له ئام زی هونهرەوە بۆ باوەشی سياسهت

هۆمهر نۆرياوی

ﺳياﺳهت هات د ی بردم به ﺗا ن
دهب ههر ﺳاڵ ب م ﺧۆزگهم به ﺳا ن!*
هونهرمهند که بوو به م ک و ﺳهرمايهی ميللهت و نهﺗهوەيهک،ئيدی ناﺗوان ت ﺗهن ههر لهﺳهر ويﺳﺗی
ﺗاکهکهﺳيی ﺧۆی بڕيار بدات و پشت له ئارمانجه وا کانی نهﺗهوەکهی بکات" .پ شهوا"ی مهزن وەک
ڕ بهر کی نهﺗهوەيی،له ههﺳﺗيارﺗرين دۆﺧدا ههر وەک "جهعفهر پيشهوەری"ی ئازەربايجان و زۆر کهﺳی
دی،بژاردەيهکی ديکهيشی لهبهردەم بوو به م مانهوە له پهنا نهﺗهوەکهی هه بژارد که ﺳووريش دەيزانی
باجی قورﺳی گهرەکه که ئهويش بهﺧﺗکردنی گيانه پيرۆزەکهی دەب ت،کهچی ﺗهنانهت بۆ ﺗاقه ﺳاﺗ کيش
دڕدۆنگی به ﺧۆی ڕێ نادات و بهرە و مهﺗهر زی گهل هه دەبژ ر ت .نه نيی ههرمان مانهوەی ئهمجۆرە
کهﺳايهﺗييانهيش ههر دەگهڕ ﺗهوە بۆ ههمان هه و ﺳﺗی نهﺗهوەيی .به م کهم نين ئهوانهی بۆ ڕەوشی ئ ﺳﺗا،قايل
به بۆچوون و ڕوانگهيهکی ﺗرن و ﺳووک و هاﺳان دە ن،نووﺳهر،ڕووناکبير و هونهرمهند بۆ ﺧۆی
ﺳهربهﺳﺗه چلۆن بڕيار دەدات و ئهمه هيچ پ وەندی به ﺧه کانی ديکهوە نييه!
هونهرمهند "مهزههر ﺧالقی" که به يهک له لووﺗکهکانی موزيک و گۆرانيی کوردی دادەنر ت و ﻻی
ههمووان به ه ما و ﺳيمبۆلی ئاوەزمهندی و ئهق نييهت له ن و ڕووبهری ڕۆشنبيرييدا له قه هم دەدر ت،مﺧابن
له ﺗهمهنی لووﺗکه و پ گهييشﺗوويی و ژيرييدا کهوﺗه ن و بۆﺳهکهيهوە که هيچ له مرۆڤ کی بليمهت و وريای
ئهوﺗۆ،چاوەڕوانی ئهوە نهدەکرا .ﺧالقی له حا کدا کهوﺗه ن و ئهو داوە دەﺳﺗکردەوە که بۆ نزيک به  ٤٠ﺳاڵ
دەچ ت که نيشﺗمانی بهج ه شﺗووە و ﺗا ئ ﺳﺗاکه چهندان جار داواکاريی گهڕانهوەی ل رە و لهوێ،ڕەت
کردبووەوە؛کهچی ئهمجارەيان کهوﺗه ن و چهقی بۆﺳهکهوە و "ئاويهر"ی ﺳهرکهشی بهﺳهردا ڕووﺧ ندرا.
