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بﯚﭼی ....؟
ئهو نهتهوانهی له سهدەی نۆزدە و بيست وەک نهتهوەی کورد خهباتی خۆيان دەستپ کرد ،به سهربهستی گهيشتوون.
کورد وەک ميللهت کی پهنجا مليۆنی له ههر چواربهش ،له گ ژاويی گرفت و مهسهله ناوخۆييهکانی خۆيدا دەسووڕ تهوە.
دو ن چۆن بوو ،ئ ستا چۆنه ،سبهی چۆن دهب ؟ پرسيار ماوهتهوه.
ئهم ۆ و سبهی به ب ئاوڕدانهوه و ڕهخنهی ڕوون و ڕۆشن ،دهب ته در ژهی دو ن  .دو ن و ئهم ۆی کورد پ له
ئا ۆزی و ناڕوونی و قهيران بووه و ههيه ،دڕيژهدان به ڕهوتی دو ن دووبارهکردنهوهی م ژووی سياسی
شکهستخواردووه.
گرفتهکانی کورد تهنيا گرفتی قالب و ڕوا هت و دهزگا نييه ،گرفتی هزريی ،ت گهيشتن ،سياسی و بهرفراوانتره ،گرفتی
نهناسينی خۆ و و ت و پ گهيه ،گرفتی سترات ژيی ،ديپلۆماسی و کهسايهتی سياسیيه .گرفتی نهبوونی پﻼنی نهتهوهيی،
ڕ کخراوهيی ،نيزامی و گرفتی فهرههنگی ،کۆمه يهتی و خۆناسين و خۆناساندنه.
ئهم گرفتانه دوور له پﻼن و بهرنامه وهک خۆيان دهم نن و سهدهی بيست ويهک دهکهنه در ژهی سهدهی نۆزده و بيست.
قهيرانی سياسی – هزريی ناو کۆمه گای کورد ههموو بهشهکانی ناو کۆمه گا و به تايبهت حزبهکان دەگر تهوە که گهمهی
سياسی سهرەکی کهوتۆته دەستی ئهوان.
ئهم کۆمه ه وتوو ژه که ئهمڕۆ ئهنجام نهدراون ،ئهم پرسياره دهه ننه پ ش که بۆچی سياسهتی کورد له دو ن دا قهتيس
ماوهتهوه؟ لهم پ شهکييهدا دەکرا ئاماژە به گهل ک باس بکرێ ،به م باشتره خو نهر خۆی بچ ته ناو قوو يی باسهکان و
خۆشی تاوتۆی باسهکان بکات .نووسهری ئهم د انه و می پرسيارەکان داخراو نابين و گفتوگۆ ،ڕەخنه و پ شنيار به
پ ويست دەزان .
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حزبی ب جهماوەر کلوبی سياسی يه!
پرسيار :به باوەڕی ئ وە ،ههنووکه هۆکاری سهرەکی پ کنههاتنی بهرەی کوردستانی له کوردستانی ئ ران چييه؟
و م :ئهگهر مهبهستتان بهرە له ناوخۆی کوردستان ب ت ،دەب باس له بارودۆخ و ئيمکان و ئاستهنگهکانی سهر ڕ گای
پ کهاتنی بهرە بکهين ،به م لهوە ناچ مهبهستی بهڕ زت بهرە له ناوخۆی و ت ب ت ،مهبهستتان بهرەی ن وان حزبهکانی
دەرەوەی و ته ،که سا ن که باس دەکرێ و به سهرئهنجام نهگهيشتووە.
به نهزەری من ئهوە هه هيهکی گهورەی سياسييه ئهگهر ئ مه دروستکردنی بهرە بۆ ڕۆژهه تی کوردستان له
کۆکردنهوەی حزبهکانی دەرەوەی ڕۆژهه تی کوردستاندا ببينين .خهباتی خه کی کورد له زڕگو زەکان و کۆيه و
شارەکانی ڕۆژئاوا نييه .خهباتو خهباتکارو خه کی کورد له ناوخۆی و تن .بهرە بۆ خهباتی هاوبهش ههر له و ت ساز
دەکرێ .سهرەکيتريين گرفتی ئهو حزبانهش ئهوەيه ،که له ناوخۆی و ت نيين و ئهو زەرورەته له دەرەوەی کوردستانهوە
ههست پ ناکهن .ڕابهران و ئهندامانی ئهو حزبانه له ههموو جيهان ب و بوونهتهوە ،به ب ئهوەی تهئسيريان له ژيانی
ڕۆژانهی خه ک ،رووداوەکان و ڕەوتی سياسی به ش وەی ڕاستهوخۆ ههب  .زەرورەتی خهباتو پ ک ه نانی بهرە له
ناوخۆی و ته ،به م حزب و تهشکيﻼتهکان به سهدان و ههزاران کيلومهتر له خه ک و له و ت دوورن .ئهو خه کهی له
دەرەوەيه و ئهو تهشکيﻼتهی که ت يدا کار دەکهن ،ناتوان و ناب ج گای خه ک و تهشکيﻼتی ناوخۆ پ کاتهوە .خه ک و
تهشکيﻼتی دەرەوە بۆ ژيانی ڕۆژانهی خۆيان ،که باری سياسی نييه ،پ ويستی به بهرە نييه ،له ههندەرانيشهوە بهرە
دروست کردن به ب بهشداری چاﻻکانی سياسی و کۆمه يهتی و فهرههنگی و جهماوەری ناوخۆی و ت ،مهوزوعيهتی
نييه.
ئهوەی به ناوی حزب له دەرەوەی و ت دەناس ندرێ کلوبی سياسی يه،
حزب نييه حزبی ب جهماوەر کلوبی سياسی يه ،کلوبی سياسی پ ويستی به بهرە نييه ،له بهر ئهوەی نه خه کی لهگه ه و
نه بهشدارە له خهباتی سياسی دروستکردنی بهرە به ب خه ک و به ب و ت دەتوان ههموو مانايهکی ههب جگه له
مانای سياسيی .ئهو کاتهی حزبهکان له ناوخۆی و ت بوون ،ناچار بوون له بهرانبهر کۆماری ئيسﻼميدا له ماوەيهکی
کورتدا" ،ههيئهتی نو نهرايهتی خه کی کورد" که چهشن ک له بهرە بوو پ ک ب نن .کۆمه ه و چريکهکانی فهدايی که هيچ
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بهرنامهيهکيان بۆ خودموختاری نهبوو ،له ماوەی ههفتهيهکدا له پاييزی سا ی  ٥٨بوون به خاوەنی بهرنامه بۆ ئهوەی لهو
ههيئهتهدا بهشدار بن .ئهو کارەی سا ی  ١٣٥٨له ماوەی ههفتهيهکدا به سهرئهنجام گهيشت ،ماوەی  ٣٠سا ه له دەرەوە ب
سهرئهنجام ماوتهوە .هۆيهکهی ئهوەيه ئهوان له خهباتدا بوون ،ئهوان له ناو خه کدا بوون ،ئهوان بهرپرسيار بوون،
ئهوان حزبی جهماوەر بوون ،ئهوان له و تی خۆيان بوون .ئهو حزبانه له دەرەوە ئهو پ ناسهيهيان نهماوە و پ که نانی
بهرەش بۆيان مهوزوعيهتی نييه .هۆيهکی ديکهی ناکامی له پ کهاتنی بهرەی سياسی بۆ ڕۆژهه تی کوردستان له ﻻيهن
حزبهکانهوە له دەرەوەی کوردستان ،زا بوونی فهرههنگ کی نزمی سياسيی و کۆمه يهتيه .هۆی ديکهش ههيه که له
چوارچ وەی فهرههنگی سياسيیدا ناگونج  ،منيش باسی ناکهم.
پرسيار :ئهدی هاوکاری و کۆدەنگيهکی گشتيی بۆ و مدانهوە به پرسگهل ک که کهم و زۆر پ وەنديدار به ههموانهوەيه بۆ
سهر ناگرێ؟
و م :له ناوخۆی و ت هاوکاری و کۆدەنگی له ن وان چ ن و تو ژو گروپهکانی کۆمه يهتی و پ ش ەوانی خهباتی
فهرههنگی و کۆمه يهتی و سياسی و پيشهيی ،به پ ی بارودۆخی ئ ران و کوردستان و ڕادەی ت گهيشتوويی کهسهکان و
پ وەندی ناوکۆمهڵ و ش وەی ر کخستن ،دەبيندرێ ،ئهوەش تابع که له زەورورتی خهبات و بارودۆخهکه .ئهگهر مهبهست
هاوکاری و کۆدەنگی له ن وان ئهو حزبانهدا ب که زەرورەتی بهرە نابينن ،ئهوە و می پرسيارەکه دراوەتهوە .به م له
بهر ئهوەی ئهو پرسيارە پ وەندی به کاری دەرەوەی و تيشهوە ههيه ،دەب بگوترێ له ﻻيهک حزبهکان له باری فکری و
د پلۆماسی و کاری ڕاگهياندن لهو ئاستهدا نيين له کۆمه گای ناونهتهوەيی و له م ديای ڕۆژئاوادا هه سوڕ ن ،له ﻻيهکی تر
بهرنامه و کادری پ ويستيان بۆ ئهو کارانه نييه .ئهو کۆمه ه کهسهش که به ڕەنجی خۆيان له ئورووپا پ گهيشتوون و
لهگهڵ ئهو حزبانه کار دەکهن ،کاری وايان پ ئهسپاردوون که ف ی به پسپۆڕی و ل هاتوويی ئهوانهوە نييه ،ههر بۆيه ئهو
کهسانهش که دەتوانن لهو بهست نانهدا به سوود بن ،لهو تهشکيﻼته ب که کانهدا ئين رژيان سووت ندراوە .ئهوە ههمان خهتی
فکرييه که ههر له سهرەتای سا ی ١٣٥٧وە لهو حزبانهدا ههبوو ،هيچ پسپۆڕ ک له هيچ بوار کدا لهو حزبانهدا ج گای
خۆی نهبووە و دەتوانم ب م ناشيب ت .له حاڵ و وەزع کی وادا چۆن بير له هاوکاریو کۆدەنگی لهگهڵ غهيری خۆيان
بکهنهوە؟ ئهگهريش مهبهست به ههزاران کهسی دوور له حزبهکان له دەرەوەی و ت ب  ،که هاوکاری يهکتر ناکهن و
کۆدەنگی تهنيا له ئيمزا کردنی بهيان و ئيعﻼميهدا دەبيندرێ ،ئهوە باس کی بهرب وە که ل رەدا و می نادر تهوە و پ ويست
بهوە دەکات به تايبهت باس لهو پرۆسهيه بکهين که بهشی ههرە زۆری ئهو کهسانه پ واويانه .دەب ئهوە ل کدەينهوە و
هۆيهکانی باس بکهين که چۆنه پ شمهرگهيهکی جهنگاوەر ،مرۆڤ کی سياسی پ له ئهوين و گوڕوتين و خۆشهويستی
خه ک و و ت ،هيواکانی له دەست دەدات و دەب ته مرۆڤ کی ئاسايی دوور له سياسهت و دوور له هيوای سياسيی .ههر
ئهو پرۆسهيه شاملی ئهندامانی ههموو حزبهکانی رۆژهه تی کوردستان له دەرەوەی و تيش دەب  .له بهر ئهو هۆيانه
هاوکاری و کۆدەنگی له ناو کوردی دەروەی و تدا يان نييه يان ﻻوازە .ههر حهول کيش بۆ هاوکاری و گهيشتن به
کۆدەنگی دراب ت ،حزبهکان به بيانووی ڕەنگاوڕەنگ چهتيان ت خستووە .فکری زاڵ به سهر ئهو حزبانهدا ه ژ مۆنی
خۆازی خۆيان و هاوکاری نهکردن لهگهڵ غهيری خۆيانه ،ههرچهند له ناوخۆشياندا هاوکاری پ ويستيان لهگهڵ يهکتر
نييه.
پرسيار :پ تان وايه سهرجهم ه زە کوردستانييهکان له ههلومهرج کدان که ئهگهر ئا وگۆڕ ک له ئ راندا ب ته ئاراوە ،بتوانن
ههلهکه به قازانجی ماف و ئازادييهکانی خه کی کوردستان بقۆزنهوە؟
و م :پ م وانييه .له بهر ئهوەی هيچ پﻼن ک بۆ ڕۆژ کی وا له ﻻيهن حزبهکانی دەرەوی کوردستانهوە نابيندرێ.
