
 
 
  
 
 
 
 

  يوبزاده  ن ئه سه حه
                                                                                                                        

 

ندی حيزبی  ی ناوه ی کۆميته يانييه رکۆماری کوردستان و به د، سه ممه وا قازی محه پ�شه
  د�موکراتی'' کوردستانی ئ�ران''

  
ک به  يه يانييه زرانی کۆماری کوردستان به ستمين سالرۆژی دامه ندان شه ی دووی ر�به ه بۆنهب

ن زاده سکرت�ری  سه بدولال حه ر�ز مامۆستا عه ندی و وتوو�ژ�کی راديۆيی به ی ناوه ناوی کۆميته
رنج و  ی سه ند الوه ج�گه چه وه که له ته  پ�شووی حدکا به زمانی فارسی و کوردی بالو کراونه

  ن. ه و وردبوونه
  
موکوڕيی  ژی له  که ندان به زمانی فارسی،  ته ر دووی ر�به مه ندی له ی ناوه ی کۆميته که      يانييه به

تيی کۆماری کوردستان که  رۆکی سيستمی حکومه ی ناواقيعييه. شکڵ و ناوه وه سياسی و ل�کدانه
مان بۆ  که وه ته ی ئازادی نه يی ئيراده ميشه مزی هه يی کورد و ره وه ته تی نه ی هوييه ,گه گرنگترين به

ی واقيع نيشان دراوه.  وانه دا به پ�چه که يانييه رانه، له وتوو�ژ و به رزگاری کوردستان له داگيرکه
که و سکرت�ری  يانييه ری به تی کاری  نووسه زوان  و گو�گری کورد له حيکمه ری فارس خو�نه

تی خودموختاری  توويانه  کۆماری کوردستان  به ''حکومهن  که بۆچی ويس پ�شوو ت�ناگه
بيستنی  ها گو�گری کورد له  ر وه ن. هه ی گرێ بده وه ن  و به ئ�رانه کوردستان'' پ�ناسه بکه

,5: ''دوژمنانی  م�نی که ده ری سوور ده ن زاده سه سه ر�ز مامۆستا حه ی به که راديۆييه  وتوو�ژه
وه که کوردان ويستويانه له  ته جمهوری کوردستان ل�ک داوه زرانی کورد به جۆر�کيان دامه

  بن.'' ئ�ران5 جوداوه
  
ند  نيا چه م  و ته که که به زمانی فارسی چاوپۆشی ده يانييه مووکووريی سياسيی  به دا له که م وتاره له 

کی ت�شکانی  هر هۆي سه ندی حدکا له ی ناوه ,و�ستی کوميته و هه   که راديۆييه   خا,ی گرنگی وتوو�ژه
  رباس. به  مه خه کۆماری کوردستان ده

  
کی ت�کچوونی  ره ک�تی سۆڤ�ت له کورد به هۆی سه ی پشتيوانی سياسی يه وه رگرتنه ر وه وبه مه له

ری  وهه ت و سروشت و جه رچاوگرتنی واقعييه به و ئيدديعايه ب5 له زانرا.  ئه کۆماری کوردستان ده
ی کورد رزگاری کورده له ديليی و کۆتايی ه�نانه به  له سه ری مه وهه ی کوردبوو. جه له سه مه

باتی کورد  موو م�ژووی خه کانی هه وه موو بزوتنه ما و هيمای هه وه بنه داگيرکردنی کوردستان. ئه
ری  وهه ناسينی جه ی نه کی نيشانه ره ردانی ده ستت�وه بووه. گر�دانی دۆزی کورد به ويست و ده

 و بۆ داپۆشينی داگيرکراويی کوردستان بووه. ی کورده  له سه مه
 
 



 ی کورد له سه کردنی مه حيزبی د�موکراتی کوردستانی ئ�ران و پ�ناسه
  

کردنی کۆماری کوردستان، ناساندنی  مرۆ له پ�ناسه حيزبی د�موکراتی ''کوردستانی ئ�ران''  تا ئه
ی  وه ان له ل�کدانهکی ت�کچوونی کۆماری کوردست ره ی کورد وهۆی سه له سه ری مه وهه جه

وه.   ته وتووه که وه حيزبی توده دور نه موانه روی هه سه پاژۆکانی ئ�ران و له سياسييه چه گروپه
تيی تاران ،  واره وشکلی حکومه ی ئ�راندا،  له قه نيا له چوارچ�وه ی کوردی ته له سه حيزب  مه

يتی   نجام شابه ره و سه زير رۆک وه دويی فالنه حيزب، باشی و خراپی  فيساره سه چاوله
  و راستييه رگيز به وه. حيزبی د�موکرات هه ته دابينکردنی ديموکراسی بۆ ئ�راندا خو�ندوه

می  البردنی سته تی و وه دا,ه ڵ ب�عه گه تی له يتی د�موکراسی خووی دژايه يشتووه که  شابه گه نه
د�موکراتيکی ئيسپانيا، کورد و  لی باسک و نيزامی تی نييه. ( بروانه کاتالۆن، گه وايه ته نه

  د�موکراسی تورکان ) 
وه  زۆر پ�که لی داگيرکراوی به گه ونی و فره د�موکراسی له و?تانی ئيمام ساالری و  فيرعه

ی سياسی  له سه بووه . مه ر نه المده رگيز وه کو ئ�ران، تورکيه، عيراق و سوريا ... هه لک�ندراوی وه
نگی و گيروگرفتی  رهه التی سياسی، ئابوری، فه سه ب5 ت�کشکاندنی دهوتکراو  ی و?ت زه وه ته نه

کانی له   کانی کورد و حيزبه سياسييه وه وه خو�ندنه و رووه ر ناکرێ... له سه تی چاره اليه کۆمه
ی  وه تن. له پ�دا چوونه واقعييه  واو و دوور له مانی کۆمار ناته پ�کهاتنی کۆماری کوردستان و نه

  رانی رابردووی کورد له کۆندا و سازمانه وێ که ر�به که رده ته ده و واقعييه کان ئه وه بزووتنه
رج�کی  لومه بات له هه رخ ب5 دياريکردنی دووايين ئامانج و ئاخر قۆناخی خه کانی هاوچه سياسييه

وون که به کراو ب روان نه روانی رووداوی چاوه وام چاوه رده وان به ستاون.  ئه کراودا وه نه بينی پ�ش
ی  که رگيز  ميزانی ه�ز و توانای دوژمنه ن5. کورد هه يه نجام بگه وه ب5 و کاريان بۆ به ئه هانايانه

مووان گرنگتر دۆست  هه ه�ز و الوازی خۆی و دوژمنی نه زانيوه. له  کردووه.  خا,ی به دياری نه
ری  ما,ی خۆيدا شه نيا له تهديار بووه. کورد  ر  بۆ کورد نه کی پشتيوان و دژبه ره و دوژمنی ده
وتنی  که رنه ی. هۆی ت�شکان و سه که ته ن�و ما,ی دوژمنه برددووه ری نه رگيز شه کردووه و هه

تان پسپۆری له  يان کۆر و سه موانی ده کان کاری هه ستنيشانکردنی هۆيه کورد زۆرن.  بۆ ده
رگرتن له زانست و  ,ک وه ب5 که کانی کورد تييه سوننه  وێ. کاری حيزبه کاندا ده موو بواره هه

باتی  ,گا و خه کانی کۆمه موو ديارده ر هه سه واو له ی زانياری ته وه کاری نوێ و کۆکردنه ش�وه
رنجی بدر�ت5  وتنی کورد سه که رنه ب5 بۆ سه پساوه به ئاکام ناگا. گرنگترين خال�ک که ده نه

کجاری  واته  بوونی ئامانجی يه ری نهبات و ديا موانی نه بوونی خه کردن و هه کوردستانی نه
ن�و   بات و خۆخزاندنه وه له خه ی ئ�ستادا خۆ ک�شانه يه وت و پرۆسه و ره رزگاری کوردستانه. له

ل و  ست دانی هه ده کی له ريک بوون به دروشمی الوه ?تدار و خه سه ,ی ده ريزی حيزب و کۆمه
ر   تی کورد له کوردستان هه ندنی سامان و دارايهگۆر�ی ت�کنيک تا?ن و  رفا ته. به هاتنه رفه ده

فی دوژمن و  وه له سه کردنه بات و خۆ جيانه کردنی خه موانی نه يان سا,ه.  هه رۆژ�کی به ده
ی  وه ته کانی نه سنفی و ئازادييه سياسييه  له سه ڵ مه گه  يی کورد له وه ته ی نه له سه ,کردنی مه ت�که

ر  داگيرکه ی خۆی له که  وێ  و?ته ييه که بيه وه ته ر ه�ز�کی نه ی هه ,ه ههترين  وره وا گه رمانره فه
 رزگاربکا.

