چوارپارچەی
کوردســتان

کورد خەبات بۆ ئازادى و دیموکراسی دەکات
ڕەمزى کارتاڵ
هاوسەرۆکى کۆنگرەى گەل

لە باشور ڕیفراندۆم كراوە ،بەاڵم واڵتانى
زلهێز پشتیگرى ناکەن ،لەگەڵ ئەوەى داخوازى
ڕیفراندۆم داخوازى گەلى کوردستانەو دەبێت ئەمە
لەبەرچاوبگیرێت ،پێویستە رێز لەم بۆچوون و
بڕیارە بگیرێت

مــام جــەالل لــە مێــژووى کــورد بەگشــتى و باشــوور بەتایبەتــى ،کەســایەتێکى
گەلێــک گرنگــە و ڕۆڵێکــى دیــارى هەبــووە ،بــەاڵم بەداخــەوە بــۆ ئێســتا و
بــۆ مێــژووش کۆمەڵێــک هەلومــەرج هاتوونەتــە پێــش ،بەداخــەوە بەهــۆی
تەندروســتییەوە نەیتوانیــوە بــەکار و بەرنامەکــەی هەڵســێت ،لەگــەڵ ئەمەشــدا
کەســایەتێکى سیاســی ناوچەکــەو جیهانــەو بــە حەکیمانە سیاســەتى کــردووە،

* پێمان باشە لەسەرەتادا کار و خەباتى

* چۆن کار و خەباتی ئەوانەى لەم

کۆنگرەى گەلمان پێبناسێنیت؟

کۆنگرەیەدا کارتان لەگەڵدا دەکەن،

ڕەمــزى کارتــاڵ :دامەزراندنــى کۆنگــرەى
گەل لە ســاڵى 2003ەوە ،ســەرۆک (ئاپۆ) و
تەڤگەرى  ،PKKوەک سیســتمێکى جڤاتى و
پارتى دەستیپێکرد ،کاتێک وەاڵمى پرۆژەکەى
ڕێبــەر (ئاپــۆ) درایــەوە( ،ئاپۆ) لەو ســاڵەدا
پرۆژەیەکى بۆ کۆنگرەى گەل پێشکەشــکرد،
کۆنگــرەى گەل نوێنــەرى حزبەکانــى تێدایە
و ئەزموونــى ڕێبــەر (ئاپــۆ) و تێکۆشــانى
کوردســتان لە هەر چوار پارچەى کوردستان،
دواتر هەموو مرۆڤایەتى لە هەموو بوارەکانی
تێدایە ،ڕێبەر (ئاپۆ) لەسەر ئەم بنەمایە و بە
لەبەرچاوگرتنى ئەزموونەکان لە پێناو ئازادى،
یەکسانى و هاوســەنگى ژن و پیاو ،ژیانێکى
پێشکەوتوو دیموکراتى لەم چوارچێوەیەدا لە
بەرامبەر ئاستەنگەکانى ناوخۆ و نێونەتەوەیی،
بەرامبــەر پرس و خەباتى کورد لەســەر ئەم
بابەتە ،پێویســتە ئەم کۆنگرەیە دورستببێت،
ئەمــەش تەنها بۆ کــورد نا ،بەڵکو بۆ هەموو
نەتەوەکانى تریش ،چونکە لە پرسی نەتەوەو
دەوڵەتــدا ،دەســەاڵتێکى کەپیتــاڵ دەبێت و
لێرەوە ڕێگرى دروســتدەبێت ،بۆیە بڕیاردرا
سیســتمێکى جڤاتى دیموکراتی دروستببێت و
ئەوان خۆیانى تێدا ببیننەوە.

لەگەڵ ئێوەدا دەگونجێت؟
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ڕەمزى کارتاڵ :ئێمە دەمانەوێت یەکەمجار
جڤاتێکی فکرى دورستبکەین ،لێرەوە چەند ڕێباز
و جڤاىت تر دەردەکەون ،کە پێویستە بە عەقڵێکى
دیموکراتییەوە کاربکەن ،واتە لێرەوە کارەکان
ڕاپەڕێنین و دەستبکەین بە ئاوەدانکردنەوەى
گوند و شارەکان ،گەل وەک ئەنجوومەىن گەل
کاربکات و هەوڵبدات سیستمێکى ئەڵتەرناتیڤ
بەرهەمبهێنێت ،چونکە ئەم ئەڵتەرناتیڤە نەبێت،
ناتوانین جڤاتێکى دیموکراسی ئارکۆلۆژى بهێنینە
گۆڕێ.

ئێمە دەڵێین «سیســتمى نەتــەوە و دەوڵەت
پێویســتە ڕابێــت ،جڤاتــى نەتەوەیــی
دیموکراتیــک بێتە ئــاراوە و دەســتبکەن بە
کارکــردن لەبــوارى جیــاوازدا ،ژن لە کار و
بەرنامەى خۆى ،گەنج و الو بەهەمانشــێوە،
لەبــوارە جیاوازەکانــدا ناســنامەى خۆیــان
ڕێکبخــەن بەڕەنگێکــى کــوردى ،ئامانجمانە
هەر چوار پارچەى کوردستان ڕۆڵیان هەبێت
و ئیرادەیان پێشبخەن.
* پرۆژەیەک بەناوى کۆنگرەى گەل لە
ئارادایە و پرۆژەیەکى هەمەڕەنگ و بۆ
هەموو مرۆڤایەتییە ،کەواتە جڤات چۆن
پێشوازى لەم پرۆژەیە دەکات؟

ڕەمزى کارتاڵ :جڤات تێگەیشــتووە ئەمکارە
بۆ هەموانە ،ڕێبەر (ئاپۆ) ئەمکارەى لەســەر
بنەمــاى ئەزموونى مرۆڤایەتى کردووە ،چ لە
ڕووى نەتەوەیی ،چ لە ڕووى چینایەتى .....
هتد ،بۆیە بەردەوام هەوڵدەدات لە کێشە و
گرفتەکان بکۆڵێتەوە و شەڕەکان لەسەرەتاوە
هەموویان لەسەر بنەماى دەسەاڵتدارى بوون،
بۆ نمونە ناسنامەیەک هەوڵیداوە خۆى بەسەر
ئەوانى دیکەدا فەرزبکات ،لەم چوارچێوەیەدا
ئەو ئازادییەى ئێمە دەمانەوێت ،دەبێت نەک
تەنها بــۆ ئێمە ،بەڵکو تەواوى ناســنامەکانى
دیش ئازادبن ،ئەمەش تایبەتمەندى تەڤگەرى
ئازادییــە ،بۆیە ئەمەشــمان دەوێت ،چونکە
نامانەوێت کەس زاڵبێت و کەس ژێر دەســتە
بێــت ،هەمــوان دژى ئەو جۆرە دەســەاڵتە
ببینــەوە ،هەمــوان لە ژیانێکــى دیموکراتیدا
بژیــن ،کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــى ناوەڕاســتدا
گەلێکى گرنگە ،لە ئێستادا شەڕى جڤاتى سێ
ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست لە سوریا درووستبووە،
گەلى کورد ڕۆڵێکى گرنگى لە مەســەلەکاندا
هەیە و پێویســتە چارەســەرێکى ڕیشەیی بۆ
کورد و ناوچەکە بهێنرێتە گۆڕێ ،لە ئێستاشدا
ســوپاى سوریاى دیموکرات لەڕووى سەربازى
و  ......هتــد ،توانیویەتــى الى خەڵــک
جێى خۆی بکاتــەوە ،ئەمڕۆ کورد ،عەرەب،

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

تورک ،کریستیان ،ئاشورى و عەلەوی ،سورى
هەموویــان کێشــەیان هەیــە ،رەوشــی ژن
زۆر خراپــە ،بۆیــە ئەم ڕەوشــە لەبەرچاوى
هەمووانەو هەموان دەیانەوێت بگۆڕێت.
*

پرۆژەى

کۆنگرەى

گەل

بۆ

ئاوەدانکردنەوەى ڕۆژئاواى کوردستانە؟

ڕەمزى کارتاڵ :پرۆژەى هەموان و ئەزموونى
ســوریا لەوەوە ســەرچاوەى گرت ،ســەرۆک
(ئاپــۆ) لــەوێ ژیاوە و ئــاگادارى ئەزموون و
گوزەران و سیاســەتییەتى ،لێرەوە سیاســەت
ڕێکخستنى خۆى دادەمەزرێنێت ،سەرکەوتنى
ئەم پرۆژەیە ،بۆ سەرکەوتنى کۆنگرەى گەل،
هەڤااڵنى ئێمە لەڕووى پەروەردە ،ڕۆشنبیرى
سیاسی هەموو هەوڵێکى خۆیان دەخەنەگەڕ.
* هەر چوار پارچەى کوردستان دەیانەوێت،
ئەم پرۆژە پرادیگمایە کارابکەن ،وەک چۆن
لە ڕۆژئاوا هەوڵى بۆ دراوە ،لە پارچەکانى
تریش بهێنرێتە گۆڕێ؟

ڕەمزى کارتاڵ :لەسۆنگەى ئەم پرادیگمایەوە،
تەڤگەرى تر دروســتبوون ،بۆ نمونە سوریاى
دیموکــرات کار و چاالکــى خــۆى دەکات و
کارەکــەش بــۆ هەمــوو گەلــە ،ڕاســتە لەم
کۆنگرەیەشــدایە ،بــەاڵم کار و خەباتــى بــۆ
هەموو ســوریایە ،دەمانەوێت ئەم ئایدیایەش
بەســەر هەمــوو ســوریادا ڕەنگبداتــەوە ،لە
الیەکى ترەوە کۆدار هەیە.
تورکیــا ئەمــڕۆ شــەرێکى گــەورەى لە دژى
کــورد بەرپاکــردووە و ئەندامــى پەرلەمان،
میدیاو ڕۆژنامەنووس ،مامۆســتا  .......هتد
گرتووە ،لە باکورى کوردســتان و ڕۆژهەاڵت
هەریەکەیــان کار و خەباتى خۆیان کردووە،
بەاڵم دەبێت تایبەتمەندى باکورى کوردســتان
لەبەرچاوبگریــن ،بۆیــە کاراکردنــەوەى
ئەنجوومەنــى گەل لــە باکور ،لێــرەوە کارو
خەبات بەپێى بارودۆخ سازدەکرێت.
* کۆنگرەى گەل ڕێگەیەکى گرتۆتەبەر،

ئەم ڕێگەیە کامەیە و ئامانجەکەى چییە؟

ڕەمــزى کارتــاڵ :ئەمــڕۆ لــە ڕۆژهەاڵتــى
ناوەڕاســت ،گەلى کــورد لەبەرچاوى هەموو
جیهان ڕۆڵێکى ســەرەکى و پێشــەنگى بینى،
ئەمــەش بــە لەبەرچاوگرتنــى پراکتیکــى و
پالنەکــەى ســەرۆک (ئاپــۆ) ،بۆیە پێویســتە
هەمــوان ژن و گەنــج کار و خەباتــى خۆیان
بکــەن و هەوڵى سەرخســتنى ئەو پرۆســەیە
بدەن ،تاوەکو مرۆڤى ئازاد و تاکى دیموکرات
دروســتنەبێت ،ناتوانیــن بگەینــە ئامانجــى
خۆمان ،بۆیە پێویســتە کارو خەباتێکى جدى
بکەین.
* وەکو هاوسەرۆکى کۆنگرەى گەل،

“

تورکیا دەیەوێت نوکوڵى
لە کورد بکات و تەواوى
مافەکانى بخوات ،دەیەوێت

لەبارەى ڕیفرانۆدمەوە چى دەڵێیت؟

ڕەمــزى کارتــاڵ :تاکــى کوردیــش وەکــو
هەموو گەالن مافى خۆى هەیە ،چى دەوێت
لــەم ســۆنگەیەوە بــژاردەى بپارێزرێت ،لەم
ســۆنگەوە کارى گرنــگ بــۆ ئێمە ،پێویســتە
ئیــرادەى داخوازى گەلى کوردســتان بخەینە
بــەردەم کۆمەڵگــەى نێودەوڵەتــى ،بۆیە بە
لەبەرچاوگرتنــى ئەوەى کە دنیا چی دەڵێت،
واڵتانى نێودەوڵەتــى چى دەڵێن ،گەلى ئێمە
چــى دەڵێــت ،ئەم پرســە بۆ ئێمــە گرنگەو
دەبێــت لــە مەیدانــدا کارى بــۆ بکەین ،لە
باشــور ڕیفراندۆم كراوە ،بەاڵم واڵتانى زلهێز
پشــتیگرى ناکــەن ،لەگەڵ ئــەوەى داخوازى
ڕیفراندۆم داخوازى گەلى کوردستانەو دەبێت
ئەمــە لەبەرچاوبگیرێــت ،پێویســتە رێز لەم
بۆچــوون و بڕیارە بگیرێت ،پێویســتە لە نێو
پــارت و ڕێکخراوەکاندا ،یەکێتــى نەتەوەیی
و دیموکراتــى هەبێــت ،ئەگــەر لــە کاردا
ئەمــە لەبەرچــاو نەگیرێت ،ناچینە پێشــەوە
و لەبەرچــاوى واڵتانــى دنیا پێشــناکەوین و
داخوازییەکانمــان قبووڵ ناکەن ،بۆیە دەبێت
خەباتى دیموکراسی خۆیان بەهێز بکەن.

سیاسەتى تاک الیەنە
بەسەر هەمواندا بسەپێنێت،
بەمەش کێشەى سیاسی
دورستدەکات ،بۆیە دەبێت
کورد یەکگرتوو بێت لە هەر
چوار پارچەى کوردستان،
کێشەى باکورى کوردستان،
کێشەى هەموو کوردەو
دەبێت هەموان هاوکارى
بکەین.

* واڵتانى ڕۆژئاوا چۆن لەم پرسە دەڕوانن؟
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“

تورکیا بە تەواوى دژایەتى
کورد دەکات و لە سوریا
شەڕیان لەگەڵ دەکات،
بەاڵم لەگەڵ باشوور
هاوکاریدەکات و دەیەوێت
بڵێت «دژى کورد نیم»،
لەگەڵ ئەوەى دووبارە دژى
ڕیفراندۆمە لە باشوور،
بەاڵم هەموو ئەمانە فشار
دروستدەکەن و کاریگەرى
لەسەر دەسەاڵتى تورکیا و
هەرێمیش دەبێت.

6

ڕەمزى کارتاڵ :واڵتاىن ڕۆژئاوا بە گشتى سەیرى
مەسەلەکان دەکات ،ڕۆژئاوا پشتیواىن کورد دەکات،
واڵتاىن دەوروبەریش لەگەڵ مەسەلەکە نین،
چونکە دواجار کێشە بۆ خۆیان دروستدەکات،
بەاڵم ئەگەر دواجار رێکەوتن و پێکەوە ژیان
نەبوو ،ئەوا دەبێت بەدواى ئەڵتەرناتیڤدا بگەڕێن،
ئەگەر سوریاش کێشەکەى بۆ چارەسەرنەکرا ،ناچار
دەبێت بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیبدات.

