چاوپێکەوتین گۆڤاری گواڵن ەلگەڵ نەوشیوان مس تەفا ەلپێش دامەزراندین بزوتنەوەی گۆڕان .

Monday, November 10, 2008
دمیانە  :گۆڤاری گواڵن
نەوشیوان مس تەفا كەسایەتییەكی انرساوی انو بزاڤی رزگارخیوازی نیش امتین كوردس تانە  ،بەاڵم رەنگە ەل
هەموو سەركردەیەكی س یایس كوردس تاین زایتر بۆچووین جودا جودای ەلسەر بونیاد برنێ  ،ئەمەش
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو سەردەمە ئاڵۆزو تێكچڕژاوەی كە بزووتنەوەی كوردی پێیدا تێپەڕ دەبوو ،نەوشیوانیش
ەل نێو ئەم بزووتنەوەیەدا هەمیشە انوێك  ،هێزێك  ،بیوابوەڕێك بووە  ،بۆیە ەل هەموو اكتەاكین شەڕو
ئاشتیدا  ،تۆپەكە ەل الی نەوشیوان دوور نەكەوتۆتەوە  ،ئەم دوورنەكەوتنەوەیەی تۆپەكە بەش ێك بووە ەل
سرتاتژیییەیت نەوشیوان  ،ابشرتین منوونەش دابڕاین ئێس تای نەوشیوانە ەل یەكێیت نیش امتین  ،بەاڵم دابڕانێك
دوور ەلو ئەندام مەكتەب س یاس یانەی تری انو حزبە كوردس تانییەاكنە كە ەل حزب دووردەكەونەوە  ،بۆ
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خۆاین خەریكی ژایین اتیبەیت خۆاین دەبن  ،نەوشیوان دەیەوێ بڵێت راس تە من ەل س یاسەیت ئێس تای
یەكێیت دووركەوتوومەتەوە  ،بەاڵم نە ەل س یاسەت دابڕاوم  ،نە پیاوێكی دەس تكورت و هەژاریشم ەل
س یاسەت ات بۆخۆم رێگای ژایین اتیبەیت بۆخۆم هەڵژبێرم  ،دەیەوێ بڵێت من هەمیشە ەل انو خەڵمك  ،بۆیە
ات ئێس تاش كەس انزاێن ئایندەی نەوشیوان چۆن دەبێت  ،چونكە انیەوێ تۆپەكە ەلو دووركەوێتەوە ،
بەمەش كۆمەڵێك پرس یاری ئاڵۆز الی هەر خوێنەر و س یاسییەكی ئەم واڵتە دروس تدەبێت  ،ئەوەیە
لوغزەكە  ،نەوشیوان ەل سااڵین خەابیت حەفتااكن و بەاتیبەت هەش تااكنیش یدا  ،جار جار دەیەویست
موفاجەئە دروست باكت  ،هەر چەندە موفاجەئەی ئەجمارەی ئەگەر بتواێن دوا مەفاجەئەو
سەركەوتووترینیان دەبێت  ،كە دەتوانێت ات رادەیەك ئەو الپەڕە خوێناوییانەیش پێ رەش باكتەوە  ،كە
زۆرجار لێرەو ەلوێ ابس یدەكەن  ،بە اتیبەت سەردەمە دژوارەاكین شەڕی انوخۆ  ،بەاڵم پرس یار ئەوەیە
ئاای نەوشیوان بەم تەمەنەی ئێس تای دەتواێن ئەم موفاجەئەیە باكت  ،بەر ەلوەی گوێبیس یت خۆی بنی بە
بەڵ ای نەخێر  ،ەل ئایندەدا مێژوو وەاڵممان دەداتەوە  ،تەهنا كەمێك چاوەڕواین دەوێت .
من بەش بەحاڵی خۆم ئەوە یەكەجمارە بە راشاكوی و رووبەڕوو ەلگەڵ اكك نەوشیوان گفتوگۆ بكەم ،
پێشرت زۆر تێبیین و رەخنەم ەلسەری هەبوو  ،چونكە رابردوویەك كە بۆتە بەش ێك ەل ژایین ئێمەو بەش ێك
ەل بزووتنەوەی رزگارخیوازی نیش امتنیشە  ،زۆر ش امتن پێدەڵێت  ،كە وەك اكك نەوشیوان ویت اب گۆڕ
هەڵنەدەینەوە  ،چونكە بۆگەن و ئێسك و پرووسك دێنە دەر .
یەك ەلو خاڵەگرنگانەی كە ئەمڕۆ بۆ خەڵك گرنگە ئەوەیە نەوشیوان مس تەفا ژاینێكی زۆر سادەی هەیە ،
وەك دەڵێن ەل سااڵین هەش تااكنیش وابووە  ،هیچ اكتێك نەیویس تووە ژایین خۆی ەل خەڵكی ئاسایی جیا
باكتەوە  ،وەك كەس ێكی خانەدان خۆی دەرگا ەل میوان دەاكتەوەو هەر خۆیشی ات بەردەرگای ماڵەكەی بۆ
بەڕێكردن ەلگەڵی دەچێت و زۆر بەخێرهاتنیشی دەاكت  ،ەل خانوویەكی زۆر ئاسایی دەژێت  ،كە دەچیتە
ژوورەوە هەست انكەی ماڵە بەرپرسەاكین ئەو سەردەمەیە  ،پێشرت وێنەی اكك نەوشیوان ەل زهین مندا ،
ئەوەبوو راس تییەاكن تەهنا ەلالی خۆیەیت و ئەوەندە بڕوای بە دایلۆگ نییە  ،پێم وابوو دەمارگرژەو
رەفزەوییە  ،واقیع انخوێنێتەوەو شت بەسەر خەڵكیدا فەڕز دەاكت  ،پێم وابوو زوو ەلو قسانە توڕە دەبێت
كە بە دڵی ئەو ننی و هەڵدەچ  ،پێم وابوو بۆ كەمكردنەوە ای نەهێشتین جیاوازییەاكن گەر بتواین تەسفیەی
جەسەدیت دەاكت  ،پێم وابوو نەوشیوان  ،.....بەاڵم ەلگەڵ یەكەم دواندنیدا  ،هەس مت كرد نەوشیوان
ئێس تا زۆر جەخت ەلسەر دایلۆگ و گۆڕینەوەی راو رای بەرامبەر دەاكتەوە  ،حەز دەاكت كێشەاكن
دوور ەل توندوتژیی بەرەو چارەسەركردن چبن  ،انیەوێ بە هیچ جۆرێك جارێكی تر كورد ەلنێو خۆیدا
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خوێن بڕێژێ  ،انیەوێ ئەو ئەزموونەی بە خوێن هاتۆتە دی بە هۆی گەندەڵییەوە ەل دەس یت بدەین ،
انیەوێ اتیبەمتەندی هەر شارێكی كوردس تان ەلبەرچاو نەگیێت و ەل انو حومكڕاین گشتیدا بتوێتەوە ،
انیەوێ خەڵك بە درومشی بریقەدار فریو بدرێ  ،انیەوێ ...
بەاڵم نەوشیوان چەند دەتواێن ئەو بۆچوواننەی خۆی هبێنێتە دی  ،ئەمەاین اب خوێنەر ەل دوای
خوێندنەوەی ئەم دمیانەیەی رای خۆی ەلسەر بدات .
گواڵن  :اببەتێك هەیە كە جێگەی پرس یاره  ،ەل ساڵی  2791اكتێك كۆمەڵەی رهجندهراین كوردس تان
دامەزرا ،ئەو اكتە پاریت ەل هەڕهیت باڵوبوونەوه و پەرهسەندن دا بوو  .رۆڵی اكك نەوشیوان ەل
دامەزراندین ئەو كۆمەڵەیە دایر نییە  ،بە اتیبەیت كە ئەواكت پێێی دەوترا كۆمەڵەی ماركیس لینیین  ،رۆڵی تۆ
چی بوو ەلو دامەزراندنەدا  ،بە اتیبەت كە ئەواكاتنە تۆ ەل ڤیەان بوویت ؟
نەوشیوان  :كۆمەڵە ساڵی  2791دامەزراوه  .رۆڵی من ەل پێشرتا ئەوهبوو كە خاوهین ئمیتیازی گۆڤاری
رزگاری بووم .گۆڤاری رزگاری زهمینەی فكریی دروس تكردین كۆمەڵەی خۆشكرد  .ئەو زهمانە پاریت دوو
كەرت بوو  ،كەرتێكیان خوالێخۆش بوو مەال مس تەفا سەركردایەیت دهكرد و كەرتەكەی تریش خوالێخۆش بوو
برامی ئەمحەد سەركردایەیت دهكرد  .حزیب ش یوعیش ببوون بە دوو كەرتەوه  ،كەرتێكیان الیەنگیی ەل
یەكێیت سۆڤیەت دهكرد و كەرتەكەی تریش الیەنگری ەل چنی دهكرد  .ەل انو كورددا بە اتیبەیت ئەو چوار
ابڵە این چوار حزیبە هەبوون  .ئەو اكتە انكۆكییەكی زۆر قووڵی فكری ەل نێوان خەیت یەكێیت سۆڤیەت و
خەیت چنی هەبوو  .چنی یەكێك بوو ەلو واڵاتنەی كە بیی جۆرێك ەل ماركسزیم  -لینینزیم و بیوابوەڕی
ماوتسیتۆنگ ی باڵو دهكردهوه  ،بیوابوەڕی ماوتسیتۆنگ ەلسەر بنچینەی ئەوهی كە نەخشەی رێگای
رزگاربووین گەالین بەو جۆره داانبوو كە پێویس تە میلەلتێك اكتێك خەابت دهاكت بۆ ئەوهی رزگاری
بەدهست هبێنێت دەبێت حزبێكی پێشڕەوی هەبێت بە ش ێوەیەكی نوێ  ،دەبێت بەرهیەكی یەكگرتووی
گەلیی هەبێت  ،دەبێت ەلشكرێكی رزگاری گەلیی هەبێت  ،ئێمە پێامن وابوو هیچ ەلو ( )3س مەرجانە ەل
هیچ اكم ەلو حزیابنە نەبوون  .ەلبەرئەوه ئێمە هەوڵامندا ەلسەر ئەو مۆدیەل نوێیە رێكخس تنێك دروست
بكەین  .بەایننامەی ( )22ی ئادار پەەلی كرد ەل پێكهێناین كۆمەڵە  .چونكە بەایننامەی ( )22ی ئادار بووه
هۆی ئەوهی دوو ابڵەكەی پاریت سەرەلنوێ یەكبگرنەوه و ئەمیان ەلانو ئەوی تردا توایەوه  .ئەمە بووه
سەبەیب ئەوهش ئەو ابڵەی ش یوعی كە سەر بە یەكێیت سۆڤیەت بوو ورده ورده زاڵ بێت و ەل حكومەت
نزیك بێتەوه و ئەوهندهی تر تەسفیە باكت  .ەلو اكتە ئەو بۆشاییە فكری و س یاس یەی هەبوو كۆمەڵە تواین
پڕی باكتەوه  .من ئەو اكتە ەل ساڵی  2791حومكی ئیعدام درابووم ەل الیەن مەحكەمەی سەورهوه ەلسەر
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كێشەیەك كە بە راس یت دهس یت مین تێدا نەبوو  ،بەاڵم وهكو تۆڵە كردنەوه ئەو زسایە ەلسەر من داندرابوو ،
ەلبەرئەوه نەمدهتواین بە ئازادی هاتووچۆ بكەم و بێم و چبم و ەلگەڵ خەڵكدا دانیشم و س میینار و كۆبوونەوه
بكەم  .بە پێچەوانەوه وهختێك كە برامی ئەمحەد و گروپەكەی هاتن بۆ قەرسو ماكۆسان  ،من ەلگەڵیان هامت
و ماوهیەك ەلگەڵیش یان مامەوه هەاتوهكو رێگایەمك دۆزیەوه كە ەل رێیەوه سەفەری دهرهوه بكەم  .دوای ئەوه
ساڵی  2792سەفەری دهرهوهم كرد  .برااكین تر درێژهاین بە ئیشەكە دا و من یەكێك بووم ەلو كەسانەی
هاواكرمی كردووه ەل دامەزراندین كۆمەڵە و ەل پێكهێناین گروپەاكین سەرهاتكە  .بەاڵم ئەو ماوەیە بە حومكی
ئەوهی كە من دووركەومتەوه و چووم بۆ ڤیەننا  ،بەاڵم ئاگامش لێهەبووە كە برادهراین تر ئیش و اكراین
كردووه  ،هەرچەنده بەهۆی سەفەركردنەكەم من وهك خۆم نەمدهتواین بە چاالكی بەشداری تێدا بكەم  ،ئەو
اكتەش كورد ەلانو ئەوروپا ئەوەندە زۆر نەبوو ات بڵێنی ەل انو كوردهاكین ئەوروپا ئیشم كردووه .
گواڵن  :دەكرێ ەل رێگای تۆوە بزاننی بیۆكەی دامەزراندین كۆمەڵەی رەجندەراین كوردس تان بۆ یەكەم جار
هی ك بوو ؟
نەوشیوان  :بیۆكەكە ەل راستیدا وهك گومت دهگەڕێتەوه بۆ ئەو جیاوازیی چیین سۆڤیەیت  .ئەو زهمانە
گروپێك هاتبوون بۆ سلێامین كە جیاببوونەوه ەل حزییب تودهی ئێراین  ،ئەو گروپە بە انوی سازماین
ئینقیالیب ئەو اكرهاین دهكرد  .ئەوانە اكریگەری زۆراین هەبوو ەلسەر ژمارهیەك ەل اكدیره گەجنەاكین ئەو
اكتەی كە ەل ابڵی مەكتەیب س یایس اكراین دهكرد .
گواڵن  :واات تۆ ەلو كەسانە نەبووی كە تەئسیت ل كراێب ؟
نەوشیوان  :نەخێر من یەكێك بووم ەلو كەسانە .
گواڵن  :ەل ساڵی  2791اكتێك ئەو نسكۆیە بەسەر كورد دا هات  ،تۆ ئەو اكتە پەیوهندی س یاسیت ەلگەڵ
پاریت بوو این ەلگەڵ كۆمەڵە ؟ این ەلگەڵ هەردووكیان بووی ؟ چۆن ؟
نەوشیوان  :من دوای یەكگرتنەوهی پاریت  ،نەبوومەوه ئەندام ەل پاریت  ،هەر وهك دۆس یت پاریت مامەوه
 .هەات ئەو اكتەی من سەفەری ڤیەننام دهكرد هامت سەرداین مەكتەیب س یایس پارتمی كرد  ،ئەو اكتە دكتۆر
مەمحود ەلوێبوو و زۆراین پێ خۆش بوو كە من وهك نیشانەیەك ەل یەكگرتنەوهی هەردوو ابڵەكە ەلوێ بمب بە
ئەندامی لقی ئەوروپا  .وابزامن اكغەزیش یان نوویس  ،بەاڵم من ەلدهرهوهی رێكخسنت بووم  .بەاڵم ەلگەڵ
برادهراین كۆمەڵە ئاگایامین ەلیەكرت هەبوو .
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گواڵن  :كۆمەڵەی رهجندهراین كوردس تان دوای ساڵی  2791تواین بە هێزو تنی و گوڕێكی ترەوە بكەوێتە
شاخ و هەروهها ەل كۆاتیی حەفتااكن و سەرەاتی هەش تااكنیش ات انوەڕاس یت هەش تااكن تواین ەل شاریش
هاوسەنگیەكی گەوره ەل بزوتنەوهی رزگارخیوازی نیش امتین كوردی دروورست باكت  .چ پێویس یت بەوه
بوو چبێتە انو یەكێیت نیش امتین كوردس تان ؟ ەل اكتێكدا كۆمەڵە خۆی حزبێكی زۆر فراوان و گەوره بوو بە
اتیبەیت ەلریزی گەجنەاكن ؟.
نەوشیوان  :پێش دەس تپێكردنەوەی شۆڕش ەل ساڵی  97-2791كۆمەڵە رێكخراوێكی وهها گەوره نەبووه
 ،هەرچەنده پتەوترین رێكخراو بوو ەلچاو هەموو رێكخراوهاكین تر و ەلرووی رێكخستنەوه ەل هەموواین
اكرامەتر بوو  ،اكدیری ابیش هەبوو بەاڵم بە ژماره كەم بوون  .ئەمە یەكەم  .دووهم  ،بۆ زانیاریت ئەو اكتە
مام جەالل سكرتێری كۆمەڵە بوو هەر ەل سەرهاتی دامەزراندنەوه ات ئەو فەترهیەش .
گواڵن  :واتە یەكەم سكرتێری كۆمەڵە مام جەالل بوو ؟
نەوشیوان  :بەڵ  .درووس تكردین یەكێیت ەلراستیدا جۆرێك بوو ەل جێبەجێكردین ئەو بیهی كە هەم
پاریت پێشڕەو هەبێت هەم بەرهی یەكگرتوویی گەل هەبێت و ەلشكری رزگاریی دروست باكت  .ئێمە
هەوڵامندا ئەو مۆدیەل ەل كوردس تان دروست بكەین  .واتە بەشداریكردین كۆمەڵە ئێمە ئەو زهمانە وامان
حیساب دهكرد وهك چۆن تۆ بەردێك دهخەیتە انو ئاوهوه چەند هەڵقەیەك دروست دهاكت  ،هەڵقەی یەكەم
زۆر رۆشن و دایره  ،هەڵقەی دووهم كەمرت رۆش نە  ،هەڵقەی سێیەم ەلو كەمرت  ،وامان داانبوو كۆمەڵە
ببێت بە نەوات بۆ كۆكردنەوهی ئەو هەڵقە جیاجیااینەی توێژە كۆمەاڵتیەاكین انو كۆمەڵی كوردهواری .
گواڵن  :مام جەالل چۆن وازی ەل سكرتێری كۆمەڵە هێنا  ،اب بزاننی اكك نەوشیوانیش چەندهمنی سكرتێرە
؟
نەوشیوان  :ەلراستیدا رهنگە بە فەرمی من دووهم سكرتێری كۆمەڵە بوومب  ،ئەو اكتەی كە مام جەالل ەل
ساڵی  2791چووه دهرهوه  ،ئەوهی كە بە عەمەیل سەرپەرش یت رێكخستنەاكین كۆمەڵەی كردووه شەهایب
ش ێخ نوری بووه  .دوای ئەوهی كە اكك شەهاب گیا و رێكخستنەاكین كۆمەڵە توویش گرتن و
راوەدووانن بوون كۆمیتەی هەرێمەاكن دروست بوون  .اكك ئارام مەس ئویل كۆمیتەی هەرێمەاكن بووه
بەاڵم ئەو اكتەش هەر مام جەالل سكرتێری كۆمەڵە بووه  .پاش ئەوهی كە یەكێیت نیش امتین دامەزرا و
بێجگە ەل كۆمەڵە بزوتنەوهی سۆش یالیس یت هاتە انو یەكێتییەوه و خەیت گش یت دروست بوو  ،ئیرت
ئەوساكە گفتوگۆمان ەلگەڵ مام جەالل كرد كە ئاای وهكو سكرتێری كۆمەڵە ئەمینێتەوه اینیش دەبێت بە قامسی
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مش تەرهكی ئەو ( )3س ابڵەی كە یەكێتیان دروست كردووه  .ئەو ( مام جەالل ) قامسە مش تەرهكەكەی
هەڵژبارد و ئێمەش هەموومان قەبوڵامن بوو كە بێب بە قامسی موش تەرهكی هەر س ابڵەكەی انو یەكێیت ،
بەاڵم ات ئارام مابوو هەر مام جەالل بە فەرمی سكرتێری كۆمەڵە بوو  ،اكك ئارامیش اكرەاكین بەڕێوەدەبرد ،
واات بەرپریس كۆمەڵە بوو بەاڵم سكرتێر نەبوو  ،بەڵكو هەر مام جەالل سكرتێر بوو .
گواڵن  :بەڕێزت ەل رێگای كۆنگره و كۆنفرانس ای پلینیۆمەوە بووی بە سكرتێر این مام جەالل دەستنیشاین
كردی بۆ سكرتێری ؟
نەوشیوان  :نەخێر من دوای ئەوهی كە اكك ئارام شەهید بوو ەل بەری قەرهداغ  ،كۆبوونەوهیەكی فراواین
اكدیرهاكین كۆمەڵەمان ەل شێێن كرد  ،ەلو كۆبوونەوهدا من هەڵژبێردرام كە سەرپەرش یت اكروابرهاكین كۆمەڵە
بكەم  .دوای ئەوه كۆبوونەوهیەكی فراواین ترمان بەست  ،پاشان كۆنفرانیس یەكەممان بەست و ەلم
كۆنفرانسەدا من بە سكرتێرری كۆمەڵە هەڵژبێردرام  .ئێمە ەل سەردهمی پێشمەرگایەتیدا ( )3س جار
كۆنفرانیس كۆمەڵەمان بەس تووه .
گواڵن  :بەاڵم ەل هەش تااكن دوایی نەبەسرتا ؟
نەوشیوان  :ەل هەش تااكنیش بەس امتن بەاڵم دوای ئەوهی ەل  2797شەڕی سەخت ەلنێوان كورد و حزیب
بەعس درووست بوو  ،ەلراستیدا ەل تریس بۆردوومانكردن و بەاكرهێناین چەكی كمییایی نەمانتواین
كۆنگرەیەكی وهها ببەس تنی  ،ئەترساین كە زۆربەی اكدیرهاكمنان بكوژرێن .
گواڵن  :رەنگە ئەو اكتە حەماس ێكیش نەبووبێت بۆ بەستین كۆنگره ؟
نەوشیوان  :شەڕەكە ئەوهنده سەخت بوو  ،بوو بووه ئەوەلوایت  .ئەوهی من ابیس دهكەم دوای 2797
ـە  .هۆاكرەكەیش ئەو شەڕە سەختە بوو كە ئەو اكتە جێگایەك نەبوو تۆ بتواین بە دڵنیایی كۆنفرانیس تێدا
ببەس یت .
گواڵن  :ەل  2797-22-12كە شەهایب ش ێخ نوری و جەعفەر عەبدولواحید ەل سەركردایەیت كۆمەڵە و
ئەنوهر زۆراب ەل رێكخستین بەغداد ەل س ێدارە دران  .ئاای ەلسەر كۆمەڵە ەل س ێداره دران این بەهۆی
بیی نەتەوهیی و كوردایەیت بوو ؟
نەوشیوان  :یەكێك ەلو ش تانەی كە ەلسەرهاتی دامەزراندین كۆمەڵەوه ئێمە گرنگامین پێ دهدا ئەوه بوو كە
كۆمەڵە خۆی بپارێزێ ەل لێدان  .ساڵی  2791ات  2791ئێمە هیین ئەوهمان هەبوو كە ئەگەر كەس ێك
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بگیایە رهنگ بوو پاریت بیگرێ بە تۆمەیت ئەوهی كە جاسویس بەعس یە  ،حكومەت بیگرێ بە تۆمەیت
ئەوهی كە جاسویس دهزگای پاراستنە  .ەلبەرئەوه ئەوهندهی بۆمان كرا هەوڵامندا هەڵقەی رێكخستنەاكین ان
كۆمەڵە زۆر زۆر تەسك بێت و ئێمە اكدیری رێكخسنت دروست بكەین نەك رێكخستین جەماوهری .
ەلبەرئەوه ئەدهبیاتیشامن نەبوو  ،یەك دوو باڵوكراوه وهخیت خۆی بە هەڵە باڵوكراوهتەوه  ،بەاڵم دوایی
كۆكراوهتەوه  .كۆمەڵە ات ساڵی  2797هیچ شتێكی بە رەمسی باڵونەكراوهتەوه بۆ خەڵك  .بە ش ێوەیەكی زۆر
هنێین اكری دهكرد ەل انو نوخبەیەكی هەڵژبێردراودا  ،بۆ منوونە ەل انو زانكۆی سلێامنیدا وەخێت كە
رێكخسنت دروست دهكەیت تەهنا ئەو كەسانەت رێكدەخست كە ەلاكیت قەیران و تەنگژەاكندا دەتواێن
سەركردایەیت رای گش تیباكت  ،ئەتوانێت ەل انو خوێنداكراندا رۆڵێكی اكریگەری هەبێت ەلانو كرێاكراندا ئەو
كەسانە رێكبخەیت كە ەل اكیت ئەزهماتدا ئەتوانێت ەل انو چیین كرێاكراندا اكر باكت  ،ەلانو رۆش نبیاندا هەر
بەم ش ێوەیە  .واتە هەڵژباردهی ئەمانە هەوڵدهدرا كۆبكرێتەوه و بە چەندین قۆانغدا تێدهپەرین و بە هەڵقەی
رۆش نبیی و ئەمانە ات ئەبن بە ئەندام  .ساڵی  2791اكێت كۆمەڵە هاتە انو یەكێتییەوه ئیرت ئەو قۆانغە
دهس یت پێكرد  .اكك شەهاب و ئەو برادهرانەی كە حومكی ئیعدام دران بە تۆمەیت ئەوهبوو كە ئەمانە
تەایرێكی ماركس یان درووست كردووه و سەفەری دهرهوهاین كردووه و پەیوهنداین كردووه بە جهیایت
بێگانەوه  ،چونكە اكك شەهاب چەند جارێك چووبوو بۆ بەیروت فەڵەس تینیەاكین بینیبوو  .واات بەش ێكی
ئەو برادهرانەی ئیعدام كران ەلسەر ئەوه ئیعدام كران .
گواڵن  :ئێس تا این جارانیش ابس ەلوه دهكرا كە جیاوازیەك هەبووه ەلنێوان شەهید ئارام و شەهید شەهاب
 .هەریەكە و سەر بە ابڵێكی سەربەخۆ بوون و كۆمەڵێك گرووپێی دیكەاین ەل خوار خۆاین هەبوو .یەعین
كۆمەڵێك پەیرهوی شەهید شەهایب كردووه و كۆمەڵێكیش پەیڕهوی شەهید ئارامی كردووه  .ئاای اكك
نەوشیوان مس تەفا پەیڕهوی اكم ابڵی دهكرد ات ئەو دوانە مابوون ؟
نەوشیوان  :ئەوه راست نییە  ،ئەوە راست نییە  ،یەك كەڕهت انكۆكی ەلانو كۆمەڵە دروست بوو ،
ئەویش انكۆكیەكی فكری بووه  ،دوایی حەمس بوو  .انكۆكیەكە دوای ساڵی  2791و تێكشاكین شۆریش
كوردبوو  ،ەل انو سەركردایەیت كۆمەڵە جۆرێك ەل بۆچوون دروست بوو بوو كە ئاای انكۆكی سەرهكی ئێمە
ەلگەڵ حكومەیت بەعسە این ەلگەڵ ئمیپرایلزیمی ئەمریاكیە  .بەاڵم ەل دوای فەترهیەكی زۆر كەم ئەو
موشكیەلیەش حەل كرا ئەوهی كە پێش بیین شۆریش كرد و اكك شەهابیش پێش بیین شۆریش كرد .
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گواڵن  :ئەی بۆ ەل سەركردایەیت كۆمەڵە و سەركردایەیت ئێس تاش هەندێ جاران ئەو ش تانە ابس دهكرێن  .ەل
سەركردایەیت یەكێیت ئەوانەی كە پێشان ەل مەكتەیب س یایس و سەركردایەیت كۆمەڵە بوونە ابیس ئەو جیاوازیە
دهكەن ەل نێوان شەهید ئارام و شەهید شەهابدا ؟
نەوشیوان  :من پێموایە ئەوە راست نییە  .رەنگە ئەو برادهرانە ەل بێئاگاییەوه قسە دهكەن  .ات ئەو زهمانەی
كە اكك شەهاب و هاوڕێاكین ەل سەركردایەیت كۆمەڵە بوون اكك ئارام اكدیرێكی ئاسایی بووه ەل كۆمەڵە  ،ەل
سەركردایەیت نەبووه  .دوای ئەوهی اكك شەهاب و هاوڕێاكین كەوتنە بەر گرتن و راوانن و كۆمیتەی
هەرێمەاكن دروست بوو  ،ەلوهای اكك ئارام هاتە پێشەوه و بووه كەیس یەكەمی انو كۆمەڵە .

