
  "ب�رب�ست�کانی پ�کھ�نانی ب�رە"

  

س�بارەت ب� گرنگی ب�رەی ی�کگرتوو رۆژھ��تی کوردستان ئ�و ھوکاران�ی ک� بوون� ب�رب�ست بۆ 
ە ک� �نجام داوئ ئاوە ئ�مین کامران. د ب�ر�ز ل�گ�ل  پ�کھ�نانی ب�رە رۆژھ��ت نیوز چاوپ�ک�وتن�کی

 .ئ�م� دەقی چاوپ�ک�وتن�ک�ی�

  

 ١٣٤٢ئاوە ل� سا1ی د. کامران ئ�مین 
زایینی ل� شاری بۆکان ل�  ١٩٦٣ھ�تاویی/

دایک بووە، تا پل�ی دوازدەی ل� شارەکانی 
بۆکان و ت�ور�ز خو�ندووە و ل� سا1ی 

ھ�تاویی دیپAۆمی ١٣٧٤زایینیی/ ١٩٩٥
پزیشکیی ل� مینسک پایت�ختی روسی�ی سپی وات� بFروس وەرگرتووە. ئ�ستاش ل� 

و پسپۆری ن�خۆشیی�کانی ھ�ناوە. ل� بواری پزیشکیی ئا1مان کاری پزیشکیی دەکا 
کۆم��ی�تییدا چ�ندین کت�ب و باب�تی جواروجۆری ب� کوردیی و فارسیی  –و سیاسیی 

 نووسیوە یاخود ت�رجم�ی کردۆت�وە،

 

کۆم��1 و د�موکرات دەیان�وی ڕوو ب� ھ�زەکانی ئ�رانیی ” د. کامران ئ	مین ئاوە 
و ڕاست�قین�ی ڕۆژھ��تی کوردستان خۆیان وەکو نو�ن�ری س�رەکیی 

  ”.بناس�نن و حیزب�کانی دیک� بخ�ن� پ�راو�زەوە

ب�رای ب�ر�زتان پ�کھ�نانی ب�رەی رۆژھ��تی کوردستان   :رۆژھ	�ت نیوز
 بۆقوناغی ئیستا تا چ�ند گرنگ�؟

 ی�کیب�رە پ�کھ�نانی   ل� م�ژە کۆم�1گای ئ�م� پ�ویستیی ب�  :د. کام	ران
 پاوانخوازیی، وەکو جۆڕاوجۆر ھۆگ�1ی ب� ب��م ھ�ی�، کورد ی�کگرتووی
 ق�یرانی سیاسیی حیزبیی، تاک� و ک�سیی تاک� ب�رژوەندیی س�روەریی

Uکدابرانی ب�کخراوەی�یی و ل�تیی، و ڕ�پسان�وەی ن�و حیزب�کانی ڕۆژھ�
ھ�روەھا نزمبوونی ف�رھ�نگیی کاری سیاسیی ھاوب�ش ل� چ�شنی 

ی وەھا ل� ڕۆژھ��تی کوردستان پ�کن�ھاتووە و ب�رە، تا ئ�ستا پ�کھات�ی�ک



ڕ�کخراوەکان ن�یانتوانیووە ل� دۆر چ�ند خا1�ک کۆبن�وە و کارێ ھاوب�ش 
 :بک�ن. س�رەرای ئ�وان�ش ئ�م پ�داویستیی� دەگ�ر�ت�وە س�ر ئ�وەی ک�

ڕۆژھ��تی کوردستان قۆناخی تاک حیزبی ت�پ�رکردوە و ب� پ�ی  •
اوجۆر ھیچ حیزب�ک ب� ت�نیایی ناتوانU بوونی ڕ�کخراوە و بیروڕای جۆڕ

کاریگ�ریی س�تاوس�تی بۆ وەدی ھ�نانی ئاوات و ئامانج�کانی کورد 
Uوات� ماڤی چارەی خۆنووسین ب. 