تهجروبهی پاش هه بژاردنی سهرۆک کۆماريی له مانگی جۆزەردانی سا ی  ٢٠٠٩ئهوەی سهلماند ،که تهنانهت
سياسهت کی هاودەست له ناو حزبهکاندا بهرانبهر به ڕووداوەکانی سهردەمی هه بژاردن و پاشان له ئارادا نهبوو .ئهوەش
که حزب ک له دەرەوەڕا چاوەڕوان ب ههل بقۆز تهوە ،له کاری سياسی ناچ  .يان ئهگهر پ مان واب ئۆپۆزسيۆنی کورد
له دژی کۆماری ئيسﻼمی ئ ران له دەرەوەی و ته سهرتاپا هه هيه .ئۆپۆزسيۆنی ڕاستهقينهی کورد له دژی کۆماری
ئيسﻼمی له ناوخۆی و ته و دەيان و سهدان نو نهری بهرچاوی ههيه که ئهم ۆ ناوەکانيان جيهانيه و له به گهنامهکانی
ناونهتهويدا ناويان دەبيندرێ .ئهوان و ئهو خه کهی که ئهوان له ناوياندا دەژين ،خاوەنی سهرەکی جو نهوە و خهباتی
کورد له ڕۆژهه تی کوردستانن ،ههر ئهوانيش ڕابهرانی جو نهوەکهن ،با ئ ستا له زيندان يان له ژ ر نالهباترين رەوشی
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ژيان دابن ،به م سبهی ڕۆژێ له سهر دەستی ئهو کهسانه حزبی نوێ دروست دەکرێ .ئالترناتيوی سياسی ئهو حزبانهی
دەرەوە له ناوخۆی و ت ههر له سهر دەستی ئهو کهسانه که له ماوی سی سا ی ڕابووردودا له گهڵ ڕژيم دەسته و يهخه
بوون ،پ ک د ت .ئ مه له دواڕۆژدا له ناوخۆی و ت شاهيدی دروستبوونی حزبی ئهو سهردەمهی کوردستان له
ڕۆژهه ت دەبين ،جا چ منی خارجه نشين پ م خۆش ب يان پ م ناخۆش ب  .ئهوەش جهبری ژيان و خهباته و زيهنيهتی
کهسانی وەک من ناتوان بيگۆڕێ يان بهری پ بگرێ .ئهو ههلهی که حزبهکانی دەرەوی و ت دەب بيقۆزنهوە ،له
دواڕۆژدا نييه ،لهورۆ دايه .ئهوان دەب ئهو تهشکيﻼته ب که کانهی دەرەوی و ت و ئهو بارگايانهی که له باشووری
کوردستان سازيان کردووە ،خ کهنهوە و فۆرم کی ئهم ۆيی به کارەکانی دەرەوەی و تيان بدەن و ئ ن رژی و وەزی
زيندانی کراوی کهسهکانيان بۆ کاری جيددی رەها بکهن و سترات ژی تهشکيﻼتی و سياسيان به چهشن کی گونجاو له
پ وەندی لهگهڵ داخلدا بگۆڕن .بۆ ئهو کارەش بهرنامه و پﻼنی ههمه ﻻيهنی سياسی و سازمانی و تهکنيکی پ ويسته که له
پرۆسهيهکدا ج بهج بکرێ .ئهگهر حزبهکانی دەرەوەی و تی ڕۆژهه تی کوردستان به حا هتی ئهم ۆيانهوە بگهنه ئهو
ههلو مهرجه که ئ وە باسی دەکهن ،دەوری باشيان ل چاوەڕوان ناکرێ.
پرسيار :له بارودۆخی ئ ستادا ،پرش و ب ويی ر کخراوە سياسييهکان له ئاستی ن وخۆيی و دەرەوەدا چ مهترسيگهل کی
پ کهيناوە؟
و م :ﻻم وايه ئهو پرسيارە پ ويستی به و مدانهوە نييه .ههر کهس سهيری دەوروبهری خۆی بکات ،مهترسيهکان نه تهنيا
ههست پ دەکات ،به کو کارەساتهکانيش دەبين  ،زۆر له خه کی و تهکهی ئ مه له کارەساتدا دەژين .به م جيدديترين
مهترسييهک که ههر ئ ستا ههستی پ دەکرێ ،نهخو ندنهوەی کوردەکانه له معادﻻتی سياسی چ له ناوخۆو چ له ناو به ناو
ئۆپۆزسيۆنی ئ رانی دهرەوەو چ له معادﻻتی ناونهتهوەيی و تانی ڕۆژئاوا .ئهوەی جاروباريش حزبهکان دەيکهنه خۆراکی
تهبليغی خۆيان بهو مانايه که ئهوان پ وەنديان لهگهڵ شو نهکانی ب يادەری سياسی جيهانی ههيه ،گا تهو جهفهنگه.
پرسيار :قازانجهکانی پ کهاتنی بهرەی کوردستانی ،يان کۆدەنگيهکی ههمه ﻻيهنه له ن و ر کخراوە سياسييهکاندا بۆ پرسی
سياسيی کورد له ئ راندا چييه؟
و م :ﻻم وايه و می ئهم پرسيارەش ﻻی خه کی کورد ڕوونه .بهرەيهکی چ وپ که قورسايی سهرەکی له ه زەکانی
ناوخۆی و ت ب و پشتيوان يان هاوبهشانی وەک حزبهکانی دەروەی کوردستان و جهماوەری کوردی نيشتهج له
و تانی ڕۆژئاوای ههب و خاوەنی دام و دەزگای سهردەميانهی ديپلۆماسی و ڕاگهياندن ب ت ،نه تهنيا کورد وەک ه ز کی
جيددی گۆڕانکاری سياسی له ئ ران نيشان دەدات و له ئاستی ناونهتهوەيی حيسابی بۆ دەکرێ ،به کو بهشی جيا نهکراوەی
دەسته تی دواڕۆژی ئ ران دەب  .له ﻻيهکی دی که گهل ک گرنگه ه زو تواناو وزەی خه ک زياد دەکات و ورەی تاک
تاکی کورد له ههر شو ن ک بن بهرز دەکاتهوە و هيوا به داهاتوو زۆرتر دەکات و ژيان له بهر چاوی تاکی کورد گهش
دەکاتهوە .به م ئهوەی من له و می ئهو پرسيارەدا باسم کرد ،ڕەنگه له حاڵ و ڕۆژی ئ ستای ئهو حزبانهدا ،له
شانۆنامهيهکی دەستکردی برايم فهڕشی بچ ت ،ههتا پﻼنی سياسی و ڕ کخستنی ئ ليتی کورد و حزبهکانی دەرەوە.
پرسيار :باشه پ تان وانييه سهرەڕای ههموو جياوازيهکان ،کۆمه ک خا ی هاوبهش له ن وان ههموواندا ههيه و پ ويسته
لهبهر قازانجی گشتيی لهسهر ئهو خا نه ر ک بکهون؟
و م :باشتر وايه ئهو پرسيارە لهو حزبانه بکرێ .منيش له گهڵ جهنابت ئهو پرسيارەيان ل دەکهم .ئهرێ بهڕ زان
ڕابهرانی حزبهکانی رۆژهه تی کوردستان له دەرەوەی و ت ،ئايا ئ وە کۆمه ک خا ی هاوبهشتان لهگهڵ يهکتردا ههيه؟
ئهو خا ه هاوبهشانه چين؟ کاک ڕەحيم ئهو حزبانه نه تهنيا خا ی هاوبهشيان ههيه ،به کوو ئهوانه يهک بوون و بوونهته
دوو ،بوونهته چهند .له پ شدا دەب ئاناليزی فکرو فهرههنگ و داخوازييهکانی تاکه کهسی رەهبهری و سهرجهم ئهندامانی
بهرپرسيان بکهين بۆ ئهوەی ل ی ت بگهيين که بۆچی بوونهته دوو لهت و چهند لهت .پاشان دەب بير لهوە بکهينهوە،
ئهوانه که وزەی جيابوونهوە و فکری له يهک ترازانيان به ه زترە له فکری يهکگرتنهوە و هاوکاری کردن ،چۆن دەتوانن
بهرەی کوردستانی بۆ قازانجی گشتيی پ ک ب نن ئهگهر نهزەری تهواو شهخسی منتان دەوێ ،دە م ڕابهرانی ئهم ۆی
ئهو حزبانه هيچيان پتانسي لی فهرههنگی و سياسی پ که نانی بهرە له گهڵ يهکترياندا نييه.
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پرسيار :پاش چوونهوە و ت ،بهو کولتورە سياسييهی ئ ستا له ن و ر کخراوە کوردييه بهرهه ستکارەکانی کۆماری
ئيسﻼميدا له ئارا دايه ،چهندە مهترسی شهڕی ن وخۆيی به ش لگير دەزانن؟
و م :فهرههنگ و مهنشی ڕابهرانی ئ ستای حزبهکان که ڕەنگدانهوەی فهرههنگی ناو حزبهکانه ،هۆی کۆمه يهتیو
بنهما هيیو شهخسی ههيه .گۆڕينی ئهو فهرههنگه له ههر تاکه کهس کدا پرۆسهيه ،به مهرج ک مهيل بۆ گۆڕين له
ئارادا ب وغهريزی و به پ ی عادەتی ژيانی شهخسی و فهرههنگی زا ی حزبی و سياسی نهجو نهوە .ئهو پرۆسهيه له
ههر ههنگاو کی ڕۆژانهدا دەب ئاگاهانه ب واته پ ش .من و نهی کهس کی وا له ناو حزبهکاندا بۆ پ وانی پ ۆسهيهکی وا
ناب نم .ئهو کهسانهی که شهڕی ناوخۆيان به سهر حزبهکان و خه کی کورددا داسهپاند ،ههر ئ ستاش له ناو ڕابهرايهتی
حزبی د موکرات و کۆمه هدا دەسته تيان به دەستهوەيه ،ئهوە خۆی مهترسيه بۆ ئهوڕۆو بۆ دواڕۆژيش
پرسيار :بۆ ئهوەی شهڕی ن وخۆيی دروست نهب دهب چ پرۆژەيهک بۆ داهاتوو له ئارادا ب ت ؟
و م :دەب ئهو فهرههنگه که م ژووی چهند ههزار سا هی له ن وماندا ههيه ،بگۆردرێ .دەب ئينسان وەک ئينسان ر زی
ل بگيردرێ ،مافی بپار زرێ ،جا ئهو ئينسانه ههر کهس ک دەب بب  .نه تهنيا مافی ههر کهس بپار زرێ بۆ ههر
خهﻻف کيش که دەکرێ له مهڕ ئازار گهياندن يان زيان گهياندن به کهسان يان به گرووپ و دەسته و ميللهت ک ،دەب
ل پرسينهوە ههب  .تا ئهو کاتهی حزبهکانی کۆمه ه و د موکرات به سهراحهت و به ڕوونی ئاوڕ له شهڕو پ کدادانهکانی
ن وانيان نهدەنهوە و ڕاستيهکان له گهڵ خه ک باس نهکهن ،ههم گهرای شهڕی ناوخۆ دەم ن  ،ههم د نگهرانی خه ک.
شهڕی د موکرات و کۆمه هش يهک شهوە ڕووی نهدا ،ئهوە سهرئهنجامی کۆمه ک کوشتن و تيرۆر بوو که ههر له
سهرەتای سا ی ١٣٥٨ەوە له کوردستان دەستی پ کرد ههتا بوو به شهڕی کۆمه ه و د موکرات .ئهگهر باس له پرۆژە
بکرێ ،من ﻻم وايه ئهوە پرۆژەيهکی ميلليه ،نه تهنيا بۆ کورد به کوو بۆ ههموو نهتهوەکانی ڕۆژهه تی ناوەڕاست.
فکری شهڕو شهڕخوازی و پهنا بردن بۆ تووندوتيژی بۆته فکر ،بۆته عادەت ،بهش ک لهو فهرههنگه له ڕ گای ئايينی
جياوازەوە چۆته ناو فهرههنگی خه کهوە .بۆ بنهب کردنی ئهو فهرههنگه کاری زۆر پ ويسته .حزبهکان دەيانتوانی زۆر
کارساز بن بۆ گۆڕينی ئهو فهرههنگه ،به م ئهوان خۆيان پهرەپ دەری تووندو تيژی بوون و ئ ستاش بهش ک له
گرفتهکانيان بوونی ئهو فهرههنگهيه له ناوياندا.
پرسيار :حيزبهکانی ئ مه به کردهوه چهندە باوەڕيان به ئازادی هه سوڕانی سياسيی ههيه ،پ تان وايه ئامادەن له داهاتوودا
بۆ چارەسهرکردنی گرفت و ئاستهنگهکان پهنا بۆ چهک نهبن؟
و م :ههر وەک پ شتر باسم کرد ،من هيچ د نيا نيم .به م باوەڕم بهوە ههيه که کۆمه گای ئ مه له کوردستان زۆر
گۆڕانکاری به خۆيهوە بينهوە و له حا ی گۆڕين دايه .کردنهوەی دەرگا و پهنجهرەی جيهانيش بهرەو ڕووی خه کی کورد
له سا نی ڕابووردو به هۆی پ شکهوتنهکانی م ديا و تهکنيکی ڕاگهياندن ،يارمهتی گهشه کردنی عهق هيهت و فهرههنگی
ئهم ۆيی دەدا .باوەڕم بهوە ههيه ئ مه چ بمانهوێ و چ نهمانهوێ لهو گوندە جيهانييهدا دەژين ،ههر ئهوە له زۆر ﻻيهنهوە
هانمان دەدا که عاق تر له ڕابووردو له گهڵ خۆمان و کهسانی دی بجو نهوە .ههرچهند فهرههنگی شهڕو شهرخوازی و به
کار ه نانی تووندو تيژی له ن و ئ مهدا ه شتا ماوە ،بهو حا ه نه حزباکان و نه خه کی ديکه دەرفهتی سی ساڵ لهوە پ شيان
پ نادرێ ،بۆ چارەسهری ک شهکان پهنا بۆ چهک بهرن .کوردستانی ئهم ۆی ئ مه له ههموو ﻻيهن کی سياسی،
کۆمه يهتی ،فهرههنگی و ژ ربينای ئيقتيسادی گۆڕانی بنهڕەتی به خۆيهوە ديتووە .ههر وەها بوونی سهدان ههزار کورد
له دەرەوەی و ت و ت که بوون له گهڵ ژيانی ئهم ۆ ،دەتوان يارمهتی بدات به پاشهکشه پ کردن به فهرههنگی دەست
بۆ چهک بردن .ههر وەک باسم کرد له بهر ئهوەی ه زی سهرەکی سياسی له ناوخۆی و ته ،به له بهر چاوگرتنی ئهو
پارامهترانهی که باس کرا ،ه زو توانا زۆرترە بۆ پ شگرتن له به کار ه نانی چهک و پهنا بردن بۆ تووندو تيژی .ههر
بۆيه حزبهکان دەب ئهو فکرە له کهلهی خۆياندا بس نهوە ،که سبهی ڕۆژێ به چهکهوە بگهڕ نهوە کوردستان و ديسان
ببنهوە به عهمهر پاشا .ههر له ئ ستاوە دەب له بيری تهفاهوم و هاوکاری کردن له گهڵ يهکتر دابن و ر ز له کهسان و
ه زی سياسی ديکه بگرن که له دواڕۆژدا پ ک د ن .خۆ هه واسين به ڕابووردوەوە بۆ ئهوەی داهاتوو بخهيهی چنگی
خۆت ،نه له فهرههنگی سياسيدا مانای ههيه و نه سياسيشه .ههر زەمان و سهردەم ک ڕۆ هی خۆی ههيه ،ڕۆ هکانی
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سهردەمی ئ ستای ڕۆژهه تی کوردستان له م ژە له دايک بوون ،باوەڕ ب نين بهو ڕۆﻻنهو بهو ه زهی که له ناوخۆی
و ت ههيه.
