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هەموو ڕێگاکان دەچنەوە بانە!
ئەردەاڵن باستانی

قەاڵچۆی کۆڵبەران گرێ نادرێتەوە بە کورد بوونیان! چون لە سنوورەکانی تریش کە کورد ناژین و کۆڵبەری
یان خۆقاچاخ هەیە ئەو تەقەکردن و کوشتنەش هەیە.
کوشتنی کۆڵبەران پڕۆژەی سەرمایەیە و دوایین هەنگاوی سەرکوتی هێزی کارە .چارەنووسی دیاریکراوی
ئەو کەسانە بێکاریە و دیاری کراوە کە ئێوە لەو سەروەت و بوونەی “ئەوێی” تەنیوە تەنانەت بەشی ژەمە
نانێکی کرێکاریشتان نیە ،نەوتراوە بەاڵم جاڕدراوە کە ئێوە مرۆڤ نین و مافی بوونتان نیە.
وتراوە “مبێنن ،بەاڵم بەو جۆرەی ئێمە دەمانهەوێ .مبێنن ،بێکار ،بێ نان و بێ دەرەتان! مبێنن ،ئێوەمان
دەوێت ،وەک دارەدەستی سەر هەموو ئەو کرێکارانەی سەربزێون و داوای پاروویەک زیاتر دەکەن .با
بزانن هەر ئەوان نین توانای کاریان هەیە .شار سەرڕێژی لەشساخ و توانایە! بەاڵم هەموان کار ناکەن ،تەنیا
ئەوانە کار دەکەن کە هەڵبژێردراوی ئێمەن! مبێنن ئەی بێکاران!”
کۆڵبەری دەتوانێ زارەخوارەی ئەو دۆخە بێت! ئەوان خۆڕاگری دەکەن و ناچارن بۆ مانەوە کار بکەن .بەاڵم
ئەو زارەخوارێیە کە ناتوانێ هەڵگری نێوی خۆڕاگری بێت ،کەرامەتی ئینسانیش دەشکێنێ و مرۆڤ دێنێتە
ڕیزی ئاژەاڵن.
سەرمایە بەوەش ڕازی نیە ،کە کەسانێک کەرامەتی خۆیان بکەنە بەرتیلی نان .کەرامەتی ئەوان مڵکی

هەموو ڕێگاکان دەچنەوە بانە!
سەرمایەیە و تەنیا ئەوە دەبێ ڕێگای شکان یان مانەوەی بۆ دیاری کات .سەرمایە لەو دۆخەدا هەڵ ناکات،
کەسانێک بە بێ ئیزنی ئەو نان بخۆن و سەرکەشی بکەن .هەرچەند ئەو سەرکەشیەش هەر دڵخواز نیە،
ئەوە سەرمایەیە کە تەنیا ئەو ڕێگایەی هێشتۆتەوە.
ئەو خۆی جەبری کردوە مرۆڤەکان بێکار و بێ بژێو بن ،جەبری کردوە بۆ بژێو هەر کارێک بکەن ،جەبری
کردوە بۆ بژێو خۆ پێشێل کەن و لە سەر هەمان جەبریش دووبارە مرۆڤەکان سزا دەداتەوە.
لەو چەند ساڵە دا کە کۆڵبەران پۆل پۆل درانە بەر گوولە یان خۆ وەک ڕەمز دەست و پێ بەسرتاو
لە بەرزاییەوە فڕێ درانە خوارەوە تا چارەنووسی شاراوەیان لێ دیار بێت ،هیچ کاردانەوەیەک لە الیەن
کۆمەڵگای کوردیەوە کە سەربەرزە بە “هەمیشە سەربزێو” بوون نیشان نەدراوە .بۆ؟
ئایا کوردستان بێ دەنگ بووە لەو چەند ساڵە دا؟
بە دڵنیاییەوە کوردستان بێدەنگ نەبووە لەو چەند ساڵە دا بەاڵم کوردستان نابینا بووە لە ئاست کۆڵبەران
و ژیانیان .لە ڕاستی دا کوردستان تووشی کوێری چینایەتی بووە ،نابینێ ژیانی کرێکاران چی بەسەر هاتووە
و چۆن لە بن ددانی ئەژدیها دا لەت و کوت بوون.
کوژرانی سااڵنە چەند سەد کۆڵبەر بە ئەندازەی بوون بە سەرۆک کۆماری ڕێبەری حیزبێکی دز و مێژوو
ڕەشی باشووری لە بەغدا جێگای سەرنج نەبووە یان خۆ بەقەرای ڕمبازێنی مەسعودی کە بووە هۆی
ئاوارەیی هەزاران کەس و شکانی شکۆی پێشمەرگە و بریندار بوونی هەستی گشتی!
تەنیا کۆڵبەران نین کە نەبیندراوی ئەو دۆخەن ،لە ڕاستی دا هەموو کرێکاران یەک پێگەیان هەیە ،شاتر
و کرێکاری کوورە و کرێکاری مەیدان و کرێکاری وەرزی مەزراکان و هەموو ئەوانەی لە کوردستان لە
دژوارترین ژیانی مومکین دان لە الیەن کۆمەڵگاوە لەبەرچاو خراون .تەنانەت هەوڵێک هەیە بۆ پەراوێز
خستنی ئەوان لە بزووتنەوەکان .لەو چەند ساڵەدا هەموو بانگەوازەکانی مانگرتن تەنیا “بازاڕ”ی کردووەتە
بەردەنگ .ئەوە نیشان دەدا بانگەوازکەران تەنیا بازاڕ بە هێزی “توانا بە گۆڕان” دەزانن.
نزیکەو دوو دەیەیە وا نیشان دەدرێ کە تەنیا بزووتنەوەی هەبوو لە کوردستان ،بزوتنەوەی نەتەوایەتیە
و چیرت بوونی نیە .منوونەش دێننەوە کە جەماوەریرتین ناڕەزایەتیەکان لەو پێوەندەدا بوون ،ناڕەزایەتی بە
ڕفاندنی ئۆجەالن ،شادی بۆ خودموختاری کوردستانی عێراق ،پشتگیری لە ڕێفراندۆمی کوردستان ،پشتیوانی
لە کوبانی و چەندین منوونەی تر.
بە ڕاست وەرگرتنی ئەو وتەیە تەنیا لە کاتێک دایە کە بێین و چەندین ساڵ بەرەنگاری چینایەتی لە
کوردستان بسڕینەوە .لە هەموو ئەو سااڵنە دا ،هاوسەنگ لە گەڵ باقی ناوچەکانی ئێران ،ناڕەزایەتی هێزی
کار بووە ،لە ناڕەزایی شاترەکانەوە بگرە تا تاکسیەکان و مامۆستایان و کۆڵبەران لە شارە سنوورییەکان.
لە هەموو ئەو سااڵنەدا ستەملێکراوان بەردەوام بوون لەوەی کە ژیانی خۆیان بپارێزن ،چ لە گەڕەکە
هەژارنشینەکانی پەراوێزی شار کە بە بەردەوامی لە ژێر پەالماری شارەداری دابوون بۆ ڕووخاندنی
ماڵەکانیان ،چ لە قەراخی خیابانەکان کە بەردەوام شەڕی گۆپاڵ بەدەستەکانی شارەداری و دەسفرۆشان
بووە تا دەگاتە کارگە و نانەواخانە و کارخانەکان .هێزی کار نەوەستاو بووە لە بەرپەرچدانەوەی هێرش بۆ
سفرەکەی ،هاوکات کۆمەڵگاش بەردەوام بووە لە نەدیتنی ئەو نەوەستاویە!
ئاخێزی بانە لە مانگی خەرمانان دا هەڵپروکانی ئەو باوەڕە پێچەوانەیە بوو کە بەرەوپێش بەری بزووتنەوەی
کوردستان تەنیا کێشەی نەتەوایەتیە .ئەو باوەڕە بە ئان و سانێک بوو بە دووکەڵ و چوو بە ئاسامن دا .بە
بێ ئەوەی حیزبەکان بانگەواز بکەن ،یان خۆ لە دەرەوەی ناوچەی ژیانی ئەوان شتێک ڕووی دابێت خەڵک
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تیژهنگ
ڕژانە سەر شەقام و لە گەڵ چرکە ڕادیکاڵرت دەبوونەوە.
هۆ؟ ناڕەزایەتی بە کوژرانی کۆڵبەران!
کێ بوون ئەوانەی لە بانە شەقامیان شڵەقاند؟
لە ڕاستی دا هۆی ئەو ئاخێزە تەنیا ناگەڕێتەوە بۆ کوژرانی کۆڵبەران ،کە بۆتە ڕووتین .بەڵکوو دەگەڕێتەوە
بۆ چەندین ساڵ بەردەوامی بانە لە قووڵ بوونەوەی درزی نێوان چینەکان .دەگەڕێتەوە بۆ چەندین ساڵ
خودایی کردنی بێ ئەوالوالی بازاڕ لە بانە و ڕۆژانە زل بوونی زگی حاجیە بازاڕیەکان و کزتربوونی دەسفرۆش
و کاسبکاری سنوور و دوکانداری وردە.
هەموو ساڵێ ماڵ و پاساژەکان چەند میرت بەرزتر بوونەوە و ئاسامنی ئەوانی تر تەسک تر بۆوە .شااڵوی
توریست بانەی کردە کێڵگەی هۆتێل و پاساژ ،کرێ ماڵ و نرخی زەویشی بردە حەوێقی ئاسامن ،ئاکام؟ بانە
بوو بە شاری هەموان جگە لە بانەییەکان.
ئاخێزی بانە ،هەستانی ئەوانە بوو کە لە چەند ساڵی ڕابردوو دا سفرەکانیان بچووکرت و پێخۆریان کەمرت و
سەرەڕای ماندوویی زیاتر هەروا ئاسۆڵێڵ مانەوە .تاریکاییەک بە سەر ژیانیان دا کشابوو کە سەرچاوەکەی
تەنیا لە دەرەوەی کوردستان نەبوو بەڵکوو لە ناو کوردستانیش بوو .ئەو ئاخێزە هەستانی ئەوانە بوو کە
دەیانبینی چۆن سەروەت لە بانە کەڵەکە دەبێ و هەژاریش بە عەدڵی خودایی بە سەرهەموان دا دابەش
دەکرێ.
رۆژە چارەنووسسازەکەی بانە چەند نیشانەی فڕێ دایە ناو کۆشی بزووتنەوەی کوردستانەوە .سەرەتا دەبێ
بزووتنەوەی کوردستان بدەینەوە بەر نەشتەر تا ئێستای و ڕابردووی لێک جیا کەینەوە.
بزووتنەوەی کوردستان لە دوای شۆڕشی  57بزووتنەوەیەکی جەماوەری بوو کە هێزی بزوێنەرەکەی
ڕەنجدەران بوون ،چ لە گوندەکان و چ لە شار .ئەوە لە “جەمعیەتەکانی” شارەکان و یەکیەتی جوتیاران و
هەوڵی دووبارە بەش کردنەوەی زەمین دەبیندرێ .لە هەموو شارەکان ،جەمعیەتە دێمۆکراتیکەکان لە سەر
شانی زەحمەتکێشان ساز کران ،لە هێزی پێشمەرگەش دا هەر زۆرینە بە دەس زەحمەتکێشانەوە بوو .شار
و گوند بە بیر و کردەی ئەوان هەڵدەسووڕا و نەبوونی سێبەری دەوڵەت مەجالی گەشەی ئەوانی دابوو .لە
پاراسنت و خاوێنی شار تا دەگاتە دابەش کردنی نەوت و پێداویستی ،هەر لە ئەستۆی ئەوان بوو کە خۆیان
لە شووڕا ئینقالبیەکانی شار دا دەدیتەوە.
ئینکار ناکرێ کە لە چینی بااڵدەستیش کەسانێک هاتنە ناو بزووتنەوەکە و تەنانەت دەکرێ بڵێین ڕێبەرایەتی
بزووتنەوەی کوردستان لە دەس چینی بااڵدەست و بەگزادەکان دابوو .بەاڵم ئەو بەگزادە و منداڵە دارایانەی
شار وەک چین لە بزووتنەوە دا بەشدار نەبوون ،بەڵکو کەسانی خوێندەوار بوون و لە هەل و مەرجی
ئەوکاتی ئێران و جیهان دا بڕوایان بە مارکسیسم هێنابوو و لە گەڵ ئەوەی کە پەیوەندی چینایەتیان بە
چینی کرێکارەوە نەبوو بەاڵم ڕووناکبیری چینی کرێکار بوون و دژی پێگەی چینایەتی خۆیان وەستابوونەوە.
بە واتایەکی تر ئەوان کەسانێک بوون کە پشتیان لە چینی خۆیان کرد و دژی بەرژەوەندیەکانی خۆیان
خەباتیان دەکرد .ئەگینا چینی بااڵدەستی کوردستان هەر ئەو کاتیش وەک چین نەهاتە ناو بزووتنەوەی
کوردستان ،چون لە ڕاستیش دا نە بزووتنەوەی کوردستان و نە شۆڕشی  57هی ئەوان و بەرژەوەندیەکانیان
نەبوو.
بزووتنەوەی کوردستان بەو جەوهەرەوە تا ساڵەکانی دوای شەڕی ئێران و عێراقیش بەردەوام بوو ،بەاڵم وەک
هەموو بزووتنەوەیەکی تر کە سەرکەوتوو نابێ و ناچارە پاشەکشە بکات ،پاشەکشەی کرد .ئەو پاشەکشەیە
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لە بزووتنەوەی کوردستان لە دوورکەوتنەوەی پێشمەرگە لە سنوورەکان و تەواو بوونی شەڕی موقاومەتی
خۆی دەرخست ،بەاڵم ئەوە تەنیا ڕووی پاشەکشە بوو و بزووتنەوەی کوردستان کورت نەدەکراوە بە شەڕی
موقاومەتی ،بەڵکو پاشەکشە لە شارەکان و مەزراکانیش ڕووی دا.
دوای شەڕ ئیدی هەواڵێک لە بزووتنەوەی کرێکاریش نەبیسرتا و ئەو هاوپشتیەی بوونی هەبوو و بۆ منوونە
لە شاری سنە خۆی لە ئیتحادیە کرێکاریەکان دا دەردەخست نەما و بەرە بەرە ئەو بزووتنەوەیە شکستی
قەبوڵ کرد ،هەرچەند درەنگرت لە باقی ئێران بەاڵم ڕووی دا.
ئەو جار بزووتنەوەی کوردستان بە سەمبول کرا ،لە بۆنە و ڕۆژە مێژووییەکان دا چەند جوواڵنەوەیەک ڕووی
دەدا و بەوەندە ڕادەوەستا ،یان خۆ بوو بە بزووتنەوەیەکی بێ ئێبتیکار ،بەو مانایەی تەنیا دژکردەوەی
هەبوو ڕوو بە دوژمن .ناڕەزایەتی بە گیرانی ئوجەالن ،ناڕەزایەتی دژ بە کوژرانی شوانە سەید قادر لە
مهاباد ،شادی بۆ خودموختاری کوردستانی عێراق ،مانگرتنی سااڵنە بۆ تێرۆری قاسملو (ڕێبەری پێشووی
حیزبی دێموکڕات کە لە ویەن و لە جەریانی دانووستانێک دا لە گەڵ مۆرەکانی دەسەاڵت تێرۆر کرا)،
مانگرتنی گشتی دژ بە لە سێدارەدانی فەرزاد کەمانگەر و هاوپشتی لە گەڵ کوبانی و ڕێفراندۆم.
ئەو منوونانە هیچ کامیان لە سەر خواستی راستەقینەی خەڵک نین ،بەڵکو یان وەبیر هێنانەوەی مێژوون
یان دەربڕینی تووڕەیی و نەفرەتی کاتین بەرانبەر بە جینایەت و ئێعدام ،کە ناتوانن خەڵک بۆ درێژ ماوە
سازمان بدەن و بزوێنەر بن.
لەو چەند ساڵە دا بزووتنەوەی کوردستان ڕواڵەتەکەی بوو بە بزووتنەوەیەکی “داخواز تەوەر” کە زۆرینەی
داخوازیەکانی فەرهەنگی بوو و لە حاڵەتی تەعەروزی ڕێگای گۆڕی بۆ “خەباتی مەدەنی” کە تا ئێستاش
تەنیا لە قاڵبی ناوێک دا ماوەتەوە و پێرشەویشی نەکردووە.
تەنانەت ئەو خەباتە مەدەنیەش کە لە الیەن چەند حیزبەوە کراوەتە ئاڵتێرناتیوی خەباتی چینایەتی تەنیا
لە ناوچەیەکی دیاری کراوی وەک مەریوان و لە دەوری مەسەلەی ژینگە توانیویە خەڵکانێک سازمان بدا.
لەو ناوچەیەش وەستانەوە لە بەرامبەر سووتانی دارستان و مێرگەکان پەیوەندی بە ژیانی خەڵکەوە هەیە
و بژێوی بەشێکی خەڵک لەو ژینگەیەوە دێ بۆیە توانیویە ببێتە چەتری ڕێکخسنت.
بزووتنەوەی کوردستان تا ئەو شوێنە پاشەکشەی کرد کە تەنانەت کۆنە دوژمنانی خەڵک و بزووتنەوەی
ڕەوای کوردستان لە بەرگی تازەی “ڕێفۆرم خوازی حکومەتی” دا توانیان ببنە هێزێک کە سەرکەوتن بە
دەس بێنن و ئەویش ئەوە بوو کە قەباحەتی سندووقی دەنگدانیان شکاند.
ئەو قەباحەتە کە شکا ،هەندێک لەو حیزبانەش کە لەو چەند ساڵە دا هەمیشە لە جۆالنێی هۆمێد بەسنت
بە بارینی “دێمۆکراسی” لە تەیارەکانی ئەمریکا یان خۆ کەلێنە درۆیینەکانی ناو دەسەاڵت دابوون ،هان
دران ببنە بەشێک لە منایشی هەڵبژاردن و هیوا ببەسنت بە فاڵن ڕێفۆرمخواز کە بچێتە “مەجلیس” یان خۆ
بە فاڵن ڕێفۆرمخواز کە ببێتە سەرۆک کۆمار!
بەرە بەرە لە مەیدانی خەباتی کوردستان و بە پشتیوانی میدیا و حیزبە کوردییەکان چینی ناوەند کە تا
ئێستاش هەر کەمینەی کۆمەڵگایە بوو بە هێژمۆن .بوون بە هێژمۆنی ئەو چینە تەنیا لە پەراوێز خسنت و
نەدیتنی چینی کرێکارەوە هات ،هێزە سیاسیەکانی کوردستان لە گۆڕانی ئیدە و الدان لەو بنەمایانەی وا لە
شۆڕشی  57دا لە سەری پێک هاتبوون ،ڕوویان لە چینی ناوەند کرد و ئەوجارەش چینی ناوەند و بااڵدەست
خواستەکانی خۆی زۆرتەپێن کرد کە تەرجومەی خواستەکانی دەبووە :ڕزگار بوون لە دەس دەسەاڵتی
ناوەندی و لە بازاڕی داخراوی ئێران و خۆ لکاندنەوە بە بازاڕی جیهانی ،کە ئاسۆکەشی لە سیستەمێکی وەک
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تیژهنگ
کوردستانی عێراق بەدی دەکرد .بەهەشتی دەاڵڵی و چەوساندنەوە!
ئەو چەند ساڵ بەهێژمۆن بوونەی گوتاری چینی ناوەند لە کوردستان دەرخەری ئەو ڕاستیە بوو کە ئەو
چینە خسڵەتی ڕادیکاڵ نەتەنیا نادات بە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان بەڵکوو توانای ئەوەی هەیە کە
بزووتنەوەیەکی ڕادیکاڵ و پێرشەوی وەک بزووتنەوەی کوردستانیش تووشی داتەپین بکات.
ئەوە تەنیا گوتاری ئەوان بوو کە توانی بزووتنەوەی کوردستان لە بزووتنەوەیەکی یونیڤێرساڵ و هاوپشتی
هەموو بەشمەینەتان بکاتە بزووتنەوەیەکی داخراو و شوناسی.
بزووتنەوەی کوردستان لە سەردەمی شۆڕش ،خۆی گرێدابووەوە بە بزووتنەوەی گەالنی ئێران و هاوکات
هاوپشتی وەردەگرت و هەمیش هاوپشتی دەکرد ،هەم تیمی پزشکی دەنارد بۆ “تورکەمەن سەحرا” و
هەمیش شۆڕشگێرانی تر لە سەنگەری کوردستان دا بەرەنگاریان دەکرد .لە بواری گوتاریش دا کوردستان
هاوپشتی گەالنیرتی وەک گەلی فەلەستین بوو .بەاڵم لە چەند ساڵی ڕابردوو دا کوردستان کرا بە مەیدانی
تەراتێنی هێزە شوناس تەوەرەکان کە تەنیا دەهۆڵی جیاوازی نەتەوەکان لێ دەدەن.
ئەو پرۆژەیە گەیشتە شوێنێک کە سکرتێری یەکێک لە حیزبە کوردییەکان ،داوای دەکرد خەڵکی کورد
لە ورمێ بە گەرمی بەشداری هەڵبژاردن بن و دەنگ بدەن بە کەسێکی کورد با النیکەم کوردێک بچێتە
مەجلیس و هەر لەو دیامنەیەش دا باسی ئەوەی دەکرد کە کورد سیاسەت بە سوسیالیزمەوە فێر بووە و
هەر ئەوەش وای کردووە کە دروشمی برایەتی گەالن هەڵگرێ و ئەوە چ برایەتیەکە کە هەموو کاربەدەستی
ورمێ تورک بن و کورد پشکی نەبێ .ئەو ڕێبەرە “گەنجە” ،زەبەالحی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی نەدەدیت
و هەمووی دەگەڕاندەوە بۆ کورد و تورک و نەشی دەتوانی قینی خۆی لە سوسیالیزم و برایەتی گەالن
بشارێتەوە ،بۆیە بە ڕاشکاوی ببوو بە دەهۆڵچی تەفرەقەی گەالن و بە تایبەت نێوان کورد و تورک!
بزووتنەوەی کوردستان لە  40ساڵی ڕابردوو دەبێ بەش بکەین ،بەش نەکردنی ئەو بزووتنەوەیە بە چەند
بەشی جیاواز و تەنیا دیتنی بە یەک هێڵی راست ،پشت کردن لە میژووە!
بە کورتی دەتوانین بزووتنەوەی کوردستان ئاوا بەش بکەین :بزووتنەوەی جەماوەری شۆڕشگێڕ کە هاوزادی
شۆڕشی گەالنی ئێرانە و لە  57بە سەرکەوتن دەگا و دوایین سەنگەری خۆڕاگری لە بەرانبەر دژە شۆڕشە.
بزووتنەوەی ڕەنجدەران و بەش خوراوانی یەکگرتووە کە خۆیان ڕێک خستووە و خۆیان بەڕێوە دەبەن
و چەکدارن و لە خۆیان و شۆڕشەکەیان دیفاع دەکەن ،بزووتنەوەی ژنانی دەرگا شکێنە کە دێنە مەیدان،
بزووتنەوەی هەموو ئەوانەیە کە دەربار و مزگەوت و دیوەخان پێی وابوو خاوەنی ئەو “عەقڵە” نین کە
چارەنووسی خۆیان دیاری بکەن .بزووتنەوەیەکی خاوەن بەدیل و داهێنەر و ڕوو لە پێش و پشت بەستوو
بە هێزی خۆی بوو .گرینگرتین پێناسەی بزووتنەوەی کوردستان لەو سەردەمە شۆڕشگێڕ بوون ،خاوەن
بەدیل بوون و خەڵکی بوون بوو.
ئەو بزووتنەوەیە ڕێگایەکی بڕی ،لە سەرکەوتنەوە تا شکست لە بەرانبەر سەرکوت!
بزووتنەوەی کوردستان دوای ئەو سەردەمە ،دەبێتە بزووتنەوەی “داخواز تەوەر” بە پێشەنگی چینی ناوەند
و بێ بەدیل و بێ ئاسۆ .بزووتنەوەیەک کە نە گوتاری ئەوتۆی هەیە و نە توانایی ڕوانین بەرەو دنیایەکی تازە،
بزووتنەوەیەکی ناشۆڕشگێرە و پاشەڕۆیە و تەنیا دژکردەوەی هەیە .بزووتنەوەیەکی میدیاییە و سەمبولیکە.
تەنانەت سەمبولەکانیشی هی خۆی نین و لە بزووتنەوەی شۆڕگێڕانەی ڕەنجدەران وەری گرتووە و بڵقی
سەر ئاوە .خۆی دەلکێنێتەوە بە بزووتنەوەی ئەوان و خۆی بە درێژەی ئەو بزووتنەوەیە دەزانێ بەاڵم هیچ
کات نەیتوانیوە خواستە سەرەتاییەکانی ئەوان نوێنەرایەتی بکات!
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هەموو ڕێگاکان دەچنەوە بانە!
بۆ منوونە چەندین ساڵە کە پێداگری دەکات لە سەر خوێندن بە زمانی دایکی کە مافی سەرەتایی هەر
مرۆڤێکە ،بەاڵم هیچ کات نەیتوانیوە هەنگاوێک پێش بخات و هاوار بکات ،پەروەردەی خۆڕایی و خوێندن
بە زمانی دایکی بۆ هەموان.
بزووتنەوەی ئێستا بەدیلی نیە ،چاوی لە دنیا و چەکمەی سەربازە کاڵ و کرچەکانی ڕۆژئاوایە کە بێن و
دنیای ئاواتەکانی بۆ دروست بکەن ،یان خۆ چاوی لە کۆنە جەالدەکانە کە بوونەتە ڕێفۆرمخواز و هیوادارن
ئەوان دەرگایەک بکەنەوە.
جەماوەری نیە چون خواستی جەماوەر نوێنەرایەتی ناکا و ناتوانێ خاوەنی شەقام بێت ،ئەو بزووتنەوەیە
تەنیا لە گەلەکۆمەی(کمپین) فەیسبووکی و هەر بە چەند ساڵ جارێکیش لە شەقام و ئەویش بە بۆنەی
کێشەی کورد لە واڵتێکی تر بوونی هەیە.
بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی کوردستان ئەگەر دوای یەک دەیە سەرکەوتن و شەڕ و سەرکوت ،شکستی
خوارد ،ئەو بزووتنەوە نوێیە بە پێشەنگی چینی ناوەند بە زگامکی ئیفلیج بوو.
ئەو نیشانانەی لە بانە خۆیان دەرخست چ بوون؟
کوژرانی کۆڵبەران ڕووتینە و شتێکی تازە نیە ،کۆڵبەران دەکوژرێن و بەردەدرێنەوە و لە بەفردا ون دەبن
و چاوی کۆمەڵگاش لە ئاست ئەوان نابینایە .ئەوان هەن و ئێمە نایانبینین .نەک هەر کۆڵبەران ،بەڵکو باقی
چینی کرێکاریش هەر نەبیندراوی ئەو دۆخەن.
هەر وەک سەرەتا باس کرا تەنیا کوژرانی کۆڵبەران نەبوو کە شەقامەکانی بانەی هەژاند ،بەڵکوو کۆی گشتی
ئەو دۆخەی خەڵک تێیدا دەژی وەها کێردی گەیاندە ئێسک کە ڕێگایەک نەما جگە لە هاتنە سەر شەقام.
نیشانەی دەرکەوتوو لە بانە ئەوە بوو کە چینی کرێکار جارێکی تر هێزی ئەوەی هاتۆتەوە بەر کە بێتە
شەقام و چاوبەستوو بە سەر هەموو کۆسپەکان دا هەنگاو بنێ بۆ خواستەکانی .ئەگەر پێشرت کرێکاران
لە کۆڕ و کۆمەڵی بچووک یان خۆ لە دەوری پێشڕەوانی خۆیان وەک هەیکەلی مەحموود ساڵحی کۆ
دەبوونەوە ئەوە ئەوجار توانیان هەنگاوێک پێشرت بڕۆن.
نیشانەی دەرکەوتوو لە بانە ئەوەیە کە چینی کرێکار دیسانەوە ئەو ئیرادەیەی هەیە کە بۆ خواستی
ڕاستەقینەی خەڵک دەنگ هەڵبڕێ .ئەو دەنگ هەڵبڕینە و شێوەی هاتنە مەیدانەکە ئەوە دەر دەخا
کە پشتی چەماوەی چینی کرێکار لە ژێر باری سەرکوت و سەرمایە جارێکی تر خەریکە هەوڵ بۆ ڕاست
بوونەوە دەدا.
نیشانەکانی بانە زۆرن ،بەاڵم بە تەنیا دەرخەری هیچ نین! هەر وەک داتەپین کە گشتیە و ناتوانێ لە
ناوچەیەک قەتیس بێت ،وەها هەستانیش ناتوانێ لە ناوچەیەک قەتیس بێت .نیشانەکانیش وان ،لە شانی
یەک کە جێ دەگرن دەتوانن ببنە دەالقەیەک بۆ دیتنی داهاتوو.
ئاخێزی بانە و گڕ و تینێک کە لە ڕۆژێک دا شەقامەکانی گرتەوە لە پاڵ ئاخێزێ چەند مانگ پێش ئێستای
کرێکارانی ماشێن سازی ئەراک_هێپکۆ ،لە پاڵ نەوەستاوی کرێکارانی شەکری حەوت تەپە و دەیان منوونەی
تر ،هەموویان نیشانە بوون لە دەسپێکی وەرزێکی تازە لە خەباتی چینایەتی لە ئێران.
ئەو پرسیارانە دێنە گۆڕێ :بۆ مەگەر پێشرت نارەزایەتی کرێکاری بوونی نەبووە؟ خۆ لە  30ساڵی ڕابردوو دا
هیچ وەرزێک نەبووە کە کرێکاران بۆ دابین کردنی مافەکانیان نەهاتبێتنە مەیدان .دەی بۆ ئەوان نیشانە
نەبوون و ئەوانەی دوایی نیشانە بوون؟
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ئاخێزی بانە و نەوەستاوی حەوت تەپە و هێپکۆ و “اتوبوس رانی تاران” هەر هەموویان نیشانەکانی هاتنی
وەرزێکی نوێ بوون ،ئەو وەرزەی کە ئێستا هاتووە .وەرزی دوای ئاخێزی گشتی بەفرانبار کە هەموو
“هەبووەکانی” گۆڕی و تازە گەڕانەوەیەک بۆ پێش ئەو ڕووداوانە نیە.
وەرزێک کە سەرەتای سەرلەنوێی چینی هەژارە و خەزانی چینی مام ناوەندمان پێ نیشان دەدا .چینی مام
ناوەند لە هەموو ئێران و کوردستان چیرت خاوەنی هێژمۆنی نیە و ئەوەی کە مەیدانداری خەباتە چینی
هەژارە.
بۆ ئەوەی بزانین ئاخێزی بەفرانبار چ دەالقەیەکی بە ڕوومان دا کردۆتەوە دەبێ دیسان بگەڕێینەوە بانە.
بەاڵم نەک بانەی خەرمانان ،بەڵکو بانەی ئێستا ،بانەی دوای بەفرانبار و هەستان.
چەند ڕۆژ لە بانە مانگرتنێکی گشتی هەبوو .ئەو مانگرتنە تەنیا لە بانە نەماوە و پیرانشاریشی گرتەوە.
خواستەکانیان چی بون؟
 -١کردنەوەی دەس بە جێی سنوور و بازاڕچەکان.
 -٢ناو نووسی تەواوی ئەو کەسانەی کاریان نیە و دانی بیمەی بێکاری لە بەیانی ڕا.
 -٣دابین کردنی کارو پیشەی ڕەسمی و ئەمن بۆ هەموو ئەو کەسانەی توانای کاریان هەیە.
 -٤دانی ماف و مەزایای خانەنەشینی بەو کاسبکار و کۆڵبەرانەی کە لە تەمەنی خانەنشینی دان.
ئەوە خواستی کرێکارانی بانە بوو .هەمان ئەو کرێکارانەی هەمیشە سەرکۆنە کراون ،بە چاوی کەم سەیر
کراون و نەزان لە قەڵەم دراون .ئەو خواستانە دەرخەری ئەوەن کە نەبیندراوانی دۆخەکە لە کاتی کرانەوەی
ئاسۆیەکی تازە لە هەمو ڕووناکبیرە چەنەوەرەکان سیاسی ترن و لە  4خاڵ دا سیاسی ترین خواستیان هەیە.
جگە لە خاڵی یەکەم کە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی دەتوانێ جێبەجێی بکات هەر سێ خاڵەکەی دیکە
خواست گەلێک لەخۆدەگرن کە لە گەڵ زاتی دەسەاڵت ناتەبایە ،دژایەتیەکی بێ ئاشتی هەیە و مەگەر بە
هەڵکەندنی بەردی بناغەی ئەو سیستەمە دەنا دەستەبەر نابن .ئەوان لە  3خاڵ دا عەداڵەتی کۆمەاڵیەتیان
بە سیاسی ترین شێوە داوا کردووە.
ئەو دەسەاڵتە لە توانای دا نییە کە ئەو خواستانە دابین بکات ،لە پاش شەڕەوە کۆماری ئیسالمی ڕێگای بە
نێئۆلیرباڵ بوونی هەڵبژاردووە ،ڕێگای هەڵتەکاندنی هەر جۆرە هاوپشتی و خۆ ڕێکخستنێکی کرێکاران،
ڕێگای ئەستاندنەوەی هەموو مافەکانی کۆمەڵگا و بە پووڵی کردنی هەموو شتێک لە خوێندنەوە تا دەوا
و دەرمان ،ڕێگای لە ناو بردنی هەموو “قەرارداد”ەکانی کار و ڕێگای هەرزان کردنی کرێکاران و ڕێگای
ئەستوور کردنی مەچەکی خاوەنکاران.
ئەو ڕێگایە بێ گەڕانەوەیە و تەنیا بە شکان و لە کار خستنی ئەو سیستەمەیە کە دەوەسنت دەنا چینی
بااڵدەست پشت ئەستوور بە هێزی سەرکوت و هاوپشتی سەرمایەداری جیهانی تەقەالی خێرابوون لەو
ڕێگایە دەدا و بە هەموو توانای خۆیەوە ئێران دەبا بەرەو جەهەننەمی نێئۆلیرباڵیسم.
بەیانیەکەی خەڵکی بانە ئەوە دەردەخا کە ئیرادەیەک هەیە بۆ خۆ ڕێکخسنت و نەوەستاوی .هەر ئەوەش
بۆتە هۆی تەشەنە کردنی ئەو ناڕەزایەتیە بۆ پیرانشار.
داهاتوو!
داهاتووی ئاخێز دیار نییە ،ناوچەکە شێواوە ،ئێران واڵتێکی پڕ لە کەلەبەری کۆمەاڵیەتیە و دەیان کێشە ئەو
کۆمەڵگایەی گرتۆتەوە .لە بەفرانباری ئەوساڵ دا هەستانێک هەموو ئێرانی گرتەوە .ئەو هەستانە بەرهەمی
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هەموو ڕێگاکان دەچنەوە بانە!
 30ساڵ بێ هەوسار ڕمبازێن کردنی سەرمایە بوو .بێکاری و نەهامەتی بە بەرینایی ئاسامنی ئێران پەرەی
سەندووە و هیچ داهاتوویەک بۆ چینی هەژار نەماوە .هەژاری وەک ئەژدیها هەر ڕۆژە و بەشێکی کۆمەڵگا
قووت دەدا و ناوەستێ.
چینی کرێکار لە هەموو ئێران وەدەست هاتووە و داوای ژیان دەکا .داوای نان و سەرپەنا و قوتابخانە و
دەرمان بۆ هەموان دەکا و بۆ داواکانیشی هەنگاو دەنێ .چوارگۆشەی ئێران دەکوڵێ و بە دڵنیاییەوە ئێران
ئەو ئێرانەی پێش بەفرانبار نەماوە .ماشێنی سەرکوت بەردەوامە لە ڕەشبگیر و لێدان و کوشنت بەاڵم ڕۆژانە
فەشەل هێنانی خۆشی دەبینێ و تێک قرمانی خۆی هەست پێ کردووە.
داهاتوو ڕوون نیە ،بەاڵم ئەوە ڕوونە کە ئێمە گەیشتووینەتە جێیەک کە گرێی مێژوو لە القامن هااڵوە و
دەبێ گۆڕانێک ڕوو بدات .ئەو گرێیە چیرت ناتوانێ ئاوا مبێنێتەوە و یان دەکرێتەوە یان خۆ جێگای خۆی
دەدا بە گرێیەکی تر.
نەگۆڕ بوونی ئەو دەسەاڵتە چیرت باوەڕی زاڵ نییە ،بێ توانایی کرێکاران لە خۆڕێکخسنت دا و قومار بە
شەڕی چینایەتی چیرت باوی نەماوە .ئەوەی هەیە چینایەتیە و هیچی تر جگە لەوە بوونی نەماوە ،کۆمەڵگا
دابەش بووە لە نێوان ئەوانەی مانەوەی ئەو دۆخە بە قازانجیانە و ئەوانەی نایانهەوێ چیرت وا بژین کە
ژیاون.
ئەوە ئەو دۆخەیە کە ئێمە تێیداین.
کوردستان لەو ناڕەزایەتیانەدا خۆی نیشان دا ،لە ئیالم ،لە سنە و لە کرماشان و مەریوان .ئێستاش لە بانە.
خێڵی بێکاران و هەژاران چیرت کوردستانیان وەک پەراوێز ناوێت و هاوشان لە گەڵ هاوچارەنووسانیان
ڕووناکی ئاسۆی ژیانێکی تازەیان بەدی کردووە.
بزووتنەوەی کوردستان دەتوانێ بگەڕێتەوە سەر هێڵی ڕاستەقینەی خۆی کە هەمان هێڵی ئیرادە بۆ
عەداڵەت و ئازادیە .بەاڵم ئەو گەڕانەوەیە موعجیزە نیە و ئەوە ڕێکخسنت و ڕێکخراو بوونە کە دەرفەت و
توانایی ئەو گەڕانەوەیە دابین دەکات.
ڕێک خستنێک کە هیچ بااڵدەستیەک وەرناگرێ و هیچ شوناسێکیش دیاری ناکا بۆ خۆی و لە شوناسەکان
تێدەپەڕێ و باڵ دەکێشێ بە سەر هەموان دا .پێداگری دەکا لە سەر یەکسانی و چاوی دادەخا بە سەر
هەموو جیاییەکان دا .هەر وەک بەیانییەکەی بانە کە داوا دەکا بۆ هەموان نەک بۆ شوناسێکی تایبەت یان
خۆ کەمینەیەکی تایبەت.
هەموو ڕێگاکان دەچنەوە بانە چون بانە نیشانی دا کە تەنیا هێزێک کە توانای پێرشەو بوون بۆ خواستی
هەموانی هەیە چینی کرێکارە کە عەداڵەتی دەوێ و عەداڵەتیش بە بێ یەکسانی دەستەبەر نابێت .کەواتە
تەنیا هەژارانن کە دەتوانن بڕوایان بە یەکسانی هەبێت و خۆ بپارێزن لە جیایی.
دەبێ ئەزمونی بانە پەرەی پێ بدرێ ،ڕێک خسنت و ڕێک خسنت و ڕێک خسنت!
ئەو دەالقەیەی لە بەفرانبار دا کراوەتەوە تا هەتایە کراوە نامێنێ و ئەوە هەوڵی زەحمەتکێشانە کە دەتوانێ
کەڵکی لێ وەربگرێ و دەروازەی جیهانێک بکاتەوە کە هەموان لە کورد و تورک و عەرەب و فارسەوە ،لە
ژن و پیاو و ڕەگەزەکانی تر بە یەکسانی پێکەوە بژین و ستەم ،داری دەستی کەس نەبێ بۆ سەر سەری
ئەوی تر.
مێژوو لە نوورسانەوەیە و هەموان کەوتوونە خۆ ،بە دڵنیاییەوە دەرگای دیوەکانی چەواشەکاری کراوەتەوە
و دەیان کومیتەی ئاژاوەنانەوە ساز کراوە تا لەو هەلە کەڵک وەرگرن و جارێکی تر خەڵک بەرنەوە بۆ
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تیژهنگ
جەهەنەمێکی تر .بەکردەوە دەرهێنەرانی ئەو پڕۆژانەش زۆرن ،هەم دەسەاڵت دووبارە دەمبینی ڕێفۆرم
خوازان دادەماڵێ تا خەڵک بە خۆیانەوە سەرقاڵ کەن و هەمیش هێزە جیهانیەکان دەست و پێوەندە
ناوچەییەکانیان تەیار دەکەن تا لە ئەگەری هەر گۆڕانێک دا بیانکەنە پارێزەری بەرژەوەندی خۆیان.
هەموو ئەو ئاژاوانە شکست دەخۆن ئەگەر پەراوێزخراوان کە ئێستە خاوەنی ئیرادەی گۆڕینیش هەن ببنە
خاوەنی ڕێکخسنت .یەکگرتنی ئەوان سەری هەموو دوژمانی خەڵک چ لە ئێران و چ لە دەرەوەی ئێران لە
بەردی ئەلحەد دەدا و ئەوانەی هاواریان دەکرد برایەتی گەالن بۆ ئێمە نابێتە نان و ئاو شکست دەدا.
مێژوو دەنوورسێتەوە بە بێ ئەوەی چاوەڕێی هیچ چینێک بێت کە چی دەکات ،بەاڵم لەو نووسینەوەیە دا
هەر چینێک کە یەکگرتوو بێت دەتوانێ وشەی خۆی بنووسێ .وشەی یەکسانی و عەداڵەت!
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شەپۆلی ئێعتڕاز
هیوا سەلیمی

