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ژینم هەر بۆ ژیان نەبوو  ،ژیانم لە پیناو هاتنە دیی
ئازادیی و بەختەوەریی گەل و رزگاری نیشتمان و
كۆتایی هاتنی بێعەداڵەتی و چەوسانەوەی مرۆفەكان
بوو.
تا ئەو كاتەی پێنووسم بۆ دەگیراو ،بۆ نیشتمان و
دانیشتوانی و بۆ ئازادی و دژایەتی بێعەداڵەتی نووسیم
و تا ئەو كاتەی هەنگاوم دەناو سەرم زیندوو بوو
هەر لە پێناو گەل و بۆ هاتنی ئازادی تێكۆشام بە
سەربەرزیی ژیام و سەرم بۆ هیچ ملهوڕێك نەوی
نەكرد.
سەخت بوو ژیان لە پێناو گەل و نیشتمان و ئازادیدا
بەاڵم ئەو ژیانە سەربەرزانە نرخی زۆرەو بە ماڵی
دنیاو بە پلەو پایەو بە هیچ شتێكی دیكە بەراورد
ناكرێ.
هەر بۆیە ئاسودە دەبم لە گۆڕو لە بەر دیوانی خودای
دادگەرو گەلی كوردی ستەم لێكراودا.
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كورتەێك لە ژیان نامەی مامۆستا شێخ جەالل حسینی،
كەسایەتی ئایینی و سیاسی و دامەزرێنەری سازمانی
خەبات ی كوردستانی ئێران!
مامۆستا شێخ جەالل حسینی كوڕی سەید ساڵحی
واژەیی بەرزنجی یە.
واژە نیشتمان و گۆڕخانەی باپیرە گەورەیان (سەید
زالنون) كە لە باكوری ر ِۆژئاوای شاری بانە
هەڵكەوتوە .باوكی كوڕی سەید محمد كوڕی سەید
عبدالموالیە كە لە كوردیدا بە مەوالن ناودەبرێ ،كوڕی
سەید محمود كوڕی سەید حەسەن كوڕی سەید
ئیسماعیل كوڕی سەید (زالنون)ه.
دایكی مامۆستا شێخ جەالل  ،حولەیمە كچی سەید عەلی
كوڕی سەید قەسیم كوڕی سەید عوسمان كوڕی سەید
حوسەینی چوك كوڕی سەید حوسەینی گەورە كوڕی
سەید ئیسماعیل كوڕی سەید (زالنون)
مامۆستا شێخ جەالل  ،لە  26ی ڕەجەب ی ساڵی
1346ی كۆچی مانگی و 1306ی كۆچی خۆری
بەرانبەر بە  1927زایینی لە شاری بانە لەو خانوەی
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پەنای مزگەوتی وسوو ئاغا كە بە مزگەوتی شێخ ساڵح
دەناسرێ لە دایك بوە.
لە شەش ساڵیدا لە تەتەڵەوە دەستی كردوە بە خوێندن
دوای فێربوونی ئەلف و بێ ،دەستی كردوە بە خوێندنی
قورئانی پیرۆز و هەمووی خوێندوە بە تەجویدەوە.
پاشان ناگەهان و ئەی شەدەو ئەحمەدی شێخ مەعروفی
نۆدێ و پاشان گوڵستان و بوستان و تەرجیعات و
هێندێ لە قەسائید كە هەموویان ئی شێخ سەعیدی
شیرازین ،هەروەها ئیقباڵ نامەی مەالكەریمی
مودەریس و عەقیدەی شێخ سەمیع و سەهلە النوال
نوسراوی باوكی ڕەحمەتی لە مێژووی حەزرەتی
محمد(درودی خوای لەسەربێ)خوێندوە .لە بواری
عیلمدا تەسریفی زەنجانی و سەرفی لە زانستی سەڕف
داو عەوامیلی جورجانی و مەتنی موغنی لە نەحودا لە
خزمەت بابی خوێندوە.
مامۆستا شیخ جەالل دووهەم كورێ قازی شیخ سالح و
برای مامۆستای زانا و گەوەرپیاوی سیاسی كورد و
دلسۆزی نەتەوەو نیشتمان جەنابی مامۆستا شێخ
عیزەدینی حسێنی یە ،سەرەتای وانەكانی ژیان و
فیربوون و زانستی كە لە خزمەت باوكی دا دەست
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پێدەكا ،دواتر بۆ درێژەدان بە خوێندن و خزمەت و
بەخشینی عیلم و زانست ،روو لە ناوچە جوراو
جۆرەكانی كوردستان بەتایبەت ناوچەی موكریان دەكا.
لەوێ وێرای خویندن و تەدریس لە الی جەنابی
مامۆستا شیێخ عێزەدینی برای و زۆر مامۆستای
بەتوانا وزانای تری ئایینی ،لە سەر دەستی مامۆستا
مەال باقر لە بالك ئیجازەی مەالیەتی وەردەگرێ ،پاشان
لە گەڵ پیاوانی جێگای متمانە ودیاری ناو كۆمەڵگای
كوردەواری دەبێتە ئاشنا و پاشان لە دەورانی كۆمەلەی
ژێكافدا شانازی ئەندامەتی ئەم كۆمەلەی جێگای
باوەرەی چین و توێژەكانی كوردەواری وەردەگرێ ولە
پێناو كوردایەتی پاك بۆ وەدەست هێنانی ماف و
ئازادیەكانی گەلەكەی ،دەكەوێتە مەیدانی هەوڵ
تێكۆشان .مامۆستا پاش وەرگرتنی پلە و ئیجازەی
مەالیەتی .وەك مامۆستا و مودەریسیك لە شاری بانە لە
مزگەوتی شیخ ساڵح كە دەكاتە مەرحومی باوكی
مامۆستا .وەك زاناێكی ئاینی و موردەرریسێكی شارەزا
و بەتوانا  ،تەدریس و ئیرشاد دەكاو گەلێك مامۆستای
بە توانا و شارەزا پێدەگەێنێ .مامۆستا وێرای كاری
تەدریس و ئیرشاد و رێنوێنی ئاینی خەڵك ،لە ماڵ و
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مزگەوت و حەجرەكەی خوێدا ،دەرسی كوردایەتی و
شۆڕشگێری بە قوتابی و كەسانی جێگای باوەڕی خۆی
دەلێ ولەهەمان كاتیش دا وەك ئەدیبێك لە قڵبی شیعر و
ئەدەبیات دا هەستی كوردایەتی وخۆراگری و
خەباتگێری خۆی و دڵسۆزانی نەتەوەكەی دەردەبڕی و
خەڵكی بۆ دژایەتی ناعەداڵەتی و دیكتاتۆری هان دەدا و
دەبێتە یەكێك لە دژمنانی سەرسەختی رژیمی
گۆڕكروای پاشایەتی  .پلەو نفوز و رادەی خۆشەویست
مامۆستا بۆ خەلك بەرادەێك بوو كە دەسەالتی رەشی
ساواك ،سامی لێدەكرد و هەمێشە وەك سیمبول و
سەركردەێكی نەیاری خۆیان لێیان دەروانی .هەر بۆیە
هەر وەك زۆرمان لەبیرمانە ،هەر لە گەڵ بیستنی
یەكەم زەمزەمەكانی ئازدی و دژایەتی دەسەالی رەشی
پەهلەوی لە ئێراندا ،مامۆستا بوێرانەو مەردانە چاكی
رێبەری و رێنوێنی جەماوەری راپەریوی لێ بەالداكرد
و بوە پێشرەو و مال و ژیان و هەست و نیستی خۆی
لە پێناو سەركەوتنی راپەرین دا ،كردە قوربانی.
ئەوكاتانەی كە مامۆستا لە ریزی پێشەوەی جەماوەری
ڕاپەریو دا بە دەنگی دلێر و حەماسی خۆی گەلی
بەروە و ئامانج رێبەری دەكرد و پنجەی هەرەشەو
تۆڵەی بەرەو رووی دژمنانی ماف و ئازادیەكانی
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گەالنی ئێران نیشان دەدا ،شەپۆلەكانی دەریای
خرۆشانی جەماوەری زیاتر بە تین تاودەكرد و هەستی
نیشتمان پەروەری لە دڵی هەمواندا بەهێز تر دەكرد!.
دوابەدوای سەركەوتنی شۆڕش  .مامۆستا شێخ جەالل
وەك قافلە ساالری راپەرین و شۆرش لە زۆربەی
شارەكانی كوردستان ،بە سنەی سووری خوێناوی و
خۆراگرەوە كەوتە هەڵسووران و دامەزراندنی ناوەند و
سەندیكا و ئئیدارەكردنی ئیدارات و كومیتەكانی
بەرێوەبەری كاروباری ژیانی خەلك و دامەزراندنی
ناوەند و بارەگای پارێژگاری لە دەست كەوتەكانی
راپەرین و سەر و ماڵی هاو نیشتمانیان و حەللی كێشەو
و نیزاعی نیوان و چین و تویژەكانی خەلك.
دوابەداوی هاتنە سەركاری خومەینی و دار و
دەستەكەی ،مامۆستا هەر زۆر زوو ناوەرۆك و
ماهیەتی رەشی ئاخوند و دەسەالتەكەیانی ناسی و
لەگەڵ یەكەم دژایەتی رژیم لەگەل ویست و خواستە
رەواكانی گەلی كورد ،مامۆستا دژكردەوەی نیشان داو
ئەودەم كە بەناوی دەفتەی مامۆستا شێخ عیزەدینەوە
كاری دەكرد ،هەڵوێستی گرت و لە دژی پیالن و
بەرنامە دژی ئینسانیەكانی دەسەالتی تازەی ئاخوندی
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كەوتەكار.ئەوجار وەك شۆڕشگێڕێكی بەبڕیار و
پیشمەرگەێكی كوردایەتی لە پێناو كورد و
بزاڤەرەواكەیدا سەنگەری گرت و وەك پێشەنگ و
رێبەرێكی سیاسی و پارتیزانی هاتەمەیدان.وەك
شەیداێكی ئازادی كەوتە پێش هاوبیر و هاوباوەرانی
وناوچە بەناوچە و گوند بەگوند و شاربە شاری
كوردستان گەرا و خەڵكی بۆ درێژەدان بە خەبات و
پیشمەرگایەتی لە دژئ دژمن هاندا .دوابەدوای هیرشی
رژیمی خومەینی بۆ سەر كوردستان و داسەپاندنی
شەڕیكی نابەرانبەر و نەخوازراو بە سەر كوردستاندا.
لە ٥ی خەرمانانی ساڵی ١٣٥٩ی كۆچی خۆریدا بۆ
درێژەدان بە خەبات لە پێناو رزگاری و سەرفرازی
نەتەوە و نیشتمان دا ،وێرای هاوباوەرانی وەك یەكەم
كەس و سەركردە ،سازمانی خەباتی دامەزراند.مامۆستا
زۆر شارەزایانە سەرەرای گیر و گرفت و بەربەستی
زۆر لە الیەن دژمنانی كورد و رێبازی سازمانی
خەبات .ئەم سازمانەی رێبەری كرد  .بە شێوەێكی وا
كە لەماوەێكی زۆر كورتدا سازمان لە زۆربەی ناوچە
و شارەكانی كوردستاندا پەرەدەستێنێ و دەستە دەستە
ڕۆڵەكانی كوردەوای ،بۆ خزمەتی پیرۆزی
پێشمەرگایەتی ڕووی تێدەكەن .مامۆستا نەك هەر خۆی
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بەڵكوو مال و مندال و تێكڕای خیزانی لە پێناو ڕێبازی
سازمانی خەبات و كوردایەتی دا بە سەرو ماڵ
تێكۆشان وفیداكارانە و بوێرانە خزمەتیان كرد.
بەشێوەێك كە مامۆستا لە پێناو سەركەوتنی شۆڕش و
بەئاوات گەیشتنی گەلەكەی سەروەت و سامان و مال و
ژیانی دەكاتە قۆچی قوربانی خەبات و شۆڕش و لەم
رێگایەدا كورەگەورەو خۆشەویستەكەی ،شەهید كاك
سەید عەبدولكریم حسینی ،فەرماندی بە وەج و
پارتیزانی بەورەی رۆژانی سەختی بەرخودانی،
پیشكەش بە بارەگای خەباتی رەوای گەل كرد ،كە
دڵنیاین ئیستا لە بەهەشتی بەرین و نەبراوەدا لە گەڵ
باقی شەهیدانمان یەكیان گرتوە .مامۆستا وەك زاناێكی
شارەزا ،ڕێبەر و سەركردێكی لێهاتوی سیاسیی و
بەراوێژ ،ئەدیبێكی بەتوانا و ڕەوان بێژ ،كوردێكی بە
هەڵوێست و روناكبیرێكی دووربین ،لە پێناو دین و
نەتەوە و نیشتمانەكەی دا ،بەوپەڕی شەهامەت و
ئەمانەتەوە دەینی خۆی ئەدا كرد .مامۆستا نموونەی
ئەپیاوە بەرز و بەرێزانەی مێژووی پڕ لە سەروەری
نەتەوەكەمان بوو .مامۆستای وانەی ئەخالق جوانی و
بە ویژدانی و نەبەزین و خۆڕاگری بوو ،بەاڵم
بەداخەوە مردن ڕێگە لە خزمەتی زیاتری مامۆستا
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دەگرێ و لە 21ی 7ی  2010ماڵ ئاوایی لە ژیان
دەكات ولە دوی خۆی مەكتەبێكی ئاوەدان بە بیرێكی
سەردەمیانە جێدەهێڵیت.
**********************************
بێ فەزای دیموكراسی ناكرێت كوردستان ئازاد بكرێت!

دیموكراسی فە زاێكی ئازادە  ،كە ڕێبدرێ بە هەموو
كەس قسەی خۆیی بكات .دەردی دڵی خۆیی بڵی و
هەموو كەس لەو فەزایەدا رێگەی هەناسەدانی بێ و
نەخنكێ ،و هەمووكەس بتوانێ گرێی دڵی خۆی
بكاتەوە ،هەموو مەبەستێكی راست بە هەموو كەسێ
بگا و مەبەستی ناراست بخرێتە بۆتەی قاڵ كردن و
تاقیكردنەوە ،زوو خاوەن مەبەستەكە لە هەڵە یخۆی تێ
بگا و لە جیاتی ئەو شتێكی تری راست بخاتە سەر
كۆگای زانیاریی خۆی.
لە فەزای دیموكراسی دا گیروگرفتەكانی ناوكۆمەڵ
بكەوێتە بەردەمی هەموو كەس و رێگەی
چارەسەركردن بدرێ بە هەموو كەس و پێشنیارەكانیان
بە تەرازووی ژیری بكێشرێن و لە بێژنگی لێكدانەوە
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بدرێن ،پوخت و پاكەكەی بەكاربهێندرێت
خەوشوخۆلەكەی لە كۆمەڵ دوورخرێتەوە

