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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١۵ جوالی ٠۴
  

   حسن قاضیمصاحبۀ
 ترکی آذربايجانی  با بھرام رحمانی به زبان 

  
  ون ستركيزيحسن قاضى مجرى برنامه راوێژ تلو

 رانيد ايدنت انجمن قلم در تبعيپرزبھرام رحمانى 

  قھرمان قنبری: برگردان به فارسی

  

 مھمان ءاما اجازە بدھيد در ابتدا.  برنامه اين بار به زبان ترکی آذربايجانی خواھد بود،بيندگان گرامی: حسن قاضى

  شما معرفی نمايم   ه زبان کردی به برنامه را ب

ھای  وی فعاليت. اجتماعی است - ھای سياسی گر جنبش ال سياسی و تحليلنگار، فع بھرام رحمانی، نويسنده، روزنامه

  . نوجوانی آغاز کرده استۀفرھنگی، اجتماعی و سياسی خود را از دور

 ھمبستگی و ۀ نيز با نشريه ماھان١٩٩١از سال .  تاکنون است١٩٨٩از سال » نگاه «ۀبھرام، يکی از ھمکاران نشري 

 .ه استھمکاری داشت» کارگر امروز «ۀو نشري» ايران تريبون «ۀنامبا ھفته نيز ١٩٩٣ھای چنين از سالھم

چنين گويد « اين نشريه، تحت عنوان ۀآخرين شمار. بود» بامداد «ۀ سردبير نشري٢٠٠٠ و ١٩٩٩ھای بھرام، بين سال 

انتشارات آرش منتشر شده ، توسط ٢٠٠٠ز ئي صفحه، در پا٢٧٠، در ) بامداد به ياد احمد شاملوۀويژه نام( »بامداد شاعر

 .است

، به عنوان يکی از پنج يدن، در مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران در شھر گوتبنرگ سو٢٠٠۶بھرام در سال  

 .عضو مشورتی کانون نويسندگان ايران در تبعيد انتخاب شد

لمان برگزار شد ار برلين  د٢٠٠٧ جوالی ١٣وی در مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران در تبعيد، که در تاريخ  

وليت دبيری کانون را به عھده ؤت دبيران انتخاب و سپس مسأھمراه با دو نفر از ھموندان کانون نخست به عنوان ھي

 .داشت

لمان برگزار گرديد و ا، در شھر ماينس ٢٠٠٨مبر  سپت٢٨ و ٢٧ در تبعيد، در روزھای  مجمع عمومی انجمن قلم ايران 

 پن جھانی، ۀوی در ھفتاد و پنجمين کنگر. ه عنوان دبير اول انجمن قلم ايران در تبعيد انتخاب شدبھرام در اين مجمع ب

 . در شھر لينز اتريش برگزار شد، شرکت داشت٢٠٠٩بر و اکت٢۵ تا ١٩در روزھای 

 به نيد، مجمع عمومی خود را در استکھلم سو٢٠٠٩مبر ماه نو ٨ و ٧کانون نويسندگان ايران در تبعيد، روزھای  

ت دبيران انتخاب شد أ به عنوان يکی از سه عضو ھياجالسبھرام در اين . ھمراه انجمن قلم ايران در تبعيد برگزار کرد
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 کانون به نام ۀ تازۀچنين بھرام در اين مجمع به عنوان سردبير نشري ھم. دار شد وليت دبيری کانون را عھدهؤو مس

 . ھر ماه به مدت سه سال و در سی و شش شماره منتشر گرديداين نشريه به طور روتين. انتخاب شد» بانگ«

 جون ٩چنين انجمن قلم ايران در تبعيد که در تاريخ  بھرام در مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران در تبعيد و ھم 

 نفره، به  دبيران انجمن قلم انتخاب شد و در تقسيم کار اين جمع پنجھيأت در استکھلم برگزار شد به عنوان جمع ٢٠١٣

 .عنوان پرزيدنت انجمن قلم ايران در تبعيد انتخاب گرديد

» ايسلند«مرکز » ريکياويک«، در ٢٠١٣مبر  سپت١٣ تا ٨ جھانی که در روزھای  پنۀوی در ھفتاد و نھمين کنگر 

 .ت کند پن جھانی در قرقيزستان شرک٢٠١۴اما بھرام به داليل امنيتی نتوانست در کنگره . برگزار شد، حضور داشت

اکنون پرزيدنت انجمن قلم ايران در تبعيد، عضو کانون نويسندگان ايران در تبعيد، عضو انجمن قلم  بھرام رحمانی ھم 

 . استسويدننگاران  چنين عضو فدراسيون روزنامه  و ھمسويدن، عضو کانون نويسندگان سويدن