بۆ زیاتر لە حەوتوویەک بوومەلەرزە و شەپۆلێک لە کردەی بە کۆمەڵ ،لە سلۆگان ،لە بوژاندنەوەی هیوا
و لە خۆشی لە ڕادەبەدەر زۆربەی ناوچەکانی ئێرانی گرتەوە و لەرینەوە و دەرکەوتەکانی ئەم ڕووداوە تا
ئێستاش بەردەوامە .لە بەستێن و لەسەر زەمینەی کۆمەڵێک هۆکاری ماددی و عەینی تاکە پرش و باڵوەکانی
کۆمەڵگا یەکرتیان دۆزییەوە ،لە دەوری یەک کۆبوونەوە و لەپاڵ یەکرت و دەست لە ناو دەست شەقامەکانیان
کردە مەملەکەتی هەنگاوەکانی تەمرین بۆ داهاتوو ،هیوا بۆ ئایندە و دەرفەتێک بۆ دەربڕینی خواست و
ئارەزووە بە کۆمەڵەکان.
هاتنە سەرشەقامی ئەمجارەی خەڵک هەڵگری کۆمەڵێک فاکتەر و کۆمەڵێک نیشانەی تایبەتە ،کۆمەڵێک
فاکتەر کە لە منایشە هاوشێوەکانی ڕابردوو جیای دەکاتەوە و خەسڵەت و پێناسەیەکی تا ڕادەیەک جیاوازی
پێدەبەخشێ ،کۆمەڵێک فاکتەر کە کۆمەڵگا و سیاسەت و لێکدانەوە بەسەر دوو ئاراستە و دوو ئاجێندای
تەواو جیاواز و دژبەر دابەش دەکا و ڕەنگە ئەم دۆخە ئاوێنەی بااڵنوێنی پۆلێنبەندی و ڕیز بەندییە
کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان بۆ داهاتوویەکی زۆر نزیکیش بێت.
ئێران جوگرافیای سوپایەکی گەورەی هەژاران و بێکارانە ،سوپایەک کە ژمارەکەی رۆژ لە دوای رۆژ ڕوو لە
زیادبوونە و هیچ ئاسۆیەک لە چوارچێوەی سیستەمی هەبوو بۆ گۆڕانکاری لە ژیان و گوزەرانی هەژاران
بوونی نیە .ئامارەکان باس لە بارودۆخێکی تایبەت لە ئێران دەکەن ،بارودۆخێک کە کۆمەڵگای بە کردەوە،
بەرەو هەڵدێرگەی لەناوچوون و داتەپین بردووە و سەرمایەداری بەرچاوتر لە هەموو سەردەمێک کارەسات

