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لەســاڵی  2008لەســێهەمین كۆنگــرەی  PJAKدا بەشــداری دەكات ،پــاش كۆنگــرە لەســەر بنەمــای بڕیــار
و ســووربوونی خــۆی دەچیتــە خەباتــی رێكخســتنی پارێــزگای ســنەو دەوروبــەری .پــاش دوو مانــگ لــە
رۆژی 10ی خەرمانــان ،لەگاراجــی كرماشــان لەالیــەن هێــزە چەكدارەكانــی ســوپای پاســداران دەستبەســەر
دەكرێــت و رەوانــەی پادگانــی (نەبــی ئەكــرەم)ی ئــەو شــار دەكرێــت .بــۆ مــاوەی ( )49رۆژ لەژێــر پەســتانی
ئەشــكەنجەی كاربەدەســتانی رژێمــدا دەمێنێــت .لــەو مــاوەدا رووبــەڕووی هەمــوو جــۆرە ئەشــكەنجەو
ســووكایەتی دەبێتــەوە پاشــان رادەســتی ئیتالعاتــی شــاری ورم ـێ دەكرێــت و لێكۆڵینــەوەو ئەشــكەنجەكان
ســەر لەنــوێ دەســتپێدەكەنەوە .هەمــوو هەوڵدانــی كاربەدەســتان ئەوەیــە كــە (هێمــن) تەســلیم بگــرن و
بەزۆرەملــێ دان بــە تاوانێكــدا بنێــت كــە رۆحــی ئــاگای لــێ نییــە .زیاتــر لــە ( )8مانــگ لەنــاو زیندانــی
تاكەكەســیدا دەمێنێــت و جگــە لەئەشــكەنجەو ســووكایەتی شــتێكی دیكــە نابینێــت.
لــەدوای ئــەوەی كــە ئیــدی كاربەدەســتانی رژێــم دەگەنــە ئــەو قەناعەتــەی كــە ناتوانــن دانپێدانــان بــە
(هێمــن) بكــەن ،لەســەر داواكاری ســوپای پاســداران و ئیتالعاتــی ئێــران لــە دادگای بــااڵی ئێــران ،بڕیــاری
لەســێدارەدانی بەســەردا دەســەپێرنێت ،پاشــان رەوانــەی زیندانــی ناوەنــدی ورمــێ دەكرێــت .تــا كاتــی
جێبەجێكردنــی بڕیــاری لەســێدارەدانەكەی( ،هێمــن) دەخەنــە ژێــر گوشــارێكی جەســتەیی و دەرونییــەوە تــا
ئــەوەی كــە كاربەدەســتان دەیڵێــن قبولــی بــكات.
( هێمــن) تــا دوا قۆناغــی ژیانــی لەنــاو خۆڕاگــری و ســەربەرزیی ژیــان بەســەر دەبــات ،لەهیــچ قۆناغێكــی
ژیانــی چۆكــی لەبەرامبــەر داگیركــەران دانەنــاوە و بەبوێــری ڕێبــازی خۆڕاگــری بەرامبــەر زوڵــم و زۆرداری
و نادادپــەروەری گرتوەتەبــەر .دەرئەنجــام لەبەرەبەیانــی 16ی بەفرانبــاری 6( ،1389ی كانوونــی دووەمــی
 ،)2011لەبەندیخانــەی ناوەنــدی شــاری ورمــێ لەســێدارە دەدرێــت و تێكــەڵ بــە كاروانــی شــەهیدانی رێــگای
ئــازادی و مرۆڤایەتــی دەبێــت.
ئەم نوورساو لەدوو بەش پێكدێت كە بریتین لە:
بەشی یەكەم  :قۆناغی سەردەمی منداڵێتی تا دواقۆناغی ژیانی واتا لەسێدارەدان
بەشی دووەم :پێكهاتووە لە ئەلبومی وێنەی شەهید.
هیــوادارم ئــەم پەڕتووكــە ببێتــە مایــەی ئاشــنابوون لەگــەاڵ بەشــێكی بچكۆلــە لەژیانــی شــەهیدی نەمــر
و ســەرەڕای كــۆی كــەم و كورتیەكانــی توانیبێتــم دڵۆپێــك لــە دەریــای كەســایەتی هەڤاڵــی خۆڕاگــرم بــۆ
خوێنــەری خۆشەویســت روون كردبێتــەوە.
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مۆمێک لە بەندیخانەی تاریکدا

پێشەكی
مــرۆڤ بوونەوەرێكــی پێچــراو و ئاڵــۆزە ،بەژنێكــی زۆر وردەڵــە ،بــەاڵم خــاوەن دەنــگ و رەنگێكــی بــێ
ســنوورە ،دەتوانێــت لەژەمراخــی ژیانــدا ،نەخــش و نیگارێكــی جــوان و پیــرۆز بكێشــێت ،هــاوكات بەهەمــان
شــێوەش دەتوانێــت نەخــش و وێنەیەكــی لوتەالیــی و بێــز دابڕێژێــت .بــۆ درێــژەدان بەژیــان بــەردەوام
لەهــەواڵ وهاتووچۆدایــە .ئــەم رێبــازەش كراوەتــە پێویســتیەكی ســەرەكی ،مــرۆڤ بــۆ ئــەوەی بژیێــت بــە
هــەوڵو تەقــەالو تێكۆشــانی بــێ وێنــەی لەبەرامبــەر ســەرجەم گیــرو گرفــت و لەمپەڕەكانــی ســەر رێــگای
رادەوەســتێت .بەئاشــكرا كردنــی هــەر داســتانێك ،رووپەلێكــی نــوێ بــەرەو ژیانــی ئــازاد رادەخەیــن .هــەر
ســاتی ژیانــی مرۆڤێــك ،داســتانێكی شــاراواەی لەپشــتیەوەیە ،دەمەوێت لەســەر داســتانی قارەمانــی گەنجێكی
كــورد ،كــە تــا دوا هەناســەی بــە ژیانــی خــۆی نەخــش و نیــگاری ژیانــی ئــازادی بــۆ ئێمــەی نەخشــاند،
چەنــد رســتەیەكی بێوێنــەی لەســەر چەنــد رووپــەل رابخــەم .گەنجێكــی قارەمــان كــە بــە ژیــان و خەباتــی
خــۆی پەیامێــك دەدات ،ئەویــش پەیامــی ئاشــتی ،خۆڕاگــری ،ســەقامگیربوون و بەهێزكردنــی بەربەرەكانێــی
دیموكراتییــە .هەســت و نەســتی مــرۆڤ ئاشــتیە ،بــەاڵم بــە پێچەوانــەوە ،لەگــەڵ یەكــری لــە ملمالنێدایــە و
پەیامــی شــەڕ بەیەكــدی دەدەن ،لێــرەدا پرســیارێكی بــەو جــۆرە دێتــە ئــاراوە ،ئایــا مــرۆڤ ئاشــتی خــوازە یــان
شــەڕخواز؟ ئەگــەر تەبایــی خــوازە ،ئــەو كات دیــاردەی مشــت ومــڕ و بەرەبەرەكانــێ بۆچــی ســەرهەڵدەدەن؟
یــان ئەگــەر شــەڕخوازە ،ئــەو كات دیــاردەی رێككەوتــن لەكــوێ دەركــەوت؟ بۆچــی دەخرێتــە پەراوێــزەوە؟
هــەر مرۆڤێــك لــە ناخــی دڵــدا تەبایــی خــوازە ،لەبــەر ئــەوەی هــزری دەســەاڵتداری لەســەرجەم كۆمەڵــگای
مرۆڤایەتــی تەشــەنەی ســەندووە ،شــەڕانگیزی و توندوتیــژی وەك دیاردەیەكــی مەترســیداری مــرۆڤ پــەرەی
پێدەدرێــت .دوو دیــاردە دەبنــە هــۆی ســەركەوتن و بــن كەوتنــی مــرۆڤ ،ئاشــتی هاوســەنگ و بەرابــەر
لەگــەل ســەركەوتن دایــە ،لەروانگەیەكــی دیكــەش ،شــەڕ هاوســەنگ و بەرابــەر لەگــەل تێكشــكاندایە.
ئــەم مرۆڤــە تینــووی ســەركەوتنە و بــەردەوام دەیەوێــت گۆڕەپانــی پاڵەوانــی و زاڵبــوون لەدەســتیدا بێــت.
هەمــوو مرۆڤــەكان بــۆ ئــەوە دەژیــن كــە رێــڕەوەی ژیانــی خۆیــان بــە ســەركەوتوویی ببەنــە ســەرەوە ،بــەاڵم
ئــەو ســەركەوتنە رەوایــە كــە بــێ ئــەوەی مرۆڤێــك كرابێتــە قوربانــی بگەیەتــە ئامانجــە پیرۆزەكانــی خــۆی.
پایەبەرزتریــن ســەركەوتنی مرۆڤایەتــی ئەوەیــە كــە بێخوێنڕێــژی و توندوتیــژی ئامانجــە ســەرەكیەكانی خــۆی
بەدەســتهێنابێت .ئەگــەر رێڕەوێــك جیــا لــەم فەلســەفە بــژارەی بێــت ،نابێتــە رێرەوێكــی ژیانــی مرۆڤایەتــی،
بەڵكــو رێڕەوێكــە كــە تێكــەاڵوی فــرت و فێــڵ و لــەڕێ الدانــە .مــرۆڤ گیانلەبەرێكــی بــاوەڕدار و ژیــرە،
گەوهــەری مــرۆڤ ئەوەیــە كــە لەگــەڵ هاوتــای خۆیــدا هیــچ كات درۆ و دەلەســە نــاكات ،چــون هاوخوێــن
و هاوڕەگەزیەتــی ،دادپــەروەری و دیموكراســی و ئــازادی گەوهــەری راســتەقینەی مرۆڤایەتییــە ،ئەمــڕۆ
داهێنەرەكانــی ئــەم دەســتەواژانە جارێكــی دیكــە بــەدوای ونبوونەكانیانــەوە دەگەڕێــن ،ســووخۆرەكانی ئــەم
زاراوانــە كــە دەبنــە دەســەاڵتدارەكان ،كۆمەڵێــك دەســتەواژەی دیكەیــان بــە جێــگای ئــەم زاراوە بنەڕەتیانــەی
مرۆڤایەتــی دانــاوە .دادپــەرەوەری دەوڵەتــی جێــگای دادپــەروەری كۆمەاڵیەتــی گرتوەتــەوە ،دێامگــۆژی یــان
دیموكراســی دەوڵەتــی جێــگای دیموكراســی گەالنــی گرتوەتــەوە ،ئــازادی دەوڵەتــی جێــگای ئــازادی گــەل و
كۆمەڵــگای گرتوەتــەوە ،دەســەاڵتدارەكان پــاش زاڵبوونیــان لەســەر كۆمەڵــگا ،راســتیەكانیان پێچەوانــە كردووەو
درۆكان دەبنــە راســتی و راســتیەكان دەبنــە درۆ و نــرخ و پرەنســیپی مرۆڤــە رسوشــتییەكان كاڵ دەكرێتــەوە و
دەخرێنــە پەراوێــزی مێــژووە .دەســتەواژەی «ژیــان» بــۆ مــرۆڤ واتــای ســەركەوتوویی و پەیامــی بەختــەوەری
و ئــازادی و گەیشــن بــە ســەرجەم مــەرام و ئاواتەكانــی دەدات ،مــرۆڤ دەتوانێــت لەنێــو ئــەم گەردوونــەدا
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بوونەوەرێكــی ســەركەوتوو بێــت ،لەبــەر ئــەوەی خــاوەن عەقــل و پێزانیــن و ئەخالقــە ،شــەڕانگێزی و
توندوتیــژی فەلســەفەیەكە بــۆ شكســتهێنانی ئــەو رێــڕەوەی ژیانــی ســەركەوتوویی یــان دیموكراتیخوازانەیــە.
مرۆڤــە ئازادیخــوازەكان پشــتیوان و هاودەمــی زەینییەتــی ئاشــتیخوازی یــان ســەركەوتنن ،بــەاڵم ملهــوڕ و
دەســەاڵتدارەكان الیەنگیــری زەینییەتــی شــەڕ و توندوتیژیــن ،دامەزرێنــەری هــەر یــەك لــەم سیســتەمانە
جارێكــی دیكــە مرۆڤــە .مــرۆڤ دەتوانێــت داهێنــەری چاكــە و خراپــە بێــت ،ئــەوەی بیــر لەســەركەوتن
بكاتــەوە زەینییەتــی چاكــە و كــردەوەی چاكــە .مرۆڤــەكان بەهەبوونــی ئــەو چەشــنە مرۆڤانــە شــانازی دەكەن،
بــەاڵم داهێنــەری خراپەكاریــەكان بــەردەوام دەكەونــە بــەر جنێــوو دۆعــای شــەڕی مرۆڤــەكان .ژیــان بــۆ خــۆی
گەورەتریــن داهێنــەری فەلســەفەی مرۆڤایەتییــە .مــرۆڤ بوونەوەرێكــی كۆمەاڵیەتیــە ،بــە پێی ئەمە پێویســتە
بــۆ پێكــەوە ژیــان كــردن هەوڵدانێكــی چــڕو پــڕ بخاتــە گــەڕ ،بــەاڵم ئــەم مرۆڤــە ئیــدی دەبێتــە گیانلەبەرێكــی
دڕنــدە ،مرۆڤێــك كــە ئێــدی هاوزمانەكــەی ،هاوخوێنەكــەی و هاونیشــتامنەكەی ناناســێتەوەو جەرگــی بــۆی
ناســووتێت .بــۆ دەڵێــن مــرۆڤ؟! لەبــەر ئــەوەی خــاوەن هــۆش و بیــروڕاو ســۆزە .ئــەو كات بوونەوەرێكــە كــە
لەهەمــوو گیانلەبەرەكانــی دیكــە جیاوازتــرە .لەمرۆڤــدا هەســتی بەكۆمەڵــگا بــوون هەیــە ،هــەر لەكۆمەڵــە
ســەرەتایییەكانەوە بگریــن ،واتــا ژیانــی مرۆڤــی نــاو ئەشــكەوتەكان ،مرۆڤــی ژێــر تاشــەبەردەكان تــا مرۆڤــی
ئەمــڕۆ كــە ئێــدی لەخانــووی ( 40تــا  )50نهۆمیــدا ژیــان بەســەر دەبــات .بــەاڵم ئەمــڕۆ ئیــدی ملیۆنــان مــرۆڤ
پێكــەوە ژیــان دەكــەن و هیــوا و ئــارەزووی مــرۆڤ ،داڕشــتنی ژیانێكــی یەكســان و ئــازادە ،بــەاڵم ئیــدی بــۆ
داخوازیــە گەوهەریەكانــی مــرۆڤ دەكەوێتــە پەراوێــزەوە و كۆمەڵێــك چەمــك و دەســتەواژەی دیكــە جێــگای
دەگرێتــەوە؟! مەگــەر نەدەبــوو ئــەو مرۆڤــە ژیانێكــی دوور لــە توندوتیــژی و كۆمەڵكــوژی بەدیهێنێــت؟ یــان
ســەرجەم بەرژەوەندیــە رسوشــتی وكۆمەاڵیەتیــەكان لەنــاو یەكــردا دادپەروەرانــە دابــەش بكــەن؟ ئەگــەر ئــەم
رێــڕەوەی مێــژوو لەســەر ئــەم گەردوونــە هەڵبســووڕایە ،ئــەو كات پێویســت بــوو مرۆڤێــك بــۆ ئــەوەی ژیــان
بــكات ،مرۆڤێكــی دیكــە بكاتــە قوربانــی خــۆی.
ناكۆكیەكانــی مــرۆڤ بۆچــی ســەرهەڵدەدەن؟ ئایــا كۆمەڵكــوژی مــرۆڤ تایبەمتەنــدی ئادەمیــزادە؟ ئیــدی
چ لەســەر مــرۆڤ بگوترێــت لــەو بــاوەڕەدام هەڵبگرێــت ،چونكــە خــودی مــرۆڤ ســەرچاوەی ســەرجەم
كێشــەكانەو بــە پێچەوانەشــەوە لەهەمــان كاتــدا كلیلــی چارەســەری هەمــوو كێشــەكانە ،كۆشــتنی مــرۆڤ
بەدەســتی مــرۆڤ ئاســتی دڕندەیــی و وەحشــییەتی مــرۆڤ دەســەملێنێت .هەڵبــەت ئــەوەی كــە دەبێتــە
بكــەری كۆشــتنی مرۆڤێــك زۆر دڕندەیــە ،ئــەم دڕندەیــەش لــە كۆمەڵــگای مرۆڤایەتــی خــاوەن هێــزە ،چونكــە
هیچــكات مرۆڤــی بێهێــز توانــای كوشــتنی مرۆڤێكــی دیكــەی نییــە ،واتــا مــرۆڤ كــوژی دەبێتــە دیاردەیەكــی
بەسیســتەماتیك لەنێــو كۆمەڵــگای مرۆڤایەتیــدا .خــاوەن هێــزەكان لەنــاو كۆمەڵــگادا كێــن؟ جیــا لــە
شــامانەكان ،پاشــاكان و كۆمپـرادۆر و بەڕێوەبەرانــی ئاســتی ژوور تــا خــوارەوەی نــاو دەوڵەتــەكان كــێ خــاوەن
هێــزە؟ ئــەوەی كــە بكــوژە ،یاســا و دەوڵــەت و خــاوەن هێزەكانــن ،ئــەوەش كــە كــوژراوە نوێنــەری كۆمەڵــگای
ژێردەســت و تێكۆشــەرە ،واتــا كــوژراوەكان مەحكــووم بــە كوشــن و مافــی ژیــان كردنیــان پــێ نادرێــت لەبــەر
ئــەوەی بەرامبــەر خــاوەن هێــزەكان راوەســتاون ،جیهانێكــی بــەو گەورەییــە بۆچــی ئــەم مرۆڤانــە لەســەری
رێــك ناكــەون؟ بۆچــی دەبێــت ماســیە گــەورەكان ماســیە بچوكــەكان بخــۆن؟ بۆچــی پاشــا و بێرۆكراتــەكان
بونیادنانــی ســوپای كۆیلــەداری بــە پێوســت دەبینــن؟ ئامـراز و رێبازەكانــی كوشــن و لەســێدارەدانی مرۆڤــاكان
بۆچــی لەكۆمەڵــگای مرۆڤایەتیــدا بوونیــان هەیــە؟ گرتــن و كوشــن جیــا لــە بەتەســلیم گرتنــی مرۆڤــەكان چ
واتایەكــی دیكــەی هەیــە؟ بەندیخانــەكان لەتێك ـڕای قۆناخەكانــی مرۆڤایەتیــدا بۆچــی دەبنــە پێویســتیەك؟
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مــادام مــرۆڤ بوونەوەرێكــی كۆمەاڵیەتیــە ،پێویســتە ئــەم گیانلەبــەرە بــە ئــازادی بــژی ،ئــەم مرۆڤــە لــە
هەوڵــی داڕشــتنی كۆمەڵگایەكــی ئازاددایــە ،ئــەو كات لــە گۆشــە و كەنــاری ئــەم كۆمەڵگایــەدا بەندیخانــە
بۆچــی دروســت دەكرێــت؟ بۆچــی مــرۆڤ لەكۆمەڵــگا بپچڕێندرێــت و لەنــاو چوارچێــوەی دیوارێكــدا بەنــد
بكرێــت؟ دامەزرێنەرانــی ئــەم گرتووخانانــە كێــن؟ ئــەوەی كــە داڕێــژەری یاســایە ،دەبێتــە دامەزرێنــەری
ســەرجەم رێبــازە ناڕەواكانــی نــاو كۆمەڵــگا ،یاســادانەران لەمێــژووی مرۆڤایەتیــدا تــا ئەمــڕۆ وەك هێــزی
دامركاندنــی كۆمەڵــگا كار و خەباتیــان بەڕێــوە بــردووە ،ئــەم یاســایە دەمامكــی رووی دەســەاڵتدارانە ،پاشــا
و بیرۆكراتــەكان بــۆ پاراســتنی ســنووری دەســەاڵتداریان دەســتووریان بــە ســەر كۆمەڵــگادا ســەپاندووە .یاســا
كراوەتــە نەریتێكــی دەســەاڵتداران كــە وەك چەكــی داكوتانــدن و چەوســاندنەوە بــەكار هاتــووە ،دەوڵــەت
پارێــزەكان یاســایان وەك چەقۆیــەك بــەكار هێنــاوە كــە الیەكــی ئــەم چەقۆیەیــان بــۆ پاراســتنی بەرژەوەنــدی
دەســەاڵت بــەكار هێنــاوە و الیەكــی دیكــەی بــۆ ســەربڕینی مرۆڤــە ماقــووڵ و نەجیبــەكان ،كــێ لەچوارچێوەی
یاســای دەوڵــەت دەرچێــت س ـزا دەدرێــت .دەرچــوون لەچوارچێــوەی یاســای دەوڵــەت بەواتــای رەد كــردن
و قەبــووڵ نەكــردن و ســەرهەڵدان بەرامبــەر دەســەاڵتداران پێناســە كــراوە ،بەندیخانــەش وەك ئامێــری
تواندنــەوە و پاكتاوكردنــی ئی ـرادەی مرۆڤــی ســەرفراز و خۆڕاگــرەكان بــووە ،لەبــەر ئــەوەی كاتێــك ســەیری
مێــژووی مرۆڤایەتــی بكەیــن زۆر لەفەیلەســوف و بیرمەنــد و زانایــان و شۆڕشــگێڕەكانی كۆمەڵــگا بەشــێكی
زۆر لەتەمەنــی خۆیــان لەبەندیخانــەدا بەســەر بــردووە .دامەزرێنــەری ئــەم چەمــك و رێبــازە ڕەگ و ڕیشــەی
خــۆی لــەكام فەلســەفە و رامانــی مرۆڤایەتــی یــەوە ســەرچاوە دەگرێــت؟ لۆژیكــی چ قۆنــاخ و فەیلەســوف و
بیرمەندێكــی كۆمەڵــگا ئــەم چەمكــە پــەرە پـێدەدات؟ بــەاڵم لەالیەكــی دیكــەوە كۆمەڵــە ســەرەتایی یــەكان
لەنــاو ئەشــكەوتێكی بچــووك قەناعەتیــان دەكــرد و بــۆ بەرقــەراری ئاســایش و ئارامــی گیانــی خۆیــان بــۆ
ئــەو كۆمەڵگایــە بەخــت دەكــرد .ئــەم حەقیقەتــە پێــان دەڵێــت كــە لەڕێــڕەوەی مێــژووی مرۆڤایەتیــدا دوو
چەشــنە مــرۆڤ ســەرهەڵدەدەن ،یەكــەم ســەركوتكارە ،ئەویــش ئااڵهەڵگــری دەوڵەتــە دوا لــەدوا یەكەكانــە،
دووهــەم ســەركوت كـراوە ،ئەویــش ئااڵهەڵگــری كۆمەڵــگای دیموكراتییــە كــە هاوشــانی دەوڵەتــە دوا لــەدوا
یەكــەكان چەمكــی بەدیموكراتیــزە كردنــی كۆمەڵــگای پــەرە پــێداوە .ئــەو كات ئــەو مرۆڤــە دەبێتــە دوو
بەشــەوە كــە هــەر یــەك نوێنەرایەتــی كۆمەڵگایــەك واتــا كۆمەڵــگای دەوڵەتــی و كۆمەڵــگای دیموكراتــی
دەكــەن .كۆمەڵــگای دەوڵەتــی پشــت بــە هێــزو توندوتیــژی و تــرس و تۆقانــدن و گرتــن و ئەشــكەنجە و
بێــكاری و هــەژاری و برســیەتی ...هتــد دەبەســتێت ،بــەاڵم كۆمەڵــگای دیموكراتــی پشــت بــە شــارەزایی و
ئاگایــی و رەوشــت و هێــزی دەروونــی و پێكــەوە ژیــان كردن...هتــد دەبەســتێت .مــرۆڤ بــۆ ئــەوەی دەبێتــە
گیانلەبەرێكــی كۆمەاڵیەتــی كــە بێجیــاوازی و توندوتیــژی پێكــەوە ژیــان بــكات ،هەمــان مرۆڤــە ســااڵنێكی
درێــژ ئااڵهەڵگــری كۆمەڵــگای دیموكراتییــە ،بۆیــە ئەمــڕۆ تێكۆشــەران پڕیشــكێكی ئــەو كۆمەڵگایــەن كــە
لەدونیایەكــی تاریكــدا پڕشــینگێكی بچكۆڵــە ،لــێ دەدەن و دەبنــە روناكییەكــی بچكۆلــە ،بــەاڵم هیوایەكــی
زۆر گەورەیــان پێیــە ،ئەمــەش ســەڵمێنەری كۆمەڵگایەكــی ئــازاد و یەكســانە كــە بــە درێژایــی مێــژوو ژیانــی
كــردووە ،ئــەم مرۆڤــە لەنــاو تاریكیــدا دێتــە دونیــا هیــچ شــت نازانێــت ،ئەزموونــی ژیانــی نییــە ،جێــگای
نیشــتەجێ بوونــی نییــە ،هــزرو رامانــی مــرۆڤ ئەوەنــدە پێشــكەوتنی بەدەســت نەهێنــاوە تــا بەرامبــەر
رووداوە رسووشــتی یــەكان خــۆی بپارێزێــت ،ئەمــەش زۆر ســەیرە ،ئــەم مرۆڤــە چ رێگایەكــی لەدرێژایــی
مێــژوو تــا ئەمــڕۆ بڕیــوە تــا ئــەوەی كــە هەیــە بیپارێزێــت .بەتایبــەت یەكەمیــن قۆناغــی بــە كۆمەڵگابوونــی
مرۆڤایەتــی قورســرین و گرانبەهاتریــن ســەردەمانی ژیانــی مرۆڤــە ،قۆناغــی داڕشــتنەوەو ئافرێنەرییــە
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لــەم قۆناغــە بــواری تەكنۆلــۆژی و زانســت و كۆمەڵــگا و ئابــووری و دەروونناســی پێشــكەوتنی ئەوتــۆی
بەخــۆوە نەدیــوە .بــەاڵم هەوێنــی بەكۆمەڵــگا بوونــی مــرۆڤ تێیــدا بــەدی دەكرێــت ،كۆمەڵگایەكــە جگــە
لەئاشــتەوایی و یەكســانی و دادپــەروەری لەســەر شــتێكی دیكــە بیــر ناكاتــەوە .هــزر و بنەمــای فكــری ئــەو
مرۆڤــە لەهــەر قۆناغیكــی مێــژوو چەنــدان بــەرزی و نشــێوی تێپەڕانــدووە ،ناكۆكــی و دژەكان لەگــەڵ یەكــدی
شــەڕ دەكــەن ،شــەڕی چاكــە و خراپــە هەیــە ،شــەڕی راســتی و درۆ و شــەڕی حەقیقــەت و چەواشــەكاری
هەیــە ،لەئەنجامــی ئــەم شــەڕ و پێكدادانــەدا هێزێكــی نــوێ دێتــە ئــاراوە كــە ئەویــش دەبێتــە هێــزی ســێهەم
و مــرۆڤ سەركێشــی ئــەم هێــزە دەكات ،بەندیخانــە وەك ئامێــری بێكاریگــەر كــردن و تەنانــەت پاكتــاو
كردنــی مــرۆڤ بــەكار دەهێرنێــت .لەالیەكــی دیكــەوە لەســێدارەدان و بەردبــاران كردنــی مــرۆڤ لەزیندانــدا
تواناییەكــی دیكــەی نــاو كۆمەڵــگا دروســت دەكات ،ئــەوەش رق و كیــن و بێــزی هەمبــەر ئــەو دەوڵەتــەی كــە
بــە ئەنجــام دانــی ئــەو كــردەوە هەســتاوە درووســت دەكات ،ئــەو مرۆڤــەی كــە لەپێنــاو ئازادیــدا لەســێدارە
و بەردبــاران دەكرێــت ،هەوێنــی بــاوەڕی و ئی ـرادەی كۆمەڵــگا دەبێــت و رووڕەشــی بــۆ دەوڵــەت دەبێــت
و پایەبــەرزی و ســەرفرازی بــۆ تاكــی قوربانــی كـراو دەبێــت ،دەوڵــەت پارێــزەكان بــەم كــردەوە دەیانەوێــت
دەنگــی ئــازادی و دیموكراســی كــپ و بــن بــڕ بكــەن ،ئێ ـرادەی ئــازاد و چەمكــی خۆڕاگــری تێــك بشــكێنن
و لەبیرۆكــەی دەســەاڵتداری خۆیانــدا ســەركەوتوو بــن ،بــەاڵم بــە پێچەوانــەی ئــەم پالنــەوە ،مێــژوو ئــەوەی
ســەڵامندووە كــە ئازادیخــوازەكان هێڵێكــی نــوێ ژیانیــان داهێنــاوە.
كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران بەرهەمــی زەینییەتــی دەوڵەتپارێــزی هــەزاران ســاڵەیە ،لەســێدارەدانی مرۆڤــەكان
وەك قەڵغانــی بەرگــری سیســتەم بــەكار هێ ـراوە ،بــۆ ئــەوەی وانــەو و ئامــۆژگاری بــە كۆمەڵــگا بدرێــت.
كــێ دژی دەوڵــەت راوەســتا ،چارەنووســی ئــەوەی كــە دیویــە دەبێــت ،بــۆ دڵەڕاوكــێ و تۆقاندنــی هــزر
و ئی ـرادەی مرۆڤــەكان بــەكار هێ ـراوە و ئەمــەش لەژێــر نــاوی ئایینــدا ئەنجــام دەدرێــت ،ئازادیخــوازەكان
مۆركــی تیــرۆر و تێكــدەر یــان دژە خــواو شــەیتانیان لەســەر دەدرێــت ،تــا بــەم رەنگــە لەسیســتەمی ئایینیــدا
لەســێدارە دانیــان رەوا دەكرێــت ،هــەر چەنــد ئــەم جــۆرە كردەوانــە بــۆ خــۆی دژە ئایینــن كــە لەالیــەن
نوێنەرانــی خــودای ســەر زەوی ئەنجــام دەدرێــت .ئــەوەی كــە داوای نوێــكاری و ئافرێنــەری و ئــازادی و
دادپــەروەری دەكات ،مۆركــی دژە خــوای بەســەردا دادەســەپێت و دادگایەكــی دارســتانی بــۆ رێكدەخرێــت و
بــە یاســایەكی دارســتان دادگایــی دەكرێــت ،كۆمــاری ئیســامی ئێـران لەســەدەی بیســت و یەكەمــدا مــرۆڤ
لەســێدارە دەدات و بــە پەتــی ســێدارە مرۆڤــەكان دەخنكێنێــت .ئــەم دەوڵەتــەی كــە ئیدعــای ئیســامیەتی
هەیــە و ئــااڵی ئاشــتی بــەرز كردوەتــەوە ،كــردەوەی زۆر لەگوتەكانــی دوورە ،لەپێــش چــاوی خەڵكــەوە
مرۆڤــەكان لەســێدارە دەدات ،ئــەم شــێوازەی كۆشــتنی مرۆڤــەكان شــێوازی كۆشــتنی قۆناغــی رۆمــا دەخاتــە
بیرمــان كــە مرۆڤەكانیــان دەخســتە بــەردەم شــێرەكان و پاشــا و بەڕێوەبــەران بــۆ زەوق كــردن ســەیری
ئــەم كــردەوە دڕندانانەیــان دەكــرد .لەداردانــی مرۆڤــەكان لەالیــەن كۆمــاری ئیســامی ئێرانــەوە هیــچ
جیاوازیەكــی لەگــەڵ ئــەو كــردەوەی (رۆمــای باســتان) نییــە .رێبــەر و كاربەدەســتانی كۆمــاری ئیســامی
ئێــران بــە لەســێدارەدانی مرۆڤــەكان خۆشــحال دەبــن و بــە لەداردانــی گەنجــان بــە پەتــی ســێدارە تێــر
دەبــن ،لەهەمانكاتــدا ئــەم كردەوەیــە بەنــاوی (خــودا) ئەنجــام دەدەن .ئــەو گەنجــەی كــە بەتایبــەت لەپێنــاو
ئــازادی نەتەوەكــەی گیانــی لەدەســت دەدات .بــە زەردەخەنــە و بــە خرۆشــێكی بــەرزەوە ملــی خــۆی بــۆ
پەتــی ســێدارە راكێــش دەكات ،چــاو و دەســت و پێــی گرێــدراوە ،ئــەو مرۆڤــەی كــە ئەوەنــدە دەبێتــە هــۆی
تــرس و دڵەڕاوكێــی دوژمــن كــە كاربەدەســتانی ئــەم رژێمــە وەك ئــەوەی پەزێــك بــۆ ســەربڕین دێننــە
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پێشــەوە ،هەمــان گەنجــی ئازادیخــوازی كــورد تەنافــی ســێدارە دەخەنــە ملــی ،ویژدانــی سەهۆڵبەســتووی ئــەم
مرۆڤانــە بۆچــی ناتوێتــەوە ،بــە لەداردانــی مێرمنــداڵ یــان گەنجێــك چییــان بــۆ دەكرێــت جیــا لــەوەی خۆیــان
هەڵدەخڵەتێنــن ،یــان وەك زوحاكــی ســەردەم دیــارە بــە خوێنــی گەنجانــی كــورد تێــر دەبــن ،ئەگــەر هــەر
رۆژ گەنجانــی كــورد لەســێدارە و ئەشــكەنجە نــەدەن خەویــان لــێ ناكەوێــت .ئــەو كات لێــرەدا دەتوانیــن
بڵێــن ئایــا بەڕێوەبەرانــی رژێمــی كۆمــاری ئیســامی مــرۆڤ دۆســن؟!! یاخــوود خوێنمــژی كۆمەڵــگان؟!!
كۆمــاری ئیســامی ئێـران بەپێـ ی كردەوەكانــی سیســتەمێكی خوێنمــژە .دەوڵەتێــك كــە كاربەدەســتانی هــۆڤ
و دڕنــدە بــن لەهەوڵــی داڕشــتنی چــۆن كۆمەڵگایــەك دەبێــت؟! كۆمــاری ئیســامی ئێـران پەتــی ســێدارە وەك
تەڵەیــەك بــۆ نێچیركردنــی مرۆڤــەكان بــەكار دەهێنێــت ،دیــارە ئــەم تەڵەیــەش وەك ئەفســانەی دەركردنــی
(حەوا)یــە لەبەهەشــت لەبــەر ئــەوەی (حــەوا) میــوەی زانیــاری دەخــوات و لەژێــر نــاوی دەركەوتــن لەیاســا
لەكۆمەڵگایــەك دەردەكرێــت .ئەمــڕۆش لەژێــر نــاوی دەســتوور و دەركەوتنــی گەنجان لەیاســا بە پەتی ســێدارە
سـزا دەدرێــن ،لەبــەر ئــەوەی كــە ئــەو گەنجــە پەیوەنــدی لەگــەڵ پــارت یــان رێكخراوێكــی مەدەنیــدا هەبووە،
ئایــا ئــەم حیزبــە كــە هەڵقــواڵوی جەرگــەی كۆمەڵگایــە ،مافــی ژیــان كردنــی نییــە؟ .ئەمــڕۆ كــێ لەبیــروڕای
رژێمــی كۆمــاری ئیســامی الی دا ،لەژێــر نــاوی لەرێدەرچــوون لەئاییــن ،ســزای بەســەر دا دەســەپێرنێت.
هاوشــێوەی خواردنــی (میــوە) لەالیــەن (حەوا)وەیــە .گەنجێــك كــە بەرهەمــی زانیــاری لەكۆمەڵــگای تــام كــرد
مۆركــی لــەڕێ تـرازان لەدیــن و دژی خــودای بەرســەردا دەدرێــت و لەكۆمەڵــگا دوورەپەرێــز دەخرێــت ،رژێــم
الیەنگرانــی خــۆی بــەوە رازی دەكات كــە ئــەو كەســە دژی خــودا و ئاییــن دەركەوتــووە ،بــەم رەنگــە پێــش
لەناڕەزایەتــی جەمــاوەر دەگرێــت ،بــەاڵم بەشــی زۆرینــەی كۆمەڵــگا لــەم كــردەوەی دەوڵــەت ناڕازیــن لەبــەر
ئــەوەی پەیوەنــدی خۆیــان لەگــەڵ ئــەو الیەنــەی كــە میــوەی زانیــاری پێشــكەش دەكات دروســت دەكــەن.
لەســێدارەدانی مرۆڤــەكان رێبــازی بێچارەســەری و تەقینــەوەی قەیرانــی قووڵــی نــاو دەوڵەتــە ،دەوڵــەت
لەئەنجامــی گەیشــن بــە بەربەســت رێبــازی ســام و تۆقانــدن بــەكار دەهێنێــت .بەپێــی ئامــارە فەرمییەكانــی
دەوڵــەت ،ســااڵنە زیاتــر لــە ( )500كــەس لەســێدارە دەدرێــت ،دەبێــت بەشــێكی ئــەو كەســانە بەهــۆی تاوانــی
سیاســییەوە لەســێدارە درابــن و بەشــێكی دیكــە بەهــۆی گیروگرفتــی كۆمەاڵیەتــی یــەوە بێــت .كاتێــك تەمەنــی
رژێمــی كۆمــاری ئیســامی ئێــران ســەیر بكەیــن ،بــە هــەزاران هــەزار مرۆڤــی لەســێدارە داوە و هــەزاران
مــرۆڤ چاوەڕوانــی پەتــی ســێدارەن .لێــرەدا ئــەو گوتــەی (رۆســۆ)مان بیــر دێتــەوە كــە دەڵێــت« :مــرۆڤ
بــە ئــازادی لــە دایــك دەبێــت ،بــەاڵم لەهەمــوو شــوێنێكدا كــۆت و زنجیــر و بەنــد ك ـراوە» .واتــا كۆمــاری
ئیســامی ئێ ـران هــەر لەكاتــی لەدایــك بوونــی مرۆڤــەوە ئــازادی لــێ زەوت دەكات و كۆیالیەتــی بەســەردا
دەســەپێنێت ،ئــەم رژێمــە دژی حەقیقەتــی مرۆڤــەكان رەفتــار دەكات ،ئــازادی بــۆ مرۆڤــەكان رەوا نابینێــت
هــەر لەقۆناغــی منداڵییــەوە ئــەم رژێمــە ئــازادی لەســێدارە دەدات بــە لەســێدارەدانی هــەر تێكۆشــەرێك
لەئێرانــدا ،ئــەم رژێمــە بیــروڕای ئــازادی لەســێدارە دەدات .لەداردانــی ئــازادی بــۆ كۆمــاری ئیســامی ئێـران بــە
واتــای گەڕانــەوەی رژێــم بــۆ قۆناغــی نەزانــی ســەردەمی عەرەبەكانــی پێــش ئیســامە.
ئــازادی گەوهــەری مرۆڤــە ،كەواتــە رژێــم گەوهــەری مرۆڤــەكان لەســێدارە دەدات ،مرۆڤــی حەقیقــی كــە
بــەدوای پەیــدۆزی كۆمەڵــگای رسوشــتییەوەن لەســێدارە دەدات .كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران بــەم كردەوانــەی
كۆتایــی بــە تەمەنــی خــۆی دەهێنێــت چونكــە هــەواڵ دەدات جەوهــەری بنەڕەتــی كۆمەڵــگا لەنــاو ببــات،
هێــزی مرۆیــی پەرتــەوازە و پاكتــاو بــكات .لەســێدارەدانی مــرۆڤ بەواتــای بۆمــب چانــدن لەژێــر دیموكراســی
بــۆ واڵت دێــت ،ئێ ـران هــەر چەنــد مــرۆڤ لەســێدارە بــدات ئەوەنــدە بــەرەو دیكتاتۆریــەت و سیســتەمی
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خانەدانــی دەڕوات( .هێمــن) یەكێــك لــەو گەنجــە تێكۆشــەر و ئازادیخوازەكانــی كۆمەڵــگای ئێرانــە كــە
هەمــوو ژیانــی خــۆی لەپێنــاو ئازادیــدا بەخــت كــرد ،هــەر لەســەردەمی منداڵیــدا تــا قۆناغــی گەنجێتــی
لەبەرامبــەر كــۆت و بەندەكانــی چەقێــراوی نــاو كۆمەڵــگا تێكۆشــانی كــردو لەئەنجامــدا لەالیــەن هێــزە
دڕندەكانــی كۆمــاری ئیســامی لەســێدارە دەدرێــت .بۆیــە لــەم كتێبــەدا هەوڵــم داوە هەمــوو بوارەكانــی
ژیانــی قارەمانێكــی كــورد بــۆ خوێنەرانــی ئازیــز بخەمــەڕوو .هەرچەنــد دوانــدن و نووســین لەســەر
شــەهیدێكی نەمــر كــەم دەبێــت ،لەســەردەمی ژیانــی منداڵــی تــا ســەردەمی لەســێدارەدانی شــیكردنەوەم
لەســەر كەســایەتی نەمــری كــردووە ،هیــوادارم بەســەرجەم كــەم و كورتیەكانیــەوە دڵۆپێــك لەدەریــای ژیانــی
مرۆڤێكــی ئازادیخــوازم شــیكردبێتەوە.
2012/12/10
قەندیل _ كۆمەڵێن جوان
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مۆمێك لە تاریكی بەندیخانەدا
شــەهیدان لەكوردســتان پیرۆزتریــن و پڕبایەخرتیــن هێــزی مەعنــەوی كۆمەڵــگان ،راســتەقینەی مێــژوو و
گەوهــەری راســتەقینەی كۆمەڵــگان .بــاس كــردن لەســەر كەســایەتی هــەر شــەهیدێك چەندێــك بكرێــت كــەم
گوت ـراوە ،چونكــە شــەهیدان گیــان و جەســتەی خۆیــان دیــاری نیشــتامن و نەتەوەكەیــان كــردووە .ئــەوكات
چەندێــك بدوێــن لەســەر شــەهید ،وەاڵم و پاداشــتی حەقیقەتــی ژیــان و كەســایەتی شــەهید ناداتــەوە ،بــەاڵم
ئــەوەی كــە پێویســت و زەرورییــە نابێــت شــەهید بێنــاوە بێــت .پێویســتە بــە بەردەوامــی لەســەر زاری
تاكەكانــی نــاو كۆمەڵــگادا بێــت ،كەســایەتی شــەهیدان ببنــە منوونــەی ژیانــی تاكــەكان ،شــەهیدان و نــاوداران
وانەبێژانــی كۆمەڵــگان و پاكرتیــن و دروســترتین هەڵبژاردەكانــی كۆمەڵــگان .دیاركەرانــی رێبــازی گەیشــن
بەئازادیــن ،قەڵغانــی پاراســتنی نــرخ و بەهــای مرۆیــی كۆمەڵــگا و مێــژوو و ئەمــڕۆ و داهاتــوون .نــرخ
پێدەرانــی ژیانــی مرۆڤــن ،نەمرانــی نــاو مرۆڤەكانــن ،هەوێنــی بەكۆمەڵگابــوون ،دادپــەروەری و دیموكراســی
و ئــازادی كۆمەڵــگان .رۆحــی شــاراوەی جەســتەی كۆمەڵــگاو بــاوەڕی و بوێــری تاكەكانــی كۆمەڵــگان.
هــەر كۆمەڵگایــەك پێناســەیەكی جیــاوازی لەســەر شــەهید هەیــە ،دیــارە دەســەاڵتدارن بــۆ پاراســن و
بەرفــراوان كردنــی ســنووری دەســەاڵتداری خۆیــان بــە بەردەوامــی لەنــاو شــەڕ و توندوتیژیــدان ،لەســەر
بیــروڕای داگیــركاری ،مرۆڤــەكان بــە كوشــن دەدەن و بــۆ رەواكــردن و پیرۆزكردنــی داگیركاریەكانیــان
پێناســەی شــەهید دەنێــن لەســەر ئــەو كەســانەی كــە لەرێــگای داگیركەریــدا كــوژراون ،بــەاڵم هەمــان
داگیركــەر شــەهیدی راســتەقینە كــە لەرێــگای پاراســتنی نیشــتامن و نەتەوەكــەی گیانــی لەدەســت دەدات،
بــە تیرۆریســت و جیاخــواز و بێدیــن نــاوزەد دەكات ،ئــەو كات لێــرەدا پێویســتە جیاوازیــەك بكەیــن لەگــەڵ
ئــەو دەســتەواژەیەی كــە داگیركــەر بێنــرخ و بێبەهــای دەكات .كۆمەڵــگای دەوڵەتــی هیــچ كات شــەهید
نــادات ،چونكــە داگیركــەرە ،لــەالی داگیركــەر گیانــی مرۆڤــەكان هیــچ گرنگــی و بایەخــی نییــە ،وەك كۆیلــە
مامەڵەیــان لەگــەڵ دەكرێــت ،بــەاڵم لەكۆمەڵــگای رسووشــتی و دیموكراســیدا بەنرخرتیــن بەهــاكان ،نرخــی
مرۆڤــە لــەم كۆمەڵگایــەدا .مــرۆڤ بــۆ ئــەوەی ناســنامە و هەبوونــی خــۆی بپارێزێــت بەرگــری لەكەرامــەت
و ناســنامەی خــۆی دەكات و ئەگــەر لــەم رێگایــەدا گیانــی خــۆی لەدەســت بــدات ،دەبێتــە شــەهیدی ئــەو
نەتەوەیــە ،بــۆ منوونــە كاتێــك ســەربازەكانی ئەمریــكا و ئینگلتــەرا و چەتەكانــی ئەلقاعیــدە و  ...هتــد لــە
عێــراق و ئەفغانســتان و یــان ســەربازەكانی دەوڵەتــی توركیــا و ئێــران و ســوریا و عێــراق لەكوردســتان
بكوژرێــن ،دەتوانیــن بڵێــن ئــەو ســەربازانە شــەهید كـراون؟! .بــەاڵم بــە پێچەوانەكــەی رۆڵــە جەنگاوەرەكانــی
كــورد كــە تەنیــا بەرگــری لــەواڵت ونیشــتامنەكەیان دەكــەن پێیــان بگوترێــت تیرۆریســت ،تێكــدەر ،شــەیتان
یــان هــەر ناوێكــی دیكــە كــە داگیركــەر بەنــاوی دەكات؟ بێگومــان ئەمــە هەڵســەنگاندنێكی ویژدانــی و
رەوشــتیانە نابێــت ،چونكــە داگیركــەر پەالمــاری كوردســتان و یــان ئــەو واڵتانــەی داوە .داگیركــەر لەســەر ئــەو
خاكانــەدا چ كارێكــی هەیــە؟ دایكــی نیشــتامن دەكرێتــە پەالمــاری داگیــركاری .گەنجانــی نیشــتامن بەرگــری
لەخاكــی پیــرۆزی خۆیــان دەكــەن چــۆن دەبێــت ئەمــە پێناســەی داگیــر كــەری حەقیقــی بێــت و ببێتــە
جێــگای بــاوەڕو متامنــەی گــەالن؟!
شــەهید ئــەو كەســەیە كــە بەرگــری لەنیشــتامن و نرخەكانــی كۆمەڵــگا دەكات ،ئایــا لەمێــژووی مرۆڤایەتیــدا
جیــا لەكۆمەڵــگای ژێریــن و چەوســاوە ،دەتوانیــن بڵێــن كۆمەڵــگای ژووریــن و دەســەاڵتدار خاوەن شــەهیدە؟
بەتایبــەت گەلــی كــورد لەبــەر ئــەوەی گەلێكــی پەرتــەوازە و پارچەكـراو بێئیـرادە كـراوە ،بــۆ بەدەستخســتنی
مافــی رسووشــتی خــۆی بــە ســەدان هــەزار گەنجــی ئــازاو بوێری بەخــت كــردووە ،تا ئەمــڕۆ شــاهیدی ئەوەین
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لەكوردســتاندا خوێنــی مرۆڤــەكان دەڕژرێــن ،بۆچــی ســەرجەم دامــودەزگای مافــی مرۆڤــی نێودەوڵەتیــەكان
ناڵێــن ئــەرێ ئــەم خوێــن رشــتنە بۆچــی دەكرێــت؟ هیــچ هەوڵــدان بــۆ راوســتاندنی ئــەو خوێــن رشــتنە
ناكرێــت ،كۆســپ و تەگــەرە رووبــەڕووی داگیركــەران دانانرێــت تــا كۆتایــی بــە زۆڵــم و زۆری خۆیــان بهێنــن،
بەســەدان ســاڵە گەلــی كــورد لــە نــاو شــین و خەمباریدایــە ،فرمێســكی چــاوی دایــكان راناوســتێت ،گۆمــی
خوێــن و گۆمــی فرمێســك لەكوردســتان ڕۆژ لــەدوای رۆژ زەبەالحــر دەبێــت ،رۆڵەكانــی كــورد ئــاوارە دەبــن،
تووشــی نەخۆشــییە كۆمەاڵیەتیــەكان دەبــن ،لەســێدارە دەدرێــن ،دەكرێنــە قەڵغانــی پاراســتنی داگیركــەران،
بــەاڵم هیــچ زڵهێزێــك دەنگــی خــۆی دەرنابڕێــت .بــۆ بەڕەنگاربوونــەوەی ئــەو هێرشــە خوێنمژانــە بــۆ ســەر
رۆڵەكانــی كــورد تــا بــە ئەمــڕۆ ( )29شــۆڕش ســەریهەڵداوە ،هــەر یــەك لــەم شۆڕشــانە بەكــەم و كورتیەكانــی
خۆیانــەوە بوونــە روناكییەكــی نــاو لێڵــی داگیركــەران و هــەر یــەك لــەو شۆڕشــانە گەلێــك گەنجــی قارەمانــی
لەرێــگای نیشــانەكەیدا بەخــت كــردووەو ئــەو شــەهیدانە بەخوێنــی ســووری خۆیــان خاكــی پیــرۆزی
كوردســتانیان ئــاو دا ،بۆیــە ئێســتا شــەهیدان خاوەنــی راســتەقینەی كوردســتانن.
لەنــاو ئەوشۆڕشــانەی كــە لەكوردســتان ســەریهەڵداوە ،بەكاریگەرترینیــان ئــەو شۆڕشــەیە كــە بــە
دەستپێشــخەری پارتــی كرێكارانــی كوردســتان ( )PKKهاتووەتــە ئــاراوە ،بۆیــە توانــج و هێــزی ئــەو شۆڕشــە
ئێســتا لــە ئاســتی جیهانــدا كاریگــەری مەزنــی دروســت كــردووەو كێشــەی گەلــی كــوردی بــە جیهــان
ناســاندووە ،ئــەو شۆڕشــە كۆمەڵگایەكــی لەســەر لوتكــەی لەناوچــوون رزگار كــردووەو كۆمەڵگایەكــی
چیمەنتــۆ ك ـراوی تێكشــكاند )PKK( ،لەقۆناخێكــی گرنــگ و مێژووییــدا ســەرهەڵدەدات و دەبێتــە پاپــۆڕی
ســەردەم بــۆ رزگار بوونــی گەلــی كــورد ،گەلــی كوردیــش لەمێــژووی هاوچەرخــدا پێشــەنگایەتی بەدیهێنانــی
ئــازادی و دیموكراســی دەكات )PKK( ،تــا بــە ئەمــڕۆ زیاتــر لــە ( )30هــەزار شــەهیدی لەرێــگای ئــازادی
كوردســتان قوربانــی داوە ،هــەر یــەك لــەو شــەهیدانە رۆمانێكــی تازەیــان لەمێــژووی هاوچەرخــی گەلــی
كــورددا نەخشــاندو رووپەڕێكــی تازەیــان لەتێكۆشــانی گەلــی كــورددا هەڵدایــەوە .تایبــەت تێكۆشــانی
ئازادیخوازانــەی ( )PKKباڵــی خــۆی بــە ســەر هــەر چواربەشــی كوردســتان ڕاكێشــا ،لــەرۆژی ئەمــڕۆ
بەهێزتریــن و بەكاریگەرتریــن هێــزی تێكۆشــانی دیموكراتیانــە دەبیرنێــت و بووەتــە پارتێكــی جەمــاوەری،
گەنجانــی هــەر چواربەشــی كوردســتان و تەنانــەت دەرەوەی واڵت خاوەندارێتــی لەتێكۆشــانی رەوای ()PKK
دەكــەن .گەنجــان بــۆ خاوەندارێتــی لەناســنامەی خۆیــان خۆبەخشــانە گیانیــان فیــدای (رێبــەر ئاپــۆ) و بزاڤــە
تێكۆشــەرەكەیان دەكــەن ،ئــەوەی ئەمــڕۆ لەكوردســتان بەرخــۆدان دەكات و دەســتكەوتەكانی گەلــی كــورد
دەپارێزێــت (پارتــی كرێكارانــی كوردســتان)ە .ئــەوەی كــە بێحیســاب و خۆبەخشــانە جەســتەی خــۆی
دەكاتــە قەڵغانــی پاراســن و رووبــەرووی نەیــاران دەبێتــەوە گەریــا تێكۆشــەرەكانی كوردســتانە ،رۆحــی
فیدایــی و خۆبەخشــانەی تێكۆشــەرەكانی ( )PKKلەكوردســتاندا بــاوەڕی و وزەیەكــی زۆر بەگــوڕی بەگــەل
بەخشــیوە و لەبــەر ئــەوەی ئەمــڕۆ لەكوردســتاندا گــەل خاوەندارێتــی لەرۆڵــە شــەهیدەكانی خۆیــان دەكــەن.
بەدەیــان هــەزار كــەس تەرمــی گەریالیەكــی شــەهید بــە مەراســمی شــكۆدارەوە پێشــوازی دەكــەن لــەو
مەراســمە مێژووییانــەدا دروشــمی (شــەهید نامــرن) بــەرز دەكرێتــەوە ،واتــا شــەهیدان نــرخ و بەهــا
پیرۆزەكانــی كۆمەڵــگای كوردســتانن .ئــەو كات حەقیقەتــی ئــەوەی كــە شــەهیدان خاوەنــی راســتەقینەی
كوردســتانن بــە روونــی ئاشــكرا دەكرێــت ،چونكــە ئــەم شــەهیدانە بــە خوێنــی خۆیــان داری ئــازادی
لەكوردســتاندا ئــاو دەدەن و فەلســەفەی چــۆن بژیــن ،چــۆن تێكۆشــان بكەیــن ،چــۆن هەڤاڵێتــی بكەیــن،
چــۆن نــرخ و بەهــا پیــرۆزەكان بپارێزیــن ،چــۆن شــەڕ بكەیــن ،چــۆن ئاشــتی بكەیــن فێــری ئێمــە دەكــەن،
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داســتانی پاڵەوانیەتــی و خۆڕاگــری و بوێــری و فیــداكاری و دڵســۆزی یــان بــۆ نەتەوەكەیــان بەجــێ هێشــت.
شــەهیدان لەگیانیــان بەبایەخــر شــتێكی دیكەیــان نەبــوو ،دیــاری نیشــتامنەكەیان كــرد ،ئــەو كات ئێمــە
چیــان بــۆ نیشــتامن كــرد؟ ئەگــەر چەمكــی ژیــان و تێكۆشــانی شــەهیدەكامنان درێــژە پــێ بدەیــن ئــەوا
پشــكێكی پایەبــەرزی ئەندێشــە و راز و رۆمانــی درێژەپێــدەری بەربەرەكانێــی تێكۆشــامنان نووســیوە ،نایابرتین
دێــڕ لەرومانــی شــەهیدان ئازادییــە ،بــۆ گەیشــن بــە ئــازادی تێكۆشــان پێویســتەو بــۆ تێكۆشــین كــردن
بیــروڕا پێویســتە ،لەئەنجامــی ئەمانــەدا خۆشەویســتی دێتــە ئــاراوە ،چونكــە خۆشەویســرین نــرخ لــەالی
مــرۆڤ نرخــی شــەهیدانە ،كاتێــك ســەردەمانی تێكۆشــانی شــەهیدێكی نــارساو بهێنینــە نــاو هزرمانــەوە،
هەناســەیەكی قــووڵ دەكێشــین و بــە یــادی رۆژانــی تێكۆشــانی ئــەو تێكۆشــەرە ورەمــان بــەرز دەبێتــەوە،
دەمانەوێــت وەك ئــەو قارەمــان و خۆشەویســت ببیــن.
دیكتاتــۆرەكان بــە درێژایــی مێــژوو تــا بــە ئەمــڕۆ تــااڵن و كۆمەڵكــوژ دەكــەن ،دەســتگیر و ئەشــكەنجەی
فەقیــر و هــەژار دەكــەن ،بەواتایەكــی تــەواو سیســتەمی نۆكــەری یــان ســوپای كوێالیەتــی ئــاوا دەكــەن.
بەندیخانــە ئــاوا دەكــەن ،هەمــوو رێبازێــك بــۆ ئەشــكەنجە بــەكار دەبــەن ،ســەری مرۆڤــەكان بــە (گیوتیــن)
جیــا دەكەنــەوە .مرۆڤــەكان لەگۆڕەپانــی (ئارانــا) دەرخــواردی شــێران دەكرێــن ،لەخــاچ دەدرێــن ،ســەریان
لەقەاڵفەتیــان جیــا دەكرێتــەوەو دەســت و پــێو ئەندامێكــی جەســتەی مــرۆڤ دەپســێرنێت ،بــە شــۆكی
كارەبــا دەقامێــری ئەشــكەنجە باتــۆم و دار و ســەدان كەرەســتەی ئەشــكەنجەی دیكــە لەســەر مرۆڤــەكان
تاقــی دەكەنــەوە.
ئەمــڕۆ كۆمــاری ئیســامی ئێـران سیاســەتی بەردبــاران بــەردەوام دەكات ،لەســێدارەمان دەدات ،ئەندامێكــی
جەســتەمان دەقرتێنێــت ،لــەرۆژی ئەمــڕۆ كۆمــاری ئیســامی ئێـران بە (كۆمــاری ســێدارە ،كۆمــاری بەردەباران
و كۆمــاری ســام) دەنارسێــت .پێناســەی كۆمارێــك كــە بــەم رەنگــە بێــت ئــەو كات دەبێتــە هــۆی تۆقاندنــی
هاواڵتیانــی خــۆی و مافــی ژیانــی ئاســایی بــە هاواڵتیانــی نابەخشــێت ،شــەو و رۆژ كاســبكارانی كــورد
لەســەر ســنوورەكان دەكوژێــت ،ئەســپ و هێســرەكانیان دەكوژێــت ،ســەتەالیت لەماڵەكانــدا كــۆ دەكاتــەوە،
كۆمارێــك كــە ســەردەمی نەفامــی بەســەر كۆمەڵــگادا دەســەپێنێت كۆمارێــك كــە بێتــەم و مــژ و لێڵــی
ناتوانێــت دەســەاڵت بەدەســتەوە بگرێــت ،كۆمارێــك كــە نــە شۆڕشــگێڕی و نــە فێركــەری و نــە فەرمانبــەری
و نــە پیشــەی ئــازاد قەبــول دەكات .تەنیــا ئیــش و كارێكــی بــۆ گەالنــی نــاو ئێ ـران هێشــتوەتەوە ،ئەویــش
پیشــەی بەكرێگیـراوی و ســەردانەواندنە .كۆمارێــك لەئارادایــە كــە هیــچ تاكێــك بێئــاگاداری دەوڵــەت مافــی
ژیــان كردنــی نییــە ،ســەرجەم پیشــەكان پەیوەندیــداری دەوڵــەت كـراون .هیــچ هاواڵتییــە ســەربەخۆ هێــزی
ژیــان كردنــی نییــە ،هــەر هاواڵتییــەك هەوڵــی كاری ســەربەخۆ بــدات ،دەكەوێتــە بــەر پەالمــاری نیعمەتــی
دڕندەیــی هێزەكانــی كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران.
رژێمــی تــرس و ســێدارە بەندیخانــەی كردوەتــە جێــگای كــپ كردنــی دەنگــی ناڕازیــان ،بەندیخانــە لەئەنجامی
الوازی ،بێهێــزی و بێچارەســەری دەوڵــەت دێتــە ئــاراوە ،جێــگای زیندانــی كردنــی ئازادییــە ،جێــگای
الســەنگی دادپەروەرییــە ،جێــگای زوڵــم و زۆرداری و تۆقاندنــە ،جێــگای پشــكنین و شــۆردنەوەی بیــر و
رامانــی ئــازادی مرۆڤەكانــە .لەواڵتێكــدا چەنــدە بەندیخانــە هەبێــت ،ئەوەنــدە زوڵــم و زۆری و دیكتاتــۆری
و چینایەتــی و دەســەاڵتداری گەشــە دەســتێنێت ،كۆمەڵــگا پارچــە پارچــە دەكرێــت ،چاكــەو خراپــە دێنــە
ئــاراوە ،كۆمەڵــگا بــەرەو تاریكــی دەڕوات ،مۆمــە گەشــەكانی كۆمەڵــگا كــوژاوە دەبــن ،دیموكراســی دەخرێتــە
نــاو چاڵەڕەشــەكانەوە ،ژیانــی ئــازاد بەنــد دەكرێــت و زانســتی كۆمەڵــگا دیــل دەكرێــت ،بیركردنــەوە و
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تێڕوانینــە جیــاوازەكان لەنــاو دەبرێــن .بەندیخانــە بەرهەمــی عەقڵیەتــی یــەك زمــان ،یــەك ئــااڵی و یــەك
نەتەوەیییــە ،دۆزەخــی هاوچەرخــی مرۆڤەكانــە ،جێــگای ئەشــكەنجە و دڕندەیــی دەســەاڵتداران و مەیدانــی
(ئارانــا)ی مێــزەرە بەســەرەكانە.
كۆمــاری ئیســامی ئێــران ،بەندیخانــەی كردوەتــە پێشــگای تۆبــە كردنــی مرۆڤــەكان ،ئەمــەش ئــەوە
دەســەملێنێت كــە ئــەم رژێمــە خــۆی بــە نوێنــەری خــودا لەســەرزەوی دەبینێــت ،بۆیــە ئــەم كــردەوە بــۆ
خــۆی رەوا دەبینێــت كــە لەســەر زەویــدا بەهەشــت و دۆزەخێــك دروســت بــكات؛ پارێزەرانــی رژێــم و
دارودەســتەكانی لەبەهەشــتی دەســتكرددا ژیــان بــە ســەر دەبــەن ،ئەوانــەی كــە بەگوێــرەی پێناســەی رژێــم
دژی خــودا و بەرژەوەنــدی رژێــم راوەســتاون ،رەوانــەی جەهەنــەم دەكرێــن تاكــوو فریشــتە ســاختەكارانی
دۆزەخــی دەســتكرد لێپرســینەوەیان لەگەڵــدا بكــەن ئەوانــەی كــە پەشــیامن ببنــەوەو خۆبەدەســتەوەی رژێــم
بــدەن ،بەڵێنــی گەڕانــەوەی بەهەشــت واتــا ئامێــزی سیســتەمیان پێدەدرێــت و ئەوانــەی كــە یاخیگــەر و
خۆڕاگــر بــن ،مــردن دەبێتــە چارەنووســیان و تەنانــەت نوێنــەری خــودای ســەر زەوی ،مافــی ژیــان كــردن بــە
مرۆڤــەكان لەدۆزەخــی دەستكردیشــدا نــادات.
بــە هــەزاران مــرۆڤ لەبەندیخانەكانــی كۆمــاری ســێدارە دیــل كـراون ،ســەرجەم ئــەو هاواڵتیانــە دەتوانرێــت
مۆركــی تیرۆریســت بوونیــان لــێ بدەیــن؟!! هاواڵتیــەك كــە بــە گوێــرەی یاســای دەوڵــەت خەبــات دەكات،
لەســەر چ پێــوان و پرەنســیبێك دەستبەســەر و رەوانــەی زینــدان بكرێــت؟ ئــەو هاواڵتیــە نــە بەرامبــەر رژێــم
چەكــی بــەكار هێنــاوە و نــە توندوتیژییەكــی بەرامبــەر دوژمــن ئەنجــام داوە ،بــەاڵم رژێــم بــە ســەدان هــەزار
زیندانــی بــەو شــێوازە دیــل كــردووە ،دیــار دەبێــت كــە كێشــەی رژێــم تەنیــا چــەك و تونــد و تیــژی نییــە!!.
چاالكێكــی مەدەنــی كــە بەگوێــرەی یاســای داڕێــژراوی خــودی دەوڵــەت خەبــات بــۆ كۆمەڵگاكــەی دەكات،
خوێنــدكار و گەنجێكــی كــە دەڵێــت مــن كــوردم و مافــی رسووشــتی مــن هەیــە ،لەســەر ئــەم گوتــە بۆچــی
دەســتگیر بكرێــت؟ ســەرجەم ئــەم هاواڵتیانــە دەســتگیر دەكرێــن ،هیــچ یــەك لەوانــە چــەك بەدەســت
نییــن .ئــەو كات كــردەوەی دەوڵــەت ئــەوە نیشــان دەدات كــە تــرس و دڵەڕاوكێیەكــی گــەورەی بەرامبــەر
مرۆڤــی هۆشــیار و تێگەشــتووەكانی گەلــی كــورد هەیــە ،رژێــم كاتێــك دەبینــێ كــێ باســی میــوەی زانیــاری
كــرد ،دەســتبەجێ دایدەمركێنێــت ،فیقــی زانیــاری و ئــازادی لەنــاو رژێمــی ئێ ـران بەربەســتكراوە .ئەمــەش
ســەردەمانێك دەهێنێتــە بیرمــان كــە گەلــی كــورد لەهێنانــە ســەرزمانی كوردبوونــی خــۆی ترســی هەبــوو،
لەســەردەمانی 1970كانــدا بەتایبــەت لەباكــووری كوردســتان و پێشــریش لەرۆژهــەاڵت و بەشــەكانی دیكــەی
كوردســتان ،وشــەی كوردســتان یەكســان لەگــەڵ مردنــدا بــووە؛ كــێ جەســارەتی ئــەوەی هەبــوو لەســەر زاری
نــاوی كوردســتان بزڕكێنێــت ،گۆرانــی شۆڕشــگێڕانەی كــوردی هەمــوو قەدەغــە ك ـراو بــوون ،بەدەســتی كــێ
كاســێتێكی گۆرانــی شۆڕشــگێڕی بەهاتایــە گرتــن یــان گولـــلەباران و یــان لەســێدارە دەدرا ،ئەمــڕۆش هەمــان
سیاســەت لەالیــەن داگیركەرانــەوە بەشــێوەیەكی دیكــە لەكوردســتان درێــژە پــێ دەدرێــت؛ بــەاڵم عەقلیــەت
هەمــان عەقلیەتــە كــە نابێــت دان بــە هەبوونــی خۆتــدا بنێــت ،دوژمــن ســوورە كــە لەهەبوونــی خــۆت
نكۆڵــی بكــەی.
ســەرجەم ئــەو هاواڵتیانــەی كــە لەپێنــاو ئــەو خااڵنــەو كۆمەڵێــك خاڵــی دیكــە دەســتگیر كـراون ،لەســێدارە،
گولـــلەباران كـراون و لەژێــر ئەشــكەنجەدا گیانیــان لەدەســت دا و تاوانبار بــوون ،بێگومان گەورەتریــن تاوانبار
خــودی رژێمــە كــە مرۆڤــی بێتــاوان دەكوژێــت .ئــەم مێــژووە ئــەوە دەســەملێنێت كــە گەلــی كــورد هیچــكات
دەرەوەی مافــی رەوای خــۆی ،شــتێكی دیكــەی نەویســتووە ،بــەاڵم داگیركــەر بەندیخانــەی لەكوردســتاندا بــۆ
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تۆقاندنــی ئــەو گەلــە بونیــاد نــاوە .منونــەی ئــەم سیاســەتی داگیركــەران لەباكــووری كوردســتان ســەیر بكەیــن
كــە گەلــی كــورد لەقۆناخێكــی مێژوویــدا ژیــان بەســەر دەبــات ،ئیــدی گەلــی كــورد لەبەدەســت هێنانــی مافــە
رەواكانــی نزیــك دەبێتــەوە ،دەوڵەتــی فاشیســتی توركیــا شــەپۆلی دەســتگیركردنی هاواڵتیانــی كــوردی دەســت
پــێ كــرد و تــا بەئەمــڕۆش درێــژەی هەیــە .زیاتــر لــە ( )10هــەزار هاواڵتــی لەبەندیخانــەدا دەستبەســەر
ك ـراون ،كــۆی ئــەم هاواڵتیانــە لەنــاو دامــودەزگای مەدەنــی و پارتــی سیاســی جێگایــان گرتــووە و هەمــوو
بــە پێــی یاســای داڕێــژراوی دەوڵــەت خەباتیــان كــردووە ،تەنانــەت مندااڵنــی كــورد دەستبەســەر و رەوانــەی
زینــدان دەكرێــن .ژمارەیەكــی زۆر هاواڵتــی لەبەندیخانــەدا گیانیــان لــە دەســت داوە ،ئــەم عەقلییەتــە هیــچ
جیاوازییەكــی لەگــەل عەقلییەتــی كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران نییــە .ئــەم رژێمــەش ســەیر بكەیــن ،منــدااڵن
دەســتگیر دەكات و تــا گەیشــن بــە تەمەنــی یاســایی لەزینــدان رایاندەگرێــت و كاتــی گەیشــن بــە تەمەنــی
دەســتووری ،ســزای داســەپێرناوی لەســێدارە و یــان هــەر ســزایەكی دیكــە بێــت جێبەجــێ دەكات .ئاخــۆ
هاواڵتیانــی بەســااڵچوو ئێســتا لەبەندیخانــەدا تــا چ رێژەیــەك هەبێــت؟ مرۆڤــی نەخــۆش كــە پێویســتییان بــە
كــەش و هــەوای تەندروســت هەیــە ،بــەاڵم لەبەندیخانــەدا راگیـراون دەبێــت چ هژمارێــك هەبێــت؟
دیــارە دەوڵەتێــك كــە عەقلیەتێكــی خوێنمژانــەی هەبێــت هیــچ بەزەیــی نــە بەمنــداڵ نــە بــە ژن نــە بــە
گەنــج و نــە بــە بەســااڵچووان نــاكات .دەوڵــەت بەجێــگای بەهێزتــر كــردن و گەورەكردنــی بەندیخانــەكان
لەكوردســتان وئێـران ،ئەگــەر بــەدوای چارەســەریەكی گونجاوتــردا بگەڕێــت باشــر نابێــت؟ ئەگــەر ئەكادیمیای
سیاســی و ئەخالقیــەكان دامبەزرێنێــت رۆڵیــان ســەد قاتــی ئــەو بەندیخانانــە نابێــت؟ بەجێــگای سیاســەتی
زۆرەملــێ ،باڵوكردنــی حــەز و مەراقــی مرۆڤــەكان پــەرە پێبــدات ،سیســتەم دیموك ـرات تــر و ئازادیخوازتــر
نابێــت؟ ئەگــەر سیاســەتی قانــع كــردن ،تێگەیشــن و وشــیار كــردن گەشــە بدرێــت ،باشــر لەســەپاندن و
هەڵخڵەتانــدن و زەینكوێركردنــی نابێــت؟
دەتوانــم بڵێــم بەندیخانــە فەرامۆشــخانەی هاوچەرخــە ،ئەگــەر دەوڵــەت دەیەوێــت مــرۆڤ چــاك بــكات،
بۆچــی راســپاردەی فەرامۆشــخانە بكرێــت؟ ئــەوكات ئــەم مرۆڤــە چ خێــر و قازانجێكــی بــۆ كۆمەڵــگا هەبێــت؟
كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران بــۆ ئــەوەی لەسیاســەتە چەپەڵەكانــی ئەنجــام وەربگرێــت ،بــۆ ماوەیەكــی درێــژ
هاواڵتیــان لەبەندیخانــە رادەگرێــت ،هــاوكات ئەشــكەنجەی دەروونــی و جەســتەیی دەدات ،بــەم شــێوەیە
دەیەوێــت زیندانــی زانیــاری و كردەوەكانــی رابــردووی لەبیــر بــكات و فەلســەفە و رێبــازی نوێــی مەالكانــی
كۆمــار بگرێتــە بــەر ،لەفەراموشــخانەدا هیــچ كات رژێــم ئەنجــام ناگرێــت ،چونكــە مــرۆڤ ئەگــەر هــەر
شــتێك لەبیــر بــكات ،دەســتەواژەی ئــازادی لەهزریــدا ون نابێــت.
ئازادیخــوازەكان لەبەندیخانەكانــدا چــۆن دەژیــن؟ چــۆن بەرگــەی ئاســتی دڕندەیــی و هۆڤیەتــی خوێنمــژەكان
دەگــرن؟ تاكێكــی بەدیــل گیــراو چــۆن بەرامبــەر مرۆڤێــك كــە بووەتــە (گوركــی مــرۆڤ) لەبەندیخانــەدا
بەرگــەی ئــەو دڕندەییــە بگرێــت؟ قیــڕ و هــاواری مرۆڤــەكان لــەدوودەرە چكۆلەكانــی بەندیخانــەوە تــا
كــوێ دەنــگ دەداتــەوە ،ئــەو هاوارانــە كــێ گــوێ لێدەبێــت؟ دەســت و پێــی گیــراوەكان دەبەســرێتەوە
دەم و چاویــان دەبەســتنەوە ،كــەس ناتوانێــت یارمەتییــان بــدات ،پیــاوە بەكرێگیراوەكانــی تــا هیــاك دەبــن
ئەشــكەنجە دەدەن ،گــڕ و تینــی مۆمــە گەشــەكان دەكوژێننــەوە .بۆچــی ئەوەنــدە تــرس و دڵەڕاوكــێ بەرامبەر
زیندانییــەكان هەیــە؟ دیــارە دەوڵــەت دەزگایەكــی زۆر ترســنۆكە ،لەســێبەری خــۆی دەترســێت لەگەنجێكــی
وشــیار و تێگەیشــتوو بۆچــی دەتۆقێــت ،لەنــاو چاڵەڕەشــەكان پشــت مێــڵ و دیــوار و دڕكــە ئاســنینەكان،
پاســەوان و چــەك بەدەســتانی زینــدان گیراوێــك بــۆ كــوێ هەڵبێــت؟ ســەرجەم ئــەم كــردەوە نامرۆڤانــە
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بۆچــی ئەنجــام دەدرێــت؟ دەیانەوێــت بەندیخانــە بكەنــە جێــگای خۆبەدەســتەوەدانی مرۆڤــەكان و
هەڵگەڕاندنەوەیــان لەســەر بیروبــاوەڕ و ئاییــن و خستنەســەر بیــر و ئاییــن و بــاوەڕی دەوڵەتــی دەســەاڵتدار.
كۆمــاری ســێدارە ،دەیەوێــت هەمــوو مرۆڤــەكان وەك ئــەو بیــر بكەنــەوە ،وەك مــەالكان (ئاخونــدەكان) ژیــان
بكــەن ،درۆ و دەڵەســە بــۆ خەڵــك بكــەن ،ئــازادی رامــان هەبوونــی نەبێــت ،جیــاوازی بیــر و ڕامــان نەبێــت،
هــەر كــەس ببێتــە پیــاوی كۆمــاری تــرس .پەیوەســتی ئەرتەشــی كوێلــەداری قۆناخــی رۆمــای هاوچەرخــی
كۆمــاری ســێدارە ببێــت .ئــەو كات ئەمــە پێكهێنانــی كۆمەڵــگا یــان ئاواكردنــی كۆشــكی كۆمــاری ئیســامی
ئێرانــە .بــە پێچەوانــەوە كۆمەڵــگا فرەڕەنگــەو بیــر و رای جیــاوازی تێدایــە؛ بــەاڵم كۆشــك تەنیــا جێــگای پاشــا،
وەزیــر و دارودەســتەكانیانە .ســەربازان بەرژەوەندیەكانــی رایــەداران دەپارێــزن ،هاواڵتیــان دەكرێنــە كوێلــە
و تەنیــا ئەركــی خزمەتكردنــی پاشــایان هەیــە ،مافــی ژیــان كردنیــان راســپاردەی دونیایەكــی دیكــە دەكــەن،
ســەردەمی پاشــایەتی زینــدوو دەكرێتــەوە ،كــێ لەیاســای كۆشــك الی دا ،راســپاردەی بەندیخانــە دەكرێــت.
كــێ لەگــەڵ یاســا و رێســاو گوتــەو بیروڕاكانــی دەســەاڵتدارنی رژێمــدا بێــت ،پێگــەی ژیــان كردنــی دەبێــت
و دەخرێتــە نــاو چینــی بیرۆكراتەكانــەوە؛ بــەاڵم ئــەو كەســەی كــە رەخنەگــر و یاســاو رێســای رژێــم قەبــووڵ
نــەكات ،دەســتگیر و رەوانــەی بەندیخانــە دەكرێــت ،عەقلیەتــی یــان بەڵــێ یــان نــا لەئارادایــە ،ئەگــەر بــەوەی
رازیــت ،بــەوەی كــە هەیــە بــژی و بێدەنــگ بــە؛ بــەاڵم ئەگــەر رازی نیــت لەبەندیخانــە بــە داری زۆر رازی
دەكرێیــت.
مرۆڤــە تێكۆشــەرەكان ئــەو پەیامەیــان بــە گەلــی ئازادیخــواز داوە كــە جیــا لــەو دوو رێبــازەی ژیــان ،رێبازێكی
دیكــە لەئارادایــە كــە بــۆ گەیشــن بــە ئــازادی ژیانــی بــۆ بكرێــت ،هــەر مرۆڤێكــی تێكۆشــەر لەبەندیخانــەدا
گیانــی بەخــت كردبێــت ،بووەتــە مۆمێــك كــە رێبــازی ئــازادی تــا بــە ئەمــڕۆ بــۆ گەلــی چەوســاوە رۆشــن
كردوەتــەوە .واتــا مۆمــەكان بــەردەوام گەشــاوە دەبــن و هیــچ كات كــوژاوە نابــن ،مۆمێــك كــە لەچاڵەڕەشــە
ترســناكەكانی كۆمــاری ئیســامی ئێـران بدرەوشــێتەوە ،هیوایــەك لەگەڵیــدا هەیــە.
هەڤاڵێكــی تێكۆشــەر كــە ژیانــی خــۆی لەپێنــاو ئازادیــدا بەخشــی ،بەگەنجێتــی لەنــاو چاڵەڕەشــەكانی كۆماری
ترســدا گیــرۆدەی مرۆڤــە گــورك ســفەتەكان بــوو ،لەنــاو بەندیخانــەدا بــووە مۆمێــك كــە تیشــكی ئــازادی
لەجیهانــدا بــاو كــردەوە ،ســات بەســاتی ژیانــی لەنــاو بەندیخانــەی تاریكــدا بــە رەنــج و ئــازار تێپەڕانــد ،بــۆ
هەڵگەڕاندنــەوەی لەبیــر و بــاوەڕی هەمــوو چەشــنە ئەشــكەنجەی بینــی ،هــەوڵ درا رۆشــنایی یەكــەی لەنــاو
بربێــت و لەگــەڵ تاریكیــدا یەكســان بكرێــت؛ بــەاڵم ئــەو رەنــگ و دەنگــی خــۆی پاراســت ،بێپابەنــدی رەت
كــردەوە ،بوێرانــە هەمــوو قۆناخەكانــی ئەشــكەنجەی تێپەڕانــد .مۆمــی ئــازادی گەشــاندەوە .هەمــوو كۆســپ
و ئامێرەكانــی تێپەڕانــد ،دەنگــی رووناكــی لەنــاو تاریكــی قۆتــار كــرد ،بــە خۆڕاگیریەكــەی زنجیــری ملــی
ئــازادی و دیموكراســی پچڕانــد.
لەســەر یــادی تــۆ (هێمــن) ،ئــەی هەڤاڵــی ئــازاو پاڵــەوان ،خوانــی پەڵكەزێڕینــی ژینــت لەســەر رووپەڕەیــەك
رادەخــەم ،ســەبارەت بــەو هەســتت كــە هەڵقــواڵوی شــاری (ورمێ)یــە ،ئــەم هەســتەی بەتینت كــە لەجیهاندا
هیــوای ئــازادی نەخشــاند ،میتــۆدی گەیشــن بــە ئازادیــت لــە (ورمــێ تــا ئامــەد ،هەولێــر و قامیشــلۆ) نیشــانی
گەنجــان دا و بانگــی یەكگرتــن ،خۆڕاگــری و تێكۆشــانت لەهــەر چواربەشــی كوردســتان بــاو كــردەوە.
ئــەی هەڤاڵــی پاڵــەوان ،دەمەوێــت هــاوار بكــەم؛ بــەاڵم ئــاوازم دەرنایــەت ،دەمەوێــت پێبكەنــم ،بگریــەم،
هەڵســم و دابنیشــم ،بــەاڵم ئــەم رووپەڕانــە دەســتی گرتــووم ،گریــان و پێكەنینەكــەم دیــار نــاكات ،ئــەم
الپەڕانــە زۆر تەنگــن لــەم چوارچێــوەی دیاریكـراودا ناتوانــم بڕۆمــە دەرەوە ،چــی لەدڵمــدا هەبێــت ناتوانــم
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هەڵیبڕێژمــە ســەر ئــەم رووپەالنــە ،چ بكــەم نووســین رەواڵێكــی هەیــە ،ناتوانــم وەك خــودی ژیــان لەســەر
ئــەم رووپەالنــەدا بژییــم ،بــەاڵم هەســتەكانم لەســەر هەڤاڵــی ئازامــان دەنووســم.
لەجیهانــدا هــەر گیانلەبەرێــك مافــی ژیــان كردنــی هەیــە ،مافــی پەیــدۆزی و كڕوكاشــی بــەدوای زانیــاری و
ئازادیــدا هەیــە ،دونیــای مــرۆڤ دونیایەكــی فرەڕەنگــە و ئــازادی بیــروڕا تایبەمتەندیەكــی قنــج و پیــرۆزی ئــەم
جیهانەیــە؛ بــەاڵم دونیــای ملهــوڕ و داگیركــەرەكان جیهانــی بــەو زەبەالحییەیــان كردوەتــە گۆندێكــی بچكۆلــە
و ژیانــی مرۆڤایەتیــان تێــدا زۆر تەســك كردوەتــەوە.
چاوتروكانێــك لەژیانــی مرۆڤــەكان چەندێــك بەنرخــە ،وشــە بەوشــەی ژیاننامــەی شــەهیدێك بــۆ ئێمــە
ئەوەنــدە بەنــرخ و پــڕ بایەخــە ،بەتایبــەت شــەهیدێك كــە بــۆركان ئاســا خۆڕاگریەكــی بێوێنــەی لەمێــژووی
كــورددا تۆمــار كــرد .ئــەو كەســەی كــە بێتــرس و دڵەڕاوكــێ و بێبەرامبــەر پەتــی ســێدارەی كــردە ملــی
و ســەری بــۆ داگیركــەران شــۆڕ نەكــرد ،چۆكــی بــۆ دانەنوانــدن ،وەك (ســوقرات و ســوهرەوەردی) لەپێنــاو
گەیشــن بــە ئامانجەكانــی ،رێبــازی مردنــی خــۆی بەدەســتی خــۆی دیــار دەكات ،ئــەو كەســەی كــە بــە
بەرخۆدانەكــەی بــەرە بەیانــی ئــازادی بــۆ روون كردینــەوە.
ئــەو هەبوونــی خــۆی پێشكەشــی نەتەوەكــەی كــرد ،ســاتێك بــۆ خــۆی ژیانــی نەكــرد .بەهەبوونــی خــۆی
داســتانی قارەمانــی لەمێــژووی نوێــی كــورددا نەخشــاند ،بــووە هیــوای ســەركەوتن و ئــازادی نــاو كۆمەڵــگای
كــوردەواری ،بــووە هانایــەك بــۆ گەنجانــی تینــوی ئــازادی ،بــووە خەاڵتــی ناســنامە و ویســت ،بــۆ گەنجانــی
كــورد ،فەلســەفەی بــاوەڕی بێباكــی و خۆڕاگــری بــە گەنجــان بەخشــی ،لەنــاو دونیــای تاریكــدا باخچــەی
ئــازادی ئــاوا كــرد ،دونیــای تاریــك و ترســی شــكاند ،كەوتــە نــاو بەربەرەكانێــوە ،شمشــێری خۆڕاگــری
بــەرەوڕووی كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران راكێشــا ،بەشمشــێری بەرخــۆدان كۆیالتــی لــەت لــەت كــرد.