 و ئینگی، صدھا مقاله و سخنرانی راديو مسايل سياسی و اجتماعی و فرھۀ جلد کتاب دربار١۴چنين نگارش ھم

وقفه فرھنگی، سياسی و اجتماعی ايشان ھای بیتلويزيونی و در سمينارھا و جلسات مختلف، بخش ديگری از تالش

  .است

 : تاکنونی بھرام رحمانی، عبارتند ازۀھای منتشر شداسامی کتاب 

 اسالمی؛ھای تروريستی جمھوری  اسنادی در رابطه با فعاليتۀـ مجموع١

 ـ زنان در اسارت جمھوری اسالمی؛٢

 ـ عزيز نسين، عزيز ھمگان؛٣

 ـ اميد يک زندگی بھتر؛۴

  زن؛ألۀـ مذھب، ناسيوناليسم و مس۵

 ـ تاريخ شرمسار مردم کرد؛۶

  جامعه مدنی؛ۀـ افسان٧

  پھلوی و جمھوری اسالمی؛ۀـ کشتن نويسندگان در دوران خانواد٨

 لت ترکيه، آزادی انديشه و بيان؛ اورھان پاموک و تابوھای دو-٩

  زن؛ئی رھا-١٠

  من مرگ را سرودی کردم؛-١١

 ھای اجتماعی ايران؛جنبش- ١٢

 !ناظم حکمت شاعر کمونيست ھميشه زنده- ١٣

 . سفاھت در قدرت دينی، جنايت در قدرت دولتی-١۴

 

  : حسن قاضی

  د؟يح بدھيمان كمى توض نندگاني براى بتانيھا د، به عنوان آغاز بحث از چگونگى نوشتن كتابيلى خوش آمديخ

  

 :بھرام رحمانى

سنده اول طرح كتاب را يكنم، كتاب نوشتن بسان ساختن خانه است، نو ز سالم عرض مىيمنھم خدمت شما و بينندگان عز

 سى جهيھا نت ن كتابيكال ا. ھا طول بكشد اده كردن آن در روى صفحه كاغذ ساليد پيكند و بعدا شا در ذھنش طراحى مى

 . سال تفكر و تعمق من بود٩جه يباشد، مثال كتابم درباره اسالم و خرافات نت اسى و فرھنگى من مىيو پنج سال مبارزه س
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ھمراە » نيات مقاومت نويكوبانى، ھنر و ادب«ن كتابی که به نام ي برنامه امروز ما اختصاص دارد به معرفی آخر):س(

شما . ر بودينظ ا بىيد ھمبستگى با مقاومت و حماسه كوبانى در دنيدان ر كه مىطو ھمان.با عباس سماکار تدوين کردەايد 

 ممکن است دربارە انگيزە تدوين اين کتاب توضيح بدھيد؟. نه كتاب را منتشر كرديدين زميھم در ا

روزھاى ن منطقه، يه، مردم کرد و غيرکرد ساکن ايا كردستان سوريه از روژآوا، ينى ارتش سورينش  بعد از عقب):ج(

ا ياند و قھرمانانه در مقابل داعش  ترين امكانات  شھرھاى خود را اداره كرده سه سال سرسختانه با کم. سختى را گذراندند

ن منطقه فقط كردھا زندگى نمی کنند ، يد در ايدان طور كه مى ھمان. اند گر گروھاى مرتجع اسالمى مقاومت كردهيد

نقطه مھم براى من و . دھنده روژاوا ھستند ليھاى تشك ھا ھم از خلق ھا و عربان، ارمنی يھا، آشور ھا، چچن تركمان

وگسالوى و افغانستان دچار يزه نشد و به سرنوشت يتى، بالكانيھمه تنوع مل نين بود كه چرا روژاوا با ايدوستانم ا

 نگرديد؟

وقتى به موصل حمله ) عربستان و غربه، يترك(اش المللى نياى و ب ان منطقهيگر، داعش با ھمه حاميا از نقطه نظر دي

زات و يكنم كه ارتش عراق ھم تجھ ن نكته جلب مىيتوجه شما را به ا. جا را در عرض چند ساعت تصرف كرد كرد آن

تر از  شيكرد تصرف كوبانى ب د داعش تصور مىياس با موصل، شايدر ق. اى در موصل داشت روى قابل مالحظهيھم ن

جه ياما نت. ا حامى داشت كه به او كمك كننديای و  وانگھى كوبانى نه ارتش و دولت حرفه. ديچند ساعت طول نخواھد كش

مقاومتى كه نه فقط بر منطقه، . چه شد؟ چھار ماه زن و مرد دوش به دوش ھم در برابر داعش قھرمانانه مقاومت كردند

جا مقاومت  جان در آن كيان چگونه بمانند ن فكر بود جوانان، زنان و كودكيا در ايدن. ر گذاشتيا تاثيبلكه بر كل دن