تیژهنگ
ئەخوڵقێنێ .ڕانت ،الشخۆری ،گەندەڵی و بورژوازی وابەستە ،تایبەمتەندییەکانی سەرمایەداری ئێرانە و
ڕەوتی گەشەی سەرمایەداری لە ئێران بە شێوازێک بووە کە لە ڕەوتە هاوشێوەکانی واڵتانی دیکەی جیهان
جیای دەکاتەوە و خسڵەتێکی تەواو ڕووت و دڕندەی پێدەبەخشێ.
لە ڕوانگەی چینایەتی و لەسەر بەستێنی دەستنیشانکردنی چینە کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران دەبیندرێ کە بە
کردەوە چینی ناوەڕاست یان مامناوەند هەرهاتووە و بچووکرت بۆتەوە و بەشێکی بەرچاویان کەوتوونەتە
ڕیزی چینی کرێکار و هەژاری کۆمەڵگاوە .پێکهاتەی دەسەاڵتدار وەک پارێزەری سیستەمی سەرمایەداری
لە چەند دەیەی ڕابردوو دا هاوشان لەگەڵ هەژاری بە کەڵک وەرگرتن لە ئایین ،پۆپۆلیزم و شارالتانیزم
پرۆژەی گەوجاندنی گشتی پەرەپێداوە و بە حەقیقەت وەک نوێنەرێکی ڕاستەقینەی تێئۆکراسی پێگەیەکی
تایبەتی لە مێژوودا بۆخۆی تۆمار کردووە .لە فەزایەکی لەوشێوەیە دا و هاوشێوەی سەرجەمی سیستەمە
بورژوازییەکانی جیهان ،بەریەککەوتن ،ناتەبایی و پێکدادان چارەنووسی نەگۆڕە و لەسەر بنچینەی وەها
بارودۆخێک ناڕەزایی و ڕاپەڕینی هەژاران و پەراوێزخراوان ئەگەرێکی هەمیشە ئامادە و دۆسییەیەکی
هەمیشە کراوەیە ،ناڕەزایەتی و ڕاپەڕینێک کە لە ئەنجامی یەکگرتنی کۆمەڵێک هۆکار و لە پەیوەندی
دیالێکتیکی هەندێک فاکتەری ئابووری و سیاسی بەرهەم دێت و دۆخێکی هاوشێوەی ئەو چەند رۆژەی
ناوچە و شارە جیاجیاکانی ئێران دەخوڵقێنێت.
لە درێژەی زنجیرەیەک کۆبوونەوەی ئێعرتازی و دەیان مانگرتنی کرێکاری بچووک بچووک ،یەکەم
چەخامخەی ناڕەزایەتی بە کۆمەڵ و لە ئاستێکی بەرین و بەرباڵو لە مەشهەدەوە دەستیپێکرد و دواتر لە
فۆرمێکی بەردەوام بۆ دەیان شار و ناوچەی تر گواسرتایەوە .ئەمجارەیان بە پێچەوانەی مێژووی ناڕەزایەتی
و خۆپیشاندانەکانی رابردوو ،شارە بچووکەکان و ناوچە پەراوێزنشینەکانی ئێرانی گرتەوە و ئەم بابەتەش
خۆی لە خوێدا واتادارە .واتادار بەو مانایە کە خەسڵەتی سەرمایەداری لە ئێران بە هۆی کۆمەڵێک فاکتەری
مێژوویی ،ئابووری و سیاسی ناوەندگەرایە و لەسەر ئەو ئەساسە چینی ناوەڕاست و مامناوەندی شاری ئێران
زۆرتر لە تاران و چەند شاری گەورەتری ئێران کۆبوونەتەوە و بە هۆی ئەوەی کە پێکهاتە و چەندایەتی
خۆپیشاندانەکانی ئەمجارەش چینی خوارەوەی کۆمەڵگای لەخۆ گرتبوو ،جوگرافیای شارە بچووک و
پەراوێزخراوەکان بووە جوگرافیای خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکان و ئەم بابەتەش لە مێژووی نوێی ئێران
رووداوێکی بێوێنە بوو.
بێ وێنە لەبەرئەوەی کە لە مێژووی نوێی ئێران دا بەشێکی بەرچاوی کۆبوونەوە ئێعرتازییە بەکۆمەڵەکان،
خۆپیشاندانەکان و بەشێک لە گۆڕانە سیاسییەکان لە شارە گەورەکان و ناوەندەکانی پیشەسازی و زیاتر
لەسەر دەستی چینی مامناوەندەوە ئەنجام دراوە و هەر لەسەر ئەو ئەساسەش جیاوازی لە هەڵسوکەوت،
جۆری درووشم و کۆی گشتی داواکارییەکانیش تەواو جیاواز بووە .کردەوە و درووشمی خۆپیشاندەرانی
ئەمجارە ڕادیکاڵ و دژی بونیاتە سەرەکییەکانی سیستەمی سیاسی بوون ،سیستەمێک کە لەسەر بناغەی
ئایدیۆلۆژیا و جیهانبینی هەبوو پەرەی بە ماڵوێرانی و هەژاری زیاتری کرێکاران و هەژاران داوە و
ئەوانیش بەوە گەیشتوون کە هەر چەشنە گۆڕانێک لە چۆنایەتی ژیانیان بە گۆڕانی سیاسی و هاتنە
ئارای دەسەاڵتێکی عەداڵەت تەوەر و دادپەروەرەوە گرێدراوە .درووشم گەلێک کە سەرجەمی پەردە و
تارماییەکانی بەرهەمهاتووی ژوورەکانی فکری کۆماری ئیسالمی و باڵ باڵێنەکانی سیستەمی هەبووی
تێپەڕکرد و خۆپیشاندەران بە درووشمەکانیان ئاوات و خواستە سیاسییەکانیان خستە ڕوو .هەرچەند بوونی
بزووتنەوەیەکی تەواو یەکدەست لە هیچ شوێنێک و لە هیچ قۆناغێک بەردەست ناکەوێ ،بەاڵم گوتاری
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زاڵ بەسەر خۆپیشاندەرانی ئەمجارە و پێکهاتەی مرۆیی ئەوان فۆرم و مانایەکی تەواو چینایەتی هەبوو.
جیا لە پرسی بەشداری چینی هەژاری کۆمەڵگا و هەر لە چوارچێوەی پێکهاتەی مرۆیی خۆپیشاندەران دا
دەکرێ ئاماژەش بە بابەتێکی پەیوەندیدار بەو باسەوە بکرێ و ئەویش گەنج بوونی زۆرینەی ئەندامانی
بزووتنەوەکە بوو.
زۆرینەبوون و چەندایەتی گەنجان خۆی لە خۆیدا فەزیلەت نیە ،بەاڵم گەنج بە هۆی کۆمەڵێک هۆکاری
فیزیۆلۆژی هەڵگری جۆرێک لە سەرکێشی و یاخیبوونە و ئەو واتایەش دەتوانێ یارمەتی بە پرسی
رادیکاڵیزەبوونی زیاتری بزووتنەوە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان بدات .لە مێژووی کردە سیاسییەکانی
جیهانیشدا هەردەم بزووتنەوەی خوێندکاری بزووتنەوەیەکی رادیکاڵ بووە و بەشێک لە رادیکاڵیزمی زاڵ
بەسەر ئەو بزووتنەوەیەش بۆ پرسی گەنج بوونی پێکهێنەرانی بزووتنەوەی خوێندکاری دەگەڕێتەوە.
پرسی هاتنە سەرشەقامی هاوئاهەنگ و بەرباڵوی زیاتر لە پەنجا شاری بچووک لە ئێران هەروا ئاسان تێپەڕ
نابێ و خوددی ئەو چەند رۆژە دەتوانێ وەک سەکۆی بازدان و وەک بناغەیەک بۆ دەیان چەند رۆژیرتی
هاوشێوە لە داهاتوو دا رۆڵ بگێڕێ ،هەروەک چۆن ئێستاش ناوبەناو گۆڕەپانی شارەکان دەبنە مەیدانی
ناڕەزایی .وەک ئەزموون دەکرێ بووترێ کە :فازی یەکەمی ئەم خۆپیشاندانانە توانی لە ئاستێکی بەرباڵودا
واتای تۆقاندن و ترس تێکبشکێنێ ،سەرکردە و ڕێبەری کردەیی بەرهەم بێنێ و تاکتیکەکانی یەکرت دۆزینەوە
و شێوازەکانی دەستپێکی ناڕەزایی و خۆ دزینەوە لە تێکهەڵچوونی زیاتر بە گوێی خۆپیشاندەرانی گەنج
دا بچرپێنێ.
پەیوەندییەکی راستەوخۆ و بەهێز لە نێوان چینی کۆمەاڵیەتی و مەیلی سیاسی تاکەکانی کۆمەڵگا هەیە
و لەسەر بەستێنی چینایەتی جۆری بەدوادا چوون و دەربڕین و هەڵبژاردنە سیاسییەکان خەسڵەت و
تایبەمتەندی جیاواز بەخۆیەوە دەگرێ .لەسەر ئەو ئەساسە چینی سەرەوە و ناوەڕاستی کۆمەڵگای ئێران لە
چوارچێوەی کردە سیاسییەکان مەیل و سەمپاتیان بەرەوالی گرووپ و ڕەوتە ڕێفۆرمیست و کۆنەپارێزەکان
هەیە و بەردەوام کارەکتەرێکی چاالکی نێو کایەی نارساو بە ئیساڵح تەڵەبی لە ئێران بوون .سێبەری
خسڵەتی چینایەتی و کۆنەپارێز و کۆنسێروات بوونی ئەوان بەسەر سەری زۆربەی هەڵسوکەوتە سیاسی
و کۆمەاڵیەتییەکانیان بەدی دەکرێ و بزووتنەوەی سەوز و چەندین ڕووداوی هاوشێوە بەرچاوترین
منوونەکان لەو چوارچێوەیەدان .درووشم و داواکارییەکان لە سەردەمی بزووتنەوەی سەوز زۆر بە دەگمەن
هێڵە سوورەکانی سیستەمی دەبەزاند و هاوکات لە لوتکەی بزووتنەوەکەش دا هیچ ڕادیکاڵیزمێک لە
جۆری ڕەفتار و هەڵوێستە سیاسییەکان بەدی نەدەکرا .بابەتەکە ئەوەیە کە ئەوان لە بنەڕەتدا داینەمۆ و
پێشەنگی گۆڕانی ڕیشەیی و بونیادی بە مانا رادیکاڵەکەی نین و کردەوە سیاسییەکانیان لە چوارچێوەی
بەرژەوەندییە چینایەتییەکان دا جێگەی ئەژمار کردن و لێکدانەوەن .لە الیەکیرتەوە بزووتنەوەی سەوز و
بزووتنەوەکانی گرێدراو بە خواست و ئارەزووەکانی چینی مامناوەند هیچ کات سنووری تارانیان تێپەڕنەکرد
و لەچوارچێوەی تاران و کەم تا کورت چەند شاری گەورەیتر قەتیس مانەوە .ئەو بابەتەش وەک پاشنە ئاشیل
و وەک خاڵێکی الواز بەدی دەکرا و سەرجەمی هەوڵەکانی ئۆپۆزیسیۆن و هێزە بەرهەڵەستکارەکانیش بۆ
گواستنەوەی ئەو ئەزموونە بۆ شار و ناوچەکانی تر و پەلکێشکردنی چینی هەژاری کۆمەڵگا بۆ ناو یارییەکە
بەرەوڕووی شکست بوویەوە.
خۆپیشاندانەکانی ئەمجارە بە پێچەوانە لە دەرەوەی سنووری تارانە ،لە دڵی ئەو جوگرافیا مرۆییە دا کە
شوێنی کۆبوونەوەی زۆرینەی چینی هەژار و پەراوێزخراوی کۆمەڵگایە ،ئەو چینەی کە بۆ ماوەی زیاتر لە
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سێ دەیەیە بۆتە قوربانی پۆپۆلیزمی ئیسالمی سیستەمی هەبوو و بەردەوام جوگرافیای مرۆیی ئەوان وەک
ناوچەیەک بۆ تەغزیەی سیستەم و گووتاری حاکمیەت رۆڵ دەگێڕێ .کۆماری ئیسالمی لەالیەکەوە بە کەڵک
وەرگرتن لە مەزهەب ،چەواشەکاری و بە بەرزکردنەوەی درووشم و گووتاری الیەنگری کردن لە هەژاران و
لە الیەکیرتیشەوە بە بەکارهێنانی سەرکوت و تۆقاندن پێگەیەکی تا ڕادەیەک رێژەیی لە ناوچە جیاجیاکان
بۆ خۆی دەستەبەرکرد و بەردەوام چینی هەژاری کۆمەڵگای وەک گۆشتی چەپەر و وەک سووتەمەنی بۆ
ئامانج و سرتاتێژییەکانی بەکارهێنا.
گەورەتربوونەوەی ئۆردووگا و سوپای هەژاران ،کەڵەکەبوونی داواکارییە بچووک و گەورەکان ،ئاشکرابوونی
دزی و ڕاوەڕووتی میلیاردی بەرپرسانی حکومەت ،ناکۆکی نێوان باڵە جیاجیاکان و دەیان هۆکاریرتی
ئابووری و سیاسی وەک کاتالیزۆرێک بۆ سەندنەوەی مەرشوعییەت و خەوشدار بوونی پێگە و ئێعتباری
مەعنەوی حاکمییەت ڕۆڵیان گێڕا و ئەمجارەیان خستنە ژێر پرسیاری حاکمییەت و وەستانەوە لەدژی
گووتار و ئایدیۆلۆژیای زاڵ لە حەوشە خەڵوەتی دەسەاڵت و لە جەرگەی پێگەی کۆمەاڵیەتی ئەوانەوە
سەری هەڵدا .ئەم واتایە نەک هەر لە هاتنە سەر شەقام و کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی بەهێز و بەرباڵو ،بەڵکوو
لە دەیان درووشمی جیاجیاش رەنگی دایەوە و خۆپیشاندەران رۆژانە و بەردەوام بە درووشمەکانیان پرسی
تێپەڕبوون لە گووتاری دەسەاڵت و چەواشەکاری باند و باڵە جیاجیاکانیان دەوروژاند و رەفزی سیستەم و
سەرجەم هێام و نیشانەکانیان ئەکرد.
ناوەندە ئەمنییەکانی سیستەمی سیاسی ئێران و ژوورەکانی فکری ئەوان لە پرسی شکافی دەسەاڵت و
دابەشبوونی ئۆردوی سیستەم بەسەر ئیساڵحتەڵەبان و موحافزەکارەکاندا بۆ چەندین ساڵە کە زەمین و
ڕووبەری یاری دەستنیشان دەکەن و یارییەکە بەڕێوەدەبەن و تەنانەت بەشێک لە ئۆپۆزسیۆنی دەرەوەی
واڵتیش پەلکێشی ئەم کایە قێزەون و دووپاتکراوە دەکەن .لە دۆخێکدا کە هەژاران و پەراوێزخراوان وەک
زۆرینەی کۆمەڵگا لە بێدەنگیدا بوون و هەڵگری هیچ کردەوەیەکی بەکۆمەڵ نەبوون ،ئیساڵح تەڵەبان وەک
تەنیا ئەڵتەرناتیڤ خوێان پێناسە دەکرد و کەچی لە ئێستادا و وەک دەرکەوتەیەک ،سەرجەم هاوکێشەکان
پێچەوانە بۆتەوە و ئیساڵح تەڵەبان سەنگ و قورسایی جارانیان نەماوە و تەنانەت یەک درووشمیش لە
پشتیوانی ئەوان لە هیچ شوێنێک بەرز نەکرایەوە.
الیەنێکیرتی پەیوندیدار بە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکان توانەوەی بەستەڵەکی ترس و ئیکسپایەربوونی
واتای ترس و تۆقاندنە .لە کاتی خۆپیشاندانەکان و لەئێستاشدا خەڵک ئاشکراتر لە هەموو سەردەمی کۆماری
ئیسالمی سەرەڕای هەموو گوشارە ئەمنیەتییەکان و بەربەستەکان ،لەدژی کۆماری ئیسالمی و دەسەاڵتداران
هەڵوێست دەگرن و لە پێگەی هاوواڵتییەکی پەیامنێردا و لە رێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە کاردانەوە
و هەڵوێستەکانیان بە ڕای گشتی ئێران و جیهان دەگەیەنن .دەرئەنجامی شکانی هەیمەنەی پۆلیسی
و دەزگای سەرکوتی کۆماری ئیسالمی بە واتای گۆڕان لە هاوکێشەکانە و دەکرێ بووترێ کە لە ئێستادا
جۆرێک لە هاوسەنگی هێز لە نێوان دەسەاڵت و جەماوەر دا دروست بووە.
ڕەوتی ڕووداوەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە کۆتایی کۆماری ئیسالمی دەستیپێکردووە و کۆماری ئیسالمی
ئێران هاوشێوەی نەخۆشێکی العیالج دەستی لەملی قەیران و نەخۆشی ئااڵندوە و لەسەر جێگەدا خەریکی
گیان دانە .ڕەنگە دوا لێکدانەوە و دوا پرسیارەکانی ئەوە بێ کە دوایین هەناسەکان و دوایین چرکەساتەکانی
زیندوبوونی ڕێک لە کامە رۆژ و لە چ حەوتوو و مانگێکی ڕۆژانی داهاتوو دا دەبێ.
دیارە کە ئەو شەپۆلە ستەم دەخنکێنێ ،بەاڵم پرسیار ئەوەیە دوا هەناسەی کەیە؟
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ئێمە لە شارێک دەژین کە هەموو دزن! بەاڵم شارکەی ئێمە چەند جیاوازی هەیە لەگەڵ شارەکەی ئیتالۆ
کالوینیۆ کە بریتیە لەوەی کە ئێمە بە پێچەوانەی کالوینیۆ دەزانین کە پیاوە درووستکارەکە کێیە و بۆچی
هات و هەروەها لەو ڕۆژانەی ڕابردوودا دەرکەوت کە پیاوە دروستکارەکەی ئێمە ڕاستە برسیە و هیچی
نەماوە بەاڵم نەمردووە!
کالوینیۆ چیرۆکێکی کورتی هەیە لە ژێر ناوی «شارێک کە لەوێ هەموو دزن» .دەیگێڕێتەوە کە لەو شارەدا
هەمووان شەوانە دچوون بۆ دزی لە ماڵی یەکرت و بە جۆرێک کە یەکەم کەس لە دواهەمین کەسی دەدزی
و هەموو بە شادمانییەوە پێکەوە دەژیان .بەاڵم ڕۆژێک کابرایەکی دروستکار دێت و لەو شارە نیشتەجێ
دەبێت و چوونکە ئەو دزی ناکات ڕیتمی ژیانی شار تێک دەدات .هەموو شەوێک پاش شام جگەرەیەکی
دادەگیرساند و تا خەوی لێدەکەوت ڕۆمانی دەخوێندەوە و شەوانە هەرکەس دەهات بۆ الی ماڵەکەی ئەو
و دەیبینیی کەچراکەی ڕۆشنە ،نەدەچووە ژوورەوە .خەڵکیش دەچن و ئاگاداری دەکەنەوە کە ئەگەر دزی
ناکەیت نابێ ڕێگری کاری ئەو خەڵکە بیت چونکوو هەر شەوێک کە تۆ لەماڵەوە دەمێنیتەوە بەو مانایەیە
کە بنەماڵەیەک نانیان بۆ خواردن نابێت! کەواتە ئەو پیاوە دەیتوانی چ بیانووێک بێنێتەوە؟
ئەویش شەوانە پاش شام دەردەکەوێت و دەمەو بەیان دێتەوەوە بۆ ماڵەکەی خۆی کە دز تااڵنی کردووە
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(بەاڵم ئەو قەت دزی ناکات) و پاش ماوەیەک هەندێک لە دانیشتووان کە ماڵەکەیان دز لێی نەداوە (یانی
ئەو مااڵنەی کە دەبوو پیاوە دروستکارەکە بچێت و نەدەچوو) زەنگین دەبن و هەندێکیرت لە دانیشتوان
نەدار دەبنەوە .پاشان ئەوانەی کە زۆرتر دەوڵەمەند دەبن؛ پێیان عەیبە ڕاستەو خۆ دزی بکەن و لەبەر
ئەوەی بە هۆی دۆخی شارەوە ناشتوانن دەس لە دزی هەڵبگرن دەچن لە دانیشتوانی فەقیر پاسەوان ئەمر
دەکەن بۆ ئەوەی ئاگاداری ماڵ و حاڵەکەیان بێت .پاش ماوەیەک ئیرت باسی سەرەکی شار دزی کردن نییە
بەڵکوو هەموو قسە لە زەنگین و نەدار دەکەن و لە ئەنجامدا کالوینیۆ دەڵێت پیاوی دروستکار هەر ئەوە
بوو کە نەمانزانی بۆچی هات و پاش ماوەیەکیش لە برسان مرد.
پاش داگیرکردنی شۆڕشی  57بەدەستی ئیسالمیەکان ،کۆماری ئیسالمی ئەم چەمکە ئاڵۆز و پاڕادۆکسیکاڵە،
لە کوردستان درێژەی بە هەمان لۆژیکی سەرکوت و چەوساندنەوە دا کە لە دەسەاڵتی پێشوودا ناسیۆناڵ
بوورژوای پەهلەوی ئەنجامی دەدا .لە ڕاستیدا هێشتا کۆمەاڵنی خەڵک لە کوردستان بە تەواوەتی خەباتی
خۆیان بەرانبەر بە ڕژیمی پاشای پەهلەوی دەستپێنەکردبوو کە دژەشۆڕش توانی کۆماری ئیسالمی
داسەپێنێ .کەواتە کۆمەاڵنی خەڵکی هەژار و چەوساوە دەستیان کرد بە شەڕی ڕاستەقینە ،چ لە شار و
چ لە شاخ  .بەاڵم پاش ئەو سااڵنە و دوای کۆتایی هاتنی شەڕی ئێران و عێراق و هەروەها پاش سەرکوتی
ڕاستەوخۆی کوردستان و تەواوی ئەو تێرۆر و ئێعدامانەی کە ڕوویان دا ،لە دەسپێکی دەیەی حەفتادا بەرە
بەرە ڕەوتێک لە نێو دڵی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی لە ژێر ناوی ڕەوتی ڕێفۆرمیزم سەریهەڵدا .لە ساڵی
76ی هەتاویدا کە دەستپێکی سەرۆک کۆماری خاتەمی بوو ڕەوتی ڕێفۆرمیستەکان و چاکسازانی کۆماری
ئیسالمی دەستیان کرد بە پڕوپاگاندای ئەوەی کە ئێمە هاتووین کە لە بەستێنی ئابووری و کولتووریدا
چاکسازی بکەین .گەشەیان دا بە چەمکی نێئۆلیربالیزم لە ئاستی ئابووریدا و هەندێک ڕۆشنبیڕ و نووسەریش
هەوڵی جێ خستنی ئەم چەمکانەیان داوە بۆ منوونە «مووسا غەنی نژاد» و هاوڕێکانی.
لە ئاستی کلتووریشدا نواندیان کە ئێمە ئازادی بیروبۆچوون دەهێنینە نێۆ کۆمەڵگاوە و هەندێک دەستەواژە
و دروشمی ڕەنگینی تر! ئەگەرچی ئەوان خۆیان بە جیاواز دەزانی لە ڕەوتی سەرەکی دەسەاڵت بەاڵم لە
ڕاستیدا هەر یەک بوون .ڕووداوەکانی «کووی زانکۆی تاران» لە ساڵی  78هەتاویدا کە لەوێ  7کەس لە
خوێندکاران دەکوژرێن بۆ منوونە «عێزەت ئیرباهیم نژاد» و «فریشتە عەلیزادە» کە جێی سەرنجە پاش ئەو
ڕووداوە خاتەمی دێت و ئەمانە دەڵێت ... (( :ئەو شتەی کە لە تاران ڕوویدا خەسارێک بوو لە ئەمنیەت
وپارێزگاری نەتەوەیی  ،هەوڵێک بوو بۆ تێکدانی ئاسایشی خەڵک و شکاندنی شتوومەکی دەوڵەتی و لە
هەمووی ئەمانە گرینگرت بێڕێزی بوو بە سیستەم و حەزرەتی خامنەای و  ))....و هەندێک تێرۆر و ئیعدامی
زیندانیانی سیاسی ڕێک لە کاتی سەرۆک کۆماری خاتەمیدا ڕوویدا.
بەاڵم ڕەنگدانەوەی ئەم دۆخە لە کوردستاندا کە باسی سەرەکی ئەم دەقەیە جێگەی سەرنجە .هەر لەو
سااڵنەدا هەندێک ئاکادێمیسیەینی ئۆپۆرتیۆنیست و هەلپەرەست کە لە زانکۆکانی ئێراندا خوێندکار بوون
دەکەونە داوی ئەم مەکرە سیاسیەوە و دۆخە تراژیکەکەش ئەوە بوو کە زۆربەیان خوێندکاری زانستی
سیاسی و کۆمەڵناسی بوون! ئەم چووکە دزانە (بە تەعبیری کالوینیۆ) لە دو ئاستدا دێنە کایەوە بۆ پڕوپاگاندا
و پەرەپێدان و گەشەی ڕێفۆرمیزم لە کوردستاندا ،هەندێک لەمانە ئەنەستیتۆ و ئەنجوومەنی ئەدەبی
دەکەنەوە و لە ڕێگەی شێعر و ئەدەبیات بەگشتی دێن و دەیانهەوێت تەشەنە بکەنە نێو کۆمەڵگای
کوردی و گەنجەکان تووشی ئەو ڤایرۆسە بکەن و هەندێکیشیان بە خۆ کاندید کردن و نوێنەرایەتی کردنی