گواڵن  :ابشە اكك نەوشیوان كە ابیس شەڕی انوخۆی هەش تااكن دهكرێت  ،ەلبەرچی هەموو حزبەاكین
بەرهی جود ئەوانەی كە ئێس تاش ماون و جگە ەلمانەش زۆر خەڵكی تەاننەت انو یەكێتیش ئێس تا
نەوشیوان بە سەركردهیەكی اكریگەری ئەو شەڕهی انوخۆیە دادەنێن  .وهك رۆژانە ئەوانەی انو مەكتەیب
س یاسیش ئەوه دهڵێنەوه كە نەوشیوان خەڵكی بە كوشنت داوه  .ابشە بۆ هەر اكك نەوشیوان سەركردایەیت
یەكێیت دهكرد  ،این فیعەلن تۆ رۆڵێكی زۆرت هەبوو  ،بەكوریت بۆچی انوی تۆ زایتر ەل هەر انوێكی دیكە
زهق دهكرێتەوه ؟ این مەبەستێكی تر هەیە كە ئێمە انیزاننی ؟
نەوشیوان  :رهنگە ئەوه دوو فاكتەری هەبێت  .یەكێكیان فاكتەری انوخۆی یەكێتییە كە ئەوه بەش ێكە ەلو
ملمالنێیە انوخۆییەی ەل نێوان ابڵە جیاجیااكین انو یەكێتیدا هەیە  .بەش ێكی تریش یان ئەگەڕێتەوه بۆ ئەو
تواان میدایییەی كە اكیت خۆی حزیب ش یوعی عێراق هەیبوو  ،ەل راستیدا حزیب ش یوعی رۆڵی زۆر
گەورهاین هەبوو ەلوهی كە انوی من بە شەڕی انخۆوە بنووس ێنن بە اتیبەیت دوای شەڕی ( پشتئاشان )
و ئەوانە  .خۆت ئەزاین اكدری راگەایندن ەل حزیب ش یوعیدا زایتر بوو  ،ئەو زهمانە یەكێیت سۆڤیەت مابوو
 ،حزیب ش یوعی ەلگەڵ حزیب ش یوعی تری دونیا پەیوهنداین هەبوو ئیرت هەڵمەتێكی جهیانییان دژ بە من
دەست پێكرد .
گواڵن  :ابشە ەلبەرچی انوی تۆاین دایر خست ؟ ئاای ەلبەرئەوە نەبوو فیعەلن رۆڵێكی ابشت نەبیین ؟
نەوشیوان  :ەلبەرئەوهی من سەركردایەیت هەندێك ەل شەڕەاكمن كردووه .
گواڵن :واات حەقیقەتێكی تێدا هەبووە بەرامبەر بە تۆ؟
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نەوشیوان  :من حەز انكەم بگەڕێینەوە بۆ رابردوو گۆڕ هەڵبدهینەوه چونكە كەگۆڕ هەڵدهدهیتەوه عادهتەن
بۆگەن و ئێسك و پرووسك دێتە دهرهوه  .شەڕی یەكێیت ەلگەڵ هەموو الیەنەاكین ترا  ،ەلراستیدا بە پەلی
یەك ەلگەڵ پارتیدا بوو  ،چونكە پاریت وهكو اتكە حزب مەبدهیئ تەعەدودیەیت قەبوڵ نەدهكرد  .ئەو شەڕانە
بەش ێك بوو ەل چەس پاندین فكرهی تەعەدودیەت كە بۆ جاری یەكەم بوو یەكێیت هێنایە كوردس تانەوه .
فرهیی حزیب  ،فرهیی س یایس و فرهیی رۆژانمەواین ات ئەو زهمانە پاریت خۆی بە اتكە حزب دهزاین كە
ش یعاری ئەوهی هەبووپێشڕەوی كورد پارتیە و هیچ حزبێكی تر نییە  .ئەمە وەختێك یەكێیت دروست بوو
هەڵگەڕانەوه بوو ەلو سەرهاتیە .

