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تان و پۆی کتێبەکە !
کتێبی بیرەوەری و یادداشت  ،لە الیەن ڕیزدار کاک ئەحمەد ئەسکەندەریەوە ئامادە
کراوە و ساڵی  ٢٠٢١ی هەتاوی چاپ و باڵو بوەتەوە  .کتێبەکە دوو بەشە ،بەشی
یەکەم و بەشی دووهەم و ٥٦٣ ،الپەڕە و سێ پاشکۆی یەکەم  ،دووهەم و سێهەم و،
.
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بەشی سەرچاوەکانە  .لە کۆتاییدا دوو الپەڕەی هەوەڵی گۆڤاری لیبێراسیۆنی
فەرانسای  ،کە سەبارەت بە شەڕی ئاشتیخوازانەی کوردستان دژی حکومەتی
کۆماری ئیسالمی لەساڵی  ١٩٧٠زاینی و کارەساتەکانی شاری سەقز لەساڵی
١٩٨٠زاینی وەک بەڵگە و دیکۆمینت داناوە  .حەڤدە وێنەی ڕەش و سپی لە کۆتایی
کتێبەکەدا چاپ کراوە  .هەروەها چوار نەخشە کە هەڵکەوتەی جیوگرافیایی
دەڤەرەکان و شارەکانی ڕؤژهەاڵتی کوردستان نیشان دەدات  ،لە کتێبەکەدا هەیە .
Liberation
! Kurdistan : La resistance a khomeiny a perdu Mahabad
! Saqqez : une nuit dans une ville fantome

 -١شێوە داڕشتنی کتێبەکە پەخشانێکی بالوینە :
وتارەکانی ئەم کتێبە بە شێوە پەخشانێکی دڵگیر و دڵڕاکێش نوسراوە  ،کە وەک
ئاسن رفێن خوێنەر بەرەو باسە جۆراوجۆرەکان دەکێشێت .و پەخشانی نووسەر
ڕەوان ،پاراو  ،بێ گرفت و هارمونی دڵنەوازی هەیە و وەک کانیاو بەرەو
دەروازەکانی مێشک رێگا دەپێوێت  .ئەگەرچی هەمە الیەنە و لە بوارە
جیاوازەکاندا باسەکان تەفسیر و لێکدانەوەی بۆ کراوە ،ئەمما لە هەمان کاتدا
تابلۆیەکی هونەرمەندانەیە کە سیمای ماڵبات ،توێژی کەمێنەی مووساییەکانی
نیشتەجی سەقز ،ئاور گرتنی بازاڕی شار و نابوودی سەروەت و سامانی
شارۆمەندانی کاسبکار ،گرفت و کۆسپەکانی کالسیک و سوننەتی کە بەر بە
ڕەوتی گەشەی شارنشینی دەگرێت و ،ئاکام و کاردانەوەی شەڕی یەکەمی
جیهانی ئاماژەی جوانی پێ کراوە .وەک سەرچاوەی باوڕ پێکراو زانیاری
بەکەڵک و جێ متمانە لە هەر جێگایەک کە پێویست بووە ولە ژێر نووسی
الپەڕەکان دانراوە .باسەکان لە سەر بنەمایەکی مەنتیقی هەڵچنراون  ،بۆیە
خوێنەرانی دیاسپۆرا* هەرکام دەتوانن دەستە گوڵی خۆیان لەم باخە پڕ گوڵە
بچنن  .کاتێک کتێبەکەم دەخوێندەوە جۆرە هەستێکی نادیاری ڕێز گرتن لە
نووسەر دایدەگرتم .