پرسيار :ئهب چ بکرێ بۆ ئهوهی ههموو ﻻيهنهکان لهسهر ئهوە ر کبکهون که ناب هيچ ﻻيهن ک بۆ ب ينهوەی ک شهکانی
لهگهڵ ﻻيهن کی ديکه دەست بۆ چهک بهرێ.
و م :ئهوەی وەک تهجروبه له باشووری کوردستان ههيه ،پ کهاتنه بۆ شهڕ نهکردن لهگهڵ يهکتر ،تهوافقی وا له
ڕۆژهه تی کوردستانيش دەتوان سهر بگرێ .به م ههر وەک باس کرا لهوە گرنگترە ئهوەيه ئ مه فهرههنگی ڕ ز له
يهکتر گرتن پهرە پ بدەين .حيزبهکان دەتوانن ئهو مهبهسته وەک دەرس له ناو کهسهکانياندا ب نهوە .بۆ بهرگری کردن له
پهنا بردن به تووند وتيژی پرۆژەی پهروەردەيی ههمه ﻻيهن ههيه ،دەکرێ بهکار به ندرێ .بۆ د موکراتيزە کردنی
کۆمه گا و دوورە پهر زی له تووندوتيژيی ،که کار کی فهرههنگی و کۆمه يهتی و پهروەردەييه ،دەب له ئ ستاوە دەست
بهکار بين .له و تانی پ شکهوتوو ئهو پرۆسهيه ههر له باخچهی مندا نهوە دەست پ دەکات .ئ مه وەک کورد له ههموو
پارچهکانی کوردستان چ له بنهما هکانی خۆمانداو چ له سيستمی سياسی و پهروەردەيی ئهو و تانهدا ههميشه بهرەو که ک
وەرگرتن له تووندوتيژی هان دراوين ،س ينهوەی ئهو فهرههنگه بهش که له کاری گرنگی ههر تاکه کهس ک و سهرجهم
حزبهکان .له کۆمه گايهکی عهق نيدا بۆ چارەسهری گرفتهکان پهنا بۆ ديا ۆگ و گفتوگۆ دەبردرێ ،چهک هه گرتن و
پهنابردن بۆ چهک قوو کردنهوەی گرفتهکانی له دوايه .کۆمه گای ئ مه و ههر کام له ئ مه پ ويستمان به پهرەدان به
فهرههنگی ديالۆگه.
بهڕ ز برايم فهرشی له ﭼهند د ر کدا:له شاری بۆکان له دايک بووه ،خو ندن و پيشهی سهرەکی شانۆو بواری پ داگۆگيه،
دەربارەی فهرههنگ و هونهرو جاروبار سياسهت دەنووس  .چهند سا ک له کوردستان و ئ ران چاﻻکی حيزبی بووه و
له بهشی ناوەندی تهبليغاتی "سازمانی جهوانانی پيشگام"و "کارگای هونهری ئ ران " له تاران کاری کردوه و
سهردەم کيش بۆ ”ههفتهنامهی ئهکسهريت“ که له ئوروپا دەردەچو و چهند گۆواری ديکهی فارسی زمان له ژ ر ناوی
تردا]بهرام موکريانی ،س.امين .گوهری ،ب.ف [.له سهر کوردستان شتی نووسيوه .ماوەی چهند ساڵ ئهندامی دەستهی
نووسهرانی گۆواری ئا مانی زمانی "کوردستان هويته" بووه٢٢ .سا ه ئهندامی يهکيهتی شانۆپ داگۆگهکانی ئا مانهو چهند
سا ک بهرپرسی بهشی ن ونهتهوەيیو ئينترکولتوری ئهو دەزگايه بووه .ئ ستا ئهندامی ر داکسيۆنی Colognelifeه.
کۆمه ک له کت بهکانی له کوردستان و دەرەوە چاپ کراون ،زۆر ک له نووسراوەکانی له گۆوارەکانی ن وخۆی و ت و
له ڕ گای ئينترن تهوە ب و کراونهتهوە ،ماوەی دە ساڵ بهرپرسی ناوەندی شانۆی کۆچهر له شاری کۆ نی ئا مان بووه،
ههروەها  ٨ساڵ يهک ک له بهرپرسانی ما پهڕی بۆکان بووه]ئ ستاش ههيه .[.له ئا مان دەژی و وەک شانۆپ داگۆگ و
داڕ ژەری سيستمی ف ربوون کار دەکا .بهش ک له کارەکانی شانۆيی به زمانی کوردی ،فارسی و ئا مانی له کوردستان،
ئ ران و ئا مان پ شکهش کراون ،له وانه مانگرتن ) ،(١٩٧٩خودموختاری يانی چی ) ،(١٩٧٩زەوی ) ،(١٩٩٦ماندانا
) .(١٩٩٧به پ ی بهراوەردی کامپيۆت ر تا سا ی  ٢٠٢٣له ژياندا دەم ن و ب يارە جهندەکهکهشی له چاڵ نهندرێ ،به که
بسوت ندرێ.
ئامادەکردنی :ڕەحيم ڕەشيدی ئۆکتۆبری ٢٠١٠
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رۆژهه تی کوردستان له ن وان دو ن و ئهم ۆدا
ئامادهکردن :ئهفراسياب گرامی
پرسيار ـ ههلومهرجی سياسيی كوردستان له بهر جوگرفيای دابهشكراوی سياسی و ژيۆپۆلتيكی سهخت ،بهردەوام له
رەوش كی نالهباردا بووە .ئهم بارودۆخه به در ژايی چهندين سهدە بهردەوام بووە و به م ژوويهکی خو ناويدا ت پهڕيوه،
بزووتنهوهی کورد به مهبهستی دياری کردنی مافی چارهنووس و گهيشتن بهمافهسياسی و کۆمه يهتييهکانی خۆی
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لهئاکامی ئهم بارودۆخهدا سهری هه دا .ههدهف لهم زهنجيره وتوو ژه لهگهڵ کۆمه ک لهچاﻻکانی رۆژههﻻتی
کوردستان ،خهسارناسی و دۆزينهوهی هۆکارهکانی سهرهه دانی بزووتنهوهی سياسی کورد له رۆژهه تی کوردستان،
دهرفهت ،سهرکهوتن ،شکستهکان و ئاسۆی پرسی کورد له رۆژهه تی کوردستانه .لهم روانگهوه يهکهمين پرسيار
ئاراستهی بهر ز برايم فهڕشی دهکهم  .سهرهتا وهک دهروازهيهک بۆ چوونه ن و باسهکهمانهوه ،بزووتنهوهی کورد له
روانگهی کۆمه ناسی سياسييهوه چۆن پ ناسه دهکهن؟
و م :باس له ڕابيتهی سياسهت و کۆمهڵ ،ساختاری کۆمه يهتی و نهزمی سياسی و مامه تی سياسی حکوومهت،
ساختاری سياسی حزبهکان و دەورو نهقشيان له پرۆسهی ب يار و هه و ست وج بهج کردنيان ،باس له تهئسيری سياسی و
ب ياری حزبهکان له سهر چين و تو ژ و ﻻيهنهکانی ناو کۆمه گای ههمه چهشنی کوردستان ،پ ويستی به زانياری و
ئاماری ورد ههيه .يهکهم گرفت ئهوەيه که ئ مه زانياری و ئاماری درووست و باوەڕپ کراوەمان له بهر دەست دا نييه.
دووههم گرفتی ئهساسی ئهوەيه که ڕابيته و کارت کردنی ﻻيهنهکانی سهرەوە له سهر يهکتر به پ ی زانستی
کۆمه ناسی ساخ ناب تهوە  .حکوومهت ديکتاتۆر و کۆمه گا ئهمنهيهتی و دوور له ئازادييه ،حزب و ڕ کخراو له دەرەوەی
خه ک و حکوومهت و و تهکهن ،خه ک حکوومهت نهويست ،پاسيڤ ،له گهڵ حکوومهت يان مووچهخۆری حکوومهته.
له کۆنت کست کی وادا باسکردن له "بزووتنهوەی کورد له ڕوانگهی کۆمه ناسييهوە" زياتر کار کی گرووپی ههمه ﻻيهن
و پسپۆڕانهيه ههتا پرسيار کی ڕۆژنامهوانی .حزبهکان له ههر و ت ک بازنهيهکن له ن وان حکوومهت و خه ک ،له
ئ ران حکوومهت له تارانه ،خه کی کورد له کوردستانن ،حزبهکان له دەرەوەی سنوورەکانی ئ ران و کوردستانن .له
چۆارچ وەی پرسيارەکهی ئ وەدا حزبهکان دەکهونه دەرەوی ئهو پرۆسهيه ،له کوردستانی ئهم ۆ ئهو"بهتا ييه" به کهسانی
دی به تايبهت له دە سا ی ڕابووردودا پ کراوەتهوە ،که دەور و ڕۆ ی حزب و بازنهی ن وان حکوومهت و خه ک
ناگ ن .که وايه له سهردەمی ئهم ۆی ڕۆژهه تی کوردستان ئ مه له گهڵ شک و فۆرمی جياوازی چاﻻکی کۆر و
کۆمه ی کورد ڕووبهروين ،که جار سياسييه و زۆرجار کۆمه يهتی ،فهرههنگی و م ديايی .ئ مه له ناوخۆيی و ت حزبی
سياسی کارا و کارامهدمان نييه ،و ر بهرايهتييهکيش بهدی ناکرێ که له ناوخۆی و ت بزووتنهوەيهک له بهرانبهر
حکوومهتدا به پشتيوانی و پا پشتی خه ک ،رابهرايهتی بکات.
پرسيار :سهدهی بيستهم بۆ کورد ،سهدهی سهرکهوتن و شکهستهکان بوو ،بزووتنهوهی کﻼسيکی کوردی هاته بازنهيهکی
ديکهوه و ئهحزابی سياسی درووست بوون ،بهگشتی بهست نه سياسييهکانی ئهوکات چ بوون که حزبهکان سهريان هه دا؟
و م :ئهوە سروشتيه که کۆمه گای کوردستان گۆڕانی به سهر داب  .کۆمه نی خه ک به هۆی ت گهيشتن له ژيان و
پ داويستييهکانی خۆيان ،هه دەسووڕين و باشتربوونی ژيان بۆ ههر کهس ئامانجه ،ئهم ئامانجه دەتوان به ش وەی
کول کتيويش له ههر ههر م  ،ناوچه و يهک سهرزەمين و چهند سهرزەمين خۆی بنو ن  .بهرزبوونهوەی ويستی
ڕۆژانهی تاک و کۆمه هکهس بۆ ئاستی سياسی و کۆمه يهتی ،گر دراوی ت گهيشتنی تاک و کۆ و کۆمه ه کهس و
ئهندامانی کۆمه گايه .من زەمينهی سهرەکی و ئهساسی ههرجو نهوەيهک و دروستبوونی ههر حزب ک له خوودی
کۆمه گا و ويستی خه ک يان بهش ک و تاقم ک له خه ک له ناو ئهو ههر م و ناوچه و و تهدا دەبينم و دەزانم .به م
هۆکاری دەرەکيش دەوريان ههبووە و ههيه ،وەک نيشتهج بوونی خو ندەوارانی کورد له ئهستانبووڵ که پردی ئووروپا
و و تی ئ مه بوو ،حزووری ه زی بيانی ئينگليس و رووس له کوردستان ،ت که وی تو ژی خو ندەواری کورد له گهڵ
خو ندەوار و بيرمهندانی سياسی نهتهوەی با دەست له ئ ران و عيراق و سوريه و تورکيا ،جو نهوەی سهراسهری له
ههر کام لهو و تانه و و تانی ناوچه و دراوس  ،حزووری بهش ک له کوردەکان له سيستمی حکوومهتی و ئيداريی
ناوچه و مهرکهز و هه گهڕانهوەيان دژی حکوومهت و هۆی تر له وانه ناکۆکی ن وان دەسته تی ناوچهيی ش خ و
ئاغاواتی هاوبهسته له گهڵ حکوومهتی مهرکهزی .ئهگهر له کۆتايی سهدەی نۆزدە ههتا کۆتايی شهڕی دووههمی جيهانی
ئهو هۆگهلهی که باس کرا هاندەر بۆ دروستکردنی حزب لهو سهردەمانه بووب  ،ئهم ۆ به پ ی گۆڕانکاريی له ههموو
بوار کی ژيان و کۆمه گا و پ داويستييهکانی ئينسان و لهوانه ئينسانی کورد ،درووستکردنی حزب نه تهنيا پهيويست به
هۆی کۆمه يهتی و سياسی و فهرههنگی و ت گهيشتنی مرۆڤ و کۆمه گا و نيازی خه ک و کۆمه گا و ژيانی مرۆڤی ئهو
سهردەمهيه ،به کوو گر دراوی ت گهيشتن له چۆنيهتی و چهشنی حزب و حزبايهتيشه ،ئهوەش ڕەنگدانهوەی ئا ۆزی و
چ وپ ی مهسهلهکانی ژيان و مرۆڤ له ﻻيهک ،دەوری م ديا و زانياريی و ئينفۆرماسيۆن له ﻻيهکی تر و دەور و ڕۆ ی
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کۆمه ک و ت و دەزگای جيهانی له سهر وەزعی جيهان و چارەنووسی ميللهتانه .حزبهکانی کوردی ئ ستا به تايبهت له
ڕۆژهه تی کوردستان ،حزبی سهردەم و جيهانی ئا ۆزی ئهم ۆ نيين.
