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خؤيان  دةبَيت  و  بوون  ستراتيذي  هةَلةيةكي 
وةآلمي خؤيان بدةنةوة.

ريَطا: ئةطةر ئيسالمييةكان بةهةرسَي 
لة(خزمةتطوزاري  ثَيكةوةبوناية  اليةن 

و ضاكسازي) زؤرترتان دةهيَنا؟
ثِرؤذةكةي  ئةطةر  تةئكيدم  ــي:  وةرت
بزووتنةوةي ئيسالمي سةري بطرتايةو ليستي 
هاوبةشمان هةبواية، دَلنيام (٣٠تا٤٠) كورسيمان 
ئةوةشدا  لةطةَل  ئَيمة  بةآلم  بةدةستدةهَينا، 
رَيزمان لةثَيشنياري ئةوان طرت، بةآلم ثَيمان 
ليستَيكي هاوبةشيان  باشبوو كةئيسالمييةكان 
هةبواية، بةآلم بةداخةوة سةركردةي هةندَيك 
وةآلمياندايةوة  وا  ئيسالمييةكان  لةاليةنة 
ليستي  داواي  لةالوازييةوة  ئَيمة  كةطواية 

ئيسالميمان كردووة.
دةنطيان  ئةوانةي  كَين  ئايا  ريَطا: 
و  كــؤمــةَل  ئةندامي  يــان  بــةئــيَــوةدا، 

يةكطرتوو دةنطيان ثَيداون؟ 
وةآلمي  يةكطرتوو  و  كؤمةَل  وةرتــي: 
دةنط  ئةوان  كةساني  كة  دايةوة  ئَيمةيان 
و  ئةندام  ــادات،  ن ئيسالمي  بةبزووتنةوةي 
اليةنطرو دؤست و هةواداراني خؤمان دةنطيان 
ثَيداوين، جةماوةري ئيسالم خوازي كوردستان 
بزووتنةوةي  و  ثَيداوين  دةنطيان  و  بوون 

ئيسالمي خاوةن جةماوةري خؤيةتي.
ريَطا: دةوترَيت زؤر لةو كانديدانةي 
زؤرينةي  ثةرلةمان،  بؤ  نابوون  داتان 

بزووتنةوةي ئيسالمي ثَيي رازي نيية؟
بؤ  ئةندامم  يةك  ــي:  وةرت ئةحمةد 
و  سياسي  لةمةكتةب  داواي  هاتبَيت  بَينة 
كةناِرازيية  كردبَيت  ناوةندي  شوراي  رابةرو 
نووسينمان  هةندَيك  ئَيمة  لةوكانديدانة، 
خوَيندؤتةوة  رؤذنامةكان  و  طؤظار  و  لةسايت 
بزووتنةوةي  كاديري  ــوازراوو  خ كةبةناوي 
خؤي  كةس  بةآلم  داوة،  لَيدوانيان  ئيسالمي 
ئاشكرا نةكردووة بَلَيت من كاديري بزووتنةوةم، 
داوايةكيش لةو جؤرة ثَيشكةش بةسةركردايةتي 
و  ئةسَل  ئةوة  نةكراوة،  ئيسالمي  بزووتنةوةي 
ناوي  دةبَيت  بَيت  كادير  ئةطةر  نيية،  ئةساسي 
خؤي ئاشكرا بكات و سكاآلي خؤي ثَيشكةش 
لةخودي  تةنانةتي  بكات،  بةسةركردايةتي 
هيض  ئيسالميش  بزووتنةوةي  سةركردايةتي 
كانديدةكانيش  ميكانيزمي  نةبووة  ناِرةزاييةك 
لةشوراي ناوةندي بةثَيي تيروثشك بووة، من 
ئيسالميم،  بزووتنةوةي  ليستي  كةسةرؤكي 

لةوَي نةبووم كةتيروثشكةكة كراوة.
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هةردوو مةكتةبى سياسى ثارتى و يـــ

