی دیکه واڵتانی ، کراوه ش دابه  نییه کورد مافی  به
 جیهاان، زلیهێازی واڵتاانی بڕیااری  باێ  باه مڕۆ ئاه  وه دیکاه کی الیاه  لاه بێان ، پێک بۆ مان وره گه کۆسپی توان  ده  هێزانه م ئه ردووکی هه

 راگرتنااای  لااه شااان ر ساااه  وێتااه که ده قورساای کی تییه رپرساااایه به کااورد  بۆیااه ، ئااااراوه  تااه نایه کاندا ساانووره  لاااه ئاااڵوگۆڕ پێکهێنااانی
 .بکا رامۆش فه هیەکامیان  ناکرێ و دا نانه الیه و  هێز و ئه نێوان  له( وازن ته)پارال 



کانی هاوڕێ مستەفا هیجریوتووێژەبەشێک لە   

 

 

93 
 

 م لااه ر گااه ئه ، باشااتره کوردسااتان  تری  کانی شااه به  لااه باشااوور  کااوردانی ئااابووریی و  سیاساای  رجی لومااه هه و بااارودۆ   ئاشااکرایه : هتتاواڵتی
 ن؟ که ده لێ  پێشوازیی چۆن تر  کانی شه به  کوردی  وایه پێت بکرێت، ت وڵه ده  جاڕدانی بۆ کار دا شه به
 

 باۆ واز بانگه  بۆیه تی، خۆشیه مافی و   بینێ ده  وه وره گه کوردستانی بوونی  به ون خه  ساڵه مێژ له کورد  که  وه ئه هۆی  به : فا هیجری مسته
  وازه بانگااه م ئااه وتنی رکه سااه  لااه  وه بیرکردنااه اڵم بااه ، خۆشااه  رێکی بااه خه کوردسااتان ڵکی خااه اڵنی کۆمااه ن الیااه  لااه  ونااه خه و بااه یشاات  گه

 . دینێ پێک ڵکدا خه ناو  له زۆر  کی یه هیوایی بێ وتنی، که رنه سه و  وازه بانگه م ئه یاندنی راگه  چونکه ، گرینگتریشه
 

 بۆ ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڵوێستی هه ت باره سه تۆ  ی وه خوێندنه بدات ت وڵه ده  جاڕی باشوور  له کوردستان  ی شه به م ئه ر گه ئه : هاواڵتی
  ؟ وه بێته ده  ته بابه م ئه  ڕووی رووبه چۆن ئێران  ئیسالمیی  کۆماری و  چیه  یه له سه مه م ئه
 

  لاه خۆ ربه ساه تی وڵاه ده یانادنی راگه  بۆیاه ، کاورده لی گاه کانی دێمۆکراتیکاه  مافاه تاییتری  ره سه دژی ئیسالمی کۆماری : فا هیجری مسته
 .بێ ده وڕوو ره به ئیسالمی کۆماری رێژیمی توندی ی وه دژکرده  ڵ گه له باشوور، کوردستانی

 
 :پرۆفای 

 
   هیجری فا مسته: ناو

  7323: بوون دایک له  ساڵی
   ده غه نه: بوون دایک له  شوێنی

   فارسی  بیاتی ده ئه و  زمان  له کالوریس به:  پسپۆری ، بڕوانامه
  حیزباای  گشااتیی  سااکرتێری ئێسااتادا  لااه  بااووه  ده غااه نه  شاااری ، ناادی ناوه  مامۆسااتای پێشااتر: ئێسااتا و پێشااوو  ی پیشااه و دانیشاات   شااوێنی

 . ئێرانه  کوردستانی  دێمۆکراتی
 

   ٢١١٢ی ئەپریلی ٨: رێکەوتی -  هاوواڵتی  ی رۆژنامه:  رچاوه سه
 

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



کانی هاوڕێ مستەفا هیجریوتووێژەبەشێک لە   

 

 

94 
 

 
 

 ...كه اڵتی كوردستان، ئێران و بارودۆخی ناوچه ڕ بارودۆخی رۆژهه مه له
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جیدی ر مه كبه لی ئه عه: وتووێژ

 
  دێماوكراتی  حیزبای  گشاتیی  ساكرتێری ، هیجاری فا مساته ڕێز باه ڵ گاه له  وتاووێژێكی خۆیادا،  ی3373  سااڵی  ی3  ژمااره  له  وانه كه  گۆڤاری

 . هێناوه پێك  كه ناوچه بارودۆخی و گشتی  به ئێران و كوردستان اڵتی رۆژهه بارودۆخی ڕ مه له ئێران  كوردستانی
 

 بینی؟ ده چۆن كوردستان اڵتی رۆژهه داهاتووی فا، مسته كاك ڕێز به : وانه كه
 

 النی گاه  كاه ی زانیارییاه و هوشایاری و ئه و  یه هه دا قه نته مه  له مڕۆ ئه  كه ی ئاڵوگۆڕانه و ئه ئسیری ته ژێر  له بێگومان : فا هیجری مسته
 ڕوان چااوه كانیان، مافاه ساتهێنانی ده به ی ئیراده و وڵدان هه  وه كانیان، مافه  ڵ گه له ندی یوه په  له  هێناوه ستیان ده  به  كه ناوچه ستی بنده
 ئێرانای ی دیكاه كانی وه تاه نه بااقی شانی شانبه ، ناوچه ستی بنده كانی وه ته نه باقی كوو وه ئێران كوردستانی  له كورد ڵكی خه  كه ی  كه ده
 ئێارانیش ئیساالمی كۆماری  كه  وه ئه  پێی  به  وه. كانیان مافه ستهێنانی ده به بۆ ب  شدار به جیدیدا باتێكی خه  له ئێرانی ئازادیخوازانی و
  لاه  وه ، باووه الواز و كاز واوی تاه  باه  وه ناوخۆییاه بااری  لاه  وه ، وه ییاه وه ته نێونه بااری  لاه  قه نته مه ی دیكه كانی دیكتاتۆره باقی كوو وه

  خۆیدایاه زوای وه خراپتاری   لاه  وه ، ڕوویاه رووبه كای ره ده و نێوخۆیی جۆراوجۆری یرانی قه  ڵ گه له وڕۆ ئه ، وه ته وتووه كه راوێز په دونیادا
  له ئێران النی گه باقی كوو وه ئێرانیش كوردستانی  له كورد لی گه  كه م كه ده ڕوان چاوه وا م . ئێستا تاكوو  وه ركارییه سه هاتنه ی ماوه  له
 رزگاریاان دا، كاه ڵكه خه ر ساه  باه كارێ ده حمی  ته  وه ئێرانه ئیسالمیی كۆماری ن الیه  له  كه ی جیاوازیدانانه و زۆر و خت زه و ئه باری ژێر
 .ن بگه خۆیان كانی مافه  به بتوان  و بێ
 

 فیاادراڵی یااان بااێ ده جوگرافیااایی فیاادراڵی ی شااێوه  بااه ئێااران  لااه داهاااتوودا  لااه بااوو،  ئێااوه پێشاانیاری  كااه فیاادراڵی ی ره بااه : وانتته كه
 یی؟ وه ته نه
 

  رووخانی دوای ، سكۆالره فیدراڵی دێموكراتیكی ئێرانێكی پێكهێنانی ئێستا  یه ئێمه  حیزبی داخوازیی  كه ی وه ئه : فا هیجری مسته
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  لاه  كاورده لی گاه وان لاه ك یاه و ئێرانای كانی وه تاه نه سیاسای ماافی دابینباوونی  لێاره فیادراڵی  لاه ساتمان به مه. ئێران ئیسالمیی كۆماری
 بتااوان  جێ ، نیشااته خۆیااان خاااكی ر سااه له ئێراناادا  لااه  كااه ی وانااه ته نه و ئااه ونی یااه خۆیاناادا، یی وه تااه نه و جوغرافیااایی ی چوارچێااوه
  له دێموكراتیكدا ساسی ئه قانوونێكی ی چوارچێوه  له  وه رن، به  ڕێوه به خۆیان نێوخۆیی كاروباری بتوان  بێ، هه نێوخۆییان تێكی حكوومه

 ك، ئێرانییاه موو هاه كاوو وه با  ناد مه هره به كساان یه ماافی  لاه ونی یاه ب ، شدار به ئێران ڵكی خه باقی كوو وه واڵتدا گشتی ڕێوبردنی به
 . یه ئامانجه و ئه ئێستا بۆ سیاسیمان ئامانجی و ی  كه ده ر سه له كاری وڕۆ ئه  ئێمه  كه  داخوازێكه  وه ئه
 

 ت، فیدراڵییاه ی ره باه نااو  تاه هاتوونه نه ن، وه ره ده  لاه و ئۆپۆزیسایۆن   كاه ئێرانی حزابی ئه بڵێی  یان فارس حزابی ئه ندێ هه : وانه كه
  شاێوه و باه یاان ن كاه ده تار كانی وه تاه نه یری ساه دوو  پلاه هااواڵتیی چااوی  باه هێشاتا وان ئاه ن، كه ده تی ئێرانەییه یان ئێرانیست  پان
 ؟ نیه ئارادا  له دوو و ك یه  پله مرۆڤی راستیدا  له  كه بێ هه وت  رێككه وادا سانی كه  ڵ گه له كرێ ده نچۆ ن، كه ده كورد یری سه
 

 اڵتی ساه ده ك یه مینه كه  كه  ته دیكتاتۆریه ی كێشه تی تایبه به ڕاستدا نێوه اڵتی رۆژهه  له وتوو دواكه كانی وه ته نه ی كێشه : فا هیجری مسته
 جیاااوازیی  باه ی ، كااه ده دا ناوچاه و لااه اڵتداری ساه ده تی حكوومااه و سیساتم  لااه چااو  كااه  ئێماه. دا زۆرینااه ر ساه  بااه  پاندووه ساه خۆیانیاان

  لااه خااۆی اڵتی سااه ده  سااوننه ی مینااه كه و وس بااه  حیزباای وێراقاادا  لااه ی كااه لێده چاااو  نموونااه بااۆ ، وایااه ك یااه ك وه مووی هااه  وه موزۆره كااه
  كاه بینای  ده ساووریادا كاوو وه واڵتێكای  لاه. باوون  شێده و كورد  كه دا كه زۆرینه ر سه  به پاندبوو سه حسێندا ددام سه دیكتاتۆری می رده سه
 ر ساه  باه  سااڵه ندی  چه خۆیانیان اڵتی سه ده اڵم به سووریادا،  له بەوك  كی یه مینه كه  كه كان  وییه له وه و وس به  حیزبی  دوباره وێش له

 یاان  واناه ته نه و ئاه  بۆیاه ن، جاۆره و باه كان سیستمه ی  كه لێده چاو شدا قه نته مه ی دیكه كانی واڵته  له ، پاندووه سه دا كه ڵكه خه ی زۆرینه
 ڵكیان كاه  واڵتاناه و ئاه ئیمكانااتی موو هاه  لاه دوورودرێژ كی یه ماوه بۆ  وه ، بووه  وه چنگه  به اڵتیان سه ده دا واڵتانه و له  كه ی شانه به و ئه
 ڵك خاه ، كاردووه داگیریاان  لاه ی مافاه و ئاه كا ناه  كاه  كاردووه ركوت ساه ئازادیخوازییاان نگێكای ده موو هاه خۆیان، قازانجی  به  رگرتووه وه

  لاه كولتوورێاك  تاه بووه  وه داخاه به ش وه ئاه ی ، كاه ده دا كه ڵكه خه ر سه  به ی قییه ناحه و له  كردووه دیفاویان  میشه هه ، وه بسێنێته لێیانی
 و ئاه  كاه بینای  ده ئێرانیشادا  لاه بینای ، ده وا ر هاه ساووریادا  لاه بینای ، ده روا هاه وێراقدا  له ئێستا بینی  ده كوو وه ر هه. دا كه قه نته مه
 وێ یاناه ده باوون،  میناه كه  واناه ئه  كاه ی وه ئه ڵ گه له رابردوودا ساڵی نجا په -چ  م النیكه ی ماوه  له ، بووه ست ده  به اڵتیان سه ده ی شه به
 دوای  لاه  وه ئیساالمی، رێژیمی ناوی  به جارێك تی، پاشایه رێژیمی ناوی  به جارێك بپارێزن، ك یه شێوه  به  اڵتدارییه سه ده  سیستمه و ئه

 ی دیكاه كانی وه تاه نه بااقی مافی  كه ی وه ئه بۆ بپارێزن خۆیاندا ستی ده  له  اڵته سه ده و ئه وێ یانه ده تر كی یه شێوه به ئیسالمیشدا كۆماری
 ئێرانیشادا  له ، یه هه ئێراندا  له مان یه كێشه و ئه  ئێمه  بۆیه. كرێت نه دابی  دێن ، پێك ئێران تی شیمه حه ی پێكهاته ی زۆربه  كه ئێرانی
  لاه خودموختاریادا، یاان فیادراڵی ی شاێوه  لاه  دیكاه كانی وه تاه نه باۆ نووس چاره فیما ی له سه مه  له  كه ن هه كان فارسه  له شێك به ئێستا
 بااۆ نووس چاااره مااافی دیاااریكردنی  جااۆره ر هااه و فیاادراڵیزم ی له سااه مه  كااه دان ڕه باااوه و لااه وان ئااه ران ، نیگااه خۆیاادا كی یه شااێوه ر هااه
 ردا رامباه به  لاه. ران  نیگه  وه له  بۆیه ، بییه ڵه ته جزییه ته خۆیان ی وته  به و ئێران ی چوارچێوه لێكترازانی تای ره سه ئێرانی كانی وه ته نه
 ، یاه وانه له كێك یاه كاوردیش  كاه تی بوویاه ئێرانای كانی وه تاه نه ر ساه  باه حااكم اڵتی ساه ده  كاه كیش زۆردارییه و م سته مێژووی ی بۆنه  به

  دیكاه گرووپێاك  وه دیساانه ئێرانیش ئیسالمیی كۆماری رووخانی دوای  كه ران  نیگه ئێستاش.  وه تارانه تی حكوومه ت نیسبه  به ن بێمتمانه
 باسای ر باه  هێناناه  ئێماه اڵم باه پێنێ، بساه دا دیكاه كانی وه تاه نه ر ساه  باه خاۆی دیكتااتۆری اڵتی سه ده  دوباره و  وه بگرێته  شكڵ تاران  له
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 سیاساییان ماافی ئێرانای كانی وه تاه نه  كاه  ونایاه مه و باه. گاری  ده چااو ر باه له ك الیاه موو هاه ماافی دابینكردنای بۆ فیدراڵیزم ی له سه مه
 نااكۆك   كاه ی واناه ئه و كان فارساه  ڵ گاه له مان باساانه م ئاه كرێ، ناه  جزییاه ته و  وه بمێنێتاه خاۆی ك وه ئێاران ی چوارچێوه بێ، پارێزراو

 ڵك خه ، خێرایه زانیاری ورانی ده ، گلوبالیزمه ورانی ده ئیدی ئێستا  كه وتوون پێمان ، كردووه یی وه ته نه جوگرافیایی فیدراڵیزمی  ڵ گه له
  واناه ته نه و ئه. رابگیرێ  مدا سته ژێر  له روا هه ناكرێ ئیدی ، بوونه زا شاره خۆیان كانی مافه  به ئێرانی كانی وه ته نه ، وه ته بووه هوشیار
  جزییاه ته ی قساه می وده ئاه بكاات، وانادا ئه  ڵ گاه له فتاار ره  یه شاێوه و باه ر هه حاكم اڵتی سه ده ر گه ئه. ن ناكه  قبووڵ  سیستمانه و ئه ئیتر
 باۆ م هاه و كان وه تاه نه كاوو وه ئێاران ملێكراوی ساته ڵكانی خاه مافی دابینكردنی بۆ م هه رێگا باشتری   بۆیه ، ئاراوه  دێته(  وه جودابوونه)

  لاه  اڵتدارییه ساه ده  لاه  شاێوه و ئاه  كاه تی تایبه به ، قبووڵه مه ، گونجاوه شكلێكی  كه  فیدراڵیزمه ئێران، كگرتووی یه ی چوارچێوه ی وه مانه
 جیااواز، ی وه تاه نه  كاه ی واڵتاناه و ئاه تی تایباه به باۆ  باشاه سیساتمێكی.  كاراوه  جروباه ته دونیاادا وتووی پێشاكه واڵتانی زۆری شێكی به

  كاه بێ ناه هێز به  نده وه ئه ندی ناوه تی حكوومه یان كات، نه م سته  به ست هه وێدا له س كه ی وه ئه بۆ  یه هه جیاواز زمانی جیاواز، ئایینی
  لاه م هاه یی بێمتماناه  كاه بڵاێم وێ ماه ده كورتی  به ونی یه بكا، پێشێ   دیكه كانی وه ته نه مافی  دیكه كی یه شێوه  به  دیكه جارێكی بتوانێ
 شاێك به یاان نادیش ناوه تی حكووماه م هاه ، یاه هه ند ناوه تی حكوومه تی نیسبه  به كان  كورده وان له ك یه  كه  وه ئێرانه كانی وه ته نه ن الیه
 شااكڵی  لااه یااان فیاادراڵیزم شااكڵی  هلاا تی وایااه ته نه مااافی ی له سااه مه تی نیساابه  بااه  نیااه سیاسااییان زای شاااره زۆر  كااه ئێااران ڵكی خااه  لااه

  ئێماه ، رانییاه نیگه و تارس و ئاه ی وه واندناه ره بۆ ن ته بیده ته.  یه هه یان رانییه نیگه و ئه كرد، ده داوامان پێشتر  ئێمه  كه خودموختاریشدا
  تییه سااایه كه ناااو  لااه ئۆپۆزیساایۆندا، ناااو  لااه كان ئێرانییااه  لااه فكااری كااانی جۆراوجۆره  نااه الیه  ڵ گااه له  كااه  یااه وه ئه مان كه ته سیاسااه
  لاه وانیش ئاه بای ، حااڵی وان لاه  ئێماه بای ، حااڵی بااش كتر یه  له  كه ی وه ئه بۆ ی  بكه وتووێژ و باس ی ، بكه دیالۆگ كاندا سیاسییه
 موو هااه  ڵ گااه له  وه ، ته سیاسااه و ئااه ڕێوبردنی بااه ر سااه  تااه كردووه ختمان جااه زۆرتاار  ساااڵێكه دوو ی ماااوه ئێسااتا  ئێمااه. باا  حاااڵی  ئێمااه
 و ئاه  كاه ی وه لاه بێت هاه باشای كی رییاه كاریگه تی توانیویه  دیالۆگانه و ئه  وه دیالۆگی ، ریكی خه كاندا ئێرانییه ناو  له فكری كانی نه الیه
 ، وه بكاته نزیكتر لێك  ئێمه  كه تی توانیویه خۆی بۆ  وه ببیست ، خۆمان  له وخۆ راسته كورد لی گه  ئێمه كانی داخوازییه و ویست  نانه الیه
 یاان ده ی ماوه  له  چونكه بێ، هه ی درێژه زۆر كی یه ماوه بێ ده ، دوورودرێژه باسێكی  وه ئه ن ته بیده ته ، بووه زۆری ریی كاریگه خۆی بۆ  وه ئه

 كاورددا لی گاه و ئێاران كانی وه تاه نه ماافخوازیی ر رامبه به  له تی پاشایه رێژیمی ویش ئه پێش و ئێران ئیسالمیی كۆماری رابردوودا ساڵی
 ، ئیساراییله كرێگیراوی باه كاورد لی گاه  كاه  یاه وه ئه ونای ماه  باه ، یاه وه جودابوونه ونای ماه  باه  مافخوازییه و ئه  كه  كردووه وایان بلیغی ته
  تاه ینییه زه و ئاه  كاه ی وه ئاه باۆ ی  بكاه كاار  ئێماه باێ ده ئێساتا كاورد، ئاازادیخوازانی  پاڵ  درایه ده  كه ی زۆرانه  ته تۆمه و له و  مریكایه ئه

 ك وه كان، رۆژناماه ك وه فزیۆن، لاه ته ك وه  ماناه هه حیزبادا  لاه  كاه میادیاكان  باه ، وه كۆبووناه و كۆڕ  به حوزوری، دانیشتنی  به بگۆڕی ،
  ئیدتیمادییااه بااێ و ئااه جیاااتی  لااه ئیدتیماااد ووێك نااه بتااوانی  ی وه ئااه بااۆ ی  كااه ده كااار  نااهوا ئه مووی هااه  بااه رنێتی، ئینتااه كانی وێبسااایته
  بیروبۆچوونااه باااقی  ڵ گااه له ئێااران، ڵكی خااه  ڵ گااه له بااێ ده بااژی ، ئێراناادا ی چوارچێااوه  لااه وێ مانااه ده مااادام  ئێمااه  چونكااه  وه دابنینااه
 بتاوانی  ش ئێمه م هه ن، بكه  ئێمه  به ئیدتیماد وان ئه م هه ی وه ئه بۆ ی  بكه وت ڵسوكه هه ی ، بكه وامول ته بتوانی  ئێرانی كانی سیاسییه

 ی  باده وڵ هاه و ی  بكه كار باشتر  وه پێكه بتوانی  بینی ، ده فیدراڵیزمدا  له ی كه شكڵه  ئێمه  كه دا ئاینده  له كانمان مافه نتیبوونی گره  به
 كاان كورده ساتم به مه بێت، یی وه ته نه جوگرافیایی ی چوارچێوه  له بێ ده. كوردیش وان له ك یه ئێران، ڵكی خه موو هه بۆ باشتر ژیانێكی بۆ
 بێ، هااه نێوخۆییاان تی حكووماه  واناه ئه خۆیااان ، خااكی ر ساه  لاه  كاه تاار كانی وه تاه نه و خۆیاان خااكی ر ساه  لااه  كاه ك جێگایاه ر هاه  لاه

 ئێاران تاری كانی شااره و شاوێ   لاه كورد زار هه دان سه  به  یه هه كورد  نموونه بۆ ، یه هه  دیكه باقی اڵم به بێ، هه لییان حه مه تی حكوومه
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  به دێموكراتیكیان حوقوقی و   حه بێ ده وان ئه ن، بكه  ئیستیفاده جوگرافیایی شكڵی  به فیدراڵیزم مافی  له ناتوان  ئیدی وان ئه باڵون،
 ژیات، ده تێادا كوردی یره غاه ی دیكاه ڵكی خاه كوردساتاندا، پارێزگاكاانی  لاه كوردساتاندا، ی قاه نته مه  لاه  نموونه بۆ یان بناسرێت سمی ره
 ن، بكاه  ئیساتفاده خۆیاان دێماوكراتیكی حوقاوقی  لاه باێ ده اڵم باه بێت، هاه ناوخۆییان تی حكوومه حیساب به ناتوان  وێدا له ئیدی وان ئه

 حوقااووقی و   حااه موویان هااه بااێ ده  وانااه ئه ، یااه هه ناموسااڵمان ڵكی خااه ، یااه هه جیاااواز ئااایینی دا قانااه نته مه و لااه  وانااه له  بێجگااه
 با ، ئاازاد  وه خۆیاناه زماانی و كولتاوور و نگ رهه فه پێدانی ره په باری  له ب ، ئازاد  وه ئایینییه باری  له بێت، حفووز مه دێموكراتیكیان

 بڵێای   نمووناه باۆ جێ ، نیشاته تار كانی وه تاه نه  كاه ی شاوێنانه و له اڵم به بێ، وان ئه ریی تیده یارمه بێ ده كوردی لی حه مه تی حكوومه  وه
 وێ ماناه ده  ئێماه خۆیاان، شاوێنی  لاه كان باه ره وه یان خۆیان شوێنی  له كان لووچه به  نموونه بۆ یان  جێیه نیشته پارێزگادا چوار  له كورد

 .بێ هه خۆیان یی ناوچه تی حكوومه
 

 و  ركوته ساه باۆ یاان ، كردناه فریس تاه ریكی خاه ئێاران ئیسالمیی كۆماری ئێستاش كردبوو، وریبی ته حسێ  ددام سه خۆی كاتی : وانه كه
  تااه هاتوونه كاردن فریس تااه باۆ  كااه  هێزاناه و ئااه باێ، ئێرانادا ر سااه  باه گۆڕانكاااری ر گاه ئه ئایااا ، وه كوردساتانه  دێنێتااه خاۆی كاانی هێزه

 ؟ وه مێننه نه یان  وه بمێننه كوردستان  له بێ ده ئایا ، وه اڵته رۆژهه كوردستانی
 

 كاندا كوردنشاینه  ناوچاه  لاه  كاه كورد یره غاه ڵكی خاه ی  بكاه  وه لاه بااس  كاه  نیاه  وه ئه  ئێمه تی سیاسه جۆرێك هیچ  به : فا هیجری مسته
 كوردنشایندا یری غاه ی دیكاه كانی شاوێنه  لاه  كه كورد ڵكی خه  كه  نیه شمان وه ئه ڕوانیی چاوه ها روه هه مێن ، نه وێ له  وانه ئه جێ ، نیشته
  كاه ییه زۆرینه ك جێیاه ر هاه  لاه اڵم باه با ، جێ نیشته خۆیان شوێنی  له  ڵكه خه و ئه وێ مانه ده  ئێمه.  وه مێننه نه وێ له وان ئه جێ ، نیشته
  ئێماه ونی یاه. دێنێات سات ده به خۆی مافی دێموكراتیكدا تی حكوومه  له  كه ڵكه خه باقی دێنێ، پێك  كه ییه وه ته نه  ته حكوومه بوو، زیاتر
  لاه  ئێماه ڵكو باه ، نیاه كادا یه قه نته مه  لاه ك یاه وه ته نه ركردنی ده یان ك یه وه ته نه ی وه پاككردنه یان پاكتاوكردن، ی له سه مه تمان سیاسه
 ی چوارچێاوه  لاه ، ئاراوه  دێنینه كتر یه مولكردنی حه ته و تۆلێرانس ڵكردن، هه وه پێكه ژیان، وه پێكه ی رێگاچاره زۆرتر فیدرالیزمدا ی شێوه

  ئێماه  كاه  تێكه سیاساه  وه ئاه. باێ حفووز ماه جێ  نیشاته دا شاوێنه و لاه  كاه تااكێكی موو هاه حوقاووقی و   حه  كه دێموكراتیكدا قانوونێكی
  باه یاان فریس تاه یاان وری  تاه كاوو وه ی له سه مه كوردستانیشدا  له ئایا  كه تاندا كه پرسیاره  ی دیكه ی كه شه به  له. گری  ده چاوی ر به له

 رێژیمای ی مااوه  لاه م النیكاه اڵم باه  نیاه  شاكڵه و باه یبینای ، ده ساووریادا  لاه یاان یبینی ، ده وێراقدا  كه ی شكڵه و به بێ، هه كردن فارس
 كان جێیه نیشاته  قاه نته مه  كاه بینای  ده تیدا پاشاایه رێژیمای  لاه اڵم باه ناابینی ،  وه ئاه ئیسالمیدا كۆماری رێژیمی ی ماوه  له و تی پاشایه
 پارێزگااای  كااه بیناای  ده رۆژئاااوا ربایجااانی ئازه  لااه  نموونااه بااۆ بێ، نااه  وه تااه نه ك یااه دا قااه نته مه ك یااه  لااه  كااه ی وه ئااه بااۆ كااراون  ڵ تێكااه
 ی قاه نته مه  لاه ژیا ، ده  وه پێكاه تاورك و كاورد ڵكی خاه  كاه  كاراوه جێ جێباه جۆرێاك  باه تیدا پاشاایه می رده ساه  له رۆژئاوا ربایجانی ئازه
  شاێوه و باه ر هاه دراوساێیان، یكان فارساه  ڵ گاه له  كاراوه  ڵ تێكه  پارێزگاكه خاكی شبوونی دابه  كه  كردووه كارێكیان هوازدا ئه بنیشنی ره وه
 وێراقێادا  لاه  كاه وری  تاه كاوو وه  نمووناه باۆ  نیاه وا اڵم باه كاراون  واناه ئه كانادا، لووچه به ی قه نته مه  له  كراوه چاو ره  تانه سیاسه و ئه

 .  كردووه یان كاره و ئه خۆیان ی شێوه  به ئێراندا  له ن، بكه جێی نیشته وێدا له بێن   دیكه ڵكی خه و ن بده كۆچ  كورده ڵكی خه ، كراوه
 

 ببێت؟ رزگاری زووتر كوردستان اڵتی رۆژهه ی وه ئه بۆ  وه بگرنه ك یه دێموكرات ی دیكه ی یه ره به و ئه  ڵ گه له  نیه باشتر ئایا : وانه كه
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  حیزباای بااۆ  چونكااه بااوو، پێناااخۆش زۆرمااان  وه بوونااه جیااا دێمااوكرات  حیزباای  لااه  كااه مان فیێانااه ره و ئااه ن تااه بیده ته : فا هیجتتری مستتته
 و ئااه ی چوارچێااوه  لااه زاناای ، ده ری ره زه  بااه ئێسااتاش و  زانیااوه رمااان ره زه  بااه ئێراناادا كوردسااتانی  لااه كااورد ی وه جوواڵنااه بااۆ و دێمااوكرات
 دوایی   له جارێكیان ت نانه ته حیزب،  به  وه ببنه   مولحه  وه بێنه  دیكه جارێكی وان ئه  كه  كردووه داوامان  میشه هه  ئێمه  كه  دایه بۆچوونه

  ره باه ریكی  خاه  ئێماه  كه یاند رامگه تیشكدا فزیۆنی له ته  له باسێك  له م   كه بوو پێش و وه له مانگ دوو ی نزیكه  كه سیاسی ڵوێستی هه
 دا كااۆنگره  لاه باێ .  وه بێناه  كاونگره پاێش  وه تاه بوونه جاودا  كاه مان فیێانااه ره و ئاه ی  كاه ده داوا  بۆیاه چای ، ده  پاانزه ی كاۆنگره باۆ  ره باه
 نیشاان ی وه ئاه باۆ دا كاۆنگره  لاه بكارێ  قباووڵ ن، كاه ده پێشانیاری وان ئاه  كه میش سێهه نی الیه ی  ئاماده  ئێمه ت نانه ته. ن بكه شداری به
  ڕێوه باه یی ساسانامه ئه كی یه شاێوه  باه و دێموكراتیاك كی یه شاێوه  باه كانی ڵبژاردناه هه تاا  تاوه ره ساه  لاه  كاونگره كاانی كاره موو هه ی  بده
 ڵبژارد، هاه كی تییاه رایه رێبه ر هاه كارد، ساوی  ته كی یاه رنامه به ر هاه  یاه كۆنگره و ئاه بای ، شادار به تێیادا موومان هاه ی وه ئاه باۆ چێ، ده
 ما  تی، خۆیاه  جێای  لاه  كردووماه ما   كاه ی وازه بانگاه و ئاه ئێساتاش ری ، باه  ڕێوه به كانی بڕیاره بتوانی  و ی  لێبكه وی یڕه په موومان هه

 ك یه بتوانێ دێموكرات  حیزبی  دیكه جارێكی و  وه نه بده مان وازه بانگه و به تیڤ پۆزه جوابی مان فیێانه ره و ئه تدا نیهایه  له  كه هیواردارم
 . وه بگرێته

 
 ناد رچه هه نێ، بخایاه سااڵێك دوو  نمووناه باۆ  نگاه ره بادات، روو ئێرانادا  لاه گۆڕانكااری ندێ هه سووریا دوای بێ نزیك  نگه ره : وانه كه

  كوردستان؟ اڵتی رۆژهه و ئێران  له  كاته و ئه بۆ  یه هه پرۆگرامێكتان و  رنامه به چ.  تمییه حه شتێكی ئێران رووخانی
 

 نێاوان  لاه ش هاوباه پالتفاۆرمێكی یاان ، وه لێكنزیكبووناه و نگی ماهاه هه جۆرێاك بتوانی   كه دای  وه ئه وڵی هه  له  ئێمه : فا هیجری مسته
 ی ناه الیه و لاه  كردووماناه ی تاه ووه ده و ئاه ها روه هاه. بێنای  پێك كاندا كییه ره سه  حیزبه نێوان  له م النیكه ئێرانی، كوردی كانی رێكخراوه

 باۆ زیااتر وتێكی ساكه ده بتاوانی  ی وه ئاه باۆ كانادا ئاڵۆگۆڕه  لاه بای  نگ كاده یه بتاوانی .  دایاه پرۆژه و ئاه ی ئاراسته  له ، وه ته بوونه جودا
 دژی  لاه  یاه هه كانێادا ره ربه به و بات خاه  لاه زۆری زموونێكی ئه  كه  وه هۆیه و به كورد ڵكی خه  پێموایه م . ی  بكه ر به سته ده مان كه ڵكه خه

 ، رێكخاراوه ، دراوه ساازمان ئێاران ی دیكاه ڵكی خاه  لاه باشاتر تێكی نیسبه  به كوردی ڵكی خه  كه  وه هۆیه و به  كه كان دیكتاتۆره  ته حكوومه
 ڵكی خاه ، خساتووه رێاك ڵكیان خه خۆیان ت نیسبه  به یان كامه ر هه چاالك ، ئێران كوردی ئۆپۆزیسیۆنی كانی حیزبه  كه ی وه ئه ی بۆنه  به

  لاه  پێموایاه زان، شااره خۆیاان كانی مافاه  باه باشاتر  كاه ن سیاساییانه  حیزباه و ئاه زۆرتاری كی چاالكییاه و تێكۆشان ی بۆنه  به ر هه كورد
 بكاات، ر همسۆگ كورد لی گه بۆ زیاتر وتێكی سكه ده بڵێی  یان زیاتر، ئیمتیازی توانێ ده  وه پێكه  وانه ئه مووی هه داهاتوودا كانی ئاڵۆگۆڕه

 و  وه لێكنزیكبوونااه و كڕیزی یااه باااری  لااه ، وه یاندنااه راگه باااری  لااه  یااه هه زیاااتر تێكۆشااانی و كااار  بااه پێویسااتی ن تااه بیده ته اڵم بااه
 ی دیكاه كاانی هێزه ر رامباه به  لاه ئێرانادا، نادی ناوه تی حكووماه ر رامباه به  لاه باێ ك یه شاێوه ر هاه  باه  كاه كاندا ئاڵۆگۆڕه  له نگبوون هاوده

 كانی وته سااكه ده تااوانی  ده باشااتر باای ، نااگ ده ك یااه تا هااه كاناادا ییه وه ته نێونه  وه كۆبوونااه و كااۆڕ ر رامبااه به  لااه ئێراناای، ئۆپۆزیساایۆنی
 .ی  بكه زیاتر مان كه له گه
 

 جێ باه وێرانای ، وه فغانساتانه ئه و وێارا   هاتۆتاه ر گاه ئه مریكا ئاه  كاه كاات ده  ناده پروپاگه میدیاكانیادا  لاه ئێران تی حكوومه : وانه كه
   به داهاتوودا  له توانی  ئه چۆن ، ڵكدایه خه ناو  له ندی مه وڵه ده ك یه راده تا و ت منییه ئه كوردستاندا رێمی هه  له اڵم به ، هێشتووه
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 ؟ زیانه  به یان  سووده  به مریكا ئه هاتنی  كه یێنی  رابگه اڵت رۆژهه ڵكی خه
 

 باێ  باه با  كگرتوو یاه و كڕیز یاه  ناده وه ئه خۆیاان باۆ بتاوان  ئێاران ڵكی خاه  كاه هیوادارم شتێكدا موو هه پێش  له م  : فا هیجری مسته
  لاه اڵم به.  ئاراوه  بێننه خۆیان دڵخوازیی تێكی حكوومه و بڕووخێن  ئیسالمی كۆماری بتوان  بێ، كی ره ده نێكی الیه  به پێویستیان ی وه ئه
 ی ناده پروپاگه  كاه ك یاه نده پروپاگه ر ساه باۆ كارێ ده  كاه ی یاه نده پروپاگه و ئاه یمانانی، هاوپاه و مریكا ئاه ی له ساه مه  ڵ گه له ندی یوه په

 ی رچاوه ساه  كاه ك یه نده پروپاگه ، یه كه ناوچه بارودۆخی ت نیسبه  به ئێران ئیسالمیی كۆماری كانی یمانه هاوپه و ئێران ئیسالمیی كۆماری
 مریكا ئاه  ڵ گاه له و گشاتی  باه  یاه هه رۆژئااوا  ڵ گاه له تی دژایاه  كاه ئێاران ئیساالمیی كۆماری ئایینی و توتالیتاریزم تی سیاسه  له  گرتووه

 و ئاه باوون، تیاڤ زهپۆ زۆر و رز باه زۆر نگاوی هاه وێراقادا  لاه مریكا ئاه كانی رناماه به و كاار  كاه  گره ڵنه حاشاهه  وه ئه نا ده تی، تایبه به
 ری گاه ئه  زوواناه م باه مریكا ئاه تیادانی یارمه باێ  باه  كاه حساێ  ددام سه وسی به رێژیمی رووخانی هۆی  بووه قۆناخدا م كه یه  له  نگاوه هه
 ك یه له ساه مه  واناه ئه اڵم باه ، یه هه ئایینی ی كێشه ، یه هه تایفی ی كێشه ، یه هه  كێشه گشتی  به وێرا   له ئێستا  راسته وی دوای. بوو نه

 ، پێكهاااتووه  تاوه ره سااه  لااه  كااه وێاارا  تیی شاایمه حه ی پێكهاتااه مادا بنااه له هێنااابێ، پێكیااان كانی یمانااه هاوپه یااان مریكا ئااه  كااه ناای 
 ددام ساه رووخاانی دوای  وه ڕێتاه گه ده  كه له ساه مه ، نیاه مریكا ئاه های  كه كێشاه ئیادی  وه ئاه ، هێناوه پێكیان  كه  بووه ناكۆك كی یه پێكهاته
 بتاوان  دێموكراتیاك كی یه شاێوه  باه ، میانه رده ساه كی یه شاێوه  باه تاوان  ده ند چه  كه وێرا  ڵكی خه ر سه بۆ  وه ڕێته گه ده  كه ركه ئه حسێ ،

 خاۆی باۆ ش وه ئه ی  بكه یر سه ر گه ئه ن، بكه ر سه چاره دیالۆگ ی شێوه  به كانیان ناكۆكییه و  كێشه و  گێره و ن بكه وامول ته كتر یه  ڵ گه له
 بااس ن، كاه ده دیاالۆگ كتردا یاه  ڵ گاه  لاه مان رلاه په  لاه اڵم باه  یاه هه  كێشاه چێت، ده پێش و ره به هێواش هێواش  شه هاوبه  یه پرۆسه و ئه
 و ره باه هێاواش هێاواش و ن كاه ده بااس  دوبااره اڵم باه ، وه بێتاه ده  ناده وه ئه دوو كان كییاه ره دووبه و كان ناكۆكییه  یه هه  وایه جاری ن، كه ده

 باااری  لااه ن، بكااه  ئیااداره باااش تی منییااه ئه تااوان  ده ن، بكااه  ئیااداره یان كااه واڵته بتااوان   كااه ڵكه خه خااودی ر گااه ئه چاا ، ده ركردن سااه چاره
  مریكاوه ئه  به كی ندییه یوه په هیچ  وانه ئه. ن بكه دیاری بۆ یان رانه وه خته به یانێكیژ یان كه ڵكه خه ، یه هه زۆری داهاتێكی  كه  وه ئابورییه

 ت فایه كه ر سه  وه ته ماوه  كه خۆیان  بۆ ئێستا هێشت ، جێشی به و ڕووخا ده نه بۆیان  كه رووخاند وان ئه بۆ حسێنی ددام سه مریكا ئه.  نیه
  كاه  یاه هه جیهانادا ی دیكاه واڵتای زۆر  لاه ئێساتا خۆ ن، بكه  ئیداره خۆیان ی كه واڵته توان  ده چۆن  كه خۆیان یی شایسته و لێهاتوویی و
  بكاه حیساابی تاۆ  نمووناه باۆ ریدا ساه  باه  زاڵاه دیكتااتۆری چاێ، ده فیڕۆ باه ی كاه ڵكه خه ساامانی و ت روه ساه اڵم باه ، نیه لێ مریكاشی ئه

  كاه  بیروبۆچووناه و ئاه  بۆیاه ، یاه كه ڵكه خه كولتاووری و نگ رهاه فه  له سه مه  وه ئه ، نیه وێ له مریكا ئه خۆ باكوور، كۆریای كوو وه واڵتێك
 ، گشاتییه بیاروڕای كردنی واشاه چه نیا تاه  وه ئاه مریكا، ئه ستۆی ئه ر سه  بخرێته  وانه ئه و ڵی نده گه و وێرانی موو هه كان، خراپییه موو هه
 ی كاه ڵكه خه باێ، كوردساتان  كاه ی كاه ڵكه خه  لاه شاێكی به دا وێراقه و له ر هه  چونكه  وه ناگرێته ك یه واقیددا  ڵ گه له كات هیچ  وه ئه نا ده

 پێاك تێك حكووماه دا وێراقاه و لاه ر هاه تی توانیویاه ، یاه هه زیااتری تێكۆشاانی و دێموكراسی ی پێشینه ، دێموكراتیكتره ، یشتووتره تێگه
  لاااه دیموكراسااای ی پرۆساااه رۆژ  باااه رۆژ كاااراون، داباای  نیسااابی ی شاااێوه  باااه ژیانااادا بااااری  لااه ، یاااه هه ئاااازادی ی كاااه ڵكه خه  كاااه بێنااێ

 رۆكی ساه باۆ رێم، هاه تیی رۆكایه ساه باۆ مان، پارلاه باۆ خۆیان رانی نوێنه ڵك خه ، كراوه ڵبژاردن هه ندی  چه ئێستا تا ، وپێشەوونه ره به
  بااه ڵك خااه ، یااه هه پارێزگاكااان نی نجومااه ئه ، یااه هه كانمان شاااره نی نجوومااه ئه ن، كااه ده جێ جێبااه ڵبژاردن ههاا  بااه مووی هااه ت حكوومااه

 كاورد ڵكی خاه  چونكاه اڵم باه كوردساتانیش،  هاتۆتاه وێرا ،  هاتۆته مریكا ئه ر گه ئه وابوو كه. كا ده  جێی جێبه و یكا ده خۆی ڵبژاردنی هه
 وێارا   لاه جیااواز كی یاه ناوچه تی توانیویاه ر، باه ته گرتووه دێموكراتێكی رێوشوێنێكی ربگرێ، وه ڵك كه  ته رفه ده و له تی توانیویه باشتر
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 ر ساه  بخرێتاه ن هاه وێراقادا  لاه ی كێشاانه و تا خاه و ئاه  كاه  وه مه كه ده ت ره واوی ته  به  ندانه پروپاگه و ئه م   بۆیه بخوڵێێنێ، خۆی بۆ
 ی ئێماه ڕاسات، ناوه اڵتی رۆژهه ڵكی خه رقیشدا شه ناو  له تی تایبه به و رقی شه ڵكی خه زۆرجار  مه ئه.  دیكه نێكی الیه ر هه یان مریكا، ئه

 موو هااه بێكاااری، داری، نااه تی، برساایه كان، موكوڕییااه كه تاكان، خااه موو هااه  كااه بیناای  ده ، وه خوێنینااه ده ئێااران مێااژووی ر گااه ئه ئێاارانیش
 كمان تایاه خه هایچ خۆماان باۆ و  بووه ناه تاوانێكماان هایچ خۆماان بۆ  ئێمه  كه ی وه ئه ك وه كان، بێگانه ر سه  ینه یخه ده  تیڤه نێگه خاڵێكی

 كولتاوورێكی  كاه  یاه وه بیركردنه  لاه مێك سیساته  وه ئه.  دیكه نێكی الیه ر سه  ینه خه ده تا خه ی ، بكه  ئاسووده خۆمان  كه ی وه ئه بۆ ، بووه نه
 بكاات، چاكساازی خۆیادا  لاه ی وه ئاه باری  لاه.  وه دێڵێته وتوویدا دواكه  له  كه ڵكه خه  وه داخه به ڕاستدا، ناوه اڵتی رۆژهه  له  یه هه یی ریشه
 .  وه بنه ده دووپات وام هرد به كان ڵه هه نجام ره ده.  دیكه نی الیه ر سه  یخاته ده ئاسانی  به بكات، چاكیان و  وه بدۆزێته خۆی كانی ڵه هه
 

 ئایاا ، بییاه ره وه واڵتاانی باۆ  هاره باه و ئاه بی ، ره وه هاری به ی واژه سته ده رقاڵی سه  ساڵه دوو ی نزیكه جیهان كانی یاندنه راگه : وانه كه
  بی؟ ره وه هاری به شێوازی  به ن بكه ڕینێك راپه ئێران ڵكی خه  كه  واتایه و به ئێرانی، هاری به ناوی  به  ئارادایه  له وا شتێكی

 
  لاه كان تێكۆشاانه و بات خاه موو هاه كان، ڕیناه راپه موو هاه  چونكاه بی، ره واه هاری باه شاێوازی  به ناڵێم ر هه م   دیاره : فا هیجری مسته
 اڵم باه باێ، ده دا قاه نته مه و ئاه جوگرافیاای و  كاه ڵكه خه خودی كانی ندییه تمه تایبه ی چوارچێوه  له كدا، یه ناوچه ر هه  له و واڵتێكدا ر هه
  لاه دێموكراسای ی له سه مه  چونكه  ئاڵۆگۆڕدایه م رده به  له ئێرانیش ئیسالمی كۆماری كرد، باسم پرسیارێكدا اڵمی وه  له پێشتر كوو وه ر هه
 و ره باه  كاه كاان ئاڵۆگۆڕه ریی كاریگاه ژێار  وێتاه كه ده  كاه ڵكه خه  واتاه ، وه نێتاه ته ده ش كاه ناوچه بااقی دا ده ڵ رهه سه  كه كدا یه ناوچه ر هه

 تی حكووماه ، وێراقاه كوردساتانی رێمی هاه تی حكووماه ، یه له ساه مه و ئاه ر سه له م بكه باس روونتر كی یه نموونه ر گه ئه. ڕۆن ده دێموكراسی
 ها روه هاه كوردساتان، ی دیكاه كانی شاه به  ڵ گه له  هاوسنوره واقیددا  له ائێست  كه  وتووه ڵكه هه كدا یه ناوچه  له وێرا  كوردستانی رێمی هه
 چاویااان دێا  اڵتی رۆژهااه واڵتاانی  لاه م هااه و رۆژئااوایی واڵتااانی  لاه م هاه وێ، كااه ده  یاه ناوچه و بااه چاویاان دێا  تاار واڵتاانی ڵكی خاه
 بااۆ بازرگااانی، سااتی به مه  بااه  وه تااه كراونه  كونسااولخانه زۆر كی یااه رێژه زاناا  ده ك وه ر هااه. ن كااه ده گوزاری رمایه سااه وێ لااه وێ كااه پێده
 كوردساتان دۆخای ن كاه ده ی پێواناه و نگێن  سه ڵیده هه وێ كه ده  یه ناوچه و به چاویان كاتێك. وێ كه پێده چاویان دێ  ڵك خه شتوگوزار گه
 ی شاێوه ، باشاه سیساتمێكی ، سیساتمه و ئاه ن گاه تێده  كاه ساووریا  ڵ گاه له كوردساتان دۆخی ئێران،  ڵ گه له كوردستان دۆخی وێرا ،  ڵ گه له
 اڵتێكی ساه ده خۆیانادا ی ناوچه  له بتوان  رۆژان  له رۆژێك وانیش ئه  كه درێ  ده هان وان ئه ، ڵكه خه قازانجی  به  باشه كی اڵتدارییه سه ده
  لاه  وه ئاه. ناێ داده ری كاریگاه وا ئاه ، باشاتره  كه بینێ ده زموون ئه  به وێ، كه پێده چاوی  كه ڵك خه ، وه نێته ته ده  وانه ئه. بێ هه وتۆیان ئه

 واڵتێاك  لاه ، كاردووه یا پاه خاۆی  به ڕی باوه ڵك خه بینی  ده كاتێك ی ، لێبكه چاو ر گه ئه ی كه وانه پێەه به  وه شه دیكه كی الیه  له ك، الیه
  تاه حكوومه تاوان  ده ڵك خاه كانێ ره رباه به و بات خاه دوای  باه ساووریادا  له ئێستاش لیبیا، ك وه توونس، ك وه واڵتێك  له میسردا، ك وه

 تاوانێ ده  كاه  زۆره  ناده وه ئه ، یاه وره گه  ناده وه ئه  ڵكاه خه و ئه توانای ، وه كردبێته نه بیریان د قه رۆژگارێك  كه بڕووخێن  كان دیكتاتۆرییه
 مان كاه ته حكوومه  واڵتاناه و ئاه كاوو وه تاوانی  ده ش ئێماه ڵێ باه  كاه دات ده هاان ئێارانیش نااڕازی ڵكی خاه  وه ئاه. بڕووخێناێ دیكتاتۆرێك
 كی رابردوویاه ساووریا،  لاه  زیااتره میسار،  لاه  زیااتره مان كاه ڵكه خه  ئێماه خۆ بێنی ، پێك خۆمان دڵخوازیی تێكی حكوومه و بڕووخێنی 

 باۆ راباواردن، باۆ وت ، چاوپێكاه باۆ  ئێاره باۆ دێا   وه دیكاه كانی شاه به  لاه  كاه كاان كورده  نمووناه باۆ یان.  یه هه زیاترمان ی میانه رده سه
  وه پێكاه موویان هاه  واناه ئه  بۆیاه ن، كاه ده ی پێواناه تیایادان خۆیاان  كاه ی ناوچاناه و ئاه  ڵ گاه له  كه بین  ده بارودۆخێك گوزاری، رمایه سه
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  لااه  بكااه حیسااابی تااۆ  نموونااه بااۆ.  وه نامێنێتااه تیس قااه جوگرافیاییاادا كی یااه چوارچێوه  لااه كان سیاسااییه  له سااه مه  نموونااه بااۆ گرێاادراون،
 وت ناه نرخای تاوانێ ده وڕۆ ئه ك یه قسه. نێت داده ری كاریگه پێشێ،  دێته دا مه رده سه و له  وڕۆكانه ئه ئاڵۆگۆڕێك دا دنیایه و ئه كی یه نوخته
 و لااه ئیسااالمیش كۆماااری  بۆیااه ك، یااه ناوچه تی سیاسااه ر سااه  لااه دابنێاات ری كاریگااه تااوانێ ده ك یه كێشااه. بكااات می كااه یااان بكااات، زیاااد

  تی حكووماه  كاه ش دیكاه كانی شاوێنه بااقی و ئێاران ئیساالمیی كۆمااری  كاه  نیاه گوماانم هایچ دا وه لاه ما   بۆیاه ، نیه دوور  به  ئاڵۆگۆڕانه
  ناه  بۆیاه. ن باده كانیان تاه حكوومه  به  درێژه  وه دیسانه  یه شێوه و به ناتوان  ، چووه ر سه  به كاتیان ئیدی ، زاڵه ریاندا سه  به دیكتاتۆری

 خۆیاان اڵتی ساه ده  باه  درێاژه  سیساتمه و باه تاوان  ده ئیادی وانیش ئاه  ناه كاات، ده  قباووڵ  زۆره و زوڵام و اڵتداری ساه ده  شێوه و ئه ڵك خه
  كاه ئاڵۆگۆڕه  كاه ی وه ئاه گینا ئاه. تی یه كه روودانه كاتی ر سه له  قسه  وه مێنێته ده  وه ئه نها ته. تمی  حه ئاڵۆگۆڕی كان ئاڵۆگۆڕه  بۆیه. ن بده
 . ماوه نه گومانێكم خۆم حاڵی  به ش به م  پێشێ  دێته

 
 ئێساتا چاۆن ك وه كاورد ئایا درێت، پێده پاڵپشتی ك وه جیهانی كی یه ناسنامه  وه ره ده واڵتانی ن الیه  له  ریكه خه گشتی  به كورد : وانه كه
  بێت؟ هه اڵتی سه ده تاران  له داهاتوودا  له توانێ ده ئایا ، یه هه اڵتی سه ده وێرا  ندی ناوه  له
 

  لێای و  یاه هه خاۆی ماافی كاورد درێات، ده كاورد  باه ماا،  كاه نایم دا وه ئاه  ڵ گه له م   كه بڵێم  وه ئه پێشدا  له با جارێ : فا هیجری مسته
 ی وه خوێندناه درووسات، تی سیاساه چااوكردنی ره ت نیسابه  باه ی، كانێكاه ره ربه به و بات خاه ت نیسابه  باه ، كاراوه داگیر  لێی ، كراوه س  غه

 باۆ. رێ ده  بیهێنێته  كردووه سبیان غه  كه ی وانه ئه ستی ده  له بێنێ ست ده  به خۆی كانی مافه توانێ ده دا كه ناوچه  له درووست نی درێژخایه
 واڵتادا ڕێوبردنی باه  لاه ئێاران ڵكی خاه مادا بناه  لاه دا سیساتمه و لاه. یا  ده ده باۆ وڵی هاه كارد باسامان  كه  فیدراڵ دێموكراتیكی سیستمی

 ساسای ئه قاانوونێكی ی چوارچێاوه  لاه نامێنێات، لووچ باه یاان ب ره واه یاان فاارس یاان كاورد ڵكی خه نێوان جیاوازیی  واته. ب  ده ریك شه
  لاه كاورد  كاه  وه هێناته  نموونه ك وه  كه ی وه ئه  بۆیه قانووندا، دانانی  له واڵتدا، ڕێوبردنی به  له ب  ده ریك شه موویان هه دێموكراتیكدا

 باێ، شادار به تارانیشادا  لاه تاوانێ ده كاورد. بێ ده روا هه بێ، دێموكراتیك ر گه ئه سیستمێك ر هه  له  وه ئه ڵێ به بێ، ئه شدار به وێراقدا
 باۆ بڕیاردانادا،  لاه  كه ی وه ئه بۆ مان، پارله بۆ بنێرێ خۆی ری نوێنه توانێ ده دێموكراتیك قانوونێكی پێی  به یدا كه مانه رله په  له م هه
  وه ئاه ر گه ئه بێ، ریك شه و بێ شدار به تدا حكوومه  له توانێ ده اواڵتد گشتیی ڕێوبردنی به  له م هه بێ، ریك شه قانوونداناندا  له ی وه ئه
 . دێموكراتیك بڵێی  پێی ناتوانی  مادا بنه  له بێ نه
 

 بینیت؟ ده چۆن  كۆنگرانه و ئه داهاتووی كردبوو، شداریت به ڕێزت به  پێموایه. چوو  ڕێوه به الوان یی وه ته نه ی كۆنگره می  دووه : وانه كه
 

 تێكۆشااون  میشاه هه كان اڵتداره ساه ده  تاه حكوومه دا كاه ناوچه  له ست ژێرده كانی وه ته نه باقی و كورد ی ئێمه مێژووی  له : فا هیجری مسته
 ، وه یناه بده كاان كورده خۆمان خودی مێژووی  به ئاوڕێك ر گه ئه  چونكه ن، بكه ساز دا ئێمه ینی به  له تی دوژمنایه و كی ره دووبه و  كێشه  كه
 و لاه متر كاه  هێنااوه پێكای نیادا مه زه ی بڕگاه نادێك هه  له خۆی ستی ده  به كورد  كه ی شییه ڕه چاره و ت میحنه و ت ساره خه و ئه  كه بینی  ده
  هێنااوه كار باه ك یه ساه ره كه كاوو وه یان ئێمه زۆرجار.  هێناوه یان ئێمه ر سه  به كان دیكتاتۆره  ته حكوومه  كه  نیه  ختییانه دبه به و ت راره مه
  واناه ئه. پێكاردووی  ئایینییاان  ڕی شاه پێكاردووی ، تییان شایره وه ڕی شاه پێكاردووی ، تیان دوژمنایاه پێكردووی ، ڕیان شه كتر یه دژی و
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 ی كاه وه ته نه و خااك  لاه خاۆی ی ئیراده و خۆی بڕیاری  له دوور و اڵتداران سه ده ن الیه  له ر گه ئه كورد ی وه ته نه  كه ی وه ئه هۆی  ته بوونه
.  یه له ساه مه و ئاه باۆ باووی  ر تیاده یارمه كانادا دیكتاتۆره  سیساتمه ریی كاریگاه ژێار  لاه  وه داخه  به خۆشمان بۆ  ئێمه اڵم به ، كراوه ش دابه
 باێ، ژناان باێ، الوان پێادا، تاان ئاماژه  ئێاوه ی وه ئاه ك وه باێ خۆیادا كی یه شاێوه ر هاه  لاه كاندا شاه به موو هه  له كورد ی وه كۆبوونه  بۆیه
  لاه  واتاه ، یه رانه داگیركه  ته سیاسه و ئه ی وانه پێەه به ی ئاراسته  له  وانه ئه موو هه بێ،  دیكه كانی شه به  له كورد ئۆپۆزیسیۆنی حزابی ئه

 موومان هاه  ئێماه  كاه لمێنرێ بساه بۆ تر جارێكی مان هوشیارییه و ئه كورد ی مهئێ  كه  دایه وه ئه راستای  له ، دایه وانه ئه ی وه سڕینه راستای
 خۆماان، یامی پاه بتاوانی  ی وه ئاه بۆ ك یه ر سه  ینه بخه كانمان هێزه توانی  ده بێ، هه نگمان ده ك یه توانی  ئه موومان هه ی ، وه ته نه ك یه
 ئاشاتی، یامی پاه. بەارپێنی  دراوساێكاندا  وه تاه نه گاوێی  باه و كاورد خۆماان ی وه تاه نه گاوێی  باه كگرتوو یاه كی یه شێوه  به خۆمان نگی ده
 كااردن تی دوژمنایاه و شابوون دابه و بوون پارچاه پارچه باری  لاه كاورد لی گاه باۆ كڕیزی یاه و كگرتوویی یاه یامی پاه ژیان، وه پێكاه یامی پاه

 هیاوادارم و نارخێنم ده رز باه زۆر نگاوێكی هاه  باه كوردستان ی پارچه چوار ر هه الوانی كێتی یه ی وه كۆبوونه و ئه ئاكامی م   بۆیه.  وه پێكه
 و ئاه و بێات پێاك كاورد الوانی ی دیكه كانی كۆنفرانسه كوردستانیشدا ی دیكه كانی شه به  له  كه پێش  بێته زوویی  به وا رجێكی لومه هه  كه
 . پێشێ  بەێته زیاتر رۆژ  به رۆژ  كڕیزییه یه
 

 ب ؟ شدار به كوردستاندا اڵتی رۆژهه تی سیاسه  له ژنان  كه  وه ته كراوه  وه له بیر ئایا : وانه كه
 

 موو هااه ، دراوه تێااك شااتێك موو هااه دیكتاتۆریاادا سیسااتمی  لااه ی ، كااه ده دیكتاااتۆری سیسااتمی  لااه باااس  ئێمااه كاتێااك : فا هیجتتری مستتته
  لااه  بێجگااه ، دراوه تێااك شااتێك موو هااه ئێراناادا ئیسااالمیی كۆماااری  لااه  لێبكااه چاااو تااۆ دراون، تێااك كان خااه بایه و كولتااوور و نگ رهاه فه

 ، خاه بایه باێ ئیتار ڵكی خاه بااقی  وه تاه بوونه كاۆ قیهادا فه لیی وه وری ده  له ، قیهه فه تی ویالیه ی شێده  به بڕوایان  كه بەووك گروپێكی
  لاه ، كاه گوێره وتا  ده پێای اڵش، پاه و پاووش وت ده نااڕازی ڵكی خاه  باه كۆماری رۆك سه ڵبژاردنی هه دوای  له  كه  بیرمانه  له موومان هه

  ناه الو،  ناه ژن،  ناه ، یاه هه خاۆی ماافی پیااو  نه ، یه هه ی درێژه  ساڵه های ساڵه  وه داخه  به  كه وادا نگێكی رهه فه  له و وادا سیستمێكی
 ی كاه كولتووره گشاتی  باه ڕاساتدا ناوه اڵتی رۆژهه  له  كه ژنان تی تایبه به ناپارێزرێت، ی كه ئینسانییه  مافه سێك كه هیچ منداڵ،  نه پیر،
  لاه ن بكاه شاداری به  پێویساته  كاه ی جاۆره و ئاه  وه هۆیانه و به  یانتوانیوه نه.  وه وسێنه چه ده  وه ییه ماڵه بنه و  وه ئایینییه باری  له ، ژنه دژی

 ناا ده ، یانتوانیوه ناه  پێویساته  كاه ی جۆره و به ڵێم ده اڵم به نی ، شدار به تێیدا  كه  نیه  وه ئه ستم به مه كان، سیاسییه  انهتێكۆش و چاالكی
 نااو  له ندان، رمه هونه ناو  له ئێران، كوردی كانی سیاسییه  حیزبه ریزی  له  بووه هه چاالكمان و ر تێكۆشه زۆر ژنی ژنانیشدا ناو  له  ئێمه

 دێموكراسای ی وه ئاه پێای  باه پێ ، نیه س به  وه ئه اڵم به شدارن، به ژنان بڕیارداندا و تی رایه رێبه ئاستی  له ئێراندا، كوردستانی  حیزبی
  لاه تاوان  ده زیااتر وێ، كاه رده ده زیااتر رییان كاریگاه ،َ  وێ كاه رده ده وریاان ده زیااتر ژناانیش بێگوماان ، وه پێشاه  چێته ده دا كه ناوچه  له

  باه  وه ته ساتراوه به  واناه ئه مووی هاه اڵم باه ن، بكاه شاداری به واڵتادا كاروبااری ڵساووڕاندنی هه  لاه بڕیارداندا، زی ركه مه  له بڕیارداندا،
 و بگااۆڕێ ت حكوومااه بااێ ده  كااه ی وه لااه جیااا بگااات، خااۆی كانی مافااه  بااه بتااوانێ ژن  نیااه ری گااه ئه  واتااه دێموكراساای، وپێشااەوونی ره به

 تی حكووماه تاكوو هاه خۆی كانی مافه بۆ كا نه چاالكی ستێ راوه ژن بێ ده  كه  نیه  وه ئه ستم به مه. كار ر سه  بێته دێموكراتیك تێكی حكوومه
 ك یاه ن، بكاه بات خاه  كه  شانه ر سه  له ركیان ئه  وه نه الیه دوو  له ئێستا ژنانی  كه  یه وه ئه م كه سته به مه ڵكوو به زرێ، مه داده دێموكراتیك

 تێكی حكووماه ی كایاه هێنانه و ت حكووماه گاۆڕینی باۆ كاان كورده و ئێران ئازادیخوازانی موو هه و پیاوان شانی  به شان سیاسی باتێكی خه
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 رۆژێاك  كاه ی وه ئاه اڵم باه هۆكاار، زۆر  باه  كاراوه پێشاێ  ژن كاوو وه  كه خۆیان ی مافانه و ئه بۆ بات خه  وه دیكه كی الیه  له و دێموكراتیك
  لاه واڵتادا، كاروبااری ڵساووڕاندنی هه  لاه بڕیاردانادا  لاه  یاه هه ئێساتا  كه ی وه له زۆر توانێ ده خۆماندا واری كورده ی ڵگه كۆمه  له ژنیش
 . نیه گومانم دا وه له بێ، شدار به پیاو كوو وه دا واڵته و ئه ناری وكه گۆشه موو هه
 

  وه جیااوازه بیاروڕای هاۆی  به حیزب ندێ هه اڵم به سترێ، ببه كورد یی وه ته نه كی یه كۆنگره وابوو رار قه ر وبه مه له ساڵێك ند چه : وانه كه
 خراپ؟ یان بوو باش هاتنیان نه.  چووه نه  ڕێوه به و كرد نه  یه كۆنگره و له پێشوازییان

 
 اڵم باه ساترێ، ببه ئااوا كی یاه كۆنگره  وه كوردساتانه رێمی هاه رۆكی ساه ن الیه  له  وایه رار قه ، رباسه به  كه ی وه ئه ئێستا : فا هیجری مسته
 بااس ی جاۆره و به. ست  ببه  یه كۆنگره و ئه داهاتوودا  له  وایه رار قه  كردووه باسیان ی جۆره و به ، ستراوه به نه  یه كۆنگره و ئه ئێستا تاكوو
 بێ هاه تابێكیان خاه بتاوان  ی وه ئاه باۆ ن كاه ده شاداری به تێیادا كوردساتانی كانی شه به موو هه  له كورد سییسیا حزابی ئه ی ڵه كۆمه  كراوه
 ڕوانی  چااوه ش ئێماه.  گیراوه نه  وه ئه ئێستا تا اڵم به كورد، ی وه ته نه ڕووی رووبه كان، ته حكوومه ڕووی رووبه ، وه ره ده واڵتانی ڕووی رووبه
 .ناگیردرێ یان گیردرێ ده  یه كۆنگره و ئه بزانی 

 
 و ن تێبگااه كتر یااه  لااه دابنشاای  ئیتاار  كااه  سیاسااییه رۆشاانبیری  ئاسااته و ئااه  ته یشااتوونه گه كان كوردییااه  حیزبااه ئێسااتا  پێموایااه : وانتته كه
 كگرتووی یاه كی یاه ره به  كاه  كاردووه واتاان كارێكی یان ، ته كردووه  وه له بیرتان ئایا بێن ، پێك سیاسی كی یه ره به یان فكری كی یه ره به

 بێن ؟ پێك كوردستاندا اڵتی رۆژهه  له كورد
 

 ری كاریگاه دا باواره و لاه پێشاێ،  تاه هاتوونه ئێرانادا كوردساتانی كانی حیزباه  لاه  كاه ی ئینشایداباتانه و ئاه  وه داخاه به : فا هیجری مسته
  یه له ساه مه و ئاه باۆ ك یاه رێگاچاره بتاوانی  ی وه ئاه باۆ وڵادای  هه  لاه ر هاه خۆماان حااڵی  به ش به  ئێمه اڵم به ، داناوه زۆریان تیڤی نێگه

 ڵ گاه له ، وه ره ده ئێرانای ئۆپۆزیسیۆنی كانی ڵه كۆمه و كۆڕ ڵ گه له بتوانی  ش هاوبه زمانێكی  به و  وه بینه نزیك لێك بتوانی  و  وه ببینینه
 .ی  بكه ر سه چاره  وه ئه بتوانی   كه هیوادارم دای ، وه ئه وڵی هه  له ی ، بكه  قسه نگ كده هی كوو وه بتوانی  خۆمان ی وه ته نه
 

 رای  باه ، یاه هه خاۆی  به ت تایبه ئایینێكی ئیسراییلیش ، یه هه خۆیانیان  به ت تایبه ئایینێكی  زۆرینه كوو وه كوردستان ڵكی خه : وانه كه
 نا؟ یان  باشه ئیسراییلدا ڵ گه له كورد گشتی  به یان كوردستان اڵتی رۆژهه ندیی یوه په ئایا  ئێوه
 

 ئیسارایی ، ڵ گه له بگری  ندی یوه په  كه ی وه له نابینی  ك یه كێشه هیچ كورد لی گه كو وه سیاسی، حزابی ئه كوو وه  ئێمه : فا هیجری مسته
 ئیسارایی  ڵ گاه له ئێاران كاوردی ت ناناه ته كاوو وه  ناه كاورد ی وه تاه نه كاوو وه  ناه كمان یه كێشه هیچ  ئێمه ، دیكه واڵتێكی ر هه ڵ گه له یان
 هایچ  وایاه گشتی  به ئێرانیش ڵكی خه گشتی به  پێموایه خۆم بۆچوونی  به م  ، بووه نه ئیسرایی  ڵ گه له مان كێشه د قه مێژووشدا  له ، نیه

  كااه باادات پیشااان وا وێ یااه ده  كااه  ئیسااالمییه كۆماااری كااا ده ئیساارایی  دژی  نااده پروپاگه  كااه ی وه ئااه ، نیااه ئیساارایی  ڵ گااه له كی یه كێشااه
 باۆ ت ناناه ته و س كاه موو هاه باۆ ئیساالمی كۆمااری ی ناده پروپاگه كاا، ده كان ساتینییه له فه ت تایباه به كان ئیسالمییه مافی  له پارێزگاری
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 بااری  لاه  بۆیاه ، دیكاه نی الیاه  باه  وه سترێته به ئه زۆری شێكی به  ندییه یوه په زراندنی دامه و ئه اڵم به ، وه ته بووه روون كانیش ستینیه له فه
 ناا، یاان بكاا  كااره و ئاه  یاه ئاماده  دیكاه ی كاه نه الیه ئایاا  وه ته ساتراوه به اڵم به نابینم، ك یه كێشه هیچ م  ندی، یوه په پێكهێنانی خودی
 .  یه وه ئه  كه له سه مه
 

 ساپێكی ده ساووریا، تی حكووماه رووخاانی دوای ئایاا بڕووخاێ، باێ ده ساووریا  كاه ی وه ئاه ر ساه  لاه پێداگرن یمان هاوپه واڵتانی : وانه كه
 بینیت؟ ده چۆن ئێران تی حكوومه داهاتووی دا بواره و له بێت، ده ئێراندا  له ڕێنێك راپه

 
 رووخااانی ی له سااه مه كاارد باساام كااو وه اڵم بااه باادا، روو ڕی  راپااه ئێراناادا  لااه سااووریا رووخااانی دوای  كااه  نیااه ر  مااه : فا هیجتتری مستتته

 ڵ گاه له نادی یوه په  لاه تی تایباه به ناێ اده ده یان دیكاه وی ئاه ر ساه له ری كاریگاه ڕووخاێ ده  كاه یان كاماه ر هاه دا كاه ناوچه  له كان دیكتاتۆره
 كۆماری نێوان  له  پردێكه كوو وه واقیددا  له سووریا  كه  وه باره و له ، یه هه جیاوازی بڕێك  كه له سه مه سووریادا و ئێران ئیسالمیی كۆماری
 م النیكاه بڵاێم یاان ڕووخاێ، ده  پرده و ئه سووریا مانی نه  به. ن هه تێدا ئیسالمی كۆماری نگرانی الیه  كه حزبوڵاڵ و ستی  له فه و ئیسالمی

  كاه ناوچه واڵتاانی  لاه بكاا داخول تاه خاۆی یفی كاه  باه بتاوانێ ئێساتا كوو وه نابێ  ڵه ئاوه ستی ده ئیسالمی كۆماری ئیدی. بێ ده الواز زۆر
  كاه بیش ره واه واڵتێكای نیا تاه واقیدادا  لاه و ناامێنێ ی وه ئاه ئیسارایی ، ر ساه  لاه بكا وخۆ راسته ی شه ڕه هه و ستی  له فه و لوبنان كوو وه

 نێاو  لاه پێشاوو  لاه زیااتر دا، ده سات ده له خۆیشای ی دۆسته نیا ته و ئه وی مانی نه  به ، سووریایه  یمانه هاوپه ئێران ڵ گه له ئێستا تاكوو
 شاار به تی حكوومه رووخانی  به ئێرانیش ڵكی خه بێگومان.  وه راوێزه په  وێته كه ده بیدا ره وه واڵتانی ناو  له تی تایبه به  كه ناوچه واڵتانی

 خۆیاان باتی خاه وانیش ئاه ی وه ئاه باۆ درێا  ده هان زۆرتر ب ، ده دڵخۆش زۆرتر  ئێراندایه ئیسالمیی كۆماری تی حمایه ژێر  له  كه د سه ئه
 ندی  چه  له اڵم به وخۆن، ناڕاسته ریی كاریگه كان رییه كاریگه. بڕووخێن  یان كه دیكتاتۆره بتوان  سووریا ڵكی خه كوو وه و ن بده پێ  درێژه
 . تیڤ پۆزه ی شێوه  به ئێران ڵكی خه ر سه بۆ تیڤ، نێگه ی شێوه  به ئێران ر سه  نێته داده  ناڕاستوخۆیانه  رییه كاریگه و ئه  وه نه الیه
 

 بلاۆكی ر رامباه به  له راگرن  بلۆكه و ئه وێ یانه ده ر هه چی  و رووسیا ئێستاش ، وه ربه غه و ر  شه بلۆكی دوو  ببووه جیهان جاران : وانه كه
 ن؟ كه ده رب غه  له شتێك چ داوای بڕووخێت؟ سووریا  كه ی وه به ناب  رازی چی  و رووسیا هێشتا  كه  چییه هۆی ربدا، غه
 

 ، یاه هه  تاناه حكوومه  سیساتمه و باه ڕیاان بیروباوه  كه  یه وه ئه ر به له ك نه ن یكه ده چی  و رووسیا  كه ی وه ئه واقیددا  له : فا هیجری مسته
 كۆمااری و د ساه ئه شاار به تی حكووماه باۆنی  باه  كاه  سیاساییه و بازرگاانی زۆری كجار یاه كی ندییاه وه رژه به و قازانج  پاراستنی بۆ ڵكوو به

 و قااازانج و ئااه ئیسااالمی كۆماااری یااان د سااه ئه شااار به تی حكوومااه مانی نااه  بااه. بیپااارێزن دا كااه ناوچه  لااه تااوان  ده ئێااران ئیسااالمیی
 زیاااتر  كااه ناوچه  تااه حكوومه دوو و ئااه مانی نااه  بااه  وه سیاسیشااه باااری  لااه  وه لااه  بێجگااه نااامێنێ،  یه شااێوه و بااه وان ئااه بااۆ  ندییانااه وه رژه به
 دوو و لاه رگری باه وان ئاه  چركاه دوایای  تاا  بۆیاه. نااوێ یان وه ئاه رووسایا و چای   كاه رۆژئااوا كانی ندییاه وه رژه به ی سایه ژێر  وێته كه ده

 پشاتیان وانیش ئاه مانادان، نه حااڵی  لاه رووخاندان، حاڵی  له  وانه ئه  كه ن بكه  وه به ست هه وانیش ئه كاتێك اڵم به ن، كه ده یان یه پێگه
 ی وه ئااه ر باه  لاه راگاارن ساووریا وسای به تی حكوومااه یاان ئیساالمی كۆماااری تی حكووماه  كاه ناای   وه ئاه دوای  باه  وانااه ئه  چونكاه ن كاه تێده
 ئیتار و رووخانادان حااڵی  لاه  تاناه حكوومه و ئه بینییان كاتێك پارێزێ، ده یان كه قازانجه  كه  یه وه ئه ر به له ڵكوو به تی، پێیه ڕیان باوه
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  كاااه  یاااه تانه حكوومه و ئاااه موو هاااه قاااانوونی واقیدااادا  لاااه وا ئاااه ن، كاااه تێده پشاااتیان وانیش ئاااه بپاااارێزن، وان ئاااه قاااازانجی نااااتوان 
 . ندییه وه رژه به و قازانج رووی  له یان كه یمانییه هاوپه

 
 كانی یماناه هاوپه ی زۆرباه اڵم باه ، ئیساالمییه ی شاێده رایی ندگاه ناوه یاان ری شاه سناوه ئه تێكی حكوومه ئێران ئیسالمی تی حكومه : وانه كه

 نا پاه  كاه  تێدایاه ئیساالمی كۆمااری كی ندییاه وه رژه به چ ، وه ببێته كۆ كۆمۆنیستدا واڵتانی ڵ گه له  كه كات ده وا چی كۆمۆنیست ، واڵتانی
 بات؟ ده  واڵتانه و ئه بۆ
 

 كان كۆمۆنیساتییه  تاه حكوومه م هاه  نمووناه باۆ ك ، یاه ك وه گشاتیدا تی سیاساه  لاه موویان هه كان دیكتاتۆره راستیدا  له : فا هیجری مسته
  لاه اڵم باه ، وه ئایینییاه بااری  لاه ك  یاه  باه دژ ڵكوو باه جیااواز ر هاه ك ناه ری مسه جه دوو  كه ئیسالمی كۆماری م هه باكوور، كۆریای ك وه

  لاه م هاه ، یاه هه كۆریاا  لاه م هاه ئاازادیخوازی باتی خاه. ئاازادیخوازان ركوتی ساه باۆ  نمووناه باۆ ، وه بناه ده نزیاك لێاك ییدا وه كرده باری
  كاه د ساه ئه شاار به تی حكووماه ت ناناه ته یاان بكارێ  ركوت ساه  واناه ئه بێ ده  كه ش  هاوبه دا وه له دووكیان ر هه  وانه ئه. تی یه هه ئێراندا

 ك یه دا یه نوخته و له دووكیان ر هه ی وه ئه ر به له یمان، هاوپه  بێته ده ئێران ڵ گه له اڵم به ، نیه ئایینی ، ئایینه دژی مادا بنه  له  وسییه به
 كتری، یاه كاانی ئازادیخوازه ركوتی ساه بۆ ن ده ده كتری یه تی یارمه ن، كه ده ركوت سه ئازادیخوازان ئازادی ، دژی ردووكیان هه  كه  وه گرنه ده

 لێاك بێان ، كااری  باه دا جاهئامان و ئاه ی چوارچێاوه  لاه بتاوان  ی وه ئاه باۆ كتری یاه ڵ گاه له پارێزن ده بازرگانییان ندیی وه رژه به و قازانج
 ، خراپاه ك یاه كاو وه موویان هاه باۆ دێموكراسای  چوونكاه ، یه دێموكراسایبوونه دژی ، ئازادیبووناه دژی و ئاه رووی  لاه وان ئاه ی وه نزیكبوونه
 كتری یاه تی یارماه و  وه گرناه ده ك یاه دا وه لاه  بۆیاه مێن ، ناه  تاناه حكوومه و ئاه  كه ی وه ئه هۆی  بێته ده موویان هه بۆ ئازادی و دێموكراسی

 . وه بجووڵێنه  یه شێوه و به ر هه كان دیكتاتۆرییه  سیستمه داهاتوویشدا  له  نگه ره.  سروشتییه شتێكی ش یه له سه مه و ئه و ن ده ده
 

  فشااره موو هاه و ئاه ڕای ره ساه ئێاران ڵكی خاه ساتاون، هه كاان دیكتاتۆره  باه ر رامباه به  كاه ئاازان بی ره وه واڵتانی ڵێ  ده ڵك خه : وانه كه
  كاردووه وای چای ئێاران،  لاه  رۆژاناه تێكی وااده  تاه بووه دان سێداره  كه  دانه سێداره له و ربڕی  راده ئازادیی بوونی نه و ئابووری و سیاسی

 ؟ پێویسته ئێران  له ڕی  راپه بۆ هاندانێك و  وزه چ یان ن، كه نه ڵدان رهه سه ئێران ڵكی خه
 

 تااكوو  وه داخاه به ئێرانادا  لاه  كاه  یه وه ئه  وانه له ك یه  نموونه بۆ ی ، بكه پێ ی ئاماژه توانی  ده  كه  یه هه زۆر هۆكاری : فا هیجری مسته
 زۆری تێكی شایمه حه ئێاران ، هاتووه ناه پێاك باێ واڵت ناوخۆی باتی خه خشی ئیلهامبه بتوانێ  كه ری راسه سه ئۆپۆزیسیۆنی هێزێكی ئێستا
  بااه ئیسااالمی كۆماااری  كااه تی تایبااه به نگییان ماهااه هه و كگرت  یااه  كااه  یااه هه تێاادا یی وه تااه نه و ئااایینی جۆراوجااۆری ی پێكهاتااه ، یااه هه
  وانااه ئه ڕێ، پااه رانه ئێااران ڵكی خااه  كااه ی وه ئااه هااۆی  تااه بوونه ئێساتا تااا  كااه  یااه هه تاار خاااڵی زۆر.  تااه حمه زه شااتێكی ، زاڵااه ریاندا ساه
 نااوێ، ئاازادی یاان  نیاه بێازار ئێاران ئیساالمیی كۆمااری  لاه ئێران ڵكی خه  كه  نیه  وه ئه مانای  به اڵم به ، یه هه رییان كاریگه موویان هه
  كاه ری راساه سه ئۆپۆزیسایۆنێكی پێكهێناانی  باه  واتاه دات، ده روو  وه ئه داهاتوودا  له  پێموایه  كه ڕێ  گه ده تێك رفه ده  له وانیش ئه اڵم به

 دا، ده تییان یارماه ، یاناه ناگه په پشتیاندا  له هێز به ئۆپۆزیسیۆنێكی بزان   كه بدات هان  كه ڵكه خه ی، كه ڵكه خه  به بدات ئومێد بتوانێ
 كانی حیزباه ئێساتا كاورد ڵكی خاه یات، لێبكاه چااو كاورد ڵكی خاه ر گاه ئه  نمووناه باۆ. ن كه ده شداری به باتدا خه  له زیاتر وان ئه ن تمه حه
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 ئاازادیخوازانی و كاورد ڵكی خه ، جێیه نیشته وێرا  كوردستانی  له یان كه نده ناوه ناچار  به موویان هه شیان حیزبانه و ئه ، یه هه خۆیانیان
 ر گاه ئه گارێ، ده خاۆی كانی حیزباه  لاه گاوێ خاۆی تی نیسابه  به یان كامه ر هه ن، كه ده كانێ ره ربه به ن، كه ده بات خه ئێراندا ناو  له كورد
  تاه بووه ش وه ئاه. بدات ی كه باته خه  به  درێژه یدا كه حیزبه ناو  له بێت و بكا رزگار جۆرێ  به وێ له خۆی توانێ ده بوو، ساز بۆ شی كێشه
 اڵم باه باێ، ده باشاتری ئاكاامی ، كگرتووتره یاه ، تواناتره به ، هێزتره به كانێ ره ربه به و بات خه دۆخی كوردستاندا ناو  له  كه ی وه ئه هۆی
 كانی تییه سااایه كه ڵ گااه له ئێراناای، ئۆپۆزیساایۆنی ی دیكااه حزابی ئااه ڵ گااه له ی وه ئااه بااۆ ریكی  خااه  ئێمااه نااابینی، وا هێزێكاای ئێراناادا  لااه

 ئۆپۆزیسایۆن هێازی كان ئێرانییاه باۆ ئێرانیشدا ناو  له بكرێ داهاتوودا  له  كه ی وه ئه بۆ دیالۆگدای   له  الوه ندی  چه  له ئێستا ئێرانی،
 شامان وه ئه اڵم به یدان، مه  بێته توانێ ده  كه ڵكه خه ی زۆربه  كه  یه كاته و ئه بێ، ئێران ڵكی خه بۆ پشتیوانێك كو وه بتوانێ  كه بێ دروست

 رێگاای  نێتاه نایه گومانێك و شك هیچ ئازادیخوازان و ڵك خه ركوتی سه  له ئێرانیش ئیسالمی كۆماری  وانه له  بێجگه  كه  وه چێته نه بیر  له
  تاوه ره ساه  لاه ر هه  ئێمه. كار ر سه  بێته  دیكه تی حكوومه و بڕووخێ ت حكوومه وێ مانه ده  كه  ئێمه كوو وه ئۆپۆزیسیۆنێك ر هه ك نه خۆی،

 كۆماااری زراناادنی دامه  لااه بااوون، خۆیاادا ریاازی  لااه رۆژان  لااه رۆژێ  كااه ناكااا  سااانه كه و بااه حاام ره ت نانااه ته بااووی ،  تااه حكوومه و بااه دژ
 خاۆی باۆ ش وه ئاه ناكاا، قباوڵ وانیش لاه بیروبۆچاوون جیااوازیی و تی دژایاه متری  كاه اڵم باه دا، تاه حكوومه و لاه بوون شدار به ئیسالمیدا
 .انئێر ڵكی خه ر سه له  داناوه زۆری كجار یه كی رییه كاریگه

 
 هێازی ر گه ئه حاڵێكدا  له بێ، هه كدار چه هێزێكی  پیانخۆشه ن، تووڕه ت حكوومه  له ك یه شێوه  به كوردستان اڵتی رۆژهه ڵكی خه : وانه كه
  باشاه ژاك پاه كاو وه هێزێاك ئایاا كوردستان، ڵكی خه ر سه  خاته ده فشار زیاتر ت حكوومه وا ئه ت، حكوومه  به ر رامبه به بێ هه كداریش چه

 ؟ چیه رات  وه باره و له نا، یان بكات كوردستان اڵتی رۆژهه  له كداری چه كاری
 

 ئێاران، كاوردی ئۆپۆزیسایۆنی كاوو وه اڵت رۆژهاه تاری كانی حیزبه  له شێك به و دێموكرات  حیزبی كوو وه گشتی  به  ئێمه : فا هیجری مسته
 و لاه  ئێماه اڵم باه ئێاران، ئیساالمیی كۆمااری دژی  داوه كاداری چه باتی خاه  باه ماان درێژه ها سااڵه ، یاه هه كداریمان چه باتی خه زموونی ئه

  جووڵاه و ئاه. باێ ئێرانادا كوردساتانی  لاه كاورد لی گاه نادیی وه رژه به و قاازانج  له ناتوانێ كداری چه باتی خه ئێستادا  له  كه دای  ڕه باوه
 زیااتر بتاوانێ ی وه ئاه باۆ ئیساالمی كۆمااری باۆ  كاه بیانوویه زۆرتار وێ، كاه پێده چاوماان جاروباار كوردستاندا  له ئێستا  كه ی كدارییه چه

 ئێساتا تااكوو  وه لاه  بێجگاه بكاا، قورساتر سازاكانیان بێنێ، كورد ئازادیخوازانی ر سه بۆ زیاتر زۆری و خت زه بكا،  میلیتاریزه كوردستان
 كانیش حیزباه كۆشاێ، تێده ، چاالكاه ، نیاه سایڤ په ئێرانادا كوردساتانی  لاه كورد ڵكی خه  كه  پێمانوایه  ئێمه  بۆیه ، بووه نه وتێكی سكه ده
 ناازانم دروستی  به خۆم حاڵی  به ش به م  اڵم به ، ڵسووڕه هه و چاالك خۆیدا توانای و ئیمكان ی چوارچێوه  له ی كامه ر هه چاالك ، زۆر
 دیساان باێ كگرتوو یاه ناد رچه هه باێ، هێز باه ناد رچه هه نیا تاه  باه كاورد ڵكی خاه  چوونكاه ڕێ، راپاه ئێاران  لاه نیا تاه  باه كورد ڵكی خه

 بیرماان  لاه باێ ده  ئێمه  چوونكه. بگات خۆی كانی وته سكه ده  به رووخانیشی دوای و بڕووخێنێ ئێران ئیسالمیی كۆماری نیا ته  به ناتوانێ
 كانی شاه به موو هاه  لاه ئێرانادا كوردساتانی  لاه كاورد ڵكی خاه پێماوابێ م   بۆیه ی ، كه ده وت سكه هد بۆ ڕ شه ی ، ناكه ڕ شه بۆ ڕ شه  كه بێ

  می وده ئه بێ، ڕی  راپه دۆخی ئێراندا موو هه  له  كه بێ پێك وا دۆخێكی بێ ده اڵم به ڕی ، راپه بۆ بات، خه بۆ  تره ئاماده ئێران ی دیكه
 . نازانم دروستی سیاسی كارێكی  به م  بیكا، نیا ته تاقی  به كورد نا ده ن، بیكه  وه پێكه موو هه
 

   ٢١١٢ی مای ٧: ڕێکەوتی  -   وانه كه  گۆڤاری:  رچاوه سه
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 ...رکوت سووره دانی سه درێژه  د له سه شار ئه به
  
 

 
 
 
 

    ی٠٥٢  ژماره  ئورووپا   رووداو چاپی  ی رۆژنامه وتووێژی

 
 چینایش و رووسایه و ت تایباه به ئیساالمی کۆمااری اڵم به ، هێزه به زۆر  سووریه وسی به تی حکوومه رووخانی ری گه ئه  که  وادیاره :رووداو

 و رۆژئااوا و  تاه حکوومه ساێ م ئاه نێاوان ملمالنێای  ئێاوه رای  باه. وه بهێڵنه ی که اڵته سه ده ر سه له د سه ئه شار به  که ن ده ده وڵ هه ڵیدا گه له
 ڕوات؟ ده ئاقارێک چ و ره به وه دیکه کی الیه له بی ره وه اڵتانی و
 

 درزیاان رکوت ساه هێازی کاه  یاه وه ئه کاان دیکتاتۆره  تاه حکوومه چاوونی داڕووخاان و ره باه ی نیشاانه کی ره ساه واامیلێکی : فا هیجری مسته
 د ساه ئه شاار به رکوتی ساه هێازی لاه  یه نیشاانه و ئاه دا دوایای ی ساڵه دوو و له. ڵک خه ریزی  بێنه و  ن بکه ت حکوومه  له پشت و   وی بکه تێ
 باوون اڵت ساه ده ن خااوه  کاه شاکری له رزی باه  رماناده فه خیر ئاه ی مانگاه دوو ک یه م له ت نانه ته ، گرێ ده  ره په زیاتر رۆژ رۆژبه و  بینی  ده
 .کردووه یان که ته حکوومه  له پشتیان بوون د سه ئه شار به نێزیکی سانی که  له و دا ته حکوومه م له
 
 بێان ،  کوشاتاره و باه کۆتاایی ی وه ئاه باۆ دا د ساه ئه شاار به و رووسایه  باه زۆریاان تێکی فرسه رۆژئاوا ی وه ئه ڕای ره سه  وه دیکه کی الیه  له
 ختای زه چای  و رووسایه ت تایبه به شار به نگرانی الیه  که ی وه ئه هۆی  ته بووه ش وه ئه سووره، رکوت سه دانی درێژه  له د سه ئه شار به اڵم به

 شکسات. شاار به تی حکوومه ر سه  نه بخه زۆرتر ختی زه ب   ئاماده یی وه ته نێونه ڵگای کۆمه  ڵ گه له نگ هاوده ی وه ئه بۆ ر سه  وێته بکه زۆریان
 .بووه زۆری ریی شوێندانه دا ندییه پێوه و له د سه ئه شار به ن الیه له  وه کرده  به نان وه کووفی ئاشتی ی اڵڵه گه هێنانی پێ
 

  نی ناخایاه زۆر پاێش  بەێتاه روا هاه  کاه زوه وه ر گاه ئه و   کاردووه پێ ساتی ده  تاه حکوومه و ئاه داڕماانی ی پرۆساه ئێستا بڵێ  توانی  ده  بۆیه
 .بی  ده  ته حکوومه و ئه  رووخانی  شاهیدی

 
 و تی یارمااه  لااه باااس زۆر وه؟ ڕیتااه گه ده چاای بااۆ د سااه ئه شااار به رێژیماای  لااه ئیسااالمی کۆماااری هێزی بااه پشااتیوانی هۆکاااری :رووداو

  م له  یه هه کتان یه ڵگه به ئایا کرێت، ده سووریا نی ده مه و ناڕازی ڵکی خه رکوتی سه  له ئێران کانی ربازییه سه  هێزه ردانی ستێوه ده

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستهفا-هیجری-وپۆزسیۆنی-کوردی-کهموکۆڕیی-زۆره-بهڵام-له-وپۆزسیۆنی-ێرانی-بههێزتره
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 دا؟ بواره
 

 :د سه ئه شار به تی حکوومه مانی نه  به : فا هیجری مسته
 
 . دا ده ست ده  له خۆی بی ره وه دۆستی تی حکوومه نیا ته ئیسالمی کۆماری رێژیمی اا
 
 ڵک کااه دۆسااتی کانی گرووپااه باااقی و حیزبااوڵاڵ بااۆ تی یارمااه و  ک چااه یاناادنی گه بااۆ پردێااک کااوو وه  سااووریه  لااه هاسااانی  بااه  ناااتوانێ ااا
 .رگرێ وه
 
  بۆیاه ر هاه .گاۆڕێ  ده ئیساالمی کۆماری ری ره زه  به گشتی به دا یه ناوچه و له کان هاوکێشه  چونکه  بێ ده الواز زۆر  ناوچه  له ئێران نفووزی ا

 گوماانی س کاه  کاه ئاشاکران و زۆر  ناده وه ئه ش تییانه یارمه و ئه دا، ده  سووریه تی حکوومه تیی یارمه ک یه شێوه موو هه  به ئیسالمی کۆماری
  وه لاه سااڵێک. کردووه ناه  ساووریه تی حکووماه دانای تی یارماه  لاه حاشاای بۆخۆشای ئێران خۆ ، بێ هه  ڵگه به  به پێویست  که  ماوه نه  وه له

  لااه ساایش که و کااا ده م کااه یه ی قسااه  سااوریه  لااه ئیسااالمی کۆماااری  کااه یانااد رایگه قااودس، سااوپای ی رمانااده فه یمانی، سااوله قاساام پااێش
 .کانه ڵگه به کی یه نموونه ک وه  یه قسه م ئه وه، خستۆته نه درۆ  وه یان قسه م ئه سووری رپرسانی به
 

 بین ؟ ده چۆن ئێران داهاتووی ن؟ بده روو ئێرانیش  له کان گۆرانکارییه سووریه، تی حکوومه رووخانی دوای  که  وایه پێتان :رووداو
 

 کان سیاسییه  هاوکێشه ئاڵوگۆڕی هۆی  بێته ده  سووریه رێژیمی رووخانی کرد باسمان پێشوودا پرسیاری اڵمی وه  له ک وه : فا هیجری مسته
 الواز  لاه  باێ ر شوێندانه  توانێ ده  ته حکوومه و ئه  مانی نه  بۆیه. ئیسالمی کۆماری ری ره زه  به یی وه ته نێونه ئاستی له ت نانه ته و  ناوچه  له

 اڵتی ساه ده رووخانادنی باۆ توانایان  به ئێران ناڕازیی ڵکی خه کردنی هیوادار و  کردن هێز به و  ک الیه له یسالمیئ کۆماری نفووزی کردنی
 .ئیسالمی کۆماری پاوی داسه

 
 کیان یاه رنامه به چ وان ئاه کراباوون؟ بانگهێشات رمی فاه  باه  ئێاوه. بریتانیاا و مریکا ئاه باۆ بوو هاه ردانتان سه دوو  دواییانه م ئه :رووداو

 ئێران؟ داهاتووی سیستمی بۆ  یه هه
 

 بااری  لاه ئێاران ر ساه  خساتنه خات زه وتووێژو  به  که ن ڕه باوه و ئه ر سه له گشتی به رۆژئاوا کانی ته حکوومه ئێستا تا هه : فا هیجری مسته
 کاار  یاه رنامه به م ئاه ر ساه له ش وه کارده  باه و   ڵگرێ هاه ئورانیاۆم پیتانادنی  لاه سات ده ن بکه ناچار ئێران توان  ده  وه سیاسییه و   ئابووری

 باسای ئۆپۆزیسایۆن هێازی ک وه  ئێماه  ڵ گاه له م کاه النی یان ن، ناکه رێژیم دوای ئاڵوگۆڕی  له باس جیددی  به ئێستا تاکو  بۆیه ن، که ده
 .ن ناکه
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  مافاه باوونی ر به ساته ده باۆ ت تایباه به ئێاران، سیاسیی داهاتووی بۆ  یه هه کتان ستراتیژییه و پالن چ دێمۆکرات حیزبی کوو وه :رووداو
 داهاتوودا؟ ئێرانی له کورد کانی ییه وه ته نه
 

 پێکهێناانی  لاه  باووه بریتای ئێاران داهااتووی باۆ سیاسایمان دروشامی حیزبمانادا می هه ساێزده ی کاۆنگره دوای  به  ئێمه : فا هیجری مسته
 بردنی ڕێوه باه باۆ خۆیاان ئۆتۆناۆمی تی حکووماه کاان کورده وان لاه ک یاه و  کان وه تاه نه موو هاه وێادا له  کاه  فیادراڵ دێماوکراتیکی ئێرانێکی
 .ب  شدار به ئێراندا ندی ناوه اڵتی سه ده  له دێمۆکراتیکیش یی بنەینه کی یاسایه پێی به و  بێن  پێک خۆیان رێمی هه کاروباری

 
 و  کگرتوویی یااه  لااه  بریتییااه  کااه یمانانمان هاوپااه و  دۆسااتان  ڵ گااه له ی  کااه ده کااار  یااه رنامه به و ئااه ر سااه له ئێسااتا تا هااه  وه کاتااه و لااه

  فیادراڵ ئێرانای کانی وه تاه نه ی کاۆنگره نااوی  باه ئێرانای کانی وه تاه نه کاانی رێکخراوه  لاه رچاو باه شێکی به نێوان  له  که ک یمانییه هاوپه
 .پێکهاتووه

 
 کانی رینااه راپه کااوو وه ناااوخۆیی ڵدانی رهه سااه و شااۆڕش  بااه یااان ڕووخێاات؟ ده نیزاماای گااورزی و هێاارش  بااه ئێااران  وایااه پێتااان :رووداو

 بی؟ ره وه هاری به
 

 خاااڵی رێااژیم دژی  بااه  نااه الیه  مااه هه باتی خااه و  ئێراناای ئۆپۆزیساایۆنی کگرتوویی یااه ئیسااالمی کۆماااری رووخااانی بااۆ : فا هیجتتری مستتته
 باۆ  پێویساته  یاه رنامه به دوو و ئاه و  پێویساته  باتاه خه و ئاه وتنی رکه ساه باۆ کای ره ده کاانی هێزه پاڵپشاتیی و  تی یارمه اڵم به ، کییه ره سه

 .پێش  بەنه ری  هاوته رێژیم رووخاندنی
 

 چۆنه؟ ئێستا ئۆپۆزیسیۆن ئاستی  له کان کوردییه  هێزه قورسایی :رووداو
 

 رچاوه، باه و دیاار واوی تاه  باه گشاتی ئوپۆزیسایۆنی  ڵ گه له نگاندنی ڵسه هه  له کورد ئۆپۆزیسیۆنی کانی هێزه قورسایی : فا هیجری مسته
 دا ندییااه پێوه و لااه  چونکااه ، دایااه بووڵ قااه قااابیلی و  دڵخااواز رجێکی لومااه هه  لااه کااورد ئوپۆزیساایۆنی  کااه  نییااه  واتایااه و بااه  وه ئااه اڵم بااه
 . بێ هێزتر به و  کگرتووتر یه  یه هه ی وه له کرا ده دا قۆناغه م له کورد ئوپۆزیسیۆنی یه، هه زۆر موکۆڕی که
 

 و کاورد کانی سیاساییه داوا و ویسات  باه ر رامباه به  نییاه نادییان زامه ره زۆر ئێرانای کاانی میللیخوازه  هێازه  کاه کرێت ده ست هه وا :رووداو
 تی وایه ته نه مافی سپاندنی چه و فیدراڵی  به وان ئه کۆتاییدا  له ئایا. ئێران سیاسی داهاتووی بۆ مودێلیان و ئێران ی دیکه کانی وه ته نه
 ب ؟ ده رازی ئێران النی گه
 

 دان ساه و  یاان ده اڵتی ساه ده  کاه نای  دێماۆکرات  ناده وه ئه هیەکامیاان ب ره واه و  فارس و  تورک  که  یه وه ئه ی که راستییه : فا هیجری مسته
  باێ ده  وه ره کاه کالیی یه دا نێاوه و لاه ی وه ئاه  بۆیاه ن، بکاه ش داباه کانادا لێکراوه م ساته  وه تاه نه  وه تاه نه باقی و  کورد ر سه به خۆیان ی ساڵه
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 دا مه ده ره ساه م لاه  بۆیه. یه وه دیکه کی الیه  له کانیش ئیێلیمییه و  یی وه ته نێونه  ئاڵوگۆڕه و  ک الیه  له خۆی بۆ کورد توانای و  کگرتوویی یه
 .سازه  نووس چاره و  گرنگ کاتێک موو هه  له زیاتر تی تایبه  به کدا یه پارچه ر هه  له و  گشتی به کورد بوونی هێز به و  کگرتوویی یه
 

 دوو اڵم باه کرد، ناه شاداریتان به پێکهاات برۆکساێ   لاه راباردوودا رۆژی ناد چه  لاه که ئوپۆزیسایۆن ی وه کۆبووناه  له  ئێوه چی بۆ :رووداو
 بوون؟ شدار به کوردی نی الیه
 

  لاه گێاڕاوه، خۆشمان وری ده و  کردووه شداریمان به ئێرانیدا ئوپۆزیسیۆنی ی وه کۆبوونه و کۆڕ زۆر  له ئێستا تا هه  ئێمه : فا هیجری مسته
 ئێرانای ر ساه له کاردن بااس ر ساه له ی وه لاه زیااتر  یاه وه کۆبوونه و ئاه جینادای ئه اڵم باه کراباووی ، بانگهێشات برۆکساێلیش ی که وه کۆبوونه
 ری گاه ئه ر ساه له بااس باۆ کراباوو رخان تاه زۆرتار ، باێ کاان کورده وان لاه ک یاه و  ئێرانای کانی وه ته نه وری ده ت، حکوومه شکڵی داهاتوو،
 شای   لاێ هیەای و  کوشاتنه کاات نیا تاه  راناه وه ته و ئاه ر ساه له کردن قساه ئاازاد، ڵبژاردنی هاه و  ئێاران ر ساه بۆ کی ره ده نیزامیی هێرشی
 ت ناناه ته و  ئێرانای ئوپۆزیسایۆنی  لاه اا  چاێ ده  وه ئاه و ره باه  کاه اا ڕدا شاه اڵیسااندنی هه  لاه ئیسالمی کۆماری  نه ی وه ئه ر به له وه، نابێته

  لاه بااس. پرسا  ده ڵک خه  له ن بکه هێرش  بێ ده  که ن بگه  ئاکامه و به رۆژێک ر گه ئه کی ره ده کانی هێزه  نه و کا ده پرسیار ئێران ڵکی خه
 .نییه تی زووویه مه رێژیم بوونی اڵت سه ده ر سه له  به ئازادیش  ڵبژاردنی هه
 
 تیی چۆنیاه و  ئێرانی ی دیکه کانی وه ته نه و  کورد ی له سه مه ر سه له باس ر گه ئه  که یاندبوو رایگه  ئێمه ندیی پێوه ری نوێنه شدا وه ئه  ڵ گه له

 شاداری به  ئێماه  بگاونجێ دا کاه وه کۆبوونه جینادای ئه  لاه ئێاران باوونی یی وه تاه نه ره فه گرتنای رچاو باه له  باه ئێاران داهااتووی تی حکوومه
 .کرد نه بروکسێ  ی وه کۆبوونه  له شداری به  ئێمه ری نوێنه  بۆیه  گرتبووه رنه وه رێنییان ئه اڵمێکی وه  وه داخه  به اڵم به ی  که ده
 

 دایه؟ ئاستێک چ  له ندیتان پێوه وز سه ی وه بزووتنه ڵ گه له :رووداو
 

 ی١٣٨٨ سااڵی ڵبژاردنی هاه ئاکاامی یانادنی راگه دوای  باه کانیان ره رێباه  کاه ک یاه وه بزووتنه ک وه وز ساه ی وه بزووتناه : فا هیجری مسته
 باوو، رێاژیم تی ڕه بناه یاسای ی چوارچێوه  له ئیسالمی کۆماری رێفۆرمی ی که بنەینه پێکهات، ڵک خه یی تووڕه و  تی زایه ناڕه و  رکۆماری سه
 و  بوون هاه پێشاتریش  که ن رێفۆرمیستانه و ئه ر هه ری  به ناوی  یه وه جوواڵنه م ئه کانی پاشماوه ک وه توانی  ده ی وه ئه ئێستادا  له. ماوه نه

 .ماوه نه دا سیستمه م له ریفۆرم  به ک هیوایه ی وه ئه ر به له الوازترن زۆر ئێستا
 

 ن، ده ده کوردساتانی شای هاوبه کی یاه ره به پێکهێناانی وڵی هاه کوردساتان اڵتی رۆژهاه کانی ناه الیه و پاارت  ساڵێکه ند چه ی ماوه :رووداو
 وه؟ ڕێته گه ده چی بۆ کان هۆکاره و کۆسپ. وه وتۆته که لێنه پۆژیتیڤی ئاکامێکی هیچ اڵم به
 

 ماا  بۆچاوونی  بااه ئێرانادا کاوردی ئوپۆزیساایۆنی نێاو  لاه کگرتوو یااه کی یاه ره به هاتنی پێکناه ر سااه له کی ره ساه کۆساپی : فا هیجتتری مستته
 و  داوه روویااان ئوپۆزیساایۆن کانی یه کی ره سااه  هێاازه نێااو  لااه رابااردوودا ساااڵی ٦ - ٥ ی ماوه لااه  کااه ی ئینشاادابانه و ئااه ر سااه  وه ڕێتااه گه ده
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 پێکهێناانی و  ک الیاه  له کگرتوویی یه پێویستی بۆ دان دروشم. وه ته جیابوونه  که ی نانه الیه و ئه ن الیه  له دایک حیزبی ناوی ڵگرتنی هه
 .وه ته وتوه که نه  لێ پۆزیتیڤی ئاکامێکی ئێستا تا هه ش بۆیه گونجاون نه شتی دوو  ره به رێگای ر سه له کۆسپ

 
 سااڵ ٦  کاه نێوانتاان کانی کێشاه رکردنی ساه چاره باۆ رتان رامبه به نی الیه ڵ گه له ن بکه دیالۆگ ن ئاماده  که یاند گه راتان  ئێوه :رووداو

 پێداگرن؟ تان رییه ستپێشخه ده و ئه ر سه له  ئێوه. دێمۆکرات حیزبی ناو بۆ یان وه ڕانه گه ها روه هه و دابڕان دێمۆکرات حیزبی  له ر وبه مه له
 

 موومان هاه ی وه ئاه بۆ  وه بگرنه ک یه حیزب  ڵ گه له ی وه ئه بۆ  کردووه بانگێشت حیزبمان  له  وه بووه جیا هاوڕێیانی  ئێمه : فا هیجری مسته
 و لااه ک یااه ژماره  وه خۆشاییه  بااه ی ، بکاه  بووڵ قااه ش کاۆنگره بڕیاااراتی و  بای  شاادار به  پێکادێ زوویاای  باه  کااه ممان هاه پازده ی کااۆنگره  لاه

  بێجگاه پێاداگری ، مان داوایاه و ئاه ر ساه له  ئێماه ئێساتاش حیازب، کاانی ریزه  باه  وه بوونه ست یوه په دا وازه بانگه و ئه دوای  به  هاوڕێیانه
 رێگاا ک شاێوه به و  وه بیناه نزیک  هاوڕێیانه و له بتوانی  کردنی سند په دوای  که کی  یه اڵڵه گه کردنی ئاماده ریکی خه حیزبدا نێو  له  وه له
 .ی  که خۆش کتری یه  ڵ گه له وتووێژ بۆ
 

 ب ؟ ده چی تان کۆنگره کانی ته بابه گرینگتری  ست ، به ده ١٥ ی کۆنگره مساڵ ئه  ئێوه :رووداو
 

 وێاادا له  کااه  بااێ ده نااد ناوه ی کۆمیتااه سیاساای راپااۆرتی ر سااه له باااس مااان کۆنگره تی بابااه گرنگتااری   وایااه پااێم ماا  : فا هیجتتری مستتته
 ریی باه ڕێوه به و  تی رایاه رێبه کااری ی رناماه به  لاه ئاڵوگۆڕ پێکهێنانی ئاکامدا  له و  باس ر به  ونه که ده  راشکاوانه حیزب کانی ییه موکۆڕ که

 وپێشاەوونی ره به ساتی به مه  باه ت موشااوره و کاار زای فاه کردنای رفراوانتر باه کان، باساه  لاه  دیکاه  کێکی یاه. ئاساتێکدا موو هاه  لاه حیزب
 ی، وه کردناه ڕۆژ  باه و نااوخۆ وی پێاڕه و  رناماه به  باه  وه پێداچووناه دا ندییاه پێوه و لاه ر هاه داهااتوودا، ساڵی چوار  له کان کاره باشتری
 و  باااس ر بااه  وێتاه که ده حیاازب باۆ  نااوێ کی تییاه رایه رێبه ڵبژاردنی هااه  میشااه هه ک وه کۆتاییادا  لااه ، باێ ده حیاازب کااری  گرنگاای رێناوێنی

 .نگدان ده
 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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  ...رووی دێمۆکراسییه  کی نوێ به یه روازه دهی  وه بی کرانه ره هاری عه به
 

 
 

 
 
 
 

 ڤی ڵ تیشک تی گه وتووێژ له

 
 ،”تیشااک“ فزیۆنی لاه ته ڵ گاه له وتووێژێکاادا  لاه ئێاران کوردسااتانی دێماۆکراتی حیزبای گشااتیی ساکرتێری هیجاری، فا مسااته کااک ڕێز باه
 دۆخای و ڕاست نێوه اڵتی رۆژهه ی ناوچه کانی ئاڵوگۆڕه ئێران، ئیسالمیی رێژیمی یی نووکه هه دۆخی  به ت باره سه پرسیاری ندی  چه اڵمی وه
 دا وتاووێژه و لاه  کاه ی راناه وه ته و ئاه گرینگای ر باه له دا لێاره. وه دایاه کاورد لی گه کانی ریزه تیی کیه یه پرسی تی تایبه به و کورد باتی خه

 .وه ینه بکه باڵو دا وتووێژه و له هیجری ڕێز به کانی وته  له شێک به زانی پێویستمان  به رباس، به  ته هاتوونه
 
 رێژیمای پێداگری  به دان ئاماژه وێڕای رییان، کاریگه و ئێران ر سه کانی ییه وه ته نێونه مارۆ گه ر سه له پرسیارێک اڵمی وه  له هیجری ڕێز به

 و ئێاران وتی ناه فرۆشای باوونی م کاه باسای وه، هۆیاه م به کان ییه وه ته نێونه مارۆ گه بوونی توندتر و ئورانیۆم پیتاندنی ر سه له ئیسالمی
 : وتی و کرد دان، ئیسالمی رێژیمی م رده به  له  وه وتییه نه ی ڵه مامه بواری  له ئێران کانی بانکه مارۆی گه هۆی  به  که ی کێشانه و ئه
 
 وه، ئابوورییاه بااری  لاه تی تایباه به چاێ ده باوون خاراپ و ره باه زیااتر رۆژ  باه رۆژ ئێاران ئیسالمیی رێژیمی بارودۆخی  که بینی  ده  بۆیه"

 رییان کاریگاه هایچ مارۆکان گاه  کاه ن باده نیشاان وا یی وه تاه نێونه ڵگای کۆماه و ڵک خاه نێو  له که  داوه وڵی هه ئیسالمی رێژیمی ند رچه هه
  دووباااره  یه قساه و ئااه تی حکووماه ی دیکاه رپرسااانی به تااکوو  بگاره رکۆمارەوە سااه کانی ره مه ساه و یر سااه  قساه  لاه بووه، نااه ئێاران ر ساه له
 رێژیماای پێشااووتری ی دەرەوە کاروباااری زیااری وه تی، ویالیااه ری کبااه ئه لی وااه ڵوێسااتێکی هه یرتر، سااه موویان هااه  لااه  نگااه ره. وه نااه که ده

 ماشاینی ژاپاۆن وێراقادا، و ئێاران ڕی شاه  لاه که کاا ده و لاه بااس  کاه باێ  قیهاه فه لای وه سیاسایی راوێژکااری ئێساتا  کاه ئێران ئیسالمیی
 جااری  کاه  یاه وه ئه جال . پێش  چووینه ر هه  ئێمه اڵم به ی  بکه ئێران واردی خارداریش سیمی یانهێشت نه و کردی  حریم ته لێ تویوتای

 و خواردیاان  کاه  شکساته و ئاه ی بۆنه  به  ناوبانگه به ر هه ئیمام هری زه جامی و خوارد شکستیان وێراقدا و ئێران ڕی شه  له وان ئه م که یه
 موو هاه  باه اڵم باه. ی  بکاه  موقایساه تی ریه ساه  لاه  کاه  حریماناه ته م ئاه ڵ گاه له تویوتاا و خاردار سیمی حریمی ته بێ ده چۆن  وه ئه دوای
   رییه کاریگه و به کان رپرسه به  له شێک به  که دێک حه  یشتۆته گه ئێران ر سه له  انهحریم ته و ئه ریبی موخه ریی کاریگه ی راده ش، وانه ئه

 .«ن که ده ئێدترا،

https://kurdistanmedia.com/so/news/چاوپێکهتنی-تیشک-تیڤی-لهگهڵ-سکرتێری-گشتیی-حیزب-بهڕێز-مستهفا-هیجری
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 ریی کاریگااه  بااه ئیسااالمی کۆماااری سااتانی ده کاربه ددانپێاادانانی  لاه  وه هێنانااه نموونه وێااڕای دا، که پرساایاره اڵماای وه ی درێااژه  لااه ڕێزیان باه
  :وتی و کرد کانی رییه کاریگه ی شاراوه شێکی به باسی مارۆکان، گه
 
 ر ساه له  کاه  یه رییه کاریگه و ئه نێت، یه رابگه  شه به و ئه  که  نیه  ئاماده ئێران ئیسالمیی کۆماری و  نادیاره  ئێمه بۆ ی دیکه شێکی به اڵم به»

 وتنی پێشاکه باۆ و ئێاران ڕی شاه ماشاینی هێزکردنی باه بۆ  که ی واته ته قه و واد مه و ئه مووی هه ، دایناوه ئیسالمی کۆماری ڕی شه ماشێنی
  باووه زۆر کجار یاه یرانێکی قه تووشی دا ورده مه و له ئێران و  ره سه له مارۆی گه مووی هه ئێستا بێ ،  وه ره ده  له  بوایه ده  که ڕ شه زگاکانی ده
 مارۆکانی گاه باۆ  وه ڕێتاه گه ده زۆری شاێکی به یبینای  ده  ئێماه ئێساتا تااکوو  یراناه قه و ئه  چوونکه بێت، ده زیاتر رۆژ رۆژبه  یرانه قه و ئه و

 نێزیکادا کی داهاتوویاه  لاه کانی رییاه کاریگه و ئێران ر سه  ته خراونه ن ژووه مانگی  واته  مانگه و ئه تای ره سه  له  مارۆیانه گه م ئه پێشوو،
 «.ئێران ئیسالمیی کۆماری ر سه له بێت ده زۆری کی هریی کاریگه  وه ئه و وێت که رده ده
 
  له ئیسالمی کۆماری  که  وایه پێتان بکرێت، زیاتر رۆژ رۆژبه کان حریمه ته ئاستی هاتوو ر گه ئه«  که دا پرسیاره و ئه اڵمی وه  له ڕێزیان به

 : وتی ،«؟ دیکه هرێکی ژه جامی نۆشینی ر به  بباته نا په و ڵبگرێ هه ی که گومانه به  ناوکییه  رنامه به  له ست ده  که بێت ناچار ئاخردا
 
 ئاابووری فشااری ی راده  کاه کاتێاک دات، ده روو ی کاه  وه ئاه اڵم به بگری ، رچاو به له  وه ئه بێ ده ، مومکینه  وه ئه  که وابێ پێم م  ڵێ به»
  بااه  چوونکااه ، یااه هه تێکەااوونی و رووخااان ترساای مه ئیسااالمی کۆماااری ئیاادی  کااه ک یااه راده  بااه گااات ده ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری ر سااه له

 کۆمااری  کاه ی رنامه به و ئه  که زانێت ده ڵک خه موو هه یدات، ده ئێران ئیسالمیی کۆماری  که ی درووشمانه و ئیدیدا و ئه موو هه ی وانه پێەه
  ناه و  ڵکاه خه داخوازی و ویست  نه ، تۆمییه ئه کی چه ستهێنانی ده به ئاکامیشی و یۆرانیۆم پیتاندنی بۆ  پێکردووه ستی ده ئێران ئیسالمیی

 ر باه له نیا تاه ڵکوو به ، نیه  وانه له هیەکام و  ئیسالمه  به تکردن خزمه ر به له  نه ، گرتووه راری قه ڵکدا خه ئیحتیاجاتی تی وییه وله ئه  له
 کۆمااری تی حکووماه ر ساه باۆ هێارش ئیحتمالتی هێندێک ری رامبه به  له و بکات هێز به خۆی وێ یهه ده ئێران ئیسالمیی کۆماری  که  یه وه ئه

 موو هااه و ئااه  واتااه ، وه بمێنێتااه بتااوانێ و بکااات هێز بااه خااۆی  وه کییااه ره ده کااانی هێزه ن الیااه  لااه  تااه حکوومه و ئااه رووخاناادنی و ئیسااالمی
 ئیساالمیی کۆمااری ری ساێبه ژێار  لاه  باووه ڵک خاه تووشای  کاه  تاه حروومییه مه و ختی دبه به موو هه و ئه و  ڵکه خه ر سه له  که ی نگه بروزه زه

 دا فشاارانه و ئاه ژێر  له ئیسالمی کۆماری ر گه ئه  که بگری   تیجه نه توانی  ده وابوو که.  ئیسالمییه کۆماری پاراستنی ر به له نیا ته ئێراندا،
  دیکاه هرێکای ژه جاامی  کاه  مومکیناه بگاری  رچاو باه  له  وه ئه بێ ده ئیدی بکا، ت حکوومه رووخانی ترسی مه  به ست هه  که ک یه راده  بگاته
 ، ناه یاان گرێ ڵاده هه یۆرانیاۆم پیتانادنی  لاه سات ده ئایاا  کاه  نیاه  وه ئاه نیا تاه ئێاران ی کێشاه اڵم باه. ڵگرێ هاه لێ ستی ده و  وه بخواته

 نابێات، واو تاه  وه ییاه وه ته نێونه ڵگای کۆماه ن الیه  له بکات، بووڵ قه ش وه ئه ر گه ئه ت نانه ته ئێران ئیسالمیی کۆماری کانی کێشه ڵکوو به
 تااا تێرۆریساتی لی گرووپگاه تی قوییاه ته و  ناوچااه واڵتاانی کاروبااری  لاه ردان ساتێوه ده کااوو وه ئیساالمی کۆمااری کانی ته سیاساه  چوونکاه

  رێژیماه م ئاه یی وه تاه نێونه تی سیاساه ڵ گاه له هیەکامیان یی وه ته نێونه کانی نسیپه پره و ئوسووڵ تاکوو  بگره  وه مرۆڤه مافی ژێرپێنانی له
 «.نابێت جاتی نه ڵبگرێ، هه یۆرانیۆم پیتاندنی  له ست ده  که ی وه به نیا ته ئێران ئیسالمیی کۆماری  بۆیه ، وه ناگرێته ک یه
 گرتنی ڵنه ساتهه ده هاۆی  به ئیسالمی کۆماری دژی  وه ییه وه ته نێونه ڵگای کۆمه ن الیه  له ڕ شه روودانی ری گه ئه باسی دا دیکه پرسیارێکی  له
 : وتی اڵمدا وه  له هیجری ڕێز به. کرا ی نووکه هه کانی تۆمییه ئه  ته سیاسه  له  رێژیمه و ئه
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 ی کاه خته زه رۆژ رۆژباه و پاێش  چێتاه ده نگاو هه  به نگاو هه ئیسالمیدا کۆماری ڵ گه له یی وه ته نێونه لگای کۆمه  که ی وه ئه م  بۆچوونی  به»
 ئێاران ئیساالمی کۆماری ئێستا تاکوو اڵم به ، وه بێته خۆیدا  به  که بدات ئێران ئیسالمی کۆماری  به تێک فورسه  که  یه وه ئه بۆ کات ده زیاد

  وه ئه  بێته ده  کاره و ئه ئاکامی. ت نایه چۆکدا به و راناکێشێ مڵ ییدا وه ته نێونه ڵگای کۆمه داخوازی و ویست ر رامبه به  له  که  داوه نیشانی
 ڵی گاه له کردن ماوزاکره ئیادی ئێاران ئیساالمی کۆمااری  کاه ی تاه قناوه و ئاه  بگاتاه یی وه ته نێونه ڵگای کۆمه  که دا له رحه مه ئاخری   له  که
  کاه  وه یانشااردۆته نه خۆیاانیش باۆ ، ماوه نه ئێران ڵ گه له دیالۆگ و  موزاکره پێشەوونی و ره به  به ئۆمێدێک هیچ و ست بومبه  ته یشتووه گه

  ئارادایاه  لاه ئێاران ر سه بۆ هێرشکردن ت نانه ته  که  واتایه و به  مه ئه ن، ناکه مول حه ته تۆمی ئه کی چه نی خاوه ئیسالمی کۆماری رێژیمی
 تۆمی، ئاه کی چاه ن خااوه کی ئیساالمییه کۆمااری یی، وه تاه نێونه ڵگای کۆماه  که  یه وه ئه  روونه  ئێمه بۆ  که ی وه ئه اڵم به»: کرد زیادیو  «
 «.ناکات مول حه ته
 
 : وتی هورمۆز، ی نگه ته داخستنی بۆ ئێران کانی شه ڕه هه  به ت باره سه پرسیارێک اڵمی وه  له ڕێزیان به
 
 هێنادێک خاۆی ڕی شاه ماشاێنی پێشخساتنی بااری  لاه ئێساتا تااکوو  وه رکارییه ساه هاتنه ی مااوه  لاه ئێاران ئیساالمیی کۆمااری  کاه ی وه ئه»
 ئیساالمیی کۆمااری ڕی شاه ئیمکانااتی ینی باه کردن موقایساه ر سه  دینه  که کاتێک اڵم به ، نیه گومان ی جێگه ، هێناوه ست ده  به وتی سکه ده

 یی وه ته نێونه ڵگای کۆمه  له ئێران ئیسالمیی کۆماری  که ی شانه ڕه هه و ئه موو هه  که زانی  ده باش می وده ئه ئامریکا، و ناتۆ ڵ گه له ئێران
 ئیمکااانی وانیش ئااه  کااه ن بااده نیشااان  کااه  یااه وه ئه بااۆ و  خۆیانااه ڵکی خااه دڵخۆشااکردنی بااۆ و  یااه هه نێوخااۆیی فی سااره مه زۆرتاار کااات ده
 زاییان شااره خۆیاان باۆ ڵک خاه ن، کاه ده ڵک خاه کردنی واشاه چه و فریاودان بۆ  قسانه و ئه  که ی وه له  بێجگه اڵم به ، یه هه کانێیان ره ربه به
 «.ناکرێت  موقایسه وان ئه ڵ گه له رۆژئاوا ڕی شه تێکنیکی  که زان  ده باش و  یه هه

  باااه  ئاماااژه وێااڕای هیجااری ڕێز بااه  کااه کاارا پرساایار  وه ئێرانااه ن الیااه  لااه  یااه نگه ته و ئااه داخسااتنی کانی رییااه کاریگه ڕ مااه له دواتاار
 : وتی ، وه باره و له تاران رێژیمی پروپاگانداکانی

 
 هۆرماۆز ی نگاه ته وات ساه ٢٤ یان ت ساوه ند چه ی ماوه بۆ بتوانێ ئێران ئیسالمیی کۆماری  نگه ره تدا حاڵه باشتری   له  که  پێموایه م »

 ی ربااه زه دا چوارچێااوه و لااه  نگاه ره و  وه کرێتااه ده  رێگاکااه م هااه و کارێ ده رکوت سااه م هااه  چوونکااه  نیاه ئیمکااانی  وه ئااه دوای اڵم بااه دابخاات،
 ی وه ئاه ر باه له خرێات،داب  کاه ناادات  وه باه  ئیجاازه رۆژئااوا هیەکاات  کاه  کاه رێگایه هۆرماۆز ی نگاه ته  چوونکاه بدرێت، ئێران  له ش وره گه
 «.کات ده هاتوچۆ  وه یه نگه ته و له ر هه دنیا زۆری ره هه شێکی به وتی نه
 
 اڵتر ئااوه ساتیان ده  ناده چه جیهاانی ڵگای کۆماه ، وه بکرێتاه کالیی یاه  واڵتاه و ئاه نووسای چاره و برووخێات د ساه ئه رێژیمای هاتوو ر گه ئه»
  ،«ئێران؟ ر سه خستنه گوشار ر مبه هه  له بێت ده

  باه یی وه تاه نێونه ڵگای کۆماه رقاڵبوونی ساه ڕای ره ساه  کاه  وه به  ئاماژه وێڕای ڕێزیان به و کرا هیجری ڕێز به  له  که بوو  دیکه پرسیارێکی
 و کارد ئیساالمی کۆمااری باۆ د ساه ئه شاار به رێژیمای زۆری گرینگیای باسای ، وامه رده به ر هه ئیسالمی کۆماری ر سه خستنه مارۆ گه ، سووریه
 : وتی
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  یاه وه ئه ر باه  له ر هه نێت، داده وخۆ ناڕاسته و وخۆ راسته ریی کاریگه ئێران ئیسالمیی کۆماری ر سه له د سه ئه شار به رێژیمی مانی نه  بۆیه»
 تی ربییاه ته و ئامووزشای بااری  لاه ک، چاه ڕ، شاه ئیمکانااتی ئاابووری، بااری  لاه خاۆی تواناای موو هاه ئیساالمی کۆمااری  که بینی  ده  که

 اڵت ساه ده  لاه ش دیکاه کااتێکی ناد چه  تاه حکوومه و ئاه  کاه تاا بادات تی یارماه  کاه ی وه ئاه باۆ  کاردووه رخان تاه د ساه ئه شاار به کانی هێزه
 «. وه بمێنێته

 
  بااه و چااوون الڕێاادا به  وایااه پێای  کااه  بۆچوونااه و ئااه و  ناوچاه کانی شۆڕشااه  بااه ت باره سااه دا دیکااه پرسایارێکی اڵماای وه  لااه هیجااری ڕێز باه

 وتاای ره گشااتی به  کااه وته ره  کااه ی وه ئااه ر سااه له پێااداگری و  بۆچوونااه و ئااه ی وه تکردنااه ره وێااڕای ناای ، دێموکراتیزاساایۆندا ی ئاراسااته
 : وتی ، دێموکراتیزاسیۆنه

 
 و رۆژئااوا و ڵک خاه دڵخاوازی  باه مووی هاه  که بێت نه  وه ئه دا، بییانه ره وه  واڵته و له کار ر سه  ته هاتونه  که ی تانه حکوومه و ئه  نگه ره»
 رچاو باه  لاه تێک واقدییاه باێ ده  ئێماه. بگاری   نادیاده  نگاواناه هه و ئاه  ئێمه ناکرێت اڵم به بێت، دێموکراسیخوازان و ئازادیخوازان موو هه

 ژێار  له ، بووه دیکتاتۆریدا نگی بروزه زه ژێر  له مێژوو درێژایی  به  که ک ڵگایه کۆمه بۆ  که  یه یه شێوه و به ر هه دنیادا موو هه  له  که بگری 
 وجاوودی دا ڵکاه خه و ئاه ینی باه  لاه  بڕاوه ناه و کاۆن تی دوژمنایه و  بووه ئایینیدا و یی بیله قه و تی شیره وه سائیلی مه هێژمونی ری کاریگه

 برسااتان قه نگی بێااده  کااه بڵااێم تااوانم ده ووێک نااه ، وه کاتااه ده ئااارام  زوااه وه و ئااه  نێزه ره سااه زۆری  بااه و دێ دیکتاتۆرێااک اڵم بااه ، یااه هه
 و دات ده سات ده  لاه خاۆی واادی تی حاڵاه واڵت  کاه  بیدییاه ته  که دیکتاتۆره مانی نه دوای اڵم به دا، واڵتانه و ئه ر سه به کات ده رما حوکمفه

 ی زۆریناه داخاوازیی و ویست ی له سه مه ، وه نه ده ده ڵ رهه سه  دووباره کان کۆنه  تییه دوژمنایه و  ئایینیانه و یی فیرقه  گرایشاته و ئه موو هه
 ، یاه هه ئینفجاارات و  وه قیناه ته و دێناێ پێاک نائاارامی دا ندییه پێوه و له ڵک خه  بۆیه روو،  دێته موسڵمان   که دا قانه نته مه و له ڵک خه

 ڕوانیمان چاوه ناکرێ  ئێمه  چوونکه زانم ده بیدی ته شتێکی  به م   وه ئه ئاوا ڵکێکی خه بۆ پێ، ژێر  خرێته ده مرۆ  مافی سایلی مه زۆرجار
  لاه دێماوکرات،  ببێتاه و گاۆڕابێ ی که ته قڵییه وه  ڵکه خه و ئه ووڕۆژێکدا شه  له دیکتاتۆرێک مانی نه  به نیا ته ئاوادا کی ڵگایه کۆمه  له بێ

  لااه و  ناوه دانااه گرینااگ  بااه وانی ئااه ری زه نااه س کااه ، بووه نااه شاایان هاوبه کاااری د قااه و  کردووه نااه  جرووبااه ته دێموکراساای د قااه حاڵێکاادا
  لاه نائاارامی،  له  ڵکه خه و ئه  که  بیدییه ته زۆر شتێکی وابوو که ، بووه ری کاریگه متری  که وان ئه بیروبۆچوونی یاندا که واڵته نووسی چاره

 ڵاێ ده ڵک خه  به  که  یه جروبه ته کات، ده  جرووبه ته  وانه ئه و پێش  چێته ده  ورده ورده و کات ده پێ ست ده  وه وانه ئه مووی هه  له و کوشتار
  کاه  بیدییاه ته زۆر شاتێکی ڵبژێرن، هاه خۆیاان بۆ چ و ن بکه دیاری خۆیان بۆ تێک حکوومه  جۆره چ توان  ده بوون ئازاد وان ئه ر گه ئه  که
 زۆر و زینادوو کی یاه نموونه  باه ئێاران ڵکی خاه و ئێران ئیسالمیی کۆماری  که پێکرد م ئاماژه  دیکه جارێکی م . ن بکه  ڵه هه  تاوه ره سه  له

 کۆمااری تی حکووماه و ڕی  راپه تی پاشایه تی حکوومه دژی وپێش مه له ساڵ ند چه و سی ئێران ڵکی خه. دا ندییه پێوه و له بینی  ده ئاشکرا
 رکار ساه  تاه هاتووه ئێاران ئیساالمیی کۆماری رێژیمی  که وابوو پێیان ئێران ڵکی خه ی زۆربه وکات ئه رکار، سه  هێنایه ئێرانیان ئیسالمیی

 و دی ده مانگادا  لاه ینییان خوماه ڵک خاه  که لێهات وای ی که ئاکامه شت، هه به  به کات ده بۆ ئێرانیان یدات ده  که  ویدانه وه و  ووده و به و
  یشاتووه گه ئێاران ڵکی خاه ئێساتا ، تاه حکوومه و ئاه زموونکردنی ئاه ساڵ ٣٣ دوای اڵم به ی ، بکه باسی  لێره  نیه جال مه  که  دیکه شتی زۆر
  لاه ئێساتا  بۆیاه بکاات،  راورده باه وان ئاه کانی تییاه وایه ته نه  مافاه و دێموکراسای و ئاازادی نااتوانێ  تاه حکوومه و ئاه  که  ته ناوه قه و به

 خوازیااری  نگاه ره ئێاران ڵکی خاه  لاه بەاووک زۆر کی یاه مینه که نها تاه  کاه دا وه لاه ، نیاه گوماانم ما  ئێرانادا ئیساالمیی کۆمااری رووخانی
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 و ئاه باێ ده  بۆیاه. بکات خواحافیزی بێ ده  میشه هه بۆ ئێراندا  له م  ری زه نه  به ئیسالمی تی حکوومه و ب  ئیسالمی تی حکوومه دانی درێژه
 تاا تی تایباه به  که ی دیاردانه و ئه  که م بکه  وه به  ئاماژه  که  خۆشه پێم تی تایبه به بکات،  جرووبه ته  وه ئه  که بدرێت ڵک خه  به  جاله مه

 یادا وه ئه ڵ گاه له میساردا  لاه بینی  ده  ئێمه. ئۆمێدن و دڵخۆشی جێگای زۆر ، وانه پێەه  به لیبی  له م هه و میسر  له م هه و  بینراوه ئێستا
 تی حکووماه می رده ساه  لاه  باووه زیار وه  کاه فیق شاه د حماه ئه ڵبژاردن هاه  لاه اڵم باه ، ڵکاه خه نێاو هێزی باه نێکی الیاه ئیخوانولموسالمی   که

 م کاه زۆر ئیختالفێکای  باه و پاێش  دێتاه ، ئیخوانولموسالمینه کاندیادای  کاه مۆرسای د ممه محه شانی شانبه  که بینیمان رابردوودا، رووخاوی
 یاان با  ئیساالمی تی حکووماه نگری الیاه موویان هاه  کاه  وانیاه ڵک خاه  که  یه وه ئه مانای  به  وه ئه کۆمار، رۆک سه  بێته ده مۆرسی د ممه محه

 ، ساێکوالره نی الیاه  کاه  دیکاه نی الیاه  کاه ڵاێ  ده ئیخوانولموسالمی  و، ئه ی که حیزبه  به و  کۆماره رۆک سه  که مۆرسی د ممه محه  به م النیکه
  لاه کان ساێکوالره ئێئتالفای  کاه بینای  ده لیبای  لاه  نمووناه باۆ یاان.  ئۆمێاده جێگاای  وه ئاه و  وه یخوێنێتاه نه نااتوانێ  کاه  هێزه به  نده وه ئه
 بااێ ده واتااا ئۆمێاادن، ی نوقتااه  مانااه ئه و کاارد ده ڕوانی چاااوه متر کاه زۆر ڵک خااه  کااه  شااتێکه و  پێشااتازه دا دواییانااه م ئااه کانی ڵبژاردناه هه

  باه دا قه نته مه  له نوێ کی یه روازه ده ی وه کرانه ، ناسراوه بی ره وه هاری به  به  که ی شۆڕشه و ئه و بی ره وه هاری به  که ی وه به بی  دڵخۆش
 زۆریاان بیلیغاتێکی تاه و  ناخۆشاه  پاێ یاان ئاڵوگۆڕه و ئاه ئێاران ئیساالمیی کۆمااری تی تایباه به ی نانه الیه و ئه اڵم به ، دێموکراسییه رووی
  لااه خۆیشاای  کااه ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری  کااه  یااه وه ئه بااۆ ن، بکااه نائۆمێااد  ئاڵوگۆڕانااه و ئااه نجااامی ره ده  لااه ڵک خااه  کااه  ڕێخسااتووه وه

  ئێاوه دڵخاوازی تی حکووماه ئیتار بڕووخێات  تاه حکومه و ئاه ر گاه ئه ڵک خاه  باه بادات نیشان وا بینی، ده دا ئاڵوگۆڕانه و ئه ی وه نێزیکبوونه
 ع قتااه مه و لااه زووتاار زۆر  کااه هیااوادارم ماا  و  ئۆمێدوارییااه جێگااای  وه وانااه پێەه  بااه. باای  وار ئۆمێااده نااابێ وابوو کااه رکار، سااه  تااه نایه
 بوول قه قابیلی اڵم به ئال ئیده ناڵێم بوول، قه قابیلی کی دێموکراسییه شاهیدی  ئێمه کات، ده بینی پێش س که زۆر  نگه ره  که دا مانییه زه
 «.بی  دا ناوچه  له
 
 . کرا پرسیار فا مسته کاک  له دێموکرات حیزبی  به ڵوێست هه گرووپی ی وه ستبوونه یوه په تیی چۆنیه  به ت باره سه دا، دیکه پرسیارێکی  له
  کردووه ناه  ناه الیه و ئاه کاروبااری  لاه ردانێکی ساتێوه ده هایچ دێموکرات حیزبی  که  وه ئه ر سه له  وه ختکردنه جه وێڕای  وه باره م له ڕێزیان به
 : وتی ، راستییه م ئه بۆ  وه هێنانه ڵگه به  به و  بووه درووست تێدا ڵوێستی هه گرووپی  که
 
  لاه و ن وه ئاه فکاری  لاه و وتوون کاه نه رێاک یان کاه تییه رایه رێبه ڵ گاه له  گرووپاه و ئاه  که زانیمان دا که کاره کۆتایی ری به ره به  له  ئێمه»
  زانیاوه دێموکراتماان حیزبی ری ره زه  به و  زانیوه  وه جوواڵنه ری ره زه  به مان وه ئه  ئێمه بێن ، پێک خۆ ربه سه حیزبێکی ی وه ئه بۆ وڵدان هه
  ره ره زه و لاه رگریکردن باه باۆ  ئێماه  کاه باوو دا کاتاه و لاه. با  ده ت ناراحه  دیکه ی هێنده کوردستان ڵکی خه  که بووی   وه ئه جیهی وه موته و
 تی ماواه جه ڵ گاه له  وه ڕێناه بگه یاا وان ئه  که کردوون ڵ گه له مان قسه دانیشتووی ، ڵیان گه له و  گرتووه ماسمان ته  هاوڕێیانه و ئه ڵ گه له

 حیزبێکاای  کااه ی وه ئاه جیاااتی  لااه ن ناگاه  تیجااه نه  بااه و ن ناکاه  کاااره و ئاه ر گااه ئه یااان ن باده  ئیدامااه کانیااان کاره حیازب،  لااه  وه جیاابووه
 ی وه ئاه باۆ  اڵیاه ئاوه شامان باوه  ئێماه خۆیاان، حیزبای شای باوه ئێاران، کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای  وه ڕێناه بگه بێان ، پێک ق  موسته

 حیزبای کی یه رگه پێشمه و کادر و ندامان ئه موو هه کوو وه توانایان و کار ی گوێره  به و گری  ده تیان حورمه ، وه بگرینه ک یه وان ئه ڵ گه له
  لاه بوو هاه دا گرووپاه و لاه  کاه یشاتنێک تێگه  باه  وه خۆشاییه  باه و  یه هه ئێراندا کوردستانی دێموکراتی حیزبی  له خۆیان ی پێگه و  جێگه
 تێاک کورد قیلی موسته حیزبێکی پێکهێنانی ی رنامه به حیزبیش دڵسۆزانی الی قه ته و وڵ هه هێندێک و موویاندا هه  له ناڵێم یاندا زۆربه
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 ر هاه ک ناه دێموکرات حیزبی ی نگاوه هه و ئه پێموابێ م . ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی نێو  وه ڕێنه بگه بوون  ئاماده  وانه ئه و چوو
 جاودا لێای  کاه ی ناه الیه و ئاه ن الیاه  له  بایه ده و  لێکراوه پێشوازی ئێران کوردستانی ڵکی خه موو هه ن الیه  له ڵکوو به  نیه  خنه ره جێگای
  وه جیاابووه تی ماوه جه  له گرووهێک م النیکه  که بینم ده وای م  ئێستاش ی که ته زوییه وه  وه داخه  به ند رچه هه لێکرابا، پێشوازی  وه بۆته
  باه ب  ناه سات یوه په اڵم باه ئیساالمی، کۆمااری نێاو باۆ  وه ڕێنه بگه تتا حه یا بێن  پێک قی  موسته حیزبی  وانه ئه بوو خۆش پێیان تتا حه

 و لاه ر گاه ئه.  وه تاه ڵێناوه هه ڵک خه ندیی وه رژه به و قازانج پێناوی  له مان نگاوه هه و ئه  ئێمه اڵم به. ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی
  ئێماه  کاه ی نیشاتمانییه  کااره و ئاه تی مییاه هه ئه  لاه وێ یانهاه ده جۆراوجاۆر فسایری ته  باه  کاه ن هاه ساانێکیش که یاا گرووهێک دا راستایه
  کاه ی بلیغاته ته و ئه  که پێوابێ م   بۆیه و ناکا دێموکرات حیزبی ی نگاوه هه و ئه ی تیجه نه  له ئسیر ته هیچ  وه ئه ، وه نه بکه م که کردمان

 و لاه  کاه  دیکاه شاتی زۆر و  وه کردۆتاه جوداماان و کاردوون درووسات لاێ گرووپماان و وان ئه نێو  بردۆته ستمان ده  ئێمه  که کردیان وان ئه
 و ئاه داکوتانی ریشاه و رگرت  ساه  لاه دێماوکرات حیزبای  کاه ڵاێم ده و  وه ماه که ده د ره  واناه ئه مووی هاه جیاددی  باه م  ئه کرا، باس دا باره

 و باوون  کێشاه تووشای وان ئاه ڵ گاه له  سااڵه دوو م النیکاه زانا  ده باش خۆیان بۆ  گرووپه و ئه ڵکوو به ، بووه نه ئسیرێکی ته هیچ  گرووپه
 «.یشت  گه نه پێک اڵم به ن بگه پێک  داوه وڵ هه زۆریشیان

 
  لاه حیازب پااڵ  تداناه تۆمه و حیازب ر ساه باۆ ساتگار ره نی ساه حه ال ماه تی ماواه جه بلیغاتی تاه هێرشای  به ت باره سه فا مسته کاک ڕێز به

  :که  وه ئه ر سه له پێداگری  به ڵویست، هه گرووپی ڵ گه له ندی پێوه
 
 هایچ باوو، وان ئه ی قسه ، ئاراوه  هاته خۆیان ی که نه الیه دژی  به  وه ڵوێسته هه گرووپی ن الیه  له بلیغات ته هێندێک دا ماوه و له ر گه ئه»

 وان ئاه دژی دا موزووه و له دێموکرات حیزبی تی رایه رێبه ندامێکی ئه تاکوو هه  بیگره ڕا ساده کی یه رگه پێشمه  له ک یه رگه پێشمه یا کادرێک
 ساامێک رێوڕه بردنی ڕێوه بااه و ک یااه یاننامه به رکردناای ده  بااه نیا تااه دێمااوکرات حیزباای  کااه  وه کاارده ختی جااه ، «کردووه نااه کی یه قسااه هاایچ

 ، وه تاه بوونه جیاا حیازب  لاه  کاه یشای دیکه ی واناه ئه  خواساتووه هیاوای و  کاردووه حیازب  باه  گرووپه و ئه ی وه ستبوونه یوه په  له پێشوازی
 .حیزب نێو  وه ڕێنه بگه
 
  وه لێکنزیکبووناه پرسای ت نیسابه به دێماوکرات حیزبای تیی رایاه رێبه نێاوان  لاه کی ره دووباه باوونی ڕ مه له شانتاژکردن ی باره  له ڕێزیان به
  :وتی ، وه ته بوونه جیا حیزب  له ی ته ماوه جه و ئه ڵ گه له
 