م يتواند انجام بدھد؟ من و دوستانم ھم فكر كرد ن فكر بود كه چه كارى براى كمك به خلق كوبانى مىيا در ايدن. كنند مى

 ات و تصاوير دربارهيم كه مقاالت، اشعار، ادبيديجه رسين نتيم، سرانجام ما به ايد براى خلق كوبانى كارى بكنيكه با

نترنتى عمرى يھاى ا تيا ساين كه منابع موجود روزنامه يم، به خاطر ايم و انتشار دھيك كتاب جمع كنيكوبانى را در 

سندگان يمان در كانون نو سندهيمن و دوستم عباس سماكار از برخی دوستان نو. محدود دارند، اما كتاب ماندگار است

م يشناخت ا روشنفكرانى كه در داخل و خارج کشور مىيسندگان و ياز نوا يايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد 

ل يم كه مطلبى را در حوزه كوبانى اعم از شعر، مقاله، ترجمه، داستان و مقاله را به ھر زبانى را كه مايدرخواست كرد

بندى  رد و بعد از جمعك دو ماه زمان صرف كيآورى آثار نزد ن پروسه جمعيا. سند تا در اين كتاب چاپ شوديھستند بنو

م يفروشى ارزان در استكھلم، تماس حاصل كرد سازى براى چاپ آن با دوستم نعمت در انتشارات وكتاب مطالب و آماده

ن بود كه روژآوا و ياما ھدف ما در مرحله اول ا. نه چاپ كردنديافت ھزين كتاب را بدون دريمانه ايشان ھم صميكه ا

م و ھم به صورت يل جلساتى ھم ھبستگى خود را با كوبانى نشان دھيم وثانيا با تشكيشناسانان بيرانيكوبانى را به ھمه ا

ن جلساتى و گفتگوھای ين چنيل ايكنم با تشك من فكر مى. مين جلسات براى كوبانى كمك نقدى جمع كنيك در ايسمبل

 .ميم سھمى در شناساندن كوبانى داشته باشي و تلويزيونی در توانستئیراديو

  

 تر فارسى است؟ شي زبان کتاب  ب:)س(

سند، مسلما يتوانند آثارشان را بنو ل باشند مىيم به ھر زبانى كه مايھا گفت سندگان به آني البته ما در مراجعه به نو):ج(

مطالب به زبان کوردی و ترکی ھم است اما بيشتر مطالب به زبان فارسى است كه متاسفانه به خاطر كمبود وقت و 

 .ميگر ترجمه كنيرا به چند زبان دآنھا  ر نشد سيامكانات م
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تر در  شياگر ممکن است كمى ب.را ديدم » ر ناسلىيصبحى نجات آغ« بنده در آخر كتاب نامه جان باخته ترك ):س(

  ح بدھيد؟يتوض مورد محتواى كتاب

قرارداد . انى و روژآوا استن كتاب اعم از شعر، نامه، تصوير و مقاله آمده در مورد كوبيى كه در اي تمام اثرھا):ج(

ست و ين قسمت در نگاه ما به روژاواست، ما اگر به بيتر اجتماعى  که کانتونھا طبق آن کار می کنند و مسله زنان مھم

ن روژاوا قابل يم كه قوانيابي م، در مىيقا نگاه كنيا اكثر كشورھاى شمال آفريران، پاكستان، افغانستان يدو كشور عربى، ا

گونه حقى براى  چيانه كه ھيدر منطقه خاورم. ستين كشورھا در امور مربوط به زنان و حقوق اجتماعى نياس با ايق

مثال زنان با مردان در جنگ . اند ب کردهين را منطبق با برابرى زن و مرد تصويستند، اما در روژاوا قوانيزنان قائل ن

عام  جده سال را در مالءير ھيران، حتا كودكان زيه در اا در حالى كي. ،در كار و در زندگى و در سياست برابر ھستند

ب شده در روژاوا در ين تصويقوان. ن اعدام وجود ندارد و رد شده استيكنند اما در روژاوا، به طور کلی قوان اعدام مى

انونى ن قيچن انه يچه در خاورم ھا مترقى و بارز است، چنان و مليت مورد حقوق زنان و كودكان و حقوق اجتماعى 

شمارى براى نبرد به روژاوا آمده و در  ھاى بی ن است كه از تمام نقاط جھان، انسانيلى مھم اياز نقاط خ. وجود ندارد

ى و يمايپ ت از روژاوا و كوبانى راهيا براى حمايدر تمام دن. جنگند ھای خلق می دوش يگان دفاع از حرمت انسانی ھم

ت از كوبانى تجمعاتی برگزار شد كه يت اسالمى ھم در حمايقلب حاكمتظاھرات انجام گرفته، و در تھران، در 