ئامادەبوونی هونهرمهند مهزههر ﺧالقی بۆ کۆنگرەی به ناو "ناودارانی کورد"که له شاری ﺳنه به بهشداری
ژمارەيهکی زۆر له کهﺳايهﺗييه زانﺳﺗی و چاندييهکانی کورد و داژداری کورد بهڕ وە چوو،گومان کی زۆری
ﻻی ڕووناکبيرانی کورد دروﺳت کردووە و زۆرينه لهﺳهر ئهو ﺧا ه کۆک و ﺗهبان که ﺧالقی بهو ههموو
ئهزموونهوە،ههرگيز نهدەبووايه ﺧۆی له قهرەی پرﺳ کی ههﺳﺗياری ئهوﺗۆ دابايه .ئهرکی ﺳازدان و
بهڕ وەبردنی کۆنگرەکه،له ئهﺳﺗۆی چهندان دەزگهی فهرميی وەک ئهنجومهنی پار زگهی ﺳنه،فهرمانگهی
ئيرشاد و به هاريکاری زانﺳﺗگهی ﺳنه بوو .ئهم کۆنگرەيه به ئاﺧاوﺗنی ژمارەيهک کهﺳايهﺗی دياری ن و
دەﺳه ت ههر وەک عهلی يۆنﺳی)ڕاو ژکاری ﺗايبهﺗی ﺳهرۆک کۆماری ئ ران بۆ کاروباری ئهﺗن و کهمينه
ئايينييهکان(،ﺳهييد محهممهد حﺳ نی شاهڕوودی)نو نهری وەلی فهق له پار زگهی ﺳنه(،بههمهن
مورادنيا)پار زگاری ﺳنه(و  ...دەﺳت پ بوو،ههروەها له ڕ وڕەﺳمی کۆﺗاييدا ﺳهيد عهبباس
ﺳا حی،وەزيری فهرههنگ و ئيرشادی کۆماری ئيﺳﻼميی ئ ران ،وﺗهيهکی کورﺗی پ شکهش کرد .ﺗهنانهت
پ شوازييکردن لهم هونهرمهندەيش ،ههر دەچ ﺗه ﺧانهی پ شوازييهکی فهرمييهوە .من نازانم هونهرمهند
مهزههر ﺧالقی ﺗا چهندە گوشاری ئهمﻼ و ئهوﻻی لهﺳهر بووە و بهو دەردەيان بردووە به م ئهم هونهرمهندە

له ﺗرۆپکی ئاوەزمهندی و ژيريی و ئهزمووندايه و ﺗا ئ ﺳﺗايش چهندان جار بۆ گهڕانهوە،داوای ئهوﺗۆی ل
کرابوو که ههرگيز پ مل نهبوو بوو.
ئهم پرﺳه،ئهوەم بير د ن ﺗهوە کاﺗ ک شاعيری نهﺗهوەيی "ه من موکريانی" ﺳا ی ١٩٧٩گهڕايهوە ئام زی
نيشﺗمان،لهﺳهر شان و ملی گهل بوو کهچی له پ شوازييکردنهکهی ﺧالقی دا ﺳيما و ڕوﺧﺳار کی دياری
ڕووبهری ڕۆشنبيريی و بگرە جمه و ﺧرۆشی گهلت هيچ بهرچاو نهکهوت.
ههر ئهم پرﺳه گومانهکه دوو ه ندە بهه زﺗر دەکات و دەبووايه ﺧالقی ئهوەی بهههند وەرگرﺗبايه .ههر وەک
پ شبينی دەکرا،يهکهمين و دواههمين ئامانجی کۆنگرەی به ناو ناودارانی کورد،به ئ رانی ناﺳاندنی ههر
ههموو کوردان له پارچهکانی دی کوردﺳﺗان و بگرە جيهان و گو زﺗنهوەی ئهم پهيامه بوو که گوايه،کورد
له ههر کوێ ب ت،ئ رانييه و ﺧۆيان گوﺗهنی،به در ژايی ديرۆک،پار زەری يهکپارچهيی ﺧاکی ئ ران بووە
و ههرگيز له بن چهﺗری ئ ران دەرنهچووە.
دەرەنجامهکانی کۆنگرەی به ناو ناودارانی کورد،له جياﺗی بهه زﺗرکردنی ڕۆحی يهکڕيزيی و ﺗهبايی له
بهينی کورداندا ڕاﺳت بهپ چهوانه کهوﺗهوە و ﺗۆوی دووبهرەکی و کهرﺗبوونی له ن و کۆمه دا چاندووە و
ڕەنگه ئهمه يهک له ئامانجه به ناو ﻻوەکی)به م ﺳهرەکی(يهکان بووب ت که ئ ﺳﺗا مﺧابن نيشانهی ﺧۆی
پ کاوە و کهم نين ئهوانهی لهم ﺳۆنگهوە ﺧهنی و ﺧۆشحا ن و ههرگيز چاوەڕوانی ئهوەشيان نهدەکرد ئهوەندە
ﺳووک و ﺳانا بﺗوانن دەﺳﺗهبهری ئامانجه ﺳهرەکييهکهی ﺧۆ که ههمان دروﺳﺗکردنی دووبهرەکی و بگرە
چهند بهرەکييه،بکهن .دەﺳه ت له ڕ ی ه زی نهرمهوە،مهيدان و گۆڕەپانهکه به ﺧودی کورد دەﺳپ ر ت و
ﺧۆی به ب بهفيڕۆدانی ﺳهرمايهی مرۆيی،له دەرەوەی بازنهکهوە،ﺳهيرکهر دەب ت و به ﺗير ک،چهند نيشان
و ئامانج دەپ ک ت .ئاﺧاوﺗنهکهی مهزههر ﺧالقی به زمانی فارﺳی،بهداﺧهوە هه گری ههمان پهيام بوو کهچی
ﺧۆی گوﺗهنی،ويﺳﺗم به بهرپرﺳانی با ب م ههموو کورد ک،فارﺳی دەزان ت!