و

دیموكراسی رێگە بە هەموو كەس دەدا بای باڵی خۆی
بدا و لە هەموو قۆناغێكی بیركردنەوەدا ڕێگە بە
هەموو رەخنەگرێك دەدا كە دڵسۆزانە هەڵەی برایانی
خۆی دیاری بكات و قامكی لەسەر دانێت.
نەهێلێ هێزی بیر و توانای لەش لە هەوانتەدا بەكار
بهێندرێت و زیان لەكۆمەڵ بكەوێ.
دیموكراسیی تیشكی رۆژە و هەوای ئازادە هەموو
بیرێكی دروستی تیا گەشە دەكا و بیری ناراست لێ
بژار دەكرێ  ،دیموكراسی رێگەیەكی تایبەت نیە و
هیچ نەخش و نیگارێكی نیە ،مەیدانێكە و
هەمووكااڵێكی تیا ڕادەنوێندرێ و خەڵك هەر كااڵێكی
بوێ تێی دەئاڵێ و دەی كرێ
دەیان بیر و باوەڕی جۆراو جۆر لە دیموكراسی دا
دێنەدی و هەرچەند ئاور و پووشو بن و ئاو ئاوربن
یانی كەس ناتوانێ دیموكراسیی بكاتە مەسەلەیەكی
تایەبەتی سیاسی و رێبازی بەرێوەبەری تایبەتی خۆی.
بەشی هەموو كەسی پێوەیە و هەركەس دیموكراسی بە
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رێبازی تایبەتی خۆی دانێ ،مانای ئەوەیە كە بەشی بیر
و باوەری تری پێوە نیە و دە ئەودەمە روون دەبێتەوە
كە ئەوەی ئەو دیموكراسی نیە و لە دیموكراسی بەری
نەكەوتووە.
ڕاگرتنی دیموكراسی كاری دوودەستەیە یەكەم ئەوانەی
كە لە رێبازی خۆیان دوودڵ نین و متمانەیان هەیە بە
رێگەكەی خۆیان كە راستە و باكیان لە ڕەخنە نیە
دووهەم ئەوانەی دڵسۆزن بۆ ئادەمیزاد دەیانەوێ چەوت
و ڕاست بۆ خەلك ڕوون بێتەوە ونایەنەوێ زور و فیڵ
چەوت لە خەڵك بكەن بە راست و خەڵك وەسەر تەڵ
بپەرێنن وزیان بەگەل بگەیەنن.
زۆر جار دەبینن و دەبیستین ئەوانەی الفی دیموكراسی
لێ دەدەن پێچەوانەی دیموكراسی دەبزوێنەوە و جۆرێك
دووڕویی لەگەڵ خەڵك بەكار دەهێنن بەو رەنگە
لەبەرامبەر دەسەاڵتدارتر لە خۆیان دا زیڕە و هاواریانە
كە دەبێ دیموكراسی بپارێزی وە دەبێ ئازادیمان
بدرێتێ كە بیر و ڕای خۆمان دەربڕین لە چارە
سەركردنی گیروگرفتی كۆمەڵ دا ئێمەش نەزەری
خۆمان بدەین و ئەگەر گەل پێی چاك بوو كەڵكی لێ
وەرگرێ ،كەچی هەر ئەوانە لە بەرامبەركەم دەسەاڵتر
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لە خۆیان دا بەرچاو تەنگی و مل ئەستوری دەنوێنن
دەردەكەوێ كە ئەو جۆرە كەسانە وشەی دیموكراسیی
و ئازادیان تەنیا بۆ ئەوە دەوێ كە جێی بیر و باوەڕی
خۆیان بكەنەوە و پاشان خۆ داسەپێنن و دیـموكراسی لە
ناو بەرن خۆشیەكی ڕواڵەتی خەڵك بخەڵەتێ و لە
حەقیقەت و ناوەرۆك دووركەونەوە.
دیموكراسی بە راستی ڕێز دانانە بۆ هەموو كەسێك لە
ناو جامعەدا و هەموو كەس دڵ خۆش دەكا بە نرخێك
كە جامعەكەی بۆی داناوە و بە دڵ سۆزی لە ناو
جامعەكەدا هەڵدەسورێ.
خاوەن خەت و رێبازە سیاسیەكانی ناو كوردستان
هەموو دەزانن كە مادەم دیموكراسیی ڕانەگیرێ ناتوانن
خۆ ڕاگرن وەگەشە بكەن دەبێ ئەوەش بزانن
دیكتاتۆری ستەمە و ناڕەوایە جا زۆر ستەم لەكەم بكا
یان كەم ستەم لە زۆربكا.
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بێ ڕاگرتنی بەڵێن و پەیمان یەكیەتی نامەیێ!
هەردەستەیێك كە یەك دەكەون لە كاری هەرەوەزی و
كۆمەگی دا هەدەف و ئامانجێك یەكیان دەخاو بێ یەك
كەوتنی دەستەیێك ئەو كارە دەستە جەمعی و
هەرەوەزیە ئەنجام نابێ بۆیە دەستەیێك ،یەك دەكەون و
هەركام ناچن بە تەنیا خەریك بن .شۆڕش كاری یەك و
دوو دەو بیست نیە بەڵكو كاری ژمارەیێكی زۆر لە
میللەتە كە ئەركەكانی شۆڕش هەڵدەگرن بە سیاسی و
نیزامی و كۆمەاڵیەتی و ڕاگەیاندنەوە وە میللەتیش
پشتیوانیان لێ دەكا بە توانای خۆی .ئەحزاب و
ڕێكخراو پێك هاتون ،هەركام خاوەنی خەت و
باوەڕێكی كەم یان زۆر جیاواز لە یەكن بەاڵم مادام كە
هەموو لە خەبات و موبارەزەدان بۆ گەیشتنی گەل بە
مافی ڕەوا ،یان ئازادی وەاڵت لە دەست حوكمی
دیكتاتۆری ،دەبێ لە ڕیزێك دابن بۆ خەباتی تێكڕایی و
دەبێ پشت بە پشتی یەكەوە دەن و لەژێر دەستوری
مەركەزێكی فەرماندەیی دا هەموو هێزو تواناكان
سەریەك كەون لە هەموو بارێكەوە بە تایبەت كە
دەسەاڵت داری داگیركەر یان دیكتاتۆر دەوڵەتەو هێزو
توانای وەاڵتی لەبەردەست دایە و پێوەندی ڕەسمی
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لەگەڵ وەاڵتان دا هەیە و ئیمكاناتی لەبەر دەست دایە،
بێ یەكپارچەیی هێزەكانی ئوپوزوسیون و شۆڕشگێڕ
بەربەرەكانی ناكرێ و سەركەوتنی بەسەردا گرانە
ئەگەر لە كرانیش بێ ،یەك كەوتنی یەكە یەكەی كەسان
یان یەك گرتنی حیزب و ڕیكخراوەكان پێویستی بە تێ
گەیشتن لە دەردی میللەت و تێ گەیشتن لە زەرورەتی
چارەسەریەكەی هەیە بە نەمانی داگیركردن و بە
نەمانی حوكمی دیكتاتۆری وە تێ گەیشتن لەوە كە
دەردەكان بەیەك گرتن چاریان دەكرێ بەو تێ
گەیشتنانە كەسان یان حیزب و ڕێكخراوان كۆ دەبنەوە
لە ڕیزدا ئەمجار موبارەزە لە بەرامبەر داگیركەر و
ستەمگەر و دیكتاتۆران دا بۆ الچونیانە و دەبێ
موبارەزە پایەداربێ تا سەركەوتن و تا دوایی هاتن
بەڕەنج و دەردی میللەت و تا الچونی ئەو ستەمگەرو
مەردم ئازارانە هەركەس كە دێتە ناو ڕیزەوە ئەركی
موبارەزە سەرشان دەگرێ و بەڵێن دەدا بە هێز بەخت
كردن و خۆ ماندوو كردن بەڵكو گیان بەخت كردن لە
موبارەزە دا هەروا حیزب و ڕێكخراوەكان كە یەك
دەكەون دوای لێ تێگەیشتن و بەراوورد ،یەك دەكەون.
كە یەك كەوتن بەڵێنیان داوە بەیەك كە ڕفیق و
هاوسەنگەر بمێننەوە تا گەیشتن بە ئامانج تا سەركەوتن
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بەسەر دژمن داو رزگار بوونی میللەت لە دەست ستەم
و دیكتاتۆری هەركام دەبێ خۆ بە خاوەن بەش بزانێ لە
شانازی سەركەوتن و گەیشتنی میللەت بە ئازادی داو
هەركام خەمبار و ژان لە دڵ بێ ئەگەر تێشكان و
میللەت نەگەیی بە ئامانج  .ئەو یەك كەوتن و پشت بە
پشت بەستنە بەبێ اعتماد و باوەڕ بەیەك و بەبێ ڕاستی
و سەداقەت دەوام ناهێنێ .كێن ئەوانە كە ڕاست دەڵەن
و بەڵێن دەبەنەسەر و كێن ئەوانە كە اعتماد بە ڕفیق
دەكەن و پشت بە وەعد و بەڵێنی ڕفیق دەبەستن ئەو
دوانە كە ئەگەر دەست كەوون لە ڕیزی خوادا پەرستان
دا لە ڕیزی ئەوانەدان كە پابەندن بە ئەخالقیاتی
ئیسالمی ئەمانەت دارن ئەمانەتی نهێنی و ئەمانەتی
دارایی و وەفادارن بەبەڵێن و تەعەهودەكانیان وە
خۆیان بە بەرپرسیار دەزانن لە بەرامبەر ئەمانەت و
تەعەهودەكانیان دا خۆیان لە ژێر چاوەدێریی خودا
دەزانن و كە خورتە خورتی خەیانەت بە ئەمانەت یان
عەهد شكێنی كەوتە دڵیان خودا و توڕەیی و غەزەبی
خودایان بیردێتەوە دادەچڵەكێن و دەست بەجێ لەو
خەیاڵە خراپە دوور دەكەونەوە هەروا چۆن بۆ خۆیان
دروست كارن و ئەمانەت دارن و بە بەڵێن و خاوەنی
پایەدارین لەسەر عەهدو پەیمان ،دڵنیان لە ڕاست
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ئەمانەت داری و بەڵێنی ئی وەك خۆیان .لە ڕاستیدا
پشت بە ئیمان و باوەڕەكەیان كە لەگەڵ باوەڕی خۆیان
یەكە .لە فەزای كۆمەڵگای خودا پەرستان دا اعتماد و
باوەڕ و ئەمانەت و پایەداری حوكم دەكا بەسەر داڵن
دا .پێغەمبەری پایەبەرزی ئیسالم صالت و سەالمی
خودای لەسەربێ هیچ كات خەیانەت بە ئەمانەتی
نەكردوە درۆی نەبوەو بەڵێن شكێنی نەكردوە وە بێ
پەروا پەیمانی بەستوە اعتمادی بە خودا بوو و بێ
دەربەست بوو لە پەیمان بەستنەكانی دا .ئومەتی ئەویش
دەبێ وابن .تا متمانەو باوەڕ لە ناویان دا نەبێ ناتوانن
یەك كەون لە كاری هەرەوەزی و دەستە جەمعی دا
دەبێ راست و دروست و ئەمین و بە عەهد و پەیمان
بن و لەوكاتیش دا اعتمادیان ببێ .كە ئەمانەت داری و
دروست كاری و عەهد و پەیمان دروستی لە داڵن دا
نەبوو و ئەخالقیات و فچائیلی ئینسانی بە خورافات و
سوننەتی كۆنەپەرستان داندراو باوەڕ بەوە بوو كە
كارت دروست بێ و بگەیە هەدەفت چاوت لەوەنەبێ
بەچی دەیگەیەو وەسیلەی گەیشتن چیە ئەودەم نە
ئەمانەت دەمێنێ و نە عەهدو پەیمان دەچنەسەرو نە
باوەڕیش بە كەس دەمێنێ و نەكەس بۆ پشت پێ بەستن
دەبێ و نە باوەڕ بە هیچ بەڵێنێك دەكرێ .لە فەزای وادا
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دەبێ هەموو دەستەیێك لە دەستەكەی تر بترسێ بەڵكو
هەموو كەس لە هەموو كەس بە پارێزبێ و لە یەكتر
دڕدونگ بن ئەوەیە كە ئەحزاب و ڕێكخراوە
سیاسیەكان كەمتر یەك دەكەون وە ئەگەر یەكیش كەوتن
خێسەیێكی چاویان لە الی یەكترە نەوەك فێڵێك لە یەكتر
بكەن و زیانێكبەیەك بگەێنین و پاش قولە لە یەك بگرن
و ملی یەكتر بشكێنن.
**********************************
میللەتانی جۆراو جۆر ،چۆن دەكرێ لە چوار چیوەی
یەك وەاڵت دا بژین؟
لە ڕۆژگارانی كۆنەوە دەسەاڵت دارانی دەسەاڵت
پەرست ،هەمیشە لە بیری پەرەپێدانی دەسەاڵتی خۆیان
دا بوون.
لەشكركێشی و جیهان گیری باوێك بوە لە باوانی
سیاسەت .وە ئەوی دوای مەبەستی جیهان گیری
نەكەوتبێ وبەرنامەی لەشكركێشی وەاڵت داگیركردنی
نەبوبێ كەم دەسەاڵت بووە كە نەی كردبێ ئی پیاو
چاكی نەبوە بەڵكو نەی توانیوە وەك دەڵەن (كەم
خواردن لە كەم دەسەاڵتیە) .بۆ میللەتانی ژێر پێ نەداوە
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و پەرەی بە دەسەاڵتی خۆی نەداوەكە نەیتوانیوە دەنا
هەركەس لە خۆی ڕادیبێ پەالماری وەاڵتانی داوە وە
ئەمپەراتۆری دامەزراندوە وەیان هەوڵی بۆ پەرە
پێدانی ،نەپساندۆتەوە .دەڵەن باوكی ئەسكەندەری
مەقدوونی دەستی كرد بە جیهان گیری .ئەسكەندەر
مێرمندال بوو هاواری لێ بەرزبوەوە كە باوكم بەشی
من وەاڵت ناهێڵێتەوە كە بوم بە پادشا ،بیانگرم.
موبارەزە لە نێوان دەسەاڵتدارانی دنیای كۆن دا بۆ
داگیركردنی جێ دەسەاڵتی الپەڕەكانی تەئریخی كۆنی
پڕكردەوە .یەك خرانی گەالنی جیاواز و خاوەن
فەرهەنگی جیاواز كارێكی وا نەبوە كە بە ئارەزوو پێ
خۆش بوونی ئەو گەالنە فەراهەم ببێ بەڵكو بەزۆر
كۆكرانەوە لە ژێر یەك دەسەاڵت دا كە ئەو دەسەاڵتەش
لە نەتەوەی بە دەسەاڵت بوە .دیارە كە ئەو گەل و
وەاڵتانە كراونە دەرماڵەی ئەمپەراتۆر و نەتەوەكەی،
كەوابێ بۆ قازانجی ئەمپەراتۆرو نەتەوەی ،ئەو گەل و
میللەتانە لە چوارچێوەیەك ئەمپەراتۆری دا لە مەكۆ
دراون ئەوە شوێنێكی كۆن و دواكەوتوانە و ستەم
گەرانەیە كە میللەتێك خۆ بكەن بە داژداری میللەتانی
دەوروبەریان بیان چەوسێننەوە و بیانكەنە كۆیلەیێكی
دەستە جەمعی بۆ خۆیان .ئەو شێوە سیاسەتە درێژەی
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بوە پێش لە هاتنی ئیسالم .كە ئیسالم هات ،بۆ ڕزگاری
میللەتان و ئەفرادان هات لە بەندی كۆیلەیی و
چەوساندنەوە .ئیسالم دژایەتی ئەمپەراتۆر یانی
چەوسێنەرو خوێن مژی كرد .نامەكانی پێغەمبەری
پایەبەرز بۆ شایانی دەوروبەر بۆ ئەمپەراتۆری ڕۆمی
شەرقی و بۆ ئەمپەڕاتووری ئێران و هەروا بۆ وردە
شایانی دەوروبەر ،دەعوەت بوو بۆ یەك كەوتن لە
مەبەستدا كە هەموو خودای تاك و تەنیا بپەرستن و
كەسی بۆ نەكەن بە خاوەن و مەعبود و پەرستراو.
دەعوەت بۆ الی ئەوە بوو كە بەندەگی ی بەندان نەمێنێ
و هەموو ببن بەبەندەی خودا .دەعوەتی ئیسالم بۆ
پەیڕەوەی هەموو گەالن بوو لە ڕێگەی تەوحید و
ئازادی لە بەندی نۆكەری و كۆیلەیی .ئیسالم بۆیە هات
كە گەالن دەست لە پەرستش و كڕنوش بۆ ئینسانان و
دارو بەرد هەڵ نەگرن وە هەموو بێنە ڕیزێكەوە نەك
بۆ ئەوە كە هەمویان ببنە ژێرباری ئەمپڕاتۆریێكی
گەورەتر و پان و بەرینتر لە ئەمپەراتۆری ڕۆم و
ئێران .بەاڵم دوای ئەوە كە ئەو دوو ئەمپەراتۆریە واتە
ئەپەراتۆری ی ڕۆمی شەرقی و ئێران ڕووخان هەر
بە شێوەی كۆن و پێش ئیسالم دەست كراوە بە پێك
هێنانی ئەمپەراتۆری بە ناوی دینەوە .تا خولەفای
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ڕاشیدین لە كاردا بوون ژیانی گەالنی موسڵمان ،كۆن
و تازەی ،تا ئەندازەیێك سەربەرزانە بوو وە تا
ئەندازەیێك موساوات و هاوژیانی لە ناو گەالن دا
موڕاعات دەكرا بەاڵم دوای ئەوان ،دەسەاڵت داری
وەاڵتی گەورەی ئیسالم ،دەستی كرد بە خوێن ڕشتن و
خوێن مژینی گەالنی ژێر دەست وە نیزاع لەسەر
دەسەاڵت لە نێوان ناودارانی بەناو موسڵمان دا بوو بە
هۆی ڕژانی خوینی ملوێنها ئینسان وە چیها جینایەت
كران بە ناوی پارێزگاری لە ئیسالمەوە .خەڵكی
وەاڵتانی داگیركراو بە ناوی پەرەپێدانی ئیسالمەوە لە
ژێر پێ شەڕە قودرەتی بەنی ئومەیە و بەنی عەباسیان
و عوسمانی و سەفەویاندا ڕژا .ئەو ئیسالمە پاكە لە بۆ
گەالنی جیهان هات ،بۆ تێكڕا ،كە بیكەن بە دین و
هەركەس لە ماڵی خۆی و لە وەاڵتی خۆی دا ،بە
زمانی خۆی و بە لیباس و ڕێ و ڕەسمی خۆی،
عەمەلی پێ بكا .دەسەاڵت دارانی عەرەب و غەیرە
عەرەب كردیان بە وەسیلەی چەوساندنەوەی گەالن و
كردیانە پێوەند لە پێ گەالنی سەربەخۆ و سەربەرز كە
ئازادیان نەبێ و نەتوانن پەل ببزێون لە ترسی تۆمەتی
كافر بوون ،هەرگەلێك هاواری ئازادی بكردایە ،ئەو
ئازادیەی كە ئیسالم بۆ میللەتانی هێنابوو ،بەرچەسپی
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كوفر و تەفرەقەی ئیسالمی لێ دەدرا .بەلێ ئیسالم بۆ
پێچەوانەی هەدەف و مەبەستی خۆی بەكار دەهێندرا.
ئیسالمی ئازاد و ئازادی دەركرا بە پێوەند لەپێی
میللەتانی هەژاری وەالتە ئیسالمیەكان دا .هەرلە
ڕۆژانی بەرێدا موسڵمانی وەاڵتان بە تایبەت
موسڵمانانی شەرقی ئیسالم چاك لە ئیسالم حاڵی
بووبون كە ئیسالمەتی دینەو ڕیوشوێن نەك مل داخستن
بۆ باری ئەمپەراتۆرانی ڕگەز پەرست و خوێن مژ.
لەو وەاڵتانەدا حكومەتی سەربەخۆ دامەزران وە
فەرهەنگ و میللەتی خۆیان پاراست وە وا لە ئیسالم
حاڵی بوون كە خودا و پێغەمبەر مەبەستیان بوو كە
دەبێ موسڵمان بن و بەندەی خودا بن نەك بەندەی
میللەتانی ترو نەك باركێشی دار الخالفەتان .ئەو
وەاڵتانە بە باوەڕێكی تەواوە بە ئیسالم و ڕێبازەكەی،
هەوڵیان بۆ پەرە پێدانی ئیسالم و نەشری قورئان دا وە
لەگەڵ ئەوەشدا ئیستقالل و سەربەستی و سەربەرزی
خۆیان و وەاڵتیان دەپاراست.
دەمانەوێ ئەوە بگەیێنین كە كۆكردنەوەی چەند گەالن
لە ژێر یەك ئااڵداو لە چوارچێوەی یەك دەسەاڵت دا،
شتێك نیە كە لەگەڵ ویستی ئەو گەالنە بێتەوە .وە ئەگەر
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چەند گەل و میللەت پشت بە پشتی یەكەوە دەن و
سەربەخۆیی هیچ الیەنێكیان تێدا نەچێ .ئەو گەالنەی
كە لە مەرجی مەترسی هێرشی الوەدا یەك دەكەون،
دەسەاڵتێكی یەك پارچە لە بەرامبەر مەترسی الوەدا
پێك دەهێنن ،قبول ناكەن كە ئیحترام و سەربەخۆییان لە
ناوخۆدا ،لە دەست بچێ .كە ئەوان لە ترسی
داگیركەران و فەوتانی و سەربەخۆیی پاڵیان بەیەكەوە
داوە چۆن قبوڵ دەكەن لە یەك كەوتن و یەك بەرەیی
دا ،استقالل و سەربەخۆیی و سەربەرزیان دابنێن؟
گومان نیە گشت گەل و میللەت كۆكرێنەوە لە چوار
چێوەی یەك دەسەاڵت دا مەگەر بۆ پارێزگاری لە
مەوجودیەتی گەالن و میللەتانێك كە خاوەنی یەك ڕێباز
یەك بەرنامەن ،جا سیاسی  ،یان ئایینی ،یەكیەتی ئامانج
و ئەهدافیان وە یەكیەتی بەرنامەو ڕێبازیان هانیان دەدا
بۆ دیفاع لە یەكتر و بۆ ئەوە كە لەسەر یەكتر هەڵقڕێن.
چ پێویست دەكا كە چەند گەلی هاوڕێباز كۆببنەوە لە
ژێر دەسەاڵتی یەك نەتەوەدا وە فەرهەنگ و داب و
نەریتی ئەو نەتەوەیان بەسەردا بسەپێ و بتوێنەوە؟
كەی ئەوە پێویستە وە كەی ڕەوایە؟ وە كەی پارێزگاری
لە ڕێبازی موشترەك و چون بەرەو ئامانجی مشترەك
بەوە پێك دێ كە ئیحتڕامی چەندها میللەت بشكێ وە
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سەربەخۆی و سەربەستی و ئازادی دانێین لە پێناو
گەلێكی بە دەسەاڵت دا .ببنە گەاڵ بەدەم بای ئیرادەی
ئەوەوە؟ گومان نیە كە ئەو رى و شوێنە كە لە كۆن دا
بوە و ئیستێش شوێنەواری لە جیهاندا ماوە ،ڕێوشوێنكی
ستەم گەرانەیە وە هیچ دینێكی ڕاست و هیچ
سیاسەتێكی مەردم دارو مەردم ناس بەو رى و شوێنە
ڕازی نیە .لە جەنگەكانی سەلیبی دا ڕۆژگارانی
سوڵتان سەالح الدینی ئەیوبی ،سوڵتان بە فەرماندەری
هەموو هێزەكانی ئیسالم دانرا بوو وە باری قازانجی
ئیسالم لە یەك فەرماندەیی دا بوو .بەاڵم هەر لەو
لەشكرە گیان بازە لە خۆبردوە كە وەك سوڵتان ئامادە
بون لە ڕێی ئیسالم دا گیانی خۆیان بەخت دەكرد،
لەشكری كورد فەرماندەی توركی قبوڵ نەدەكرد وە
لەشكری تورك فەرماندەی كوردی قبوڵ نەدەكرد یانی
ئەو دوو میللەتە موسڵمانە كە هەردووك لە یەك بەرەدا
بۆ یەك ئامانج و لە بەرامبەر دژمنێكی مشترك دا
دەجەنگان حەزیان دەكرد لە مەیدانی جەنگیش دا
سەربەخۆییان حیفز بكەن كورد كوردەو تورك توركە.
با هەردووك موسڵمان بن و لە یەك بەرەش دا بن.
گەالن دەبێ جوێ لە یەك بژین و سەربەخۆ ئیدارە
بكرێن وە با برایەتیان برایەتی بێ و كیسەیان جیایەتی.
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نمونەیێكی زۆر زیندوو ئیستێ زەق لە پێش چاومانە و
دەبینین یەكێتی شۆڕەوەی .ئەو وەاڵتە یەك گرتوە كە
لەسەر میراتی ئەمپەڕاتۆری روسیەی تەزاری دانرا وە
ئەو وەاڵتانە كە لە ناوی دا كۆبونەوە بەرهەمی
پەالوێژی ڕۆژگاری تەزاریەكان و ڕۆژگاری ئەستالین
و كاتی جەنگی دوەهەمی جیهانین .لە زوتریش دا كە
كۆبون لە ڕۆژگاری دیكتاتۆری و حكومەتی
پرۆلیتاردا ،زۆر و ستەم و قەهر كۆیكردبونەوە.
ڕوسیەی تەزاری حەفدە شاری گەوەرەی موسڵمانی لە
ئێران پچڕی بە زۆر لە ڕۆژگاری قاجارەكان دا