براى ما . ن تظاھرات در كل شھرھاى كردستان انجام گرفتيا ھمي. باد كوبانى بود سم و زندهياليباد سوس شعارشان زنده

شان،  جامعهتر نحوه اداره  شيدن در كوبانى مسئله اصلى نبود، بلكه بيصرفا اسلحه به دست گرفتن زنان و جنگ

ز ملل يآم ستى مسالمتيت شكننده ھمزين وضعيتر از ھمه، در ا شيشان و ب شان، ارتباطات شان و تبلور مقاومت ھمبستگى

ھای روژاوا نقش  ركردھا ھم در اداره كانتونيمثال نه تنھا غ. مختلف و اتحادشان در روژاوا بود كه توجه ما را جلب کرد

ھا روی نداده  گر خلقيھا و د ن ترکمان ھا، كردھا، عربيرى ملی بيچ درگيم كه ھيد ھستدارند، بلکه در كنار آن ما شاھ

نده يما چه درسى در آ. ن نه فقط براى كوبانى، بلكه كل روند تحوالت روژاوا براى ما مھم بود و ھستياست و ا

  .م مھم استيرين موضوع در منطقه و كشور خودمان بگيم از ايتوان مى

  

ت از مقاومت كوبانى امضاء كردند و ياى  در حما هيانيز بيقاومت كوبانى، جمعى از فعاالن مدنی تبر در زمان م):س(

  ل خاصى داشت؟يا دليده بود يه به دست شما نرسيانينم، آيا اين بيب ه را در كتاب شما نمىيانيانتشار دادند، من آن ب

م، متاسفانه ما ياى دو ماھه شد ر پروسهي ما درگ.بر است د پروسه چاپ كتاب زمانيطور كه مستحضر ھست  ھمان):ج(

گر ھم ينقطه د. كرد ى كتاب كمك مىيبايشد به بارآورى و ز م كه اگر در اين كتاب چاپ مىيلى از آثار را از دست داديخ

ن اثر م، بنا به درخواست ما ھنرمندان و روشنفكرايآورى نكرد ھا جمع ا روزنامهينترنت ياين است که ما  مطالب را از ا

اسى راجع به يه سيا اعالميه يانيگونه ب چيوانگھى در كتاب ھ. ار ما گذاشتندين كتاب در اختيخودشان را براى درج در ا

اسى اصوال مواضع خود را رسما در يھاى س تين خاطر بود كه احزاب و جمعيتر به ا شين بيم، ايا كوبانى را درج نكرده

  .تر تبلور ادبيات و ھنر در مورد مقاومت كوبانى و روژاوا بود شي بكنند و ھدف ما شان اعالم مىيھا ارگان

  

  د؟يح دھيتر توض شي اگر ممکن است  در مورد اعالم ھمبستگی از تبريز كمى ب):س(

اى به نام  س بود، روزنامهيد سوين در تبعيوقت كه لن مثال آن. ران استيز به عبارتى قلب تحوالت اي تبر):ج(

ى يھا رساندند، ھمواره به دنبال راه ه مىين روزنامه را به صورت پنھانى به روسيكردند كه ا چاپ مى) جرقه(سكرايا

س، سن ي باكو به تفل- ز به باكو ي تبر- زين راه را راه آلمان به تبريه بودند، بھترين روزنامه به روسيبراى انتقال ا

ن راه مشكالت خاص خودش را داشت و يما اا. ديدند ه میيگر شھرھاى روسيانه و دياى ميو آس پترزبورگ و مسكو 
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ى كه يھا ن كه در راهين با استدالل اياما لن. ن راه را كردندي اتغييرشنھاد ين پيمثال از نظر مسافت دور بود، رفقاى لن

ى يھا نامه ل استدالل خود يشنھاد مخالفت كرد و براى تكمين پيكند با ا دا مىيكند طرفداران خودش را پ روزنامه طى مى

رونامه . ل آورديآمد دل سكرا مىيى راجع به روزنامه ايشنھادھايز در نقد و پياز طرف افراد ناشناسى كه از تبر

بخش  ه آگاھىين شماره از نشريه تزارى، مجبور شد چنديون و حکومت روسين به خاطر فشار مذھبيمالنصرالد

ز خاستگاه يز شروع شد، تبري از تبر٥٧انقالب ا يانقالب مشروطه . ز چاپ و توزيع كندين را در تبريمالنصرالد

ورى،  شهيجان به رھبرى پيا حكومت ملى آذرباي. است مان  گر بزرگانيھا و د ھا، صمد بھرنگى ھا، دھقاننی نابدل

ت ھم يه ھم حمايانين بيدر مورد ا. ز بوديزمان با حكومت ملى كردستان به رھبرى قاضى محمد، خاستگاھش تبر ھم