تورکیا بە تەواوى دژایەتى کورد دەکات و لە
ســوریا شــەڕیان لەگەڵ دەکات ،بەاڵم لەگەڵ
باشــوور هاوکاریــدەکات و دەیەوێــت بڵێت
«دژى کــورد نیــم» ،لەگەڵ ئــەوەى دووبارە
دژى ڕیفراندۆمــە لە باشــوور ،بەاڵم هەموو
ئەمانــە فشــار دروســتدەکەن و کاریگــەرى
لەسەر دەسەاڵتى تورکیا و هەرێمیش دەبێت.
* دانیشتنەکان و نوێنەرى واڵتانى ئەوروپا،
چۆن لە پرسی ڕیفراندۆم دەڕوانن؟

ڕەمزى کارتاڵ :نابێت کورد تەنها پشت بەوە
ببەســتێت ،کە فاڵن واڵت و گەل دۆستمانە،
دەکرێت ئەمانە لەگەڵ کورددا دۆســتایەتییان
هەبێــت ،بــەاڵم دۆســتى واڵتانى تریشــن،
بۆیــە واڵتانــى ئەوروپــى ،یــان ئەمەریکــى
لــە ڕۆژهەاڵتــى ناوەڕاســتدا لە ســەربنەماى
بەرژەوەنــدى کاردەکــەن ،کوردیــش دەبێت
بزانێت چۆن ئامانجى خۆى بەدەستدەهێنێت.
* کورد لەمێژە لەشــەڕدا ئازابــووە ،دنیاش
ئەمــە دەزانێت ،بــەاڵم واڵتانى ڕۆژئاوا چۆن
ســەیرى سیاســەتى کــورد و سیاســییەکانیان
دەکەن؟
ڕەمــزى کارتــاڵ :بەگشــتى واڵتانــى جیهان
مافــى کــورد دەپارێــزن و دژى نیــن ،بەاڵم
بەرژەوەندى خۆیان لە پێشــترە ،ڕاستە کورد
لە شەڕدا و بەتایبەتى ژنان لەدنیادا بەئازایەتى
ناســراون ،پرسی کورد پرسێکى نێونەتەوەییە
و واڵتانى تورک و ئێران دەستیان تێوەرداوە،
نەک تەنها بۆ ئازادى خۆى ،بەڵکو بۆ ئازادى
جیهــان شــەڕیکردووە و ئەوەى بە دنیا وت:
کە دەیەوێت گەلێک بێت بە ئازادى بژى.

* لە باکور ئەندام پەرلەمانانى هەدەپە
و الیەنگرانیان دەگیرێن و بە هەزاران
منداڵ لەژێر زەمینى جەزیرەدا سووتاوون،
تا ئێستاش ئەو فشارەى سوریا بەردەوامە،
ئایا تێکۆشانى کوردان لە باکور چۆن
دەبینیت؟

ڕەمــزى کارتــاڵ :خەباتى گەالنــى باکور لە
قۆناغێکى ستراتیژیدایە ،ئەو سیاسەتەى تورک
بەکاریدەهێنێــت ،سیاســەتى نکوڵیکردنــە،
هەموو ڕێگەیەکیشی گرتۆتەبەر ،بۆیە تورکیا
کەوتۆتــە ئاڵۆزییەکی هەمەالیەنەوە ،پرســی
کورد پێویســتى بە چارەسەرى دیموکراسییە،
بۆیــە تەڤگــەرى ئازادى دەیەوێت سیســتمى
فاشیســتی نەهێڵیــت ،ئــەرۆدۆگان بەهەموو
هەوڵێکــى هێرشــدەکات و ڕێگــرى لــەم
شــەپۆڵە ئــازادە دەکات ،بەمــەش زیاتــر
الى دنیــا دەناســرێت و کارە فاشــییەکانى
دەردەکەون ،باکورى کوردســتان و ڕۆژئاواى
کوردســتان یەکتــرى تەواودەکــەن ،چونکــە
سیاســەتى فاشیســتى تورک پەلى هاویشتووە
بــۆ پارچەکانى ترى کوردســتان و بۆتە ڕێگر
لەســەر ڕۆژئاوا ،باکوور و باشوور ،ئەردۆگان
دەیەوێــت بە ڕێککەوتنەکانى فشــار لەســەر
باشــوور دروســتبکات و پێگەى کورد خراپ
بکات و باشــور و شــەنگال تێکبدات ،پاشان
دەســەاڵتى خۆى لــە ڕۆژئــاوا بەهێز بکات،
بــۆ ئەوەى دەســەاڵتى خۆى لــە ڕۆژهەاڵتى
ناوەڕاســت بەهێزبکات ،چونکە لــە ڕۆژئاوا
کورد هەنگاوى باشــی ناوە ،ئــەو دەیەوێت
وەک باکــور کــورد الوازبــکات ،لــە باکــور
پەرلەمــان دەگرێت ،باخچــەو خوێندنگەکان
دادەخات ،خەڵکى سڤیل دەکوژن ،دەیەوێت
ڕۆژئاواش الوازبکات.
* دەیەوێت سیمایەکى بەهێز نیشانبدات؟

ڕەمــزى کارتــاڵ :بەڵێ ،بــەاڵم ئەم هەموو
فشارە ،گرتن و ڕاوەدوونانە ،دواجار ڕوو لە
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شاری ئۆسلۆ-ی واڵتی نەرویج ،لەسەر دۆخ و گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە ،سیمینارێک بۆ ڕەمزی کارتاڵ ڕێکخرا

ئــەردۆگان دەکات ،کە بەرەو خەڵک بڕوات،
تورکیــا دەیەوێت نوکوڵى لــە کورد بکات و
تەواوى مافەکانى بخوات ،دەیەوێت سیاسەتى
تــاک الیەنــە بەســەر هەمواندا بســەپێنێت،
بەمــەش کێشــەى سیاســی دورســتدەکات،
بۆیــە دەبێت کورد یەکگرتــوو بێت لە هەر
چــوار پارچەى کوردســتان ،کێشــەى باکورى
کوردستان ،کێشــەى هەموو کوردەو دەبێت
هەموان هاوکارى بکەین.

چونکــە ئاســتەنگى گــەورەش لەبەردەماندا
هەیە ،ئەگەر کورد لە بەرامبەر جیهاندا یەک
دەنــگ بووایە و پارتە سیاســییەکان ئەمەیان
لەبەرچاو بگرتایە )18( ،ساڵە کار بۆ بەشدارى
هەمــوو پارتەکان دەکەین لــەم کۆنگرەیەدا،
چونکــە بەداخــەوە تاوەکو ئێســتا هەندێک
پارتــى تێــدا نییــە و ناشــتوانرێت بووترێت
بەناوى هەر چوار پارچەوە کاردەکەین ،ئەگەر
کورد یەکبووایە ئێســتا کێشــەى باشوور ،یان
پارچەکانى تر لەگەڵ ئەوەى جیاوازتر دەبوو،
بــەاڵم هێزێکــى تــرى دەبوو ،بۆیــە دەبێت
هەوڵبدرێت بەهەر شێوازێک بێت ،کۆنگرەی
نەتەوەیی بە بەشدارى هەموان ببەسترێت و
پارچەکان لە یەکتر نزیک بکرێنەوە.

تاوەکو ئێستا نەک یەک دەنگ و نە یەک

* بارودۆخى ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست و یەک

ڕەنگى نابینرێت ،چى بکرێت بۆ ئەو کارە؟

نەبوونى کوردان ،چ دەرئەنجامێکى لەسەر

ڕەمــزى کارتــاڵ :کــورد دوو سەدســاڵە
تێدەکۆشێت و لە هەموو پارچەکانیش خەباتى
هەیــە و گەلــى دنیا دەبینێت ،دەســتکەوتى
گەلێــک گرنگ هەیە ،دەبێت یەکگرتوو بین،

چارەنووسی کورد دەبێت؟

* یەکییەتى کوردان خاڵێکى گرنگە،
لەکاتێکدا تاوەکو ساڵى ڕابردوو لە
کۆنگرەى

نەتەوەییشدا

نەهاتۆتەدى،

بەوەى کوردان یەکبن و ئەو خەیاڵەیان
بێتەدى ،کە ( )18ساڵە خەباتى بۆ دەکەن،

ڕەمزى کارتاڵ :دەبێت ڕێکبکەوین و لەسەر
بەرژەوەندى هاوبــەش کاربکەین و خزمەت
بە گەلى کورد بکەین.

* ئەگەر کورد ڕێک نەکەوت و ئەم
کۆنگرەیە سازنەکرا ،چى دەبێت؟

ڕەمزى کارتاڵ :تا ئێستا هەوڵدان بەردەوامە
تــا هەمــوان بەشــداری بکــەن ،دەبێــت
هەوڵبدەیــن هەمــوان ناچاربکەیــن ،ئەوەى
بەشــدارى نــەکات ئاســاییە ،بــەاڵم دەبێت
هەوڵــی چــڕ بدەین بــۆ بەســتنى کۆنگرە و
کۆى کارەکان بۆ ئەنجام دانبێت و جێدەستى
هەموانــى پێوەبێــت ،چونکە هەمــوو کورد
ئەمەى دەوێت ،دواتریش بزانرێت کێ نایەت
و نایەوێت کۆنگرە ببەســترێت و بەشــدارى
ناکات.
* ڕۆڵى مێژووى (مام جەالل) لەسەر ئەم
پرسە سیاسییە چییە؟

ڕەمزى کارتاڵ :مام جەالل لە مێژووى کورد
بەگشــتى و باشــوور بەتایبەتى ،کەسایەتێکى
گەلێــک گرنگــە و ڕۆڵێکى دیــارى هەبووە،
بــەاڵم بەداخــەوە بۆ ئێســتا و بــۆ مێژووش
کۆمەڵێــک هەلومــەرج هاتوونەتــە پێــش،
بەداخەوە بەهۆی تەندروســتییەوە نەیتوانیوە
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بــەکار و بەرنامەکــەی هەڵســێت ،لەگــەڵ
ئەمەشــدا کەســایەتێکى سیاســی ناوچەکــەو
جیهانــەو بــە حەکیمانە سیاســەتى کردووە،
بۆیــە دەخوازیــن هەڤاڵەکانــى هەوڵى جدى
بــدەن و پرســی ناوخۆیــی و نەتەوەیــی و
جڤاتى لەبەرچاوبگــرن ،هەموان هەوڵبدەین
کێشــەى باشوور یەکیەتى نەتەوەیی ،لە هەر
چوار پارچەى کوردســتان چارەسەر بکەین و
دەبێت هەریەکەمان ڕۆڵى خۆمان هەبێت لە
چارەسەرکردنى کێشــەکان و دەبێت یەکێتى
و گــۆڕان پێکــەوە خەباتێکــى نەتەوەیــی و
ســەرکەوتوو پیادەبکەن و هەموو حزبەکانى
باشــوور ،تەنانــەت هــەر چــوار پارچــەى
کوردســتانیش لــە دەورى خــۆى کۆبکاتەوە،
بۆیە ساڵو و ڕێزى خۆم ئاراستەى بەڕێز (مام
جەالل) دەکــەم و هیواى زوو چاکبوونەوەى
بۆ دەخوازم ،لەهەمانکاتدا ســاو و ڕێزیشــم
بۆ هەڤاڵەکانى هەیە ،لە ئێستاشــدا کێشــەى
سیاســی ،ئابــوورى و کارگێــڕى هەیە ،بەاڵم
دەبێت کەســێک هەبێت هەموان کۆبکاتەوە
و ئــەو گرفتانــە چارەســەربکات ،دەبێــت
گەلى کــورد تەبابێت ،تابەشــێوەیەکى جوان
دەرکەوێت و بناسرێت.
* لەگەڵ ئەو هەموو ڕاستیانەدا پاشەڕۆژى
کورد چۆنە؟

ڕەمــزى کارتــاڵ :ڕاســتە کێشــەمان هەیە،
لەگەڵ ئەمەشدا پێشــکەوتنى گەورەش هەیە
و دەرفەتــى بــاش لە ئارادایــە و لەبەرچاوى
دنیــا هەلــى باش بۆ کــورد هەیــە ،دەبێت
خۆمــان ڕێکبخەیــن و تاوەکــو پێیــان بڵێین
«ئەمــە ئێمەین» ،چونکە پاشــەڕۆژێکى باش
چاوەڕێمان دەکات ،ئەم ســەدەیە ،ســەدەى
ئازادى کوردە.
* بۆچوونت سەبارەت بە ئۆپراسیۆنى
عێراق چییە و ئایندەى ئەم مەسەلەیە
چۆن دەبینى؟
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ڕەمزى کارتاڵ :دواى ئەو بەرخۆدانە ئێستا
پایتەختى داعش ڕووخاوە و ورەى نەماوە،
لەمالشەوە سوریاى دیموکرات پێشکەوتنى گەورەى
بەدەستهێناوە ،ڕێککەوتنى حزبە سورییەکان لە
ئێستادا دەرفەتێکى باشە بۆ سوریاى دیموکرات.

بۆیــە ڕووخانــى داعــش لــە ڕەققــە
دەســتکەوتێکى گەورەیــە بــۆ کوردســتانى
ڕۆژئــاواو ســوریاى دیموکــرات ،تەنانەت بۆ
کوردستانى باشووریش ،بۆیە دەبێت هەموان
پــان و بەرنامــەى خۆمان بــۆ دواى داعش
ئامادەبکەین.
* دوا وتەى بەڕێزت چییە؟

ڕەمــزى کارتاڵ :ئەمــڕۆ دەرفەتێکى مەزن
هەیــە و یەکگرتوویــى و ئــازادى کــورد
لەبەرچــاوى جیهان دەرکەوتووە ،بۆیە ئەمڕۆ
بــەر لــە هەمــوو ســاتەکان ،پێویســتمان بە
فیداکارییە ،پێویســتە چیمان لە دەستدێت لە
باکــوور ،لە باشــوور ،ڕۆژئاوا ،لــە ناوەوە و
دەرەوەى کوردستان درێغى نەکەین ،لەڕووى
ئابوورى ،سیاســی و دیبلۆماسی ،ئێستا کاتى
چارەســەرکردنى کێشەى کوردە و دەرفەتێک
بــۆ ئێمــە هاتۆتەپێــش ،ئەگەرچــى گەلێک
زەحمەتى هاتۆتە پێش لە باشــوور و ڕۆژئاوا
و دژایەتیمان دەکرێت ،بۆیە دەبێت کەسێک
هەبێت بەرپرســیارێتى بگرێتە ئەستۆ و کورد
لــەم قەیرانــە دەربازبکات ،دەبێــت هەموو
الیەکمــان هــاوکارى بکەیــن ،چونکــە تەنها
لەسەر ئەم بنەمایە دەتوانین سەربکەوین.

پرۆفایل:
د .رەمزی کارتاڵ
 ساڵی  1948لە شاری وان لەدایکبووە. پزیشکی ددانە خێزاندارەو  2منداڵی هەیە و کوڕێکیشــیشەهید بووە لە باکور .
 ســاڵی  1994 – 1991ئەنــدام پەرلەمانــیتورکیا بووە لەسەر لیستی پارتی هەدەپ.
 ســاڵی  1994کە هەڵمەتی دەستگیرکردنیسیاســییەکانی کــورد و ئەندامانــی پەرلەمان
دەســتیپێکرد ،ڕەمــزی کارتــاڵ و چەنــد
هەڤاڵێکــی ڕۆیشــتنە دەرەوەی واڵت بــۆ
دریژەدان بەخەبات.
 ســاڵی  1999 –1995ئەندامــی کۆنســەیبەڕێوەبەریــی پەرلەمانــی کوردســتان بووە
لەئەوروپا.
 ســاڵی  1999پەرلەمانــی کوردســتان لــەدەرەوەی واڵت هەڵدەوەشــێتەوە و کەنەکە
دروســتکرا ،ڕەمزی کارتاڵ ئــەوکات بوو بە
ئەندامی کۆنسەی بەڕێوەبەریی کەنەکە.
 ســاڵی  2003تــا  2011ئەندامی دەســتەیبەڕێوەبەریی کۆنگرەی گەل بووە.
 ساڵی  2011تائێستا هاوسەرۆکی کۆنگرەیگەلە.
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دەرگاکانمان بۆ باشوری کوردستان کراوەیە لە هەموو هەلومەرجێکدا

شاهۆز حەسەن :هاوسەرۆکی پارتی
یەکێتی دیموکرات -پەیەدە
ئامادەکردنی :هۆزان زوبێر

کۆچی دوایی (مام جەالل) بۆ گەلی کورد بە
واتای لە دەستدانی شتێکی زۆر گەورە بوو ،لە
دانوستانەکانی نێوان دەوڵەتی تورک و پەکەکەدا
ڕۆڵی گرنگی گێڕا

شــاهۆز حەســەن ،هاوســەرۆکی پارتــی یەکێتــی
دیموکرات( -پەیەدە) نوێنەرایەتیی هێڵی ســێیەم دەکات،
لەالیەکــی دیکــەوە لەبــارەی باشــوری کوردستانیشــەوە
دەڵێــت ،دەرگاکانــی ڕۆژئــاوای کوردســتان لــە هەمــوو
هەلومەرجێکــدا بــۆ باشــوری کوردســتان کــراوەن.
دیدارێكــی تایبەتــی كوردســتان دیپلۆماتیك
لەگەڵ شــاهۆز حەسەن هاوســەرۆكی پارتی
یەكێتــی دیموكرات _ پەیەدە ســەبارەت بە
بارودۆخی ڕۆژئاوای كوردستان سازكردووە.
* ئێوە وەک پەیەدە ستراتژییە
سیاسییەکانتان چۆن دەنرخێنن؟

شــاهۆز حەســەن :لــە ڕۆژی دەســتپێکی
دامەزرانی پەیەدەوە ،هەتاکو ئێستا بەرنامەی
حزبەکەمان چۆنییەتی چارەسەرکردنی پرسی
کــورد و بەدیموکراتیکردنــی ســوریا بــووە،
پەیــەدە بــەردەوام لــە ســەر ئــەو بنەمایە
تێکۆشــانی کردووە ،لە دەســتپێکدا کێشە و
گرفتی زۆرمان هەبوو ،شەهیدی زۆرمان دا،
هەڤاڵ (شــیالن باقی) لەگــەڵ چەند هەڤاڵی
دیکەی لە موسڵ شەهیدبوون ،سەدان هەڤاڵی
دیکەمان ڕەوانەی زیندانەکانی ســوریا کران،
ئەوانە هەموو بەشــێک بوون لە تێکۆشــانی
حزبەکەمــان ،ئەگەر لە ســوریا پرســی کورد
چارەســەر نەکرێت ،هیچ کێشەیەکی دیکەش
چارەسەر ناکرێت ،ناکرێت بڵێی من واڵتێکی
دیموکراتــم و زمانی گەلێک قەدەغە بکەیت
و هەبوون و شوناسەکەی ئینکار بکەی ،بۆیە
ئێمە وەک پەیەدە بۆ چارەســەرکردنی پرسی
کورد لە سوریا تێدەکۆشین بیر لە سیستمێکی
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دیموکراتی دەکەینەوە بۆ سوریا.