 
 
 
  
  



 وه گر�دراويی کورد به ئ�رانه
  
يدا ئيديعای گر�دراوی کۆماری کوردستان به ئ�ران  که وه حيزبی د�موکراتی کوردستان له ل�کدانه 

  کا. ردستان دهتی خودموختاری کو و ناود�رکردنی کۆماری کوردستان به حکومه
ی کوردستان  وه ستنه ی به بۆ بيرۆکه و,ی داوه پاکانه  دا هه ی که می وتاره رجه سه ر له نووسه

مری واقيع و به  ی به ئه که شکردنه داوه داگيرکراويی کوردستان و دابه و,ی وه بکا،  هه ئ�رانه به
يی  وه ته ی نه له سه ريی مه سه بۆ چارهتی ئ�رانيچ�تی  م بدا و گونجاويی خه ,ه نديی کورد له قه زامه ره

  لم�ن5. کورد بسه
يی کورد و  وه ته تی نه و,ه ياندنی ده بيری چووب5 که راگه  نگه له و وتاره ره ری ئه نووسه

  .  له کانی کوردستان به مانای دابرينی خاکی هيچ و?ت�کی ديکه نييه شه موو به ی هه وه کگرتنه يه
ش کراوه. هيچ قانوون�کی  ی و?ت�کی دابه وه کگرتنه وتۆ به مانای يه ت�کی ئه رفه راستيدا پ�کهاتنی ده

کو  تی وه ی بکر�ته کۆيله. کورد مافی خۆيه که ,که و خه ش بکرێ يی ر�گا نادا و?ت�ک دابه وه ته ن�ونه
ه ی ل که رێ، و?ته کراو، و?تانی پاشخانی سۆڤ�تی به پارچه ئا,مانی داگيرکراو، ڤيتنامی پارچه

  ب5. کگرتووی خۆی هه يی يه وه ته تی نه و,ه ر رزگار بکا و ده داگيرکه
ر�می''  رۆکی'' هه رۆک کۆماری ع�راق  و سه ر�زان سه ,و�ستی به و وتاره هه ری ئه نگه نووسه ره 

?م با  ته بزان5. به و خه وه به پا,پشتی ئه ر لکاندنی  باشوری کوردستان به ع�راقه سه کوردستان له
ی کورد  بوون و لکاندنی کوردستان به ئيراده دا هه و قۆناخه رج  لومه و هه  وان  له چ5 که ئه ير نهب له

ئازاده   و ئيراده سند کراوی ع�راقی ف�درالدا ئه قانوونی په  سپ�رن و له و به ئيختياری کورد ده
تی کورديان به  حاکمييهبوونی کورد، کوردستان و  کی دوفاکتۆ هه يه تانيش  به ش�وه و,ه ناسراوه. ده

وه که سکرت�ری پ�شووی حيزب  يی کورد به ئ�رانه ستراوه ?م تئۆريی به سمی ناسيوه. به ره
يه که  کان هه ته ف�درالييه و,ه ماکانی ده ڵ بنه گه تی له گرن دژايه رداده سه له ندی  پ�ی ی ناوه وکوميته

ی  وه ند ئه رچه ند کردووه. هه سه ی په که ناوه يدا ی س�زده ی سياسی خۆی له کۆنگره رنامه حدکا له به
نيا  يه و ته که کۆنه  سندی کردووه خودموختارييه تی ف�دراڵ په ماکانی حکومه حيزب به ناوی بنه

يه و نه  مرۆی حدکا دا نه سنوور�کی هه تی ئه رايه ينی ر�به ی گۆردراوه. کوردستان له زه که ناوه
ی  له سه رکردنی مه سه بات بۆ چاره ک بۆ خه يه رنامه و نه به وه کگرتنه ک و نه ئامانجی يه يه   خشه نه
  يی کورد به گشتی. وه ته نه
ن حيزب�کی  اليه ر له گه وه و  ئ�رانی بوونی کورد ئه يی کوردستان به ئ�رانه ستراوه فکری به 

کردنی کورد و  تی به ئاسيميله بليغی بۆ بکرێ يارمه وه ته کو حيزبی د�موکراته يی وه وه ته نه
رستان به دروستکردنی  لپه دا هه ده کا و ر�گه تی کوردی الوازده و بيره هووييه کا. ئه ی ده وه تواندنه

ی  وه کگرتنه رانی کوردستان يه ڵ داگيرکه گه حيزبی کارتۆنی بۆکورد و هاوکاری کردن له
ژاک به  ن.  پ�که�نانی په دوای بخه وه يان وه ترسييه مه  نه يی کورد بخه وه ته ک�تی نه کوردستان و يه

ی له ئيمرالی و  وه ر�ز عبدهللا ئوجاالن پاش رفاندنی له ک�نيا و مانه ی به که ماليستييه که  پ�ی ت�ئورييه
و  نن ئه يه راره رايبگه رانی پ�شوی کورد  له پارلمانی ئاخوندی که قه ی نو�نه و ئۆرگانه ئه
  رچاون. ن که له به ترسييانه مه

ی که  وجۆره يی خۆی به وه ته تی کوردی و ئامانجی نه يتوانيوه هووييه د�موکرات تا ئ�ستا نه حيزبی
ی  وه نه له ويست و ئيراده يی کوردستان به ئ�رانه ستراوه يه بناس�ن5. به له جيهانی واقيعدا هه

موو  يستی ههوه، و نگی بۆدراوه.  گر�دراوی کوردستان به ئ�رانه رگيراوه و نه ده ,ک وه ئازادی خه
ته  و سياسه دان به ر در�ژه سه کانی ئ�رانه. موکوربوونی حيزب له پان ئ�رانيست و شو�نيسته

  وه. ته ی و?ت تا ئ�ستا ب5 پشتيوان ماوه وه و ژووره  وه ره ده  له



تی  ?م بۆی نييه واقعييه و بۆچوونی سياسی خۆی ب5،  به رنامه نی به يه خاوه حيزبی سياسی بۆی هه
  وه. ی بشار�ته که ,کی و?ته خه ی بگۆرێ يان له که ی و و?ته که له سياسيی گه -يیم�ژو

  
 تی کۆماری کوردستان   رايه خۆيی ر�به به  بوونی متمانه کۆماری کوردستان و نه

  
  بوونی متمانه ندانی حيزبی د�موکرات به ''نه ی دووی ر�به يانييه کردنی به ئاماژه 

کی  کو هۆيه تی کۆماری کوردستان  وه رايه رزۆکی برياردان) ر�به ی، لهخۆيی''(ترسنۆکی، راراي به
رۆک کۆماری  ی سه ,گه و برياری سياسی ل�براوانه رچاوگرتنی به به شکستی کۆمار به له
شی  ی کورد و به له سه ر مه کانی له سه وه کو باقی ل�کدانه کرێ وه وه باس ده کوردستان که له خواره

ی کورد به روخاندنی  له سه ی مه وه ستنه �ران و له ئ�رانی ئ�رانيتر بوون و بهئ  کراوه له جيانه
و  و دوور له واقيعه. ئه  خودايی ب�پايه رژيمی تاران و دابينکردنی د�موکراسی بۆ و?ت�کی ئيمام

کی و  ره سکردی ده ی کورد به ده له سه سپ ل�دانی مه رچه دا به به ده  يه ر�گه وه ش�وه خو�ندنه
تی کۆماری  رايه وه  ناود�رکردنی ر�به و رووه يی کورد. له وه ته باتی نه ری خه وهه ی جه وه ردنهشا

وه بۆ   ندی حيزبی د�موکراتی کوردستانه ی ناوه ن کۆميته يی به خۆ''له اليه کوردستان به " ب5 متمانه
يه.  چونکه حيزبی  ره مه ير و سه ن سه ناکه  يه پ�ناسه و ش�وه ی کورد به  له سه  سان�ک که مه که

ته  له واقعييه  ر سازمان�کی ديکه  هه  نی کۆماری کوردستانه و زياتر له د�موکرات خاوه
وای  تی پ�شه سايه ب5 ئاگادارب5 و که تی کۆماری کوردستان ده کانی کوردستان و به تايبه م�ژووييه

