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نــەورۆز بــۆ ئێمــەی کــورد لــە چــاو گەالنــی دیکــە ،کــە ئەوانیــش پیــرۆزی
دەکــەن ،خــاوەن گرنگیەکــی تایبەتــە .ئەویــش لــەو هێــزە واتــا و مانــا گەورەیــەی
کــە تێیدایــە ســەرچاوە دەگــرێ .واتــای شــاراوە لــە نــاو بۆنەیەکی وەک نــەورۆزدا
بەشــی دروســت کردنــی پێکهاتەیەکــی رێــک و لەبــار دەکات و تەنانــەت دەکرێ
کــە پێکهاتــەی کۆمەڵــگای کــوردی پــێ ژێر و ژوور بکەیــن و ســەرلەنوێ ئاوەدانی
بکەیتــەوە .کێشــەی ســەرەکی تەنیــا ئەوەیــە کــە ئێمــەی کــورد بــە زەڕبەکانــی
کوتەکــی کاوەی ئاســنگەر هەســت بــە ناهەمــواری ناکەیــن و هەوڵدامنــان بــۆ
گۆڕینــی کەمــە .چونکــە وەک دەرســێکی مێژوویــی خۆمــان و جیلــە نوێکانیشــی
پــێ پــەروەردە ناکەیــن .پێویســت دەکات کــە واتای راســتەقینەی وەک ئــازادی و
ئیـرادە و خەبــات و ســەرهەڵدان لــە دژی چەوســانەوەی لــێ فێربیــن .دەبــێ کــە
ئاگــری نــەورۆز ســەرەتا لــە دەروومنانــدا هەڵکەیــن تــا تاریکــی نــاو دەرومنــان
ببینیــن و بــە بەهــاری کەســایەتی جــەژن بگریــن کــە ئەویــش تەنیــا بــە ئــازادی
و ئیرادەمەنــدی وســەرهڵدان دروســت دەبــێ .باوەڕمــان وایــە کــە نــەورۆز
وەک بورکانــی ســەرهەڵدانی گەلــی کــورد لــە مێــژوودا دەتوانــێ ئەمــڕۆش ببێتــە
شوناســی فەرهەنگیــان و هەنــگاوی مێژوویــی هەڵگریــن.
لەهەمــان کاتــدا دەبــێ بــە ئاگــری نــەورۆز جەژنــی لەدایــک بوونــی رێبــەر
ئاپــۆش پیــرۆز بکرێــت و بەهــار بکەینــە ســاڵی ســەرهەڵدان و ئــازادی رێبــەر
ئاپــۆ .ئەمــەش بــە پێســەنگایەتی جەوانــان دەکرێــت .کاتــێ بــاس لــە مێــژووی
نــەورۆز دەکەیــن دەبینیــن کــە زوحــاک لــە بەرامبــەر جەوانانــدا زوڵمــی کــردوە
و هــەر جەوانــان بــە پێشــەنگایەتی کاوەی ئاســنکار ســەرهەڵدانیان کــرد .بۆیــە
دەبــێ ئێمــەش وەک جەوانــان لەبــەرام بــەر زوحاکەکانــی ئــەم ســەردەمە
ســەرهڵدانبکەین.
خوێنەرانــی ئازیــز ،ئــەم ژمارەیــەی ژیلەمۆمــان تەرخــان کــردووە بــۆ بۆنــەی
نــەورۆز و یــادی لەدایــک بوونــی رێبــەر ئاپــۆ .هەوڵامنــداوە کــە روانگــەی
ڕاســتەقینە بــۆ نــەورۆز نیشــان بدەیــن و چۆنیەتــی چەواشــەکردنی لــە الیــەن
دەســەاڵتەوە ئاشــکرا بکەیــن .لەســەر نــاوی دەســتەی نووســەرانی ژیلەمــۆ
ســاڵی نــوێ و لەدایکبوونــی رێبــەر ئاپــۆ و ســاڵی ســەرکەوتنتان پیرۆزدەکەیــن و
لــەم ســاڵەدا بەیەکــەوە هەنــگاو دەنێیــن بــەرەو ئــازادی.

؟

نەورۆزچییە

ئەو گوڵەیە بە رووی خۆردا دەردەكەوێ هەڵوەستەیە بۆ ژیان كرانەوە

ئــەو گوڵەیــە بــە رووی خــۆردا دەردەكەوێ هەڵوەســتەیە بــۆ ژیــان كرانەوەیە بــەڕووی رەنگاورەنگی رسووشــت،
خوێــن دانــە بــە هەمــوو دەمارەكانــی ژیــان تەڤگەری ئــازادی گەلــی کــورد ش ئاوەهایە.
نــەورۆز كــە لەنێــو ئاگــری تێكۆشــاندا لەدایكبــووە ،بەهەســتی شــێالنەوەی لەنێــو ئاگــر و گوڕكردنــی و بــە
هەســتكردن بەگەلێكــی ئــازاد و ژیانــی ئازادانــەی پیــرۆز دەكەیــن .بــە ســاڵوەگەڕێكی باشــی كەوتنــە نێــو
قۆناخــی نەتەوەیــی و دیموكراتیانــە و لێرەشــەوە دەربازكردنــی بــە بیانیــی بــوون ،خۆ بــە پەســند دان و ژیانێكی
ئازادانــەی گەلــەوە پێشــوازی لــە نــەورۆز دەكەیــن .نــەورۆز مســۆگەرانە هیــوا و ئاواتــی ژیامنانــی بەهێزكــرد و
ئێمــە هێنایــە ئاســتی ئــەو ژیانــەی كــە دەبــووا پێــی بگەیشــتینایە .ژیــان لــە كوردســتاندا؛ راســتینەیەك بــوو كــە
بناخــە ســەرەكییەكانی هەبوونــی مــرۆڤ كرابــووە ئامانــج ،لــەدەرەوەی ژیــان هێڵرابــۆوە و لــە مــردن خراپرتیــان
بەســەر هێنابــوو .بــوون بــە بەشــێك یــان پارچەیــەك لــەم راســتینەیە ،راگرتــن بــوو لــە رووڕەشــییەكدا كــە تەنهــا

بــە فشــار و زوڵــم دەرنابــڕێ .ژیانێــك بــوو كــە
هێنــدەی هەبوونــی لــە ئێــش و ئــازار و زەحمــەت
بەوالتــر و بــە دوا ئەنــدازە ســوێتێنەر و وەك
تاوانێكــی لێكرابــوو ،بەشــێوەیەك ئەگــەر وەاڵم
نەدەیتــەوە لــە مــردن زیاتــرت بەســەردێنن ،ئێمــە
كــە پارچەیەكــی جوێنەكـراوەی ئــەو راســاتینەیەین
كــە وەاڵمدانەوەشــی پێویســتی بــە بەرخۆدانییەكی
زۆر زۆر گەورەیــە ،لــە رۆژانــی نــەورۆزدا پێــان
نایــە قۆناخێكــی نوێــی ژیانــەوە.
لــەم واتایــەدا تەڤگــەری ئــازادی گەلــی کــورد
پارتــی نــەورۆزە ،پارتــی خوێنــە كــە بــەرەو ژیانــەوە
دەچــێ .هەمــوو نــەورۆزەكان لــە تەڤگەری ئــازادی
گەلــی کــورد ســااڵنی لێگــەڕان و بــە رادەیــەك
دەســكەوتنە .تەڤگــەری ئــازادی گەلــی کــورد
رووداوی زیندووبوونەوەیەكــە ،رووداوی رۆژی
نووێییــە ،رووداوی نەورۆزێكــە .گــەر هــەر شــتێك
لــە رسووشــتەكەیدا هەبێــت بــۆ زیندووبوونــەوە،
تەڤگــەری ئــازادی گەلــی کــورد بزاوتــی نەشــوومنا
پێكــردن و پشــكوتنی گوڵەكانــە ،بــەاڵم هــەر
لــە رۆژانــی نــەورۆزدا گەردەلــول و رەشــەباش
هەڵدەكــەن ،گوڵــەكان هەنــج هەنــج دەكــەن،
ئــەو تــۆوی میوەهاتەنــەش دەســووتێنن كــە لــە
بانگەشــەی بــە میوەبوونــدان ! .ئەوانــە لەنێومانــدا
نیــن ؟ .هــەن ،كــەم دەبینــە زەمینــەی ســووتاندن
و هەنــج هەنجانــی تۆوەكانــی زیندووبوونــەوە،
كەمیــان دەســووتێنین ! .تــا چەند لەجێــی خۆیەتی
كــە تەڤگــەری ئــازادی گەلــی کــورد نــەورۆزە و
تەڤگــەری ئــازادی گەلــی کــورد ی نــەورۆزە !.
چەنــد ژیانییــە ،چەنــد روونكەرەوەیــە ! .بــەاڵم
ســووتاندنی مێژووەكــەی و هەنوكەییەكەی چەندە
راســتینەیە ! .وەك خــۆی پەســندكردنی راســتییەكان
راســترتە .ئێمــە هەمیشــە بڕوامــان بەوەیــە كــە؛
هیــچ یاســایەك نابێتــە خاوەنــی هێزێكــی بەرزتــر
لــە یاســای «ژیانــی ئــازاد»،
گەورەتریــن هێــز ،گەورەتریــن یاســا ،یاســای ژیانی
ئازادە.
ماددەكانــی دەســتوری گشــتی دەوڵەتــی تــورك
دەڵــێ» شــوێنی گەورەتریــن یاســا كــە ژیانــی
ئــازادە نییــە و ناژیــن» ،بــەاڵم ئێمــە لــە یەكەمیــن
دەركەوتنامنــدا پێچەوانەكەیــان بــە هەنــد

وەرگــرت ،گەورەتریــن یاســا ئیــرادەی ژیانــی
ئــازادە ،هــەر ئەمەیــە كــە ئەگــەر بــە هەمــوو
الیەنەكانییــەوە بــە ســەركەوتنیش نەگەیشــتبێت.
ئەوانــەی كــە دەڵێــن یاســای مــردن بەهێزتریــن
یاســایە و هەمــوو رۆژێــك بــە هەڵهێناندنــەوەی
خوێــن ئــەم یاســایانە پەیــڕەو دەكــەن ،هێنــدەی
«یاســاكانی مردن»ی دوژمن یاســای خائینەكانیشــە،
یاســای هەرگیــز ئــازادی نەناســانە ،یاســای ئــەو
مەیمــون و بوقەلەموون»نــاوی گیانەوەرێكــە كــە
رەنگــی خــۆی بەپێــی ئــەو زەمینــەی لەســەری
رادەوەســتێ دەگونجێنــێ»ە ســڕڕاوە و خۆنەبــوو و
بــێ ئیـرادەی ئــازادی و بێ پرەنســیپانەیە كــە رزاون
و بــێ ئــاگان لــە خۆیــان و نەیانتوانیــوە خۆیــان
پێناســە بكــەن .یاســای ئەوانەیــە كــە لەبەرامبــەر
پیرۆزتریــن ئامانجــە شــێوێرناوەدا بەهێچ شــێوەیەك
روو لــە راســتییەكان ناكــەن ،كــە ئەوانیــش زۆر
متامنەیــان بــەم یاســایانەیان كردبــوو .بــەم شــێوەیە
ســێ یاســا دانــەری ســەرەكی لــە بەرامبەرمانــدا
بــوو؛ یاســای كۆمەڵكوژكاری ئاشــكرا ،یاســای خائین
و یاســای ســووك و ســڕڕاوە و بوقەلەموونــەكان.
ئێمــەش گومتــان؛ یاســای ژیانــی ئــازاد دەبــێ و ئــەم
یاســایەمان بەســەر ئەم ســااڵنەدا ســەپاند .دەبینین
كــە یاســای هــەرە بەهێــزە .بەتایبەتــی بــەوەوە
نەماینــەوە وەك قەڵغانێــك تەنیــا بڵێیــن بــژی كــە
وەك دەشــڵێن بــەو دروشــمە «كەللــەی دەوڵەتــی
تــورك و نیازخوازەكانــی دەپەڕێنــێ» و پارچــە
پارچــەی دەكەیــن .ئــەوەی خائینەكانیش هــەر بەو
شــێوەیە .ئــەو یاسایانەشــیامنان بەســەریانەوە كــردە
بــەاڵ كــە نەدەك ـرا تەنانــەت لێــی نزیــك ببیتــەوە،
بــەاڵم هیــچ رانەوەســتان ،ســەملاندم كــە ئــەو
ناكەســایەتییە شــێواوانە نرخــی تەنیا ئەســپێیەكیان
دەبێــت ،چیــدی ئــەو كرمۆچكانــەی بــەر داری
ئــازادی لەگــەاڵ یاســاكانیان پێكــەوە پەرێشــان
دەكەیــن ،ئەمانــە كاری جوانــن ،روونكردنــەوەی
یاســای ژیانــی ئــازادە .لــە مەزۆپۆتامیــادا یاســاكانی
حاموڕابیــش هــەن ،دەزانــرێ كــە ئاشــوور بــەر لــە
هەمــوو یاســادانەربووە ،یاســای ترســناكن و لــە
مێــژوودا یاســاكان لــەم خاكــەدا لــە دایــك بــوون،
بناخــەی ســەرەكییان لێــرە دانا بەنــاوی بااڵدەســتان
و شارســتانییەتدا ،بــەاڵم شــەڕڤانی راســتەقینەی

7

ال یە نگیــر ی
بەرخۆدانــی گــەالن،
پەیوەســتبوونە بــە
یاســاكانی ئازادییەوە.
پەیوەستداربوونەوەیە
بە زێــدی ژیانی ئــازاد
و مێــژووی ئــازادی
مرۆڤایەتی كە لێــرەدا
دەســتی پێكــردووە.
راكێشــەر
زۆر
بــوو بــۆ ئێمــە و
ئەوڕۆكــە ئێمــەی
هێنایــە ئێرەكانــە.
بەختەوەریــن و
لەنێــو پیرۆزكردنێكی
راســتەقینەداین.

ژیلهمۆ

ارگانجامعهیجوانانرشقکوردستان KCR

ئازادیــش هەبــوون لــەم خاكــەدا .كاتــێ ئیمپراتــۆری تونــد و
كۆیلــەداری ئاشــوور رووخــا بــووە ســەرەتایەك بــۆ ئــازادی نــەك
بەتەنهــا كــوردان ،ئــازادی تێكـڕای گەالن بــە گەلی ئاشووریشــەوە.
لــەم واتایەشــدا مەزۆپۆتامیــا واڵت و مێــژووی ئازادیشــە .هــەر
لــە كاوەی ئاســنگەرەوە تــا بــە مەزڵــوم دۆغــان گەلــێ شــەڕڤانی
گەوهەرییانــەی ئــازادی هەیــە ،هــەر لــە مەنصوری هەالجــەوە تا
پیرســوڵتان و نەســیمی كە لە ســیواس ســوتێرنا ،هەموو شــەڕڤانی
ئــازادی ئــەم خاكــەن .بــەاڵم لــە خــودی دەوڵەتــی توركیادا یاســای
بااڵدەســتانێ هەیــە كــە دواجــار كەوتوونەتــە گــەڕ .ئەمانــە لەنێــو
شــەڕێكی گــەورەدان ،ئێمــە لــەم شــەڕەدا شــوێنی خۆمــان چــاك
بەرجەســتەكرد،
الیەنگیــری بەرخۆدانــی گــەالن ،پەیوەســتبوونە بــە یاســاكانی
ئازادییــەوە.
پەیوەســتداربوونەوەیە بــە زێــدی ژیانــی ئــازاد و مێــژووی ئــازادی
مرۆڤایەتــی كــە لێــرەدا دەســتی پێكــردووە .زۆر راكێشــەر بــوو بــۆ
ئێمــە و ئەوڕۆكــە ئێمــەی هێنایە ئێرەكانــە .بەختەوەریــن و لەنێو
پیرۆزكردنێكی راســتەقینەداین.
كــە دەســتامن پێكــرد گوتنێكــان بــەكار هێنــا ،گومتان» لە ئێســتا
بــەدواوە هەمــوو رۆژێــك نــەورۆزە» .بــن پێــان نەكرد ،بــەاڵم ئەو
ئێــش و ئــازار و ئەشــكەنجەیە هەبــوو كــە زاڵــان دەیانســەپاند
بەســەرماندا .دەیانســووتاند ،بەســەدان و هــەزاران مرۆڤیــان بــە
هەمــوو شــێوە تەكنكیــك و چەكێــك و ئەشــكەنجەیەك ســووتاند،
لێــرەوە ناخــان بــە زوان دێ و دەڵێــت ،چــۆن خــاوەن لــە یــادی
ئــەو ســوتێرناوانە دەربكەویــن ؟ .تەڤگــەری ئــازادی گەلــی کــورد
هێــزی تۆڵەســێنەرەوەی ئەمەیــە« ،مەزڵــوم ،زەكییــە ،رەهشــان،
زیــان ،ســەما ،رۆناهــی و بیرڤــان»ان كــە تێكــڕا شــەهیدی
گــەورەن ،بــە تــەواوی لــە گوتــە و بەڵێــن و وەســێتەكانیانەوە
دەزانیــن كــە بــۆ گەیشــن بــە وەاڵم پرســی «ژیانــی ئــازاد چۆنە؟».
چاالكییــان ئەنجامــداوە .هەروەهــا گەر شــەهیدانی ســەرهەڵدانە
پیرۆزەكانــی لــە  90ەكانــەوە و نــەورۆزی هــەر ســاڵێكی
نوســێبین ،جزیــرە ،شــەرناخ ،لیجــە ،وان و تــا دەچــێ بــە هەمــوو
شــار و شــارۆچكە و گوندەكانــی دیكــەی كوردســتان دەگات لــە
گەوهــەری ئــەم نــەورۆزەدا بەجــێ بكەیــن ،دەبینین كە پێویســتە
بەشــێوەیەكی دیكــە لــە ژیــان بگەین و بەشــێوەیەكی دیكە شــەڕ
بكــرێ.
مەزۆپۆتامیــا نیشــانەی ژیانــی بنارەكانــی زاگرۆســە و واڵتــی
بەهەشــتە كــە ســەرجەم پەرتووكە پیــرۆزەكان هەوڵ باســكردنیان
داوە ،هەرێــم و شــوێنگەی نوێــی ژیانــی ح.نــوح ە لــەدوای
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تۆفانەكــە ،هــەر لــە ســەرەتاوە تــا ئەوڕۆكــە لــەم خاكــەدا
مــرۆڤ بــە پەیوەســتی ئازادییــەوە ژیانــەوە ژییــاون .گــەر