* لە سوریا چەندین الیەنی بااڵدەست
هەن ،ئێوە الیەنی کامیان دەگرن؟

شــاهۆز حەســەن :کاتێــک ئاڵۆزییــەکان لە
سوریا دەستیان پێکرد ،ئێمە هێڵی سێیەم مان
هەڵبژارد ،لە ڕووی پراکتیکەوە هەنگاوی زۆر
گرنگمــان ناوە ،بۆ دامەزراندنی سیســتمێکی
دیموکراتی کە لە سەر بنەمای ئەنجومەنەکان
و کۆمۆنــەکان پێکدێت ،تێکۆشــانی زۆرمان
ئەنجام دا ،لە دەســتپێکدا ئەوە زۆر سەخت
بــوو ،ســەرەتا هەمــووان دوور دەکەوتنەوە
لێمان ،بەاڵم کاتێک بینییان کە ئەو سیســتمە
لە ســەر بنەمای دۆســتایەتیی گەالن و ژیانی
هاوبــەش پێکهاتــووە بۆچوونەکانیــان گۆڕا،
ئێســتاش بەرەو قۆناغی فیدراسیۆنی باکوری
ســوریا هەنگاومان ناوە ،تا ئێستا سەرکەوتوو
بوویــن ،باوەڕمان وایە لەمــەودواش هەر وا
دەبێت ،بەاڵم پێویستە زیاتر هەوڵ بدەین.
* ماوەیەک پێش ئێستا ڕژێمی سوریا
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە و ڕایگەیاند،
کە ئامادەن لە بارەی چارەسەری کێشەکاندا
لەگەڵ کورد دانیشن ،ئایا پێتان وایە

سیاسەتەکانی ڕژێمی سوریا گۆڕابێت؟

شاهۆز حەســەن :ئێمە باوەڕمان بە دیالۆگ
هەیــە ،دەمانەوێــت دەرفــەت بدرێــت بۆ
دانوســتان و هەمــوو کێشــەکان لــە ڕێگای
دیالۆگەوە چارەســەر بکرێن ،هیوادارین ئەو
ڕاگەیەندراوەی حکومەتی ســوریا لە ئاســتی
قســەدا نەبێــت و هەنگاوی پراتیکیشــی بۆ
بنێــن ،ئەگەرچی هەڵســوکەوتی ڕابردوویان
ئــەوە پیشــان نــادات ،بــەاڵم هیواداریــن
گۆڕانــکاری پێکهاتبێــت ،چونکــە جگــە لــە
دیالــۆگ و دانوســتان هیچ ڕێــگای هەبوونی
نییە بۆ چارەسەرکردنی پرسەکان.
* کاریگەریی هێزە دەرەکییەکان لە سەر
ناوخۆی سوریا لە چ ئاستێکدایە؟

شاهۆز حەســەن :پێموایە کاریگەریی چەند
واڵتێکــی گــەورەی وەکو ئەمریکا و ڕوســیا
لە ســەر ســوریا هەیە و لە داهاتووشدا ئەو
کاریگەرییە دەبێــت ،ئێمە باوەڕمان وایە کە
پێویستە بتوانین لەگەڵ یەکدی دانیشین و بە
قبوڵکردنی جیاوازییەکانمان یەکدی تەحەمول
بکەین و دانوستان بکەین ،کاریگەریی ڕوسیا
لە ناوخۆی ســوریادا ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ زیاتر
دەبێــت ،ئەگەرچی ئێــران و چەند واڵتێکی

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

دیکەش کاریگەرییان لە ســەر ســوریا هەیە،
بەاڵم ئەوەندەی ڕوسیا نییە کاریگەرییەکەیان،
پێمانوایە ئەگەر ڕوســیا خۆی بە بەرپرســیار
بزانێت ،دەتوانێت لەم دۆخەدا ڕۆڵی مێژوویی
بگێڕێت بۆ چارەســەری ئاڵۆزییــەکان ،بەاڵم
ئەگەر بە هەڵە لە پرسەکان تێبگەن ،هەرگیز
ئەوە ڕووندات و کێشەکان قووڵتردەبنەوە.
* هێڵە بااڵدەستەکان لە سوریا کامانەن؟

شاهۆز حەسەن :لە سوریا سێ هێڵی بەرچاو
هــەن ،یەکەم ڕژێم ،کە بــەردەوام پێی وایە
دەتوانێت دۆخەکە بگەڕێنێتەوە پێشتر ،ئێران
کە حزبواڵ و ئەو دەســتە چەکدارە شیعانەی
لە ئەفغانستان و عێراقەوە هاتوون پشتگیریی
ئــەو هێڵــە دەکــەن ،دووەمین هێــڵ کە لە
ســەرەتاوە بە پشتگیریی ســعودییە و تورکیا
و قەتــەر و تــا ڕادەیــەک ئــۆردن پێکهات،
بیــری ســەلەفییەکان و ئیخــوان موســلمینە،
نوێنەرانــی ئەو هێڵە چەند قۆناغی جیاوازیان
تێپەڕاندووە هەتاکو ئەمڕۆ ،نوسرە و داعش،

ئەحــراری شــام و ...هتــد ،ئێســتا دۆخەکە
گــۆڕاوە و پارچە بوون ،ئێســتا ســعودییە و
میســر و ئۆردن پشتگیریی الیەنێک دەکەن و
تورکیا و قەتەریش الیەنی بەشــێکی دیکەیان
دەگــرن ،بەدڵنیاییــەوە دەتوانیــن بڵێیــن کە
هیچ شانســێکیان بۆ سەرکەوتن نەماوە ،بۆیە
تورکیا ڕاســتەوخۆ و بە هێزە سەربازییەکانی
خۆیــەوە هاتە ناو ســوریاوە ،ئــەو هاتنەش
وەک هەڕەشەیەک بۆ سەر سیستمی فیدراڵی
باکوری ســوریا لە بەر چاو دەگیرێت ،تورکیا
بەتایبەتی هەوڵ دەدات بۆ ئەوەی ئاڵۆزییەکان
قووڵتــر بکاتــەوە ،هێڵــی ســێیەم ئێمەیــن،
ئێمە نەالیەنگری هێڵی مەزهەب پەرســتین،
نــە الیەنگــری هێڵی نەتەوە پەرســتی ،ئێمە
لە ســەر ئــەو باوەڕەین کە پێویســتە ئەوانە
تێپــەڕ بکەین و ژیان لە ســەر دیموکراســی
و دۆســتایەتی و ژیانی هاوبەش دامەزرێنێن،
لە باکوری ســوریا سیستمێکمان پێکهێناوە کە
هەموو پێکهاتەکان تێیدا بەشــدارن ،ســەدان
هەزار کەس بەشداری هەڵبژاردنی کۆمۆنەکان
بــوون ،لەالیەکی دیکەوە وەک هێزی شــەڕ

زەربەی زۆر قورسمان لە چەتەکانی داعش دا،
ئەگەر هیوایەک لە سوریادا مابێت ،هیوا بەو
سیســتمەیە ،ئەنجومەنی سوریای دیموکراتی
لە پێکهاتە و کەسایەتییە جیاوازەکانی باکوری
ســوریا پێکدێت ،هەمووان لــە بەرامبەر ئەو
سیســتمەی ئێمە ئاڕاستەمان کردووە واق وڕ
ماون.
* ڕاگەیەندراوێک باڵوکرایەوە و ڕاگەیەندرا
کە ئەگەر هێرش بکرێتە سەر باشوری
کوردستان ئێوە پشتیگریی باشور دەکەن،
چۆن ئەو پشتگیرییە ئەنجام دەدەن؟

شــاهۆز حەســەن :ئەگەر ئــەو ڕیفراندۆمە
لــە ســەر بنەمای ئیــرادەی گــەل پێکهاتبێت
و ڕێژەیەکــی بەرچاویــش دەنگــی بەڵێیــان
پێدابێــت ،پێویســتە هەمــووان ڕێــزی لــێ
بگرن ،ئەگەر لە شــوێنێک گــەل دەیانەوێت
چارەنووســی خۆیان دیاری بکەن ،پێویســتە
هەمــووان ڕێــزی لێبگرن ،لە هەر شــوێنێک
پێویســت بێت ئێمــە پشــتگیرییان دەکەین،

بانگەشە بۆ پشیوانکردنی ڕیفڕاندۆم
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وەک چــۆن پشــتگیریی شــەنگالمان کــرد،
پشــتگیریی باشــوری کوردســتانیش دەکەین،
وەک چــۆن لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتانەوە و
هاتن لە کۆبانێ شــەهید بوون ،ئێستا خوێنی
شــەهیدان وەک هەوێنی یەکێتــی نەتەوەیی
ڕۆڵ دەگێڕێــت ،پێویســتە ئاڵۆزییەکانــی
نێوانمــان وەال نێین ،ئێســتا کــورد زیاتر لە
هەمیشە پێویستی بە یەکێتی نەتەوەیی هەیە
و ئــەوەش لەبارەی ڕۆژئاوا و باشوریشــەوە
ڕاســتە ،کاتێک دەوڵەتانــی دژە کورد لەگەڵ
یەکــدی کۆدەبنــەوە و هەڵوێســتی هاوبەش
دەگــرن دژی کــورد ،چۆن دەبێــت ئێمە لە
ناوخۆمــان دا نەتوانیــن پێکــەوە دانیشــین،
دەرگاکانمان بۆ باشــوری کوردستان کراوەیە
لە هەموو هەلومەرجێکدا.
*

کۆچی

دوایی

(مام

جەالل)

چ

کاریگەرییەکی لە سەر تێکۆشانی گەلی
کورد دەبێت؟
شاهۆز حەسەن:

شاهۆز حەسەن :کۆچی دوایی (مام جەالل)
بۆ گەلی کورد بە واتای لە دەستدانی شتێکی
زۆر گــەورە بــوو ،ئــەو کەســێک بــوو کە
هەمــوو تەمەنی بۆ تێکۆشــان تەرخان کرد،
دانوســتانی بەهێــزی بە هەرچــوار پارچەی
کوردســتانەوە هەبــوو ،بەتایبەتی لە ســاڵی
1993دا لــە دانوســتانەکانی نێــوان دەوڵەتی
تورک و پەکەکەدا ڕۆڵی گرنگی گێڕا ،ئێســتا
پەیوەندییەکانمــان بە یەکێتی نیشــتمانییەوە
زۆر باشــە ،پشــتگیریی زۆریــان کردوویــن،
نامانەوێــت دەســتێوەردانی دۆخــی ناوخۆی
باشور بکەین و باسی بکەین ،بەاڵم ئامادەین
پشتگیریی میراتەکانی مام جەالل بکەین.
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_ ڕۆژی  2017-09-28لە کۆنگرەی حەفتەمی
پەیەدەدا بووە هاوسەرۆکی پەیەدە.
ئەندامی دەستەی بەڕێوەبردنی (تەڤدەم)ـە.ئەندامــی ئەنجومەنــی فیدڕالیــی باکووریسوریایە.
لــە کۆنگــرەی حەوتەمــی پەیــەدەدا وەکهاوسەرۆکی حزبەکە هەڵبژێردرا.
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بەرەی دیموکراسی گەل ئیرادە بۆ کۆمەڵگە دەگەڕێنێتەوە

محەمهد کیانى :ئەندامانی دەستەی
دامــەزرێــنــەری بــەرەی دیموکراسی
گەل

خهڵک ل ه ههولێر و دهۆک ترسێکى زۆرى
ههیه ،ترسى نانبڕین و سزادانیان ههی ه
ئهگهر بێن ه پاڵ ئێمه

وتەبێــژی بەرەی دیموکراســی گەل ،ئامــاژە بە ئامانجی
دروســتبوونی بەرەکــە دەکات و دەڵێــت »:دهمانهوێت
ئیــراده بــۆ خهڵــک و کۆمهڵگــه بگهڕێنینــهوه و بــۆ
ئـهوهى بتوانێــت داواکارى ههبێــت».
محەمهد کیانى ،وتەبێژ و یەکێک لە ئەندامانی
دەســتەی دامەزرێنەری (بەرەی دیموکراســی
گــەل) ،کــە لــە ( )2017/9/1ڕاگەیەنــدرا ،لە
چاوپێکەوتنیکی كوردســتان دیپلۆماتیكدا باس
لــە ئامانجەکانی دامەزراندنی بەرەکە دەکات
و هەروەها لەو دەرفەتەدا ئاوڕ لە مەسەلەی
ئەنجامدانی ڕیفراندۆم دەداتەوە.
* دهمهوێت لهوپرسیارهوه دهستپێبکهم
ئامانجتان

له

ڕاگهیاندنى

بهرهى

دیموکراسى گهل چییه؟

محەمهد کیانى :ئهگهر سهیرى جیۆپۆلیتیکى
کوردســتان بکهین ،چهند حزبێک له 25ساڵى
ڕابردو دهسهاڵتى ههرێمى کوردستانیان گرتۆته
دهســت ،دهبوایه سیستمى سیاسى ڕێکوپێک
بێننهدى ،که بتوانێــت ئیدارهیهکى گونجاوى
هاواڵتیــان بــکات ،بــهاڵم ئــهوه ڕووینهدا و
ئــهو ئیمکانیهتهى ههبوو بههۆى گهندهڵى و
ناکارامهیــى و نهبوونى پرۆژهیهکى نهتهوهیى
تۆکمــه بووههــۆى ئــهو پاشــاگهردانییهى،
که ئێســتا تێیــدا دهژین ،ئابــوورى ههرێمى
کوردســتان داتهپیــوە نازانرێــت داهات چى
لێدێــت ،بۆیــه کۆمهڵگــه کهوتــه حاڵهتــى
بێچارهییهوه و ئهوهش پێویســتى به رادەست
نهبوونــه ،ئێمه دهمانهوێت ئیراده بۆ خهڵک
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و کۆمهڵگــە بگهڕێنینهوه و بۆئهوهى بتوانێت
داواکارى ههبێــت و دهســهاڵتیش داواکارى
جێبهجێ بکات ،بهرهى دیموکراســى گهل له
نێو گهله و بهپێویستى دهزانین ،چهند حزبێک
بووهته کوێخاى ئهم گهله و نهیانتوانیووه گەل
ئیدارهبدەن ،بۆیه دهبێت قسهمان ههبێت و
لهو پهراوێزخراوییه نهمێنینهوه ،کهس باســى
گهل ناکات و ههمووى لهپرسى سهرۆکایهتى
چڕکراوهتهوه لهکاتێکدا سهرۆکایهتى بهشێکه
لهکێشــهکان و نابێتــه کێشــهى ســهرهکى،
بۆیه بــهرهى دیموکراســى گــهل بهئامانجى
گهڕاندنــەوەى ئیراده و بوونى قســهى گهل
لهپرسهکان درووستبووه.
* دهکرێت بڵێن ئهو قهیرانانهى لهباشوورى
کوردستان ههیه ،هۆکارێکى سهرهکى بووه
وهک پاڵنهرێک بۆ ڕاگهیاندنى ئهو بهرهیه؟