ندی  ی ناوه ی کۆميته يانييه خووياب5. به زاشا له الی ره مه ی حه مه حکه ی  له مه که ناسيب5  و ديفاعييه
کان  نو�ن5. فاکته م�ژووييه رووانييه له حيزب ده و چاوه ی ئه وانه ندان پ�چه ر دووی ر�به له سه

  ن.  ده تی حدکا وه نيشان ده رايه ن ر�به کردنی کۆماری کوردستان له اليه  ناواقيعی بوونی پ�ناسه
  
 نووس!: که ده ياننامه به
  

ى نفوذ حكومت كردستان و از آن مهمتر آماده نكردن همان بخشى هم كه تحت  حوزهمحدوديت 
كنترل جمهورى بود، فروپاشى ناگهانى و بدون مقاومت تنها همپيمان نزديك جمهورى، يعنى 

ى  ى متحد نيروهاى سياسى ايران و در رأس همه حكومت ملى آذربايجان، ضعف و ناتوانى جبهه
به هيچگونه حمايتى از دو حكومت كردستان و آذربايجان نبودند و در آنها حزب توده كه قادر 

نهايت هم نبود اعتماد به نفس نزد رهبرى جمهورى. وگرنه همچنانكه رهبر شهيد دكتر قاسملو در 
ى بارزانيها مؤيد اين واقعيت  ى چند ماهه كتاب چهل سال مبارزه بدان اشاره نموده است، مبارزه

وجود داشت و توان نظام شاهنشاهى نيز در حدى نبود كه به سادگى قادر بود كه امكان مقاومت 
  به درهم شكستن چنين مقاومتى باشد.

  
کی  يه وه تی کۆماری کوردستان ل�کۆ,ينه رايه ر ر�به سه تی حدکا له رايه ,و�ستی ر�به گرنگی هه
  وێ. زياتری ده

وا  رکۆماری کوردستان پ�شه وردستان ،سهتی کۆماری ک رايه و فکره  له ر�به نی ئه ستی خاوه به مه  
ر له کت�بی ''چل ساڵ  ی که نووسه و فاکته ت ئه و تانه  که ی نووسراوه . به گو�ره ده ممه قازی محه

کی پچووک  خۆيييه هۆيه به   بوونی متمانه م نه ريگرتووه، ئه هيد دوکتور قاسملوو وه بات ''ی  شه خه
ر راست ب5  گه وه ئه ,کو ئه کوردستان ناژم�ردرێ به کانی چرژانی کۆماری نا هۆيه له په

کان  م�ژووييه  ,گه موو فاکت و به وه و بۆچوونه ناراسته. به پ�ی هه و ل�کدانه ?م ئه کيترينه. به ره سه
يه جياوازی  يانييه و به ری ئه نگه نووسه بووه. ره وا قازييدا نه و هۆ کۆماريکوژه له وجودی پ�شه ئه



العلل)  کی که به ( علة ره ڵ هۆی سه گه ک که بۆ پ�که�نانی رووداو�ک پ�ويستن لهل� ن�وان هۆگه
وه  کۆ,�ته س�ک که له هۆی پ�کهاتن يا تونا کردنی رووداو�ک ده گرێ. که رچاو نه به بردرێ وه ناوده

يان  دهکرێ به  ی کۆماری کوردستاندا ده له سه مه ستنيشان بکا. له و روداوه ده کی ئه ره ب5 هۆی سه ده
کی رووخانی کۆماری کوردستان چی بووه  ره الم هۆی سه بکری به  له و هۆی ديکه ئاماژه سه مه
وه و  و تۆ که پ�ويستی به ل�کۆ,ينه بواردووه. هينانی باس�کی ئه ر خۆی ل5 دياره و نووسه نه

  کرێ.   و نه دهکی سياسييدا نه پ�ويسته  يه يانييه يه له به کان هه ,گه م�ژووييه ی به وه خو�ندنه
سا,داچووی حيزب  ندامانی  به ئه  موو  ن زاده و هه سه ر�ز مامۆستا حه سکرت�ری پ�شووی حيزب به

ری سياسی بوون، باش  فته ری ده وروبه بات  له ده ی چل ساڵ خه کاتی نووسينی ناميلکه که له
بوو. بۆ  ستدا نه رده به ی لهيه، فاکتی* پ�ويست و ناميلکه زانن که دوکتور قاسملوو بۆ نووسينی ئه ده

می کۆماری  رده سه سان�ک که له ری که وه ی پ�بکا له بيره بوو ئاماژه ه�ند�ک رووداوی گرنگ که ده
که   شيدخانی بانه مه ره تی حه که ره ر حه سه گرت. بۆ نموونه له  رده ,کی وه کوردستاندا ژيابوون که

بووه   کی رزگاريخوازانه يه وه ته بزووتنه که ره و حه ئهبوو ناو�کی بۆ دياری بکا ت�دا مابوو که   ده
 ...  کی ملهورانه ربز�وييه يان سه

  
به خۆ   کا که متمانه وه تاوانبار ده تی کۆماری کوردستان به رايه که  ر�به يانييه ری به ک نووسه اليه له
  مه. ی که 5 که و�نه, ,ده ک به کۆماری کوردستاندا هه يه ش به ش�وه  کی ديکه بووه له اليه نه
نيا زانياری پچڕپچری  ر کۆماری کوردستان نووسراوه  ته سه ن حدکاوه له اليه ی تا ئ�ستا له وه ئه 

تی برياره  کان، به تايبه م�ژووييه  و فاکته  کی بووه. نووسراوه رانی الوه رای نووسه تاک و ته
رکۆمار  کانی سه رمانه ت و فه سخه ی کۆماری کوردستان و پ�شتريش ، ده مانگه 11کانی  سياسييه 

چ5 سيستمی ب5 سيستمی نووسين و راگرتنی  س به  شو�نيان نازان5* .  و�نا ديار نين وکه
تی حيزب  زال  رايه ی ر�به وه رانه ی که پاش گه وجۆره ر به کان له حيزبی د�موکراتدا هه روداوه

ک و  يه يشدا زال بووب5 و هيچ نووسراوهی راديۆيی)  له کۆماری کوردستان رنامه ( جيا له بهبوو
  نووسراب5.  بريار�کی سياسی نه

  خسی به پشتيوانی ئارشيوی فکريی خۆی که له کی شه يه وه ر ل�کدانه سه نيا له ر ته چ5 نووسه و�ده 
يی  تی کۆماری کوردستان به ''ب5 متمانه رايه بووه ر�به کاندا نه مانی رووداوه ی پ�کهاتن و نه پرۆسه

ته )  ناود�ر کردب5.  وبابه دران و شتی له رزۆکی، رارايی، بريار بۆ نه روون له خۆ'' ( ده به
مساڵ داتکاوه دژی  ندانی ئه ری وتاری دووی ر�به می نووسه ,ه قه ی که له شه ره  و خا,ه حوکمی ئه

وای  پ�شه  ر  تی کۆماری کوردستانه. نووسه رايه ی ر�به ی ئاگايانه وه کرده ری فکريی و  وهه جه
وای له به ناو  ی پ�شه که کردنه مه و محاکه تنامه سيه قی وه ت ده نانه ته  لی کوردی نه ناسيوه.  گه
  وه. ته خو�ندووه زاشادا نه ره مه ی حه که  مه حکه مه

  نگ�ن5.  سه ,ده يی هه  خۆيی  و ب5 متمانه به  ک متمانه يه ر به چ پ�وانه هيچ ديار نييه  نووسه
و  خۆيی  ئه ,و�ست و متمانه به يه که  هه وه ر  ر�گا ئه دانی نادروستی  بۆچوونی نووسهبۆ نيشان

تی  رايه خۆيی ر�به به  لو�ست و متمانه ڵ  هه گه تی  حيزبی د�موکرات له رايه ی ر�به سا,ه 10-12
ستی  به ێ و مهو ربکه ده  که بوونی بۆچوونه  کتردا بن�ين تا ب5 پايه ر يه مبه هه  می کۆمار له رده سه

  ش خوويا ب5.  که ری وتاره نووسه
ری ناوداری  نووسه ڵ  گه قی وتوو�ژ�که که باقری مومنی له وه ده يخو�ننه وه ده خواره که له  شه و به ئه

فارس  بزرگ علوی  کردوويه. علوی باسی چوونی خۆی بۆ کۆماری کوردستان و وتوو�ژ 
  برێ...  رده د ده ممه تی قازی محه سايه و ديداره و که ر ئه سه کا و رای خۆی له وا قازی ده ڵ پ�شه گه له

جالب برای من شخصيت قاضی محمد بود. آدمی بود خيلی کتابخوان . من آنجا خيلی کتاب ديدم . 
آدم دانايی، ماليمی ، موقری بود. آرام صحبت ميکرد، نظر خودش را ميگفت و چيز زيادی هم 



آلن يادم نميآيد ولی شخصيتش در من تاثير کردو من متوجه شدم ا  سياسی داشته باشد ی که جنبه
کسانی که آنجا می آمدند همه تعظيم    برای اينکه   محترم و با نفوذی است  که او در آنجا مرد  

او حرف نميزدند. گاهی به يکی از حاضران رو  ی ميکردند ، دو زانو می نشستند ،بدون اجازه
    ميرفت يا ميآمد...چيزی ميگفت يا   ميکرد وطرف يک 

  ,5: ده وا کردووه يان نا که ئايا پرسياری له پ�شه دا ?می پرسيار�کی مومنی وی له وه له عه
علوی : نه، نه! او آنقدر موقر و محترم آنجا نشسته بود و پيغمبرانه صحبت ميکرد که آدم اصالً   

بود؛ آنهای ديگر  ينطور جرأت نميکرد از اين حرفها با او بزند . برای من که در هر صورت ا
                                     هم به همين ترتيب نپرسيدند .