18

شاڕالتانەکانی شار؛ چاوخشانێک بە سەر ڕێفۆرمیزمی کوردی
خەڵک بۆ شووڕای شارەکان ڕەنگە دەیانهەویست هاوکات تەشەنە بکەنە نێو کۆمەڵگا و دەسەاڵتیشەوە.
یەکێک لەم دزانەی شارەکەی ئێمە کەسێک بوو کە هەر لەو سااڵنەدا لە شانۆیەکی کۆمێدی دەسەاڵتدا
ڕەدی سەالحیەت دەکرێت و دەکەوێتە بەرچاو و پاشان و بەداخەوە بەشێک لە خەڵکیش دەکەونە نێو ئەم
گەمەیەی کۆماری ئیسالمیەوە و پێیانوابوو کە ئەم کەسە دەتوانێت لە پێشدا پێغەمبەری ڕاستینی شاری
سەقز بێت و پاشان تەواوی کوردستان و دەتوانێت بچێتە نێو دڵی دەسەاڵتەوە و تۆڵەی پاکی ئەو ستەمە
مێژووییانەی کە بە سەر کۆمەاڵنی خەڵکدا هاتووە بیکاتەوە .بەاڵم ئەم فریشتەی نەجاتە زۆر زوو دەرکەوت
کە تەنیا بەرژەوەندی خۆی لە پێش چاوە و جگە لە گرتنی دوکرتای کۆمەڵناسی لە ئیسفەهان چیرتی
لەم دەسەاڵتە ناوێت! دوکتور «خالید تەوەکولی» یەکێکە لەو هەموو چووکەدزانەی کە هەوڵیاندا پیاوی
دروستکار لە برسان مبرێت! لە دوای دوو دەیە ئێستاکە ڕیفۆرمخوازان ئاشکراتر لە هەر کاتێک لەو جێگەیە
دا وەستاون کە بە ناو ڕکابەرەکانی خۆیان پێ تۆمەتبار دەکرد :ڕێک لە بەرامبەر خەڵک دا .خەڵکێک کە
چیرت بڕوای بە هیچ جیاوازیەک لە نێوان ڕێفۆرمخواز و ئوسولگەرا دا نیە و هەر لەو سۆنگەیەوە ڕۆژی دەی
بەفرانبار دەکرێت بە ڕۆژی کۆتایی هاتن بە دوو دەیە لە بەدیل گرتنی خەڵک بە دەستی ڕیفۆرمخوازان ناو
بنێین .ڕێفۆرمخوازانێک کە خەڵک و هەژاری و دژواری ژیانیان نەک هیچ جێگەیەکی لە سیاسەتی ئەوان
دا نەبووە و نیە بەڵکو بە تەواویش لەگەڵ فەلسەفەی وجودی ئەوان ناتەبایە و هەر ئەوەیە کە لە وەسفی
ئەو ناڕەزاییەتانەدا ئاوقای دەستەواژەگەلێکی وەک « جنبش پابرهنگان» و «فرومایگان» دەبن .هاوکات
هەر لە وەها دۆخێک دایە کە کەسانێکی وەک «حەمید ڕەزا جەالیی پوور» دێن تا بە ئەرکی راسپێردراوی
خۆیان هەسنت؛ کاتێک دەڵێت« :ئەم ناڕەزایەتیانە لە کاتێک دا کە هیچ هەڵبژاردنێک لە ئێران لە ئارادا نیە
سەیرە و دەبێ ئێمە ڕێ بگرین لە شەقامی بوونەوەی سیاسەت ».کارێک کە لە ڕاستیدا پێناسەی بوونی
ڕێفۆرمخوازەکانە لە مۆرە سەرەکیەکانیانەوە تا چوکە دزەکانی خوارەوە :گەرم کردنی گەمەی هەڵبژاردنی
حکومەت و لەبار بردنی ڕق و ناڕەزایەتی خەڵک و دڵخۆش کردنیان بە کۆمەڵێک هیوای ناڕاست لە پێناو
مانەوەی ئەم حکومەتە و هەروەها پڕ کردنی زیاتری گیرفانەکانی خۆیان .یاخود کەسێکی وەک جەالل
جەاللی زادە کە سەرۆکی سێتادی ڕۆحانی بوو لە نوورساوەیەک دا پەشیامنی خۆی لەوە ڕادەگەیەنێت کە
الیەنگری لە ڕۆحانی کردووە و داوای لێبوردن لەو کەسانە دەکات کە لەبەر ئەو دەنگیان داوە و دەڵێ
هیوادارم کە بۆ هەڵبژاردنێکی تر نەکەوینە ژێر کاریگەری کەسانێک کە تەنیا بە دوای بەرژەوەندی ماددی
خۆیانەوەن .جەاللی زادە هەر ئەو کەسە بوو کە لە کاتێکدا سەرکەوتنی ڕۆحانی جێژن دەگرت لە یاریگەی
سنە وتی« :دەنگی ٪٧٣ی خەڵک بە ڕۆحانی ،لە بەرانبەر بە پڕۆپاگاندای نەرێنی و سەمپاشی کەسانی
تێکدەر و نەزان ،کە خەڵکیان بە بایکۆتی هەڵبژاردن ناچار دەکرد ،جێگەی خۆشحاڵیە» .هەرەوەها وتی
کە «ئەوە پەیامی ئێمە بۆ دژبەرانی سندوقەکانی دەنگدان بوو ».ڕاستیەکە ئەوەیە کە جەاللی زادە خۆی
کەسێکە کە چ لە کاتی پڕۆپاگاندا و چ ئێستاکە کە بە وتەی خۆی پەشیامنە ،لە هەر دووک کاتدا بەدوای
بەرژەوەندی ماددی و تاکەکەسی خۆیەوەیەتی و هەر بۆیە لە کۆتایی نوورساوەکەشیدا گلەیی دەکات کە
گوایە ئاوڕی پێویستیان لێ نەدراوەتەوە.
جەاللی زادە یەکێکە لەو هەموو پاسەوانانەی کە لەبەر ئەوەی لۆژیکی دزی بە الڕێدا نەچێت چاوی خۆی
بەست بە ڕووی ئەو هەموو خوێنانەی کە لە دەیەی شەستدا لە هەژاران و چەوساوەکانیان ڕشت« .سەالحی
خەدیو» و «تەوەکولی» و سەرجەمی ئەم چووکەدزانە مێژووی پڕ لەخۆێنی کوردستانیان خستە دوای
بەرژەوندی تاکەکەسی خۆیان و لە الیەن دەسەاڵتیشەوە جگە لە شەرمەزاری نەبێت هیچی تریان پێنەبڕا.
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تیژهنگ
لەو سااڵنەدا کەس وەک عەبدوڵالی کەیخورسەوی ئەمانەی باش نەناسی و لەو کتێبەی دا (موسیبەتی
کووردبوون) نووسی کە ئەمانە «کاندۆمی سیاسین» بۆ دەسەاڵت و پاش هەر هەڵبژاردنێک کە تەواو دەبوو
ئەمانیان فڕێ دەدا تا  4ساڵیرت و ئێستاش بە تەعبیری ئێمە و کالوینیۆ ئەمانە هەر ئەو پاسەوانانەی ماڵی
دزە ڕێفۆرمیستە گەورەکانی دەسەاڵتن کە ئیرت پێیان عەیبە ڕاستەوخۆ بێن بۆ دزی کە هەم خۆیان لە برسان
نەمرن و هەم دەسەاڵتیش فەقیر و الواز نەبێتەوە.
لە ڕووداوەکانی بەفرانبار دا تەنیا ئەوەندە بەسە کە ئاماژە بەو قسەیەی خامنەیی بکرێت کە هات و زۆر
بە ڕوونی وتی کە « دووژمنامنان بوونەتە هاوپەیامن و یەکیان گرتووە ».لە ڕاستیدا هەر لەم چەند وشەیەدا
دەکرێ هەموو ڕاستیەکانی مەنتقی چەندین ساڵەی دەسەاڵتدارێتی کۆماری ئیسالمی ببیرنێت بە هەموو
باڵەکانیەوە .خامنەیی نیشانی دا کە هەژاران ،بێبەشان ،کرێکاران ،هەموو کەمدەرامەت و ستەملێکراوان
و سەرجەمی ئەوانەی دژی ستەم «هاوپەیامن بوون» بە «دوژمن» دەزانێ .لە ڕاستیدا خامنەیی لە هەموو
کەس باشرت ڕاستیەکەی دەرخست ،لەبەر ئەوەی نیزامی ڕانتیی هەاڵواردن و چەوسێنەر و دز و گەندەڵ
بە هەر دروشم و ڕەنگێکیەوە دوژمنی هەمیشەیی خەڵک بووە و دەبێت و ئەوەی تریشی کە دەمێنێتەوە
تەنیا ڕسوایی و الچوونی دەمامکەکانی درۆ و فریو و بەرژەوەندی تایبەتە .ڕۆحانی و «حقوقی شهروندی؟»
کەسێک کە هەر لە بەیانی دوای ناڕەزاییەتیەکان دا دێت و لە «کۆکردنەوە و کپ کردنی ناڕەزاییەتیەکان
دەدوێت و دەست و پێوەندەکانیشی خەڵکانی ناڕازی بە «تێکدەر» و «کەرکەس» ناو دەبەن .پیاوە
دروستکارەکانی شارەکەی ئێمە نیشانیان دا کە نەتەنیا تەسلیمی ئەو سیستەمە دز و گەندەڵە نابن بەڵکو
بە هاوار و دروشمەکانیان لە بەفرانبار دا هاتن و بە ئاشکرا «مردنی خوایان»* ڕاگەیاند و دەریانخست کە
ئەوان چ بە ناو «خوای واحد القهار» و چ خوا دەستکرد و جێگرەوەکان بە هەر ڕەنگ و دروشمێکەوە بە
یەک ڕاده وەک دوژمن و بە کۆسپی سەر ڕێگەی ڕزگار بوونیان لە ڕۆژ ڕەشی دەبینن.
پیاویی دروستکاریی شارەکەی ئێمە (بە فەرمی) دوایی شۆڕشی 57ی هەتاوی و دوای دژەشۆڕشی بکۆماری
ئیسالمیەوە هات بۆ نیشتەجێ بوون لەم شارەدا و لەبەرئەوەی دزی نەدەکرد ڕیتمی ژیانی شاری تێکدا بوو،
کۆماری ئیسالمی بە دەسپێکی سەرکوت و شەڕی چەکداریی لە الیەکەوە و هاندانی کۆمەاڵنی خەڵک و بە
تایبەت سوننیەکان ( ئەحمەدی موفتیزادە و پێڕەوەکانی) لە الیەکیرتەوە هەوڵیدا کە پێی بڵێت کە ئەگەر
چی خۆت دزی ناکەیت نابێ ڕێگری ژیانی ئەو خەڵکە بیت و لێرەدا یەکەم جیاوازی پیاوە دروستکارەکەی
ئێمە لەگەڵ چیرۆکەکەی کالوینیۆدا دەردکەوێت .ئەم پیاوە باشەی ئێمە بە هەڵکەوت نەهاتە نێو ئەم
شارەوە ،بەڵکوو هاتبوو لۆژیکی دزی تێک بدات و بۆ وەرگرتنەوەی پاکی ئەو مافانەی کە لە چەوساوکان و
هەژاران دزرابوو هاتە کایەوە .تا ئەم مانگەی ڕابردوویش هەموو کەس پێیان وابوو کە ئەم پیاوە دروستکارە
مردووە! بەاڵم لەم زستانەدا دووهەمین جیاوازی پیاوی دروستکاری شاری ئێمە لەگەڵ پیاوە دروستاکارەکەی
چیرۆکی کالوینیۆ دەرکەوت و بە هاتنە شەقامی کۆمەاڵنی خەڵک لە زۆربەی هەرە زۆری شارەکانی ئێران و
سنە و کرمانشا و بانە و شارە کوردەکان بە تایبەتی ئەوەی سەملاند کە هەر دوو الیەنی دزەکانی دەسەاڵت
بە هەڵە چوون و پیاوی دروستکاری شار نەمردووە و دیسان هاتوە و دەیهەوێت ڕاستەوخۆ مافەکانی خۆی
وەربگرێتەوە کە ساڵیانێکە دەسەاڵتداران هاوکات لەگەڵ ڕێفورمیسته کوردەکان دەیدزن.
* ئاماژەیە بە دیالۆگی چیرۆکی»پیاوه شێتەکە»ی نیچە.
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وتووێژ لە گەڵ توراب سالێس
وتوووێژی ڕامیار حوسەینی و ئاروین سەعیدپوور لەگەڵ هەڵسووڕاوی کۆمۆنیست هاورێ تۆرابی سالێس
دەربارەی بارۆدۆخی ئیستای ئێران و رێکخراوە کرێکاریەکان و هەروەها تاوتوێ کردنی چەن پرس لە
کوردستاندا.
ئێمە لەم وتوووێژەدا هەوڵ دەدەین کە پرسیارەکان بەسەر دوو بەشی گشتی و تایبەتیدا دابەش بکەین.
دەمانهەوێت لە پرسەکانی ئێران بە تایبەتیی دێتێرمیناتەکانی ئەم نارزایەتییە دواییانه نێو ئێرانەوە
دەسپێبکەین و لە ئەنجامدا چەند پرس لە کوردستاندا تاوتوێ بکەین.
-1ئێوە لە وتووێژە پێشووەکانتان و هەروەها لە دواهەمین وتوووێژتان لە بارەی دۆخی هەبوودا()1
جەختێکی زۆرتان لەسەر بەدیلە کرێکارییەکان کردووە .بە گرنگیدان بە قەیرانی بێکاری کە سەرەڕای
گوشارێک کە دەیهێنێتە سەر کومەڵگا گوشارێکی [ڕەنگە زیاتریش] دەخاتە سەر چینی کرێکار و وادەکات
کە هیچ هەڵبژاردنێکی تری جگە لەمەی هەیە نەبێت و کااڵییرت بوونەوەی هێزی کار کە بۆتە هۆی
زێدەبوونەوەی ئەم گووشارانە بۆ سەر چینی کرێکار ڕێگا و مێتۆدەکانی گەیشنت بەم بەدیلە چۆن دەبینن؟
پرسیارێکی گرنگ و درووستە! بە بۆچوونی من پرسی بنچینەیی لە کۆمەڵگای ئێمەدا پرسی تەناسوبی
هێزەکانە! ئەم تەناسوبە کۆمەاڵیەتییە زیاتر بە سوودی کۆنەپەرستی و ڕەوتی دەسەاڵتە .یانی هیچ هێزێکی
ڕیکخراوەیی لە کۆمەڵگادا بوونی نییە کە بتوانێت بەرانبەر بە ڕەوتی دەسەاڵت خۆڕاگری بکات .دەسەاڵت