پەرتووكەكــەی بــە تەواویــش نەنوورسابێــت و نیوەیــی مابێتــەوە،
بەهــۆی نەبوونــی رزگارییەكــی تەواوەتییــە .لەهەمانكاتــدا
تەڤگــەری ئــازادی گەلــی کــورد ئەمەیــە ،تەڤگــەری ئــازادی
گەلــی کــورد رۆمانێكــە ،هۆنراوەیەكــە ،گۆرانییەكــی كۆتایــی
نەهاتــووە .لــەم واتایــەدا دەبێتــە وەاڵمێكــی ســادقانەی چاالكــی
و راســتینەكەی لەچوارچێــوە گەوهەرییــە مێژووییەكەیــدا .ئاســان
نییــە ،زۆر زەحمەتــە مــرۆڤ بەنــدی ژیانێــك بێــت لــە مــردن
خراپــر و ژیانێكــی بــەدەر لــە ژیــان پەســند بــكات ..كــوا ،ئــا
لێرەكانــە مــرۆڤ زمانــی گرتبــوو ،كــوا یەكەمیــن یاســا لێرەكانــە
نوورسابــوون ،ئــەی كــوا بەنــاوی مرۆڤــەوە بــاس لــە یەكەمیــن
هیــوا و ئاواتــەكان ك ـرا ،كــوا لــە هــەر دەســت دانێــك لــە خــاك
بەرهەمێــك ،ئەســەرێك دەركــەوت ،یەكەمیــن گیانــەوەر ماڵیكـرا،
یەكەمیــن رووەك و كشــتووكاڵ لێــرە كــرا و عەنبارەكانــی پــێ
پڕكرانــەوە ،یەكەمیــن گونــد لێرەكانــە دروســت بــوو و یەكەمیــن
شــاریش ،دەوڵەتەكانیــش یەكەمیــن جــار لێرەكانــە لەدایــك
بــوون ،هەروەهــا هۆن ـراوە و مۆســیقا یەكەمیــن جــار لێرەكانــە
بەرهــەم هــات ،یەكەمیــن ســۆزی ســەرجەم مرۆڤایەتــی لێرەكانــە
ســەریدەركرد ،لــە بــازە شــوێنێ چیــن دروســت بــوون و یەكەمین
ئیمپراتۆرییەتــی كۆیلــەدار ســەریهەڵدا ،یاســایەكی عەشــیرەت
دامــەزرا و هێشــتاش بەهەمــوو هێزییــەوە درێــژەی هەیــە ،بــەاڵم
شــتێكی دیكــەش روویــدا؛ وەك بڵێــی تێك ـڕای ئەمانــە نەبووبــن
و شــتی بــەو شــێوەیە لــە گــۆڕێ نەبووبێــت ،ســڕڕانەوەیەك لــە
ئارادایــە .ئێســتاكە ناســنامەی مرۆڤایەتی نییە ،تەنانەت هیواشــی
نەمــاوە ،ئــەم ناكۆكییــە گەورەیــە چــۆن دەبــێ ؟ .هــەم دایكــە
نیشــتامنی هەمــوو پرەنســیپەكانە و هەمیــش ئێســتاكە هیــچ
ئاســەوارێكی نییــە .پێویســتە ئــەم ناكۆكییــە گەورەیــە چارەســەر
بكــرێ ،تەڤگــەری ئــازادی گەلــی کــورد بــۆ ئەمــە رووداوێكــی
گەورەیــە ،شــوێنێكی گەورەی چارەســەرییە .ئەم مێــژووە گەورەیە
چــۆن كــەوت ؟ .ئەگــەر ببێــت ،مێــژووی زیندووبوونەوەیەكــی
نــوێ چــۆن دەبــێ ؟ .ئەم خاڵــە شــوێنی خرۆشــێكی زۆر گەورەیە،
خەزێنــەكان لــە شــوێنی ونبوونیانــدا لێیــان دەگــەڕێ ،مرۆڤایەتــی
لــە شــوێنی لەدایكبوونــی ،لەســەر بنــج و بناوانەكــەی لێــی
دەكۆڵرێتــەوە و ئەگــەر دۆزینەوەیەكیشــی هەبێــت لەوێكانــەدا
دەبێــت .تەڤگــەری ئــازادی گەلــی کــورد بــە دەیــان ســاڵە لــە
مــرۆڤ دەگەڕێــت ،ســەرەتا مرۆڤــی خــۆی .ئــەم مرۆڤــە یەكەمین
مرۆڤــە ،راســترتە كــە بڵێیــن دەبێتــە دواتریــن مــرۆڤ و ناچــارە
ببێتــە دوا مــرۆڤ .ئەگــەر بــە ســاوی رێزمەندانــەوە لەبەرامبــەر
ژیــان رابووەســتێ ،هەمــوو شــتێك وەكــو نــەورۆز لەگــەاڵ ژیــان
پێبكەنــێ ،پێویســت دەكات كــە زمانەكــەی بزانــرێ ،بــۆ ئــەوەش
ژیــان ئاســان نییــە.

مــن خــۆم هێشــتا لێگەڕێكــی ژیانێكــی گــەورەم،
هەمــوو شــتێكامن راوەســتاند ،بــێ ئــەوەی بكەوینــە
هیــچ پێــش داوەرییەكــەوە ،بــێ ئــەوەی بكەوینــە
هیــچ قاڵبێكــەوە ،بــێ ئــەوەی بكەوینــە هیــچ
داوەرییەكــەوە هەوڵامنــدا هەمیشــە تێبگەیــن،
قووڵــر تێبگەیــن ،چــی چییــە ،چــی دەبــێ چــی بــێ،
چــی چیــی نییــە و چــی دەبــێ چــۆن بێــت ؟ .ئــەو
دیاردەیــەی پێــی دەگوتــرێ فكرانــدن و قووڵبوونــەوە
هــەر ئەمەیــە .بــە ئاســانی خــۆم پێناســە نەكردنــم،
بەتایبەتــی ئەگــەر ئــەم شارســتانییەتە پیســەی
هــەزاران ســاڵە مرۆڤــی خســتۆتە دۆخێكــەوە كــە
نانارسێتــەوە لــە خۆمــدا پێناســە نەكــەم ،لــە خۆمــدا
نەناســم ،لــە خۆمــدا نەژیێــم و نەیژیێنــم ،گــەر
ئــەو ناوانــەی ن ـراون وەك نــاوی خــۆم لێــی نەگــەم،
بــە گومــان بــوون لــە ســەرجەم ئــەو ئیرادانــەی
دەســەپێرنێن و هێشــتا ناتوانــرێ هیــچ بڕیارێــك
لــە دەربــارەی ژیــان بــدرێ ،بڕیــار نــەدان و بڕیــار
پێنــەدان ،گــەر بكــرێ راســرین و جوانرتینــی و
شــیاوترینیان بــە بێشــكەی مێــژووی ئێــرە دەبێــت،
هــەر وەك پێناســەی ژیانێكــی ســادقانە بە راســتینەی
ئــەو لێگەڕەرانەی ژیــان و ئەوانەی بــەدوای نەمرییدا
رادەكــەن كــە بــە گلگامێــش دەســتپێدەكات ،بــەم
شــێوەیە ئەمــە شــیاو و شایســتەی مرۆڤــی ئــازادی.
كاتــێ دەڵێیــن ئــەم ســااڵنەی نــەورۆزی تەڤگــەری
ئــازادی گەلــی کــورد ســااڵنی لێگــەڕان و كەمێكیــش
دۆزینــەوەن ،مەبەســتامن لەمەیــە.
شــەهیدەكامنان ـ مەزڵوم ،زەكییە ،رەهشــان ،رۆناهی
ـ بابڵێیــن هــەر نەشــیبینن ،زیــان و هاوڕێیانی چیان
گوتبــوو و چیــان كردبــوو بــە خۆڵەمێــش ؟ .ئەمــە :
هەمــوو جــۆرە چاكــی و راســتی و جوانــی و رەنجێــك
كــە چیــن و نەتــەوە و رەگــەزە قێزەوەنــدەكان و هەر
چییــەك كــە دوژمنــان لەوانــدا دروســتیان كردبــوو،
هــەر چییەك كــە لە خۆیانــدا بەرجەســتەیان كردبوو،
بــەر لــە هەمــوو شــتێك لــە جەســتەی خۆیانــدا
ســوتاندیانن و كردیانــە خۆڵەمێش.پیــر ســوڵتان یــش
وەهــا بــوو ،مەنصــوری هەالجیــش هــەر وەهــا بــوو،
چەنــدە شــاهانەیە نوێنەرایەتــی ئــەو دابونەریتەمان
كــرد .گەیاندنــی تەڤگــەری ئــازادی گەلــی کــورد بــەم
رۆژانــە ،بــە ســووتاندنی ســەرجەم ئــەو تاوانانــەی
بەســەر مرۆڤــی ئــازاددا دەســەپێرنێت لــە جەســتەی

تەڤگــەری ئــازادی گەلــی کــورد دا و نەهێشــتنییان و
گــەر بشــێ بــە خاوێنكردنــەوەی لەوانە و ســەرلەنوێ
روو لــە ژیانكردنــەوەی مەیســەر بــووە .دەشــێ
تەڤگــەری ئــازادی گەلــی کــورد بــەو ئەندازەیــەی
لــە هیــچ رێكخســتنێكی دیكــەدا نەبــووە زیندووانــە
گــەورە دەبــێ.
بــێ گومــان ئــەم گیانیانــە كاتــێ دەســووتان و
شــەهیدانی تەڤگــەری ئــازادی گەلــی کــورد كــە بــە
دوا تەكنۆلــۆژی دەســتی دوژمــن دەســووتێرنان ،لــە
گیــان دەرچوونیشــیاندا هەرگیــز بڕوایــان نەبــووە
دەمــرن ،لــە دوا هەناســەیاندا هەموویــان وەك نــاوی
خۆیــان دەیانزانــی باوەشــیان بــە ژیانــدا كــردووە.
ئەمــە تراژێدییــە ،بــەاڵم راستینەشــە ،بەشــێوەی دیكە
باوەشــكردن بــە ژیانــدا نابــێ و دەســت نــادات.
ئێســتاكە كێشــەكە چییــە ؟ .چــۆن دەتوانیــن ئــەم
تراژێدیایــەی شــەهید و باوەشــكردنی بــە خاكــدا
لەپێنــاو ژیــان لــە قۆناخــی دووەمیــدا بــە رزگاری
تــاج لــە ســەری بكەیــن ؟ .ســەرەی ئەمەیــە .زۆر
دڵگەرمــم بــە شــەڕكردن لــەم پێنــاوەدا .بەرجەســتە
كردنــی ئیرادەیــەك كــە بەهیچ شــێوەیەك بــە هەڵەدا
نەچــێ و بــە گەیاندنــی ســەرقاڵی بە ئاســتێكی وەها،
ســووتاندنی هەمــوو ئــەو شــتانەی كــە شــەهیدان
وەك ســیمبۆڵ باســیان لێوەكــردووە و پێویســتیان بــە
ســووتاندن و لەنێــو بــردن هەیــە بەشــێوەیەك كــە
هەرگیــزاو هەرگیــز ســەردەرنەكەنەوە ،هەروەهــا
پتەوكــردن و زەقكردنــەوەی ژیانــی ئــازاد بــە
شــێوەیەك كــە هەرگیــز جارێكی دیكــە نەچەمێتەوە،
ئــەم كارە زیاتــر پەیوەندیكێشــرە.
لــەم واتایــەدا نــەورۆز پتەوكــردن و قایمكردنێكــە
بەهێنــدەی ئــەوەی لە بەرامبــەر توندتریــن فكراندن
و دژوارتریــن شــەڕدا بەرخــۆدان و بەدەســهێنانی
ســەركەوتنە .دەڕوانــێ و تێــدەگات ،دەڕوات و كار
جێبەجــێ دەكات ،ســەركەوتنیش بەدوایــدا دێــت.
خوڵقاندنــی شــەڕڤانی نــاو تەڤگــەری ئــازادی گەلــی
کــورد كار و خەباتێكــی جوانــە .وابزانــم ئێــوە كــە
دەژیــن و بانگەشــەی ژیانتــان هەیــە ،گــەر بەهــا و
نرخــی مەزڵــوم دۆغــان و هاوڕێیانیانتــان البێــت و
پەیوەســت بن بــە یــادەوەری و ئاواتەكانیانــەوە ،گەر
پەیوەســتداریتان هەبێــت بــە ســەرجەم شــەهیدە
گەورەكانــی نــەورۆزەوە و بەهــا و نرخەكانــی
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ژنیش راســتینەیەكی
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شــەڕێكی بــێ ئامان
لەبەرامبــەر رابردووە
نەفرینكراوەكەتــان
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مێــژووەوە ،ئــەوا» ژیــان بەهێنــدەی بــە ئاســانی نەمــردن ،روو
كردنــە ئــەو شــەڕانەی ســەركەوتن لــە بەدەســتهێنانی ژیانــدا
مســۆگەر دەكات» پرەنســیپتان بێــت.
دەشــێ لــە چــاوی ژنــەوە پێشــوازیكردن لــە نــەورۆز چ واتایــەك
بگەیەنــێ ؟ .لــەم نــەورۆزەدا ژن خــۆ نوێكردنــەوەی بــە ئــازادی
كــە بناخەیەكــی ســەرەكی ژیانێتــی ،دیــارە كە الیەنێكــی چاالكانە
و بــە ئیـرادەی ژیانــە و ئەمــەش وا دەنوێنــێ كــە بــە راســتینەی
ژیــان گەیشــتووە .گیانێكــی زۆر گرنگــی بەرجەســتەكردنە،
گەیشــتنی راســتینەی ژن لــە نەفرینكـراوی و پیســكراوییەوە بــە
گــەورە ئازادییەكــی وەهــا و وەرگرتنــی وەاڵمێكــی بــەو رەنگــە
بــۆ ئەوانــەی كــە دەڵێــن «مــن مرۆڤــم ،بــە شــەرەفم ،رێــزم بــۆ
ژیــان هەیــە» بــەر لــە هەمــوو شــتێكەوە دێــت .بــۆ ئەوانەشــی
كــە نایانــەوێ ژیــان بــە غەریــزەی زۆر ســاكارەوە ببەســتنەوە ،زۆر
تەســك بیــن نەبــن ،بــە بەرژەوەنــدی تەســكانە نەبــن و وەهــا
تێنەگــەن یاخــودا ئەوانــەی نایانــەوێ لەنێــو بــێ واتاییەكــی بــەو
شــێوەیەدا بژیــن ،وابزانــم واتــای ئــەم رۆژانــە و بەتایبەتــی واتــا
ئەمــڕۆ زۆر گرنگــە.
نــەورۆز سەرســاڵێكی زۆر گەورەیــە لــە ئازادبوونــی ژیانــی
ژنــدا ،بەتایبەتــی لەالیــەك كــە ئــەو شــیكارییانەی كردوومانــن
روونكردنــەوەی چۆنێتــی ژیانــی نەفرینكـراو و پیس كـراوی روون
و ئاشــكرا كــردووە ،لــە هەمانكاتــدا گەلێــك الیــەن و بــواری ژیانی
ئازادیشــی دەرخســتۆتەڕوو .ئەمــە دەبێتــە نوێبوونەوەیەكــی
راســتەقینە ،زیندووبوونەوەیەكــی راســتەقینە ،نــوێ رۆژێكــی
راســتەقینە ،رۆژان ،مانــگ و ســاڵ و ژیانــی نــوێ .بەهیــوام نــەك
وەك شــتێكی كاتــی ،بەڵكــو بــە تەواوی بكرێتە پرەنســیپ و یاســا
و بــە تێكـڕای دەزگاكانییــەوە لە ژیانــی نەتەوەیــی – كۆمەاڵیەتی
دا جێبەجــێ بكــرێ و ژن بــە شــوێنی رەوای خــۆی بگەیەنــێ،
لــە راســتینەیەكەوە كــە بــەردەوام زیــان دەگەیەنــێ و رێگــە
بــۆ لــە دەســتدان دەكاتــەوە و رێگــە بــۆ زیاتــر ســووكبوونی لــە
كۆمەڵــگادا دەكاتــەوە بەتــەواوی بكرێتــە چــاوی بینینــی ژیــان،
گوێــی بیســن و گیانــی هەســت كــردن و بكرێتــە راســتینەی
ژنێــك كــە بــە راســترتین دیــدگاوە وەاڵم دەرەوە بێــت .بــۆ ئــەوەی
جارێكــی دیكــە زیانی لێنەكەوێتــەوە ،ســەرهەڵدانەكەی زۆر پتەو
بێــت ،بــەڕای من ئەمــە بەنرخرتین ئەنجامــە لەبەرامبــەر هەموو
تێكۆشــان و زەحمەتییەكــدا و وەهــا لێــی دەگــەن و بەهەنــدی
وەردەگــرن.
ژنیــش راســتینەیەكی هێنــدەی راســتینەی نەفرینكــراوی
گەلەكەمانــی هەیــە.
10
ئــەوە دەڕووخێنیــن و دەیڕوخێنــن .لــە هەمانكاتــدا ئــەوەی كــە
دەكرێــت بــۆ جەمــاوەری ژنــی بڵێیــن ،بەتایبەتــی بــەو ژنانــەی

لــە راســتینەی ئازادیــدان؛ نــەورۆز  :دەبێتــە هــەل و دەرفــەت
بــۆ ئەنجامدانــی شــەڕێكی بــێ ئامــان لەبەرامبــەر رابــردووە
نەفرینكراوەكەتــان و بــۆ خۆزیندووكردنــەی هەمەالیەنــە و
راســتەقینەتان و هــەل و دەرفەتــی جێبەجێكردنتــان .ئێوە چەكی
ئەمەتــان گرتــە دەســت ،لــەو بڕوایــەدام كــە بــەم چەكــە ژن تــا
كۆتــا شــەڕ دەكات ،مــن ئەمــە بــە شــتێكی زۆر لــە خــواردن –
خواردنــەوە و هەناســەدان گرنگــر و لــە پێشــر دەبینــم ،مەگــەر
كاتێــك بــەم ئامانجــەوە پەیوەســتداربوون بتوانــم بڵێــم ژیانێكــی
واتــادارە.
لەكوێــوە دەڕوانــرێ بــا بڕوانــرێ ،نــەورۆزی ئــەم ســااڵنەی
دوایــی دەبێتــە گەواهــی ســەرلەنوێ زیندووبوونــەوەی ژن لــە
كوردســتاندا ،هەروەهــا بەهــۆی ئــەوەی بێشــكەی مرۆڤایەتیشــە
ئەگــەر داكۆكانــە ســووربن لــە ســەرلەنوێ زیندووبوونــەوەدا،
كاریگەرییەكــی زۆر گرنگــی بــۆ رۆژهەاڵتــی ناویــن و بــۆ جیهانی
مرۆڤایەتیــش دەبێــت .ئێــش و ئــازار و رەنجەكان بەهــا و نرخیان
دەبێــت ،بــەاڵم ئەمــە تەنهــا ســەرەتایەكە ،لــە بنەڕەتــدا دەبــێ
زیاتــر بەســەریدا بچــن و جارێكــی دیكــە لەدەســت دەرنــەدرێ،
ژنێكــی هزرمەنــد و زۆر بــە پــان و بەرنامــە و رێكخســتوو ،تەنیــا
بــە تێكۆشــانی ئــازادی وەدی دێ .بەم شــێوەیە پێشــوازی دەكەن،
گەیاندنیشــی بــە ســەركەوتنی یەكجاریــش مێژووییرتیــن ئەركــە
كــە ئێــوە لــە ئەســتۆی بگــرن.
نــەورۆز تەنیــا رۆژێــك نییە .نــەورۆز خەباتێكی گەورەیــە ،ئەویش
ژیانــی نوێیــە ،بەهــار هەواڵهێنــی ژیانە ،هێــای ژیانــی نوێیە .بۆ
گەلــی كوردیــش ژیانــی نــوێ وەك بەهــار هەواڵهێنە .تا ئێســتاكە
لــە رۆژانــی جیاجیــا نــەورۆزدا لەگــەاڵ ئێــوەی گەلەكەمانــدا
هاتینــە الی یــەك و بانگەوازیــان كــرد و ئەركــان دەستنیشــان
كــرد ،واتــای هــەر ســاڵێك زۆر گرنگــە و گــەر پێویســتیش بــكات
جارێكــی دیكــە بیــری لێبكەنەوە ،هێندەی پێویســت لەســەر ئەو
ســااڵنە بیــر بكەنــەوە ،كار و ئەركــی پێویســت بە قەرزێــك بزانن،
پێویســت بــكات زیاتــر كاربكــەن و قەرزەكانتــان بدەنــەوە .ئێمــە
دەمانــەوێ ئــەم رۆژانــە بــە رۆژی نــوێ ،ژیانــی نــوێ ،مێــژووی
نــوێ هەڵبســەنگێنین ،ســەرجەم رۆژە كۆنــەكان ،ســاڵە كۆنــەكان،
ژیانــە كۆنــەكان ،هــی ئێمــە نیــن ،هــی دوژمنــن؛ بــێ بەختییەكی
زۆر گــەورە و رابردوویەكــی زۆر نەفرینك ـراوە .ئێمــە ئەگــەر تــا
بــەڕۆژی ئەمڕۆمــان هاتوویــن و تــا ئێســتا لــە هەمــوو رووێكــەوە
لەمــە نەگەییشــتوون ،دەڵێــم كــە بــا ســەرلەنوێ كەمێكــی دیكــە
بیــر بكەینــەوە ،ئەوانــە چیــن نەمانتوانیــوە جێبەجێیــان بكەین و
ئەوانــەی دەتوانیــن جێبەجێیــان بكەیــن چیــن ؟ .بــا جێبەجێیــان
بكەیــن .چیــدی ناشــێ لــەم واڵتــەدا بەنــاوی گەلــەوە بیــر لــە
شــتی دیكــە بكرێتــەوە و كاری دیكــە بكــرێ.