 -٢تێڕامان لە پێچە دژوارەکانی مێژوو :
کاردانەوەی شۆڕشی مەشروتە لە سەر کۆمەلگای سەقز ڕوون کراوەتەوە و
شارۆمەندانی تێگەیشتوو و پێشڕەوانی سەقز لە شۆرشی مەشروتە پشتیوانیان
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کردووە  .ڕاپەڕینی مەشروتە لە ساڵی  ١٩٠٥ی زاینی ئاڵ و گۆڕی بنەڕەتی لە
کۆمەڵگای سوننەتی و کالسیکی ئێرانی پێک هێنا وئەم ژانرە زانستیانە لە
کتێبەکەدا باس کراوە  .کۆنەپارێزان دەیانگوت ،ئێمە الیەنگری مەشروعەین و
سیستەمی مەشرووتە ئیسالمی نیە و دەردی ئومەتی موسڵمان چارە ناکات .
کۆنەپارێزان لە کاتگۆری " مەشرووعە " پشتیوانیان کردووە و بەڕاشکاوی
موخالیفی ڕەوتی رادیکاڵ و پێشڕەوی کۆمەڵگا بوون .لە ئارشیوی شەخسی خۆم
وێنەیەکی بە نرخی ئەو دەورانە کە جەناب ستار خان و جەناب باقر خان بە
مەبەستی یارمەتی وەر گرتن لە شارۆمەندانی کوردستان میوانی پێشڕەوانی
سەقزن کە  ،بڕ بڕەی پشتی مەشرووتە بوون ئەم ئیدعایە دەسەلمێنێت .
حوزووری هێزی بیگانەی ڕووسیا  ،ئێگلیز و عوسمانی لە ناوچەکە  ،کە ئەم
لەشکر و هێزانە لە سەر سفرە جەماوەری ڕەنجدەری دێهات پێویستی
خواردەمەنیان دابین و دەستە بەر دەکرا  .داهاتی سااڵنەی ناوچەکە لەالیەن
هێزی بیگانە وداگیر کەرەکانەوە دەبردرا  ،و بەیەکجاری هەڵدەلوشرا  .ئەم
پێڤاژەیە بوە هۆی قات و قڕی و نەبوونی خواردەمەنی دانەوێلە و گەنم  ،کە
تەنانەت بەرهەم هێنەرانی ڕەنجدەری دێهاتیش بێ بەش مانەوە  .شارۆمەندان
لە ترسی برسیەتی بەرەو ناوچەکانی نزیک سەقز کۆچی زۆرەملیان دەکرد .
نموونەی مێژوویی ئەم کۆچە نادڵخوازە کۆچی دانیشتوان لە نێوان ساڵەکانی
 ١٩١٦تا  ١٩١٨ی زاینی بوو کە توێژێک لە خەڵکی دەڤەری بانە  ،لە عەزرەت
برسیەتی بەرەو دەڤەری مەریوان هەاڵتن  .ئەم کۆچە تەنیا گواستنەوەی
پەیکەری مرۆڤەکان نە بوو  ،بەڵكوو کولتور و شێوە دیالیکت و فەرهەنگی
بانەش بۆ دەڤەری مەریوان گوازرایەوە  .تەنانەت ئیستاش شێوە زار و هەلس و
کەوتیان جیاوازی دیاری هەیە  .وەک نمونە لەم کۆچەدا بنەماڵەیەک لە گوندی
ئاڵمانە گیرسانەوە  ،کە لە الیەن باپیر و مامم وباوکمەوە زەوری و زاری
خالسە و باخی ڕز وئیمکاناتی فرە گرانبەهایان پێ درا و هەرساڵەیش زکات
و براتیان پێشکەش دەکرا  .لە الیەن ڕەنجدەرانی ئاڵمانەیش ڕێز و قەدەری
زۆریان گیرا .بەگشتی لە دێهاتەکانی ئاڵمانە ،سێف ،بارام ئاوا  ،دەرزیان ،
خێراوا،هەڵوژان  ،سەرکەل و هەنجیران و  ...گیرسانەوە .پەسەک کە لە مەرزی
بزن دروست دەکری و لەشی مرۆڤ لە سەرمای سەختی زستان دەپارێزێت لە
الیەن کوچبەرانی بانەوە بە مەریوان و هەورامان گەیشت و ئیستا باوە .
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لەم وێنە بەڕێزان ستار خان و باقر خان و هێئەتی ئازەربایجان  ،میوانی شارۆمەندانی
سەقزن و ئامانجی دیدارەکەیان وەرگرتنی یارمەتی  ،بۆ ئازادیخوازانی تەورێزە تا بەرەی
شۆڕس دژی دەسەاڵتی داڕزیو و کۆنەپارێزی ئەو کاتەی ئێران بە هێز بێت.

-٣

هزری زاڵ و سیستەمی گەشە نە کردوو :