 کانی یاره ناه  ناه الیه  لاه دا75 ی کاۆنگره دوای باه تی تایباه به  مێژه لاه  کاه م بکاه رز واه تان وه ئاه  خۆشاه پاێم شتێکدا موو هه پێش  له م »

  کاه  وه کردۆته   زه یان وه ئه  میشه هه تی سایه که و ن الیه هێندێک تا  بگره ڕا ئیسالمی جومهوری  له ئێران، کوردستانی دێموکراتی حیزبی
 ناادامانی ئه و ک الیااه  لااه حیاازب سااکرتێری  وابااووه جاااری ، یااه هه کی ره دووبااه ئێراناادا کوردسااتانی دێمااوکراتی حیزباای تیی رایااه رێبه  لااه
 نێک الیاه کاوو وه سیاسای ری فتاه ده نادامی ئه ناد چه ڵ گاه له حیازب ساکرتێری  کاه  باووه وا جااری دانراباوون، ک الیاه  لاه سیاسای ری فته ده

 پاێش  لاه دا لێاره م  ئاه.  کاراوه ر ساه له باسی و  بووه وام رده به روا هه  له سه مه و ئه... و بوون دژیان  له  دیکه ی که قیه به و کراون حیساب
 ئاگاادار ئێاران کوردساتانی دێموکراتی حیزبی دڵسۆزانی و دۆستان موو هه ، وه مه بکه ئاگادار کوردستان ڵکی خه  خۆشه پێم شتێکدا موو هه
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 تی خزماه  لاه ئێساتا تااکوو و  حیزباه و ئه تیی رایه رێبه ندامی ئه  ته بوومه م   که ٤ ی کۆنگره دوای  له ڵێم ده  وه هوده وه ته  به  که  وه مه بکه
 و ت سیاسااه بردنی ڕێوه بااه  لااه  شااکڵه و بااه حیاازب تیی رایااه رێبه  کااه  ماادیوه نه خاات وه هاایچ بااووم تیاادا رایه رێبه  لااه و بااووم دا حیزبااه و ئااه
 قباووڵی وال مالوئاه بێئه وان ئاه گاوت شاتێکی حیازب ساکرتێری ر گاه ئه  کاه  وه ئاه ونای ماه  باه  ناه کگرتوو یه بێ، کگرتوو یه کانیدا رنامه به
 ئای ره ئێرانادا کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای  لاه  کاه  یاه وه ئه ن، کاه ده قباووڵی  دیکه باقی گوت، شتێکی س که ند چه ر گه ئه یان ن که ده

 ی کومیتاه کانی وه کۆبوونه  له ، ئازاده سنوور بێ حیزبیدا کانی وه کۆبوونه و کۆڕ موو هه  له وردێکدا مه موو هه  له جیاواز بۆچوونی و جیاواز
 ن کاملاه بۆچاوونی و ر زه ناه دا ئازاداناه  وه کۆبووناه و لاه حیزبیادا، کانی شاانه تتا حه  له و دا کۆنگره  له سیاسیدا، ری فته ده  له ندیدا، ناوه

 اڵم باه فشاار، ژێار  وێتاه بکه ی کاه راته زه نه  له باسکردنی دوای  که بێ  وه ئه رانی نیگه س که هیچ  که ی وه ئه بێ  به کرێ ده ح تره مه جیاواز
 تی، پێیاه ڕماان باوه موومان هه  که  حیزبه کگرتووڕاگرتنی یه  که له سه مه  که ی وه ئه ر به له  رییه روه نیشتمانپه و دڵسۆزی  که له سه مه  چوونکه

 ک یاه کاوو وه موو هاه موومان، هاه تی سیاساه  یناه یکه ده و  وه بینیناه ده کان لاه حه باشاتری   میشاه هه و ی  گاه ده  تیجاه نه  باه دا حسانه به و له
  لاه پێشاتر کی یه وسااحبهم ریانی جاه  لاه ما  کانی حساه به ی له سه مه ر سه له ت نانه ته و ئێستا تاکوو دا یه ماوه و له  بۆیه. پێشێ  ینه یبه ده
 جااوودا  کااه مان هاوڕێیانااه و ئااه ڵ گااه له  وه لێکنزیکبوونااه و ره بااه حیاازب تی سیاسااه باساای ماا   کااه دا لێوه خاکااه ی١١ و ورۆز نااه کانی یامااه په

  لااه خاۆم هاوڕێیاانی تی سیاساه ڵکوو بااه ، بووه ناه حیازب ساکرتێری کااوو وه ما  نیا تاه تی سیاساه  قسااانه  وه ئاه کارد، ح تره ماه  وه تاه بوونه
 تکارار ی وه ئاه  بۆیاه.  نیاه ئاارادا  لاه دا ندییاه پێوه و لاه ئیختالفێاک هایچ و  کاردووه ح تره ماه م یه له ساه مه و ئاه ما   کاه  بووه تیدا رایه رێبه
 دێماوکراتی حیزبای تیی رایاه رێبه  له حیزب،  له کی ره ندبه چه یان کی ره دووبه ر سه له خۆیان حیسابی  که ی نانه الیه و ئه موو هه  وه مه که ده

 تا کوو وه ر هه ن ناگه ک یه تیجه نه هیچ  به دا ندییه قسیمبه ته و له و  ته ڵه غه کانیان حیسابه  که ڵێم ده پێیان ، داناوه ئێراندا کوردستانی
 «.یشتوون گه نه ک یه تیجه نه هیچ  به ئێستاش

 
 دێماوکراتی حیزبی  به ستبوونیان یوه په بڵێم  دیکه کی واتایه  به ن سڵه ئه  هاوڕێیانه و ئه ی وه ڕانه گه  که گرن ده  وه ئه ی خنه ره س که زۆر »

 و لااه  چیااه  ئێااوه اڵماای وه. باادات ر سااه له یان یاننامااه به دێمااوکرات حیزباای سیاساای ری فتااه ده  کااه هێنا ده نااه ی وه ئااه ئێااران کوردسااتانی
  هاوڕێیاه و ئاه یاا  ساانه که و ئاه ما »: وتای اڵمدا وه  له ڕێزیان به. کرا هیجری ڕێز به ی ئاراسته  که بوو  دیکه پرسیارێکی «دا؟ ندییه پێوه
 و ئااه خاودی کێکیان یااه م، کاه ده ش داباه  سااته ده دوو  باه  یاه هه وایااان رێکی زه ناه دا یه له ساه مه و ئااه ڵ گاه له  رابیتاه  لااه  کاه ی ویساتانه خۆشه

 سات یوه په  گرووپاه و ئاه  کاه  بووه ناه خاۆش پێیاان جاۆر هایچ  باه وان ئاه کاردن رزم واه کوو وه ، وه ته بوونه جوودا  ئێمه  له  که ی هاوڕێیانه
 باۆ  وه ئاه. پرسایار ژێار  ناه خه ده تی ناویاه دا ندییاه پێوه و له دێموکرات حیزبی  که ی نگاوانه هه و ئه موو هه و دێموکرات حیزبی  به  وه بێته
 پاێ م وه ئه  مه هه وان ئه ر سه له  که شناختێک پێی به ڵکوو به بێ، حی  سه پێم  که  وه ئه ونای مه  به  نه بیدی ته ، بیدییه ته شتێکی زۆر م 
  کاه م ده ده  توزیحاه و ئاه وان ئاه باۆ بوون نه حاڵی  که له سه مه سڵی ئه  له اڵم به دڵسۆزن  که  دیکه هاوڕێیانی  له ک یه ژماره اڵم به.  بیدییه ته
 جاوودا پێشاتر  کاه حیزبای نادامانی ئه  لاه ر فاه نه شاتا هه فتا حاه ی نزیکاه  کاه باوو گریناگ زۆر ئێاران کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای بۆ

 و ئاه سیاسای ری فتاه ده. دێماوکرات حیزبای  به ب  ده   مولهه  وه دێنه  وانه ئه ، بووه ڵ گه له شیان رگه پێشمه و کادر تیددادێک  که  وه ته بوونه
 ڵ گاه له دێن ، پێک کڕیزی یه ، وه بنه ده ست یوه په حیزب ڵ گه له دێ  گرووپێک ن ڵه وه ئه  که زانی گرینگ  به  وه ته هه جه دوو  له ی له سه مه

  له ساه مه و ئاه  ئێماه  بۆیه ، کوردستانه ڵکی خه اڵنی کۆمه فی ده هه و  ئێمه فی ده هه  کڕیزییه یه و ئه  که ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی
  لاه باوو، خاۆی پێساتی  باه پاڕ  یانییاه به و ئاه پێماوابێ  بۆیه بدا،  یانییه به سیاسی ری فته ده بێ ده  که وابوو پێمان و زانی گرینگمان  به
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  لاه لیلێاک ده ر هاه  باه رۆژگارێاک رۆژێاک  کاه ی ساانه که و ئاه تی نیسبه  به دێموکراتی حیزبی ڵوێستی هه باشی  به زۆر و بوو خۆیدا کاتی
  لاه»: کارد زیاادی ها روه هاه. «دا ده نیشاان دێموکرات حیزبی  به  وه بنه ست یوه په وێ یانه ده اڵم به  وه ته وتوونه که دوور دێموکرات حیزبی
 کالیی یاه خۆیاان نووسای چاره وێ یاناه ده و  وه ته بوونه جوودا  که ی هاوڕێیانه و ئه  به  وه ئه  یانییه به و به بوو خۆش پێمان ش دیکه کی الیه
  دووبااره  لێاره  یانادووه رامگه م  ئاه پێشاتر  لاه کوو وه  خۆشه پێمان  ئێمه ، اڵیه ئاوه دێموکرات حیزبی شی باوه  که بڵێی  وانیش به  وه نه بکه
  لاه با  شادار به  ئێماه ڵ گاه له و دێماوکرات حیزبای  باه با  ست یوه په  فیێانه ره و له زیاتر رچی هه  خۆشه پێمان  که  وه نمه یه گه راده ی وه ئه

 مان زۆرباه  ئێماه  کاه خۆیاان تێکۆشاانی و کاار پێی باه خۆیاان شایساتگی پێی باه وانیش ئه  که ی وه ئه بۆ  رێگامانه ر سه له  که کدا یه کۆنگره
 «.بگێڕن خۆیان وری ده و قش نه ئێراندا کوردستانی دێموکراتی حیزبی تیی رایه به ڕێوه به داهاتووی  له ناسی  ده کتری یه
 
 ختێاک وه» :وتای جیازب،  باه  گرووپاه و ئاه ی وه ساتبوونه یوه په کردنی پێناساه باۆ » وه کگرتناه یه» ی وشاه کارهێنانی باه ر ساه له رێزیان به

 اڵم باه ، هێنااوه پێاک کڕیزییان یاه م هاه ، وه گرتۆتاه کیان یاه م هاه  وه ئاه ، وه گرناه ده ک یه دێموکرات حیزبی ڵ گه له دێ  ڵک خه تێددادێک
 کانی قساه.  نیاه سات  چاوبه ڵاێ ده خۆمان واری کورده کوو وه  که له سه مه خۆ بوو، واو ته  یه له سه مه و ئه  که  مانگوتووه نه کوێ هیچ  له  ئێمه
 ، وه بۆتاه بااڵو دا«تیشاک«  لاه باێ، ده ن تماه حه حیزبای ڕی ماڵپاه ر ساه له ، یاه هه دا«کوردساتان» ی رۆژناماه  لاه نووساراو  باه ئێستا م 
.  وه بۆتاه بااڵو حیزبیادا کانی ناه یه راگه  لاه و حیزب ڕی ماڵپه  له و  یه هه دا«کوردستان» ی رۆژنامه  له ر هه سیاسیش ری فته ده ی یانییه به
  کاه ر تێکۆشاه هاوڕێیاانی  لاه ک یاه ژماره  واناه ئه ستی به مه  که دا شه به و له ڵێم ده  که  یه وه ئه  کردووه باسم دا که راسمه مه  له م   که ی وه ئه

 ی رێەکاه زۆر ختای زه و فشار ر، شه وته تانه مولی حه ته  به  زیندووه یاندا ئیراده و مێشک  له روا هه بات خه دانی درێژه و وت  رکه سه هیوای
 «. کردووه خۆش کیان ڵه سته به ی رێەکه  وه لێکنیزیکبوونه بۆ  واته کرد، خۆش کێکیان ڵه سته به
 
 اڵنی کۆماه و حیازب نادامانی ئه و  رگه پێشامه و کاادر پێشاوازی  لاه باساکردن وێاڕای دا، دیکاه پرسایارێکی اڵمای وه  له فا مسته کاک ڕێز به
  لاه داباڕاو گرووپێکای ی وه ساتبوونه یوه په ڵ گه له ندی پێوه  له حیزب وتی ڵسوکه هه تیی چۆنیه  له کان جیاوازه  نه الیه و کوردستان ڵکی خه

  :وتی کوردستان ڵکی خه  له روو کۆتاییدا  له حیزب،
 
 و بینای  ده کاندا سیاساییه  حیزباه کاانی ریزه  لاه و کاورددا لی گه کانی ریزه  له کی ره دووبه و  قه فره ته و ئینشێا  ی له سه مه ردی ده  ئێمه»

 ی  کاه ده کاار  وه دڵاه  باه  بۆیه ، خواردووه مان قانه فره ته و ئه ی ربه زه بووی  دا که کاره یانی ره جه  له  چوونکه وادی ڵکی خه  له زیاتر  ئێمه
 مان قساه  کاه ی ناده وه ئه ، یاه هه تواناماان  کاه ی نده وه ئه ڵکوو به یێت، نه پێک دوا به وه له زیاتر ئینشێاقی و ئینشداب ک نه  که ی وه ئه بۆ
 حیزبای  لاه ١٣ ی کاۆنگره دوای  کاه ی گرووپه و ئه و دێموکرات حیزبی ینی به تی تایبه به زیاتر کڕیزیی یه رێگای  له نێی  ده نگاو هه ڕوا ده

 «. وه بۆته جودا دێموکرات
 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ٨ڕێکەوتی   -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ...کوردستان و ناوچه کانی پێشهاته دوایین به ت باره سه
 
 

 
 
 
 

 
 ی رووداو وتووێژی رۆژنامه

 
 ی  بده پێ  ره په ئیالم و کرماشان کانی ناوچه  له بوونمان  توانیومانه رابردوودا ساڵی ٤  له  ئێمه: هیجری فا مسته

 
 دوایای  ر ساه  خاتاه ده تیشک رووداو، ڵ گه له یڤینێکدا ڤپه هه  له ئێران، کوردستانی دێمۆکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری هیجری، فا مسته

 باۆ ئێاران هاوکااری و گۆڕدرێات ده  کاه ناوچه  لاه هێاز بااڵنسی سووریه رێژێمی رووخانی  به: ڵێ ده و  که ناوچه و کوردستان کانی پێشهاته
 .وه کاته ده نزیک رووخان  له ئیسالمی کۆماری و  وه بێته ده گرفت ڕووی رووبه ماس حه و حیزبوڵاڵ ک وه کانی رادیکاڵه  گرووپه

 
 رچاو باه کی گۆڕانکارییاه  یاه کۆنگره و ئاه ئایا کات، ده  ئاماده می هه پانزده ی کۆنگره ستنی به بۆ خۆی دێمۆکرات حیزبی  که یه ماوه :رووداو

 دی؟ دێنێته حیزب کانی ته سیاسه  له
 

 ریکی خااه  وه کاتااه و لااه  یااه کۆمیته و ئااه و کاارا دیاااری  کااۆنگره کاااری ئاماده ی کۆمیتااه پااێش و مااه له مانااگ ٨ ی نزیکااه : فا هیجتتری مستتته
 مریکا ئاه و ئورووپاا  لاه حیازب کانی کۆنفڕانساه. کاراوه  ئامااده ١٥ ی کۆنگره وی پێڕه و  رنامه به و  کۆنگره راپۆرتی. پێویسته کاری ئاماده
 ئێساتا و  باووه واو تاه کانیان کۆنفڕانساه کوردساتان رێمی هاه  لاه حیازب نادامانی ئه. کاراون دیاری  کۆنگره رانی نوێنه و  پێهاتووه کۆتایی

 .چێت ده  ڕێوه به دا رۆژانه و له  که  وه ته ماوه کان رگه پێشمه و کادر کۆنفڕانسی نها ته
 
  هااتووه کاورددا پرسای ر ساه به رچاو به کی گۆڕانکارییه و کان جیهانییه و یی ناوچه  ئاڵوگۆڕه ڵ گه له  هاوکاته  یه کۆنگره و ئه چوونی ڕێوه به

 حیازب نێوخاۆیی وی پێاڕه و  رناماه به و نادی ناوه ی کۆمیتاه راپاۆرتی ر ساه له  کاۆنگره  لاه شادار به نادامانی ئه کانی وه لێکدانه و باس  بۆیه
 .ی  بکه دیاری داهاتوودا ساڵی ٤ ی ماوه  له خۆمان کانی گشتییه  ته سیاسه  که بارودۆخه پێی به بێ ده  که  گرنگه کارێکی
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 کرا؟ جێ به جێ  دروشمه و ئه ند چه تا هه بوو، بات خه کردنی ری ماوه جه  به دا١٤ ی کۆنگره  له دێمۆکرات حیزبی دروشمی :رووداو
 

 ئیساالمیدا کۆمااری گوشاری ژێر له ناوخۆ  له  ئێمه رانی تێکۆشه و  کراوه  غه ده قه حیزبێکی ئێراندا  له دێمۆکرات حیزبی : فا هیجری مسته
 و گشاتی کی یه شاێوه به. ممان رده به  له  کۆسپێکه  وه ئه  که درێت ده نجام ئه نهێنی ی شێوه به ناوخۆ  له کانمان کاره و ن ده ده بات خه  به  درێژه
 .پێشێ  ته چووینه باش  دروشمه و ئه کردنی جی به جێ  له  ئێمه ئێران، باردۆخی گرتنی رچاو به له  به
 

 رانی تێکۆشاه و نادرابێت یه راگه یاسااغ و رمی نافاه باه  وه اڵته ساه ده ن الیاه له و باێ واڵت ی وه ره ده  لاه ی کاه تییه رایه رێبه  که حیزبێک ر هه
 اڵم باه. وه پێشاه  بباتاه ڵکادا خه ناو لاه کانی رناماه به  پێویساته  که ی جۆره و به ناتوانێ ب ، دا وه لیپرسینه و  نجه شکه ئه و  شه ڕه هه ژێر له
 ناسراون کانی رکرده سه و  یه هه ڵکدا خه ناو له کۆنی کی مێژوویه دێمۆکرات حیزبی ی وه ئه هۆی به  مانه هه  که ی گیروگرفتانه و ئه ڕای ره سه
 حیزبای  به ڕیان باوه گشتی به ڵک خه  بۆیه بووه، ڵکدا خه داخوازیی و یستو ی چوارچێوه  له  میشه هه دێمۆکرات حیزبی تێکۆشانی و کار و

 .یه هه دێمۆکرات
 

 پساپۆران و خوێنادکاران و زانکاۆ مامۆساتایانی باه گارت  ندی پێوه ئایینی، وی ڕه میانه و ر روه نیشتمانپه مامۆستایانی به گرت  ندی پێوه
 ڵ گاه له ساتراتیژی ی وتنناماه رێککه کردنای ماۆر  وه جیاابووه هاوڕێیاانی ڵ گه له ندی پێوه ی وه زراندنه دامه کوردستان، ی وه ره ده و  وه ناوه  له

 و بات خااه کردناای ری ماوه جااه  بااه ی چوارچێوه لااه موویان هااه  وانااه ئه هتااد،... و ئێااران کوردسااتانی تکێشااانی حمه زه شۆڕشااگێڕی ی ڵااه کۆمه
 باشای ی وه داناه ناگ ده گشاتی به  کاه دراون نجام ئاه ڵک خاه  باه دان ئومێاد و کان سیاساییه  هێازه هاوکااری باۆ گونجاو شێکی که پێکهێنانی

 .لێکردووه پێشوازی ڵک خه و  بووه هه
 

 کردووه؟ کوردستاندا اڵتی رۆژهه  له و توندڕه سیاسی ئیسالمی ڵ گه له ی ڵه مامه ک یه شێوه چ  به دێمۆکرات حیزبی :رووداو
 

  له ئێران کوردستانی ئایینیی زانایانی تیی کیه یه پێکهاتنی  له پشتیوانیمان بات، خه کردنی ری ماوه جه  به ی میانه  له : هیجریفا  مسته
 کوردساتاندا  لاه و ڕه میاناه و رم ناه ئیساالمێکی ى وه ئاه باو رۆشای  په باه زۆر  ئێماه و مساوڵمان   ئێماه ڵکی خاه. کرد کوردستان اڵتی رۆژهه
 تا هاه  وه یناه کۆبکه رێکخراوێکادا وری ده  لاه ر روه نیشاتمانپه و و ڕه میاناه ئاایینی مامۆستای ڵیک کۆمه توانیمان دا راستایه و له  ئێمه. بێ هه

  یساالمییهئ  ناه الیه  لاه زیاتر ڵک خه ی وه ئه بۆ دانا باشی کی ریه کاریگه  وه ئه و  وه نه بکه باڵو ڵکدا خه ناو له نارادیکاڵ ئیسالمێکی بتوان 
 .وه ونه بکه دوور کان وه توندڕه

 
  ئێماه و کاات ده دروسات گشاتی به  کاه ناوچه ڵکی خاه و تی تایباه به کاورد ڵکی خاه باۆ گرفات گیرو کدا یه شێوه ر هه  له رادیکاڵیزم ی بیرۆکه

 ئیساالمی رادیکااڵیزمی گوماان بێ و دا که ناوچه  له دێمۆکراسی پێشەوونی و ره به م رده به له ست ربه به  ته بووه ئێستا رادیکالیزم  که بینی  ده
 کانی ناوچاه ک وه کوردساتان اڵتی رۆژهاه  لاه ئیساالمی رادیکااڵیزمی  ختانه خۆشابه اڵم باه خولێاندووه، کوردستانیش اڵتی رۆژهه بۆ ی کێشه
 و بێات پێاک کوردساتان اڵتی رۆژهاه  لاه ئازاد شێکی که و بێت ر گه ئه  که دام ڕه باوه و له م  و  ندووه سه نه ی ره په ناڤی  اڵتی رۆژهه ی دیکه
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 ئیساالمی پێادانی ره په و  وه باڵوکردناه باۆ ن کاه ده کار  که ی شه به و ئه ن، بکه چاالکی  ئازادانه بتوان  کان وتنخوازه پێشکه  سیاسییه  پارته
 .ب  ده الوازتریش و هێزتر بێ رادیکاڵ

 
 داوه؟ کوردستان اڵتی رۆژهه کانی نشینه شیده  ناوچه بۆ وڵێکتان هه چ :رووداو

 
 هۆی باه م کاه یه. ی  باده پاێ  ره پاه ئایالم و کرماشاان کانی ناوچاه  لاه بوونماان  توانیوماناه راباردوودا سااڵی ٤  له  ئێمه : فا هیجری مسته
  وه ڕێتاه گه ده  ناوچانه و ئه ڵکی خه بۆ م دووهه هۆکاری و  داوه نجام ئه  ناوچانه و له مان يی رێکخراوه چاالکی و کار جاران  له زیاتر ی وه ئه
 پرسای و  وتووه رکاه ده باۆ ئێرانیاان قیهی فاه تی ویالیاه تی حکووماه ی قینه راساته رووی ئێساتا و ن شایده زای ئاایی  باه ر سه یان زۆرینه  که
 ڵکێکی خاه تی توانیویاه و  رگرتاووه وه  تاه رفه ده و لاه ڵکی کاه دێماۆکرات حیزبای. وه تاه بوژاوه نێویانادا له زیاتر تی کوردایه و تی وایه ته نه

 .رابکێشێت خۆی بۆالی  ناوچانه و ئه زۆری
 

 و گارن ده  وه که یه  به ندی پێوه ک یه شێوه چ به ڵک خه و  ئێوه کوردستانه، اڵتی رۆژهه ی وه ره ده  له  سااڵنێکه حیزب تیی رایه رێبه :رووداو
 ن؟ که ده بیروڕا و بڕیار ئاڵوگۆڕی

 
 کی یه شاێوه به و حیازب  تی رایاه رێبه و ڵک خاه نێاوان نادیی پێوه پردی ناوخۆدا  له دێمۆکرات حیزبی نهێنی شکیالتی ته : فا هیجری مسته
 .ن که ده بات خه نهێنی به کوردستان اڵتی رۆژهه کانی ناوچه م رجه سه  له رباڵو به
 
 یاان ردان، ساه ساتی به مه  باه کوردساتان اڵتی رۆژهاه ڵکی خاه رچاوی به کی یه ژماره ئازاده، کوردستان رێمی هه ی وه ئه هۆی به  وه خۆشییه به

 کااانی ئامرازه ی رێگااه  لااه ی وه لااه  جگااه  وه ئااه. ناااوخۆدا ڵکی خااه و حیاازب نێوان لااه پردێااک  تااه بوونه ئێسااتا و ن کااه ده  لێااره روو کااارکردن
 .ڵک خه به وحيزب گات ده حیزب به ڵک خه خواستی و بۆچوون و بیر  وه یاندنه راگه

 
 ؟!دێمۆکرات ی دیکه ی که نه الیه ڵ گه له  وه کگرتنه یه بۆ  ناوه نگاوێکتان هه چ  ئێوه :رووداو

 
 م رده هاه  کاه  ڵکاه خه خواساتی و ویسات ر ساه له م هاه حیازب  لاه جیاابوو هاوڕێیاانی ڵ گاه له نادی پێوه ی وه زراندناه دامه : فا هیجتری مسته

 بااه  ئێمااه  پێوساایته  کااه  یااه که ناوچه کانی گۆڕانکارییااه م دووهااه تی بابااه و بااوون کان سیاسااییه  هێاازه هاوکاااری و کگرتوویی یااه خوازیاااری
 .بەی  پیری و ره به باتی هاوخه و کگرتوویی یه
 

 کگرتوویی یاه  کاه ڵک خاه خواساتی تری  کی ره ساه ی وه دانه اڵم وه بۆ و ڵک خه کانی ئامانجه ستهێنانی ده به بۆ ئامرازێکی  حیزب کو وه  ئێمه
 .کردووه بۆ کارمان و  وه ڤه رۆژه  ته خستووه پێشوومان هاوڕێیانی ڵ گه له  وه کگرتنه یه پرسی  ساڵێکه  له زیاتر  ئێمه کانه، سیاسییه  هێزه
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 ی شاێوه به  کاه دا بڕیااری پلینیۆمیادا ئااخری   لاه ئێاران کوردساتانی دێماۆکراتی حیزبای وپێش، ماه له نیوێک و مانگ دا راستایه و له ر هه
 و  وه بووناه نزیاک لێاک باۆ  دۆساتانه شاێکی که تا هاه پێشاێ  بەیناه نگاو هه  به نگاو هه و ی  بکه وتووێژ  هاوڕێیانه و ئه ڵ گه له وخۆ راسته
 ڕوان چاااوه  ئاااڵوگۆڕه  لااه ی وه ئااه بااۆ ی  بکااه هاوکاااری  وه کااه یه  بااه تی، دوژمنایااه و کی ره دووبااه جیاتی لااه و بخااولێێنی  یشاات  تێگه لێااک
 .ربگری  وه ڵک که  شێوه باشتری   به کاندا کراوه

 
 لااه زیزى واه خالیاد کااک ڵ گاه له یان، وه بووناه جیاا دوای لاه جاار م کاه یه بااۆ  مانگاه م ئاه تای ره ساه  لاه  کاه باوو شادا ندیه پێوه و لاه ر هاه

 .کرد تاوتوێ کانمان ندییه پێوه ی وه زراندنه دامه چۆنێتی وتنیکدا چاوپێکه
 

 وه؟ کبگرنه یه ڵێ  ده وان ئه ک وه یان  ئێوه ناو  وه بێنه وان ئه وێ تانه ده  ئێوه :رووداو
 

  ئێماه و  یاه نه الیه دوو پرساێکی  پرسه و ئه اڵم به یه، ئێمه ستراتیژیی و کی ره سه ئامانجی کان دێمۆکراته ی وه کگرتنه یه : فا هیجری مسته
 هاوڕێیاانی ڵ گاه له مان وه کگرتناه یه ما  بڕوای  به اڵم به ی ، ده ده  وه کگرتنه یه بۆ وڵ هه جیدی به  ئێمه. ی  بده بڕیار نیا ته  به ناتوانی 
  ئێماه. وه ببیناه چاڕ یانماانهاوڕێ کانی ئامانجاه  له زیاتر و  وه بینه نزیک لێک زیاتر  پێوسیته. یه هه زیاتر کاتێکی به پێویستی پێشوو

 ئێساتا ی هاوڕێیاناه و لاه شێک به  که رابردوودا  له حیزب ی وه کگرتنه یه و  وه جیابوونه  له  یه هه خواردوومان شکست زموونێکی ئه  وه داخه به
 .بوون شدار به پێشتریشدا ی که وه جیابوونه  له  وه ته جیابوونه حیزب  له
 

 پێشوو؟ جارانی  له بێت ده جیاواز کان دێمۆکراته ی جاره و ئه ی وه کگرتنه یه ئایا :رووداو
 

 زۆر  وه ئه  که ببینی  حیزبدا ناو له دابڕان و دی جارێکی بی  نه ناچار  که  وه بگرینه ک یه ک یه شێوه به وێ مانه ده  ئێمه : فا هیجری مسته
  باه نگاو هاه  پێویساته  بۆیاه ر هاه. وه شاکێته ده کوردساتاندا اڵتی رۆژهاه  له کورد رزگاریخوازیی ی وه بزووتنه و دێمۆکرات حیزبی زیانی  به
 .وه بینه ده نزیک  وه کگرتنه یه  له کوو تاوه ی  بده یشت  تێگه لێک و دانیشت   وه که یه به  به  درێژه نگاو هه
 
 ک یااه ماوه دوای ی وه ئااه تا هااه  باشاتره  کااه وه گرتنه نه ک یااه ما  بااڕوای  بااه  وه کبگریناه یه یشاات  تێگه لێااک و  رناماه به بێ بااه و بێاات ر گاه ئه

  باه نگاو هاه وێ ماناه ده و  که پرساه  ڕوانیناه ده  وه زیااتره کی یه وه بوونه ورد و وریایی به  ئێمه  بۆیه ر هه. دات رووب  وه بوونه جیا  دووباره
 .ی  بکه رباز ده  قۆناخه و ئه نگاو هه
 
 ر سااه له پێااداگری   ئێمااه. بنێاای  نگاو هااه  وه کگرتنااه یه و ره بااه و ی  کااه رباااز ده کان گرفتااه تااوانی  ده  وایااه پااێم و شاابینم گه خااۆم ک وه ماا 
 و ڕ گاه  یناه خه ده خۆماان وڵێکی هاه موو هاه و  وه بیناه ده  وه کگرتناه یه و  وه بووناه نزیاک لێک م رده به کانی کۆسپه وڕووی ره به و  وه کگرتنه یه
  وه لاه مان وه بووناه نزیاک لێاک ر گه ئه  که یشتب  گه  ڕه باوه و به وانیش ئه هیوادارم  که بێت ده هاوڕێیانمان شانی ر سه له  وه مێنێته ده ی وه ئه
 .بێت ده واو ته دێمۆکرات حیزبی زیانی به وێ که نگتر دره  به
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 بوو؟ نه نجامی ئه کان دێمۆکراته ی وه کگرتنه یه بۆ بارزانی سدوود مه کانی وڵه هه بۆچی :رووداو
 

 خۆ راساته کوردساتان رێمی هاه رۆکی ساه باارزانی، سادوود مه ڕێز باه هاوڕێیانماان، ی وه جیابووناه تای ره ساه کانی رۆژه  له : فا هیجری مسته
 کوردسااتان نیشااتمانیی کێتیی یااه تیی رکردایه سااه و کوردسااتان رێمی هااه رۆکی سااه دانیشااتنێکدا  لااه و بکااات ر سااه چاره  که کێشااه دا وڵی هااه
 نزیاک لێاک باۆ بناێ  نگاو هاه بوون ناه  ئامااده ماان بووه جیاا هاوڕێیاانی وکات ئاه  وه داخه به اڵم به. بێن   که کێشه  به کۆتایی دا وڵیان هه

 وکات ئاه ناا ر گاه ئه چاوو بار لاه مان وه بووناه ڵ تێکاه باۆ کوردساتان رێمی هاه رۆکی ساه تێکۆشانی و وڵ هه و مان وه بوونه ڵ تێکه و  وه بوونه
 .هاتبا  که کێشه  به کۆتایی بوو ل هه باشتری 

 
 نسا؟ ره فه بۆ ی وه ڕانه گه دوای  وامه رده به یان بوو، واو ته تیسۆ فرێدریک ی که ناوبژیوانییه :رووداو

 
 نزیاک لێاک باۆ  داوه زۆریان وڵێکی هه  وه ره ده و کوردستان ی چوارپارچه ر هه  له کورد دڵسۆزانی و دۆستان ئێستا تاکو : فا هیجری مسته
 دۆساتانی  لاه کێک یاه تیساۆ. درا کوردساتان رێمی هاه  لاه نساا ڕه فه پێشووی کۆنسولی تیسۆ، فرێدریک ن الیه له وڵ هه دوایی  و ی وه بوونه
 بااێ پزیشااکانی رێکخااراوی ی رێگااه  لااه بااووی  شااا   لااه  ئێمااه کاتێااک ت نانااه ته  کااه  دێمۆکراتااه حیزباای و کااورد لی گااه دڵسااۆزی و دێااری 
 لااه جارێااک نااد چه ئێسااتا تا هااه تیسااو فریاادریک دا ندییااه پێوه و  لااه ر هااه. دا ده ی ئێمااه کانی رگه پێشاامه تی یارمااه وخۆ راسااته  وه ساانووره
 .وه وونهب نزیک لێک بۆ ی  بده وڵ هه کردووه داوای م  ڵ گه له کانی دانیشتنه

 
 تبار تۆماه وی تااکڕه  باه  ڵاه کۆمه و  ئێاوه کوردستان اڵتی رۆژهه کانی حیزبه نێوانتان،  له  وتننامه رێککه کردنی واژۆ دوای بۆچی :رووداو

 ن؟ که ده
 

 ڵ گاه له ماناگ ٦ باه نیزیاک ی مااوه باۆ حیازب تیی رایه رێبه ،١٣ ی کۆنگره بڕیاری پێی به  بۆچوونه و ئه ی وانه پێەه  به : فا هیجری مسته
 ک یاه ره به یاان یمانی، هاوپه هێنانی پێک ستی به مه  به کان نه الیه ی وه بوونه نزیک لێک بۆ دانیشت  و وتووێژ  وته که کان حیزبه ی زۆربه

 یاان بای سافر یاان تاۆ نااکرێ دا ته سیاسه  له. نجامێک ئه هیچ  یشتینه گه نه  وه داخه به اڵم به دا، نیشان خۆمان له زۆریشمان کی رمییه نه و
 دوای. وه ببناه کاۆ ک یاه وری ده  لاه حیازب ساێ دوو باا وت  رێککاه  ناه بگه  وه کاه یه به یانتوانی ناه کان رێکخراوه و حیزب موو هه مادام ،١١١

 خااڵی ڵێک کۆماه ر ساه له و ناا ال وه کانمان ناکۆکاه  خاڵاه شۆڕشاگێڕ، ی ڵاه کۆمه هاوڕێیاانی ڵ گاه له دانیشات  و دیاالۆگ سااڵێک  له زیاتر
 .وتی  رێککه ش هاوبه

 
  ببێتاه  کاه  هااتووه پێاک  هیوایاه و ئاه ر ساه له ڵکوو باه نییاه، نێک الیاه هایچ کردنای کانی ره ربه به و تی دوژمنایه بۆ  یه وتننامه رێککه و ئه
 .یه کراوه کان نه الیه و حیزب و ئه م رجه بۆسه رگای ده و  دیکه کانی نه الیه ڵ گه له کردن هاوکاری و دانیشت  بۆ ک یه بناغه ردی به
 
  کردنی قۆر  بۆ ک یه شێوه هیچ به ڵێت ده ن الیه ندێک هه ک وه و  ئێرانه ئیسالمی کۆماری رووخانی پێش قۆناخی بۆ  یه وتننامه رێککه و ئه
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 .نییه کان تییه رپرسیاریه به کردنی ش دابه و اڵت سه ده
 
 یشات  تێگه  باه  ئێماه و  گره ڵناه هه حاشاا کی پێویستییه ئێستادا قۆناخی  له کوردستان اڵتی رۆژهه کانی هێزه نگیی ده ک یه و کگرتوویی یه
 .وی  رێککه ریان سه له و ی  بکه کانمان شه هاوبه  خاڵه ر سه له کار بێ ده  پێویستییه و له
 

 ؟ کداریشه چه یان  سیاسییه ر هه  ڵه کۆمه ڵ گه له تان که وتننامه رێککه :رووداو
 

 .دێمۆکرات و  ڵه کۆمه نێوان سیاسییه کی یه  وتننامه رێککه که، وتننامه رێککه : فا هیجری مسته
 

 کوردستان؟ اڵتی رۆژهه  له  ره به دوو بوونی دروست هۆی  نابێته  یه وتننامه رێککه و ئه ئایا :رووداو
 

 ناابینم هۆکارێاک و مان که تییه یمانیه هاوپه به ب  ست یوه په توان  ده ش دیکه کانی نه الیه  یه وتننامه رێککه و ئه پێی به : فا هیجری مسته
 وری ده  لاه دی کانی حیزباه تادا حاڵه خراپتاری   لاه ر گاه ئه اڵم باه بێان ، پێاک  دیکاه کی تییاه یمانه هاوپه کردارێک رچاه په ک وه وێ بیانه
 رێااک  وه کااه یه به وێ بیانااه حیازب ١٥ اااا ١١ تا هااه  ئاساانتره  وه کااه یه به یمانی هاوپااه دوو وتنی رێککاه  وه کۆبوونااه نااوێ کی یمانێتییاه هاوپه
 .ون بکه
 

 کی ندییاه پێوه ی ناناه الیه و ئاه چ  بووه هاه ناخۆشامان کی رابردوویه و جیاوازی جۆرێک  که ی رێکخراوانه و ئه ڵ گه له چ ی  ده ده وڵ هه  ئێمه
 نزیاک لێاک و وتاووێژ وڵی هه ر هه ش وکاته ئه هات پێک کیش یه ره به یان تییه، یمانه هاوپه ر گه ئه و  وه ببینه نزیک ، یه هه مان دۆستانه
 ڵکی خاه ندی وه رژه به پێناو له ی رێکخراوانه و حیزب و ئه موو هه م  بڕوای  به  یه ئێمه ی رنامه به و ڕ باوه  وه ئه. ڵیان گه له ی  ده ده  وه بوونه

 .خسێن  ڕه ده هاوکاری بۆ پێویست لی هه و  وه بیننه ده خۆیان دا خااڵنه و له کێک یه  له ن که ده کار کوردستان
 

 ماوه؟ نه کوردستان اڵتی رۆژهه  له کداری چه باتی خه کاتی  وایه پێتان ئایا ماوه، نه کداریتان چه باتی خه  ئێوه :رووداو
 

 یاه، ئێمه ی رناماه به و کاار  لاه شاێک به کاداری چه باتی خاه ئێساتاش تا هاه و  ناوه ناه ال وه کاداریمان چه باتی خاه  ئێماه : فا هیجری مسته
 و ی  بکاه کاداری چه باتی خاه  لێاره  ئێماه نااکرێ کوردساتانه، رێمی هاه  له تیمان رایه رێبه و دای  تێی ئێستا  که رجێکدا لومه هه  له اڵم به
 رکات هاه اڵم باه یا ، ده ده دیپلۆماسای و سیاسی باتی خه  به  ره په زۆرتر  بۆیه وه، ترسییه مه  ینه بخه کوردستان رێمی هه ی وتانه سکه ده و ئه
 بات خااه لااه  شااه به و لااه ڵک کااه  دووباااره و  یااه ئاماده ڵکمان خااه و  رگه پێشاامه هێاازی  ئێمااه بکااات پێویساات کوردسااتان اڵتی رۆژهااه  لااه
 .وه گرینه رده وه
 

 ئێوه؟ ر سه  خاته ده گوشارێک هیچ  وه کێتییه یه و پارتی ی رێگه  له ئێران :رووداو
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 زۆری گوشاارێکی ئێران بوون، جێگیر کوردستان رێمی هه  له کوردستان اڵتی رۆژهه کانی پارته  که  وه کاته و له گومان بێ : فا هیجری مسته
 بوون ناه  ئامااده تی کیاه یه و پاارتی  وه خۆشاییه به اڵم به وام، رده به ر هه ئێستاش تا هه  گوشارانه و ئه و کێتی یه و پارتی ر سه  ته خستووه

 .کانمان سیاسییه  چاالکییه و کار و  ئێمه ر سه  نه بخه گوشار دا ندییه پێوه و له
 

 نییه؟ ئێران ئێستای می سیسته درێژی ن مه ته ی نیشانه ئێران ر بۆسه مریکا ئه کانی گوشاره ی وه بوونه م که :رووداو
 

  وه وانااه پێەه  بااه ڵکو بااه کردبااێ می کااه ئێااران دژی  لااه مریکا ئااه کانی شااه ڕه هه و گوشااار ناایم  بڕوایااه و ئااه ر سااه له ماا  : فا هیجتتری مستتته
 ئێاران، کانی کۆمپانیا و بانک وت، نه ر سه  ته خراوه  مریکاوه ئه هۆی به  که ی مارۆیانه گه و ئه. وه ته بووه چڕتر و هێزتر به زۆر کان گوشاره
 نێوخاۆ  لاه ئیساالمی کۆمااری بینای  ده ئێساتا  کاه جۆرێاک  باه باردوو، الوازی و ره باه ئێرانای و  داوه ئێاران ئابووریی  له ی وره گه گورزێکی
 .وه راوێزه په  ته خراوه نه ئێستا ی ندازه ئه  به هیەکات وش ره ده  له و  وه ته بووه ئابووری یرانی قه تووشی

 
 یه؟ هه ئێران ر بۆسه ربازی سه هێڕشی ری گه ئه ند چه تا :رووداو

 
 پیتانادنی  لاه باێ وام رده باه ئێاران ر گاه ئه و بکاات بووڵ قه یی سته هه کی چه ن خاوه ئیسالمی کۆماری ناتوانێ مریکا ئه : فا هیجری مسته

 .ئاراوه  دێته مریکا ئه هێرشی ری گه ئه وه بیته نیزیک ناوکی کی چه به ییشتنی ستراگه ده ری گه ئه و ئورانیۆم
 

 بێت؟ ده ئێران ر سه له ک ریه کاریگه چ سووریه رووخانی :رووداو
 

 گۆڕدرێت ده  که ناوچه  له هێز بااڵنسی بڕوخێت د سه ئه رێژێمی و بێت ر گه ئه و  سازه نووس چاره پرسێکی سووریه پرسی : فا هیجری مسته
 رادیکاالیزم و تیرۆریازم هێڵای  لاه  ئێرانه پاڵپشتی و هاوکار واڵتێکی نها ته ئێستا سووریه. دات ده روو  که ناوچه  له  وره گه گۆڕانکاری و

 اڵتی رۆژهاه و بی ره واه نیوواڵتاانی  لاه خاۆی دۆساتی نها تاه و باێ ده هێاز بێ زۆر ئیساالمی کۆمااری د، ساه ئه رێژێمای رووخاانی  به و  دایه
 و لوبنااان حیزبااوڵاڵی بااه ئێااران نیی مااه قه ته و ک چااه یاناادنی گه بااۆ پردێکااه  تاکااه سااووریه  کااه ت تایبااه به. دات ده ساات ده له ڕاساات ناوه
  باه و  وه بێتاه ده گرفات ڕووی رووباه  رادیکااڵناه  گرووپاه و ئاه باۆ ئێاران هاوکاریی د سه ئه رێژێمی رووخانی به بۆیه ستینی، له فه ماسی حه
  باه  نییاه  مانایاه و باه  وه ئاه اڵم باه وه، کاتاه ده نزدیک رووخانی  له ی بوونه الواز و ئه و بێت ده الواز دا که ناوچه  له ئێران ی پێگه واوی ته

 ساووریه رێژێمای تیی یارماه  وه هێزێکاه موو هاه باه ئێاران  وه هۆیاه و باه ر هه. ڕووخێت ده کتوپڕ ئیسالمی کۆماری د، سه ئه رێژێمی رووخانی
 .ڕووخێت نه و  وه بمێنێته اڵت سه ده ر سه له د سه ئه شار به تا هه دات ده
 

 ناخۆشه؟ پارتی ڵ گه له نێوانی ئێران بۆچی :رووداو
 

  پارتی  وه سیاسییه رووی  له وێدچی وا اڵم به نیم، ئێران و پارتی نێوان ندیی پێوه کانی کارییه ورده زای شاره زۆر م  : فا هیجری مسته
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 وه، ناگرێته ک يه ئيران ئيسالمیی کۆمارى کانی ندییه وه رژه به ڵ گه له که کا ده و پێڕه تێک سیاسه دا ناوچه له ئێستا کوردستان، دێمۆکراتی
 تی حکووماه لاه کاردن پشاتیوانی باۆ دێناێ کار باه خاو  ول  هاه موو هاه ئيساالم  کۆمااری که سووریه پرسی ڵ گه  له ندی پێوه له ت تایبه به

 زۆری و زولام چنگای لاه بوونياان رزگاار ويش ئاه کاه کاا ده ساووریه ڵکی خاه وای ره داخاوازیی لاه پشاتیوانی پارتی الێکداح له سووریه،
 .نیيه ئيسالم  کۆمارى دڵی به ش وه ئه دياره یه سووریه تی حکوومه

 
 نێت؟ داده کورد پرسی ر سه له ک رییه کاریگه چ یی وه ته نه کۆنفڕانسی :رووداو

 
  یاه کۆنگره و ئاه پێکهێناانی م کاه ده  وه باه سات هه و نابیساتم کاورد یی وه تاه نه ی کۆنگره پێکهێنانی باسی  زۆره کی یه ماوه : هیجریفا  مسته
 و پاااالن ر ساااه له نااااتوانی  گات ناااه  ئێماااه ساااتی ده به ش کاااۆنگره ی رناماااه به تا هاااه. دواخاااراوه دی کااااتێکی باااۆ یاااان وه، ته شااااوه ڵوه هه

 .ی  بکه ک یه قسه هیچ  کۆنگره کانی رییه کاریگه
 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی هەڵۆی کوردستان  : سەرچاوە
 

------------------------------------ 
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  ...كوردییەكان هێزە ئامادەسازی و  ئێران واڵتی ناوخۆی دۆخی
 
  
 

 
 
 

  واڵتیوتووێژی رۆژنامەی ها
 

 زانكۆ ئەحمەد

 
 نااوخۆی دۆخای باسای هاوواڵتییادا تاایبەتەی چااوپێكەوتنە لەو ئێاران کوردستانی دێمۆكراتی حیزبی گشتیی سكرتێری هیجری مستەفا
 . کرد واڵتەدا لەو گۆڕانكارییەك هەر پێشەوەی هاتنە لەحاڵەتی كوردییەكانی هێزە ئامادەسازی و  ئێران واڵتی

 
 واڵتاانی لەگەڵ كوردساتان هەرێمای فەرمانڕەواكانی هێزە پەیوەندی لەبارەی خۆی سەرنجی هیجری چاوپێكەوتنەكەدا تری لەتەوەرێكی

 .سەرهەڵدەدەن كوردستان هەرێمی لەناوخۆی كە  دەردەبڕێ ناڕەزاییانە ئەو لەسەر خۆی تێبینییەكانی هەمانكات دەخاتەروو،  دراوسێ
 

 ئەو لەگەڵ هاوڕان بەڕێزتان بەرێوەیە، لەئێران چاوەڕوانكراو گۆڕانكارییەكی كە دەكرێت ئەوە لەسەر زۆر قسەی ماوەیە ئەم :هاواڵتی
 دەسەپێنرێت؟ بەسەریدا لەدەرەوە یان روودەدات لەناوەوە ئاخۆ چۆنە گۆڕانكارییە وایە ئەگەر بۆچوونە؟

 
 پااش ئێاران خەڵكای شاتێكدا هەماوو لەپاێش زۆرە، حااڵەتە ئەم باۆ بەڵگەش دەچێت، گوڕان بەرەو ئێران لەڕاستیدا : فا هیجری مسته
 و نەتەوایەتاای لەداخااوازییە هاایچ ناتوانێاات رژێاامە ئەو دەركەوتااووە بۆیااان ئێااران ئیسااالمی كۆماااری لەئەزمااوونكردنی ساااڵ لەساای زیاااتر

 بەگشاتی ئێران خەڵكی لەئەنجامدا بكات، دابی  ئابورییەكانیشیان پێداویستییە تەنانەت و ئێران خەڵكی مرۆڤی مافەكانی و دیموكراسی
 پرسایارەوە ژیار كەوتاووەتە مەشاروویەتە ئەو ئێساتا باوو، ئااینی مەشاروویەتی ئیساالم كۆمااری حكاومەتی كۆڵەكەی تەنانەت نارازی 
 .تەقلیدییەكانەوە مەرجەوە خودی لەالیەن

 
 كەواتە داوە، باۆ دەنگیاان كە نەبووە حكومەتە ئەو ئەمە تێگەیشتوون بەشداربوون، رژێمەكەدا لەپێكهێنانی ئەوانەی ئایینی، زانایانی
 شاێوە بەتونادتری  كە خەڵاكە ساەركوتی هێزی تەنها ماوە بەدەستیەوە رژێمە ئەو ئەوەی لەدەستداوە، مەشروویەتی ئاینیشەوە لەباری
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 ئەمااانەوە بەهااۆی ەبێااتەوە،د قااوڵتر قەیرانەكااانی ئااابورییەوە و ئاااینی لەباااری بەڕۆژ رۆژ توناادتیژیەدا ئەم لەپااااڵ بەكاریاادەهێنێت،
 ما  بەباڕوای زوانەیە، بەم رژێام روخاانی ناایەت ماناایە بەو ئەمەش بادات، بەدەساەاڵت درێژە زۆر ماوەیەكی بۆ شێوەیە بەو ناتوانێت
 راپەڕیا  و دەرببارن ناارەزایی بتاوان  و پێببەستێت پشتی خەڵكەكە تا بەهێز یەكگرتوی ئۆپۆزسیۆنیكی لەپێكهێنانی بكرێت پەلە دەبێت
 .بدەن ئەنجام

 
 ئێاران دەیانەوێت ئەوان بەڵكو بڕوخێن ، ئێران رژێمی نییە ئەوە مەبەستیانە ئەوروپا تا لەئەمەریكاوە دەرەوە هێزەكانی ئێستا ئەوەی
 .ببێت ئەتۆمی چەكی پیتاندنی دەستبەرداری بكەن رازی

 
 روخاانەكەی كااری قەیارانە هەماوو ئەو بەاڵم بوەساتێت، خاۆی پێای لەساەر هەیە ئەوەی تواناای ئێاران ئیساالمی كۆمااری رژێمی هێشتا

 .دەكات ئاسانتر
 

 ئەتاوانی  بڕوخێات؟ بەزوویای ئێاران ئەوەی ماایەی دەبێاتە دەكەن باسای ئێاوە زەناگەی زەبارو ئەو وایە پێیاان كەس  هەنادێ :هاواڵتی
 دەكەوێت؟ ئێران رژێمی مانگدا و ساڵ ئەوەندە لەماوەی بڵێ  دابنێی  رێكەوتێك

 
 و نااوخۆیی كااریگەری بەچەنادی  بەساتراون ئەماانە دەزانا  ئێاوە نیایە، ئاساان ئێاران باۆ ماوە دیاریكردنی م  بەڕای : فا هیجری مسته

 كورتادا لەمااوەیەكی میسار خەڵكی نمونە بۆ رێدەكەن، زلهێز واڵتانی قازانجی لەگەڵ هەمیشە نێودەوڵەتییەكان هاوكێشە دەرەكییەوە،
 لەشاەڕدان ساوریا خەڵكای سااڵە دوو ئەوەتاا بەاڵم وایدەخواست، نێودەوڵەتییەكە هاوكێشە لەبەرئەوەی روخاند، دیكتاتۆریان رژێمێكی
 دروساتدەكات گۆڕانكااری ئەوەی مااوەتەوە، هەر ئەسەد رژێمەكەی بەاڵم بوون، ئاوارە كەس بەملیۆنان كوژراوەو كەس هەزار 53 نزیكەی

 بڕیار واڵتانی هاوكاری بەچۆنێتی بەستراوەتەوە بەشێكی بەڵكو بكەن، فیداكاری زۆریش هەرچەندە نی ، خۆیان ناوچەكە خەڵكی هەر
 .لەدەرەوە بەدەست

 
 دەكات؟ دروست لەناوچەكەدا هێز بااڵنسی و ئێران لەسەر كاریگەرییەك چ ئەسەد رژێمی روخانی ئێوە بەبڕوای :هاواڵتی

 
 لەتەواوی هێاز هاوساەنگی بەڵكاو دەكاات، دروسات خۆیادا واڵتەكەی لەنااو ئااڵوگۆڕ هەر نەك سوریا رژێمی رووخانی : فا هیجری مسته

 ئەساەد رژێمای پشاتیوانی بەشاێك دووبەش، باونەتە دەرەكای و نااوخۆیی هێزەكاانی ئێساتا دەگۆڕێات، نااوچەكەش و ناوەڕاسات رۆژهەاڵتی
 نێاونەتەوەیی سیاساەتی تاری بەشێكی لوبنان، و وێرا  بۆ دەبێتەوە درێژ لەئێرانەوە كە شیدە كەمەربەندی دەوترێت پێی ئەوەی دەكەن

 شایدە و دەبێات بەهێاز ساونە بڕوخێات ساوریا رژێمای ئەگەر باۆیە دەدەن، بەهەڵستكاران یارمەتی كە توركیان كەنداوو واڵتانی رۆژئاواو
 .دادەنێت وێرا  و ئێران لەسەر راستەوخۆ كاریگەری ئەمەش و دەبێت الواز

 
 بكات؟ بەهێز ئیسالمییەكان هێزە رژێمانە ئەم كەوتنی هەیە ئەوەیان ترسی هەندێك بەاڵم :هاواڵتی



کانی هاوڕێ مستەفا هیجریوتووێژەبەشێک لە   

 

 

130 
 

 واڵتاانە ئەو رژێمەكاانی هەمیشاە شۆڕشاانە، ئەو یارمەتیادانی لە پێكهێناان گوماان باۆ بیاانوویەكە ئەمە ما  بەڕای : فا هیجتری مسته
 لەڕوخانادنی نەبا  جادی و لێبنیشاێت ترسیان رۆژئاوا واڵتانی و بگرن بەناڕەزاییەكان بەر ئەوەی بۆ دەبەخشنەوە شێوەیە لەو تۆمەتێكی

 شاتێك هەماوو بتوانێت رادیكاڵ ئیسالمی زەحمەتە هەیە، هەمەچەشنی پێكهاتەیەكی كە سوریا وەك لەشوێنێكی لەڕاستیدا رژێمانە، ئەو
 گرتااووەتە دەساەاڵتی ئیخاوان وەك ئیساالمی هێزێكای ئەوەتاا بەاڵم دەكارا، قسااە هەماان بڕوخێات میساریش رژێمای ئەوەی پاێش بكاات،
 .لەبەرامبەریدایە سكۆالر بەرهەڵستكاری هێزێكی ئەوەی بەر لە بكات، ئەوە بوێت چی ناتوانێت ئەوەشدا لەگەڵ و دەست

 
 باۆ خاراپەكەی كاریگەرییە واڵتەدا ئەو بەسەر ئابوری ئابڵوقەی سەپاندنی ئێوە بەڕای ئێران، دۆخی سەر بگەڕێینەوە ئەگەر :هاواڵتی
 حكومەت؟ یان بووە خەڵك

 
 دەزگاكاانی و دام ساەر باۆ راساتەوخۆی كااریگەری ئابوری ئابڵوقەی كە دەركەوتووە تریش واڵتانی ئەزموونی و لەئێران : فا هیجری مسته

 ئێرانیان كەمەری ئەوانە دێت، بۆی لەدەرەوە كە شتێكە هەموو موحتاجی ناوخۆدا لەباری ئێران ئێستا دەكات، الوازیان و هەیە حكومەت
 مانگاانە پێشاتر سااڵ دوو لەكاتێكادا دەكاات، دەرەوە رەوانەی نەوت بەرمیا  هەزار ٨١١ مانگاانە ئێستا ئێران ئاماردا لەدوا شكاندووە،

 دەخااتە نائومێادی و دەكات دروست لەدەسەاڵتدا درز گەمارۆیە ئەو سیاسیشەوە لەباری دەكرد، دەرەوە رەوانەی نەوتی بەرمی  ملیۆن دوو
 خااۆت دەرناكەوێاات، ئاسااان حكومەتاادا لەناااو ئەوا ببیناای ، گراناای و هەژاریاای و برسااێتی خەڵكاادا لەنێااو ئااێمە ئەگەر بەاڵم ناویااانەوە،

 .دەمێنێتەوە بەنهێنی داپۆشراوەو حكومەتانە جۆرە ئەو كاروباری زۆری بەشێكی دەزانیت
 

 لەواڵتێكای بەتایبەتی رووخانیان، مایەی نەبوونەتە بەاڵم كردووە، الواز رژێمەكانیان هەرچەندە گەمارۆكان بكەی  بەوە ئاماژە دەبێت
 رەوانە نەوت بەرمیاا  هەزار ٨١١ مانگااانە ئێااران كە كااردن وەرزم دەسااەاڵتەكەی، پاراسااتنی بااۆ دەكااات شااتێك هەمااوو كە ئێااران وەك

 برساییە خەڵاك نایە بەوە كااری چ ئێران حكومەتی ئیتر پێبدات، سەركوتكەرەكانی هێزە پارەی كە دەكات ئەوە بەشی ئەمەش دەكات،
 نەوتە، ئەو لەنااردنی بێات بەردەوام ناتوانێات هەرچەنادە دەبا ، بێكاار خەڵاك و دادەخارێ  كارخانەكان داوە بەوە گوێی كەی نا، یان

 .سەر دەكەوێتە زیاتری ئابڵوقەی هەم و دەب  الواز نەوتییەكان دەزگا هەم چونكە
 

 كارد، بەدی لەوێراقیشادا ئەزموونەماان ئەم دەكات، ئاسان روخانەكەی كاری بەاڵم ناڕوخێت، ئابوری بەئابڵوقەی ئێران رژێمی كەواتە
 دەرەكییەكااان هێاازە ئەوكاااتە تااا رابگرێاات خااۆی تااوانی هەر حسااێ  سااەدام رژێماای بەاڵم مەترساایدار، زۆر ئاسااتێكی گەیشااتە گەمااارۆكە
 .هێنا بۆ هێرشیان

 
 خۆتاان چاۆن تار كوردییەكاانی هێازە و دیموكرات حیزبی وەك ئێوە حەتمیە، ئێران ئیسالمی رژێمی گۆڕانی كە كرد لەوە باست :هاواڵتی

 كردووە؟ ئامادە بۆ
 

  رابردوویەكی كۆمەڵە لەگەڵ دەزان  ئێوە گۆڕیوە، سیاسەتمان بەتەواوی دیموكرات حیزبی وەك خۆماندا لەنێو : فا هیجری مسته
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 لەحیزباای كە هاوڕێیااانەش لەو كۆمەڵێااك لەگەڵ هاوپەیمااانێتییەك، گەیشااتووینەتە مااانگێكە چەنااد ماااوەی بەاڵم هەبااووە، ناخۆشاامان
 باۆ كاردووە كۆبوونەوەماان چەنادی  هەڵگرتاووەو لەوە دەساتمان بەاڵم دانابوو، لەسەر بایكۆتمان سیاسەتی ئێمە جیابوونەوە دیموكرات

 ئاماادە خۆماان كە كاردەكەی  قەناوەتە بەو ئێمە لەئایندەدا، یەكگرتنەوەمان بگاتە كار تا نێوانمان پەیوەندی چۆنێتی رێكخستنەوەی
 .دەچێت لەدەست دەرفەتەكانی نەبێت یەكگرتوو ئەگەر كورد هێزی سەلماندویانە ئەزمونەكانیش ئاڵوگۆڕ، بۆ بكەی 

 
 جەماااوەر لەناااوەوە بتوانێاات هەیە ناااوخۆی تااری هێزێكاای هاایچ ئایااا پوكااایەوە، لەئێااران سااەوز باازووتنەوەی دەزاناا  ئێااوە :هتتاواڵتی
 بجوڵێنێت؟

 
 باۆ دەگەڕێتەوە بەشێكی بكاتەوە، كۆی نییە الیەك باڵوەو بەاڵم زیاترە، وەخت لەهەموو لەئێران ناڕازی هێزی ئێستا : فا هیجری مسته
 نیایەو دیموكراسای لەكااری ئەزموونیان بەرهەڵستكارەكان هێزە ئەوەیە تریش كێشەیەكی دەكات، سەركوتی زەنگ بەزەبرو ئێران ئەوەی
 نااتوان  بەاڵم دەكەن، لەدیموكراسای باس هەموو بەئێرانیشەوە ناوەڕاست رۆژهەاڵتی ناوچەی خەڵكی نییە، قبوڵ پێ تری ئەوی كەس

 وەك لەجێیەكای نماوونەیە ئەم نااكەن، تەحەمول جیاوازەكان بۆچوونە و بكەن قبوڵ دیموكراسی و بكەن لەسەر كاری پراكتیكەوە لەڕووی
. بكات قبوڵ بەرامبەر رای ناتوانێت نییە، دیموكراسی راهێنانی خەڵكەكە چونكە بەاڵم نەماوە، حسێ  سەدام خۆ رەنگیداوەتەوە وێرا 

 .رووبەڕوی  بەاڵیە ئەو لەگەڵ گشتی بەشێوەیەكی لەئێراندا
 

 راستە؟ چەند تا ئەمە ناوە، وەال چەكداری خەباتی دیموكرات حیزبی دەوترێت :هاواڵتی
 

 زۆر زۆرە، هۆكااری نییە، یەكجاری بڕیاری ئەمە بەاڵم راگیراوە، چەكداری خەباتی قۆناغەدا لەم كاتی بەشێوەیەكی : هیجریفا  مسته
 رژێمای دژی چەكداریمان سەختی شەڕێكی لەسەردەمێكدا ئێمە بڕوخێنێت، رێژیم چەكداری بەخەباتی ئێراندا لە بەتەنیا كورد زەحمەتە
 كااورد لەكاتێكاادا ئەوروپااایە، بەقەد پاناااییەكەی هەیەو دانیشااتووی ملیااۆن ٧٥ كە واڵتێااك لەگەڵ دەكەیاات چاای تااۆ بەاڵم كاارد، ئێااران

 .لەئێراندا سێیەمە نەتەوەی
 

 چاونكە بكەیا ، دەساتكەوتە لەو پارێزگااری دەزانای  خۆماانی بەكااری نەتەوەیی ئەركێكی وەكو پێكهاتووە، هەرێم حكومەتی كە ئێستا
 ئااێمە ئەگەر راگرتااووە، لەئێسااتادا چەكااداریمان خەباااتی گرتااووەو لەبەرچاااو حاڵەتەمااان ئەو بااۆیە كااوردە، هەمااوو دەسااتكەوتی ئەوە

 و سیاسای  حیزبێكی ئێمە لەڕاستیدا بەاڵم پێدەكەینەوە، دەستی ئەوا كوردە، لەبەرژەوەندی چەكداری خەباتی تردا لەقۆناغێكی بزانی 
 زۆر ئێساتا كە نێاونەتەوەیی سیاساەتی لەگەڵ بێات هاوتەریا  هەنگاوەكانماان دەبێات دەزانای  ئەوەش هەڵگرتاووە، سیاسایمان پەیامی
 .نییە چەكداری خەباتی لە حەزی

 
 لەسااەر چیاایە ئەوان بۆچااوونی ئەمەریكااا، و ئەوروپااا واڵتااانی بااۆ هەبااوو سااەردانێكتان چەنااد ئێااوە رابااردوودا لەماااوەی :هتتاواڵتی

 دەكەن؟ تر كوردییەكانی هێزە ئێوەو دەستگیرۆییەكی هیچ ئێران، گۆڕانكارییەكانی
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 كردەیای یاارمەتی بەاڵم فیادراڵ، دیموكراسای ئێرانێكای پێكهێناانی كە كورد لەداخوازییەكانی دەكەن پشتیوانی ئەوان : فا هیجری مسته
 وایە پێیاان ئەنجامیانادا، وێرا  و لەئەفغانستان كارانەی لەو نی  رازی زۆر خۆیان بۆ ئەوان ناوچەكە، خەڵكی بەخودی بەستراوەتەوە

 ئەو مەگەر نااانێ ، هەنگاوێااك هاایچ بەدواوەیە، زۆری سەرئێشااەی بااكەنەوە، جااۆرە لەو كێشااەیەكی روبەرووی خۆیااان لەئێراناادا ئەگەر
 .بجوڵێت خۆی بۆ خەڵك كاتەی

 
 لەداهاااتوودا بااوەڕەدام لەو بكەیا ، پشاتگیری هەتاا نیایە جاوڵەیەك لەنااوخۆدا بەاڵم رەوایە، داواكارییەكانتاان هەماوو دەڵاێ  ئەوان
 .خۆیان بەرژەوەندی پاراستنی لەبەر ئەوەش پشتی، دێتە رۆژئاوا ئەوا بكەن، راپەڕینێك ئێران خەڵكی ئەگەر

 
 بكەن، سنوردار چاالكییەكانتان ئەوەی بۆ ئێوە سەر خستووەتە فشاری پارتییەوە و یەكێتی لەرێی جار چەندی  ئێران دەزانی  :هاواڵتی

 بووە؟ كاریگەر ئێوە بۆ چەند تا فشارانە ئەم
 

 خوازیاااری تااریش هێزەكااانی باااقی و دەسااەاڵتدارەكان هێاازە و هەرێاام حكااومەتی هێزەكااانی هەڵنەگاارە حاشااا شااتێكی : فا هیجتتری مستتته
 بكەیا ، چەكاداری خەبااتی نیایە الرییاان وتوی  پێیان ئەوان بێت، لێرە بنكەكانمان كە بەتایبەت بكەی ، چەكداری خەباتی ئەوەنی 

 لەم گروپێاك و با  یەك دراوساێی واڵتی دوو ناكرێت نێونەتەوەییەوە یاسای لەباری ئەوە چونكە نەبێت، لێرە بنكەكانمان مەرجەی بەو
 چااالكی وەك نەباووە، لەپێشامان بەربەساتێك هیچ تر كاروباری بۆ لەوە بەدەر تر، واڵتەكەی سەر بكاتە هێرش و هەبێت بنكەی واڵتە
 .واڵتدا لەناوخۆی رێكخست  خەباتی و راگەیاندن خەباتی و سیاسی

 
 هەردوو بەسااەر دابەشابوون پەیوەنادییەوە لەرووی( پاارتی و یەكێتای) كوردساتان هەرێمای ساەرەكییەكانی هێازە دەزانا  ئێاوە :هتاواڵتی
 نابێت؟ مەترسی دابەشبوونە ئەم ئاخۆ توركیادا، و ئێران جەمسەری

 
 چ بكەیات  لاێ چااوی هەرێام حكاومەتی وەك چ وایە پاێم ما  لەنااوچەكەدا، دبلۆماسی سیاسەتی وەك گشتی بەشێوەی : فا هیجری مسته
 پارچەكااانی بەرژەوەناادی لەدژی مەرجەی بەو بەاڵم هەبێاات،  دراوساێ واڵتااانی لەگەڵ پەیوەناادیان خۆیاانە مااافی یەكێتاای و پاارتی وەك
 دوای تائێستاو بەاڵم هەبووە، وێرا  حكومەتی دەزگاكانی گەڵلە پەیوەندیمان بەوسدا رژێمی لەسەردەمی ئێمە نەبێت، كوردستان تری

 لەگەڵ پەیوەناادیمان ئێااران دژی ئااێمە كاتێااك ، بااووبێ تاار پارچەكااانی بەرژەوەناادی دژی ئااێمە كااردەوەی یەك نەیاادی كەس روخانیشاای
 و یەكێتای پەیوەنادی باۆیە هەباوو، كوردساتان بەشاەی ئەم هێزەكاانی لەگەڵ پەیوەندیشامان باشاتری  هاوكات هەبوو، وێرا  حكومەتی
 بەهێزە زیان پەیوەندییە ئەو نابینم بەڕەوا كات هیچ ئێمەش بۆ نە و ئەوان بۆ نە بەاڵم دەبینم، بەئاسایی دراوسێوە بەواڵتانی پارتی

 .بگەیەنێت كوردستان تری بەشەكانی سیاسییەكانی
 

 مەترساای بەجۆرێااك وێااراقەوە، سیاسااییەكانی هێاازە نێااوان كەوتااووەتە قااوڵ ناااكۆكییەكی تاار جااارێكی دەزاناا  بەرێزتااان :هتتاواڵتی
  هەرێمی سیاسییەكانی هێزە مامەڵەی ئێوە بەبڕوای روویدا، 3335 ساڵی كە دەكرێت بەدی تایفیە جەنگە ئەو سەرهەڵدانەوەی
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 بێت؟ چۆن وێراقدا گرژییەی ئەم لەگەڵ كوردستان
 

 باۆ بێات، یەكگرتاوو ئەوەیە بیكاات كاورد كە كاار ساەرەكیتری  شاتدا هەماوو لەپێش روونە زۆر مەسەلەكە وابێت پێم : فا هیجری مسته
 لەم كاااورد ئەوەیە گرنگتااار لەهەمووشااای بوەساااتێت، وێااارا  كێشاااەكانی رووی بەرەو سیاساااەتەوە بەیەك و دەسااات یەك بتوانێااات ئەوەی

 پێشااتر وەك چااونكە بااب ، چارەسااەر كێشااانە ئەو وانیاایە پااێم هەیە لەوێراقاادا ئەوەی ئەوەی لەبەر بەالیەن، نەكااات خااۆی ناااكۆكیەدا
 ئاااینی و نەتەوەیای و مێژوویای قاوڵی زۆری گرفتای كێشاەو لەوەی جاگە رانەهااتوون، دیموكراسای لەساەر وێارا  هێزەكاانی كاردن وەرزم
 خەڵاكەكەوە نێاو بەنااكۆكی تەنها مەسەلەكە بارودۆخەدا لەم دەزان  خۆتان دەگەن، بەیەك بەزەحمەت كە هەیە هێزانەدا ئەو لەنێوان

 بەدەسات وێراقییەكاان هێازە تەوافاوقی بەڕادەیەك گەیشاتووە كێشااوە،  تێ دەستیان ناوچەكەش دەرەكییەكانی هێزە بەڵكو نەوەستاوە،
 بكاات، رازی خاۆی خەڵكای بكااتەوەو ئااوەدان خاۆی واڵتەكەی بێت ئەوە لەسەر سەرنجی كورد ماوەیەدا لەم ئەوەیە گرنگ نییە، خۆیان

 تاری لەگەالنای جیااوازە كاورد باڕوایەی ئەو باگەنە دەرەكییەكاان هێازە كە لەدیموكراسای نماوونەیەك بكارێتە كوردستانە ئەم بەجۆرێك
 .كوردستانیشە تر پارچەكانی بەقازانجی ئەوا چەسپی، قەناوەتە ئەم ئەگەر ناوچەكە،

 
 دەیبان ، بەپاێەەوانە تاریش بەشاێكی كاوردی، دەوڵەتای راگەیانادنی بۆ دەرفەتە باشتری  ئێستا وایە بڕوایان كەس  هەندێ :هاواڵتی

 چییە؟ بارە ئەم بۆ ئێوە خوێندنەوەی
 

 سااەر، ناااچێتە خواساات و بەویساات شاات هەمااوو بەاڵم كااورد، بااۆ رەوایە مااافێكی دەوڵەت پێكهێنااانی دەزاناای  ئااێمە : فا هیجتتری مستتته
 دیموكراساای، دامودەزگااای و خەڵااك پەیوەناادی و ئااابوری لەباااری هەیە، دەزگااا و دام و زەمیاانە بەهەناادێك پێویسااتی دەوڵەت پێكهێنااانی
 واڵتاانی  هەنادێ هەیە بەوە پێویساتی ناوچەیشاەوە لەبااری بوەساتێت، خاۆی پێای لەساەر بتاوانی و هەبێات بەرهەمای دەبێت دەوڵەتێك
 لەبەغادا، نااوچەكەو لەواڵتاانی دڵنیابێات ناتوانێات لەبارێكدایە ئێستا كورد نابینی ، ئەوە ئێستا بەداخەوە ب ، رازی بەوە دەوروبەر

 گەورە قەیراناای رەنااگە نەیەت لەبەغااداوە بااودجە مانااگ دوو ئەگەر بەسااتووە، بەبەغاادا پشااتی بەتەواوی هەرێاام ئێسااتا دەزاناای  ئااێمە
 ئاماادە باۆ خاۆی دەبێات بەڵكاو لێبكااتەوە، پشاتی هەرێام حكاومەتی نیایە ئەوە مانای ئەمە بەاڵم زووە، ئێستا وایە پێم ببێت، دروست
 .بكات كوردی دەوڵەتی بۆ زەمینەسازی و بكات

 
 تریشاە، پارچەكاانی بەقاازانجی كوردساتان لەهەرێمای دیموكراسای ئەزماوونی ساەركەوتنی كە كارد ئەوە باۆ هێماات بەرێازت :هاواڵتی

 مااامەڵە چااۆن فەرمانڕەواكااان هێاازە گەناادەڵی، كەڵەكەبااوونی ئەزمااوونەكەو لەسااەر هەیە زۆر ناااڕەزایی لەناااوخۆدا دەزاناا  ئێااوە بەاڵم
 بكەن؟ ناڕەزاییانەدا ئەم لەگەڵ

 
 بەاڵم دەكرێات، كەموكاوڕی و گەنادەڵی باسای ئەوەی ساەرەڕای وێراقدا لەكوردستانی ئەوەیە دەیبینم م  كە كێشەیەك : فا هیجری مسته

 داهااتوو ساڵی پەنجا یان ساڵ سی بۆ ستراتیژ سەقامگیرەكان حكومەتە دنیادا لەهەموو ئێستا واڵتە، ئەم داهاتووی بۆ نییە ستراتیژ
 بیاری واڵتەدا لەم كەمتار ئەوەی نییە، لێرە ئەوە بەداخەوە بەاڵم نێودەوڵەتی، پەیوەندی و سیاسی و ئابوری بارەكانی لەهەموو دادەنێ 
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 كە كااراوەتە كااورت لەوەدا خەڵااك كێشااەكانی هەمااوو رێگەچااارەی كوردسااتان لەهەرێماای نمااوونە بااۆ واڵتە، داهاااتووی لێاادەكرێتەوە
 ناااڕازییە، زیاااتر خەڵااك باادەیت پااارە چەنااد هەر چااونكە نیاایە، سااەركەوتوو سیاسااەتێكی ئەمەش ، باادەنێ پارەیااان و دایااانبمەزرێن 
 زۆری هەرە بەشای دەكاات ئیش ئەوەی كوردستان لەهەرێمی سەیرە وەیبە، پێ كاركردنی واڵتەدا لەم خەڵك لێهاتووە وای ئەنجامەكەی

 ماناادوكردن خااۆ و كاااركردن بەموحتاااجی خااۆی خەڵااك وایكااردووە سیاسااەتە ئەم هاااتوون، تاارەوە لەپارچەكااانی ئەوەتااا یااان بیااانی ،
 خااوارەوەی تااا لەساەرەڕا كە كەلتااور بااووەتە مەسارەفكردن لێاارە هەرێاامە، ئەم لەساەر گەورەیە هەرە مەترساای ئەمە بەڕاسااتی نابینێات،

 .گرتووەتەوە
 
 هێزەكاانی و فەرمانڕەواكاان بەهێازە هەر وێرا  لەكوردستانی برایانم و خوشك هەموو بۆ زۆرم رێزی لەگەڵ دەكەی  گەندەڵیش باسی كە
 كە جاۆرەی بەو لەباازاڕ دوكانادارێك ئااخۆ ئاسایشادایە، لەخەڵكی بەڵكو نییە، لەسەرەوە تەنها گەندەڵی ئاسایی، خەڵكی هەتا ترو

 كاردەكاات لەفەرمانگەكان ئەوەی دەفرۆشێت، بێكەڵك ئێكسپایەرو كەلوپەلی بتوانێت ئەوەندەی دەكات؟ خەڵك لەگەاڵ مامەڵە پێویستە
 تەڵەكەیەك و فاێاڵ هەماوو بتوانێات تاا بەڵێنادەر ناكات، دروستی بە كاری كرێكار نەداتەوە، خەڵك وەاڵمی و نەكات كاری خواخوایەتی
 لەپێشادا هیاوادارم باۆیە دەگاات،  بەكاوێ واڵتە ەمئ ئەوەیە نەمااوە خەڵكادا لەبیاری لێارە ئەوەی خاۆی، بەرژەوەندی بۆ بەكاردەهێنێت

 .بووە الواز لێرە نیشتیمانیش ئینتیمای دەبیستی  جاروبار بەداخەوە بكەنەوە، مەسەلەیە لەو بیر خەڵك پاشان دەسەاڵت و حكومەت
 

 ٢١١٢ی فێبریوێری ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ٩٠٠٢: ساڵی
 

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

 ... مانه هه  ی كه وتووییه تی و دواكه گبه و نه تائێستا ئه  ریهاتووه سه ی كورد به وه ئه
 
    

  
 
 
 

 
 " پریس وااڵ  گۆڤاری"  ڵ گه له  ووتوێژی

 
  وانه ئه ، مانه هه  كه ی وتووییه دواكه و تی گبه نه و ئه تائێستا  ریهاتووه سه به كورد ی وه ئه دام ڕه وباوه له خۆم حاڵی شبه به:  هیجری فا مسته
 دا قساه له ت قاه فه بووی ، ناه دیماوكرات و ی  بكاه مول حاه ته كتری یاه  مانتوانیوه ناه  كاه باووی  خۆماان ی كه بیبه موساه زۆری  ره هه شێكی به
 مان كاه وه ته نه وێت بمانه ر گه ئه ئێران، كوردستانی دیموكراتی حزبی ك وه چ وام به كورد چ پێموابێت  بۆیه ، كردووه دیموكراسیمان اسیب

  لاه كێك یاه قبوڵبكات، دیموكراتی كی یاسایه موو هه بێت ده ی، كه ڵكه خه تی خزمه  له بێت ك یه سیله وه كو وه حزب ڕاستی به و وێت پێشبكه
 . بێت قبوڵ دۆڕاندنت بێت ده دۆڕاندت، ڵبژاردندا هه  له تۆ  كه  یه وه ئه دیموكراسی یاساكانی

  
 (بازگر)ر حسێن  نوه ئه

  
 ی  كه ده ڵدا گه له دانوستانی وا ئه بێت،  ئاماده ئیسالمی كۆماری ر گه ئه*  

  بووه نه كورد هێزی كداری چه باتی خه نجامی ره ده ، روویانداوه كوردستاندا تری كانی شه به  له داو كه ناوچه له ی گۆڕانانه و ئه* 
 نادات ش دیكه سی كه  به كورد  به ك نه نی ده مه تی كه ره حه تی فرسه ئێران، ئیسالمی كۆماری* 
  شهئێرانی كانی وه ته نه رانتری  بێده  له كێك یه ، مه سێیه ی وه ته نه ، وه ئابوورییه باری له ئێران  له كورد* 
  وه جیابوونه دیموكرات حزبی  له وپێش مه له ساڵ ش شه پێنچ  كه  ستپێكردووه ده ماندا هاوڕێیانه و ئه ڵ گه له نوێمان كی یه ڕه الپه* 
  وه بگرینه ك یه تردا ی كه دیموكراته حزبی ڵ گه له داهاتوودا  له  كه بەی   وه ئه و ره به ریكی  خه* 

https://kurdistanmedia.com/so/news/وتووێژیگۆڤاریواڵاپرێس-ژمارە-لەگەڵ-بەڕێز-مستەفا-هیجری-بەشی-سێیەم
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 ساكرتێری هیجاری فا مساته ڵ گاه له ئێاران، كوردساتانی دیماوكراتی حزبای تی ساكرتارییه كی ره ساه گاای باره  لاه وااڵپارێس، گۆڤاری ك وه
  و بات خه  له ڕابردوودا له  كه  حزبێكه سكرتێری و ئه.  دیداره م ئه سازدانی بۆ  وه كۆبووینه ئێران، كوردستانی دیموكراتی حزبی گشتی

  ساڵی ند چه له و یه-ندی فكه ره شه قاسملۆو قازی، هید شه كو وه ری تێكۆشه ی ركرده سه ندی  چه نی خاوه و بووه ختدا سه تێكۆشانێكی
 . بووه زۆردا تۆقانێكی و ترس و شه ڕه هه تیرۆرو و وره گه ترسی مه ندی  چه م رده به له رابردوودا

 
 و یی وه تااه نه ی كااۆنگره بااارودۆخی  بااه  ت باره سااه خااۆی، كی ره سااه گااای باره  لااه ئێااران، كوردسااتانی دیمااوكراتی حزباای گشااتی سااكرتێری
   له ی ئاڵوگۆڕانه و ئه حزب، باڵی ردوو هه ی وه كگرتنه یه كانی ره گه ئه و دیموكرات حزبی كانی گرفته و كێشه كوردو سیاسی بارودۆخی
 .ڕوو خاته ده كانی بیروبۆچوونه ، پێكهاتووه ڕاستدا ناوه اڵتی خۆرهه

 
 زاران هاه ، رگه پێشامه زاران هاه قاساملۆو و قازی نی خاوه حزبێك بێت، كۆمار نی خاوه  كه حزبێك م ستپێبكه ده  وه وه له با :ر حسێن نوه ئه
 و ئاه ، مااوه تیس قاه ك ئۆردوگایاه  لاه بینای  ده ئێساتا كوردساتان، اڵتی ڕۆژهه له  بووه اڵت سه ده نی خاوه ڕابردوودا له حزبێك بێت، هید شه

 نی ده مااه باتی خااه ناتوانێاات و سااتپێبكات ده كااداری چه باتی خااه ناتوانێاات كرێت لێااده ی وه ئااه یی گلااه و ناسااراوه ئۆردوگانشاای   بااه  حزبااه
 ؟ وه یته ده ده  پرسیارانه م ئه اڵمی وه چۆن رێت، به وپێش ره به
 

 ری كاریگاه كاان ئاڵوگۆڕه پێشاێ، دێته واڵتادا و كاه ناوچه دنیااو  لاه  كاه ی ئاڵوگۆڕاناه و ئه ی گوێره به ، یه وه ئه  كه واقیده : فا هیجری مسته
 حزبای باۆ باساتكرد نابت جاه ی راباردووه و ئاه  بۆیاه ناێ ، داده اڵتێك ساه ده و حازب و ڵ كۆماه و تی ساایه كه ی جوڵاه موو هاه ر سه له خۆیان

 تی زوییاه وه ئێساتا اڵم باه.  بووه هه فیداكاری و تێكۆشان و بات خه  له پڕ و شانازی  له پڕ كی رابردوویه ، راسته واو ته ئێران دیموكراتی
 داو كه ناوچه  له ڵكو به ئێرانی ، ئۆپۆزسیۆنی حزبێكی  كه ئێران كوردستانی دیموكراتی حزبی كو وه  ئێمه بۆ ك نه ، گۆڕاوه  كه ناوچه دنیاو
 سااڵ،( 23) سااڵ ی(53) كاو وه كان حزباه تێكۆشاانی و وڕانڵسا هه ئێساتا.  رداهاتووه ساه به ئاڵوگۆڕیاان كان حزبه ڵسوڕانی هه دنیادا  له
  كه له ساه مه دا لێاره. هێن  ده خۆیاندا دوای به نوێ پێویستی  گۆڕانانه و ئه گۆڕاون، كان بیروبۆچوونه ، گۆڕاوه ڵگا كۆمه ، ماوه نه وپێش مه له
 باتی خاه  لاه روویاان كاورد كانی سیاساییه  هێازه تی تایباه به كان سیاساییه  هێازه ڕابردوودا لاه  كاه ی وره ده و ئاه ڕاساتی به ئایاا  كاه  یه وه ئه
 وێت؟ یاه ده ڵك خاه خاۆی، ی شاكڵه و باه ڵگادا كۆماه نێو لاه  داخوازییاناه و ویست و ئه ئێستا ئایا بوو، تی رگایه پێشمه باتی خه و كداری چه
 ردا ساه به ی وه تاه نه كانی داخوازییاه وتاووێژو مێازی ر ساه  بێنێتاه اڵت ساه ده بتوانێات  كاه اڵت ساه ده ر ساه له  یاه هه خاۆی ری دانه شوێ  ئایا
 پێت؟ بسه
 
 سااڵێكی ناد چه ی مااوه ئێساتا  كاه ئێاران ئیساالمی كۆمااری كااری ر ساه هاتنه دوای لاه تی تایباه به  كردوماناه ڕابردوودا لاه  ئێمه  كه ی وه ئه
 باتی خاه نی، ده ماه باتی خاه كاداری، چه باتی خاه كو وه ، وه ته تاقیكردووه ڕابردوودا له مان باته خه  شێوه و ئه موو هه ڕێت، په تێده ردا سه به

 و كااردووه مان كشااه پاشه  ورده  ورده  ئێمااه هێااز نگیی هاوسااه بوونی نااه هۆی بااه اڵم بااه ، وانااه ئه موو هااه و رێكخساات  و یاناادن راگه سیاساای،
  جێیه نیشاته وێراقادا كوردساتانی  لاه حزبدا كانی مپه كه  له مان كه حزبه ئاشكرای شی به باسمانكرد ك وه ئێستا و كان سنووره  ته هاتووینه

 و لااه  ئێمااه ڵكو بااه!  اڵتییه سااه بێده و مپنشااینییه كه  وه ئااه  كااه كرێت باسااده ی وه ئااه ی وانااه پێەه به ی  كااه ده حزباای كاااری دا مپانااه كه و لااه  كااه
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  رێكخااراوه هێاازو ڵ گااه له واڵت ی وه ره ده  لااه ناادی پێوه  لااه میاادیایی، ی له سااه مه ڵ گااه له ناادی پێوه له  یااه هه چڕوپڕمااان زۆر كاااری دا یااه ماوه
 رچاومان بااه زۆر تێكۆشااانێكی كااارو نهێناای ی شااێوه به واڵتاادا ناوخۆی لااه رێكخساات  ها روه هااه كاندا، شااه به موو هااه  لااه كااورد كانی سیاسااییه

 و لاه  بێجگاه ، وه ئێماه حزبای ن الیاه له  كدارییاه چه باتی خاه راگیرانای  رچاویاناه به  لاه كورد ڵكی خه  له زۆر شێكی به ئێستا ی وه ئه ، یه هه
  ئێماه حزبای  كاه ك یاه وه لێكدانه ی گوێره باه اڵم باه ، كارایاه و كتیڤ ئاه دیماوكرات حزبای تێكۆشاانی كاارو ی دیكه كانی شه به موو هه  شه به

 ئێسااتا بێاات ده  پێمانوایااه نااازانی ، قااازانج  بااه ئێراناادا كوردسااتانی  لااه كااداری چه باتی خااه ی وه سااتپێكردنه ده ئێسااتادا له تی، كردوویااه
 باتی خاه ی ، ساتپێبكه ده كاداری چه باتی خاه بێات گونجااو  كاه كاتێك لاه و كردووماناه تائێستا ك روه هه ربگری ، وه سوود  دیكه باتی خه له
  كااه باتێك خااه كااو وه رماندا سااه به پێت بسااه  كااه  نییااه باتێك خااه  ئێااران كوردسااتانی دیمااوكراتی حزباای ك وه  ئێمااه بۆچوونی بااه كااداری چه

  نگاه ره مێكدا رده ساه ر هاه له  كاه  پێمانوایاه ڵكو باه ی ، كاه نه  دیكاه كااری و رابگاری  ست ده بێ نه كداری چه باتی خه ر گه ئه  ئێمه ن ئیلزامه
 ی له سااه مه ڵ گااه له ناادی یوه په  لااه  مانااه هه  كااه سیاساای كی یااه وه لێكدانه پێی بااه واڵتاادا، له بێاات گونجاااو تێكۆشااان و بات خااه له شااكڵێك

 كان ناه الیه و ڵكی خاه  كاه  نییاه باتێك خاه راباردوو كاو وه كاداری چه باتی خاه  كاه  یاه وه ئه  كاه ته واقیده دنیادا لاه ئێراناداو  لاه دا نتیێاه مه
 . واله فه زۆر مان دیكه كانی كاره شی به اڵم به ، راگرت مان شه به و ئه  ئێمه  ن فیدله  بۆیه ن، لێبكه پێشوازی

 

 رێمی هاه ئێساتا  كاه تێك زوییاه وه  نمووناه باۆ  واتاه ، راگیاراوه ناچااری  باه یاان  راگرتاووه كاداریتان چه باتی خاه  بباوره :ر حستێن نوه ئه
 نجامی رئااه ده  لااه كرێات ده  كااه ساوڵ  توركیااا كوردساتانی  لااه ، بااووه كاداری چه باتی خااه ڕو شاه نجامی رئااه ده  لاه  سااتیهێناوه ده به كوردساتان

  راساته ، كدارییاه چه باتی خاه نجامی رئاه ده  وه كایاه ته هاتووه باتێك خاه ساوریا كوردستانی  له ، بووه كداریدا چه باتی خه هێزو نگی هاوسه
 كاو وه ، ئێاوه كاانی كاره نگی پێشاه له بێات كێك یاه كاداری چه باتی خه  ئێوه بۆ هێشتا  پێتوانییه تۆ. دا یه ناوچه و له  پێكهاتووه ئاڵوگۆڕێك

  وه نهێنیشاه و شاكیالتی ته كااری ڕێگای له ئێران،  له ئازاد كاری و یی رێكخراوه كاری بۆ  نییه رجێك لومه هه  ئێوه بۆ باستكرد، نابیشت جه
 و گرنگ  ئێوه بۆ كداری چه باتی خه  كه  پێتانوانییه ونی یه دابنێ ،  وره گه ری كاریگه  تانتوانیوه نه رابردوودا ساڵی بیست  پانزه ی ماوه له

 بگێڕێت؟ خۆی رۆڵی توانێت ده ، پێویسته
 

 م لااه ی گۆڕانانااه و ئااه ناایم دا ڕه وباوه لااه ماا  ، نییااه شااتێك موو هااه اڵم بااه ، یااه هه خااۆی ری كاریگااه كااداری چه باتی خااه : فا هیجتتری مستتته
 ڵ گاه له! پێشاێ  هێنابێتیاه كاورد هێازی كداری چه باتی خه  وه ئه توركیا، سوریاو یان بێت وێرا  كوردستانی  له چ  روویانداوه دا یه ناوچه
 پاڕ درێژو دوورو زۆر باتێكی خه  كه وێراقدا كوردستانی  له تی تایبه به تی، كردوویه مێژوودا له كورد لی گه  كه باتێك خه موو هه بۆ رێزم
 دا كاه ناوچه  لاه  كاه ی ئاڵوگۆڕاناه و باه ساترابوو به زۆری ره هاه شای به وێراقادا كوردساتانی  لاه  وه كایه هاته ی وه ئه اڵم به ، قوربانیداوه  له

 موو هااه ڵ گااه له وێاارا  كااوردی كااانی هێزه زاناای  ده ڕووخاناادا، به ی-حسااێ  دام سااه وێاارا ، ر سااه كرایه ی هێرشااه و ئااه. پێشااێ هاتۆته
 حسااێ  دام سااه ڵ گااه له دا شااه به و لااه كااورد لی گااه كانی داخوازییااه و ویساات  كااه دابنااێ  ری كاریگااه یانتوانی نااه كردیااان  كااه ك فیداكارییااه

 تێادا تی حكوماه كاانی هێزه و ئاازاده ساوریا كوردستانی  له شێك به  كه یبینی  ده سوریاشدا كوردستانی  له ئێستا  كه ی وه ئه ن، ربكه سه چاره
  تیه هێناویه رێ گوزه ده دا كه ناوچه له ی زوه وه و ئه ڵكو به پێش، ته هاتووه  ئاڵوگۆڕه و ئه كورد هێزی چاالكی  به  كه  نییه  وه رئه به له ، نییه
 .  خوڵێاوه وێدا له  ته زوییه وه و ئه  بۆیه ، بووه الواز و بووه خوێناوی توندوتیژو ڕێكی شه تووشی د سه ئه شار به  كه پێشێ
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 نی ده ماه باتی خاه  باه  یاه هه توركیاادا  لاه ئێساتا ی ئاڵوگۆڕاناه و ئاه رچاوی باه شاێكی به ، كاردووه رچاوی باه فیداكاری كورد توركیاشدا  له
 توركیااادا، تی حكوماه و pkk نێوان لاه  سااتیپێكردووه ده ك یه پڕۆساه ئێساتا ، وه بۆتااه   زه تێادا كاوردی داخااوازی و ویسات و پێشاێ چێته ده
 ڵ گاه له ش حزباه و ئه پێش  ئێمه  چونكه ، كاره ر سه له ئێستا  كه حزبێك وتی ڵسوكه هه و بیروبۆچوون ر سه  وه ڕێته گه ده یی بنەینه شێكی به
 داخاوازی و ویسات جاوابی ت حكوماه اڵم باه نی، ده ماه رتی شاه  باه چ كاداری چه رتی شه  به چ ، بووه ر هه توركیادا  له كورد باتی خه ی وه ئه

  النه سااه مه و ئااه  وایلێهاااتووه كردیاات رزم وااه كااو وه ، كااه ناوچه دنیاااو كااانی ئاڵوگۆڕه اڵم بااه ، بووه نااه پێاای ڕی باااوه و وه تااه داوه نه كااوردی
 ژێاار  وتبێتااه كه تائێسااتا و پێبكااات رك ده  شااتانه و ئااه  كااه  نییااه ئارادا لااه وا تێكی حكومااه گشااتی به ئێراناادا  لااه اڵم بااه.  وه تااه قبوونه زه

  باه كاورد  باه ك ناه نیش ده مه تی كه ره حه تی فرسه ، یه ستراوه به ئێستاش  ته حكومه و ئه  بۆیه ، یه هه دنیادا له ی ئاڵوگۆڕانه و ئه ری كاریگه
 بێات ده نی، ده ماه باتی خاه باۆ  وه تاه كراوه  زاكاه فه ، یاه هه ئیمكاانی نی ده ماه ی شێوه به بات خه توركیا، كوردستانی  له. نادا  ش دیكه سی كه
  كااه ته زوییه وه سااوریاش  لااه خااۆجێیی، تێكی حكومااه  تااه بووه و گااۆڕاوه واوی تااه به ی كااه ته زوییه وه وێاارا  كوردسااتانی ربگری، لێااوه ڵكی كااه
 بڵاێم  وه ئاه  ساتمه به مه ، ماوه نه دا كه ناوچه زۆری یشێك به  له د سه ئه شار به اڵتی سه ده باسمكرد كو وه. ئاگاداری  موومان هه  كه  یه وجۆره به
 باتی خاه به  كه  بووه نه س كه ڕاستیدا له ، كردووه زۆری فیداكاری كورد و كراوه تووندوتیژ كداری چه باتی خه  كه كورددا مێژووی موو هه  له
 .كورد لی گه كانی داخوازییه و ویست بۆ رابكێشێت م  بكات ناچار ت حكومه ی كه كدارییه چه
 
 ؟ ماوه نه كداری چه باتی خه به بڕواتان :ر حسێن نوه ئه
 

 باتی خااه ر گااه ئه ببیناای ، شااتێك موو هااه ك وه كااداری چه باتی خااه ك نااه اڵم بااه ، ماااوه كااداری چه باتی خااه به بڕوامااان : فا هیجتتری مستتته
 بێاات ده بات خااه ی دیكااه كانی شااه به موو هااه كااو وه كااداری چه باتی خااه ڵكو بااه ، بااووه واو تااه شااتێك موو هااه وابێاات پێمااان بوو نااه كااداری چه
 .یت پێبكه ستی ده  مه ده و ئه بێت گونجاو  كه كاتێكدا له
 
 ؟ ئێوه بۆ  نییه گونجاو ئێستا :ر حسێن نوه ئه
 

 . نییه گونجاو ئێستا  ئێمه بۆ نا : فا هیجری مسته
 
 بۆ؟ :ر حسێن نوه ئه
 

  كاه  یاه هه ئی  موتماه كی یاه بهه جه پشاتی به پێویساتی یت پێبكاه ساتی ده ر گه ئه كداری چه باتی خه  كه ی وه ئه لیلی ده  به : فا هیجری مسته
  لااه كێك یااه  وه ئابوورییااه باری لااه  مه سااێیه ی وه تااه نه كااورد  كااه ئێراناادا كااو وه ی وه تااه نه فره و وره گااه واڵتێكاای  لااه ، نییااه مان وه ئااه  ئێمااه
  ساتبداته ده نێ تاه  باه دا وره گاه ئااوا واڵتێكای  لاه كاورد ناكرێات ، ساكه رته به زۆر ژیاانی ئیمكانااتی ، ئێرانه كانی وه ته نه تانتری  ره بێده
 زۆریاان كی تییاه زایه ناڕه  كاه ی وه ئاه ڵ گه له ئێرانی ی دیكه كانی وه ته نه تائێستا  كه حاڵێكدا  له بدات، بۆ قوربانی و كداری چه باتی خه
  تێكی فرسه بێت ده  بۆیه بكات،  كاره و ئه ناتوانێت نیا ته به كورد ، نییه  یه له سه مه و ئه بۆ ییان ئاماده تائێستا اڵم به ، یه هه ت حكومه  له
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 .بێت هه گونجاو
 
 ؟ ته فرسه و ئه  چییه :ر حسێن نوه ئه
 

  نااوخۆوه ی باره له چ  ستپێكردووه ده الوازبوونی ی پڕۆسه  مێكه ده  كه ئێران ئیسالمی كۆماری  كه  یه وكاته ئه  ته فرسه و ئه : فا هیجری مسته
 كانی وه تاه نه ڵكو باه كاورد، ر هاه ك ناه  كاه ك یه نوقته  بگاته ئیسالمی كۆماری ی تانییه ره بێده و الوازی و ئه ، وه ییه وه ته نێونه ی باره له چ

 نها تاه دیماوكرات حزبای ساتپێبكات، ده كاداری چه باتی خاه ، داوه ناه جاوابی نی ده ماه باتی خاه ر گاه ئه بێت، هاه یان وه ئاه یت جورئاه تریش
 یی ئاماده بێت ده دیموكرات حزبی  وكاته ئه بۆ اڵم به بێت، ده ئاوا  كه ته فرسه پێموابێ  وه ئه بكات، بات خه دا واڵته و له  كه بێت نه حزبێك

 و ئاه ی ، كاه ده  رده روه پاه  رگه پێشامه ، یاه هه نیزامیماان ی فێرگاه گری ، رده وه  رگه پێشمه ئێستاش ، یه هه مان ییه ئاماده و ئه  ئێمه بێت، هه
 باۆ ب ، فێارده  تاازه شاتی كۆشا ، تێده و ن كاه كارده حازب پارێزگااری باۆ  وه مێنناه ده حزبیادا كانی مپه كه  له زۆریان شێكی به  رگانه پێشمه

  كاه تار كانی وه تاه نه راكێشاانی كو وه چ خۆمان كو وه چ ربگری  وه ڵك كه  كه ته رفه ده  له بتوانی  ی وه ئه بۆ مناسبدا تێكی رفه ده  له ی وه ئه
 .دیبهێنی  به ئێراندا  له ش هاوبه باتێكی خه بێت هه یان وه ئه گی ئاماده

 

 ساوریا،  لاه وێارا ،  لاه كارد تی خالاه ده ك وه  كاه ناوچه  بێتاه مریكا ئاه  كاه ن كاه ده ڕێی چااوه باساتكرد، ی ته فرساه و ئاه :ر حستێن نوه ئه
 كارب ؟ ستبه ده وجا ئه بكات ت خاله ده ئێرانیش  له ن كه ده  وه ئه ڕێی چاوه

 
 موو هاه پێش لاه ڵكو باه  بكات، ت خاله ده كی ره ده هێزێكی یان مریكا ئه بی  ڕێ چاوه  كه  نییه  وه ئه نها ته  كه له سه مه نا : فا هیجری مسته
 تی وییاه وله ئه تادا ره ساه له  وه ئاه بات، خاه بردنی ڕێوه باه باۆ  ئێراناه ئاازادیخوازانی ئێاران كانی وه تاه نه بوونی ئامااده  تاوه ره سه له شتێكدا

 و بكاات گونجااوتر  ئێماه باۆ  زایاه فه و ئاه كای ره ده كاانی هێزه ری كاریگاه كارد پێ تتان ئیشاره  ئێوه ی وه ئه  نگه ره اڵم به ، ئێمه بۆ  مه كه یه
 .ربگری  لێوه ڵكی كه بتوانی 

 
 یاان ڵیادا گه له  وه نگاه جه  وێتاه بكه بكات، تێدا تی خاله ده مریكا ئه ك وه واڵتێكی  كه ن كه ده ر  لومه هه كام له پشتیوانی :ر حسێن نوه ئه

 ن؟ كه ده كامیان له پشتیوانی  ئێوه ئێران، ئیسالمی كۆماری ر سه  بخاته فشار
 

 الوازتار ئێاران ئیساالمی كۆمااری ناد رچه هه  پێمانوایاه ی ، كاه ده ئێران ئیسالمی كۆماری الوازبوونی  له پشتیوانی  ئێمه : فا هیجری مسته
 ی واڵتاناه و لاه شاێك به م النیكاه تائێساتا  كه  یه هه ش یه جروبه ته و ئه ، كورده لی گه تی تایبه به و ئێران ئازادیخوازانی قازانجی  له بێت
 ی ئیاداره و ت حكوماه خۆیاان لێهااتوویی پێی باه خۆیاان، باۆ  جێیهێشاتووه به دوایای و روخانادووه تی حكوماه  رداوه تێاوه ستی ده مریكا ئه  كه

 .ن كه ده خۆیان
 
  رووبدات، ئاڵوگۆڕێك باربێت، له  ئێوه بۆ كداری چه باتی خه تی رفه ده و وه پێشه بێته  رجه لومه هه و ئه راربێت قه ر گه ئه :ر حسێن نوه ئه
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 یت؟ كه یرده سه  وه دووره له ، كۆیه  له ر هه یان یت بكه  ڕانه شه و له كێك یه تی ركردایه سه ی ئاماده تۆ
 

   له كداری چه باتی خه  نییه  وه به ڕم باوه م  اڵم به ، نییه پێشبینی موقابیلی زۆر داهاتوو كانی ئاڵوگۆڕه ی كه راستییه : فا هیجری مسته
 و ئااه دوور دووراو نااا ده بێاات، واڵت نێوخۆی لااه بێاات ده بكااات، كااداری چه باتی خااه وێت بیااه هێزێااك ر گااه ئه بەێت، ڕێوه بااه واڵت ی وه ره ده
 ، یاه هه كاداریمان چه ڕی شاه ی جروباه ته دیماوكرات حزبای كاو وه  ئێماه ی ، یكاه ده  ئێمه گونجاوبێت ت فرسه ر گه ئه اڵم به ناكرێت،  باته خه
 ڵ گاه له  كاردووه میشامان زه مونه ڕی شاه ت ناناه ته ، كاردووه پارتیزانیماان ڕی شاه ، كردوومانه كاندا شاخه  له ، كردوومانه واڵتدا نێوخۆی له

 .ت حكومه
 
 ؟ وه ڕێیته بگه ی ئاماده كرد، نابتم جه باسی م  :ر حسێن نوه ئه
 

 . وه ڕێمه بگه مدا كه یه ڕۆژی له م ئاماده بێت، گونجاو ر  لومه هه ر گه ئه كردیت رزم وه م، ئاماده م  : فا هیجری مسته
 

 متری  كااه چی كااه خۆتااان، ی كااه ڵكه خه  لااه دوورن زۆر ئاسااتێكی تااا كوردسااتان، باشااووری كانی حزبااه  بااه راورد بااه  بااه :ر حستتێن نوه ئتته
  یااه كۆنگره و ئاه تایی ره ساه دانیشاتنێكی ناد چه راباردوودا ی رۆژه ناد چه م لاه  كاه  وه ییاه وه ته نه ی كاۆنگره نااو  چووناه باۆ بوو هاه تان كێشاه

 ؟ ڕێوه چووبه  كێشه بێ ئاوا  كه بوو چی نجامی رئه ده نێوانتان ی باییه ته و ئه  پێتانوایه چوو، ڕێوه به
 

 مان كێشاه و گێره لاه پاڕ و نااخۆش و تااڵ كی رابردوویاه  وه داخاه به  دیكاه كانی شه به كو وه اڵت، رۆژهه كوردی كو وه  ئێمه : فا هیجری مسته
 تیكردن دژایاه و ئینشایدابات كتر، یاه وتاندنی فه كترو یه شكاندنی  بگره كترو یه دژی كداری چه ڕی شه له ، كردووه  جروبه ته خۆمان ڵ گه له
  ته یشاتووینه گه دا جروباناه ته و ئاه ری ساه ئه  لاه موومان هه وابێت پێم م  بۆچوونی به ، وه ته تاقیكردووه مان وانه ئه موو هه كتر، یه ڵ گه له
 و بێت هاه ئێرانادا كوردساتانی داهااتووی  لاه ئێاران، داهاتووی  له ریمان كاریگه وێت بمانه ر گه ئه ، ماوه نه  وه ئه مانی زه ئێستا  كه ی وه ئه
  مه رده ساه و ئاه بێات ده ربگاری ، وه سوود باش كان ته رفه ده  له باستكرد، پێشوودا پرسیاری  له كو وه  وه بجوڵێینه مان كه وه ته نه قازانجی به
 .ڕبووبێت تێپه واوی ته به
 
 حزبای ی ئێماه بۆچوونی لاه م النیكاه كتر، یاه تیكردنی دژایه و ك چه  به كان كێشه ركردنی سه چاره و ڕكردن شه ی له سه مه  وه ئێمه ری زه نه  له

 و دانیشاات  و دانوسااتان  زۆره كی یااه ماوه مان بۆچوونااه و ت سیاسااه و ئااه پێی بااه  ئێمااه  بۆیااه ، بااووه او و تااه ئێراناادا كوردسااتانی دیمااوكراتی
  كااه پێكبهێناای  وا كی زایااه فه  توانیومانااه و كااردووه وتمان ڵسااوكه هه  یه وشااێوه به ر، بااه ته گرتووه مان دیكااه كانی نااه الیه بااۆ دانااان ت حورمااه
  ئێماه ت ناناه ته ی ، بكاه ت ڵه شاغه مه  وه پێكاه كتر، یاه ریكردنی بێباه كترو یاه ی وه ریێكردناه ته جیاتی  له دانیشی  ك یه وری ده  له بتوانی 

 سااڵێكی فه وانیش ئااه ڵ گااه له ، وه جیابووناه دیمااوكرات حزبی لااه وپێش مااه له سااڵ ش شااه پێاانچ  كااه مانادا هاوڕێیانه و ئااه ڵ گااه له نادی یوه په
 ، وه پێشاه  دێناه كوردساتان و ئێران تی بابه  له  كه ی سیاسییانه  وزووه مه و له دانوستاندای   له ڵیان گه له  ساڵێكه ، ستپێكردووه ده نوێمان
 خۆتااان كااو وه  كااه پێكبهێنێاات وا كی زایااه فه تی توانیویااه  وه ئااه.  یه وهوشااێ به ر هااه ش دیكااه كانی نااه الیه ڵ گااه له ی ، كااه ده مشاااور  وه پێكااه
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 و ی  كاه ده هاوكااری  وه پێكاه دیااریكران، كان ره نوێناه كارا، ڵبژاردن هاه دیماوكراتی كی یه شاێوه به  كه ییدا وه ته نه ی كۆنگره  له باستانكرد
  یاه كۆنگره و ئاه ر گاه ئه  كاه  پێمانوایاه  یاه وه ئه گرناگ وێت، كه ساتده ده چیماان خۆماان ی كاه حزبه باۆ  ساه كه ر هاه  نییاه سات به مه شمان وه ئه
 یی وه تااه نه ی له سااه مه زۆرتاار  بۆیااه بێاات، كااورددا ناادی وه رژه به و قااازانج  لااه زۆر و بێت هااه رزی بااه ئامااانجی زۆر توانێاات ده وێت، ربكه سااه
  لاه ن له ساه مه ، بووه هاه  وه ئاه شادا دیكه كانی له ساه مه  لاه ڵكو باه یی، وه تاه نه ی كاۆنگره ی له ساه مه  لاه ر هاه ك نه  وه ئه گری ، ده رچاو به له
  وه پێكاااه ، كوردساااتانه اڵتی رۆژهاااه كانی كوردییاااه  حزباااه  لاااه ساااتم به مه موومان هاااه ئێرانااادا، ركۆماری ساااه ڵبژاردنی هاااه  لاااه نااادی یوه په

 زۆر شادا دیكه سائیلی مه  له ن، ده نه نگ ده ڵك خه ی  بكه داوا  وه پێكه  كه ی ته ناوه قه و ئه  یشتینه گه موومان هه ، ركردووه ده یاندنمان راگه
 .ی  كه كارده  وه پێكه

 
 ؟ وه نه باڵوبكه ش هاوبه یاندنێكی راگه تانتوانی نه اڵم به :ر حسێن نوه ئه
 

 اڵم باه خاۆی، یانی باه  ناه رالیه هه باساكرد، شاتمان ك یاه موومان هاه اڵم به نا،  وه پێكه موومان هه ش هاوبه یاندنی راگه : فا هیجری مسته
 .بوو ڵبژاردن هه حریمی ته ویش ئه بوو، ست به مه ك یه
 
 دوو) و( ڵاه كۆمه ساێ) ر هاه  كاه هێزه پێانج ر هاه ، وه ناه باڵوبكه دا رۆژاناه م لاه ش هاوباه یانادنێكی راگه  وه كه یه به ن ئاماده :ر حسێن نوه ئه

 یی؟ وه ته نه ی كۆنگره  به ت باره سه( دیموكرات
 

 .كرد ڵبژاردنمان هه  وه پێكه ی ، كه ئیشده  وه پێكه یی وه ته نه ی كۆنگره ڵ گه له ئێستا : فا هیجری مسته
 
 كوردستاندا؟ اڵتی رۆژهه كانی حزبه نێوان له  شه هاوبه یاندنێكی ڕاگه له ستم به مه :ر حسێن نوه ئه
 

 بیست  دیاریكراوه  كه  كاره ئاماده تی یئه هه و ئه ئێستا نیشی ، داده كان ته یئه هه ڵ گه له وێ له ناوێت، یاندنی راگه  وه ئه : فا هیجری مسته
 . شه هاوبه كانیشمان له سه مه ن، كه باسده كان له سه مه موو هه وان ئه ڵ گه له ، سه كه پێنج  ئێمه تی یئه هه ، سه كه ك یه و
 
 زۆری كی رموگوڕییاه گه میادیاكان باوو، ناوێ وتنێكی ركاه ده اڵت رۆژهاه كانی حزبه و ئێوه بۆ یی وه ته نه ی كۆنگره  پێتوانییه :ر حسێن نوه ئه

  كاه ی واناه له باووی كێك یه تۆ شدا كه وه كۆبوونه دانیشتنی م كه یه  له بوون، نه وا رابردوودا ساڵی ند چه له  كه  ئێوه وتنی ركه ده  به  وه دایه
 ؟ خساندووه ره ی تازه تێكی رفه ده  ئێوه بۆ یی وه ته نه ی كۆنگره ن ناكه ست هه  ئێوه  یه وه ئه ستم به مه ، كردووه موویانت هه دڵی ی قسه

 
 باوو، ناوێ تێكی رفاه ده ش دیكاه كانی سیاساییه  هێازه باۆ ، دیكاه كاانی رێكخراوه باۆ ، ئێمه بۆ ر هه ك نه پێموابێت ڵاڵ وه : فا هیجری مسته
 كاو وه پێشاێ دێته  كاه تی تایباه به كاندا شه به موو هه  له كورد كانی هێزه ی وه نزیكبوونه  كه  وه بینێته ده دا وه له خۆی م  بۆچوونی به ش وه ئه

  كااه  یااه هه  ندییااه وه رژه به و ئااه وێت رناكه سااه نااد چه وێت، كه رده سااه نااد چه و چی بێتااه ده كانی كۆسااپه داهاااتوودا  لااه یی، وه تااه نه ی كااۆنگره
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 و ئاه ئێران ئۆپۆزسیۆنی كوردی كانی هێزه ك وه ش ئێمه بۆ. دات ده نیشان زۆرتر لێهاتووییان  تواناو و كات ده  سته رجه به كورد كانی هێزه
 كانی وه كۆبووناه كاۆڕو  لاه چ میدیاكانادا  لاه چ خۆماان كانی بۆچووناه و اتر زه ناه خۆمان كانی داخوازییه و ویست  كه پێشێ هاته  ته رفه ده

 .ی  باسبكه بتوانی  دا كۆنگره
 
 كاێ چای؟ ئاشاتی ر ساه له  قساه ، وتاووه بارزانیات  به ییدا وه ته نه ی كۆنگره دانیشتنی م كه یه  له كرێ ده باس ی وه ئه كو وه :ر حسێن نوه ئه

 ساكرتێری ك یاه دوای دواباه  كاه ساكرتێر دوو  وتاووه شات وه ئه گارێ؟ رده وه لێماان كێ ، پێیه یامێكمان په  ئێمه گرێ؟ رده وه  ئێمه  له ئاشتی
 گرتبوو؟ ی رچاوه سه  وه چییه له ت كردنه قسه و یام په م ئه كراون، تیرۆر ئاشتیدا پێناوی له بوون، ت كه حزبه

 
 حزباای ك وه خااۆم حاڵی شاابه به ماا  ، مانااه هه  كااه ی شااانازییانه و بااه تی، یااه هه  كااه ی رابااردووه و بااه دیمااوكرات حزباای : فا هیجتتری مستتته

 نیشااندا، خاۆی  نییاه ی وه ئاه تی رفاه ده  ئێماه ڵكی خه ی وه ئه ڵ گه له بینم، ده قایم خۆمدا ی كه ڵكه خه نێو له م كه حزبه پێی جێ دیموكرات
 ویست  ئێمه كانی داخوازییه و ویست ، قایمه خۆیدا ی كه ڵكه خه ناو له دیموكرات حزبی پێی جێ  كه  نییه گومانم دا نده پێوه و له م  اڵم به
  بۆیاه بگاری ، رچاو باه له زۆر كان تاه واقیده فێرباووی  تائێساتاش  وه ڕابردووه لاه كانماندا ته سیاساه  لاه  ئێمه ، مییه رده سه كی داخوازییه و

 مانتاری رلااه په  لااه  وره گااه زۆر تی سااایه كه ڵ گااه له وروپا ئااه  لااه مریكا، ئااه  لااه  بااووه م وه كۆبوونااه كااۆڕو زۆر ئاااوا، كی یااه كۆنگره  لااه ك نااه
 كانی بیروبۆچووناه كردیات رزم واه ك وه  چونكه ، مكردووه قسه  وه خۆبوونه به ڕ باوه و حزب  به ڕ باوه هێزو و به ر هه ریتانیا، به مانی رله په
  لاه  كاه  نییاه دا وه لاه گومانێك هیچ ی ، لێبكه رمی شه  كه  نییه ئاوامان نفی مه خاڵی ، یه هه شانازیمان  له پڕ كی رابردوویه  مه رده سه و ئه

 لێهااتوویی توانااو تار جاارێكی دا كاه ناوچه  لاه ئێاران كاوردی بێت ناه نگایش دره زۆر  یاه وانه له م كاه ده ڕوان چااوه  كه گونجاودا تێكی فرسه
 .بوو  وه توانایه هێزو و له  دیكه كانی شوێنه  له  كۆنگره  له كردم ی قسانه و ئه  بۆیه ن، پیشانبده خۆیان

 
 بوو؟ چی اڵمی وه بارزانی :ر حسێن نوه ئه
 

  كه ساه له جه ی ئیاداره  چونكاه وێ، لاه باساكران ی شاتانه و لاه  كاه كارد كم ییاه گله ما  ڕاستیدا له بوو، نه اڵمی وه بارزانی : فا هیجری مسته
 ییم گلاه م   كه ی وه ئه ر سه له بوو وه ئه ی كه اڵمه وه ، وه دامه اڵمی وه ندێك هه و ئه سپێردرابوو، موفتی دنان وه كاك  به  وه بارزانییه ن الیه له

  بۆیاه  یاه كۆنگره و ئاه  كاه باساكرا  ئێماه ڵ گاه له ت تایباه به ، دیكاه كانی ناه الیه هێازو ڵ گاه له  بكرایاه جاوو و پارس  بوایاه ده پێشاتر كرد،
 ی یانییاه به  لاه كاداریش چه باتی خاه ڵ گاه له نادی یوه په  كاه دات ده خاۆی ری زه ناه ، یاه هه ی قساه ، یاه هه ری زه ناه س كاه ر هاه ، پێكهاتووه

  كه له ساه مه پێش، ەێتاهب  نتیێاه مه كانی تاه حكومه تی زوییاه وه رچاوگرتنی باه له  باه شاێك به ر هاه باتی خاه  كاه كرا ئیساڵح  وه ئه دا كۆنگره
 رچاوگرتنی بااه له  بااه پێكهااات  ته ئیساااڵحییه و ئااه مكرد قسااه ماا   كااه اڵم بااه كان، وه تااه نه و كان تااه وڵه ده موو هااه بااۆ بااوو ئاشااتی یامی پااه
 .كان ته حكومه تی زوییه وه
 
   له  یه هه یبێك وه یت ناكه  وه به ست هه م، كه ده  وه مه كه حزبه مێژووی و م كه حزبه  به شانازی  كه كرد ت وه ئه باسی :ر حسێن نوه ئه
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 حزبای ساكرتێری هیجاری فا مساته برێات ده ناوتاان وا نیشا  داده ئااوادا كی یاه كۆنگره و وه كۆبووناه  له  كه  یه وه ئه ویش ئه تۆدا، ی كه حزبه
 ؟ نییه ویف زه خاڵێكی  ئێوه بۆ  مه ئه دیموكرات، حزبی سكرتێری زیزی وه خالیدی ئێران، كوردستانی دیموكراتی

 

 ئێرانای، كاوردی كانی ناه الیه موو هاه باۆ ڵكو به دیموكرات، ك وه  ئێمه بۆ ر هه ك نه ، ویفه زه خاڵێكی زانم ده ڵاڵ وه ره به : فا هیجری مسته
 اڵم باه ، الوازه خااڵێكی موومان هاه باۆ ئێرانادا، كوردساتانی  لاه باوون رچاو باه هێزێكای مێك رده سه وانیش ئه  كه كان ڵه كۆمه بۆ ن له سه مه
  ئێمااه  كااه  یااه تیڤه نێگه  خاڵااه و ئااه ی وه مكردنااه كه بااۆ ر هااه ، وه تااه یه نه هیااوادارم ، بااووه واو تااه بااوو ورانێااك ده  وه ئااه كردیاات رزم وااه ك وه
 هااتوچۆی و نیشای  داده  وه پێكاه زوو زوو ئێساتا زیزی، وه خالیدی كاك ڵ گه له نوێ كی زایه فه پێكهێنانی و دانوستان  به  ستمانكردووه ده
 . وه كبگرینه یه داهاتوودا  له بتوانی   ئێمه  كه چی  ده  وه ئه و ره به ریكی  خه و ی  كه ده كتر یه
 

 اڵتی رۆژهااه كانی سیاسااییه  هێاازه موو هااه  لااه م یه واژه سااته ده و ئااه ری ، ماوه جااه هێزێكاای  كااه ڵااێ  ده  وه ئیمانااه  بااه  ئێااوه :ر حستتێن نوه ئتته
 كانی ساندوقه ی ڕێگاه له خساێت بڕه رجێك لوماه هه ر گاه ئه  پێتوایاه كان، ڵاه كۆمه  لاه تار، ی كاه دیموكراته  لاه ، بیساتووه تاریش كوردستانی

 بێت؟ ده  وه پێشه پێشی  له دیموكرات حزبی ، وه نگدانه ده
 

 پێی باه نا،  وه لێكدانه و گومان به نها ته ش وه ئه ، نییه گومانم هیچ دا وه له ، وه مه كه وابیرده خۆم حاڵی شبه به م  ڵێ به : فا هیجری مسته
 و تی ساایه كه ڵ گاه له  كاه ی ندییاناه یوه په و ئاه پێی باه ، مانه هه  كه ندامانێك ئه پێی به ، مانه هه واڵتدا ناوخۆی  له  ئێمه  كه تێكۆشانێك

  ئێماه  راساته  وه ڵێماه ده  وه ئاه دی جاارێكی م  ، نییه دروشم  واته ی، ته ناوه قه و ئه  ته یشتووینه گه ، مانه هه كوردستاندا ناوخۆی ڵكی خه
 دیماوكرات حزبای ویساتی خۆشه له  كاه  یتوانیوه ناه  وه ئاه اڵم باه ی ، ناده  درێژه كداری چه باتی خه ئێران كوردستانی دیموكراتی حزبی ك وه
 ر ساه هاتنه تای ره ساه كاو وه وێت بماناه  ئێماه ر گاه ئه ، وه ماه كه پێده ی ئیشااره كردیات رزم وه تادا ره سه  له ی خاڵه و له  بێجگه ، وه مبكاته كه

 بۆچاوونی فكارو ڵكدا، خه ڵ گه له واڵتدا، ناوخۆی له گۆڕان ، یه هه گۆڕان  چونكه ، نییه دروست  وه ئه ، وه ینه بیربكه ئیسالمی كۆماری كاری
 نێو لاه دیماوكرات حزبای باوونی ری ماوه جاه و دیماوكرات حزبای ویساتی خۆشه دا ناده پێوه و لاه اڵم باه ، هااتووه ردا ساه به گاۆڕانی  كه ڵكه خه
 . باشتره كات و ئه تی نیسبه به ڵكدا خه
 
 ؟ نییه فاكتێكیش اڵم به ، نییه دروشم  مه ئه می  كه یه حزبی  ئێمه یڵێم ده م   كه ی وه ئه وتت :ر حسێن نوه ئه
 

 .بێت هه نگدان ده سندوقی  دووباره بێت ده ش مه ده و ئه  راسته : فا هیجری مسته
 
  لاه ساتم به مه ن، باراوه  كاه یت قبوڵبكاه تار كانی نه الیه ی ئاماده چوو، رنه واده تۆ ی بۆچوونانه و ئه ر گه ئه تێكدا حاڵه  له :ر حسێن نوه ئه
 دیموكراتی؟ كی یه پڕۆسه ك وه  ڵبژاردنه هه نجامی ئه
 

  ، مانه هه  كه ی وتووییه دواكه و تی گبه نه و ئه تائێستا  ریهاتووه سه به كورد ی وه ئه دام ڕه وباوه له خۆم حاڵی شبه به : فا هیجری مسته
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 ت قااه فه بووی ، نااه دیمااوكرات و ی  بكااه مول حااه ته كتری یااه  مانتوانیوه نااه  كااه بااووی  خۆمااان ی كه بیبه موسااه زۆری  ره هااه شااێكی به  وانااه ئه
 وێت بماناه ر گاه ئه ئێاران، كوردساتانی دیماوكراتی حزبای ك وه چ وام باه كاورد چ پێموابێات  بۆیاه ، كردووه دیموكراسیمان باسی دا قسه له
 دیمااوكراتی كی یاسااایه موو هااه بێاات ده ی، كااه ڵكه خه تی خزمااه  لااه بێاات ك یه ساایله وه كااو وه حاازب ڕاسااتی به و وێت پێشاابكه مان كااه وه ته نه

  لاه ر هاه ك ناه ما  بێات، قباوڵ دۆڕانادنت بێات ده دۆڕانادت، ڵبژاردندا هه  له تۆ  كه  یه وه ئه دیموكراسی یاساكانی  له كێك یه قبوڵبكات،
  وه تاه حورمه به زۆر ، دۆڕاندووماه م بكاه  وه باه سات هه دیموكراتیكادا ڵبژاردنێكی هاه  لاه ر گاه ئه شمدا كه حزبه له ڵكو به دواڕۆژدا، ڵگای كۆمه

  لااه بااووم دیمااوكرات حزباای سااكرتێری مێك رده سااه ماا  ، كااردووه م وه ئااه ڕابردوودا لااه ك روه هااه ، دیكااه سااێكی كه  بااه م ده ده خااۆم جێگااای
 جێگاای  وه تاه حورمه  باه م، كاه یه  به بوو  زاده ن سه حه بدوڵاڵ وه مامۆستا دۆڕاندم، م  بوو، هه پێی ڕم باوه  كه دیموكراتیكدا كی یه كۆنگره
 بااوڕی  وه ئاه ونی یاه بام، مادا كه حزبه تی خزمه  له ی وه ئه بۆ  كارهێناوه به خۆم تێكۆشانی موو هه شدا یه ماوه و له ، كردووه شی پێشكه خۆم
 . منه
 
  وه نه ساتبده ده  كاه جاارێكی  ماوه ناه  وه باه تت ناواه قه كوردساتان، اڵتی رۆژهه ی حزبانه و له كێك یه ری رابه كو وه تۆ  واته :ر حسێن نوه ئه
 ڵیدا؟ گه له  بووه هه تاڵتان كی مێژوویه پێشتر  كه براكوژی ڕی شه
 

 ، كاردووه ی ڵاه هه  باردووه ك چه بۆ ستی ده خۆی كانی كێشه ركردنی سه چاره بۆ ختێكی روه هه كورد  كه  یه وه به ڕم باوه م  : فا هیجری مسته
 ما   كاه ی شاكڵه و باه هیوادارم  كه یی وه ته نه ی كۆنگره م  بۆچوونی به ، وه بێته دووباره  وه ئه نابێت پێموابێت  بۆیه ، وه تییه قۆستویه دوژم 

  حزبااه وتی ڵسااوكه هه ر سااه به بێاات چاااودێر  كااه بێاات  وه ئااه بێاات ده كااانی كاره  لااه كێك یااه بێاات، جێ جێبااه فااۆڕمی شااكڵێكی ك نااه وێت مااه ده
 حزبای لێبكاات، رگری به پێنێت، بسه خۆی ی قسه  وه كدارییه چه ڕێگای له وێت بیه گروپێك حزبێك، رۆژێك ر گه ئه ، وه كورده كانی سیاسییه

 .بێت  ته سیاسه و ئه پشتیوانانی  له كێك یه بێت ده م 
 
 بكات؟ چی و بێت چۆن  كۆنگره بێت، چی وێت ته ده تۆ وێت، مه ده م  ی وه ئه كو وه  كۆنگره وتت :ر حسێن نوه ئه
 

 و ئاه ی وه ئاه باۆ ی  ده وڵاده هه دیماوكرات حزبای ك وه بێت، ناه دروشام ر هاه نها تاه  باه یی وه تاه نه ی كۆنگره وێت مه ده م  : فا هیجری مسته
 تی تایبه به كورد كانی كێشه و گێره موو هه نیشاندانی رێگا و كردن قسه بۆ هێز به ندێكی ناوه  ببێته وێدا له و ك یه كۆنگره  ببێته  یه كۆنگره

  رناه به خۆیاان كانی كێشاه ی وه ئاه باۆ  نییاه ك دادگایاه ، نییاه وێك رجاه مه نااتوان ، و نییاه تێدا تییان حكومه  كه كان كورده  له  شه به و ئه
 ر ساه به پێنێت بساه خاۆی ك چاه هێزی باه وێت بیاه گروپێاك ینێ سابه ر گاه ئه ، واه رجه مه و ئاه  ببێتاه یی وه تاه نه ی كاۆنگره وێت ماه ده وێ، ئه
 و ئاه ر ساه له بتوانێات یی وه تاه نه ی كاۆنگره البادا، یی وه تاه نه ڕێبازی لاه وێت بیاه حزبێاك ر گاه ئه دا، دیكاه نێكی الیاه ر ساه به یاان ڵكدا خه
  كاه یی وه تاه نه ی كاۆنگره باۆ  یاه هه م وره گاه زۆر ئاواتێكی م   بۆیه بكات،  النه سه مه و ئه ری سه چاره و بڕیاربدات و بكات قسه  یه له سه مه

 .پێكبێت دا یه چوارچێوه و له  ییه وه ته نه  كۆنگره و ئه هیوادارم
 
  ردار ستبه ده و ئێران ئیسالمی كۆماری ڵ گه له دیالۆگ و دانیشت  ، ییه وه ته نه ی كۆنگره كی ره سه ری وه ته ئاشتی، بێگومان :ر حسێن نوه ئه
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 بێت؟ ده سوودێكی هیچ كداری، چه باتی خه  له بوون
 

  و ئازادی ر سه له وێت بیه جددی به  دیكه تێكی حكومه ر هه یان ئێران ئیسالمی كۆماری ختێكی روه هه  پێمانوایه  ئێمه : فا هیجری مسته
 ر ساه له.  واماانكردووه ڕابردووشادا له ی ، بكاه ئاشاتی ی ، بكاه دیاالۆگ بێت ده  ئێمه بكات، دیالۆگ كورد ی وه ته نه كانی مافه و دیموكراسی

 ی دیكاه كاانی هێزه ڵ گاه له ئیسالمیشادا كۆمااری كااری ر ساه هاتنه  لاه.  ساتداوه ده له ساكرتێرمان دوو دانیشت ،  وه پێكه و ئاشتی ی له سه مه
 و ئااه موو هااه دانوسااتان،  وتینااه كه ئیسااالمی كۆماااری ڵ گااه له پێكهێنااا، كوردمااان لی گااه تی رایااه نوێنه تی یئااه هه كوردسااتاندا،  لااه بات خااه

 كۆمااری داهااتوودا  لاه ر گاه ئه اڵم باه یشاتووی ، گه نه نجام ئاه  به  وه داخه به اڵم به ، وه ته تاقیكردووه ئیسالمی كۆماری ڵ گه له مان رێگایانه
 .بی  ده  ئاماده  ئێمه كانی، له سه مه ركردنی سه چاره بۆ بكات وتووێژ كورد لی گه ڵ گه له وێت بیه  كه ربێت سه به وای ئاڵوگۆڕێكی ئیسالمی

 
 دێت؟ ئێراندا ئیسالمی كۆماری تی سیاسه و بیروبۆچوون ر سه به ئاڵوگۆڕێك  پێتوایه :ر حسێن نوه ئه
  

 مافی لاه بااس بێت، هاه تێادا ی وه كرانه تی پێیه ڕی باوه ئیسالمی كۆماری  كه ی ئیدۆلۆژییه و ئه بینم ده دووری به زۆر م  : فا هیجری مسته
 . تیدایه دژایه له  نسیپانه پره و نورم و ئه ڵ گه له  كه ئیسالمی كۆماری  پیشانیداوه تائێستا  چونكه بكات، دیموكراسی و ئازادی و وه ته نه
  

 ؟ نییه وێول مه كی داوایه كداریش چه باتی خه  له وازهێنان :ر حسێن نوه ئه
  

 ئااوا ڕژێمێكای ڵ گاه له  ئێماه  كاه ی وكاتاه ئه تا  نیه وێول مه  ئێمه بۆ كداری چه باتی خه  له وازهێنان ن ته بیده ته ڵێ به : فا هیجری مسته
 .ڕووبی  ڕوبه

  
 ؟ چییه ڵوێستان هه  وه كۆنگره ن الیه له لێبكرێت ئاواتان كی داوایه ر گه ئه :ر حسێن نوه ئه
  

  ئێساتاوه له  كاه  وه دیكاه نێكی الیاه ر هاه یاان یی وه تاه نه ی كاۆنگره ن الیاه له  نه ئیلتیزامێك، ژێر بەینه نابی  ئاماده  ئێمه : فا هیجری مسته
 .ڵبێنێت هه نگاوێك هه هیچ  ئێمه ری رامبه به نی الیه  كه ی وه ئه بێ به رشانمان، سه  وێته بكه ك رپرسیارێتییه به هیچ
  

 بێت؟ كوردستانیش رێمی هه تی حكومه ر گه ئه ت نانه ته :ر حسێن نوه ئه
  

 . نییه مان كێشه كوردستان رێمی هه تی حكومه ڵ گه له  دیاره وانیش ئه ڵ گه له ڵێ به : فا هیجری مسته
 بكا؟ وا كی داوایه ر گه ئه :ر حسێن نوه ئه
  

 .ی  ناكه قبوڵی ن تمه حه ئاوا، واهوداتێكی ته باری ژێر بەینه  كه ن بكه ئاوا كی داوایه ر گه ئه ڵێ به : فا هیجری مسته
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 ، ئێاوه ی گاكاه باره  لاه بەێت ڕێوه به ڵبژاردن هه ی وه پێشئه  ڵه كۆمه سێ و دیموكرات دوو  ئێوه  كه وه كۆبوونه ڕۆژی م كه یه له :ر حسێن نوه ئه
 و ئااه سااتراتیجی  تاكتیكانااه  گوایااه  داڕشااتووه تان رنامااه به و وه كۆبوونااه ولێر هااه  لااه ئێااران كوردسااتانی دیمااوكراتی حزباای گااای باره  لااه

  نه بكه  كه پڕۆسه  له( قازی میری ئه و پاك و بات خه و پژاك) ن، بده كتر یه تی یارمه  كه اڵت ڕۆژهه  به ت باره سه  داڕشتووه تان یه كۆنگره
 ؟ كردووه تان وه كۆبوونه پێشتر ی وه به ت باره سه لێكردوون فێڵتان وتیان وان ئه بوو هه ی وه نگدانه ڕه دواجاریش و وه ره ده
 

 وتاووێژدای ، و دانیشاتی   لاه كتر یاه ڵ گاه له ب تاه موره  ئێماه كردیات رزم واه كاو وه ، كردووه مان وه كۆبوونه پێشتر  ئێمه : فا هیجری مسته
 چاۆن  یاه كۆنگره و ئاه چوونی ڕێوه باه ی شاێوه زانی ماناده نه  ئێماه  چونكاه ی ، نگبده ده  وه پێكه  كه  بووه نه  وه رئه به له  یه وه كۆبوونه و ئه اڵم به
  كاۆنگره كانی گشاتییه  ئامانجاه ر ساه له اڵم باه ی ، باده كتری یاه به ناگ ده وێادا له ی  باده بڕیار تا ن كه دیاریده كان ته یئه هه چۆن و بێت ده

  ئێمااه  كااه دیاریبكااات خاۆی ی كااه ته یئه هه كوردسااتان ی شاه به ر هااه باسااكرا وێ لااه  كاه  بۆیااه بوو، هااه وافو  تاه و كااردووه مان قسااه  وه پێكاه
  كاه بوو، ناه جێ جێباه ی  بگاه وافق تاه  باه ویساتمان مجار كاه یه بووی ، ئاگادارناه  كه وتی  كه بڕیارێكیدا ر سه به  ئێمه زانی، ده نه مان وه ئه
 ناۆ موو هاه ، كراوه ناه فێڵایش هایچ ، كردووه ناه زوڵمای سامان كه  لاه س كاه پێموابێات م  بوو،  ی ئاكامه و ئه  كه نگدانه ده نگدان ده  وتینه كه
 موومان هه باقی اڵم به م، ده نگده ده وتی اڵم به ، كه پڕۆسه  له  كشاوه خۆی بۆ قازی میری ئه كاك  دیاره ، بووه هه حزوریان وێ له  كه نه الیه
 تێادا شاتێكی هایچ فێڵێاك هایچ وابێت كاه ، وه ئاه  تاه بووه ی كاه تیجه نه ، رگرتووه وه نگمان ده و نگمانداوه ده و شداربووی  به دا كه نگدانه ده له

 دیموكراتیااك  شااێوه و  بااه كوردسااتان كانی شااه به له كااام هاایچ پێموابێاات ، وه باڵویااانكرده و كردیااان ی بلیغاتااه ته و ئااه ی وانااه پێەه به  نییااه
 . كردووه دیارینه خۆیان تی یئه هه
  

 اڵتدا؟ ڕۆژهه كوردستانی  له واو ته و كی  ره سه هێزی  هێزه پێنج و ئه  پێتوایه واتا  ئاوایه ی كه تیجه نه وتت پێتوابوو تۆ :ر حسێن نوه ئه
  

 ، یاه ڵه كۆمه و دیماوكرات  ناساراوه كوردساتاندا ڵكی خاه نێو لاه كوردستاندا  له بێت هه باتی خه ڕابردووی ی وه ئه زانی ده : فا هیجری مسته
 .وان  ئه ر هه كرێت باسیده كوردستاندا  له ئێستا ی وه ئه شیاندا كه شبوونه دابه ڵ گه له اڵم به شبوون، دابه  وانه ئه  كه ڕێ گه وه له تۆ ئێستا

  
 فا مساته ڵێات ده پااك  وه ، وه یاناه كه حزبه زاری ر ساه له ، وه یاناه كه بێژه وته زاری ر سه له لێكردووی ، فێڵیان ڵێت ده پژاك :ر حسێن نوه ئه

 ؟ وه خۆیانه تری چه ژێر نه بیخه و ن بانگبكه ڵك خه ناتوان  دی موهته بدواڵی وه و هیجری
  

 ژێر یناه بیخه  كردووه ناه باناگ سامان كه  ئێماه ، وه خۆماناه تری چاه ژێر یناه بیانخه  كردووه ناه باناگ وانمان ئاه  ئێمه  باشه : فا هیجری مسته
 تاۆ  یاه وه ئه ی تیجاه نه نگدان ده ی ئه نگدان، ده بۆ بوون ئاماده دا كه دانیشتنه  له خۆیان بۆ وان ئه ، كردووه نه فێڵیشمان ، وه خۆمانه تری چه
 توانی نااه ر گااه ئه تااۆ ، الوه  وێتااه كه ده س كااه چااوار یت بكااه رچی هااه تااۆ یت، دیاریبكااه س كااه پێاانج تااوانی ده  نااه الیه نااۆ و ئااه نی، الیااه نااۆ
 شدارب  به  نانه الیه و ئه  كه  یه هه  دیكه كی یه ڕێگه چ نگدان ده له  بێجگه نگدان، ده ر سه چێته ده كار یت، لبكه حه خۆت كانی كاره وافو  ته به
 . الوه  وێته بكه ن الیه چوار بێت ده  كه نۆیه  له
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 ؟ اڵته ڕۆژهه حزبی پژاك  پێتوایه ت كه حزبه تۆو  باشه :ر حسێن نوه ئه
  

 .خیر نه : فا هیجری مسته
  

 چۆن؟ :ر حسێن نوه ئه
 

 موو هاه ، یاه كه كه په های شاتێكی موو هاه واقیدادا  لاه پاژاك ی وه ئاه لیلی ده باه ، نییاه حزب پێ پژاكمان ن ڵه وه ئه  ئێمه : فا هیجری مسته
 ، ئیمزاكاردووه ئیساالمی جمهاوری ڵ گاه له ساتی ئاگربه  سااڵه دوو  كاه ی وه ئاه ی كه كشاه پاشه ی كه ڕكردنه شاه ، یاه كه كه په ست ده به بڕیاراتی

 .  كه كه په  له  لێێكه ، نیه خۆ ربه سه حزبێكی پژاك وابوو كه ، دایه كه كه په كانی بۆچوونه و ت سیاسه ژێر له
  
  لااه ئێااران، كوردسااتانی  لااه  بۆیااه ن، كااه ڕزگارده كوردسااتان نیا تااه به خۆیااان  یااه هه  وه بااه ڕی باااوه خااۆی ساامی ڕه تی سیاسااه كااو وه  كااه كه په

 های و نییاه حازب پاژاك پێموابێات  بۆیاه ، واڵتاه و ئاه حزبای ناوی باه  زراندووه دامه خۆیان لێی سوریا كوردستانی  له وێرا ، كوردستانی
 . نییه كوردستان اڵتی ڕۆژهه

  
 كی نهێنییه و شكیالت ته و ن كه ده كداری چه باتی خه و م  كه یه حزبی ئێستا وان ئه  كه ن كه ده  وه ئه ی دیدایه وان ئه اڵم به :ر حسێن نوه ئه

 ؟ زراندووه دامه تیا شكیالتیان ته وان ئه خوراسانی و ئیالم  له  یشتووه گه نه پێی دیموكرات حزبی ی شوێنانه و ئه ت نانه ته ، یه هه زۆریان
  

 ئاشاكرا خاۆ ، نهێنییاه شاكیالت ته  چونكاه ، تتره قوه باه  ئێمه  له وان ئه شكیالتی ته چوزان  بێ  نهێنی  شكیالتی ته ر گه ئه : فا هیجری مسته
 باتی خاه وانیش ئاه واقیدادا  لاه  ئیمزاكاردووه ئێاران ئیساالمی كۆمااری ڵ گاه له ستیان ئاگربه  ساڵه دوو ی ماوه  وه ئه وانیش ئه م دووه ، نییه
 حزبای وان ئاه  كاه ن كاه ده  دیدایاه وان ئاه ی وه ئاه ، نییاه كیان جیاوازییاه و ر  فاه  ئێماه ڵ گاه له دا ناده پێوه و لاه وابوو كاه ن، ناكه كداری چه
 ڵاێ  ده ن كاه ده ئیادیدا م ، كاه یه حزبای وان ئاه نیشاانبدات  كاه  بینیوه ناه وان لاه ئیتیفااقێكم لیلێاك، ده ك، هۆیاه تائێستا نازانم م  كه یه

  وه ێتاه د نگدان ده سندوقی ی وكاته ئه تا بكات،  ئیدیدایه و ئه ویف زه زۆر زۆر هێزێكی  نگه ڕه نابێت، كردنیش دیدایه  به می ، كه یه حزبی
 . نگی ده ، ئاراوه