رووی قســەم بــۆ ئــەو هێزانەیــە كــە داوای یەكێتــی
نەتەوەیــی دەكــەن و دەڵێــن» ئامــادەی تێكۆشــانی
یەكێتــی هێــزی هاوبــەش و هاوبەرەییــم» :ئێــوەش
كەمێــك لەقوواڵییــرەوە لــە راســتییەكان بگــەن،
هێنــدەی واتــای گەیشــن بەوڕۆكــە ،پێویســتە
لەمــەودوا چــۆن رێیــەك بگرنەبــەر و چــۆن رەوت
بكــەن ،ئەوانــەی دەتانــەوێ باســی بكــەن و بیڵێــن،
بــە چەمكێكــی راســتی دیموكراســیانەوە و بــە الیەنــە
پەیوەندیدارەكانــی بەڕەنجــەوە ،بــە مافــە و دادەوە
هەڵیبســەنگێنن و لــە تێكۆشــاندا بــەو یەكێتییــەی كە
زۆر ســوورن لەســەر ســازكردنی ،بــەاڵم بەڕاســتیش بــە
ئەنجامدانــی كارێــك جێــی خۆتــان بگــرن و ئێمــەش
ئاوێتــە بكــەن و رابــردوو بــە هەمــوو الیــەن و
بوارێكییــەوە هەڵبســەنگێنن و بــە راســتییەكان بگەن.
گەلەكەشــان زۆر چــاك لــەوە گەیشــتووە كــە
مەگــەر بــە تێكۆشــانێكی هێنــدە ســەخت و دژوار
و لەســەر بناخــەی ئــازادی و ئاشــتی «كــە پێویســتە
ئــازاد بێــت ،گــەر ئــازادی نەبێــت ،ئاشــتی نابێــت»
نــەورۆز دیاردەبــێ .هەموومــان چــاك دەزانیــن كــە تــا
ســەركەوتن لــە شــەڕی ئازادیــدا نەبێــت ،نــەورۆز هیچ
واتایەكــی ئەوتــۆی نابێــت ،نــەك بەهــار ،زســتان رۆڵ
دەگێــڕێ ،نــەك گەرمی ســاردی دێــت و نــەك رووناكی
بەڵكــو تاریكــی بااڵدەســت دەبێ .لــەم واتایــەدا دەبێ
بــاش لــەوە گەییشــتووین كــە گەرمــی ،رووناكــی،
نوێگــەری و زیندوێتــی مەگــەر تەنهــا بــە تێكۆشــان
و ســەركەوتن لــە تێكۆشــاندا بەرجەســتە ببــێ .لــەوە
زیاتــر ناتوانــرێ هیــچ هەڵوێســت و نزیكبوونێكــێ
جیــاواز لەبەرامبــەر نــەورۆز دا نیشــانبدرێ كــە
نــەورۆز شــاهێدی زیندووبوونەوەیەكــی بەهێــزی
ژیانــە .گرنــگ لێــرەدا هەڵوێســت و نزیكبوونەوەمانــە
لەمــەڕ نــەورۆز كــە چیــدی تەنیــا مێــژووی ئێمــە نییە،
ئەمــەش واتــای راســت نزیكبوونەوەمانــە لــە بەرامبەر
مێژووەكەمــان .لــە كاتێكــدا كــە مێژووەكەمــان بــە
نەورۆزێكــی نــوێ نزیكــر لــە ئــازادی گەیشــت،
دەتوانــم بڵێــم لەچوارچێــوەی ئــەو بارودۆخــەی
تێیدایــن لەڕەوشــی وەاڵمدانــەوەی پراكتیكانەدایــن.
لەســەر ئــەم بنەمایــە ســاوم بۆ هەمــوو الیــەك هەیە
و جەژنــی نەورۆزتــان پیــرۆز بێــت.
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ئەندامی کۆردیناسیۆنی کۆمەڵی جوان

جەوانانــی کــورد راهاتــون بــە خۆڕاگــری و بەرخــۆدان ،فێربــوون بــە ســەرکەوتن ،لــەم نــورساوە دا دەمــان هەوێــت تیشــک
بخەینــە ســەر گرنگــی نــەورۆز ،بــۆ گەلــی کــورد و رۆڵ و پێگــەی گەنجــان لــە هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان بۆ پێشــوازی
کــردن لــەم رۆژە .ئــەو کێشــانەی کــە ئەمــڕۆ هەمــوو مرۆڤایەتــی گیــرۆدەی بــوە ،چ لــە بــواری کلتوریــەوە چ لــە بــواری
ئابوریــەوە چ لــە بــواری سیاســیەوە و لــە بــواری کۆمەاڵیەتیــەوە .ئــەو زنجیــرە کێشــەو گرفتانــەن کــە لــە نــاو مرۆڤایەتــی و
هــەردوو رەگەزەکــەدا هاوبەشــە ،بــۆ منونــە ئــەو نەخۆشــیە دەرونیانــە کــە ئەمــرۆ تــوش دەبــن کێشــەی بێکارییــە کێشــەی
نەدارییــە کێشــەی کۆڵــەوەری و دەربەدەرییــە .ئەمانــە زنجیــرە کێشــەیەکن کــە بــە گیشــتی هەمــوو مرۆڤایەتــی ئیالقــەدار
دەکات .بــێ گومــان ئــەم جــۆرە کێشــانە گەنجــان لــە هــەردوو رەگەزەکــە لەگــەڵ نەخۆشــیە دەرونیــە کان روبــەرو
دەکاتــوە .وەک خۆکوشــنحەزنەکــردن لــە واڵتــی خۆیــان کێشــەی بێــکاری و توشــبون بــە مــادە رسکــەرەکان و ئــەو
چەشــنە کێشــانە کــە وەک بەرژەوەنــدی هەمــوو کاتــێ ماتــەوزەی ســەردەمی گەنجــان بــەکار دێنــن .بــۆ بەرژەوەندیەکانی
تاکەکەســی بنەماڵــە یــائەشــیرە یــا دەوڵــەت و دەســەاڵت و بیرۆکەیــەک ،ئەمانــە کێشــەیەکی هاوبەشــن بــەاڵم ئەبێ وەک
گەلــی کــورد لەســەر ئــەم بابەتــە راســت ببینــەوە و لــەم بــاوەرە دابیــن ،کــە وەکــو مرۆڤایەتــی وەکــو هــەر مرۆڤێــک هــەر
تاکێکیمــرۆڤ وەک هــەر نەتەوەیــەک ئێمــە کێشەئەساســی و کێشــەی ســەرەکیامن ئــەو کێشــانەن کــە هەمــو مرۆڤایەتــی
لەگەڵیــان دا ژیــان دەکات ،توشــیان بــوە لەگــەڵ مــەش دا هــاو بەشــە .بــەاڵم لەگــەڵ ئــەوە دا بابەتێــک کــە پێویســتە
ســەرنجامنی بــۆ ڕاکێشــین و بــە وردی پیــدا بچینــەوە کــە کێشــەیەکە لــە نــاو نەتــەوە کانــی دی دا زوزو بــەدی ناکــرێ و
جیــاواز لــە کێشــەی مرۆڤایەتیــە ئەویــش کێشــەی ناســنامە و هۆڤیەمتانــە کێشــەی کــورد بوومنانــە بێگومــان کاتایــک بــاس
لــە کێشــەی ناســنامە و کێشــەی رەچەڵــەک دەکەیــن مەبەســتامن لــەو ســنورە بــەر تەســکو تاریکــەی کــە ناسیۆنالیســتە

ســەرەتایە کان باســی لــێ دەکــەن نیــە ملــی گەراییــە
ســەرە تاییــەکان باســی لــێ دەکــەن نیــە بــەاڵم وەکــو
گەلــی کــورد ناوبــەری ٥٠ملیــۆن جەمئیەتیــان لــە
گــۆی زەوی دا هەیــە و لــە چــوار پارچــەی کوردســتان
و دەرەوە واڵت بــاو بونەتــەوە و هیچبیرۆکەیــەک
یــا هیــچ دەســەاڵتێک دان بــەوە دانانێــت کــە
گەلێــک بــە نێــوی گەلــی کــورد و ناسنســمێکی بــەو
شــێوازە هەیــە و گەالنــی دیکــە بــە ڕەنگــو چانــد و
نەریتــو ئەخــاق و پێگــە و یاســای خۆیانــەوە هەڵــس
و کەوتیــان لــە گــەڵ بکــەن و پێناســەی بکــەن.
لێــرەدا دەگەیــن بــەو تســبیتەی کــە شــان بــە شــانی
مرۆڤایەتــی و دەبــێ کــورد لــە هەوڵــی چارەســەر
کردنــی هەمــوو ئــەو کێشــانە دابیــت کــە مرۆڤایاتــی
گرتۆتــەوە .کــە لــە ســەرەوە ئاماژەمــان پێکــرد بــوو،
بــەاڵم وەک کــورد و وەک گەنجــی کــورد لــە هــەردوو
رەگەزەکــە وەک ئەرکــی ســەر شــامنان و ئەرکێکــی
مێژوویــان و ئەخالقییــە و بابەتێکــە کــە باســی مــان و
نەمــان خــۆی لــە نــاو دا حەشــار داوە .ئەویــش ئەوەیــە
لــە مرۆڤایەتــی زیاتــر دەبــێ هــەوڵ و تێکۆشــان مــان
هەبێــت تــا هەبونــی خۆمــان دیاریکەیــن خۆمــان وەک
گەلــی کــورد بپارێزیــن .چونکــە ئەگــەر وەک گەنجانــی
کــورد یــەک چرکــەش خــەم ســارد بیــن وەیــەک هەنــگاو

درەنــگ هەڵبگریــن لــە چارەســەرکردنی ئــەو کێشــانە
لەوانەیــە بــە قــەرن هــا دوامــان بخــات چونکــە ئــەو
بــارو دۆخــەی کــە ئێســتا بــۆ گەلەکەمــان ڕەخســاوە
لــە کوردســتاندا و لــە ئاســتی نجیهانــی و دونیــادا
باشــرین پێگــە ئــەوە یــە کــە خۆمــان ســەقام گیــر
بکەیــن و ســتاتۆی خۆمــان وەک گەلــی کــورد بتوانیــن
ســامل کەیــن .پێگەیەکــی راســت بــۆ خۆمــان دیــاری
بکەیــن بۆئــەوەی کــە لــە دونیــا دا وەک نەتەوەیــەک
پێناســەی خۆمانــی پــێ بکەیــن لێــرەدا جێــگای ئاماژەیــە
کــە چــاوەروان کردنــی هــەر چەشــنە یارمەتییــەک دان
لــە الیــەن دەســەاڵتەوە کاتێــک کــە هێزێکــی مــەزن
و کاریگــەر مــان نەبێــت فەقــەت خــۆ خەڵەتاندنــە
(بــە قەولــی کــوردی ئــاو لــە ئیڵــەک تەقاندنــە)
بۆیــە ئەگــەر دەمانــەوێ ناســنامە لــە ئاســتی جیهانــی
دا وەک مرۆڤایەتــی مەســەلەی نەتــەوەی بۆخۆمــان
چارەســەر بکەیــن ،لــە کوردســتان دا ســتاتۆی خۆمــان
دیــاری بکەیــن و بتوانیــن بــەو ئارمــان و ئارمانجانــەی کە
هەمانــە بگەیــن .بێگومــان پێویســتە کــە خۆبــە ڕێخســن
کــردن ئەســاس بگریــن ئەرتەشــی خۆمــان لــە ســەر
بنەمــای پاراســتنی رەوا و بــە مەبەســتی پاراســن گــەورە
بکەیــن .بــۆ ئەوەی کــە بتوانین هــەم دەســتکەوتە کامنان
بپارێزیــن هــەم نرخەکامنــان کــە لــە کۆمەڵــگا دا هەیــە
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بپارێزیــن .ئــەم قەتڵوعامــە فیزیکیــەی کــە ئەمــڕۆ ڕوبەڕومــان
بۆتــەوە لــە باکــووی کوردســتان رۆژئــاوای کوردســتان و شــەنگال
و زیندانەکانــی ئێ ـران دا بــەر چــاوە لــە گەڵیــان روبــەرو بینــەوە
پێشــیان پــێ بگرینیــن و خۆمــان بپارێزیــن .ئەمــە خەیــاڵ نیــە و
ئەگــەر ئەمــرۆ چــاو لــێ بکەیــن منوونــە بەرچــاوە کانــی دەتوانیــن
ببینیــن کــە لــە ســەر چەمکــی پاراســتننی رەوا ئــەو هێزانــە لــە
کوردســتان دا جــێ دەگــرن بــۆ منونــە و لــە کوردســتان دا گەنجــان
بــە ئاســتی تێکۆشــینی خۆیــان دروســتیان کــردو(HPG-YRK-
 )HPJ-YJŞ-YBŞ-YPG-YJstarئــەو هێزانــەی کــە ئەمــرۆ
گەنجــان بــە تێگەیشــتنی خۆیــان و بــە ئاســتی تێکۆشــینی خۆیــان
بەرهەمیــان هێنــاون .دەکــرێ کــە هێــزە دەرەکیــە کان قەبۆڵــی
نەکــەن بــەاڵم گیشــتونە ئــەو پڕیــارەی کــە ئــەم هێزانــە توانیویانــە
چارەســەری لەگــەڵ خۆیــان دابێنــن ،توانیویانــە دڕندەیەکــی وەک
داعــش بشــکێنن .ئەمــە لەگــەڵ خۆیــدا چــی دەســەملێنێت ئەمــە
ئــەوە دەســەملێنێت کــە ئــەم دەرفــەت و هەلــە هەیــە فەقــەت
بــەو مەرجــە کــە بتوانیــن رێخســتنی خۆمــان بــە بنەمــا بگریــن.
لەگــەڵ ئەمــەدا هەمــوو نەتــەوە و بــاوەڕی و ئایدۆلۆژیــەکان لــە
جیهــان دا رۆژێکــی تایبەتیــان هەیــە ئــەو رۆژە وەک ناســناوی
ئــەو نەتەوەیەیــە یــا دەتوانیــن بڵێیــن وەک ناســناوی ئــەو کۆمەڵــە
نەتەوانــەن کــە خاڵــی هاوبەشــیان زۆرە هــەم لــە بــواری ئــاداب و
رســوم هــەم لــە بــواری کلتوریــەوە .هــەم لــە بــواری جوگرافیــای
و زمانــەوە کۆمەڵێــک رۆژیــان هەیــە بۆمنونــە کریمــس مســان
هەیــە یاجەژنــی تابەتــی هیندیــەکان رۆژهەڵتــی ئاســیامان
هەیــە .بــەاڵم بــۆ گەالنــی رۆژهەڵتــی ناوەڕاســت واتــا گەالنــی
داوێنەکانــی زنجیــرە چیاکانــی زاگــرۆس و گەالنــی ناوبەینــی
دیجلــە و فــوراد کــە گەلــی کــورد یەکێــک لەکۆنرتیــن نەتەوەکانــی
ئەمناوچەیەیــە کــە ژیانــی کــردوە لــەم شــوێنە .جێپەنجەکانــی لــە
دروســتکردنی شارســتانیەتی مرۆڤایەتیــدا لەهەمــوو دنیــادا دیــارە.
کەپێناســەی گەلــی کوردیــش نــەورۆزە بۆیــە ئەرگــەر نــەورۆز
وەکــو تێپەڕکردنــی وەرزێــک یــان وەک تێپەڕکردنــی شــەختەو
ســەرما وەزیندووبوونــەوەی رسوشــت بەبنەمــا بگریــن ئەگــەر
چــی پێناســەیەکی راســە بــەاڵم پێناســەیەکی تــەواو نیــە.
واتــای نــەورۆز لەنــاو گەلــی کــوردا جەژنــی ســەرهڵدان
جەژنــی بەرخودانــە جەژنــی بڕیــاردان دیســان بــۆ تێکۆشــانە.
نــەورۆز دیســان بیرکردنەوەیــە لەســەر چــۆن خۆبەڕێــک
خســن کــردن نــەورۆز فێربوونــە بــەکاری هــەرەوەزی نــەورۆز
هەلێکــە مــرۆڤ بتوانــێ دیســان لــەدەوری یــەک کۆبێتــەوە،
نــەورۆز بابەتێکــە کــە ئەمهێــزە کەمــڕۆژە ئاســتی تێگەیشــتنی
بۆچارەســەرکردنی کێشــەی نەتەوایەتــی بەتایبــەت کێشــەی
نەتەوایەتــی کــورد دەســتی پێکــردوە ئەمهێــزە نیشــان بــدات
نــەورۆز پێویســتە بــەم پێناســەیەوە چــاوی لێبکرێــت .بــەاڵم
ئەگــەر وەک ســااڵنی رابــردوو چــاو لــە نــەورۆز بکەیــن ئیمکانــی
 14هەیەئــەو هەاڵنەیکــە لەســااڵنی رابــردوودا هەمانبــوون دووبــارە
ببنــەوە بۆیــە لەخاڵــی یەکەمــدا نــەورۆزی  ٢٧١٧نــەورۆز