هاویشتیە سەر ئەمپڕاتۆر بەرینی روسیەی تەزاری،
دوای ئینقالبی كەبیری ئوكتبری  1917هەروا بە زۆر
و دیكتاتۆری یەكیەتی ئەو وەاڵتانەی ڕاگرت بە
شێوەیەكی وا كە ڕێی هەناسە نەبوو نە بۆ فەردو نە بۆ
كۆمەڵ و نە بۆ گەالن تا دەنگی ئیعتراف و ناڕەزای
دەربڕن .لە چۆنیەتی ژیانی ڕۆژانەیان ،تا دەگا بەوە كە
تەكانی خۆیان بدەن و مل لە ژێر نیری ئیستعماری
حكومەتی پڕۆلیتار بهێننە دەر .مانەوەی ئەو گەالنە لە
چوار چێوە ئیتحادی جەماهیری شوڕەوی سوسیالیستیدا
بێ منەت بوو زۆر ئەوانەی كۆكردبۆوە نەك ویست و
داوخواز .یەكگرتوویی كۆماران نەبوو كە مانای
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ئیختیارو پێ خۆش بون دەگەیێنێ .بەڵكو لێك گرێدرانی
چەند میللەت بوو لە ژێر باڵی ڕەشی حكومەتێكی
ئیستسمار گەری تەزاری دا .دوایش لە چوار چێوەی
دیواری ئاسنینی ئەستالین دا بە شێوەیەكی دوور لە
شیاوی ئادەمیزاد وە بارتەقا لەگەڵ ژیانی ئاژەڵی دا.
ئیستێ كە بەرنامەی فەزای بازی سیاسی و بەرنامەی
بازسازی هێندراوەتە ئاراوە تەمی ڕەشی دیكتاتۆری
كۆن و تازە لەسەر ئەو وەاڵتانە و ئەو میللەتانە نەماوە.
نابینی چۆن ئەو هەستە خۆڕست و سوروشتی و
مەعقول و شیاو و ئازادانەیە بزووتوە وە دەیان ساڵ و
سەدان ساڵ جستانی دیكتاتۆری تەبعیدی سیبیری
نەكردوە و ئاوری شكەنجە و كوشتار و زیندان ڕەگی
نەسوتاندوە؟ نابینی چۆن ئەو میللەتانە هەموو خۆ
كەوتون دەیانەوێ لەوە زیاتر لە ژێر باری ژێر دەستی
دا نەمێنن وە وەك گەالنی سەربەخۆی جیهان بژین؟
دەوڵەتی مەركەزی شوڕەوی كە بانگەوازی ئازادی دا
و بە حەق بانگەوازێكی ئینسانی و ڕاستەڕێ بوو .وە
شتێكی دركاند كە ویستی ئینسان و شادی ئینسانیەت
بوو نایەوێ لێی بازگەشت ببێ  .دیارە لێك باڵو بونی
ئەو وەاڵتانە كە لە بەرهەمی تێكەڵی دەیان ساڵە و زۆر
قازانجیان لێك گرێ دراوە و هەوڵ وەشانیان بەم دەم و
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دەستە زیانی بۆ هەموان هەیە .پێشنیاری ئازادی و
سەربەخۆیی زیاتری كردوە بۆ كۆمارەكانی شورەوی
ئەمجار یەكیەتیەكە ،یەكیەتی كۆمارانی سەربەخۆی
شۆڕەوی بێ و دەسەاڵتی تەواویان لە كاروباری
ناوخۆیان دا ببێ بەاڵم یەكیەتیەكە هەربمێنێ و لێك باڵو
نەبن .دیارە بلۆك بونی دەوڵەتێكی وا گەورە و تێكەڵ لە
پانزە كۆمار ،بەو دەم و دەستە شتێكی وا هاسان نیە
ڕوداوێكی تاڵە .وە ئەو دەسەاڵتە گەورە كە ئیستێ
كەوتۆتە سەرباری ئازادیخوازی و ئازادی دان بە
زیانی گەالنە بێ هێزببێ و نەگا دەوری خۆی لە
پەرەپێدانی ئازادی بۆ ئینسانان و گەالن شتێكی
نەشیاوەوە مەحاڵە ،ڕابەرایەتی شوڕەوی لە دانی
ئازادی پەشیمان بێتەوە بۆ ڕاگرتنی یەكیەتی كۆمارانی
شۆڕەوی ،دیسان پەتی خەفەقان و دیكتاتۆری بخاتەوە
مل گەالنی ئەو یەكیەتیە و ستەمگەرانی جیهان دیسان
چاوی لێ بكەنەوە و دەس بكەنەوە بە حەق كوژی و
خوێن مژینی میللەتان .بەو وەزعەی كە ئێستێ لە
شۆڕەوی دا دەگوزەرێ چاك ڕون دەبێتەوە كە پێكەوە
ژیانی چەند نەتەوە لە وەاڵتێكدا و لە ژێر پەرچەمێك دا
كارێك نیە كە بێ زۆر و فشار ڕاگیرا ببێ سەربەخۆیی
و ماڵ جوێ میللەتان ویستێكی سروشتیە وە میللەتان لە
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سەربەخۆی دا دڵنیا و سەربەرز دەژین .لە یەك
گرێدانی دوو میللەت و چەند میللەت جوێ لە نا
متمانەیی و ئاژاوە و دڵ ساردی بەرهەمێكی نیە.
**********************************
چارەسەری ئاوارەكانی جیهان بەچی دەكرێ؟
ئاگادارن كە وەاڵتانی ئەمریكای شمالی و ئوروپا
جمەیان دێ لە ئاوارە كە لە وەاڵتانی ئاسیا و ئەفریقا و
ئوروپای ڕۆژئاواوە هەڵكەندراون و ڕویان كردۆتە ئەو
جێگایانە كە پەنایان دەدەن و لە پەنای خۆیان دا دەیان
حاوێننەوە .هەردێ و ژمارەی ئەو ئاوارە هەژارانە
زیاد دەكا ،تا ئەندازەیەك كە ئەو وەاڵتانەش لە
وەرگرتنیان بێزار بوون بە تایەبەت لەوەتی ئوروپای
ڕۆژهەاڵت دیوارە ئاسنینەكانی كە دەوری كێشرا بون
ڕوخاون و دەروازە ئاسنینەكانی كەلەسەر میللەتی بەناو
كارگە ،كارگەی بەدەست ماندوو بەسك برسی،
داخرابون كرانەوە ،الفاوی تازە ئازاد بوانی ئەو
وەاڵتانە ڕوی كردۆتە ئوروپای لە مێژینە ئازاد كە
زۆربەیان بەخۆیی حیسابن لەو جێگانەدا كە پەنای بۆ
دەبەن وە پەنادانی ئەوان بە واجب تر دەزانن تا ئاوارە
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ئاسیایی و ئەفریقایەكان .بێزاری لە ئاواران بەهۆی
زۆربونی ڕۆژ لە دوا ڕۆژیان بەرەو بەرۆك لەبەر
هەڵتەكاندن دەڕوا .وەلە زۆر جێگە خەڵكی وەاڵت بە
چاوی میوانی داسەپیوو دزێوو دەیانڕوانێتێ .تا
ئەندازەێیك كە لە جێگەیەك وەك سوئێد كە ناوازەیە لە
ئینسان دۆستی و بێچارە نەوازی لە هەوڵی سوك
كردنی شانیانن لەو ئەركە قورسە كە بەهۆی میوانانی
بانگهێشت نەكراوەوە كەوتۆتە سەر شانیان .ڕەنگە
زۆریش ناحەق نەبێ كە ئەو وەاڵتانە لەوەرگرتنی
ئاواران وەڕەز بون چونكە دابینكردنی ئەو گشتە ئاوارە
لە باری جێگاو نشیمەنەوە و بەخێو كردن و پاشان
كاربۆ پەیداكردنیان هەروا شتێكی ئاسان نیە بە تایەبەت
كە هەردێ و زیاد دەكەن وە بە تایەبەت هەموو
ئاوارەیەكیش شەریف نیەو هەموو ئاوارەیەكیش لەسەر
مەبدەئێكی سیاسی و لە ترسی گیان ،وەاڵتی خۆی
بەجێ نەهێشتوە .ڕەنگە كەسانی واش ببێ كە بێ
مەبدەئوو بێ هەدەف تەنیا هەر بۆخۆشی ئوروپا و
ئەمریكا كەوتبێتە ڕێ و هیچ ترسێكیان لەبەر نەبێ
لەوەاڵتی خۆیاندا وەڕەنگە هێندێ كەسیشیان تێدابێ كە
زۆر پێمل نەبن بۆ یاسا و عورفی ئەو وەاڵتانە
وەكرداریان دزێو ناپەسەند بێ لە نەزەر خەڵكی ئەو
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وەاڵتانەدا .بەاڵم ئەوانەش خۆ وا دەنوێنن كە ئەوانیش
لەبەر بێ عەداڵەتی ڕژیمی حاكم بەسەر وەاڵتی خۆیاندا
و لەبەر سەلبی ئازادی كە لە نیشتمانیان دایە ،ئاوارە
بون و ئەوانیش لە ڕاپەڕیوان و بێزارانن و ناچار
بوون بەوە كە نیشتمان بەجێ بهێڵن .دەردی ئەو گشتە
ئاوارەیە كە لە وەاڵتانی خۆیان هەڵكەندراون و بونە
سەربار بەسەر ئەو وەاڵتانەی ئوروپای و ئەمریكاوە،
وەنەبێ هەر ئەوەندەبێ كە لە الوە ڕویان لێ گرژ
دەكرێ وبێزاریان لێ دەردەبڕدرێ وچێویان بە
وورگەوە دەنرێ.بەڵكوو دەردی گرانتر دەردی
غۆربەت ودووری لەنیشتمان وپەژارەی كەس
وكاروخۆشەویستانیانە كە لەنیشتمان دا وون وڕێی
موالقاتیان نیەوزۆر وا دەبێ كەدیار ئاخرەتی یەكتر
دەبن.ئاخ،نیشتمانچ خۆشە وەدیداری عەزیزان وكەس
وكارچەندە شیرینە وەدەردی دووری وفیراق چەندە
بەژانە وچەندە ژانی لەداڵ گرانە!ئاوارەیی هەاڵتنەوگیان
دەرباز كردنە خۆ دەرباز كردنە لەدەست خەفەقان
لەدەست دیكتاتۆری وئیستبداد لەدەست زیندان لەدەست
ئێعدام لە دەست بێعەداڵەتی جا لەدەست بێ ژیانی
وبێكاری وبرسیەتی.ئایا چاری خەڵكی ئەو وەاڵتە
بێدادی و بێ قانوونانە بە تەنیا هەاڵتن وئاوارەیی
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دەكرێت؟ئایا دەكرێت هەموو ئەو خەڵكانە نیشتمانی
خۆیان بە جێبهێڵن وببنە سەربار لەسەرشانی وەاڵتانی
تر؟لەكاتێكدا كە ئەو وەاڵتانە لەچەند میلیون ئاوارە
بێزاربوون،دەتوانن زیاتر ئاوارە وەر بگرن؟ وە ئەگەر
بەفەرزی بتوانن زیاتر و زیاتریش وەرگرن ئایا لە
ئیمكانی هەموو خەڵك دا هەیە لە دەست دەسەاڵتی
دارانی ستمگەری وەاڵتانی خۆیان ڕزگاربن؟ گومان
نیە كە نە دەكرێ ئەو وەاڵتانەی میواندار ناڕازیانی
وەاڵتانی دوور لە ئازادی و عەداڵەت ،وەرگرن وەنە
ناڕازیەكانیش دەتوانن دەربازبن وەنە دروستە میللەت
دەست لە نیشتمانی خۆی هەڵگرێ و بڕوا بۆ حاكمانی
ستەمگەری بەجێ بهێڵێ.
چارەسەری ئەو موشكیلە جیهانیە بە پەنابردن و پەنادان
ناكرێ.
دەردی میللەتانی ژێرباری ستەم بە هەاڵتنی دەستەێیك
بۆ وەاڵتان ،دەرمان ناكرێ .دەبێ بزانین چیە كە ئەو
خەڵكە نیشتمانی خۆیان شارو ئاوەدانی خۆیان كە
خۆشەویستە لەالیەن و دڵگرترە لە هەموو جێگەێیك لە
دڵیاندا بەجێ دەهێڵن بۆ خاكی غوربەت بە دڵە لەرزەوە
داخۆ وەردەگیرێن یان وەرناگیرێن .جا ئەمجار دوایش
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دەردی دووری كەسان و عەزیزان و دوری نیشتمانی
خۆشەویست ،دەردی ئاواگران سەرباری هەموو
غوربەت و ئاوارەیی كە ڕەنگە زوو دوایی نەیێ وە
ڕەنگە بۆ هێندێكان تا دوایی ژیان درێژەیی هەبێ؟ وە
دەبێ بزانین داخۆ چیە ئەو وەاڵتانەی كە بونە پەناگەی
بێچاران و هەژاران و ئاواران بۆچی بێ دەرەتانی
الوەشیان لێ دەحاوێتەوە تا دەگا بە خەڵكەكەی خۆی؟
چۆنە كەس لە وەاڵتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا وە پەنای
نەبردە بەر وەاڵتێكی تر تەنانەت مجرمیش هەڵ نایێ و
ئاوارەی الوەنابێ؟ هەروا لە ئوروپای ڕۆژئاواشدا؟
ئەوە بۆ خەڵكی ئەو وەاڵتانە لە نیشتمانی خۆیاندا
دامەزراون و شڵەژاویێكی تێدانیە كە ببێتە هۆی جێ پێ
لێژبونی كەس؟
وەاڵمی ئەو دوو پرسیارە وەاڵمێكی بە ووشەی كورت
و بە واتا پڕە وەاڵمی ئەو دوو پرسیارە دوو وشەی
كورتە ڕەنگە بۆ زۆر كەس ڕون بێ چیە ،بەر لەوە كە
ئێمە بیڵەین بزانن .ئەو دوو ووشە ئازادی و سەلبی
ئازادیە .ئازادیە لەو وەاڵتانەی كە دانیشتوانیان نابزون
و لێ قەوماوی و وەاڵتانیش ڕویان تێ دەكەن.
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وە سەلبی ئازادیە لەو وەاڵتانەی كە ژمارەیێكی زۆری
دانشتوانیان ئاوارە دەبن و ئەوی دەشمێننەوە لە زیندان
دان ،زیندانی چوار دیواركراوی چكۆلە ،یان زیندانی
هەرێ گەورەی ،وەاڵتەكەی كە خەفەقان و استبداد و
سەرەڕۆیی و
خۆپەرستی و دەسەاڵت پەرستی حاكمان كردویە بە
زیندان .سازمانی میللەل و كۆڕە ئینسان دۆستەكان
كومیتەی ئیمدادی ئاوارە و یوئن و چی و چی چۆن
دەتوانن بە پەنادانی چەند ملوێن ئاوارە عەزاب لەسەر
خەڵكی ئەو وەاڵتە دوور لە ئازادی و دوور لە
عەداڵەتانە هەڵگرن؟ ئەوە چاری ئاوارەكان بە پەنادان
كرا ئەی چاری خەڵكە هەژارەكانی ئەو وەاڵتانە بەچی
دەكەن؟
چارە ئەوەیە كە ئەو وەاڵتانەی كە لەبەر بێ دادی
خەڵكەكەی كراونە جەهنەم ،خۆشیكەن وەك ئەو وەاڵتە
بێ قڕەو ئازادانەیان لێ بكەن .یارمەتی ئازادی
خوازانی ئەو وەاڵتانە بدەن كە مۆتەی دیكتاتۆرانیان
لەسەر سنگ الچێ حكومەتانی ئیشتیارو ملهوڕیان
لەسەر نەمێنێ .چار ئەوەیە كە ئەو وەاڵتانەش بهێننە
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سەر ڕەنگی وەاڵتە ئازادەكان وە خۆشی و كامەرانی
بەرنە بەردەركی هەمووكەس.
ئاوا :كەكەس ناچار نەبێ بەدوا خۆشی و ئازادی دا
نیشتمانی خۆی بەجێ بهێڵێ نەك هەر بەجێ نەهێشتنی
بەڵكو دڵی نەیێ بستێكی لێ دوور كەوێتەوە.
دڵ بە وەاڵتەكەی خۆشكا هەر خەریكی ئاوەدان
كردنەوە و خۆش كردنی بێ ،بخوێنێ فێری كردو
سەنعەت بێ .شێوەو باری هەرەنوێ لە ئاوەدان كاری
نیشتمانی .دەسەاڵت بەدەست میللەت بێ كێی دانا
لەسەر دەسەاڵت دای نێ ،وە چ شێوەیەكی بەزۆربەی
دەنگ بۆ بەڕێوە بەریی وەاڵت هەڵ بژارد ،هەڵی
بژێرێ.
چ دادێك دەدا چەند ملوێن ئاوارە وەرگیرێن بەاڵم
میللەتان لە ژێر چنگاڵی حكومەتان و ڕژیمانی
ئیستبدادی دا بمێننەوە؟
با بەالبردنی حكومەتانی ستەمگەر و ڕوخاندنی
ڕژیمانی خوێن مژو ئیستبدادی ،وەاڵتانی بێ ئازادی
پڕببن لە ئازادی وە با پشوو بڕاوان پشویان بێتەوە بەر
دەبا ناخۆشی و تاڵی و تونی كە بەرهەمی خەفەقان و
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ئیستبدادە بەالچونی ئیستبداد و بێ دادی باركەن و
خۆشی و شیرینی و بەختەوەری بێتە جێیان .ئەوەی كە
وەاڵتانی الوەی كە پەنایان بۆ دەبرێی خۆش كردوە
ئەگەر لە وەاڵتەكانی ئێمەش دا دابین ببن ئەوانیش
خۆش دەبن و لە بەرچاو نابێزێن كە دننیشتوانیان دڵیان
بێ بەجێیان بهێڵنن .ڕزگاركردنی ئەو میللەتە لە
بەندكێشراوانە كە بەدەستی ڕژیمانی ئیستبدادی لە
بەندكێشراون شەرتی ئینسان دۆستیە ،نەك تەنیا
پەنادانی چەند ملوێن ئەویش بە چێو بە ورگەوەنان و
ڕوو لێ گرژكردنەوە ،پشت گوێ هاویشتنی زیاتر لە
میلیاردێك ئینسان ،كە هەروا لە عەزابی ئەلیم دا
بمێنەوە وە هەروا لە ژێر بیری ئیستبدادی ڕژیمانی
موستەبد دا دەف بدەن و هەناسەبڕكێیان بێ.
چارەسەری بە پەنادانی ژمارەیێك ئاوارە ناكرێ .بەڵكو
دەبێ هۆی ئاوارە بون نەمێنێ و ئازادی لە نیشتمانیان
دا دابین كرێ و حكومەتی قانون و پەرلمانی
هەڵبژێردراوی میللەت حكومەت بكاو وە دەوڵەت
نوێنەری خەڵك بێ لە بەڕێوەبردنی قانونی پەسەندكراو
لە الیەن پەرلەمانەوە.
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كورتەیێك لە هەڵوێستی مامۆستا سەید جەالل حسینی
سەبارەت بە ۲٨ی گەالوێژ و ڕوداوەكانی پاش!
دوای ئەوە كە شەڕی  ٣مانگە بە ناوی جیهاد لە الیەن
خومەینیەوە فەرمان درا و ژمارەیێكی زۆر لە خەڵكی
كوردستان كوژران و بریندار و ئاوارە و ماڵ وێران
بوون ،دیسان داریوشی فروهەر هەیئەتی وتوێژی
دەوڵەت بە هێلیكۆپتەر چونە(بنوخەڵێف)ی سەردەشت
لەگەڵ مامۆستا شێخ عیزەدین و شاد ڕەوان دكتۆر
قاسملو دانیشتن ئەوانە هەموو بە الساری و حەق
نەویستی ڕژیمی ویالیەتی فقیە بێ ئاكام بون ،شەش
ڕۆژ دوای شەڕی جێژنی قوربان واتە لە ١٦ی
خەزەڵوەری  ،١٣۵٨داریوشی فروهەر و سەباغیان و
سەحابی ،سێ كەس لە وەزیرانی موهەندیس مەهدی
بازگان هاتنە بانە بۆ ئەوە لەگەڵ خەڵكی بانە وتوێژ
بكەن ،ڕای ئیمام خومەینی و موهەندیس مەهدی
بازرگان بە خەڵكی بانە ڕابگەیێنن وەك میرزا ڕەئوفی
تەوەكولی دەڵێ (گرێ كوێرەی كوردستان لە بانە
بكەنەوە) !! لە ڕاستی دا گرێ كوێرەی میللەتی
كوردستان لەگەڵ ڕژیمی تازە بە دانیشتن لەگەڵ
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مامۆستا شێخ عزەدین ڕێبەری هەیئەتی وتوێژ و دكتور
قاسملو سكرتێری حیزبی دیموكرات نەكراوەتەوە و
ڕژیم تا ئیستێ هەرچەندی ڕووی لە وتوێژ كردبێ بۆ
كات بەڕێ كردن و خۆ بەهێز كردن بوە ،بە هاتنی ئەو
هەیئەتە بۆ ناوچەی بانە كە دەم ڕاستانی ئەو ناوچە
تەنیا دەسەاڵتی ناوچەكەی خۆیان هەیە ،ئەویش لە
كارو باری عادی ڕۆژانەدا و ناتوانن لە پێوەند لەگەڵ
دەوڵەت خۆ لە باقی كوردستان هەاڵوێرن و بە تەنیا
لەگەڵ دەوڵەت بسازێن و ناشتوانن مەسئولیەتی كاری
سەرەكی و عمومی كورد كە مەسەلەی خودموختاری
و دیاری كردنی چارەنووسە ببڕنەوە.
ئەو هەیئەتە داوای دانیشتن لەگەڵ من و نوێنەرانی ٣
حیزب و ڕیش سپیەكانی بانەیان كردبوو .دەكرا ئێمە لە
جێگەیێكی مەحدود و تایبەت دانیشین ،من ماڵم لە بانە
نەمابوو و تازەش گەڕابوینەوە مقەڕ و جێی تایبەتیمان
نەمابوو ،گوتمان بچینە ماڵی ئیمام جومعەی كۆن یان
ئیمام جومعەی تازە ،داریوشی فروهەر گوتبوی  :نە
دێمە ماڵی ئیمام جومعەی شا ،نە دێمە ماڵی ئیمام
جومعەی خەلخالی( .ئیمام جومعەی شا ،مەال عەلی
خەتیبی بوو ،ئیمام جومعەی خەلخالی شێخ كاكە
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حەمەی سەمیعی بوو) .گوتبوی دەچینە مزگەوتێك،
دیارە مەبەستی ئەوەبوو قسە لە ناو خەڵكی زۆردا بكاو
خەڵك فریودا و لە ویستی ڕێبەرانی شۆڕش دوریان
خاتەوە .من دەمزانی كە بچینە مزگەوتێك گەنجە
ئیحساساتیەكان دەهاتنە ژوور و دڵ پڕ بوون لەو
ڕەفتار و خوێن ڕشتنەی كە ڕژیم لە بەهارەوە تا ئەودەم
لە كوردستان دا كردوویە ،دەمزانی بە شیعاردانی
دەرەوە نەدەوەستان و دەڕژانە ژووری مزگەوتەكە و
دانیشتن لەگەڵ هەیئەتی دەوڵەتیان ناخۆش دەكرد و لە
چوار چێوەی ئیحتڕامیان دەبردە دەر ،ناچار گوتم بچن
بۆ مهاباد و لەگەڵ هەیئەتی دیاری كراو بۆ وتووێژ،
وتوو وێژ بكەن .خۆ ئەگەر بكرایە لەگەڵیان دانیشین لە
بەرامبەریان دادەنیشتین و فەرمانی جیهادی ئیمام و ئەو
هەموو كوشتارەی خەڵكی كوردستانمان بە چاودا
دەدانەوە ،ئەگەر ئەو قسەی میرزا ڕەئوفی تەوەكولی
لێ دەگێڕێتەوە كە گوتویە (بەشەرەف قەسەم ئیمام و
ئاغای بازرگان نەزەریان سەبارەت بە خەڵكی
كوردستان باشە) یان بگوتایەوە ،دەمان گوت :دە ئەگەر
نەزەری ئیمام لە فەرمانی جیهاد دژی خەڵكی
كوردستانەوە بۆتە نەزەرێكی موسڵمانانە و ئینسانانە.
دەبچن لەگەڵ هەیئەتی نوێنەرایەتیی خەڵكی كوردستان
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وتوو وێژ بكەن لەبری بانە و هەموو ناوچەكانی
كوردستانیش ،نە بانەو نە هیچ ناوچەیەكی كوردستان
بە جیاوازی قسەیان لەگەڵ دەوڵەت سەبارەت بە داوای
سەرەكی كوردستان نیە ،بەاڵم كە نەكرا لەگەڵیان
دانیشین لەبەر ئەو هۆیانەی كە ڕابوورد .وەاڵممان بە
میرزا ڕەئوفی تەوەكولی دا بۆ ناردنەوە كە بچن بۆ
مەهاباد ،حوسنی نیەتە تازەكەی ئیمام بە هەیئەتی وتوو
وێژی خەڵكی كوردستان ڕاگەیێنن.
**********************************
شۆڕش چیە و ئی كێیە؟
كێی تێدا دەمێنێ و كێی لەبەر دەردەچێ؟
كێی بۆ دەمرێ و كێی پێی دەمرێ؟
ئەمانە چەند پرسیارێكن كە دێنە پێش لە دڵی هەموو
ئەو كەسانەی ڕێی شۆڕشیان گرتۆتە بەرو لە ناو
شۆڕشدان یان سەروكاریان لەگەڵ شۆڕش هەیە.
شۆڕش وەك زۆر جار گوتراوە بریتیە :لە ڕاپەڕینی
چەوساوەو حەق فەوتاوان لە چەوسێنەرو داگیركەران
بە شێوەیەك كە چش بكرێ لە قازانج و حەسانەوەو
40
سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران
چاپ 2018

