کهسايهتی و سهربهخۆيی!
بههاری سا ی  ١٩٧٩له قهراخ شهقامی سهرەکی شار ،دوو م رمنداڵ له بهر دەرکی بانکی سادرات کۆمهل ک کت بی
مندا نه و کت بی تريان بۆ فرۆش دانابوو ،که پ شتر دەست نهدەکهوت .ئهو دوو م رمندا ه پ ويستيان به پارەی کت بهکان
نهبوو ،ئهوان دەيانويست منداڵ و گهورەکان کت ب بخو ننهوە ،منيش يهک لهو کهسانه بووم که ﻻپهڕەی کت بهکانم
هه دەداوە .ب ئهوەی خۆم بزانم کهوتبوومه ژ ر چاوەد ری کهس کهوە ،له ناکاو ڕووی ت کردم و پرسی "کردی؟" و مم
داوە به  .له گه م کهوته قسه و که چووينه ناو باسی سياسهتهوە گوتی" مﻦ پ موايه ئ ستا باشتريﻦ ههله که کورد
سهربهخۆيی خۆی ڕابگهيين !"
شهڕی نهورۆزی سنه بهردەوام بوو ،له ههموو شارەکانهوە دەسته دەسته پ شمهرگه و خه کی تر خۆيان دەگهياندە سنه و
کاميۆن کاميۆن شت و مهک دەن ردرا بۆ پايتهختی ئهردە نهکان ،حزب حزب ﻦ نهبوو ،يانی دەرفهتی ئهوەيان نهبوو ،له
شهڕدابوون ،شهڕ له گهڵ ڕژ م کی که له ناو د ی"ئينقﻼب کهوە" سهری هه دابوو .کهمتر شار ههبوو که له شهڕی سنه
قوربانی نهداب  .له شهڕی سهقز و پاوە و شهڕەکانی تری کوردستان کورد له ڕۆژهه ت يهک رووی ههبوو!
"مﻦ پ موايه ئ ستا باشتريﻦ ههله که کورد سهربهخۆيی خۆی ڕابگهيين !" کابرا چهند سا ک له مﻦ به تهمنتر و منيش
چهند سا ک له کت بفرۆشهکان.
کهﻻسی يهکی سهرەتايی بووم ،ئاغای خهليل زادە که جگه له فارسی و حيساب ف رکردن دەرسی خۆبوونيشی ف ردەکرديﻦ
ڕاپ چی زيندان کرا ،نهمدەزانی بۆچی! کات ک کهﻻسی چواری سهرەتايی بووم ،دوو برا سهقزيی له سهر قووله
گولهباران کران ،گوتيان چهتهن .ههر لهو سا هدا کهﻻکی ژاندارم و جهوانمهردمان له ناو ماش نی ژاندارمهکان بينی ،ههر
لهو سا هدا و نهی کوژراوی موعينی و شهريفزادە و مهﻻ ئاوارەمان له ڕۆژنامهکاندا چاو پ کهوت.
له ههموو ئهو سا نهدا به بيرماندا نهدەهات که بير له سهربهخۆيی خۆمان بکهينهوە .له شارەکهی ئ مه حزبی ملتی ئ ران
و حزبی پانﺌيرانيست ههبوو ،کوردبوون نوتقيان دەدا و ئ مهيان به ئ رانی ئهسيل دەناساند ،کهسانی وەک منيش م ژوويی
گهورەيی و سهروەريی شاههنشاهی ئ رانی باستان و داريوش و کورشمان لهبهر دەکوتهوە ،هيچمان نهمانبيستبوو که
سا ن ک پ شتر لهم شار ئا ی کوردستان هه کراوە و چهند فرسهخ دوورتر کۆمار ک به ناوی کورد ههبووە.
ئ مه کوردمان دەبينی که له زيندان دەخران و هه دەواسران و کوردمان دەبينی که دەيويست ئ مه بۆ ئ ران قوربانی بکات،
شيعر و نمايشيش ههر ئهوەی به گو دا دەخو نديﻦ که ئ مه پاسدارانی مهرزی پرگووههريﻦ! تهنانهت ل م حا ی نهبوو ،که
بۆچی خا ی خۆم له تهويلهی پادگان تووند کراوە و به زستانی سارد ئاوی له ژ ر دەڕ ژن! تهنيا يهک شت بۆ ئ مه ڕوون
بوو ،ئ مه کورديﻦ و جياواز له عهجهم و فارسيﻦ ،ئهوەش وەک کهماسی دەبيندرا و دەبوو خۆمان تا ڕيزی ئهوان
هه کش نييﻦ .باشتر فارسی قسه بکهيﻦ ،باشتر م ژوويان ف ر بيﻦ و باشتر لهوان خزمهتی و ت بکهيﻦ .خزمهتکاری
باشتر لهوان بييﻦ!
ئهو کاتهی کابرا بهگو يدا دەچرپاندم" که ئ ستا باشتريﻦ ههله بۆ ڕاگهياندنی سهربهخۆيی"  ٣٣ساڵ له ڕاگهياندنی کۆمار
له مههاباد ت پهڕببوو .مﻦ و هاوتهمهنهکانم م ژووی ئ رانی باستان و شاعهبباسهکانمان لهبهر دەزانی ،ئاگاداری ئهوە
نهکرابوويﻦ که چاردە ساڵ بهر له دايکبوونی ئ مه چهند فرسهخ دوورتر کيانمان ههبووە.
ئ مه له فهرههنگ و زمان و م ژوويی جهﻻدەکانماندا قاڵ کرابوويﻦ ،شت ک به ناوی خۆمان نهبوو که بيری ل بکهينهوە.