ن ياست و قوانيز تحوالت، سيكشان تبر رفت برآورده شد، روشنفكران، كارگران و زحمت ز مىي كه از تبرھمان انتظارى

ت كردند و ياند از آن حما افتهيچون آن را مترقى و انسانى . كنند ك آن را دنبال مىياند و از نزد روژاوا را بررسى كرده

م؟ اگر ياده كنيا كردستان پيجان يا امكان دارد مدل روژاوا را در آذربايپرسند كه آ ھا از خودشان مى باالتر از ھمه، آن

ھاى روژاوا از ھم  طور كه جداسازى كانتون ھمان. جان و كردستان ناممكن استيسازى سرنوشت آذربا د جدايتوجه كن

جان امضاء و يباز و آذريه كه روشنفکران و فعالين سياسی و اجتماعی تبريانين بين خاطر، ايبه ھم. رممكن استيغ

كنندگان آن به دنبال درس گرفتن از تحوالت  ن كه مھم است كه امضاءيبراى ا. ًاند جدا قابل تامل است صادر کرده

  .روژاوا ھستند

  

، را  كه براى )اوختاى( رضا نابدلي شما شعرى از علۀاال که صحبت از تبريز شد با اجازح آقای رحمانی ، :حسن قاضى

  .خوانم مىكردستان سروده است 

  

 

 کوردستان

 اوکتای

 

 بو داغالر اوجا باش

 اوجا باش داغالرا قانلی چکمهلر

 آچا بيلمز يول 

 بو داغن جيرانی اوزگه اوچونن اوخونا گلمز

 قوالری باغالنان اسير بير اينسان

 توتگون آخشامالر دا آغالماز، گولمز

 

 درەلر درين، ائله درين کی

 بيئدرينليکدە انسانالر بسله" ھژار"

 ين"قزل اوزەن" درەلردە آخان 

  ھم شيرين، ھم دە آتشينئیسو

 ائله بير سوکی، بيزيم يوردومزە چاتاندا بئله

 ھديه گتيرير گئچگی ائلردەن اورەگ آتشين
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 دوشلر مشهلک، پالت مشلهر

 آخشامالر قوشور، ھر قوش مين دستان

 بو الی الی سسيله آستاجا آستاجا

 اوخويه گئدير، گوزەل کوردستان

 

 دوشلر دن ينسک ، چکيليب يايلب

 قوم گوی زانبق تک ، دوزلر دە توتون

 دوزلردە چالشير اوغالنالر، قزالر گوندوزو بوتون

 

 يايالق دا اوبا، اوبا دا چوبان

 چوبانن آغزندا اينجه بير توتک

 ر ايگيتلر چکن غملریئيسويله

 داغندا' بيستون'ائله بير غم کی ، 

 ا ائله بير غم کیر قانئيی بوال'فرھاد'ايگيت 

 عصرينين گوزەلی، يوردونون چيچگی

 ی گتيرر جانا'شيرين' آالگويز  

 

 بو داغالر اوجا باش

  اوجا باش داغالرا،قانلی چکمهلر يول آچا بيلمهز

 بۆ داغن جيرانی اوزگه اوچوونن اوخونا گلمهز

 داغالردا  گزرلر، ايری گويز اوغولالر

 اورەگلريندە، درين بير سئوگی

 ن دە گونلون داغالدی"صالح الدين ' ی دەن  کی او سئوگ

  افسانهلر دە، اينسانالر تکين، آنا يوردونه قورماق ايچون

  بئلن باغالدی

  بو داغالر قوجا باش، ائلری اوجا باش

  ھامميه بير دوست، بيزلرە قارداش

 يانار اودالردا بيرليکدە يانان وفالی يولداش

 درەلر درين، سوالر آتشين

  ک، دوشلر مئشهلکدوزلر توتونل

  يايالق دا اوبا، اوبا دا چوبان

 چوبانن آغزندا اينجه بير توتک 

 آخشامالر قوشور ھر قوش مين دستان

 بورا کوردستان ، بورا کوردستان

 آخان گونهدک' قزل اوزەن' خان 
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 اولدوزالر يرە باخان گونهدک

 بول اولسون خلقينن اکديگی بوستان

  انوار اولسون بيزيم قارداش کوردست

======================  

  

  ھاى سربلند ن كوهيا

  ستيھاى سربلند راھى ن ن را به كوهيھاى خون چكمه

  شوند گران گرفتار نمى ر اشغاليھا به ت ن كوهيآھوان ا

  رى كه بسته استيھاى اس دست

  شود ان و خندان نمىيز گريانگ در عصر مه

  

  قيھا عم دره

  به عمق ھژار

  ھا رهن ديل اوزن روان در ايزيق

  نيآبش ھم سرد است و ھم آتش

   چنان آبى كه

  رسد ھاى ما مى وقتى به خانه

  آورد ھاى محل گذرش مى ن، انسانيھاى آتش اى از قلب هيمان ھديبرا

  