تیژهنگ
بە پەرتەوازە کردن و سەرکوتی ڕیکخراوە جەماوەرییەکان بەردوام بەر بە ناڕزاییەتیەکی گەورە و بەرینی
دژ بە خۆیی دەگرێت .تەنیا چینێکی کومەڵگا کە لە ناوەوە بەستێنی مادیی و کۆمەاڵیەتی دژایەتییکردنی
لەگەڵ ڕژیم هەیە هەر چینی کرێکارە .ئەگەر ئێوە لە ڕاپەڕینی  57بەم الوە سەیر بکەن کێشەیی بنەمایی لە
کۆمەڵگای ئێمەدا ئەوەیە کە چینی کرێکار نەیتوانیوە خۆیی وەک هێزێکی گەورەی کۆمەاڵیەتی بناسێنێت.
هەڵبەت مەبەستی من ئەوە نییە کە حەمتەن دەبێت شۆڕشگێڕانە بێت یان بۆ گەیشنت بە دەسەاڵت خەبات
بکات  ,بەڵکوو وەک چینێک بتوانێت بۆ پشتیوانیکردن لە بەرژەوەندییەکانی خۆیی ڕێکبخرێت و دەنگی
هاوبەشی خۆیی بە گوێی کۆمەڵگا بگەینێت.
لە ڕاستیدا دوایی شۆڕشی  57تا ئێستا دەکرێت ئەم بابەتە وەک گەورەترین کێشەی چینی کرێکار لە بەرچاو
بگیردرێت .لە سەرەتاکانی دەیەی شەستەوە هاوکات لەگەڵ شکستی بزووتنەوەی چەپ و وەک دیارە
شکستی شۆڕش لە ئێراندا مشتومڕ لەسەر بزووتنەوەی کرێکاری لە نێوان چەپەکانی ئەو کاتدا دەستی پێکرد
و بۆچوون و پێشنیارگەلێی جۆراوجۆر هاتە ئاراوە .هەندێک پێشنیاریان دەدا کە دەبێ کۆمەڵی گشتی
واتە هەمان شۆرای کارخانەکان زیندو بکەینەوە بەاڵم نەکرا! هەندێکی تر پێشنیاری ڕێکخستنی یەکییەتی
کرێکارانیان دەدا .بەاڵم ئەم ڕێکخستنە لە دۆخی سەرکوت و بڤەدا کارێکی ئاسان نییە .ئەگەر چینی
کرێکار پێشرت نەریتی یەکییەتیەکانی هەبوو ،پاش شکست و دۆڕان ،دەیتوانی گیانێک بە یەکییەتیەکان
بە شێوەی نەهێنی ببەخشێتەوە و دیسانەوە چاالکییەکانی خوی دەسپێبکاتەوە .بەاڵم لە نێو جەنگەی
بڤە و سەرکوتدا ناکرێت لە بنەوە دەسپێبکەیت و یەکییەتی پێکبێنی .بەاڵم لە ڕاستیدا لەگەڵ هاودەنگی
بەشێکی زۆر لە بزووتنەوەی کرێکاری لەگەڵ ئەم خواست و پێداویستییەدا و هەروەها ڕۆڵی ئێجگار زۆری
هێزە سیاسیەکان بۆ پڕوپاگەندەی ئەم بابەتە بەداخەوە جگە لە ژمارەیەکی کەم نەبێت هیچ یەکییەتیەکی
سەربەخۆ ساز نەکراوە .واتە دەکرێ بڵێین چینی کرێکار لە ئێراندا دەنگێکی گشتی و یەکدەستی نییە.
ئێستا دەبێ وەاڵمی ئەم کێشە بدرێتەوە واتە هێزە ووشیارەکانی نێو چینی کرێکار دەبێ لە گرنگبوونی
ئەم پرسە تێبگات و وەاڵمێک بۆ ئەم کێشەیە بدۆزێتەوە .بە بۆچوونی من دەبێ لە نێو بزووتنەوەی
جیهانیی کرێکاری بە دووی ئەم وەاڵمدا بگەڕێین .لە مێژووی بزووتنەوە جیهانییەکاندا دەتوانین ئاماژە
بە دوو خول یان دەوران بکەین کە زۆر هاوشێوەی بزووتنەوەی کرێکاری هەنووکەن لە ئێراندا .یەکەم،
دەورانی سەرەتایی بزووتنەوەی کرێکاری کە هێشتا یەکییەتی کرێکاری بوونی نەبوو و چینی کرێکاریش
نەیدەتوانی داواکارییەکانی خۆی لە هێزی سەردەست دەستەبەر بکات .دووهەم ،دەورانی پاش شەڕی
دووهەمی جیهانی لە ڕۆژهەاڵتی ئورووپا کە سۆڤیەت بە هاوڕا کردنی ئەو دەوڵەتانە لەگەڵ خۆیی و
هەروەها دابین کردنی هەمان سیستەمی برۆکراتیکی دەوڵەتی توانی بووی سەرکوت و ئیستبدادی تاکە
حیزبی بسەپێنێت ،لێرەدا یەکێتیەکان هەن بەاڵم وەک تەشکیالتێکی کاغەزی و فۆڕماڵ لە خزمەتی هیزی
دەسەاڵتدا .ڕێگەچارەی بزووتنەوەی کرێکاری لە هەردوو منوونەکەدا ئەوە بوو کە دەبوو هەر لەسەرەتاوە
لە ڕێگەی گشتیکردنەوەی خواست و داواکارییەکانەوە و هەروەها ڕێکخستنی بزووتنەوەیەکی گشتی
بێتە کایەوە ،چوونکە لە ڕێگەی ڕێکخستنی یەکێتیە [جۆراوجۆرە]کان و تەشکیالتە ناووچەییەکانەوە
نەیدەتووانی هیچ ئاکامێکی هەبێت .بۆ منوونە ئاماژە بە دوو جۆر لەم بزووتنەوانە لە مێژوودا ،دەدەم:
 -1بزووتنەوەی چارتیستەکان لە بڕیتانیا ،هەر ئەو جۆرەی لە نێوەکەیەو دیارە لە دەوری مەنشوور و
چارتێکی کرێکارییەوە دەستیپێکرد ،واتە کاتێک کە هێشتا یەکێتیەکان دروست نەکرابوون ،ئەم بزووتنەوەیە
توانیی بە ئایدیای داواکارییە گشتی و سەرتاسەرییەکان و هەروەها لە ئاستێکی گشتیشدا ،سەرمایەداری
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تووشی کێشە بکات.
 -2بزووتنەوەی یەکگرتوویی لە لەهێستان ،کە فێڵی لە یەکییەتیە فەرمی و دەوڵەتییەکان کرد و بە هێنانە
ئارای هەندێک خواستی گشتی لە بەرانبەر ئەو ڕێکخراوانەی کە سەر بەدەوڵەت بوون بزووتنەوەی کرێکاری
ڕێکخست .بە بۆچوونی من ڕێگەچارەی ئێمەیش لە ئێراندا دەبێت شتێک وەک ئەم دوو ئەزموونانە بێت.
واتە ئێمەش دەبێ ژمارەیەکی کەم لە خواستە سەرەکی و ڕوونەکانی چینی کرێکار دەربخەین و
بزووتنەوەیەکی سەرتاسەری لە دەوری ئەم خواستانە ڕێکبخەین .ئهو خواستانهی که بهپێی ئاستی وشیاری
و خهبات و خۆڕاگریی ئێستای ئاپۆڕهی بهرباڵوی چینی کرێکار قابیلی دهرک و تێگهیشتنه ،خودی چینی
کرێکاریش له خهبات و خۆڕاگرییهکانی خۆیدا هێناونیهته ئاراوه و ههروهها خواستگهلێکن که لهالیهن
بهشێکی زۆر له چین و توێژی زهحمهتکێشانهوه پاڵپشتی دهکرێن .بۆ منوون ه کۆمهڵێ خواستی وهکوو
ئازادی ڕادهربڕین ،ئازادیی ڕێکخسنت ،النیکهمی حهقدهستی سهروو هێڵی ههژاری ،بیمهی بێکاری بۆ
ههمووان ،خوێندن بێبهرانبهر و بێهداشتی بێبهرانبهر .دهکرێ بزووتنهوهیهکی سهرتاسهری له دهوری ههر
ئهم چهند خواست ه ڕێک بخرێت .ههم له سهرهوه و ههم له خواره .واته له ههموو گهڕهک و ناوچه و
شوێنێکدا تۆڕ یاخود شهبهکهیهک بۆ ئهم بزووتنهوه سهرتاسهریی ه دامبهزرێت و داوا بکرێت له کهسانی
ئێستا چاالک و ڕیکخستنه سهربهخۆ کرێکارییهکانیش که به ڕاگهیاندنی پاڵپشتیی خۆیان لهم بزووتنهوهیه
الیهنی سهراسهریبوونهکهی بههێزتر بکهنهوه.
ئهم شێواز ه چهندین خاڵی پۆزهتیڤی تێدایه ،یهکهم ئهوهی که ههر ئاوا به ئاسانی ناتوانن سهرکوتی
بکهن ،بۆچی؟ لهبهر ئهوهی که ئهم بزووتنهوهیه خۆڕاگرییهکی پشتبهستوو به مانگرتن له کارگهیهکی
بهرههمهێنانی دیاریکراودا نییه ک ه ب ه ئاسانی بتوانن سهرکوتی بکهن .له بزووتنهوهی سهرتاسهریدا ئهگهر
شوێنێک سهرکوت کرا له شوێنێکی تر هێشتا درێژهی دهبێت و دهتوانێ بهردهوامیی خۆی بپارێزێت.
ناکرێت ئهم شێوازه ل ه بهرخۆدان ب ه دهسگیرکردنی سهرکردهکان ،داخستنی کارگه ،نهدانی حهقدهست و
ه هزار ئامرازی تر سڕ بکرێت .خۆی له بزووتنهوهی کرێکاریی ناوخۆی ئێرانیشدا ئهم پێشنیاره به شێوازی
جۆربهجۆر له چهند ساڵی ڕابردوودا هاتۆته ئاراوه .بهاڵم بهداخهوه به هۆی پەرتەوازەیی چهپی ئێمه و
جۆربهجۆریی فیرقهکانهوه ئهم پێشنیاره سهرنجێکی زۆری ڕانهکێشاو ه و تهنانهت بهرهوڕووی نهفی و
تۆمهتیش بۆتهوه .ئهم ڕێکخراوه سیاسییه به ڕوواڵهت کرێکارییانهی ئێمه نهک ههر هیچ یارمهتییهک
نادهن بۆ وهڕێخستنی ئهم بزووتنهوه سهرانسهرییه بگره دهبنه ڕێگر لهبهردهم پێکهاتنی و پهرتهوازهکردنی
ههرچی زیاتری بزوونتهوهکهش .ههرکامیان به باوهڕی خۆیان چهند چاالکێکی کرێکارییان ڕاکێشاوه
بهالی بیروباوهڕهکانی خۆیاندا و له ئهنجامدا تهنانهت تهفرهق ه و ناکۆکییان خستۆته ناو ئهو چاالکییه
النیکهمییهشدا که خودی چینی کرێکار به شێوی خۆڕسک و غهریزی دهتوانێ ڕێکی بخات.
شێوازی جێبهجێکاریی ئهم پالنه زۆریش دژوار نییه .ل ه ئێستهدا ئاستی خودی بزووتنهوهکه گهیشتۆته
شوێنێک که ل ه ههموو ناوچه و شوێنهکاندا چاالکانی کرێکاریی به ئهزموون و خهریک به خهباتی
کرێکارییهوه بوونیان ههیه .ئهمانه ئهبێ ببنه بناغه ناوچهییهکانی ڕێکخستنی ئهم تۆڕه سهراسهرییه .له
ههر کوێ ههین دهبێ ناوکی سهرهتایی ئهم تۆڕه بخولقێنین .بزووتنهوهی کرێکاریی ئهمڕۆکه لهگهڵ سااڵنی
پێشوو زۆر جیاوازه ،بڕوابهخۆبوونی بزووتنهوهکه زیادی کردووه و ژمارهی ئهندامانی وشیار و چاالکی ناو
بزووتنهوهکه چهندین ئهوند ه زیادی کردووه .ئهڵبهت هێشتاش ههر تهنیا شێوازی ڕووبهڕووبوونهوهی
ڕژیم لهگهڵ بزووتنهوهی کرێکاری گرتن و ئهشکهنجهکردنی سهرکردنهکانی بزووتنهوهیه بهاڵم ههرچی
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پانتایی ئهم بزووتنهوه زیاتر ببێتهوه و ژمارهی ئهم چاالکانه زیاد بکات ئهم شیوازهی ڕژیمیش کهمرت
کاریگهری دهبێت.
الیهنی دیکهی ئهم پالنه دهبێ له سهرهوه ئهنجام بدرێت .ئهگهر بۆ منوونه ژمارهیهک ل ه چاالکانی کرێکاری،
بهتایبهت کهسانی نارساو و خۆشناو له بزووتنهوهکهدا وهها بانگهوازێک بکهن و ههمووان بانگێشت بکهن
ب ه چاالکی له ئاراستهی بزووتنهوهی سهراسهریدا دهورێکی باشی دهبێت لهسهر پایه و بناغهکان.
هزایهتییهکانی ئهم دواییه به باشی ههم نهبوونی ئهم دهنگی سهرتاسهری
به باوهڕی من شهپۆلی ناڕ 
کرێکارییه و ههم زهروورهت و پێویستیی دروستکردنهکهی ئاشکرا کرد .بۆ دهربازبوون له دۆخی ئێستامان
دهبێ تایبهمتهندییهکی سهراسهری بدرێت به بزووتنهوهکه .شهپۆلی دواتری ناڕهزایی بهڕێگاوهیه و
ئهگهر چینی کرێکار بتوانێ وهکوو چینێک دهخاڵهتی تێدا بکات ،یارمهتییهکی گهوره دهبێت بۆ پێکهێنانی
وهحدهت و یهکگرتوویی ههژاران ،دهستکورتان ،زهحمهتکێشان و کرێکاران.
ئهگهر چینی کرێکار بتوانێ هێزی چینایهتیی خۆی نیشان بدات ئهوکات دهتوانێ ڕێب هرایهتیی بزووتنهوه
هزایهتییهکان بگرێته دهست .ئهم حاڵهتهی لێبهدهر ئاپۆڕهی بهرباڵوی خهڵکی مهحکووم کردوو ه به
ناڕ 
شوێنکهوتنی ههموو جۆرهکانی پۆپۆلیزمی کۆنهپرستانه.
باسێکی تر ک ه دیسان زهروورهتهکهی له ناو خودی بزووتنهوهی کرێکارییهوه هاتۆت ه ئاراوه پرسی حیزبی
ئینقالبییه .ههندێک لهم چاالکانه بۆ منوونه شاڕوخ زهمانی گوتوویانه ک ه بزووتنهوهی کرێکاری بهبێ حیزبی
ئینقالبی ناتوانێ لهم چوارچێوهی ئێستا واوهتر بڕوات .ئهڵبهت دهزانین که لهسهر خودی پێناسهی حیزبی
ئینقالبی و شێوازی دروستکردنی جیاوازیی بیروڕا زۆر ههیه .بهاڵم ئاشکرایه که حیزب ب ه ڕاگهیاندنی
لهالیهن چهند کهس و باڵوکردنهوهی ڕاگهیهندراو بهناوی حیزبهوه دروست ناکرێت .خودی هێنانه ئارای
ئهم پرسه لهالیهن چاالکانی کرێکارییهوه نیشانی دهدات که هیچ کام له فیرق ه جۆربهجۆرهکان که بهم
شیوه و له سهرهوه بهناوی چینی کرێکاروه ههبوونی خۆیان ڕاگهیاندووه نهک ههر هیچ یارمهتییهک نین
بۆ بزووتنهوهی کرێکاری که له ڕاستیشدا بهربهستێکن لهبهردهم دروستکردنی حیزبدا .حیزب دهبێ له
ههناوی خهباتی چینی کرێکارهوه بێته دهرهوه و پێشڕهوی بزووتنهوهی ئێستای کرێکاری لهبهر بگرێت و
تا ئاستێک له قوواڵیی و ناخی گشتیهتی چینی کرێکاردا ههبوونی ههبێت .خۆی به ڕێکخستنی بزووتنهوهی
هزایهتییه سهراسهرییهکاندا خاڵی
سهراسهری و هاوکاریی چاالکانی کرێکاری و سیاسی له پهرهپێدانی ناڕ 
دهسپێکی دروستکردنی حیزبی ئینقالبیی سهراسهریامن دهستنیشان کردووه .له ناخی ئهم خهباتهدا ههم
توێژی پێشڕهوی کرێکاری گهشه دهکات و ههم زهروورهتی یهکگرتوویی ئهو توێژه له دهوری بهرنامهیهکی
ئینقالنی سۆسیالیستی دێته ڕۆژهڤهوه .کۆمهڵێک ل ه چاالکانی کرێکاری و سۆسیالیستی پاش گفتوگۆ و
ههماههنگی چهند پالنێکی سهرهتاییان لهوبارهوه پێشکهش کردووه که ب ه باوهڕی من خاڵێکی دهسپێکی
باشه .دهبێ باس و گفتوگۆی سهبارهت بهم پێشنیارانه بهرباڵو بکرێنهو ه و ههوڵ بدرێت بۆ جێبهجێکردنیان.
 -2ئایا دهکرێ ههر به ههمان پێناسهی کالسیکی حیزب وهکوو هاندهر و ڕێکخهری الیهنهکان ڕازی بین
و ئهگهر وایه ئایا ئهم حیزبانهی ئێستای بزووتنهوهی چهپ توانایی و پۆتهنسێڵی ئهم کارهیان ههیه؟ و
شێوازی پێوهندی ئهندامانی حیزب و کۆمهڵگا چۆن دهبینن؟
سهرهتا ،قسهوباسی زۆر ههیه لهسهر پێناسهی کالسیکی حیزب ،کۆمهڵێ له چهمک ه باوهکان دهربارهی
حیزبی ئینقالبی که تهنانهت ههندێک جار دهینێن به دهم لێنینهو ه له ئهساسدا ههڵهن .بهپێی ئهزموونی
خودی بولشویکهکان دهبێ بڵێین حیزب هیچ نییه جگ ه ل ه بهشێکی وشیاری چینی کرێکار و ئهگهر شتێک
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بێت جگه لهمه ،ئهتوانێ ههر شتێک بێت جگه له حیزبی ئینقالبیی چینی کرێکار .ئهم ئایدیا باوهی ک ه
چهند کهسێکی با بڵێین وشیار دهتوانن حیزب ڕابگهیهنن و پاشان ههوڵ بدهن تاکوو ئهم وشیارییه ببهنه
ناو بزووتنهوهی کرێکاری بچووکرتین پێوهندیی نه به مارکسیزمهوه ههیه و نه ب ه بۆچوونهکانی لێنینهوه.
کاتێک لێنین نامیلکهی دهبێ چی بکرێتی نووسی سۆسیال دێموکراسیی ڕووسیا له زیاتر له ههزار یهکهی
بەرهەمهێنان دا الیهنگری ههبوو .واته ئهگهر حیزب جهریانێکه له دهرهوهی چینی کرێکارهو ه شکڵ
دهگرێت و ڕۆڵهکهی وشیارکردنهوهی چینی کرێکار ه دهبێ پرسیار بکهین خودی ئهم وشیارییه سهرهتاییه
له کوێو ه هاتووه؟ وشیاریی بهرههمی پراکسیسه و له بۆشیاییدا ناخولقێت ،وشیاریی واته ئاگاداربوون له
واقعیهتی ههبوو و دهبێ ل ه ههناوی واقعیتهکانهوه بخولقێت.
بزووتنهوهی کرێکاری دهبێ له دوو ڕهههندی جیهانی مێژوویی و ناوچهیی دیاریکراودا له پێش چاو
بگیردرێت .خوێندنهوهی ئهزموونی کرێکاری ناکرێ تهنها پشتبهستوو بێت به ئهزموونی ناوچهیی کرێکاران
بۆ منوونه له ئێراندا بهلکوو دهبێ ڕهههنده مێژوویی و جیهانیهکانی ئهم ئهزموونهش له پێش چاو بگیردرێت.
بهو مانای که وشیاریی ئینقالبی شتێک نییه که بهشێوهیهکی خۆڕسک له ههناوی ههموو ئهزموونێکی
خۆڕسکی کرێکارییهوه بخولقێت چونکه سهرمایهداری و خودی چینی کرێکاریش دیاردهیهکی جیهانییه ،و
تێگهیشنت لهم ئهزموونه جیهانییه خۆی پێویستی به تیۆری و کاری تیۆریکه .حیزبی ئینقالبی تێکهڵهیهکه له
پێشڕهوی کرێکاری و بهرنامهی ئینقالبیی پشتبهستوو به ئهزموون ه نێودهوڵهتییهکان .بهاڵم بهداخهوه ئێمه
له ئێران هێشتا هیچ کام لهم دوو فاکتهرهمان نییه .نه توێژێکی بهرفراوانی پێشڕهوی کرێکاری و خوێندنهوه
و کۆبهندییهکی قابیلی قبووڵ له ئهزموونه نێودهوڵهتییهکان .له ئهساسدا خودی پێناسهی پێشڕهو ناڕوون و
شێواوه .زۆربهی کات وا بیر دهکرێتهوه پێشڕهو کهسێکه که دروشمی سۆسیالیستی بدات و یاخود ئهندامی
ئهم یان ئهو گروپی سۆسالیست بێت .بهاڵم ل ه ڕاستیدا زێهنیهت پێگه دهستنیشان ناکات بهڵکوو ئهوه
پڕاکسیسه که ڕۆڵی سهرهکیی ههیه .کهوات ه پێشڕهو دهبێ بهپێی کرداری کهسهکه پێناسه بکرێت .واته
بهشێک له چینی کرێکار که بهپێی ئهزموون و پێشینهی خهباتکارانهی گهیشتبێته ئهو ئاسته له گهشهکردن
که تێبگات له ههر قۆناغێکدا ههنگاوی دواتری بزووتنهوه چییه .بۆ منوونه له جهنگی جیهانیی یهکهمدا
پیشڕهو ئهو کهسه نهبوو که ئهندامی حیزبی سۆسیال دێموکرات بوو بهڵکوو ئهو کهس ه بوو که دژ به
جهنگی ئیمپێریالیستی بوو و بهرگریی له ههڵوێستی شکستخوازان ه دهکرد .و یاخود له شۆڕشی گهالنی
ئێراندا پێشڕهوی کرێکاری مهرج نهبوو لهوانه پێکهاتبێت که که ئهندام و الیهنگری ڕێکخراوه سیاسییه
چهپهکان بوون بهڵکوو کهسانێک پێشڕهو بوون که بۆ وهحدهتی شۆراکان و خولقاندنی دۆخی هێزی
دووانه ،خهباتیان دهکرد .ئهمڕۆکهش پێشڕهوی کرێکاری کهسێک ه ک ه گهیشتبێته ئهو ئهنجام ه که چینی
کرێکاری ئێران لهم قۆناغهدا پێویستی به بزووتنهوهی سهراسهرییه ،ئهگهر وهها تێگهیشتنێکی نهبێت نهک
ههر پێشڕهو نییه بگره خۆیشی پاشڕهو و چاولهدهمه .پێشڕهو کهسێکه که له ئاڵقهی پێوهندیدهری نێوان
ئاستی خهباتی ئهمڕۆکه و ههوروهها داخوازییهکانی ئهمڕۆکهی لهگهڵ ئامانجهکانی داهاتووی بزووتنهوه
تێگهیشتبێت و به کردهوه له ئاراستهی ئهم پێوهندییهدا چاالکی و خهبات بکات.
ئهم پێشڕهوبوونه به مانای نوخبهگهرایی نییه؟
نا ،بهههرحاڵ له ههموو خهباتێکدا کهسانێک ههن که وشیارتر و له پێشرتن .نوخبهگ هرایی کاتێک دێته
ئاراوه که بههۆی ئهم لهپێشرتبوونهوه داوای ئیمتیاز و جیاوازییش بکرێت .وات ه نوخبهبوون لهگهڵ پرسی
دهسهاڵت تێکهڵ بکرێت .ئهمانه له ڕاستیدا ڕێب هڕانی رسوشتیی چینی کرێکارن .واته ل ه ههموو خهباتێکدا
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ههنگاوێک له پێشهوهن .لهههموو دیاردهیهکی کۆمهاڵیهتیدا ئهمه بهدی دهکرێت .ههربۆیه چینی
کرێکاریش بهپێی خهباتی خۆی توێژێکی پێشڕهو ل ه ههناوی خۆیدا بهرههم دههێنێت .واته توێژێکی
بهئهزموونرت لهوانی تر و له ههموو ئهزموونێکدا وشیارتر بهنیسبهت ههنگاوی دواترهوه ،واته له ههموو
خهباتێکدا خودی چینی کرێکاریش وهکوو کهسانی پێشڕهو سهیری ئهمانه دهکات.
کهواته پرسی دروستکردنی حیزبی ئینقالبی لهوهدا نییه که کۆڕێک له نوخبهکان پێک بهێنین که له سهرهوه
چینی کرێکار وشیار بکهنهوه بهڵکوو به پڕچهککردنی توێژی پێشڕهو به سرتاتیژی و بهرنامهی ئینقالبی،
وشیاری دهباته ناو گشتیهتی چینی کرێکارهوه .ڕۆڵی حیزب له لێکدانهوهی کۆتاییدا سانرتاڵیزهکردنی
بزووتنهوهی کرێکارییه .واته بردنی بهرنامهی ئینقالبی سۆسیالیستی بۆ ناو گشتیهتی چینی کرێکار لهڕێگای
ڕێب هرانی رسوشتیی خودی چینی کرێکارهوه و ڕێکوپێککردنی ههمیشهیی ئهم بهرنامهیه بهپێی تێگهیشنت و
خوێندنهوهی ئهزموونی خهباتکارانه و به شێوهی دیمۆکراتیک .ل ه ڕاستیدا ئایدیای سانتڕاڵیزمی دیمۆکراتیکی
لێنینیش ههر لێرهوه سهرچاوه دهگرێت .واته باس و گفتوگۆی دیمۆکراتیک بۆ خوێندنهو ه و کۆبهندیی
ئهزموونی پێش و ڕێکخستنهوهی بهرنامه و پاشان ئهزموونی هاوبهشی [سانتڕاڵیزه] دواتر بۆ بردنی ئهم
پالنه بۆ ناو چینی کرێکار .کهواته ئهم هاتن و چوونه لهڕێگای بهشی وشیاری چینی کرێکارهوه واته
چڕکردنهوهی ههرچی زیاتری بزووتنهوهی چینی کرێکار له دهوری ئامانجه کۆتاییهکاندا.
به باوهڕی من ئهمهیه خوێندنهوهی کالسیکی ل ه حیزبی ئینقالبی .وات ه مانای بولشویکی لینینی .ئهڵبهت
بولشویزم مۆدێلێکی دهگمهن نییه که به کۆپیکردن لێی ئێمه وهاڵمی ههموو پرس و کێشهکامنانی لێ
بدۆزینهوه .بولشویزم خۆیشی ئهزموونێک بوو مێژوویی و دیارکراو و پشتبهستوو به بارودۆخ و ههلومهرجی
تایبهتی ئهو دهورانهی خۆی .ئێمه دهبێ ب ه چاوی ڕهخنهگرانهو ه سهیری ئهم ئهزموونهش بکهین و
دهستکهوتهکانی تیۆریز ه بکهین بۆ دهورانی خۆمان .بهاڵم کێشهی ئێم ه ل ه ئێڕاندا زۆر لهمهش زیاتره.
ئێم ه نزیکهی سهد فیرقهمان ههی ه که ههرکامیان خۆیان به دوایین کهالم ل ه مارکسیزمی ئینقالبیدا دهزانن.
زۆربهیان فیرقهگهلێکن بهدهر له چینی کرێکار و ب ه پێکهاتهیهکی وردهبورژوازییهوه .دووهم ئهوهی ک ه ئهو
بهرنامانهی که ڕایدەگهیهنن تهنانهت ساختهچیانهترن .ئهم بهرنامان ه زۆربهیان شتێک زیاتر له پاشاموهکانی
داڕووخانی ستالینیزم و مائۆئیزم نین .واته بهرنامهی ئینقالبی نهک ل ه دڵی ئهم فیرقانهوه دێته دهرهوه و نه
دهتوانێ بهرههمی باس و گفتوگۆ ل ه نێوان ئهم فیرقانهدا بێت .بهرنامهی ئینقالبی له ڕاستیدا دهبێ سهرهتا
لهژێر ئهو کهالوهیانهدا که ئهم فیرقانه ڕووخاندوویانه بهسهریدا بهێرنێته دهرهوه و پاشان لهگهڵ دهورانی
ئێستا بگونجێرنێت .واته کارێکی سهرلهنوێ پێویسته .به مانای کهالم سهرلهنوێ دروستکردنهوهی ڕهوهندی
سۆسیالیزمی ئینقالبی .مارکس له تێکستێکیدا دهربارهی شۆڕشی 1848ی فهڕهنسا بهداخهوهیه بۆ نهبوونی
ڕهوهندی سۆسیالیزمی ئینقالبی و ئهم کێشهیه ڕاست کێشهی چهپی ئیڕانیشه .ئهرکی تایبهتی ئێمه ڕاست
یارمهتیدانه بۆ بونیاندنان و پهرهپێدانی ئهم ڕهوهنده.
الیهنی دیکهی پرسهکه ئهوهیه که ئێمه بهرهوڕووی گۆڕانکارییهکی گرنگین ل ه جیهاندا .جیهانیبوونهوهی
سهرمای ه له الیهکهو ه و زهروورهتی جیهانیبوونهوهی خهبات دژی سهرمایهداری له الیهکی دیکهوه.
حیزبێک که دهبێ دروست بکریت ،له ههر کوێ بین ،دهبێ حیزبێک بێت بۆ شۆڕشی جیهانی و شۆڕش
له واڵتی خۆماندا ههر له هەمان دهستپێکهوه به ههنگاوێک بزانێت له ڕێگای شۆڕشی جیهانیدا.
پهرهسهندنی ئینتێرنێت و تۆڕهکۆمهاڵیهتییهکان بزووتنهوه دژه سهرمایهدارییهکان زۆر لێک نزیک و
هاوشێوه دهکات .سهرمایهداریی جیهانی به دروستکردنی ڕێکخراوهگهلێکی نێودهوڵهتی ههنگاوگهلێکی
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ههڵگرتووه له ئاراستهی دروستکردنی هێزێکی جیهانی و پشتی پهردهدا .بۆ منوونه سهیری کاردانهوهی
ئهوان بکهن به قهیرانی دارایی  2008با بهڕێوهبردن و پالندانان له ئاستی نێودهوڵهتیدا بهدی بکهن بهاڵم
له بهرهی کار-دا هێشتا دیاردهیهکی هاوشێوهی ئهوه پێک نههاتووه .چینی کرێکار ههرگیز به قهد ئهمڕۆ
پهڕتهوازه و ئهتۆمیزه نهبووه .کهواته دیسان دهبێ جهخت بکرێتهوه لهسهر ئهم خاڵه ک ه دهبێ پالن
ههبێت بۆ شۆڕشی جیهانی و پێویسته له ههر شوێنێک بین یارمهتیدهر بین بۆ پێکهاتنی بزووتنهوهیهکی
جیهانی له دژی سهرمایهداریی جیهانی .کۆکردنهوهی چهند کهس ،پێکهوهنانی بهرنامهیهک و ڕاگهیاندنی
تهشکیالتێکی ڕهشۆکی و ساختهتر لهوهی که لهبهردهستامندایه نهک هیچ یارمهتییهک نادات بگره خۆی
دهبێته بهربهستێکی تر بۆ چینی کرێکار.
 -3مافی چارهی خۆ نووسینی نهتهوهکان ،چهمکێک که دهیان جار له دهمی ڕۆشنبیران و حیزبه کوردییهکامنان
بیستووه؛ ئێست ه بهپێی دۆخی کوردستان ،ئێران ،ناوچهک ه و ههروهها سیاسهتی نیۆلیبڕاڵیستیی جیهانی
و هڕاستگهڕانی ئهم چهمکه له ڕوانگهی ئهندێشهی چهپهو ه چۆن دهبینن؟
ب ه باوهڕی من پرسی نهتهوهیی له کۆمهڵگای ئێمهدا پرسێکی ڕاستهقینهیه .واته دیاردهیهکه به ڕیشهگهلی
مادی له مێژووی پێکهاتنی دهوڵهتی بورژوایی له ئێراندا و بهس بهتهنیا پرسێکی سیاسی نییه ک ه چونکه
کۆمهڵێ بورژوای ناسیۆنالیست قسهی لهسهر دهکهن کهوات ه بوونی ههیه .بهوهدا که ئێمه له ئێران
شۆڕشی دیمۆکراتیکامن نهبووه ،دهوڵهتی بورژوایی له ئێراندا نهک بهپێی وهحدهتی نهتهوهیی له خوارهوه
بهڵکوو ل ه سهرهوه و به یارمهتیی ئیمپریالیزم و ل ه ڕێگای سهرکوتکردنی نهتهوهکانهوه پێک هاتووه.
پانتورکیزم ،پانئێرانیزم و پانعهرهبیزم ههموویان له بهرههمهکانی دهخاڵهتی ئیمریالیزمه له ڕۆژهاڵتی
ناویندا و دروستکردنی دهوڵهتگهلی ناوهندیی بورژوایی ل ه سهرهوهن و پرسی نهتهوهیی بهبێ لهناوبردنی
ئهم دهوڵهتانه چارهسهر نابێت .ل ه دهورانی ئێستادا بهاڵم سهرمایهداریی جیهانی بهتایبهت ئیمپریالیزمی
ئهمریکا هیچ پێویستی بهم دهوڵهته موتهمهرکز و تاکانه نیی ه و له ڕاستیدا بهدوای شیتاڵکردنهوهی
ڕۆژهاڵتی ناوینهوهیه .بهتایبهت ئێران و تورکیا و عێراق و سوریا .کهواته له ئێستادا پرسی نهتهوهیی بووهته
ئامرازێک بۆ پاساودانهوهی پیالنهکانی ئیمپریالیزم له ناوچهکهدا .بورژوا ناسیۆنالیستهکانی ئهم نهتهوانه
به کرده بوونهته گهمهی دهستی ئهم پیالنه .له پێوهندی لهگهڵ نهتهوهی کورددا که دابهش بووه بهسهر
چهندین واڵتدا ئهم پیالنانه جدیرت و مهترسیدارترن .زۆرێک له الیهنه کوردییهکان بوونهته جێبهجێکاری
سیاسهتهکانی ئیسڕائیل و ئهمریکا له ناوچهکهدا و خهڵکی کوردیان کردووه به قوربانیی ئهم سیاسهتانه.
بهاڵم سهرهڕای ههموو ئهم کێشهگهلهی ناومان برد ئێمه ناتوانین مافی چارهی خۆنووسینی نهتهوهکان پشت
گوێ بخهین .ئهمه ئهرکێکی مێژوویی ه که تاکوو چارهسهر نهکرێت گهشه و پێشکهوتنی ههموو ناوچهکه
عهیبدار و ناتهواو دهبێت .ئێمه ب ه پاڵپشتیکردنی ئهم داخوازییه له الیهکهوه ههوڵ دهدهین بۆ پاراستنی
یهکگرتوویی پڕۆڵتارییای ئهم نهتهوانه لهگهڵ پڕۆڵتاریای دیکەی ناوچهکان بۆ لهناوبردنی دهوڵهتی ناوهندی
و له الیهکی دیکهو ه پێش بهوه دهگرین که کرێکاران و زهحمهتکێشانی ئهم نهتهوانه بکهونه داوی پیالنه
هاوبهشهکانی بورژوا ناسیۆنالیستهکانی ئهم نهتهوانه لهگهڵ ئیمپریالیزمدا .پێشنیاری ئێم ه بۆ کۆمهاڵنی
خهڵکی ستهملێکراوی ئهم نهتهوانه ئهوهیه که لهبریی ئهوهی ببنه قوربانیی شهڕخوازییه ئیمپریالیستییهکان
لهگهڵ ئێمه پێکهوه یهک بگرین بۆ لهناوبردنی دهوڵهتی ناوهندی .تهنها لهدوای لهناوبردنی دهوڵهتی
ناوهندییه که به بانگهوازکردن بۆ مهجلیسی دامهزرێنهرانی نهتهوهیی ئهم داخوازییه بهدی بهێرنێت.
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 -4ئێسته ئێمه بهچاوی خۆمان پاشهکشێی حیزبه سۆسیالدێموکراتهکان لهباری سیاسییهوه چ ل ه ئاستی
جیهاندا و چ له ناوچهکهدا دهبینین و له کوردستانیشدا بههۆی بهرجهستهبوونی پرسی نهتهوهییهوه حیزبه
چهپهکان النیکهم لهباری تیۆریکهوه وهرسووڕاون بهالی کارکردن لهسهر چهمکی مافی چارهی خۆنووسین
له فۆڕمهتی ناسیۆنالیزمدا؛ بهباوهڕی ئێوە له کوردستان و ئێراندا ک ه هێشتا تێگهیشنت له کۆمهڵێ چهمکی
وهک دیموکراسی و سیکیوالریزم کێشهی بنهڕهتیی ههی ه چۆن دهکرێ بهرهو ڕێگای دروست ک ه بهباوهڕی
ئێمه ههمان سۆسیالیزمه بڕۆین؟ ئایا لهم پڕۆسهیهدا [واته ڕۆیشنت بهرهو سۆسیالیزم] ،دیموکراسی هیچ
جێگهی دهبێبهتهوه؟
لهدوای کۆتاییهاتنی جهنگی سارد بههۆی ئهو کارهساتانهوه که له سۆڤیهت ،ئهورووپای ڕۆژههاڵت و چین
ڕوویانداوه بزووتنهوهی سۆسیالیستی دووچاری قهیرانی ئابڕوو بووه .ستالینیزم و ماوۆئیزم هیچ ئابڕووێکیان
ه خهبات بۆ زیندووکردنهوهی نهریته دیموکراتهکانی
به سۆسیالیزمهوه نههێشتۆتهوه .کهواته ئهمڕۆژ 
سۆسیالیزم زۆر زیاتر ل ه ڕابردوو خاوهن بایهخ و گرنگییه .بێتوانابوونی چهپ له پێشکهشکردنی بهدیلێکی
بهڕاستی سۆسیالیستی و شۆڕشگێڕانه بۆ بهرهوڕووبوونهوه لهگهڵ ئهم قهیرانهدا یهکێکه له هۆکارهکانی
نوشستکردنی الیهنه چهپهکان له ههموو جیهاندا .جیاوازیی سۆسیالیزمی مارکسی لهگهڵ ههموو جۆرهکانی
سۆسیالیزمی پاش و پێش خۆی ڕیک لهوهدایه که الی مارکس خهبات بۆ دیموکراسی جیانهکراوه و دانهبڕاوه
له خهبات بۆ سۆسیالیزم .سۆسیالیزم بهبێ دیموکراسیی بهرباڵو نامومکین ه و دیموکراسیی ڕاستهقینه بهبێ
چهککردنی سهرمایهداری و تیپهڕین بۆ سۆسیالیزم ههر وێنا ناکرێت .ئهمڕۆکه زیاتر له ههموو کات
زیندووکردنهوهی سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕانهی مارکسیستی گرنگیی پهیدا کردووه.
بهاڵم نوشستکردنی سۆسیالدیموکراسی پێوهندی ههیه به سیاسهت ه نیولیبڕاڵییهکانی ئهم دهورانهی دوایی و
بهجیهانیکردنی سهرمایهدارییهوه .کۆتاییهێنان به دهوڵهته خۆشگوزهرانه کۆمهاڵیهتییهکان ل ه زۆربهی واڵته
پێشکهوتووه سهرمایهدارییهکاندا به کرد ه ڕیگای له مانۆڕدانی ڕێفۆرمیزم داخستووه .و ئهمه بهپێچهوانهوه
زۆر باشرت ڕیگای کردۆتهوه بۆ زیندووکردنهوهی سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕانه .قهیرانه سهرمایهدارییهکان
بهتایبهت قهیرانی  2008بوونهته هۆی بهدیهاتنی شهپۆلی نوێی خهباتی ئاپۆڕهیی دژه سهرمایهداری
له پێوهری نێودهوڵهتیدا و بێتوانابوونی الیهنه ڕێفۆرمیستهکان بۆ وهاڵمدانهوه بهم قهیرانان ه ئهگهر و
پێویستییهکانی بهدیهاتنی چهپی شۆڕشگێڕانهیان له دهورهی دواتردا دهستهبهر کردووه.
بهاڵم ههروا که پێشرت ئاماژهم پێدا سهرهتا دهبێ خودی مارکسیسم لهژێر کهالوهکانی ستالینیزم و مائۆئیزم
ڕزگار بکهین و بهپێی گۆڕانکارییهکانی ئهم دواییهی سهرمایهداریی جیهانی لهگهڵ دۆخی ئێستادا
بیگونجێنین و وهک دهڵێن ئاپدهیتی بکهینهوه .ههموو ئهو چهمکانهی که سااڵنێکه خهریکی گهمژاندن
و لهناوبردنی هێزه چهپهکان بوونه برێتی له ماتریالیزمی دیالێکتیک ،شۆڕشی سۆسیالیستی ،دهوڵهتی
کرێکاری ،حیزبی ئینقالبی و تهنانهت پرسێکی سادهی وهکوو پێناسهکردنی خودی چینی کرێکار دهبێ
بکهونه بهر سهرلهنوێ خوێندنهوهی ڕهخنهگرانهوه و تیۆریی شۆڕشگێڕانهی گونجاو بۆ دهورانی ئێمه دهبێ
بهرههم بهێرنێت .ئێمه هێشتا له وهها قۆناغێکداین .سهرنهکهوتوویی سۆسیالیستهکان لهم بوارهدا ڕێگهی
گهشهکردنی زیاتری داوه به گهشهکردنی هێزه پۆپۆلیستهکان .چ پۆپۆلیزمی ڕاست و چ پۆپۆلیزمی چهپ.
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یادێک لە شێخی سوور!
تێژەنگ