  
 ؟ وه بێنێته ئی ڕه ڵك خه نگی ده به  كه پژاك  قبوڵتانه :ر حسێن نوه ئه
  

 .تی خۆیه قی حه بداتێ نگی ده ڵك خه ر گه ئه ڵێ به : فا هیجری مسته
  

 نایانناسم؟ حزب  به م  ناڵێی تۆ :ر حسێن نوه ئه
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 نگای ده  بیدییاه ته زۆر شاتێكی بدات بۆ نگی ده ڵك خه و بناسێت حزب  به وی ئه ڵك خه ر گه ئه اڵم به نایناسم، حزب  به : فا هیجری مسته
 .حزب نگی ده له  بااڵتره زۆر ڵك خه

 

 اڵت؟ ڕۆژهه  له رێت به ڕێوه به ش كه كه په تی سیاسه ر گه ئه :ر حسێن نوه ئه
  

 .تی خۆیه قی حه لێبكات پشتیوانی وێت بیه كوردستان ڵكی خه رێت، به ڕێوه به ش كه كه په تی سیاسه ر گه ئه : فا هیجری مسته
 

 داهاتووا لاه  كاۆنتڕۆڵكراوه  وه ده یاه په ن الیاه له كوردساتان ڕۆژئاوای لاه  كه ك سیناریۆیه  نییه تان وه ئه ترسی  ئێوه ونی یه :ر حسێن نوه ئه
 ؟ نییه واتان ترسێكی كۆنتڕۆڵبكرێت  مانشێوه هه به ئێران كوردستانی  وه پژاكه ن الیه له
  

 ڕۆژئاواش كوردستانی  له ر گه ئه نازانم ئێستاش م  بدات، بۆ نگی ده ڵك خه ی وه ئه ڵ گه له  یه هه رقی فه كۆنتڕۆڵكردن : فا هیجری مسته
 ناازانم ، هێازه و ك چاه كاۆنترۆڵكردن ، چییاه كاۆنترۆڵكردن اڵم باه ن، نایاده یاان  ده یاه په  باه ن ده نگاده ده ڵك خاه ئایاا ربگیرێات وه نگ ده
 ب ؟ ده ترم كه وان له بۆ كوردستان ی دیكه كانی هێزه یان بێت ده متر كه وان له بۆ دیموكرات حزبی وادا كاتێكی له
  

 مان هاه پاژاك ر ساه له تێڕوانیاان وانیش ئاه ، بیساتووه ش ڵاه كۆمه رانی ڕاباه  لاه نابتم جاه ی بۆچووناناه م ئاه فا مسته كاك :ر حسێن نوه ئه
 حساابیان  ماناه ئه ، وه كاناه وه كۆبوونه نااو  دێتاه و وه كۆنگره ناو هاته پژاك پارتی و كێتیی یه و كه كه په فشاری ژێر له دواجار اڵم به ، شته
 ؟ كراوه بۆ
  

 باساای  ئێماه ژێرباار،  چوویناه نه  ئێمااه  دیااره ، كاردووه قبوڵیاان دا كااه كه په ختای زه ژێر لاه ، یاه كه كه په باۆ  كه حسااابه : فا هیجتری مستته
 ڵ گاه له پاژاك  واته كه ، بووه تێدا پژاكییشی ڵبژاردندا هه له  كردووه شداریمان به دیموكراتی كی یه شێوه به  نه الیه پێنج و ئه كرد مان وه ئه

 و اڵت ڕۆژهاه كاوردی ی وه لاه  بێجگاه ناوێك ر هه به فشاردان ژێر له خۆتان بۆ ئێستا ، نابێ  ئاماده اڵت ڕۆژهه حزبی حسابی  به ، نییه  ئێمه
 . خۆتانه یفی كه ناوێك ر هه به  ئێمه حسابی ر سه له
  

 ؟ وه كانه وه كۆبوونه  ته نایه اڵت ڕۆژهه ناوی به :ر حسێن نوه ئه
  

 .خێر نه : فا هیجری مسته
  

 ؟ وه كۆبوونه  دێته چی ناوی به ی ئه :ر حسێن نوه ئه
  

 . دیكه ناوێكی ر هه به دێت،  كه كه په ناوی  به نازانم : فا هیجری مسته
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  اڵت ڕۆژهه پارتی پژاك، ناوی به ن كه ده  وه ئه ی دیدایه وان ئه دێت،  كه كه په ناوی به بۆ ، یه هه ی پێگه و شوێ  خۆی بۆ :ر حسێن نوه ئه
 دێ ؟

  
 نادامی ئه ك یاه و بیسات كارد ئیدالنای سادود مه كااك ڕێز باه وێ لاه دیااریكرای  وێ لاه ی ناه الیه پێانج و ئه  ئێمه خێر نه : فا هیجری مسته
 ڵبژێردراو هاه ش ساه كه پێانج و ئاه اڵت ڕۆژهاه كوردساتانی های ، بێتاه ده س كاه پێانج  ساه كه ك یه و بیست و له بێت ده كار، ئاماده ی كۆمیته

 . خۆتانه یفی كه خۆتان بۆ ی وه ئه باری ژێر ناچینه  ئێمه وتمان وڵیاندا هه زۆریش واو، ته
 

 بێت؟ بات خه  قه هه پژاك و بات خه سازمانی هێزدا   دوو ینی به  له بێت رار قه ر گه ئه :ر حسێن نوه ئه
  

 .  هێناوه پژاك  له زیاتر نگی ده دا كه نگدانه ده  له بات خه : فا هیجری مسته
  

 اڵتدا؟ ڕۆژهه  له پژاك  ره بێكاریگه  نده وه ئه ونی یه :ر حسێن نوه ئه
  

 . ناكرێ  لێ  چاوی  شه به و ئه  حیزبی كو وه اڵتدا ڕۆژهه نێو له پژاك : فا هیجری مسته
  

 ؟ ئاوایه اڵتدا ڕۆژهه كانی سیاسییه  حزبه ناو له س به :ر حسێن نوه ئه
  

 .ڵكیشدا خه و كان یه سیاسی  حیزبه ناو  له : فا هیجری مسته
  

 و كان ڵاه كۆمه تاۆو ی كه حزبه  له زۆر یی گله و وه كه كۆنگره ناو  بێته ن ناكه ئازادیش پارتی كانی ته سیاسه نگری الیه  ئێوه :ر حسێن نوه ئه
 ناهێڵ ؟ و ره سه له فشاریان و تانهێشتووه نه  خواردووه وانتان ئه شی به  ئێوه  گوایه  كه پاك كات، ده تریش ی كه دیموكراته

  
 . بووایه نه  كه كێكی یه  نگه ڕه ، كه گروپه ناو  هاتنه ده  باوه هێنا نگیان ده وانیش ئه ر گه ئه ، نییه هێشت  نه : فا هیجری مسته

  
 ناس ؟ ده پاك سمی ڕه به  ئێوه :ر حسێن نوه ئه
  

 كاو وه اڵم باه ، بێ هاه جیاوازیماان ی كاه بۆچوونه ڵ گاه له  نگاه ڕه و هێزێكاه پاك یناسی ، ده سمی ڕه به نایناسی ، بۆ ڵێ به : فا هیجری مسته
 .  یه هه هێزێك

  
  حزبی د، مه محه قازی ی كه حزبه ، ڵواسراوه هه تدا كه ژووره  له ی كه وێنه  كه د مه محه قازی ی كه حزبه بۆ فا مسته كاك :ر حسێن نوه ئه
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 ؟ وه یییه وه ته نه ی كۆنگره ناو  بێته قازی، ی كه كوڕه ناهێڵ   كه ن، كه ده باش كارێكی ئێران، كوردستانی دیموكراتی
 

  بووی  نه شدار به تێیدا  ئێمه و  دراوه  تاوه ره سه له  كه بڕیارێك  نییه  وه ئه و تی سایه كه  كه له سه مه بزان   خۆشه پێم : فا هیجری مسته
 كارێ ، ده باناگ كان سیاسییه  هێزه  كه  كردووه یان وه ئه باسی وان ئه اڵم به ی ، كه بانگده كان تییه سایه كه درابا بڕیار  تاوه ره سه  له  نگه ره

 . وه ته هێناوه نه نگی ده و ئه ی كه حزبه اڵم به وا، پێشه كوڕی بۆ ڕێزم ڵ گه له ئێستا
  

 ن؟ ناكه هیەیان یا ن ناكه خۆی یدی ته یان ن ناكه ی كه حزبه تی سیاسه نگری الیه  ئێوه :ر حسێن نوه ئه
 

 تاكێاك، موو هاه باۆ خوازی، خۆیی ربه ساه ویساتی بۆ نێی  داده ت حورمه خۆمان بۆ  ئێمه خۆییخوازن، ربه سه هێزێكی پاك : فا هیجری مسته
 . وه ته هێناوه نه نگی ده و ئه ی كه حزبه  رۆكه سه دا حزبه و له و ئه كورد، گروپێكی موو هه بۆ
  

 قاازی  باه شاانازی ، ره شاه به شۆڕشاگێڕو كاوردێكی ر هاه  گاتاه ده تاا دانیشتووی   ژووره م له  كه تۆ و م   له فا مسته كاك :ر حسێن نوه ئه
 كورستان؟ ی پارچه چوار ر هه به كرێت ده  وه ده مه محه
  

 .ن ناكه  وه یه كه كوڕه  به شانازی اڵم به : فا هیجری مسته
  

 حزبای  كاه بگرێات شاوێ  یا حزباه م لاه  بووایاه ده ی كاه كوڕه م هاه ن ناكاه  وه یاه كه كوڕه به شاانازی م هاه بڵاێم  وه ئاه ویساتم :ر حستێن نوه ئه
 شی؟ كه حزبه تی دژایه  وێته بكه  كه تر حزبێكی  له ك نه تی باوكییه

  
  لاه  كاه  یاه وه ئه ش جیاوازییاه و ئاه ، دیكه كانی شوێنه باقی و ئێران كوردستانی  له م  بۆچوونی له  یه هه جیاوازی ك یه : فا هیجری مسته

 حساابی خاۆی باۆ تااك وێادا له تائێساتاش بات خاه ی وه ساتپێكردنه ده و ئیساالمی كۆمااری كااری ر ساه هاتنه تای ره ساه له ئێاران كوردستانی
 كاتی لاه یتاوانی ده وا پێشاه كاوڕی  بۆیاه ، ساه كه فااڵن بارای ، ساه كه فااڵن كاوڕی ، یاه ماڵه بنه فااڵن  له ی وه رئه به له ك نه كرێت، ده ر سه له

 تی خزماه  لاه توانێت ده  سێكه كه ی وه رئه به له ڵكو به ، وایه پێشه كوڕی ی وه رئه به له ك نه پێبكات، ڕی باوه ڵك خه پیشانبدات، خۆی خۆیدا
 وێراقادا كوردساتانی  لاه تی تایباه به  دیكاه كانی شاه به له كانماان كورده بارا  لاه  كه ی حسابانه و ئه  بۆیه بێت، دا كورد كانی ندییه وه رژه به
 رار قاه  وه ره ساه له بێات بێت ده  ته شیره وه رۆك سه فاڵن كوڕی  چونكه س، كه فاڵن ، وایه پێشه فاڵن كوڕی  چونكه س، كه فاڵن وا كه ن، یكه ده

 كوردساتانی  لاه كاورد ڵكی خاه اڵم باه باۆی،  یاه هه تم حورماه واش پێشاه كاوڕی  بۆیاه ، نییاه ئێرانادا كوردساتانی  له  بۆچوونه و ئه بگرێت،
 .نابین  یدا جێیه و له ئێراندا

  
 حزبای بااڵی  كاه ئێاران كوردساتانی دیماوكراتی حزبای ر ساه له  یاه هه ك یه قساه دا ییاه وه ته نه  كاۆنگره م لاه فا مساته كاك :ر حسێن نوه ئه

 نابت جاه  نگاه ڕه  بۆچووناه م ئاه ونی یه كات، ده موڕاواتی و كات ده هاوكاری پارتی و ڕۆیشتووه پارتیدا الی به هیجری فا مسته دیموكراتی
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 ولێر، هاه باۆ  وه كۆیاه  لاه ، كۆیاه بۆ  وه سلێمانییه  له  یه هه ك یه سافه مه چۆن ئێران كوردستانی دیموكراتی حزبی ندی یوه په  وه یته تیبكه ڕه
 مان هاه به ئایاا ، ره نته ساه یاان  رده زه وزو سه ی ئیداره یان  سلێمانییه ولێرو هه نێوان قی چه  كۆیه  واته  وه نیوانیانه  وتۆته كه ك یه سافه مه
  یان دوورن  وه ردووكیانه هه له شكڵ مان هه به  واته ن، كه ده پارتیش و كێتیی یه ڵ گه له تیش سیاسه  یه هه  كه ی جوگرافیاییه  سافه مه و ئه
 نزیك ؟  وه ردووكیانه هه له شكڵ مان هه به
 

 حازب ردوو هاه ل گاه له  پێموایه م   چونكه م، پێناكه ست هه دیموكرات حزبی سكرتێری ك وه خۆم بۆ  جیاوازییه و ئه م  : فا هیجری مسته
 دوو  باه وان ئاه  ئێمه ئێستاش ، یه هه  وانه ئه موو هه ، هێشاوه ك یه له دڵمان  بووه مانێك رده سه نزیكبووی ،  وه پێكه زۆر  بووه مانێك رده سه

 پارتیشادا و كێتیی یاه  لاه ، یاه هه موومانادا هه له موكوڕی كاه ی وه ئاه ڵ گاه له  پێمانوایاه وێراقادا، كوردساتانی  لاه زانی  ده كی ره سه هێزی
 ، یاه هه ڵیانادا گه له نادیمان یوه په و یاه هه بۆیاان تمان حورماه دا، واڵتاه و ئاه كردنی ئیاداره له  یاه هه كیان ره سه وری ده ئێستا اڵم به ، یه هه

 ك یاه كاو وه كان ناه الیه موو هاه ڵ گاه له اننادیم یوه په  كاه تێكۆشااوی  و ی  كاه ده یریان سه  وه ته حورمه به ردووال هه  ئێمه ، یه هه دانیشتمان
 وا شاتێكی وا، نگاوێكی هاه  وه ئێماه نی الیاه له ، ناه الیه و ئاه خاودی ر ساه وێته كه ده  كه كێشاه دا ناه الیه و لاه بێت هاه ك یه كێشاه ر گاه ئه بێت،
 و ئاه نیشاتمانیدا كێتیی یاه كانی تییه ساایه كه له نادێك هه له  نگاه ڕه اڵم باه ی ، كاه ده نێك الیاه نگری الیاه  ئێماه نیشاانبدات  كه دیناكرێت به

  زاده ن ساه حه بدواڵ وه ڕێز به پێكهاتوو تیدا رایه ڕێبه  له ئاڵوگۆڕێك دا سیانزه ی كۆنگره  له  كه ی وه دوایئه ت نانه ته بێت، هه  بیروبۆچوونه
  كاه دانیشاتنێكدا  لاه تی تایباه به ك، هۆیاه هایچ بێ باه گارت ی ره په زیاتر كێتیدا یه نێو له وێو له  بۆچوونه و ئه حزب، سكرتێری به بوو نه

 و ئاه ر ساه له باوو، شاریفی ته یاش-الل جاه ماام ڕێز باه  كاه بووماان نیشاتمانیی كێتیی یه سیاسی بی كته مه ڵ گه له  یه كۆنگره و ئه دوای  ئێمه
 بێات، دیماوكرات حزبای قازانجی به ی وه ئه  دیموكرات حزبی سكرتێری كو وه م  كێتیی، یه بۆ  وه ڕوونمكرده وێ له م  كرا،  قسه   یه له سه مه
 ڵ گاه له  ناه م، كاه ده پاارتی تی دژایاه كێتیی یاه ڵ گاه له  ناه وێات، ده چای پاارتی یاان وێت، ده چی كێتیی یه  نییه  وه له چاوم م، كه ده  وه ئه

 ڕابكێشام مادا كه حزبه الی باه ردووكیان هاه ڕی باوه ئدتیمادو  كه بینم ده دا وه له م كه حزبه قازانجی ڵكو به م، كه ده كێتیی یه تی دژایه پارتی
 باانگكرد، منای دا میوانییاه و لاه ر هاه الل جاه ماام  وه دوایئاه هاات، كۆتایی زۆرباش  كه له سه مه  باسانه و ئه دوای دروست، تێكی سیاسه  به

 الی دیااربوو وا ، باووه واو ته م  بۆ شتێك موو هه تی، پێیه ڕم باوه م  كردت تۆ ی قسانه و ئه تۆ، ی قسانه و ئه پێخۆشبوو زۆرم م  وتی
 . شتانه و ئینشدابات و ئه داو سیانزه ی كۆنگره ی كێشه و گێره و له تی تایبه به باسكرابوون  النه سه مه و ئه زۆر یش-الل جه مام
  

 تۆ؟  به ر رامبه به گرتبوو ی رچاوه سه  وه چییه له كێتیی یه ی بۆچوونه و ئه :ر حسێن نوه ئه
  

 رپرسیارێتی به ، بووه هه حزبیم رپرسیارێتی به دا یه وماوه له ر گه ئه وتم باسمكرد وێدا له م  نازانم، خۆشم بۆ ڕاستی به : فا هیجری مسته
  یاه هه ئااوا شاتێكی بڕیارێكادا،  لاه نووساینێكدا،  لاه دانیشتنێكدا،  له كدا، یه وه كۆبونه  له ر گه ئه  پێمخۆشه  میشه هه ، بووه هه كیشم ره سه
 نادی وه رژه به و قاازانج باۆ س كاه نادێك هه  كه ی وه له  بێجگه ، نییه  كی مایه بنه هیچ و ڕاستییه له دوور یڵێ  ده  ئێوه ی وه ئه نا ده بڵێ ، پێم

  نی الیاه  بلیغاتی تاه  شاه وانه له. نییاه ساسای ئه و ساڵ ئه هایچ و باساكردووه  ئێاوه ڵ گه له یان له سه مه و ئه سیاسی تێكی بابه ر هه یان خۆیان
 . بێ كرد درووست  تی كیه یه  هاوڕێیانی  له هێندێك  الی  ی بۆچوونه و ئه دا سێزده  ی كۆنگره  ندی روبه سه  له حیزب  له  جیابۆوه
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 مامۆساتا ی وه چووناه رنه ده ساكرتێرو  باه تاۆ رچاوونی ده پێیواباوو نیشاتمانیی كێتیی یاه فا مساته كااك كورتی، باه ونی یاه :ر حستێن نوه ئه
 ؟ تیایه پارتی خشی نه  زاده ن سه حه بدواڵ وه
  

  وه لاه خاۆی رانی نیگاه ویساتی نیشاتمانیی كێتیی یاه  كاه  وه خوێناده شام وه ئه ما  ، بكارێ  لاێ  ی وه خوێندناه و ئاه  كارێ ده : فا هیجتری مسته
  ندیمان یوه په  یه ندازه ئه و به  وه بێت ده زۆر مان فاسیله نیشتمانیی كێتیی یه ڵ گه له حزب، سكرتێری  ته بوومه م  ئێستا  كه ربڕێت ده
 .بێت ده هێزتر به پارتی ڵ گه له
  

 ئێستاش؟ تا :ر حسێن نوه ئه
 

  وێ مهاه ده اڵم باه ، بێ هاه دا تی كیاه یه  رانی براده  له م كه  كی ویه ژماره ن الیه  له  یه ڵه هه  بۆچوونه و ئه ئێستاش تا  نگه ره : فا هیجری مسته
 ی نه ده به  له ئازاد ی شێوه به كانی ره نوێنه  ئێمه ی كۆنگره  چونكه دا، ئێمه ی كۆنگره  له بكات ئسیر ته ناتوانێت نێك الیه هیچ  كه بڵێم  وه ئه

 .ن ده بڕیارده وان ئه  وه رێ سه  دێنه دیموكراتیك ی شێوه به بژێرێ  ڵده هه حزبدا
  

  یاه هه درێاژی دوورو كی مێژوویاه قاساملۆ حزبی دیموكرات، حزبی  پێیوایه  كه كردبێت ی وه ئه نازی كێتیی یه  نگه ڕه اڵم به :ر حسێن نوه ئه
  ئێاوه كاداری چه باتی خاه  لاه پشاتیوانی 7313  لاه نیشاتمانیی كێتیی یاه  كاه تی تایباه به قاساملۆ.د هید شاه و الل جاه ماام ڕێز به نێوان له
 ر هاه به نزیكبێات   وه نیشاتمانییه كێتیی یاه  لاه دیماوكرات حزبای بێات ده  كاه بووبێت  وه له كانی ییه گله  نگه ڕه  پێیوایه كوردستان،  له كات ده

 لیلێك؟ ده ر هه به ك، یه شێوه
  

 مێژووی لاه  كاه باوو شاتێك  وه ئاه ت تایباه به كارد حزب باه ی وره گاه زۆر كی تییاه یارمه نیشاتمانیی كێتیی یاه دا وكاتاه له : فا هیجتری مسته
 و لاه  زانای در قاه و  رچاوه باه له مان وه ئه دیموكرات حزبی ك وه ش ئێمه تیڤ، پۆزه كی یه شێوه به  دیاره زۆر شتێكی دا كورد لی گه ی وه جواڵنه

 .ی  كه ده  ڵوێسته هه
  

 و الل جاه ماام های یی وه تاه نه ی كاۆنگره ی فكاره ڵاێ  ده كێتیی یه كانی ركرده سه ، حازره یی وه ته نه ی كۆنگره  كه ئێستادا له :ر حسێن نوه ئه
 ، باساكردووه ی وه ئاه باارزانی ئیادریس فتاكانادا حه  لاه ڵێات ده كوردستان دیموكراتی پارتی ، باسكراوه شتاكاندا هه  له  قاسملۆیه هید شه
 ماام های ی وه تاه نه ی كاۆنگره ی فكاره  كاه یڵێات ده نیشاتمانیی كێتیی یاه ی وه ئاه تی تایباه به  پێتوایاه تۆ ، یه ئێمه ی فكره ڵێت ده ش كه كه په
 ؟ چۆنه  وه نزیكه له  لێیه ئاگات  كه  مه ئه ، قاسملۆیه هید شه و الل جه
  

 كی یاه كۆنگره  كاه دا كاورد كانی ركرده ساه نێوان لاه پێشاێ، هاته  فكاره و ئاه فتا حه دوای كانی ساڵه له  كه  لێیه ئاگام م  : فا هیجری مسته
 باوو، تێدا اللی جه مام بوو، تێدا توركییای كوردستانی  كه ك یه كو وه موویان هه گشتی به بێت هه وێكی رجه مه كورد  كه پێكبێت ی وه ته نه
 ی تاه ناوه قه و ئاه  یشاتینه گه  دورودرێاژه كی یاه وه لێكدانه دوای اڵم باه پێكبێات،  یاه كۆنگره و ئه  كه كرا ده  وه له باس بوو، تێدا قاسملۆی.د



کانی هاوڕێ مستەفا هیجریوتووێژەبەشێک لە   

 

 

153 
 

  چونكاه بادات، خاۆی كاانی كاره  باه  درێاژه بتوانێات  كاه پێكبێنیات ئااوا كی یاه كۆنگره تاۆ  نییه ی وه ئه ی ئاماده و نتیێه مه دنیاو تی زویه وه
 كارا  وه لاه بااس ت ناناه ته ، شاه ڕه هه ژێر وێتاه كه نه و پێكبێات  یه كۆنگره و ئه  كه بوو نه  ته فرسه و هئ كوردستاندا كانی شه به له كام هیچ له

 . بیره له زۆرباشم
 

 ند؟ چه ساڵی :ر حسێن نوه ئه
 

 كارا  وه ئاه باسای باوو، ئیساالمی جمهاوری ڕژێمای  اڵتی ساه ده  هاتناه دوای اڵم باه ، ماوه ناه بیار  لاه یم كه سااڵه ن قیێاه ده : فا هیجری مسته
 موو هاه كانی حزبه اڵم به وروپی، ئه ناسراوی كی تییه سایه كه  به بسپێرێت ی كه رپرسیارێتییه به  له اڵم به پێكبێت، وروپا ئه  له ، كه كۆنگره

  لاه با  نادام ئه كانیش حزبه ندامانی ئه  له ندێك هه ت نانه ته ، وه ئابوورییه باری  له ب  پشتوانی رو تیده یارمه نهێنی ی شێوه به كان شه به
 بوو ناه گونجااو  كااره و ئاه باۆ  كاه ته زویه وه مای ده و ئه  چونكه ب ، ناسراو دنیادا له ی وانه ئه و كانی ناسراوه  ندامه ئه ك نه اڵم به ، كۆنگره

 . ماوه تائێستا  كه له سه مه و یشتی  گه نه  تیجه نه  به زۆر حسێكی به دوای دا نده پێوه و له
  

 م ئااه كی ره سااه ی فكااره جاااران الل جااه مااام قاسااملۆ، هید شااه بااارزانی، ئیاادریس خوالێخۆشاابوو نێوان لااه تااۆ بۆچوونی بااه :ر حستتێن نوه ئتته
 تۆ؟ بۆچوونی به  كێیه هی  یه كۆنگره

  
 .بوون ر ستپێشخه ده كامیان  كه نازانم  وه ئه ڕوونی به اڵم به بوون، شدار به تێیدا  وانه ئه بزانم ی نده وه ئه : فا هیجری مسته

  
  لاه  ڵاه كۆمه ساكرتێری  زاده لی واه ئیبراهیمای اڵم باه یی، وه تاه نه ی كۆنگره بۆ میوان ك وه بانگێشتكراون توركیا و ئێران :ر حسێن نوه ئه

 بااۆ كت یااه نموونه وێت مااه ده ماا  تێاادابێت، ئێراناای ئیسااالمی كۆماااری ری نوێنااه  كااه  وه یااه كۆنگره و ئااه  ناچمااه ماا  ڵێاات ده دیداریاادا دوایاای 
  لێااره  خێااره چ  وه ئااه خۆیااان، كانی وه كۆبوونااه  نااه بانگبكه ئیساارائی   بووه نااه ڕۆژێااك بی ره وااه واڵتااانی ی جامیدااه  نموونااه بااۆ ، وه بهێنمااه
  كااه كۆنگره كاتێكاادا له  كااه ن، بانگبكااه وێاارا  و ئێااران سااوریاو توركیاااو و ئێااران ئیسااالمی كۆماااری  بڕیارتانااداوه یی وه تااه نه ی كااۆنگره

 خاۆی تی وڵه ده كورد بێت رار قه ر گه ئه بژی، ئاشتی به بتوانێت و بێت كگرتوو یه كورد ا مانه له بێت جاتی نه كورد  كه  یه وه ئه ی كه هامه مه
 بێت؟ رزگاری دروستبكات

  
 بی ره واه واڵتاانی  لاه شاێك به بیادا ره وه ی جامیداه  لاه ، ئێماه ڵ گاه له بی ره واه ی جامیداه نێوان لاه  یاه هه ك جیاوازییاه : فا هیجری مسته     

 یادا نتیێه مه كانی وه كۆبووناه كۆڕو لاه  واڵتاه و ئاه سامی ڕه ری نوێناه  كاه  بیدییاه ته شاتێكی  بۆیاه ، ناسایوه نه سمی ڕه به ئیسرائیلیان تائێستا
 ئێساتا  یاه هه تێك حكوماه كاو وه ئێران ئیسالمی كۆماری اڵم به ن، كه نه شداری به وان ئه ن، كه شداریده به  وه ته نێونه كانی وه كۆبوونه كۆڕو له

  ی له ساه مه  راساته  وه ئه پێكهاتبێت، ڵك خه ئازادی ئی ڕه ر سه له لی گه تێكی حكومه كو وه دیموكرات، تێكی حكومه ك وه  نییه قبوڵمان  ئێمه
 یی وه تاه نه ی كۆنگره كانی رنامه به یان كان داخوازه و ویست  كه دا رجه ڵومه هه دام ڕه وباوه له م  اڵم به جیاوازن، وێراقیش و سوریا و توركیا
 ئیساالمی كۆمااری ری نوێناه باا بێت، هاه حزوریاان وێ له وانیش ئه با  شكراوه بێبه تێدا كوردیان  كه ی واڵتانه و ئه ری نوێنه نرێت یه گه ڕاده
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 خاراپ  باه ی وه ئاه دا ناده پێوه و لاه ما  بدات، خۆی وتاری بكات، خۆی ی قسه ئێرانیش كوردی ئۆپۆزسیۆنی هێزی وێدا له ،بێت هه حزوری
 كااوردی ك وه  ئێماه ر هاه ك ناه بگااری ، رچاو باه له ش وه ئاه بێات ده وتووی ، ڵكااه هه تێیادا مڕۆ ئاه  كاه ی تااه واقیده و ئاه تی تایباه به ناابینم
  وه ره ساه به كانمان واڵتاه كانی تاه حكومه ئسایری ته بێات نااخۆش پێماان خۆشابێت، پێماان تائێساتاش  دیكاه كانی كورده ڵكو به اڵت، ڕۆژهه
  وتنااه كه توركیااا و ئێااران ئیسااالمی كۆماااری تادا ره سااه له پێكهااات كوردسااتان رێمی هااه تی حكومااه ی وكاتااه ئه  بینیمااان ك روه هااه ، یااه هه

 كان له ساه مه ی وه ڕوونكردناه به  وه خۆشاییه به كوردساتان رێمی هاه تی حكوماه اڵم باه هێنا، پێكاده كۆساپیان جۆرێاك موو هه به و تیكردن دژایه
 تی حكوماه پێكهاتنی باه  خۆشاه دڵیاان وان ئاه ئێساتا نااڵێم ، وه ناه مبكه كه ددێك حاه تاا  تییاه دوژمنایه و ئاه  كاه ن بكاه وا كارێكی توانیان

 ت ناناه ته  كاه ناابینم وتۆ ئاه كی یه موشاكیله دا نده پێوه و له م   بۆیه ، وه ته مكردووه كه خۆیان ی ئاشكرایه  تییه دوژمنایه و له اڵم به رێم، هه
 .بێت هه حزوری دا كه كۆنگره  له ئێرانیش ئیسالمی كۆماری ری نوێنه

  
 راوێزو پااه  لااه لێبكرێاات تان وه ئااه كلیفی تااه  كااه بااڕوات  شااكڵه و بااه ئێااران بانگێشااتكردنی و كااه كۆنگره ی ئاڕاسااته ر گااه ئه :ر حستتێن نوه ئتته

 ن؟ ئاماده دابنیش ، ئیسالمی كۆماری فدی وه ڵ  گه له كان وه كۆبوونه
 

 تی حكوماه ر گاه ئه  چونكه ، نییه پێی ڕم باوه زۆر بێت،  رنامه بێبه و ناكاو له و بێت كتوپڕ  كه  دانوستانانه  وجۆره به م  : فا هیجری مسته
 و سااازی مینه زه ناادێك هه به پێویسااتی بكات، قسااه خااۆی ئۆپۆزساایۆنی هێاازی ڵ گااه له وێت بیااه تێك حكومااه ر هااه یااان ئیسااالمی كۆماااری
 . یه هه كاری ئاماده

  
 ئیسالمی؟ كۆماری ڵ گه له دانیشت  بۆ نابینیت ك یه مینه زه هیچ ئێستادا له :ر حسێن نوه ئه
  

 و ئاه  یشاتبێته گه ئیساالمی كۆمااری  كاه ناابینم  وه ئاه باۆ لیلێاك ده هایچ ما   چونكاه ناابینم، ك یه مینه زه هیچ ئێستادا له : فا هیجری مسته
 ماافی  نییاه ئاماده تائێساتا ئێاران ئیساالمی كۆمااری بكات، قساه تار كانی وه تاه نه بااقی و كاورد لی گه كانی مافه ر سه له ك نه ی ته ناوه قه
 وی موساه حساێنی میار و رووبی كاه هدی مه ، بناسی سمی ڕه به  زراندووه دامه ئیسالمیان كۆماری تی حكومه  كه كانی تییه سایه كه فادارتری  وه
 ، یاه هه ئیساالمی كۆمااری  باه ڕیاان باوه وان ئاه ، كردووه داواناه مافێكیاان هایچ وان ئاه خاۆ وزن، ساه وی جواڵناه رانی ڕێبه  كه زینداندان  له

 تاادا حكومه  لااه بتااوان   كااه بااوو  وه ئااه داوایااان نها تااه ، یااه هه  قیهااه فه تی ویالیااه  بااه ڕیااان باوه ، یااه هه ساساای ئه قااانوونی  بااه ڕیااان باوه
  لاه  باووه نزیكتار زۆر و،  یی ناه خامه  لاه  توانااتره  باه  وه سیاسایه باری لاه  كاه نجانی فساه ڕه هاشمی هێشت، نه ی وانه ئه اڵم به شدارب ، به

  ئێماه بێات ده چاۆن نێات، ده الی وه كۆمااری رۆك سه  كاندیداتوری  له ناكات قبوڵی ، ئێرانه ئیسالمی كۆماری ررانی زرێنه دامه له  وه خومینی
 بكاات،  قساه  ئێماه ڵ گاه له  شاتانه و ئاه و دیموكراسای و ئاازادی كاوردو ماافی ر ساه له وێت بیاه ئیساالمی كۆمااری  كه ی  بكه  وه ئه  ڕێی چاوه
 .بكات  جی جێبه  ئێمه  دژی  خۆی  ی دیكه  پیالنێكی  وێ بیهه  ی كاته و ئه ر گه مه
  

 دانوستانكردن؟ بۆ ئێران ئیسالمی كۆماری  له نابین  ك یه چاره ڕێگه هیچ ئێستادا له  ئێوه :ر حسێن نوه ئه
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 . ته خه و ئه  وێته بكه ئیسالمی كۆماری  كه نابینی  ئومێدێك هیچ ئێستا  ئێمه : فا هیجری مسته
  

 و ئاه دابنیشایت یت كاه زده حه كوێ لاه حزبێاك، ساكرتێری ك وه ڵیانادا گه له دابنیشای تاۆ بكاات وا كی داوایه ئێران ر گه ئه :ر حسێن نوه ئه
 رێم؟ هه تی حكومه وروپا، ئه مریكا، ئه كێ، بوونی ئاماده  به بەێت ڕێوه به  دیالۆگه

 

 .بكا ئاوا  كی داوایه ئێران  كه  بوومه نه دا ڕه باوه و له   چونكه ، وه ته كردووه لێنه بیرم ئێستا : فا هیجری مسته
 

 هیجاری، ، زاده لی واه دی، موهتاه) رپێنجتان هاه  ڵه كۆمه و دیموكرات حزبی سكرتێری پێنج  مجاره كه یه بۆ  ساڵه  چوارده :ر حسێن نوه ئه
 باۆ و اڵت ڕۆژهاه باۆ  باشاه نگاوێكی هاه تای ره ساه  ماه ئه ئایاا ، وه كۆبووناه  كۆیاه  لاه  ئێاوه ی گاكاه باره  له  ئێلخانیزاده  وه زیزی وه خالیدی

 تێكی رپرسیاریه په  به ستكردن هه وتت  تاوه ره سه له تۆ ی وه ئه یان كیخستوون، یه  ترسییه مه به ستكردن هه اڵت، ڕۆژهه كوردی ئۆپۆزسیۆنی
 النای ، یاه تازه نگاوێكی هاه  ئێوه بۆ ی وه ته نه ی كۆنگره  واته كه  وه یه مباره له ، كامییانه  واته ، ییه وه ته نه و خالقی ئه و شۆڕشگێڕانه ی تازه
 دابنیش ؟  وه پێكه  مجاره كه یه ڕابردووا ساڵی  چوارده ی ماوه له حزب سكرتێری پێنج م كه
  

  ئێمااه  كااه  وه وباره لااه ترساای مه ، رپرساایارێتییه به  بااه ساات هه م هااه  ترسااییه مه م هااه تی، ردووكیااه هه ماا  بۆچوونی بااه : فا هیجتتری مستتته
 بای  یاڵ بێخاه  ئێماه ناكرێات  وه ئێراناه ئیساالمی كۆمااری بوونی باه وێراقیشادا  لاه ت ناناه ته دا، نتیێاه مه  لاه زۆریا  ی شه ڕه هه رووی ڕوبه

 شامان هاوبه ی پاڕۆژه و رناماه به و بی  كگرتوو یه  پێویسته  بۆیه شێكێتی، به  وه ئه ، وه تهنابێ  ئێمه ڕووی ڕوبه ك ترسییه مه هیچ پێمانوابێت
 ر گاه ئه  ئێماه ی وه ئاه باۆ تی رپرسایارییه به ، تییه رپرسایاریه به ی له ساه مه باساتانكرد  كاه ی وه ئاه م دووه ی له ساه مه خاڵادا، زۆر لاه بێت هه
 بێت هاه شامان هاوبه ی رناماه به  وه پێكاه  وه گرێتاه ده تی وایاه ته نه ی له سه مه زۆر  كه كان گشتییه  خاڵه ر سه له توانی  نه و بی  نه كگرتوو یه
 كانی ئامانجااه ت خزمااه له  پێویسااته  كااه ی وجۆره بااه توانی  نااه پێشااێ بێته ئێراناادا له كرێت ڕوانااده چاوه  كااه كااانی ئاڵوگۆڕه  لااه داهاتوودا لااه
 كانمان ته فرسااه و ن بكااه شااغوڵمان مه  وه خۆمانااه به  دیكااه جااارێكی كان كێشااه و گێااره جیاااوازو  نگاای وده باااڵوی و ئااه و باای  ماناادا كه وه ته نه
 .بینم ده تێدا نی الیه ردوو هه  بۆیه ستبەێت، ده له
  

 باشبوو؟ شتێكی رپێنجتان هه و، خۆشبوو پێتان :ر حسێن نوه ئه
  

 .بوو جێ جێبه  مجاره ئه  وه خۆشیه به اڵم به وت، كه رنه سه اڵم به ی ، بكه  وكاره ئه  كه وڵمدا هه پێشتریش م  ڵێ، به : فا هیجری مسته
  

 وتی؟ كه رنه سه تۆ  كه ی وه له ڕێگربوو كێ :ر حسێن نوه ئه
  

 و ئێااران كۆماااری رۆك سااه ڵبژاردنی هااه ر سااه له كااردن ت ره شااوه مه ی له سااه مه بااۆ اڵم بااه ڕێگربااوو، كااێ بڵااێم وێ نامااه : فا هیجتتری مستتته
  ندێك هه  وه ئه  وه كۆببینه باشبێت، پێیان  كه ك جێگایه ر هه له ، وه كۆببینه ك جێیه له موومان هه وڵمدا هه م  شمان هاوبه ڵوێستی هه
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 .خۆشحاڵم زۆر بوو، جێ جێبه  وه خۆشییه به  مجاره ئه اڵم به دام، وه ئه وڵی هه له  مێژه له  یه وه ئه ستم به مه بوون، مخالف ن الیه
  

 ؟ نییه  وه كه یه به  یه ركرده سه پێنج م ئه  یه هه تاڵیشتان كی مێژوویه :ر حسێن نوه ئه
  

 .زۆر : فا هیجری مسته
 

  كتر، یه ر سه له ب  نه  شه ڕه هه ن، كه حریم ته ناوخۆ ڕی شه  كه رپێنجتاندا هه نێوان له بنووس  یمانێك په توانی تانده نه :ر حسێن نوه ئه
 نیازنی ؟ به ئاوا شتێكی دا ئاینده  له یان
  

 كاات ده ی كه تییه رۆكایه ساه بادوڵاڵ وه كااك  كاه ئێاران كوردساتانی تكێشاانی حمه زه شۆڕشاگێڕی ی ڵاه كۆمه ڵ گاه له  ئێماه : فا هیجری مسته
 ڕی شاه ی له ساه مه ر ساه له ی وه رئه ساه  وه مێنێتاه ده ، یانادووه ڕامانگه و ئیمزاكاردووه شامان هاوبه خااڵی نادێك هه ، یاه هه كمان یمانییه هاوپه

 ڕماان باوه ناد چه  یاه وه ئه گرناگ ی ، كاه ئیمزاده و نووسای  ده شاتێك چ  نییاه  وه ئاه گرناگ ، دیكاه خاڵی زۆر یان كتری یه ڵ گه له كداری چه
 كااو وه ، تێكەااووه دوای اڵم بااه ، نراوه یااه ڕاگه و وه تااه باڵوكراوه و ئیمزاكااراوه یمانی هاوپااه و رارات قااه زۆر دا نتیێااه مه  لااه  چونكااه تی، پێیااه
 ك وه  ناه كامێكماان هایچ  چوونكاه ی ڕه باوه و ئه ر سه  بێته هێنا ی ئێمه  وایه پێم ڕابردوو ی تااڵنه  جروبه ته و ئه كردیت رزم وه تادا ره سه له

 هێزێكای هایچ ڵ گه له  كه  پێمانوایه  بۆیه ، ته ناوه قه و ئه  ته یشتوینه گه  ئێمه ی ، لێناكه قازانجی مان كه ڵكه خه ك وه  نه سیاسی حزبێكی
 .بی  كداری چه كی كانییه ره ربه به تووشی وێت نامانه كوردی

  
 بادوڵاڵی وه كااك تكێشاانی حمه زه شۆڕشاگێڕی ی ڵاه كۆمه ڵ گاه له  یاه هه وتنێكتان ڕێكاه  نمووناه باۆ كارد ت وه ئاه باسای تۆ :ر حسێن نوه ئه

 ب ؟  وه كه یه به كان هێزه موو هه كرا ده نه بۆ  وه ته جیاكردووه خۆیان  هێزه دوو م ئه  ره سه له تان خنه ڕه شێكی، به اڵم به دی، موهته
  

 خۆیانادا نێو لاه ی هێزاناه و ئاه باوو،  دیكاه كانی شاه به ی موشاكیله بوو، ناه  ئێمه ی موشكیله ، كه موشكیله بوو، نه ی مینه زه : فا هیجری مسته
 . یه یمانی هاوپه م ئه  كردنی فراوانتر بۆ ی  ده وڵده هه ئێستاش  ئێمه نا ده بوو، هه یان موشكیله

  
 ناس ؟ ئه  ڵه كۆمه كو وه سمی ڕه به تكێشان حمه زه شۆڕشگێڕی ی ڵه كۆمه نها ته  ئێوه  كه  یه وه ئه  كه له سه مه :ر حسێن نوه ئه
  

 ناادیمان یوه په  ئێمااه  یااه هه  كااه ی وناوه بااه ڕێكخراوێااك ر هااه  ئێمااه الی ، یااه هه یان كێشااه خۆیاناادا ناوخۆی لااه وان ئااه : فا هیجتتری مستتته
 .كاندا یه ندی پێوه  له ڵیان گه له ی  ئاسووده زۆر ، نیه مان كێشه و یه هه ڵیان گه له
  

 تكێشان؟ حمه زه شۆڕشگێڕی ی ڵه كۆمه ڵ گه له  یه هه شتان هاوبه خاڵی :ر حسێن نوه ئه
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 . یاندووه ڕامانگه و كردووه ئیمزامان دا كه یماننامه په له  كه  یه هه خاڵمان ندێ هه ڵێ، به : فا هیجری مسته
  

 داهاتوودا؟  له ن بكه فراوان  وه ئه نیازن به :ر حسێن نوه ئه
  

 .ی  بكه رفراوانتری به  كه دای  وه ئه وڵی هه له  ئێمه ربێت سه چاره خۆیان نێوان ی یه كێشه و ئه ر گه ئه ی  ده وڵده هه : فا هیجری مسته
  

  م ئه ژێر بەینه نی  ئاماده  ئێمه ڵێت ده  داوه یاندنێكی ڕاگه ئێران كرێكاری كۆمۆنیستی حزبی - كوردستانی ی كۆمیته :ر حسێن نوه ئه
  یاه هه كتان یه قساه  وه یاه مباره له  ئێوه بات ناوده وای ت نانه ته ئێران، ڵ گه له  سازشه بۆ ، یه ناسیۆنالستانه وڵێكی هه  وه ئه و وه پالنگێڕییه

 ئێران؟ كرێكاری كۆمۆنیستی حزبی ر سه له
 

 تی نسابه  باه ئێاران، تی نسابه  باه  یاه هه لێكجیاوازماان واو تاه كی جیهانبینییه  ئێمه و ئێران كرێكاری كۆمۆنیستی حزبی : فا هیجری مسته
 واوی تااه به وان ئااه ڵ گااه له كااورد كااو وه  مانااه هه  كااه ی ڕه بیروباااوه و ئااه تی وایااه ته نه مااافی تی نیساابه  بااه دنیااا، تی نیساابه  بااه ، نتیێااه مه
  بیااری ی چوارچێوه لااه مووی هااه دا یااه ندی پێوه و لااه ئاڵوگۆڕێااك ر هااه كااوردی، كااانی هێزه ی وه لێكنزیكبوونااه ر هااه وان ئااه ، جیاوازیدایااه له

  لااه م هااه ئێراناادا  لااه م هااه  بیروبۆچوونانااه و ئااه  وه خۆشاایه به و خات ڕێكیااده  مریكایااه ئه شااتێك موو هااه  پێیانوایااه بیاان ، ده كۆمۆنیزماادا
 . الوازبووه زۆر دا نتیێه مه
  

 نێوان له اڵت ڕۆژهه كانی كورسییه ڵێت ده  كه كات ده یی گله كان یارسانه پارتێكی و یارسان كانی تییه سایه كه فا مسته كاك :ر حسێن نوه ئه
 باسای و، كاورده پاێ خۆیاان و كاوردن  كاه ، كردووه ناه كان یارساانه باۆ حسابیان ، شكراوه دابه دا نه الیه پێنج و ئه نێوان له یان حزبدا دوو
 كان؟ یارسانه بۆ  یه هه جوابێكتان  ئێوه كراون، نه ت ووه ده خوراسان و كرماشان و ئیالم  له كان كورده  له س كه هیچ  كه كات ده  وه ئه
  

 حزبی لاه  نییه كیان جیاوازییه كورد لی گه كانی داخوازییه و ویست ڵ گه له و ن  سه ڕه كوردی كوردن، كان یارسانه ڵێ، به : فا هیجری مسته
 ، یاه هه خاۆی قاایمی جێپێای دیماوكرات حزبای یارسااندا ی نتیێاه مه  لاه  یاه هه یارسانمان زۆر كی یه ژماره ئێراندا، كوردستانی دیموكراتی

 ناادی وه رژه به و قاازانج باۆ ڵكوو باه ، نییاه یارساان قاازانجی باۆ ما  بۆچوونی باه  واناه ئه  دروساتبووه لاێ بۆچاوون نادێك هه ر گاه ئه اڵم باه
 ت واوه ده ڵك خاه ئیساالم و كرماشاان ی نتیێاه مه  لاه ولوم ماه چ  هاتووه پێكناه هێشاتا یی وه تاه نه ی كۆنگره ، یه یانه تی سایه كه و له هێندێك

  زایاه فه و باه ئێاران ناوخۆی لاه ساانێك كه ن ئساوڵه ئایاا پرسایار ژێر چێتاه ده خۆی بۆ ش وه ئه  وه تریشه كی الیه له ك، الیه له  وه ئه ن، ناكه
 خاۆی بۆ  وه ئه ن؟ شداریبكه به ییدا وه ته نه ی كۆنگره  له بێ  دات ده یان ئیجازه ئێران رێ، ده بێنه وێرن ده ئایا  حاكمه ئێراندا  له ی سیاسییه
 . باسه جێگای

  
 حاڵێكدا؟ ر هه له كات ده وانیش ئه تی رایه نوێنه  ئێوه حزبی  پێتانوایه :ر حسێن نوه ئه
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  كوردساتانی  له كورد  لی گه  كانی داخوازه و ویست موو هه  له  رگری به  ئااڵی ڵگری هه به خۆمان دیموكرات حزبی ك وه  ئێمه : فا هیجری مسته
 نااڵێم ، یاه هه وجودیاان و وه تاه نگیانداوه ڕه  واناه ئه موو هاه دیموكراتیشادا حزبی نێو له  وه كانیه یه ئایینی  ڕه باوه موو هه  به زانی  ده ئێران
 دیموكراتادا حزبای نێو لاه  زمانییاناه و ئاایینی  جیااوازه  بیروبۆچووناه و ئاه اڵم باه ئێرانادا، كوردساتانی  له كوردی  موو هه ری نوێنه  ئێمه
 . وانه ئه موو هه له  كه یه پێكهاته دیموكرات حزبی و وه ته داوه نگیان ره
  

  تا ی كه یاندنه ڕاگه  پێموایه و داوه یاندنێكی ڕاگه اڵت ڕۆژهه كوردستانی كسانی یه ی ڵه كۆمه ڕابردوودا ڕۆژی ند چه له :ر حسێن نوه ئه
 بێات، وری ده باه  كاۆنگره تی رۆكایه سه  پێویسته ڵێت ده كانیدا خاڵه له كێك یه  له یی وه ته نه ی كۆنگره به ت باره سه ، نتێییه مه زۆر كی یه ڕاده
 یاان ن بۆچووناه م ئاه ڵ گاه له  ئێاوه بكاات، قۆرخكااری توانێت ناه س كاه و بكاات كاندیاد خاۆی زیاتر  وره ده دوو  له بێت نه بۆی س كه هیچ
 باارزانی سادود مه  نگه ڕه  كه كرێت ده  وه ئه ر سه له  قسه ئێستادا له  كه بێت چۆن  كۆنگره تی رۆكایه سه  پێویسته یا  یه هه رناتیڤێكتان ڵته ئه
  وری ده بێت چۆن  تییه رۆكایه سه و ئه وێت تانه ده  ئێوه  واته بێت،  یه كۆنگره و ئه كوردستان دیموكراتی پارتی رۆكی سه و رێم هه رۆكی سه
 ؟ قسانه و ئه بۆ  چییه رناتیڤتان ڵته ئه بێت ڵبژاردن هه  به بێت
  

 كێ رۆك سه  كه ی وه له باسێك هیچ تائێستا كرێت ده  كه كاری ئاماده كاری ییدا وه ته نه ی كۆنگره له تائێستا ی كه ڕاستییه : فا هیجری مسته
  دێتااه خۆیاادا كاتی لااه  كااۆنگره پێكهاااتنی  كاااتی  له یه له سااه مه و ئااه گومااان بێ ، كراوه باساانه تائێسااتا دیاریبكرێاات چااۆن رۆك سااه یااان بێاات
 و ئاه بێات ده بێت گشتی قازانجی  به ی وه ئه چی ، كان قسه بزانی  كان نه الیه موو هه له گوێبگری  بێت ده كرێت، ده ر سه له باسی و رباس به

 . بێ هه  تی رایه رێبه  نێكی نجوومه ئه  یه وه ئه ستم به مه ، بێ  تی رۆكایه سه  ی شێوه  له  كۆنگره  تی رایه به ڕێوه به  وایه پێم م . ی  بكه  كاره
  

 بێت؟ بارزانی ك یه وره ده بی تۆ ك یه وره ده ، نییه باشتر بێت دیموكراتی ی كه تییه رۆكایه سه ك، یه كۆنگره ر گه ئه :ر حسێن نوه ئه
  

 .بكا ر سه چاره  تی رۆكایه سه  گرفتی زۆر  نگه ره  بێ  مدی جه  كه یه تی رایه رێبه ر گه ئه : فا هیجری مسته
  

 بێت؟  بۆچوونه و ئه مخالفی س كه  پێتوایه ، چییه ستت به مه :ر حسێن نوه ئه
  

 بازانی  بگری  گوێ بێت ده اڵم به بێت، نه وایان بۆچوونی  كه ب  هه سانێك كه  نگه ڕه نازانی ، پێشێ ته یه نه  كه باسه تا : فا هیجری مسته
 .بێت وا ن تمه حه بێت ده بڵێی   ئێستاوه  له ناكرێت واتا ، چییه وان ئه كانی لیله ده
  

 بكات؟  یه كۆنگره و ئه تی رۆكایه سه  میشه هه بۆ سێك كه كرێت ده :ر حسێن نوه ئه
  

 هیچ لااه كاادا، ڵگایه كۆمه هیچ لااه ، نییااه سااێك كه هاایچ تی رۆكایه سااه به ڕمااان باوه  ئێمااه  میشااه هه بااۆ نااا،  میشااه هه بااۆ : فا هیجتتری مستتته
 .دیموكراتیدا ئوسوڵی ڵ گه له بێت گونجاو  كه بێت ك یه شێوه به بێت ده  پێمانوایه حزبێكدا،



کانی هاوڕێ مستەفا هیجریوتووێژەبەشێک لە   

 

 

159 
 

 تۆ؟ الی  چییه  ئسوڵه و ئه ، دیموكراسیه  گونجانه و ئه :ر حسێن نوه ئه
  

 كاانی ره ره زه و قاازانج ن، باسابكه  وه پێكاه موو هاه بێت، هاه وافوقی تاه ی ڕێگاچااره توانێت ده  دیموكراسییه  گونجانه و ئه : فا هیجری مسته
 .بێت نگدان ده بێت ده شت  گه نه وافق ته  به ر گه ئه  وه ئه دوای ڵبژێرێت هه كێ یان بێت رۆك سه كێ  كه ی وه ئه ، وه نه لێكبده

  
 ؟ نییه باشتر كارێكی بێت  وه پارچانه و ئه رانی نوێنه و له كێك یه ست ده به مانگ ش شه ر هه ر گه ئه :ر حسێن نوه ئه
 

  له ناتوانێت س كه هیچ  چونكه زانم، ده گونجاو نه  به بڕێك مانگدا ش شه  له  ی كه ماوه ی وه سككردنه رته به زۆر ڕاستی به : فا هیجری مسته
  بێت، ساڵێك  كه وره ده جا ، نییه خراپ پێم بێت وری ده  كه ی وه ئه اڵم به بكات، شتێك و پێشێ بیباته بێت هه كی یه رنامه به مانگدا ش شه
 . لێكردنه  قسه جێگای  وه ئه بێت ساڵ دوو
  

 چااودێری  كاه ی واناه له شاێك به واتاا ك، یاه ڕاده تاا كرێات ده ك یاه وه نزیكبوونه  باه سات هه  یاه كۆنگره م ئاه ندی روبه سه له :ر حسێن نوه ئه
 حزبای ئێاران كوردساتانی دیماوكراتی حزبای نێوان لاه م هه  یه هه ك یه وه نزیكبوونه  پێیانوایه ن، كه ده دیموكرات حزبی ردوو هه بارودۆخی
  كاه  یاه واڵنه هه و ئاه یاان  یاه كۆنگره ی تازه ی وه نگدانه ڕه  نجامه رئه ده م ئه زیزی وه خالیدی م هه و هیجری فا مسته كوردستان، دیموكراتی

 زیزی واه خالیادی تاۆو نێوان لاه  ئێاوه نێوان لاه  یاه تازه میاانگیری وڵێكی هاه  لاه پاارتی  كاه كرێات ده  وه لاه بااس دیساان یان باستكرد تۆ
 ؟ كامیانه

  
 كان ڵاه كۆمه ڵ گاه له ها روه هاه زیزی واه خالیدی كاك ڵ گه له  ئێمه  ی وه لێكنێزیكبوونه و ئه  كه كردیت رزم وه تا ره سه م  : فا هیجری مسته
 ر گاه ئه دابنیشای   وه پێكاه توانی  ده  ئێمه ئاسانی به  بۆیه كرابوو، ئاماده پێشتر زۆر ی مینه زه ستیپێكردبێت، ده  كۆنگره و له  كه  نییه شتێك

 م هه ی وه ئه ڵ گه له تائێستاش و ی  ده پێده درێژه  ته سیاسه و ئه  ئێمه  بۆیه كرا، ده نه ئاسانی به روا هه پێشتر  كرابایه نه ئاماده  مینه زه و ئه
 بتااوانی   ئێمااه ی وه ئااه بااۆ  نیشااانداوه خۆیااان هاوسااۆزی كاندا شااه به موو هااه له كااورد ی ئێمااه ی دیكااه دۆسااتی زۆر و كێتی یااه م هااه پااارتی

  كردووه وه باه ستمان هه خۆمان بۆ  ئێمه ، نییه نێكدا الیه هیچ ئسیری ته ژێر له  یه وه نزیكبوونه و ئه اڵم به هێز، ك یه  وه ببینه و وه كبگرینه یه
 .ی  ده پێده درێژه ر هه  وه ئه داهاتووشدا له و پێشێ ته چوینه  وه خۆشییه به و پێكردووه ستمان ده ، هاتووه  وه ئه كاتی  كه
  

 پێشوو؟ ی وره ده وێت، كه تێده ئینشیێابی دیموكرات حزبی  مجاره دووه  مه ئه :ر حسێن نوه ئه
  

 ر ساه هاتنه دوای لاه م كاه یه جااری ، مجاره ساێیه ئیساالمی كۆمااری كااری ر ساه هاتنه دوای م كاه النی ، مجاره سێیه خێر نه : فا هیجری مسته
 .. وه گرته كیان یه حیزب ڵ گه له وان ئه  دوایه رووبدا، یك وه جیابوونه شۆڕشگیر تی رایه ڕێبه  ناوی  به م دووه جاری ئیسالمی كۆماری كاری

  
 ؟ وانه ئه بوون كێ :ر حسێن نوه ئه
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 ی ساته ده نارا ناویاان  وه جودابووناه دیماوكرات حزبی لاه  ئیساالمی  كۆمااری  رێژیمای  ركاری ساه  هاتناه  دوای  لاه  ی واناه ئه : فا هیجری مسته
 ما  بۆچوونی باه وت ، دواكاه كانیان نجاه گه  لاه ش دیكاه مدێكی جاه  دیااره بوون، س كه وت حه حزبدا تی رایه ڕێبه  له  چونكه سی، كه وت حه
 دوو ودا ئااه دوای بااه اڵم بااه گونجا، ده نااه  ئێمااه ڵ گااه له یانبوو هااه وان ئااه ی بۆچوونااه و ئااه  چونكااه ، ببوایااه  بووایااه ده  یااه وه جیابوونه و ئااه

 .بوو ش دیكه ی وه جیابوونه
 

 كوردستان؟ دیموكراتی حزبی شۆڕشگێڕو تی رایه ڕێبه ی وه جیابوونه :ر حسێن نوه ئه
 

 .ڵێ به : فا هیجری مسته
 

 و دانوسااتان ی مینااه زه تێكاادا حاڵه له ر گااه ئه  پێتانوایااه واتااا  یااه هه تاڵتااان كی مێژوویااه  ئێااوه  كااه  یااه وه ئه  كه قسااه :ر حستتێن نوه ئتته
 تر؟ ئینشیێا  ر سه له  كه جارێكی  نییه ك ترسییه مه بكرێت ش وه كگرتنه یه
  

 ی میناااه زه  كاااه وه كگرتنه یه دوای  وه كبگریناااه یه ر گاااه ئه  كاااه رانی  نیگاااه ، یاااه هه مان ترساااییه مه و ئاااه  ئێماااه  ڵی باااه : فا هیجتتتری مستتتته
  وه وردتااره حسااابی به بڕێااك  وه وباره لااه  بۆیااه كردیااان؟ شۆڕشااگێر تی رایااه ڕێبه  كااه ی وه ئااه كااو وه  وه پێشااه ته نایه  دیكااه كی یااه وه جودابوونه

 . وه كبگرینه یه می ده و ئه مێنێت النه مان رانیه نیگه و ئه  كه ی جێگایه و ئه  ینه بگه وێت مانه ده ی وه ئه بۆ پێشێ چینه ده
  

 بێت؟ ده چی تان كه حزبه ناوی ، وه كبگرنه یه بێت رار قه ر گه ئه  باشه :ر حسێن نوه ئه
  

 .ئێران كوردستانی دیموكراتی حزبی : فا هیجری مسته
  

 ؟ وه مێنێته ده چی ناوی به تان كه فیزیۆنه له ته :ر حسێن نوه ئه
  

 تیشك : فا هیجری مسته
  

 بێت؟ ده  حزبه و ئه سكرتێری كێ :ر حسێن نوه ئه
  

 .ناوخۆ وی یڕه په پێی به ڵبژێرێت، هه بێت ده : فا هیجری مسته
  

  ناگۆڕن؟ شتان كه ریده جه :ر حسێن نوه ئه
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 بێت، هاه مان كێشاه ی وه رئه ساه له  نیاه وه ئه یاش-تیشك  تلوزیونی باستكرد ی وه ئه ت نانه ته بگۆڕی ،  ریده جه  مومكینه نا : فا هیجری مسته
 مان كاه حزبه  كاه ناازانی  قاازانج  باه  ئێماه دا سیاسایه  رجاه لومه هه و لاه تائێساتا م  بۆچوونی به اڵم به بگۆڕی ،  وه ئه ناوی ڕۆژێك  نگه ڕه

  دیكاه بڕیاارێكی  كاه  تاوانێ ده دیماوكرات حزبای ی كاۆنگره ، كاه كۆنگره بڕیاری به  وه ته ماوه ش وه ئه اڵم به ، بێ كوردستان دیموكراتی حزبی
 .ی  كه لێده وی هیڕ په  دیكه ڵكی خه موو هه و م  بدات

  
  یت؟ كه ده  پێوه ئیلتیزامی تۆ بێت سكرتێر زیز وه خالید دا بڕیاری  كۆنگره ر گه ئه :ر حسێن نوه ئه
  

 . نییه تیا الی والو ئه هیچ م یكه ده ن تمه حه ڵێ به بڕیاریدا؟ ندی ناوه ی كۆمیته ر گه ئه : فا هیجری مسته
  

 ؟ وه كگرتنه یه ی وره ده - بیت، ده سكرتێر ر هه ش یه وره ده م ئه  كه  كردووه حاسڵت یان :ر حسێن نوه ئه
  

 ی له ساه مه وان ئاه ڵ گاه له ما  ی كێشاه  كاه بڵاێم دا لێره ی وه ئه  پێمخۆشه اڵم به ، كۆنگره ئی ره  به  وه ته ستراوه به نازانم، : فا هیجری مسته
 . كانماندا ڵوێسته هه  له م  بۆ  كێشه  نابێته و رباس به  ته نایه رگیز هه  وه ئه و  نییه سكرتێری

  
 ؟ وه جیابوونه بۆچی پێشتر بوو چی تان كێشه ی ئه :ر حسێن نوه ئه
  

 شاداربوون به تێیادا خۆیاان باۆ  كاه كادا یه كۆنگره  له وان ئه  وه جیابوونه وان ئه بوو، وان ئه ی كێشه بوو، نه  ئێمه ی كێشه : فا هیجری مسته
  باه  چونكاه ی كاه ئاكامه اڵم به ، ڕێكخستووه یان كۆنگره كانی رنامه به خۆیان بۆ و بوون تدا ریه كسه ئه  له خۆیان بۆ حاڵێكدا  له  ئیانداوه ڕه

 . وه جودابوونه بوو نه وان ئه دڵی
  

 ؟ وه كبگرنه یه  یه هه گرنگ كی رایه فاكته ئێستا یان  وه جیاببنه بوو هه گرنگ وا رێكی فاكته  باشه :ر حسێن نوه ئه
  

 و ئاه بۆ  چیه جوابیان وان ئه بزانی پرسی وان له  باشتره اڵم به نایبینم، م   وه جوداببنه وان ئه  كه گرنگ ئاوا  ری فاكته : فا هیجری مسته
 .بی  ده هێزتر به  وه كبگرینه یه ر گه ئه ئێستا ش حاڵه و به ، یه له سه مه
  

 دوو رباس باه  ته خساتووه تان رجاه لومه هه و ئاه  وه یاه وباره له  كاردووه دانیشاتنێكتان  زاده ن ساه حه بادوڵاڵ وه ڵ گاه له  ئێاوه :ر حسێن نوه ئه
 دوو؟ به
  

 ڵیان گه له دانیشتووم، ڵیان گه له  رانه براده و ئه الی بۆ  كردوومه م   كه دا ردانه سه و له بدوڵاڵ وه مامۆستا ڵ گه له  ئێمه : فا هیجری مسته
  كانی قسه  له گوێ  نگه ڕه  ڕاسته ، ماوه نه تی رایه ڕێبه ندامی ئه كو وه  رمی فه  به مامۆستا ئێستا زانی ده خۆت بۆ اڵم به ، كردووه مان قسه
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 . ڵبژێراویانه هه تی رایه ڕێبه  كه  یه هه یان دیكه ری بڕیارده  رمی فه  شێوه  به اڵم به بگرن،
  

  ؟ ره بڕیارده و ئه ئێستا  وانییه پێت :ر حسێن نوه ئه
  

 . یه هه شیان دیكه  ری بڕیارده  وی له  بێجگه : فا هیجری مسته
 

 بێت؟  وه ره كالكه یه سێكی كه  وانییه پێت :ر حسێن نوه ئه
 

 . یه هه  زۆری  ری شوێندانه اڵم به ، یه وه ره كالكه یه بڵێم ناتوانم : فا هیجری مسته
 

 ناكات؟  یه وه كگرتنه یه م ئه هیدی ته بدوڵاڵ وه مامۆستا یت كه ستده هه وا تۆ  كه  وایه مانای :ر حسێن نوه ئه
  

 . وه كگرتنه یه بۆ  دیوه نه جددیم كانیدا ڵوێسته وهه نووسی   له تائێستا : فا هیجری مسته
  

 ؟ وه گرتنه كنه یه ر سه له  كه ترسییه مه ش مه ئه :ر حسێن نوه ئه
  

 .ڵێ به : فا هیجری مسته
  

 ر گاه ئه كرد ناه هیەتاان  ئێاوه  وایاه ماناای  وه بمێننه  وه ره ده  له كادرێك ند چه  وه كبگرنه یه بێت رار قه ر گه ئه رحاڵدا هه له :ر حسێن نوه ئه
 ب ؟ سێكیش كه ن چه
  

  لاه شۆڕشاگێڕ تی رایاه ڕێبه ی وه ئاه دوای كاو وه بێات ك یاه وه كگرتنه یه بێت ده بێت  وه كگرتنه یه ر گه ئه  ڕاسته ، وایه ڵێ به : فا هیجری مسته
 ك هۆیاه ر هاه  باه  دیكاه مدێكی جاه  وه كبگریناه یه مدێك جاه ڵ گاه له ر گاه ئه ناا ده ، وه كمانگرته یه  وه موویه هه به  وه كمانگرته یه نۆدا ی كۆنگره
 .نابێت ر سه چاره  كه كێشه  وه بمێننه  ناڕازی

 

  وه ، وه ناه كۆبكه خۆیاان  كاه ن كه ده  ئێوه له چاو وان ئه یان ن كه ده وان له چاو  ئێوه  یه هه وا كی یه له محاوه كان ڵه كۆمه الی :ر حسێن نوه ئه
 وێت تانااه ده ركامتان هااه كترن یااه منافساای و خت رسااه سه هێاازی دوو هێشااتا  وه ییااه وه ته نه نی الیااه له وانیش ئااه و ئێااوه ی وه خۆكۆكردنااه م ئااه

 بێت؟ هه باشترتان نگڕێژتری ڕه تی سیاسه و ڕۆڵ ورو ده ئێراندا داهاتووی  له ن هێزبكه به و قویه ته خۆتان
  

   وه ته ناوه قه به  ئێمه كردی رزم وه كو وه ی ، ناكه وان له چاو  ئێمه نا ی ، بكه وان له چاو  ئێمه  كه ی وه ئه : فا هیجری مسته
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 چ  وه جودابووناه دیماوكرات حزبی لاه  كاه نی الیاه ڵ گاه له چ  وه نزیكبیناه ك یاه له بێات ده  كاه  ته سیاساه و ئاه  ته یشتووینه گه  وه وه لێكدانه به
 ڵكێكی خاه بكاات قاایمتر خاۆی جێپێای وێت یاه ده  ساه ركه هه و بێات ده  ساه منافه  كه ی وه ئه اڵم به ، ڵه كۆمه كو وه ی دیكه كانی نه الیه ڵ گه له
 بتوانێات  وه دروساته ی ڕێگاه له و دیموكراتیاك ی ڕێگاه له تی خۆیاه مافی حزبێك موو هه  بیدییه ته زۆر شتێكی  وه بكاتهكۆ خۆیدا دوای به زۆر
 .زانم ده حزبێك موو هه و سێك كه موو هه قی حه  به  وه ئه بكات،  كاره و ئه
  

 ؟ وه كبگرنه یه دیموكرات حزبی دوو  كه ڵێیت ده پێ نیم مه زه تێكی مده یان  نزیكانه م له  یه هه لێكت مه ئه :ر حسێن نوه ئه
 

  و به ی  بگه  كه ی وكاته ئه تا ی  ده پێده درێژه  وه خۆمانه ن الیه له  كه پڕۆسه  ئێمه اڵم به م، دیاریبكه ناتوانم ی كه كاته : فا هیجری مسته
 . وه كگرتنه یه بۆ ی  ده بڕیارده وكات ئه ، دیكه كی یه وه جودابونه هۆی  نابێته  كه وه كگرتنه یه  كه ی ته ناوه قه
  

  ، ندیه وه رژه به و پاره و پله و پۆست ر سه له زیاتر كانتان وه جیابونه  كه كان، ڵه كۆمه  له ، ئێوه  له كرێت لێده كتان یه گله :ر حسێن نوه ئه
 ؟ نییه ئایدۆلۆژیتان و فكری كی جیاوازییه  ئێوه
  

  كاه ی شاكڵه و باه فكاری بیروبۆچوونی كی جیاوازییه هیچ وان ئه خالیدو كاك و ئێمه نێوان م كه النی م  بۆچوونی به نا، : فا هیجری مسته
 . مانه هه ئێستا  نه ، بوومانه می ده و ئه  نه ، نیمانه  وه جودابوونه هۆی  ببێته

  
 بوو؟ اڵت سه ده و ندی وه رژه به زۆرتر  كه  ره سه له تان وه ئه یی گله ، نییه فكریتان كی جیاوازیه  :ر حسێن نوه ئه 
  

 كی یه له ساه مه  جیااوازی  ی له ساه مه ر گاه ئه  وه بێتاه جوداده ی ناه الیه و ئاه  چونكاه اڵت ساه ده و نادی وه رژه به  ڕاساته ڵێ، باه : فا هیجری مسته
 ر گاه ئه ڵاێم ده مێاژوو باۆ ما  ئێساتا ی وه ئاه  نیاه  ساته به تێادا تاری هیەای ب نساه مه و پۆسات ی له ساه مه له  بێجگاه بێت ناه سیاسی گرنگی

  واناه له نادێك هه اڵم باه ، وه بوناه ده جودانه  ناه الیه و ئاه پێشاێ،  هاتبێتاه نه حزبادا     تی رایاه ڕێبه  لاه ئاڵوگۆڕێاك دا ئێماه ی13ی  كۆنگره له
  وه بوونه جودا  بۆیه ، وه بژێردرانه ڵنه هه
  

 ؟ یه زاده ن سه حه بدوڵاڵ وه   ست به مه :ر حسێن نوه ئه
  

 بوو نه و ئه نیا ته : فا هیجری مسته
  

 دا؟ ده ڕووینه  ئینشیێاقه م ئه  وه بیانبردایه وان ئه  ڵبژاردنه هه و ئه ر گه ئه  پێتوایه واتا :ر حسێن نوه ئه
  

 .دا ده نه  درووی سه  له د سه : فا هیجری مسته
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 بێت؟ نه ئینشیێا  ی وه ئه خاتری بۆ تكرد نه بۆ ی ئه :ر حسێن نوه ئه
  

  لاه  كۆنگره اڵم به كردبێت، نه م وه ئه پێشبینی خۆشم بۆ م   نگه ڕه بوو، نه سازان  وه ئه بوو  كۆنگره ی تیجه نه  وه ئه  باشه : فا هیجری مسته
 باوون ت ریه كساه ئه حازب تی رایاه ڕێبه  لاه مای ده و ئه وان ئه كردی رزم وه ك وه دێت، پێك بژێرێت ڵده هه  نه ده به  له  حزبه و ئه رانی نوێنه
 ساند په  كاۆنگره باۆ  نادی ناوه  ی كومیته  راپۆرتی  بۆیه چوو، ده ڕێوه به وان ئه چاودێری ژێر له  كۆنگره بردنی ڕێوه به و كۆنگره كاری ی رنامه به

   وه له  بێجگه مێن  نه ت ریه كسه ئه  له وان ئه كرا ده نه  وه ئه كردپێشبینی سند په یان كۆنگره  تی شروویه مه ران نوێنه  باقی ك وه وان ئه كرا،
 .بسازێی   ری سه له  وه پێكه تاكوو بێت وان ئه و م  نێوان  له  كه بوو نه شتێك حزبدا تی رایه ڕێبه  له
 

 كاانی كورده پشاتیوانی باۆ  نااردوه یان رگه پێشمه زار هه( 5333) دیموكرات ردوو هه ڵێت ده تورك ڕێكی ماڵپه فا مسته كاك :ر حسێن نوه ئه
 ؟ توركیایه ی دیدایه و نیه ڕاست  مه ئه ڵێی ئه زانم ده سوریا،

 

 . یه ڕه ماڵپه و ئه  ی دیدایه ڵێ به : فا هیجری مسته
  

 وا؟ كی هاوكاریه بۆ ن ئاماده  ئێوه بكات پێویست ڕۆژئاوا كانی كورده ر گه ئه اڵم به :ر حسێن نوه ئه
  

 .تیاندای  خزمه له بێت ستمان ده له چی  ئێمه ن داوابكه وام به رۆژئاوا كوردی ر گه ئه : فا هیجری مسته
  

 ن؟ نایكه بكات داوا  ده یه په ر گه ئه اڵم به :ر حسێن نوه ئه
  

 .ی  نایكه ن بكه داوا نیا، ته  به كامیان هیچ ، ده یه په ك نه حزبێك، هیچ : فا هیجری مسته
  

 ك وه هیاوادارم  كۆمێنتاناه و ئاه  یاه هه كۆمێنتێاك ناد چه كان ساایته له  وه تاه باڵوكراوه ی ره باه خه م ئاه ر ساه له فا مساته كاك :ر حسێن نوه ئه
 و له  داناوه زیادیان  نوقته دوو كان توركه ڵێت ده  كۆمێنتانه و له كێك یه ، وه یته بده جوابی دیموكرات پیاوێكی و ڕیازی ڕۆحێكی  به ڵێ  ده
 نی ؟ س كه زار هه ش شه نی خاوه  ئێوه وتا ، ناردووه ستان كه ست شه  واته ، زاره هه ش شه
  

  تی یارماه باۆ بنێاری  س كاه سات شه یاان س كاه زار هاه ش شاه یاان س كاه سات شه  نیاه گرناگ ئااوادا رجێكی لوماه هه  لاه : فا هیجتری مسته
 سات شه ر گاه ئه  پێموایاه ڵكو به نیم، ت حه ناڕه پێی ك نه  كۆمێنته و ئه م   بۆیه دا، وكاته له  سیاسییه ڵوێستی هه موهیم ، كوردی  نێكی الیه
 . ناراسته تدا ڕه بنه  له  كه ره به خه اڵم به ، سیاسییه ڵوێستێكی هه خۆی بۆ بنێری  سیش كه
  

 ست ؟ پێیهه تا نی  نیشتیمانی وا ركێكی ئه نی خاوه كان دیموكراتییه ڵێت ده تریان كۆمێنتێكی :ر حسێن نوه ئه
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  سااڵه ن چاه و سات شه ئێساتا  كاه بێت ناه یی وه تاه نه ساتی هه نی خاوه دیموكرات ر گه ئه یكات، ده س كه ر هه  ئازاده  قسه : فا هیجری مسته
  حیزبای  له زیاتر  توانێ ده  كه  یه دیكه كێی نازانم ، هیدبووه شه ی ندامه ئه و ركرده سه و رگه پێشمه موو هه و ئه كات ده بات خه دا یه ڕێگه و له

 .بێت؟  یه نیشتمانی  ركه ئه و ئه ڵگری هه دێموكرات
  

   له  كه چی  له ی وه ئه ی ئه ، كردووه یان مه ئه هیجری فا مسته و دیموكرات حزبی ر گه ئه ڵێت ده تر كۆمێنتێكی :ر حسێن نوه ئه
 ؟ ده یه په  به  وتوه وات شتێكی تۆ  دیكتاتۆره ڵێت ده  ده یه په  به ڕووداو فیزێنی له ته
 

 واتاا  دیكتااتۆره بڵێای  پێای  نیاه قمان هاه نێك الیه بۆ نارد كمان تییه یارمه ر گه ئه  ئێمه ، یه وه رچیه سه به چی  وه ئه جا : فا هیجری مسته
  وه پێكاه  كاه خۆرئااوا كوردساتانی ر ساه له  بووه هاه م یاه خنه ڕه و ئاه ما  اڵم باه ، دیكتااتۆره  موتووه ناه ما   دیااره ساتی ، ببه زمانماان بێت ده

  وه نااه كۆبكه كانیااان هێزه  وه پێكااه ناااتوان  كان نااه الیه موو هااه اڵم بااه ، فشاااردایه ژێر لااه  كوردسااتانه و ئااه ئێسااتا  كااه حاڵێكاادا له ناسااازێی 
  به ئیزن  كه  وه ته شاردوه نه  ی یه راستی و ئه  خۆشی  ده یه په خۆ ، ده یه په بۆ  وه ڕێته گه ده ش كه خنه ره ن بكه دیفاع وێدا له بە  و ك ریه سه له

 .ن بكه خۆیان  كه واڵته و خاك  له  رگری به  ڕی شه  شداری به نادا  دیكه  كانی نه الیه
  

 هاوكاریاات داوای بااۆ  ئۆردوگانشااینه ر گااه ئه ، ئۆردوگانشااینه دیمااوكرات ڵااێ  ده پااژاك و كااه كه په ڵێاات ده تاار كااۆمێنتێكی :ر حستتێن نوه ئتته
 ن؟ كه لێده

  
 كاارو اڵم باه بێات، ڕاسات بڕێاك  یه قساه و ئاه  نگه ڕه ی  كه نه هیچ و وه لێدابێته پاڵمان دانیشتبی  ر گه ئه ئۆردوگانشینی : فا هیجری مسته

 ئساالمی كۆمااری ڵ گاه له ساتی ئاگربه  سااڵه دوو  وه ئاه كاردی رزم واه ك وه پژاكیش ، ستاوه وه نه و وامبووه رده به ر هه  ئێمه حزبی تێكۆشانی
  له ساه مه ر گاه ئه دانیشاتووی ،  لێاره  ئێماه ، دانیشاتووه نادی  قه  لاه و ئاه  یاه وه ئه ی كاه رقه فه ، دانیشاتووه نادی  قه  لاه و ئیمزاكردوه ئێران

 .بێت دانیشت 
  

 بكات؟ اڵتر ئاوه پژاك ستی ده وێت یه ده ئێران یان یكات ده پژاك ڵ گه له ئێران ؟ تاكتیكه ئیمزاكردنی   یه وه ئه ستت به مه :ر حسێن نوه ئه
  

 (.  وه نینه پێكه به) ن ناكه هیەیش  ساڵه دوو و ئیمزاكردوه ستیان ئاگربه زانم ده  نده وه ئه اڵم به وێت، ده چیان نازانم : فا هیجری مسته
  

 ؟ یه هه پژاك و ئێران نێوان له  كه زانی ده شتێك  دیاره نی كه پێده دا وه به :ر حسێن نوه ئه
  

 ئیماازای ، بكااه ئیماازا  كه سااته ئاگربه  وتااووه پێاای  كااه كه په ، یااه كه كه په ی له سااه مه پااژاك ی له سااه مه كااردی رزم وااه ماا  : فا هیجتتری مستتته
 .یشكێنێ ده ، بیشكێنه بڵێ ینێ سبه ر گه ئه ، كردووه
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 چای هاوكااری ئیتر  كه كه په و پژاك و ده یه په ڵ گه له  یاندووه ڕاگه خۆیان ڕی شه دیموكرات ردوو هه ڵێت ده تر كۆمێنتێكی :ر حسێن نوه ئه
 ؟ یه هه ڕێكت شه واتا
  

  ر هه و نازانی  ك الیه هیچ چی ملكه به خۆمان حاڵدا مان هه له اڵم به ، نیه كوردی نێكی الیه هیچ ڵ گه له ڕێكمان شه هیچ : فا هیجری مسته
 ، نیاه كانی ره رباه به و تی دوژمنایاه مانای باه  گرت  خناه ڕه و ڵێای  ده خۆماان ی خناه ڕه  ڕاشاكاوانه به زۆر بێت هاه مان خناه ڕه ر گه ئه نێك الیه

 .بێت  خنه ڕه  له گوێی بێت ده بزانێت دیموكرات  به خۆی هێزێكیش ر هه  پێموایه
  

 تیرۆریسات ی قاویاده ڵ گه له ڵوێستی هاوهه به تۆی پژاك دا ڕۆژانه م له ڕووداو فیزیۆنی له ته ڵ گه له تۆ ی كه دیداره پاش :ر حسێن نوه ئه
 ، دیكتااتۆره  ده یاه په  وتوتاه تاۆ  كاه ی وپێیاه به  ڵوێساته هاوهه  قاویده ڵ گه له هیجری فا مسته  كه  داوه یاندنێكیان ڕاگه  كردووه تبار تۆمه
 ؟ جێیه نابه كارێكی  پێتوایه  بۆچوونه م ئه
 

 تایتری  ره سااه داوای  كااه  ئێمااه ئێرانیشاادا ئیسااالمی كۆماااری  لااه  بااێ ده  ربڕینانااه ده  شااێوه و لااه گوێمااان  ساااڵه  مێژه لااه : فا هیجتتری مستتته
 مێك رده ساه ناازانم ، مریكایاه ئه ری نۆكاه  وه ئاه ، ئیسارائیله ری نۆكاه  وه ئه ڵێ  ده پێمان ی  كه ده بۆ باتی خه ی  كه ده كورد لی گه كانی مافه
  وه واناه ئه ساكی رته به فكاری و بۆچاوون  لاه  وه ئاه نابی ، ت حه ناڕه پێی  سپانه رچه به و به  گرتووه تمان واده و ته سۆڤیه ری نۆكه یانگوت ده
  باێ چیان ملكاه س كاه موو هه  بێ ده  پێیه و به وا، ناره و   ناحه  به  دیكه  باقی و زان  ده   حه و راست  به خۆیان نیا ته  كه گرێت، ده  رچاوه سه
 حكووم ماه مان وه وئاه   داوه  ی یاننامه به   ئێمه سیاسی ری فته ده سوریا كوردی دژی  دراوه فتوا ی وكاته ئه ر هه  ئێمه ڵبڵێت هه پێیان نیا ته و 

 .ن بكه كانی ره ربه به دا هێزانه و ئه ر رامبه به له بتوان   وه پێكه و نگی ماهه هه به سوریا كوردی كانی هێزه  هداوامانكردوو وێشدا له  كردووه
  

 ساتم به مه  واته ندی  قه ولێر، هه سلێمانی، ر سه به شبوون دابه ڕۆژئاوا كانی كورده ڕۆژئاوا كانی هێزه  كه  یه هه بۆچوونێك :ر حسێن نوه ئه
 ر گاه ئه  ماه ئه  پێتوایه ، وه مانه به  یه سته وابه  وانه له كێك یه ر هه یان ن كه ده  ئێوه ئیشی له ت خاله ده  كه كه په و پارتی و كێتیی یه  یه وه ئه

 ڕۆژئاوا؟ كانی كورده  له دات ده ر ره زه یان بێت ده ری كاریگه ند چه تا  ڕاسته
  

  داوه ری ره زه ش وه ئاه ڕۆژئااوا، كاوردی كاانی هێزه ر ساه له  یه هه ریان كاریگه كێتیی یه و پارتی  له ك ریه هه  پێموایه م  : فا هیجری مسته
 .دا شه به و له كورد كگرتوویی یه  له
  

 ، تاۆوه موچاوی ده باه بیانم ده تی حاه ناڕه م كه ساتده هه ما  با ، ده ئۆردوگانشای   لێاره  ئێاوه ی كاه تاا باشوور كوردستانی له :ر حسێن نوه ئه
 و بای  ئۆردوگانشای   ئێماه ی كاه تاا  وه یاه بیركه وا جاروبااریش  یاه وانه له اڵم باه ، ساێكه كه موو هاه ماوڵكی كوردساتان  پێتوایاه تاۆ  ڕاسته

  تیرۆركاراوه ساتان كه 322  لاه زیااتر  ئێاوه  داوه زۆرتاان قورباانی ڕاباردوودا ی ماوه لاه بێت، هاه پاارتی و كێتیی یاه  له یت گله  یه وانه له
 و خێاازان موو هااه و ئااه كاااری و رك ئااه  هیدبووه شااه ت سااكرتێره دوو  جوگرافییااه  ناوچااه و لااه یااان كوردسااتاندا رێمی هااه اڵتی سااه ده ژێر لااه

 كاارد ت وه كگرتنااه یه باساای ئێسااتا باا ، ده وا ی كااه تااا تااریش كانی حزبااه  مانشااێوه هه به ، یااه وه ته كه حزبه تااۆو شااانی ر سااه به  یااه واده خانه
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 ڕوانیدا چاوه  له ئێرانی ی نتیێه مه موو هه و ئێوه مریكا ئه  وه پشته له  نییه تان بهه جه ی ره به و وه بەنه  نیه ڕێگا و ن ناكه كداری چه باتی خه
 ؟ یرانانه قه و ۆ د م له ڕزگاربوون بۆ  وه یه كه ده چی له بیر كات هێرشده مێك ده كات، ده سازش مێك ده ، وه ته هێشتووه

  
  وێرا  كوردستانی رێمی هه یان  وه بمێنینه لێی  كه ی وه ئه بۆ  بژاردووه ڵنه هه مان ئێره  ئێمه  كه  یه وه ئه ی كه ڕاستییه : فا هیجری مسته
 خۆمااان بااۆ  چونكااه ش وه ئااه جێگیااربی ، دا نتیێااه مه و لااه  ئێمااه  كااه  وایلێكااردووه  كااه رجه لوومه هه و ت زویااه وه بوو، نااه خۆمااان ڵبژاردنی هااه

 ڕۆژێاك ی وه ئاه باۆ ی  كه ئیشده و ڕوانی  چاوه  میشه هه  ئێمه ، لێره  وه مانه  ناخۆشه پێمان ، بژاردووه ڵنه هه خۆمان بۆ ، كردووه نه دیاریمان
 و ئااه اڵم بااه ، یااه وه ئه ش ئێمااه  ركی ئااه ی ، بكااه خۆمااان ئیشاای واناادا ئه نێو لااه ئێراناادا، كوردسااتانی  لااه خۆمااان ڵكی خااه ناااو  وه ڕێینااه بگه
  ناخۆشاه پێماان  ئێماه ی وه ئاه ڵ گاه له بێات موناسا   كاه رجه لومه هه بێات بیگۆڕی ،ده بتوانی  نیا ته به خۆمان بۆ  كه  نییه شتێك  ته زویه وه

  ئێماه تواناای هێزو باه نیا تاه به  نییاه شاتێك  وه ئاه اڵم باه ، یاه هه ی ڕوانییاه چاوه و ئاه ر هه ش كه ڵكه خه ماندووی ،  لێره ، وه بمێنینه  لێره
 بتاوانی  تاا پێشاێ بێته دا ناده پێوه و لاه مناسا  تێكی فرساه ڕوانی  چاوه  ئێمه پێشوشدا كانی پرسیاره له كردی رزم وه  بۆیه بێت، جێ جێبه
 .بێت هه حزورمان خۆماندا ڵكی خه نێو له
 

 ئێران؟ كوردستانی بۆ  وه ڕۆیته ده ی كه  یاڵتدایه خه له شتێك :ر حسێن نوه ئه
  

 ی پااره زۆرو و زوڵم موو هه ڵ گه له ئێران ئیسالمی كۆماری  كه شبینم گه م  اڵم به ی ، دیاریبكه  كه وته ڕێكه ناكرێت وت ڕێكه كو وه: هيجرى
  نتیێااه مه كااانی ئاڵوگۆڕه اڵم بااه ڕابگرێاات، تائێسااتا ڵكی خااه تی توانیویااه نااگ بروزه زه و ركوت سااه  بااه  وتووانااه دواكه كی ئیدۆلۆژییااه زۆرو

  ئاسااتی  لااه  كااه ئیسااالمی كۆماااری ناموناساابی تێكی زویااه وه ها روه هااه ئێراناادا،  لااه ڵك خااه اڵنی كۆمااه تی زایااه دنیا،ناڕه كااانی ئاڵوگۆڕه
 ش ئێماه  كاه دێات ش وكاتاه ئه و بادات  اڵته ساه ده و باه  درێاژه درێاژ رودو كی یاه ماوه باۆ ناتوانێات م  بۆچوونی به تی، یه هه یدا وه ته نێونه
 .بی  خۆماندا ڵكی خه ناو له ئێران ئازادیخوازانی موو هه ڵ گه له
  

 ؟ وه ڕێیته گه ده  كه  كوێیه چی ده تۆ  كه شوێ  م كه یه ئێران اڵتی ڕۆژهه كانی ئاڵوگۆڕه  له :ر حسێن نوه ئه
  

 . ته حمه زه دیاریكردنی  ئێستاوه  له بێت، موناسبتر تێكۆشان و كار بۆ شارێك ر هه : فا هیجری مسته
  

 ؟ نییه یاڵت خه  له :ر حسێن نوه ئه
  

 .ئێران كوردستانی ندی ناوه  ببێته كرماشان داهاتوودا له  پێموایه خۆم ك وه : فا هیجری مسته
  

 بدات؟ ست ده بۆت ر گه ئه شار م كه یه كرماشان  چیته ئه :ر حسێن نوه ئه
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 . كورده شاری تری  وره گه كرماشان  پێموایه  چونكه ڵێ، به : فا هیجری مسته
  

 كاوێ  لاه ی كاه ده ز حاه درێژبیات، ن ماه ته هیاوادارم هیدبووی، شاه  تاراوگاه  لاه نابت جاه ر گاه ئه  بباوره م بكاه پرسایارێك :ر حستێن نوه ئه
 بتنێژن؟

 

 .بم هید شه  تاراوگه  له  نییه خۆش پێم : فا هیجری مسته
  

 ڕۆیشت؟ ئاوا  كه بارودۆخه ر گه ئه ڵێم ده :ر حسێن نوه ئه
  

 .ئێران كوردستانی  وه نه بمبه م كه ده ت سیه وه ن تمه حه مام، نه م  و ڕۆیشت ئاوا  كه بارودۆخه ر گه ئه : فا هیجری مسته
  

 ئیسالمی؟ جموری نادات ڕێگا :ر حسێن نوه ئه
 

 .ئیسالمی جمهوری دوای : فا هیجری مسته
  

 كانیان رماه ته اڵم باه بێات، هید شاه قاساملۆ هید شه كرد ده نه ورت سه ته تۆ  نموونه بۆ ئیسالمی جمهوری وكات ئه ستم به مه :ر حسێن نوه ئه
 بتنێژن؟ كوێ  له وێت ته ده تۆ  پاریسه  له
  

 .اڵت خۆرهه  كوردستانی  وه ڕێننه بگه م كه رمه ته  كرێ ده  ی كاته و ئه تا بمنێژن كوردستان  له ، لێره وێت مه ده م  : فا هیجری مسته
  

 ؟ كۆیه  له ر هه شارێك چ  له كوێ  له :ر حسێن نوه ئه
  

 . كۆیه  له ر هه ڵێ به : فا هیجری مسته
  

 ؟ نییه باش پێ ترت شوێنێكی :ر حسێن نوه ئه
  

 . وه ته ماوینه  لێره ر هه زۆرتر  چونكه ، باشتره پێ م كۆیه نا : فا هیجری مسته
  

 .قاسملۆ و قازی نیسشت ته  له بیت خۆت ی كه شاره  له وێت ته ده ن تمه حه بوو ڕزگار ئێران كوردستانی ر گه ئه :ر حسێن نوه ئه
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 .نیم هاباد مه ڵكی خه م  س به ڵێ، به : فا هیجری مسته
  

 ؟ وه خوێنیته ده  ڕۆژانه تۆ :ر حسێن نوه ئه
  

 . وه خوێنمه ده بێت تم فرسه ی نده وه ئه ڵێ به : فا هیجری مسته
 

 ؟ وه خوێنیته ده زۆرتر چی :ر حسێن نوه ئه
 

 ڵ گاه له كاارم  لێاره  كاه ی هاوڕێیاناه و ئاه پێشادا  لاه ئایش ر ساه دێمه  كاه یانیان باه م كه یه ، وه خوێنمه ده شت دوو زۆرتر : فا هیجری مسته
  وه ماڵاه  لاه ی وه لاه  بێجگاه ، وه خوێنماه ده  واناه ئه هێان  ده باۆم ئێاران و كوردستان  به گرنگ   كه ی رانه به خه و ئه كاندا ڕه ماڵپه  له ن كه ده
 . وه خوێنمه ده كتێ  بێت تم فرسه ند رچه هه  زۆره ئیشم ن رچه هه بێت
  

  ئسیری ته زۆر  چییه بووبێت هه رت سه له ری كاریگه  وه خوێندبێته  وه نجییه گه  له  كه كتێبێك بێت ینتا زه  له ی وه ئه :ر حسێن نوه ئه
 بووبێت؟ هه
  

 .تائێستا  تاوه ره سه  له  داناوه ئسیریان ته  كه  یه هه وا كتێبی زۆر : فا هیجری مسته
  

 ؟ وه خوێنیته ده وام رده به كانیش ڕۆژنامه :ر حسێن نوه ئه
  

 باۆم  راناه براده و ئاه ببێات  وه خوێندناه باۆ  تێدایاه رێكیان باه خه  كاه ی ڕۆژناماناه و ئاه اڵم باه ناا، موویان هاه وام رده باه : فا هیجتری مسته
 .هێن  ده
  

 ؟ یه هه ت تایبه نگێكی ڕه ژیانتدا،  له  نگێكه ڕه چ  له زت حه :ر حسێن نوه ئه
  

 .تی یه پێوه دڵم زۆرتر یی سورمه نگی ڕه : فا هیجری مسته
  

 ژیانتدا؟  له  پیرۆزه و س ده موقه زۆر تۆ الی شتێك چ :ر حسێن نوه ئه
  

 .س  ده موقه زۆر م  بۆ گشتی به كوردن، ی وه ته نه ڕزگاری  كه كانم ئامانجه : فا هیجری مسته
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 ؟ دراوه تیرۆركردنت وڵی هه تائێستا ندجار چه :ر حسێن نوه ئه
  

 . بووه زۆر نهێنیش  به اڵم به جار، دوو زانم ده خۆم بۆ ی نده وه ئه : فا هیجری مسته
  

 ؟ یه هه تریش وڵی هه ئێستاش :ر حسێن نوه ئه
  

 . یه هه جدی زۆر وڵی هه  یه هه وڵ هه ئێستاش : فا هیجری مسته
  

 و وی خاه ده  وه ترساه  باه  میشاه هه یاان وی خاه ده یی ئاساوده به وان شاه  یاه وره گه شات كه دوژمنه و سئولیات مه موو هه و ئه تۆ :ر حسێن نوه ئه
 رانی؟ نیگه  میشه هه
  

 بۆمبارانادا ژێر لاه ژیام ده دا وحاڵاه له  سااڵه یاان ده  رانییاه نیگه و به  گرتووه تمان واده  یه هه رانی نیگه اڵم به نا، ترس : فا هیجری مسته
 .تیرۆردا  ترسی مه ژێر له
 

 ناترسی؟ :ر حسێن نوه ئه
  

 .ڵاڵ وه نه : فا هیجری مسته
  

 ژیاندا؟  له  یه هه تێكت هیوایه واتا :ر حسێن نوه ئه
  

 ژیاانم ی مااوه بتاوانم و بهێانم ت سیاساه  لاه واز  وه ڕێماه بگه منایش بێات، ڕزگااری ئێاران كوردساتانی  یاه وه ئه م هیواكاه : فا هیجری مسته
 . وه سێمه بحه
  

 كانداو دارساتانه  لاه كارد شۆڕشای  كاه وت وای خاۆی كااتی كاساترۆ فیدڵ كێشێت ڕاده شتێك بۆ رنجم سه تۆ ی یه قسه و ئه :ر حسێن نوه ئه
  وانییاه پاێم ، وه یتاه كه ده  قساه مان هاه تاۆش م كه ساتده هه ما  وت، وایان تریش ڵكانی خه  پێموایه نیشم، داده خۆم بۆ و وه ڕێمه گه ده وتی

 اڵت؟ سه ده  له هێنی وازده ینێ سبه  كه م   به ی ده ده ك نتییه گره چ اڵت سه ده  له وازبهێنیت
  

 و دوور  كی یاه ماوه باۆ دانای درێژه  پێموایاه خاۆم حاڵی شابه به م  اڵم به ، خۆمه بیروبۆچوونی س به ، نییه ك نتیه گره هیچ : فا هیجری مسته
 م یه تی رپرسایاریه به و ئاه ما  تائێستا  كه ش وه ئه ، یه كه وه جواڵنه قازانجی  به  نه  یه سه كه و ئه قازانجی  به  نه تیدا ركردایه سه  له  درێژه

 م كاه حزبه ی ڕه بااوه ئیدتیمادو و ئه ڵ گه له م كه ستپێده هه  كه ته روریه زه  یه وه رئه به له ، پێمخۆشه  نییه  وه رئه به له ی كه ڕاستییه ، قبوڵكردووه
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 كێكی یاه ندیدا ناوه ی كۆمیته  له یان دا دیكه كی یه كۆنگره  له  خۆشه پێم ئیستاش خۆشبێت، ێمپ م   كه  نییه شتێك نا ده م ،  به تی داویه
 خۆیااان ی جێگااه رێ سااه  چێتااه ده نیان مااه ته تیدا ركردایه سااه نی مااه ته  لااه   ی وانااه ئه دام ڕه باااوه و لااه. دابنیشااێت  جێگااای  لااه بێت هااه  دیكااه
 دیااار سااێكی كه نااد چه ی وه بااه  وه سااترێنه به نه دا كااورد ناو لااه كان تییه سااایه كه ن، پێبگااه و ن بكااه كااار نج گااه جیلاای ی وه ئااه بااۆ جێبهێڵ  بااه
 .ب  اڵتدا سه ده  له  میشه هه
  

  اڵتدا ڕۆژهه كوردستانی ڕزگاركردنی داهاتوی  له ر سه ریته به خۆت كانی ڵێنه به تۆ نزیكدا كی داهاتوویه  له هیوادارم م  :ر حسێن نوه ئه
 جاوان كی یاه نموونه داهااتوودا  لاه ی وه ئاه باۆ تار ڵكی خاه باۆ یت چۆڵبكه جێگا و وه خواره  بێیته اڵت سه ده  له و ڕێزتانه به ئاواتی  وه ئه  كه
 وا ت رگاكاه ده وێش لاه هیاوادارم و ی  سازبكه وانی ڕۆژنامه وا دیدارێكی اڵت ڕۆژهه كوردستانی  له نزیكدا داهاتوویاكی  له هیوادارم و بیت

  كاه بارودۆخه  كاه پێشاتر  یاه هه كم یاه نموونه ناد چه ی وه ئاه ك وه ك ناه نووسان، ڕۆژنامه ڵ گه له ڵك، خه ڵ گه له بژیت  ساده وا و بێت كراوه
 . وه بمێنیته یی ساده  به وا هیوادارم اڵت سه ده و پۆست  چنه ده  كه كان سه كه الی  گۆڕاوه واو ته
  

 دیماوكرات حزبای نادامی ئه  ببماه ی وه پێشائه ما  م رزبكاه وه ت وه ئاه  پێمخۆشاه  چونكاه ، وه مێنماه ده روا هه پێموابێت م  : هیجریفا  مسته
 ، بووه هاه ئیمكانااتم خاۆم شااری  لاه باوم ك تییه ساایه كه پێشاتریش باوم ك یه رگه پێشامه حازب رایاتی ڕێبه  بێمه بوو نه م وه ئه ڕوانی چاوه
 و ئاه ، بووه هاه اڵویم تێكاه كان نجه گه ڵ گه له  كه بووم ك مامۆستایه بووم، ویست خۆشه خۆمدا ی كه ڵكه خه ناو له  بووه هه ئیمكانتێكم موو هه
  لاه  كاه  بووه هاه نادیم تمه تایبه نادێك هه وابێات پاێم  دیكاه مامۆساتاكانی ڵ گه له بوو هه جیاوازی كان نجه گه ڵ گه له وتم ڵسوكه هه میش ده

 . دیكه ژیانێكی  به  وه ناگۆڕمه خۆم ی ژیانه و ئه پیشێ بێته ئاڵوگۆڕێك داهاتووشدا
  

 بڵێی؟ پێ خۆتم سیانی ناوی ر گه ئه :ر حسێن نوه ئه
  

  هیجری فا مسته  به ناسراو می  ئه د مه محه فا مسته ناوم : فا هیجری مسته
  

 دایكبووی؟  له :ر حسێن نوه ئه
  

 7323 - 5 - 5 : فا هیجری مسته
  

 شاری؟  له :ر حسێن نوه ئه
  

 . ده غه نه : فا هیجری مسته
  

 خوێندن؟ ی پله :ر حسێن نوه ئه
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  واوكردووه ته تاران دانشگای  له فارسیدا بی ده ئه و زمان  له كالیۆرسم به : فا هیجری مسته
  

 خێزانداری؟ :ر حسێن نوه ئه
  

 . كوڕ دوو و كچ دوو ، یه هه مناڵم چوار ڵێ، به : فا هیجری مسته
 

 نووسراو؟  یه هه كتێبێكت هیچ :ر حسێن نوه ئه
 

   بووه نه تم فرسه : فا هیجری مسته
 

 زانی؟ ده تر زمانێكی چ فارسی و كوردی زمانی  له  جگه :ر حسێن نوه ئه
  

 .  ربایجانی ئازه  توركی  زمانی و ئینگلیزی بڕیك : فا هیجری مسته
  

 ؟ یه هه بیانیت پاسپۆڕتی :ر حسێن نوه ئه
  

  ڵێ به : فا هیجری مسته
  

 ؟ رگرتووه وه ترت واڵتێكی ی جنسیه :ر حسێن نوه ئه
  

  ڵێ به : فا هیجری مسته
  

 ؟ وه ئێرانه كوردستانی دیموكراتی حزبی به  كردووه ندیت یوه په ند چه ساڵی :ر حسێن نوه ئه
  

  شا ڕژێمی ڕوخانی دوای 7313 ساڵی : فا هیجری مسته
  

 ندی؟ ناوه ی كۆمیته ندامی ئه به بووی  وره ده م كه یه ند چه ساڵی :ر حسێن نوه ئه
  

 ك وه ڵبژێردرام هاه ما  وێ لاه پێكهاات مهابااد  لاه م چاواره ی كاۆنگره دیماوكرات حزبای ی كاۆنگره كاتێاك 7313 سااڵی : فا هیجتری مسته
 ندی ناوه ی كۆمیته ندامی ئه
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 بوویت؟ سیاسی ری فته ده و ندی ناوه ی كۆمیته ندامی ئه مووی هه دا ورانه ده و له :ر حسێن نوه ئه
  

 ن ساه حه بادوڵاڵ وه مامۆستا دوایدا ی كۆنگره  له اڵم به حزب، سكرتێری  به بووم م  وید سه.د هیدبوونی شه دوای ڵێ به : فا هیجری مسته
 . پێدا  درێژه كانم كاره و وه مامه جێگری ك وه م  حزب سكرتێری  به بوو  زاده
  

 ند؟ چه ساڵی ، وه نده چه ی كۆنگره  له ئێرانی كوردستانی دیموكراتی حزبی سكرتێری  وه یه كه له تۆ :ر حسێن نوه ئه
  ساڵ  ده  بێته ده ئێستا  وه سیانزه ی كۆنگره  له : فا هیجری مسته

 
 بووبێت باش دیدارێكی هیوادارم س به بوو زۆر كانمان قسه خشی بمبه بێت ده سوپاس زۆر فا مسته كاك :ر حسێن نوه ئه
  

 . ئێوه بۆ سوپاس زۆر كێشا تتان حمه زه : فا هیجری مسته
 

 ٢١١٣ی دێسەمبەری ٢٥: ڕێکەوتی  - " وااڵپرێس"  گۆڤاری :سەرچاوە
        

--------------------------------------------------- 
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 ...ئامادەیە لەگەڵ کۆماری ئیسالمی وتووێژ بکاتکورد 
 

 
 
 
 
 
 

 وتووێژێ ئاژانسی هەواڵی ئانادۆڵی

 
 باکەونە لەگەڵای ئاماادەن بسەلمێنێ کورد مافەکانی ئێران ئیسالمیی کۆماری ئەگەر دەڵێ ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی سکرتێری
 .نێودەوڵەتی کۆمەڵی بەناوبژیوانی گفتوگۆ
 باۆ باکەن، گفتوگاۆ نازیکەوە لە واڵتەکەیاان کاربەدەساتانی لەگەڵ راساتەوخۆ نااتوان  کە ئێاران  کوردساتانی حیزبەکاانی تەنیا ئێستا
 .وتووێژ کردنەوەی رەت بە دەکەن تۆمەتبار ئێران ئیسالمی کۆماری حیزبەکان ئەوە

 رۆژهەاڵتای باشاووری لە کام ٥٥ کاۆیە شااری لە ساەرەکیان بارەگاای کە هیجاری، مستەفا ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی سکرتێری
 چارەساەری باۆ باکەن گفتوگاۆ تااران لەگەڵ ویستوویەتی هەردەم کورد کردەوە جەختی AA لەگەڵ هەڤپەیڤینێکدا لە. دایە هەولێر شار

 .نی  وتووێژ خوازیاری ئێران کاربەدەستانی ئەو قسەی بە بەاڵم نێوان، کێشەکانی
 

 داوای هااوواڵتییەک کااتێ دەکاات، خەڵاک ساەیری ئەمنای بەچااوی حکاوومەت کاورد، بەتاایبەتی دیاکە نەتەوەکانی بۆ": گوتی هیجری
 لە تێکۆشاەر ساەدان هاۆیەوە بەو پااڵ، دەدەنە نیزامای دژە و بێگاانە نۆکەری تۆمەتی خێرا بکات، خۆی سەرەتاییەکانی مافە و ئازادی
 دێانە هەڵاکەوێ، ئێاران کوردساتانی گەنجانی بۆ دەرفەتێک گەر کردووە وای ئەوەش هەر زیندان ، لە زۆرێکیان ئێستاش دراون سێدارە

 ".دەرەوە واڵتانی دەچنە یان کوردستان باشووری
 

 رێکخاراوەی  کااری و سیاسای حیزبای خااوەن زۆرە ساااڵنێکی ئەوان ئەوەیە دیاکە نەتەوەکاانی لەگەڵ ئێرانادا واڵتای لە کورد جیاوازیی
 خەبااتی و چااالکی. دامەزراوە ١٩٤٥ سااڵی ئێاران کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای. ئێران یەکەکانی لەدوای یەک حکوومەتە لەبەرامبەر

 .کرد پێ دەست ١٩٨١ لەساڵی ئێران ئیسالمی کۆماری بە بەرامبەر چەکداریی و سیاسی
 ئێاارانیش دیاکەی نەتەوەکااانی ئێاران، لە هەیە بەهێزیااان پێگەیەکای رۆژهەاڵت کااوردی :گاوتی ئێااران لە کاورد رۆڵاای لەباارەی هیجاری
 ترسای ئێاران بکااتەوە، کاورد داخوازییەکاانی و ماا، لە ساڵ ئیساالمی کۆمااری رێژێمای کاردووە وای ئەوەش هەر کاورد بڕیوەتە چاویان

https://kurdistanmedia.com/so/news/ھیجری-کورد-امادەیە-لەگەڵ-کۆماری-یسلامی-وتووێژ-بکات
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 ترازانی لێک سەرچاوەی دەبێتە واڵتەکە کاتە ئەو بکەن، خۆیان مافی داوای دیکە نەتەوەکانی کورد بداتە ما، بوو قای  ئەگەر هەیە
 .جوگرافی
 ئێراناای نەتەوەکااانی کااۆنگرەی بەناااوی بەساات هاوپەیمانییەکیااان تااورک، بەلااووچ، ئااازەری، وەرەب، کااورد، نەتەوەکااانی ٢١١٥ ساااڵی
 .هەبێ بەڕێوەبردنیان خۆ دەسەاڵتی خۆیان ناوچەکانی لە نەتەوەکان هەموو ئەوەی لەپێناو کرد، فیدراڵیان ئێرانێکی داوای و فیدراڵ

 
 خۆیاان بەماافی نەتەوەکان نایەوێ و نابێ قای  فیدراڵی بە ئیسالمی کۆماری :دەڵێ بارەوە لەو کوردستان دێموکراتی حیزبی سکرتێری
 لەگەڵ دەباێ جیااواز ئێرانێکای دنیاا ئاساتی لەسەر واڵتەکەش دەبێ زیاتر نەتەوەکان نێوان هەماهەنگی بێ فیدراڵی ئەگەر خۆ بگەن،
 .ئێستا ئەوەی

 
 باۆ نیایە پاێ لەباری و گونجاو پرۆژەیەکی رۆحانی :گوتی هیجری مستەفا رۆحانی، حەسەن نوێی کابینەی لە کورد مافەکانی بارەی لە

 ئێااران ئەگینااا واڵتە، ئااابووریی ژێرخااانی کردناای باااش بااۆ و ئورانیااۆمە پیتاناادنی لەسااەر و رۆژئاااوا لەگەڵ ئێااران هەوڵەکااانی کااورد،
 .دراون لەسێدارە کەس دەیان رابردوودا مانگی لەسێ تەنیا بکات باش واڵتەکەی ژیانی نییە بەرنامەی
 بەاڵم لەتااران، ساەرکەوتوو تاازە ئینێالبای و شاۆڕش رێبەرانای لەگەڵ قاوڵ ناکۆکی کەوتنە بەدواوە ١٩٨١ سااڵنی لە ئێران کوردەکانی
 کاربەدەساتانی و کوردساتان دێماوکراتی حیزبای نێوان لە بوو ١٩٨٩ ساڵی ئاشکرا و رەسمی دیداری دوایی  دەهێنا، شکستیان گفتوگۆکان

 دیادارەدا لەو بەاڵم. باوو نەمساا پاایتەختی لەڤیەنناای کارد، تێدا بەشداریی حیزب سەرۆکی قاسملوو وەبدولڕەحمان دوکتور کە ئێران
 .کرد تاوانبار کارە ئەو ئەنجامدانی بە ئێرانی ئیسالمی کۆماری دێموکرات حیزبی کران، تیرۆر هاوڕێکانی لە دوو و قاسملوو

 
 و دیادار ئێاران ئیساالمی کۆمااری لەگەڵ داوە هەوڵیاان بەردەوام: رایگەیاناد ئیساالمی کۆمااری لەگەڵ گفتوگاۆ لەباارەی هیجاری مستەفا

 .کردووەتەوە رەت دەستپێشخەرییانەی ئەو ئێران ئیسالمی کۆماری بەاڵم هەبێ، وتووێژیان
 

 نێااودەوڵەتی کااۆمەڵی شااەرتەی بەو دەبااێ رازی کااورد ئەوا بکااا، وتااووێژ پێشاانیاری ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری ئەگەر :گااوتی هیجااری
 .بسەلمێنێ کورد مافی و بکات ناوبژیوانی

 پارێزگاکاانی دانیشاتوانی ژماارەی ٢١١١ سااڵی. کەس ملیاۆن ١١ دەگەنە لەواڵتە کورد رێژەی رەسمییەکان نا ئامارە بەگوێرەی ئێران، لە
 .کەس هەزار ٢١١ و ملیۆن حەوت گەیشتوونەتەوە رۆژئاوا ئازەربایجانی کوردستان، کرماشان، ئیالم،

 
 ٦٧ نازیکەی کوردساتان دێماوکراتی حیزبای" :گاوتی و دەکاات ئێاران داهاتووی باسی هیجری مستەفا ،AA لەگەڵ گفتوگۆکەی لەدرێژەی

 ئیسااالمی کۆماااری حکااوومەتی سااەردەمی وایە پێمااان بەردەواماای ، هەر ئێسااتاش دەکااات، خەبااات کااورد نەتەوەی ئااازادیی بااۆ ساااڵە
 ".نییە گونجاو ئێستا دۆخی لەگەڵ و بەسەرچووە

 
 ٢١١٣ی ئۆکتۆبەری ٢٧: ڕێکەوتی  -  ماڵپەڕی کوردستان میدیا :سەرچاوە
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 ...رووداوەكانی لەم دواییانە کە لە ئێران هاتوونەتە ئاراوە
 

 
 
 
 
 
 

   ڤی تیشك تیدیمانەی تایبەتی 

 
 كە رووداوانەی ئەو ئێاران، سیاسای كۆمەڵگاای لەساەر ئێاران، كوردساتانی دێماوكراتی حیزبی بۆچوونەكانی لە ئاگاداربوون بەمەبەستی

  جوگرافیاییەدا، ناوچە لەم كورد بارودۆخی و كوردستان بەتایبەتی ئاراوە، هاتوونەتە ئێران لە دواییانەدا لەم
 

 حیزبای وەكاوو ئێاوە هەڵبژاردنەكاان لە پێش. ئێراندا لە تێدەپەڕێ رووحانی حەسەن بەكاربوونی دەس لە رۆژ 733 بە نیزیك :تیشک
 بە خەڵاك كە كردباوو ئەوەتان پێشبینی كرد، تەحریم هەڵبژاردنەكانتان و باڵوكردەوە بەیاننامەیەكتان ئێران، كوردستانی دێموكراتی

 بەراساتی ئایاا و باوو بنەمایەك چ لەسەر ینییەنانەتانپێشب ئەو دەبێ، خرابتر زۆر ئێران وەزوییەتی بەاڵم دڵخۆشە، رووحانی هاتنی
 بووە؟ خرابتر ئێران وەزوییەتی وایە پێتان ئێستا

 
 دەگەڕێاتەوە سەرچاوەكەی ئێران، سەركۆماریی هەڵبژاردنی تەحریمی لەگەڵ پێوەندی لە سیاسی دەفتەری بەیانییەی  : فا هیجری مسته

 دەساەاڵتداریی راباردووی سااڵی چەناد و سای مااوەی لە بەگشاتی ئێرانای وەكاوو و بەتاایبەتی كاورد وەكاوو ئێمە كە تەجرۆبەی ئەو بۆ
 ویساتی ئاازادی، دێموكراسای، دژی كە ئێاران ئیساالمیی كۆمااری ئیادئۆلۆژی مەساەلەی لەوە باێجگە هەماانبووە، ئێراندا ئیسالمی كۆماری

 وادە هێنادێك كە باۆتەوە دووپاات هەڵبژاردنەكانادا لە جاارێ هەماوو تەجرۆبەی ئەو و كوردە نەتەوەی بەتایبەتی ئێران نەتەوەكانی
 ئیادئۆلۆژییەكە كاردن وەرزم وەكوو بەاڵم دەنگدان، سندووقەكانی سەر بیانكێشنە و راكێش  خەڵك سەرنجی ئەوەی بۆ دەدەن خەڵك بە
 بۆچاوونەدا ئەو چوارچێاوەی لە تەحاریمەش ئەو و بكارێتەوە ئێرانادا رووی بە كە ناادا ئیجازە ئیسالمی كۆماری گشتییەكەی سیاسەتە و

 رووحاانی دروشامەكانی كە دەبینای  تازەدای ، كۆماری سەرۆك دەسەاڵتداریی رۆژی سەدەمی  بەرەبەرەی لە كە ئێستا ئێمە و راگەیەندرا
 لە سیاسای كارانەوەی لەگەڵ پێوەنادی لە نەتەوەكان، باقی و كورد بە بەتایبەتی دابوو، ئێرانی خەڵكی بە وادانەی ئەو نیسبەتی بە

 لە هەر دیكە كۆمارەكانی سەرۆك وەكوو هەر دەبینی  بەداخەوە دیكە، وەویدی و وەودە زۆر و سیاسی زیندانیانی ئازادكرانی و ئێراندا
 .بووەتەوە تیژتریش و توند بواردا هێندێك لە و خۆیەتی جێگای
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 كۆماااری ئایااا كە نووساای بابەتێكتااان ئێااوە پێوەناادییەدا لەو گرتااوەتەوە، ئێراناای سااێدارەدان لە شااەپۆلێكی دواییااانەش بەم :تیشتتک
 بە ئیساالمی كۆمااری و دەباێ خرابتار زۆر وەزوەكە كە كردباوو ئەوتاان پێشابینی لەوێادا كە نا یان دەنێ هەنگاو گۆڕان بەرەو ئیسالمی

 كرد؟ قەزاوەتەتان ئەو ئێوە بنەمایەك چ سەر لە دەكا، زیاتر نێوخۆیی سەركوتی پوان كۆمەڵێك دانی
 

 كە ئااراوە هااتبووە پێشابینیە و قەزاوەت ئەو بنەیانەیە ئەو ساەر لە پێكردبوو، ئیشارەم بابەتەكشدا لە وەكوو هەر : فا هیجری مسته
. رێژیمەكەیەتای لە كاردن پارێزگااری و راگارت  باۆ تەقەلالكاانی و هەول هەماوو ئێستا، تاكوو سەرەتاوە لە ئێران، ئیسالمیی كۆماری
 ئەوانە دەكااا، هەژار خەڵكاای حێااووقی مەسااەلەی لە باااس دیمۆكراساای، مەسااەلەی لە باااس دەكااا، ئیسااالم مەسااەلەی لە باااس ئەگەر

 ناسایوە، ئیدئۆلۆژییەكەیادا لە هەر نەك ئەوەماان ئاێمە و دێناێ بەكااری خاۆی حكوومەتەكەی پاراستنی بۆ كە درۆیانەن ئەو هەموویان
 زۆر خەڵكێكای دانای كوشت بە دوای وێراقدا و ئێران ساڵەی ٨ شەڕی لە كاتێك بێ، بیرمان لە ئەگەر بینیومانە، كردەوش بە بەڵكوو

 پاایەبەرزی فەرمانادەكانی لە كۆمەڵێاك هەروەهاا و رەفساەنجانی كە كاتێاك زۆر، یەكجاار مااڵیی خەساراتێكی و تەلەفات و ئێران لە
 دەخااۆن، شكساات و دەچااێ تێااك حكوومەتەكەیااان باادەن، ئیاادامە شااەڕە ئەو ئەگەر كە كاارد حاڵییااان و خااۆمەینی بااۆالی چااوون نیزاماای

 ئاگربەسااەكەی و كاارد قبااوول یەكگرتووەكااانی نەتەوە رێكخااراوی قەراردادی و خااواردەوە ژەهااری جااامی خۆیااان قەولاای بە خااومەینی
 بۆخااۆی ئەوە هاایچ، بە بااوو هەمااووی دەكااا، فەتاا  قااۆدس كەربەالوە رێگااای لە دابااووی كە شااووارانەش و درۆ هەمااوو ئەو و راگەیانااد

 راگرتناای بااۆ ئێااران ئیسااالمیی كۆماااری كە بنەمااایەیە ئەو سااەر لە بەشااێكی نووساارابوو كە بااابەتەی ئەو ئێسااتاش. بااوو تەجاارۆبەیەك
 لەگەڵ پێوەنادی لە داناراون، ئێاران ساەر لە كە گەمارۆیاانەی ئەو بكارێتەوە، دەرەوەدا رووی بە بەوەیە پێویساتی خۆی حكوومەتەكەی

 گەمارۆوەكااااان كە ئەوەی هااااۆی بااااۆتە ئەوە و هەیە درێااااژەی هەروا پێكااااردووە، دەسااااتی كە پرۆسااااەیەی ئەو و ئۆرانیااااۆم پیتاناااادنی
 توانااای ئیاادی هەبااێ، درێااژەی هەروا ئەگەر كە دەكااا مەترساای بە هەساات ئێااران ئیسااالمبی كۆماااری كە رادەیەی ئەو گەیشااتوونەتە
 خاامنەیی، دروشامەكانی پێەەوانەی بە حكوومەتەی ئەو پاراستنی و بپارێزی حكوومەتە ئەو دەبێ كەوابوو نامێنێ، واڵتی بەڕێوەبردنی

 داهااتی بتاوانێ كە ئەوەی باۆ بكەنەوە ش  سەری لە حەدێ تا گەمارۆكان ئەوان تاكوو روژئاوا لەگەڵ رەزیالنەیە سازانێكی واقێددا لە
 حكوومەتەكەیادا پاراساتنی بەرانابەری لە ئێاران ئیساالمیی كۆمااری كە سرووشاتیە كەواباوو. بێناێ بەدەساتی دەیفرۆشێ كە نەوتەی ئەو

 بە دروسات ئەوە ئێارانە، خەڵكی رووی بە كرانەوە و ئێرانە خەڵكی لەگەڵ سازان كە دیكەی الیەنەكەی بەاڵم. رۆژئاوا بە بدا ئیمتیاز
 نااارازی  لێاای چااونكە ناساایوە، ئیسااالمییان كۆماااری چااونكە ئێااران خەڵكاای كە مانااایە بەو ئیسااالمییە، كۆماااری هەدەفەكەی پااێەەوانەی
 دروشاامی و شااەقامەكان سااەر هاااتوونەتە رێااژیم دژی دەساات، كەوتبێااتە بەهانەیەكیااان پێشااێ، هاااتبێتە موناسااێ  فەزایەكاای هەركااات
 ئاازادی و دیمۆكراسی مەسەلەی لەگەڵ پێوەندی لە ئیسالمی كۆماری پاشەكشەیەكی هەر بۆیە. داوە ئێرانیان ئیسالمیی كۆماری رووخانی
 نەماانی و رووخاان هاۆی دەبێاتە ئێاران ئیساالمیی كۆمااری گوماانی بە كاورد نەتەوەی لەوان یەك و ئێاران نەتەوەكاانی مافی بەتایبەت
 توناادوتیژتر واڵتاادا نێوخااۆی لە وەزویاایەتەكە پااێەەوانە بە دەكاارێتەوە دونیااادا رووی بە ئەگەر كە گوتمااان بااۆیە. ئیسااالمی كۆماااری
 .دەبینی  ئاسارە ئەو بەداخەوە ئێمە ئێستا و دەكاتەوە

 
 كردووە؟ درووستی ئێراندا لە بەگشتی بەڵكوو كوردستاندا، لە تەنیا نەك خراپە ئەمنیەتییە وەزوییەتە ئەو چییە هۆی :تیشک
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 لەگەڵ خۆیاان باۆ ئەوان چاونكە هەیەتای، ئێاران خەڵكای لە كە لەرزەی و تارس ئەو ساەر دەگەڕێاتەوە ئەساساەكەی : فا هیجری مسته
 درزێكاای. ناای  ئێراناادا ئیسااالمیی كۆماااری لەگەڵ ئێااران خەڵكاای كە دەزاناا  باااش زۆر پااێەەوانە بە دەكەن كە ئیاادیدایانە ئەو هەمااوو
 باۆیە دەبێات، گەورەتار درزە ئەو رۆژ بە رۆژ كە  پێشێ هاتووتە ئێراندا ئیسالمیی كۆماری و ئێران خەڵكی نێوان لە گەورە زۆر یەكجار
 دەوری پێوەنادییەدا لەو و دەدەن هەوڵ ئێراندا لە ئیسالمی كۆماری رووخانی جەهەتی لە بێن  بەدەست دەرفەت كەمتری  خەڵك ئەگەر

 ئەو كە ناایگەرانە لەوە ئیسااالمی كۆماااری. دەبااێ گرینگاای زۆر دەورێكاای پێكهێناااوە ئێراناای ساانوورەكانی هەمااوو كە ئێااران نەتەوەكااانی
 دەگارێ، ئاازادیخوازانە داخوازییەكی هەموو لە پێش دەگرێ، كۆڕوكۆبوونەوەیەك هەموو بە پێش بۆیە  پێشێ بێتە ئێران لە وەزوییەتە
 لە الیەكەوە لە وەڕێخساتووە ئیدادامەكانی شاەپوولەی ئەو كە دیتماان خەڵاك كردنای چاوترساێ  باۆ و دەباڕێتەوە درێژخایەن زیندانیی

 خەڵااك ئەوەی بااۆ و دەكااا ئێداادام خەڵااكەكە كااورد سیاساایی تێكۆشااەرانی نێااو لە ئەخیاارەن تااایبەتی بە و وەرەبەكااان لە بەلوچەكااان
 لەگەڵ تەلەفاونی قساەكردنی و نیۆیاۆرك باۆ رووحاانی ساەفەری كە بكەیا  لەوە بااس خۆشاە پاێم مستەفا، كاك: پ. بكات چاوترسێ 
 چای و دەگاات  كاوێ بە ئاكاامەكەی خایاناد زۆرتریشای كە 7+3ماوزاكراتەی  ئەو بەگشاتی و كێاری جان لەگەڵ زەریف دیداری ئۆباما،

 ئەو واڵت دەرەوەی و نێوخاۆیی سیاساەتی باارەی لە دەدات بریااڕ كە كەساێكە تەنهاا فەقیه وەلی كردی وەرزم وەكوو: و لێدەكەوێتەوە؟
 ئااابوورییەوە باااری لە وەزوییەتەكەیااان و بااكەن مێاوماات ناااتوان  زیاااتر لەوە ئیاادی كە قەناااوەتەی ئەو گەیشااتبێتە دەبااێ ئوسااولەن

 بە. بكارێتەوە دونیاا بەرەورووی  دەباێ كە داوە بڕیارەی ئەو فەقیه وەلی لەوێدا بۆیە  ناكرێ ئیدارە بۆیان ئیدی نوقتەیەك گەیشتووتە
 لە بااوون تەساالیم و غەرب بە دان ئیمتیاااز بە  ببااێ كاارانەوەیە ئەو  دەبااێ كە قەناااوەتەی ئەو گەیشااتووەتە خااامنەیی ماا  بۆچااوونی
 كە ئێسااتا بااوو، نیۆیااۆرك لە سااەرەتاكەی پێكهاااتوو ژنێااڤ لە كە دانیشااتنانەی لەو نەتاایجەكەی ئەوە داخوازییەكانیاناادا، بەراماابەر
 هێشاتا وابێات پاێم ئەوەیاكە لەگەڵ ما  باگەن تەوافاق بە بتاوان  كە ئەوەیە هەوڵیاان هەماوو بەڕێاوەیە ژنێاڤ لە دانیشاتنیان ئاخری 

 خەتەری ئەوەیااكە بااۆ بێاات رۆژئاااوا تەساالیمی  دەبااێ كە دەگااات ئاكااامە بەو ئێااران ئیسااالمیی كۆماااری نەتاایجەدا لە بەاڵم ماااویەتی
 ئیمتیاازێكی بەرامابەر لە غەرب كە ئەوە دەبێاتە نەتایجەكەی ما  نەزەری بە. البەرێات خۆی سەر لە ئابوورییەوە باری لە رووخانەكەی

 لەگەڵ پێوەناادی لە دەباا  رۆژئاااوا داخوازەكااانی تەساالیمی ئەوان و دەدات ئیسااالمی كۆماااری بە كەم ئیمتیااازێكی وەریاادەگرێ كە زۆردا
 .ئۆرانیۆم پیتاندنی مەسەلەی

 
 ئەم رەنااگە دەفەرمااووی جەناباات وەكااوو نەهایەتاادا كەلە یە"قارەمانااانە نەرمشاای ناااوی" كە دێاان  كااار بە ئەدەبیاتێااك ئەوان :تیشتتک
 ئێاوە كاورددا گەلای ماافی لەگەڵ پێوەنادی لە كوردستانەوە بە بدەم پەێوەندی پرسیارەكەم  دەمهەوێ مستەفا كاك.  پێشێ بێتە حاڵەتە

 كاورد گەلای مافەكاانی دەساتەبەركردنی بۆ ئامادەی  ئێمە كە كردووە لەوە باستان تورك ئانادۆلی ئاژانسی لەگەڵ كردووە وتووێژێكتان
 ئیشاارەیەك هایچ ئایاا  گۆڕێ هاتووتە چۆن باسە ئەو سەرەتا. داناوە مەرجتان كۆمەڵێك بەاڵم بكەی ، ئیسالمی كۆماری لەگەڵ وتووێژ
 بووە؟ ئارادا لە ماوەیەدا لەو ئیسالمی كۆماری و ئێوە نێوان لە وتووێژێك هیچ یا هەیە سیگناڵێك هیچ هەیە

 
 بە ئیساالمییەوە كۆمااری الیەن لە ساەوزێك چارا هایچ و وتووێژێاك هایچ كە باكەمەوە شی ئەوە پێمخۆشە دا پێش لە : فا هیجری مسته
 ئەو واردی ئێساتادا ماوقدییەتی لە ئێاران ئیساالمیی كۆمااری كە نیای  باوەڕەشادا لەو. بكەن موزاكرە ب  ئامادە كە نەدراوە نیشان ئێمە

 فەزا دیكەشاااەوە الیەكااای لە و نیااایە دەكەیااا ، داوای ئاااێمە كە مافاااانەی بەو باااوەڕی شاااتێك هەماااوو پاااێش چاااوونكە بێااات، پرۆسااەیە
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 بە كە وەختێاك ، بكارێ نەتەوە ماافی باسای ئێرانادا ئیساالمیی كۆمااری رێژیمای لە ئێساتا كە توونادوتیژترە لەوە زۆر ئەمنییەتیەكەی
 ئیدادامیان و دەباڕنەوە باۆ دریژخایەنیاان زینادانیی دەكەن، زینادانی لە دەگرن كورد بەتایبەتی سیاسی تێكۆشەرانی بەهانە بەوكتری 

 ژناان سەرپۆشای كە كێشاەیە ئەو ئێرانادا ئیساالمیی ریكۆماا لە ئێستاش یا دەكەن رەفتار شێوە بەو دیكە نەتەوەكانی لەگەڵ یا دەكەن
 بەاڵم وەبەساە، ئینتزارێكای وتاووێژ باۆ موزاكرە چاوەڕوانی ئوسولەن وادا فەزایەكی لە نەیشارێتەوە و بشارێتەوە موی چەندە  دەبێ كە

 وتاووێژ باۆ ئاماادەی  ئاێمە كە دەكەن پرسایار ئەوان دەگری  قەرار رۆژنامەنیگاراندا پرسیاری بەرامبەر لە سیاسی كەسانی وەكوو ئێمە
 دێموكراتادا حیزبای لە كە گشاتی پرنسیپێكی وەكوو ئێمە كە ئەوەیە داومەتەوە پرسیارەدا ئەو وەاڵمی لە م  كە ئەوەی نی ؟ ئامادە یا

 ئاماادەی  سێهەم، دەوڵەتێكی میانجیگەری بە بەاڵم كورد نەتەوەی مافی لەسەر بێت ئامادە ئێران ئیسالمیی كۆماری وەختێكی هەر هەیە
 نیشاان مەساەلەیە ئەو بۆ سەوزی چرای ئێران ئیسالمیی كۆماری یان ئارادایە لە وتووێژێك كە نیە ئەوە مانای بە ئەوە. بكەی  وتووێژ
 .كردبوو پرسیاری پێوەندییەدا لەو كە خەبەرنگارێك بۆ بوو پرسیارێك وەاڵمی فەقەت. دابێت

 
 كاردووەتە تووركیاتاان دەوڵەتی پێكردووە، دەست نوێتان دیپلۆماسیی حەرەكەتێكی مانگەدا چەند لەم رابڕدوودا ماوەی لە ئێوە :تیشک
 لە گرینگتار زۆر لەوەش و توركیاا دەوڵەتای دامەزرانادنی یاادی لە كارد بەشاداریتان تێنەگەیشاتبێتم، هەڵە بە ما  ئەوەندەی. ئامانج

 پاارچەی ٤ هەر لە كاورد گەلای مافەكاانی لەگەڵ پێوەنادی لە ئاراوە، دێنمە پرسیارە ئەم دوواتر م  كە بوون بەشدار كۆبوونەوەیەكدا
 پێكردووە؟ دەست ئاواتان حەرەكەتێكی ئێوە چۆنە بكەن، بۆ قسەم  دەمهەوێ دیپلۆماسییە ئەم لەسەر و كوردستان

 
 شاوێندانەری واڵتاانی لەگەڵ  دەباێ كە باووی  بااوەڕەدا لەو هەمیشاە ئێران، كوردستانی دێموكراتی حیزبی وەك ئێمە : فا هیجری مسته

 لەو ئاااێمە بەرامااابەر، ئیحترامااای لەساااەر سیاسااای ساااالمی پێوەنااادییەكی بكەیااا ، بەرقەرار پێوەنااادی نااااوچەكە، بەتاااایبەتی جیهاااان
 كە تووركیااادا دەوڵەتاای دامەزراناای ساااڵیادی لە ئااێمە كە كاارد باسااتان كە بااوو ئەوە بااووی ، هەوڵاادا لە تووركیااا لەگەڵ پێوەناادییەدا

 موئەسساەیەكی بەڵكاوو حكاومەتی نەك موئەسساەیەكی واقیدادا لە كە دەووەتەی ئەو لەوە بێجگە و كرد بەشداریمان كرابووی  دەووەت
  لەوێ و باوو بەشادار  لەوێ ئاێمە ناوێنەری و كراباووی  دەووەت  لەوێ هێنابوو پێكیان كورد مەسەلەی لەسەر لێكۆڵینەوە و تەحێیێاتی

 .راگەیاند ئێرانی كوردستانی دێموكراتی حیزبی داخوازییەكانی و ویست و بەرنامە و خوێندەوە وتاریان
 

 پێشااتر كە زۆریااانەی و زەخاات ئەو سااەرەڕای ئەنكااارا لە یەكەمجااارە بااۆ بكەیاا ، قسااە زیاااتر  دەمااهەوێ كااۆنگرەیە ئەم لەسااەر :تیشتتک
 تااوركیە دەوڵەتاای ئەنكااارا لە. دەكرێاات سیاساای كرانەوەیەكاای بە هەساات بەاڵم بااووی ، شاااهیدی ئااێمە توركیاااوە دەوڵەتاای لەالیەن

 باسای كوردساتان پاارچەی ٤ هەر سیاسایەكانی حیزبە نوێنەرانی النیكەم یان ئەحزاب سەرانی كۆنگرەیەدا لەو و دەخا رێك كۆنگرەیەك
 فەرماووت وەك هەر دێماوكرات، حیزبی وەك ئێوە دەكرێت، مافانە بەو گەیشت  میكانیزمی باسی و دەكەن مافەكانییان كردنی دەستەبەر

 گەیشت ؟ ئاكامێك چ بە بوون؟ چی باسەكان بوون؟ چی دەسكەوتەكان. هەبوو نوێنەرتان  لەوێ
 

 مەساەلەی باسای نەیادەوێرا كەس و كراباوو قەدەغە كاورد وشاەی تاوركیەدا لە كە گرینگە مەسەلەیەكی خۆی بۆ ئەوە : فا هیجری مسته
 مەساەلەی لە بااس ئەوەی بۆ دەكەنەوە كۆ كوردستان پارچەی ٤ شارەزایانی ئانكارا لە كە رادەیەی ئەو گەیشتووەتە ئێستا بكات، كورد
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 پێشاەوە بۆ دەنێت هەنگاو و سیاسییە دەوڵەتێكی دەوڵەتە ئەو كە دەدا نیشان ئەوە بكەن، ناوچەكەدا لە كورد كێشەی كردنی چارەسەر
 تەبایدەتەن. نااوچەكەدا لە كاورد كیشاەی چارەساەری ئاااڵهەڵگری ببێاتە  دەیاهەوێ لەوە جاگە. خاۆی كێشاەكانی كردنی چارەسەر بەرەو
 واڵتەكاانی بەتاایبەتی واڵتێكادا هەر لە كە وایە پێمان چونكە لێدەكەی  پێشوازیی و دەكەی  بەشداری كۆبوونەوانەدا و كۆڕ لەو ئێمە
 و بای  بەشادار تێیادا  دەباێ كورد ئێمەی دەبێت، ئامادە دێموكراتیك و دیپلۆماسی كاری فەزای وتووێژ فەزای كە كوردستاندا بەسەر زاڵ
 دوور سانوورێكی ئێاران كوردساتانی وەكوو كە ئەوی حوكمی بە ئێمە لەوانە بێجگە. بەری  پێشەوە بەرەو خۆمان تێكۆشانی رێگایەدا لەو
 ئاێمە نیشاتەجێیە، توركیاادا لە كاورد گەلای بەشای گەورەتاری  بڵاێ  یاان كاورد لەگەڵی زۆر بەشێكی و توركیا لەگەڵ هەیە درێژمان و

 بتااوانی  و بكەیاا  تااۆڵ و تونااد پێوەناادییە ئەو كە دەكااات پێویساات سیاساای بااارودۆخی پێاای بە هەم و ئەماار واقێداای بەپێاای هەم
 باااس ئەوان لەگەڵ خۆمااان بەرنامەكااانی ئااێمەش بتااوانی  كە ئەوەی بااۆ توركیااا دەوڵەتاای لەگەڵ هەم هەبێاات، باشاامان پێوەناادییەكی

 .ئێمەن هاوزمانانی و هاونیشتمانان كە توركیادا لە كورد خەڵكی لەگەڵ هەم و بكەی 
 

 خۆشااە پااێم ئااێمەن، هاونیشااتمانی و هاوزمااان كوردسااتان باااكووری خەڵكاای فەرمااووت كە مسااتەفا كاااك پێوەناادییەدا لەو هەر :تیشتتک
 ؟ گۆڕێ هاتە ئاڵوگۆڕێك چ هەڵدەسەنگێن ؟ چۆن دیاربەكر بۆ رابڕدوودا حەوتووی لە مەسدود كاك سەفەری. بكەم تەرح پرسیارێك

 
 دەیاان كە كێشاەیەكە رووی بە توركیاا دەوڵەتای كارانەوەی نیشاانەكانی لە دیاكە یەكێكای بۆخۆی ئەوەش راستیدا لە : فا هیجری مسته
 هەرێماای حكااومەتی دامەراناای سااەرەتای ساااڵەكانی لە بێاات بیرمااان لە ئەگەر كااوردە، كێشااەی ئەویااش كە بەڕەوڕووە لەگەڵاای ساااڵە

 نەباوو ئامادە تەنانەت. بناسێت حكومەت وەكوو كوردستان هەرێمی حكومەتی نەبوو ئامادە توركیا حكومەتی زۆر ماوەیەكی بۆ كوردستان
 پێشاكەوتنە و سیاسای ئااڵوگۆڕی بەاڵم. دەكارد باسای وەشایرەت ساەرۆكی وەك بەڵكاوو بناساێت، هەرێام ساەرۆكی وەك بارزانی سەرۆك

 كە ساەفەرەی ئەو بگرێت، هەڵ هەنگاو پێوەندییەدا لەو و تێبگات راستییە لەو توركیا دەوڵەتی كە كردووە وایان كارێكی سیاسییەكان
 الیەكای لە و الیەك لە كوردساتان هەرێمای حكاومەتی بەنرخەكاانی هەرە دەساكەوتە لە یەكێاك كارد، توركیای بۆ مەسدوود كاك بەڕێز

 لە كۆباوونەوەیە ئەو هەمووشاتێكدا پاێش لە. شاكا تاابۆ زۆر ساەفەرەدا لەو كاردی، ساەفەرە ئەو بۆ كە بوو توركیا دەوڵەتی دیكەشەوە
 بەرێاز باساەكانی لە كە ئەوەی وەكاوو هاات  كار بە  لەوێ كە وشانەی ئەو لەوە بێجگە باكوورە، كوردستانی ناوەندێكی كە گیرا ئامەد
 پێاداگری و تاورك و كاورد رۆڵەكاانی كاوژرانی خوێنڕشات ، باوونی تەواو باۆ ئاشاتی باۆ كاورد و تاورك خەڵكای هاندانی مەسدوددا كاك

 كە نیشااانیدا الیەكەوە لە. بااوو بەهێااز زۆر یەكجااار خاااڵێكی كاارا، مەساادوود كاااك لە پێشااوازیەی ئەو و ئاشااتییانە چارەسااەری لەسااەر
 كە ئەوەی دەلیلای بە دەكەن مەسادوود كااك لە پێشاوازی و دەوێات ئاشاتیخوازانەیان چاارەی رێگاا كوردساتاندا بەشاەی لەو كورد خەڵكی

 و توركیا حكومەتی هەروەها دەدات، هەوڵ پێوەندییەدا لە و واڵتەدا لەو توركە و كورد گەلی دوو ژیانی پێكەوە و ئاشتی ئااڵهەڵگری
 كە كاردووە ئەوەیاان باسای و هێناا ئاشاكرا بە كوردیاان نێاوی. كاورددا كێشاەی لەگەڵ پێوەندی لە كرد نوێیان قسەی زۆر ئەردۆغانیش

. دەكارد كوردیاان مەساەلەی باسای تەحێیرئامیز وشەی بە كە پێشوو وەكوو نەك دەكەن باس كورد مەسەلەی وەكوو ئیدی كورد مەسەلەی
 دیكەشاە پێشاكەوتنی دەستپێكی مەونای بە خۆی بۆ سەفەرە ئەو كە دەدا نیشان ئەوە دەكەنەوە زیندانەكان دەركی كە كرد لەوەی باسی
 تەبایدەتەن و بەگشاتی كورد گەلی قازانجی بە زۆر و بوو سەركەوتوو زۆر سەفەرێكی  پێموابێ بەگشتی م  بوارەوە لەو. مەنتەقەدا لەو
 . بێ توركیە و كوردستان هەرێمی بەینی دۆستانەی و نیزیك رەوابتی گرێدانی پێكەوە و هاوسنووری بۆ
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 یەكیەتاای پااارتی الیەن لە راگەیەناادراوە سااووریە ژێردەسااەاڵتی كوردسااتانی لە كاااتیی حكااوومەتێكی رابااردوودا ماااوەی لەم :تیشتتک
 باارەیەوە لەم كوردساتان هەرێمای ساەرۆكایەتی بەتاایبەتی و وەزوە ئەم لەساەر دەربڕیاوە خۆیاان بۆچاوونی الیەك هەماوو و دێموكرات
 كوردسااتانی لە كاااتییە حكااوومەتە ئەو دامەزراناادنی ئەساسااەن ئێااوە لێكااراوە تەفساایری خااراب بە زۆریااش لێاادوانە ئەم داوە، لێاادوانی