بەپێناســەیەکی تــر و بەڕوانگەیەکــی تــر بــە بڕیارێکــی تــر بــە
فیــداکاری و پــان نامەیەکــی نــوێ پێشــوازی لــە نــەورۆز بکەیــن.
لــە هەمــووی گرینگرتبــە فیــداكاری و بــە بیرکردنەیەکــی قوڵــرەوە
و بــەرەو پیــری بچیــن وەك ئەندامێكــی ئاپــۆ چــی وەك جوانیكــی
ئاپــۆ چــی نــەورۆزی  2017لــە ســەرۆك ئاپــۆ و هەمــوو ئــەو هێزانە
هەمــوو ئــەو تێكۆشــەرانەی كــه ئەمــڕۆ لــە ســەر گــۆی زەوی لــه
پ ێنــاو ئــازادی و تێكۆشــاندەكەن پیــرۆز دەكــەم ،و هــاوكات
نــەورۆزی  2017بــە قایــم كردنــی بەرخــۆدان و بەهــەدەف گرتنــی
ســەركەوتن لــە كوردســتان دا دڵنیایــن باشــرین واڵم دەبێــت بــۆ
ئــەو شــەهیدان تێكۆشــەر و هــاو ســەنگەرانەمان كــە لەپێنــاو
ئارمانجــە كانیــان دا گیانیــان بەخــت كــردوە ،بــۆ بنــە ماڵــەی
ســەربەرزی شــەهیدان و بــە تایبــەت دایكــی هەڤااڵنــی شــەهید.
پرســیارێك كــە لێــرەدا دەكرێــت ئەوەیــە كــە جوانانــی كــورد
لــە كوێــوە دەســتپێ بكــەن؟ زۆركات گەلــی كــورد چــاوە
روانــی ئــەوە بــووە كــە لــە دەرەوە زلهێــزان و دەســاڵەت داران
جارەســەریان بــۆ بدۆزنــەوە .گەلــی كــورد و تاكــی كوردیشــیان
وەك داردەس یــان کەرەســتەیەک بــۆ كــرداری كردنــی پیالنــە
كانیــان بــه كار هێنــاوە .بــەاڵم ســەرۆك ئاپــۆ پێــان دەڵێــت كــە
ئیــر بەســە بــۆ ئــەوەی كــە تێكۆشــان و ڕەنــج و ئەمەكــان لــە
خزمەتــی خۆمانــدا نەبیــت بــە بــڕوای مــن ئــەم ڕســتیە بــە بنەمــا
بگریــن و ئــەم نــەورۆزە بكەیــن بــەو نــەۆرۆزە كــە ئیــر بڕیــاری
ئەوەمــان داوە كــە وەك خۆمــان بژیــن قایــم تــر لــە ڕابــردوو لــە
پێنــاو ئامانجەكانــی خۆمانــدا خۆمــان بەڕێخســن بكەیــن .وەك
خاڵــی دووهــەم و خاڵــی ســێیەمیش ئەوبڕیارانــە كــە گرتومانــن
پێكبێنیــن و لــە نــەورۆزی  2018دا بــە روســووری بتوانیــن
بڵێــن كــە بڕیــاره كامنــان لــە ســاڵی ڕابــردوودا پێــك هێنــاون.
نــەوروز باشــرین هەلــە بــۆ ئێمــەی كــورد كــە بیــر لــە دەســتكەوتە
كامنــان لــە هەمــوو بەشــەكانی كوردســتان دا بكەینــەوە و وەك
هــەر تاكێكــی كــورد بڕیــاری ئــەوە بدەیــن كــە ئێمــەش لــە
نــاو ئــەو تێكۆشــانە دا جێــی خۆمــان بگریــن و نــەورۆز وەك
كاروانیــك و خەتــی تیكۆشــانێك چاویلــێ بكەیــن كــە دەبێــت
جیــگای خۆمانــی تێدابگریــن چونكــە ئەمــرۆ گەنجــی كــورد لــە
رۆژهــەاڵت لــە قۆناغێــك دا ژیــان دەكات .كــە هیــج شــتێكی
بــۆ دۆڕانــدن نییــە و روبــەڕوی هــەر چەشــنە كۆمەڵكــوژی
ئابــوری سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و فیزیكــی بوینەتــەوە و
بێگومــان هــەر هەنگاوێــك كــە هەڵــی هێنیــن لەكــەڵ خــۆی
دا دەســكەوت دێنیــت چونكــە هیــچ شــتێك نیــە كــە بیــدۆڕ
ێنیــن بۆیــە ئیــر دەبــێ واڵمــی نــە بەدوژمنامنــان بدەینــەوە.
ئەمــڕۆژە هــەر وەك دەبیــر ێــت لــە ســەر بیــرو هــزری رێبــەر
ئاپــۆ كــە لــە ڕۆژی دامەزراندنــی هەتــا رۆژی ئەمــڕۆ دوو چەمكــی
بــۆ خــۆی بــە بنەماگرتــوە ئــەوەش ئەوەیــە كــە یــەك ســنورەكان
بشــكێنن و ئــەو ســنورە دەســتكردانە كــە جوگرافیایــە زمانــە
نــژادی و رەنگــی پێســتەكان و بــاوەڕ و ئایدۆلۆژیــە جیاوازەكانــە
تێپەڕێنیــت بابەتــی دووهەمــش وەكــو تاكێكــی كــورد هیــچ بــۆ

بــەرز كردنــەوەی ئاســتی تێگەیشــتنی كۆمەڵگانیــە
فــەرق و جیــاوازی لەگــەڵ تاكەكانــی دیكــه دا لــەم
ناوچــەدا ژیــان دەكانیــه .ئاشــتبوونەوه لەگــەڵ رسوشــت
و هەڤااڵیەتــی لەگــەڵ رسوشــت و شــینبوونەوه دیســان
لەســەر كۆكــی مێژوویــی خۆمــان كەلەســەر بنەمــای
پێكــەوه ژیانــی گــەالن لــە ناوچەكــەدا بوەلــە بنەڕەتــدا
بۆخــۆی بنەمــا گرتــوە ،ئەمــه وەكــوو ئیســراتژیا
و ئایدئولوژیــا وەكــوو سیســتەمی كۆنفیدرالیزمــی
دێموكراتیــك لــە هەمــوو ئەدەبیــات و تێكۆشــان و
پەروەردەیــەك كــە ســەرۆك ئاپــۆ داینــاوە و ئەمــڕۆژە
بــە میلیونــان الیەنگــر و بــە ســەدان هــەزار كادر
لەســەر ئــەم بابەتــە پــەروەرده كــردوە و تێكۆشــان
دەكــەن ،ئەمــە شــاراوەتەوه بــەاڵم هزرێكــی ژیــری
دەوێ كــە ئەمەببینــت  ،یەكێــك لــەم هۆكارەیكــە ئەمــڕۆ
بەوشــێوازە نــەورۆز لــە هەمــوو شــوێنێكی كوردســتاندا
پیــرۆز دەكــرێ و لــە هەرالیەكــی كوردســتان ڕێگــەی
خۆیــان دەگــرن و بــەرەو قەندیــل دەڕون و لــە نــاو
دڵــی كاپیتالیزمــدا لــە شــوێنێكی وەك لەنــدەن ،پاریــس
و واڵتانــی ڕۆژئاوایــدا ،نــەورۆز پیــرۆز دەكرێــت و
هەمووكەســێك ئــەو ڕۆژە دەكات بــە نەورۆزێــك كــە
بتوانێــت ئاشــتی پێكبێنێــت ،نەوروزێــك كــە بتوانــێ
پێكــەوە بێــت لــە بــواری دەروونــی ئینســان ئارامبێــت،
ئــەو رۆژە پیــرۆز دەكات ،بێگومــان ئــەو ئاســتی
تێگەیشــن و زانــا بوونــە كــە رێبــەر ئاپــۆ بــە ئێمــەی
داوە لــە ڕێكخســتنی فەلســەفە و ڕامانــی ڕێبــەر ئاپــۆدا
و بــە پێشــەنگایەتی شۆڕشــگێڕی و ئازادیخــوازی لــە
نــاو ڕیزەكانــی گریــا دا .بابــەت ێكــی زۆر گرینگــه كــە
ئیمــە فێــر بوویــن و پێویســته دان بــەو ڕاســتیەدابنێن.
بۆیــە ئەگــەر ئێمــە تۆزێــك كــەم بیربکەینــەوە لەســەر
ئــەوە الواز بیربکەینــەوە بــۆی هەیــە كــە تووشــی
ئــەو نەخۆشــیانە بیــن جــۆن سیســتەمی هەنــدێ
شــتی لــە ئێمــەدا درووســت كــردوه و حیزبەكانیــش تــا
ئاســتێك یارمەتیــدەر بــوون بــۆ درووســت كردنــی ئــەو
نەخۆشــیانە ،ئێمــەش تووشــیان بیــن .بــۆ منوونــە بــێ
تەفــاوەت بوونــی گەنجــان لەبەرامبــەر بەرێــوە چوونــی
نــەوروز لــە شــارەكانی دیكــه وەك ئامــەد ،كۆبانــی
و بنــاری قەندیــل نــەورۆز كــە لــەو شــارانە بەڕێــوە
دەچێــت ،بــە ئێمــە كــە ڕۆژهەاڵتیــن یــان باشــووری
كوردســتانین هیــچ پەیوهندیەكــی بــە ئێمــەوە نییــە،
بــەاڵم ئەمانــە خەریكــن ناســنامەی گەلێــك دەپارێــزن
كــە هەمــوو رەنــگ و بــاوەڕەكان و هەمــوو داب و
نەریتــەكان جیــاوازی خۆیــان لــە نــاودا حەشــار داوە،
دەبیندرێــت و لــە هەمــوو گرنگــر وەكــوو خاڵێكــی
ئەرێنــی شــکاردەکرێت نــە وەكــوو خاڵێكــی الواز ،بۆیــە

تێگەیشــن لــە فكــری ڕێبــەر ئاپــۆدا و پیــرۆز كردنــی
نــەورۆز لەســەر ئــەو ڕامانــە كــە رێبــەر ئاپــۆ بــە
ئێمــەی داوە چــۆن رێبــەر ئاپــۆش بــەو ئەزموونــە كــە
لــە رابــردوودا لــە ئەنجامــی تێكۆشــانی ئــەو حیــزب و
ســەرهەڵدان و خۆڕاگــری كــە لــە ڕابــردوودا هەبــووە،
شــێوازێکی باشــی پێــداوه و زانســتی كــردوە و لە ئاســتی
جیهانیــدا پێناســەیەكی گەردوونــی بــۆ كــردوە .بۆیــە
تێگەیشــن لــە نــەورۆز لەســەر بیــر و ڕامانــی ڕێبــەر
ئاپــۆ خاڵێكــی ســەرەكیە كــە بتوانیــن کات بەدەســت
هێنــان و بتوانیــن زووتــر ئارمانجەكامنــان بگەیــن چونكە
ئێمــە دەزانیــن بێجگــە لــە خۆڕاگــری هیــچ رێگایەكــی
دیكەمــان نیــە خۆڕاگریەكــی مۆدێــرن پێویســتە جــۆن
رێبــەر ئاپــۆ لــە زینــدان خوڕاگریەكــی هاوچــەرخ و
مۆدێرنــی دروســت كــرد لــە كۆبانــی بەرخۆدانێكــی
مۆدێــرن دروســتكرا ئەمــرۆ لــە كۆاڵنەكانــی باكــووردا
خۆڕاگریەكــی مــەزن لــە ئــارا دایــە و هــەر وەهــا
لــە زینــدان و شــەقامەكانی رۆژهەاڵتیــش دا هــەر
بــەو شــێوازە و لــە هــەر چــوار پارچــەی كوردســتان و
دەرەوەی واڵتیــش بەرخۆدانییەكــی مۆدێــرن و مــەزن
پێــش كەوتــوە ئەمــە باشــرین رێبــازی گونجــاوە بــۆ
ئــەوەی كەتێبگەیــن جەژنی نــەورۆز بەرفـراوان و گەورە
بگریــن و تەنیــا بــۆ پیــرۆز كردنێكــی ســەرەتای و یــەك
روژە نەگریــن ئەمــەش تێگەیشــتنی پێویســتە و بێگومان
پێویســتە كــە لــە فكــر و رامانــی رێبــەر ئاپــۆ تێبگەیــن.
واتــە هەموومــان بــە یەكــەوە دەســت لــە دەســتی یەكرت
بكەیــن و بڵێــن نــەورۆزی 2717ی كــوردی بكەیــن بــە
قۆناغێــك بــۆ ئــەوەی بتوانیــن كــە وەك خومــات بژیــن،
بــۆ خۆمــان بژیــن  ،بەگوێــرەی ئامانــج و هەدەفــی
خۆمــان لــە ســەر بیــرو رامانــی رێبــەر ئاپــۆ دا چەمكێكی
واڵت پارێــزی راســتەقینە و چەمكێكــی پاراســتنی رەوادا
كۆمەڵگایــەك بونیــاد بنێیــن كــە بتوانیــن منونــە بیــن بــۆ
مرۆڤایەتــی ســتاتۆیەك بیــن بــۆ كوردســتان و واڵمێــك
بیــن بــۆ شــەهیدان و لــه هەمــوو گرینگــر باوەرێكبیــن
بــۆ ئــەو ئینســانانەكە باوەڕیــان بــە ئــازادی شــكاوە
بێگومــان بڕیارێكــی رادیــكاڵ لــە ســەر بەشــداریكردن لە
نــەورۆز دا پێویســتە و لــەو بــاوەڕە دابیــن كــە داهاتــوو
تەنیــا بــۆ تێكۆشــەران دەبێــت و تەنیــا خۆراگــری
دەتوانێــت ســەركەوتن بــە دەســت بێنێــت پێشــوازی لــە
نــەورۆز بكەیــن و بەدڵنیایــەوە ســەركەوتن هیئێمەیــە
و لــە كۆتایــدا دەڵێیــن نــەورۆزی ئەمســاڵ بكەیــن بــە
تێكۆشــان بــۆ ئــازادی ،یــەك گرتــن بــۆ ســەركەوتن.
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بۆنــە و بابەتــە مێژووییــەكان لــە فەرهەنگــی هــەر نەتەوەیەكــدا
نیشــانەی لــە بەســەرهات یــان رووداوەكان و هــەوراز و نشــێوی رێــگا و
ئاراســتەی ژیانــی ئــەو نەتەوەییــە پێوەیــە .چەنــدە توانیویانــە ســوارچاكانە لــە
گۆڕپانەكانــدا ئەســپی ئاواتەكانیــان ببەزێنــن و بەســتێنەكانی وەدیهاتــووە دەســتەمۆ
بكــەن و یانــش لــە ســەغڵەتی رێــگا تووشــی چ نەهامەتــی و شكســت و كۆســتكەوتوویی
بوونەتــەوە هەمــووی لــە بۆنەكانیانــدا خــۆی زەق دەكاتــەوە .جــاری وا هەیــە كــە بنچینــەی
مێــژووی بۆنەیــەك نادیــارە ،بــەاڵم بۆمــان وەك نرخێكــی لێهاتــووە و لەســەر هەمــان رچــە دەچیــن و
دەســتی کۆڵیلێنادەیــن .مەبەســتی هەمــوو بۆنــەكان نیــە و بــاس لەوانــە دەكــەم كــە لــە مێژوومانــدا
هەیــە و دروســت بوونــی پێكهاتــە فکریەکــەی دەگەرێتــەوە بــۆ ســەردەمانێكی كــۆن و جــاری وا
هەیــە كــە دەگەرێتــەوە بــۆ فکرێکــی گشــتگیرتر لــەوەی كــە ئێمــە بیــری لێدەكەینــەوە .فکرێــک كــە
لەوانەیــە هاوبــەش بــێ لەگــەڵ نەتەوەكانــی دیكــەدا و یــان نرخێكــی مرۆڤایەتــی بیــت كــە ئەمــڕۆ
تەنیــا لــە ئاســتی بۆنەیەكــی مێژووییــدا و لــە چوارچێوەیەكــی تەنگــدا پیــرۆز دەكــرێ و لــەوەی كــە
شــیاوێتی دەركەوتــووە .چاولێكردنــی راســت و دروســت لــەو بۆنانــە و شــی كردنەوەیــان لــە بــواری
كۆمەڵناســی مێژووییــەوە پێویســتی و نیازێكــە و دەبــێ كاری بێوچاونــی بــۆ بكــرێ .ئەمــڕۆ ئــاڵ
وگــۆڕی فکــری یەكجــار خێرایــە ،وەك رابــردوو دەرفەتــی ئــەوە بــە هیــچ كۆمەڵگایــەك نــادا كــە وەك
كــۆن فکرەکــەی بــە جۆرەیەكــی زارەكــی و یاســینە بــە ســینە بگوێزێتــەوە و نــەوەی نوێــی خــۆی پــێ
پــەروەردە بــكا .بــە واتایــەك باشــرە بڵێــن كــە ئەمڕۆكــە چیــرۆک بێــژە یەكجــار زۆرە و هــەر
ئەندێشــەیە كــە بــە شــوێن بەســتێنی ئامــادەی مێشــكدا دەگــەڕێ تــا گــەرای خــۆی تێــدا بخــات و