  ھا جنگل گردنه

  ديھا، درختان ب در جنگل

  شيبايدر عصرھاى ز

  ديسرا ھر پرنده، ھزاران داستان مى

  ن آھسته الالىيو با ا

  باي كردستان زرود به خواب مى

  

  ميآ ن مىئيھا پا وقتى از گردنه

  به سان نقاشى گل زنبق است

  ھای توتون در جلگه

  كنند، پسران و دختران در تمام روز كار مى

  الق چادرئيدر 

  در چادر چوپان

  در دھان چوپان نئی

  ديسرا درد و غم مردانش را مى

   چنان غمى كه
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  دارد ستون وا مىيفرھاد را به كندن كوه ب

   ان عصرش رايباروينش را، زيھاى سرزم ان غمى كه گلچن

  آورد با را به فغان مىين زيريو ش

  

  ھا، سربلند ن كوهيا

  ستين را راھى نيھاى خون ھاى سربلند، چكمه به كوه

  شوند ر اشغالگران گرفتار نمىيھا به ت ن كوهيآھوان ا

  در ھنگام غروب آفتاب

  ى الل گونه و ساكتيا صداب. خواند ھاى عصرانه را مى ھا، نغمه صخره

  

  گردند ش مىيھا پسرانى با چشمان تيز در كوه

  نيشان عشقى آتشيھا در قلب

  دين را به آتش كشيالد آن عشق كه قلب صالح

  شين مادريبراى دفاع از سرزم

  اى ھاى افسانه بسان انسان

  كمربندش را بست

  

  ن سربلندشيھاى كھنسال، ساكن ن كوهيا

  ك برادريى ما ك دوست و برايبراى ھمه 

  ق وفاداريای آنکه در آتشھای فروزان با ھم ميسوزيم ، ای رف

  نيھا آتش ق، آبيھا عم دره

  ھای توتون ھا، جلگه ھا، جنگل هيكوھپا

  الق چادر، در چادر چوبانئيدر 

  ديسرا عصرھا ھر پرنده، ھزار دستان مى

  جا كردستان نيجا كردستان، ا نيا

  

  استل اوزون سرافراز جارى يزيتا ق

  تابد ن مىيھا به زم تا ستاره

  بوستانی را که خلق کاشته است

  .زنده باشد برادر ما، خلق كردستان

  

  :بھرام رحمانى

اسى بود و با ين حال كه فعال سياوختاى در ع. ز استيشه براى ما عزي، ھم)اوختاى(رضا نابدلياد و خاطره علي

. جان بوديات آذربايباخته ادب ن حال ھم شاعر و دليدر ع) خلقى دھاى فدا كيچر( .كرد  مسلحانه مىۀحكومت شاه مبارز

. باشد ر نمىيپذ جان و كردستان امكانين آذربايى افكندن بيدھد كه نفاق و جدا اش نشان مى خىيبا و تارين شعر زيوی با ا
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د ي خاطر تاكنيبه ھم. ھاى كشور بود جان و تمام خلقين خلق كردستان و آذربايوی به دنبال برقرارى ھمبستگى ب

  .نده و الگوى ما استيرضا نابدل بر ھمبستگى كرد و ترك چراغ راه آيعل

  

م كه يجان مواجه ھستيى در آذربايھا انين است كه بعضا االن ما با جريبا را خواندم اين شعر زيلى كه ايكى از دالي ):س(

و يد منفى و نگاتيعضا به مبارزات خلق كرد با دھا ب انين جريتر ا قيا دقينگرند و  د نابدل به كردستان مىيمتفاوت از د

  ست؟ين مورد چينظر شما در ا. كنند نگاه مى

ن آزادى را صرفا براى يوقت ا چيجان ھيخواھى بوده است، آذربا جان سنگر آزادیيت كه آذرباي از دوران مشروط):ج(

ك ساله فرقه يت يمثال به حاكم. ه استھا و مردم کشور خواست ن آزادى را براى ھمه خلقيخودش نخواسته است، بلكه ا

ران يورى آزادى را براى ھمه مردم سراسر ا شهيم كه پينيب م مىيورى نگاه كن شهيجان به رھبرى پيدمكرات آذربا

ھاى محلى و مركزى بود و از  ن حكومتيم دولت بيخواھى نبود، بلكه تقس ا استقالليه يدر واقع قصد او تجز. خواست مى

ران آزاد يھا در ا واقعا اگر تمام زبان. كرد ره دفاع مىيھاى تركى، فارسى، كردى، بلوچی، عربى و غ نآزادى تمام زبا

ا كردى در كوردستان زبان اول و فارسى زبان يزبان اول و فارسى زبان دوم باشد و  جان يشود، مثال تركى در آذربا