ئــەی هەڤاڵــی قارەمــان ،فەرتەنــەی بێــز و پەڵمــت رووبــەڕووی كۆمــاری ئیســامی ئێـران هەڵگیرســاند ،وەك
بۆركانێــك لــە نێــو بەندیخانەكانــی كۆمــاری ئیســامی ئێرانــدا تەقینــەوەی هزریــت دروســت كــرد ،ئاگرێكــت
هەڵگرســاند ،وەك بروســكێك بەندیخانــەی تاریكــت روون كــردەوە ،بــە دڵــۆپ دڵۆپــی ژیانــت ،الفــاوی
ئازادیــت هەســتاند ،وەك (كاوەی ئاســنكار) ئاگــری ئازادیــت هەڵكــرد .ویژدانــە سەهۆلبەســتووەكانی كۆمــاری
ئیســامیت توانــدەوە ،دڵــە بەردینەكانــی (تــاران)ت تێكشــكاند ،زنجیــری مەیدانــی (ئارانــا)ت پچڕانــد .هاواری
دامركانــدن و بانگــی كــپ كــراوت ئــازاد كــرد بەندیخانــەی تاریــك و ســاردت روونــاك و بەتیــن كــردەوە،
ســام و تۆقیــن و ئەشــكەنجەت لەدەشــتی چۆڵــدا بــێ واتــا كــرد .ســینەت وەك ســینەی چیاكانــی (ئەلبــۆرز،
ســەبەالن و زاگــرۆس) بــەرز راگــرت.
بوویتــە مۆمێكــی گەشــاوە لەبەندیخانــەی تاریكــدا ،بویتــە نزیكرتیــن هەســارەی ئــازادی لەئاســانی تاریكــی
ئێرانــدا ،بویتــە مانگــی شــەوی ( )14لەشــەوی تاریــك و لێڵــی ئێرانــدا ،لەدەمــەو بەیانــدا بــە هــاوارت وەك
تیشــكی خــۆر گەنجانــت وریــا كــردەوە .مرۆڤــی تینــووی ئازادیــت بــە خوینــی ســوورت ئــاو دا ،بــە خۆڕاگــری
خوانــی ئازادیــت بــۆ راخســتین ،بوویتــە دوورگەیــەك ،لەدەریــای كێــوی داو ،بویتــە (پاپــۆڕی نــوح) بــۆ
ئاســوودە بوونــی مرۆڤایەتــی ،وەك هێــزی دەروونــی (موســا) ،خــوڕاوی داگیركــەری ئێرانــت دوو لــەت كــرد.
ئــەی هەڤاڵــی پاڵــەوان ،تــۆ بوویتــە ئەســتێرەیەك لەئاســانی شــینی مرۆڤــە بــاوەڕدارەكان ،بوویتــە دڵۆپێــك
لەئــاوی دەریــای بێســنوور ،بوویتــە دارێــك لەدارســتانی ئــازادی ،بوویتــە قارەمانــی رازی مرۆڤــەكان ،بویتــە
خوداوەندێكــی ســەردەمی خوداوەنــدەكان ،بویتــە فەیلەســۆفێكی ســەردەمی فەیلەســۆفان ،بوویتــە مۆمێكــی
ســەردەمی پێغەمبــەران ،بوویتــە بلیمەتێكــی ســەردەمی رۆشــنگەران و بوویتــە قارەمانێكــی ســەردەمی
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شۆڕشــگێڕان.
هەمــوو شــەوێ بــزەی لێــوت لەرووناكــی مانگــە شــەودا گەرمایی دەبەخشــێ پێــم .راوەســتانت لەنێــو هەموو
ئەســتێرەكاندا ورەیەكــی پێــدام ،بــەدوات دەگەڕێــم ،هــەر ســات داســتانێك دەنەخشــێنیت ،هاوبیرەكانــت
بــەدوات دەگــەڕن ،پەلــە هەورەڕەشــەكان دات دەپۆشــن ،ئەوانــەش بەرگــەت ناگــرن ،باڵوەیــان پێدەكــەی،
هــاوار دەكــەم مــن لەئاســانی ئازادیــدا دەگەڕێــم ،كــێ ســەیرت دەكات دەتناســێتەوە لەبــەر ئــەوەی بوویتــە
هەســارەی ئــازادی.
دەســتم درێــژ دەكــەم ،تــۆ زۆر دووری ،بەرگــەی دووریــت ناگــرم ،بــەاڵم تــۆ خــۆت گەیانــدە كاروانــی ئــازادی،
حەقیقەتــت بەدەســت هێنــا ،دونیــای درۆ و تەڵەكەبازیــت پشــت و روو كــرد .بەگەرمایی تێكۆشــانت هێالنەی
داگیركەرانــت ســووتاندو شــەپۆلی داگیركاریــت تێكشــكاند .بــە ئیـرادەی پۆالدینــت ئــااڵی ســەركەوتنت هەڵدا،
پەیامــی (بــۆ ئــازادی ژیــان دەكەیــن)ت بــە ئێمــەدا ،بــە پێكەنینەكــەت چۆكــی دوژمنــت بــە ســەرزەوی دا.
مــن هێشــتا خــۆم نەدیتوەتــەوە ،نــاو كاروانــی تێكۆشــەراندام ،تــۆ ئــەو زنجیــرەت پچڕانــد ،زنجیــری كۆیلــەت
لەمــل دەرهێنــا ،بوێرانــە بەرامبــەر كۆیلەتــی ســەرهەڵدانت كــرد ،سیســتەمی كۆیلەتیــت تێكشــكاند وێنــەی
(ســپارتاكۆس)ت بــە خۆڕاگــری نەخشــاند.
رێبــازی (مــەزدەك و مانــی)ت زینــدوو كــرد ،داســتانی ئازادیــت لەمێــژووی ( )2500ســاڵەدا تۆمــار كــرد.
دەنگــت ئــاوی زەریــای (خــەزەر و كەنــداوی فــارس و دەریــای عەمــان)ی هەژانــد .گەنجــان بــۆ بیســتنی
دەنگــی ئازادیــت و هەڵگرتنــی ئــااڵی تێكۆشــانەكەت پەنایــان بــردە بــەر شــاخەكانی شــاهۆ و داالهــۆ و
هەورامــان .بــە هانــای دەنگەكەتــەوە ســەكۆی (زەردەشــت ،پیرخــدر و پیرشــاریار)یان گــرت ،ئاگــری
گەشــی ئــازادی دەگەشــێننەوە ،بوویتــە گەنجێــك كــە نەمامــی ئازادیــت بەخشــی پێــان .ماســكی ســەری
عەبــا پۆشــەكانت داماڵــی ،قۆتابخانــەی مەالكانــت كــردە قۆتابخانــەی ئازادیخــوازان و دیموكراســیخوازان.
لەمزگەوتەكانــەوە بانگــی تێكۆشــان و بەرخۆدانــت دا .ئەلــف و بیــێ ئازادیــت فێــری منداڵەكانــی دەشــتی
ئــازادی كــرد .بوویتــە وانەبێــژی ژیانــی گەنجــان و هونــەری چــۆن ژیــان كردنــت فێــر كردیــن ،بوویتــە
گەورەتریــن دەورەگێــڕی نــاو هونەرمەنــدان و گــۆڕی ئازادیــت لەئێرانــدا بووژانــدەوە ،چاڵەڕەشــەكانی
كۆمــاری ئیســامی بــە خۆڕاگریەكــەت رۆشــن كــردەوەو رووپەلــە نەنوورساوەكانــی مێــژووی وون بــووی
گەلــی كــوردت بۆمــان هەڵدایــەوە.
وەك ســەرهەڵدانی (حەزرەتــی ئیرباهیــم) بەرامبــەر بوتــە دەســتكردەكان (نەمــرود وێنــەكان)ت پارچــە پارچــە
كــرد ،ســەرجەم تابلــۆ خەیاڵــی و دەســتكردی دەســەاڵتدارانی تێكشــكاند ،بەتــەوری قەڵــەم هــزری وشــك و
نەگــۆڕی مەالكانــی تێكــدا ،دۆزەخــی دەســتكردی مەالكانــی وەرگێڕایــە بەهەشــتی گــەالن ،جێــگای كوێرەوەری
و ناوشــیاری كــردە جێــگای پــەروەردە ٍو زانســت .بــووە یەكێــك لەمۆمەكانــی خۆڕاگــری مێــژووی تێكۆشــانی
بەندیخانــە ،بــووە ســمبۆلی رۆشــنایی لــە نــاو تاریكیــدا ،بــووە ســمبۆلی خۆڕاگــری نــاو دارســتانی گــورك
ســفەتەكاندا .پەتــی ســێدارەی بــۆ گەیشــن بــە ئــازادی هەڵبــژارد ،كۆمــاری ســێدارە و تــرس و بەردبارانــی
نەویســت ،كۆمــاری دیموكراتیكــی بــە خوێنــی خــۆی ئــاودا ،كۆمــاری مــەالی ســەختەی هەڵوەشــاند .كۆمــاری
پــارە و درۆ و دەڵەســەی هەڵپڕوزانــد .چارەنووســی خــۆی بــۆ خــۆی دیــار كــرد و بەجێــگای گریــان و زاری
و پاڕانــەوە بەپێكەنیــن و شــادییەوە بــەرەو پیــری مــەرگ رۆیشــت .بــووە پەپولەیــەك ،لەپێنــاو گەیشــن بــە
حەقیقــەت گیانــی خــۆی فیــدا كــرد .ســاتێك مەجالــی كەیفخۆشــی بــە ســەرانی كۆمــاری تــرس نــەدا ،ســەری
خــۆی بەرامبــەر داگیركــەر شــۆڕ نەكــرد ،تــا كۆتایــی نەفەســی خــۆی ســەری هەڵبڕانــد ،بۆیــە هــەر (هێمــن)
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بوویــت و بە(هێمــن)ی لەنــاو دڵامنــدا جێــگات گــرت.
2012/12/17
قەندیل ـ كۆمەڵێن جوان
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بەرەی فەیلەسوف زەردەشت
شــادترین رۆژەكانــی هەڤاڵیەتــی تێكۆشــەرێكی گەنــج بەبیــر دێنمــەوە .لەهەناســەو خرۆشــێكی گــەرم و
گــوڕی گەنجێكــی قارەمــان دەدوێــم ،لەكوردســتانێكی داگیرك ـراو و لــەت لــەت ك ـراو بــاس دەكــەم ،گوتــەو
ئامــۆژگاری شــیرین و بەنرخــی هەڤالێكــی گەنــج هەڵدەدەمــەوە .مــۆڕال و ورەی گەنجێــك لەكوردســتانی
تــااڵن و وێرانكـراو رادەخــەم ،راســتی ژیانــت دەگوازمــەوە ســەر چەنــد رووپەلــی نەنــوورساوی نــاو مێــژووی
هاوچــەرخ ،ئــەی هەڤاڵــی قارەمــان تەمەنێكــت ژیــان كــرد ،چەندێــك زەحمەتــە كۆكردنــەوەی لەســەر چەنــد
رووپــەل و داڕشــتنەوەی لەســەر ئــەم رووپەالنــەدا.
كاتێــك لەدایــك دەبێــت ســێ ســاڵ بەســەر شۆڕشــی كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران تێپەڕیــوە ،ســەردەمێكە كــە
شۆڕشــی كۆمــاری ئیســامی لەكوردســتاندا گۆمــی خوێــن هەڵدەســتێنێت ،رۆڵــە قارەمانەكانــی كــورد تیربــاران
دەكات .لەچاڵەڕەشــەكاندا رژێــم گەنجــان پاكتــاو دەكات ،ســەران و پایەبەرزەكانــی رژێــم بــۆ چێژوەرگرتنــی
خۆیــان گەنجانــی كــورد قوربانــی دەكــەن و كــەش و هەوایەكــی ســام و تۆقێنــەر لەكوردســتان دێتــە ئــاراوە.
دەســەاڵتدارانی رژێــم لەنــاو جــەژن و هەڵپەڕینــدان ،بەپێچەوانــەوە دایكانــی كــورد لــە نــاو لــۆر و گریانــدان،
چونكــە شــۆڕش بــە پێچەوانــەی بەرژەوەندیەكانــی گەلــی كــورد هەڵدەگەڕێتــەوە و دەبێتــە هێــزی دامركانــدن
و چەوســاندەوەی گەلــی كــورد .شۆڕشــێك كــە بەجێــگای ئــەوەی دەستخۆشــی لەرۆڵــە قارەمانەكانــی كــورد
بــكات ،بەپەتــی ســێدارە و تیربــاران و گرتــن ،دەستخۆشــی لەگەنجــان دەكات.
گەلــی كــورد لەســەركەوتنی شۆڕشــی 1979ی ئێرانــدا رۆڵــی ســەرەكی و كارایــان گێ ـڕا ،بــەاڵم پــاش شــۆڕش
رژێمــی بەدەســەاڵت گەیشــتوو لەچوارچێــوەی بنەڕەتــی سیســتەمی نــوێ ،گەلــی كــوردی ســەركوت كــرد.
رژێــم هەمــوو هێــزی خــۆی بــۆ داكوتاندنــی گەلــی كــورد و پێشــمەرگەكانی ئــەو قۆنــاغ تەرخــان دەكات.
یــار و الیەنگرانــی (خومەینــی) بەســەری رۆڵەكانــی گەلــی كــورد كورســی دەســەاڵت دادەمەزرێنــن .دایكانــی
كــورد لەبــەر شــەپۆلی زوڵــم وزۆرداری رژێــم منداڵەكانــی خۆیــان دەشــارنەوەو شــێوەی ســەردەمی زیندەبــە
چــاڵ كردنــی كچــان لــە قۆناغــی جاهلییــەت زینــدوو كرایــەوە .پــاش شــۆڕش ،رژێــم زینــدە بەچــاڵ كردنــی
دەســتپێكرد ،لەبــەر ئــەوەی رژێــم گەنجانــی كــورد بــە گەورەتریــن كۆســپ و تەگــەرە و مەترســی بەرامبــەر
شــۆڕش دەبینێــت.
گەلــی كــورد هیــچ كات قۆناغــی پــاش شــۆڕش لەبیــر نــاكات ،تیربــاران كردنــی گەنجانــی تێكۆشــەری
گەلەكەمــان لەناوەنــدی شــارەكان كردەوەیەكــی دڕندانەیــە كــە زەینــی مــرۆڤ هیــچ كات لەبیــری نــاكات.
ئــەم رژێمــە تــا دەتوانێــت بەدەســتی خــۆی گەلــی كــورد لەنــاو دەبــات ،پاشــان لەرێــگای شــەڕی نێــوان
واڵتانــی دراوســێوە گەلــی كــورد دەكات بــە قەڵغانــی بەرگــری بەرژەوەندیەكانــی خــۆی.
هێمــن لەكــەش و هەوایەكــی تەمومژاویــدا چــاو بەدونیا هەڵدێنێــت ،هەر لەســەردەمی منداڵیــدا رووبەڕووی
توندوتیــژی و زوڵــم و ناحەقــی دەبێتــەوە ،دەبێــت گەلێــك جــار رووبــەرووی پەالمــاری دڕندانــەی هێزەكانــی
رژێــم بووبێتــەوەو لەمــردن رزگاری بووبێــت .لەســاڵی  1982لەشــاری ورمــێ لەدایــك بــووە .بــەاڵم بنەماڵــەی
پێشــر لەالدێیەكــی ئــەو شــارە بەنــاوی (گوڵەشــێخان) كــە ســەر بەهەرێمــی برادۆســتی (ورم ـێ) لەنێــوان
ســنووری ورمــێ و گــەوەری باكــووری كوردســتاندایە ژیانیــان كــردووە ،ئــەو لەشــارێك لەدایــك دەبێــت
كــە پێكهاتەكــەی ئــازەری و كــوردە ،شــارێك كــە پێكهاتــووە لەعەشــیرەكانی هەركــی و شــكاك و چەندیــن
عەشــیرەی تــر ،هەروەهــا عەشــیرەی شــكاك كــە بــەدوو دەســتەی عەبدوویــی ،كارداری یــان كردویــی دابــەش
ك ـراوە ،عەشــیرەی (هێمن)یــش عەشــیرەی هەنارەیــە.
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نــاو و پاشــناوی (حوســێن خــزری) یــەو نــاوی باوكــی (عەلــی) و نــاوی دایكیشــی (نــورەس باجویی)یــەو  4براو
سـێ خوشــكی هەیــە ،لەنــاو براكانیــدا بـرای چكۆلەیــە ،لەبنەماڵەیەكــی واڵتپارێــز و نیشــتامن پــەروەر گــەورە
دەبێــت .لــەوەی زۆر خۆشــحالە كــە لەنــاو بنەماڵەیەكــی وەهــا ســەرهەڵدێنێت و بنەماڵەكــەی نەكەوتوونەتــە
نــاو تــۆڕی سیاســەتەكانی كۆمــاری ئیســامی ئێــران .هــەر لەســەردەمی منداڵیــەوە لەلێكۆڵینەوەدایــە و
گەنجێكــی پەیجــۆر و چاالكــە ،خەیاڵــی منداڵــی خــۆی زۆر گــەورە دروســت دەكات ،لەشــانۆی منداڵیــدا رۆڵــی
شۆڕشــگێڕەكان دەگێڕێــت ،لەگــەڵ هەڤااڵنــی ســەردەمی منداڵیەتــی خــۆی دەیەوێــت یەكێتــی رێكبخــات،
گرووپێكــی لێهاتــوو لەنــاو گــەڕەك رێــك بخــات ،هــەر وەك چــۆن خــۆی بــە گاڵتــەوە بــەردەوام دەیگــوت « :
هەمــوو رۆژێــك شــەیتان دەهــات بــۆ الم پیــان نامــەم بــۆ دادەڕشــت» ئــەوەش بــواری شــاراوەی كەســایەتی
ئــەو بــوو كــە تــا ئــەو ئاســتە خــاوەن كاریگــەری و بەتوانــا و ئــازا بــوو ،دەیویســت ببێتــە كەســایەتییەكی
قارەمــان ،فەلســەفەیەكی ژیانــی و رێبازێكــی ســەردەمیانە بــۆ دەوروبەرەكانــی بەجــێ بهێلێــت.
زەمینــی واڵتپارێــزی بنەماڵەكــەی بــۆی دەبێتــە بناخــەی بەرفراوانــی شــۆڕش ,لەســەردەمی منداڵیــدا كــردەوە
دڕندانەكانــی هێزەكانــی رژێــم لەگــەڕەك و شــارەكەیدا دەبینــێ ،لــەو قۆناغــەدا ســەیری خــۆی دەكات و
هێــزی تێــر نــاكات بەڕەنــگاری هێزەداگیركەرەكانــی كۆمــاری ئیســامی ئێـران ببێتــەوە ،بــەاڵم دەكەوێتــە نــاو
هزرانــدن و لێكۆڵینەوەیەكــی زۆر قووڵــەوە كــە چــۆن بتوانێــت خزمەتێــك بــە گەلــی بــكات وەك ئــەوەی كــە
خــۆی دەیگــوت« :ببمــە دەرمانــی زامــی برینێــك لەبرینــی گەلەكەمــان» ،لەلێگەڕیــن و هەوڵداندایــە تاكــوو
خزمەتێــك بــۆ گەلەكــەی ونیشــتامنەكەی بــكات.
بنەماڵــەی ســااڵنێكی درێــژ لەگونــد ژیــان بەســەر دەبــەن ،لەئەنجامــی پێویســتی ژیــان و بارودۆخــی كار،
كۆچــی شــار دەكــەن .بــەاڵم ئــەو هیچــكات لەتایبەمتەنــدی مندااڵنــەی گونــد كەتێیــدا لەدایــك بــووە لێــی
دوور نەدەكــەوت ،یــاری مندااڵنــەی الدێ لەشــاردا لەگــەڵ هاوڕێكانــی دەكــرد ،ســەردەمی منداڵــی ئەوەنــدە
لەجموجــۆل و هــەرا و هــورادا بــوو وزەیەكــی زۆر گــەورەی تێــدا هەبــوو ،منداڵێــك كــە بیركردنەوەكانــی
گــەورە بــوو ،بــەردەوام یارمەتــی بــاوك و دایكــی خــۆی دەدا ،دەیویســت ئەركــی سەرشــانیان كــەم بكاتــەوە.
هــەر لەســەرەتای چاوكردنــەوەی لەشــاردا ،ناكۆكیەكانــی لەگــەڵ ژیانــی شــاردا دەســت پێــدەكات،
دەیەوێــت وەك منداڵێكــی الدێ ژیــان بەســەر ببــات ،راســتییەكانی ژیانــی الدێ دەپارێزێــت ،قۆناغــی
منداڵــی قۆناغێكــی زۆر تەمومژاوییــە ،لەالیــەك كۆمــاری ئیســامی گەنجانــی خســتووەتە بــەر شــەپۆلی
گرتــن ،ئەشــكەنجە ،ئــازار وكوشــن و لەالیەكــی دیكــەوە بــە دەســتپێكردنی شــەڕی نێــوان ئێ ـران و ئێ ـراق
گۆمــی خوێــن لەكوردســتان هەڵدەســتێت ،زەینــی منداڵیەتــی ئــەم رووداوانــە هەڵناگرێــت ،بۆچــی خوێــن
دەڕژێــت؟ بــە دیــن و بیســتی ئــەو رووداوە دڵتەزێــن و تراژدیانــە لەكوردســتان ،رق و كینێكــی گــەورەی
بەرامبــەر رژێــم دروســت دەبێــت ،ئیــدی ناخوازێــت لەنــاو سیســتمدا جێــگا بگرێــت ،رژێــم بــە جانەوەرێكــی
دڕنــدە و تۆقێنــەر هەڵدەســەنگێنێت .تــا هــەرزەكار بوونــی گەلێــك هەڤاڵــی و تەنانــەت بــاوك و برایەكــی
دەكەونــە بــەر پەالمــاری دڕندەیــی هێزەكانــی رژێــم ،هــەر چەنــد بیــر دەكاتــەوە ناتوانێــت ئــەو حەقیقەتــە
تاڵــە هــەرس بــكات ،تەنیــا دەبینــێ خوێــن دەرێِژرێــت ،ئەمــەش ویژدانــی ئــازار و رەنــج دەدات و دەیەوێــت
لەنــاو كۆمەڵــگادا بەهرەمەنــد ببێــت.
هەســت بــەوە دەكات كــە كۆمــاری ئیســامی كۆمارێكــی دوور لەدادپــەروەری و یەكســانییە ،مافــی مــرۆڤ و
جیــاوازی چینایەتــی و پاراســتنی مافــی ســەرجەم پێكهاتەكانــی كۆمەڵــگا بــە ئەســاس ناگرێــت ،دەبینێــت ئــەو
كۆمــارە تەنانــەت بەزەیــی بــە منداڵەكانــی كۆمەڵــگا نایــەت ،ئیمكاناتــی كامەرانــی بــۆ گــەل دابیــن نــاكات،
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گــەل برســی و هــەژار دەهێڵێــت ،تەنانــەت منــدااڵن پێویســتە بــەدوای پێویســتیە ســەرەتاییەكانی ژیانیــان
بكــەون ،لەكۆمــاری ئیســامی كــە ئیدعــای ئیســامیەتی هەیــەو خــۆی بــە چاكرتیــن رژێــم لەســەرزەوی
نــاوزەد دەكا پێویســتە مافــی منــداڵ پێشــێل نەكرێــت ،تاگەیشــن بــە تەمەنــی یاســایی پێویســتی ژیانیــان
بــۆ دابیــن بــكات ،بــەاڵم ئــەم گوتانــەی كۆمــار تەنیــا لەســەر رووپەلەكانــی كاغــەز ماوەتــەوە .ئەمــڕۆ
لەكوردســتان وئێرانــدا بــە ســەدان هــەزار منــداڵ لەشــەقامەكاندا پەخــش و بــاو بــوون و بــۆ تێركردنــی زكیــان
بــە دوای كاردا دەگەڕێــن .بگــرە كارێــك كــە لەهێــز و توانــای ئــەو گەنجانــە گەورەتــرە ،ئــەم سیاســەتەی
كۆمــاری ئیســامی دەرهــەق بــە مندااڵنــی كــورد بەتایبــەت ئۆرگانیــزە دەكرێــت .تاكــوو كۆمەڵــگای كــوردی
بەبەردەوامــی چەوســاوە بێــت و لەنــاو ئــازار و ئێشــدا ژیــان بــكات.
ئەویــش هەســت بــەو سیاســەتە چەپەڵــەی رژێــم دەكات و لەگــەڵ خــۆی جیاوازیــەكان هەڵدەســەنگێنێت،
بۆچــی هەندێــك هــەژار و هەندێــك دەوڵەمەنــدە؟ مندااڵنــی هەندێــك رایــەدار و برۆكــرات باشــرین
پێگەیــان لەنــاو سیســتەم پێدەدرێــت ،بــەاڵم هەندێكــی دیكــە تەنانــەت مافــی ژیانــی ســەرەتایییان لــێ
زەوت دەكرێــت؟ هەندێــك باشــرین ئیمكاناتــی خوێندنیــان بــۆ فەراهــەم دەكرێــت ،بــەاڵم هەندێكــی دیكــە
لەخوێنــدن بێبــەش دەكرێــن؟ ئەمانــە كۆمەڵێــك ناكۆكیــن كــە لەهزریــدا كۆبووەتــەوەو بــەدوای وەاڵمەكــەی
دەگەڕێــت ،ئەگــەر رژێــم یەكســانی و دادپــەروەری دەكات ،ئــەم واقعــە تاڵــە بۆچــی هەیــە؟ ئەویــش
هەوڵــدەدات وەك هــەر منداڵێكــی دیكــە بــە بەختــەوەری ژیــان بــكات ،لەقۆتابخانــە بێبــەش نەكرێــت،
لەرێــژەی هەژارانــدا جێــگا نەگرێــت ،بــەاڵم كاتێــك هــەوڵ و تەقــاالی بــاوك و دایــك دەبینێــت كــە شــەو
و رۆژ لەنــاو كاركردنــدان ســاتێك ژیانــی راحــەت ناچێــژن ،دەبینێــت بــەردەوام لەنــاو ئێــش و هیالكــی و
چەرمەســەریدان ،نایەوێــت وەك ئــەو مندااڵنــەی دیكــە بێچــارە بێــت .خــۆی بێهێــز و بێهیــوا نــاكات،
بەپێچەوانــەوە بڕیــاری تێكۆشــان بەرامبــەر ئــەو ژیانــە ســەخت و دژوارە دەدات ،بڕیــاری پشــتگرتنی بــاوك و
دایكــی دەدات لــەرۆژە ســەختەكانی ژیانیــان پشــتیان بەرنــادات .بــەم هەڵوێســتەی سیاســەتی رژێــم پووچەڵ
دەكاتــەوە ،وەك هــەر منداڵێــك خەیــاڵ دروســت دەكات و دەیەوێــت بــۆ گەیشــن بــەو خەیاالنــەی ژیــان
بــكات .لەنــاو خەیاڵــدا بــەردەوام رۆڵــی كاراو و بەكاریگــەر دەگیڕێــت و دونیــای خەیاڵــی منداڵــی خــۆی
بــە (شــاری خەیاڵــەكان) نــاوزەد دەكات .دەیەوێــت دونیایەكــی یەكســان و دادپــەروەر دروســت بــكات كــە
مافــی هەمــوو كەســی تێیــدا پارێــزراو بێــت ،چینایەتــی بــن بــڕ بكرێــت ،هــەژاری و دەوڵەمەنــدی نەبێــت،
خوێنــدەوار و نەخوێنــدەوار نەبێــت ،كرێــكار و خــاوەن كار نەبێــت ،یــەك بێــكار و یــەك خاوەنــی كار نەبێــت،
یــەك لەنــاو سیســتەم جــێ بگرێــت و یــەك دەروەی سیســتەم ،یــەك شۆڕشــگێڕ بێــت و یــەك خیانەتــكار.
دەیەوێــت هەمــوو دەســتەواژەكانی خەیاڵــی مــرۆڤ و كۆمەڵــگا بەختــەوەر بــكات .دەیهەوێــت هیــوا بــە
تــاك و كۆمەڵــگا ببەخشــێت و مــرۆڤ خــاوەن سیســتەمێك بێــت كــە بەخەیاڵــی منداڵــی خــۆی خیانــەت
نــەكات ،بــەاڵم ئــەو رژێمێــك دەبینێــت كــە ســەرتاپای ئاوێتــەی خیانــەت و دووڕوویــی و تەڵەكــە و زوڵــم و
زۆردارییــە ،رژێمێــك كــە ئیــدی ئــەو سیاســەتانەی لــە ســەر منــدااڵن بەڕێــوە نەبــات ،ئــارام ناگرێــت .منــدااڵن
دەســتگیر دەكات و لەبەندیخانــە رایاندەگرێــت ،ئەشــكەنجەیان دەدات ،كــردەوەی نائەخالقــی بەرامبەریــان
دەكات .منداڵــی كــورد وەك نەوەكانــی شــەیتان دەبینێــت .بۆیــە ئــەو رژێمــە بڕیــاری زینــدە بەچــاڵ كردنیــان
دەدات.
ئــەم هۆڤیەتیــەی رژێــم بەرامبــەر منــدااڵن عۆقــرەی لــەال نەهێشــتبوو و ئارامــی نەدەگــرت ،چونكــە ئــەو
بۆخــۆی یەكێــك لەقوربانیانــی ئــەو سیاســەتە دڕندانــەی رژێــم بــوو .وێنەیەكــی دەبینــی كــە ئــەم سیســتەمە
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وەك كــردەوەی مەغۆلــەكان هێرشــی كوردســتانیان دەكــرد ،منــداڵ و هــەرزەكار و گەنــج و ژن و بەتەمــەن
و بەســااڵچوانیان دەكوشــت و دەســوتاند و تەنانــەت دەســتدرێژییان دەكــردە ســەریان ،بــەاڵم ئەمــڕۆ
رژێــم دەمامكــی بەســەر خۆیــدا داپۆشــیوە كــە الی كۆمەڵــگا و بەتایبــەت گەلــی كــورد خــۆی وەك ئــاوی
زەمــزەم بێگــەرد و پــاك نیشــان دەدات .رژێمێــك كــە هیــچ هەســتی تاوانبــاری لەخۆیــدا نابینێــت ،لەبــەر
ئــەوەی وەك هەڤــاڵ (حوســێن) دەیگــوت« :رژێــم بــۆ خــۆی دەمانكوژێــت و قەبرمــان بــۆ هەڵدەكەنێــت
و بۆشــان دەگریــەت» ،تاكــو بــەم رەنگــە بەباشــی خــۆی بخاتــە نــاو چــاوی خەڵكــەوە .ئەمــەش ئەساســی
ناوەڕۆكــی كۆمــاری ئیســامی نیشــان دەدات ،كۆمــاری ئیســامی بــۆ خــۆی بكــوژە ،ئــەم بكــوژە بــەدوای
كوژەرەكــە دەگەڕێــت و رای گشــتی ســەرقاڵ دەكات كــە ئێمــە بكــوژەكان دەگریــن و دەیانگەیەنینــە سـزای
كردەوەكانیــان .رژێــم بــە سیاســەتی خــۆی وێنەیەكــی دروســت كــردووە كــە لەئەنجامــدا كــوژراوەكان تاوانبــار
دەكات ،رای گشــتی گــەل دەخەڵەتێنێــت ،كیــن و نەفرەتــی لــەو قۆناغــەوە بەرامبــەر رژێــم دروســت دەبێــت
كــە رژێــم راســتییەكان چەواشــە دەكات و چەواشــەكاریەكان دەكاتــە راســتی.
خۆڕاگرییەكــەی لەســەردەمی منداڵییــەوە پەیامێــك بــە داگیركــەر دەدات ،جیاوازییەكانــی فەرهەنگــی گونــد و
شــار بــە وردی ســەیر دەكات و داب و نەریتــی بــاب و باپیرانــی بــە پیــرۆز دەزانێــت ،ئــەوەش وەك ناســنامەی
هەبوونــی خــۆی ســەیر دەكات ،گونــد و ژیانــی گونــدی لــەال زۆر پیــرۆزە ،بــەاڵم ژیانــی شــار هیــچ قبــول
نــاكات ،شــار بــە ناوەنــدی تواندنــەوەی ناســنامە و هەبوونــی مــرۆڤ دەبینێــت ،ســەرەڕای ئــەوەی كــە لەشــار
ژیــان دەكات بــەاڵم بــە فەلســەفەی ژیانــی گونــدەوە ژیــن بەســەر دەبــات .هــەر لەســەردەمی منداڵییــەوە
یەكێتــی نێــوان منــدااڵن بــە بنەمــا دەگرێــت و لەگــەڵ هەڤاالنــی خــۆی راســتگۆیە .بــەردەوام گەمــەی شــەڕی
گــەل لەگــەاڵ پۆلیــس دەكات ،لەنــاو یاریەكانــدا رۆڵــی گەنجــی یاخــی و شۆڕشــگێڕ دەگێڕێــت.
ســەردەمی منداڵیەتــی پــڕ لەئــازار و ئێشــە ،هــەر لەتەمەنــی  8ســاڵییەوە لەگــەڵ خوشــك و براكانــی بــۆ
بژێــوی ژیانیــان ناچــار دەبــن كرێــكاری بكــەن .لــەو قۆناغــەوە ویژدانــی دەجوڵێــت كــە گەلــی كــورد گەلێكــی
چەوســاوەو زوڵــم لێك ـراوە .پرســیار زۆر لــەالی دروســت دەبێــت .دەكەوێتــە نــاو لێكۆڵینــەوەوە كــە ئاخــۆ
دەبێــت ژیانێكــی دیكــە جیــا لــەم ژیــان و سیســتەمە هەبێــت! لەمنداڵییــەوە تاڵــی و ســەختی زۆر دەبینێــت،
خــۆی دەیگــوت« :قۆناغــی منداڵیەتیــم بــووە هــۆی ئــەوەی لەنــاو بــەرزی ونزمییەكانــی ژیانــدا بربژێــم
و فێــری ئــەوە بــم كــە چــۆن لەســەر پێــی خــۆم رابوەســتم» .لــەو قۆناغــەدا هــەم بەخوێنــدن ســەرقاڵ
بــوو و هــەم بــە كرێــكاری و فەرشــچنین و كاری قەنــادی ،دەیویســت بــەو ڕەنگــە پــارەی خوێندنــی خــۆی
دەربهێنێــت و یارمەتیــدەری خۆشــك و براكانــی بێــت ،حەقیقەتــی ژیانــی خــۆی بــە حەقیقەتــی گەلــی كــورد
دەبینــی ،دەیگــوت بۆچــی رۆڵەكانــی گەلــی كــورد ئەوەنــدە لەنێــو زوڵــم و زەحمەتــدا ژیــان بەســەر بــەرن؟
هەڤــاڵ (حوســێن) لەنــاو بنەماڵەیەكــی ئایینیــدا لەدایــك دەبێــت ،بــاوەڕی بــاوك و دایكــی بــە ئاییــن
لەئاســتێكی زۆر بەرزدایــە ،بــاوك و دایكیشــی لەســەر بــاوەڕی خۆیــان منداڵەكانیــان گــەورە دەكــەن .لــەالی
زۆرێــك لەدایــك و باوكــی وەهــا ،باشــرین منــداڵ ئەوەیــە كــە نوێــژ و رۆژوو بــكات و گوێڕایەلــی گوتەكانــی
ئاییــن ببێــت ،ئــەو كات لەگونــددا دەتوانێــت باشــرین كــوڕ بێــت بۆیــە (بــڕوا و رێوڕەســم) كاریگــەری زۆری
لەســەر پێكهاتــەی كەســایەتی منــدااڵن بەتایبــەت لەالدێــكان دا هەیــە .هێمــن هــەر لەســەردەمی منداڵییــەوە
دەســت بەخوێندنــی قورئــان دەكات و بــە بەردەوامــی نوێــژ دەكات ،رۆژوو دەگرێــت و دەســت دەكات بــە
كــردەوەی چاكــە لــە نــاو كۆمەڵــگادا؛ بــەاڵم هــەر چەنــد دەكەوێتــە نــاو لێگەڕینــەوە ناكۆكــی لــەدوای ناكۆكــی
لــەالی دروســت دەبێــت ،خەیاڵــی منداڵیەتــی لەبــەر ئــەوەی یەكســانە لەگــەڵ خاوێنــی و راســتگۆیی یــەوە،
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ئایینــی ئیســام وەكــو رێگایەكــی گەیشــن بــۆ ئــازادی هەڵدەبژێرێــت ،ئــەم رێگایــە لەســەردەمی منداڵیــدا
تــا قۆناغێــك بــەردەوام دەكات .هــەر چەنــد گــەورە دەبێــت و ئاســتی هوشــیاری زیاتــر دەبێــت ،بیــر و
ڕاكانــی گۆڕانــكاری بەســەردا دێــت و ئیــدی رێبازێــك هەڵدەبژێرێــت كــە شــارەزایی لەســەری هەیــە و وەك
پێویســتیەكی قۆنــاغ بــۆ خــۆی و نیشــتامنەكەی دەیبینێــت.
ســەرەڕای ئــەو تایبەمتەندیانــەی بنەماڵەكــەی لەشــاردا وەك منداڵێكــی گونــدی ،رسووشــتی بوونــی خــۆی
دەپارێزێــت و لــە قســەكردندا وەك منداڵێكــی گونــدی دەدوێــت ،جــڵ و بەرگــی بەهەمــان شــێوە زۆر
رسووشــتی و ســادەیە ،بــۆ دەوروبــەری خــۆی رێــز دادەنێــت ،كــێ ســەیری دەكات دەزانێــت منداڵێكــی
الدێییــە .بــە الدێــی بوونــی شــانازی دەكات ،چــاوی خــۆی لەژیانــی الدێ ناپچرێنێــت ،هــەر كاتێــك مەجالــی
بــۆ دەرەخســێت لەشــارەوە بــۆ الدێ دەگەڕێتــەوە ســەردانی كەســوكاری خــۆی دەكات ،بــۆ دیتنــی
بیرەوەریەكانــی ســەردانی گونــد دەكات و بەدیتنــی ئــەو جێگایانــەی كــە بــاب و باپیرانــی لــێ گــەوەرە بــوون
و فێــری ژیــان كــردن بــوون شــاد دەبێــت ،ئــەو جێگانــە دەبێتــە ســەرچاوەی ژیانــی.
لەشــەڕ كــردن لەگــەڵ هاوڕێكانیــدا زۆر ئــازاو چــاو نەترســە ،حــەزی بــە شــەڕ كــردن هەبــووە هــەر چــۆن
خــۆی دەیگــوت« :ئەوەنــدە حــەزم لەشــەڕ بــووە ئەگــەر خــۆم شــەڕم نەكردایــە ،بــەردەوام دوو منداڵــی
دیكــەم بەشــەڕ دەدا تاكــوو فێــری شــەڕ و بەرگــری كــردن بــن».
لەبــەر ئــەوەی كولتــووری بنەماڵەكــەی الدێییــەو زەینییەتــی بنەماڵەكەیــان لەســەر ئــەم رێــڕەوە بەڕێــوە
دەچێــت ،جیــاوازی لەگــەڵ مندااڵنــی دراوســێیدا هەبــوو ,لــە الدێــدا پیشــەی بنەماڵەكــەی كشــت و كاڵ
و فەرشــچنین بــووە ،بۆیــە لــەكاری كشــت و كاڵ و فەرشــچنینی زۆر حــەز دەكــرد .هەركاتێــك دەرفەتــی
بۆدەڕەخســا لەنــاو ســەوزەالنی الدێیــدا یــاری لەگــەڵ هەڤااڵنــی دەكــرد ،لەگــەڵ راســتیەكانی الدێــدا یەكــی
گرتبــوو ،حــەزی لەئــاژەاڵ و رسووشــتی جــوان هەبــوو ،لەشــاردا هــەم دەرســی دەخوێنــد و هــەم كاری دەكــرد،
هــەر ئەوەنــدەی دەرفەتێكــی دەبینــی بــەدوای حــەزی منداڵیەكانیــەوە دەكــەوت ،ئەوەنــدە زیــرەك بــووە كــە
هیــچ لەجێــگای خۆیــدا رسیانەدەوەســتا و ئەمــەش بووبــووە هــۆی ئــەوەی كــە بــۆ هەركارێــك هاوڕێكانــی
ئــەو بــە ئەســاس بگــرن .لــەو قۆناغــەدا منداڵێكــی زۆر دادپــەروەرە .لەیــاری شــەڕ و گەڕاندنیانــدا چ بــە
دەســت بهێنــن یەكســان لەنێــوان هەڤااڵنــی دابەشــی دەكــرد.
ئــەو بارودۆخــەی كــە تێــدا ژیــان بەســەر دەبــات دەبێتــە هــۆی ئــەوەی كــە ژیانێكــی پــڕ لەتراژدیــا بەســەر
بەرێــت ،بارودۆخــی ئابــووری بنەماڵــەی دەبێتــە هۆی ئــەوەی دەســت لەخوێنــدن بەربدات و چارەنووســێكی
كــە بــۆی داڕێــژراوە بگرێتــە بــەر ،هەڵبــەت ئــەو بــۆ خــۆی دەیگــوت« :ئێســتا ئەگــەر جارێكــی دیكــە لەدایــك
ببــم ،ئــەو ژیانــە قبــووڵ ناكــەم ،چونكــە پێویســتە چارەنووســی ژیانــی خــۆم بەدەســتی خــۆم بنوســم».
لــە قۆناغــی منداڵییــدا كۆمەڵێــك رێ و رێبــازی ژیــان تاقــی دەكاتــەوە ،بــۆ خوێنــدن لــەالدێ دەڕواتــە
قوتابخانــە ،پاشــان بــۆ قــووڵ بوونــەوە لەســەر ئایینــی ئیســام رێــگای مزگــەوت دەگرێتــە بــەر ،بەتەمەنێكــی
زۆر كەمــەوە كرێــكاری و بەتایبــەت فەرشــچنی دەســتپێدەكات .ئــەم رێبازانــەی كــە لەســەردەمی منداڵیەتیــدا
ژیانــی تێداكــرد بەشــێكی زۆری منداالنــی كــورد لەســەری ژیــان دەكــەن ،ئــەوەش وەك هەڵوێســتێكی كۆمــاری
ئیســامی بەرامبــەر مندااڵنــی كــورد دەبینــی ،رژێــم مندااڵنــی كــورد هــەژار و برســی و بێــكار دەكات،
قوتابخانەكانــی رژێــم بــۆ مندااڵنــی كــورد رەوا نابیرنێــت ،رۆڵەكانــی كــورد لەئیمكاناتــی كۆمەڵــگا بــێ بــەش
دەكات .لەســەرجەم بوارەكانــی زانســت و تەكنۆلۆژیــا پەراوێــز دەخرێــن.
لەبــەر ئــەوەی بنەماڵــەی بنەماڵەیەكــی هــەژار بــوون و پیشــەی باوكــی كرێــكاری بــووە ،ناچــار دەبێــت
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لەبەشــێكی زۆری داخــوازی یەكانــی دەســت بــەردات و ئیــدی وەك منداڵێكــی كرێــكار ســەیری دونیــا بــكات.
هاوڕێكانــی لەخوێندنــگا دەیانخوێنــد و ئەویــش پیشــەی كرێــكاری و فەرشــچنینی گرتــە بــەر ،هەڵومەرجــی
ژیانــی بــۆی دەســت نــەدا كــە ئەویــش وەك هــەر منداڵێكــی دیكــە لــە قوتابخانــە بخوێنێــت ،بــەاڵم هــاوكات
لەگــەڵ كاری كرێــكاری خــۆی فێــری خوێنــدن ونووســین دەكــرد .ئــەو بۆشــاییەی هــزری خــۆی بــە رێــگای
رۆیشــن بــۆ مزگــەوت پــڕ كــردەوە ،خــۆی فێــری قۆرئــان خوێندنــەوە كــرد ،تەنانــەت لەمزگەوتــدا بەنهێنــی
پــەروەردەی زمانــی زگامكــی دەبینــی ،لــەم رێگایــەوە تــا ئاســتێكی باش توانــی پێشــكەوتنی بەرچاو بەدەســت
بهێنێــت ،فێــری ئــەوە بــوو كــە مــرۆڤ تەنیــا گیانلەبەرێكــی مــاددی نییــەو پێویســتی یەكانــی مــرۆڤ تەنیــا
لەماددیــات دا نییــە .مــرۆڤ چەندێــك هــەژار بێــت دەتوانێــت ئــازاد ژیــان بــكات ،چ دەوڵەمەنــد بێــت چــە
هــەژار بێــت مرۆڤــە ،ئــەو هەســتی بــەوە كــرد ئــەم جیاوازیانــە دەوڵــەت لەكۆمەڵــگادا دایڕشــتووە تاكــوو
خۆیــان لەنــاو كۆمەڵــگا جیاوازتــر نیشــان بــدەن ,هەوڵــی دا ئــەو بارودۆخــەی تێیدایــە بیكاتــە هەوێنــی
گەیشــن بــە رێگایەكــی ئــازاد ،بــەم هۆیــەوە خــۆی لەناوەنــدە ســەرەكیەكانی دەوڵــەت پاراســت و لەمنداڵــی
یــەوە رێــڕەوی ژیانــی گــۆڕا .كاتێــك بــاوك و ب ـراو و خوشــكەكانی پێكــەوە كاریــان دەكــرد ،بــاش ســەیری
دەســتی دەكــردن تــا كــوو زوو فێــری كار ببێــت و ئیــدی ئەویــش فێــر بێــت .لــەم بــوارەدا دەیگــوت« :مــرۆڤ
لــەچ رۆخ و قوژبنێكــی ئــەو كۆمەڵگایــەدا كار بــكات پێویســتە بــە دڵســۆزی و حــەزەوە بیــكات».
تــا پۆلــی دووهەمــی ســەرەتایی دەخوێنێــت ،پاشــان قوتابخانــەی رژێــم تــەرك دەكات ،لەناوەندەكانــی
تواندنــەوەو كۆیلەكردنــی هاواڵتیــان دوور دەبێــت .هــەواڵ و تەقــاالی دەدا ئاســوودە و راحــەت ژیــان بــكات،
پەیــدۆزی بــەدوای قۆتابخانــەی جیاوازتــرەوە هەبــوو ،لەســەردەمی منداڵیەتیــدا بــە بەردەوامــی پرســیار
لەباوكــی دەكات كــە بۆچــی خەڵــك دژی زۆڵــم و زۆری رژێــم ناوەســتنەوە؟ بۆچــی خەڵــك ئــەم واقعییەتــە
تاڵــە قبــووڵ دەكــەن؟ بۆچــی جەمــاوەر دژی رژێــم ســەرهەڵدان و شــۆڕش ناكــەن؟ لــەو كاتــەدا هەســتی
بــەوە كردبــوو كــە تەنیــا لــەو كۆمەڵگایــەدا قۆتابخانــەی كۆمــاری مــەالكان نییــە ،هــەر كــەس ناچــار نییــە
لەنــاو ئــەو قوتابخانانــەدا بخوێنێــت ،زۆر جــار بــە بــاوك و دایــك و هاوڕێكانــی دەڵێــت« :ئێمــە قوتابخانــەی
رژێــم دەخوێنیــن و فێــری فارســی دەكرێــن ،لەبەرامبەریشــدا كــوردی مــان لەبیــر دەبەنــەوە» .ئــەم پرســیارە
لــەالی دروســت دەبێــت كــە ئەگــەر ئێمــە كوردیــن بۆچــی كــوردی ناخوێنیــن؟ فێرگــەكان هەمــوو فارســی
بــاو دەكەنــەوەو زمانــی زگامكــی لەكوردســتان گرنگــی پــێ نادرێــت .لــەالی رژێــم بێنــرخ و بێبەهایــە,
كاتێــك هــەر دوو رێــگای قوتابخانــە و مزگــەوت دەگرێتــە بــەر ناكۆكــی لــەال دروســت دەبێــت ،بۆچــی هیــچ
یــەك لــەو فێرگانــە كــوردی نییــە؟! یــەك فارســی و یەكــی دیكــەش عەرەبــی! هــەر چەنــد زۆر منداڵــە بــەاڵم
ئەمــە دەبێتــە جێــگای پرســیار الی ئــەو كات جێــگای كــوردی لەكوێیــە؟ ئیــدی تەنیــا زانیــاری فەلســەفە
و فێــركاری لەنــاو سیســتەمدا نابینێــت و بــەدوای ئــەو زانســتانەوە دەگــەڕا كــە سیســتەم لەبــەر دەســتی
منــدااڵن و گەنجــان دووری خســتبووەوە .بۆیــە لــەو ســەردەمانەدا فێــری هێمنــی و خۆڕاگیــری بــوو ،تــا
قۆناغــی هــەرزەكاری پیشــەی فەرشــچنی و كرێــكاری گرتــە بــەر ،ئــەم قۆناغــە بــە قۆناغــی گرتنــی فــۆرم و
وێنــەی كەســایەتی ئــەو بــوو ،قۆناغــی فێــر بــوون ،ئەزمــوون وەرگرتــن و لەســەرپێی خــۆ راوەســتاندن.
دەتوانــم بڵێــم هەڤــاڵ (حوســێن) قۆناغــی منداڵیەتــی ژیــان نەكــرد ،چونكــە ئــەو لــەو قۆناغــەدا گــەورە
ژیانــی كــرد ،لەنــاو گەورەكانــدا هەڵســوكەوتی دەكــرد ،بەهــۆی هەلومەرجــی كار ،لەنــاو كاروانــی منــدااڵن
داب ـڕا .ئیــدی نەیدەتوانــی درێــژە بــە گەمــەی مندااڵنــەی بــدات ،بــەاڵم خەیاڵــی مندااڵنــەی لەنــاو دڵیــدا
گــەورە كــرد ،بــە كــردەوەی خــۆی ئــەوەی بــە رژێــم ســەملاند كــە هــەر چەنــد هــەژار و دوور لەقوتابخانــە
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بێــت ،خــۆی ڕادەســتی داگیركــەر نــاكات .هەوڵیــدا لەرێــگای كرێكارییــەوە پێداویســتی ژیانــی خــۆی دابیــن
بــكات ،دەســكورت و دامــاوی مووچــەی رژێــم نەبێــت و نەبێتــە هاواڵتیەكــی مووچەخــۆری رژێــم .بــە
پــارەو و پێگەكانــی دەوڵــەت هەڵنەخڵەتێــت ،چاوەڕوانــی دەوڵــەت نابێــت تاكــوو گــەورە ببێــت و لەالیــەن
دەوڵەتــەوە پلــەی بــەرز بكرێتــەوە .بــەدوای پلــەو پایــەی دەوڵــەت نەكــەوت .زانســتی دەوڵەتــی رەت
كــردەوە ،مزگەوتــی وەك فێرگــەی دووهەمــی خــۆی هەڵبــژارد ،بــەاڵم بەمــەش رازی نەبــوو ،چونكــە مزگەوتــی
وەك مەكتەبــی تواندنــەوەی منــدااڵن و گەنجــان دەبینــی ,بەهــۆی هاندانــی دایــك و بــاوك لەهەوڵــی فێــر
بــوون و قــووڵ بوونــی ئایینــی ئیســامدا بــوو مزگەوتــی كــردە هەلــی فێربوونــی خوێنــدن و نووســین و لــەم
رێگایــەوە ســەركەوتنێكی باشــی بەدەســت هێنــا .هەوڵــی لەبــەر كردنــی قورئانــی دەدا و بەشــێكی زۆری
لەبــەر كــرد ،شــیكردنەوەی قورئانــی بــە ئەركێكــی ســەرەكی بــۆ خــۆی دەبینــی و شــیكاری لەســەر ئایاتەكانــی
قۆرئــان دەكــرد .لــە مــەال و كەســانی ئایینــی بــەردەوام پرســیاری دەكــرد و بەپــێ پێناســەی بــاوك و دایكــی،
دەیویســت ببێتــە كوڕێكــی قورئــان خوێــن .هــاوكات لەمزگەوتــدا فێــری خوێنــدن و نووســینی زمانــی كــوردی
دەبێــت؛ بــەاڵم ئــەم رێبــازەش تــا جێگایــەك بــەردەوام بــوو.
كاتێــك ئاســتی وشــیاری بــەرز بوویــەوەو وەاڵمــی بەشــێك لەناكۆكیەكانــی دیتــەوە ،ئاڵوگــۆڕی بەســەر
ژیانــی خۆیــدا هێنــا .ئــەو رێبــازەی بەدوایــەوە دەگــەڕا رێبــازی (پێغەمبــەر زەردەشــت) بــوو ،پێناســەكردنی
لەســەردەمی منداڵیــدا تێــری ئــەوەی نەدەكــرد بڵێــت مــن (زەردەشــتی)مە بۆیــە وەك خۆی دەیگــوت« :ئەگەر
ئێســتا لەدایــك ببمــەوە ،دەڵێــم زەردەشــتی مــە» چــۆن گەوهــەری (فەلســەفەی زرەدەشــتی) لــەال پەســەند
بــوو ،بەشــێكی گــەورەی ئــەو فەلســەفەیە خەیالــی منداڵــی ئــەو بــوو ،لەبــەر ئــەوەی هەڤــاڵ (حوســێن)
دەبێتــە بــەرەی (پێغەمبــەر زەردەشــت) ،چونكــە لەجێگــەو نیشــتەجێ (زەردەشــت) ســەرهەڵدەدات،
جێگایــەك كــە شۆڕشــی كشــت و كاڵــی تێــدا ســەریهەڵداوە ،بەكۆمەڵگابــوون پێــش دەكەوێــت و شۆڕشــی
گونــد دروســت دەبێــت و كولتــووری بەخێوكردنــی حەیــوان دێتــە ئــاراوە.
لەباوشــی زنجیــرە چیــای (زاگــرۆس) پــەروەردە دەبینێــت ،درێژەپێــدەری كولتــووری (زەردەشــتی) دەبێــت،
چونكــە (فەیلەســوف زەردەشــت) عاشــقی كشــت و كاڵــەو ئەویــش بەهەمــان شــێوە ئەوینــداری كشــت
و كاڵــە .پاشــاوەكانی كولتــووری چاخــی بەردینــی نــوێ لەكەســایەتی خــۆی دەیپارێزیــت و بەرجەســتەی
دەكات .ئاینــی زەردەشــتی بــە چاكرتیــن ئاییــن دەبینێــت و بەگوێــرەی ئــەوەش وەكــو (زەردەشــت) رەنجــدان
دەكاتــە كۆڵەكــەی ژیانــی خــۆی بەرهەمهێنــان دەكاتــە بنەمــای ســەرەكی ژیانــی ،لــەكارو بارەكانیــدا زیاتــر
لەقازانجــی سەرشــانی خــۆی شــتێكی دیكــەی ناوێــت ،واتــا قازانجــی حــەاڵل بــە بنەمــا دەگرێــت ،ســەوزایی
پیــرۆز دەبینێــت ،لەبــەر ئــەوەی مــرۆڤ كەڵكــی لــێ وەردەگرێــت و ســەوزایی مــرۆڤ شــاد و خۆشــحاڵ
دەكات ،لەرسووشــت وزە وەردەگرێــت ،لەتەمەنــی منداڵیــدا لەگــەڵ رەنــج گــەورە دەبێــت .دەیەوێــت
لەســەرپێی خــۆی رابوەســتێت و رەنجــی سەرشــانی خــۆی بخــوات و منداڵێكــی داهێنــەر بێــت .هــەر كارێــك
بــكات بەرهەمــی هەبێــت و بەرهەمەكــەی دادپەروەرانــە لەدەوروبــەری خۆیــدا بــەش بــەش بــكات.
فەیلەســوف (زەردەشــتی) كــردە وانەبێــژی خــۆی ،بەگوێــرەی ئــەو بۆچوونانــەی كــە هەیــە لەســااڵنی نێــوان
 1000تــا  600ی پ.ز لــە باكــووری رۆژئــاوای ئێـران هاتوەتــە دونیــاوە ،لەقۆناغــی ژیانــی (زەردەشــت)دا تەنیا
خوداوەنــد بەهێــزی خوڵقانــدن دەبیـرا ،بــەاڵم بەناســینی ئیـرادەی ئــازادی مــرۆڤ لەالیــەن (زەردەشــت)ەوە
هێــزی خوڵقانــدن لــەالی مرۆڤیــش دێتــە ئــاراوە .ناســین و هەســتپێكردنی (هەڤــال حوســێن) بــۆ فەلســەفەی
(زەردەشــت) بەواتــای بەئی ـرادە كردنــی ئــەو دێــت .ئیــدی هاوشــێوەی (ئیرباهیــم) لەئایینــی فرەخودایــی
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یــەوە بەدواداچونــی بــەدوای تاكخۆدایــی یــەوە دەبێــت .هاوشــێوەی ســەردەمی (زەردەشــت) كــە لەئایینــی
فرەخودایــی ئاریــەكان كــە (ئینــدرا ،می ـرا ،ڤارونا)یــە بــەرەوە ئایینــی تاكخودایــی (ئاهورامــەزدا) هەنــگاو
دەنێــت .ئەویــش بەرامبــەر سیســتەمی هێرارشــی ئێـران كــە پێكهاتــووە لــە( :رابــەر ـ  12پێشــەوا ـ ئەنجومەنی
زانایــان ،ئەنجومەنــی پاراســتنی شــۆڕش و شــورای پاراســتنی بەرژەوەندیەكانــی رژێــم) شــۆڕش دەكات.
سیســتەمی ســێ خودایــی والیەتــی موتلەقــەی فەقیــە ( دەســەاڵتی داد ،دەســەاڵتی یاســادانان و دەســەاڵتی
جێبەجێــكار) كــە لەنــاو كۆمەڵــگا و هاواڵتیانــدا پیــرۆز ك ـراوە ،لەنــاو مێشــكی تێكــی دەدات .هاوشــێوەی
شۆڕشــی (پێغەمبــەر ئیرباهیــم) بەتــەوری ئــازادی تابۆكانــی كۆمەڵــگا دەشــكێنێت ،ماســكی روومەتــی خــودا
دەســتكردەكانی ســەر زەوی لەئێرانــدا دادەماڵێــت ،بەرامبــەر رژێمــی كۆمــاری ئیســامی كــە مــرۆڤ بێئیـرادە
و بێهێــز دەهێڵێــت و هێــزی خوڵقانــدن دەگەڕێنێتــەوە بــۆ خــودا رەت دەكاتــەوە .هەوڵــی خــۆ بەئی ـرادە
كــردن دەدات ،گوتەكانــی (زەردەشــت) كــە دەڵێــت« :بیــری چــاك ،وتــەی چــاك ،كــرداری چــاك» دەكاتــە
پرەنســیپی ژیانــی خــۆی ،بــەم رێبــازەی سیســتەمی كۆیالیەتــی ئێـران رەت دەكاتــەوە .نرخــی مرۆڤــەكان الی
پیــرۆز دەبێــت ،دایكــی خــۆی (زنجیــرە چیــای زاگــرۆس ـ تــۆرۆس) بەپیــرۆز دەزانــێ ،نایەوێــت لەســەردەمی
منداڵیەتــی لەباوشــی ئــەو دایكــە دوور بخرێــت ،شارنشــینی یــان مەدەنیــەت ناخوازێــت!! چونكــە شــار
یەكســان لەگــەل دەوڵــەت و چینــدا دەبینێــت ،شــار جێــگای لەدایــك بوونــی دەوڵەتــە .ئــەو كات شــار لــەالی
درۆ و دەلەســە و فێــڵ داگیــركاری و زۆڵــم و زۆرداری و نادادپــەروەری یــە ،بۆیــە ژیانــی شــار وەاڵمــی
پرســیارەكانی بەچاكــی ناداتــەوە ،پێدوایســتیە رۆحــی و ماددیەكانــی دابیــن نــاكات ،بۆیــە هــەر لەمنداڵیــەوە
زەینــی بــاش بــەكار دەهێنێــت ،لەگــەڵ خۆشــی و ناخۆشــی یەكانــی ژیانــدا رادێــت.
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مەڵبەندی خوێندەوارخانە
لەقۆناغێــك تێپــەڕی قۆناغێكــی دیكــەی ژیــان دەبێــت ،لەفەلســەفەیەك هەنگاو بــەرەو فەلســەفەیەكی دیكە
هەڵدەگرێــت ،لەبڕوایەكــەوە بــەرەو دڵپێبەســتنێكی تــر هەڵدەگەڕێتــەوە و لەخوێندەوارخانەیــەك تێپــەڕی
فێرگەیەكــی تــر دەبێــت .لەراپەڕینێــك تێپــەڕی شۆڕشــێكی تــر دەبێــت ،ئیــدی پێدادەنێتــە نێــو جیهانێكــی
نوێــی ژیانــەوەو قۆناغــی منداڵــی تێدەپەڕێنێــت و تێپــەڕی رادەی هــەرزەكاری و جەحێلــی دەبێــت .قۆناغــی
وریایــی و لێهاتوویــی و شــەوبێداری و زانایــی و بڕیــاردان و هێمنــی و خۆڕاگــری دەســت پێــدەكات .ئیــدی
چاكــەو خراپــە لەیەكــدی جیــا دەكاتــەوەو بەهەشــت و دۆزەخ لەیەكــدی دەردەخــات ،پێناســەی گەوهــەری
دەســتەواژەكانی خۆڕاگــری و خیانــەت دەكات ،دەیەوێــت لەســەر بنچینــەی خەیاڵــی منداڵیەتــی قۆناغــی
هــەرزەكاری و جەحێلــی ئــاوا بــكات ،بەگەوهــەری حەقیقەتــی منداڵیەتــی كەســایەتی تازەپێگەیشــتووی
بڕازێنێتــەوە و بەئــاوازی ئــازادی كەســایەتی نەوبــەر و جەحێلــی بنەخشــێنێت ،بەكەســایەتی تازەگەیشــتووی
شــەوەزەنگەكانی بەرەبەیانــی روونــاك بكاتــەوە.
بەهەســتێكی تــازەوە قۆناغــی هــەرزەكاری و جەحێلــی بەئامێــز دەگــرێ و پێكەنینــی لێوەكانــی جەحێلتــی
بریقــە دەداتــەوە ،گریانــی منداڵییەتــی دەكاتــە فەرتەنــەی تۆڵەســەندنەوە ،خەیاڵــی منداڵیەتــی دەكاتــە
بــاوەڕی و فەلســەفەی ژیانــی ســەردەمیانەی .خــەم و پــەژارەی ســەردەمی منداڵیەتــی دەكاتــە دانەوێلــەی
بەهــاری جەحێلیەتــی ،وەك هەســارەیەك لــە ژێــر پەڵــە هەورەڕەشــەكانی كۆمــاری ئیســامی دەربازدەبێــت.
لەژێــر چەپۆكــی شارســتانی بەهەراوهــورا خــۆی رزگار دەكات و لەپەرســتگەی زوحاك جــۆرەكان و قوتابخانەی
پشــكنینی بیــروڕای كۆمــاری ئیســامی خــۆی قۆتــار دەكات .لەئامێــزی زنجیــرە چیــای (زاگــرۆس ـ تــۆرۆس)
پــەروەردە دەبینێــت و ئــەوێ بــە مەڵبەنــدی خوێندەوارخانــەی خــۆی دەزانێــت .خــۆی بــە خوێنــدكاری
قوتابخانــەی (فەیلەســوف زەردەشــت) دەزانێــت ،خــۆی بەیاریــدەر و دارودەســتەی هــەژاران دەزانــێ.
رۆژانــی منداڵــی بەبیردێنێتــەوە و رابــردووی دەیباتــە نــاو تێفكراندنێكــی قووڵــەوە ،پێشــر ك ـێ بــوو ئێَســتا
كێیــە؟ چــی دەكــرد و ئێســتا چــی دەكات؟ لــە ( )8ســاڵیدا دەبێتــە فەرشــچن و كرێــكار ،ئەمــەش لەگــەڵ
كەســایەتی مــرۆڤ ناگونجێــت .هــاوكات لــە ســەردەمانی منداڵیــدا بــاوك و ب ـرا گەورەكــەی كــە ئەندامــی
پارتــی دیموكراتــی كوردســتانی ئێــران بــوون لەالیــەن كاربەدەســتانی رژێمــەوە دەســتگیر و رەوانــەی
بەندیخانــە دەكرێــن .بەناچــاری دەبێتــە پشــتیوانی سەرپەرەشــتیارانی بنەماڵەكــەی كــە چەنــد بـرای دیكــەی
دەبــن و هــەر لــەو ســەردەمەدا دەبێتــە منداڵێكــی خەمخــۆر .ئەمــەش زۆر تراژیدیایــە ،لەالیــەك بــاوك و
ب ـرا لەبەندیخانــەدان و لەالیــەك گوشــاری هــەژاری بەســەریاندا داســەپاوەو چەندێــك توانــی بەرگــەی ئــەو
ســەخڵەتەی ژیــان بگرێــت .دڵفرەیــی تــا قۆناغــی هــەرزەكاری بەرگــە دەگرێــت ،بــەر لەهــەر شــتێك بڕیــار
دەدات دەســكورتی كەســێك نەبێــت و پێدوایســتی ژیانــی خــۆی و بنەماڵەكــەی دابیــن بــكات ،هــەواڵ دەدات
بنەماڵەكــەی دامــاوی هیچكــەس و الیەنێــك نەبێــت ،بۆیــە ســەرجەم بــراو خوشــكەكانی بەفەرشــچنی و
كرێــكاری ســەرقااڵ دەبــن.
ئــەو پڕۆژانــەی كــە لەســەردەمی منداڵیەتیــدا لەهزریــدا جێــگای دابــوو و هەوڵــی پێكهێنانــی دەدا ،ئــەو
فرمانانــەی كــە نیوەتــەواو لەخەیاڵــی منداڵێكــدا ماوەتــەوە تــەواوی بــكات .لەوســەردەمانەدایە بــەرەو
ژیانــی زەینییەتــی شارنشــینی راكێــش دەكرێــت و ئــەم گەردەلولــە لەزەینییەتــی ژیانــی گونــد دایدەبڕێــت.
منداڵیەتــی لەئامێــزی شــاردا دەبێــت و لەشــاردا سیاســەتەكانی رژێــم هەوڵــی نامۆكردنــی دەدات لەگونــد.
ئەویــش چەكــی خۆڕاگــری دەكاتــە پیشــەی ســەركەوتنی و نابێتــە هەرزەكارێكــی دەوڵــەت ـ شــار.
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بەڵكــوو گەوهــەری الدێیەتــی دەپارێزێــت ،قۆتابخانــەی رژێمــی وازلێهێنــا و بــەم كردەویــە هانــای ئــازادی
دەدات .دەیەوێــت منداڵێكــی سەربەســت بێــت و بەیداخــی ســەربەخۆیی بشــەكێنێتەوەو نەكەوێتــە ژێــر
تاقیكردنــەوەو گیرۆدەیــی خوێندەوارخانــەی رژێــم .نەخوێنــدەواری پــێ باشــر بــوو ،تاكــوو لەفێرگەكانــی
رژێــم زانیــاری بەدەســت بخــات و بەتاڵــی دەمــی منداڵــی لەقۆناخــی هەرزەكاریــدا پــڕ دەكاتــەوە.
لەســەردەمی منداڵــی و هــەرزەكاری و گەنجیەتیــدا بــە بەڵێنەكانــی كۆمــاری ئیســامی هەڵناخڵەتێــت .ئــەو
چەنــد پۆلــەی لەقوتابخانــە خوێنــدووە دەیكاتــە بنەمــای فێربــوون و زانیــاری لەژیانــدا .هەروەهــا بــەردەوام
كردنــی خوێنــدن لەمزگــەوت دەكاتــە بنەمــای خوێنــدەواری و قــووڵ بــوون و لێهاتوویــی لەخوێندنــدا ،هــەر
ســاتێك لەژیانــی دەكاتــە ســاتی فێربــوون و ناوەنــدی هەركارێــك دەكاتــە ناوەنــدی فێرگــەو زانســت.
ســەردەمی جەحێلیەتــی زۆر جیــاواز و دەوڵەمەندتــر لەقۆناغــی منداڵیەتــی دەبێــت ،لەقۆناغــی جەحێلیەتــی
دەیەوێــت كــۆی خەیالەكانــی حەقیقــی بــكات .هەرچەنــد گــەورە دەبێــت ،دەیەوێــت هــەم لەبیــروڕا و
كــردەوەدا گــەورە ژیــان بــكات؛ بــەاڵم ســەیری خــۆی دەكات خۆێنــدەواری تۆســقاڵێك هەیــەو بەخــۆی
دەڵێــت« :ئایــا مــن بــەو تــۆزە خوێندەواریــەوە دەتوانــم ببمــە مرۆڤێكــی گــەورە؟» .بۆیە ئــەو بــەردەوام خۆی
بەمرۆڤێكــی نەخوێنــدەوار دەزانــی ،كــێ پرســیاری لــێ بكردایــە قۆتابخانــەت چەندێــك خوێنــدووە؟ دەیگــوت
هیــچ خوێندەواریــم نییــە ،لەالیــەك بەمــە زۆر ســەربەرز بــوو و لەالیەكــی دیكــەش شــەرمی دەكــرد ،دیســان
بــەم دۆخــەوە ڕادەســتی تــۆڕی سیســتەم نابێــت و خــۆی دەســكورتی رژێــم نــاكات .بەگــەڕان و چاوكردنــەوە
لەهەوڵــی پڕكردنــەوەی بۆشــایی ژیانــی دەدات ،هەمــوو شــتێك لەكــردەوەدا فێــر بێــت ،كاتێــك خــۆی لەگــەڵ
هاوڕێكانیــدا بــەراورد دەكــرد ،لــەوان زۆر لەپێشــر و وریاتــر بــوو .ئەمــەش هانــی دەدا رەواڵــی ژیانــی خــۆی
بــەردەوام بــكات ،لەگــەڵ خــۆی خەیــاڵ دروســت دەكات .ئەگــەر كۆچــی شــارەگەورەكان بــكات ،دەتوانێــت
ســەرجەم كەموكورتــی ژیانــی دابیــن بــكات ،دەتوانێــت ئــەوكات یارمەتیــدەری دایــك و بــاوك و خوشــك و
براكانــی بێــت لەهــەژاری و چەرمەســەری قۆتاریــان ببێــت .لەكاركردنــدا راهاتــووەو ئەزموونــی كاری لــەال
دروســت بــووە ،چــۆن ئــەو بنەماڵــەی خــۆی بــە رەنجــدەر دەبینــی و لەخــۆڕا دەبینێــت كــە كۆڵەپشــتی خــۆی
هەڵبگرێــت و خانــووی هــەژاری بەجێبهێڵێــت و ئــاوارەی شــارەكان بێــت ،بــەاڵم چەندێــك تــاڵ و بەئــازارە
منداڵێكــی جەحێــل لــەو تەمەنــەدا ئــاوارەی شــارە گــەورەكان بێــت .لەبــەر بــەش مەینەتــی و بژێــوی ژیانــی
بەناچــاری ئــەم رێــگا هەڵدەبژێرێــت.
لەســەردەمی هەرزەكاریــدا لــەكارو بارەكانیــدا بەسیســتەم دەبێــت و پەیــدۆزی بــەدوای داهێنانــی نــوێ
دەكات .هــاوكات چــۆن لەناوەنــدە بچكۆلــەكان بــەرەو شــارەگەورەكان بــاردەكات ،ناتوانێــت گوژمــی
داســەپاو بەســەریدا ئیــدی پەســەند بــكات ،لەبــەر ئــەوەی ســەبارەت بــە نادادپــەروەری وناحــەزی دژایەتــی
و جیاوازییــە كۆمەاڵتیــەكان ئاگایــی پەیــدا دەكات ،زانیــاری و تێگەیشــتنی لــەم بوارانــەوە گەلێــك زەبەنــد
دەبێــت .هێــزی تۆژینــەوە و شــیكردنەوەی بــرەو دەدات و ئیــر بــە پێزانینــی منداڵیەتــی هەڵســوكەوت
نــاكات ،گــرژی هەمبــەر رژێــم لۆژیكانــە پێشــدەخات ،ئیــدی جوداڕایــی رێبازگــە و نەتەوەیــی و چینایەتــی
بەئاشــكرا لێــك دەداتــەوەو تەماشــاكردنی ئــەم جیــاوازی و بەیەكاهەڵچوونانــە بــە دژواری ئــازاری دەدا .رژێــم
ئــەم سیاســەتەی لەپێنــاو چــی داڕشــتووە؟ چ قازانجێكــی تێــدا دەگرێــت؟ بۆچــی شــەڕی مەزهــەب و نەتــەوە
و چیــن هەڵدەگرســێنێت؟ كــێ لــەم شــەڕە ســوود وەردەگرێــت؟ بەئاشــكرابوونی ئــەم حەقیقەتــە ئیــدی
ناتوانێــت بەرانبــەر چەواشــەكاری و تەڵەكەبــازی دەســەاڵتدارن بێدەنــگ مبێنێــت.
لەژیــان ئەوەنــدە تەنــگ دەبێــت و لــەو قۆناغــە ناســك و چارەنــووس ســازیدا كات كات لەگــەڵ خــۆی
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دەدوێــت و دەڵێــت« :باشــرە بــەدوای ژیانــی خۆمــدا بــڕۆم و بــۆ گیروگرفتەكانــی دونیــا خــۆ هیــاك نەكــەم»
دەیەوێــت چاوپۆشــی لەســەرجەم ئــەو ناكۆكیانــەی دەبینــێ بــكات ،هەنــد ێ جــار گوێــی خــۆی كــەڕ دەكات،
هەنــدێ جــار چــاوی دەبەســتێت ،جارجاریــش زمانــی قوفــڵ دەكات؛ بــەاڵم ناتوانێــت ویژدانــی رابگرێــت،
رەوشــتی ئیجــازەی پێنــادات بـێ بەرپرســیار و بـ ێ هەڵوێســت بێــت .بــەم بۆنــەوە گەلێــك رێبــاز ئەزمــوون
دەكات ،بــەاڵم بەئەنجامــی خۆشــحال نابێــت ،جارجــار دەیەوێــت بــەدوای مــاڵ و ســاماندا بكەوێــت ،بــەاڵم
هۆشــی ســۆزداری مۆڵەتــی پێنــادات ،دیــارە منداڵێــك تــا ئــەو ئاســتەی گەیشــتبێت و توانیبێتــی لەســەر پێــی
خــۆی راوەســتابێت كارێكــی ئاســان نییــە ،بــەاڵم لەبــواری هزرییــەوە لێكدانــەوەی كۆمەڵێــك خاڵــی فەلســەفی
بــۆی زۆر قۆرســە ،ســەردەمێك كــە هــزری نــوێ شــێوە دەگرێــت ،هێشــتا ناتوانێــت زانســتیانە دۆز و كێشــەكان
شــی بكاتــەوە.
لــەو ســەردەمەدا بەهــۆی خاوبــوون و بێئەزموونــی لەژیــان ،دەیەوێــت ئــەو بارودۆخــە گرێــدراوی چارەنوس
بــكات ،ئەمــەش بــە چارەنوســی نــوورساوی خــودا بزانێــت كــە نەگــۆڕە ،بــەوەی كــە هاتــووە رازی بێــت و خۆی
لەگەڵــدا بگونجێنێــت .لەبــەر ئــەوەی رژێــم پێناســەی چارەنووســی لەنــاو كۆمەڵــگادا بەكلتــوور كــردووەو
خــودا چارەنوســی هەركەســێكی دیــاری كــردووەو مــرۆڤ نابێــت دەســتێوەردانی چارەنووســی دیاریك ـراوی
بــكات .بــەاڵم بەدیتنــی ئــەو حەقیقەتانــەی نــاو كۆمەڵــگا ،راكێشــی كۆمەڵێــك دژایەتــی دەبێــت ،ئایــا مــرۆڤ
ژیانــی نــوورساوە یــان دەینوســێت؟ ئیرادەبوونــی مــرۆڤ لــەچ كات و ســەردەمێكدا ســەرهەڵدەدات؟ ئێمــە
هاتووینەتــە ئــەم دونیــا ئاســوودە بژیــن یــان چەرمەســەر و ناوچــاوڕەش ببیــن؟ بەبەردەوامــی لەگــەڵ خــۆی
دەدوێــت و پرســیار لەخــۆی دەكات و بیردەكاتــەوە ،بــەوردی ســەرنجی رووداوەكانــی ژیــان دەدات و بەخــۆی
دەڵێــت« :پێویســتە ژیانێــك جیاوازتــر لــەم ژیانــە هەبێــت ،ئەویــش گوایــە لەكــوێ بێــت؟ و چــۆن خۆمــی
پێبگەیەنــم؟» بــەدوای بەدەســتهێنانی وەاڵمــی پرســیارەكانیدا دەگەڕێــت.
لەزەینــی منداڵیەتــی خۆیــدا وێنەیەكــی لــەم ژیانــەی كێشــاوە و لەســەردەمی هــەرزەكاری و گەنجێتیــدا
لەهەوڵــی جێبەجــێ كردنــی دەدات ،بــەاڵم دەروازەیەكــی ئــاوەاڵ بــۆ ویســتەكانی نــاو كۆمەڵــگا نابینێــت.
گەلێــك رێــگاو رێبــاز بــۆ بەدەســتهێنانی وەاڵمــی پرســیارەكانی تاقــی دەكاتــەوە ،رێــگای (مەزهەبــی بــوون
نكۆڵــی كردنــی خــۆ رۆیشــن بــۆ دەرەوەی كوردســتان و ...هتــد) تاقــی دەكاتــەوە ،هەرچەنــد لەقۆناغــی
منداڵیەتیــدا ســەرجەم رێبازەكانــی ژیانــی بەناچــاری هەڵدەبژێرێــت ،بەپێچەوانــەوە قۆناغــی هــەرزەكاری
لەســەر بنەمــای بەدواداچــون و لێكۆلینــەوە ئاقــاری ژیانــی بــەرەو كۆمەڵێــك رێبــازی نــوێ دەســتپێ
دەكات .دەیەوێــت لــەم رێگایانــەوە رێبــازی ژیانــی حەقیقــی بەدەســت بهێنێــت ،بــەاڵم لەئەنجامــدا ئــەو
بڕیــارە دەدات كەهیــچ یــەك لــەو رێبازانــە وەاڵمــی داخوازیەكانــی ئــەو ناداتــەوە ،چــون بەنكۆڵــی كردنــی
لەراســتیەكانی خــۆی ،ناتوانێــت كەســایەتیەكی دیكــە لەخــۆی دروســت بــكات .بۆگەیشــن بــە وەاڵمــی
پرســیارەكانی كوردســتان بەجــێ دەهێڵێــت و بــەرەو شــارە گەورەكانــی ئێــران كــۆچ دەكات ،لەالیەكــەوە
دووری لەنیشــتامن و خــاك و كەســوكاری ئــازاری دەدات ،لەالیەكــی دیكــەوە بەهــۆی پەالمــاری كولتــووری
كۆمــاری ئیســامی تووشــی توانــدەوەو خۆتواندنــەوە دەبوویــەوە .كاتێــك ئیــدی توانــای هــەرس كردنــی ئــەم
رێبــازە هەڵــەو ناشــیاوانەی نابێــت ،لەســەر بنەمــای گەوهــەری منداڵیەتــی بڕیــاری ژیــان كردنــی ســەرلەنوێ
دەداتــەوە.
لــەو ســەردەمەدا چ رێبازێكــی ژیانــی هەڵدەبژێرێــت وەاڵمــی داخوازیەكانــی ناداتــەوە و ســەرلێدانی
ســەرجەم رێبازەكانــی ژیــان دەكات ،تەنیــا لەرێبــازی سیاســەت دووری دەگرێــت ،لەبــەر ئــەو پێناســانەی
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داگیركــەر لەســەر سیاســەت كردوویانــە .الیەنێكــی بــۆ ئــەو بانگهێشــتانە دەگەڕێتــەوە ،الیەنێكــی دیكــە
بەهــۆی ئــەوەی هــەر كــەس و الیەنێــك تێكەڵــی سیاســەت بــوون بەرپەرچــی دامركاندنــی هێزەكانــی رژێــم
بووەنەتــەوە .ئەمــەش هــەر لەمنداڵییــەوە تــا قۆناغــی هــەرزەكاری ئــەو عەقلییەتــەی لــەال دروســت دەكات
كــە تۆخمــی سیاســەت نەبێــت ،لەبــەر ئــەوەی سیاســەت بــە دەســتەواژەیەكی درۆ و دەلەســە دەبینێــت.
چونكــە واقعییەتــی رژێــم لەبەرچاوانــی ئاشــكرا دەبێــت كــە سیاســەتێكی نائەخالقــی و چەپــەڵ بەڕێــوە
دەبــات و ئەمــەش تــا ماوەیەكــی كــورت دەبێتــە هــۆی زەینكوێــری ئــەو بەرامبــەر سیاســەت .لەالیەنێكــی
دیكــەوە پــاش ســەقامگیربوونی كۆمــاری ئیســامی ئێــران و پەالماردانــی هێزەكانــی رژێــم لەســەر پارتــە
چــەپ و ریفۆرمیســتەكانی ئێ ـران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان ،هەڤــاڵ (حســێن) تووشــی بێهیوایــی دەكات،
ئەمــەش دەبێتــە هــۆی ئــەوەی كــە ئــەو بارودۆخــە ســەرنجی بــۆ سیاســەت رانەكێشــێت .لەالیەنێكــی
دیكــەوە بەهــۆی زیندانــی بوونــی بــاوك و برایەكــی كــە بەتاوانــی ئەندامیەتــی (پارتــی دیموكراتی كوردســتانی
ئێــران) دەســگیر كرابــوون ،لەسیاســەت دووری دەگرێــت .لەقۆناغــی تــازە جەحێــل بوونــی بەشــێكی زۆر
لەبڕیارەكانــی بەهەســت و نەزانــی دەدا ،بــەاڵم هەرچەنــد دونیــا دەگــەڕا و لەگــەڵ راســتیەكان رووبــەڕوو
دەبوویــەوە ســەبارەت بــەو مژارانــەی دوورەپەرێــزی لــێ گرتبــوو نزیــك دەبێتــەوە.
لەیەكەمیــن هەنــگاوی بەجێهێشــتنی گونــد تــا كــوو دوا هەنگاوەكانــی لەشــەقامەكانی (ورمــێ) بــەرەو
شــارەكانی (تــاران) و دەوروبــەری لــە لێكۆڵینــەوەدا بــوو ،بنەماڵەكــەی الدێ بەجــێ دەهێڵــن بــەاڵم ئــەو
فەلســەفەی ژیانــی الدیـ ێ پاراســت ،لە(ورمــێ) چاوكـراوە دەبێــت لەگــەڵ زاراوەكانــی دیكــەی كــوردی وەك
(ســۆرانی) ئاشــنا دەبێــت .ئاشــنایی لەگــەڵ (زمانــی ئــازەری) پەیــدا دەكات و ســەرجەم دەســتكەوتەكانی
شــاری (ورمــێ) هانــی دەدات لەلێگەڕینەكــەی بــەردەوام بێــت .لەبوارێكــی دیكــەوە رژێــم بەهۆی سیاســەتی
بێكاركردنــی گەنجــان و لەنــاو بردنــی هەلومەرجــی كار ،گەنجانــی ئــاوارە و دەربــەدەری شــارە فــارس
نشــینەكان دەكــرد ،تــا كاتێــك ســەفەری شــارە فــارس نشــینەكان دەكات ،هەســت بــەوە دەكات كــە رژێــم
وزەی ئەساســی كۆمەڵــگای كــوردی لەنــاو دەبــات.
ئــەو خــۆی بەنــەوەی (فەیلەســوف زەردەشــت) دەزانــی و مزگێنــی بەخــۆی دەدات ئاینــدەی روونــاك
دەبێــت ،بــەدوای بەدەســهێنانی راســتبێژی رازەكانــی (زەردەشــت) بــوو .پرەنســیپە ژیانیەكانــی (زەردەشــتی)
لەبیــر نەكردبــوو و هەوڵــی بەژیانــی كردنــی ئــەو پرەنســیپانە دەدا ،كاتێــك لەگەوهــەری خــۆی بۆماوەیەكــی
كــورت دوور دەكەوێــت پرەنســیپەكانی (كــردەوەی چــاك ،وتــەی چــاك ،بیــری چــاك) ئــازاری دەدات .ئــەو
وەك هەرزەكارێكــی كــورد بۆچــی (بیــر ،كــردەوە و وتــەی) داوێنــی زنجیــرە چیاكانــی (زاگــرۆس ـ تــۆرۆس)
لەشــارەگەورەكانی ئێـران ون بــكات ،ویژدانــی ئــەوە پەســەند نــاكات بــە فەرســەنگان لەكەســایەت و ئــاكاری
گەوهــەری خــۆی دوور بكەوێــت .پێكهێنانــی ئــەم ســێ پرەنســیپە بــە رازی ســەركەوتنی خــۆی دەزانێــت بۆیــە
ئیــدی هــەوڵ دەدات هــەم لەبیركردنــەوە و كــردەوەو وتەكانیــدا ،جەحێلێكــی رێكوپێــك بێــت ،ئــەو خــۆی
پارچەیــەك لــەو شــاخە بەرزانــە دەبینێــت ،كــە لــەوێ فێــری ژیــان بــووە ،بــەاڵم شــەپۆلی هــەژاری بــەرەو شــار
هانــی دەدات ،فۆرمــی شــار چاوەكانــی هەڵدەخڵەتێنێــت بەشــێوەی باژاروانــی تــا ئاســتێك كاریگــەر دەبێــت.