شۆڕش کرانەوەی هەندێک دەالقەیە کە پێشرت نەبوون و لە داهاتووش دا نابن .شۆڕش کرانەوەیەکی کاتییە،
کرانەوەی ئاسۆیەکی تازە و دنیایەکی تازە .شۆڕش بناغەی هەموو کۆنییەک دەردێنێ و تازەیی دەدا بە
هەموو شتێک.
کۆنی خۆی ناگرێ و ناچارە بەرگی نوێ لە بەر بکات ،کۆنی ناچارە یان تەسلیمی نوێ بێت یان خۆ شەڕی
مان و نەمان بکات کە چارەنووسی دیاری کراوی شکستە!
شۆڕش هەموان دەگۆڕێ ،هەموو تاکیەک لە ناو دەبا و هەموو تاکەکان دەکا بە کۆیەکی تاقانە .لە شۆڕش
دا هەموو شوناسێک لە ناو دەچێ ،ڕەنگ و زمان و دین! لە شۆڕش دا تەنیا یەک بوون هەیە.
ئێمە ئێستا لە کوێ وەستاوین؟
ئێمە کرانەوە و داخرانی دەالقەکانی شۆڕشی 57مان دیت ،دیتامن کە چۆن بۆن و ڕەنگی دنیای تازە
هەموانی سەرخۆش کرد و چۆن ئەو بۆن و بەرامەیەش تەواو بوو و چۆن سەرخۆشانیشی پەرەوازە بوون و
شەهید بوون و دەردی غوربەت سەری پێ نانەوە.
هاوکات هەندێک درزیش لە ڕووبەڕوو دەبینین ،درزگەلێک کە ئاخێزی بەفرانباری ئەوساڵ نیشانی داین.
درزەکان هەمانن ،هەمان درزی دەالقەکان کە جارێکی تر لە کرانەوە نزیک دەبینەوە .ئێستا هەموو
ڕۆحەکان خەریکی گەڕانەوەن .ڕۆحی هەموو ئەوانەی لە کرانەوە و داخرانەوەی دەالقەکانی شۆڕشی 57

تیژهنگ
ڕزگار نەبوون!
تارماییە ئازار دیتووە ئازادنەبووەکان گەڕاونەتەوە و تەقەالیانە لە کرانەوەی داهاتوو ڕزگاریان بێت!
ڕۆحی شێخیش دەگەڕێتەوە! ئەو نوورساوەیەش هەر بۆ گەیاندنی ئەو هەواڵەیە ،هەواڵی گەڕانەوەی شێخ،
شێخی ڕزگار نەبوو .شێخێک کە لە کرانەوەی ڕابردوو بێ ئەمالوال دەستی گرت بە دەالقەکەوە تا هەم خۆی
و هەم ڕەشایی* ڕزگار بکات ،بەاڵم لە داخرانەکەدا ڕۆحی ئەویش گیرۆدەی سەرگەردانی بوو.
ئێستە کاتیەتی ئەی ڕۆحی شێخ ،بگەڕێوە کە ئەوجارەش ڕۆحە سەرگەردانەکان گەڕاونەتەوە .لە پێش تۆ
دا ڕۆحی ڕەشایی گەڕاوەتەوە ،ڕۆحی هەموو ئەوانەش کە دەستیان بە دەالقەکەوە گرت کە دەرباز بن
دەگەڕێنەوە ،تۆش وەرەوە ئەی شێخی سوور!
شێخی سوور ،هەیکەلێکی تاقانە بوو ،ئەو کرانەوەی زۆر زوو هەست پێ کرد و یەکجار زووش لە دۆخی
کۆن دابڕا ،کە سەیری قامەتی دەکەی ئەو هەر لە قامەتەکانی دۆخی کۆن دەچێ ،سیامی هەر کۆنە بەاڵم
ئەو لە هەمان ڕوخساری کۆن دا بە قەرای هەموو مێژوو دابڕانی کرد.
ئەو لە کرانەوەی ڕابردوو دا پانرتین و بێبنرتین کەلەبەری مێژووی دۆزیەوە و هەر بەو ڕوخسارە کۆنەوە،
هەر بەو جلە کۆنەوە ،بە شەقاوێک تێی پەڕاند و بوو بە شێخی ڕەشایی! سڵی نەکرد لەوەی کە کەلەبەری
مێژوویی نێوان سەروەت و هەژاری تێپەڕێنێ و بێتە ئەوبەری کەلەبەرەکە.
ئەو دەیزانی و دڵنیا بوو کە ئەگەر پشت لە دەالقە کراوەکە بکات و ڕوو بکاتە قیبلەی تاریکی ،هەر لەو
جیهانە دا دەستی دەگاتە ئەو بەهەشتەی کە بڕوای پێی بوو ،بەاڵم ئەو هەڵیبژارد لە گەڵ ڕەشایی بەهەشت
ساز کا و کە دەالقەکەی ڕوو لە بەهەشت داخرا شەرمی نەکرد لەوەی کە ڕۆحی سەرگەردانی مێژوو بێت!
شەرمی نەکرد ڕۆحی رزگار نەبووی مێژوو بێت! ئەو هیچ کات تۆبەی نەکرد لەوەی کە هاودەستی ڕەشایی
بوو.
ڕۆحی سەرگەردانی شێخ هەموو کات لە ناومان بوو ،تەنانەت پێش مەرگیشی ،هەر ئەو کاتەی لە تاراوگە
پەراوێز خرابوو و لە ماڵەکەی خۆی و بە هەمان جلی مەالیەتیەوە دانیشتبوو ،هەر ئەو کاتەی شێخ ئیرت
توانای جارانی نەمابوو ،هەر ئەوکاتەی شێخ لە ناومان نەبوو بەاڵم ڕۆحی هەر بە سەرمانەوە بوو .ڕۆحی
ئەو هەر لە سەر شەقامەکانی بانە و ساباڵخ و بۆکان و تەنانەت قومیش هەڵدەفڕی.
ئەو ڕۆحی سەرگەردانی ئاسامنی ڕەشهەڵگەڕاوی ئێمەی ڕەشایی بوو .ئێمە نەماندەدی بەاڵم دوژمن
دەیدی ،خوداش دەیدی کە چۆن هەر دێ و ئایەی گەڕانەوەی ڕەشایی بە گوێێ شەقام دەخوێنێ!
شێخ لە 21ی ڕێبەندان مرد ،چەند ڕەمزاوی مرد ئەو شێخەی کە لە 22ی ڕێبەندان دەالقەی ڕزگاری دیت
و داخرانەکەشی دیت .ڕۆحی شێخ تەنیا لە کرانەوەیەکی تر دا ڕزگار دەبێت! ئەو ڕۆحە سەرگەردانە
دەگەڕێتەوە و لە دەالقەی داهاتوو دا بە یەکجاری ڕزگار دەبێ.
ڕزگار دەبێ لە گەڵ هەموو ئەو ڕۆحانەی  40ساڵە سەرگەردانن و چاوەڕێن جارێکیرت بانگهێشت بکرێنەوە
و لە شۆڕش دا ڕێگای دەرباز بوون لە سەرگەردانیان بۆ بکرێتەوە و بە یەکجاری ئارام بگرن!
ئەی ڕۆحی سەرگەردانی شێخی سوور ،بگەڕێوە ،ئەوا ڕەشایی جارێکی تر جوڵە لە گیانی کەوتووە ،ئۆقرە
ناگرێ ،بەڵێنی داوە گرێی مێژوو بکاتەوە ،پەیامنی بەستووە هەموومان ڕزگار کا و ئێوەی سەرگەردانیش بە
ئارامی بگەیێنێت!
بگەڕێوە ،ئەوەتا هەموو ڕۆحە سەرگەردانەکانی تریش گەڕاونەتەوە و لە گەڵ ڕەشایی هەمان رسوود
دەخوێنن کە تۆ ئایەتیت دەخوێند .رسوودی هەستان و شۆڕش ،رسوودی عەداڵەت و ئازادی.
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یادێک لە شێخی سوور!
بگەڕێوە ئەی ڕۆحی سەرگەردانی شێخ ،تۆ داوێنت ئالوودەی ئێمە و خواستی ئێمە بووە ،بگەڕێوە کە
عەباکەت ئێستاش هەر بۆنی ڕەشایی و بۆنی عەداڵەتی لێ دێت .بگەڕێوە ئەی ڕۆحی سەرگەردانی شێخ
عیزەدین!
*ڕەشایی :لە موکریان بەو دێهاتیانەی کە خاوەنی عەرز نەبوون دەگوترا ڕەشایی ،لێرەدا بۆ کەسانێک کە
خاوەنی هیچ نین بە کار هاتوە.
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له وهاڵمی کورته پهیامهکهی تۆدا
ئەحمەد بازگر

له ناو کورته پهیامێکا
لێت پرسیبووم
مهرگی له ژێر ڕنوی کۆڵبهرکانت
له پشت ئاوایی بێوران بیستوه؟
لێت پرسیبووم
بۆ بێدهنگی؟
بۆت نووسیبووم
چاوهڕوانین!
مهرگ ،کۆڵبهر ،بێوران!

له وهاڵمی کورت ه پهیامهکهی تۆدا
مهرگ:
بهداخهوه ئهم وشهیه
بهشی زۆربهی ههره زۆری ژیانم
وهکوو سێبهر له گهڵام بووه!
نه من هێشتا خووم پێگرتوه و
نه ئهویش وازم لێدێنی!
ئهم کێشهیه بهردهوامه و
نه من بۆ ئهو نه ئهو بۆ من دهیسهملێنێ!
کۆڵبهر:
ئهمیان وشهیهکی نوێیه!
نا ببووره
ئهمیان له مێژ بوو فهوتابوو
ههر نهمابوو
بهاڵم له سای سهر و ژێر سێبهری
بێ ئهنوایی و بێ هیوایی و
بێ دهرهتانی ئهم سهردهمه
سهر له نوێ بووژاوهتهوه
دیسان ههڵی داوهتهوه!
ساڵی  2017و وشهی کۆڵبهر
دوانهیهکی لهیهک نامۆ
یهک نهگرن!
		
بێوران:
ئهم وشهیه ،ئا ئهم نێوه،
له خوورجێنی بیرهوهریهکانی منا
باوهشێنی دڵه و بیرخهرهوهی
کانی سارد و ،سهوزهاڵنی ،ڕەز و باغ و
ژێرسێبهری قۆرغه چنار و
جێی سهیرانه!
ئهم وشهیه
تێکهاڵوی بۆنی عهتری بههارانی دهشتی کهپران
دهنگی قاقای کیژ و کوڕ و
شایی و شادی دڵخۆشانه،
ئهم بێورانه!
		
ئهم ئاواییه
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تیژهنگ
له خوورجێنی بیرهوهریهکانی منا
هاوکات و ل ه ههمان فهساڵ
ههم گهرمێنه وههم کوێستانه
باوهشێنی دڵه و بیرخهرهوهی
ههرچی جوانه
ئهم بێورانه!
مهرگ ،کۆڵبهر ،بێوران!
ئێستا من چۆن
ئهم سێ وشه لێک بلکێنم؟
له کامیانهو ه هاوار بکهم،
له کوێوه خۆم بدرکێنم؟
*******************************
مناڵهکان!
ئهوا دیسان
من سهرسوڕماو و کهسیره
لهش تهزیو و ڕەق ههاڵتوو
ل ه چهشنی کۆڵبهرهکانی ژێر ڕنووی
ئهم زستانهی پشتی بێوران
هاتوومهتهوه التان!
ئهوا دیسان
وهک لێ قهوماو ،ڕێ لێ ون بوو،
خهمبار به بارێک خهمهوه
تووڕە ل ه ههموان غهیری ئێوه،
تووڕە ل ه خۆم ،تووڕە له ئاسامن له زهوی
پهنام هێناوه بۆالتان
هاتوومهته بارهگاتان،
بهر دهرگاتان!
		