ھا زبان دوم  گر زبانيا عربى و ديا كردى و يثل تركى ى ميھا و زبان ى مثل تھران فارسى زبان اول يدوم باشد و در جا

 از نفت و گاز خوابيده ئیايم كه خوزستان روى درينيب ران مىيدر اقتصاد ا. کند ای می سابقه باشد، ايران رشد و ترقی بی

 اگر ور ھستند، شود اما اھالى خوزستان در فقر و بدبختى غوطه ن مىيران از خوزستان تامياست و بودجه اصلی ا

خود  ارى از مشكالت خودبهيل شود و ھمه به شکل عادالنه از موھبت آزادى برخوردار شوند بسيھاى محلى تشك تيحاكم

سازى،  مى در قسمت راهيت خود، منشا خدمات عظيك سال حاكميجان در طى يمثال حكومت ملى آذربا. شود حل مى

شد كه اين تحوالت به شھادت دوست و دشمن ... شى وك س دانشگاه، لولهيبھداشت و درمان، آموزش و پروزش، تاس

به نظر . د كمى محدودتريكردستان به رھبرى قاضى محمد مصدر ھمان خدمات شد، شا ا حكومت ملى ي. سابقه بود بى

د يم، شايشد رو مى شرفته بود روبهيلى پيگرى كه قطعا خيران دين دو حكومت سرنگون نشده بودند، حاال ما با ايمن اگر ا

  .شد م سرنوشت جامعه ما، به حكومت فعلى منجر نمىھ

اما در رابطه با قسمت اصلى سئوال شما عرض کنم که فشارھا و تظلمات جمھورى اسالمى باعث به وجود آمدن 

ھا اعتقادى ندارند،  ھا به برابرى و ھمبستگى خلق دگاهين ديجان شده است كه صاحبان ايستى در آذربايوناليھاى ناس دگاهيد

ه مقاومت كوبانى يمثال در قض. شود ھا مى كى و دوستى خلقيھا باعث برھم خوردن نزد نيھاى ا دگاهيضع و دموا

ز بر ھمبستگى يجان و تبريامد، اما در مقابل آن، خلق آذربايھا درن ن گروهيگونه صدائی در ھمبستگى با كوبانى از ا چيھ

  .د ورزيدنديت خود از مقاومت كوبانى تاكيو حما

  

كند،ھر دو  جاب مىيشان را ا ن دو خلق ھمبستگىين ايست؟ وجود اشتراكات بين كار چيل ايبه نظر شما دل ):س(

ن تفرق يل ايبه نظر شما دل. ھايشان ممنوع و قدغن است سان دارند و به طور مثال ھر دو خلق زبان كيھاى  خواست

  ست؟يچ

ھا مدرسه، دانشگاه، حزب  ن زبانيم به ايد شوند، اگر بتوانھا اعم از تركى، كردى، عربى و غيره آزا ن زباني اگر ا):ج(

: ن مضمون داردياشار كمال جمله مشھورى بدي. رود شدن مى م، مشكل ما به سمت حليجاد كنيون ايزيو و تلويو راد

از » .ديبر  مىنين است كه گلستان را از بيد به معناى اين ببريھا را از ب ن گليھا مثل گلستان ھستند، ھر كدام از ا زبان«

رى به يناپذ جبران ن ممنوع كردن باعث وارد آمدن لطمات يا. ماند ن مسئله مىيك زبان ھم به اين بردن و ممنوع كردن يب

شود تا ھفت سالگى به زبان مادرى در  ا خوزستان متولد مىيجان، كردستان و يشود، مثال كودكى كه در آذربا انسان مى
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. كنند ل مىيگرى را به او تحميرود كه زبان د طى مىيره در ھفت سالگى به مدرسه و محبا كياما . كند خانه صحبت مى

د فقط به زبان مادرى يا نھم بايه ششم يبه نظر من تا پا. زده شود شود كه كودك از مدرسه و علم دل ن مسئله باعث مىيا

ھم جمھورى اسالمى  م و آني دشمن داركيوانگھى ما االن . آموزش داده شود و بعد از آن زبان دوم آموزش داده شود

ل شد كه يوقت اگر حكومتى تشك م، آنيمان را آزاد كنيھا م و زبانين حكومت را سرنگون كنيد متحد شده و اياست، ما با

ھا را نداد، ھر كس محق است كه جدا شود و حكومت مستقل خود  گر زبانيا كردى و دياجازه آزادى زبان عربى، تركى 

  .ل دھديرا تشك

  

  ن اختالفات چگونه توجيه می شود؟يشه و سبب اصلى اين است كه ريتر ا شي البته منظور من ب):س(

ا فارس جدا نكرده است، ھر زمان به يش را از خلق كرد، عرب يھا وقت خود و خواسته چيجان ھي آذربا):ج(