چاپ شده » رهبر« مومنی : من يادم هست که هرمز يک مصاحبه ای کرده بودکه درروزنامهء
يک مقدار راجع به هدف های حکومت کردستان  بود .البته مضمونش را به ياد ندارم اما درآن 

مگرآنجا '' جمهوری مهاباد''مينويسند   بود . حااليک سوال ديگر؛بعدها همه جاصحبت کرده 
                                                                             مسئله جمهوری مطرح بود؟

چه طور ميگفتند جمهوری، در حالی   مومنی : خوب ،اگر اينها خودشان را جزء ايران ميدانستند
    ايران سلطنتی بود؟ در آن موقع حکومت که 
ته  نووس که بۆخۆی چووه ر و رۆژنامه تفان ، نووسه '' سياسهعلوی''بزرگ ی  و وتوو�ژه له
ری   وه که نووسه در�ته و پرسيارانه ده المی ئه موو وه ت کردووه هه وای زياره هابات و پ�شه  مه

  راوه. گه ی حيزب بۆێ نه  که وتاره
کراون و له  وی فاکتی حاشال�نه له کانی بوزورگی عه وا وته خۆيی پ�شه ونی متمانه بهبۆ باسی نه بو

  ن�ن.  ال ده واوی وه ر به ته کانی ديکه بۆچوونی نووسه م�ژووييه  ,گه نا به په
او [ قاضی] آنقدر موقر و محترم آنجا نشسته بود و پيغمبرانه صحبت ميکرد که آدم اصالً    ''

ويقار و به شکۆ  به  نگين و نده زه وه و واته قازی ئه ئه . ن حرفها با او بزندجرأت نميکرد از اي
  ل باس بکا. گه ی له و قسانه دی ئه ده خۆی رانه ران داخفی که مرۆڤ له مبه کو پ�غه وو و هرۆنيشتب

ادگه بۆ الدانی شا که به ن�وی د وا نه له کاتی ئاسايی دا و نه له کۆری جه ی پ�شه رانه مبه ی پ�غه وته
,کو له ش�وازی  ه�زا به  ر دانه هه  سترا نه تی کۆماری کوردستان به رايه داه�نانی ر�به چۆک به
رچ  رپه گرت. به رده ی وه که وه ته و شو�نه ئيلهامی له روحی نه نی. چونکه له ده وه بوو به مه کييه مه

ی ''  ل، تۆبjيی پ�وانه کگرتوويی گه ای يهی و داو که پ�رۆزه  تنامه سيه تی دادستان و وه ی ئيهانه وه دانه
ی  که و پای دار چوونه ره ياندنی واجبی ئايينی  به ئارامی و به ج�گه ب5؟ به متمانه به خۆبوون نه

م�ک  وه نا و ده ره سه رانی به فری  ژاری شوکه وه که به ئارامی ده بير ناه�ن�ته سوقراتی يۆنانی وه
 شی ی له ڵ روحی کائنات له رکه گه وه له کگرتنه وور و بۆ يهکۆی ن دواتر روحی پ�رۆزی بوو به

     رباز بوو؟ ده
کی  کۆماری ئيسالمی له سايتی ئينترن�تی سيروان و بازتابی پاسدار  يه ی بالوکراوه گو�ره به
  ر له وبه مه ساڵ له10تی  رايه وخۆی ر�به و خۆ يان ناراسته وتن�کی راسته زايی گوايه  ر�ککه ره
ندی  وه رژه که به ناوی پاراستنی ''به  سه و ئاگربه ماری ئيسالمی  له ئارادابووه. به پ�ی ئهڵ کۆ گه

نيزامی خۆی به دژی کۆماری  –باتی سياسی  کرێ، حيزب خه ده  براکانی باشور '' پ�ناسه
ی  برياروه که: ئايا    ?م بدر�ته ب5 وه  و پرسياره ده ?تی کوردستان راگرتووه. ئه ئاخوندی له رۆژهه

و  سه ناراسته کرێ و ئاگربه به خۆيی ناود�رده تی حيزب به متمانه رايه ری ر�به وبه مه ساڵ له ده
ی که   و ت�زه مۆد�رنه ندی برايانی باشووردا بووه و ئ�ستاش به وه رژه ی  پ�ويست و له به که خۆيه

به خۆ   نده متمانه وه يان  تۆ ب�jی ئه ی؟  که وه ن�وخۆی و?ته ر�ته گه کا ونا فتارده ی پ�کردووه ره ئاماژه
زعه  و وه کی نو�تر سازمان بدا و له يه يی به ش�وه وه ته باتی نه توان5 کاری سياسی بۆخه ب5 و نه  نه

ب5   ,5 ب5، ده م به که ?می پرسياری يه ر وه گه ی  ئ�ستا خۆی رزگار بکا؟ ئه گونجاوه بار و نه ناله



و  ران له ر بۆ ئيسکۆرتی ر�به گه مه  ی بۆ چييه رگه وه که  پ�شمه بکاته  وه تی حدکا بير له رايه ر�به
ێ نيزامی باشتره   دانان بۆ ف�رگه و تۆدا له بری مايه ت�کی ئه ی که ل�ی ج�گيرن. له حاله شوو�نه
وه و  و بان  بکاته کردنی کادری سياسی ، پزيشکی، ئابوری ، ر�گه رده روه ک  بۆ په زانکۆيه

ن5  يه رده بکر�ن. به کۆماری ئيسالمی رابگه روه دا په و زانکۆيه کانی حدکا له رگه هکادرو پ�شم
کداری نييه و دروشمی روخاندنی  ی چه وه ک و کرده ته حيزبيکی'' مۆد�رن'' و کاری به چه بووه

ت و  که شنی موشاره کاته حيزب�کی ر�فورمخواز له چه ن5 و خۆی ده الده کۆماری ئيسالمی وه
دا که  نووييه  رجه لومه و هه ش نا ب5، پ�ويسته له که ?مه ر وه گه ينی ئينقالبی ئيسالمی. ئهموجاهيد

باتی  دانی به خه و در�ژه وه ر چووه  حيزب بۆ مانه سه ندی ئيديعاکراوی برايانی باشور به وه رژه به
باتی  خه داتۆ ب�jی الوانی کورد له و حا,ه باتی خۆی بگۆرێ. له يی تاکتيکی خه وه ته نه

س�ن و  ر رانه تکارانی داگيرکه جينايه  کاتی پ�ويست له ن و له که ی خۆيان ديفاع نه رزگاريخوازانه
ی کورد و  وه تواندنه لک پ�ش به مل�کراوان و به سازماندانی  خۆيان وخه بنه پا,پشتی سته نه
؟ تۆ  که ره برايانی پشتيوانی گهئيزنی   سه و ئاگربه يان ناگرن؟ ئايا شکاندنی ئه ,گاکه سادی کۆمه فه به

کا که بۆ برايانی  ر ده س�ک باوه ؟ ئايا که وه ترسييه مه  مان بخاته که ندی باشوری و?ته وه رژه ب�jی به
  رکوک  و موسل نه گرنگترن؟  ختی ماد له که دانی پ�ته مه و کرماشان و هه  باشوور ورم5 و سنه