 هەیە؟ دەوروبەری لە كە حاشییەی بەو سەرەنجدان بە هەڵدەسەنگێن ، چۆن سووریەدا ژێردەسەاڵتی
 

 بڕێاك ساەرەتادا مانگەكاانی لە ئەگەر كە واقدییەتاێكە  تێدەپەڕێ سووریە كوردستانی لە ئەوڕۆ كە واقدییەتەی ئەو : فا هیجری مسته
 واقدادا لە ساووریە حكاوومەتی كە مەوناایەیە بەو ئەویاش. باۆتەوە روون تەواوی بە ئیادی ئێساتا بوو، ناڕوون خەڵك بۆ بوو، نادیار
 كە كاوردی هێزێكای بە ساپاردووە ئەوێای دەساەاڵتی نای  فەواال  لەوێ بەاڵم هەن ساووریە كوردساتانی لە هەر هێزەكانی ئەوەی لەگەڵ
 هەماوو وەكاوو ساووریە كوردساتانی لە كاورد باۆ خاۆجێیی دەساەاڵتی و حكوومەت نەووە هەر بوونی ، دێنێ بەكار خۆی دەسەاڵتی لەوێدا

  باێ كاورد دەساكەوتی ئەوە كە مەرجێك بە بەاڵم بكات، لێ پشتیوانی الیەنێك هەموو  دەبێ. گەورەیە زۆر دەسكەوتێكی دیكە بەشەكانی
 لە رزگااری و ئاازادی باۆ دەكاا خەباات سااڵە ساەد لە زیااتر كاورد گەلی سەپاندبێتی، چەك زۆری بە كە  بێ الیەنێك حكوومەتی نەك
 و تااورك پاااوانخوازیی لە كە ئەوەی بااۆ دەكااا خەبااات كااورد كە ناایە ئەوە مەونااای بە ئەوە. پاااوانخوازی و دیكتاااتۆری و زۆرداری چنااگ
 ئەو كە  پێماوابێ ما  باۆیە. نەمااوە ساەردەمەش ئەو ئێساتا بەتاایبەت بكا، قبوڵ كورد پاوانخوازیی بەاڵم ، بێ رزگاری فارس و وەرەب

 كە ساووریە كاوردی دەساەاڵتی یاا حكاوومەت بڵێای  ئەوەڵەن دەتاوانی  كاتێاك بناێ ، لەساەر نااوی شاتێكی هەر یاا خۆجێیی حكوومەتی
 ئەوەی بەداخەوە بەاڵم دەربباڕن، خۆیاان بیروبۆچاوونی یەكسان مافی بە و ئازادی بە هەموو بتوان  و  بێ بەشدار تێیدا سووریە كوردی

 لە پێكهاتووە  لەوێ كە دەسەاڵتەی ئەو لەالیەن جیابیرن كە لەوانەی زۆر بەشێكی بەپێەەوانەیە، دەیبینی  شوێنە لەو ئێمە ئێستا كە
 تیاارۆر سااووریە كااوردی رێكخراوەكااانی تێكۆشااەوانی لە زۆر ژمااارەیەكی ناایە، تێكۆشااانیان و فەوااالییەت ئااازادیی زۆردان، و زەخاات ژێاار

 ئەلنوسارە گرووهەكاانی الیەن لە كاراوە كۆمەڵكوژی كە كردەوە باڵو شایدەیان ئەو سەردەمێك. گوماندان ژێر لە خۆی بۆ ئەوانە كراون،
 كاورد هەماوو كە دەزانام دروست بە ئەوە ئێستاش خۆم حاڵی بە بەش م  بۆیە. وانەبووە دەركەوت بەاڵم رادیكاڵەكان، گرووپە باقی و

 بە ئەوە هیااوادارم و باشااە فورسااەتێكی ئێسااتا. دابمەزرێاان  دەزاناا  پێویسااتی بە كە دەسااەاڵتێكی نااووە هەر بتااوان  پااێكەوە  لەوێ
 النایكەم خۆشای بەرژەوەنادیی ما  بۆچاوونی بە كە خۆی بەرژەوەندیی و قازانج بە  نەیهەوێ  تەنێ بە الیەنێك و بێت پێك یەكگرتوویی

 ماوافێی م  پێوەندییەدا لەو. بێۆزێتەوە  پێشێ هاتۆتە  لەوێ كە باشەی فورسەتە ئەو  بیهەوێ نیە رەفتارەدا شێوە لەو درێژخایەندا لە
 ئینساانی یارمەتیادانی لەگەڵ پێوەنادی لە چ رایگەیانادووە ساووریەدا كوردساتانی مەسەلەی لەسەر كە مەسدوودم كاك بەڕێز نەزەراتی

 هەروا یارمەتییانە ئەو ئێستاش و كردوویانە هەرێم حكوومەتی وەكوو چ كردوویانە وێرا  كوردستانی كوردی وەكوو چ ئێستا تاكوو كە
 بتاوان  یەكگرتاوو و یەكدەسات شاێوەی بە ساووریە كوردەكاانی كە ئەوەی باۆ كاراوە كە تێكۆشانانەی و هەوڵ ئەو هەروەها و بەردەوام 

 .  بسەپێنێ دیكەدا الیەنەكانی سەر بە بڕیارەكەی و بدا بڕیار خۆی بۆ  تەنێ تاقی بە الیەن یەك نەك بدەن بڕیار
 

 ئێاران كوردساتانی كۆمەڵگاای باۆ رەنگە كە هەستیارە زۆر باسێكی ئەویش بینەرانمان بەرچاوڕوونی بۆ دواپرسیارم مستەفا كاك :تیشک
 حیزبای سیاسایی دەفاتەری بە دراوە گەاڵڵەیەك كە دەكاات باساێك وتووێژێكادا لە وەزیازی خالیادی كااك. باكەن تەوێیبای گرینگی بە

  زیاتر كوردستان گشتیی رای پێمخۆشە باسەدا ئەم لەگەڵ پێوەندی لە. یەكگرتنەوەیە ئەساسی بۆ ئێران، كوردستانی دێموكراتی
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  بكەنەوە؟ ئاگادار
 

 لە كە بڕیاارێكی حیازب ئەخیاری كۆنگرەی پێش بڵێی  یا لەوەپێش ساڵێك ماوەی لە  بێ واقدییەت كە ئەوەی ، بەڵێ : فا هیجری مسته
 دانیشات  پێكەوە ئێمە خاڵدا زۆر لە. كردۆتەوە تازە رەفیێانەمان ئەو لەگەڵ پێوەندییەكانمان بڕیارە ئەو بەپێی ئێمە دراوە كۆنگرەدا

 دەدەیا  درێژە رەوشە ئەو و كوردستان  بە مەربووت ئێران ، بە مەربووت كە بابەتانەی ئەو لەگەڵ پێوەندی لە هەیە، مەشوەرەتمان و
 بگاااتە پێوەناادییانە ئەو بااوونەوەی وااادی نەهایەتاادا لە كە ئەوەیە بڕیااارەكە و ناایە مەسااەلەكە كۆتااایی ئەوە كە سرووشااتییە بەاڵم

 لە گەاڵڵەیە ئەو كە كاردوون پێشاكەش گەاڵڵەیەكماان ئاێمە دەكاا، باسای وەزیازی خالیاد كااك كە گەاڵڵەیەی ئەو پێش یەكبوونەوە،
 هێنایانە پێشتر كە جودابوونەوەی ئەو دوای یەكگرتنەوە بۆ بووی  موتەفیق لەسەری هەموومان كە كراوە تەسوی  وەختێك خۆیدا كاتی
 باۆ ببینیانەوە رێگاحەل بتوانی  چوارچێوەیەدا لەو و بكەی  قسە گەاڵڵەیە ئەو لەسەر كردووە، پێشكەش گەاڵڵەیەمان ئەو ئێمە  پێشێ

 ئەو باااكەن، لەساااەر موناقشاااەی بااا  ئامااادە یاااا بااادەنەوە گەاڵڵەیە ئەو جاااوابێكی كە ئەوەی  باااێ ئەوان بەداخەوە بەاڵم یەكبااوونەوە،
 لە زۆرە جیاااوازیی بەاڵم گەیشااتووە، ئااێمە بەدەسااتی گەاڵڵەیە ئەو داوە، خۆیااان دیااكەی گەاڵڵەیەكاای و كااردۆتەوە رەت گەاڵڵەیەیااان

 لە پێویسااتدا كاااتی لە و بكەیاا  موتااالدەی داویااانە ئەوان كە گەاڵڵەیەی ئەو  دەبااێ ئااێمەش تەباایدەتەن. گەاڵڵەیەدا دوو ئەو نێااوان
 كە گەاڵڵەیەی ئەو لەگەڵ پێوەنادی لە رەفیێانەماان ئەو وەاڵمای ئاێمە كە ماوهیمە ئاێمە باۆ بەاڵم بەربااس، بێاتە ناوەندیادا كومیتەی
 باوو پێویسات ئەگەر و بڵاێ  پێماان موناقشاەیە جێگاای كە هەیە تێادا وای خااڵێكی ئەگەر و  بكارێ قسە لەسەری داومانە ئێمە پێشتر
 گەاڵڵەیەكای و بێاتەوە رەت گەاڵڵەیە ئەو كە ئەوەی بەاڵم موناقشاەن، جێگاای ئەوانە تەبایدەتەن بێنای ، پێاك تێادا ئااڵوگۆڕی  دەبێ
 درێاژە پرۆساە ئەو هەروا  دەمانهەوێ ئێمە هەرحاڵ بە بەاڵم دەوێ، زیاتری وردبینیی سیاسییەوە باری لە بڕێك ئەو جێگای بێتە دیكە
 . بدەی 
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 ٩٠٠٥و   ٤١٠٢ :ساڵی

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

 
 

 ...کوردانە جیابوونەوەی سەرەکیی هۆکاری ناوەند لە حکوومەتەکان دیکتاتۆریی 
 
 
 
 
 
 
 

    رادیۆ ئاڵمان وتووێژی دويچەولە 

  
 لە: دەڵێاات کوردسااتانەوە هەرێماای حکااوومەتی لەالیەن راپرساای بەڕێااوەبردنی پرساایاری وەاڵماای لە هیجااری وتااووێژە ئەو سااەرەتای لە

 ماافی با  الیەکادا هەر لە نااوچەکە لێکراوەکاانی ساتەم نەتەوە بااقی و کاورد ئێاران، کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای ئێمەوە روانگەی
 هەڵوێساتی راپرسایدا لە و بابەن بەڕێاوە راپرسای وێارا  کاوردی خەڵکی کە ئەوەوە بارەی لە هەیە، خۆیانیان چارەنووسی دیاریکردنی

 راپرساااییە ئەو دوای ئەگەر ئێساااتا دەکەیااا ، ئەوانە داخاااوازیی و ویساااتی کە ئەوان هەڵوێساااتی پاڵپشاااتیی ئاااێمە دەربباااڕن، خۆیاااان
 .ناکەی  دەستێوەردان پێوەندییەدا لەو ئێمە و هەیە خۆیانەوە بە پێوەندیی پرسێکە ئەمە نا؟ یان رادەگەیەن  سەربەخۆیی

  
 ئێاران کوردەکاانی هانادانی و وێارا  کوردستانی سەربەخۆیی پرسی لەسەر ئێرانییەکان نیگەرانیی بە سەبارەت حیزب گشتیی سکرتێری

  :وتی خۆیان بۆ سەرمەشق بکەنە هەرێمە ئەو کە ئەوەی بۆ
 

 دانیشااتووی لێکراوەکااانی سااتەم نەتەوە لەالیەن چااارەنووس دیاااریکردنی مااافی و دێموکراساای بەرەو کە هەنگاوێااک هەر وایە پااێم ماا 
 وروژانادنی و نیایە مافە بەو بڕوایەکی هیچ ئیسالمی کۆماری چونکە دەکات، نیگەران ئێران رێژیمی هەڵبگیریەت، نێوەڕاست رۆژهەاڵتی

 لەو پااێش هەتااا دەکااوتێ الیەکاادا هەمااوو بە خااۆی و کااردووە وەحشااەت و تاارس تووشاای ئێااران رێژیماای کوردسااتان سااەربەخۆیی پرساای
 .بگرێت کوردستان هەرێمی حکوومەتی هەوڵەی
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 کوردساتانی لە هەرێمەکەشایان و حەشایمەت کە ئێاران کوردساتانی لە کاورد خەڵکی کە ئەوەیە نیگەرانی ئێران رێژیمی :وتیشی هیجری
 کااریگەریی ئەمە هەڵابەت. بادەن خۆیانادا هەرێمای لەو دۆخێاک وەها رەخساندنی و دروستکردن بۆ هەوڵ بدات هانیان زیاترە، وێرا 
 لەساەر کاریگەریشای تەناانەت و هەیە نێوەڕاساتدا رۆژهەاڵتای لە کوردساتان بەشاەکانی هەماوو و ئێاران کوردستانی کوردی لەسەر خۆی

 .هەیە ئێراندا لە ئازەری و وەرەب و چبەلوو وەکوو دیکەی نەتەوەکانی
  

 : وتی ئێران کوردەکانی لەسەر کردووە، پێ دەستی وێراقدا لە کە رەوتە ئەو کاريگەریی پرسیاری وەاڵمی لە هیجری مستەفا
 

 باووەتە نەتەوەکاان ماافی پێێشالکردنی و ساەرکوت تەنیا کە سەردەمەدا لەم بەتایبەت و دیکتاتۆرەکان حکوومەتە تێکڕای وایە پێم م 
 لە باشاااە پێیاااان کە ئەوەی ساااەرەڕای جیابوونەوەیاااانە، الی بەرەو باااۆ نەتەوەکاااان هانااادانی ساااەرەکیی هۆکااااری دەساااتیان، ئاااامرازی

 باکەن بەشاداری واڵتدا ئاوەدانکردنەوەی لە نەتەوەکان تێکڕای لەگەڵ هاوتەری  و بمێنێننەوە دەژی  تێیدا کە واڵتەی ئەو چوارچێوەی
 و دەسات و جیااییخواز بە و دەکارێ  ساەرکوت وەاڵمادا لە ئەماانە جیاتیی لە و نامێنیتەوە بۆ رێگایەکی هیچ هەبێ، یەکسانیان مافی و

 ناچاااری بە نااامێنیتەوە، بااۆ رێگااایەکی هاایچ کاتێااک دەکاارێ ، تۆمەتبااار خۆیااان دیااکەی دوژمنااانی و ئەمریکااا و ئیساارایی  پێوەناادیی
. دیکتاتۆرەکاان حکاوومەتە هەوڵەکانی لەهەمبەر خەڵکە کاردانەوەی ئەمەش. دەبێت زیاتر جیاییخوازی و جیابوونەوە( گرايش)بەریانی

 .ناکرێت دی بە ویستێک وەها یەکسانە نەتەوەکان تێکڕای مافی دێموکراتیک یاسای بەپێی کە واڵتانەی لەو پێەەوانەوە بە
  

 ئێاران کوردساتانی لەساەر وێارا  کوردستانی سەربەخۆیی کاریگەریی بە سەبارەت ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری
 : وتی

 

 دروسات نێویانادا لە بااوەڕە ئەو و دەکااتەوە بەرز ئەوان وەکوو ئێرانیش کوردستانی لە کورد نەتەوەی ورەی کە ئەوەیە کاریگەرییەکەی
 ئەگەر راساتیدا لە و دیکتاتۆرەکاان حکوومەتە ویستی بەپێەەوانەی بکەن، دیاری خۆیان چارەنووسی دەتوان  خەڵک سەرەنجام لە دەکا

 .کوردستان دیکەی بەشەکانی کوردانی و ئێران کوردەکانی بۆ ب  سەرمەشێێک دەکرێ رابگەیەن  سەربەخۆیی
  

 کەلە جوغرافیاایی پێگەیەکای دەتوانێ کوردستان دیکەی بەشەکانی کوردانی دراوسێیی لە کورد حکوومەتێکی پێکهاتینی :وتیشی هیجری
 .بمیننەوە بەشەدا لە گوشاردا ئەگەری

  

 باشمان پێوەندییەکی ئێستا ئێمە: وتی کوردی سەربەخۆیی دەوڵەتی لەگەڵ ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی پێوەندیی بە سەبارەت
 سااەربەخۆیی ئەگەری لە و هەیە هەرێاامەدا ئەو سیاسااییەکانی الیەنە زۆربەی لەگەڵ هەم و کوردسااتان هەرێماای حکااوومەتی لەگەڵ هەم
 چارەنووسااە دیاااریکردنی مااافی کە مافەکانیااان لە بەرگااری و هەبێاات لەگەڵیااان دۆسااتانەمان پێوەناادییەکی دەدەیاا  هەوڵ هەروا ئااێمە
 .بکەی 
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 ...و جیهانی هەرێمی کوردستان ئێستا بووەتە ناوەندێکی سیاسی ناوچەیی
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٤٧٢)  لڤین ژماره  گۆڤاری  وتووێژی

 
 نابێ سەقامگیر ناوچەدا لە ئارامی بکرێ، رەچاو لوبنان و فەلستی  سووریە، وێرا ، لە ئێران رێژیمی سیاسەتەکانی هەتا: هیجری

  
 هۆکااری هێزەکاان، وخواساتی بااس جێگای بۆتە رۆژئاوا و کوردستان باشوری لە کوردی دەوڵەتی سەربەخۆیی مەسەلەی :گۆڤاری لڤین

 خولێاوە؟ بابەتە بۆئەو لەبار بارودۆخێکی ئایا چییە؟ ئەمە
 

 بە هەرکاام پێویساتە و جیااوازن لێاک تەواوی بە پرسای دوو کوردساتان خۆرئااوای و باشاوور لە سیاسای هەلاومەرجی : فا هیجری مسته
 :بکرێ  شرۆڤە جیاوازییانەوە ئەو لەبەرچاوگرتنی

 
 ساەرەڕای حکاوومەتە ئەو اا هەیە ساەربەخۆی نایمەە ااا حکاوومەتێکی وێرا  یاسای گوێرەی بە کە زۆرە سااڵنێکی کوردستان باشووری *

 باووە لەساەرەخۆیی بە زۆر هەنگاوانە ئەو هەرچەند. ناوە بەرەوپێش هەنگاوی رۆژبەرۆژ ماوەیەدا لەو رێگای سەر تەگەرەکانی و کۆسپ
( پارێزگاکاان) یەکاان ناوچەیی حکوومەتە و هەرێم حکوومەتی ماوەیەدا لەو.  دەکرێ بەدی تێدا زۆری کەموکۆڕیی و کێشە ئێستاش تا و

 ناوێنەرانی و  هااتووە پێاک بنکەفاراوان حکاوومەتی کە ئێساتا گەیشاتووەتە تاا و بەڕێوەچوون خەڵک هەڵبژێردراوی نوێنەرانی لەالیەن
 تااااقیکردنەوەیەکی پرۆساااەی لە باشاااوور کوردساااتانی مااااوەدا لەو کاااورتی بە دەبااا ، بەڕێاااوە حکوومەتاااانە ئەو خەڵاااک زۆری زۆربەی

 .بووە دێموکراسیدا
 یەکساانی ماافی کە دێموکراتیاک حکوومەتێکی چەتری لەژێر وێراقدا چوارچێوەی لە مانەوە بۆ داوە زۆری هەوڵی کورد ماوەیەدا لەو *

 ئەوەی باۆ تێکۆشااوە رۆژبەرۆژ پێەەوانەوە بە ناوەندی حکوومەتی بەاڵم ، بێ یاسا پابەندی و  بپارێزێ کردەوە بە وێرا  پێکهاتەکانی
  بوودجەی بڕینی گەیشتە کار دوایییانەدا لەم تا کراوە، پەسند بنەینەییدا یاسای لە تەنانەت کە بکا پێشێ  کورد گەلی مافانەی ئەو

 .کردووەتەوە جیا وێرا  لە کوردستانی کردەوە بە بەغدا راستیدا لە و هەرێم حکوومەتی بۆ گەورە گیروگرفتی سازکردنی و کوردستان
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 کێشاەی ئێساتادا لە هەرچەناد کاردنە هەنااردە ئەم کەرکووکیشاەوە، نەوتای بە دەکاا هەناردە خۆی نەوتی کوردستان هەمانکاتدا لە *
 .دەدا نیشان بەشە ئەو ئابووری سەربەخۆیی دیمەنی دوورە حاڵەشەوە بەو بەاڵم لەسەرە، زۆری
 خااۆرهەاڵتی و  خۆرئاااوا واڵتااانی لە زۆر ژمااارەیەکی جیهااانی، و ناااوچەیی سیاساای ناوەناادێکی بااووەتە ئێسااتا کوردسااتان هەرێماای *

 و ساەرۆک ساەردانی بەردەوام واڵتاانە ئەو پلەبەرزەکاانی سیاساییە بەرپرساە و  دامەزرانادووە  لاێ خۆیان کونسوولگەرییەکانی ناوەڕاست
 باووەتە بەشاە ئەو ساەربەخۆیی مەساەلەی ئەوەی باۆ بوونە شوێندانەر یەک لەسەر دیکە خاڵی زۆر و ئەوانە دەکەن، هەرێم حکوومەتی

 .الیەک هەموو خواستی و باس جێگای
 پاێش، نەچووەتە رەوتە ئەو لەوێدا داخەوە بە بەاڵم ، بێ پێک تێدا زۆری سیاسیی ئەرێنی زەمینەی دەیتوانی خۆرئاواش کوردستانی *
 ئەو بەڕێاوەبەری لە سیاساییەکان الیەنە ناوێنەرانی دایە، تاکڕەهەنادی دەساەاڵتێکی ژێر لە ئێستاش تا کوردستان خاکی لە بەشە ئەو

 زەمینەیەکای هایچ بەگشاتی و نییە ئارادا لە کوردستانی و کورد بەڕێوەبەری ناوی بە بەڕێوەبەرێک هیچ تەنانەت و نی  بەشدار بەشەدا
 رەوتاای بەشااەدا لەو ئەگەر بااۆیە ئاااراوە، نەهاااتووەتە ئوتۆنااۆمیش بااۆ کەمتاار لەوە تەنااانەت و سااەربەخۆیی بااۆ دەرەکاای و ناااوخۆیی

 .دەکەوێ دیار بە مژاویی و  تەم بەشە ئەو خەڵکی چارەنووسی پێش، بەێتە رابردوو وەک هەر رووداوەکان
 

 شیدەیە؟ دەوڵەتی لە داوش رووی نییە، هەرێم حکومەتی لەگەڵ شەڕی جیدی شێوەیەکی بە بێت هەرچی داوش بەاڵم :گۆڤاری لڤین
 

 شاەڕی ئەولەویەتەکەی بەاڵم کاوردەوە، و  ساوننە و  شایدە بە نااوچەیە هەماوو و  الیەک هەماوو لەگەڵ شاەڕی داواش : فا هیجتری مسته
 شااێوەی بە کااوردیش شااەڕی  بااێ زاڵ وێراقاادا لە شاایدە حکااوومەتی بەسااەر تەواوی بە بتااوانێ ئەگەر و  سااووریەدا و  وێاارا  لە شاایدەیە
 .دەکا  پێ دەست جیدیتر

 
 راگەیاناادنی بااۆ نیاایە لەبااار فرسااەتێکی خەریااکە، داوشااەوە شااەڕی بە و الوازە ناوەناادی دەوڵەتاای کە ئێسااتا ئەگەر :گۆڤتتاری لڤتتین

 دەبێ؟ کەی فرسەتە ئەو سەربەخۆیی،
 

 :بێت ئەگەر سەربەخۆیی راگەیاندنی بۆ لەبارە فرسەتێکی ئێستا : فا هیجری مسته
 
 بەش ماا  پشااتگرتنی، و سااەربەخۆیی راگەیاناادنی لەسااەر بااوایەن یەکاادەنگ دوودڵاای بااێ بە هەمااوو کوردسااتان سیاساییەکانی الیەنە *

 .نابینم یەکدەنگییە ئەو خۆم بەحاڵی
 دوژمنااانی زەختەکااانی و ئااابووری کێشااە و کەموکااوڕی کە  هەبااێ ئامااادەیی سااایکۆلۆژییەوە و سیاساای باااری لە کوردسااتان خەڵکاای *

 و حسااەی  سااەددام هێزەکااانی پاشەکشااەی دوای نەوەدەکااان سااااڵنی ئەوەی وەک بکااا تەحەمااولی ماااوە کااورت بااۆ کوردسااتان سااەربەخۆیی
 . نەبێ کەموکۆڕیش هیچ تووشی و  رابگەیەنێ سەربەخۆیی خەڵک  ناکرێ چونکە دیتمان، کوردستان ئابووری گەمارۆی

 .هەبێ دنیادا رووی بە کراوە رێگایەکی لەوانە بێجگە *
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 رایگەیەنێت؟ و بکات بۆ کاری بەڕەسمی و جیددیی بە نییە کەسیش بەاڵم بێت، کوردی دەوڵەتی موخالفی نییە کەس :گۆڤاری لڤین
 

 پێشاوو پرسایارەکەی واڵمای ساەر دەگەڕێاتەوە کاوردی دەوڵەتی جیددی بە و رەسمی بە رانەگەیاندنی م  بۆچوونی بە : فا هیجری مسته
 بە) الیەک هەمااوو پێویسااتە زۆر بااۆیە سااەربەخۆیی، راگەیاناادنی لەسااەر رێگاارن و ئاااراوە دێاانە پێوەناادییەدا لەو نیگەرانییااانەی ئەو

 .کۆسپانە و نیگەرانی ئەو رەواندنەوەی بۆ تێبکۆش ( خەڵکەوە و حکوومەت
 

 بۆچی؟ وە نا، یان هاتووە ئیمکان لە کارێکی کوردی دەوڵەتی راگەیاندنی ئەوەیە، سادە پرسیارێکی :گۆڤاری لڤین
 

 و  خەڵاک یەکریازی بە( نای  گەورە نیگەرانای و کۆسپ کە)  نیگەرانییەکان رەواندنەوەی بۆ  بکرێ کار ئەگەر گومان بێ : فا هیجری مسته
 .هاتووە ئیمکان لە کارێکی حکوومەت

 
 و نایگەرانە وێرا  و دژایەتی ئێران لەگەڵیەتی، تورکیاش گوایا تۆ، بۆچوونی بە چییە، ناوچەکە واڵتانی تێڕوانینی :گۆڤاری لڤین

 گیرۆدەیە؟ بۆخۆی سوریە
 

 بۆ کراون، دابەش کوردستانی لە بەشێک دەسەاڵتداری هەرێم حکوومەتی دراوسێی واڵتانی لە کام هەر هەڵکەوتووە وا: هیجری مستەفا
  نەباێ دابەش واڵتەکەیاان دەڵاێ  خۆیان بۆ وەک و  نەدەن دەست لە خۆیان بەشی کوردستانی بەسەر خۆیان دیکتاتۆرانەی حوکمی ئەوەی

 .کوردستان  باشووری سەربەخۆیی دژی هەموویان
 

 کە کاوردی بەدەوڵەتای سەبارەت هەیە راوبۆچوون جیاوازی دەوترێت کوردستان هەرێمی لە یەکیەتی و پارتی نێوان لە :گۆڤاری لڤین
 مەسەلەیە؟ ئەو بۆ نییە، دڵسۆزتر ئێمە لە کەس دەڵێت یەکیەتی و هەیە زیاتری حەماسەتی پارتی گوایا

 
 لەگەڵ پێونادی لە کوردساتان، دێماوکراتی پاارتی و  کوردساتان نیشاتمانیی یەکیەتیای نێاوان لە وبۆچوون را جیاوازیی : فا هیجری مسته
 .بگەن تەواو یەکدەنگی بە دووال هەر سازەدا چارەنووس مەسەلە لەو هیوادارم گرنگە زۆر مەسەلەیەدا ئەم
 

 کوردی؟ دەوڵەتی دروستبوونی لەسەر چییە رۆژهەاڵت الیەنی وەکو ئیوە هەڵوێستی :گۆڤاری لڤین
 

 کاورد ئەوالی و ئەمال باێ ماافی بە کاورد گەلای باۆ چاارەنووس ماافی دیااریکردنی ئێاران کوردستانی دێموکراتی حیزبی : فا هیجری مسته
 دەوڵەتای ئاواتماانە دەدەیا ، قورباانی و  دەکەی  خەبات خۆرهەاڵت کوردستانی لە مافە ئەو بەدەستهێنانی بۆ ساڵە ٧١ ئێمە و   دەزانێ
 کاوردی دەوڵەتای دروستکردنی بۆ کوردستان بەشەکانی لە هەرکام لە براکانمان و  خوشک یەکگرتووی ئیرادەی بۆ ئێمە ، بێ پێک کوردی
 .دەکەی   لێ پشتیوانی و  دادەنێی  رێز
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 چااۆن ئەمە' \'\دەکااات کااورد دەوڵەتاای لە پشااتیوانی کە رایگەیانااد بەرەساامی ئێساارائی  دەوڵەتاای باسااە ئەم لەگەڵ :گۆڤتتاری لڤتتین
 دەخوێندرێتەوە؟

 
 باشاووردا، لە کاوردی دەوڵەتای پێکهااتنی چاونکە، راساتگۆیە راگەیانادنەدا لەو ئیسارایی  دەوڵەتای م  بۆچوونی بە : فا هیجری مسته

 قاازانجی بە کە ناوەڕاسات خاۆرهەاڵتی لە دێماوکراتی پرۆساەی بەرەوپێشاەوونی باۆ  دەباێ یارمەتیادەر و  دەبێ دێموکراتیک دەوڵەتێکی
 .دیکە هۆی زۆر و  ئیسرائیلە

 
 چی؟ دەڵێ  دەکرێت لێ باسی گەرمی کەبە سەربەخۆیی بۆ ریفراندۆم پرسی بە سەبارەت :گۆڤاری لڤین

 
 بۆچاوونی و   بکارێ ریفراندۆم شتێکدا هەموو پێش لە پێویستە  بدرێ کوردستان سەربەخۆیی بۆ کۆتایی بڕیاری ئەگەر : فا هیجری مسته
 باۆیە هەیە، کوردساتانەوە دانیشاتووی تاکەکانی هەموو خواستی بە پێوەندیی مەسەلەیە ئەو چونکە ، وەرگیرێ پێوەندییەدا لەو خەڵک

 .حکوومەتە ئەرکێکی و  دێموکراتیک کارێکی مەبەستە ئەو بۆ ریفراندۆمێک وایە پێم م 
 

 دەوڵەت دەتوانێات چاۆن بکاات دابای  بەنازی  و کەرەباا و ئااو ناتوانێات کوردساتان هەرێمای حکاوومەتی دەڵێ  خەڵکی :گۆڤاری لڤین
 رابگەیەنێت؟

 
 ساەربەخۆیی داوای کە خەڵکێاک کارد، پێ هێمام پێشوودا پرسیارەکانی کەلە نیگەرانییەکانە لە یەکێک ئەوە ، بەڵێ : فا هیجری مسته
 شاتێک هەماوو باوونی هەم و  ساەربەخۆیی هەم چاونکە دیاکە شاتی زۆر و  کارەباا بەنازی ، نەباوونی باۆ  هەباێ ئاماادەیی پێویستە دەکا،
 ما ... بادا نرخەکەیشای  باێ ئاماادە  دەباێ باوێ ئاازادی گەلێاک:  فەرماوویەتی قاسملوو دوکتور شەهید نەگونجاون، ئێستادا لە پێکەوە
 .بکەن سەربەخۆیی داوای یەوە ئامادەیی بەو کوردستان باشووری دانیشتوانی کە هیوادارم

 
 گەورەی رۆڵای دەتوانێات واتاا هەلاومەرجە، ئەم باۆ دەکەن سەیری گرینگ الیەنی وەکوو کەس زۆر نەتەوەیی کۆنگرەیی :گۆڤاری لڤین

 ناکەنەوە؟ زیندووی بۆ وایە ئەگەر کوردی، دەوڵەتی پشتیوانیی لە هەبێت
 

 پێکهااتنی چااوەڕوانی  نااکرێ ، هەباێ کوردییەکانادا الیەنە نێاوان لە هیژمونیخاوازی و  خاۆبەزلزانی گیانی کاتێک تا : فا هیجری مسته
 .بێ بەشەکانیدا هەموو لە گشتی بە کورد دۆزی خزمەت کەلە بی  یەک نەتەوەیی کۆنگرەی

 
 باساەی ئەم داواش یاان ، دەکارێ دەوڵەت و ریفرانادۆم لە بااس باۆیە نەمااوە، وێارا  لەگەڵ پێکەوەژیان چانسی ئایا :گۆڤاری لڤین

  پێشەوە؟ هێناوەتە
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  وێراقدا سیاسی مەیدانی لە شێوەیە بەم داوش کایەی هاتنە نەماوە، ماوەیەکە وێراقدا لەگەڵ پێکەوەژیان چانسی : فا هیجری مسته
 .بووە چانسە ئەو یارمەتیدەری

 
 چاای ، پشااتی ساایناریۆکانی( داوااش پەالمارەکااانی) بیناای بەخااۆیەوە نەخااوازراوی رووداوگەلێکاای وێاارا ،  سااەرلەنوێ :گۆڤتتاری لڤتتین

 دەجوڵێنێت؟ مەترسیدارانە یارییە ئەم  کێ کامانەن، ئامانجەکانی
 

 حکاوومەتی سیاساییەکانی بەرناامە هەڵەی کە نەبێات ئەوە تەنیاا وێراقدا، لە نی  تازە شتێکی داوش پەالمارەکانی : فا هیجری مسته
 ئەو گەیشااتە کااار تااا کاارد زیاااتر رۆژبەرۆژ شاایدەوە تەنااانەت و  سااوننە کااورد، بە وێراقاای خەڵکاای ناااڕەزایەتی ئاکااامەکەی کە بەغاادا

 هێرشەکانی و  رابکێشێ خۆیان الی بۆ سووننە الیەنی هێندێک پشتیوانیی توانیی و  وەرگرت کەڵکی ناڕەزایەتییانە لەم داوش جێگایەی
 خاۆی دەساەاڵتی و  وەرگرتاووە کەڵکای خۆی قازانجی بە هەڵەکارییانە لەو ئێران ئیسالمیی کۆماری چۆن وەک هەر بکا، بەرباڵوتر خۆی

 .دیکە شێوەیەکی بە بەاڵم سەپاندووە، بەغدادا حکوومەتی جومگەکانی هەموو بەسەر
 

 بۆساەر مەترسییە هێندەش وێرا ، حکوومەتی و مالیکی سەر بۆ مەترسییە چەندە داوشەوە لەالیەن موسڵ پەالماردانی :گۆڤاری لڤین
 بکەن؟ چی دەبێت یان دەکەن؟ چی لەبەرامبەردا مالیکی و ئێران کەواتە شیدیزم، پان بلۆکی و ئێران

 
 کە ماالیکی سیاساەتی بەاڵم الیەک، هەماوو باۆ مەترساییە وێراقادا لە بەهێزباوونی و  داواش پەالمارەکاانی ، بەڵاێ : فا هیجتری مسته

 ئەو چااونکە هێناااوە، تەواوی شکسااتی ساااڵە مێااژ لە وێراقیشاادا، لە و  ناااوچەدا لە ئێاارانە ئیسااالمی کۆماااری سیاسااەتەکانی درێااژەی
 و  تەفارەقە پیالنگێاری، سەرکوت، لە ئێرانیشەوە ناوخۆی بە گرفتەکان هەموو چارەسەری( ئیسالمییە کۆماری سیاسەتی کە)  سیاسەتە

 کێشاااەی. یەکساااانی و وەداڵەت بنەماااای لەساااەر ە،ئاشاااتیخوازان و  دێموکراتیاااک رێگاچاااارەی دۆزیااانەوەی نەک ، دەزاناااێ هێژمونیخاااوازی
 باۆیە دایە، جیهاان و  ئاێمە لەبەرچااوی ئێستا کە راستییەن ئەو زیندووی نموونەی ئێران نێوخۆی و  وێرا  سووریە، لوبنان، فەلستی ،

 .بی  ناوچەدا لە تەبایی و  ئارامی ئاشتی، چاوەڕوانی  نابێ  بکرێ رەچاو سیاسەتە ئەم کاتەی ئەو تا دام باوەڕە لەو م 
 

 :تێبینی
 

 .کراوەتەوە باڵو کوردستان هەرێمی لە زایینی ی٢١١٤ - ٨ - ١١ رێکەوتی لە ٢٧٦ ژمارە لە لڤی  گۆڤاری لە وتووێژە ئەم اا ١
 .دراوە ئەنجام کوردستان هەرێمی بۆسەر( داوش) ئیسالمی دەوڵەتی هێرشی پێش لە وتووێژە ئەم اا ٢
 

 ٢١١٤ی ئاگۆستی ١٤: ڕێکەوتی  -میدیا  ماڵپەڕی کوردستان : سەرچاوە
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 ...رێژیمی ئێران شەڕی داعشی بەرەو کوردستان هێنا
 
 
 
 
 
 
 
 

 باڵڤۆکی نا بۆ ئیعدام، سەر بە کۆمیتەی نێونەتەوەیی دژی ئیعدام

 
 ناوەڕاساات رۆژهەاڵتاای دابەشااكردنەوەی بااۆ ئەمریكاااوە لەالیەن داوااش بااوونەتەوە، باااڵو كە زانیارییااانەی ئەو بەپێاای :نتتا بتتۆ ئیعتتدام

 چییە؟ پێوەندییەدا لەم ئێوە روانگەی. دامەزراوە
 

 گرووپێكای بكااتەوە، دابەش دووباارە ناوەڕاسات رۆژهەاڵتای دەیاهەوێ ئەمریكاا كە بێات دروسات بۆچاوونە ئەم ئەگەر : فا هیجری مسته
 بە بكاات، ئاماادە ئەمریكاا دڵخاوازی بە دابەشاكردنە ئەم بەستێنی كە مەبەستەی ئەو بۆ بێت ئامرازێك ناتوانێ داوش وەك تاوانباری
 كاردەوەش بە و رایگەیانادووە هەروەك داوش. شیدەكان  و ئەمریكا تایبەتی بە رۆژئاوا داوش، هەڵنەگری ئاشتی دوژمنی كە تایبەتی
 رۆژهەاڵتای لە ااا ئیساالم لە خۆیاان پێناساەی بەپێای ااا ئیسالمی خەالفەتی دامەزراندنی هەوڵی لە هەڵگرتووە، شوێندانەری هەنگاوی

 وێاارا  سوننەنشااینی پارێزگااای چەناادی  لە پێكهاااتوو بەرباااڵوی ناااوچەیەكی توانیااویە ئێسااتا تااا پێوەندییەشاادا لەم و ناوەڕاسااتدایە
 ساووریە و وێارا  لە خاۆی خەالفەتای سانوورەكانی بەرفراوانكردنای مەبەساتی بە هەناووكەش و سووریەوە ناوچەی هێندێك بە بلكێنێت
 پێكهێناانی و واڵتاان داگیركردنای لە شاێوازە ئەم. داوە ئەنجاام كردەوەی كۆمەڵێك مەبەستە ئەم بۆ لوبنانیش لە و شەڕ داوەتە دەستی

 دابەشاكردنەوەی دووباارە مەبەساتی بە ئەمریكا ئامانجەكانی هاوئاراستەی ناتوانێ ئەمریكایە، دوژمنی كە رادیكال ئیسالمیی خەالفەتی
 .بێت ناوەڕاست رۆژهەاڵتی

 
 چ باااارودۆخە ئەم پێكهێناااانی. كاااردووە پاااێ دەسااات وێراقااادا لە داواااش بە دژ ئاسااامانییەكانی هێرشاااە ئەمریكاااا :نتتتا بتتتۆ ئیعتتتدام
 چییە؟ رووداوانە ئەم پشتەوەی دیوی دواوەیە؟ بە ئەمریكا بۆ بەرژەوەندییەكی

 
 پاشەكشەی دوای لە كە هەبووە دەڤەرانەدا ئەو رزگاركردنی لە زۆریان كاریگەرییەكی ئەمریكا ئاسمانییەكانی هێرشە : فا هیجری مسته

 :بێت تێدا بەرژەوەندییانەی ئەم النیكەم ئەمریكا بۆ دەتوانێ ئەمە و داوش دەستی ژێر كەوتبووە كوردستان پێشمەرگەكانی

https://kurdistanmedia.com/so/news/گهشبینیی-پێنتاگۆن-متمانهی-باشوورمستەفا-هیجری
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  ژمارەیەك كە خۆشبوو پێی ئەمریكا حسێ ، سەدام رێژیمی رووخانی دوابەدوای وێرا  لە ئەمریكا سەربازەكانی پاشەكشەی كاتی لە اا
 بە ڕێاگەی ئێرانادا ئیساالمیی كۆمااری گوشااری ژێار لە وێارا  حكاوومەتی بەاڵم بهێڵێاتەوە، وێراقادا لە خاۆی سەربازییەكانی هێزە لە

 .كردووە قبووڵ شێوەیەك بە ئامادەبوونەی ئەم پێویستییەوە رووی لە وێرا  حكوومەتی ئێستا بەاڵم نەدا، ئەمریكاییەكان
 
 بەڕێااوەبردنی شااێوازی رووی لە كوردسااتان هەرێماای حكااوومەتی بكااات، كوردسااتان هەرێماای حكااوومەتی لە هەڕەشااە دا هەوڵاای داوااش اااا

 لەگەڵ زۆر ڕادەیەكاای تااا كە دێموكراتیااك حكااوومەتێكی ببێااتە كە دەچێاات ئەوە بەرەو خەریااكە ئااازاداییەوە پەرەسااەندنی و حكااوومەت
 خاۆی دۆساتی لەحكوومەتەكاانی یەكێاك ساەربازییانە یاارمەتییە بەم ئەمریكاا پێیە بەم هاوئاراستەیە، ئەمریكا تایبەتی بە و ڕۆژئاوا

 . كردووە رزگار رووخان مەترسیی لە
 
 ئەو ئەنجامااادانی بە كە بااوو... و بازرگااانی ناوەنااادەكانی و كونسااوولخانە خاااوەنی كوردساااتان خودموختاااری ناااوچەی لە ئەمریكااا -

 توانااای و هێااز دیااكە جااارێكی بااۆ كە ئەوەیە لەوانە گرینگتاار ماا  بۆچااوونی بە و كاارد ڕزگااار داوااش مەترساایی لە ئەوانەی كااردەوانە،
 . سەلماند كردەوە بە ناوەڕاستدا رۆژهەاڵتی لە خۆی شوێندانەری رۆڵی و دۆستانی پاراستنی لە خۆی سەربازیی و سیاسی

 
 دەیە ساێ قەوماا، ئێاران خەڵكای لە ٥٧ سااڵی كە ئەوەی هەر نایە؟ مێاژوو دووپااتبوونەوەی ئەمە ئێاوەوە رواناگەی لە :نا بتۆ ئیعتدام

 بكەنەوە؟ دووبارە وێرا  و سووریە لە سیناریۆ هەمان دەیانهەوی ئەمڕۆ و كرد زاڵ ئێراندا سەر بە داوشیان پێشتر
 

 لە بەشاێك باۆتە سااڵە دەیان كە پیالن وەهمی دەستی لە خۆیان ئێرانییەكان كە هاتووە ئەوە كاتی م  بۆچوونی بە : فا هیجری مسته
 كە ئەوەی بااۆ تەنیااا ،...و ئەمریكااا ئەسااتۆی نەخەنە نەخااوازراو رووداوێكاای و دیاااردە هەر و بااكەن رزگااار خەڵااكە، ئەم فەرهەنگاای
 پاااش ئەگەر. بااكەن شااانازی خۆیااانەوە بیرمەناادیی و تێگەیشااتوویی بە شااێوەیە بەم و نەكااردووە هەڵەیەكیااان هاایچ خۆیااان بسااەلمێن 

 بۆی سەربازییەكانیان و هزری بەستێنە هەموو كە بوون ئێرانییەكان خودی ئەوە بوو، زاڵ ئێراندا سەر بە داوشێك ١٣٥٧ ساڵی شۆڕشی
 ئەم بااجی كە سااڵە ٣٦ بە نزیاك هەناووكە ئاكامادا لە و دەدیاتەوە مانگادا لە خومەینیاان وێانەی كە باوون ئێرانییەكاان كرد، ئامادە

 و رووناااكبیران هێشااتا دەیەش سااێ تێپەڕیناای پاااش و باادەن باااجە ئەم دەبااێ ساااتێك چ تااا كە ناایە روون هێشااتا و دەدەن هەڵەیە
 بە بەاڵم قارەماانێك ، رێاژیمە ئەم لاۆمەكردنی باۆ كامەیاان هەر و نەگەیشاتوون كاوێیەك هایچ بە رێژیمە لەم ناڕازی سیاسەتمەدارانی

 .بهێن  پێك رێكخستنێك هیچ نەیانتوانیوە كردەوە
 

 واڵتێكای نێاو لە رێگەیاان، ساەر لەمپەرەكاانی هەماوو سەرەڕای توانیان كورد خەڵكی سەدام، رووخانی دوابەدوای بكەن، وێرا  سەیری
 دۆزەخای باۆتە كە وێراقێكادا لە و دێموكراساییەوە پرۆساەی نێاو بەانە و دابمەزرێان  خاۆجێیی دێموكراتیكی دەسەاڵتێكی خاپووركراودا
 و نەزانكاااری و بیرتەسااكی ئاااگری نێاو لە وێاارا  دیااكەی ناوچەكاانی كە كاتێكاادا لە بااكەن، داباای  ئاازادی و كااار و نااان خەڵاكەكەی،
 بەرفراوانكردنای و گەشاە باۆ لەباریاان بەساتێنێكی وێارا  و ئێران داوشەكانی ئەنجامدا لە دەسووتێ ، ئایینیدا و تائیفی دەمارگرژیی
  خراپەوە، و باش بە هەمانە، ئەوەی كە بزانی  و بەینەوە خۆماندا بە كە وایە باشتر پێیە بەم. دەڕەخسێت بۆ خۆیان دەسەاڵتی
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 .دیكە كەسانی نەك خۆمانە تێگەیشتنی و هزر بەرهەمی
 

 چییە؟ بارودۆخە ئەم بۆ ئێوە هەڵسەنگاندنی و چۆن  سووریە و وێرا  لە ئاڵوگۆڕەكان دوایی  :نا بۆ ئیعدام
 

 و پێشامەرگە هێزەكاانی ئەگەرچای كە بكەیا  داواش باابەتی بە ئامااژە دەتاوانی  وێراقادا ئاڵوگۆڕەكاانی ریازی لە : فا هیجتری مسته
 وێراقاادا دیااكەی ناوچەكااانی لە بەاڵم دەخەنەوە، دوور خۆیااان واڵتاای لە بەاڵیە ئەم ڕۆژانەوە خااۆبردوویی لە بە كوردسااتان خەڵكاای

 ساوپای لە دەكەن، بەرفراوانتار خۆیاان دەساەاڵتی ژێار ناوچەكاانی خەریاكە هەربۆیە نابین ، خۆیاندا بەرانبەر لە ئەوتۆ بەرگرییەكی
 بە ساەر كامەیاان هەر ساوپا پێرساۆنێلی و خاۆی ئاساتی كەمتاری  گەیشتۆتە نیشتمان، لە بەرگری بۆ نیشتمانپەروەری هەستی وێراقدا

 داواش ئاژاوەی كە باوەڕەدام لەو هەربۆیە نی ، تەكووزمەند و یەكگرتوو سوپایەكی نەزمی خاوەنی و خێڵێك  و ئایینزایەك گرووپێك،
 ویباادی، بەڕێاز بڕیارە كە داهاتوو حكوومەتی بڕیوەتە چاویان هەمووان ئێستا كە چەند هەر نایەت، كۆتایی وێراقدا لە زووانە بەم

 ڕوو مووجیزەیەك ئیمامزادەیەش لەم كە نیە ئەوە بۆ ئاماژەیەك هیچ و ناڕوونە چۆنیەتییەكەی كە بهێنێت پێكی نوێ وەزیرانی سەرۆك
 ساەر كۆساپی گەورەتاری  وێراقادا لە ئێاران ئیساالمیی كۆمااری یەكالیایكەری دەستڕۆیشاتوویی كە نەچێت بیرمان لە تایبەتی بە بدات،
 و نێوخاۆیی شاەڕی ناانەوەی رێاگەی لە رێژیمە ئەم بەرژەوندییەكانی چوونكە واڵتەدایە، لەم هێمنی و جێگیربوون و سەقامگیری رێگای

 وێراقااادا لە ڕۆژێاااك ئەگەر و دەبێااات دابااای  دراوساااێدا واڵتاااانی تاااایبەتی بە ناوەڕاسااات رۆژهەاڵتااای لە دووبەرەكیااایەوە و ناااائەمنی
 هەناووكە و نالەباارترە بارودۆخەكە كە سووریەش لە. دەرەوە بەێتە واڵتە لەو دەبێ ئیسالمی كۆماری بێت، پێك هێمنی و یەكگرتوویی

 .پێشڕەویدایە لە داوش
 

 و مووسااڵ شااری لە وێاارا  ساوپای پاشەكشااەی هەروەهاا و مووسااڵ داگیركرانای و وێاارا  باۆ داوااش هێرشای دوابەدوای :نتا بتتۆ ئیعتتدام
 ئەم. بااكەن كااۆنترۆڵ كوردسااتان سانوورەكانی و خۆیااان دەسااەاڵتی ژێار بااخەنە كەركااووك توانیاان كوردسااتان پێشاامەرگەكانی كەركاووك،
. ئااراوە بێاتە تاڵەبانیادا جەالل و بارزانی مەسدوود هێزەكانی نێو لە كوردستان سەربەخۆیی باسی كە ئەوەی هۆی بە بوون پێشهاتانە

 لەم ئێاوە هەڵوێساتی هەیە؟ باشاتر ژیاانی باۆ ئاڵترناتیڤێكیاان چ خەڵاك لەباارە؟ كوردستان سەربەخۆیی بۆ هەلومەر  رادەیەك چ تا
 چیە؟ پێوەندییەدا

 
 بە داوە هەوڵاای بەردەوام حكااوومەتە ئەم دەبێاات، تێااپەڕ كوردسااتان هەرێماای پێكهێنااانی لە ساااڵ بیساات بە نزیااك : فا هیجتتری مستتته

 بەغادا حكاوومەتی ماوەیەدا ئەم تەواوی لە بەاڵم بكات، چارەسەر بەغدا لەگەڵ خۆی كێشەكانی واڵت، بنەڕەتیی یاسای بە سەرنجدان
 یاساایی باوودجەی چەشانەدا، لەم هەوڵای دوایای  لە. باووە حكاوومەتەدا ئەم باۆ بەربەسات و ئاستەنگ نانەوەی كارشكێنی، هەوڵی لە

 كوردساتان باۆ زۆری كاۆمەاڵیەتیی و ئاابووری كێشاەی شاێوەیە بەم و بڕیاوە زایینیەوە ساڵی سەرەتای لە كوردستانی هەرێمی حكوومەتی
 .هێناوە پێك

 
  بەغدا دەوڵەتی و بكرێ  ڕەچاو یاساییەكانی مافە ئەگەر كوردستان هەرێمی حكوومەتی هەنووكەش بم، ئاگادار م  ئەوەندەی
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 بە ئەوان كاردووە، هەڵساوكەوتی ساوننەكان وەرەبە لەگەڵ چاۆن وەك نەباات، بەڕێاوە كوردستان بە بەرانبەر دووركەوتنەوە سیاسەتی
 لە بەغادا كە رێگایەكە ئەوە سەربەخۆیی ، خوازیاری كوردەكان ئەگەر. بەغدادان لەگەڵ هاوكاری و وێرا  چوارچێوەی لە مانەوە دوای

 لەسااەر زیاااتر پێااداگریی كوردەكااان پااێش، بااڕواتە وا ئەگەر وایە پااێم ماا  هەربااۆیە. بەردەمیااان خسااتوویەتییە دەیەدا دوو ماااوەی
 .دەگرێت هەڵ تەسەل و تێر باسێكی جێبەجێكردنەوە، بواری دەچێتە چۆن داخوازە ئەم كە ئەوەی دەكەنەوە، خۆیان سەربەخۆیی

 
 بەرەی داواش ئاگاادارن هەروەك بەاڵم باوو، بەغادا لە روو شاەڕ بەرەی داوشەوە الیەن لە مووسڵ داگیركرانی دوابەدوای :نا بۆ ئیعدام

 كوشااتوبڕێكی و كاارد مەخمااوور و شااەنگال سااەر بااۆ هێرشاای زۆرتااری  و كاارد پااێ دەساات كوردسااتان بەرەو هێرشااەكانی و گااۆڕی خااۆی
 بوو؟ چی هەڵوێستە گۆڕینی ئەم هۆكاری. برد بەڕێوە دەڤەرانە لەو بەزەییانەی بێ
 

 هەماوو و هەرێام حكوومەتی بۆ زۆری كێشەی كوردستان بەرەو هێرشەكانی رێڕەوی گۆڕینی و داوش هەڵوێستی گۆڕینی : فا هیجری مسته
 لە. وەربگاارن باااش كەڵكاای پااێش، هاااتبووە كە بااارودۆخەی لەو توانیااان كوردەكااان بەراناابەردا لە بەاڵم نااایەوە، كوردسااتان خەڵكاای
 چەكوچاااۆڵێكی توانیاااان پێوەنااادییەدا لەم و راكێشاااا خۆیاااان الی باااۆ رۆژئاوایاااان تاااایبەتی بە جیهاااان پاڵپشاااتیی و ساااەرنج الیەكەوە

 دیاكەوە لەالیەكی جیهان، هەواڵەكانی مانشێتی بكەنە داوشدا بەرانبەر لە خۆڕاگرییەكەی و كورد بابەتی و وەربگرن زۆر پێشكەوتووی
 كە جۆرێاك بە هاات، پێاك كوردساتاندا پاارچەی چاوار هەر لە و جیهاان سەرانسەری لە كورد نەتەوەی نێو لە وێنە بێ یەكگرتوويیەكی

 كوردساتانی پێشامەرگەكانی شانبەشاانی زۆرەوە تاامەزرۆییەكی و حەز بە كوردساتان پارچەكاانی هەماوو كوردەكاانی چەكادارەكانی هێازە
 .كرد بەشدارییان داوشدا بە دژ شەڕ بەرەكانی لە وێرا 

 
 كۆمااری چاوونكە گێاڕا، كااریگەری رۆڵێكی ئیسالمی كۆماری م ، بۆچوونی بە كوردستان بۆ داوش هێرشەكانی لەگەڵ پێوەندی لە بەاڵم

 ئەم. كاردووە جێگیار داوشادا هێزەكاانی نێاو لە خۆی دەستوپێوەندییەكانی لە كەس سەدان باوەڕپێكراوەكان، زانیارییە بەپێی ئیسالمی
 تەمێكردناای كااارە لەم رێااژیم ئامااانجی بااوون، شااوێندانەر كوردسااتان بەرەو داوشاادا هێرشاای ڕێااڕەوی گااۆڕینی لە وپێوەندییانە دەساات

 سااەربەخۆیی پرساای كەسااێك هەمااوو لە زیاااتر هەرێاام سااەرۆكی وەكااوو كە بااوو بااارزانی تااایبەتی بە هەرێاام حكااوومەتی كاربەدەسااتانی
 و تاوركیە لەگەڵ كوردساتان هەرێمای كە باشەی پێوەندییە ئەو دیكەوە لەالیەكی و دەكردەوە بەرجەستەی و گۆڕێ دەهێنایە كوردستانی

 ساەربەخۆیی لە ڕێاژیمە ئەم تاایبەتی بە نای ، ئێرانادا بەرژەوەنادییەكانی دابینكردنای راساتای لە هیەكامیاان هێنااوە، پێكای رۆژئاوا
 لەگەڵ خۆیاان دژایەتیای جۆرێك بە كامەیان هەر ئێران رێژیمی دەسەاڵتدارانی كە دەزانی  هەموومان و تۆقیبوو زۆر وێرا  كوردستانی
 بەو درێژە كوردستان هەرێمی ئەگەر كە ڕایگەیاند ئێران دەرەوەی وەزارەتی جێگرەكانی لە یەكێك و راگەیاندووە كوردستان سەربەخۆیی

 . بوو ئاشكرا هەڕەشەیەكی خۆی بۆ ئەوە كە دەبێتەوە پەشیمان بدات، رەوتە
 

 نێاوان لە تێكهەڵەاوون زۆرتاری  كووباانی شاری لە و كردووە پێ دەست بەرباڵوی هێرشێكی داوش سووریە كوردستانی لە :نا بۆ ئیعدام
 لە یاان دراون ساێدارە لە دەڤەرانە لەو زۆر خەڵكێكای و هەباووە شانگالیش لە تێكهەڵەاوونە ئەو هاوكاات،. هەباووە خەڵكادا و داوش
  كووبانی و شنگال سەر بۆ داوش هێرشی نێوان لە پێوەندییەك چ. داوە دەست لە گیانیان تینوێتی و برسێتی هۆی بە هەاڵتندا كاتی
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 پشتە؟ لە سیناریۆیەكی بابەتە ئەم ئایا ئێوە باوەڕی بە و هەبووە
 

 هەنووكەییەكاان سانوورە شاێوەیە بەم و بلكێنێات پاێكەوە خاۆی دەسەاڵتی ژێر ناوچەكانی كە ئەوەیە گرینگ داوش بۆ : فا هیجری مسته
 بەربەسااتێك و كۆسااپ هاایچ بەبااێ بتااوان  خۆیاناادا هێزەكااانی گواسااتنەوەی و هاااتوچۆ رەوتاای لە شااێوەیە بەم تاااكوو بكاااتەوە پااووچەڵ
 كوردساتانی خااكی لە كووباانی لە داواش شاەڕی. كارد دەساتەبەر داوشای ئاماانجەی ئەو وێارا  لە مووساڵ داگیركردنای باكەن، چاالكی
. ساووریەدایە كوردساتانی لەگەڵ پێوەنادی رێگاكانی بەرینتركردنی پێناوی لە و سەربازییە ئیستراتژییە لەم بەشێك شەنگال و سووریە
 ڕاسااتای لە دەبااێ كاارد، پااێ ئاماژەمااان وەك وێاارا  كوردسااتانی دیااكەی ناوچەكااانی و شاانگال سااەر بااۆ هێاارش پرساای دیااكەی بەشااێكی

 . ببینی  ئیسالمیدا كۆماری سیاسەتەكانی جێبەجێكردنی
 

 لەگەڵ شاەڕ دەساتكەوتی وەكاوو مەسایحییان و ئیازەدی ژناانی داواش، بە ناسراو ئیسالمییەكانی هێزە ئاگادارن، هەروەك :نا بۆ ئیعدام
 چییە؟ پێوەندییەدا لەم ئێوە هەڵوێستی. فرۆشت  بۆ بردووە خۆیان

 
 ڕواناگەی لە منادااڵن و ژناان تاایبەتی بە ناموساڵمانەكان، لەگەڵ داواش هێزەكاانی دڕنادانەی هەڵسوكەوتی شێوازی : فا هیجری مسته
 .كردووە شەرمەزارمان حیزب سیاسیی دەفتەری فەرمیی بەیاننامەی دەركردنی بە پێوەندییەدا لەم ئێمە و مەحكوومە ئێمەوە

 
 هاۆی بە الیەناانە ئەم گەلاۆ باكەن؟ چ دەباێ خەڵاك داواش، تاایبەتی بە و ئیسالمییەكان هێزە دەستی لە رزگاربوون بۆ :نا بۆ ئیعدام

 بدرێت؟ ئەنجام دیكە كردەوەی دەبێ یان دەچ  نێو لە سەربازییەكانەوە پێكدادانە و هێرش
 

 دەباێ بەڵكوو نیە، بەس بەاڵم پێویستە، ڕێگەیەوە لەم الوازكردنیان و داوش هێزەكانی بە دژ سەربازییەكان هێرشە : فا هیجری مسته
 هەر و داوش هێزی تاكوو بهێنرێ  پێك ناوەڕاستدا ڕۆژهەاڵتی لە دێموكراتیكەكان و خەڵكتەوەر دەسەاڵتە هێرشانەدا ئەم تەنیشت لە

 سااەرەڕۆكانەوە دەسااەاڵتە الیەن لە سااەركوتیان و خەڵااك ناااڕازیبوونی هااۆی بە خولێاااو كەشاای لە نەتااوانێ دیااكە گەلیاای دژی هێزێكاای
 هیاوای بە دەكارد داواش هێزەكاانی هااتنی لە پێشاوازییان وێارا  مەزهەبای سوننە خەڵكی سەرەتادا لە چۆن وەك وەربگرێت، كەڵكاژۆ
 و داواش كە دەبینای  كاردەوەش بە. بێت ڕزگاریان خستبوو، پەراوێز سوننەكانی كە مالكی دیكتاتۆریی حكوومەتی ستەمی لە كە ئەوەی
 نایە، ئاازادی و هێمنای و سەقامگیری كە شوێنانەدا ئەو و ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتی واڵتانی لە دیكە گەلییەكانی دژی و تیرۆریستی تاقمە

 . دەكەن پەیدا دەسەاڵت
 

 و خەڵاك تاكەكاانی هەماوو موڵكی ببێتە واڵت تاكوو بكرێ  بەشدار واڵتەكەیاندا چارەنووسی دیاریكردنی لە و ب  ئازاد ئەگەر خەڵك
 مااڵی وەك واڵت لە خەڵاك تەواوی بەڵكاوو ناایەت، پێاك داوشاەكان باۆ بەستێنێك هەر نەك بزان  واڵت خاوەنی بە خۆیان خەڵكیش
 .دەكەن بەرگری خۆیان
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 لەم و بێاات چ دەبااێ پااێش، هاااتۆتە سااووریە و وێاارا  لە كە دۆخێكاادا بەراناابەر لە نێااونەتەوەیی كۆمەڵگااای ئەركاای :نتتا بتتۆ ئیعتتدام
 بكات؟ چ پێوەندییەدا

 
 واڵتاانی لە ناسەقامگیریدا ئەگەری لە كە ئەوەیە م  باوەڕی بە ڕۆژئاوا تایبەتی بە نێونەتەوەیی كۆمەڵگای ئەركی : فا هیجری مسته

 پاێش تااكوو بادەن دێموكراتەكاان هێازە یاارمەتیی زووترە هەتا تاقمانەن، جۆرە ئەم بەرهەمهێنانی ناوەندی كە ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتی
 ئەساەد بەشاار نە نواندبا، خۆی كردەوەی خۆیدا كاتی لە رۆژئاوا سووریە لە ئەگەر. ببەن نێویان لە بتوان  تاقمانە ئەم بەهێزبوونی

 داواش، وەك هێزەكانی نە و بدات كاولكاری و بڕ كوشتو بە درێژە و بدات تاو گۆڕەپانەكەدا لە خۆی ئەسپی تەنیا تاقی بە دەیتوانی
 .بمێننەوە و بب  بەهێز واڵتەدا لەم دەیانتوانی دیكە تیرۆریستییەكانی گرووپە و ئیسالمی كۆماری

 
 ٢١١٤ی سێپتەمبەری ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ...سەبارەت بە دۆخی هەنووکەیی کوردستان
 
  

 
 
 
  

  حەفتەنامەی باس

 
 بێت؟ كوردستان  رێمی هه  ندیی وه رژه به  له  وایه پێتان  كه ناوچه  له  یه هه  كه  ی بارودۆخه و ئه ر سه له  ئێوه  تێڕوانینی :باس

 
  كاه  وه ئاه  تی تایباه به  هیوایاه  ی جێگاه و  رێنی ئاه  باه شاێكیان به  كاه بكرێات باۆ  ی وه لێكدانه ك یه شێوه ند چه  به  كرێ ده : فا هیجری مسته

  رگرتنای وه  باه رگارت وه لاێ  باشای  ڵكی كاه كوردساتان  رێمی هاه  تی حكوومه كوردستان،  باشووری ر سه  كرده  هێرشی داوش كاتێك وت ركه ده
 و وروپایی ئاه واڵتاانی  زۆری  كی یاه ژماره و   رۆژه و  جیهاانی  تێكی باباه  وه باووه كاورد یی، وه ته نێونه و  تی وڵه نێوده و  سیاسی  پشتیوانیی
  هێاازی بااۆ بااوو باااش  تێكی رفااه ده ش دیكااه  كی الیااه له كوردسااتان،  باشااووری  هاوكاااریكردنی  بااه ر رامبااه به  لااه كگرتووبوون یااه رۆژئاااوایی

  یاه وه ئه  رێنی ئاه  نی الیه شدا وه ئه ڵ گه له اڵم به. جیهان  كانی وتووه پێشكه  واڵته  له وتوو پێشكه  كی چه  رگرتنی وه و كوردستان  ی رگه پێشمه
 كوردساتان  رێمی هاه بێت نه كگرتوویی یه هادا وه  دۆخێكی  له  كه زانی  ده كیش الیه موو هه ، نییه بایی ته ستانكورد  رێمی هه ناوخۆی  له  كه

  رێمی هاه  ئێساتای باۆ كگرتوویی یاه  وه ئاه ر باه  لاه بگرێات،  رگاه به  وه بێتاه ده  ڕووی رووباه  كاه  ی یه وره گه دا حه ته و به ر رانبه به  له  ناتوانێ
 ئێاران ڵ گاه له  وه سیاساییه بااری  لاه ، كراوه نه ر سه چاره غدا به ڵ گه له  كانی كێشه كوردستان  رێمی هه ئێستا  چونكه ، گرنگه زۆر كوردستان

 بكاات، دروسات بۆ  ی كێشه دات وڵده هه ، نییه ودا ئه  ندیی وه رژه به  له  یه كوردی  ته حكوومه و ئه  بوونی  وایه، پێی ئێران ، نییه  نگی ماهه هه
 .گرێت رده وه ناوخۆیی  یەکگوتاری  بوونی نه  له ڵك كه شدا لێره

 
 ؟ كوردستانه  باشووری  كانی سیاسییه  حیزبه  یەکگوتاری ستت به مه :باس

 
 و  وه وێتاه كه ده لاێ نااوخۆیی  گشاتیی  ڕای و  ری ماوه جه كگرتوویی یه دواجار كان حیزبه  یەکگوتاری و كگرتوویی یه  ڵێ به : فا هیجری مسته
 ، كتری یاه  لاه  وه نزیكبوونه  بری لە كوردستان  باشووری  كانی حیزبه دێت تا  وه داخه به اڵم به كات، ده زیاتر  كه رێنییه ئه  ری كاریگه ش وه ئه

 .ربگرن وه لێ  زۆری  ڵكی كه توان  ده دكور  زانی ناحه  كه  گرنگه  رێنیی نه  نێكی الیه ش وه ئه بێ، ده زیاتر  كتری یه  له یان وه وتنه دووركه
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  لااه روو گااۆڕان و  پااارتی كان، جیهانییااه  ناادیە ربه میحوه ر سااه به  كانااه حیزبه  شاابوونی دابه  بیناارێ ده كوردسااتان  رێمی هااه  لااه  ی وه ئااه :بتتاس
 ؟ بووه هه رۆژهەاڵتیش  كانی پارته ر سه له  ری كاریگه  جیهانی،  ندیی ربه میحوه ند چه تا ئایا ، ئێرانه  له  رووی  كیەتیی یه و رۆژئاوا

 
 زیااتر كانیاان وه پێڕه و  رناماه به بوون، ناه  ره باه دوو ر ساه  شای دابه اڵت رۆژهاه  كانی حیزباه  بینارێ ده ئێساتا تاا  ی وه ئه : فا هیجری مسته
 وێت، ده  فیدڕاڵیزمی  یه هه خۆیی ربه سه  داوای بێت هه بێت، هه  جیاوازی كان ییه وه ته نه  مافه  به یشت  گه  تیی چۆنیه  له  نگه ره ، ییه وه ته نه
 رووی دێماوكرات و ڵاه كۆمه  لاه  ی وه ئاه بووبێت هاه ئینشایێا  راباردوودا  ساااڵنی  له  نگه ره ن، ییه وه ته نه  ره میحوه و له روو موویان هه اڵم به
 بایی تااه و  كڕیزی یااه یی وه تااه نه  پرساای و ش هاوبااه  خاااڵێكی نااد چه ر سااه له ك الیااه موو هااه  كه سااتیاره هه  دۆخااه  هۆی بااه ئێسااتا بەاڵم دا،
 . بینرێ ده
 

 باشاوور  لاه كاورد  تی ركردایه ساه  دیكاه  دیاوێكی  باه یاان ، یاه هه رێنیتان ئاه  ی پاڕۆژه ، ستیاره هه وتوتان  كه  ی قۆناغه م له ند تاچه :باس
 ؟ وه وێته بكه  گشتی  به كورد  قازانجی  له  كه دۆخه  ی وه ئه بۆ كردون پێ  راوێژی

 
 ڵ گاه له كانمان ندیاه پێوه  لاه  ئێماه اڵم باه ، كردووه ناه  ئێماه  باه تێكیان شاوره مه هایچ باشاوور  تی ركردایه ساه راستیدا  له : فا هیجری مسته
 رشاوێنێكیش هه  لاه ، كیەتیی یاه و گاۆڕان و  پاارتی ڵ گاه له  تی تایباه به  یاه هه مان دۆساتانه نادیی پێوه كوردساتان  ی شاه به و ئه  كانی حیزبه

 . وه ینه بكه نزیك كتریان یه  له  داوه وڵمان هه و  كردووه مان قسه دانیشتبی  ڵیان گه له
 

 ؟ بووه هه ریتان ستپێشخه ده :باس
 

 . كردووه پێویستمان و  جیدی  ی قسه اڵم به نا،  ری ستپێشخه ده : فا هیجری مسته
 

 دواتاریش و ڕن شاه  ی ره باه له  ئێاوه  كانی رگه پێشامه  كاه كارا  وه لاه باس داوش،  ی ڕه شه م له شداریتان به  ی باره قه  به ت باره سه  ی ئه :باس
 ؟ بووه چۆن  وه ئه بزانی  كرێت ده ، وه كشابنه كوردستان  سیاسیی  دیاریكراوی  نێكی الیه  داوای  به  كه گوترا

 
 بێات  ئێماه  هاوكااریی  باه پێویساتتان ر گاه ئه  وتاووه رێممان هاه  تی حكوومه  به و  بووه روون ڵوێستمان هه  میشه هه  ئێمه : فا هیجری مسته
  لاه ربی  تیاده یارمه  هێزێكای  ویساتوومانه  میشاه هه  چونكاه با ،  رازی  ئێاوه رجێك ماه  باه بەاڵم ی ، ئامااده ڕدا شاه  دۆخێكای ر هاه  لاه  وه ئه

 ڕ، شاه  ی ره باه  ناارده كانماان هێزه ش ئێماه كرا لێ داوامان داوش  كانی ڕه شه  كاتی  له بوو وه ئه ر، داخولگه ته كوو وه  نه كوردستان  باشووری
 .لێكردی  یان وه كشانه  داوای كورت  كی یه ماوه  دوای بەاڵم

 
 كرد؟  داوای  كێ :باس
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 ، وه بگێڕیناه كانماان هێزه  كاه كارد  داوای ش ناه الیه و ئاه ر هه ی  بكه  وانه ره كانمان هێزه كردبوو داوای  كه  ی نه الیه و ئه : هیجریفا  مسته
 . وه بكشێینه  ئێمه  كه  بووه ئێران  داوای ر سه له چێ وێده  سمی ناڕه  ی شێوه به بەاڵم كرا،  كاره و ئه بۆ دارنی  ئاگه  سمی ڕه  ی شێوه به
 

 ؟ بووه  كێ  نه الیه و ئه ناڵێ   بۆچی :باس
 

 ر هاه ، كاردووه قباووڵ  لێای مان داواكاه دوو ر هاه ش ئێماه و  رێماه هه  تی حكووماه  له  نه الیه و ئه ناكات پێویست  چوونكه : فا هیجری مسته
 ئاساایی  باه شامان وه ئه دا یاه چوارچێوه و لاه ی ، بكاه داخول تاه كو وه ناه  كاه ناوچه  لاه ربی  تیاده یارمه  هێزێكای  وێ مانه ده  كه وتمان كوو وه

 . زانیوه
 

 ؟ بینی ئێرانیان  پاسداری وال له جه  له خموور؟ مه  له یان والبوون له جه  ی ره به  له ك، یه ره به چ  چوونه  ئێوه  كانی رگه پێشمه :باس
 

 و ئاماانج  باه  كاه ڕ شاه  كانی ره باه  لاه  زۆره ئێاران  هێازی بەاڵم باوون، گاوێر و خموور ماه  ری میحوه  له كانمان رگه پێشمه : فا هیجری مسته
 . كه ناوچه  له  یه هه ریشیان ڕكه شه  هێزی ن، ده ده وێرا   سوپای  تیی یارمه  كه ت تایبه  پسپۆڕانی  له  جگه ، هاتووه  خۆی  فی ده هه
 

 ؟ دایه دۆخه و له رۆژئاوا و  كۆبانێ كاتێكدا له كوردستان،  باشووری  له  چۆنه YPG  كانی هێزه بۆ تان وه خوێندنه  ی ئه :باس
 

  ركێكی ئاه  وه ئاه بووبێات كوردساتان  باشاووری  تی حكووماه  داوای ر ساه له كوردساتان  باشاووری  لاه ر گاه ئه وان ئاه  حزووری : فا هیجری مسته
  داخولكردنی تاه  باه ناازانی ،  دروساتی  باه و  نییاه بااش پێماان  ئێماه  وه ئاه هااتب  خۆیان بۆ ر گه ئه اڵم به ، كردووه جێ جێبه نیشتمانیان

  نااكۆكیی و بكاات  دیكاه  ی وه ئاه  داخولی ته داواكردن  بێ  به كوردستان  كی یه پارچه  هێزێكی هیچ دانی  وه ئه ڵ گه له  ئێمه  چوونكه زانی ، ده
 . وه وێته بكه لێ  سیاسی

 
 ، داوه پیكاۆ -سایكس  وتنی رێككه  تابووتی  له  بزماری دوا اڵم به ، وه كانیه خراپه  دیوه موو هه به داوش  كه كرێت ده  وه له باس ئێستا :باس
 بێات وام رده باه كاات ده داواش ڵ گاه له ڕ شه  كه ئێستا  ی وشێوه به ر هه كورد بێت ده  وایه پێتان  ئێوه ، كوردوه  لی گه  قازانجی  به ش وه ئه  كه
 ؟ یه هه ش دیكه  ی رێگه یان
 

 .بكات ڕ شه ر هه كورد  كه نیم دا ڕه باوه و له  گشتی  به : فا هیجری مسته
 

 زان ؟ ده ئاسایی  به داوش ڵ گه له دانوستان  ئێوه  واته :باس
 

  داوش ڵ گه له كوردستان  رێمی هه ر گه ئه كرێت، ده وێی  ته  چی تیایدا  كه دانوستانه ی وه به  وه ته ستراوه به  ڵێ به : فا هیجری مسته
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 وێی  تاه تێك سیاساه چ تاۆ  كاه  یاه وه ئه  گرناگ كادا گفتووگۆیه موو هه  له ؟، خراپه بۆ  وه دووربخاته  خۆی  له  كه ڕه شه كوو تا بكات وتووێژ
 .دانوستاندا  له  گرنگه ئامانج ، ی كه ده
 

  كۆمااری  ری رێباه  وتنی كاه خۆش ناه ناد تاچه پێشاوومان،  ی تاه بابه و ئاه ر ساه  وه ڕێینه بشاگه  نگاه ره و  دیكاه  باساێكی  بڕۆیناه ر گاه ئه :باس
 بێت؟ ده  واڵته و ئه  كانی گۆڕانكارییه ر سه له  ری كاریگه ئێران  ئیسالمیی

 
 مارد  ینی خوماه چاۆن  ر هاه ، كاراوه ر ساه چاره بای  دار ئاگاه  ی هێناده بێت، هاه  ئسایری ته  ی كه وتنه خۆشاكه نه  وانیاه پاێم : فا هیجتری مسته
 و  دێموكراساای و ره بااه  گۆڕانكاااری ك یه ركرده سااه  رۆشااتنی و هات  بااه  كه سیسااتمه  یااه هه دا تااه حكوومه و لااه  ی وه ئااه ، ماارێ ده ییش خامنااه
 پاێم ر گاه ئه  یاه ڵه هه بێات وا كاه ، ئازادییاه و مارۆ   مافی  كانی نسیپه پره هاو به  به دژ  سیستمه و ئه  چونكه ، وه كایه  ته نایه كان ئازادییه
  یه وشاێوه به بەاڵم گاۆڕێ  ده  كاه بێت هاه رییان كاریگاه سانوورێك تاا كان سه كه  نگه ره ، وه وێته بكه لێ  گۆڕانكاری یی خامنه  مردنی  به وابێت
 . بگۆڕێ م سیسته  كه نابێت

 
 ؟ گۆڕیوه  شتی زۆر ردۆغان ئه توركیا  له بۆ  ی ئه :باس

 
 بااۆ  یااه هه  رێگااه  یااه هه مااادام بەاڵم ، یااه هه  الوازی و  تێبیناای  رچی گااه ئه  تێكه دێموكراساایه  یااه هه توركیااا  لااه  ی وه ئااه : فا هیجتتری مستتته

  كی گۆڕانكارییاه هایچ كان ساه كه ، نییاه  دێموكراسای  كی مایاه بنه هایچ  كاه  ئیساالمی  كۆمااری كاوو وه  مێكی سیساته  كه بەاڵم كان، گۆڕانگارییه
 . وه وێته ناكه لێ وتۆیان ئه
 

  لاه  بووه هاه  ری ستپێشاخه ده هایچ ئایاا ؟ مه سیساته و ئاه ڵ گاه له نی  دانوستان  ی ئاماده  ئێوه  كه  یه وه ئه  هۆكاری  وه ئه ر هه بێت وا كه :باس
 وان؟ ئه یان ، ئێوه  الی
 

  ی وه ئاه باۆ لێكاردی   دانوساتانی  داوای ئێران  ئیسالمیی  كۆماری ئێران، و وێرا   ڕی شه  واوبوونی ته  دوای  له مێك رده سه : فا هیجری مسته
 كارا، تیارۆر و دانیشات نا ڤییاه  لاه  ئێرانای  فدێكی وه ڵ گه له قاسملوو دوکتور بوو  وه ئه بكرێت، كورد  ی كێشه  ری سه چاره  ئاشتی  ی رێگه  له
  ماافی دا كۆمااره و لاه  كاه دای  ڕه باوه و له  چونكه ، كردووه نه  مه سیسته و ئه ڵ گه له دانیشت  بۆ كمان ریه ستپێشخه ده هیچ  ئێمه  وه ئه ر به  له

 .نابێت ر به سته ده  دێموكراسی و  ئازادی و ناكرێت جێ جێبه كورد
 

  نییه ڕیشتان شه  دۆخی كاتێكدا  له ؟ چی   ڕێی چاوه  ئێوه بێت وا كه  ی ئه :باس
 

  یتوانیوه ناه ت قاه مێاژوودا  لاه كاورد ئێساتا، كوو تاا مێاژوودا  لاه كاورد  لی گاه  باتی خاه نااو  بڕۆیناه  قاووڵی  باه ر گاه ئه : فا هیجری مسته
  كیەتیی یاه و  پاارتی  كاه  ی وه ئاه كاوو وه ر هاه ت، رفاه ده  لاه رگارت  وه ڵك كاه بۆ  كردووه  كاری ئاماده ڵكوو به بگۆڕێت،  ندی ناوه  تی حكوومه
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 پێااك كوردسااتان  رێمی هااه  تی حكوومااه دواتاار و رگاارن وه ڵك كااه دام سااه رووخااانی دوای تی رفااه ده  لااه توانیااان بەاڵم زۆر  باتێكی خااه  دوای
 .بهێن 

 
 ؟ كردووه كاریتان ئاماده ت رفه ده بۆ بێت وا كه :باس

 
 . كردووه واومان ته  كاری تیدا رگایه پێشمه  بواری  له و  كردووه واومان ته  كاریی ئاماده و تی  رفه ده  ڕوانی چاوه ، ڵێ به : فا هیجری مسته

 
 ر ساه له تیش تایباه به ، یاه هه  باوونی  كگوتاری یاه بااش  سانوورێكی تاا رۆژهەاڵتادا  كانی حیزباه ناو  له  كه كرد  وه له باستان پێشتر :باس
 ؟ دایه  كگرتووه یه  ره به و ئه ناو  له اكپژ ند تاچه دا یه چوارچێوه و له ، كه ییه وه ته نه  پرسه

 
  حیزبێكاای ڵكوو بااه ، نییاه باشااووریش  كوردساتانی  حیزبێكاای ،p.k.k  لااه  شاێكه به و  نییااه خۆ ربه ساه  حیزبێكاای ژاكپا : فا هیجتتری مستتته

 . نییه ژاك په بۆ شوێنێك رۆژهەاڵت  كانی حیزبه  ی شیانه هاوبه و دانیشت  و له ، كوردستانه  ی دیكه  شوێنێكی
 

 ؟ نییه اڵت رۆژهه  ندیی وه رژه به  له ژاكپ  بوونی  واته :باس
 

 كاوو وه  ئێماه ، نێ یاه بگه قاازانج  تاوانێ ده  پێكهااتووه  كاه دا شاه به و ئاه  ی چوارچێاوه  لاه حیزبێاك ر هه  وایه پێمان  ئێمه : فا هیجری مسته
 بێات وا كاه دڵساۆزتری ، كوردساتان  كی یاه پارچه ر هاه یاان كوردساتان  باشاووری  كانی حیزباه  لاه وابێات پێمان نابێت رۆژهەاڵت  حیزبێكی

  كاوو وه  نه بی  هاوكاریان  ئێمه بێت ده  وه ئه كرد، تییان یارمه  داوای ر گه ئه ن، بڕیاربده خۆیان  شوێنانه و ئه  ڵكی خه ی  بده  ئیجازه بێت ده
 .زانی  ده رشانمان سه  ركی ئه  به  تی یارمه و  هاوكاری ی ، بكه سیاسییان  كاروباری  داخولی ته
 

 و ئاه  وێ نایاه  وه ئاه ر باه  لاه ، وه بخاتاه دوور  خاۆی  لاه داواش  وێ یه ده  كه  ی وه ئه ر سه له  رژده  هێنده  بۆچی ئێران  به ت باره سه  ی ئه :باس
 ن؟ كه ده  ڕوانی چاوه  ئێوه  كه بدات  ته رفه ده
 

 باوو پێویسات ركاتێك هاه  كاه بێت هاه داواش  وێ یاه ده رایبگرێات،  شایهەوێ ده بەاڵم بەێت ناو  له داوش  وێ نایه ئێران : فا هیجری مسته
 ئێاران  میشاه هه بێات، تیاا  توركیاشای  شاه وانه له و وێارا  و ئێاران  جێنادای ئه و  نییاه خۆ ربه ساه داواش  چونكه ربگرێت، وه لێ سوودیان

  رێگاری شادا یه چوارچێوه و لاه ربگرێات، وه  خاۆی خۆیی ربه ساه داوش  وێ نایه شدا وه ئه ڵ گه له بێت، هه دا كه ناوچه  له ڕ شه و  كێشه  وێ یه ده
 .  پارێزێ ده  ی كه مه سیسته ئایدۆلۆژیاو  ندی وه رژه به و كات ده كورد  كانی ته رفه ده  له
 

  دروساتكردنی  لاه بێات بوو هاه  ساتی ده ئێاران  وایاه پێتان بێت، هه دا كه ناوچه  له ڕ شه  وێ یه ده ئێران  میشه هه  كه كرد  وه له باستان :باس
 داوشیش؟
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  ی رێگاه  لاه داواش نااو  ته خساتووه  ساتی ده  كاناه زیره زۆر بەاڵم كردبێات، دروسات  داوشای ئێاران  كاه نایم دا ڕه باوه و له : فا هیجری مسته
  ی وه ئاه  دوای داواش كاتێاك  نموناه باۆ داواش،  ڕی شاه  كانی ئاراسته ر سه له بێت هه  ری كاریگه  توانێ ده  كه سووریا و وێرا   له وامیلێك وه

 كوردساتان و ره باه  فداه ده ك یاه بەاڵم غدا، به بۆ بڕوات هێنابوو ستی ده به  كه  ئیمكانیاته موو هه و ئه  رووی  له گرت،  وه سته ده  به  مووسڵی
 خۆیی ربه ساه  باسای  كاه بدات سزا كوردستان  رێمی هه  وێ یه ده  كه ، پێداوه تیان خه ئێران  ئیسالمیی  كۆماری ووامیلی  وانە ئه  چونكه هات،

  تیاه گرتوویه رێم هاه  تی حكووماه  كاه  ی ته سیاساه و ئاه بدواڵهی وه میر ئه ئێران  ی وه ره ده  كاروباری  زیری وه  ری ده یاریده ئاشكرا  به كرد، ده
 ناارد  هێازی و  تی كوردساتانیه  می خاه  كاه رخست ده  وای تكردن سیاسه بۆ هات دواتر بەاڵم ، وه بێته ده شیمان په بێت وام رده به ر گه ئه پێش
 .داوش  ی وه ڕووبوونه رووبه بۆ
 

 ؟ بووه ئێران كوردستان  رێمی هه و  ره به داوش  ڕی شه  گۆڕینی  ی ئاراسته  روونی  به  واته :باس
 

 . بووه زیاتر  دیكه  كانی نه الیه موو هه  له  ری كاریگه بێگومان : فا هیجری مسته
 

 ؟ كه ناوچه  له كورد  یەکگوتاری بۆ  گرنگه یی وه ته نه  ی كۆنگره ند تاچه دا دۆخه م له  ی ئه :باس
 

  رچی گااه ئه بكرێاات، نااابینم  وای كان نااه الیه  ی وه وتنااه دووركه ڵ گااه له ئێسااتا بەاڵم ، بوایااه زوو بااوو ده  وه ئااه  وه داخاه به : فا هیجتتری مستتته
 ر ساه له ئێساتا و ، نییاه یی وه تاه نه  ی كاۆنگره  ئاساتی  لاه كان ناه الیه  ندیی پێوه دا راستی  له بەاڵم  ره روه نیشتمانپه  كوردێكی موو هه  ئاواتی
 .ون بكه رێك  وره واگه  پرسێكی ر سه له توان  ده چۆن ئیتر ون ناكه رێك  سلێمانی  له پارێزگارێك  دانانی

 
 هۆكاار كاات و لاه  وه ئاه با ، و ئاه  باه ر سه  كۆنگره  ندامانی ئه  ی نیوه دەیەوێ pkk گوترا بەاڵم بوو، هه زۆر  وڵێكی هه پێشتر  ی ئه :باس
 ؟ كۆنگره  دواخستنی بۆ بوو نه
 

  نادیی پێوه باوو دروسات داواش دواتاریش و خسات  نگای دره  وه  كاه باوو، pkk  كانی خوازییاه زیاده هۆكاار م كه یه ، ڵێ به : فا هیجری مسته
 .كرێت نه كات و ئه  هۆكاری  به بوون  وانه ئه چوو، خراپتربوون بەرەو pkk و  پارتی

 
 ؟ نێ یه رابگه ت وڵه ده و بكات ریفراندۆم باشوور  له كورد دا دۆخه م له دان وه ئه ڵ گه له ند چه تا  ی ئه :باس

 
  كگرتوویی یاه  ی ئیاراده شاتێك موو هاه پاێش بەاڵم ، یاه هه ت وڵاه ده  یانادنی راگه  ئیمكاانی كوردساتان  رێمی هاه  له ئێستا : فا هیجری مسته
 باۆ بێات ده  تیڤی نێگاه زۆر  ی رهاویشاته ده خۆیی ربه ساه ش وه لاه  جگاه ، نییاه  یاه ئیراده و ئاه ئێساتا  كاه ، گرنگه كوردستان  باشووری  ڵكی خه

 و ئااه بێاات ده ژیاا  ده كوردسااتان  لااه  كااه  ی ڵكااه خه و ئااه بێاات، ده دروساات بااۆ  ی كێشااه و ر سااه  وێتااه كه ده  مارۆی گااه ن، خایااه كااورت  ی ماااوه
 .خۆیی ربه سه بۆ  نییه بار له  یه هه ئێستا  ی دۆخه و ئه  وه ئه ر به له ، نابینرێ ئێستا  كه بێت، هه یان موله حه ته
 

 ٢١١٤ی ئۆکتۆبەری ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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   ...کەرکوک لە  رگه پێشمه ڕی شه بۆ دەنێرێت خۆی كانی هێزه ئێران
 
 
 
 
 
 
 
 

  (  ٤٢  ژماره)ستوور ی ده رۆژنامه  وتووێژی

  
 ن الیااه له  ناوچااه ناادێك هه  رداگرتنی سااه ستبه ده دوای لااه كوردسااتان  رێمی هااه و وێاارا   كانی گۆڕانكارییااه  گشااتی به رێزتان بااه :ستتتوور ده

 نگێن ؟ سه ڵده هه چۆن  وه داوشه
 

 شاێكی به ما  بۆچاوونی  باه وێارا   لاه  دیكاه شاوێنێكی ناد چه و موساڵ رداگرتنی ساه سبه ده دوای وێرا  كانی یه گۆڕانگاری : فا هیجری مسته
  تاه حكوومه و ئاه.  باووه قاانوونی ناا و ناسیاسی ، ته قه سه كی ریه به ڕێوه به  كه وێرا  تی حكوومه رنی به ڕێوه به ی شێوه بۆ  وه ڕێته گه ده زۆری
 و ئاایینی جیااوازی ی وه ته نه ند چه  له  كه  واڵته م ئه دانیشتوانی ی متمانه  یتوانیوه نه ئێستا تا  وه اڵته سه ده گرتنی وه سته ده به تای ره سه له

 كی یاساایه تری چاه ژێار  لاه و بازان  خۆیاان واڵتی  به وێرا   وانه ته نه و ئه مووی هه  كه ك یه شێوه به بهێنێت، ست ده به  پێكهاتووه  تایفی
 و لاه كاان جیاوازه  پێكهاته بوونی  زایی ناڕه رن به پێش و  ره به یان كه واڵته و بژی   وه پێكه  وه كسانه یه مافی  به ك الیه موو هه دێموكراتیكدا

 گونجااوی سیاسای كی زایاه فه  كێشاانه م ئاه  ی رێگاچااره ی وه دۆزینه  له ت حكوومه ستانی وه سته ده و  رابوردوو سااڵنی درێژایی  به  ته حكوومه
 كاانی ریزه ناڕازیادا ڵكی خاه نای پاه  لاه كان یه ساوننی  ته شایره وه وس، باه كانی مناه ئه و ر فساه ئه كانی پاشماوه داوش، ی وه ئه بۆ پێكهێنا
 و باه  وه ساتنه بیبه و ن بكاه داگیار گرنگ   وه یه جوغرافی و سیاسی باری  له  كه وێرا  كانی ناوچه  له شێك به بتوان  و ن بكه كگرتوو یه خۆیان

 . داوشدایه كونترۆڵی ژێر له  كه  سووریه  له  ناوچانه
 

  زایاه فه م لاه ش ناوچاه هێزی باه واڵتاانی  لاه رچاو باه كی یاه ژماره  كاه  یاه وه ئه ی  بكاه بۆ هیمای  پێویسته دا لێره  كه  دیكه گرنگی خاڵێكی
 ك وه كانیش پێكهاتاه  لاه ركام هاه و وێارا  نااو  خساته ساتیان ده خۆیان كانی یه ندی وه رژه به ركردنی مسوگه ستی به مه  به و رگرت وه ڵكیان كه

 ئاساتێك تا بڵێ  توانی  ده و دا  هێزانه و له كێك یه وه پاڵی خۆیان به دژ نی الیه پێهینانی شكست و  خۆیان بوونی هێز به بۆ  شیده و  سوننه
( تی نیاباه ڕی شاه) proxy پراكسای ڕی شاه باوو وێارا  ی كاه یه ناوخۆیی  ڕه شاه ئاكامادا  لاه و  هێزاناه و ئاه ستی ده ی كایه كارتی  ته بوونه
 . دیكه كی الیه له سدوودی تی رۆكایه سه به بی ره وه ندی مه وڵه ده  واڵتانی و له شێك به ی ره به و ك الیه له ئێران ئیسالمی كۆماری
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 زیارانیش وه رۆك ساه گاۆڕینی باێ، خوینااوی و  ن درێژخایه  یه ئاژاوه و ئاڵۆزی م ئه  چێ پێده  كه ڵێ  ده پێمان  دیكه هۆی زۆر و   هۆیانه م ئه
 م ئاه ڵكردنی هاه  وه پێكاه نی دیماه  دووره كورتی  به بێنێ، پێك یی رێژیه كی یه ئارامی كورت كی یه ماوه بۆ نیا ته توانی ده خۆیدا ڕێ وپه له

 . نیه هیواداری جێگای  یه هه كتر یه ڵ گه له یان مێژوویی تی دوژمنایه هێندێكیان  كه  یانه جیاوازی  فره  پێكهاته
 
 نووسای چاره مسایری و ربگاری وه  لاێ ڵكی كاه خاۆی قاازانجی  به ی وه ئه بۆ مێژوویی تێكی رفه ده  ببێته كورد بۆ توانی ده  یانه گۆڕانكاری و ئه

 و كاورد لی گاه دوژمناانی و با  كریز یاه كورد كانی یه سیاسی  هێزه رجێك مه  به بێ، دا خۆیی ندی وه رژه به  له  كه ك یه شێوه به بكا دیاری خۆی
 .بدا كیس  له یان ته رفه ده و ئه و سازبكا نێوانیاندا  له جیایی توانێ نه ئێران ئیسالمی كۆماری موویان هه رووی سه له
 
 ؟ یه ڕێوه به یی ناوچه رفراوانی به  كی گۆڕانكارییه  وایه پێتان :ستوور ده
 

  ناوچاه  لاه گۆڕانكااری  بێتاه ده ی كاه ئاكامه باێ دروسات كی یاه وه لێكدانه كارا بااس  وه ره ساه له ی وه لێكداناه م ئاه ر گاه ئه : فا هیجتری مسته
 زواای وه  بااه  وه ته سااتراوه به شااێكی به ش یانااه گۆڕانكاری و ئااه بااوونی سااك رته به یااان بااوون رفراوان بااه. وێراقاادا پانتااایی  لااه ت تایبااه به

 . یه وه سته ده به یان كه كایه وتی ره  كه  ناوچه كانی ته وڵه ده و  سووریه داهاتووی
 
 كاورد  ی وه ئاه داوی  تی تایباه به بێات پێ كۆتایی كورد  قازانجی  له دا درێژماوه  له وێرا   كانی گۆڕانكارییه دوایی   وایه پێتان :ستوور ده
 ؟ وه گرته  ركوكی كه
 

 تاوانی ده  وه كاه كایه نێاو  بەێتاه ورد ی وه لێكداناه و نگاندن ڵساه هه و كگرتوویی یاه  باه كاورد ر گه ئه  كه دام بڕوایه و له م  : فا هیجری مسته
 باشاوور كاوردی باۆ  كاه  نایاباه لێكی هاه ڕاساتی به. وێراقیشادا ی چوارچێاوه  لاه  وه ماناه  باه ت ناناه ته بكاا،  زواه وه و لاه قازانج زۆرتری 

 .بێ ده رپرسیار به مێژوودا ر رانبه به  له بدا كیسی  له و بكا  ڵه هه دا كه كایه  له ر گه ئه و   وتوه ڵكه هه
 
 ڕاپرسای دوای كوردساتان  رێمی هاه  هاتووه  وه ئه  كاتی  وایه پێتان كوردستان؟  رێمی هه خۆیی ربه سه پرسی  ڕواننه ده چۆن  ئێوه :ستوور ده
 نێت؟ یه راگه خۆیی ربه سه
 

 كێكی ده یاه باوونی  باه كوردساتان  كاه  هێزه باه كی یاه ئابووری كی ره ساه رێكی فاكتاه كوردستان رێمی هه خۆبوونی ربه سه بۆ : فا هیجری مسته
 بێتاوو ر گاه ئه بكاا ر به ساته ده باۆ شای كه یه سیاسی  ره فاكتاه تاوانی ده  ره فاكتاه و ئاه  كاه ، ساتدایه رده به له ی ره فاكتاه و ئه وت نه رفراوانی به
 .بگرن یان كه ته حكوومه پشتی و بگرن كوردستان خۆیی ربه سه دوژمنانی كانی زۆره و خت زه ی رگه به و ن بكه ت ناوه قه ك یه ماوه بۆ ڵك خه
 

 تی حكووماه ودای وساه سات تی چۆنیاه كری ، ده كان یه گشتی  یانه راگه ر سه له  كه ئاشكرا كانی وباسه قسه  له  بێجگه ش دیكه گرنگی ری فاكته
 دنیاادا ڕووی باه رێگاای ب ، ده ری تیده یارمه دا راستایه و له ند چه تا  كه  مریكایه ئه ت تایبه  به رۆژئاوا و  ناوچه كانی واڵته ڵ گه له رێم هه
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  كاه م بكاه پێشانینی نااتوانم  بۆیاه ، نیاه ئاشاكرا ما  باۆ ش شاه به و ئاه. ناسا  ده سمی ڕه به  یه خۆیی ربه سه و ئه كۆتاییدا  له   وه نه كه ده بۆ
 .نا یان ن  یه گه راده خۆیی ربه سه
 
 دێماوكرات حیزبای  ڵویساتی هه ، یانادووه راگه كوردساتان رێمی هاه  خۆیی ربه ساه باۆ خۆی  تی دژایه وخۆ راسته ئاشكراو  به ئێران :ستوور ده
 گرت؟  ڵویستی هه  توندی  به و خێرا ئاوا بۆ ئێران  وایه پێتان ؟ چییه ئێران  كانی وه كاردانه  ی باره له
 

 الماان و  نیاه  تازه شتێكی  ئێمه بۆ  یاندوه راگه رێم هه بۆ خۆی تی دژایه ئاشكرا  به و مواندا هه پێش  له ئێران  كه ی وه ئه : فا هیجری مسته
 یری ساه تی منیاه ئه دیادێكی به ئیساالمی كۆمااری. كاندا شاه به موو هاه  له  كورده كانی یه تی وایه ته نه  مافه دژی ئیسالمی كۆماری.  نیه یر سه
 و كان وه ته نه موو هه ئێرانیشدا  له  چوونكه  وایه ك یه ك وه دا خاڵه و له وێرا  و ئێران زوی وه گشتی كی یه شێوه به زانی ده و كا ده  پرسه م ئه
 بۆ بێ رێك هانده توانێ ده  دیكه كانی شه به  له ركام هه یان كوردستان باشووری خۆبوونی ربه سه  بۆیه بێزارن  رێژیمه و له كورد ت تایبه  به
 .بێت ش دابه ئێران  یه شێوه م به و  یه پرۆسه و ئه ناو  بەنه وانیش ئه ی وه ئه بۆ ئێرانیش  له كورد ی وه ته نه
 

.  باوه دا نااوهَ  پ و لاه شای ساڵه یاان ده باتی خاه و زانێ ده كورد مافی  به نووس چاره دیاریكردنی مافی ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی
 و لاه و، ن  یاه راگه خۆیاان  خۆیی ربه ساه  كاه تێكادا حاڵه  لاه گاری  ده باشاوور  لاه براكانماان و خوشاك و رێم هاه تی حكوومه پشتی  ئێمه  بۆیه

 .ی  یكه ده بكرێ بۆ چیمان دا پێناوه
 
 بێت؟ ده چی كوردی  تی وڵه ده  یاندنی راگه  ی باره له( وملی) یی كرده  ی شێوه  به ئێران  كانی وه كاردانه  ئێوه بڕوای  به :ستوور ده
 

 بااۆ بكااا ساااز ك یااه هانه به رابااووردوو سااااڵنی ك روه هااه دابخااا، رێماادا هه رووی بااه كانی ساانووره تااوانێ ده ئێااران : فا هیجتتری مستتته
 بكاا، تیروریساتی كاری بكا،  وه قینه ته خۆی كرێگیراوی  به هێندێك هۆی  به كوردستاندا نێوخۆی له كان، سنووریه  ناوچه تۆپبارانكردنی

 . دیكه كاری هێندێك  و بێنێ پێك كاندا یه سیاسی  هێزه نێوان  له كی ره دووبه و  كێشه
 
 بكات؟ ربازی سه  رفراوانی به  ردانی ستێوه ده وێرا ،  شبونی دابه  ری گه ئه  له  كانی ندییه وه رژه به  پاراستنی بۆ ئێران  وایه پێتان :ستوور ده
 

 سات ده بساتی مه  به وێرا  سوپای ناوی  به و وێراقدا سوپای هی رمانده فه ژێر له ڵكوو به ئاشكرا، ی شێوه به ك نه ئێران : فا هیجری مسته
 ، دایه رگه پێشامه اڵتی ساه ده ژێر لاه ئیساتا  كاه ركووك كاه ت تایباه  باه  ناساراوه كان ناكۆكاه  ناوچاه  به  كه ی شه به و ئه ی وه گرتنه ردا سه به

 . شانه به و ئه  بنێرێته  رگه پێشمه ڕی شه بۆ بنێرێ خۆی كانی هێزه
 
 بێت؟ ده چی كوردستان  اڵتی رۆژهه  تی تایبه  به و تر  كانی پارچه ر سه  له كوردستان  رێمی هه خۆیی ربه سه  ری كاریگه :ستوور ده
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 اڵتی خۆرهاه ت تایباه  به كوردستان ی دیكه كانی پارچه موو هه ر سه له كوردستان رێمی هه خۆیی ربه سه رێنی ئه ری كاریگه : فا هیجری مسته
 .كردن شه ڕه هه  ته وتوه كه  ئێستاوه  له و  تۆقیوه  وه له ئیسالمی كۆماری ش بۆیه ر هه. بێ ده هێز به زۆر كوردستان

 
  تی وڵاه ده  وایاه پێتاان بێت، ده چۆن ،(حدكا) تی تایبه به و اڵت رۆژهه  كانی پارته نوسی چاره كوردستان، خۆیی ربه سه دوای له :ستوور ده

 بكات؟ ڵدا گه له تان ڵه مامه چۆن  لێره كوردی
 

 جێ  نیشاته  شاه به و لاه  كاه اڵت خۆرهاه كانی حیزباه ڵ گاه له خۆ ربه ساه كوردساتانی ی ڵاه مامه  كه نابینم ك هۆیه هیچ م  : فا هیجری مسته
 .بێ باشتر توانێ ده ڵكوو به بكا، ر  فه ئێستا ڵ گه له
 
 و بات خاه  باه  درێاژه  خۆی ربه ساه پاێش شاێوازی مان هاه  باه دێماوكرات حیزبای كوردساتان،  رێمی هاه  خۆی ربه ساه داوی لاه ئایاا :ستوور ده

 بێ؟ ده كوردستان  باشوری  خۆی ربه سه  تی وڵه ده  له تان دیكه ڕوانی چاوه یان ن، ده ده یاندن راگه و سیاسی چاالكی
 

 باشاوور  لاه مان كاه حیزبه ئاشاكرای شی به ی كاته و ئه تا و ی  ده ده  درێژه توانا ی گوێره به خۆمان چاالكی و بات خه  ئێمه : فا هیجری مسته
 ش تاه حكوومه و ئاه سیاسای رجی وماه ل هه ركای ده  باه و بای  ده  تاه حكوومه و ئه ری تیده یارمه ڵكوو به كۆسپ،  بینه نه كۆشی  تێده  جێیه نیشته
 .بێ ده لێی روانیمان چاوه

 
 باۆ  رێكخاراوه و ئاه  كانی هێرشه  تی تایبه به داوش  كانی هێرشه  ی باره له  بووه نه ئاشكرای  ڵوێستێكی هه دێموكرات حیزبی  بۆچی :ستوور ده
  كوردستان؟ رۆژئاوای  له كۆبانی  رێمی هه ر سه
 

   له  رۆژانه و كردن  وێران كوشتار ریكی خه  سااڵنێكه كان یه ئیسالمی  رادیكاڵه  گرووپه باقی و  الێاویده كوو وه داوش : فا هیجری مسته
 كوردنشاینی كی یاه ناوچه ر ساه  ناه كه ده هێارش  كه  نیه جار م كه یه خۆرئاواش  له خولێێن ، ده ت جینایه دنیا جیاجیاكانی   شوێنه و  ناوچه

 .رببڕی  ده ڵویست هه  كه  زانیوه نه پێویستمان  به  بۆیه كوبانی، كوو وه
 
 . وه ته باڵوكراوه  زایینی  ی3372 - 1 - 35  وتی رێكه  ستوور له ده  ی رۆژنامه  ی12  ی ژماره  له  وتووێژه م ئه -
 

 ٢١١٤جووالی ی ٢٧: ڕیکەوتی  -ماڵپەڕی هەڵۆی کوردستان  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------------------- 
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 . یه خۆی ربه و سه ی پێكهێنانی ئه ستی ئێراده به مه گشتی به كان به یه سیاسی  و رێكخراوه ڵك كڕیزی خه یه
 
 
 
 
 
 
 

  بات   خه  ی رۆژنامه  وتووێژی

 
 و ئێران  ئێستای  سنووری مان هه كان، جۆره  له جۆرێك  به  كه كان یه وی فه سه و كان یه ووسمانی نێوان  ڕێكی شه  دوای  له كوردستان :بات خه

  ی یه شاكاری دابه م ئاه  كی ره ساه  هۆكااری ئایاا ش، باه چوار  ته كراوه ، جیهانی  می دووهه  ڕی شه  دوای  له ش به دوو  به  كراوه ن، كه ده  توركیه
 ؟ وه ڕێته گه ده  چی بۆ چوو،  ڕێوه به  جیهانی  زڵهێزی  واڵتانی  تی ركردایه سه به  كه م دووهه

  
 دۆڕاوی واڵتاانی اڵتداری ساه ده سانووری ڕ شاه ی باراوه زڵهێازی واڵتانی جیهانی می دووهه ڕی شه هاتنی  كۆتایی دوای به : فا هیجری مسته
 ئیمپراتاوری اڵتی ساه ده ژێار  لاه  كاه كوردساتان خااكی  لاه شاێك به دا شاكردنه دابه و ئاه ئاكاامی  لاه شاكرد، دابه خویاندا نێوان  له ڕیان شه

 دا توركیاه واڵتی اڵتی سه ده ژێر له ر هه شێكی به ، وه كرایه ش دابه ویراقدا و  سووریه بنیاتنراوی  تازه واڵتی دوو نێوان  له بوو ووسمانیدا
  شانه چه م باه  وه مایاه تارانادا تی حكووماه اڵتی سه ده ژێر له شێكیشی به و  بوو، كرا بینا ووسمانی تی وڵه ده كانی وێرانه ر سه له  كه  وه مایه

 .ش چواربه  به بوو كوردستان
  

  واناه ته نه و ئاه زڵهێاز  واڵتاانی  كاه  وتارێ ده  میشاه هه ، یه هه  پیتیشی  به و فراوان خاكێك  یه میلیونی یان ده  كی یه وه ته نه كورد :بات خه
  سامانیشای كوردساتان كاتێكادا  لاه  باۆچی ن، بكاه  لاێ قازانجیاان كاان جۆره  لاه جۆرێاك  باه تاوان  ده  كه خۆیان  واڵتی  نی خاوه  به ن كه ده

 وام ؟ رده به كورد  كانی یه تی ڕه بنه  مافه  له كردن  كۆڵی نه ر سه له واڵتان ، زۆره
  

   لاه مانكاتادا هه  لاه اڵم باه ، پیتاه  باه زۆریاش و  یاه هه زۆری تێكی شایمه حه و فاراوان خااكێكی كوردستان  كه  راسته  وه ئه : فا هیجری مسته
  لاه جیهاان كاانی زلهێزه باۆ كانیان یاه ندی وه رژه به پیات   باه واڵتای  كاراوه ش داباه ردا ساه به كوردیشایان ی واڵتاناه و ئاه  كاه چی نه بیرمان

 كانیان وره گااه  یااه ندی وه رژه به ێ وه نایانااه( كوردسااتان)  بەااووك ناادی وه رژه به پاراسااتنی پێناااو  لااه  بۆیااه ، زیاااتره كوردسااتان ناادی وه رژه به
  لااه ش دیكااه ری فاكتااه ڵێك كۆمااه و  واڵتانااه و ئااه ساانووری تێكاادانی و  منی ئااه ی له سااه مه  وه لااه  بێجگااه. بەااێ كاایس  لااه( كان وره گااه  واڵتااه)
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 هاۆی  باه  كاه  یه سیاسای گونجااوی جالی ماه خسااندنی ره  راناه فاكته و لاه كێك یه  كه گیرێ، ده  رچاوه به له  كه  یه هه كاندا زلهێزه بڕیاردانی
 ی تاوان ده دا یاه ندی پێوه و لاه بااش  كی یه نموونه ك وه رخسێ ده هێزتر به واڵتێكی ی سته ژێرده یان شكراو دابه كی یه وه ته نه بۆ كان ئاڵوگۆڕه

  تێكی رفاه ده تێكەاوو،  ی كه ته حكوومه و خوارد  شكستی ت سوویه  واڵتی سارد  ڕی شه  كۆتایی  له كاتێك. ری  به ناو ربایجان ئازه و رمنستان ئه
 و  وه جیابوونااه ژیااان، ده تدا سااوویه  اڵتی سااه ده ژێاار  لااه كااات و ئااه تااا و بوو هااه خۆیااان  خاااكی  كااه  ی وانااه ته نه و ئااه  ی زۆربااه بااۆ بااوو باااش
 و ئاه  زانای ده خۆیاان  نادی وه رژه به  لاه یان بووناه ش داباه و ئاه  كاه مریكا ئاه ت تایباه  باه رۆژئااواش  واڵتانی یاند، راگه خۆیان  خۆیی ربه سه

 . وتووه كه ڵنه هه كورد بۆ  شنه چه م له  سیاسی  رجێكی مه و ل هه ئێستا تا اڵم به ، ناسی  سمی ره  به یان واڵتانه
  

 بوو هاه كیش یاه ندی پێوه ر گاه ئه ، باووه لێكادابڕاو  باتی خه  گشتی  كی یه شێوه  به كوردستان،  ی چوارپارچه ر هه  له كورد  باتی خه :بات خه
 شێك به ئێستادا  له  نموونه بۆ ن، كه ده بات خه  وه كه یه  به كوردستان  ی پارچه دوو جار هێندێك ند رچه هه ، بووه  شریفاتی ته زیاتر بێت،
  وه كاه یه  باه كوردساتان  باشاووری و اڵت رۆژهاه راباردوودا  لاه یاان ن، كاه ده بات خاه  وه كاه یه  باه كوردساتان  رۆژئاوای و باكوور  كانی هێزه  له
 ئایاا ؟ گونجاوه  واقیده م ئه بۆ كوردستاندا  ی چوارپارچه ر هه  له كگرتوو یه  كی یه شێوه  به كورد  كردنی بات خه ئایا...   كردووه باتیان خه
 ؟ كوردی  تی وڵه ده  ونی خه  هاتنی دینه به   وتنی دواكه بۆ  بووه نه  هۆكاره كورد  باتی خه  ی لێكدابڕاوییه م ئه
  

 كتریان یاه  ربازی سه  تی یارمه پەڕپەڕ  ی شێوه  به ش به دوو  كانی كورده  كه  وابوه جارێك ند چه كرد پێ تان ئاماژه ك وه : فا هیجری مسته
  لاه رچاویان باه  ری شاوێندانه و  بووناه  كااتی و ساك رته به زۆر  یاناه تی یارمه و ئاه اڵم باه كان، ره داگیركاه  ته حكوومه  له كیك یه  دژی  له  داوه

 . هێناوه نه پێك هێز  نگی پارسه  گۆڕینی
  
  باتێكی خاه  ركوتی ساه باۆ كان تاه وڵه ده  كگرتنی یه  هۆی  بێته ده شدا، پارچه دوو  له ت نانه ته و دا رچوارپارچه هه  له كورد  هێزی  كگرتنی یه
 چااوار ر هااه  كااانی كورده كگرتووی یااه  باتی خااه ڵااێم ده  بۆیااه ، دیااوه كااورددا  باتی خااه  مێژوویاای  لااه شاامان نموونانه و ئااه وتۆ، ئااه كگرتووی یاه

 . گونجاوه نه  كراوه ش دابه ردا سه به كوردیان  كه هێز به  تی وڵه ده چوار  دژی  به كوردستان  ی پارچه
 

  لاه كان یاه تی اڵیه كۆمه ، ئاابووری ، سیاسای  نی الیاه  نگاندنی ڵساه هه و ئێساتادا  كااتی  لاه كوردستان  واقیدی  رچاوگرتنی به له  به :بات خه
 بكرێت؟  لێ  چاوی  بێ ئه تێك رووره زه ك وه و  نزیكه  وه واقیده  له ند چه تا ئێستادا  له  كوردی  تی وڵه ده  یاندنی راگه كوردستان،  باشووری

  
 خۆی ی قینه راسته واتای به تێك حكوومه بڵێی  توانی  ده  وه كرده به  كه ئیستادا  ك وه رجی ڵومه هه  له دام ڕه باوه و له م  : فا هیجری مسته
 ر ساه به اڵتی ساه ده كاوردیش و، ببیناێ  وه خۆیاه به قامگیری ساه و ئاارامی رووی وێارا   زوواناه م باه نااكرێ روانیش چااوه و  نیاه وێراقادا  له
 بنیاتناانی باۆ  گرنگاه رێكی فاكتاه  وه یه سیاسای و دارایای باری لاه بۆخاۆی  وه ئاه  كاه  زۆریشاه وتێكی ناه نی خااوه و  یه هه خویدا خاكی موو هه

  پێویساته و گارنگ  زۆر ش دیكاه ری فاكتاه ناد چه باشاوور كوردساتانی خۆیی ربه سه یاندی راگه بۆ   وانه له  بێجگه اڵم به خۆ، ربه سه واڵتێكی
 :بگیرێ چاو ر به له
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 . یه خۆی ربه سه و ئه پێكهێنانی ی ئێراده ستی به مه به گشتی به كان یه سیاسی  رێكخراوه و ڵك خه كڕیزی یه ؛م كه یه
  

 كۆمااری ت تایبه  به خولێێن ، ده بۆی كوردستان خۆیی ربه سه یارانی نه  كه ی كێشانه و خت زه و ئه موڵی حه ته بۆ ڵك خه یی ئاماده ؛م دووهه
 م النیكاه كان پیالناه بااقی و  وه بارێكاه موو هاه  له كۆڕی و م كه پێكهێنانی و كوردستان رووی  به كانیان سنووره ستنی به ك وه ئێران، ئیسالمی

 .بدا شی كه نرخه بێ  ئاماده بێ ده بوێ ئازادی لێك گه تی، رموویه فه قاسملوو. د هید شه ك وه ندا كورتخایه  له
  

 . وه بكاته دنیادا واڵتانی و ره به رێگایان و بناسێ سمی ڕه به  كه ته حكوومه  كه ا  توركیه ك وه ا دراوسێ واڵتێكی بوونی  ئاماده ؛م سێهه
 

 ٢١١٤ی ئاگۆستی ٤: ڕیکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
 

---------------------------------------------------- 
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 ٩٠٠٥:  ساڵی
 

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

 
 کوردستان رۆژهەاڵتی بۆ گەڕانەوەمان بۆ دەرفەتێکین چاوەڕێی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناسر پیرۆتی: هەڤپەیڤین
 

 دوو یەكگاارتنەوەی لەبااارەی كە پێشااوو جااارانی بە بەراورد ئێااران، كوردسااتانی دیمااوكراتی حیزباای گشااتی سااكرتێری هیجااری، مسااتەفا
 ناااكۆكییە ئەو خۆیاادا سااكرتێریی لەسااەردەمی هیااوادارە ئەو. دیاااربوو گەشاابی  زۆر ئەمجااارە لێكااردووە، پرساایارم دیمااوكرات الیەنەكەی
 .یەكبخەنەوە دیموكرات حیزبی ریزەكانی لێكردوون داوایان ئەوروپاییش واڵتانی دەشڵێت و بێت كۆتایی دیموكرات حیزبی نێوخۆییەی

 
 گەیشتوون؟ بەكوێ دیموكرات الیەنەكەی هەردوو یەكگرتنەوەی هەنگاوەكانی :رووداو

  
 دوایای  كە ئێاران كوردساتانی دیماوكراتی حیزبای ی١٣ كاۆنگرەی پەساەندكراوەكانی و بنەما كردووە پێشنیازمان ئێمە :مستەفا هیجری

 دەساتپێكردنی بنااغەی بكارێنە پەساندكرا، بەشدار ئەندامانی دەنگی تێكڕای بە كە كۆنگرەش راپۆرتی بوو، جیابوونەوە پێش كۆنگرەی
 دەفاتەری داهااتوودا لە بڕیاریشاە و هەیە درێژەیاان دانوستاندنەكان پرسە ئەو لەگەڵ پەیوەندی لە ئێستاش و نێوانمان وتووێژەكانی

 .كۆببنەوە سكرتێرەكان بەشداری بە الیەن هەردوو سیاسی
  

  یەكگرتنەوە خۆتاندا سكرتێریی سەردەمی لە هەر كە هەیە هیوایەكتان روویدا، جیابوونەوەكە ئێوەدا سكرتێریی لەسەردەمی :رووداو
 رووبدات؟
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 هەماووان لە بەرپرساێك وەكو منیش بۆ كرد، بێزار خەڵكی دابڕانە ئەو چۆن وەك بێگومان و هەیە هیوایە ئەو بەڵێ :مستەفا هیجری
 جیاابوونەوەیەكی كە پێكبێناێ ئەوە زەمیانەی و بنارێ بنیاات دروسات بنەماای لەساەر كە یەكگارتنەوەیەك و باووم ناڕەحەت بەوە زیاتر
 .بكاتەوە ساڕێژ جیابوونەوە برینی دەتوانێ ئەوە هەر و منە ئارەزووی ئاراوە، نەیەتە فۆرمە بەو دیكە

  
 یەكگرتنەوە؟ پرۆسەی بەردەم بخاتە كۆسپ ئێران حكومەتی كە هەیە ئەوەتان مەترسی :رووداو

  
 و هاوڕێیااانەدا ئەو لەگەڵ لەدانیشااتنەكاندا هەمیشااە بااۆیە ئااێمەیە، بەهێاازی نەیااارێكی ئێااران ئیسااالمیی كۆماااری :مستتتەفا هیجتتری

 قۆناااغی دوایاای  تاااوەكو ئااێمە كە دەكەمەوە ئەوە لەسااەر جەخاات خۆشااماندا، حیزباای رێاابەری ئەناادامانی لەگەڵ دانیشاات  لە هەروەهااا
 هۆكارەكااانیش لە یەكێاك. نەكەیا  بااس راگەیاندنادا لە وردەكارییەكاان وایە باشاتر دەگەیا ، كۆتاایی ئەنجاامێكی بە كە وتووێژەكاان

 ئەگەر. دەگاات بەكاوێ یەكگارتنەوە باابەتی بزانێ بۆئەوەی دەكات بەدواداچوون جیدی بە زۆر ئیسالمی كۆماری ئاگادارم م  كە ئەوەیە
 كە لەوەی مەبەساات. دانوسااتانەكە پرۆسااەی نێااو بخاااتە كێشااە هەوڵاادەدا زۆرە، ئیمكاناتیشاای بەداخەوە كە بكاارێ بااۆی ئێااران رێژیماای

 بە و خەڵاك ویستی لەبەر ئێمە. بشارینەوە ەڵكیخ لە بمانەوێ و هەبێ نهێنیمان شتی كە نییە ئەوە باڵوبنەوە، شتانە ئەو نامانەوێ
 بای ، یەكگرتاوو خۆشاە پێای و دۆساتمانە خەڵك كە هاوكات بەاڵم یەكدەگرینەوە، كوردستان رۆژهەاڵتی لە كورد بزووتنەوەی قازانجی
 .وەردەگرێت باسكردنانە لەو كەڵك و ئێمەیە نەیاری ئیسالمیش كۆماری

  
 دەدەن؟ هەوڵێك هیچ ئێوە ی یەكگرتنەوە پرۆسەی سەرگرتنی بۆ كوردستان دیكەی پارچەكانی الیەنەكانی و حیزب :رووداو

  
 یەكبگارینەوە، هەوڵیانادا كوردساتان نیشاتمانی یەكێتای و باارزانی مەسدود بەڕێز جیابوونەوەكە لەسەرەتای هەروەكو :مستەفا هیجری

 دەدەن هانمااان و داوایااانكردووە هەمیشااە دەوێ، كوردیااان یەكڕیزیاای الیەنااانەی و حیاازب ئەو ئێسااتاش نەبااوو، جیبەجااێ بەداخەوە كە
 .یەكبگرینەوە دەبێ كە قەناوەتەی ئەو گەیشتوونەتە بۆخۆشمان بەاڵم یەكبگرینەوە،

  
 بە كردبااوو، ئەمریكااای سااەردانی كە لەمەوبەر ماااوەیەك كوردسااتان دیمااوكراتی حیزباای گشااتی سااكرتێری وەزیاازی، خالیااد :رووداو

 بەو داوایەكاای دیااكە واڵتااانی یااان ئەمریكااا یەكبگاارێتەوە، دیمااوكرات حیزباای لێكااردوون داوای واشاانت  حكااومەتی كە گااوت ی(رووداو)
 كردووە؟ ئێوەش لە شێوەیان

  
 كە ئەوروپااایی واڵتاای هەناادێك بەاڵم نەكااردووە، ئااێمە نااوێنەری لە شااێوەیەی لەو داوایەكاای ئەمریكااا ئێسااتا تااا :مستتتەفا هیجتتری

 .لێكردووی  داوایەیان ئەو هەیە، پێیانەوە پەیوەندیمان
  

 بۆتاان یەكگرتنەوە دوای ئەوە دەكرێ، بەدی دیموكرات الیەنەكەی دوو لەنێوان سیاسیش جیاوازی هەندێك جیابوونەوە، دوای :رووداو
 كێشە؟ نابێتە
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 دەیاانخەینە لەنێوخۆمانادا و دەكەیا  قسە جیاوازەكان بابەتە لەسەر وابێ، هیوادارم كە یەكبگرینەوە رۆژێك ئەگەر :مستەفا هیجری 
 الیەنەكاان هەماوو باۆ ئیساالمی كۆمااری حكاومەتی سااڵ، ٣٥ دوای بازانی  ئەوەیە گرینگ. دەكەی  ئاڵوگۆڕ لەسەر بیروڕایان و بەرباس
 .رێكبكەوێ لەگەڵیان دەیەوێ نە و گرینگە بۆ نە دیكەی نەتەوەكانی و كورد مافی حكومەتە ئەو كە بووەتەوە روون
 ئاڵوگۆڕێااك هاایچ بەاڵم دان، بەڵێنیشاای هەناادێك كە ئەوەی سااەرەڕای و كۆمااار سااەرۆك وەكااو رۆحااانیش حەسااەن دەسااتبەكاربوونی دوای

 لە كااورد پرساای كە ئەوەی بااۆ نیاایە لەگۆڕێاادا نیشااانەیەك هاایچ و نااانێ  كااورددا بە دان فەرماای بە نەتەوە وەكااو ئەوان. روویاانەداوە
 وەزیاری دواتار كاردوون، باسای وەزیازی خالیاد كاك كە گوتوبێژانەش ئەو تەنانەت. بێت چارەسەر ئاشتیانەوە لەرێگەیەكی رۆژهەاڵت
 .بوونە ئەمنیدا لەچوارچێوەیەكی كە رایگەیاند ئێران ئیتالواتی

  
 حیزباانە ئەو لەگەڵ دانوساتاندنیان باسای بوو چی هۆی هەڵوەشاونەتەوە، كۆمەڵە و دیموكرات حیزبەكانی دەیگوت كە ئێران :رووداو
 گۆڕێ؟ هێنایەوە

  
 ئیساالمی كۆمااری. باكەن دروسات رۆژهەاڵتدا حیزبەكانی لەنێو كێشە دەیانەوێ كە ئەوەیە لەوان یەك. زۆرن هۆكاری :مستەفا هیجری

 لەالیەكاای. رۆژهەاڵت حیزبەكااانی نێااو دەخاااتە ناااكۆكی و كێشااە بەوە بكااات، قسااە الیەنێااك لەگەڵ ئەگەر كە كااردووەتەوە لەوە بیااری
 .بكەن كاریگەری بێ پێكهاتووە، ئێستا مەدەنییەی جواڵنەوە ئەو كە كردبێتەوە لەوە بیریان ئەوان رەنگە دیكەشەوە

  
 بووە؟ پەیدا بۆ كوردستان دیموكراتی حیزبی لەگەڵ ناكۆكییەكتان هیچ ئێران حكومەتی لەگەڵ دانوستاندن لەبارەی ئێوە :رووداو

  
 ئەو باسای هیەكاات بەاڵم هەباووە، پێشاوو هاوڕێیاانی لەگەڵ دانیشاتنمان چەنادی  ئێساتا تااوەكو كە ئەوەی لەگەڵ :مستەفا هیجتری

 .كردووە چیتان باسی لەوێدا یان كردووە وتووێژتان بۆ كە نەكردووە بابەتەمان
  

 كوردسااتان رۆژهەاڵتاای دیااكەی حیزبێكاای چەنااد و ئێااوە بە پێشاانیازی ئێااران كوردسااتانی زەحمەتكێشااانی شۆڕشااگێڕی كااۆمەڵەی :رووداو
 ببەسترێ؟ كۆنگرەیە ئەو دەزان  بەباشی ببەست ، كوردستان رۆژهەاڵتی بە تایبەت نەتەوەیی كۆنگرەیەكی پێكەوە كە كردووە

  
 هەوڵای نەتەوەیایش كاۆنگرەی باۆ ئەوكاات وەكاو. ئێساتادا لەسەردەمی بەتایبەت دەزانی  پێویست بە كورد یەكگرتنی :مستەفا هیجری

 واقیاع لەگەڵ پێویساتی و ئاارەزوو و ویسات بەاڵم. هەیە بۆچوونەماان ئەو كوردساتانیش خاۆرهەاڵتی كاۆنگرەی بۆ ، سەربگرێ زۆرماندا
 چەناد تااوەكو بۆچووناانە و پارۆژە ئەو بازانی  ئەوەیە گریناگ. ببینای  جیاوازییاانە ئەو دەبێ سیاسی حیزبێكی وەكو ئێمە كە جیاوازە
 باۆ بەساتێنی كە ئەوەی بەهاۆی نەتەوەیای كاۆنگرەی بینیماان هەروەك. داوە باۆ هەوڵ چەنادمان ئێمە و هەیە جێبەجێكردنیان دەرفەتی

 دیماوكراتی حیزبای لە جیابوونەوە و كۆمەڵە نێو جیابوونەوەكانی. جۆرەیە بەو هەر رۆژهەاڵتیش كۆنگرەی. نەگرت سەری نەڕەخسابوو،
 .هەڵبگری  كۆسپە ئەو نەمانتوانیوە هێشتاش و حیزبانە ئەو نزیكبوونەوەی لەبەردەم بوونە كۆسپێك ئێران كوردستانی
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. پێكیانهێنااوە جیابوونەوەكاان كە ناكۆكییاانەی و كێشە ئەو لەبەر سەرنەكەوتی  تێیدا بەاڵم پێكبێنی ، بەرەیەك هەوڵماندا ماوەیەك
 النایكەم یەكیشنەگرنەوە، ئەگەر هەوڵبدەی  جیابوونەتەوە لێك حیزبانەی ئەو پێویستە لەوجۆرە كۆنگرەیەكی باسكردنی پێش پێموایە
 ئۆپۆزسایۆنی كاوردی هێزەكاانی رەوشای لەبەرچااوگرتنی بە سیاساییەوە لەبااری راستییەكەی. بكەن كار پێكەوە و بنەوە لێكنزیك بكرێ

 .نازانم وەمەلی شتێكی بە ئێستادا لە خۆرهەاڵت كۆنگرەی ئێران، حكومەتی
  

 بەسەرداهاتووە؟ گۆڕانكاری كوردستان كرێكارانی پارتی لەگەڵ ئێوە پەیوەندییەكانی دەكرێ هەست :رووداو
  

 بەهااری كە ئەوەی دوای بەاڵم نەباووە، تێادا كێشاەی و باووە بااش پەیوەنادییەكی پەكەكە لەگەڵ ئاێمە پەیوەنادی :مستەفا هیجتری
 وەفاادی چەناادینجار ئێساتا تاااوەكو و باوونە گەرموگااوڕتر پەیوەنادییەكان كۆبااوومەوە، قەنادی  لە بایااك جەمیا  بەڕێااز لەگەڵ راباردوو
 .كردووە بیروڕامان ئاڵوگۆڕی كورد بە تایبەت و رۆژ پرسەكانی لەبارەی و كردووە ئێمەی سەردانی پەكەكە

  
 بوو؟ چی وەاڵمتان كردوون، لەگەڵ نەتەوەیی كۆنگرەی بەستنی باسی و كردوون سەردانی پەكەكە وەفدێكی دواییانەدا لەو :رووداو

  
 بەاڵم هااوڕای ، ئەوە لەگەڵ ئێمەش. كرد نەتەوەییان كۆنگرەی بۆ كاركردن و زیندووكردنەوە باسی دیداردا لەدوایی  :مستەفا هیجری

 كە باساامكرد سااەالحەدی  لە نەتەوەیاایش كااۆنگرەی یەكەماای دانیشااتنی لە. نااا یااان هەیە جێبەجێكردناای بەسااتێنی كە ئەوەیە گرینااگ
 واباوو، كە دیتماان بەداخەوە و هەژموونخاوازییە پرسی بكات، ئاكام بێ كۆنگرەیە ئەو دەتوانێ كە كۆسپ گەورەتری  و بەاڵ گەورەتری 

 باایەوێ كوردسااتان بەشااێكی یااان بكااا، دیااری دیااكە حیزبێكاای بااۆ رێوشااوێ  بایەوێ حیزبێااك كاااتەی ئەو تااا. هەروایە ئێسااتاش تااوەكو
 خزمەتای لە نەتەوەیای كاۆنگرەی دەماانەوێ ئاێمە. ساەرناگرن هەواڵنە جاۆرە ئەو بكاات، دیااری كوردساتان ی دیكە بەشێكی بۆ رێوشوێ 
 كوردساتان بەشەكانی هەموو لە ئاوڕ یەكسانی بە كۆنگرەكە و ب  بەشدار كۆنگرەدا لەو یەكسان مافی بە هەموو و بێت كورددا نەتەوەی
 بەسااتێنە ئەو كە هیااواداری  و بااووە ئەوە پەكەكەش بااۆ وەاڵممااان و نااابینم ئەوە كوردسااتاندا سیاساای ئێسااتای رەوشاای لە. بااداتەوە
 ئەگەر نااابێ، سااەركەوتوو دەڵااێم ماا  خااۆی، ئامانجەكااانی خاازمەت بیخاااتە و پێكبااێ كااۆنگرە ئەو باایەوێ الیەنێااك ئەگەر. بڕەخسااێت

 .حیزبێك كۆنگرەی دەبێتە نەتەوەیی كۆنگرەی نابێتە بێ سەركەوتووش
  

 ئەو توانیوتااانە بااوو، خەبااات جەماااوەریكردنی بە بەسااترا، لەمەوبەر ساااڵ شااەش لە زیاااتر كە تااان ١٤ كااۆنگرەی دروشاامی :رووداو
 بێننەدی؟ دروشمە

  
  تێكۆشەرانی لەسەر كە گوشارەی ئەو و ئارادایە لە كوردستان رۆژهەاڵتی لە ئەمنییەی رەوشە ئەو بەلەبەرچاوگرتنی :مستەفا هیجری

 خەڵاك و پێكهااتوون NGO و مەدەنی ریكخراوی چەندی  كە دەبینی  ئێستا. جەماوەری بووەتە خەبات رادەیەك تا هەیە، لەوێ كورد
 لەزینادانیانی پشاتیوانی باۆ خەڵاك شاار لەهەنادێك رۆژانەدا لەو هەر. وەردەگارێ كەڵاك نااڕەزایەتی دەربڕینای بۆ دەرفەتێك هەر لە

 .داخست بازاڕەكانیان و دوكان ورمێ مانگرتووی سیاسی
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  نییە؟ كوردستان رۆژهەاڵتی نێوخۆی مەدەنی چاالكڤانانی لەگەڵ باشتان پەیوەندییەكی ئێوە دەگوترێ بەاڵم :رووداو
  

 كاورد سیاسای چاالكڤاناانی ئاێمە بۆچاوونی بە. بكەیا  مەدەنای و سیاسای چاالكڤاناانی پێناساەیەكی دەباێ لەپێشادا :مستەفا هیجتری
 هەوڵاای و بێننەگااۆڕێ كااورد داخوازییەكااانی و خواساات ئەوەی بااۆ وەردەگاارن كەڵااك دەرفەتێااك هەمااوو لە كە كەسااانەن ئەو لەنێوخااۆ

 مەدەناای چاالكڤانااانی تێكۆشااانی كە پێمااانوایە و بكەیاا  بەهێزیااان دەمااانەوێ و لێاادەكەی  پشااتیوانییان ئااێمەش. دەدەن بەدیهێنانیااان
 نیایە، ئاشاكرا بە پشاتیوانییە ئەو بەاڵم یەكتاری ، تەواوكەری بەڵكاو نیایە ناتەباا حیزبەكاان لەگەڵ هەر نەك رۆژهەاڵت، لەنێوخۆی
 ساااەروبەندی لە سیاسااای چااااالكی بەنااااوی خەڵاااك هەنااادێك لەوانەش، جاااگە. ئەمنییەكاااان ناوەنااادە ژێرگوشااااری دەكەونە چاااونكە

 قازانج بۆ و پێبدەن دیموكراتیكی رواڵەتی و بڕازێننەوە ئێران ئیسالمی كۆماری رواڵەتی دەیانەوێ كە سەرهەڵدەدەن هەڵبژاردنەكاندا
 .نازانی  سیاسی چاالكڤانی بە ئەوان ئێمە كە دەكەن رێژیم بۆ پروپاگەندە خۆیان، تاكەكەسی بەرژەوەندی و
  

 راباردوودا لەمااوەی ئاینییەكاان و نەتەوەیای جیااوازە پێكهااتە كاروباری بۆ ئێران كۆماری سەرۆك یاریدەدەری یونسی، وەلی :رووداو
 دەبێ؟ ئاكامێكیان چ دانیشتنانە ئەو كۆبووەتەوە، كورد سیاسی چاالكڤانی ژمارەیەك لەگەڵ

  
 ئەو لەگەڵ یەكیااان: كااراوە دانیشاات  دوو وەرگرتااووە، پۆسااتەی ئەو یونساای و سااەركار هاااتووەتە رۆحااانی لەوەتااای :مستتتەفا هیجتتری

 كە ئێساتا. باووە مەهابااد چاالكڤاانی و هەڵاكەوتە ژماارەیەك لەگەڵ دیاكەش یەكێكای و كاورد یەكگرتاووی بەرەی دەڵاێ  پێی الیەنەی
 چارەساەری باۆ گوتاوبێژە ساەرقاڵی كە بڵاێ رێاگەیەوە لەو دەیەوێ ئیساالمی كۆمااری باووەتەوە، زەقتر رۆژهەاڵت لە مەدەنی جموجۆڵی

 . كورد پرسی
 و بابەنەوە خەڵاك لەبیار بەڵێنەكانیاان دەیاانەوێ و بەڕێوەدەچێ پەرلەمانی هەڵبژاردنی داهاتوو ساڵی كە ئەوەیە گرینگتر لەوانەش
 دانیشااتنانە ئەو و دەنگاادان ساندوقەكانی سااەر باۆ رابكێشاا  خەڵاك دەیااانەوێ و دەكەن بەڵێنەكانیااان لەساەر كااار هێشاتا بڵااێ  پێیاان

 چەنادینجار ئێساتا تااوەكو چاونكە بكارێ ، جێبەجاێ رۆحاانیش بەڵێنەكانی پێموانییە. دەبینم هەڵبژاردن بۆ بازاڕگەرمی لەچوارچێوەی
 .بووە خراپتر كورد رەوشی هەمیشە بەاڵم بكەن، جێبەجێ داخوازییەكانیان النیكەمی دراوە بەخەڵك بەڵێ 

 
 ئێران؟ پەرلەمانی داهاتووی هەڵبژاردنی پرۆسەی لەسەر دانان كاریگەری بۆ هەیە پالنێكتان هیچ :رووداو

 
  بكەی ، هەڵبژاردنەكە رەوتی بۆ بەدواداچوون كە كردووە لەوە باسمان سیاسیدا دەفتەری دوایی دانیشتنەكانی لە :مستەفا هیجری

 .دەكەی  هەڵبژاردنە ئەو لەگەڵ هەڵسوكەوت چۆن كە نییە دیار هێشتا بەاڵم
  

 پێكبێتەوە؟ ئێران پەرلەمانی لە كورد نوێنەرانی فراكسیۆنی دووبارە باشە پێتان :رووداو
  

  ستەمەكانی و ئارا بێتە كورد دەنگی دەبیسترێ، دەنگی كە دیكە شوێنێكی هەر یان پەرلەمان لە باشە پێمان بەڵێ :مستەفا هیجری
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 .لێبكرێت باسی كورد سەر
  

 پاش؟ بەرەو یان دەچێ بەرەوپێش ئێستا رۆژهەاڵت، لە كورد بزووتنەوەی :رووداو
  

 رواڵەتەكاان زۆر ناابێ و دەچاێ پاێش بەرەو زیااتر كاات هەماوو لە لەساەریەتی، كە زۆرێك و زەخت هەموو سەرەڕای :مستەفا هیجری
 مەبەساتە ئەو باۆ مەجالێاك هەماوو لە و دەرباڕی  نااڕەزایی باۆ هەیە ئامادەیی خەڵك لەژێرەوە كە ئەوەیە گرینگ. بگیرێ  چاو لەبەر
 .وەردەگرێ كەڵك

  
 دەبێ؟ ئێران داهاتووی لەسەر كاریگەری چ نەوت بەهای دابەزینی :رووداو

  
 . بەرزبووەتەوە زیاتر بێكاری رێژەی. دەبێ خراپتر بەڕۆژ رۆژ ئێران ئابووریی رەوشی :مستەفا هیجری

  
 بەوەدا دانای خاامنەیی رێابەر بەرزی راوێژكااری. بەرزباووەتەوە لەساەد ٤١ نازیكەی خەڵاكە رۆژانەی ساەرەكی پێداویستی كە نان نرخی
 لە نەوت بەهاای دابەزینای بەهاۆی هێشاتا البەا ، لەساەری گەمارۆكانیش ئەگەر تەنانەت خراپە رادەیەك بە ئێران ئابووریی كە ناوە

 ترسای لەجاران زیاتر ئێران ئیسالمی كۆماری دابەزیوە، نەوت نرخی پالن بەپێی كە ئێستا لەوانەش جگە. دەمێنێتەوە خراپدا دۆخێكی
 ساەردەمیانەی تەكنیكای نەباوونی و نەوتییەكاان چااڵە خراپباوونی بەهاۆی رۆژ بە رۆژ ئێارانیش نەوتای هەنااردەی رێژەی. نیشتووە لێ

 . دەبێتەوە كەمتر نەوت، بەرهەمهێنانی
 هیناد، وەكو واڵتانی پارە لەجێگەی و ناگات بەدەستی وەریبگرێ، دەبێ نەوت فرۆشی لە كە پارەیەی بڕە ئەو كە لەكاتێكدایە ئەوەش
 لەبەرچااوگرتنی بە كە ئێران داهاتی زیاتری كەمبوونەوەی بۆ هۆكارێك بوونەتە ئەوانەش. پێدەدەن كااڵی و كەلوپەل چی  و رووسیە

 دەیكاات، ئیساالمی شۆڕشای هەناردەكردنی پرۆژەی لەچوارچێوەی ئیسالمی كۆماری كە خەرجانەی ئەو بەتایبەت رێژیمە ئەو تێەووەكانی
 زۆر فشااری دیاكە، گرووپای چەنادی  و فەلەساتی  حەماسی و لوبنان حیزبوڵاڵی لە پشتیوانی سووریا، شەڕی تێەووی دابینكردنی وەكو

 .ئێران ئابووریی سەر خراوەتە
  

 سەرهەڵبدات؟ جەماوەری ناڕەزایەتی ئابووریانەوە كێشە ئەو بەهۆی هەیە ئەوە ئەگەری :رووداو
 

 بە شاتێكەوە بەهەماوو واڵتە ئەو و دەساەاڵتدان ترۆپكای لە كە كەس كۆمەڵێك راستە. لەئارادایە ئەگەرە ئەو بەڵێ :مستەفا هیجری
 لە تاوانیبێتی رێاژیم كە نای  بااكوور كۆریاای خەڵكی وەكو ئێران خەڵكی بەاڵم دەكوژن، خەڵك و دەكەن گەندەڵی و دەزان  خۆیان هی

 دەگااتە پێماوایە دەكاات، قباوڵی هەروا خەڵاك كە واباێ پێماان ناابێ ناڕەزاییەكاان زیاادبوونی لەگەڵ و ناڕازی  خەڵك. بدا قاڵبیان
 . بێت رزگاری كە ئەوەی بۆ بدات بەكوشت خۆشی ئامادەیە نامێنیتەوە، بۆ ژیانی وەختێك كە خاڵێك