لە فورمی کۆنی شاری سەقز کە هزری زاڵ و بەدەسەاڵتی پیاوساالری و
سیستەمی فیئودالی کە بەرگری ناڕاستەوخۆ لە خوێندنی کچان دەکرد و ئاین
وئاین زاکانیش یارمەتیدەری ئەو هەڵویستە کۆن و بێزهێنەرە بوون ،باس
دەکات  .گۆڕین پڕۆسیسێکی درێژ خایەنە و هەندی بنەمای مێژوویی و
کۆمەاڵیەتی لە دواخستن و گەشە کردندا نەخش و دەوریان هەیە  .باس کردن
مێژووی شارێک ئەگەرچی بە کورتیش بێت خۆی لە خۆێدا چەشنێک ڕچە
شکاندنە و و لە خاڵە پوزیتیڤەکانی کتێبەکەیە  .لە پێڤاژەی باسەکاندا لە
کولتورێکی پێشکەوتوو و جێگای ڕەزامەندی بیر و ڕای گشتی شارۆمەندانی سەقز
باس دەکات  .سوننەت و کولتورێکی مودێڕن و شادی هێنەر و پێشکەوتوو کە لە
کۆتایی ساڵی خوێندن لە الیەن بەرپرسانی مەدرەسەوە  ،ژنیارەکان بە
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ئامێرەکانی دووزەلە  ،دهۆڵ  ،زوڕنا و دایەرە دەعوت کراون تا لە زەحمەتەکان
و ماندوو بوونی قوتابیان ڕیزێک گێرابێت  .کەکچانی سەقزی لە تافی گەنجی
و الویەتی خۆیان لە شایی و هەڵپەرکێ بەشدار بن و ئاهەنگێکی شاد
وکولتورێکی بە نرخیان بە دوور لە کارتێکەری ئاین و ئاین زاکان بەڕێوە
بردووە و بەگشتی قوتابیانی کەنیشک لەو ئاهەنگەدا بەشداریان کردووە  .کە
ئەم کولتورە شاد و دڵگیر و گەلەریە  ،ڕێز لێنانێک لەو داب و نەریتە
دەوڵەمەندی فەرهەنگی کوردی بووە  .پێ دەچێت هەر لە شاری سەقز بەڕێوە
چووبێت و لە ناوچەکانی تری رۆژهەاڵتی کوردستان نەبێنراوە و یا ڕێک
نەخراوە  .و بەجۆرێک لە جۆرەکان ئاوینەی فەرهەنگی دەوڵەمەندی میللی
گەلی کوردە و بەتایبەت شێوەی جل و بەرگ پۆشینی ژنان و کچان بە ڕەنگی
ئاڵ و وااڵوە بە چڵە پۆپەی خۆی گەیشتوە .و بۆ جل و بەرگی ڕەش تر لە ڕەشی
باوڕمەندانی کۆنەپارێز نرخێک دانەنراوە .

 -٤ڕەوتی بزووتنەوەی ئاشتیخواز و ڕادیکاڵ :
ئەم کتێبە گەنجێنەیەکی دەوڵەمەندی ڕەوتی بزووتنەوەی ڕادیکال و چەپی
ڕۆژهەاڵتی کوردستانە  ،کە زۆر کارەساتی بزووتنەوەی چەپی تۆمار کردووە وبە
دڵنیایەوە شیاوی قەدەردانیە  .و هەر بۆیە ئارشیوێکی گرانبەها و لە ئارشیوی
زۆرێک لە ڕێکخراوەکانی چەپ دەوڵەمەند تر و جێگای متمانەترە  .لە مێژووی
گەلی کورد دەقی دیکۆمینتەکان بە هۆی تۆفان و کارەساتەکان و تێکدانیان لە
لەالیەن داگیرکارانەوە بزر و گوم و نابوود کراوە و جار و باریش کەمتەخەمی
و نەزانینی نرخی دیکۆمینتەکان لە الیەن بە ڕێوە بەری حیزبەکان دەردەخات.
سەبارەت بە دەوری مێژوویی مامۆستا شێخ عیزەددین حسینی ،کۆمەڵە ،حیزبی
دیموکرات و چریکە فیداییەکانی شاخەی کوردستان بە وردی ئاماژە کراوە .

* ڕێزدار مامۆستا شێخ عیزەدین حوسەینی :
ئەوەی کە شیاوی جەناب مامۆستا بێت لەم کتێبە باس کراوە و کاک ئەحمەد
ئاماژەی کونکرێتی بە کەسایەتی سیاسی و کۆمەاڵیەتی جەنابیان کردووە .
مامۆستا شێخ عیزەدین حوسەینی ڕێبەرێکی کاریزما،زۆر خۆشەویست ،پێشڕەو و
پابەند بە وتەبەنرخەکان و بەڵێنەکانی خۆی بوو  .مامۆستا خاوەنی
کەرامەتی بەرز و هەڵویستی ڕادیکال و ئومانیستی بوو  ،ولە مێژووی
رۆژهەاڵتی ناوین جێگایەکی بەرز و شیاوی حورمەتی هەیە  .هەمیشە لە
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عەدالەت و پێڤاژە و پڕۆسەی ئاشتی و بیر و فیکری نوێ پشتیوانی کردووە
وهەرگیز سیاسەت و ڕێباز و ئیدئۆلۆژی کۆماری ئیسالمی بە دڵ نەبوو  .ژیانێکی
سەربەرزانە هەلبژارد و لە پێناو دیموکراسی و ئازادی گەلی کورد ومرۆڤایەتی
خەباتی بێ وچانی کرد .و لە بەرانبەر مێژوودا سەربەرز وستاتوسی بەرزی
هەیە  .دیدار و سەفەری بۆ گوندی ئاڵمانەبەمەبەستی دڵنەوایی لەدایک و
باوکی گیانبەخت کردووان  ،لە الپەڕەکانی مێژووی هاوچەرخ تۆمار کراوە .
ئەگەرچی قۆناخێکی دوور و درێژ شارەکان لە الیەن پێشمەرگەوە کونتڕؤڵ و
حاکمییەت دەکرا ،ئەمما کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە  ،ڕێزیان لە خۆیان و بیر
وڕای گشتی کوردستان نەگرت وهەرگیز لە دیدارێکی ڕاستەوخۆ سەرەخۆشیان
لە بنەماڵەمان و گیانبەخت کردووانی گۆڕستانی " تاڵەسوار " نە کرد .