پرسيار :له ئيران شۆڕشی مهشرووته ،بوه هۆی گۆڕانکارييهکی بنهڕهتی له ئاستی ئ راندا ،بۆ کورد کام قۆناخ دهتوانين
وهک قۆناخی نوێ و سهردهمی نوێ دهستنيشان بکهين که بووبيته هۆی گۆران ک له پ کهاتهی سياسی؟
و م :ڕۆژهه تی کوردستان بهش ک له ئ ران بووە و ههيه ،ئهگهر مهشروته هۆی گۆڕان له ئ ران بووب  ،ئهوە
کوردستانيش له بازنهيهکی بهرتهسکتردا ب نهسيب نهبووە .له باری کۆمه يهتی و ئابووری و تيجاری و فهرههنگی
شارە گهورەکانی ئ ران به تايبهت تاران و تهور ز و دوو ميللهتی ئازەری و فارس کهوتنه ژ ر کارت کردنی ڕاستهوخۆی
شۆڕشی مهشرووتهوە .له دەورەی دوای مهشروته و سهردەمی ڕەزاخان کوردستان له ﻻيهنی ئيداری و ف رکردن و
باره نان و لهشساخی و ڕ گا وبان ،ئاوڕی ل درايهوە .پاش ريفۆرمی ئهرزی محهممهد ڕەزاشا ،گۆڕانی کۆمه يهتی و
فهرههنگی بهرچاوتر بوو ،ئا وگۆڕيی سياسی له پايتهختی ئ ران ،ڕەنگدانهوەی له کوردستان ههبووە و ههيه ،و نه
ڕووخانی ڕەزاشا له تاران بوو به هۆی کرانهوەی فهزايی سياسی له کوردستان ،ڕووخانی محهممهد ڕەزاشا بهرين
بوونهوەی جو نهوەی سياسی له کوردستانی بهدوواوە بوو .پ چهوانهکهشی درووسته ،خراب بوونی وەزعی سياسی له
پايتهخت ،و رانی و خهفهقان و کووشت وبری له کوردستان له دوابووە .ههتا ڕووخانی ڕژيمی شاههنشاهی گۆڕانی
بنهڕيتی ستروکتوری ئابووری له کوردستان کهمتر ڕووی دا ،له مهشروته بهو ﻻوە ئازەرييهکان له ﻻيهنی ئابوورييهوە
دوای فارسهکان بوون به ه زی دووههم له ئ ران ،ههر ئهوە بووە هۆی زيادبوونی دەسته تی سياسی ئهوان له
حکوومهتی ههردوو پههلهوی و حکوومهتی کۆماری ئيسﻼمی ئ ران .تو ژ کی تايبهت له کوردەکان له جهنگهی شهڕی
ئ ران و عيراق و ئابلۆقهی ئ ران له ﻻيهن و تانی رٶژئاواوە به هۆی دوو سنووری عيراق و تورکياوە ،ههلی
گهشهسهندانی ئابووريان بۆ ڕەخسا ،له در ژەدا بۆ يهکهمجار له م ژووی ڕۆژهه تی کوردستاندا ،تاجری کورد له
و تانی دەوروبهر و دوورەوە کا يان به ش وەی ڕەسمی وەک تاجر ڕەوانهی ناو "بازاری ئ ران" کرد ،له سی و
دووسا ی ڕابووردودا نه تهنيا تو ژ ک به کوو چهند دەسته و تو ژی کۆمه يهتی کورد له بواری تيجاريی ،خانووبهرە،
خهدەمات و سهنعهت و م ديا له کوردستان و ئ ران سهريان هه داو ت کهڵ به سيستمی ئابووری ئ ران بوون و ههر ل رەوە
ر گا بۆ بهشداربوون له بواری سياسی و فهرههنگی و هونهری ئهم ﻻيه و ﻻيهنانهی کۆمه گای کوردستان کرايهوە.
دەسته تی ئيقتيسادی ئهوانه ڕ گای بۆ چاﻻکی له بوارەکانی ديکهی سياسی و فهرههنگی ،هونهريی و م ديايی ئاوا هتر
کردەوە .بهش ک له کورد بوونهته بهش ک له سيستمی سياسی ئ ران ،ئهوە له ڕژيمی پههلهويدا ڕووی نهدا ،بوونی
فراکسيوونی کوردەکان له مهجليس ،بوونی چهند ڕ کخراوی سياسی کوردی له چوارچ وەی قانوونی ئ ران و بهشداريان
له جناحهکانی سياسی ئ ران ،ڕەنگدانهوەی حزووری ئهم ه زەيه که ﻻيهنی فهرههنگی و هونهری و کۆمه يهتيشی
ههيه .ب گوومان ئهو مهجمووعهيه باسی کوردبوونی خۆيان دەکهن و کۆڕوکۆمه ی سياسيش دەبهستن ،ئهوەش له
سيستمی حکوومهتی ئ ران پ شتر کهمتر بيندراوە ،به م بهرژەوندی ئ ستای ئهوان گر دراوی سيستمی ئهوڕۆی ئ رانه و
سهرەڕای قوورسايی ئيقتيساديی و پسپۆريی زانستيی و سهنعهتی و ل هاتوويی ئيداريی ،له ڕەدەکانی با ی حکوومهت و
دەسته تی سياسی و نيزامی و ئيداريی دەوريان نييه و پ شيان پ گيراوە .گۆڕانی کۆمه يهتی و ئابووری و فهرههنگی
له ئ ران و کوردستان ،جگه لهو مهجمووعهيه که چارەنووسيان گر دراوی حکوومهته ،تو ژ و دەسته و تاقمی
کۆمه يهتی و ئابووری ديکهشی پ که ناوە ،که بهرژەونديان گر دراوی حکوومهت و سيستمهکهی نييه .سهرهه دانی
خ ی بيرمهند ،فهرههنگی ،سياسی و چاﻻکی بواری کۆمه يهتی و فهرههنگی و هونهری و عيلمی ،ڕەنگدانهوەی
گۆڕانی کۆمه گای کوردستانه .سهرجهم ﻻيهنهکانی سياسی کورد له ههردوو کاتاگۆڕی ناو حکوومهت و دەرەوەی
حکوومهت دوو ق لی گرنگی سياسی کورد به سوود و زيانی کورد پ ک دەه نن .ه زی سهرەکی کورد له دەرەوەی
حکوومهته به م ژيريی سياسی و نهتهوەيی لهوەدايه ئهو دوو ه زە بۆ يهک مهبهست و يهک ئامانج که ههردوو ﻻ مافيان
بپار زرێ ،ههنگاو هه ه ننهوە ،بهرژەوندی و ڕزگاری کورد له ڕۆژهه تی کوردستان گر دراوی سترات ژ کی
ههمهﻻيهن و ههمه ه ز و يهک ئامانجه.
پرسيار :ئهگهر ﻻپهرهکانی ميژووی هاوچهرخ هه بدهينهوه ،دهبينين که بزووتنهوهی کوردی به پ چهوانهی بزووتنهوهکانی
ناوچهی رۆژهه تی ناوين ،بهرهو ئيسﻼم گهرايی نهچوو؟ لهههمان کاتيشدا بهربهرهکان ی لهگهڵ نهکرد؟ هۆکارهکان چ
بوون؟
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و م :نه تهنيا له کوردستان له جيهاندا ئايين به ئيسﻼمهوە ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆ دەوری سياسی بينيوە و دەرويش
دەبين  .ئهو خه کهی لهشی حزبهکانی پارچهکانی کوردستان پ کدەه نن و پ کيانه ناوە ،زۆربهی ههر زۆريان
موس مانن .جهماوەری موس مان و پ شهوايانی ئايينی له باشترين حا هتدا له گهڵ جو نهوەی کوردستان بوون .ئهگهر
دەستيشيان رۆيب ئهوە ههر وەک موس مانی عهرەب و ترک و فارس جو ونهتهوە و دژبهری سهرسهختی جو نهوەی
کورديان کردووە و ئ ستاش دەيکهن .ئهوە ڕاسته که له ڕۆژهه تی کوردستان له خۆپيشاندان و جو نهوەی سا ی ٥٧
بهو ﻻوە کورد دروشمی ئيسﻼمی به ت ک ای دەنگ بهرز نهکردەوە ،به م له بيرمان نهچ مامۆستا ش خ عزەدينی
حوس نی که له ﻻيهن حزبهکانی چهپ و کۆمۆنيستی کوردستانهوە وەک وتهب ژ هه بژ ردرابوو ،موس مان بوو .لهبيرمان
نهچ که ئهحمهد مفتی زادە و مهکهتبی قورعانی ناکۆک له گهڵ ههموو ﻻيهنهکانی ديکهی کورد ،ئيسﻼمی بوون .حزبی
خهبات و سپای ڕزگاری له دوو ه ی جياوازی سياسی و کۆمه يهتی ڕەنگدانهوەی ئيسﻼم بوون .درووستکردنی دەسته و
تاقمهکانی چهکدار و ب چهکی ئيسﻼمی له کوردەکان له ﻻيهن کۆماری ئيسﻼمی ئ رانهوە ،ههرچهند بهرژەوندی
ئابووريش بۆ ه ند کيان هۆی ت که بوونيان بووب  ،به م هۆی سهرەکی موس مان بوونی ئهو کوردانه بووە .دەب
مهﻻکان ههر ئهم ۆ له حزبی د موکراتی کوردستانی ئ راندا چ قورسايييهکيان ههب  ،که ڕ کخراوی مامۆستايانی ئايينی
سهر بهو حزبه پ ک دەه نن؟ سهيری حزبه ئيسﻼمييهکان له باشووری کوردستان بکهن حزبی ئيسﻼمی ههر ئ ستا له
ههموو بهشهکانی کوردستان ههن .تهنانهت پ کا کا له سهردەمی ئولتراچهپبوونی خۆيدا ڕ کخراوی ئيسﻼمی له کهسانی
ئايينی پ ک ه نا .من پ موايه ئهوە خهتايهکی گهورەی سياسييه ئهگهر حزووری ئيسﻼمييهکان لهم ڕۆو ودواڕۆژ له قالبی
سياسييدا کهم و به ب زەرەر ببينين .کهم ەنگکردنهوەی دەوری ئيسﻼمييهکان له ﻻيهنی سياسييهوە پ وەندی به هوشياری
تاک و کۆی ناو کۆمه گا و بهگشتی باری فهرههنگی و ف رکردن و باره نانی کۆمه گاوە ههيه.
پرسيار :بژارده و نوخبه روناکبيرهکانی کورد ،زۆرتر له د ی حوجرهکانهوه سهريان هه دا ،به م ئهورۆکه به
پ چهوانهوه ،ئيسﻼمی سياسی بهش وهی پراکتيک له ههمان شو نهوه سهری هه داوه ،ئايا ئهمه دهرهنجامی ب ئاکام مانهوهی
خهباتی حزبهکان بوو؟
برايم فهڕشی  :دەوری حوجرە بۆ سهردەمی کۆن دەگهڕ تهوە ،ئ مه له کۆماری کوردستان بهوﻻوە ،له گهڵ مرۆڤی
سياسی مهدرەسه و دانشگاکان ،ڕووبهڕوين که دەوری سهرەکی له حزب و سياسهتدا دەگ ن ،به تايبهت دوای
ساخبوونهوەی حزبی د موکرات له سا ی  ١٣٢٧ههتا ئهم ۆ .ئهوەش دەب لهبهرچاو بگر ن حوجرەی سهردەمی کۆماری
ئيسﻼمی و سهردەمی کۆن له کوردستان ،بهرههمی هاوچهشنيان ناب  .ڕەوتی ئيسﻼمی و ر کخراوەکانی ئيسﻼمی له
ههموو جيهان زۆربهيان له حوجرەکانهوە سهردەرناه نن ،ئهوانهی دوو بورجی ئيقتيسادی ئامريکايان تهقاندەوە،
دەرچووی دانشگا بهناوەکانی ئووروپا لهوانه ئا مان بوون .مهوجی ئيسﻼمگهرايی ئهم ۆ دياردەيهکی جيهانييه .سووچی
سهرەکی دەگهڕ تهوە بۆ سيستمی سياسی و ئيقتيسادی جيهان که تا ڕەگ و ڕيشه نامرۆڤانهيه ،سهرەوتی زۆر له ﻻيهک و
ههژاری و ب دەرەتانی له ﻻيهکی تر ،ههروەها نزمبوونی هوشياری کۆمه نی موس مان له و تانی ديکتاتۆر ل دراو و
بهکاره نانی دەسته وتاقمی ئيسﻼمی له ﻻيهن و تانی بلۆکی ئيقتيسادی جيهانهوە بۆ مهبهستی سياسی له  ١٢٠سا ی
ڕابووردوە تا ئ ستا ،ژيانی نالهباری خه کانی ئاسايی موس مان له ههموو جيهان و دواکهوتووی فهرههنگی و دەوری
ئيسﻼم وەک ئايين کی ئاسمانی پشتئهستوور به خودا ،هۆی تهشنهی سياسی ئيسﻼمييهکانه .له کوردستان ڕژ مهکانی
ئ ران و و تانی عهرەب دەوريان له پ که نانی جهماعهته ئيسﻼمييهکاندا ههيه ،له گۆشه نيگايهکهوە له ﻻيهنی سياسييهوە
به گشتی دەکرێ حزبهکان له نووشستی پ که نانی جو نهوەی کورد له ڕۆژهه تی کوردستان به بهرپرسيار بزانين،
ئهوەی له نهبوونی ئهوان له ناوخۆی و ت ،مهيدان بۆ گرووپی ئيسﻼمی و گرووپی ديکه پهيدا دەب  ،ج گای
بيرل کردنهوەيه .