 
 ٢١١٥ی جانێوێری ١٣ : ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
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 ... وڵمان داوه كانی كوردستانی ئێران هه نێوان حیزبه  ك له یه ره بۆ پێكهێنانی به  مێژه  له  ئێمه
 
 
 
 
 
 
 

 ڤی وتووێژی تایبەتی تیشک تی

 
 پرسای هەروەهاا و نااوچەکە هەناووکەیی دۆخای بە ساەبارەت وتاووێژێکی تایبەتادا بەرناامەیەکی لە ڤای، تی تیشاک: میادیا کوردستان

   دێموکرات حیزبی یەکگرتنەوەی
 
  لاه دا دوایاناه م لاه ئێاران كوردساتانی دێماوكراتی حیزبای گشاتیی سكرتێری هێجری فا مسته میدیا، کوردستان ماڵپەڕی راپۆرتی پێی بە

  رخاناااه رچه وه و بااااس و پااارس ڵ گاااه له نااادی پێوه  لاااه حیزبیااان كانی ڵوێساااته هه و  ڕوانگاااه تیشاااك، ڤیزیۆنی لاااه ته ڵ گاااه له وتووێژێااك
 . وه كرده شی كان ییه ناوچه و یی وه ته نێونه

  
 ناااوێی دەوری لە ئیسااالمی كۆماااری ژێركەوتناای یااا سااەركەوت » نااااوی ژێاار لە نووساایوە بابەتێكاات ماااوەیەدا لەو جەناباات :تیشتتک

 پرسای لەمەڕ ئێاران ئیساالمیی كۆماری لەگەڵ ٥+١ گرووپی واتە نێونەتەوەیی، كۆمەڵگای دیداری دوای  لە كە دیتمان «وتووێژەكاندا
 تەوافوقە؟ ئەو دەڕواننە چۆن ئیوە كرایەوە، درێژ دیكەش مانگی ٧ بۆ دانووستانەكان ماوەی و كرا نێوانیاندا لە تەوافوقێك ناوكی،

 
 ناچاار كە وەزوییەتێكدایە لە ئێران ئیسالمیی كۆماری كە باوەڕەدام لەو كردووە، پێ ئاماژەم وتارەكەدا لە وەكوو هەر :مستەفا هیجری

 كە مەرجاانەی بەو ئۆرانیاۆم پیتانادنی لە باوون دەساتبەردار لەگەڵ پێوەنادی لە ڕۆژئاوا داخوازییەكانی و ویست بۆ راكێشێت م  دەبێت
 كۆماااری. دەركەوتاووە ئاسااەوارەكەی كاراوە، ژێنێااف لە ئێساتا تاااكوو كە تەوافوقاتاانەی لەو هەناادێك لە ئەوەش و دەیهەوێات ڕۆژئااوا
 كردباوو، ئاماادەی كە %٢١ ئۆرانیاۆمی لە ڕادە ئەو ،%٥ لە زیااتر ئۆرانیاۆمی پیتانادنی لە  هەڵگارێ دەسات باوو ڕازی ئێاران ئیسالمیی
 ساەردانی بیهەوێات كاات هەر نااوكی وزەی نێاونەتەوەیی ئاژانسای بازڕەسی كە داوە ئیجازەی دیكە، شتی بە كردووەتەوە تەبدی  ئەوەی
 مانگەكاانی مەودای لە كە تەبیدیایە زۆر شاتێكی بەاڵم كاردووە، قباوول تەواوی بە دیكەی مەرجی زۆر بكات، ئێران ناوكییەكانی سایتە

 بێنێات، بەدەسات زیاتر ئیمتیازی هەندێك كە دەدات هەوڵ ئێران ئیسالمیی كۆماری پووشپەڕە، مانگی تاكوو و دیاریكراوە كە داهاتوودا
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 زۆرە باارگرانییەكی لەساەری كە گەمارۆیاانەی ئەو بتوانێات كە ئەوەی بۆ ، دانەوێنێ م  مەجبوورە ئیسالمی كۆماری نەهایەتدا لە بەاڵم
 ئاسااەواری هێناادێك وتااارە، ئەو نووسااینی دوای ئێسااتاش هەر و بكاااتەوە خااۆی كااۆڵ لە تێكااداوە تەواوی بە ئااابوورییەكەی وەزواای و

 هاوپەیماناانی و ئامریكاا الیەن لە هەدەفمەندانە و بەرنامە پێی بە ئەویش كە نەوت نرخی دابەزینی هەروەها و ئێران سەر گەمارۆی
 ساااەتحی لە چ و نێوخاااۆ ساااەتحی لە چ ئێاااران خراپااای وەزوییەتااای لەساااەر دانااااوە زیااااتری تەئسااایراتی بەڕێوەدەچێااات ئامریكااااوە

 ئەو% ٤١ حادوودی و  ساەرێ دەبەنە نان نرخی كە كرد ئیدالمییان ئێران ئیسالمی كۆماری ماوەیەدا لەو هەر نموونە بۆ نێونەتەوەییدا،
 بە بنەماااڵنەی ئەو ئێساتا هەژارەكانادا، بنەمااڵە نێاو لە تاایبەتی بە ئەساساییەكانە خاواردنە لە یەكێاك ناان.  سەرێ بردە نرخەیان
 بێكااری نرخای كاردووە ئیدالمای حكاوومەت ڕۆژانە ئەو.  دەباێ موشاكیلەیان ماڵەوەشایان ناانی تەئمینی بۆ تەنانەت خیزاندارن، تایبەت

 بێكاااری نرخاای یااانی ڕەقەماای، ٢ بااووەتەوە ئێسااتا بەاڵم ڕەقەماای، ١ بااووەتە كە ڕاگەیاناادبوو وایااان پێشااتر ڕەقەماای، ٢ بااووەتەوە
 كە بااووە زۆر ئەوەنادە نەوت نرخاای دابەزینای و ئابووریاادا لەگەڵ پێوەنادی لە ئیسااالمی كۆمااری دیااكەی موشاكیالتی ، سااەرێ چاووەتەوە

 دەڵاێ «واادڵ حەداد» هەیەتای ئێساتا كە وەزویایەتەی بەو بادات درێاژە  بتاوانێ كە نایە دیاكەی ئالتێرناتیڤی ئیسالمی كۆماری ئیدی
 ئیساالمی كۆمااری شاكەنەندەیە، زۆر ئاێمە ئاابووری  بەاێ ال لەساەر گەمارۆكانیشامان ئەگەر تەنانەت كە دابەزیوە ئەوەندە نەوت نرخی
 بەو ئەویاش ساەری، كەوتاووەتەوە دیاكە جاارێكی نەفتایش گەماارۆی ئێساتا باوو لەساەر ئاابووری گەماارۆی فەقەت پێشتر ئەگەر ئێران

 بەاڵم وەربگارێتەوە، دۆالر بە پاووڵەكەی ناتوانێت هەرچەند كە بیفرۆشێت جۆراوجۆر شێوەی بە  دەتوانێ كە نەوتەی ئەو كە مەونایەی
 قیمەتای باۆ$ ٧٢ لەساەر خاۆی باودجەی ئێاران ئیسالمیی كۆماری. دابەزیوە زۆر یەكجار نرخەكەی كە دەبینی  پێوەندییەشدا لەو ئێستا
 كەساریی هەماوو ئەو خاوردەیەكە، و$ ٥٢ دەوری كە ڕاگەینادرا شاەو  دوێناێ نەوت قیمەتای ئێساتا كاردووە، دیاری نەوت بەرمیلێك هەر

 حكاااوومەتە بە یارمەتیااادان نیسااابەتی بە مەناااتەقەدا ساااەتحی لە ئێاااران ئیساااالمیی كۆمااااری كە مەسااارەفەی و هەزیااانە ئەو و باااودجە
 . بێ لەسەر گەمارۆكانی ئەگەر  دەربێ ووهدەی لە ناتوانێت ئەكات، مەسرەفی ئەوانە و حیزبووڵاڵ سووریە، شەڕی و تیرۆریستەكان

 
 هەوڵ مەسااەلەیدا ئەو لەگەڵ پێوەناادی لە  دەبااێ كە باااوەڕەی ئەو سااەر هێنااایە ڕوحانیشاای حەسااەن كە وەزویاایەتەیە ئەو تەباایدەتەن

 ئامریكاا بە دانە ئیمتیااز كراوە ئێستا تاكوو ئەوەی كە گەیشتوون نەتیجە بەو وتووێژەن، شێوە ئەو دژی كە توندڕەوەكان بەاڵم بدات،
 ڕێگاایەكی بادات ئیادامە ڕێگاایەی ئەو كە لەوەی باێجگە ئیساالمی كۆماری بەاڵم هەیە، ئیدترازییان بۆیە نەبووە دەستكەوتێكی ئێران و

 قەنااوەتەی بەو گەیشاتووە ڕێاژیم ڕێابەری خاودی كە ڕاساتییەی ئەو گرتنی لەبەرچاو بە م  بۆچوونی بە بۆیە نەماوەتەوە، بۆ دیكەی
 ئایدالم خاۆی موافێەتی نەووێك بە واقێددا لە ئەویش بۆیە هەڵگیرێت، گەمارۆیانە ئەو بكات كارێك دەبێ نەماوە دەرەتانێكی هیچ كە

 .وتووێژەكان بوونەوەی درێژ لەگەڵ دەكات
 

 شااەڕی درێژەداناای مەسااەلەی لەگەڵ ڕابیااتە لە ئەویااش داناااوە، تەئساایری نێونەتەوەییشاادا سااەتحی لە كە هەیە دیااكەش مەسااەلەیەكی
 ئێساتاش تاكوو و بكات خەر  لێی هەر  دەبێ كە ئیران ئیسالمیی كۆماری بۆ زەلكاوێك بووەتە سووریە شەڕی كە دەبینی  سوورییەدایە،

 ئیادی كە ناووقتەیەك دەگااتە مەسەلەكە تێكڕووخاوەی ئابوورییە بەو بەاڵم. بدات  پێ دریژەی وا هەر  دەبێ و نەكەوتووە دەست هیەی
 لە بەغادا باۆ و دەمیشاق باۆ لوبناان، باۆ مەجلایس ساەرۆكی الریجاانی ساەفەری ئااخرانەدا لەو كە دەبینی  بۆیە بدا، درێژەی ناتوانێت
 و ئابووریادایە گەماارۆی ژێار لە كە ئەوەی لەگەڵ ئێاران ئیساالمیی كۆمااری كە هاوپەیمانەكانی بە دانە ئیتمینان نەووێك بە واقێددا
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 مەسااەلەیە لەو خااۆی نیگەراناای ئاشااكرا بە ئەسااەد بەشااار خااۆی، یارمەتییەكااانی بە دەدا ئیاادامە ئەو بەاڵم دابەزیااوە، نەوت نرخاای
 داهااتی كە شاەڕەش ئەو باۆ دەباێ كە ناوقتەیەك گەیانادووەتە ئیساالمی كۆمااری نیگەرانییاانە ئەو نایگەرانە، حزباووڵاڵش و دەربڕیوە
 جاۆاڵنە و جام ئەو ئاارادایە لە جاۆاڵ و جم هەندێك مەسەلەیەدا ئەو لەگەڵ پێوەندی لە ئێستاش بكەن، فیكریك هەڵدەلووشێت ئیران

 دیاكەوە الیەكی لە كردووە، قسەی الیەنانە ئەو لەگەڵ شەڕ درێژەدانی مەسەلەی لەسەر بیگومان كە الریجانیە سەفەرەی ئەو یەكێكیان
 باۆ دابنیشا  حكوومەتدا نوێنەرانی لەگەڵ سووریە ئۆپۆزیسیۆنی ئەوەی بۆ ئامادەكارییە خەریكی ئێستا كە ڕووسیەیە لە پووتی  قسەی
 دیاارە تێدایە، ئێرانیشی ئۆكەی پووتی  قسەكردنەی ئەو بێگومان وتووێژەوە، ڕێگای لە شەڕە ەوب هینان كۆتایی بۆ بكەن باس ئەوەی

 گەورەی یارمەتیاادەرانی لە یەكێااك ئێااران دوای كە ڕووساایە حكااوومەتی بڵێاای  بااا یااا پااووتینیش مەسااەلەیەدا ئەو لەگەڵ پێوەناادی لە
 لە. دەبێات وێاران خەریاكە تەواوی بە ئیێتساادەكەیان نەوتادا نرخای دابەزینای و گەمارۆكاان ژێر لە هەر ئەوانیش بوو، ئەسەد بەشار
 ئەو كە ئەوەیە مەبەسااتم دابەزیناادای، لە هەر ئێسااتاش و دابەزیااوە %٤١ ناازیكەی ڕووساایە ڕوبلاای نرخاای ڕابااردوودا مااانگی ٦ ماااوەی

 مەسااەلەیەدا ئەو لەگەڵ پێوەناادی لە هەر.  دەبااێ زیاااتر ئێااران لەسااەر فشااار و ئەدا نیشااان زیاااتر خااۆی تەئساایراتەكەی گەمااارۆیە
 بەینای لە دەكاات گەاڵڵەیەك لەساەر تەوافاو  لە بااس و كاردۆتەوە بااڵو خەبەرێكای «االهارام باوابە» نێاوی بە میسری ڕۆژنامەیەكی

 و ئەساەد بەشاار تەكلیفای گەاڵڵەكەدا لە كە دەكاا لەوە باس خەبەرەكە. سووریە شەڕی بە بێن  كۆتایی ئەوەی بۆ ڕووسیەدا و ئامریكا
 دیااری وردەكاارییەوە بە دەب  بەشدار حكومەت لە سەرەوەدا و نێونجی ئاستی لە كە كەسایەتییانەی ئەو هەروەها و ئایەندە حكومەتی

 تەنیشاتی لە دێنای وجاۆاڵنە جام ئەو هەماووی تاۆ كە بەاڵم نەكاراوە، تەئید دیكەوە سەرچاوەی لەالیەن خەبەرە ئەو هەرچەند. كراون
 بەشااار ئەسااڵیی یارمەتیاادەری كە ڕووساایە و ئێااران لەسااەر گەمارۆیااانە ئەو كە ئەوەیە نەتاایجەكەی ماا  بۆچااوونی بە دادەنێاای، یەكاای

 تەئسایری ئەوە كە بڵاێم ئەوەیە مەبەساتم. باكەن ڕزگاار مەسەلەیە لەو خۆیان جۆرێك بە دەیانەوێ و داناوە خۆی تەئسیراتی ئەسەدن
 كۆمااری نێونەتەوەییشادا ساەتحی لە بەڵكوو دەردەكەوێ، زیاتر تەئسیراتەكەی ڕۆژ بە ڕۆژ كە نیە ئێراندا نێوخۆی لە هەر گەمارۆكان
 ئەگەر ئیساالمی كۆمااری كە دەزانای  دیكەشاەوە لەالیەكای و بكێشاێتەوە خۆیادا سیاساەتەكانی بە چااو كە دەكا مەجبور ئێران ئیسالمیی

 یاا بكااتەوە كەم حەمااس باۆ یارمەتییەكاانی نەكاا، باوڵاڵحیز یاارمەتی نەكاا، ئەساەد بەشاار یاارمەتی كە ئیساالمییەك كۆمااری ببێتە
 كە ئەوەی باۆ ئیساالمی كۆمااری باۆیە دیاكە، شتێكی دەبێتە دەگۆڕێ، ماهییەتەكەی ئیسالمی كۆماری بڵێی  دەتوانی  واقێددا لە بیبڕێ،
 باۆ جاۆرەی بەو یورانیاۆم پیتانادنی لە دەسات دەباێ و مەجبوورە بدا درێژە مەنتەقەدا لە دەستێوەردانانە ئەو و سیاسەتانە ئەو بتوانێ
 .هەڵبگرێ دیهەوێ، خۆی

 
 قباوڵ نێاونەتەوەیی كۆمەڵگاای شاەرتی چەند دەبوو كە فەرمووت جەنابیشت و هەبووە تەئسیریان ئەوەندە گەمارۆكان كە مادام :تیشک
 قاازانجی بە دەكاوژێ كاات كە ئەوەی یاان بێناێ؟ مەساەلەیە بەو كۆتاایی و بكات واژۆ یەكجارەكی ڕێكەوتنی كە نیە ئامادە بۆچی بكا،
 خۆی؟

 
 ئاااێمە واڵتاادا نێوخااۆی لە واڵت، نێوخاااۆی بااۆ الیەكەوە لە دەگەڕێااتەوە هاااۆیەكەی بڵێاای  دەتااوانی  راسااتیدا لە : فا هیجتتتری مستتته

 ئاێمە كە كاردووە لەوە باسایان ئێساتا تااكوو بەردەوام هەموویاانەوەیە، لەسەرەوەی خامنەیی خودی كە هەیە توندڕەومان مەجمووەیەك
 و ناژاد ئەحمەدی ساڵەی هەشت ئەو بریێەدارەكانی درووشمە دابنێ ، ئێمە لەسەر تەئسیر هیچ ناتوان  گەمارۆیانە ئەو و سەردەكەوی 
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 تەساالیم ئەو بااۆیە وتااووە خەڵكیاان بە و كااردووە باااس مەساەالنە ئەو لەسااەر ئەوەناادەیان پێوەنادییەدا، لەو ڕەهاابەر خااودی قساەكانی
 شاتێكی دیكەشاەوە لەالیەكای لەالیەك، ئەوە. بكەن تەوجیهی بتوان  كە ئەوەی بۆ بدەنەوە خەڵكەكە دەرخواردی وردە وردە دەبێ بوونە

 كە ئەوەی باۆ دەدا خاۆی هەوڵای هەماوو دیساان بەاڵم وتاووێژەیە ئەو زەویفای الیەنای ئێاران ئیساالمی كۆمااری ئەوەی لەگەڵ تەبیدییە
 ئێساتا چاونكە البەاێ لەساەر زووتار زۆر گەمارۆكاانی كە بكاات ڕازی ١+٥ بتاوانێ مەساەلەن بێنێ، بەدەست زیاتر دەسكەوتێكی بتوانێ
 . هەڵبگیرێنەوە وردە وردە تاكوو دەكێشێ ساڵ چەند گەمارۆیانە ئەو بگەن نەهاییش تەوافوقی بە ئەگەر حەتتا ئەوەیە لەسەر قسە

 
 ئامریكایاان ساێنای و كاۆنگرێس تەقاریبەن كۆماریخوازەكاان ئامریكاا نێوخاۆی لە. داهااتووە پووشاپەڕی ماانگی كۆتاایی قەراری :تیشک

 نەوت نرخاای فەرمااووت جەنابیشاات وەكااوو هەر پێوەناادییەدا، لەو بێاان  ئیسااالمی كۆماااری بااۆ زیاااتر فشااارێكی ڕەنااگە و بەدەسااتەوەیە
 پێشابینی بااقی  خۆیاان قاوەتی بە هەر ڕادەیەك تاا تەحریمەكاان كە دەبینای  لەوالیەشاەوە بینیوە خۆیەوە بە زۆری یەكجار دابەزینی

 لەو ساەركەوت  بتاوانێ كە مااوە لەدەساتدا بەهێازی ئەوەندە كارتێكی ئیسالمی كۆماری ئایا چیە؟ داهاتوودا لە وتووێژانە ئەو بۆ ئێوە
 ؟ بێنێ بەدەست وتووێژانەدا

 
 ئیشاارەم وەكاوو. خاۆی ساەركەوتنی پشاتیوانی بیكااتە بتاوانێ كە نایە بەهێزی كارتێكی هیچ ئێران ئیسالمیی كۆماری : فا هیجری مسته
 ڕووسایە ئێساتا كە باوو ڕووسایە مەساەالنەدا ئەو لەگەڵ لەپێوەندی ئێران ئیسالمیی كۆماری متمانەی جێی و بەهێز هەرە دۆستی پێكرد
 لە لەوە بااێجگە دەبێااتەوە، گەورەتاار لااێ گرفتااانەی ئەو ڕۆژ بە ڕۆژ و ئااابوورییە گەورەی زۆر یەكجااار گرفتااارییەكی تووشاای خااۆی بااۆ

 ئیدترازاتای دەباێ، زیااتر بێكااری دەچاێ، تێاك زیااتر خەڵاك ژیاانی دەباێ خرابتار ڕۆژ بە ڕۆژ كە ئاابووری وەزوییەتی ئێران نێوخۆی
 ئاابوورییە بەو نەتاوانێ ئیادی كە لەوەی نایگەرانە ئێاران ئیساالمیی كۆمااری دیاكەش لەالیەكای لەالیەكەوە، ئەوە دەباێ، زیاتر خەڵك

 بەرینتار مەناتەقەدا لە شاێوەیە بەو خاۆی نفاوزی و مەناتەقەدا لە تیرۆریستەكانی هاوپەیمانە بۆ بێ یارمەتیدەر هەیەتی كە وێرانەی
 كۆماااری دژی بە هەموویااان بەڵكااوو ناایە، ئێراناادا موساابەتی وەزواای ڕاسااتای لە هەر نەك كە مەسااائیلێك  هەمااوو ئەوانە و بكاااتەوە
 دەبێ ئێستا كە شتانەی لەو یەكێك هەر مەسەلەن. دەب  بەهێزتر و زیاتر هۆیانە ئەو ژیشڕۆ بە ڕۆژ و پێشێ دەچێتە ئێران ئیسالمیی
 لەوەیە باسای ئێستا ڕاستییانە ئەو لەبەرچاوگرتنی بە ئێران ئیسالمیی كۆماری كە ئەوەیە موهیممە مەسەلەیەكی و بكەی  پێ ئیشارەی

 گرووپای ناژاددا ئەحامەدی زەماانی لە كە باوو پێشانەهادێك ئەوە. ڕووسایە باۆ بینێرێات پیتانادوویەتی كە یورانیۆمەی لە ڕادە ئەو كە
 كااردەوە، ڕەت مەساەلەیان ئەو تونادی بە كە بكااات، ئیدتمادساازی ڕۆژئااوا واڵتاانی لەگەڵ ئیسااالمی كۆمااری كە ئەوەی باۆ كاردی ٥+١

 كە باااۆتەوە بااااڵو ئاسۆشاااێتدپرێس ڕۆژناااامەی لەالیەن خەبەرەكە ئەوێ، بەێاااتە یۆرانیاااۆمە ئەو كە دەكااارێ لەوە بااااس ئێساااتا بەاڵم
 كاردۆتەوە، ڕەت ئەوەی زاهیارەن ئێاران ئیساالمیی كۆمااری. وەردەگارن خەبەر متماانەوە جێگاای ساەرچاوەی لە ڕۆژنامانە ئەو مەومولەن

 بەرگێكاای هاایچ ئێااران ئیسااالمیی كۆماااری ئێراناادا نێوخااۆی سااەتحی لە چ و نێونەتەوەییاادا سااەتحی لە چ كە ئەوەیە مەبەسااتم بەاڵم
 نایە شاتێكیان ئەوان ە،٥+١ بە ئیحتیااجی كە ئیساالمیە كۆمااری ئەوە چاونكە ٥+١ باۆ بێنێ فشار بتوانێ كە نیە بەدەستەوە بەرەندەی
 ١١١ ناازیكەی لە كە ئەوەیە بێنااێ بەدەسااتی توانیااویەتی ئیسااالمی كۆماااری ئێسااتا تااا كە ئیمتیااازێكی تەواوی مەسااەلەن باادەن لەدەسااتی
 تەحویاا  دۆالری میلیااۆن ٥١١ مانگااانە كااردووە موافێەتیااان گیااراوە بەسااەردا دەسااتی و خااۆیەتی ئاای كە ئێااران سااەرمایەی دۆالر میلیااارد
  لەسەر تەئسیرێك ئەوانە كە هەڵگرتووە موسافرەتی هەواپەیمای قەتەواتی لەسەر چووكەیان زۆر گەمارۆی هێندێك یا بدەنەوە
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 .دانانێت ئێران ئابووری وەزوی
 

 باۆ ما  ئێران ئیسالمیی كۆماری ڕێژیمی هاتوو ئەگەر بكەن پاشەكشە كە ئەوەی بۆ دەكەن خۆش زەمینە بەرەبەرە كە فەرمووتان :تیشک
  یا دەبێ ئێرانیشدا نێوخۆی لە سیاسی كرانەوەی بە مونجەر ئەوە ئایا بێت، تەسلیم و ڕابكێشێ نێونەتەوەیی كۆمەڵگای داخوازییەكانی

 دەكەن؟ چی وێنای نەكەون ڕێك هاتوو ئەگەر یان زیاتر، زەبروزەنگی و سەركوت و زیاتر داخرانی
 

 كااردووە، لەوە باساام لەوێشاادا نووساای وتااارێكم ئەودەماایش پێبكااا دەساات ژنێااڤ دانیشااتنەكانی كە ئەوەی پااێش ماا  : فا هیجتتری مستتته
 برسایبوونی بینییەكەیەتای، جیهاان و جیهاانی سیاساەتی مەبەساتییەتی ئەوەی ئێاران ئیساالمی كۆماری كە باوەڕەم ئەو لەسەر ئێستاش
 قەولای بە بكااتەوە، بەریا  مەناتەقەدا لە خاۆی نفووزی دەیهەوێ كە ئەوەی پێی بە پێ بۆیە ناكا، لەسەر تەئسیرێكی ئێران خەڵكی
 دەباێ، ساەختتر ئێاران خەڵكای وەزوای چاوونكە ئەوەدا بەرامابەر لە دەرەوە، باۆ باكەن ساادر خۆیاان ئینێالبای و خاۆی ئیادئۆلۆژی خۆی

 دا خەڵاك بە زۆری وادەیەكای هاات كە ڕوحاانی دیتماان وەكاوو هەر. زیااتر سەركوتی یانی زیاتر ئیتدترازاتی و دەبێ زیاتر ئیدترازات
 هەمااوو بەپێاای بەاڵم ئێااران، خەڵكاای لەسااەر دەبااێ سااووكتر ئەمنییەتاای وەزواای و دەكەون سااەر وتووێژەكاناادا لە كە كاارد لەوە باساای

 كاراوەتەوە ڕۆژئااوا بەرەوڕووی ئەگەرچی ماوەیەدا لەو ئیسالمیدا كۆماری لە دەركەوت ئێرانیش خودی ئامارەكانی و دونیا سەرچاوەكانی
 زیااتر ئاازادیخوازان و ڕۆژنامەنووساان دەستبەساەركردنی باووە، زیاتر ئێران لە ئیددامەكان بەاڵم دەدا، ئیمتیاز ئەتۆمیدا مەسەلەی لە

 ئێاران خەڵكای بە بەرانابەر تیاژیەكەی و تۆناد و ساەختگیری پێوەنادیەدا لەو ئیساالمی كۆمااری ما  بۆچاوونی بە داهااتوودا لە و بووە
 دساتی بە كە فرساەت كەمتاری  لە ئێاران خەڵكای كە دەزانێت و دەترسێ ئێران خەڵكی لە ئێران ئیسالمیی كۆماری چونكە دەبێت زیاتر
 هەماااوو دژی لە جاااوواڵنەوەیەك، هەماااوو دژی لە ئیساااالمی كۆمااااری دەبینااای  ئێساااتە باااۆیەش ڕادەپەڕن حكاااوومەتە ئەو دژی لە بێااان 

 باێ زۆر ئێاران ئیساالمیی كۆمااری سیاساەتەكانی لەگەڵ هەبێات چاووكەی جیااوازی كە قساەیەك و بۆچوون هەموو دژی لە حەرەكەتێك،
 لە ئەوان لەگەڵ و باوونە خۆیاان وفااداری كە كەساانەی ئەو بە تەناانەت ناكاات كەساێكیش هایچ بە ڕۆحم و دەكات رخۆرد به ڕۆحمانە

 .بەشداربوونە ئیسالمی كۆماری بەڕێوەبردنی و دامەزراندن
 

 ، باێ ئەوە ڕوحانی حەسەن شەخسی تایبەتی بە و ئیسالمی كۆماری مەبەستی زیاتر دەچێ پێ كە ناوكی  مەسەلەێ بە سەبارەت :تیشک
 كە ئێاران ئیساالمیی كۆمااری بنەڕەتای یاساایی ی٥٩ ئەساڵی باۆ ە(رێفرانادۆم) ئەویاش كە بەرباس تە هێناوه دیكەی مەسەلەیەكی ئێستا
 دەتاوانی  و مەجلاێس بە نەكەیا  ڕجاووع  دەكارێ فەرهنگای یاان كاۆمەاڵیەتی ئاابووری، سیاسای، گرینگای مەسەلەی هەندێك بۆ: دەڵێت

 گشاتی ڕای باۆ پەناا كە ئەوەیە هەڵگاری چەنادە كە ئیسالمی كۆماری ئیدئۆلۆژی یا مەنتق سەر بێمە لەوەی بەر بكەی ، بۆ ڕێفراندۆمی
 سیاساییە، مەبەساتێكی باۆ ئایاا زیااتر مەبەساتێكە؟ چە بە ئەوە بازانم خۆشاە پاێم گارینگە، باۆی چەندە ئەسڵەن خود یا ببات خەڵك
 ژیااانی بژێااوی بااۆ گااوزەرانییە، خااۆش بااۆ نەخێاار یااان ڕێژیماادا باناادەكانی نێااوان لە زەڕنااگەریە شااەڕی ئەوە یاااخود ڕێاابەر؟ لە لێاادانە

 باس؟ بەر هێناوەتە ئەوەیان زیاتر كە مەبەستێكە چ بە ئایا زیاتر، كردنی خزمەت بۆ خەڵكیە،
 

  لە بەردەوام بوون، بەشدار وتووێژەكاندا جەریانی لە كە دەرەوە كاروباری وزیری و رۆحانی حەسەن ئاگادارن وەكوو : فا هیجری مسته
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 ئەوەی باۆ پارلەماان كارایەوە باناگ دیاكە جاارێكی دەرەوە كاروبااری وەزیاری كە باوو  پێارێ و  دوێنێ هەر تۆندڕەوەكاندان، فشاری ژێر
 و وتااووێژانەدا لەو نەبااووە دەسااكەوتی ئیسااالمی كۆماااری دەڵااێ  و هەیە ئیدترازیااان ئەوانەی كە بااداتەوە نااوێنەران پرساایاری وەاڵماای
 ژێاار لە زۆر یەكجااار دەوڵەتەكەی و ڕوحااانی مەسااەلەدا ئەو لەگەڵ پێوەناادی لە هێناااوە، دەساات بە سااەركەوتنیان ڕۆژئاااوایی الیەناای
 پێیاان و ڕازیا  وتاووێژانە بەو ئێاران خەڵكای كە دەزانا  بااش ئەوان دیكەشاەوە الیەكی لە بەاڵم تۆندڕەوەكانەوە، الیەن لە فشاردان
 تێدا ئاڵوگۆڕێكی پڕۆژیە لەو بوون بەردار دەست و ئۆرانیوم پیتاندنی لە هەڵگرت  دەست قیمەتی بە ئێران ئیسالمیی كۆمای كە خۆشە
 و بێاات ئەگەر كە دەزانااێ ڕوحااانی حەسااەن مەسااەلەیەدا ئەو لەگەڵ پێوەناادی لە بێاات باشااتر وەزواای ئێااران ئااابووری كە ، پێشااێ بیااتە

 دیااكەی الیەناای بەاڵم ، گااۆڕێ هێناااوەتە ئەوەی بااۆیە مەسااەلەكەیە، الیەنێكای ئەوە دەكااات لااێ پشااتیوانی خەڵااك بكرێاات ڕێفرانادۆمێك
 بادەن،لەگەڵ مەساەالنە ئەو باۆ ڕێفرانادۆم ئیزنای كە نیایە ئیمكاانی ئیرانادا ئیسالمیی كۆماری لە هۆكار زۆر بە كە ئەوەیە مەسەلەكە

 ئەساڵیكی ڕاساتە ڕێفرانادوم كە ئەوەیە یەكێكیاان باكەم پێ ئێشارە خۆشە پێم پێوەندیدا لەو خاڵ چوار  سێ نایەتەوە، ئیدئۆلۆژیەكەی
 ئێساتا مەجلێس باشە ڕێفڕاندۆم، بێتە بابەتێك كە بدەن دەنگ مەجلێس نوێنەرانی سێهەمی دوو دەبێت لەوێدا بەاڵم ئەساسیە قانوونی
 مساڵەحەتی تەشخیسای شاورای) ببارێتە دەبێات ئەوان دوای ناادەن، ئاوا شتێكی بە دەنگ قەت و تۆندڕۆەكان  ئەكسەریەتی كە دەبینی 
 ڕەتای باۆچی دەكەنەوە، ڕەتای لەوێ ناا؟ یاا دەگونجێات یااخود دەگارێتەوە یەك ئیساالم تیشەریدە لەگەڵ ئەوە ئایا بزان  تاكوو نیزام

 خەڵاكە دەنگای نەك دەكەن، باۆ حیساابی و دەدرێت پێ گرینگی ئەوەیكە ئیراندا ئیسالمیی كۆماری لە ڕوونە زۆر هۆكارەكەی دەكەنەوە؟
 كاردۆتەوە دووپاات ئەمەیان جار زۆر ئیسالمی كۆماری بەدەستەكانی دەسەاڵت و زەمانە ئیمامی نوێنەری كە فەقیهە وەلی دەنگی بەڵكوو

 ئەو ناااتوان  مەسەلەیەشاادا لەو كەوابااوو فەقاایە وەلاای لە بااكەن وییەت تەبااه دەبێاات خەڵااك ناای ، دەنگاادان شایسااتەی خەڵااك كە
 باۆ بكااتەوە ڕیگاا دەبێات ڕاساتیدا لە بكرێات جێبەجاێ ڕێفرانادۆمە ئەو ئەگەر ئەوانە هەماووی لە باێجگە و باكەن  جێبەجێ ڕێفراندۆمە
 داوا خەڵاك و ئێرانی ئۆپۆزیسیونی ئەحزابی و ئێران ئازادیخوازانی ساڵە مێژ لە مەسەلەن چییە؟ دیكە ڕێفراندۆمی دیكە، ڕێفراندۆمی

 بەو دەدات دەناگ خەڵاك بازانی  بكرێات ڕێفرانادۆم جاارێكیش باا ئیساالمی كۆمااری حكاوومەتی لە سااڵ چەن و سی دوای دەڵێ  دەكەن
 ماوراجدە لە باریتیە كە ڕێفرانادۆم بەگشتی یانی نادات، مەسەلەیە بەو ڕێگا ئێران ئیسالمیی كۆماری قەت بەاڵم نا، یاخود حكوومەتە

 خەڵكا ، داخوازی و ویست نوێنەرانی مەجڵێس نوێنەرانی لەوێدا كە  پێشێ دێتە دێموكراتیكدا سیستمگەلێكی لە خەڵك دەنگی بە كردن
 لە بەاڵم دەكرێاات، پەسااەند خەڵااك بەرژەوەناادی سااەر لە قااانوون و دادەڕێژیاات بەرنااامە خەڵااك داخااوازی و ویساات سااەر لە حكااوومەت
 دیااری و دەكرێات مۆهەندێسای هەماووی دەڵاێ  خویاان قەوڵای بە مەجلاێس ناوێنەرانی و هەڵبژاردنەكاان كە ئێرانادا ئیساالمیی كۆماری
 ئەو مەجلاێس لە نە باۆیە خەڵاك، ناوێنەارنی نەك ڕێاژیم ، ناوێنەرانی و حكاوومەت  ناوێنەرانی ڕاساتیدا لە مەجلێس دەچنە و دەكرێ 

 فەقیااه وەلاای خااودی نە و بكااات كااارە ئەو نیاازام مسااڵەحتی تەشخیساای شااورای هەیە ئەوە ئیمكااانی نە و دەكرێاات پەسااەند مەسااەلەیە
 .خەڵك بە دەیدەن و وەردەگرنەوە فەقیه وەلی دەسەاڵتەكەی بكەن كارە ئەو ئەگەر چوونكە بەوە دەدات ڕەزایەت

 
 ساەر لە شتێك هەموو: دەڵێت كە كردووە پێی ئێشارەی خۆی بۆ چییە؟ ڕۆحانیدا سیاسەتی لە پاڕادۆكسە ئەو وایە ئەگەر باشە :تیشک
 دیاكە شتی زۆر بۆ یان وتووێژ بۆ كردووە پەسەندی ئەو و نەكراوە ئەو بێ بە شتێك هیچ و بووە خامنەیی شەخسی واتا ڕێبەری ئۆكەی

 ئەگەر دەكاات، دیااری خاۆی باۆ فەقیاه وەلای هەر ڕێاژیم كەالنی سیاسەتی و ڕێژیم گشتی سیاسەتی تەنانەت و ڕێژیم گشتی ساختاری
  لە تەمجید و تەوریف دیكەشەوە الیەكی لە و بدات لێی دەیەوێت هەم الیەك لە كە ڕوحانی سیاسەتی لە چییە پاڕادۆكسە ئەو وایە
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 سەرە؟ لە ئەوی ئۆكەی كە دەڵێت و دەكات خامنەیی
 

 نێوخاویی یان نێونەتەوەیی سیاسەتی بە پێوەندی كە گرینگانەی مەسەلە ئەو دەبێت تبیدەتەن خۆ ڕاستە ئەوە بەڵی : فا هیجری مسته
 .بكرێت پەسەند خامنەییەوە خودی الیەن لە هەیە ئێرانەوە

 
 لە كاردووە، كاایەی دووالیەنە ئێساتا هەتااكوو ڕاساتیدا لە خامنەیی ٥+١ وتووێژی و یۆرانیوم پیتاندنی مەسەلەی لەگەڵ پێوەندی لە

 دیكەشااەوە الیەكاای لە و ناسااازێ  ئەوانە دەكەن لەگەڵاادا درۆمااان ئەوانە نیاایە الیەنااانە بەو متمااانەم ماا  دەڵێاات بەردەوام الیەكەوە
 فشااری تۆندڕەوەكان بۆیە بكات، ڕوحانی لە دیفاع ڕۆژێك هەموو ناكرێت كردنەدا حەرەكەت دووالیەنە لەو ب ، بەردەوام باشە: دەڵێت

 لە وەكساولدەمەلێكە ڕوحاانی قساەی ئەو ڕاساتیدا لە یاانی دەدەات نیشان وەكسولدەمەل فشارانەدا ئەو بەرانبەری لە ئەویش دێن  بۆ
 ئەو دەیەوێات ئەویاش ڕۆژێاك، هەماوو كاردن پرسیار بۆ دەكەن بانگ خارجە وەزیری. هێناویانە تۆندڕەوەكان كە فشارەی ئەو بەرانبەر

 ئاازاد ڕێفرانادۆمێكی ئیمكانی سیستمەدا لەو كە دەزانێت باشتر خەڵك هەموو لە ڕوحانی م  ڕای بە دەنا بدات، نیشان وەكسولدەمەلە
 .نابێت  جێبەجێ شێوەیەك هیچ بە
 

 دەوروژێنای ، هەیە كوردساتانەوە لە پاارچەیە ئەو سیاسای ئەحزابای و ڕۆژهەاڵت و كوردساتان بە پێوەنادی كە دیاكە بابەتێكی :تیشک
 كاۆنگرەی یاا مێحاوەری ڕۆژهەاڵت نێاو بە هەڵداوە سەری كوردستاندا ئەحزابی لە هەندێك نێو لە گۆفتمانێك یا چەمك دەبینی  ماوێكە

  چییە؟ پێوەندیەدا لەو دێموكرات حیزبی ڕای ئایا پێبكەم، دەست مێحەوەرییەوە ڕۆژهەاڵت لە خۆشە پێم سەرەتا ڕۆژهەاڵت،
 

 دێماوكراتی حیزبای نێوماان حیازب وەك ئاێمە ڕوونە، زۆر دێماوكرات حیزبی ڕای دەوێ، دێموكراتت حیزبی ڕای ئەگەر : فا هیجری مسته
 بە هەیە پێوەناادی ئااێمە فەوااالیەتی و تێكۆشااان و كااار هەمااوو یەوناای سیاسااەتەی  ئەو لەسااەر ئێسااتا تاااكوو ئێاارانە، كوردسااتانی
 كاار هەماوو دەبێت وایە پێمان ئێستاش و هەیە درێژی ئێستاش تاكوو و سەرەتاوە لە بووە ئێمە سیاسەتی ئەوە. كوردستان خۆرهەاڵتی

 ڕووداوانەی بەو ساەبارەت ئاێمە كە نیایە ماناایە بەو ئەوە تەبیدتەن بەاڵم ئێرانەوە، كوردستانی بە هەبێت پێوەندی ئێمە تێكۆشانی و
 لە كە ئاڵوگۆڕێكاادا و رووداو هەر لە نەتەوەیاای هێزێكاای وەكااوو ئااێمە باای ، تەفاااوت بااێ دەدەن ڕوو كوردسااتاندا بەشااەكانیتری لە كە

 خۆماان سیاسای هەڵوێساتی و دەكەیا  خۆماان قساەی و دەدەیا  خۆماان بۆچاوونی و نەزەر  پێشاێ دێاتە كوردساتان جۆراوجۆری بەشەكانی
 لە ئێرانیاان وشاەی ئەوان باوونەوە، جیاا دێماوكرات حیزبای لە كە هاوڕێیاانەی ئەو لەمەوپاێش سااڵ هەشت نزیكەی بەاڵم دەردەبڕی ،

 بادەن نیشاان وا ویستیان ئەوەیكە نیشانەی بە كێوێك جیاتی لە كێو چوار بە كرد حیزبەكەیان ئارمی و كردەوە كەم حیزبەكەیان نێوی
 دیاارە وا هۆكارێاك هەر بە ئێساتا بەاڵم كوردساتاندایە، بەشاەكانی هەماوو چوارچێاوەی لە تێكۆشانیان و كار و نەتەوەییترن ئەوان كە

 و كااار كە سااەرەتا ئەسااڵەی ئەو بااۆ گەڕاونەتەوە نەبااووە سااەركەوتوو سیاسااەتێكی سیاسااەتە ئەو كە قەناااوەتەی ئەو گەیشااتونەتە
 وایە پێماان. دەكەیا  لێ پێشوازی و دەزانی  باش هەڵوێستێكی بە هەڵوێستە ئەو ئێمە ئێراندایە، كوردستانی چوارچێوەی لە تێكۆشان

 پێوەنادی لە سیاساەتە گاۆڕینی ئەو كە ئەوەیە بیڵێای  دەتاوانی  لێارەدا كە شاتێك تەنیا بەاڵم گەیشتوون، دروست نەتیجەیەكی بە كە
 كێاو چاوار كە حیزبەیاان ئاارمەی ئەو و بەشەكانی هەموو مەونای بە كوردستانە كە حیزبەكەیان وێنوانی لەگەڵ مەسەلەدا ئەو لەگەڵ
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 دەكەن تااوجیە چااۆنی یااان دەكەن  جێبەجااێ چااۆنی خۆیااان ئەوە ئێسااتە ناتەبااایە ئەوە لەگەڵ بڕێااك كوردسااتانە بەشاای چااوار واتااای بە
 .باشە شتێكی پێ ئەواندا سیاسەتی لە ئاڵوگۆڕەمان ئەو گشتی بە بەاڵم هەیە، بەوانەوە پێوەندی مەسەلەیەكە

 
 رۆژهەاڵت كاۆنگرەی لە مەبەسات. دەكاا رۆژهەاڵت كاۆنگرەی یاان تەوەری رۆژهەاڵت لە بااس دیكەیاش الیەنێكای هەمانكاتادا لە :تیشک
 لێدەكەن؟ پێشوازی چۆن و دەڕوان  لێی چۆن ئێوە چییە؟ تەوەرە ئەو بۆ خوێندنەوەتان یان چییە؟

 
 دیاارە باووە، مەتارەح ئێارانەوە كوردساتانی زەحمەتكێشاانی شۆڕشاگێری كاۆمەڵەی هاوڕێیانی الیەن لە مەوزوووە ئەو : فا هیجری مسته
 دوای بە كارد بااس لەوێ كاورتی بە خۆماان نەزەری گاۆڕێ، هااتە باساەكەی لەوێ باووی  ئەوان میاوانی كە پاێش لەوە مااوەیەك ئێمە

 كااریی ئاماادە و دەربباڕی  مەسەلەیەدا ئەو لەگەڵ پێوەندی لە خۆمان نەزەری ئێمە كە كرد داوایان و ئێمە بۆ نارد نامەیەكیان ئەوەدا
 ئاێمە وەالمای داونەتەوە، وەاڵمماان نامەیەكیشادا لە ئاێمە. بێنای  پێك ڕۆژهەاڵت كۆنگرەی بتوانی  هەموومانەوە بە ئەوەیكە بۆ بكەی 
 زۆر مااوەیەكی ئاێمە كە دەزانا  خۆیشایان باۆ و بكارێ باۆ كاری دەبێ و پیرۆزە شتێكی یەكگرتنێك نەوع هەر تەبیدەتەن كە بووە ئەوە
 و تەشاكیالتی گیروگرفتی هێندێك بەاڵم بێ، پێك ئێرانی كوردی ئۆپۆزیسیۆنی ئەحزابی نێو لە بەرەێك ئەوەیكە بۆ داوە حەوڵمان بوو

 نێاو لە ئینشاداباتێك كە ئەوەیە تەگەرانە و كۆساپ لەو یەكێاك ڕێگاایەدا، ئەو ساەر لە تەگەرە و كۆساپ باوونەتە واقێدادا لە سیاسی
 كە بوونە گیروگرفت ئەوانە پێش، هاتووەتە دێموكراتدا حیزبی نێو لە ئینشدابێك ماوەیەدا، لەو پێش هاتووەتە كۆمەڵەدا هاوڕێیانی

 مەساەلەی كە بادەی  هەوڵ پێویستە بكریت، ئاوا كۆنگرەیەكی لە باس ئەوەی پێش ئێمە بۆچوونی بە بۆیە یەكگرتنەوە، ڕێگای لەسەر
 ئەوانە دابنیشا ، پاێكەوە نایاانهەوێ ەنەكانالی وایە جاری و هێناوە پێكی جیابوونەوانە ئەو كە گیروگرفتانە ئەو جیابوونەوانە، ئەو

 ئیادە، وەكاوو ئەگەرچای ئااوا، كۆنگرەیەكی پێكهێنانی ئێمە بۆچوونی بە بێ ئارادا لە گیروگرفتانە ئەو حاڵێكدا، لە بكەی ، چارەسەر
 .نابینی  مومكێنی بە ئێمە ئێستادا لە النیكەم وەمەلدا لە بەاڵم باشە، شتێكی فیكر وەكوو

 
 كااوردی ئۆپۆزیساایۆنی ئەحزابەكااانی نێااوان لە كە ئینشااداباتەی ئەو یااان الیەنەكااان نێااو لە پەرتەوازەیاای كە فەرمووتااان :تیشتتک

 حیزباای لە جیااابووەوە هاوڕێیااانی ئەو لەگەڵ یەكگاارتنەوە و دێمااوكرات حیزباای مەسااەلەی لەگەڵ پێوەناادی لە پێكهاااتووە، ڕۆژهەاڵتاادا
 حیزبای پێكهێنانی و حیزب یەكگرتنی لە باس بەردەوام كۆمەاڵیەتییەكاندا تۆڕە لە و ڕاگەیاندنەكان لە كە دەبینی  ئێستا دێموكراتدا
 شاتە ئەو ئایا كە بزانی  دێموكرات حیزبی ڕەسمیی هەڵوێستی و جنابتان نەزەری پێمخۆشە پێوەندیەدا، لەو دەكرێ، واحێد دێموكراتی

 گەیشتووە؟ كوێ بە
 

 و نەزەر ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی وەك ئێمە كە دەكەمەوە دووپات ئەوە ئێستاش و كردووە باسمان زۆرجار : فا هیجری مسته
 بااوونەوە، جااودا دێمااوكرات حیزباای لە كە هاوڕێیانەمااان ئەو لەگەڵ یەكگاارتنەوە بااۆ باادەی  هەوڵ كە هەیە كۆنگرەمااان بۆچااوونێكی

 حیزبێكاای وەك ئااێمەیش كااردووەتەوە، بڕیااارە ئەو سااەر لە تەئكیاادیان و تەئیاادیان ئێسااتا هەتااا ناوەناادیش كااومیتەی كۆبوونەوەكااانی
 دانوساتانی  و وتاووێژ خەریكای مێژە لە پێوەندیەدا لەو داویانە، ئێمە بۆ سەرەوە ئۆرگانەكانی كە بڕیارانەی بەو پابەندی  دێموكرات
 كۆبوونەوەی نیزیكدا ماوەیەكی لە كە هەیە بەرنامەماندا لە ئێستا ئێمە دەدەی ، پێ درێژە هەروا ئەوەیش و هاوڕێیانەمان ئەو لەگەڵ
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 كااك بەڕێاز حاوزووری بە بكەیا  دانیشات  دیكە جارێكی مەسەلەیەدا ئەو لەگەڵ پێوەندی لە و بگری  ال دوو هەر سیاسی دەفتەری دوو
 ساەر لە كە كۆساپانەی ئەو و كاردووە باسامان ئێستا تاكوو كە مەسەالنەی ئەو دیكە جارێكی لەوێدا ئەوەیكە بۆ خۆم و وەزیزی خالید
 ئەوە بەاڵم دەدەیا ، ئێادامە حەرەكەتەكە پێشاێ، چاووینەتە مەساەلەدا ئەو لەگەڵ ڕاباتە لە هێنادێك بكەی ، تاوتوێ ئەوانە ڕێگان،

 كەساێك هەر بەشادارن، كەمپێانەكەدا لە ئەوانەی تەبایدەتەن باێ، جێبەجاێ ئەوانە و كەمپێ  بە و پەلەپەل بە كە نییە مەسەلەیەك
 بەرپرسایەتیمان چوونكە پێخۆشە، ئەوەمان خەڵكە ئەو هەروەكوو ئێمەیش پێخۆشە، دێموكراتی حیزبی بەهێزبوونی یەكگرتوویی، بێ،
 الیەن لە ئاێمە بەاڵم نەزانا ، لێای خەڵاكەكە هەموو كە هەبێ وردەكاری هێندێك ڕەنگە بەاڵم دەدەی ، هەوڵ زیاتریش شانە، سەر لە

 هەماوو كە بگاات نەتایجەیەك بە كە هیواداریشای  بكەیا ، چارەساەری و پێشاێ بەریانە مەسەلەیە ئەو كە ئەوەیە ئیرادەمان خۆمانەوە
 .ب  دڵخۆش پێ خەڵكەكەمان

 
 گەورەی بنەمااڵەی ئەنادامانی باۆ دڵخۆشاكەر هەواڵێكای هایچ ئەساڵەن یان بەرانبەرەوە الیەنی لە بەهێزە چەندە ئیرادەیە ئەو :تیشک

 لەو هەیە خۆشاات هەواڵێكاای یااان خااۆش خەبەرێكاای چ هەیە؟، دێمااوكرات حیزباای یەكگرتااوویی الیەنگراناای و دڵسااۆزان دێمااوكرات،
 پێوەندیەدا؟

 
 كە بااوەڕەدان لەو ئەوانایش ما  بۆچاوونی بە ئێساتا تااكوو بكەم، باسی دەتوانم هاوڕێیانەوە ئەو الیەن لە ئەوەیكە : فا هیجری مسته
 ئۆساوولەن و هەیە ال هەردووك گوزەشاتی و ئیارادە بە پێویساتی مەساەلەیە ئەو تەبیدەتەن و مەسەلەیە ئەو بۆ هەڵگرن هەنگاو دەبێ

 دەناا باگەن نەتایجە بە تااكوو دابەزێ بڕێك خۆی داخوازییەكانی و ویست لە بتوانێ كەسە هەر ئەوەیكە لە بریتییە وتووێژ جەوهەری
 ناگاات، ئاكاام بە وتووێژێاك هایچ بێگوماان دابگارێ پاێ خاۆی داخوازییەكاانی و ویسات ساەر لە فەقەت بێ قەرار الیەنێك هەر ئەگەر

 بە مەباادەئییەكان مەسااەلە سااەر لە ئەگەر كە وایە پێمااان و بااووی  وتااووێژە ئەو وارێاادی ڕاسااتییە ئەو چاااوگرتنی لەبەر بە ئااێمەیش
 .ببینینەوە بۆ مەنتێییان ڕێگاحەلی دەتوانی  دیكە وردەكارییەكانی باقی بگەی ، تەوافۆ  بە هیوادارم م  كە بگەی  تەوافۆ 

 
 هەیە، كوردساتانەوە باشووری بە پێوەندی ئەویش دەكەم، مەترەحی گشتی بە كورد پرسی لەگەڵ پێوەندی لە دیكە پرسیارێكی :تیشک

 هەرێماای پارێزگاكااانی ئایناادەی لە باااس دەبیساای  دیكەیشاادا ئەوانەی تەنااانەت و كااوردی ڕاگەیاناادنەكانی لە هێناادێك لە ماااوەیەكە
 پیاادە تەرحە ئەو لێرەیشادا هەیە، كوردستاندا ڕۆژئاوای لە ئێستا كە بكرێ، كانتۆن بە كە دەكەن كوردستان باشووری واتە كوردستان
 حیزباای هەڵوێسااتی دەكاارێ، ئەوانە و قەناادی  و ساالێمانی كەركااووك، ڕادەیەك تااا و شااەنگال لە باااس ئاشااكرا بە تەنااانەت بكاارێ،

 چییە؟ پێوەندییەدا لەو دێموكرات
 

 بەشاەی ئەو لە ئاێمە تێكۆشاانی و فەواالیەت و دێماوكرات حیزبای نااوی باۆ دەگەڕێتەوە ئێمە هەڵوێستی ڕاستیدا لە : فا هیجری مسته
 كوردساتان، لە بەشێك هەر خەڵكی كە باوەڕەدای  لەو ئێمە ئەوەیكە مانای بە لەوێیە، ئێمە خەڵكی و لەوێی  خۆمان بۆ كە كوردستان
 دەژیا ، تێیدا كە بەشەی ئەو چوارچێوەی لەگەڵ پێوەندی لە وەزیفەیانە ئەركیانە، كوردستان، لە بەشێك هەر سیاسییەكانی ڕێكخراوە

 ئەو ئاێمە باێ، ڕزگااری ساتەم و زۆر و زوڵام بااری ژێار لە خەڵاك بتوان  ئەوەیكە بۆ بدەن درێژە خۆیان فەوالیەتی و تێكوشان و كار
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 ئاێمە حاڵادا وەینای لە تێبكۆشاێ، خاۆی ڕزگااری باۆ دەباێ كوردساتان، لە بەشاێك هەر كە وایە پێماان و دەزانای  دروست بە سیاسەتە
 ویست سەر لە ئەگەر نەتەوەیە، یەك كورد واڵتە، یەك كوردستان وایە باوەڕمان چوونكە بەشێكدا هەر لە ئۆپۆزیسیۆن ئەحزابی وەكوو

 بە نیاایە، دخاااڵەت مانااای بە یارمەتیادانە ئەو. باادەی  یااارمەتی بای  ئامااادە یارمەتیاادان، باۆ كاارا داوایەك بەشااێك، هەر داخاوازی و
 ئێمە بۆیە نیشتەجێ ، كوردستان بەشێكی هەر لە كە سیاسییەكان حیزبە داخوازی سەر لە خەڵك، داخوازی سەر لە یارمەتیدانە مانای
 لە بكەیاا  مااوداخلە نەك یەكتااربی  یارمەتیاادەری هەوڵباادەی  بەشااەكاندا، هەمااوو لە هەموومااان، وەزیفەمااانە، ئااێمە كە وایە پێمااان

 لە و بەشااەكاندا هەمااوو لە بكااا كااورد نەتەوەی دۆزی بە خاازمەت دەتااوانێ كە سیاسااەتەیە ئەو وایە پااێم ماا  یەكتریاادا، كاروباااری
 ڕاسات ئەوە ئەگەر بەاڵم نەبێ، حیزبێك گشتی سیاسەتێكی كە هیوادارم بوویەوە باڵو كە خەبەرەی ئەو بۆیە. كورد هەموو بە نەتیجەدا

 باێ لاێ وای كە كوردستاندا دیكەی بەشەكانی هەموو لە بەڵكوو باشوور كوردستانی لە هەر نەك دەزانم، كورد زەرەری بە ئەوە م  بێ،
 باااری لە نە ئەوە ما . كوردساتان دیاكەی بەشاەكانی چارەنووسای باۆ بادات بڕیاار بایهەوێ كوردساتاندا بەشاێكی لە الیەنێاك، بەشاێك،

 بە بكاا، خاۆی فەواالیەتی خاۆی باۆ كوردساتان بەشاەی هەر باا بادەی  ئیجاازە ناازانم، دروساتی بە واقدییەوە باری لە نە سیاسییەوە،
 حەسااس زۆر ماوقدیەتێكی لە كە بگاری  بەرچااوی لە هەماوو دەباێ باشوور كوردستانی و هەرێم حكوومەتی ئێستای موقدیەتی تایبەتی
 بكەیا  ساەوی دەباێ هەمووماان ئاێمە هەیە، ئابووریان موشكالتی و گیروگرفت دان، شەڕ لە داوش وەكوو دوژمنێكی لەگەڵ ئێستا دایە،
 كۆساپەكانیان كردنەوەی كەم و یارمەتیدان ڕێگای لە دێ، دەست لە شتێكمان ئەگەر بەڵكوو نەكەی  زیاد بۆ گیروگرفتیان هەر نەك كە

 .تێبكۆشی 
 

 خاۆی باۆ كە دەبینارێ، جاار جار بەشەكاندا هەموو لە كوردی الیەنەكانی و حیزب نێو لە كە موشكالتەی و گیروگرفت ئەو كە هیوادارم
 لەو كوردساتاندا، سەرانسەری لە نەتیجە لە و بەشەكاندا هەموو لە كارەكان پێشەوونی بەرەو ڕەوتی لە داناوە مەنفی زۆر تەئسیراتی
 خۆیااادا بەشاااەكەی نێوخاااۆیی گیروگرفتااای لەگەڵ جۆرێاااك بە الیەنەی هەر و گرفتااااری  تێیااادا هەمووماااان كە حەساساااەدا مەوقدااایەتە
 بكەیا  یەكتاری بە كاۆمەك بای ، یەكتار یارمەتیادەری نەتەوەیایەوە و پەرەوەری نیشتمان هەستێكی بە هەموومان بتوانی  ڕووبەڕوییە،

 .خۆمان بە كردنە كۆمەك واقێددا لە كە
 

 ٢١١٥ی جانێوێری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ...یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات و هەروەها بارودۆخی ناوچەکە
 
 
 
 
 
 
 

 ئاژانسی ئانادۆڵۆ

 
 کەوتووی  رێک دانیشتنەکان بنەمای وەک ١٣ کۆنگرەی سیاسییەکانی خاڵە لەسەر یەکگرتنەوە بۆ: هیجری مستەفا

 پرسای لەباارەی ئاناادۆڵو ئاژانسای لەگەڵ هەڤپەیڤینێكادا لە هیجاری مساتەفا ئێاران، كوردساتانی دیماوكراتی حیزبی گشتیی سكرتێری
 :دەڵێت ئێران كوردستانی دیموكراتی حیزبی یەكگرتنەوەی
 .ببێتەوە دروست دیكە جیابوونەوەی یەكگرتنەوە دوای نامانەوێت و كارەكەوە بەینە وردی بە دەمانەوێت

 
 :گوتی ئانادۆڵو ئاژانسی بۆ بارەیەوە لەو هیجری مستەفا

 
 دەساتمان سااڵە دوو نازیكەی كە تێكۆشانانەیە و هەوڵ ئەو درێژەی نییە، تازە شتێكی لێوەدەكرێت باسی یەكگرتنەوەوە لەبارەی ئەوەی

 هەوڵەكانماان ئیادی یەكگارتنەوە، باۆ هەوڵادان لە باوو بریتای راساپاردەكان لە یەكێك كۆنگرەماندا دوایی  لە ئەوەی دوای پێكردووە،
 . هەردووال سكرتێری ئاستی تا دانیشتووی  جارێك چەند هاوڕێیان لەگەڵ و پێكهێنا لێژنەیەكمان و كردەوە چڕتر

 
 ساكرتێر دوو هەر ئاماادەبوونی بە سیاسای دەفاتەری هەردوو نێاوان لە دیاكە دانیشتنێكی هەفتەیە ئەم رەنگە :کە بەوەدا ئاماژەی دواتر

 .پێبدەن درێژەی لێژنەكانمان دواتر و بكەی  باس بەگشتی وردەكارییەكانی و كارەكە چوارچێوەی ئەوەی بۆ بەڕێوەبەێت
 

 كەوتاوون رێاك الیەن هەردوو دەڵێت پرسەوە ئەو لەبارەی قسەكانیدا درێژەی لە ئێران كوردستانی دیموكراتی حیزبی گشتیی سكرتێری
 لەو و وتووێژەكانیااان لە بنەمااا بااكەنە جیااابوونەوەیە ئەو پااێش حزبەكەیااان كااۆنگرەی دوایاای  پەسااەندكراوی سیاسااییەكانی خاااڵە كە

 .كەوتوون رێك دیكەش شتێكی چەند و ئارمەكەیان و حیزب ناوی لەسەر پێناوەشدا
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 :دەڵێت هیجری مستەفا یەكگرتنەوەكە، بۆ كات دیاریكردنی بۆ ئەوانەشدا لەگەڵ
 

 .زەحمەتە كات كردنی پێشبینی
 
 :دەشڵێت لەوبارەیەوە نابێت، خۆش پێیان و قەڵسە ئەوان یەكگرتنەوەیەی بەو ئێران كە كرد ئەوەش بۆ هێمای ئەو
 

 بااۆ نەك ئێااران ئیسااالمیی كۆماااری تێاادابوو، ئێراناای دەسااتی ناڕاسااتەوخۆ بە نەبێاات راسااتەوخۆش ئەگەر جیااابوونەوەكە خااودی ئەسااڵەن
 تێكۆشاانی و كاار هەموو و ناخۆشە پێ بەشەكاندا هەموو لە كوردی یەكگرتوویی رۆژهەاڵت، لە سەرەكییە حزبێكی كە دیموكرات حیزبی

 .كوردە كردنی یەكدا بەگژ و جودایی بۆ بەشەكان هەموو لە
 

 كاااوردی حیزبەكاااانی كاااۆنتری  لە یەكاااێكە حااازبەكەی كە هیجاااری مساااتەفا ئێاااران كوردساااتانی دیماااوكراتی حیزبااای گشاااتیی ساااكرتێری
 هەرێمای لە ئێاران هەواڵگریای باوونی لە بااس ئاناادۆڵو ئاژانسای لەگەڵ هەڤپەیڤینەییادا لەو ئێاران ئیساالمی كۆماری بەرهەڵستكاری

 :دەڵێت و هەیە هەرێم لە زۆری سیخوڕیی مۆڵگەی ئێران كە لەبەردەستە تەواوییان زانیاریی ئەوان دەڵێت و دەكات كوردستان
 

 كۆمااری باوونی هەیە، هەواڵگریای باوونی نهێنیای دیاكەی شوێنی زۆر و سلێمانی و هەولێر لە كونسولخانەكەی هەردوو رێگەی لە ئێران
 دەیەوێاات باڵیۆزخانەكااانییەوە رێااگەی لە ئێااران چااوونكە تێكاادانە، بااۆ بەڵكااو نیاایە، وەرگاارت  هەواڵ بااۆ شااوێنێك هەمااوو لە ئیسااالمی
 .خۆی بەرژەوەندیی بۆ بكات یاری و حزبەكان نێو بخاتە جیاوازیی دەتوانێت چۆن بزانێت

 
 باۆ پەڕیاونەتەوە قاودس ساوپای ئەنادامانی لە هەزار پێانج نازیكەی لەمەوبەر ماناگ شاەش پاێش :دەڵێات داوشاایشەوە شەڕی لەبارەی

 دەشااڵێت دەكەن، وێاارا  سااوپای مەشااێپێكردنی بااۆ كااار كە پسااپۆڕان و ئەفسااەران لە زۆر ژمااارەیەكی لە جااگە ئەوە وێاارا ، كوردسااتانی
 لە هێاازانە ئەو ئەو رای بە هاااتوون، سااامەڕا و نەجە، و كەربەال لە شاایدەكان مەزارگەكااانی پاراسااتنی ناااوی بە ئەوانە زۆری بەشاای
 .كراون جێگیر دیكەش ناوچەیەكی چەند و سەودییە و جەلەوال ناكۆكیەكانی جێ ناوچە

 
 دیااریكراوی بە و كوردساتان هەرێمای ساەر باۆ داواش هێرشەكانی بارەی لە ئانادۆڵو ئاژانسی بۆ قسەكانیدا درێژەی لە هیجری مستەفا

 هەولێار لە داوشای ئێاران :دەڵێات لەمەوبەر مانگێاك چەند پێش جار یەكەم بۆ هەولێر لە نزیكبوونەوەیان و گوێڕ و مەخموور سەر بۆ
 :دەشڵێت دەكرد، سەربەخۆییان باسی بوو ماوەیەك كە كورد كردنی تەمبێ بۆ كردەوە نزیك

 
 بێانە ئەوان ویساتی ئێاران كراباوو، باۆ بەرناامەرێژیی ئێرانەوە لەالیەن گوێر و مەخمور لە نزیكبوونەوەیان و هەولێر بۆ داوش هاتنی
 ئەوەی ئیساالمی كۆمااری و دەكارد سەربەخۆییان و ریفراندۆم باسی زۆر كورد پێشتریش و ماوەیە لەو چونكە بكات، تەمبێ كورد و ئێرە
 . بدات سزا كورد ویستی بوو ناخۆش پێ زۆر
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 یەكەم ئێران كە باڵوكردەوە وایان هەرێمیش حكومەتی و  هەرێم سەرۆكایەتی و ئێران ئامانجەی ئەو پێكانی پاش دەكات لەوەش باس
 .داوش بە دژ شەڕی لە دا هەرێمی یارمەتیی بوو واڵت

  
 : گوتیشی ئەو زانیارییەكانییان، بەپێی دەیگوت زوو زوو دەیانكات كە قسانەی ئەو بۆ هیجری مستەفا

 
 .داوش ریزەكانی نێو دەیناننێرێتە دواتر و دەكات ئەفغانی پەنابەری بە مەشق ئێران دەكەن لەوە باس زانیارییەكانمان

 
 لەباارەی ئاناادۆڵو ئاژانسای لەگەڵ هەڤپەیڤینەكەیادا درێاژەی لە هیجری مستەفا ئێران كوردستانی دیموكراتی حیزبی گشتیی سكرتێری
 : دەڵێت كورت بەشداربوونێكی پاش داوش بە دژ شەڕی لە هێزەكانییان كشانەوەی هۆكاری

 
 ئاێمە ئەوەی لەبەر نیایە، بەشادار كوردساتان باشاووری لە داواش بە دژ لەشاەڕی هێزێكماان هایچ ئێساتا دیماوكرات حیزبای وەكاوو ئێمە

 شااەڕەكە باۆ هێاز نااردنی باۆ خۆماان ئاماادەیی هەولێار لە نزیكبوونەوەیااان و مەخماور و گاوێڕ ساەر باۆ داواش هێرشاەكانی لەساەرەتای
 و لێكااردی  كشااانەوەیان داوای كااورت ماااوەیەكی دوای بەاڵم چااووی ، بەدەمیااانەوە و لێكااردی  داوایااان هەرێاام بەرپرسااانی و دەربااڕی
 .كشاینەوە

 
 :دەڵێت هیجری مستەفا كشانەوەیەش ئەو هۆكاری لەمەڕ
 .بووبێت ئێران داوای لەسەر هەر كشانەوەیەش ئەو رەنگە و دەربكەون  كوردییەكان حزبە هێزەكانی نییە خۆش پێی ئێران

 
 سیاسی هەلومەرجی و نازانێت گونجاو بە ئێستادا لە ئێران ئیسالمی كۆماری دژی لە چەكداری خەباتی دەستپێكردنەوەی هیجری مستەفا

 : دەڵێت و نابینێت كردیەیە ئەو بۆ لەبار بە ناوچەیی و
 
 دژی لە خەباات شاێوەیەكی وەكاوو چەكداریمان خەباتی دیموكرات حزبی ئاشكرای بە راگەیاندنی خۆ و پاشایەتی رژێمی روخانی دوای 

 ئێساتاش پێشاەوە، بردە گەڵدا لە خوێناویمان چەكداریی خەباتی بۆیە یەكالكەرەوە، و ئامانج وەكوو نەك زانی ئێران ئیسالمی كۆماری
 و سیاساای هەلااومەرجە ئەگەر وەربگااری ، لااێ كەڵااك شااێوەكان لە یەكێااك وەكااو چەكااداری خەباااتی دەكرێاات دیسااان هەبێاات بااوار ئەگەر

 نیایە، لەباار ئاێمە باۆ هەلاومەرجە ئەو ئێساتا بەاڵم وەربگاری ، لاێ كەڵكی شێوەیەكان لە شێوەیەك وەكوو رەنگە بدات رێگە ناوچەیی
 .بكەی  چەكداری خەباتی ئێران لە بەی  و دابنیشی  لێرە ناتوانیی 

 
 لەو دواخسااتنییەتی، هۆكاااری حزبااایەتی بەرژەوەناادیی دەڵێاات ئانااادۆڵو ئاژانساای بااۆ نەتەوەییشااەوە كااۆنگرەی پرساای لەبااارەی هیجااری
 :گوتی رووەوە
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  بەرژەوەندیی نەك خۆیەتی قازانجی و بەرژەوەندی پێكهێنانی بیری لە هەمووی و پارچەیە پارچە هەمووی كورد هێزی لەكاتێكدا
 پێكبێات، نەتەوەیای بەرژەوەنادیی و قاازانج بنەماای لەساەر دەبێات نەتەوەی كۆنگرەی نابەسترێت، نەتەوەی كۆنگرەی ئەوا نەتەوەیی،

 ساەرناگرێت، نەتەوەیی كۆنگرەی پێكهێنانی بێت بەردەوام رەوتە ئەو كاتەی ئەو تا دەستەیە، و گرووپ و حزبی بەرژوەندیی بۆ ئێستا
 نایم گەشابی  باۆیە نەگرت، سەری كۆنگرەكە هۆیەوە بەو هەر پێشتریش دەبێت، الیەن دوو یەك بەرژەوەندیی لە بگرێت سەریش ئەگەر

 .حزبی بەرژوەندیی لەبەر لەبەستنی
 

 نەتەوەییەوە كۆنگرەی بەسەر خۆیان هیژموونیی دەیانەوێت كە دەكات تۆمەتبار بەوە دوای ئەمەی بەتایبەت پەكەكە و پارتی هیجری،
 :دەشڵێت دەربكەوێت،

 
 .سەرناگرێت ئەوا خۆی هەژموونی ژێر بخاتە خۆی بەرژوەندیی بۆ نەتەوەیی كۆنگرەی بیەوێت الیەنێك هەر
 
 گرناگ بە داواش دژی لە كۆباانیی ساەركەوتنی هیجاری مساتەفا ئێاران كوردساتانی دیماوكراتی حیزبای سكرتێری قسەكانیدا كۆتایی لە

 پێهێناانی شكسات باۆ بێات ساەرەتایەك ساەركەوتنە ئەو خواسات ئەوەشای هیاوای و دەزان  خۆیانی سەركەوتنی بە گوتی و هەڵسەنگاند
 .كوردستان خاكی هەموو لە داوش

 
 ٢١١٥ی فێبریوێری ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە

 
------------------------------------- 
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 ...دووكەرتبوونی حیزب لەسەر كورسی و بەرژەوەندیی كەسی بوو
 

 
 

 عەبدوڵاڵهێمن 
 

 ئێران كوردستانی دیموكراتی حیزبی سكرتێری هیجری، مستەفا
 بمێنمەوە حیزب سكرتێری وەكو نییە ئارەزووم

 
 بۆچی؟ بگرنەوە، یەك دەكرێ پێداگیری زۆر جیابوونەتەوە، یەكدی لە دیموكراتەكان رۆژەی لەو :رووداو

 
 هەیە تاااڵی رابردوویەكای خەڵاك چاونكە خەڵاك، رۆژەڤای باووەتە بەراماابەر الیەنای لەگەڵ یەكگارتنەوە مەساەلەی : فا هیجتری مستته
 رووخانااادووە، خەڵكااای هیاااوای خەڵاااك، ساااایكۆلۆژییەتی لەساااەر هەباااووە خراپااای كااااریگەرییەكی ئەوەش. جیابوونەوەكاااان لەگەڵ

 .دەوێت یەكڕیزی خەڵك. خەڵك بە نەداوە ئومێدیان جیابوونەوەكان
 

 دا بڕیارماان كاۆنگرەدا دوایای  لە باۆیە دەكاات، بەهێزترماان یەكگارتنەوە پێماانوایە ئێاران كوردساتانی دیماوكراتی حیزبای وەكاو ئێمە
 دووبااارە كە بێاات بنەمااایەك لەسااەر یەكگاارتنەوەكە دەبێاات. بگاارینەوە یەك ئوسااوڵی بەشااێوەیەكی ئەوەی بااۆ باادرێت هەوڵێااك هەمااوو

 .نەبێتەوە شی   لێ جیابوونەوەی
 

  گرەنتییەك چ جیانەبنەوە، دیكە جارێكی كە نییە گرەنتییەك هیچ بگرنەوە، یەكیش ئەگەر دەڵێ  دیموكرات ئەندامانی بەاڵم :رووداو
  روونەدات؟ لێكجیابوونەوە دیكە جارێكی و یەكبگرنەوە هەیە

 
 نیگەرانای  ئێمەش. جیابوونەوەیە ئەو هۆیەكانی گرنگە ئەوەی بەاڵم سروشتییە، شتێكی حیزبێكدا لەهەر جیابوونەوە : فا هیجری مسته
 ما  باۆیە روونەداتەوە، دووباارە كە كاردووە دروسات خەڵك لەالی نیگەرانییەكی جیابوونەوانە ئەو ببێت، دیكە جیابوونەوەی كە لەوەی

 كە ئەوەیە گارنگە ئاێمە باۆ ئەوەی بەاڵم نەبێت، جیابوونەوە دووبارە كە نییە گرەنتییەك هیچ: یەكەم دەبینم، شێوە دوو بە مەسەلەكە

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.rudaw.net/sorani/interview/27022015&psig=AOvVaw2TAZYkQqfa3rcZKqaB241g&ust=1586472865637000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj-spH22egCFQAAAAAdAAAAABAD
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 ئەو ئەوەی هاااۆی باااووە هۆكاااارانەی ئەو چاااونكە روونەداتەوە، جیاااابوونەوە دوایااای، جیاااابوونەوەیەی ئەو هۆیەكاااانی لەساااەر دووباااارە
 .نەبوو سیاسی و تەشكیالتی بنەمایەكی هیچ جیاببنەوە، ئێمە لە هاوڕێیانەمان

 

 هەبوو؟ كورسیتان كێشەی :رووداو
 

 .بوو كەسی تاكە بەشێكیشی و گرووپی بەرژەوەندی و قازانج مەسەلەكە كە دەبینم وای م  : فا هیجری مسته
 

 باووی گشاتی ساكرتێری جێگاری تۆ نموونە بۆ هەتانە، رابردووەی ئەو بۆ دەگەڕێتەوە بووە، كورسی كێشەی كێشەكە دەڵێ  كە :رووداو
 وەبادوڵاڵ پێتاانوایە. جیانابیتەوە بەاڵم حیزب، سكرتێری دەبێتە زادە حەسەن وەبدوڵاڵ مامۆستا تۆ دوای تیرۆركرا، شەرەفكەندی كە

 كورسی؟ كێشەی لە هەبووە رۆڵیان ئەون هاوبیری ئەوانەی یان نامێنێت، سكرتێر ئەوەی دوای زادە، حەسەن
 

 لە زۆربەیااان جیااابوونەوە حیاازب لە گاارووپەی ئەو 75تاااوەكو  73كااۆنگرەی  لە چااونكە هەبااووە، كێشااە بێگومااان : فا هیجتتری مستتته
 و حیاازب نێااو لە بااووی  ئۆپۆزیساایۆن گرووپێكاای كە ئااێمە بااوو، ئەواناادا دەسااتی لە زۆربەی دەسااەاڵتەكان بااوون، حیزباادا رێبەرایەتاای

 ئەو ئەگەر شااادا33 كاااۆنگرەی لە. نەكاااردووەتەوە جیاااابوونەوە لە بیرماااان قەت بەاڵم كاااردووە، قباااوڵ شاااتمان زۆر باااووی ، كەمیااانە
 . نەدەدا رووی جیابوونەوەیە ئەو مابان، زۆرینەدا لە ئەوان كە درابا دەنگ بەشێوەیەك كۆنگرەوە لەالیەن دیكە جارێكی هاوڕێیانەمان

 
 لەگەڵ گفتوگۆیاان كوردساتان دیماوكراتی حیزبای وەكاو ئێساتا پێشاوو، هاوڕێیاانی دەگوت بەرامبەرتان الیەنی بە پێشتر ئێوە :رووداو
 پێشوو؟ هاوڕێیانی وەكو یان دەكەن،

 
 چونكە نی ، ئێران كوردستانی دیموكراتی حیزبی ئەوان ئێمە نەزەری بە پێشوومان ، هاوڕێیانی هەر ئێستاش نەخێر : فا هیجری مسته
 .جیابوونەتەوە حیزبە لەو ئەوان

 
 رێبەرایەتای - ئێاران كوردساتانی دیماوكراتی حیزبی وەكو بەاڵم حیزب، نێو دەگەڕێتەوە شۆڕشگێڕ رێبەرایەتی 73 كۆنگرەی لە :رووداو
 ناكەن؟ قبوڵ كوردستان دیموكراتی حیزبی بۆ ئەوە بۆچی. دەكەن لەگەڵ مامەڵەیان شۆڕشگێڕ

 
  نێو بگەڕێنەوە نێوەش بەو ئەگەر یەكدەگرینەوە، و بووە چارەسەر شتێك هەموو مادام دا بڕیاری ناوەندی كۆمیتەی : فا هیجری مسته
 بااابەتەكە ئەوا بكەوێاات، پەكاای ناااو لەسااەر كە ئەنجامێااك گەیشااتینە ئێستاشاامان هاوڕێیااانەی ئەو لەگەڵ ئەگەر. نیاایە كێشااە حیاازب

 پێشاوو هاوڕێیاانی بە هەر ئێساتا بەاڵم با ، نێاوە بەو بێات رازی ئەوە لەساەر ناوەنادی كاۆمیتەی رەناگە ناوەندی، كۆمیتەی دەبەینەوە
 .دەیانناسی 
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 بكەن؟ لەسەر قسەی زووە و سەرەتایە هێشتا یان ب ، گەشبی  ئەوەی گەیشتووەتە قۆناغێك، چ گەیشتوونەتە گفتوگۆكانتان :رووداو
 

 لەو چاونكە بێات، 75 كاۆنگرەی سیاسییەكانی و تەشكیالتی خاڵە لەسەر وتووێژمان كردوومانە، ئێستا تاوەكو ئەوەی : فا هیجری مسته
 پەساەندكراوە، ناوخۆ پڕۆگرامی و و پەیڕە پەسەندكراوە، ناوەندی كۆمیتەی لەالیەن سیاسی راپۆرتی بووی ، پێكەوە هەموو كۆنگرەیە

 تاااوەكو ئەوان. دەسااتپێبكەینەوە بەجێیانهێشااتووە كە خاااڵەدا لەو كەواتە كااردووە، قبااوڵ ئەوانەمااان هەمااوو هەڵبااژاردن دەگاااتە هەتااا
 و رێبەران وەزوی حیزب نێو دێنەوە كە ئەوان لەوانەش نیگەرانی ، جێگەی كە ماون خاڵ هەندێك ئێستا. كردووە قبوڵ ئەوەیان ئێستا

 جیاابوونەوە كە ببینیانەوە فۆرمۆلێاك ئاێمە دەبێات لەوانە بكەیا ، باسایان دەبێات مااوە شتمان هەندێك ئێمەش. دێت لێ چی كادرانیان
 .بناسرێت قەبی  شتێكی وەكو حیزبدا لە تاكەكەسی و گرووپی بەرژەوەندیی و قازانج مەسەلەی لەسەر

 
 ئەو بەپێای بگرێت، كۆنگرە ئێران كوردستانی دیموكراتی حیزبی دەبێت هەبێت، حیزب یەك كۆنگرە پێش دەبێت كە ئەوەیە ئێمە قسەی

 .دەب  كۆنگرە بەشداری ئەوانیش ئارادایە، لە ئێستا كە تەوافوقاتەی
 

 كاۆنگرەدا، لە بهێناێ حیازب ساكرتێری لە واز هیجاری مساتەفا كە باوو ئەوە نرخای بەاڵم گرت، سەری یەكگرتنەوەكە گریمان :رووداو
 دەب ؟ رازی

 
 .بمێنمەوە حیزب سكرتێری وەكو نییە ئارەزوویەكم هیچ : هیجریفا  مسته

 
 هەیە؟ سێیەم الیەنی وتووێژەكاندا لە :رووداو

 
 . نییە نێواندا لە كەسمان هیچ : فا هیجری مسته

 
 نزیككاردنەوەی لە ئەوان رۆڵای نەگارنەوە، یەك الیەنە دوو ئەو ئەوەی باۆ دەكەن زۆر تەدەخاولی یەكێتی و پارتی دەگوترێت :رووداو
 بووە؟ چی ئێوەدا

 
 بانگهێشاااتی یەكێتااای ساااەركردایەتی هەروەهاااا و خاااۆی خاااودی باااارزانی مەسااادود كااااك جیاااابوونەوە لەساااەرەتای : فا هیجتتتری مستتتته

  ئەوان بینیومە م  ئەوەندەی. نەگرت سەری بەداخەوە بەاڵم بگرینەوە، یەك كە ئەوەی بۆ كردی  لەگەڵ قسەیان كرد، هەردووالمانیان
 .یەكگرتنەوەمان بۆ بوونە هاندەر

 
 باایكۆت لەگەڵ ئێاوە هەڵباژاردن مەساەلەی لە كوردستان، رۆژهەاڵتی رووداوەكانی بۆ هەبووە جیاوازتان روئیای هەردووالتان :رووداو
  كوردستان دیموكراتی حیزبی ئێران لەگەڵ دانوستاندن مەسەلەی لە هەروەها بوون، هەڵبژاردن لەگەڵ دیكە لەالیەنەكەی بەاڵم بوون،
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 كراوە؟ لەسەر گفتوگۆیان خااڵنە ئەو دەدا، نیشان زیاتر نەرمیی
 

 رێااگەی لە دەبێاات ئێااران لەگەڵ كێشااەكانمان وایە بڕوامااان ئااێمە. قۆناااغە ئەو نەگەیشااتووینەتە هێشااتا نەخێاار : فا هیجتتری مستتته
 كەڵكاای تەڵەیەك وەكااو ئێااران ئیسااالمی كۆماااری گفتوگااۆكردن، بااۆ ئامااادەبووی  ئااێمە كاتێااك هەر بەاڵم ، ببااێ چارەسااەر وتااووێژەوە

 .نەماوە ئێران ئیسالمیی كۆماری بە باوەڕمان ئێمە بۆیە لێوەرگرتووە،
 

 ٢١١٥ی فێبریوێری ٢٨: تیڕێکەو  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
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 ...کوردستان و مەهاباد یانەی دوایی ئەم ناڕەزایەتییەکانی بارەی لە
 

 
 
 
 
 
 
 

 وتووێژی رۆژنامەی بیڵدی ئاڵمانی لەگەڵ بەڕێز مستەفا هیجری
 
 زایەتی، نااڕە شاەپۆلێکی کاردووەتەوه، چاڕ ئێاران نااوکیی بەرناامەی لەساەر رێککەوت  به گەیشت  بۆ هەوڵەکانی ئەمریکا کاتێکدا له

 .گرتەوە( کوردستان رۆژهەاڵتی) ئێران رۆژئاوای باکووری
  

 ساەرکوت رێاژیمەوه هێزەکاانی الیەن لاه و شاەقامەکان ساەر رژاناه مەی ماانگی سەرەتای ئێران، گەورەی نەتەوەی سێیەمی  کورد، گەلی
 .کران

  
. دەرکەوتاوون قارەماان وەک ئێساالمی دەوڵەتای باه دژ شاەڕ لاه تایبەت بە هەیه، گرینگیان رۆلێکی کورد سووریه، بەشێکی و ئێرا  له

 بکات؟ بۆ حیسابیان ئێران که هێزێک ببنه دەتوان  ئێرانیش کوردەکانی ئایا
 
 وشای رە خراپیای باسای هیجاری. کەوت ئێاران کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای گشاتیی ساکرتێری هیجاری، مستەفا به چاومان بێرلی  له

 نێوخاۆ ئاساتی لاه رێژیم دەتوانێ ئێران، لەگەڵ ناوکی بەرنامەی لەسەر رێککەوت  که دا هوشداری و کرد ئێرانی ستەکانی بندە نەتەوه
 .بکات کراوەتر ئوپۆزسیۆن سەرکوتی بۆ دەستی و بکات بەهێز زیاتر دەرەوەدا و
  

 ژیاانی بۆساەر مەترسایی ئێاران رێژیمای. دەکرێات ئێساکۆرت پۆلیساەوه لەالیەن ئێاران کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای گشاتیی سکرتێری
 ساکرتێری لەوان یەکێاک. کۆشات کوردیاان چاوار بێارلی  رێستورانێکی له ئێران سەربه تێرۆریستیی تیمێکی ١٩٩٢ ساڵی. کردووه دروست
 .بوو دێموکرات حیزبی پێشووی

 
  کورد کەێکی دەستدانی له گیان زایەتییانه، ناڕە ئەم هۆکاری. کرد پێ دەستیان مەهاباد شاری له یانە دوایی ئەم ناڕەزایەتییەکانی

http://www.nuche.net/wp-content/uploads/2015/07/7689.jpg
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 .خوارێ دابووه فڕە خوی هۆتێلێکدا چواری نهۆمی له که بوو
  

 رێگاایەکی هایچ بوو، کارمەند هۆتێله لەو که کەه ئەو. داوه کەه ئەو بۆسەر کردنی دەستدرێژی هەوڵی رێژیم سەربه کەسێکی دەگوترا
 .نەبوو ربازبوون، دە بۆ دیکەی

  
 ساەر رژاناه کەس هەزاران باه رووداوه ئەم پااش هەر. هاات ژیاانی باه کۆتاایی خۆخساتنەخوارەوه، به ساڵه، ٢٥ خوسرەوانی، فەریناز

 .کرد سەرکوت ناڕازییان خەڵکی توندی به رێژیم هێزەکانی دەڵێ، هیجری. کرد ناڕەزایەتی دەربڕینی به دەستیان و شەقامەکان
  

 و نەبێات دەنگادانەوەیان زایەتییاناه ناڕە ئەم تااکوو دا، تەلەفاوونی و ئێنترنێات هێڵەکاانی کاۆنترۆڵی هەوڵای کات زووتری  به رێژیم
 مساتەفا. باوون برینادار کەس ٣٥ نزیکەی و کراون دەستبەسەر زایەتییانه ناڕە ئەم لەسەر کەس سەد له زیاتر. دیکه شارەکانی نەگەنه
 دژ تااکوو وەردەگارن کەڵاک دەرفەتێاک هەموو له ئێران کوردستانی له کورد و نی  نوێ شتێکی زایەتییانه ناڕە جۆره ئەم دەڵێ، هیجری

 .دەربڕن خویان زایەتیی ناڕە رێژیم به
  

 هۆکااری ئەمەش و دەچەوساێتەوه و دایاه گۆشاار ژێار لاه ئێاران لاه کاورد. باکەن پشاتگیریی رۆژئااوایی واڵتاانی هیاواداره ئێاران کوردی
 .دا رووی مەهاباد له ئەوەی وەک خەڵکەوه لەالیەن زۆره زایەتیی  ناڕە هەبوونی

  
 ساەرکوت زیااتر رێاژیم هەتاا. دەبا  زیااتر بەڵکاوو ناابنەوه کەم نەک خۆپێشااندانانه و زایەتی نااڕە جاۆره ئەم دڵنیاام ؛دەڵێ هیجری
 . دەربڕن زایەتی ناڕە دەدرێ  هان زیاتر خەڵکیش بکات،

 
 باه کۆتاایی رۆژێاک رێاژیمەش ئەم دنیا، دیکەی تۆتالێتێرەکانی رێژیمه هەموو وەک :دەڵێ و بینه خوش رێژیم نێوچوونی له به هیجری

 .دێت دەسەاڵتی
  

 کاورد. حەشایمەتیەتی میلیاۆن هەشات النایکەم کاه کورد نەتەوەی لەوانه. دیکەن نەتەوەکانی به سەر و نی  فارس ئێران خەڵکی ەی  نیو
 میلیاۆن چا  لاه زیااتر باه کوردەکاان. نیشاتەجێ  تورکیاه و وێارا  ئێاران، نێاوان سنوورییەکانی ناوچە له و ئێران  نەتەوەی سێیەمی 

 .دنیان دەوڵتی بێ نەتەوەی گەورەتری  حەشیمەت،
  

 و ووەرەب ئاااازەری بەلاااووچ، وساااانەوه چە و هەاڵواردن. دەچەوساااێتەوه ئێااارانەوه رێژیمااای لەالیەن کە نیاااه کاااورد تەنیاااا ئەوه بەاڵم
 و فەرهەنگای باواری زۆر لاه ئێاران ئێتنیکییەکاانی کەمایەتییاه باۆ رێسااکان و یاساا. دەگارێتەوه جۆراوجاۆر شاێوەی به تورکمەنەکانیش

 هەرچەشانه و دەدرێاتەوه بەرپەرچ تونادی به خۆنووسی  چارەی مافی دەستهێنانی به بۆ هەوڵدان. توندن زۆر زگماکیدا زمانی هەروەها
 .دەکرێت سەرکوت زایەتییەک ناڕە
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 ئازاداناه خۆیاان بیاروڕای نااتوان  تاکەکاان. دەکرێات ساەرکوت ئازادییەک هەرچەشنه. ترسناکه واڵته ئەو خەڵکی بۆ ئێران بارودۆخی
 لاێ ئێتنیکییەکاانی کەمایەتییه هەرێمانەی ئەو زۆربەی له بۆیەش هەر. دەکرێ  سەرکوت توندی به ئێتنیکییەکان کەمایەتییه. دەربڕن
  کورد، سیاسەتمەداری. زیاترن زایەتییەکان ناڕە دەژی ،

 
 کاه ئێاران لەگەڵ رێککەوتنێکاه دژی ئەو. زیاتره زۆر نەتەوەکان کەمە الی رێژیم رووخاندنی بۆ ئێرادە و ویست :دەڵێ هیجری مستەفا
 .دەکاتەوه کەم ئێراندا له ریژیم گۆڕینی شانسی بکات، هێز به رێژیم رێککەوتنێک هەر. رێژیم هێزبوونی به هۆی ببێته

  
 لاه ئێاران ئاابووریی. نەمێان  لەساەر ئابوورییەکاانی گەماارۆ تااکوو بگاات ئاماانج باه رێککەوتناه ئەم دەیهەوێات رێاژیم :دەڵێ هیجری
 بەرەوپێشاابردنی بااۆ رێااژیم هێزبااوونی بااه هااۆی دەبێتااه رۆژئاااوا، لەگەڵ رێککەوتاا  بەاڵم. بااووه زەمینگیاار و دایااه خااراب زۆر دۆخێکاای

 هاۆی دەبێتاه روەهاا هە. دەکات زیاتر ناوچکە دیکەی میلیشیاکانی و حیزبوڵاڵ و ئەسەد بۆ پشتگیرییەکانی و ناوچەدا له سیاسەتەکانی
 خراپای باارودۆخی دەڵاێ، هەروەهاا هیجری.دەخاتەوه دوورتر هەنگاوێک چەند ئازادی، به گەیشت  له ئێران خەڵکی و رێژیم مانەوەی
 .دەچێت خراپی بەرەو زیاتر مرۆ  مافی ئێستای

  
 قەیرانای دروساتکردنی رێاژیم سیاساەتی. داوەتەوه نگای رە کانیدا سیاساەتە لاه شاێوەیەک هەماوو باه رێاژیم ئایادیۆلۆژیی :دەڵێ هیجری

 رێژیم وەک و رێژیم  رخنەگری ئەوانەی هەموو و کەمایەتییەکان سەرکوتی هەروەها و ناوچەکەدا له نائارمی پەرەپێدانی و جۆراوجۆر
 درێاژە ئێساتا لاه هێزتار بە رێاژیم بەڵکوو سیاسەتانەی، ئەم گۆڕانی هۆکاری نابێته هەر نەک رێژیم لەگەڵ رێککەوت . ناکەنەوه بیر
 .دەدات سیاسەتەکانی به
  
 ئەوەن نیشااندەری مەهابااد زایەتییەکاانی ناڕە دەکااتەوه، نااوچەکەدا لاه دەسەاڵت پەرەپێدانی له بیر تاران له رێژیم که کاتێکدا له
 هەر و هەیاه رێاژیم باه بەرانابەر زۆر قینی و ر  ئێراندا خەڵکی نێو له. نییه نێوخۆدا له ئەوتۆی سیاسیی سەقامگیرییەکی رێژیم که

 ساپەیر، جاناتاان سیاسی لێکۆڵەری وتەی به. بدات رێژیم له زەبر دەتوانێ خوپێشاندانێک و دەربڕی  زایەتی ناڕە چەشنه هەر بۆیەش
 .ماوەتەوه سەرکوتکردن بۆ ئێراندا نێو له کەمتر هێزێکی ناوچەدا، هەموو له رێژیم هێزەکانی باڵوەپێکردنی هۆی به
  

 و ئێاران شاەڕی و ئێاران لاه جیاابوونەوه مەبەساتی باه ساەرهەڵدانەکان: دەڵێ ئێراندا بواری له پسپۆڕ ئالفۆنه وەلی بارەوه لەم هەر
 لاێ ساووریەی وەک ئێرانیش بارودۆخی ئەوەی ترسی له. بکات زیاتر ئێراندا له رێژیم دەسەاڵتی توانیی تیرۆر کارهێنانی به و وێرا 
 وتەی باه. ناوێات ئێرانای رێژیمای خەڵک زۆرایەتیی هەرچەند هەڵناست ، رێژیم به دژ خەڵک بگرێتەوه، ئێران نێوخۆیی شەڕی و بێت

 ئێاران سیاساەتی: دەڵاێ ئەو. ئاابووری  کێشاەی زیااتر دەژیا ، لاێ ئێتنیکییەکاانی کەمایەتییه که هەرێمانەی ئەو کێشەکانی ناوبراو،
 باو پەرەوەدەیاان باشای ئێمکانااتی هەماوان لەوێ. دەکرێات خەر  لەوێ زیااتر ئێاران نەوتی ی پارە. تارانه سەر له تەمەرکوزی زیاتر
 ئێمکاناتیان ست  دوورەد ناوچەکانی کاتێکدا له. پێشەوەیه له زۆر تاران تەندروستیدا خزمەتی هەروەها و کار بواری له و کراوه دابی 
 بااۆ هەوڵاادان رێااژیمەوه لەالیەن ئێتنێکییەکاناادا کەمایەتییااه هەرێمەکااانی لااه ناااڕەزایەتییەک دەربڕیناای چەشاانه هەر. متااره کە زۆر
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 باکەن، بااش هەرێماناه ئەو ئاابووری بارودۆخی ئەوەی جێگای له. دەکرێت ئەژمار نەتەوەیی ئاسایشی تێکدانی و ئێران له جیابوونەوه
 لە دوور ناوچەکااانی و ناوەنااد نێااوان لااه مەودا بااوونی دروساات زیاااتر هەرچاای دەبێتااه ئەمەش. دەکەن سااەرکوتیان بیااانوویەک هەر بااه

 .دەکات زیاتر نەتەوەکان نێوان کێشەی و ناوەند
  

. ناااوچەن لااه رێااژیم سیاسااەتەکانی دژی خەڵااک. دەسااتێنێت پەرە رێااژیم لااه خەڵااک زایەتیی ناااڕە دێاات تااا :دەڵااێ هیجااری مسااتەفا
 میلیاۆن باه کاه دەبینێات خەڵاک. نای  ئێاران خەڵکای دڵخاوازی یەمەن، و لوبناان و غەزه سووریه، وێرا ، له رێژیم ستێوەردانەکانی دە

 .دەبێت خراپتر رۆژ به رۆژ ئێران خەڵکی ئابووریی باری کاتێکدا له دەوروبەر، واڵتانی بو دەنێردرێت واڵته ئەو پارەی
  

 کاورد ئاێمەی" :دەڵاێ ئەو. بێات یاریادەر ئاڵماان دەوڵەتای رەوتاه ئەم باۆ هیاواداره و ناوچەکەیاه بوونی دێموکراسی به ئاواتی هیجری
 و کااورد نێااوان لااه باااش زۆر هاوئاااهەنگیی وێراقاادا لااه. رۆژئاااوایی واڵتااانی بااو باای  باااش پااارتنێرێکی دەتااوانی  کااه سااەلماندوومانه

 ".هەبێت ئێرانیش کوردی لەگەڵ داهاتوودا له دەتوانێت ئەمه. هەیه ئاڵماندا دەوڵەتی
 

 .گێڕاوه خۆیان رۆلی ئیسالمی دەوڵەتی به دژ لەشەڕ ئێرانیش کوردی پێشمەرگەکانی
  

. دایاه چەوساانەوە زیاتری  ژێر له بەشە ئەو کوردی ئێستادا له و کوردستانه گەورەی بەشی دووهەمی  تورکیه، دوای ئێران کوردستانی
 کاه هیاواداری  ئێماه. بکەن پشتگیریمان ئاڵمان، لەوانه و رۆژئاوا واڵتانی هیوای  به و پشتگیرییه به پێویستمان ئێمە: دەڵێ هیجری

 ئاڵمااان. بکااات واڵتاادا لەو کااورد وای رە خەباااتی لە پشااتگیری هەروەهااا و ئێراناادا لااه دێموکراساایخواز باازووتنەوەی ئاڵمااان دەوڵەتاای
 وتاای رە بەرەوپێشاابردنی بااۆ ئێمەشاادا ناااوچەکەی لااه هیااواداری. هەیااه خااۆی قورسااایی نێونەتەوەییاادا ئاسااتی لااه و گەورەیااه واڵتێکاای

 .ببینێت بەرچاو رۆلی دێموکراسی
 

 ٢١١٥ی مای ٣١ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ...نسکۆ و دابڕانکتێبی  لەگەڵ پێوەندی لە
 

 
 
 
 
 
 

 وتووێژی تایبەتی کوردستان میدیا

 
 دێمااوکراتی حیزباای گشااتیی سااکرتێری هیجااری، مسااتەفا لەگەڵ دابااڕان، و  نسااكۆ كتێباای لەگەڵ پێوەناادی لە میاادیا كوردسااتان ماااڵپەڕی

 .هێنا پێک کتێبە ئەم نووسەری و ئێران کوردستانی
 

 خوێنەرانادا نێاو لە بەرفراوانای باساێكی و دەناگ و  باڵوكارایەوە دابڕان و نسكۆ ناوی بە دواییانەدا لەم ئێوە كتێبێكی :كوردستان میدیا
 ئەم كاااتەدا لەم كە بااوو چااۆن هەیە، كتێاابە ئەو نێااوەرۆكی و كااردنەوە باااڵو لەسااەر خااۆی هەڵسااەنگاندنی و هەركەسااە و پااێش هێناااوەتە
 كردەوە؟ باڵو كتێبەتان

 
 ی١٣٨٥)لەوەپاێش سااڵ ٩ بە نێزیاك کە هاوڕێیاانەی ئەو لەگەڵ ئێاران كوردساتانی دێماوكراتی حیزبی ئاگادارن وەك : فا هیجری مسته

 بە وتااووێژانە ئەو ئەگەر دووبااارە، یەكگاارتنەوەی مەبەسااتی بە ووتااوێژدای ، لە ساااڵێكە لە زیاااتر جیااابوونەوە حیاازب لە( هەتاااوی
 كتێاابەكەدا ناااوەرۆكی لە كە بابەتااانەی لەو زۆر بەشااێكی ئەوەی هااۆی بە یەكگاارتنەوە دوای دیااارە ا وابێ هیااوادارم كە ااا بااگەن ئامااانج
 بااڵو كتێابە ئەو نەدەباوو بااش دواییاانەدا ئەم دەیەی ساێ بە نێزیاك مااوەی لە دێماوكرات حیزبی جیابوونەوەكانی بە سەبارەت هاتوون
 تاا ا پێوەندییەدا لەو كە ئەوان لێكدانەوەكانی لەگەڵ جیابوونەوەكان كاراكتێرەكانی و  هۆ لەسەر م  لێكدانەوەكانی چوونكە بكرێتەوە
 دێمااوكراتی حیزباای لە نااوێ كێشااەیەكی هااۆی بە بووبااا لەوانەیە و ناتەبااان یەكتاار لەگەڵ تەواوی بە كااردووەتەوە باڵویااان ااا ئێسااتا

 حیازبە سااڵەی سی مێژووی لە چەواشەكاری زۆرتر كە جیابوونەوەكان هۆی لەسەر ئەوان نووسینەكانی چەشنە بەم. ئێراندا كوردستانی
 دێمااوكراتی حیزباای پەیااكەری لە زۆریااان زیااانی و  زەربە خۆیاادا كاااتی لە هەركااام كە جیااابوونەوەیەك  بە شااەرویەتدان راسااتای لە و 

 و  كااورد گەلاای بااۆ ماااوەیەدا، لەو دیااكە گرینگاای باابەتی زۆر و، دا كوردسااتان خااۆرهەاڵتی لە كااورد گەلاای خەباااتی و  ئێااران كوردساتانی
 پێای بە. دەماانەوە شااراوەیی بە هەروا كورد مێژوویی الیەنی زۆر هەروەك دێموكرات حیزبی الیەنگرانی و ئەندامان لە زۆرێك تەنانەت

  پێش زانی، پێویستم بە بۆیە. كراوە تۆمەتبار دابڕانانە ئەم هۆكاری بە دێموكرات حیزبی جیابووەكان الیەنە باڵوكراوەكانی
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 . نەبێ جیابووەكان الیەنەی یەك سەرچاوەیەكی رووی لە ئەوان داوەری ئەوەی بۆ خەڵك، بەدەستی بگا كتێبە ئەو یەكگرتنەوە
 

 ئەو و جیاااابووە هاوڕێیاااانی باڵوكراوەكاااانی واڵمااای لە و كیشاااابا زەحمەتیاااان دێماااوكرات حیزبااای لە دیاااكە كەساااانێكی ئەگەر  رەنگباااێ
 ئەو نووساینەكانیان، بە شاێوەیە بەم پێشاتر هاوڕێیاانە ئەو ئەگەر یاان نووسایبایان ئەوان الیەنەیەی یەك ناوااداڵنەی تاوانباركردنە

 باۆ زیانەیاان و زەرەر پاڕ كاردەوە لەو كوردساتان، خەڵكای لە لێباوردن داوای جیااتی لە و نەكردباایە چەواشە حیزبیان مێژووی لە بەشە
 بەشاانەی ئەو النایكەم یاان كتێابە ئەو ما  دێموكرات، حیزبی ملی سەر نەخستبایە جیابوونەوەكانیان تاوانی هەموو كورد، جوواڵنەوەی

 .نەمنووسیبان جیابوونەوەكانە بە پێوەندییان كە
 

 ئەو دڵنیگەرانای هاۆی نەبێاتە كە باووایە شاێوەیەك بە كتێابەكە لە بەشاە لەو نووساینەكانتان نەدەكارا ئایاا بەاڵم :كوردستان میتدیا
 یەكگرتنەوە؟ مەبەستی بە وتووێژدان لە لەگەڵیان ئێستا كە هاوڕێیانە

 
 لە خەڵاك ئەوەی باۆ خاوێنەر بەرچااوی بخارێنە راساتییەكان پێویساتە مێاژودا نووساینەوەی لە كە بااوەڕەدام لەو ما  : فا هیجری مسته

 نووساینی لە منایش. كەساانێك یاان كەس رەنجاندنی یان كردن دڵخۆش لەبەرچاوگرتنی بێ بە ب ، ئاگادار خۆیان مێژووی راستییەكانی
 و باووم نێویانادا لە خاۆم باۆ كە باووە، دێماوكرات حیزبی اوەیروود چەند ئەم وردەكارییەكانی كردنی ئاشكرا مەبەستم تەنیا كتێبە ئەو

 پێخۆشبوونی بۆ رابردوودا لە ئەوانەی ، بێ ئاگادار خۆی مێژوویی رووداوەكانی راستی لە خۆیەتی مافی خەڵك پێموایە. ئاگادارم لێیان
 هەر نەك شاااردوەتەوە خەڵااك لە راسااتییەكانیان و كااردووە چەواشااە خۆیااان نەتەوەیاای مێااژووی دیااكە كەسااانێكی بەدژی یااان كەسااانێك
 لە هێناادێ الیەن لە كردنااانە زەوت مااا، لەو پااڕە مێااژوو بەداخەوە كااردوون، زەت مافیااان بەڵكااوو نەكااردووە، خەڵااك بە خزمەتیااان

 .مێژوونووسانەوە
 

 بااۆ زانیاااری هێناادێك ااا گرووپێااك یااان كەس بەرژەوناادی نەك ااا نیشااتمانی بەرژەوەناادی لەبەر كە ناایە ئەوە لەسااەر قسااەم لێاارە دیااارە
 باوو گرناگ منایش بۆ تایبەت بە. خەڵك بە بدرێ  دروستی بە زانیاریانە ئەو خۆیدا كاتی لە پێویستە بەاڵم ناكرێ ، ئاشكرا ماویەك

 مااون ژیانادا لە كاردووە چەواشاە یاان ١٣٨٥ و١٣٦٧ سااڵەكانی جیاابوونەوەی دوو مێاژووی النایكەم پێشاتر لەوانەی كەس چەند تا كە
 ئەو هەماوو سوپاسای ئێساتاوە لە ما . بنووسا  لەساەر خۆیاانی بۆچاوونی كاراوە تێادا هەڵەیەكای ئەگەر و  ببیان  داباڕان و نسكۆ كتێبی

 كەڵكیاان دیاكەدا چاپەكاانی لە تاا بنێارن منای باۆ یاان باكەنەوە، راسات كتێابە ئەو هەڵەكاانی نووسینەكانیان بە كە دەكەم بەڕێزانە
 .بكەم دەوڵەمەندتر كتێبەكە و  وەربگرم لێ
 

 لە نیگەرانییاااان كتێااابە ئەو خوێنااادنەوەی دوای حیااازب ئەنااادامانی و  پێشااامەرگە و  كاااادر كە بااااوەڕەدانی  لەو :كوردستتتتان میتتتدیا
 پێش؟ بێتە بۆ جیابووە الیەنی لەگەڵ حیزب یەكگرتنەوەی رەوتی بەرەوپێشەوونی

 
  بۆ گەڕان بەهانەدا بەدوای بوون، بەشدار دواییدا جیابوونەوەی دوو لە كە پێشوومان هاوڕێیانی مەبەستی ئەگەر : فا هیجری مسته
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 پاێەەوانە بە بەڵكاوو نیگەرانیایە، ئەو هاۆی ببێتە ناابێ هەر نەك كتێابە ئەو خوێندنەوەی م  بڕوای بە ، نەبێ وتووێژەكان دواخستنی
 لەسااەر قسااە چاااوەكراوەییەوە و شااارەزایی بە و، دەباا  شااارەزا جیابوونەوەكااان هۆیەكااانی لە باشااتر دابااڕان و نسااكۆ خوێناادنەوی دوای

 و بەگشااتی كااورد خەڵكاای و ئێااران كوردسااتانی دێمااوكراتی حیزباای ئەناادامانی ئەگەر كە گاارینگە زۆر پرسااە ئەو دەكەن، یەكگاارتنەوە
 خەتاكاااانی هەماااوو نووساااینانەدا لەو كە خوێنااادوەتەوە الیەنەیاااان ئەو كەساااایەتییەكانی نووساااینەكانی كە داهااااتووش نەسااالەكانی

 ئاێمە ئەوە ساەرەڕای. دیاكەن شاتێكی راساتییەكان بازان  نیشاانداوە، خەتاا و هەڵە باێ خۆیان و حیزب سەر خستووەتە جیابوونەوەكانیان
 هەر حااڵەش بەو بەاڵم خوێندمانەوە، دەگرێ خۆ لە كراوە حەسەنزادە وەبدوڵاڵ لە كە پرسیارەكانە واڵمی كە خەبات ئەزموونی كتێبی
 .وتووێژەكان رەوتی بەرەوپێشبردنی بۆ بووی ئامادە

 
 جیاابوونەوەی بە كاراوە تەرخاان كە كتێابەكەدا بەشاەی لەو كە گرتاووە لەوە رەخنەیاان زۆر پێشاوومان هاوڕێیاانی :كوردستان میتدیا

 دایە؟ خۆی جێی لە رەخنەیە ئەو ئایا كردووە، الیەنە ئەو كەسایەتی هێندێك بە رێزیتان بێ( هەتاوی ی١٣٨٥ ساڵی) دوایی
 

 لە یەكێااك واڵماای لە وەك بەڵكااوو نەبااووە، كەس هاایچ بە كااردن بێرێاازی كتێاابە ئەو نووسااینی لە ماا  مەبەسااتی : فا هیجتتری مستتته
 و بیسات مێژوویای رووداوی لەساەرچەند زانیااری هێنادێك دانای نووسیومە، كتێبەكەدا سەرەتای هەروەها و  ئێوەدا پێشووی پرسیارەكانی

 كەساانێك كە چەواشاەكاری هێنادێك كاردنەوەی راسات و  با  ئاگاادار لێای خەڵك پێویستە كە بووە حیزب دوایییانەی ئەم ساڵی هەشت
 لە زۆرتاار رەخاانەیە ئەو واباازانم بیسااتوومەتەوە خۆشاام بااۆ ئەوەی. بوویااان كاارد پێوەناادییەدا لەو خۆیاناادا نووسااینەكانی لە پێشااتر

 راساتییەكەی هااتووە، كتێابەكەدا لە هەتااوی ی١٣٨٥ سااڵی جیاابوونەوەكەی ساەرەكی كاراكتێری بۆ كە سەرشۆڕییە وشەی بەكارهێنانی
 و  نسااكۆ بەشااەی لەو هەروەك كەسااایەتییە ئەو وەرگرتااووە، نەتاایجە كاااراكتێرە ئەو قسااەكانی لە هەر تەوبیاارەم ئەو ناااوەڕۆكی ماا 

 ئاماانج بە یەكگارتنەوەكە كە ئێساتا دەكاا لەوە بااس پێكهات ١٣٧٥ ساڵی یەكگرتنەوەی دوای كە كۆبوونەوەیەكدا لە هاتووە، دابڕاندا
 هااتووە، كتێابەكەدا لە مەبەساتەی و بەوشاێوە راساتیدا لە كە خۆیەتی سەربەرزی زۆرتر مەبەست دیارە سەربەرزی  هەموومان گەیشتووە
 كە هاوڕێیاانەی ئەو و دێماوكرات حیزبای یەكگارتنەوەی باۆ هەوڵادان ئەگەر كە ئەوەیە پرسایار ئێساتا یەكگرتنەوەدا بۆ زۆری هەوڵێكی
 دانااا، خۆیااان لەساەر یااان شۆڕشاگێڕ رێبەرایەتاای اا ئێااران كوردساتانی دێمااوكراتی حیزبای ناااوی و  جیاابوونەوە هەشاات كاۆنگرەی بەدوای

 تااقمی بەرژەوەنادی لەبەر تەنیاا بەڵكاوو سیاسای، كێشاەی لەبەر نەك حیازب، ساێزدەی كاۆنگرەی دوای كااراكتێر هەماان سەربەرزییە،
 دابنێی؟ لەسەر دەتوانی دیكەی ناوێكی چ نیە، سەرشۆڕی دێنی پێك كارەساتە ئەو و  دەكا لەت حیزب دەڵی بۆخۆی وەك خۆی،

 
 دەتاوانی  ئایاا ئەوەیە، باێ وداباڕانیش  نساكۆ كتێبای خاوێنەرانی لە هێنادێك پرسایاری رەناگە كە دیكە پرسیارێكی :كوردستان میدیا

 بەڕێزتانە؟ رای رەنگدانەوەی تەنیا یان ئێرانە كوردستانی دێموكراتی حیزبی رێبەرایەتی رای كتێبە ئەو ناوەڕۆكی بڵێ 
 

 نێاو لە رەناگە جاا بەرپرسام، هەموویادا لەبەرانابەر و  خاۆمە رای دەرباڕی و  چااپكراوە خۆم ئەركی لەسەر كتێبە ئەو : فا هیجری مسته
 خۆیاان تێبینای باابەت یاان خااڵ هێنادێك لەساەر كەساانێك كتێابەكە، دیاكەی بەڕێازی خاوێنەرانی هەماوو وەك حیزبیشادا رێبەرایەتی

 .خۆیانە مافی ئەوە هەبێ،
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 كاورد تەلەویزیاونی كەنااڵی لەگەڵ وتووێژێكادا لە وەزیزی خالید كاك دابڕان و  نسكۆ كتێبی باڵوبوونەوەی بەدوای :كوردستان میدیا
 بەتااایبەت و  خۆیااان الیەنای و  ئێااران كوردساتانی دێمااوكراتی حیزبای نێااوان وتااووێژی پرۆساەی بە سااەبارەت باابەت زۆر لەسااەر كانااڵ

 چیە؟ لەسەری بۆچوونتان بیستووتانە ئەگەر بیستووە؟ وتووێژەتان ئەو ئێوە گرتووە كتێبە ئەو باڵوبوونەوەی لە رەخنەیان
 

  هەیە، زۆرم تێبینی خالید كاك قسەكانی لەسەر خوێندوومەتەوە، هەم و گرتووە لێ گوێ وتوویژەكەم هەم بەڵێ، : فا هیجری مسته
 ئەگەر و، روونكاردنەوەیەكە وتاووێژە ئەو كاوێگرانی باۆ پێماوایە كە دەكەم قساە وتاووێژە لەو خاڵێاك چەناد لەسەر تەنیا جارێ بەاڵم

 :دەكەم لەسەر قسەیان دیكەدا كاتێكی لە باقییەكەی بوو پێویست
 

 كە گااوترا ئااێمەوە لەالیەن كە راسااتە ئەوەش و كااراون باااس بااابەت كۆمەڵێااك سیاساایدا دەفااتەری دوو پااێكەوەی دانیشااتنی لە ؛یەكەم
 بەرچااوی دەخەیانە خاااڵنە ئەو ئاێمە باۆیە ناوەندیادایە، كۆمیتەی سەالحیەتی لە كردوون باسی خااڵنەی لەو بەشێك لەسەر بڕیاردان
 لەالیەن خالید كاك لەگەڵ دوومان بە دوو دانیشتنی لە نە و كۆبوونەوەیە لەو نە بەاڵم. دەكەینەوە ئاگادارتان ئاكامەكەی لە و  پلنیۆم
 تاا كەم النای باابەتە ئەو چاوونكە دێموكراتەكاان، بڵێای  كە پلنیۆم دەبەینە پێشنیارە ئەو ئێمە كە نەگوتراوە جۆرێك هیچ بە ئێمەوە
 خاااڵە ئەو دانیشااتنەدا دوو لەو كە وادەنااوێنێ وتااووێژەكەدا لە خالیااد كاااك حاڵێكاادا لە وەرناااگیرێ، دێموكراتاادا حیزباای لە ئێسااتا

 : دەڵێ و كراوە لەسەر تەوافوقی
 بااش واڵمێكای دەكارد چاوەڕوانیماان و  باووی  چااوەڕوان هەر ئاێمە گرت، پلینۆمیان ئێستا پێش ماوەیەك ئەوان كاتێك بەداخەوە بەاڵم
 نە و  دانیشاتووم مساتەفا كااك لەگەڵ ما  نە كۆباوونەوەیەدا لەو دەتگوت پێشوو هاوڕێیانی بوو، جاران قسەی هەر یەكەم ، دەرێ بێتە
 .دانیشتووی  یەك لەگەڵ سیاسی دەفتەری نە و هەبووە تەوافوقێكمان هیچ نە و گوتووە هیەم
 دوو هەر كۆبااوونەوەی لە زۆر باسااێكی دوای بیریااانە لە باااش خالیاادیش كاااك و  دووال هەر سیاساای دەفااتەری ئەناادامانی حاڵێكاادا لە

 لە ئەگەر كە داوە واڵماام رووناای بە زۆر ماا  ئاااراوە، هێنااا پیشاانیارەی ئەو ئەوان هەیئەتاای هاورێیااانی لە یەك سیاساایدا، دەفااتەری
 یەكگارتنەوەدا بەیاانیەی لە و داوایە ئەو لەساەر ئاێمە ناوەنادی كۆمیتەی وانیە پێم رێككەوتی  خاڵەكان هەموو لەسەر وتوێژەكانماندا

 لە: كە دەكاا لەوە باس دیكەش جاری زۆر و وتووێژەدا لەو هەر خالید كاك لەحاڵێكدا. بخا پەك وا خاڵێكی لەسەر گەورەیە كارە ئەو
 .بناس  بەرەسمی ئێمە ئێوە كە نەكردووە هاوڕێیانە لەو داوامان شوێنێك هیچ لە هەرگیز ئێمە حاڵێكدا

 
 هێنااوەتە پێشانیاریان دوو و  نااردوە ئێمەیاان باۆ دەكاا نامەیەك لە باس خالید كاك كوردكاناڵ دیكەی پرسیارێكی واڵمی لە ؛دووهەم
 باوو پێویسات و بەجێیایە گلەیایە ئەو. دەكاا گلەیای خالیاد كااك باۆیە نەگەیشاتوتەوە، پێ واڵمێكیان هێچ ئێمەوە لەالیەن بەاڵم گۆڕێ،
 وەدوا باێ دیاكە هاۆیەكی هەر یاان كاردن فەراماوش كەمترخەمای، هاۆی بە نەدانەوە واڵم ئەم بەاڵم بگێڕینەوە، لێ واڵمیان زووتر ئێمە
 .كەوت

 
 ٢١١٥ی ئەپریلی ١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ...لە ئەگەری رێکەوتنی ناوکی، دەستی رێژیمی ئێران بۆ نانەوەی کێشە و ئاژاوە ئاوەاڵتر دەبێت
 
 
 
 
 
 
 

 رۆژنامەی ئاوێنە ؛دیمانەی

 
   .دیکە پێوەندیداری بابەتی کۆمەڵێک و کوردستان بەتایبەتی و ناوچەکە هەنووکەیی دۆخی لۆزان، رێکەوتنی لەبارەی وتووێژێکی

  
 چ بەرەو نااوچەكەش و ئێاران رێكەوتانە ئەم تاۆ بەباڕوای رۆژئااوایە، و  ئێران نێوان لۆزانی رێكەوتنی ئەمڕۆ گرنگی مەسەلەی :ئاوێنە

 دەبات؟ ئایندەیەك
 

 تەماوزی ماانگی تااكو وایە بریاار گشتییە تەوافوقێكی وەكو بەاڵم رێكەوت ، پێیبڵێ  دەست هاتوەتە ئەوەی ناتوانی  : فا هیجری مسته
 و  زەریااف جەواد مااحەمەد ئێااران دەرەوەی كاروباااری وەزیااری لەالیەن كە بەیاننااامەیە ئەو خاڵەكااانی لەسااەر الیەنەكااان هەمااو داهاااتو
. بكرێات ئیمازا و  كۆتایی رێكەوتنی پێیدەڵێ  خۆیان كە ك،رێكەوتنێ دەبێتە ئەوكاتە خوێندراوە ئەورووپا یەكیەتی سیاسەتی سەرۆكی
 تەوافاوقە ئەو ئاێمە بۆچاونی بە نااوچەكەش، لە هەم و  ئێران لە هەم ئاڵوگۆر هۆی ببێتە دەتوانێت ئەوا بێگومان بێتەدی ئەوە ئەگەر
 كە ئێاران نااوخۆی لە خەڵاك هەلاومەرجی ئێاران، ئیساالمی كۆمااری لەساەر گەمارۆكاانە بەنااوەی نااوە البردنی بكرێت جێبەجێ ئەگەر
 ئێران خەڵكی بۆ ئەوەش بێت، پەیدا خەڵك بۆ كاسپی و كار ببوژێتەوە وردە وردە بۆتەوە، روبەروی ئابوری گەورەی قەیرانێكی لەگەڵ

 ساەر رژانە دیاكەش شااری هەنادێك و  تااران لە شاارەكان خەڵكای راگەیەنادرا، بەیانناامەیە ئەو ئەوەی دوای بۆیە هەر دەستكەوتێكە،
 ئاابورییەوە رووی لە ئەوانایش البەا  گەمارۆكان كە بگەن بەوە ئامانجەی بەو خۆشی بە كرد دەستیان الوەكان تایبەت بە شەقامەكان،

 داهااتێكی بە ئێاران ئیساالمی كۆمااری كە ئەوەیە مەساەلە ئەو تری الیەنێكی بەاڵم بێت، باشتر ژیانیان ئەوەی بۆ دەستبكەوێت كاریان
 لەنااااوچەكە ئەوەی باااۆ دەبێااات پڕتااار دەساااتی كەوێااات دەساااتی گەمارۆكاااان الچاااونی و  نەوت فرۆشااای لە دەكرێااات چااااوەڕوان كە زیاااتر

 حووسایەكانی ئێساتاش و  ساوریا و  لوبناان حزباواڵی وەكاو نااوچەدا لە خۆی هاوپەیمانانی زیاتری یارمەتی بكات، زیاتر دەستێوەردانی
 بەاڵم بنێاتەوە، نااوچەكە لە زیااتر ئااژاوەی و كێشاە شاێوەیە بەو بادات، ناوەڕاست رۆژهەاڵتی دیکەی تیرۆرستەكانی گرووپە و  یەمەن

 و  راساتبكاتەوە ئێاران ئیساالمی كۆماری ئابوریی كە نابێت بەری  ئەوەندە بووژانەوەیە ئەو وانیە پێمان ئابورییەوە بوژانەوەی رووی لە
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 لە داهاااتەكەی %٤١ ئیسااالمیش كۆماااری دابەزیااوەن دونیااادا لە نەوت نرخاای ئەوەی بااۆ دەگەڕێااتەوە ئەوەش بەرێاات پێشاای بەرەو زۆر
 زۆری ماااوەیەكی ئیسااالمی كۆماااری لەوە جااگە دادەبەزێاات، بڕێكیتااریش بااازار بێااتە ئەویااش نەوتەی ئەو ئەگەر نەوتە، هەناااردەكردنی

 سیساتەمی گرنگە ئەوەی بەاڵم بكرێنەوە، چاك دەبێت كەوتون كار لە دەمێكە كەرەستانەی ئەو بكاتەوە نۆژەن نەوتیەكانی چاڵە دەوێت
 نەوت بەرمیلی نەژاد ئەحمەدی دەورانی لە سەقەتە، سیاسەتەكانی باقی وەك ئێراندا ئیسالمی كۆماری لە واڵت ئابووریی بەڕێوەبردنی

 .بو خراپ هەر خەڵكەكە ئابوریی بەاڵم فرۆشت، زۆریان یەكجار نەوتێكی دەكرد، زیاتری دوالر ١١١ لە
 

 ئەم تااران، باۆ ئەردۆغاانیش ساەردانی دوای باو، ئێاران بەرژەوەندی لە كە یەمەن بە بەرامبەر پاكستان هەڵوێستی دوای ئایا :ئاوێنە
 ناكات؟ زیاتر ناوچەكەدا سەر بە ئێران هەژمونی رێكەوتنە

 
 دەساتی پێادا ئامااژەم وەك چاوونكە دەكاات زیااتر هەژماونەكەی بكرێات ئیمازا تەماوز ماانگی لە تەوافوقە ئەو ئەگەر : فا هیجری مسته
 ئەوەی لەبەر بكاات، زیااتر خاۆیی هەژماونی ئەوەی باۆ دەدات هەوڵ زۆر ئیسالمیش كۆماری هەروەها ئابورییەوە، بواری لە دەبێت پڕتر
 هەتااكوو ئەوەی خۆیاانە، شۆڕشای كردنی هەناردە گرینگەكانیان هەرە ئامانجە لە یەكێك ئێراندا ئیسالمی كۆماری بنەینەیی یاسای لە

 دەساتی ئێاران ئاابوریی بوونی بەهێز كردووە، هەناردە شوێنەكان زۆربەی و  لوبنان یەمەن، سوریا، وێرا ، بۆ شۆڕشی كردویەتی ئێستا
 .دایە ناوچە لەو زیاتر ئاژاوەی و  كێشە دەرئەنجامەكەی كە دەكات وااڵتر

 
 ئێاوە وەك ئۆپۆزیسایۆنەكانی سیاسییە هێزە و كوردستان رۆژهەاڵتی سەر لە كاریگەرییەكانی بگرێت، سەر رێكەوتنە ئەم ئەگەر :ئاوێنە

 دەبێت؟ چی
 

 ببااوژێتەوە، هەناادێك ئااابوورییەوە لەرووی خەڵااكەكە رەنااگە كە هەیە كاااریگەری ناااوچەیە ئەو دانیشااتوانی لەسااەر : فا هیجتتری مستتته
 ناااوچەیە ئەو خەڵكاای بااۆیە كەمە، داهااات و زۆرە بێكاااری سااەختدایە ئااابوریی گەمااارۆییەكی ژێاار لە ئێسااتا كە كوردسااتان رۆژهەاڵتاای

 پێویساتییەكانی كاتێاك ئێراندا هەموو لە و  كوردستاندا ناوخۆی لە هەم دەرئەنجامدا لە هەروەها دەبوژێنەوە ئابووری رووی لە تۆزێك
 خەڵكای چەنادە هەر ئاازادییە، كە دەكەنەوە ژیانی دووهەمی پێویستی مەسەلەی لە بیر ئەوسا بو، دابی  ئابوورییەوە بواری لە خەڵك

 كۆماااری بە بەراماابەر خۆیااان ناااڕەزایەتی كاتێكاادا هەمااوو لە بەاڵم بااونە زەبروزەنااگ ژێاار لە ئەوەی لەگەڵ ئێسااتاش تاااكوو كوردسااتان
 .دەبێت تەواو خەڵك بەقازانجی ئەوەش بێت زیاتر ناڕەزایەتیە ئەو دەكەی  چاوەڕێ ئێمە كاتدا هەمان لە بەاڵم نیشانداوە، ئیسالمی

 
 گەورەتار و زیااتر داوشدا شەڕی سایەی لە كوردستاندا هەرێمی سەر بە ئێران هەژمونی دەكەن هەست چاودێرن ئێوە ئەوەندەی :ئاوێنە
 بووە؟

 
 هەباوو خاۆی نفاوزی كوردستانیشادا و  وێرا  سەرانسەری لە داوشیش شەڕی پێش ئێران ئیسالمیی كۆماری دیارە بەڵی : فا هیجری مسته

 .بووە زیاتر دەسەاڵتەكەی ئێران داوش شەڕی دوای بێگومان بەاڵم دەكرد، دەستێوەردانی و
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 هەڵدەسەنگێن ؟ چۆن ناوچەكەدا و  وێرا  سەر بە ئێران هەژمونی بە بەرامبەر هەرێم حیزبەكانی سیاسەتی :ئاوێنە
 

 ئەوەش الوازەوەیە لەالیەنێكای ئێاران ئیساالمیی كۆمااری لەگەڵ وێارا  كوردساتانی حیزبەكانی كە پەیوەندیانەی ئەو : فا هیجری مسته
 لە هەیە وا جاااری زۆر دەكەن یەكتااری دژایەتاای نیاایە یەكگرتااویی سیاسااییەكان حیاازبە ناااوخۆی لە كە ئەوەی بااۆ دەگەڕێااتەوە بەشااێكی
 باۆ خوڵێاندووە گونجاوتری فەزایەكی ئەوەش دەكەن، یەكتر دژایەتی زۆرتر هەرێم بەرژەوەندییەكانی پاراستنی لە بیركردنەوە جیاتی
 هەم كاورد خەڵكای زەرەری بە هەم ئاكاامەكەی كە بكاات زیااتر وێارا  كوردساتانی ناو لە خۆی نفوزی بتوانێت ئێران ئیسالمیی كۆماری

 .دەشكێتەوە حیزبەكان خودی زەرەری بە
 

 پێاك ئێاوە وەك سیاساییەكانی هێازە و  رۆژهەاڵت كاوردی ساەر لە زەختای بەئێاران، بەرامبەر پارتی و  یەكیەتی سیاسەتی ئایا :ئاوێنە
 نەهێناوە؟

 
 لە ئاێمە پێنەكاردووە، هەسات زەرەرەمان ئەو ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی وەكوو خۆمان بۆ ئێمە ئێستا تاكوو : فا هیجری مسته

 باۆیەش هەر بەڕێاوەبردووە، دیكەشامان چااالكی و  كاار و  هەباووە پێشامەرگەمان باوی ، بەردەوام چاالكییەكانماان لە وێرا  كوردستانی
 ئەوەی باۆ هێنااوە هەرێام حیزبەكاانی بۆ گوشاری هەندێكجار ئێران ئیسالمیی كۆماری دەزانی  ئەوەش دروستنەبووە، ئێمە بۆ بەربەستێك

 پێوەنادییەدا لەو پێنااكەی  هەساتی ئاێمە بەاڵم چاالكییەكانماان، و كاار لەساەر بكەن دروست بەربەست ئێمە سەر بخەنە زیاتر فشاری
 . بێ لەسەر زەختمان

 
 لە دروساتكردووە ئێاوە ساەر لە مەترسای سالێمانی قاسمی بەردەوامی ستایشكردنی و  ئێران دەستێوەردانی كە نەكردووە هەستتان :ئاوێنە
 كوردستاندا؟ هەرێمی

 
 ئێاران ئیساالمیی كۆمااری دەساەاڵتی ئەوەنادەی ساەرە لە ئێرانماان ئیساالمیی كۆماری مەترسی هەمیشە ئێمە بێگومان، : فا هیجری مسته
 ئەم هاات ئێاران ئیساالمیی كۆمااری لەشاكرێكی لەمەوپاێش سااڵ چەناد كە بیرماانە لە هەمووماان زیاترە، ئێمە بۆ مەترسی بێت زۆرتر

 ساەر مەترساییەكانی باۆیە كاردووە زیادی هەرێم لە هاتوچۆكانی و  جموجۆڵ بۆ زیاتر ئێران دەسەاڵتی ئێستا كرد، باران تۆپ كەمپەیان
 .كردووە زیادی ئێمەش

 
 بەشدارن؟ داوشدا بە دژ شەڕی بەرەكانی لە دێموكرات حیزبی وەك ئێستا ئایا :ئاوێنە

 
 بەرگاری ئاماادەی  راگەیاند هەرێمان حكوومەتی بە مەخمور و  گوێر بۆ كرد هێرشی داوش كاتێك رابردوو ساڵی ئێمە : فا هیجری مسته
 باۆ ناردماان و كارد ئاماادە پێشامەرگەیەكمان ساەد چەناد ئاێمە نیشااندا رەزامەنادیان لەپێشدا داوش، دژی شەڕ بەرەكانی بەینە بكەی 

 راگەیانادی  پێیاان و  ناكاات پێویسات وتیان و كردەوە ئاگادار ئێمەیان كاتژمێر ٢٤ دوای بەداخەوە بەاڵم ناوچەیە، لەو شەڕ بەرەكانی
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 براكانیاان و  خوشاك یاارمەتی ئامادەن هێزەكانمان لێبكەن داخوازمان ئەوان كاتێك هەر یدەگەیەنی را ئێستاش! بگەڕێنەوە هێزەكانتان
 .بجەنگی  داوش دژی ئەوان بەشانی شان و  شەڕ بەرەكانی لە بدەن

 
 بگەڕێنەوە؟ هێزەكانتان راگەیاند بەئێوەیان بۆچی :ئاوێنە

 
 هێزەكاانی بەشاداری ئەوەی لەبەر نەبا ، بەشادار ئاێمە هێزەكاانی كە لێكاردن داوای ئێران ئیسالمیی كۆماری پێموایە : فا هیجری مسته
 ئێااران كوردسااتانی دێمااوكراتی حیزباای وەكااوو ئااێمە كەوا ئەوەی هااۆی دەبێااتە ئیسااالمی كۆماااری بۆچااونی بە شااەڕدا بەرەكااانی لە ئااێمە

 كەم الیەنای ئێمە پێشمەرگەكانی شەڕی راهێنانی لە جۆرێك دەبێتە هەروەها ناوچەكەدا، لە و  دونیادا لە هەبێت زۆرتری دەنگدانەوەی
 ئەو ئێمە بەوەی بوو نارەحەت بەوە ئێران بۆیە هەر دەكەن، راهێنان شەڕە لەو نەبوون بەشدار ئێران دژی شەڕی لە پێشمەرگانەی ئەو

 كاتێك دەزانی  هەمووان وەكوو نەب ، بەشدار ئێمە هێزەكانی ئەوەی بۆ هێنا گوشاری هەربۆیەش بهێنی ، بەدەست سیاسییە دەستكەوتە
 .داوەتەوە دەنگی نیشتیمانپەروەرییەكەی و  قارەمانییەكەی دونیادا لە دەكرێت پێشمەرگە باسی

 
 بون؟ كەمتەرخەم كوردستان رۆژهەاڵتی بە بەرامبەر كوردستان هەرێمی هێزەكانی كە وایە پێتان ئایا :ئاوێنە

 
 رۆژهەاڵتای ئۆپۆزسایۆنەكانی هێازە بە دەرهە  هەرێام ساەرەكییەكانی هێازە و  هەرێام حكاوومەتی كە پێماوایە بەڵی، : فا هیجری مسته

 زۆرداری، بەدەساتی كاراوی  دابەش چەناد هەر كاورد نەكردووە، یارمەتییان پێویستە جۆرەی بەو پێشموایە بون، كەمتەرخەم كوردستان
 پارچەكاانی ستراتیژیەتی قواڵیی بێتە دەتوانێت وێرا  یكوردستان ستراتیژیەتی قواڵیی كەم الیەنی نەتەوەی ، یەك هەموومان بەاڵم
 هەرێام ساەرەكییەكانی هێازە وەكاوو چ هەرێام حكاوومەتی وەك چ پەیوەنادییەدا لەو بەداخەوە بەاڵم بكرێ ، یارمەتی پێویستە و  دیکە
 .نەكردی  یارمەیتان پێویست وەكوو

 
 باۆ بەسایج و  پاساداران ساوپای هاوشاێوەی شاەوبی حەشادی دروساتكردنی كە وایە پێتاان خۆتاان ئەزماونی و  چااودێریی بەپێی :ئاوێنە
 مەترسییە؟ جێی وێراقیش و  كوردستان ئایندەی

 
 بەرێوەبردنیاان و  پێادانیان چەك كردنیاان پەروەردە و  شاەوبی حەشادی دروساتكردنی كە وایە پێماان ئاێمە بێگومان، : فا هیجری مسته

 ئەوەیە نیشااانەی ،ئەوەش هەیە زیااانی و زەرەر كوردسااتان هەم وێاارا  هەم داهاااتووی بااۆ ئێاارانەوە وەسااكەری فەرماناادەكانی لەالیەن
 ،دەكاات زیااد داهااتوودا لە دەساتێوەردانەكانیان وەسكەریشاەوە لەبااری بەڵكاوو سیاساییەوە لەبااری هەر نەك ئێران ئیسالمیی كۆماری
 كاردن، وێران و  كوشتار مایەی بوونە خۆشیان بۆ بەاڵم لێكردوە، شەڕیان شوێنانەی ئەو بیستومانە هەروەكو شەوبیش حەشدی هەروەها
 .دەكات جێبەجێی وێرا  بۆ ئێران پیالنێكە ئەوەش

 
  ئەوەی لەسەر دەربڕیوە رەزامەندی ئۆجەالن كە دەكرێت لەوە باس گەیشت، كوێ بە نەتەوەیی كۆنگرەی بەستنی مەسەلەی :ئاوێنە
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 بكات؟ نەتەوەیی كۆنگرەی سەرۆكایەتی بارزانی
 

 رێكخساتنی باۆ پاێش لەوە سااڵ دوو دەوری كە كۆباوونەوەیەك باۆ كراباوی  بانگێشات ئاێمە ئەوەی لەگەڵ راساتیدا لە : فا هیجری مسته
 كااتە ئەو هەر باوو بەشادار كاۆنگرەكە كااری هێناانی پێاك بەرەوپێبردنای كاروبااری لە ئێمەش نوێنەری هات پێك نەتەوەیی كۆنگرەی
 كاۆنگرەكە بۆیە هەر نەبوو، تەندروست زۆر كورد هێزەكانی نێوان پەیوەندی كە ئەوەی دەلیلی بە ناگرێت سەر كۆنگرەیە ئەو دەمانزانی

 و  لەالیەك پاارتی و  پەكەكە بەتاایبەتی و  بەگشاتی كاورد هێزەكاانی دوبەرەكیایەی و كێشاە ئەو هاۆی بە هەر ئێساتاش نەگرت، سەری
 ئەو بەسااتنی بااۆ هەوڵاادان وایە پێمااان هەربااۆیە نەكااراوە، چارەسااەر ئێسااتا تاااكوو یەكیەتاای و  پااارتی نێااوان ناخۆشااییەی و كێشااە ئەو

 نابێات، كاورد باۆ ساودێكی ئەوەش كە حیزبێاك كاۆنگرەی دەبێاتە ببەساترێت ئەگەر واشادا حااڵەتێكی لە بێساودە، ئێستادا لە كۆنگرەیە
 . پێشبەرێت بەرەو خۆی ئامانجەكانی كە حیزبێك بۆ كەرەسەیەك دەبێتە هەروەها

 
 پۆساتی لە گۆڕانكااریی ئەوەدان لەگەڵ چەناد تاا ئەزماون خااوەن كەساایەتییەكی و  دێماوكرات حیزبی سكرتێری وەك بەڕێزتان :ئاوێنە

 دەزان ؟ بەپێویست پۆستەدا لەو بارزانی مانەوەی پێەەوانەوە بە خود یا بكرێت هەرێمدا سەرۆكایەتی
 

 هەرێمای حكاوومەتی دەساتوری دەبێات كە وایە پێماان موخاالیف یاان بای  موافاق پەیوەنادییە لەو ئەوەی بێ بە ئێمە : فا هیجری مسته
 هەرێمای ئێساتادا هەلاومەرجی لە نایە تێادا گومانیشای بەاڵم بێات، یاساایی رێگاای واتاا هەڵبژێارن ئەوە دەدات رێگایەك چ كوردستان
 ئااابوورییە گەمااارۆ ئەو كێشااەی نەیتوانیااوە ئێسااتا تاااكوو بەغاادا لەگەڵ لەالیەك بااۆتەوە وگرفت كێشااە كۆمەڵێااك روبەرووی كوردسااتان
 هەیە سیاساییەكان هێازە نێاوان لە كێشاەی ئەو تارەوە لەالیەكای باووە داواش شاەڕی توشی ترەوە لەالیەكی هەلیبگرێت داناوە لەسەری
 بە دەبێاات وایە پێمااان بااۆیە هەر نااازانی ، كااورد قااازانجی بە ئەوەش دیااکە كێشااەكی بێااتە هەرێماایش سااەرۆكی دیاااریكردنی كێشااەی

 ساەرۆكی دەبێاتە یاسایە ئەو بەپێی كێ كاتە ئەو بكەن، چارەسەر مەسەلەیە ئەو بتوان  الیەنە هەمە سازانێكی بە و  یاسایی رێگایەكی
 .دەخوازی  بۆ سەركەوتنی هیوای ئێستاشەوە لە هەر لێدەكەی  پیرۆزبایی ئێمە هەرێم

 
 ٢١١٥ئەپریلی ی ١٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 وتوون دوای كاڵوی بابردوو كه كانی ئێران و كورد به رێفۆرمخوازه
 
 
 
 
 
 
 

 وتوێژی گۆڤاری سڤیل

 
 بااابردوو كاااڵوی دوای بااه تی تایبااه به ئێاارانیش كااوردی كاانی رێفۆرمخوازه و گشااتی  بااه ئێااران كااانی رێفۆرمخوازه  پێموایااه: هیجااری مساتەفا

 وتوون كه
 

 بە ساەبارەت وتاووێژێکی ئێاران كوردساتانی دێماوكراتی حیزبای گشتیی سکرتێری هیجری مستەفا ڵ گه له سڤی  گۆڤاری: میدیا کوردستان
 .هێناوە پێک٥+١ گرووپی و ئێران رێژیمی نێوان رێکەوتنی و هیجری مستەفا نووسینی لە دابڕان و نسکۆ کتێبی

 
.  وه كانیشاه كوردییه حیزبه به ئێاران ، كانی ئۆپۆزسایۆنه هێزه ٥+١ گروپی و ئێران نێوان وتنی رێكه له م كه یه ندی رمه ره زه وترێت ده :سڤیل

 دای؟ بۆچوونه م ئه ڵ گه له ند چه تا
 

 ئێاران، ڵكی خاه له شاێك  به كوردساتانیش اڵتی رۆژهاه ڵكی خاه كه نابێات، واو تاه ئێران ڵكی خه ری ره زه به وتنه رێكه و ئه : فا هیجری مسته
 ئێاران ڵكی خاه ئێساتا ی یه شاێوه و باه ك ناه اڵم به خسێت، بڕه زیاتر كاری تی رفه ده نگه ره ، وه بووژێنه ده بەڕێك وه ئابوورییه رووی  له چونكه
 ، وه كیتره الیاااه له اڵم باااه. ن دیكاااه شاااتێكی كانیش هراساااتی و وه بووەتاااه رز باااه زۆر ڵك خاااه ڕوانی چااااوه ئاساااتی چونكه كاااات، ده ڕوانی چااااوه