*

ڕێزدار حەمە حوسین کەریمی :

نووسەر هاوپۆلی کاک حەمە حسین بووە .ئەگەرچی لە دوو زانکۆ جیاوازی
کەرەج و شیراز دەرسیان خویندووە  ،ئەمما پەیوەندیەکی عاتیفی و
هەستیاریان هەبووە  .کاک ئەحمەد فرە بە ڕێز و حورمەتەوە یادی دەکات و
شەخسیەتی کارێزمایی و خۆشەویستی ئاستی بەرزی ئەو باس دەکات و بە
نیسبەت هاوپۆلی و هاوشاری بوونەوە زۆر وەفادار و پابەند بە بنەماکانی
هاوڕێیەتیە  .تاوانێکی گەورە و مەزن بە نیسبەت بنەماڵەی جەناب کاک
حەمە حوسین کەریمی لە الیەن دەسەاڵتەوە کراوە  .دوو برای لە ڕەوتی
ڕوداوەکانی شۆرشی ئێران گیانیان بەخت کرد و خۆی وەک دامەزرینەری
کۆمەلە و ڕێبەری بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە پێشی پێشەوە و بوێرانە
بە مەبەستی چەک کردنی ئوڕگانی سەرکوتی شارەوانی سەقز گیانی بەخت
کرد .جێگای مەزنی جەناب کاک حەمە حوسین کەریمی لە ڕووداوە
سامناکەکانی کۆمەڵە  ،کە ئێستا تووشی داڕمان و هەرەس هاتوە  ،خاڵی
خاڵییە  .دیدار و سەفەری بەڕێز کاک حەمە حسین بۆ ئاڵمانە  ،لە بیرەوەریە
هەرە بە نرخەکانی دانیشتوانی ئاڵمانەیە .

-٥

دیاردەی شوینیزمی تۆخ و پاوان خواز:

شوینیزم بە چەکی لەش کوژ و بیر کوژ دژی گەلی کورد شەر دەکات .
دااڵنەکانی مێشکی شوینیستەکان لێواولێو لە بیر و گەاڵڵەی داڕشتنی کردەوەی
ناجوامێرانە دژی نەتەوەی ئاشتی خوازی کوردستانە  .لە باسەکانی ئەم کتێبە
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ئاماژە بە دیاردەی شوینیزمی دەسەاڵت خوازی ئێرانی و پێش داوریەکانی بە
نیسبەت گەلی کورد لە چەند بواردا کراوە و هاوکات کاردانەوەکانی شوینیزمی
دەسەاڵت خوازی شی کردوەتەوە  .قەدەغە کردنی " زمانی کوردی" وەک
سیاسەتی ئاسیمیلە کردنی فەرهەنگ و کولتوری ناوچە کوردنسئینەکان پەیڕەو
و ئەم سیاسەتە لە الیەن هێزی نیزامی و سیستەمی داپلۆسێنەر پشتیوانی و
جێ بەجێ کراوە  .چەند دیکۆمینتی گرانبەها سەبارەت بە قەدەغە کردنی
زمانی زگماگی تۆمار کراوە کە  ،ناراستەوخۆ پەردە لەسەر مێژووی دەورانی
کوڵە دیکتاتورەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوین الدەبا کە کوردستان وەک کولونیەکی
هاوبەش چاو لێدەکەن  ،کە ئەم سیاسەتە پاش ڕووخانی حکومەتی
دیموکراتیکی جەناب دوکتور موسەدیق  ،و داسەپاندنی سیستەمی پاشایەتی لە
کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتی کوردستان زال بووەو ئێستاش بەردەوام و درێژەی هەیە .
نموونە لە کاتی سەفەر بەرەو تاران و لە نزیک هەمەدان کونتڕؤلی ماشین
دەس پێدەکا .وپولیسی ڕێگا و بان خاوەنی کەرەسە قاچاخەکان نادۆزنەوە ،
بەاڵم چەند شارۆمەندی کورد لەو ماشینە بەرەو تاران دەچن  ،کە بێر و ڕا و
پێشداوری سەرنشینەکانی ماشینەکە  ،گومان لەو چەند کوردە دەکەن کە لە
حەقیقەتدا ئەوان خاوەنی کەرەسە قاچاخەکان نە بوون و ناڕاستەوخۆ
تاوانبار دەکرێن  .تەبلیغات و پڕۆپاگاندی ماسمیدیا حکومەتی ئەوەندە سیمای
کورد بە ناحەز و وەک مرۆڤگەلی ناشارستانی پێناسە و بانگەواز دەکەن  ،کە
لە شارێکی ئازەربایجان مندااڵنی ڕەگوزەر بە دیتینی کورد  ،هەڵدین و بە
سوکایەتیەوە کوردەکان دەس نیشان دەکەن  .و راستەو خۆ و ناڕاستەو خۆ
ئیهانە و سوکایەتیان بە جل و بەرگ و کەسایەتی کورد دەکەن .
-٦