محەمــهد کیانــى :بێگومــان ئهگــهر
پێویســتییهک نهبێت ئێمه لهخۆوه دروســت
نهبوویــن و بۆشــاییەک ههیه بۆیه هاتوینهته
کایهى سیاسى ،ئێستا دهسهاڵت دهیهوێت ڕای
گشتى و تاک پێشێل بکات بۆ مانهوهى خۆى
و کۆنتڕۆڵکردنى کۆمهڵگە ،ئێمه دهمانهوێت
هۆشــیارى سیاســى لهناو کوردانى باشــورى
کوردستان دروست ببێت و بهوشێوهیه نهبێت

کــه دهگونجێنرێت و لــهبهرژهوهندییهکانى
دهدرێــت ،پێویســته ئــازادى بــۆ کۆمهڵگــە
بهکردار بێتهدى و ئێمه بهوشــێوهیه ســهیرى
کۆمهڵگە دهکهین.
* بــهاڵم ئــهو خهباتــهى ئێوه دهســتتان
داوهتێ تهقلیدییه؟ بهو واتاى پێشتر حزبى
تر لهباشوورى کوردستان ههبووه؟

محەمهد کیانی :ئهگهر ســهیرى چهمکهکانى
ئێمه بکهى جیاوازى ههیه لهگهڵ ئهوانى تر،
چونکــه ئێمه پێویســتى کۆمهڵگەین و لهگهڵ
ئــهوان دهبیــن ،نامانهوێــت ببیــن به ڕیش
ســپى ،بهاڵم لهگهڵیان دهبین بــۆ وهرگرتنى
مــاف و داواکارییهکانیان ،هیچ دهســهاڵتێک
بهئاســانى واینهکردووه پێشــکهوتنى سیاسى
و کۆمهاڵیهتــى ڕووبدات ئهگــهر گهل داواى
نهکردبێت ،ئێســتا کهس باســى کێشهى گهل
ناکات و ههموان باســى سهرۆکایهتى دهکهن
و کــهس باســى چارهســهرى گهندهڵى ناکات
و ههموان دهیانهوێت ریفۆرم لهســهرهوه بۆ
خوارهوه بکرێت لهو حاڵهتهشدا بهرژهوهندى
خۆیــان دهپارێزن ،ئێمــه دهمانهوێت ریفۆرم
لهخــوارهوه بــۆ ســهرهوه بکرێــت ،دهبێت
جهمــاوهر چارهســهر بهســهر دهســهاڵتدا
فهرزبکات و کهســانێکین لهناو جهماوهرهوه

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

ڕاگەیاندنی بەرەی دیموکراسی گەل

هاتووین و دهزانین وردى کێشهکان چییه.
* فراوانبوونى ئهو بهرهیه تاکوێیه ،ئایا
عێراقیش دهگرێتهوه؟

محەمهد کیانی :فراوانبوون دهکهوێته ســهر
پێشوازى خهڵک ،خهڵک پێشتر ترسێنراوه له
سیاســیهت ،چونکه حزبهکان پێشتر وازیان له
بهرنامه و دروشمى ڕاستهقینهى خۆیان هێناوه
و شێوهیهکى ترى کارکردنیان گرتۆتهبهر ،بۆیه
خهڵک خــۆى دوور دهگرت لهوهى قهوارهى
سیاســى تر تهبهنى بــکات ،ئێمه دهمانهوێت
ترسى خهڵک لهسیاسهت البچێت بۆ ئهوهى
بتوانێــت چارهنوســى خۆى بگرێته دهســت،
ئەگەر نا بهوترســهوه دهمێنێتهوه و دهکهونه
ژێــر بهرژهوهندى حزبــهکان ،ئێمه داواکارى
چاککردنى سيستمى سیاســیمان له عێراقیش
ههیــه ،چونکــه هــهر چاکســازییهک لهوێ
کاریگهرى لهسهر ههرێمیش دهبێت.
* مهبهستت ئهوهیه الیهنگرانتان
بترسێنرێن بۆئهوهى بێنه پاڵتان؟

محەمــهد کیانــی :خهڵــک لــه ههولێر و
دهۆک ترسێکى زۆرى ههیه ،ترسى نانبڕین و
سزادانیان ههیه ئهگهر بێنه پاڵ ئێمه ،تاوهکو
دیوارى ترس نهڕوخێت گهل ســهرناکهویت و

سەردانی بەرەی دیموکراسی گەل بۆ الی هەدەپە

ناگاته داخوازییهکانى.
* دواى ڕاگهیاندنى بهرهکهتان لهباشوور
هیچ حزبێکى سیاسى بهئهرێنى و نهرێنى
ههڵوێستیان ههبووه؟

محەمــهد کیانــی :بهرامبــهر ڕاگهیاندنــى
بــهرهى دیموکراســى گــهل ،ههندێك حزب
ههڵوێستیان نهرێنى بوو ،بهاڵم ئێمه پرسمان
بهکــهس نهکردووه و بهرهو ئیراده و بڕیارى
ســهربهخۆمان ههیــه ،بهدژایهتیکردنمــان
بهرگــرى دهکهین ،چونکه بهشــێکین لهگهڵ،
ههرچهنــده دهزانین ڕێگــرى لهفکرى نوێ و
حزبى نوێ دهکرێت لهباشوورى کوردستان .
* وشهى دیموکراسیتان بهکارهێناوه،
لهکاتێکدا بهشێکى تریش له حزبهکان ئهو
چهمکه بهکاردێنن؟

محەمهد کیانی :دیموکراســى گهل جیاوازه
لهگهڵ دیموکراسى ،چونکه ئهوهى لهباشوور
پهیــڕهو دهکرێــت دیموکراســى تهمســیلى
و نوێنهرایهتییــه و ئــهو دیموکراســییهى له
باشوورى کوردســتان ههیه فهشهلى هێناوه،
چونکه حزبــهکان بەئــارهزووى خۆیان یاری
پێدهکــهن ،پێویســتمان بــه دیموکراســى
ڕاســتهوخۆ ههیه و پێویسته گهل ڕاستهوخۆ

بڕیاربدات ،بهرهى دیموکراســى گهل ،بڕواى
بهالمهرکهزیهت ههیــه و ئهنجومهنى خهڵک
ههبێت بــۆ بهرێوهبردنى خۆیان و چاودێرى
دهســهاڵت بکهن ،دهبێت گــهل ژیانى خۆى
بگرێته دهست .
* ئێستا هێرشى تورکيا بۆسهر ڕۆژئاواى
کوردستان له ڕۆژهڤدایه ،بۆ ئهوپرسه
تێڕوانینى ئێوه چییه؟

محەمهد کیانی :ئهگهر ســهیرى سروشــتى
دهوڵهتى تورکیا بکهین له سهردهمى عوسمانى
تائێســتا دهبینیــن دهوڵهتێــک بووه لهســهر
بنهماى شــۆڤێنى تورکى دهڕوات و سیاسهتى
تواندنەوهى دهوڵهت نهتهوهیى پهرهپێداوه و
نهتهوه جیاوازییهکانى ترى قبووڵ نییه ،ئهوهى
ئێســتا ههیــه زیندووکردنهوهى عوســمانییه
و بهنهفهســى شــۆڤینزمى دهمێنێتــهوه،
بۆیــه دژى دروســتبوونى ههرنهتهوهیهکــن
بهتایبــهت کورد ،ئهوهى ئــهردۆگان دهیکات
دهســتێوهردانى ڕاســتهوخۆیه و تهنها پرسى
ســهربازى نییــه ،بۆیه دهیهوێــت ئهزموونى
کــورد لهڕۆژئاوا لهناوببــات و دهیهوێت بێته
باشورى کوردســتان و عێراق بهتایبهت دواى
کۆنترۆڵکردنهوهى موســڵ ئــهوهش لهڕێگهى
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زۆنى زهردهوه بۆیان دهکرێت لهو حاڵهتهشدا
ســهروهرى عێراق نامێنێت ،چونکه ههندێك
الیهنــى کــوردى لهســهر بهرژهوهنــدى گهل
ســودمهندن له تورکیا ،پــڕۆژهى تورکیا هیچ
سودێکى نییه بۆ نهتهوهى کورد.

نەگەیشــتنە ئەنجام ئەوەیە بڕیاردان لەســەر
ئــەو ڕیفراندۆمە یەك كــەس داویەتی ،یەك
كەســیش دەیكات بە بێ ئــەوەی ئاگاداربێت
كە دەســەاڵتی چەنــدە ،بارودۆخی ناوخۆیی
چۆنە ،الوازییەكانی چییە؟

ڕاو سەرنجی ئێوە وەك بەرەی

* هەرێمی كوردستان لەهەندێك لە

دیموكراسی گەل ،سەبارەت بەسەربەخۆیی

واڵتانی دیكە باشترە موچەی خۆی هەیە،

ڕیفراندۆم چییە؟

هێزی پێشمەرگەی هەیە ،بەاڵم زۆربەی

محەمەد كیانی :بەســەربەخۆیی ڕیفراندۆم
پرۆســەیەكی گەورەیە لــە ژیانی گەلی كورد
دا ،ئــەو پرۆســەیە نابێــت بــە شــێوەیەك
بكرێت نەگاتە ئەو ئەنجامەی كە دەمانەوێت
سەربەخۆییە ،ئەو زەمینەسازییەی ئێستا هەیە
لە كوردســتان ئێمە ناگەیەنێتە ئەو ئەنجامە،
دەنگدان بە نەخێر نابێت بۆ كەســێكی كورد
لە هەمان كاتیشدا بەڵێ نامانگەیەنێتە ئەنجام.
ئێمە وەك بەرەی دیموكراسی گەل باوەڕمان
بەوەیە كە ڕیفراندۆم پرۆســەیەكی گەورەیە
لە ژیانی گەلی كورد دا ،ئەو پرۆسەیە كاتێك
دەكرێت كە ئەنجامەكەی بەدیبهێنێت و ئەگەر
بــەدی نەهێنرێــت نەكرێت باشــترە بۆ تاكی
كورد ناشــرینە بڵێت نەخێر بۆ ســەربەخۆيی
كوردســتان ،بــەاڵم لــە هەمانكاتیشــدا بەڵێ
ئــەو ئەنجامە ناپێكێت كــە ئێمە دەمانەوێت
بۆیە لەگەڵ ئەوەداین ئەو پرۆســەیە بایكۆت
بكرێت خەڵكی كوردســتان بڵێت من باوەڕم
بــەو پرۆســەیە نییــە ،لەبــەر ئــەوەی لــە
كاتێكدایە زەمینەســازی بۆ نەكراوە ،نەبوونی
زەمینەســازی دەبێتــە هــۆی شكســتهێنان،
شكســتهێنانی ئەو پرۆســەیە بۆ كورد لە پاش
ئەنجامدانی بەڕاستی كێشەیەكی گەورەیە بۆ
كورد خەڵــك كە داوای ســەربەخۆيی بكات
و نەتوانــی بەدیبهێنیــت ،ئــەوە شكســتێكی
گەورەیە و ئەو شكســتە نابێت توشــی گەلی
كــورد ببێــت ،بــەاڵم ســەركردایەتی كــورد
پێداگیــری دەكات كــە بیــكات ،مەســەلەی

وآلتەكان وەك كەتەلۆنیا كە لە 10/1
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ڕیفراندۆمى کرد ،بەو شێوازە یاخود ئەو
بابەتانە نییە كە لە هەرێمی كوردستاندا
هەیە ،هەرێمی كوردستان زۆر جیاوازتر
یاخود زەمینەی باشتری هەیە ،پێتوایە
بۆچی كوردستان وەك زۆربەی واڵتان
پێدەچێت كەموكوڕی ببێت ،بەاڵم هەندێك
دەستەكەوتی پۆزەتیڤیشی هەیە؟

محەمــەد كیانــی :بارودۆخــی كەتەلۆنیــا
خەڵك بە الڕێدا بردنە ،بارودۆخی كەتەلۆنیا
بارودۆخێكــی دیموكراســییە لــە ئالیەتێكــی
مامناوەندیــدا لەگــەڵ ئیســپانیادا ،هێــزی
پێشــمەرگە چەكــی نییــە ئێمە لەســەر ئەو
چەكانــە دەژین كە لــە ئەمەریكاوە دێت یان
لە دەوڵەتانی دیكەوە ،ئێمە تا ئێستا هێزێكی
یەكگرتومان نییە ،ئێمە توشــی شەڕی ناوخۆ
دەبیــن لەگــەڵ عێراقدا و ئەو شــەڕە بوونی
گومــان نییە ،بــەاڵم تەكنەلۆجیــا و چەندین
كاری دیكە دەوری خۆیان دەبینن كە بەڕاستی
هێزێكــی یەكریزمان نییە .ئەوە دەبێتە هۆی
ئەوەی كە ناوچە دابڕاوەكان بۆ هەتا هەتایە
بدۆڕێنیــن ،ئێمــە نابێت ئەو ڕیســكە بكەین
دەوڵەتێك دروســت بكەین كــە  3پارێزگا و
لــە  %50خاكی كوردســتان بدۆڕێنین ،ئەوە
هەڵەیەكی هەرە گەورە بوو كرا.
* سەركردایەتی سیاسی ئاماژە بەوە دەكەن
كە دەرفەتێكە و هاتۆتە پێشێ ،چەند ساڵە
ئێمە خەبات بۆ ئەم ڕۆژە دەكەین؟

محەمەد كیانی :دەرفەت بەشێوەیەكی دیكە
هەبــوو ،ئــەو دەرفەتە ئەوەبوو كــە ناوچە
دابڕێنراوەكان هەموو لەژێر دەستی پێشمەرگە
بوایــە بمانكردبایــە بــە وەرەقەیەكی بەهێز
بۆ ئــەوەی مــادەی  140جێبەجــێ بكرێت،
ئــەو كاتــە ئێمــە خاكــی خۆمــان دەهاتەوە
دەســتمان لە پــاش ئەوە ئــەو هەنگاوانەمان
بنایە ،بەاڵم ئێســتا هیچ الیەنێك لێت قبووڵ
نــاكات ،ئەمەریكا لێت قبووڵ نــاكات لەبەر
ئــەوەی بارودۆخــی شــەڕی داعــش هەیە،
یەكالكردنەوەی شــەڕی داعــش ئەولەویەتە،
لێــرەوە تەنگەژەیەكــی تر دروســت دەبێت
و بارودۆخەكــە بــە ئاڕاســتەیەكی دیكــەدا
دەبەیت .توركیا و ئێرانت لەگەڵ نییە ،عێراق
دژتە تەنها ئیســرائیل و ســعودیە و ئیمارات
دەمێنێتــەوە كە لەســەر ســنووری ئێمە نین
جگە لەوەش یەكڕیزی لەناو خۆماندا نییە.
* قسەیەك هەیە دەڵێت ئێمە چاوەڕوانی
واڵتانی

نێودەوڵەتی

ناكەین

بڵێن

ڕیفراندۆم ئەنجام بدەن ،بەڵكو دەبێت
خۆمان هەنگاوبنێین؟

محەمەد كیانی :ئەگەر ئێمە بارودۆخی زاتی
خۆمان زەمینەســازیمان بكردایە ،ئابووریەكی
بەهێزمــان هەبووایــە هێزێكــی تۆكمەمــان
هەبووایــە ،یەكڕیزی ناوەوەمــان هەبووایە،
ئێمە دەمانتوانی ئەو ئامانجە بپێكین ،ئێســتا
هێزە سیاسییەكان دابەشبوون.
* نەدەبوو دەنگی نەخێر لەم پرسەدا
هەبووایە پێتوانییە ئەمە جۆرێك بێت لە
دیموكراسی؟

محەمــەد كیانــی :جۆرێكە لە دیموكراســی،
بەاڵم هەر كەسە و مافی خۆیەتی بڵێن نەخێر،
بۆ نمونە ســكۆتلەندییەكان ڕیفرندۆمیان كرد
بۆ سەربەخۆیی نەخێر بردییەوە ،ئەوە مانای
وانییە دڵســۆز نین بــۆ خاكەكەیان ،لە ڕووە
ســایكۆلۆژییەكەیەوە هەموو كەســێك حەقی

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

خۆیەتی بڵێت نەخێر یان بەڵێ.
* خەڵك دوا بڕیاردەدات لەسەر ئەم پرسە
با ئەو دەرفەتە بدەینە خەڵك بە بەڵێ و
نەخێر دەنگی پێبدەن؟

محەمــەد كیانــی :بەڵــێ خەڵــك زۆربەی
زۆری بــە بەڵــێ دەنگدەدات لەبــەر ئەوەی
مەســەلەیەكی سۆزداریيە ،مەسەلەی پرسێكی
گەورەیە بە نیســبەت هەموانەوە ،لە ،1992
لــە  2005كراوە لە  98%خەڵكی كوردســتان
گوتیــان بەڵێ بۆ ســەربەخۆیی ،بەاڵم ئەگەر
ئــەو بەڵێیە كەمتر لەوانــە بهێنێتەوە دەبێت
خاوەنی ئەو بەڵێیە پرسیار لە خۆی بكات بۆ
دڵسۆزی بۆ گەلەكەی.
* پێتوایە ئەگەر هەرێمی كوردستان
نەبێت بە دەوڵەتێكی سەربەخۆ ،ئەم كێشە
و گرفتانەی كە باسكرا چارەسەر دەبێت؟

محەمەد كیانی :بەڵێ چارەسەر دەبوو ئەگەر
كــورد جــدی بێت ،ئێمــە دەوڵەتێكی نیمچە
ســەربەخۆین و ئابووریەكەشمان سەربەخۆیە
بۆ چارەكە موچە دەدرێت.

