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  پیمان و معاھدە ی س مرز
  مصطفی سلطانی  - رشاد  

  ٢٠١٧ششم اگوست 

  
  

سعید کانی  - ٢اسامی افراد در این عکس از طرف راست : شیخ عبید الل زینوی 
- ٦عبدالرحمان زبیحی  - ٥سید عزیز شمزینی  - ٤عبدالرحمان شرفکندی  - ٣مارانی 

  قاسم قادری قاضی

 

وآزار فیزیکی ن تنھا میتواند جامعای را داستایوسکی میگوید: شکنج و ستم 
ویران و نابود سازد ، بلک در حقیقت میتواند ریشی کلتور ، فرھنگ و تمدن بشریت 

  را خشک سازد!

س مرز ب منطقی جغرافیای خاصی گفت میشود ،ک در سرزمین کردستان واقع 
 و ھر قسمت آن را با توپ و تانک بکشور اشغالگری از جمل عراق و گشت،ترکی

ایران چسپاندەاند . مرزھای تصنعی با دخالت دول امپریالیسی و حکومت ھای 
دیکتاتورخاورمیان ، در قراردادھای اسارت بار بر شھروندان کردستان تحمیل 

.این س مرز در واقع دیوارھای سیاسی کشورھای اشغالگر را مشخص   گشتاست
کشورھای اشغالگر، برای ساکنین  مینماید .عبور از این مرزھا بدون اجازەی

کردستان ک بنحوی در میان این مرزھا محبوس و زندانی شدەاند ، جرم بزرگی 
محسوب میگردد . در گذر تاریخ و بر بستر قرارداد ھای شرم آور، قوانینی ھم در 
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کشورھای اشغالگر و در جھت منافع قدرھای بزرگ جھان و دولت ھای دیکتاتور 
 رساندەاند . نمایندگان مجلس منطق ، ب تصویب

 

این قوانین تحت عنوان " عبور از مرز " ھمگی زنجیرھای بردگی و اسارت ساکنین  
کردستان را تظمین و گارانتی می نمایند . در واحد جغرافیائی س مرز ، بخشی از 
ملت کرد زندگی می کنند ، ک فرھنگ ، کلتور ،زبان و ساختار اجتماعی سیاسی، 

قتصادی مشترک دارند . بخش عظیمی ازساکین کردستان در جوارمرزھا اجتماعی و ا
اسکان یافت و بگونای وحشیان وظالمان از دیدار ھمدیگر بشیوەی علنی و آشکار 

   محرومند .

  
کاف ( جمعیت تجدید حیات  - میالدی نمایندگان پیشروکۆمی ژی  ١٩٤٤درسال 

ی کردستان ) در شھر مھاباد و نمایندگان کۆمی ھیوا درشھر سلیمانی، در زمین
رفع ستم ملی و استقالل کردستان ، در کوھستان "داالن پر " کدر ھمین حوزەی 
جغرافیائی واقع شدە ، بطور مخفیان ھمدیگر را مالقات و دیدار می کنند . مذاکرات 
و گفتگوھائ رسمی بطور گستردە گویا در مدت س روز، بین نمایندگان صورت 

این مذاکرات و گفتگوھا بنام " معاھدە و پیمان س مرز " لقب گرفت ک میگیرد .
اشغالگران بطور اتوماتیک آنرا انکار کردە، اما در تاریخ معاصر ثبت شدەاست 
.تاریخ برگزاری این کنفرانس از طرف حزب ھیوا تعیین گردیدەاست .نمایندگان 

 - ٢عبدالرحمن زبیحی  - ١کاف س نفر و اسامی آنھا چنین است  - کۆم ی ژی 
عبدالرحمان شرفکندی ک تخلص این شاعر " ھژار"  - ٣قاسم قادری قاضی 

شیخ عبید  - ١بودەاست. نمایندگان حزب ھیوا نیز س نفر و اسامی آنھا چنین است 
سعید کانی مارانی ، ک پسر خواھر شیخ  - ٣سید عزیز شمزینی - ٢الل زینوی 

  ب دھندەی ارتباط ھا و تماس ھا بودەاست .عبیدالل بودە و نقش رابط و ترتی
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  ٢٠١٧م آگوست شش
 