بیكاتــە هــی خــۆی .دەبــێ بەالمانــەوە زۆریــش گرینــگ
نەبــێ بــەاڵم خوێنــەری بەڕێــز ئێمــە وەك گەلــی كــورد
بەچــاوی خۆمــان دەبینیــن كــە لــە چ ئاســتێكدا و چ
بۆنەیــەك لــە كوردســتاندا پیــرۆز دەكــرێ  .نیــگای
بازەڵەبــووی منااڵمنــان لــە كام بۆنــەدا ســووڕدەخواتەوە و
كام بۆنــە پیــرۆز دەكا و ئایــا شــادی ئەوانیــش لــە تــەك
خۆشــخاڵی و شــادی باوكەكانیــان و دایكەكانیانــدا یەكــە؟
گرێدراویــان بــە نرخەكانیانــەوە چەندەیــە و دەســت
لەمالنــی بەهاكانــن و كردوویانــن بــە ئاواڵــی رێگــە یــان
خــود زریقــە و بریقــەی بۆنەیەكــی بۆنــدار چاویانــی
دەســتەمۆ كــردووە و هەڵیاندەپەڕێــن ؟ دەبــێ كــە پرســی
بــەو جــۆرە لــە خۆمــان بكەیــن و واڵمیــان بــۆ بدۆزینــەوە
و بەرپرســیارانە قۆڵــی لێهەڵامڵیــن .دەرخســتنی
حەقیقەتــی شــاراوەی نــاو هــەر بۆنەیــەك وەك
دۆزینــەوەی گەنجینەیەكــی مێژووییــە و مەیلــی
بەشــوێنداچوون لــە مرۆڤــدا دروســت دەكا .كاتێــك كــە
دەگەرێیتــەوە بــۆ دونیــای رابــردووی گەلەكەت و ســەیری
پێگەیشــتنی خەڵفــە زهنییەتییــەكان دەكــەی ،رێچكــەی
شــوێن یەكــی رووداوەكان رەوتێكــی دیالێكتیــك نیشــان
دەدەن ، .لــە لووتكــە نزیــك بوونــەوە و نســكۆ و
داكەوتنــە نەشــێو ،لەنــاو ئــەو رەوتــەدا دیــاری دەدەن.
بــۆ وێنــە چــاو لــە دیالێكتیكــی یەكێــك لــە مانگەكانــی
ســاڵ دەكەیــن كــە لە مێــژووی كــورددا خــاوەن ئاســتێكی
ژووری داكەوتــن و هەســتانەوەیە .ئەگــەر بــە شــێوازی
ریــازی لــە ســەر رووپەڕێــك خەتــی بــەرزی و نزمییەكانی
بكێشــینەوە ،لەبــەر چاومــان وەك زنجیــرە چیایــەك خــۆی
دەنوێنــێ كــە هــەر لووتكەیــەك ســەركەوتنێك و هــەر
بــن دۆڵێــك هەڵخلیســكانێكی مێژوویــی نیشــان دەدا.
مانگــی ئــادار یــان رەشــەمە ،هــەر لــە ســەرتاوە هەتــا
كۆتایــی ئــەو مانگــە بــە بۆنــەی جیاجیــا رەنگیــن بــووە.
تەنانــەت ئەگــەر بخوازیــن كــە لەنــاو رۆژئەژمێــردا
بیاننووســین لــە هــەر رۆژێكــی ئــەم مانگــەدا چەندیــن
بۆنــە و رووداو جێدەگــرن و هــەر كامیشــیان بۆخــۆی
مێژوویەكــە .ئــەوە لــە كاتێكدایــە كــە ئێمــە لــە زۆری
بۆنــەكان و رووداوەكانــی مێژووییــان و هەروەهــا لــە
كاتــی راســتەقینەیان دووریــن .ئەگەرنــا بۆنەكامنــان
لــەوەی كــە ئێســتا هەیــە گەلێــك زیاتــر دەبــوون .دەكرێ
كــە ئــەو مانگــە بەگشــتی وەك مانگــی بەرخــۆدان و
راوەســتانی گەلــی كــورد بــە نــاو بكــر ێ و وەك
دیالێكتیكــی دیمۆكراســیخوازی و بەربەرەكانێــی نێــوان
دوو خەتــی راوەســتان و خۆبەدەســتەوەدان چــاوی
لێبكــرێ  .بــۆ ئــەوەی كــە بــە باشــی لــە مەســەلەكە
تێبگەیــن ئامــاژە دەكــەم بــە چەنــد رووداوی مێژوویــی
كــە خــاوەن گرینگــی تایبەتــن .یەكەمیــان كوشــتنی
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یەكێكــە لــە پێشــەنگەكانی چاكســازی كۆمەڵــگا و شــەڕ
لــە هەمبــەری دەســەاڵت و پاوانخــوازی و ســەرەڕۆیی
دەســەڵداری .كــە لــە ســەرەتای مانگــی ئاداردایــە و
نیشــان لــە ریشــەیی بوونــی خۆڕاگــری لــە كۆمەڵــگای
كــورددا دەكات .دووهــەم ،كــە هەموومــان لێــی
ئاگاداریــن و وەك سەرســاڵی كــوردی بەنــاوی دەكەیــن،
ســەركەوتنی هێــزە دیمۆكراســیخوازەكانە بەســەر
هەژمونگــەرای ئەوكاتــەی روژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا .واتــە
ســەركەوتنی یەكێتــی مــادەكان و ئۆرارتــۆكان بەســەر
ئاشــووردا كــە هەموومــان فەخــری پێــوە دەكەیــن.
ئەوانــە دوو تابلــۆی خەباتــی مانگــی رەشــەمە یــان
هەمــان ئــادارن كــە ئێمــە لێیــان ئاگاداریــن .هەڵبــەت كە
رووداوی گرینگــی مێژوویــی لــەو جــۆرە هــەن و دەكــرێ
بــە لێكۆڵینــەوە خەتــی بەرخــۆدان لــە مانگــی ئــاداردا نەورۆز لە
بەرجەســتەتر بكرێتــەوە .ئــەوەی كــە باســان لێوەكــرد،
مــژاری كەونــار بــوو ،هــەر هەمــان رچــە هەتــا روژی فەرهەنگی
ئەمــڕۆ درێــژەی هەیــە و نەبڕاوەتــەوە .بــۆ وێنــە كوردیدا وەك
راپەڕینــی باشــووری كوردســتان و خۆڕاگــری ســێی شوناسێكی
رەشــەمێ لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان مــژاری ئەوڕۆییــن و ئەساسی وایە
پێشــاندەری بەردەوامــی ئــەو خەتــە دیالێكتیكییــەن لــە و خەباتی
مێــژووی گەلــی كــورددا .هەڵبــەت بــا ئاگارداریــان درێژخایەنی
هەبــێ  ،هــاوكات لەتــەك ســەرهەڵدان و راپەڕیــن،
گەورەتریــن هێــرش و دەســتدرێژی بــۆ ســەر خەباتــی گەلی كورد
ئازادیخــوازی هــەر لــەو مانگــەدا ،لــە الیــەن نیشان دەدا بۆ
داگیركەرانــەوە ئەنجامــداروە .ژینۆســاید و كۆمەڵكــوژی ئازادی و رزگاری
بەشــێكن لــە رووداوە تاڵەكانــی مانگــی ئــادار و دەبــێ و لە گەلێك
یادێكیــش بكەینــەوە لــە شــەهیدانی ئــەو مانگــە و بارودۆخی
كۆمەڵكۆژییەكانــی هەڵەبجــە و قامیشــلۆ و ســێی مێژوویدا
رەشــەمێ .ئەمانــەش تایبــەت بــە رۆژی ئەمــڕۆ نیــە و لــە
هــەزارن ســاڵ بەرێــوە داگیركەرانــی خاكــی كوردســتان
بــۆ شــكاندنی ئیــرادە و خوڕاگــری گەلــی كــورد بــێ
پســانەوە هێــرش دەكــەن .بــە پێــی بەڵگــەی مێــژووی
ســۆمەریەكان و ئاشــووریەكان ،زیاتریــن هێرشــیان هــەر
لــەو مانگــەدا كــردووە بــۆ تااڵنــی خاكــی كوردســتان و
كوشــتنی گەلــی كــورد لــە چەنــد هــەزار ســاڵ بەرێــوە
چــووە .هەمــووی داگیركەرانــی كوردســتان لەســەر
هەمــان عەقلییــەت دەرۆن و بــاش لــەوە تێگەیشــتوون
كــە مانگــی ئــادار لــە مێــژووی كــورددا چ واتایەكــی
هەیــە .خاڵێكــی دیكــەی كــە دەبــێ ئامــاژەی پێبكــەم و
لــە پێوەنــدی لــە تــەك هەمــان زهنییــەت دایــە،
مەســەلەی پەیامننامەكانــە كــە هــەر لــەو مانگــەدا
بەســەر گەلــی كــورددا ســەپاون .یەكێــك لــەو
پەیامننامانــە ،كــە بــە پەیامننامــەی «جەزایــر» دەنــارسێ ،
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لــە بەینــی شــای ئێـران و رژیمــی بەعســدا بەسـرا ،بــۆ پاكتاوكردنــی
شۆڕشــی ئەیلــوول .ئەوانــە نیشــان لــە دیالێكتیكــی راپەڕیــن)
بوژانــەوە ،یەكێتــی و شــۆڕش و (پاكتاوكــردن) پەیامننامــە ،قەتــل
وعــام و ســەرکوتكردن دەكــەن .كاتێــك كــە بــاس لــە پەیامننامــە
دەكەیــن بــا هەڵكردنــی چـرای ســەوز بــۆ پاكتاوكردنــی شۆڕشــەكان
و ئەنجامدانــی ژینۆســاید و بــێ دەنگــی دام ودەزگا
ناودەوڵەتێكانیــش وەك پەیامنــی شــارەاوە ببینیــن .لێــرەدا
مەبەســت فێربوونــی رۆژ و ســاڵوەگەڕی بۆنــەكان نیــە ،بەڵكــوو
هەڵســەنگاندنی پێوەنــدی ناوبەینیانــە و دیتنــەوەی ســەری گڵۆڵــە
ئاڵۆزەكانــی .پێویســتامن بــە فكراندنــی فەلســەفی و زانســتی
لەســەر بابەتــی باســكراو هەیــە تــا لــە دووپــات بوونــەوە لــە كایــە
تراژیكەكانــدا بەرگــری بكەیــن .تەنــێ ئــەوە نەبــێ كــە لــە بۆنەكاندا
بیكەیــن بــە جێــژن یــان كــۆڕی ماتەمــی بــۆ دابنێیــن .داگیركــەران و
نەیارانــی گەلــی كــورد گەورەتریــن بەرنامــەی شــەڕی نــەرم یــان
شــەڕی تایبــەت لــەو گۆڕەپانــەدا بەڕێــوە دەبــن .ســڕینەوەی
خەتــی مێژوویــی خۆڕاگــری لــە مێشــكی كــورد و ســووكایەتی
كــردن بــە بۆنــەكان و داخســتنی ئاســتی نرخــەكان و رازی كردنــی
گــەل) بەتایبــەت لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان(بە جێژنێكــی ســاكار و
دوور لــە ناوەڕۆكــی راســتەقینەی ،شــەڕێكی بەردەوامــە .بــە كورتــی
باســان لــە دیالێكتیكــی ئــەو مانگــە كــرد كــە پێویســتی بــە
فكراندنێكــی زیاتــر هەیــە .لەخــۆڕاوە نیــە كــە دوژمنامنــان ئــاوا بــە
پیــان ،لــە مانگــی ئــاداردا كار دەكــەن و ناهێلــن كــە خەتــی
قارەمانــی و دیموكراســیخوازی پێــش بكــەوێ  .ســەرەتا دەبــێ
بۆنەكانــی دان ـراو لــە الیــەن دەســەاڵتەوە لــە تــەك ئــەو بۆنانــەی
كــە هەڵقــواڵوی ژیانــی كۆمەڵــگان لــە یەكیــان جــودا كەینــەوە و
جیاوازیــان بخەینــە نێوانیانــەوە دەبــێ كــە دەســەاڵت ،دەســت
دانێتــە ســەر بۆنەیەكــی كۆمەاڵیەتــی و بــۆ بەرژەوەنــدی خــۆی
بــەكاری بهێنــێ  ،هەروەهــا قــەت ئــەوە لەبیــر نەكەیــن كــە
بۆنــەكان تایبەتــن بــە كۆمەڵــگا و خــودی هاتنــە ســەركاری
دەســەاڵت لەنــاو كۆمەڵــگادا وەك بۆنەیەكــی نەفــرەت لێكــراو
بــووە و گــەل هــەر بــەو جــۆرە ســەیریکردوە  .خــودی دەســەاڵتیش
ئەمجــارە بۆنــەی ســاختەی بــۆ گــەل دانــاوە .كاتێــك بەرهەمــی
بۆنەیەكــی ناموبــارەك ،بێــت و موناســبەت دیــاری بــكا بــۆ گــەل
دەبێــت چ كارەســاتێك رووبــدا؟ ئــەو دیالێكتیكــەی كــە باســان
لێــوە كــرد لــە نــەورۆزدا دەگاتــە لووتكــە .نــەورۆز لــە فەرهەنگــی
كوردیــدا وەك شوناســێكی ئەساســی وایــە و خەباتــی درێژخایەنــی
گەلــی كــورد نیشــان دەدا بــۆ ئــازادی و رزگاری و لــە گەلێــك
بارودۆخــی مێژوویــدا بــە كەڵــك وەرگرتــن لــە نــەورۆز دەســت
بەخەباتێكــی بوژانــەوە كراوەتــەوە .ئــەو كاتانــەی كــە پیرەمێــردی
شــاعیر لــە گردەكــەی مامەیــارە بــە تەنیــا ئاگــری نــەورۆزی
هەڵدەكــرد قــەت لەبیــر ناكەیــن .نــەورۆز و پیــروز راگرتنــی
مەســەلەیەكی ئەساســە و پێویســتی بــە پێداچونــەوە هەیــە.
 18تێگەیشــن لــە مەســەلەی دیالێكتیكــی نــەورۆز بــەر لەهــەر شــتێك
دەتوانــێ روانگــەی گشــتی كــە بــۆ نــەورۆز هەیــە ،بیگــۆڕێ  .شــەڕ

لەبەرامبەریــی دەســەاڵتی ســەپێرناو بەســەر كۆمەڵــگا ،جەوهــەرەی
بنەڕەتــی نــەورۆز نیشــان دەدا و بانگــەوازی بــۆ خەبــات لــە پێنــاو
كۆمەڵــگادا دەكا .دەســپێكردنی راپەڕینــەكان لــەو مانگــەدا بێواتــا
نیــە و ڕۆیشــن لەســەر هەمــان رەوتــی مێژووییــە .رەمزێكــی
دیكــەی نــەورۆز ،شــەڕە لــە بەرامبــەر قەدەرگەرایــی و
چەقبەســتوویی .بەتایبــەت لــە ســەردەمانێكی كــە كاوەی ئاســنكار
خەباتــی خــۆی دەســپێكرد ،دەســەاڵت وەك ســێبەری خــودا لەســەر
زەوی چــاوی لێدەك ـرا و هیــچ گۆڕینــی بــۆ نەبــوو .بــەاڵم نــەورۆز
ئــەوەی شــكاند و زهنییەتەكــەی لــە بنەڕەتــدا راكــرد .یانــی كاوە
هــاوكات لــە بەرامبــەر دوو مەســەلەی ئەساســی خەباتــی كــردووە،
یەكــەم دەســەاڵت و دووهــەم دۆگامتــزم وچەقبەســتوویی.
دەســەاڵتی زاڵ بەســەر كۆمەڵــگا ،هەمــوو كاتێــك بــە چاوێكــی
ترســەوە روانیوێتــە نــەورۆز و گەورەتریــن تەگبیرەكانــی لــەو
كاتــەدا بــۆ پاراســتنی خــۆی وەرگرتــووە .بــە تایبــەت لــە الیــەن
داگیركەرانــەوە نــەورۆز و ئاگــری نــەورۆز وەك بۆنەیەكــی
مەترســیدار چاولێكــراوە و گەلێــك جــاران بۆنــەی نــەورۆز تــا
رادەیــەك « شــەیتانیزە» كراوەتــەوە .مەبەســت گرێدانێتــی بــە
كافرێتــی و لــە دیــن دەركەوتنــەوە .یانیــش هەوڵــدان كـراوە تــا بــە
نزیــك كردنــەوەی لــە دەســەاڵت لــە جەوهــەری خــۆی دووری
بخەنــەوە .نــەورۆز دەرەوەی مــژاری پیــرۆز كردنــی ســااڵنەی،
بنەمایەكــی رێكخســتنی كۆمەڵگایــە و یەگجــار گرینگــە و دەبــێ
هــەر بــۆ ئــەو مەبەســتەش بــەكار بهێنــدرێ  .داگیركــەران بــە باشــی
لــە جەوهــەری نــەورۆز تێدەگــەن و بــۆ چەواشــە كردنــی هــەر
كارێــك دەكــەن .باســەكەمان بــەوە درێــژە دەدەیــن كــە ئایــا
ئێمــەی كــورد توانیوامانــە لــە بۆنــەكان بــۆ پــەروەردە كردنــی
نــەوەی نــوێ یــان جیلــی نوێــی خۆمــان كەڵــك وەرگریــن؟ چەنــدە
لــە ســەردەمی راگەیاندنــدا توانیومانــە ئــەوەی كــە وەك ئەدەبیاتــی
زارەكــی گەیشــتووە بــە ئێمــە ،بیگەیەنینــە منااڵمنــان؟ ئایــا لــە
نــەورۆزدا تەنــێ بــە جلــی وبەرگــی نــوێ و نوقــڵ ونەبــات و هێلكە
رەنــگ كــردن منــااڵن لەتــەك ئــەو بۆنەیــەدا ئاشــانا دەكەیــن؟ بــێ
گومــان یەكێــك لــە ئەركەكانــی ئێمــە ئەوەیــە كــە نــەوروز وەك
مژارێكــی پەروەردەیــی بــەكار بهێنیــن و بنچینــەی فكرێكــی ئازاد و
دیموكراتیانــەی پــێ دابنێیــن .رەوتــی دیالێكتیكــی نــەورۆز نیشــانی
منااڵمنــان بدەیــن و فیریــان بكەیــن كــە لــە رێــگای ســەغلەت و
هــەوراز و نەشــێوی بــەرەو ســەركەوتن نەترســن .بــا فێریــان بكەین
كــە تەنیــا لــە نەورۆزدایــە كــە دەتوانیــن كایــە تراژیكــەكان
تێكبدەیــن .لــەو ســااڵنەی دواییــدا تەڤگــەری ئاپۆیــی لــە
كوردســتاندا توانیوێتــی تــا ئاســتێكی بــەرز ،رەنگــی راســتەقینەی
نــەورۆز بداتــەوە بــەو بۆنەیــە .لــە ئاســتی جێژنێــك دەریخــات و
بیــكا بــە هــۆكاری ســەرهەڵدانی گەلــی كــوردەوە .دەكــرێ ئــەوە
وەك هەســتاندنەوە ســەرپێی دیالێكتیكــی نــەورۆز بەنــاو بكەیــن.
ئێســتاش ئــەو جــۆرە تێڕاونینــە لــە پەرەســەندندایە بــۆ پارچەكانــی
دیكــەی كوردســتان و نــەورۆز خەریكــە لــە رێكخســتنی
كۆمەاڵیەتیــدا رۆڵــی خۆیــی دەگێــرێ  .لــە رۆژهەاڵتی كوردســتانیش

پێشــكەوتنی ئــەو رامانــە دەبینیــن .لەڕاســتیدا
رۆژهەاڵتــی كوردســتان لــە مەســەلەی نــەورۆز و
بووژاندنــەوەی ئــەو بۆنەیــەدا دەبــێ كــە خــاوەن
دەسپێشــخەری زیاتــر بــێ و گــەل لــەو بەشــەدا دەبــێ
وەك میكانیزمێكــی رێكخســتنی ســەیری بــكا و كەڵكــی
لێوەرگــرێ  .ئەگــەر پیرۆزكردنــی ئێمــەش وەك پیرۆزبایــی
دەوڵــەت و دەســەاڵتی حاكــم وابــێ  ،تەنــێ لــە
بەرژەوەنــدی ئەوانــدا كار دەكەیــن و ویســتی دەســەاڵت
پێكدەهێنیــن .بەتایبــەت ئێســتا كــە لــە رۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســتدا كــورد خــاوەن پێگەیەكــی سیاســییە ،دەكــر ێ
كــە لــەو بۆنەیــە بــە باشــی كەڵــك وەرگیــرێ  .بــە
تێگەیشــن لــە فەلســەفەی هەبوونــی نــەورۆز رێبــازی
راســتەقینەی دیموكراســی و خەباتــی دیموكراتیانــە
دەردەكەوێنــە پێــش و ئیــدی كــەس ناتوانــێ بــە
دیموكراســییەكی رەنــگ كــراو مبانفریوێنــێ  .نــەورۆز
دەتوانــێ رۆڵــی مەزنــر بگێــرێ و ببێتــە هەوێنــی ئاشــتی
و ئــازادی بــۆ گەالنــی هەرێمەكــە و ئــەوەش بــە خەباتــی
بــێ وچــاون دەكــرێ و ئەركــی هەموومانــە .بــا
ئەمجارەیــان نــەورۆز وەرزێكــی نوێــی خەبــات و
تێكۆشان بێ .