 گفتوگۆ بووه ئاماده شاه هۆیه و ئاه ر باه له ر هاه ، دایه شاپرزه ئێجگاار دۆخێكی لاه وه ئابوورییه رووی لاه ئێساتا ئێران ئیسالمیی كۆماری پێمانوایه
 یانادبوو رایانگه وه خواره اڵتدارانی ساه ده تا وه ره رێباه له و باات ده ناوی وره گاه یتانی شاه به هایه ساڵه كه ك مریكایاه ئا بكات، مریكا ئه ڵ گه له
 جاا. كارد چ كاه خۆرئاوا و مریكا ئا كانی رجه مه بۆ ملیشیان و كرد وتووێژیان ئێستا چی كه ن، ناكه گفتوگۆ ئامریكا ڵ گه له ت قه وان ئه كه
 كاروباری لاه ردان ستێوه ده توانای ئاكامیشدا  له بێت، ده پڕتر ئێستا  له ستیان ده بێگومان مێنێت، نه ر سه له ئابوورییان مارۆی گه وان ئه كه

 ئێارانیش كاوردی ئۆپۆزسایۆنی كه بێات، ده اڵتر ئااوه ساتیان ده و بێات ده زیاتر وه ره ده لاه خۆیاان یارانی ناه باۆ گوشارهێنان و وه ره ده واڵتانی
  ستی ده له رچی هه ئیسالمی كۆماری ئێستا تا دیاره. جێ  نیشته كوردستان باشووری  له ئێستا و ئیسالمی كۆماری رانی دژبه له شێك  به

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستەفا-هیجری-پێموایه-رێفۆرمخوازهانی-ێران-به-گشتی-و-رێفۆرمخوازهانی-وردی-ێرانیش-بهتایبهتی-بهدوای-ڵاوی-بابردوو-هوتوون
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 .بێت ده اڵتر ئاوه ستی ده ئێستا اڵم به تی، كردویه ر هه هاتووه
 

 ی كااه واڵته ڵكی خه هایه ساااڵه و تۆمااه ئه ی وزه سااتهێنانی ده به كه بێاات، ی مێژینااه له ونی خااه و دروشاام رداری ساابه ده ئێران پێتوایااه :ستتڤیل
 بێت؟ ده ند پابه وه پێیه و كه وتنه رێكه له راستگۆیه ئێران تۆ ڕای به واته ؟ كردووه گرفتار وه هۆیه به
 

 ی كاه ئابوورییه ر باه زیاان دۆالر میلیاارد دان ساه به كه كارد، ی ره ره زه موو هاه و ئاه موولی حاه ته ئێاران ئیساالمیی كۆمااری : فا هیجری مسته
 تۆمی ئاه كی چاه دابوو وه ئاه پێناوی لاه وت، كه راوێز په تی وڵه نێوده ڵگای كۆمه له و كرد ژاری هه و بێكاری تووشی ئێرانی ڵكی خه و وت كه
 و كێشاێ رانه م  ر گه ئه ئێستا. هێنا خۆیدا دوای به ئابووریی یرانی قه یه رنامه به و ئه اڵم به بپارێزێت، پێ ی كه رێژیمه و بهێنێت ست ده به
 دروسات باۆ ی كێشاه وه ئابوورییه نی الیاه له وكات ئاه واته ڵناگیرێ، هه ر سه له مارۆكانی گه كات، نه جێ جێبه وتنه رێكه و له خۆی كانی ركه ئه
 ك نااه كێشااێت، راده كه وتنه رێكه بااۆ ماا  ی كااه رێژیمه پاراسااتنی ئامااانجی بە ر هااه دیسااان بۆیه. ببات ڕێوه بااه كه واڵته ناتوانێاات و بێاات ده
 . بكات مه ئه خۆی دڵخوازی به
 

 تووشای ئێاران ڵكی خه ی وه ئه بێ بهێنێت، ستی ده به یتوانی ده ر وبه مه له ساڵ ١١ ، وتووه ستیكه ده وتنه رێكه و له ئێران ی وه ئه اڵم به :سڤیل
 ؟ یه وتنه رێكه و ئه دۆڕاوی نی الیه وه سیاسییه و وی ونه مه رووی  له ئێران كه نێت، یه ناگه وه ئه مه ئه. بكات تیه هامه نه موو هه و ئه
 

 بۆ ئێراناه ی وه ڕاناه گه مانای وتناه رێكه و ئه نووسایومه وتارێكادا له ما .  یاه وتنه رێكه و ئاه ساڵی ئه دۆڕاوی ئێاران بێگومان : فا هیجری مسته
 موو هااه و ئااه دوای ئێسااتا. ر سااه خرابووه نه مارۆی گااه و ئۆرانیااۆم پیتاناادنی به كردبوو نااه سااتی ده هێشااتا كه ی رۆژه و ئااه واته ساافر، خاااڵی

 ساات ده له هیەاای رۆژئاااوا اڵم بااه كاارد، زۆری ری ره زه ئێران واتااه. سااتیپێكردبوو ده كه ی خاڵااه و ئااه وه ته ڕاوه گه تازه ، دانه دروشاام و ت ساااره خه
 تۆمی ئاه كی چاه به ساتی ده ئیساالمیی كۆماری كاه بوو وه ئه ویش ئه یشت، گه خۆی ئامانجی به و بوو هه ی وره گه وتێكی ستكه ده ڵكو به ، داوه نه

 اڵم باه ، واڵته و ئه ر سه بۆ كرا ده ربازیش سه هێرشی و المار په له قسه وا ئه ، پێبدابایه درێژه ی وه ئه ئیسالمی كۆماری ر گه ئه خۆ گات، رانه
 ردا ساه به خاۆی كانی رجاه مه و هێناا چۆكادا به ئیساالمی كۆمااری بێت، هاه كی تێەوویاه هایچ ی وه ئاه باێ و وتووێژ باه نیا ته رۆژئاوا ئێستا
 . ئیسالمیه كۆماری ویش ئه ، یه هه دۆڕاو ك یه دا وتنه رێكه و له بۆیه. پاند سه
 

 ئێاران ی نفاوزه و هێژماۆن و ئاه پێتوایه بینای؟ ده چاۆن كوردساتان رێمی هاه ر سه له گشتی كی یه شێوه به وتنه رێكه م ئه ری كاریگه ی ئه :سڤیل
 بێت؟ قورستر رێم هه ر سه له ئێران ری سێبه و بێت زیاتریش وتنه رێكه و ئه دوای تی، یه هه رێمدا هه له
 

 و گشاتی به وێارا  ڵ گاه له وێت یاه ده. بكاات زیااتر خاۆی هێژمۆنی یاه وه ئه ئاماانجی ئێاران ئیساالمیی كۆمااری بێگوماان : فا هیجتری مسته
 بێاات، ده زیااتری اڵتی ساه ده ش وتناه رێكه و ئاه دوای. بێات خاۆی دڵخوازی باه كه بكاات، ت سیاساه جۆرێك باه كوردساتانیش رێمی هاه ڵ گاه له

 ، یاه وه ئه پرسایار دا لێره اڵم به.  تی خۆیه به ر سه كه بكات، ش گرووپانه و ئه و كه ناوچه له كانی یمانه هاوپه هاوكاریی توانێ ده باشتر چونكه
 واڵت؟ و ئاه و واڵت م ئاه ربداته وه سات ده خاۆی دڵی باه دات ده ئێران باه رێگه ، زۆره ڕاساتدا ناوه اڵتی رۆژهاه  لاه ندی وه رژه به كه رۆژئاوا ئایا
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 ئێران، باه ر ساه كانی حوساییه نمونه باۆ ، باووه دروسات دا كه ناوچه له ئێران كانی وڵه هه به ر رامبه به رگری به ندێك هه بینی  ده ئێستا چونكه
 تونادی ڵوێساتی هه و كان باه ره وه تونادوتیژی ئااوا ی وه دژكارده ڕووی رووباه كرد، ده ناه یان وه ئاه پێشابینی پێكارد، ساتیان ده ن مه یه  له هك

 باۆ یادانی مه ئێساتا ك وه و رابگرێات نگی هاوساه  لاه جۆرێاك ن بكاه ناچاار ئێاران رۆژئااوا واڵتانی نگاه ره بۆیه.  وه ببناه رۆژئاواش واڵتانی
 .ن كه نه اڵ ئاوه
 

 هاایچ ، وتنااه رێكه و ئااه واڵی هااه بیسااتنی ڵ گااه له كوردسااتان، اڵتی رۆژهااه له كااوردی ری كاریگااه حیزبێكاای ی ركرده سااه ك وه تااۆ :ستتڤیل
  كوردستاندا؟ اڵتی رۆژهه له كداریتان چه و سیاسی باتی خه ی ئاینده ی باره له گرتی، داینه ك رانیه نیگه یان نائومێدی جۆره

 

 خۆم كااه زانیاااری ناادێك هه و كان وه لێكدانااه پێی بااه چونكه بوو، نااه تازه شااتێكی بۆشاام و گرتم داینااه ك رانیااه نیگه هاایچ : فا هیجتتری مستتته
 ڵێك كۆماه ر باه له كه ، داوه وه به م ئاماژه و نوسیبوو وتارێكم م  ر وبه مه له نیوێك و ساڵ ژنێڤ، كانی وتووێژه ستپێكردنی ده پێش مبوو، هه
 و ئاه پێشابینی. بێت ده رۆژئاوا كانی رجه مه سلیمی ته و دادێ چۆك به ئیسالمی كۆماری دا وتووێژانه و له كردبوون، باسم وێدا له كه ۆكار،ه

 وتنی رێكاه به پێموایه نا، خود یا ن گه ده كۆتایی وتنی رێكه به ش شه مانگی تا یه هه وه له گومانی س كه زۆر كه ئێستاش. كردبوو م وتنه رێكه
 ش ماه ئه.  نیاه ی دیكاه كی یاه چاره رێگاا هیچ ش وه له جگه بێت، كه وتنه رێكه ندی پابه تی واوه ته به ئێران م كه ده پێشبینی ن، گه ده كۆتاییش

 ئیسااالمی كۆماااری اڵم بااه وێت، ناكااه ساات ده وتۆیان ئااه شااتێكی وتنه رێكه و لااه ئێااران ڵكی خااه چونكه ئێااران، ڵكی خااه خاااتری ر بااه له ك نااه
 كۆمااری ئێساتادا  لاه چونكه بكاات، وه ره ده ی نارده هاه شاۆڕش بتوانێات ی كه ییه بنەینه یاسای و ئیدیۆلۆژی پێی به كه ، ئیسالمیه كۆماری بۆیه

 تواناای و ساته ره كه و بكاات كان حوساییه هاوكااریی بێ ده بدات، لوبنان حیزبووڵاڵی هاوكاریی ببات،  ڕێوه به سووریا ڕی شه بێ ده ئیسالمی
 بێات ده ، كاه ناوچه له دیكه تیرۆریساتی گروپای زۆر ها روه هاه ماڵوێران ، و بێداهات و وڕووت ش ره موویان هه كه بكات، دابی  بۆ نگیان جه

 .بێت چۆكدا به و وێنێت ردانه سه جبووره مه بۆیه ئیسالمی، كۆماری ببێته ناتوانێت بێت، نه ی پاره ر گه ئه بدات، تیان یارمه
 

 ت تایباه به رێمادا هه له خاۆی هێژماۆنی پاندنی ساه باۆ ئێاران كانی وڵه هه به ر رامبه به كوردستان، باشووری كانی حیزبه ڵوێستی هه :سڤیل
 ؟ داوه وه سته ده به خۆیان ك یه راده تا خود یا ئێران، هێژمۆنی به ر رامبه به وه ستانه وه له بوونه پێویستدا ئاستی له پێتوایه بینی؟ ده چۆن

 
 وێراقاادا موو هااه له ئێااران ئیسااالمیی كۆماااری ، وه ته ماوه نه شاااراوه شااتی و ئاشااكرایه شااتێك موو هااه ئێسااتا وابێاات پااێم : فا هیجتتری مستتته

 وام رده بااه كات، سااازده كێشه و كااات ده ردان سااتێوه ده باشااووریش  لااه ، وه باشووریشااه كوردسااتانی به ، یااه هه رباڵوی بااه زۆر ئێجگااار نفااوزێكی
 ، یاه هه باشاووردا كانی كیه ره ساه هێزه نێو لاه ی تیاه دژایه و كی ره دووباه و كێشاه و ئاه ی زۆربه ، نیه دا وه له گومانم.  یه وه نانه ئاژاوه ریكی خه
 .دات ده ئاژاوانه م به درێژه بتوانێت شی هێنده ، یه هه تێدا ئێرانی ستی ده
 

 سانووری خاود یاا ، دروساتكردووه ئێوه ر سه بۆ گوشارێكی جۆره هیچ ئێران له هێزه و ئه نزیكی كێتی ، یه نفووزی جێ ی ناوچه له كه ئێوه :سڤیل
 ؟ وه كردبنه سك رته به لێ جموجۆڵی ئازادیی
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 شاای به ، بووه هااه یاناادنمان راگه زگااای ده و تەلەڤزیااۆن بااووینە، ئااازاد سیاساایماندا كاروباااری جموجۆڵی لااه تائێسااتا : فا هیجتتری مستتته
 وت  چاوپێكااه بێاات، سااتمان به مه ك جێگایااه و شااوێ  ر هااه ڵ گااه له ی ، كااه ده وه ره ده ری فه سااه وه لێره وه تیه رایه رێبه به حیزبمااان ئاشااكرای
 . كراوه نه دروست  ئێمه رێگای ر سه له گرفتێك هیچ ئێستا تا. پێكدێنی 

 
 اڵت رۆژهاااه كانی كوردیاااه حیزبه كه یه وه ئه گیرێت، ده وه خۆتاناااه رۆشااانبیرانی و ران نوساااه له ر هاااه زیاتر كاااه ك یاااه خنه ره اڵم باااه :ستتتڤیل

 ڕی شاه  لاه شاداریكردنتان به ی له ساه مه له نمونه باۆ ، بیناراوه وا پێاڕه باشاووریان كانی كییه ره ساه حیزبه تی پاشاكۆیه رۆڵای باشاووردا له لێره
 داوش؟

 
 دروساتی به سیاسای حیزبێكای ك وه ئێمه كه ی وه ئه ر سه له یه ڵگه به ڵكو به ، نیه نێك الیه بۆ ئێمه تی پاشكۆیه ی ڵگه به وه ئه : فا هیجری مسته

 و اڵت رۆژهااه و باشااوور كانی حیزبااه پێمانوایه.  یااه هه جیاوازی دیكااه كانی نااه الیه یااان ، كااه كه په ڵ گااه له ئێمه تی سیاسااه. ی  كااه ده فتااار ره
 ماافی و ئاازادی پێنااو  لاه ن، باده نجام ئاه خۆیاان چاالكی و كار ن، هه كه دا شه به و ئه ی چوارچێوه له بێت ده موویان هه رۆژئاوا، و باكوور
 و ئاه اڵم باه ی ، بكه پشتیوانیان ی ، بده كاندا شه به موو هه له بات خه وپێشەوونی ره به تی یارمه یه وه ئه ئێمه ی زیفه وه. ن بكه بات خه خۆیان

 یاان ڕ شاه كی یاه ره به له بەی  ڕۆیانه ره ساه و ن كاه نه داوا خۆیان كاه دایا ،  ڕه بااوه و لاه چونكه ن، بكاه داوا خۆیان كه یه كاته و ئه پشتیوانییه
 ركێكی ئاه ك وه ڕ، شه كانی ره به بنێرینه كان رگه پێشمه لێكرا داوامان كاتێك ، ردانه ستێوه ده وا ئه ی ، بكه شداریی به دا دیكه كارێكی ر هه له
 . ن ئاماده ئێمه كانی هێزه ن، لێبكه داوامان وان ئه ركاتێك هه یاندوون، راگه پێمان پاشانیش. كرد جێ جێبه مان وه ئه تی وایه ته نه
 

 پاشاكۆبوون مانای به جۆرێك هیچ به وه ئه یهبۆ.  وه ته كشاوینه ئێمه ، وه بكشێنه و نیه ئێوه به پێویستمان گوتیان و كردی  سوپاسیان كاتێكیش
 . دابنێت رێم هه سنووری و یاسا بۆ رێز كورد موو هه بێ ده ، نیه
 

 بااۆ یكااات، ده رێم هااه پرساای بێ دیكااه هێزێكاای ی وه ئااه رێم، هااه ری روه سااه و یاسااا له بێاات رێزگرت  ئێااوه ڵوێسااتی هه مادام واتااه كه :ستتڤیل
 ؟ رێمه هه یاسای و رییه روه سه م ئه پێشێلكردنی یكات، ده شنگال ی ناوچه له كه كه په ی وه ئه نمونه

 
 و ئاه ری روه ساه پێناانی ژێر لاه وه ئه ڵێ باه بكات، لاه موداخه وێات بیهە رێم هاه تی حكوماه داخاوازی و ندی زامه ره بێ ر گه ئه : فا هیجری مسته
 .نیشتیمان له یه شه به
 

 لاه كه تان، كادره ٢٥١ و ئه یسی كه ئێستا تا یه وه ئه گیرێت، ده ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی  له ی خنانه ره و له دیكه كێكی یه :سڤیل
 تیاااادا وڵه نێوده كی دادگایااااه  لااااه یااااان رێم، هااااه كی دادگایااااه  لااااه تێرۆركااااراون، ئیسااااالمی كۆماااااری سااااتی ده  بااااه كان ده وه نااااه ساااااڵنی 

 ؟ تانجواڵندووه نه ئێران دژی و یسێك كه تانكردۆته نه
 

  نێوان ی ماوه له هاتبوو، نه پێك رێم هه تی حكومه هێشتا كه بوو كاتێك پێشێ، هاتنه ی رووداوانه و ئه ی زۆربه : فا هیجری مسته
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 و ئێمااه ی رگه پێشاامه و كااادر زۆر كی یااه ژماره دا یااه ماوه و لااه بااوو، رێم هااه تی حكومااه پێكهاااتنی تااا حوسااێ  دام سااه كااانی هێزه ی كشااه پاشه
 بێت، وه مااااه ئه دوای بااااه بوو نااااه تێك حكومااااه وكات ئااااه. تێرۆركااااران ئێراناااای كااااوردی ئۆپۆزساااایۆنی ی دیكااااه كانی سیاسااااییه رێكخراوه

 یااان یانویسااتبێت نه كیەتی، یااه و پااارتی ت تایبااه به ، یانااه هه كتر یااه ڵ گااه له ی ریااه دژبه و ئااه هۆی بااه بێاات نااگ ره كانیش سیاسااییه هێزه
. ن باااده سااازایان و وه بیانبینناااه و ڕێ  بگاااه دا تێرۆریساااتانه و ئاااه دوای باااه و ڵبسااات  هه ركه ئه و به پێویساااته ی جاااۆره و باااه یانتوانیبێت ناااه

 ئێاران ئیساالمیی كۆمااری  لاه جگه ش ئێماه و خارێ  ده رێاك  وه ئێرانه ئیسالمیی كۆماری ن الیه له كه ولوم ، مه موویان هه تێرۆریستان چونكه
 باا  جۆرێك بااه كان ڵگااه به بێاات ده ، وه شااه تێرۆركراوانه كادره و رگه پێشاامه و ئااه ی باره لااه. نااازانی  خۆمااان دوژمنی بااه دیكه نی الیااه و س كااه
 ،ناساای  ده تێرۆریستانه و ئااه زۆری شااێكی به خۆمان راسااته. ناای  سااتدا رده به له مان ڵگانااه به و ئااه ئێمه باا ، دادگادا لااه قبااوڵكردن قابیلی كااه
 كی دادگایااه له وه ئه نگه ره بۆیه كااات، ده حاشااا ش دیكااه نی الیااه دادگا، بااه ی  بیانااده تااا ، نیااه سااتدا رده به له یاساااییمان ی ڵگااه به اڵم بااه

 .كرێت نه تیدا وڵه نێوده
 

 ئێاران ئیساالمیی كۆمااری  باه دژ س كاه دان ساه تێرۆركردنای ی دۆسایه كه بێات، ده ی وه نگدانه ده یاندندا راگه له بێت رنه هه خۆ اڵم به :سڤیل
  ؟ جوڵێندراوه

 

 باساای میشه هه ، یاه هه نادیمان یوه په كه رۆژئااوادا ی واڵتاناه و ئاه ڵ گاه له و كانادا تیه وڵه نێوده وه كۆبوونه و كۆڕ لاه ئێمه : فا هیجتری مستته
 . داوه نه كمان دادگایه هیچ به یاسایی یسێكی كه ك وه ئێستا تا اڵم به ، ورژواندومانه و كردووه مان وه ئه
 

 ئازادانه  كه ژی ، ده و ماون كوردستاندا رێمی هه له ناس ، لێده زۆریان كی یه ژماره كه ی، كه ده باسیان ی تێرۆریستانه و له كام هیچ :سڤیل
 كرابێت؟ نه ڵ گه له شیان وه لێكۆڵینه و وه بسوڕێنه 

 
 .ن هه ڵێ به : فا هیجری مسته

 
 بێت؟ كاندا حیزبه تی ركردایه سه له یان بێت، اڵتدا سه ده ی پێگه له یانه هه :سڤیل

 
 .ن هه اڵتیشدا سه ده ی پێگه له را تاكوته : فا هیجری مسته

 
 ؟ ماوه ر هه كانتان كادره و ئێوه ر سه له تێرۆركارییه ترسی مه و ئه ئێستاش تا :سڤیل

 
 ، یاه هه هۆكااری دوو كراون، ناه جێ جێباه دیكه تێرۆری تائێستا كه اڵم به ، وه ته ویوه ڕه نه ئێمه ر سه له ت قه ترسییه مه و ئه : فا هیجری مسته
 دونیادا لااه كه رجه لومه هه و لااه ئیسااالمیش كۆماااری: میااان دووه. وریاااتری  زۆر وتماناادا وكه ڵوس هه و هاتوچۆ لااه خۆمااان بااۆ: میان كااه یه
 اڵم بااه. باادات كانی تێرۆركاریااه به درێژه كه زانیبێت، نااه پێویسااتی به ئێسااتا تااا  نگااه ره ، بووه وره گااه سیاساای گرفتاای توشاای ، راوێزخراوه پااه
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 رووی  لاه كه دیكه كاتێكی له نگه ره.  وه كۆبكاته زانیاری و بكات دروست بۆ مان كێشه ، وه ناومانه بنێرێته جاسوس كه ، ستاوه وه نه وه له رگیز هه
 . وه نه پێبكه ست ده تێرۆریش كاری بزان ، باری له خۆیان بۆ وه سیاسییه

 
 لاه رگری باه یاان ئیساالمی رێژیمی له رگری به ی خانه چێته ده وان ئه ڵوێستی هه دواجار بینی؟ ده چۆن ئێران له كورد رێفۆرمخوازانی :سڤیل

  كورد؟ مافی 
 

 بااابردوو كاااڵوی دوای بااه تی تایبااه به ئێاارانیش كااوردی كااانی رێفۆرمخوازه و گشااتی به ئێااران كانی رێفۆرمخوازه پێموایااه : فا هیجتتری مستتته
 وڕۆ ئاه پێشاێ، دێته رێفاۆرم وێادا له دێموكراتیاك، تێكی حكوماه كانی ندییه تمه تایبه له كێكه یه رێفۆرم ، روونه زۆر ئێستا ی وه ئه. وتوون كه
 نگاو هاه و وه كاتاه ده راسات ی كاه ڵه هه ، كاردووه كی یاه ڵه هه كه زانێات ده و وه چێتاه ده خۆیادا به دێنێات، فشاار ڵك خاه ، یاه هه كی وكوڕیه م كه
 و جیهانادا  له یاساایه كامڵتری  وایاه پێای زانێات، ده ئاسامانی  باه ی یاساكه كه واڵتێكدا له اڵم به.  رێفۆرمه مه ئه ، وه پێشه چێته ده نگاو هه به
 بیناای  ده ك وه بكرێاات؟ رێفااۆرم توانرێاات ده چااۆن دا واڵتااه و لااه ، رگرتووه وه وه قیهااه فه تی ویالیااه و ئیسااالمی تی ریده شااه له ی كه رچاوه سااه
 رۆژیااش  بااه رۆژ و بااووه دواوه و  ره بااه ئاااڵوگۆڕ كرابێاات، ئاڵوگۆڕێااك ر گااه ئێراناادا ئیسااالمیی رێژیمی له رابااردوودا ساااڵی ٣٦ ی ماوه لااه

 ڵێنی باه هاات رۆحاانی ن ساه حه ڵبژاردنادا هه دوایی   له چۆن ك وه ن، ده ده ڵێ  به كاندا ڵبژاردنه هه كاتی له نموونه بۆ.  بووه توندوتیژتر
 هی لااه دا یااه ماوه و لااه كان دانه سااێداره  لااه ی ژماااره خۆشاایان، هاای و جیهااان كااانی ئاماره پێی بااه اڵم بااه دا، كااورد یری غااه و كورد بااه زۆری
 ماان زه ئیماامی ری نوێناه به خۆی قیهاا فه لای وه زانێات، ده شاتێك موو هاه وایه پێای واقدادا  لاه رێژیمه و ئاه.  زیاتره ژاد نه دی حمه ئه می رده سه
 باشاتر و ئاه هی لاه بڵێای پێ شاتێكی یاان ی، بكاه ئااوادا ساێكی كه ی قساه له قسه تاوانی ده چاۆن تاۆ ، وه ئاسمانه به وه ته ستراوه به و نێت داده
 . ڵناگرن هه رێفۆرم مانه سیسته جۆره و ئه بۆیه!! بێت؟

 
  بوو؟ پێویست یاندنكاری راگه كادری بوونی نه یان بوو، دارایی توانای بوونی نه ر به له داخست؟ بۆچی تیشكتان ئاسمانی ناڵی كه :سڤیل

 
 بێت ناه مان متماناه كااتێكیش تاا. بوو كاه ناڵه كه تێەووی بوونی نه ر به له بوو، وه داراییه ی كێشه هۆی به تیشك داخرانی : فا هیجری مسته
 ی ڵاه هه و وكوڕی م كاه پێشاووتر زموونی ئاه.  وه كاتاه نه كار باه ست ده ناڵه كه و ئه نگه ره ی ، پێبده وامی رده به باشتر كی یه شێوه به بتوانی  كه

 ك وه ، ماناه هه كه مان دیكاه ی یاندناناه راگه و ئاه یا  ده ده وڵ هاه دا هو ئاه ر رانباه به  له. بێت ده زیاتر زموونمان ئه جاره و ئه اڵم به ، تێدابووه
 .ی  بكه هێزتری به حیزب، ڕی ماڵپه

 
 ئاسایشای و پاۆلیس ن الیاه له تان كاه مپه كه ر سه ڵكوتانه هه رووداوی له وه لێكۆڵینه بۆ هێنرابوو پێك ی یه لێژنه و ئه كاری نجامی ئه :سڤیل
 هات؟ ر سه به چی وه كۆیه

 
 باسایان ، ئێماه الی هاتناه كه لێژنه رانای براده ی وكاتاه ئه چونكه.  وه بڵێناه پێمان كاه نجامی  ئاه ڕوانی چااوه ر هاه ش ئێماه : فا هیجری مسته
 . گات ده نجام ئه به مان كه وه لێكۆڵینه تا چێت پێده كی یه ماوه گوتیان اڵم به ن، ده ده سزا كان تاوانباره و ن كه ده وه لێكۆڵینه كه كرد وه له
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 . وه ته داوه نه ئێمه به نجامێكیان ئه هیچ تائێستا
 

 پێااك كان كێشااه ی وه بیربردنااه له بۆ كااه كیتره یه لێژنه ر هااه ك وه یااان بێت، هااه نجامێكی ئااه یه هه  یااه لێژنه و بااه ئومێاادێكت هاایچ :ستتڤیل
 هێنرێ ؟ ده
 

 . داوه رنه به ئومێدمان و بێت نه جۆره و به مه ئه كه هیواداری  ئێستاش تا ئێمه راستیدا  له : فا هیجری مسته
 

 رووداوی باسای شاوێ  چەنادی  لە نووساراوە، حەزەرەوە بە زۆر دەكرێات، ئەوە تێبینای دابڕانادا و نساكۆ كتێبی خوێندنەوەی لە :سڤیل
 بۆچی؟ حەزەرە ئەم دەنووسی، مێژوو بۆ تۆ. پارێزراوە م  الی ناوەكەیان دەنوسی و نادەی بكەرەكان بەناوی ئاماژە و دەكەی جیاواز

 
 دەمانهەوێات چاونكە دایا ، وتاووێژ لە جیابوونەتەوە، كە هاوڕێیانەمان ئەو لەگەڵ ئێمە ئەوەیە، لەبەر حەزەرە ئەو : فا هیجری مسته
 هەرچەنادە. وتاووێژانە ئەو بەردەم لە كۆساپ ببێاتە كە بێات، بەجۆرێاك نووسینەكە نەمویست بۆیە بگرینەوە، یەك باش شێوەیەكی بە

 تێااك دیااكە جااارێكی بااووەتەوە، ئااارام تاااكو تێكۆشاااوی  زۆر كە فەزایەی ئەو ویسااتومە. ناااڕەحەت  زۆر نووسااینەش بەو ئەوان ئێسااتا
 .پێبدەی  درێژە وتووێژەكانمان بتوانی  تاكو بێت، بەردەوام هەمانە، لەگەڵیاندا پەیوەندییەی ئەو و نەچێتەوە

 

. باووە حیزبەكاان ساەركردەی الی تێیانادا یەكاالكەرەوە دوابڕیااری هەمیشاەش ساەركردەن، حیزبای گشاتی بە كوردیەكاان حیازبە :سڤیل
 و پارس باێ قاساملوو. د كە دەكەی، باسای كتێابەكەدا لە تاۆ ئەوەی بەاڵم. نی  بەدەر لەوە دێموكراتیش حیزبی و قاسملوو. د بێگومان
 ئەوە دێاات، كۆتااایی خااۆی تێرۆركردناای بە دواجااار كە ئەنجامااداوە، ئێااران لەگەڵ دانوسااتانی خااولی دوو سیاساای دەفااتەری راوێااژی

 نەگەڕاوەتەوە؟ سیاسی دەفتەری بۆ گرینگەكانیشدا بڕیارە لە و بووە تاكڕەو سەركردەیەكی قاسملوو. د كە ناگەیەنێت،
 

 چااونكە بكاارێ، تەوماایم ئەوە نابێاات كاارد، هەڵەیەكاای حیزباای یەكەماای كەسااایەتی یااان سااكرتێر ئەگەر پێمااوایە : فا هیجتتری مستتته
 وا ماناای ئەوە بەاڵم بنێای ، هەڵەش هەنگااوی رەناگە و دەبای  هەڵە لێكادانەوەی و هەڵە توشای لەكارەكانمانادا و مرۆڤی  هەموومان

 كاۆمیتەی لەگەڵ باوو، دێماوكرات مرۆڤێكای بەگشاتی ئەو كە لەوەداباوو، قاساملوو. د جیااوازیەكەی. هەڵەن هەنگاوەكانماان هەماوو نیە
 قاساملوو. د پێكاردووە، ئامااژەم لەكتێابەكەدا كە هاۆ هەندێك لەبەر بەاڵم روو، دەخستە خۆی بابەتەكانی سیاسی دەفتەری و ناوەندی
 بیاری. دەكاردەوە بیاری سیاسای و لاۆژیكی بەشێوەیەكی هەبوو، پاكی نیەتێكی ئەو. بێت بەشدار وتووێژەدا لەم بەێت ئەوەی بۆ هاندرا
 لێكەوتاووە، زۆری مااڵی و گیانی خەسارەتێكی و بووە لەجەنگدا وێراقدا لەگەڵ ساڵ هەشت كە ئێران ئیسالمیی رێژێمی دەكردەوە لەوە

 باۆیە هەیە، ئااوەدانكردنەوە بە پێویساتی ئێاران بەدواوە لێارە وابوو كە كردووە، چارەسەر كێشەكەیان و وتووێژ كەوتوونەتە ئێستاش
 لە. نەهێڵێاتەوە كێشاە و بساازێت لەگەڵیاان و خاۆی نەیارەكاانی لەگەڵ گفتوگاۆ بكەوێاتە دەبێات بكااتەوە، بیر لۆژیكی بە گەر ئەویش

 خااۆی قاسااملوو. د گەر نیشاااندابوو، وای و داڕشااتبوو وای پیالنێكاای ئیسااالمی رێژیماای كااردووە، دیااكەش بەڵااگەی بە ئاماااژەم كتێاابەكەدا
 بااوەڕە لەو هەمیشاە باوو، شەهید كە كاتەش ئەو تا سەرەتاوە لە هەر چونكە ووشقاسمل. د. نابێت درێژەی وتوێژەكە نەبێت، بەشدار
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 پێیوابااوو ئەو. بێاات وتااووێژەوە لەرێگااای دەبێاات بەڵكااو نابێاات، چارەسااەر بەچەك ئێااران ئیسااالمیی رێژیماای و ئااێمە كێشااەی كە دابااوو،
 .باستكرد كە بێتەوەسەر رەخنەیەی ئەو رەنگە هەرچەندە نەدات، لەدەستی دەبێ و هەڵكەوتووە هەلومەرجێك

 
 ناكەیت؟ هەژمار قاسملوو. د تاكڕەوبوونی بەڵگەی بە ئەمانە تۆ كەواتە :سڤیل

 
 تااكڕەو كەساێكی قاساملوو. د بڵاێم كە نەباووە، ئەوە مەبەساتم باابەتەدا ئەو باساكردنی لە جۆرێاك بەهایچ نەخێار، : فا هیجری مسته
 .بووە

 
 پێماان راشاكاوانە بە خەباات؛ ئەزماوونی حەساەنزادە وەبادوڵاڵ كتێابەكەی واڵمادانەوەی بۆ تەرخانكراوە كتێبەكەت زۆری بەشی :سڤیل
 دەنووسی؟ دابڕانت و نسكۆ تۆ نەنووسرابایە، خەبات ئەزموونی گەر بڵێ،

 
 لەكااااتی گاااادانی جەلیااا  كااااك. نەدەنووسااای كتێااابەم ئەو نەنووسااارابایە، خەباااات ئەزماااوونی ئەگەر نەخێااار، : فا هیجتتتری مستتتته

 خەباتاادا ئەزماوونی لە حەساەنزادە وەباادوڵاڵ ئەوەی بەاڵم. نەدایەوە واڵمام ما  نووسای، جیااابوونەوەكە هاۆی لەساەر جیابوونەوەیانادا
 جیااتی لە سیاساییەكان حیازبە ئاێمەی دەزانام، خاراپ زۆر بەكاارێكی ئەوە كە دێماوكراتە، حیزبی مێژووی چەواشەكاری كردووە، باسی
 دابایەوە، واڵمی ئێمە هاوڕێیانی لە دیكەش كەسێكی ئەگەر تەنانەت. بكەی  چەواشەی بدەی ، خەڵكەكەمان بە دروست زانیاری ئەوەی
 بەگشاتی كاورد خەڵكای و حیزب الیەنگرانی و ئەندام زانی، خۆمم بەئەركی هۆكارانە ئەو لەبەر بەاڵم نەدابایەوە، واڵمم م  بوو رەنگ

 یەك قسااەی تەنیااا بەێاات، راسااتیەكاندا بەدوای ئەگەر توێژەرێااك یااان رۆژنااامەنووس، وەك ئێااوە ساابەی. نەكەن قەزاوەت یەكااالیەنە
 هەبا ، خەڵكادا لەبەردەساتی و بیاننووسام باووم ئاگاداریاان ما  زانیاریاانەی ئەو باوو، بااش پاێم باۆیە. نەبێات لەبەردەساتدا الیەنی
 .بكات خۆی قەزاوەتی خەڵك ئەوكات

 
 كردباوو، ئەوەتاان پێشانیاری ببانەوە، جیاا برادەرانتاان لەوەی بەر و ١٣ كاۆنگرەی دوای دەكەی، لەوە باس كتێبەكە لەشوێنێكی :سڤیل
 یەكڕیزی بنوسێت لەناورۆكەكەیدا خۆی كە دانا مەرجی ئەو ئەوەی دوای بەاڵم. بنووس  حەسەنزادە وەبدوڵاڵ بۆ رێزلێنان لەوحێكی كە

 واباوو پێات ئەوەی لەبەر تاۆ. نەنوسی لەوحەكەتان و نەبوون رازی ئێوە داوە، شەهید رێبەرانی رێبازی بە درێژەی و پاراستووە حیزبی
  نەبووی؟ رازی بەوە بۆیە نەكردووە، شەهیدی رێبەرانی رێبازی پێڕەوی و نەپاراستووە حیزبی یەكڕیزی ئەو
 

 باۆ رێزلێناانی لەوحای كە نەبیساتووە، دیاكە ساەركردەیەكی هایچ لە ئەوەم لەواقیدادا پێاداوە، ئامااژەم لەكتێابەكەدا : فا هیجری مسته
 و هااتنەوە ئەو لەالی سیاسای دەفاتەری هەیائەتەكەی كاتێك لەوەش جگە پرەنسیپ؛ وەك ئەمە بینووسم، بەخۆم دەبێ بڵێت بنوسرێت،
 جیاابووەوەن هاوڕێیاانی لەگەڵ ئێستا كە مەولوودی، مستەفای كاك و رەستگار حەسەنی كاك بووی ، پێكەوە هێشتا ئەوكات دانیشتی ،

 لەمەرجەكەی ئەوەنادە رەساتگار حەساەنی كااك. كارد قسەمان بابەتەكە لەسەر بوون، سیاسی دەفتەری ئەندامی هەردووكیان ئەوكات و
 . گەڕای  لێی ئیدی بوو ئەوە. لێبێنی  وازی كرد داوای بوو، ناڕەحەت حەسەنزادە وەبدوڵاڵ
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 دەبینی؟ رێزلێنانە لەوحی ئەو بەشایانی حەسەنزادە وەبدوڵاڵ ئێستا ئەی :سڤیل
 

 لە خزمەتاانەی ئەو باۆ بنوسم، بۆ رێزلێنانی لەوحی خۆم ئامادەبووم گرتبایە، سەری ئەوە ئەگەر لەجیابوونەوە بەر : فا هیجری مسته
 حیزباای لە نەك باااوەڕەدام، لەو بەاڵم. هەبااوو بیروبۆچوونیشاامان جیاااوازی و كێشااە هەرچەناادە بااووی، كاارد دێموكراتاادا حیزباای ریاازی

 هاایچ بااێ دووبەرەكاای، و دابااڕان هااۆی دەبێاااتە سااەركردەیەك كاتێااك نەتەوەییاادا حیزبێكاای هەر لە ئێراناادا، كوردسااتانی دێمااوكراتی
 بەڵكاو نابێات، رێزلێناان باۆ تەنهاا نەك ئاوا كەسایەتیەكی پێموایە گرووهی، بەژەوەندی لەبەر تەنیا سیاسی، و فیكری جیاوازییەكی

 مەترسای و گرفات بەساەربردووە، حیازبەدا لەو خاۆم گەنجیەتای تەمەنای لە سااڵ سای لە زیاتر م . خەڵك لۆمەی بەر بكەوێتە دەبێت
 هەیە، بەیەكڕیازی پێویساتمان ئاێمە. ببێات لەت حیازبە ئەو باكەم كارێك ئەوەی بۆ پاساو نابنە ئەوانە هەموو كردووە، قەبووڵ زۆرم
 خااۆی وەك بۆمااان دەكەیاا  چەناادەی ساااڵە هەشاات و كاارد دروسااتی حەسااەنزادە وەباادوڵاڵ كە بااوو كێشااەیە ئەو ئەمە. جیااابوونەوە نەك

 . لێنایەتەوە
 

 سااەرەكی كااارەكتەرێكی وەك دەكەی، هۆكارێااك باساای ،١٣ كااۆنگرەی لەدوای هاوڕێیانتااان جیااابوونەوەی هۆكارەكااانی لەباساای :ستتڤیل
 هێشتووەتەوە؟ نائاشكرایی بە وا و گوتووە نەت راشكاوانە بە بۆچی دەكەی، وەسفی نائاشكرا

 
 و ئاسااار ناایە، دەسااتەوە بە قەبااووڵم قااابیلی فاااكتێكی بااارەوە لەو نائاشااكرایە، ماا  بااۆ ئێسااتاش تاااكو بەراسااتی : فا هیجتتری مستتته

 كاردووە، باسام لەكتێابەكەدا بەڵگاانەی بەو باووە، جیاابوونەوەیە ئەو لەپشاتی الیەنێاك یان كەسێك كە دەدەن، نیشانی شەواهیدەكان
 لەسااەری گومااانم كە بڵااێم، شااتێك نەبااووە خااۆش پااێم بااووە، الیەن یااان كەس فاااڵنە بڵااێم بەدیاااریكراوی تااا نەبااوو روون لەالم بەاڵم

 .خەڵك بەرچاوی بیخەمە دروستی بە دیومە، و بوومە شاهێدی بەخۆم هەرچی هەوڵمداوە، كتێبەدا لەو. هەبووە
 

 پێات یەكگرتنەوەتاان، بۆ هەیە نێوانتاندا لە وتووێژ و باشە كوردستان دێموكراتی حیزبی برادەرانی لەگەڵ نێوانتان كە ئێستا :سڤیل
 دەگەیەنێت؟ یەكگرتنەوەتان بۆ هەواڵنەتان بەم زیان و بوو خراپ كاتێكی كتێبەكە باڵوكردنەوەی كاتی وانیە

 
 رەخنەكاانی باۆ هەیە رێازم بگرێات، رەخانە دیاكەش خەڵكای رەناگە گرتاووە، لەما  رەخنەیەیاان ئەو بارادەرانە ئەو : فا هیجتری مسته
 و دایاا  وتااووێژ لە ئااێمە راسااتە كااردەوە، بیاارم ماا . بڵێاات لەسااەر خااۆی بیروبۆچااوونی خااۆیەتی حەقاای خەڵااك كتێبااێكە ئەمە. خەڵااك

 واڵمی بێت بڕیار ئەگەر نووسیوە، خەباتدا ئەزموونی لە شتانەی ئەو حەسەنزادە وەبدوڵاڵ كە ئێستا بەاڵم یەكگرتنەوەیە، مەبەستمان
 نێوانمانادا لە كێشە دووبارە چونكە بكەم، باسی ناتوانم هەر ئەوكات گرتەوە، یەكمان ئەگەر خۆ بدەمەوە؟ واڵمی كەی دەبێ بدەمەوە،
 وایە باشاتر كەواباوو ناخۆشای، دروساتبوونەوەی و دڕدۆنگباوون یەكتار لە و دوودەساتەیی هاۆی ببێتەوە دووبارە رەنگە دەبێتەوە، دروست
 دەكارد، ئەوەشام پێشابینی هەرچەندە. بیبینێت چاوكراوەیی بە خەڵك تاكو خەڵك، بەرچاوی بخەمە راستیانە ئەو یەكگرتنەوە لە بەر
 یەكگارتنەوە دوای لەوەی باشاترە ئێساتا پێموابوو بینووسم، كە داوە بڕیارم هەر مادام بەهەرحاڵ بەاڵم ناكەن، لێ پێشوازی ئەوان كە

 .بینووسم
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 وای چونكە حیزب، سكرتێری بۆ دەكات پێشنیار وەلی بابا حەسەنزادە وەبدوڵاڵ ١٣ كۆنگرەی لە دەكەی، لەوە باس لەكتێبەكە :سڤیل
 سااكرتێری وەزیاازی خالیاادی كە ئێسااتا. دەبێاات راسااتەقینە سااكرتێری پەردەوە لەپشاات خااۆی هەر و الوازە كەسااایەتییەكی ئەو دانااابوو

 وا یەكگاارتنەوە هەنگاوەكااانی بااۆیە بێاات، حەسااەنزادە وەباادوڵاڵ راسااتەقینە سااكرتێری پەردەوە لەپشاات هێشااتا پێتااوایە ە،(ك.د.ح)
 لەسەرخۆن؟

 
 كاارەكتەرێكی ئێساتاش حەساەنزادە وەبادوڵاڵ نەبا ، تەواو زانیاریەكانیشام رەناگە كە هەبێات، زانیاریم م  هێندەی : فا هیجری مسته
 بەوە هەسااتیان ئێسااتا ئەواناایش خەڵااكەكەی زۆری بەشااێكی بەرەبەرە چااونكە نەماااوە، سااەرەتا وەك بەاڵم حیزبەكەیاادا، لەناااو كااارایە
 ئەو بااۆیە نەكااردووە، رۆژهەاڵت لە كااورد بەجااواڵنەوەی و بەوان خزمەتاای و نەبااووە دروساات هەنگاااوێكی جیااابوونەوەیە ئەو كە كااردوە،

 .نەماوە سەرەتای دەسەاڵتەی
 

 حیازب، نااو باۆ باووی شۆڕشاگێڕ رێبەرایەتای برادەرانای گەڕانەوەی دژی تاۆ دەیەمدا لەكۆنگرەی دەكەی، لەوە باس لەكتێبەكەدا :سڤیل
 هاایچ ئەنجاماادا، حیزباادا لە دیکەشااان ئینشاایێاقێكی ئەوەی دوای گاارووپ، هەمااان ئێسااتا باشااە ئەی. نەبااوو پێیااان متمااانەت چااونكە

 تاۆ سااڵ ٢١ لە بەر كە نووسایوتە تۆ چونكە نەبێتەوە؟ دروست دووبەرەكی ئایندەدا لە و حیزب ناو بگەڕێنەوە ماوە پێیان متمانەیەكت
 نەبوو؟ پێیان متمانەت و ناسیبوو باشی بە ئەوانت

 
 لەمیااانەی متماانە دەباێ بەاڵم بكاات، پەیادا متمااانە دەدات هەوڵ پیااو نایە، شاەرت زۆر متماانە سیاساایدا لەكااری : فا هیجتری مستته
 یەكەم، یەكگارتنەوە، باۆ بنێای  هەنگااو لێكاردووی  وای و حیزبەكەماانە و ما  بۆچاوونی ئەوەی. پێشاێ بێاتە هەڵوساكەوتدا و كردەوە

 رەوتااای ئینشاایداب، و داباااڕان لەجیاااتی رۆژهەاڵت حیزبەكاااانی دەخوازێاات ئەوە كە ئێااارانە، و ناااوچەكە ئەماااڕۆی سیاساای زەرورەتاای
 نەباای ، بەهێااز و یەكگرتااوو ئااێمە ئەگەر خێااران، زۆر ئاڵوگۆڕەكااان چااونكە بكەیاا ، كااارە ئەو ئااێمەش دەبااێ بگاارنەبەر، یەكگاارتنەوە

 گەیشاتوونەتە جیابوونەتەوە، كە هاوڕێیانەی لەو زۆر بەشێكی پێموایە دووەم،. بێت دیار پەنجەمان جێ ئاڵوگۆڕەكانیشدا لە ناتوانی 
 كە بەوەیە هیاوام زۆرتار. هەبووبێات هەڵەماان هەنادێك بارەیەوە لەو ئێمەش رەنگە بووە، هەڵە كارێكی كارەكەیان كە راستیەی، ئەو

 و تااكەكەس بەرژەوەنادی و قازانج بۆ و نەگرینەبەر هەڵە هەنگاوی دیكە جارێكی یەكگرتنەوەماندا لە زانیوە، خۆمانمان بەهەڵەكانی
 .دەبێت هەر هەمیشە لێكدانەوە و بیروبۆچووون جیاوازی ئەوەشدا لەگەڵ. نەكەی  لەت حیزب گرووهی

 
 و كااربكەن پاێكەوە ئەوەی باۆ هەباوو قورسیان مەرجی چەندی  ببنەوە، جیا لەوەی بەر ١٣ كۆنگرەی دوای كە برادەرانەتان ئەو :سڤیل
 لە( ك.د.ح) برادەرانای ئێساتای مەرجەكاانی خۆ بووە، قەبووڵ مەرجانەت لەو زۆر حیزب بەرژەوەندی لەبەر ئەوكات تۆ نەبنەوە، جیا

 دەچ ؟ بەڕێوە بەهێواشی وا یەكگرتنەوە بۆ هەنگاوەكان بۆچی سوكترە، و كەمتر ئەوكات مەرجەكانی
 

 لەیەكگارتنەوەدا ئاێمە كە نیگەرانیاانەیە ئەو هۆكاارەكەی ئاێمەوە لەالی دەكەم، قساە خاۆمەوە لەالیەنای تەنیاا ما  : فا هیجتری مسته
 كە ئەوەیە نیگەرانیەكەماان هەماوو. بوو شكستخواردوو ئەزموونێكی هێنا، شكستی دواتر و روویداوە یەكگرتنەوە پێشتر چونكە. هەمانە
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. نەمێنێاات گرفتێكمااان هاایچ و بكەیاا  چارەسااەر هەمااووی و هەمااان  كە بكەیاا  گیروگرفتااانە ئەو لەهەمااوو قسااە یەكگاارتنەوە لە بەر
 .خایاندووە كاتی كە وردەكاریانەن، ئەو زیاتر. هەیە نیگەرانیان خۆیان بۆ ئەوانیش

 
 ناوە؟ مەسەلەی یاخود كێشە، بۆتە تائێستا كە وردەكاریەكانە :سڤیل

 
 ئەگەر یەكگارتنەوە كە كاردووە، قەبووڵیاان سیاسایدا دەفاتەری دوو لەدانیشاتنی ئەوان نایە، نااو مەساەلەی نەخێار : فا هیجتری مسته
 وتووێژێكادا لەهەماوو بەاڵم. هەیەتای حیزبماان ئاارمەی بەو هەروەهاا دەبێات، ئێاران كوردستانی دێموكراتی حیزبی ناوی لەژێر ببێت،

 .دەگرێ زۆر كاتی و زەحمەتترە چارەسەركردنیان وردەكاریەكان
 

 لە تێرۆركااردن بە یااان خۆیااان بەمردناای یااان سااەركردەكان سااەركردەن، حیزباای كاارد باساامان وەك كە كوردیاادا، حیزباای لە :ستتڤیل
 ئیساالمی یەكگرتاووی كە هێنااوە، بەوە باوەڕیاان خەڵاك زۆربەی باشاوور لە لێرە. دووركەوتوونەتەوە حیزبەكانیان سەركردایەتیكردنی

 ئەوە الفاای هەر خۆشاایان بااووە، پۆسااتەكەی دەساابەرداری ئااازاددا كااۆنگرەیەكی لە گشااتیەكەی ئەمینااداری بااووە، كااوردی حیزباای یەكەم
 دەیەماای كااۆنگرەی لە و ساااڵ ٢١ لە بەر بوویاات، كااوردی حیزبێكاای سااكرتێری یەكەم تااۆ كە دەزانێاات، بەوە كەس كەم بەاڵم. لێاادەدەن
 ئاساایی ئەنادامێكی یاان ساكرتێر، جێگاری وەك كاۆنگرە ساێ تاا و بوویات پۆساتەكەت دەسابەرداری حیازبەكەت بەرژەوەنادی باۆ حیزبدا
 هەیە؟ قسەیەكت چ ئەمە بۆ تۆ. هەڵبژێردرایتەوە سكرتێر وەك دواتر تا بوویت، بەردەوام سیاسی دەفتەری

 
 .بیڵێم خۆم بۆ شتێك هەموو نیە مەر  بەاڵم دەزانێت، خەڵك و ئاشكرایە هەمووی ئەوە خۆ دەبینم، وای هەر منیش : فا هیجری مسته

 
 ٢١١٥ی مای ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە

 
-------------------------------------------------- 
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 ...حیزبی دێموکرات هیچ دەستێوەردانێکی لە ناڕەزایەتییەکانی مەهاباددا نەکردووە
 
 
 
 
 
 

 (Deutsche Welle) ماڵپەڕی دۆیچەولە
 

 رێبەرانای کوردساتان، و مەهابااد رووداوەکاانی لەباارەی ئێاران رێژیمای بەرپرساانی ناتەباکاانی لێاک لێادوانە پااش: میادیا کوردستان
 .خستەوە وەدرۆ رووداوانە لەو خۆیان دەستێوەردانی کوردییەکان حیزبە

 
 لێاک لێاداونە و مەهابااد شااری تاارای هۆتێا  کارمەندی خوسرەوانی فەریناز گوماناویی مەرگی دوای میدیا، کوردستان راپۆرتی بەپێی
 Deutsche) دۆیاەەولە مااڵپەڕی کاۆمەڵە، و دێموکرات حیزبی دەستێوەردانی لەمەڕ ئێران رێژیمی بەرپرسانی ناکۆکەکانی و ناتەبا

Welle )هێناوە پێک وتووێژێکی ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری هیجری، مستەفا لەگەڵ. 
 

 :دەقی ئەم وتووێژە بەم چەشنە

 
 بە ساااەربارەت ئێاااران بەرپرساااانی لێااادوانەکانی لەمەڕ ئێاااران کوردساااتانی دێماااوکراتی حیزبااای گشاااتیی ساااکرتیری هیجاااری مساااتەفا

  :دەڵێت خۆپیشاندانەدا لەو دێموکرات حیزبی دەستێوەردانەکانی
 

 .نەکردووە دەستێوەردانی و نەبووە رۆڵێکی هیچ مەهاباددا خەڵکی ناڕەزایەتییەکانی لە ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی
 

 دژی خەڵاک ئەوەیاکە دوای و نەباوون ئاگادار رووداوە لەو کوردییەکان حیزبە دەکاتەوە، جەخت دۆیەەولەدا لەگەڵ وتووێژ لەو هیجری
 دێماوکراتی حیزبی بۆیە کرد، خۆپیشاندانە لەو پشتیوانییان کوردەکان سیاسییە حیزبە دەربڕی، ناڕەزایەتییان یە مرۆیی کارەساتە ئەو

 بە دەساتدرێژی هاۆی بە رووداوانە ئەو کە رایادەگەێنێت و دەکااتەوە رەت ئێاران ئیسالمیی رێژیمی وتەکانی و لێدوان ئێران کوردستانی
 .سیاسییەکان زبەحی دەستێوەردانی و هەڵخراندن بەهۆی نە ئاراوە، دێنە خەڵک مافی

 

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستەفا-هیجری-حیزبی-دێموکرات-هیچ-دەستێوەردانێکی-لە-ناڕەزایەتییەکانی-مەهاباددا-نەکردووە
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  :وتی ئێراندا رێژیمی بەرپرسانی لێدوانانەی ئەو رەتی لە ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری هەروەها
 

 ناڕەزایەتییاان ئێاران ئیساالمیی رێژیمای وپێوەندییەکانی دەست دزێوەی کردەوە بەو نیسبەت و نەداوە سیاسییان دروشمی خەڵک ئەوەیکە
 سیاساااییەکان حیااازبە ئەگەر و نەکاااردووە دەساااتێوەردانێکیان هااایچ کوردییەکاااان حیااازبە کە ئەوەیە دەرخەری خاااۆی ئەوە دەربڕیاااوە،

 ئەو دایە حاڵێااک لە ئەوەش و دەکاارد سیاساای رووداوەکەیااان و دەوتەوە حیزبانەیااان ئەو دروشاامی خەڵااک کردبااایە، دەسااتێواردانیان
 .نەبووە سیاسییەوە مەسەلەی بە پێوەندی رووداوە

 
 لە کوردساتان کە دەکااتەوە جەخات رووداوە، ئەو بەدواداچاوونی باۆ ئێاران رێژیمای بەرپرسانی لە داوکاری سەرەڕای درێژەدا لە هیجری
 .ناڕازی  زۆر رووداوە لەو خەڵک و دایە ئاڵۆز دۆخێکی

 
 ٢١١٥ی مای ١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە

 
-------------------------------------------------- 
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 ...دێموکرات حیزبی پێشمەرگەی ژمارەیەک بۆسەر ک ک پ هێرشی 
  
 
 
 
 
 
 
 

 "رۆژنامەی کەیهانی لەندەن"وتووێژی 

 
 دەچێ ئێران پاسدارانی لە ک ک پ هەڵسوکەوتی: هیجری مستەفا

  
 دێمااوکرات، حیزباای پێشاامەرگەی ژمااارەیەک بۆسااەر ک ک پ هێرشاای لەگەڵ پێوەناادی لە لەناادەن کەیهااانی رۆژنااامەی: میاادیا کوردسااتان
 .داوە ئەنجام حدکا گشتیی سکرتێری هیجری مستەفا لەگەڵ وتووێژێکی

 
 هەوڵای پرسایاردا چەناد قااڵبی لە و ئەنجاام وتاووێژەی ئەو فاارس رۆژنامەنووسای رەئافەت ئەحمەد میدیا، کوردستان راپۆرتی بەپێی

 .داوە حیزبەوە گشتیی سکرتێری هیجری مستەفا زاری لە کێلەشینی رووداوەکەی روونکردنەوەی
 

 سیاساەتێکی ک ک پ سیاساەتی :دەڵێ داوە، رووی قەندی  لە شتێک چ کە بەوەی سەبارەت رۆژنامەنووسدا پرسیارێکی وەاڵمی لە هیجری
 رێکخااراوە نیزامییەکااانی و سیاساای چاااالکییە تێکااڕای کە وایە پێاای و دەزانااێ کوردسااتان هەمااوو خاااوەنی بە خااۆی کە پاااوانخوازانەیە
 ویساتوویانە ئێاران کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای پێشامەرگەکانی کە کاتێکادا لە. بێ خۆیدا چاودێریی لەژێر کوردستان سیاسییەکانی

 وەاڵمادا لە حیازبیش پێشامەرگەی. بادا پاێ هاتوچۆتان ئیزنی ک ک پ رێبەریی دەبێ کە وتوویانە و گرتوون پێ پێشیان ناوچە بەنەوە
 .وەرناگری  کەس لە ئیزن خۆمان خاکی بۆ رۆیشتنەوە بۆ ئێمە وتوویانە

 
 مەسااەلە ئەو دانووسااتانەوە رێااگەی لە ویسااتوویانە رۆژ ١٥ هەتااا ١١ بە نزیااک حیاازب پێشاامەرگەکانی :وتااوویەتی درێااژەدا لە هیجااری
 تەقەی نیشاانەی کاراونەتە پێشامەرگەکان ئەنجامادا لە و باوون ساوور خۆیاان داواکەی لەسەر ئەوان داخەوە بە بەاڵم بکەن، چارەسەر
 .ک ک پ هێزەکانی
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 و قەنادی  چیاای لە حیازب ماانەوەی لەمەڕ ک ک پ ئیادیدای پرسایاری وەاڵمای لە ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری
 کااردەوەی پاساااوهێنانەوەی بااۆ: دەڵێاات ک ک پ تۆمەتەکااانی تێکااڕای بااوونی ساااختە بە ئاماااژە وێااڕای ئێااران، خاااکی بااۆ نەڕۆیشااتنەوە
 بایهەوێ کە ئامانجێاک هەر بە ئێاران کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای پێشامەرگەی حاڵادا هەر لە. گاۆڕێ دێنانە شاتانە ئەو نەشیاویان
 هێزەکاانی. بدەی  ئەنجام جووڵەیەک بمانهەوێ کە دەدەی  بڕیار خۆمان بارەوە لەم و خۆیانە خاکی ئێران، کوردستانی خاکی بەێتەوە

 ئاماانجی کە باکەن ئەوە وێناای هەتاا بێات ئەساتۆدا لە ئێرانیاان سانوورەکانی ئەمنیەتای و کاۆنترۆڵ کە نی  ئێران سنووروانانی ک ک پ
 .چییە رۆیشتنەوە بۆ حیزب پێشمەرگەی

 
 دەکرێ ، بەهێز ئێرانەوە لەالیەن و دەکەن هەڵسوکەوت ئێران سنووروانەکانی و پاسداران وەکوو کە ئەوانە داخەوە بە :وتیشی هیجری

 مەحکاووم یاان ک ک پ کاردەوەی ئەو و ساەریان خساتووەتە گوشااریان کوردساتان بەشاەکانی هەماوو لە کاورد خەڵکی چونکە. مەسەلەیەکە
 .دێموکرات حیزبی پێشمەرگەکانی پاڵ دەدەنە تۆمەتانە ئەو ناشایەستەیان کردەوە پاساوی لەمەڕ کردووە،

 
 بە ئامااژە وێاڕای وەاڵمادا لە هیجاری دەپرساێت، ک ک پ مەساەلەی لەهەمابەر دێماوکرات حیزبای سیاسایەتی باارەی لە لەنادەن کەیهانی

 لەم کە کاااردووە ویااارا  کوردساااتانی پارلماااانی لە داواماااان ئاااێمە :دەڵاااێ ئاشاااتییەوە، و دیاااالۆگ رێاااگەی لە پرساااە ئەو چارەساااەریی
 مەسااەلە ئەو ئاشااتییەوە رێااگەی لە هەتااا کااردووە ک ک پ لەگەڵ هاوبەشاامان دۆسااتانی لە داوامااان و بکااات نێوبژیااوانی پێوەناادییەدا

 .بکەی  چارەسەر
 

 ویساتی باارگرژییە بەم درێاژەدان شاێوەیەک هایچ بە و ئەنجاام باگەنە هەواڵنە ئەم هیاواداری  ئاێمە :دەڵاێ درێاژەدا لە هیجری مستەفا
 .ئیمەیە نیازپاکیی نیشانەی ئەمەش کردووە، ئازاد و دەستگیر پەکەکەمان گەریالکانی ئێمە حاڵەتدا چەندی  لە تەنانەت. نییە ئێمە

 
 ناماانهەوێ ئاێمە رایگەیانادووە پێشمەرگە: کردووە باس ئەوەشی پرسیارەدا ئەو وەاڵمی لە هەروەها دێموکرات حیزبی گشتیی سکرتێری

 هێاازە نێااوان لە شااەڕ چیاادیکە و بکەیاا  چارەسااەر مەسااەلە ئەو ئاشااتیخوازانە بەشااێوەی دەمااانهەوێ تەنیااا و بکەیاا  ئێااوە لەگەڵ شااەڕ
 .نەبێ دروست کوردییەکاندا

 
 ٢١١٥ی جوونی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ...دانوستاندنە ناوەکییەکان و بارودۆخی سیاسیی ئێران
 

 
 
 
 
 
 

 ی تایبەت لەگەڵ رووداو،هەڤپەیڤین 

 
 بارودۆخی و ناوەکییەکان دانوستاندنە ناڤی ، رۆژهەاڵتی هەنووکەیی دۆخی لەبارەی دێموکراتی حیزبی روانگەکانی و لێکدانەوە

 .باس بەر دەخاتە رۆحانی هاتنەسەرکاری پاش ئێران سیاسیی
  

 چییە؟ سەفەرە لەم ئامانج فەرمییە؟ سەفەرێکی واشینگتۆن بۆ ئێوە سەفەری :رووداو
 

 دۆخای هۆکااری بە ئەمجاارە کاردووە، کاارەم ئەم پێشاتریش و ئامریکاا باۆ کاردووە ساەفەرم خاۆم بڕیااری لەساەر ما  : فا هیجری مسته
 و ئامریکاا هااتوومەتە ئێاران رێژیمای لەگەڵ رۆژئااوا واڵتاانی ناوەکییەکانی دانوستانە و داوش شەڕی ناوەڕاست، رۆژهەاڵتی تایبەتی
 بە کوردەکاااان باااۆ رێکەوتااانە ئەو نێگەتیڤەکاااانی خااااڵە کە ئەوەیە دیپلۆمااااتیکییە چااااالکییە خاااولە ئەم و ساااەفەرە لەم مەبەساااتم

 .رابگەیەنم ئامریکاییەکان
 

 !کرد؟ قسەتان چییەوە لەبارەی واڵتە ئەو سێناتۆرەکانی و ئامریکا ی کونگەره ئەندامانی لەگەڵ :رووداو
 

 لەالیەن نااوەکی چەکای دروساتکردنی لە پێشاگرت  مەرجی بە ئێران رێژیمی لەگەڵ رێکەوت  کە راگەیاند بەوانم م  : فا هیجری مسته
 رێکەوتنای نێگەتیڤای خاڵی بەاڵم. دەبێت باش ناوچەکە لە ئاسایش و ئاشتی بوونی دابی  بۆ و نییە خراپ رێکەوتنێکی رێژیمەوە، ئەو

 دەسات زۆری داهااتێکی ئێاران رێژیمای کە ئەوەی هاۆی دەبێاتە ئەمە گارینگە، زۆر ئاێمە بۆ ئابوورییەکان گەمارۆ البردنی وەک ناوەکی،
 ئاوەاڵتر دەستی ئامریکا ئابوورییەکانی گەرامرۆ البردنی بە ئێران رێژیمی. ناوچەدا لە واڵتە ئەم هێزبوونی بە هۆی دەبێتە و بکەوێت
. دەکااات زۆرتاار یااارمەتییەکی یەمەن حووسااییەکانی و لوبنااان حیزبااوڵاڵی ئەسااەد، بەشااار رێژیماای وەک هاوپەیمانەکااانی بە و دەبێاات

 رێژیمای ناکاات، شاەڕ داوش لەگەڵ ئێران بەاڵم هەیە، هاوبەشییان خاڵی ئامریکا و ئێران وتوویەتی، ئوباما. داوشە دیکە هۆکارێکی
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 کۆمەڵێاک بەپێای ما . بکاات بەهێاز تێرۆریساتییە گارووپە ئەو دەیهەوێات خاۆی، تاایبەتی مەبەساتی باۆ داواش بەکارهێنانی بۆ ئێران
 لەالیەن داوااش بەهێزکردناای لە باااس گەیشااتوون، ئااێمە بەدەسااتی ئێاارانەوە ئیسااالمیی رێژیماای ناااوخۆی لە کە باااوەڕپێکراوە زانیاااری
 گرووپاای لە ئیسااالمی رێژیماای پشااتیوانیی و بەهێزکااردن سااەلمێنەری کە شاات  دوو رۆمااادێ و موسااڵ رووخااانی. دەکەم ئێاارانەوە رێژیماای
 .داوش 

 
 بووە؟ ئێران رێژیمی پالنی رۆمادێ و موسڵ داگیرکردنی کە دڵنیان ئێوە :رووداو

 
 مووساڵ و رۆماادێ داگیرکردنای باۆ ئێران ئیسالمیی رێژیمی پالنی دەستدان لەبەر کە زانیارییانەی ئەو بەپێی بەڵێ، : فا هیجری مسته

 بەاڵم. شایدەن دژی دابێات، ساەرنجتان داواش گرووپای درۆشامەکانی بە ئەگەر. کاراوە جێبەجاێ داوشاەوە تیرۆریستیی گرووپی لەالیەن
 بکااتە هێارش داواش کە باوون ئەوە چااوەڕوانی هەماوو کارد داگیر مووسڵی داوش کە کاتێک. شیدەنشینەکان ناوچە سەر ناکاتە هێرش
 ئێاران رێژیمای. دەویست ئەمەی ئێران رێژیمی چونکە کرد، کوردستان سنوورەکانی لە شەڕەکەی رووی داوش گرووپی بەاڵم بەغداد سەر

 بە بکااات وێاارا  دەیهەوێاات ئێااران رێژیماای لەوە جااگە. ببااات ناااو لە وێاارا  فەرهەنگاای و هااونەر شااوناس، شارسااتانیەت، دەیهەوێاات
 هێرشاەکانی لەالیەکەوە ئێاران رێژیمای دایە، ئەو کاۆنتڕۆڵی ژێار لە وێارا  کە بێات دڵنیاا دەیهەوێات ئێاران رێژیمای دیاکە، ئێرانێکی
 رۆژئااوا بەداخەوە. بادەی  یارمەتیتاان هااتووی  دەڵێات، دیکەشاەوە الیەکای لە و رادەکێشاێت کوردساتان سنوورەکانی بۆ داوش گرووپی
 .رابگەینی  رۆژئاوا دنیای بە زانیارییانە ئەو دەمانهەوێت و نییە ناوچەکەدا لە ئێران رێژیمی سیاسەتەکانی ئاگاداری

 
 و فەرهەنگ بردنی لەناو بە و نی  نیزامی و سیاسی تەنیا وێرا  لە دەستێوەردان لە ئێران رێژیمی ئامانجەکانی دەڵێ  ئێوە :رووداو

 هەیە؟ فەرهەنگیشی هەدەفی وێرا ، شارستانیەتی
 

 وێراقادا لە نفاووزی و کااریگەر داهااتوودا لە دەیهەوێات خاایەن ، درێاژ ئێران رێژیمی ئامانجەکانی دڵنیاییەوە؛ بە : فا هیجری مسته
  وێرا  لە تەنیا ئێران ئیسالمیی رێژیمی سیاسەتەی ئەم. دەدادت روو وێرا  شارستانیەتی و فەرهەنگ لەناوبردنی بە ئەمە و بمێنێت
 .دەکرێت جێبەجێ بتوانێت، کە دیکەیش شوێنێکی هەر و یەمەن و سووریە لە و نییە
 

 دادەنێت؟ کورد نەتەوەیی پرسی لەسەر نێگەتیڤ کاریگەرییەکی چ ئێران رێژیمی لەگەڵ ناوەکی رێکەوتنی :رووداو
 

 پرسای دەتوانێات نااوەکی رێکەوتنای کە راگەیانادووە ئامریکاییماان بەرپرساانی بە و بینیاوە مەترساییەمان ئەم ئێمە : فا هیجری مسته
 توناادوتیژییەکانی نەداتە سااەرنج چیاادیکە رێکەوتاا  پاااش ئامریکااا کە ئەوەیاا  نیگەراناای. پەراوێاازەوە بخاااتە ئێااران لە ماارۆ  مااافی

 دوالر میلیاارد ١١ النایکەم مااوەیەدا لەو بەاڵم بفرۆشاێت چەک ناتوانێات ئابوورییەکاان گەماارۆ بەپێای ئێاران. واڵتە لەو ئێران رێژیمی
 ئامریکااا کە دیااکەیە پرسااێکی ئێاارانەوە رێژیماای لەالیەن گرووپەکااان کردناای پڕچەک و چەکاادارکردن. فرۆشااتووە وێاارا  بە چەکوچااۆڵی
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 هەماوو و نیایە خەڵاک باۆ بەرژەوەنادییەکی هایچ ئابوورییەکاان گەماارۆ البردنای. نەگرتاووە لەبەرچااوی ناوەکییەکاان دانوستانە لەبەر
 .دەکرێت تەرخان ناوچەکە لە رێژیم سیاسییەکانی ئامانجە وەدیهاتنی بۆ داهاتەکە

 
 بوو؟ رەزامەندی جێگای مەهابادەوە رووداوەکەی لەبارەی ئامریکا هەڵوێستی :رووداو

 
 خاراونەتە و زینادان  لە ئێستا کورد سەدان. نەبوو مەهابادەوە ناڕەزایەتییەکانی لەبارەی هەڵوێستێکی هیچ ئامریکا : فا هیجری مسته
 .بترسێنێت خەڵک شێوەیە بەو تاکوو بدات سزا توندی بە بەندکراوانە ئەو دەیهەوێت ئێران رێژیمی. ئەشکەنجە ژێر
 

 ئەو لەگەڵ سیاساای رێکەوتنێکاای بە گەییشاات  بااۆ ئێااران رێژیماای لەگەڵ دانوسااتاندنتان و وتااووێژ بااۆ پەیوەناادی کاناااڵێکی :رووداو
 هەیە؟ کورد دۆزی لەسەر رێژیمە

 
 کەمیانە و نەتوەکاان بۆ هەنگاوێک ئێران رێژیمی وانییە پێم و نییە پەیوەندییەکمان هیچ ئێران رێژیمی لەگەڵ ئێمە : فا هیجری مسته

 کە گەیشااتووی  راسااتییە بەو ئااێمە. نیاایە کوردەکااان و ئایینییەکااان کەمیاانە مااافی بە باااوەڕی ئێااران رێژیماای. هەڵبگرێاات ئایینییەکااان
 کە ئەوەیە لەبەر بەڵکااوو نیاایە دانوسااتان بە باوەڕمااان ئااێمە کە نیاایە ئەوە هۆکارەکەشاای. بێهااوودەیە ئێااران رێژیماای لەگەڵ دانوسااتان
 لە ئێاران رێژیمای لەگەڵ دەمانهەویسات کە دەساتدا لە کاتێاک قاساملوومان دوکتاور. نیایە دیاالۆگ و وتاووێژ بە بااوەڕی ئێران رێژیمی
 .کرد شەهید قاسملوویان دوکتور و بکەی  دانوستان ڤییەن

 
  بووە؟ باشتر رۆحانیایەوە سەرکاری هاتنە کاتی لە کوردەکان سیاسیی - کۆمەاڵیەتی بارودۆخی :رووداو

 
 هەڵادەبژێردرێ  ئێاران کە کەساانێک. رواڵەتیایە ئێاران لە کاربەدەساتان گاوڕینی مەسەلەی کە بڵێم لێرەدا پێویستە : فا هیجری مسته
 لە کااام هاایچ بەاڵم دەنگاادانە سااندۆقەکانی سااەر بااۆ خەڵااک هێنااانی و هەڵبااژاردن کاااتی بااۆ بەڵێنەکانیااان. هەیە ئایاادیۆلۆژییان یەک

 .کرانەوە جێبەجێ بواری ناچنە بەڵێنییەکانیان
 

 بکەنەوە؟ پێ دەست ئێران رێژیمی دژی بە چەکداری خەباتی دەتانهەوێت :رووداو
 

 شاااێوەی بە نامانەوێااات ئاااێمە. پێبااادەی  پەرە پێشااامەرگەکانمانەوە رێاااگەی لە خۆماااان تێکۆشاااانی دەمانهەوێااات : فا هیجتتتری مستتتته
 خەڵکای لەگەڵ و هەبێات بوونیان ئێران خاکی لە دێموکرات حیزبی پێشمەرگەکانی دەمانەوێت بەاڵم بکەی  شەڕ ئێران راستەوخۆلەگەل

 کە سروشااتییە دێمااوکرات، حیزباای پێشاامەرگەکانی سااەر بکاااتە هێاارش ئێااران رێژیماای ئەگەر بەاڵم. هەبێاات پەیوەناادییان کوردسااتان
 .بکەن بەرگری خۆیان لە ئەمانیش
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 نابێت؟ دواوە بە دیپلۆماتیکی کێشەی کوردستان هەرێمی حکوومەتی بۆ ئێوە، چەکداریی خەباتی :رووداو
 

 خەباااتی کە مێاژە لە ئااێمە. گوشاارەوە ژێار بخاااتە کوردساتان هەرێمای حکااوومەتی ئێاران رێژیمای کە هەیە ئەگەری : فا هیجتتری مستته
 خەباااتی و واباای  هەمیشااە بااۆ ناااتوانی  بەاڵم. راگرتااووە کوردسااتان هەرێماای بەرژەوەناادیی لەبەرچاااوگرتنی بەهااۆی خۆمااان چەکااداریی
 بەاڵم بکاات دروسات کوردستان هەرێمی حکوومەتی بۆ کێشە کۆمەڵێک چەکداری خەباتی دەستپێکردنەوەی وایە پێم. وەالبنێی  چەکداری
 لەالیەن هەرێاام حکااوومەتی بااۆ کێشااەیەک چەشاانە هەر بوونی دروساات لە دەتااوان  باا  هاودەنااگ کوردسااتان سیاسااییەکانی حیاازبە ئەگەر
 .بکەن پێشگیری تارانەوە رێژیمی

 
 ٢١١٥ی جوونی ١٨: ڕێکەوتی  -میدیا  ماڵپەڕی کوردستان : سەرچاوە
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 ...پێشبینییەکەمان وەدیهات و الوازبوونی ئێران دەرکەوت
 
 
 
 
 
 

 
 "ئاژانسی ئانادۆڵو"وتووێژی 

 
 باسااای ئەناااادۆلو ئاژانسااای لەگەڵ دیمانەکەیەکااادا لە ئێاااران کوردساااتانی دێماااوکراتی حیزبااای گشاااتی ساااکرتێری: میااادیا کوردساااتان

 .کردووە رێککەوتنە بەو ئێران رێژیمی ملدانی بە ئاماژەی و کردووە رۆژئاوایی واڵتانی و ئێران رێژیمی نێوان لەرێککەوتنەکەی
 

 :دەقی تەواوی وتووێژەکە بەم چەشنەیە

 
 لەگەڵ لەوێ و رۆژهەاڵت باۆ بەانەوە پێشامەرگەکانیان لە بەشاێك ویساتوویانە و سنوور سەر بردووەتە هێزیان :دەڵێت هیجری مستەفا
 هەر لە وایە پێاای هیجااری. جیاااوازە تااورکیە لەگەڵ ئەوان واڵتاای بااارودۆخی کااردەوە لەوە جەختیشاای و هەبێاات پەیوەناادییان خەڵكاادا
 کە رەخسااوە کاورد باۆ دەرفەتە ئەو تاورکیە لە و نیایە گونجااو چەک بەکارهێنانی ئەوە کردن سیاسەت بۆ هەبێ گونجاو هەلی واڵتێک
 .بکات مەدەنی خەباتی

 
 کە دەکاات لەوە باس ئانادۆڵو ئاژانسی لەگەڵ هەڤپەیڤینێكدا لە هیجری مستەفا ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی گشتیی سكرتێری

 ئەو. دەدەن واڵتە ئەو کوردەکاانی یاارمەتی واڵتیاک هەر بارودۆخی بەپێی کە راگەیاندوون پێیان ئەوان ئامریکا، بۆ سەردانەکەیدا لە
 پەیوەنادییە ئەو دەڵاێ تاوركیەش لەگەڵ پەیوەنادی لە و وەرەبای واڵتاانی لەگەڵ هەباێ پەیوەندیمان کە دایە بەرنامەشمان لە گوتی

 .نەبووە بەرقەرار هێشتا چاوەڕوانیی  خۆمان دیپلۆماسییەی
 

 ئیمازا ئێاران نااوەكیی پڕۆگرامای پرسای لەساەر ڤییەنا لە كە یەك كۆ پێنج واڵتانی و ئێران رابردووی رۆژی چەند رێكەوتنی لەبارەی
 ماوەیەكی یەك كۆ پێنج واڵتانی و ئێران نێوان لە ئۆرانیۆم پیتاندانی مەسەلەی لەسەر گفتوگۆكردن پرسی :دەڵێت هیجری مستەفا كرا
 .دەركەوتبوو سەرەتاوە لە ئەنجامەكەی ئەوان بۆ پێكردبوو، دەستی زۆرە

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستەفا-هیجری-پێشبینییەکەمان-وەدیهات-و-لاوازبوونی-ێران-دەرکەوت
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 و گیار تووشای ئاابوورییەوە لەبااری ئەوەی لەبەر ئێاران ئیساالمیی كۆمااری كردباوو باۆ ئامااژەم پێشاتر ما  :دەڵێات رووەوە لەو هیجری
 لەساەر گەمارۆكاان بتوانێات كە ئەوەی باۆ بكاات قباوڵ رۆژئااوا مەرجەكاانی هەماوو ناچارە بۆیە بووەتەوە، گەورە زۆر یەكجار گرفتێكی

 دا هەوڵای ئێاران جۆراوجۆرەكانی بڕگە لەگەڵ درێژكرایەوە جار چەندی  و خایاند ساڵێكی لە زیاتر كە ماوەیەشدا لەو البەرێت، خۆی
 خاۆی لەساەر گەمارۆكان كە بەوەی بوو تەسلیم كرد، قبوڵ رۆژئاوای مەرجەكانی كۆتاییدا لە بەاڵم بهێنێت، بەدەست زیاتر دەستكەوتی

 خەڵكای بەساەر گەمارۆكاان ئەوەی هاۆی باووە ئەنجامەكەی كە پڕۆسەیە ئەو بكاتەوە، ساغ خۆی ئابووری بارودۆخی بتوانێت و البەرێت
 پااڕۆژەی هەزاران راوەسااتانی و بەرنااامەیی بااێ و بێكاااری لە ببێااتەوە زۆر گرفتێكاای و گیاار تووشاای خەڵااكەكەی و بسااەپێنرێت ئێااران

 دەساتی ئەوەی باۆ بكات ئۆرانیۆم پیتاندنی بەوەی بوون ئێران فڕییانەی بەرزە ئەو ئەنجامی ئەوانە هەموو ئێراندا لەناو خزمەتگوزاری
 .رابگات ئەتۆمی چەكی بە
 

 بێاتە كارد ناچاریاان و گارت ئێران بە پێشیان دنیا واڵتانی زۆری بەشی لەگەڵ هاوپشتی بە رۆژئاوا واڵتانی :دەڵێت زیاتریش هیجری
 نیایە ئەوە لەساەر رێكەوتا  لە روویادا ئەوەشای گفتوگۆ، مێزی سەر نەهاتە خۆی دڵخوازی و قەناوەت بە ئەمیش و گفتوگۆ مێزی سەر
 ئەو هەڵبكەوێات باۆی دەرفەتێكادا هەر لە و هەبێت ئەتۆمی چەكی دەبێت پێیوایە بەڵكوو پێیەتی، باوەڕی ئێران ئیسالمیی كۆماری كە

 .نەبووە باوەڕوە و قەناوەت لەرووی مەسەلەیە ئەو واتە پێدەدات، درێژە بەرنامەیە
 

 بادات، ئەتاۆم چەكای بە پێڕاگەیشات  دەسات هەوڵای ئێاران وایكاردووە كە هەن تارەوە ئەوانای پااڵ لە دیاكەش فااكتەری دوو :دەشڵێت
 یەكەمیااان كاردوون، دروسااتی خاۆی بااۆ همیای  و گەورەی دوژمنای دوو ئێااران ئیساالمیی كۆماااری دەڵێات ئانااادۆڵو باۆ رووەوە لەو هیجاری

 و بەگشااتی خۆرئاااوا دووهەمیااان دەزانێاات، خااۆی دوژمناای بە ئێااران و گرتااووە ئێرانییااان دەوروبەری كە سااونیی  هێزەكااانی كااۆمەڵەی
 باۆ ئەوەی كەوتە ئێاران ئیساالمیی كۆماری بۆیە بیروخێن ، دەیانەوێ كە دایە لەوباوەڕە ئێران ئیسالمیی كۆماری كە ئامریكا بەتایبەت
 تەحەمااولی بە رابااردوودا ساااڵی پااازدە دە لە بینییمااان ئەوەتااا بێاات، بەدەسااتەوە ئەتااۆمی چەكاای حكااوومەتەكەی و لەخااۆی پارێزگاااری

 باۆ گەورە زۆر زیاانێكی نااوچەكە، گشتی كۆمەڵگەی لە دووركەوتنەوە و نێودەوڵەتی سیاسەتی لە كەوتنی پەراوێز و گەمارۆكان هەموو
 .كرد ئێمزا رێككەوتنەی ئەو بەناچاری و بوو تەسلیم ئێران لەكۆتاییدا بەاڵم هێنا، بەدی خەڵكەكەی و خۆی

 
 بەپێای و داویەتای ئێاران بەڵێناانەی ئەو بەپێای ئەگەر كە رێكەوتانە ئەو کە :وایە پێی بەگشتیش دێموکرات حیزبی گشتیی سکرتێری

 ساەقامگیری و بۆخاۆی ئەوا رانەگاات ئەتاۆم چەكای بە دەساتی ئێاران ئیساالمیی كۆمااری ئەگەر دانااوە بۆیان رۆژئاوا كە مەرجانەی ئەو
 ئەتاۆمی چەكی دەزانێت پێویستی بە و نییە مەسەلەیە بەو باوەڕی ئێران ئیسالمیی كۆماری ئەوەی لەبەر بەاڵم باشە، دونیا و ناوچەكە
 .نەكرد جێبەجێی و دا بەڵێنی رابردوودا لە هەروەك نییە، ئیدتیبار جێی بەڵێنەكانی بێنێ، بەدەست

 
 دەقەومێنێات، زیااتر كاولكااری و دێات وەدەسات زیاتری پارەی رێكەوتنەوە ئەو رێگەی لە ئێران وایە پێی دیكەوە روویەكی لە هاوكات

  :دەڵێت ئەو
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 لە و خاۆیەتی پاارەی كە دۆالر میلیاارد 733 لە زیااتر ئێاران ئیسالمیی كۆماری ئەوەی هۆی دەبنە گەمارۆكان الچوونی دیكەوە لەالیەكی
 زیااتری یاارمەتی واتە بوونیشای پاڕ دەست و دەبێت پڕ دەستی ئابوورییەوە لەرووی و دەفرۆشێت نەوت و ببێت ئازاد دنیایە بانكەكانی

 بەگشااتی دەدات، یەمەن حووسااییەكانی و لوبنااان حیزبااواڵی و وێاارا  لە شاایدەكان و ئەسااەد بەشااار رێژیماای وەكااو خااۆی هاوپەیمانااانی
 لە ئەمە ئێااران كە زیاااتر كوشااتاری و ئاااوارەیی و شااەڕ دەكاااتە ئەوەش و دەكااات بەهێااز ئێااران ناااوچەكە لە تیرۆریسااتی گرووپەكااانی

 ئەوە و دەبێاات زیاااتر وێراناای و كوشااتار و شااەڕ ناوەڕاساات خااۆرهەاڵتی لە ئاااژاوە و شااەڕ لەمەودوا بااۆیە دەبینێاات، خۆیاادا قااازانجی
 .لەناوچەكەدا هاوپەیمانەكانی بە زیاتر ئابووری یارمەتیدانی بە ئێرانە ئیسالمی كۆماری دەستی لە هۆكارێكە

 
 پۆزەتیڤییاان بە دیاكەش واڵتای چەنادی  و ئێاران و ئامریكاا ساەرۆكی كە رێكەوتنەكە لەسەر ئەوان رەشبینییەی ئەو ئەوەی وەاڵمی لە

  :دەڵێت هیجری مستەفا زانی،
 لە دەیەوێ لەوەی دابااا سااەركەوتووی ئەزمااوونێكی رابااردوودا ساااڵەی ساای لە زیاااتر ئەزمااوونی لە ئێااران ئیسااالمیی كۆماااری ئەگەر

 رێككەوتانە ئەو دەیاانگوت ئەوان ئەوا بكاات تەواامول دراوساێكان و ئێاران نێوخۆی خەڵكی لەگەڵ و بێت نزیك نێودەوڵەتی كۆمەڵگای
 پێەەوانەی هەیانە ئێران ئیسالمیی كۆماری لەگەڵ رابردوو ساڵەی چەند ئەو ئەزموونی بەاڵم دەبێت، تەواو ئێران خەڵكی قازانجی بە
 .دەڵێت پێیان كە چاوەڕوانییەیە ئەو
 

  :رایدەگەیەنێت رووەوە لەو هیجری مستەفا
 كارد دەساتیان واڵتە ئەو بەرپرساانی یەکگرتووەکاان، نەتەوە بڕیاری کردنی پەسەند و وێرا  لەگەڵ ئێران ساڵەی هەشت شەڕی پاش

 ئااڵوگۆڕ ئەگەر دەبینای  كاتەشاەوە لەو باوو، زیااتر خەڵاك ساەر بۆ زەنگ و زەبر ئێراندا، نێوخۆی لە سیاسی زیندانییانی بەكوشتاری
 مرۆڤای مافەكاانی رێكخاراوی پرنسایپەكانی هەرچی ئایدۆلۆژییەوە باری لە بەتایبەت توندوتیژییە، و بەستراوی و دواوە بەرەو كرابێت
 ئەو مارۆڤە، مافەكاانی دژی پێیەتای بااوەڕی ئێاران ئەوەی دژیەتای، ئێاران ئیساالمیی كۆمااری كردووە پەسەندی یەكگرتووەكان نەتەوە
 و هاوكاار ئێاران ئیساالمیی كۆمااری دامەزرانادنی لە ئەوانەی نیایە ئاماادە تەناانەت بكاات دەرەوە دنیاای لەگەڵ تەواامول نیایە ئامادە
 بێحورمەتییاان ئێاران ئیساالمیی كۆمااری كە ئەوانە نماوونەی ماونتەزری ئاایەتواڵ هەبێات، جیاوازیاان بۆچاوونی كەمتاری  باوون وەفادار

 و دنیاا لەگەڵ تەواامول و دیموكراسای و كارانەوە بەرەو ئیساالمی كۆمااری بۆیە بیروبۆچوونە، جیاوازی كەمتری  لەبەر تەنها پێدەكات
 .ناڵێت ئێمە بە ئەوە دەستووریشی و بیروباوەڕ و سیاسەت چونكە نانێت، هەنگاو دراوسێیەكان

 
 هیجای مساتەفا ئێاران كوردساتانی دێموكراتی حیزبی گشتیی سكرتێری ئانادۆڵو ئاژانسی لەگەڵ هەڤپەیڤینەكەیدا دیكەی تەوەرەێكی لە

  :دەڵێت و ئامریكا یەكگرتووەكانی ویالیەتە و ئەڵمانیا بۆ دەكات ئەمدواییەی سەردانەكەی باسی
 ئەوەماان باسای ئەڵمانەكاان و ئامریكا لەگەڵ بوو، یەك كۆ پێنج واڵتانی و ئێران رێكەوتنەكەی پێشەوونی بەرەو کاتی لە سەفەرەكە

 تاایبەت بە مارۆ  مافەكاانی پێناانی لەژێار لەباارەی دنیاا گرنگە ئێمە بۆ دێت، لێ چی رێكەوتنەكە پاش ئێران ئیسالمیی كۆماری كرد
 یارمەتیاادەری خااۆی بەدڵاای لەسااەری، گەمارۆكااان هەڵگرتناای لە ئێااران ئیسااالمیی كۆماااری نەبێاات، كااار تەماشااا كااورد گەلاای مافەكااانی

 .ناوچەکەدا لە زیاتر شەڕی و دووبەرەكی بۆ دەبێ خۆی هاوپەیمانانی
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 بینای  بەد زۆر رێككەوتانەوە ئەو لەباارەی دیموكراتەكان بەشێكی و خوازەكان كۆماری لە زیاتر ئەمریكاییەكان نێو لە :دەشڵێت هیجری
 دیااكەوە لەالیەكاای سااەپانرابا، ئێااران بەسااەر زیاااتر مەرجای دەبااوو و دراوە ئێااران ئیسااالمی كۆماااری بە زیاااتر ئیمتیااازی وایە پێیاان و

 باساایان هەناادێكیان پێاادەدا، درێااژە یۆرانیااۆم پیتاناادنی پڕۆسااەیەی ئەو دەرفەتێكاادا هەر لە وایە پێیااان و نیاایە ئێااران بە باوەڕیااان
 .نەمێنێت رێكەوتنە ئەو دەبێت دەكات، سەرۆكایەتی ئۆباما كە دێموكراتەكان حكوومەتی تەواوبونی پاش لەوەدەكرد

 
 روونای بە ئەوان كە كرد ئەوە بۆ هێمای هیجری مستەفا ئەڵمانییەكانەوە، و ئامریكا بەالی كوردستان رۆژهەاڵتی لە كورد بە سەبارەت
 بەشاەكان لەهەماوو دەبێات گوتیان ئەوان دەكاتەوە روونی ئەو بدرێت، زیاتر یارمەتی پارچەیە لەو كورد پێویستە كە لەوەكرد باسیان
 كاوردی لەوێادا و بادرێت یاارمەتییە ئەو دەباێ رژێامەكەی رەفتااری چاۆنییەتی و جاواڵنەوە و شاوێ  بەپێای بەاڵم بادرێت كورد یارمەتی
 .بدرێت یارمەتی زیاتر دەبێت وابوو پێیان ئێرانیش

 
 باكەن پشاتگیرییان زیااتر و با  ئاگاادار زیااتر رەوشایان لە كارد داوایان بەاڵم نەداون، تایبەتییان یارمەتی ئێستا تا ئەوان :دەشڵێت
 لەوەی بێات شاارەزاتر دنیاا زیااتر و بادەی  هەوڵ زیااتر دەبێات سیاساییەوە لەرووی ئێاران كاوردی دیاارە گوتیشای سیاسییەوە، لەرووی
 .دێت كورد بەسەر

 
  :گوتی هیجری مستەفا وەرەبییەوە واڵتانی بە حیزبەکەیان پەیوەندیی بە سەبارەت

 كە سیاسای حیزبێكای وەكاو وایە پێماان هەرچەنادە نیایە، وەرەبای واڵتاانی و ئاێمە لەنێاوان راساتەوخۆ پەیوەنادییەكی هایچ ئێساتا تا
 پەیوەنادییمان ناوچەكە واڵتانی بەتایبەت دنیا واڵتانی هەموو لەگەڵ پێویستە دەبەی  بەڕێوە ئێران ئیسالمیی كۆماری دژی لە خەبات
 وەرەبەكااان، بەتااایبەت هەیە، خەڵااكەكەی و ئێااران بااارودۆخی لەسااەر كاریگەرییااان و بااارودۆخەكەن چاااودێری لەناازیكەوە كە هەبێاات
 خاااۆرهەاڵتی واڵتاااانی لەگەڵ خۆماااان پەیوەنااادیی وایە پێماااان ئێساااتاش نەبەساااتووی ، لەگەڵ راساااتەوخۆیان پەیوەنااادیی ئەوان بەاڵم

 .هەبێت پەیوەندییمان هەیە بەرنامەماندا لە هەبێت، دەبێت ناوەڕاستت
 

  :گوتی توركیا لەگەڵ پەیوەندییەكانییانەوەیە دەربارەی هەرچی
 

 هەناادێ لە پێكااردووە دەسااتمان بەاڵم نەبااووە، بەرقەرار هێشااتا چاااوەڕوانیی  خۆمااان دیپلۆماسااییەی پەیوەناادییە ئەو تااوركیە لەگەڵ
 .پێبدەی  پەرەی و پێشەوە بەینە زیاتر هیواداری  و پێشەوە چووینەتە كەناڵەوە

 
  :دەكات ئەوە بۆ هێما ئانادۆڵو ئاژانسی بۆ قسەكانیدا درێژەی لە هیجری مستەفا ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی سكرتێری

 
  لە شا رژێمی رووخانی پاش لەسەرەتاوە گشتی سیاسەتی وەكو ئێمە دەڵێت و ئێران لەگەڵ سنوورەكان سەر بردووەتە هێزیان ئەوان كە
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 بەشاێك وەكاو چەكاداریمان خەبااتی ئێستا تا دەمەوە لەو هەبووە ئیسالمی كۆماری لەگەڵ ساڵەمان چەندی  چەكداری خەباتێكی ئێران
 كە باادات لەسااەر بڕیاااری حیاازب رێبەرایەتاای دەبێاات چەكااداری خەباااتی لەوەكااردەوە باساامان هەمیشااە و رەتنەكااردووەتەوە خەبااات لە

 ئێرانادا كاوردی لەساەر ساتەمەی ئەو و ئێاران ئیساالمیی كۆمااری نێو بارودۆخی و ناوچەكە ئاڵوگۆڕەكانی بەپێی خەبات، وەكو قازانجە
 باۆ بیااننێرینەوە بەشاێوەیەک باوو گونجااو ئەگەر و سانوورەكان بیاانبەینە و بكەیانەوە نزیاك پێشامەرگەكان داوە هەوڵماان كردوویەتی
 .پێكردووە دەستمان بۆیە پەیوەندیداب ، لە خەڵك لەگەڵ ئەوەی بۆ رۆژهەاڵت

 
  :دەڵێت ئانادۆڵو بۆ ئەو هێنابێت، لێ وازیان دەكاتەوە رەتی هیجری چەكداریشەوە خەباتی لەبارەی

 
 خەباات لە بەشاێك وەكاو دەتوانێات چەك بەاڵم كوردساتاندا، بەشەكانی لەهەموو نازایی  لەخەباتەكانمدا كورد رزگاریدەری وەكو چەك
 .پێشەوە بەێتە حزب سیاسەتی خزمەتی لە كە ئێران ئیسالمی كۆماری لە دەبینی  رۆڵە ئەو ئێستا هەبێت، شوێندانەری دەتوانێ بێ
 

 چەک تااازە بە تااازە ئەوان کەچاای پەکەکە بااۆ دەکاارێ چەکاادانان هەوڵاای تااورکیە لە کاتێکاادا لە کە پرساایارە ئەو وەاڵماای لە هیجااری
  :گوتی دێن  بەکار گوشارێک وەکوو

 
 هەدەپە پەرلمان، ببەنە خۆیان نوێنەری دەتوان  هەڵبژاردن بە كورد و هەیە مەدەنی خەباتی بواری لەوێ و جیاوازە توركیە بۆ ئەمە

 یاان جاێگە هەر لە باۆیە هێناا، وەدەست پەرلمان لە كورسی زۆری ژمارەیەكی و هێنا بەدەست كوردنشینی شارەوانییەكانی زۆری بەشێكی
 مەجاالی مەدەنای خەبااتی كە بەشاێك لە بەاڵم بكاات، چەكداری خەباتی نابێت هەبێت مەدەنی خەباتی ئیمكاناتی كوردستان شوێنێكی

 .دابایە ترمان بڕیارێكی رەنگە ئەوا بی  توركیە وەكو ئەگەر وەربگری ، چەكداری خەباتی لە سوود دەكرێت نییە
 

  :دەڵێت ئێران ئیسالمیی كۆماری لەگەڵ گفتوگۆكردن و دانیشت  بۆ ئامادەییان دەربارەی هیجری
 كوردساتان لە كاورد ناوێنەرایەتی دەستەی كە بوو كاتە ئەو كردووە، وتوێژمان پێشنیاری ئێران ئیسالمیی كۆماری سەركاری هاتنە ئێمە
 بااوون، ئێراناادا كوردسااتانی سیاساای گۆڕەپااانی لە كە دیااكە سیاسااییەكانی هێاازە لە هەناادێك و ئێااران دێمااوكراتی حیزباای هاوكاااری بە

 كااۆ هێزەكااانی ئەوەی دوای بكاااتەوە، كااۆ هێزەكااانی دەیەوێ و نیاایە الۆگدیاا بە باااوەڕی دەریخساات كاااتە ئەو ئێااران ئیسااالمیی كۆماااری
 لەگەڵ كێشااەكانمان دیااالۆگەوە رێااگەی لە داوە هەوڵمااان ئەوەش ئااێمەدوای بەاڵم كوردسااتان، رۆژهەاڵتاای سااەر كااردە هێرشاای كااردەوە
 داوەتای لەساەر ئاازەر قاادری وەبادواڵ كااك شاەهید و قاساملوو شاەهید.د بینیماان باوو ئەوە بكەی ، چارەسەر ئێران ئیسالمیی كۆماری
 .كردەوە یادمان لەمەوبەر رۆژێك چەند كە كران شەهید گفتوگۆ مێزی لەسەر و ئێران ئیسالمیی كۆماری

 
 خاۆزگە نیایە، دێموكراساییەت و ئاازادی و كاورد ماافی و نەتەوەكاان ماافی بە بااوەڕۆی ئێاران ئیساالمیی كۆمااری ئەوەیە كێشە :دەشڵێت
 دەیەوێ ئێاران ئیساالمیی كۆمااری بكەیا  هەسات كاتێاك هەر ئەوەشادا لەگەڵ بكەیا ، چارەساەر كێشەكان بمانتوانیبا تا ببایە باوەڕی
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 ئەزموونەكاانی لە وەرگارت  ساوود بە ئاماادەدەبی  ئاێمە بكات، چارەسەر گفتوگۆوە و باس لەرێگەی ئێراندا كوردستانی لە كورد كێشەی
 .رابردوومان

 
  :گوتی هیجری دانیشت  بۆ نێوەندگیریش هەوڵی بوونی بارەی لە
 ئەو ویساتیان باوون ئێاران ئیساالمیی كۆمااری و ئاێمە دۆساتی كە ئەورووپاییماان دۆساتانی دراوە هەوڵ لەوباارەیەوە رابردوو سااڵنی لە

 لەم بەاڵم بوونەوە، پەشیمان ئەوان بووی  جیدی زانییان كە دوایی بوو، باش پێیان ئێران ئیسالمیی كۆماری سەرەتا هەبێت دانیشتانە
 .نییە جیددی دیالۆگ و وتوێژ بۆ ئێران چونكە نەكردووە، داوامان نوێیەدا سەردەمە

 
  :گوتی هیجری مستەفا دێموكراتیش حیزبی هەردوو یەكگرتنی هەوڵەكانی دەربارەی
 رایاننەگەیاناادووە هەرچەنااد بەراماابەر الیەناای وتااوێژی ، خوازیاااری خۆمااانەوە لەالیەن و هەیە وتوێژەكااان دەسااتپێكردنەوەی ئەگەری
 هەوڵای ئەوەی گفتوگۆكان، لەسەر دابنیشینەوە دووبارە بكەن قبوڵی و دەدەی  هەوڵ بۆیە دوادەكەوێت، هەر ئیدی بەاڵم ناكەن، وتوێژ
 كە بااارودۆخە لەم ئەوەیە كاااتی ئێسااتا وایە پێمااان داوە، لەسااەر بڕیاااری كااۆنگرە وەكااو ئااێمەیە سااەرەوەتری زۆر ئۆرگااانی دەدەیاا  بااۆ

 كۆمااری بە بەرامابەر یەكگرتاووتر هێزێكای ئەوەی باۆ یەكبگرینەوە دەبێت نوێ شتی رێككەوتنەكە پاش ئێران و گۆڕاندایە لە ناوچەكە
 .بی  ئێران ئیسالمیی

 
 :وتووێژە ئەم لەگەڵ پێوەندی لە روونکردنەوەیەک ا

 
 لە زاراوەیای، تێنەگەیشاتنی هاۆی بە بەاڵم دابەزیاوە، میدیا کوردستان لە ئانادۆڵو ئاژانسی لە خۆی تەواوی دەقی وەکوو وتووێژە ئەم

 .دانەبەزیوە درووستی بە خۆیەوە مانایی باری لە وشەکان شوێنێک چەند
 

 ٢١١٥ی جووالی ١٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------------- 
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 ...سەردانە دیپلۆماسییەکەی بۆ واڵتانی ئورووپاییپاش 
 
 

 
 
 
 
 

      " كوردستان" ی ڕۆژنامه وتووێژی

 
 ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری لەگەڵ

 
 پێی بااه و دیپلۆماتیااك رێكی فه سااه سااتی به مه  بااه ئێااران كوردسااتانی دێمااوكراتی حیزباای گشااتیی سااكرتێری هیجااری فا مسااته كاااك ڕێز بااه
 مریكایان ئاه كانی كگرتووه یاه  تاه ویالیه و ئۆرووپاایی واڵتای ناد چه ردانی سه ڕأسپاردبوو پێی حیزب سیاسیی ری فته ده  كه تێك ئمووریه مه

 دواییادا ماانگیی ند چه ی ماوه  له  كه گرینگ باسی و پرس ندێ هه كردنی تاوتوێ ها روه هه و  ندییه پێوه م له زیاتر زانیاری بۆ.  كردووه
  كاه  هێنااوه پێاك ڕێزیان باه ڵ گاه له وتاووێژێكی كوردستان ی ڕۆژنامه ، داوه ڕوویان دێموكرات حیزبی و كوردستان و ئێران و  كه ناوچه  له
 .كرێ ده كوردستان رانی خوێنه  به ش پێشكه كوردستاندا ی ڕۆژنامه ی ژماره م له  كه وتووێژه قی ده
 

  لاه ك روه هاه.  بووتاناه واڵت ی وه ره ده باۆ  كه ی دیپلۆماتیكه  ره فه سه و له تان وه خێرهاتنه به و ڕێزتان به بۆ ساڵو و ڕێز وێڕای: كوردستان
  باه  كاه گاۆڕێ  تاه هاتوونه پێشاهات و ڕووداو ڵێك كۆماه ڕأباردوو تووی حه دوو ت تایبه  به و دوواییدا مانگی ند چه  له ئاگادارن  وه نزیكه
  ره فه ساه و ئاه ها روه هاه و  تاه بابه م ئاه كردنای تااوتوێ باۆ ن كاه ده گۆڕان تووشی  كه ناوچه كانی سیاسییه  هاوكێشه كان شێوه  له ك یه شێوه

 كانتان اڵماااه وه  باااه هیاااواداری  ی ، كاااه ده ڕێزتان باااه ی ئاراساااته پرسااایارێك ن چاااه  بووتاناااه كوردساااتان ی وه ره ده باااۆ  كاااه ی دیپلۆماتیكاااه
 .رموون بفه ند مه وڵه ده مان كه ڕۆژنامه

 
 وێاڕای كوردساتان، باۆ  وه تاه ڕانه گه واڵت ی وه ره ده  لاه دیپلۆماتیاك رێكی فه ساه  لاه دواییادا ڕۆژانای  لاه فا مساته كااك ڕێز باه :کوردستان

 ؟ بووه چ دیپلۆماتیك رێكی فه سه ها وه سازدانی  له ستان به مه رموون بفه ر گه ئه تان وه خێرهاتنه به
 

  دوای  به ن ژووه مانگی  له بوو بڕیار ئێران ئیسالمیی كۆماری ڵ گه له ٥+١ گرووپی نێوان كانی وتووێژه ئاگادارن ك وه : فا هیجری مسته

https://kurdistanmedia.com/so/news/وتووێژی-رۆژنامەی-کوردستان-لەگەڵ-سکرتێری-گشتیی-حیزبی-دێموکراتی-کوردستانی-ێران
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 و ئاه  كاه باووی  دا ڕه بااوه و لاه  تاوه ره ساه  لاه ر هاه  ئێماه  ڕاساتییه و ئاه رچاوگرتنی باه له  باه. بگاا كان ناه الیه ئیمزای  به گشتی وافوقی ته
 و ڕ شاه  وه دیكاه كی الیاه  لاه ئێاران، و  ناوچاه زوی وه ر سه له  یه هه خۆیان گرینگی  كه وافوقه ته دوای كانی واره ئاسه و دی  دێته  وافوقه ته

 كۆمااری تیادانی یارمه و داواش وری ده كان، ئاڵۆزییاه و ڕ شاه كێشاانی درێژه و الیساان هه  لاه ئیساالمی كۆمااری وری ده ، ناوچه كانی ئاژاوه
 و مریكایی ئاه زگاكاانی داموده نادێك هه ڵ گاه له بیاروڕا ی وه گۆڕیناه و  ره فه ساه م ئاه پێویساتی ، دیكاه خاڵی ندێك هه و  هێزه و به ئیسالمی
 .  ئاراوه  هێنایه ئاڵمانی

 
  كاه ی وه ئه ، كردووه ئامریكاتان كانی كگرتووه یه  ته ویالیه ردانی سه ئۆرووپایی واڵتی ند چه وێڕای مساڵتاندا ئه ری فه سه  له :کوردستان

 و رم گاه  پێشاوازییه م ئاه هۆكااری ڕێزتان باه ئامریكاا،  له بوو كان ندیداره پێوه  نه الیه رمی گه پێشوازیی بوو، رچاوه به تاندا ره فه سه م له
 بین ؟ ده چیدا  له  گۆڕه

 
 زۆر مڕێكی و مشت مریكادا ئه زگاكانی داموده و  كۆنگره  له ئێران ڵ گه له 3+7واڵتانی  گرووپی نێوان گشتی وافوقی ته : فا هیجری مسته
 ری وه تاه  باه ببوو  ته بابه م ئه ر سه له  كۆنگره كانی دێموكراته و كان كۆمارییه نێوان  له بۆچوون جیاوازی ت تایبه به هێنابوو، پێك توندی

  یاه وافوقنامه ته و ئاه ئیمزاكردنای دژی جیاددی  باه زۆر كاان كۆماریخوازه  كاه ك یه شاێوه  به  نه الیه دوو م ئه كانی موناقیشه و باس كی ره سه
 و ئاه ساكرتێری زماانی  لاه دێماوكرات حیزبای ڕای  كاه باوو گریناگ ال ردوو هه بۆ دا ندییه پێوه م له نگر، الیه زۆرتر كان دێموكراته و بوون
 كانی سارنجه و گارت كانم ڕاوبۆچووناه  لاه گوێیاان وردی  باه ال ردووك هاه رانی نوێناه بوو، هاه كااتم  كاه ی نده وه ئه  بۆیه ببیس ،  وه حیزبه
  كانی هۆیه  له ك یه  وه ئه بوو، ده زۆرتر بوون ده م  بیروڕای بیستنی خوازیاری  كه سانێك كه ی ژماره ڕۆژ ڕۆژبه و رباس به  خسته ده خۆیان

 .بوون  نانه الیه و س كه و ئه رمی گه پێشوازی
 

 ر ساه له ئێرانای دانووساتانكاری تی یئاه هه ڵ گاه له ١+٥ گرووپای كاانی وتووێژه ی رماه گه ڵ گاه له باوو هاوكاات  ئێاوه ری فه سه :کوردستان
 دا؟ وتانه پێكه چاو و له كرا  ئێوه  له باش پێشوازی شدا وه ئه ڵ گه له  كه بوو چۆن. ئێران كی ناوه پرسی

 
 گومانااوی چااویكی  باه  ناناه نه الیه و لاه زۆریاك  كاه وت ركاه ده باۆم كانادا نه الیه بۆچاوونی  له و كاندا وتنه چاوپێكه  له : فا هیجری مسته
  كاه وافووقه ته  لاه  خااڵنه و ئه و كا ده ڕاست لیان گه له ئێران  كه  وانیه پێیان و گومان   به ئێران  له  چوونكه ن كه ده  وافوقنامه ته یری سه
 ش دیكاه جاارێكی ڕاباردوودا  لاه  كاه  بیریانه  له باش موو هه وان ئه  كه ت تایبه  به كا، ده جێیان جێبه واوی ته  به  كردوه ئیمزای ئێران  كه

  لاه دوور  به ئێران ، كه وافووقنامه ته ی وانه پێەه  به  كه وت ركه ده ك یه ماوه دوای اڵم به كردوون ڵ گه له وافوقی ته دا ندییه پێوه و له ئێران
  باه باوو  وه ئاه  كاه ، پێكاردووه سات ده یۆرانیاۆم پیتانادنی بواری  له گوماناوی چاالكی هێندێك تۆمی ئه ی وزه ئاژانسی رانی پشكێنه چاوی
 .ئێران سزادانی بۆ ماروكان گه بریاری  یشته گه تا خۆرئاوا و ئێران نێوان  له  وره گه كی  ناكۆكییه هۆی
 
 چاوونكە باوون نااڕازی تەوافوقەكاانی بە ئامریكاا ی كاونگره كاانی كۆماریخوازه رانی نوێناه ت تایباه  به  نانه نه الیه و ئه  وه دیكه كی الیه  له

 دوای تاایبەت بە گونجااودا، كااتێكی لە و داهااتوودا لە ئێاران كە ناابێ ڕێگار پێویسات گوێرەی بە كە تەوافووقنامە بەو وابوو پێیان
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 مەبەساتی بە یۆرانیاۆم پیتانادنی بە دەسات تەوافووقناامەكە خاڵەكاانی پاێەەوانەی بە دیاكە جارێكی لەسەری، گەمارۆكان هەڵگیرانی
 لە گاوێ و بێان  پێاك چااوپێكەوت  ما  لەگەڵ كە دەردەباڕی خۆیان ئامادەیی باشی بە كە بوو ئەوە. بكا ئەتۆمی چەكی بەدەستهێنانی
 .بگرن بۆچوونەكانم

 
 ڕاباردوو سااڵی ن چاه چاو له كورد پرسی ر مبه هه له ئامریكا كانی كگرتووه یه  ته ویالیه تی تایبه به و بیانی واڵتانی ی ڕوانگه :کوردستان

 بوو؟ كی جیاوازییه چ كردبوو تان واڵته و ئه ردانی سه  ئێوه  كه
 

 لە ڕاباردوو سااڵی دوو یەك ئاڵوگۆڕەكاانی بەاڵم دەناسا ، كاورد ئۆرووپاییەكاان و ئەمریكاایی ساالە مێاژ هەرچەناد : فا هیجتری مسته
 شاەڕی ئاوارەكاانی بە كوردساتان هەرێمای حكاوومەتی پێادانی ڕێگاا تیارور، دژی شەڕ وەك داوش بە دژ كورد شەڕی تایبەت بە ناوچە،
 هێازە قەاڵچاوی دەسات لە كە مەسایحییەكان تایبەت بە جیاوازەكان ئایینە هەمبەر لە كوردەكان تۆلێرانسی سووریە، و وێرا  نێوخۆیی
  لاه كە ئەوەی هاۆی بە باوون دیاكە تایبەتمەنادی زۆر و پەنادراون، حورمەت بە و هێناوە كوردستان بۆ پەنایان موسڵمانەكان ڕادیكاڵە
 ساەرنجی و بناسارێ ڕاباردوو لە باشاتر هەیە مارۆ  ماافی و دێموكراسی بە باوەڕی كە پێشكەوتنخواز نەتەوەیەكی وەكوو كورد ئێستادا
 .بكێشێ ڕا خۆیدا بەالی زیاتر خۆرئاوا

 
 ؟ ره فه سه م به بوون شبی  گه ند چه تا ئێران، كوردستانی دێموكراتی حیزبی گشتیی سكرتێری ك وه :کوردستان

 
 وتاووێژێكی لە ئێساالمی كۆمااری لەگەڵ ئەوەی بەر لە واڵتاانە ئەو ڕەناگە كە هەباوو بۆچاوونە ئەو سەفەرەكەم پێش : فا هیجری مسته
 چاااوەڕوان كە جاۆرەی بەو باگەن، تەوافاو  بە یۆرانیااۆم پیتانادنی پرسای لەساەر ڕێااژیمە ئەم لەگەڵ كە گارینگە بویاان زۆر و دان چاڕ

 ڕاسااتییەكان بەاڵم بااكەن، ڕێاژیم ئۆپۆزیساایۆنی جیااددی حیزبێكای وەك دێمااوكرات حیزبای سااكرتێری لە پێشااوازی نەبا  ئامااادە دەكرێات
 باۆیە باوون، ما  بۆچاوونی و ڕاو گوێبیساتی وردی بە و كرد م  چاوپێكەوتنی و ئامادەبوون لە پێشوازیان باشی بە بوون دیكە جۆرێكی

 .بوو گونجاودا كاتێكی لە سەفەرەكە وایە پێم
 

 ؟ یه هه ڕۆڵی و ور ده ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی  نده چه تا ئۆرووپایی واڵتانی و بڕیارداندا كانی نده ناوه  له :کوردستان
 

 ئەو كردناای دەزگااایی دەمااوو بە پێشااكەوتوو واڵتااانی لە بڕیاااردان ناوەناادەكانی تایبەتمەناادییەكانی لە یەكێااك : فا هیجتتری مستتته
 دوای( Think tank) فیكرییەكان  ژووره كە لەوەی بێجگە گرینگەكان، پرسە لەسەر بڕیاردان  له پێش  كه واتایەی بەو ناوەندانەیە،
 قاازانج دەگارن، دەیانناسا  كە دیكەش الیەنەكانی و حیزب و كەسایەتی لە گوێ پرسەكان، هەمەالیەنەیەی لێكدانەوەی و وردبوونەوە

 نااوچەی لە كە ڕاساتوێژ حیزبێكای وەك ئێاران كوردساتانی دیماوكراتی حیزبای ڕاساتایەدا لەو. دەدەنەوە لێاك...  و بڕیارەكە زەرەری و
 بە و دەدرێتاێ ساەرنجی بۆچوونەكاانی قساەو سەردەمە، ناسراوەكانی پرنسیبە و بۆچوون و بیر هەڵگری و دەژی ناوەڕاستدا خۆرهەاڵتی

 .وەردەگیرێ گرینگ
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 رووی سااه  لااه و ڕۆژئاااوایی واڵتااانی  وایااه پێتااان ربازیدا سااه و سیاساای پێشااهاتێكی  شاانه چه ر هااه ڕووداناای ری گااه ئه  لااه :کوردستتتان
 ن؟ كه ده اڵت ڕۆژهه كوردستانی  له كورد ی وه ته نه  له پشتیوانی ئامریكا كانی كگرتووه یه  ته ویالیه  وه موویانه هه
 

 پیشااتیوانی سااەربازیدا و سیاساای ڕووداوێكاای چەشاانە هەر لە خۆرئاااوایی واڵتااانی كە ئەوەی چاااوەڕوانی وایە الم : فا هیجتتری مستتته
 لە واڵتاانە ئەو چاوونكە ، نییاه خۆیادا جێی له چاوەڕوانییەكی بكەن دیكەش شوێنێكی هەر یان كوردستان خۆرهەاڵتی لە كورد نەتەوەی
 خۆیاان لێكدانەوەی و تێبینی كۆمەڵێك ئەودا دوای بە و هەڵدەسەنگین  خۆیان زەرەری و قازانج الیەنی پێشدا لە ڕووداوەكاندا هەموو
 هەنادەران یارمەتییەكاانی و سارنج ڕاكێشاانی باۆ پێویساتە پێایە بەو با ، باێالیەن یاا و دژ یارمەتیادەر، بادەن بڕیار ئەوەی بۆ هەیە
 درووساتدا هێڵێكای لە هەڵساوكەوتمان و خەباات چاۆنیەتی و سیاساەت گەڕ، بخەینە خۆمان جۆراوجۆرەكانی توانا و هێز خۆمان، بۆالی
 باووی  چوارچێاوەدا، لەو كاتێاك دیكتاتۆریادا، و دواكەوتاوویی كۆنەپەرەساتی، دژی بە خەباات گۆڕەپانی لە هێز ببینە و پێش بەرینە

 .دەكەن پشتیوانیمان دیكەش الیەنی و ئەمریكا شوێندانەر هێزێكی بە
 

 و وتوو ركه سااه وام رده بااه هیااواداری  و ی  كااه ده تان وه خێرهاتنااه به  دیكااه جااارێكی سخۆشاای، ده وێااڕای فا، مسااته كاااك ڕێز بااه :کوردستتتان
 .ب  ندروست ته
 
 .كراوەتەوە باڵو ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی ناوەندی كۆمیتەی ئورگانی كوردستان رۆژنامەی ی٦٥٧ ژمارەی لە وتووێژە ئەم
 

 ٢١١٥ی جووالی ٢٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------------- 
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 ٩٠٠٢و  ٩٠٠٢ - ٤١٠٢ :ساڵی

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

 
 

  سەبارەت بارودۆخی ناوچەکە و دۆخی گەلی کورد 
 
 
 
 
 
 
 

 وتووێژی ماڵپەڕی خەندان

 
 چییە؟ ناوچەكە دۆخی بۆ ئێوە خوێندنەوەی :خەندان

 
 دەدەن، ڕوو خێارا زۆر ئاڵوگۆڕەكاان زەحامەتە، بڕێاک لێادەركردنی ساەر و ئااڵۆزە زۆر سیاساییەوە لەباری بارودۆخەكە: هیجری مستەفا
 دیاكەن خەڵكانی بەڵكو نی ، ناوچەكە خەڵكی دەدات ناوچەكە گۆڕانكارییەكانی لە بڕیار ئەوەی كە ئەوەیە لێرەدا سەرنجڕاكێش خاڵی

 و هااااوبەش خااااڵی باااۆیە جیاااوازن، بەرژەوەنااادییەكانیش لەبەرئەوەی ڕادەكێشااا ، خۆیاااان الی و بەرە بەرژەوەناادییەكان و هەریەكە و
 . كەمە زۆر ڕێككەوتنیان

 دەوڵەتاای بااێ وێارا  لە دەباا ، ئاااوارە و دەكاوژرێ  خەڵااک ڕۆژانە سااووریەدا لە كە لێهااتووە شااێوەی بەو ناااوچەكەدا لە دۆخەكە باۆیە
 زیااتر ئاڵۆزیاانە، لەم نیایە دوور وێراقیش كوردستانی. نی  وێراقی زیاتر بڕیاردەرەكان تێوەرداوە، دەستیان الوە زۆر لە و دەبینرێت

 لە كە ئەوەیە ناخۆشاتر هەمووشای لە و بەداخەوە گرتاووە، بەرۆكای توند، ئابووری قەیرانێكی تێكردووە، ڕووی ئاوارە میلیۆن یەک لە
 هەر كە ئەوەیە دەبینرێاات كێشااەكان چارەسااەركردنی بە پەیوەناادی لە ئەوەش هەیە، ناتەبااایی كوردسااتان سیاسااییەكانی هێاازە نێااوان
 دۆخەش ئەو خراپای كاریگەری بكەن، كێشەكان چارەسەری ناتوان  بۆیە دایە، خۆی بەرژەوەندییەكانی خەمی و بیر لە تەنها و حیزبە
 هاایچ ئەوەی بەر لە دەكەن كااۆچ زۆر ژمااارەیەكی ئاكاماادا لە كااردووە هیااوا بااێ خەڵكاای ئەوەش و، خەڵااک سەرشااانی دەكەوێااتە زیاااتر

  كەسیان و هەیە پرۆژە شەڕە حیزبەكاندا نێوان لە و خەڵک نادەنە چارەسەر ئاسۆی دەسەاڵتداران. نابین  چارەسەر بۆ ئاسۆیەک

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستەفا-هیجری-بزووتنەوەی-چەداری-بە-لەبەرچاوگرتنی-هەلومەرجی-خەڵی-وردستان-لە-ڕۆژهەڵات-و-وردستانی-عێراق-و-بەگشتی-بە-شێوەیەک-ە-لەگەڵ-دنیای-ێستا-بێتەوە-ڕێک-دەخەین
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 .ناخوێننەوە ئەویتر پرۆژەی
 

 دەكات؟ ئاڕاستە سیاسەتەكەی چۆن ئێران دۆخە بەم پەیوەندیدار :خەندان
 

 ئەو چاونكە باووە، زۆر ئااڵۆزی تووشای نااوچەكە حاوكم ساەر هااتووەتە ئێاران لە ئیساالمی كۆماری ڕێژێمی لەوەتەی : فا هیجری مسته
 ئەمە. دەزانێات جیهاان مساوڵمانانی ڕێابەری بە خاۆی نااوچەكە، لە دایە شایدە ئیساالمی ئیمپراتۆریەتێكی پێكهێنانی فیكری لە ڕێژێمە

 دروسات ساپا دەتوانیات و هەیە تەواوی دەساەاڵتی كە ڕادەیەی ئەو تاا وێراقدا، لە بەتایبەت بكات تەواو دەستێوەردانی كە وایكردووە
 ئەو كە ساووریه و لوبناان لە شاێوە بەهەماان. دەكاات پەروەردەیاان و دەداتای چەكیاان و پاارە خۆی هەر شەوبی، حەشدی وەكوو بكات
 ئەساەد؛ بەشاار ماانەوەی ساەر لە پێاداگرە چاونكە بەردەكەوێ زۆری بەشای ئێران ئیسالمیی كۆماری دەدا، ڕوو تێیدا كارەساتەی هەموو

 .هەیە ئێرانەوە دەستێوەردانەكانی بە پەیوەندی بەشێكی دەدات ڕوو توركیە لە ئێستا ڕووداوانەی ئەو هەروەها
 

 بااكووری لە كە ئاڵۆزیاانەیە لەو مەبەساتت ئایاا هەیە، تاوركیە نێاو ئاڵۆزییەكانی لە دەستی ئێران كە چییە لەوە مەبەستت :خەندان
 هەن؟ كوردستاندا

 
 ئەوە تێادایە ئێرانای دەساتی بەشاێكی دەكرێات سااز توركیاه ئێساتای حكاوومەتی باۆ و كوردساتان بااكووری لە ئەوەی : فا هیجتری مسته
 الیەكای لە دەزانێات، جیهاان شیدەكانی ڕێبەری بە خۆی ئێرانیش و سوننەیە ئیسالمی بیروباوەڕی هەڵگری توركیە حكوومەتی كە ڕوونە
 كااتی ئەوەی باۆ بكات دروست بۆ كێشەی دەیەوێت و قەڵسە بەمە ئێران بۆیە ناوچەكەیە گەورەی هێزێكی توركیە ئەوەی لەبەر دیكەوە
 .دەكات دەستێوەردان بتوانێت ئێران شێوەیەک بەهەر ئەوەی لەبەر ئامانجەكانی، بەدەستهێنانی بۆ نەبێت

 
 ساووریه شاەڕی بەشاداری ساەربازی هێازی بە ڕووسیەش كە نییە بەوەوە پەیوەندی ئێران فراوانەی دەستێوەردانە ئەو بەشێكی :خەندان
 بوون؟ زیاتر تر هێندەی ئاڵۆزییەكان و دەكات

 
 ڕووسایەی ئێاران بەاڵم هەبووە، سووریە سنوورەكانی و سپی دەریای كەنارئاواكانی لە سەربازی بنكەی پێشتر ڕووسیه : فا هیجری مسته
 :مەبەست دوو بۆ ئەویش پێشەوە بێتە و بكات بەشداری جدیتر ئەوەی بۆ هاندا زیاتر

 
 ساەر كەوتە مەترسی بەڕادەیەک كرد كۆنترۆڵ ناوچەیان زۆر و پێشەوە چوونە زۆر سووریه ئۆپۆزسیۆنی هێزەكانی كە ئەوەیە یەكەمیان
 ئەمە دەیدۆڕاناد، كە باوو گەورە قوماارێكی وەكاو ئێران ئیسالمیی كۆماری بۆ ئەمە بووە، نزیک كەوت  لە و ئەسەد ڕێژێمەكەی مانەوەی
 دوای بەتااایبەت خااۆی هێاازی نیشاااندانی لەبەر هەروەهااا و ئێااران لە نزیكاای و بەرژەوەناادییەكانی لەبەر الیەک لە ڕووساایە وایكاارد

 بەشێكیشاای بەتااایبەت. پێشااەوە هاااتە شااێوەیە بەو بااۆیە كااریمە، نیااوەدوورگەی سااەر لە ڕۆژئاااوا لەگەڵ كێشااەكانی قوڵتربااوونەوەی
 .بكات دروست ئورووپا بۆ كێشە دەیەوێت سووریه ئاوارەكانی بەهۆی ڕووسیه كە هەیە بەوەوە پەیوەندی
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  زۆر سووریە كێشەكانی چارەسەری ئەسەدیش مانەوەی بە بمێنێتەوە، ئەسەد لەوەدایە ڕووسیه و ئێران بەرژەوەندی كە ئەوەیەدووەمیان 
  لە هەیە، ئەزموونێک كوردستان هەرێمی لە دەدات، ئامانجەكانی بەدەستهێنانی هەوڵی و الیەنە هەر بەجۆرێكە دۆخەكە بەزەحمەتە،

 . دورستبوون كانتۆنەكان ڕۆژئاواش لە و شارەكان ناو چووەتە ئاڵۆزییەكان باكوور
 

 چییە؟ ستراتیژتان و چی  بەتەمای ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی وەكو ئێوە :خەندان
 

 و سیاساەت هەماان ڕێاژێمەدا ئەو تەمەنای بەساەر سااڵ ٣٧ تێپەڕباوونی دوای ئێران ڕێژێمی بەرانبەر ئێمە سیاسەتی : فا هیجری مسته
 ئێاران تاری گەالنی ماافی نە و كاورد ماافی نە بێات حاوكم لەساەر ئێران ئیسالمیی ڕێژێمی وەكو تا كە دەكەینەوە دووپاتی و هەڵوێستە

 باوونی دابی  بە بەڵكاو كوردساتان، ڕۆژهەاڵتی لە كورد مافی پێدانەوەی بە نییە ڕازی هەر نەک ئیران ئیسالمیی كۆماری. ناكرێت دابی 
 گوێ نی  ڕازی ئێران ئێستای دەسەاڵتدارانی هەروەک. دەكات ساز بۆ كێشەیان و ناڕازییە كوردستانیش دیكەی بەشەكانی لە كورد مافی
 مەهادی و ماونتەزیری وەكاو كەساایەتیەكانی بگارن لاێ گاوێ ڕێژیمە ئەم دامەزراندنی لە بەشداربوو كەسانی وەفادارتری  پێشنیازی لە

 .مووسەوی حوسێ  و ڕەفسەنجانی هاشمی و كەڕوبی
 

 بكەیا ، كاارە ئەو دەتاوانی  ئاێمە بەتەنیاا نیایە ئەوە مەبەساتم هەڵابەت بڕوخاێ ڕێاژێمە ئەو كە ئەوەیە چارەساەر تەنیا ئێمە بەڕای
. بادەن ڕێاژێمە ئەو البردنای كاار ساەر لە هەوڵی پێكەوە و یەكگرتووب  ئێران ئازادیخوازەكانی سیاسییە الیەنە و هێز پێویستە بەڵكو

 ئێساتا بەاڵم بكاات، فراوانتار ئازادییەكاان سانووری كە بەڵێنیادا هەڵباژاردن بانگەشاەی وەختەكانی لەسەر ڕوحانی حەسەن نموونە بۆ
 لە زیااتر ئێاران ئێساتای ڕێژێمای. دراون ساێدارە لە زیااتر خەڵاک ئێساتادا لە ڕوحانی پێش لەگەڵ بەراورد بە وادەردەخەن ئامارەكان
 .دەبەن ناوی لە و ناوێ ڕێژێمەیان ئەم ئەوا ب  ئازاد خەڵک ئەگەر دڵنیان چونكە دەترسێت، ئێران خەڵكی لە ڕۆژئاوا، واڵتانی

 
 لە باااس پێشااتر پێویسااتە، سیاسااییەكان هێاازە یەكگرتااوویی ئێااران ئیسااالمیی كۆماااری ڕوخاناادنی بااۆ كە گااوت ئەوەتااان :خەنتتدان

 گەیشت ؟ بەكوێ هەنگاوەكان ڕووەوە لەم دەكرا، كوردستان ڕۆژهەاڵتی بەرەی دروستكردنی
 

 بەاڵم بهێان ، پێاك بەرەیەک كە داوە زۆرماان هەوڵای ئێساتا پێش ساڵ چەند كە بووی  حیزب یەكەمی  ئێمە بەڵێ، : فا هیجری مسته
 و حیزبەكاااان نێاااوان كێشاااەی. كاااارەبكەی  ئەو نەتاااوانرا هەیە كوردساااتان ڕۆژهەاڵتااای حیزبەكاااانی نێاااوان لە كێشاااانەی ئەو هاااۆی بە

 .نەگا ئاكام بە كارە ئەو كە كرد وایان یەكتر لە حیزبەكان دووركەوتنەوەی و جیابوونەوە
 بااوونەوە جیااا دێمااوكرات حیزباای لە كە بەشااەی ئەو لەگەڵ هەوڵاادای  لە ئااێمە ئێسااتا هەیە، یەكگرتااوویی بااابەتی لە تااری هەوڵاای

 ئاسااایی تەواو پەیوەناادییەكان دەمانهەوێاات دەكەیاا ، گفتوگااۆ كوردسااتان و ئێااران پەیوەندیاادارەكانی بااابەتە سااەر لە یەكبگاارینەوە،
 كاۆمەڵەی لەگەڵ ئاێمە هەروەک. بكاات خێراتار هەنگاوەكاان و هەبێات باشای كااریگەری دەتوانێت یەكگرتنەوەیە ئەو چونكە بكەینەوە،
 هاوبەشای كااری پێویساتە و نیایە بەس ئەوە بەاڵم هەیە، نێوانمان لە نووسراو پەیوەندی ئێران كوردستانی زەحمەتكێشانی شۆڕشگێڕی

 .بكەی  زیاتر
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 لەو بەشاتێكی هەسات ئایاا ئێاوە، یەكگارتنەوەی بە سەبارەت دەكرێت پارتی و یەكیەتیی ڕێگری و نەرێنی كاریگەری لە باس :خەندان
 دەكەن؟ جۆرە

 
 یەكەمەوە ڕۆژی لە هەر یەكگارتنەوە، باۆ دەدەن هانماان ئەوان دەیبینای  ئێمە ئەوەی بەڵكو نییە، ڕاست ئەوە نەخێر : فا هیجری مسته
 الی كێشااەكان بەاڵم بااوونەوە، جیااا دێمااوكرات حیزباای لە كە بەشااەی ئەو لەگەڵ دا هەوڵیااان پااارتی و یەكیەتاای بااااڵ ئاسااتی سااەر لە

 هەیە خۆماانە ئیرادەی بە پەیوەندی ئەوە بەڵكو تر، ئەوانی ئەستۆی بیخەینە ڕوودەدات كە خراپ شتێكی هەرچی خراپە ئەو و خۆمانە
 .یەكبگرینەوە ئێمە نەبێت خۆش پێی كە نەبیستووە نیشتیمانپەرورم كوردێكی و كوردی حزبێكی هیچ لە م . یەكبگرینەوە دەتوانی  و
 

 یەكناگرنەوە؟ هێشتاش و هاندەدرێ  شێوە بەو وا چی  یەكگرتووەتان بەردەم گەورەكانی بەربەستە :خەندان
 

 دێموكراسای باسای زۆربەماان. نااوچەیە ئەو حیزبەكاانی زۆربەی جیابوونەوەی هۆی بە بوون كە گرفتانەن ئەو هەمان : فا هیجری مسته
 باااێ، نەچەساااپا دێموكراسااایەت كە كاتێاااک. دەدەن ڕوو باااوونەوانە جیاااا هەماااوو ئەو باااۆیە هەر شاااكلیە، بە هەر ئەمە بەاڵم دەكەیااا ،

 ئەوانادا چاوەڕوانییەكاانی لەئاساتی و نابێات بەرژەوەنادییان لە ئاكاامەكەی كۆنگرەكە بەشداربووانی لە هەندێک و دەگرێت كۆنگرەیەک
 دوو. بێاات بااوو پاارۆژە و فیكااری قااوڵی جیاااوازی بنەمااای لەسااەر جیابوونەوەكااان وابااووە كەمجااار ڕوودەدات، جیااابوونەوە ئیاادی نااابێ،

 كە وابااووە پێاای الیەنێااک بااووە ئەوە لەبەر بەڵكااو نەبااوون، فیكااری بنەمااای سااەر لە هەر دێمااوكراتیش حیزباای پێشااتری جیااابوونەوەی
 .شتە هەمان لەسەر هەر جیابوونەوەش ئەم. كردن دەسەاڵتدارێتی لە بێت بەردەوام پێویستە و هەبووە دەسەاڵتی

 
 دێموكرات؟ حیزبی نێو بۆ باڵە ئەو گەڕانەوەی یان یەكگرتنەوە دەنێت ناو ئەمە ئێوە :خەندان

 
 .ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی لەگەڵ جیابوونەوە، بەشەی ئەو یەكگرتنەوەی دەنێی  ناوی ئێمە : فا هیجری مسته

 
 دایە؟ ئاستێك لەچی و چۆنە ئورووپا و ئامریكا وەكو واڵتانی لەگەڵ ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی پەیوەندی :خەندان

 
 دژی لە بەهێاز ئۆپۆزسایۆنێكی كە ئەوەیە ساەرەكی كێشاەی بەاڵم هەیە، الیەناانەدا ئەو و ئاێمە نێاوان لە پەیوەنادی : فا هیجری مسته
 كۆمااری حكاوومەتی ڕاساتەوخۆ خۆیاان ناایەن ئووروپاا و ئامریكاا وەكو واڵتانی نییە ئەوە كە كاتێک نابینرێت، ئێران ئیسالمی كۆماری

  دڵنیاییەوە بە ئەوا بوو دروست چاالل جواڵنەوەیەكی ئەگەر خۆ. بێت دیكتاتۆر زۆریش حكوومەتەكە با بروخێن  ئێران ئیسالمیی
 .دەكەن هاوكاری ئێران، لەگەڵ پەیوەندیان بوونی سەرەڕای ئەوانیش

 
 ببێت؟ دروست چاالكە بزووتنەوە جۆرە ئەو نزیكدا داهاتوویەكی لە پێتوایە :خەندان
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 ڕوو ئەوە حەتامەن داهااتوودا لە ئوساوڵی شاتێكی وەكو بەاڵم نا، یان دەبێت دروست نزیک داهاتوویەكی لە نازانرێت : فا هیجری مسته
 نەتەوەكان و پیاو و ژن جیاوازییەكانی دژی دەوێت، ئازادی و ناوێت ژیانەی شێوە ئەو نوێ نەوەی دەبێت، بێزار زیاتر خەڵكی دەدات،

 دەبێات و بەسەرچووە دیكتاتۆری حوكمی مۆدیلی كە سەلمێنراوە ئەوەش ناكەن، بارودۆخە ئەو تەحەمولی هەمیشە بۆ خەڵكیش دەبنەوە،
 .لەناوبە  درەنگ یان زوو
 

 داوە؟ بڕیارێكتان چی چەكدرای خەباتی دەستپێكردنەوەی بە سەبارەت :خەندان
 

 ڕۆژهەاڵت ناردمااننەوە و سنوور ناردەوە مەفرەزەكانمان كاردەكەی ، مەسەلەیە ئەو لەسەر ئێمە زیاترە ساڵێک ماوەی : فا هیجری مسته
 مەرجای و هەل لەبەرچااوگرتنی بە چەكاداری بازووتنەوەی دەمانهەوێات. دەخەیا  پاێش كاارە ئەو وردە وردە و دەكەن خۆیاان چاالكی و

 .بخەی  رێك بێتەوڕە ئێستا دنیای لەگەڵ كە شێوەیەک بە بەگشتی و وێرا  كوردستانی و ڕۆژهەاڵت لە كوردستان خەڵكی
 

 دەكرێت؟ لێ ڕێگرییەكتان هیچ كوردستانەوە هەرێمی حكوومەتی الیەن لە :خەندان
 

 نماوونە بۆ بگری ، لەبەرچاو بەدۆخەكەوە پەیوەندیدار و دراوسێتی یاسای هەندێک دەبێت سیاسی هێزێكی وەكو ئێمە : فا هیجری مسته
 لێاارە ئااێمە كە نەبێاات پێخااۆش ئەوەیااان ئەوان ڕەنااگە بگااری ، لەبەرچاااو ئێااران ئیسااالمیی كۆماااری و كوردسااتان هەرێماای حكااوومەتی
 ئەو لەگەڵ كە بااادۆزینەوە تاااازە شاااێوازێكی كە ئاااێمەیە ساااەر لە بەاڵم بەریااا ، بەڕێاااوە خەبااااتەیش شاااێوە ئەو و هەبێااات بارەگاماااان

 .بێ گونجاو ومەرجەدا هەل
 

 چۆنە؟ پەیوەندیتان ئێستا بوو هەتان پەكەكە لەگەڵ كێشەیەی ئەو دوای :خەندان
 

 .بوونەوە ئاسایی پەیوەندییەكانمان و دانیشتی  ئەوە دوای فرۆشتی ، پێ شەڕی پەكەكە ئەوكاتە بەداخەوە : فا هیجری مسته
 

 ئەمە البارا، دەبێات خاول دوو باۆ تەنیاا ساكرتێری مااوەی بەنادی دێماوكرات حیزبای جیاابووەوەی بااڵی تازەش و ئێوە پێشتر :خەندان
 بۆچی؟

 
  پێویست و دەزانێت خۆی بەرژەوەندییەكانی خۆی شۆڕشگێڕ حیزبێكی وابوو پێمان البرد بەندەمان ئەو ئێمە كاتێک : فا هیجری مسته
 كااۆمیتەی كە هەیە بڕیااارە ئەو دێموكراتاادا حیزباای لە بەتااایبەتی هەبێاات، پرۆگراماادا و پەیااڕەو نێااو لە وەهااا بەناادێكی ناكااات بەوە

 كاۆنگرەوە الیەن لە ساكرتێر دیااریكردنی چاونكە بگۆرێات، گشاتی ساكرتێری دەتوانێات بزانێات بەپێویساتی و بیهەوێت هەركات ناوەندی
 كە پێیاانوابوو ئەوان بەاڵم كارد، كارەماان ئەو بنەماایە ئەو ساەر لە ئەوكااتە ئاێمە. دەكاات كاارە ئەو ناوەندی كۆمیتەی بەڵكو نییە،
  دەستكەوتنی بۆ بەس. كردووە ڕاستییە بەو هەستیان و البردووە بەندەیان ئەو ئەوانیش تازە كەچی نادێموكراتیكە، هەنگاوێكی ئەوە
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 .بكەن قسە خۆیان لەگەڵ باشترە وەاڵمە ئەو
 

 پیرۆزبایی؟ بۆ كردوون سەردانت كۆنگرەكەیان بەستنی دوای :خەندان
 

 دوای بڕیاارە. لێكاردن پیرۆزباییم و كرد وەزیزی خالید كاک لەگەڵ قسەمان تەلەفون بە بەاڵم نەكردوون، سەردانم : فا هیجری مسته
 .دەستپێبكەینەوە یەكگرتنەوە بۆ دانیشتەكان كاروبارەكانیان ڕێكخستنەوەی

 
 یەكگرتنەوە؟ لە بێت ڕێگر ئەگەر ببیت پۆستەكەت دەستبەرداری ئامادەی :خەندان

 
 كە شاتێک هایچ بەردەم لە ڕێگار ناابێتە و نەباووە ما  پۆساتەكەی داهااتووش لە نە و ئێساتا لە نە و ڕابردوو لە نە : فا هیجری مسته

 و بااووم سااكرتێر ماا  زانیااوە حیزباای بەرژەوەناادی بە ناوەناادی كااۆمیتەی بكااات، گشااتی بەرژەوەناادی و دێمااوكرات حیزباای بە خاازمەت
 .دەهێنم لێ وازی و نییە گرنگ بۆم هیچ ئەوا نەبم، م  زانی بەرژەوەندی بە هەركاتێكیش

 
 كوێوەیە؟ لە ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی دارایی سەرچاوەی :خەندان

 
 قەیرانای پاێش دەكەن، هاوكاریمان خۆمان ڕێكخستنەكانی و نیشتیمانپەروەر كەسانی ڕۆژهەاڵت كوردستانی لەناوخۆی : هیجری فا مسته
 دروسات ئاێمە لەساەر كاریگریشای و نەمااوە ئەوە ئێساتا بەاڵم دەكاردی ، هاوكااری بڕێاک كوردساتان هەرێمی حكوومەتی هەرێم، دارایی
 .كردوە