بــەاڵم هەرچەنــد ژیانــی هەژارانــەی دەســتپێ دەكات ،ئــازار و ئێشــی زیاتــر دەبێــت.
پرســیار لــەدوای پرســیار لــەالی دروســت دەبێــت .جێگایــەك لەدایــك دەبــم بۆچــی ئەوەنــدە لەگــەڵ ئــەم
شــارانەدا جیــاوازە؟ مــن بۆچــی پەنابــەری ئــەم شــارانە دەبــم؟ كەســوكار و الدێ و شــارەكەم لەپێنــاو چــی
بەجێهێشــتووە؟ لــە گونــد و شــاری خــۆم كــوردی قســەم دەكــرد ،بــەاڵم هێــواش هێــواش كوردیــم لەبیــر
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دەبرێتــەوە؟ جــل و بەرگــی كوردیــم لەبــەر نەدەكــرد .بۆچــی ئیــدی قســەكردن بەكــوردی الم نەنــگ دەبێــت؟
بەپۆشــینی جــل وبەرگــی كــوردی شــەرم بكــەم؟ بەالدێــی بوونــم ســووك ببیرنێــم؟ دەبوایــە هەوڵــی ئــەوەم
بدایــە خــۆم وەكــو ئــەو دەوروبــەر بكــەم ،ســەرجەم ئەمانەشــم بۆچــی دەكــرد ،تەنیــا بەمــن بگوترێــت
باژاریمــە نازانــم بەمــە هیــچ ناوبانگێــم دەرنەكــرد ،ئیــر لەپێنــاو چــی دوای ئــەم خەیالــە درۆینــە كەوتــم؟
هەڤــاڵ (حســێن) جەحێلێكــی زۆر پەیجــۆر بــووە ،دەیەوێــت فێــری هــەر شــت ببێــت ،ســەری دەخاتــە نــاو
هــەر شــتێك تــا چاكــە و خراپــەی لەنــاو دەربخــات .رژێــم هــەر چەنــد ئــەو هەمــوو تــۆڕی تواندنــەوەی بــۆ
گەنجــان داڕشــتووە تاكــو منــداڵ و هــەرزەكار و گەنجــی بەگوێــرەی بەرژەوەندییەكانــی خــۆی پێبگەیەنێــت،
«ئــەو» ناكەوێتــە نــاو تەڵەكانــی رژێمــەوە .كۆچــی بــەرەو شارســتانی دەبێتــە هــۆی بڕیــاری مانــەوەی
نــاو رژێــم بــدات .ئایــا دەیەوێــت لەنــاو ئــەو سیســتەمەدا ژیــان بــكات؟ یــان لــە بەدواداچــوون بــەدوای
سیســتەمێكی ژیانــی دیكــەدا بێــت .رژێــم كاتێــك دەرفەتــی كار لــەالدێ و شــارۆچكەكان ناهێلێــت پەیامــی
لەناوبردنــی ژیانــی ئــازاد و ســەربەخۆ بــە گەنجــان دەدات ،دەوڵــەت لەبــەر ئــەوەی دەســەاڵتی بەســەر الدێ
الوازە ،بــەم چەشــنە سیاســەتانە دەیەوێــت لەســەر ئــەو پێگــەی ژیانییانــە زاڵ بێــت ،لەبەرانبــەردا گەنجــان
هانــدەدات بــەرەو شــارەگەورەكان كــۆچ بكــەن .لەشــارە گــەورەكان گەنجانــی الدێ بەتایبــەت گەنجانــی
كــورد رووبــەرووی هــەر چەشــنە ســووكایەتی دەبنــەوە( .حســێن) ئیــدی وا هەســت دەكات كــورد بــوون
تاوانــە ،بۆچــی كــورد لەدایــك دەبێــت زمــان و جــل و بەرگــی كــوردی یــە؟ لەالیەكــی دیكــەوە بۆچــی نــاوی
(حســێن)ە؟ كاتێــك رووبــەرووی گاڵتــەی دەوروبــەر دەبێــت رقــی هەڵدەســتێت و ئــەم راوبۆچوونانــە دەبێتــە
پڕشــینگی گەڕانــەوەی بــۆ گەوهــەری راســتەقینەی.
كاتێــك لــە شــاری بیانــی كار دەكات ئارەقــە دەڕژێنێــت ،هەســتی نامۆبــوون دەكات ،دڵســووتاو دەبێــت
و دەكەوێتــە بیــری خۆشــیەكانی ژیانــی رابــردوو ،تاســەی دایــك و بــاوك و خوشــك و بــرا و كەســوكار و
هاوڕێكانــی دەكات ،ژیانــی الدێ و گەڕەكــی (ئیســام ئابــاد)ی شــاری (ورمــێ) الی بەتــام و خــۆش دەبێــت.
نرخــی ئیــش و كاری (ورمــێ) و الدێكــەی لــەال زۆرتــر دەبێــت ،بێــزی لەخــۆی دێتــەوە كــە بۆچــی نرخــی ئیــش
و كارەكانــی رابــردووی نەدەگــرت؟ لــەالدێ بــە كشــت و كاڵ و فــەرش چنــی ســەرقاڵ نەبــوو؟ خــۆی لەئامێــزی
الدێ دەرخســت؟ بۆچــی خزمەتــی گونــد و شــاری خــۆی نەكــرد .لەگــەڵ بــاوك و هاوڕێكانــی ئیشــی نەكــرد؟
ئێســتا لەژێــر نــاوی كرێــكاری خزمەتــی رژێــم بــكات و تەنانــەت بــۆ گرتنــی حەقدەســتی وەك كۆیلــە رەفتــاری
لەگەڵــدا بكرێــت .هــەر وەخــت مــردن لەنــاو مشــتیدا بــوو كــەی چ بەاڵیــەك بەســەریدا بێــت دیــار نەبــوو
ئــەم بارودۆخــە زۆر دڵگرانــی كردبــوو ،هەرچــی دەكــرد نەیدەتوانــی خــۆی لەگەڵدا جــۆر بكات سیاســەتەكانی
كۆمــاری ئیســامی بەتاوانبــاری ئــەو بارودۆخــە دەبینــی بۆچــی ئــەم رژێمــە هاوشــێوەی شــارەگەورەكان
دەرفەتــی كار بــۆ گەنجــان ناڕەخســێنێت؟ تاكــوو ناچــاری كۆچبــەری و ئــاوارەی شــارە بیانیــەكان بــن!!
بۆیــە لەســەر ئــەم بابەتــە دەیگــوت « :رژێــم دەرفەتــی كار لــەالدێ و شــارەچكۆلەكان لەنــاو دەبــات و رووی
گەنجــان دەكاتــە شــارەگەورەكان تاكــوو گەنجــان بــە راحەتــی بخرێنــە ژێرچاودێــری سیســتەمەوە .لەالیەكــی
دیكــەوە بــەم سیاســەتە ئەرتەشــی كۆیلــەداری رێكدەخەنــەوە» .بۆیــە ئــەو بیــری لــەوە دەكــردەوە كــە نابێــت
لەنــاو ئــەو ئەرتەشــەدا جێــگا بگرێــت ،نابێــت بكەوێتــە ژێــر چاودێــری رژێمــەوە ،كاتێــك رووی راســتەقینەی
ئاوارەیــی بــۆ دەركــەوت دەیەوێــت لەســەر پێــی خــۆی رابوەســتێت و بەئارەقــی ســەر شــانی خــۆی ڕێــڕەوی
ژیانــی دیــار بــكات.
لەومــاوەدا جارێكــی دیكــە بەژیانــی خــۆی كاریگــەری لەســەر دەوروبــەری دادەنێــت ،لــەكاردا جەحێلێكــی
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زۆر ئــازاو زیرەكــە ،لــەكاردا زۆر بەخــرۆش بــوو ،كەســایەتییەكی شــاد كەیفخــۆش و شــۆخی هەبــوو .ئەمــەش
نەیدەهێشــت لــەكاردا هەســتی ماندووبــوون بــكات و بــەردەوام هێــزو خرۆشــی بەدەوروبــەری خــۆی
دەبەخشــی بەشــێكی زۆر لەهاوڕێیانــی دەیانویســت لەگــەڵ ئــەودا كار و ژیــان بكــەن .لــەكاردا زۆر لێهاتــوو
و وردبیــن بــوو ،كارەكانــی زۆر خاوێــن ،تەندروســت و دڵســۆزانە ئەنجــام دەدا ،لــەكاردا یارمەتــی هاوڕێیانــی
دەدا و لەكاتــی كاردا تەنیــا بــەكاری جەســتەیی ســنووردار نەدەمــا؛ بەڵكــوو لۆژیــك و تیــۆری هەمــوو كارێــك
خــۆی شــارەزا دەكــرد .لەدیتنــی یەكەمــدا كــێ ئــەوی ببینایــە یەكجــار دەیگــوت ئەندازیــارە ،لەبــەر ئــەوەی
بــەردەوام لەســەر كارو پــرۆژەكان راوبۆچوونــی دەردەبــڕی ،هەرچەنــد كرێكارێكــی ســاكار بــوو بــەم بەشــەی
لەحالــی خــۆی شــانازی دەكــرد .بەهــۆی بارودۆخــی بنەماڵەكــەی بەناچــاری زیــادە كاری دەكــرد ،چونكــە
دەیویســت لەماوەیەكــی كەمــدا پارەیەكــی چــاك كۆبكاتــەوەو بــۆ خانــووی هــەژاری بگەڕێتــەوە .ئیــدی
لەدەربــەدەری و ئاوارەیــی رزگاری بێــت ،لەگــەڵ خــۆی خەیاڵــی دەكــرد ئەگــەر بەدەســتی پــڕ بگەڕێتــەوە
بەشــێك لەبــاری ســەنگینی بنەماڵەكــەی ســووك دەكات ،ئــەوكات دەبێتــە مایــەی خۆشــحالی بنەماڵەكــەی و
لەســەردەمی ئاوارەبوونیــدا لەالیــەك لەســەر ئیــش و كار دەفكــرێ لەالیەكــی دیكــەوە مەینــەت و كوڵۆڵــی
خــۆی و بنەماڵەكــەی مێشــكی ســەرقاڵ دەكات ،نێــوان هەریــەك لــەم بەشــانە هاوســەنگی دروســت دەكات.
بەئی ـرادەی پۆاڵدینــی پێــواژۆی گرانــی ئــەو ســەردەمەتێپەڕ دەكات ،چەنــد مانــگ كار دەكات و چەنــد رۆژ
بــۆ زیــارەت دەگەڕێتــەوە دانیشــتگەی .لــەم چــوون و هاتنانــەدا زۆر ناكۆكــی ژیــان دەكات و كاتێــك ژیانــی
هــەر دوو ال لەگــەڵ یەكــدی بــەراورد دەكات ،نادادپــەروەری و الســەنگی دەبینێــت و دەیەوێــت لــە نێــوان
ئــەو ژیانــە هاوســەنگی دروســت بــكات ،بــەاڵم بۆچۆنیەتییەكــەی لەلێگەڕیندایــە.
گەشــتی بــەرەو شــارە بیانیــەكان بــە بەشــێك لەسیاســەتی كۆمــاری ســام (كۆمــاری ئیســامی)دەزانێت،
لەخوێندەوارخانــەی خەیاڵــی خۆیــدا زانیــاری هەمەجــۆر كۆدەكاتــەوەو رێ بــە سیاســەتی تواندنــەوەو
پاكتــاوكاری نــادات بەگوێــرەی پێویســتی ژیانــی بیــركاری فێــر دەبێــت ،لەپێنــاو گەیشــن بەســەربەخۆیی
لەفەلســەفەی ژیانــدا قــووڵ دەبێتــەوە و بــۆ بەڕەنگاربوونــەوەی سیاســەتە دڕندەكانــی رژێــم سیاســەتی
بەئەخــاق فێــر دەبێــت بــۆ چارەســەری گیروگرفتــە كۆمەاڵیەتیەكانــی كۆمەڵــگا زانســتی كۆمەاڵیەتــی فێــر
دەبێــت .لەبــواری جۆگرافیــای ئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان شــارەزایی دروســت دەبێــت .ســەردەمی
جەحێلیەتــی دەبێتــە قۆناغــی راهێنــان راهاتــن و هێمنــی دەبێتــە قۆناغــی ئینســكلۆپیدیا ،قۆناغێــك
كــە هاوشــێوەی ســۆقرات كــە دەڵێــت« :مــن دەزانــم كــە هیــچ نازانــم» ئەویــش قۆناغێــك ژیــان دەكات
كــە دەڵێــت« :ئەوەنــدە دەزانــم كــە مــن مرۆڤێكــی نەخوێنــدەوار و هــەژارم» ،لەبــەر ئــەوەی خەیاڵێــك
لەمێشــكیدا گــەورە دەكات بــۆ زڕكاندنــی كات و جێــگا گونجــاو نابینێــت ،هاوشــێوەی ســۆقرات كــە دەڵێــت:
«بیركردنــەوەی راســت ،ئەنجامــی كــرداری چــاك لەگــەڵ خۆیــدا دێنــێ ،ئــەوكارەی بەباشــی كرابێــت كاری هــەر
جــوان و رێــك و پێكــە» .پرەنســیپی (راســت بیــر بكــەوە ،بــاش كار بكــە ،جــوان بــە) گەوهــەری ئەخالقــی
ســوقراتە ،دەیكاتــە پرەنســیپی ژیانــی.
هێشــتا لەقۆناغــی منداڵێتــی دایــە كــە بــاوك و بـرای دەكەونــە بــەر پەالمــاری كاربەدەســتانی رژێــم ،لەئاســۆی
بەرەبەیانــدا هێزەكانــی رژێــم هەڵدەكوتنــە ســەر ماڵیــان و بــێ وەاڵم و پرســیار بــاوك و بــرای دەســتگیر
دەكــەن ،ئــەوكات هێشــتا چــاوی بەدونیــا هەڵنەهاتــووە كــە ســێبەری باوكــی لەســەری الدەبرێــت .داخێكــی
دیكــە بەســەر دڵــی دادەنرێــت ،مــات و بێهەســت دەكرێــت ،رژێــم بــە بچووكــی زامــداری دەكات .كاتێــك
بــاوك و ب ـرای دەســتگیر دەكرێــن چەندێــك غەمبــار دەبێــت و فرمێســك لەچــاوی راناوەســتێت ،نازانێــت
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بۆچــی بــاوك و ب ـرای دەگــرن ،ئەوەنــدە دەزانێــت بەندیخانــە جێــگای ئەشــكەنجە و كوشــن و لەناوبردنــە.
ئیــدی دادوبێــداد دەكات و بــاوك و ب ـرام بــۆ كــۆی دەبــەن و پەالمــاری كاربەدەســتان دەدات تــا بــاوك و
بـرای رزگار بــكات .بــەاڵم رووبــەڕووی لێــدان و تووڕەیــی كاربەدەســتان دەبێتــەوە ،هەرچەنــد هــاوار دەكات
گــوێ بەهــاوار و گریانــی نــادەن ،لەپێــش چاوانیــدا بەلێــدان بــاوك و بـرای قۆڵبەســت دەكرێــن .ئەمــە عۆقــرە
لــە الی ناهێڵێــت و نازانێــت چ بــكات ،كەســوكارە نزیكەكانــی دڵنەوایــی دەدەنــەوە ،بــەاڵم ئــارام ناگرێــت،
ســەیری كڵۆڵــی و مەینــەت بــاری خــۆی دەكات تووشــی هــەر چەشــنە كارەســات دەبێــت.
كاربەدەســتانی رژێــم لەســەردەمی بچكۆلەییــەوە بــە دەســتگیركردنی بــاوك و ب ـرای دەیانەوێــت پەڕوباڵــی
بشــكێنن .ئیــدی ژیانــی نــاو سیســتەم لــەالی تــاڵ دەبێــت .نازانێــت بۆچــی ژیــان بــكات هیــچ خۆشــی
ژیانــی بــۆ نەمــاوە ،خــۆی لەگــەڵ هاوڕێكانــی بــەراورد دەكات ژیانــی ئــەو پــڕ لــە كــوڵ و ئێشــە ،رژێــم
هەمــوو ژیانــی لــێ زەوت دەكات .گۆشــەیەكی بچكۆلــەی ژیــان و لــەم دونیایــەدا بۆخــۆی نابینێــت و الدێ
جــێ دەهێڵێــت .دەســت لــە خوێندەوارخانــەی رژێــم بــەردەدات ،رێــگای مزگــەوت تــەرك دەكات ،هــەژار
دەبێــت .پــاش كــۆی ئەمانــە بــاوك و بـرای رەوانــەی بەندیخانــە دەكرێــن و بەهەمــووی ئــەو خااڵنــە رادێــت،
بــەاڵم ناتوانێــت زیندانــی كردنــی بــاوك و براكــەی پەســەند بــكات ،دەیەوێــت بــاوك و بــرای لەچنگــی
ســەربازەكان دەربهێنێــت ،بــەاڵم هێــزی تێــر نــاكات .ئەمــەش دەبێتــە بەشــێك لەخەیاڵــی منداڵــی ئــەو كــە
بــۆ بەڕەنگاربوونــەوەی هێزەكانــی رژێــم پێویســتی بەهێــز هەیــە ئــەم ئــازارە لەگــەڵ چەرمەســەریەكانی
دیكــە دەچێژێــت .دەیەوێــت ببێتــە جەحێلێكــی تۆڵەســتێن و چــاوەڕێ رۆژێــك دەكات كــە تۆڵــەی خــۆی
لــەزۆرداران و غەدارانــی كۆمــاری ئیســامی بســتێنێتەوە .تــا تەمەنــی ( )14ســاڵی هەمــوو ســەخڵەتی و
دژواری ژیــان دەچێژێــت.
پــاش دوورەپارێــزی لەمەڵبەنــدی خوێندەوارخانــەی رژێــم لەلێگەڕین بــەدوای مەكۆیەكی ئازاددایە ،ســەرجەم
مەكــۆی ژیانــی دەكاتــە خوێندەوارخانــەی خــۆی و هەمــوو ئیــش و كارێــك دەبێتــە بۆنــەی فێربوونــی .هەمــوو
رووداوەكانــی ژیانــی دەبێتــە ســەرچاوەی وانەكانــی خوێندەوارخانــەی هــزری .ئــەم قۆناغــە بەهەمــوو
ســەخڵەتیەكانیەوە تێدەپەڕێنێــت و بــەرەو ئاســۆیەكی درەوشــاوە پێهەڵدەنێــت ،ئاســۆیەك كــە هیــوای
ئــازادی تێــدا دەبینێــت ،ئاســۆیەك كــە ئامێــزی بــۆ خەیالــە جــوان و خنجیلەكانــی جەحێلێــك دەكاتــەوە.
فریشــتەیەك لەئاســانی خاكیــدا بــەدوای دەگەڕێــن ،فریشــتەیەك بانگهێشــتی خوێندەوارخانــەی ئــازادی
دەكــەن و بەدیتنــی ئــەو فریشــتانە گەشــاوە دەبێــت ،بــەدوای خەیاڵــە منداڵیەكانــی دەكەوێــت.
2012/12/27
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دڵۆپێك لەناو بیابانی بێبەردا
لــە قۆناخــی هــەرزەكاری هــەورە ڕەشــەكانی كۆماری ئیســامی ئێـران بەهێمنــی دادەماڵێــت ،وەك دڵۆپپێكی
بــاران دادەكەوێتــە نــاو بیابانــی بێبــەری رژێــم ،قۆڵبــڕی و دەســت چەپەڵــی و دڵڕەقــی بــاو بۆرانەكان شــڵەژاو
و سەرلێشــێواو دەكات .چەنبــەر و قوژبنــی ریــش ســپییەكان لەلێــواری ئەســتێرە بریقەدارەكانــی «ئاســانی
شــین» خاوێــن دەكاتــەوە ،بەژیانــی ســادە كولێنــی قەلەنــدەری و ســەخڵەتی و هێمنــی گرمــەی بەهــەورە
ڕەشــەكان هێنــا ،مێزەربەســەر و عەبــا پۆشــەكانی تاریكســتانی ئێرانــی رووت و قــووت كــردەوەو ،مــەال
ســاختەو دەســەاڵتدارە دڕندەكانــی سەرســام و شــڵەژاو دەكات .ماســتاوچی و پیــاز پاككەرەكانــی رژێمــی
تااڵنچــی ئاوەچــۆڕ دەكات ،وانــەی پاڵەوانــی و بوێــری و ئازایــی بــە پیاوكۆژەكانــی كۆمــاری ئیســامی دەدات،
تینوێتــی مرۆڤــە ئــازادەكان لەدەشــتی بـێ دەســتووری ئێرانــدا دەشــكێنێت ،بــە ئــاوی ئــازادی بیابانــی بێبــەر
ئــاودەدات و بــە دڵۆپێكــی بــاران بســتێك لەخاكــی كوردســتان شــین دەكاتــەوە .قەاڵفەتــی ناحــەز و زلــی
ئەژدیهــا ملهوڕەكانــی ژێــر و ژوور كــرد ،چاڵــە بەفرەكانــی دەشــتی بێكۆتایــی بەخــرۆش و بزوێنــەری تواندەوە.
لــە یەكەمیــن مەڵبەنــدی ژیانیــەوە تــا دواییــن وێســتگەی ژیانــی كۆســپ و بەرهەڵســتەكانی ســەر شــەقامی
ژیانــی دەخاتــە لێــواری زبڵدانــی مێــژووەوە و هیــوا و هێــزی وەك گڵۆڵەیەكــی بەفــر ،لەكانــی منداڵیــەوە تــا
رووبــاری هــەرزەكاری گــەورەو گەورەتــر دەبێــت ،ئیــدی هیــچ هێزێــك توانــای خۆڕاگــری لەبەرامبــەردا نییــە،
چ كۆســپ و تەگەرەیــەك بەرامبەریــدا هەبێــت رایدەماڵێــت .گڵۆڵــە بەفــری تۆڵــە ســەندنەوە خــەو لەچــاوی
كاربەدەســتان دەگرێــت .تــادەڕوات گەنجــان خۆیــان دەلكێننــە گڵۆڵەبەفــری ئــازادی ،ئــەم گلۆڵــە بەفــرە
ئیــدی شارســتانی كێــوی لــەت و پــەت دەكات.
دابەزینــی لەگونــد بــەرەو شارســتانی دەیخاتــە نــاو كــۆی دژەكانــەوە ،پێداویســتی ژیانــی ســاختەكاری
دەوڵــەت ـ شــار بــەرەو شــارەگەورەكان راكێشــی دەكات قەشــمەر جــاڕی بەژیانــی ســاختەكاری شارســتانی
دەوڵــەت دەكــرد ،قوتابخانــەی پشــكنینی بیــرو بــڕوای رژێــم واز لــێ دەهێنێــت ،هاودەمــی رەنــج و پیشــەی
فەرشــچنی و كرێــكاری دەبێــت ،هاوڕێــی ئاوارەیــی و دەربــەدەری دەبێــت و دەبێتــە ســەرچاوەی فرمێســك
و ئــاخ و داخــی ئێــش و ئــازار و دەبێتــە قارەمانــی ئەفســانەیی نەنــوورساوی مێــژوو ،دەبێتــە الپەڕەیەكــی
خاوێنــی مێــژووی نەنــوورساوی گەلەكــەی ،بەخوێنــی ســووری داســتانی قارەمانــی لەســەر ئــەو الپەڕەیــە
دەنوســێت و دەســتە درێژكراوەكانــی بــۆ ئــەم الپەڕەیــە كــورت دەكاتــەوە ،لەنــاو قەفەســی دڵیــدا ئــەم الپــەڕە
ســپیە دەپارێزێــت و خەاڵتــی ئەویندارانــی خــۆی دەكات.
لەبەرەبەیانــی هــەرزەكاری دایــە ،پریســكێك رایدەكێشــێت و هەســارەكانی «ئاســانی شــین» دەبینێــت،
لەڕێــگای چەنــد خاوخێزانــەوە خــۆی دەگەیەنێتــە ئەســتێرەكان ،لەشــاری «ورمــێ» بەمەڵبەنــدی ئەســتێرەكانی
ئاســانی شــیناوی ئاشــنا دەبێــت ،بەدیتنــی هەســارەكان لەشــەوەزەنگەكانی تۆقێنــەردا شــادو هێمــن دەبێــت،
لــەو كاتــەدا نازانێــت هەســتێرەكان كێــن؟ چ دەكــەن؟ لەپێناوچیــدا تێدەكۆشــن؟ تەنیــا دەزانێــت هەســارەكان
مرۆڤــی داوێــن پــاك و بــژاردە و ژیــر و تێكۆشــەرن ،هەســارەكان دەكەونــە جەرگــەی دڵیــەوە ،الی ئــەو
خۆشەویســت دەبــن و دۆســتایەتی لەگــەڵ هەســارەكان دادەنێــت ،لەســاڵی  1990بــەدواوەوە تێكەڵــی
لەگــەڵ هەســارەكان دروســت دەبێــت ،هەرزەكارێكــی پەیجــۆر و لێكۆڵــەرە .دەیەوێــت هەڵپێچـراوی گونــدی
چكۆلــەی دونیــا تێبــگات ،لەبــواری مادیــەوە هەرچەنــد هــەژارە ،نایەوێــت لەبــواری رۆحــی و هزرییــەوە
هــەژار و دامــاو بێــت ،لەدابــەش كردنــی دەرفەتــی مــاددی و مەعنــەوی دەس ك ـراوە بــوو ،ئــەو شــتەی كــە
هەیبــوو لەگــەڵ هاوڕێكانیــدا دابەشــی دەكــرد ،ئەمــەش دەبــووە هــۆی ئــەوەی كــە بــەردەوام هەرزەكارێَكــی
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كۆمەاڵیەتــی بێــت و ببێتــە پێشــەوایەكی نەنــورساوی شــەقامی نەنــارساو ،ببێتــە هەســارەیەكی پچــڕاوی
ئاســانی شــین و نیشــانەی دۆزینــەوەی مەڵبەنــدی هەســارەكان!
لەنێــوان ســاڵەكانی  1990تــا ســاڵی  1997چــوون و هاتنــی بــۆ خانــەی خەباتــی هەڤــااڵن و واڵتپارێــزان
ســۆزداریانە دەبێــت ،پەیوەنــدی خــۆی لەگــەڵ بنەماڵــەی واڵتپارێـزان دروســت دەكات و لەرێــگای ئەوانــەوە
نــاو و ئــاوازی ( )PKKدەبیســتێت ،لەســاڵی  1997لەگــەڵ دوو هەســارەی ( )PKKئاشــنا دەبێــت و ئــەم
دوو هەســارە كــە هەڤاڵــی ژنــن بــە فریادڕەســی خــۆ دەبینێــت ،هەرچەندێــك پێشــر نــاو و دەنگــی ()PKK
ی بیســتبوو زانیــاری و پڕۆپاگانــدە ســەرەتاییەكانی ســەبارەت بــە پارتــی لــەم دوو هەڤاڵــەوە دەبیســتێت،
قســەكانی ئــەو دوو هەڤاڵــە بەالیــەوە زۆر تــازە دەبێــت ،وەهــا هەســتی دەكــرد كەوتوونەتــە نــاو دڵــی
ئــەوەوەو قســەكانی دڵــی ئــەوی بــۆ دەگێڕنــەوە ،لەســەر كــردەوە دڕندانەكانــی رژێــم بــۆی دەدوێــن،
ســەبارەت بــە مێــژووی تێكۆشــانی گەلــی كــورد و خەباتــی رەوای ( )PKKپڕۆپاگانــدەی بــۆ دەكــەن.
هەرچەنــد ژیــان و شــێواز و رێبــازی بەربەرەكانێــی ()PKKی بــەالوە سەرســووڕهێنەر بــووە ،دیســان لەنــاو
راڕایــی و دوودڵیــدا دەبێــت ئاخــۆ ئــەو رێبــازەی ژیــان بەدوایــدا دەگەڕێــت دەبێــت ئەمــە بێــت؟ دەكەوێتــە
نێــو بیركردنــەوەوە ،ئەمــە ئــەو شــتەیە مــن بــۆی دەگەڕێــم؟ دەرئەنجــام تێــدەگات ئەمــە ئــەو ژیانەیــە كــە
ئــەو بــۆی دەگەڕێــت .لەخەیاڵــی منداڵیەتیــدا بــەدوای هێزێكــی وەك گەریــادا دەگەڕێــت ،ئــەم چاوپێكەوتنە
وەك پریشــكێك دەبێــت بــۆی كــە لەنــاو دونیــای ســاختەی رژێمی كۆماری ئیســامی هۆشــیار دەبێتــەوە ،وەك
دوو فریشــتە كــە لەدۆزەخــی دەســتكردی رژێمــدا ئــەو بــەرەو بەهەشــت رێنامیــی دەكــەن ،بەهەشــتێك كــە
بۆگەیشــن پێــی ،رەنــج و تێكۆشــانی پێویســتە .بۆیــە لەبەهەشــتی هزریــدا ،ئــازادی نیــگار كـراوە ،دەیەوێــت
هەرزەكارێكــی ئــازاد بێــت ،گەلێكــی ئــازادی هەبێــت ،مێڵــە ئاســنینەكانی قەفەســی ئــازادی تێــك بشــكێرنێن،
ئــەو مێشــك و باوەڕیانــەی كەلەپچــە و كــوت و بەنــد ك ـراون بپچڕێرندرێــن.
بــەدوای رۆژەنەیەكــدا دەگــەڕا ،ئــەو رۆژەنەیــە لــەالی ناوێــزە بــوو ،نــە مــەال و وانەبێــژ و نەكاربەدەســتانی
نــاو رژێــم وەاڵمــی بلیمــەت بوونــی ئەویــان نەدەدایــەوە .فریادڕەســەكان بەوتــاری دڵڕفێــن و قسەخۆشــی
و پەیڤــە شــیرینەكانیان بــەرەوە مەڵبەنــدی هیــوا و ئۆمێــد رایدەكێشــن و لەنــاو دڵیــدا هێالنــەی رق و
تۆڵــە ســەندنەوە ئــاوا دەكــەن ،لەمێشــكیدا ژەمراخــی ئــازادی رادەخــەن ،لەمێشــكیدا پەشــێوی و شــپرزەیی
و خەمبــاری و پەژارەییــان بێبــەری كــرد ،لەناودڵیــدا هەناســە بڕكێــی ترســیان بــن بــڕ كــرد و گیانــی ئازایــی،
وریایــی ،هێمنــی و نەترســی بەبــەر دەكــەن و تیشــك و روناكــی ئــازادی دەبەخشــنە چــاوە ڕەشــەكانی،
وشــەو پیتــی ئــازادی دەچپێننــە گوێچكەكانــی و بەیداخــی یاخیگــەری شاباشــی دەســتەكانی دەكــەن ،پاپۆشــی
خۆڕاگــری دەكەنــە القــە جوانەكانــی ،بەكۆڵەپشــت هیــوا و ئۆمێــد رەوانــەی خەیاڵــە راســتیەكانی دەكــەن،
خەیاڵــی مندااڵنــەی بــە بەڵێــن و هانــدان دەڕازێننــەوە و خونچــەی ســەركەوتن لەنــاو دڵیــدا دەگەشــێننەوە،
بــەرەو خوێندەوارخانــەی فریــادڕەس راكێشــی دەكــەن ،بــەرەو ئەرتەشــی گەریــا و هێــزی رزگاركــەری
مرۆڤایەتــی هانــی دەدەن ،ناونیشــانی فریشــتەكانی كوردســتانی پ ـێدەدەن ،بەلەمــی ئــازادی پێدەبەخشــن
تاوەكــوو لەچیــای «جــودی» دابەزێــت.
لەشــەپۆلی زوڵــم و زۆرداری ،نادادپــەروەری و گێــژاوی مێردەزمەكانــی دامــودەزگای رژێــم رزگاری دەبێــت
و زنجیــری كۆیالیەتــی ،چەوســێنەری و دیلــی لەمــل دەردێنێــت .ســواری هەســپی تۆڵەســەندنەوە دەبێــت و
لەدەریــای خنكێنــەری رژێمــدا بەهەســپی ئــاوی خــۆی دەگەیەنێتــە دوورگــەی «زاگــرۆس ـ تــۆرۆس»و بــەرەو
كۆشــك و پەرســتگەی كۆیلەكردنــی مرۆڤــەكان هەڵمــەت دەبات ،وەك «پێغەمبــەر ئیرباهیم» بتــە خەیاڵیەكانی
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كۆمەڵــگای ئێـران بەتــەوری زەمانــە تێكدەشــكێنێت .لەســەر ئــەم بنەمایــە خەیاڵــە تێكچووەكانــی منداڵێتــی
ئــاوا دەكاتــەوە و بەتۆڵەســەندنەوە دەیەوێــت زامــە قووڵەكانــی منداڵێتــی چــاك بكاتــەوە ،تێكدەرەكانــی
ســفرەی ژیانــی بگەیەنێتــە س ـزای كردەوەكانیــان و حەقدەســتەكانی تاوانبــاران بخاتــە نــاو دەســتیانەوە و
دێــو و مۆتەكــەی منداڵیەتــی لەخــەوە شــیرینەكانیاندا دەربهێنێــت ،دەیەوێــت «فریشــتە»ی ئــازادی جێگــری
دێوەزمــەی مێشــكەكان بــكات و قــەاڵی خۆڕاگــری بەهەســتەجوانەكانی هەڵبداتــەوە ،خەندەقــی بەرگــری لــە
دەوروبــەری مێشــكیدا هەڵكۆڵێــت ،بەرماڵــی ســەركەوتن لەبەردەمیــدا راخــات ،كڕنۆشــی فریادڕەســەكانی
ســەردەم دەدات ،بەئەنجــام گرتنــی ویســتەكانی زەردەخەنــەی بەهــار لــە رووخســاری دەدرەوشــێتەوە.
ئیــدی ســنووری قەدەغــەو قــۆرخ ك ـراو ناناســێت و لەمێڵــە ئاســنینەكانی بەندیخانــەی تاریــك ناترســێت و
دەیەوێــت دەنگــی بخاتــە پــاڵ هەســتی جــوان و پاكــی بــاوك و بـرای كــە لەچاڵەڕەشــەكانی رژێــم گیــرۆدەی
ئەشــكەنجە دەبوونــەوە .رێبــازی خەباتــی بــاوك و براكــەی درێــژە پێــدەدات ،ناهێڵێــت كڵپــەی بەهۆن ـراوە
ك ـراوی تێكۆشــانی بنەماڵەكــەی دامبركێتــەوە ،بڵێســەی كوردایەتــی گەشــاوەتر دەكات ،بــاوك و براكــەی بــە
بۆنــەی كوردایەتــی گیــرۆدەی زەلــكاوی بەندیخانــە دەبــن .لەســەر رێبــازی «پارتــی دیموكراتــی كوردســتانی
ئێ ـران» هۆن ـراوەی كوردایەتییــان گوتــوە ،ئەویــش دەیەوێــت ببێتــە هۆن ـراوە بێژێكــی نەتەوەكــەی؛ بــەاڵم
كات و دەرفــەت بــۆی ناڕەخســێت ،مەراقــی تێكۆشــانی پارتــە كوردیەكانــی ئــەو ســەردەمە بەالیــەوە زۆر
ســەرنج راكێــش نابــن چونكــە كاتێــك جموجۆڵــی ئــەو پارتانــە لەناوچەكــەدا هەیــە ئەویــش تەمەنــی كەمــە،
هەروەهــا ئــەو پارتانــە (كۆمەڵــە ـ پارتــی دیموكراتــی كوردســتانی ئێ ـران) لەناوچەیەكــی ســنووردار خەبــات
دەكــەن و پارتێكــی خێڵەكــی و چینینــە ،ئەمــەش دەبێتــە هــۆی ئــەوەی داخوازیەكانــی خــۆی لەنــاو ئــەو
پارتانــەدا نەبینێتــەوە ،هــەر چەنــد وەك تاكێكــی كــورد و نیشــتامن پــەروەر ئــەوەی لەدەســتی دێــت هــاوكاری
«پارتــی دیموكـرات» دەكات ،تەنانــەت گەلێــك جــار كۆمەڵێــك بەیاننامەیــان بــاو دەكاتــەوە و لەســەر دیــوار
دروشــم دژی رژێــم دەنوســێت و بــژی كوردســتان و بــژی پارتەكوردیــەكان دەنوســێت ،چونكــە بــەالی ئــەوەوە
كــێ بەڕەنــگاری رژێــم ببێتــەوە ،جێــگای پێزانیــن و رێــز دەبێــت ،ئــەو دەیەوێــت هاوشــانی ئــەوان خەبــات
بــكات و بەگوێــرەی قــەوارە و هێــزی جەســتەو هــزری خەبــات دەكات.
لــەو ســەردەمەدا ئــەم پارتانــە دەستپێشــخەری خەباتــی رۆڵەكانــی گەلــی كوردیــان دەكــرد ،بۆســەركەوتنی
ئامانجەكانــی ئــەم پارتانــە گەلێــك خوێــن رژێنــدرا ،بەهــەزاران هــەزار كــەس لەنــاو چاڵەڕەشــەكانی رژێــم
لەنــاو چــوون ،بنەماڵــەی ئەویــش دەكەونــە كاروانــی خەباتگێـڕان و بــەدوای داواكاری مافەڕەواكانــی خۆیــان
دەكــەون ،بــەاڵم ئــەو رێبازێكــی جیاوازتــر هەڵدەبژێرێــت ،هیــوای بــە تێكۆشــان و خەباتــی ئــەو پارتانــە
نامێنێــت .پارتێــك كــە بەهــەزران هــەزار شــەهید و گی ـراو و برینــداری داوە ،بــەاڵم لەئەنجامــدا پەنــگ و
مەنــد دەبێــت ،ئەنجامــی خەباتــی ئــەم پارتــە و خاوەندارێتــی لەمیراتــی گەلەكــەی تووشــی دڵــەژان و ب ـێ
هیوایــی بــە پــارت و رێكخـراوە چــەپ ئــاژۆ و كالســیكەكان دەبێــت .الوێكــە تووشــی قەڵســی بەرامبــەر پارتــە
كوردیەكانــی ئــەو ســەردەمە دەبێــت و شــەڕی نێــوان پارتــە كوردیــەكان لەگــەڵ یەكــدی دەبینێــت ،پرســیار
الی دروســت دەبێــت ،بۆچــی؟ بــاوك و بـرام بۆچــی لەســەر ئــەم رێبــاز دەســتگیر دەكرێــن و ئەمــڕۆ كــەس
خاوەندارێتــی لــەو میراتــە نــاكات؟ بەجێــگای ئــەوەی ئــەو پارتانــە یەكێتــی نێوانیــان دروســت بێــت ،لەپێنــاو
دەســەاڵتدا هێرشــی ســەر یەكــر دەكــەن و یەكــدی دەكــوژن ،ئەمــەش دەبــووە هــۆی ئــەوەی ملهۆڕەكانــی
رژێــم بەهێزتــر بــن و الیەنــە كوردیــەكان الواز و پەرتەوازەتــر بــن .لەســەر ئــەم بنەمایــە گەلــی كــورد هــەر
رۆژ بـ ێ هیــوا و بـێ ئۆمێــد دەبێتــەوە ،كاتێــك ئــەو ســەیری دڵســۆزی بــاوك و براكــەی و بەشــێكی گــەورەی
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گەلــی كــوردی دەكــرد و تەنانــەت بەهــۆی رێبــازی بنەماڵەكــەی لەخوێنــدن بــێ بــەش دەكرێــت ،بــەاڵم
ئاقــاری ئامانجــی الیەنــە كوردیــەكان بــەرەو ئاراســتەیەكی دیكــە دەڕۆیشــت ،هەراســان و خەمبــار دەبــوو.
قۆناخێــك هاتــە ئــاراوە ،ئیــدی هاوارێكــی گەشــاوە جێــگای هاوارێكــی دامــركاو دەگرێــت و پارتێكــی
فریــادڕەس جێــگای پارتێكــی دامــركاو دەگرێــت .ورەیەكــی بــەرز و بەخــرۆش جێــگای ب ـێ دەنگــی و ب ـێ
هێــزی دەگرێتــەوە ،بۆركانــە كوژاوەكانــی كوردســتان هەڵدەگرســێنەوە ،پەڵــە هــەورە ڕەشــەكانی رووی پارتــە
كوردییــەكان بەهــاواری «كوردســتان ژێردەســتە» بــاوەی پێدەكرێــت .هەتــاوی بەتینــی ئــازادی گەرمایــی
دەبەخشــێتە زەوییــە ســەهۆاڵوییەكان ،پارتــە بەســتەڵەك ك ـراوەكان بەگەرمایــی تێكۆشــانی دەتوێنێتــەوە و
خــۆری بەتیــن دەبێتــە هێــای بــاوەڕی و تێكۆشــانی ،شــااڵوی ئــازادی رێــڕەوی لــە باكــووری واڵتــەوە بــەرەو
رۆژهــەاڵت باڵودەبێتــەوەو دڵۆپــە بارانەكانــی «ئاســانی شــین» بۆگەنــی و پیســیەكانی دەشــۆردەوە .هــەر
دڵۆپێــك لــەو بارانــە بەســەدان جەحێــڵ وگەنجــی كــوردی لەپیســایی رزگار دەكــرد ،بارانێــك كــە لەگەلیــدا
بــە هــەورە تریشــقەكانی رووناكــی لەكوردســتان بــاو دەكــردەوە ،ســتەمكاری و دڵڕەقــی دڵــە بەردینەكانــی
رژێمــی بــە خوڕخوڕەكانــی نــەرم و نیــان دەكــرد.
«حســێن» مرۆڤێكــی رەنجــدەر و كرێــكارەو رەنــج هێــای ژیانێتــی ،ئەگــەر رەنــج نــەدات ،ژیــان بۆخــۆی
رەوا نابینێــت ،لەنــاو رەنــج و ســەخڵەتیدا گــەورە دەبێــت و دەیەوێــت لەســەر ئــەم رێــڕەوە درێــژە بەژیانــی
بــدات .چونكــە ئەگــەر بزركراوەیەكــی هەبێــت لەرەنــج و زەحمەتیــدا شــاراوەیە ،گەلــی ناودەشــتەكانی
زنجیــرە چیاكانــی «زاگــرۆس ـ تــۆرۆس» بەگەلێكــی رەنجــدەر دەبینێــت و دەیەوێــت ســێبەری ئــەو گەلــە
پەلــی بەســەر كوردســتان و ئێرانــدا رابكێشــێت ،گەلێــك كــە دەبێتــە داهێنــەری شۆڕشــی كشــتوكاڵ ،لەمێژووی
مرۆڤایەتیــدا ئــەو گەلــە شۆڕشــی رەنــج لەئامێــز دەگرێــت.
لەئەنجامــی لێكۆڵینەوەكانیــدا بەشــداری ریزەكانــی ( )PKKدەبێــت ،ئەمــە ونكراوەكەیەتــی كەبەدوایــدا
دەگەڕێــت و دەیەوێــت لــە رەنــج دوور نەكەوێــت ،چونكــە ئەوینــداری مرۆڤــی رەنجــدەرە ،مرۆڤــە
رەنجــدەرەكان بــە ئازادیخوازانــی كۆمەڵــگا دەبینێــت ،بۆیــە ئەویــش دەیەوێــت ببێتــە مرۆڤێكــی فریادڕەســی
كۆمەڵــگا و بەرەنــج ،زۆڵــم و زۆرداری ســەر كۆمەڵــگا تێكبشــكێنێت .بۆیــە ئــەو خــۆی دەیگــوت« :مــن
پرۆلیتــار لەدایــك دەبــم و دەمەوێــت بــە پرۆلیتــار مبــرم» .بۆیــە ئــەم فەلســەفەیە لــەالی بــووە هــۆی ئــەوەی
كــە هیچــكات بەئاســوودەی ژیــان بەســەر نەبــات و بــەردەوام لەنــاو كارو چاالكیــدا بــوو .ئــەو دەیگــوت:
«ملهۆڕەكانــی رژێــم شــەو و رۆژ لەهەوڵــی لەناوبردنــی رۆڵەكانــی كــوردن ،ئــەو كات پێویســتە ئێمــەش شــەو
و رۆژ لەهەوڵــی رزگار كردنــی رۆڵەكانــی گەلەكەمانــدا بیــن» وەك «كاوەی ئاســنكار» بەرامبــەر زۆحاكەكانــی
هــاودەم رادەوەســتێت و گەنجانــی رزگاركــەر لەچنگــی زۆحاكــەكان رەوانــەی پێدەشــتەكانی (زاگــرۆس ـ
تــۆرۆس) بــكات.
بروســكەی تێكۆشــان و خۆڕاگــری ( )PKKویژدانــی دەشــڵەژێنێت و شــەپۆلی گڵۆپــی تروســكەدار ئاســانی
ویژدانــی روونــاك دەكاتــەوە .لەخەمــی دووری واڵت پڕشــینگی هەتــاو ئــازاری دەدات ،لەدەربــەردەری و
ئاوارەیــی شــارە بیانیــەكان رزگاری دەبێــت .بڕیــاری گەڕانــەوەی بــۆ ئامێــزی نیشــتامن دەدات و لەتەمەنــی
پێگەیشــتنیدا گەڕانــەوەی بــۆ باوشــی نیشــتنگە دروســت دەبێــت .لــە ( )15ســاڵیدا لەگــەڵ دوو فریــادڕەس
ئاشــنا دەبێــت ئــەم ئاشــناییە دەبێتــە هــۆی ســووڕانەوەی ژیــان بــەرەو ئاقارێكــی دیكــەو ئاســتی خەمخــۆری
تێپــەڕی ئاســتێكی گەورەتــر دەبێــت .ئــەم جــار تەنیــا لەبیــری بنەماڵەیەكــدا نابێــت؛ بەڵكــوو ئەركی سەرشــانی
قورســر دەبینێــت ،ئەركــی نەتەوەیــەك دەخرێتــە سەرشــانی راســتییە شــاراوەكانی كۆمەڵــگای ژێردەســتی بــۆ
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ئاشــكرا دەبێــت و بــۆی دەســەڵمێرنێت گەلــی كــورد گەلێكــی چەوســاوە و ژێردەســتەو لەگــەڵ حەقیقــەت
ئاشــنا دەبێــت.
لــە ( )8ســاڵیدا ئەلــف و بــێ رەنجــدان فێــر دەبێــت ،بــەاڵم چوارچێــوەی دیاریكــراوی ژیــان مەجالــی
ئــااڵ وگــۆڕی پێنــادات ،رەنــج لــەالی دەبێتــە مۆمــی ژیــان ،مرۆڤــی ب ـێ رەنــج ،وەك مرۆڤێكــی ب ـێ روح
دەبینێــت ،چونكــە رەنــج وەك روحێــك دەبینێــت كــە دەبەخرشێتــە مرۆڤـــ ،بــەاڵم لــەوە دڵنیابــوو كــە ملهــۆڕ
و دەســەاڵتدارەكان لەســەر رەنجــی گەلــی كــورد دادەنیشــن گەلــی كوردیــان وەك كۆیلــەی خۆیــان بــەكار
دەهێنــا .ئیــدی هەســت دەكات ئــەم گیروگرفتانــە تەنیــا گرێــدراوی ئــەو نییــە ،بەڵكــوو ئەمــە كێشــەی
نەتەوەیەكــە ،هــەژاری و دامــاوی و دەربــەدەری و بێــكاری و نەخوێنــدەواری بەشــێك لەسیاســەتەكانی
بەدەســتەوەگرتنی رژێــم دەزانێــت ،بەڕێــگای ئــەم دیــاردە تــاڵ و دڵتەزێنانــەوە ،رۆڵەكانــی كــورد تاوانبــاری
ئــازادی دەكــەن ،ئیــدی نایەوێــت ملكەچــی و گوێڕایەڵــی رژێــم و دارودەســتەكەی بێــت ،بەســااڵن بەرگــەی
زەجــر و ئــازار دەگرێــت ،زەجــر و ئــازاری پــان بۆداڕێــژراو هــەرس نــاكات لــە داپلۆســاندن و تۆقانــدن ســڵ
نــاكات.
قۆناغێكــی دیكــەی ژیانــی بەســەر دەبــات ،دەربــازی بەرەبەیانــی گەنجێتــی دەبێــت و بەچەپڵەڕێـزان ئامێــزی
بــۆ بەهــاری گەنجێتــی دەكاتــەوە ،دەبێتــە چۆلەكــەو لەســەر لــق و پۆپــی دارە وشــكەكان رسوودی ئــازادی
دەخوێنێــت ،قەڵەمبــازی «بەبەهــاری گەنجێتــی دەســت پـێ دەكــەم و بــە بەهــاری گەنجێتــی ســەردەكەوم»
لەرۆمانــی نەنــوورساوی خــۆی هەڵدەكۆڵێــت ،تێكــڕای كــون وقوژبنــی كۆمەڵــگا هەڵدەداتــەوە ،لەبــن
هەرتاشــەبەردێكدا خوێنــی هەڵــرژاوی گەنجێكــی كــورد بــۆن دەكات تەرمــی ب ـێ روحــی رۆڵەیەكــی كــورد
پەیــدا دەكات ،ســێبەری دێوەزمــەی چیرۆكــە خەیاڵیــەكان بەســەر كۆمەڵــگادا هەڵدەداتــەوە ،ئیــدی ئــەو
خــۆی گەنــج دەبینێــت ناكۆكــی و یاخیگــەری بوونــی هەڵدەگەڕێنێتــە چاالكــی دیموكراتیانــە.
هیــچ لەســەر شــەرڤان بــوون بیــر ناكاتــەوە ،گوایــا رۆژێــك ببێتــە شــەرڤانێكی ( ،)PKKئــەو خــۆی بــە الیەنگیر
و پشــتیوانی ئــەو پارتــە دەزانێــت ،ئیــدی پەیوەندیەكانــی رۆژبــەرۆژ لەزیــاد بووندایــە ،ئیــدی دەیەوێــت
هــەر رۆژ ژیانــی خــۆی لەگــەڵ هەڤــاالن بباتــە ســەر؛ بــەاڵم لەبەهــاری ( )17ســاڵیدایە هەورێكــی ڕەش
سەرتاســەری كوردســتان دادەپۆشــێت ئەویــش ئــەو رۆژ دەبێتــە «رۆژی رەش»ی گەلــی كــورد ،دەم شــڕ و
جــەالدەكان بــە گەلەكۆمەیەكــی نێودەوڵەتــی بەختــی بریقــەداری گەلــی كــورد رەش و تاریــك دەكــەن و بــەم
گەلەكۆمەیــە ئاوێكــی تەزیــو بەســەر هەركەســێكدا دەڕژێــت ،پەڵەهەورەڕەشــەكانی واڵتانــی نێودەوڵەتــی
«خــۆری ئــازادی» حەشــار دەدەن ،چونكــە دەیانەوێــت لەنــاو تەمومــژدا بیخنكێنــن و گەلــی كــورد لە»خــۆری
ئــازادی» بــەش بــڕاو بكــەن و مێــژووی رەشــی كــورد زینــدوو بكەنــەوە و پەیامــی دڕندەیــی خۆیــان بــە
بناغــەی نــوێ كــورد رابگەهێنــن.
بــەاڵم «خــۆری ئــازادی» شــوێنی خــۆی لەدڵــی هــەر گەنجێكی كــوردا كردبــووەوە ،دەیانویســت بەشــاردنەوەی
«خــۆری ئــازادی» دونیــا بــە پــەردەی تاریكــی داپۆشــن و پێشــەوای هاودەمــی گەلــی كــورد لەنــاو كــۆت
و بەنــدی داگیركەریــدا بتاســێنن .گەنجــان بــێ رێبــەر و پێشــەوا بهێڵــن ،تابــەم جــۆرە چ پیالنێكیــان
هەبێــت لەســەر گەلــی كــورد بەڕێــوەی ببــەن ،دەیانویســت رۆژەنــەی هیــوا و بزێــوی گەنجــان بگــرن تــا
خوێندەوارخانــەی ئــازادی قۆفــڵ بكــەن و لەپارزەمینــی كوردســتان بــە بەرزبــوون و دابەزینــی ئیـرادەی گــەل
یارییەكانیــان بــەردەوام بكــەن و نیگارخانــەی پاڵەوانــی بەگۆمــی خوێــن بنەخشــنێنن.
(حســێن) بــووە گەنجێــك ،بەپێچەوانــەی چاوەڕوانیەكانــی داگیركــەران هەڵســوكەوت دەكات ،ئەوەبــوو
مۆمێک لە بەندیخانەی تاریکدا 37

گەلەكۆمــەی نێودەوڵەتــی بــووە هــۆی بەشــداربوونی بــۆ نــاو ریزەكانــی گەریــا ،ئیــدی لەبەرامبــەر دڕندەیــی
و دەســتدرێژی ســتەمكاران بـێ دەنگــی هەڵنەبــژارد ،بــە هەڵقۆاڵنــی هــەر رووداوێــك هێمــن و ئــارام دەبــوو؛
بــەاڵم بــە رووبەرووبوونــەوەی ئــەم كارەســاتە ئیــدی ئۆقــرەی ال دەبڕێــت ناتوانێــت هێمــن و ئــارام بێــت،
دەیەوێــت بەختــی رەشــی گەلــی كــورد بكاتــە بنەمــای گەڕانــەوەی كاروانــی تۆڵەســێنەران و بەشــداری
كاروانــی تۆڵەســێنەران دەبێــت ،بەرۆحــی تۆڵەســەندنەوە تێپــەڕی قۆناغــی گەنجێتــی دەبێــت ،ئیــدی بــۆ
قۆناغێكــی دژوار خــۆی توندوتــۆڵ دەكات .دەیەوێــت لەژیانــی پــڕ مەینــەت و خەمبــاری ماڵئاوایــی بــكات و
چارەنوســی ژیانــی لەســەردەمی گەنجێتیــدا بەئاقارێكــی دیكــە راكێــش بــكات و نایەوێت وەك ســەردەمەكانی
رابــردووی خــۆی بەدەســتەوەی سیاســەتەكانی داســەپاوی رژێــم بــدات.
دەیەوێــت ببێتــە دڵۆپێكــی بــاران لەبیابانــی چــۆڵ و تاریكســتانی ئێرانــدا ببارێــت و زاری وشــككراو و
بێبــەری گەنجانــی كــورد تــەڕ بــكات ،ســەوزەاڵنیەكانی پێدەشــتەكانی «زاگــرۆس ـ تــۆرۆس» ئاوەكــی بــكات و
لەگــەل هاودڵۆپەكانــی دیكەیــدا الفــاوی ئــازادی هەســتێنن و دیــواری دڕندەیــی و ســتەمكاری هەڵبوەشــێنن،
بەیەكڕیــزی و یەكێتــی دڵۆپــەكان لەبــەردەاڵن و كەنــد و لەندك ـراوی كوردســتان ئــاوازی ئــازادی هەڵــدەن.
گارە ـ راگەیاندن
2012/12/30
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نەوەی راپەڕینی 15ی شوبات
تــەم و مــژی خــەم كوردســتان دادەپۆشــێت و دەیخاتــە نــاو گۆمــی پــەژاری و خەمبارییــەوە ،ئــادگاری دارە
ســەربەرزەكان ســەرەوژێر دەبــن و گوڕاڵەكانیــان سیســاوە دەبێــت .دەشــتی پــڕ لەگــوڵ ،ژاكاوە دەبێــت،
خوانــی پــڕ لەئــارەزوو و هیــوا ،پــڕ لەكــول و ئێــش دەبێــت و ئــاوی دەریــای شــین ،لێــڵ دەبێــت .رسوەی
بەرەبەیــان تۆفانــی دەبێــت ،دەشــتی سەرســەوز و ئــاوی ،وشــك و بیابانــی دەبێــت .خــۆری ئــازادی لەپشــت
پەڵەهەورەڕەشــەكانی دیــل دەكرێــت .ماســی نــاو دەریــاكان هەراســان دەبــن ،جوانــی مانگــە شــەو شــاراوە
دەبێــت و پەڵكەزێڕینەكانــی بەهــاری لەنــاو دەبرێــن ،چیــا سەرســەوزەكان قژیــان ســپی دەبێــت و دارســتانی
نــاو كــەژ وكێــوەكان ناڵــەو شــیوەنی ماڵئاوایــی لێــدەدەن .ســفرەی ســێبەر رادەخــەن و دونیــای ئــازاد ،بەتێلــی
دڕكــدار دەتەننــەوە ،ژوورە رۆشــنەكان لەپشــت مێڵەئاســنینەكان تاریــك دەكەنــەوە.
دەیانەوێــت گەلــی كــورد لەتیــن و وزەی (خــۆری ئــازادی) بێبــەش بكــەن تــا هەناســەی ژیــن بتاســێنن،
تیشــكە بریقەدارەكانــی بپســێننەوەو شــینایی كۆمەڵــگا ســیس و بێبــەر بكــەن .جــل و بەرگــی بیابانــی،
هەڵكێشــی دەشــتی سەرســەوز بكــەن ،بروســكەی كــوژاوەی مێــژوو ،لەنــاو بەفرەچاڵەكانــدا بەســتەڵەك
بكــەن ،شــەوق دانــەوەی نیگاركێشــی تابلــۆی «كوردســتانی ئــازاد» لەنــاو گڵكــۆی مێــژوودا زینــدە بەچــاڵ
بكــەن .پێشــەوای ســەردەمی شۆڕشــگێڕان لەنــاو ســەردەمی نەزانیــدا بەدیلــی رابگــرن ،هەاڵتنــی رۆژ
لەپشــت زنجیــرە شــاخەكانی زاگــرۆس ـ تــۆرۆس لەبەرەبەیانــی ئــازادی لەكوردســتاندا دامبركێنــن ،شــاری
پێغەمبــەران (ئۆرفــا) لەنــاو زەلــكاوی تێكــدەری و تیــرۆردا نۆقــم بكــەن .كوردســتانی پــڕ لەگواڵوگوڵــزار
بكەنــە بیابانــی بێبــەر وبــوم و ئاســانی پــڕ لەهەســارەی درەوشــاوە تاریــك بكــەن .مۆمــە گەشــاوەكان
بــە گەردەلوولــی بیابــان كــوژاوە بكــەن ،هەڵمــی ئــازادی لەســەهۆڵدانی مێــژوو دیــل بكــەن و زەوی بـێدار
و بێگواڵوگوڵزارمــان بــۆ نەخــش ونیــگار بكــەن ،دوورگــەی پــەژاری و خەمباریــان بــۆ ئــاوا بكــەن ،لەنــاو
الفــاوی تێكــدەری مبانخنكێنــن و لەنــاو پەرســتگەو خوێندەوارخانــەی كوێــرەوەری زەینكوێــر و نەزامنــان بكەن.
لەرواڵەتــی شارســتانی ســەرمایەداریدا ،بۆیاخــان بكــەن و لەنــاو ســەردەمی میتۆلۆژیــا مــات و سەرســام مــان
بكــەن ،لەنــاو بەهەشــت و جەهەنەمــی خەیاڵــی مبانخنكێنــن ،لەنــاو مەیدانــی (ئارانــا)ی رۆمــی باســتان لەت،
لەمتــان بكــەن ،لەنــاو تەكنۆلۆژیــا و زانســتی ســەردەم هــار و هاجــان بكــەن و پەنجــەرەی بەختەوەریــان
بێپــەردە بكــەن.
خــۆری ئــازادی بــۆ یەكەمیــن جــار ،تیشــكی درەوشــاوەی خــۆی بەســەر كوردســتان رادەكێشــێت و لەپشــت
شاخەســەربەرزەكانی كوردســتان ســەرهەڵدەدات ،ئــەم خــۆرە ســنووری بنەماڵەپەرەســتی ،خێڵگەرایــی،
عەشــیرەگەرایی ،ناوچەگەرایــی و رەگەزگەرایــی ناناســێت و بێجیــاوازی و دابــڕان تیشــكی خــۆی بەســەر
هەمــوو چیــن ،توێــژ و خێــڵ و عەشــیرەت ،بــاوەڕی و بڕوایــی و ســەرجەم هەرێمــەكان رادەكێشــێت ،تــا
دەبێتــە هــۆی ئــەوەی تەنانــەت دژبەرەكانیــش بــاوەڕی بــە بــڕواكان و زینــدوو بوونــی هەســتی نەتەوەیــی،
بەهێــزی چەوســاوەی ژن و گەنجــان بهێنــن .ســنووری دیاركـراوی تێكۆشــان لەنــاو هــزری مرۆڤــەكان بــن بــڕ
دەكات و چەمكــی نامــۆ بــوون لەكەســایەتیدا دادەمركێنێــت ،تواندنــەوەو خۆتواندنــەوەی تاكــەكان هــەرس
نــاكات ،خۆفرۆشــی و واڵت فرۆشــی لەكوردســتاندا هــەرزان و بێنــرخ دەكات و هێالنــەی ئاژاوەچیــەكان
دەســووتێنێت ،هــزری بێناوكــی تاكــەكان پــڕ و بەبەرهــەم دەكات.
تیــن و ورەی هــزری بەســتەڵەك ك ـراوی جەســتەی سەرســەوز ،بــە پێنوســی رامیــاری دەتوێنێتــەوە ،هەســتە
مــردووەكان زینــدوو دەكاتــەوەو جەســتەی پارچەپارچــە كــراو یەكدەخاتــەوە ،كوردســتانی چیمەنتۆكــراو،
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شــیناوی و ئــاوەدان دەكاتــەوە و هێڵــی نیشــتامنپەروەری جێگرتــووی هێڵــی خۆفرۆشــی دەكاتــەوە ،ویژدانــە
سەهۆڵبەســتووەكان كوردســتان دەتوێنێتــەوە و ئاســنە ســاردكراوەكان ،گــەرم دەكاتــەوە .جــێ زامــی دڵــە
برینداركــراوو شكســت خــواردوەكان بــە فەلســەفەو رامیــاری دەپێچێــت ،دارە بێبــەر و سیســەكانی
كوردســتان بەبەرهــەم و پشــكۆتر دەكاتــەوە ،زمانــە كــپ كـراوەكان ئــاوەاڵ دەكات ،گــوێ كــپ كـراو وچــاوە
داخ ـراوەكان ك ـراوە دەكات و ئەگریجــە شــێواوەكانی رۆخســاری كوردســتان دەڕازێنێتــەوە ،ئەویندارەكانــی
ژیانــی سەرســەوز لەحەزلێكراوەكانیــان نزیــك دەكاتــەوە.
قرنۆســی و دڵچەپەڵــی ناحەزانــی كوردســتان بەرگــەی پێشــكەوتنی رۆڵەكانــی كــورد ناگــرن ،بەئازادبوونــی
گەلــی كــورد لەزنجیــری كۆیلەتــی ،چاویــان هەڵنایــەت ،چونكــە بەچەوســاوە بوونــی ئــەم گەلــە ئــارام دەگــرن
و دڵخــۆش دەبــن .بەهێشــتنەوەی گەلــی كــورد لەنــاو هــەژاری و چەرمەســەریدا هێــز و توانــا دەگــرن و
ســەرچاوەی هێــز و توانــای رۆڵەكانــی كــورد ،دەكەنــە ئامانجــی پیالنــی چەپــەڵ و دڕندانــەی خۆیــان.
بۆیــە لــە 1998/10/9دا بەگەلەكۆمەیەكــی نێودەوڵەتــی ،بڕیــاری رەش كردنــی بەختــی گەلــی كــورد دەدەن،
ســەرەتای پیالنگێــڕی واڵتــی (ســوریا)یە و كۆتایییەكــی دەبێتــە واڵتــی كنیــا .لەواڵتــی بێیاســا راپێچــی دەكــەن
و رەوانــەی گۆڕەپانــی (ئارانــا)ی رۆمــی هاوچەرخــی (دوورگــەی ئیمڕاڵــی) دەكــەن ،رۆژی راپێچكردنەكــەی
كــە ()15ی شــوباتە ،لــەالی گەلــی كــورد دەبێتــە رۆژی ڕەش ،رۆژی خەمبــاری و پــەژاری ،بۆیــە لــە ()15
ی شــوباتدا ســەرتاپای كوردســتان دەشــڵەژێت و تۆفانــی رق و كیــن نشــێوی داگیركــەران دەبێــت ،دەنگــە
كــپ و دیــل كراوەكانــی كوردســتان ،قەفەســی بێدەنگــی دەشــكێنن و بــە ئــاوازی (بــژی ســەرۆك ئاپــۆ)
نشــێوی شــەقام و كۆاڵنــەكان دەبــن ،بەدروشــمی« :كــەس ناتوانێــت خــۆری ئازادیــان لــێ تاریــك بــكات»
گــوڕ بــە ســەرهەڵدانەكانیان دەدەن .دەوری خــۆری ئــازادی روونــاك دەكەنــەوە ،حەڵقەیەكــی ئاگریــن
لــەدەوری دروســت دەكــەن ،بەدروشــمی؛ «ئێمــە لەگەڵتایــن ئــەی ســەرۆك» هاوخەمــی و هاوســۆزی خۆیــان
بەرامبــەری دەردەبــڕن .بەملیۆنــان گەنــج لەكوردســتان دەنگــی خاوەندارێتــی بــەرز دەكەنــەوە ،بــەو دەنگــە
دەیانەوێــت بێرەحمــی و چاوچنۆكــی نەیــاران بشــكێنن( .حســێن) یەكێــك لــەو گەنجانەیــە كــە لەناخــی
دڵیــەوە ئــەم دروشــانە دەگەیەنێتــە بــەرزی ئاســان.
گەلــی كــورد بەدەستپێشــخەری گەنجــان ،لەرۆژهەاڵتــی كوردســتان هاوشــانی بەشــەكانی دیكــەی كوردســتان
هەوڵــی پووچــەڵ كردنــەوەی گەردەلوولــی گەلەكۆمــەی نێودەوڵەتــی لەســەر (رێبــەر ئاپــۆ) دەدەن .ئــەو
گەردەلوولــە ویژدانــی گەنجــان دەهەژێنێــت و لەخــەوی هــەزاران ســاڵەی چەوســێنەری هەڵیاندەســتێنێت،
گەنجــان لەســەرجەم شــارەكانی رۆژهەاڵتــی كوردســتان بــۆ خاوەندارێتــی لە(خــۆری ئــازادی) دێنــە ســەر
شــەقامەكان و بەرێپێوانــی جەمــاوەری ،وەفــاداری خۆیــان بــۆ رێبــەر ئاپــۆ دەردەبــڕن ،لەهەمانكاتــدا
هاوشــانی شــارەكانی دیكــە ،خەڵكــی (ورمــێ) مەڵبەنــدی هەڤــاڵ (حســێن) ،بەگڕوتینێكــی پتــەو ،رق وكینــی
خۆیــان دژی ناحەزانــی پیالنگێــڕی نێودەوڵەتــی دەردەبــڕن .ئەویــش وەك گەنجێكــی پایەبــەرز و نەجیــب،
لەكاروانــی ســەرهەڵدێران جێگــە دەگرێــت .لــە()15ی شــوباتدا ،دەبێتــە یەكێــك لەئەویندارەكانــی (خــۆری
ئــازادی) ،دەبێتــە منداڵــی بــەرەی ()15ی شــوبات تــا ئــەرۆژە ڕەشــە بكاتــە رۆژی ژیانــەوەی خــۆی ،رۆژی
دووبــارە لەدایكبوونــی و رۆژی بەڵێــن و پەیــان لەگــەل تێكۆشــەرانی كوردســتان.
لــەو رۆژەدا چاوەكانــی (حســێن) پــڕ لەفرمێســك دەبێــت ،دڵــی لــە نــاو كــوڵ وئێشــدا دەكوڵێــت و بەرگــەی
ئــەم ناحەقــی و دەســتدرێژی ناگرێــت ،بــە گــڕ و تیــن و خرۆشــەوە بەشــدار دەبێــت ،لــە ســەرهەڵدانی
()3ی رەشــەمەی  1999كــە لەشــاری (ســنە)ی خوێنــاوی دەســت پێــدەكات و لەسەرتاســەری شــارەكانی
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رۆژهەاڵتــی كوردســتان بــاوە دەكات ،بــە بەشــداربوونی كیــن وڕقــی هەمبــەر خوێنمــژەكان خاڵــی دەكاتــەوە.
هانــدەری درێژەپێدانــی ســەرهەڵدانی گەنجــان دەبێــت و دەســتێوەردانی هێــزە بەكرێگیراوەكانــی رژێــم
قەڵســی دەكات ،لــەو رۆژەدا شــاهیدی دەستبەســەر و برینداركردنــی ســەدان گەنــج دەبێــت ،دەیــان گەنــج
لەپێــش چاوانــی فیشــەك بــاران دەكرێــن ،ئــەم كــردەوە دڕندانــەی رژێــم زامەكانــی قووڵــر دەكات و دڕندەیــی
هێزەكانــی رژێــم بەرچاوانــی تاریــك دەكات .ئیــدی كــوڵ و ئێــش سەرخۆشــی دەكات و لەجێــگای خۆیــدا
نارسەوێــت ،دەیەوێــت دەنگــی ناڕەزایــی و رق وكینــی بگەیەنێتــە گــوێ جیهانیــان و زۆرداری و دەســتدرێژی
داگیركــەران ریســوا بــكات ،بەدەیــان جــار لەرێپێوانــدا پەالمــار دەدرێــت و باتۆمــی بەكرێگیــراوەكان
دەچێژێــت ،لەووریایــدا خــۆی لەدەســتی هێــزە ســەركوت كــەرەكان رزگار دەكات.
لــەو ســەردەمەدا بەیداخــی ســەرهەڵدان لەســەرجەم كــون و قوژبنــی كوردســتان و بەتایبــەت رۆژهەاڵتــی
كوردســتان گەشــاوەتر دەبێــت ،گڕوتینــی گەنجــان دەســت و قاچــی داگیركــەرەكان دەســووتێنێت ،هانــای
ســەرهەڵدێرەكان لەگــوێ ملهــوڕەكان دەنگدەداتــەوە ،گــرژی ویژدانــەكان ،الفــاوی رق لەشــەقامەكان
هەڵدەســتێنێت .یەكێتــی هانــاو دروشــمەكان چۆكــی هێزەكانــی رژێمــی تووشــی تــرس و لــەرز دەكات،
(حســێن) بــێ دوودڵــی بەشــداری ریــزی ســەرهەڵدێرەكان دەبێــت و وەفــاداری و دڵســۆزی خــۆی بەرامبــەر
نیشــتامنەكەی بەجێدەهێنێــت .بــە بــەرد و دار و هانــای ئــازادی وەاڵمــی گولــە ئاســنینەكانی هێــزە ســەركوت
كارەكان دەداتــەوە ،تۆڵــەی هــاودەرد و هاوڕێكانــی دەســتێنێتەوە .ویژدانــی كــواڵوی ،ســارد نابێتــەوە و
جۆشوخرۆشــی شۆڕشــگێڕانە لەبــەری دەكرێــت ،ئیــدی هەســت دەكات هێزەكانــی رژێم حیســابی بــۆ دەكەن،
ئــەم جــارە داگیركــەر لێــی دەترســن ،بەگەورەیــی الفــاوی تووڕەیــی گەنجــان هەســت دەكات و دەبینێــت
هیــچ شــتێك بەرگــەی یەكێتــی و یەكریــزی گەنجــان ناگرێــت ،ئیــدی گەنجــان زنجیــری تــرس و تۆقێنــەری
دەپچڕێنــن ،بــە زنجیــری یەكێتــی و یەكریــزی ،یەكهەڵوێســتی و یەكدەنگــی خــۆ بەیەكــدی دەبەســتنەوە.
بــە گەلەكۆمــەی نێودەوڵەتــی ســاڵی  1999دەیانەوێــت لەكەســایەتی رێبــەر (ئاپــۆ)دا ئیـرادەی ئــازادی گەلــی
كــورد تێكبشــكێنن ،خشــەخش و هەراوهــۆرای پشــكۆژی ســەر دارەكان هەڵبوەرێنــن و بەهــاری ئــازادی،
وەربگەڕێننــە گەاڵرێزانــی پاییــز و زەردەخەنــەی بەهــاری گــەالن وەربگەڕێننــە گۆمــی شــین و خەمبــاری،
ســفرەی راخ ـراوی ئــازادی بســووتێنن و تیشــكی گەرمــی ئاســانی ئــاوی ســارد بكەنــەوە ،چەكــە گەرمــەكان
بێدەنــگ بكەنــەوە و شۆڕشــی هاوچەرخــی گەلــی كــورد ،وەك شۆڕشــەكانی دیكــە تێكبشــكێنن.
لــەو قۆناغــەدا ژیــان كــردن و بەرگەگرتنــی ئــەو نەهامەتیــە بــۆ (حســێن) گەلێــك دژوار و قــورس دەبێــت،
هەســتە ناســكەكانی بەرگــەی ژیانــی ئــەو رۆژە ســەخت و دژوارانــە ناگرێــت ،هیــچ كاتێــك چاوەڕوانــی
رۆژێكــی وەهــای نەدەكــرد كــە گەلــی كــورد تووشــی كارەســاتی بــەم رەنگــە ببێــت بەتایبــەت ئــەو
گەردەلوولــەی بــۆ گەلــی رۆژهــەاڵت بــە كارەســات و نەهامەتــی دەزانــی؛ بــەاڵم بەهــۆی تیشــكی بریقــەداری
بەهێــزو توانای(خــۆری ئــازادی) پیالنــە چەپەڵــەكان بــەالی دوژمــن دەشــكێنەوە.
()15ی شــوبات دەبێتــە هــۆی پتەوبوونــی هەســتی نەتەوایەتــی لەهەرچواربەشــی كوردســتان ،دەبێتــە
پڕشــینگی یەكێتــی نەتەوەیــی ،دەبێتــە هــۆی كۆكردنــەوەی دەنگــی ســتەم لێكــراوەكان .لەرۆژهەاڵتــی
كوردســتان دەبێتــە بەســتێنی یەكێتــی گــەل ،دەبێتــە هەوێنــی ئیـرادەی ئــازاد ،دەبێتــە ســەرەتای هەنگاوێكــی
نــوێ بــەرەو كاروانــی ئــازادی و شــەكاوە بوونــی بەیداخــی تێكۆشــان لەكوردســتان ،بــەرز بوونــەوەی رۆحــی
ژیانــی ئــازاد و خۆڕاگــر ،بەهەمــان شــێوە لەكەســایەتی ئەویــش ئــەم خاالنــە بەرجەســتە دەبــن ،ئەوینــداری
كوردســتان دەبێــت و جلــی بەرگــری لەنیشــتامن دەپۆشــێت.
مۆمێک لە بەندیخانەی تاریکدا 41

هــاوكات لەگــەاڵ رەش بوونــی ئــەم رۆژە ،بەخۆڕاگــری و تێكۆشــانی گەلــی كــورد)15( ،ی شــوبات دەبێتــە
رۆژەنــەی ژیانــەوەی نــوێ كــورد .دەبێتــە رۆژی یــەك هەڵوێســتی ،یــەك ئاهەنگــی و یــەك رەنگــی ،دەبێتــە
رۆژی هەڵقواڵنــی ئیــرادەو بــاوەڕ ،رۆژی هەڵســانی الفــاوی تۆڵــەو نەفــرەت و رۆژی ســووتانی چەمــك و
هــزری دەوڵــەت ،رۆژی ســەرهەڵدان و نەترســی لەمــردن و گرتــن و ئەشــكەنجە ،دەبێتــە رۆژی گەیشــن
بەســەركەوتن و رۆژی تێكدانــی رێككەوتنامــە هەرێمــی و نێودەوڵەتیــەكان كەلەســەر گەلــی كــورد واژۆ
كـراوە ،لــەم رۆژەدا شــەپۆلی فەلســەفەو رامیــاری (ئاپۆیــی) پریشــك دەداتــە ســەرجەم شــارەكانی رۆژهەاڵتــی
كوردســتان ،رۆحــی (ئاپۆیــی) لەبــەر گەنجانــی نیشــتامنپەروەر دەكرێــت.
شــەپۆلی بەشــداربوون بــۆ نــاو ریزەكانــی گەریــا بــۆ شــاخە ســەربەرزەكانی كوردســتان دەگاتــە لووتكــە،
بەشــداربووانی ســاڵی  1999بەتایبەتــی لەرۆژهەاڵتــی كوردســتان ،خــاوەن مانــاو پێگەیەكــی تایبەتــی خــۆی
هەیــە ،مانــای یەكەمــی واتــە نــەوەی تۆڵەســەندنەوەن ،پێگــەی كلیلــی پووچەڵكردنــەوەی پیالنگێڕییــە ،ئــەو
نەوەیــەی كــە بەهیــچ شــێوەیەك چەوســانەوەو زاڵبوونــی داگیركــەر و دوژمنــان بەســەر گەلــی كــورد قەبــووڵ
نــاكات ،لەســەروو هەمووشــیانەوە خاوەندارێتــی لەرێبەرایەتــی مێژوویــی خۆیــان دەكــەن ،ئەویــش یەكێــك
لــەو نــەوە تێكۆشــەر و شۆڕشــگێڕ و خــاوەن هەڵوێســتانەیە كــە بــەو هێــز و ئیرادەیــەوە بەشــدار بــوو ،بۆیــە
كــەوا خــاوەن دەركەوتنێكــی پــڕ بــە مانایــە ،خــاوەن دەركەوتنێــك كــە هەمــوو گەلــی كــورد لــە رۆژێكــی
وەهــادا پێویســتی پێــی بــوو ،ئــەوەش وای كــرد كــە دوژمنــان نەتوانــن دەســتدرێژی لەســەر رێبەرایەتــی
گەلــی كــورد بكــەن.
بۆیــە ئەویــش ()15ی شــوبات لــەالی خــۆی دەكاتــە رۆژی راپەڕیــن و شــكاندنی تابلــۆ بەســتەڵەككراوەكانی
نــاو كۆمەڵــگا ،بەبەشــداری ســەرجەم پێكهاتەكانــی كۆمەڵــگا لەرێپێوانــە خۆرســكەكەی ( )1999ورەی بــەرز
دەبێتــەوە ،ئەویــش هاوشــانی گەنجانــی دیكــە ،خوێــن چاویــان ســوور دەكات ،ئیــدی لەمــردن و گرتــن
ناترســێت ،ئیــدی هەســتی دەكــرد گەنجێكــی خــاوەن ئیرادەیــە و هێزەكانــی رژێــم دەیانەوێــت ئــەو هێــزی
ئی ـرادە تێكبشــكێنن بــەاڵم بەڕەنــگاری ئــەو هێــز دەبێتــەوە ،بەرگــری لەمافــی رەوای خــۆی و نەتەوەكــەی
دەكات.
()15ی شــوبات لــەالی ئیــدی رۆژی گومــان و راڕایــی نابێــت ،بەڵكــوو دەبێتــە رۆژی سەربەســتی و ملنــەدان و
ئاســوودەیی و راوەســتان ،رۆژی یــەك الكــەرەوەی ناســنامەی كوردایەتیــی و رۆژی هەڵبژاردنــی ژیانــی ئــازاد
و دادپەروەریــی ،بــەرۆژی هەبــوون و نەبوونــی كــورد لێكــی دەداتــەوە .خاوەندارێتــی لە(رێبــەر ئاپــۆ) بــە
بەرگــری لەهەبوونــی ناســنامەی خــۆ و گەلەكــەی دەزانێــت .بۆیــە بەبەرپرســیارییەوە گیروگرفتەكانــی ئــەو
رۆژ بەئامێــز دەگرێــت و ســاتێك بەرامبــەر ئــەو رووداوە كەمتەرخــەم نابێــت ،دەبێتــە قەڵغانــی بەرگــری
مێــژووی شــاراوەی نەتەوەكــەی و بەرگــری لەكەســایەتی (خــۆری ئــازادی) ،بــە بەرگــری لەناســنامە و مێــژوو و
كولتــوور و بەخشــەندەیی نەتەوەكــەی دەبینــی.
لــەو رۆژەدا وەكــوو بەشــێكی زۆری گەنجــان ،بڕیــاری پیــرۆزی بەشــداری بــۆ نــاو ریزەكانــی گەریــا دەدات،
چونكــە خــۆی بــە دەینــداری (رێبــەر ئاپــۆ) و شــەرڤانانی ئــازادی دەبینێــت .بۆیــە بــە بەشــداربوونی لــەو
قۆناغــەدا دەبێتــە نــەوەی راپەڕینــی ()15ی شــوبات لەرۆژهەاڵتــی كوردســتان ،بــەرەی شــەرڤانانی ســاڵی
 1999بــۆ نــاو ریزەكانــی گەریــا بەبــەرەی تۆڵەســتێنی ()15ی شــوبات نــاوزەد دەكرێــن ،ئەویــش دەبێتــە
قەڵغانــی پووچــەڵ كردنــەوەی ئــەو پیالنگێڕییــە .ئیــدی لەلێگەڕینــی ناوێكــی دیكــە بەگوێــرەی كاراكــری
نــوێ خــۆی دەبێــت ،پــاش پیالنگێــڕی ،ئیــدی نایەوێــت لەتاریكســتانی ئێرانــدا ژیــان بەســەر بەرێــت)15( ،ی
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شــوبات دەكاتــە تۆخمــی بەشــداری بــۆ نــاو هێزەكانــی گەریــا و دەیەوێــت هەســارەكان لــەدەوری (خــۆری
ئــازادی) گەشــاوەبن و ببنــە هیــوای ئــازادی .بــە بەشــداری لەســەرهەڵدان و بەشــداری بــۆ نــاو ریزەكانــی
گەریــا ،ئــەو پەیامــە نوێیــە بەگەنجــان دەدات ،كــە بــۆ گەیشــن بــە ئــازادی تێكۆشــان پێویســتە ،پەیامــی
گەورەكردنــی ئەرتەشــی رەوای گەلــی كــورد ،پەیامــی قۆتاربوونــی گەنجــان لــەداوە چێرناوەكانــی كۆمــاری
ئیســامی ئێ ـران.
خونچــەی بەهــاری گەنجێتــی دەمدەكاتــەوە ،لەگــەڵ زام و ئازارەكانــی قۆناغــی هــەرزەكاری راهاتبــوو،
زام و ئــازار هاورێــی ســەردەمی گەنجێتــی ئــەو دەبــن ،دەســتپێكی گەنجێتــی بــە رەوشــت و كــردەوە
جوانەكانــی ســەرنجی هەمووكــەس بۆخــۆی رادەكێشــێت ،هەمووكــەس ئەوینــداری خــۆی دەكات .خیانــەت
بــە خەیاڵــی مندااڵنــەی نــاكات ،خەیاڵەكانــی وەك كۆرپەلەیــەك لەمێشــكیدا بەخێــو دەكات ،هەتــا گەورەتــر
دەبێــت خەیاڵــی خۆیشــی گەورەتــر دەكات ،ســەردەمی منداڵــی و هــەرزەكاری بــۆ بژێــوی ژیــان ئــاوارەی
شــارە بیانییــەكان دەبێــت .بــەاڵم لەســەردەمی گەنجێتیــدا بــۆ مافــی نەتــەوەو نیشــتامنەكەی ئــاوارەی چیــا
ســەربەرزەكانی كوردســتان دەبێــت ،ئــەم جــار بیــر لەكێشــەی ملیۆنــان مــرۆڤ دەكاتــەوە ،چونكــە ئــەم
كێشــەیە چارەســەر نەبێــت ئــەو و هاوشــێوەكانی ئــەو لــەو بــارودۆخ رزگاریــان نابێــت ،پرســیار لەخــۆی
دەكات بۆچــی مافــی قســەكردن و خوێنــدن بەزمانــی كــوردی بەفەرمــی لەالیــەن داگیركەرانــی كوردســتانەوە
ددانــی پێــدا نانرێــت؟ بۆچــی ئــەو دەبێــت پــەروەردە بــە زمانــی زگامكــی لەمزگەوتەكانــدا بەنهێنــی ببینێــت؟
بۆچــی هەمــوو دەوڵەتــەكان ئینــكاری هەبوونــی گەلــی كــورد دەكــەن؟ بۆچــی تەنانــەت بچووكرتیــن مافــی
ژیــان كردنیــان پێنادرێــت؟ جــل وبــەرگ و كولتــووری رەســەنی كــوردەواری چــۆن بپارێزرێــت؟ مافــی
چارەنووســی گەلــی كــورد لــەچ رێو رێبازێكــەوە دەســتەبەر بكرێــت؟ بــەدوای بەدەســتهێنانی وەاڵمــی ئــەم
پرســیار و ناكۆكیانــەدا دەگەڕێــت.