گــەل لەبەرچاوبگرین ،سیســتمی حكومڕانی
لە كوردستاندا دەبێت بە دامەزراوە بكرێت،
دەبێت ببێتە سیستمێك لەسەر ئەساسی یاسا
بەڕێــوە ببرێت ،دادپەروەری تێدابێت ئەوانە
مەســەلەی ئەساســین ئەگەر ئەوانە نەكرێت
ئــەو كۆمەڵگەیە لە ئێســتا زیاتــر دەتەپێت،
لەبەر ئــەوەی چینێك حكومڕانــی ئەو گەلە
دەكات لە بەرژەوەندی خۆی شــتێك هەبێت
پەیوەســتی بكات بە گەلەوە ئیال مەسڵەحەت
نەبێت .ئەمانە تەنیا فێڵ لەم میللەتە دەكەن
هەوڵ نادەن ئەم گەلە بەرەو خۆشگوزەرانی
ببــەن ،بڕوامانوایــە كــە دەوڵــەت لەســەر
ئەساسی موئەسەسات و قانوون بەڕێوەبچێت
تا هەلی یەكسان بۆ هەموو كەسێك هەبێت،
ئەمە دەبێتە هــۆی ئەوەی كە كۆمەڵگەیەكی
ئاشتەوامان هەبێت بەرەو پێشكەوتن بچێت،
ڕووناكی تێدابێــت و بەرەو ئایندەیەكی باش
بەرێت.

* بەاڵم لە الیەن هیچ لە الیەنەكانەوە
هەنگاو نەنراوە بۆ ئەوەی چارەسەربكرێت،
هەر الیەنە و دەیخاتە سەر ئەوی دیكە،
هەموو بە دروشم ماوەتە و دەبێت ئەو
كێشانە چارەسەربكرێت؟

محەمــەد كیانــی :لەبــەر ئــەوەی ئێمــە
ســەركردایەتییەكی دڵســۆزمان نییــە ،بــۆ
چارەســەركردنی كێشــەكانی كۆمەڵگــە،
دەبێــت خەمی ئەوەیــان بێــت ئەولەویەتی
ســەركردایەتی كــورد چــۆن دەتوانێت گەلی
كــورد بەكاربهێنــن بۆ بەرژەوەنــدی تایبەتی
خۆیان.

محەمهد کیانى:
ئەندامانی دەستەی دامەزرێنەریبەرەی دیموکراسی گەل
بەرپرسی دەستەی سەرکردایەتیبەرەی دیموکراسی گەل
-ئەندام پەرلەمانی پێشوو

* هەوڵەكانی ئێوە وەك بەرەی دیموكراتی
گەل چی بووە ،بۆ چارەسەركردنی ئەو
كێشانەی كە ئاماژەت پێدا؟

محەمەد كیانی :ئێمــە دەبێت بەرژەوەندی
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نووسەر و شارەزای بواری مێژوو
محەمهد کیانى :ئەندامانی دەستەی
دامــەزرێــنــەری بــەرەی دیموکراسی
گەل

ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە نێوان
دوێنێ و ئەمڕۆدا

ئامــاژە :هەلومەرجــی سیاســی كوردســتان لەبــەر جوگرافیــای دابەشــكراوی سیاســیو جیۆپۆلەتیكــی
ســەخت ،بــەردەوام لــە رەوشــێكی نالەبــاردا بــووە .ئــەم بارودۆخــە بەدرێژایــی چەندین ســەدە بــەردەوام
بــووەو بــە مێژوویەكــی خوێناویــدا تێپەڕیــوە ،بزوتنــەوەی كــورد بــە مەبەســتی دیاریكردنــی مافــی
چارەنــووس و گەیشــتن بــە مافــە سیاســی و كۆمەاڵیەتییەكانــی خــۆی لــە ئاكامــی ئــەم بارودۆخــەدا
ســەریهەڵدا .ســەدەی بیســتەم تراژیكتریــن ســەدەی مێــژووی كــوردە كــە بزوتنــەوەی كــورد هــەوراز
و نشــێوی زۆری تێپەڕانــد ،شــەڕی یەكــەم و دووەمــی جیهانــی ،جەمســەربەندی جیهــان بەســەر
خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا ،دامەزرانــی حــزب و رێكخــراوی مۆدێرنــی كــوردی ،تەشــەنەكردنی بیــری چــەپ و
ماركســیزم ـ لینینیــزم و دواهاتەكانــی شۆڕشــی 79ی ئێــران ،ریفــۆرم لــە ئێــران و بزوتنــەوەی ســەوز،
بەهــاری عەرەبــی و نادیاربوونــی ئاســۆی كــورد لەنێــوان قەیرانــە یــەك لــە دوا یەكەكانــی رۆژهەاڵتــی
ناویــن .هەمــوو ئەمانــە لــەم زنجیــرە وتووێژانــەدا دەكەونــە بەربــاس:
*سەرەتا وەك دەروازەیەك بۆ چوونە
نێو باسەكەمانەوە ،بزوتنەوەی كورد لە
روانگەی كۆمەڵناسی سیاسییەوە چۆن
پێناسە دەكەن؟

حامیــد گەوهــەری :لــەو روانگەیــەوە كە
هــەر نەتەوەیــەك ،مافی خۆیەتــی بۆخۆی
چارەنوســی خۆی دیاری بــكات ،بزوتنەوەی
كــورد ،بزوتنەوەیەكــی رزگاریخوازانــەی،
نەتەوەیــی نیشــتمانی و دیموكراتییــە ،بــە
مەبەســتی دەســتەبەركردنی مافێكی یاسایی
لــە واڵتی خۆیدا .ئــەو نەتەوەیە بەبێ مەیل
و ویســتی خۆی بە خاكەكەیەوە دابەشكراوە
بەســەر چوار دەوڵەتی دراوسێی كوردستاندا
و بەپێچەوانــەی یاســای پەســەندكراوی
نەتەوەیەكگرتوەكان ،مافی دەستنیشــانكردنی
چارەنوســی خــۆی لێســەندراوەتەوە.
نەتەوەیەكــی كۆڵۆنییــە و ناتوانێت لە زێدی
خۆیــدا بڕیــار لەســەر چارەنوســی خــۆی و
شێوەی بەڕێوەبردنی واڵتی خۆی و نەوەكانی

داهاتــوی بدات .كاتێك لــە ئازادیی و مافی
یەكســان و بەرامبــەر لەگــەڵ دراوســێكانی
دەدوێــت ،زیندانــی دەكرێــت و ئەگــەر لە
بەرامبەر ویســتی داگیركەرانــدا كاردانەوەی
سیاسی هەبێت ،بە چەك وەاڵمی دەدرێتەوە
و ئەمــەش وایكــردوە كە بــە بەردەوامی لە
شەڕ و ئاوارەییدا بێت.
*سەدەی بیستەم بۆ كورد ،سەدەی
سەركەوتن و شكستەكان بوو ،بزوتنەوەی
كالسیكی كوردی هاتە بازنەیەكی دیكەوە
و ئەحزابی سیاسی دروستبوون ،بەگشتی
بەستێنە سیاسیەكانی ئەوكات چ بوون كە
حزبەكان سەریانهەڵدا؟

حامیــد گەوهــەری :جیهــان لــە ســەدەی
بیســتەمدا ،دووجەنگــی مەزنــی بەخۆیەوە
بینــی .ئــەم جەنگانــە ،دوو بــەرەی دژبــە
یەكی لــە بەرامبەر یەكتــردا زەقكردەوە كە
بۆ ماوەی پتر لە هەشــتا ســاڵ بەربەرەكانی
یەكتریان كرد .لەو كێشــەیەدا كە بە شــەڕی

ســارد ناوبانگی دەركرد ،مافی گەلی كورد و
زۆر گەلی تر پێخوســت كرا .لەگەڵ ئەوەشدا
ســەدەی بیســتەم گەشەســەندنێكی زۆری
ئابوریــی ،تەكنیكــی ،سیاســیی ،كۆمەاڵیەتی
و فەرهەنگــی لــە جیهــان و كوردســتاندا
بەخۆیــەوە بینــی .بنەماكانــی دیموكراســی
تێكەاڵو بە دیاریكردنی چارەنوسی نەتەوەكان
بەدەســت خۆیــان گەشــەی ســەند و دەیان
نەتــەوەی بەژمــارە بچوكتــر لــە نەتــەوەی
كــورد ،بە مافی خۆیان گەیشــتن و دەوڵەتی
نەتەوەیی خۆیان دامەزراند .لەو ســەدەیەدا
دامەزرانی رێكخراوی مەدەنی و سیاســی لە
واڵتانــدا بــوون بــە واقیعێكی سیاســی .بەو
واتایە كۆتایی ســەدەی نۆزدەیەم و سەرەتای
سەدەی بیستەم ،لە زۆربەی واڵتاندا ،فەوتان
و لەناوچوونی بزوتنەوە كالسیكەكانی بەدوادا
هــاتو خەباتــی رێكخراوەیــی و كاری بــە
كۆمەڵی سیاســیی و مەدەنــی جێی بزوتنەوە
كالســیكەكانی گرتــەوە .گەلــی كــورد لــەو
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“

سەدەی بیستەم
گەشەسەندنێكی زۆری
ئابوریی ،تەكنیكی،
سیاسیی ،كۆمەاڵیەتی
و فەرهەنگی لە جیهان
و كوردستاندا بەخۆیەوە
بینی .بنەماكانی
دیموكراسیتێكەاڵو بە
ی چارەنوسی
دیاریكردن 
نەتەوەكان بەدەست
ی سەند و
خۆیان گەشە 
ی بەژمارە
دەیان نەتەوە 
بچوكتر لە نەتەوەی كورد،
بە مافی خۆیان گەیشتن
و دەوڵەتی نەتەوەیی
خۆیان دامەزراند

20

گۆڕانانــە بێبەش نەبــوو ،وەك نەتەوەكانیتر
پێــی نایە قۆناغی نوێوە و لەكۆتایی ســەدەی
نۆزدەیەمــدا لــە پەراوێــزی نوســینەكانی
فەقــێ تەیــران و ئەحمەدی خانی ،هەســتی
نەتەوایەتــی گەشــەی كــرد .بــۆ یەكەمجار
ســاڵی  1880شــێخ عوبەیــدواڵی نەهــری
یەكەم بزوتنەوەی رزگاریخوازیی بەمەبەستی
ســەربەخۆكردنی كوردســتان رێكخســت.
بــەدوای ئــەو بزوتنەوە كالســیكییەدا ،گەلی
كــورد دەســتیكرد بــە خەباتی رۆشــنبیری و
ساڵی  1898رۆژنامەی كوردستانی باڵوكردەوە
و دوای جەنگــی یەكەمی جیهانی ،لە ســاڵی
1926دا یەكــەم رێكخــراوی خۆی لەژێر ناوی
«كۆمەڵەی خۆیبوون» دامەزراند .هەڵكەوتەی
جوگرافیایی ،دڕندەیی داگیركەرانی كوردستان،
خیانەتــی زلهێزەكانــی جیهــان و بە گشــتی
الوازیی هەســتی نەتەوایەتی و كەمئەزموونی
گەل و ســەركردەكانمان رێگربوون لەبەردەم
نەتــەوەی كــورددا كــە وەك نەتەوەكانی تر
لــە ســەدەی نــۆزدە و بیســتەمدا ،دەوڵەتی
نەتەوەیی خۆی دابمەزرێنێت.

بنەڕەتی لێی ســودمەندبن .پەرلەمان كرا بە
دیوەخانی شــا و یاســای بنەڕەتی پێشێلكرا و
دواتر دەزگای هەواڵگریی «ســاواك» و حزبی
رەستاخیز دەســەاڵتی ئێرانیان گرتەدەست و
نەیانهێشــت شۆڕشــی مەشــروتە بە ئامانجە
دیارییكراوەكانــی بــگات .نەتــەوەی كــورد
بەهۆی كۆڵۆنیبوونــی گەلێك قۆناغی گرنگی
خســتوەتە پشــت سەر ،لە شــەڕی چاڵدێران
1514وە بگــرە تا پەیمانــی زەهاو لە ،1639
شۆڕشــی شــێخ عوبەیدواڵی نەهری لە 1880
و نەمانی ئیمپراتۆریەتی عوســمانی لە .1923
پێكهاتنی دەوڵەتی عێراق و لكاندنی باشــوری
كوردستان بەو دەوڵەتەوە .پەیمانی سیڤەر لە
ســاڵی  1920و دامەزرانی كۆماری كوردستان
لە ســاڵی  .1946شۆڕشــی ئەیلول و پەیمانی
جەزائیر لە ساڵی  .1975رووخانی رژێمەكانی
پاشــایەتی لە عێراق ،ئێران ،رووخانی رژێمی
بەعــس و نەمانی ســەدام حوســێن .نەمانی
سیســتمی دوو جەمسەریی و ســەرهەڵدانی
نەزمــی نوێ لە جیهــان و...تد .هەركام لەو
گۆڕانانە كاریگەریی راستەخۆیان هەبوو لەسەر
ژیانــی سیاســیی ،كۆمەاڵیەتی و چارەنوســی
نەتەوەی كورد و بۆ بزوتنەوەی رزگاریخوازیی
كورد بە قۆناغی نوێ دەژمێردرێن.