ئێوهن دیسان
دهبنه سهنگی سهبووری من
ئێوهن دیسان
ڕۆچنه دهخهنه نێو ژووری
تاریکهسهالتی
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له وهاڵمی کورت ه پهیامهکهی تۆدا
ئهم ڕۆژە پڕ لهژانانهم
ئێوهن دهبنهوه نووری من!
		
ئێوه ههزار جار حهقتانه
نهمان بوورن
بۆ ئهم جیهانهی
ئێمه سبهی
دهیخهینه ژێر دهستی ئێوه!
ئێوه ههزار جار حهقتانه
نهفرینامن بکهن
که بهم چهشنه
کایه دهکهین
به داهاتوو و ههستی ئێوه!
		
مناڵهکان!
تهنانهت ل ه خهیاڵیشام
هێنده لهخۆم ڕانابینم
لهم زستانه سڕبووه دا
له پشت بێوران
بچمه ئاقاری ئهو ڕنوه کۆڵبهرکوژە و
بچمه پهنای
جهستهی به بێ گیانی ئاکام،
هیوا ،شێرزاد و دیاری!
		
پاڵ وهپاڵ کۆڵهکانیان دهم
له ڕوومهتی شین بۆوهیان
شهخهسۆڵی ڕیش و سمێڵیان
ڕامبێنم و
تا سهر ئێسقانم ههست بکهم
ڕەق بوونهوه و مهرگی ئاکامی ههژاری!
		
ئهگهر هات و وێرام و چووم
له تهنیشتی جهستهی بێ گیانیان دانیشم
له جیات ئهوان
من خۆم پرسیار باران دهکهم!
		
له جیات ئهوان
خۆم ئاوارهی کۆڵههڵگری
شهو و شاخ و شاران دهکهم!
		
مناڵهکان!
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دێم دهپرسم
بۆچی ئهمڕۆ
نانی ئێوه
کهوتۆته نێو دهستی قونجاوی
خاوهنی بارهکانهوه؟
		
دێم دهپرسم
بۆچی ئهمڕۆ
بوون یان نهبوونی باوکهکان
گرێ دراوه
به گیرفانی
دڵبهردانی ئهم دیو و ئهو دیوی سنوور
خاوهنانی دینار
		
خاوهن دۆاڵرهکانهوه؟
		
دێم دهپرسم
بۆچی ئهمڕۆ
ژیانی ئێوه
ههڵوارساوه
به بڕیاری
عهبا و تهسبێح و مهندیل و
ڕیشهکانی تارانهوه؟
		
دێم دهپرسم
بۆچی ئهمڕۆ
بزهکانتان بزر دهکرێن
قاقاکانتان ههڵدهپاچرێن
نیگاکانتان ڕەش دادهگرن
دهنگه کانتان دهنووسێنن
ئارامشتان دهشڵهقێنن
بۆچی هێشتا
باوی ماوه پاڕانهوه؟
		
*****************************
مناڵهکان!
من دهمزانی ،من دهزانم
ئێوه وزهم دهخهنه بهر
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من دهمزانی ،من دهزانم
ئێوه ورهم دهبهنهسهر
بۆیه ئێستا
دیسان چوومهوه الی تهرمی
ئهو چوار گیان لێ ئهستێندراوهی
ژێر ڕنوه بهفرهکهی،
ئهم زستانهی
پشتی بێوران!
دهمبه یهک بهیهکی ئهوان
نا یهکجێ دهبم ب ه ههموان
ئاکامم ،هیوام ،شێرزادم ،دیاریم!
نا سهمبولی ژیانی سهختم
ههر خۆم ڕووت و قووت ههژاریم!
دیسان دهمبهوه ب ه خۆمی
جاری جاران!
دیسان من ئازا دهمبهوه
دیسان دهمبهوه ب ه هاوار
هاوارترینی هاواران!
دیسان دهست دهگێڕم ،چاو دهگێڕم،
بۆ ئینسان دهگهڕێم
که سکااڵی ئهم جارهمی بهرمه بهردهم!
که قورسایی ژانی ئهم جارهمی لهال کهم کهم!
دیسان دهڵێم:
له کوێی ئینسان؟
له کوێی بۆ دهنگم ناتگاتێ؟
له کوێم بۆ دهنگت نابیسم؟
هۆ ئینسان!!
تۆ پێم ناڵێی
ل ه کوێێ ئهم دنیا بهرینه،
له لیستهی شوغڵ ل ه کام واڵت
کۆڵبهر ،کۆڵبهری ههرماوه
له کوێ ماوه ،ل ه کوێ باوه؟
کهچی لێره
ئهم کۆلبهریه ،ئهم ئازاره،
هێشتا ههرله زومرهی کاره؟
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کهچی لێر ه
لهم سنووری کوردستانی ڕۆژههاڵته
ئهم کۆلبهریه
داهاتی چی
خۆی سهرچاوه و بناوانێک بۆ نههاته!
ئێمه لێره
لهم سنووری کوردستانی ڕۆژههاڵته
ناچاریی ناچاری کردووین
به سهر و ملی بهرزهوه ،پشتامن کۆم کهین
بۆ کۆڵبهری ،بۆ ژێر باری ئهو ستهمه!
ئێمه لێره
لهم سنووری کوردستانی ڕۆژههاڵته
ناچاریی ناچاری کردووین
بۆ شهڕ له گهڵ سهرما و گهرما
بۆوهی پشتی غروورمان نهچهمێ
شان دابدهیین بۆ کۆڵبهری و
له دڵامندا جێیهک دانێین بۆئهو خهمه!
کهچی لێره
واوێناچێ
ئهم کۆلبهریه ش
به ئێمه ڕەوا ببینن!
بڕۆن له مهیدانی مینهکان بپرسن:
بزانن چهند الق ،چهند دهست ،چهند پێ
یان چهند جهسته و چهند کۆڵبهریان
لهالی خۆ گێڕاوهتهوه!
بڕۆن له هێزه ئینتیزامیهکان،
له چهکدارهکانی دهوڵهت پرسن
بزانن
بۆ چهند قهتڵ
خهاڵت کراون
کۆل و باری چهند کۆڵبهریان
به بێ خاوهن
بێ کۆڵبهر هێناوهتهوه!
وهرن لێره
له گۆڕستانهکان پرسن
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بزانن تهرمی
چهند کۆڵبهری بهسهر مهنزڵ نهگهیشتوو،
گیانبهختکردوو،
		
له توێیان شاردراوهتهوه!
		
وهرن لێره
گوێ بۆ ترپهی
دڵی ئهو منااڵنه چاوهڕوانانه ڕاگرن
هێشتا باوکیان
هێشتا کاکیان
لهو سهفهره ،بێ سهمهره ،پڕ خهتهره
بۆ ماڵ نهگهڕاوهتهوه!
		
وهرن لێره
قهڵهمهکانتان دهربێنن،
دهفتهرەکانتان بکهنهوه
نێو یادداشت بکهن
نێوی ئهو کۆڵبهرانهی گیانیان لهدهست دا
گیانیان ئهستێندرا
			
نێوی ئهو منااڵنهی که تووڕ دراونه
نێو سهد هێندی تر
		
ههژاریهوه!
			
نێوی ئهو ژنانهی ،ئهو دایکانهی
که تووڕ دراونه
		
نێو سهد هێندی تر
		
نهداریهوه ،خهمباریهوه!
			
هۆ ئینسان!!
له کوێی بۆ دهنگم ناتگاتێ؟
له کوێم بۆ دهنگت نابیسم؟
با دوور نهڕۆم
ئهوانهی له خۆییش دهچوون
خۆییهکانی ئهو دیو سنوور
ڕەنگاوڕەنگن.
هێندێکیان
به بێ بهخۆدا شکانهوه
بهردهوام و بێ پسانهوه
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ئارهقی ژێر
سهر و سمێلی بۆیاخ کراویان
به شاقهلی
مهالکانی تاران
فێر ه باوهشێن کردووه!
هێندێکیشیان
ئانکارایان پێ خۆشرته
ئوسامنئۆغلوون
لهوان خۆیان
فێری لووشکه هاویشنت و
بهردهفڕکێن کردووه!
هێندێکی تر
ههر بهغدایی ماونهتهوه
له دیش داشهدا ڕاحهتن و
خۆیان بێ پشتێن کردووه!
****************************
له ناو کورته پهیامێکا
لێت پرسیبووم
مهرگی له ژێر ڕنوی کۆڵبهرەکانت
له پشت ئاوایی بێوران بیستوه؟
لێت پرسیبووم
بۆ بێدهنگی؟
بۆت نووسیبووم
چاوهڕوانین!
4ی مارسی  2017یان 14ی ڕەشهمهی 95
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ئەردەاڵن باستانی

گەڕانەوە!
نزیکەو دەڕۆژە هەموویان گەڕاونەتەوە .لە دوورەوە ،لە بن عەرزەوە ،لە گۆڕستان هەموو مردوەکان
ژیاونەتەوە .هاتوونەوە و خەونی یاخین .هاتوونەوە و ڕێگە نادەن قاقای باڵەخانەکان بسکی پەردە و
گۆنای شووشەبەندی دەالقەکان بالوێنێ.
ئەوان هاتوون ،لە بناری ناهۆمێدیەوە گەڕاونەتەوە ،لە دوورترین شاری پەست و لە چەپەک ترین گوندی
ئاوەدانی نەدیو.
گەڕاونەتەوە ،لە پەراوێزەوە ،لە نەبیندراوەوە ،لە دوورەوە ،لە قەراخەوە ،لە کون و قوژبنی شارەوە ،لە
مەزرای هەوربردوەوە .داسیان فڕێ داوە و هاتوون ،شەقیان لە بێژینگ هەڵداوە و هاتوون ،تیر و ڕفێدەیان
سووتاندوە و هاتوون ،دەرزیان لە چاوی مەینەت کردوە و هاتوون .ئەوان گەڕاونەتەوە ،بە دەست و پێی
تۆزاوی و سەر و ڕدێنی دژوێنەوە ،سەتڵی شیریان ڕشتوە و هاتوون ،شانەی فەڕشیان شکاندوە و هاتوون.
شەقیان لە «بوون» هەڵداوە و شمشێریان بۆ «ببێ» کێشاوە.
تووڕەن ،ناکشێنەوە ،لەشکرن.
لەشکری نەبیندراوانی دوێنێ ،بەری چاویان گرتووین ،سەیری هەر شوێنێک دەکەین هەر ئەوانن .ئەوانن
و ناکشێنەوە .ئەوانن و ناتوێنەوە ،ئاگرن و ناکوژێنەوە.

تیژهنگ
گەڕاونەتەوە بۆ ناوەڕاستی خەونە درۆیینەکامنان ،سەری خەونەکانیان بڕیوە .ئەوان تەنیا یەک خەو دەبینن.
خەونی یاخی بوون.
ئەوان یاخین .یاخیەکانی بن عەرز و بن بەرد و بن پێ و یاخیەکانی نەبیندراوی دوێنێ.
هاتوون و هەتاویان جواڵندوە ،هاتوون و ئەستێرەیان بزواندوە.
چوونەتە جێژوانی مانگ و ئەستێرە ،تێکیان داوە .گۆڤەندی بولبول و گوڵیان گڕ داوە ،هیچ پەپوولەیەکیان
نەهێشتوە باڵی نەپڕوزێنن ،ئەوان هاتوون و هەموو کوندێکیان ڕاپەڕاندوە.
شار ڕەنگی مردووی لێ نیشتوە ،لەشکری ئاشکرایین و ئاشکرا دەکەن چی نادیارە.
یەکەم جار ورگی زگزلیان دڕیوە و نیشانیان داین چی خواردوە .دەرگای ژووری خەوی کام پیاوماقوڵە
کردیانەوە ،ژمارەی لەشفرۆشەکانی شاریان نووسیوە.
ماڵی کام ئەمینی شارە گەڕاون ،هەرچی دزراوە دۆزراوە .زێڕنگەریان هەڵواسیوە .هاتۆتە گۆ بۆ گوارەیەک
دەستی بردوە بۆ هەنارێکی  12ساڵ.
مەالیان فەالقە کردوە .هاتۆتە گۆ نوشتەی کەربوونی دەیان نۆکەری نووسیوە.
لەشکری ئاشکرایین و شوێن نەماوە نەیپشکنن.
گەنم فرۆشێکیان کوشتوە ،ئاخر تەلیسە گەنم لێیان لە قاو داوە «کیلەکانی تەسک کردۆتەوە» و سێحەب
ئاشیان بە ناو شاردا گەڕاندوە ،دەڵێن بەرداش هاتۆتە جواب کە هەرزنی تێکراوە.
لەشکری ئاشکرایین و گڕیان لە گەردوون بەرداوە.
هاتوون و هەتاویان جواڵندوە.
المپا و چرا بە دەستەوە کۆاڵن بە کۆاڵن دەگەڕێن ،کام تاریکی لە کام سووچی کامە دیوەخان خۆی حەشار
داوە دەیبیننەوە و هەر لە جێدا بەری نوزە و بەری دیدە و بەری دمی دەگرن.
شاریان تەنیوە و شەوگار لە ژێر پێیان زرمەی دێ و لە مژدەیان شار لەرزیوە! مژدەی شکان!
شکان!
کام شاخ لە بن نەهاتویە ،کامە قەاڵ نەبەزیوە ،کامە شاری دڵڕفێن و کام کۆشک و بارەگای چراخان هەیە
ترس وەک هەور بەری ئاسامنی لێ گرتوون.
کام چرا پڕ تروسکە بوو ئێستە ناسووتێ ،کام ئاوێنەی بااڵنوێن بوو ئێستە ڕەش داگەڕاوە ،ترس هەموو
جیهانی تەنیون .سوجدەی بە هەموو قامەتێک هێناوە و ئەژنۆ نەماوە نەیلەرزێنێ.
ترس لێرە حوکم دەکا و ترس لێرە زاوزێ دەکا.
لە هەموو ئەو شووشەبەندانەی چاوی حەرسەتیان ناچار بە گریان کرد ،لە هەموو ئەو قەاڵیانەی بەهەشتیان
لە پشت دیوارە بەرزەکانیان حەشار دا ،لە هەموو ئەو دەستانەی دەستی سووتاویان لە نانی گەرم کێشایەوە،
موژدە لێیان! شکان نزیکە.
شکان داهاتووی هەموو ئەو شارانەیە کە زێرابەکانیان لیپاولیپی مەرگە و مەینەت لەوێ داپۆرشاوی دەیان
پەردەی ئەرخەوانیە! شکان داهاتووی هەموو ئەوانەیە کە سااڵنێکە نان و شیر و کتێبیان لە ماڵە هەزار بە
هەزارەکان دا حەشار داوە .کام پشت هەیە ،گۆچانی لە ئێسک سازکراوی بە دەستەوە ،قیت و قۆزە .کام
گەردن هەیە شەرابی لە کاسەسەر دا نۆشیوە ،شکان چارەنووسی نەگۆڕیەتی.
دیوار دیواری سەر لە ئاسامن سواو ،قەاڵ قەاڵی جوانی و ئاوەدانی ،شار شاری شەوکەت و شادی ،خەڵک

42

«دۆزەخ چۆڵە ،شەیتانەکان هەموو لێرەن» شێکسپیەر
خەڵکی ڕازاوە بە جل و بەرگی زێڕین ،ئاسامن ئاسامنی ساماڵ و مەزرا مەزرای پڕ بەرهەم ،هەر هەموویان
دەڕوخێن و لە بن دێن و وێران دەبن و دەسووتێن و ڕووت دەبنەوە و ڕوخساری نگریسی ستەم لە ناو
دڵی هەموو ئاوێنەکانتان دا دەشکێ و دەبێتە هەزار لەتی دەست و پێ بڕ.
دڵ شکاوانی دوێنێ هاتوون تا بشکێنن دەست و مەچەک ،پشت و مل و کۆتکی دادگای هەموو پاسەوانانی
ستەم!
شکان بۆتە رسوودێک هەر شەقامە و وشەیەکی دەچڕێ و هەر لەش و سەرێک کوتکێکە دیواری نەکەبەتی
دەڕمێنێ.
جەهەنەم!
پەردە ئەرخەوانیەکانی شار شڕ و دڕ بوون ،هاتنەوەی نەبیندراوان و بن عەرزیەکان و شڵەژانی شار و
شەقام و یاخی بوون ،ستەمی ناچار کردوە دەمامک فڕێ دا.
دەرگای جەهەنەم کراوەتەوە ،ڕۆژ رۆژی ڕەش بگیر و شەو شەوی سوتان و برژانە .پاسەوانانی جەهەنەم
دەگەڕێن ،گۆپاڵ و تیغ بە دەست سەری شەقام و قەراخی کۆالنەکانیان گرتوە ،دەیان هەزار ناویان لە بەرە،
ناوی هەموو ئەوانەی لە جەهەنەم ڕایان کردوە.
دەیانگرن ،بە شەق و شەالق ڕاپێچی جەهەنەم دەکرێن ،ئاگردانەکانی جەهەنەم بە هێز دەسووتێن .شەڕی
ئاخرە و شەڕی سەر و ماڵ.
کێ داغی نەعلەتی لە ناوچاوان دراوە ،دەیدۆزنەوە و تا ناو ئاگر ڕایناگرن .دەرگای جەهەنەمیان کردۆتەوە
و شار لە لە هەناوی ئاگردا کات دەکوژێ .شار بۆتە قاقڕستانی بێدەنگی و بۆتە قەسابخانەی هەموو چرپە
و جریوە و رست و خورتێک .بەرینایی شار کراوەتە بۆسەی نەبیندراوانی ئاشکرا بوو.
چاویان شۆڕە و لیکاوی بێزاریان لێ دەتکێ .لە باریکە ڕێی سەر هەڵدێری شکست و سەرکەوتن دان و وەک
خۆڵی بیابان هەموو شاریان داپۆشیوە .جاسووس و چاوحیز! لۆتی و شەیاد ،پیاوکوژ و چەقۆکێش .ئەوانەن
خاوەنانی ئێستای شار.
دەرگای جەهەنەم ئاوەاڵیە ،کراوەتەوە بە پانکایی شار .هەتا ئێستا خاوەنانی دوزەخ دەڵێن نزیکە و 4000
دوزەخیامن دۆزیوەتەوە و ناردوماننەتەوە شوێنی خۆیان .بەردەوامن و لە ترسی تەشەنەی ئاگر هەموو
حەولێک دەدەن ،دەگرن ،دەکوتن ،زیندە بە چاڵ دەکەن و سڵ ناکەن.
هەتا ئێستا خۆڵەمێشی جەستەی چەند کەس لە شەقامەکان دراوەتە دەم باوە ،لە دۆزەخیشەوە چەند
مشتە سووتویەک گەڕاونەتەوە.
جەهەنەم بۆتە ڕوخساری شار و زمان زمانی گڕ و بڵێسەیە!
قاقا قاقای دز و جەردە گوێچکەی شاری کەڕ کردوە و پۆستاڵی گۆپال بە دەست و چاوشۆڕانی خوای
«سەروەت» لەشی شەقامی شێالوە .شەقامی شێلدراو و زامار ،شەقامی خوێن و سووتو و ئێستە جەهەنەم،
شەقامی یاخی و ئێستە چاو حیز ،شەقامی خرۆش و ئێستە مەرگ!
بانگەوازی سووتانی دۆزەخیان با بە دەنگی هەموو لۆتی و جاڕچیەک بە گوێ شاری دووبارە خومار الالیی
کەن .بنەڕێنن :جەهەنەم هەر بەردەوامە لە سووتان و هەموو دۆزەخیان گەڕاونەتەوە داوێنی ئاگر .بڵێن
شار ئارامە ،بڵین هەموو شتێک لە جێی خۆیە ،بڵێن باڵەخانە و زێڕەنگەری ئەرخەیان بن :پارێزراون .با
دیسان رسوودی جەهەنەم بچرن ،با بڕوا بکەن جەهەنەم بەردەوامە لە سووتان و زێرابەکان سەرلەنوێ پڕ
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تیژهنگ
دەبنەوە لە چەماوەکان.
دەی با بڵێن بن عەرزیەکان ،نەفرەتیەکان ،هەموو گول و ناحەزەکان و هەموو پەتاتەخۆرەکان گەڕاونەتەوە
ناو زێرابەکان.
مژدەی ئارامی شار بدەن ،چۆپی سەرکەوتنی سەرکوت بکێشن ،با دیسان قاقای ئەرخەوانی شار گوێچکەی
هەموو زبڵدانیەک کەڕ کات .دە فەرموون شار ئارامە و ئێمەش بڕوا دەکەین!
زێڕوەشانی بااڵی گۆپاڵ و چەکەکانتان بکەن ،بارەقەاڵی چەقۆکێش و لۆتی بڵێن ،جاسووس و چاوشۆڕ لە
کۆڵ کەن ،هەموو شاریان وەبن پێ دەن .دە فەرموون جێژنی سووتانی هەتایی جەهەنەم بگرن!
شەڕابی سەرکەوتن کوێری کردوون .نابینن ،خۆڵەمێشی جەستەی لە ئاگر پێچراوی سینا و سارۆ چۆن
هەڕەشەی گەڕانەوەی دوزەخیان دەگەێینە شاری نووستوو؟
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موژدە

الوێن ئەمانی

رۆژ چاوهکانی خۆی لێک دهنێ و دنیاش له سینگی رۆژدا له خورپه دهکهوێ و قهمچیهکانی تاریکی
دادهبارێن بهسهر پشتی چەماوی دنیادا.
دەڕوانێتە ئاسامن که چهنده بهرباڵو و بێ بڕانهوهیه و لە ڕێگهی خۆ دەڕوانێ که له دڵی بێ بڕانهوهییدا
وون بووه .ڕێ دهپێوێ؛ کوێڕە ڕێ تهسکه بێ کهڵک و بێ ئهنجامهکان ژێر پێ دهنێت ،پێچهاڵو پووچی
ڕێگهله نووستووهکان دهبڕێ ،به دهم ژانێکهوه ملی له ڕێی خۆ ناو ه و له دڕێژەی ڕێگهی درێژی خۆیدا ئهو
قهمچیانه بهدی دهکا که به سهر لهشی ترساو و بێ ڕەنگی ژیاندا دێنه خوار و ئهو قهاڵ گهردهن کهشانه
دهبینێ که چلۆن ڕوناکیان بەند کردووه ،به شاری دیله کاندا تێدهپهڕێ ،زهریاکان به دیلی دهبینێ له
زنجیری بهنداوا.
بهدهم ژانێکهوه بهخهبهره و ڕێگه دهبڕێ ،ئێستا سوورترین خوێنی ژانی وی تهنیا ئاگری ڕۆشنی ئهم
دهشتانهیه.
هاوارێک له پهنجهی پێوه تا تهوقی سهر به لهشیدا بااڵ ئهکات ،دهنگێکه له دهمارهکانیدا دهکوڵێت و وهک
بڵێی له دووی ڕێی هاتنهدهر دگهڕێ.
ــ ئاه ئاسامن متاشای چی ئهکهی به گرمه و توڕەییت؟
ــ گهرهکته چی بێژی به زاری شهتهک دراوت به تاریکی؟