حکوم�تی ئیسFمیی ئ�ران ب� پ�کھ�نانی ب�رەی ئاشکار و شاراوە ل�  •
ت�واوی توانای خۆی بۆ پ�راو�زخستنی ھ�زەکانی ڕۆژھ��تی 

دان ل�وان و الوازکردنی بزوتن�وەی کورد ک�1ک کوردستان، زەبر ل�
وەردەگ[ی، وات� نو�ن�رانی سیاسی کوردی ڕۆژھ��تیش پیویست� ل� 
ت�واوی بوارەکاندا ھیزو توانای خۆیان وەپاڵ ی�ک بخ�ن، بۆ پوچ�ڵ 
کردنی پیFن�کانی دوژمنی ھاوب�ش و ب�ھ�زترکردنی بزوتن�وەی کورد 

 .ت�بکۆشن

انی کردنی ک�ش�ی کورد و کۆکردن�وەی ئ�م� پ�ویستییمان ب� ج�ھ •
ھاودەنگیی و پشتیوانیی بیروڕای گشتیی، پ�رل�مانی ئ�وروپا و 

 ایڕ ناتوانین ن�بین ھاودەنگ ئ�م� کات�ک تا. ھ�ی� …ئ�مریکاو ھتد 
 فاکتۆری ئ�ستادا بارودۆخی ل�. ڕابک�شین خۆمان ب�رەو ئ�وان

 ۆیی،ن�وخ بزوتن�وەکانی ھ�زکردن ب� ل� زۆری کاریگ�ریی�کی دەرەکیی
 .ان ھ�ی�ئ�ر ئیسالمیی حکوم�تی پ�راو�زخستنی ل� ھ�روەھا

پ�کھ�نانی ب�رەی ی�کگرتووی کود ت�نان�ت ل� ئاستیی ن�وخۆیی  •
[کوردستان] دەب�ت� ھۆی قورسایی و ب� ھ�زترکردنی کوردی 
ڕۆژھ��ت. ل�کدابران و دوورک�وتنی حیزب و ک�سای�تیی�کانی ئ�م� 

ی ک� ت�نان�ت دۆستانی خۆشمان ل� ب�ش�کانی بۆت� ھۆی ئ�وە
دیک�ی کوردستان بای�خ�کی وەھا ب� ئ�م� ن�دەن. ھ�1سوک�وتی 
حیزب�کانی باشوور و باکور ل� کاتی ئامادەکاریی ب�رەی ی�کگرتووی 
کورد یاخود ش�وەی پیوەندیی ئ�وان ل�گ�ڵ حکوم�تی ئ�ران و 



دستان ئاکامی ل�ب�رچاو ن�گرتنی ب�رژوەندیی�کانی ڕۆژھ��تی کور
 .ئ�و وەزع�ی� ک� ئ�م� ت�دا ق�تیس ماوین�ت�وە

ھ�موو الی�ن�کانی رۆژھ�الت ب�گرنگیی�وە باسی ب�رە دەک�ن، : رۆژھ��ت نیوز
ئ�م�ش ت�نیا قس� بووە وب� ش�وەی ع�م�لی ھ�نگاوی بۆ ن�نراوە،ئایا 

 ئ�م� پاردۆکس نیی� ل� نیوان قس� وکردەودا؟

حاشاھ�1ن�گرە. ب� داخ�وە س�رەرای ئ�وەی ئ�وە ڕاستیی�کی  :د. کام�ران
ک� جاروبار الی�ن� سیاسیی�کانی ئ�م� ل� قس�وباس�کانی خۆیان باسی 
پ�کھ�نانی ب�رە و کاری ھاوب�ش دەک�ن تا ئ�ستا کار�کی جیددیان ل�م 
ڕەوت�دا ن�کردووە. ت�نان�ت ڕ�ک�وتنی حیزبی د�موکراتی کوردستان ئ�ران و 

شانی کوردستانی ئ�ران ب� ھۆگ�ل�ک ن� کۆم��1ی شورشگ�ری زەحم�تک�
ت�نیا ن�یتوانیوە فاکتۆر�ک بۆ کاری ھاوب�ش و ڕ�خۆشک�ر�ک بۆ کوکردن�وەی 
الی�کانی دیک�ی کوردستانی بU، ب�1کوو تا ڕادەی�ک گوومانی ل�س�ر 
پاوانخوازیی ئ�م دووالی�ن زۆرتریش کرد و ل� ئاستی ھ�زەکانی ئ�رانیشدا 