پرسيار :له ناوهراستی سهدهی بيستهم ،ئايدۆلۆژی کۆمۆنيزم وهک دياردهيهکی بهه زی کۆمهﻻيهتی و سياسی ههموو
ناوچهکهی گرتهوه ،ئهم ئايدۆلۆژييه بۆ نهيتوانی بب ته پاشخان کی فيکری بۆ بزووتنهوهی کورد؟
و م  :ئيدئۆلۆژی مارکسيستی له کوردستان دياردەيهکی بهه زی کۆمه يهتی نهبوو ،باوەڕی کۆمه ک کهس بوو که
ڕزگاری سياسی کۆمه نی خه کيان له قهبووڵ و دامهزراندنی سيستمی کۆمۆنيستی و سوسياليستيدا دەبينی .خوليای
کۆمه ه کهس ک بوو بۆ ڕزگاری له ههژاری و گهيشتن به بهرابهری و مساوات ،ئهو ڕەوته لهو سهردەمهدا تهنيا ڕەوتی
سياسی بوو که مزگ نی ئازادی دەدا .دراوس بوونی ئازەربايجان له گهڵ شووڕەوی و نزيکبوونی له کوردستان و
هاتووچۆی کوردەکان بۆ قهفقاز و هاتنی لهشکری سوور هۆی تهشهنهی ئهم باوەڕه له کوردستان و له ناوچهکه بوو،
ڕەنگه ڕۆژنامهی ڕ يا تازە و ڕاديۆی کوردی ئ رەوانيش ب تهئسير له ب وکردنهوی بيری کۆمۆنيستی له کوردستان
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نهبووب  .ئيدئۆلۆژی و ههر فهلسهفه و تئۆرييهک خۆی له خۆيدا ناب ته هۆی گۆڕان  ،ئينسان عاملی گۆڕانه .گر دانی
سياسهت و ئيدئۆلۆژی و ئايين و فهلسهفه له چوارچ وەی حزب و ر کخراوی سياسييدا ،هه واردن و جياکردنهوەی
ئينسانهکانی له دوايه .گرفتی سياسييهکانی کورد ،بوون و نهبوونی ئيدئۆلۆژی و ئايين و فهلسهفه نهبوو ،گرفت نهبوونی
سترات ژی ڕوون و پﻼنی سياسی بوو .کورد دەيتوانی به بوونی حزب کی ئيسﻼمی يان مارکسيستی و ههر مهڕام کی
ديکه ،خۆی ڕزگار بکا و دەو هتی خۆی پ ک ب ن  ،ههر وەک چۆن دەيان ميللهت له جيهاندا وا ڕزگار بوون .هۆگری و
تووانهوی سياسييهکانی کورد له ئيدئۆلۆژی و ئايين و فهلسهفهدا گرفت بوو ،ئهگهر بۆ ميللهتانی ديکه ئايين و فهلسهفه و
ئيدئۆلۆژی و حزب وەسيله و بهستهر ک بۆ ڕزگاری بوو  ،بۆ کورد ئيدئۆلۆژی و مهزههب و حزب مهبهست بوو .له ناو
کورددا حزب وەسيله نييه ،ما ی ئهبهدييه .له پای حزبدا دەکرێ بکوژی و بکوژر ی .حزبهکانی کورد قهت و عامی
گهورەيان له يهک له پای ئيدئۆلۆژی و مهڕامی حزبيدا کردووە .زيندانی کردنی ئينسان و ميللهتان له ناو ئايين و فهلسهفه
و ئيدئۆلۆژی گهورەترين خهتای ئينسان ههر له سهرەتاوە ههتا ئ ستا بووە ،ههموو شهڕ و ما و رانی و قهت و عامهکان
بهرههمی زيندانی بوونی ئينسان له ناو ت وانينی ڕەبانی و ئايينی و فهلسهفهکانی ڕەگهزپهرەستانه و فاشيستيانه و
جياکهرەوانه بووە .ئينسانی ههمهڕەنگ و ههمه چهشن و ههمه مهڕام به کورديشهوە حزبی ههمهڕەنگ و ههمه چهشن و
ههمه مهڕام و سياسهتی يهک دەست و ههمه ﻻيهنی دەوێ .ئهوەی له کوردستان بوونی نييه.
پرسيار :بۆچی بزووتنهوهی چهپ نهيتوانی خهون و ئاواتهکانی کورد بهدی ب ن ؟ يان به واتايهکی ديکه ،بزووتنهوهی
کوردی بهرهو کوێ برد؟
و م :ئ مه له کوردستان يا حزبی چهپمان ههيه يا ئيسﻼمی .حزبهکانی د موکرات له ههر چوارپارچه خۆيان به چهپ
دەزانن و بهشدار له ئينترناسيۆناڵ سوسياليستن ،کۆمه هکان له باشور و ڕۆژهه ت خۆيان به چهپ و کۆمۆنيست زانيوە،
پارتی کر کارانی کوردستان خۆی له ههموو حزبهکانی کوردستان به چهپ و کۆمۆنيست تر دەزانی .ئ مه له کوردستان
به تايبهت له ڕۆژهه ت حزبی ناسيۆناليستی تۆخمان نهبووە و ئ ستاش نيمانه" .خهون و ئاواتهکانی کورد" که له ڕ گای
حزبهکانهوە ڕەنگی داوەتهوە ،جياواز و ئا ۆز بووە ،بۆ و نه له سهردەمی موسهديقدا مهعلووم نهبوو حزبی د موکرات چی
دەوێ ،نه بهرنامهی ههبوو نه پرۆگرام .ئ ستا که حزبهکان به نووسراوە چهند بهرنامه و پرۆگرامی جياواز له يهکيان
ههيه ،ژيانی سياسی و ر کخراوەييان له ناوخۆی و تدا نهماوە ،کۆمه ه کهس کی داب او له خاک و خه کن .بهرنامهی
نووسراويان ههيه و ڕەنگه خۆشيان سا جار ک نهيخو ننهوە .ژيانی حزبی د موکرات زياتر له نيوسهدە له دەرەوی
سنوورەکانی ئ ران ت پهڕيوە ،ئهو حزبه تهنيا  ١٢ساڵ له ناوخۆيی و ت چاﻻکی سياسی ههبووە ،حزب کی وا دەب ته حزبی
قهزاوقهدەر .کۆمه ه به ههمان ش وە زياتر له  ٢٥سا ه کهوتۆته دەرەوەی سنوورەکانی کوردستان و تهنيا چهند سا ی
دوای سا ی  ١٣٥٧له کوردستان و ناو خه ک دابوون .حزبهکانی ديکه ههر له نووکهوە له دەرەوی خاکی کوردستان و
دوور له جهماوری خه ک پ کهاتوون .حزبی ب خه ک ناتوان خهونی ميللهت ک ب ن ته دی .ئهو حزبانه له باشووری
کوردستان و و تانی ڕۆژئاوا کۆميتهی حزبيان ساز کردوە که له گهڵ هيچ مهنتق کی سياسی و کۆمه يهتی ناياتهوە ،ئهو
خه کهی که دەب ر کبخ رن و کاری سياسيان له ن ودا بکرێ له کوردستان دەژين و ئهو کهسانهی که دەب ر کيان بخهن
و پ ش ەوی خه ک و موبهلغی حزب بن ،ههزاران فهرسهخ دوورتر لهوان گرفتاری ژيانی ڕۆژانهی خۆيان له و ت و
ناو خه کی ترن .مهنتقی ئهوە بوو کۆمه ه و د موکرات وخهبات و پاک حزبی خه کی باشووری کوردستان بايهن و له ناو
خه ک و سيستمی ئهوێ کاری حزبی و سياسييان کردبا .له دەسا ی ڕابووردودا ئهو حزبانه بوونهته حزبی مهجازی و
ئهلکترۆنيکی ،خه ک له کوردستان له ژ ر تووند و تيژی و کوشت و ب و زيندان و ئهشکهنجه و ب کاری و ب دەرەتانی،
نهخۆشی و ئعتياد و دەيان گرفتی کۆمه يهتيدا دەژين ،به م حزب و ر نمونيکهرانی ئهو خه که ب ئهوەی له ئازاری ئهو
خه کهدا بهشدار بن ،ب دەسته ت دوور لهوان بهيان دەردەکهن و وتار دەدەن و له تهلهوزيۆنهکانيانهوە به ش وەی جياواز
حهول دەدەن حيماسهئاسا وەجۆش و خرۆشيان بخهن .سا چهند جار بۆ بۆنهکانی حزبييان داوايان ل دەکهن ب نه سهر
شهقام يان دووکان و بازاڕ تهخته بکهن .حزبگهل ک که له بارودۆخ کی وادا بن ناتوانن "خهون و خهيا ی خه ک" ب ننه
دی ،جا چهپ بن يان نهبن .حزبهکان به مانهوەی يهکجاريان له دەرەوەی کوردستان فهرههنگی خهباتی سياسی،
جهماوريی ،ر کخراوەيی ،ڕۆژانه و بهرداميان گۆڕيوە ،هه س و کهوتی سياسی و ر کخراويی ئهوان له گهڵ هيچ
قانوون کی خهباتی حزبی و سياسی ناياتهوە .ئهو ش وە له خهباته "ئيبداعی" حزبهکانی کورد و ئ رانييه .ئهو
بزوتنهوەييهی که دەب باسی بکرێ ،ئهوەيه که له ناوخۆی کوردستان و ئ ران ههر ئ ستا و له نهبوونی حزبهکاندا ڕۆژانه
بهردەوامه .خه ک له شار و له دێ له شو نی ژيان و کار ،له شهقام و کووچه و کۆ ن و له ههر شو ن ک ڕووبهڕوون له
گهڵ ئهو سيستمهی که دەيانچهوس ن تهوە ،که ئازادييان ل زەوت دەکات ،که دەيانگ ی ،ب ڕ زيان له گهڵ دەکات،
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ئهتکيان بهسهر د ن  ،له زيندان و بهنديخانهدا توونديان دەکات ،دەيانکوژێ ،ئهشکهنجه وئازاريان دەدا ،به کچ وکوڕيان
تهجاوزی نامووسی دەکات ،له شهقام و سهر جادە ل ياندەدا ،مهوادی موخهدر له ناو کچ و کوڕ و مندا ياندا ب و دەکاتهوە،
ب کاريان دەکات ،ڕاويان دەن  ،هه وەدای شاخ و ک وەکان بۆ پهيداکردنی پاروە نان ک ،وەبهر ڕەگبار دەدا ،به کهر و ماين
و يهستريان ڕەحم ناکا .ئهو خه که  ٣٢سا ه له گهڵ ئهو ڕژيمه دەسته ويهخن و ورەيان بهرنهداوە ،ئهو خه که ئهو
کهسانه به ج گای باوەڕی خۆيان دەزانن که له گهڵ ئهوان لهو ژيان و دەستهويهخهبوونهدا بهشداران ،ئهوان ڕابهرانی
خۆيان له شاروگوند و گهڕەک و شو نی کار و ژيان له نزيکهوە دەناسن ،ڕۆژانه له گه يان ههستان و دانشتنيان ههيه.
حزب و ڕيکخراوی سياسی ئهگهر هاونهفهسی ڕۆژانهی ئهم خه که بن ،حزبن و ج گای ڕ ز ،دەنا کلوبی سياسين و به
سياسهت و خه ک و "خهون وئاواتهکانيانهوە" تيجارەت دەکهن .تهجرووبهی ههيئهتی نو نهرايهتی خه کی کورد له
سهردەمی  ١٣٥٧هيوابهخش بوو ،به م کورد لهو سهردەمهدا له بهرانبهر کۆماری ئيسﻼميدا به تهنيا مايهوە و بش وی و
ناتهبايی ناوخۆی حزبهکان و داسهپاندنی شهڕ مهسهلهی کوردی له قهوارەی سياسييهوە بۆ نيزامی گۆڕييهوە ،حزبهکان
لهو سهردەمهدا نهيانتوانی ﻻيهنهکانی نزيک به خۆيان له تاران و ناو حکوومهت و دەرەوی حکوومهت بۆ ﻻی خۆيان
ڕابک ش ن ،کورد لهو سهردەمهدا له مههاباد سياسهتيان دەکرد نهک له تاران .مهسهلهی کورد و ويست و داخوازييهکانی
نهچووە ناو کۆمه نی دەرەوەی کوردستان ،کورد ودۆزەکهی و حزبهکانی به تهنيا مانهوە و کۆماری ئيسﻼمی و له
سهدرياندا مهﻻکان بۆ سهرکوتکردنی خه ک لهو وەزعه که کيان وەرگرت .به کورتی ئهگهر سياسهت بهڕ وەبردن و
ر کخستنی دەو هت و کۆمه گا يان به واتايهکی ديکه بهڕ وەبردن و ڕ کخستنی حزب و پﻼن دانان و ج بهج کردنی
پﻼن و هه سهنگاندنی دەرفهتهکان ب  ،حزبهکانی ئ مه چ لهو سهردەمه و چ پ شتر و چ ئ ستا حزبی سياسی لهو چهشنه
نهبوون.
پرسيار :شۆڕشی  ،٥٧گريگترين رووداوی سياسی ئ ران بوو له سهردهمی نو دا ،بهگشتی کورد کهوته بارودۆخ کهوه
که توانی بهش ک له کوردستان ئيداره بکات ،ئهو بارودۆخه چۆن هه دهسهنگ نن؟
و م :ئاوڕدانهوە لهو ڕابووردوە به ت وانينی ئهم ۆوە ،دەب ته هه سهنگاندنی ڕووداوی م ژوويی ،پيشهی من ئهوە نييه.