ھاى  ر بعضى گروهيانزده سال اخ پ-اما در ده . د ورزيده استيبرخوردارى از آزادى به صورت برابر و برادر تاك

 در ٨٥در سال . ل  جمھورى اسالمى استين دليتر اصلى. اند كه به چيز ديگر فکر می کنند كوچك به وجود آمده

اى توسط تلويزيون جمھوری  ا در پرسشنامهيه كردند و يھا را به سوسك تشب ران، تركيروزنامه رسمى دولت اسالمی ا

ا عروس و داماد ترك يد؟ يه ترك داشته باشيد ھمسايدھ ح مىيا ترجين سئوال شده بود آاسالمی پخش شده بود كه در آ

ن ين توھيا. ستيگونه ن نيھا است در حالى كه ا رھا از طرف فارسين و تحقين توھيشود كه ا د؟ عمدتا القا مىيداشته باش

رش، بعد از فروپاشى شوروى و گيل ديو به نظر من دل. رھا از طرف حكومت و دولت جمھورى اسالمى استيو تحق

ده يا. ت شدنديھا تقو ن گروهيدئولوژى ايگ در جمھوری آذربايجان روی داد و از نظر ايلچى بيروى كار آمدن حكومت ا

دى از يتوان گفت تقل ھا بود كه مى رتوركيھا و غ ن تركيز بيو تما» اصيل«ايلچی بيگ، مبتنى بر اتحاد عنصر ترك 

به عبارت . ت است اما پرسر و صداستيدا در اقليش در نزد مردم آذربايجان ايران، شدين گراي االبته. سم بوديآتاتورك

ھا براى  ن خلقيستى و ھمبستگى بيز ن خواست ھميت از كوبانى كه مبيه حمايانيجان در بيش عمومى آذربايديگر، گرا

  .دن به آزادى است، متبلور استيرس

  

ى براى ھمكارى و برابرى و برادرى يھا خواستم بپرسم  چه راه ن سئوال مىيخر به خاطر كمبود وقت، به عنوان آ):س(

  ن دو خلق بنظر شما می رسد ؟ين ايب

ت پھلوى باعث يمان در مقابل حاكم م مثال چگونه ھمبستگىيندازيخ خود نظری بين است كه به تارين راه اي اول):ج(

گراھا انقالب را از دست   م و اسالمين كنيگزيبھترى را جام حكومت يدرست است كه نتوانست. ن حكومت شديسرنگونى ا

م يتوان ن ھمبستگى دوباره مىيبا ا. ز بودين برانگيمان تامل و تحس ن ھمبستگىيما خارج کردند و به شکست کشاندند، اما ا

  .ميكارھاى ناممكن را ممكن گردان

لقى كه سرنوشت و قدر خود را در دست خود گرفته ش روى ما روژاوا قرار دارد، خينکه  ھم اکنون در پيراه حل دوم ا

زى راه يگر را نفى كنند و جنگ و خونرين كه ھمديھاى تركمان، عرب، آشورى، چچن و ارمنى بدون ا خلق. است

ا يكس به دليل عرب، ارمنى، تركمان  چيھ. كنند ن منطقه را به صورت برابر و خواھرانه و برادرانه اداره مىيبياندازند ا

د يما با. ت و آزار قرار نگرفته است و ھمه از حقوق انسانى آزاد و برابر خود برخوردار ھستندي بودن مورد اذآشورى

م كه با وجود ياده كنيران پيم و مدلى از روژاوا را در ايل كنيات روژاوا را تحليتر روابط و تجرب ن، ھرچه بيشيقوان

ت و يلبته انقالب اكتبر روسيه، كمون پاريس، انقالب مشروطا. ميتنوع زبانی، از حقوق انسانى خود برخوردار شو

اما مدل روژاوا نه از بعد زمانى و نه از بعد مسافت از ما چندان . ل شود تا چراغ راه ما بشونديد تحلي ھم با٥٧انقالب 

ن مدل را كه يم ايتوان ما مى. ستنديھاى روژاوا ھم از نظر فرھنگى و زبانى چندان از ما متفاوت ن ست، حتى خلقيدور ن
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ن روژاوا در مورد برابرى زن و مرد، حقوق كودك و سالمندان و يقوان. مياده كنيران ھم پيھاى ا ن خلقيانسانى است در ب

  .ن الگوى ماستيتر باشد بھتر نئيا پايھا كه در آن نه زبانى و نه كسى به باالتر  حقوق مليت

  

  .ديون سترك اختصاص داديزيژ در تلوياولى ممنون از وقتى كه به برنامه ري خ:حسن قاضى

  

  .كنم تان تشكر مى  من ھم از شما و بيبندگان:بھرام رحمانى
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