كورتەێك لە ژیاننامەی مامۆستا شێخ جەاللی حسینی و
بەشێك لە وتارەكانی ساڵەكانی  1985تا  1994ی زایینی

ئامادەیی ببێ بۆ وەرگرتنی هەموو زیانێك و هەموو
مەترسیێك لە پێناو ئامانج و لەسەر ئەو ڕێبازە وە ئەو
شۆڕشە ئی گەلەو ئی میللەتە .بەو ڕەنگە میراتی ئەو
بەرە یان ئەو چینە نیە كە ئەمڕۆ شۆڕش دەكا .میرات
و حەقی گەلە وە ئەو شۆڕش گێڕانە نوێنەری گەلن و
خۆیان بۆ گەل دەخەنە مەترسیەوە و زیاتر لەگەڵ
مافیان بەبەرهەمی شۆڕشەوە نیە .تێدا بچن بۆ گەل تێدا
دەچن نەك بۆ خاو خێزان و بنەماڵەیان .هەرچەند كە
ڕێزیان هەیە لە ناو گەل داو بەڕێزەوە ناو دەبرێن لە
ژیاندا و دوای شەهید بونیان وە ڕێز بۆ بنەماڵەی پاك و
وەچەیان دادەندرێ كە خەم و پەژارە و بێ داژداریان
توش بوە لە پێناو شۆڕش دا بەاڵم نابنە خاوەنی شۆڕش
و بەرهەمی ،خاوەنی شۆڕش و بەرهەمەكەی ،گەلە
بەتێكڕایی كەوابێ هیچ ۆ بەخت گەرێكی ناو شۆڕش
ناتوانێ خۆی بە خاوەنی شۆڕش بزانێ و پێی وابێ
ڕەنجی زۆری وەبری تاوانی دوایی دەكەوێ وەیان
بۆی هەیە بارتەقای خزمەتی خەیانەت بكا چونكە ئەو
خەیانەتە تەنیا بەرهەمی ڕەنجی خۆی بەبادا نادا بەڵكو
بەرهەمی ڕەنج و زیانباری گەلێك بە ئاودا دەدا.
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بێینە سەر ئەوە كە بزانین كێی تێدا دەمێنێ و كێ لەبەر
دەردەچێ؟
شۆڕش كە لێ بوردن و فیداكاریە لەڕێی ئامانجی گەل
و میللەتێك دا تێ گەیشتوو دڵسۆز و خۆ بەخت گەر
خۆی تێدا ڕادەگرن ،وە ئەوانەی كە قازانج پەرستن
ناتوانن بێنە ناو ڕیزی شۆڕشەوە مەگەر بە ڕواڵەت وە
تا بش بن هەر خۆ بوێرن بن و هەرخۆ الدەگرن وە
مادام لە ڕیزی شۆڕش دا حیساب لەسەر كارو لێ
بوردن بكرێ ،وە بڕی هەركەس و پەرێزی هەركام لە
لەبەر چاو بیگیرێ ئەو جۆرە كەسە ناتوانن خۆ
ڕابگرن .كە قسەی بەر ئاوری لەكەس وەرنەگیرا و بە
هەموو كەس گوترا ئەوە گۆ و ئەوە مەیدان ،خۆ بوێر
كوڕی مەیدان نین ،چارنیە دەبێ لەبەر دەرچن .چاكە
ئەوە دەرخەین و ڕونی بكەینەوە كە كەنار كەوتن لە
ڕیزی شۆڕشگێڕان بەڕەسمی بەاڵم دڵ و كردەوە بەپێی
توانا هەر لە گەڵ شۆڕش و شۆڕشگێڕان بێ پێی ناڵەن
لەبەردەرچون ،چونكە بۆ كرانی هەموو كەس و
بۆكران لە هەموو هەل و مەرجێكدا وەك یەك نین.
دەكرێ دڵ سۆزێكی خۆبەخت گەر هەل و مەرجی
درێژەدان بە كاری ناو ڕیزی شۆڕش نەبن.
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بزانین كێی بۆ دەمرێ و كێ پێی دەمری؟
دیارە دڵسۆز و بەئیمان و بەباوەڕ و خەم خۆری گەل و
نیشتمان هەر بۆ شۆڕش و ئامانجی دەمرێ و لە پێناوی
دا سەروماڵی دادەنێ.
ئەوانەی بە شۆڕش دەمرن خەیانەت كارانن كە دەچنە
ناوڕیزی دژمنەوە و كار بۆ دژمن دەكەن یان بە
دەستوری دژمن لە ناو ڕیزی شۆڕشدا دژایەتی شۆڕش
و شۆڕشگێڕان دەكەن ئەوانە بە شۆڕش دەمرن و
شۆڕشیان بۆ دەبێتە ژارو دەیان كوژێ .شۆڕش
نابڕێتەوە و دوایی نایێ چاری ئەو جۆرە ناپاكانە هەر
دەكا دوایی بە ڕۆژگاری چەپەڵیان دەهێنێ.
سەرلەنگی بۆ ئەوانەیە لەگەڵ نەفرینی جەماوەر لە
كاتێكدا سەربەرزی و شانازی بۆ شۆڕشگێڕ و
شەهیدانی ڕێی ئازادیە.
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بەڕاپەرینی تێكڕایی و جەماوەریی ئازادی وەدی دێ!
ستەم لەسەر گەلی كورد لە كوردستانی ئێران دا ،شتێك
نیە كە بكرێ وون كرێ یان بە پەردەی چاولێ
قونجاندن دا پۆشرێ .گەلێك كە ماوەی شەست حەفتا
ساڵە بە گەرم خەبات دەكات وە لەوەپێشیش لە
ڕۆژگاری سەفەویەكان و دوای وانیش دا خەبات و
موبارەزەی بوە بەوپەڕی لێبڕاویەوە .دژمنانیش
لەسەركوت كردنیدا ئەوپەڕی بێ ڕەحمیان
بەكارهێناوە .كوردە بادینی و سۆرانیەكانی ڕۆژاوای
ئیران ،ناوچەكانی مەهاباد و ورمێ كە لە نیشتمانی
خۆیان دەركراوون و بە كەرو بار براونە خوراسان لە
ڕۆژهەاڵتی ئیران گەورەترین بەڵگەیە لەسەر بێ
ڕەحمی دژمنانی كورد لەگەڵ ئەو میللەتەدا .خۆڕاگری
ی حاكمەكانی موكری لە "درباز" و برادۆستەكان لە
قەاڵی "دمدم" ڕونترین بەڵگەیە لەسەر قارەمانی و
لێبڕاوی گەلی كوردلە خەبات و موبارەزە ،دژبە
دژمنانی داگیركەردا .كاتێك لە دوای نزیك بە چوار
چەرخ دەربەدەری كوردی ڕۆژاوای ئیران بۆ
خوراسان دەبینی كە چۆن لەسەرهەستی نەتەوایەتی و
دژایەتی ستەمگەر و داگیركەر ماون و سورن لەسەر
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دژایەتی ئێسكی پۆڵكیوی شا عەباسی گۆڕبەگۆڕ و جێ
دارانی ،دەزانی كە كوردانی زوو باوباپیری ئەوانەن
ئەوانەی كە دەستەو یەخەبون لەگەڵ ستەمی
سەفەویەكان دا و لەو موبارەزە قارەمانانەیەدا
فیداكاریان كرد ،وە چەند كۆڵ نەدەرو لێبڕاو بوون.
كاتێك كە حەماسەكانی دمدم و درباز دەخوێنینەوە كاتێك
كە باسی لەشكرە ناوازەكانی سارم خان و دەست زێڕین
موكوڕی و ئازایەتیەكانیان دەخوێنینەوە كاتێ كە باسی
خانی لەپ زێڕین و لەشكرەكەی لە قەاڵی دمدم
دەخوێنینەوە گوێ بۆ بەیتی قەاڵی دمدم دەگرین
موچوڕكە بە لەشمان دادێ ،حەماسە دەمان گرێ
سەرشانی خۆمان دەبچڕین بۆ مەیدانی خەبات .ورد
دەبینەوە كە ئای لە كەیەوە گەلەكەمان خوێنی لەبەر
دەركی خۆی دەڕژێ و خوێنی پیسی دژمنی داگیركەر
دەڕێژێ؟ لە كەیەوە پیالنی پێ دەگیرێ و لە خاك و
نیشتمانی خۆی وەدەر دەندرێ؟ لە كەیەوە داهاتی بە
تااڵن دەڕوا و وەاڵتی لێ وێران دەكرێ؟ واش لە
بەرامبەر پیالن دا هەر وێستاوە لەسەر نیشتمانی خۆی
خۆ بە كوشت دەدا وە بە هەموو توانای بەر لە وێران
بونی وەاڵتی دەگرێ لەكەیەوە دەردەكرێ و كوشتاری
لێ دەكرێ بەاڵم نابەزێ  ،نەدژمن لە دەست درێژی بۆ
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سەركوردستان دەست دەكێشێتەوە نە كورد لە فیداكاری
و خۆ بە كوشت دان و كوشتنی دژمن ماندوو دەبێ نە
دژمن كوردی پێ لە ڕەگ دێ و نە كوردیش
سەركەوتنی یەكجاری بۆ وەدەست دێ .دەبینین كە
كوردستان سەری ئاسودەی بە خۆیەوە نەدیوە بە دەست
دژمنانی خوێن مژەوە وە دژمنامیش نانێكی ڕەحەتیان
لە كوردستانی داگیركراودا نەخواردوە بە دەست ڕۆڵە
خەباتگێڕەكانی كوردستانەوە .دیارە ئەو دژمنانە واتە
نەتەوەی غالب و دەسەاڵت دار كە زۆر لە مێژە
دەسەاڵتی وەاڵتی ئێمەیان بە دەستەوەیە ،ڕۆژێك بە
ناوی ئێرانێگەریەوە ڕۆژێ بە ناوی یەكیەتی
ئیسالمیەوە دەسەاڵتی خۆیانیان بەسەرمیللەتی كورددا
سەپاندوە فەرهەنگی گەلەكەمانیان ژێر پێ داوەو
داهاتی ئێمەیان بۆ خۆیان وەك گەزۆ و مازوو بە
حەاڵڵ داناوە .بە گومانی پوچیان كوردستان بەبەشێكی
نەپچڕاوە لە وەاڵتی خۆیان دەزانن وە بزوتنەوەكانی
گەلی كورد لە خراپەكاری و یاغی گەری لە بەرامبەر
دەسەاڵتی مەشڕوع و ڕەوا دادەنێن .ئەوەیە كە دژمنان
لە كوردستان و سەركوتی میللەتی كورد دەست هەڵ
ناگرن بە باوەڕی پوچی ستەم گەرانەیان ،كورد بە
تەجاوەزكارو دوور لە حەق دەزانن و خەباتگێڕان ناو
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دەنێن خراپ كارو چەتە .ستەم گەران و داگیركەرانی
كوردستان ،هێندە لە مێژە بە ستەم گەری و داگیركەری
لە كوردستان دا  ،دێن و دەچن لە گومڕایی دا نوقم بون
دەروی بیركردنەوە و وردبونەوەیان نیە كە بزانن
ئەوان ناڕەوان و خەبات گێڕانی كوردستان و
ڕاپەڕیوان لەسەر ڕێ ی ڕاستن ئەوەیە كە داگیركەران
و خوێن مژان دەست لە داگیركەری هەڵ ناگرن و
دەست لە ئێخەی گەلی كورد ناكەنەوە .بەاڵم چیە كە
گەلی كورد لەگەڵ ئەو هەموو قارەمانیەی كە لە خۆی
نیشان داوە لەگەڵ ئەو هەموو شەهیدەی كە پێش كەشی
بە شۆڕش و خەبات و بە چارەنوسی خۆی كردوە ،تا
ئێستێ سەركەوتنی نەبوە و حەقی ڕەواو چارەنوسی
خۆی وەدەست نەهێناوە؟ چۆنە كە تا ئێستا حاڵی
هەربەرەو خراپتر چوە و وەاڵتی لێ وێران تربوە و لە
كاروانی تەمەدون و پێشكەوتن و شارستانیەتی زیاتر
بەجێ ماوە؟ چیە كە دژمنەكانی لە ستەم گەری دا پێیان
لێ هەڵێناوەو سەرەڕۆیانەتر و بێ دەربەستر،
لەسەركوتی گەلی كورد خەریكن؟ بۆچی واش خەبات
گێڕانی گەلی كورد نابەزن و هەر لە موبارەزەدان؟
وەاڵمی نەبەزین لە موبارەزە دیارە كاتێك كورد خۆی
وەك میللەتێكی خاوەن نیشتمانی دیاری و خاوەن
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مێژوی كۆن دەناسێ ،واش دەبینێ لە نیشتمانی خۆی دا
بێ دەسەاڵتەو چارەنوسی كۆیلەییە .خەڵك بە داهاتی
نیشتمانی ئەوی پۆشتەیەو تێرەو خۆیشی برسی و
ڕووت و ڕەجاڵە.دژمن بە سوك و بێ بایی دەیڕوانێتێو
ڕەفتاری لەگەڵ دەكا زیندانی لە الوی كورد ئاخنیون و
دارەكانی ئیعدام دەمێك لە الوی كورد چۆڵ نین .چۆن
دەكرێ الوانی كورد كۆڕی خەبات چۆڵ كەن و
كاروانی شەهیدانیان بێستێتەوە؟ هەربۆیە كوڕانی
كوردەواری ماندو نابن لە موبارەزە و خەبات وە
هەموو ڕۆژێ لە مەیدانەكانی بەربەرەكانێ دا گیان
بەخت دەكەن و ژیان لە دژمنانی داگیركەر تاڵ دەكەن.
مەرجی دوایی هاتنی موبارەزەی وان دژ بە دژمنانی
ستەم گەری داگیركەر ،ئازادی ی كوردستان و
ڕزگاری گەلی كوردە بەاڵم كەی ئازادی كوردستان و
ڕزگاری گەلی كورد دێتە دی؟ هۆی چیە سەركەوتنمان
تا ئێستا نەبوەو دژمن لە كوردستان دوور نەكەوتۆتەوە؟
ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو كە ئاوری خەباتی
كوردستان ئایساوە پێشمەرگەی كوردستان لە گیان
بەخت كردن درێغی نەكردوە قارەمانیەتی بێوێنەی
نواندوە تۆ بڵەی كە بە تەنیا جەنگی پێشمەرگە ،ئازادی
كوردستان و ڕزگاری گەلی كورد پێك بێ؟ تەجرەبە
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دەری خستوە كە لە پاڵ خەباتی چەكدارانەی پێشمەرگە
و هێزی شۆڕشدا ڕاپەڕینی جەماوەر پێویستە،
ڕاپەڕینی جەماوەرە كە بەڕونی دەردەخا كە ئەو گەلە
وەك گەل داوخوازی ئازادین و دەوری مانەوە بۆ دژمن
لە كوردستاندا نیە .ڕاپەڕینی جەماوەرە كە بە جیهان
دەگەینێ كە ناڕازی لە داگیركەر تەنیا حیزبێك و
سازمانێكی خاوەن ئامانجی تایبەت نیەو بەس بەڵكو
ناڕازی لە دژمن و لە ستەمەكانی میللەتی كوردە وەك
میللەت و تێكڕای ئەو میللەتە .تا ئەو حەرەكەی
جەماوەریە نەبێ دژمن خەڵك بەالیەن گری خۆی ،یان
بە بێ تەفاوەت دەزانێ و دەنوێنێ .كاتێك پێشمەرگە
بجەنگێ و خەڵك بە ڕاپەڕین و مانگرتن الیەنگری
پێشمەرگە نەكا كوا ئەو بزوتنەوە ئەو شۆڕشە ئەو
خەباتە بە بزوتنەوە و شۆڕش و خەباتی جەماوەری و
گەلی كورد دەناسرێ .ڕاستە زۆربەی خەڵك لە دڵەوە
پێشمەرگەی خۆش دەوەێ و خەبات و موبارەزەكە بە
خەبات و موبارەزەی خۆی دەزانێ وە لە پشتیوانی
نهێنی بە پێشمەرگە دریغی ناكات .بەاڵم كوا دژمن لە
"دڵ "شەرم دەكا وەكو دژمن بە دەرون و ناو دڵ
دەزانێ كە ئەو خەڵكە لەگەڵ ئەونین و لەگەڵ شۆڕشن
بە تایبەت كاتێك كە خەڵك پشتیوانی و خزمەت بە
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پێشمەرگە ،بەناچاری و بێ دەسەاڵتیان لە ڕاست
پێشمەرگە الی دژمن پینە دەكەن.كاتێك جەماوەر الی
دژمن گوتی خزمەتەكەم بۆ پێشمەرگە لە ترس و
ناچاریە نەك بە ویستی دڵ ،پشتیوانی بە دڵیش كە ببێ
بە پوچ دەردەچێ و دژمن گەل و میللەت بە موخالیفی
خۆی و پشتیوانی پێشمەرگە ناناسێ و شەرم لەو میللەتە
ناكات و خۆی بە داگیركەر و بێگانە و لەو میللەتە
نایەتە بەرچاو .ریێ چارە و موبارەزەی ڕاستەقینە
ئەوەیە كە جەماوەری كوردستانی ئێمە لەو ڕژیمە
خوێن مژو گۆڕ پەرەست و تااڵن چیە ڕاپەڕن دژمن
ناتوانێ بە گژ گەلێكدا چێ .خەڵكی كوردستان نابێ لە
دژمن شەرم بكا وە لێی بترسێ ترسان لە دژمن دژمن
چێ دەكا .ئەركە لەسەر شانی گەلی كورد كە بە
تێكڕایی ڕاپەڕن  ،وە پشتیوانی ئاشكرا و تێكڕایی لە
شۆڕش و خەبات بكەن .چەندە تاوانە ،ئەوانەی
خزمەت بە پێشمەرگە دەكەن الی دژمن مەعزەرەت
بەبێ دەسەاڵتی و ناچاری بهێننەوە .ئەی براو خوشكی
كورد :كاتێك كە پێشمەرگەت بە جێی مەترسی دانا و
گوتت لە ترسان یارمەتی دەدەم دەگەیێنێ كە تۆ
پێشمەرگەت خۆش ناوێ و لێی دەترسی وەك لە چەتە
دەترسی و خۆت و دژمنی داگیركەرت لە الیێك دانا و
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پێشمەرگەت بە جوێ لە خۆت و بەڵكو بە نەویست دانا.
دەگەیێنێ كە تۆ بە دژمن و بە بونی لەسەر خاكی
كوردستان ڕازی و ڕەخنەیەكت نیە لەوە كە ئەو داگیر
كەرە لە الوە ڕاهاتوە و داهات بە تااڵن دەبا .براو
خوشكە كوردەكان تاكەی كوڕانی كوردەوای بكوژرێن
و خەڵك بە ئاشكرا و بەبێ بڕاوی پشتیوانیان لێ
نەكات؟ تاكەی ڕەنجی ئەو الوە عەزیزانە و خوێنیان بە
فیڕۆ بڕوا؟ ئەی خەڵكی كوردستان ڕۆڵەكانی ئێوە بۆ
سەربەرزی و ئازادی ئێوە خەبات دەكەن دەئێوەش
هاوبەش بن بێ ترس و بە ئاشكرا بۆ سەربەرزی
خۆتان و ئازادی كوردستان .تەنیا بە خەباتی تێكڕایی
ئازادی وەدی دێ.
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رێ چارەسەری گەلی كورد چیە ؟
میللەتی كورد لە پێك هاتی ڕژیمی جمهوری توركیە دا
كەوتۆنە مەیدانی لە ناوچوون وە مەترسی لە ناوچوونی
یەكجاری ئەو میللەتە لە ئارادایە ،وەگوتمان كە
باوباپیرەكانی ئێمە لە بەرامبەر داگیر كرانە كاتیەكانی
كوردستان لەالیەن دەسەالت دارە بێگانەكانەوە ،یان
داسەپاندنی فەرمان لە الیەن شاهەنشا و قەڕاڵەكانی
دەوروبەرەوە رادەوەستان.
نەدەچوونە ژێر باری ستەمەوە ،لەگەل ئەوەشدا كە
بەرێوەبەری كوردستانیان بەدەستەوە بوو ،كوردستان
بەدەست كوردەوە بەرێوەدەبرا .ئەرێ ئێستێ گەلی
ریَی ی ڕاستی
كورد كەمەترسی لەنێوچونی هەیە ِ
خەباتی دۆزیوەتەوە و پێیدا دەڕوا؟
مەسەلەی كوردستان و خەباتی میللەتی كورد ،كە
لەسەریانە ،بەلی وردبونە و بەدی كردنی سازمانی
خەبات ،لە بالوكراوەكانی سازمان و بەرنامەكانی
رادیۆ دەنگی خەباتی كوردستان دا تا ئێستا دەیان جار
بە درێژی باسی لێوەكراوە وە ئێمە ئەمرۆش دەمانەوێ
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بە شێوەیەكی كورت باسی لێ بكەین وبەرهەمی
باسەكەمان دەرخەین كە چارەسەری گەلی كورد چیە ؟
خەڵكی كوردستان كە باری قورسی ستەمی نەتەوایەتی
هەڵ دەگرێ ،لەو ستەمە دا هەموو جۆرە ستەمێكی
وەك ستەمی فەرهەنگی و ئابووری و ڕۆحی و ئاینی
هەڵ دەگرێ ،وە تا كوردستان لە ژێر دەستی بێگانەدا
بمێنێ و چارەنوسی بەدەست بێگانانەوە بێ ستەمی سەر
گەلی كورد الناچێ.
ستەمێك بە ناوی ستەمی چینایەتی كە خەڵكی
كوردستانی لەبەری بە ئازاربن لە ئاراد نیە ڕاستە كە
هۆیی دواكەوتوویی بۆ خەلكی كوردستان هەیە ،وە
ڕاستە كە بوونەوەری كوردستان بە تااڵن دەروا ،وە
ڕاستە كە خەڵكی كوردستان لە دەستكردی ،الوە كەڵك
وەردەگرێ و خۆی ڕێ دەستێكی بەرچاوی نیە بۆ
دروست كردن و بەرهەم هێنان وەبێ كاری گەردان
دەكا ،بەاڵم هۆكەی چییە؟
وەچی بۆتە هۆی ئەو هەموو كەم و كوری و
دەرنەهێنانە؟
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ئەرێ چەوساندنەوەی ناوخۆ و یان بڕدانی زەوی و
زاری زۆر بۆ دەستەێكی رژێمی دەرە بەگایەتی كە
زەحمەت كێش و جوتیارن بكرۆسێنێتەوە بەرهەمی
ڕەنجیان بە تااڵن ببەن ،یان ئەوە دراوسێكانی
كوردستانن كە كوردستانیان ئەشغاڵ كردووە و
چارەنووسی میللەتی كوردیان بەدەستەوە گرتووە و
كوردستانیان وێران كردووە ،بەریان لە خەڵكی كورد
گرتووە لە ڕاست هەموو پێشكەوتنێك و بەرنامەێكیان
بەدەستەوە گرتووە كە میللەتی كورد لە نیشتیمانی خۆیی
دەركەن و وەك خێاڵتی بێ جێ وبێ ڕێ بژین و كەم و
زۆر بە خۆوە ژیونەبن و دڵ هەڵ كەندراو بن لە
نیشتیمان و بەر نوا و ئامادە بن بۆ باركردن و دەركران
بۆ هەرگۆشەێك لە دنیا كە داگیركەران بیانەوێ بۆیان
بكرێ ؟
میللەتی كورد ئەو ڕاستییەی زانیوە كە زۆر لە زووەوە
میلەتێك بووە خاوەنی نیشتیمانێك بە ناوی كوردستان
خاوەن مەرزێكی دیاری كرا و ناسراو بەاڵم بێگانە