حەقیقەتــی دەربــەدەری گەنجانــی كــورد بــۆ شــارە بیانییــەكان تێــدەگات ،هەســت دەكات ئەمــە
لەچوارچێــوەی سیاســەتی تواندنــەوەی داب ونەرێتــی كــوردەواری پــەرەی پێدەدرێــت ،گەنجــان ســەرقاڵ
دەكرێــن تاكــوو بیــر لەسیاســەت و نیشــتامن و مافــی رەوای نەتەوەكەیــان نەكەنــەوە .هەروەهــا لەكوردســتان
دوور دەخرێــن تــا لەڕاســتی دەستپێشــخەرەكانی كوردســتان دوور بــن و لەگــەڵ كاروانــی تێكۆشــەراندا نامــۆ
بــن ،هــاوكاری و یارمەتــی تێكۆشــەرانی نەتەوەكەیــان نــەدەن و لەبەشــداری بــۆ نــاو ریــزی تێكۆشــەران
بــەدوور بــن؛ بــەاڵم ئــەو هەمــوو ئــەم كۆســپ و تەگەرانــەی بەزانــد و ئــەوەی بەدوژمــن گــوت« :چەندێــك
داو و لەمپــەر بەرامبەرمــان دابنێــن بەســەریدا دەگوزەریــن» بۆیــە ئــەو خــۆی گەیانــدە شــەمەندەفڕی
خەباتگێڕانــی نەتەوەكــەی.
لەســەردەمی گەنجێتــی هەســت بــەوە دەكات كــە هێزەكانــی رژێــم خۆبەدەســتەوەدان بەســەر گەنجــان
دادەســەپێنن تاكــوو گوێڕایەلــی سیاســەتەكانی رژێــم بــن ،شــاهیدی ئــەوە دەبێــت كــە رژێــم بەرامبــەر
گەنجانــی كــورد هەمــوو چەشــنە رێ و رێبازێكــی چەپــەاڵ تاقــی دەكاتــەوە ،تایبــەت ب ـ ێ مەحكەمــە و ب ـێ
لێپرســین و بــێ ئــاگاداری بنەماڵــەو پارێزەرەكانیــان دەیانكــوژن .تەنانــەت مــەزاری رۆڵــە تێكۆشــەرەكانی
كــورد چیمەنتــۆ دەكــەن ،ســووكایەتی بــە تەرمــی كــوژراوەكان دەكــەن ،ئەمــەش تــرس و دڵەڕاوكــێ هێزەكانــی
رژێــم لەتەرمــی مــردووی رۆڵەیەكــی كــورد نیشــان دەدات .ئیــدی بــۆی روون دەبێتــەوە كــە كاربەدەســتانی
رژێــم تەنانــەت لەبۆســتێك خاكــی كوردســتان مەترســییان هەیــە ،بۆیــە لەهــزری خۆیــدا ئــەم ناكۆكییانــە
بــەراورد دەكات و لێكدانــەوەی لەســەر دەكات ،لەئاســتی نــاوەوە داگیركــەر ئەوەمــان بەســەر دێنێــت و
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لەئاســتی دەرەوەش ئــەوە كارەســاتی دیكــە ،ئیــدی خاڵێــك لەسیاســەتی رژێمــدا شــك نابــات كــە لەگەلــی
كــۆك بێــت تاكــوو بتوانێــت بەمانــەوەی نــاو سیســتەم بــەردەوام بێــت.
بۆیــە لــە ()15ی شــوبات مەجالــی ئــەوەی بــۆ دەڕەخســێت بڕیــاری یــەك الكــەرەوە بــدات و ئــەو رۆژە بكاتــە
رۆژی بڕیــار و وشــیاری هەســتە ناســكەكانی ،هەســتی كوردبــوون دەكات و تەســلیمیەت پەســند نــاكات،
دەیەوێــت ئیــدی بــە ســێهەمین لەدایكبوونــی هەنگاوەكانــی دیكــەی ژیانــی لەگــەڵ شۆڕشــەكان هەڵبگرێــت
و ســێهەمین قۆناغــی ژیانــەوەی بەقۆناغــی شۆڕشــگێڕی و تێكۆشــان بڕازێنێتــەوە ،لەســەر ئــەم بنەمایــە
لــەم قۆناغــەدا زەخــت و زۆری و دەســتدرێژی پەســەند نــاكات و بەرامبــەر كــردەوەی نامرۆڤانــەی رژێــم
ناڕەزایــی دەردەبڕێــت ،لەبەرامبــەر پیالنگێــڕی ()15ی شــوبات بێدەنــگ نابێــت ،ئیــدی كــەس ناتوانێــت
لــەدۆز و رێبــازی كوردایەتــی پەشــیامنی بكاتــەوە ،چونكــە ئــەو گوتەیەكــی (رێبــەر ئاپۆ)كــە دەڵێــت« :گەلــی
كــورد مەحكــووم بــە ســەركەوتنە» لەنــاو هزریــدا جێــگای گرتبــوو ،دەیویســت ئــەو حوكــم بەســەرادراوە
هەڵبوەشــێنێت ،ســەركەوتنی بەدیاردەیەكــی رسوشــتی و رەوای گەلەكــەی دەبینــی ،ئــەو كات هێزەكانــی
رژێــم لەســەر چ بنگەهێــك مافــی ســەركەوتن لــە گەلــی كــورد زەوت دەكــەن.
ســاڵی ( )1999لــەالی بــووە ســاڵی هەڵوێســت و پچڕاندنــی زنجیــری تاریكــی ،ئیــدی پێهەڵدەنێتــە ســەردەمی
یاخیگــەری و ســەردەمی ملمالنــێ و غــەزا لەگــەڵ نەفســی خــۆی دەســتپێدەكات ،ســەردەمی راپەڕیــن و
ســەرهەڵدان لەگــەڵ ویژدانــی نووســتووی قۆناغەكانــی پێــش گەنجێتــی دەســتپێدەكات ،فریادڕەســەكانی
ژیانــی بەبیــر دەهێنێتــەوە كــە لەئەنجامــی كاریگەریەكانیــان رێــڕەوی ژیانــی دەگۆڕێــت و هەنــگاو بــەرەو
قۆناغــی بەپــان و پرۆگــرام هەڵدەنێــت ،قۆناغــی رێكخســن بــوون دەســتپێدەكات ،ســەردەمی گەمــەی
منداڵیەتــی كــرداری دەكات ،بەرپرســیاری ســەرهەڵدان لەئەســتۆ دەگرێــت و سەرپەرشــتیاری گرووپێكــی
گەنجــی خوێنگــەرم و بــەورە دەكات ،ئــەم جــارە بەجێــگای ئەندازیاربــوون ،دەستپێشــخەرێكی لێهاتــوو و
كارامەیــە و ســەبارەت بەتاكتیكــی چاالكــی رێنامیــی بەهاوڕێیانــی دەدات ،بــۆ بەخشــین و بــەرز كردنــەوەی
ورەو بوێــری گەنجانــی ســەرهەڵدێر مــۆڕاڵ دەبەخشــێت ،بــۆ ئەنجامگرتنــی ســەرهەڵدان لەگــەڵ هاوڕێكانــی
بێوچــان تێكۆشــان دەكات.
گەلەكۆمــەی نێودەوڵەتــی لەســەر (رێبــەر ئاپــۆ) دەبێتــە شــەپۆلی بەشــداربوونی گەنجــان بــۆ نــاو ریزەكانــی
گەریــا( .حســێن) دەبێتــە یەكێــك لــەو گەنجانــەی كــە لەنــاو شــەپۆلی بەشــداربووەكاندایە و ئــەم جــار
هێمــن و ئاســوودە دەبێــت كــە دەبێتــە دڵۆپێكــی تۆڵەســەندنەوەی كاروانــی شــەپۆلی ئــازادی ،ئــەم شــەپۆلە
پێناســەی (نــەوەی راپەڕینــی نوێ)یــان لێدەنرێــت ،چونكــە یەكەمیــن جــارە ســەرهەڵدانێكی لەنــاكاو و
بەسیســتەماتیك و بەكاریگــەر ســەرهەڵدەدات ،ئــەو هــەم لەگــەل دەروونــی خــۆی و لەگــەڵ گیانــی دڕنــدەی
رژێــم راپەڕیــن دەكات و شمشــێری راپەڕیــن رادەكێشــێت ،راپەڕینــی هاوشــێوەی ســەردەمی پێغەمبــەران و
زانایــان و بیرمەنــدان بەرامبــەر نەمــروود و فەرعەونــەكان رێكدەخــات.
(نــەوەی راپەڕینــی نــوێ) ئــەو نەوەیــە كــە بوێرانــە خاوەندارێتــی لە(رێبــەر ئاپــۆ)و دەســكەوت و شــەرەف و
كەرامەتــی خۆیــان دەكــەن ،نەوەكانــی راپەڕینــی ()15ی شــوبات نــەوە دڵڕفێــن و پڕبڵێســە و هێــز و پریشــك
ونــەوە هەڵبژێـراو و ئازاكانــی كۆمەڵــگای داخـراوی رۆژهەاڵتــی كوردســتانن ،حــەز و دڵۆپــە تینووشــكێنەكانی
تاكــی قەفــەس كـراون ،ســەرهەڵدێرە هاوچەرخەكانــی كۆمەڵــگای بەزەلــكاو كـراون و پەلــەوەرە پەڕكێشــەكانی
ئاســانی تاریكــن ،فریادڕەســەكانی (پێشــەوا)ی شــاری پێغەمبەرانــن ،نافەرمانــی و بەغیرەتــی ئاســانی
تاریكــی شــەق تێــدەكات و ئاســۆی ســەرهەڵدانەكەیان شــەوقی بەســەر رۆژهەاڵتــدا بەخشــی.
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مێــژووی داڕمــاو وڕەشــی كــورد ئــاوەدان و روون دەكەنــەوە ،ئەرتەشــی تــرس و تۆقێنــەری تێكدەشــكێنن و
پەرتەوازەیــی و بێبــاوەڕی گــەل ئۆمێــدوار و رێكدەخەنــەوە ،شــەپۆلی یەكێتــی ،یەكدەنگــی و یەكهەڵوێســتی
نشــێوی شــەقامەكان دەكــەن و ســیناریۆ داڕێــژەر و ئەكتەرەكانــی كوردســتانی زەوتك ـراو ریســوا و سەرشــۆڕ
دەكــەن ،راپەڕینــی دامــركاو و كوژاوەكانــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان هەڵدەگرســێننەوە .هیچ كەســێك چاوەڕێی
ســەرهەڵدانێكی بەوشــێوەی نەدەكــرد .راپەڕینێــك كــە لەمێــژووی رۆژهەاڵتــی كوردســتان منوونەنــەی نەبــووە
و تــەواوی جیهانــی سەرســام كــرد ،پیــان داڕێژەرەكانــی پەشــێوو مــات دەكات ،دڵەبەســتەڵەك كراوەكانــی
تواندنــەوە و دڵەبەردینەكانــی لــەت لــەت كــرد ،ئــەم ســەرهەڵدانە دیموكراتیانــەی گەنجــان بەهەمــوو
حەماســەت و هێــز و ئیرادەیانــەوە توانییــان خاوەندارێتــی لە(رێبــەر ئاپــۆ) بكــەن.
پیالنگێــڕی ()15ی شــوبات بەوشــێوەیە دەبێتــە هــۆی ئــەوەی كــە شــەپۆلێكی زۆر بەرفراوانــی گەنجانــی
رۆژهەاڵتــی كوردســتان بەشــداری ریزەكانــی گەریــا بــن ،ئــەم شــەپۆلە ســەرتاپای پێكهاتــەو توێژەكانــی
كۆمەڵــگای وەكــو؛ قوتابخانــەی ســەرەتایی ،ناوەنــدی ،دواناوەنــدی ،كۆلێــژ ،زانكــۆ و پەیامنــگاكان ،توێــژی
كرێــكاران ،پیشــەوەران و ســەرجەم پێكهاتەكانــی دیكــەی كۆمەڵــگا دەگرێتــەوە .هــەر پێكهاتەیــەك لەجێــگای
خۆیــەوە بەیــەك ئاهەنگــی رسوود و دروشــمی نیشــتامنییان دەگوتــەوە و دژی هێزەكانــی رەپەڵــگار و
خۆفرۆشــەكان دروشــمیان دەگوتــەوە .لەهەمــان كاتــدا ئــەم ناوەندانــە چاوكانــی بەهێزبــوون و تووڕەبوونــی
شــەپۆلی بەشــدار بــوون دەبــن ،بۆیــە ئــەم شــەپۆلی بەشــداربووانە خــاوەن شانســێكی مەزنــن .بەهــۆی
ئــەوەی لەكاتێكــدا بەشــداردەبن نەوەیــەك بەشــدار دەبێــت ،پێیــان دەگوتــرا (نــەوەی تۆڵەســەندنەوە).
لەپــڕدا هاوشــانی گەنجانــی بەشــەكانی دیكــەی كوردســتان بــێ ئــەوەی زانیاریەكــی فەلســەفی و رامیاریــان
لەســەر (رێبــەر ئاپــۆ) هەبێــت ،هەڵدەرژێنــە ســەر كــۆاڵن و شــەقامەكان( ،حســێن) یەكێــك لــەو گەنجــە
ورەبەرزانــە دەبێــت كــە بــەدوای تۆڵەســەندنەوە لەداگیركــەران و لەهێــزە كلۆنیالــەكان و زڵهێزەكانــی جیهانــە
دەیەوێــت تۆڵــەی درێژایــی تەمەنــی خــۆی بســتێنێتەوە.
لەگەرماوگەرمــی راپەڕینــە جەماوەرییەكــەی رۆژهەاڵتــی كوردســتاندایە كــە شارســتانی دەمامــك كــراو
بەجێدەهێڵێــت ،پــاش دامركاندنــی ســەرهەڵدانی جەمــاوەری رژێــم شــەپۆلی گرتــن و ئەشــكەنجە
دەســتپێدەكات ،ئەویــش بــۆ ئــەوەی نەكەوێتــە داوی هێــزە دڕندەكانــی رژێــم بــەرەو شــاخ دەڕوات ،رژێــم
دوو رێــگای ژیــان بەرامبــەر ئــەو گەنجانــەی لەســەرهەڵدانەكەی ()99دا بەشــداریان كــردووە دادەنێــت
رێــگای یەكــەم :خــۆ تەســلیمی رژێــم بكــەن ،رێــگای دووەم :یــان بــەزۆری دار راپێچــی بەندیخانــە دەكرێــن،
ئەویــش نــە رێبــازی ژیانــی خۆفرۆشــی و دەســتەوەدانی قەبــووڵ دەكات و نــە دەهێڵیــت دەســتەكانی رژێــم
پێــی بگــەن و یــان كەســایەتێەكی بێالیــەن خــۆی بنوێنێــت ،بەڵكــوو رێبــازی ســێهەم كــە بەشــداری بــۆ نــاو
ریزەكانــی گەریــا دەبێــت بۆخــۆی دیــار دەكات ،لەمەڵبەندێكــی چكۆلــە بــەرەو مەڵبەندێكــی گــەورە كــۆچ
دەكات لەناوێــك بــەرەو ناوێكــی دیكــە دەفڕێــت.
2013/1/2
گارە ـ چاپەمەنی
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بێكەس دەبێتە رۆحی جەستەی هێمن
لەنــاو قەبــری تاریــك ســەر هەڵــدەدات ،بــە نــاو چاڵەڕەشــەكانی كوردســتانی چیمەنتۆكــراودا چەكــەرە
دەكێشــێت ،لەمەیدانــی (ئارانــا)ی رازاوە هەڵدێــت و لەمەیدانــی مینــی چێـراودا خــۆی رزگار دەكات ،خــۆی
دەگەیەنێتــە النكــەی تێكۆشــان و لەناویــدا پــەروەردە دەبینێــت ،لەنــاو گڕكانــی چاخەكانــی مێــژوو گــەورە
دەبێــت ،لەپەرســتگەی فێڵبــازان گــەورە دەبێــت تــا كۆیلــەی نەبێــت ،بۆیــە لەبــازاڕی كڕیــن و فرۆشــتنی
مرۆڤــەكان هەڵدێــت ،لەكۆشــكی كۆیلــەداری قۆتــاری دەبێــت و لەخەونــی ســامناك رادەپەڕێــت ،خەڵوەتــی
رچیــوی نــاو كۆالنــەكان بــە پەنجــە نــەرم و نیانەكانــی دەڕوشــێنێت ،ســەمای مــەرگ لەپارزەمینــی ســەماكەران
بــەردەدات ،ســووڕانەوەی چركەژمێرەكانــی داســەپاو لەنــاو ســینەی دیــوارەكان هەڵدەكۆڵێــت ،بۆیــە
لەبنەڕەتــی مێــژووی شــاراوەدا دەدرەوشــێتەوە.
هەورەتریشــقەی()15ی شــوبات ویژدانــە بەســتەڵكراوەكەی دەتڵیشــێنێت ،گڵۆڵەگڕەكــەی نــاو دڵــی گەشــاوە
دەكات ،خــەم و پــەژارەی ســەر ســینگی تووشــی هەاڵوســان دەكات ،گرمــەی گولـــلە دارینــەكان زامــداری
دەكــەن ،دەشــتی دڵــی ئاوێتــەی گۆمــی خوێــن دەكــەن ،هانای ئــازادی لەنــاو گەردەلولــی ســتەمدا دەخنكێنن،
هــاواری وێژەوانــە دووزمانــەكان بوركانــی ئاگرینــی نــاو دڵــی هەڵدەقوڵێنــن ،كڵپــەی خــەم لەناوجەرگــەی
دڵیــدا هەڵدەگرســێنن ،كانــی فرمێســك لەنــاو چاوانیــدا هەڵدەقوڵێنــن وچاوانــی بــە شــینی واڵت نەخــش
دەكــەن ،دەریــای خــەم و پــەژارە لەســەر ســینگی هەڵدەكۆڵــن ،لەنــاو دەســتیدا چەكــی تۆڵەســەندنەوە
دەچێنــن و لەنــاو مێشــكیدا بیــری شــۆڕش هەڵدەكۆڵــن ،شۆڕشــی زهنــی و ویژدانــی لەجەســتەیدا بەرپــا
دەكــەن ،لەخەونــی مەڵبەنــدی بێبــەران رایدەچڵەكێنــن.
نــەڕەی كرمــی خوێنمــژ دەیهەژێنێــت ،بەهەژاندنــی هەســتەكانی میــوەی گومــان لەســەر ســفرەی ژیانــی
زیــاد دەبێــت ،لەنــاو ژیانــی تەلــی دڕكاویــدا مــات و سەرلێشــێواوی دەكــەن ،پێچەوانــەی خواســتی دوژمــن
لەگەاڵڕێزانــی پاییزیــدا خەمەكانــی هەڵدەوەرێنــن ،لەزســتانی بەفراویــدا روخســارە جوانەكــەی زەردو ســپی
دەكــەن ،لەبەهــاری سەرســەوزدا خونچــەی نــاو دڵــی دەمكــراوە دەكــەن ،لەهاوێنــی گــەرم و ســوتێنەردا
لەقرچاندنــی تیشــكە بریقــەدارەكان دەیپارێــزن ،بــەرەو كاروانــی زوڵــم لێكـراو و چەوســێنەرەكان راوی دەنێن،
بــەرەو مەڵبەنــدی (كاوەی ئاســنگەر و زەردەشــت)ەكان و بــەرەو نیشــتامنی دایــك هانــی دەدەن ،بــەرەو
كانــی ژیــان ســەراوژێری دەكــەن .ئیــدی دوژمــن بەرگــەی شــەوقی گەشــاوەی ئەســتێرەیەكی درەوشــاوەو
خشەخشــی گەاڵڕێزانــی لێهاتوویــی و ئەوینەكــەی ناگــرن ،بەرگــەی زەردەخەنــەی بەهــاری گەنجێتــی و
رەســەنی ناگــرن.
ئەســتێرەیەك لەگەرمایــی خــۆری ســاختە و ئەســتێرەیەك لەئاســانێكی تەماویــی هەڵدەوەرێــت.
بەدواداچــوون بــەدوای خــۆر (هەتــاوی ئیقبــال) دەســتپێدەكات و لەســەرجەم كــون و قوژبنەكانــی مێــژووی
شــاراوە پەیــدۆزی دەكات ،بــەدوای نــاوی بێناوك ـراوەكان وەیــان دەبێــت ،ئەرشــیفی نــاودارە گومنــاوەكان
هەڵدەداتــەوە ،ناودارێكــی درەوشــاوەی مێــژووی نەنــوورساو هەڵدەبژێرێــت ،نــاوی لێ ـراوی قەبــری تاریــك
ناخوازێــت ،دەڵێــت« :ئەمــە نــاوی خــوازراوی خــاوەن كۆشــكەكانە ،نــاوی دەســتەمۆكردنی هاوجۆرەكانــی
منــە ،نــاوی گوڵبژێــری خوداوەنــدە نێرینەكانــە ،نــاوی الدان لەگەوهــەری مرۆڤــە چەوســاوەكانە» بۆیــە
لێگەڕیــن بــەدوای ناوێكــی دیكــەدا بــە كەســایەتییەكی دیكــەوە دەكاتــە ئامانجــی.
حەڤــدە ســاڵ نــاوی (حســێن خــزری) دەبێــت ،نــاوی حەزلێك ـراوی بــاوك و دایــك و خــاوەن كۆشــكەكان
بەســەریدا دەچەســپێت )17( ،ســاڵ دەســتەمۆی دەرگاوانــی رژێــم دەبێــت )17( ،ســاڵ لەنــاو نەزانــی و
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هەڵخڵەتانــدن و زەینكوێریــدا پەلەقــاژێ دەكات ،بــە بێئاگایــی و بێبەشــداری ئیـرادەی چارەنووســی ژیانــی
دیــاری دەكرێــت ،لەهــەر چركەســاتی ژیانیــدا بەگوێــدا دەدرێــت كــە پێویســتە وەك (حەزرەتــی حســێن)
ەكەیــان قارەمــان بیــت ،ئــەوەی بەســەریدا دەســەپێنن كــە پێویســتە پاڵەوانێــك بێــت جیــا لەگەوهــەری
خــۆی و نەتەوەكــەی ،دەتوانێــت بژیێــت بــەس نــە بــۆ خــۆی و نەتەوەكــەی ،قەفەســی دیلك ـراوی ژیانــی
پێدەبەخشــن ،خەاڵتــی وشــە درۆیینــە بەگوێچكەكانیــدا هەڵدەواســن ،هەرچەنــد هــەواڵو تەقــاال دەدات
هەڵبێــت ،بــەاڵم هێشــتا لەراســتی ژیــان دوور دەبێــت .نایەوێــت نــاوی لێ ـراوی ئــەوان لەرۆمانــی ژیانیــدا
بســڕێتەوە ،بــەاڵم كلیلــی كردنــەوەی گرێكوێــرەی ژیانــی بەســڕینەوەی ناوەكــەی پێویســتە دەســتپێبكات،
یەكەمیــن شۆڕشــی بەرامبــەر تاپــۆی دەستنیشــان كراوەكانــی ســەرخۆی دەســتپێدەكات .دەیەوێــت (حســێن)
ی كــوردان بێــت نــەك (حســێن)ی فــارس و عەرەبــەكان ،لەبــەر ئەمەیــە كوێخاكانــی رژێــم مافــی رەوای ئــەم
گەلــە رەوا نابینــن و بــە باتــۆم و تۆخــاخ رێگــەی هەڵهاتــن لــەم داوە چێ ـراوە لەپێــش كــوردان دەگــرن،
(حســێن) قارەمانــی (عــەرەب و تــورك و فارس)ەكانــە ،ئەمــەش لەكوردســتان بەئەفســانە كــراوە تــا كــوو
رۆڵەكانــی كــورد ئەوینــداری ئــەو ناوانــە بــن و بــەو رەنگــە داگیركــەری لەكوردســتان پەســەند بكــەن ،ئــەو
كات بیــر لــەوە دەكاتــەوە ئەگــەر هــەر كــەس قارەمانــی دەوڵەتــە بیانیــەكان بێــت ،ئیــدی چ بــۆ گەلــی كــورد
دەمێنێــت ،كوردســتانی دەوڵەمەنــد و بەپیــت و بەرەكەتــی پێغەمبــەران ،فەیلەســوفان و تێكۆشــەران چــۆاڵو
وێـران دەبێــت .لــەالی خــۆی دەڵێــت« :مــن ســەر لەنــوێ لەدایــك دەبــم نــاوی خــۆم بــۆ خــۆم هەڵیدەبژێــرم،
ئــەوەی كــە هــەم دەمەوێــت وەهــا بــم» ،بــەم شــێوازە بڕیــاری دیــاری كردنــی نــاوی نــوێ بــۆ خــۆی دەدات.
(حســێن) وەك خــۆی (هێمــن) دەبێــت و دەیەوێــت رووپەلەكانــی ژیانــی بــە ئارامــی بهەژێنێــت ،خشــپەی
پێكانــی بەئارامــی لەســەر رووپەلــی ســپیدا دابكوتێــت ،وشــە پچڕاوەكانــی ژیانــی بەهێمنــی لەســەر رووپەڵــی
ســپیدا زنجیــر بــكات ،لەشــنەبای بەرەبەیانــی تێكۆشــانیدا بەهێمنــی فلووتــی ئــازادای لێبــدات و ســەمای
ئــازادی بــكات ،لەالنكــەی نووســتنیدا بەئارامــی شــینی كوردســتانەكەم بــكات ،لەنــاو كەشــتی شۆڕشــدا
بــە هێمنــی رسوودی ئــازادی بخوێنێــت ،لەنــاو دەریــای خوێناویــدا بەهێمنــی تۆڵــەی لەشاماســییەكان
بســتێنێتەوە ،لەپشــت هەورەڕەشــەكانی ئاســان بەهێمنــی تارمایــی كۆشــكە هەژارنشــینەكان رونــاك
بكاتــەوە ،بەهێمنــی بڵێــت« :ئــەی دایــك و باوكــی خۆشەویســتم مــن رۆڵەیەكــی چەوســاوەی كــوردم لــەم
پێنــاوەدا الوێكــی خاوێــن و بێگــەردم» ،دەیەوێــت وەك (هێمــن) ،ئــارام ،خۆدانــەر ،لەســەرخۆ ،هێــدی ،نــەرم،
ئۆقرەگرتــوو ،خاوێــن و بێگــەرد بێــت ،بەهێمنــی نــاوی بێنــاوەی خــۆی هەڵبكۆڵێــت ،بەژنــی گەنجێتــی بــە
دەســتەواژەكانی زەوت لێكـراو بڕازێنێتــەوە ،تــا لەنــاو خوانــی شۆڕشــگێرەكاندا درەوشــاوە بێــت .لەســەر ئــەم
بنەمایــە ،ئــەم بەشــەی لەهۆنـراوە پڕبەنرخەكانــی مامۆســتا هێمــن (كــوردم ئەمــن) دەكاتــە كراســی بووكێنــی
و بەچەپەڵەڕێــزان بــەرەو رووی ژوانگــەی ئەوینــداران دەكەوێتــە رێــگا ،لــەدەرگای ئەوینــداران بەهانــای
بــەرزەوە دەڵێــت:
«گەرچی تووشی رەنجەڕۆیی و حەرسەت و دەردم ئەمن
قەت لەدەس ئەم چەرخە سپڵە نابەزم ،مەردم ئەمن
ئاشقی چاو و كەژال و گەردنی پڕ خال نیم
ئاشقی كێو و تەاڵن و بەندەن و بەردم ئەمن
گەر لەبرسان و لەبەر بێبەرگی ئیمڕۆ رەق هەڵبێم
نۆكەری بێگانە ناكەم تا لەسەر هەردم ئەمن
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من لەزنجیر وتەناف و دارو بەند باكم نییە
لەت لەتم كەن ،مبكوژن ،هێشتا دەڵێم كوردم ئەمن»
بــە گوتنــی ئــەم پارچــە هۆنراوەیــە لەكەســایەتی خۆیــدا پــردی كۆیلەتــی هەڵدەوەشــێنێت ،هۆنـراوەی (ئەمــن
كــوردم) دەكاتــە پــردی گەیشــن بــە كەشــتی شــۆڕش و چـرای روونــاك كــەرەوەی نــاو شــەوی تاریــك ،هەســتە
ناســكەكانی راكێشــی ســفرەی شــاعیرانی دەكات ،مەڵبەنــدی بووژانەوەكــەی كەشــتی شــۆڕش دەبێــت،
ئاوڕێــك لەبانكــی زانیارەكانــی (مهابــاد) دەداتــەوە ،لەكەشــتی شۆڕشــدا نــاوی هەڵبەســت بێــژ (هێمــن)
لەنــاو كــۆڕی زانایــان لەخــۆی دەنێــت ،دەیەوێــت وەك (هێمــن)ی نەمــر ،شــاعیری نیشــتامنەكەی بێــت،
حــەز و ویســت و ئاواتــی نــاو دڵــەكان بێــت ،هێــزو ورەو خــرۆش و بــاوەڕو هیــواو ئاواتــی نیشــتامنەكەی
بێــت ،برینینێــك لەزامەكانــی نەتەوەكــەی چــاك بكاتــەوە ،بەكلیلــی هۆنــەری گرێیــەك لەگرێكوێرەكانــی
نیشــتامنەكەی بكاتــەوە ،بۆیــە ئەوینــداری هەڵبەســتەكانی (هێمــن) دەبێــت ،بــە هۆن ـراوە دووخشــتیەكانی
(هێمــن) ســەمای شــۆڕش دەكات ،دەیەوێــت بەهەســتێكی وەك هەســتی هێمــن بژیێــت ،هۆنـراوەی ئــازادی
بنووســێت و شــەیدای وشــە بەوشــەی كوردایەتــی بێــت.
جــل و بەرگــی رابــردووی دەگۆڕێــت و جلــی پیالنگێــڕی و فێڵبــازی دەدڕێنێــت ،جلــی خۆشەویســتی و
ئەوینــداری لەبــەردەكات و لەنــاو جلــی خۆشەویســتی خــۆی دەشــۆرێت ،جلی(هێمــن)ی شــاعیر دەپۆشــێت.
نازناوەكــەی چــی بەبــەردا دەكات؟ ئــەوەی كــە هەســتەكانی دڵــی دەكوڵێنێــت ،دەیەوێت لەناخی هەڵبەســت
و پەخشــان بكوڵێــت تــا عاشــقی نیشــتامن و ناســنامەكەی و واڵت بێــت ،بــە هەســتی شــاعیرانە ،ئەوینــداری
بــۆ نیشــتامن دەڕازێنێتــەوە .لەبەشــێكی كوردســتان لەشــاری (مهابــاد) مامۆســتا (هێمــن)ی نەمــر دەبێتــە
ســمبوڵی تێكۆشــانی ،ئەوینــداری هۆنراوەكانــی كەســێكی دیكــەش دەبێــت ،دەیەوێــت بەهەســت و رۆحــی
پاكــی ئــەم دوو شــاعیرە نەمــرە بژیێــت و خۆراكــی رۆحــی ئــەو بــن ،كەســێكی دیكــەش (هەتــاوی ئیقبــال)ی
ئــەو دەبێــت ،دەیەوێــت لەنــاو هــزری ئەمانــەدا خــۆی بدۆزێتــەوەو مێشــكی ئــازادی بــەرەو (ســلێامنی) بــاڵ
دەگرێتــەوە ،رۆح و جەســتەی (هێمــن) ،عاشــقی شــاعیری نــاوداری ئــەو شــارە (بێكــەس) دەبێــت ،لەرۆمانــی
ژیانیــدا دەبێتــە (هێمــن و بێكــەس) ،بەكەشــتی شــیعر و پەخشــان رسوودی خۆشەویســتی پێشكەشــی
(هەتــاوی ئیقبــال) دەكات.
دەیەوێــت (بێكــەس) بێــت ،وەك شــاعیری نەمــر (بێكــەس) ،هاوتــای نەبێــت و تــاك و تەنیــاو بێخەمخــۆر
بێــت ،بــە رازاندنــەوەی وشــەی شــاعیرانە ســەر بڵنــد بێــت ،خوێنمژەكانــی رۆمانــی زنجیركـراو بــە كەســوكاری
نێــو كەشــتی شــۆڕش نابینێــت ،لەكەشــتی شۆڕشــدا دەیەوێــت (بێكــەس) بێــت ،ئەوینــداران و الیەنگرانــی
مامۆســتا (هێمــن و بێكــەس) یــار و هەڤاڵــی ســەردەمی دەبــن ،وەك پەپوولــە هۆزانڤانــی دوو شــاعیری
نــاودار دەبێــت ،دەبێتــە پەپوولەیەكــی عاشــق لــەدەوری ســێ گۆشــەی (هێمــن و بێكــەس و ئاپــۆ) ســەمای
ئــازادی دەگێڕێــت ،بــە پیتــە گەشــاوەكانی شــاعیرانە ،كەســایەتی تازەپێگەیشــتووی دەدرەوشــێنێتەوە،
لەالیــەك (هێمــن) و لەالیــەك (بێكــەس) دەبێــت ،لەالیەكــی دیكــەش شــەیدای (ئۆجــاالن) دەبێــت ،بــەاڵم
هیچــكات لەنــاو كەشــتی شۆڕشــدا ســتەم و زۆرداری پەســەند نــاكات ،بەهەبوونــی زۆڵــم و زۆرداری عۆقــرەی
نامێنێــت .هیچــكات هەســتی (بێكــەس)ی و تەنیایــی نــاكات ،ئەســتێرەكانی ئاســان هاودەنــگ و هاودەمــی
دەبــن ،هیچــكات چۆكــی لەبەرامبــەر داگیركــەر دانانوێنێــت و دەیەوێــت تۆڵەســتێن بێــت.
لەنــاو دەریــای هــزری (هێمــن و بێكــەس و ئۆجــاالن)دا دەتوێتــەوە ،دەبێتــە دڵۆپێكــی ئــاو لەگــەڵ (دەریــای
ئــاو)دا تێكــەڵ دەبێــت ،چركــە ســاتەكانی ژیانــی بــە بۆنــی خۆشــی دەســتەواژەكانی ئــەم بیرمەنــدە گەورانــە
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دەڕازێنێتــەوە ،هۆن ـراوە بەخۆراكــی رۆحــی دەزانێــت ،بــۆ ئــارام كردنــەوەی هەســت و نەســتەكانی بــەكاری
دەهێنێــت ،كاتێــك بێئۆقــرە دەبێــت ،پەنــای بــۆ هۆنراوەكانــی (هێمــن و بێكــەس) و وتــە بەنرخەكانــی
(ئۆجــاالن) دەبــرد ،تــا رۆحــی لێــوان لێــو لەشــادی بێــت ،وشەبەوشــەی دیوانــی ئەمانــی بــە بەهێزكــەری
ئیـرادەو بــاوەڕی دەزانــی .هــەر چەنــد لەفەلســەفەی ئەم مرۆڤــە ناوەدارانــە قــووڵ دەبوویەوە لەفەلســەفەی
(خــۆت بناســە)ی (ســۆقرات) نزیــك دەبوویــەوە ،ئەمــە هەســتە كواڵوەكانــی نــاو دڵــی بــوو ،دەیویســت
بەجێــگای (حســێن) یــار و هاودەنگــی (هێمــن و بێكــەس و ئۆجــاالن)ی نیشــتامنەكەی بێــت( ،هێمــن) ئارامــی
پێدەبەخشــی( ،بێكــەس) لەنــاو دەریــای خەمــدا بــەرەو تەنیایــی راكێشــی دەكــرد( ،ئۆجــەالن) بــەرەو نــەوەی
تۆڵەســەندنەوە هانــی دەدا.
بەهــاری ســاڵی  1999ئااڵنــی (شــەهیدان) مەڵبەنــدی ژیانــەوەی هاوچەرخــی دەبێــت ،لووتكــەی شــاخە
ســەربەرزەكانی (سیســێ ،گەلیشــم ،بنــاری خەلیــان ،هەرچینێ ،شــەهیدان) دەكاتــە هێالنــەی بووژاندنەوەی،
زنجیــرە چیاكانــی (زاگــرۆس) لەئامێــزی گەرمیــدا دەیگوشــن ،باوشــی پیــت و بــە بەرەكەتــی زنجیــرە چیــای
(زاگــرۆس) كــە سێگۆشــەی چیــای (كاركــەر) لەباشــوور( ،چارچــا) لەباكــوور و (شــەهیدان) لەرۆژهــەاڵت
لەئامێــز دەگرێــت ،ئەوانیــش پێشــوازی لــێ دەكــەن .ســێ گۆشــەیەك بەســەر داگیركەرانــدا دابــەش ك ـراوە،
سێگۆشــەی داگیركــەری (توركیــا و ئێــران و ئێــراق)ی لەســەر مۆڵــدراوە ،لەسێگۆشــەی ( چیــای كاركــەر ـ
بێكــەس دەبێتــە ســمبوڵی منوونــەو بێهاوتایــی) و (لەچیــای چارچــا ـ ئۆجــاالن دەبێتــە رێبــەر و ئیــرادە
پێــدەر و ســەرچاوەی تۆڵەســەندنەوەی)و ( لەچیــای شــەهیدان ـ هێمــن ســمبوڵی ئارامــی و هێــوەر
كردنــەوەی دەبێــت).
بــە رێ و رێبــازی ژیانــی كلیلــی شــكاندنی قوفلــی یەخســیری ســاز دەكات ،تەلــی دڕكــداری نێــوان ئــەو
سێگۆشــەیە دەپێچێتــەوە ،ئــەم سێگۆشــەیە لەمێــژوو تــا بــە ئەمــڕۆ نشــینگەی تێكۆشــەران بــووەو
لەبــواری ســەربازییەوە پێگەیەكــی گرنگــی بــۆ كەشــتی شۆڕشــگێڕان هەبــووە ،ئەویــش دەكەوێتــە ئامێــزی
ســارد و رچــاوی (دۆڵــی غــەداران) تــا یەكێتــی و یەكگرتنــەوەی ئــەو سێگۆشــەیە رێكبخاتــەوە ،دۆڵێــك كــە
لەســەردەمی تێپەڕبوونــی (ئەســكەندەری مــەزن) بــۆ رۆژهەاڵتــی كوردســتان و ئێـران گەلێــك ســەربازی لەناو
دەچــن و ئەرتەشــەكەی تێكدەشــكێ ،بــەاڵم بەدەیــان هێــزی خۆڕاگــر و تێكۆشــەر لەئامێــزی خــۆی پــەروەردە
كــردووە ،ئەویــش وەك تێكۆشــەرانی مێــژوو ،دەیەوێــت لەگــەڵ ســەرماو ســۆڵەو تووڕەیــی ئــەو ناوچەیــە
بگونجێــت و ببێتــە هاوڕێــی (دۆڵێــك) كــە ناحەقــی لەناوخۆیــدا پەســەند نــاكات.
زنجیــرە چیــای (زاگــرۆس) النكــەی شارســتانییە ،پریســكی ژیــان لێــرەوە ســەری هەڵــداوە ،بۆیە هــەم مەیدانی
بەخێوكــردن و بەئامێــز گرتنــی مرۆڤــە ئازادیخوازەكانــەو هــەم دەبێتــە مەیدانــی تێكشــكانی داگیركــەران،
داگیركــەران (تــورك و عــەرەب و فــارس و تەنانــەت گەلێــك هێــزە دەرەكیــەكان) بــەردەوام پەالمــاری النكــەی
شارســتانییان داوە ،بــەاڵم بــەردەوام گەورەتریــن گــورزی شكســتیان خــواردووە ،دەیانەوێــت لەكەســایەتی
زنجیــرە چیــای (زاگــرۆس)دا كلیلــی (ئیقبــال)ی گەلــی كــورد ژەنــگاوی بكــەن ،ئــەم مەیدانــە بەهۆی سێگۆشــە
بوونیــەوە شــەهیدێكی بێژمــارەی پێشكەشــی خاكەكــەی كــردووە ،تەنانــەت تاشــەبەردێك نەمــاوە بەخوێنــی
شــەهید نەڕازابێتــەوە بۆیــە گەورەتریــن ناودارانــی لەســەر ســینگی خــۆی بەخێوكــردووە ،گەورەتریــن وانــەو
پەندوەرگرتنیــان بەهێــزە داگیركــەر و خوێنمــژەكان داوە .هێڵــی (زاگــرۆس) لەمێــژووی هاوچەرخــدا النكــەی
گەریــا تێكۆشــەرەكان دەبێــت .لــەو هێڵــەدا گەلێــك گەریــا بەخوێنــی گەشــاوەیان روخســاری (زاگــرۆس)
ســووراوی دەكــەن ،لەنــاو دڵــی شــەهیداندا ،بەتەرمــی نەمریــان گۆڕســتانی (ئەســتێرەكان) ســاز دەكــەن،
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ئامێــزی گەرمــی (شــەهیدان) تەرمــی تێكۆشــەرەكان لەنــاو ســینگی خــۆی رادەگرێــت.
پــاش گەلەكۆمــەی ()15ی شــوبات ،كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران رەحمێــك بــە تەرمــی گیــان بەخــت ك ـراوەكان
نــاكات بــە شــۆفڵ گۆڕســتانی ئەســتێرەكان دەشــێوێنێت و ئامێــزی گەرمــی (شــەهیدان) ســارد و رچــاوە
دەكات ،تەرمــی عاشــقی (شــەهیدان) لەئەویندارەكــەی دادەبڕێنێــت ،پەالمــاری ئێســك و بروســكی تەرمــە
بێرۆحــەكان دەدات ،تــا بــەم رەنگــە زەخــت و گۆشــار لەســەر گەریــا تێكۆشــەرەكان دروســت بــكات
و ئامێــزی گەرمــی (شــەهیدان) چــۆڵ بكــەن ،بــەاڵم بەســەدان ئەســتێرەی تــازە درەوشــاوەی رۆژهەاڵتــی
كوردســتان بــەرەو ئامێــزی گــەرم و گــۆڕی ئــەو هەرێمــە پەنــا دەبــەن ،رۆح بەجەســتەی ئیســك و پروســكەكان
دەبەخشــن( .هێمــن) یەكێــك لــەو ئەســتێرە تــازە درەوشــانەیە ،ئامێــزی گــەرم و گــوڕی (شــەهیدان)
دەگوشــێت و دڕندەیــی و بێویژدانــی و بێرەوشــتی هێزەكانــی رژێمــی پــێ هــەرس ناكرێــت.
(هێمــن) ئامێــزی (شــەهیدان) دەگوشــێت ،چونكــە شــەهید لەنــاو گەلــدا لەبــواری جوگرافــی و ئایینــەوە
واتایەكــی تایبەتــی خــۆی هەیــە ،لەبــواری جوگرافییــەوە داوێنــی شــین و سەرســەوزە ،ناوچەیەكــی ســەر
ســنوورە كــە ئێســتا لەالیــەن توركیــاوە لەهەرێمەكانــی (گەڤــەر و شــەمزینان) هێڵــی ســەربازی تێــدا بەجــێ
ك ـراوە .لەبوارێكــی دیكــەوە هێڵــی بازرگانــی گەلــەو كارو كاســبی قاچاخچێتــی لەســەر دەكرێــت و بژێــوی
ژیانــی هــەژاران دابیــن دەكات .لەبــواری ئایینیشــەوە دەبێتــە پەرســتگەی مرۆڤــەكان( .هێمــن) پەنــا دەباتــە
جێگایــەك كــە هەڵقــواڵوی ئەفســانەكانە ،دەیەوێــت ئەفســانە راســتیەكان جێگــەی ئەفســانە خەیاڵــی و
درۆینــەكان بگرێتــەوە ،فەلســەفەی راســتی رێبــازی ژیانــی مرۆڤــە نــاودارەكان ،بــە ئاقــاری راســتینەی خۆیــدا
بگوازێتــەوە ،لەژێــر نــاوی ئاییــن و داب ونەریــت ،رێبــازی پیــرۆز و گرنگــی مرۆڤــەكان بــە ئاقارێكــی دیكــە
رانەگوێزرێتــەوە ،بۆیــە دەیەوێــت قــەاڵی خۆڕاگــری و تێكۆشــان بــەر نەدرێــت و ئــااڵی خۆڕاگــری و تێكۆشــان
و قارەمانــی بــەردەوام شــەكاوە بێــت.
ئەمــەش حەقیقەتێكــە كــە داگیركــەر چەندێــك رۆڵەكانــی كــورد لەنــاو بــات ،بەســەدان رۆڵــەی دیكــە
جێــگای دەگرنــەوە ،كــردەوە دڕندانەكانــی داگیركــەران هەرچەنــد پێكەنینــی گوڵێــك ببــڕن ،گولێكــی دیكــە
بەزەردەخەنــەوە جێــی دەگرێتــەوە ،لەراســتیدا ك ـێ ســەردانی گەریــاكان لــەم چیایــەدا بــكات ،نــاوی لــە
بانكــی زانیاریەكانــی شــۆڕش دەنوورسێــت ،ئەمــەش بەهــۆی ئــەوەی كــە لــە چیــای (شــەهیدان) گەلێــك
تێكۆشــەر گیانیــان بەخــت كــردووە ،لەســەر ئــەم بنەمایــە نــاوی (شــەهیدان)ی لەســەر دانــراوە ،بۆیــە
ئەویــش كەشــتی شۆڕشــی لەقەراخــی (شــەهیدان) رادەگرێــت ،تــا بــەم رەنگــە ئــازار و ئێشــی نەتەوەكــەی
هەســت پێبــكات و مێــژووی شــاراوەی نەتەوەكــەی بــۆ هەڵبدرێتــەوەو بــەردەوام ئــااڵی (شــەهیدان)
شــەكاوە بهێڵێــت.
لەبەهــاری 1999دا سەرســەوزیەكانی (شــەهیدان) بەئامێــز دەگرێــت ،هــاوكات لەگــەاڵ غونچــەی گــۆل و
گۆلـزاری كــەژو كێــوەكان دەكرێتــەوە ،بــزەی پێكەنینــی گــوڵ لەخــۆی دەنوێنێــت ،كاتێــك ئامێزی بــەرەو رووی
(هەتــاوی ئیقبــال) دەگرێتــەوە زانیــاری ئەوتــۆی لەســەر ژیــان و ئەندێشــەو فەلســەفەی (هەتــاوی ئیقبــال)
نییــە ،تەنانــەت واتــاو ناوەڕۆكــی دەســتەواژەی «ئەندێشــەو رامــان» نازانێــت ،تەنیــا ئــەو خاڵــەی كــە پێــش
بەشــداربوونی لــەالی ســەرنج راكێــش دەبێــت ،تێكۆشــانی رزگاری نەتەوەییــە كــە  PKKلەكوردســتان بــە
نیــازی قایــم و ســەقامگیری كاری بــۆ دەكــرد ،پاشــان لەنــاو PKKدا لەگــەڵ PKKی راســتی ئاشــنا دەبێــت،
هەڵبــەت ئاشــنایی خــۆی لەگــەڵ  PKKوەك دڵۆپێــك لەدەریــای بــێ كۆتایــی دەبینێــت ،چونكــە قــووڵ بــوون
و ئاشــنابوون لەگــەڵ فەلســەفەی  PKKبەكارێكــی ســاكار و ئاســانی لێــك نەدەدایــەوە ،تەنانــەت ئەگــەر
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ســااڵنێكی درێــژ ژیانــی لەنــاودا بەســەر بردبێــت ،ئــەو بــۆ خــۆی دەڵێــت PKK :بزووتنەوەیەكــی ئی ـرادە و
رۆحــە ،ئەگــەر كەســێك لەنــاو ئاگــری ئی ـرادەو رۆحــی ئــەم ئاگــرەدا قرچــاوە نەبێــت ناتوانێــت حەقیقەتــی
 PKKبەدەســت بهێنێــت لەبــەر ئــەم راســتییە ئــەم تەڤگــەرە بــۆ هێــزە دەرەكیــەكان بووەتــە مەتەڵێــك و
ناتوانــن پێناســەیەكی راســتەقینەی ئــەو تەڤگــەرە بخەنــەڕوو.
مەیدانــی (ئارانــا) لەرۆمانــی بووژانــەوەی ژیانــی بــە مەیدانــی (شــەهیدان) تێكدەدرێــت ،مەیدانــی
(شــەهیدان) لــەالی دەبێتــە مەیدانــی راهێنــان و تاقیــگا و مەیدانــی خاوێــن بوونــەوە لەكــردەوە خراپــەو
ناشایســتەكانی مــرۆڤ ،مەیدانــی بەمــرۆڤ بــوون ،گۆڕانكاری كەســایەتی ،مەیدانــی خۆدۆزینەوە و خۆناســین،
مەیدانــی دادگایــی كردنــی زانســتی ســەردەم و مەیدانــی ئی ـرادە بەخشــین و بوێــری بــاوەڕی گرتنــە.
خولــی پــەروەردەی شــەرڤانی نــوێ یارگەی یارانــی و ژوانگەی خەیاڵــی منداڵێتی دەبێــت ،لەخوێندەوارخانەی
(ئاپۆچی)یــەكان ئەلــف و بێــی ئــازادی فێــر دەبێــت ،هونــەری بەڕێوەبەرایەتــی و سیاســەتی بەئەخــاق فێــر
دەبێــت و فێــری رشۆڤــەی سیاســی ،رامیــاری و هونــەری شــەڕ دەبێــت.
لەشــەڕڤانی نوێبەهــزر و فەلســەفەی (رێبــەر ئاپــۆ) زانــا و وشــیار دەبێــت ،بەدەنگــی گولـــلەكان هۆنـراوەی
تۆڵەســەندنەوەی دەنەخشــێنێت ،بەدیــداری گەنجانــی ســەرجەم بەشــەكانی كوردســتان خۆشــحال دەبێــت،
لەكەســایەتی ئەوگەنجانــەدا شــارەكانی كوردســتان دەناســێت و مێــژووی شــاراوەی بــۆ هەڵدەدرێتــەوە ،بــە
ناودارانــی گومنــاوی نیشــتامنەكەی ئاشــنا دەبێــت ،بــە هونــەر و كوولتــووری دەوڵەمەنــدی نەتەوەكــەی
ئاشــنایی پەیــدا دەكات ،ســەبارەت بــە زاراوەكانــی كــوردی و لەگــەاڵ مەزهــەب وئایینەكانــی نێــو كوردســتان
ئاشــنایی پەیــدا دەكات.
لەگــەڵ زام و ئازارەكانــی نەتەوەكــەی ئاشــنا دەبێــت ،ســەبارەت بــە چۆنیەتــی بەڕێوەبردنــی سیاســەتە
چەپەڵەكانــی داگیركــەران لەكوردســتان وردبیــن دەبێتــەوە ،بەبینینــی هــەر وانەیــەك حەقیقەتێكــی شــاراوەی
بــۆ ئاشــكرا دەبێــت ،هــەر ســاتێك لەژیانــی هەنگاوێكــی بــەرەو ئــازادی هەڵدەنێــت ،ئیــدی هەســتی
ئاســوودەیی و هەبــوون دەكات ،هەســت دەكات ئیــدی (هێمــن) هەیــە و لەپێنــاو گەیشــن بــە ئــازادی ژیــان
دەكات ،دەیەوێــت هــەر شــتێك زوو فێــر بێــت تــا ببێتــە دەرمانێكــی زامــە پڕئازارەكانــی نەتەوەكــەی.
لەشــەڕڤانی نــوێ گەنجێكــی زۆر ژیــر و ئازایــە ،لەفێربوونــدا منوونــەی نییــە ،بۆپێشــكەوتن مێشــكی زۆر
كراوەیــەو لێهاتــوو و كارامەیــە ،لەبــەر هەســتی پەیــدۆزی و پەیجۆربوونــی هیــچ دیــار نەدەبــوو خوێندنــی
زۆر كەمــە ،بۆیــە دەیویســت كەســایەتییەكی ســەركەوتوو بێــت و باشــرین پێناســەی كەســایەتی خــۆی بــكات،
بــۆ گەیشــن بــەم پێناســەیە هەوڵــی دەدا لەگــەڵ دەوروبــەری یەكگرتــوو بێــت ،وزەی گەنجێتــی بــاش بــەكار
بهێنێــت ،بۆگەیشــن بــە ئــاوات و خەیاڵەكانــی بــەردەوام بێــت و هیــوای بــە ژیانــی ئــازاد و یەكســان هەبێــت
و لەگــەڵ ژینگــەدا بگونجێــت ،جیــاوازی رەگــەزی و چینــی قبــووڵ نــاكات ،بەرامبــەر رەگــەزی ژن رێــزدار
هەڵســوكەوت دەكات ،جیاوازیــەكان بــاش لەیــەك دەداتــەوە.
شــەڕڤانی نــوێ دەبێتــە جێــگای چــاك كردنــەوەی خراپرتیــن ئــەو تایبەمتەندیانــەی كــە رژێــم بــە كەســایەتی
ئــەوی داوە و دەیەوێــت لەپەرتووكــی بیرەوەریەكانــی ژیانــی بــن بــڕی بــكات ،دەســتەواژەكانی؛ ترســنۆكی و
ناپاكــی و لــووت بــەرزی و دەســت چەپەڵــی و زمــان پیســی و خۆپەرەســتی و زووتووڕەبــوون ،رووشــكێنی
و داوێــن پیســی و ئاژاوەگێــڕی و فێڵبــازی ،دڵڕەقــی و بەرەاڵیــی و  ...هتــد لەكەســایەتی خۆیــدا جێــگای پـێ
نابەخشــێ.
هەوڵــی دەدا بەرزتریــن نیشــانەكانی كەســایەتی بەدەســتبێنێت و دەیویســت گەنجێكــی خــۆش زمــان
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و خۆشــڕوو بێــت ،ئــازاو و زیــرەك و دلێــر بێــت ،دڵپــاك و داوێــن پــاك بێــت ،خاوێــن و رەوشــت بــەرز
بێــت ،هەســتە كۆمەاڵیەتیەكانــی بورووژێنێــت ،كەســێكی خۆنەپەرەســت بێــت ،خزمــەت گــوزاری تەڤگــەر
و نیشــتامنەكەی بێــت ،خــاوەن ئامانــج و هیــوای درێژخایــەن بێــت ،ئیــدی مەجالــی ئــەوەی بــۆ رەخســابوو
كــە تایبەمتەندیەكانــی كەســایەتی ســەركەتوو و شۆڕشــگێڕ بەدەســت بهێنێــت ،لەیەكەمیــن چركەســاتەكانی
بەشــداربوونیەوە بڕیــاری بەدەســتهێنانی؛ گــورج و گۆڵــی ،زمــان رەوانــی ،قسەخۆشــی ،تێكــەاڵوی و وریایــی،
بەپشــوویی و خوێندنــەوەی زۆر ،بەخشــەندەیی و دەســتپاكی ،شــەرەفمەندی و بەزاتــی و دڵســۆزی و
وەفــاداری و راســت بێــژی و خۆبەخشــی و  ...هتــد دەدات.
دەیەوێــت ئااڵهەڵگــری رێبــازی هەڤاڵــە پێشــەنگەكانی ( PKKحەقــی و كەمــاڵ و خەیــری و عەلــی چیچــەك)
ەكان بێــت ،رێبــازی ژیانــی قارەمانانــی (بزووتنــەوەی فریــادڕەس) دەكاتــە هەوێنــی ژیانــی هاوچەرخــی
خــۆی ،دەیەوێــت وەك دامەزرێنەرانــی  PKKگیانبــاز و خەمخــۆر و دڵســۆز و خۆڕاگــر و زانــا بێــت ،بەیــەك
وشــە دەیەوێــت ببێتــە (میلیتــان) ،لەســەر ئــەم رێچكەیــە هۆنراوەكانــی (هێمــن و بێكــەس) لەبــەردەكات ،بــە
وشــە رازاوەكانــی باخچــەی هۆنـراوەی ئــەم دو هەڵبەســت بێــژە كەســایەتی ئــاو دەدات ،بــە دەنگــی بلوێــری
ئــەم دامەزرێنەرانــە رۆحــی ئــارام دەبەخشــێت ،بەتینــی گەرمــی (هەتــاوی ئــازادی) وشــە ســەهۆڵ كراوەكانــی
ناوجەســتەی دەتوێنێتــەوە ،كەســایەتی ســەهۆڵكراو و ربــۆت كــراوی بەتــەوری رەخنــە تێكدەشــكێنێت،
جەنــگ لەگــەل نەفســی خــۆی دەكات و دەروونــی بــە هــزری نــوێ خاوێــن دەكاتــەوە ،كەســایەتی لەســەر
هێڵــی (هەتــاوی ئیقبــال) دەڕازێنێتــەوە.
لەســێ مانگــدا كەســایەتییەك دەڕوخێــت و كەســایەتییەكی دیكــە بونیــاد دەنێــت ،لەســەر خەیاڵــی
منداڵــی (حســێن)( ،هێمــن) شــێوە دەگرێــت ،بەچێــژەوە یەكەمیــن قۆناغــی شۆڕشــگێڕی تێپــەڕ دەكات و
بــۆ قۆناغەكانــی دیكــەی تێكۆشــان خــۆی ئامــادە دەكات ،لەبــەر ئــەوەی فێــر ببێــت ،هــەر كات ناكۆكــی
لەمێشــكیدا دروســت دەبــوو ،پرســیاری دەكــرد تــا وەاڵمــی گونجــاو و رەزامەنــدی دڵــی بەدەســت نەهێنایــە
دەســتبەردار نەدەبــوو ،بــۆ ئــەوەی رشۆڤــە بــكات لەوانەكانــدا دەدوا ،راوبۆچوونەكانــی لەســەر هــەر بابەتێــك
دەردەبــڕی ،چ لەوانــە فەرمــی و چ نافەرمــی ســەرقاڵی وتووێــژ بــوو ،خوێنــدن و نووســین دەســت پـێدەكات،
ئــەم جــارە جیــا لەزمانــی فارســی و كــوردی (هــەر دوو زاراوەی ســۆرانی و كرمانجــی) فێربوونــی زمانــی توركــی
دەخاتــە نــاو پالنــی خەباتییــەوە .لەبەشــەكانی دیكــەی پــەروەردە لەبــواری ســەربازییەوە زۆر بــە حــەزەوە
بەشــدار دەبــوو.
لێــرەدا تێگەیشــتبوو ژیانــی ب ێرامیــاری وبێسیاســەت ،وەك مرۆڤــی بێســەر و رۆحــە ،مرۆڤێكــی
بێسیاســەت مرۆڤێكــی بێســەرە ،ئــەم راســتییەی بــۆ دەركەوتبــوو كــە هەوڵــی رزگاری لــەو بارودۆخــەی
خــۆی دەدا ،لەبــەر ئــەوەی تــازە بەدەســتەواژەكانی رامیــاری و سیاســەت ئاشــنا دەبــوو نامــۆی ئــەو ژیانــە
بــوو ،بــەاڵم بەكــۆی ئــەم كۆســپ و تەگەرانــەوە درێغــی لــەالی خــۆی نەدەكــرد ،بەهــەوڵ و تەقاالكانــی
بەدرێژایــی خەباتــی پێشــكەوتنێكی بەرچــاو بەدەســت دەهێنێــت.
س ـێ مانــگ تێدەپەڕێــت ،ئیــدی لەگاگۆڵكــێ كردنــی ســێهەمین لەدایكبوونــی رزگاری دەبێــت و دەتوانێــت
لەســەر پێــی خــۆی رابوەســتێت ،ژیــان بــە هۆنــراوە بڕازێنێتــەوە ،دووخشــتیەكانی (هێمــن و بێكــەس)
لەرێــڕەوی ژیانیــدا هەڵبواســێت ،بەهۆنــراوە دووخشــتیەكان رۆحــی شــاراوەی پەیــدا بــكات( ،بێكــەس)
ی تەنیــا بــە بــەری (هێمــن)ی ئارامــدا بــكات و لەنــاو هــزری (ئاپــۆ)دا شــەیدای كوردســتان بێــت .خولــی
ژوانــی بــە گــەرم و گــوڕی كۆتایــی پێدەهێنێــت ،خــۆی ئامــادە دەكات و كۆڵەبــاری پــڕ لەخــەم و پــەژارەی
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گەلەكــەی لەپشــت دەكات و ئیــدی بــە كــردار بەشــدار دەبێــت ،ئــەو جێگایــەی كــە پێشــنیاری بــۆ دەكات و بە
خەونــی ئەوێــوە دەنوێــت لەالیــەن رێكخســتنەوە پەســەند دەكرێــت و شــانازی بەشــداربوونی نــاو ریزەكانــی
پاراســتنی گەلــی پێدەبەخرشێــت.
گارە ـ چاپەمەنی
2013/1/5
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پەپوولەیەك لەدەوری خەرمانی بەپیت
پەڕەســێلكەیەك (پرســتو) لەمەڵبەندێــك بــەرەو مەڵبەندێكــی دیكــە كــۆچ دەكات ،لەرەوەندێــك بــەرەو
رەوەندێكــی دیكــە پێهەڵدەگرێــت و لەوەرزێــك بــەرەو وەرزێكــی دیكــە هەڵدێــت ،لەســەر لقێــك بــەرەو
لەقێكــی دیكــە و لەلوتكەیــەك بــەرەو لوتكەیەكــی دیكــە دەفڕێــت ،لەرووبارێــك بــەرەو رووبارێكــی دیكــە
رەوان دەچێــت و لەبیابانێــك بــەرەو سەرســەوزیەك هەڵدێــت ،لەهزرێــك بــەرەو هزرێكــی دیكــە كۆبیــری
دەبێــت ،لەدەشــتی تێلــی دڕكــدار بــەرەو ریزەكانــی گەریــا بــااڵ هەڵدەگرێــت و بــەرەو ســەكۆی ئــازادی
گەریــا دەفڕێــت .پەیوەســتی پۆلــی هەڵــۆ بەرزەفــڕەكان دەبێــت ،كۆڵەپشــتی خەباتــی بەپشــت دەنێــت
و لەكاروانــی خەباتگێ ـڕان جێــگا دەگرێــت ،ئەگــەر كۆڵەپشــتی هــەژاری لەپشــت دانێــت .ئــەوا هەنگاوێــك
ناتوانێــت بەرەوپێشــەوە بــڕوات .بۆیــە بەكۆڵەپشــتی هــەژاری ژیانــی گەریالیــی دەســت پ ـێدەكات،
لەســەرەتای رۆیشــتنی بــۆ ژوانگــەی تێكۆشــەرەكان ،چاوێــك بەجانتاكەیــدا دەخشــێنێت و بــزەی پێكەنیــن
لەلێــوی دەنەخشــێت ،هەســت بــە گەورەیــی و واتاداربوونــی ژیانــی دەكات ،جانتایەكــی لەپشــتە كــە پــڕ
لەهیــوا و ئۆمێــد و ئی ـرادە بــۆ البردنــی بــاری خــەم و هــەژاری و ئــازار لەســەر پشــتی گەلەكــەی .دەریــای
هــزری بەگوێــرەی رابــردوو زۆر بەرف ـراوان و قووڵــر دەكات و لــە رەوشــتدا دەوڵەمەنــد دەبێــت .هەڵبــەت
دەوڵەمەندییــەك كــە لەگــەڵ گەلەكــەی دابەشــی بــكات و چــی دەزانێــت بەگەلــی ببەخشــێت ،چــی نەزانێــت
بــەدوای فێربوونییــەوە بێــت.
دوو ســاڵ بەكارامەیــی لەنــاو هێزەكانــی پاراســتنی گــەل ()HPGدا خەبــات دەكات و ئەزمــوون و تەجروبــە
وەردەگرێــت .هونــەری ژیــان كــردن بەئامێــز دەگرێــت و چیرۆكــی نەنــوورساوی دەدۆزێتــەوە ،ونبووەكانــی
نــاو دڵــی لەكــون و قوژبنەكانــی مێــژووی دەبینێتــەوە ،راهێنــان بــۆی دەبێتــە چـرای رۆشــن كــەرەوەی ژیانــی.
هەرچەنــد كات دەگوزەرێــت گەریالیەكــی گــورج و گــۆڵ و ئــازای لــێ دەردێــت ،بەهاوبەشــی چاالكانــەی
لەڕاپەڕاندنــی كاروبــاری ژیــان و رێكخســتندا ،لــە نــاو دڵــی هەڤااڵنــی خــۆی هێالنــەی خۆشەویســتی
دەكاتــەوە ،لەنــاو دیســپلین و خشــتكردنی ســەربازی دەتوێتــەوە ،لەڕاپەڕاندنــی بەرپرســیارێتی رێكخســتنی
زۆر وردبیــن دەبێــت و ئەركــی هەڤاڵێتــی لــەالی دەبێتــە هەوێنــی ژیانــی .لەهەڤااڵنــی خــاوەن ئەزمــوون
وانــە وەردەگرێــت ،دەیەوێــت گوێبیســتی بیرەوەریەكانــی گەریالیــی بێــت و بــە بیرەوەریەكانــی گەریــا
شــاد و بەهێــز دەبێــت ،ئــەم بیرەوەریانــە بــەرەو ژیانــی حەقیقــی گەریــا هانــی دەدەن ،هــەر بیرەوەریــەك
دەبێتــە چ ـرای رۆشــن كردنــەوەی ژیانــی ،دەبێتــە ســەمبۆلی درێژەپێدانــی تێكۆشــان و خەباتــی.
لەرووپەلەكانــی ژیانــی نوێــی دەیەوێــت لەســەنگەری پێشــەوەدا جێبگرێــت ،پەلــە نەنــوورساوەكان
بەژیانــی خاوێــن و مندااڵنــەی خــۆی بنووســێت و بەدەســتی خــۆی تۆڵــەی خەیاڵــی مندااڵنــەی بســتێنێتەوە،
ئیــدی لەخــۆی ڕادەبینێــت كــە بــۆ قۆناغــی شــەڕ ئامادەیــە .مەراقــی هەســت و ســوانی لەگــەاڵ ژیانــی
گەریالیــی گەلێــك هەیــە .لەهــەر گۆشــەیەكی ژیانــی گەریالیــی هێالنــەی خۆشەویســتی ســاز دەكات و ئــەو
هێالنانــە دەكاتــە بنكــەی هەڤاڵێتــی و خۆڕاگــری و تۆڵەســەندنەوە لەنەیارانــی كــورد .لەســەر لوتكــەی شــاخە
ســەربەرزەكانەوە دەیەوێــت بەرامبــەری داگیركــەران رابوەســتێت و چۆكــی خــۆی بەرامبــەر داگیركــەران
دانەنوێنێــت ،مڵشــۆڕی داگیركــەران نابێــت ،بــە پاســەوانی لەســەر ئــەو لوتكــە ســەربەرزانە ئــارام دەبێــت،
دەیەوێــت داهاتــووی چیرۆكــی نەنــوورساوی خــۆی ســەیر بــكات ،رەنــج و ئــازاری گەلەكــەی ببینێــت،
بەپاراســتنی خاكــی نیشــتامنەكەی ئۆقــرە دەگرێــت ،هێمــن و ئــارام دەبێــت ،بەهەمــوو هێــزو توانایــەوە
ئامــادە دەبێــت تــا هــەر چەشــنە دەســتدرێژییەك لەســەر نیشــتامنەكەی بكرێــت ،بەڕەنــگاری ببێتــەوە ،خــۆی
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بــە قەڵغانــی بەرگــری لەنیشــتامن و خاكــی پیــرۆزی نەتەوەكــەی دەبینــێ.
لووتكــە ســەربەرزەكان ،ئیــرادەی پۆاڵیینــی لــەال دروســت دەكــەن ،هیــواو ئاواتەكانــی گــەورە دەكــەن و
بوێــری وجەســارەتی پێدەبەخشــن ،بۆیــە ئــەو قۆناغــە دەبێتــە خۆشــرین دەورانــی بووژانــەوەی .هەرچەنــد
ســەرماو ســۆڵە و گەرمــی و برســێتی و توونێتــی و هیالكــی و بێئیمكانــی ئەمانــی پــێ نــەدەدا ،لەگــەاڵ
هەریــەك لەوانــە رادێــت و زمانــی هاوڕێیەتــی بەرامبەریــان بــەكار دەهێنێــت ،ئــەم رووداو و گرفتــە
رسووشــتیانە كاریگــەری لەســەر دابەزینــی مۆڕاڵــی ناكــەن .ناهێڵێــت الواز و بێهێــزی بكــەن ،بگــرە
بەپێچەوانــەوە وەك هەتاوپەرەســت بــەردەوام زەردەخەنــەی لێوەكانــی دەدرەوشــێنێتەوە ،زەردەخەنــەی
ئــازادی لەلێوەكانــی ناترازێنێــت .لێــرەدا تێــدەگات لــە ڕاســتی (كەشــتی نــووح) دەزانێــت بۆچــی لەچیــای
(جــودی) لەنگــەر دەگرێــت ،بۆیــە بەهەمــان شــێوە ئەویــش چارەنووســی گەریالیــی هاوشــێوەی (نــووح)
هەڵدەبژێرێــت ،گەریالكانیــش بــۆ بەدەســتهێنانی ئــازادی بــە (كەشــتی شــۆڕش) لەشــاخە ســەربەرزەكانی
كوردســتان لەنگــەر دەگــرن.
لەشــەوە تاریكەكانــدا شــەیدای ئەســتێرە درەوەشــاوەكانی ئاســان و روناكــی مانــگ دەبێــت ،بریقــەی
ئەســتێرە و مانــگ دەبنــە گڵۆپــی نــاو چاوانــی كلیلــی دەروازەی ژیانــی ،دەردەدڵــی نــاو دڵــی لەشــەوی
تاریكــدا بەئەســتێرەكان دەڵێــت ،دەیەوێــت لەگەڵیــدا بدوێــن و ئەوانیــش بخاتــە قســەو لەگەیشــن بەڕێبــازی
حەقیقــەت یارمەتیــدەری بــن و فەلســەفەی هێزگرتــن و هێزبەخشــین بەژیانــی بكــەن ،لەنــاكاو خشەخشــی
دار و گــژو گیــاكان كۆبیــری بــاو دەكەنــەوە ،دەســت بەچــەك دەبێــت و بەئارامــی گــوێ رادەخــات و
چاودێــری دەوروبــەری دەبێــت.
كاتێــك كــە چــەك بەدەســت دەگرێــت گرنگــی ئەرتەشــی گەریــا بــۆ نەتەوەكــەی هەســت پ ـێدەكات ،ئــەو
چەكــەی كــە بوێــری و جەســارەتی پێدەبەخشــی ،روانگــەی بەهەمــان شــێواز بــوو كــە ئەرتەشــی گەریــا
بوێــری و هیــوا بەگــەل دەدات ،لەبــەر ئــەوە گەورەكردنــی ئەرتەشــی گەریــا بــە ئەركــی سەرشــانی خــۆی
و هەڤااڵنــی دەزانــی و لــەو بــاوەڕەدا بــوو هەرچەنــد ئەرتەشــی گەریــا بەهێــز و گــەورە بێــت ،ئەوەنــدە
ئەرتەشــی داگیــركار الواز و بچكۆڵــە دەبنــەوە ،لەبەرئــەوە زۆر خۆشــحال بــوو كــە نەبووبووە ســەربازی نەیاری
كــورد و لەنــاو ئەرتەشــی داگیــركاری و خائنانــدا جێــگا ناگرێــت .لەژێرنــاوی ســەربازی خزمەتــی داگیركەرانــی
نەدەكــرد ،چونكــە لــەالی ئــەو ســەربازی كــردن بەواتــای خزمــەت كــردن و كۆیلەبوونــی داگیركــەران دەهــات،
بۆیــە ئــەو پەنــا بــۆ نــاو ئەرتەشــی فڕیادڕەســی نەتەوەكــەی دەبــات.
پێــش گەلەكۆمــەی نێودەوڵەتــی لەســەر (رێبــەر ئاپــۆ) ،گەریــا پــەروەردەی دەســتی خــودی (رێبــەر
ئاپــۆ) بــوون ،بــۆ خــۆی وانــەی بــە گەریــا دەگوتــەوەو بۆخــۆی لەخوێندەوارخانەكەیــدا زانســتی ســەردەم
و كەســایەتی دامــركاو و لەناوچــووی دادگایــی دەكــرد ،ئەمــەش ورەیەكــی بــەرزی بــە گەریــا دەبەخشــی.
شــەهید (هێمــن) لەگــەڵ ئــەو هەڤااڵنــەی كــە لەوانەكانــی (ئاپــۆ)دا بەشــدار بووبــوون گفتگــۆی دەكــرد و
لەســەر راســتی رێبەرایەتــی و ( )PKKلێكۆڵینــی دەكــرد ،پاشــان دەیویســت شــیكردنەوەكانی (ئاپــۆ) لەســەر
هەڤاڵێتــی و ژینگــە و ژن ،تێكۆشــان و ملیتانــی ،شــەڕ و مێــژوو و ســەرجەم بوارەكانــی دیكــە بزانێــت،
ســادەیی و رسووشــتی بوونــی لەگــەڵ هەڤــااڵن هەســت بــكات و شــیكردنەوەی كەســایەتی ئــاگادار بێــت
و زمانــی رەخنــەو رەخنەداییــن ئاشــنایی پەیــدا بــكات ،رێورێبــازی چارەســەری گیروگرفتــەكان فێــر ببێــت
و لەتاكتیــك و ئیس ـراتیژی ،شــەڕ و سیاســەت لێ ـزان بێــت ،تابــەم شــێوەیە هەڤاڵێتــی تەندروســت لەگــەڵ
(رێبــەر ئاپــۆ) و هەڤااڵنــی بــكات.
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چاالكــی گیانبازانــەی بەدەیــان گەریــاو هاواڵتــی كــورد كــە بەمەبەســتی ریســواكردنی گەلەكۆمــەی
نێودەوڵەتــی پێــك هاتبــوو ،كاریگــەری قووڵــی لەســەر كەســایەت و ویژدانــی (هێمــن) دادەنێــت ،ئەمــەش
ئــەو هانــدەدات وەك پەپوولەیەكــی عاشــق لەچــواردەوری (هەتــاوی ئــازادی) ســەمای خۆشەویســتی بــكات،
بۆیــە ئەویــش لــەو كاتــەوە تــا دوا هەناســەی ژیانــی خــۆی بەقــەرزداری (رێبــەر ئاپــۆ) و هەڤااڵنــی گیانبەخت
كــردووی دەبینێــت.
ئیــدی لەنــاو ()HPGدا هەســت دەكات كەســێكی خــاوەن ئیرادەیــە ،لەســەر ئــەم بنەمایــە خــۆی پــەروەردە
دەكات ،كەســایەتییەكی لێهاتــوو و بەتوانــای لــێ دروســت دەبێــت ،بۆیــە دەیەوێــت بــۆ خەبــات بــەرەو
باكــووری كوردســتان بــڕوات ،پێشــنیاری خــۆی بــۆ رێكخســن دەكات ،دەیەوێــت لەنــاو زۆر و زەحمەتییەكانی
گەریالیەتــی بربژێــت و كەســایەتی (هێمــن) دەســتەمۆی رێكخســن بــكات ،بــەاڵم لەوكاتــەدا دەیەوێــت
تێپــەڕی باكــووری كوردســتان ببێــت بەهــۆی بارودۆخــی ئــەو كاتــە ئــەم پێشــنیارەی قەبــوول ناكرێــت ،لەبــەر
ئــەوەی هێزەكانــی گەریــا لەچوارچێــوەی رێنامیــی (رێبــەر ئاپــۆ) لەپێنــاو چارەســەری كێشــەی كــورد بــەرەو
باشــووری كوردســتان دەكشــێرنێنەوە ،پێــواژۆی ئاگربەســت دەكەوێتــە ئــاراوە ،هەرچەنــد ئــەم پێواژۆیــە
لەالیــەن دەوڵەتــی توركیــاوە مایــە پــووچ دەكرێــت ،ئیــر ئەویــش تاكۆتایــی ســاڵی  2001وەك شــەڕڤانێكی
تێكۆشــەر ئــەرك و بەرپرســیارێتی خــۆی لەنــاو هێزەكانــی پاراســتنی گــەل ڕادەپەڕێنێــت.
قۆناغــی ژیانــی نــاو كەتیبــە (تابــوور) بەالیــەوە گەلێــك ســەرنج راكێشــە و لەخەباتــی نــاو (تابــوور) هەســتی
مانــدوو بــوون نــاكات ،لەســەرجەم بــەش و خەباتەكانــی نــاو تابــوور بەشــداری دەكات و دەیەوێــت
تایبەمتەندیەكانــی ملیتــان بــوون بەدەســت بهێنێــت ،لەنــاو ریزەكانــی گەریــادا ببێتــە فەرماندەیەكــی زانــاو
لێهاتــوو ،فەرماندەیەكــی بوێــر و قارەمــان بێــت و تایبەمتەنــدی فەرمانــدەی ( )PKKلەكەســایەتی خۆیــدا
بەرجەســتە بــكات .دەیەوێــت فیداكارتریــن ،روخۆشــرین ،خۆڕاگرتریــن ،هێمنرتیــن ،دلێرتریــن و بەجەرگرتیــن
تێكۆشــەری نــاو ریزەكانــی گەریــا بێــت چونكــە گەیشــتووەتە ئــەو باوەڕییــەی كــە ئەگــەر فەرماندەیــەك
لــەم تایبەمتەندیانــە دوور بێــت ،ناتوانێــت فەرماندەیەكــی حەقیقــی نیشــتامنەكەی بێــت بــۆ ئــەوە دەیەوێــت
بۆگەیشــن بەفەرمانــدەی حەقیقــی ئــەم تایبەمتەندیانــە لەكەســایەتی خۆیــدا ئــاوا بــكات.
(هێمــن) ئیــدی شــاهیدی ئــەوە دەبێــت كــە خوڵقاندنــی نــرخ و بەهــا پیرۆزەكانــی ( )PKKبەتێكۆشــانی
فەرمەندەكانــی وەك؛ (عەگیــد ،مەزلــووم دۆغــان ،كەمــال پیــر ،خەیــری دورومــوش ،عەلــی چیچــەك ،گۆلنــاز
كاراتــاش ،زەینــەب كەناجــی و هتــد  )...بــەدی هاتــووە ،پێناســەی فەرماندەیــی لــەالی ئــەو بــە واتــای
(عەگیــد)ی دەبێــت ،هــاوكات (عەگید)یــش واتــای (قارەمانــی ،رێكخســن بووییــن ،بوێــری ،هیــوا ،ئومێــدو
هتــد  ،)...دەبەخشــێت ،بۆیــە ئەویــش دەیەوێــت كەســایەتیەكی هاوشــێوەی ئــەم قارەمانانــەی هەبێــت.
فەرماندەیــی بــۆ ئــەو بەواتــای؛ (فیــداكاری ،دەستپێشــخەری ،بوێــری ،مــۆڕاڵ بەخشــین ،رێكخســن ،بەبەرنامــە
بــوون ،هەڤاڵێتــی ،دروســتی و ســوور بــوون)ە .لەســەر ئــەم خاڵــە زۆر ســوور دەبێــت وبــەردەوام تیشــكی
دەخســتە ســەر و ســەرنجی بــۆ رادەكێشــا .لەبــەر ئــەوەی پێكهاتــەی گەنجانــی بــە دەستپێشــخەری كۆمەڵــگا و
توێژێكــی رادیــكال ـ دیموكـرات دەبینــی ،گەنجانــی هــان دەدا كــە ببنــە فەرمانــدەی نیشــتامنەكەیان تــا بــەم
شــێوەیە گەنجــان ئەركــی مێژوویــی خۆیــان جێبەجـێ بكــەن ،ئــەو بەخــۆی دەڵێــت« :كوردســتان پێویســتی
بــە فەرمانــدەی حەقیقــی وەك عەگیــدەكان هەیــە ،چونكــە كوردســتان بەهــۆی نەبوونــی فەرمانــدەی
راســتەقینە تووشــی شكســت و داڕمــان هاتــووە».
رومانــی ژیانــی منداڵێتــی ئــەوەی بەبیــر دەخاتــەوە ،كاتێــك لەكۆمەڵــگای داڕمــاوی كوردســتان دەكەوێتــە
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نــاو تەڵەكانــی رژێمــەوە ،كاتێــك نــاوی فەرمانــدە بــەر گوێچكــەی دەكەوێــت ،دەســبەجێ تــرس ســەرتاپای
دادەپۆشــێت ،چونكــە وشــەی فەرمانــدە تۆقێنــەری و رەنــگ زەردی و زۆرداری و پــارەو ناوبانگــی ئــەو كەســە
دەخاتــە بیریــەوە ،لەبــەر ئــەوەی پێناســەی فەرمانــدە لــە نــاو كۆمەڵــگادا بەوشــێوەیە لەهزریــدا فــۆرم
دەگرێــت) ،بــەاڵم فەرماندەبــوون لەنــاو ریزەكانــی گەریــا بەواتــای؛ (ئەرتــەش بوویــن ،رێكخســتەبوون،
پەرەپێدانــی چاالكــی ،بوێــری و خۆبەخشــی) لەهــزری نوێــدا فــۆرم دەگرێــت.
پێناســەی فەرماندەیــی لەشــانۆی هزریــدا؛ (راســتبێژی ،پەیــان بەجێهێنــەر ،گرێــدراوی ئەركــی خۆبــوون)
دادەڕێژێــت ،ئــەو لەهەوڵــی ئەوەدایــە وەك فەرمانــدە (عەگیــد)( ،ئــازا ،بەجــەرگ ،دلێــر و قارەمــان) بێــت،
وەك زیــان ( بەئامانــج ،تۆڵەســتێن و راســتبێژ) بێــت ،بــەڕای ئــەو ئەگــەر كەســێك چاالكــی (عەگیــد و زیــان)
تێنــەگات كەســایەتی ملیتــان بــوون و فەرمانــدە بــوون تێنــاگات ،لەبــەر ئــەوەی بۆخــۆی گەنجــە ،زیاتــر
لەهــەر گەریالیــەك گرنگــی بــە تێگەشــتنی حەقیقەتــی ئــەم قارەمانانــە دەدات ،ئەوەتــا دەڵێــت« :پێویســتە
كوردســتان پــڕ لەفەرماندەكانــی وەك عەگیــد و زیــان بكەیــن ،لەبــەر ئــەوەی هــەر فەرماندەیەكــی (ئاپۆیــی)
بــۆ نەیارانــی كــورد لەبۆمبــی ئەتــۆم مەترســیدارترە ،هــەر چەندێــك فەرمانــدەی قارەمــان لەكوردســتان
زیــاد بكەیــن ،ئەوەنــدە ژیــان نــوێو ئــازاد دەبێــت ،رەنــگ و بــۆی نادادپــەروەری لەنــاو دەچێــت» ،بۆیــە
فەرمانــدەكان بــە پێشــەوایان و دامەزرێنەرانــی هێڵــی نــو ێ (بەرخــۆدان ژیانــە) بــۆ گەلــی كــورد دەزانێــت،
فەرماندەكانــی ( )PKKبــە خۆڕاگــری بێوچانــی خۆیــان گورزێكــی قۆرســیان لەجەرگــی نەیــار داوە و بــە
چااڵكــی خۆیــان دەســت و پێــی نەیاریــان ئیفلیــج كــردووە ،لەبــەر ئــەوەی فەرماندەیەكــی ( )PKKیەكســان
لەگــەاڵ ئەرتەشــێكدا دەبینێــت.
هێشــتا ژیلەمۆكانــی ســەرهەڵدانی 15ی شــوبات لەرۆژهەاڵتــی كوردســتان نەكوژاونەتــەوە و پشــكۆكانی ئــەو
ئاگــرە تــا دەڕوات گەشــاوە دەبــن ،زەلــكاوی چەپەڵــی وشــك و بنبــڕ دەكــەن ،غونچــەی گوڵــەكان كـراوە دەبن،
مێشــكە بەســتەڵەك كــراوەكان دەتەقنــەوە ،تۆخمــی شــۆڕش لەهــەر جێگایەكــدا چەكــەرەی دەرخســتووە
و چەكــەرەی شــۆڕش ،كۆمەڵــگای چیمەنتۆكــراو قڵیــش قڵیــش دەكات ،لەهــەر قڵیشــێكدا خوێنمژێــك
دەخنكێنێــت و بەهــەر خنكاندنێــك تاپۆیــەك دەروخێنێــت و بەرووخاندنــی هــەر تاپۆیــەك بومەلەرزەیــەك
روودەدات و بەهــەر بوومەلەرزەیەكــدا زەوتكەرێــك دەڕمێــت.