گواڵن  :بەس هەست انكەی ەل واقیعی عەمەلیدا یەكێیت نەیتواین ئیستیعایب ئەو هەموو حزبە كوردس تانیانە
باكت  ،كە خەابیت رزگاری نیش امتنیان دەس تپێكردبوو ؟ چونكە یەكێیت بەتەنیا ەلبەرهیەك بوو و حزبەاكین
تریش هەموواین ەل بەرهیەكی تر  .خۆی تەعەدودیەت ئەوهیە حزبەاكین تر قەبوڵ بكەی ەل اكتێكدا پاریت
ەلانو زۆرترین حزبەاكین كوردس تانیدا بوو  ،بەرەی جوداین پێكهێنابوو  ،بەاڵم یەكێیت بە تەنیا بوو و شەڕی
دەكرد بۆ ئەوەی هەموو حزبەاكین تری وهكو سۆش یالیست وش یوعی و پاسۆك و  ....هتد پاكتاو باكت ؟
نەوشیوان  :من وهك گومت انمەوێ ابیس ئەوه بكەین  .بە جێیدەهێلنی بۆ مێژوونووسان  ،اب ئەوان
هەڵیسەنگێنن .
گواڵن  :اب بێینە سەر هەڵوهشانەوهی كۆمەڵە  ...خەڵكێكی زۆر چ ئەوانەی ئێس تاش هەر خۆاین بە كۆمەڵە
دهزانن این ەل رێگای كۆمەڵەوه توانیان بنب بە اكدیرێكی كوردس تاین و نیش امتین  ،قسە ئەوەیە خەڵكی
دهرهوهی كۆمەڵەش دەڵێن گورزێكی گورچك بڕ بوو كە درا ەل كۆمەڵە و تەاننەت ەل بزاڤی نیش امتنیش ،
ابشە اكك نەوشیوان چۆن تواین ئەو بڕایره بدات كە كۆمەڵە ەل ساڵی  2799هەڵبوەش ێنێتەوە ؟
نەوشیوان  :من بە تەنیا ئەو برایرهم نەدا  ،ئەوه ژمارهیەكی زۆر پێش من ەل اكدیرهاكین كۆمەڵە ئەو
گفتوگۆاینەاین دهست پێكردبوو ەلگەڵ یەكێیت شۆرشگێڕاندا  ،ەل قامسە رهشەوه ئەو گفتوگۆاینەاین
دهس تپێكرد بوو  .كە بڕایری هەڵوهشانەوهی كۆمەڵەشامن دا ەل كۆبوونەوهیەكی زۆر فراواندا چەند سەد
كەس ێك تێیدا بەشدار بوون كە ئەو بڕایرهمان دا  .بەاڵم ەل بیت نەچێت وهختێك كە كۆمەڵەمان
هەڵوهشاندهوه تەسلمیی دهست سەركردایەتیەمك كرد كە جگە ەل دوو كەس یان ئەواین تر هەموواین كۆمەڵە
بوون .
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گواڵن  :واات خۆت قەانعەتت بە هەڵوهشاندنەوهكە هەبوو ؟
نەوشیوان  :بەڵ ئەو زهمانە قەانعەمت پێ هەبوو  .بەاڵم ئەزموون دهری خست كە شتێكی هەڵەمان
كردووه .
گواڵن  :هەستت كرد كە غەدرێكت كردووه ؟
نەوشیوان  :ئێس تا واات ئەو دوو س ساڵە هەست دهكەم كە اكرێكی هەڵەمان كردووه  .ەلوەوپێش پێم
وابوو وهك بۆم ابسكردی كە كۆمەڵەمان هەڵوهشاندهوه و تەسلمیی سەركردایەیت یەكێتامین كرد  ،ئەو اكتە
ەلانو سەركردایەیت یەكێتیدا تەهنا دکتۆر فواد مەعسوم و دکتۆر كەمال فواد كۆمەڵە نەبوون ئەواین تر
هەموواین كۆمەڵە بوون و دهاینتواین هەموو یەكێیت بكەن بە كۆمەڵە .
گواڵن  :بەاڵم نەاینكرد ؟
نەوشیوان  :بەڵ نەاینكرد ..
گواڵن  :دەكرێت بزاننی اكك نەوشیوان ەلبەرئەوهی زۆر جاران هەست دەكرێت ەل حزب دادەبڕێت واات
تووڕە دەبێت  ،وەك ماوهیەك ەل زەڵ دانیشتبووی خەریكی نووسیین ایداش تەاكنت بووی و هەندێ
جاریش سەفەری دهرهوهت كردووه  ،هەندێ جاری دیكەش هەست دهكەیت اكك نەوشیوان عادزه ،
دڵگیه  ،تووڕەیە  .دهكرێ بزاننی ئەو هەموو جارانە اكك نەوشیوان ئیستیقاەلی دهدا این هەر بۆ خۆی
تووڕە دهبوو و خۆی دوور دهخس تەوه و دەچووە كەانر و ەل انوەند دووردەكەوتەوە ؟
نەوشیوان  :پێموایە ئێوەو ماانن حەقە بە تەقدیرهوه سەیری ئەو هەڵوێس تانەی من بكەن  .چونكە ئەو
اكاتنەی من دوور دهكەومتەوه ەل راستیدا ەلاكیت شەڕی انخۆدا بووەو من بۆم بەجێهێش توون  .بۆ منوونە
بۆت ابس بكەم ەل دوای هەڵژباردین یەكەمی پەرەلمانەوه من ەلگەڵ برادهرهاكین خۆماان انكۆك بووین ەلسەر
ئەوهی كە ئاای اكدیرهاكین یەكێیت بێننی اكروابری حكومەیت پێ بس پێرین ایخود اكدیرهاكین یەكێیت چاودێر (
مراقب ) بن بەسەر حكومەت و  ،تەكنۆكرات هبێننی  .ئەوە یەكێك ەلو خااڵنە بووە بووه كە ئەو زهمانە من
الیەنگری ئەوه بووم خەڵكی تەكنۆكرات هبێننی اب ئەوەشت پێ بڵێم منیان تەرش یح كرد بۆ یەكەم سەرۆكی
حكومەت  ،بەاڵم نەمكرد چونكە ابوەڕم پێ نەبوو  .برادهراین تر پێیان وابوو ئەگەر ەل دەسەاڵتدا نەبنی
خەڵكامن ەلگەڵ انبێت  ،ەلبەرئەوه دەاینوت ئێمە خۆمان ەل شۆرشدا ماندوو بووین بۆچی تەسلمیی خەڵكی
تری بكەین  .ەل مەوزوعی یەكێیت و پارتیشدا من رەئمی وابوو  ،بێگومان پێش هەڵژباردن من ەلگەڵ اكك
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مەسعود قسەم كرد ەلسەر ئەسایس ئەوهی لیستێكی هاوبەش دروست بكەین  .من ابوهرم وابوو
ەلبەرئەوهی میلەلتەكەمان بە قۆانغێكی زۆر سەختدا تێپەڕیوه و توویش اكرهسایت س یایس  ،كۆمەاڵیەیت ،
ئابووری و رۆش نبیی بووه  .ئەم قۆانخە میەلتەكەمان پێویس یت بە ئیستیقرار هەیە  ،بۆ ئەوهش چاكرتین
شت ئەوهیە دوو حزبە سەرهكیەكە لیس یت سەرهكیان هەبێت  .ئەو زهمانە ( ) 2771پەرەلمان سەد ئەندامی
هەبوو  ،ومت اب پاریت  31كوریس هەبێت و یەكێیت  31كوریس هەبێت  31 .یەكەی تر بۆ خەڵكی
سەربەخۆ و تەكنۆكرات و حزبەاكین تر دابنێنی بۆ ئەوهی ئەگەر ەل نێوان یەكێیت و پارتیدا جۆرێك ەل انكۆكی
دروستبوو  ،ئەو اكتە ئەو یس كەسە بتوانێت اباڵنسەكە راست باكتەوه  .بەاڵم فكرهكەی من قەبوڵ نەكرا .
من پێشنیارم كرد بۆ برادهرهاكین خۆمان كە ئەگەر الیەك حكومەت وهربگرن و الكەی تر بنب بە
ئۆپۆزیس یۆن  .ەلگەڵ پاریت قسە بكەین ئەگەر ئەوان حكومەت وهرگرن ئێمە دهبنی بە ئۆپۆزیس یۆن ،
ئەگەر ئێمەش حكومەمتان وهرگرت اب ئەوان بنب بە ئۆپۆزیس یۆن  .ئەو فكرهیەش ەل الی برادهرهاكین ئێمە
قەبوڵ نەبوو و پێیان وابوو پێكەوە حكومەتێكی ئیئتیالیف دروست بكەن  .ەلبەر ئەوه من عەقڵم نەیڕبی و
وازم ل هێنا  .وه ئەگەر وازم ل نەهێناابیە ئیحتامییل هەبوو ئەو انكۆكیانە  ،ئەو زهمانە مومارهسەی اكری
دمیوكرایس زۆر كەم بوو  ،رهنگ بوو ببێتە هۆی هەڵگیساین شەڕ ەلنێوان ئەو اباڵنەی انو یەكێتیدا .
پێموابوو ئەوەلویەت بۆ ئەوهیە كە یەكێیت بە ساغ و سەالمەیت مبێنێتەوه ەلبەرئەوه من بۆم بەجێهێشنت .
هەموو جارهاكنیش وابووه كە انكۆك بوو بووم ەلگەڵ رەفیقەاكمن ەلجیایت ئەوهی شەڕاین ەلگەڵدا بكەم بۆم
جێهێش توون .
گواڵن  :هەست انكەی ەل س یاسەتدا ئەوه مەرفوزه ؟ ئەو وازهێنان و خۆ دوورخستنەوهیە  .س یاسەت
وایە تۆ دەبێت ملمالنێش بكەیت و هەوڵیش بدهیت كەمینەی خۆت بكەیت بە زۆرینە .
نەوشیوان  :ئەوه ەل واڵتێكدا كە حزبەاكن چەكدار نەبن راس تە  ،بەاڵم ەل واڵتێكدا كە حزبەاكن چەكدار بن
و سەركردایەیت حزبەكە و سەركردایەیت س یایس ئاماده بن بە چەك دیفاع ەل مانەوهی خۆی ەلو پۆست و
پااینەدا باكت پێم وایە ئینسان بكشێتەوه ابشرته وهك ەلوهی شەڕاین ەلگەڵدا باكت  .ئەوهی كە تۆ ابیس
دهكەیت رهنگە ەل واڵتێكدا بێت كە تەقالیدی دمیوكرایس رەگداكواتوی تێدابێت  .ەل ئەوروپا رەنگە وابێت
بەاڵم ەل كوردس تانێكدا كە هەموو چەكدارن پێم وایە ئەوه سەر انگرێ .
گواڵن  :قسەیەكی بەرباڵو هەیە دەڵێت اكك نەوشیوان تەهنا سلێامین پێ شاره  .واتە بیێكی انوچەگەری
بەسەریدا زاڵە  .دهكرێ ئەمە ەلسەر زاری خۆتەوه راس یت ئەمە بزاننی ؟
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نەوشیوان  :ئەسڵەن من خۆم بە كوردس تاین دهزامن نەك خۆم بە خەڵكی كوردس تاین عێراق بزامن  .یەك
نیشانەم پێ بڵ دەلییل ئەوە بێت كە من انوچەگەرێیت دەكەم .
گواڵن  :دەڵێن گوتووتە هەولێر كوێێی پیۆزە ات شەڕی تیا نەكرێ اكێت ساڵی  2771 ، 2771و  77و واتە
ئەو سااڵنەی كە شەری انوخۆ هەبوو  .ئاای فیعەلن تۆ وات گوتووه ؟
نەوشیوان  :وهكو مەبدهو من هەموو كوردس تامن پێ پیۆزه نەك هەر شاری هەولێر  .ەل زاخۆوه ات خانەقنی
بە انوچە دابڕاوهاكنیشەوه بە شتێكی پیۆزی دهزامن  ،وهخیت خۆیشی كە ئێمە خەابمتان كردووه ەل پێناوی
نیش امتنەكەمان خەابمتان كردووه  .نیش امتنەكەی ئێمەش بەتەنیا برییت نییە ەل شاری سلێامین  .ئەوه قسەیەكی
انراس تە و من وام نەوتووە  ،بەاڵم ئەوەش ئەگەڕێتەوه بۆ ئەو قسەوقسەڵۆاكنەی كە ابڵە انكۆكەاكین انو
یەكێیت بۆ یەكرتی دروس یت دهكەن  .ئەگینا ئەوهی كە من پێم دەڵێن موهەندیس شەڕی براكوژی بووه ،
من هەموو شەڕەاكین پێش راپەڕینیش هەر ەلسەر هەولێر كردوومە .
گواڵن  :اكك نەوشیوان هەندێك جار هەڵوێس یت زۆر جدیت هەیە وتێبیین و رهیئ خۆت هەیە ەلسەر ئەو
ش تانەی كە تۆ بە اننیش امتین دهزاین و این ئەو ش تانەی كە تۆپێت وایە زایین هەیە بۆ ئاییندهی كوردس تان .
دوای رووخاین بەعس كە رژێمی بەعس نەما ەلسەر حومك  ،كۆمەڵێك فایل هاتە گۆڕێ گوایە ەل
سەركردایەیت یەكێیت و حزبەاكین تریشدا فایدلار هەیە  .ئەگەر ئەمە حەقیقەتێكی تێدایە بۆچی ئەو اكتە
مەوقیفت وهرنەگرت ؟ خۆ ئەوهش اببەتێكی زۆر جددی بوو ؟
نەوشیوان  :مەبەستت ەل فایدلار چییە ؟
گواڵن  :ئەوانەی كە ایرمەتیدهر بوونە ەلگەڵ بەعس جا بە هەر ش ێوەیەك بێت  ،س یخور بووبن این هەر
شتێكی تر ،گرنگ ئەوەیە هاواكری بەعس بووبن ؟.
نەوشیوان  :من زۆربەی فایەلاكین سەركردایەیت یەكێتمی بینیوه  ،ەل راستیدا بە مەعنای س یخور كەس یان
س یخور نەبوونە اتوهكو ئینسان انونوویس باكت .
گواڵن  :اكك نەوشیوان دوای رووخاین بەعس بەشداری ەل بنیاداننەوهی عێرایق نوێ كرد  .ئاای فیعەلن اكك
نەوشیوان بڕوای بە عێرایق نوێ هەبوو كە بەم ش ێوهیە سەرداین بەغدای كرد و بەشداری ئەجنوومەین
حومكی كرد بۆ ئەوهی عێراقێكی نوێ دروست باكت ؟ بۆچی خەریكی كوردس تان نەبوو و دوای رووخاین
سەدام كوردس تان باكتە كوردس تانێكی نوێ ؟
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نەوشیوان  :پێموایە بۆ هەردووكیان اكرمان كردووه  .بە نس بەت كوردس تانەوه پێم وایە ئێمە ئیش ێكی زۆر
گەورهمان كردووه ئێس تا ەل كوردس تان دهتوانیت بڵێیت بە مەعنای وشە بناغەی دهوڵەیت كوردی هەیە .
هیچ الیەنێكی عێرایق و ئیقلمیی و نێودهوڵەتیش بەگوجناوی انزانن كە كورد دهوڵەت دروست باكت  .بۆ تۆ
ابشرتین رێگا ئەوەیە ەل عێراقێكی اتزه ەل دهزگای بڕایرداین س یاس یا تۆ بتوانیت دهسەاڵتت هەبێت  .ات ئەو
اكتەی كە انتوانیت جیابیتەوه خۆت حەز بكەیت و حەز نەكەیت بەش ێكی ەل عێراق  .مادام بەش ێكیشی ەل
عێراق  ،ەل عێراقدا دەوڵەتێكت هەبێت كە دهسەاڵتت هەبێت ەل دهزگای بڕایرداین س یاس یدا  .دەوڵەتێك
بێت دمیوكرایس بێت  ،دەوڵەتێك بێت ەل خزمەیت خەڵكەكەدا بێت و دەوڵەتێكی اتزە بێت ئەمە ەل قازاجنی
كورده  .ئەوهی تریش من پێم وایە ئێمە بناغەی دهوڵەیت كوردمیان دامەزراندووه .
گواڵن  :چوار ساڵی رێك بەر ەل ئەمڕۆ بەڕێزت ەلگەڵ كۆمەڵێك ئەندامی مەكتەیب س یایس یەكێیت
ایداشتنامەیەكیان بەرز كردهوه كە دهنگی انڕهزایی ەلسەر چەند شتێك تێدا بوو  ،یەك ەلو پرسانە تەمەین مام
جەالل بوو  .ئاای مەبەست ەلوه بوو كە ئەو تەمەین گەورهیە و جەانبت بیب بە سكرتێر ؟ واات تۆ
واجهیەیەكی تر بووی ەل انو یەكێیت دوای مام جەالل این مەبەستێكی ترت هەبوو ؟ بۆچی تەمەنتان
خس تە انو ئەو پرسەوە ؟ تۆ ابیس بەرانمەی س یاسیت دهكرد تەمەن رەنگە هەندێك جار رۆڵی نەبێت ؟
نەوشیوان  :راس تە تەمەن رهنگە هەندێك جار رۆڵی نەبێت  ،بەاڵم ەل مەسەەلی سەركردایەیت یەكێتیدا
نوێبوونەوە و اتزهگەری شتێكیی زۆر ەلسەرەخۆییە  .بەش ێكیی زۆری ئەنداماین مەكتەیب س یایس و
سەركردایەیت یەكێیت ەل تەمەنێكدان كە ئەبێت جێگە بۆ گەجن چۆڵ بكرێت  .دوای ئەمە  ،هەموو كەس ێك
كە گەیش تە تەمەنێك ئەبێت بی ەلوهی دوای خۆی باكتەوه  .من ەل تۆ دهپرمس ئاای دهزانیت دوای مام
جەالل چی بەسەر یەكێیت دادێت ؟ ئاای ئەزانیت دوای مام جەالل چی بەسەر پەیوهندیەاكین نێوان یەكێیت
و پاریت دادێت ؟ ئاای ئەزانیت دوای مام جەالل چی بەسەر پەیوهندیەاكین نێوان كوردی عێراق و حكومەیت
عێراق دێت ؟ پێویس تە هەموو كەس ێك پێش بیین ئەوه باكت كە دوای خۆی ئەگەر بە مردنیش نەبێت  ،بە
وازهێنان  ،نەخشە بۆ ئەوه دابنێت كە دوای خۆی كەسانێك هەبن درێژه بە ئیشەكە بدهن .
گواڵن  :ابشە بۆ ئەوهی ش تەكە شەرعیەتێكی جوانرتی وهربگراتیە ابشرت نەبوو داوای بەستین كۆنگرهاتن
بكردایە ؟ چونكە ەل كۆنگره بڕایری ئەو ش تانە دهدرێت  .نەوشیوان  :ئەوه راس تە  ،بەاڵم تۆ ئەزاین
كۆنگرهی یەكێیت كەی ئەبەسرتێ ؟ گواڵن  :من نەوەڵال  ،خۆ من ەل سەركردایەیت یەكێیت نمی ..
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نەوشیوان  :منیش هەرانزامن  ،منیش ئێس تاو ئەو اكتیش نەمدهزاین  ،چونكە سكرتێری گش یت ئەو بڕایره
دهدات كەی كۆنگره ببەسرتێ و نەبەسرتێ  .عادهتەن حزبە ابشەاكین دونیا پێش كۆنگره انكۆكیەاكین انو
خۆاین چارهسەر دهكەن  .گەاڵڵەی بەرانمەی اتزه ئاماده دهكەن و ئیش دهكەن كە سەركردایەیت داهاتوو
ك بێت و ك نەبێت اكتێكیش دهچنە انو كۆنگرهوه انكۆكیەاكین انو خۆاینیان چارهسەر كردووه  ،بۆ ئەوهی
بەڕیزێكی یەكگرتووهوه چبنە انو كۆنگره و بەڕیزێكی یەكگرتووهوهش بێنە دهرهوه  .نەك چبن ەلانو كۆنگرهكە
شەڕهاكن هەڵبگیس ێنن .