كؤمةلََيك  لةطةَل  ياسين  بورهان  د. 
ثَيشكةشكرد  ثِرؤذةيةكيان  روناكبير 
تاكو بةثشتيواني ئةمريكا سةركردايةتي 
بةناوبذيوانيكردنى  هةستَي  كــورد 
ئةو  هةرضةندة  توركيا،  و  ثةكةكة 
نيطةرانة لةوةي يةكيَتي و ثارتي ريَطري 
بوون  نةتةوةيي  كؤنفرانسي  بةستني 
ئَيستا  تاكو  واية  ثَيي  بةآلم  لةهةولَير، 
دةسةآلتي حكومةتي هةرَيم و ثةكةكة 
لَيكنةطةيشتنةوة  و  طةورةيي  بةِروح 

مامةلَة لةطةَل يةكتر دةكةن.
ثةكةكة  ــات  دةك داوا  د.بــورهــان 
سةركةوتنةكاني  بهيَنَيت  لــةوة  واز 
ضونكة  تؤماربكات،  بؤخؤي   (DTP)
نةهامةتييةكانة  بةشَيكي  بؤضوونة  ئةو 

كةتوركيا بةسةر (DTP)يدا ديَنَيت.

لةتةمووزى  بوون  بةنياز  ئيَوة  ريَطا: 
كؤنفرانسَيكى  ســـالَـــى(٢٠٠٨)دا 
هؤكارى  ببةستن،  لةهةولَير  نةتةوةيى 
كؤنفرانسةكةتان  كة  بوو  ضى  ئــةوة 

نةبةست؟
دةستةيةك  وةك  ياسين:  بورهان  د. 
ساَل  كةضوار  كوردستانى  لةِروناكبيرانى 
ثــِرؤذةى  (٢٠٠٥)دا  لةهاوينى  بةرلةئَيستا 
كوردستانيماندا  كؤنفرانسَيكى  بةستنى 
ساَليشدا  سَى  لةماوةى  كوردى،  بةدةسةَالتى 
(هةر ئةو دةستةية) وةكو بةشَيك لةكؤميتةى 
بؤ  كرد  جدديمان  كارَيكى  ئامادةكاريى 
ئةنجامدانى كؤنفرانسةكة، بةآلم زؤر بةداخةوة 
كؤنفرانس  رَيطةى  جَيطةو  ئــةوةى  دواى 
ئامادةكراو بِريار وابوو لةشارى هةولَير لةِرؤذانى 

(١٦ و ١٧ و١٨)ى ئؤكتؤبةرى ثار ببةسترَيت.
ثِرؤطرامى  نامةو  ئامادةكارييةكان  بةثَيى   
بانطهَيشتكردن بؤ ميوانان نَيردرابوو، دةسةآلتى 
نةبةستنى  بِريارى  كوردستان  باشوورى 
تَيروتةسةل  طفتوطؤى  كةثَيشتر  كؤنفرانسيدا 

لةطةَل  كؤنفرانس  ستراتيذى  دةربـــارةى 
دةستةيةك  وةك  ئَيمة  كرابوو،  هةمووياندا 
و  لةِراطةياندن  كوردستانى  لةِروناكبيرانى 
ِروونكردنةوةيةكدا، بةدوورو درَيذى هةَلويستى 
هةردوو  لةوَيشدا  هةر  راطةياندوةو  خؤمان 
مةكتةبى سياسى ثارتى و يةكَيتيمان بةرثرسن 
ئَيستاش هيض  لةبِريارى نةبةستنى كؤنفرانس. 
روونكردنةوةيةكى رةسمى لةاليةن دةسةآلت 
و ئةو دوو مةكتةبى سياسيية دةرنةضووة، بؤية 
بارةيةوة جةخت دةكةمةوة كةِراطةياندني  لةم 
روونكردنةوةيةكى لةم جؤرة بةرلةهةر شتَيك 
وةك  من  هةرنةبَى  نا  ئةطةر  باشة،  خؤيان  بؤ 
ئةو  لةسةركؤنةكردنى  دةبم  بــةردةوام  خؤم 
مةكتةبى  دوو  ئةو  نابةرثرسةى  هةوَلوَيستة 