ئیــدی تیشــكی (هەتــاوی ئــازادی) داوێنــی (زاگــرۆس) دەخەمڵێنێــت و هەتاوپەرســتێك نەمــاوە كــە رووی
لە(هەتــاوی ئــازادی) نەكردبێــت ،غۆنچەیــەك نەمــاوە كــە بــزەی پێكەنینــی بەرامبــەر تیشــكە درەوشــاوەكانی
نەدڕكاندبێــت ،عاشــقێك نەمــاوە كــە ژوانگــەی خــۆی پەیــدا نەكردبێــت و پەپوولەیــەك نەمــاوە كــە ســەمای
ئــازادی لــەدەوری (هەتــاوی ئــازادی)دا نەكردبێــت ،وشــكانییەك نەمــاوە كــە دڵۆپــی بــاران نەیپۆشــیبێت،
تاریكییــەك نەمــاوە كــە بروســكی رووناكــی بەبــەردا نەكردبێــت ،ئەســتێرەیەك نەمــاوە كــە لەشــەوی تاریكــدا
بەخەبــەر نەهاتبێــت ،دارێــك نەمــاوە كــە كراســی بووكێنێتــی نەپۆشــیبێت ،رووبارێــك نەمــاوە كــە ماســی
لەناویــدا مەلەوانــی نەكردبێــت ،منداڵێــك نەمــاوە كــە بــە الیەالیــەی دایكــی گــەورە نەبووبێــت ،گوڵێــك
نەمــاوە تیشــكی (خــۆری ئــازادی) نەچێشــتبێت ،كەســێك نەمــاوە كــە نــاوی (ئاپــۆ و )PKKی نەبیســتبێت.
راپەڕینــی جەمــاوەری ســاڵی  1999ئاگرێكــی نــوێ لەرۆژهەاڵتــی كوردســتان دادەگرســێنێت و ژیانــەوەی نــوێ
دەخوڵقێنێــت ،رێڕەوێكــی نــوێ ئــاوا دەكات ،ئاگــری خۆشەویســتی بەرپــا دەكات ،تەلیســمی ترس دەشــكێنێت
و (كەشــتی شــۆڕش) بەرپــا دەكات و (هەتــاوی ئیقبــال) لەپشــت هــەورە ڕەشــەكانەوە (بزووتنــەوەی یەكێتــی
دیموكراتیــك) دەكاتــە دیاریــی  ،هــەورە تریشــقە و گــەرم و گــوڕی ســەرهەڵدانی جەمــاوەری 15ی شــوبات
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هێالنــەی ژیــان بونیــاد دەنێــت( ،هەتــاوی ئیقبــاڵ) رەنجــی بێوچانــی جەمــاوەر بــە (هانــای بزووتنــەوە،
چەمكــی یەكێتــی و پرەنســیپی دیموكراتیــك) گــواڵ بــاران دەكات ،فریادڕەســەكان وەك بڵێســەیەكی ئاگریــن
گەرمــای تێكۆشــان دەچێنــن ،بەدروێنەكــردن ،خەرمانــی بزووتنەوەیــەك كۆدەكەنــەوە و دابەشــی نــاو هەژاران
دەكــەن ،خانــووی هــەژاری تێــاوان دەدرەوشــێنێتەوە و ســفرەی خاڵــی خانــووی هــەژاری دەڕازێنێتــەوە.
لەســاڵی  2002بەشــداری ئــەو خەرمانــە پــڕ بەپیــت و بەرەكەتــی جەمــاوەری دەبێــت و دەبێتــە پەپوولەیــەك
كــە لــەدەوری خەرمانــی بەپیــت وبەرەكــەت ،ســەما دەكات ،كــول و ئێشــی ئــازار چێشــتووەكان ،خەمبــاری
دەكــەن و دامــاوی و هــەژاری هاوخوێنەكانــی گرمــەی هەورینــی لەنــاو دڵــی درووســت دەكــەن .پــاش دوو
ســااڵ دووربــوون ،گەڕانــەوەی بــۆ مەڵبەنــدێ كــە تێــدا ســەریهەڵداوە دروســت دەبێــت ،بەكانــی مێــژوو،
گەنجانــی نیشــتامنەكەی ئــاو دەدات و بــە رووبــاری كانیــاوەكان مێشــكە زەوتك ـراوەكان خاوێــن دەكاتــەوە.
بــە دەریــای كانیــاوەكان مەڵبەنــدی كەشــتی شــۆڕش قایمــر دەكات تــا ماڵوێـران كراوەكانــی پـێ رزگار بــكات،
دەرهاوێشــتكراوەكان رژێــم بەئامێــز دەگرێــت ،تێچەقاوەكانــی زەلــكاوی گەندەڵــی دەردەهێنێــت ،بــازاڕی
خۆفرۆشــەكان و بەكرێگیــراوەكان بێبــازاڕ دەكات ،بــڕواو بــاوەڕی دەبەخشــێتە بێبــڕوا و بێبــاوەڕەكان.
هەنــگاوی یەكەمیــن لەمەڵبەنــدی خنێــرە دادەنێــت و كەژوكێــو و پێدەشــتەكانی ئــەو هەرێمــە یەكەمیــن
تاقیگــەی خەباتــی دەبــن ،لەگــەڵ رسووشــتی ســادە و ســاكار خەڵكانــی ناوچەكــە هــاودەم دەبێــت،
لەبــەر بارینــی بارانــی خۆشەویســتی خەرمانــی دڵــی بەپیــت و بەرەكــەت دەبێــت لەبەخشــینی هێشــووی
خەرمانــی دڵــی دەســت كـراوە و گەنجــان بــەرەو خەرمانــی ژیــان هــان دەدات ،خەرمانــی الدێ لــە بێژنگــی
شــۆڕش دەدات و كلۆشــەدارەكان پەراوێــز دەخــات .شــەونەخوونی بــۆ پاراســتنی خەرمانــی گونــد دەكات،
خەرمانــی گونــد لەدەســتی چەتــەو دزەكانــی كۆمــاری ئیســامی دەپارێزێــت ،هێشــووە ئالوودەكانــی گونــد
بــە دیاردەكانــی بێــكاری و مــاددەی هۆشــبەر و بێرەوشــتی و هــەژاری دەســووتێنێت و هێشــووی خەرمانــی
بەپیــت و بەرەكــەت لەنــاو چنگــی ســووتان دەردەهێنێــت ،هێشــووی وشــككراو شــین دەكاتــەوە ،رۆح بــە
خەرمانــی بــێ رۆح دەبەخشــێت ،هێشــووەكان رەوانــەی (كەشــتی شــۆڕش) دەكات ،دەیەوێــت خەرمانــی
شــۆڕش گــەورەو گەورەتــر بــكات.
پەڵــە هەورەڕەشــەكانی ئاســانی تاریــك لەســاڵی 2003وە دەیانەوێــت بڵێســەی ئاگــری (بزووتنــەوەی
یەكێتــی دیموكراتیــك) بــە تــەوژم و تــەرزە وردەڵەكەكانیــان كــوژاوە بهێڵــن ،رۆژەنــەی هیــواو ئاواتــی ژیــان
بەتاریكــی دابپۆشــن و شــەپۆلی ئــازادی دامبركێنــن ،نــەوەی تۆڵەســەندنەوە لەنــاو بەســتەڵەكدا بهێڵــن،
ئیـرادەی پۆاڵیینــی ئەســتێرەكان بتوێننــەوە ،دەمامكــی پاشــا رووتــەكان بەســەر روخســاری (هەتــاوی ئــازادی)
بپۆشــن ،لەنگــەری كەشــتی شــۆڕش بەجێــگای (شــاهۆ ،دااڵهــۆ ،جــودی ،قەندیــل و هتــد  ،)...لەناوەنــدی
شارســتانییەكان دابكوتــن ،خەرمانــی بەپیــت بكەنــە دیــاری پەڵــە هەورەڕەشــەكان ،بــەم تەوژمــە بڵێســەی
ئاگریــن تــەم و مــژاوی بكــەن ،بەتــەرزە وردەڵەكــەكان هــەراو هــورای تــااڵن كــردن رابخــەن ،غۆنچــە
دەمك ـراوەكان ژاكاوە بكــەن ،خەرمانــی بەپیــت و بەرەكــەت تــااڵن و وێ ـران بكــەن ،هێشــووە سەرســەوز و
هیوابەخشــەكان دامــردوو و سیســاوە بكــەن ،دیــاری (هەتــاوی ئیقبــال) بــە فەرهــود ببــەن.
لەگەرمــەی ئــەو هەراوهورایــەدا ،دەبێتــە پەپوولەیەكــی عاشــق بــەدەوری خەرمانــی بەپیــت و بەرەكــەت.
(هێمــن) دیــاری (هەتــاوی ئــازادی) پیــرۆز رادەگرێــت ،خەرمانــی ئــازادی بــە دنكــە شــقارتەیەك ناهێڵێــت
بســووتێرنێت ،خەرمانــی ئــازادی بەرەنجــی بێوچانــی ئەســتێرە درەوشــاوەكان كۆدەبێتــەوە ،ئــەو كات تــەوژم
و تــەرزەو گەنــەكان ناتوانــن لەنــاوی ببــەن ،خــۆی بەپشــكۆیەك لەژیلەمــۆی خەرمانــی ئــازادی دەزانێــت،
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بەئاگــری نــاو دڵــی بــەاڵی بێفــەڕ دەســوتێنێت ،ئــاوی دزەكــەری نــاو خەرمــان وشــك و بــڕ دەكات ،كراســی
بێبــاوەڕی دەپچڕێنێــت و كراســی بــاوەڕی دەپۆشــێت و ئەمــەش دیــاری هەڤااڵنــی دەكات ،ئــااڵی تێكۆشــان
لەســەر خەرمانــی شــۆڕش بــە شــەكاوەیی دەهێڵێتــەوە ،دەبێتــە هێشــوویەكی درەوشــاوەو سەرســەوزی ئــەو
قۆناغــە و دەبێتــە قەڵغانــی پاراســتنی خەرمانــی زێڕیــن ،لەنگــەری شــۆڕش لە(شــەهیدان ،قەندیــل و شــاهۆ)
دادەكوتێــت.
لەســەرەتای ســاڵی  2002تــا  2003دا لەناوەنــدی خەباتــی رۆژهــەاڵت دەبێــت ،گەردەلوولــی ناحــەزان رووی
تێــدەكات ،جــل وبەرگــی هاوینــی لەبــەر دەكات تــا ســەرمای گەردەلــوول نەخۆشــی نەخــات ،لــەدەوری
خەرمانــی ئــازادی لەگــەڵ هاوپەپوولەكانــی بازنەیــەك لەئاگــر بەرپــا دەكــەن ،لــەدەوری خەرمانــی ئــازادی
رسوودی (ئێمــە ئاپۆچیــن) دەخوێنــن و بــەو بازنــە ئاگرینــە جــڕو جانەوەرەكانــی گەردەلــول دەســووتێنن،
بەهــەوای گەردەلــول لــە مەڵبەنــدی ئــەودا كــە مەیدانــی پراكتیكــە ،هــەر چەنــد بەهێــز و بەتیــن نییــە،
رێــڕەوەی كانــی خەبــات ناگۆڕدرێــت ،وەك ئــاوی كانــی رووبــاری تێكۆشــان رەوان دەبــن و ناســنامەی نــەوەی
تۆڵەســەندنەوە دەپارێــزن .بەدروشــمی (كــەس ناتوانێــت خــۆری ئازادیــان لــێ بســتێنێت) ســەمای ئــازادی
دەگێــڕن و ســەرچۆپی ســەمای ئــازادی بەهانــای (بــژی ســەرۆك ئاپــۆ) هەڵدەســووڕێنن ،دەســەودایەرەی
(تەســفیەگێڕان و ئاژاوەچییــەكان) ریســوا دەكــەن ،دەروەی هێڵــی (رێبــەر ئاپــۆ) رێــرەوەی هێڵێكــی دیكــە
نابێــت ،لەبــەر ئــەوەی هەبــوون و نەبــوون و پێشــكەوتنی خــۆی لەئەنجامــی رەنجــی خەباتــی (رێبــەر ئاپــۆ
و  )PKKدەبینــی.
لەرێككەوتــی  2004/4/4بــە كۆنگرەیــەك لە(دۆڵــی شــەهید هــارون) پارتــی ژیانــی ئــازادی كوردســتان
( )PJAKپێشكەشــی گەلــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان دەكرێــت ،پارتێــك دادەمەزرێــت ،خەرمانــی ئــازادی گەلــی
رۆژهــەاڵت و تۆڵەســێنەرانی 15ی شــوباتی ســاڵی  1999بەئامێــز دەگرێــت ،پەپوولــە عاشــقەكانی خەرمانــی
ئــازادی لــەدەوری یەكــدی كــۆ دەكاتــەوە ،بارانــە بەپیــت و بەرەكەتەكانــی ئاســانی ئــاوی كۆدەكاتــەوە
و الفــاوی تۆڵەســتێنەوەی پێهەڵدەســتێنێت ،بــەاڵم تەســفیەگێڕانی نێــو و دەروەی رێكخســن لەهەوڵــی
دامركانــدن و كوژاندنــەوەی بازنــەی ئاگریــدان ،هەتــاوی بەتیشــك بەپەڵــەی هــەوری ڕەش دابپۆشــن ،پشــكۆ
ئاگرینــەكان دامبركێنــن ،زنجیــری یەكێتــی گــەل بپچڕێنــن.
پەپوولەكانــی عاشــق ،خەرمانــی بەپیــت لەئامێــزی گەرمیانــدا دەپارێــزن و ئەویــش یــەك لــەو پەپووالنــە
دەبێــت كــە ( )PJAKلەبــەر الفــاوی ئاژاوەگێــڕی و پاكتــاوكاری دەپارێزێــت ،ســەردەمێك تێیــدا تێپــەڕ
دەبێــت ،بەشــەو و رۆژ خەبــات دەكات تــا موڕاڵــی هەڤااڵنــی دەوروبــەری خــۆش بــكات ،رێگــری لەنەخشــەو
پالنــی تەســفیەگێڕان بگرێــت ،هــەر چەنــد ئــەو قۆناغــە كاریگــەری خراپــی لەســەر كاروانــی شــۆڕش كــرد
بــەاڵم ئــەو توانــی لــەو قۆناغــەدا خۆڕاگــر و دانپێدانــەر بێــت و تەنانــەت یارمەتیــدەری گەلێــك هەڤاڵــی
خــۆی بــدات ،ئیــدی راســتی خراپكارەكانــی شــۆڕش لــەالی روون دەبێتــەوە و پــرۆژەو پالنــە چەپەڵەكانیــان
بــۆ ئاشــكرا دەبێــت ،بڕیــار دەدات رێبــازی تێكۆشــانی (رێبــەر ئاپــۆ) بگرێتــە بــەر و بــە كۆڵەپشــتی هــەژاری
درێــژە بەخەباتــی خــۆی بــدات ،بــەم رەنگــە ئیــدی دەربــازی خەباتــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان لەهەرێمــی
(كەلــەڕەش) دەبێــت.
ئیــدی ئــەو راســتیەی بــۆ روون بووبــووە كــە (رێبــەر ئاپــۆ) لەســەرەتای تروســكی بزووتنەوەكەیــەوە،
رشۆڤەیەكــی قووڵــی لەســەر هــۆی تەنگــەژە و رووخانــی كەســایەتی لەكوردســتان بــەوردی پێكهێنــاوەو
جێگرتــووی ئــەم كەســایەتییەش تێكۆشــەرانی (ئاپۆئیســتی) دەخوڵقێنێــت .تێكۆشــانی بێوچانــی 40
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ســاڵەی (رێبــەر ئاپــۆ) و ( )PKKلەســەر ئــەم بنەمایــە بەگرنــگ دەبینێــت و تەنانــەت خۆڕاگــری ئــەو
لەبارودۆخــی دژواری دوورگــەی ئیمرالــی و پێداگــری و ســووربوونی لەســەر گۆڕانــی كەســایەتی وهێڵــی
رێكخســن بەكارێكــی گــەورە ســەیر دەكات ،تەنانــەت بەمنونەیەكــی بەشــداری كاراو تەندروســتی بــۆ هێڵــی
رێكخســتنی لێكدەداتــەوە .لەســەر بنەمــای راســتی ســەرۆكایەتی ئــەو بــە یەكەمیــن كــەس نــاو تەڤگــەردا
دەبینێــت كەســەرجەم ژیانــی بــۆ تێكۆشــان و هەوڵدانــی خەباتــی بــۆ بەشــداری بوونــی راســتی بە(پارتــی
بــوون) تەرخــان كــردووە ،بۆیــە دەیەوێــت بەشــداری بوونــی خــۆی لەگــەڵ تەڤلــی بوونــی (ســەرۆكایەتی)
بــەراورد بــكات ،شــاهیدی درزییەكــی گــەورەی نێــوان خــۆی و هێڵــی (رێبەرایەتــی) دەبێــت ،پێویســتی بــە
پێداچوونــەوە بــۆ تەڤلــی بوونــی راســتی خــۆی دەبینێــت و لەســەر ئــەو بنەمایــە رەخنەداینــی خــۆی بەراســت
و گەوهــەری پێویســت دەبینێــت ،كەســایەتی تاكــی كــورد بەكەســایەتیەكی تێكەاڵوپێكــەاڵ دەزانێــت چونكــە
ئەوەنــدە خراوەتــە ژێــر بابەتــی ســووكایەتی و ســەركوت كــردن وكۆیلەتییــەوە كــە تەنانــەت هێــزی دەرونــی
خــۆی نكۆڵــی بــكات و متامنــەی بــە بــاوەڕی خــۆی نەمێنێــت ،بــەڕای ئــەو ئەمــەش دەبێتــە هــۆی ئــەوەی
كــە بەبەردەوامــی ئــەو جــۆرە كەســایەتانە لەژێــر بەرپرســیارێتی قــورس هەڵبێــت و رێو رێبــازی كــورت بــۆ
گەیشــن بــە ئامانجــی خــۆی بگرێتەبــەر ،ئەمــەش لەئەنجامــدا ســەركەوتنێكی بەرچــاو بەدەســت ناهێنێــت
بۆیــە ئــەم تایبەمتەندیانــە لەپێكهاتنــی كەســایەتی خۆیــدا بــە ئاشــكرا دەبینێــت.
بۆیــە لــەو كاتــەوە تــا بــە ئێســتا بووەتــە ئەندامــی تەڤگــەر ،ئــەم جــۆرە تایبەمتەندیانــە بــە كۆســپ و
تەگــەرەی ســەرەكی بەرامبــەر بەشــدارنەبوونی راســتی لەكاروبــاری رێكخســتنی دەزانێــت .لەالیەنێكــی
دیكــەوە روانگــەی لەســەر كۆمەڵــگای كــورد ئەوەیــە كــە بەهــۆی نەبوونــی كولتــووری رێكخســتنی و
ژیانــی بێپــان وبەرنامــەی تاكــەكان كەســایەتیەكی شــڵەژاو و رووخــاو خوڵقــاووە ،تەنانــەت تاكــی كــورد
دەســتەواژەكانی یاســا و دیســیپلین و رێــك وپێــك كــردن بــە بێواتــاو بێنــاوەڕۆك هەڵدەســەنگێنن،
لەبەرئــەوە ئیــدی ئــەو كەســایەتیانەی خــاوەن ئــەم تایبەمتەندیانــەن ،ناتوانــن بەشــداربوونێكی راســت
لەقۆناغــی بەپارتــی بــوون بگێــڕن ،لەبــەر ئــەوەی هێــواش هێــواش رێــگا بــۆ چەمكەكانــی دژەپارتــی و
فتنەیــی و تەســفیەگەری لەناوەنــدی ژیانــی رێكخســن هەمــوار دەكات ،بۆیــە ئــەو دەڵێــت« :هەبوونــی
ئــەم تایبەمتەندیانــە لەكەســایەتی منــدا بــە لەمپــەڕی مەزنــی تەڤڵــی نەبوونــم لەقۆناغــی بە(پارتــی بــوون)
دەبینــم ،چارەســەركردنی ئــەم الوازیانــە بەتێگەیشــن و بــاوەڕی بەهێــز و دروســت بــە ئەندێشــەو هێڵــی
رێكخســن گرێــدراوە ،ئەگــەر هەمــوو كادی ـران و ئەندامانــی رێكخســن و پێــش هەركــەس خــۆم لەقۆناغــی
تەســفیەگەریدا هەڵوێســتی ئایدئۆلــۆژی و ملیتانــی مــان دەرببڕیایــە تێكدانــی تەســفیەگەران ئەوەنــدە لەنــاو
ریزەكانــی تێكۆشــاندا بــاوەی نەدەكــرد».
هەرچەنــد ئــەو لــەو قۆناغــەدا لەباشــووری كوردســتان دوور بــوو و لەخەباتــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان
جێــگای دەگــرت ،بــەاڵم لــەو هەرێمەشــدا پاشــاوەی تەســفیەگەران هەبــوو كــە لەهەوڵــی بــاو كردنــەوەی
هێڵــی تەســفیەگەراندا بــوون ،ئەویــش جــددی تێكۆشــان نەكــردن و بەرەنگارنەبوونــەوەی راســتەوخۆی
بەگوێــرەی پێویســتی تەڤگــەر لەگــەڵ ئــەم كــەس و چەمكانــەدا بەكــەم و كورتــی مێژوویــی خــۆی لەقۆناغــی
تەســفیەگەری لەقەلــەم دەدات ،لەبــەر ئــەوە كەســایەتی خــۆی دادگایــی دەكات كــە بۆچــی هەڵوێســتی
بڕندەتــری نەگرتوەتــە بــەر و پێــش رێكخســن هەڵوێســتی نەنوانــدوەو لەرەخنــەو هەوڵدانەكانــی ئەنجامــی
پێویســتی وەرنەگرتــووە ،هەروەهــا لــەو قۆناغــەدا ئــەرك و بەرپرســیاریەتی ملیتانــی لەچوارچێــوەی بەشــداری
بوونــی راســتی بە(پارتــی بــوون) بەگوێــرەی پێویســت بەج ـێ نەهێنــاوە .ئەمــەش لــەالی جێــگای رەخنــە
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دایینــە ،بــەاڵم تەنانــەت رەخنەدایینــی راســتەقینە بەگوێــرەی روانگــەی ســەرۆكایەتی و پارتــی لەكەســایەتی
خۆیــدا دەكات .گۆڕانــكاری تاكەكەســی و قــوڵ بــوون لەهێڵــی ئایدۆلــۆژی و سیاســی و رێكخســتنی
پێكدێنێــت ،بــەڕای ئــەو پێویســتە باوەڕبــوون بەســەركەوتن و لەگــەڵ ئەوەشــدا هەوڵدانــی بێوچــان و
بێدوایــی لەگەڵــدا هەبێــت ،ئەمــەش تەنیــا بەنهێنــی ســەركەوتن لەقۆناغــی ســێهەمی بە(پارتــی بــوون) و
تەڤڵــی بوونــی راســتی كادیرێــك بــەدی دێــت ،لەبــەر ئــەوە راوەســتان و میتۆدێكــی نــو ێ تێكۆشــانی بــەم
جــۆرە بــۆ خــۆی بــە راســت و پێویســت دەبینێــت.
بەســااڵن چــاوەڕوان دەبێــت تــا بەهــاری ژیانــەوەی ســەرهەڵبدات و بەهــاری وەنەوشــەی بپۆشــێت،
كەیفخۆشــی و تەڕیەتــی كــەژو كێوەكانــی ســینگی بەهــاری ســوان بــكات و خوڕەخــوڕ و هــاژەی پەلــە
دارەكان لەئامێــز بــكات ،بەئاهەنگــی پەلەوەرانــی بەهــاری شــایی بگێڕێــت ،كاتــی ئــەوە هاتــووە غۆنچــەی
ئاواتەكانــی دەمكـراوە بــن ،ناوچاوانــی بەخــت بــەرەو دەرگای ژیانــی بكرێنــەوە و بــەرەو مەڵبەنــدی خەبــات
پێهەڵبگرێــت.
بــە چوونــی بــۆ هەرێمــی (كەلەڕەش)پــاش یەكەمەمیــن كۆنگــرەی (پارتــی ژیانــی ئــازادی كوردســتان) لەســاڵی
 2004گۆڤەنــدی ئــازادی دەگێڕێــت ،هانــای پێكەنینــی لەنــاو كــەژو كێــوەكان دەنــگ دەداتــەوە ،ئامێــزی
بــەرەو ئەویندارانــی ئــازادی درێــژ دەكاتــەوە و پەنجــە نــەرم و نیاكانــی بــەرەو چەوســاوەكان رادەكێشــێت،
تینوویەتــی گەنجــان دەشــكێنێت و مۆخــە بۆیــاخ كـراوەكان هەڵدەوەرێنێــت ،گۆمــی دەمارگیــری دەتەقێنێت،
بەندوبــاوی ســەر زمانــەكان لەســەر (كەشــتی شــۆڕش) راســت دەكاتــەوە ،لێبــڕان و بەكرێگیراوانــی نــاو
رووبــارەكان نێچیــر دەكات و ئەژدیهاكانــی دەریــای ژیــان لەنــاو دەبــات ،گەنجــان پەیوەســتی رێكخســن
دەكات تــا ئەرتەشــی فریادڕەســەكان گــەورە بــكات ،بازنــە ئاگــرەكان لــەدەوری یەكــدی كۆدەكاتــەوە تــا جــڕو
جانەوەرەكانــی ســەر ســەوزەالنی و غۆنچــە دەمكــراوەكان هەڵپروزێنێــت ،بازنــەی بەختــەوەری دەكاتــە
مەچەكــی ئەویندارانــی كەشــتی شــۆڕش و ملوانكــەی بەختیــاری لەملــی دڵكەتیەكانــی (هەتــاوی ئــازادی)
دەكات ،پیــاوی ئاڵتونــی لەپێــی پێخــواس كراوەكانــی كۆشــكی دارینــە بــەرەو بەلەمــی هــەژاری دەكات ،بــەم
رەنگــە خەرمانــی ئــازادی بەپیــت و بەرەكــەت دەكات.
باقەباقــی هێشــووی شــاد و گەشــاوەی نیشــتامنەكەی بەعــارەق ڕشــن دەڕنێتــەوە و بەهــەر باقەیــەك
زەردەخەنــەی روخســاری دەدرەوشــێنێتەوە ،بەهــەر باقەیــەك خەرمانــی شــۆڕش بەپیــت و كــۆگای ملهوڕەكان
بێپێــز دەكات ،پەڵەهەورەڕەشــەكان بــە خەرمانــی بەپیــت و بەرەكەتــی كەشــتی شــۆڕش چاویــان هەڵنایــەت
بۆیــە بەگرمــەی چەكەكانیــان پەالمــاری هێشــووە شــادەكان دەدەن و لەبــەر چاوانــی بەدەیــان هێشــوو و
ئەســتێرەی گەشــاوەی خەرمانــی ئــازادی ســیس و دادەمركێنــن ،عەباپۆشــەكان دەیانەوێــت گــواڵو گوڵـزارەكان
عەباپــۆش بكــەن و مێــزەرەی مەالیــی بەســەر غۆنچەكراوەكانــدا بپۆشــن و رۆخســاری گەشــاوەی غۆنچــەكان
ریــش پــۆش بكــەن و شــیوەن و رۆڕۆی سەرســەوزی رابخــەن و جلــی رەشپۆشــی بەســەر خەرمانــی ئــازادی
رابخــەن.
لەبازنــەی پەپوولەكانــدا چەنــد پەپوولەیەكــی دڵــداری خامــۆش دەكرێــن ،ئاهەنــگ و ســەمای پەپوولــە
تێكــدەدەن و بەدابڕانــی هــەر پەپوولەیــەك باڵێكــی دەشــكێنن ،فرمێســك ێ لەســەر خەرمانــی ئــازادی
دەچۆڕێنــن و پەپوولــە باڵــدارەكان خوێنــاوی دەكــەن تــا لــە فڕینــدا بێورەیــان بكــەن ،ئەویــش لەنــاو
گۆمــی خوێــن رادەچلەكێــت و بەجــل وبەرگــی خوێنــاوی ســەرچۆپی گۆڤەنــد دەگەشــێنێتەوە ،باســكی
خوێنــاوی كـراوی بـێورەی نــاكات و بەباســكی شــكاویەوە ئاگــری شــایی گەشــاوە دەكات و تۆڵــەی پەپوولــە
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نازدارەكانــی دەكاتــەوە ،شــەق شــەقەی باڵەكانــی گێژەلووكــەی تۆڵەســەندنەوە بــەرز دەكاتــەوە ،بەفڕینــی
لــەم دۆاڵبــۆ ئــەو دۆاڵ بۆســەی تۆڵەســتاندنەوە دادەڕێژێــت و لەهــەر بۆســەیەكدا داســتانێك دادەڕێژێــت،
لەهــەر بۆســەیەكدا بەبڵێســەی ئاگــر ســەربازێك دەكوژێــت و فیشــەكی ئاگریــن دیــاری پەالماربەرەكانــی
خەرمانــی بەپیــت و بەرەكــەت دەكات ،لــەم داســتانەدا بازنــەی شــۆڕش گەشــاوەیی دەبەخشــێت ،ئاواتــی
هاوپەپوولەكانــی بــەدی دێنێــت.
پەپوولەیــەك بەبازنــەی فڕینێكیــدا مەڵبەندێــك دەگۆڕێــت ،لەبازنەیەكــدا خوێندەوارخانــەی پاشــاكان
دانیشــتگەی دەبێــت و لەبازنەیەكــی دیكــەدا الدێــكان مەڵبەنــدی ســەمای دەبێــت ،لەئاڵقەیەكــدا چــەك
بەدەســت دەبێــت ،لەئاڵقەیەكــی دیكــەدا قەڵــەم بەدەســت ،لەبەشــی شــانۆكەیدا وانەبێــژ دەبێت لەبەشــێكی
دیكــەدا خوێنــدكار دەبێــت ،لەبەشــێكی رومانەكەیــدا كرێــكار دەبێــت ،لەبەشــێكی دیكــەدا شۆڕشــگێڕ
دەبێــت ،بەشــنەبای هــەر بلوێرێــك ســەمایەك دەڕەخســێت ،بەهانــای هــەر هێشــوویەك رۆخســارێك
دەبارێنێــت ،بەپێكەنینــی هــەر غۆنچەیــەك رووپەلێكــی نەنــوورساو دەنووســێنێت ،بەرۆخســاری درەوشــاوەی
بەبیابانێــك رۆح دەبەخشــێت ،بەبــزەی لێوەكانــی هیــوای شــادی دەبەخشــێت ،لەهــەر شــارێك بــۆ شــارێك
لەهــەر گوندێــك بــۆ گوندێــك لەهــەر مەڵبەندێــك بــۆ مەڵبەندێــك تــۆوی ئــازادی دەچێنێــت ،لەهــەر ســاتێك
بەمیتۆدێــك دەســووڕێت .لەبــەر چاودێــری مێزەربەســەرەكان رۆخســاری حەقیقــی خــۆی نادڕكێنێــت و لەبــەر
بەندیخانــەی تاریــك زۆر بەوریایــی ئەكتــەری شــانۆی خەرمانــی بەپیــت دەبێــت.
ئەكتەرێكــی لێهاتــووی شــانۆی خەرمانــی بەپیــت دەبێــت لەهــەر دیمەنێكــی شــانۆی ســەمای خەباتیــدا
رازێكــی بەپیــت شــاراوەیە ،چەنــد ســااڵ چۆپــی شــۆڕش لــەم هەرێمــەدا هەڵدەســووڕێنێت و چۆپیەكــە
رادەســتی پەپوولەكانــی دیكــە دەكات ،كەشــتی شــۆڕش راگوێــزی شــانۆیەكی دیكــەی خەباتــی دەكات،
پێویســتە خەرمانــی بەپیــت رادەســتی پەپوولەكانــی دیكــە بــكات ،لەســەردەمی ســەماكەیدا بەدەیــان جــار لــە
پەالمــاری تیمســاحەكان قوتــاری دەبێــت ،بــەرەو مەڵبەندێكــی دیكــەی خەبــات رەوانــە دەكرێــت ،خەرمانــی
بەپیتــی نــەوەی 15ی شــوبات بەجـ ێ دەهێڵێــت و بەجــوان كـراوی بــەرەو خوێندەوارخانــەی قەندیــل بــەڕێ
دەكەوێتــەوە.
2013/1/10
گارە ـ راگەیاندن
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كارزانی مۆسیقا و نەوای ئاپۆچێتی
لەفڕینــی بــەرەو هەرێمــی (كەلــەڕەش) ئەزمونێكــی مێژوویــی بەدەســت دەخــات ،لەپــاش یەكەمیــن
كۆنگــرەی  PJAKواتــا لــە لەســاڵی  2004تــا پاییــزی  2005لــەم هەرێمــەدا ســەمای شــۆڕش دەگێڕێــت و
لەناوچەكانــی (خــۆی ،كوتــول ،ســۆمای برادۆســت و شــپیرانی ســەڵامس) ئاگــری شــۆڕش گەشــاوە دەكات،
لەیەكەمیــن ئەزموونــی خەباتــی چەكــداری نێــوان گەلەكــەی هەڤاڵێكــی كاریگــەر و كارامــە دەبێــت ،لەكاتــی
ســەماكردنیان لەهــەر گوندێكــدا تیپــی هەڵپەڕكێــی شۆڕشــگێڕانەی گەنجانــی دەڕازانــدەوە ،چۆپــی شۆڕشــی
بەدەســتی گەنجــان دەدا تــا بەهەمــوو هێــز و توانایانــەوە بیشــەكێننەوە ،لەراكێشــانی گەنجــان بــۆ نــاو كاروان
و ســەماكەرانی كەشــتی ئــازادی ،هــەر چەشــنە رێو رێبــازی تاقــی دەكــردەوە ،تــا لــەو رێبازانەیــدا ئەنجامــی
بەدەســت نەخســتایە ئۆقــرەی نەدەگــرت ،لــەو قۆناغــەی تێكۆشــانیدا كاریگــەری لەســەر گەلێــك گەنجــی
دەمكـراوەی ئــازادی دانــا كــە پەیوەســتی ریــزی تێكۆشــەرانی ئــازادی بــن ،بەپەیوەســتكردنی هــەر گەنجێــك
بــۆ نــاو ریــزی ســەماكەرانی ئــازادی ،هەناســەی ســەركەوتنی دەكێشــاو رۆخســاری شــاد و گەشــاوەتر دەبــوو.
(هێمــن) دەیویســت شــەتڵی ئــازادی لەهەرێمێكــدا دابچەقێنێــت كــە باشــرین بەرهەمــی ئــازادی و
دیموكراســی دەبێــت ،شــەتڵێك كــە ببێتــە هــۆی رزگاربوونــی گەنجــان لەتەڵــەو سیاســەتە چەپەڵەكانــی
رژێمــی كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران ،ئــەو شــەتڵەی كــە مۆســیقای دادپــەروەری و ئــازادی بــاو بكاتــەوە ،تــا
گەنجــان لەهــزری خاوەندارێتــی لەكوولتــوور و مێــژوو و ناســنامەكەیان كارزان بــكات .لەخاكێكــدا كــە
لەســەردەمی هــەرزەكاری و گەنجێتیــدا ئەوینــداری بــوو ،بەیــادی ئــەو ســەردەمانەی كــە حــەزی لەمێــژوو
هەبــوو ،دەیویســت هاوخەیاڵەكانــی لەگــەڵ مێــژووی راســتەقینەی نەتەوەكەیــان شــارەزا بــكات ،لەســەر
خاكێــك لەدایــك بــووەو گــەورە دەبێــت ،دەیەوێــت هــزری هاوچەرخــی (ئاپۆچێتــی) شاباشــی ئــەو خاكــە
بــكات و هــزری گەنجانــی تازەپێگەهێشــتوو لەنــاو ئــەو هــزرەدا بڕازێنێتــەوە .لەپاییــزی 2005دا بــەرەو
ئامێــزی قەندیــل دەگەڕێتــەوە ،مــاوەی  10رۆژ لەئامێــزی گەرمــی چیا سەركێشــەكانی كوردســتان رێدەپێوێت،
لەســەرجەم بۆســەو تەڵــەی هێــزە بەكرێگیراوەكانــی رژێــم بەكارزانــی تێدەپەڕێــت ،تــا ژوانگــەی عاشــقان
بەبێوچــان ســەرچۆپی شــۆڕش دەگێڕێــت .لەتێپەڕاندنــی ســنوور مەڵبەنــدی (خواكــورك) لەئامێــزی دەگرێــت،
بەجــۆش وخرۆشــی گەنــج بوونیــەوە ،بەدەســتی گــەرم و گــوڕی دەســتی هەڤااڵنــی نــارساو و نەنــارساوی
دەگوشــێت و هەســتی ســەربەزری و خۆشــحالی خــۆی شاباشــی هەڤااڵنــی دەكات ،لەبینینــی هەڤااڵنــی ورەی
بەرزتــرو بەگوڕتــر دەبێــت .پــاش چەنــد رۆژێــك بــەرەو (خنێرە) كــە بڕیارگــەی ئااڵنــی (كەلــەڕەش)ی ()PJAK
ی لێبــوو بــەڕێ دەكــەون و كاتــی گەیشــتنیان بــە مەڵبەنــدی تێكۆشــانیان پێشــوازیەكی گــەرم و گوڕیــان
لەالیــەن هەڤااڵنیانــەوە لــێ دەكرێــت ،بەئامێــز گرتنــی هەڤااڵنــی بــۆ جارێكــی دیكــە زۆر خۆشــحاڵ دەبێــت
و لەگــەڵ گرووپێكــدا جێــگا دەگرێــت كــە كارو بــاری رێكخســتنیان بەســەركەوتوویی ئەنجــام دەدەن.
ســەركەوتووانە دەگەڕێنــەوە .پــاش چەنــد رۆژ مانەوەیــان لە(خنێــرە) كــە كاروبــاری رێكخســتنی خۆیــان
تــەواو دەكــەن ،بــەرەو قەندیــل بــەرێ دەكــەون .لەكاتــی هەڵســەنگاندنی كاروخەباتــی رێكخســتنی (هێمــن)
بــە راوبۆچوونەكانــی كۆبوونــەوەكان دەوڵەمەندتــر دەكات ،ئامــاژە بەكــەم و كورتیەكانــی نــاو خەبــات دەكات
و رەخنــەو رەخنەدانــی خــۆی لەبەرامبــەر ســەرجەم كــەم و كورتیەكانــی نــاو خەبــات دەركەوتــوون دەدات.
لەرشۆڤەكردنــی ســەبارەت بەبارودۆخــی گــەل و گیروگرفتەكانــی گەنجــان زۆر وردبیــن دەبێــت و بــۆ
چارەســەری گیــرو گرفتەكانــی گەنجــان بــەردەوام راوبۆچوونــی گونجــاو و لۆژیكیانــەی پێشــكەش دەكــرد.
لەكۆتایــی پاییــزدا (دۆڵــی شــەهید هــارون) بەئامێــز دەگرێــت ،وەرزی زســتان لەناوەنــدی رێكخســتندا
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دەمێنێــت و بەشــداری پــەروەردە دەبێــت ،ئــەو پەروەردەیــە یەكەمیــن پــەروەردی پــاش شــەڕڤانی نــو ێ
دەبێــت ،لەبــەر ئــەوەی لــەالی زۆر گرنــگ و بایەخــدارە لەبــواری رامیــاری و سیاســی و كۆمەاڵیەتییــەوە
دەیەوێــت هەنــگاوی بــەرەو پێشــر هەڵبگرێــت ،بــۆ قــووڵ بوونــەوە لەســەر سیاســەتەكانی كۆماری ئیســامی
لەســەر مێــژوو و سیاســەتەكانی رژێــم پــەروەردە دەبینێــت .وەرزێــك لەگــە ڵ هەڤااڵنــی تێپــەڕ دەكات كــە
لــەالی دەبێتــە وەرزی بیــرەوری و داهێنــان ،خۆشــرین ســاتەكانی ژیانــی لەگــە ڵ هەڤااڵنــی لــەو ســەردەمەدا
بەســەر دەبــات ،لەبــەر ئــەوەی بــۆ خــۆی ســەرچاوەی مــوڕاڵ و قسەخۆشــی بــوو ،بەبەردەوامــی لەنێــوان
هەڤااڵنیــدا جێــگای رێــز و پێزانیــن بــوو ،ئەویــش بــە قسەخۆشــەكانی لەهەوڵــی بەخشــینی مــوڕاڵ و هێــز بــە
هەڤااڵنــی بــوو ،ئیــدی (هێمــن) هەوڵدانــی بــەدوای قــووڵ بــوون و كۆبیــری بەهێــز بــوو ،دەیوســت لەنێــو
تەڤگــەری گشــتی (ئاپۆچێتــی)دا لــە خوڵێكــی پــەروەردەدا بەشــدار بێــت ،ئــەم پێشــنیارەی پێشكەشــی
رێكخســن دەكات و لەئەنجامــدا لەالیــەن رێكخســتنەوە پێشــنیارەكەی پەســەند دەكرێــت و رەوانــەی
پــەروەردەی (كۆمیتــەی سیاســی  )KCKدەكرێــت .لەكۆتایــی بەهــاری 2005دا لەداوێنــی (شــەهید هــارون)
بــەرەو ئامێــزی هەرێمی(ســوورەدێ) دەڕوات ،لەدۆڵێــك لەداوێنــی (قەندیــل)ی ســەربەرزەوە نشــێو دەبێــت
و ئامێــزی گەرمــی پێدەشــتەكانی (قەندیــل)ی ســەربەرز دەگوشــێت ،لەســەرماو ســۆڵەی لوتكــەی بــەرزی
(قەندیــل) پارێــزراو دەبێــت و لەنزیكــەوە لوتكــە ســپییەكەی (قەندیــل) ســەیر دەكات ،هەمــوو رۆژ و شــەو
بزەبــزی ســپیایی ئــەم لوتكــە ســەربەرزە دەبێــت .دەیەوێــت وەك ســپیایی ســەری (قەندیــل) دڵــی خاوێــن
وســپی بكاتــەوە و وەك ســینگی بەرفراوانــی (قەندیــل) هیــوا و ئاواتەكانــی گــەورەو بەرف ـراوان بێــت ،وەك
ئی ـرادەی پۆالیینــی ئــەم چیایــە كــە لەســەرماو ســۆڵەی زســتان و گەرمایــی هاویــن و رەنــگ زەردی پاییــز و
سەرســەوزی بەهــار هەتــا هەتایــە رابوەســتێت ،وەك ئــاوە رەوانەكــەی ســەر ســینگی (قەندیــل) لەتێكۆشــاندا
روون و هەمیشــەیی بێــت .وەك پەلەوەرەكانــی سەرشــانی ئــەم كەژوكێوانــە بەرزەفــڕ و ئــازاد بێــت ،وەك
دارەســەربەرز و سەرســەوزەكان غۆنچەكــراوەكان شــادیانە بجوڵێتــەوە ،وەك پەپوولەكانــی ناوســینگی
ئەوینــداری ژوانگەكــەی ببێتــەوە ،وەك هەڵــۆ بەرزەفــڕەكان شــەڕكەر و خۆڕاگــر ،قــەاڵی خۆڕاگــری و
مەڵبەنــدی ئــازادی بپارێزێــت ،وەك لوتكــەی (قەندیــل) ببێتــە چاڵەبەفــری دڵەبێرەحمــەكان و مێشــكە
گەنیــوەكان و ویژدانــە نووســتووەكانی كۆمــاری ســێدارە .لەبنــاری ئــەم كــەژو كێــوەدا گوندێــك بەنــاوی
(ســوورەدێ) هەیــە ،لەســەر ئــەم بنەمایــە نــاوی گشــتی بنــار بەنــاوی ئــەم گونــد دانـراوە ،هــاوكات ئەویــش
لەنزیكــی ئــەو گونــدە لــەو كاتــەدا لــە كۆمیتــەی سیاســی كۆمــا جڤاكێــن كوردســتان ( )KCKجێــگا دەگرێــت.
پەپوولەیــەك كــە هــەر كات و ســاتی ســەماكەی بەگوێــرەی بڵێســەی ئاگــر دەســووڕێتەوە ،ســەمای ئــەم
جــارەی نــاو كەشــتی شــۆڕش لەئاگــری سیاســەتدا دەبێــت ،بەگوێــرەی شــنەبای بەشــەكانی كوردســتان ســەمای
ئــازادی فێــر دەكرێــت و لەخوێندەوارخانــەی ئــەم جــارەدا ئەلــف وب ـ ێ ی سیاســەت دەپۆشــێت ،لەبــواری
سیاســەتەوە خۆماڵــی دەكرێــت ،ســەماكانی واڵتانــی رۆژئاوایــی و رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە ســەمایەكی
ئۆرژینــال نازانێــت ،لەبــەر ئــەوەی لەخوێندەوارخانــەی (ئاپۆئیســتی)دا بــە ســەمای حەقیقــی رادێــت .لەســەر
سیاســەتەكانی كۆمــاری ئیســامی و داگیركەرەكانــی دیكــەی كوردســتان بــەوردی پــەروەردە دەبینێــت ،بــۆ
كردنــەوەی ئــەو رۆژەنانــەی كــە كۆمــاری ئیســامی لەبــەردەم رووناكــی گەنجــان ،تاریكــی كردووەتــەوە
شــاكلیلی چارەســەری پێدەدرێــت .پــەروەردە لەســەر رێو رێبازەكانــی سیاســەت دەكرێــت و دەمامكــی
رووی سیاســەمتەدارە ســاختەكان هەڵدەداتــەوە ،سیاســەتی بەئەخــاق بەجێــی سیاســەتی بێئەخــاق
فێردەبێــت ،لەبــواری هونــەری سیاســەتەوە لێهاتــوو وشــارەزا دەبێــت و ئیــدی وەك قۆناغــی هــەرزەكاری
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سیاســەت بەفێـڵ و درۆو دەلەســە لێــك ناداتــەوە .سیاســەت بــە هۆنــەری ژیــان كــردن دەزانێــت و مرۆڤێكــی
بێسیاســەت بــە جەســتەیەكی بێســەر لێــك دەداتــەوە .ئیــدی گەیشــتووەتە ئــەو ئاســتەی شكســتی الیەنــە
سیاســیەكانی رۆژهەاڵتــی كوردســتان نابێتــە دووری و هەڵهاتنــی لەسیاســەت و بێكاریگەربوونــی الیەنــە
سیاســییەكان بەپێچەوانــەوە زیاتــر بــەرەو سیاســەت هانــی دەدات ،ئیــدی ئــەم فەلســەفەیە رەتدەكاتــەوە
كەدەڵــێ« :گەنجــان نابێــت تێكەڵــی سیاســەت بــن» .دوورخســتنی گەنجــان لەسیاســەت بــۆ ئــەو بەواتــای
پەراوێــز خســتنی گەنجــان لەهونــەری بەڕێوەبردنــە و دابڕانــی گەنجــان لەژیانــی ئــازاد نامۆبوونــە لەناســنامە
و مێــژوو و كولتــوور و ســەرجەم نرخــە پیرۆزەكانــی كۆمەڵــگا ،بۆیــە لەســەر كێشــەی ســەرەكی گەنجانــی
كــورد ئامــاژەی بــەوە دەكــرد و دەیگــوت« :گەنجانــی كــورد لەبــەر ئــەوەی هێــزی دەستپێشــخەریان لــێ
زەوت كـراوە و لەزمانــی سیاســەت بێبــەش كـراون و كـێ سیاســی بێت سـزای مردنی بەســەردا دەســەپێرنێت،
ئــەم زەینییەتــە دەریــای ترســی لەنــاو مێشــكی گەنجــان دروســت كــردووە كــە كــەس تێكەڵــی سیاســەت
نەبێــت» بۆیــە ئەمــڕۆ لــەچ گەنجێــك پرســیار بكــەی بۆچــی خزمەتــی نیشــتامنەكەت ناكەیــت؟ لەوەاڵمــدا
دەڵێــت( :كاكــە وازم لێبێنــە ،نامەوێــت تێكەڵــی سیاســەت ببــم) لەبــەر ئــەوەی وشــەی سیاســەت یەكســان
لەگــەڵ مــردن كـراوە ،كەئەمــەش پێچەوانــەی واتــای راســتەقینەی سیاســەتە ،پێناســەی راســتەقینەی سیاســەت
هونــەری فێربوونــی ژیانــە .لێــرەدا واتــای دەســتگیركردنی بــاوك و بـرا و هاوجۆرەكانیــان بــۆ رۆشــن دەبێتــەوە
كــە لەســەر چــی زیندانــی دەكرێــن؟ بــاوك و بـراو هاوجۆرەكانیــان بــۆ ئــەوەی ئــازاد بژیــن كلیلــی سیاســەت
هەڵدەبژێــرن؛ بــەاڵم چاوچنۆكــەكان ئــەم مافــە بــۆ ئــەوان رەوا نابینــن ،واتــا سیاســەت لــەالی داگیركــەران
رزگاربوونــی كۆیلــەكان لەدەســتی خــاوەن كۆیلــەكان دێــت .بۆیــە ئــەو بەبەردەوامــی دەیگــوت« :گەلــی
كــورد وەك كۆیلــە مامەلەیــان لەگــەڵ دەكرێــت و نەیــاران بــە ئــازادی گەلــی كــورد چاویــان هەڵنایــەت،
دەیانەوێــت بەهــەر رەنگێــك بووبێــت ئــەو گەلــە لەنــاو كۆیلــەداری و چەوســێنەری بهێلنــەوە ،داخســتنی
دەرگای سیاســەت یەكێــك لــەو رێبازانەیــە كــە گەلــی كــورد لەنــاو زەلــكاوی كۆیلــەداری قەتیــس دەهێڵــن».
تەنانــەت ئەمــڕۆ واژەی سیاســەت لەنــاو كۆمەڵــگادا بــەو رەنگــە بێخــی داكوتــاوە كــە سیاســەت تەنیا ســامانی
دەوڵــەت داران و چینــی سەردەســتەكانە ،هــەر وەك چــۆن (هێمــن) ئــەم گۆتــەی فەیلەســوفی یۆنانــی
(هیپۆدامــوس)ی بــاس دەكــرد كــە دەڵێــت« :شــاری منوونەیــی لــەدە هــەزار هاواڵتــی پێــك دێــت كــە دابــەش
دەكرێــن بــۆ ســەر ســێتوێژ (پیشەســازییەكان ،جووتیــارەكان ،ســەربازەكان) هەمــوو كاربەدەســتانیش
لەالیــەن گەلــەوە هەڵدەبژێردرێــن ،واتــە لــە الیــەن ئــەو ســێ توێــژەوە ،دوور لەكۆیلــە و بیانیــەكان و
ئەوانــەی كــە بــە هاواڵتــی دانانرێــن ،زەوی بــۆ سـێ پارچــە دابــەش كــردووە« :پیــرۆز و گشــتی و تایبــەت».
ئــەم هــزر و دیموكراســیەی چینــی سەردەســت تــا ئەمــڕۆ چەقــی دابەســتووەو لەژێــر نــاوی منوونەیــی و
دیموكراســی و یاســا ،خوێنــی گــەل دەمــژن .لەبــەر ئــەوەی لەكوردســتان ئەمــڕۆ گەلــی كــورد بەگشــتی
مەحكــووم بــە كۆیلــەداری كـراوە و لەهەمــوو شــتێك بێبــەش كـراوە ،ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی
یۆنانــی كــۆن ،ئەوانــەی كــە مۆركیــان بەســەر ژیانــی سیاســیانەی ئەتنیانــەوە هەبــووە بریتــی بــوون لــە؛
(كۆمەڵــە ـ كۆنگــرەی گشــتی ،ئەنجومەنــی پێنــج ســەدی و دادگاكان) .هاوشــێوەی ئەمەش ئەمڕۆ لەسیســتەمی
سیاســی ئێــران رووبــەڕوو دەبینــەوە كــە سیســتەمی سیاســی لەدەســتی (رابــەری كۆمــاری ئیســامی،
ئەنجومەنــی زانایــان ،دەســەاڵتی داد ،دەســەاڵتی جێبەجــێ كار ،دەســەاڵتی یاســادانان)ە .بەپــێ ئــەم
زهنییەتــە لێــرەدا گــەل بێئیــرادە دەكرێــت و لەچارەنووســی خــۆی و نیشــتامنەكەی مافــی دەربڕینــی
راوبۆچوونــی نییــە ،گــەل بۆخــۆی نابێــت ژیــان بــكات پێویســتە بەگوێرەی ویســت و داخــوازی سەردەســتەكان
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ژیــان بباتــە ســەر ،لەســەر ئــەم بنەمایــە سیاســەت بەواژەیەكــی قەدەغەكـراو دەورپێــچ كـراوە ،كـێ توخمــی
سیاســەت بكەوێــت ،لەبەهەشــتی ئــازادی ســاختە دەردەكرێــت و رەوانــەی زینــدان دەكرێــت و بەگوێــرەی
یاســا سـزا دەدرێــت ،ئەمــەش ئیــدی بووبــووە مایــەی سەرســووڕمانی (هێمــن) ،لەســەر ئــەم بنەمایــە هەوڵــی
ئــەوەی دەدا ئــەو بتــە ســاختانەی لەنــاو مێشــكی گەنجانــدا چێـراوە و ئــەو ناكۆكــی چینــی هاتوەتــە ئــاراوە
لەناوی ببات.
لــەم قۆناغــەدا بەباشــی ئــەوەی بــۆ روون دەبێتــەوە كــە ئیــدی كۆمەڵگایــەك بونیــاد نـراوە كــە بێرۆح و ســەر
كـراوە ،كۆمەڵگایــەك بەشــێوەیەك بەڕێــوە دەبرێــت ســەر لەالیــەن جەلــادەكان دەبڕدرێــن ،ئیـرادە دەكــوژن،
رۆح زینــدان دەكــەن ،بــاوەڕی لەســێدارە دەدەن ،زمــان دەبــڕن ،ئــەوەی كــە ویســت و قازانجــی ئــەوان
لەناویــدا نەبێــت لەنــاوی دەبــەن ،بۆیــە ویژدانــی وەك بۆركانێــك دەكۆڵێــت و بەرگــەی ئــەم دڕندەییــە ناگرێت
و دەیەوێــت بەهــەر شــێوازێك بێــت ببێتــە رۆژەنەیەكــی نوێــی ژیانــەوەی هاوبیــر و هاوخوێنەكانــی ،لەبــەر
ئــەوە لــەم قۆناغــەدا كــۆی ئــەم ئازارانــە دەكاتــە هەوێنــی فێربوونــی لەسیاســەت .لــەم بازنــەی ســووڕانەوەی
لــەدەوری ئاگــری خۆشەویســتی دا ،لەنــاو سیاســەتی (ئاپۆئیســتی) كارزان دەبێــت و بەجــل و بەرگــی
سیاســی قۆناغــی نــوێ ژیانــی بــە ئامێــز دەگرێــت ،لەخوێندەوارخانــەی سیاســەتی (ئاپۆئیســتی) لەهونــەری
بەڕێوەبەریــدا قــووڵ دەبێتــەوە ،بەرهەمــی ئەزموونــی بەســااڵنی بەجــل و بەرگــی سیاســی دەڕازێنێتــەوە،
بەمۆســیقا و نــەوای سیاســەتی (ئاپۆئیســتی) ئاشــنا دەبێــت و تێكەڵــی گەوهــەری راســتەقینەی خۆیــی
دەكات ،بیرەوەریەكانــی ژیانــی رابــردووی بــەم فەلســەفەیە دەنەخشــێنیتەوەو لەمۆســیقا ژەنــی ژیانــدا وەك
هەتاوپەرســتێك بەبەردەوامــی رۆخســاری بــەرەو خــۆر رادەگرێــت .لــەو مــاوەدا لەگــەڵ چەنــد هەڤاڵێكــی
خــۆی كۆبیرییەكــی ف ـراوان لەســەر خەباتــی رۆژهــەاڵت دروســت دەكــەن و بــە ورەو موڕاڵێكــی بــەرزەوە
بەشــداری پــەروەردەو ژیانــی رێكخســن دەبــن ،ئەویــش یەكێــك لــەو هەڤااڵنــە دەبێــت كــە مۆڕاڵێكــی
بــەرزی بــە هەڤااڵنــی لــەو خولــی پــەروەردەدا دەبەخشــێت ،لەدەوڵەمەنــد كردنــی پــەروەردە و ژیانــی
رێكخســتنیدا بــە بەردەوامــی خــاوەن راوبۆچــوون و هەڵوێســتە ،ماوەیەكــی پــاش پــەروەردە كۆبیریەكــی
زۆر لەســەر شــێواز و میكانیزمــی پێشخســتنی پــەروەردە ئەنجــام دەدەن .پــاش تێپەڕاندنــی قۆناغێكــی
گرنگــی ژیانــی كــە لەنێــو پــەروردەی رێكخســتنی گشــتیدایە گەڕانــەوەی بــۆ خەباتــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان
دەبێــت و لەگــەڵ چەنــد هەڤاڵێكــی بــەرەو ئامێــزی (شــەهید هــارون)و خەباتــی ( )PJAKدەگەڕێنــەوە.
لەنیــوەی مانگــی پاییــزی  2005تــا ســەرەتای بەهــاری  2006لەناوەنــدی ســەرەكی ( )PJAKدەبێــت.
جارێكــی دیكــە لەزســتانی ســەختی داوێنەكانــی (شــەهید هــارون) ژیــان دەكات ،لــەو ماوەیــەدا وەرزی
زســتان بەپــەروەردەو خوێندنــەوەو كۆبیــری لەســەر خەباتــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان قووڵــر دەكاتــەوە تــا
ئاســتێكی بــاش خــۆی بــۆ خەبــات ئامــادە دەكات ،هەمــوو ئامادەكاریەكانــی بەگوێــرەی خەباتــی ئااڵنــی
(كەلــەڕەش) دەكات ،دەیەوێــت پــاش كــۆی ئــەم پەروەردانــەو دەســت نیشــانی كردنــی كــەم و كورتیەكانــی
رابــردووی دەربــازی ئــەم هەرێــم ببێتــەوە ،بۆیــە لەســەرەتای وەرزی بەهــاردا كــە هەمــوو هەڤااڵنــی خۆیــان
بــۆ مەیدانــی پراكتیــك ئامادەكــردووە ،ئەویــش پێــش هــەر كەســێك كۆڵەپشــتی خەباتــی ئامادەكــردووە و
پێشــنیاری خــۆی بــۆ رێكخســن بــەم جــۆرە دەكات« :لەهەرێمــی كەلەڕەشــدا ئــەم جــارە دەتوانــم زۆر بــاش
خەبــات بكــەم ،لەبــەر ئــەوەی ئەزموونــی پێشــرم هەیــەو لەومــاوەدا ســەرجەم كــەم و كورتیەكانــی خۆمــم
دەســت نیشــان كــردووە ،بــەاڵم دیســان پێویســتی رێكخســن بــۆ چ جێگایــەك بێــت بــە گەرمیــەوە پێشــوازی
دەكــەم» ،بــەاڵم هــەر لــەو كاتــەدا بەهــۆی پێویســتی رێكخســن بەهەڤااڵنــی خــاوەن ئەزمــوون بــۆ ئــەم
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هەرێمــە (هێمــن) جارێكــی دیكــە رەوانــەی (كەلــەڕەش) دەبێــت .لــەوەرزی بەهــاری سەرســەوزدا بەجــۆش و
خرۆشــی گەنجێتــی یــەوە گەلەكــەی بەئامێــز دەگرێتــەوە و بەخەرمانێــك ئەزموونــەوە ،خەباتــی هاوچەرخــی
دەســتپێدەكاتەوە ،بــەاڵم ئــەم جارەیــان هەڵوێســتەكانی كۆمــاری ئیســامی بەگوێــرەی قۆناغەكانــی رابــردوو
گەلێــك دڕندانەتــر و هۆڤانەتــرە ،بۆیــە بەوریایــی و وشــیارییەوە لەپێنــاو ووشــیار كردنــەوەی گەلەكــەی
تێكۆشــان دەكات .لــەو ماوەیــەدا بەتێكۆشــانی بێوچانــی هەڤــااڵن بزاڤــی (ئاپۆچێتــی) دەســتكەوتێكی گرنــگ
بەدەســت دەهێنێــت ،بۆیــە هێزەكانــی رژێــم بــەم دەســتكەوتە چاویــان هەڵنایــەت و لەهەوڵــی لەنــاو بردنی
ســەرجەم دەســتكەوتەكانی تێكۆشــەرانی گەلــی كــوردن ،لەهەمانكاتــدا لەالیــەن گەریالكانــی ()PJAKەوە
وەاڵمــی هێرشــە دڕندانەكانــی هێزەكانــی رژێــم دەدرێتــەوە و كۆپتەرەكانــی رژێــم كــە چەندیــن رایــەداری
پایەبــەرزی رژێمــی تێــدا دەكوژرێــن ،گورزێكــی قــورس لەهێزەكانــی كۆمــاری ئیســامی ئێـران دەدەن .ئــەم
چاالكیــە و هاوتــای چەندیــن چاالكــی دیكــە ورەی گــەل بــەرز دەكاتــەوە.
بــەاڵم پــاش ئــەم چاالكیانــە هێزەكانــی رژێــم ئۆپ ەراســیۆنێكی بەرفــراوان بــۆ شــەهید كردنــی گەریــا
تێكۆشــەرەكانی ( )PJAKدەردەخــات كــە لەئەنجامــدا چەندیــن هەڤاڵــی تێكۆشــەر و كۆڵنــەدەری وەك؛
(مــادۆرا ،فــازل ،دوكتــۆر ئافــات ،مانــی و دیجلــە) دەكەونــە بۆســەی هێزەكانــی كۆمــاری ئیســامی و
بەشــێوازێكی دڕندانــە شــەهید دەكرێــن ،ئــەم شــەهادەتە كاریگــەری زۆر لەســەر (هێمــن) دروســت دەكات
و دەبێتــە هــۆی ئــەوەی رق و كینێكــی فــراوان بخاتــە نــاو ناخییــەوە و هەروەهــا بیخاتــە نــاو هــزری
تۆڵەســەندنەوە ،لەگــەڵ هەڤااڵنــی تــا تۆڵــەی ئــەو هەڤااڵنــی تێكۆشــەری خــۆی نەســتێننەوە ئــارام نابێــت،
هــەر لــەو كاتــەدا بەڵێنــی پتەوكردنــی تێكۆشــانی بــە هەڤااڵنــی شــەهیدی خــۆی دەدات و بــۆ بەدیهێنانــی
ئاواتەكانیــان بەچڕوپــڕی خەبــات دەكات .كارەســاتێكی دیكــەی دڵتەزێــن رووبــەڕووی (هێمــن) دەبێتــەوە
و برینێكــی ســەخرت لەســەر كــول و ئێشــەكانی دیكــەی زیــاد دەبێــت و لەنــاو دەریــای خــەم و پەژاریــدا
دەكوڵێــت ،لەبــەر ئــەوەی لەژێــر بەرپرســیارێتی ئــەودا لەهەرێمــی (كەلــەڕەش) هەڤــاڵ (شــیالن ئــاراس)
كــە رۆژنامەنووســێكی (ئاپۆچــی) بــوو لەئەنجامــی بۆســەی دانـراوی هێــزە چەكدارەكانــی كۆمــاری ئیســامی
گیــان لەدەســت دەدات ،هەڤــاڵ (شــیالن) بــۆ ئــەوەی لێكۆلینــەوە لەســەر بارودۆخــی ژنــان لەرۆژهەاڵتــی
كوردســتان بــكات و دەنگــی كــپ ك ـراو و بەدیــل ك ـراوی ژنــان بگەیەنێتــە گوێــی رای گشــتی جیهانیــان ،تــا
بــەم رەنگــەی بەشــێك لەگیروگرفتەكانــی ژنــان چارەســەر بــكات و هاوخەمــی و پشــتیوانی خــۆی بــۆ ژنــان
رابگەیەنێــت ،هەڤــاڵ (شــیالن) كەســایەتییەكی لێهاتــوو و كارا بــوو كــە لەماوەیەكــی كورتــدا كۆمەلێك دۆســیە
و راپــۆرت و هەواڵــی گرنگــی ســەبارەت بــە بارودۆخــی ژنــان ئامــادە كــرد ،ئەمــەش بووبــووە هــۆی ئــەوەی
كاریگەریەكــی زۆری لەســەر (هێمــن) دابنێــت( .هێمــن) پــاش ئــەو رووداوە دڵتەزێنــە لەگــە ڵ هەڤااڵنــی
دیكــەی لەچوارچێــوەی بەرگــری رەوادا تۆڵــەی هەڤــا ڵ (شــیالن) لەهێزەكانــی كۆمــاری ئیســامی دەســێنێتەوە.
كەســایەتی ژنــە شۆڕشــگێڕێكی وەك (شــیالن) ســەرەڕای ئــەو هەمــوو لەمپــەر و تەگەرانــەی بەرامبــەر
لێكۆڵینــەوە و پەیجــوری ســەبارەت بەبارودۆخــی ژنــان لەئێرانــدا هەیــە ،بــە بوێرانــە و بەحەزكردنێكــی
فراوانــەوە ئــەم ئەركــە قــورس و مێژووییــە بەئەســتۆ دەگرێــت ،ئەمــەش دەبێتــە هــۆی ئــەوەی لەپێنــاو
ســەركەوتنی پــرۆژە ناتەواوەكانــی شــەهید (شــیالن)( ،هێمــن) هەمــوو هەوڵەكانــی بخاتــە گــەڕ .لەكاتــی
گەڕانــەوەی (هێمــن) بــۆ (قەندیــل) لەســەر شــەهید (شــیالن) دەیگــوت« :شــیالن خــاوەن كەســایەتییەكی
ئــازا و بوێــر و لێهاتــوو بــوو ،ئەمــەش بــووە هــۆی ئــەوەی كــە ببێتــە ســەمبۆلی ژنــە تێكۆشــەرێكی
رۆژنامەنــووس لەئێرانــدا ،چونكــە ئــەو بەئەوینــەوە زۆری و زەحمەتیەكانــی خەباتــی رۆژنامەوانــی بەئامێــز
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دەگرێــت و حەقیقەتێكــی شــاراوەی داگیركەرامنــان بــۆ هەڵدەماڵێــت ،داگیركــەر لەكوردســتاندا داگیركــەرەو نــە
قەڵــەم و نەچــەك و هیــچ شــتێكی دیكــە ناناســێت ،بەهــەر زمانێــك باســی كوردایەتــی بكەیــن مەحكــوم بــە
ســەركوت كردنیــن» .لەگەرماوگــوڕی خەباتدایــە كــە لــەوەرزی هاوینــدا لە(قەندیــل) یەكەمیــن كۆنفڕانســی
گەنجانــی رۆژهــەاڵت دەبەســرێت ،ئەویــش لــەو هەرێمــەدا چەندیــن گەنــج بــۆ بەشــداریان رەوانــەی
كۆنفرانــس دەكات ،لەهەمــان كۆنفڕانســدا ئەویــش بەكــۆی دەنــگ بــۆ كۆردیناســیۆنی كۆمەاڵنــی گەنجانــی
رۆژهــەاڵت ( )KCRهەڵدەبژێردرێــت و پــاش هەڵبژاردنــی بــۆ كۆردیناســیۆن بــۆ بەشــداربوونی لەیەكەمیــن
كۆبوونــەوەی بەڕێوەبەرایەتــی ( )KCRگەڕانــەوەی بــۆ قەندیــل دروســت دەبێــت( .هێمــن) لــەم چەنــد
ســاڵی خەبــات و تێكۆشــانیدا لەنــاو بــەرزی و چالیەكانــی ژیانــدا دەبرژێــت ،بەهــۆی گیــان لەدەســتدانی
دەیــان هەڤاڵــی لــە پاڵدەســتی الفــاوی تۆڵەســەندنەوە نــاو دڵ و هزریــدا كۆبووەتــەوە ،بەهــەر رێبازێكــی
خەبــات و تێكۆشــانی بێــت ،دەیەوێــت بــە الفــاوی تۆڵەســەندنەوە داگیركــەران و بەگرێگیراوانــی كــورد
لەنــاو زەلــكاوی گەندەڵیەكانیانــدا بخنكێنێــت ،لەســەر ئــەم هــزر و بــاوەڕەی خــۆی دەگەیەنێتــە قەندیــل
و لەیەكەمیــن كۆبوونــەوەی گەنجــان بەشــدار دەبێــت .پــاش یەكەمیــن كۆبوونــەوەی ( )KCRلەداوێنــی
(قەاڵتــووكان) بڕیــار دەدرێــت (هێمــن) لەناوەنــدی خەباتــدا مبێنێــت ،ئەویــش ماوەیــەك بەموڕاڵێكــی
بــەرزەوە ئەركــی پەروەردەكردنــی هەڤااڵنــی لەناوەنــد دەگرێتــە ئەســتۆ و بــەوردی چاودێــری خەباتــی
گەنجــان لەســەرجەم ئاالنەكانــی خەباتــدا دەكات و بەگوێــرەی ئــەوەش رێنامیــی پێویســت رەوانــەی ئاالنەكان
دەكات و لــەو ماوەیــەدا كاریگەریەكــی بەهێــزی لەناوخەباتــدا دەبێــت .بــەاڵم ماوەیەكــی زۆر تێپــەڕ نابێــت
كــە كارەســاتێك رووبــەڕووی دەبێــت كــە قەبــووڵ كــردن و واتــا بەخشــین بەالیــەوە زۆر زەحمــەت دەبێــت،
ئەویــش شــەهادەتی هەڤــاڵ (عاكــف مامــۆ زاگــرۆس و ســیروان ناری)یــە كــە لەپاییــزدا لەئەنجامــی الفاوێكــی
چــاوەڕوان نەكـراو گیــان بەخــت دەكــەن ،ئــەم كارەســات كاریگەریەكــی زۆر نێگاتیڤــی لەســەری دەبێــت تــا
ماوەیــەك بێدەنــگ و مــات دەمێنێــت ،لەبــەر ئــەوەی خۆشەویســرین و یەكێــك لەوانەبێژەكانــی ژیانــی
لەدەســت دەدات.
 2013/2/22كەركوك  /راگەیاندن

68

مۆمێک لە بەندیخانەی تاریکدا

ئەستێرەی سووری ناو كەشتی مزگێنی
لــە15ی تەباخــی 2006دا لەســەر ســینگی (قەاڵتــووكان) ،رووناكییــەك ســەرهەڵدەدات كەهانــای گەرمــی
هەڵــۆ بەرزەفڕەكانــی رۆژهەاڵتــە ،لەنــاو درزی تاشــەبەردەكاندا هــاوار و نەوایــەك تیشــكدەداتەوەو لەدەرگای
ئەشــكەوتەكاندا الفــاوی گەرمــا رەوان دەبێــت و لەنــاو دۆڵــی (قەاڵتــووكان) دەنگــی یەكێتــی و یەكدەنگــی
و بەرێكخســن بوونــی گەنجــان تێكــەڵ بەدەشــتەكان دەبێــت ،لەنــاو ئەشــكەوتی تاریكــدا مۆمەگەشــاوەكان
دەدرەوشــێنەوە ،لەهــەر شــارێكی رۆژهەاڵتــی كوردســتان مۆمێــك بازنــەی رووناكی مۆمەگەشــاوەكان رۆشــنرت
دەكات .هــەر یــەك لــەم بازنانــە ئاگــری تێكۆشــانی گەنجــان گەشــاوە دەكــەن ،مۆمــەكان بــە ســەماكەیان
لەداوێنــی (قەاڵتووكانــدا) ســەمای یەكێتــی رادەخــەن.
ئــەو مۆمەگەشــاوانە لەقرچــەی هاوینــدا كراســی بووكێنــی بۆمــاوەی ( )10رۆژ لەبــەر دەكــەن و رۆخســاری
گەشــاوەیان بــەم كراســی بووكێنیــە دادەپۆشــن ،هەریــەك لــەو مۆمەگەشــاوانە دەبــن بــە بووكــی ئــازادی
نیشــتامنەكەیان ،لەبۆنــەی دامەزراندنیانــدا لەژێــر تیشــكی خــۆری ســووتێنەردا و لەبــەر بــەاڵی چــاوی پیســی
نەیــاران ئاهەنگــی ئــازادی و تێكۆشــان دەگێــڕن و رۆخســاریان دەشــارنەوە ،ئەمــەش درێژەپێدانــی رێبازێكــی
ســەمای ئەســتێرە ســوورەكانی چیــا ســەربەرزەكانی كوردســتانە ،بێئــەوەی رۆخســاری یەكــدی ببینــن
دەســتی یەكــدی دەگــرن و ســەمای ئــازادی پێكــەوە دەكــەن.
لــەو ســەما مێژووییــەدا دەبێــت ،گەنجــان بەبڕیاردارییــەوە چەشــنەی ســەمای ( )YCRدەگــۆڕن و ســەمای
( )KCRخەاڵتــی گەنجــان دەكــەن و بەســەماكەیان ئــەو پەیامــە ئاراســتەی گەنجــان دەكــەن ،كــە پێویســتە
پــۆل پــۆل پەیوەســتی گرووپــی ســەماكەرەكانی ( )KCRبــن ،چونكــە ســەماكەرەكان لــەو رۆژەدا مزگێنــی
( )KCRشاباشــی گەنجــان دەكــەن .یەكەمیــن شــانۆی كۆنفرانســی گەنجانــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان بــە
پێكهاتەیەكــی بەهێــزی گەنجــان ئەنجــام دەدرێــت ،ســەماكەرەكان لــەو كۆنفرانســەدا بەبیــرەوەری و رۆحــی
15ی تەبــاخ ،ئاهەنگــی ( )KCRدەگێــڕن ،ئاهەنگەكــە بــەرز رادەگیردرێــت بەرۆحــی تەقاندنــی یەكەمیــن
فیشــەكی (مەعســووم كۆركــاز) نــارساو بــە ( عگیــد) .ســەمای چەكــداری گەریــا تێكۆشــەرەكان لــەو رۆژەدا
واتــا لەســاڵی  1984دەســت پــێدەكات و هانایــان لەگشــتی جیهانــدا بــاو بووەتــەوە ،بەهەمــان شــێوە
گەنجانــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان بەرۆحــی فەدایــی و قارەمانییــەوە ســەمای رێكخســن بوویــن و تێكۆشــانیان
لەهەمبــەر كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران ڕادەگەیەنــن.
ســەمایەك كــە ســەرنجی گەنجــان بــەرەو خــۆی رادەكێشــێت ،ئاهەنگێــك كەهەمــوو گەنجــی ئازادیخــواز
لەحەڵقــەی ئاگرینــی خۆیــدا كۆدەكاتــەوە ،هــاواری ســەماكەرەكانی (قەاڵتــووكان) لە(ورمـێ)و دەورەوبــەری
و ســەرجەم شــارەكانی دیكــە دەنگدەداتــەوە ،ســەماكەرێكی ئــازادی كــە بــەم دەنگدانەوەیــە شــادو خۆشــحااڵ
دەبێــت ،پــاش راســپاردنی ســەماكەرەكان بــە جلــی بووكێنــی بــۆ ژوانگــەی تێكۆشــان ئەویــش بەهانــای
ســەماكەرەكانەوە دەگەڕێتــەوە.
ئەســتێرەی درەوشــاوەی (كەلــەڕەش) ،بۆگەیشــتنی هاوپۆلەكانــی بــەرەو مەڵبەنــدی هەڵــۆكان ،بــەرەو
مەڵبەنــدی مۆســیقاژەنەكانی ئــازادی ،بــەرەو دەنگخۆشــەكانی كەشــتی شــۆڕش بــاڵ دەگرێتــەوە ،لــەو فڕینــە
درێژەیــدا ،گەلێــك جــار رووبــەڕووی بۆســەی بروســكی پەڵــە هەورەڕەشــەكان دەبێتــەوە وســەر بەرزانــە
بەدەنگــی مۆســیقا و نــەوای شــۆڕش ئــەو بۆســانە دەربــاز دەكات ،بەهــەر دژواری و ســەخڵەتییەك بێــت
خــۆی لەدەســتی راوچیەكانــی دارســتانی بێدەســتوور قۆتــار دەكات ،بەجــۆش و خــرۆش لــەم دۆاڵ بــۆ ئــەو
دۆاڵ و لــەم بنــار بــۆ ئــەو بنــار و لــەو لوتكــە بــۆ ئــەو لوتكــە و لــەو گونــد بــۆ ئــەو گونــد بــاز دەدات تــا بۆســە
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چێرناوەكانــی ســەر رێــگای پووچــەاڵ بكاتــەوە.
بەمۆســیقا ژەنــی ،نــەوای تــرس لەنــاو هــزری راوچیــەكان دەچێنێــت و بەگۆرانــی بــژی ئــازادی ،رەنــگ
زەردی بــە رۆخســاریان دەپژێنێــت ،بەلێدانــی مۆســیقاو خوێندنــی نــەوای ئــازادی هەمــوو گیــان لەبەرانــی
رسووشــت هاودڵــی رێــگای دەبــن وەك ســێبەرێك هەنــگاو بەهەنــگاو لەگەلیــدا بــەڕێ دەكــەون و وەك
رۆحێــك لەجەســتەیدا تێكــەاڵ دەبــن ،داروبەردەكانــی خاكەكــەی لەئامێــزی خۆیانــدا رایدەگرن ،داروبــەردەكان
ســینگی پــان و پۆڵــی خۆیــان لەبــەر گولـــلەی راوچیــەكان رادەخــەن تــا لەبــەر گولـــلەی مــردن رزگاری بكــەن،
داروبــەردە بــەژن بــەرزەكان بــە نــەڕەی ترســناكییان چۆكــی راوچیــەكان دەلەرزێنــن ،بەفڕەدانــی بــەرد و لقــی
دارێــك قەلەڕەشــێك برینــدار دەكــەن و یەكێكــی تــر دەكــوژن.
دار و بــەردە تیــژەكان پێســتی جەســتەی (هێمــن) دەڕووشــێنن تــا وریاتــر هەڵبســووڕێت ،پەلــەوەرە
شــەوبێدارەكان بــە ئــاوازی دڵپەســەندیان ورەی بــەرز ڕادەگــرن و نــەوای پەلــەوەرەكان لەخــەو رایدەگــرن
تاكــو مۆســیقای ئــازادی یــان بــۆ بژەنێــت ،گوڵــە دڕكاویــەكان تروســكی ئێشــی پێــدا دەچەقێنــن تــا لــە خــەوی
بێخەبــەری رایبچڵەكێنــن ،پەپوولــەكان بــااڵ بەرۆخســاریدا رادەكێشــن تــا ئارامــی پێببەخشــن ،ئەشــكەوتەكان
لەئامێــزی خۆیانــدا رایدەگــرن تــا لەبــەر دیتنــی بۆســەدانەران ســەالمەت مبێنێــت ،گژوگیــاو پەلــە دارەكان بــە
خشــە خشــیان رێ ونكــەری بۆســەدانەران دەبــن و بەنــەوای گۆرانــی سەرخۆشــیان دەكــەن ،لەنــاو خەیــااڵ و
پــاوی مێشــكیاندا لەهۆشــیان دەبــەن.
زیاتــر لــە  10رۆژ رێ بڕینــەوە لەگــەاڵ گرووپێــك لەهەڤااڵنــی لەئامێــزی رسووشــتی زنجیــرە چیــای
(زاگــرۆس) پارێــزراو دەبــن و لە(كەلــەڕەش بــەرەو قەندیــل) بــە ســەفەری پــڕ لەبەســەرهات ژیــان دەكــەن،
لــەم ســەفەرەیدا بــۆ هەڤااڵنــی مۆســیقای پــەژارەدار دەژەنێــت و نــەوای ئاخــدار دەخوێنێــت و حەیرانــی
خۆشەویســتی نیشــتامن لەگــەاڵ مۆســیقای رەســەنی كــوردی دەڵێــت ،لــەم كــەش و هەوایــەدا بــە هەبوونــی
جــۆش و خــرۆش و تــرس و لــەرزی نــاو رێــگا ،ئیرادەیــان قایمــر دەبێــت ،بۆیــە ورەو بوێــری و دڵــداری
بەیەكــدی دەبەخشــن( .هێمــن) ســەفەرە پــڕ لەهەاڵهــەاڵی لەرووپەلێكــی نــاو رومانــی پــڕ لەكــول و ئێشــی
جێــگا دەدات ،جیــا لەهەڤااڵنــی نــاو گرووپەكــەی و رسووشــتی واڵتەكــەی پشــتیوان و هاوەڵێــك بــۆ خــۆی
نابینێــت ،لــە نــاو مەیدانــی میــن ،رێنوێــن و ســەركاروانی ئــەو چەنــد هەڤاڵــەی و رسووشــت هــاوڕ ێ دەبــن،
وەك ســێ ئەوینــداری ژیــان دەســت لەناودەســتی یەكــدی بــەرەو ئامانجــی دیاریكــراو دەفــڕن و وەك
گرووپێكــی مۆســیقا ژەنــی لێهاتــوو ناوبانــگ دەردەخــەن.
هــەر لــەم كاتــەدا گــوڵ و گیاكانــی نیشــتامنەكەی بــە جــل و بەرگــی شــادی و نوێبوونــەوە دایدەپۆشــن ،تــا
لــە بــەاڵو نەگبەتــی قەڵەڕەشــەكان پارێــزراو بێــت ،لەنــاو عەتــر و گــواڵوی بەهــاری سەرخۆشــی دەكــەن،
لەنــاو نــەواو هۆن ـراوەی بەهاریــدا خۆشــحالی دەكــەن ،تــا بوێرانــە بەرگــری لەخــۆی بــكات ،تــۆز و خۆڵــی
نیشــتامنەكەی لەنــاو خۆڵــدا دەیگەوزێنــن تــا رەنگــی خۆڵــی لــێ بنیشــێت ،خــۆاڵو خاكــەكان گێژەڵووكــەی
تــەپ و تــۆزاوی هەڵدەســتێنن تــا لەبــەر چــاوی راوچیــەكان ونــی بكــەن( .خــۆری ئــازادی) ئاســانی ئــاوی
لەدەمــەو ئێــوارەدا لەپشــت شــاخە ســەربەرزەكان بۆســە دادەنێــت تــا رۆژی روونــاك تاریــك بــكات و مەجالی
رزگاری لەبۆســەی چێ ـراوی بــۆ فەراهــەم ببێــت ،لەشــەوی تاریكــدا ئەســتێرەكان گڵۆپــی بەختــەوەری بــۆ
رۆشــن دەكــەن تــا رێــگای بەختــەوەری درێــژە پێبــدات ،مانگــە شــەو هەڵدێــت تــا لەگــەاڵ خــۆی بــەرەو
مەڵبەنــدی هەڵۆبەرزەفــڕەكان رایبگوازێــت.
هــەراو هــورای گیــان لەبــەرەكان تەنیــا هاورێــی دەبــن ،لەشــەوی تاریكــدا تــا تــرس و دڵەڕاوكــێ لەنــاو
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دڵــی قەڵەڕەشــەكان دروســت بكــەن ،وزە وزی بــاو هاژەوهــۆژەی دار و گــژو گیــاكان تارمایــی لەنــاو دڵــی
بۆســەدانەران دادەنێــت ،بەشــنەبای دەمەوبەیــان الی الیــەی ســەركەوتنی بــۆ دەخوێنــن ،بارینــی دڵۆپــە
بارانــەكان لێــوە وشــك كراوەكانــی شــاو تــەڕ دەكات و عارەقــی تــرس لەڕۆخســاری بۆســەچییەكان رەوان
دەكات ،هەمــوو بێگیانــەكان لەپێــش چاوانــی بۆســەچییەكان رۆح لەبەریــان دەكرێــت و بەرامبــەر ناحەقــی
و زۆڵــم و زۆری چاوچنۆكــەكان بەقســە دێــن ،هــەر ئەندامێكــی رسووشــت پشــتیوان و خەمخــۆری دەبــن،
هــاوكات هــەر بەشــێك لەرسووشــت خــەو لەبۆســەچیەكان حــەرام دەكات ،كانیــاوەكان نهێنــی حەســانەوەی
لەئابلۆقــەی رۆژانــەی دەبــن و هێــز و وزەبەخشــی جەســتەو رۆحــی پەشــۆكاوی رزگاربــووی چنگــی
قەڵەڕەشــەكان دەبــن ،ئاهەنگــی مۆســیقاكەیان دەرمانــی خــەوی چاوچنــۆك و دەس چەپەڵەكانــی نــاو
رێگاكەیــان دەبێــت.