گواڵن  :اب ببێینە سەر اكك نەوشیوان خۆی  .ئاای اكك نەوشیوان تەهنا ەل پۆس یت جێگری سكرتێری
گش یت یەكێیت نیش امتین كوردس تان دەس یت خۆی كێشاوەتەوە  ،این ەل سەركردایەیت و یەكێتیش ؟
نەوشیوان  :ئەتواین وەاڵمی ئەو پرس یاره خۆت بیدهیتەوه  .من ئەگەر بڵێم یەكێیت نمی بڕوام پێ دهكەیت؟
گواڵن  :نەوهاڵ
نەوشیوان  :دوای ئەوەش  ،اككە ئینسان كە تەمەنێكی دوور و درێژی ەلانو حزبێكدا بەسەر دەابت ،
هەموو تەمەین گەجنێیت خۆی بەسەردەابت و ئەوەی كە پێیدەڵێن ( حەننی ) نوس تاڵجیا تۆ انتوانیت ئینسان
ڕووت بكەیتەوە ەل هەموو نوس تاڵجیای خۆی مەبەس مت ئەوەیە من بەدرێژایی یس ساڵ ەلگەڵ كۆمەڵێك
خەڵك پێكەوە چەندین قۆانغی خۆش و انخۆشامن بڕیوە چەندین ایدگارمیان هەیە انتوانیت تۆ خۆت یەكجار
ڕووت كەیتەوە ەلم هەموو ش تانە .
گواڵن  :بەاڵم ئێس تا هەست انكەیت ەل دووڕاینێكدای ؟ انزانیت ەل الی یەكێیت مبێنیتەوە این ئەوەات ئەو
بی و تەوەجوهاتەی خۆت وردە وردە چڕ دەكەیتەوەو یەكێتیت ەلسەر ئاگرێكی نەرم داانوە وەك چۆن
بڵێێی چایەكەت دێم بدات  ،ات ئەو اكتەی سكرتێری یەكێیت نیش امتین كوردس تان بە تەئكید هەر دەبێت
بگۆڕێت جا بە هەر ش ێوەیەك بێت ئمیساڵ ان ساڵێك دواین تر بەاتیبەت بەهۆی تەمەنەكەیەوە  ،ئەو اكتە
تۆ بێیت و بڵێیت بەڵ من ئێس تا سكرتێری یەكێتمی  .ئەمە ەل اكتێكدا ماوەی ئەم یەك دووساڵەی رابردوو
و ئێس تاو داهاتووش زەمینەیەكی ەلابرتری بۆ دەڕەخسێین ؟
نەوشیوان  :حەز دەكەم ئەوە بزانیت كە من ەلسەر تەمەن كێشە بنیاداننێم چونكە ەلوانەیە من خۆم پێش
هەندێك كەس مبرم  ،یەعین كەس انزاێن كەی دەمریت و هەموومان ەل تەمەنێكداین كە موعەرەزین بۆ
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ئەوەی مبرین  .ئەوە یەكێكیان  .دووەمیان من ەل واترێكدا كە باڵوم كردۆتەوە بە انونیشاین « دوای ئەو
هەموو ڕەخنەیە ئینجا چی » ەلوێدا چەندین سیناریۆم هێناوەتە پێشەوە  .گۆڕین ەل ڕێگەی گۆڕینەوە ەلانو
حزب  ،گۆڕین ەل ڕێگەی گۆڕینەوە ەلانو دەسەاڵتدا و گۆڕین ەلدەرەوەی دەسەاڵت و ەل دەرەوەی حزب
 .من خۆم ەل راستیدا هیچ وەاڵمێكی دایریكراوم ەلسەر ئەوە نەداوەتەوە  ،جێمهێش تووە بۆ
موانقەشەكردنێكی گش یت  .دوای ئەوە كە تێركرا بە نووسیین گفتوگۆ  ،بە نووسیین واتر و بە گفتوگۆ ئەو
اكتە خۆی ساغ دەاكتەوە ەلسەر چی دەبێت .