19

ژیلهمۆ

ارگانجامعهیجوانانرشقکوردستان KCR

21

20

ژیلهمۆ

ارگانجامعهیجوانانرشقکوردستان KCR

ج
ج
ا
ا
انن
انن
و
و
ج
ا
انن
و
ج
ج
ا
ا
انن
انن
و
و
ج
ا
انن
و
ج
ا
انن
و
ج
ج
ا
ا
و وانن
انن نوروز آزادی

سەرهەت بۆتان

و

درک صحیــح از مفاهیــم ارزشهــای اجتامعــی و آگاهــی یافنت از ریشـهی
تاریخیـاجتامعیشــان میتوانــد در برداشــن گامهــای صحیــح نقــش
مهمــی داشــته باشــد .نــوروز نیــز یکــی از ایــن ارزشهاســت کــه نیــاز
بــه بازتعریــف و روزآمدکــردن دارد؛ اساســیترین عرصــهی مبارزاتــی
جوامــع در برابــر جامعهســتیزان ،عرصــهی ذهنیتیـمعنایــی اســت
کــه بــا پوشــاندن جام ـهی عمــل بــه آن بنابــه نیازهــای روز اجتامعــی
میتــوان آن را بازتولیــد و یــا احیــا منــود .بــدون شــک ایــن مســئله یــا
وظیفــه ،از نزدیــک بــا جوانــان در ارتبــاط اســت .زیـرا نقــش پیشــاهنگی
همیشــه بــر عهــدهی جوانــان اســت و در واقــع آنهــا ضمــن پایبنــدی
بــه ارزشهــای اجتامعیشــان نیــاز روز جامعهشــان را بهــر احســاس
میکننــد .در ایــن نوشــته ســعی شــده کــه در بازتعریــف نــوروز ،رضورت
و اهمیــت نیــاز امــروزی بــه نــوروز ،نقــش جوانــان و پیشاهنگیشــان
در تحققبخشــی فلســفەی وجــودی نــوروز ،افقگشــا گــردد.
قبــل از هرچیــز اشــاره کــردن بــه مفهوم نــوروز حائــز اهمیت اســت ،زیرا
معنــای حقیقــی نــوروز آنقــدر از البــای ســنگهای آســیاب اســتحالهی

23

ظاملــان گذرانــده شــده کــه میتــوان گفــت در قیــاس
بــا مفهــوم اولیـهاش شــکافی بــزرگ ایجــاد شــده اســت.
اگــر گفتــه شــود کــه مفهــوم واژهایـاصطالحــی نــوروز
(کــه در زبــان کــوردی بــه صــورت  NEWROZو در
اوســتا بــه صــورت  NAVAKA RAOCAHآمــده
اســت) تنهــا روز نــو میباشــد ،بــا اینکــه اشــتباه
نیســت ولــی قــادر بــه بیــان مــن اساســی مفهــوم آن
نخواهــد بــود .بنابرایــن الزمســت کــه از چش ـماندازی
تاریخیـاجتامعــی بــه تحلیــل آن پرداخــت .درواقــع
نــوروز منــادی اســت کــه مفهومهــای بســیاری حــول
محــور مفهومــی اساســی در برابــر ظلــم وســتم را دربــر
میگیــرد .مفاهیــم وحــدت خلقهــا ،یکســانخواهی،
صلحدوســتی ،تنــوع و کرثتخواهــی ،همزیســتی،
آزادیخواهــی ،طبیعتدوســتی ،مقاومتطلبــی،
جوانــی ،ظلمســتیزی ،پیکارجــوی حقیقــت و  ...در راە
احیــای حیــات آزاد و عــاری از ظلــم و ســتم را میتــوان
بــه عنــوان مفاهیمــی کــه در واژهی نــوروز منــود
مییابنــد مــورد ارزیابــی قــرار داد .حتــی میتــوان
نــوروز را بهمثابــهی یــک فرهنــگ مقاومتطلبــی
و آزادیخواهــی نیــز تعریــف منــود .مراســم نــوروزی
کــه در میــان خلقهــای آریایــی (آری) رایــج اســت
و جایــگاه ارزشــی تاریخیـاجتامعــی را بــه آن
اختصــاص دادهانــد ،علیرغــم انحرافــات مفهومــی کــه
در آن صــورت گرفتــه همــه ســاله بــا شــور و شــوق
بزرگــی مــورد اســتقبال قــرار میگیــرد .روایتهــای

زیــادی در مــورد بُــن (ریشــهی) تاریخــی پیدایــش
نــوروز مطــرح شــدهاند .برخــی آنــرا مصــادف بــا
ظهــور زردشــت میداننــد ،بعضیهــا بــا بنیانگــذاری
کنفدراســیون مــاد همزمــان دانســته و عــدهای نیــز بــه
روایــت افســانه کاوهی آهنگــر بســنده میکننــد .در
اینجــا مــورد مهــم گذاشــن انگشــت صحیــح بــر روی
یکــی از ایــن روایتهــا نیســت ،بلکــه محســوسکردن
وجــوه مشــرکی اســت کــه در ایــن روایتهــا مشــاهده
میشــوند .مفاهیمــی کــه در بــاال بــدان اشــاره شــد
گویــای همیــن آموزههــای مشــرک هســتند .مثــا
پیــکار زردشــت در برابــر فرســایش و منحرفشــدن
ایــن مفاهیــم در حــوزهی طبیعــت اجتامعــی ،مبــارزهی
آزادیخواهــی خلقهــای آری بــه پیشــاهنگی کاوهی
آهنگــر در برابــر ظــامل و ســتمکار وقــت ضحــاک (در
بعضــی جاهــا از آن بــه نامهــای آژیدهــاک و یــا دهاک
نیــز یــاد شــده اســت) و یــا احیــای همبســتگی ،وحــدت
و حیــات آزاد از ســوی خلقهــا تحــت ســازماندهی یــا
نظــام کنفدراســیون مادهــا در برابــر امپراطــوران ظــامل
آشــوریـآکادی بـرای درک صحــت ایــن نحــوهی ارزیابی
آموزنــده میباشــد .در اینبــاره مطــرح کــردن ســواالت
و پاســخگویی بــه آنهــا ضمــن نشــاندادن دقــت وافــر
در مــورد نــوع و چگونگــی پرس ـشها و ایجــاد ارتبــاط
صحیــح میــان رشایــط و موقعیتهــا امــروز و گذشــته
بــه هنــگام پاســخگویی میتوانــد در دســت یافــن
بــه معنــای حقیق ـی نــوروز افقگشــا میباشــد .حتــی
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در راســتای بازیابــی حقیقــت اجتامعــی جوامــع آریایــی ،باالخــص
خلــق کــورد بــه پیشــاهنگی جوانــان نقشــی بسـزا خواهــد داشــت.
رشایــط اجتامعــی خلقهــای منطقــه در آن دوران چگونــه بــوده
کــه نــوروز را رضوری منــود؟ اگــر از منظــر انقــاب و مبــارزه و
یــا نوزایــی بــه ایــن مســئله بنگریــم براحتــی میتوانیــم جــواب
صحیــح را از مــن ســوال اســتنباط کنیــم .چراکــه مقاومــت،
مبــارزه و انقــاب در جایــی مطــرح میشــود کــه ظلــم ،ســتم و
اســتعامرگری از ســوی ظاملــان بــر روی خلقهــا تحمیــل میگــردد.
بزرگرتیــن مغــدور ایــن ظلــم و ســتم نیــز زنــان و بویــژه جوانــان
میباشــند .طبــق یکــی از روایتهــا کــه چنیــن آمــده :ضحــاک
ظــامل همـهروزه مغــز یــک جــوان را خــورده و یــا بــه عنــوان مرحــم
از آن بــرای درمــان زخمهایــش اســتفاده کــرده اســت .ایــن نیــز
بــه خوبــی نشــان میدهــد کــه ظلــم ضحــاک تــا چــه انــدازه
متوجــه جوانــان بــودا اســت .آیــا امــروزه نیــز شــاهد وضعیتــی
مشــابه نیســتیم؟ مگــر اســتعامرگران و ظاملــان معــارص هم ـهروزه
مغــز جوانــان را بــا سیاستهایشــان از افــکار جامعهدوســتی
(در راســتای خدمــت بــه جامعــه باشــند) تهــی کــرده و آنــان
را بیمغــز منیکننــد؟ آیــا همــهروزه جوانــان را در راســتای
منافعشــان در جنگهــای قدرتطلبــی بــه کشــن و مــردن
وامنیدارنــد؟ آیــا هم ـهروزه مغــز جوانــان را در مــدارس یــا هــان
ماشــینهای شستشــوی مغــزی منیشــویند و بجــای آن بذرهــای
فکــری کــه بــه نفعشــان باشــد منیکارنــد؟ آیــا همــهروزه بــا
مســدودکردن دریچــهی رشــد و پویایــی فکــر جوانــان ،آنــان را
بــه اختنــاق کشــیده و در باتــاق کشــندهی اعتیــاد ،ملپنیســم،
فحــوش ،رسگردانــی و  ...غوطــهور منیســازند؟ حــال اینکــه
آیــا رشایــط امروزیــن بــا رشایــط آن دوران شــباهت نــدارد؟
در طبیعــت جوامــع آریایــی چــه عواملــی وجــود داشــتند کــه در
تحقــق نــوروز موثــر واقــع افتادهانــد؟ نوروز کــه مناد پیــروزی آزادی
و برابــری بــر ظلــم اســت ،بدلیــل وجــود ویژگیهــا و یــا خصــال
آزادیخواهــی ،برابریخواهــی ،وحدتخواهــی ،طبیعتدوســتی،
انساندوســتی ،عدالتخواهــی کــە در ذات جامع هـانســان اســت
کــه در صــورت بــروز هــر نــوع برخــوردی منحــرف و متضــاد بــا
ایــن اصــول ،زمین ـهی نشــاندادن واکنــش بزرگــی همچــون نــوروز
را در جامعــه فراهــم مــیآورد .ازایــنرو میتــوان متــام مبــارزات
اجتامعــیای کــه در طــول تاریــخ بــا ایــن چارچــوب صــورت
گرفتهانــد را بــه عنــوان تــداوم نــوروز تعریــف کــرد .تــداوم
ایــن مبــارزات آزادیخواهــی نیــز در پیونــد بــا مســتحکمبودن
ویژگیهــای طبیعــت اجتامعــی (بخوانیــد حقیقــت یــا اخــاق
اجتامعــی) اســت کــه در جوانــان بــه صــورت بســیار قــوی و زنــده
جریــان دارد .همچنیــن ایــن موضــوع بیارتبــاط بــا تــداوم ظلــم
و ســتمی اســت کــه بــه اشــکال متفــاوت از ســوی ظاملــان تــا بــه
امــروز بــر روی خلقٍهــا روا داشــتهاند .بــه تصاحــب خــود درآوردن
 24ارزشهــای اجتامعــی و یــا منحــرف ســاخنت دنیــای ذهنیـمفهومــی
جوامــع کــه خصلــت ظاملــان میباشــد در مــورد نــوروز نیــز صــدق

دارد .اگــر اندکــی بــه منظورمــان وجهــی محســوستر بدهیــم،
میتــوان گفــت کــه بــه عنــوان مثــال هخامنشــیان معنــای اساســی
نــوروز را تنهــا بــه اولیــن روز ســا لـبهار تقلیــل دادنــد و تــاش بــه
خــرج داده کــه اینگونــه درک شــود .اگــر چــه از لحــاظ فلســفی
حــاوی معنایــی مشــخص باشــد ولــی منیتوانــد حــق مفهــوم
اساســی نــوروز را ادا کنــد .برخــی از بــه اصطــاح علامهــای دینــی
همچــون ابــو حامــد محمــد غزالــی کــه در کتــاب کیمیــای ســعادت
در مــورد نــوروز نوشــته ...« :اظهــار شــعار گـران حـرام اســت بلکــه
نــوروز و ســده بایــد منــدرس شــود و کســی نــام آن نــرد »...و یــا
برخــی روحانیــون ،پــس از انقــاب  ،1357ســعی در زدودن نــوروز
از تقویــم ای ـران کردنــد .کســانی همچــون ابوالقاســم خزعلــی کــه
در خطبههــای قبــل از منــاز جمعــه گفتــه« :عیــد نــوروز ،عیــد
درختــان اســت ،عیــد بــزرگ ایرانیــان بایــد عیــد غدیــر باشــد»
و بــر ایــن بــاور اســت کــه «بایســتی عیدغدیــر جــای نــوروز را
بگیــرد» .در معنــای کلــی رژیــم جمهــوری اســامی ایــران نیــز
از ایــن قاعــده پیــروی میکنــد ولــی در صورتــی کــه دیدنــد
منیتواننــد بــه متامــی از اذهــان و یــا حافظــه اجتامعــی جوامــع
آریایــی بزداینــد بنابرایــن بــا تعریــف دیگــری مبنــی بــر اینکــه
نــوروز جشــنی اســت بـرای خوشــگذرانی ،گــردش و تفریــح و ایامــی
بــرای تعطلیلــی و اســراحت ،ســعی میکننــد کــه معنــای آن را
منحــرف ســازند .بــا ایــن وجــود بــاز ســعی میکننــد کــه از طریــق
برجســته کــردن جنبههــای تفرحاتــی و حاشــیهای نــوروز همچــون
چیــدن ســفرهی هفتســین ،بابانــوروز ،دادوســتد هدایــا ،رقــص و
پایکوبــی ،خانهتکانــی و  ...معنــای حقیقــی آن را در حافظــهی
تاریخــی صاحبــان اصلــی نــوروز کمرنــگ و بــه دســت فراموشــی
بســپارند .ظاملــان دیگــری کــه صاحبــان اصلــی نــوروز را تحــت
ســیطرهی ظلــم خودشــان قـرار دادهانــد نیــز از ایــن امــر مســتثنی
نیســتند .مثــا رژیــم ترکیــه کــه هنــوز ه ـزار ســالی از آمدنشــان
بــا قتلعــام و ظلــم و اشــغال بــه رسزمیــن مــادری نــوروز نگذشــته
کــه ســعی در دزدیــدن و تصاحــب ایــن ارزش اجتامعــی دارنــد.
در اینجــا بــا پارادوکــس عجیــب و زننــدهای روبــرو میشــویم
کــه آنهــم اینســت :تــا دیــروز خلقهــا بــا روح نــوروزی در
برابــر ظاملــان و ضحــاکان بــه مبــارزه پرداختهانــد و تــا بــه
امــروز ـاگــر چــه محــدود یــا ضعیــف هــم بودهانــد ول ـیـ ادامــه
دادهانــد ،امــروزه گویــا نــوروز متعلــق بــه ضحــاکان اســت و
خلقهــای پایبنــد بــه نــوروز هســتند کــه بــا مبارزاتشــان ظلــم
روا میدارنــد .پیشــر گفتــه بودیــم کــه نــوروز از یــک لحــاظ بــه
معنــای دوســتی و بازگشــت بــه طبیعــت اســت .حــال بایســتی
پرســید کــه آلودهشــدن روزافــزون آبهــای آشــامیدنی (شــیرین)
و هــوا (افزایــش ریزگردهــا) ،خشکشــدن رودخانههــا ،آبهــای
زیرزمینــی ،خشــک شــدن دریاچــهی ارومیــه و افزایــش اراضــی
بیابانــی ،انقــراض نســلهای گوناگــون حیوانــات غیراهلــی،
پرنــدگان و پوشــش گیاهیـجنگلــی ،اســتخراج بیرویــه معــادن
و مخــازن زیرزمینــی ،کاهــش ســطح کشــاورزی و دامپــروری بــه

شــیوهی طبیعــی ،مــرگ روســتا (خالــی از سکنهشــدن
روســتاها) و ازدیــاد آســفالت ،ســیامن و ماشــینآالت
در مکانــی بــه نــام شــهرها و  ...کــه امــروزه در
ســطح ایــران طبیعــت و آینــدهی آن را بــا خطــری
جربانناپذیــر تهدیــد میکنــد چــه ارتباطــی بــا
پایبنــدی بــه اصــل مفهــوم نــوروز (کــه طبیعتدوســتی
اســت) دارنــد؟ آیــا ملیتاریزهکــردن فضــای اجتامعــی،
گســرش اختالفــات ملیـمذهبــی ،پیشــرد فرهنــگ
مــزدوری ،بســیج و فضــای اطالعاتــی و  ...از ســوی
رژیــم بــا وحــدت و همبســتگی اجتامعــی کــه مفهومــی
دیگــر از نــوروز اســت ،همخوانــی دارد؟ در فضــای
ایجادشــده توســط رژیــم مذکــور کــه بــه تنوعهــای
فرهنگــی ،ملــی ،مذهبــی ،اندیشهایـسیاســی –بــه
گفتـهای دیگــر دگراندیشــی -اجــازهی ابـراز وجــود داده
منیشــود چگونــه میتــوان از تنــوع ،کرثتخواهــی و
آزادی کــه معناهــای دیگــر نــوروز هســتند ســخن بــه
میــان آورد؟ و یــا در جایــی کــه فقــر ،گرســنگی ،بیــکاری
و حیاتــی بیولوژیکــی تــوام بــا تبعیــض جنســیتی و
هویتــی وجــود دارد ،آیــا میتــوان از وجــود عدالــت،
جوانــی ،همزیســتی ،برابــری و حیــات آزاد بحــث
منــود؟ میتــوان بــر شــار ایــن ســواالت افــزود ولــی
بــا وقــوف بــر اینکــه هــر یــک از ایــن ســواالت براحتــی
میتواننــد نقــاب از چهــرهی حقیقــی ضحــاکان
معــارص بــردارد بــه برشــمردن اینهــا بســنده میکنیــم.
همچنانکــه نــوروز ارزشــی تاریخیـاجتامعــی بــرای
متــام خلقهــای آریایــی اســت ولــی ایــن امــر در
نــزد خلــق کــورد بدلیــل برخــورداری از خصلتهــای
اجتامعــی و فرهنگــی منحــر بــه فــرد جایــگاه
ملموستــری دارد .ســالیان درازی اســت کــه ضحــاکان
بــه منظــور انتقــام گرفــن ،از اعــال هــر نــوع ظلــم
و ســتمی نســبت بــه خلقهــای آری و بخصــوص
خلــق کــورد ز هــر توطئــەای اجتنــاب نورزیدهانــد.
در مقابــل خلــق کــورد نیــز در هــر دوران مبــارزات
بســیاری را علیــه زورگویــان و ســتمکاران انجــام داده
و هــر بــار کــه خلــق کــورد بــر علیهشــان دســت
بــه قیــام زده ایــن بــار نــه فقــط یــک ضحــاک بلکــه
ضحــاکان زیــادی دستبهدســت هــم داده و بــرای
پابرجــا ماندنشــان قتلعامهــا و نسلکشــیهای
همهجانبــهای علیــه کوردهــا بــه راه انداختهانــد .از
طرفــی دیگــر همیشــه در تــاش بودهانــد کــه ارتبــاط
تاریخیـفرهنگــیاش را بــا دیگــر خلقهــا قطــع و یــا
ضعیــف کننــد تــا مبــادا شــاهد نــوروزی دیگــر شــوند.
علیرغــم متــام ظلــم و زورگوییهایــی کــه ضحــاکان تــا
بــه امــروز علیــه خلــق کــورد و در شــخص آنهــا علیــه