سياسيية.
ئةو  ثَيشوةختى  مةرجى  رَيــطــا: 
ضةك  بؤ  طريمانةكراوة  كؤنفرانسة 
دانانى ثةكةكة ضؤن دةبينيت، بةتايبةت 
كؤنفرانسة  لةو  ثشتيوانيى  كةتوركيا 

دةكرد؟
ئةو هةنطاوة  ئةطةر  ياسين:  بورهان  د. 
لةمةرج و مةرجكارى و شةِرة قسةى ميديايى 
لةيةكطةيشتنَيكى  لة  ثَيى  و  دةربضَيت 

سازدانى: شةنكار عةبدوَلآل
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ـــةكَيتي بةرثرسن لةبِريارى نةبةستنى كؤنفرانس

لةيةكطةيشتنى  ــة  (وات ــوردى  ــوردى=ك ك
لةاليةك  باشوور  هَيزةكانى  و  دةســةآلت 
تر)  لةاليةكى   PKK بةتايبةتى  باكوور   و 
هةَلطرتبَيـت، ئةوا ئةمة سةركةوتنَيكى طةورةية، 
ئَيستاش  هةتا  خؤم  بةخوَيندنةوةى  ضونكة 
بةهةندَيك   (PKK) و  باشوور  دةسةآلتى 
نةطةيشتنةوة  لةيةكتر  و  طةورةيي  روح 
بةبؤضوونى  ثَيضةوانةكةى،  تا  مامةَلةدةكةن 
سَيطؤشةيى  لةيةكطةيشتنَيكى  ئةطةر  خؤم 
بةثشتطيرى  توركيا)  و  باكوور  و  (باشوور 
ئةمريكا مومكن ببَيت بةمةبةستى دؤزينةوةى 
لةتوركيا  كورد  كَيشةى  بؤ  رَيطةضارةيةك 
ئةوة  يةكاليةنة،  ئةجَينداى  فةرزكردنى  نةك 
بةآلم  دةبينم،  ديثلؤماسى  شؤِرشَيكى  وةك 
ديثلؤماسييةتى  لةكارامةيي  هةية  طومانم  من 
مانايةكى  بة  باشورةوة)،  و  باكور  (بة  كوردى 
و  لةديثلؤماسى  ثَيشوةضوونَيك  هةر  كراوةتر، 
بةكؤمةَلَيك  ئةو سَيطؤشةيةدا  لةيةكطةيشتنى 
اليةنى  بؤ  دةطةِرَيتةوة  بةثؤزةتيظ  شَيوة 
بؤ  توركياو  بؤ  ديويةوة)و  (بةهةردوو  كوردى 
باشوورى  ثَيطةى  بةهَيزبوونى  بؤ  ئةمريكاو 
هةر  مانايةى  بةو  بةغدا،  بةرامبةر  كوردستان 
باشوورى  لةثةيوةندييةكانى  كرانةوةيةك 
لةِرَيطةى  (هةَلبةتة  توركيا  و  كوردستان 
كرانةوةى توركيا بةرامبةر بةكَيشةى كورد لةو 
وآلتة) دةبَيتة هؤى كةمبوونةوةى كاريطةريى 
لةباشوور،  كورد  لةسةر  بةغدا  قورسى  دةستى 
هةندَى  ئةوها  ثَيشوةضوونَيكى  لةوانةشة 
لةنَيوان  دوورخايةنيشيى  ستراتيذى  ثِرؤذةى 
هةر  لةِراستيدا  لَيبكةوَيتةوة.  توركيا  و  باشوور 
كوردستانى)  لةرووناكبيرانى  (دةستةيةك  ئَيمة 
ثِرؤذةى  لةطةَل  هاوكات  ساَل  بةرلةضوار 
ثِرؤذةيةكيشمان  كوردستانى،  كؤنفرانسى 
كردبوو  ثَيشنيارمان  كةتيايدا  كرد  ثَيشكةش 
ئةمريكا  بةيارمةتى  ــوردى  ك دةســةآلتــى 
 PKK) لةنَيوان  ناوبذيوانى  بةِرؤلى  هةَلستَيت 
ئةوها  كارَيكى  ئَيمة  بةباوةِرى  كة  توركيا)  و 
ثؤزةتيظى  دةرهاوَيشتةى  كؤمةَلَيك  دةيتوانى 
بؤ كورد لةباشوورو لةباكوور و توركيا و ئةمريكا 