ر  فه نه 150.000وه که  ورۆژه زانی له ندی ده ی ناوه ی کۆميتهگر خنه ر�زی ره ری به نووسه
ددام پاک  ربازی و?تانی ديکه ع�راقيان له رژيمی سه زاران سه مريکا و هه ربازی ئه سه

م جيهانه ناو�ری به دووربينيش تماشای باشوری  ?ت�کی ئه سه وه، هيچ ه�ز و ده ته کردووه
رۆکی  ?م سه وه، به نه يانويست خۆيان به کورد تاقی بکه ده تادا ترکان ره سه کوردستان بکا. له

موو حيزبه سياسييه  جی ه�زی پشتيوان و هه وه رانی به کيمی کوردستان و ر�به رگ و حه جه به
و له  وه م�شکيان ترينجاندنه کانی  ترکيان ده کيمانه هۆشی ژ�نرا,ه ش�ت و ف�داره کان حه ييه  وه ته نه

وری  ياندن که نه ده رپشک. ت�يان گه فتار کردن کردياننه  سه ره  و ژيرانهن�وان خۆش�ت کردن 
تی له کوردستان ساز  شيره ری عه ز شه ره و,ه مه ليمه که به ناردنی که ميد و سولتان سه بدولحه عه
ايه ماڵ پاش گ  و جه به ت فعه رپاشا و ره نوه  مال و ئه فاکه کانی  مسته بۆره وری گورگه ن و نه ده بکه

وه  ته ن�و خاکی ع�راقه مريکا هاتووه وه که ئه و رۆژه ن. له  بربکه نی خاشه رمه کو ئه که  کورديش وه
وه و  رانه شه و کوردله باشور پار�زراوه. گه ڵ کورد هاوبه گه کانی له ندييه وه رژه به
اشور ناخاته ندی کورد له ب وه رژه ر به هه  ?ت نه رۆژهه ی ئاگری شۆرش له وه رخستنه گه وه
گرتنی شۆرش له  ره ترسی په کرێ له روان ده وه که چاوه ,کو دوژمن زۆر زووتر له وه به ترسييه مه
ر ملی برا  سه کی به چۆک دادێ و بار�کی قورسيش له ره ترسی ت�کشانی ده موو و?تدا و مه هه

يشتب5 که  برايانی پشتيوان بۆ  ته گه ناعه و قه تی حيزب به رايه يه ر�به وانه چ5. له کان الده پشتيوانه
خۆياندا  ديفاع له خۆ  ن براکانيان  له ما,ی ده ندی کۆماری ئيسالمی ر�گه نه وه رژه پاراستنی به

ی کورد له  وه  رانه  بزوتنه و ر�به دانييه که ئه  وه وان  به ئازادی بژين. گومان له ن  وه کو ئه بکه
وه و به پا,پشتی به  نه ده کيمانه ل�ک ده موو کورد حه ندی هه وه رژه کاندا به سود و به موو پارچه هه

  زانن.  ه�زی خۆيانی ده
وه.  خو�ن�ته ی خۆی ده ی سا?نه س کارنامه موو که يه :  هه وه ?م دانه ش شياوی وه پرسيار�کی ديکه

بردوودا و سا,ی را 10.12تی حيزبی د�موکرات له  رايه يه ب5j ريبه يانييه و به ری ئه کرێ نووسه ده
ر  ند زاناو پسپۆری له هه کی داناوه و چه يه   ی عالی يان زانستگه سه دره ند مه کاتی پشووداندا چه له

تی حدکا و  رايه ين5 ئاخوند کوردستانی به ج�ه�شت و ر�به ر سبه گه کردووه؟ ئه رده روه بوار�کدا په
زاران پسپۆرو زانياری ت�دايه  هه  ه بهی ک و کوردستانه وه ئه رانه ت کردن گه کانی بۆ حکومه کادره
و متمانه به  با؟ ئه ر�وه ده  ,که به و خه دا و کارو باری ئه کادری پسپۆری حيزب سازمانيان ده  کامه



وجودی ک5 دايه و ک5  رێ له ر�وه به ربگرێ و خۆی به توان5 خودموختاری وه خۆييه که کورد ده
  بکا؟ و کاره ب5 ئه ده

ی  رگه کادر و پ�شمه 200تی  حيزبی د�موکرات نزيک به  رايه کانی ر�به ندراوهيا ی راگه به گو�ره
ی رابردوو له باشوری کوردستان کوژراون. تۆ ب�jی  سا,ه 12-10و  ر له م حيزبه  هه ئه

؟ ئايا پاراستنی  رپرس بووه ,که ک5 کووشتوونی  و ک5 به و خه يزان�ب5 ئه تی حدکا نه رايه ر�به
ی بۆ به کوشت بچ5؟  يه رگه موو پ�شمه و هه ی د�نا که ئه  نده وه کراو له باشور ئه غه ده کی قه راديۆيه

کی له  يه خنه ياند و ره ی راگه و کوشتاره يی ئه وه ته تی حيزب له الی سازمان�کی ن�ونه رايه ئايا ر�به
مال و  وی لهتکاران به راشکا رانی  ه�زی  به ه�زی پشتيوان گرت که بۆ ر�گايان دا جينايه ر�به

تی  ژ�ر حاکمييه  ی پشتيان  له ما,ياندا و له واندا  کوڕی کورد، برا و بربره تی ئه ژ�رحاکمييه له
  واندابکوژر�ن؟ ئه

ی  به خۆ بوو که  کۆتايی به مانۆری رۆژانه  متمانه  نده وه وا ئه گر له پ�شه خنه تی ره رايه ئايا ر�به
  ی حيزبی د�موکرات ب�ن5؟ نا ميوانخانه هپ قاتjی دوکتور قاسملو  له کۆيه و له 

رۆکی کوردستان و  وه.  سه ته کی کورد له باشوری کوردستان  ئاشتبوونه ره دوو حيزبی سه
ی  جه ره ندی کورد له ده وه رژه نای کوردبن  و به ب5 پشت و په رۆک کۆماری ع�راق ئ�ستا  ده سه
الل  ر�ز جه تی ع�راق به و,ه رکۆماری ده به سهتی حدکا جار�ک  رايه مدا بپار�زن. ئايا ر�به که يه

ی و  که بره ر قه سه پکه گوڵ دانان له ينی و چه ر گۆری خومه سه  ياندووه که چوونه بانی راگه تا,ه
کانی به مانای تف کردن له گۆر و ناوچاوانی دايک و خوشک و  ماچکردنی پاسداره کوردکوژه

و  س له که 200م  نزيک به  ؟ خۆ النی که  الته ۆژهههيدانی کورد له ر موو شه باوک و برای هه
ت و ما,يان بپار�زێ. يان  رامه بوو ديفاعيان ل�بکا و که ودا کوژران که  ده ی ئه که هيدانه له ما,ه شه

رۆک بارزانی  ی سه  رقييه خنه له ناردنی به و�ری ره نده متمانه به خۆيه و ده وه تی حدکا ئه رايه ر�به
کو کاظمی و باقی  تکار�کی دژی کوردی وه ی کوژرانی جينايه گرێ که به بۆنهيی ب بۆ خامنه

م سکرت�ری  به خۆ نين النی که  نده متمانه وه ر ئه گه ين�رێ؟ ئه تکارانی کوردکوژی ديکه ده جينايه
کا. عورفی  و کاره به عورفی ديپلوماتيک ناو د�ر نه ر پا,تاک ئه پ�شووی حيزبی د�موکرات له سه

  پار�زرێ نه عورفی ديپلوماتيک.  يی ده وه ته نه
   وه وه له کۆيه خو�ندنه ندی برايانی باشور و   مانه وه رژه وايه که  بۆ پاساوی  پاراستنی به زۆر ناره

ناومۆد�رن و مۆد�رنيته  ی ئاوا  وبه ری کۆماری کوردستان به ش�وه وا و ر�به ر پ�شه له سه
تی کوردستان  کردنه  کۆماری کوردستان بب�ته حکومه پ�ناسه و  وه و جۆره خو�ندنه بگۆردرێ!!  به

  سک.  رته کی به يه و کوردستانيش بکر�ته  ناوچه
نيا  ی داگير کرد ، ژ�ن�راڵ دۆگۆڵ  به ته نسه ره می جيهانيدا که ئا,مانی هيتل�ری فه ری دووهه له شه
يان  که ته و,ه ی ئازادی جيهانيش دهموو و?تان ياند. هه ی راگه رانسه ن جمهوری ئازادی فه نده له له