ئاناتۆمی* سیستەمی فێر کردن و بار هێنان !

نووسەر لیبڕاوانە لە هەڵویستی نابەجێ و نەشیاوی کۆمەڵگای گەشە نەکردوو
 ،هەاڵواردن و ئازاری هەندی لە قوتابیە کان لە الیەن هاپۆلەکانیانەوە و
شکاندن و بریندار کردنی هەستی ناسکیان  ،کە لە بواری فیزیکی و جەستەوە ،
کەم تاکورتێک  ،لەو وەزعە کە خۆیان خولقینەری نەبوون ،بە شەهامەتەوە
باس دەکات  .کە نووسەرانی مێژووی هاوچەرخ بە زۆری خۆیان لەم باسە نادەن
و وەک تابو چاو لێدەکرێت  .من کتێب دەخوێنمەوە و تائیستا نەم خوێندوەتەوە
کە نووسەران ئاماژە بە کزی و الوازی جەستەی خۆیان بکەن  .کاک ئەحمەد
ئەسکەندەری لە بازگۆ کردنی ئەو دیاردانە و ئازار و گاڵتە کردنەکانی نیو
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مەدرەسە بە شەهامەتەوە نوسیویەتی و پەردەی لەسەر ئەو فینۆمن
وفەرهەنگە البردووە و نرخی بۆ دڵشکاندنی پوچ و بێ مانای کاڵفامەکان
دانەناوە  .خوێنەر تێدەگات کە نووسەر ڕاشکاوانە ئاماژە بە الیەنە کز و
الوازەکانی سیستەمی پەروەردە و بارهێنانی کۆمەلگای سوننەتی و کالسیک
دەکات کە ،یەکێک لە خاڵە پوزتیتیڤەکانی ئەم کتێبەیە  .هاوکات لە پڕۆسەی
هاوسەرگیری و دامەزراندنی ژیانی هاوبەش و بڕیارەکانی ماڵبات و شەخسی
خۆیی بێ پەردە و بێ شاردنەوە و ڕاشکاوانە باسی کردووە و ڕەچەیەکی نوێ
شکاندووە  .زۆربەی نووسەران سەبارەت بە ژیانی هاوبەش یا سکوتیان کردووە
و یا لە باس کردنی شەرم دەیانگرێت وپارێزیان کردووە .ڕەنگە ئەم کاتگوری و
ڕەوتە " دەردی ئەهلی قەڵەم " بێت کە لە بیر و ئەندیشەی کۆنباو و کات
بەسەر چوو ئیلهامی وەرگرتبێت  ،کە تەنانەت ژیانی هاوبەشی خێزانی خۆیان
نهێنی دەکەن .
-٧

دەسکەوتە مێژوویی و گرانبەهاکانی گەلی کورد :