چاوچنۆكەكان نیشتیمانەكەیان لێ داگیر كردووە و
چارەنوسی دانیشتوانە خاوەنە لە مێژینەكانیان گرتۆتە
دەستی خۆیان .هەروا دەزانێ ڕێ ی چارە
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بزوتنەوەیەكی نەتەوەی یە ،كە گەلی كورد هەموو
تێیدا بەشداربن ،بزوتنەوەییكی ئەم سەرا و سەری ی
كوردستان بێ جیاوازی و دابەش بوون ،كە
ئامانجەكەی رزگاریی گەلی كوردە و ئازادبوونی
كوردستانە وەكە نێوەڕۆكی ووشەی (كوردستان ) كە
واڵتی كوردە و ئی كوردانە بهینیتەجێ.
ئەوە تاقە ئامانجێكە كە هەموو میللەتی كورد بە هەموو
بیرو باوەڕێكی سیاسی و ئایینیەوە لەسەری كۆدەبێتەوە
وە دوبارە ئەوە هەدەف و ئامانجێكە كە سەرنجی گەلی
كوردی بۆالی خۆیی ڕاكێشاوە وە هەروەك دەردی
ستەمی نەتەوایەتیەك لە سەرشانی هەموو كوردێكە و
هەمووی لە بەری بە ئازارن.
ڕۆلەكانی كوردستان ڕێی ڕاستی خۆیان دۆزیوەتەوە و
ولێیان وون نابێ مەگەر بیان خەڵەتێنن و بەم الو و
الیان دا بەرن.
دانیشتوانی گردە زەوی بەتایەبەت ئێرانیەكان دەزانن،
كە بزوتنەوەی كوردستان بەچ ڕێبازێكدا دەڕوا و بۆ
الی چ ئامانجێك دەچێ ئەو بزوتنەوە ئەم سەراو سەری
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و پان و بەرین و نەپساوە كە لە كوردستان دا دەی
بینین بۆ لە هیچ جێگە یێكی تری ئێران دا نای بینین ؟
ئەرێ خەباتی كوردستان ئەو كوردستانەی كە
كارخانەیێكی هەر تیانابین تا تایبەتی ئەم و ئەو بێ وە
لە پیتی شای گۆركراوەوە لە  1343بەم الوە لە
دەرەبەگ و دەرەبەگەیاتی هەوالێك نیە_ خەباتی
چینایەتیە؟ ئەرێ چەوساندنەوە لە كوردستان دا
بەشێوەیك كە هاندەری خەڵكی كوردستان بۆ موبارەزە
بێ هەیە تا ناوی بنێین ڕاپەرینی زەحمەتكێشان ؟
لە هەر كوردێك بپرسی كە بۆ خەڵكی كوردستان
دانامركێن لە هەموو چەرخ و ڕۆژگارێكدا و لە
بەرامبەر هەر ڕژێمێكدا ڕاپەریوە و بەربەرەكانی دەكا
دەبێ وەاڵمی چی بێت؟
ئەرێ دەڵی موبارەزەی تەبەقات و چینایەتی دەكا و
دەیەوێ حكومەتی كارگەری بهێنێتە دی؟ یان دەلێ
كورد لەالیەن چاوچنۆك و ڕەگەزپەرەستە و
هاوسێكانیەوە ستەمیان لێ دەكرێ و تااڵن دەكرێن و
چارەنوسیان بەدەست ستەمگەرانەوەیە و دەیانەوێ وەك
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گەالنی ئازادی جیهان بە ئازادی بژین و لە
كرۆستنەوەی دراوسێ داگیركەرەكان رزگاربن.
ئادەمیزادی تێگەیشتوو چ دەردێكی ببێ هەولێ دەرمانی
ئەو دەردە دەدا ،گەلی كورد لە بەرستەمی چینایەتی بە
ئازار نیە تا پەلە قاژە بۆ ڕزگار بوونی خۆیی لەوە بكا.
تەنیا خەباتێك كە هەموو خەڵكی كوردستان لە خۆیی
دەئالێنێ وەك بستەی ئاش لە دەوری خۆیان دەگێرێ
خەباتی نەتەوایەتیە كە ئامانجی ڕزگاریی خەڵكی
كوردستانە لە ستەمی بێگانان.
وەكەوتنە دوی ئەم و ئەو جوێ لە لێك باڵوبوونی
ڕیزی ڕۆڵەكانی كورد لە كارخستنی هێزەكانی
كوردستان لە بڕینی بیابانی بێ ڕێ دا و وە هەل و
دەرفەت دان بە بێگانە داگیركەرەكان كە بار بدۆزنەوە
بۆ ئەوە لە پەنجێرەوە زو بێنەوە ،كە لە دەرگاوە دەریان
كردن ،چی تر هەیە؟
ئەرخەیان بە كە ئەوانن ناتوانن لە بیری ڕزگاریی
گەلی كورد دا بن.
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شۆڕش و ڕاپەرینی گەالن چ لەبەرامبەر
ستەمگەرانی ناوخۆ و چ لە بەرامبەر داگیركەرانی
دەرەوە بە مەبەستی ال بردنی ستەم و كورت كردنی
دەستی زۆر داران لە ستەمگەر و پاشان دابین كردنی
خۆشگوزەرانی و ئاسودەی بۆ تێكڕای خەڵكە:
شۆڕش بریتیە لە ڕاپەرینی ئازادی خوازان و حەق
پرستانی میللەتێك یان وەاڵتێك كە بە بەخت كردنی
گیانی خۆیان بەختەوەری میللەت فەراهەم دێنن و
ئامانجێكیان نیە جوێ لە ئازاد بوونی خەڵك لە باری
گرانی چەوساندنەوە و خوێن مژین لە كاتی موبارەزە
دا هەتا بكرێ لە تێكۆشان لە رێی ئاسودەیی و پاراستنی
گیان و ماڵ و ناموسی و حیشمەتی خەڵك كورت نایین،
وە كردەوەیان لە بەرنامەكانیان كەلە پێش دا چندرا و
جوێ نابێتەوە.
بەكورتی لە هیچ هەڵ و مەرجێكدا ئامانجی دیاری
كراویان لێ وون نابێ.
گەلی كورد بە تێكڕایی زۆر لە مێژە كە لە ژێر باری
قورسی مل هوڕانی دەرەوە دەناڵێنن و بە هۆیی
داگیركردنی كوردستانەوە تاڵی هەموو جۆرە ستەمێكی
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چێشتوە ،ستەمی چینایەتی و ستەمی ئابوری و ستەمی
فەرهەنگی و ستەمی ئاینی و ئەو هەموو ستەمانەی
چیشتوە.
نیشتیمان خۆشەویستی وێران كراوە خەڵكەكەی
كردستان بە دوا كەوتوویی ڕادەبوێرن ،بە درێژایی
مێژوو گەلێ ڕاپەرین بوە شۆڕشی كردووە خۆیی
بەخت كردووە قوربانی داوە سەركەوتنی بووە و
تیكشكاوە بەاڵم سەر لە نوێ خەباتی دەست پێ
كردۆتەوە و نەبەزیوە .ئەو خەبات و سەر لە نوێ
خەباتە بە مەبەستی ئاژاوەگێڕی یان خوێن ڕشتن یان
خولیای ئینسان كوشتن نەبووە بەڵكو مەبەستی ڕزگار
بوون لە دەست ستەمی چەند قات و دەست خستنی مافی
چارەنووس درێژەی بە موبارەزەی بێ وچانی خۆیی
داوە.
ئەگەر بە هۆیی بەهۆیی پیالنی داگیر كەرانە
هاوپەیمانەكانیان سەركەوتنیان نەبووبێ هەمدیسان لە
گەیشتن بە ئامانجی پیرۆزیان هیوا بڕ نەبوون .خەلكی
كوردستان لە هەرهەڵیك دا ڕاپەریون تا چۆڵەچرای
خەباتیان نە كوژێتەوە وە ناهومێدی رێی نەكەوێتە
دڵیان ،دەبینین كە لە ڕاپەرینی خەڵكەكانی ئێران لە
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ساڵی  1358دا خەڵكی كوردستان هاوشان لەگەڵ
خەڵكەكانی تری ئێران ڕاپەرین وقوربانیان دا وە لە خۆ
بەخت كردن خۆیان نە پاراست ،ئەوەش تەنیا بە
مەبەستی ڕزگاربوون لە ڕژیمی شایەتی نەبوو بەڵكو
مەبەست گەیشتن بە ئامانجی لە مێژینەی گەلی كورد بو
كە بریتیە لە بەدێ هاتنی مافی ڕەوای نەتەوایەتی و
ڕزگاری لە دەست تااڵن چیان و چەوسێنەوە.
گەلی كورد و پێشمەرگەكانی كوردستان چاك لەوە
تێگەیشتوون كەدواكەوتوویی بەرهەمی داگیركەرانی
كوردستان لەالیەن داگیركەرانەوە بەرهەمی نا
دڵسۆزێتی بەرێوبەرانی كوردستانە نەك ئەوانیش
داگیركەرەكانن .داگیركەرانی كوردستان لە پێشكەوتن
و خۆشی گەلی كورد دڵە لەرزەیانە كە نەوەك بتوانن بە
شێوەیەكی ڕێك و پێك و نەپساوە ڕاپەرین دەست پێ
بكەن دەترسن كە بە خۆ بژیوبن ،هەربۆیە گەمارۆی
گەلی كود دەدەن لە باری ئابوری و فەرهەنگی و
سەربازیەوە جا بۆیە پێشمەرگەی بەڕاستی كوردستان
هەوڵ دەدەن بۆ پێشكەوتن و خۆشی و ئاسودەیی خەڵكی
كوردستان ،دەیانەوێ باری ئابوری و فەرهەنگی و و
كۆمەاڵیەتیان بەرەو باشتر بروا وە بە هیچ جۆرێك بەر
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لە یارمەتی ئاوادان كردنەوە و دەرمان و كەڵكی تر
ناگرن.
سازمانی خەبات لە سەرەتایی خەباتی كوردستان دا
تائیستا هیچ بەر و بەرنواێكی كۆمەڵی لە ناو نەبردوە
تەنانەت بە هەموو توانایی پاراستی و بەری لە هیچ
كەڵكێكی كۆمەاڵیەتی نەگرتووە .هەوڵ و رێی سازمانی
خەبات لەو بارەوە ئەوەیە كە شۆرشی كوردستان بۆ
بەدی هێنانی خۆشیەكی زیاتر بۆ گەلی كورد  ،وە هەر
كەڵكێكی دژمن بەو گەلە ستەم لێ كراوەی بگەیەێنن
سازمانی بەری لێ ناگرێ
با لە پەنای ئەوەش دا بیەوێ بەرهەمی سیاسی لێ
وەرگرێ وەبیەوی لەو بارەوە خەڵكی كوردستان
راكێشێ بۆ الی خۆی چونكە ئێمە دڵنیانین كە خەڵكی
كودستان زیانی دژمنانی داگیركەری كوردستانی بۆ
گەلی كورد رونەو دژمنەكانی كوردستان ناتوانن
نیوەرۆكی خۆیان لە خەڵك وەشارن.
پێویستە زەروریەكانی خەڵك شتێك نیە كە چشیان لێ
بكرێ وە حیزبەكان و سازمانە سیاسیەكان كە ناتوانن
شان ژیر ئەو ئەركە دەن چۆن دەكرێ خەڵكی لە تەنگ
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و چەڵەمەی نەبونیدا بەری بكەن و نەهێڵن ئەو كەڵكانە
لە دژمن وەرگرن .دیارە وەك گوتمان دژمنانی كورد لە
تێر و تەسەلی و پێش كەوتنی كورد دەترسن وە تا
بۆیان بكرێ نەهێڵن تەواو تێربن و ئەوی دەشی كەن
زۆر كەم و كورە بەاڵم مویێكیش لە بەراِز كەم بێتەوە
هەر باشە.
سازمانی خەبات لە تێبینی ئەوانەی كە گوتمان بە
تەواوی تەشكیالت و پێشمەرگەكانی خۆیی دەستور دەدا
كە لە هیچ جێگەئێك و لە هیچ هەل و مەرجێكدا بەر لە
بەرپرسانی جیهادی سازندەگی و بهداشت و برق
نەگرن كە خەریكی ئەركەكانی كۆمەاڵیەتین كاتێك
دەتوانن بەریان لێ بگرن كە خەریكی كاری نیزامی
وەك پایەگا و سەنگەر و سەرباز خانە دروست كردن
بن ئەو دەمە بەچاوی سەربازێك لە بەرنامەی جەنگ دا
تەماشا دەكرێن وبەر گرتنیان تەنانەت گرتنی
بەرپرسەكان و داگیركردنی كەل و پەل و ماشینی
كارەكانیان بە كارێكی شۆرشگێڕانە و كردەوەیێكی
خەباتكارانە دەناسرێ.
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ئەبێت ئێستێ كە مەترسی بێگومانی لە ناوچوونی
یەكجاری كورد هەیە بڵێی كورد ڕێگای ڕاستی
خەباتیان دۆزیبێتەوە ؟
هەروەك دەزانن میللەتی كورد چەند هەزار ساڵە كە لە
نیشتیمانی ئێستای خۆی دا دەژی وەك گەالنی تری
جیهان دەیان جار بەر پەالماری هێرشی بێگانە
كەوتووە و نیشتیمانەكەی كەم و زۆر داگیركراوە
هەمووجارێك ئەو میللەتە بەپێی سروشتی ئینسانی و
بەپێی تایەبەتیە رەگەزیەكانی خۆی ،بەمەبەستی
البردنی ستەم و ڕاونانی لە قەرای نیشتیمانەكەی و
بڕینی دەستی دەست درێژان وە راگرتنی خۆی وەك
گەلێك و درێژەدان بە ژیانی پرشانازی و سەربەرزی
و بۆ پێك هینانی خۆشی و بەختەوەری و سازانی هەل
و مەرجی وتێچوی ژیان ،تاوی داوەتە بەربەرەكانی
ستەمگەران و داگیركەران ،وە بەوپەری لە خۆ
بوردنەوە بۆ رزگاریی وەاڵت و ئازادیی خۆیی
بەربەرەكانێی دوژمنانی كردووە و لە بونی خۆی وەك
یەك میلەت دیفاعی كردووە.
تا جەنگی جیهانی یەكەم گەلی كورد لە وەالتی خۆیدا
بە شێوەی خودمختاری یانی بچكۆلە و گەورە
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بەڕێوەبەری كوردستانی بەدەستەوە بووە و تەواوێك بە
سەربەرزی ژیاوە .تا دوای جەنگی یەكەمی جیهان
بەرنامەێك بەمەبەستی تواندنەوەی گەلی كورد لە ناو
گەالنی دراوسێ دا لە ئارادا نەبوو.
ئەم بەرنامە فاشیست و ڕەگەز پەرستی و ستەمگەرانە
مستەفا كمال پاشا ناسرا و بە ئەتاترك ڕێبەری ڕەگەز
پەرستەكان و تاوانبارەكانی توركیە دای نا ،وە ئەم
دروشمی شەیتانیە كە ئەتاتورك لە وەالتێك دا دەژین كە
ترك نەبێ كەسی تری تیا نیە ،وەك بنەڕەتێكی سیاسەتی
ڕەگەز پەرستی تورك و تواندنەوەی نەتەوەكانی تری
ئەم وەالتە بە ڕەگەز پەرستەكانی توركیە ڕاگەیاندوە بۆ
وەدی هینانی ئەو دروشمە لەعنەتیە كە ڕابەری
فاشیستەكانی توركیە هەلی دابوو كوردەكان و
ئەرمەنیەكان خستە ژێر زەبر و زەنگی خۆیان وە
زۆریان بۆ هێنان كە خۆ بكەنە تورك یان وەاڵت بەجێ
بهێڵن وە بەتایەبەت نابێ ناوێك لە كورد ببێ و
وەبەكوردەكان دەبێ بگوترێ تركی كێوی ،كۆماری
تازە پیاكەوتووی توركیە لە سەرەتایی پێك هاتنیەوە
بەڕابەرایەتی ئەتا تورك هەموو دەسەالتی خۆی بۆ
تواندنەوەی گەلی كورد و لە ناوبردنی شوین و ڕەسمی
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نەتەوایەتی و زمان و فەرهەنگی بەكار دەهێنا وە لە
دەركردنی كوردان بەشێوەیەكی پان و بەرینەوە بگرە تا
قەدەغەی خوێندن و نوسین و قسەكردن بە زمانی
كوردی دەستی نەهێشت.
هاو شان و هاوكات لەگەڵ كارەكانی ئەتا تورك هەر
ئەو بەرنامە بەاڵم كەم تەوژمتر لە ئێرانیش دەست پێ
كرا هەر چەند ئەو بەرنامەیە وە سیاسەت وەحشیانە و
ستەمگەریە بە هۆیی خزانی هێزی متفقین بۆ ناو ئێران
لە جەنگی دووهەمی جیهاندا ڕاوەستا بەاڵم لەتوركیەدا
و ڕۆژ لەگەل ڕۆژ بەهێزتر دەبوو ئێستێش هەر
درێژەی هەیە،پاشان ئەو بەرنامەیە لە عێراق و
سوریاش دەست پێ كرا هەرچەند لە عێراق دا تا
ئەندازەئێك بوونی گەلی كورد وەك گەلێك دانی پێدا
هێنراوە بەاڵم لە سوریەدا بەرێبەری نەتەوەكوردێكی
شیعەی دیرزوری بەناوی حافز ئەسد تەواوی
كوردەكان لە نیشتیمانی باو باپیرای خۆیان دەركراوون
وە بە بێگانەیان دادەنێن وە تەنانەت پێناسەی
سوریەشیان نادەنێ و وەك بێگانانیان ڕەفتار لەگەل
دەكەن.
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براو خوشكە خۆشویستەكان باو باپیرەكانمان كە
مەترسیی لە ناوچوونی گەلی كوردیان نەبوو وە تا
ئەندازەئێك دەسەالتی كوردستانیان بەدەستەوە بوو لە
بەرامبەر مل هوڕی بێگانان و داگیركردنێكی كاتی
كوردستان و فەرمان سەپاندنی قەراڵەكان و دەسەاڵت
دا دەوەستانەوە و
دارە گەورەكانی دراوسێ
بەربەرەكانیان دەكرد وە بۆ پاراستنی نیشتیمان و
دارایی و شەرەف و كەرامەتی خۆیان لە هیچ شتێك
دەستیان نەدەگێراوە.
ئەوەش لە كاتێكدا كە كوردستان هەر بەدەست
كوردەكان خۆیان بەڕێوە دەبرا و بەرێوەبەری
كوردستان بەدەست میرەكانەوە بوو یا هێندی لە
دەسەاڵتە كوردەكان سەر بە دەسەاڵتدارە گەورەكانی
دەوروبەری خاكی كوردەوەش بوبن.
بەاڵم ئێستێ كە مەترسی لە ناوچوونی یەكجاری گەلی
كورد وە لەناو چوونی هەتا هەتایەی ناوی كورد و
كوردستان لە ئارادایە چۆن دەكرێ كە گەلی كورد لە
خەبات و بۆ رزگاری خۆیی و نیشتیمانەكەی سستی بكا
یان هەڵوێستێ؟
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پێش دابەشكردنی كوردستان وە دوایش كورد لە هەموو
دەرفەتێك دا دژی دەسەالت پەرستەكانی دەرەوە
ڕاپەریون وشان بەشانی خەباتی سیاسی خەباتی
چەكداریشیان كردووە و زەربەری كاریگەریان لە
دژمنانی كوردستان داوە و زۆر سەركەوتنیان بوە.
بەاڵم بەهۆی ئەوە كە تەواوی كورد و ناوچەكانی لە
پاراستنی نیشتیمانی خۆشەویست و دژی الوەكیان شان
بە شان و هاودەنگ نەبوون و دەسەاڵتی دژمنانی
بەسەر دەسەاڵتی خەباتگێرانی كوردستان دا بووە
دژمنی دەست درێژی گەر لە هەموو زەمانێك دا لە
دەستەیك كوردی خۆفرۆش و خۆ دۆرێن بە دژی
خەباتگێرەكان كەلكی وەرگرتووە لە ئەنجامدا
راپەرینەكە تێك شكاوە ،لەگەل ئەوەشدا دوبارە خەبات
لەالئێكی ترەوە سەری هەڵ داوە وە بەشێوەیەكی تازەتر
خۆیی نواندوە.
موبارزەكان كە نەش گەیشتبنە ئاكامی خۆیان كە
رزگاری گەلی كوردە ،خەباتە پەیتا پەیتاكان یەك
لەدوای یەك خۆیی بە شێوەی راپەرینێك و خەباتێكی
نەپچراوە نواندووە و گەیاندوویەتی كە ئەم نەتەوە
(كورد) لە بەرامبەر ستەمگەران و داگیركەراندا سەر
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دانانەوێنن ،وە كوردستان لە بەرامبەر دەسەاڵت دارانی
ِڕەگەز پەرست و داگیركەر و چەوسێنەوان و بۆتە
سەرچاوەی شێواوی و دەردی سەری بۆیان.
خەباتی میللەتی كورد بە درێژایی چەرخانی ڕابوردو
بەئاكامی خۆی كە ڕزگاریی یەكجاری گەلی كوردە و
ئازاد بوونی نیشتیمانی پان و بەرینی كوردستانە لە
چنگ بێگانان ،نەگەیشتووە كە چارەنوسی خۆیی بە
دەستی خۆیی دیاری بكرێ و بۆ پێشكەوتنی خۆیی و
ئاوەدان كردنەوەی كوردستان بێ كەند و كۆسپ و تێ
بكۆشێ وە نەهێلێ میللەتی كورد لە كاروانی گەالنی
پێشكەوتوو لەوە زیاتر بەجێ بمێنێ.
بەالم واش لە مەترسی گەورە كە لە ناوچوونی میللەتی
كوردە و ڕەش بوونەوەی نەخشی كوردستانە لە سەر
نەخشەی جوغرافیای جیهان.
تا پەیا بوونی سیاسەتی نویێ دوای جەنگی دووهەمی
جیهانی لە ناوچەی رۆژهەالتی ناوەڕاست دا نە
دەترساین ئەو پەڕیەكەی ئەوەبوو كە كوردستان
هەمووی بەدەسەالتێكی سەربەخۆ بەڕێوە نەدەچو وە
بەشێوەئێكی چەند بەشی بەدەست دەسەاڵتدارە زل
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وچوكەكانی كوردەوە بوو وە ئی كوردان بوو بەاڵم
بەبێ یەكێتی و سەرلە هەندایەكی.
()ئەرێ ئێستێ كە مەترسی بێ گومانی لە ناوچوونی
یەكجاری كورد هەیە بلەی كورد رێگای راستی
خەباتیان دۆزیبێتەوە و پێیدا برۆن؟()
**********************************
داهاتوى كۆماری ئیسالمی ئێران!