دەتوانم به پ ی تاقيکردنهوەکانی خۆم بدو م ،من سا ک و چهند مانگ له کوردستان بووم ،لهو ماوەيهدا کاری من
پ شکهشکردنی شانۆ له شارەکانی کوردستان به زمانی کوردی ،کاری فهرههنگی و کار له گهڵ خو ندکاران و ﻻوانی
کچ و کوڕ بوو .من له ڕ گای ئهو کارانهوە ڕاستهوخۆ له گهڵ خه کی زۆربهی شارەکانی کوردستان ڕووبهروو بووم،
ههستی جيددی و قوو ی کوردبوون و هۆگری به فهرههنگ و زمانی کوردی له حهد کی با دا له ناو چين و تو ژەکانی
خه ک دەبيندرا ،له ههمان کاتدا سياسهت و بۆچوونی جياوازی حزبهکان و ﻻيهنگرانيان .له کوردستان ئازادی بيروڕا
به پانتای کوردستان ههبوو ،باس و گفتوگۆ ههتا سهرحهدی هيستريک ههبوو ،له ههمان کاتدا تيرۆر و کووشتنی موخالفی
سياسيش ههبوو .ئيدارەی شارەکان له ﻻيهن شۆڕای شارەکانهوە به دەستی کوردەکان بهڕ وە دەچوو ،له ههمان کاتدا
زۆرەملی و که هگايی تاکه چهکداری ئهم حزب و ئهو حزب و ئهم بهرپرس و ئهو بهرپرسی حزبيش ههبوو .تهعهدا
ههرچهند به دەگمهنهيش بووب ت له سهر ناموس مانهکان ههبوو ،له ههمان کاتدا ل پرسينهوە و تهنب کردنيش
ههبوو .بهرنامهيهکی گشتی و ههمه ﻻيهن و يهک دەست بۆ ئيدارەی کوردستان نهبوو .ئيدارەی شار و گوند و ناوچهکان
گر دراوی حزووری ه زی سياسی ئهم يان ئهو حزب بوو .حزبهکان دەسته تدار بوون و خه کيش بهشدار بوون ،به م
هيچ پرۆتۆکۆل و بهرنامهيهکی گشتی له ن وان حزبهکاندا بۆ ئيدارەی ههموو کوردستان نهبوو .سنوورەکان و وەرگرتنی
باج مايه بوون بۆ هه ئايساندنی شهڕ و ک شه ،چهرچی و ما ک و ما فرۆشی ئهم بهر و ئهوبهری سنوورەکان دەبوو باج
بدەن به حزبهکان .هاوکاری نيزامی ن وان حزبهکان دژ به ه زەکانی نيزامی کۆماری ئيسﻼمی بووە و نهبووە .سترات ژی
نيزامی هاوبهشی کوردستانی به پ ی پرۆتۆکۆل له ئارادا نهبوو .تهنيا هاوکاری سياسی ،بوونی ههيئهتی نو نهرايهتی
خه کی کورد به بهشداری کۆمه ه و د موکرات و چريک فهدايی و مامۆستا ش خ عزەدين بۆ وتوو ژ له گهڵ کۆماری
ئيسﻼمی بوو ،که ئهوەش تهژی له ناکۆکی و ناتهبايی ن وانيان بوو .به کورتی سترات ژی و پﻼنی هاوبهشی کوردستانی
له هيچ بوار کدا نهبوو .نهبوونی سترات ژی و پﻼن و هاوکاری هاوبهشی ن وان ڕ کخراوەکانی سياسی کورد،
تهشهنهپهيداکردنی ناکۆکيهکان ،دووشهقبوونی حزبی د موکرات و ڕ کخراوی چريک فهدايی و تهشهنهی فکری سياسی
حزبی توودە لهو دوو ڕ کخراوەيهدا ،گۆڕينی کۆمه ه به حزبی کۆمۆنيست و با دەستبوونی چهپهکان ئ رانی لهو
ڕ کخراوەيهدا ،دەسته تپهيداکردنی کۆماری ئيسﻼمی له ڕ گای نيزامی و ک ينی کهسان له کوردستان بۆ پهرەدانی
سياسهت و بهرنامهکانی ،هه يساندنی شهڕی کۆمه ه و د موکرات و پاشهکشهی حزبهکان بۆ ناوچهکانی سهر سنوور،
گهورەترين جو نهوەی جهماوەری ڕۆژهه تی کوردستانی دووچاری نووشستی کرد .گورزی کۆتايی کات ک لهو
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جو نهويه وەش ندرا که حزبهکان بۆ دەرەوەی سنوورەکانی کوردستان پاشهکشهيان کرد و بارەگاکانيان دامهزراند.
دەسته تی کورد له باشوور له سا ی  ١٩٩٢بهو ﻻوە به فيتی کۆماری ئيسﻼمی و دەست و پ وەندەکانی له ناو حزبهکانی
باشوور ،دوا گورزيان له جو نهوەی ڕۆژهه تی کوردستان وەشاند ،که سا ی  ١٣٥٧سهری هه دابوو .ئهو دەرفهته به
هه هی خۆمان و ويستی حکوومهتی ئيسﻼمی ئ ران ،له کورد ئهست ندرايهوە.
پرسيار :بهگشتی خواستهکانی کورد چ بوون؟
و م :له چهندين دەورەدا حزبهکان خواستهکانی خۆيان گهياندە دەست حکوومهت که گرنگترينيان خواستی  ٨مادەيی
ههيئهتی نو نهرايهتی خه کی کورد بوو ،که ڕۆژی شهشی مانگی سهرماوەزی سا ی  ١٣٥٨له ڕ گای خۆپيشاندان کی
سهراسهری له ههموو شارەکانی کوردستان به تهئيدی خه ک گهيشت ،ويستهکان ئهمانه بوون -١ :خودمختاری
کردستان بهرسميت شناختهشده و درقانون اساسی درجگردد -٢ .مناطقکردنشين کهدر بينچهار استان ايﻼم ،کرمانشاه،
کردستان و آذربايجانغربی تقسيم شدهاست بعنوان يک واحد خودمختار شناختهشود -٣ .مجلسملی کردستان ازطريق
انتخابات آزاد ،مستقيم ،مخفی وهمگانی ساکنين کردستان تشکيل شود .اين مجلس حکومت خودمختار کردستان و
نمايندگانی برای اداره امور اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و انتظامی منطقه خودمختار برخواهد گزيد -۴ .زبان کردی
زبان رسمی تدريس ومکالمه درادارات وموسسات درکردستان شناختهشود و پساز سال چهارم ابتدايی زبان فارسی
درکنار زبان کردی تدريسشود وزبان رسمی )فارسی( زبان ادارات درسراسر ايران منجمله کردستان باشد-۵ .
اختصاص سهم عمومی بودجه کشور بهکردستان بهنحوی باشدکه عقبماندگی اقتصادی ناشی از ستم ملیرا جبران
نمايد -۶ .نمايندگان خلقکرد دراداره امور حکومتمرکزی شرکت دادهشوند -٧ .کليه امور مربوط به سياستخارجی،
دفاعملی )ارتش( ،سياست کلیو ارضی ،بازرگانی خارجی و برنامههای درازمدت اقتصادی درصﻼحيت
حکومتمرکزی است و بقيهامور داخلی بوسيله ارگانهای خودمختار کردستان اداره شود -٨ .آزاديهای دموکراتيک
ازقبيل آزادی بيان ،قلم ،مطبوعات ،اجتماعات ،احزاب و آزادی مذهبو عقيده در سراسر ايران تأمينگردد«.
کۆماری ئيسﻼمی ئ ران ههر له سهرەتاوە نهيدەويست له گهڵ حزبهکان به تايبهت کۆمه ه و چريک فهدايی وتو ژ بکا،
ئهوانی به کۆمۆنيست دەزانی .پاشان حزبی ديموکرات به تهنيا حهولی پ کهاتن له گهڵ حکوومهتی دا و ٢٤مادەی خسته
بهر دەمی کۆماری ئيسﻼمی ،ئهوەش سهری نهگرت .دوای دووپارەبوونی حزبی د موکرات ،غهنی بلووريان به ناوی
پهي ەوانی کۆنگرەی چواری حزبی د موکرات حهولی وتوو ژی له گهڵ کۆماری ئيسﻼمی دا که سهر نهکهوت ،غهنی
بلووريان و دۆستانی پاش ئهوە حهوليان دا له ڕ گای مهﻻ کهريم شاريکهندی و کۆمه ک مامۆستای ئايينی ،پ ۆژەی
خۆيان بخهنه بهر دەم حکوومهت ،که مهﻻ کهريم تيرۆر کرا ئهوەش سهری نهگرت .ڕووداوەکانی دواتر سيمای سياسی
کوردستانی به سوودی کۆماری ئيسﻼمی و پﻼنهکانی دووچاری گۆڕان کرد.
پرسيار :بهرگری رهوا يان شهر له کوردستان له کو وه دهستی پ کرد و ئاکامهکانی لهسهر کۆمه گا و بزووتنهوهی
سياسی چ بوون؟ بهگشتی جهنگ له کوردستان چ دهرهنجامگهل کی کۆمه يهتی و سياسی به دواوه بوو؟
برايم فهڕشی  :ههرچهند له کوردستان هه هی سياسی و کاری نهويستی نيزامی ڕووی دا ،به م ئهوەی شهڕی به سهر
کوردستان و خه کی کورددا داسهپاند کۆماری ئيسﻼمی و له سهدرياندا شۆڕای ئينقﻼب و فهرماندەی ه زەکانی
نيزامی شهخسی خومهينی بوو .کورد له گرتنی پادگانهکان له کاتی خۆيدا ڕۆژانی  ٢٠و  ٢١و٢٢ی ر بهندان
نهجوﻻوە ،که ڕژيمی تازە ،دەسته تی به ڕەسمی گرتبووە دەست ،وەخۆکهوت کوردەکان دەيانويست پادگانی مههاباد و
سنه له ژ ر دەسته تی ئهوان داب و کۆماری ئيسﻼمی ه رش بۆ سهر پادگانی به تهوتئهی ئهجنهبی وبه دەستر ژی بۆ
سهر کيانی تازە سازکراوی خۆی دەزانی ،ئهوە بوو به گرێ و خا ی هه يسانی شهڕ .پادگانی مههاباد له کات ک دا گيرا
که ههيئهتی دەو هتی بازرگان له هاتوچۆی ن وان تاران و مههاباد دا بوو ،تهنانهت له کاتی برينداربوونی فهرماندەی
پادگان پزشکپوور به دەستی نيزامييهکی نهکورد)غهيرەکورد( له ناو پادگان  ،فروهر وەزيری کاری دەو هتی بازرگان که
ئهندامی ئهو ههيئهته بوو ،له مههاباد بوو .پادگانی مههاباد گيرا به م له سنه پادگان و ئهرتهش له نهورۆزی  ٥٨کهوتنه
شهڕ له گهڵ پ شمهرگه که دەوری پادگانيان دابوو .دوای ئهوە شهڕی نهغدە)٣١ی خاکهل وەی  (١٣٥٨له ئهسنای ميتينگی
حزبی د موکرات له کاتی قسه کردنی دوکتور قاسملو له ڕ گای تهقهی کهس کهوە دەستی پ کرد و کوشتار له کورد و
ئازەری کرا و باری سياسی ناوچهکهی ئا ۆزکرد .له در ژەدا به دەرکردنی فهرمانی جيهاد دژی خه کی کورد له ٢٨
گهﻻو ژ شهڕ له شاری پاوە به فيتی چهمران و دارودەستهکهی دەستی پ کرد ،خه خا ی دوابهداوی ئهوە دەيان کهسی له
شاری کرماشان ئيعدام کرد وبه شو ن ئهوەدا شهڕی خو ناوی سنه و دواتر شهڕی سهقز و ئيعدام کردن پهرەی ساندو
شهڕ ههموو کوردستانی داگرت .شهڕ کهش وههوای سياسی و کۆمه يهتی و فهرههنگی له ئ ران و کوردستان ت کدا،
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بهر له شهڕ له کوردستان فهزايی سياسی و فهرههنگی و هونهری و باری کۆمه يهتی له گهشهساندن دا بوو ،به تايبهت
له ﻻيهنی فهرههنگی و هونهری و ئهدەبی جموجۆ کی کهم و نه له ئارادابوو ،ئيعﻼمی جيهادی خومهينی تهقه له
فهرههنگ و هونهر و جهوی ئارام له کوردستان بوو ،ههر ئهو ڕۆژەی خومهينی بانگهوازی شهڕی دژ به کوردی
دەرکرد ،ئ مه له شاری سنه خهريکی پ شکهشکردنی شانۆنامهی "مان گرتن" بووين .ههر ئهو ڕۆژە لهشکر کی ئهرتهش
هاتنه ن و شاری سنه و به ب تهقه خۆيان دا بهدەستهوە و چهکهکانيان و تهنانهت تهناکهکانيشيان دايه دەست خه ک ،دوايه
دەرکهوت ئهوەش دەسيسه بووه ،له بهر ئهوەی کورد گوتهنی دەرزی ههموو چهکهکان پ شتر دەرک شرابوو و ئهوەش بوو
بههانهيهک بۆ خو ناويترکردنی شهڕەکه .شهڕ له کوردستان هيچ سوود کی به کورد و دۆزی سياسی نهگهياند ،به
پ چهوانه له ڕ گای شهڕەوە کۆماری ئيسﻼمی ويست و خواستهکانی کورد و حزبهکانی کوردستانی پشت گوێ خست و
بزوتنهوەی سياسی ئهو بهشهی کوردستانی به در ژايی  ٣٢ساڵ تيرۆريزە کرد و ژيان کی پ له ئازاری به سهر
خه کهکهيدا داسهپاند و خۆی سهقامگير کرد .ئهوەش ناب له بير بکهين جگه له س ه زی سهرەکی که له ههيئهتی
نو نهرايهتی خه کی کورددا بهشدار بوون و خوازياری چارەسهری مهسهلهی کورد بوون ،گهل ک کۆڕوکۆمهلی
چهکداری سهر به عيراق و با هکانی نيزامی و سياسی ڕژيمی پ شوو و دەست و پ وەندەکانی ڕژيمی تاران و دەسته
وتاقمی بهکرێ گيراو که خۆيان خزاندبووە ناو حزبهکانی ڕۆژهه تهوە ،عاملی تهشهنهی شهڕ و ت کدانی وەزعی
کوردستان بوون .کورد و حزبهکانی به تهنيا له گهڵ کۆماری ئيسﻼمی ڕووبهڕوو نهبوو ،ههر ڕووداو ک له ﻻيهن ههر
کهس و تاقم و دەستهيهکهوە ڕاستهوخۆ ڕەنگدانهوەی له سهر باری سياسی و خراپترکردنی پرۆسهی ن وان ه زەکانی
سياسی کورد و کۆماری ئيسﻼمی ههبوو .له ههل و مهرج کی وادا پ ويست به يهک گرتووی ،يهک هه ويستی سياسی و
ئيدارەی سهراسهری کوردستان له ﻻيهن کوردەوە ههبوو ،پ ويست به پﻼن و بهرنامه و نهزم و دسيپلينی ئيدارەکردنی
کوردستان ههبوو .کورد و حزبهکانی به يهکهوە خاوەنی پﻼن و بهرنامه نهبوو ،خاوەنی بهرنامهی هاوبهش بۆ شهر له
گهڵ حکوومهت نهبوو ،ههر حزبه و خۆی به پ ی ه زوتوانای له شهڕدا بهشدار بوو .به پ چهوانه حکوومهت به پ ی پﻼن
و بهرنامه دەجو وە و ئهرتهشی پ شوو و سپا و بهسيجی تازە دروستکراو ،سهرەڕای ناکۆکی ن وانيان بهرنامه و پﻼنی
حکوومهتيان ج بهج دەکرد .کورد و حزبهکانی ههرچهند خۆڕاگری کهم و نهيان له خۆيان نيشان دا و کهوتنه ناو
شهڕ کی نابهرابهری خو ناوی و ما و رانکهر ،بهوحا ه پاشهکشهيان به کۆماری ئيسﻼمی کرد و دەسته تی
شاروگوندەکانيان ديسان گرتهوە دەست ،به م پاش دوو کهرتبوونی حزبی د موکرات و چريک فهدايی و بوون به حزبی
کۆمۆنيستی کۆمه ه ،کورد له ناو خۆيدا دوو شهقه بوو ،ئهوەش دەستپ کی سهرکهوتنی کۆماری ئيسﻼمی و ت کشکانی
کورد له باری سياسی و نيزامی لهو سهردەمهدابوو .