سەبارەت بە بەرنامە و پالتفوری هەشت مادەیی ساباڵغ و هیئەتی
نوێنەرایەتی گەلی کورد ،بە شێوەیەکی مێژوویی و جێگای متمانە باس دەکات .
پیم وایە دڵنیا ترین تەوزیح و هەڵویست لە بواری ئەو ڕێکەوتنەی ساباڵغ هی
جەناب کاک ئەحمەد ئەسکەندەریە  .کە تێدا بە جۆرێکی زانستیانە و
دڵسۆزانە و بەدوور لە کەتمان و نان بەقەرز دان ،هەڵویستەکان و ڕوانگەکانی
بەشدار بوەکان لێک دەداتەوە  .و هەڵویستی بەشدار بوەکان و کەسانی تر کە
نزیک لەو کۆڕە بوون هەالجی دەکات و واڵمی بەنرخ دەدۆزێتەوە و پێشکەشی
خوێنەران و بیر و ڕای گشتی دەکات  .هەڵویست سەبارەت بە " قیادە موەقەت "
بە جوانی تەحلیل و ئاناتۆمی کراوە ولێک دراوەتەوە .حەیف کاک فواد گیانی
بەخت کردووە و نەماوە  ،تا وەاڵمی لۆژیک و بیرمەندانە بە هەڵویستی
ڕەنگاوڕەنگی هەندی کەسایەتی کە تەنانەت متمانەیان بە وەزنی سیاسی و
کۆمەاڵیەتی خۆیان نەبووە و نیە و پەنا بۆ هیپۆکراسی* و دەسەاڵتی حاکم لە
باشوری کوردستان بردووە ودەبەن  ،بداتەوە  .کاک فوئاد هەژار پارێز بوو و
شەهامەت وجەسارەتێکی فرە گەورەی هەبوو ،بۆیە دەستی بۆ " ئاڵ و گۆڕی "
زۆر مەزن برد .خۆزگە ئەو بەرێزانە تێدەگەیشتن خۆڵتەی بێ بەهرەی دەرباری
سیاسەت و حیزبایەتی و سازش و خۆساچاندن نرخی نیە ! تا ئەو جێگایە
دیکۆمینتەکان ئارشیو کراوە وجوودیان هەیە بەڕێزان  :عەبدولڕەحمان
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قاسملو ،میرزا رەحیم خەڕازی ،غەنی بلوریان  ،سەالح موهتەدی  ،سەننار
مامەدی ،عەبدولالی حەسەن زادە ،جەلیل گادانی و نووسەرێکی فەرانسەوی
بەناوی کریس کووچێرا* لە بڕیار و هەڵویستی خۆیان پەشیمان بونەتەوە و یا
بەندی هەشتی قەتع نامەی مەهاباد بە خاتر بەرژەوەندیەکانیان پاساو
دەکەن و هەڵویستی نە شیاویان دەر بڕیوە  .و بە شێوەیەکی دیماگۆگی ئاسا*
کۆ بیری جەماوەری فریو دەدەن. .ئەم بەڕێزانە کە هاوبیر و یەکبیرن باسی
مادەی هەشتی هیئەتی نوێنەرایەتی گەلی کوردیان لە بوارگەلی جیاوازدا
کردووە کە دوور لە هەموو بەها و پڕنسیبەکانی مرۆڤایەتیە  .و هەڵویستیان بە
پێ زەمان و مەکان و بەرژەوەندیەکانی ڕۆژ گۆڕدراوە  .و بیر و ئەندیشەیان
وەرچەرخانی سامناکی بەسەردا هاتوە و هەڵ سوڕاوە و ئیستا شتێکی تر دەڵێن
و جاڕی بۆ دەدەن و لەگەڵ بارودۆخی ئیستا و دەسەاڵتی باشور گونجاندوویانە.
ئەم بەڕێزانە لە سەر بناغەی بەرژەوەندیەکان هەڵویستیان گرتوە  ،کەداخی
سەر داخانە و بێگومان لە دارێکی زڕ دەچێت کە بێ سەمەر و بەرهەمی نیە  .و
بۆ پێکانی ئامانجە کانیان نزم هەڵفڕیون و ئاسوی بیر کردنەوەیان بەرتەسک
بووە و ڕەوشتێکی نزمی سیاسی و بیری ژەنگ هەڵگرتوو نوێنەرایەتی دەکەن  .و
هات و هاواریان کە سنوورەکانی ئەشێ و نە شێ یان تێکەڵ کردووە  ،لە
بارەگای دەسەاڵتی باشور ،دادیانی نەدا و فریایان نەکەوت  .هەموو ئەو
کەسانە لە هەڵویستی خۆیان پەشیمان بونەتەوە لە یەک کانی ژەهراویان
خواردوەتەوە ،و تااڵو بە مێشکیان  ،دەمیان و خامەیان هاتوتە خوارەوە و
بێگومان شکۆی خۆیان لە ئاستێکی بەرزدا شکاندووە  .و بە وەرچەرخانی
هەلپەرەستانە  ،پڕنسیبەکانیان کەمبایەخ و کۆهەستی شارۆمەندانی سادیق
وخاوەن هەڵویستیان بریندار کردووە  .ئایا کەسایەتی ئوپۆرتونیست و ترسنۆکی
دەرباری سیاسەت و حیزبایەتی ویجدانی ئاسودە و حورمەتی فراوانیان هەیە ؟
و جەناب ئەحمەدی موفتی زادەش ڕەخنەی لە کەم بوونی " ڕەنگی ئیسالمی"
قەتعنامەی هەشت ماددەیی مەهاباد گرتووە .
-٨