لَيبكةوَيتةوة. 
هاتووة  ــةوة  ئ كاتى  ئايا  ــطــا:  رَي
ميللى،  ميساقى  خــؤى  بؤ  كورديش 
ثاراستنى  بؤ  نةتةوةيى  ثةيمانَيكى  يان 
دةستكةوتةكان و حةرامكردنى شةِرى 
كورد بةكورد دروست بكات كةهةموو 

هَيزةكان لةدةورى كؤ ببنةوة؟
ثرسيارَيكى  ئةمة  ياسين:  بورهان  د. 
و  خؤئامادةكرن  لةماوةى  لةِراستيدا  طرنطة، 
ئامادةكارييدا ئةو مةسةلةيةمان هَيناية دةنط و 
بؤضوونَيكى ئةوهاش هةبوو كةدةكَيت لةبرى 
كؤنفرانس،  دةرهاوَيشتةى  كؤتايى  راطةياندنى 
ميساق يا ثةيمانَيكى نةتةوةيى بَيت، ئَيمة ئةو 
هَيشتةوة،  كؤنفرانس  بؤ خودى  مةسةلةيةمان 
كؤنفرانس  بةشداربووانى  ئةوة  مانايةش  بةم 
بوون كة لةئاكامى طفتوطؤ دةطةيشتنة ئةوةى 
كؤتايى  راطةياندَيكى  هةر  كؤنفرانس  ئايا  كة 
ئاستةكة سةربخا  وةيا  هةبَى،  خاَلَيكدا  لةضةند 

بؤ ميساق يا ثةيمانَيكى نةتةوةيى سياسى.
نيشانيدا  رابردوو  ئةزموني  زؤر  هةرضةندة 
كاغةز  سةر  هاوثةيمانى  و  ثرةنسيث  هةندَى 
ناتوانن ببن بةِرَيطر لةبةردةم شةِرى براكوذيدا.

بؤ  توركيا  دةولَةتى  هةلَمةتى  ريَطا: 
سةر (DTP) و طرتنى ئةندامةكانيان و 
توركيا  دةولَةتى  ئؤثراسيؤنى  هاوكات 
سةركةوتنة  ئةو  ثاش  ثةكةكة  سةر  بؤ 
طةورانةو هةلَبذاردنى شارةوانييةكان و 
هاتنى ئؤباما بؤ توركيا، ئاماذةية نيية بؤ 
توركيا كَيشةى كوردى وةك  ئةوة كة 

خؤى ثَى هةرس ناكرَيت؟
ئةو  بَلَين  ناتوانين  ياسين:  بورهان  د. 
ئاماذةية رَيك واية، لةِراستيدا مرؤظ دةتوانَيت 
بكات،  هةنطاوة  ئةو  بؤ  جؤر  جؤراو  تةفسيرى 
يةكَيكيان ئةوةية كةزؤر جار هةنطاوَيكى ئةوها 
هَيزة  هاوسةنطيةكانى  دةربِرى  كاردانةوةيةكة 
لةناو خودى توركيا، زؤر جار لةسياسةتدا تؤ بؤ 
ثَيشةوة،  بضيتة  هةنطاو  دوو  بتوانيت  ئةوةى 
هةَلَينى،  دواوة  بةرةو  هةنطاوَيك  زةروورة 
سةركةوتنى   (PKK) كة  تريشةوة  اليةكةى 