گواڵن  :اكك نەوشیوان ەل سااڵین  2791ات  2791و  97تەقریبەن اكریگەرترین اكراكتەر بووی ەل انو
هەانوی یەكێیت  .ئاای پێیت وایە دەتواین بەو تەوەجوهاتەی ئێس تا هەتە هەمان ئەو اكراكتەرە ببینیتەوە كە
ەلو سااڵنەدا دەتبیین ؟
نەوشیوان  :ئێس تا دوو قۆانغی جیاوازە  ،ئەو زەمانەی تۆ ابیس دەكەی قۆانغی شەڕی پێشمەرگایەیت
بووە ئێس تا قۆانغی هەڵژباردن و دروس تكردین دامەزراوەیی دەوڵەت و ئەوانەیە  .من تەمەان دەكەم كە
پارتیش و حزبەاكین تریش هەموو ەلگەڵ رۆیح سەردەمدا بگوجنێن و خۆاین اتزە بكەنەوە  .تۆ وەختێك كە
ابیس فرەیی ( تعددیە ) دەكەیت بەێب ئەو حزبە مێژووییانە انتوانیت پلورالزیم ەلم واڵتەدا دامەزرێنیت .
ەلبەر ئەوە ئەوەی كە من بۆ یەكێیت تەمەان دەكەم چاكبوونەوە و ئیسالحاتە كە بۆ پارتیش تەمەننای دەكەم .
گواڵن  :بۆچوونێك هەیە دەڵێت اكك نەوشیوان مس تەفا رێك واات مام جەالل اتڵەابین  .بە ماانیەكی تر اكك
نەوشیوان ئێس تا ەل هەموو اكتێكی تر زایتر خزمەت بە یەكێیت دەاكت بەو تەوەجوهااتنەی كە ئێس تا
هەیەیت و ەل بنەڕەتدا ەلگەڵ مام جەالل هیچ جیاوازییەكی نییە  ،بەاڵم بۆ ئەوەیەیت ئەوانەی كە ەل یەكێیت
دادەبڕێن اكك نەوشیوان كۆاین باكتەوە ؟
نەوشیوان  :ئەوە بیوڕای خۆاینە  .بەاڵم ەل ژایندا من هەمیشە عەبدی بیوابوەڕی خۆم بووم  .عەبدی
هیچ كەس ێك نەبوومیە .
گواڵن  :یەكێیت بەوە بەانوابنگە ەلاكیت هەڵمەت و شەڕدا جیاوازیەاكین چبووك دەبێتەوە  ،بەاڵم ئەو اكاتنەی
شەڕ نییە و دۆخەكە ئارام دەبێت ئیرت جیاوازیەاكنیش زەق دەبنەوە  .بۆ منوونە ئێس تا كە ئاشتیەو
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سەقامگیی هەیە  ،كەچی خەریكە كۆنە برینەاكن هەڵدەدرێنەوە  .ئاای ئەمە ات چەند ڕاس تە ؟ چونكە تۆ
ئەزموونێكی درێژت ەلانو یەكێیت هەیە ئاای بەراس یت وایە ؟
نەوشیوان  :پێم وایە ەل ئاشتیدا جیاوازیەاكین یەكێیت ابشرت دەردەكەوێت ەلگەڵ حزبەاكین تردا  .بەاڵم اكم
یەكێیت ؟ ئەم یەكێتیەی ئێس تا پێم وایە زۆر جیاوازی نەماوە ەلگەڵ پاریت .
گواڵن  :ئمیڕۆ اكك نەوشیوان بەهێزترین ئۆپۆزیس یۆنە كە بە ابرودۆخەكە ڕازی نییە  ،حزیب تریش هەن كە
ەلانو حكومەتیش بەشداراینكردووە این نەاینكردووە  ،بەاڵم ئەوان اكریگەرییەكی ئەوتۆاین ەل گۆڕەپانەكە
نییە  .بەڵكو اكك نەوشیوان اكریگەرترین ئەو ئۆپۆزیس یۆنەیە كە ئەمڕۆ خەڵك چاوەڕێێی ئەوەی ل دەاكت
اكریگەرتریش بێت ەل ئێس تا  .ئاای ماانی ئەوە نییە كە ئەو خەڵكەی تووڕە بووە ەل انو یەكێیت كە بە هەمان
ش ێوەی ئێوە بی دەكەنەوە و انڕازین بە ابرودۆخەكە و هەروەها ئەوانەیش كە سەربەخۆن ای ەل نێوحزبەاكین
تردان  ،كە انڕازین  ،نەوشیوان بتوانیت سەركردایەتیان باكت و وەكو ئۆپۆزیس یۆنێكی پەل یەك و
س نوورێك بۆ حكومەت و ئەو دەسەاڵتە دابنێیت كە هەیە  ،این هەر مەبەستت ئەوەیە یەكێیت ئیسالح
بكەیت ؟
نەوشیوان  :من انتوامن بە خۆم بڵێم ئۆپۆزیس یۆن  .من ەلگەڵ هاوڕێاكمنان كە جۆرێك ەل تەایری س یاسنی
كۆمەڵێك چەمكی س یاس امین خس تۆتە روو  ،ئێمە دوژمنایەتامین ەلگەڵ هیچ كەس ێك نییە  .انحەزمیان ەلگەڵ
هیچ كەس ێك نییە .
گواڵن  :مەبەس مت ش یت شەخیس نییە  ،بەڵكو ەل جیاوازی بیوڕا ؟
نەوشیوان  :جیاوازی بیوڕای ئێمە ەلسەر جۆری بەڕێوەبردین دەوڵەتەكەیە  .كە ئێمە پێامن وایە ئەم
ئیدارەی كە ئێس تا ەل سلێامین هەیە و ئەو ئیدارەی ەل هەولێر و دهۆك هەیە الساییكردنەوەی ئەوروپای
شەرقیە كە پاشەڕۆژی نییە  .بۆیە ئێمە كۆمەڵێك چەمكی س یاس امین هێناوەتە انو گۆڕەپانەكەوە و خس امتنەتە
روو  .بۆ منوونە جیاكردنەوەی حزب ەل حكومەت  ،كە وەختێك ئێمە ابیس جیاكردنەوەی حزب ەل
حكومەت دەكەین مەبەس امتن ئەوە نییە كە حزب ەل حكومەتدا نەبێت این ەل پەرەلمان نەبێت  ،بێگومان كە
هەڵژباردن دەكرێت حزبەاكن بەشداری تێدا دەكەن و ئەوان نوێنەر دەنێرنە انو پەرەلمان و اكبینە و
وەزارەت پێكدەهێنن  .بە ماانی ئەوەی وەختێك كە دەڵێێی حزب و حكومەت ەلیەك جیابكرێتەوە پاش
هەڵژباردن و پێكهێناین اكبینە ئیرت رۆڵی مەڵبەند و لق و انوچە و كۆمیتە و مەكتەیب س یایس ەل
دەس تتێوەردان ( تدخل ) ەل اكروابری ڕۆژانەی حكومەتدا نەمێنێت  .وەختێك تۆ نوێنەرەاكین خۆت
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ئەنێریتە انو وەزارەت ئەبێت ەلڕێگەی ئەوانەوە اكرەاكنت بكەیت  .وەختێك تۆ فراكس یۆنێكت هەیە ەل انو
پەرەلماندا ئەتوانیت ەلڕێگەی فراكس یۆنەكەی خۆتەوە اكر بكەیت  ،نەك ئەوەی بەرپریس مەڵبەند و
بەرپریس لق و ئەمانە ڕۆژانە تەداخول بكەن ەل اكروابری حكومەتدا  .بەڕێوەبەری قواتخبانەی سەرەاتیی
ئەوان دای بنێن  ،سەرۆكی شارەواین ئەوان دایبنێن  ،بەرپریس ئاسیش ئەوان دایبنێن  ،ئەمە یەكێكە ەل
خاڵەاكن  .خاڵێكی دیكە كە ئەوەی ئێمە زۆر بەالمانەوە گرنگە مەسەەلی شەفافیەتە  ،شەفافیەت ەل
اكروابری دارایی  ،ەل اكروابری س یایس  ،شەفافیەت ەل هەموو الیەنەاكین ژایندا چونكە تۆ ئیرت ەل قۆانیخ
مەتریس و ساوایی دەرچوویتە دەرەوە  .ئەزمووین ئێمە ئیرت ئەزموونێكی ساوا نییە  .چ ڕێگرێك هەیە
ەلبەردەم ئەوەی كە هەردوو وەزارەیت مالیە بودجەی حكومەیت هەرێم بەرێتە بەردەمی پەرەلماین كوردس تان
بۆ ئەوەی گفتوگۆی ەلابرەیەوە بكرێت  ،چ ڕێگرێك هەیە ەلبەردەمی ئەوەی كە پەرەلماین كوردس تان
دەسەاڵیت ئەوەی هەبێت وەزیر ابنگ باكت و حماكەمەی باكت و ئەگەر زاین كە وەزیرێكی لێوەشاوە نییە
مامتنەی ل بسەنێتەوە و بیگۆڕێت  .ئەو مەسەەلی عەداڵەیت كۆمەاڵیەتییە كە ەل زەماین یۆانن و ڕۆمانەوە
شەڕی ەلسەر دەكرێ  ،ئێمە ئەو مەسەالنەمان تەرح كردووە نەهاتووین ابیس ئەوە بكەین فاڵن حزب
خراپە و ئەمەاین وایە و ئەمەاین وایە  .ئێمە پێامن وایە كە گۆڕین ەل چەمكە س یاس یەاكندا بكرێت  .ئێس تا
ئیدارەی سلێامین ئیدارەی اتك حزبیە ئیدارەی فرەیی نیە كە ابوەڕمان بە فرەیی هەیە .
گواڵن  :پێت وانیە ئەو قۆانغەی ئێس تا قۆانغێكی ئینتیقالیە هەموو قۆانغێكی ئینتیقالیش اكیت پێویس تە  ،بە
بڕایرێك هەموو شنێك انكرێ  ،ەل ڕوس یاش هەر وابوو بە ئاساین یەكسەر نەكەوتە سەر ئەو سكەیەی كە
جەانبت ابیس دەكەیت  ،ماوەیەكی دەوێت جا ەلوانەیە ماوەكە كورت بێت هەندێ جاریش ماوەكە درێژ
دەبێت  .ئەگەر پۆتنی نەبوایە ڕەنگە ئەو قۆانغە دووابرە ەل ڕوس یا درێژ دەبۆوە  .مەبەست قۆانغە
ئینتیقالیەكە  .بەاڵم پۆتنی هات تواین ئەو قۆانغە زوو بڕبی  ،بەاڵم ەل كوردس تان بەپێێی ئەزموومنان و
ئەوەی كە قەد دەوڵەت نەبووینە ڕەنگە ئەو قۆانغە درێژتر بێتەوە .
نەوشیوان  :ئەوە ڕەنگە  ،بۆچوونێك وایە  .بەاڵم بە بۆچووین من ئەگەر ئیادەی س یایس ەلالی
سەركردەی هەردوو حزبەكە بێت  ،كوردس تان هێش تا نەبووە بە دەوڵەیت موئەسەسات ەلبەرئەوە بڕایری
س یایس سەركردایەیت حزبەاكن زۆر گرنگە ەل گۆڕیین ڕەویت ئەو گۆڕانە .
گواڵن  :ئەو سەركردایەتیەش هێندە ئەزمووین نەبووە  ،ئەوە ئەو چەند ساڵەیە سەیری دنیا دەاكت  .پێشرت
ئێمە هەموومان ەل شاخ بووین و كەی بیمان ەلوە دەكردەوە دەبنی بە دەوڵەت و بزاننی حومكڕاین چۆن
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دەبێت  .بۆیە انكرێ ئێس تا خۆمان ەلگەڵ واڵتێكی ئەوڕووپێی بەراورد بكەین  ،چونكە هەر ئاس یت
وش یاری كۆمەاڵیەتیشامن ەلچاو ئەوان زۆری ماوە ،وانییە ؟
نەوشیوان  :ئەتوانیت ئیستیفادە ەل تەجروبەی خەڵك بكەیت  .واات تۆ بۆ ئەوەی كۆمپیوتەر دروست
بكەیت ئەچیت ەل ابزاڕ كۆمپیوتەری حازر دەكڕیت این خۆشت بە هەمان قۆانغدا ئەڕۆیت كە
كۆمپیوتەراین درووست كردووە  .ێب گومان ئەچیت كۆمپیوتەری حازر دەكرێت .

گواڵن  :اكك نەوشیوان تۆ ئێس تا ەل انو یەكێیت تۆزێك بە بەرهەڵس تاكر این بەهەر ش ێوەو انوێك
انودەبرێیت  .ئاای ئەوە الدانێك نییە ەل پەیڕەوی انخۆی یەكێیت ؟ تۆ قاڵبووی انو ئەو دۆخەی  ،بۆیە ەل
خۆت دەپرمس ئەوەی تۆ ئێس تا دەیكەیت الدانە ەل پەیڕەوی انوخۆ  ،این جێبەجێكردین پەیڕەوی انوخۆیە
؟
نەوشیوان  :ئەوە ئەگەڕێتەوە بۆ سەركردایەیت یەكێیت خۆی  ،ئەوان خۆاین ئەتوانن بڕایری لێبدەن .
گواڵن  :بۆچوونێك هەیە دەڵێت ەلوەتەی سكرتێری گش یت یەكێیت نیش امتین كوردس تان چۆتە بەغدا و
بووەتە سەرۆك كۆمار  ،بەهۆی سەرقاڵی ەل بەغدا ئەوەندە انپەڕژێتە سەر یەكێیت وەكو جاران  ،چونكە
سەرقاڵی كیشەی سوننە و ش یعە و س یاسەیت نێودەوڵەیت و  ...هتد  ،بۆیە هەندێ جاران كۆنڕتۆڵەكەی
ەلدەست دەردەچێت  .ئاای فیعەلن ئەوە اكریگەری هەبووە كە ئەو انكۆكیانەی خەریكە وردە وردە
پەرەدەسەنن ەل انو یەكێیت بەهۆی دووری مام جەالەلوە بێت ؟
نەوشیوان  :ڕەنگە ئەوە تەئسیێكی گەورەی هەبێت  ،چونكە دوو ئەركی زۆر گەورەیە  ،ەلالیەك تۆ
سەركۆماری دەوڵەتێكی پڕ ەل كێشەی وەك عێراق بیت و ەل الیەكی ترەوە تۆ سكرتێری حزبێك بیت كە ەل
هەلو مەرجێكی وا ئاڵۆزاوی وەك كوردس تاین عێڕاق دا بیت  .بێگومان ڕێكخسنت ەل نێوان ئەو دوو ئەركە
اكرێكی وا ئاسان نییە .
گواڵن  :اكك نەوشیوان زۆر ابیس ئەوە دەاكت كە گۆڕانێك بكرێت  ،گۆڕانێك وەك ئەوەی ەل نسویس
خالسدا هاتووە  .ابشە عەیل وەردی كە ئەو كۆمەڵناسە بەانوابنگەیە دەڵێت هەموو ئەو گۆڕااننەی كە ەل
ڕۆژهەاڵتدا دەكرێن و ئەوانەی كە ئیدیعای گۆڕاناكری دەكەن  ،جگە ەل دووابرە كردنەوەی مێژوو شتێكی
نوێ اندەن بە دەس تەوە  .ڕات ەلسەر ئەمە چیە ؟ ئاای فیعەلن ئەو گۆڕاناكرییانەی كە دەكرێن دوایی
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ئەجنامەكەی هەر ئەوەیە كە ەل پێشرتدا هەبووە این فیعەلن گۆڕاناكری ەل ڕۆژهەاڵتیشدا دەكرێ و زۆر
جددیشە و جیاوازیشە ەلواین ڕابردوو ؟
نەوشیوان  :بۆچی چبینە سەر ئەو منوواننەی كە عەیل وەردی هێناویەتەوە  ،من ئێس تا حاڵی حازر ەل
كوردس تاین عێڕاقدا ەلو قۆانغەدا دەژمی  .پرس یار ەل خۆت دەكەم ئاای ئمیاكین چاكسازی ەلم واڵتەدا هەیە این
نییە ؟ ئمیاكین ئەوە هەیە كە عەداەلتێكی كۆمەاڵیەیت جێبەج بكرێت این ان ؟ ئمیاكین ئەوە هەیە كە ئازادی
ڕا دەربڕین و اكری س یایس زۆرتر بێت این ان ؟ هەموو ئمیاكنەاكین هەیە  ،من بۆچی خۆم ببەس متەوە بە
قسەیەكی عەیل وەردی دەرابرەی كۆمەڵگایەكی پێش چل ساڵ ەلمەوبەر .