خۆمان به ل زان ،پ ش ەو ،سياسی ،هونهرمهند و به وتهی تارانييهکان به "روشنفکر و پ ش ەو" دەزانی ،زۆر ک له ئ مه
خه کی گوندەکهی خۆمان نهبوويﻦ ،خه کی جيهان بوويﻦ ،نه گوندەکهی خۆمان دەناسی و نه سهرمان له جيهان دەرد نا!
ئهو کاتهی کابرا پ گووتم"مﻦ پ موايه ئ ستا باشتريﻦ ههله که کورد سهربهخۆيی خۆی ڕابگهيين !" جهماعهتی "قيادەی
موقهت" له کهرج و شمالی ئ ران و شو نی ترەوە ڕاکه ڕاکهيان بوو خۆيان بگهيينهوە شارەکانی سهر سنوور و کاتی
ت پهڕبوون له شارەکانی کوردستان ،تهقهيان له ئ مهش دەکرد .له خۆپيشاندان ﻻيهن ک هاواری دەکرد" يهکيهتی نيشتمانی،
ئهتۆ هيوای کوردانی" ههر ئهوان دەيانقيراند" قيادەی موقهته بۆ دەرەوە ،بۆ دەرەوە" .دواتر به ڕەسمی داوايان لهو
حکوومهتهی که شارەکانی بۆمباران کردبوو ،کرد ،که وەدەريان ن نﻦ!
ههر لهو کاتهدا که ئهو کابرا به گو ی منيدا دەچرپاند که"مﻦ پ موايه کاتی سهربهخۆييه!" "مﻦ" کانی کورد دەيانويست
مهﻻ و شوونيستهکان له"د موکراسی بۆ ئ ران و خودموختاری بۆ کوردستان" ت بگهيينﻦ! ئهوی تر ههر نهيدەزانی چی
دەوێ و شهقامهکانيش پ کرابوو له باس له سهر لهنيﻦ و ستاليﻦ و ئهوەی له کت بهکانياندا چييان نووسيوە ،شهڕ شهڕی
ئهوە بوو که ک لهوان حا ی بووە و ک له وان حا ی نهبووە.

نزيک چل ساڵ له قسهکانی ئهم ڕ بوارە ت پهڕيوە ،نه ناوی دەزانم و نه دەزانم چی ل بهسهر هات.
ئ ستا که له باشووری و ت دز و درۆزن و گهندە هکانيش سهربهخۆييان دەوێ ،بۆچی ئهوانی تر خۆيانی ل ناکهنه
ساح ب ،زيانی ئهوان له سهربهخۆيی دايه يان در ژەدان به کۆيلهتی؟ و ت ک که له ههموو ﻻ کهوە وەک گا دۆشراوە،
و ت ک که ب ئهوەی ڕاگهياندراب بۆته کۆلۆنی ترک و عاڕەب و فارس ،و ت ک که دز وجهردە و گهندە هکانی بهم
ئاکامه گهيشتوون که"کاتی ڕاگهياندنی سهربهخۆيی هاتووە"! دەب شانس کی گهورە ب بۆ ئهوانهی که دەيانهوێ
کوردستان کی جياواز ساز بکهن ،کوردستان ک که ت يدا مافی ئينسان ،ژيانی ئينسان ،ن خی ههب !
ئ وە چارەکه سهدەيهک کاتی ئهوەتان ههبوو که ديوارە خوارەکان ڕاست کهنهوە .گهر نووسهر و شاعير و ئهديبﻦ،
زمانی کورديتان ڕاست کردۆتهوە؟ گهر ئاکاد ميسيﻦ و پرۆفيسۆر و ت گهيشتوون ،ستانداردتان له زانستگاکان و
مهدرەسهکان پ ک ه ناوە؟ گهر هونهرمهند و فهرههنگساز و خو ق نهری ئهم و تهن ،پلهی خۆتان و فهرههنگ و
هونهری خه کتان بهرز کردۆتهوە؟ گهر بروکرات و ت کنۆکرات و پسپۆڕی ئابووريﻦ ،قانوون و پ شکهوتنيان لهم
و تهدا ج گير کردووە؟
به ههمووتان و ت کتان ساز کردووە،که ڕووی دەرەوەی ڕەنگکراوە و ڕووی ناوەوەی گهندە ی دايگرتووە.
ئ ستا که کاتی ئهوە هاتووە دەستی بهغدا و ئانکارا و تاران بقرت ندرێ ،زيانی ک ی ت دايه؟ ئ وە  ٢٥ساڵ کاتی ز رينتان له
دەست دا ،ئ ستا که کوردستان به ڕەسمی دەکهو ته دەست خۆتان ٢٥ ،سا ی داهاتوو بۆ پاقژکردنهوەی گهندە ی ،دزی و
دامهزراندنی کوردستان کی به د ی خۆتان و خه کهکهتان پ ک به نﻦ.
خۆتان له جهغزی فکر و ت گهيشتنی کۆيلهتی و ناوەندەکانی تاران و بهغدا و ئانکارا ڕزگار بکهن .با وەسيهتی باب و
باپيران و دايهپيرانتان ب ته دی ،با وجاخی کۆرمای کوردستان سهر له نوێ پاش حهفتا ساڵ بگهش تهوە! با وەسيهتی ئهو
کابراش ب ته دی که گوتی " :مﻦ پ موايه ئ ستا باشتريﻦ ههله که کورد سهربهخۆيی خۆی ڕابگهيين !"
با کهسايهتی کورد بۆ کورد بگهڕ تهوە!
برايم فهڕشی