متــام خلقهــای آریایــی انجــام دادهانــد امــا خلــق
کــورد هرگــز امیــدش را از دســت نــداده و در هــر
ادوار و مقطعــی از تاریــخ جهــت تحقــق مجــدد نــوروز
بــه آفریــدن کاوههــا [کاوهآفرینــی] پرداختــه اســت.
در عــر ضحــاکان معــارص نیــز بــار دیگــر خلــق کــورد
بــه پیشــاهنگی رهــر آپــو و جنبــش آزادیخواهــی
دســت بــه تداعــی و احیــای نــوروز زد .ایــن مبــارزه کــه
بــا ایســتار و عملیــات باشــکوه رفیــق شــهید مظلــوم
دوغــان در نــوروز ســال  1982در تاریکخانــهی
باروهــای ضحاکــی کــه نقــاب دولــت اســتعامرگر و
فاشیســتی ترکیــه را بــر چهــرهاش زده بــه اوج خــود
رســید .شــعار شــهید مظلــوم دوغــان بــه عنــوان جــوان
و پیشــاهنگ خلقهــای ســتمدیدهی آری و در راس
آنهــا خلــق کــورد کــه تحــت لــوای آن بــه ایســتادگی
در برابــر ظلــم ضحــاکان پرداخــت ،بــار دیگــر معنــای
حقیقــی نــوروز را ب ـرای متــام خلقهــای آری و بویــژه
خلــق کــورد بــه ارمغــان آورد« .مقاومــت ،زندگیســت»
عنــوان شــعاری بــود کــه مفهــوم نــوروز را زنــده و
خلقهــا را از خــواب مرگــی کــه حاصــل مببارانهــای
ســمی ضحــاکان بــود بیــدار کــرد و همــه را بــه
مقاومــت و ایســتادگی فراخوانــد .بعــد از ایــن عملیــات
همهســاله خلــق کــورد و بویــژه جوانــان آن گامــی
بــزرگ در راســتای رســیدن بــه آزادی و رهایــی از ظلــم
و ســتم برداشــتهاند .جوانــان کــورد از یــک طــرف بــا
صعــود بــه بلندیهــا و پیوســن بــه صفــوف گریالیــی و
از طرفــی دیگــر بــا ســازماندهی جوانــان و دیگــر اقشــار
جامعــه در روســتا و شــهرها بــه مقابله با ضحــاکان زمان
برخاســته و تــا بــه پیــروزی آزادی بــر ظلــم نخواهنــد
ایســتاد .زیـرا جوانــان کــورد نــه تنهــا نقــش پیشــاهنگی
خل ـقاش ب ـرای دس ـتیابی بــه آزادی را دارد بلکــه بــا
افروخــن آتــش نــوروز و آزادی -کــه نزدیــک اســت -بــر
کوهســتانهای کوردســتان جهــت روشــن ســاخنت راه
آزادی بــرای متــام خلقهــای آریایــی نیــز پیشــاهنگی
خواهــد کــرد .بنابرایــن نقــش ســنگین و ارزشــمندی
بــر عهــدهی جوانــان اســت کــه بجــای آورده شــود.
چنانچــه اهمیــت نقــش جوانــان کــورد در بـهروز کــردن
و افروخــن آتــش آزادی نــوروز امــری اغامضناپذیــر
اســت .هــر نــوروز بــه معنــای برداشــن گامــی معنــادار
در مســیر آزادی اســت چـرا کــه هــر نــوروز تداعیگــر
یــک انقــاب میباشــد .لــذا ســازمانیابی اولیــن
چیــزی اســت کــه در انتظــار مــا خواهــد بــود .زیــرا
جامعهـجوانانــی کــه بــدون ســازماندهی باشــند هرگــز
منیتواننــد در پی ـشروی بــه ســوی آزادی گامــی موثــر
و ماندنــی بردارنــد .حــال جــای آن آمــده کــه بگوییــم
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دلیــل جلوگیــری نظامهــای ظــامل از جشــن گرفــن نــوروز بــه
صــورت تجمعاتــی ،بــدون ســازماندهی واگذاشــن جامعهـجوانــان
یــک بحــران هویتــی اســت .در ایــن صــورت بایســتی ضمــن
انجــام مبــارزهای بیامــان علیــه تخریباتــی کــه نظــام در ذهــن
و شــخصیتمان بوجــود آورده و پرداخــن بــه خودســازی
مجــدد بــر اســاس ویژگیهــای انســان آزاد ،بــه ســازماندهی
روی آورده و بــه مســتحکم منــودن آن بپردازیــم .بایســتی در
ایــن راه متــام عواملــی کــه در بســطیابی گســره و ســطح رشــد
ســازماندهی مانعســاز هســتند را از حالــت مانــع خــارج کــرد.
جوانــان کــورد طــی چهلســال مبــارزهای کــه علیــه دولتهــا-
ضحــاکان منطقــه انجــام دادهانــد دســتاوردها و ارزشهــای بســیاری
را بــرای خلــق کــورد ایجــاد کردهانــد و تــا بــه امــروز علیرغــم
متــام ســختیها بــا جانفشــانی و ازخودگذشــتگی از پی ـشروی در
مســیر آزادی بــاز نایســتادهاند .ایــن مشــعل نــوروزی زمانــی بــه
دســت کاوهی معــارص (رفیــق شــهید مظلــوم دوغــان) روشــن شــد
تـعدمموجودیــت کوردهــا در میــان بــود .از
کــه بحــث موجودی 
آن روز بــه بعــد نیــز هــر نــوروز بــه پیشــاهنگی جوانــان مبــدل
بــه ســاحتی مبارزاتی-انقالبــی بـرای پیشبــرد رو حـوحــدت ملــی و
آزادی ملــت کــورد گشــت .چنانچــه کــه اوج ایــن مبــارزات امــروزه
در زنــدان امرالــی –و در متامــی زندانهایــی کــه دولتهــای
اســتعامرگر کوردســتان جهــت شکســن ارادهی جوانان-مبــارزان
دایــر کردهانــد ،-در روژآوا و شــال کوردســتان بــه صــورت برجســته
دیــده میشــود .بــه طــوری کــه جوانــان کــورد بــا الهــام گرفــن از
رهنمودهــای رهــر آپــو و شــهدای راه آزادی بــا زنــده نگهداشــن
روح نــوروزی انقــاب روژآوا را رقــم زده و تحــت ســازماندهیهای
متفــاوت هــم از دســتاوردهای کسبشــدهی خلقشــان و هــم
خلقهایــی کــه ســالیان درازی اســت در درون یــک همزیســتی
کامــل بــە رس میبرنــد در برابــر نــوادگان ضحاکــی –کــه داعــش
وجــه عریــان امروزیــن آن اســت -دفــاع بعمــل آورده و در راســتای
پیشبــرد حــس ملــت دموکراتیــک در تالشــی بیهمپــا هســتند .در
شــال کوردســتان نیــز از یــک ســو بــا پیوســن بــه صفــوف گریــا
و از ســوی دیگــر بــا ســازماندهی یگانهــای مدافــع مدنیــان و
یگانهــای مدافــع خلــق و یگانهــای مدافــع زن در تالشانــد
کــه مبــارزهی آزادیخواهــی را بــه نتیجــه برســانند و اینگونــه
نقــش پیشــاهنگی و الگــوی مبارزاتیبــودن بــرای خلقشــان و
خلقهــای منطقــه را بــه جــا آورنــد .روح ملــی (ملــت دموکراتیــک)
و همبســتگی خلــق کــورد بــه پیشــاهنگی جوانــان بــا میــاد جنبــش
آزادیخواهــی و عملیاتهــای نوروزآســای شــهدایش روز بــه روز
رشــد کــرده و در مقاومتهــای بینظیــری همچــون مقاومــت
رهــر آپــو در زنــدان امرالــی ،مقاومــت کوبانــی در روژآوای
کوردســتان ،مقاومــت شــنگال در جنــوب کوردســتان ،مقاومــت
جزیــر ،ســور ،گَـ َور و دیگــر مناطــق شــال کوردســتان و مقاومــت
 26خلقمــان در رشق کوردســتان بــه اوج خــود رســیده اســت.
براحتــی میتــوان گفــت تحوالتــی کــه در نتیج ـهی مقاومتهــای

مذکــور جــاری در بخشهــای دیگــر کوردســتان بــه وجــود میآینــد
تاثیــر بســیار بزرگــی بــر روی دیگــر بخشهــا گذاشــتهاند .ســهم
جوانــان جنــوب و رشق کوردســتان در ایــن مــورد اغامضناپذیــر
اســت .بــه همیــن منظــور جوانــان رشق کوردســتان بــا وقــوف بــر
اینکــه نــوروز تنهــا مراســمی ســنتی نیســت بایســتی در راســتای
رهایــی از ظاملــان هــر لحظــهی خــود را رصف مبــارزه در متــام
ســطوح و عرصههــای آن کننــد و اینگونــه پیــام نــوروز را تحقــق
بخشــند .همچنیــن بایســتی بدانیــم کــه کســب هــر موفقیتــی در
ایــن چارچــوب بــه معنــای جرقـهای اســت بـرای روشــن شــدن آتــش
آزادی نــوروز .نبایســتی فعالیــت در هیــچ عرصــهای از مبــارزه را
خــرده شــمرد .پیوســن به صفــوف گریالیــی ،فعالیــت در عرصههای
دفــاع ذاتــی و خودمدیریتــی ،پرداخــن بــه فعالیتهــای فرهنگــی،
هــری ،ورزشــی ،علمــی ،آموزشــی و مطبوعاتــی جهــت برســاخت
حیاتــی آزاد و دموکراتیــک وظایفــی هســتند کــه پیشــاهنگی آن
بــر عهــدهی جوانــان رشق کوردســتان اســت .مشــارکتهایی کــه
جوانــان رشق کوردســتان تــا بــه حــال صــورت دادهانــد در پیشبــرد
مبــارزهی آزادیخواهــی نقــش مهــم و موثــری داشــته اســت.
ولــی بایســتی تنهــا بــه آن بســنده ننمــوده و همیشــه اهــداف
بزرگــری را در پیــش روی خــود گذاشــت تــا کــه بتــوان از ایــن
راه از دســتاوردها و ارزشهــای کسبشــده دفــاع بعمــل آورد.
در ایــن چارچــوب بایســتی جوانــان رشق کوردســتان در برابــر هــر
گونــه سیاســت ظاملانــهی رژیــم ایــران بــه صــورت ســازمانیافته
ایســتادگی و مقاومــت کــرده و آتــش نــوروز رفیــق مظلــوم دوغــان
را در رسارس رشق کوردســتان شــعلهورتر ســازد .چنیــن عزمــی
را بــا جشــن گرفــن نوروزهــا بــه صــورت تجمعــی آغــاز کــرده و
بــا گســرش ســازماندهی و عرصــهی مبارزاتیشــان همــه روز را
بــه نــوروز مبــدل کننــد .مثــا در برابــر سیاس ـتهای اســتحالهی
اخالقیـفرهنگــی رژیــم کــه تاثیــری مخــرب و منفــی بــر جامعهمــان
گذاشــته ،بایســتی بــا گســرش فعالیتهــای اخالق یـفرهنگــی
بــه مقابلــه بــا آن برخاســت .بایســتی در برابــر سیاســتهایی
همچــون بسیجســازی و مزدورســازی رژیــم -کــه بــه نوعــی
سیاســت بردهســازی مــدرن اســت -بــا متــام نیــرو ایســتادگی کــرد.
خنثــی کــردن نهادهایــی کــه در ایــن چارچــوب فعالیــت میکننــد
هــدف جوانــان خواهــد بــود .همچنیــن سیاســتهای گســرش
اعتیــاد و فحــوش از ســوی رژیــم کــه در راســتای منفعلســازی
جوانــان هدفمنــد هســتند بهانـهی مرشوعــی بـرای اتخــاذ موضعــی
مقاومتطلبانــه از ســوی جوانــان میباشــد .در برابــر سیاسـتهای
طبیعتســتیز نظــام بایســتی فعاالنــه عمــل منــوده و مانــع از آن
شــد .ایجــاد رعــب و وحشــت ،دســتگیری ،اعــدام ،قتلعامهــا و ...
نیــز سیاس ـتهایی هســتند کــه جوانــان بایســتی بــا ملحقشــدن
بــه صفــوف گریــا و ســازماندهی کــردن واحدهــای دفــاع از خلــق
در رسارس جامعــه بــه مقابلــه بــا آنهــا بپــردازد .میتــوان بــا
ایجــاد ارتباطــی اســراتژیک بــا جوانــان ملتهــای دیگــر ایرانــی
و انجــام فعالیتهــای مشــرک سیاســتهای تفرقهانــدازی رژیــم

را بیتاثیــر کــرده و پایههــای ملــت دموکراتیــک را
مســتحکم منــود .میتــوان بــر شــار مجراهــای مبارزاتــی
افــزود .ولــی در کل بایســتی بــر اهمیــت نقــش خــود در
رســیدن بــه آزادی و رهایــی از ظلــم و ســتم ضحــاکان
آگاه بــوده و موضعمــان را بنــا بــه تنظیــم منــود.
در پایــان میتــوان گفــت هــر چنــد کــه خلقهــای
آریایــی و بویــژه خلــق کــورد در طــول تاریــخ همــه
ســاله نــوروز را جشــن گرفتــه و بصــورت یــک ســنت
درآمــده باشــد ولــی بــاز هــم بایســتی متوجــه بــود
کــه جشــن گرفــن نــوروز تنهــا در رشایطــی میتوانــد
معنــادار باشــد کــه همــهی خلقهــا بــه آزادی
دســت یابنــد و اثــری از ظاملان-ضحــاکان برجــا منانــد.
بنابرایــن بــا آزادســازی خلقمــان کــه نزدیــک اســت
بــه نقــش پیشــاهنگیمان بــرای دیگــر خلقهــا نیــز
جام ـهی عمــل بپوشــانیم .دیگــر نوروزهایمــان معنــای
حقیقــیاش را در عمــل خواهــد یافــت .از ایــنرو بــا
ایــن امیــد کــه هــر روزمــان بــه نــوروز و هــر نــوروز بــه
گامــی در راه آزادی و رهایــی از ظلــم ضحــاکان مبــدل
گــردد ،جشــن نــوروز خلــق کــرد و همــهی خلقهــای
ســتمدیدهی خاورمیانه-آریایــی را تربیــک میگوییــم.
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29 xwe tehtîdekî pir mezin dibîne lê
BDK hebûna Tirkîyê di başika da
wekî tehtîdêkî nabîne. Di vir da
pir eşkereyê ku BDK ixanetêk pir
mezin jiyan dike. Di Şengalê da bi
dehan ciwanên Rojhilatê Kurdistanê
Şehid ketin. di nav refên PKK û
ciwanan Şengalê de ji bo me
mîrasêk pir mezin hiştin . Em xwe
berpirsyar dibînin ku xwedî li wan
mîrasan derkevin. Heri dawî Şehid
Kosar endamê KCR bû û li Şengalê
da Şehîd ket. Banga me ewê ku ji
bo ciwanên Rojhilatê Kurdistanê li
hember van êrîşên li ser Şengalê
xwedî helwest bin. Em naxwazin şer
çebibe PKK ji naxwaza şer çebibe lê
belê li hember êrîşa parastina me jî
heye. Îsal bêgûman newroza 2017 bi
berekete, Di vê newrozê da pevistê
rengê ciwana bi tevlîbûyînê xwe
bide nişandan. ciwanen Rojhilatê
Kurdistanê tevlîbuyîna xwe ya nav
refên gerillla da xurt bikin wek agire
ku di newroza da çawa bilind dibe
tevlibuyina ciwana ji wisa be. Wate
ya newrozê azadiye û serhildanê
ew azadî û serhildan bi xwe jî di
çiyayê azad de dibe.
Wekî KCR bangawazîya we ji bo
Newroza 2017 çiye?
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Kurd dikin. Em vê newrozê da
pêwîste li ser serhildanê bisekinin.
Dîrokê da ciwanên Kurd çawa ku
li hemberî dagirkeriyê serî bilind
kirine û dagirkeriyê parçe kirine
pêwîste vê newrozê da jî rengê
ciwana, rengê tolhildanê, rengê
serhildanê pêş bikeve. em di vê
bawerîyê danê ku her ciwanên Kurd
berê xwe ye bide çiyayê Kurdistanê.
Daxwaziya dîroka Kurdistanê
eve ku ciwanên Kurdistanê cihê
xwe di nav vê berxwedaniyê,
tekoşînê da bigrin. yê ku bersiv
bidin pêwîste ciwanê Kurd bin .
Newroz tenê ne pîrozbahiye newroz
serhildanê . Em çiqasî pîroz dikin
pêwîste em ewqas jî serhildanî
bikin. Bangawaziya me ji bo hemu
ciwanên Rojhilatê Kurdistanê û
Îranê ye ku li gorî destana newrozê
bibin milîtanekî Kawa yê Hemdem
û di nav tekoşînêda cîh bigrin .
Berê xwe bidin heremê parastina
medya û çiyayên Kurdistanê. Em
dikarin bêjin ku çiyayên Kurdistanê
amadene ku pêşwaziya her ciwanekî
bike. Pêwîste her ciwan amade
bê ji bo tekoşînê, ji bo azadiyê.
Hatina çiyayê Kurdistanê bixwe jî
azadiye . Em vê bangawaziyê ji bo
hemu ciwanên Kurd yê Rojhilatê
Wekî Komalê Ciwanên Kurdistanê Kurdistanê dikin ku berê xwe bidin
bangawaziya we ji bo ciwanên çiyayê Kurdistanê.
rojhilatê kurdistanê û Îranê Newroza
îsal ji bo gelê Kurd pir girînge. Her
wiha ji bo Rojhilatê Kurdistanê jî
pir girînge. Bûharêkî bi berekete.
Sê perçê Kurdistanê tekoşînekî
berfireh heye, ev jî bandoriya xwe
li ser Rojhilatê Kurdistanê dike.
Esas girîngiya newrozê jî ewe ku
bi berxwedaniyekî heta roja me ya
îro hatiye. Pêşengtiya wê jî ciwanên
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31 derxistina komployê ye ango
pêngavekî komployê vala derdixe.
Pêwîste her ciwanên Rojhilatê
Kurdîsanê tevlîbûna xwe wisa
bigre dest. Armanca me komploya
li hemberî Rêber Apo
çawa
dikaribin vala derbixine, em xwe
rêxistin bikin an jî bingeha şoreşê
bidin ava kirin. Taybet di Rojhilatê
Kurdistanê de em vê şoreşê ciqas
dikaribin mezin bikin ewqas emê
dikaribin komployê vala derbixin
Rêber Apo azad bikin.Tekoşîn
jî şoreş jî bê tevlîbûyîn nabe bê
şoreşgertî nabe. Şoreş bi pêşengiya
milîtan û şoreşgera dibe. Tekoşîna
gelê kurd vê nîşan da ye. Encax bi
pîvanê şoreşgertiyê û bi tekoşînê
em dikarin Kurdistanê azad bikin
û komploya li hemberî Rêber Apo
vala derxînin Rêber Apo azad
bikin. Ji bo vê bangawaziya me ji
bo ciwanên Rojhilatê Kurdistanê
, ciwanên Îranê û ciwanên hemu
netewê ku di Îranê da jiyan dikine.
wekî ciwanên Lor, Lekî, Xorasan,
Beluc û giştiye. Hemu beşê civakê
Rojhilatê Kurdistanê û heta yê ayînî
wekî Yarisanî, Zerdeştî, Sûnî , Şiî
ye. Rojhilatê Kurdistanê da gelêk
bawerî dîn hene fireh mezhebiye
Îran ji ber vê hem tekoşîna me bi
paradîgmaya Rêber Apo rê dide vê
ku em bikaribin tekoşînekî hevbeş
bidin meşandin, rêxistina me bi xwe
jî wek KCR ji paradîgmaya Rêber
Apo wek sîstema me ya rêxistinî
di wê astê da ye ku em bikaribin
pêşengtiya
şoreşa
Rojhilatê
Kurdistanê û Îranê bikin. Bêgûman
ev şoreş bi tevlîbûna şoreşgeran yê
çê bibe. Her ciwanêkî Kurd,Ereb
,Beluc ,Fars ...her ciwanêkî di nav
mezhebê cûda cûda bi tevlîbûna xwe
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di nav vê rêxistinê ewê bibe bingeh
ku em bikaribin şoreşa Kurdistanê
û şoreşa Îranê pêk bînin. Ji ber vê
jî pêvajoya siyasî ya Rojhilatê
Kurdistanê û Îranê bingehe kî dide
avakirin. Di Îranê de zextekî mezin
li ser ciwanên Kurd tê meşandin.
Şerê taybet li hemberê ciwanên
Kurd tê meşandin. Esas armanc
ewe ku ciwana ji tekoşînê qût bikin.
Bê hêz bihêle , lewaz bike di vî alî
de gelêk rêbaz bikar tîne. Muhtad
dike, bê pere dihêle,pirsgirêkê
aborî û pirsgirêkê cûda cûda wan
dide mijul kirin. Armanca wan ewe
ku ciwan xwe nas nekin , tevlî refên
azadiyê nebin. Em wek ciwanên
kurd hemberî van polîtîkayên qirej
seri ra dikin û qebûl nakin. KCR jî
vê bingehê nişan dide, pêşengtiya
vê dike. Ji bo bi karibê van ciwana
kom bike û bi paradîgmaya Rêber
Apo da perwerde bike, rêxistin
bike û pêşengtiya şoreşê bike, xwe
ji vê re amade dike. Em amadenê
peşwaziya ciwanên Kurd ,Ereb
,Fars û hrw bikin. Her kesê ku bi
xwazî be tekoşîn bike li hemberê
vê sîstema qirêj, we sîstema ku
pûç bûyê bersiv nade ciwana, wan
nake nav tevgerê, van ji ciwantiya
wan û ji civakê dur dixe, zilmekî
pir kûr dide meşandin li hemberê
vê helwesta herî mezin tevlîbûnê,
KCR vê bingehê dide avakirin.
Armanca me jî eve pêngava şoreşê
ya Rojhilatê Kurdistan pêngava
herî mezin tevlîbûnê. Bi tevlîbûnê
ancax em dikaribin vê pêngavê
mezin bikin. Pêwîste her ciwanêk
Kurd her ciwanêkî di nava Îranê
de jiyan dike pêwîste xwe hemberî
şoreşan gelan berpirsiyar bibine.
Çiyayên azad, çiyayên Kurdistanê