بــەم رەنگــە دەیەوێــت لەچــاوی قەڵەڕەشــەكانی رژێــم پارێــزراو بێــت ،بــەم ســەفەرەی دەیەوێــت پەیامــی
بەختــەوەری و ســەربەرزی شاباشــی هەڵۆكانــی (قەندیــل) بــكات و پەیوەســتی پۆلــە هەڵۆكانــی رابــردووی
ببێتــەوە ،هێالنــەی تێكۆشــانی لەســەر لوتكــە ســەربەرزەكانی (قەندیــل) بونیــاد بنێتــەوە ،گەورەیــی و
ســەربەرزی و نەبــەزی و بوێــری و خۆشەویســتی (قەندیــل) بەئامێــز بگرێــت و ســەرچۆپی خەبــات لەملــی
بــەرزی (قەندیــل) هەڵبواســێت ،سەرســەوزی و گــواڵو گوڵزارەكانــی ســەر ســینگی (قەندیــل) بــۆن بــكات،
لەســەر تاشــەبەردە گــەورەكان و دۆڵــە قووڵەكانــی نــاو ســینگی (قەندیــل) هەڵبفڕێــت و لەســەر هــەر
تاشــەبەردێكی قــەاڵی بەرخــۆدان خەیاڵــی ئــازادی هەڵبكۆڵێــت ،لەســەر هــەر كانــی ئــاو و رووبارێــك ئــاوازی
شــادی بخوێنێــت ،لەســەر كانــی و رووبــارە بەخرۆشــەكان دەمــی وشــك ك ـراوەی تــەڕ بــكات و بە(ئــاوی
زەمــزەم)ی (قەندیــل) دەســتنوێژی تێكۆشــان بگرێــت ،بەخۆڕاگــری دار بــەڕووەكان وێنــەی پێداگــری و
پایــەداری و خۆڕاگــری وەربگرێــت ،بەجوانــی رۆخســاری گوڵــە شــلێرەكان نەخــش و نیــگاری قنجــی ژیــان
بكێشــێت ،بــە ئاوازخوێنەكانــی سەرســینگی دڵــی نــەرم و نیانــی بــەرەو خەیاڵــی مندااڵنــەی هەڵدەفڕێــت.
لەهاوینــی 2006دا پــاش یەكەمیــن كۆنفرانســی كۆمەاڵنــی گەنجانــی رۆژهــەاڵت ( )KCRگەڕانــەوەی
لە(كەلــەڕەش) كــە مەڵبەنــدی تێكۆشــانی ئــەو ســەردەمەی دەبێــت بــۆ ئامێــزی گەرمــی قەندیــل دروســت
دەبێــت و بەهــۆی هەبوونــی دینامیزمــی گەنــج بــوون و كارابوونــی لەنــاو خەباتــدا لــەو كۆنفڕانســەدا بــە
ئەندامــی كوردیناســیۆنی گەنجــان هەڵدەبژێردرێــت( .هێمــن) بەهــۆی ســەركەوتن لەئەركەكانــی رێكخســتنیدا
و جــۆش و خرۆشــی گەنجێتــی لــەو قۆناغــەدا لــەالی شــەهید (عاكیــف مامــۆ زاگــرۆس) كــە یەكێــك
لەدامەزرێنــەرە ســەرەكیەكانی ( )PJAKو بەڕێوەبــەری گشــتی ( )PJAKو هەروەهــا ئەندامــی كۆنســەی
بەڕێوەبــەری ( )KCKلــەو ســەردەمەدا بــوو جێگایەكــی تایبەتــی هەبــوو ،گرنگــی و بایەخێكــی زۆری پێــدەدا
لەپێشخســن و پێگەیشــتنیدا پشــتیوان و یارمەتیــدەری بــوو ,شــەهید (عاكیــف) لەســەر (هێمــن) دەیگــوت:
«چاوانــی هێمــن داهاتوویەكــی گــەش دەدرەوشــێنێت ،بۆیــە لــەو بــاوەڕەدام ببێتــە كادیرێكــی لێهاتــوو و
پێشــەنگی رێكخســتنی گەنجــان» .بەپـێ پێشــنیاری هەڤــااڵ (عاكیــف)و پێناســەی لەســەر هەڤــااڵ ،لەیەكەمیــن
كۆنفرانســی ()KCRدا بێئــەوەی كــە (هێمــن) ئامــادە بێــت دەنگــی پێویســت بەدەســت دەخــات و بــۆ
كۆردیناســیۆنی ( )KCRهەڵدەبژێردرێــت.
پــاش گەڕانــەوەی لــەوەرزی پاییــزدا لەئامێــزی گەرمــی دۆڵــی (قەاڵتــووكان) لەگــەڵ نــەواو دەنگــی
هاوئەســتێرەكانی ســەمای ئــازادی دەكات و نــاو كــوورە ســوتێنەرەكانی هاوینیــدا وەك پەپوولەیــەك لــەدەوری
(قەندیــل)ی ســەبەرزەوە ســەمای خۆشەویســتی دەگێڕێــت ،لەژێــر تیشــكی ســوتێنەری هەتــاوی دۆڵــدا
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چۆپــی شــۆڕش هەڵدەســووڕێنێت ،لەگــەاڵ هاوپەپوولەكانیــدا لەگەرمــای پاییزیــدا بــە ئەوینــەوە لــەدەوری
تینــی ســوتێنەری خــۆردا حەڵقــەی ئاگریــن گەشــاوەتر دەكات ،بەئەنــدازەی بریقــەی گەرمایــی خــۆر،
بروســكی خۆشەویســتی و ئەوینــی دەپڕژانــد ،لەرۆژەنــەی فێنكایــی ژیانــدا پەیامــی وەفــاداری دەنەخشــێنێ،
لەبەرەبەیانــی دۆڵــدا وێنــەی كەشــتی مزگێنــی هەڵدەكۆڵێــت ،لەشــەوەزەنگی دۆڵــدا ئەســتێرە ســوورەكان
دیــاری دەكات ،لەگەرمایــی نیــوەڕۆدا دوورگــەی حەســانەوەی كەشــتی مزگێنــی دەكێشــێت ،دەیەوێــت ببێتــە
ئەســتێرەیەكی ســووری كەشــتی مزگێنــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان تــا چۆپــی شۆڕشــەكانی (زەردەشــت ،بابــەك،
مەنســوور ،مــەزدەك ،خــورسەو ،قــازی محەمــەد ،قاســملۆ  ،شــەرفكەندی ،هــاروون ،مانــی ،مــادۆرا و ئافــات)
ەكان شــەكاوە بهێڵێــت.
ئــەو ســەردەمە دەبێتــە بەختــی پەیوەســتنی بــۆ نــاو ریــزی هەڵــۆ تازەپێگەهێشــتووەكانی شــۆڕش ،وەك
تۆخمێكــی ئــازادی دەكەوێتــە نــاو ریــزی پەپوولــە ئەویندارەكانــی نیشــتامنەكەی و دەبێتــە بەختێكــی
خۆشەویســتی نــاو كەشــتی مزگێنــی ،ئیــدی لەنــاو ریــزی ئەســتێرە ســوورەكانی (ئاســانی ئــاوی) جێدەگرێت،
لەنــاو دەستپێشــخەرەكانی كەشــتی شۆڕشــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان دەدرەوشــێتەوە ،لەكەشــتی مزگێنــی
()PJAKدا خــۆی بــە جلــی كۆمەاڵنــی گەنجانــی رۆژهــەاڵت ( )KCRدەڕازێنێتــەوە تــا بەهەســتە ناســكەكانی
جلــی بووكێنــی ژیانــی ئــازاد بــە بــەری گەنجانــی تــازە پێگەهێشــتووی نیشــتامنەكەی بپۆشــێت تــا لەكەشــتی
مزگێنیــدا ئەســتێرەی ســوور دیــاری نیشــتامنەكەی بــكات.
()KCRی بــە مزگێنــی مەڵبەنــدی ئــازادی بــۆ گەنجــان دەبینــی و بەهێالنــەی بــاوەڕو هیــوا و ئاواتــە
ســەربەرزەكانی گەنجــان پێناســەی دەكــرد و بەقــەاڵی خۆڕاگــری و رۆحــی ســەردەمی گەنجــان لەقەڵەمــی
دەدا ،بەرۆژەنەیەكــی روونــاك و گەشــاوە لەتاریكســتانی ئێرانــی دەزانــی و بەكلیلــی چارەســەری گــرێ
كوێرەكانــی گەنجــان لەئێرانــدا لێكدەدایــەوە ،بەســەنگەری تێكۆشــان و خوێندەوارخانــەی ئــازادی نــاوزەدی
دەكــرد ،بەســەنگەری بوێــری و فەدایــی و دڵســۆزی و هەڤاڵتــی شــیدەكردەوە ،بەكاروانــی فەداییەكانــی
(ئاپۆچــی) پێناســەی دەكــرد و بەژوانگــەی ئەویندارانــی ئــازادی لەقەڵەمــی دەدا ،بەدوورگــەی هــات وبەختــی
كەشــتی مزگێنــی پێناســەی دەكــرد.
()KCRی بــە نــەوەی راپەڕینــی 15ی شــوباتی  1999لێكدەدایــەوە ئــەو نەوەیــەی كەخۆڕســكانە جەســتەی
كــردە قەڵغانــی بەرگــری (رێبــەر ئاپــۆ) و ئــەو نەوەیــەی كــە دەســكەوتی راپەڕینــی خەڵكــی لەرۆژهەاڵتــی
كوردســتانە ،ئــەو بەرەیــەی كــە بەرهەمــی رووناكــی مۆمــی هەڵگیرســاوی شــەوزەنگەكانی ئێرانــە ،ئــەو
بەرەیــەی كــە بــۆ وەاڵمدانــەوەی داخــوازی و پێویســتیەكانی گــەل بەرێكخســن كــردن و زینــدوو كردنــەوەی
ســەرلەنوێ رۆحــی تێكۆشــان و خۆڕاگــری دەســت پـێدەكات ،ئــەو رەچەڵەكــەی كــە ئیــدی خەرمانــی بەپیتــی
گەنجانــی پێكــەوە نــاوە ،ئــەو نەوەیــەی كــە خەرمانــی بەپیتــی ،پیــت و بەرەكــەت لەدەشــتی بێبــەردا
بــاو دەكاتــەوە ،ئــەو نەوەیــەی كــە نــەوای ئــازادی دەنگــە كــپ كـراوەكان لەجیهانــدا بــاو دەكاتــەوە ،ئــەو
بناچــەی كــە شــەپۆلی تۆڵەســەندنەوە رەوان دەكات.
ئــەو نەوەیــەی كــە لەئامێــزی خۆیــدا تۆخمــی ئــازادی و دیموكراســی و مافپــەروەری و مرۆڤدۆســتی
بەخێــو دەكات ،ئــەو بەرەیــەی ئەرتەشــی ئــازادی و بــاوەڕ و قارەمانــی و داوێــن پاكــەكان دەخاتــە جێــی
ئەرتەشــی بێــكاری و بێهێوایــی و دەســچەپەڵی ،ئــەو نەوەیــەی كــە رۆحێكــی نــوێ دەبخشــێتە جەســتە
دامركێـراوەكان ،ئــەو نەوەیــەی كــە درێژەپێــدەری تێكۆشــانی رەوای گەلــی چەوســاوەیە ،ئــەو نەوەیــەی كــە
خــاوەن بەهرەمەنــدی راهاتــن و وزە و دیموكراتیــك بووینــن كــە لەبەرانبــەر هێڵەكانــی نەتەوەپەرەســتی
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ســەرەتایی ،فاشیســتی ،تئوكراتیــك و ئۆلیگارشــیك و بەگشــتی رژێمــی دژە دیموكراتیــك ســەرهەڵدەدات،
ئــەو نەوەیــەی كــە چاالكــی كردوەتــە زمانــی دیموكراســی و بەرانبــەر هــەر چەشــنە چەمكــی سەرشــۆڕی و
بێكاریگەركــردن ملكــەج نابێــت ،ئــەو بەرەیــەی كــە سیاســەتی بــە هونــەری بەدەســتهێنانی جوانــی و ژیــان
پێناســە كــرد.
(هێمــن) ئامانجــی ســەرەكی ()KCRی بــۆ رازاندنــەوەی ســەمای ئــازادی بــە جیهانبینــی كۆمەڵــگای
ژینگەپارێــزی ـ دیموكراتیــك كــە لەســەر بنەمــای ئازادیخــوازی رەگــەزی پێكهاتــووە ئەســاس دەگرێــت،
سیســتەمی كۆنفیدرالیزمــی دیموكراتیكــی بەتەنیــا رێبــازی دیموكراتیانــەی چارەســەری كێشــەی كــورد لەقەڵەم
دەدات ،تێكــەاڵوی لەگــەاڵ ئایدئۆلــۆژی ،فەلســەفە و پێوانەكانــی شۆڕشــی ()PKKو (رێبــەر ئاپــۆ) و ئــازادی
ئــەوی خســتووەتە ناوەنــد و تــەوەرەی ســەرەكی ئامانــج و تێكۆشــانیەوە.
(هێمــن) هەمــوو هەوڵەكانــی دەخاتەگــەڕ تاكــوو ســەرجەم تایبەمتەندیەكانــی ســەماكەرێكی ()KCR
لەخۆیــدا بەرجەســتە بــكات ،بۆیــە لەســەر بنەمــای:
 1ـ جیهانگیــری كۆمەڵــگای ژینگەپارێــزی ـ دیموكراتیــك كــە لەســەر بنەمــای ئازادیخــوازی رەگەزییــە پەســەند
دەكات ولــە ســەر ئــەم بنەمایــە تێكۆشــان
دەكات.
 2ـ لەســەرەتای تێكۆشــانیەوە تــا دوا هەناســەی هەوڵــی بەدەستخســتنی گەنجێكــی دیموكــرات و
ئەنتەرناســیۆناڵی دەداو لەحەڵقــەی ســەماكەرەكاندا
پەیامنەی تاكی سۆسیالیستی لەژیانی سەماكەریدا بەبنەما دەگرت.
 3ـ باوەڕی بەهێزی خۆی دەبێت و لەشوناسی گەنجان بەرگری دەكرد.
 4ـ بە رەوشتی زانستی باوەڕمەند دەبێت و كێشەكانی بە روانگەیەكی زانستییەوە هەڵدەسەنگاند.
 5ـ لە رەفتار و ئەندێشەی ئازاد بەرگری دەكرد و لەهەمبەر هەر چەشنە قاڵب و دۆگامیەك رادەوەستا.
 6ـ لەبەرانبــەر زەینییــەت و سیاســەتەكانی پیرســاالری و پیاوســاالری كــە بەرساوەیــی و بەكــۆت و بەنــد
كردنــی گەنجــان بــە ئامانــج دەگرێــت تێكۆشــان دەكات.
 7ـ چاالكــی دیموكراتیــك بەتایبەمتەنــدی رسووشــتی گەنجــان نــاوزەد دەكات و ئــەم تایبەمتەندیــە لەهــەر
گۆڕەپــان و لەژێــر هــەر هەڵومەرجێكــدا جێبەجــ ێ دەكات.
 8ـ پێناســەی گەنجــان وەكــو چینــی تەمەنــی رەت دەكاتــەوە ،ئــەوەش وەكــو ئایدئۆلــۆژی و رەوشــت و
شــێوەی ژیــان و رۆح و دیاردەیەكــی كۆمەاڵیەتــی
شیكاری دەكات.
 9ـ ئاشــتیخواز و مرۆڤدۆســتە ،لەبەرامبــەر هەرچەشــنێك مەترســی لەبەرانبــەر نــرخ و حقــوق و ئــازادی
رسووشــتی مــرۆڤ و بەرگــری رەوا بەبنەمــا دەگرێــت.
 10ـ بەئــازادی و یەكســانی گــەالن و دینــەكان و كولتــوور و زمانــی گرێــدراوەوە لەســەر ئــەم ئاراســتەیە
تێكۆشــان دەكات.
 11ـ بەئارمانــج و بــە تــەرح و بەرنامەیەكــی رێــك وپێــك و داهێنــەر و كارلێهاتــوو و بەئیرادەیەكــی لەبــواری
كۆمەاڵیەتــی و سیاســی وكولتــووری كاردەكات.
 12ـ لەهیــچ هەلومەرجێكــی ژیانیــدا رەفتــار و هەلســوكەوتی بێئیرادەیــی و بەناوەڕۆكــی بەرساوەیــی و
كــۆت و بەنــد ك ـراو پەســەند نــاكات.
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 13ـ لەچوارچێــوەی پاراســتنی رسووشــت و چارەســەری كێشــەی ژینگەپارێــزی هەســتی بەرپرســیاری هەیــەو
خەبــات دەكات.
 14ـ باوەڕی بە بناغەی رەخنەو رەخنەدایین دەبێت.
 15ـ فراوانی هزری و سیاسەتی دیموكراتیك دەخاتە چوارچێوەی خەباتی سەرەكییەوە.
 16ـ لەبەرامبــەر دیــاردەو رەفتــاری جەســتەیی و زهنــی ،وەكــوو مــاددەی هۆشــبەر و ســۆزانی گــەری و
...هتــد كــە كاریگــەری خراپــی لەســەر كۆمەڵــگا هەیــە
تێكۆشان دەكات.
ئــەم تایبەمتەندیانــە لەهەبوونــی ئــەودا شــاراوایە .بۆیــە لەپــاش چەندیــن ســااڵ خەباتــی درێــژی لەناو كەشــتی
شــۆڕش ،پەیوەســتی لقــی گەنجــان دەبێــت و خەباتــی بەســااڵنی نــاو پارتــی خەزێنەیــەك لەئەزموونــی
پێدەبەخشــێت ،هەرچەنــد لــەم چەنــد ســاڵەدا لەنــاو رێكخســتنی گشــتیدا بەگەنجێتــی چەندیــن ســااڵ
خەبــات بەڕێــوە دەبــات .لەهــەر جێگایەكــدا رۆحــی نــەوەی راپەڕیــن بەشــەكاوەیی دەبەخشــێت .بەهــۆی
جــۆش و خــرۆش و هەســتی خاوێنــی گەنجێتییــەوە تێپــەڕی خەباتــی گەنجــان دەكرێــت ،لەرومانــی
نەنوورساویــدا پەلێكــی نــو ێ تێكۆشــان لەســەر نــاوی گەنجــان دەنەخشــێنێت و لەهــەر رووپەلێكــی رومانــی
شۆڕشــگێڕیدا وێنــەی گەنجێكــی بەجــۆش وخــرۆش و ئــازا بەجــ ێ دەهێڵێــت ،بۆیــە لەژیانیــدا دەبێتــە
ســەمبۆلی تێكۆشــانی گەنجێكــی منوونەیــی.
گەنجێــك كــە لەبــزەی لێوەكانــی پێكەنیــن دەبارێنێــت ،بــە تیشــكی پێكەنینــی هەڤاڵێتــی دەپرژێنێــت،
بەروخســاری پێكەنــاوی دەریــای ئەوینداری بەرجەســتە دەكات و كەشــتی شــۆڕش دەڕازێنێتەوە ،بەســووراوی
روخســاری مزگێنــی ئــازادی دەدات ،بەزمانــە شــیرینەكەی شــیرینی بەختــەوەری ،هیــوا ،ئۆمێــد و ســەركەوتن
دەبەخشــێتەوە ،بەموڕاڵــە ســەربەرزەكەی ئاهەنگــی ســەركەوتن دەگێڕێــت ،بەگوتــە لۆمەكانــی ژەمراخــی
تێكۆشــان دەڕازێنێتــەوە ،بەقیــڕی ناخــی دڵیــەوە لووتكــەی ئەوینــداری دەگەشــێنێتەوە ،بــە قەرەباڵغــی نــاو
ژیانــی مــۆڕاڵ و شــادی دەبارێنێــت ،بــە بزەبــزی چاوەكانــی پــردی حەزكــردن بونیــاد دەنێــت ،بەجــۆش و
خرۆشــیەوە خــاوەن بڕیــاری و راســتی بــاو دەكاتــەوە ،بەدەســتەكانی قەڵەمبــازی شــۆڕش گەشــاوە دەكات،
بەپەنجەكانــی پەیامــی ســەركەوتن شــەكاوە دەهێڵێــت ،بەقاچەكانــی رێچكــەی تێكۆشــان دیــاری دەكات.
لــەم قۆناغــەدا دەبێــت خەیاڵــە ون بووەكانــی دەدۆزێتــەوە ،دوورگەیەكــی وشــك و بەپیــت و بەرەكــەت بــۆ
داكوتاندنــی لەنگــەری كەشــتیەكەی پەیــدا دەكات )KCR( ،دەكاتــە مەڵبەنــدی ســەردەمیانەی تێكۆشــانی،
بەخۆشــی و ناخۆشــییەوە وەرزەكانــی هاویــن ،پاییــز ،زســتان و بەهــار دەگوزەرێنێــت ،و لەهــەر وەرزێكــدا
مزگێنییەكــی نــوێ پێشــكەش دەكات ،بەهــەر مزگێنــی یــەك شــەپۆلێك رادەخــات و بەهــەر شــەپۆلێك
قەڵەمبازێــك دەنەخشــێنێت ،بەهــەر قەڵەمبازێــك قۆناغێــك دەئافرێنێــت.
قۆناغێــك لەژیانــی دەســت پ ـێدەكات كــە بەرپرســیاری مێژوویــی لەســەر شــانی دادەنرێــت ،ئــەم قۆناغــە
لەرومانــی تێكۆشــانیدا لەســەر رێچكــەی ( )PKKو بەدروشــمی (بەگەنجێتــی دەســتامن پێكــرد و بەگەنجێتــی
ســەركەوتوو دەبیــن) دەســت پـێدەكات ،دروشــمێك لەهــزری دادەكوتێــت كەهەوێنــی هەتاهەتایــی گەنــج
بوونــی لەنــاو تێكۆشــاندایە ،لەگــەاڵ فەلســەفەیەك ئاوێتــە دەبێــت ســەرەتای ســەركەوتنی بێكۆتایــی دەبێــت.
لەدوورگــەی پــڕ لەپیــت و بەرەكەتــی تێكۆشــانی لێگەڕیــن و لێكۆڵینــەوەی بــەدوای ســەركەوتن دەســت
پ ـێدەكات ،ســەركەوتن دەبێتــە خۆراكــی خەیاڵــی رۆحــی ،بــەو خۆراكــە شــەو رۆژ دەكاتــەوە ،لەهــەر ئــان
و ســاتی ژیانیــدا بۆگەیشــن بەســەركەوتن دەیەوێــت گەنــج مبێنێــت ،بەگەنــج بــوون ســەركەوتن بەدەســت
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بخــات ،كونــج و قوژبنەكانــی دوورگــەی تێكۆشــان بەبیــروڕاو ئەندێشــە دەڕازێنێتــەوە ،پەیــدۆزی بــەدوای
گیروگرفــت و چەڵەمەكانــی گەنجانــی ســەرگەردان و سەرلێشــێواو دەكەوێتــە بەرنامــەی خەباتیــەوە ،ئامانــج
و بەرنامەكانــی دوورگــەی مزگێنــی ئاوێتــەی هــزر و رۆحــی دەكات ،وەیالنــی شوناســی دەمامــك كــراو و
هەڵپێچــراو لەبێئیرادەیــی گەنجــان دەبێــت.
ئیــدی لــەو قۆناغــەدا روانگــەی جیــاوازی لەســەر ســەردەمی گەنجێتــی هەبــوو ،ســەردەمی گەنجێتــی بــە
ســەردەمی گەشــانەوە ،بەئەندێشــە ،بــەوزە ،جواڵنــەوە ،بەفڕتەنــەو بەمــەراق نــاوزەد دەكــرد ،بــە قۆناغــی
چوونەدەشــت لەبەرساوەیــی ،دیلێتــی ،كەمتەرخەمــی ،هــەژاری ،كڕنۆشــی ،خەفەتبــاری ،بێدەســەاڵتی و
قەڵســی بەنــاو دەكــرد ،بــە پانوپۆڕتریــن و بەرفراوانرتیــن قۆناغــی فێربــوون و راهێنــان پێناســەی دەكــرد ،بــە
قۆناغــی قۆتــار بــوون لەبەرساوەیــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی رژێــم نــاوزەدی دەكــرد ،بەقۆناغــی بەرەنــگاری
لەگــەاڵ داب و نەریتــە خراپەكانــی كۆمەڵــگا دەبینــی ،بەقۆناغــی بەدەســت هێنانــی ئیـرادە ،بــاوەڕی و هێــزی
گەنجــان دەزانــی ،بەقۆناغــی یەكڕیــزی ،یەكهەڵوێســتی ،یەكدەنگــی و رێكخســتەبووین نــاوزەد دەكــرد،
بەقۆناغــی بەئەرتــەش بوویــن ،و بــە ئایدئۆلــۆژی بوویــن پێناســەی دەكــرد.
(هێمــن) ئیــدی ئــەو زاراوەیــەی رەت دەكــردەوە كــە گەنجــان لەكۆمەڵــگادا تەنهــا كــوڕان دەگرێتــەوە،
لەهەوڵــی تێكشــكاندنی ئــەم زەینییەتــە بەســتەڵەك كراوەیــدا بــوو ،لێــرەدا خــۆی رەخنــە دەكا كــە لەرابــردوو
لەســەر ئــەم زەینییەتــە هەڵســوكەوتی كــردوە ،ئیــدی گەیشــتبووە ئــەو قەناعەتــە كــە زاراوەی گەنــج ،تەنیــا
رەگــەزی نێرینــە ناگرێتــە خــۆ؛ بەڵكــوو مەبەســت لەهــەر دوو رەگــەزی مــرۆڤ بەنێرینــەو مێینەوەیــە واتــا
هــەم (كــچ و كــوڕ)ە ،ئــەم زەینییەتــەی دەگەڕانــدەوە بــۆ زەینییەتــی دەســەاڵتداری كــە تەنانــەت ســەرجەم
دەســتەواژەكانیان نێرینــە كــردووە ،بۆیــە ئیــدی ناوەڕۆكــی ئــەم گۆتەیــەی لــەال روون بووبــووە كــە گەنجــان
داهاتــووی كۆمەڵــگان ،نەیدەویســت لەروانگــەی دەســەاڵتدارەوە واتــا بــەم دروشــمە بــدات ،چونكــە
لەروانگــەی دەســەاڵتدارانەوە داهاتــووی كۆمەڵــگا لەژێــر دەســەاڵتی بەشــێكی كۆمەڵــگا واتــە نێرینــە دەبێــت
بەگوێــرەی ئــەم زەینییەتــە فەلســەفەی چەوســاندنەوە و بەكۆیلەكردنــی توێــژی ژن بــەردەوام دەبێــت.
ئــەو لەروانگەیەكــی تــر كــە ســەیری ئــەم دروشــمەی دەكــرد ،گەنجــان بــە (كــچ و كــوڕ)ەوە دەتوانــن
داهاتوویەكــی گەشــاوەو بەختــەوەر بــۆ مرۆڤایەتــی دابیــن بكــەن ،بۆیــە ئیــدی لەفەلســەفەی ژیانــی خۆیــدا
ئــەو روانگــە هەڵەیــە دەســڕێتەوەو لەپەنجەرەیەكــی شۆڕشــگێڕانەوە بــەو دروشــانە واتــا دەبەخشــێت،
ئــەو واتایــەی كــە كۆمەڵگایەكــی دیموكراتــی یــەك الیەنــە پێــك نایــەت ،الســەنەگی و نادادپــەروەری لەســەر
كۆمەڵــگای یــەك الیەنــە زااڵ دەبێــت ،چەوســێنەری و چەوســاندنەوە چەكــەرە دەكێشــێت ،جیــاوازی رەگــەزی
تەشــەنە دەســتێنێت.
ئــەو روانگەیــەی لــەال دروســت دەبێــت كــە گەنجــان لەهــەر بارودۆخێكــدا بــەرەوڕووی داڕزان ،تــااڵن ،فێــا،
نكۆلــی ،شــڵەژاوی ،پتــوركان ،نەزانــی و كۆنــی دەبنــەوەو هەمیشــە لەكڕوكاشــی نوێبوونــەوە ،ســەربزێوی
و یاخیگــەری بوونــدا دەبــن ،زاراوەی ئــەو گەنجــەی بەرجەســتە دەكــرد كــە (نوێخــواز ،تاقەتــدار ،لێهاتــوو،
چەلەنــگ ،خۆڕاگــر ،كارزان ،دادگــەر ،فریــادڕەس ،دیموكــرات و راپەڕێنــەر)ە  ،بەجێــگای ئــەوەی گەنــج
بــەدوای بەرژەوەنــدی تاكەكەســییەوە بێــت ،بەپێچەوانــەوە لەبیــری بەختــەوەری و شــادومانی گشــتی
وخۆبەختكــەری كۆمەڵــگای دەبینــی ،گەنــج بەرژەوەنــد پەرەســت و پلەخــواز نییــە ،بۆیــە هاوكات دەیویســت
بــەم تایبەمتەندیانــە كەســایەتی تازەپێگەهێشــتووی خــۆی پێبڕازێنێتــەوە.
ئــەو بەناچــاری دەبینــی كــە پێویســتە گەنجــان لەبــواری كــردەوە ،بیــروڕا ،پێزانیــن و مۆراڵــەوە لــەو ئاســتەدا
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بــن ،تاكــو چــی پێكهاتــەی رژێمــی هەیــە بیخەنــە ژێــر زەخــت و گۆشــارەوە ،پێویســتە توخمــی نوێخــوازی،
ئاوەاڵبــوون ،وریایــی ،هیــواداری ،پالنزانــی ،داهێنــان ،ئاســوودەحااڵ و بەجــۆش و خــرۆش بــن ،تــا بــەم
رەنگــە لەبەرامبــەر سیاســەتە چەپەڵەكانــی داگیركــەران پارێــزراو بــن .لەبــەر ئــەوەی لەســەر ئــەم خاڵــە
دەیگــوت« :گەورەتریــن هەوڵدانــی رژێــم بــۆ لەناوبــردن و بێكاریگەركردنــی هێــزی گەنجــان توانەوەیــان
لەنــاو دەرونــی خۆیاندایــە ب ـێ ئــەوەی كــە گەنجــان هەســتی پ ـێ بكــەن ،گیــرۆدەی زەلــكاوی تاوانەوەیــان
دەكــەت» ،ئەمــەش زۆر روون و ئاشــكرایە كــە نەیارانــی گەنجــان قونــج و قۆژبنێكیــان بــۆ هەڵســوڕانی
ئازادانــەی گەنجــان نەهێشــتووەتەوە ،ســەرجەم رۆژەنــە كراوەكانیــان بــەرەوڕووی گەنجــان داخســتووە و
دەیانەوێــت گەنجــان لەنــاو زەلــكاوی كۆنەپەرەســتی و دۆگامتیكــدا بخنكێنــن.
لێــرەدا خۆرپــەی بــۆ دێــت كــە گەنجــان تیشــكی درەوشــاوەی ئــازادی و دیموكراســین ،بروســكەیەك چەندێــك
گەشــاوە بێــت هیــوا و ئاواتێكــی گەشــاوە بەدیــاری دەبەخشــێت ،ئــەو تیشــكە درەوشــاوانە رژێمــی ئێ ـران
لەئامێــزی بەســتەڵەك كراویــدا خامۆشــی دەكات ،بەهــەزاران هــەزار رووناكــی درەوشــاوەی كۆمەڵــگای
لەنــاو بەفرەچاڵــی ئیســامییەتدا بەبەســتەڵەك كــردوە ،تیشــكێك لەئارادایــە كــە نەگەرمایــی و نــە رووناهــی
دەبەخشــێت ،تەنیــا جەســتەیەك بەناوێكــی زاڵو زەبەالحــەوە رازێندراوەتــەوە ،نــاوی گەنجێتــی لەئارادایــە؛
بــەاڵم دوور لەتایبەمتەنــدی و جوانیەكانــی گەنــج بــوون ،بۆیــە وەیالنــی دۆزینــەوەی تایبەمتەندیــە بەرزەكانــی
گەنجــان لەبیابانــی بێبــەردا دەبێــت ،دەیەوێــت لەكــۆاڵن و شــەقامە ســەهۆڵبەندەكان ،تایبەمتەندیــە
بەرزەكانــی گەنجــان ئــازاد ببەخشــێت ،نــاوی بێنــاوەڕۆك و جەســتەی بێرۆحــی گەنجــان ببوژێنێتــەوە،
رۆڵ و شوناســی راســتەقینەی دیــاری جەســتەی بێرۆحــی گەنجــان بــكات.
دەیەوێــت تیشــكە كوژاوەكانــی ئــازادی و دیموكراســی لەئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان هەڵبكاتــەوە،
رۆحێــك بەجەســتەی بەســتەڵەك ك ـراوی گەنجانــدا ببەخشــێت ،مزگێنــی رونــاك كردنــەوەی هــزری تاریــك
ولێــا بەگەنجــان بــدات ،زەلــكاوی مــادەی هۆشــبەر وشــك و بــن بــڕ بــكات ،بــە تیشــكی زانیــاری گەنجــان
لــەم زەلــكاوە بپارێزێــت ،گەنجــان لەكۆمەڵــگای زەلــكاو ك ـراو بــەرەو دوورگــەی شــۆڕش هــان بــدات ،تــا
هەوێنــی ئــازادی و دیموكراســی ئاوێتــەی زەلــكاوی مــاددەی هۆشــبەر نەبێــت ،بەپێچەوانــەوە گەنجــان لەنــاو
كەشــتی شــۆڕش رۆاڵ و بەرپرســیاری فریادڕەســی خۆیــان بگێــڕن ،لەهــەر ســەردەمێكدا ئــازادی و دیموكراســی
مەترســی لەســەربێت ،گەنجــان حەڵقــەی قەڵغانــی بەرگــری دەنەخشــێنن.
لەهەمبــەر رژێمێــك رادەوەســتا كــە مێشــكی گەنجــان بووەتــە خۆراكــی ژیــان كردنــی ،زوحــاك جۆرەكانــی
هاوچــەرخ كــە بەخۆراندنــی مێشــكی گەنجــان ئۆقــرە دەگــرن ،ئــەو رایەدارانــەی كەبــە پەلەقاژەكردنــی
گەنجــان تێــرو ســەرخۆش دەبــن ،ئــەو ویژدانانــەی هیــچ رەحمێــك بــە غۆنچــە دەمكراوەكانــی كۆمەڵــگای
كـراوە ناكــەن ،بــە باڵوكردنــەوەی مــاددەی هۆشــبەر ،هــۆش و زانیــاری گەنجــان زەوت دەكــەن ،دەیانەوێــت
گەنجــان زەینكوێــر بكــەن ،تووشــی لەهــۆش چوونیــان بكــەن ،لــەرۆاڵ و ئەركــی رسووشــتیان نامۆیــان بكــەن،
لەپەیوەســتنیان بــە ریزەكانــی شــۆڕش پەراوێزیــان بخــەن تــا وزەی ملمالنـێ و روبەڕووبوونەوەیــان بەرامبــەر
دەســەاڵتداران نەمێنێــت.
واتــا مــاددەی هۆشــبەر مــاددەی ســڕینەوەی مێــژووی هاوچــەرخ و چەپــەاڵ كردنــی داهاتــووی گەشــاوەی
كۆمەڵــگا دەبێــت ،دەســەاڵتداران گــەل و كۆمەڵــگا لەنــاو زەینكوێــری و نەزانــی دەهێڵنــەوە؛ تــا كــوو
كۆمەڵگایەكــی كۆیلــە لەژێردەســتیاندا هەبێــت و ئەوانیــش بــۆ خۆیــان خــاوەن كۆیلــەكان بنب و دەســەاڵتداری
لەســەر كۆمەڵــگا بكــەن ،ئــەو كەســەی كــە تەســلیمی داگیركــەر بــوو ،قوژبنێكــی دونیــای داگیركــەری
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پێدەبەخرشێــت و لەكۆشــكی تاریــك و لێڵــی داگیركــەردا نۆكــەری رایــەداران دەبێــت ،ئــەوەی كــە دژی
داگیركــەر راوەســتا رووبــەڕووی هــەر چەشــنە پالنــی چەپــەاڵ و دڕندانــەی داگیركــەران دەبێتــەوە ،لەژێــر
ناوەكانــی الدان لەئاییــن و ســەرپێچی كــردن لەیاســا س ـزای بەســەردا دەســەپێرنێت ،ئــەوەی كــە ب ـێ الیــەن
دەبێــت تووشــی قڕكردنــی ســپی و تواندنــەوەی كولتــووری دەبێــت بێئــەوەی هەســتی پ ـێ بــكات ،رژێــم
تومێــك لــەم زەمینــی بایــەرە دەچێنێــت ،ئــەوەی كــە دەیەوێــت دروێنــەی دەكات ،لەئەنجامــدا توێژێــك
بەرهەمدەهێنێــت كــە ژیانێــك بەســەر دەبــات ،جیــا لەخزمەتــی بــە بەرژەوەندیەكانــی دەوڵــەت شــتێكی
دیكــەی تێــدا بــەدی ناكرێــت.
بۆیــە ئامــاژە دەكات بــەو سـێ هێڵــەی ژیــان كەپێــش گەنجــان دیــار كـراوە؛ هێڵــی دووهەمیــان هــەر چەنــد
ســەخت و دژوار بێــت وتەنانــەت مەرگــی لەگەڵــدا هەیــە ،بەپیرۆزتریــن و بەشــەرەفمەندانەترین ژیــان
دەبینێــت ،لەبــەر ئــەوەی لــەم هێڵیــە ژیانــدا گەنجــان خــاوەن ئیـرادە و بــاوەڕی خۆیانــن كۆیلەداری داســەپاو
و پژاندنــی هــەوری تــرس بەســەر دڵــی ناســك و جوانەكانــی گەنجــان بێكاریگــەر دەكرێــت ،هێــزو وزەیەكــی
بەڕەنگاربوونــەوە دەخوڵقێرنێــت ،ئــەم هێــزە گەرەنتــی ئــازادی و دیموكراســی بــۆ هێڵەكانــی دیكــەی ژیــان
دەبێــت ،ئەویــش دەیەوێــت لەســەر ئــەم رێچكەیــە ژیــان بــكات و هاوجۆرەكانــی راكێشــی ئــەم قەڵەمبــازی
ژیــان بــكات.
ئامــاژە بــەوە دەكات كــە ئامانجــی رژێــم لەئافراندنــی كــۆگای بەرینــی لومپەنــی گەنجــان ،بەدیهێنانــی
گەنجێكــە كــە هیــچ مەترســی بــۆ رژێــم نەبێــت ،تــا بــەم رەنگــە لۆمەكــەر نەبێــت ،هەســتی مەراقــی
تاكەكەســی و كۆمەاڵیەتــی كۆتایــی پــ ێ هاتبێــت و تێشــكابێت ،گەنــج بێئیــرادەو بێبــاوەڕ كرابێــت و
بێئامانــج بهێڵرێتــەوە ،هەروەهــا داهێنانــی ئەرتەشــی بێــكاری ،رێــگا لەبــەردەم فەلســەفەی (لومپەنیــزم)
دەكاتــەوە ،لەســەر ئــەم بنەمایــە هاوشــێوەی گەوهــەری دەوڵــەت كۆمەڵگایەكــی داڕزاو و گەنــدەاڵ و ناپــاك
دێنێتــە ئــاراوە ،دەســەاڵت بەهەبوونــی ئــەم شــێوە كۆمەڵگایــە بەئاســانی فەرمانڕەوایــی دەكات ،لەبــاو
كردنــەوەی سیاســەتە چەپەڵەكانــی هیــچ كۆســپ و تەگەرەیــەك رووبــەڕووی نابێتــەوە ،بۆیــە بــە ئافرانــدن و
گەشــەدانی ئەرتەشــی بێــكاری رژێــم كۆمەڵگایەكــی بێبەرهــەم دەخوڵقێنێــت ،كۆمەڵگایــەك كــە تەنانــەت
دەستپێشــخەرەكانی بەرخــۆری (مەرسەفگەرایــی) دەبێــت.
پــاش 15ی تەباخــی  2006كەشــتی مزگێنــی بــەم ستایشــانەوە دەڕازێنێتــەوە ،لــەم رۆژەدا دەبێــت كەشــتی
مزگێنــی كۆمەاڵنــی گەنجانــی رۆژهــەاڵت ( ،)KCRلەنگــەری لەدوورگــەی شۆڕشــدا دادەكوتێــت ،ئەویــش
كەشــتی مزگێنــی بــە جــل و بەرگــی ئــازادی و دیموكراســی دەنەخشــێنێت ،لەیەكێتــی یــەوە بــەرەو كۆمەڵــە
هەنــگاو دەنێــت ،بــەرەو سیســتەم و قەڵەمبازێكــی ژیانــی نــوێ هەنــگاو هەڵدەگرێــت ،مزگێنــی یــەك كــە
لەئامێــزی گەرمــی كۆمــا جڤاكیــن كوردســتان ( )KCKدەدرەوشــێتەوە ،پــاش مزگێنــی (هەتــاوی ئیقبــال)
لەنــەورۆزی  2005كــە كۆنفیدرالیزمــی دیموكراتیكــی شاباشــی گەلــی كــورد و ســەرجەم گەلــە چەوســاوەكان
كــرد ،هــاوكات كونفیدڕالیزمــی دیموكراتیكــی گەنجــان دەبێتــە یەكێــك لــەو گــەاڵ شاباشــانەی كــە ئیقبالــی
گەنجــان كــراوە دەهێڵێــت ،ئەمــەش بــۆ گەنجــان خەاڵتێكــی گــەوەری ئازادییــە ،چونكــە ئــەو پێكهاتەیــە
لەالیــەن پیرســاالرانەوە بۆگەیشــن بــە ئارمانجەكانیــان بــەكار دەهێرنێــن ،واتــا لەسیســتەمی دەوڵەتیــدا.
گەنجــان پێگەیەكــی تایبەتیــان نییــە ،جگــە لــە توانــەوەو بێكاریگەركردنــی هێــزی گەوهــەری گەنجــان پــان
و پرۆژەیــەك بــۆ گەشــەدانی هێــزی گەنجــان لەئــارادا نییــە ،لەبــەر ئەمــەش داهێنانــی ئــەم سیســتەمە بــۆ
گەنجــان دەتوانیــن بەمزگێنــی مێژوویــی نــاوزەد بكەیــن.
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بۆیــە لەســاڵی  2005پــاش ئــەم شاباشــە بەنرخــەی (هەتــاوی ئیقبــال) گەنجانــی (ئاپۆچــی) كراســی بووكێنــی
(كۆمەلێــن جــوان) دەپۆشــن ،بــەم كراســە وێنــەی بێكەڵــك و ناشــیرینی گەنجــان ڕازاوە دەكــەن ،ئــەم
كراســە دەبێتــە هێالنــەی گــەرم كــەرەوەو باوەڕمەنــدی و بەرێكخســتەكردنی گەنجــان ،دەبێتــە دەنگــی
یەكێتــی گەنجانــی لــە هــەر چواربەشــی كوردســتان ،دەبێتــە رۆژەنــەی هیــوا ،ئۆمێــد ،تێكۆشــان و خۆڕاگــری
بــۆ گەنجــان .پــاش ئــەم رێككەوتــە كەشــتی مزگێنــی گەنجــان تــا بــە ئەمــڕۆ بــەم كراســە رازێندراوەتــەوە،
هەڵبــەت لەهــەر بەشــێكی كوردســتان بەرەنــگ و رۆخســاری رسووشــتی ئــەو هەرێمــە تیشــك دەبەخشــێت،
بۆیــە ()KCRش روخســارێكی ئــەم كراســی بووكێنیــە بــۆ گەنجانــی ئێـران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان دەبێــت
كــە دیــاری گەنجانــی ئازادیخــواز و دیموك ـرات ك ـراوە.
هێمــن لەهەوڵــی رازاندنــەوەی ئــەم كراســی بووكێنیــەدا بــوو ،دەیویســت كراســێكی جــوان و بەنــرخ خەاڵتــی
گەنجــان بــكات ،بەشــەو و رۆژ لەهەوڵــی رازاندنــەوەی ئــەم كراســەدا بــوو ،لەبــەر ئــەوەی لــە بەرێوەبەرایەتی
گەنجــان جێــگای دەگــرت ،لەســەر هەمــوو خاڵــی بچكۆلــە تــا گــەورە بگــرە گفتگــۆی دەكــردو كۆبیــری
لەســەر دەكــرد ،تایبــەت لــەو قۆناغــە هەســتیارەدا بــوو كــە (عاكیــف مامــۆ زاگــرۆس) ـ یەكێــك لــەو ئەســتێرە
درەوشــانەی ( )PJAKـ لەهــەر بوارێكــەوە ئەزمــوون بــە (هێمــن) دەبەخشــێت ،لەبــەر ئــەوەی شــەهید
(عاكیــف) لەســەر ئــەو بڕوایــە بــوو كــە گەنجــان پێكهاتــەی ســەرەكی نــاو كۆمەڵــگان و دەتوانــن ئااڵوگــۆڕ
و وەرچەرخانــی مــەزن دروســت بكــەن ،گەنجانــی بــە دینامیزمــی ســەرجەم شۆڕشــەكان وەســف دەكــرد،
بۆیــە دەیگــوت« :بــەرۆح و شــەوقی 15ی شــوباتی ســاڵی  1999گەنجــان دەتوانــن پێشــەنگایەتی شۆڕشــی
ژیانــەوەی رۆژهەاڵتــی كوردســتان بكــەن» ،بۆیــە (هێمــن)ی بــە یەكێــك لــەو گەنجــە پێشــەنگانە وەســف
دەكــرد كــە دەتوانێــت رۆڵێكــی گرنــگ و مێژوویــی لەشۆڕشــی ژیانــەوە بگێڕێــت ،بۆیــە لەنــاو دلــی (عاكیــف)
دا هێالنــەی خۆشەویســتی رازاندبــووەوە ،ئیــدی (عاكیــف) لــەالی (هێمــن) فێركــەری ژیانــەوەی تێكۆشــانی
بــوو ،بەهەڤاڵێــك كــە ســەرچاوەی مــۆڕااڵ و هێزبەخــش دەیبینــی كــە بــەردەوام مــۆڕااڵ و جــۆش و خرۆشــی
بەهەڤــااڵن دەبەخش ـێ( ،هێمــن) هــەم لەســەر رێورێبــازی خەبــات و كێشــەی كەســایەتی و كادیرســازی و
گەلێــك بــواری دیكــە لەشــەهید (عاكیــف) پەنــدی وەردەگــرت.
لەرۆژێكــی تەمــو مژاویــدا كــە ئاســان بەهــەوری رەش دایپۆشــیبوو ،هەورەڕەشــەكان بەخێرایــی كارەبــا
بــاران دەبارێنــن ،ئــەو بارانــە سەرســینگی (قەندیــل)ی بچكۆلــە تــەڕ دەكات ،دڵــۆپ دڵــۆپ بــاران دەســت
بەدەســتی یەكــدی دەدەن و بــەرەو نــاو دۆڵــە چكۆلــەو گــەوەرەكان دەبنــەوە ،هەتــا بێــت ئــەو دڵۆپــی بارانــە
الفاوێكــی گــەورە هەڵدەســتێنێت كــە لەچاوەكانــدا جێنابێتــەوە ،دڵۆپــە بارانەكانــی ناوســینگی (قەندیــل)
بــەرەو دۆڵــی (قەاڵتــووكان) رەوان دەبــن ،الفاوێكــی ســیحراوی هەڵدەســتێت ،لەچاوتروكاندنێكــدا شــەپۆڵی
الفاوەكــە بێئــەوەی لــەدرگا بــدات ،بێرەحامنــە خانــووی هــەژاری شۆڕشــگێڕەكان لەریشــەدا دەردەهێنێــت
و دوو ئەســتێرەی درەوشــاوەی ئاســانی ئــاوی لەگــەاڵ خۆیــدا دەبــات ،ئــەم كارەســاتەی كەبــووە هــۆی
ئــەوەی خۆشەویســرین هەڤاڵــی لەدەســت بــدات و تووشــی شــووك و سەرســووڕمانی بــكات ،لەنــاو چاوانــی
الفــاوی خەمبــاری هەڵدەســتێت ،فرمێســك لەچاوانــی رەوان دەبێــت ،لــە نــاو دڵــی شــەپۆلی كــول و ئێــش
لێــدەدات ،ئاوێكــی ســارد بەســەریدا دەرژێرنێــت ،ئیــدی زمانــی قســە نادركێنێــت مێشــكی جیــا لەخەمبــاری
شــتێكی دیكــەی تێــدا جــێ ناگرێــت ،لەنــاو كیــن و نەفرەتــدا دەخنكێــت ،هەناســە بڕكێــی پێدەكەوێــت،
بەپەنجــەی دەســتەكانی مســتی تــووڕە بــوون دەنوێنێــت ،هــاوكات ددانــی بــە یەكــدا دەدات ،ئاخێكــی قــوواڵ
دەكێشــێت ،لەنــاو دڵیــدا هــاوار دەكات« :ئــەی هەڤــااڵ عاكیــف؛ بــۆ تەنیــات هێشــتم ،هێشــتا زۆر شــت
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مابــوو لێــت فێــر ببــم».
لەگــەاڵ هاوســەماكەرەكانی هێشــتا لەلێگەڕینــی پەیــدا كردنــی تەرمــی هەڤــااڵ (عاكیــف و ســیروان)دان،
الفاوێــك كــە دوو ئەســتێرەی گەشــاوەی ( )PJAKدەكوژێنێتــەوە ،تەرمــی ئەســتێرەكان بەســەدان میــر
لەخانــووی هــەژاری دوور دەخــات ،الفاوێــك كــە مرۆڤێــك ب ـێرۆح دەهێڵێــت ،جەســتەیەك تێــك و پێــك
دەدات( .هێمــن) بەبینــی تەرمــی (عاكیــف و ســیروان) فرمێســكی الفــاو لەچاوانــی رەوان دەبێــت ،لەســەر
تەرمــی ئــەو هەڤاڵــەی كــە هیــوا و ئۆمێــدی لــێ وەردەگــرت ،بەڵێــن دەدات كــە رێبازەكەتــان درێــژە پ ـێ
بــدەم و چەكەكەتــان لەزەویــدا نەهێڵــم ،هــەر وەك ئێــوە هەڤاڵێكــی لێهاتــوو و بەتوانــا بــم .بۆیــە (هێمــن)
بەدەریایەكــی خەمبــاری لەمەراســیمی بەخاكســپاردنی تەرمــی دوو هەڤــااڵ بەشــدار دەبێــت ،تەرمــی
دوو هەڤــااڵ لەگــەاڵ هەڤااڵنــی دیكــەی بەسەرشــان هەڵدەگرێــت ،بــەاڵم گەنجێــك تــا ئــەو ســاتە تووشــی
سەرســووڕمانی وەهــا نەبــووە ،كارەســاتێكی وەهــای نەبینیــوە ،گرێــدان بوونێكــی بەهیــچ مرۆڤێــك تــا ئــەو
ئاســتە دروســت نەبــووە ،چونكــە (عاكیــف) ســەرچاوەی ورە و هێــز و ئەزموونــی (هێمــن) بــوو ،رۆحــی
شــاراوەی (هێمــن) بــوو ،منونــەی فەرماندەیــی ،هەڤاڵێتــی ،دروســتی ،خۆبەخشــی ،خۆشەویســتی و دڵســۆزی
بــۆ (هێمــن) بــوو.
(هێمــن) بەدڵێكــی بەســتەلەك كــراوەوە چاوانــی بــەرەو هــەورە ڕەشــەكانی ئاســان بــەرز دەكاتــەوە،
بەدڵپــڕی هانــا دەكات ،بۆچــی بــە الفــاوی تۆڵەســەندنەوە خۆشەویســرین هەڤاڵــی نــاو ئێمــەت خنكانــت؟
نەیارانــی كــورد ئــەوەی لەدەســتیان بێــت ،بەســەر گەلــی كــورددا دەهێنــن تــا دەتوانــن ،دەمانكــوژن ،زیندانی
مــان دەكــەن ،ئەشــكەنجەمان دەكــەن ،برســیامن دەهێڵــن ،لەنــاو نەخۆشــی كۆمەاڵیەتــی دا دەمانخنكێنــن،
ئەمــە كەمــە كــە رسووشــتیش تۆڵــەی خــۆی لەئەســتێرە تێكۆشــەرەكان دەســتێنێت.
داوێنــی (قەاڵتــووكان) كەپشــتی خــۆی بــە (قەندیــل)ی بچكۆلــە دەبەســتێت ،چیایەكــی بــەرز و ســەخت
لەپشــتیەوەیە ،چیایــەك كــە جگەلــە تاشــەبەرد جێــگای بەشــتی دیكــە ناداتــەوە ،ئیــدی جوانیەكانــی ئــەو
هەرێمــە لەنــاو هزریــدا بێرەنــگ دەبنــەوە ،دار وبــەرد و هــەر جێگایەكــی ئــەو داوێنــە ســەیر دەكات
روخســاری پێكەنــاوی و بەمۆڕاڵــی (عاكیــف) لەهزریــدا دەنەخشــێت ،ژێــر هــەر دار و بەردێــك بیرەوەریەكــی
(عاكیــف)ی تێــدا شــین دەبــوو ،دەیویســت تیشــكی ســەرنجی بۆشــتێكی دیكــە رابكێشــێت ،بیرەوەریەكانــی
ئــەوی لەمێشــكدا شــین دەبــوو ،لەنــاو خۆشــی و ناخۆشــیەكاندا دەچــوو و دەهــات ،وتــە بەنرخەكانــی بەبیــر
دەهێنایــەوە و وزەی بەرزتــر دەبوویــەوە( ،عاكیــف)ی بــە پێشــەنگی ئــازادی لەرۆژهەاڵتــی كوردســتان
دەبینــی ،بەكادیرێكــی لێهاتــوو و ســەركردەیەكی هاوچــەرخ نــاوزەدی دەكــرد.
قۆناغێكــی زۆر بــە ئێــش و كــول ژیــان دەكات ،خۆشــی و ناخۆشــیەكانی داوێنــی (قەاڵتــووكان) ئاوێتــەی
یەكــدی ك ـراون ،هــاوكات لەگــەاڵ گەاڵرێزانــی پاییزیــدا ،دوو ئەســتێرەی ســووری كەشــتی مزگێنــی ()PJAK
دادەمركێــن ،بەكراســی بووكێنــی یــەوە خلێــری خوێــن دەبــن ،لەحەڵقــەی ســەماكەرەكانی ئــازادی دادەبڕێــن.
پــاش ماوەیەكــی كــورت كەشــتی مزگێنــی بــەرەو داوێنــی (شــەهید هــارون) ســەفەر دەكات و لەنگــەری
خەباتــی لــەوێ دادەكوتێــت.
2013/1/25
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هەتاوپەرەستی داوێنی «شەهید هارون»
پــاش كارەســاتی دڵتەزێنــی گیــان لەدەســتدانی شــەهید (عاكیــف مامــۆ زاگــرۆس و ســیروان نــاری) دەبێــت،
بــەرەو ئامێــزی دۆڵــی (شــەهید هــارون) بگەڕێینــەوە .كارەســاتێك روخســاری هــەر كەســێك مــژاوی دەكات،
دەریــای خەمبــاری بەرپــا دەكات .كارەســاتێكی وا شــەپۆلی هەژانــدن بــاو دەكاتــەوە ،قــوڕگ دەگیرێــت
و قیــن لــەداڵ دەچێنێــت .مێشــكە دەمكــراوەكان مــژاوی دەكات و روخســارە گەشــاوەكان ســیس دەكات.
چۆپیكێشــەكانی ســەمای ئــازادی مــات و زەردەخەنــەی خونچــە دەمكـراوەكان ،دادەمركێنێــت .چاوەكـراوەكان
لێــا و تاریــك دەكات و كانــی فرمێســك لــە چــاوە گەشــەكان هەڵدەقوڵێنێــت .هاوپەپوولەكانــی لەنــاو ئاگــری
خەمباریــدا دەســووتێنێت و ژەمراخــی بێفــەڕی لەپێــش ســەماكەران ڕادەخــات.
لــەو هەلومەرجــەدا پێویســتە ناوەنــدی گشــتی  PJAKهێالنــەی لــە (قەاڵتــووكان)ەوە بــەرەو (شــەهید
هــارون) بگوازێتــەوە و بــە ســەربەرزیەوە نەخــش و نیــگاری قۆناغێكــر دەكێشـێَت PJAK .قــەاڵی خۆڕاگــری
دۆڵــی «شــەهید هــارون» دەكاتــە مەڵبەنــدی خەباتــی ســەردەمی و پەپوولــە ســەماكەرەكانی ئــازادی لــە
داوێنــی ئــەو دۆڵــدا پەیوەســت بــە  PJAKدەبــن و حەڵقــەی ئاگریــن گەشــاوەتر دەكەنــەوە و بــە ســەمای
ئازادیــان هانــای ئــازادی نــاو ئەوینــداران درەوشــاوەتر دەكــەن .جێــگا بەتاڵەكــەی (عاكیــف و ســیروان) و
هاوپەپۆلەكانــی دیكــە پــڕ دەكەنــەوە) .هێمن(یــش وەك پەپووســلەیەكی ئەوینــدار پەیوەســتی تیپــی نەوابێــژ
و مۆســیقاژەنەكانی ئــازادی دەبێتــەوە ،لــە ناوەنــدی پارتیــدا ســەرچۆپی ئــازادی دەگەشــێنێتەوە و ســەرچۆپی
دەســتی (عاكیــف و ســیروان)ەكان شــەكاوە دەمێنێتــەوە.
قواڵیــی ناخــی دڵــی ،دۆڵــی «شــەهید هــارون» بــە ئامێــزی گەرمــی دادەپۆرشێــت ،لەنــاو قوواڵیــی دڵــی
ئــەم دۆڵــەدا ،مەڵبەنــدی گەریــا بەجــ ێ كــراوە .ســەربەرزی لوتكــە ســەربەرزەكانی ئــەم دۆڵــە تووشــی
سەرســوڕمانی دەكات و دۆڵێــك بەخــوڕە خــوڕی رووبارەكــەی نــەوای تێكۆشــانی فێــر دەكات ،بــە هاژەهــاژی
رەشــەبا ،مۆســیقای تۆڵەســەندنەوەی بــۆ دەژەنێــت و بــە خوڕخــوڕی بارانەكــەی تۆفانــی رق و كیــن لــە
مێشــكیدا دەئافڕێنێــت ،بــە قواڵیــی ناخــی دڵــی كۆبیــری لەســەر نیشــتامن دروســت دەكات ،بــە ئەنــدازەی
بڵنــدی بەژنەكــەی كەســایەتی بــەرز دەكاتــەوە .ناخــی دڵــی وەك ناخــی دۆاڵ گــەورە و قــووڵ دەكات و
دەمــی تەنگــی دۆاڵ ،فێــری دەكات ،چــۆن بــۆ هــەر رووداوێــك رۆژەنەیــەك پەیــدا بــكات ،پاشــان چەندێــك
بەرەوپێــش بــڕوات ،ئەوەنــدە چارەســەری قــوواڵ و ئەنجامگیــر دەبێــت.
بــە راپەڕاندنــی كاروبارەكانــی ،بــە رێكخســن مزگێنــی ســەركەوتن دەبەخشــێت .بــە كۆبیــری نــاو پــەروەردەدا
دەریــای ئــازادی دڵــی قووڵــر دەكاتــەوە و بەژەنینــی بلوێــری ئــازادی كــەم و كورتییەكانــی پراكتیكــی
سەرڕاســت دەكاتــەوە .بــە ئــازادی رەخنەدانــی خــۆی دەدات و بــە ســەماكردنی لــە ژوانگــەی تێكۆشــاندا كــەم
و كورتییەكانــی ســەمای رابــردووی دەســت نیشــان دەكات ،كــۆی جواڵندنــەوەی ئەندامانــی جەســتەی لەگــەاڵ
گۆڤەنــدی شۆڕشــدا یەكدەخاتــەوە .لــە ســەماكردندا فڕیــن و هانــای ئــازادی وەك ژوانگــەی تێكۆشــان دەبێــت
و لــە ســەیركردن و ئاشــكراكردنی روخســاری وەك هەتاوپەرەســت ،ئەوینــداری (خــۆری ئــازادی) دەبێــت.
لــە هــەر وانەیەكــدا بــە لێكۆڵیــن و شــیكاری دەیەوێــت زانیــاری و قووڵبوونــەوەی دروســت بــكات .لــە بــواری
شــیكاری كەســایەتییەوە بــە وردی كەســایەتی خــۆی رشۆڤــە دەكات و لــە الیــەن هەڤااڵنیەوە هەڵســەنگاندنی
كەســایەتی لەســەر دەكــەن .بــە هــەر هەڵســەنگاندنێك لــە ســەر ئــەو چەمكانەی كــە لــە كەســایەتیدا بوونەتە
هــۆی ئــەوەی لــە كاروبــاری رێكخســتنیدا ئەنجامــی پێویســت بەدەســت نەهێنێــت ،بەرەوپێشــچوونێك بــە
خۆیــەوە دەبینێــت .پــاش قۆناغــی كــرداری لــە خەباتــدا ،پــەروەردە زەینییەتێكــی چاكــی ال دروســت دەكات
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تــا لــە سیاســەتەكانی كۆمــاری ئیســامی كــە لــە ســەر گەنجــان و بــە گشــتی گــەل پەیــڕەو دەكرێــت ،ئاگادارتــر
بێتــەوە و شــیكاری زانســتیانە لەســەر بــكات .بــۆ چارەســەری و رزگاركردنــی گەنجــان لــەو بارودۆخــە رێ و
رێبــازی نــوێ دەدۆزێتــەوە ،ئیــدی گەنجێكــی خــاوەن بیــروڕا و خــاوەن ئەزموونــی لــێ دروســت دەبێــت ،وەك
هەتاوپەرەســتێك رێبــازی ئــازادی بــۆ خــۆی دەدۆزێتــەوە.
پــەروەردەی زســتانی  2007لەنــاو ســینگی گەرمــی «شــەهید هــارون»دا دەبینێــت ،هەرچەنــد لــە هاوینــی
 2006لــە كۆمیتــەی سیاســی ( )KCKبەشــداری لــە خولێكــی پــەروەردەدا دەكات ،بــەاڵم ئــەم پەروەردەیــە
جیاوازتــر لــەو پەروەردەیــە دەبێــت .ئــەو پــەروەردە خەمبــاری بەســتەڵەككراوی دەتوێنێتــەوە و برینەكانــی
ســەر جەســتە و رۆحــی ســارێژ دەكاتــەوە ،شــڵەژاوی و پەشــۆكاوی كارەســاتی «قەاڵتــووكان» تێپــەڕ دەكات.
لــە كەمــو كوڕییەكانــی پراكتیكــی ســااڵنەی دەپێچێتــەوە .هەوێنــی بــاوەڕی و ئی ـرادە تێكــەڵ بــە كــرداری
دەكات .هەورەڕەشــەكانی داپــۆرشاوی ســەر هــزری الدەبــات و مێشــكی هــەوراوی دەكاتــە ســایەقە و
رۆخســاری دەگەشــێنێتەوە .پاییــزی گەاڵڕێزانــی بەهــاری دەبێــت و چــاوە داخراوەكانــی ك ـراوە و روونــاك
دەكاتــەوە ،برژانــی ســەرچاوانی وەك هەتاوپەرەســت ك ـراوە دەكات و خونچــەی نــاو دڵــی دەپوشــكوێت.
هێالنــەی زانســت لەمێشــكیدا بونیــاد دەنێتــەوە و لــە ئەنجامــدا دەریــای زانیــاری قووڵــر دەكاتــەوە.
پێــواژۆی پــەروەردە قۆناغێكــە كــە خۆشــی و ناخۆشــی ئاوێتــەی یەكــدی دەكرێــن .كارەســاتی دڵتەزێــن
دوابــەدوای یەكــدا روو دەدەن و بــە دەیــان هەڤاڵــی قارەمــان لــە ســەنگەری تێكۆشــاندا لــە الیــەن هێزەكانــی
كۆمــاری ئیســامی شــەهید دەكرێــن .هەڤااڵنــی وەكــو( :دڵخــواز ،هێــرش ،مونــزوور ،ئافــات ،شــیار ،مــادۆرا،
مانــی ،فــازاڵ ،خۆشــمێر ،دارا و  )...لەدەســت دەدات .برینێــك چــاك نەبووەتــەوە برینێكــی دیكــە بەســەردا
دێــت ،كــول و دەردی هەڤاڵێكــی تێپــەڕ نەبــووە كــوڵ و دەردێكــی دیكــەی بەســەردا دێــت ،بــەاڵم ئــەو خاڵەی
كــە لەســەر پێــی دەهێڵێتــەوە ،بەجــێ گەیاندنــی پەیامنــە لــە كەســایەتی بــەرز و بەنرخــی تێكۆشــەراندا.
پــەروەردە لــە دەریــای خەمبــاری بــەرەو دوورگــەی شــادی دەگوازێتــەوە .لەبــەر كەســایەتی ســۆزدارانەی
شــەهادەتی هــەر هەڤاڵێــك زۆر كاریگــەری لەســەر دادەنــا .ئیــدی گەیشــتبووە ئــەو قەناعەتــەی كــە تەنیــا
بــە درێژەپێدانــی رێبــازی شــەهیدان دەتوانێــت رۆحــی ئــەوان شــاد بهێڵێــت و هیــوای و ئارەزوەكانــی ئــەوان
بێنێتــە دی ،بۆیــە لــە پــەروەردەدا كەســایەتییەكی پۆاڵیینــی دروســت كــرد ،وەك هەتاوپەرەســت راوەســتانی
ئەویندارانــەی نەخشــاند.
لــەم پەروەردەیــەدا لــە بەرامبــەر ســەرجەم چەمكــە ناحــەزەكان شــۆڕش دەكات .گەردەلولــی داگیــركاری لــە
مێشــك و كەســایەتیدا جێــی نابێتــەوە ،بــە ئــاوی زەمزەمی (شــەهید هارون) و نەوا و مۆســیقای ســەماكەرەكان
خــۆی بێگــەرد دەكات .لــە هەمبــەر شــێرپەنجەی ئۆپۆرتۆنیــزم ،شــەتلی فیــداكاری و یەكێتــی دەچێنێــت .لــە
بەرامبــەر گروپگەرایــی ،چەمكــی كۆمیناڵیــزم بــەرز دەكاتــەوە .لــە هەمبــەر نائۆمیــدی و داڕمــان ،هیــوا
و ئۆمێــد دەبەخش ـێ .لــە بەرامبــەر فیــز ،بێفیــزی و رووخۆشــی پێــش دەخــات .لــە بەرامبــەر رۆشــنبیری
ســاختە ،قەڵغانــی رۆشــنبیری شۆڕشــگێڕ بەدەســت دەگرێــت .لــە بەرامبــەر بۆشــایی ئایدولــۆژی چەكــی
پــەروەردە بــە بنەمــا دەگرێــت .لــە هەمبــەر الفــاوی ســۆزدارێتی ،فەلســەفەی زانســتی لــە كەســایەتیدا بونیــاد
دەنێــت .لەبەرامبــەر بێهەڵوێســتی و بێدەنگــی دەرمانــی رەخنــە و رەخنــەدان دەخواتــەوە .لــە هەمبــەر
بێئاســودەیی و دوودڵــی النكــەی شــۆڕش و بەبڕیــارداری لــە ئامێــز دەگرێــت .لەبەرانبــەر هەڤاڵێتــی ســاختە
دەریــای هەڤاڵێتــی و باوەڕمەنــدی بونیــاد دەنێــت.
لــە كۆتایــی ئــەم پــەروەردەدا دەبێــت ،بەشــێكی زۆری لــە هەڤااڵنــی دەزانــن كــە (هێمــن) نەخوێنــدەوار
مۆمێک لە بەندیخانەی تاریکدا 81

بــووە و ئەمــەش دەبێتــە مایــەی سەرســووڕمانی زۆر لەهەڤااڵنــی كــە ئــەو بــە چەنــد پــۆل خوێندنــی نــاو
قوتابخانــەی كۆمــاری ئیســامی ،بــاش توانیویــە لــە نــاو ریزەكانــی گەریــا خــۆی پێــش بخــات! هــەر كــەس
بەلێهاتوویــی و ئازایــی ئــەو خۆشــحااڵ بــوو .ئــەم بەشــەی لــە ژیانــی «ئەســتێرەی ســوور»ی باكــووری
كوردســتان شــەهید «عەلــی چیچەك»مــان بەبیــر دەهێنێتــەوە كــە كاتێــك لــێ دەپرســن خوێندەواریــت
هەیــە؟ عەلــی لــە وەاڵمــدا دەڵێــت« :زۆر دڵخــواز بــووم كــە بڕۆمــە خوێندنگــە ،بــەاڵم بــە هــۆی هــەژاری و
نــەداری یــەوە تەنیــا س ـێ ســااڵ وانــەم خوێنــدووە».
حەقیقەتــی ئەویــش لێــرەدا شــاراوەیە ،هــەر چەنــد عەلــی چیچــەك لەو ســەردەمەدا بە هــۆی نەخوێنــدەواری
دڵــی خەمبــار و شــكێرناو دەبێــت ،ئــەو هەڤاڵــەی دەیەوێــت دڵنیایــی بداتــەوە و پــ ێ دەڵێت»:غەمگیــن
مەبــە ،بــاش بــووە كــە نەڕۆیشــتوویەتە خوێندنگــە» .عەلــی چیچــەك لەوەاڵمــدا دەڵێــت« :دەتەوێــت بڵێــت
خوێنــدەواری كارێكــی چــاك نییــە» ،هەڤاڵــی لــە وەاڵمــدا دەڵێــت« :نــە ،نــە ،مەبەســتی مــن ئەمــە نەبــوو،
بــەاڵم كاتێــك مــرۆڤ نەتوانێــت بــە زمانــی خــۆی بخوێنێــت چاكــر ئەوەیــە كــە خوێندنــگای داگیركــەران
نەخوێنێــت .خوێندنگاكانــی ئێمــە وابەســتەی توركەكانــە ،ئامانجــی ئــەو خوێندنگایانــە ئەوەیــە كــە ئێمــە
زمانــی خۆمــان لەبیــر بچێتــەوە ،ئەمــەش تواندنەوەیــە» .بــە بیســتنی ئــەم وتانــە هــزری عەلــی ئاڵــۆز دەبێــت،
بۆچــی ئەگــەر ئێمــە تــورك نەبیــن ناتوانیــن خوێندنگامــان هەبێــت؟ هەڤاڵــی دەڵێــت« :كێشــە لێــرە دایــە،
بۆچــی ئێمــە خوێندنگامــان نییــە؟ ئێمــە كوردیــن توركــەكان واڵتــی ئێمەیــان داگیــر كــردووە و لــە رێــگای ئــەو
خوێندنگایانــەوە كــە چاكیــان كــردووە ،دەیانەوێــت ئێمــەش بكــەن بــە تــورك و هــەژار و داماوەكانــی ئێمــە
بــۆ خزمەتــی خۆیــان بــەكار بێنــن».
هــەر لــە ســەردەمی منداڵییــەوە ئــەم پرســیارانە لــە هــزری (هێمــن)دا دێــت و دەڕوات ،زۆر جــار مێشــكی
ئاڵــۆز دەكات ،تــا لــەو ســەردەمەدا دەبێــت پەڕتووكــی «ئەســتێرەی ســوور» لەســەر ژیاننامــە و خۆڕاگــری
عەلــی چیچــەك دەخوێنێتــەوە ،زۆر ئەوینــداری ئــەو كتێبــە دەبێــت لەبــەر ئــەوەی ئاوێنەیەكــە كــە راســتی
خــۆی لەنــاودا دەبینێــت .هــەر كاتێــك لێدەپرســن دەرســت خوێنــدووە؟ عارەقــە دەكاتــەوە ،لەبــەر ئــەوەی
نەخوێندەواربوونــی بەشــەرم دەزانێــت ،بــەاڵم كاتێــك لــە زانكــۆی (ئاپۆچی)یەكانــدا خــۆی پــەروەردە دەكات،
شــانازی بــەوە دەكات كــە خوێندنــگای داگیركەرانــی نەخوێنــدوە .دەیەوێــت وەك حەقیقەتــی هەتاوپەرەســت
كــە بەتیشــكی خــۆر گەشــاوە رازاوە دەبێــت ،گەنجانــی كــورد بــە خوێندنگــەی كــوردی بەهــزر و فەلســەفەی
كــوردی پــەروەردە بكرێــن ،لەنــاو كارگــەی توانــەوەی كوردایەتــی رۆڵەكانــی كــورد رزگار بــكات.
لــەم قۆناغــەدا ئەوینــداری میوزیــك و مۆســیقا دەبێــت .بــە مۆســیقا و میوزیــك ســەمای تێكۆشــان دەگێڕێــت،
بــە مۆســیقا و میوزیــك دەریــای خەمبــاری نــاو دڵــی دەتوێنێتــەوە و شــەتلی خۆشەویســتی و هەڤاڵێتــی
لەنــاو هزریــدا دەچێنێــت ،ئــااڵی رێزگرتــن شــەكاوە دەكات و تۆخمــی مرۆڤپــەروەری لەنــاو ویژدانــی بەخێــو
دەكات ،هێــزو توانــای پڕۆپاگانــدە بەرجەســتە دەكات و شــێوازی ئاخاوتنــی رەوانــر دەكات ،رێــز بــۆ رەخنــەی
هەڤااڵنــی دادەنێــت و هێڵــی پاراســتنی نرخــی مــادی و مەعنــەوی و هەڤاڵێتــی و شــێوازی رێكخســتنی ئــاوا
دەكات.
لــەم پەروەردەیــەدا دەیەوێــت شــایانی شــەهید (عاكیــف) دەربكەوێــت ،شــیاوی بــاوەڕی و هیــوای ئــەو
بێــت ،بــە راوەســتاندنی ژیانــی هیــوای هەڤــااڵ جێبەجــێ بــكات ،ئــەوەی چاوەڕوانــی هەڤاڵــی لەســەر
هەبــوو بــەدی بێنێــت ،بــە بەردەوامــی بــە بەرپرســیاریەوە هەڵدەســووڕا ،چونكــە ئەڕكــی سەرشــانی زۆر
قــورس دەبینــی .لــە خەبــات و ژیانــدا لــە ریــزی پێشــەوە جێــگا دەگرێــت و لــە دانوســتاندنی لەگــەاڵ
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هەڤــااڵن رێبــازی هەڤــااڵ زینــدوو رادەگرێــت ،پێناســەی گەنجێتــی هەڤــااڵ (عاكیــف) كــە لەســەری كردبــوو،
گەشــاوەتری دەكات .لەبــەر ئەمــەش الی هــەر كەســێك خۆشەویســت بــوو ،بــە گوێــرەی كەســایەتی
هەركەســێك هەڵســوكەوتی دەكــرد ،ئــەم تایبەمتەندیــەی گەنجێتــی لــە الی لــەو ســەردەمەدا دەبێتــە هەوێنــی
پێكهاتنــی كەســایەتییەكی شۆڕشــگێڕ.
لــە پــاش پــەروەردە (هێمــن) وەك هــەر هەڤاڵێكــی دیكــەی پــەروەردە پالتفۆرمــی دروســت دەبێــت ،هــەم
بەخــۆ شــیكاری لەســەر كەســایەتی دەكات و رەخنەدایینــی خــۆی لەبەرامبــەر ســەرجەم كــەم وكورتیەكانــی
دەدات ،هــەم ســەرجەم هەڤااڵنــی بــۆ یارمەتــی ئــەو رەخنــەی پێویســتی لەســەر دەكــەن ،ئــەم پالتفۆرمــە كــە
تــا ئــەو كات بــە دووهەمیــن پالتفۆرمــی خــۆی دەبینێــت و بــە پالتفۆڕمــی چاكســازی كەســایەتی نــاوزەدی
دەكات .بۆیــە لــە كۆتایــی هەڵســەنگاندنی رەخنەدانــی خــۆی دەدات و ســەرجەم ئــەو رەخنانــەی كــە لێــی
دەگیرێــت ،جێــگای رێــز و پێزانینــە و دەڵێــت« :هیــوادارم بتوانــم لــە كــرداردا خاوەندارێتــی لــەو رەخنانــە
بكــەم» .لەســەر ئــەم بنەمایــە بەڵێــن دەدات« :شــیاوی هێڵــی رێبــەر ئاپــۆ ،شــەهیدانی ئــازادی و دیموكراســی
و هەڤااڵنــی زینــدان و ئامــادە لــە پالتفۆرمــدا و تێكۆشــانی رەوای گەلــی كــورد و هێڵــی ئازادیخــوازی ژن و
 PKKبێــت».
هێمــن لــە قۆناغێكــدا ژیــان بەســەر دەبــات كــە لــە بــواری موڕاڵــەوە بــۆ هەڤااڵنــی منوونــە دەبێــت .بــەم
شــێوەیە دەیەوێــت كاریگــەری سیاســەتە چەپەڵەكانــی رژێــم كــەم بكاتــەوە و ئیــدی گەنجێكــی ب ـێرۆح و
ب ـێورە نەبێــت .دەیەوێــت ببێتــە گەنجێــك كــە بتوانێــت ئاڵوگۆڕێكــی بنچینەیــی لەدەوروبەریــدا دروســت
بــكات و تــرس و خەمەڕەشــەكانی نــاو هــزری گەنجــان بســڕێتەوە و هێــز ،بــاوەڕی و بوێــری ببەخشــێت.
هــاوكات لەســەردەمی ()KCRدا لەگــەاڵ هاوپەپوولەكانــی بــە «هێمنــی رووخۆش یــان رۆخســاری دەمكراوە»
بەناوبانــگ دەبێــت .لەبــەر ئــەوەی لەگــەاڵ هەركەســێكدا بەزمانــی ئــەو دەدوا ،بەگوێــرەی هــەر كەســایەتیەك
گالتــەی دەكــرد و قســەی خــۆش و چیرۆكــی خۆشــی دەگــوت و لــە زمانــی هەڤااڵنــی دەوروبــەری دەردەهێنا،
لەگــەاڵ هەڤااڵنــی هــەر بەشــێكی كوردســتان بــە گوێــرەی تایبەمتەندیەكانــی ئــەو هەرێامنــە گالتــەی دەكــرد،
دەیویســت ســێبەری بێمۆڕاڵــی لەســەر خــۆی و دەوروبــەری هەڵبگرێــت.
لــە ســەرەتای مانگــی ()5ی 2007ەوە مەڵبەنــدی (شــەهید هــارون) و النكۆلــەی ( )KCRتــەرك دەكات،
بــەرەو مەڵبەنــدی (كۆمەڵێــن جــوان) لەداوێنــی چیــای (گۆشــینە) كــۆچ دەكات ،دەربــازی مەڵبەنــدی هەڵــۆ
بەرزەفڕەكانــی نــاو كەشــتی شــۆڕش دەبێــت .ئــەم جارەیــان لەنــاو كەشــتی شۆڕشــدا لەگــەاڵ ســەماكەرەكانی
بەشــەكانی دیكــەی كوردســتان ســەمای (بەرخــودان ژیانــە) دەگێڕێــت .لەســەر مێــژووی تێكۆشــانی گەنجــان
لــە جیهــان ،رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و گشــتی كوردســتان قــوواڵ دەبێتــەوە .شــەپۆلی گەنجێتــی كەشــتی
شۆڕشــی ()PKKشــی دەكاتــەوە ،كۆبیــری لەســەر (گرووپــی خوێنــدكاران و ئاپۆچیــەكان) دەكات .تۆخــم
و شــەتلی گەنجێتــی پەیــدا دەكات ،ئیــدی لــە دوورگەیــەك دایــە هەڵمــی تێكۆشــان شــەوقی پ ـێدەدات و
رۆخســاری دەمكـراوەی بریقەدارتــر دەكات .وزەی گەنجێتــی بــە جموجــۆل تــر دەكات ،بڵێســەی هەڤاڵێتــی،
خۆڕاگــری ،تێكۆشــان و رێكخســن بــوون لەنــاو دڵیــدا بــە سیســتەم و بەهێزتــر دەبێــت.
(گۆشــینە) بــۆ ئــەو النكــەی رازاوەیــە و ئــەو مەڵبەنــدەی ئۆقرەگرتــوو بــوو ،دارســتانی پــڕ پیــت و بەرەكەتــی
ســەرچاوەی هێــز و مۆڕاڵــی بــوون ،گەرمایــی هاویــن و ســەرمای زســتان ئامێــری هاوســەنگی كەســایەتی
بــوون ،هــەر كات دڵتەنــگ دەبــوو لەنــاو دارســتانی چڕوپڕیــدا دەگــەڕا ،بــە بەردەوامــی ســەردانی
مەزارگــەی شــەهیدانی دەكــرد ،لــە ســاڵیادی شــەهادەتی (زەینــەب كەناجــی) نــارساو بــە (زیــان) ســەردانی
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گۆڕســتانی شــەهیدانی دەكــرد ،بــۆ بیرهێنانــەوەی بیرەوەریەكانــی لەگــەڵ شــەهید وێنــەی (زیــان) دەكێشــا،
دەیوســت وەك ئــەو ببێتــە كەســایەتییەكی ســەربەرز و تۆڵەســێنەر .لــەو قۆناخێكدایــە كــە لێكۆڵینــەوە لــە
ســەر ژیاننامــەی هەڤااڵنــی شــەهید دەكات .هــەر لــەم ســەردەمەدا دەبێــت كــە دەیەوێــت بــە رۆحــی
تۆڵەســێنەری (زیــان) و خۆ ِڕاگــری (عەلــی چیچــەك و مەزلــوم دۆغــان) لــە كەشــتی شۆڕشــدا شمشــاڵی
ســەركەوتن بژەنێــت.
لــەم قۆناغــەدا بــۆ داوێنــی چیــای (گۆشــینە) دەنێردرێــت لــەو كاتەشــدا ئامــادەكاری دووهەمیــن كۆنگــرەی
(كۆمەڵێــن جــوان) دەكرێــت .ئەویــش لــە لیژنــەی ئامــادەكاری كۆنگــرەدا جــێ دەگرێــت .بەهــۆی زاڵبوونــی
بەســەر خەباتــی گەنجــان و زانینــی زمانــی توركــی و ســەرجەم زاراوە كوردییــەكان رۆڵــی گرنــگ لــە كۆنگــرەدا
دەگێڕێــت .كاتێــك گەنجانــی باكــووری كوردســتان ،باشــوور ،رۆژهــەاڵت و ئەوروپــا لەگەلیــدا قســە دەكــەن،
بەئاســانی بــاوەڕ ناكــەن كــە ئــەو خەڵكــی رۆژهەاڵتــی كوردســتانە ،چونكــە بــە ســۆرانی ،كرمانجــی و
توركییەكــی زۆر خــۆش دەدوا ،ئەمــەش بوارێكــی گرنگــی ئــەوە كــە پێشــكەوتنێكی زۆر گرنگــی بەدەســت
خســتبوو ،لەبــەر ئــەم تایبەمتەندیــەش لەناوەنــدی (كۆمەڵێــن جــوان) پێشــكەوتنی بەرچــاوی بەدەســت
دەخــات ،لــە قۆناغــی كۆنگــرە رۆڵــی گرنــگ دەگێڕێــت.
كۆبیــری لەســەر خەباتــی ( )KCRو بــە گشــتی بارودۆخــی گەنجانــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان دروســت
دەكات ،قۆناغێــك بــۆی فەراهــەم دەبێــت كــە ســەرچۆپی شــۆڕش بەگــەرم و گــوڕی بشــەكێنێتەوە ،لەمانگــی
()7ی  2007دەبێــت كــە بــە بەشــداری ســەرجەم گەنجانــی كوردســتان و دەرەوەی واڵت كۆنگــرە پێكدێــت.
لــەو كۆنگرەیــەدا دەیەوێــت بــە دەربڕینــی راوبۆچوونەكانــی بارودۆخــی گەنجانــی رۆژهــەاڵت رەنگدانــەوەی
بەشــەكانی دیكــەی كوردســتان بــكات ،تــا بــەم رەنگە هــەم بەبەشــەكانی دیكە هێز ببەخشــێت و لەبەشــەكانی
دیكــە هێــز وەربگرێــت ،بۆیــە ئامــاژە بــەوە دەدات كــە گەنجانــی كــورد یــەك دەرد و خەمیــان هەیــە،
ئەویــش لەژێــر چەپۆكــی داگیركاریــدا دەناڵێنــن ،گەنجــان لــە ناوەڕۆكــی راســتەقینەی خۆیــان دەرخ ـراون،
گەنجێكیــان هێناوەتــە ئــاراوە كــە تەنیــا دەزانێــت خزمــەت بــە داگیركــەران بــكات .گەنجــان لــە رێكخســن،
پــەروەردە و شــۆڕش دوور خ ـراون ،وەك مەقاشــێك لەپێنــاو بەرژەوەنــدی دەســەاڵتداری بەكاریــان دێنــن.