قەاڵچوی شارۆمەندانی کورد :

نووسەر بە ئیحترام و حورمەتەوە ڕێزێکی بەر فراوان ومرۆڤدۆستانەی لە
بنەماڵەی گیانبەخت کردووان گرتووە و  ،ناوی هەموویانی کەلە شارەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئیعدام کراون نوسیوە و بۆ خەبات و فیداکاریان ڕێزی
جوامێرانەی داناوە  .و کوشتار و تیربارانی ڕۆڵە هەڵکەوتوو کانی گەلی کورد
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نەفرین دەکا و بۆ خەبات و بەرخودانیان ئیحترامی تایبەت دادەنێت  .کە ئەو
هێرشانە وەک " سۆنامیەک " خەم و پەژارەی مێژوویی ئەوکاتانە کوردستان
نوێنەرایەتی دەکا ،کە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوو بوو بە گومی خوێن و تەمی
مەرگ واڵتی داپۆشێبوو .دەتگوت تاریکەشەو پەرژێنیکە بە چوار دەوری
کولتوری دیموکراسی و ئازادی لە کوردستان کێشراوە  .لەو کاتانەدا گەلی کورد
تەنیا و بێ پشتیوانی جیهانی مێژووەکەی بە خەمباری دەوری خۆی دەپێوا  .و
شارۆمەندانی کورد و بەتایبەت ماڵباتی گیانبەخت کردووان لە فینۆمنی تراوما،
نیگەرانی و پەژارە کاس و تاسابوون و  ،نووسەر ئەو ڕۆژانە کە تاڵ تر لە
کەکرە یە دەگێڕیتەوە  .و وەک تاوانێکی ڕەش تر لە ڕەشی کۆماری سێدارەی
ئیسالمی باسی دەکات  .شارۆمەندانی کوردلە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە دەستور
و فەرمانی خومینی و بەدەستی گلینەی چاوی خومینی یانی شێخ سادیقی
خەڵخاڵی و ژنڕال مستەفا چەمران قەاڵچو  ،تیرباران و کوژران  .هیچ شک و
گومانێک نیە  ،مستەفا چەمران لە پیالنێکی مەزن  ،بەرباڵو و بە یارمەتی
شۆڤارەکانی دوور و نزیک و کۆنەپاڕێزانی کورد پالن و گەاڵڵەی کوشتنی کاک
فوئادی داڕشت و بە ئەنجامی گەیاند .
-٩

ژیانی تاراوگە !

سەرجەم ژیانی هەندەران و تاراوگەی بە جوانی باس کردووە  .گرفت و
کۆسپەکانی ژیانی پەنابەر و خوێندکارێکی کوردی لێکداوەتەوە  .لە شاری
بوردوو بە مانای ( ڕەنگی سووری شەرابی) کە زانستگایان لە ساڵی ١٤٤١ی
زاینی دامەزراندووە ،خوێنەر تووشی ڕامان دەکات کە بۆ و بەپێ کام یاسای
مرۆڤایەتی بەشە کولونیەکانی کوردستان لە ساڵی  ١٩٨٠زاینی بەمالوە بوون
بەخاوەنی زانستگای کارتۆنی و داهۆڵئاسا  .شاری بوردوو لە فەرەنسا
بەندرەێکی هەڵسوڕاو وناوەندێکی بازرگانی بە ناو بانگە و هاوردە وهەناردەی
کەرەسەکانی جۆراوجۆ و ئەلکول بۆ ئافریکا ،دیاردەی کۆیلە فرۆشی  ،کە کەمتر
لە مێژووی سەردەم باس کراوە ئاماژەی جیددی پێکراوە  .و یاکاتی تێپەرین لە
شاری بیلگراد ( شاری سپی ) و شارەکانی تری ئوروپا بەرەو کوردستان ،لە
روانگەی تیژ تێپەرەوە هەڵویستی دەر بڕیوە و زانیاری بە خوێنەران پێشکەش
دەکات .سەفەرێک لە خزمەت باوک ،هاوسەر و کۆرپەی ساوا ،لە ئاستێکی
بەرزدا بە هەستەوە نوسراوە ،کە لە گەڵ شلەژان  ،ئەمنیەتی ڕێگا،
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نامویی،هیالکی و تاسەی دیداری بنەماڵە تێکەڵ بووە و وەک کانیاوی بناری
کوێستان دلێ تینوو تێراو دەکات .