مارات گچکه  بوو. کو�ت و ئه دا نه نسی له ژ�ر پ�ی ره وکاته دوگۆل بست5 خاکی فه قبوول کرد. ئه
الم کۆماری کوردستان و  تن به و,ه وه ده سه زارکه هه ند ده رکام به چه کانی ئوروپا  هه شانشينه

ری  بوو!! چۆن تشتی وا بۆ نووسه ت نه و,ه وه ده خۆی کورد، به مليون کورده ر به تی سه وله ده
  لوێ؟!!  مۆد�رنی کورد  ده

  
ره قايمی  ما و پا,پشتی فکريی هه ی م�ژوويی کوردو بنه ,گه نرخترين به کۆماری کوردستان به 

رنی  ر تاکۆتايی قه يه نه هه م کاته تا ئه کانی کۆن و نو�ی کورد هه وته سکه و ده  وه موو بزوتنه هه
  م. تهبيس

,ترين رژيمی ن�وزراوی  ه ند ی گه  ر ويستوويه  سيستمی کۆماريی کورستان بکاته  کلکه نووسه
  کا.   رۆکی ئيلهامی ناود�ر ده تونابوو و کۆماری کوردستان به ناو�کی ب5 ناوه



ن  که ر و سکرت�ری پ�شووی حدکا ئيديعاده ی که نووسه و جۆره ر کۆماری کوردستان  به گه ئه     
ی بۆ و به چ تاوان5  ئ�عدام  که ر کۆماره ب5 سه بووه، ده کی ئيلهامی بووه و له ئ�ران  جيا نهشت�

ب5.  تی  هه تی و وياليه ياله نی ئه نجومه ساسی ر�گای دابوو ئه وکاته قانوونی ئه کراب5؟  ئه
بوو.  ۆی ههش�کيش ناوی خ ر به شکردبوو وهه کانيش ئ�رانيان به'' ممالک محروسه''  دابه ره جه قه

وابۆ شت�کی ئيلهامی هيچ مانای سياسی  و حقوقی  وتۆدا ئيعدام کردنی پ�شه کی ئه وايه له حال و هه
  يه؟  هه
زدی و  توو,ال ميسباحی يه نگرانی ئايه ی اليه ته. ک�شه و بابه تی خودموختار بنيات�که له حکومه 

رنجراک�شه.  ی ئيسالمی سهتی ئيسالمی و جمهور مکی حکومه ر چه سه کان له ر�فۆرمخوازه
مکی  وه دوو چه فهومه تی خودموختاری کوردستان و جمهوری کوردستان له باری مه حکومه

توان5  تی خودموختار ده تی جودان. حکومه جودان. دوو سيستم يان دوو شکلی حاکمييه
وسيستم  و  لک له ?م جمهوری سيستم و نيزام�کی پارلمانييه و خه س�ک ب5. به وايی که رمانره فه

  .  ته? سه ده ی رچاوه سه دا ننيزامه
رگرتووه که گوايه ناو  هيد دوکتور قاسملوو وه ی شه که ی  له کت�به ته م بابه سکرت�ری پ�شوو ئه

  بووه. وه نه يی کورده وه ته تی نه و,ه و ده وه جيابوونه  ل�نانی کۆمار ئيلهام�ک بووه و کاری به
کوردی دا به  يه. مانای ئيلهام له ور�کی هه تدا چ ده ت و حکومه سياسه لهر نا,5 ئيلهام چييه و  نووسه

بی، (چاوگ واته مصدر)ه، کار�که که خوا له د,ی  ره که عه يه گوترێ. وشه ردانی دڵ ده به خه
 حی  گوتراوه. شن�ک وه يکا. به مانای  چه وه کار�کی باش بکا يان نه س�کی ناب5 بۆ ئه که

پ�اواندا به  ته .   له ن�و بۆره ت به واليه دا تايبه  ردييه و له ئايينی شيعه ت�کی فه ,هحی حا ئيلهام يان وه
  ران. مبه وه بۆ پ�غه يبه ر�که له غه به يشتنی خه گه
ری سياسی کورد و  و ر�به بوو. ئه تی هه رايه مبه ر بوو و نه ئيديعای پ�غه مبه وا نه پ�غه پ�شه 

,ک بووه بۆ  ر ئيلهامی پ�کراب5 ئيلهامی خه گه بوو. ئه ری کۆماری کوردستان زر�نه دامه
ياند و له جيهانی واقيعدا دايرشت.  ج�گه  ی به و ئيلهامه ويش ئه زراندنی کۆماری کوردستان. ئه دامه

زيرانی بووه،  تی وه يئه هه  و سيستمه کۆمارييه وه ژيا. ئه يييه وره مانگ به شکۆ و گه 11کۆماريش 
شکری  ی له ر رمانده شکر و فه ستووه، و?تی بووه، له تی به و,ه رادادی ن�و ده هشی بووه، ق رته ئه

شدار بوون ،  زرانی کۆماردا به م رۆژی دامه که ,ک له يه زاران خه کوردستانی بووه... به هه
ی جمهوريی  که بووه،  ناوه و گۆڤاری هه  بوه و ش�عريان بۆ  گووتووه، رۆژنامه شاعيری ميللی هه

موو  مانه هه بووه ... تۆ ب�jی ئه ی ئ�رانی پ�وه نه کو ناوی حيزب کلکۆله تان بووه و وهکوردس
  ئيلهاميک بووبن؟

کو   کورد وه  ?م سياسی دا.  به ,کی پی فريوده کا و به مليۆن خه بوو شت دروست ده دوژمن له نه 
ی  که ته شنی  حکومه ردستان چهلم�نی کۆماری کو ی بيسه وه کا بۆ ئه ,گه سازده به   که دوژمنه  فارسه

رانی ئ�ستای حيزبی د�موکرات که  بووه.  ر�به وا متمانه به خۆ نه شيدخانی بانه بووه و پ�شه ره مه حه
شاردانی  لی و خۆحه مه ن ب�عه وڵ بده نووسن ناب5  هه ندان ده ر دووی ر�به سه وتۆ له کی ئه يه يانييه به

تی حيزبی  رايه يه ژيانی سياسی ر�به وه ت ئه وسن. واقعييهخۆيان به حيسابی برايانی باشور بنو
  ,�ن.  ,ده وه نييه که پ�يدا هه هيدبوونی دوکتور قاسملوو ئه کانی پاش شه د�موکرات له سا,ه
ژی و  وه رزی کۆماری کوردستان له بزگور و مرده و وتارنووسه  بۆ  با?ی به قوماش�ک  که  ئه

ی  که ی داڕنيوی دڕک و نووسه ران و پرزه فکريی دۆم  وکۆچه کی ڕه ر خه ج�ماوی به پنۆکی به
رزی  ياران  رستوويه نه شياوی با?ی به و به و,ی بزنی زيانيخرۆی بووره راوان له که و ده چۆ,گه

سا,ی  60  يی کورد له وه ته تی نه م حاکمييه که تی يه رايه ری  ر�به کۆماری کوردستانه و نه بۆ به
دا که خۆی به  و حيزبه د�موکراته تی ئه رايه . ج�ی داخه که له ريزی  ر�بهب5. دا ده رابردوو

ندی   لبه نی ديواری ته ن  که خوليای  ديمه سان�ک هه زان5 که ميراتگری کۆماری کوردستان ده



موو  هه تی ئ�رانن  که به ساروجی رک و کينی دژی کورد دارژاوه و له گبه زيندانی پر له نه
ی   م�ژووييه  و برياره وێ ئه يه که ده ری  وتاره ,5 نووسه ت�دا کوشتارکراوه.  بهم�ژوويدا  کوردی 

و بۆ ژين�کی ئازاد  زراندنی کۆماری کوردستان ر بۆ دامه و به مه ساڵ له 60تی کورد رايه که  ر�به
 ر له نوێ کورد  به نادروست بزان5 وسه  وه ی ئ�ران  جياکرده ياند و کوردی له کوشتارگه رايگه

يه و کورد نه خوازياری  خۆی کورد دوور له مۆد�رنيته ربه بوونی کيانی سه وه بخاپ�ن5 که هه به
و  و  زيندانه کۆنه و ئه بی به ديلی بژی و خۆی به ر ده ره و هه رزگاريی کوردستان له داگيرکه

پاش کۆمار، پان  کانی  موو سا,ه که که له هه ش خۆراکی فکرييه وه بلک�ن5. ئه  وه م�ژووييه  کوشتارگه
ستی  کان له هه کاوه داته  کانی ئيران و کورده رييه رانسه سه  ندامانی حيزبه ل و ئه ئيرانيستگه