دووهەمیــن كۆنگــرەی (كۆمەڵێــن جــوان) بــە دەرفەتێكــی مێژوویــی بــۆ گەنجــان دەزانــی وەك دوورگەیــەك
كــە خەاڵتــی مزگێنــی دووبــارە بــە گەنجــان دەبەخشــێت ،كــە بــە گفتگــۆی تێروتەســەل جلــی پێشــەنگایەتی
پێشكەشــی گەنجــان دەكــەن .كۆنگــرە لــە الی هێمــن بــە جێــگای رەخنەدانــی كــرداری تێكۆشــانی دێــت ،بۆیــە
ئــەم كۆنگرەیــە دەبێتــە هــۆی بڕیــاری تێكۆشــانی پتەوتــر بكاتــەوە .پــاش ئــەم كۆنگرەیــە دەبێــت لێگەڕینــی
بــەدوای ناوەنــدی خوێندەوارخانــەی كەشــتی شــۆڕش دەبێــت ،لەنــاو ئاتەشــگای زانســتی شۆڕشــدا خــۆی
بربژێنێــت .بۆجێبەج ـێ كردنــی ســەرجەم بڕیارەكانــی دووهەمیــن كۆنگــرەی (كۆمەلێــن جــوان) ســەرلەنوێ
هــزری لــە پــەروەردەدا بشــۆرێت ،بۆیــە راپۆرتــی بــۆ كۆمیتــەی ( )PKKدەنوســێت تــا بەشــداری خوڵێكــی
پــەروەردەی ناوەنــدی ( )PKKبێــت ،پێشــنیاری لەالیــەن رێكخســتنەوە پەســەند دەكرێــت و لەماوەیەكــی
كــورت پــاش كۆنگــرە واتــا لەمانگــی ()8ی  2007بــەرەو مەڵبەنــدی (خنێــرە) بــەڕێ دەكەوێــت ،ماوەیەكــی
كاتــی النكــەی گەنجێتــی چــۆاڵ دەكات و بــۆ نــوێ بوونــەوە و قووڵبوونــەوە دەربــازی خوێندەوارخانــەی
هەتاوپەرەســتەكانی كەشــتی شــۆڕش دەبێــت.
2013/1/26
گارە ـ چاپەمەنی
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سەماكەری مێژوویەك لە ئاگر
ســەماكەری مێژوویــەك لــە ئاگــر زنجیــرەی ئەوینــداری تــا خنێــرە رادەخــات ،لەنــاو مێــژووی ئاگرینــدا چۆپــی
كێشــێكی حەزلێكــەر دەبێــت و بەســااڵن چــاوەڕوان دەبێــت ،تــا لــە ناوەنــدی ســەرەكی خوێندەوارخانــەی
«ئاپۆیــی» پەروەردەیەكــی قووڵــی ئایدۆلــۆژی لەســەر مێژوویــەك لەئاگــر ببینێــت .لەناوەنــدی
خوێندەوارخانــەی ســەماكەرانی ئــازادی هۆنــراوە و هەڵبەســتی ئــازادی و سەربەســتی بخوێنێــت ،لەنــاو
مێژوویــەك لــە ئاگــردا ببێتــە مۆمێكــی ئەوینــدار كــە لەپێنــاو ئەوینداریــدا بتوێتــەوە و ببێتــە پەپوولەیەكــی
دڵكەتــی لەنــاو مێژوویــەك لــە ئاگــردا هەڵپڕوزێــت .بــە شــەپۆلی باڵەكانــی رسوەی بەرەبەیانــی ئــازادی
هەڵدەگرســێنێت ،بــە ئەوینداربوونــی وێنــەی ئەوینــی «شــیرین و فەرهــاد ،لەیلــی و مەجنــوون ،مــەم و زیــن»
لەنــاو مێژوویــەك لەئاگــردا هەڵبكۆڵێــت و ببێتــە قارەمانێــك تــا بــە روناكــی تێكۆشــانی لەنــاو مێژوویــەك
لەئاگــردا ،رومانــی «بەرخــۆدان ژیانــە» شــەكاوە بهێڵێــت.
ســاڵی  2007بــۆی دەبێتــە ســاڵێكی گرنــگ و مێژوویــی ،ســاڵی بــرژان و تواندنــەوەی لەنــاو مێژوویــەك
لــە ئاگــردا .ســاڵی تێكشــكاندنی بتــە چێرناوەكانــی نــاو هــزری ،ســاڵی بــە پۆاڵیینكردنــی بــاوەڕی و ئی ـرادەی
تێكۆشــانی دەبێــت .لــە هــەر چــوار وەرزی رسووشــتدا لــە نــاو تیشــكی مێژوویــەك لــە ئاگــردا ســەما دەكات.
داوێنــی «شــەهید هــارون» بــۆی دەبێتــە پریســكی مێژوویــەك لەئاگــر .بــە پریســكێك دڵۆپێــك لــە هانــای
گەرمــی پــەروەردەی نــاو مێژوویــەك لــە ئاگــر دەنەخشــێنێت .وێنەیــەك لــەو هانایــە لــە داوێنــی «گۆشــینە»
لــە خوێندەوارخانــەی گەنجــان رەنــگ دەداتــەوە ،ئــەم هانایــە تــا داوێنــی بەرفراوانــی «خنێــرە» تەشــەنە
دەكات.
لێــرەدا دەبێــت بــە جلــی بووكێنــی رامانــی ئاگریــن بــۆ ســەمای شۆڕشــی هاوچەرخــی مێژوویــەك لــە ئاگــر
خــۆی دەڕازێنێتــەوە .لــە مێژوویــەك لەئاگــر دڵۆپێــك هەڵدەگرێــت لــە داوێنــی چیــای «گۆشــینە» بــەرەو
داوێنــی «خنێــرە» كــۆچ دەكات .هێمــن لــە حەڵقــەی ئاگرینــی گەنجــان دادەبڕێــت و پەیوەســتی حەڵقەیەكــی
دیكــەی مێژوویــەك لــە ئاگــر دەبێــت ،كۆچێــك كــە لــە كەژوكێوەكانــی دژواری كوردســتان شــەیدای هــزر
و رامانــی «ئاپۆچی»یــەكان دەبێــت .بــە روخســاری گەشــاوە و جــۆش و خرۆشــی گەنجێتــی لــە ئامێــزی
«خنێــرە» پــەروەردە دەبێــت .لــە ئامێــزی كــەژو كێوەكانــی «خنێــرە»دا بەگۆڵــی هەاڵڵەبرمــە رێبــازی خەباتــی
دەڕازێنێتــەوە .دەیەوێــت وەك گوڵــە شــلێرە قنجیلــەو گەشــاوە بێــت .وەك داوێنــی مەزنــی «خنێــرە» لەنــاو
مێژوویــەك لەئاگــردا هێالنەیەكــی گــەورە بونیــاد بنێــت ،وەك رووبــاری دوور و درێــژی ئــەو داوێــن هێمــن و
لەســەرخۆ لەنــاو مێژوویــەك لەئاگــردا ج ـێ بگرێــت.
الپــەڕەی ژیانــی یەكســان دەبێــت لەگــەاڵ كادیــرە دێرینــەكان و فەرماندەكانــی نــاو كەشــتی شــۆڕش ،لــەم
زنجیرەیــەی شــانۆكەیدا رۆڵــی ئەكتەرێكــی لێهاتــوو دەگێڕێــت .لــە هــەر ژوورێكــی خانــووی هــەژاری و
تێكۆشــانی كەشــتی شــۆڕش ســەماكەرێك لــەم خولــی پــەروەردەدا ئامــادە دەبێــت .ئەویــش گەنجێكــی
ســەماكەری نــاو ســەماكەرە بــە ئەزمــوون و لێهاتووەكانــی كەشــتی شــۆڕش دەبێــت ،لــە «ئیــام تــا دێرســیم،
لــە هەولێــر تــا قامیشــلۆ ،لەقەندیــل تــا ئەوروپــا» كادیــری پێشــەنگ دەبێــت .لــە (كۆنســەی بەڕێوەبەرایەتــی
 ،KCKئەنجومەنــی  ،PKKكۆنســەی  HPGو لــە ژوانگــەی پەروەردەشــدا ئامــادە دەبێــت .بۆیــە لەســەر
ژەمراخــی تێكۆشــانی ئــەم جارەیــدا ســەمای حــەوت رەنگــە دەگێڕێــت ،خــۆی لەنــاو وێنەیەكــی تەواوكــەری
مێژوویــەك لــە ئاگــر دەبینێــت ،لەنــاو خەزێنــەی پــڕ بەنــرخ و بەهــای مێژوویــەك لــە ئاگــردا ســەما دەكات.
«هێمــن» ئیــدی لەنــاو مێژوویــەك ســەما دەكات كــە بــە مێــژووی پــەروەردە نــاوزەد دەكرێــت ،لەبــەر ئەوەی
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مێــژووی بزاڤــی (ئاپۆچــی) مێــژووی پەروەردەیــە ،پــەروەردە لەنــاو مێژوویــەك لــە ئاگــردا واتابەخشــین
بەهــەر ســاتێك لــە ژیانــە ،هــەر ســاتی لــە ژیانــی بــە فێربــوون و بــە داهێنــان تێپــەڕ دەبێــت ،لــە هــەر
گوتەیەكــدا دەریایــەك ئەزمــوون لەنــاو هزریــدا هەڵدەقوڵێــت .لەهــەر ســەیر كردنێكــدا ،مێژوویــەك لــە
ئاگــر دەبینێــت .لەهــەر خەیاڵێكــدا هۆنــەری چــۆن ژیانكــردن فێــر دەبێــت .لــە هــەر دانیشــتنێكدا هۆنــەری
چــۆن بژیــن دەنەخشــێنێت و لەهــەر بیســتنێكدا داســتانێك دەئافرێنێــت .لــە هــەر بیرەوەریەكــدا تینوویەتــی
ئەوینــداری دەشــكێت و ئیــدی لەنــاو مێژوویەكــدا مەلەوانــی دەكات ،مێژوویــەك لەئاگرەكــە ســەر لەنــوێ
مرۆڤایەتــی دەخوڵقێنێــت ،مێژوویــەك كــە بــاوەڕی جــۆش و خــرۆش بوێــری بێگــەردی دڵســۆزی خۆڕســكی
قارەمانــی خۆناســین و ئەوینــداری تەشــەنە دەبەخشــێت ،لەنــاو مێژوویەكــدا ســەما دەكات كــە تیشــكی
رووناكــی بــەرەو رژێمــی راســتی و راســتیەكان هانــی دەدات.
لێــرەدا گوتەیەكــی (رێبــەر ئاپــۆ) بەبیــر دەهێنێــت و دەڵێــت« :تــا خــۆ پــەروەردە نەكەیــن ،ناتوانیــن كــەس
پــەروەردە بكەیــن ،تاخــۆ چــاك نەكەیــن ناتوانیــن كــەس چــاك بكەیــن ،تاخــۆ ئــازاد نەكەیــن ناتوانیــن
كــەس ئــازاد بكەیــن ».بۆیــە دەیەوێــت لەســەر ئــەم فەلســەفەیە ژیــن بــكات ،تــا ئــەم قۆناغــەی ژیانــی
بــە ئەنــدازەی ئــەم ســەردەمە لــە قورســایی و واتــا بەخشــینی پــەروەردەدا نابێــت .لــەم پــەروەردە دایــە
كــە وشــیار دەبێــت .دەبێتــە رۆشــنبیرێكی شۆڕشــگێڕ ،هەرچەنــد پێشــر خوێنــدەواری نەبــوو ،بــەاڵم ئیــدی
دەگەیەتــە ئــەو ئاســتەی كــە پێناســەی رۆشــنبیری شۆڕشــگێڕی لەســەر دابرنێــت.
كاتێــك لــە خوێندەوارخانــەی (ئاپۆچــی)دا ئــەم راســتیەی وتــەی (رێبــەر ئاپــۆ) كــە دەڵێــت %98« :شــەڕی
 ،PKKپەروەردەیــە دەبیســتێت ،تووشــی سەرســووڕمان و شــڵەژان دەبێــت .لــە الیەكــی دیكــەوە كاتێــك
ســەیری بارودۆخــی كۆمەڵــگا و تاكــی كــورد دەكات پێویســتی بــەوە دەبینێــت كــە بــاش خــۆی پــەروەردە
بــكات ،بــۆ ئــەوەی بتوانێــت بەباشــی پەیوەنــدی دروســت لەگــەاڵ هێڵــی (رێبــەر ئاپــۆ) پارتــی و گــەل دابنێــت
لــە پــەروەردەدا قــوواڵ بوونــەوە ،تێگەییشــن و پێكهێنــان بــە پێویســت دەزانێــت .بــەم شــێوەیە هــەواڵ
دەدات جــۆش و خرۆشــی (ئاپۆچێتــی) لەدەرونــی خۆیــدا بەهێــز و زااڵ بــكات .چونكــە ســەماكەری كەشــتی
شــۆڕش لــە الی هێمــن بــە واتــای وەرگرتنــی زهنیەتــی پارتــی ( ) PKKو بەدەســتهێنانی شــێواز و رەوشــتی
رێكخســتنە.
لــەم پــەروەردەدا دەیەوێــت خــۆی لــە زەینییەتــی دەوڵــەت ،دەســەاڵت ،زۆر ،چیــن و رەگەزپەرەســتی ئــازاد
بــكات ،زەینییەتــی پیاویەتــی كالســیك لــە دەرونــی خۆیــدا بكوژێــت ،دەیەوێــت كاریگــەری فەلســەفەی
مۆدێرنیــزم و پۆســت مۆدێرنیــزم لەســەر كەســایەتی خــۆی كــەم بكاتــەوە .چەمكەكانــی بەدیهاتــووی لــەو
قۆناغــەدا وەكــوو( :لیربالیــزم ،دۆگامتیــزم و نەتەوەپەرەســتی) كــە رێكخســن بەڕەنــگاری دەبوویــەوە لــە
كەســایەتی خۆیــدا بــن بڕیــان بــكات .وەك ســەماكەرێكی مێژوویــەك لەئاگــر ،لەگــەاڵ چەكەكانــی (هیــچ
نابێــت ،فشــەیە و بێخەیــااڵ) لــە ملمالنــێ دایــە .لــە بەرامبــەر خووەكانــی پەیــدا بــووی نــاو تاكەكانــی
كــورد وەكــو :بێبەرپرســیاری ،بێــكاری ،بێهەدەفــی ،بێئارمانــج گــەڕان لەجێگایــەك بــۆ جێگایەكــی دیكــە
دەكەوێتــە نــاو شــەڕەوە .دەیەوێــت رەوشــتی ماددیگەرایــی لــە هــزر و كەســایەتی خۆیــدا پاكتــاو بــكات و
نرخــی مەعنــەوی لەجێگایــدا بچێنێــت.
لــەم زنجیــرەی ســەماكەیدا فێــر دەبێــت كــە لەنــاو كەشــتی شۆڕشــی ئــەودا (بێگانــە ،بێبایەخــی و
خەمســاری) هەبوونــی نییــە .ئــەو ئاموورانــەی زیــان بــە كەشــتی شــۆڕش دەگەیەنــن و لــە ســێبەری چەمكــی
هەڵــە چاوپۆشــی نــاكات .شۆڕشــگێڕ بوویــن تەنیــا بــە هێنانــە ســەر زمانــی خراپییــەكان نییــە ،بەڵكــوو
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لەناوبردنــی ناحــەزی و ناپاكییــە .رەوشــتی گازەندەیــی ،بەخراپــە ناوبــردن و نێگەتیــڤ ناپۆشــێت .دەیەوێــت
بەهێــزی پــەروەردە لــە بەرامبــەر چەمكــی ئــەو كەســانەی كــە لەب ـ ێ ئایدۆلــۆژی و بێرێكخســن بوویــن و
كۆتایــی هاتنــی ســەردەمی ئایدۆلــۆژی چ لەنــاو كەشــتی شــۆڕش و چــە دەرەوەی كەشــتی شــۆڕش دەدوێــن
و بانگهێشــتی بــۆ دەكــەن رابوەســتێت ،چۆنكــە ئیــدی لــەو باوەڕەدایــە كــە رەتكردنــەوەی ئایدۆلــۆژی و
رێكخســن ،رەتكردنــی چارەنووســی گــەل و مرۆڤایەتییــە .ئینكاركردنــی شــوناس ،بــاوەڕی و ئێ ـرادەی تاكــە،
بەرپەرچدانــەوەی رژێمــی حەقیقــەت و راســتییە ،بەرپەرچدانــەوەی بەهــا و پڕەنســیپی رسوشــتی كۆمەڵگایە.
بــەم شــێوەیە دەیەوێــت گەوهــەری هێڵــی (رێبــەر ئاپــۆ) ،پارتــی ،گەلــی واڵتپارێــز كــە لــە شــەتڵی ئایدۆلــۆژی
و رێكخســن بوویــن پێكهاتــووە ،بپارێزێــت.
بۆیــە لــە كۆتایــی خولــی پــەروەردەدا لــە راپۆرتــی تاكەكەســی بــۆ پالتفــۆڕم ئامــاژە بــەوە دەدات كــە لــەم
خولــی پــەروەردەدا« :بــە گەلێــك الیەنــی الوازی ئایدۆلــۆژی ،فكــری و كەســایەتی خــۆی هەســت دەكات،
بۆیــە دەڵێــت« :پێــش ئــەوەی بێــم بــۆ پــەروەردە خــۆم تەواوكــەر دەبینــی ،هــەر چەشــنە رەخنەیــەك كــە
لەســەر پراكتیــك و كەســایەتی مــن دەكــرا بەرپەرچــم دەدایــەەوە ،هەروەهــا بــە جێگــەی بەبنەماگرتنــی
شــێوە و رێبــازی رێكخســتنی ،بیــروڕا و رێبــازی خــۆم بەبنەمــا وەردەگــرت .ئەمــەش دەبــووە هــۆی ئــەوەی
كــە چاوەڕوانــی و هێواكانــی رێكخســن نەتوانــم جێبەجــێ بكــەم .بــەاڵم بــە بەشــداربوونم لــەم خولــی
پــەروەردەدا ئەنجامێكــی كــە لــە خوێندنــەوە و كۆبیــری تاكەكەســی خــۆم بەدەســت هێنــا ،توانیــم بەشــێكی
زۆر لــە الوازی خــۆم دەستنیشــان بكــەم و لــەم بــوارەوە كەســایەتی خــۆم بخەمــە ژێــر لێپرســینەوە و هەنــگاو
بــۆ تێپەڕكردنــی ئــەو كــەم و كورتیانــە هەڵێنــم.
لەبەردەوامــی وتەكانیــدا دەڵێــت« :ئەگــەر مبەوێــت لەیــەك گوتــەدا راوەســتان و هەڵوێســتم لــەم خولــی
پــەروەردەدا بــاس بكــەم دەتوانــم بڵێــم كــە ئــەم خولــی پــەروەردە لــە دەورەی لێپێچینــەوە ،بڕیــاری
ســەرلەنو ێ پەیوەســتنم بــە قۆناغــی ســێهەمینی بــە پارتــی بوونــە ».لــە الی هێمــن ســووربوون لەســەر
بەپارتیبــوون ،ســووربوون لەســەر سۆســیالیزمە ،ســووربوون لەســەر سۆســیالیزمیش ســووربوونە لەســەر بــە
كۆمەاڵیەتیبوونــە ،هەروەهــا ســووربوون لەســەر كۆمەاڵیەتیبــوون ،ســووربوونە لەســەر بەمــرۆڤ بــوون.
لەســەر بنەمــای تایبەمتەندیەكانــی قۆناغــی ســێهەمی بــە پارتیبــوون و بەشــداریكردنی لــەم خولەیــەی
پــەروەردە ،دەگاتــە ئــەو قەناعەتــە كــە ئەگــەر خوازیــار بێــت بەشــداری دروســت و بێگــەرد لــەم قۆناغــەدا
بــكات ،پێویســتە بەشــێكی زۆر لــە تایبەمتەندیەكانــی خــۆی وەال نێــت و بــە بەرپرســیارییەوە لــەو قۆناغــەدا
بارێــك لەســەر شــانی خــۆی هەڵبگرێــت تــا ئەڕكــی ملیتانبوونــی خــۆی بەج ـێ بهێنێــت.
لەســەر ئــەم قۆناغــە دەڵێت»:دەتوانــم بڵێــم كــە تــا ئاســتێك لــە هەســتیاری و گرنگــی قۆناغــی ســێهەمینی
بــە پارتیبــوون تێگەییشــتووم ،ئێســتاش هەســتم بــەوە كــردووە كــە ئــەم قۆناغــە لــە هەمــوو قۆناغەكانــی
دیكــە دژوارتــرە ،لەبــەر ئــەوەی ئــەم قۆناغــە هەمــوو كەموكورتــی و الوازیەكانــی قۆناغەكانــی رابــردوو لەخــۆ
دەگرێــت ».پێویســتە لــە چوارچێــوەی پارادایمــی نــوێ (رێبــەر ئاپــۆ) بــە قۆناخەكــەوە پەیوەســت بێــت ،بەاڵم
پێــش هــەر شــتێك بــە پێویســتی دەزانـ ێ پارادایمــی نــوێ بــە زەینییــەت و كەســایەتی نــوێ بڕازێرنێتــەوە تــا
بتوانێــت بــەرەو داهاتوویەكــی گــەش هەنــگاو بنێــت ،جیهانبینــی نوێــی (رێبــەر ئاپــۆ) بــە ناســنامەی كــوردی
ئــازاد و مرۆڤێكــی خــاوەن ئیـرادە وەســف دەكات.
بــۆ یەكبــوون لەگــەاڵ ئــەو قۆناغــە دەڵێــت« :پێویســتە لــە هەمــوو بوارەكانــدا كەســایەتی و زەینییەتــی
خۆمــان ببینیــن و ســەرلەنوێ بونیــادی بنێیــن ،بۆیــە ســەبارەت بــە كادیــری قۆناغــی ســێهەمی بــە پارتیبــوون
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دەڵێــت :تایبەمتەنــدی كادیــر پێویســتە دوور لــە چەمكــی دەســەاڵتپارێزی و زەینییەتــی رەگەزپەرەســتی بێت،
تــا خــاوەن كەســایەتیەكی دیموكــرات و سوسیالیســت بێــت تــا بتوانــێ بنەمــای سیســتەمی كۆمینالیزمــی
دیموكراتیــك لــە ژیانــی خــۆی و كۆمەڵــگادا بەڕێــوە ببــات و بــەم شــێوەیە ئەڕكــی شۆڕشــگێڕی خــۆی لــە
قۆناغــی ســێهەمینی بەپارتیبــوون جێبەج ـێ بــكات».
بــە كۆتایــی هاتنــی ئــەو پەروەردەیــە دەگەیەنــە ئــەو بڕیــارەی كــە ئــەو هێــزەی لــە پــەروەردە گرتوویەتــی
بووەتــە هــۆی ئــەوەی لــە ســەرجەم قۆناغەكانــی رابــردووی تێكۆشــانیدا ،بەهێزتــر بێــت و بــەو رەنگــە
باوەڕمەنــد بــووە كــە خــاوەن پێشــكەوتنێكی بەرچــاوە تاكــو لەســەرجەم گۆڕەپانەكانــی تێكۆشــاندا بــە
بەرپرســیاری و خۆبەخشــییەوە جێــگا بگرێــت .ئــەو بەڵێــن دەدات كــە لــە درێــژەی تێكۆشــانیدا خاوەندارێتــی
لــە رەنجــی (رێبــەر ئاپــۆ) و شــەهیدانی نەمــری ئــازادی دەربكەوێــت و بــۆ جێبەجێكردنــی ئەڕكی شۆڕشــگێڕی
چــی بكەوێتــە سەرشــانی پێكــی بهێنێــت.
هێمــن لەبــەر ئــەوەی لــە زۆربــەی قۆناغەكانــی تێكۆشــانی لەنــاو گۆڕەپانــی خەباتــدا بــووە ،مانــەوەی لــە
پــەروەردەدا رووبــەڕووی زەحمەتــی دەكاتــەوە هــەر چەنــد خــۆی دەڵێــت« :دابڕانــم لــە ئااڵنــی پراكتیــك
زۆر رەنجــم دەدات ،بــەاڵم وەكــوو تینویەكــی نــاو بیابــان خــۆم پەیجــۆری ئــەم پــەروەردە دەزانــم ».بۆیــە بــە
پێویســت دەزانێــت كــە ئــەو قۆناغــە بــە هەمــوو دژواریەكانیــەوە بــە دڵفرەیــی تێپــەڕ بــكات لەبەردەوامیــدا
دەڵێــت« :بەهەمــوو شــەوقی گەنجێتــی و شۆڕشــگێڕیمەوە هەوڵــدەدەم كەموكوڕیەكانــی رابــردوو
هەڵبســەنگێنم و لەزووتریــن كاتــدا تێپەڕیــان بكــەم ».بــە تایبــەت دووربوونــی لــە ژینگــەی (  )PJAKو كاری
پراكتیكــی ئــازاری دەدات ،لەبــەر ئــەوەی هەڤاالنــی خۆشەویســتی وەك( :چــاالك ،بــاران ،فەرهــاد ،شــیار،
مالــك ،دیجلــە ،زیــان ،شــیالن و )...لەگۆڕەپانــی خەبــات شــەهید دەبــن .لەالیەكــی دیكــەوە دووربوونــی
خــۆی لــە ( )PJAKزۆر بــاش دەبینێــت ،چونكــە لــەم قۆناغــەدا كۆبیریەكــی زۆر بــاش لەســەر رابــردوو و
داهاتــووی دەكات .ئــەو خاڵــەی كــە داخــداری دەكات دەنــگ و رەنگــی بەشــێكی زۆری لەهاوپەپوولەكانــی
لەئاالنــی خەبــات و ژیانــی شۆڕشــگێڕی نابینێــت بەتایبــەت لێــرەدا بەدڵێكــی پــڕەوە دەڵێــت« :هــەر یــەك
لــەو هەڤااڵنەمــان داســتانێكی نیــوە تەواویــان بــۆ ئێمــە بەجـێ هێشــتووە ».دەیەوێــت لەنــاو مێژوویــەك لــە
ئاگــردا هــەر یــەك لــەو داســتانە ناتەواوانــە تــەواو بــكات ،ئەڕكــی سەرشــانی خــۆی زۆر قــورس دەبینێــت و
دەزانێــت كــە پــاش پــەروەردە رۆاڵ و پێگــەی گرنگــی نــاو شــۆڕش دەبێــت .بۆیــە وەهــا خــۆی ئامــادە دەكات
تــا ئــەو ئاســتەی لەدەســتی بێــت خــۆی بــۆ هــەر ئاالنێكــی پێویســتی تێكۆشــان ئامــادە بــكات.
لەكۆتاییــدا دەڵێــت« :لــە چوارچێــوەی ئــەو هێــز و توانایــەی كــە لــەم خولــی پــەروەردەدا بەدەســتم هێنــاوە،
خــۆم بــۆ هــەر چەشــنە خەبــات و گۆڕەپانــی خەبــات كــە رێكخســن بــە پێویســتی ببینێــت ئامــادە دەبینــم،
لــەم بوارەشــدا بڕیــاری رێكخســن بــۆ مــن بەبنەمــا و گرنگــە» .لەســەر ئــەو بنەمایــە وەك هــەر هەڤاڵێكــی
دیكــە بــە گوێــرەی پێویســتی رێكخســن ئەویــش رەوانــەی دوورگەیەكــی كەشــتی شــۆڕش دەبێــت .ئیــدی
لــەم دوورگەیــەدا لــە هەڤااڵنــی داببڕێــت لەبــەر ئەمــەش زۆر خەمبــار دەبێــت كــە جارێكــی دیكــە لــە
نەوابێــژەكان و مۆســیقاژەنەكانی كەشــتی شــۆڕش جیــا بێتــەوەو لــە پــاش راگەیاندنــی دابەشــكردنی هەڤــااڵن
بــە شــادیەوە دانوســتاندنی گــەرم وگــۆڕی لەگــەاڵ هەڤااڵنــی دەكات و دەیەوێــت بــە خۆشــحاڵییەوە لــە
هاوپەپوولەكانــی داببڕێــت.
ســەرەتای ســاڵی  2008دەبێــت خولــی پــەروەردەی كۆتایــی پـێ دێــت و لەنــاو مێژوویــەك لــە ئاگــر بــەرەو
(قەندیــل) ،مەڵبەنــدی (كۆمەلێــن جــوان) بــەڕ ێ دەكرێــت .جارێكــی دیكــە رەوانــەی نــاو پۆلــی پێشــەنگەكانی
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مێژوویــەك لــە ئاگــر دەكرێتــەوە.
لــە ســەرەتای 2008دا كــە یەكســان دەبێــت لەگــەاڵ سەرماوســۆڵەی وەرزی زســتان گەڕانــەوەی بــۆ ئامێــزی
گەرمــی (قەندیــل) دروســت دەبێــت .لەباوشــی گەرمــی (قەندیــل) لــە دوورگــەی (كۆمەڵێــن جــوان)
دادەنیشــێت .بەخرۆشــەوە ســەماكەرەكانی رابــردووی لــە ئامێــز دەگرێــت بــە (ســۆرانی ،كرمانجــی ،فارســی
و توركــی) ســاوی خۆشەویســتی بەســەریان دەپاشــێنێت و هۆن ـراوە و پەخشــانی ئەوینــداری پێشكەشــیان
دەكات .بــە تینــی گەنجێتــی مــۆڕال و خرۆشــی گەنجانە لە وەرزی زســتاندا دەگەشــێنێتەوە و بەخۆشــحاڵییەوە
زنجیــرەی ســەماكەری ئــاوا دەكات ،گۆرانــی و نــەوای شۆڕشــگێڕی بــۆ ســەماكەرەكان دەخوێنێــت.
وزە و توانــای پــەروەردە هانــی دەدات تــا تۆخمــی پــەروەردە كــە لــە هزریــدا هەڵیگرتــووە بوەشــێنێت،
هــاوكاری و یارمەتــی هەڤااڵنــی دەدات ،لــە هەمــان ســاتی ســەرەتایی خــۆی بەرپرســیاری دوورگەی تێكۆشــان
دەبێــت ،لــە هــەر كارێكــدا بــە مۆڕاڵــەوە بەشــداری دەكات لەســەر ئاســتی خەباتــی گەنجــان زانیــاری پەیــدا
دەكات .پێشــكەوتنەكانی خەباتــی گەنجــان گەشــاوەتری دەكات بــە هــەر گواســتنەوەیەك هزرێكــی نــوێ
دەئافڕێنێــت ،بــە بیســتنی هــەر كــەم و كورتیــەك میتۆدێكــی نــو ێ هەڵدەقوڵێنێــت.
كلیلــی چارەســەری ســەرجەم كێشــەكان بــە هەبوونــی مــۆڕاڵ و خرۆشــی گەنجێتــی دەبینێــت .ئــەو كەســەی
بــە مــۆڕاڵ بێــت دەتوانێــت هەمــوو كێشــەكان چارەســەر بــكات و دەتوانێــت هەمــوو رووداوەكان بــە
دڵفرەییــەوە تێپەڕێنێــت .بــە هەمــوو شــێوەیەك بــە هەڤااڵنــی مــۆڕاڵ دەبەخشــێت ،بــە رۆخســاری پێكەنــاوی
رۆخســارەكان گەشــاوە دەكات ،وەك كەســێكی ســەر لەنــوێ لەدایــك دەبێتــەوە ،بەجێــگای گریــان هانــای
پێكەنیــن بــەرز دەكاتــەوە لــە دروســتی و ســاكارییەوە بەچاوێــك ســەیری هــەر كەســێك دەكات ،بەچاوێكــی
دادپەروەرانــە مــۆرال دابــەش دەكات .ئەزموونــی وەرگرتــووی لــە مێژوویــەك لــە ئاگــر عادیالنــە دەبەخشــێت،
بۆیــە وەك پەپوولەیەكــی خنجیلــە و ئەوینــدار لــە دڵــی هــەر كەســێكدا جێــگا دەگرێــت.
پێــش چەكەرەكێشــانی بەهــار لەســەر بنەمــای پێویســتی خەباتــی ( )KCRرەوانــەی خەبــات دەكرێــت،
ئەویــش بێهیــچ بەرپەرچێــك بــە مــۆڕاڵ و خرۆشــەوە ئــەم شــوێن گۆڕینــە قەبــوول دەكات .لەبــەر ئــەوەی
گەنجێــك بــوو كــە لەســەردەمی تێكۆشــانی لەنــاو كەشــتی شۆڕشــدا هیــچ بەرپەرچێكــی نیشــان نــەدەدا و
بــەردەوام دەیگــوت« :رێكخســن لەحەقــی منــدا چ گونجــاو ببینێــت ئامــادەم بەهەمــوو هێــز و توانــای
خۆمــەوە خەبــات بكــەم ».بۆیــە پــاش مانگێــك مانــەوەی لــە ناوەنــدی (كۆمەڵێــن جــوان) بــە مەراســمێكی
رێزلێنانــی ســەربازی لــە داوێنــی (قەندیــل) بــەرەو داوێنــی (قەاڵتــووكان) دەگەڕێتــەوە .هــزری ئــەم جــارەی
لەســەرجەم قۆناخەكانــی تێكۆشــانی جیاوازتــر دەبێــت .لەبــەر ئــەوەی پالنــی رۆیشــتنی خەباتــی رێكخســتنی
لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان لەهــزری دایــە ،بۆیــە لــە هەمــوو هەڤااڵنــی بەگــەرم و گوڕییــەوە مااڵوایــی
دەكات.
بــە گەڕانــەوەی بــۆ ( )KCRوەك ئەندامــی كۆردیناســیۆن بەشــداری خەبــات دەبێتــەوە .لەســەر بنەمــای
بیرەوەریەكانــی رۆژانــی رابــردووی بەڵێنــی بەرزكردنــی هێڵــی تێكۆشــانی دەدات لەســەر بیرەوەریەكانــی
هەڤاڵــی ســەركردەی شــەهید (عاكیــف) ئــەرك و بەرپرســیاری لەســەر شــانی ڕادەپەڕێنێــت .بــە هــۆی
خۆشەویســتی و لێهاتووبوونــی نــاو گەنجــان بــۆ ئەندامێتــی بەشــداربوونی لــە ســێهەمین كۆنگــرەی ()PJAK
لــە ســاڵی  2008هەڵدەبژێردرێــت .ئەویــش وەك گەنجێكــی لێهاتــوو و خــاوەن ئەزمــوون لــە كۆنگــرەدا
كــە لــە دۆڵــی شــەهید «هــاروون» لــە رێككەوتــی 4ی نیســان بەڕێوەچــوو ،راوبۆچوونەكانــی دەردەبڕێــت.
كۆنگرەیــەك كــە رۆڵێكــی مێژوویــی لــە چارەنووســی گەلــی رۆژهــەاڵت دیــاری دەكات .كۆنگــرە میكانیزمــی
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ســەر لەنــو ێ دیاركردنــی هێڵــی تێكۆشــان دەخاتــە بەرباســەوە و لەســەر سـراتیجی و تاكتیكــی هاوچەرخــی
( )PJAKبــۆ رۆژهەاڵتــی كوردســتان بڕیــاری نــوێ وەردەگیردرێــت ،پێناســەی نــوێ بــۆ خەباتــی هاوچەرخــی
گەنجــان لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتاندا دەكات بــە تاكتیــك و میتــۆدی نــوێ بــۆ خەباتــی گەنجــان دەهزرێــت.
پــاش ئــەم كۆنگــرە دەبێــت (هێمــن) بڕیــاری رۆیشــتنی بــۆ خەباتــی رێكخســتنی دەردەبڕێــت ،دەیەوێــت
ئەركــی ســەردەمیانەی بــۆ گەنجانــی رۆژهــەاڵت پێــك بێنێــت ،بــۆ جێبەجێكردنــی بڕیارەكانــی ســێهەمین
كۆنگــرەی ( )PJAKكــە بــە كۆنگــرەی بە(پارتیبــوون) نــاوزەد دەكرێــت رۆڵــی پێشــەنگایەتی بگێڕێــت .لــە
پێــواژۆی هەڵمەتــی بــە (پارتیبــوون) كادیــری فیدایــی نــاو كەشــتی شــۆڕش بێــت و لــە قۆناغــی ســەرلەنوێ
ئاواكردنــی رێكخســتنبووندا رۆڵــی هەبێــت .لــەم قۆناغــەدا دەیەوێــت هەمــوو هێــز و توانــای بــۆ وشــیاركردن
و رێكخســتنبووینی گەنجــان بخاتەگــەڕ ،بۆیــە بەفەرمــی پێشــنیاری خــۆی بــۆ رێكخســتنی گەنجــان و ()PJAK
دەكات كــە دەربــازی خەباتــی رێكخســتنی رۆژهەاڵتــی كوردســتان ببێــت.
پــاش هەڵســەنگاندنی ئــەو پێشــنیارەی لــە الیــەن رێكخســتنەوە گۆنجــاو دەبیرنێــت و تێپــەڕی خەباتــی
رێكخســتنی دەبێــت .لــەو چوارچێوەیــەدا بــە شــێوازی نهێنــی رەوانــەی پارێــزگای (كرماشــان و ســنە) دەبێــت.
لــە الیــەك بەمۆڕاڵــە و لــە الیەكــی دیكــەوە خەمبــار دەبێــت ،لەبــەر ئــەوەی ئــەم جــارە بــە گشــتی لوتكــەی
هەڵــۆ بــەرزەكان تــەرك دەكات ،دوورگــەی ژوانگەكانــی ئــازادی بەجـێ دەهێڵێــت .خورپــەی ناخــۆش بــۆ دڵــی
دێــت كــە لــە ریــزی هاوپەپوولەكانــی دادەبڕدرێــت ،لەالیەكــی دیكــەوە خۆشــحاڵ دەبێــت بــە هــۆی ئــەوەی
دەبێتــە فریادڕەســی گەنجــان و دەبێتــە هاوخــەم و هاوســۆزی گەنجــە چەوســێرناوەكان.
رۆژی جیابوونــەوە و دابڕانــی لــە هەڤااڵنــی دێتــەدی ،ســەرجەم هەڤااڵنــی دەزانــن كــە بــە گشــتی مەڵبەنــدی
گەنجــان تــەرك دەكات و بــەرەو مەڵبەندێكــی دیكــەی خەبــات دەڕوات ،لەكاتــی رۆیشــتنی بــێ ئــەوەی
هەڤااڵنــی ئاگاداربــن فڕینــی بــەرەو رۆژهــەاڵت دەبێــت ،بەگەرمیــەوە هــەر یــەك لــە هەڤااڵنــی لەئامێــز
دەگرێــت ،ئــەو دەزانێــت جێــگای رۆیشــتنی جیــا لــەو راســتیە ســازكراوەیە كەنــاو هەڤااڵنــی بــاس دەكرێــت.
هێمــن لەبــەر ئــەوەی پێشــنیاری رۆیشــتنی بــۆ خەبــات پەســەند كـراوە و بــۆ خەباتــی ناوچەكانــی گرێــدراوی
پارێزگاكانــی (كرماشــان و ســنە) دەڕوات ،شــایی دەگێڕێــت .لێكۆڵینــەوەی لەســەر ئــەو ناوچانــە دەســت
پێــدەكات و لــە ماوەیەكــی كورتــدا زانیاریەكــی ف ـراوان لەســەر ســەرجەم شــارەكانی پارێــزگای (كرماشــان
و ســنە) كــۆ دەكاتــەوە ،هــەر چەنــد پێشــر لێكۆڵینــەوەی لەدەســتدا هەیــە بــە هــۆی زاڵبوونــی زاراوەی
ســۆرانی لــە بەڕێوەبردنــی خەباتــدا كۆســپ و تەگــەرە لەبەردەمیــدا نابێــت ،لەكۆتایــی ئــەم زنجیرەیــەدا وەك
مراوییــەك لــە لەیالخــەوە بــەرەو گەرمەســێر كــۆچ دەكات و پێــواژۆی نــوێ تێكۆشــانی دەســت پ ـێدەكات.
2013/1/28
گارە ـ چاپەمەنی
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گڵۆپی بەختەوەری ناو مێژووی خوێناوی
(هێمــن) لــە كۆتایــی بەهــاری  2008بــە كۆڵەپشــتی ئەوینــداری خەباتیەوە بە هانــای پەپوولە باڵشــكاوەكانی
نیشــتامنەكەی دەكەوێتــە رێــگا ،بــەرەو النكۆڵەیــەك دەگەرێتــە بــەر كــە لەناویــدا مــەزن بــووە .النكۆلەیــەك
كــە ئیــدی ناتوانێــت بەئاســانی ژیانــی ئــازاد لەناویــدا بــكات ،بــە هــۆی ئــەوەی لەالیــەن هێــزە خوێنمژەكانــی
كۆمــاری ئیســامی بــە تێلــی دڕكــدار پێچێـراوە و لەژێــر نــاوی یاســای دەوڵەتــی بــە هەرێمــی قەدەغەكـراوی
ســەماكەرانی ئــازادی دەستنیشــان كـراوە .النكۆلەیــەك كــە ئیــدی بــە جێــگای الیەالیــەی دایكــی نیشــتامن بــە
كوتــەك و باتۆمــی داگیركــەران الیەالیــەی بــۆ دەكرێــت ،بــە جێــگای نــەواو شــیری دایــك دەنگــی ناحــەز و
دەرمانــی ژەهـراوی دێوەزمــەكان دادەپۆرشێــت.
دەیەوێــت النكۆڵــەی ژیانــی گەنجــان لــە دەســتی داگیركــەران وەربگرێتــەوە ،منداڵــە ســاواكان لەژێــر
پەالمــاری هێــزە دڕندەكانــی رژێــم بپارێزێــت .ئــەوەی لــە مێشــكی خۆیــدا دایدەڕێژێــت گەنجــان لــە زەلكاوی
مادەهۆشــبەر رزگار بــكات و لــە ئەرتەشــی بێــكاری و بەســیجی دووریــان بخاتــەوە .لــە زەلــكاوی رزان
ســوزمانیگەری و بێئەخالقــی بیــان پارێزێــت .لــە داوی چێـراوی دیلیەتــی قووتاریــان بــكات .لــە مەڵبەنــدی
تۆقێنــەران دەریــان بهێنێــت .لــە ئاگــردان وتەكەرانــی كۆمــاری ئیســامی رزگاریــان بــكات .لەپەرســتگەی
توانــەوەو لەهــۆش بردنــەوەی خوێندنــگا و مزگەوتــەكان دووریــان بخاتــەوە و لــە قوالپــی ژەهــراوی
ماســیگیرانی نــاو دەریــای خەمبــاری بیانپارێزێــت.
بــەو بەرنامەیــەی كــە لــە هزریدایــە ،دیــاری رێكخســن بوویــن ،رامانــی ئــازادی و زمانــی دیموكراســی وەك
چاالكــی پێشكەشــیان بــكات .ســەرەتا گەشــتێكی كورتخایــەن بــە شــارەكانی گرێــدراوی پارێــزگای «ســنەی
خوێنــاوی» پێــك دەهێنێــت .لــەم ســووڕانەوەیدا گۆمــی زەلــكاو كــراوی (ســنەی خوێنــاوی) و كارەســاتە
دڵتەزێنەكانــی دیكــە هەڵدەداتــەوە و دەمامكــی پشــت پــەردەی مێــژووی گولـــلەبارانی فڕۆكەخانــەی (ســنە)
و كۆمەڵكوژیەكانــی دیكــە هەڵدەداتــەوە .كــول و ئێشــە پەراوێزخراوەكانــی نــاو مێــژووی تــەم و مــژاوی
مەڵحــەم دەپاشــێت15 .ی شــوباتی  1999بەیــاد دێنێتــەوە و بیرەوەریەكانــی چەقێــراوی قارەمانــان نــاو
زەلــكاوی نادادپــەروەری روون دەكاتــەوە .تۆخمــی راپەڕیــن لەنــاو درز و قوژبنەكانــی كۆمەڵــگای داخـراودا
دەردەهێنێتــەوە و ئــااڵی راپەڕیــن گەشــاوە دەكاتــەوە .دەیەوێــت لەســەر بارودۆخــی گەنجــان زانیــاری ورد و
شــاراوە بەدەســت بخــات ،بەگوێــرەی ئــەو بارودۆخــە دەرمانــی ئازادیــان پێببەخشــێت.
لــە گەشــتێكی بــە هــەر شــارێكدا تووشــی خەمڕەوێنــی و خەمبــاری دەبێــت ،بــە پەیوەنــدی لەگەاڵ دامــودەزگا
مەدەنیەكانــەوە دەیەوێــت زامێكــی لەزامــە قــوواڵ و تراژدیەكانــی گەنجــان چارەســەر بــكات و گۆڕەپانــی
ســێهەمی تێكۆشــان واتــا كۆمەڵــگای مەدەنــی كارا بــكات .چونكــە لەســەر ئــەم بۆچوونــەی (رێبــەر ئاپــۆ)
ســوور دەبێــت كــە دەڵێــت« :گۆڕەپانــی ســێهەم؛ گۆڕەپانــی سیاســەتی دیموكراتیانەیــە ،گۆڕەپانێكــە كــە نــە
دژی دەوڵــەت ،بەڵكــوو دژی كۆیلەتــی و بەكرێگیراویەتــی دەوڵەتییــە ،هەروەهــا بەگوێــرەی پێویســتیەكانی
كۆمەڵــگا فەرمــان وەردەگرێــت» .بــەم رەنگــە دەیەوێــت تۆخمــی راســتەقینەی دیموكراســی بوەشــێنێت،
چونكــە ئەگــەر لــە كۆمەڵــگا و رژێمــی كۆمــاری ئیســامی گۆڕەپانــی ســێهەم پــەرەی پــێ نەدرێــت لــە
دیموكراســی هاوچــەرخ دوور دەبێــت .رژێمێــك هەرچەنــد لــە دیموكراســی دوور و نامــۆ بێــت ،ئەوەنــدە
كۆمەڵكــوژی و پاكتــاوكاری لــە كردەوەیــدا ســەرهەڵدەدات .دەیەوێــت بەبینینــی هــەر ســەرهەڵدێرێك
نەمامێكــی ئــازادی بەجێــگای كۆیلەتــی بچێنێــت .بــە جێــگای كۆشــكی كۆیلەتــی خانــووی هــەژاری ئــازادی
بونیــاد بنێــت .بــە جێــگای شــانۆگەری نــاو شــانۆی ســتەم لــە شــانۆی ئــازادی رۆڵیــان پێببەخشــێت و
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بەجێــگای حەڵقــەی بەكرێگی ـراوی و بەســیجی زنجیــرەی ئــازادی لــە ملیــان هەڵبواســێت.
هێمــن گەنجێكــە كــە هەراســانی ئــەو بارودۆخــە دەبێــت ،بۆیــە بــە شــەو رۆژ ســات بــە ســاتی ژیانــی
لەبیركردنــەوە و كۆبیــری بــۆ خوڵقاندنــی چارەســەری نــوێ دەبێــت .لەنــاو كۆمەڵــگای تــەم ومــژاوی و
الفــاوی ســتەم و شــەقامی تارماییــدا كــە چــاو نابین ـێ و گــوێ داخ ـراوە و زمــااڵ الاڵ بــووە ،بــەدوای مۆمــە
هەڵگیرســاوەكان دەگەڕێــت .لێگەڕینــی بــەدوای ژیلەمۆكانــی ئاگــری دامركێـراودا دەبێــت پەیــدۆزی لــە دوای
ئەســتێرە شــاراوەكانی پشــت هــەوری تاریــك و لێــا دەبێــت .لــە شــوێن گەڕانــی هەتاوپەرەســتە پەراوێــز
خراوەكانــی (خــۆری ئــازادی) دەبێــت .بــەدوای ون كراوەكانــی ژەمراخــی قارەمانــی مێــژوودا دەگەڕێــت بــە
دوای كلیلــی هەڵكردنــەوەی گڵۆپــی بەختــەوەری وەیــان دەبێــت.
لــە كۆمەڵــگای مینڕێژكـراوەوە ،گەنجــان بــەرەو كۆمەڵــگای كـراوە رابكێشــێت .لــە كۆمەڵــگای داخـراو و كــپ
كـراودا بانگــی ئــازادی دەدات .بانگــی پچڕاندنــی زنجیــری كۆیلەتــی دەدات ،گلۆپــی بەختــەوەری هەڵــدەكات
و پــردی ئــازادی ســاز دەكات ،كاروانــی ئازادیخــوازان رێكدەخــات و گوڕینــی رێكخســن بوویــن پێشــدەخات.
تۆخمــی زانیــاری وشــیاری و ئی ـرادە دەوەشــێنێت و زنجیــری پچ ـڕاوی یەكێتــی پێكــەوە دەلكێنێــت .هێمــن
كەشــتی رزگاربــوون ســاز دەكات و هیــوا بــە ئیـرادەی شــكێرناو دەبەخشــێتەوە.
بــە هەمــوو هەوڵدانیــەوە دەیەوێــت بەڵێنــی چیــا لــە نــاو هــزری ئاڵــۆزی گەنجــان باڵوبكاتــەوە و بــە
دیــاری چیــا ،رۆخســارە دامركێ ـراوەكان گەشــاوە ببەخشــێت و بــە بارانــی پڕپیــت و بەرەكەتــی (ئاســانی
ئــاوی) جەســتەی تالنــەوەی نــاو دەریــای خەمبــاری بشــۆرێتەوە .گوتــە هەڵخڵەتێنەرەكانــی مەالكانــی
رژێمــی ســاختەی كۆمــاری ئیســامی لــە نــاو هــزری بەپیــت و بەرەكەتــی گەنجــان بســڕێتەوە .دروشــمە
خەیاڵییەكانــی هەڵــوارساوی نــاو هــزرەكان تێكبــدات .پەیامــی ئاشــتی یەكێتــی و یەكســانی شاباشــی گەنجــان
بــكات و كوردســتان لــە بەرامبــەر زیــان و سیاســەتی بەتااڵنك ـراوی (رژێمــی تــرس) بپارێزێــت تــا گەنجــان
بــەرەو گەوهــەری راســتەقینەیان بگەڕێنێتــەوە.
هێمــن دەیەوێــت مێــژووی شــاراوەی كــورد نــاو هــزرەكان هەڵبداتــەوە و تایبەمتەندیــە ونكراوەكانــی نــاو
كــوردەواری بدۆزێتــەوە ،كولتــوور و نەریتــی بــاب و باپیرامنــان زینــدوو بكاتــەوەو زمانــی پارچــە پارچەكـراوی
نەتەوەكەمــان یەكبخاتــەوە.
دەیەوێــت ســێبەری تــرس و تۆقانــدن نــاو هــزرەكان البــدات و كولتــووری دەســتدرێژی لەســەر كوردســتان
بــن بــڕ بــكات .شــەپۆلی دیــاردەی مــادەی هۆشــبەر لــە كوردســتان كااڵ بكاتــەوە و كوردســتان لەمەیدانــی
شــەڕ و تواندنــەوە خاوێــن بكاتــەوە .بــەاڵم ئــەوەی كــە دەیــكات بەپێــی یاســای دارێــژراوی كۆمــاری
ئیســامییە ،بــەاڵم تەنانــەت ئــەو یاســایە بــۆ گەلــی كــورد حــەرام ،بــەاڵم بــۆ كاربەدەســتدانی رژێــم حەاڵلــە.
دەیەوێــت ســەرجەم ئــەو پرۆژانــە بــە شــێوازی خەباتــی مەدەنــی ئەنجــام بــدات و خەباتێكــی بێتوندوتیــژی
و خوێنڕشــن بەڕێــوە ببــات و لــە چوارچێــوەی مافــی رەوای نەتەوەكــەی تێكۆشــان دەكات دەروەی مافــی
رسووشــتی گەلــی كــورد هەڵچوونــی لەســەر شــتێكی دیكــە نابێــت.
دەیویســت گەلــی كــورد لــە ژێــر چەپۆكــی داگیركەریــدا نەبێــت و نەكرێتــە قوربانــی بەرژەوەنــدی هێــزە
دەســەاڵتدارەكانی رژێــم .گەلــی كــورد وەك نەتەوەیەكــی رەســەن دانیپێــدا برنێــت و مافــی رسوشــتی لــێ
زەوت نەكرێــت .خــاوەن شوناســی راســتەقینەی خــۆی بێــت و زمانــی رەســەنی كــوردی ببێتــە زمانــی رەســمی
خوێندنگاكانــی كوردســتان .گەلــی كــورد مافــی چارەنووســی خــۆی بەدەســتی خــۆی دیــاری بــكات و لــە
چوارچێــوەی سیســتەمی كۆنفیدڕاڵــدا هاوشــانی گەالنــی دیكــە ژیــان بەســەر بەرێــت ،گەلــی كــورد سیاســەتی
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دیموكراتیــك بەڕێــوە ببــات و چەكــی ســەركوتكەر لەســەری البربێــت ،رۆڵەكانــی كــورد بەهــۆی كاروبــاری
خەباتــی مەدەنــی و دیموكراتیانــەوە دەســتگیر و زیندانــی نەكرێــن.
چەنــدە شــارەكانی كوردســتان دەگەڕێــت ،ئەوەنــدە بەرامبەر سیاســەتەكانی رژێــم بەرچــاوی روون دەبێتەوە.
لــە هــەر شــارێكدا سیاســەتێكی جیــاواز كــە بــە ئەقڵیەتێكــی تــاك خودایــی تــاك دەوڵەتــی بەڕێــوە دەچێــت،
روبــەڕوو دەبێتــەوە .سیاســەتێك كــە لــە شــارێك گەنجــان برســی دەكات و لــە شــارێكی دیكــە بێــكار و لــە
شــارێكی تــر بەســیج ...لەشــارێك مــادەی هۆشــبەر لــە شــارێكی دیكــە بێئەخالقــی و گەندەڵــی پــەرەی
پێــدەدات .لــە شــارێك دەكوژێــت لــە شــارێكی دیكــە دەســتگیر و زیندانــی دەكات ،لــە شــارێك ســێدارە و
لــە شــارێكی دیكــە گولـــلەباران دەكات .شــارێكیرت پــەرە بــە بێهیوایــی و ئیرادەیــی دەكات و شــارێكیرت بــەرەو
ئاوارەیــی و هــەژاری دەبــات.
ئیــدی هەســت بــەوە دەكات رژێمێــك لــە ئــارا دایە كــە دوور لــە پێوانــی مرۆڤایەتــی و دیموكراســییە ،رژێمێك
كــە هیــچ رەحمێــك بــە رۆڵــە تێكۆشــەرەكانی كــورد نــاكات ،رژێمێــك كــە یەكســانی دادپــەروەری دیموكراســی
و ئــازادی ناناســێت ،رژیمێــك كــە بــە دەســتەواژەكانی خەباتــی مەدەنــی ،سیاســی ،كۆمەاڵیەتــی و كلتــوری
لــە كوردســتان چــاوی هەڵنایــەت ،وشــیاری و پێشــكەوتنی رۆڵــە دڵســۆزەكانی كــوردی پ ـێ هــەزم ناكرێــت.
دەســتەواژەی ئــازادی بــۆ كوردســتان بــە گوتــەی قەدەغەكــراو دەزانێــت و ژیانێكــی دەروەی ســنووری
دیاریكــراوی رژێــم بــە الدان لــە دیــن و بــە بەڕەنگاربوونــەوەی یاســاكانی خوداوەنــدی پێناســە دەكات.
پەیوەنــدی گەنجــان لەگــەاڵ هاوخوێــن و هاوڕەگەزەكانــی بــۆ منوونــە :پارتــە كوردیــەكان ،بەتـرازان لــە ئاینــی
ئیســام و كەوتنــە نــاو ریــزی كافرانــەوە لێكدەداتــەوە و پارتــی ســەربەخۆ خــاوەن ئی ـرادە و ئــازادی گەلــی
كــورد حــەاڵڵ نابینێــت ،هــزری جیــاواز بــاوەڕی و ئاینــی جیــاواز لەنــاو خۆیــدا قبــول نــاكات و دەروازەی
سیاســەت بــۆ گەنجــان بــە هەرێمــی قەدەغەك ـراو دەســت نیشــان دەكات.
هێمــن بــە هــزر و رامانــی «رێبــەر ئاپــۆ» هیــوا بــە كۆمەڵــگا دەبەخشــێت تــا دەروازەیەكــی ئۆمێــد نیشــانی
گەنجــان بــدات و بــۆ رزگاربوونــی گەنجــان لەنــاو دەریــای خەمبــاری ،لەنگــەری كەشــتی شــۆڕش دابنێــت.
دیــاری كەشــتی رێكخســن بــە گەنجــان بــدات و لەخوێندەوارخانــەی ئازادیــدا فێرخوازانــی ســەركوتكراو
پــەروەردە بــكات .نەخۆشــكراو و دەرمانخواردك ـراوەكان لەژێــر پشــكنینی رامانــدا چارەســەر بــكات.
هێمــن پەیجــوری (كرماشــان) دەبێــت ،لــە (ســنە)وە بــەرەو شــاری (پالەوانــان)ی نــاو مێــژوو ،شــاری (شــیرین
و فەرهــاد)ی كێوكــەن بــەڕێ دەكەوێــت .وەك دوو دڵــداری ئەویــن دەیەوێــت بــە كۆماری ســتەم دادپەروەری
ببەخشــێت و بــە بەكۆڵینــی هــزرە چیمەنتۆكـراوەكان هــزری پــڕ بەپێــت و بەرەكــەت ئــاوا بــكات .بــە جێــگای
هــزری بەكرێگی ـراوی هــزری ئەوینــداری (شــیرین و فەرهــاد) شاباشــی گەنجانــی (كرماشــان) بــكات ،هــەر
وەك ژوانگــەی (شــیرین و فەرهــاد) چــۆن ئەویــن دەبێــت ،ژوانگــەی ئەویــش لەگــەاڵ گەنجــان ئازادییــە،
بــەم هــزرەوە پێدەنێتــە شــاری (ئەویــن و قارەمانــەكان) .بــەاڵم هێشــتا دوو مانــگ لــە فڕینــی لــە چیــاوە
بــۆ دەشــت تێپــەڕ نەبــووە كــە هێشــتا خەریكــی وەشــاندنی تۆخمــی خەباتــی كۆمەاڵیەتــی و كولتوورییــە،
خەریكــی قۆناغــی خۆشــكردنی زەمینــی تێكۆشــانە ،دەكەوێتــە نــاو داوی هێــزە هەواڵگرییەكانــی (ســوپای
پاســدارانی كۆمــاری ئیســامی)یەوە .لــە ()10ی خەرمانانــی  1387دەبێــت لــە گەراجــی شــاری (كرماشــان)
بەڕەنگێكــی دڕندانــە دەبێتــە پــاروی نێچیــری چەنــد الشــخۆرێكی هێزەكانــی ســوپای پاســدارانی كۆمــاری
ئیســامی.
هێمــن لــە هــزری كراوەیــدا بــە بەردەوامــی لەســەر ئــەو باوەڕییــە دەبێــت كــە ،ئــازادی لــە كۆمەڵــگا كاتێــك
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دێتــەدی كــە تــاك بەتــەواوی خــۆی لــە بەنــدی دەوڵــەت رزگار كردبێــت و لەنــاو دامــودەزگای رێكخســتنی
دیموكراتیــك واتــا گۆڕەپانــی ســێهەم كــە كۆمەڵــگای مەدەنییــە جــێ بگرێــت ،چــۆن ئــەم گۆڕەپانــە بــە
تەواوەتــی دور لــە سیاســەت و چاودێــری دەوڵــەت دایــە .گۆڕەپانێــك كــە فەرمــان لــە دەوڵــەت وەرناگرێــت،
بەڵكــو بــە گوێــرەی پێویســتی كۆمەڵــگا فەرمــان وەردەگرێــت .بۆیــە (هێمــن) دەڵێــت« :دەتوانــرێ بــە
كۆمەڵگایەكــی دیموكراتیــك و كۆمارێكــی دیموكراتیــك لەئێرانــدا گەشــبین ببیــن» .لەســەر ئــەم بنەمایــە هــەر
لــە ســەرەتاوە لەگــەاڵ دامودەزگاكانــی كۆمەڵــگای مەدەنــی و رێكخـراوی مافــی مرۆڤــی كوردســتان پەیوەنــدی
دروســت دەكات ،لەگــەاڵ گەلێــك لــە ئەندامانــی ئــەو رێكخراوانــە بەدڵســۆزانە خەباتــی دیموكراتیانــە
دەســت پێدەكــەن .هاوشــانی ئــەو هەڤاڵــە دڵســۆزانەی هــەر چەنــد كــە توانــای كارێكــی گەورەیــان
نابێــت ،هــەواڵ دەدەن ببنــە مەڵحەمێــك لەســەر زامــی كۆمەڵــگای زامــدار و خوێناوییەكەیــان .هــەر لــەو
هەنــگاوە ســەرەتاییانەوە دەبێــت بــە هــۆی چــااڵك بوونیــەوە دەكەوێتــە ژێــر چاودێــری قەلەڕەشــەكانی
كۆمــاری ئیســامی ،هەرچەنــد هەســت بــەوە دەكات الشــخۆرەكان لــە دەوروبەریــان هەڵدەســووڕن ،بــەاڵم
لەبــەر بێگەردبوونــی خەباتــی پێویســتی بەخۆشــاردنەوە و نهێنــی بوونــی خەباتــی نــاو كۆمەڵــگای مەدەنــی
نابینێــت لەبــەر ئــەوەی بەدروســتی و یاســایی بوونــی كارەكانــی بــاوەڕی دەبێــت .پێــش دەســتگیركردنی
واتــا لەرێككەوتــی 8ی خەرمانــان دەبێــت ،لەســەر پێشــنیاری یەكێــك لەهەڤااڵنــی بــەرەو شــاری (كرماشــان)
بــەڕێ دەكەوێــت تــا ســەبارەت بــە چۆنیەتــی و بارودۆخــی خەباتــی مەدەنــی لێكۆلینەوەیــەك پێــك بێنێــت و
ئەنجامــی ئــەوەش لەوتارێكــدا بــۆ رای گشــتی بــاو بكاتــەوە.
بــەاڵم هێــزە خوێنمژەكانــی رژێــم بــە روانگەیەكــی دیكــە ســەیری خەباتــی (هێمــن) دەكــەن لەبــەر ئــەوەی
هــەر لەكاتــی دەســتگیركردنیدا بــە ســەیارەیەكی لەجــۆری (پــژۆ) بــەرەو دەزگایەكــی هەواڵگــری نادیــار كــە
لەنــاو دڵــی ســەربازخانەیەكی لەشــكەریدایە دەیڕفێنــن .لــەالی (هێمــن) جێگایەكــی نادیــار دەبێــت و نازانێت
بــەرەو كــوێ دەیڕفێنــن و چــی بەســەردا دێنــن و رادەســتی كـێ دەكــەن و لەســەر چ تۆمەتێــك دەستبەســەر
دەكرێــت ،چەنــد رۆژێــك بەســەردا تێپــەڕ دەبێــت تــا لــەالی روون دەبێتــەوە كــە ئــەو جێگایــەی تێیــدا بەنــد
كـراوە نــاوی (ســوپای نەبــی ئەكــرەم)ە و ئــەو كەســانەی ئەویــان دەســتگیر كــردووەو بەشــێوازێكی دڕندانــە
لەگەراجــدا پەالماریــان داوە و دەزگای هەواڵگــری ســوپای پاســدارانی (كرماشــان) بــوون.
بۆیــە هــەر لەســەرەتای دەســتگیركردنیەوە دەكەوێتــە ژێــر ســەخترتین و دڕندانەتریــن شــێوازی ئەشــكەنجەی
ئــەو هێزانــەوە ،بێئــەوەی كــە بەڵگەیــەك هەمبــەری ئــەو لەدەســتیاندا بێــت بــەدژە شــۆڕش (محاربــە) و
هەوڵــدان دژی ئاسایشــی نەتەوەیــی تاوانبــاری دەكــەن .لەبــەر ئــەوەی گۆڕەپانــی ســێهەم لــە زەینییەتــی
كۆمــاری ئیســامییدا بــە گۆڕەپانــی دژەشــۆڕش و پەنــاگای تێكدانــی ئاسایشــی نەتەوەیــی نــاوزەد دەكرێــت،
لەبــەر ئــەوەی هــەر لەســەرەتای دۆســیەی ئامادەكراویــەوە ئــەم تۆمەتانــەی دەخرێتــە پــااڵ ،چونكــە
تەنیــا بەڵگەیــەك كــە لــە دەســتیان دایــە ،ئەوەیــە كــە ئامانجــی ئــەو رزگاركردنــی گەنجــان لــە گیــرۆدەی
ماددەهۆشــبەر و تێكدانــی رەوشــتی كۆمەڵگایــە .بۆیــە ئــەم ئامانجــەش دژی بەرژەوەنــدی و سیاســەتەكانی
كاربەدەســتانی كۆمــاری ئیســامییە .لــە الیەكــی دیكەشــەوە رژێــم ئــەم ئامانجــەی لەگــەاڵ بەرنامەكانــی
یەكێــك لــە پارتــە كوردییــەكان بــە نــاوی پارتــی ژیانــی ئــازادی كوردســتان ( )PJAKدەگونجێــت ،بۆیــە بــەم
چەشــنە خەباتانــە چــاوی هەڵنایــەت و بــۆ الوازكــردن و خســتنەژێر كۆنرتۆلــی ئــەم جــۆرە خەباتانــە هــەر
چەشــنە رێبــازی نادیموكراتیــك و نامرۆڤانــە پەیــڕەو دەكات.
لەژێــر بارودۆخــی دژوارتریــن و دڕندانەتریــن ئەشــكەنجەدا بــۆ مــاوەی ( )49رۆژ لــەو ســەربازخانە و لــە
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ژێرزەمینێكــی تەنــگ و تاریــك رایدەگــرن تــا ئیــرادەو بوێــری لێبســتێنن .لــە ژوورێكــی تاكەكەســیدا كــە
نەڕاخــەر ،پەتــوو و شــتێكی دیكــەی تێــدا بێــت ،نــە یــار و هەڤاڵێــك و نــە مرۆڤێــك كــە بەبینینــی گەشــاوە
بێتــەوە لــە ژێرزەمینێكــی بێدەنــگ و كپكــراو كــە جیــا لــە نــەڕەی دێوەزمــەكان و دەنگــی ژنراتــۆڕ
(ماتــۆری كارەبا)یــی دەنگــی شــتێكی دیكــە نابیســرێت ،نــە رۆژەنەیەكــی بچكۆلــەی تێدایــە تاكــوو بتوانێــت
ئەســتێرەكانی باخەڵــی ئاســانی ئــاوی لەنــاوی ببینێــت.
لەكاتــی بردنــی بــۆ هــەر ئەشــكەنجەیەك پێویســتە ( )37پلیكانــە بژمێرێــت .داكەوتــن لــەو قاندرمانــە
بەدەســت و پێیەكــی كەلەبچەك ـراو بــۆ بەنــد كراوێــك پێــش ئەشــكەنجە دەبێــت چەندێــك زەحمــەت بێــت
بەهەمــان شــێوە لــە هاتنــە ژووری بــەو پلیكانانــەدا ئــەم جــارە بەالشــەیەكی شــكێرناو و شــێلراو تەنانــەت
بەدەســت و پێیەكــی كەلەبچەك ـراو دەبێــت چەندێــك ســەخت و دژوار بێــت؟! لــە هــەر داخســتنێكیدا تــا
ژووری ئەشــكەنجە بــە ســووكایەتی و لێــدان میوانــداری لــێ دەكــەن ،بەدەســت و پـێ كۆتوبەندكـراوی لێــی
دەترســن ،نــە تەنهــا وەك مرۆڤێــك هەڵســوكەوتی لەگەڵــدا ناكــەن ،بەڵكــوو بــە بەندكراوێــك كــە یاســای
دارســتانی لەســەر پەیــڕەو دەكــەن ،لەهــەر ئەشــكەنجەیەكی نــاو ئــەو چاڵەڕەشــەدا مــرۆڤ كــوژەكان
ئەوەنــدە ئــازاری دەدەن كــە نــە بەشــەق مســت و باتــۆم بەســەرو زگ و القەكانیــدا تێــر نابــن ،تاكــو لەژێــر
دەســتیان بێهــۆش دەبێــت وازی لــێ دێنــن .لــە ( )49رۆژ بەبەردەوامــی چاوەكانــی دەبەســرێت تەنیــا لەنــاو
ژووری تاكەكەســی خۆیــدا مافــی هەبــوو دەســاڵی ســەر چاوەكانــی بكاتــەوە و ئەویــش لــە ژوورێكــی تەنگ
و تاریــك كــە شــەو و رۆژی نەدیــار بــوو رایدەگــرن.
لــە كاتــی لێپرســینەوەی ســەر ماســەی ئەشــكەنجە و ئــازار لــێ دەپرســن نــاوت چییــە؟ خەڵكــی كوێــت و
چ كارێــك دەكــەی؟ (هێمــن) كاتێــك وەاڵم دەداتــەوە« :نــاوم (حســێن)ە ،كــوردم و خەباتــی مەدەنــی لــە
كوردســتان دەكــەم» .بــە هێنانــە ســەر زمانــی وشــەی كــورد و كوردســتان چەپۆكێكــی خوێنــاوی شاباشــی
دەموددانــی دەكرێــت ،بــە قامچــی دەكەونــە ســەر گیانــی ،ئەشــكەنجەگەران بــە رق و نەفرەتــەوە بــە وتــەی
ناشــیرین پێدەڵێــن كاری كوردانــە دەكەیــت؟ كوردیــت؟! تــا دەتوانــن لــێ دەدەن ئەویــش هــەر چەنــد
دەســت و پـێ كەلەبچــە كـراوەو دوو كــەس دەیگــرن و دوو كەســیش هــەم لەپێــش و لەپاشــەوە لــێ دەدەن
و بەدەســتی بــەرساوەوە لــەژووری ئەشــكەنجەدا ســەراوژێر هەڵیدەواســن ،تــا بــە وتــەی خۆیــان راســتی لــێ
بكێشــنەوە بەتایبــەت لەجێــگا هەســتیارەكانی جەســتەی دەدەنو جــل وبەرگــی بــەری دادەكەنــن ،هەڕەشــەو
گوڕەشــەی دەســتدرێژی لەســەر دەكــەن و ئیــدی لەنــاو گۆمــی خوێــن ســڕ و نوقمــی دەكــەن.
لــە كاتــی لێپرســینەوەدا لــە پێنــاوی هــەر پرســیارێكدا بەدەیــان مســتەكۆڵ و شــەقەزلە لەدەموچــاوی دەدەن،
وەك تۆپــی یــاری ئــەم الو ئــەو الی پێدەكــەن ،دەســت و القــی دەبەســتنەوە و لــە ژوورێكــدا هەڵیدەواســن
و پاشــان بــە قامچــی زولفەقــاری (خامنەیــی) تــا دەتوانــن لەژێــر پـ ێو ران ،سەرســینگ ،دەموچــاو و ســەری
دەدەن .بــە شــۆكی كارەبایــی ئەشــكەنجەی دەدەن و بێئــاو و نانــی دەهێڵــن .لەكاتــی برســیبوونیدا خۆشــرین
خواردنــی نیشــانی دەدەن ،لەنــاو دەنگــی تكاندنــی دڵۆپــە ئــاوەكان لــە ژوورێكــی بێدەنــگ رایدەگــرن،
هەمــوو شــێوازێكی شــەڕی تایبەتــی لەســەری تاقــی دەكەنــەوە.
(هێمــن) لــەو رۆژانــەدا هیــچ هیوایەكــی بــۆ دەركەوتــن لــە ژووری لێكۆڵینــەوە و لێپرســینە نامێنێــت ،چــون
كەســێك لــە چارەنووســی ئــاگادار نییــە ،تەنانــەت هەڤــااڵن و بنەماڵەكــەی نازانــن چ بەســەری هاتــووە)49( .
رۆژ لــە ژووری لێكۆڵینــەوەدا رایدەگــرن .لــەم مــاوەدا گەلێــك جــار لــە پلیكانەكانــەوە بەدەســت و پـێ و چــاو
بەرساوەیــی بــەرەو چاڵێكــی رەش كــە ژنراتــۆری كارەبــای ناوەندەكــەی تێدایــە ،دەیبــەن و هــەر جارێــك بــۆ
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ماوەیەكــی زۆر بەدەســت و پێبەس ـرای ســەراوژێر هەڵیدەواســن.
بەدەســااڵ دەموچــاوی دەبەســتنەوە( ،هێمــن) هــەر كاتێــك دەیەوێــت قســە بــكات پێویســتە دەســت و
پێكانــی بجولێنێتــەوە .گەلێــك جــار (هێمــن) بەشــۆكی كارەبایــی ،باتــۆم و ...هتــد ،ئەشــكەنجە دەكرێــت.
لــە ئەنجامــی ئــەو ئەشــكەنجانەدا ( )%30بینایــی چاوانــی لەدەســت دەدات .گورچیلەكانــی لەئەنجامــی
لێدانــی مشــت و لەقــە قورســەكانی ئەشــكەنجەگەران تووشــی خوێنبەربــوون دەبێــت و بــە هــۆی بارودۆخــی
ناڵەبــاری ژووری لێكۆڵینــەوە تووشــی ئیلتەهــاب (هەوكــردن)ی بــۆری ســییەكانی هەناســە دەبێــت كــە تــا
ســاتی لەسێدارەدانیشــی بــە هــۆی ئــەم نەخۆشــیانەوە دەناڵێنێــت .كاربەدەســتان هیــچ هەوڵدانێكــی بــۆ
چارەســەركردنی تەندروســتی نــادەن .دوای ئــەم ئەشــكەنجانە دەبێــت لــە ژووری لێكۆڵینــەوەی ســوپای
كرماشــان لــە رێككەوتــی ()28ی گەالوێــژ 19/ی ئەیلــول بــۆ ژووری لێكۆڵینــەوەی (ئەملەهدی)كــە لەنــاو دڵــی
ســوپای ورمێدایــە ،دەگوازرێتــەوە.
واتــا (هێمــن) بــۆ ژووری لێكۆڵینــەوەی (ئەملەهــدی) كــە ژوورێكــی ئاشــكرا و فەرمــی نییــە ،تەنانــەت
بوونــی دەرەكــی نییــە و دوور لەژێــر چاودێــری زیندانــەكان دایــە ،دەیگوازنــەوە .مــاوەی ( )4مانــگ لەنــاو
ژووری لێكۆڵینــەوە و ژووری تاكەكەســی كــە ژوورێكــی زۆر بچكۆلەیــە رایدەگــرن .ئــەم ژوورەیــەش هیــچ
جیاوازیەكــی لەگــەڵ ژووری لێكۆڵینەوەكانــی كرماشــان نەبــووە.
لەرێككەوتــی ( )10خەرمانــان تــا ()28ی گەالوێــژ (1ی ئــاب تــا 19ی ئەیلــول)ی  1387لە(ســوپای ورم ـێ)
رایدەگــرن ،لــەم رێككەوتــەدا هــاوكات پــاش تەواوبوونــی لێكۆڵینــەوەكان گۆشــت و ئێســقانەكەی رادەســتی
وەزارەتــی ئیتالعاتــی دەكــەن .لــەو كاتــەدا (هێمــن) ئــاگادار دەبێــت كــە كۆمەڵێــك تۆمەتــی تازەتری بەســەردا
ســەپێرناوە واتــا بــە ئەندامێتــی پارتــی كرێكارانــی كوردســتان ( )PKKو پارتــی ژیانــی ئــازادی كوردســتان
( )PJAKس ـزا دراوە و ناچــاری دەكــەن كــە ژێــر ئــەو تۆمەتانــە واژۆ بــكات.
ئــەوەی جێــگای ســەر ســووڕمانە ئــەو كەســانەی بــە بەردەوامــی (هێمــن) ئەشــكەنجە دەكــەن و لێكۆڵینەوەی
لەســەر دەكــەن هیــچ كاتێــك رۆخســاری راســتەقینەی ئــەوان نابینێــت و ناوەكانیــان نازانێــت( .هێمــن) پــاش
رۆیشــتنی بــۆ زینــدان ســكااڵیەك لەســەر هێزەكانــی ســوپای پاســداران و ئیتالعــات بــۆ كاربەدەســتانی
بــااڵی دادوەری ئێ ـران بــەرز دەكاتــەوە تاكــوو لێكۆڵنــەوەی لەســەر بكرێــت ،بــەاڵم بــۆ ئــەوەی (هێمــن)
ســكااڵكەی بكێشــێتەوە ،بنەماڵــە و پارێزەرەكەشــی ئــاگادار دەكەنــەوە كــە پێویســتە ســكااڵنامەكەیان
بكێشــنەوە .تەنانــەت ئەوەیــان بــە بنەماڵــەی (هێمــن) وتــووە كــە ســكااڵی خــوا نابرێتــە الی خــوا ،چــون
هیــچ ئەنجامێكــی بــەدواوە نابێــت.
لەســەر ئــەم بابەتــە دەبێــت كــە لەرێككەوتــی (13ی رێبەندانــی  )1388لــە نیوەشــەودا (هێمــن)
لەزیندانــەوە بــۆ ئیــدارەی ئیتالعــات دەگوازنــەوە .ســناریۆیەكی وایــان ئامــادە كــردووە كــە دەیانەوێــت
بڕیــاری لــە ســێدارەدانەكەی جێبەج ـێ بكــەن ،هــەر لەوێــش پ ـێ دەڵێــن كــە پێویســتە دان بــە ســەرجەم
تۆمەتــەكان لەبەرچــاوی كامێـڕا دابنێــت و سكااڵنامەكەیشــی وەربگریتــەوە .پێیدەڵێــن ،ئەگــەر ســەرجەم ئــەو
داخوازیانــەی كاربەدەســتان جێبەجـێ بــكات ئــەوا لــە راگرتــن و كەمكردنــەوەی سـزاكەی كارێكــی بــۆ دەكەن.
هەڵبــەت (هێمــن) ئــەم وتــە پــووچ و بێنرخانــە رەتدەكاتــەوە .كاربەدەســتانی ســوپا بــۆ ئــەوەی ســەبارەت
بــە ســكااڵی (هێمــن) س ـزای بــدەن بــۆ زیندانــی (قەزویــن) راگوێــزی دەكــەن و پــاش ( )50رۆژ جارێكــی
دیكــە راگوێــزی (زیندانــی ورم ـێ) دەكرێتــەوە .شــایانی باســە ســەرجەم ئــەو كردەوانــە لەپێنــاو شــكاندنی
ئێ ـرادەی بەڕێــوە دەبــەن.
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لــەم كاتــەدا دەبێــت باوكــی (حســێن) تووشــی جەڵتەی مێشــك دەبێت ،لەبــەر ئــەوەی وادەزانێــت كوڕەكەیان
بــۆ لەســێدارەدان گواســتۆتەوە ،بۆیــە باوكــی دەڕواتــە دەزگای ئیتالعــات و دەڵێــت« :ئەگــەر كوڕەكەمتــان
لەســێدارە داوە تەرمەكــەی بــدەن ،ئەگــەر لەسێدارەشــتان نــەداوە رێ بــدەن چــاوم پـێ بكــەوێ ».پــاش ئــەم
ســناریۆی چەپەڵــی كاربەدەســتانی رژێــم دەبێــت كــە باوكــی (هێمــن) لەبــەر دەرگای زیندانــدا جەڵتــەی
مێشــك لێــی دەدات و پــاش گواســتنەوەی بــۆ نەخۆشــخانە لــە نەخۆشــخانە گیــان لەدەســت دەدات .بــەم
ســناریۆ كاربەدەســتانی رژێــم شــەڕی رەوانــی لەســەر (هێمــن) پەیــڕەو دەكــەن .بــە دروســتكردنی ســناریۆی
ســاختەی لەســێدارەدان ،دەبنــە هــۆی گیــان لەدەســتدانی باوكــی.
بــە درێژایــی مــاوەی ئەشــكەنجەیدا ئامانجــی خوێنمــژەكان ئەوەیــە كــە لــە ژێــر ئەشــكەنجە دان بــە
تۆمەتێكــدا بنێــت كــە رۆحــی ئــاگای لــێ نییــە .ســووكایەتی پێدەكــەن و دەیانەوێــت وای لێبكــەن كــە لــە
ژێــر گوشــار و ناچاریــدا بــە نرخــی پیــرۆزی نەتەوەكــەی خیانــەت بــكات .هــەر چەشــنە الوازی تاكەكەســی
لەســەر تاقــی دەكەنــەوە و بەتــاودان و هانــدان وەڕەزی دەكــەن ،دڵنیــای دەكەنــەوە ئەگــەر ئــەوەی كــە
ئــەوان دەڵێــن قبووڵــی بــكات ئــازادی دەكــەن و بــە پەشــیامنبوونەوەی دەســتی لــێ بــەردەدەن .دەیانەوێــت
گوژمــەی الشــەی بێتیــن بكــەن و بەئــازار و ناڕاحەتكــردن تەســلیمی بگــرن و بــە ئاڵــۆزی رۆحــی ئیـرادەی الواز
بكــەن .داوای لێدەكــەن كــە ببێتــە ســیخوڕ و بەكرێگی ـراوی كۆمــاری ئیســامی.
لەبــەر ئــەوەی (هێمــن) لەكاتــی لێپرســینەوەدا شــپڕزە و رەنگــزەرد نابێــت ،لــە كــۆی ئــەو پرســیارانەی كــە
هــەر دووبــارە دەبێتــەوە بێـزار نابێــت لەبــەر ئــەوەی دەزانێــت ئەمــە رێبــازی ســەركەوتنی كاربەدەســتدانی
دەوڵەتــە ،بەخۆڕاگــری بێئەنجامیــان دەهێڵێــت .خــۆی پەیــدۆزی داخوازیەكانــی دوژمــن نــاكات .لەبــەر
ئــەوەی تەگبیــری پێویســتی لــە بەرامبــەر میتــۆدی لێكۆڵینــەوە و لێپرســینەوەی الشــخۆرەكان وەرگرتــووە
و لەســەرەتادا دەریــای رازە نهێنییەكانــی دەپارێزێــت ،لەكاتــی لێكۆلینــەوەدا خــۆی رێكوپێــك دەكات ،زۆر
بەســەرنجدان و كۆنرتۆڵــەوە دەدوێــت.
بــە درێژكردنــەوە و فراوانكردنــی رێبازەكانــی ئەشــكەنجەوە كاربەدەســتان دەیانەوێــت بەهــەر رەنگێــك
بێــت ئــەو تۆمەتــەی كــە دەیخەنــە پاڵــی قبووڵــی بــكات( .هێمــن) ئــەو داواكاریانــەی بــە بێئەخالقــی
دەبینێــت ،ســەری خــۆی لەبەرامبــەر داواكاریەكانــی خوێنمــژەكان رادەوەشــێنێت و بەهەناســەیەكی قووڵــەوە
وەاڵمیــان دەداتــەوە« :ئــەوەی دەیڵێــن خەیاڵــی خــاوە ،مــن دان بەهیــچ شــتێكدا نانێــم لەبــەر ئــەوەی هیــچ
تاوانێكــم نەكــردووە تــا لێــرە دانــی پێــدا بنێــم ،ئــەوەی كــە دانــی پێــدا دەنێــم مــن كــورد و كوردســتانیم و
بەمــەش شــانازی دەكــەم و لــەم پێناوەشــدا تــا دوا هەناســەی ژیانــم خەبــات دەكــەم» .هــەر لەناوبــەری ئــەم
گوتانــەی دا دەبێــت الشــخۆرەكان پەالمــاری دەدەن و تــا هێزیــان هەیــە لێــی دەدەن تــا بێهــۆش دەبێــت.
تەنانــەت الشــخۆرەكان چاوەڕوانــی ئــەو كاتــە دەبــن كــە ناتوانێــت جموجۆڵێــك بــكات تــا پەنجەكانــی بگــرن و
لەســەر ئــەو كاغەزانــەی كــە دەیانویســت مــۆری پـێ دەكــەن بـێ ئــەوەی كــە رۆحــی ئــاگاداری لەناوەڕۆكــی
نــوورساوی نــاو ئــەو كاغەزانــەوە هەبێــت.
پــاش دەمەوبەیانــی ()49هەمیــن رۆژی دەســتگیر كردنــی واتــا لەرێككەوتــی ()28ی مانگــی (گەالوێــژ)
ی  1387بەدەســت و پێــی كەلەبچەكراویــەوە لەنــاو پەتوویەكــدا دایدەپێچــن و بــە ســەیارەیەكی مەیــت
گوازتنــەوە لــە دەزگای لێپرســینەوەی (ســوپای نەبــی ئەكــرەم) كــە چاڵەڕەشــێكی نەفەرتاوییــە ،بــرەو
جێگایەكــی نادیــار بێئــەوەی كــە بزانێــت كوێیــە دەیبــەن .پێــش دەرخســتنی لــەو ســەربازخانە دەرزیەكــی
بێهۆشــی لێــدەدەن ،بۆیــە ماوەیــەك بەســەردا تێپــەڕ دەبێــت تــا بەهــۆش خــۆی دێتــەوە دەزانێــت بــە
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ســەیارەی مەیــت گواســتنەوە بردوویانــە .تەنانــەت نازانێــت چەنــد كاتژمێــرە كــە لــە رێــگا دایــە ،چونكــە
كاتێــك لەخــەو هەڵدەســتێت و یــان وەهــۆش دێتــەوە دەزانێــت دوو ســەیارەی دیكــە هــەم لــە پێــش و لــە
دواوە لەگەڵــی دان .گەنجێــك كــە لەنــاو ئامبۆاڵنســدا بێئــەوەی رۆژەنەیەكــی رۆشــن ببینێــت بێئــەوەی
بزانێــت لــە كوێیــە و بــەرەو كــوێ دیبــەن و چ بەســەر دێنــن؟ چەنــدە ســامناكە!