پرسيار :نهزمی نو ی جيهانی هاته ئاراوه ،چينی نوخبهی شاری دروست بوو ،شارهکان گهشهی خ رايان به خۆيهوه بينی،
گۆرانکارييهکی کۆمه يهتی و سياسی له ئاست ئ راندا هاتبوه ئاراوه ،گوتارە رووناكبيرييهكانی رۆژهه تی كوردستان،
به جياواز لهگهڵ ئهوەی كه ت كئا وی ئيدئۆلۆژييهكانی بيری چهپو راستو دينی بوون ،ههموويان له چوارچ وەی
گوتاری ناسيوناليستيدا كاريان كردووەو ههو ًی خۆپ ناسهكردن بوونو به واتايهك به دوای "گهڕان به دوای شوناس دا"
بوون ،رهوتی رووناکبيری کورد بهرهو چ ئاقار ک رۆشت؟
و م  :من هيچ نهزم کی نو ی جيهانی نابينم ،ئهوەی به ناوی نهزمی نوێ دەرخواردی خه کی جيهان دەدرێ ،در ژەی
دوکترينی کونس رنهکانی پوو ی جيهان و کردنهوەی ڕ گاچارەی تازەيه بۆ تهشهنهی بازار و سوودی زۆرتر له ﻻيهک و
زيانی زۆرتر بۆ بهشی ههر زۆری خه کی جيهان .ئ مه له جيهان کی ههژاری ههژار له ﻻيهک و جيهان کی ت روتهسل له
ﻻيهکی ديکه دەژين .زۆرترين سهرمايهی ئهم جيهانه له دەست  ٥٧بنهما هدايه ،له جيهان کی وادا باسکردن له نهزمی
نو ی جيهانی هيچ مانايهکی نييه ،ئهوە کاﻻيهکی سياسی تهبليغی با ترين ڕەدەکانی دەسته تی سياسی و ما ی جيهان بوو
بۆ خه کی ئهم جيهانه .به داوای ل بووردنهوە من له در ژەی پرسيارەکه ناگهم .
پرسيار :گوتار ک که با ی بهسهر فهزای سياسی و روناکبيری کوردستاندا کيشابوو ،گوتاری خهباتی مهدهنی و
بزووتنهوه کۆمه يهتييهکانی کورد له چوارچيوهی ژنان ،خو ندکاران ،کر کاران و  ...بوو ،ئايا ئهمه بهرههمی
ب ئاکام مانهوهی شهری چهکداری بوو يان وشياری سياسی يان ﻻوازی حيزبه سياسييهکانی کورد له رۆژهه تی
کوردستان؟
و م :ئهوە له پ داويستييهکانی ئينسانی ناو کۆمه گا ،له زەرورەتهکانی زەمان و له هوشياری تاک و کۆ و کۆمه هکهسانی
ناوکۆمه گا و بارودۆخی سياسی و فهرههنگی کۆمه گای کوردستان و ئ رانهوە سهرچاوە دەگرێ .ئهوە پ وەندی به
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کۆمه گای ئهم ۆی شار و گوندەکانی کوردستانهوە ههيه که به هيچ ش وەيهک له گهڵ سا نی  ٥٧و سهردەمی شهڕ
بهراوەرد ناکرێ .فهرههنگی سياسی و حزبی خه ک و به وتهی ئ وە نوخبهکانی سياسی و فهرههنگی و کۆمه يهتی و
ئاکادميسيينهکانی کوردی ئهو سهردەمه ،جياوازە له سهردەمی  ٦٠و  ٥٠و  ٤٠و  ٣٢ساڵ لهوە پ ش .شارەکانی ئهم ۆی
ڕۆژهه تی کوردستان و خه کانی دانيشتووی شارەکان که دەوری سهرەکی له سياسهتی ئهم ۆ و دواڕۆژی کوردستاندا
دەگ ن ،ئيتر شاری داخراوی دەيهکانی  ٤٠و  ٥٠نيين ،سروشتيه ﻻوانی کچ و کوڕی ئهم سهردەمه ،سهردەميانه
بجول نهوە و ت روانينيان ت وانينی پ شوو نهب  .سروشتييه کوردستانی ئهم ۆ پارەيهک له جيهانی ئهم ۆ ب  ،به
تايبهتمهندييهکانی خۆيهوە .نهبوونی حزووری حزبهکان يان ﻻوازی و قووەتی ئهوان نهبۆته هۆی تهشهنهی ئهو جهو و
ش وە کارە سياسييه ،ئهگهر ئهو حزبانهش ئهم ۆ له ناوخۆی و ت بايهن ،له ش وەی شياوی ئهم ۆيی که کيان
وەردەگرت.
)ئا مان (٢٠١١

پرس کی کورت ،و م کی در ژ
-------------------------------ناوەندی نووچه و شرۆڤهی رۆژ :زۆر ک له شرۆڤهکاران پ يان وايه "بهپ چهوانهی پارچهکانی تری کوردستان ،ب دەنگی
با ی بهسهر رۆژهه تی کوردستاندا ک شاوە" ،ئايا لهگهڵ ئهم بۆچوونهدا هاودەنگن؟ له حا هت کی وادا هۆکارەکان بۆچی
دەگهڕ نهوە؟ ئهگهر بهپ چهوانهوە پ تان وايه ڕۆژهه تی کوردستان ب دەنگ نييه ،هۆکار]ەکانی[ ئهوەی که زايه هی ئهم
دەنگه ناگاته ڕای گشتی چييه؟
برايم فهڕشی :گهر مهبهست له دەنگ ،ئهو دەنگه ب ت که له باکوور و ڕۆژئاوای کوردستانهوە دەبيسترێ ،به ڕاسته،
دەنگی لهو جۆرە ،له ڕۆژهه تی کوردستانهوە نايات ،له بهر ئهوەی نه مهﻻ عهلی بۆته بهشار ئهسهد ،نه ئ ران له بهر
يهک هه وەشاوتهوە .ئ ران تورکيای ئهردۆغانيش نييه ،که بهرەوڕووی پ کاکا و هادەپ و جهماوەری چهند مليۆنی
خه ک بووب تهوە .له ڕۆژهه ت نه يهپهگه ههيه ،نه دەميرتاش.
ڕۆژهه ت ،باشووری کوردستانيش نييه ،که سهرۆک و پارلهمان و حکوومهت و حزب و دام ودەزگای ههب و به
دەست کوردەوە تاپۆ کراب  .ڕۆژهه تی کوردستان ،تاپۆکراوی ڕژيمی کۆماری ئيسﻼمی و کوردەکانی خهلهفی ئهو
کۆمارەيه .له ڕۆژهه ت ،نه حزبی دژبهری کۆماری ئيسﻼمی ههيه ،نه ئۆپۆزسيۆنی کوردی ئهوەش که به ناوی
ئۆپۆزسيۆنی ڕەسمی کوردەوە ههيه ،جوچکه)کلک(ی حزبهکانی ئ رانيين ،که بهرژەوەنديان گر دراوی مانهوەی کۆماری
ئيسﻼمی ئ رانه
له ڕۆژهه ت گهر دەنگ ههب  ،که ههيه ،دەنگی تاک و کۆمه ه کهسی بوارەکانی فهرههنگی -کۆمه يهتی -پيشهيی و
کهمتر سياسی و م دياييه ،که به سهر دەسته و تاقمی جياوازی يهکنهگرتوودا ،دابهش دەبن ،که له دژايهتی بنهڕەتی
کۆماری ئيسﻼمييهوە له خۆ دەگرێ ،ههتا هاوهه و ستبوون له گهڵ ڕژيم.
ئهوانهش که له دەرەوەی کوردستان و زۆرتر له باشوور ،نيشتهج کراون ،ڕوا هتی حزببوونيان نهماوە و له ژ ر
سيبهری حکوومهتی پشت ئهستوور به کۆماری ئيسﻼميدا دەژين ،که ئيزنيان نييه بهرژەوەندی کۆماری ئيسﻼمی ئ ران
پ ش ل بکهن .بوونی ئهوان له باشوور ،بهرههمی مامه تی ق ژی کورد و ئ رانييهکانه له ههر می کوردستان .ڕوخساری
تراژيکی ئهوان ،داستانگهلی چارەنووسی تا ی نوخبهکانی سياسی کورد دەگ رنهوە ،که ههموو ژيانيان له چاوەڕوانی
گۆدۆدا ،له دوورگهيهکی و ران ت پهڕاندووە .چارەنووسی سياسی ه زە چهکدارەکانی کوردی ڕۆژهه ت ،له باشووری
کوردستان ،له دوو ڕژيمی شاههنشاهی و ئيسﻼمی ئ ران و ڕژيمهکانی دوابهداوی عيراق له ژ ر با ی ه زەکانی
کوردی"عيراق" ،نه تهنيا هه هی ه زەکانی ڕۆژهه ت دەنو ن  ،به کوو نگريسبوونی و تانی ئ ران و ع راق و
چهپه بوونی ئاکاری کورد له گهڵ کورديش دەردەخات ،که ههمووی له ژ ر ناوی سياسهت و بهرژەوەندی کورددا،
ج بهج کراوە.
هۆی سهرەکی ئهم بارودۆخه جگه له بوونی جهوههری فکريی ،سياسی ،ئيدئۆلۆژ ک و م ژوويی کۆمه ه کهس ک که له
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ژ ر ناوی ئيسﻼم ،بوون يان کرانه خاوەنی ئ ران ،ناکارابوونی ه زەکانی سياسی و نيزامی کورد بوو ،که دڕدۆنگ
لهيهک ،دژ به يهک ،يهکتر نهويست و يهکترکوژ بوون.
ئهوان ههم له باری سياسی و ههم نيزامی به کۆماری ئيسﻼمی ئ رانيان دۆڕاند و هيچکات نهيانتوانی پشت ڕاست کهنهوە
و قهوارەی حزبی له خۆ بنو نن .ئهوان خاوەنی بهرنامه و پﻼن نهبوون و کۆنه بهرنامهی حزبی توودەيان کردە،
بهرنامهی حزب کی کوردی ئهوی تر له ئيدئۆلۆژييدا ف ی به سهر کوردەوە نهبوو و بهرنامهی سياسی خۆی له رووی
کت بهکهی "ئيستالين و مهسهلهی ميللی"يهوە ،دەنووسييهوە
چو کردنی شاروگوندەکانی کوردستان له ﻻيهن پ شمهرگه و سهقامگيربوونی کۆماری ئيسﻼمی به پا پشتی نيزامی،
سياسی بهش ک له کوردەکان ،سهرەتای ب که کبوونی حزبهکان و پاسيفيسمی سياسی و سهرکوتکردنی ه زەکانی کورد له
پانتای ئ ران بوو ،که تا ئهم ۆ در ژەی پهيداکردووە.
بۆشايی له ناکاوی سياسی له ڕۆژهه تی کوردستان پاش ئاشبهتا ی حزبهکان و ڕاکردنی ههزاران چاﻻکی
سياسی کۆمه يهتی فهرههنگی هونهری نيزامی بۆ دەرەوەی کوردستان و ئ ران ،باشترين ههلی بۆ سهقامگيربوونی
کۆماری ئيسﻼمی ڕەخساند ،که کورد و کوردستان تاپۆ بکات.
نوخبهی کورد به حزبی و ناحزبييهوە ،سهلمانديان که پۆنتانس لی سياسی و ت گهيشتنيان له سياسهت و ڕ کخستنی خه ک،
بۆ بهدەسته نانی مافی سياسی د موکراتيک و نهتهوەيی ،نزمتر لهوەيه که پ شهنگی نهتهوەيهکی چهند مليۆنی بن .له
نهبوونی پ شهنگ و پ ش ەو ،کۆماری ئيسﻼمی پ شهنگی سياسی مهزههبی بۆ کورد پ که نا که ههموويان له سيستمی
کۆماری ئيسﻼميدا ج گايان بووتهوە و ئهوانه تهنانهت ڕازونياز و هاتوچۆيان له گهڵ مهقهڕی ڕکهبهرەکانی کۆماری
ئيسﻼمی ،له باشوور ههيه.