قﺳه لهﺳهر کۆنگرەی ناودارانی کورد زۆرە و ﺗاوﺗوێ و ل کدانهوە و هه ﺳهنگاندنی وردﺗری گهرەکه و لهم
کورﺗه نووﺳينهدا ج ی ناب ﺗهوە؛به م ﺗاقه ﺧا ک ل رەدا پ ويﺳﺗه دەﺳﺗهبژ ری کورد بهههندی وەربگر ت و
ههر وا ﺳووک و ﺳانا به ﻻيدا ﺗ نهپهڕ ت،پرﺳی چاند و کولﺗووری کوردييه که ناب ت له بن ﺗرﺳناکﺗرين
ڕەوش و دۆﺧدا مامه هی لهﺳهر بکر ت و له ن و فهرههنگ و کولﺗووری زاڵ و با دەﺳﺗدا نغرۆ بکر ت و
له ڕ ی چاندی نامۆ و ﺳهردەﺳﺗهوە بهو دەردە ببردر ت و بﺗو ندر ﺗهوە .بۆيه ﺗو ژی زانﺳﺗوەر و دەﺳﺗهبژ ری
کورد گهرەک به ههﺳﺗيارييهوە ﺳهيری پرﺳهکه بکات و بۆ داهاﺗوو،نهکهو ﺗه ن و گۆمه ليﺧنهکهوە.
مهزههر ﺧالقی بهدر ژايی ئهم ﺳا نه ههرگيز ﺗوﺧنی ﺳياﺳهت نهکهوﺗبوو و ههرگيز هه و ﺳﺗ کی ئهوﺗۆی
ﺳياﺳيت ل نهبينی بوو .کهچی ئ ﺳﺗا ڕاﺳت کهوﺗه ن و چهقی ﺳياﺳهت و له باوەشی ﺳياﺳهﺗدا گهڕايهوە ن و
نيشﺗمان.
ج ی ئيشارەت پ دانه که باقر)مهزههر(ﺧالقی ،ﺳا ی ١٣١٧)١٩٣٨ی ههﺗاوی(له ن و بنهما هيهکی ش ﺧهکانی
کوردﺳﺗاندا له شاری ﺳنه،لهدايک بووە.
ﺗا ﺳا ی ١٣٥٧ی ههﺗاوی)(١٩٧٩ز ﺗر له  ٢٠٠ﺳﺗران ﺗۆمار دەکات .پاش ﺳهرکهوﺗنی شۆڕش ﺗا ﺳا ی
(١٩٨٢)١٣٦٠ههر له ئ ران دەب ت .دواﺗر ڕوو له باشووری کوردﺳﺗان دەکات و دوای ماوەيهکيش دەچ ت
بۆ و ﺗی بهريﺗانيا و ﺳا ی ١٣٨٠)٢٠٠٢ی ههﺗاوی(دەگهڕ ﺗهوە باشوور و ناوەند کی هونهريی-کولﺗووريی
به ناوی "ئهنيﺳﺗيﺗيۆﺗی کهلهپووری کورد"له شاری ﺳل مانی دادەمهزر ن ت.ئهم ناوەندە،بايهﺧ کی فرە به

کۆکردنهوەی بهرههمی هونهريی و فۆلکلۆری کوردی دەدات و ﺗا ئ ﺳﺗا کۆمه ه بهرههم کی گرانبايی
ﺧﺳﺗۆﺗه ﺳهر گهنجينهی هونهری کوردی .ﺧالقی ﺧاوەنی نزيک به  ٢٥٠گۆرانيی و بهرههمی فۆلکلۆرە.
شياوی ئاماژەپ دانه که کۆنگرەی به ناو "ناودارانی کورد"ڕۆژانی  ١١و ١٢ی پووشپهڕی  ٢)٢٧١٩و ٣ی
جۆﻻی (٢٠١٩ﺧۆيان گوﺗهنی بۆ ڕ زنان له کۆمه ه کهﺳايهﺗييهکی کورد و دۆﺳﺗی گهلی کورد له ههر
ههموو پارچهکانی کوردﺳﺗان و بگرە ئ ران و و ﺗانی بيانی،له زانﺳﺗگهی کوردﺳﺗانی شاری ﺳنهی
ڕۆژهه ﺗی کوردﺳﺗان بهڕ وە چوو.
* شيعر:ﺧۆزگهم به ﺳا ن،ڕەحيم لوقمانی