 .ووکاردان�وەی�کی ئ�ر�نیی ن�ب

ئایا جیابوون�وەی الی�ن� سیاسیی�کان ب�رب�ست�کی س�رەکی  :رۆژھ��ت نیوز
 نی� ل� پ�کھن�نانی ب�رە وپ�کھ�نانی دوو ب�رە بۆ رۆژھ��ت؟

ئ�وە ی�ک�ک ل� کۆسپ�کانی پ�کھاتنی ب�رەی�. کات�ک حیزب�  :د. کام�ران
کوردستانیی�کان تووشی ق�یرانی سیاسیی و ت�شکیFتیی بن و توانایی 

یان ن�بU، ب�گوومان ناتوانن ل� چارەس�رکردنی ک�ش�کانی ن�وخۆیی
ئاست�کی ب�رزتر بۆ کاری ھاوب�ش ل�گ�ڵ ھ�زەکانی دیک� ھ�نگاوی 
پ�ویست ھ�1�نن. ب�ش�کی زۆر ل�وان ھ�ر ب�دەوری خۆیاندا دەخو1ین�وە و 
ڕۆژ ب� ڕۆژ ب� ھۆی ناکۆکی ن�وخۆیی ک� ب�ش�کی زۆرتر ل�وەی ک� ھۆگ�1ی 

بیروباوەریی وات� ئیدیۆ1ۆژیکی بU ھۆی ک�ش�ی تاک�ک�سیی  –سیاسیی 
و دەس��تی ھ�ی� باشترین کادرەکانی خۆیان ل�دەس دەدەن، جا چ ب� 

 .دەرکردن بU و چ ب� ھۆی ج�ابوون�وەی خودی ئ�م ک�سان�

تاچ�ندە الی�ن�کان گرنگی ب� ب�رژەوەندی ن�ت�وەی رۆژھ��ت  :رۆژھ��ت نیوز
 رە،یا ب�رژەوەندی حزبی زا1ترە؟دەدەن بۆ پ�کھ�نانی ب�



ھیچ گوومان�ک ل�وەی نیی� ک� ت�واوی ئ�و ھ�زان� د1سۆزی  :د. کام�ران
گ��1ک�یانن و ل�م ڕەوت�دا ئامادەی ھ�رچ�شن� فیداکاریی�کن، ب��م 
 Uگیر دەب�ژخای�ن ل� تاراوگ� ج�کخراوەی�ک بۆ ماوەی�کی در�ک ڕ�زۆرجار، کات

نیکی ل�گ�ڵ خ�1ک و کۆم�1گای خۆی و پ�وەندیی�کی راست�وخۆ و ئۆرگا
ڕ�کخراوەیی  – نابU، ب� ھۆی جۆڕاوجۆر تووشی ق�یرانی سیاسیی

نیوخۆیی دەبU و ل� ئاکامدا ب�رژوەندیی تاک�ک�سی و حیزبی ج�گای 
ب�رژوەندیی ن�ت�وەیی دەگر�ت�وە. ب�داخ�وە ئ�م ن�خۆشیی� ل� م�ژە داو�نی 

ە ل� ت�وە و کۆسپ�کی گ�ورب�شیک ل� حیزب و ک�سای�تیی�کانی ئ�م� گرتۆ
 .پ�کھ�نانی ب�رە یان ھ�ر چ�شن� ھاوپ�مانیی�ک�

ئایا دەستی دەرەکی کاریگ�ری نیی� ل� پیکھ�نانی ب�رە بۆ   :رۆژھ��ت نیوز
 رۆژھ��تی کوردستان؟

: من زۆرتر ل�وەی ک� دەستی دەرەکی ل�رەدا وەکو فاکتۆر�ک بۆ د. کام�ران
 Uب Uنانی ب�رە ل�ب�رچاو بگرم[ھ�رچ�ند دەتوان�کن�ھ�نان یاخود پ�کھ�پ
کاریگ�ریش ن�بU] ھۆی ن�وخۆیی گرینگتر دەزانم. دەنا بوون ل� تاراوگ� و 
نیازی ئابووریی و پیوەندیی ل�گ�ڵ الی�ن�کی دەرەکی و ل� ب�رچاوگرتنی 