کۆماری ئيسﻼمی ئهو ههلهی بۆ ڕەخسا بنهما و بنگههی ت وانين و فهرههنگی خه ک ت ک بدات و سيمای سياسی،
فهرههنگی ،کۆمه يهتی و نهتهوەيی کوردستان وەک چۆن خۆی دەيهوێ ،بنهخش ن  .له ڕ گای سيستمی پهروەردە،
سيستمی ئيداری و سيستمی فهرههنگ و هونهر و سيستمی دانشگاهی و سيستمی مزگهوت و سهرجهم دام و دەزگاکانهوە،
کوردی خودييان خو قاند
تهجروبهی بنهما هکان)ژن و پياو و ﻻو و منداڵ( و سهرجهم جيل و نهسهلهکانی کورد ،دووچاری گۆڕان کرا ،ئهوەی
سيستمی پههلهوی له کورد پ کی ه نابوو ،ڕژيمی ئيسﻼمی وەريگ ايهوە سهر ستانداردی خۆی .ميللهت ک به چهشتنی
ئازاری ب سنوور ،له دوو ڕژيمدا ،بوونه "بازيچه" ،يهک ويستی ناسنامهی ل بست ن  ،ئهوەی تر ناسنامهی بۆ درووست
بکا حزب و نوخبهش له دەرەوە سهيرچی بوون
کۆماری ئيسﻼمی له ماوەی  ٣٥ساڵ تهمهنی خۆی ،له پاڵ بهکاره نانی زەبر وزەنگ و کوشتن و ب ين و هه واسين و
زيندان و ڕاونان ،له ناو ههموو چين و تو ژەکانی ناوکۆمه گای کوردستان ،مرۆڤی خۆی پ ک ه نا ،بۆ ئهوەی دەزگاکانی
ئيداری و حکومهتی و نيزامی و سياسی و عيلمی ناو کوردستانی ،پ هه سووڕ ن .
ژيانی ڕۆژانه و بوونی ههموو ئهوانه به مووچهی حکوومهتهوە گر درا کۆماری ئيسﻼمی ئ ران ههمان دەوری بۆ
کوردەکان گ ا که "ئينقﻼبی مهشروته" بۆ ئازەرەييهکانی گ ا ،ئهويش ت که بوونی سهرمايه و سهرمايهداری کورد ،له
گهڵ سيستمی سهرمايه و سهرمايهداری ئ ران ،که قۆ ی سياسی ،نيزامی ،فهرههنگی و بوروکراتيکی کورديشی،
ل کهوتهوە و چارەنووسيان نه له گهڵ چارەنووسی خه کی کورد ،به کوو له گهڵ چارەنووسی سيستمی کۆماری ئيسﻼمی
گر درا
بهم پ يه تهنيا ئهو تاک و تهرا و کۆمه ه کهسه ،وەک دژبهری سياسی مانهوە که يان له سيستم و ڕژيم داب ا بوون ،يان له
سهرەتاوە له دەرەوەی سيستم بوون .ئهم دەستهيه جم و جۆ يان ههيه ،که زۆر به خ رايی له ﻻيهن ڕژيم و
دەستوپ وەندەکانييهوە دەناسر ن و له سيستم و له کۆمه گا جيا دەکردرينهوە ،يان به کوشتن و ڕاونان و زيندان ،يان
بهکردنی مۆرەی خزمهتکاری ڕژيم.
سهرمايهدار و کارسازو خاوەن کارگا و کارخانهداری به ڕەگهز کورد ،جگه له کوردستان له تاران و باکووری ئ ران و
ئيسفههان و شيراز و تهور ز ،سهرمايه و وزەی عيلمی و تهکنيکی و ئابووری خۆيان وەگ خست ،کۆمهل ک لهو کهسانه
ئهندامانی پ شووی حزبهکانی چهپی ئ ران و حزبهکانی کورد بوون ،که له سهرەتای هاتنه سهرکاری مهﻻکان ،دژی ئهو
ڕژيمه بوون و له پرۆسهيهکدا بوون به ياری غاری دەسته تداران و بهش ک له سيستم .ئهوەش ههر ههمان پرۆسهيه که
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نوخبه و ڕۆشنبيران و فهرههنگسازانی ئازەربايجانی و سهرجهم تو ژی فرە دەست ۆيشتووی ئاغا و دەربهگی کورد ،له
سهردەمی شا ،ب يبوويان.
کۆماری ئيسﻼمی سهرکهوتوو بوو له وابهستهکردنی تو ژی سهرەوە و مامناوەندی و خوارەوەی کۆمه گای کوردستان،
لهو سيستمهدا پاسدار و چهکبهدەستی کورد و ئهندامانی بنهما هکانيان ،هه ک شرانه سهرێ و پلهی بهرزی سياسی،
ئابوری ،سهنعهتی و دانشگاهيان پ بهخشرا ،بۆ ئهوەی بۆ ههميشه له سيستمدا بم نن ،ئهوەش ههر ههمان سياسهته که له
تورکيا و عيراق به سا ن سوودی بۆ حکوومهتهکان و زيانی بۆ کورد ههبووە.
له زۆربهی شارەکانی ڕۆژهه تی کوردستان ،کورد ڕاستهوخۆ وەک سهردەمی ڕەزاشا له گهڵ ژاندارم و کاربهدەستی
ترک يان فارس ڕووبهڕوو ناب تهوە ،به کوو له گهڵ کاربهدەستانی کوردزمان .ههربۆيه له هه بژاردنهکاندا ڕ ژەی
دەنگدەران به مۆرەکانی ڕژيم چ کورد و چ نهکورد ،له ستانهکانی کوردستان گهل ک بهرچاوە .هه بژاردنی نو ی تورکيا
و گهڕانهوەی کوردەکان بۆ ﻻی ئاکپارتی ،ههر ئهم پرۆسهيه نيشان دەدەات .دەنگدەران چاو له بهرژەوەندی خۆيان
دەکهن ،گهر کوردی ئۆپۆزسيۆن گهيشته ئهو ڕادەيهی بهرژەوەندی خه ک و ﻻيهنهکانی کورد بپار زێ ،پرۆسهکه به
پ چهوانه دەب تهوە و خه ک له ڕژيم دادەب ن و دەگهڕ نهوە بۆ ﻻی ه زەکانی سياسی کورد .ئهم پرۆسهيه له ئ ران و
ڕۆژهه تی کوردستانی ئ ستا ،له ئارادا نييه ،ههرچهند خه ک ڕووبهڕووی تهنگ وچه همهی زۆری ئابووری،
کۆمه يهتی ،سياسی و ئهمنيهتی بوونهتهوە و ب زاری له سيستم پهرە دەست ن
کۆماری ئيسﻼمی ئ ران مهرحهله به مهرحهله پايگای سياسی ،کۆمه يهتی حزبهکانی کوردی ،له ناو برد و گۆڕانی
بنهڕەتی له ساختاری کۆمه يهتی ئابووری شارو گوندەکانی کوردستان پ که نا .گۆڕانی بنهڕەتی له ڕوخساری شار و
گوند و تهرکيبی چين و تو ژەکانی کوردستان ڕووی دا .بنهمای بهرژەوەندييهکانی خه ک و چين و تو ژەکان دووچاری
گۆڕان بوون .نيازی نوێ هاته ئاراوە که زياتر له  ٢٥ساڵ له گهڵ پرۆژەکانی ڕژيم ڕ ک دەهاتهوە .له ههموو ئهو
سا نهدا که کۆماری ئيسﻼمی کوردی له حزبهکان جيادەکردەوە و کۆمه گای کوردستانی سهرههتا بن دووچاری گۆڕان
دەکرد ،حزبهکان له دەرەوە چييان پ نهکرا .ههموو ئهو سا نه ب دەنگ بوون.
کۆمه گای نو ی کوردستان نائارام و ناسهقامگيرە و ئهوەش دەگهڕ تهوە بۆ کۆتايی کارايی سياسی کۆمه يهتی ئابووری
ڕژيمی کۆماری ئيسﻼمی .کۆمه گای ئ ران به کوردستانهوە ،ئيتر له جهندەکی)کهو ی( کۆماری ئيسﻼميدا ج گای
ناب تهوە ،بارودۆخی ناوچه و جيهان و دەوری کۆماری ئيسﻼمی له ئا ۆزييهکانی ناوچه ،ئ ران زۆرتر بهرەو ئا ۆزی و
ناسهقامگيربوون دەبات ،ئهوە کوردانی سوگولی ڕژيميش دەگر تهوە که ههستيان به بۆشايی ژ ر پ يان کردووە ،ههر بۆيه
ماوەی  ١٥سا ه ڕووی ترشی خۆيان سهبارەت به کورد گۆڕيوە و جارناجار به زمانی ترش هه دەکوت نه سهر ڕژيم و
ﻻيهنهکانی ،بۆ ئهوەی ڕ گای دووری ناو کوردەکان لۆ خۆيان نزيک کهنهوە .کۆمه ک لهوانه چارەنووسيان ههتا کۆتايی
گر دراوی کۆماری ئيسﻼمی دەم ن تهوە .ئهوانهی لهم سا نهی دوايهدا ﻻقيان زووتر هه خليسکاوە له گهڵ غهزەبی ڕژيم
ڕووبهروو بوونهتهوە ،ئهم پرۆسهيه بهردەوام دەب .
داهاتووی سياسی کورد له قهوارەی سياسی خۆيدا ،دەتوان چۆنيهتی و چهنديهتی گهل ک جياواز له سا ی ١٩٧٩ی ههب ،
به م ناکۆکی ن وان ﻻيهنهکانی سياسی ناوخۆی کوردستان وەک خۆی دەم ن تهوە ،مهگهر ئهوەی ه زی پ ش ەوی کورد
که بهش کيان ههر ئ ستا له زيندانهکاندا ژيان دەبهنه سهر ،به که کوەرگرتن له تاقيکردنهوەکانی پ شوو ،له ئ ستاوە پﻼن و
بهرنامه و سترات ژی کورد ،له ڕۆژهه تی کوردستان دياری بکهن و بيرله ئههرومهکانی ج بهج کردنی پرۆژەکانيان له
ناوخۆ و ناوچه و جيهان بکهنهوە ،بۆ ئهوەی سا نی  ٧٩و  ٨٠و بهر لهو ،دووبارە نهب تهوە و کورد خۆی له بهرنامهی
ه زی تردا نهبين تهوە
کۆمه گای ئهم ۆی کوردستان دووچاری گۆڕانی بنهڕيتی بووە ،ڕادەی ت گهيشتنی خه ک و ڕ ژە و پلهی خو ندەواری و
ستروکتوری ژيانی خه ک و پلهی ژيانی کۆمه يهتی و فهرههنگی و ژيانی مهدەنی و ت وانينی سياسی و پلهی زانياريی
سياسی و بهرينبوونی چاﻻکی سياسی ،کۆمه يهتی ،فهرههنگی وپيشهيی ،کوردستان ک دەخاته بهرچاو ،که ناچ ته ناو
تاب ۆی بيروهزرو سياسهتی حزبهکانی  ٤٠ساڵ و  ٧٠ساڵ بهر له ئ ستا .تاقيکردنهوەی ههموو چاﻻکانی سياسی ،مهدەنی،
فهرههنگی ،م ديايی کورد له  ٢٥سا ی ڕابووردوو ،سهرکوتکردنی بهردەوامی بهخۆيوە بينيوە ،ههموو ئهو چاﻻکيانه که
دوای ت کشکانی چاﻻکی نيزامی سا نی دوای  ٧٩دەستی پ کرد ،دوو دەورە له ژيانی سياسی کورد له ڕۆژهه ت نيشان
دەدا ،که پ ە له هه ه و کهموکوڕی که دەب ڕەخنهگرانه ئاوڕی ل بدر تهوە.
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من له کۆتايی ئهم و مه دوور و در ژەدا باوەڕەم ئهوەيه که ڕۆژهه تی کوردستان ب دەنگ نييه ،دەنگی ب دەنگی
ڕۆژهه ت ،دەنگه .ئهم دەرفهتهی ئ ستا دەب بۆ داڕشتنی پﻼن و بهرنامه و سترات ژی ،بۆ ڕ کخستن و ل کگر دانی
سهرجهم چاﻻکانی ههموو بوارەکان له ههموو چين و تو ژەکان بهکار به ندرێ.
کورد پ ويستی به تاقيکردنهوەی جياواز له ٢٧٠٠سا ی ڕابووردو ههيه .کورد پ ويستی به حزب و ڕ کخراوی جياواز له
سهت سا ی چوويی ههيه .ئهم ب دەنگييهی ئ ستا دەب بب ته دەنگی شارستانيهتی ميللهت ک که کهسايهتييهکهی به لولهی
تفهنگ و کارەسات و قهت وعامهکان ،نهناسر تهوە ،به کوو به کهسايهتی و فهرههنگ و سياسهت و ئاکاری نهتهوەيهک
بناسر تهوە ،که ژيان و ئازادی ،رزگاری و بهختهوەری و ژيانی پ لهه منی دروشمی سهر ئا کهيهتی.
ئهو ئا يهی که ههر لهو ڕۆژهه ته ،شهکايهوە .ئهوەش ههمان دەنگه که له ڕۆژهه ت بهرزکرايهوە ،ههرچهند ئ ستا
نهبيسترێ .کورد له ڕۆژهه ت ب دەنگ نييه ،گهر خۆی بيربکاتهوە و چاوەڕوانی دۆنکيشۆتهکانی سياسی ئ رە و ئهوێ
نهب .
١٦٫١٢٫٢٠١٥
.

١٧