گواڵن  :بەاڵم خۆ عەیل وەردیش هەر وا ئەو قسەیەی نەكردووە  ،هەموو شۆرشەاكین هێناوەتە پێش
چاوی خۆی ئینجا وای گوتووە  ،چونكە عەیل وەردی ڕەنگە جەانبت ابش شارەزای بیت كە ەل انو
واقیعی كۆمەاڵیەیت بە اتیبەیت عەرەب زۆر قاڵ بۆتەوە .
نەوشیوان  :بەڵ وایە .
گواڵن  :بەر ەلوەی بێینە سەر ابڵی ریفۆرم كە جەانبت سەركردایەیت دەكەیت  .ئاای یەكێیت نیش امتین
كوردس تان وەك اكك بەرهەم ساڵحیش  ،وای گوت دەبێت بزاننی ئاای حزیب ڕابردووە این ئایندەیە بە ڕای
جەانبت ؟ ئێمە ئەوە دەزاننی ەل ڕابردوودا شەرعیەتێكی شۆڕشگێرانەی بەهێزی هەبوو  ،بەاڵم ئاای دەبێت
هەر ەلسەر ئەو شەرعیەتە شۆڕشگێرانەیە بڕوات بەڕێوە  ،این ئێس تا تەماشا دەكەین یەكێیت حزیب
ئایندەشە ؟
نەوشیوان  :من انتوامن ئەو بڕایرە بدەم  ،وەك بڕایری مەحكەمە وایە و من ئەو بڕایری مەحكەمەیە اندەم
 ،بەاڵم ئەتوامن منوونەت ەلسەر ئەوە بۆ هبێمنەوە  .ئەگەر یەكێك سەروەت و سامانێكی زۆری بۆ بەج
مبێنێت  ،كۆمەڵێك منداڵ ەلو خێزانەدا هەبن و هەموو ڕۆژێك ەل سەروەت و سامانە كۆنەكە خبۆن بەێب
ئەوەی شتێكی اتزەی خبەنە سەر  ،ڕۆژێك دێت تەواو ببێت  .سەروەریەاكین یەكێتیش بەس ننی بۆ
ئەوەی كە تۆ گەجن و نەوەی اتزە پێگەیش تووی كوردی پێ قانع بكەیت  .من هەات ئێوارە بۆ یەكێكی ابس
بكەم چەند مانگ و چەند ڕۆژ ەل ئەشكەوتێكدا ژایوم  ،چەند مانگ و چەند ڕۆژ چووین كەمیامنن داانوە
و چەند مانگ و چەند ڕۆژ ەل شاخ و داخ نووس تووین و وامان كردووە  ،ئەوە هیچ فێری گەجنی
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ئەوسەردەمە اناكت  .ئێمە ئێس تا ەل شۆڕشدا نەماوین ئێس تا ەل دەوراین حومكڕانیاین  .ەل حومكڕانیدا خەڵك
چاوەڕێ دەاكت ژایین خۆشرت بێت  ،پاشەڕۆژی مسۆگەر بێت  ،زانكۆاكین ابشرت بێت  ،ئەدایئ
حكومەتەكەی ابشرت بێت  ،ئەمن و ئاسایش بەرقەراتر بێت  ،ابزاڕ ببووژێتەوە  ،كوش تواكڵ و پیشەسازی
ببووژێتەوە  .ئەوان ئەوەاین ەل ئێمە ئەوێت  .حیاكیەیت ڕابردوو بە كەڵكی ئەو زەمانە انیێت .
گواڵن  :وەك خۆت ابست كرد چەند جارێكیش ەل یەكێیت انڕازی بووی ەل سااڵین ڕابردوو و سەرەاتی
نەوەدەاكنەوە ات ئێس تا چەند جارێك ئاوا بوویت  ،بەاڵم ئاای هەست انكەیت ئەو جارە ەل هەموو جارەاكین
تر انڕازیبوونەكەت بە دەنگێكی بەرزترە ؟ دەتەوێ فیعەلن یەكێیت وەك ئەوەی جەانبت پێت وایە ەل خەت
الی داوە تۆ بهیێنیتەوە سەر خەت و وەكو جاراین لێكەیتەوە و كوجنی گۆشەگیی نەگری ؟ چونكە ئەو
جارە خەڵكێكی زۆر پش تگییت دەاكت و دەڵێن ئێمەش هەمان بۆچوومنان این هەر بە سەراحەت
دەنووسن ئێمە ەلگەڵ خەیت اكك نەوشیوان داین .
نەوشیوان  :ئێس تا ەلگەڵ جاران فەرقەكەی ئەوەیە كە جاران ئێمە ەل خەتەر دابووین  .پێش ڕووخاین
سەدام حسێن مەتریس دەرەكی هەڕەشەی ل دەكردین  .تریس ئەوەمان هەبوو ئیسالمی س یایس كە ەل
هەڵەجبە و تەوێڵە و بیارەدا بوون و ەل دواییدا بوون بە نەوایت درووست بووین ئەلقاعیدە ەل هەموو عێڕاقدا
 .هەردەم مەتریس ئەوە هەبوو كە بێن شاری سلێامین و كوردس تان داگی بكەن  .خەتەری بەعس امین
ەلسەر بوو  ،خەتەری دەرەوەمان ەلسەر بوو  ،ئێس تا ئەو خەتەرەمان ەلسەر نەماوە  .بە ڕای من ئێس تا
خەتەر ەلانو خۆمانەوەیە  .ئێمە ەلماوەی ئەو شازدە ساڵەی ڕابردوودا توانیومانە وەكو پێشرت ابمس كرد بناغەی
دەوڵەیت كوردی دامبەزرێننی  .كۆشكێكی گەورەمان درووست كردووە كە پێێی دەڵێن حكومەیت كوردی .
ەلانو ئەم كۆشكە گەورەیە خەڵكی وای تێدایە كە شایس تەی ئەو شوێنە نییە  .ئیشی ئێمە ئەوە نییە ئەم
تەالرە بڕووخێننی ای ئەم كۆشكە بڕووخێننی  .ئیشی ئێمە بریتیە ەل گۆڕیین سیس تەمەكە و ەل جۆری
بەڕێوەبردین انو ماڵەكە  .ئێس تا قەوارە دەس تووریەكەی كوردس تاین عێڕاق چەس پاوە  ،خەتەری غەزوی
خارجیامین ەلسەر نەماوە  .ئەوپەڕی ئێران ای توركیا دێت س نوورەاكمنان بۆردومان دەاكت  .دانیش تواین
هەموو س نوورەاكن بەقەدەر دانیش تواین گەڕەكێكی شاری هەولێر انبێت  .ەلبەرئەوە خەتەرەكە كە دێت ەل
جۆری بەڕێوەبردین واڵتەكەی خۆمانەوەیە  .ئەو زەمانە من نەمئەویست قسە بكەم ەلبەرئەوەی ەل الیەكەوە
ترسامن هەبوو ئیسالمی س یایس بێت مەنتیقەكەمان ەلدەست دەربێنێت  ،ەل الیەكەوە ئێمە سەد كیلۆمەتر ەل
مەقەڕی فەیەلقەوە دوور بووین ەل كەركوك بە یەك شەو ئەاینتواین بێنە كوردس تانەوە شوێنەاكمنان هەموو ل
تێكبدەن و بگەڕێنەوە  .ەل الیەكەوە خەتەری توركی هەبوو  ،ەل الیەكی ترەوە خەتەری پاریت هەبوو ەل
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زەماین انكۆكی بەیین یەكێیت و پارتیدا  .تۆ مەجبووربوویت و ئەوەلویەت بۆ ئەوەیە كە ئەگەر دام و
دەزگایەك بە دڵیشیت نەبێت هەر ئەوەت پێ ابشرتە ەلوەی دام و دەزگایەكی غەریب بێت سەیتەرە باكت
بەسەرتەوە  .ئێس تا ئەوە نەماوە یەكێیت و پاریت ئیتیفایق سرتاتژیاین هەیە  ،خەتەری ئێرامنان بەسەر نەماوە
 ،خەتەری توركیامان بەسەر نەماوە و خەتەری بەغداشامن بەسەر نەماوە  .وەخیت ئەوەیە انو ماڵەكەی
خۆمان ڕێكبخەین .
گواڵن  :ابشە اكك نەوشیوان ئەو ڕاس تە كە دەڵێیت انمانەوێت ئەو كۆشكە بڕووخێت  ،بەاڵم هەست
انكەیت ەل ڕۆژانمەی ڕۆژانمە كە جەانبت كۆمپانیای وشە بەڕێوە دەبەیت .بۆ منوونە چاوپێكەوتن ەلگەڵ
جاش ێك دەكرێت كە ات سەر ئێسقاین خیانەیت ل دەابری  ،ات بن هەنگڵی بە خوێین ئەو خەڵكە داماوە
سوور بووە كەچی ئەوان دێن و قسە بە حكومەیت هەرێم دەڵێن و قسە بە دەسەاڵت دەڵێن  .ئاای ئەوە
بریین خەڵك چارەسەر دەاكت این زایتر دەیكولێنێتەوە ؟
نەوشیوان  :تۆ خۆت سەرنووسەری گۆڤارێكی ئەبێت ابوەڕت بە ئازادی ڕادەربڕین هەبێت .
گواڵن  :ئازادی ەلگەڵ خەڵكی نیش امتنپەروەر .
نەوشیوان  :نەخێر ەلگەڵ هەموو كەس ێكدا  .تۆ دەبێت هەمیشە پەراوێزێك هبێڵیتەوە بۆ ڕای بەرامبەر ،
بۆ ڕای انحەز  ،بۆ ڕای دوژمن  .تۆ وەختێك كە ڕای اكبرایەك باڵودەكەیتەوە ماانی ئەوە نییە تۆ پشتیواین
ل ئەكەیت .
گواڵن  :بەاڵم خۆ دەزاننی پێش وەخت قسەی خێر ەل زماین ئەو اكبرایە انیەتە دەر كە ات سەر ئێسقاین
خیانەتە .
نەوشیوان  :بەڵ ڕاست دەكەیت  ،بەاڵم ئەوە بەش ێك بووە ەل كۆمەڵگای كوردی  .كۆمەڵگای كوردی
جاشیشی تێدا بووە  ،ەلشفرۆیش تێدا بووە  ،س یخوڕی تێدا بووە  ،بەاڵم بەگش یت هەمووی كۆمەڵگای
كوردیە تۆ مەس ئولیەتێكت هەیە بەرامبەری  ،انتوانیت و زەماین ئەوە نەماوە خەڵك تەسفیە بكەیت و
توێژێكی كۆمەڵگا پاكتاو ( تەسفیە) بكەیت  .ئێمە دوای ڕاپەڕین اكرێكی زۆر ابشامن كرد كە جۆرێك ەل
ئاشتبوونەوەی نیش امتنامین ەلگەڵ هەموو ئەوانەی كە ەلگەڵ حكومەت هاواكربوون كرد  .بوو بە سەبەیب
ئەوەی كە ئارامی و ئاسایش ات رادەیەك ەل كوردس تاندا هەبێت .
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گواڵن  :زۆر جار ابیس ئەوە دەكرێت اكك نەوشیوان خۆی پێشنیاری ئەوەی كرد كە ئامادەسازی بكرێت
بۆ كۆنگرە و هەڵژباردن ەل كۆمیتە و مەڵبەندەاكن و هەر جەانبیشت سەرپەرشتیاری ئەو هەڵژبارداننە بووی
 .هیچ كێشەیەك نەبوو تەاننەت دوو س ڕۆژ دوای هەڵژباردنەاكن كە هەندێك پێكدادان و تووڕەیی
دروست بوو ەل كوردس تاین نوێ  ،ەل شوێنێكیش دمیانەیەكت ەلگەڵ كرابوو گوتبووت ئەوە شتێكی ئەوتۆ
نییە كە شایەین ابس بێت  ،كەچی دەڵێن دوایی ئێوە دەنگتان كەم هێنا بۆیە هەڵوێستت وەرگرت  .ئاای
دەكرێت ئەمە زایتر ڕوون بكەیتەوە ؟
نەوشیوان  :ڕاس تە وایە ئێمە دەنگامن نەهێنا بۆیە هەڵوێس امتن وەرگرت و هامتە دەرەوە  .هیچ عەییب تێدا
نییە .

گواڵن  :واات بڕوات بەوە نەبوو كە تۆ كەمینەی خۆت بكەیت بە زۆرینە ؟
نەوشیوان  :خۆم چۆن بكەم بە زۆرینە  .وەختێك تۆ ئەكەویتە انكۆكیەوە ەلگەڵ ابڵێك ..
گواڵن  :ەل پرۆسەی دمیوكراس یدا خۆی هەر وایە .
نەوشیوان  :نەخێر ەل پرۆسەی دمیوكراس یدا ئاسایش ێب الیەنە  ،هێزی چەكدار ێب الیەنە  ،دەزگای
ڕاگەایندن ێب الیەنە و پارەوپوول ێب الیەنە  .ەلم هەڵژباردنەی ئێمە ئەوانە ێب الیەن نەبوون .
گواڵن  :یەكێیت هەمیشە و هەر ەلگەڵ درووست بوونیەوە ابڵی جیاوازی هەبووە  .وەك ابسامن كرد
كۆمەڵەی ڕجندەران و شۆرشگێران و هێڵی پان  .بەاڵم هەست انكەیت ئەو یەك دوو ساڵەی ئێس تا
جیاوازیەاكن وردە وردە بەرتەسكدەبنەوە  ،بە ماانیەكی تر ئەو فەزایە كەم بۆتەوە كە بتواین ەلانو یەكێتیدا
جیاوازی نیشان بدرێت ؟ بە اتیبەیت ئەو تەنگپێهەڵچنینەی ابڵی ریفۆرم كە ئێس تا هەر ڕۆژەی چاوەڕواین
بڕایرێك دەكەن كە چیان بەسەر دێت  .مەبەس مت ئەوەیە پێكەوەژایین جیاوازی ئاوا انكرێت  ،جیاوازی
ئەوەیە اكبرا دەنگی خۆی بە ئازادانە هەڵڕبێ  .ئێس تا هەست دەكەیت ئەو جیاوازیە بەرفراوان نییە ؟.
نەوشیوا ن :وایە ئێس تا سوڵتە و دەسەاڵتیان بە دەس تەوەیە .
گواڵن  :بەش ێك ەلو ابڵەی ریفۆرم ئێس تا پێیان وایە دەبێت سكرتێر و بەش ێكی سەركردایەیت یەكێیت
دەست ەلاكر بكێشێتەوە  .ئاای هەست انكەیت ئەوە بڕایرێكی زۆر قورسە ؟
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نەوشیوان  :مەسەەلی دەست ەلاكركێشانەوە  ،ئەوە ڕەنگە بەس ەل كۆمەڵگای رۆژهەاڵتیدا ئەو داوایە بە
كفر حیساب بێت  ،ئەگینا ەل هەموو جێگایەك دەبێت بڵێیی بڕۆوە و دەست ەلاكر هەڵگرە .
گواڵن  :ئاخر ئێمەش ەل كۆمەڵگایەكی رۆژهەاڵیت كە ئەو قسەیە بكەین هەست انكەیت قورسە ؟
نەوشیوان  :بەڵ قورسە وایە  .خۆ ابڵی ریفۆرم ئەو داوایەاین نەكردووە ڕەگ ئەو داوایەی كردووە  .بەاڵم
خۆ كفراین نەكردووە  .یەكێكیان منوونەیەكی ابیش هێناوە كە ویت ئەگەر راهێنەر ( مدرب ) ی تیپێكی
فوتبۆڵ س جار تیپەكەی دۆڕاندی ئەبێت خۆی بڕوات و وازبێنێت  .خۆت شارەزای یەكێك ەل انكۆكیە
سەرەكیەاكین نێوان لیننی و هەموو حزبە سۆش یال دمیوكراتەاكین دونیای وەخیت خۆی ەلسەر ئەوەبووە كە
لیننی ابوەڕی بەوە بووە شۆڕیش پڕۆلیتاری باكت  ،دكتاتۆریەیت پڕۆلیتارای دروست باكت  ،ەلڕێگەی
توندوتژیییەوە دەست بەسەر دەسەاڵتدا بگرێت  .لیننی پێێی وابووە ملمالنێێی چینایەیت بزوێنەری مێژووە .
سۆش یال دمیوكراتەاكن الیەنگری ئەوەبوون كە ئەبێت سلمی چینایەیت باڵوبكرێتەوە  ،جیاوازی چینایەیت ەل
نێوان هەژار و دەوڵەمەندا كەم بكرێتەوە و ەلڕێگەی ئاش تییەوە اكرەاكنیان بكەن  .ئێس تا یەكێك ەلو
ش تانەی كە پێموایە ئەو برادەرانەی ەلانو یەكێیت و ەلانو كورددا شت دەنووسن ەلسەر سۆش یال دمیوكرات
 ،ابوەڕم وایە ەل جەوهەری سۆش یال دمیوكرات تێنەگەیش توون  .چونكە بەو اكرەی ئێس تا كە ئەوان
دەیكەن جیاوازە و دەالقەكەی چینایەیت گەورەتر دەكەن ەلجیایت ئەوەی چینەاكن ەلیەكرتی نزیك ببنەوە .
جەوهەری فكری سۆش یال دمیوكرات ئەوەیە كە تۆ هەوڵبدەیت ەلرێگەی دمیوكرایت و ەلڕێگەی هێمین و
پەرەلمان و ئەمانە جیاوازی نێوان چینەاكن كەم بكەیتەوە  .چینە هەژارەكە ئاس یت ژاینیان بەرزبێتەوە و
چینە دەوڵەمەندەكەش ەلڕێگەی ابج و ئەو ش تانەوە سامانەاكنیان بێتە خوارەوە و بیكەن بە موڵكی دەوڵەت
 .ئێمە ەلو قۆانغەداین  .بەاڵم بەداخەوە ئەوانەی كە ابیس سۆش یال دمیوكرات دەكەن وەك شتێك تێیدەگەن
 ،تەاننەت فەهد ەل زەماین خۆیدا كە حزیب ش یوعی دروس تكردووە وتویەیت ابوەڕی بە سۆش یال دمیوكرات
نییە .
گواڵن  :فەهد س تالیین بوو  .هەر ەل سەردەمی س تالینیشدا دروست بوو ..
نەوشیوان  :بەڵ س تالیین بوو  .ئەوەی ئێمەش ئێس تا تەقریبەن هەر س تالینیەتە .
گواڵن  :ڕاس تە كە دەڵێن ابڵی ریفۆرم ەلبەرئەوەی ەل ئمیتیازەاكن دوور خرابوونەوە بۆیە ئەو دەنگەاین
هەڵڕبی و ابڵێكیان دروست كرد بە انوی ریفۆرم بۆ ئەوەی ئەو ئمیتیازااتنە بێتەوە دەست خۆاین ؟ ئەگینا
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هیچ مەسەەلیەكی فكری بەو ماانی س یایس نییە كە یەكێیت بەرەو لێكهەڵوەشانەوە این دابڕین ەل میلەلت
ببات ؟ بەاڵم ئمیتیازەاكنیان ەلبەردەست نییە بۆیە وا دەكەن ؟
نەوشیوان  :هەموو شتێكیان ەلبەر دەست بووە ات ئێس تاش ەلبەر دەستیاندایە .
گواڵن  :ئەی ئێس تا ئەو چوار ئەندامی مەكتەب س یاس یە ابیس ئەوە دەكەن كە ئەو پارە و پووەل سەرف
دەكرێت كەس انزانێت چۆن سەرف دەكرێت؟.
نەوشیوان  :ئەمە مایف رسوش یت هەر ئەندام مەكتەبێكی س یاس یە  ،پەیوەندی بەوە نییە  ،پەیوەندی
بەوەوە هەیە دەبێت بزانیت ئەو حزبەی ەلانویدا اكری تێدا دەكەی سەرمایەكەی ەل كوێیە بە دەس یت كێیە و
چی ل دەكرێت و چەندیشە ؟.