 .رژوەندیی ئ�وان دەتوانU کاریگ�ریی ئ�ر�ننی و ن�ر�ننی ل�م ڕەوت�دا بUب�

ئایا ر�ک�وتنی دووقولی کۆم�ل� ودیموکرات وب�شدار نکردنی   :رۆژھ��ت نیوز
الی�ن�کانی دیک� کار�گ�ری نگ�تیڤی نیی� ل�س�ر پ�کھ�نانی ب�رەی 

 ی�کگرتوو ل� رۆژھ��ت؟

ھ�روەکو پ�شتریش ئاماژەم کرد، ب� داخ�وە ئ�م ڕ�ک�وتن� ن� ت�نیا   :د. کام�ران
ن�یتوانی ل� بواری سیاسیی و ڕ�کخراوەییدا بب�ت� ھۆی کار�کی جیددی ل� 

ھ�زە، ب�1کوو تا رادەی�ک کاردان�وەی�کی ن�ر�نیشی بوو. ن�وان ئ�م دوو 
ک� پ�کھ�نانی ھ�ر ”پ�شاوپ�ش دەم�وێ ئاماژە ب�م م�س�ل�ی� بک�م

وتن�ک ل� ن�وان حیزب�کانی ڕۆژھ��تی کوردستان و ب� شت�کی باش و ڕ�ک�
پیرۆزی دەزانم و ی�ک ل�وان ئ�م ڕ�ک�وتن�ی ن�وان ح�زبی د�موکرات 
کوردستانی ئ�ران وکۆم��1ی شۆرشگ�ری زەحم�تک�شانی کوردستانی 

ب��م ئ�م ڕ�ک�وتن� ن�یتوانU ئ�و ئ�رکان�ی ک� ل� پ�ش خۆی دانابوو ”. ئ�ران�



ی ب�نU. ئ�م� ل�م ماوەی�دا ب�جگ� ل� چ�ند دانیشتن�ک یاخود ب� ج�
نووسینی ی�ک یان دوو ب�یاننام�ی�ک، شت�کی وەھامان ل�وان ن�دیووە. ل� 
الی�کی دیک�وە زۆرب�ی ڕ�کخراوە کوردستانیی�کان ب� گوومان�وە س�ری ئ�م 
ڕ�ک�وتن�یان کرد و پ�شوازیان لU ن�کرد. ئ�م�ش ب�ش�کی دەگ�ر�ت�وە 

ک� ئ�و دوو با�1ی کۆم��1 و ” واھات� ب�رچاو“�م م�س�ل�ی� ک� س�ر ئ
د�موکرات دەیان�وی ڕوو ب� ھ�زەکانی ئ�رانیی خۆیان وەکو نو�ن�ری 
س�رەکیی و ڕاست�قین�ی ڕۆژھ��تی کوردستان بناس�نن و حیزب�کانی 
دیک� بخ�ن� پ�راو�زەوە. ئ�م�ش ن�یدەتوانی ل� الی�ن حیزب�کانی دیک�ی 

�شوازیی لU بکرێ، ھ�ر چ�ند الی�ن ئ�رانیی�کانیش ک� ڕۆژھ��ت�وە پ
وادھات� ب�ر چاوو ک� دۆستیی ئ�م دو ب�ش�ی کۆم��1 و د�موکرات بن، ن� 

یستیان ئیرانت�نیا پ�شوازیان لU ن�کرد ب�لکوو ب� ھۆی خوو و بیروباوەڕی پان
خوازیی تاوانباریان کردن، ھ�رش�کی ب�ربFویان کردە س�ر و ب� جیایی

نیشاندەری ئ�م ڕاستیی� بوو و ھ�ی� ک� ھ�ز پاوانخوازە ئ�رانیی�کان ئ�وەش 
ک� ھ�موو شت�ک ل� ڕوانگ�ی ی�ک��تیی ئ�رزی ئ�ران�وە ھ�1دەس�نگ�نن ل� 

بۆ پاراستینی سنوورەکانی ” مرزبان سلحشور”باشترین حا�1تدا کورد وەکو
ئ�ران ل�ب�رچاو دەگرن، ھ�رچ�شن� ویست�ک ک� ل� ب�رژوەندیی ئ�واندا 

خوازیی پ�ناس� دەک�ن و ی�کدەست و ی�کدەنگ ن�بU ب� جیایی
ل�ب�رامب�ریدا ڕادەوەستن و ب�رەی�ک ل� ڕاستی م�شرووت�خواز و 
شاپ�رەست�کان ھ�تا چ�پ� ش�رم�زارەکانی دۆنU و کۆماریخوازەکانئ 