خومەینی لە ڕۆژگارانی بەربەرەكانی ڕژیمی
حەمەڕەزا تا سەركەتنی شۆڕشی گەالنی ئێران بەسەر
ڕژیمی شایەتیدا ،بە ئینسانێكی سەرسەخت ودژمنی لە
ئاشتی نەهاتوی ڕژیمی شایەتی و بەتایبەت بنەماڵەی
پەهلەوی ناوبراو .هەرئەوەش بوو بەهۆی ئەوە كە لە
ڕۆژگارانی سەخت بونی دژایەتی نێوان ئاخوندان و
ڕژیم دا شا خومەینی بەچاو ئەنگاوت وبەماكی
ئیختالفی زانی ولە ئێران دەری كرد .دیارە ئەو
ڕۆژگارانە كە خەڵكی ئێران لە شا ودەخاڵەتی ئەمریكا
لە ئێران زۆر ناڕازی بون وهەركەس موخالیفەتی
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ڕژیمی بكردایە خۆشەویست دەبو و تا توندتر بوایە
ئەوكەسە چاكتر لە داڵن جێپێی خۆی دەكردەوە.
خومەینی لە نەجەف لە پەنای قەبری موغیری كوڕی
شوعبەی سەقەفیدا كە بەقەبری حەزرەتی عەلی دەناسن
دانیشت ولەو جێگەوە ولە پەنای ئەو گۆرە سەنگەری
لە شا گرت .موخالیفانی شاو هاوپەیەیمانیەتی ئەمریكا
هەر دەهات بەهێزتر دەبون و ڕژیمی شایەتی لەبەر
چاوان قیزاوبێزراوتر دەبوو .ئاخوندیش لەبەرە گرتن لە
بەرامبەر شاو ئەمریكادا نفوزی ناوجەماوەریان پەرەی
دەستاند .تا لە هاوینی  1357دا دژایەتی خەڵك وشا،
دژایەتی حەوزەی عیلمیە وشا بەوپەڕی توندی گەیشت
و ڕاپەڕینی ئاشكرا لە هەمو جێگەێكی ئێران دەستی
پێكرد .كوردستانی ئێمەش بەشێوەێكی بەرچاو لەو
ڕاپەڕینەدا ئەركی خۆی بە جێهێنا .تا لە پاییزی 1357
خومەینی چوە پاریس ولەوێڕا ڕابەرایەتی ئاخوندانی
كرد و زۆری بەڵێنی خۆش و بەتامی بە گەالنی ئێران
دا .خومەینی لە وتوێژێكدا كە  6ی مانگی خەزەڵوەری
 1357لەگەڵ هەواڵدەری ئاسۆشیدێت پرێس لە پاریس
كردی گوتی ئارەزوی شەخسی من و وەزعی تەمەن و
چۆنیەتی لەش ساغیم ،ئیجازە نادات كە دوای ڕوخانی
شا بتوانم نەخشم لە بەڕێوەبەری ووالت هەبێت .دوبارە
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ڕۆژی دوایی لەگەڵ یونایتێد پرێس هەرلە پاریس گوتی
من ناتوانم حكومەت بكەم .لە ڕۆژی  25ی رەزبەر لە
وتوێژێك لەگەڵ گاردیەنی ئینگلیسی لە پاریس گوتی
من بۆ خۆم نامهەوێ دەسەاڵت یان حكومەت بە
دەستەوە بگرم .نە هیچ پلەو پۆستێك وەردەگرم ،بەڵكو
هەروەك زوو خەریكی ڕێنوێنی دەبم .واتە هەر بە
ئەركی دەرسی وفتوا ئیكتیفا دەكات .هەر ئەو خومەینیە
لەگەڵ هەواڵدەری فڕانس پرێس لە پاریس لە
خەزەڵوەری  1357گوتی ڕژیمی ئیسالمی بە ئیستبداد
پێك نایەت .هەروا لە وتوێژێك لەگەڵ تەلەفزیونی
فەڕانسە لە پاریس لە6ی خەزەڵوەری  1357گوتی
ئێمە دەمانهەوێ دواكەوتووی لەنێو بەرین .بزوتنەوەی
ئێمە بزوتنێكی پێشكەوتنخوازانەیە.هەروا لە وتوێژێك
لەگەڵ ڕۆژنامەی پایزە سەرا لە ڕۆژی 11ی
خەزەڵوەری  1357گوتی لە حكومەتی ئیسالمی ئێراندا
نوسراو ئازادە لە بەیانی هەر ڕوداوێك وئازادی
ئەحزاب دەبێت وخەڵك ئازادن .هەر لە وتوێژێك لەگەڵ
موجەلەی ئیشپیگڵ ی ئەڵمانی لە پاریس دەلێت
جامیعەی داهاتووی ئێمە ،كۆمەڵگایكی ئازاد دەبێت و
هەمو ڕیشەیكی زۆر ودەم بەستن لەو جامیعەی ئێمە
هەڵدەكەندرێت .بەتایبەت ئەم قسەی خومەینی كە لەگەل
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تەلەفیزیونی ئەمریكا لە پاریس كردی ،سەرنجی
خەڵكی لەستەم بێزاری بۆ الی خۆ ڕاكێشا كە گوتی
دوای ڕۆشتنی شا ئارامی دەگەڕێتەوە بۆ ئێران .یان كە
لە 24ی خەزەڵوەر لەگەڵ موجەلەی ئینگلیسی ویكی
مەگەزیندا لە پاریس گوتی ئەگەرشا بڕوات ئێران ئارام
دەبێتەوە وهەموو توانای ئێران بۆ ئاوەدان كردنەوەی
وێرانەكانی ڕۆژگاری شا بەكار دەهێندرێت .خومەینی
لە پاریسەوە ئەو بەڵێنیە خۆش ودڵخۆشكەرانەی بە
خەڵكی لە شا بێزاری ئێران دا وخەڵكی ئێران كە زۆر
لە مێژ بو لەدەست ڕژیمی شا وبنەماڵەی پەهلەوی
خوێنی جگەری دەخوارد ڕاپەڕینێكی ئاوا بەرینی دژی
ئەو ڕژیمە بۆ پێكهاتبوو و دەیدی كە ئاخوند وحەوزەی
عیلمیەكە زۆربەی دانیشتوانی ئێران كە شیعەن وبە
دوایانەوەن ،ڕابەرایەتی خومەینی لە ڕاپەڕینەدا بۆ
دروست ببوو وئەو بەڵێنیە ئازادی دەر ودڵخۆش
كەرانەی خومەینی هیوای بەسەركوتن وبە بەرهەمی
ئینقالبی دوای سەركەوتن لە دڵی خەڵكانی ئێراندا پێك
هێنابوو .ئەوە بو كە دوای ڕۆشتنی شا خەڵكی ئێران
چاوەڕوانی گەڕانەوەی ئەو ڕابەرە خۆش بەڵێنە بون
كە لەگەڵ گەڕانەوەی بەونفوزی كەلیمەوەكە هەیەتی
پارێزگاری لە ئێراندا بكاو پارێزگاری لە هەڵبژاردنی
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ئازاد بۆهەڵبژاردنی بەڕێوەبەرایەنی واڵت بكاو وەك بۆ
خۆی گوتویەتی لەواڵت دانیشێ والیەنگری خەڵك
بكات ودەخاڵەت لە كاروباری واڵت دا وەك ڕەئیس
وڕابەر نەكات .ئیمام بێ وهەمیشە الی خەڵك بێ
وتەرەف حیساب نەبێ لە بەرامبەر خەڵكدا .ئەو
ئیمامەی كە لە پاریس لە3ی خەزەڵوەری  1357بە
هەواڵدەری فڕانس پرێسی دەگوت لێپرسراوانی
ڕۆحانی شێعە نایانەوێ بۆ خۆیان لە ئێراندا حكومەت
بكەن وهەر لە 4ی خەزەڵوەری  1357دا بە
هەواڵنێری ڕۆیتێرزی دەگوت لە ئێرانی ئیسالمیدا
عولەما خۆیان حكومەت ناكەن وتەنیا چاودێری
وڕێنوێنی بەڕێوەبەرانی كاروبار دەكەن ،حكومەتی
واڵت لە هەموو پلەێكدا لە ژێرچاودێری وبەراوردو
ڕەخنەی جەماوەردا دەبێت ،ئەو ئیمامە كە ئەوهەمو
بەڵێنیەو ئەو بڕیارەی بۆ چۆنیەتی وچ كەس بونی
بەڕێوەبەرانی والت دەكرد وەلی فەقێی بەسەر هەمو
واڵت وئۆرگانەكانی بەڕێوەبەری واڵت وبە پێچەوانەی
بەڵێنی ئازادی وهەڵبژاردنی ئازاد ،دیكتاتۆری
وخەفەقان جێگری بەكارهێنانی عەقڵ و مەنتق بوو.
هەرخومەینی لە6ی جۆزەردانی 1360دا لە یەك
كەوتنێك لەگەڵ نوێنەرانی بەناو مەجلیسی شۆڕشی
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ئیسالمیدا گوتی ئەوە میللەت هەیەو ئەوەش ڕۆحانی
هەیە .ئەوە بزانن لەهەر جێگەییك لەم والتەدا تەنیا
ڕۆحانیەت دەتوتنێ كاران بەرنە پێش ،ئەو تەعەسوبە
نەكەن ڕۆحانیەت بخەنە الوە .ئاخر ئێوە لە ماوەی
چەند سالدا چ كارێكتان كردوە بۆ ئەم واڵتە كە ئێستێ
دەڵێن ڕۆحانی نابێ سەرچاوەی كاران بن  ،ئەگەر ئەم
تایفە لەسەر كار نەمێنن ناونیشانێك لە ئیسالم
نامێنێتەوە .هەروا خومەینی لە دانان والبردنی بنی
سەدریش توشی درۆ وزیدی نەقیز گوتن بو .لە ڕۆژی
یەكەمی خاكەلێوەی 1359دا حوكمی بۆ بنی سەدر
نوسی بەم شێوە جەنابی بنی سەدر!
بەنوێنەری لەالیەن منەوە كرا بە فەرماندەی هەمو
هێزەكانی ئێران وهەر كەس لە هەر پلەیكدا بێت دەبێت
پشتیوانی بكات .هەروا لە یەككەوتنێكدا لەگەل
ئوستاندارەكانی ئێران لە 18ی سەرماوەزی  1359دا
دەلێت ئیسالم حكومەتی خزمەتە .ئەوە خەڵك بون
حكومەتیان پێكهێنا .ئەوە خەڵك بون كوا ئەو سەرۆك
كومارە بەنی سەدریان كردە سەروك كۆمار .خەڵكی
كوچەو بازاڕ بەنی سەدریان لە پاریسەوە هێناوەو لێرە
كردیانە سەرۆك كۆمار لەبەر ئەوە كە موسوڵمانە،
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لەبەر ئەوە كە ئیماندارە ،لەبەر ئەوە كەخزمەتگوزارە.
بەاڵم هەر ئەم خومەینیە لە بەریەك كەوتنێك لەگەڵ
ئەفسەران وخاوەن پلەكانی شارەوانی لە جەماران
گوتی ئەم بنی سەدرە لە سەرەتاوە ئیدیعای دەكردكە
ئێمە موسوڵمانین وبۆ ئیسالم چی وچی دەكەین ،من
هەر لە سەرەتاوە دەمزانی درۆ دەكات پاشان دەیگوت
كە ئێمە موخالیفی ئەمریكاین ،ئەوەش دەركەوت درۆ
بو .زۆر قسەی كرد سەبارەت بە بنی سەدر وخومەینی
كاری خوی لەسەر درۆ داناوەو بەهۆی پێشونەی
دژمنایەتی لەگەڵ بنەماڵەی پەهلەوی وپێهەڵ خوێندنی
ئاخوندان ،جەماوەری خاوەن تەعەسوبی شیعە باوەڕیان
پێی بوو .ئەو درۆ گەش وڕونانەی لێ ڕوكەوتن واش
خەڵكە ساویلكەكەی لێدور نەكەوتنەوەو بەو هەمو
شەڕو وێرانگەریەی كە خومەینی لەبری بەڵێنیەكانی
ئاوەدانی وخۆشی وبەو هەمو سەلبی ئازادیەی كە
لەبری دانی ئازادی لەگەڵ خەڵكی ئێرانی كرد وواش
بەهۆی ئەو بایەخە كۆنەی لە عەقیدەی خەڵكی
ساویلكەدا هەیە ئێستاش بكوژو وببڕ خۆیەتی وڕۆژێ
هەڵدەنێ وڕۆژێك دادەنێ .داهاتوی دەسەاڵتەكەی
بێگومان دوای خۆی هەڵوەشان دەبێ و بەاڵم ڕەنگە
تاخۆی مابێت ڕەقیبەكانی نەتوانن لەكەری شەیتان
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بیهێننە خوارەوە .بێگومان تازە خەڵكی ئێران ناكەونە
داوی باوڕی كوێرانە بەكەسیتر و ناهێڵن كەسیتر
بچێتەوە سەركورسی ویالیەتی فەقێ و شەڕ لەسەر ئەو
كورسیەكەس ماڵی بەمراد ناگات.
***************************************
هەر دووك ئازەربایجان ئازادیان دەوى و لە دیكتاتۆر
بێزارن!
بە دوای بزوتنەوەی ئازادیخوازی و ئازادی دان لە
وەاڵتی پان و بەرینی شوڕەوی و وەاڵتانی ئوروپای
ر ِۆژئاوادا ئاڵوگۆڕێكی بەرچاو لەو وەاڵتانەدا ڕویداوە
و هەروا ئاڵوگۆڕی تر و بەرچاوی تریش چاوەڕوان
دەكرێ .وەاڵتی پان و بەرینی شۆڕەوەی كە پڕ
نەتەوەترین وەاڵتە ،لە ڕۆژگارانی ئەمپڕاتۆری
تەزاریەوە چەند نەتەوەی خاوەن ئایینی و فەرهەنگی
جۆراو جۆری لە خۆیدا كۆكردۆتەوە .دوای شۆڕشی
ماركسیستی ئۆكتبر لە 1917ی زایینی دا هێندێكی تری
لە وەاڵتانی ئوروپای خستە سەر ئەو وەاڵتە .ئەو وەاڵتە
پان و بەرینە زیاتر لە  150تیرەی تێدا دەژین و سەدا
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دەی موسڵمانن و دراوسێ ئێران و ئەفغانستانن .لەو
وەاڵتانە لە دوای شەڕو هەرای زۆر ،هێندێك لە نێوان
قاجاڕیەكان و تەزاریەكان دا بە پەیمانی سوڵح لە ساڵی
1872دا دران بە ئەمپەراتۆری تەزاری و ئازەربایجان
كە هەموو دانیشتوانی موسڵمان و ترك زمانن ،كرا بە
دووبەشەوە و خەڵكی ئەو دووبەشە جوێ لەوە كە لە
یەك ڕەگەز و لەسەر یەك باوەڕن كە باوەڕی
ئیسالمەتیە ،خزمایەتی نزیكیش لە نێوان زۆر لە
خەڵكی ئەو دووبەشە دا هەیە .بەرلە شۆڕشی ئوكتۆبر،
مەرزی نێوان ئێران و وەاڵتی ئەمپەڕاتۆری تەزار
ڕەواندبۆوە كە بەر لە هاتوو چۆی خەڵكانی ئەو
دووبەشە بگرێ .بەاڵم دوای شۆڕشی ئوكتۆبر بە
تایبەت لە ڕۆژگارانی ئەستالین و دوای ئەودا ،ئەو
مەرزە بە پەرژینی ئاسنین و بە چاودێریێكی بێ وێنە
تەندرا ،بە شێوەیەیێكی وا كە ڕێی هاتووچۆی ئازاد
نەبوو ،دەرووی هەاڵتن و خۆ دزینەوەش زۆر بە
گرانی بۆ خەڵكی ئەو وەاڵتە دەست دەكەوت .ڕژیمی
كومونیستی شۆڕەوی بەری لە هاتوچوی خەڵكی
دەردوە بۆ ئەو واڵتە دەگرت و ئەوەی بە پاسپۆرتیش
ڕووی لەو وەاڵتە بكردایە لە ژێر چاودێریدا كەم دەماوە
تێیدا .هەر وەك بەری لە خەڵكەكەی خۆی دەگرت كە
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لەدەست حكومەتی خەفەقان ودیكتاتۆری حیزب كەناوی
نرابوو دیكتاتۆری كارگەری ،هەڵنەیەن ونێوەرۆكی
ڕژیمەكە بۆ خەڵكی جیهان دەرنەخەن ،لەم الیشەوە
ڕژیمی شایەت پەهلەوی چ زەمانی ڕەزاخان وچ كاتی
حەمە ڕەزای كوڕی سەر بە ئەڵمانی نازی وئینگلیس
وپاشان ئەمریكا بون و بەكورتی بڵەین لەبەرەی دژی
ڕژیمی شۆڕەوی دا وێستابون و بە پەیمانی سەعدئاباد
واتە پەیمانی سینۆر خۆیان بەستبۆوە بە ئۆردوگای
غەربەوە و بەتەواوی دەسەاڵت بەریان ،لە باوەڕی
كومونیستی ونفوزی شۆڕەوی دەگرت وخاوەن
باوەڕانی شۆڕەویان بەهەموو تواناوە سەركوت دەكرد.
جا لەبەر ئەوە ئەمانیش لەم بەرێوە زۆر بە وردی
چاودێری مەرزیان دەكرد وبەریان لە هاتوچۆی خەڵكی
دو ئازەربایجان بۆ الی یەكتردەكرت .لە ماوەی
دەسەاڵتی شایەتیدا ئەو مەرز بەندیە بەشێوەیكی پتەو
دەكراو دوای ڕوخانی ڕژیمی شایەتی و هاتنە
سەركاری كۆماری ئیسالمی خومەینی مەرزبەندی
بەشێوەی بەرێ هەرما ،تا دەوڵەتی شۆڕەوی بە هاتنە
سەركاری میخائیل گورباچۆف باری سیاسەتی دەرەوەو
پاشان سیاسەتی ناوخۆی شۆڕەی گۆڕی ودەستی
لەبەربەرەكانی جیهانی شل كردو ڕووی كردە ئاشتی و
78
سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران
چاپ 2018