گواڵن  :واات ئەو پارەو پووەل بەدەست ابڵی ریفۆرمەوە نییە ؟
نەوشیوان  :بەدەست كەسەوە نییە  ،كەس انزانێت بەدەست كێیەوەیە  .ئەگینا ئەوانە هیچ كەس ێكیان
ئمیتیازاتیان ل نەسەنراوەتەوە  .هەندێكیان وەزیرن و هەندێكیان پەلی زۆر بەرزاین هەیە .
گواڵن  :ئەوەی وەزیریش بوو ئەو ڕۆژە وتیان ات ئێس تا وەزیرە و الشامن نەداوە  ،واات ئەگەر بیۆكەی
الداین گەاڵڵە كرابێت ؟
نەوشیوان  :دوور نییە  ،بەاڵم من مەبەس مت وەاڵمی پرس یارەكەی تۆیە  ،واات هیچ كەس ێك ەلو كەسانەی
كە ئەو بیۆاكنەاین هێناوەتە پێش ەل ئەجنامی ئەوەوە نەبووە كە ئمیتیازاتیان ل سەنراوەتەوە  ،نەخێر وا نییە .
گواڵن  :ئەو هەڵوێس تانەی اكك نەوشیوان ەل الیەك و هەڵوێس یت هەندێك ەل سەركردایەیت یەكێیت ەل
الیەكی تر كە خەریكە پێكهەڵدەشاخێن  ،ئەمە وا دەاكت بواری ئەوە زۆر كەم بێتەوە كە اكك نەوشیوان
بەردەوام بێت ەل انو یەكێیت نیش امتین كوردس تاندا ؟ ئەگەر وای لێبێت تۆ ئەڵتەرانتیڤت هەیە ؟ چونكە بە
تەئكید تۆ انتوانیت وەك هاوواڵتیەكی ئاسایی بژیت  ،قسەی تۆ جۆرێكە هەموو كوردس تان دەێب
مواتبەعەی باكت و بزانێت بەرەو اكم ئاقار هەنگاو هەڵدەگری  ،ەلبەرئەوە ئەگەر وای لێهات تۆ ەلانو
یەكێیت نیش امتین نەتوانیت بەردەوام بیت و درێژە بەو هەڵوێس تانەی خۆت بدەیت ؟ ئەڵتەرانتیڤت چییە ؟
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نەوشیوان  :هەروەكو ئێس تا چی ئەكەم هەر وەها ئەكەم  .گواڵن  :بەاڵم ئێس تا ەلانو یەكێتیت .
نەوشیوان  :ئێس تا ەلانو یەكێیت نمی  .ەل درەوەی یەكێیت قسە ئەكەم  ،من نە ەل مەكتەیب س یاس می نە ەل
سەركردایەتمی نە ەل مەڵبەندم  .دوایی ئەوەی كە تۆ ابست كرد  ،ڕەنگە تۆ پرس یارەكەت زۆر بە دیبلۆماس یانە
كرد  .من خۆم نە حزمب هەیە  ،نە دەزگای دیكەم هەیە و نە ڕێكخراوی س یاس می هەیە  .واات ئەگەر
شەڕیش بێب من الیەنگری شەڕ نمی  ،ئێمە اتزە خەریكنی بی هەڵدەكەننی و خانوو دروست دەكەین  ،ئێمە
بە تەمای پرۆسەیەكی زۆر هێمن و دمیوكراتنی .
گواڵن  :هەندێك ەلوانەی كە ئێس تا ەل سەركردایەیت یەكێتنی دەڵێن اكك نەوشیوان هەڕەشەیە بۆ سەر
یەكێیت ؟ واتە تۆ دەتەوێ یەكێیت ەلبەریەك هەڵوەش ێنیتەوە و فەوزایەك ەل انو یەكێیت دروست ێب و ئەو
ئارامی و هێمنییەی ەل انو یەكێیت هەیە نەمینێت  .ئەمە ات چەند راس تە این بە پێچەوانەوە تۆ هێزی
مانەوەی یەكێیت  .اكمەایین ؟
نەوشیوان  :ئەوە ئەتوانیت ەل خۆاین بپرسیت .

گواڵن  :اكك نەوشیوان دوای چل ساڵ خەابت كە ەلگەڵ ئەودۆخە اتڵ و شیینەی یەكێیت دەڕۆیت و
قورابنیت داوە و ماندوو بوویت و هەموو ڕێگایەكی سەختت گرتۆتە بەر بۆ سەركەوتین یەكێیت نیش امتین
كوردس تان  .ئێس تا ڕێگا دەدەیت یەكێیت نیش امتین توویش كەرت بوون بێت ؟
نەوشیوان  :من ەلوەیت خۆم هاتوومەتە دەرەوە بە یەك كەمس نەوتووە وازبێنێت  ،هەرچیش پریس بە من
كردبێت وتوومە ئەوە ئارەزووی خۆتە .
گواڵن  :بەاڵم تۆ اكریگەری زۆرت هەیە چونكە تۆ یس چل ساڵ خەابتت ەلم حزبە هەیە .
نەوشیوان  :تۆ بیس تووتە كەس ێك ەلانو یەكێیت بووبێت و من پێم وتبێت ەلانو یەكێیت وەرە دەرەوە و
ئیستیقاەل بكە ؟
گواڵن  :نەمبیس تووە بەاڵم كە تۆ دابڕای خەڵكێك بە تۆ موتەئەسیە  ،خەڵكێكی زۆریش .
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نەوشیوان  :ئینجا ئەوە دەكەوێتە سەر خۆاین  ،من كەمس هان نەداوە واز ەل یەكێیت بێنێت  .بە
پێچەوانەوە هەر كەس ێك ەل مین پرسیێب وتوومە ەل شوێین خۆتدا مبێنەرەوە و ئیشی ابش بكە  .ئێمە
بەدیلێكی ترمان نییە ات ئێس تا پێێی بڵێم ەلوە واز بێنە و وەرە خەریكی ئەمە بە .
گواڵن  :اكك نەشیوان وابزامن ەلو دواییە مام جەالل بڕایرێكی دا كە تەوافوقێك دروست بێت ەلنێوان
ئەوانەی كە ەل كۆنفرانسدا بۆ هەڵژباردنەاكن دەرنەچوون  ،ئەوانیش بێن بۆ كۆنگرە  .ئاای ئەو كێشەیە بەوە
چارەسەر دەبێت ؟ ئەگەر ئەوانەی كە دەریش نەچوون بە دەنگدان كە حەیق خۆاین بوو دەنگ هبێنن
بەهەر هۆاكرێك بووبێت دەنگیان نەهێنا  ،ئەگەر ئەوانە بێنە كۆنگرە دڵی اكك نەوشیوان چاك دەاكتەوە ؟
نەوشیوان  :ئێمە موشكیەلكەمان ئەشخاس نییە  ،واات ئەوە نییە چەند كەس ێك البربێت و چەند كەس ێك
چبێتە شوێین  .ئێمە موشكیەلكەمان ئەوەیە گۆڕین چۆن ەل ش ێوەی بەڕێوەبردین ئیشەاكندا ئەكرێت ،
گۆڕین چۆن ەل پەیڕەوی انوخۆدا ئەكرێت  ،گۆڕین چۆن ەل بەرانمەی حزبەكەدا ئەكرێت ئەگینا ئەگەر
هەموو سەركردایەیت بگۆڕدرێت ئەگەر بە هەمان ئەو سیس تەمەی ئێس تا ئیش بكەن هەمان اببەت و گرفتە
 .سیس تەمی ئیشی یەكێیت سیس تەمێكی سەرۆاكیەتییە  ،ئەنداماین مەكتەیب س یایس ەلبەردەمی شەخیس
سكرتێری گشتیدا بەرپرسن ،واات ەلبەردەمی یەكرتیدا بەرپرس ننی  ،مەبەس مت ئەوەیە دااننیشن ەل
كۆبوونەوەاكندا پرس و ڕا بە یەكرتی بكەن  .مەسەەلی تەوافوقیش تۆ بێیت پێنچ كەس ەلبەر خاتری من و
پێنچ كەس ەلبەر خاتری سەركردایەیت و ەلبەر خاتری مەكتەیب س یایس هبێین بۆ كۆنگرە  ،پێم وایە ئەوە
چارەسەری گرفت و كێشەاكن اناكت  .چونكە موشكیەلاكین یەكێیت ەلوە قووڵرتن .
گواڵن  :ئەوە تەوافوقێكە وەك ئەوەی ەل بەغدا دەكرێت  .ئەوەش ڕەنگە چارەسەرێكی اكیت بێت بۆ ئەوەی
هەردوو ال بتوانن بە یەكەوە هەڵبكەن .
نەوشیوان  :وەك ئێس تا عەرزم كردی گرفیت ئەشخاس نییە  ،گرفت ئەوەیە دەالقەیەكی گەورە ەل نێوان
یەكێیت و خەڵكدا درووست بووە  .دەالقە دروستبووە ەلنێوان قاعیدەی یەكێیت و سەركردایەتیەكەی .
گواڵن  :ئەگەر تۆ ببیتە جێگری سكرتێری گش یت كە پێشرتیش جێگر بووی  ،ئەو هەموو اكدیر و
تەاننەت هەندێك ەل ئەوانەیش كە ەل مەكتەیب س یاسنی و پەیڕەوی تۆ دەكەن  ،ئاای بەم هێزەوە انتوانیت
ئەو دەالقەیە چبووك بكەیتەوە و ئەو فەزا گەورەیەی ەل نێوان خەڵك و یەكێیت نیش امتین هەیە بە الی كەمی
سەدا پەجنای كەم بكەیەوە ؟
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نەوشیوان  :بۆم نەكرا بۆیە هامتە دەرەوە  ،نەمتواین .
گواڵن  :ابشە ئەی ئەگەر بڕایراین دا بۆ منوونە بۆ ئەوەی ەلبەر یەكێیت نیش امتین كوردس تان توویش
وەزعێكی خراپ نەبێت سەرەلنوێ كۆنفرانسەاكن دەست پێبكەنەوە  ،واتە ئەوەی كە كرا قبوڵ نەبێت
دووابرە وەك پێشرت سەرپەرشتیاری هەڵژباردنەاكنیش هەر خۆت بیكەیت  .ئاای ئامادەی ئەوە بكەیت ؟
نەوشیوان  :ئەوە گرمیانەیەكە ەل وەخیت خۆیدا ابیس دەكەین .
گواڵن  :اكك نەوشیوان تۆ جگە ەلوەی وەك س یاسیش وەك نووسەرێك و وەك ڕۆش نبیێكیش ات
ڕادەیەك ج دەستت ەل بواری رۆش نبیی و نووسینیشدا بەرچاوە  .خەڵك چاوەڕواین دەكرد كە كۆمپانیای
وشە دادەمەزرێت بەڕاس یت چاوەڕواین ش یت گەورەی دەكرد  ،بەاڵم ئێس تا هەست دەكەیت كۆمپانیای
وشەش ئەوە نەبوو كە اكك نەوشیوان بەڕێوەی دەابت  .چونكە تەسەور دەكرا اكك نەوشیوان دوای ئەو
شارەزاییەی ەل بواری س یاسەت و نووسنی دا هەیەیت رەنگە شتێك باكت كە زۆر جیاواز بێت ەلو
دۆخەی كە رۆژانمەگەری كوردی هەیەیت  ،انڵێم هیچ جیاوازی نییە ،ات رادەیەك هەیە بەو ئاراس تەیەی كە
ئێوە خۆاتن دەاتنەوێ  .بەاڵم ئەوەش نییە كە خەڵك پێێی وابوو كۆمپانیای وشە شتێكی نەوعی دەبێت ،
بەاتیبەت ئەگەر دروس تكردین هەواڵی ل دەركەی  ،كە من ئەمەایمن پێ ابشە  ،ئەواین تری تۆزێك ەل
رۆژانمە ئەهلییەاكین تر ابشرتە  ،پرس یار ئەوەیە ئێس تا خۆت ەلبەڕێوەبردین ئەو كۆمپانیایە بەو وەزعەی
ئێس تای ڕازیت ؟
نەوشیوان  :بەو تواان كەمەوە كە هەمانە بەڵ ڕازمی .
گواڵن  :بەاڵم  ،رەنگە ئەوە پاساو نەبێت .
نەوشیوان  :ان ئەوە پاساو نییە  ،ئێمە داماننابوو انوەند ( مركز ) ێك دروست بكەین بۆ لێكۆڵینەوەی
ئابووری  ،س یایس  ،عەسكەری و بواری جیاجیا بە شارەزاییەوە  .كە وەختێك حیسامبان كرد بۆ س
مانگ پارەو پوولێكی زۆری تێدەچێت  .داماننابوو بۆ منوونە بڵێنی تەەلڤزیۆنەكەمان زووتر خبەینە ئیش ،
خۆت دەزانیت بودجەی تەەلڤزیۆن چەندی ئەوێت  ،ڕۆژانمەی ڕۆژانە بودجەی چەندی ئەوێت  ،كە
وەختێك تۆ ڕاپرس یەك ئەكەیت خۆت ئەزانیت بودجەی چەندی ئەوێت  .ئێمە ات ئێس تا بێجگە ەلو
پارەیەی كە ئەوەڵجار ەل مام جەالل مان وەرگرتووە هیچ پارەیەكامن ەل هیچ الیەن و جهیەتێكەوە
وەرنەگرتووە  ،بەو ئمیاكنیەتەی كە ئێس تا ئێمە هەمانە ئەوەندەمان پێ ئەكرێت  .ئومێدم وایە ەل پاشەڕۆژدا

27

بتواننی زایتر بكەین  .دوای ئەوەش  ،خەڵك هەمیشە چاوەڕوانیەاكین زۆرە  ،واات چاوەڕوانییەاكین زۆرترە
ەلوەی كە تۆ بتوانیت پێشكەیش بكەیت  .خەڵك پێێی وابووە كە ئەگەر حكومەیت كوردی هەبێت خەڵك
هەمووی ەل بەهەش تدا ئەژیت .
گواڵن  :اكك نەوشیوان ئەگەر توویش قەیرانێكی دارایی هایت  ،ئەوەش واریدە  ،ەلگەڵ یەكێتیش وەزعت
بەو ش ێوەیە بێت كە ئەوان هاواكریت نەكەن  .هەست انكەی توویش قەیرانێك دەبیت و ڕەنگە بە
زەمحەت بتوانیت لێێی دەرچیت ؟
نەوشیوان  :ەلوانەیە
گواڵن  :واات بەرچاو ڕوونیەكت بۆ كۆمپانیای وشە ەلبەر چاو نییە ؟
نەوشیوان  :بەڵ ەلبەر چاومە  ،ڕەنگە ماوەیەكی تر پڕۆژەیەك بە پەرەلمان بدەین بۆ جۆری ایرمەتیداین
میدایی ئەهیل میدایی كەریت اتیبەیت .