 پ�مان م�س�ل�ی� ئ�م ل�رەشدا. دەھ�نن پ�ک ب�وان دژ …ئ�مرۆیی و ھتد 
 ھ�ز ل� راوانب�رف ب�رەی�کی پ�کھ�نانی ب� ویستیمانپ� ئ�م� ک� دەس�1م�نی

� ی�کدەنگی و ب تا ھ�ی� کوردستان ڕۆژھ��تی وک�سای�تیی�کانی
ھاوپشتی بۆ گ�یشتن ب� ماڤی خۆیان ھ�وڵ بدەن. ئ�گ�ر ئ�م� ل� ئ�ستاوە 
ت�مرینی کاری ھاوب�ش ن�ک�ین و خۆمان بۆ ئا1وگۆڕەکانی داھاتووی ئ�ران 
ئامادە ن�ک�ین بU گوومان ناتوانین کاریگ�ریی و ڕۆ1�کی باش و ب�ک�1کمان 

ھ�نگاوی کارا و  و بU گ��1ک�مان  ل� ڕەوتی چارەنووسی داھاتووی 
 .پ�ویستی بۆ ھ�1�نین�وە



ئایا کۆم��1و د�موکرات وەک دووھیزی س�رەکی رۆژھ��ت   :رۆژھ��ت نیوز
 ب�رب�ستی س�رکی نین ل� پ�کھ�نانی ب�رە ل� رۆژھ��تی کوردستان؟

من پ�م وای� دەتوانین ب� چ�شن�کی تر ئ�م پرسیارە گ���1 بک�ین،   :د. کام�ران
�موکرات�کان بک[ێ ب�رەی�ک پ�ک بU؟ ب� باوەری من بA�ی بU کۆم��1 و د

و نا! کۆم��1 و د�موکرات�کان ب� ت�واوی با�1کانیان�وە س�رەرای ل�کدابران
پ�کھاتنی چ�ندین حیزبی دیک�ش ئ�ستاش ھ�زی س�رەکی و م�ژین�ی 

 بU  کوردی ڕۆژھ��ت و کۆ�1ک�ی ھ�ر چ�شن� ب�رە و ھاوپ�مانیی�کن. 
نانی ب�رە بکرێ، ب��م ن�بوونی ھاودەنگی ن�و پ�کھ� باسی ناکرێ ئ�وان

با�1کانی کۆم��1 و د�موکرات و ئامادە ن�بوونیان بۆ کاری ھاوب�ش 
کۆسپ�کی س�رەکیی ل�س�ر ئ�م ڕ�گای�دای�. تا کات�ک ئ�م الی�نان� ب�و 
ق�ناع�ت� ن�گ�ن ک� پ�ک�وە کاری ھاوب�ش بک�ن، ئ�م� ھیچ 

 .ی� ب�رەی�ک پ�ک بUئاسانیی� ب�م دەسک�وت�کمان نابU و پ�م وانی

چۆن دەروان� داھاتووی پ�کھ�نانی ب�رەی�کی ی�کگرتوو بۆ   :رۆژھ��ت نیوز
 رۆژھ��تی کوردستان؟

کار�ک بک�ین ک� ل�وە پ�ش ” ئیجبار م�جبورمان دەکا“زۆرجار   :د. کام�ران
ن�مانکردوە یان پ�مان خۆش ن�بووە بیک�ین. من پ�م وای� ئ�گ�ر لۆژیک�ک ل� 

سیاسیی ئ�م�ی کورد بU، ڕاستیی�کانی ژیان درەنگ یان زوو  ژیانی
ناچارمان دەکا ل� دەوری چ�ند خا1ی ھاوب�ش کۆ بین�وە و پ�کھات� یان 

ی� دەتوانU ل� ئاست چ�ند حیزب یاخود ب�رەی�ک پ�ک ب�نین. ئ�و ھاوپ�مانی
زۆرتر، ھ�روەھا ب� م�ب�ستیی جۆڕاوجۆر بU. من ناکرێ بA�م ب� ت�واویی 

 .و کورییان� ک� باس کرا ڕەشبینیش نیمنم ب��م س�رەرای ئ�و ک�مگ�شبی
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