ريکه  ش�ک له د,سۆزانی کوردی ته يان بۆ ک�شاوه و سنگيان بۆ کوتاوه. به مه خۆيی کورد قه ربه سه
بات دژی  باتی کوردی به خه ن خهفريا رزه يالی به ويدا  خه هله کانی په شه ره و?تيش له سا,ه 

وه که کوردستان  و رۆژه باتی کورد له دا. له حا,�کدا خه وه گرێ ده ئيمپرياليزمی جيهانييه
شکراوی بووه.  تی و دابه بات بۆ رزگاری له کۆيله مرۆ خه شکراوه تا ئه داگيرکراوه و دواتر دابه

بووه .  نيری   وه مله ووئيمپرياليزمی به بوون که کورد نيری د ر  نه به ندانه ب5 خه و بيرمه ئه
ندی  وه رژه ?م به ب. به ره ری ترک و فارس و عه مب�نی  داگيرکه ئيمپرياليزمی جيهانی و نيرو ده

کوشتدان بۆ  پاژۆيی و خۆ به دا چونکه چه ده ی نه و راستييه ربرينی ئه تی ده رفه برايانه ده
  نرخ�ندرا!! رزترده ندی ميللی به وه رژه نترناسيوناليزمی پرۆل�ت�ری له به ئه
  

 کردنی ناسيوناليزم  حيزبی د�موکرات و پ�ناسه
  
جمهورى كردستان حكومتى ملى بود. اما  ندان به زمانی فارسی: ی دووی ر�به يانييه ش�ک له به به

افق ديد آن بسيار وسيعتر از آن بود كه تنها در جهت تأمين حقوق ملى خلق كرد تالش نمايد. اين 
هاى اقتصادى، اجتماعى و  ى زمينه ى جامعه در همه مهورى و حزب مؤسس آن جهت توسعهج

فرهنگى داراى برنامه بوده و بهبود زندگى اقشار و طبقات فقير وكم درآمد را در الويت اهداف 
اى يا لوكالى بود. اما هيچگاه  خويش قرار داده بودند. اگر چه جمهورى كردستان حكومتى منطقه

هايش در جهت استحكام  ديگر ملتهاى ايران را از نظر دور نداشته و متناسب با توانايي رابطه با
نمود.  ى اخوت و هم رزمى بار ديگر ملتهاى ايران و نيروهاى ميهن پرست آنها تالش مى رابطه

ى متحد با بخشى از نيروهاى سياسى وقت ايران و بويژه انعقاد قرارداد دو جانبه با  تشكيل جبهه
باشند. باالخره قلمرو جمهورى كردستان  ت ملى آذربايجان اسناد انكار ناپـذير اين مدعا مىحكوم

شد اما هم رهبرى حزب دمكرات و جمهورى اين حكومت  فقط بخشى از كردستان ايران شامل مى
هاى ملت كرد  دانستند و هم توده را متعلق به تمام خلق كرد در ايران و ساير بخشهاى كردستان مى

  هرجايى از كردستان چشم اميد بدين جمهورى نوپا دوخته بودند.در 
  

 $!: ده  که يانييه ر ی به نووسه
  

نيا  تر بوو که ته رئاو,ه وه به ?م ئاسۆی ديتنی له يی بوو. به وه   ته ت�کی نه ''کۆماری کوردستان حکومه
  لی کورد ت�بکۆش5...''  کانی گه واييه ته نه  بۆدابينکردنی مافه

  و بواره کان ناناس5. ئه واييه ته نه  ر مافه خا که نووسه ريده ی دواتر ده يه و ?م و روونکردنه هو ب ئه
ش�کن يان باشتره بگوتری  موو به کا هه تييانه که باسی ده ?يه کۆمه رييه نگی و دادگه رهه ئابوری و فه

تی  نووس5 : کۆمار حکومه واتر دهر د کا. نووسه باتی بۆده ييين که کورد خه وه ته ری  مافی نه وهه جه
يی بوو. (لۆکال به زمانی ئا,مانی  به مانای ج�گه و پاژ�کی پچووکی شار�ک   لۆکالی واته  ناوچه



ياندنی  بوو رۆژی راگه وايه  ده ر پ�ی و خواردنه). نووسه وه وچ�شتخانه  و شو�نی خواردنه
ژ�ر  وه له ره )کيلۆميتر رووبه 550.000موو کوردستان به (   زرانی کۆماری کوردستان هه دامه

وکاته  ن، ئه يدانی چوارچرا بووايه مه  دا له ورۆژه لی کورد له موو گه ?تی کۆمار دابووب5 و هه سه ده
بۆوه و  ئ�رانی جيا نه ش�کی پچووک بووه له و کۆماره به نا ئه بوو، ده کۆماری کوردستان دروست ده

  ت�کی خۆيی بووه. حکومه
يه  وه ر ئه به ن5 مۆد�رنيته، لۆکالی، ئ�رانی بوون و...  له ی که ناوی ده رۆيه وپه و پينه موو ئه . هه

خوازی و ديفاع له مافی ميللی  وه ته و نه  نا مۆد�رنيته يی و جياوازيخوازه. ده وه ته ,�ن  حدکا نه پ�ی نه
رانسه ،  رکۆماری فه کانی ژاک شيراک سه ر�ز وته ری به وتنخوازييه. با نووسه ری پ�شکه وپه ئه

ی من بکوژێ به  که ,کی والته ی خه وه وه که گوتی: ئه ی مۆد�رنيسم و مۆد�رنيته بخو�ن�ته ب�شکه
تی ئ�رانی ت�رۆريستی  ی ژاک ش�راک به حکومه زانن که  ئاماژه موو ده م. هه که تۆم تونای ده ئه

زيرانی  ک وه ره نی بل�ريش سهژم�ردرێ. تۆ ش�ک له کورديش به به ش�ک له و و?ته ده بوو که به
موو  و پ�يه هه ,و�ستی شيراک کرد. به م جيهانه پشتيوانی له هه م و?تی مۆد�رنی ئه بريتانيا  دووهه

  ی  چييه   مای  فکره که ر له ژاک شيراک بپرسن که  بنه گه وت. ئه ڵ که گه  مريکاشی ره ئوروپا و ئه
.  نسه ره ,کی فه يی خه وه ته ندی نه وه رژه ل5 : پاراستنی به هکار د�نی؟ د تۆم به که دژی ت�رۆريستان ئه

يی ،  وه ته تی نه منييه يه که جيهانی دايکی مۆد�رنيته  پاراستنی ئه وه ئه  و باسه ئاکامی ئه
فسی  رو نه وهه جه  يی له وه ته يی، و ديفاع له کيانی نه وه ته تی نه يی ، حاکمييه وه ته تی نه وجودييه مه

ست و پ�يانه لوول  فييه ب�ده لسه و ئيده فه موو  ئه بوونی هه  تی ژيان ب�پايه زان5. واقعييه ده  رنيتهمۆد�
ی  ه�النه ر له کگرتوو نين. مار�ک که سه ڵ سروشت يه گه وه که له ن�ر�ته کانيان ده نه دا و بۆ خاوه  ده

ی کوتک و  رگه ه چاوی بهب5 بزان5 ک کا، ده کانی رۆ ده ,ه شينکه بۆ خواردنی ب�چووه کاسه
  وه. ر�ته گه نووکی تيژی ناگرێ و به کو�ری ده ده
کان  ماليسته ی که ر�فورمخوازانی ف�لبازی ئاخوندی و که و ريسانه موو ئه کانی شيراک هه وته 

ی که  و کاته وه خوری.  تا ئه دان کرده تک و بۆ خنکاندنی کورد بايان ده کردبوويانه په
و�نن  ی خۆيان مل دانه نه وه ته ڵ نه گه کسانی کورد و له تان بۆ مافی سياسی يهرانی کوردس داگيرکه

ی که کورد به  ورۆژه ربگرێ. تا ئه ,ک وه موو ئيمکان�ک که ب5 له هه کانيان ده ره ربه کوردبۆ به
کانی  ره ربه ناوه  مافی به ی راو نه که ری له و?ته يشتووه و داگيرکه گه وای خۆی نه مافی ره

  يه.  وه هه زياده ی  به  کدارانه چه
شنی دارو گوڵ و ک�وو  می سرووشته. چه رهه وه به ته نی، نه يوهان گۆتفريد ه�رد�ر گوته

کان و کولتور و  وه ته م�ن5 و جيهان به بوونی نه ر ده يه و هه م جيهانه و کائيناته. هه ری ئه وه بوونه
کو خۆيانه...  موان وه بوون به مانای قبوو,ی هه يی وه ته وه جووانه. نه کانيانه نگه زبان و ره