dîrokê da bûyê piştewanî ji şoreşêra,
ji şoreşa gelan re. Partiya me îro bûyê
Rêxistinêk birdozî ,rêxistinêk xwedî
Seroke xwe heye. Serokatî bi paradîgmaya
xwe pêşengtiya her civak û her ciwanekî
dike. KCR jî bi paradîgmaya Rêber
Apo hereket dike. li ser vê paradîgmayê
bangawazî ji hemu ciwanan dike. bingeha
şoreşgertîyê çiyayên Kurdistanê ye. Îro
dehan rêxistinên cûda cûda di pêşengtiya
partiya me çîyayên Kurdistanê da tekoşîn
dike, xwe perwerde dike û xwe hazir dike
ji bo şoreşa Kurdistanê û şoreşa gelan. Me
jî xwest ku bi vê bangawaziyê bala her
ciwanêkî bikşînin. Ji ber ku Kurdistanê da
niha zextekî mezin li ser ciwanan heye.
Pêngava we
bi navê Şehît Dersîm
Tolhildan da destpêkir , taybet sedama vî
çiye? Çima Şehît Dersîm Tolhildan ?
Şehid Dersim Tolhildan di sala 2014 13
meha sibate ji aliye rejima Îrane hate qetil
kirin. Şehid Dersim qadroyêk pêşeng ya
tevgera ciwanên Apoci bû. Ji bo bîranîna
Ş. Dersim û ji bo xwedî derketina heval
Dersim me ev pêngav da destpêkirin.
Piştî ku heval Dersîm şehîd ket bi dehan
ciwanên Rojhilat ê Kurdistan ê tevli nava
refên gerîlla bûn. Heval Dersîm wek
qadroyêk çû Rojhilat ê Kurdistan ê û liwir
xebat da meşandin. Daxwaza heval Dersîm
di Rojhilat ê Kurdistan ê da bingêha
şoreşê bide ava kirin bû. Ev pêngava
ku me daye destpêkirin em dixwazin ku
bigihîje armanca heval Dersîm. Em heval
Dersim carêk din bi bir tînin. Şahadeta
heval Dersîm bandoriya xwe pir mezin
li ser tevgera ciwanan çekir, taybet li ser
KCR û qadroyê KCR çebu. Mirov dikare
bêje ku pîvanêk di xebatên me yê Rojhilat
ê Kurdistanêda da avakirin heval Dersim.
Ji bo vê jî şehid Dersim qadroyêk pêşeng
û milîtanêkê partiyê ye esasî bû. Kar û
xebatê xwe da her tim serkeftî bû. Bi ev
kar u xebatên xwe Şehid Dersim mirasêk

ji bo me hişt. Em ji bi destpêkirina vê
pengavê xwedî li mîrasê Şehid Dersim
derdikevin û emê bi ve pêngavê bigihîjînin
serkeftinê. Di serî da çalakiyên ku ji bo 15
sibatê û Şengalê çebûne em van çalakîya
silav dikin. Ew çalakiyê ku li bajarên
cûda cûda da çebûn girîngiyekî xwe taybet
hebu. Ciwanên ku di nav van çalakiyan da
cihe xwe girtin em kêda wan hevala bi
taybet silav dikin. Rastiyêk heye ku em
dixwazin xwe bigihînin qonaxa şoreşa
Rojhilatê Kurdistanê û şoreşa Îranê. Gava
ku em vê şoreşa ji bo xwe dikin pîvan, ev
çalakî têr nakin. ew çalakî û helwestên
ku tên nîşandan peviste xurttir bibin û
şewazê wan çalakîya werin gûhartin.
Heman şêwazê bersiv nadin pevajoyê ,
taybetmendiyê ciwana ewe ku di çalakiyê
xwe da afirîner bin. ji ber ku ew rêbazê
çalakiye ku tenê tên kirin têr nakin. Gel ji
xwe di nav van çalakiya da nabînin. Pîvan
ew bin ku çalakî bibin çalakiyê cemaverî
, gel têkeve navda. Reber Apo rêbertiyêk
ne tenê yê rexistinêyê. Reber Apo rêberêk
netewiyê û rêberêk civakiye.
Wekî ku tê zanîn êrîşa ku ji aliyê BDK
li ser Şengalê çêbû di rojevê da ye . Win
wekî Komalên Ciwanên
Rojhilatê Kurdistanê çawa digrin dest
,helwesta we li hemberê vê êrîşê çiye?
Dema ku êrîşên ji aliyê Daiş’ê li ser
Şengalê çebû Şengal ji aliyê hezên PDK
vê hat berdan. Piştî HPG çû Şengalê û
gelê Şengalê ji qirkirina xilas kirin, ji aliyê
cîhanê giştî ve hate dîtin. Bêgûman rizgar
kirina Şengalê da rol u kêda HPG pir zêde
bû. Hêzên herî zêde li hemberê Daîş’ê
şer kir begûman HPG bû. Niha taybet
BDK bi alîkariya Tirkiyê êrîşê Şengal û li
Rojava dike ev planekî berfirehe. Em wan
planê BDK dibînin. Di vir da şaşitiyêk
nîne di vir da îxanetêk pir mezin heye.
Hêzên parastina Şengalê bi xwe heye. 30
PDK hebûna PKK’ê di Şengalê da ji bo
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Pêngava
Şehît Dersîm Tolhildan
Hefpeyvin
Bi Rohat Rowar
Endamê Koordinasiyona KCR

We pêngava Şehît Dersîm Tolhildan bi duruşma, ‘’Bi tolhildana şoreşgerî
parçe dikin dagirkerî azad dikin rêbertî’’ da dest pêkir .
Wekî KCR armanca we bi vê pengavê çiye?
Di serîda bi destpêkirina vê pêngavê şehadeta Ş.Dersîm Tolhildan bi bîr
tînin. Di şexsê Ş. Dersîm Tolhidan da em hemu şehîdên şoreşa kurdistanê
bi bîr tînin û berxwedana Rêber Apo ya li Îmralî da silav dikin.Esas
armanca destpêkirina pêngava Ş.Dersîm Tolhidan di Rojhilatê Kurdîstanê
de hêzekî derxistina holeyê. Ji ber vê yekê bi duruşma, ‘’bi tolhildana
şoreşgerî parçe dikin dagirkerî azad dikin Rêbertî’’ me pêngavekê da
destpekirin. Girîngiya wê ewe ku bersivdayîna komploya 15 sıbatê ye.
komploya 15 sibatê di şexsê Rêber APO da li hemberê gelê azadîxwaz
bû. Bê gûman ev detspêk bû, ciwanên Rojhilatê Kurdistanê, Rêber Apo
,girtina Rêber Apo,komploya li ser Rêber Apo hat meşandin çi carî qebul
nekiriye, ne tenê Ciwanên Rojhilatê Kurdisanê gelê Rojhilatê Kurdistanê
jî çi carî bê helwest nemayê. Di bê ku nehati be asta ku em dixwazin lê

belê çi carî ev komploya li hemberî Rêber
Apo qebul nekir ,hertim li hemberê
ve komployê helwestê xwe nîşandan.
Mînaka herî berçav pêvajoya 1999’an û
taybet bangawaziya ku Rêber Apo ji bo
xwedî derketina Kobanê ji ciwanên her
çar perçê Kurdistanê re kiri bû. Ciwanên
Rojhilatê Kurdistanê jî bersivdan vê
bangavaziya Rêber Apo û ketin di nav
liv û tevgerê. Derketina kolana, bêdeng
nemayîna wan wekî bersivekî bû . Xwedî
derketinekî girîng a Ciwanên Rojhilatê
Kurdistanê ji bo Rêber Apo heye hem
wek Ciwanên Rojhilatê Kurdistanê hem jî
wek tevger em gihîştine vê konaxê ku em
azadiya Rêber Apo ji xwe re bikin armanc.
Him çalakiyê xwe de him rêxistinbûyîna
xwe de him tevgerbûyîna xwe de him jî
tevlîbûyîna xwe de em bikaribin azadiya
Rêber Apo bikin hedefa xwe ya herî serekê

. Heta niha bêgûman di vê konaxê da
gelêk çalekî hatin kirin, gelêk xebat hatiyê
meşandin .Taybet di Rojhilatê Kurdistan
da jî xebat hatiye meşandin. Lê belê heta
niha me xwe negihiştandiyê vê asta ku
Rêber Apo tamamî aliyê fizîkî de ji zindana
Îmraliyê derbixin. Ji ber wê jî armanca me
ya yekemîn ewe ku Rojhilatê Kurdistanê
da di cewherê xwe de zîhniyet û fîzîkî vê
komployê qebûl nekin li hemberê wê jî
ciwan helwestê xwe nîşan bidin û bixin
bingehê rêxistin bûyînê. Xala yekemîn li
ser vê ye. Bêgûman azad kirina Rêber Apo
bi rêxistinbûyînê dibe, bi tevlîbûyînê dibe.
Ji ber vê jî aliyêk vê pêngavê tevlîbûyînê.
Bangawazi ya me taybet ji bo ciwanên
Rojhilatê Kurdistanê ewe ku tevlî nava
refên şoreşê bibin. Me di daxuyanîya
32
xwe da jî anî bû li ser ziman tevlîbûna
her ciwanên Rojhilatê Kurdistanê vala

35

NEWROZ NU VA HATÎYE AFIRANDIN

Mezopotamya, buye navendê berxwedanê,axekî bi lehengîya xwe buye destanekî û dilekî piçuk ta eşqy hery leheng û herî mezine.Miroven evîndarê azadî
beramberê tarîtîyê ronahî afirandin ev kesên berxwedan nîşaneyên tekoşîn û azadîne ev mirovên jîyanêkî bi rûmetin.
wî axeda mirovên wek dehaq bê rih bê wîcdan jî hene, mirovatî bo xwe dike qurban, hebuna xwe yê bê rumet dikarin bikin tune buyîna mirovên bi rumet.
Bi vahşetê xwe xwast nubuyîna mirovatî qetil bike, ser xwînê jîyan bike.
Nebu; ev axên pîrozin ne heqî, be edaletî qebul nake û axekî bê wîcdanî nikare dil hinava xweda bispere digire daveje. Beramberî kesên wek dehaq an dest
ji tekoşîna xwe bernade ...
Dîrok bîrnake,her brîn qalik digire lê belê ew dizane kû bin qalik ta brîn heye,ev bîrnekirinjî dibe bersîva demê, dibe tekoşîn,dibe berxwedan...
Mezopotamya cîwane, pakije û dayîka mirovahîye, rojameda qelî bi qelî şahidîya nirxe mirovatî dike.Kawa›yan navnîşanê rizgarî û azadîne.Kurahîya nav
dilên xweda hevî,coş,xweşik buyîn disperin ev spartin dihelê kû pêşerojera baverî her hebe, her serbikeve...
Dengekî te, ev deng wêk ahêngekî xwaşik buyîna cîwantîye û ban dike ev denqe lehengên dîrokene agir dikin û geş dikin,agir her mezin dibe û devdorawî
her diçe tîjî dibe mirovatî wî agirê geş ta xwe digere ciruskê agir di nav dilada germahîyê azadî çêdike ev germahî dibe hevî,dibe jîyan u keskê sor û zerayî
hemêz dike...
Dem û cîh nasnake, Dîrok xwe nu dike ev nu buyin bi kawa›yan despekir heta rojame îro bi lehengên dîrok berdevam dike
Ev tekoşîn bê ku tengasî, astengî nasbike û bê westandin ala berxwedane her bilind kir. Di nav zîndananda, bajaranda,her derî cîhanêda mazlum,zekîye,rahşan
di bedena xweda agirê azadî pexistin geş bun tarîtîyê ketandin tîrêjên rojê xistin nav dilê mirovatî ji mirinê hişyar kirin, pakiş kirin ev mirovên hişyar,pakij
destê wanda agirê mazluman ,zekîyeyan dimeşin ber bi çîyayan,deştan û agirê nevroz kirin agirê jîyanekî bi rumet her geş kirin ev kes kesên mezopotamya
bu, naha gîştî miroven evîndarê jîyane dimeşin ber bi azadî...

Hêviydar Devrim
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Cejna newrozê ..Cejna tekoşîna azadiya jinêye
Xweza herdem wek jinekî xwe nuda di afirîne. Hatina cejna newrozê
bi jinra dibe yek. Girêdanbûyna jinê a ku li hemberê xwezayê xwe
herdem nîşan dide. Wextê ku pelek şîn dibe ew kêfxweşî çavê jinê da
xuyaye. Ev sedema ku jin bi xwezayêra girêdaye. Mînaqa wî em dikarin
bêjin ku neolotîke . Jin hertim di nav guhartine daye xwezajî herdem
di nav guhertinêdaye û xwe nuda diafirîne. Newroz despêka baharêye
xweza xwe diguharîne, xwe nuda zindî dike. Her wiha jin jî hertim di
nav guhartinekîdaye ku hertim zindî dimîne. Xwe nu dike, jin divir da
berxwedanîyekî pir mezin dike, hem bi xwera hem bi derdoraxwera. Dilê
jinê wek agirê newrozê geşe û germe. Agir bi germîtîya xwe li derdora
xwe kom dike, jin jî bi ciwakbuyîna xwe derdora xwe dide komkirin.
Em dikarin bêjin ku taybetmendiyê jin û agir dişibe hev. Çawa ku di
xwezayêda rengê hertiştî cudaye û mirov dikşîne xwe, di nav ciwakêda
rengê jinê jî cudaye xwe dide hîskirin, derdora xwe dide komkirin. Çawa
ku agir serî xwe bilind dike û naxwaze bitemire, jin jî wekî agire ku di
nav ciwakêda ji bo azadiyê xîr dike. Li hemberê zilm û zoriya zilam
serî radikin. Çawa ku av li agir dikin jibo bitemire ji bo jin jî lêdan,
xeberdan, hepis kirina mal û curbe curb tiştê dijî ciwakê tê meşandin,
lê belê jinên ku zanistin qet serî natewînin hertim di nav tekoşînêdane.
dibe ku kêm jin vê zanistêdavin lê belê berxwedariya wan bi navu denge.
Bi vê berxwedanîya jinê pir tişt heta roja meya îro hatin. Wekî ku tê
zanîn serhildan û berxwedaniya ku di vê rojê da hatiye jiyan kirin ji
bo jin gavek giringe ku ji bo azadiyê avêtiye. Di vê rojê da agire ku te
xwestin agirekî berxwedan û serhildanêye. Berîwan û Ronahî bun êku
serî li hemberê dagirkera rakirin. Ev ji bo jin dengê xwe belavkirine,
deng dayine. Bi cewhera xwe tekoşîna xwe belav dike. Ewe ku nav
rengê baharêda bi rengê xwe pir rengî dike. Newroz bi rihe raperîn û
berxwedanîyê bi tekoşîna jin ra ewê ji dagirker û zilamsalariyêra bibe
bersivekî herîmezin a dîrokî. Bi rihê jinên tekoşer ku navê xwe dîroka
newrozê da nivîsandine îro bi pêşengtiya jinên ciwan newroza 2017 dan
da dagirkerî parçe bikin. Bi rihê xwe ê tolrakirî agirê newrozê geş bikin.
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