كورتەێك لە ژیاننامەی مامۆستا شێخ جەاللی حسینی و
بەشێك لە وتارەكانی ساڵەكانی  1985تا  1994ی زایینی

هێمنی جیهانی ودەستی لە خەفەقانی میراتی بەرداو بە
سروەی ئازادی خەڵكی واڵتانی شۆڕەوی كە ماوەی
نزیك بە حەفتا ساڵ بووردوی ئازادی و شادیان نەدیوە،
گەشاندەوە و شادمان كرد .گەالنی ئەو وەاڵتانە توانیان
ناوێك لەگەلی خۆیان وەك میللەتێك بەرن و ئاوارەو
دەربەدەرانی دەستی ئەستالین و هاوخەتانی لە
دیكتاتۆری دا ،داوای گەڕانەوە بۆ وەاڵتی خۆیان و ناو
هاونەتەوەی خۆیان بكەن .ئەو گەالنەی كە لە مەرزی
شوڕەوی دا دراوسێ ی هاونەژادو هاو ئایینانی خۆیان
لە ئێران دابوون ،جوێ لە ئازادی ناوخۆ كە دەستیان
كەوت ،ئارەزوی دیداری كەس و خزم و
خۆشەویستەكانی خۆیان لەبەری ئێرانەوە دەكرد .ئەو
دیدارەی كە لە خەوی شەوانیشیان نەدەهات .خەڵكی
یەكیەتیەكانی شۆڕەوی كە تازە لە زیندانی دیكتاتۆری
پرۆلیتار ڕزگار بوون ،هەموو ئارەزووی دیداری
خەڵكانی دەری دیواری ئاسنیان بزووت .بە تایبەت ئەو
میللەتانە كە زۆری دەسەاڵتداران و جەنگی
پەالوێژگەران بەسەر وەاڵتانی تردا دابەش كردبوون،
وەك میللەتی ئازەربایجان ،زۆریان تاسوقی دێنی كەس
و كارو قەوم و عەشرەتی لە مێژ نەدیویان بوو .جوێ
لە ئارەزووی ئازادی ،كە بەشێكی ،ئازادی گەرانە بە
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جیهانداو هەروا بینینی كەس و قەوم و خیشانە
ئارەزووی بینینی وەاڵتی ئازادیان هەیە كە وەك وەاڵتی
خۆیان نەبێ و خەڵك ئازادبن لە دەربڕینی بیرو باوەڕدا
ئازادبن ،لە دیندا ئازادبن لە پێك هێنانی كۆڕو كۆمەڵی
سیاسیدا ئازادبن لە دەركردنی نوسراو ڕۆژنامەو
پەرتوكەكاندا ئازادبن ،كە بیران ئاڵوگۆڕكەن لە ناو
خەڵكدا بە كورتی ئارەزووی چون بۆ واڵتێكی تریان لە
دڵدایە كە وەك وەاڵتەكەی خۆیان لە ڕابردوودا نەبێ.
دین و هەموو شتێكی بە كەڵك و بێزیانی تێدا ئازادبێ.
خەڵكی كۆماری ئازەربایجانی شۆڕەوی زۆر بە
تاسوقن بۆ هاتن بۆ ئازەربایجانی ئێران وە ئێستا كە
نەهاتون و دەنگی دەهۆڵیان لە دورەوە بیستوە بە هیوای
ئەو مەدینەی فازیڵیەی ئەوان دەیانەوێ ئێرانی كۆماری
ئیسالمی بێ .ئەو بەهەشتەی ئەوان لێی دەگەڕان و
دەلۆەتی شۆڕەوی نەیدەهێشت بە نوێژوو تاعەت
توێشوی ڕێگەی بۆ هەڵگرن ئێرانەكەی خومەینیە .بە
تایەبەت كە لە ماوەی شەست حەفتا ساڵی خەفەقانی
ڕابردوودا ،دینیان ئازادانە نەبوو وەدینیان وەك هەموو
شتی خۆشی تر كە ڕێیان نەدەدرایە لەبەر دڵ شیرین و
شیرین تربوە .بەڵێ بێچارە كە تینووی ئازادی و بینینی
وەاڵتی ئازادن بە تایەبەت كە تاسوقی نوێژ و دیانەت و
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خەڵكی شادمان بە ئیسالم و بە كردەوەی ئیسالمیانەن،
زۆر بەپەلەن كە ڕێگەی هاتوچوی ئێرانیان بۆ
بكرێتەوە و ڕەنگە پیرو جوانیان دڵیان بە خۆ بمێنێ كە
حەیف ئەوانیش وەك خەڵكی ئێران ژیانیان لە ئازدای دا
نەبردۆتە سەر .وەڕەنگە بە هیوابن هێندێ بەرنامەی
ئازادی و ژیانی بە ئازدای لەگەڵ خۆیان بە دیاری
بەرنەوە بۆ وەاڵتەكەیان كە تازە نوخشەی ئازادی
كردوە و چونكە نازانن چۆن بە ئازادی بژین .بەاڵم بە
داخەوە ئەو وەاڵتەی كە ئەوان لە دیتنی زۆر بەپەلەن و
پێیان وایە مەدینەی فازیلەیە دیكتاتۆری لە دوای
دیكتاتۆری بەشی بوە .وە ئێستێش كە ئازادی ڕووی لە
وەاڵتی شۆڕەوی و هاوپەیمانان و هاوخەفەتەكانی
كردوە دیكتاتۆری تازە كوورە ،واتە دیكتاتۆری
ویالیەتی فەقیە .دەسەاڵتی بەسەر ئێران دا سەپاندوە وە
ئابڕوی هەموو خوێن مژوو و هەژار كوژانی
كڕیوەتەوە .خەڵكی ئازەربایجان و هەروا كۆمارە
موسڵمانەكانی تری شۆڕەوی كاتێك ڕوودەكەنە ئێران
كە خەڵكی ئێران لە چوارچێوەی ئەحكامی ئیسالم و لە
بیركردنەوە لە قورئانیش دا كە كۆماری ئیسالمی حاكم
الفی پەیڕەوی كردنی لێدەدا ،ئازادنین .خەڵكی ئێران
تەنیا دەروێكی بۆ هێڵدراوەتەوە كە ئەویش پێی دەڵەن
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خەتی ئیمام كە نەدنیای تێدا دەست دەكەوێ و نەڕەزای
خودا .ئێرانێك دەبینین كە بە زیندوویی ئادەمیزادی تێدا
لە تەندووردا دەسوتێندرێ لەسەر بیروباەوڕ
وهەڵویستی سیاسی .خەڵكی ئێران لەسەر دڵسۆزی بۆ
گەل ونیشتمان لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە بەشیاوی
زیندان و شكنجە وئێعدام دەزاندرێ دەبینن بێ ئەوە لەو
واڵتەدا هەوڵ بۆ ژیانی هاوبەش بدرێ زۆربەی خەڵك
ژیانی نەمر نەژی كۆپینی زۆر بە كەم وكوڕی
دەگوزەرێنێ و دەستەێك ژیانی سەرمایەدار وخاوەن
شیركەتانی وەاڵتەسەرمایەدارەكاندا دەژین كاتێك
خەڵكانی موسوڵمانی شۆڕەوی ڕوو لە ئێران دەكەن
حكومەتی بەناو ئیسالمی بەڕێوەبەرە بەاڵم خەڵك لە
ژێر سێبەری ئەو حكومەتە ئیسالمیەدا بێكار وبرسی
وڕوت وتازیەبار و كوڕ كوژراو وكەس وكارو
دەربەدەرن یان لە سایەی شەڕی پەالوێژەوە لە
دیلخاناندا ژیانی ئەسارەت دەبەنە سەر خەڵكانی
موسوڵمانی شۆڕەوی كاتێك ڕوو دەكەنە ئێران
خەڵكانێك دەبینن خەمبارو لەبەند كێشراو .لەبری ئەوە
ڕویان كردبێتە والتی ئازاد كە هێندێك لە هەوای تێراو
فێنك هەڵمژن ،ڕویان كردۆتە كۆیلەخانەی ئاخوندان و
ئەوەی تێیدایە سەر كوێربون كە ئاخوند هێندەیان واوە
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بڕۆ و واوە وەرە پێگوتون و هەر ئاخوندەو بەرنامەیكی
بەسەردا سەپاندون .تێدەگەن كە بابە :لەبری ئەوە بێن
فێری ئازادی و بارودۆخی ژیانی بە ئازادی ببن ،دەبوو
ئازادی لە وەاڵتی خۆیان دا دابین و ئاژین كەن و
ئەمجار فریا خەڵكە بێچارەكەی ئازەربایجانی ئەم بەری
كەون و خزم و كەس و كاریان لە دەست خەفەقان و
دیكتاتۆری ئاخوندی ڕزگاركەن .خەڵكی ئازەربایجانی
ئەوبەری لە لێوی مەرز بە هەوای ڕادوێ كۆماری
ئیسالمی سینە زەنیان كردوە و بە سازی ئاخوندان هەڵ
پەڕیون .ئەو بێچارانە دوای حەفتا ساڵ خەفەقان و دەم
بەستی كمونیستی و بەرگری لە ڕێ و شوێنی ئایینی،
سینە زەنی دەكەن ،دەچن بازاڕگەرمی بۆ ئاخوندان
دەكەن .ناشارەزان كە سینە زەنی و شیوەن بۆ مردوانی
سێزدە قەڕن و نیو لەمەوبەر بە زیانی ئیسالم و
قازانجی ئاخوندانی خوێن مژە و خەڵكی ئێران كەمتر
خێزانێكی تێدا دەبیندرێ كە بە دەستی یەزیدانی ڕۆژگار
واتە كاربەدەستانی كۆماری ئیسالمی كەربەالیێكی بۆ
دروست نەكرابێ .موسڵمانەكانی شۆڕەوی كە بە
ڕەحمی خودا دەرووی ئازادیان لێكراوەتەوە و هەموو
شتێكیان ئازاد بوە ،تەنانەت لەو شتەش دا كە ئەفیونی
میللەتان دادەندرا ئازادبوون ،.دەبێ لەبری گریان و
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سینە زەنی بۆ حەزرەتی حوسەین ،بۆ خەڵكی لێ
قەوماوی ئێران بگرین كە ئەوانیش لەسەر قسەی حەق
و ڕەخنە گرتن لە یەزیدانی ڕۆژگار و بەربەرەكانی
ناڕەوایان ،سەردەبڕێن و لە تەندوردا دەسوتێندرێن.
خەڵكی ئازەربایجانی ئەم بەر لە ژێر سێبەری ڕەشی
نەگبەتی ئاخوندان دا ،ماوەی یازدە ساڵە ژیانی چارە
ڕەشی دەباتە سەر و ئەو ژیانەشی ناونراوە ژیانی
ئینقالبی ،بەاڵم ئینقالبی ئیسالمی و ژیان لە ژێر
سێبەری عەدلی ئیالهی دا كە هەرچی باش موسڵمان
بێ و دڵسۆزانە ڕەخنە بگرێ ،چاڵە قوتی پڕ مەرگ و
خوێنی زیندانی ئەوین سزای دڵسۆزیەتی .بەڕاستی
موسڵمانانی ئەوبەر بەڵكو خەڵكانی ئەوبەر سەریان بە
ئازادیەوە ناوە لە كاتێكدا خەڵكانی ئێران ئازادی لە
ئاسۆی مەرزەكانی وەاڵتەكەیانەوە ئاوا بوە .بەو هیوایە
كە خەڵكانی موسڵمانی وەاڵتی شۆڕەوی پشتیوانی
برایانی خۆیانبن لە ئێران دا بۆ وەدەست هێنانی ئازادی
كە ئاوی ژیانی ئینسانە و سەردانیان لە كەسان و
خزمانیان و هاوباوەڕان خێری پێوەبێ و بەاڵی
ئاخوندی ،بە پێیانەوە بڕوا.