و    ريی سياسيی رابه ستيش به به النه. مه ری گه  رابه يی بوون به مانای  قبولکردنی به وه ته نه
ی مافی  وه راندنه مانای گه تی. به يه وه که هه که تييه رپرسايه موو ماف و به ئينسانييه به هه

   کو کورده.  ی وه ۆيله,�کی ديل و ک وتکراوی کۆمه زه
سکرت�ری   ن زاده سه بدولال حه ر�ز مامۆستا عه '' که له وتوو�ژێ راديۆيی  به يانيه چ5  ''به و�ده

قی وتاره  رگيراب5 يان ده نگی کوردستان وه ل راديو ده گه پ�شووی حيزبی د�موکراتی کورستان له
ر  گه وه. ئه ته وه بpوکراوه نديييه ی ناوه کوميته نزاده ب5  که به ناوی سه ی مامۆستا حه که ز�ندراوه دابه
ن  سه می بۆچۆن و فکری مامۆستا حه رهه فارسييه به  و نووسراوه راست ب5 و ئه  و گومانه ئه

  م دايانگرێ.  چونکه به يی خه وه ته ريی نه روه ستيارانی سه ران و هه روه گرێ کوردپه ,ده ب5، هه زاده
يييان له حيزبی د�موکراتدا،  تووده  ی ئ�رانيچ�تی کۆنه که   هراوييه ۆکه ژهی  بير وه ,دانه ر هه سه

رشی   وه و فه نه که رز ده ری بۆ به نگه تخواز و پان ئ�رانيستان کالوی له نه ,ته کۆماری ئيسالمی ، سه
اوا يی خا,�کی ئ وه ته ری حيزب�کی نه روه ی سه ره کارنامه مه�نه نده خه ن. چه خه سووری بۆ راده



يی  وه ته ستی نه ربه ريخوازی و سه روه و حيزبه، سه شی ت�دا بنووسرێ که سکرت�ری پ�شووی ئه ره
  م بدا.  ,ه قه تيکردنی کورد له به دوژمنايه

ی  وه ته ستيخوازی نه ربه ی سه بوونی پ�ناسه دايه که له هه وه ک له ندييه وه رژه لوێ و چ به چۆن ده
سکرت�ری پ�شووی حيزب  له خا,�کی  ست؟  به رچی و بۆ کام مه به هکورد حاشا بکرێ؟ بۆچی يان ل

  ,5:  يدا  ده که راديۆييه  کی وتاره ره سه
وه  ته زرانی جمهوری کوردستان ل�ک داوه وه  دوژمنانی کورد به جۆر�کيان دامه و باره زۆرجار له

دا  که و?ته  له حا,�کدا لهته بۆيه بووه.  و حکومه بن. ئه که کوردان ويستويانه له ئ�ران5 جوداوه
م  ن ئ�ستاش حدکا که هه ت بکه ر ديققه گه ب�ته جمهوری. ئه که ده لييه ته محه يه حکومه نشاهی شاهه
ی  وه ترين...  شوعاری جيابوونه م ئ�ستاش  ... عومده ری کۆماری کوردستان بووه هه زر�نه دامه

?م  رگرتب5  به ر وه ور و به ئيلهامی له ده نگه بووه. ره واب5 شتی وا نه بووه. که له ئ�ران نه
 تی خۆی ب5.  ری حکومه بريارده  ويستوويه

  
 $�ک؟!! $پ�که ير ت�که سه
  
س�ک ب�ژێ کۆماری کوردستان جيا له ئ�ران بووه بۆ دوژمنی کورده؟! يان بۆ جمهوريی  ر که گه ئه

سکرت�ری پ�شووی حدکا  ری زه ی نه وانه للی بوونه؟! به پ�چه بوونی کوردستان به مانای محه
ک کاتدا به مانای جودايی بوونه نه  تی بوونی ئ�ران له يه جمهوری بوونی کوردستان و پاشايه

وی  هله می په رده ش�ک بوو له ئ�ران له سه ين به حره واو جياواز. به گريدراوی دووسيستمی ته
که پشتيوانی ل�کرد و  ياته گليزه حهی کرد و ئين يه و دورگه تی ئه نه ی داوای خاوه که مدا. ش�خه دووهه

شی ئ�ران به  رته ر ئه گه خۆيه. کۆماری کوردستانيش ئه ربه ت و ئ�ستا سه ماره ناويشی ل�نا ئه
تی خودموختار  بوو ؟ حکومه ت�کی هه يروخاندبايه ئ�ستا چ حاکمييه مريکا نه پشتيوانی ئينگليز و ئه

رۆک کۆمار و سيستمی  کوردستان بوو، سه تی ر حکومه گه بوو  يان جمهوری کوردستان؟ ئه
ران فکری  کۆماريی و ئا? و سرودی... بۆچی بوو؟ ئايا فکری جيايی کوردستان له داگيرکه

تی ؟ بۆ  باتی کورد بۆ رزگاری له کۆيله ساڵ خه 800وای کۆمای کوردستان بوو يان ئاکامی  پ�شه
يديلال،  س�ک به ش�خ عوبه ير نييه که سه?لی خو�نه.  موو م�ژووی شه و رزگار بوونه کورد هه ئه

ر له ک�نيا و  النی به بدولال ئۆجه حمود  و عه عيد، ئيحسان نووری پاشا، سمکۆ، ش�خ مه ش�خ سه
خۆی کورديان کردووه به دوژمنی کوردناود�ر  ربه تی سه و,ه ئيمرا,ی که داوای دروستکردنی ده

  بکا؟ !     
  
وه که  س�که ن که تی وداپۆشينی به عابای ئاخوندی له اليه ی پاشايه رادانی کورد بۆ پاشخانه 

لۆ کۆماری  ست�ن5. گه ,ده  روون هه له ده  و ر�يه بووه ، کسپه زاران ر�بواری ئه هاور�ی هه
وه بووه که  خت کرد ئه ريان له پ�ناويدا به زاران گيانفيدای سه ی و هه که ره کوردستان که  ر�به

  يناس�ن5؟  دا ده و وتاره ر له نووسه
ر�ز مامۆستا   نگی به ده که به زمانی کوردی و به می وتوو�ژه رجه توان5 سه م وتاره ده ری ئه خو�نه 

  http://www.lawan.com/deng/radio.ramدا ببيس5. نزاده له و سايته سه حه
  
  ه.و نگ دا بخو�نه سايتی گياره  ندی حدکا له ی ناوه ندانی کۆميته ی دووی ر�به يانييه به 
    
*  



ر له  وبه مه کانی کۆماری کوردستان سا,�ک له م�ژووييه  ,گه د و به نه نووسی سه چاره  ت به باره سه 
حويلی پياو�کی پير دراوه  پرسيارم کرد. ناوبراو  گوتی: له فpنه شاره و ته  ن زاده سه مامۆستا حه

وشو�نه کۆنه و  �ی نازان5 و گۆيا ئهس پ وه که که و ل�ی ئاگاداره و به جۆر�کی شاردوونه نيا ئه و ته
  بفرۆشن.  و خانووه کۆنه کانی ئه يه مردب5 يان بمرێ و ميراتگره وانه ش  له که مينداره ئه
ی دوارۆژمان  چه کانی کورد ت�دابچن. وه واره موو ئاسه کو هه ش وه ده م�ژووييانه نه و سه ,5 با ئه به
ن زاده  سه ی مامۆستا حه که ?مه حيزبی د�موکرات وه ی کۆماری کوردان؟ ,گه ر بپرسن کوا به گه ئه
  شت شاد بووه. هه مينداره به به و ئه کيش بۆ روحی ئه يه وه و  فاتيحه خو�ن�ته ده
  کانی مامۆستا راگو�زراوه)  رۆکی وته ن�وه -

ۆ ست ئه رکه وه و ئه ب5 که ئه س�کی د,سۆزی نه موو کوردستاندا که هه  تۆب5j حيزبی د�موکرات له
ماشين�کيان بۆ  ,گانه ب�jی نرخی کۆنه و به  وتان رزگار بکا؟  ئه له فه  م�ژوييه  نجينه و گه بگرێ و ئه

 کرێ؟ ب5 که ئاوديو ده کورد نه
  

30.01.2006 
  
 

 
  

  رێ کۆماری کوردستان و هاور�يانی ی ر�به کی ب�و�نه يه و�نه
 