 
 ڕۆژهەاڵت؟ دیکەی حیزبەكانی و ئێوە بۆ دەكرێت كەنداو واڵتانی هاوكاریكردنی لە باس :خەندان

 
 كەناداو واڵتاانی ئەوەی لەگەڵ نەگەیشاتووە، بەئاێمە واڵتاانەوە لەو و شاێوە لەو هاوكارییەكاانی جۆرە هیچ تائیستا : فا هیجری مسته
 .بكەن ئێران ئۆپۆزسیۆنەكانی هێزە بە كۆمەک ناوێرن و دەترس  ئێران لە بەاڵم ئێران ، دژی
 

 هەیە؟ نێوانتان لە سیاسیش پەیوەندی :خەندان
 

 .لەگەڵیان نییە، پەیوەندیمان هیچ نەخێر : فا هیجری مسته
 

 ٢١١٦ی فێبریوێری ٢٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ...ئەو هەڵبژاردنە لەبەر ئەوەیکە ئازاد و دێموكراتیک نیە
 

 
 
 
 

 
 

 سەالم ئیسماعیلپوور: تەلەڤیزیۆنی تیشک وتووێژ

 
 نیە دێموكرات حیزبی بۆ پەیامێكی هیچ نیە دێموكراتیک و ئازاد ئەوەیکە لەبەر هەڵبژاردنە ئەو: هیجری مستەفا

 
 دەستنیشااانكردنی بااۆ ئێسااالمی كۆماااری هەڵبژاردنەكااانی شااانۆگەریی هەتاااوی، ی١٣٩٤ ڕەشااەمەی ی٧ هەیناای، ڕۆژی ئاگااادارن هەروەک

 .چوو بەڕێوە ئێراندا لە ڕێبەری خوبرەگانی و ئیسالمی شووڕای مەجلیسی دوو نوێنەرانی
 

 و كوردساتان خەڵكای لە داوای و كارد باایكۆت هەڵبژاردناانەی ئەو كە باوو الیەناانە لەو یەكێاک ئێاران كوردساتانی دێماوكراتی حیزبی
 لە دەرباازبوون بۆ یارمەتیدانی و ئیسالمی كۆماری بە ڕەواییدان جۆرێک بە كارەی ئەو و دەنگدان سەندووقی سەر نەڕۆنە كرد ئێرانیش
 سااكرتێری هیجااری، مسااتەفا بەڕێااز لەگەڵ وتااوێژێكی تیشااک تەلەڤیزیااۆنی مەسااەلەیەدا ئەو لەگەڵ پێوەناادی لە. دا  لەقەڵەم قەیااران
 :دەكرێتەوە باڵو چەشنە بەم وتووێژە ئەو دەقی كە هێناوە پێک ئێران كوردستانی دێموكراتی حزبی گشتیی

 
 تاا ساوودێكی هایچ و پاسایڤبوونە نیشاانەی و سواو هەڵوێستێكی بایكۆت دەڵێ ؛ دێموكرات حیزبی هەڵوێستی نەیارانی :تیشک تی ڤی

 چیە؟ پێوەندییەدا لەو ئێوە بۆچوونی. ڕێژیم پاوانخوازی باڵی بۆ مەیدان چۆڵكردنی هۆی بۆتە و نەبووە ئێستا
 

 ئاازاد هەڵبژاردنێكای ئێراندا لە كە دەبێت دروست حاڵەتێكدا لە خەڵک لە بەشە ئەو ئیستداللی یان ئیستداللە ئەو : فا هیجری مسته
 خااۆی یاا دەباا ، جێبەجاێ هەڵبااژاردن بە كە دامودەزگاكاان لە هەركااام باۆ بكاات كاندیااد خاۆی بتوانێاات خاۆی دڵاای بە خەڵاك هەبێات،
 دەبینای  بەاڵم بێات، الیەنێكدا هەڕەشەی یان مەترسی لەژێر كە ئەوەی بێ نەكات، بەشداری یان بكات بەشداری بێت و نەكات كاندید

 دەتااوان  كاارد بەشااداری هاااتوو خەڵااک ئەگەر كە واناایە ناایە، وجااوودی ئااازاد هەڵبژاردنێكاای ناایە، وا ئێراناادا ئیسااالمیی كۆماااری لە
 هەڵباژاردنە، نیگەهباان لەپێشادا دەوڵەتەوە ڕواناگەی لە ڕاساتیدا لە ناوێنەرانە، ئەو چاوونكە. هەڵبژێارن خۆیان دڵخوازی نوێنەرانی

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستەفا-هیجری-ەو-هەڵبژاردنە-لەبەر-ەوەیکە-ازاد-و-دێموراتیک-نیە-هیچ-پەیامێی-بۆ-حیزبی-دێمورات-نیە
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 دواتار دەکاات، دەستنیشاان خاۆی باوەڕی جێگای و خۆی نوێنەری وەک ئەوانە ئەوەڵدا، مەرحەلەی لە ئیسالمی جمهوریی ڕێژیمی یەونی
 كەساانێک یاان كەساێک ئێاران ، ئیساالمیی كۆمااری هەڵبژێردراوی ڕاستیدا لە کە نوێنەرانەدا ئەو لەبەینی كە دەدەن ئیجازە خەڵک بە

 كاردن بەشداری كە دەبینی  ئێمە دیكەوە الیەكی لە الیەک، لە ئەوە نییە، حكوومەت بۆ ئەوتۆیان فەرقێكی ئەساسدا لە كە هەڵبژێرن
 و كاۆن شاێوەیەكی هەڵوێساتە شاێوە ئەو كە ئەوەیە ئیساتداللەکە ئەگەر. نەباووە ئەوتاۆی کااریگەرییەکی خەڵک نەكردنی بەشداری یان

 هەماوو هەڵباژاردن باێ بە ئوساوولگەرایانە ئەو. ئوساوولگەرا یاان پااوانخواز الیەنای باۆ دەكاات ئااواڵە مەیادان واقددا لە تیكرارییە،
 خەڵاكە بانگهیشاتنی زۆرتار هەڵباژاردن، ناوە ناویان كە ئەوەی یان هەڵبژاردن، داڕاستی لە. بەردەستدایە لە دەسەاڵتیان جومگەكانی

 كاردووە، موشااركەتی خەڵاک كە بكاات ئاێدالم ڕێژیم دەنگدانەوە سەندووقەكانی لەسەر و دەنگدان سەندووقی سەر بڕۆنە كە ئەوەی بۆ
 لەگەڵ پێوەناادی لە قسااەكانیدا لە خۆشاای بااۆ خااامنەیی وەكااوو هەر ڕێااژیم، بە باادەن مەشاارووییەت و هەیە پێاای متمااانەی خەڵااک کە

 جمهااوریی ئیساالمی، جمهاوریی بە دەدات ئێدتباار خەڵاک بەشااداریی كە ڕاگەیانادووە ڕاشاكاوی بە مەساەلەیەی ئەو خەڵكادا، بەشاداریی
 بەشاداریی خەڵاك بدەن نیشان كە ئەوەی بۆ دەكەن، دەووەت خەڵكەكە بۆیە دەبەخشێ، پێ دەوامی و قەوام دەكات، بەردەوام ئیسالمی
 .كردووە

 
 جنایەتەكاانی و زوڵام لە كاردنچاوپۆشای و ئیساالمی كۆمااری بە ڕەواییادان هەڵبژاردنادا لە كردنبەشداری دەڵێ  ئێوە :تیشک تی ڤی

 قساەی ئەگەریاش و نایە خەڵاک بە پێویساتی ڕەوایای وەرگرتنای باۆ ئیسالمی كۆماری دەڵێ كە هەیە بۆچوونێكیش بەاڵم. ڕێژیمەیە ئەو
. وەرگرتااووە دێمااوكراتیكی ڕەوایاای داهەڵبژاردنەكااان لە خەڵااک ڕابااردووی بەشااداریی بەهااۆی ئیسااالمی كۆماااری بێاات، دروساات ئێااوە

 چیە؟ پێوەندییەدا لەو لێكدانەوەتان
 

 الیەنە یەكێكیاان هەیە، الیەنای دوو ئیساالمی كۆمااری كە دەبیانم وای هەڵبژاردن و ئیسالمی كۆماری بە سەبارەت م  : فا هیجری مسته
 ئەو ساەرووی لە كە دایە بەشاە ئەو دەساتی لە ئیختیاراتێاک هەماوو و هەیە دەساەاڵتی دەباات، بەڕێاوە حكاوومەت كە ئایینییەكەیەتی

 باساکی و پاساداران ساپای كە ڕێبەریای ، بەیتای بە وابەساتە كە كەساانێک و ڕێبەریای بەیتای گرتاووە، قەراری فەقیهاا وەلی بەشەدا،
 خااۆی باااوەڕی و بیاار سااەر لە و نەگااۆڕە و ئااایینییە دیااارە كە حكااوومەتە لەو بەشااێك  دەگاارێتەوە، ئیسااالمی كۆماااری بەهێاازی و توونااد
 نیشاان كە ئەوەی مەبناای بە دەرەوەیە، باۆ ڕەسامیەتی الیەنای كە دەگاری  بەرچااو لە ئیساالمی كۆمااری دیكەی الیەنێكی بەاڵم سوورە،
 شارساتانی و شار ئەنجوومەنی هەڵبژاردنی ئیسالمی، شووڕای هەڵبژاردنی حكوومەتەدا لەو ئەوڕۆییە، حكوومەتێكی كە دەرەوە لە بدات
 تااكوو ئەوەڵەوە ڕۆژی لە هەماووی هەڵبژاردناانەدا، لەو كە حاڵێكادایە لە ئەوە خەڵاكە، دانای فریو بۆ ڕواڵەتی شكڵێكی ئەوە هەیە،
 ڕەی و دەساەاڵتدا لە باكەن بەشاداری ئەوەی باۆ با  فكار نووێاک چ هەڵگرانای هەڵبژێردرێات، دەبێات كاێ. كاراوە مۆهەندیسای کۆتایی
 بەشاداریی هااتووە زۆر خەڵكێكای كە نایە ئەوە مەساەلەكە لێارەدا باۆیە. گرتووە بەخۆیەوە ڕواڵەتیی شكڵێكی فەقەت ئەوە كە بدرێ ،
 زۆر خەڵاک وایە جااری هەڵبژاردنەكانادا، لە كردووە بەشداریی زۆر هەمیشە خەڵک كە نیە وا دیارە نەكردووە، بەشداریی یان كردووە

 هەڵباژاردن چارەنووسای لە تەئسایرێكی كەم و زۆر خەڵاک هەڵبژاردنای بەاڵم كاردووە، بەشاداریی كەم واشاە جاری كردووە، بەشداریی
 باوون، كەڕووبای و مووساەوی های دەنگەكاان زۆریانەی كۆمااردا،ساەرۆک هەڵبژاردنای لە دا،٨٨ سااڵی لە بینیماان وەكوو هەر. دانەناوە
 كە دیاكەوە، الیەكای لە. نایە ئەوتاۆی تەئسیرێكی وابوو كە دەرخست، ئەو بۆ زۆرینەیان دەنگی و دەركەوتوو بۆی نژاد ئەحمەدی بەاڵم
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 ئەناواوی دایە هەڕشاە لەژێار نیایە، ئاازاد خەڵاكەكە كرد، وەرزتانم ئەوەڵدا پرسیاری وەاڵمی لە وەكک دەكات، بەشداریی دێ خەڵک
 نەكەن، بەشاداری ئەگەر یان دەبڕن، یارانەکەیان یان نادەنێ كاریان نەكەن بەشداری ئەگەر كە ئەوەی هەڕەشەی لەسەرە، هەڕەشەیان

 باۆیە. دەنگادان ساەندووقی سەر بیانهێننە ئەوەی بۆ دەیانترسێن  شتانە ئەو ئەقسامی و ئەنواع بە و دەكەن بەشیانبێ داشت فاڵنە لە
 ساەر بێانە خۆیاان تەشخیسای و خۆیاان ئیارادەی و مەیا  بە كە ب  كەسانێک کە نیە وا دەدەن دەنگ و سەندوو  سەر دێنە كە ئەوانەی

 ناتوانێاات ئەوە دێاات، شااكڵە بەو كە خەڵااكە ئەو وابااوو كە. دابێاات خۆیااان كاندیاادی بە دەنگیااان ئااازادانە و دەنااگ سااەندووقەكانی
 هەر ،!كااردووە بەشااداریی خەڵااک دەرسااەد ئەوەناادە ڕایاادەگەیەنێت كێاایە كە دەبیناای  دیكەشااەوە الیەكاای لە باادات، پااێ مەشاارووویەتی

 نە ناایە، كەساایش. ڕایاادەگەیەنێت خۆشاای بااۆ و ئەیاادوورێت و ئەیبڕێاات خااۆی بااۆ واقداادا لە حكااوومەت یەوناای حكااوومەتە، الیەناای
 ئەوەنادە كە بكاات تەییادی و بكاات چااوەدێری هاتبێات مایللەلەوە ساازمانی الیەن لە هەیە چاودێرێاک نە هەیە، الیەنبێ چاودێرێكی

 ڕایادەگەیەن ، باوو خاۆش پاێ چیان دێن ، دەری دەنگدان سەندووقەكانی لە بوو، خۆش پێ چیان خۆیان بۆ كردووە، بەشداریی خەڵک
 .نیە باوەڕ و متمانە جێگای بارێكەوە هیچ لە دەكات، ئێدالمی ڕێژیم کە کردنانە بەشداری جۆرە ئەو ڕاگەیاندنانە جۆرە ئەو بۆیە

 
 خەڵاک باا دەكەیا ، خەڵاک لە باایكۆتیش داوای نە و دەكەیا  بەشاداری نە ئاێمە دەڵێ كە هەیە دیكەش هەڵوێستێكی :تیشک تی ڤی

 دەبین ؟ داچی لە هەڵوێستە ئەو الوازی خاڵی. بدەن بڕیار خۆیان
 

 گومانێاک هایچ لەوەدا بادات، دەناگ دەبێات خۆی پێویستی بەپێی خۆی، ئیرادەی بە خۆی، بۆ خەڵک كە ئەوەی دیارە : فا هیجری مسته
 بەاڵم دەزانێات، خاۆی باۆ ئاازادا سیساتمێكی لە ناادات، دەناگ یاان دەدات دەناگ چاۆن تااكەكەس كەساە، تااكە هی دەنگ چوونکە نیە،

 گاارینگە ڕووداوە لە ناكرێاات هەیە، سیاساای هەڵوێسااتی و هەیە بەرنااامەی سیاسااییە، بۆچااوونێكی و بیاار هەڵگااری كە سیاساای حیزبێكای
 ڕووداوەكاانی نسابەتی بە دەكاات مەسائوولییەت ئێحساسی كە حیزبێكی ناكرێت بێت، الیەنبێ پێشێ، دێتە واڵتدا لە كە داسیاسییەكان

 بااا دەكااات چ خەڵاک بڵااێ بنااوێنێ، خەمسااردی هەڵبژاردناادا وەكااوو ڕووداوێكای لە خااراپ، بە و چاااک بە كۆمەڵگاا نێااو واڵت، نێوخاۆی
 بەێاتە خاۆی نەزەری كە ئەوەی باۆ خاۆی، نەزەری باۆ بكاات ئیستداڵ بڵێ، خۆی نەزەری سیاسی حیزبێكی دەبێت وایە پێم بۆیە بیكات،
 ئەوە دەكااات، حیاازبە ئەو نەزەری تەئییاادی و دێ قسااانەوە ئەو دوای بە دێ، دەنااگەوە ئەو دوای بە چەنااد خەڵااک ئێسااتا جااا پێشااێ،

 خەڵاک، باۆ هەبێات ڕوونای زۆر هەڵویساتی سیاساییانەدا ڕووداوە لەو دەبێات سیاسای حیزبێكای وابێات پێم م  بەاڵم دیكەیە، نەزەرێكی
 چۆن و بگرن هەڵوێست چۆن بكەن قسە چۆن ڕووداوە بەو سەبارەت چیە، تەكلیفیان بزان  كە ئەوەی بۆ خۆی، الیەنگرانی بۆ تەنانەت
 .بنێ  هەنگاو

 
 لە كەم، هەرچەناد شاوێندانانی باۆ دەرەتانێاک دائیسالمی كۆماری ئۆرگانەكانی لە هێندێک لە دەڵێ  بایكۆت نەیارانی :تیشک تی ڤی

 چیە؟ بۆچوونە ئەو بۆ ئێوە وەاڵمی. بدات كیس لە دەرەتانەش ئەو نابێ خەڵک و هەیە دەسەاڵت سەر
 

 دەساەاڵتی باۆ پشاکێک ئیراندا، ئیسالمیی كۆماری حكوومەتی دەزگاكانی دامو لە یەونی بوایە، وا دەكرد ئارەزووم م  : فا هیجری مسته
 ڕابااردوودا سااڵی چەناد بە نزیااک مااوەی لە ئێساتا تاااكوو كە ئەوەی بەاڵم هەباوایە، شاوێندانەری تەئساایری خەڵاک هەباوایە، خەڵاک
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 كە دەبینای  داكۆماارییش ساەرۆک و ئیساالمی شاووڕای مەجلیسای هەڵبژاردنەكاانی لە تەناانەت ئێراندا، ئیسالمیی كۆماری لە و دیومانە
 ساااەر لە باااێ  باادەن، نیشاااانی ڕەشااایی وەكاااوو كە ئەوەیە فەقەت نەقشااەكەی و دەور خەڵاااک یەوناای كاااراوە، دیاااری شاااتێک هەمااوو

 . بدەن دەنگ دەنگدان سەندووقەكانی
 

 بە گۆیااا كە ئیسااالمی كۆماااری دامودەزگایااانەی لەو ئااێمە ناایە، دەسااەاڵتێكیان لەوە بااێجگە. ناایە تەئساایری دەنگەكانیااان هەرچەنااد
 خزمەتای لە باكەن شاتێک نەیاانتوانیوە ئەوانە كە دەبینای  ئێساتا تااكوو ئیسالمی، شووڕای مەجلیسی وەكوو دەكرێ ، دیاری هەڵبژاردن

 پاراساتنی لەگەڵ پێوەنادی لە بەڵاێ. ئیاران  ئیساالمیی كۆمااری نوێنەری نی ، خەڵک نوێنەری ئەوانە ئوسوولەن چوونكە خەڵكەكەدا،
 هیەیااان خەڵااک بە كااردن خاازمەت بااۆ بەاڵم كردوویااانە، بێاات دەسااتیان لە ئەوەی ئیسااالمی، كۆماااری بەهێزكردناای ئیسااالمی، كۆماااری
 مەجلیساە ئەو باوون، ئەكساەرییەت تەڵەبەكانئیساڵح كە بوو شەشم مەجلیسی ئیسالمی، شووڕای مەجلیسی نموونەی باشتری . نەكردووە
 هااتنە كە بەاڵم ساەر، هااتنە و دا پاێ دەنگیاان خەڵاک دەكاات، ئیساڵح ئینتخابات قانوونی كە خەڵک بە وەودەیەک دانی بە پێشتر

 ڕاگەیەنادرا حكاوومەتی حاووكمی وەكو مەوزووە ئەو فەقیها، وەلیی خامنەیی ئیشارەیەكی بە كرد، مەترەح مەوزووەیان ئەو و مەجلیس
 .بكات بەشداری خەڵك دەبێ و سرووشتییە هەیانبێت، ئەگەر نیە، تەئسیریان یەونی کرد، لێ بێدەنگەیان و
 

 سیاساەتی ساەر لە كااریگەریی نااتوانێ مەجلایس ناوێنەرانی یاان كۆمار ساەرۆک گاۆڕینی كە دەوترێات ئێوەدا پەیامی لە :تیشک تی ڤی
 یاان ڕووحاانی، و ناژاد ئەحامەدی ساەردەمی لە ڕێاژیم سیاسەتی جیاوازییەكانی بە ئاماژە ئێوە بۆچوونی نەیارانی بەاڵم. دابنێت ڕێژیم

 هەیە؟ بۆچوونە ئەو بۆ وەاڵمێكتان چ. دەكەن ئێستا لەگەڵ شەشەم مەجلیسی جیاوازیی
 

 كە ئەوەشااە لەبەر هەر هەبااوو، موسبەتیشاای خاااڵی بااوو، زۆر كەموكااۆڕی كە ئەوەی لەگەڵ شەشاام مەجلیساای خااودی : فا هیجتتری مستتته
 ئیجاازە بەدوا لەوە كە دەكاات خاۆی دیێەتای پەڕی ئەو و وەرگرتاووە تەجارووبەی شەشم مەجلیسی جەریانی لە ئێران ئیسالمیی كۆماری
 چاوەدێرییەكاان ڕۆژ بە ڕۆژ باۆیە باێ، پێاک هێنا پێكیان زۆرینەیان تەڵەبانئیساڵح كە شەشم مەجلیسی شێوەی بە مەجلیسێک كە نەدا

 ئەو دیاكە جاارێكی ناادات ئیجاازە ئێاران ئیساالمیی كۆماری بۆیە ئیسالمییەوە، شووڕای مەجلیسی كاندیدەكانی بەسەر دەب  توندوتێژتر
 کە دەبینااێ وای خەڵااكەكە كە واناایە مەسااەلەكە دالەویااش دا،كۆماری سااەڕۆک مەسااەلەی لەگەڵ پێوەناادی لە. بێااتەوە دووبااارە مەجلیسااە
. هەڵبژێاردرا ناژاد ئەحامەدی كە باوو خەڵاک دەنگای تەئسایری یاان هەڵبژێاردراوە ڕووحاانی باوو خەڵک دەنگی تەئسیری شتێک هەموو
 ماابوو ناژاد ئەحامەدی كۆماریی ساەرۆک لە ساڵێک هێشتا كە بوو مەولووم دوایە و دەزانی  هەموومان كرابوون، ئامادە هەموویان ئەوانە

 باۆ و ئەتاۆمی مەساەلەی چارەساەرکردنی باۆ باوو وتاووێژدا لە وەمماان لە ئامریكاا لەگەڵ خاۆی ناوێنەری وەسایلەی بە فەقیها وەلی كە
 وەكااوو بااوایە كەسااێک دەبااوا كردبااوو، تەنااگ ئیرانیااان ئیسااالمیی كۆماااری ئااابووریی نەفەساای گەمارۆكااان كە پاارۆژەیە ئەو درێژەداناای
 ساەر هااتە ئەو و كارا ساازماندهی ئەوە نەتایجەدا لە بادات، ئیادامە پارۆژەیە ئەو بتوانێات ئەوەی باۆ كۆماار،سەرۆک ببێتە ڕووحانی،

 و نێوخاۆ سیاساەتی بەپێای دەورانێكادا هەر لە كاار، ساەر هااتە و كارا كااری ئاماادە ناژاد ئەحامەدی باۆ پێشاتر چاۆن وەكوو هەر كار،
 كاردن تەوااموول چاۆنیەتی بەیاان، شاێوەی بااری لە پێویساتە، حكاوومەت و ڕێاژیم كەساایەتییەكانی لە چێهارەیەک دەرەوە، سیاسەتی
 جێبەجاێ پاێ كارەكانیان دەنێ ، دایان هەیە، كەسانە بەو پێویستیان واڵت، نێوخۆی لەگەڵ كردن تەواموول چۆنیەتی دەرەوە، لەگەڵ
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 لە کە ئێااران، ئیسااالمیی كۆماااری كۆمارەكانی سااەرۆک تەواوی نێااو لە كردبێاات دیێەتتااان ئەگەر بااۆیە. دەناارێ  وەال دوایەش و دەكەن
 تاا بیگارە ساەدرەوە بەنی لە وەالناراون، حاورمەتیباێ و ئیهاانەت بە و فشاار بە بەدنێوی، بە هەموویان بوونە، ئێستا تاكوو سەرەتاوە
 دەورەکەی، باوونی تەواو دوای ڕووحاانی بازانی  ڕووحاانییە، نەوبەتی ئێستاش و ڕەفسەنجانییەوە لە خاتەمییەوە، لە نژاد، ئەحمەدی

 زۆر هەڵەیەكای ساەر، هاتبێتنە خەڵک دەنگی بە کە ئەوەبێت سەر لە حسابەكە ئەگەر واقددا لە ئەوانە یەونی دێ؟ سەر بە چی ئەو
 دەورانێكادا هەر لە ڕێاژیمە ئەو كە ەگەلێك مۆر ئەوانە كە ئەوەیە واقدیەتەكەی. ئیسالمییە كۆماری نەناسینی نیشانەی ئەوە گەورەیە،
 بە كۆماار ساەرۆک كە نیە وا مەسەلەكە وابوو كە. دەنێت وەالیان دوایەش و سەركار دەیانهێنێتە كە هەیە، لەوانە شكڵێک بە ئحتیاجی
 خااۆی بااۆ كە ڕێااژیم  مااۆرەی چەنااد هەڵبژاردنەكااان، باااقی وەكااو ڕواڵەتیاایە شااكڵێكی فەقەت ئەوە هەڵاادەبژێردرێت، خەڵااک دەنگاای

 .بێنێتەوە دەنگ یەكێكیان كە ئەوەی بۆ دەكەن فەراهەم زەمینە مۆرانەدا ئەو نێو لە و دایاندەنێت
 

. دەكرێات دەساەاڵتەكانباێ دامەزراوە باۆ تەنیاا هەڵبژاردن ئێراندا لە كە ئەوەیە ئێوە سەرەكییەكانی ڕەخنە لە یەكێك :تیشک تی ڤی
 بااۆ گرینااگ مەجلسااێكی داهاااتوو، خوبرەگااانی مەجلیساای دا،خااامنەیی مردناای ئەگەری لە دەوترێاات ئەمجااارەدا هەڵبژاردناای لە بەاڵم

 كۆمااری یەكەمای كەسای هەڵبژاردنای ئێاوە بااوەڕی بە. دەبێات واڵت داهااتووی سیاسیی ڕێڕەوی دیاریكردنی و فەقیها وەلی هەڵبژاردنی
 ڕێژیمدا؟ سیاسەتی لە خراپ یان چاک بنەڕەتیی وەرچەرخانێكی هۆی ببێتە ناتوانێ ئیسالمی

 
 یەكیااان هەبااووە، فەقیهااا وەلاای دوو هەمااانە، ئێااران ئیسااالمیی كۆماااری لە ئااێمە ئێسااتا كە تەجااروبەیە ئەو دیااارە : فا هیجتتری مستتته

 ناكرێات پاێ ئاڵوگۆڕی كرا، دیاری فەقیها وەلی كە کاتێک دەڵێ پێمان تەجروبەكە ئێستا تاكوو. خامنەیی دیكەش ئەوی بوو خومەینی
 داهااتوو خوبرەگاانی مەجلیسای باۆیە هەیە، مردنای ئێحتمااڵی و نەخۆشاە خامنەیی كە ئەوەیە لەسەر باسەكە ئێستا. دەمرێت هەتاكوو
 مەجلیساای كاتێااک بەاڵم نەمابێاات، ژیاناادا لە یااان ئااارادا لە خااامنەیی كە وەختااێكە ئەوە هەڵبژێرێاات، ئەو جێگااای لە كەسااێک دەبێاات

 خاودی خەڵاكە؟ هەڵباژاردەی بەڕاساتی فەقایهە وەلای ئەو ئایاا كێیە؟ فەقیهە وەلی ئەو هەڵدەبژێرێت، دیكە فەقیهێكی وەلی خوبرگان
 کە كۆماااارساااەرۆک وەكاااوو ئیساااالمی، شاااووڕای مەجلیسااای وەک كاااراون، دیااااری كە ناااوێنەرانێك  لەواقدااادا ئەوان خوبرگاااان، مەجلیسااای

 نەفەرات خەڵاااک دەدات ئیجاااازە ئەوانەدا لەنێاااو كااردوون، دیااااریی بۆخاااۆی ڕێاااژیم كە نەفەراتاا  هنااادێ ئەوانااایش هەڵاادەبژێردرێ ،
 بەردەوامیاای بااۆ هەوڵاادان باااری لە ئااایینەوە، باااری لە باااوەڕەوە، و بیاار باااری لە هەموویااان ناایە، ئۆتۆیااان فەرقێكاای كە. هەڵبژێاارن

 جیااوازییەكی بە ئیادئۆلوژییەوە بااری لە بۆچونیاان و فكار دەژیا ، چوارچێاوەدا یەك لە هەموویان ئێرانەوە، ئیسالمیی كۆماری ڕێژیمی
 و ئەمنیایەت و ئاساایش باری لە فەرقێک هیچ بێت كەسێک هەر فەقیها، وەلی هەڵبژاردنی كەوابوو. وایە یەک وەک هەر كەم، زۆر زۆر

 تەبلیغااتی باۆ ئیساالمی كۆمااری ئێساتا كە ئەوەی باۆیە ناكاات، فەرقێاک ئێاران، خەڵكای باۆ كاردن پەیادا كاار و دێموكراسای ئازادی،
 مەجلیساای ئەناادامانی هەڵبژاردناای ئەمجااارە كە دەدەن نیشااان وا دەنگاادان، سااەندووقەكانی سااەر بكێشاانە خەڵااک ئەوەی بااۆ خۆیااان،
 فەرقێاک چ ئاینادە فەقیهی وەلی هەڵبژاردن، بۆ تەبلیغاتێكە فەقەت هەڵدەبژێرن، فەقیها وەلی ئەوانە چوونكە گڕینگە زۆر خوبرگان
 ئەو خااۆڕا لە وابااوو كە ناكااات، فەرقێااک دەكەن، دیاااریی كە مااۆرانەن لەو باا  هەركامێكیااان ئێسااتا، فەقیهاای وەلاای لەگەڵ دەكااات

 كااارەكە ماااهییەتی ئەسااڵی لە شااتێک دەنااا دەنگاادان، سااەندووقەكانی سااەر بكێشاانە خەڵااك كە ئەوەی بااۆ تەنهااا بااووە ساااز تەبلیغاااتە
  ئێستا كە هەیە دەسەاڵتەی ئەو هەر كراوە، دیاری كە قانوونە ئەو بەپێی فەقیهیش وەلی ڕێژیمەیە، ئەو هەر ڕێژیم ناگۆڕێت،
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 .هەیەتی خامنەیی
 

 دەكرێات، لاێ پشاتگیریی ئیساڵحخوازانەوە الیەن لە تایبەتی بە خوبرەگان مەجلیسی بۆ ئێستا كە الیەنانە لەو یەكێک :تیشک تی ڤی
 دوڕڕیااای و ٦١ دەیەی كوشاااتارەكانی بڕیااااردەرانی لە یەكێاااک شاااەهری ڕەێی ماااوحەممەدیی وەكاااوو كەساااانێک كە ڕەفساااەنجانیە لیساااتی
 تێرۆرەكاانی ساەردەمی ئیتالواتی وەزیری فەالحیان وەلی و تاران لە زەنجیرەییەكان قەتڵە سەردەمی ئیتالواتی وەزیری ئابادی نەجە،
 پێتاان ئێاوە. نەهێنێاتەوە دەناگ جەننەتای باا ئەماانە بە بادەن دەناگ دەڵاێ  و هەیە لیستەدا لەو ناویان خووزستان لە واڵت دەرەوەی

 هەڵیبژێرن؟ جەننەتی وەک كەسانی كە هەیە ڕێبەرێک لەگەڵ جیاوازییەكی چ هەڵیبژێرێت الیەنە ئەو كە ڕێبەرێک وایە
 

 لە دێاان ، پێااک حكااوومەتە ئەو سیسااتمی پااێكەوە مااۆرانە، ئەو هەمااوو کە بەێاات بیااری لە نابێاات ئێااران خەڵكاای : فا هیجتتری مستتته
 . بەتەنیا فەردێک نەک سیستمە، تەئسیرگوزارە كە ئەوەی حكوومەتێكدا

 
 مۆرەكانی و شەهریڕێی ڕەفسەنجانی، بەینی فەرقی ئێراندا ئیسالمیی كۆماری لە بەاڵم وایە، گشتی وەكوو ئەوە كە لەوەی بێجگە دیارە
 و ئاازادی و مارۆ  ماافی لێارەدا بكەیا  دیاێەت. ئێاران  ئیسالمیی كۆماری پارێزەری خۆیاندا، گشتییەتی لە ئەوانە چوونكە نیە، دیكە

 بەاڵم ئێارانە، ئیساالمیی كۆمااری ڕێژیمای پاراساتنی باسی دەكەن، لێ باسی ئەوانە كە ئەوەی نیە، وجوودی هەر وا شتی و دێموكراسی
 هێازی بادات، نیشاان خاۆی دەیهەوێات پەراوێازەوە، دەكەوێتە ڕەفسەنجانی، وەكوو كەسیكی نموونە بۆ کە دایە لەوە تەنها جیاوازییەكە

 دەساەاڵتی دووباارە كە ئەوەی باۆ ڕادەكێشاێ خاۆی الی باۆ خەڵاک ساەرنجی كە ئااراوە دێنێاتە باس و قسە هەندێک بدات، نیشان خۆی
 ڕێبەرانای تێارۆری دەساتووری باوو، كۆمار سەرۆک كە كاتێک كە ڕەفسەنجانییەیە ئەو هەر ڕەفسەنجانی دەنا بگرێت، بەچەنگەوە زیاتر
 دەساتووری دەیاان بە بەڵكاوو نەباووە، تیارۆر دەستووری تەنها ئەوە و داوە موزاكرە میزی سەر لە ئێرانی كوردستانی دێموكراتی حیزبی
 نایە فەرقێكای هایچ ئەو. كاراوە ساادر ئێرانادا دەرەوەی لە و ئێرانادا نێوخاۆی لە ئەودا ساەركۆماری كااتی لە تێرۆرە شێوە لەو دیكەش
 یەكەم شات، دوو ساەر لە کێباڕکێیە هەیاانە ئەوانە كە ئەوەی كوشاتووە، خەڵكای كە دیاكە كەساێكی لەگەڵ یاان شاەهرییەکڕێی لەگەڵ
 قااازانجی بە دەسااەاڵتەكە لە حكااوومەتە، لەو بپەااڕن زیاااتر خۆیااان بەشاای كە ئەوەی بااۆ بگااات زیاااتر قااودرەتی بە دەسااتیان كە ئەوە

 بااااری لە بتاااوان  كە ئەوەی دووهەم كاااردووە، كارەیاااان ئەو هەموویاااان ئێساااتا تاااا وەكاااوو هەر وەربگااارن، كەڵاااک زیااااتر خۆیاااان
 لە ئێساتا كە ڕقابەتێاک. دان كێبڕكاێ لە باارەوە لەو هەموویاان بكەنەوە، بەرز خۆیان ئایینیەوە دەسەاڵتی باری لە مەرجەوییەتەوە،

 ڕاساتایە لەو فەقەت هەیە، ئیساالمی شاووڕای مەجلیسای یاان ڕێابەری خوبرەگاانی مەجلیسای باۆ ئوسوولگەرا جیاوازەكانی جناحە بەینی
 مااافی سااەر لە ڕقااابەتەكە هەیە، ڕقابەتێكیااان ئەگەر ئەوان كە وابێاات پێیااان بەێاات بیاار لە ئەوەی خەڵااک نابێاات ئەوە بااۆیە دایە،

 لە کە ئەوەیە مەساەلە ئەو باۆ ماوحكەم دەلیلای. هەبێات باشاتریان ژیانێكی خەڵک چۆن كە ئەوەیە سەر لە ئازادییە، سەر لە خەڵكە،
 باووە، خراپتار ڕۆژ بە ڕۆژ خەڵاک ژیاانی وەزوای دەكەیا ، لاێ چااو كە ئێساتا، تااکوو ئێارانەوە ئیسالمیی كۆماری دامەزرانی سەرەتای

 بەرەبەری لە ڕەنااگە كە ئەوە لەگەڵ ئەوانە. بااووە پەرەگرتناادا لە ڕۆژ بە ڕۆژ خەڵااک بێاازاری و بێكاااری كۆمەاڵیەتییەكااان، نەخۆشااییە
 خەڵكای بە لەوانە و خەڵاک بە دا زۆری وەوادەیەكی كااتەدا لەو ڕووحاانی هەروەک بادەن، وەوید و وەودە هەندێک هەڵبژاردنەكاندا

 ئەگەر تەنااانەت ناایە، دەسااەاڵتانەیان ئەو ئوسااوولەن چااوونکە ناااكەن، كااارانە ئەو لەمااانە كامێااک هاایچ وەمەڵ بە بەاڵم دا، كااووردی
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 لەگەڵ پێوەنادی لە ئێاران، نێوخۆی موشكالتی و گیروگرفت لەگەڵ پێوەندی لە ڕووحانی قسەكانی كەن سەیر ئێستا بیكەن، بیانهەوێت
 چاون دەكاات، هاوار هەر دیكە خەڵكێكی وەكوو ڕۆژنامەنووسێک، وەكوو ئەویش ڕۆژنامەنووسێكە، هاواری وەكوو دەرەوە، پێوەندییەكانی
 یاان ئیساالمی، جمهووری ڕەنگاوڕەنگی تەبلیغاتی داوی بكەوینە و بەێت بیر لە نابێت مەسەلەمان ئەو بۆیە. نیە ئەوتۆیان دەسەاڵتێكی

 ساەر بێنە كە ئەوەی بۆ بكەن بەسیج خەڵكەكە دەیانهەوێت جۆراوجۆر شكڵی بە كە ئێراندا نێوخۆی لە ئێران ئیسالمیی كۆماری وەواملی
 .دەنگدان سەندووقەكانی

 
 كۆمەڵگاای لە ڕێاژیم ڕەوایای لەساەر كااریگەرییەكی چ خەڵاكەوە، الیەن لە هەڵباژاردن باایكۆتی یاان كاردن بەشاداری :تیشک تتی ڤتی

 دەبێت؟ ڕۆژئاوا بەتایبەتی و دەرەوە دنیای لەگەڵ پێوەندییەكانی یان جیهانیدا
 

 بەو هەساات ڕۆژئاااوا واڵتااانی ئێسااتا چااوونكە هەیە، تەئساایری بكااات بەشااداری كەمتاار خەڵااک ئەگەر وایە پاێم ماا  : فا هیجتتری مستتته
 چااوونكە ناایە، ساااد  هەڵبژاردنەكاناادا نەتاایجەی ڕاگەیاناادنی لە و هەڵبژاردنەكاناادا لە ئێااران، ئیسااالمیی كۆماااری كە دەكەن مەسااەلە
 چااوەدێرانی لە بگرێات، خاۆیەوە بە نێاونەتەوەیی ڕەسامیی و شاەروی الیەنێكای هەڵباژاردنە ئەو بیویساتبایە و بوایە سداقەتی ئەگەر

 لە و دێموكراتیااک و ئااازاد شااێوەی بە هەڵبااژاردنە ئەو كە باادەن شاااهێدی ئەواناایش و بااێ  دەكاارد دەوااوەتی واڵت دەرەوەی سیاساایی
 ماادام بەاڵم دەچێات، بەڕێوە دەكرێت تەوریف دا نێونەتەوەیی شكڵی لە كە جۆرەی بەو هەڵبژاردن پڕەنسیپەكانی و ئوسوول چوارچێوەی

 سیاسەتەكەشایان باۆیە نایە، ئەوتۆیاان ئەهەمییەتێكی و ئێدتبار دەرەوەدا نەزەری لە هەڵبژاردنەكان ناكات، ئەوە ئێسالمی كۆماری كە
 بە بێاات، بەسااەرا ئاااڵوگۆڕێكی دەرەوەدا سیاسااەتی لە كە ئەوەی. نااایەت بەسااەردا ئاااڵۆگۆڕێكی ئێااران، ئیسااالمیی كۆماااری نیساابەتی بە

. دایە فەقیهااا وەلاای دەساەاڵتی لە ئێراناادا، نێوخااۆی لە سیاساەتە ئەو و دەچێاات بەڕێااوە ئێرانادا نێوخااۆی لە كە سیاسااەتێكە نیسابەتی
 تێكۆشاانی نەتایجەی نە بەرجاام كە دەزانای  هەمووماان بەاڵم دەگۆڕێات، سیاساەتەكە بەرجامادا مەسەلەی لە كە دەبینی  ئەوەی وەكوو
 .بووبایە شێوە بەم دەبوو كە بوو فەقیها وەلی سیاسەتی بەڵكوو جمهوور، ڕەئیس

 
 كوردساتاندا دەڤەرانەی لەو مەجلایس هەڵبژاردنای باۆ تاایبەتی بە بەشداری، الیەنگرانی پاساوەكانی لە دیكە یەكێكی :تیشک تی ڤی

 كاورد حەشایمەتی قورساایی و ساەنگ نیشااندانی بۆ ڕێفراندۆمێک جۆرە هەڵبژاردنە ئەم كە ئەوەیە دەژی، تێدا دیكەشیان نەتەوەی كە
 كوردێاک غەیارە لەوەیە باشاتر مەجلایس ناوێنەری ببێاتە خراپیش كوردێكی ئەگەر نموونە بۆ وایە پێیان ئەوەیكە یان دەڤەرانەیە، لەو

 دەزان ؟ دروست بە بۆچوونە ئەم چەند تا. بكات ناوچەكە كوردی لە غەدر و دەسەاڵت نێو بەێتە
 

 لااێ كەڵكاای دا هەڵبژاردنەكااانی هەمااوو لە ئێااران ئیسااالمیی كۆماااری كە وەساایالنەی لەو یەکااێكە ئەوەش بەداخەوە : فا هیجتتری مستتته
 خەڵاكەكە كە ئەوەی باۆ وەردەگرێات كەڵک جیاوازەكان ئایینە بەینی لە ئایینییش جارجار و نەتەوەیی تەوەسووباتی لە و وەردەگرێت

 كە بازانی  ئەوە دەبێات ئاێمە. هێنااوە بەدەست سەركەوتنی بەداخەوە جاریش زۆر و دەنگدان سەندووقەكانی سەر بكێشێتە وینوانە بەو
 و كاورد حەشایمەتی کە دەزانێات کەس هەموو لە زیاتر ئیسالمی كۆماری ڕێژیمی دەكرێت، كورد هێزی و كورد حەشیمەتی لە باس ئەگەر
 لە جارێاک چەندسااڵ كە دا ئامارگیرییەكاان لە ڕاساتە چاوونكە دیاكە، نەتەوەكاانی بااقی یاان چەنادە، نااوچەیەک هەر لە كورد هێزی
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 ئەو و دەزانێات ئەوەی ئێاران ئیساالمیی كۆمااری خاودی بەاڵم ڕاناگەیەندرێت، نەتەوەكانەوە ژمارەی باری لە نەتیجەكەی دەكرێت ئێران
. نایە ئێاران ئیساالمیی كۆمااری باۆ تەئسایرێكی هایچ چەنادە، ناوچەیەكادا لە كاورد حەشایمەتەوە بااری لە كەواباوو. هەیە ئامارانەیان
 شااووڕای مەجلیساای بەێااتە دەیهەوێاات كە نوێنەرێااک دەکەیاا ، نااوێنەر لە باااس ئااێمە کاتێااک كە ئەوەیە مەسااەلەكە دیااكەی الیەنێكاای
 بۆچاوون هەڵگری دەبێ نوێنەرە ئەو دیكە، شوێنێكی هەر یان ئۆستان شووڕای یان شار شووڕای بەێتە دەیهەوێت كە نوێنەرێک ئیسالمی،

 خەڵک دەنگەی ئەو بتوانێت هەڵدەبژێردرێت، بۆی كە شوێنەدا لەو و نوێنەر ببێتە دەتوانێت ئەوە بێت، خەڵكەكەی داخوازی و ویست و
 كاورد هەن، ئێساتا كە ناوێنەرانەی ئەو ئایاا بەاڵم وەربگرێات، خەڵاكەكە ماافی كە ئەوەی بۆ بكا سەر لە پێداگری بكاتەوە، موندەكس

 چەنادی  ئەو مااوەی لە کە دەبینای  هەمووماان ئاێمە خاۆ! باكەن؟ كاارە ئەو دەتاوان  ئایاا موسڵمان، یان بێت مەسیحی تورک، یان بێت
 ئەوەیە نەتیجەكەیشای وەربگارن، خەڵاک ماافی و باكەن خەڵاک ماافی لە دفاع نەیانتوانیوە نوێنەرانە لەو هیەكام هەڵبژاردنەدا دەورە
 ڕادەی كاردووەتەوە، بااڵوی ئێاران ئیساالمیی كۆمااری خاودی كە ئامارێاک بەپێی كوردستان ئۆستانی چوار لە مەسەلەن ئێستا، تاكوو كە

 ئااوەدانی و واومران باۆ دەكرێات تەرخان كە بودجەیەک. ئێران دیكەی بەشەكانی لە زیاترە ورمێ و سنە و كرماشان و ئیالم لە بێكاری
 ساڕكەرەكان ماادە بە ئدتیااد وەكاوو تەاڵ ، وەكوو كۆمەاڵیەتییەكان خەسارە كەمترە، بەنسبەت دیكە بەشەكانی هەموو لە بەشانە، ئەو
 كاردووە چیاان باوون، خەڵاک ناوێنەری ئەگەر هەڵبژێردراون كە نوێنەرانە ئەو واقدەن ئەگەر باشە زیاترە، دیكە بەشەكانی هەموو لە
 پێ دەنگی كوردە چوونكە ئەوە كە بدەی  فریو پێوە خۆمانی ئێمە كە ئەوە وابوو كە خەڵكە؟ ئەو ئازارەی هەموو ئەو كردنەوەی كەم بۆ

 نەووێک واقددا لە ئەوە نەدەی ، پێ دەنگی جیاوازە ئایینی كەسە ئەو یان. نەدەی  پێ دەنگی توركە دیكە كەسێكی نەخێر یان بدەی 
 ناوێنەری كە كەساێک وابێات پاێم. نیە جیاوازییەكی هیچ دەنا دانە، فریو خۆ نەووێك خەڵک، نەزەری بۆ ڕێزم وێڕای بڵێم دەتوانم م 

 هەیە، سیاساایی بۆچااوونێكی و بیاار چ هەیە، ئااایینێكی چ نەتەوەیەكە، چ لە بكەیاانەوە لەوە بیاار ناكااات پێویساات بێاات خەڵااک واقداای
 ئەوە خەڵاک، ماافی ساەر لە بكات پێداگریی و بكات موندەكس خەڵک ئازارەكانی و دەرد بتوانێت و بێت خەڵک واقدی نوێنەری كاتێک

 باا ، وریاااتر زۆر دەبێاات ئااێمە خەڵكاای مەسااەلەیەدا ئەو لەگەڵ پێوەناادی لە وابێاات پااێم بااۆیە. بێاات كەسااێک هەر خەڵااكە نااوێنەری
 موخلیسای بادەن نیشاان كە ئەوەی باۆ شاوێنانە لەو دیوە كوردمان نوێنەرانی لە ژمارەیەک ئێستا تاكوو بەاڵم هەموو، ناڵێم بەتایبەتی

 نەكااردووە، خەڵكەكەیااان لە دفاویااان هەر نەک هەیە، ڕێااژیمە بەو تەواویااان بیروباااوەڕی باادەن نیشااان كە ئەوەی بااۆ ڕێااژیمەن، ئەو
 .داوە خەڵكیان بەرژەوەندیی پێەەوانەی دەنگی داوە، پێەەوانەیشیان دەنگی بەڵكوو

 
 پەیاامی وایە پێتاان كوردساتاندا، لە خەڵكەوە الیەن لە هەڵبژاردن تەحریمی یان كردن بەشداری حاڵەتی دوو هەر لە :تیشک تی ڤی

 دەبێت؟ چی كوردستاندا پارچەیەی لەو كورد بزووتنەوەی و دێموكرات حیزبی بۆ هەڵوێستە ئەو
 

 هەرشاتێک نەتایجەكەی وایە پێماان ئاێمە نایە، دێموكراتیاك و ئاازاد هەڵبژاردنێكی ئێراندا لە کە هەلومەرجەدا لەو : فا هیجری مسته
 ئەودەم داباا، دەنگای ئاازادی بە خەڵاک کە باوایە جاۆرە بەو شاەرایتەكە ئەگەر دیاارە. ناادات دێماوكرات حیزبای بە پەیامێک هیچ بیت

 بە یاان نەدان،  دەناگ یاان دەنگادان بە كاردووە دێموكراتیاان حیزبای قساەی بە كە خەڵكێاک كە هەڵساەنگێنی  مەقتەوێک دەمانتوانی
 وەری پەیاام وەک ئاێمە ئێستادا لە بەاڵم حیزبە، ئەو بۆ خەڵک پەیامی بۆ مدیارێک بە بكەی  ئەوە كردووە، دیكەیان حیزبێكی قسەی
 دا ساەردەمانێک لە دا، سیاسی هەڵوێستی لە ڕەنگە تەنانەت ڕادەگەیەنی ، خەڵكەكە بە خۆمان بۆچوونی و خۆمان نەزەری ئێمە. ناگری 
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 هەڵوێساتە ئەو كە دەزانێات داهااتوودا لە بەاڵم دەبێات، ماوتەوەجهی سیاسای حیزبێكای كە نەبێت ڕیزەكارییانە ئەو موتەوەجهی خەڵک
 كاتێاک لە بێات لەبیرتاان مەساەلەن دەوڵەمەنادی ، تەجاروبەوە ئەو بااری لە خۆمان بۆ دێموکراتدا حیزبی لە ئێمە. بووە ڕاست چەند
 ڕایگەیاناد باوو حزب ئەوەڵی  بڵێم دەتوانم یان یەكێک دێموكرات حیزبی سەرەتاوە لە كرا، ئێران ئیسالمیی جمهوریی بۆ ڕێفراندۆم كە
 هەڵبژاردنادا لە دێماوكرات حیزبای باۆیە ناكاات، دابای  خەڵاک داخوازییەکاانی و ویسات لە كام هیچ حكوومەتە ئەو ئەوەی لەبەر كە؛

 كارد، بەشادارییان هەر خەڵاك هەنادێک ئەودەمایش دیاارە. باكەن باایكوت ڕێفرانادووم کە دەكاات خەڵكایش لە داوا و ناكاات بەشداری
 لە سیاسای حیزبێكای كە ئەوەیە مەبەساتم. بوو دروست هەڵوێستەكەی دێموكرات حیزبی خۆیدا لەكاتی كە دەریخست مێژوو دوایی بەاڵم

 ئەو چەناد هەر. دەردەكەوێات دوایای ناڕاساتیی و ڕاساتی كە دەركەوێات، دا دوایای لە نەتەیاجەكەی كە بناوێنێ هەڵوێساتێک سەردەمێكدا
 دێموكراتیاک و ئاازاد هەڵبژاردنێكای چاوونكە نایە، پەیاامێكی هایچ دێماوكرات حیزبای باۆ م  بۆچوونی بە كردن وەرزم كە هەڵبژاردنە

 .نیە
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 ...خەباتی چەکداریمان ڕەت نەکردووەتەوە،ئێمە؛ 
  
 

 
 
 
 
 

 وتووێژ لەگەڵ ماڵپەڕی باسنیوز

 
 ڕایگەیاناد باسانیوز مااڵپەڕی لەگەڵ وتاووێژ لە ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری هیجری مستەفا: میدیا کوردستان

 لە مافەکانمااان بەدەسااتهێنانی بااۆ دێناای  بەکاااری خەبااات لە شااێوەیەک وەکااوو بەڵکااو نەکااردووەتەوە، ڕەت چەکااداریمان خەباااتی کە
 .ڕۆژهەاڵت

  
 دژی چەکاداریمان خەبااتی بڕیااری ڕایگەیانادووە؛ وتووێژەدا لەو ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری هیجری مستەفا
 ساەربەخۆی دژایەتای بکارێ باۆی ئەوەنادەی ئێاران ڕێژیمای و نااكەی  ئەوە كوردساتان هەرێمای لەبەر و نەداوە ئێاران ئیسالمیی کۆماری

 .دەنێتەوە ئاژاوە و دەكات كوردستان
 

 لەوە باسای( باسانیوز) باۆ لێدوانێکیادا لە ئێاران، ڕێژیمای دژی دێماوکرات حیزبای چەکاداری خەباتی دەستپێکردنەوەی لەبارەی هیجری
 لە شاێوەیەک وەکاوو بەڵکاو نەکاردووەتەوە، ڕەت چەکاداریمان خەبااتی ڕابگاری  چەکاداری خەباتی دا بڕیارمان ڕۆژەوە یەکەم لە کرد؛

 .ڕۆژهەاڵت لە مافەکانمان بەدەستهێنانی بۆ دێنی  بەکاری خەبات
 

  پێشەوەی هاتنە و الیەک لە سیاسی هەلومەرجی بەهۆی کە ڕوو خستووەتە ئەوەشی هەروەها دێموکرات حیزبی گشتیی سکرتێری
 نەکااات، دروساات کوردسااتان هەرێماای بااۆ کێشااە ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری ڕێژیماای ئەوەی بااۆ کوردسااتان، هەرێماای لە تر بااارودۆخێکی
 .ڕاگرتووە چەکداریمان خەباتی جیددی بەشێوەیەکی

 
 بڕیااری دێماوکرات حیزبای ڕێبەریای ئێاران، و کوردساتان هەرێمای هەلاومەرجی بەهاۆی کە ؛کرد بەوە ئاماژەی هیجری،هەروەها مستەفا
 ئامااانجە بەرەوپێشاابردنی و خەڵااک لەگەڵ تێکەاڵوبااوون بااۆ بەڵکااو شااەڕ، بااۆ نەک کوردسااتان، نێوخااۆی بنێاارێتەوە پێشاامەرگە داوە

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستەفا-هیجری-ڕێبەریی-حیزبی-دێموکرات-بڕیاری-داوە-پێشمەرگە-بنێرێتەوە-نێو-خۆی-کوردستانی-خۆرهەڵات
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 شااەڕی نامانهەوێاات ئااێمە پێشاامەرگه، تیمەکااانی سااەر نەکاااتە هێاارش ئێااران ئەگەر کاتەشاادا لەو دێمااوکرات، حیزباای سیاسااییەکانی
 لە بەرگاری پێشامەرگە تیمەکاانی بێگوماان بێ ، بۆ پەالماریان و گوشار ژێر بیانخەنە ئەگەر بەپێەەوانەوە. بکەی  لەگەڵ چەکداریان

 .دەکەن خۆیان
 

 نێاو لە گشاتی بەشاێوەیەکی ئێستا ؛کرد لەوە باسی ڕۆژهەاڵتدا حیزبەکانی نێوان لە یەکگرتوو بەرەیەکی نەبوونی بە سەبارەت هیجری
 لەبااارەی بەڵكااو ئێااران، لەگەڵ پێوەناادی بااارەی لە نیاایە بیروبۆچااوون جیاااوازی و کێشااە ڕۆژهەاڵت ئۆپۆزساایۆنەکانی کااوردییە هێاازە

 .یەکتری  هاوکاری شتیشدا زۆر لە و هاوڕای  کوردەوە نەتەوەی مافەكانی
 

 کاۆمەڵەی لەگەڵ ئێساتەش. نەمااوە لەنێوانمانادا کێشاەیەک هایچ بەاڵم نای ، یەکگرتاوو بەرەیەکی وەکو ئێمە کرد لەوە باسی هەروەها
 .هەیە هاوپەیمانیمان ئێران کوردستانی زەحمەتکێشانی

 
 حیزباای لە کە الیەنەی ئەو تااا ڕابگااری  بەرنامەکانمااان هەمااوو ناکرێاات دیکەشااەوە لەالیەکاای کە کاارد لەوەش باساای هیجااری مسااتەفا
 . بێت پێک بەرەیەک کاتەی ئەو تا یان بگرینەوە یەک لەگەڵیان جیابووەتەوە دێموکرات

 
 باۆ بادەی  هەوڵ ئەوەشادا لەگەڵ. ئێاران دژی لە پاێش بەیانە خۆماان بەرنامەکاانی بەپێی کامێکمان هەر دەبێت کە وایە پێمان بەڵکو
 تێکۆشااان هەردوو دەبااێ تااریش الیەنەکااانی لەگەڵ و جودابااوونەتەوە لەئااێمە کە باارادەرانەی ئەو لەگەڵ زیاااتر نزیکبااوونەوەی لێااک

 .پێشەوە بەێتە بەیەکەوە
 

 ئەوەی باسای هیجاری مساتەفا مەساەلەیە، لەو ئێاران دەساتێوەردانی و داهااتوودا لە کوردساتان لە ڕیفرانادۆم ئەنجامدانی بە سەبارەت
  ؛کرد

 ئاااژاوە دەدات هەوڵ و دەکااات دژایەتاای بکرێاات بااۆی ئەوەناادەی بێاات، کوردسااتان بەشااێکی هەر لە کااوردە مافەکااانی دژی ئێااران ڕێژیماای
 دژی خاۆی ئایدۆلۆژیای بەپێی کە ئێرانی  بەرنامەیەکی هەموو دژی ئێمە ئەوەش بۆ. بگاتەجێ ئامانجە ئەو نەتوان  ئەوەی بۆ بنێتەوە
   .شووردابا لە کورد مافەکانی کردنی دژایەتی بەتایبەت سەقامگیریە و ئاشتی و ئازادی
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 ئێران دوژمنی هاوبەشی حیزبی دێموکرات و واڵتی ئیسرائیله
 
 
 
 
 
 
 
 "ئورشەلیم پۆست"وتووێژی ڕۆژنامەی 

 
 تێكی حكوومااه خوازیاااری دێمااوکرات حیزباای ناارا، ال وه اڵت سااه ده  لااه ئێااران ی١٩٧٩ شۆڕشاای  لااه وی هلااه په شااای زا دڕه ممااه محه كاتێااک

 ئێاران، كوردساتانی دێماوكراتی حیزبای گشاتیی ساکرتێری هیجری،. كار ر سه  هاته تاران  له ئیسالمی كۆمارێكی اڵم به. بوو دێموكراتیک
 . شیدەیە  ڕێژیمه م ئه  به دژ بات خه ساڵ ٣٧  ڕوانێته ده
 
 كاداری چه یاان ده کان رگه پێشامه و  ساپێكردووه ده پاساداران ساپای ر ساه  لاه ی دووباره هێرشی دێموکرات حیزبی ڕابردوو، مانگی ند چه  له

 . كوشتووه ئێرانیان
 

 بكاات، ر سه چاره كورد ی له سه مه وێ نایهه ئێران ڕێژیمی  كه بینیمان كاتێک زایینی، ی٢١١٥ ساڵی :دەڵێت بارەیەوە لەم هیجری مستەفا
 . ئێران  وه بنێرینه كانمان رگه پێشمه  كه دا بڕیارمان

  
 ی وه ئاه هۆی  به اڵم به واڵت، ی خۆ ناو  وه ته هاتوونه كانمان رگه پێشمه  كه یزانی ده ئێران :کرد لەوە باسی قسەکانیدا درێژەی لە هیجری

 و  ئاراماه واڵت  كاه ن باده پیشاان  كاه ویساتیان باوون،( ئێاران كی نااوه ی یماننامه په) ١+٥ واڵتانی ڵ گه له دانوستان ریكی خه وان ئه  كه
 . نیه( واڵت ناوخۆی  له) كیان یه كێشه  جۆره هیچ وان ئه  كه ن بده پیشان ویستیان ها روه هه
 

 كانی سااڵه  ،لاه بوونه چااالک زۆرتار ئێاران كاانی هێزه ی وه نگاربووناه ره به  لاه ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی كانی رگه پێشمه ئێستا
 . كراون تێرۆر ئاڵمان و ئۆتریش واڵتانی  له ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی رانی ڕێبه ،١٩٩٢ و ١٩٨٩

 
  دێموكرات حیزبی ر گه ئه كات، ده بۆردوومان وێرا  كوردستانی رێمی هه تی حكوومه  له  كۆیه  كه دا هۆشداری ئێران ڕابردوو مانگی

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستەفا-هیجری-ێران-دوژمنی-هاوبەشی-حیزبی-دێموکرات-و-وڵاتی-یسرایله
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 .گرێت ڕانه كانی ئۆپراسیۆنه
 
 اڵم باه ، یاه هه شامان هاوبه دوژمنی  ئێمه :گوتی كات ده ئێسرائی  تی دژایه ئێران بۆچی   کە وەی ئه ی باره  له هیجری مستەفا ی قسه م كه یه

 .ن كه ده ئیسرائی  پشتیوانی زۆر واڵتانی
 

 كی ره ساه دوژمنای ئێسارائی   كاه دات ده پیشاان ماس حاه و حیزباوڵاڵ لە پشاتیوانی  ناوچاه بۆ كە ترسییه مه ئێران کرد لەوە باسی ناوبراو
 . یه واڵته م ئه
 

  باه دژ كاات ده حەمااس و حیزباوڵال رجی خه زۆر كی یه پاره ئێران :کرد لەوە باسی ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری
 ماس حاه و حیزبوڵاڵ. بكات الوازی  كه بدات وڵ هه و ببینێ خۆی كی ره سه دوژمنی كوو وه ئێران  پێویسته ئیسرائی  م  ڕای  به ئیسرائی ،

 تی یارمااه  پێویسااته ئیساارائی  ش پێیااه و بااه ر هااه ئیساارائی ، تی دژایااه بااۆ ن ده ده ئێااران تی یارمااه وانیش ئااه و گاارن وەردە زۆر كی یااه پاره
 .ت س ڕاوه ئێران  به دژ تا بدات ئۆپۆزیسیۆن كانی گرووپه

 
 حیزبای ها روه هاه ، كاراوه وت زه لاێ زۆریاان ماافی  كاه  یاه هه بوونیاان ئێاران  لاه كاورد میلیاۆن ٦ ، ئۆپۆزیسایۆنانه  گروپاه و ئاه نێوان  له

  یاه ده ک یاه پاش. ن بكه بایكۆت ڕێژیم كانی ڵبژاردنه هه  كه کردووە ڕۆژهەاڵت کوردستانی خەڵکی لە داوای ئێران كوردستانی دێموكراتی
 دێماوكراتی حیزبای اڵم باه. ژیاان تۆڵاڵكان ئایاه ڕێژیمی  له نگ ده بێ ساڵ ٢١ ئێران كانی كورده ،١٩٨١ كانی ساڵه تا( كداری چه) بات خه

 .نابینێ كان كورده  به ر رانبه به ئێران ڕێژیمی فتاری ڕه  له چوونێک وپێش ره به هیچ ئێران كوردستانی
 

 ڵ گاه له  كاه دا هۆشاداری كاات ده دانوساتان ئێاران ڵ گاه له كی نااو ی له ساه مه  به ت باره سه ئامریكا بوو دیار  كه كاتێک ٢١١٦ ساڵی هیجری
 . واڵته م له دێمۆكراسی و مرۆ  مافی پشتیوانی ر سه  بخرێته فوكوس  پێویسته كان، ئۆرووپاییه

 
 هااۆی  بێتااه ده و  بووه هااه ڕێااژیم بااۆ ئااابووری وتی سااكه ده ڕابااردوو، ساااڵی كی ناااوه ی وتننامااه ڕێكه کە کاارد لەوە باساای هیجااری مسااتەفا

 .هێزبوونی به
 

 لەوە باس پێوندەییەدا لەو و وێت ده فێدراڵیان دێموكراتی تێكی حكوومه وان ئه  كه كات ده  وه به  هێما دێموکرات حیزبی گشتیی سکرتێری
 بێت، هاه خاۆی( خاۆجێی اڵتی ساه ده) ئۆتۆناۆمی ک یه وه ته نه ر هه  كه وێ مانهه ده  ئێمه. دای  دێموكرات تێكی وڵه ده شوێ   به  ئێمه :دەکات

 .بێت هه زی ركه مه اڵتی سه ده  له خۆی ری نوێنه  پێویسته ک یه وه ته نه ر هه ها روه هه
 

 كانی گروپاه  كاه كاات ده هاوكاری فێدڕاڵ ئێرانی كانی وه ته نه ی كۆنگره ڵ گه له دێموکرات حیزبی  كه  وه كرده  وه ئه ر سه  له ختی جه هیجری
 .ب  خۆیان مافی شوێ   به و گرێت ده خۆ  له كان نه توركمه و لووچ به ب، ره وه ری، ئازه كانی وه ته نه  له  دیكه
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  لاه پشاتیوانیان وان ئاه ی وه ئاه هاۆی  باه ، یاناه هه ئامریكاا و ئۆرووپاا  باه ر رانباه به كاان كورده  كاه كرێ ده دی به  لێره ت خیانه ستێكی هه
 . كردووه نه كان وه ته نه مافی و دێمۆكراسی

 
  درێاژه و رن باه  ڕێوه به ئابووری وتنی ڕێكه و ئابووری كاری تا ئێران بۆ دێ  ڕۆژ موو هه كان ئۆرووپیه  تاجێره :کە کرد لەوە بای هیجری

   جگه  دیكه نێكی الیه هیچ. بوو باش ئیسالمی ڕێژیمی خودی بۆ نیا ته بوو، خراپ  ناوچه ڵكی خه بۆ كی ناوه ی وتننامه ڕێكه  بۆیه: دات ده
 .بینی نه  وتننامه ڕێكه م ئه پاش قازانجێكی هیچ وان له
 

 :باارەیەوە لەو و ناادات گرینگای دێموكراسای  باه ڕۆژئااوا باۆچی ڕاستی به کە ڕوو دەخاتە پرسیارێک دێموکرات حیزبی گشتیی سکرتێری
 حوساێ  دام ساه بردنای ناو لاه باۆ پالنێكیاان وان ئاه ، وێناه باۆ.  نیه گرینگ بۆی داهاتوو اڵم به كات، ده مڕۆ ئه  له چاو ئامریكا تی سیاسه

 .بوو نه و ئه پاش بۆ پالنێكیان هیچ اڵم به بوو، هه
 

  لاه دەبڕێتەاوون دەر دابێات، سات ده  لاه ڕاباردوو ساااڵنی  لاه  دا ناوچاه  لاه دۆساتانی و وایی ڕه ئامریكا  کە لەوەی خۆی رانیی نیگه هیجری
 و  واڵتاه و ئاه نااو  بڕۆناه  كاه ئێرانای كانی تێرۆریساته  به  داوه یان ئیجازه و  هێناوه شكستیان  سووریه ی ساڵه ٥ ڕی شه ڵ گه له  وه جوواڵنه
 .ن بكه دیكتاتۆر دی سه ئه شار به  له پشتیوانی
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 ...باس لە الیەنە جیاوازەکانی خەباتی نوێی حیزبی دێموکرات
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتووێژ لەگەل ئاسۆ ساڵح، 

 
 ڕۆژنامەوانی کوردی دانیشتووی واڵتی سوێد،

 
 تووشای نااوچەکەدا و ئێران لە دێموکراسیخوازی ڕەوتی کە ناکات پێوەندییەک لە پێشوازی کات هیچ دێموکرات حیزبی: هیجری مستەفا
 بکات کێشە

  
 ساااڵ ، ئاسااۆ لەگەل وتووێژێکاادا لە ئێااران کوردسااتانی دێمااوکراتی حیزباای گشااتیی سااکرتێری هیجااری، مسااتەفا: میاادیا کوردسااتان

 .کرد دێموکرات حیزبی نوێی خەباتی جیاوازەکانی الیەنە لە باسی سوێد، واڵتی دانیشتووی کوردی ڕۆژنامەوانی
 

 باۆ ئێاران کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای کە چەمکاێکە ڕاساان وشەی کە دەکات لەوە باس وتووێژەدا لەو کورد ڕۆژنامەوانی ساڵ  ئاسۆ
 حیزباای ڕێبەرایەتیاای کە دێموکراتااه حیزباای چەکااداریی چاااالکیی گشااتی بە و هەڵیبااژاردووە ئێسااتادا خەباااتی لە نااوێیە قۆناغااه ئەو

 .داوە بۆ هەوڵیان جیدی شێوەیەکی بە پاشان و ڕوو خستە دیسانەوە پرسەی ئەو دا١٥ کۆنگرەی لە دێموکرات
 

 چەکادار خەبااتی بە دەسات دووباارە دێماوکرات حیزبای ئەوەیاکە هاۆی باووە ئاڵوگۆڕیاک چە کە پرسایارێکدا؛ واڵمای لە هیجری مستەفا
 گۆیاا کە دەگەڕیاتەوە دا ئێاران سیاساەتی گۆرەپاانی لە ڕاباردوو سااڵی ڕووداوەکاانی باۆ باابەت گرینگتاری  کە دەکاات لەەوە باس بکات

 باشاتر ئێرانادا لە بێکااری و ئاابووری دۆخای بەرجاام دوای کاه کراباوو تەڵێای  خەڵک بە کە جۆرەی ئەو ٥+١ گرووپی ڕێککەوتنامەی
 .بوو خراپتر پێەەوانە بە بەاڵم دەبێت،

 
  گەیشت  ئاکامە بەو ڕۆژئاوایی واڵتانی کە ڕایگەیاندووە؛ وتووێژەدا ئەو دیکەی بەشێکی لە ئێران دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری

https://3.bp.blogspot.com/-AVYcfBmNHQo/V5tMcGbeNCI/AAAAAAAABq4/ETopVSHQnF4RcJil8e49cEQcF77CHRCgACLcB/s1600/891.jpg
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 گااارووپە یارمەتیاادانی بااۆ بەڵکاااوو ناایە خااۆی خەڵکااای بە خاازمەت بااۆ ئێاااران، ڕێژیماای سااەر لە گەمارۆئابوورییەکاااان البردناای کااه
 .دایە واڵتانە لەو ناوخۆیی دەستێوەردانی و ناوچە تێرۆریستییەکانی

 
 و ساەرکوت باۆ چەکاداری چااالکیی دەساپێکردنەوەی باۆ نااوکی ڕێککەوتنای لە گرینگتار هۆکااری کە دەکاات؛ لەوە باس هەروەها هیجری
 شااێوەیەکی بە کاارد دێمااوکرات حیزباای لە داوایااان خەڵااک کە دەگەڕیااتەوە ئێاارانەوە ڕیژیماای الیەن لە کااورد خەڵکاای نالەباااری دۆخاای

 تاا گەیشات ئاکاامە بەو الیانە هەمە لێکۆڵینەوەیەکی دوای دێموکرات حیزبی ڕێبەرایەتی ئەوەیکە تا و بکات خەڵک یارمەتی جیددیتر
 .هەبێت حزووری واڵت خۆی نێو لە زیاتر پێشمەرگە ئەوەیکە بۆ بکات پەسند بەرنامەیەک هەتاوی ی١٣٩٤ ساڵی سەرەتای لە
 

 بەرەڕوو ئیراناای ئۆپۆزیساایۆنی دژکااردەوەی لەگەڵ دێمااوکرات حیزباای نااوێی خەباااتی کە دەکااات؛ لەوە باااس هەروەهااا هیجااری مسااتەفا
 کە بگەێنێاات قەناااوەتە بەو هێاازانە ئەو باادات هەوڵ دەبااێ دێمااوکرات حیزباای کە ڕایگەیاناادووە بااارەیەوە لەو ناااوبرا بەاڵم بااووەتەوە
 .ئازادیخوازەکانە هەموو بەرژەوەندی کردنی دابی  و ئێران ئازادیی بۆ بەڵکوو و نیە ئێران دژی دێموکرات حیزبی خەباتی
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 ...ڕ وه گه حمان قاسملوو بخاته بدولڕه یسی تێرۆری دوکتور عه تی ئۆتریش که وڵه ده
 
 
 
 
 
 
 
 

  ی ئۆتریش  ی دی پرێسه وتووێژی ڕۆژنامه

 
 رزداری کوردستانی ئێرانە ئۆتریش هێشتا قه : دی پرێسه

 
ر  کانیان بااو سااه دات، هێرشااه ری حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانی ئێااران ئێااران هۆشااداری بااه ڕێژیماای تاااران ده مسااتەفا هیجااری، ڕێبااه

یساای  تی ئااۆتریش که وڵااه سااکرتێری گشااتیی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانی ئێااران داواکاااره کااه ده. کانی حیاازبەکەی ڕاگرێاات رگه پێشاامه
 . ستنیشان بکات و تێرۆره ده ی ئه رده ەرانی پشتی په ڕ و بڕیارد وه گه اسملوو بخاتهحمان ق بدولڕه تێرۆری دکتور وه

  
کێکی قورسای دژه  لاه چاڵێکادا چاه. ن رگری بکاه وته به هێارش، باه گاکانیان که ر باره گه ب ، تاکوو ئه وێت ئاماده یانهه کان ده رگه پێشمه

ی  یاره رگیری دژی تاه نیا باه تاه یانادا وادانااوه کاه نه که مپه نا که چوارلوولاه، لاه پاهکاه قورساه  م چه ئاه. زرانادووه وایی ڕووسیان دامه هه
کان باه  رگه کان پێشمه موو شوێنه له هه. کاری بێن  ران به یان دژ به هێرشکه که مپه ر که مینیش کرایه سه رهێرشی زه گه ڵکوو ئه  ن، به پێبکه

وان و  یاه کاه لاه نێاوان ئاه ڵەوونانه  و تێکهه هۆکاریشای ئاه. کان زۆر ئاگااترن رگه پێشامه  هم ڕۆژانا ئاه. شاتدان وه لاه گه یونیفۆرمی خاکیه
 . کانی ڕابردوودا ڕوویان داوه وتووه کانی ڕێژیمی ئێراندا له حه هێزه

 
نادی   وتووی ڕاباردوودا چه ناد حاه لاه چه دراون کان سازا ناه ڵ بێات تێرۆریساته ن کرا، ئێستاشی له گه ی له وییه و تێرۆره ئه : دی پرێسه

تااوانی  بڵێاای  شۆڕشااێکی نااوێ لااه  ده. کااانی سااپای پاساادارانی ئێااران ڕوویااان داوه کانی ئێااوه و هێزه رگه ڵەوون لااه نێااوان پێشاامه تێکهااه
 التی کوردستاندا له ئارادایه؟  ڕۆژهه

 
مان کاتێک  م شۆڕشه ئه  ئێمه. ستی پێکراوه که له مێژ ساڵه ده  همان شۆڕش ی هه ڵکوو درێژه مه شۆڕشێکی نوێ نیه به ئه : فا هیجری مسته

 وتوو  رکه ڵ ڕێژیمی ئێراندا سه کانمان له گه دا بو دابینکردنی مافه١٩٧٩کانمان پاش شۆڕشی ئێران له ساڵی  ست پێکرد، که وتووێژه ده

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستەفا-هیجری-دهوڵهتی-ۆتریش-کهیسی-تێرۆری-دوکتور-عهبدولڕهحمان-قاسملوو-بخاتهوه-گهڕ
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 . وه گرینه رده ش وه باته و جۆره خه ڵک له اڵم ئێستا دیسان که به. کداریمان ڕاگرت باتی چه سااڵنێک پاشتر خه.بوون نه
 

 ن ئارام بوو؟  ته ی بیست ساڵ نیسبه اڵم بو ڕاست ئێستا؟ نێزیکه به : دی پرێسه
 

یناه ڕێژیمای تااران کااری  ده وه باوو کاه بیاانوو نه کاداری ئاه باتی چه کاانی ڕاگرتنای خاه کێک لاه هۆکاره کاتی خۆی یه : فا هیجری مسته
و  ییشاتی  کاه چیدیکاه ئاه و ئاکاماه گه اڵم پاێش سااڵێک باه باه. نجام بادات و دەساتێوەردان بکاات رێمی کوردساتاندا ئاه رانه له هه تێکده

 . دی ناکرێت به  پێویستیه
 

 . کات ردان ده ستێوه دا ده رێمه م هه موو کات زیاتر له  ه ڕێژیمی ئێران ئێستا له ههچوونک
 

 کات؟ ێک دەستێوەردان ده به چ شێوه : دی پرێسه
 

. رێمی کوردساتاندا زیااتر بکاات دات باندۆری خوی له وێرا  و هه وڵ ئه وه هه ڕی داوشه ڕێژیمی ئێران به بیانووی شه : فا هیجری مسته
م  بوو باو ئاه ی کورد له ئێراندا با، له بیست ساڵی ڕابردوودا کااتی زۆری هاه ری کێشه سه ستی چاره به ر تاران مه گه وه ئه ێکی دیکهالی  له

له بیست ساڵی ڕاباردوودا گۆشاار و زوڵام و زۆر باو . ڵێنی پووچ بووه نیا به وه بیستراوه ته وەی له کاربەدەستانی تارانه اڵم ئه به. کاره
 . درێت ی پێده ره رکوته زیاتر په م سه دستانی ڕۆژهەاڵت زیاتر بووه و تا دێت ئهر کور سه
 

 بێت؟  ی ئێوه چ ده رگه کانی پێشمه کانی داهاتووی هێزه نگاوه هه : دی پرێسه
 

کااانی  ۆراوجۆرهج  کانمان لااه ناوچااه رگه پێشاامه. اڵت دان  کااانی ئێمااه لااه نێوخااۆی کوردسااتانی ڕۆژهااه شاای زۆری هێزه به : فا هیجتتری مستتته
کانماان هێاارش  تاوه وتوومانهکااه هێزه ره ر لاه ساه هااه  ئێماه. باا  ده  ڕێوه بلیغی باه اڵتداچاالکی سیاسای و ڕێکخسااتنی و تاه کوردساتانیڕۆژهه

ی  رگه شامهکاانی پێ سااڵی پااریش هێزه. ی  کاه رگری ده رمان، له خۆماان باه سه  ر هێرش بکرێته گه اڵم ئه به. کانی ئێران ر هێزه سه  نه نابه
مسااڵ  اڵم ئه باه. ریان دا هێارش بکاتاه ساه وڵی ناه پاار ڕێاژیم هاه. بوو اڵتداحوزووریان هاه کانی کوردساتانیڕۆژهه موو ناوچاه ئێمه لاه هاه

رگری  ش لاه خاۆی باه ی ئێمه رگه سرووشتیه که هێزی پێشمه. کانی ئێمه ر هێزه ندی  جار هێرشیان کرده سه  کانی سپای پاسداران چه هێزه
ی  رگه ر هێزی پێشمه کانی بو سه ر سپای پاسداران درێژه به هێرشه گه ئه. کانی ڕێژیم بوون کان هێرشی هێزه ڵەوونه هۆکاری تێکهه. اتبک

م چیاادی هێاازی  و ده ئااه. چینااه فااازێکی نااوێیەوه وه ده ش بااه دڵنیایااه ڕه دژ بااه ئێمااه و ئێمااه رمی شااه یاناادنی فااه ئێمااه باادات، مانااای ڕاگه
 . دات کانی ڕێژیم ده ڵکوو له هێزه رگری ناکات، به نیا به ته  رگه پێشمه

 
بکێشااێت؟ هێزکااانی سااپای   ڕه درێااژه م شاه ر ئااه گااه وه ئه ترسااییه مه  وێتاه ڵکی کوردسااتان بکه تان نیااه ژیااانی خااه وه ترساای ئاه : دی پرێستته
 . ن کانیش بده ت له گۆنده نانه توان  ته پاسدران ده
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یاه کاه  وه ویش ئه یه و ئاه ک ڕاستی هه اڵم یه به. ڵکی سیڤی  زیانیان پێبگات یه که خه وه هه ترسی ئه وه مه به دڵنیایه : فا هیجری مسته
. بات بادات رگه درێاژه باه خاه یاه کاه پێشامه وه وان ئه ستاوه و وەسیەتی ئاه وه وه رگه ڵکی کوردستانی ڕۆژهەاڵت له پشت هێزی پێشمه خه
 . ماوه میان نهرکوتی ڕێژی مولی سه حه ڵک چیدی ته خه
 

 کانی ئێران؟  ر هێرشی هێزه ونه به تان له نێزیک کۆیه بکه که کیی پارته ره گای سه ش له باره ران نی  لێره نیگه
 

ت  ناناه ته ١٩٩٦سااڵی . کاانی ئێاران ر هێرشای هێزه وتووتاه باه گایەماان که م باره له ڕابردووشدا ئاه. ڵێ سرووشتیه به : فا هیجری مسته
 . هید بوون دا شه رێمه م هه مان له رگه ندام و پێشمه ئه ٣١١زیاد له . رمان مینی هێنایه سه زهئێران هێزی 

 
 کانتان له ڕێژیمی ئێران چیه؟ داواکاریه کۆنکرێته : دی پرێسه

 
و واڵتاه  کاانی ئاه وه جیاوازه تاه ی  تااکوو نه کاه بات ده مێکی فێادرالی و دێموکراتیاک لاه ئێرانادا خاه باو سیساته  ئێماه : فا هیجتری مسته
ی کاورده  وه تاه نووسای نه باتی ئێمه بو دیاریکردنی مافی چاره خه. رن ڕێوه به کانی خویاندا، خو به ی ئوتونۆمی له ناوچه رکام به شێوه هه

تی  لاه حكووماه  کانی ئێاران و ئێماه رمیاه کێک لاه زماناه فه ک نموونه زمانی کاوردی ببێتاه یاه ویت وه مانهه  ده  ئێمه .له واڵتی ئێران دایە
 . ریک بی  ندیدا شه ناوه
 

ش  هێڵێات هاێچ پاارتێکی دیکاه وه بێت؟ ڕێژیم نا پێشه  ی هاتنه کرێت که ڕێژیمی ئێران ئاماده ڕوانی ده نده چاوه اڵم تا چه به : دی پرێسه
تێکی  ک حدکا لاه کوردساتاندا حکووماه ه ر حیزبێکی سێکۆالری و گه ئه. و واڵته کار بکات وه له کناگرێته ڵ ڕێژیمدا یه ی لەگه وه که بیرکرنه

 . وه ترسیه وێته مه   که ی ڕێژیم ده مه و سیسته موو ئه یی پێکبێنێت، هه ناوچه
 

. می سیاسای ئێرانادا کیه له ناو سیساته ره رجی ئاڵووگۆڕی سه ی ئێمه پێشمه و داواکاریانه هاتنه ئارای ئه. مه ڕاسته ئه : فا هیجری مسته
لووچ  کانی کاورد و باه وه ته حیزبی نه ١٥کانبو ئێرانی فێدراڵ پێکهێنا که  وه ته ی نه یەکمان لەژێر ناوی کۆنگره ئێمه نۆ پێش ساڵ کۆنگره

. می ئێساتای ئێرانادا جوابیاان نابێات کانمان لاه نااو سیساته زانی  کاه داواکاریاه ئێمه ده. ن یه و کۆنگره ندامی ئه ن ئه هب و تورکم ره و وه
رێنی  نگاوی ئاه ریش ڕێاژیم لاه ژێار گۆشااردا ئامااده باوو هاه گه ئه. ی ڕێژیمی ئێران بگۆرێ  وه ی  بو ئه که ش ده باتی هاوبه بویه ئێمه خه

 . یه بنێت باسێکی دیکه
 

 وت  له  ییشته ڕێککه  ڵ ڕۆژئاوا گه وه لەگه له الیەکه. ناکرێت که ئێران لەژێر گۆشاردا بێت  وه ست به اڵم هه له ئێستادا به : دی پرێسه
. ن کاه ڕی داواش ده کانی سپای پاسداران له وێرا  به پشاتگیری هێازی ئاسامانی ئامریکاا شاه هێزه. ی که کییه ناوه  رنامه یرانی به ر قه سه
 .کرێت ماشا ده سێکی لیبراڵ و جێگای هیوا ته ک که رۆک کۆماری ئێرانیش له ڕۆژئاوادا وه سه
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زانێت که  ڕۆژئاوا ده. ر به ئێران بووه رانبه تی واڵتانی ڕۆژئاوا به ی سیاسه تاوه کێشه ره ر له سه مه هه اڵم ئه ڕاسته، به : فا هیجری مسته
شادا سااالنێکه کاه  وه ڵ ئه لەگاه. دا کاه اڵت لاه ناوچه ساه وێت شایده بکاتاه ده  یهاه زراوه کاه ده اماهساسای ئێادیولۆژیێک د ر ئه ڕێژیم لاه ساه
 . ن که هاوکاری ده

 
نیشات  ڵاێ لاه ته وه ده ڕێژیمی ئێاران لاه الیەکاه. ی ڕێژیمه وه کانی مانه کیه ره کێک له هۆکاره سه ی واڵتانی ڕۆژئاوایی یه م هاوکاریانه ئه

تی لااه وێاارا  و  اڵتی خویااه  سااه پێاادانی ده ره وڵی په موو هااه مانکاتاادا هااه اڵم لااه هه  كااات، بااه ه  ڕ د ا دژ بااه داوااش شااهواڵتااانی ڕۆژائاااواد
 . دا سووریه

 
 یه؟  ڕوانییەکتان له ئۆتریش هه چ چاوه : دی پرێسه

 
ن  ن لاه الیاه حمان قاساملوو لاه وییاه بادولڕه می حیزبای ئێماه، وه وده دا سکرتێری ئاه١٣٦٨ڕی ساڵی  له مانگی پووشپه : فا هیجری مسته

کان  جالی دا تێرۆریساته تی ئاۆتریش ماه م حکووماه و ده ئاه. هید کارا ر هێارش و شاه وتاه باه وه که تییمێکی تێرۆریستیی کۆمااری ئێساالمیه
ئێماه هیاواداری  کاه . رزداری کوردساتانی ئێراناه وه ڕووناه کاه ئاۆتریش قاه ماه وده له. وه ساتایه ت وه داله هم جۆره دژ به و رباز ب  و به ده

. ناادی ئااابووری وه رژه کاتااه قوربااانیی به ت و دێموکراساای نه دالااه گرێت و وه رچاو نااه بااه کانی وه ئابوورییااه  ندییااه وه رژه نیا به ئااۆتریش تااه
 . دا و واڵته ر ئێران بگۆڕێت و پشتگیری له مافی مرۆ  بکات له رانبه تی به تی ئۆتریش سیاسه وڵه ه دهڕێی  ک ش زیاتر ئێمه چاوه وه له
 

 ن؟  وه وه و ڕوونبوونه ڕێی لێکۆڵینه هێشتا چاوه. مه ڕووی داوه ساڵ پێش ئه ٢٧تێرۆری قاسملوو  : دی پرێسه
 

کان کاه لاه  وه گارت کاه تێرۆریساته م پێشای باه و ده تی ئاۆتریش ئاه هوڵا ده. ت بو ئێماه داناخرێات کەیسی قاسملوو قه : فا هیجری مسته
ردانی کارد و  ساتێوه دا ده و واڵتاه زگاای دادی ئاه اڵتی سیاسی ئۆتریش له کاروباری ده سه ده. مه حکه م مه ر ده وه هاتبوون، ببرێنه به ئێرانه

و  ک وااملی ئاه ماه و کۆمااری ئێساالمیی ئێاران وه حکه ر مه ێته باهک تێرۆری مێکۆنۆس له بێرلی  ببر یسەی تێرۆره وه و که یهێشت که ئه نه
 . حکووم بکرێت تێرۆره مه

 
تی  هیاواداری  کاه حکووماه  ئێماه. وه و ئێرانی ناردنه ره خانه ئێسکۆرت کردن و به کانی تا فڕۆکه ت تێرۆریسته نانه تی ئۆتریش ته حکوومه

وه ونابێات  نه ستپێبکه بێ دیسان ده کان ده وه لێکۆڵینه. وه ڕ بخرێته گه یسه دیسان وه م که وه هاوکار بێت تاکوو ئه و باره ئێستای ئۆتریش له
م  ن باۆ ئاه ییەکی بێ الیه مه حکه یه که مه وه گرێنگ ئه. کان الڕێدابردنی کاره ردان بکات بو به ستێوه م دەزگای سیاسی ده و ده ک ئه چیدی وه

 . یسه پێک بێت که
 

ڵ ڕێژیمی ئێراندا دابڕێژن؟ ئێران پارتنێرێکی گرێنگای  کانیان لەگه یوندیه بێ چۆن په ی ڕۆژئاوا ده واڵتانی دیکه ئۆتریش و : دی پرێسه
 .البراون  کیه کیه ناو  وتنه ر ئێران پاش ڕێککه مارۆکانی سه کان خۆشحاڵ  که گه کۆمپانیا ڕۆژئاواییه.ئابووریه
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مارۆکان  ی گاه زۆرباه. یاه کی هه کی نااو ڵگرتنی چاه وه که توانای هه خیکی تاقی کردهیێک ئێران دیسان سارۆ پێش ماوه : فا هیجری مسته
باو ئێماه هایچ جیااوازیێکی ! یاه وجۆره ببیان  کاه هه یه که واڵتانی ڕۆژئاوا ڕێژیمی ئێران باه وه ڕوانیمان ئه چاوه  ئێمه. براون هێشتا النه

 . و باڵی بناوژووخوازی ڕێژیمدا نیه رۆک کۆمار ڕوحانی به ناو لیبراڵ تی له نێوان سه ڕه بنه
 

واڵتاانی . یی دایاه ساتی خامناه قینه له ده اڵتی ڕاسته  سه ده. ی کۆتایی ناکات تدا قسه رۆک کۆمار له سیاسه ش له ئێراندا سه وه ڵ ئه لەگه
لاه جیااتی . کاندا نووقانادووه تیهون و زۆر جار چاویاان لاه ئاسات ڕاسا ڵ ڕێژیم ڕێککه وه بووه له گه وڵیان ئه موو کات هه ڕۆژئاوایی هه

کانی ئێاران بێات  ڵساتکاره هه  توانێات هاوکااری هێازه به ڕۆژئااوا ده. ن کان له ئێراندا بکاه توان  پشتگیری هێزه دێموکراتی خوازه  ده  وه ئه
 ! گۆڕانی ڕێژیم

 
کانی  زمووناه وه باو ئه  ڕێتاه گه هۆکاریشای ده. وه نیاه کاه ڕێاژیم بگاۆڕن وی سیاسی ئامریکا و ئورووپا ئه اڵم له ئێستادا جه به : دی پرێسه

اڵت دوور  ساه واوی لاه ده د باه تاه ساه نی  که ڕێژیمای ئه  وه ت له سووریه ئامریکا و ئورووپا چیدیکه خوازیاری ئه نانه ته. وێرا  و لیبی
 . وه وێته بکه
 

و ڕێژیماناه  یه که ڕۆژئاوا هیچ پالنێکی بو پاش ڕووخاانی ئاه وه کی ئه ره ی سه کێشه. و ڕێژیمانه نیه ڕووخانی ئه  کێشه : فا هیجری مسته
کار  ک بیانوویێک باه رانیه وه م به ناو نێگه ڕۆژئاوا ئه. بینی  ش که ده و جۆره و سووریه ر به مه له وێرا  وابوو، له لیبیش هه ئه. بوو نه

م  اڵم ئایااا ئااه بااه.وه وێتااه کااه هاوکاااری بکااات و لێیااان نێزیااک بکه کااانی ناوچه ل دیکتاتوره ک ڕابااردوو لەگااه ی دیسااان وه وه دێنێاات بااو ئااه
 وه؟ مێننه اڵتدا ده سه د له ده به دیکتاتورانه تا ئه

 
 رانی بێ سوباتیه؟ رانیان نێگه نێگه : دی پرێسه

 
ی  وه ک ئاه ی ڕابردوودا پێشانیان دا که ڕێژیمی ئێران ڕێژیمێکی باا ساوبات نیاه، وهکان وتووه کانی ئێمه له حه چاالکیه : فا هیجری مسته

: ی  ی ئورووپااا و ئامریکااا بکااه یامێکیش ئاراسااته کانمان پااه ی چاالکیااه وه سااتپێکردنه وێت بااه ده مانهااه ئێمااه ده. یبیاان  کان ده ڕۆژئاواییااه
لی  کانی گاه وڵی هێناناه دی دێموکراسای و مافاه وام لاه هاه  رده ی زینادووه و باهیێک وه ی ڕزگاریخوازیی کورد لاه ئێاران بزووتناه وه بزووتنه
  س له ڕۆژئاوا پییان وایه که ئێران له ئێستادا والتێکای باساوباته، باه ڵ ئێراندا، زۆر که کی لەگه وتنی ناو پاش ڕێککه. بێت کورددا ده

هێزی  یێکی بااه وه لااه ئێراناادا بزووتنااه! مااه ڕاساات نیااه اڵم ئه بااه .ی  گوزاری بکااه رمایه کرێاات دیسااان بێنااه ئێااره و سااه جۆرێااک کااه ده
 .وه ستێته یه دژ به رێژیم هه ڵکی ئێران ئاماده یه و خه دێموکراسیخواز هه

 
 ٢١١٦ی ئاگۆستی ٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 بینین هاری كوردی له ئێران ده ئێمه پۆتانسیێلی به
  

 
 

 
 
 
 
 

  " ئورشەلیم ئانالین"وتووێژی ماڵپەڕی 

 
 ئێاران، کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای گشاتیی ساکرتێری هیجاری، مساتەفا بەڕێاز لەگەڵ ئاانالی ، ئورشاەلیم تی تایباه وتاووێژێكی له

 لاه وای کاه کاات، ده باووه که ڵه که مه سته موو هه و به  ئاماژە و چێشتوویانه ئێران كانی كورده كه دەکات  زۆره و زوڵم و ئه باسی ناوبراو
 ڕووخانادنی باۆ شۆڕشاێک. ن بکاه پێ ست ده ئازادیخوازانه شۆڕشێکی ئێران ئیسالمیی کۆماری دژی له کردووه، ئێران کوردستانی کانی کورده

 .بگرێ مرۆ  مافی و کان وه ته نه گشت مافی له ڕێز که فێدڕاڵی، دێموکراتی سیستمێکی زراندنی دامه و
 
 ئێاران، کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای گشاتیی ساکرتێری هیجری، مستەفا بەڕێز ئانالی ، ئورشەلیم ڵ گه له دا، تی تایبه وتووێژێكی له

  ڕێاژیمە ئەو کە؛ باوون باوەڕەدا لەو  واڵتە ئەو کوردەکانی ئێراندا،  لە ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتی سەرکاری هاتنە سەرەتای  لە" :دەڵێت
 کاان کورده دواتار. کرد ناه شدارییان به دا ڕێژیم چەشنی دیاریکردنی ڕێفراندۆمی  لە بۆیه ناکات، دابی  ئێران خەڵکی سیاسییەکانی  مافە
 بااۆ ئۆتۆنااۆمی ڕێااژیم و بکرێاات، کااورد ی کێشااه ریی سااه چاره ئاشااتیخوازانه ی شااێوه بااه ئەوەی بااۆ کاارد، دەوڵەتیااان لەگەڵ وتااووێژ داوای
 ڕێکی شااه ڵکوو باه کرد، ناه ند ساه په کاوردی لی گاه کانی داواکارییاه نیا تااه نه ڕێاژیم وه، واناه پێەه باه بەاڵم. بکاات قباووڵ کاورد تی میللاه
 شاۆڕش دایاه ساتیان ده ئێاران، کوردساتانی دێماوکراتی حیزبی تی تایبه به کورد، ئۆپۆزیسیونی. پاند سه کورددا لی گه ر سه به خوازراوی نه
 و کاورد گەلای کاانی ئازادیخوازه هێزه نێوان له هێز بااڵنسی بوونی نه ڕای ره سه. کورد گەلی انیک تییه وایه ته نه مافه هێنانی ست ده به بۆ

 بات خاه لاه لاه گه و ئاه کانی سیاساییه ڕێکخاراوه و کاورد گەلای یاه، هه و باووه ریان سه له که ستۆیه په پاڵه موو هه و ئه و ئێران، ڕێژیمی
 ".ن ناده کۆڵ و داوه نه کۆڵیان و وام  رده به ڕێژیمه و ئه دژی له
 
 و زاناێ، ده ترسای مه باه ی، که شاوومه اڵته ساه ده ر ساه باۆ کانی سیاساییه ڕێکخاراوه و کاورد گەلی خوڵێێنی مێژوو شۆڕشی ئێران ڕێژیمی" 

 زماانی باه خوێنادن تی نێدمه له کوردی تی میلله مندااڵنی و زانێت، ده خۆی کیی ره سه دوژمنی به له گه و ئه ئازادیخوازانی و کورد تی میلله
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 بیی زهااه مه مێکی سااته ها روه هااه. پاندووه سااه کااورددا گەلاای ر سااه به ئاپارتایاادی تی سیاسااه جااۆره، م بااه. کااردووه ش بێبااه خۆیااان دایکیاای
 ناد چه گاتاه ده تااران لاه یاان ڕێژه کاه کان باه زهه مه ساوننی نمووناه باۆ. پاندووه ساه کورددا بیی زهه مه ندانی ڕمه باوه ر سه به شی زاڵمانه
 بااه نادرێاات مااادی تیی یارمااه کوردسااتان، ی پارێزگاکااه چااوار ر هااه له و بێ هااه خۆیااان مزگەوتاای کااه نیااه یان وه ئااه مااافی کەس، میلیااون

 ". کان مزگەوته
 
 کانیاان، داخوازه و یی وه تاه نه و سیاسای چااالکیی. زیااتره ئێاران، ی دیکاه کانی شوێنه لەگەڵ راورد به به کوردستان، له بێکاری ی ڕێژه" 
. وە سدوودییه بستانی ره وه ش دوایانه م به و مریکا، ئه و ئیسرایی  به وه ستنه به ده کورد، سیاسیی چاالکوانانی و ژمێردرێ ده نایاسایی به

 گەلای ر ساه له کاه ی مه ساته موو هاه و ئاه درێ ، ده سێداره له شێکیشیان به و دەبڕدرێتەوە بۆ تای تاهه هه زیندانی کورد سیاسیی چاالکوانی
 ". شۆڕش نه بده ست ده و ست  ڕاو ڕێژیمدا ر رانبه به له که کردووه کان کورده له وای یه، هه کورد

 
 هاری باه کاه بینێ، ده دا شۆڕشگێڕانی و کورد گەلی له توانایه و هێز و ئه" :دەڵێت ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری
 لاه سیاساییه گرینگای پرساێکی ئێساتادا، لاه گشاتی به کاورد پرسای کاه ڕەدای  بااوه و لاه ئێماه" ڵێات؛ ده ها روه هه". ن بکه ر مسۆگه کوردی
 ئێارانیش کاوردی نێوەڕاست، خۆرهەاڵتی  لە  شوێندانەرە هێزێکی کورد ن، که ده بۆ باتی خه و ناس  ده خۆیان کانی مافه وان ئه. دا که ناوچه
 لە دەساەاڵتداری  لە ناامۆ سیساتمێکی وەکاوو ئیساالمی، کۆماری  کە تایبەت بە پێشە، لە باشتری داهاتووی  نەتەوەیە، لەو بەشێک وەکوو

 و، خەڵااک بێزاریاای زیاااتری ڕۆژبەڕۆژی پەرەگرتناای ڕێااژیمەکە، سااەرتاپای بااوونی گەناادەڵ نێوخۆییەکااانی، ناتەباااییە هااۆی بە ئێااران، 
 هەماوو  کە  وایە پێماان  ئاێمە. بادات خاۆی دەساەاڵتی  بە  درێاژە زۆر مااوەیەکی باۆ نااتوانێ نااوچە، لە ئااژاوەگێڕی و خولێانادن قەیران
 ڕاساتای  لە  خەبااتە ئەو  چاوونکە ڕێاژیم، دژی خەباات لە بادەن ئێاران کوردەکاانی یاارمەتیی  پێویساتە ئازادیخواز، و دێموکرات واڵتانی
 هەماوو لە مارۆ  ماافی و دێموکراسای دژایەتای  کە  ساەردەمە ڕێژیمی کۆنەپەرەستتری  دژی بە و  ناوچە  لە دێموکرات بەرەی کردنی بەهێز

 یاان باوون الواز. دەکاا واڵتاان نێوخاۆیی کاروبااری  لە دەساتێوەردان دەدا، تیرۆریساتییەکان  گارووپە زۆربەی یارمەتیی دەکات، جیهاندا
 ."دەکا بەهێز وەڕاستنێ خۆرهەاڵتی  لە سەقامگیری و ئاشتی ، ڕێژیمە ئەو نەمانی

 
 لە  بااێجگە ئیسرائیلیشااەوە،  بە  نیاایە دەوڵەتێااک هاایچ لەگەڵ کێشااەیەکمان هاایچ بەگشااتی کااورد، وەکااوو  ئااێمە" :ڵێاات ده ها روه هااه هجااری

 کااورد ئااێمەی. دەکەنەوە بیاار وا هەر ئێاارانیش خەڵکاای زۆربەی کە باااوەڕەدام لەو دەکەن، پێشااێ  کااورد مااافی واڵتااانەی ئەو حکااوومەتی 
 و کاورد لەودا،  کە  فیادڕاڵە، دێماوکراتیکی ئێرانێکای دامەزرانادنی باۆ  ئاێمە خەبااتی بەڵکاوو نایە، ئێرانماان لە جیابوونەوە بەرنامەی

 دێموکراتیاک یاساایەکی گاوێرەی بە ئێرانیشادا، بەڕێاوەبردنی  لە و هەباێ، خۆجێیاان حکاوومەتی ئۆتۆناۆمی شاێوەی بە نەتەوەکان، باقی
 ساەرۆکایەتیی ساەردەمی لە ئامریکاا سیاساەتی کردنای ئیاداره لاه" بێازان ئێاران، كاانی كورده" كاه؛ ڵاێ  ده ها روه هها هیجری". ب  بەشدار

 البردنای  بە ساەبارەت ،٥+١ گرووپی واژۆی تایبەت بە بووە، ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی لەگەڵ سازان بۆ هەوڵدان بە زۆرتر و ئوبامادا،
 و کاورد بە ئێرانای، ئاازادیخوازانی ساەرکوتی باۆ کارد ئااواڵەتر ڕێاژیمەی ئەو دەساتی ئامریکا، سەرۆکایەتی بە ئێران، سەر گەمارۆکانی

 کۆشاتاری و وێرانیای ئاکامادا لە و  نااوچە تیرۆریساتییەکانی  گارووپە  بە ڕێاژیم زیااتری یارمەتیدانی  لە هەروەها. نەتەوەکانەوە باقی
 ."دنیا دیکەی شوێنی زۆر و نێوەڕاست خۆرهەاڵتی  لە زیاتر
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 ئەو بەاڵم دەبینای ، کوردساتاندا  لە تایبەتی بە و ئێراندا هەموو  لە ڕێژیم، دژی لە ڕاپەڕی  پۆتانسیێلی  ئێمە" :دەڵێت هیجری مستەفا"
 ئەو تواناای بە ناوەنادی  ببانە دەتاوان  بکارێ ، پشاتیوانی ئەگەر کوردەکاان. هەیە یارمەتیادان و بەهێزکاردن  بە پێویساتی  پۆتانسیێلە
 کوردسااتانی اڵتی ڕۆژهااه و باشااوور نێااوان لااه کیلااۆمیتر ٧١ لااه زیاااتر دێمااوکرات حیزباای". ئێااران هەمااوو بااۆ  بەهااارە ئەو یااان راپەڕیاانە
 وه، ئێراناه کانی وه تاه نه دی ساه لاه ٥١ لاه زیااتر الیەن لە و فیدراڵاه، ئێرانای کانی وه تاه نه ی کاۆنگره ری زرێنه دامه و کردووه، کۆنتڕۆل

 تی رایااه ڕێبه سااڵ، ٧١ لە زیااتر ی ماااوه باۆ دێماوکرات حیزباای. "میلیۆناه ١١ ئێاران لااه کاورد گەلای حەشاایمەتی. کرێات ده لاێ پشاتیوانی
 و نی ده ماه کولتاووری، کاانی، بواره گشات له ئێمه و تازه قۆناغێکی یشتۆته گه کورد ی وه جوواڵنه. یکات ده و کردووه کوردی گەلی شۆڕشی
 ." چاالکی  ئێران کوردستانی له فیدڕاڵی دێموکراتیی سیستمێکی هێنانی دست وه بۆ دا، نیزامی

  
 ٢١١٦ی ئاگۆستی ١٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ئەوەی كە حیزبی دێموکرات دەیكات بڕیاری خۆیەتی
 
 

 
 
 
 
 

 ماڵپەڕی ئاوێنە

 
 دەزانی؟ وەرەبی زمانی بەڕێزت : ئاوێنه

 
 دەخوێناد، وەرەبیماان خوێنادن كااتی ئێران لە ڕاستە خراپم، زۆر قسەكردندا لە بەاڵم دەیخوێنمەوە، خوێندنەوە بۆ : فا هیجری مسته
 .نەبوی  قسەكردن فێری بۆیە نەدەكرد، پێ قسەمان بەاڵم

 

 كردووە؟ قسەت چۆن دانیشتوون، سدوودیە وەرەبستانی وەفدی لەگەڵ كاتێك وایە كە : ئاوێنه
 

 لە ئەوەی دانەنیشاااتووم، واڵتێكیتااار هااایچ وەفااادی لەگەڵ نە سااادوودیە، وەرەبساااتانی وەفااادی لەگەڵ نە مااا  : فا هیجتتتری مستتتته
 كاار باایەخی دەیانهەوێات كە كاراون، ساز هەوااڵنە ئەو الیەنەوە و  كەس هەندێك الیەن لە كراوە، ساز دەكرێت باس ڕاگەیاندنەكاندا

 حیزبای تێكۆشاانەكانی و كاار كە بادەن، نیشاان وەهاای و باكەنەوە كەم خاۆرهەاڵت لە كاورد خەبااتی و  دێماوكرات حیزبای تێكۆشانی و
 لە بااس زیااتر ئێاران ئیساالمیی كۆمااری ئێساتا كە دیاكەیە، الیەنێکی كاریگەری ڕابردودا، ساڵەی دوو یەک لەم بەتایبەتی دێموکرات

 ئیسرائیل ، و ئامریکا بە سەر ئێمە كە كردوە، لەوە باسی ئیسالمی كۆماری هەمیشە ڕوودانەش ئەو پێش دەكات، سدوودیە وەرەبستانی
 حیزبای بەرنامەكاانی ساەرجەم دەناا دوژمناایەتییەوە، بەو دەبەساتێتەوە ئێمە دەزانێت، خۆی دوژمنی بە بەخەیاڵ كە الیەنێک هەر یان

 و  ویساات سااەر لە و ئێاارانە كوردسااتانی دێمااوکراتی حیزباای خااودی ئیاارادەی خااراپ، یااان بێاات باااش جااا ئێااران، كوردسااتانی دێمااوکراتی
 بوبێات، پێینااخۆش یاان بوبێات، خاۆش پێای الیەنێک هەر جا دەچێت، بەڕێوە ڕۆژهەاڵتدا لەكوردستانی كوردە خەڵكی زۆربەی داخوازی

 .نەكردوە ئێران كوردستانی دێموکراتی حیزبی بڕیاری و ئیرادە سەر لە كاریگەرییەكی هیچ
 

  هەولێر، لە دەكرێت پارتی و توركیە و سدوودیە وەرەبستانی لەگەڵ ئێران كوردستانی دێموکراتی حیزبی كۆبونەوەی لە باس : ئاوێنه

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستەفا-هیجری-ەوەی-ە-حیزبی-دێموکرات-دەیات-بڕیاری-خۆیەتی
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  ئێران كوردستانی دێموکراتی حیزبی پێشمەرگەكانی هێرشی لەگەڵ بووە هاوكات ئێوە دانیشتنەكانی كە دەكرێت، لەوە باس تەنانەت
 ئێران؟ ئیسالمی کۆماری پایەگەكانی سەر بۆ
 

 لە ئێااران كوردسااتانی دێمااوکراتی حیزباای ئێسااتا كە بەرنااامەیەی ئەو هەتااا دروسااتكراون، سااەرجەمیان قسااانە ئەو : فا هیجتتری مستتته
 حیزباای كە دراوە، بڕیااارە ئەو ەوە٢١١٥ ساااڵی سااەرەتای لە بەڵكااو درابێاات، ئێسااتا كە نیاایە بڕیارێااک دەبااات، بەڕێااوەی واڵت ناااوخۆی

 هێزەكااانی ئەگەر كە ئەوەبااوە، بڕیارەكەمااان گەڕاونەتەوە، بەشااێکیان دیااارە واڵت، ناااوخۆی بااۆ بنێاارێتەوە پێشاامەرگەكانی دێمااوکرات
 تێكهەڵەوونێاک پاار سااڵی نماوونە باۆ ساەریان، نااكەنە هێارش پێشامەرگەكانیش پێشامەرگەكان، سەر نەكەنە هێرش ئیسالمی كۆماری
 پێشامەرگەش كاردوە، هێرشای ئیساالمی كۆمااری باوون، جەولەدا لە پێشمەرگەكان بەرنامەیەدا، ئەو درێژەی لە ئەمساڵیش نەدا، ڕووی

 دەرەوەی لە نە وێارا ، كوردساتانی لە نە كەساێک بەهایچ پەیوەنادی دا، ڕووی تێكهەڵەووناانە و شەڕ ئەو سەرەنجام كردووە، بەرگری
 .نەبوە وێرا  كوردستانی

 
 پەیوەنادی شەڕانە ئەو گوایە هێزانە، ئەو لەگەڵ بوە كۆبونەوەتان كە دەوروژێنرێت، پرسیارانە ئەو ئێستا بۆچی وایە، ئەگەر : ئاوێنه
 كوردساتانی دێماوکراتی حیزبای هەمانكاتادا لە نااوچەكەدا، لە ئێاران ئیساالمیی كۆمااری و سادوودیە وەرەبستانی ملمالنێكانی بە هەیە
 هاتووە؟ بەكار ئیسالمی کۆماری سەر لە فشار كارتێكی وەكو توركیەوە، و سدوودیە وەرەبستانی الیەن لە ئێران

 
 واڵتاانی الیەن لە هەیە دەساتێوەردان ناوەڕاستدا خۆرهەاڵتی ناوچەكانی لە كە ئەوەی، بۆ بگەڕێتەوە بەشێکی ڕەنگه : فا هیجری مسته

 حیزبەكاااانی و دەساااتە و  گااارووپ الیەن لە شاااوێنیترن جیااااتی لە شاااەڕی لە جۆرێاااک خەریكااای هەمویاااان دەرەوە، و نااااوچەكە زلهێااازی
 لەگەڵ پەیوەنااادی لە دێماااوکراتیش حیزبااای حەرەكەتەی ئەو كە بگرێااات، ساااەرچاو لەوەوە بۆچاااونەكە ڕەناااگە ناوەڕاسااات، خاااۆرهەاڵتی
 پێادا، ئامااژەم وەك دەباات، بەڕێاوەی ناخۆشاە ئێاران لەگەڵ نێوانیاان كە سادوودی وەرەبساتانی نماوونە باۆ بێات، وەهاادا سیاسەتێكی
 ڕەنااگە بااووەتەوە، باااڵو ئەوانەوە الیەن لە دروسااتبووە، ئێاارانەوە ئیسااالمیی كۆماااری الیەن لە بنەیاانەكەی كە سااازكراوە سااەرجەمیان

 .كردبێت بەوە باوەڕیان هێزیش هەندێک
 

 هێزانەیە؟ لەكام مەبەستت : ئاوێنه
 

 خاۆی بەشاێک دەزانێات، توركیاه نزیكای بە خاۆی بەشاێکیان باوون، دابەش وێارا  كوردساتانی لە هێازانەی ئەو وەكاو : فا هیجری مسته
 .كردووە قسانە بەو باوەڕیان زۆرتر دەزان ، ئێران نزیكی بە خۆیان ئەوانەی ئەنجامدا لە دەزانێت، ئێران بەنزیكی

 

 گۆڕانە؟ بزوتنەوەی و  كوردستان نیشتمانی یەکیەتیی مەبەستت : ئاوێنه
 

  پاڵ بیخەنە دەیانهەوێت واقیددا لە كە ئیسالمی، كۆمەڵی یەكگرتوو وەكوو الیەنیتریش، و  كەس كۆمەڵێک و ئەوانە : فا هیجری مسته
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 لە ئەویتاار، دژی لە بكااات ساااز قسااە دەیهەوێاات یەكێكیااان هەر بااۆیە ناسااازێ ، و   ناااڕێك  پااارتی لەگەڵ خۆیااان بااۆ چااونكە پااارتی،
 بادات، یاارمەتی كوردساتاندا بەشاێکی لەخەباتی كورد هێزێكی هەر یان یەکیەتی، یان پارتی، ئەگەر بڵێم ئەوە پێویستە هەمانكاتدا

 ئەم هەتاا چەنادە هەر بەشاەكاندا، هەماو لە كاوردە ئەركای ئەوە بەپاێەەوانەوە بێت، الواز خاڵێكی نەك سەروەرییە، م  بۆچوونی بە
 .نەداوە ئێمەیان یارمەتییەكی هیچ ەوە،(هتد ...یپارت یەکیەتی،) بە هێزانە لەو كام هیچ ساتە

 
 نەكردوە؟ تۆمار خۆیان بۆ سەروەرییەیان ئەو  واته : ئاوێنه

 
 نماوونە باۆ باوی ، بەرجەساتانە خااڵە ئەو شااهیدی مێاژوودا لە ئاێمە نەكاردوە، تۆماریان م  بۆچوونی بە بەداخەوە : فا هیجری مسته
 پێماوایە ئیساالمی، كۆمااری حكاومەتی دژی لە دێموکراتیادا حیزبای یاارمەتی پشاتیوان هێازی وەكاو نیشتمانی یەکیەتیی كە كاتەی ئەو
 دەخواسات هیاوام بوناایە، زۆر خاااڵنە ئەو باوم ئومێادەوار دەمێنێتەوە، درەوشاوە زۆر خاڵێكی وەكو كورددا، جواڵنەوەی مێژووی لە ئەوە

 كاتێكادا لە ئێاران، ئیساالمیی كۆمااری دژی لە بوناایە دێماوکرات حیزبی یارمەتیدەری گشتی بە هەرێم حكوومەتی و  یەکیەتی و  پارتی
 جێگەیەكای لەهەماو كاوردە جاواڵنەوەی دژی بەڵكو نییە، خۆرهەاڵت لە كورد جواڵنەوەی و  دێموکرات حیزبی دژی تەنها ئیسالمی كۆماری

 حیزباای یااارمەتی لااومەرجەداهە لەو كااوردی هێزێكاای كە دەزاناام، شااانازی بە ماا  بەرئەوە لە ئااازادییە، و  دێموكراساای دژی دونیااادا،
 الیەن چەند لەگەڵ باشوور، هێزەكانی لەگەڵ پێكردووە دەست جەولەیەكمان ئێمە. خەباتەكەیدا لە بدات ئێران كوردستانی دێموکراتی
 الیەنێکیتاریش چەند لەگەڵ دانیشت  بڕیارە داوەتەوە، پرسیارەكانمان وەاڵمی كردووەتەوە، ڕوون بابەتانەمان ئەو هەبوە، دانیشتنمان

 و كاردووە دانیشاتنمان زۆریان لەگەڵ كاتێكدا لە دانیشت ، بۆ كردووە باشوور كوردستانی سیاسییەكانی هێزە هەموو لە داوامان بكرێت،
 .دەبێت بەردەوام داهاتوشدا لە
 

 مەبەساتم حاوزەیرانەوە، ماانگی كەوتە پێشامەرگەكانی و  ئێاران كوردستانی دێموکراتی حیزبی دەورەی ئەم چاالكییەكانی بۆچی : ئاوێنه
 وەدل حەرەكەی كە هێرشاانەی، ئەو لەگەڵ هاوكااتە ئەوە كە هەیە چونێاک باۆ كردەوە، چڕ زۆر چاالكییەكانتان كاتە ئەو كە ئەوەیە

 ئیسالمی؟ کۆماری بارەگاكانی سەر كردویەتە سدوودیە وەرەبستانی و  پاكستان پشتیوانیی بە بلوچستان و ئەهواز لەناوچەی
 

 نهێنای حەرەكەتای نییە، ڕێكوپێک زۆر حەرەكەتێكی هەیە، ئەهواز و  بلوچستان ناوچەكانی لە كە حەرەكەتانەی ئەو : فا هیجری مسته
 هەنادێک لەگەڵ ئاێمە دەكرێات، تێارۆر و  ئێران ئیسالمیی كۆماری كەسایەتییەكانی لە كەسێک یان بنكەیەک، سەر دەكرێتە ژێربەژێر و 

 هاایچ ئەوان لەگەڵ وەسااكەریمان بەرنااامەی بەاڵم هاوپەیمااانی ، فێاادڕاڵ ئێراناای نەتەوەكااانی لەكااۆنگرەی بەلااووچ ڕێكخراوەكااانی لە
 .بو ڕێكەوت بە شتێكی پێكرد، ئاماژەت تۆ كە شێوەیەی بەو داوە، ڕووی كە ئەوەی نەبووە، هەماهەنگییەكی

 
 ئەوەنادە پاارتی ئایاا دەجوڵێنێات، ئێاوە حیزبای پاارتی واتاا وەرگرتاوە، كوردساتان دێماوکراتی پاارتی لە چەكتان ئێوە گوایە : ئاوێنه
 بجوڵێێت؟ دێموکرات حیزبی هەیە ئیمكانی
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 نیایە، هێازە ئەو دێماوکرات حیزبای دەزان  باش دێموکرات ، حیزبی مێژووی ئاگاداری كە كەسانەی، ئەو پێموایە م  : فا هیجری مسته
 بەاڵم بادەن، یارمەتیشامان و  بكەیا  پەیادا هاوپەیماان جاوڵەیەدا ئەو درێاژەی لە لەداهااتوودا ئاێمە ڕەناگە بیجوڵێنێات، الیەنێک كە

 دەیكاات دێماوکرات حیزبای كە ئەوەی دەكاات، پاێ ئاشاتی یاان شاەڕ و  دەیجوڵێنێات الیەنێاک دێماوکرات حیزبای نییە، ئەوە مانای ئەوە
 .دەبات بەڕێوە خۆی بڕیاری بەاڵم بكات، هەڵە ڕۆژێک ڕەنگە لێكدانەوە، ڕوی لە خۆیەتی بڕیاری

 
 نیایە، ئاساایی شاتێكی ئایاا كوردساتان، دێماوکراتی پاارتی و ئێاوە پەیوەنادییەی ئەو سەر دەخرێتە فۆكوس هێندە بۆچی باشە : ئاوێنه
 دەكرێت؟ گەورە هێندە بۆچی یان هەبێت، پەیوەندیتان ئەگەر

 
 یەکیەتای لەگەڵ كە پەیوەنادییەی ئەو بەهەمانشاێوەی هەیە، كوردستان دێموکراتی پارتی لەگەڵ پەیوەندیمان ئێمە : فا هیجری مسته

 دەكەوێاتە تااوانەكەی كە باشاوورە، كاوردی ڕێكخراوەكاانی نێاوان كێشەی هەیە، لێرەدا كە كێشەیەک بەاڵم هەمانە، گۆڕان و  نیشتمانی
 گوماانە ئەو الیەنێاک ئەگەر باۆیە لەدەرەوەن، و  وردستانك باشووری لەناوخۆی كە كوردانەی بەو هەتا كورد خەڵكی هەموو و ئێمە سەر

 دەكاات، قبوڵ كردنەكە تۆمەتبار بكاتەوە، بیر زۆر ئەوەی بەبێ دیكە الیەنەكەی دەكات، كارە ئەو دێموکرات پارتی كە بكات، دروست
 لە زیااتر بەڵكاو نیایە، لێکادانەوە و  واقیاع ڕوی لە باشاوور، لە كاورد خەڵكی لێكدانەوەی م  بۆچونی بە واتا ڕاستە، بەپێەەوانەشی

 كوردسااتان، باشااووری بااارودۆخی تێكەااوونی هااۆی بااووەتە كە سااازبووە، ناااوچەیەدا لەو كە بەناادییەكە، گاارووپ و  دەسااتەبەندی ڕووی
 .داناوە دیكەدا بەشەكانی لە كورد دیكەی هێزەكانی سەر لە خۆی نەرێنی كاریگەری هەروەها

 
 هێزەكاانی نێاوان ملمالنێای لە بەشاێک دەبێاتە جۆرەكاان لە جۆرێاک بە ناكات هەست ئێران، كوردستانی دێموکراتی حیزبی ئایا : ئاوێنه
 دەگلێنرێت؟ تێوە ملمالنێیە لەو جۆرەكان لە جۆرێک بە یان باشوور،

 
 الیەنێکادا بەرژەوەنادی لە كردەوەیەكماان یاان بڕیارێاک قساەیەک، ڕەناگە بەاڵم نای ، الیەنێک هیچ لە بەشێک ئێمە : فا هیجری مسته
 دەكەیا  خەباات ئێاران ئیساالمیی كۆمااری دژی لە ئاێمە الیەنەیا ، ئەو لەگەڵ ئاێمە كە نیایە، ئەوە ماناای ئەوەش بدرێت، لێ بڕیاری
 باۆ ئەوە یەکیەتیایە یاان پاارتی، سیاساەتی بەرژەوەنادی لە دەیكەیا ، ئاێمە كە خەباتەی ئەو ئایا خۆمان، ئیمكاناتی و توانا بەپێی
 .پێش دەبەینە كارەكانمان خۆمان بەبڕیاری ئێمە ئەوەیە گرینگ نییە، گرینگ ئێمە

 

 لێكرا؟ زۆرتان ڕەخنەیەكی و  گلەیی و زۆرتاندا شەهیدێكی لەوەی جگە بەدەستهێنا، چیتان شەڕانە لەو كەواتە : ئاوێنه
 

  هەوڵ ئامانجانە ئەو بۆ و  بێت لەبەرچاو بەرزی زۆر ئامانجێكی دەبێت خەبات، بۆ دەدات بڕیار هێزێک كاتێك : فا هیجری مسته
 دەبا ، زەرەرمەناد هەنادێک ناخۆشاە، پێیاان هەنادێک خۆشاە، پێیاان هەنادێک بێگوماان ئامانجاانەدا، بەو گەیشات  ڕاستای لە بدات،

 كە بڕیاارەدا لەو ما ، بەبۆچاونی بەاڵم دەردەبڕێت، خۆی بۆچونی و بیر ڕاستاییەدا لەو كەسێک هەر بۆیە دەزان ، بەقازانجی هەندێک
 لە كااوردی خەڵكاای لەالیەک. هێناااوە بەدەساات گەورەی زۆر سیاساای دەسااكەوتی دەكااات، جێبەجێاای ساااڵە دوو ماااوەی دێمااوکرات حیزباای
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 بەتاایبەتی هەیە، ئێاران كوردستانی دێموکراتی حیزبی لە گەرم زۆر پێشوازییەكی دەرەوە، هێناوەتە نائومێدییە لەو ئێران كوردستانی
 حیزبای زۆری یارمەتیادەرێكی پێشامەرگایەتی، ڕیزی بۆ بەهاتنیان هەروەها ڕۆژهەاڵتدا، كوردستانی لەناوخۆی كە گەنجەكاندا، لەناو

 ڕیااازی هااااتونەتەوە و گەڕاونەتەوە دەرەوە ڕۆیشاااتبوونە پێشاااتر كە پێشااامەرگانەی لەو بەرچااااو ژماااارەیەكی ئێساااتا باااوون، دێماااوکرات
 بە داوە بەرچاااوی زۆر تینێكاای و گااڕ و هێااز ئەوە شاانۆ، ناااوچەی لە بااو شااەهید گەڕابااووەوە كە لەوانەی نەفەرێااک هەتااا پێشاامەرگە،

 . كردووە ئومێدەوار خەڵكی دەرەوە لە و لەناوخۆ ئێران، كوردستانی دێموکراتی حیزبی
 هایچ و  نەمااون ئەوانە كە دەكاات، لەوە بااس سااڵەهایە ئەوەی لەگەڵ كاردەوە، پاوچەڵ ئیسالمیمان كۆماری پالنێكی ترەوە الیەكی لە

 لە بەتااایبەت ئیسااالمی كۆماااری بانگەشااەی هێاازە، هەر هێشااتا دێمااوکرات حیزباای كە نیشااانماندان ئێراناادا، لە نیاایە كاریگەرییەكیااان
 ئێاران ناائەمنە، دەبارێات لاێ ئاسانی و ئااگر تەنهاا ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتی كە نیشانبدان، ئەوە دەیهەوێت كە ئەوەدا، لەگەڵ پەیوەندی
 باۆ بەكااربهێن ، ئێرانادا لە ساەرمایەكانیان و  باێ  تااكو دەكارد، زەبەالحەكاانی و گەورە كۆمپانیاا دەواوەتی ئارامش، ی دوڕگه بووەتە
 ساەرمایەگوزاری باۆ نیایە،  ئاراماه  دوڕگاه ئەو ئیساالمی كۆمااری كە دا، دونیا بە پەیامەماندا ئەو ئێمە ببوژێتەوە، ئابورییەكەی ئەوەی
 هێاازە ئەو ئێاران ئیساالمیی كۆماااری كە كاردەوە، ڕوون ناوچەكەماان واڵتااانی باۆ نیایە، واڵتەدا لەو سااەرمایەگوزاری ئەمنیەتای نابێات،
 كە دەكااات بااانگەواز ساااڵەها ئیسااالمی كۆماااری تێپەڕێاات، ساانورەكانی لە ناتوانێاات كەس و  دەكااات خااۆی پێناسااەی خااۆی كە نیاایە،

 دەتوانی  كە نیشانماندا ئێمە تێپەڕێت، لێی ناتوانێت چۆڵەكە كە پایەگا، و  ئیلیكتریكی بەكەرەستەی و كردووە قایم وەها سنورەكانی
 زۆر فەرمانادەی هەتاا بكەیا ، خەباات ڕژێام هێزەكاانی دژی كوردساتاندا، خااكی قاواڵیی لە بەای  دەتاوانی  و  تێاپەڕی  سنورەكانی لە

 و  تەون هەماوو ئاێمە واتاا كاوژران، پاساداران ساپای ئەندامی لە زۆر ژمارەیەكی كوژرا، تێكهەڵەوونانەدا لەو پاسداران سپای سەرووی
 لە باااۆیە نەدەكااارد، ئەوەی چااااوەڕوانی ئیساااالمی كۆمااااری كە جۆرێاااک بە كاااردەوە، پاااوچەڵ ئێرانماااان ئیساااالمیی كۆمااااری بەساااتەكانی

 وەزیااری كااردووە، مەسااەلەیە لەو باساایان هەیناای، نااوێژی وتارخوێنەكااانی هەتااا پاساادارانەوە، سااپای سااەرەوەی هەرە فەرماناادەكانی
 لە كاورد جواڵنەوەی و  دێموکرات حیزبی بۆ گەورەن زۆر دەستكەوتێكی ئەوانە کرا، ئاشکرا دەستەكەی و  پەرلەمان بۆ كرا بانگ رگری به

 بەڵكاو نیایە، شەهیدانەی ئەو هەر ئێران كوردستانی دێموکراتی حیزبی دەبێت، شەهیدیش پێناوەدا لەو گومان بێ ئێراندا، كوردستانی
 .داوە دەست لە شەهیدیمان هەزاران بە
 

 داوە؟ شەهیدتان چەند دواییانەدا ئەم چاالكییەكانی لە : ئاوێنه
 

 .داوە شەهیدمان ٩ چاالكییانەدا لەو : فا هیجری مسته
 

 داوە؟ شەهیدتان ٣٩ ئێوە كە دەكەن، لەوە باس ئەمنی سەرچاوەی هەندێك : ئاوێنه
 .نییە ڕاست ئەوە نەخێر، : هیجریفا  مسته

 
 بووە؟ زیاتر و زۆرتر دێموکرات حیزبی ڕیزەكانی ناو بۆ گەنجان هێزی هاتنی ژمارەی كردوتانە، كە چاالكییانەی ئەو بەدوای : ئاوێنه
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 واتە واڵت، نااوخۆی شاارەكانی هەمانكاتادا لە باووە، ئامانجەكانماان لە یەكێاک ئەوە كاتێكادا لە باووە، زیاتر زۆر : فا هیجری مسته
 ناوچەكااانی لە كە تێكهەڵەوونااانەش لەو هەر پێشاامەرگەن، یارمەتیاادەری كە دەربڕیااوە، ئامادەگیااان سااەرجەمیان حیاازب، تەشااكیالتی
. باو ئاساتدا بەرزتاری  لە پێشامەرگە كردویاانە، ئەنادامانە ئەو ئاێمە، كارەكاانی سەرەكی بەشێکی هاتەپێش، مهاباد و شنۆ مەریوان،

 لە دابێاات، دیێەتتااان ئەگەر كوردسااتان، خەڵكاای ناااو خسااتووەتە گشااتی جااوڵەیەكی ئەوە كە بااكەم، بەوە ئاماااژە پێویسااتە لەوە جااگە
 و دام لە هێناادێك لە بەربااوون ئاااگر ئێااران، ئیسااالمیی كۆماااری بەرپرساای ئەناادامانی كۆمەڵێااک كااوژرانی ئەمساااڵدا بەهاااری سااەرەتای
 دەگارێتە خەبااتەكە جاڵەوی خۆی بۆ خەریكە خەڵك كە بەخەڵك، داوە تایبەتییان ورەیەكی ئەوانە ڕودەدات، ماوە ماوە كە دەزگاكان،

 .دەكات كار جواڵنەوەیە ئەو ڕێكخەری وەكو دێموکرات حیزبی دەست،
 

 حكومەتی لەگەڵ دەكەن هەماهەنگی ئێران، كوردستانی دێموکراتی حیزبی پێشمەرگەی هێزی تیمەكانی ناردنەوەی بۆ ئێوە ئایا : ئاوێنه
 ئاسایش؟ دەزگاكانی و  كوردستان هەرێمی

 
 خەڵااک كە دەنێاارینەوە، پێشاامەرگە شااوێنانەدا بەو نیاایە، هەماهەنگیمااان كەسااێک هاایچ لەگەڵ ئااێمە نەخێاار، : فا هیجتتری مستتته

 .تێدەپەڕێنێت سنوورەكان و  دەكات پێدا هاتوچۆی ناڕەسمی بەشێوەیەكی
 

 مەملەكەتە ئەو ئێران كە: گوتت ئێستا كە شێوەیەی بەو ڕابكێش ، ئامریكییەكان سەرنجی ڕێگایەوە لەو بووە مەبەستتان گوایە : ئاوێنه
 كەواتە پااێش، بەێااتە ئێااران قااازانجی بە ناتوانێاات ١+٥ ڕێككەوتناای نیاایە، ئەمناای شااوێنێكی بكرێاات، تیاادا سااەرمایەگوزاری كە نیاایە

 ڕێككەوت ؟ چی سەر لە یان گوتون، پێ چیان ئامریكییەكان لەگەڵ هەبووە دانیشتنتان كاتێک
 

 هاایچ بااووە، دانیشااتنمان الیەنیتااریش لەگەڵ هەتااا هەیە، ئامریكییەكااان لەگەڵ دانیشااتنمان ساااڵەوە لەمێااژ ئااێمە : فا هیجتتری مستتته
 .مەسەلەیە ئەو لەگەڵ نەكردووە مخالەفەتی الیەنێک

 
 لێكردن؟ خۆشیان دەست ئامریکاییەکان : ئاوێنه

 
 بەساتراوەتەوە شات زۆر گارینگە، ئاێمە باۆ نااكەن موخاالەفەت كە ئەوەی بەاڵم نای ، خۆشای دەسات چااوەڕوانی ئاێمە : فا هیجری مسته

 .حەرەكەتە ئەو بەدرێژەدانی
 

 ناكەن؟ موخالەفەت كە تكرد، هەست چۆن : ئاوێنه
 

 هەنادێک لە ڕەناگە نای ، ئێاران دۆساتی ئورووپاا نە ئامریکا، نە وایە پێم بەاڵم نیم، ئاگادار ئەوان نییەتی لە م  : فا هیجری مسته
 كە ئیسااالمی، كۆمااری لە بااكەن بەرگاری ئەوەی باۆ كااردووە، ئیمازا بڕیارێكیاان ئۆرانیۆماادا پیتانادنی مەساەلەی لە نمااونە باۆ شاوێندا،
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 لەگەڵ كە نیایە، ئەوە مانای ئەمە بەاڵم بهێنێت، بەدەست ئەتۆمی چەكی بتوانێت كە بكات، دەوڵەمەند ئۆرانیۆمەكەی هێندە نەتوانێت
 دەساتێوەردان و تێارۆر یاارمەتی بەمەساەلەی لەپەیوەناد ئامریکااوە، الیەن لە لەسەرە گەمارۆی چەندی  ئێران ئێستاش هاوڕان، ئێران
 .نی  ئێران دۆستی ئوورووپا و ئامریکا“ دەڵێم بۆیە ناوچەكە، واڵتانی لە
 

 ب ؟ كورد و  دێموکرات حیزبی دۆستی پێتوایە بۆ : ئاوێنه
 

  دژی كە دەكات خەباتێک ڕووبەڕوو هێزێک لەگەڵ دێموکرات حیزبی ئەوەیە، مەسەلە نییە، دۆستایەتی مەسەلەكە : فا هیجری مسته
 بەتایبەتی، ئێرانە كوردی و  ئێران خەڵكی زەرەری بە لەوەی جگە ئەمە كە ناوچەكەدا، لە دەدات ئاژاوە و شەڕ بە پەرە دیكتاتۆرییە،

 مەر  دایە، الیەنێاک هەماوو قاازانجی و  بەرژەوەنادی لە كە حەرەكەتاێكە ئێارە، حەرەكەتای بەگشاتی، ڕۆژئاواشاە و ئورووپا بەزەرەری
 لە زۆرێاک وەكاو بێات، كااتیش مااوەیەكی بۆ ئەگەر هەتا بكەی ، كار هاوبەش خاڵی سەر لە دەتوانی  بەاڵم بی ، دۆست پێكەوە نییە

 .تر بڕیاردەرەكانی و  هاوپەیمان و  ئیتال،
 

 هەیە؟ ئامریکادا و ئێوە نێوان لە ڕێككەوتنێک : ئاوێنه
 

 .نەبەستووە ڕێككەوتنێكمان ئێستا هەتا نەخێر، : فا هیجری مسته
 

 بیبەست ؟ بڕیارە : ئاوێنه
 

 ئێساتا كە ئااراوە، بێنێاتە تاازە شاتی زۆر دەتوانێات حەرەكەتە، ئەو درێژەدانی وابێت پێم م  داهاتوو، بۆ ماوەتەوە : فا هیجری مسته
 .ئێراندا كوردستانی لە كوردە خەباتی قازانجی لە بەاڵم ناكرێت، پێشبینی

 
 لەوەی جااگە كە داوە، ئێااران كوردسااتانی دێمااوکراتی حیزباای بە بەڵێنیااان ئامریکاییەکااان بێاات، تااۆ قسااانەی ئەو بەپێاای : ئاوێنتته

 پشااتیوانی زیاااتر ئامریکااا، یەكگرتووەكااانی واڵتە پشااتیوانی ئاشكراشااە دەكەن، پشااتیوانی بەڵكااو ناااكەن، كااارانە ئەو موخااالەفەتی
 ماددییە؟ ئیمكاناتی و سەربازی كەلوپەلی و   چەک و  وەسكەری

 
  م  بەاڵم داوشە، دژی شەڕ مەسەلەی دەكەن، سەر لە چڕبوونەوەی و  قوڵبوونەوە ئامریکاییەکان ئێستا كە ئەوەی : فا هیجری مسته
 سیاساااەتی لە بەرچااااو ئااااڵوگۆڕێكی نەمێنێااات، كااااریگەری ئاساااتەی ئەو تاااا داواااش، الوازباااوونی و  تەواوباااون دوای دام، بااااوەڕە لەو

 .نابێت ئێران ئیسالمیی كۆماری قازانجی بە كە دێتەپێش، ناوەڕاست خۆرهەاڵتی ناوچەكانی چ ڕۆژئاوا، چ دەوڵەتەكان،
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 ...خۆمان تا هێرشكردن  له  رگری كردنه به  ئێمهكداریی  گشتی خەباتی چه به 
 
 
 
 
 
 
 

 "ئانادۆڵو"وتوێژی ئاژانسی 

  
 هااایچ ئێاااران ئیساااالمی كۆمااااری نێت یاااه گه رایده ئێاااران كوردساااتانی دێماااوكراتی حیزبااای گشاااتی ساااكرتێری هیجاااری، فا مساااته بەڕێاااز

 رگری باه تی حاڵاه  لاه زیااتر ئێاران لە كانمان رگه پێشامه" ؛ڵێات ده و م رده باه  ته خساتووه نه واندا ئه ڵ گه له گفتوگۆ بۆ كی رییه ستپێشخه ده
 ڵێات ده  واڵتاه م ئاه مانی رلاه په  لاه ی یاسااكه پساندكردنی پااش  لاه وێارا   لاه وبیش شاه شادی حه  باه ت باره ساه هیجاری" هێرش تا دان
 ".دا ئاینده  له بێت ده كورد ر سه بۆ ترسیی مه و وێرا   له  ئێرانه سیجی به ی هاوشێوه وبی شه شدی حه"
 كاات ده  وه له باس و ئه وێرا ، و ئێران ئیسالمی كۆماری و كوردستان رێمی هه پرسێكی ند چه ر سه  خاته ده تیشك هیجری فا مسته بەڕێز 
 .دا ئاینده  له بێت ده كورد ر سه بۆ ترسیی مه وبی شه شدی حه  كه
 وبی شااه شاادی حه  كااه  یاناادووه رامانگه  وه زانیارییااه  بااه  تاوه ره سااه له  ئێمااه" ؛ڵێاات ده وبی شااه شاادی حه  بااه ت باره سااه هیجااری  وه یااه وباره له

 ، یه هه ئێراندا  له  كه سیج به كوو وه  شتێكه كرێت، ده  رده روه په ئێران كی چه دارایی و تی یارمه  به و  رده روه په ژێر له و  ئێرانییه هێزێكی
 هیچ  له ئێران ئیسالمی كۆماری  دیاره و بێت ده ئێراندا رمانی فه و كۆنتڕۆڵ ژێر  له زیاتر  وێراقه نێوی به  كه رباز سه  له  شه به و ئه  بۆیه

 ". ناوێت كورد بۆ باشی شتێكی هیچ شوێنێك
  هێازه و ئاه دا ئایناده  لاه  وایاه پێماان  ئێماه" ؛ وه كاتاه ده روونی ناوبراو وێراقدا  له كورد ر سه له  هێزه و ئه ترسی مه بوونی  به ت باره سه 
  پیالندایاه  لاه وام رده باه ئێران ئیسالمی كۆماری  چونكه ت، نایه كۆتایی كورد ی كێشه داوش واوبوونی ته به بێت، ده كورد ر سه بۆ ترسی مه
 وبی شاه شادی حه ترسای مه  میشه هه  بۆیه بخوڵێێنێت، كوردستانیش ی دیكه كانی شه به و كوردستان رێمی هه بۆ  كێشه  دایه وه ئه بیری  له و

  بۆیاه بهێنێات، كاری باه چاۆن و كاێ دژی  له  شكره له و ئه وێت یه ده م ئه و  ئێرانه ئیسالمی كۆماری تی سیاسه زیاتر  كه له سه مه" و".   یه هه
 ". بهێنێت كاری به كورد دژی له توانێت ده وێت بیه كاتێك ر هه

 رگری باه بااری  له وان ئه  كه كات ده  وه له باس و ئێران ئیسالمی كۆماری ناو  له كداریی چه باتی خه بە ئاماژە دا درێژه  له هیجری فا مسته
 باتی خااه  وه كوردسااتانه رێمی هااه تی حكوومااه پێكهێنااانی تای ره سااه له  ئێمااه"  ؛وه كاتااه ده رووناای  وه یااه وباره له هێاارش، ك نااه باا  ده كردناادا

 ش ئێماه گارت، ده كوردساتان رێمی هاه تی حكووماه  به یان هانه به وان ئه ی وه ئه ر به له راگرت، ئێران ئیسالمی كۆماری ڵ گه له كدارییمان چه
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 و ئاه ڵ هگ له ندیی یوه په  له. پێكبێت  ته حكوومه و ئه ی وه ئه بۆ بی  رێم هه تی حكوومه ری تیده یارمه وابوو پێمان نیشتمانی ركێكی ئه كو وه
 ی ساااڵه ٢١ و ئااه پاااش: " کە بەوەدا ئاماااژەی هەروەهااا". راگاارت كوردسااتاندا خااۆی نێااو  لااه كانەمان رگه پێشاامه چاااالکی دا یه له سااه مه
 ساامی ره به وێراقاادا تی حكوومااه یاسااای  لااه و  ناسااراوه  وه یاساااییه و تی وڵااه نێوده باری لااه كوردسااتان رێمی هااه تی حكوومااه  وه خۆشااییه به

  بۆیاه ، وه یناه بكه پاێ سات ده بگونجێت بۆمان بێت ك یه شێوه ر هه  به  دووباره كدارییمان چه باتی خه زانی پێویستمان  به ش ئێمه ، ناسراوه
 و ئه ڵ گه له ندیی یوه په  له بكات، یدا په حزوور ڵكدا خه نێو  له تر جارێكی  رگه پێشمه  كه دا بڕیاری حزبمان تی رایه رێبه ٢١١٥ ساڵی له

 هێارش ئێاران ئیساالمی كۆمااری ر گاه ئه  كاه  راساپاردووه كانمان رگه پێشامه  ئێمه اڵم به ڵك، خه نێو  وه چوونه كانمان رگه پێشمه دا ته سیاسه
 كااانی هێزه  چونكاه دا سااڵه و لاه اڵم باه:" ریگەیانااد درێاژەدا لە".  وه بمێنناه ڵكادا خه نێاو  لااه و ن كاه نه هێارش كانمان رگه پێشامه كات، ناه

 و كارد هێرشایان رژێام كانی هێزه ٢١١٦ ساڵی له اڵم به كرد، نه هێرشیان ش ئێمه كانی رگه پێشمه كرد، نه هێرشیان ئێران ئیسالمی كۆماری
 حازووری پێكهاات، ئێاران ئیساالمی كۆمااری كاانی هێزه و كان رگه پێشامه نێاوان  لاه ڵەوون تێكهه ئێران كوردستانی كانی ناوچه  له زۆر  له

 ". ی  بده پێ ی درێژه  یه شێوه و به وێت مانه ده و  وامه رده به هێشتا  رگه پێشمه
 ر گاه ئه" ؛نێت یاه گه رایده ئاناادۆڵو ئاژانسای باۆ ئێاران ئیسالمی كۆماری نێو له كانییان كداره چه هێرشكردنی  به ت باره سه هیجری فا مسته 