گواڵن  :ئەگەر پەرەلمان پەس ندی نەكرد  ،چونكە ڕەنگە ئەوەش زەمحەت بێت ؟ ەلبەرئەوەی رەنگە ات
رادەیەك فەوزایەك ەل نێو بواری راگەایندن بەاتیبەت ئەوەی پێێی دەڵێن میدایی ئەهیل هەبێت و  ،ڕەنگە
حكومەت و پەرەلمانیش ات ڕادەیەك دڵیان پێێی خۆش نەبێت .
نەوشیوان  :وایە  ،بەاڵم ئەوە ئەركی حكومەتە  ،وەك چۆن ەل سلێامین ئەو هەموو دەزگای ڕاگەایندنە
هەیە بە پارەی گش یت ئیش دەكەن  ،ەل هەولێریش ئەو هەموو دەزگای ڕاگەایندنە هەیە بە پارەی گش یت
ئیش دەكەن  ،مافێكی رسوش یت دەزگا ئەهلیەاكنیشە كە شەریك بن  .این هی ئەوان بڕبن  ،ای ئەوانیش
بژیێنن  .گواڵن  :بەاڵم ئەگەر نەاینكرد تۆ چی دەكەیت ؟ هەر زۆر زۆر انچار دەبیت جار جار شتێك
بنووسیت  ،ەلوە زایتر چیت پێدەكرێت ؟ نەوشیوان  :اب ەل ئێس تاوە بڕایر نەدەین  ،اب چاوەڕێ بكەین
ابشرتە .
گواڵن  :اكك نەوشیوان زۆر خۆی ەل دمیانە دەپارێزێت  ،ئاای بەڕاس یت گوشاری ەلسەرە این تریس ئەوەی
هەیە بە ش ێوەیەك ەل ش ێوەاكن خەڵكێك تووڕە باكت این خۆی بە مەرجەعیەتێك دەزاێن بۆ منوونە وەك
سیس تاین  ،موقتەدا و  ...هتد  ،حەقیقەیت خۆاین نیشان اندەن و بڕایریش هەموو ەل ژوورەكەی ئەوەوە
دەڕوات ؟
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نەوشیوان  :نەخێر  ،ڕەنگە هۆی سەرەكی ئەوەی كە خۆم ەل دمیانە دەپارێزم بەڕاس یت وەك خۆت دەزاین
ڕۆژانمەنووس عادەتەن فزوڵنی ڕاتدەكێشن بۆ قسە كردن  ،حەز انكەم ڕۆژێك ەل ڕۆژان ئەو قسانەی كە
ئەیكەم  ،خۆت ئەزاین من بە سەراحەت و راشاكوی قسە ئەكەم و خۆم ال اندەم  ،واات انمەوێ قسەاكمن
ەل توێكڵێكدا بپێچمەوە  .جاری وا هەبووە كە من قسەیەمك كردووە حزبێك  ،سەركردەیەك  ،گرووپێك ای
الیەنێك بە ش ێوەیەكی تر سەیراین كردووە و بە خراپ لێكیان داوەتەوە  .هۆاكرەكە ئەوەیە ئەگینا نە خۆم
بە مەرجەع ئەزامن و نە ئەو ش تانە  .هەرچیشی وتوومە من بە واتر نووس یومە .
گواڵن  :خۆ خەڵكی تریش هەیە ڕۆژانە دمیانە دەاكت و بە خراپیش لێك دەدرێتەوە و گوێشی پێنادات .
نەوشیوان  :من گوێێی پێ ئەدەم  ،بەالمەوە گرنگە كە بە خۆڕایی هیچ الیەك زویر نەكەم .
گواڵن  :اكك نەوشیوان دوای ئەوەی ئەو وەزعە گەرم بوو عومەر ش ێخ مووس گویت من بۆ ئەوە
هاتوومەتەوە بۆ ئەوەی وەزعەكە هێور بكەمەوە  .اكك كۆرسەتیش ڕەنگە ڕۆڵێك ببینێت  .ئاای پێت وایە بە
انوبژیوان ئەو مەسەەلیە چارەسەر دەكرێت ؟ واات كێشەی ئێوە كێشەی ئەوەیە خەڵك ببێتە انوبژیوان و
ئێوە تۆزێك سارد بكەنەوە و ئەوالش سارد بكەنەوە بۆ ماوەیەكی اكیت ؟ این كێشەی ئێوە كێشەیەكی
س یاس یە و دەبێت گۆڕاناكری س یایس ەل ئیدارە و ەل سیس تەمەكە بكرێت ؟
نەوشیوان  :وایە  ،گۆڕاین س یاسیش بەش ێكە ەل گفتوگۆ  ،واات گۆڕاین س یایس بە گفتوگۆ ئەكرێت .
انوبژیواین و قسەاكین ئەوانیش بەش ێكە ەلو گفتوگۆاینە و شتێكی ابشە كە بكرێت  .ابشرتین ڕێگاش
ڕێگای گفتوگۆیە و من خۆم بڕوام بە دانوس تان هەیە .
گواڵن  :واات گەش بیین بەوەی كە ئەگەر ئەوان هاتنە انو ئەو كێشەوە وەزعەكە تۆزێك ابشرت بكەن ؟
نەوشیوان  :پێم وانییە بگەنە ئەجنامێكی گەورە  ،بەاڵم هەر ەل هیچ ابشرتە  .هەمیشە كردن ابشرتە ەل
نەكردن .
گواڵن  :ڕاس تە ابڵی ریفۆرم دەنگێكی جیاوازە ەلانو یەكێیت چ بۆ حكومەت چ ەلانو حزبەاكین تریش  .بەاڵم
هەست انكەیت ئێوە ات ئێس تا پڕۆژەیەكی جددیتان نییە بۆ بەڕێوەبردین حومك  ،بۆ س یاسەیت حومك  ،بۆ
رۆش نبیی حومك و  ...هتد  ،ڕاس تە ەل واترەاكنت شتێك دەڵێیت  ،بەاڵم واترەاكنت ەلسەر اببەتێكە  ،بۆ
منوونە ئەوەی ڕابردوو ەلسەر ئەوە بوو كە مامەڵەمان ەلگەڵ توركامنەاكین كەركوك چۆن ێب ت .ئەوانە پڕۆژە
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ننی بەو ماانیەی پڕۆژە بن بۆ هەموو اكروابرەاكین جكومەت  .هەست انكەیت كەموكورتیتان هەیە بەوەی
تەرحەاكنتان هێش تا بە پێێی پێویست پێنەگەیش تووە ؟
نەوشیوان  :من قسەكەر نمی بە انوی ریفۆرمەوە  .ریفۆرمیش بە ماانی ابڵ وەك زەماین كۆن نییە
سەركردایەتیەكی هەبێت و دانیشێت و كۆبوونەوە باكت و بەرانمە دابنێت  ،ریفۆرم ات ئێس تا ئیتیجاهێكی
س یاس یە  ،تەوەجوهە  ،ات ئێس تا تەایرێكە  .یەعین ئەوە نییە تۆ بڵێیت كۆمەڵێك خەڵكن پێكەوە گروپێكیان
درووست كردووە و ئەو گروپە ەلڕووی فكریەوە ەلسەر هەموو شتێك مولتەزمین و دانیش توون بەرانمەیەك
دائەنێن وەك بەدیل  .ەلبەرئەوە من قسەكەر نمی بەانوی ئەوانەوە ئەو ش تانەی كە باڵوی دەكەمەوە زایتر
هی خۆمن .
گواڵن  :بە رای تۆ یەكێیت نیش امتین كوردس تان بەو وەزعەوە بۆ كوێ دەڕوات ؟ واات بەرەو بەهێزبوون این
لێكهەڵوەشانەوە كە هەندێ جار ەلانو سەركردایەیت یەكێتیش قسەی وا دەكرێت كە ئەگەر یەكێیت بەم وەزعە
هەر بەردەوام بێت ڕەنگە دەاینەوێت واتە ئێوە دەاتنەوێت یەكێیت چبووك بێتەوە و ببێتە حزبێكی ژمارە پێنچ
این ژمارە چوار .
نەوشیوان  :من خۆم ابوەڕم بەوە نییە كە یەكێیت هەڵدەوەشێتەوە این ەلانو دەچێت  .ڕەنگە الواز ببێتەوە
بەاڵم نە هەڵدەوەشێتەوە نە ەلانودەچێت .
گواڵن  :دوای ئەو هەموو مشت و مڕەی كە كرا و دوای ئەو هەمووە ڕەخنە و ڕەخنەاكریەی كە اكك
نەوشیوان بەسەریدا هات و ئیرت چەند جارێك مام جەالیل بینیوە ەل سەردانەاكین ئێرە ( سلێامین )  ،ئێس تا
پەیوەندیت ەلگەڵ مام جەالل چۆنە ؟ بەڕاس یت درزێكی زۆر چبووكیش بێت لێێی نەكەوتووە دوای ئەوەی
كە تۆ ڕای جیاوازت زەق كردۆتەوە ؟ این هەر ئەو مام جەالل و اكك نەوشیوانەن كە جاران پێكەوە ەل
شاخ بوون و یەك دڵ و یەك گیان بوون ؟
نەوشیوان  :ەلسەر ئاس یت شەخیس پەیوەندمی ەلگەڵ هەموواین ابشە  ،بەاڵم ەلسەر ئاس یت س یایس ئێمە
انكۆكنی .
گواڵن  :ئەو ئاس تە س یاس یە كە بۆچوونەاكین خۆیت تێدا دەخەیتە روو بۆچووین مام جەالل لێت نزیك
انبێتەوە ؟
نەوشیوان  :خۆم وا هەس مت نەكردووە .
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گواڵن  :بەپێێی ئەو دمیانەیەی ئێس تا ەلگەڵ جەانبمت كرد هەست انكەم تۆ وەكو ئەردۆگان كە ەل حزیب رەفاه
هاتە دەرەوە و حزیب داد وگەشەپێداین دروست كرد و ەل هەڵژباردنەاكنیشا سەركەوت  ،این وەكو شارۆن
كە ەل حزیب لیكۆد هاتە دەرەوەو حزیب اكدمیای دروست كرد و ئەویش ەل هەڵژباردنەاكان سەركەوت ،
منوونەی تریش زۆرن  ،پرس یار ئەوەیە من ەلم دمیانەیەدا هەس مت نەكرد تۆ چاوەڕواین ئەوە بكەیت بەایین چ
یەكێیت بگریتە دەست خۆت بە ش ێوەیەكی بەرفراوانرت ەل ئێس تا  ،این حزبێكی نوێ دروست بكەیت كە
بنكەیەكی جەماوەری ەل ئێس تای یەكێیت زایتری هەبێت  .وا هەست دەكەم تەهنا هەندێك بۆچوون هەیە
دەخیەیتە ڕوو كەەل بۆچوونەاكین یەكێیت جیاوازە و ئیرت ەلوە زایتر شتێكی تر نییە  .وایە ؟؟
نەوشیوان  :وایە  ،ئەو زەمینە دمیوكراس یەی كە ەل توركیا هەیە بۆ دروس تكردین حزب  ،كوا ەل كوردس تان
هەیە .
گواڵن  :ئەو زەمینە س یاس یە هەبوایە ئێس تا هەنگاوی ترت دەان؟
نەوشیوان  :ئەوە ڕەنگەیە  ،ەلبەرئەوە ئینسان انتونێت ەلسەر ڕەنگە شت ئمیزا باكت .

گواڵن  :دوا پرس یار  ،جیاوازیەاكین اكك نەوشیوان ئاای بەش ێكە ەل س یاسەیت گش یت یەكێیت این ئێس تا اكك
نەوشیوان ەل یەكێیت نیش امتین كوردس تان دابڕاوە ؟ جاران زۆر رسووش یت بوو كە ڕای جیاوازیشت هەبوو
هەر سەركردەی یەكێیت نیش امتنیش بووی  .ئاای ئێس تا ەل یەكێیت دابڕاوی چونكە ئەو ڕەیئ جیاوازیە قوبوڵ
انكرێت  ،این هەر ەلانو یەكێیت ؟
نەوشیوان  :مەبەستت ەلانو یەكێیت چییە ؟ من ڕۆژانە بە دەاین اكدیری یەكێیت دەبیمن  ،سەركردەی
یەكێیت ئەبیمن  ،ئەندامی مەكتەیب س یایس ئەبیمن  ،خەڵك ئەبیمن  .بۆ دابڕان من بە هیچ جۆرێك دانەبڕاوم ،
بەاڵم ئێس تا من بەش ێك نمی ەل س یاسەیت یەكێیت .
گواڵن  :ابشە تۆ ئەو گەلییانە دەكەی ەل چۆنێیت مامەڵەكردن ەلگەڵ بەغدا  ،پێت وایە ئەگەر تۆ سەرۆكی
وەفدی كوردی و نوێنەری كورد بوایت ەلو گفتوگۆاینەی كە ەلگەڵ بەغدا دەكرێن گۆڕاناكریەك دروست
دەبوو ؟ واات وەزعی كورد ابشرت دەبوو این ئەگەر جەانبیشت بوایت هەر ئەوە دەبوو كە ئێس تا هەیە ؟
نەوشیوان  :ئەو زەمانەی كە هێش تا ئەجنوومەین حومك مابوو واترێمك نوویس ابیس ئەوەم كرد زەماین
گوڵبارانكردین ئەمریكیەاكن تێپەڕیوە و دۆس یت هەمیشەیی و دوژمین هەیشەیی نییە  ،هاوپەمیانێیت ەل حاڵەیت
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گۆڕاندایە و پێویس تە ئێمە دانیشنی و گفتوگۆیەكی جددی ەلگەڵ ئەمریكیەاكن بكەین ەلسەر پرسە
نەتەوەییەاكین خۆمان  .ئەوە ەل زەمانێكدا بووە كە هێش تا ەل ئەجنوومەین حومك بووین  ،ئەوە پێش ئەو
زەمانە وابوو كە هێش تا ئەجنوومەین حومك مابوو سەابرەت بە رۆڵی من  ،بڕایر وابوو بەاڵم كە بە قسەاین
نەكردم خۆ انمچ شەڕ بكەم .
گواڵن  :جارێك نووسیبووت كەركوكامن نەدۆڕاندووە .
نەوشیوان  :ئێس تاش ابوەڕم وایە نەماندۆڕاندووە .
گواڵن  :بەاڵم كەركوكیش انیەتەوە سەر هەرێمی كوردس تان .
نەوشیوان  :بۆ انیەتەوە ؟

گواڵن  :ەلبەرئەوەی نە كورد ئەو تواانیەی هەیە و ئێمەش ەل انو چەند واڵتێكداین كە خنكێرناوین هەر
ئەوەندەیە هەانسە دەدەین  .ئەو واڵاتنەش تەحەكوم بەسەر هەموو حومكڕانیەاكین عێراق دەكەن .
نەوشیوان  :من بۆچوومن وا نییە  ،ئەگەر كورد بیەوێت نەخشەیەكی هەمەالیەنەی هەبێت  ،پشوو
درێژبێت من ابوەڕم وایە دەتواننی كەركوك و انوچە دابڕاوەاكین تر هبێنینەوە سەر هەرێمی كوردس تان .
مەرجیش نییە ئەم ساڵ .
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