لــە بەرەبەیانــی ئــەو شــەوە ســامناكەدا رادەســتی دەزگای لێكۆڵینــەوەی (ســوپا ئەملەهــدی) لــە (ورمــێ)
ی دەكــەن .بــە بەخشــینی رۆح و جەســتەی (هێمــن) بــە بەخشــینی گۆشــت و ئیســقانی بــە دەزگای
لێكۆڵینــەوەی (ئەملەهــدی) هەمــوو شــتێ ســەر لەنــوێ دەســت پــێ دەكاتــەوە و وەك رشیتێكــی پڕكــڕاو
ســەر لەنــوێ دایدەگرنــەوە .لەئەشــكەنجەوە بگــرە تــا لێپرســینەوە هەمــوو شــتێك لەســەرەتاوە دەســت
پێدەكاتــەوە .لــە رۆژە ســەرەتاییەكانی هەفتــەی یەكەمــدا لەژێــر ئەشــكەنجەدا گەلێــك زۆر و زەحمەتــی
دەكێشــێت .هیــچ شــوێنێكی جەســتەی نەمــاوە كــە شــین نەكرابێتــەوە ،بەشــێك لــە الشــەی ســاغ نەمــاوە كــە
بەدەســتی زامــە دژوارەكانیــەوە نەناڵێنێــت .ئیــدی پــاش چەنــد مانــگ مانــەوەی لەژێــر الفــاوی ئەشــكەنجەدا
خــووی پێدەگرێــت ئیــدی ئــاخ وناڵــەی زامەكانــی ناكێشــێت ،و بــە ئەشــكەنجە ســامێك ناكەوێتــە نــاو دڵیــەوە.
دوای دەســتگیركردنی ( )8مانــگ لەژێــر لێكۆڵینــەوە لەنــاو ژووری تاكەكەســیدا دەبێــت ،بێئــەوەی كەســێك
لەچارەنووســی ئــاگادار بێــت .پــاش ئــەو ( )8مانگــە بــۆ یەكەمیــن جــار مۆڵەتــی دیــداری لەگــەاڵ رۆژەنەیەكــی
روناكــی پێدەدرێــت ،بــۆ مــاوەی ( )5خولەكێــك و بەئامادەبوونــی چەند الشــخۆرێك كەلەســەریان راوەســتاون
دیــداری لەگــەاڵ بــاوك و دایكــی دروســت دەبێــت .ئەنجامــی ئــەو دیــدارەش شــتێكی جیــا لــە هەڕەشــە و
گوڕەشــەو گوشــار خســتنە ســەری ســوودێكی بــۆ نەبــوو .بــە هــۆی ئــەو ئەشــكەنجە و رێبــازە نامرۆڤانــەوە
كــە لــە ســەری پەیــڕەو دەكرێــت (ســوپای پاســداران) پــاش ( )159رۆژ چاودێریكــەری (هێمــن) لــە ژووری
تاكەكەســی كــە لەژێــر ســەخترتین ئەشــكەنجە و بارودۆخــی نالەبــار دایــە بەدەســت و پــێ بەســراوەیی
رادەســتی رەشــەداڵەكانی نــو ێ لەژێــر نــاوی (ئیتالعــات)ی دەكــەن ،تاكــوو لــە ئێســك و پروســكی پاشــاوەی
قەلەڕەشــەكان پشــكێكی بــەر ئــەوان بكەوێــت.
پــاش ( )8مانــگ ژیانــی نــاو ئــازار و ئەشــكەنجە (هێمــن) نامەیەكــی كــراوە وەك ناڕەزایەتــی یاســایی
لەبەرامبــەر ســەرجەم ئــەو ئەشــكەنجانەی كــە لەالیــەن ســوپای پاســداران و هێزەكانــی ئیتالعاتــەوە كـراوە بــۆ
ســەرۆكی دەســەاڵتی یاســادانان دەنوســێت ،بــەاڵم كاربەدەســتانی زینــدان لەنووســینی ئــەو نامــە بێئاگایــی
خۆیــان دەردەبــڕن( .هێمــن) بەندك ـراوی مەحكــوم بەســێدارە لــە نامەیەكیــدا بــۆ رای گشــتتی ،رێكخ ـراو و
دامــودەزگا مەدەنــی و مافــی مــرۆڤ ســكااڵ لەســەر دەزگای ئیتالعــات ،ســوپای پاســدارانی شۆڕشــی ئیســامی
و دەزگای دادەوەری تۆمــار دەكات ،و داوا لــەو رێكخراوانــە دەكات بــە هانایــەوە بێــن .لــە نامەكەیــدا تیشــك
دەخاتــە ســەر ئــەم چەنــد خاڵــەی خــوارەوە كــە رووبــەڕووی چ كردەوەیەكــی نامرۆڤانــە بووەتــەوە:
 1ـ هەر رۆژ لێدان بۆ ماوەی چەند كاتژمێر
 2ـ لەكاتی لێكۆڵینەوەدا هەر جۆرە زەخت و گوشاری رۆحی و رەوانی لەسەرم پەیڕەو دەكرێت.
 3ـ لەســەرجەم لێكۆڵینــەوە و لێپرســینەوەكاندا هۆشــیاری پێــدراوە ،ئەگــەر ســەرجەم وتەكانــی كاربەدەســتان
قبــوڵ نــەكات ئــەوا (بـرا ،زاوا و بنەماڵەكــە)ی بــە خەباتــی نایاســایی دژی رژێــم تۆمەتبــار دەكــەن.
 4ـ لێــدان بــە شــەق و پێلەقــە بــە ئەندامــە هەســتیارەكانی لەشــی و خوێنبەربــوون نــاو لەشــی كــە چــواردە
رۆژ درێــژەی دەبێت.
 5ـ بەهــۆی لێدانــی تونــد و ئەشــكەنجەی قورســی لێكۆڵــەران پێــی راســتی كــە بــە ئەنــدازەی ( )8ســانتیە
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برینــدار دەكــەن كــە وەك برینێــك لەســەر پێــی دەمێنێتــەوە.
 6ـ لێدان بەباتۆم و شینكردنەوەی سەرجەم ئەندامانی لەشی.
چەرمەســەری یــان كوێــرەوەری گەنجێكــی كــورد لەچــی دایــە ،بۆچــی بكرێتــە قوربانــی ناكۆكــی هێــزە
خوێنمژەكانــی كۆمــاری ئیســامی .بەڕێوەبەرایەتــی (ئیتالعــات)ی شــاری (ورمـێ) لەبــەر ئــەوەی كــە بۆچــی
شانســی دەســتگیر كردنــی (هێمــن) پشــكی ســوپا دەبێــت بەرچاویــان رەش و تاریــك دەبێــت ،لــە بــەر
ئەمــە پێیــان ناخۆشــە .ئیــدی لێــرەدا تۆڵــەی ناكۆكییەكانــی خۆیــان لەگــەاڵ ســوپای پاســداران بەســەر هێمنــدا
دەرێــژن ،لەبەرامبەریــدا لەبەكارهێنانــی هەرچەشــنە كردەوەیەكــی دژەمرۆڤانــە ســا ناكەنــەوە .تاكــە
رێگایــەك كــە بــۆی دەمێنێــت رێبــازی خۆڕاگریــە ،ئــەم خۆڕاگریــە دەكاتــە قەڵغانــی بەرگــری لــە بەرامبــەر
ســەرجەم ئــەو ئەشــكەنجانەی لەســەری دەكرێــت .بــە لێدانــی هــەر باتۆمێــك ،قامچــی ،پێالقە و مشــتەكۆڵێك،
بــە هەمــوو هەوڵدانیــەوە ئیـرادەی بەهێزتــر و پتەوتــر دەكات دەیەوێــت جەســتەی شــكێرناو زامــدار كـراوی
لەســەر پـێ بهێڵێــت تــا دەرفەتــی خۆشــحاڵی بــە خوێنمــژەكان نــەدات ،رۆخســاری لــە نــاو گۆمــی خوێنیشــدا
هــەر بــە گەشــاوەیی بهێڵێتــەوە ،دڵۆپێــك فرمێســك لەچاوانــی نەبارێــت.
(هێمــن) ئیــدی لــەم قۆناغــەدا بــە پێویســتی دەبینێــت لــە كاتــی لێپرســینەوە و لێكۆڵینــەوەدا هەڵوێســتی
شۆڕشــگێڕانە نیشــانی ئەشــكەنجەگەران بــدات .ئیــدی لێــرەدا بــە رۆحــی (مەزلــووم دۆغــان و عەلــی
چیچەكــەكان) خۆڕاگــری دەكات .دەبێتــە نــەوەی «بەرخــودان ژیانــە» ،نــەوەی خۆڕاگــری (مەزلــووم وعەلــی
چیچــەك) ،دەبێتــە ئەســتێرەی ســووری ئاســانی ئــاوی دەبێتە ئەســتێرەی ســووری بەرخــۆدان دەبێتە ســمبۆلی
ئازادیخــوازی گەنجانــی كــورد .چــون ئــەم خەاڵتــی شــەهید (خەیــری دورمــوش) بــۆ (عەلــی چیچــەك) دەبێتــە
مزگێنــی ســەركەوتنی تێكۆشــانی نــاو بەندیخانــە رێبــازی خۆڕاگرەكانــی مێژوویــەك لەئاگــر بەبەخشــینی
جەســتەی گەشــاوە دەهێڵێــت.
ئیــدی دەزانێــت كــە لێپــررساو و لێكۆلەرانــی رژێــم دوژمنــی ئــەون و بەهیــچ جۆرێــك نابێــت خــۆی رادەســتی
ئــەوان بــكات ،لــەم كاتــەدا پێویســت دەبینێــت گرێدراوبوونــی بــە ئامانــج ،بەرنامــە و هێڵــی پارتــی نیشــانی
داگیركــەران بــدات .لــەم قۆناغــەدا دەبێــت كــە متامنــەی بــە پارتــی و هەڤااڵنــی لەهــەر ســەردەمێك زیاتــر
دەبێــت تــا لەبەندیخانــەدا خــۆی بەتەنیــا نەبینێــت ،ئاســتی ئی ـرادەو بــاوەڕی كادیــری (ئاپۆیــی) لــە شــانۆی
ئەشــكەنجەكراویدا نیشــان دەدات .رۆحــی بەرخــۆدان و تێكۆشــان پێشــانی داگیركــەران دەدات.
هێــزی دوژمنــی بەباشــی هەڵدەســەنگاند و بێئــەوەی دوژمــن لــە هزریــدا گــەورە یــان بچكۆلــە بكاتــەوە
بــە تەنیــا بەرامبــەر رژێمێــك رادەوەســتا .بــە هیــچ هەڵوێســتێكی دوودڵیانــەی مــوژدە و ئومێــدی بــە
الشــخۆرەكان نــەداوە ،بەڵكــوو بــە هەڵوێســتێكی بەئی ـرادەوە و بــاوەڕی بەهێــزەوە شــەپۆڵی ئەشــكەنجەی
بێكاریگــەر كــرد .لــە بەرامبــەر بێئیرادەیــی ئەشــكەنجەگەران ئی ـرادەی پۆالیــی پێشــدەخات و بــە هیــچ
جۆرێــك رادەســتی داخــوازی رۆحكێشــەكانی زینــدان نابێــت ،لــە خوێنمــژەكان چاوەڕوانــی دادگــەری ،رەحــم،
ویــژدان و مێهرەبانــی نــاكات .ناكەوێتــە نــاو هــزری رزگاركردنــی خــۆی ،چونكــە ئــەو وەك تاكێــك دەســتگیر
نەكــراوە ،بەڵكــوو لــە كەســایەتی ئــەودا مێژوویــەك دەســتگیر و ئەشــكەنجە دەكرێــت .لەبــەر ئــەوەی
ســەرجەم بەڵێــن و پەیامنەكانــی ئەشــكەنجەگەران لــەزەوی دەدات ،چــۆن بەئــەوان دەڵێــت« :ئــەو بەڵێنانــەی
بەمنــی دەدەن ،پێویســتە بەگشــت گەلــی كــورد بــدەن .كاتێــك گەلــی كــورد ئــەو بەڵێنــی درۆ و تەڵەكــەی
ئێــوەی قەبــوواڵ كــرد ،ئــەو كاتیــش مــن قەبووڵــی دەكــەم ،بــەاڵم بــاش بزانــن گەلــی كــورد ئیــدی گەلێكــی
وشــیار و بەئاگایــە ،بــە گوتــەی بریقــەداری ئێــوە هەڵناخڵەتێــت ،چــۆن ئــەو دەنگــی مــن لێــرە دەنگــی
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ملیۆنــان گەنجــی ئازادیخــوازە كــە لەژێــر چەپۆكــی ئێــوەدا ئــااڵی خۆڕاگــری گەشــاوە دەكات».
لەبەرامبــەر جنێــو و دەمچەپەڵــی و وتــەی ناحــەزی ئەشــكەنجەگەران كاردانــەوەی نەبــوو ،لەبــە ئــەوەی
ئــەم كارەی بــەكاری مرۆڤــی الواز و ترســنۆك دەبینــی لەبــەر ئەمــەش ئــەو گوتانــەی جــددی نەدەبینــی .بــە
بەڵگــەی ســاختەی دەســتی لێكۆڵــەران گرنگــی نــەدەدا و روبەڕووبوونــەوەی لەگــەڵ هیــچ كەســێك قەبــوواڵ
نەدەكــرد .لــەو داوانانــەی كــە لێكۆڵــەران بۆیــان دادەنــا ،خــۆی دەپاراســت ،بــە پێچەوانــەی پیالنەكانــی ئــەوان
قســەی زۆری نەدەكــرد ،بــە گوێــرەی ئــەو بۆســەی ئــەوان دایانڕشــتبوو و بــە پێچەوانــەوە بــە ئاقارێكــی دیكــە
دەدوا.
ئــەو بۆســەی كــە خوێنمژەكانــی كۆمــاری ئیســامی بۆیــان داڕشــتبوو (هێمــن) بــە ئاگاییــەوە خۆی دەپاراســت،
چونكــە ئــەو بەســااڵنە كــە بــە هــزر و میتــۆدی «بەرخــۆدان ژیانــە» گــەورە بــووە .فەلســەفەی تێكۆشــانی
(مەزلــووم دۆغــان و عەلــی چیچــەك) دەكاتــە هەوێنــی خۆڕاگــری نــاو بەندیخانــەی كۆمــاری ئیســامی.
پــاش ( )159رۆژ ئــازار ،شــڵەژاوی و ئەشــكەنجەی ژێــر چەپۆكــی هێزەكانــی (ســوپای پاســداران) ( )40رۆژی
دیكــە لــە مەكینــەی ســووڕانەوەی (ئیتالعــات) ئەشــكەنجە دەدرێــت و بــە گشــتی لــەم مــاوەدا بــۆی جێــگای
پرســیار دەبێــت ،بۆچــی كۆمــاری ئیســامی تــا ئــەو ئاســتە لــە خەباتــی مەدەنــی و كۆمەاڵیەتــی ســامی هەیــە؟
خەباتێــك كــە دەبێتــە هــۆی وشــیاری گەنجــان و نــەوەی نــوێ ،بۆچــی ســام دەخاتــە نــاو دڵــی كاربەدەســتانی
كۆمــاری ئیســامی؟ بۆچــی نابێــت كەســێك مۆڵەتــی بیركردنــەوەی بانــر و جیاوازتــری لــە دەوڵــەت هەبێــت؟
لــە رێككەوتــی ()26ی رێبەندانــی  1388مۆڵەتــی پـێدەدەن تــا چــاوی بــە دادپــرس (مەردانــی) كــە دادپرســی
لقــی ( )6دادســەرای گشــتی (ورمێ)یــە بكەوێــت ،لــەم چاوپێكەوتنــەدا تۆمــەت باربوونــی لەالیــەن دادپــرس
(مەردانی)یــەوە بــۆ روون دەكرێتــەوە .ئیــدی لەهەمــان رۆژدا دەبێــت بــۆ بەندیخانــەی ناوەنــدی (ورم ـێ)
دەگوازرێتــەوە .لــەدوای ئەمانــەوە پــاش ماوەیــەك لەبەندیخانــە لەرێككەوتــی  1388/2/28لــە لقــی یەكــی
دادگای شــۆڕش بــە ســەرۆكایەتی دادپــرس (دەرویشــی) دادپرســی دەكرێــت.
دادپرســییەكی بــۆ فەراهــەم دەكرێــت كــە نوێنەرانــی (ســوپا ،ئیتالعــات و داواكاری گشــتی) تێــدا ئامــادە
دەبــن ،پێــش ئــەوەی كــە داخوازنامــە دادپرســی پ ـ ێ رابگەیەنرێــت هــەر س ـێ دێوەزمــەی هــار ،مۆڵەتــی
قســەكردنیان پـ ێ دەدرێــت و لەدادپــرس داوا دەكــەن سـزای بــۆ بڕێتــەوە .لــەو كاتــەدا دەبێــت تێــدەگات كــە
سـزای داســەپێرناوی بەســەردا بڕاوەتــەوە ئــەو دادپرســیەش جیــا لەدادپرســیەكی رواڵەتی و بووكە شووشــەیەك
شــتێكی دیكــەی تێــدا نییــە ،بــەو دادپرســیە دادوەر تەنیــا لەبــەر ئــەوەی هەبوونــی خــۆی دەرببڕێــت و
دەربڕینــی هەبــوون لــەو دۆســیەدا بــكات ئــەو مەحكەمــە رواڵەتیــە بەڕێــوە دەبــەن و بەگوێــرەی شــەریعەتی
ئیســامی و یاســاو رێســاكانی رژێــم بەئامادەبوونــی تاوانبــار ئــەو تاوانــەی بەســەردا بڕاوەتــەوە .بۆیــە لــەم
دادپرســیەدا تەنیــا چەنــد پرســیارێكی ســەبارەت بەبیوگرافــی لــێ دەكــەن .مۆڵەتــی پـێ نــادەن كــە بــە هیــچ
جۆرێــك بەرگــری لەخــۆی بــكات تاكــوو بەرامبــەر تۆمەتــە داســەپێرناوەكانی بەســەردا راوبۆچوونــی بــدات و
یــان بــە ئــەرێ یــان نــا هەڵوێســتی ئاشــكرا بــكات و بەرامبــەر ئــەو تاوانــە قورســەی بەســەریدا ســەپاندوویانە
بەرگــری لەخــۆی بــكات .لەئەنجامــدا رۆژێــك دوای دادگاییكردنــی لەرێــگای پارێزەرەكەیــەوە كــە رژێــم هیــچ
لەســەر دۆســیەكەی ئــاگاداری پـێ نــەداون و یاســایەكی تایبــەت بــۆ (هێمــن) و پارێزەرەكــەی بەڕێــوە بـراوە،
بڕیــاری ســێدارەی بــۆ دەبۆِنــەوە.
هەرچەنــد بەپــ ێ یاســای خــودی رژێــم ســەرجەم بڕیــاری دەركــراوی ســەرەوەی ( )10ســااڵ بەتایبــەت
بڕیــاری لەســێدارە پێویســتە لەالیــەن (دیوانــی بــااڵی واڵت) پێداچوونــەوە بــۆ بكــرێ ،بــەاڵم ئــەو مافــە بــە
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دۆســیەی هێمــن رەوا نابینــن و مۆڵەتــی بەدواداچوونــی لــێ زەوت دەكــەن .بڕیــاری دادگا بــۆ ســەر لەنــو ێ
لێكۆلینــەوەی دۆســیەكە دەدرێــت بــە دادگای پارێــزگا ،تــا لەوێــدا ســەر لەنــوێ بكەوێتــە ژێــر لێكۆڵینــەوە و
لێپرســینەوەوە .لــە حالێكــدا ئــەم دادگایــەی بڕیــاری لەســێدارەی بەســەردا دادەســەپێنن بــە هیــچ شــێوازێك
دەســەاڵتی بــەم دۆســیەیە نەشــكاوە .بەهــەر شــێوازێك بڕیــاری دادگای یەكەمیــن كــە رەوانــەی لقــی ()10ی
دادگای لێپرســینەوەی پارێــزگا دەكرێــت ،هەمــان بڕیــار لەالیــەن دادپرســەكان (جلیلـزادە  -محمــدی  -حســنلو
و علیپــور)ەوە پەســەند دەكرێــت.
بڕیــاری لەســێدارەدان بــۆ بــەدەزگای جێبەجێــكار لــە رێككەوتــی ()17ی خەرمانانــی  1388بــۆ دەزگای
جێبەجـێكاری دادگای شۆڕشــی ئیســامی رەوانــە دەكرێــت ،بــەاڵم بــە هەوڵدانــی بنەماڵەكــەی و بەرپەرچــی
پارێزەرەكــەی ،دادگای پارێــزگا دیســان بــۆ ســەرلەنو ێ لێكۆلینــەوە دۆســیەكە رەوانــەی (دیوانــی بــااڵی
واڵت) دەكات .لــە ئەنجامــی بڕیــاری كۆتایــی (دیوانــی بــااڵی واڵت) لەســەر بنەمــای دۆســیەیەكی كەبۆیــان
دروســت كــردووە ،ئۆمێــد بــە هەڵوەشــانەوەی بڕیــاری ســێدارە نییــە .ئیــدی (هێمــن) دەزانێــت هــەر چەشــنە
هەوڵدانێكــی یاســایی دەرەوەی كات بەســەر بــردن شــتێكی دیكــە نییــە ،چــۆن ســەرەتا و كۆتایــی شــانۆیەك
كــە بۆیــان ئامــادە ك ـراوە ،ئــەو ئەگەرانــەش لەبەچــاو گی ـراوە.
پێــش لەســێداردانی (هێمــن) داوا لەســەرجەم دامــودەزگای مافــی مرۆڤــی جیهــان دەكات و دەڵێــت:
«زیندانیانــی سیاســی تەنیــا لەتارانــدا رانەگی ـراون ،بەهەمــان شــێوە ژمارەیەكــی زۆری زیندانــی سیاســی لــە
زیندانەكانــی كوردســتان و ژووری لێكۆڵینــەوە نادیارەكانــدا هــەن .ئــەو هەســتیارییەی كــە لەســەر زیندانیانــی
سیاســی لەتارانــدا هەیــە و بەتایبــەت پــاش هەڵبژاردنــی ســەرۆك كۆمــاری چاودێرییەكــی تایبــەت لەســەر
زیندانــەكان دەكــەن ،ئــەم مافــەش پێویســتە بــە زیندانیانــی سیاســی لــە شــارەكانی دیكــەدا بدرێــت».
لەبەردەوامیــدا نامەكەیــدا (هێمــن) رەخنــە لەســەر رێكخراوەكانــی مافــی مــرۆڤ دەگرێــت كــە زۆر بەكەمــی
بــاس لەبارودۆخــی زیندانیانــی سیاســی كــورد دەكــەن( ،هێمــن) داواكارییەكــی خــۆی وەهــا رادەگەنێــت:
«ئــەو هەســتیاریەی كــە لەســەر زیندانیــان لەتارانــدا هەیــە ،پێویســتە ئــەو هەســتیاریەش بەرامبــەر
زیندانیانــی شــارە كوردنشــینەكان هەبێــت .لــەم داواكاریــەی منــدا تەنیــا مەبەســت لــە (حســێن) نییــە ،زۆر
كەســانێكی دیكــە هــەن كــە بارودۆخیــان لەمــن نالەبارتــرە ،پێویســتە ســەبارەت بــە بارودۆخــی گیراوانــی
سیاســی كــورد رای گشــتی جیهانــی لــێ ئــاگادار بكرێتــەوە «.
ئیــدی (هێمــن) دوای ئاگاداربوونــی لــە روونــی بڕیــاری لەســێدارەدان بەســەربەرزیەوە دەڵێــت« :لەبــەر
ئــەوەی كــە مەحكوومــی مــردن دەكرێــم ،پــەرۆش و دڵگیــر نابــم ،چونكــە وەك ئازادیخوازێــك دادپرســی
دەكرێــم ،ئەگــەر لەســێدارەدانی مــن و هاوبەندەكانــم بــۆ نیشــتامنەكەمان ســوودمەند بێــت ،نــە جارێــك
بەڵكــوو چەندیــن جــار مــردن لەئامێــز دەگریــن ،چونكــە ئــازادی بایەخــی زیاتــر لەمانــە هەیــە».
(هێمــن) تەنیــا بــە ئــەوە خەمبــار دەبێــت كــە دەبێتــە مایــەی دڵگیــری بنەماڵــە و هەڤەاڵنــی ،لەبــەر ئــەوەی
داوای لێبــوردن لەبنەماڵــەی دەكات و دەڵێــت« :ئاواتەخــوازم بنەماڵەكــەم لێــم ببــوورن ،لەبــەر ئــەوەی
دەســقەرزیم وەكــو منداڵێــك و برایــەك بــۆ ئــەوان بەجــێ نەهێنــاوە ،بــەاڵم لەبەرامبەریــدا ویســتم ئــەم
دەســقەرزەم بــۆ نەتەوەكــەم بەجێبهێنــم و ببمــە منداڵــی گشــتی كۆمەڵــگا ،تــا بــەم رەنگــە دەوڵەتــی كۆمــاری
ئیســامی بزانێــت كــە ئیــدی گەنجانــی كــورد لەمــردن ســامیان نییــە ،چونكــە ئازادمــردن جوانــر و بەنرخــر
لەنۆكــەری و كۆیالیەتــی .ئێمــە بــۆ گەیشــن بــە ئــازادی و هێنانــەدی داواكاریەكامنــان تــا دوا هەناســەمان
خۆڕاگــری و تــا دوا دڵۆپــی خوێنــان تێكۆشــان دەكەیــن .ئێمــە گەنجانــی كــورد بەخۆڕاگــری دەمریــن ،بــەاڵم
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ســووكایەتی و دەســتدرێژی هیــچ كاتێــك لەســەر گــەل و نیشــتامنەكەمان قبــواڵ ناكەیــن».
2013/1/31
گارە ـ چاپەمەنی
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لەسێدارەدانی ئازادی
لــە رێككەوتــی 10ی خەرمانانــی  1387تــا رۆژی 1ی بەفرانبــاری  1389هێمــن رۆمانێــك لــە بەندیخانــەی
تاریكــەوە بــە دڵــۆپ دڵۆپــی خوێنــی گــەرم و گــوڕی ژێــر ئەشــكەنجە دەنووســێت .رۆمانێــك كــە گەورەتریــن
و تراژیدیاتریــن شــانۆی ژیانــی تێدایــە ،رۆمانێــك كــە لــە نووســینی هــەر رســتەیەكیدا بــە نرخــی لەدەســتدانی
گیانــی تــەواو دەبێــت .رۆمانێــك كــە لەنــاو دەریــای ئەشــكەنجەدا گــەورە دەبێــت و لەنــاو ســەرما و ســۆڵە،
گەرمــا و تۆقانــدن و ئەشــكەنجە چەكــەرە دەكێشــێت ،ئــەو رۆمانــە لەگــەڵ دێوەزمەكانــی كۆمــاری ئیســامی
لــە ملمالنـێ دایــە.
ســەماكەرێكی ئــازادی زیاتــر لــە ( )240رۆژ بەدەســت و پێــی كەلەبچەك ـراوی لەنــاو بەندیخانــەی تاریكــدا
ســەمای خۆڕاگــری بــە ئەوینــەوە دەگێڕێــت ،بــە هەناســەبڕكێی ژێــر ئەشــكەنجە تۆخمــی رەنــج دەپاشــێنێت،
بەدەنــگ و ئــازاری قامچــی ،باتــۆم ،شــەق و هــەر مســتەكۆڵێك چەشــنەیەك لەســەمای ئــازادی دەخوڵقێنێــت.
بــە گوێــرەی هــەر رێبازێكــی ئەشــكەنجە رسوودێكــی ئــازادی دەخوێنێــت ،بــە هــەر ئەشــكەنجەیەك بلوێــری
ئــازادی لێــدەدات ،بــە گوێــرەی هــەر دەردێــك دەرمانێــك دەچێنێــت.
لــە نــاو چاڵەڕەشــەكانی كۆمــاری ســێدارە ئاگــری ئــازادی گەشــاوە دەكات ،لەنــاو هەورەڕەشــە تاریكەكانــدا
وەك ئەســتێرەیەكی تیشــكدار دەدرەوشــێتەوە .وەك ژیلەمۆیەكــی مێژوویــەك لەئاگــر ،ئاگــر دەگەشــێنێتەوە.
نزیكــەی ()3ی ســااڵ لەژێــر چەپۆكــی خوێنمژەكانــی رژێمــی ســێدارە نەمامــی ئــازادی ئــاو دەدات .لەژێــر
هــەرا و هــورای دێوەزمــەكان مۆســیقای ئــازادی دەژەنێــت ،لەنــاو چاڵەڕەشــەكانی كۆمــاری ســێدارە قــەاڵی
خۆڕاگــری داگیرســاوە دەهێڵێــت .لەنــاو زیندانــی تاریكــی كۆمــاری ســێدارەدا پڕیشــكێك ســەرهەڵدەدات،
لەنــاو دەشــتی ئەشــكەنجە و بیابانــی بێبــەردا موزیكــی دادپــەروەری دەژەنێــت ،بەرامبــەر مەكینــەی
پشــكنینی بیــروڕای كۆمــاری ســێدارە دەریــای زانســت رادەخــات.
كاربەدەســتانی رژێــم هــەر لــە ســەرەتای دەســتگیر كردنیــەوە دەیانەوێــت بــە ئەشــكەنجە گڵۆپــی رووناكــی
لەنــاو دەریــای تاوانیــان كــوژاوە بهێڵــن تــا ماســكی لەســەر دەریایــەك لــە تاوانــی كۆمــاری ســێدارە
دانەماڵێــت .بــە خوراندنــی لەنــاو مەیدانــی (ئارانــا)ی كۆمــاری تــرس دەیانەوێــت بێهێــز و بێتینــی بكــەن.
گورگــە چاوچنۆكــەكان تــا هێــز و توانایــان هەیــە ئێســك وپروســكی دەهــاڕن و لــە ئەنجامــدا جەســتەی
بێرۆحكــراوی پێشكەشــی زۆحاكــەكان بكــەن.
مانــەوەی گەنجێكــی دەســت و پ ـ ێ كەلەبچەك ـراو لەنــاو چنگــی دەوڵەتێكــی وەك كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران
دەبێــت ،چەندێــك دژوار و دڵگ ـران بێــت؟! گەنجێــك كــە بەتــاق و تەنیــا لەچاڵەڕەشــەكانی كۆمــاری تــرس
غەڵتانــی خوێــن بكرێــت و لەنــاو دەریــای تاوانــی كۆمــاری ســێدارە پەلەقــاژەی پـ ێ بكرێــت ،دەبێــت هانــا بــۆ
كــو ێ بەرێــت؟ كـێ بەهانایــەوە دێــت؟ لــەو ســاتەوەختانەدا جیــا لەپشــت بەســن بەهێــز و ئیـرادەی خــۆ بــۆ
كـێ هانــا ببــات؟ ئەگــەر مــرۆڤ ئیـرادە و بــاوەڕی بەهێــزی نەبێــت تووشــی چ چەرمەســەرییەك دەكرێــت؟
دەوڵەتێــك ئــەو هەمــوو ئیمــكان و دەرفــەت دەخاتەگــەڕ تــا ئەســتێرەیەكی ئاســانی ئــاوی راكێشــی
چاڵەڕەشــەكان بــكات و بــە چەكوشــی ســتەم دایبمركێنێــت .بــەاڵم بــە كوژاندنــەوەی ســەدان ئەســتێرەی
درەوشــاوەی كوردســتان تــا ئێســتا چ ئەنجامێكــی بەدەســت هێنــاوە؟ رژێمێــك كــە بەجێــگای ئــەوەی پەنــا
باتــە بەرچارەســەری بنچینەیــی بۆچــی دەبێــت پەنــا باتــە بــەر توندوتیــژی و تۆقانــدن؟ بــە توندوتیــژی و
تۆقانــدن رژێــم پێویســتە ئــەوە بزانێــت تــا چەندێــك دەتوانێــت ئاســانی ئــاوی بێئەســتێرە بهێڵێــت؟ تــا
چەندێــك دەتوانێــت رۆخســارە گەشــاوەكانی باخەڵــی ئاســانی ئــاوی كــوژاوە بــكات؟ بەڕاكێشــانی گەنجــان
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بــۆ نــاو چاڵەڕەشــەكانی كۆمــاری ســێدارە چەندێــك دەتوانێــت نەتەوەیــەك رازی بــكات كــە دەســت لــە
تێكۆشــان و ژیانــی ئازادیــان بەربــدەن؟ بــە لەســێدارەدانی نــە یــەك ،نــە دە و نــە ســەدان ئەســتێرە ،ئایــا
رژێــم دەتوانێــت درەوشــاوە و گەشــاوەبوونی ئاســانی ئــاوی بشــارێتەوە؟ ئایــا رژێــم تــا ئێســتا ئــەو راســتییە
نابینێــت كــە بــە لەســێدارەدانی یــەك ئەســتێرە ســەدان ئەســتێرەی دیكــە جێگەیــان پڕكردووەتــەوە و نــاوی
ئــەو ئەســتێرە جوانەیــان لەســەر خــۆ دانــاوە و لەنــاو مێــژووی گەلــی كــورددا كـراون بــە ســەمبۆلی خۆڕاگــری
و ســووربوونی رژێــم لەســەر بەردەوامبوونــی ئــەم رێبــازەی ئیــدی ،تــا چ ئاســتێك دەتوانێــت ســەركەوتوو
بێــت؟ ئایــا جیــا لــە رێبــازی توندوتیــژی و كوشــن ناتوانێــت لەگــەاڵ رێگایەكــی دیكــەدا خــۆی بگونجێنێــت؟
هێمــن دەنــگ و نــەوای یەكێــك لــەو ئەســتێرانەیە كــە ســام و تۆقاندنــی كۆمــاری ترســی تێكشــكاند ،یەكێــك
لــەو گەنجانەیــە كــە بــۆ ژینــی ئــازاد مردنــی شــكۆمەندانەی بەئامێــز گــرت ،داگیركــەری و بەكرێگیراویەتــی
لەنــاو دەریــای تاوانــی رژێمــی لــەت لــەت و بێكاریگــەر كــرد ،مەیدانــی (ئارنــا)ی رژێــم كــە مەیدانــی
مــردن و تەســلیمیەتە ،دەیكاتــە مەیدانــی تێكۆشــان و خۆڕاگــری .س ـ ێ ســااڵ لەژێــر دژوارتریــن بارودۆخــی
ژیانیــدا چاوەڕانــی مــردن دەبێــت ،بەگوتەیەكــی كــە بڵێــت :مــن پەشــیامنم ،ئاڵوگۆڕێكــی فـراوان لــە بڕیــاری
خوێنمژەكانــی كۆمــاری ســێدارە دروســت دەبێــت ،بــە جێــگای لەســێدارە خۆشــرین ژیانــی نــاو كۆشــكی
كوێلەتــی بــۆ رادەخــەن ،بــەاڵم ئــەو بــە ژیانــی شــكۆمەندانەی دۆزەخــەواری چاڵەڕەشــەكانی كۆمــاری
ســێدارە كــە جیــا لەخوێنمــژەكان بوونەوەرێكــی دیكــەی تێــدا بــەدی ناكرێــت رازی دەبێــت ،لەبــەر ئــەوەی
ســفرەی ئــازادی لەهزریــدا راخـراوە ،خــۆی بەئااڵهەڵگــری ئــازادی و دیموكراســی دەبینێــت ،دەیەوێــت تــا دوا
هەناســەی ئــااڵی ئــازادی شــەكاوە بهێڵێــت.
لەمــاوەی رەوانەكردنــی بــۆ زینــدان و ئاگاداركردنــەوەی لــە بڕیــاری لــە ســێدارەدانی ترســێك ناخاتــە نــاو
دڵیــەوە ،بــە مــوڕااڵ و بــاوەڕی گەنجانــە بوونیــەوە ژیانــی كەلەبچەك ـراوی دەســت پ ـێ دەكات ،بــە هەمــوو
توانایــەوە بەڕەنــگاری ژیانــی كەلەبچەكـراوی دەبێــت و بــە قاقــای پێكەنین و دواندنــی لەگــەاڵ هاوبەندەكانی
كەلەبچــەی دەســت وپـێ دەپچڕێنێــت .كەلەبچــە دەســت وپێــی گــرێ دەدات ،بــەاڵم زمــان و بیــروڕای كـراوە
دەبێــت .هــەر چەنــد دەیتەزێنــن و ئەشــكەنجەی دەدەن ،بــەاڵم لــە دەربڕینــی بیروڕامانــی ئازادیــدا درێــخ
نــاكات .لــە بەندیخانــەدا ئیــدی دەبێتــە پەپوولەیــەك كــە لەتینــی ســووتێنەری ئاگــر ســامی نامێنێــت ،بــە
ئەوینــەوە بــە دەوروبــەری ئاگــری بەتینــی مــردن ســەما دەگێڕێــت ،ئــەوەی لــە هێــز و توانایــدا هەبێــت بــۆ
هاوبەندەكانــی حەقیقــەت ئاشــكرای دەكات ،لەســەر راســتییەكان بۆیــان دەدوێــت ،تــا بــۆ ســەركەوتنی دۆزی
رەواكەیــان تێكۆشــان بكــەن.
هێمــن گەنجێكــە كــە تــا دوا نەفەســی ژیانــی لــە هیــوا و ئۆمێــد لــە ژیانــی ئــازاد دانابڕێــت ،بــۆ ئــەوەی
بەســەربەرزییەوە گیــان لەدەســت بــدات و بــە ئــازادی ژیــان بەســەر ببــات .لــە بەندیخانــەدا دەخوێنێــت
و ئــەوەی كــە فێــر دەبێــت و دەزانێــت بــە هاوبەندەكانــی پێشــكەش دەكات .لــە بەندیخانــەدا دەبێتــە
فێركــەری بوێــری و بەرخــۆدان ،ئــااڵی تێكۆشــان رادەســتی هەڤااڵنــی دەكات .لەســەر ژەمراخــی هەڤاڵێتــی،
هونــەری ژیانكــردن فێــری بەندكراوەكانــی دەكات و مــوڕااڵ و ورەی تێكۆشــان پـێدەدات .لەمــاوەی قۆناغــی
بەندكراویەتیــدا لەگــەاڵ هــەر چاوپێكەوتنێكــی كــە لەگــەاڵ پارێــزەر و یــان بنەماڵەكــەی دروســت دەبــوو،
دەیگــوت« :بڕیارێــك كــە بەســەرمدا ســەپێرناوە پێــی ســەربەرزم ،لەبــەر ئــەوەی لــە رێــگای مافــی رەوای
نەتەوەكــەم لەســێدارە دەدرێــم و بــە لەســێدارەدانی مــن و هاوشــێوەكانی مــن مەرگــی رژێــم نزیــك
دەبێتــەوە و بــەو رەنگــە رژێــم بەدەســتی خــۆی گــۆڕی لەنــاو چوونــی خــۆی دەكۆڵێــت ،بەكوژانــەوەی هــەر
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ئەســتێرەیەك رژێــم رۆژەنەیەكــی بەختــەوەری لەبەرامبــەر خۆیــدا تاریــك دەكات ».دەیەوێــت ئــەو پەیامــە
بەداگیركــەران بــدات ،گەنجانــی كــورد ئیــدی گەیشــتوونەتە ئــەو ئاســتە بەبوێرییــەوە بەڕەنــگاری هێــزە
داگیركەرەكانــی كۆمــاری ســێدارە دەبنــەوە .بەســێدارەش دەســت لــە رێبــازی رەوایــان بــەر نــادەن ،بەڵكــو
هــەر لەســێدارەدانێك دەبێتــە هــۆی هەڵگیرســانی الفــاوی رق و تۆڵــە و نەفرەتــی گــەل بەرامبــەر رژێــم.
هێمــن لــە بەندیخانــەی تاریكــی رژێمــدا دەبێــت تراژیدیایەكــی دیكــە لەنــاو رۆمانــی ژیانیــدا چەكــەرە
دەكات ،پەیامــی گیــان لەدەســتدانی باوكــی پـێ رادەگەیەنرێــت ،باوكێــك كــە بەهــۆی ســناریۆی دارێــژراوی
لەســێدارەدانی (هێمــن) لەالیــەن كاربەدەســتانی رژێمــەوە تووشــی جەڵــدەی مێشــك دەبێــت .ئــەوان بــە
باوكــی (هێمن)یــان گوتبــوو كــە كوڕەكەیــان لەســێدارە داوە لــە كاتێكــدا تەنیــا بــۆ هەڵخلەتانــدن و تەســلیم
گرتــن و ئەشــكەنجەدانی بنەماڵەكــەی ئەوەیــان بــاو كردوەتــەوە .باوكێــك كــە بەســااڵن لەچاوەڕوانــی دیتنــی
منداڵێــك دەبێــت كــە لەالنكۆڵــەی ئــازادی دایكایەتــی مــەزن ببێــت ،بــەاڵم ئــەو بــاوك كــە لەدرێژایــی ژیانیــدا
لەنــاو چەرمەســەری و دژواریــدا ژیــان بەســەر دەبــات ،لــە دووری منداڵەكــەی لــە النكۆڵــەی ئازادیــدا رەنــج
دەكێشــێت .هــەر لەســەردەمی منداڵییــەوە بەهــۆی بارودۆخــی ژیانــی دوور لــە ئامێــزی دەبێــت ،كاتێــك
جگەرگۆشــەكەی منــدااڵ دەبێــت ئــەو لەنــاو بەندیخانــەی كۆمــاری ترســدا ئەشــكەنجە دەكرێــت ،بەهــۆی
پەیوەنــدی بــە پارتێكــی كــوردی و ئەندامبوونــی لــەو پارتــەدا چەندیــن ســااڵ ســزای زیندانــی بەســەردا
دادەســەپێرنێت .پــاش ئازادبوونــی بەهــۆی پێداویســتی ژیانــی و وەیالنــی كرێــكاری بــۆ ئــەم شــار و ئــەو شــار
بــاوك و دایــك بــە پێــی ویســتی دڵیــان ناتوانــن رۆڵەكەیــان لەئامێــز بگــرن.
ئــەو منداڵــەی كــە بــە حرسەتــی بینینــی ئــەون ،بــە پەیوەســتنی بــۆ نــاو ریزەكانــی گەریــا بــە ســااڵن لــە
پەڕۆشــیدا دەبــن ،بەهــۆی هەلومەرجــی شــۆڕش بــاوك و دایــك ناتوانــن بــە بەردەوامــی جگەرگۆشــەكەیان
لەئامێــز بگــرن .لــەو هەلومەرجــە ســەخت و دژوارەدا بــاوك و دایك ـێ كــە بەحرسەتــی دیتنــی رۆڵەكەیــان
ژیــان بەســەر دەبــەن ،بــۆ جارێــك دەتوانــن لــە ئامێــزی مەڵبەنــدی ئــازادی (هێمــن) لەئامێــز بگــرن .ئــەم
لەئامێزگرتنەیــان وەهــا بــوو كــە بــاوك و دایكــی دەیانگــوت ئیــدی یەكــدی نابینینــەوە ،تــا لەئەنجامــدا
بەدەســتگیركردن و زیندانــی كــردن و داســەپاندنی بڕیــاری لەســێدارە ئــاخ و داخــی دایــك وباوكێــك كــە
بەســااڵن لــە چاوەڕوانــی لــە ئامێزگرتنــی منداڵەكەیــان دەبــن ،پــاش ( )8مانــگ لــەژووری تاكەكەســی لــە ژێــر
مەنگەنــەی ئەشــكەنجەی هێزەكانــی ســوپا و ئیتالعــات كــە تەنیــا ئێســقانی ماوەتــەوە بــۆ ( )5خولــەك لــە
ئامێــزی خەیاڵیانــدا دەیگوشــن.
كۆمــاری ســێدارە بــە هــۆی ســەپاندنی بڕیــاری ســێدارە بــە ســەر (هێمــن) دەبێتــە هــۆی ئــەوەی كــە باوكــی
جەڵتــەی دڵ لێــی بــدات و لەئەنجامــدا گیــان بەخــت بــكات .باوكێــك نایەوێــت مەرگــی كوڕەكــەی پێــش
مەرگــی ئــەو بێــت ،باوكێــك كــە نایەوێــت رۆژی لەســێدارەی جگەرگۆشــەكەی ببینێــت .توانــای دیتنــی ئــەو
رۆژەی نابێــت كــە هەواڵــی لەســێدارەدانی كوڕەكــەی پـێ رادەگەیەنــن ،شــاهیدی ئــەو رۆژە بێــت كــە لەپێــش
چاوانیــدا رۆڵەیەكــی بێتــاوان لەســێدارە بدرێــت .رۆخســاری دەمكـراوە و گەشــاوەی كوڕەكــەی بەدامــركاوی
و سیســی ببینێــت.
(هێمــن) لەمەڵبەنــدی یەكەمیــن دایكبوونــی واتــا (ورمــێ) دەكەوێتــە ژێــر توندتریــن و دژوارتریــن
شــێوازی لێپرســینەوە و لێكۆڵینــەوە .لــە مەڵبەنــدی چەكەرەكێشــان و ســەرهەڵدێرییەوە بڕیــاری لەناوبــردن
و لەســێدارەی بەســەردا دادەســەپێرنێت ،لەنــاو النكۆڵــەی منداڵیــدا دەخنكێرنێــت ،لەئامێــزی گەرمــی
نیشــتامنەكەی لەســێدارە دەدرێــت ،لەمەڵبەنــدی دونیــای منداڵیەتــی لەنــاو خەیاڵــی منداڵیەتیــدا لەســێدارە
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دەدرێــت ،لەشــاری فێرگــە و رەنــج لەســێدارە دەدرێــت .كۆمــاری ســێدارە بــەم پەیامــەی دەیەوێــت ئــەوە
بــە گەلــی كــورد رابگەیەنێــت ،ئەگــەر دەروەی یاســا و رێســای دیاریك ـراوی رژێــم جموجــۆل بكــەن ،لەنــاو
النكۆلــەی مــەزن بوونتانــدا دەرفەتــی هەناســە كێشــانتان لــێ دەبــڕم ،لەئامێــزی دایكتانــدا دەتــان خنكێنیــن.
بۆیــە هێمــن یەكێــك لــەو منونــە گەنجانەیــە كــە لەئامێــزی النكۆڵــەی دایكیــەوە لــە ســێدارە دەدرێــت ،ئــەو
بــە بەردەوامــی بــە خوێنمژەكانــی كۆمــاری ســێدارە دەڵێــت« :دەتانەوێــت بــە ئەشــكەنجە ،تۆقانــدن و ســام
گەلــی كــورد لەســەر ریشــەی مێــژووی راســتەقینەی وشــك و بــن بــڕ بكــەن ،مەڵبەنــدی پــڕ پیــت و بــە
بەرەكەتــی النكــەی شارســتانی بــە دەشــتی بێخێــر و بێبەرەكــەت بگــۆڕن ،بــەاڵم بــاش بزانــن كــە ئیــدی
رۆڵــە قارەمانەكانــی كــورد ئیــدی لــە كەلەبچــە ،تــۆپ و شەســتیر و مەنگەنــەی ئەشــكەنجە ســامیان نییــە».
 6رۆژ لــە ســاڵی نــوێ زایینــی تێپــەڕ دەبێــت ،پ ـ ێ هەڵدەنێتــە ســاڵێكی نــوێ و ســاڵێك بــە تەمەنــی زیــاد
دەبێــت ،دەیەوێــت قەڵەمبــازی بەرخــۆدان گەشــاوەتر بــكات .هــەر كــەس شــایی پیرۆزبایــی ســەری ســاڵی
میــادی دەگێڕێــت ،كۆمــاری ســێدارەش بــە لەســێدارەدانی گەنجێــك پیرۆزبایــی لەگەلــی كــورد دەكات.
دەرفەتــی شــایی و ئاهەنگێـڕان بەگەلــی كــورد نــادات( .هێمــن) لەنــاو شــایی خوێنمژەكانــدا دەخنكێنێــت تــا
لــە ئەنجامــدا لــە رێككەوتــی 16ی بەفرانبــاری  1389بەرامبــەر (6ی كانوونــی دووەمــی  )2011لەبەرەبەیانــی
ئازادیــدا لەســێدارە دەدرێــت .واتــا لــە چەنــد رۆژی مانگــی یەكەمــی وەرزی زســتان دایــە كــە ویژدانــە
بەســتەڵەككراوەكانی كۆمــاری ســێدارە ژیانــی گــەرم و گــوڕی (هێمــن) لەنــاو ســاردی ویژدانەكانیانــدا ون
دەكــەن .شــەپۆلی ســەهۆڵبەندی زســتانانە لــە بــەر گەرمایــی نــاو كوردســتان دەپۆشــن .پــاش ئــەم رووداوە
دڵتەزێنــە گەلــی كــورد بــە پێشــەنگایەتی گەنجــان لــە هــەر چــوار بەشــی كوردســتان بــە مەشــخەلی ئــازادی
ویژدانــە ســەهۆڵەكان دەتوێننــەوە و گەرمایــی خۆڕاگــری (هێمــن) شاباشــی گەلەكەیــان دەكــەن .كۆمــاری
ئیســامی بــەم كــردەوەی دادپــەروەری و یەكســانی لەســێدارە دەدات .دەنگــی چەوســێنەران و رەنجــدەران
بــە پەتــی ســێدارە دەخنكێنێــت ،مێــژووی خاوێــن و بێگــەردی رەنــج و زەحمەتــی لەســێدارە دەدات،
ئیرادەبــوون و ســەربەخۆیی بەپەتــی ســێدارە دەخنكێنێــت.
ئــەوەی جێــگای باســە (هێمــن) بەتۆمەتــی دژایەتــی خــودا لــە الیــەن كاربەدەســتانی كۆمــاری ئیســامی
لەســێدارە دەدرێــت .شــایانی باســە حوكمــی لەســێدارەدانی (هێمــن) پــاش دەستبەســەر كردنــی لــە ژووری
لێكۆڵینــەوەی كۆمــاری ســێدارە كــە بــۆ مــاوەی ( )8مانــگ لــە زیندانــی تاكەكەســی دەمێنێــت و پاشــان
رادەســتی زیندانــی ناوەنــدی (ورمــێ) دەكرێــت و لــە ســاڵی  1387بڕیــاری لەســێدارەدانی بەســەردا
دەســەپێرنێت( .هێمــن) لــە دانیشــتنێكی (7بۆ  )8خولەكیــدا كە یەكەمیــن و ئاخرین دانیشــتنی پێداچوونەوەی
بەتۆمەتەكانــی دەبێــت بــە ئامادەبوونــی نوێنــەری دادســتان (ســەردۆزگەری) و نوێنــەری ئیتالعــات لــە لقــی
یەكــی دادگای شــۆڕش دادگایــی دەكرێــت .لەدانیشــتنێكدا كــە پارێزەرەكــەی ئامــادە دەبێــت ،نــە مافــی
پاراســن بــە پارێزەرەكــەی و تەنانــەت بــە خۆیشــی نادرێــت .ســەرەڕای ئــەوەش لەهەمانكاتــدا لــە الیــەن
چەنــد كەســێكی نەنــارساوەوە پارێزەرەكــەی هۆشــیاری پـێ دەدرێــت كــە بــە چ بوێرییــەك لــە كەســێكی دژە
شــۆڕش بەرگــری دەكات.
ئــەو تۆمەتانــەی كــە لــە كەیفــەر خواســتدا (داخوازنامــە) لەســەر (هێمــن) راگەیەندرابــوو ،ئەویــان بــە
كەســێكی موحــارب واتــا ئــەو كەســێكە كــە چاالكــی چەكدارانــەی دژی رژێــم كــردووە و تەنانــەت بە كوشــتنی
ســەربازێكی هێــزە ئەمنیەكانــی كۆمــاری ئیســامی لــە ســاڵی  1383تۆمەتبار و سـزا دابــوو .تەنانــەت كۆمەڵێك
تۆمەتــی دیكــە كــە رۆحــی (هێمــن) ئــاگای لــێ نەبــووە .كاربەدەســتانی رژێــم لــە مــاوەی ئــەو ( )8مانگــەدا
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لــە ژووری لێكۆلێنــەوە بەدەســت و پێــی كەلەپچــە و چاوبەرساوییــەوە رایانگرتبــوو ،پەنجەكانــی لەســەر ئــەو
كاغەزانــەی كــە تۆمەتەكانــی (هێمــن)ی لەنــاودا تۆمــار كرابــوو ،دادەنێــن تــا بــەو رەنگــە رابگەیەنــن كــە ئــەو
تۆمەتەكانــی داســەپاو بەســەریدا قەبــووڵ كــردووە.
كاربەدەســتانی كۆمــاری ئیســامی رایدەگەیەنــن كــە لــە زیندانەكانــی ئێرانــدا هیــچ جــۆرە ئەشــكەنجەیەك
بــەكار نابردرێــت ،هیــچ جــۆرە كــردەوەی نامرۆڤانــە ئەنجــام نادرێــت ،ئــەوەش بەپێچەوانــەی ئەمەوەیــە
كــە (هێمــن) بــۆ مــاوەی ( )8مانــگ لــە زیندانــی تاكەكەســی رادەگــرن ،تەنانــەت ( )6مانــگ لەدەســتی
ســوپادا دەبێــت و دواتــر دەدرێتــەوە بــە ئیتالعــات و ئەوانیــش دوو مانــگ لەژێــر ســەخترتین ئەشــكەنجەدا
لێكۆڵینــەوە و لێپرســینەوەی لەســەر دەكــەن تــا كۆمەڵێــك بەڵگــە بەچاوبــەرساوی واژۆ بــكات .لەســەر ئــەو
بنەمایــەی ســەرجەم تۆمەتەكانــی خراوەتــە پاڵــی پەســەندی كــردووە و تەنانــەت ئــەوە واژۆ بــكات كــە
هێزەكانــی رژێــم هیــچ جــۆرە كردارێكــی ناشایســتی لــە بەرامبــەردا ئەنجــام نــەدراوە( .هێمــن) بۆخــۆی
وتوویــە« :هیــچ كات رۆخســاری لێكۆڵەرەكانــی نەبینیــوە چونكــە بــە درێژایــی ئــەو ( )8مانگــە لەكاتــی
لێكۆڵینــەوە و لێپرســینەوە چاوبەســراو بــووم».
پــاش كۆتایــی هاتــن و ســەرنەگرتنی ســەرجەم رێ و رێبازەكانــی ناڕەزایــی هێمــن ،پارێــزەر و بنەماڵەكــەی
لەســەر داســەپاندنی س ـزای لەســێدارە ،دۆســیەكەی بــۆ دەزگای جێبەج ـ ێ كاری س ـزاكانی (ورم ـێ) رەوانــە
دەكرێــت و ئــەوەی بــۆ هێمــن ماوەتــەوە تەنهــا چاوەڕوانــی ســێدارە دەكات .لەبــەر ئــەوەی (هێمــن)
بەتاوانــی ئەنــدام بــوون لــە  PJAKكــە دژی ئاسایشــی نەتەوەیــی بــووە ،لــە الیــەن لقــی یەكــی دادگای
شۆڕشــی ئیســامی (ورم ـێ) و بــە ئەرێكردنــی لقــی ()10ی دادگای دووبــارە پێداچوونــەوە (تجدیــد نــەزەر)
پارێــزگای ئازەربایجانــی رۆژئــاوا و ئــەرێ كردنــی ئــەم سـزایە لــە الیــەن لقــی ()31ی دیوانــی بــااڵی واڵت بــە
لەســێدارە س ـزا دەدرێــت.
رادیــۆ و تەلەفزیۆنــی كۆمــاری ئیســامی ئێـران لــە هەواڵێكــدا تۆمەتەكانــی (حســێن خــزری) بــە «بەشــداری
لــە چاالكــی چەكدارانــە و كوشــتنی یەكێــك لــە ســەربازە هێــزە ئەمنییــەكان لــە پاســگای ســەر ســنوور بەنــاوی
(گــول شــێخان)ی (ورم ـێ) لەســاڵی  1383تاوانبــار دەكات ».هــەر چەنــد (حســێن) پێشــر ســەرجەم ئــەو
تاوانانــەی رەدكردبــووەوە و لەدیــدار لەگــەاڵ بنەماڵەكــەی ئامــاژەی بەهەوڵەكانــی كاربەدەســتانی وەزارەتــی
ئیتالعــات دابــوو كــە دەیانەوێــت بــەزۆر دان بــەو تاوانانــەدا بنێــت و لەتەلەفزیۆنــدا رایبگەیەنێــت.
هێزەكانــی رژێــم بــە لەســێدارەدانی (هێمــن) دەیانەوێــت بــە هێــرش و پەالمــارە دڕندانەكەیــان جەژنــی
خۆڕاگــری و ســەركەوتن ئاوێتــەی مەراســیمی شــیوەن و زاری و بــێ هیوایــی گەلــی كــورد بكــەن .ســەری
ســااڵ كــە بڕیــاری ســاڵی ســەركەوتن دەبێــت بــەرەورووی شكســتی دەكــەن .كۆمــاری ســێدارە لەســەری ســاڵدا
كــە ســەرەتای شــایی و ئاهەنگگێــڕان و داڕشــتنی پــان نامــەی ژیــان و تێكۆشــانی یەكســاڵەیە ،ئاوێتــەی
خەمبــاری و شــیوەن و زاری ،بێهیوایــی و تێكشــكاندنی ئی ـرادە ،تۆقانــدن و ســام ،لەســێدارەدان ،ســەركوت
و دەســتگیركردن رژێمــی تــرس بەرپــا دەكات .بــە لەســێدارەدانی گەنجانــی كــورد خۆیــان ســەرخۆش بــە
ســتەم و زۆرداری دەكــەن تــا بــە لەســێدارەدانی گەنجانــی كــورد ئۆقــرە و ئــارام بگــرن .بــە لەســێدارەدانی
گەنجێكــی كــورد دەرفــەت بەگێڕانــی جەژنــی ســەركەوتن بەگەلــی رەنجــدەری كــورد نــەدەن و هیــوای ئــازادی
و تێكۆشــانی گــەل بشــكێنن و سیاســەتی داگیــركاری و چەوســانەوە بەســەر گەلــی كــورد دابســەپێنن.
ئەمــڕۆ شــاهیدی ئەوەیــن كــە لەنــاو بەندیخانەكانــی كۆمــاری ســێدارە گەنجــان لەژێــر زەخــت و زۆری و
ئەشــكەنجە دان ،بێدادگایــی كــردن دەكوژرێــن و لەســێدارە دەدرێــن .چــۆن (هێمــن) دەڵێت»:داگیركــەران
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دەیانەوێــت ئیـرادەی گەلــی كــورد تێكبشــكێنن ،لەالیــەك بانگەوازی تەســلیمیەت بــۆ گەریال و تێكۆشــەرەكانی
كــورد دەكــەن و لەهــەر الیەكــەوە گەنجانــی كــورد دەكــوژن .بێدادگایــی و بـ ێ لێپرســینە زیندانیــان دەكــەن.
بێئــەوەی كــە بنەماڵەكــەی ئــاگادار بكرێتــەوە دەیانكــوژن و بــە نهێنــی تەرمەكەیــان دەشــارنەوە و ســەر
گۆڕەكەیــان چیمەنتــۆ دەكــەن .ئەمانــە هەمــوو پەیامێكــن كــە بــە گەلــی كــورد دەدەن .دەیانەوێــت ئــەو
پەیامــە بــدەن كــە لــە پاكتــاوكاری ئێــوە دەســت بەرنادەیــن .كاتێــك كۆمــاری ســێدارە یەكەمیــن كادیــری
( )PKKبەنــاوی (حەســەن حیكمــەت دەمیــر) نــارساو بــە (عەگیــد) لەســێدارە دەدات ،دەیەوێــت چیــان پـێ
بڵێــت .ئەگــەر دەســت لەتێكۆشــانی ئازادیخــوازی لــە ئێـران بەرنــەدەن ،پاكتاوتــان دەكەیــن».
لەمێــژووی ســێدارەی مرۆڤــە تێكۆشــەرەكانی كــورد بــە لەســێدارەدانی (قــازی محەمــەد و هەڤااڵنــی) پەیامــی
پەرتــەوازی و تێكچوونیــان بەگەلــی كــورد دا .بــە لەســێدارەدانی (شــێخ ســەعید پیـران و هەڤااڵنــی) پەیامــی
تێكشــكاندنی هێــز و دامركاندنــی تێكۆشــانیان بەگەلــی كــورد دا ،بــە لەســێدارەدانی (لەیــا قاســم) وزەی
گەرمــی گەنجانــی شۆڕشــگێڕی زانكۆكانیــان دامركانــد ،بــەاڵم بــە بڕیــاری لەســێدارەدانی لەســەر (رێبــەر ئاپــۆ)
ســەرهەڵدان و شــەپۆڵی ناڕەزایــی بەســەریاندا شــكایەوە .رۆحــی نەتەوەیــی و یەكێتــی گەلــی كــورد ئــاوا
دەكات نــەوەی تۆڵەســەندنەوە پێــك دێنێــت( .هێمــن) تیشــكی ســەرهەڵدان و شــەپۆڵی ناڕەزایــی گەلــی
كــوردە .دڵۆپێــك لــە نــەوەی تۆڵەســەندنەوەیە ،بۆیــە بــە لەســێدارەدانی (هێمــن) گڵۆپــی یەكێتــی نەتەوەیــی
گەنجــان گەشــاوەتر و ئــااڵی تێكۆشــان شــەكاوەتر ك ـرا.
ئەمــڕۆ واتــا تــا كۆتایــی ســاڵی (( ،)2013كاتــی نووســینی ئــەم پەڕتووكــە) لەبەندیخانەكانی كۆماری ئیســامیدا
زیاتــر لــە ( )29گیـراوی سیاســی دەســتگیر كـراون و چاوەڕوانــی لەســێدارەن ،كۆمــاری ســێدارە هــەر یــەك لــە
رۆڵــە قارەمانەكانــی كــورد بــە تاوانێكــی هاوبــەش كــە« :ئێــوە كــوردن» ،لەســێدارە دەدات .ئایا ئــەم كردەوەی
رژێــم بەردەوامــی سیاســەتی چەپــەاڵ و شــۆڤینیانەی دەوڵەتــە دوا لــەدوا یەكــەكان نیشــان نــادات؟ كۆمــاری
ســێدارەش لەژێــر هەمــان عەقلیەتــی شــۆڤینی دەوڵەتــە داگیركــەر و فاشیســت پەرەســتەكان چەكــەرە دەكات.
لــە مێــژووی بزاڤــی (ئاپۆچێتــی)دا تەنانــەت دەوڵەتــی توركیــا گەریالیەكــی كــوردی لەســێدارە نــەداوە ،بــەاڵم
كۆمــاری ســێدارە مێــژووی خوێنــاوی و فاشیســتانەی ســێدارە بــە لەســێدارەدانی تێكۆشــەرانی كــورد بــۆ خــۆی
تۆمار دەكات.
كاتێــك (هێمــن) لەســێدارە دەدرێــت لەكەســایەتی ئــەودا هێــزی دەستپێشــخەری گەنجــان لەســێدارە
دەدرێــت .لەبــەر ئــەوەی ئەندامــی كوردیناســیۆنی ()KCRیــە ،رژێــم دەیەوێــت پەیامێكــی بــەو رەنگــە بدات
كـێ بەڕێوەبەرایەتــی راپەڕینــی گەنجــان بــكات ،كۆتایــی ژیانــی لەســێدارەدان دەبێــت .بۆیــە بــەم پەیامــەی
دەیەوێــت لەكەســایەتی (هێمــن)دا نــەوەی راپەڕینــی نــو ێ لەســێدارە بــدات .هێــزی رێكخســتنكردن و
یەكێتــی گەنجــان پەلكێشــی ســێدارە بــكات و كۆتایــی بــە نــەوەی ســەرهەڵدێر و راپەڕێنــەری كــورد بێنێــت.
هێڵــی زەردەشــتییەكان لەنــاو ببــات .بۆیــە لــە چوارەمیــن كۆنگــرەی (كۆمەڵێــن جــوان) كــە لــە ئامێــزی
گەرمــی (هەرێمــی پاراســتنی میدیــا) بەئامــادە بوونــی گەنجانــی ســەرجەم بەشــەكانی كوردســتان (هێمــن)
بــە ســەمبۆلی (قارەمانــی و خۆڕاگــری گەنجانــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان) پەســەند دەكرێــت و ئەمــڕۆ لــە
رۆژهەاڵتــی كوردســتان و ئێرانــدا دەبێتــە ســەمبۆلی نــەوەی نوێــی تێكۆشــانی ئازادیخــوازی گەنجــان و نــەوەی
راپەڕینــی نــوێ.
لــەدوا ســاتەكانی ژیانــی (هێمــن) پێــش لەســێدارەدانی لــە الیــەن هێزەكانــی كۆمــاری ئیســامی بــۆ مــاوەی
دوو هەفتــە بــۆ جێگایەكــی نادیــار دەیگوازنــەوە ،بێئــەوەی كەســێك ئــاگادار بێــت كــە بــەرەو كــو ێ راگوێــزی
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دەكــەن .واتــا لەســەری ســاڵدا بــە لێــدان و ئەشــكەنجە لــە ژووری تاكەكەســی و چاڵەڕەشــەكانی رژێمــدا
میوانــداری لێدەكــەن .شــەوی لەســێدارەدانی كاربەدەســتانی رژێــم پێــی رادەگەیەنــن كاتــی جێبەجێكردنــی
بڕیــاری لەســێدارەكەت هاتــووە .ئەویــش بەبوێــری و چاونەترســی چاوەڕوانــی بەرەبەیــان دەبێــت .كاتێــك
لەبــەرە بەیانــدا خــۆی لەمەیدانــی ســێدارەی شــاراوەی رژێــم دەبینێــت ،دەروەی هێــزە بەكرێگیراوەكانــی
رژێــم كەســێكی دیكــەی نەدەبینــی .ئێســتا بەربانگــی بەرەبەیانــە ،خــۆر لەچاوەڕوانــی هەاڵتــن دایــە و
دەیەوێــت لــەدوا ســاتەكانی ژیانــی رومەتــی خــۆر ببینێــت ،بــەاڵم خوێنمــژەكان دەرفەتــی پێنــادەن بۆیــە
لەئاســۆی بەرەبەیانیــدا پەتــی ســێدارە دەخەنــە ملــی و پێدەڵێــن دوا گوتــەت چییــە؟ هەڤــااڵ «هێمــن»
بەوپــەڕی شــانازی و ســەربەرزییەوە وەاڵمیــان دەداتــەوە« :مــن وەك ئازادیخوازێــك لەســێدارە دەدرێــم،
دەزانــم لەســێدارەدانی مــن ســوودێكی بــۆ گەلەكــەم بەتایبــەت گەنجــان دەبێــت ،لەبــەر ئــەوەی نــە جارێــك،
بەڵكــوو دەیــان جــار لەســێدارەم بــدەن ،لەبــەر ئــەوەی ئــازادی بایەخێكــی زیاتــری لــە ژیانــی چەوســانەوە و
تۆقانــدن هەیــە ».بەتــەواو بوونــی ئــەو گوتەیــە و هەناسەهەڵكێشــانێك دونیــای رووناكــی گەنجێكــی قارەمان
و خۆبەخشــی كــورد بەدەســتی خوێنمــژ و بــە كرێگیراوەكانــی رژێــم لەئاســۆی بەرەبەیانــدا لەرێككەوتــی
(16ی بەفرانبــاری  )1389لەســێدارە دەدرێــت ،بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی هێزەكانــی رژێــم بــەر لەســێدارەدانی
ناوب ـراو مــاوەی دوو هەفتــە بــۆ ژوورەكانــی تاكەكەســی دیگوازنــەوە .بــە تەواوەتــی رۆژی لەســێدارەدانی
نەزانــراوە ،بــەاڵم بــە پێــی ئــەو زانیاریانــەی لەبــەر دەســت دان ،رۆژی دووشــەممە 6ی كانوونــی دووەم
لەســێدارەدراوە.
ســەرەڕای ئــەو هەوڵدانانــەی بــۆ (هێمــن) كــرا تــا كۆمــاری تــرس لەبڕیــاری ســێدارە پاشــگەز بێتــەوە،
تەنانــەت ســەرۆكی سیاســەتی دەرەكــی یەكێتــی ئەوروپــا لەمانگــی بانەمــەڕ (ئایــار)ی  1389داوا لەكۆمــاری
ئیســامی دەكات كــە بڕیــاری لەســێدارەی (زەینــەب جەاللیــان و حســێن خــزری) رابگرێــت ،بــەاڵم بێئــەوەی
گــوێ لەدەنگــی رێكخراوەكانــی مافــی مرۆڤــی جیهــان و ئێــران و كوردســتان و گشــتی گەلــی كــورد و
ئازادیخوازەكانــی جیهــان بگرێــت ،بڕیــاری بەرژەوەندپەرەســتانەی خۆیــان جێبەجــ ێ دەكــەن.
دوا وتــەی (هێمــن) كاتێــك لــە زیندانــەوە بــۆ جێگایەكــی نادیــار دەیگوازنــەوە ،بــۆ هەڤاڵــی خۆشەویســتی
(حەبیبــواڵ گــول پــەری پــور) هــاوار دەكات« :حەبیــب» هەمــوو هەڤــااڵن ئــاگادار بكــەوە ئــەوا منیــان بــۆ
لەســێدارەدان بــرد .دوا پەیامــی بــۆ هەڤااڵنــی ،پەیامــی لەســێدارەدانی خــۆی دەبێــت.
گەنجێــك كــە دەریایــەك بوێــری ،ئەڤینــیو دڵســۆزی و هەڤاڵێتــی لەناخیــدا ژیــان دەكات ،دەبێــت چــۆن
بــەوە تاوانبــار بكرێــت كــە دژی خوایــە و لەســەر ئــەم بنەمایــە لەســێدارە بدرێــت .ئایــا لــە حەقیقەتــدا
گەنجێــك وەك (هێمــن) دژی خودایــە یــان كۆمــاری ســێدارە؟ چونكــە ســەرجەم كردەوەكانــی رژێــم دژی
پێــوان و پرەنســیپی مرۆیــی و ئەخالقــی و تەنانــەت ئیســامە ،تاوانباركردنــی رۆڵەكانــی كــورد لەژێــر ئــەم
نــاوەدا تەنیــا مەبەســتێكی لەناودایــە ئــەوەش رازیكردنــی رای گشــتی كۆمەڵگایــە ،تاكــوو كۆمەڵــگا دژی
دەوڵــەت ناڕەزایەتــی دەرنەبڕێــت.
لــە كۆتاییــدا (هێمــن) و هاوشــێوەكانی دژی ســتەم و زۆرداری و نادادپــەروەری و توندوتیژیــن ،بۆیــە تــا ئــەم
چەمكانــە لــە كۆمەڵــگای كــوردەواری و مرۆڤایەتیــدا بنبــڕ نەكرێــن ،ئااڵكــەی خۆڕاگــری شــەكاوە دەبێــت.
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دەرئەنجام
بــە باســكردنی تنۆكێــك لــە كەســایەتی «هێمــن» ،خەرمانێــك لــە بــاوەڕی و ئیـرادە كــۆ دەبێتــەوە ،چونكــە لــە
یەكەمیــن چركەكانــی ژیانیــەوە تــا دوا هەناســەكانی ژیانــی لــە گــەڕان بــە دوای رێ و رێبــازی حەقیقەتــەوە
بــووە .بــەو باســكردنیەیە لێگەڕینــان لــە گونــد و شــار ،لــە مەكتــەب و مزگــەوت ،لــە نەخوێنــدەواری و
خوێنــدەواری و لــە كرێكارییــەوە تــا شۆڕشــگێڕی ال دروســت دەبێــت .لێكۆڵینەوەمــان بــۆ هەڵهاتــن
لــە سیاســەت تــا ئەوینــداری سیاســەت ،لــە ئاشــتییەوە تــا شــەڕ ،لــە دوژمنێتییــەوە تــا هەڤاڵێتــی ،لــە
بێهیواییــەوە تــا ئۆمێــدواری و ...هتــد ،ال دروســت دەبێــت.
گەنجێــك لــە هــەر ســاتێكی ژیانــی پەیامــی تێفكرانــدن و هەژانــدن بــاو دەكاتــەوە .لــە قۆناغــی منداڵــی
پەیامــی ســەربەخۆیی ،بەئیرادەبــوون و بوێــری ،و ملمالنـێ لەگــەاڵ ناكۆكیەكانــی ژیــان دەدات .لــە قۆناغــی
هــەرزەكاری پەیامــی پەیــدۆزی و هەســتی پەیجــۆری و گــەڕان بــەدوای رێبــازی حەقیقــەت دەدات و لــە
ســێهەمین قۆناغــی ژیانــی كــە قۆناغــی گەنجێتــی یــان قۆناغــی شۆڕشــگێڕیەتی ،پەیامــی رێكخســتەبووین و
پێشــەنگایەتی و فیداییبــوون دەدات.
قۆناغــی ســێهەمی ژیانــی كــە بــە قۆناغــی ســەر لەنــو ێ لەدایكبوونــەوە بەنــاو دەكەیــن ،لەبــەر ئــەوەی
ســەردەمی پەیوەســتنی بــۆ نــاو ریزەكانــی گەریــا هەمــوو شــتێك ســەرلەنوێ بونیــاد دەنێتــەوە و ئــەم
قۆناغــە بەهێزتریــن و بەتواناتریــن قۆناغــی ژیانیەتــی ،قۆناغــی یاخیبــوون و ســەرهەڵدانە بەرامبــەر رژێــم،
قۆناغــی وەســتان دژی زەینییەتــی خانەدانێتــی و زەینییەتــی دەســەاڵتگەراییە.
لــەو مندااڵنەیــە كــە لەنــاو رەنجــدا گــەورە دەبێــت .لەنــاو ئاوارەیــی و هەژاریــدا وەیــان دەبێــت .لەنــاو
باخچــەی ئازادیــدا خــاوەن ئی ـرادەی ئــازاد دەبێــت .تێدەگەیــن كــە منداڵــی كــورد لەنــاو رەنــج و هــەژاری
و دەربــەدەری پەلەقــاژە دەكــەن ،بــەاڵم خوێنمژەكانــی كۆمــاری ســێدارە مافــی ژیانــی ئازادیــان لــە رۆڵــە
قارەمانەكانــی كــورد زەوت كــردووە .هێمــن لەنــاو دەریایەكــی بێئــاودا مافــی ژیانــی پێدرابــوو ،هــاوكات
لەنــاو واڵتێكــدا ژیــان بەســەر دەبــات كــە ناســنامەی نەتەوەیــی لــێ زەوت دەكرێــت.
«هێمــن» پــاش لێكۆڵینــەوە و لێگەڕینەكانــی بەنــاو سیســتەمی چەقبەســتووی كۆمــاری ئیســامی ئێـران بــۆی
دەردەكــەوێ كــە لــە زەینییەتــی بەســتەڵەكی مەالكانــدا ناتوانێــت یەكســان و ئازادانــە ژیــان بباتــە ســەر ،بۆیــە
ســەرجەم لێگەڕینەكانــی بــەدوای رژێمــی حەقیقــەت و راســتی دەبێــت .رۆمانــی ژیانــی پــڕ لــە تراژیدیــا
دەریایەكــی خەمبــاری نــاو دڵەكانــدا دروســت دەكات ،گەنجێــك بەهــۆی بارودۆخــی سیاســی و هەژارییــەوە
واز لــە خوێنــدن بێنێــت و لــە تەمەنــی منداڵییــەوە شــانی بخاتــە ژێــر كاروبــاری قــورس و بــۆ بژێــوی خــۆی و
بــۆ بژێــوی بنەماڵەكــەی هەمــوو جــۆرە كارێــك تاقــی بكاتــەوە ،بــە ئــازاراە .لەتەمەنــی منداڵییــەوە بــە هــۆی
دەســتگیركردنی باوكــی لــە الیــەن هێزەكانــی كۆمــاری ئیســامی لــە باوكــی دوور دەبێــت ،هــەر رێگایەكیــش
دەگرێتەبــەر بــۆ گەیشــن بــە ئامانجەكانــی ،نــاكام دەبێــت .لــە بەندیخانــەدا لــە ئەنجامــی پیالنێكــی داڕێژراوی
هێــزە ئەمنیەكانــی كۆمــاری ئیســامی باوكــی تووشــی جەڵتــەی مێشــك دەكرێــت و گیانــی لەدەســت دەدات،
بــەاڵم هێمــن زۆر درەنگــر پەیامــی شــەهید بوونــی باوكــی خــۆی بــە هەڤااڵنــی نــاو زیندانــی رادەگەیەنێــت.
هێمــن لەبــەر ئــەوەی لــە بەرگــی چەنــد كاراكتــەردا لەنــاو ئــەم رۆمانــەدا شــانۆگەری دەكات ،بــاس كــردن
لــە تایبەمتەنــدی و بوێریەكانــی كۆتایــی پــیِ نایــەت ،هــەر چەنــدە ئامــاژەم بــەوە داوە كــە چ پێــش و چ
دوای پەیوەســتبوونی بــە نــاو ریزەكانــی گەریــا شــایانی باســكردنی كۆمەڵێــك خاڵــی گرنــگ و ســوودمەندە.
قۆناغــی گەنجێتــی كــە بــە ســێهەمین قۆناغــی ژیانــی بەناومــان كــرد و بــە قۆناغــی دووبــارە ژیانــەوە نــاوزەد
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كـرا ،قۆناغێكــە كــە بــە لۆژیــك و عەقــل و زانســت هەڵدەســووڕێت ،قۆناغێكــە كــە هۆشــی شــیكاری و هۆشــی
هەســتیاری تێكەڵــی یەكــدی كـراون و دوو شــتی لەیــەك جیــا نەكـراوەن.
دەبێــت كــە تەمەنــی شۆڕشــگێڕی «هێمــن» ئەوەنــدە زۆر نەبێــت ،بــەاڵم ( )9ســااڵ بەشــداریكردنی لەنــاو
ریزەكانــی گەریــا رێبازێكــی ژیانــی ئــازادی بــۆ گەنجــان نەخشــاند .لــە تەمەنــی گەنجێتــی و پەیوەســتی بــە
ریزەكانــی گەریــا تــا دواییــی هــەر بــە گەنجــی دەژی .بــە دەربڕینــی بیــروڕا و فەلســەفەی ژیانــی گەنــج
بوونــی لەهــەر كات و جێگایەكــدا دەپارێزێــت .مانــەوەی لەهــەر جێگایەكــدا خەرمانێــك بیــرەوەری بــۆ
هەڤااڵنــی بەجێهشــتووە.
رۆمانــی پــڕ لەكــوڵ و ئێشــی «هێمــن» بــە خۆراگــری كۆتایــی پــێ دێ  .لــە دواییــن گرتــەی شــانۆی
رۆمانەكەیــدا رۆڵــی قارەمانــی پ ـێ دەبەخرشێــت ،لــە بەشــێكی رۆمانەكــەی كــە ســەبارەت بــە گرتەیــەك
شــانۆی نــاو زیندانــە ،ئــەو لەنــاو زینــدان لەژێــر ئەشــكەنجە و ئــازاری كاربەدەســتانی رژێــم رۆڵــی قارەمانــی
دەگێڕێــت ،بــەاڵم قارەمانێكــە كــە هــەر كــەس عاشــقی خــۆی دەكات ،لــە شــانۆی نــاو زیندانــدا ویژدانــە
ســەهۆڵبەندەكان و بەســتەڵەكەكان دەتوێنێتــەوە .زیاتــر لــە ( )8مانــگ لەژێــر ســەخترتین ئەشــكەنجە و
ئــازاری جەســتەیی و رۆحیــدا ژیــان دەباتــە ســەر .لــە پــەردەی ئــەم شــانۆگەریەدا هیــچ ئــاە و هاوارێــك
نــاكات تــا دڵــی ئەشــكەنجەدەران شــاد نــەكات ،بــە باڵوكردنــەوەی ئــەم پەردەیــەی شــانۆگەریە بوێــری و هێــز
بــە گەنجــان دەەبەخش ـێ.
رژێمــی كۆمــاری ئیســامی لــە ئەنجامــی دادگایەكــی نادادپەروەرانــە كۆتایــی بــە شــانۆی «بەرخــۆدان
ژیانــە»ی هێمــن هێنــا ،و بــە ســەپاندنی بڕیــاری ســێدارە بەســەریدا رۆمانــی درەوشــاوەی كۆتایــی پێدێنــن و
بــە پەردەیەكــی تاریــك كــە بــۆ گەیشــن بــە ژیانــی ئــازاد خۆڕاگــری و تێكۆشــان پێویســتە ،دادەپۆرشێــت .بــە
پێــی زانیارییــەكان تــا ئێســتاش رۆژی لەســێدارەدانەكەی نازانرێــت ،بــەاڵم بــە پێــی ئــەوەی كــە بــاس دەكرێــت
لــە بەرەبەیانــی رۆژی دووشــەممە (16ی بەفرانبــاری  1389هەتــاوی لەگــەاڵ هەڵهاتنــی خــۆر بەپەردەیەكــی
رەش پــەردەی درەوشــاوەی هێمــن تاریــك دەكــەن.
هێشــتا چەنــد رۆژ لــە ســەری ســاڵی میــادی تێپــەڕ نەبــووە لەنــاو شــادی و ئاهەنگێڕانــی نوێخوازان لەســێدارە
دەدرێــت .لەســێدارەدانی گەنجێــك بێئــەوەی كــەس زانیــاری هەبێــت ،بــەاڵم بەگواســتنەوەی هەســت بــە
لەســێدارەدانی دەكات و بەهــاواری خــۆی هەڤااڵنــی ئــاگادار دەكاتــەوە كــە بــۆ لەســێدارەدان دەبرێــم و
بەخــۆی پەیامــی شــەهادەتی بــە هەڤااڵنــی دەدات .پەیامــی ئــەوە دەدات كــە كۆمــاری ســێدارە گەنجێكــی
دیكــەی لەســێدارە دا ،بۆیــە پێویســتە ئێــوە رێ و رێبــازی تێكۆشــان پتەوتــر و بەهێزتــر بكــەن.
دوا وتــەی كاتێــك لــە زیندانــەوە بــۆ جێگایەكــی نادیــار دەیگوازنــەوە بــە هەڤااڵنــی پەیامــی لەســێدارەدانی
خــۆی دەدات ،بــەاڵم دوا وتەشــی بــۆ كاربەدەســتانی رژێــم ئەوەیــە كــە؛ «ئەگــەر لەســێدارەدانی مــن بــۆ
نیشــتامنەكەمان ســوودمەند بێــت نــە جارێــك بەڵكــو چەندیــن جــار مــردن لەئامێــز دەگــرم ،چونكــە ئــازادی
بایەخــی زیاتــری لەمانــەوەم هەیــە» .واتــا هێمــن لــە رۆمانــی ژیانیــدا دەڵێــت« :بــۆ گەیشــن بــە ئــازادی
پێویســتە بوێرانــە لەنــاو شــەڕ و تێكۆشــاندا بیــن».
هێمن ئەســتێرەیەكی درەوشــاوەی ئاســانی كوردســتانە و درێژەپێدانی رێگای ،مایەی شــانازی و شــكۆمەندی
ئاواتەكانــی دەبێــت .هیــوادارم ئــاوات و هیواكانــی شــەهیدامنان بــەدی بهێنیــن و كاروانــی تێكۆشــەران ببێتــە
مەڵبەنــد و نشــینگەی ژیامنــان و لــەو پێنــاوەدا بــۆ ســەربەرزی شــەهیدە قارەمانەكانــی نیشــتامنەكەمان كــە
دەڵێــن :نــە جارێــك بەڵكــوو دەیــان جــار لەپێنــاو نیشــتامنەكەمدا ئامــادەم لەســێدارەم بــدەن ،ئێمەیــش نــە
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جارێــك بەهــەزاران جــار ئامــادە بیــن لەپێنــاو بــەرز راگرتنــی رێبــازی تێكۆشــانی شــەهیدامنان لــە كاروانــی
ئازادیخوازەكانــدا جێــگا بگریــن و ئەركــی شەرشــامنان بەجــێ بێنیــن.
رۆحی شەهیدی نەمر سەربەرز بێت
رێگات رێگامانە ،هیوات هیوامانە
كەركوك ـ راگەیاندن
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