 ر گاه ئه اڵم باه كاداری، چه باتی خه  بێته بات خه وێت نامانه وا ئه بێت هه ڵكدا خه نێو له  رگه پێشمه بكات مول حه ته ئێران ئیسالمی كۆماری
 تااا  خۆماناه  لاه  كردناه رگری بااه  ئێماه كاداری چه ی وه بزووتناه گشااتی به  بۆیاه بكاات، رگریی باه  ناچاااره  رگه پێشامه ن، بكاه هێارش وان ئاه

 ". هێرشكردن
 باۆ هیجری ت تایبه كی یه شێوه به كوردستان رێمی هه ر سه له رییان كاریگه و  كه ناوچه كانی گۆڕانكارییه و داوش دوای بارودۆخی ی رباره ده 

 باری لاه گونجااو رجێكی لوماه هه كوردساتان كانی شاه به كی كوێیاه ر هاه  لاه دام ڕه بااوه و لاه ما  داواش، پااش بارودۆخی" ؛ڵێت ده ئانادۆڵو
 ی دیكاه كانی شاه به م رجه ساه ر ساه له ریی شاوێندانه و ری كاریگاه وخۆ ناڕاساته یاان وخۆ راساته  به بۆخۆی  وه پێشه  بێته كورد بۆ  وه سیاسییه
  یاه هه كوردساتان كانی شاه به موو هاه ر ساه له ری كاریگاه باشاوور  له كوردستان رێمی هه تی حكوومه پێكهێنانی  نموونه بۆ بێت، ده كوردستان

 ئاڵوگۆڕێاك هیاواداری   ئێماه بێت، ده كورد ندیی وه رژه به  له موو هه  وه پێشه  دێته ی ئاڵوگۆڕانه و ئه  بۆیه اڵت، رۆژهه شی به  وانه له كێك یه
 ". بێت گونجاوتر ش ئێمه بۆ  كه رجه لومه هه ی وه ئه بۆ  وه پێشه  بێته ئێرانیشدا ئیسالمی كۆماری تی حكوومه  له
 كان وڵاه هه  لاه باسای نەباووە، وان ئاه ڵ گاه له وتووێژ بۆ كی رییه ستپێشخه ده هیچ ئێران ئیسالمی كۆماری کە ؛رایگەیاند  هیجری فا مسته 
 دوای حزب ردوو هه كخستنی یه بۆ كان وڵه هه دوایی " یاند رایگه  وه رووه و له و كرد ئێران كوردستانی دیموكراتی حیزبی ی وه كگرتنه یه بۆ

 ساكرتێری زیزی واه خالیاد كااك ڕێز باه ی وه ئاه باۆ  وه ڕێتاه گه ده شێكی به و  راگیراوه پێشوومان ی هاوڕێیانه و ئه نوێی ی كۆنگره پێكهاتنی
 ڕوانیی  چاااوه  ئێمااه ، كراوه نااه دیاااری و ئااه بااۆ ساامی ره كی یااه وه جێگره ئێسااتاش كو تاااوه و  وه ته كێشاااوه كار لااه سااتی ده  نااه الیه و ئااه گشااتی

 ڵیانادا گه له كانمان ندییاه یوه په گشاتی به اڵم باه ی ، باده پێ  درێژه  وه یه وباره له كانمان دانوستانه  دووباره و بكرێت دیاری نوێ جێگرێكی
 ".  یه دۆستانه كی ندییه یوه په
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 ٩٠٠٢:  ساڵی
 

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

 باسی لە دوایین بارودۆخی حیزب، پرسی ڕاسان، کۆنگرەی شازدەیەم،
 
 
 
 
 
 

 
 وتووێژ لەگەڵ ماڵپەڕی ئاوێنە،

 
 .کرد دیکە بابەتێکی چەند و یەکگرتنەوە پرسی شازدەیەم، کۆنگرەی ڕاسان، پرسی حیزب، بارودۆخی دوایی  لە باسی  
 

 ئازاد. م: ئا
 

  پرۆساەی  دوای و ریفرانادۆم  دوای رویاناداوە، لەنااوچەکەدا کە ئااڵوگۆڕانەدایە ئەو لەکاوێی ئێران  کوردستانی  دیموکراتی حزبی :ئاوێنە
 الیەنە لەگەڵ پەیوەناادیتان ئێااوە،  لەپێشاامەرگەی کۆمەڵێااک  شااەهیدبوونی پێشاامەرگەتان،  هێاازی  چااوونەوەی  دوای خۆتااان،  راسااانی

 ئاڵۆزییەکەتاان و  گارژی و زەحمەتکێشاان  شۆڕشاگێڕی  کاۆمەڵەی و  ماوهتەدی  وەبادوڵاڵی نزیکەکەتاان هاوپەیماانە  بەتایبەتی سیاسییەکان
 چ لەهەمانکاتاادا بنوساای؟ گەورەتاار  بەنیااازی نوساای، لەسااەر گەورەت  کتێبێکاای ئێسااتا پااێش ساااڵ چەنااد کە ، هاوپەیمااانەی ئەو لەگەڵ

 هاتووە؟ حزبیدا  تەشکیلەی و بۆچوون و بیر بەسەر ئاڵوگۆڕێک
 

 ئاااڵوگۆڕە  هاوکێشااەی و جیهانییەکااان هاوکێشااە و ناوخۆییەکااان هاوکێشااە لە دەتااوانی  کاتێااک باااوەڕەدای ، لەو ئااێمە : فا هیجتتری مستتته
 دروشااامەدا ئەو  چوارچێاااوەی لە ئێساااتا کە شاااوێندانەر،  هێزێکااای ببێاااتە رۆژهەاڵت کە هەبێااات، کاریگەریماااان ئێرانااادا  ناوخۆییەکاااانی
 بااۆ باازووتنەوەیەکە راسااان. راسااانە باسااتکرد وەک شااوێندانەرە  هێاازی ئەو شااوێندانەر،  هێزێکاای ببێااتە رۆژهەاڵت  بااۆئەوەی کاااردەکەی ،
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 شاارەکانە، خەباات  چەقای بەاڵم دیاکە،  لەالیەکای شاارەکاندا لە مەدەنایش  خەبااتی لەالیەک، پێشامەرگە شا ، و شار  خەباتی  گرێدانی
 بەرچااو  ساەرکەوتنێکی شاا   خەبااتی شاار،  خەبااتی بەباێ چاونکە بێات، شاار  خەباتی  یارمەتیدەری پێشمەرگە  هێزی دەبێت پێمانوایە
  بااۆئەوەی کاااردەکەی ، الوە هەردوو لە رێکخساات ، و  تەشااکیالتی  کاااری و  پێشاامەرگایەتی  کاااری  باااری لە ئێسااتا ئااێمە. ناهێنێاات بەدەساات
 بەاڵم ، رێگاااایەتی لەساااەر زۆر  گیروگرفتێکااای و قورساااە و ساااەخت کاااارەکە  ئەوەی لەگەڵ هەبێااات،  شاااوێندانەری و بێااات بەهێاااز رۆژهەاڵت

 وەباازووتنە بەو دەگااات تااا پێکااردووە دەسااتیان نەورۆزەوە لە کە ئەمساااڵ  ئاڵوگۆڕەکااانی. بەدەسااتهێناوە سااەرکەوتنمان خۆشااحاڵییەوە بە
  زۆرەی جموجاوڵە ئەو لە کردیاان، باشاووردا  ڕیفرانادۆمی لە کە  پێشاوازییەی ئەو وەکاو ساەریانهەڵدا، ڕۆژهەاڵتدا لە کە  ناڕەزاییەتیانەی

  بەهێزکردناای  بەمەبەسااتی ئااێمە  خەباااتی دەریاادەخەن، کە نیشااانانەن ئەو ماااوەیەدا، لەو دیااکە  ئاااڵوگۆڕی زۆر و هاااتەپێش کرماشااان لە
  رۆڵای بەاڵم ،”ئێرانە  کوردستانی  دیموکراتی حزبی  تێکۆشانی کارو  هەمووی ئەوە“ بڵێم ناشمەوێت هەبووە،  خۆی  شوێندانەری رۆژهەاڵت
 .بدەی  خەباتەکەمان بە درێژە دەشمانەوێت ئاڵوگۆڕانەدا، لەو هەبووە سەرەکیمان

 
 درێژەپێدانە؟ ئەو بۆ چییە بەرنامەتان و ئەجێندا :ئاوێنە

 
 :دەمانەوێت : هیجریفا  مسته

 
 .بێت بەردەوام پێشمەرگەکانمان  جوڵەی -١
 .هەبووە  کاریگەری و خەریکبووی  ساڵە دوو  ماوەی کە بکەی ، بەهێزتر شارەکانمان ناو  رێکخستنی -٢
 

 پەیوەناادیمان بۆنمااونە دەخااولێنەوە، خاااڵە دوو ئەم  دەوری لە  شااتەکانی  تەواوی ئااێمەیە،  بەرنااامەی و کااار سااەرەکیتری  خاااڵە دوو ئەم
 ئەو لەگەڵ. داوە بااۆ جااددیمان  هەوڵاای ماااوەیەدا لەم کە بکەیاا ، بەهێزتاار ئێااران  کااوردی  ئۆپۆزساایۆنی و سیاساای  رێکخراوەکااانی لەگەڵ

 .نییە ئاڵۆزییەکمان هیچ خۆشحاڵییەوە بە پێکرد، ئاماژەت کە هاوڕێیانەمان
 

 هاوڕێیانەتان؟ کام :ئاوێنە
 

 .ئەوانیترە و  مەولودی مستەفا مەبەستم پێشوو،  هاوڕێیانی : فا هیجری مسته
 

 نییە؟ تریان  ناوێکی هیچ پێشوو،  هاوڕێیانی لە جگەلە :ئاوێنە
 

 .قسەدەکەی  بەوشێوەیە هەر خۆشیان لەگەڵ دەیانناسێنی ، ناوە بەو ئێمە : فا هیجری مسته
 

 دروستە؟ قسەکردنە  شێوازی ئەو :ئاوێنە
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 .دروستە پێمان : فا هیجری مسته
 

 دەکەیتەوە؟ بیر بەمشێوەیە خۆت کاتێک دەکەیت، پەکەکە لە گلەیی بۆ  ئەی :ئاوێنە
 

 .بکەی   چارەسەری  بۆئەوەی وتووێژدای  لە : فا هیجری مسته
 

 باکەن، واژۆ بەیانێک ئامادەبوون پێشوو،  دەورەی  هەڵبژاردنەکانی  ئیدانەکردنی و بایکۆتکردن بۆ کرد، واژۆ بەیانێکتان بۆ  ئەی :ئاوێنە
 واتانکرد؟ بۆ ،(حدک) کوردستان  دیموکراتی حزبی ،(حدکا) ئێران  کوردستانی  دیموکراتی حزبی

 
 .نەکردووە واژۆ پێکەوە شتێکمان هیچ : فا هیجری مسته

 
 نەکردووە؟ واژۆتان پێتخۆشە :ئاوێنە

 
 خۆیاان باۆ ناوێکیاان ساەرەتاوە لە ئەوان بۆنماونە بەونااوە، نەک بکاردایە، واژۆمان کە بووایە، بەجۆرێک پێمخۆشبوو : فا هیجری مسته

 .نەکرد ئەوەیان بەداخەوە کە بکەی ،  هاوکاری پێکەوە بمانتوانیایە کە دیاریبکردایە،
 

 یەکگرتنەوە؟ بۆ هەبوو هەوڵێک پێشوودا  ساڵی دوو لە پێموایە :ئاوێنە
 

 دەکەن، دانیشات  پاێکەوە هەیئەتماان ئێساتاش هەباووە، دانیشتمان ساڵدا دوو  ماوەی لە هەیە، هەوڵ ئێستاش راستە : فا هیجری مسته
 .یەکبگرینەوە و بگەی  ئەنجام بە بتوانی   بۆئەوەی بکەی ، خێراتر دانیشتنەکان بڕیاریشمانداوە

 
  هاوڕێیاانی بە ئێاوە جیاابوونەوە، ئێاران  کوردساتانی  دیماوکراتی حزبای لە کە  هاوڕێیاانەی ئەو کە کارد، باسامان پێشاتر لە وەک :ئاوێنە
 ئەوان ،٢١١٧ - ٢١١٦  سااااڵی لە شۆڕشاااگێر  کاااۆمەڵەی لە زەحمەتکێشاااانیش  کاااۆمەڵەی  جیاااابوونەوەی هەروەهاااا دەبەن، ناویاااان پێشاااوو

 جیاابوونەتەوە، دروشام هەماان بە کە ، چاکساازی و ریفاۆرم و رەوت  دروشامی بە باکەن کاار و پێکبهێن  تازە  گۆڕانکاری کۆمەڵێک پێیانباشە
 هێناوە؟ شکستیان یان جێبەجێکردنەوە،  باری چۆنەتە ئەوانە پێتوایە

 
  یەکگرتاووی  دیماوکراتی حزبای لە نەدەکارا کە تاازە،  شاتێکی یاان ریفۆرمێاک، ئەوانای ،  بەرناامەی  ئاگااداری  هێنادەی : فا هیجری مسته

 بەو بەاڵم جیاابوونەتەوە، کاۆمەڵە لە  ئەوانەی نااو لە نە بینیومانە، ئەواندا لەناو نە نەماندیووە، هێنابێت پێکیان پێکبێت، ئەوکاتدا
 .یەکبگرینەوە دیکە  جارێکی هەوڵبدەی  و کاربکەی  دەبێت کە گەیشتووی ، ئەنجامە بەو هەرووالمان حاڵەشەوە
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  نییە،  جیاوازی باروەڕتان بیرو یان نییە، بەرچاوتان  جیاوازییەکی  سەرەکی  هێڵی کۆمەڵێک و ستراتیژ لەسەر  پێیەی بەو :ئاوێنە
 هەیە؟  مانایەکی چ دیموکراتەکان، و کۆمەڵە  جیابوونەوەی

 
  ڕووی لە باساتکرد وەک کە بدەنەوە،  وەاڵمی ئەوان دەبێت کە پرسیارێکە ئەوە بەاڵم ،”نییە  مانایەکی هیچ“ دەڵێم م  : فا هیجری مسته

 .نییە بەرچاومان  جیاوازییەکی سیاسییەوە
 

 کردووە؟ کەمتەرخەمیان ئەوان یان بووە، ئێوەوە  بەهۆی یەکگرتنەوەدا، لە دواکەوت  :ئاوێنە
 

 دەبێات و دەگارن کاات کە هەیە  ووردەکااری هەنادێک پێماوایە بەڵکاو الیەکماان، هایچ لە نیایە  کەمتەرخەمای مەسەلەکە : فا هیجری مسته
  هۆکااری نیایە، خاۆش پاێم باۆیە کااردەکەی ،  بەجاددی هەردووالماان ئێساتادا لە بەاڵم بگەیا ، رێککەوتا  بە ووردەکارییاانە ئەو لەسەر

 جۆرێااک بە دەمانەوێاات کە باساامکرد، کە ووردەکارییااانەیە ئەو مەسااەلە تەنهااا بەڵکااو ئەوان، سااەر بااخەمە یەکگاارتنەوە بااۆ دواکەوتاا 
 .نەبێتەوە دروست ساڵە چەند ئەم هاوشێوەی  زەمینەیەکی داهاتوودا لە کە یەکبگرینەوە

 
 و باووە بەیانناامە  دەرکردنای و چااوپێکەوت  بە تەنهاا ئێساتا، تاوەکو ٢١١٣  ساڵی لە شۆڕشگێر  کۆمەڵەی لەگەڵ ئێوە  هاوپەیمانی :ئاوێنە
 نراوە؟ هەنگاوێک هیچ شۆرشگێڕەوە  کۆمەڵەی یان ئێوە لەالیەن کردووە، کارتان کردەوەش بە یان کاغەزە، لەسەر تەنها

 
 چەناااد واڵت  دەرەوەی لە نەباااووە، تایبەترماااان  شاااتێکی هەڵوێسااات، و بەیانناااامە جاااگەلە هەنگااااو و هەوڵ وەک : هیجتتتریفا  مستتتته

 هەباووە، باشای  ئەنجاامێکی کە نااوچەکە، بۆ چوونەوە پێشمەرگەمان هاوبەشی  تیمێکی رابردووشدا  ساڵی لە هەبووە، چاوپێکەوتنێکمان
 .نەهاتووە لەدەست زیاترمان  شتی لەوانە جگە هەبووە، ئەمە تەنها کاردا  مەیدانی لە ئێستا تا
 

 کە بێات، ئەوە ئامانجتاان تەنهاا و بادەن یەکگارتنەوە باۆ هەوڵ بەتەنهاا و وەالناانێ  تار  شاتەکانی هەماوو هەردووالتان،  بۆچی :ئاوێنە
 کاربکەن؟ دروشمدا و ئااڵ یەک لەژێر و حیزب یەک ناو لە
 

 سااازبکات، یەکگاارتنەوە ناتوانێاات الیەن یەک تەنهااا ئەوەیە مەبەسااتم هەیە، الیەن دوو بە  پێویسااتی یەکگاارتنەوە : فا هیجتتری مستتته
 وەک دەبێااات، ساااەخت یەکگااارتنەوە رێکااابکەون، خاڵەکاااان لەساااەر نەتاااوان  هەردووال و هەبێااات  لێباااوردنی الیەن یەک بەتەنهاااا ئەگەر

 .بگەی  باش  ئەنجامێکی بە هیوادارم و هەوڵدەدەی  ئێستا پێدا، ئاماژەم پێشتریش لە
 

 نەکردووە؟ ریفۆرمێکیان هیچ جیابوونەوە  دوای کوردستان،  دیموکراتی حزبی یان پێشتووتان،  هاوڕێیانی پێتوایە :ئاوێنە
 

 .ریفۆرم  بەناوی نایەت شک پێ شتێکم : فا هیجری مسته
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 ئێوە؟ لە بێت جیاواز کە نابینیت، ئاڵوگۆڕێک هیچ :ئاوێنە
 

 لەگەڵ هەوڵیادا باوو، پێشاوو  هاوڕێیاانی  ساکرتێری  وەزیازی  خالیادی کاتێاک بەاڵم ناابینم، جیااواز  شاتێکی نەخێار : هیجریفا  مسته
 .بکات وتووێژ و ببێتەوە نزیک ئێران

 
 ؟ دەزانی باشی  کارێکی بە یان دەڵێیت، رەخنە وەکو ئەمە :ئاوێنە

 
 روون دواییادا لە بەاڵم هەوڵیانادا، ئەوە ؟ دەزانای ئااڵوگۆڕ و ریفاۆڕم بە ئەمە ئەگەر کارد، ئاڵوگۆڕت و ریفۆرم باسی تۆ : فا هیجری مسته
 .نابینم تر  ریفۆرمێکی هیچ م  جگەلەوە نییە، باشی  ئاکامێکی هیچ کە بۆوە،

 
 كوردسااتان،  دیمااوکراتی حزباای جیااابوونەوە  لەدوای بەسااتووە کۆنگرەیااان داناااوە، یااان  (Tv si) ئەناادامی بااونەتە بەاڵم :ئتتاوێنە
 ساکرتێرە،(  مەولاودی مستەفا) ئەو  دوای و بووە سکرتێر(  وەزیزی  خالیدی) دەورەیەک بووە، سکرتێر( زادە حەسەن وەبدوڵاڵ)دەورەیەک

 ؟”نییە ریفۆرم ئەمە ئایا ، سکرتێری هەر  خۆتی  شوێنی لە هەر تۆ بەاڵم هاتووە،( زادە حەسەن ئاسۆ)
 

 زیاااتر گەنجەکااان هەبااووە، رێبەرایەتییاادا  ئەناادامی لە ئاااڵوگۆڕ و گرتااووە کۆنگرەمااان ئااێمەش نیاایە، ریفااۆرم ئەوە : فا هیجتتری مستتته
 .کار  مەیدانی هاتوونەتە

 
 خۆت؟  مانەوەی و سکرتێر لە ئاڵوگۆڕ  ئەی :ئاوێنە

 
 .نابێت ئاسانە بەوشێوەیە سکرتێر  گۆڕانی : فا هیجری مسته

 
 وازبهێنیت؟ نییە نیازت داهاتووشدا  کۆنگرەی لە :ئاوێنە

 
 .زووە هێشتا پێموایە و  ناکەم باسی ئێستا : فا هیجری مسته

 
 نایەوێات ئەو ئەوەیە، مەبەساتم ،”وەرگارە پاێەەوانەکەی ببیات،  حااڵی شاتێک لە  باۆئەوەی“ دەڵێات کە هەیە، نایەە  قساەیەکی :ئاوێنە

 دەکات؟ فەرز تۆدا بەسەر بۆچوونەش ئەو بۆیە ببێت، یەکگرتنەوە
 

 [.پێکەنینەوە بە] مەدەوە تێکی بۆیە دەچێت، باشبوون بەرەو نێوانمان خەریکە بێت، بەوشێوەیە رەنگە : هیجری فا مسته
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: وت شام(زادە حەساەن وەبادوڵاڵ) بە ساکرتێر، بیکااتە و پێشاەوە بهێنێتە  خۆی  کوڕەکەی دەیەوێت: وتت تردا  چاوپێکەوتنێکی لە :ئاوێنە
 دەڵێاات( زادە حەسااەن ئاسااۆ) هەتااا نیاایە،  لێاای ئاگااام نزیااک و دوور ماا :  وتاای ئەو بەاڵم دەرچااوو، راساات(  هیجااری مسااتەفا)  قسااەکەی

 ؟"مەکە ئەوکارە:  وتی هەڵدەبژێرم، خۆم وت باوکمم بە"
 

 بێاتە دەزانام  خاۆی  ماافی بە هەیە،  خاۆی  لێهااتوویی و  شایستەگی خوێندەوار  گەنجێکی وەکو زادە حەسەن ئاسۆ پێموایە : فا هیجری مسته
 ئەگەر دەنا بێت، باوکیدا  بۆچوونەکانی  کاریگەری لەژێر زادە حەسەن ئاسۆ کە دەبینم، لەوەدا کێشە بەاڵم سکرتێریش، ببێتە و پێشەوە
 . شایستەیەتی تێبکۆشێت، و بکات کار سەربەخۆ  گەنجێکی وەکو

 
 ؟ باوکیەتی  بۆچوونانەی کام لە مەبەستت :ئاوێنە

 
 .ووردەکارییانەوە ئەو ناو بەمە نامەوێت یەکگرتنەوەکە لەبەر نادەمەوە، پرسیارە ئەم  وەاڵمی : فا هیجری مسته

 
 کوردساتان،  دیماوکراتی حزبای  گشتی  سکرتێری لە لەکارکێشاوەتەوە  دەستی(  وەزیزی  خالیدی) ناخۆشبووە، پێت تۆ بیستومە م  :ئاوێنە
 ناخۆشبوو؟ پێت  بۆچی راستە، ئەگەر

 
 پاێم لەبەرئەوە باوو، جاددیتر یەکگارتنەوەدا  مەساەلەی لە(  وەزیزی  خالیدی) پێموابوو چونکە ناخۆشبوو، پێم راستە : فا هیجری مسته

 . نەیتوانی بەاڵم بدات، ئیدامە لێکرد داوام هەتا ناخۆشبوو،
 

 بێت؟ بوو لەبەرئەوە رەنگە بهێنم، سکرتێریش لە واز(  هیجری مستەفا) لەپێناو ئامادەم م :  وتی(  وەزیزی  خالیدی) :ئاوێنە
 

 .رێککەوتووی  خاڵەدا لەم واتا بم، سکرتێر م  رێککەوتوی  ئەوە لەسەر نییە، کێشەمان ئەوە لەسەر ئێستا نەخێر : فا هیجری مسته
 

 رێکناکەویت؟ تر  خاڵەکانی لەسەر بۆ  ئەی :ئاوێنە
 

 وەکاو ما  ما ، بە دەدەن ئیمتیازێاک وەکاو  ساکرتێری ئەگەر نیایە، هۆکاار ما   ساکرتێری  مەساەلەی ئەوەیە، مەبەساتم : فا هیجتری مسته
  مەساەلەی هەنادێک بەڵکاو نییە،  سکرتێری مەسەلە“ بڵێم دەمەوێت بم، سکرتێر قبوڵیانە کە دەکەم سوپاسیان ناکەم، حسابی ئیمتیاز
 یەکەم نەباانەوە، پەشاایمان لێاای هیااوادارم کە قبااوڵە، خاڵیااان دوو ئێسااتا دەنااا ،”دەکەیاا  لەسااەر قسااەیان و ماااونەتەوە کە ووردن،

 .ئێران  کوردستانی  دیموکراتی حزبی  ناوی ژێر بێنەوە دووەم بکەن، قبوڵ م   سکرتێری
 

 یەکبگرنەوە؟ دەتوان  نزیکدا  ئایندەی لە پێتوایە :ئاوێنە
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  حەمە کە ئێستادا لە بەاڵم دادەنیشتی ، درەنگ درەنگ ڕابردوودا لە نەخەینەوە،  دووری کە دەدەی ، هەوڵێک هەموو : فا هیجری مسته
 چارەساەر مەساەالنە ئەو  باۆئەوەی بگارن، کۆباوونەوە هەفتاانە کاردووە داوام ئەوان، لەگەڵ ئاێمەیە  هەیئەتای بەرپرسی  قادری نەزیف
 .بکەی 

 
 کوردستاندا؟  دیموکراتی حزبی لەناو دەبینی  یەکگرتنەوە  بەربەستی و بەرپرسیار بە کەس تۆ :ئاوێنە

 
 یەکگارتنەوە  ئاارەزووی کە هەیە، ئێمەشادا لەنااو هەتاا ببێات، یەکگرتنەوە نییە خۆش پێیان هەموو و هەیە بێگومان : فا هیجری مسته

 ئاااێمە ئەوەن  خوازیااااری رۆژهەاڵتااایش  خەڵکااای و هەردووال لە حااازب  بەدەنەی و  رێبەرایەتااای  زۆریااانەی ئەوەیە، گرناااگ بەاڵم ناکاااات،
 .ب  موخالف و نەب  رازی هەموو ئاساییە یەکبگرینەوە،

 
 دیماوکرات حزبای بەڵکاو کە باوو،(  مەولودی مستەفا و  هیجری مستەفا) لە مەبەست ،(مستەفاکە دوو)  بەناوی نووسرابوو وتارێک :ئاوێنە
  گەڕانەوەی بە هێشاتا یاان هەبێات، باشای  بۆچاوونی هێنادە(  مەولاودی مساتەفا) پێتاوایە یەکبگارنەوە، مستەفایە دوو ئەم  دەستی لەسەر

 ؟ تری گەشبی (  وەزیزی  خالیدی)
 

 .دەدات یەکگرتنەوە بۆ هەوڵ و هەیە باشی  نیەتی یش( مەولودی مستەفا) لەوبارەیەوە پێموایە : فا هیجری مسته
 

 ئەو  هۆکاااری دواکەوت، بەاڵم بگیرێاات، ئێااران  کوردسااتانی  دیمااوکراتی حزباای ١٦  کااۆنگرەی رابااردوودا  زسااتانی لە بڕیاااربوو :ئتتاوێنە
 چییە؟ دەکرێت  ئاڵوگۆڕەی ئەو چییە، داوکەوتنە

 
 باۆ راساان،  مەساەلەی باۆ دەگەڕێاتەوە هۆکارەکەشای دەگاری ، کۆنگرە زستانەدا لەم بەاڵم دواکەوتووە، ساڵێک راستە : فا هیجری مسته
 ئااڵوگۆڕ کۆمەڵێاک و دەبێت دروست کۆنگرە  دوای و کۆنگرە پێش لە کە  کارانەی ئەو  بەهۆی هەمانبوو، هاویندا لە کە  تێکۆشانەی و کار ئەو
 باۆ کاۆنگرە و بکەیا  کارەکانماان  زانای حزبماان  قاازانجی بە باۆیە ناهێڵێات، بەدەساتەوە وەهاماان  کااتێکی و دەبێت حزبدا و  ڕێبەرایەتی لە

 .بوو  سەرەکی  هۆکاری ئەمە دوابخەی ، ساڵێک  ماوەی
 

 ئەمااانە زیادبکەیاات، سااکرتێر  دەسااەاڵتەکانی و نەهێڵێاات سیاساای  دەفااتەری دەتەوێاات بیسااتومە دەبێاات؟ چااۆن کااۆنگرە  رێوڕەساامی :ئتتاوێنە
 دەگرێت؟ سەرچاوە چییەوە لە
 

 ئااڵوگۆڕم کەمێاک لەوێادا کە پێشکەشاکردووە، گەاڵڵەیەکام ما  کاۆنگرە،  بڕیااری ساەر دەگەڕێاتەوە ئەوە ڕاساتییدا لە : فا هیجری مسته
 نااا، یااان بێاات،  رێبەرایەتاای  ئەناادامی چ بێاات، جااێگەیەک لەهەر بەتوانااا  خەڵکاای ببێااتەوە، چاااالکتر حاازب  بااۆئەوەی پێشاانیارکردووە،

 باۆ مەیادانیان هەبا ، جێگاایەک هەر لە حزبای  چااالکی حزبای،  ئەندامانی وەکو حزبی  خەڵکی بێت، بەشدار تێکۆشاندا و کار لە بتوانێت
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 و کااادر کااۆمەڵە بەو بەتەنهااا شااوێندانەر،  هێزێکاای ببێااتە رۆژهەاڵت بمانەوێاات ئەگەر: وتاام پێشااتر وەک چااونکە کاااربکەن، و بکاارێتەوە
 و بکارێتەوە دەروازەکاان و رێگاا دەبێات بەڵکاو شوێندانەر،  هێزێکی نابێتە تەنها بە بەاڵم نی ، کەم راستە کە هەمانە، کە  پێشمەرگەیەی

 دەکرێاات، کااۆنگرە بە پێشااکەش کە گەاڵڵەیەکە ئەوە.  بێااتەدی مااانجەئا ئەو  بااۆئەوەی پێکبێاات، جااوڵەیەک و بەشاادارب  زۆرتاار  خەڵکێکاای
 ئێسااتا کە ئەوەیە، ئاااڵوگۆڕەکە  جەوهەری. پێکاادەهێنێ  ئاااڵوگۆڕانە ئەو بەرنااامەیەدا، ئەو  چوارچێااوەی لە بڕیاریاادا، کااۆنگرە ئەگەر

  کارەکاانی لەساەر بڕیاار دەباات،  بەڕێاوەی دادەنێات، یاساا  ناوەنادی  کاۆمیتەی ناوەندییە،  کۆمیتەی  سەرەکی  هێزی دیموکراتدا، حزبی لە
 .کاربکەن پێکەوە بتوان  کە ب ، ناوەند چەندی  نەبێت، ناوەنددا یەک لە و دابەشبکرێت توانایە ئەو دەبێت پێموایە بۆیە دەکات،  خۆی

 
 ٢١١٧ی جانێوێری ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە

 
-------------------------------------------------- 
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 ...رێکەوتنی ناوکی لەگەڵ ئێران، دەسەاڵتی ئێران لە نێوخۆ و ناوچەکەدا زیاتر دەکات
 
 
 
 
 
 
 

 ی ئاڵمان Jungle Worوتووێژێکی حەوتوونامەی  

 
 پێکهێناوە هەتاوی ی١٣٩٣ جۆزەردانی ی٧ رێکەوتی لە وتووێژەی ئەو وێکرله جۆناتان رۆژنامەنووس،

 
 دەبێت درێژەیان ناڕەزایەتییەکان

 
 هەر ئێاران رێژیمای. ئااراوه هااتە نائاارامی و شاەقامەکان ساەر رژاناه خەڵاک ئێرانادا کوردساتانی شااری چەند له پێشوودا ماوەی له 

 ئێارانە، کوردساتانی دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری هیجری مستەفا. کردووه میلیتاریزه ئیرانی کوردستانی کاری، سەر هاتنه پاش
 حیزباه ئەو رێبەرانای لاه دوو. کراباوو نااودێر شاەیتان حیزبای باه خاومەیینیەوه لەالیەن و دامەزراوه زایینای ١٩٤٦ ساڵی ی حیزبە ئەو

 ساەبارەت هیجاری مستەفا لەگەڵ Jungle Word حەوتوونامەی. کراون تیرۆر ئێرانەوه ئیسالمیی کۆماری ئەمنیەتیی دەزگای لەالیەن
 .هێناوه پێک وتووێژێکی کوردییەکان حیزبە نێوان پێوەندیی هەروەها و ناوچەکە و ئێران بارودۆخی به
 

 شاۆڕش وەک میادیا هێنادێک تەناانەت کاه باکەن باۆ کوردساتانمان یەی دوایای ئەم ناڕەزایەتییاانەی ئەو باسی دەتوان  :ژوونگڵ ڤۆرد
 دەبرد؟ ناویان

 
 ئەوەی باۆ دەگیردرێات لێاوەر کەڵکیاان ت دەرفە وەک جۆراوجاۆر هۆکااری جار زۆر ئێراندا له گشتی به و کوردستان لە : هیجریفا  مسته
 دەربڕیناای شااهیدی جاار زۆر دواییادا، ساااڵنی لاه زیااتر زۆر سااەرکوتی باوونی لەگەڵ. دەربڕێات رێاژیم لەگەڵ خاۆی دژایەتیای خەڵاک

 کەسااێکی لەالیەن دەگاوترێ کاه مەهابااد شاااری لاه هۆتێلێاک کارمەنادی کەێکای کااوژرانی یاانەدا دوایی لەم. باووی  بەریا  نااڕەزایەتیی
 رێژیماای. شاااره ئەو خەڵکاای بەریناای ناااڕەزایەتیی دەربڕیناای هۆکاااری بە بااوو دراوه، سااەری بااۆ کردن دەسااتدرێژی هەوڵاای رێااژیم سااەربه

 خویااانەوه بااه سیاساای رووی و رەنااگ زوو زۆر ناڕەزایەتییانااه چەشاانه ئەم کااه دەزانااێ هەیەتاای، کە ئەزمااوونەی ئەو پێاای بە ئێاارانیش

https://kurdistanmedia.com/so/news/هیجری-رێکەوتنی-ناوکی-لەگەڵ-ێران-دەسەڵاتی-ێران-لە-نێوخۆ-و-ناوچەکەدا-زیاتر-دەکات
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 لاه تەقاه ساەرکوتکردنەدا ئەو میاانەی لاه. کاران ساەرکوت ناڕەزایەتییاناه و خۆپیشاندان ئەو شێوه توندتری  به بۆیەش هەر. دەگرن
 دەستبەساەر باوون، خۆپیشااندانه ئەو بەشاداری کاه کەساانەی لەو کۆمەڵێاک هەروەها. بوون بریندار کەس زۆر و کراوه ناڕازی خەڵکی
 .کران

 
 دەربڕن؟ رێژیم به دژ خۆیان ناڕەزایەتیی ەی ئەو بۆ دەگەڕێ  هۆکاردا دوای به خەڵک که وایه بارودۆخەکە بۆچی :ژوونگڵ ڤۆرد

 
 داوای خەڵاک. هەیاه ئێرنادا لاه کاورد باه دەرحە  کاه توندوتیژەی و رکوت سە ئەو بۆ دەگەڕێتەوه مەسەلەکه راستیی : فا هیجری مسته
 کێشاەی بەر لاه تەنیاا ناڕەزایەتییەکاان دەگۆترێات، جاار زۆر وەک بۆیاه. کراون زەوت که دەکات خۆی یەکانی نەتەوەیی و سیاسی مافە

 .نیزامەکەیه دژی خەڵک. نی  ئابووری
 

 کورد؟ نەتەوەیی مافی زیاتر یان گشتیەکانە، ئازادیه خەڵک ویستی ئەساسدا له :ژوونگڵ ڤۆرد
 

 خۆنووسای  چارەی مافی داوای کورد خەڵکی. زەوتکراوەکانیەتی یه نەتەوەیی مافە کورد داخوازیی یەکەمدا وەهلەی له : فا هیجری مسته
 .هەبێت سەرکوتێکی هەرچەشنه بیانووی رێژیم ئەوەی بۆ بەسه ئەمه. دەکات

 
  چۆنه؟ ناڕەزایەتییەکاندا له ژنان بەشداریی :ژوونگڵ ڤۆرد

 
 چەشانه لەو ژنان بەشداریی بۆ نەبوو هۆکار تەنیا قوربانی، ببووه ژنێک مەهاباددا پێشووی رووداوەی لەم که ئەوەی : هیجریفا  مسته

 کاه باوون خەڵکاه لەو بەشاێک هەردەم ناڕەزایەتیادا دەربڕینای و خۆپیشااندان جاۆره م لە کورد ژنانی. ئاراوه دێنه که ناڕەزایەتییانەدا
 چاالکانااه هەردەم کااورد ژنااانی و نییااه نااوێ شااتێکی کااورددا نێااو لااه ئەمااه کااه بڵێااام ئەوەش دەبااێ. هەبااووه چاالکانەیااان بەشااداریی
 .کردووه بەشدارییان

 
 چۆنه؟ ئێستادا له بارودۆخەکه :ژوونگڵ ڤۆرد

 
 هێزێکای کاارەش ئەو باۆ دیااره. باکەن کاۆنترۆڵ وەزوەکاه دا هەوڵیاان رێاژیم هێزەکاانی راباردوودا حەوتووی دوو له : فا هیجری مسته
 جاارانی لاه دیااره. نەساتێنێت پەره تااکوو بکاات، سەرکوت تەواوی به نائارامییه ئەم دەیوسیت رێژیم. کراوه پێ جووڵەی رێژیم زۆری

 نزیکیشادا داهاتووی له سەرهەڵدان روودانی ئەگەر بۆیه. داوه رووی هەر سەرهەڵدان بەاڵم بووه، هەر سەرکوته شێوه ئەم رابردووشدا
 .هەیه

 
 دەبین ؟ چۆنی و چۆنه کوردستان سەرهەڵدانانەی جۆره ئەم لەگەڵ ئێران کوردی غەیری گەالنی هەڵسوکەوتی :ژوونگڵ ڤۆرد
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 بەاڵم هەبێات، مەهاباادەوه ناڕەزایەتییەکاانی باه پێوەنادیی کاه نەدا رووی ئەوتۆ شتێکی ئێران دیکەی بەشەکانی له : فا هیجری مسته
. ئێاارانەوه وەرەبەکاانی لەالیەن تاایبەت بااه باوو، زۆر کاورد لای گە لەگەڵ هاوپێوەناادی ئورووپاا لاه تااایبەت باه و ئێاران دەرەوەی لاه

 .نییه رێژیم روانگەی وەک کورد بۆ روانگەیان که فارسانەی ئەو هەروەها
 

 کاه دەگەڕێاتەوه ئەوه باۆ ساەرهەڵدانانە و نااڕەزایەتی جاۆره ئەو الوازبوونی و نەگەیشت  ئاکام به هۆکاری وایه پێت :ژوونگڵ ڤۆرد
 ئااال رۆژنااامەی لااه پێشااوودا ماااوەی لەم زەمااان ئااامبری  رۆژنااامەنووس وەک هەر دیاااره، پێااوه زۆریااان لێکاادابڕانی کوردییەکااان پارتااه
 پێدابوو؟ ئاماژەی مۆنیتۆر

 
 باۆ نەتەوەیای پرساگەلی ساەر هاتاه ئەگەر بەاڵم. هەیاه بیاروڕا جیااوازیی کوردییەکانادا پارتاه نێاوان کەلاه راساته : فا هیجری مسته

 کااه ئەوەیااه کێشااەکه. یەکاادەنگی  و دەناارێ  وەال جیاوازییانااه ئەو ئێاادی کوردسااتان، سااەرهەڵدانانەی چەشاانه لەم پشااتگیریی نموونااه
 ناااڕەزایەتی لااه بەشاداری. زەحمەتااه بەرچاویشای هێنااانە تەنااانەت کاه دەکرێاات، ساەرکوت جۆرێااک بە ئێااران لاه خەڵااک ساەرهەڵدانی
 ناڕازییاناه دەنگاه ئەو جاار زۆر کاه دایاه لێارە. درێژخاایەن زینادانیی و ئەشکەنجه و گیران هۆی ببێته دەتوانێ ئێراندا له دەربڕینێک

 کۆنترۆڵیشاایان دەبێاات، خوپێشاااندانانه جااۆره ئەو ئامااادەی خەڵااک لااه کەم بەشااێکی جااار زۆربەی ئەوەش بەر لااه. دەکاارێنەوه کااپ زوو
 .ئاسانتره

 
 ئێاران پاارتی هێزتاری  باه وەک و بینای وێارا  لاه رۆڵیان پێشوودا ماوەی کەله پژاک لەگەڵ ئێوه حێزبی پێوەندیی :ژوونگڵ ڤۆرد

 چییه؟ دەکرێت، باسیان
 

 سیاسای بااری لاه و نییه خۆی سیاسیی هێڵی پژاک. پەکەکەن ئەندامی هەمان ئەندامەکانی. ک ک پ له بەشێکه پژاک : فا هیجری مسته
 .نابینی  سەربەخۆ پارتێکی وەک پژاک ئێمه. کوردستانەوه کرێکارانی پارتی به بەستراوەتەوه ئابووریشەوه تەنانەت و
 

 ئەم کاوێی لە ئێاوه ی حیازبەکە هەیاه؟ ئێاران لەساەر کاریگەرییەکیان چ سووریه و وێرا  ئێستای کێشەکانی و قەیران :ژوونگڵ ڤۆرد
 دایه؟ قەیرانە

 
  ئێرانیش رێژیمی و جۆراوجۆرەکانه گرووپە نێوان ئایینیی و ئێتنیکی کێشەی راستیدا له سووریه و وێرا  کێشەکانی : فا هیجری مسته
 سیاساەتەی ئەم ئێساتا هەتاا. واڵتاانەیە ئەو بەرژەوەنادیی و سیاسای ساوباتی نەهێشاتنی و قەیراناناه بەم پەرەپێادان هەوڵی هەموو
. کوردساتانه باشاووری لاه ئێمه حیزبی سەرەکیی گای بارە. ناوچەکەدا له ناسەقامگیری هۆی بوونەته هەوڵەکانی و بووه واڵمدەر رێژیم
. کشااندماننەوه ئەواناه داوای لەساەر هەر دواتاریش. کاردن بەڕێ شەڕ بەرەکانی بۆ پێشمەرگەمان ئێمه هەرێم حکوومەتی داوای لەسەر
 .ئامادەی  بێت، ئێمه هاوکاری به پێویستیان دیکەش هەرکاتێکی ئەگەر
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 !دەبرێت؟ ناو داوش به دژ شەڕی بۆ پارتنێر وەک ئێران کات بڕێک :ژوونگڵ ڤۆرد
 

 ئەوەی پااش هەر. پێەەوانەیه به بەڵکوو بکرێت، تەماشا داوش به دژ شەڕی له پارتنێر وەک ناتوانێت نەک ئێران : فا هیجری مسته
 ئەم. هاوکااری کەوتاه گرووپاه ئەم و وحیزباوڵاڵ ساووریه لەگەڵ ئێاران هێناا، پێاک داوشایان و باوونەوه جیا ئەلێاویده له گرووپێک
. بااوو بەشاادار پشااتگیرییەدا لەم مااالیکیش نااووری وێاارا ، پێشااووی وەزیراناای سااەرۆک تەنااانەت. لێکاارا تەواوی پشااتگیری رێکخااراوه
 داواش نەکرد پێویستی و کران داوش رادەستی راستیدا له دەوروبەری و مووسڵ. حاشاهەڵنەگره بەڵگەیەکی ئەمه بۆ مووسڵ داگیرکرانی

 رادەساتکردنەی ئەم. هێشات جاێ باه لەوێ کەرەساتەکانیان هەماوو ئەنێەسات باه و کرد پاشەکشەی وێرا  سپای. بگرێت مووسڵ شەڕ به
 الواز شاەڕەوه کەرەساتەی بااری لاه داواش کاه دەرکەوت راباردوودا ماانگی دوو لاه. باوو ماالیکی و ئێران رێژیمی نێوان پالنێکی مووسڵ،
 هەمااوو دیااکە جاااریکی و کاارد پاشەکشااەی دیسااان وێاارا  سااپای کااه کاارد هێرشااێکی داوااش فەلووجااه نزیااک لااه ئەوه پاااش هەر. بااووه

 .بدات کارەکانی به درێژه بتوانێت تاکوو کەوت، دەست پێویستی چەکی دیسان داوش بۆیه. داوش بۆ جێهێشت به کەرەستەکەیان
 

 هەوڵیشایان تەناانەت. داواش هێرشای بەر کەوتوونەتاه سوننەنشاینەکان ناوچاه نیاا تە ئێساتا هەتاا. با  رێاکەوت باه ناکرێات ئەمانه
 بەرچااو پێشاکەوتنی تاوانیی دواییادا ساڵەی چەند لەم کوردستان هەرێمی حکوومەتی. شیدەنشینەکان ناوچە سەر بکەنه هێرش نەداوه

 لەگەڵ. وەسااتاوه ئێسااتادا لااه داوااش شااەڕی بەهااۆی پێشااکەوتنه ئەم بەاڵم بێنێاات، دەساات بااه دیااکەدا بااواری زۆر و ئااابووری باااری لااه
 ئااواره نیاو و میلیاۆن یەک لاه زیااتر. نادرێت پێ تەواوی به وێراقەوه لەالیەن بوودجەی ساڵێک له زیاتر هەرێم حکوومەتی ئەوەشدا
 لاه ساەربەخۆ کوردساتانێکی نایهەوێات جۆرێاک هایچ باه ئێاران رێژیمی دیکەوه الیەکی له. دەکرێ  بەخێو هەرێمەوه حکوومەتی لەالیەن

 پشاتگیریی ئێارانەوه لەالیەن کاه پێکهێناراون شایده میلیشایای. کارد داواش شاەری تووشای کوردیاان باۆیەش هەر. هەبێت سنوورەکانیدا
 ساااڵنێکی و دایاه خاۆی لەوپەڕی سوننەکاندا ناوچە لە وێرانی. وێراقه سوننەکانی مەبەستیان زیاتر لێرەدا. دەکرێ  ماڵی و سەربازی

 ئەو پااش. باساه ئەم بۆ زیندووه نموونەیەکی تکریت. بێتەوه لێ خۆیان وەک و نەمێنێت ناوچانه لەو شەڕ ئاسەواری هەتا دەوێ زوری
 بەرگاری خۆیاان وتیان ناوچەکەیان، بەێته ئێران سەربه میلیشیایەی ئەو نەیانویست ئەنبار خەڵکی دا، رووی تکریت له وێرانکارییەی

 رێگاای لاه هەر نبااریش ئە کێشاەی کاه رایگەیاناد حکاوومەت دواتاریش و کارا پاێ پاشەکشاەی وێارا  ساپای لەوێاش. دەکەن خۆیاان له
 زیااتری هەرچای ماانەوەی ئێاران رێژیمای ئاماانجی. تکریات لاه وەک دەبێات ئاکامی هەمان ئەمەش. دەکرێت چارەسەر شیدەوه میلیشیای
 .سوننەکان و کورد بکات، کۆنترۆل الیەن دوو دەتوانێت ئێران داوشه رێگای له. ناوچەکەدا له داوشه

 
 هەیە؟ شیده - سوننه کێشەی ناوی به گەوره کێشەیەکی ناوەڕاستدا رۆژهەاڵتی کەله وایه باوەڕتان :ژوونگڵ ڤۆرد

 
  قەیران الیەکەوه له. دەگێڕێت سەرەکی رۆلی قەیرانەدا لەم ئێران رێژیمی. دەشمێنێت و هەیه ئێستاش و هەبووه کێشەیه ئەم: هیجری

 .دەردەبڕێت هاریکاری بو خۆی ئامادەیی دیکەوه لەالیەکی دەخۆلێێنێت،
 

 هەڵدەسەنگێن ؟ چون ئێران، ناوکیی بەرنامەی لەسەر دانووستان :ژوونگڵ ڤۆرد
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 بتوانێات دیساان گەمارۆکاان، نەماانی باه تاکوو رێککەوتنەکەیه بەو پێویستی ئێران. دەکرێت رێککەوت  وایه پێم م  : فا هیجری مسته
 باااۆ ئێاااران رێژیمااای پشاااتگیریی. پێوسااایتیەتی نااااوچەکەدا لاااه سیاساااەتەکانی پەرەپێااادانی باااۆ کاااه هەبێااات ئاااابوورییەی هێااازه ئەو

 ئامانجەکاانی وەساتاندنی باارەی کەلە بڵاێم دەباێ بەاڵم. زۆره خەرجای یەمەن ئێساتاش و لوبنان سووریه، وێرا ، له هاوپەیمانەکانی
 ئەگەر. رابگاات نااوکی چەکای باه دەساتی دەیهەوێت رێژیم. نییه باوەڕ جێگای رێژیمه ئەم ناوکی، چەکی به دەستپێڕاگەیشت  بۆ رێژیم
 .بوەستێنێت کورتخایەن هەواڵنەی ئەم تاکتیکیش وەک
 

 لەو مارۆ  ماافی دۆخای لەساەر کااریگەری دەتوانێات ئێرانادا لەگەڵ پەیوەنادی لاه رۆژئااوایی واڵتاانی سیاساەتەکانی :ژوونگڵ ڤۆرد
 هەبێت؟ واڵتەدا

 
 لاه کەمایەتییەکاان ساەرکوتی یاان مارۆ ، ماافی پێشاێلکردنی بەر له رۆژئاوایی واڵتانی که نەمانبینیوه ئێستا هەتا : فا هیجری مسته

 رێاژیم. داواکارییاناه ئەم ناداتاه گاوێ رێژیم بەاڵم دەکرێت، مەترەح داواکاری وەک. رێژیمه ئەو سەر بخاته کاریگەر گەمارۆی ئێراندا
 راساتەقینەی گۆشااری ئەگەر بەاڵم. مارۆ  ماافی یەکاانی نێونەتەوەیی یاساا ناداتاه گاوێ و هەیاه خاۆی به تایبەت مرۆڤی مافی یاسای
 .هەبێت کاریگەریی دەتوانێت بێت، لەسەر

 
  بووه؟ باشتر مرۆ  مافی دۆخی روحانیدا حکوومەتی ماوەی له :ژوونگڵ ڤۆرد

 
 هاایچ کااورد پرساای بااه سااەبارەت و بااووه دەسااتەوه بااه گرینگاای حکااوومەتیی پۆسااتی چەناادی  زۆر سااااڵنێکی روحااانی : فا هیجتتری مستتته

 ساەرکۆمار. نییاه راساتیان دەساەاڵتێکی ئێراندا له وڵەتەکان دە کاتدا هەمان له. نییه ئێران دیکەی دەسەاڵتدارانی لەگەڵ جیاوازیەکی
 لەسااەر راساتەقینەیان کاااریگەریی ئێرانادا لااه پارلماان و دەوڵەت بەاڵم ناای ، ئازاداناه هەڵبژاردنەکااانیش هەرچەناد هەڵادەبژێردێت،

 جۆراوجاۆر کاربەدەساتی. دەکارێ  دیااری یەوه خاامنەیی وەلای لەالیەن رێژیم سیاسەتەکانی راستیدا له. نییه واڵتدا سیاسەتی داڕشتنی
 کاه ئااراوه، دێاتە سیاساەتدا له کاتێک تەنیا ئاڵوگۆڕ. کردوون دیاری خامنەیی که سیاسەت  هەمان سیاسەتەکان بەاڵم دەڕۆن، و دێ 

 .بیهەوێت رێژیم رێبەری
 

 ٢١١٨ی مای ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
 

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



کانی هاوڕێ مستەفا هیجریوتووێژەبەشێک لە   

 

 

327 
 

 
 

  ...کوردستان ڵکی خه ر سه له اڵواردن هه البردنی و یی وه ته نه مافی ستهێنانی ده به بۆ
 

 
 
 
 
 

 
 (jerusalemonline)ماڵپەڕی ئوورشەلیم ئانالین 

 
 لە رێاژیم رانی دژباه چاۆنە؟ ئێران رێژیمی دژی بە خۆپیشاندانەکان دوای ئێران کوردستانی لە مرۆ  مافی رەوشی :ئوورشەلیم ئانالین

  دەکەن؟ چی چاوەڕێی کوردستان
 

 ندانی شاارۆمه باۆ مافێاک هایچ ئیساالمی کۆمااری و خراپاه زۆر گشاتی باه ئێرانادا لاه مارۆ  ماافی پێشالکردنی وشی ره : فا هیجری مسته
 رێژیمای ی وه ئاه بو وه ڕێته گه ده ش مه ئه هۆی. ئێران ی دیکه کانی شه به چاو له خراپتره زۆر کوردستاندا له وشه ره م ئه. ناگرێت رچاو به له

 لەژێاار کانیان جموجۆڵااه وام رده بااه و کااات ده لااێ چاااو شااۆڕش دژی و تکار یانااه خه کااوو وه ڵکوو بااه هاااوواڵتی ک وه نااه کااان کورده ئێااران
 .کات ده رکوتیان سه ک بیانوویه  موو هه به و گرێ ده دێری چاوه

 
 کەێکای هاباددا، ماه ی رووداوه و لاه. روویادا هاباد ماه لاه ی دوواییاناه م ئه ی وه ئه کوو وه تی زایه ناڕه ڵدانێکی رهه سه ر هه دوای ت تایبه به

 ساتدرێژی ده وڵی هاه کاه رێاژیم رێکی رمانباه فه ی نامرۆڤاناه کی یاه وه کرده باه ر رانباه به کدا یه وه دژکرده له" تارا هۆتێ " ندی کارمه کوردی
 . دا ست ده له گیانی ئاکامدا له و وه خواره خسته که هۆتێله ی٤ نهۆمی له خۆی دابوو، کردنی

 
 و شاااار ناااد چه لاااه تی زایاااه ناڕه خۆپێشااااندانی هەروەها و هاباد ماااه شااااری لاااه ڵک خاااه تی زایاااه ناڕه ربڕینااای ده و رووداوه و ئاااه دوای باااه

 له ی دیکه هێزی زۆری کی یه ژماره رێژیم شارانه، و ئه کانی ره رکوتکه سه ئێنتیزامییه و نێزامی هێزی له بێجگه کوردستان، کی یه شارۆچکه
 و نااڕازی ڵکی خاه ساتکردنی قۆڵبه تاه داوه ساتی ده و کوردستان هێنایه کردنیان چاوترسێ  و ڵک خه ركوتکردنی سه بۆ وه دیکه کانی شوێنه

 تی ساووكایه و نجه شکه ئه ر به ته وتوونه که و زیندان ته خراونه ئێستا تا س که د سه له زیاتر دا ندیه پێوه و له. کان زیندانه بو ناردنیان
 تونادوتیژتر کوردساتان تی منییاه ئه زای  فاه گشتی به و کرێت لێده رگری به ڵک خه کی یه وه کۆبوونه شنه رچه هه. رێژیم کانی هێزه پێکردنی
 . ن زیندانیانه و ئه نووسی چاره رانی نیگه ڵک خه و وه بووته
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 دژی بە باکەن خۆپیشااندان کە کردوون لێ وای و دەبنەوە بەروڕوو لەگەڵی ئێران کوردەکانی کە اڵواردنەی هه ئەو :ئوورشەلیم ئانالین
 دەگەڕێنیەوە؟ هۆکارێکی چە بۆ ئێران ڕێژیمی

 
 ئاایینی و یی وه تاه نه جیااوازی هاۆی باه ئیساالمی رێژیمای رکاری ساه هاتنه تای ره ساه لاه ر هاه ئێرانادا لاه کاورد لی گه : فا هیجری مسته
 باۆ  وه ڕێتاه گه ده اڵواردناه هه و ئاه کی ره ساه هاۆی راساتیدا لاه. ب  زهه مه  سوونه ئێران کوردی ی نیوه له زیاتر كاتێكدا له. خراون راوێز په
 .کانیان پێشێلکراوه دێموکراتیکه و یی وه ته نه مافه ستهێنانی  ده به بو کردنیان بات خه و ئیسالمی رێژیمی ڵ گه له کورد کانیی ره ربه به
 

 متری  کاه  وه وه کردناه دان ئااوه و تگوزاری خزماه بااری لاه ئێران کوردستانی پارێزگای چوار یکه وه ئه هۆی بووەته اڵواردنه هه و ئه ئاکامی
 .ئاستدایه رزتری  به له ئێران ی دیکه کانی شوێنه ئاست له کاندا الوه نێو له ت تایبه بێکاری ی راده کرێ، ده دیاری بو یان بوودجه

. وه بۆتاه چاڕ کاورد مێاژووی و زماان کولتاوور، ی وه تواندناه ر ساه له کانادا قۆتابخانه لاه بۆدارێژڕاو رناماه به ی شێوه به رێژیم ی رده روه په
 و سیاسای چاالکاانی و کرێات ده ژمار ئاه جوداییخوازی و واڵت ئاسایشی تێکدانی بۆ پیالن ک وه کورد لی گه مافخوازی و جیابیری متری  که
 .وه بنه ده ئێددام ت نانه ته و نجه شکه ئه ن، درێژخایه زیندانی ڕووی بەرو نی ده مه
 

 ئێاوە کە باکە بااس بۆماان و ئێاران رێژیمای لەگەڵ کردن خەبات بۆ دەکا چی ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی :ئوورشەلیم ئانالین
 خۆپیشااندان کاورد لە باێجگە دیاکە گروپای کە وایە پێتاان. هتد و وەرەبەکان ئازەریەکان، بەلووچەکان، لەگەڵ دەکەن هاوکاری چۆن
  ئێران؟ رێژیمی دژی بە بکەن

 
 ر ساه له اڵواردن هاه البردنای و یی وه تاه نه ماافی ساتهێنانی ده به باۆ وا ره باتی خه کانی شێوه موو هه له دێموکرات حێزبی : فا هیجری مسته
 تااورکی وانااه له و ئێااران کانی سااته بنده وه ته نه لااه دیکااه نی الیااه دوازده ڵ گااه له ش سااته به مه م ئااه بااۆ. کااات ده بات  خااه کوردسااتان ڵکی خااه
 پێکهێناوه فێدڕاڵ ئێرانی کانی  وه ته نه ی کۆنگره ناوی لەژێر کمان یمانییه هاوپه ئێران، کانی تورکمانه و ب ره وه لووچ، به ربایجانی، ئازه
 .باتی  هاوخه وه پێکه و
 

 کان، وه تااه نه موو هااه ئێراناادا ی چوارچێااوه لااه کااه جۆرێااک بااه فێاادڕاڵ دێمااوکراتی ئێرانێکاای پێکهێنااانی یمانییااه هاوپه و ئااه ئامااانجی
 كی یاساایه ر ساه لاه واڵتیشادا ڕێوبردنی باه لاه کاتادا مان هاه لاه و بێان  پێاک کانیان رێمه هه ڕێوبردنی به بۆ خۆیان خۆجێی تی حکوومه
 .ب  شدار به دێمکوکراتیک یی بنەینه

 
 لەو ئیاوە رای ، بووه هاه ئێاران لە دیاکە کەمەنەتەوەی و کاورد لەساەر کااریگەریەکی چە ئۆباما ئیدارەی می سیسته :ئوورشەلیم ئانالین

 چییە؟ بارەیەوە
 

  و بووه وام رده به رابردوودا ی ده سه ک یه ی ماوه له ئێراندا له کانی مافه ستهێنانی ده به بۆ کورد باتی خه مێژووی : فا هیجری مسته
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 واڵتاانی بااقی ویش ئاه پاێش چ و ئۆباماا تی رۆکایه ساه کااتی له چ ئامریکا، کانی کگرتووه یه ته والیه نێوان ی کێشه به وه ته ستراوه به نه
 ری تیاده یارمه گشاتی به ئامریکا تی سیاسه اڵم به. بێت ده وام رده به کانی ئامانجه به یشت   گه تا باته خه م ئه و ئێراندا ڵ لەگه رۆژئاوایی

 ڵ لەگااه ناادی پێوه لااه ٥+١ گرووپاای و ئوبامااا ی ئێااداره تی سیاسااه ت تایبااه به. بووه نااه ئێااران ئااازادیخوازانی باااقی و کااورد باتی خااه
 دیکه، واڵتانی بۆ ئیسالمی شۆڕشی کردنی نارده هه له ستی ده ئێران، رێژیمی ر سه مارۆکانی گه البردنی ی رنامه به و لۆزان ی فاهۆمنامه ته
 . کات ده تر ئاوااڵ ڕاست ناوه اڵتی رۆژهه ت تایبه به
 

 بشاێوی و ڕ شاه ی وه ناناه لاه بریتیاه ش ته سیاساه م ئاه ئاکاامی. یبینای  ده ن ماه یه و ساووریه لوبناان، وێارا ، لاه ئێساتا که ی وه ئه ر هه
 .کورد ی وه بزووتنه وان له ک یه و کان ییه وه ته نه ئازادیخوازه وه بزووتنه زیاتری ركوتی سه و دا که ناوچه له ئایینی و یی وه ته نه زیاتری

 
 کردارەکاانی ئایاا هەیە؟ قساەیەکت چە واڵتە لەو ئێاران مرۆییەکاانی دژە کردارە باسی وێرا  هەلومەرجی لەسەر :ئوورشەلیم ئانالین

  کورد؟ لەسەر هەیە کاریگەریەکیان چ وێرا  لە ئێران
 

 سااتی ده مێژه له ئااایینی و ئێتنیکاای ڕی شااه. ڕێنی پااه تێده ئاااژاوه و ڕ شااه لااه پااڕ و دژوار زۆر رجێکی لومااه هه وێاارا  : فا هیجتتری مستتته
 واناه له و کێشه زۆر ڵ لەگه ئێستا بێن ، پێک خۆجێیی اڵتێکی سه ده حوسێ  دام سه رووخانی دوای توانیان که شه به و ئه کوردی. پێکردووه

 .وه ته بوونه وڕوو ره به ئاواره هەزاز ٥١١ و میلیۆن ١ به نێزیک و داوش ڕی شه غدا، به ن لەالیه یان بوودجه بڕینی
 کۆمااری. ساته ده باه اڵتی سه ه  د وێراقدا له ئێستادا له که ئێران رێژیمی تی سیاسه بۆ وه ڕێته گه ده  ه  بار ناله بارودۆخه م ئه پێشی  هاتنه

 خاۆی کانی ته سیاساه ئااژاوه و ڕ شه و کی ره دووبه سازکردنی به کۆشێت تێده م رده هه و ناوێت قامگیری سه و کگرتوو یه وێراقێکی ئیسالمی
 .کرێت نه دی به دا واڵته و له ئاسایش و قامگیری سه له ک ئاسۆیه هیچ ی وه ئه هۆی بۆته ش  وه ئه. پێش رێته به دا واڵته و له
 

 رێژیمای دژی بە خەباتەکەیاان لە ئێاران کوردەکاانی کردنی هاوکااری باۆ بکاا چی دەتوانێ نێونەتەوەیی کۆمەڵگای :ئوورشەلیم ئانالین
  ئێران؟

 
. وه هێڵێتاه نه نیا تاه باه رێاژیم وزۆرداری زۆڵام ر رانباه به لاه ئێرانادا لاه کاورد لی گه پێویسته یی وه ته نێونه ڵگای کۆمه : فا هیجری مسته
 البرنای مارۆ ، ماافی پاراساتنی باۆ ئێاران ر ساه خستنه گۆشاار. ن بده پێ درێژه ئێران رێژیمی دژی چاالکتر یان که باته خه بتوان  تاکوو
 دوژم  ک وه نه و هاوواڵتی ک  وه کورد بۆ روانینیان کوردستان، کردنی تی منییه ئه و توندوتیژی زای فه هێشتنی نه کورد، ر لەسه اڵواردن هه
 ئێراناادا لااه کااورد لی گااه ڵ لەگااه ناادی پێوه لااه تااوانێ ده یی وه  تااه نێونه ڵگای کۆمااه کااه ن تیانااه یارمه و ئااه ریاازی لااه دیکه تی بابااه زۆر و

 .ڵبگرێت هه بۆ نگاویان هه
 

 ٢١١٨ی مای ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ...پرسی هاتنە دەرەوەی ئامریکا لە بەرجامی
 

 
 
 
 
 
 

 ڤی تی تەلەفزیۆنی تیشک"دیمانەی لەگەڵ 

 
 دیماانەیەکی لە دێماوکرات حیزبای گشاتیی لێپرساراوی هیجاری مساتەفا ڕێازدار باانەمەڕ ی٢٥ ڕێکەوتای ؛"کوردستان" بەڕێزی خوێنەرانی

 کە دایەوە بەرجااامی لە ئامریکااا دەرەوەی هاااتنە پرساای بە پێوەندیاادار پرساایاری هەناادێک واڵماای" ڤی تی تیشااک" لەگەڵ تەلەفزیۆنیاادا
 :خۆشەویست ئێوەی دیدی بەر دەخرێتە دەقاودە  لێرەدا باسەکە، گرینگی لەبەر

 
 سابیر فەتاحی: دیمانە

 
 دەبێت؟ دەرئەنجامێکی چ بەرجام له ئامریکا هاتنەدەری :ڤی تی  تیشک

 
  بریتییە کە بگەڕێنەوە؛ نەمابوون ئێران لەسەر گەمارۆیانەی لەو بەشێک کە دەبێ ئەوە ئاکامەکەی م  بۆچوونی بە : فا هیجری مسته
 ڕێکخاراوی کە هەباوون، گەماارۆ دیاکە مەجماوووەیەکی چوونکە کردبوو، فەرز ئێرانیان لەسەر ئۆبامادا زەمانی لە کە گەمارۆیانەی لەو

 بەشااە دوو ئەم ئێسااتە جاارێ. دابااوو لەساەر بڕیاریااان ئورووپاایی واڵتااانی هێنادێکیان و دابااوو لەساەر بڕیاااری یەکگرتووەکاان نەتەوە
 بەرەو ئێااران ئااابووریی دۆخاای ئەوەی هااۆی دەبێااتە ئەوە و ئێااران سااەر دەگەڕێاانەوە داینااابوون ئامریکااا ئەوانەی بەاڵم ناااگەڕێنەوە،
 ئێاران ئیساالمیی کۆمااری ڕێژیمای کە کااتەی ئەو هەتاا هەباێ درێاژەی ڕەوتە ئەو و با  ڕێژیم نێوخۆیی کێشەکانی و بەێ خراپتربوون

 .هەیەتی ئێستا ئامریکا حکوومەتی کە داخوازییانەی و ویست ئەو لەسەر سازان بۆ وتووێژ مێزی سەر بێتەوە بێ ناچار
 

 مەجلیسای ساەرانی لە یەکێاک ڕاباردوودا ڕۆژی دوو یەک لە ڕاساتایەدا لەو کارد، ڕێاژیم نێوخۆییەکاانی کێشە لە باستان :ڤی تی  تیشک
 بەزانادووە، ساوورەکانی هاێڵە ڕۆحاانی و کاردووە قەباووڵ بەرجاامی دەوڵەت ویساتی لەساەر خاامنەیی" کە وتوویەتی ڕێژیم خوبرەگانی

  فۆرماڵیتەن کرد باسمان کێشانەی ئەو ئایا کە ئەوەیە پرسیار لێرەدا" بکات خەڵک و خامنەیی لە لێبوردن داوای ڕۆحانی دەبێت بۆیە

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستەفا-هیجری-کێشە-نێوخۆییەکان-زیاتر-پەرە-دەگرن-بەرهەمی-سیاسەتێکی-غەڵەتە-لەبەر-ەوەیکە-ەو-ناتەباییانە


کانی هاوڕێ مستەفا هیجریوتووێژەبەشێک لە   

 

 

331 
 

 جیدی ؟ کێشەکان نا یان
 

 یەک لە النایکەم بە کە جاۆرەی بەو ئێاران خەڵکای دەچاێ الوازی بەرەو ڕێاژیم تااکوو چاونکە جیددی ، کێشەکان نا، : فا هیجری مسته
 لە قەیرانەکاان کە کااتەی ئەو هەتاا دەدەن، درێاژە ئێاران ڕێژیمای دژی خۆیاان بەربەرەکاانێی کاردووە، پاێ دەساتیان ڕابردوودا ساڵی

 غەڵەتە؛ سیاساەتێکی بەرهەمای ناتەباییاانە ئەو ئەوەیاکە لەبەر دەگارن، پەرە زیااتر نێوخۆییەکاان کێشاە نەکرێ ، چارەسەر ئێراندا
 هەروەک. دی ئەوی ئەسااتۆی دەیخاااتە کەس هەر بگاارێ، وەئەسااتۆی و بکااا قەبااووڵی نیاایە حااازر کەس ئێسااتا غەڵەتە سیاسااەتە ئەو

 لە کە فەقیهاا، وەلای ئەساتۆی دەیخااتەوە دەوڵەت و دەوڵەت ئەساتۆی خستە خەتاکانی فەقیها وەلی هەمیشە وەک ئەوجارەش دەیبینی 
 .دەب  زیاتر کێشەکان کە لێرەدایە و بووە ئاگادار شتێک هەموو

 
 هەڵدەسەنگێن ؟ چۆن گەمارۆکان دووبارەی گەڕانەوەی چییە؟ بەرجام بۆ ئامریکا ڕوونی بەدیلی :ڤی تی  تیشک

 
 نااو ئامریکاا مێاژووی قەراردادەکاانی خراپتاری  لە یەکێاک وەک بەرجاامی هەڵبژاردنادا بانگەشاەی کااتی لە تراماپ : فا هیجری مسته
 بکاات، وەمەڵای دروشامە ئەو دەباێ ساەرکۆماری، باۆ هەڵبژێاردراوە کە ئێساتاش و دێاتەدەر بەرجاام لە کە ڕایگەیاند ئەوکات و دەبرد
 مااوەی دوای و تێرۆریساتەکان زیااتری یارمەتیادانی لەگەڵ پێوەنادی لە باووە ئااوەاڵتر دەساتی قەراردادە بەو ڕێژیم وایە پێی ئەویش

 هێناادێک بەتااایبەتی ئۆرانیااۆم؛ پیتاناادنی لە دەبااێ ئاااوەاڵ دەسااتی دووبااارە ساااڵە ١٥ نەکەم هەڵە ئەگەر کە بەرجااام، لە دیاااریکراو
 بە دەسپێراگەیشاات  فکااری بە هەر ئیسااالمی کۆماااری دەریاادەخەن کە ئاااراوە هاااتوونەتە ماااوەیەدا لەو پێوەناادییەدا لەو ڕوون بەڵااگەی
 دیکەشاااەوە الیەکااای لە نێاااونەتەوەیی؛ کۆمەڵگاااای لەگەڵ کاااردووە درۆی مااااوەیەدا لەو و باااووە ئۆرانیاااۆم پیتانااادنی و نااااوکی چەکااای

 بکاتەوە، کەم ناوچە واڵتانی لە ئێران دەستێوەردانەکانی ئەوەیە ئامریکا ئامانجەکانی لە یەکێک ناوچەکە، واڵتانی لە دەستێوەردانی
 بڕێکای وێراقادا دواییاانەی ئەم هەڵبژاردنەکاانی لە دەساتێوەردان باۆ ڕێاژیم دا نیشاانیان ڕاگەیاندنەکانیانادا لە دیتمان کە بوو ئەوە

 ئەو تاا و بکااتەوە کاورت کاارانە لەو ئێاران ڕێژیمی دەستی دەیهەوێ ئامریکا. گیران سنووردا لە کە کردبوو ئامادە پووڵی زۆر یەکجار
 ئیسااالمیی ڕێژیماای ساەر دەخاااتە تااازە گەماارۆی هەم و دەخاارێ  وەگەڕ پێشااوو گەمارۆکاانی هەم دی، دێااتە ئامانجااانەی ئەو کە کااتەی
 .ئێران

 
 ڕاساتەوخۆ نایەوێات کە دەنوێنێات وا ئامریکاا ئێساتاش و کارد نااوچەدا واڵتاانی لە ئێاران دەستێوەردانەکانی لە باستان :ڤی تی  تیشک

 و بااکوور کاۆرەی کوباا، لیبای، واڵتاانی لە پێشاوو ئەزموونەکاانی بە ساەرنجدان بە و بکاا ئێرانادا نێوخاۆیی کاروباری لە دەستێوەردان
 و داڕماان هاۆی دەبێاتە گەمارۆکاان چڕکاردنەوەی ئایاا کاردۆتەوە، درێژتار دەساەاڵتدارانی تەمەنی گەمارۆکان کە دیکە واڵتی دوو یەک

 ئیسالمی؟ کۆماری ڕووخانی
 

 وەک هەر کە ئەوەیە ئامریکااا ویسااتی بەاڵم ئامریکاااوە، الیەن لە نیاایە ئیسااالمی کۆماااری ڕووخااانی لە باااس ئێسااتا : فا هیجتتری مستتته
 ڕابردووش تەجروبەی و بکات قەبووڵ ئامریکان، داخوازی کە خااڵنەی ئەو ئەوەیکە بۆ دانوستان مێزی سەر بێنێتە ئێران کرد، باسمان
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 ڕووخان بەرەو و دەبێ الواز حکوومەتەکەی و دەگرێ قەرار فشاردا لەژێر ئێران ئیسالمیی کۆماری ڕێژیمی کاتێک هەر کە داوە، نیشانی
 و ئێااران شاەڕی لە یەکەمیاان. دیتااووە جاار چەناد حاڵەتەمااان ئەو ڕێژیمادا ساەرکاری هاااتنە مێاژووی لە ئاێمە. دەبااێ تەسالیم دەچاێ،

 دانااای دوای ڕێاااژیم و دا ڕووی وێراقااادا و ئێاااران نێاااوان لە سااااڵە ٨ شاااەڕێکی ڕێاااژیم ساااەرکاری هااااتنە ساااەرەتای لە کە وێراقااادا،
 ساەر هاتە نایە، وێرا  دەرەقەتی دیتی کە کۆتاییدا لە ئێرانییەکان، گەنجە لە زۆر یەکجار بریندارێکی و کوژران و زۆر هەزینەیەکی

 قەراردادی هەر ئەزموونێاک وەکاوو دەیبینای  کە قۆنااغ دووهەم. خاواردەوە ژەهری جامی خومەینی گوتیان خۆیان وەک و دانوستان مێزی
 و سیاساایی بااااڵی بەرپرسااانی و نااژاد ئەحمەدی تااایبەت بە ئێااران سااەرکۆمارەکانی بکرێاات، واژۆ بەرجااام ئەوەیااکە پااێش بااوو، بەرجااام
 ئەهەمایەتە، باێ کااغەزێکی کاوتە تەنیاا و نیایە ڕۆڵیاان ئێران، سەر خستوویەتە ئامریکا کە گەمارۆیانەی ئەو کە دەیانگوت، نیزامی
 وەماان باۆ نارد خۆی نوینەری بزانێ، سەرکۆمار ئەوەی بێ و نهێنێ بە نایە، چارەسەری دروشمانە بەو زانی فەقیها وەلی کاتێک بەاڵم

 ملای دیتماان کۆتاییادا لە و کارد بااس کات ئەو بەرجامی قەراردادی و چۆکداهات  بە بناغەی و کرد قسەی ئامریکا نوێنەری لەگەڵ و
 ئەو باوو، ڕازی پێای ئامریکاا ساەرکۆماری وەک ئۆباماا خاودی و دەیانەویسات ئامریکاا و ئورووپاا کاات ئەو کە خاااڵنەی ئەو باۆ ڕاکێشا

 دیااکەش جااارێکی کە بااێ زۆر ئەوەناادە ڕۆڵیااان گەمارۆیااانە ئەو ئەگەر داهاتووشاادا لە کە نیاایە گومااانم ماا  و کاارد قەبااووڵی دەمەیااش
 ئامریکاا و دەکا ئەوە قەبووڵی و وتۆوێژ مێزی سەر دێتەوە دووبارە هەبێ، ئابوورییەکەی یەکجاریی داڕمانی مەترسیی ئیسالمی کۆماری
 .وەربگرێت کەڵک تەجروبەیە لەو دەیەوێ

 
 خەڵکای برساییەتی و نەداری و هەژاری کە ناادات ئیسالمی کۆماری بە ئاوانسە ئەو بەرجام لە ئامریکا چوونەدەری ئایا :ڤی تی  تیشک
 سەپاندووە؟ ئێرانیدا بەسەر نێودەوڵەتی کۆمەڵگای کە گەمارۆیانە ئەو ئەستۆی سەر بخاتە ئێران

 
 کۆمەڵگاای هەماوو نەماان، ئێاران لەساەر گەمارۆکاان کە بەرجام دوای بەاڵم وەردەگرێت، کەڵک لەوە ئیسالمی کۆماری : فا هیجری مسته

 دۆخاای و نەخۆشاای بێکاااری، ڕێااژەی گەماڕۆکااانیش البردناای دوای بااوونکە ڕاسااتییە ئەو شاااهیدی ئێااران خەڵکاای بەتااایبەت نێااودەوڵەتی
 باۆیە پێدەنێ ، دانی ڕێژیمیش بەرپرسانی خودی کە شتێکە ئەوە بووە؛ خرابتر و زیاتر ئێراندا خەڵکی نێو لە ژیان و ئابووری خراپی
 .ناکات پێ باوەڕی کەس ئیدی تەبلیغاتانە، شێوە ئەو سەر بگەڕێتەوە دی جارێکی بیەوێ ئیسالمی کۆماری ئەگەر وایە پێم
 

 نابێتەوە؟ دژوارتر دەکەن، مرۆ  مافەکانی و دێموکراسی بۆ کار کە ڕێژیم دژبەرانی کاری ئایا پێوەندییەدا لەو هەر :ڤی تی  تیشک
 

 چونکە دەکەن، زیاتر خەڵک لەسەر زەبروزەنگ و سەرکوت بڕۆن، زیاتر زەوفی بەرەو هەتا دیکتاتۆرەکان رێژیمە وایە پێمان ئێمە
 کە دەبینانەوە زەبروزەنگادا و سەرکوت لە چارەسەرەکان هەموو و نییە خەڵک کردنی ڕازی و قەیرانەکان چارەسەرکردنی بۆ ڕێگاحەلیان

 الوازتار ئیساالمی کۆماری رێژیمی ئەوەیکە بەپێی پێ کە دەدەی ، ئیحتمالە ئەو ئێمە بۆیە لەوانەیە، یەکێک ئێرانیش ئیسالمی ڕێژیمی
 .دەبێ شکڵە بەو هەر زەبروزەنگ و سەرکوت دەبێ،

 
 دەکەن؟ ئێران لە پشت ئەوانیش یان دەمێنێتەوە بەرجامدا لە ئورووپا بەرجام، لە ئامریکا هاتنەدەری دوای :ڤی تی  تیشک
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 بەرجااام کە ئەوەیە هەوڵیااان هەمااوو ئورووپاییەکااان بەرژەوەناادییە، و قااازانج و بازرگااانی شااەڕی ئێسااتا دەزاناای : فا هیجتتری مستتته
 لە دەسات دەبێات ئیساالمی کۆمااری کە هااودەنگ  لەساەری ئەوانایش و دەکاا داوایاان ئامریکاا کە خااڵنەی ئەو لەسەر بەاڵم بمێنێتەوە،

 واڵتاانی کاروبااری لە دەساتێوەردان و بێنێات پاێ کۆتاایی تێرۆریساتان یاارمەتی هەڵبگرێات، دەرەوە دونیاای لە خۆی زێدەخوازییەکانی
 ئەوە واڵمای چاۆن ئێاران داهااتوودا لە بەوەیاکە بەساتراونەتەوە هەماوو ئەوانە ب ؛ وتووێژ واریدی لەگەڵی جیاواز بە نەکات ناوچەدا

 ئورووپاییەکااان نەبێاات، رازی ئوروپاییەکااانیش داخااوازی بە ئەگەر لەئاکاماادا ئێااران کە بەێاات بیاار لە ئەوەمااان نااابێ بەاڵم دەداتەوە،
 مداامەلە و قاازانج و خۆیانادان بەرژەوەندی و قازانج دوای لە ئەوانیش کە مانایە بەو ئێران؛ بە ناگۆڕنەوە ئامریکا لەگەڵ بازرگانیی

 ماوەیەدا لەو بەاڵم نییە، گومان جێگای کە شتێکە م  بۆچوونی بە ئەوە بۆیە ئێرانە، بەرانبەری چەندی  ئامریکا لەگەڵ ئەوان کردنی
 ئیساالمی کۆمااری کە باکەن جێبەجاێ خاااڵنە ئەو لەساەر ئامریکاا داخوازییەکانی هەمیش و بمێننەوە بەرجامدا لە هەم کە دەدەن هەوڵ
 .بکەن ئیمزا پێی و وتووێژ مێزی سەر بێننە

 
 دەسەاڵت؟ لەسەر یان دەبێت خەڵک لەسەر زیاتریان کاریگەری گەمارۆکان ئایا :ڤی تی  تیشک

 
 دوای لە و هەیە ئێراناادا ئیسااالمی کۆماااری لە کە تەجااروبەیەک دەناساای ، ئیسااالمی کۆماااری ڕێژیماای هەموومااان : فا هیجتتری مستتته

 زیااتر خەڵکایش داهااتی و زۆرتار کاار بەرجام، ئیمزاکردنی بە کە بوو خۆش بەوە دڵیان ئێران خەڵکی هەموو دا، نیشانی بەرجامیش
 بە کە پاووڵەی ئەو دەبێاتەوە، ئاارامتر زاڵە، خەڵاک لەساەر کە ئەمنییەتیایەی و تونادوتیژ فەزا ئەو دەبێات، باش مەویشەت دەبێت،
 دوای هەر یااانی بااوون، بەپااێەەوانە ئەوانە هەمااووی داوە نیشااانی تەجااروبە بەاڵم دێنااێ، بەکاااری خەڵااک گااوزەرانی بااۆ دێنااێ دەسااتی

 بەرانابەر لە کە تامەنە نرخای بەرچاوی و زە  نموونەی بووە، زیاد بەرانبەر چەند ئێراندا لە گرانی ئێستا، تا گەمارۆکان هەڵگرتنی
 لەوەش بااێجگە و بەردەوامە هەروا دابەزیاانە ئەو و دابەزیااوە زیاااتر لەسااەد ٥١ حاادودی ڕابااردوودا مااانگی ٧ یااان ٦ ماااوەی لە دۆالردا
 و پێداویساتیەکان باۆ ئەوەی جیااتی لە کەوت، دەساتی گەمارۆکاان الچاوونی و بەرجاام دوای لە ئیساالمی کۆماری پوواڵنەی ئەو دیتمان
 دەساەاڵتی ماشاینی بەهێزکردنای و نااوچە واڵتاانی لە دەستێوەردانی و تێرۆریزم پەرەپێدانی بۆ بکرێت، تەرخان ئێران خەڵکی رفاهی
 باااری لە بەاڵم ناکااات، ئەوتااۆ فەرقێکاای خەڵااکەکە بااۆ گەمااارۆیە ئەو کە باااوەڕەدام لەو ئەماا  بااۆیە هااات، بەکااار ئیسااالمی کۆماااری

 .دادەنێ ڕێژیم لەسەر زۆر شوێندانەری ئابوورییەوە
 

 بێت؟ چ دەتوانێت ئێران لەسەر ئامریکا دواهەڵوەستەی :ڤی تی  تیشک
 

 ئێسااتا ئیساالمییەی کۆماااری ئەو کە ئاساتەی ئەو بگەیەنێااتە ئێاران ئیسااالمی ڕێژیمای دەیەوێاات ئامریکاا وابێات پااێم : فا هیجتتری مستته
 لە ماارۆ  مااافی نەدات، تێرۆریسااتییەکان دەوڵەتە و گاارووپ یااارمەتی نەکااات، دراوسااێ واڵتااانی کاروباااری لە دەسااتێوەردان! نەمێنێاات
 باۆ هەوڵێاك هایچ ئامریکاا وایە پاێم ما  بکاات، قەباووڵ خاااڵنە ئەو ئیساالمی کۆمااری ڕێژیمای ئەگەر نەکاات، پێشاێ  ئێاران نێوخۆی

 بکااتەوە، پاێ دەسات پیتاندنیش و دەر بێتە بەرجام لە ئێرانیش ئەگەر کە ئارادایە لە پرسیارە ئەو ئێستا بەاڵم نادات، ڕووخانەکەی
 تونادیان زۆر دژکاردەوەی و ئورووپاا نە و ئامریکاا نە نااکەن قەباووڵ لێای لەوەدا وایە پێم م  گرینگە، زۆر کە دەدات روو چ دەم ئەو
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 بە بەسااتراوەتەوە ئەوە نەڕووخااێ، یااان بڕووخااێ ئیسااالمی کۆماااری ڕێژیماای کە ئاسااتەی ئەو دەگەنە دژکااردەوانە ئەو ئایااا جااا دەبێاات؛
 . پێشەوە دەچێتە پرۆسەیە ئەو چۆن بزانی  دەبێ کە داهاتوو

 
 الیەن لە چ ئورووپاا الیەن لە چ ئاشاکرا بە کە ئەوەی نیایە؟ ئاارادا لە گاۆڕینیش سیاساەتی ئێستادا لە ئایا پێیە بەو :ڤی تی  تیشک

 دەتوانێت نێونەتەوەیی کۆمەڵگای بوو، ئارادا لە گۆڕی  سیاسەتی کە گریمان نییە، ئارادا لە گۆڕان سیاسەتی رادەگەیەندرێت ئێرانەوە
 بکات؟ هێز یان الیەن کام لەسەر حیساب ئاڵتێرناتیڤ وەک
 

 دوای کە مەتارەحە زۆر خەڵکیش بۆ هەم و نێودەوڵەتی کۆمەڵگای بۆ هەم کە گرینگەکانە زۆر پرسە لە یەکێک ئەوە : هیجریفا  مسته
 ناکااتەوە، ئیساالمی کۆمااری گاۆڕینی لە بیر جارێ گشتی بە رۆژئاوا لەوەیکە بەشێک رەنگە سەرکار؟ دێتە کێ ئیسالمی کۆماری رێژیمی
 ئاڵتێرنااتیڤە ئەم پێکهااتنی کااتی تاا ڕەناگە. بکاا ئیادارە دیاکە شاێوەیەکی بە ئێران بتوانێ ڕێژیم دوای کە ئاڵتێرناتیڤێکە نەبوونی

 الناایکەم بەشااێکیان ئێرانییەکانیشاادا نێااو لە کااردی وەرزم جااۆرەی بەو هەتااا بمێنێااتەوە، ئامریکااادا و ئورووپااا نێااو لە حاااڵەتە ئەو
 بێ؟ کێ ئیسالمی کۆماری ڕووخانی دوای کە دەڵێ  دەلیلەی بەو هەر ڕێژیم  ڕووخانی بە دژ و ئیسالمی  کۆماری الیەنگری ئەوانەی

 
 کە پاێکەوە نااکەن کارێاک ئۆپۆزیسایون بۆچی ئێستادا؟ لە چی  ئاڵتێرناتیڤ ئارای هاتنە بەردەم لەمپەڕەکانی و کێشە :ڤی تی  تیشک

 ب ؟ بەشدار داهاتوودا دەسەاڵتی لە هەموویان و نەکەن الیەنێک سەر لە زووم نێونەتەوەیی کۆمەڵگای
 

 بیروبۆچاااوونی بە و ناااایەکگرتوو هێاااز، بێ زۆر سەرانساااەری ئۆپۆزسااایونی کە دەگەڕێاااتەوە، ئەوە باااۆ هۆکاااارەکەی : فا هیجتتتری مستتتته
 و ڕوون سیاسایی بەرناامەیەکی بە ڕێاژیمە تەمەنای کە ڕاباردوودا سااڵی چەناد و سای مااوەی لە نەیانتوانیوە ئەوانە بۆیە جیاوازەوەن،
 کە باادەن بڕیااار دوایە جااا واڵت، دەرەوەی هەم دەوێاات ئاڵتێرناتیڤێکیااان چ باازان  ئێااران خەڵکاای هەم ئەوەیااکە بااۆ بااگەن، دیاااریکراو
 بتاوانێ کە هۆیەکاان لە یەکێاک باووەتە واقیدادا لە کە ئێارانە ئیساالمی کۆماری شانسەکانی لە یەکێک ئەوە کە نا یان بکەن یارمەتی

 لە باشااترە؛ وەزویااان ڕاباردوو لەگەڵ بەبەراورد وایە پااێم بکەیاا ، ئێاران کااوردی ئۆپۆزساایونی لە بااس ئەگەر. نەڕووخااێ و بمێنێاتەوە
 پێاک کۆتاییاانەدا لەم ئێاران کوردساتانی حیزبەکاانی هاوکااریی ناوەنادێکی دەزانا  وەکاوو هەر و هاوکاریادا و نزیکبوونەوە لێک باری

 .هەبووە ئێستا تا باشیشی ئاکامی کە دەکەن، جۆراجۆرەکان پرسە لەسەر وتووێژ و پرس و دیالۆگ کە هاتووە
 

 نەبای ؟ ئاگاداریاان ئاێمە کە کاردووە کارێکیاان پراکتیکادا لە یاان کارکردنادا لە نایە خاو هاوکارییە ناوەندە ئەو ئایا :ڤی تی  تیشک
 ناکرێت؟ کارێک هیچ کردەوەدا لە کاتێک هەیە قازانجێکی چ بەردەوام دانیشتنی

 
  لە بارێکەوە هەر لە هەبێ، بیروبۆچوونیان جیاوازیی ئێران کوردی رێکخراوەکانی ئەگەر ئەوەیە قازانجی النیکەمی : هیجریفا  مسته
 ناوەنادی ڕەناگە دەکەن، لەساەر قسەی دانیشتنەکاندا لە بکەن، چارەسەری یەک لەگەڵ کێشە و شەڕ بە ڕابردوو وەکوو ئەوەیکە جیاتی

 بەاڵم چاوەڕوانیەتی، خۆرهەاڵتیش لە کورد خەڵکی کە کردبێ، بەرچاوی کارێکی وەمەلی شێوەی بە نەیتوانیبێ ئێستا هەتا هاوکاریی
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 بەاڵم پێشێ، دێتە دانیشتنانەدا لەو سیاسی کاری و وەمەلی بەرنامەی و تەوافوقات هەموو چونکە بگری ، بەکەم نابێ دەسکەوتە ئەو
 زەحامەت زۆر باۆی بەتەناێ ئیساالمی کۆمااری ڕووخاانی باێ بەهێازیش ئەگەر تەناانەت ئێاران کاوردی ئۆپۆزسیونی نەچێ لەبیر ئەوەمان

 .دەبێ
 

 باۆ هەباووە کورد ئۆپۆزسیونی یان حدکا وەک ئێوە لە داوایەکیان هیچ ڕاستایەدا لەو سەرتاسەرییەکان ئۆپۆزسیونە ئایا :ڤی تی  تیشک
   گۆڕی ؟ یان داڕمان دوای

 
 زۆر لە ئێئتالفەکانادا، و رێکخاراو لە ئەنادامی  یاان هاوپەیماانی  ئێران سەرانسەریی ئێئتالفی چەندی  لەگەڵ ئێمە : فا هیجری مسته
 کاتێاک بەشاێکیان دەزانا  وەکوو ئێمەن، داخوازییەکانی و ویست دژی کە هەن، الیەنانەش لەو هێندێك بەاڵم هاوڕای ، پێکەوە خاڵدا

 وەکاوو زۆر و کەم تەقاریبەن دەکەن، مەتارەح شاتانە جاۆرە ئەو و ئێاران کردنیدابەشا باسای خێارا دەکەی نەتەوەیی مافی باسی تۆ کە
 بگەیا ، سیاسای تەوافاوقێکی بە ئێرانای ئۆپۆزسایۆنی هەماوو لەگەڵ نەماانتوانیوە ئاێمە ئێساتا تااکوو باۆیە ئیساالمی ، کۆماری ڕێژیمی
 راحەت زۆر ئێسااتا ئااێمە. باشااترە وەزومااان خااۆرهەاڵت لە کااورد دیااکەی ئۆپۆزساایۆنی و دێمااوکرات حیزباای وەک ئااێمە لەوێشاادا بەاڵم

 رەناگە بەاڵم بگەیا ، تەوافاو  بە هێنادێکیان لەگەڵ و بکەیا  بااس ئەوان لەگەڵ خۆماان نەتەوەییەکاانی داخوازییە و ویست دەتوانی 
 باکەی، نەتەوەیای ماافی باسای کە نەدەکرا تەحەمووڵ بۆیان ئەسڵەن سەرەتاکاندا لە و پێش لەوە سااڵنێک کە بێ، بیرتان لە ئێوەش
 ئێئتالفادای ، لە لەگەڵیاان و نازیکی  لێیاان ئاێمە کە زۆریاان بەشاێکی ئێستا بەاڵم نەبوو، قەبووڵ ئەوانەیان بکەی، فێدرالیزم باسی

 .کردووە قەبووڵ ئەوانەیان
 

 هاۆی بە کە هەلە ئەو دەتوانێات چاۆن خاۆرهەاڵت لە بەتاایبەت دێموکرات حیزبی و بەگشتی کورد پرسیار؛ دوایی  وەک :ڤی تی  تیشک
 کورد قازانجی بە ئاراوە، هاتووەتە ڕێژیم نێوخۆییەکانی کێشە هەروەها و دەرەوە دنیای لەگەڵ ئیسالمی کۆماری ئاڵۆزییەکانی و گرژی

 بێۆزنەوە؟
  

 دەباێ ئێاران کاوردی سیاساییەکانی رێکخاراوە وەک ئێمە یەکیان،: بکەم گرینک زۆر خاڵی دوو بە ئیشارە دەبێ لێرەدا : فا هیجری مسته
 پێااک ڕۆژهەاڵتاادا لە کە ئاااڵوگۆڕانەی بەو هەیە، ئێراناادا نێوخااۆی لە کە واقیدییەتااانەی ئەو بگااری ، بەرچاااو لە واقیدییەتەکااان

 ئاێمە نای ، بەدوور نێاونەتەوەیی کۆمەڵگاای لە ئێران لە بەشێک وەک ئێمەش چونکە نێونەتەوەیی، کۆمەڵگای دۆخی: دووهەم. هاتووە
 ئێاران و کوردساتان ڕۆژهەاڵتای لە کە ئاڵۆگۆڕانەی ئەو لەگەڵ کە بێنی  بەکار سیاسەتێک و بکەوی  ئەوانە و خەیااڵت وەدوای ناکرێ

 ئێرانای ئۆپۆزسایونی کوردیەکاانی حیازبە ئاێمە بای ، خەیااڵت و بەرزەفڕی تووشی ناتوانی  جگەلەمەش. بی  غافڵ هەیە مەنتەقەدا و
 و ڕێاازە جااێگەی گەنجەکااان بەتااایبەت کااورد خەڵکاای ئامااانجی و ئاااوات باای ، بەرەوڕوو واقیدیااات لەگەڵ دەبااێ سیاساای حیزباای وەکااوو
 ئااڵێەی واقیدییەتاانە ئەو لەبەرچااوگرتنی بە دەباێ تەرەفە؛ واقیدیاات دەگەڵ سیاسای حیزبی بەاڵم هەبێ، خۆیان ئارەزووی دەتوان 

 لە کە زیاااتر کاااری بااۆ پااێش بەیاانە هەنگاااو بە هەنگاااو و بێاات بەهێااز هەروا خااۆرهەاڵت الیەنانەکااانی لەگەڵ ئێئااتال، و نزیکااایەتی
 لەو زیاااتریش ڕێکخااراوی ئەگەر چااونکە نەدەیاا ، لەدەساات دەرفەتاایش و بکەیاا  جێبەجێاای دەتااوانی  هەیە ئیمکااانی و دێاات دەسااتمان
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 بێاات، ڕووداوەکااان چاااوەڕوانی و بمێنێااتەوە هەروا لەواقیداادا و نەبااێ بەکااردەوەییش و وەمەلاای بەرنااامەی و بااێ هاوکااارییەدا ناوەناادی
 .خەڵکەکەمان قازانجی بە وەربگری  کەڵک فورسەتەکان لە ناتوانی 

 
 ٢١١٨ی مای ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ...بوو لە ڕووناکبیرە دەگمەنەکانی کورددوکتور قاسملوو یەکێک 
 

 
 
 
 
 
 

 سەر بە گرووپی گوڵنار" دیپلۆماتیک"گۆڤاری  چاوپێکەوتنێکی

 
 هەباوو، فرەیای بە بااوەڕی کە خۆیادا، ساەردەمی لە کاورد دەگمەنەکاانی ڕوونااکبیرە لە باوو یەکێاک قاساملوو دوکتاور: هیجاری مستەفا
 هەبوو نەتەوەکان پێکەوەژیانی بە باوەڕی

 
 دێمااوکراتی حیزباای گشااتی لێپرسااراوی هیجااری مسااتەفا بەڕێااز لەگەڵ چاااوپێکەوتنێکی گوڵنااار گرووپاای بە سااەر" دیپلۆماتیااک" گۆڤاااری

 .خۆشەویست خوێنەرانی دیدی بەر دەخرێتە لێرەدا کە داوە ساز ئێران کوردستانی
 
 .دوێت ده كوردستان اڵت  ڕۆژهه  له كورد پرس  و  خۆى سیاس  زموون  ئه بە ت باره سه هیجرى فا بەڕێزمسته دا دیداره م له
 

 بوویت؟ لەدایک لەکوێ و کەی :گۆڤاری دیپلۆماتیک
 

 نااوچەیەکە ڕۆژئااوا، ئازەربایجاانی پارێزگاای لە شاارێکە نەغەدە لەدایکبووم، نەغەدە شاری لە زاینی ی١٩٤٥ ساڵی : فا هیجری مسته
 خوێنادن، بە درێاژەدان باۆ ورماێ چاوومەتە دواتار کردووە، تەواو سەرەتاییم خوێندنی لەوێش هەر دەژی ، پێکەوە تورک کوردو لەوێدا
 ساەقز، باۆ ناردیاانم مامۆستا بە بووم ئەوە دوای. کرد تەواو ئەوێم کەشاوەرزی، دانیشسەرای دەگوت پێمان هەبوو ناوەندێک دەمە ئەو
 هەر مامۆساتایەتیەکەمدا، کااری بە درێژەم لەوێ خۆم، شارەکەی گەڕامەوە پاشتر بووم، مامۆستا ساڵ سێ ماوەی بۆ سەقز گوندێکی لە

 تااااران لە چاااووم بەاڵم وەرگیااارام، هەردووکیشااایان لە کااارد، بەشاااداریم تااااران و تەورێاااز دانیشاااگای تاقیکردنەوەکاااانی لە لەوێاااش
 لەوێ خۆم، شاری نەغەدە بۆ وەگەڕامە پاشتر. وەرگرت بەکالۆریۆسم فارسی زمانی و ئەدەبیات بواری لە پێدا، درێژە خۆم خوێندنەکەی

 لە یەکێاک منایش پێکاردو دەساتی ئێاران گەالنای شۆڕشای کە دەگاوتەوە، وانەم مامۆساتا وەک دواناوەنادی و ناوەنادی قوتابخانەکانی لە
 دەساتی خەڵاکەکە نااڕەزایی و خۆپیشاندان کاتەی لەو هەم بووم، مامۆستا کە کاتێک هەم بووم، شا دژی خۆپیشاندانەکانی چاالکەکانی

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستەفا-هیجری-دوکتور-قاسملوو-یەکێک-بوو-لە-ڕووناکبیرە-دەگمەنەکانی-کورد-لە-سەردەمی-خۆیدا-کە-باوەڕی-بە-فرەیی-ھەبوو-باوەڕی-بە-پێکەوەژیانی-نەتەوەکان-ھەبوو-1
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 دیماوکرات حیزبای کە ئەوەی دوای بووم، مامۆستا مەهاباد لە ساڵێکیش مەهاباد، هاتمە بمێنمەوەو نەمتوانی نەغەدە لە دواتر پێکرد،
 وەک کاۆنگرەیەدا لەو گیارا، ئاشاکرا بە کە کاۆنگرەی یەکەمای  واتە گیارا، مەهابااد لە کە حیزبادا چاوارەمی کاۆنگرەی لە بوو، ئاشکرا
 باووم ناچاار پێکارد، دەساتی خاومەینی رێژیمای دژی بە خەباتەکەماان ئیادی هەڵبژێارام، دیماوکرات حیزبای ناوەندی کۆمیتەی ئەندامی
 ئیساالمیی ڕێژیمای کە سااڵێک دوای دەکارد، کاارم و ئایش دیماوکرات حیزبای پێشمەرگەیەکی وەک هەڵگرم، مامۆستایەتی لەکاری دەست
 لەگەڵ ئێسااتا تااا دەمەوە لەو هێشاات، بەجااێ شااارمان حیزباای، بووبااووینە کە تااردا هاوڕێیااانەی ئەو لەگەڵ گاارتەوە، مەهابااادی ئێااران
 .هەبووە تێکۆشانمان کارو دیموکرات حیزبی

 
 ناوەنادی کاۆمیتەی ئەنادامی هەر ئێساتا تاا کااتەوە لەو هەڵبژێاردرام، ناوەنادی کاۆمیتەی ئەنادامی بە حیزبی بە بوونم کاتی لە هەر

 بە بااووم شااەرەفکەندی ساااد  دوکتااور شااەهیدبوونی دوای ماااوەیەک بااووم، سیاساایی دەفااتەری ئەناادامی هەر کاتەکااان زۆربەی بااووم،
 نازیکەی کە کااتەوە لەو باووم، جێگاری بوو، حیزب سکرتێری شەرەفکەندی دوکتور کە کاتێکدا لە ساڵ، دوو ماوەی بۆ حیزب سکرتێری

 گشاتی لێپرساراوی باۆ گاۆڕدرا ساکرتێر وشەی( دا٢١١٨فوورییەی دا١٦کۆنگرەی)دواهەمیندا کۆنگرەی لە بەاڵم حیزبم، سکرتێری ساڵە ١٢
 .حیزبدام خزمەتی لە ناوە بەو ئێستاش تا حیزب،

 
 ئەوانەی بوون کێ بوو؟ چۆن نەتەوەییت هەستی مناڵیتەوە سەرەتای لە سیاسیی، کاری بە بوونت ئاشنا لە بەر :گۆڤاری دیپلۆماتیک

 کردبوو؟ لەسەرت کاریان و دەجوواڵند نەتەوەییتیان هەستی
 

 ژێار لە زۆر یەکجاار کاورد خەڵکای شاادا، زەماانی لە کاورد و تاورک نەتەوەی لە بوو تێکەڵەیەک دەژیام، شارێکدا لە : فا هیجری مسته
 تورکەکاان، بە داباوو دەساەاڵتەکەی هەموو پەهلەوی ڕێژیمی تورکەکاندا، کوردو ئێمەی نێوان لە هەبوو زۆر جیاوازییەکی بوو، ستەمدا
 چەوسااندنەوەیەم ئەو بووم منداڵ کە م  چەوسێنراوینەتەوە، دووجار ئێمە دەکرای ، سەرکوت تورکەکان بەدەستی کورد وەک ئێمە بۆیە

 لەگەڵ باوون کاورد کە مامۆساتایانەی ئەو ژیاانی باری خوێندنگا، لە تورک کوردو منداڵەکانی نێوان لە هەبوو زۆر جیاوازییەکی دەدی،
 منادا، مێشاکی لە هەر نەک واقیدادا لە ئەوە بوو، ئاشکرا زۆر جیاوازییەکە هەبوو، جیاوازی زۆریان بوون تورک کە مامۆستایانەی ئەو
 هەساتمان زیااتر دەباووی ، گەورە وردە وردە کە کاتێاک باۆیە داناابوو، گەورەی کااریگەرییەکی کوردێکدا منداڵە هەموو مێشکی لە بگرە

 هەساتم کاردو گەشەی ژینگەیەدا لەو بنەماڵەکەم، لە بێجگە م  نەتەوایەتی هەستی وە دەبوو، زیاتر نەتەوەییمان هۆشیاری پێدەکرد،
 ئەو ڕۆژێاک باووە ئاارەزووم هەمیشاە باووم، نایگەران هەمیشاە باووم، ناڕەحەت پێی وە گەلەکەم، بەرامبەر کردووە جیاوازی و ستەم بە

 .بژی  خۆماندا ژیانی شوێنی لە یەک وەکو بتوانی  هەموومان و نەمێنێ جیاوازییە
 

 خۆماان خەڵکای لەساەر ساتەمە ئەو البردنای چاۆنییەتی مەساەلەی لەساەر خاۆم هاوبیرەکانی لەگەڵ تاران، لە بووم زانکۆش لە کاتێک
 باوو، قەدەغەکاراو بێات ڕژێم ستەمی دژی کە تێکۆشانێک نەتەوەیی، و سیاسیی تێکۆشانی کاتە ئەو دەکرد، قسەمان دەکردەوە، بیرمان
 دەستیان ناوچەکەو گەڕانەوە ئاشکرا بە ئەندامانی و دیموکرات حیزبی ڕووخا، شا ڕێژیمی کە ئەوە دوای دەکرد، کارمان ێنیهن بە بۆیە
 نەتەوەیی حیزبێکی وەکو دیموکرات حیزبی بیروباوەڕی کە وابوو پێم خۆم، هەڵسەنگاندنی بەپێی منیش چاالکییەکانیان، کارو بە کرد
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 کااتە ئەو ئەگیناا دەگرتەوە، یەکی بووبووم گەورە ژینگەیەدا لەو کە م  ڕوحییەتی لەگەڵ نەتەوایەتی، ستەمی البردنی بۆ تێدەکۆشێ
 حیااازبە لە کوردساااتاندا، نااااوچەی لە بەتاااایبەتی ئێرانااادا، لە هەڵااادا ساااەریان حیااازب زۆر پاشاااایەتیدا ڕێژیمااای ڕووخاااانی لەگەڵ

 بیارم نەتەوەییتار زۆرتار چاونکە ما  بەاڵم. ئیساالمییەکان حیازبە تاا( باوو هەڵگریاان ئاااڵ زیااتر تودە کەحیزبی) بیگرە چەپەکانەوە
 .ناوەندی کۆمیتەی ئەندامی بۆ هەڵبژێردرام چواردا کۆنگرەی لە دەدییەوە، دیموکراتدا حیزبی لە زیاتر خۆم ئامانجی دەکردەوە،

 
 حیزبێکاای دیمااوکرات کاتێکاادا لە دامەزراوە، سااۆڤییەت پشااتیوانی ئاراسااتەو بە دیمااوکرات حیزباای دەگوترێاات :گۆڤتتاری دیپلۆماتیتتک

 دامەزراند؟ دیموکراتی سۆڤییەت یەکێتی چۆن هەبووە، چەپی ئایدیۆلۆژیای سۆڤییەتیش بووەو، ڕاستڕەو
 

 لە کە ئەوەشااە نە داینمەزراناادوە، سااۆڤییەت دیمااوکرات حیزباای ئەوەیە نە ماا  تێگەیشااتنی بەپێاای ڕاسااتیدا لە : فا هیجتتری مستتته
 حیزباای بەسااەر هەبااووە کاااریگەری سااۆڤییەت بێگومااان. بووبێاات کاااریگەر بااێ ناااوچەکەدا لە سااۆڤییەتەکان بااوونی پێکهاتنەکەیاادا
 خااۆی بااۆ پێشااەوا سااەفەرەکاندا لە یەکێااک لە سااۆڤییەت، بااۆ چااوون کااورد گرووپگەلاای کە سااەفەر دوو دوای بەتااایبەت دیمااوکراتەوە،

 وەساکەری کااری فێاری ئەوەی باۆ ساۆڤییەت، باۆ نێاردران مهابااد دەمای ئەو خوێنادەوارانی لە گرووپێک ئەوەش دوای هەبوو، ئامادەیی
 حیزبااای پێکهااااتنی پاڵپشاااتی مهابااااددا لە نااااوچەکەو لە ساااۆڤییەتەکان بەتاااایبەتی هەباااوو، کاریگەریاااان هەموویاااان ئەوانە باااب ،

 .اتنیداهپێک لە نەبوون کاریگەریش بێ بەاڵم پێکیهێناوە، ڕاستەوخۆ سۆڤییەت بڵێی  نەک بەس دەکرد، دیموکراتیان
 

 حیازبەکەی لەنااو هەم کاورددا، لەنااو هەم هەباوو، فرەیای بە بااوەڕی تاچەناد بێ بەڕەحمەت قاسملوو دوکتور :گۆڤاری دیپلۆماتیک
 خۆیدا؟

 
 باووم لەخزمەتیدا زۆر ماوەیەکی کە ماوەتەوە بۆ شانازییەم ئەو بەخۆشییەوە و دەناسم قاسملوو دوکتور کە ئەوەندەی : فا هیجری مسته

 بە بااوەڕی هەباوو، فرەیای بە بااوەڕی کە خۆیدا، سەردەمی لە کورد دەگمەنەکانی ڕووناکبیرە لە بوو یەکێک پێکەوە، کردووە کارمان و
 و بسااازێ  پااێکەوە کە ئەوەی لەبااری دەژیاا ، ناوچەیەکاادا لە تااورک کااوردو کە بەوەی بااوو ناااڕەحەت هەبااوو، نەتەوەکااان پێکەوەژیااانی
 و سااەرتۆپ کااورددا ڕووناااکبیرانی لەناااو پێمااوایە بااارەوە لەو یەکتااری، لە تااۆڵەکردنەوەداب  لەفیکااری بااکەنەوە، ئاااوەدان واڵتەکەیااان

 دەربباڕن، خۆیان بیروباوەڕی ئازادی بە بژی ، ئازاد و ب  ئازاد کە خۆیانە مافی هەموو مرۆڤەکان کە پێیوابوو بەتەواوی بوو، سەرچڵ
 دیماوکرات حیزبای ساەرەکی دروشامی کوردساتان باۆ خودموختااری و ئێاران باۆ دیموکراسای ماابوو، ژیاندا لە کە ماوەیەی ئەو تەواوی لە

 تەواوی بااۆ بەڵکااو ناااوێ، کااورد بااۆ تەنهااا یەکسااانیمان و ئااازادی ئااێمە کە بااوو ئەوە سیاسااییەکەی مانااا ئێااران، بااۆ دیموکراساای بااوو،
 کاورد نەگەن، ئاازادی بە ئێران حەشیمەتی پێکهێنەری نەتەوەکانی هەموو ئەگەر کە بوو بەوە باوەڕی قاسملوو دوکتور دەوێ، ئێرانمان

 هەوڵای ئەوەنادەش کاورد، ڕزگااری باۆ دەدا هەوڵای کە ئەوەندەی بۆیە بهێنێت، بەدەست خۆی مافەکانی بتوانێ تەنیا بە زەحمەتە زۆر
 .هەبێ لەنێوانیاندا هاوخەباتی و پێکەوەژیان ئێرانیش تری نەتەوەکانی تەواوی ئەوەی بۆ دەدا
 

  تەنها ئێران واتە ئێران، نەک ئەمریکان، ئەورووپاو دەناسێنێت بەڕەسمی کورد مافی کە ئەوەی وانییە پێت :گۆڤاری دیپلۆماتیک
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 نایاانەوێ ئەورووپاان ئەمریکااو ئەوە بەڵکاو بگاا، مافەکاانی بە کاورد ناایەوێ کە نییە ئێران ئەوە ئەوانەو، ڕاپەڕێنەری کار نوێنەرو
 هەبێت؟ مافەی ئەو کورد

 
 خۆمااان کووڕییەکااانی و کەم هەمااوو تاااوانی کە بیرکااردنەوە لە ئاسااتە ئەو دەگەیشااتینە کااوردیش ئااێمەی خااۆزگە : فا هیجتتری مستتته

 کاورد وەکاوو خۆماان باۆ ئێمە دا کورد مافی ناسینی بەرەسمی لە. دادەنا خۆشمان بەشی بەڵکوو ئەوروپا، و ئەمریکا ئەستۆی نەدەخستە
 ئەو کااریگەری دەوری ساەر دەگەڕێاتەوە دووهەمی هۆی...  و سیاسی هەڵەی دوژم ، بە پشتبەست  نایەکریزی، لە بووە زۆرمان هەڵەی

 .بووە دابەش سەردا بە کوردستانیان دیکتاتۆریانەی حکوومەتە
 
 لە کاورد ماافی دژی تەنیا رژێمە ئەو کوردە، دژی و رەگەزپەرەست زیاتر هەمووان لە ئیسالمی کۆماری رژێمی حکوومەتانەش ئەو لەنێو 

   ٥ - ٤ مااوەی لە النایکەم. نایە تاوانێکیاان هایچ وروپا ئاه و مریکا ئاه لێرەدا بەشەکانە، هەموو لە کورد مافی دژی بەڵکوو نییە، ئێران
 کە بیساتووە نەماان زەوتکراوەکاانی، ماافە ێنانیهبەدەسات و ئاازادی باۆ کاردوە خەباتی بەشەکانیدا هەموو لە کورد کە رابردوودا دەیەی
 .بێ کرد دژایەتیان وروپا ئه و مریکا ئه و ناسیبێ رەسمی بە کوردی مافێکی دەوڵەتانە لەو یەکێک

 
 گارووپ بە بگارە تەناانەت بەرچاوترە، زۆر بێگانە بۆ نۆکەرایەتی و جاشایەتی دیاردەی باشووردا کوردی لەنێو :گۆڤاری دیپلۆماتیک

 جەالل خاااودی و سیاساایی مەکتەباای باااڵی بەسااەر بااڕی ناااوەی ئەو موسااتەفا مەال ئەوەی وەک لێناااون، یااان(٦٦ جاشااەکانی) ناااوی
 ئەو باوونی ساەدام، ناۆکەری و جااش باوونە هەزاریاان پێنجساەد کاورد، نێارینەی هەزار حەوتساەد لە دەگاوترێ هەروەهاا تاڵەبانیدا،

 ئەم لەناااخەوە هەمیشااە کااورد دەکاارێ لەوە باااس تەنااانەت بەرچاااوە، دەکاارد سااەدام بااۆ نۆکەریااان کە ئاغایااانەی موستەشااارو هەمااوو
 مەبەساتمە یەکاان،(ساەفەوی و ووسامانلی) داردەساتی باوونەتە یەکەیاان هەر میرنشاینەکان ڕابوردوودا لە چۆن وەک تێدایە، سیفەتەی
 و بەرچااوی و زەقای بەو دیااردەیە ئەم ڕۆژهەاڵتیشادا لە ئایاا ئاساتێکدایە؟ چ لە دیاردەیە ئەم کوردستاندا ڕۆژهەاڵتی لە ئایا بپرسم
 ئێستادا؟ و ڕابوردوو لە هەبووە بوونی زۆرەوە ڕێژە

 
 هەیە، کاورد ئاازادی باۆ خەباات لە وەشااندن زەربە رێگای لە دوژم  بە کردن خزمەت و جاشایەتی رۆژهەاڵتیشدا لە : فا هیجری مسته
 .الوازترە زۆر دیاردەیە ئەو باشوور، لەگەڵ هەڵسەنگاندن بە بەاڵم

 
 گاوڕو و گەرم پەیوەنادییەکی کەساانەی لەو باوو یەکێک قاسملوو دوکتور تیرۆرکردنی، لە بەر و هەشتاکاندا لە :گۆڤاری دیپلۆماتیک

 قاساملووەوە لەڕێاگەی ساەددام باشاوورو کاوردی نێاوان دانووساتانی باۆ هەوڵادان یەکەم تەناانەت هەباوو، حساێندا سەدام لەگەڵ خۆشی
 بووە؟ بنەمایەک چ لەسەر پەیوندیە ئەم بووە،

 
 ساەدام حکاومەتی کاتێاک باوو، حیزبای پەیوەنادی نەباوو، شەخسای پەیوەنادی حساێ  ساەدام لەگەڵ قاساملوو دوکتور : فا هیجری مسته
 خااڵە ئەو بەهاۆی کە ئاسااییە زۆر شتێکی هەبوو، خومەینی دژی شەڕی دیموکراتیش حیزبی دەکرد، شەڕی خومەینی ڕێژیمی دژی حسێ 
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 ڕێژیمای ڕووخانادنی باۆ حساێ  ساەدام ڕێژیمای ئاماانجی لەگەڵ دیماوکرات حیزبای ئاماانجی بەاڵم هەبێت، پەیوەندییەکیش هاوبەشەوە
 ئەو کاار، ساەر بێاتە دیموکراتییەت سیستەمێکی ئەوەی بۆ بڕووخێت خومەینی ڕێژیمی کە دەیویست دیموکرات حیزبی بوو، جیاواز ئێران
 .بوو خودموختاری درووشمەکەمان کاتە

 
 ئەو ئاسااااییە، زۆر شاااتێکی سیاساااەتدا لە ئەوە مااا  بەبۆچاااوونی دەجەنگاااا، ئێاااران دژی خاااۆی ئاماااانجێکی باااۆ حساااێ  ساااەدام بەاڵم

 نیشااتمانی یەکێتاای لەگەڵ دیمااوکرات حیزباای نزیکاای پەیوەناادی وە لەالیەک، وێاارا  ڕێژیماای لەگەڵ دیمااوکرات حیزباای نزیکااایەتییەی
 بکارێ، چارەساەر وتاووێژ بە بەغادا حکاومەتی لەگەڵ باشاوور کاوردی کێشاەی بادا هەوڵ قاساملوو. د کە ئەوەی بەهاۆی باوو کوردستان

 .بسازێنێ حسێ  سەدام الی گفتوگۆ زەمینەی و بدا هەوڵ قاسملوو دوکتور کە وایکرد ئامانجە ئەو بسەلمێنێ، کورد مافی بەغدا
 

 باساکردن و ڕاباوردوو مێاژووی  وه ڕاباوردوو، کەلەپاووری لەساەر هێندەی دیموکرات حیزبی دەڵێ هەیە قسەیەک :گۆڤاری دیپلۆماتیک
 یەوە(شااەرەفکەندی و قاسااملوو پێشااەواو) وێاانەی بە دەتااانەوێ نیاایە، ئایناادەدا خەماای لە هێناادە دەژی، تیرۆرکراوەکااانی سااکرتێرە لە

 بفرۆشنەوە؟ خەڵک بە سەروەرییەکان
 

 ڕاباوردووی ساەرکردەکانی خەبااتی قەرزداری هەمووماان کاورد وەکو پێموایە نیم، هاوڕا بۆچوونەتاندا ئەو لەگەڵ م  : فا هیجری مسته
 ڕێازی لەڕاساتیدا نەگرێات، سەرکردانەی ئەو تێکۆشانی و خەبات لە ڕێز کورد ئەگەر پێموایە م  ئێستا، تاکوو سەرەتاوە لە خۆمانی ،

 لە بەاڵم پێاادەدا، زۆریااان گرنگییەکاای وە دەگاارێ، خااۆی سااەرکردانەی لەو ڕێااز دیمااوکراتیش حیزباای بااۆیە نەگرتااووە، خەباااتەکەی لە
 حیزبااای لە ئێسااتا هەباااوو، قاسااملوودا دوکتاااور سااەردەمی لە تەنااانەت پێشاااەوا، سااەردەمی لە کە خەبااااتەی شااێوە ئەو هەمانکاتاادا
 لە بااوو بریتاای ئەو خەباااتی تەواوی قاسااملووداو دوکتااور ژیااانی سااەردەمی لە هاااتووە، بەسااەردا گۆڕانکاااری تەواوی بە دیموکراتاادا
 بااۆ گااۆڕاوە دیمااوکرات حیزباای درووشاامی( ٢١١٤ژوویەی)ەوە١٣ کااۆنگرەی لە ئێساتا کوردسااتان، بااۆ موختاااری خااود و ئێااران بااۆ دیموکراسای

 گاۆڕی، حیزبیماان سیساتەمی تەواوی بە ئاێمە( ٢١١٨ فاووریەی)دا١٦ کاۆنگرەی لە بەتایبەتتر.! فیدراڵ دیموکراسی ئێرانێکی ێنانیهپێک
 ئەو دەکەیاا ، لەسااەر کاااری ئێسااتا ئااێمە کە اتەیەیهااپێک ئەو گۆڕیومااانە، تەواوی بە بااووی ، لەسااەری پێشااتر کە حیزباای پێکهاااتەی

 باوەڕماان دیماوکرات حیزبای وەک ئاێمە بۆیە بووی ، لەسەری ترماندا سەرکردەکانی یا قاسملوو دوکتور لەسەردەمی کە نییە اتەیەهپێک
 خۆماان کااری انهاجی نااوچەو ئاڵوگۆڕەکاانی بەپێای نااژی ، ڕابوردوو لە بەاڵم دەگری ، ڕابوردوومان لە ڕێز کە ئەوەی وەک هەیە بەوە
 .بکەی  گوزەر ناوچەدا پێشەوونەکانی بەرەو لەگەڵ بتوانی  ئەوەی بۆ پێدەدەی ، درێژە

 
 چۆنە؟ باشوور حیزبەکانی لەگەڵ پەیوەندیتان :گۆڤاری دیپلۆماتیک

 
 لە ئیساالمیی بازووتنەوەی هەیە، دۆساتانەمان پەیوەنادییەکی تار ئەوانای لەگەڵ ئیساالمییەکان، گرووپێکای لە جاگە : فا هیجری مسته

 لەوانای کەس شاەش ئیساالمیی کۆمااری کاردەوە، ئێاران ڕێژیمای بە تەسلیم دیموکراتیان حیزبی تێکۆشەرانی لە کەس حەوت ڕابوردوودا
 بێگوماانی . نەکاردووە قباووڵ بەرپرسیارێتیان نەناوەو بەوتاوانەدا دانیان ئەوان ئێستاش تاکو هەڵبێت، توانی یەکێکیان لەسێدارەدا،
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 یەکال کێشەکەمان یاساوە لەڕێی تا نییە وا سەروەرێکی یاسا باشووریش لە ڕێبەرانیدایە، و ئیسالمیی بزووتنەوەی ئەستۆی لە ئەوە کە
 ئەوە مەساەلەکە چاونکە دەزانای ، تاوانباار بە ئیسالمیی بزووتنەوەی ئێمە ڕووداوەدا لەم ئێمەیە، حاڵی ئەوە ئێرانیشدا لە بکەینەوە،

  لەسەر و داڕێژراوه بۆ بەرنامەی حیزبەوە، ئەو رێبەرایەتی الیەن لە بەڵکو کردبێتی، نەزانانە بەرپرسێک یا پێشمەرگەیەک بڵێ نییە
 .کراون خەاڵتیش ئەوەدا لەبەرامبەری وە قێزەونە، کارە بەو هەستاون ئەوانیش کراوە، جێبەجێ ئیسالمی کۆماری ویستی

 
 بااۆ بکااا، کوردییەکااان حیاازبە بە دوژمنااایەتی و یاااری توانیااویەتی و دەتااوانێ لێزانااانە زۆر ئێااران پێتااوانییە :گۆڤتتاری دیپلۆماتیتتک

 کەسای اتنیهاهەڵ وانییە پێت دەبا، جاشایەتییەیان ئەو ئابڕووی جۆرەکان لە بەجۆرێک پاشتریش پێدەکاو خراپەکەشیان کارە نموونە
 ئەو ئیساالمیی کاوردی حیزبێکای کە کاورد بە باداتەوە ئەوە هەواڵای ئەوەی باۆ باووبێ، ئێاران یاارییەکی و پالن گرووپە ئەو حەوتەمی
 و دیمااوکرات نێااوان دەخاااتە کێشااە و ئاااڵۆزی و پەیوەناادی هەماایش دەدا، لەسااێدارە کەس شااەش هەم ئێااران واتە کااردووە، کااارەی

 دەپێکێت؟ نیشانە دوو تیرێک بە واتە ئیسالمییەوە، بزووتنەوەی
 

 ئەو هەر دەیکاا، و کردوویەتای نەتەوەیە ئەو دژی باێ لەدەست چی کورد گەلی دوژمنی وەک ئیسالمی کۆماری بێگومان : فا هیجری مسته
 ببێااتە دەبااێ بااۆ دەزانااێ ئیسااالمیش بە خااۆی کە کااوردی حیزبێکاای کە ئەوەیە دەدا ئازارمااان ئەوەی بەاڵم دەکاارێ، لااێ چاوەڕوانیەشاای
 خۆی؟ نەتەوەکەی دوژمنی بەکرێگیراوی

 
 موساتەفا، مەال بەدەساتی ماووینی ساولێمانی ئااوارەو مەال شاەریفزادەو ئیساماوی  وەک کەساانێک کردنای تیرۆر :گۆڤاری دیپلۆماتیک

 دیماوکرات حیزبای نااو تەفرەقەکاانی لە ڕۆڵای پاارتی دەگاوترێ کە نازیک ؟ پاارتییەوە لە زیااتر ئێاوە باۆچی وە! ؟.لێکدەدەنەوە چۆن
 ێشت؟هجێ موحەممەدی قازی مهاباددا کۆماری لە موستەفا مەال هەروەها هەبووە،

 
 و هەوڵ هەماااوو پێماااوایە دەزانااام، نیشاااتمانپەروەری بە کاااردی، کوردساااتان کۆمااااری لە موساااتەفا مەال کە ئەوەی : فا هیجتتتری مستتتته

 دەچاوو کۆتایی بەرەو کاتێک ئیدی بەاڵم کرد، بەرگریان کە هێزبوون سەرەکیتری  بارزانییەکان کۆمار، خزمەتی بۆ خۆیدا تەقەالیەکی
 ئەوە نەهێشاتووە، جێای دزییەوە و ترس بە واقیدیشدا لە بوو، دەرباز لەوێ ئەویش دەگرت، ناوچەکەیان هاتبوونەوەو شا هێزەکانی و

 دەکەیا ، ڕزگارت ئەوا بێی، ئێمەدا لەگەڵ دەتەوێ ەگەرئ گوتووە بەویشی پێشەواو خزمەت چۆتە کاتەدا لەو کە ئاشکرایە زۆر شتێکی
 دەباێ ئاێمە ئێساتاش.. ناابینم موساتەفادا مەال کااری لە لەوبەشاە کاوڕییەک و کەم هایچ ما  بەوە، نەبووە ڕازی خۆی بۆ پێشەوا بەاڵم
 .بیبینی  هەیە وەکوو واقدیش ئەمری وە بیبینی ، مێژوو وەکو مێژوو

 
 و ناکۆکییەکاااان نەهێشاااتنی باااۆ بااادرێ هەول پێویساااتە درێژخاااایەنەو پرۆساااەیەکی دەوڵەتاااانیش و حیزبەکاااان نێاااوان پەیوەنااادی

 خاۆ. بەشاەکاندا هەماوو لە کاوردی حیزبەکاانی نێاوان لە تاایبەت بە نەتەوەییدا، بەرژەوەندی پێناو لە کردن هاوکار لێکنزیکبوونەوەو
 مێاژوو درێژایای بە چاوونکە هەباێ باشایان پێوەنادی و هاوکاری یەکەوە بە دەتوان  حیزبەکان و دەوڵەتان لە کەم نەکرێ ئەوە ئەگەر
 .بووە شەڕیشیان تەنانەت و ناخۆشی نێوان ناڵێکی، یەکتر لەگەڵ لەوانە زۆرێک
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 بە دەرحە  باووە هەڵەیشای کاورد، دۆزی پێنااو لە زۆری قوربانیادانی و خەباات ساەرەڕای کاورد، مێژینەی لە حیزبێکی وەکوو پارتیش
 حیزبااای بە دەرحە  کە گەورانەش هەڵە ئەو باشاااوورو، لە دیاااکەش حیزبەکاااانی تەناااانەت و ئێاااران کوردساااتانی دیماااوکراتی حیزبااای

 هاایچ ئێسااتادا لە باشااوور لە دەبااوایە نەگااری  لەبەرچاااو راسااتییانە ئەو ئەگەر خااۆ. کااراوە تۆمااار مێااژوودا لە کردوویەتاای دێمااوکرات
 .نەبوایە هاوکارییان و دۆستانە پێوەندێکی دیکە ئەوەی لەگەڵ حیزبێک

 
 جێدەهێڵێت؟ ڕۆژهەاڵت سیاسیی ڕەوتی لەسەر کاریگەرییەک چ پژاک سەرهەڵدانی :گۆڤاری دیپلۆماتیک

 
 لە چااۆن وەک پەکەکە دەزاناا  خۆتااان بااۆ بەاڵم هەیە، تێکۆشااانی کااارو لەوێ کە حیزبااانەیە لەو یەکێااک پااژاک : فا هیجتتری مستتته

 کە تێکۆشاانێکەوە کاارو بەهاۆی ئەوانیش بەاڵم پێکهێناوە، پژاکی رۆژهەاڵتیش لە پێکهێناوە، حیزبی خۆی ئەجێندای بۆ پارچەکانیتر
 .دەکەن باسی خۆیان بۆ کە نییە نفووزەیان ئەو بەاڵم خۆیان، بۆالی ڕاکێشاوە گەنجەکانیان لە هەندێ سەرنجی هەیانە،
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 ... باس لە پەیوەندیی نێوان حيزبەكانی ڕۆژهەاڵت
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوركێو محەممەد
 

 ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  لێپرسراوی ، هیجری فا مسته ڕێز به  ڵ گه له" گرا، ره په"  وتووێژی
 

دێموكراتی كوردستانی ئێران وەك حيزبەكانی دیكە هەست بە بوونی مەترسی ڕوودانی شاەڕی نااوخۆ دەكاات لە نااو حيزبەكاانی حيزبی 
ڕۆژهەاڵتی كوردستاندا، هەربۆیە لێپرسراوی گشتی ئەو حيزبە بە ئەركی خۆیانی دەزانێت كاربۆ كۆكردنەوەی سەرجەم حيزبەكاان باكەن 

 .رەهێزیی بڕەوێننەوەو لەگەڵ هەموو حيزبەكان كاری بۆ بكەنلە ژێر چەترێكداو مەترسییەكانی ف
 

و  مستەفا هیجری، لێپرساراوی گشاتی حادكا، لەم چاوپێكەوتنەیادا لەگەڵ پەرەگارا، بااس لە پەیوەنادیی نێاوان حيزبەكاانی ڕۆژهەاڵت
 .و سیاسەتی ئەمەریكا دەكات ئاڵوگۆڕ لە ئێران

  
ئەو مەترساییە هەیە، ڕەناگە زۆر " ؛حيزبەكاانی ڕۆژهەاڵتادا، مساتەفا هیجاری دەڵێاتلەبارەی مەترسی ڕوودانی شاەڕی نااوخۆ لەنێاوان 
بەتاایبەت ئاێمە ئەزماوونی ئەوەماان هەیە لە ساەرەتای شۆڕشای گەالنای ئێاران دوای . بەهێز نەبێات، بەاڵم نااتوانی  حاشاای لێابكەی 

دەبێات لەگەڵ ئەو الیەناانە، النایكەم ئەوانەی هێاز  باۆیە. ئەوەی ڕژێمی شا ڕوخا، لە بەشەكانی دیكەی كوردساتانیش ئەوەماان بینیاوە
 ."چەكداریان هەیە بتوانی  بە هەندێك خاڵی هاوبەش بگەی 

 
و  حيزبەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان خاوەن یەك هێازی چەكاداری یەكگرتاوو نای ، هەر حيزبێاك هێازی چەكاداری هەبێات ساەربەخۆیەتی

حياازب ناوەناادێكی هاوبەشاایان پێكهێناااوەو كاااری پێكەوەیاای دەكەن بە ئامااانجی  ٥لەژێاار فەرماناادەیی حياازبەكەدایە، بەاڵم ئێسااتا 
 .یەكخستنی هێزەكانیان، حدكا یەكێك لەو حيزبانەیە
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ئەو پرسە بووەتە باابەتی گفتوگاۆ لە ناوەنادی هاوكااریی حيزبەكاانی كوردساتانی ئێاران، پێیاانوایە  ؛مستەفا هیجری ئەوەی خستەڕوو
 .ی دەرەوەی ئەو ناوەندە كاربكەن بۆ گەیشت  بە خاڵی هاوبەشدەبێت لەگەڵ حيزبەكانی دیكە

 
و كاۆنەكردنەوەی  خااوەنی هێازی چەكاداری ساەربەخۆیان ، یەكنەخسات ( پااك)و پارتی ئازادی كوردستان لە دەرەوەی ئەو ناوەندە پژاك

 .سەرجەم ئەو هێزانە لەژێر چەترێكدا مەترسییە بۆسەر داهاتووی ڕۆژهەاڵتی كوردستان
 
بۆئەوەی لە ئاڵوگۆڕەكانی داهاتوودا كە ئێمە چاوەڕوانی  لە ئێران بێتەپێش، خەڵكەكەمان دووچاری كێشاە نەبێات، ئەو خاااڵنەی كە "

دەتوانێت لە داهاتوودا لە كوردستانی ئێران كێشەمان بۆ سازبكات دەبێت لە ئێستاوە ڕێگاچارەیان بۆ بدۆزینەوە لەگەڵ ئەو الیەناانەی 
 .مستەفا هیجری وای وت" وەدیكەش كە ماونەتە

 
و حيزبەكاانی دەرەوەی ئەو ناوەنادە، هەماان ئامانجیاان هەیە لە دروساتكردنی بەرەیەكای  هەرچەندە ئەو حيزبانەی ناوەنادی هاوكااریی

دا نیایەو و هێشتا گفتوگاۆ لە نێوانیانا و پژاك جیاوازو دوور لەیەكترن و كۆكردنەوەی هێزەكانیان لەژێر چەترێكدا، بەاڵم ئەوان هاوبەش
 .هەریەكەیان بەجیا خاوەنی پڕۆژەو بەرنامەن

 
جیاوازییاان هەیە، بەاڵم " ؛لە وەاڵمی ئەوەی زەمینەی كۆكردنەوەی ئەو هێزە جیااوازانە هەیە لەژێار چەترێكادا؟ مساتەفا هیجاری وتای

 ."ێت، لەژێر چەترێكدا كۆبكرێنەوەئەوەی ئەركی ئێمەیە دەبێت كاری بۆبكەی  بۆئەوەی النیكەم زۆربەی ئەوانە ئەگەر هەمووشیان نەكر
 

الیەنەی لە ناوەناادی هاوكاریادان مەترساای فرەهێزییاان هەسااتپێكردووەو لەسااەر ئەو  ٥ئەو  ؛لەوەشاكرد لێپرساراوی گشااتی حادكا باساای
ار بەاڵم ئەوە بەس نیاایەو دەبێاات الیەنەكااانی دیااكەش بخااوێنینەوەو لەگەڵ ئەواناایش كاا"بنەمااایەش ئەو ناوەناادەیان پێكهێناااوە، وتاای

 ."بكەی 
 

ئەوكاارە زووتار  ؛دەربارەی كاتی دەستپێكردنی گفتوگۆو كاری هاوبەش لەگەڵ ئەو الیەناانەی دیاكە، مساتەفا هیجاری ئامااژەی بەوەكارد
بكرێاات باشااترە بااۆئەوەی ئەگەر ڕووداوێااك ڕویاادا ئامااادەیی تەواویااان هەبێاات بەهەمااوو الیەكیااانەوە، ناوەناادی هاوكاااریش لەسااەر ئەو 

 .بۆچوونەیە
 

ئێستا كاتمان هەیە دەبێت گفتوگاۆی لەساەر بكەیا ، بەاڵم بە بۆچاوونی ما  نابێات زۆریاش پەلەی لێابكەی ، باۆئەوەی " ؛روەها وتیهە
و كاارداری هەركاام لەو هێاازانەی لە ناوەنادی هاوكاریاادا پاێكەوە هاوكاااری دەكەیا  هەموویمااان لێكاادابێتەوە،  هەماوو الیەنەكااانی فكاری

لە ڕێككەوتنێكاادا لەباااتی ئەوەی یارمەتیاادەربێت كێشااە دروسااتكەرە، بااۆیە دەبێاات ئەوانە بەباشاای  چااونكە جاااریواهەیە بااوونی هێزێااك
 ."لێكبدەینەوە، ئێمە ئێستا كاتی پێویستمان لەبەردەستدا ماوە بۆئەو لێكدانەوەو پەلە نەكردنە
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و یەكگرتااوویی لە  ی بەرەی هاااوبەشناوەڕاسااتی مااانگی ڕابااردوو پااژاك بااانگی لە حيزبەكااانی ڕۆژهەاڵتاای كوردسااتان كاارد بااۆ پێكهێنااان
و ڕایگەیاناد، گەلای كاورد لە ئەگەری هااتنە ئاارای هەرجاۆرە شاەڕێكی نااوخۆیی لە نێاوان  و میادیایی بوارەكاانی؛ ساەربازی، دیبلۆماسای

 .الیەنە كوردییەكان لە داهاتوودا نیگەرانە
 

 و ئایا بووەتە بابەتی گفتوگۆ؟ لێی دەڕوان پەرەگرا، پرسیاری ڕاگەیەندراوەكەی پژاكی لە مستەفا هیجری كرد كە چۆن 
 

و بیروبۆچاوونی پاژاك كە لەژێار كااریگەری  النایكەم باۆئێمە زۆر جێگاای تێڕاماان نەباوو، چاونكە جیهاانبینی" ؛لە وەاڵمدا هیجاری وتای
گفتوگااۆیە ئەگەر  پەكەكەدایە لەگەڵ بیروبۆچوونەكااانی ئااێمە جیاااوازییەكی یەكجااار زۆری هەیە، بەاڵم ئەوەش لە داهاااتوودا جێگااای

 ."بتوانی  لەگەڵیان بگەی  بە هەندێك خاڵی هاوبەش، هەرچەند ڕەنگە كارێكی ئاسان نەبێت، بەاڵم دەبێت هەوڵی بۆ بدەی 
 

ساااڵنی " شاەڕی براكاوژی"حيزبەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان كاتێك باسلە یەكخستنی هێزی چەكدار دەكەن، دەڵێ  نایانەوێت ئەزماوونی 
 .وری كوردستان دووبارە بكەنەوەنەوەدەكانی باش

 
ڕزگاربوونی لە ڕژێمای بەواس، زنجیارەیەك شاەڕی نااوخۆیی بەخاۆیەوە بینای،  و 7337باشوری كوردستان لە دوای ڕاپەڕی  لە بەهاری 

ن بەجۆرێك تەواوی ئەو حيزباانەی هێازی چەكاداریان هەباوو لە كااتە جیاوازەكاانی ئەو دەیەیەدا كەوتانە شاەڕەوە لەگەڵ الیەنێاك یاا
 .و یەكێتی بوو زیاتر لە الیەنێكی ناوخۆی هەرێم، خوێناویترینیان شەڕی نێوان پارتی

 
هەوڵااای حيزبەكاااانی ڕۆژهەاڵت باااۆ كااااری پێكەوەیااای هاوكااااتە لەگەڵ فراوانكردنااای كاااارو چاالكییەكانیاااان لە نااااوخۆی ڕۆژهەاڵت لە 

كاتێكادایە ئیادارەی ناوێی ئەمەریكاا بە ساەرۆكایەتی دۆناڵاد چوارچێوەی خۆئامادەكردنیان بۆ ئەگەری گۆڕانكاریی لە ئێران، ئەوەش لە
ترەپ بە تووندی ڕوبەڕوی ئێران وەستاوەتەوەو لە هەنگاوە سەرەتاییەكانیدا لە ڕێككەوتنی ئەتۆمی كشایەوەو ئێساتاش دۆخای ئاابوری 

گەمارۆكاان دەچانە  ١١تای ماانگی ئێرانی ڕوبەڕوی كێشەی سەخت كردووەتەوەو گەمارۆكاانی بەساەر ئەو واڵتەدا ساەپاندووەتەوە، ساەرە
 .قۆناغێكی تووندتر

 
ئاێمە بەو ئەنجاامە " ؛و سوودی سیاسەتی نوێی ئەمەریكا بۆ خەباتی حيزبەكانی ڕۆژهەاڵت، مستەفا هیجری دەڵێات دەربارەی كاریگەریی

ئیسااالمی ئێااران لەالیەن و نەتەوەكااانی دیااكەش شااتێكمان دەسااتدەكەوێت، بەو مانااایە نیاایە ڕژێماای كۆماااری  گەیشااتووی  كە ئااێمەش
و ئێمە دەچینەوەو دەبینە بەدی ، بەاڵم بەو مانایە كە ئەمەریكا خەریاكە ئێاران الواز دەكاات لە هەماوو باارێكەوە،  ئەمەریكاوە دەڕوخێ

 ."ئەوەش خاڵێكی گرنگە بۆ ئێمە كە ئێران الواز دەكرێت
 

چونكە پێماانوایە مەیادانێكی "دیكەو ئازادیخوازانی ئێران بەسوودە،  و نەتەوەكانی هەرچەند ئێران الوازببێت بۆ ئەوان ؛هیجری پێیوایە
 ."و بەدەستهێنانی مافەكانمان لە داهاتووی ئێراندا باشترمان دەستدەكەوێت بۆ درێژەدانی خەبات
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دەرەوەی لەگەڵ تووناادبوونەوەی ملمالنێكااانی ئەمەریكاااو ئێااران، سااتیڤ  فەیگاا  بەرپرساای نوسااینگەی كاروباااری ئێااران لە وەزارەتاای 
و  شاااتێكی سروشاااتیی"ئەمەریكاااا وەك كونساااوڵی ناااوێی واڵتەكەی لە هەرێمااای كوردساااتان دەساااتبەكاربوو، مساااتەفا هیجاااری ئەوە بە 

 .ناودەبات كە ئەمەریكا شارەزایەكی ئێران بكاتە كونسوڵ لە هەرێم" چاوەڕوانكراو
 

و  تەوەساەر ئێاران كەساێكی شاارەزا لەساەر ئێاران بنێرێاتسروشتییە واڵتێكی وەك ئەمەریكاا لەو كااتەی گەمارۆكاان دەخا" ؛هیجری وتی
 ."وەك كونسوڵ دیاریبكات، ئەوە دروستەو چاوەڕوانییەكە هەموو كەس هەیەتی لە ئەمەریكا
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