نوێ و سەردەمی نوێ دەستنیشان بكەین

*ئەگەر الپەرەكانی مێژووی هاوچەرخ

كە بووبێتە هۆی گۆڕانێك لە پێكهاتەی

هەڵبدەینەوە ،دەبینین كە بزوتنەوەی

*لە ئێران شۆڕشی مەشروتە ،بوە هۆی
گۆڕانكارییەكی بنەڕەتی لە ئاستی ئێراندا،
بۆ كورد كام قۆناغ دەتوانین وەك قۆناغی

بە

سیاسی؟

كوردی

حامیــد گەوهــەری :شۆڕشــی مەشــروتەی
سەڵتەنەتی كە لەســەردەمی محەمەد عەلی
شــای قاجاردا بە ئەنجام گەیشت ،قۆناغێكی
نوێی لە ژیانی سیاســی و كۆمەاڵیەتی ئێراندا
پێكهێنا .بەهۆی ئەو شۆڕشەوە ،ئێران بوو بە
خاوەنی دەســتور و پەرلەمان ،بەاڵم رەزاشــا
و دواتریــش محەمــەد رەزای كــوڕی ،تەنیــا
رواڵەتێكییــان لەو دەســتكەوتانە هێشــتەوە،
بەجۆرێك گەالنی ئێران نەیانتوانی بەشــێوەی

ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوین ،بەرەو ئیسالم
گەرایی

پێچەوانەی
نەچوو؟

بزوتنەوەكانی
لەهەمانكاتیشدا

بەربەرەكانێی لەگەڵ نەكرد؟ هۆكارەكان
چی بوون؟

حامیــد گەوهــەری :پیاوانی موســوڵمان لە
ســەدەكانی رابــردوودا ،قازانجــی زۆریــان
بــەبزوتنەوەی كــورد گەیانــدووە .زۆربەی
راپەریــن و بزوتنەوەكانــی كوردســتان لــە
حوجــرەی فەقێیــان و تەكیــە و خانەقــای

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

شــێخانی كوردســتانەوە ســەریانهەڵداوە،
بــەاڵم لە مێژووی هاوچەرخدا كە ئیســامی
سیاسیی سەریهەڵدا ،بزوتنەوە ئیسالمییەكانی
كوردســتان سەرنجی كەمتریان بە بزوتنەوەی
رزگاریخــوازی نەتەوەی كورد داوە و لە زۆر
حاڵەتدا ،لە جیاتی خزمەت بە نەتەوەكەیان،
تیرۆریســتیان پەروەردە كــردوە و چاالكانی
سیاســیی و مەدەنــی و ســیكۆالری كوردیان
تیــرۆر كــردووە و فتوای كوشــتنی خەڵكیان
دەركردووە .حزبە ئیســامییەكانی كوردستان
نەیانتوانیوە وەك نەتەوەكانی عەرەب ،فارس
و تورك ،ئیســامی سیاســی بكەنە ئامانج بۆ
رزگاركردنــی نەتەوەكەیان و لــە زۆر بواردا
بوونەتــە پاشــكۆی حزبی ئیســامییە خاوەن
دەســەاڵتەكان لەو واڵتانەدا كە كوردســتانیان
داگیركــردووە .لــە حزبە ئیســامییەكاندا بە
چەشــنی حزبــە كۆمۆنیســتەكان ،هەســتی
نەتەوایەتــی الوازە و ئەگــەر هێزیان هەبێت
لــە دامەزراندنــی حكومەتــی ئیســامی و
حوكمــی قورئــان دەدوێــن .رێككەوتنــی
كــوردە ئیســامییەكانی باكــوری كوردســتان
لەگــەڵ حزبــی داد و گەشــەپێدان لە توركیا
و بەســتراوەیی حزبە ئیسالمییەكانی باشوری
كوردســتان بــە كۆمــاری ئیســامیی ئێران و
ســعودی و كردەوەكانــی ئەنسارئیســام لــە
باشــوری كوردســتان ،نمونەی ئاشكرای ئەو
بۆچوونەن.
*لە

ناوەڕاستی

سەدەی

بیستەم،

ئایدۆلۆژیای كۆمۆنیزم وەك دیاردەیەكی
بەهێزی كۆمەاڵیەتی و سیاسی هەموو
ناوچەكەی گرتەوە ،ئەم ئایدۆلۆژییە بۆ
نەیتوانی ببێتە پاشخانێكی فیكری بۆ
بزوتنەوەی كورد؟

حامید گەوهەری :شەڕی دووەمی جیهانی و
سەركەوتنی یەكێتی سۆڤیەتی لەو شەڕەدا ،لە
ئەوروپای رۆژهەاڵت و ئازادكردنی ئەڵمانیای

رۆژهەاڵت لە الیەن هێزەكانی ســۆڤیەتەوە،
كاریگەریــی زۆری هەبوو لە راكێشــانی رای
ســەركردە و خەڵكانــی ئــەو واڵتانــە بەرەو
تیۆریی و سیســتمی سۆســیالیزمی سۆڤیەت.
لە میانەی شەڕەكەدا ئایدیۆلۆژیای كۆمۆنیزم،
كاری زۆری كــردەوە ســەر گەلــی كــورد و
سەركردەكانی كۆمەڵەی ژیانەوەی كوردستان
و دواتریــش حزبــی دیموكراتی كوردســتان،
بەو هیوایەی كە یەكێتی سۆڤێت رزگاركەری
نەتــەوە ژێردەســت و چەوســاوەكانی
جیهانە ،بەاڵم دوای ســازانی ســتالین لەگەڵ
قەوامولســەڵتەنە و محەمــەد رەزاشــا و
پاشەكشــەی ســەربازانی ســۆڤێت لــە ئێران
و دواتریــش بەســتنەوەی حزبە كۆمۆنیســتە
بەناو براكان و الیەنگریی سۆسیالیزم ،بەرەو
بەرژەوەندییە دەستنیشانكراوەكانی سۆڤێت،
بــەرە بــەرە كۆمەاڵنــی خەڵكی لە ســۆڤێت
دوركــردەوە .لەبــەر ئەوەبــوو كە بەشــێك
لــە الوانــی كــورد و واڵتانی تر ،لــە رەوتی
خەباتــدا ،بــەرەو تیۆریــی مــاوی چــوون و
بەشێكیشیان هۆشــی مینەیان كرد بە هێمای
دواڕۆژیان ،بــەاڵم هیچكام لەوانە نەیانتوانی
ببنە پاشــخانی فیكریی گەلەكەمــان ،چونكە
سۆســیالیزمی سۆڤیەت بەگوێرەی هەلومەرج
و ئــەو چوارچێوە فیكرییــە دانەمەزرابوو كە
بتوانێــت لە جیهاندا جێبگرێت و نەتەوەكانی
جیهــان لەخۆیــدا كۆبكاتەوە .بــە رای من،
هەرچەنــدە لینین لە ســەرەتای دامەزراندنی
دەوڵەتی سۆسیالیســتیدا لە سۆڤێت ،قازانجی
زۆری بە بیری كۆمونیزم گەیاند ،بەاڵم دواتر
دەركەوت كە لە دامەزراندنی سۆســیالیزمدا
سەرنجی تۆكمە و تەواو بە باری فەرهەنگی
و كۆمەاڵیەتی دانیشــتوانی ســۆڤێت نەدراوە
و تەنیــا باری ئابورییەكەی لەبەرچاو گیراوە،
لەگــەڵ فراوانی خاك و زۆریی دانیشــتوانی،
نــەك رادەی پێشــكەوتنی فەرهەنگــی،

كۆمەاڵیەتی و سیاســیی خەڵكەكەی .ئەوەبوو
كە دوای  70ساڵ لە دامەزراندنی سۆسیالیزم
لــە ســۆڤیەتدا ،كاتێك هاشــم رەفســنجانی
ســەركۆماری ئەوكاتــی ئێــران ،چــوو بــۆ
ئازەربایجانی باكور ،ئیسالمییەكانی ئەو واڵتە
بەنــاو سۆسیالیســتییە ،كوتــە عەباكەیــان بە
دیارییەكــی پیرۆز بۆخۆیان زانی .ئەم باســە
گرنگە و لەڕاســتیدا لێــرەدا جێی نییە كە بە
وردی ئامــاژەی پێ بكــەم ،بەاڵم بۆ زانیاریی
خوێنەرانــی كوردســتان دیپلۆماتیــك ئــەم
چاوپێكەوتنە ،پرۆفیســۆر جەمیل حەســەنلی
هاواڵتی باكــوری ئازەربایجان دەیان بەڵگەی
ســەبارەت بە تاوانەكانی ســتالین و رێبەران
ئەوكاتی ســۆڤێت ســەبارەت بە كۆمارەكانی
كوردســتان و ئازەربایجــان لــە دوو كتێبــدا
كۆكردوەتــەوە و من لە كتێبێكدا لەژێر ناوی
(بەرزبوونــەوە و كەوتنی فیرقەی دیموكراتی
ئازەربایجــان) ،لەگــەڵ كتێبێكی تــر بەناوی
(كۆماری كوردستان )1946/12/17 1946-/1/22
باڵومكردوەتــەوە .ئــەم دوو كتێبە ،وەاڵمی
ئەم پرســیارە دەدەنەوە كە بۆچی ئایدۆلۆژی
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كۆمونیزم نەیتوانی ببێتە پاشخانی بزوتنەوەی
نەتەوەی كورد.

“

پیاوانی موسوڵمان
لە سەدەكانی

رابردوودا ،قازانجی

زۆریان بەبزوتنەوەی
كورد گەیاندووە.
زۆربەی راپەرین و
بزوتنەوەكانی كوردستان
لە حوجرەی فەقێیان
و تەكیە و خانەقای
شێخانی كوردستانەوە
سەریانهەڵداوە

*بۆچی بزوتنەوەی چەپ نەیتوانی خەون
و ئاواتەكانی كورد بەدیبێنێت؟ یان بە
واتایەكی دیكە ،بزوتنەوەی كوردی بەرەو
كوێ برد؟

حامیــد گەوهــەری :هیچكام لــە بزوتنەوە
رزگاریخوازەكانی نەتەوەیی ،چەپ و ئیسالمی
و ...تــد تــا ئێســتا نەیانتوانیــوە خــەون و
ئاواتەكانی كورد بەدیبهێنن .هەروەك پێشتر
ئامــاژەم بۆكــرد ،هەڵكەوتــەی جوگرافیایی،
دڕندەیــی داگیركەرانی كوردســتان ،خیانەتی
زلهێزەكانــی جیهان بە گەلــی كورد ،الوازیی
هەســتی نەتەوایەتــی و كەمئەزموونــی گەل
و ســەركردەكانمان ،رێگــر بــوون لەبەردەم
نەتــەوەی كــورددا كــە وەك نەتەوەكانــی
تــری جیهــان ،دەوڵەتــی نەتەوەیــی خــۆی
دامەزرێنێــت .لەگەڵ ئەوەشــدا هەروەك لە
وەاڵمی پرسیاری پێشودا ئاماژەم بۆ كرد ،بیری
چەپ لە كوردســتاندا نەك هــەر نەیتوانیوە
گەلەكەمــان لە پلــەی گەورەتریــن نەتەوەی
بێدەوڵەتــی جیهــان بــە ئــاوات بگەیەنێت،
بەڵكو بزوتنەوەكانی كوردی توشــی قەیرانی
فیكریــی و سیاســیی كــردوە و رۆڵەكانــی
نەتــەوەی كــوردی لە هەوڵدانی راســتەوخۆ
بــۆ بەدەستخســتنی مافەكانــی دوركردەوە.
بزوتنەوە رزگاریخوازەكانی كوردســتانی دوو
كــوت و چەند كوت كــردوە و بۆ ماوەیەكی
زۆر بــەرەو ئاقــاری ناڕوونی بــردووە كە تا
ئێستاش زیانەكانی قەرەبوو نەكراون.
*شۆڕشی  ،57گرنگترین رووداوی سیاسی
ئێران بوو لە سەردەمی نوێدا ،بەگشتی
كورد كەوتە بارودۆخێكەوە كە توانی
بەشێك لە كوردستان ئیدارە بكات ،ئەو
بارودۆخە چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

حامیــد گەوهەری :شۆڕشــی 1979ی ئێران
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وەرچەرخانێكــی گرنگــی سیاســیی بــوو
لــە ئێرانــدا .گەالنــی ئێــران هەرگیــز وەك
ســەردەمی راپەڕینەكانــی بەرلــە شــۆڕش،
یەكڕیــز و هاودەنــگ و هاوهەڵوێســت
نەبــوون بــۆ رووخاندنی حوكمی پاشــایەتی
لــە ئێراندا ،بــەاڵم دواتــر یەكنەگرتنی هێزە
سیكوالرەكان لەژێر دروشمێكی دیموكراتیدا،
خومەینــی و الیەنگرانی سەرخســت .ئەوان
لــە باڵویی هێزەكان و ســاویلكەیی خەڵكانی
ئێران كە لەســەردەمی محەمەدرەزاشــادا،
كاری رێكخراوەیــی و بەكۆمەڵیان نەكردبوو،
كەڵكیــان وەرگــرت و حوكمــی خومەینی و
ئیسالمی شیعەی  12ئیمامیان بە سەر گەالنی
ئێراندا سەپاند .ئەوە راستە كە شۆڕشی ،1979
كوردستانی خستە قۆناخێكی نوێی سیاسییەوە
و لە شــار و گوندەكانی كوردســتاندا خەڵك
بەشــدارییانكرد لە بەڕێوەبردنی واڵتەكەیان،
بــەاڵم دڕندەیــی رژێــم و الیەنگرانــی،
كەمئەزموونــی و باڵویی هێزە سیاســییەكانی
ئێران و كوردســتان ،لەگەڵ دەســتێوەردانی
دەرەكــی ،شكســتیان بــە بزوتنــەوەی كورد
هێنــا .لــەم بارەیــەوە مــن كتێبكــی 1100
الپەڕەییم لەژێر ناوی (رۆژهەاڵتی كوردستان
لــە دە ســاڵدا  )1988 1978-باڵوكردوەتەوە
و ئامــاژەم بــۆ كەندوكۆســپەكانی دە ســاڵی
یەكەمی بزوتنەوەی رۆژهەاڵتی كوردستان و
تاوانەكانی كۆماری ئیسالمیی ئێران كردوە.
*بەگشتی خواستەكانی كورد چی بوون؟

حامیــد گەوهــەری :خواســتی بزوتنــەوەی
كــورد لــە شۆڕشــی 1997دا وەرگرتنــی
مافــی خودموختاریــی هەرێمــی رۆژهەاڵتی
كوردســتان بــوو لە چوارچێــوەی جوگرافیای
سیاســیی ئێرانــدا .حزبــی دیموكراتــی
كوردســتانی ئێران كــە نوێنەرایەتی زۆربەی
گەلــی كــوردی دەكــرد ،هەوڵیــدەدا ،ئــەو
مافــە لە دەســتوری ئێرانــدا بگونجێنێت .لە

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

درێژترین شــەڕی سەدەی بیســتەم .شەڕ لە
هەمــوو بوارێكــدا زیانــی قەرەبوونەكــراوی
لێكەوتــەوە .زیاتر لە شــەش هــەزار مرۆڤی
تێدا كوژرا ،بۆ ماوەیەكی زۆر منااڵنی كوردی
لە خوێندن و پەروەردەبوون دوورخســتەوە،
گەشــەی ئابوری وەستاند و زیانی بە ئابوریی
كوردســتان و ئێران گەیاند و ســەدان هەزار
كەســی لە زێــدی خۆی كــردەوە و ئاوارەی
واڵتانی كردن و ...تد.

بەرامبــەردا خومەینی و الیەنگرانی لەڕژێمی
كۆماری ئیسالمیدا ،خەریكی فریودانی خەڵك
و دەســتەمۆكردنی بزوتنەوەكــەی بــوون و
دژیدانــی خودموختاریــی .هەرچەنــدە لە
وتوێژەكانــی هەیئەتــی نوێنەرایەتی خەڵكی
كــورددا كە حزبــی دیموكراتی كوردســتانی
ئێران ،كۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتكێشانی
كوردســتان ،چریكــی فیدایی خەڵكــی ئێران
«لقی كوردســتان» و مامۆســتا شێخ عیزەدین
حوســێنی بەشــداربوون تێیــدا و گەاڵڵەیەكی
خودموختاریان ئاراســتە كــرد و دواتر حزبی
دیموكــرات گەاڵڵەكــەی لە شــەش مــاددەدا
كورتكــردەوە ،بــەاڵم دیســانیش كۆمــاری
ئیســامی بــە بیانــوی جیــاواز ،خواســتی
نوێنەرانی گەلی كوردی خســتە پشت ئەستۆ
و ســەرئەنجام شــەڕ كۆتایــی بــە وتووێژ و
رێككەوتنەكان هێنا.