كردو  ئيستيسمار  خــؤى  بؤ  (DTP)ةى 
بارةيةشةوة  لةم  خؤى،  بةسةركةوتنى  كردى 
 (DTP) دةكرَيت بَلَيين كةتوركيا سةركةوتنى
قبووَل دةكات وةك خؤى، بةآلم كاتَيك ئةو 
 (PKK) درَيــذى  دةستى  وةكو  سةركةوتنة 
 (PKK) ئةوةى  وةكو  دةدرَيـت،   لةقةَلةم 
زؤرى شارةوانى كةوتبَيتة دةست،  ذمارةيةكى 
كاردانةوةى  ضاوةِروانى  دةبَيـت  كاتة  ئةو  ئةوا 
ئةوة  طرنطة  زؤريش  بين،  توركيا  حكومةتى 
سةركردةى  كادرو  كةتةواوى  جةختبكةينةوة 
وَيناية  كةئةو  نين  ئــةوةدا  لةطةَل   (DTP)
بكرَيت لةسةركةوتنى ئةو حيزبة لةهةَلبذاردنى 
شارةوانييةكان كة (PKK) دةيكات، بةمانايةكى 
كة  ــن  دةزان ئةوة   (DTP) بةشةى  ئةو  تر 
ثَيناسةكردنى ئةو حزبة وةك ئةوةى دةستَيكى 
و  كَيشة  بةسةرضاوةى  ــة  (PKK)ي درَيــذى 
بؤ  تا سةرضاوةى هَيز  تةنطوضةَلةمةى دةزانن 

 .(DTP)
ئةو  هةرطيز  نابَى  ــرةوة  ت لةاليةكى   
كاردانةوانة وا لةكورد بكةن كةشتةكان لةئاسؤو 
ضوونكة  نةبينَيـت،  فراوانةكةيدا  هةرة  ثانتايية 
ئؤباما  كة  سةركةوتنانةية  ئةو  دواى  هةر 
دواتر  و  دةكةوَيـت  تورك  بةئةحمةد  ضاوى 
ضاوى  طةشتةكةيدا  لةبةردةوامى  ئؤباما  هةر 
دةكةوَيت  كوردستان  باشوورى  بةرثرسانى  بة 
هةرة  لةئاستى  طرنطيش  هَيماى  كؤمةَلَيك  و 
بةرزى سياسى و ديثلؤماسى توركيا دةردةضن. 
هةر  كةنةك  ئةوةية  دروست  سياسةتكردنى 
بةردةوام ثَيكهاتةكانى ثانتايى و ئاسؤى هةرة 
فراوانى سياسةت ببينى، بةَلكو زؤريش طرنطة 
ثَيكهاتانة  ئةو  لةنَيوان  تةفاعول  و  ثةيوةندى 
ببينرَيت بةمةبةستى داِرشتنى سياسةتى هةرة 
دروست، بةم مانايةش، وة بةتايبةتى لةديدَيكى 
كوردستانييةوة، سةركةوتنى (DTP) بووة هؤى 
باشوورى  لةثةيوةندييةكانى  كرانةوةيةكيش 
كوردستان و توركيا، بةآلم جارَيكى تر دووثاتى 
دوور  خؤى   (PKK) طرنطة  كةزؤر  دةكةمةوة 
تةواوى  تةسجيلكردنى  لةسياسةتى  بطرَيـت 

ئةو سةركةوتنةى (DTP) بؤ خؤى و بةس. 