-١٠خاڵە لە بیر چوەکان :
هەندێ خاڵی لە بیر چووی ئەم کتێبە بەم شێوەیە پۆلبەندی دەکرێن  :کە
هەرگیز لە وەزن و ئیعتباری گرانبەهای کتێبەکە کەم ناکاتەوە  .بەاڵم بە
دژواری لە خانەی پۆزیتیڤ پۆلبەندی دەکرێن  .کە مەبەستی من کەمڕێزی نیە
و هێندەی سەری دەرزییەک کار ناکاتە سەر ڕێز و خۆشەویستی من بەرانبەر
بە ڕێزدار کاک ئەحمەد ئەسکەندەری .
 خۆزگە دەلوا و دەگونجا وێنە مێژووییەکانی بزووتنەوەی ڕادیکاڵ وئاشتیخوازانەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،کە تۆمار کراون و زۆرن دوای باسەکان
دانرابان  ،کە یارمەتی خێرای خوێنەری لە بەستێنی کارەساتەکان دەکرد.
وێنەکانی بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە جێگای شیاوی خۆیان و دوای
وتارە پەیوەندی دارەکان و کاپیتاڵەکان  ،نە گونجێندراون و دانەنراوان .وێنە
قەشەنگەکانی ماڵبات و بنەماڵە کە یادگاریان لێ دەچۆڕێ لەم بیرەوەریەدا ،
لە ئاخری کتێبەکە دانراون و ساتە هەستیارەکانی ژیانی نووسەر نوێنەرایەتی
دەکەن .
 دەبوا پڕۆفایل و بیوگرافی نووسەر لە کۆتایی کتێبەکەدا  ،لە بیر نەچوبا.بیوگرافیەکەی کاک ئەحمەد نەنوسراوە و وجودی نیە  .ئەگەرچی نووسەر
ئازادیخواز ،هزرڤان  ،بیر یار  ،ئارمانخواز ولە ئاستی ماسمێدیا ناسراو و فرە
هەڵسوڕاو و پێگە و ستاتوسی بەرزی هەیە  ،ئەمما بۆ خوێنەرانێک کە دەس
ڕاگەیشتنیان بە تۆڕی ماسمێدیا کەمە و یا هەر نیە  ،دڵگیر نیە .
 خۆزگە نووسەر ئاماژەی بە ڕەوتی هۆنینەوەی شیعری هەڵۆ دەکرد  .هەوەلجار ئەلکساندر پۆشکین شاعیری ڕووسی دایناوە  .دوکتور ناتل خانلەری بە
نیوی "عقاب " کردوویە بەفارسی وپاشان مامۆستا هەژار و کاک سوارە لە
فارسیەوە کردوویانە بەکوردی و بە ناوی " هەڵۆ " باڵویان کردوەتەوە و
گیانێکی تازەیان پێ بەخشیوە .

کۆتایی ( دووی پوشپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی )
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هەڵسەنگاندنەکانم لە سافی وهێڵەکی ویجدانم تێپەڕێوە و ئەوە پێوەرم بووە
 .کتێبی بیرەوەری و یادداشت ،کتێبیکی گرانبەها و پڕ بایەخە ولە بواری
زانستی کۆمەاڵیەتی و سیاسیەوە ئاوینەی مێژوو و گەنجێنەیەکی مودێڕنی
هاوچەرخە ،ولە هەمان کاتدا نمونەیەکی تاقانە و ئاوارتەیە.و ئەگەر کەسێک
بیەوێ لە نرخی ئەم کتێبە ،داشکێنێ بێگومان ناتوانێت  .بە هەموو هاوڕێیان و
ئەدەب دۆستان و ئەوانەی خوازیاری زانیاری دروست و جێ متمانە سەبارەت
بە بزووتنەوەی رؤژهەاڵتی کوردستانن ،خوێندنەوەی ئەم کتێبە پڕ بەهاو بە
نرخە سەمیمانە ڕادەسپێرم.
بۆ زانیاری زۆرتر و مانای هەندی لە وشەکان :

Hypocrisy, Diaspora, Anatomic ,Demagogy
هیپۆکراسی  :دووڕوویی سیاسی  ،ڕیاکاری.
دیاسپۆرا  :پرژ و باڵوی نەتەوەیەک لە ئاستی جیهاندا  .وەک میللەتی کورد و
یەهودیەکان.
ئاناتۆمی  :لێکدانەوە  ،تەوزیح  ،شی کردنەوەی ئەندامانی گیانلەبەر .
دیماگۆگی :خەڵک و جەماوەر خەڵەتێنەر  ،فریودانی جەماوەری ساکار .
Chris kutschera
کریس کۆچیرا  :ڕۆژنامەوانێکی فەرانسەویی بوو  ،کە لە نزیکەوە لە گەڵ
بزووتنەوەکانی کورد ئاشنا بوو .
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