رۆژهەاڵتی كوردستان ،بە جیاواز لەگەڵ

*بەرگری رەوا یان شەڕ لە كوردستان لە

ئەوەی كە تێكەاڵوییە ئایدئۆلۆژییەكانی

كوێوە دەستیپێكرد و ئاكامەكانی لەسەر

بیری چەپو راستو دینی بوون ،هەموویان

كۆمەڵگە و بزوتنەوەی سیاسی چی

لە چوارچێوەی گوتاری ناسیونالیستیدا

بوون؟ بە گشتی جەنگ لە كوردستان چ

كاریانكردووەو هەوڵی خۆپێناسەكردن

دەرەنجامگەلێكی كۆمەاڵیەتی و سیاسی

بوون و بە واتایەك بەدوای «گەڕان بە

بە دواوە بوو؟

دوای شوناس دا» بوون ،رەوتی روناكبیری

حامید گەوهــەری :هەر ناوێكــی لێ بنێین
شــەڕ یان بەرگریی رەوا ،كوردســتانی توشی
كارەســات كرد .بەرلەوەی كە كێشەی كورد
و رژێم ئاوێتەی شــەڕ ببێت ،لە كوردســتاندا
شــەڕی خۆبەخۆ هەبوو .شەڕ لەنێوان حزبی
دیموكــرات و عەشــیرەتی مەنگــوڕ ،كۆمەڵە
و ســوپای رزگاری و دیموكرات ،چەكدارانی
سەربە رژێمی بەعسی عێراق و سەڵتەنەتخواز
دژی رژێمی ئێران ،شــەڕی حزبی دیموكرات
و رێكخــراوی پەیكار ،كۆمەڵە و چریك دژی
دەرەبەگــەكان .دوای هەڵگیرســانی شــەڕی
كۆماری ئیســامیی دژی گەلی كورد ،شەڕی
كۆمەڵە و دیموكرات بۆ ماوەی نۆ ساڵ وەك

كورد بەرەو چ ئاقارێك رۆیشت؟

*دەیەی حەفتا لە ئێران رەوشێكی دیكە
بەسەر ئێراندا هاتە ئاراوە ،نەزمی نوێی
جیهانی هاتە ئاراوە ،چینی نوخبەی
شاری درووست بوو ،شارەكان گەشەی
خێرایان بە خۆوە بینی ،گۆڕانكارییەكی
كۆمەاڵیەتی و سیاسی لە ئاست ئێراندا
هاتبووە ئاراوە ،گوتارە روناكبیرییەكانی

حامیــد گەوهــەری :یاســاغبوونی خەباتــی
مەدەنی ،رۆژنامەوانی ،سیاســیی و حزبایەتی
لە ســەردەمی حوكمی پاشــایەتیدا لە ئێران،
لــە شۆڕشــی ســاڵی  1979دا زیانــی زۆر و
قەرەبوونەكراوی بەگەالنی ئێران گەیاند .ئەو
رەوتــە دوای دامەزرانی كۆماری ئیســامیش
بــەردەوام بوو ،تا ســەید محەمــەد خاتەمی
لــە ســاڵی 1376دا بــە ســەركۆماری ئێرانی
هەڵبژێردرا .خاتەمی بــۆ قەرەبووكردنەوەی
كۆمەڵێــك هەلی لە دەســتچوو لە بوارەكانی
فەرهەنگــی ،كۆمەاڵیەتــی ،سیاســی و
دیپلۆماســیی نێودەوڵەتیــدا ،سیاســەتێكی

“

هەڵكەوتەی جوگرافیایی،
دڕندەیی داگیركەرانی
كوردستان ،خیانەتی
زلهێزەكانی جیهان
و بە گشتی الوازیی
هەستی نەتەوایەتی و
كەمئەزموونی گەل و
سەركردەكانمان رێگربوون
لەبەردە م نەتەوەی كورددا
كە وەك نەتەوەكانی تر لە
سەدەی نۆزدە و بیستەمدا،
دەوڵەتی نەتەوەیی خۆی
دابمەزرێنێت
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نوێــی گرتەبەر و تیۆریــی (گفتوگۆ لە نێوان
فەرهەنگــە جیــاوازەكان)ی ئاراســتە كــرد.
لەناوخــۆی ئێرانیشــدا پاڵپشــتیكرد لە كاری
رۆژنامەگەریــی ئــازاد و خەباتــی مەدەنی و
سیاســی و كۆمەاڵیەتیــدا .بــەو هەنــگاوەی
مێشــكی تینوو بە ئازادیی چینە جیاوازەكانی
خەڵــك و بەتایبــەت الوان ،خوێندكارانــی،
ئافرەتــان ،كرێكاران و نەتــەوە كۆڵۆنییەكانی
لە ئێراندا هاندا كە لە چوارچێوەی دەستوری
ئێرانــدا بێنــە مەیــدان و داخوازەكانیــان
رابگەیەنــن .قەیرانــی ئیســامی سیاســی لە
ئێــران لــە الیەك و شكســتی سۆســیالیزمی
سۆڤێت لە هەشتاكاندا لە الیەكیتردا ،لەگەڵ
كەمئەزمونیــی حزبــە سیاســییەكانی ئێران و
كوردســتان لە كاری بە كۆمەڵدا ،بوونە هۆی
هاندانی خەڵك كە بەدوای شوناســی خۆیاندا
بگەڕێــن .لەگــەڵ ئەوەشــدا چینــی نوخبــە
دروشمەكانی خۆی لە دەوری ئازادیی و مافی
ئافرەتــان ،رۆژنامەنوســی ،مافــی كرێكاران،
24

نەتــەوەكان ،ئازادیــی زیندانــە سیاســییەكان
و...تــد كۆكــردەوە كەمافێكی یاســایین لە
دەســتوری ئێرانــدا .رووناكبیــری كوردیــش
لــە ژێركاریگەریــی ئــەو بزوتنەوەیــەدا ،بە
تێبینییەوە هاتە مەیدان و بەپێچەوانەیبیری
بەرتەســكی حزبایەتــی ،بەدوای شوناســێكدا
گــەڕا كە زاخاوی مێشــكی بێت لــە خەباتی
دواڕۆژدا.
*گوتارێك كە باڵی بەسەر فەزای سیاسی
و روناكبیری كوردستاندا لەدەیەی حەفتادا
كێشابوو ،گوتاری خەباتی مەدەنی و
بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكانی كورد لە
چوارچێوەی ژنان ،خوێندكاران ،كرێكاران
و  ...بوو ،ئایا ئەمە بەرهەمی بێ ئاكام
مانەوەی شەری چەكداری بوو یان وشیاری
سیاسی یان الوازی حزبە سیاسییەكانی

كورد بووە لە بەرامبەر دوژمنانی كوردستان،
بــەاڵم ئەمڕۆ لەســەردەمی تەكنیكی بەهێز
و پێشكەوتوی جیهان ،ئیتر باوی نەماوە ،یان
قورسایی خۆی لە دەستداوە .كورد نە خاوەنی
ئــەو جبەخانەیە كە لە بەرامبەر داگیركەراندا
خــۆی پێبپارێزێت و نە ئابورییەكەی ئەوەندە
بەهێزە كە لە شەڕدا خۆی پێ بحەوێنێتەوە.
هەروەك لە وەاڵمی پرســیاری پێشوودا گوتم
چینــی نوخبە و رووناكبیــری كورد و ئێرانی
دروشــمەكانیان لە دەوری مافەكانی مرۆڤ،
مــاف و ئازادیــی ئافرەتان ،رۆژنامەنوســی،
مافــی كرێــكاران و نەتــەوەكان و...هتــددا
كۆكردوەتــەوە كــە مافێكــی یاســایین لــە
دەســتوری ئێراندا ،بەو تێبینییەوە كە رژێمی
دیكتاتۆر بەكــردەوە كاردانــەوی تووندی لە
بەرامبەر ئەو داخوازیانەدا هەیە.

كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان؟

*گوتاری كۆمەڵگەی مەدەنی خۆی زادەی

حامیــد گەوهــەری :هەرچەنــد شــەڕی
چەكدارانە لە سەردەمێكدا راگری بزوتنەوەی

هەناوی نەوەی خوێندكاری كوردە و دەیان
بالڤۆك و باڵوكراوەی خوێندكاری هاتە

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

ئاراوە ،پاشان رەوتی فراكسیۆنی كورد لە

*بزوتنەوەی سەوز لە ئێران قۆناغێكی

مەجلیسی ئێران دروست بوو ،رێكخراوی

دیكە بوو لە ئێران ،رەوتی سیاسی و

مافی مرۆڤی كوردستان و ئێن جی

باڵەكانی رژێمی بە ئاقارێكی دیكەدا

ئۆكان دامەزران ،بەرەی یەكگرتووی كورد

برد ،كورد بێدەنگی نواند ،ئایا بێدەنگی

پێكهات ،ئەم هەواڵنە بەگشتی بەرەو كوێ

مەسڵەحەتی كورد بوو یان بە پێچەوانە؟

رۆیشت؟ دەرئەنجام و شكستەكان چی

حامیــد گەوهــەری :بزوتنــەوەی ســەوز،
بزوتنەوەیەكــی خۆڕســك بــوو كــە دوای
هەڵبژاردنــی ســێ ســاڵ لــە مەوبــەری
سەرۆككۆمار بۆ ئێران ســەریهەڵدا .ئایەتوڵال
خامنەیی و كاربەدەســتانی كۆماری ئیسالمی
بە پرۆگرامێكی پێشوەخت ،دەنگە دراوەكانی
خەڵكیان بە میرحوســێن موسەوی و ئایەتواڵ
كەروبــی خســتە ســەر دەنگــی مەحمــود
ئەحمــەدی نــەژاد و ئەویان بە ســەركۆماری
هەڵبژێــردراوی خەڵــك ناســاند ،كەچــی
پالنەكەیــان ئاشــكرا بــوو و لــە بەرامبــەردا
خەڵــك داوای دەنگەكانیان كــردەوە .كاتێك
ســەرنج بــە داخوازەكەیان نــەدرا ،ڕژانە ناو
شــەقامەكان .موســەوی و كەروبی كە غەدر
لێكــراوی ئــەو رووداوە بــوون ،جڵەوی ئەو
بزوتنەوەیان گرتەدەســت و ناوی بزوتنەوەی
ســەوزیان لێنــا .هەرچەنــدە دەســەاڵتداران
خامۆشــیان كــرد ،بەاڵم لە مێــژووی خەباتی
مەدەنــی ئێرانــدا ،بزوتنەوەیەكــی بێهاوتــا
بوو .خوێندكار ،كرێكار ،ئافرەت ،كاســبكار،
رۆشنبیر و بەگشتی هەموو چینەكانی لەخۆیدا
كۆكردەوە .بێدەنگبوونی حزبە سیاســییەكانی
كوردستان لەو بزوتنەوەیەدا ،ئاوێتەی ترسێك
بوو كە لە رووبەڕووبوونەوەیان لەگەڵ حزبە
سیاسییە ئێرانییەكان هەیانە .لەڕاستیدا بیانوی
پاراســتنی گیانی خەڵك دیاردەیەكی رواڵەتی
بــوو ،چونكــە بەدرێژایی مێــژووی خەباتیان
شانازی بە رادەی زۆریی شەهیدەكان دەكەن.
نمونەیەك لــەو دوورەپەرێزییە دەهێنمەوە.
پترلە شەســت و پێنج ساڵە حزبی دیموكراتی
كوردســتان (هــەردوو باڵ) خەبــات دەكات
و هــەزاران ئەندام و پێشــمەرگەی شــەهید

بوون؟

حامیــد گەوهــەری :تا ئــەو رۆژەی مرۆڤ
بمێنێت ،كێشە كۆمەاڵیەتییەكانیش لە جیهاندا
بــەردەوام دەبن و كێشــەكان هــەر رۆژەی
خواســتێك و شــێوازێك بەخۆیانەوە دەگرن.
بــە درێژایــی مێــژوو الوان و خوێنــدكاران
لەڕیزی پێشــەوە و ســەر قافڵەی ئەو خەباتە
بوون .بە بچوكبوونەوەی دنیا لە كۆمپیوتەر،
یان تەلەفۆنێكی دەســتیدا ،ئاســاییە كە الوان
و خوێنــدكاران زانیارییەكانیان دەبەنەســەر و
ئەڵقەكانی زنجیرەی پەیوەســتبوونیان لەگەڵ
یەكتــر بەرفــراوان دەكەنــەوە و زۆر بەپەلە
لــە تاقیكردنەوە ســەركەوتووەكانیان ئەزمون
وەردەگــرن .ئەگەر تــا دوێنی الوی كورد بە
تاوانی باڵوكردنــەوەی نامەیەك دەگیرا و بە
ســااڵن لە زینداندا رادەگیرا ،ئەمڕۆ پێویست
بەوە ناكات ئەو مەترســییە بخاتە سەرشــانی
خۆی ،بەبێ هەســتكردنی دوژمن ،لەماوەی
چەنــد چركەیەكــدا نامەكــەی باڵودەكاتەوە،
لــە ئەزموونــی گەالنیتر بــۆ واڵتەكەی و بۆ
ئازادیــی و مافەكانــی كەڵكوەردەگرێــت.
لەبــەر ئەوە جێــی خۆیەتی كــە كۆمەڵگەی
مەدەنــی خۆی لە هەنــاوی الواندا ببینێتەوە
و رێكخــراوی مافــی مرۆڤ ،ئێــن جی ئۆ و
بەرگرییكردن لە مافــی ئافرەتان و كرێكاران
دامەزرێنێــت و لــە پەرلەمانــدا فراكســیۆن
پێكبهێنێــت .ئــەم دامەزراوانــە هەنــگاوی
ســەرەكین لــە پەروەردەكردنی الواندا كە لە
گۆڕانكارییەكانی دوایی ،توشی سەرلێشێواوی
نەبن.

بــووە ،بەگوێرەی پرۆگرامەكەی دەیەوێت لە
چوارچێوەی جوگرافیای ئێراندا كورد بە مافی
خودموختاریی یان فیدراڵی بگەیەنێت ،بەاڵم
جگەلە شەش مانگ لە سەردەمی پێشەوا قازی
محەمەددا ،نەیتوانیوە بۆ تێكشكاندنی رژێمە
دیكتاتــۆرەكانتەنانــەت لەگــەڵ یەك حزبی
سەرتاسەریی ئێران بەرە پێكبهێنێت .لەنێوان
كۆنگرەكانــی پێنجــەم و شەشــەمدا لەگــەڵ
موجاهیدینــی خەڵــك لــە شــورای بەرگریی
نیشــتمانیدا رێككەوت ،بەاڵم نەیتوانی كاری
بەكۆمــەڵ بكات و دوای كۆنگرەی شەشــەم
بە هەڕەشەی موجاهیدین لە شورا دەرچوو،
ئەگەرنا بە تاوانی بەشدارییكردن هاوكات لە
شــورادا بۆ رووخاندنی كۆماری ئیســامیی و
لەژێرەوەشــدا وتووێژكردنــی لەگەڵ كۆماری
ئیســامی دەریــان دەكرد .لەڕاســتیدا ئەگەر
حزبە سیاســییەكانی ئێمــە باوەڕیان بە ژیانی
هاوبــەش لە ئێراندا هەیە ،دەبێت هاوكاریی
رێكخراوەكانــی ئێرانی بكــەن و لە داهاتودا
بەشــداربن لــە بڕیــاردان و بەدەســتەاڵت
گەیشــتن لە ئێراندا ،ئەگەرنا دروشــمەكانیان
بگۆڕن ،چونكە گەلی كورد ناتوانێت بە تەنیا
رژێمــی ئێران بڕوخێنێت و دەســەاڵتی ئێران
بەدەستەوە بگرێت.
*ساڵی  2011بۆ دنیای عەرەب ،بەهاری
عەربی بە دواوە بوو زۆر شۆڕش و
بزوتنەوە سەریان هەڵدا ،بۆچی بۆ كورد
بە مێژینەی خەباتی سیاسییەوە لەم
ئاڵوگۆرانە دواكەوت؟

حامیــد گەوهــەری :بزوتنــەوەی كــورد و
عەرەب زۆر لێكجیاوازە .عەرەبەكان خاوەنی
 22دەوڵەتی ســەربەخۆن ،بەاڵم كورد هێشتا
جێــی حەوانــەوەی لــە واڵتی خۆیــدا نییەو
واڵتەكــەی داگیركــراوە .تەنانــەت باشــوری
كوردســتان كەســەربە واڵتی عێراقە ،هێشتا
بەشــێكی لە چنگ عەرەبە شــۆڤێنییەكاندایە
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و ناهێڵن بگەڕیتەوە ســەر باشور .لە ئێران،
توركیا و ســوریا هەلومەرج لەوەش ئاڵۆزترە.
ئێمە دەزانین ئەمەریكا و رۆژئاوا لە سەردەمی
شــەڕی ســارد و دوو جەمســەریی جیهاندا،
بۆ پاراســتنی بەرژەوەندەكانیــان لە واڵتاندا،
پشــتی دەســەاڵتدارەكانیان دەگرت و پشتیان
لە خواســتی گــەالن و رادەی جێبەجێكردنی
مافەكانــی مــرۆڤ و ئازادیی دەكــرد ،بەاڵم
دوای كۆتایی شەڕی سارد ،لە ساڵی 1995وە،
سیاســەتی خۆیان گــۆڕی بــۆ دژایەتیكردنی
دیكتاتــۆرەكان و بەرگرییكــردن لــە مافــی
دیموكراتــی و دابینكردنی مافەكانی مرۆڤ و
ئازادیی لە واڵتانی روو لە گەشەدا .شەڕ دژی
تالیبان لە ئەفغانســتان و شەڕ دژی سەدام لە
عێــراق لەو چوارچێوەیەدابوو كە بە پرۆژەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت ناســرا .بەخۆشییەوە
لەو چەند ساڵەی دواییدا ،ژمارەیەكی بەرچاو
لــە دیكتاتۆرەكانی وەك :ســەدام حوســێن،
موعەمــەر قەزافــی ،زەیــن ئەلعابدیــن بــن
عەلی ،حوســنی موبارك لەناوچوون و گومان
ناكرێت كە لە ماوەیەكی كەمدا ئەو شەپۆلە،
چەنــد واڵت و ســەركردەی تــری جیهانیش
دەگرێتەوە و ئەگەر كورد بەشــداریی چاالك
و یەكگرتووی نەبێت ،رەنگە لە ڕووداوەكانی
داهاتودا سودی زۆر نەبینێت.