84
سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران
چاپ 2018

كورتەێك لە ژیاننامەی مامۆستا شێخ جەاللی حسینی و
بەشێك لە وتارەكانی ساڵەكانی  1985تا  1994ی زایینی

كوردستان بە گۆڕستانی كى دەرچوو؟
هێزەكانی ڕژیم یان پێشمەرگە؟ (خومەینی لە پەیامی
۲٩ی خاكە لێوەدا دەڵێ :ئەرتەشی سەربەرزی ئێرانی
ئیسالمی وەك بریسكە و هەورە تریشقە بەسەر پیالن
گێڕان دا باری كە قەراخ و و قوجاغی مەرزەكان
خەوی لەت و پەت بوونی ئێرانیان دەدی .كوردستان و
توركەمەن سەحرای لێكردنە گۆڕستانی كوێرداڵن)
بەڵێ ئەوەبوو فەرمودەی ئیمام لە جێژنی ساڵ ڕۆژی
ئەرتەشی ئێران دا كە چەند درۆی زلی تێدایە بەاڵم
هیچ كات درۆی وازلمان لە ئیمامی وا زل ناێت ،ئەو
ئیمامەی كە كاروباری تەنانەت مەكتەبە تایبەتیەكەشی
هەر لە درۆ دانراوە .ئیمام بۆ خۆی و دارودەستەكەی
دەزانن كە لە گەلی كوردستانی ئێران دا چ لە
ڕاپەڕینەكانی ڕۆژگاری حەمەڕەزا و چ لە
ڕاپەڕینەكەی ڕۆژگاری جێ داری حەمەڕەزا و ئیمامی
زەمان واتە ئیمامی سێزەدەهەم خومەینی بت تاش دا،
هەوڵی جوێ كردنەوەی كوردستان لە ئێران نەداوە ئەو
سەریەكەی دا هەوڵی بۆ مافی دیاری كردنی چارەنوس
داوە .واتە گەلی كورد وەك گەلێك لەگەڵ گەالنی تر لە
ئێران دا دەژی و دەبێ دیاری كردنی چارەنوسی
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بەدەست خۆی بێ گومان نیە مادام ژیانی هاوبەشی
گەالن لە ئێران دا بە قازانجی بەرامبەر و ڕێزی
بەرامبەر بێ بەیەكەوە بونیان بە قازانجە .بەاڵم هیچ
گەلێك نابێ بە ژیانی كۆیلەیی ڕازی بێ و ڕازیش نابێ
و ژیانی گەلی مەغڵوب لە ژێر دەستی گەلی غاڵب دابێ
ئەوە ئیختیاری لە نیشتمانەكەیدا بە دەست خۆی بێ،
كۆیلەیی یەوكۆیلەی گەلێك ،مەگەر هەر خودا بزانێ كە
چەندە ستەمە .ئیمام كە الفی جێداری ئەنبیاو و ەللا لێ
دەدا و هیچ كە بیلبیلە چاوی ئیمامە ،مەزڵومەكان و
خوێن گرو خوێن ئەستێنیانە ،نەدەبوو فەرمایشی وا
بفەرموێ كە لەبەردەمی حەمەڕەزا و باوكی لەعنەتی
ماوەتەوە .نەدەبوو بوختان بە گەلی كوردبكا كە هەوڵ
بۆ خاوەن دەسەاڵتی خۆی لە نیشتمانی خودادادی دا
دەدا ،لەگەڵ ڕێزی بەرامبەر لەگەڵ گەلی فارس دا كە
خۆی بەداژداری گەالنی ئێران دەزانێ -بوختانیان پێ
بكا كە بۆ جیابونەوەی كوردستان لە ئێران هەوڵ
دەدەن .ئەمجار ئیمام دەبوو لە دینەكەی كە بە قسەی
خۆی و فریوخواردوەكانی زۆر تێدا شارەزایە جوێ
بونەوەی كوردستان لە ئێران چ گوناهێكە ئەگەر
مەبەست ئەوەیە كە ئیسالمیەو كە دەبێ نیشتمانی
ئیسالمیش یەك بێ ،ئەو قسەی لە كوێی قوڕئان هێناوە
86
سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران
چاپ 2018

كورتەێك لە ژیاننامەی مامۆستا شێخ جەاللی حسینی و
بەشێك لە وتارەكانی ساڵەكانی  1985تا  1994ی زایینی

لە كوێی فەرمودەكانی پێغەمبەردا هەیە كە دەبێ گەالنی
موسڵمان لە ژێر دەسەاڵتی یەك حكومەتدابن؟ قورئان
ڕووی لە هەموو ئینسانانە ،ئەگەر هەموان موسڵمان
بین ئایا دەكرێ هەموو لە ژێر دەسەاڵتی یەكحكومەت
دا بین؟ گومان لەوەدا نیە كە ئەوە مومكن نابێ و
قورئان بەرنامەی غەیرە ممكن و نەشیاو و نەكراوی
نیە .تەنیا پێویستە كە موسڵمانان وەحدەتی هەدەف و
وەحدەتی بەرەیان ببێ چ لە باری سیاسی و چ لە باری
ئابوری و چ لە بارانی ترەوە .موسڵمان دەبێ تەعاونیان
ببێ نەك میللەتان كەم و زۆریان بزنە ژێر چەپۆكەی
میللەتی بەدەسەاڵ و بزنە دەرماڵەیان .ئیمام ئەو ئیمامەی
كە خۆی بە موجری ئەحكامی ئیالهی دەناسێنێ بە پێی
فەرموودەكەی خۆی بە ناڕەوا ،زوڵمی كوردستان و
توركمەن سەحرای لە میللەتە ئازادی خوازەكەی كردوە
بە گۆڕستان .ئەو خەڵكە حەق تەڵەبەی لەبەردەركی
خۆیان كوشتووەو لە گۆڕناوە .دەبوو شەرم كات كە
جێداری پێغەمبەرانە میللەتی موسڵمانی كورد و
توركمانی بە ناڕەوا كوشتوە و تەعدای لێكردون .ئیمام
ئەوەندەی ڕاستە بەو ئەرتەشەی كە لە حەمەڕەزا بە
میرات بۆی بەجێ مابوو و پاسدارە خوێن مژەكانی
هێرشی بردە سەر كوردستان و توركمان سەحرا
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تەعەدای لەو دوو میللەتەی ،ناوناوە جیهاد بۆ
ڕزگاركردنی ئینقالبی ئیسالمی كە خۆی چاك دەزانێ
بەرلەو بەرنامە دژی ئیسالمیەی ئیمام ،كە ناوی ناوە
ئینقالبی ئیسالمی میللەتی كوردستان هەر ڕاپەڕیوە و
مەبەستی دژایەتی لەگەڵ ئیسالم نەبوە ،چونكە
ڕژیمەكەی پێشوو ،دەمی لە ئینقالبی ئیسالمیەوە نەدەدا،
كەوابێ ئیمام تەعەداكار و جنایەتكارە و بە ناڕەوا
لەگەڵ خەڵكی كوردستان و توركمان سەحرا دانەنیشتوە
وەك موسڵمان و برا قسەیان لەگەڵ بكاو گرێی نێوان
دوو موسڵمان بەبێ خوێن حەلببێ و ئەوانەی لە
كوردستان و توركمان سەحرادا دەژین لەسەر حەقن و
لە داوای خۆیان داو دڵ ڕووناكن .ئەوانە دڵ تاریك و
دڵ كوێرن كە ستەم لەگەالن دەكەن و كارێك كە بە
وتوێژ دەبڕێتەوە هەوڵ دەدەن كە بەجەنگ و
خوێنڕێژی دوای پێبێنن .ئیمام لەو ڕیزە درۆیەی دەڵێ
كە ئەرتەشی سەربەرزی كوردستانی كرد بە
گۆڕستانی دڵ كوێران .لە ئیمام دەپرسین كوردستان
بوو بە گۆڕستانی هێزە شۆڕشگێڕەكان ،یان بوو بە
گۆڕستانی هێزە سەركوت گەرەكانی ئیمام ،بە ئەرتەش
و پاسداریەوە؟ بۆچی بن بەردو داری كوردستان
بەندەن و الپاڵ دەشت و دەرو دۆڵ جادەو ڕێباز ،لە
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كوردستان دا ماوە كە بۆی كەالكی چەپەڵی هێزە
سەركوت گەرەكانی ئیمامی زیدی ئیسالمی لێ
نەكەوتبێ و خاكی پاكی كوردستان بە خوێنیان تێر
كوت نەكرابێ؟ ئیمام هەر گیڤەكەی سەبارەت بە
كوردستان هەروەك هەراو گیڤەكەی سەبارەت بە
جەنگی هەشت ساڵەی لەگەڵ عێراق دایە.
دەڵێ سوپاكانی ئیسالم پشتی لەشكری كوفری شكاند،
مەبەستی هێزكانی عێراقە .ئیمام شەرم ناكا ئیستێش
زیاتر لە دوهەزار و پێنسەد كیلۆمتر خاكی ئێران
بەدەست هێزەكانی عێراقەوەیە و جێ نەما لە ئێران دا
هێزی هەوایی عێراقی نەگاتێ و زەربەتی لێنەدا.
هێزەكانی ئیمام بە تەواوی تێشكان و لە ناچاریان
شەڕی سەپاند بەڕاستی هێزەكانی ئیمام قڵم بونەوە.
ئیمام شانازی دەكا كە بە هەمووچەكی پێشكەوتووی
ڕۆژگاری شابەربوە كوردستان .كوردستانی قارەمان،
وێستا لە بەرامبەریان دا و وەك گەاڵی داران لە
هێزەكانی دژمنیان هەڵ دەوەران .ئیمام دەڵێ كاری
ئەرتەش لە كوردستان دا لە شانازیەكانی ئەو ئەرتەشە
قارەمانەن كە لەبیر ناچنەوە .بەڕاستی ئیمامی جەماران
شانازی دەكا بە تەعەداو تەجاوەز بۆ سەر خەڵكی
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كوردستان كە خەباتی بۆ وەدەست هێنانی مافی
ڕەوایەتی و لە سەرخاكی خۆی لە ڕێی حەق دا شەهید
كراوە و ماڵی سوتاوە .ئیفتخار و شانازی بۆ ئەو
میللەتەیەكە بە خەباتی خۆی و ویژدانی ئینسانی و
خوداوەندی لە خۆی ڕازی كردوە نەك بۆ ئیمام و
ئەرتەش و پاسدارە تەجاوەزكارەكەی كە هێرشیان بۆ
سەر نیشتمانی ئێمە هێناوە و دەست درێژی بۆ سەر
مافی ئێمە كە هێرشیان بۆ سەر نیشتمانی ئێمە هێناوە و
دەست درێژی بۆ سەر مافی ئێمە دەكەن .ئیمام و
هەموو هاوباوەڕانی لەبەرنامەی تەجاوەزكاری و
بەرچاوتەنگی دا دەبێ بزانن مەسەلەی خەڵكی كورد و
گەالنی تری ئێران بەدەست درێژی و كوشتاری
دڕندانە دوایی نەهاتوە و نایێ .گەلی كورد ئەوە هەیەو
هەر لەسەر خەباتی خۆی سورە و جەنگیش وەك دەڵەن
بە نۆرەیە .بەربەرەكانێی خەباتی كورد وەك
بەربەرەكانێی قاچاخچیانی هێرۆیین و تریاك نیە كە
بنەڕەتی عەقیدەتی ی نەبێ .گەلی كورد گەلێكی جیاواز
لە گەالن و خاوەنی نیشتمانی تایبەت و فەرهەنگی
تایەبەتە .تا دنیا دنیایە خۆی بە خاوەن ماف دەزانێ و
گەیشتن بە مافی خۆی ،خەبات دەكاو خوێن دەدا.
ئیمامی لە خۆ دەرچوو لە خودا بێ خەبەر پێی وایە ئەو
90
سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران
چاپ 2018

كورتەێك لە ژیاننامەی مامۆستا شێخ جەاللی حسینی و
بەشێك لە وتارەكانی ساڵەكانی  1985تا  1994ی زایینی

هەشت نۆ دەساڵە ،عەوام فریویە كە خاوەن
تەعەسوبانی لە دەوری خۆی كردنەوەو بە كوشتی دان
و بە ئاوریەوە نان و برسی و تونی و هەژار و لەش
بەباری كردن ،هەر ئاوا درێژەی دەبێ .ئیمام ورد
نابێتەوە كە خەڵكی ئێران سەدی نەوەدی كاری تف و
لەعنەتە لە ئیمام و هاودەستانی .ئیمام مەگەر نابینێ كە
نزیكەكانی یەك لەدوای یەك لێی بێزاربوون و لێی
تەكیونەوە و ناچاربوون هەڵێن و ئیمامیان لێ بۆتە
گورگی هار ،پەالماریان دەدا .ئەو نزیكانەی ئیمام دێنە
دەر و چاویان بە جەماوەر دەكەوێ ،دەبینن و دەبیەن
كە خەڵكی ئێران چەند لە ڕژیم بێزارن .ئەگەر خەڵكی
كوردستان بە تۆمەتی جیابونەوە داداتە بەر هێرش ئەی
زیندانەكانی بۆچی پڕكردوون لە خەڵكی ئێران ،بێ
جیاوازی .ئەو ڕژیمە كە لە خزمەتی خەڵكی ئێران دا
نیە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ كەم پشتیوانتر دەبێ و لە
سیاسەتی جیهانیش دا دەبینین هەردێ و پتر
الدەكەوێتەوە .حەق پەرستان و دادخوازان لە ئێران و
كوردستان دا لە سەر ڕێگەی خەباتی ڕاستن و بناغەی
باوەڕی پتەو بە موبارە ،ورەیان بەرزتر دەكاتەوە و
ئەو پاسدارو بەسیجەش كە ئیمام پێیان دەنازێ و لە
پەیامەكەی دا دەستور بە حوجەت و االسالم سەفایی و
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هاوكارەكانی لە دەرو دۆڵی گوڕایی دا سەرگەردان بن.
ئەوانەی كە بەدەست ئیمامەوەن بۆ كوشتاری خەڵكی
ئێران و كوردستان ،كوێردڵن و ڕۆژێك دێ كە چاویان
دەكرێتەوە و لە شەوەزەنگی ویالیەتی فەقێ دێنەدەر و
حەق پەرستان و خەباتگێڕانی ڕێی ئازادی سەردەكەون
و هەروەك تا ئێستا كوردستان گۆڕستانی هێزە
داگیركەرەكان بووە ،بۆ دواجار بە گۆڕكردنی
ژمارەیەیێكی تر لە كوێرداڵن دوایی بە هێرشی
تەجاوەز كارانە بۆ سەركوردستان ،دەهێندرێ.
دەڵێ سوپاكانی ئیسالم پشتی لەشكری كوفری شكاند،
مەبەستی هێزكانی عێراقە .ئیمام شەرم ناكا ئیستێش
زیاتر لە دوهەزار و پێنسەد كیلۆمتر خاكی ئێران
بەدەست هێزەكانی عێراقەوەیە و جێ نەما لە ئێران دا
هێزی هەوایی عێراقی نەگاتێ و زەربەتی لێنەدا.
هێزەكانی ئیمام بە تەواوی تێشكان و لە ناچاریان
شەڕی سەپاند بەڕاستی هێزەكانی ئیمام قڵم بونەوە.
ئیمام شانازی دەكا كە بە هەمووچەكی پێشكەوتووی
ڕۆژگاری شابەربوە كوردستان .كوردستانی قارەمان،
وێستا لە بەرامبەریان دا و وەك گەاڵی داران لە
هێزەكانی دژمنیان هەڵ دەوەران .ئیمام دەڵێ كاری
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ئەرتەش لە كوردستان دا لە شانازیەكانی ئەو ئەرتەشە
قارەمانەن كە لەبیر ناچنەوە .بەڕاستی ئیمامی جەماران
شانازی دەكا بە تەعەداو تەجاوەز بۆ سەر خەڵكی
كوردستان كە خەباتی بۆ وەدەست هێنانی مافی
ڕەوایەتی و لە سەرخاكی خۆی لە ڕێی حەق دا شەهید
كراوە و ماڵی سوتاوە .ئیفتخار و شانازی بۆ ئەو
میللەتەیەكە بە خەباتی خۆی و ویژدانی ئینسانی و
خوداوەندی لە خۆی ڕازی كردوە نەك بۆ ئیمام و
ئەرتەش و پاسدارە تەجاوەزكارەكەی كە هێرشیان بۆ
سەر نیشتمانی ئێمە هێناوە و دەست درێژی بۆ سەر
مافی ئێمە كە هێرشیان بۆ سەر نیشتمانی ئێمە هێناوە و
دەست درێژی بۆ سەر مافی ئێمە دەكەن .ئیمام و
هەموو هاوباوەڕانی لەبەرنامەی تەجاوەزكاری و
بەرچاوتەنگی دا دەبێ بزانن مەسەلەی خەڵكی كورد و
گەالنی تری ئێران بەدەست درێژی و كوشتاری
دڕندانە دوایی نەهاتوە و نایێ .گەلی كورد ئەوە هەیەو
هەر لەسەر خەباتی خۆی سورە و جەنگیش وەك دەڵەن
بە نۆرەیە .بەربەرەكانێی خەباتی كورد وەك
بەربەرەكانێی قاچاخچیانی هێرۆیین و تریاك نیە كە
بنەڕەتی عەقیدەتی ی نەبێ .گەلی كورد گەلێكی جیاواز
لە گەالن و خاوەنی نیشتمانی تایبەت و فەرهەنگی
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تایەبەتە .تا دنیا دنیایە خۆی بە خاوەن ماف دەزانێ و
گەیشتن بە مافی خۆی ،خەبات دەكاو خوێن دەدا.
ئیمامی لە خۆ دەرچوو لە خودا بێ خەبەر پێی وایە ئەو
هەشت نۆ دەساڵە ،عەوام فریویە كە خاوەن
تەعەسوبانی لە دەوری خۆی كردنەوەو بە كوشتی دان
و بە ئاوریەوە نان و برسی و تونی و هەژار و لەش
بەباری كردن ،هەر ئاوا درێژەی دەبێ .ئیمام ورد
نابێتەوە كە خەڵكی ئێران سەدی نەوەدی كاری تف و
لەعنەتە لە ئیمام و هاودەستانی .ئیمام مەگەر نابینێ كە
نزیكەكانی یەك لەدوای یەك لێی بێزاربوون و لێی
تەكیونەوە و ناچاربوون هەڵێن و ئیمامیان لێ بۆتە
گورگی هار ،پەالماریان دەدا .ئەو نزیكانەی ئیمام دێنە
دەر و چاویان بە جەماوەر دەكەوێ ،دەبینن و دەبیەن
كە خەڵكی ئێران چەند لە ڕژیم بێزارن .ئەگەر خەڵكی
كوردستان بە تۆمەتی جیابونەوە داداتە بەر هێرش ئەی
زیندانەكانی بۆچی پڕكردوون لە خەڵكی ئێران ،بێ
جیاوازی .ئەو ڕژیمە كە لە خزمەتی خەڵكی ئێران دا
نیە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ كەم پشتیوانتر دەبێ و لە
سیاسەتی جیهانیش دا دەبینین هەردێ و پتر
الدەكەوێتەوە .حەق پەرستان و دادخوازان لە ئێران و
كوردستان دا لە سەر ڕێگەی خەباتی ڕاستن و بناغەی
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باوەڕی پتەو بە موبارە ،ورەیان بەرزتر دەكاتەوە و
ئەو پاسدارو بەسیجەش كە ئیمام پێیان دەنازێ و لە
پەیامەكەی دا دەستور بە حوجەت و االسالم سەفایی و
هاوكارەكانی لە دەرو دۆڵی گوڕایی دا سەرگەردان بن.
ئەوانەی كە بەدەست ئیمامەوەن بۆ كوشتاری خەڵكی
ئێران و كوردستان ،كوێردڵن و ڕۆژێك دێ كە چاویان
دەكرێتەوە و لە شەوەزەنگی ویالیەتی فەقێ دێنەدەر و
حەق پەرستان و خەباتگێڕانی ڕێی ئازادی سەردەكەون
و هەروەك تا ئێستا كوردستان گۆڕستانی هێزە
داگیركەرەكان بووە ،بۆ دواجار بە گۆڕكردنی
ژمارەیەێكی تر لە كوێرداڵن دوایی بە هێرشی تەجاوەز
كارانە بۆ سەركوردستان ،دەهێندرێ.
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