مافی نەتەوەیی و ســەربەخۆیی گەلی كورد،
پێویســتە بڵێم هیچ نەتەوەیەكی كۆڵۆنی نییە
لــە جیهاندا كە دژی ســەربەخۆیی واڵتەكەی
بێت .هەموو هێزە سیاسییەكان و كەسایەتییە
پێشڕەوەكانی كوردستان دوای جەنگی یەكەم
و ســەرهەڵدانی جەنگی دووەمــی جیهانی،
هەوڵــی ســەربەخۆیی كوردســتانیان دەدا و
بەئاشــكرا لــە رزگاریی نەتەوەیــی دەدوان.
كۆمەڵــەی خۆیبــوون ،حزبــی ئازادیخــوازی
كوردســتان ،كۆمەڵەی ژیانەوەی كوردســتان،
كۆمەڵەی هیوا و لیژنەی ئازادیی ،یان شــێخ
مەحمــود و ســمایل ئاغــای ســمكۆ ،خاوەن
دروشــمی ســەربەخۆیی بوون بۆ كوردستان،
بــەاڵم دوای كۆتایــی جەنگــی دووەم و
دامەزرانی كۆمەڵــی نەتەوەیەكگرتووەكان لە
جیاتــی كۆمەڵی نەتــەوەكان ،بەرینبوونەوەی
سۆسیالیزمی سۆڤێت لە ئەوروپای رۆژهەاڵت
و پەرەســەندنی بیــری سۆسیالیســتی لــە
كوردســتاندا ،ئــەو دروشــمە لــە هەمــوو
كوردســتاندا گــوڕی بــۆ خودموختاریــی لــە
چوارچێــوەی جوگرافیــای واڵتانــدا .مــن لە
كتێبــی (كۆمــاری كوردســتان 1946-/1/22
)1946/12/17دا هۆ و بەڵگەكانی ئەو گۆڕانەم
باڵوكردوەتەوە.
*بەشداری سیاسی یان بە واتایەكی
دی ،بەشداری ژنان لە پرۆسە سیاسی و

*ئەگەر مێژووی نەوەی نوێ و نەوەكانی

كۆمەاڵیەتییەكاندا و لە نێو بزوتنەوەی

بەر لە ئێمە لە بەرچاوبگرین ،بە گوتاری

رووناكبیریدا چۆنە و ئایا بزوتنەوەی ژنانی

بەهێزی ناسیونالیستی نەخشێندراوە ،لەم

كورد تایبەتمەندی خۆی هەیە ؟

روانگەوە حزبەكان یەكەمین پێگەی ئەو

حامیــد گەوهــەری :ئەگــەر ئێمــە ئافرەتی
كــورد بــە نیــوەی كۆمەڵــی كوردەواریــی
بزانیــن و باوەڕمان بــەو وتەیەمان هەبێت،
جیاكردنــەوەی نیــوەی ئــەو كۆمەڵگەیــە لە
خەباتی سیاســیی ،كۆمەاڵیەتی و هەر شــێوە
خەباتێكــی تر ،بــەو واتایەیە كــە مرۆڤ لە
كاركردنــدا تەنیــا لەنیــوەی جەســتەی خۆی

بیرۆكە مێژووییەن بۆ كۆمەڵگە ،بە گشتی
جیهانبینی و روانگەی حزبەكان لەهەمبەر
داهاتووی پرسی كورد چۆن لێكدەدەنەوە؟
ئایا كاركردی خۆیان لەدەستداوە یان؟

حامید گەوهەری :ئەگەر مەبەستت لە گوتاری
ناسیۆنالیســتی ،هەوڵدانە بۆ بەدەســتهێنانی
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كەڵكوەرگرێــت .ئەگــەر كەســێك بۆخــۆی
لــەالی خــۆی تاقیكردنەوەیەكی بــەم جۆرە
بــكات ،دەبینێت تا چ رادەیەك لە كاركردندا
دەوەســتێت .بە بڕوای من نابێت لە خەباتی
سیاســیی ،كۆمەاڵیەتــی ،فەرهەنگــی و
رووناكبیرییدا ئافرەت و پیاو لێكداببڕدرێن و
دەبێت هاوشانی یەكتر بن لە خەباتدا .لەگەڵ
ئەوەشــدا ئافــرەت مافــی خۆیەتــی لە هەر
ئۆرگانێكدا تێبكۆشــێت كە خواستەكانی خۆی
تێیدا دەبێنێت .بوونی ئافرەت لە بزوتنەوەی
كوردســتاندا الوازتر لەوەیە كە مرۆڤ ئاماژە
بــۆ چاالكییەكانــی بــكات .ئەوانــەش كە لە
حیزبەكانــدا تێدەكۆشــن ،ژمارەیەكی بەرچاو
نین.
*بزوتنەوەی

روناكبیری

كورد

وەك

سووژەیەك بۆ راڤە و تەئویلی بزوتنەوەی
كورد پەرتەوازە و نایەكانگیر ،ئایا
كۆمەڵگەی كوردی نوخبەكوژە یان هێشتا
بزوتنەوەی روناكبیری كورد فۆرمی بەرینی
بەخۆوە نەگرتوە و لە دۆخی نوخبەگەرایی
خۆی

دا

ماوەتەوە،

هۆكارەكانی

نایەكانگیربوونی ئەم بزوتنەوە بۆ چ
دەگەڕێتەوە؟ ئایا بزوتنەوەیەكی وامان
هەیە؟

حامیــد گەوهــەری :بــە گشــتی نەتەوەی
كــورد لە خەباتــی كاری بە كۆمەڵــدا الوازە
و بــاش پــەروەردە نەكراوە .ناســەقامگیریی
الوان و بەتایبەتــی روناكبیــران لــە كاری
بەردەوامــدا لەڕاســتیدا دەگەڕێتەوە كە وزە
و جوڵــەی بەردەوامیــان ،بــە دەستخســتنی
ئاواتەكانیان .لەگەڵ ئەوەشدا چونكە شێوازی
كار و بەڕێوەبردنــی حزبەكانــی رۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت بەگشتی لەســەر بنەمای شیوازی
حزبە كۆمۆنیستە بەناو براكانی سۆڤێتی پێشوو
دامەزراوە ،ناتوانن بیری جیاوازی رووناكبیران
قبــووڵ بكەن و لە بەرامبەریاندا كاردانەوەی

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

تووندیان دەبێت و توڕە دەبن و ئەنجامەكەی
بــە راكردن و دوركەوتنەوەی رووناكبیر ،یان
دووركردنەوەیان لە بزوتنەوەو باڵوكردنەوەی
دەنگۆی ناڕاســتی بەدوادا دێــت .لە ماوەی
ئــەو  32ســاڵەدا كــە كۆمــاری ئیســامیی
دەســتی بەسەر ئێراندا گرتووە ،دەیان هەزار
رووناكبیر لە حزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان
دوركەوتوونەتــەوە .ئــەو تەنگژەیە بۆچی و
لە كوێوە ســەرهەڵدەدات ،ئایا پێویســتیی بە
لێكۆڵینەوەیەكی زانستی نییە؟ لەگەڵ ئەوەشدا
بە راشــكاوی دەبێت دان بەو راســتییە بنێم
كــە بەڵێ كۆمەڵگەی كــورد نوخبەكوژەوە و
پێویستە بۆ بەختەوەریی خۆی و نەتەوەكەی
ئاوڕێك لە نەتەوە ســەركەوتووەكانی جیهان
بداتەوە.
*وەك پرسیاری كۆتایی ،كاری روناكبیری
كورد لەم دۆخەدا چیە؟

حامیــد گەوهەری :وەك تــاك رووناكبیری
كــورد لــە كارەكانیدا بۆ كوردســتان چاالكە.
نوســەر ،رۆژنامەنوس ،شــاعیر ،تەكنیككاری
كــورد لەبــوارە جیاوازەكانــدا ،كاركــردن
بەكۆمپیۆتەر و سیاســەتزان ،هەموویان كاری
شایســتە دەكەن ،بــەاڵم لــەكاری بەكۆمەڵدا
كڵۆڵــن ،یــان توانــای كاری بــە كۆمــەڵ و
قبووڵكردنــی دیســیپلینی چوارچێوەداریــان
نییە ،یان ســەركردەكان قبووڵی هەڵسوكەت
و راو بۆچوونەكانیــان ناكــەن .ئــەم كارەی
بەڕێزتــان دەیكەن ،كاریی رووناكبیرییە و بە
بروای مــن رووناكبیری كورد دەبێت هەوڵی
لێكنزیككردنەوەی كورد و رێكخراوە سیاسیی
و مەدەنیــی و كەســایەتییەكانی بــدات بــۆ
كاری بەكۆمــەڵ .لــە پەروەردەكردنی خۆی
و رۆڵەكانــی نەوەســتێت و بــە فەرهەنگــی
نەتەوەیەكی كۆڵۆنی بۆ رزگاریی كوردســتان
لە دەست داگیركەران پەروەردەیان بكات .لە
هەموو بوارێكدا بۆ كۆمەڵگایەكی تەندروست

هەوڵبدات.
*تكایە ئەگەر مەسەلەیەكی گرنگ هەبێت
كە جێگەی ئاماژەبێت ،وەك كۆتایی
ئەم وتووێژە باسی بكەن و سپاس بۆ
ئەمەگداریتان؟

حامیــد گەوهــەری :گرێپوچكەیــەك لــە
بزوتنــەوەی رۆشــنبیریی و كاری بە كۆمەڵی
حزبایەتیدا هەیە كە زیانی زۆری بە بزوتنەوە،
حزبــەكان و تەنانەت تاكی كــورد گەیاندوە.
ئــەم گرێپوچكەیە ،هەڵنەكردنی ســەركردەی
حزبەكانــە لەگــەڵ یەكتر كە بــە بەردەوامی
جیابوونــەوە و لەتكردنــی حزبەكانی بەدوادا
هاتــووە .ئێمــە دوو ئەزموونــی ئەرێنــی و
نەرێنیمــان لە بزوتنەوەی كورد لە باشــور و
رۆژهەاڵتی كوردستان هەیە .یەكەمیان بەرەی
كوردستانی لە باشور كە توانی بە یەكدەنگی
ئەندامانی پەرلەمان و حكومەت دامەزرێنێت
و دووەمیان كێشــەی نێوان كۆمەڵە و حزبی
دیموكــرات لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان كە
نەیهێشــت لــە وتووێژەكانی ســاڵی  1359دا
لەگەڵ رژێمی ئێران ،دەســتكەوت بەدەست
بهێنێت و تەنانەت كات بكرێت بۆ خۆسازدان
و پەروەردەكردنــی ئەندامانیــان .بێگومــان
هەموو حزبە سیاسییەكان دژبە رژێمی كۆماری
ئیســامین ،بــەاڵم كردەوەكانیان ســەبارەت
بــە یەكتــر و بەربەرەكانــی خۆبەخۆیــان لە
خزمــەت ئامانجەكانی كۆماری ئیســامیدایە.
لەبەر ئەوە پێویســتە شێوازێك بۆ نەهێشتنی
ناكۆكییــەكان بدۆزنــەوە .هەروەهــا بەســە
حزب درووستكردن ،ئێمە ئەوەندەمان حزب
هەیە كە هەمــوو بیروبۆچوونە جیاوازەكانی
كوردســتان لەخۆیانــدا كۆبكەنــەوە .ئەگــەر
هــاوڕێ دێرینەكانمان لە حزبــی دیموكراتدا
(هەردوو باڵ) بخوازن ،من پرۆژەیەكم هەیە
كە رێخۆشــكەر دەبێت لەبەردەم یەكگرتنەوە
دیموكراتەكان.

حامید گەوهەری
 ساڵی  1944لە گەڕەكی مزگەوتی (سور)ی شاریمهاباد چاوی بەژین كردوەتەوە.
 خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی لەمهاباد و ئامادەیی لە كرماشان تەواوكردوە.
 ساڵی  1962چووەتە ریزی سوپای ئێرا ن و بۆی  18ساڵ پلەداری سوپای ئێران بووە.
ماوە 
 ساڵی  1968بە تۆمەتی هاوكارییكردنی كۆمیتەیشۆڕشگێڕیی حــزبــی دیــمــوكــراتــی كــوردســتــان ،لە
مهابادەوە دوورخراوەتەوە بۆ كرماشان و سێ مانگ
و چەند رۆژ زیندانیكراوە.
رۆژی  )1357/11/30( 1979/2/19بە هاوكارییچــەنــد هــاوڕێــی ســەربــازگــەی مــهــابــادی بــۆ حزبی
دیموكرات چەككردوە.
 بەشداری ی كۆنگرەكانی  4و  5و  6ی حزبیدیموكراتی كوردستانی ئێرانی كردووە.
 ساڵی  1986كوردستانی بەجێهێشتووە و چووەتەواڵتی سوید و ئێستاش لەو واڵتە دەژی.
 ســــەدان وتــــاری جـــۆراوجـــۆری لــە رۆژن ــام ــە وگــۆڤــارەكــانــدا بـــاكـــراوەتـــەوە ،لــەگــەڵ چــەنــدەهــا
چاوپێكەوتن لە تەلەفزیۆنەكان ی كوردستان24 .
كتێبی چاپكراوی لە بوارەكانی مێژوویی ،فەرهەنگی،
كۆمەاڵیەتی ،ئافرەتان و سیاسیی هەیە ك ە  7كتێبیان
وەرگێڕاون .سێ ڕۆژژمێری كوردیی بە دیاریكردنی
ڕووداوە مێژووییەكان باڵوكردوەتەوە و  17ساڵ
ئەندامی كۆمیتەی گشتیی فیدراسیۆنی كۆمەڵە
كوردستانییەكان و  9ساڵ سكرتێری ئەو فیدراسیۆنە
بووە.
بەرهەمەكانی
- 1بادانەوە یان پێچەقاندن.
- 2راپـــۆرت دەربــــارەی هــەڵــبــژاردن و پەرلەمانی
كوردستان.
- 3كوردایەتی و حزبایەتی.
چەند بەرهەمێکی دیکە

ژمارە ( )17-16ئابی 2016

27