تیژهنگ
ــ له دووی چیت له ملستانی وشکی بێدهنگی دنیادا ب ه جمیانی ههوره گرمێنهرهکانتهوه؟
ههنووکه ههر ئهوه ،ماندووی ڕێ و مهینهتبار؛ له بهرزاییهک ڕاوهستاو ،ههر نیگای ڕێ دهکات؛ شار و دێ،
دهشت و دۆڵ له ژێر پێی نیگای دا :دهبینێ دیلهکان که ئاڤراوترین قهاڵکان به دهستی خۆ چێ دهکهن،
دهبینێ که تهنیا دهنگی سندانی ئهوان ه دێته گوێ ،دهبێنێ ههر نووره که لهگهڵ تاریکی بهشهڕدێ ،هەر
پێڵ و شەپۆلن کە بە گژ ڕووخەکان دەچنەوە ،نهبهزینه که له ڕووی بهزین دا وهستاوه ،هاواره که لهگهڵ
بێدهنگی و شادیە که لهگهڵ خەفەت دا له جهنگ دان ..ژانێکیش ئاوسی هاوارێک لهگهڵ ئهو لهشهڕدا!..
دهسا ئهویش پهتی زاری شهتهک دراوی خۆی دهپسێنێ و له پهنجهی پێ ههتاکو تهوقی سهر له قوواڵیی
بوونیهوه ــ ڕێک وهکو خۆ دهربازکردنی ئاگرێکی پهنگ خواردوو له چاوهی بهسامرتین کێوهوه ــ هاواری
گشت هارارهکانی خۆی سهردهدات:
ـ وای له ڕۆژێک که قهمچیهکان بپسێن و وای له قهاڵ بهرزهکان ک ه چلۆن دادهڕمێن.
ئاسامن درز دهبا و ئاگرێک دادهگیرسێ ـ چهخامخه! گژهبایهک ههڵدهکا و هاواری ئهو لهگهڵیا ههتا
دووره دهست ڕێ دهکا و له دهشت و ل ه شاران خوول دهخوا و چی دیل ه هاوئاواز وێڕای ئهو بانگ دهدا
و تاریکی شهق دهبا:
ــ بال با ههر شهو به گشت قورسایی خۆیهوه خۆی بدات بهسهرمان ؛ بهاڵم مه هێشتاکه ههر زیندووین...
ــ شهو شهق دهبا ،ههورهکان دهگرمێنن ،ئاسامن ژانی دێ و ئاوسه ..دنیا به ژانهوه ڕۆژێکی نوێ دهزێ...
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دیالکتیکی ئەوان و ئەو
تێژەنگ

کەسێک ئەو پرسانەی کە کەوتبوونە پەراوێزەوە هەڵیبژارد بۆ ماتریالی چیرۆکەکانی خۆیی ،بە بێ ئەوەی
الی گرنگ بێت کە پێڕەوی کردن لە لۆژیکی فەزای گێڕانەوەی سەردەم وەک فۆڕم و بابەتی ماتریالەکانی
گێڕانەوەش وەک ناوەڕۆک ،ڕەنگە خۆیی بخاتە پەراوێزەوە! ئەو کەشفی کردبوو کە حەقیقەت لەم زەوییەدا
کەوتووەتە پەراوێزەوە و هەروەها دەیزانی کە ڕەنگە ئەوەیش وا هەواڵی حەقیقەتی پێیە ،چارەنووسی
باشرت لە حەقیقەت نەبێ! بەاڵم ئەو پشتی لە لۆژیکی ناوەند کرد و ڕوویی کردە پەراوێزەکانی ژیان و لە
هەر گەڕانەوەیەکدا خۆی بە گژ ناوەنددا دەکرد و هەر جارە کە بە چیرۆکێکەوە دەهاتەوە بەشێک لە
حەقیقەتەکانی پەراوێزیشی دەخستە ڕوو .دەستی خستە ناو جەرگ و دڵی کۆمەڵگا و وەبیری ئەوانی
هێنایەوە ،پاکی ئەو بابەتانەی کە لە بیر چوبوونەوە ،سەرجەمی ئەو ماتریاالنەی کە لە بن گوێی هەمووی
ئەواندا خەریک بوون هاواریان دەکرد و ئەوان نەیاندەبیست یان لەوە تراژیکرتیش کە نەیاندەویست گوێیان
لێ بگرن .ئەوان خەریکی خواردنی هەموو ئەو وتەزایانە بوون کە ئەو هەوڵیدا لە خواردن بیانپارێزێت.
ئەو کەوتە پەراوێزەوە چونکوو نیشتامنپەروەرە دڵسۆزەکان هەر کوردی دەزانن! ئەوان هاواری بندەستەکان
دەبەن بە ئاقاری کوردبووندا و لەوێ تەنیا گۆرانی «ئەی ڕەقیب «یان بۆ دەخوێنن ،نەمامەکان فێری تەسک
بینی دەکەن،گەورەیان ناکەن و ناهێڵن بااڵ بکەن و ئاسامن بدوێنن .ئەوان وا ڕاهاتوون فڕینی هەڵویان کە
ئاسامن دەپێوێت بە خەیانەت بزانن و خواوەندیان هەیە و دەرگایەکیش کە ساڵیانێکە بەستوویانە بە ڕووی

تیژهنگ
هاوارە راستەقینەکاندا! بەاڵم ئەو لە جیهانی خۆیدا ئێشی قامچی و ئەشکەنجەی هەیە ،جیهانی ئەو ڕازی
شکاندنی دەرگاکانی تێدایە ،ئاواتی شکاندنی قوفڵی بەندیخانە ی «ئەوین» ی تێدایە و لەوێ نەمامەکان بااڵ
بەرزن و ئاسامن و فڕینیان خوش دەوێت .ئەو بوو بە هەیکەلی دژایەتی و شکاندنی ئەو پیرە درەختانەی
کە ڕێگە بە منامەکان نادەن کە بە نیازن دارستان بخولقێنن.
ئەدبیات الی عەلی ئەرشەف دەروێشیان لە واتای ژیاندا بوو و ژیانیش ڕێکاوڕێک لە واتای ئەدبیات!
دەرۆێشیان گوێی خۆیی پڕ لە هاواری گەنجەکان و چەوساوەکان کرد ،لە دوویی ناسین و ناساندنی کۆی ئەو
وتەزایانەدابوو .تەمی ناسێۆنالیزم و ئائیین و کۆنەپەرەستی بە تیشکی حەقیقەتەوە دابڕی کە ئیرادەیەکی
گوماناوی و مێژووی بۆ لەبیربرندەوایاندا هەبوو .ئێمە دەرکەوتەی ئەو جیهانەین کە ڕاز و ڕەمزی شکاندنی
تێدایە ،ئێمە بەرەوڕوویی ئەوان دەبینەوە و گوێامن شل دەکەین بۆ بیسنت،دەستامن مست دەکەین و
هاوارمان سەرهەڵداوە و بە سەر مێژوودا دەگرمێنین!
سەرەتا بە ناسین و پاشان بە ناساندنی ئەو هەوڵامنداوە دەریبخەین کە لە ڕەگەزی ئەو منامانەین وا ئاسامن
و فڕینی خوش دەوێت ،لێرەدا ڕەنگە تووشی کلیشەی ناساندنی نووسەر دوایی مردن بووبێتین بەاڵم
ئەرخەیانین کە تووشی کلیشەی ناسینی نووسەر دوایی مردن نیین!
لە درێژەدا دوو چیرۆک لە دەروێشیان دەخوێنینەوە بە وەرگێڕانی الوێن ئەمانی و ئارووین سەعیدپور.
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سێ خۆمی خورسەوی
وەرگێڕانی الوێن ئەمانی

دەنگی لێکدرانی دەرگا دارینە ڕزاوەکە ،هەر سێ قەلەڕەشی سەر دیوارە گڵینەکەی هەڵفڕاند .دەنگی قاڕ و
قیویان هەموو ماڵەکەی داگرت .لەسەر بەفرەکانی گۆشەی حەوشەکە نیشتنەوە و ڕامانە ئەو پیرەمێردەی
کە شڵەژاو و سەرگەردان لە ژوورەکە دەهاتە دەر.
پیرەمێردەکە کاڵوە پەشمینە گەمارەکەی تا سەر برۆی هێنایە خوار .دەستی کە لە گۆ چووبوو هەوڵی دا بە
هااڵوی هەناسەی کەمێک گەرمیان کاتەوە .دەستەکانی خستە ناو گیرفانی.
تەپۆڵکێک بەفر ناوەڕاستی کۆاڵنەکەی داگرتبوو .بەپەلە بە الی دیوارەکەدا تێپەڕی و دەستی کرد بە ڕاکردن.
لەسەر سەهۆڵەکان خزی ،شانی دا بە دیوارەکەوە و کەمێک لە گڵی دیوارەکە وەریە سەر شان و ملی.
ماڵەکان هەموو تا ناوقەد لە بەفری کۆاڵنەکە ڕۆچووبوون .تاک و تەرا ئەو منااڵنە دەبیرنان کە لە حاڵێک دا
ئەرسین لە چاوانیان چزابوو و پێستی ڕوخساریان لە سەرمانە دەکزایەوە ،دەڕۆیشنت بۆ قوتابخانە.
پیرەمێردەکە بە الی دووکانی خەڵووز فرۆشیەکەدا تێپەڕ بوو ،لەبەر خۆیەوە وتی« :ئەگەر دوێشەو پارەم
هەبوایە »...کالیسکەیەک بە شەقامەکەدا تێدەپەڕی ،هێندەی نەمابوو خۆی لێبدات و سوورچیەکی پیریش
لەسەر کالیسکەکە کزۆڵەی کردبوو و جنێوی دەدا بە ئەسپەکانی .سەهۆڵەکانی سە ڕێگەکە لە ژێر پێی
ئەسپەکان دەشکان .ئەسپەکان نزار و بێحاڵ ڕێیان دەکرد و پاژەری هەڵم لە لووتیانەوە دەهاتە دەر.
گەیشتبووە بەشی سەرەوەی شار .شەقام قەرەباڵغرت ببوو .چەند دانە مناڵ لەسەر سەهۆڵی شۆستەکان

تیژهنگ
خلیسکێنەیان دەکرد .پیرەمێردەکە بە الیاندا تێپەڕ دەبوو کە یەکێک لە مناڵەکان کەوت .پیرەمێردەکە
چەماوە و دەستی دایە بن باڵی و هەڵی گرتەوە .گەرمی ژێر باڵی مناڵەکە لەسەر پەنجەکانی گەڕا .چاوی
کەوت بە کاڵوە سوورە جوانەکەی سەری و چەکمەکانی کە دەدرەوشانەوە .منداڵەکە بە چاوە گەشەکانی
سەیرێکی پیرەمێردەکەی کرد و ووتی :سپاس.
پێرەمێردەکە ڕووی وەرگێڕاو کەوتەوە ڕێ .چاوەکانی پڕ ببوو لە فرمێسک .هەنگاوەکانی تووندتر کرد .هەر
کە گەیشتە سەرەوەی شار ڕووی کردە باخێکی گەورە کە پاسەوانێک لە بەردەمیا ئێشکی دەدا.
بنی پێیەکانی سڕ ببوون .لێوەکانی بە ئەستەم بۆ کۆ دەبۆوە .دڵی تووند دەبوو و بوغز گەرووی گرتبوو.
دەیهەویست سەری لە نەردە ئاسنینەکانی پەرژینی باخەکە بکوتێت .لەبەرخۆیەوە دەیووت« :ئەستەمە،
زۆر ئەستەمە .بەاڵم خۆم ڕادەگرم ،چاوەڕێ دەکەم ،سەبری بچوکی خوا چڵ ساڵە ،دەبێ کتوپڕ بیانهەژێنم،
هەژانێکی تووند ،کە دڵیان لە لێدان بکەوێ ،بێ نامووسینە» .ویستی بچێتە ناو باخەکەوە ،بەاڵم پاسەوانەکە
نەیهێشت .شتێکی بە گوێی پاسەوانەکەدا چرپاند و بە دەست ئاماژەی بە بینای ناوەڕاستی باخەکە کرد.
پاسەوانەکەش ئەوی برد بۆ الی پاسەوانێکی پیری تر کە لە الی دەرگای چوونە ژوورەوە پاسەوانی دەدا و
ڕووداوەکەی بۆ باس کرد .پاسەوانە پیرەکە دەستێکی هێنا بە چاوەکانیداو دەستی پیرەمێردەکەی گرت
و چوونە ناو ساڵۆنەکەوە .کاتێک چوونە نێو ساڵۆنەکەوە گەرمایەک ڕژایە ناو گیانی پیرەمێردەکەوە.
پاسەوانەکە بە ئاماژە پێی وت کە لە گۆشەیەک ڕاوەستێت و خۆشی چووە یەکێک لە ژوورەکانەوە .دوای
چەند ساتێک هاتەوە دەرێ و پیرەمێردەکەی لەگەڵ خۆی بردە ناو ژوورەکە ،لە پشت مێزێکی لە دار گوێز
ساز کراوی شووشە لەسەر ،پیاوێک بە جل و بەرگێکی ڕێک و پێک و دەموچاوێکی گۆشتنی قەڵەو بە
بۆینباخێکی سپی پانەوە ،دانیشتبوو .پاسەوانەکە بە تووندی پێی لە زەوی کووتا و خەبەردار ڕاوەستا .پیاوە
بۆینباخ سپییەکە ،چاوی لەسەر ئەو الپەڕەیەی دەیخوێندەوە هەڵگرت و ڕووی کردە پیرەمێردەکە و پرسی:
چی بووە؟ کەسی تر نەبوو کە بە کاری ئێوە ڕابگات؟!
 پیرەمێردەکە بە شڵەژاوی واڵمی داوە «نا قوربان ،کارم بە جەنابتان بوو ،جگە لە ئێوە باوەڕم بە کەسیتر نیە»
 چۆن ! چیت دەوێ؟!پیرەمێردەکە بە دزییەوە لە ئەمالو ئەوالی خۆی ڕوانی و لە مێزەکە نزیکرت بۆوە .کۆتەکەی بەری لە ئااڵ
چکۆلەکەی سەر مێزەکە درا و ئااڵکە کەوتە خوارێ .پاسەوانەکە بە پڕتاو ئااڵکەی هەڵگرتەوە .فووی لێکرد
و لەسەر جێگەی خۆی داناوە.
پیاوە بۆینباخ سپیەکە لە کاتێکدا کە خۆی دەکشاندەوە دواوە ،ووتی:
قسەکەت بکە ،ئیرت بۆچی ئەوەندە نزیک دەبیەوە؟
» قوربان ...لە ...ماڵەکەی مندا ،سێ خۆمی خورسەوی دۆزراوەتەوە .ئەرێ ئەرێ قوربان ،بە حەزرەتیعەباس ،سوێند بەو وێنەیەی سەر دیوارەکە ،درۆ ناکەم».
پێکەنی ،پێکەنینێکی تاڵ کە لە دڵەوە نەبوو.
 سەرتەپپە ،١قوربان .جەنابتان وەرن تا بە چاوەکانی خۆتان خۆمەکان ببینن.پیاوە بۆینباخ سپیەکە پەیوەندی بە چەند کەسێکەوە کرد .سووراییەک لە زەوق و خۆشی لە ڕوخساری
گەڕابوو .هەستا ،ویستی کۆتەکەی بە شێوەیەک کە لەسەرەخۆ بێتە پێش چاو لەبەر بکا ،بەاڵم نەیدەتوانی
خۆشیەک کە لە دڵی گەڕا بوو بشارێتەوە .پیرەمێردەکە هەموو ئەوانەی دەدیت و بەردەوام بە هااڵوی
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سێ خۆمی خورسەوی
هەناسەی دەستەکانی گەرم دەکردەوە.
کەوتنە ڕێ ،چەند کەسی تریش هاتن .سواری ئەو ئۆتۆمبیلە ڕەشەی لە قەراخ شەقامەکە وەستابوو ،بوون.
ئۆتۆمبیلە ڕەشەکە ،لە الی یەکێک لە شەقامەکانی خوارەوەی شار ڕاوەستا .خەڵک هەموو بە سەرسوڕمانەوە
لە ئۆتۆمبیلەکە و ئەوانەی لە ناویدا دانیشتبوون دەڕوانی .تا ئەو ساتە لەوێ ،هەرگیز نە ئۆتۆمبیلی وەهایان
دیتبوو و نە ئاوا کەسانێکیش .شۆفیری ئۆتۆمبیلەکە هاتە خوارەوە و دەرگاکەی کردەوە ،پیاوە بۆینباخ
سپیەکە و هاوڕێکانی لەگەڵ پیرەمێردەکە لە ئۆتۆمبیلەکە دابەزین .پیاوە بۆینباخ سپیەکە کاڵوەکەی
کێشایە خوارەوە و ئەوانەی تریش هەروا کە ملیان خزاندبووە ناو یەخەی پاڵتۆکانیان ،وەڕێ کەوتن .تەنیا
پیرەمێردەکە بوو کە لە سەرما دەلەرزی .ڕێک وەک مەڕێک کە لە کۆتایی پاییز پەشمەکانیان بڕیبێتەوە.
هەڵمی ئاو بە سمێڵیەوە زەنگۆڵەی بەستبوو .لە ڕوخساری دا ترس و خەمێکی قووڵ تێکەڵ بە یەک ببوون.
بەاڵم ئەوەی لە قوواڵیی چرچ و لۆچەکانی ڕوخساری دا نیشتبوو ،تووڕەیی بوو .گەیشتنە ئەو کۆاڵنەی کە
ماڵی پیرەمێردەکەی لێ بوو .کەڵەشێرێکی پیر بە بێ ئەوەی لە سەر زەویەکە هیچی لێبێت ،چینەی دەکرد.
پیرەمێردەکە دەرگاکەی کردەوە .خۆی الدا تا ئەوانی تر بچنە ژوورەوە .لە حەوشەکەدا کێوێک لە بەفر
دروست ببوو .دیوارەکان تا نیوە خووسا بوون ،قەلەڕەشەکان لەوێ نەما بوون .ماڵەکە دوو ژووری هەبوو
کە سەربانی یەکێکیان ڕووخابوو و ژوورەکەی تریش یەک دەرگا و یەک پەنجەرەی هەبوو .پەنجەرەکە
لێوەکانی تووند لەسەر یەک دانابوو ڕێک وەک مردوویەک کە ڕەقی بردبیتەوە  .لەسەر بەشی خوارەوەی
شووشەکانی ئاسەواری بارانەکانی پێشووی لەسەر ماوە ،ڕێک وەکو منداڵەکان کە ئاسەواری فرمێسک
بەسەر گۆناکانیان دەمێنێتەوە.
پیرەمێردەکە بەپەلە چووە پێشەوە ،ڕۆیشتنە ژوورەوە .پیاوەکە فەرمانی کرد بە یەکێک لە هاوڕێکانی کە
بۆ نووسینی وردەکاری سەردانەکە و ڕووداوەکان ئامادە بێت .پیاوێکی تر کە جانتایەکی ڕەشی پێبوو،
خەبەردار ڕاوەستا و وتی« :بەسەرچاو قوربان ،ئەمر کەن».
جانتاکەی کردەوە.
لە ناوەڕاستی ژوورەکەدا کورسیەک بە مەالفەیەکی کۆنی گەمار داپۆرشاو ،تازیەبار دانیشتبوو .زەویەکە
یەکجار سارد بوو .لە کورسیەکەدا گوێنیەک دانرابوو .لەسەر تاقەکە چرایەکی دووکەاڵوی ئینگلیسی و
بوکەڵەیەکی قوڕین و چەند دانە هەڵامتێک دەبیرنان.
پیاوە بۆینباخ سپیەکە لە پیرەمێردەکەی پرسی « :دەی ،لە کوێیە؟ چاوەڕوانی چیت؟»
پیرەمێردەکە لە ناکاو ڕایکرد بەرەو الی کورسیەکە .مەالفەکەی الدا و بە تووڕەییەوە هاواری کرد « :ئەوەتان
قوربان ،ها ها .ئەوەتان .سێ خۆمی خورسەوی .سەیرکە چەنێ کەوین .ئەرێ قوربان .ها ها».
پیاوە بۆینباخ سپیەکە و ئەوانی تر چوونە نزیکرت .چاوەکانیان کە بە تاریکاییەکە ڕاهات ،لەناکاو پیاوەکە
شڵەژا ،چاوەکانی کرانەوە .کەزیە ئاڵتوونیەکانی کیژۆڵەیەک لەسەر زەوی ڕژابووە خاک و خۆڵی ناو ئەرخی
کورسیەکەوە.
لە ژێر کورسیەکە کچێک و دوو کوڕ ،دەست لە ملی یەکرت ،لە سەرمانە ڕەق هەاڵتبوون .روخسارە بچوک و
شین هەڵگەڕاوەکانیان ڕووی لە میچەکە بوو .ڕەنگە چاوەڕێی شتێک بووبن!
هات و هاوار و تووڕەیی پیرەمێردەکە لە حەوشەوە دەبیسرتا .شێتانە هاواری دەکرد « :مەگەر تەنیا بۆ زێڕ
و زێو بێنە ماڵەکانی ئێمە .مەگەر بۆ خۆمی خۆرسەوی بێن».
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خالۆ عەزیز

وەرگێڕانی ئاروین سەعیدپوور
ئێمە هەزاران کەس بووین .هەزاران کەس لە ئێمە شەهید بوون،
لە بەندیخانەکاندا پرتووکان .هەزاران کەس لە ئێمە پشتیان
لە خەبات کرد .هەزاران کەس لە ئێمە لە کاروانی
خەبات بەجێامن ،بەاڵم هێشتاکە ئێمە هەر هەزاران کەسین.
بیست و دووی خەرمانانی ساڵی هەزار و سێسەد و پەنجا و حەوتی هەتاوی .لە یەکێک لە ژوورەکانی
بەندی دووی زیندانی ئێوین دانیشتبووین .هاوڕێ و هاوخەباتەکانی «عەزیز» لە ژێر سێبەری سەرنێزەی
جەالدەکانی شا ،لە ساڵوەگەری مەرگی ئەو دا رێوڕەسمێکی ڕێزلێنانیان بۆ ڕێکخستووە .هەر بەم بۆنەیەوە
«محرتم» بابەتێکیئامادە کردووە و دەیخوێنێتەوە.
دەڵێی ڕوخساری لە پێش چاومە .ڕوخسارێکی دەم بە پێکەنین و بە جموجۆلێکی خێرا و قسەی
هیوابەخشەوە ،تۆ بڵێی ئەو هەروا بە سانایی لە ئێمە دابڕابێت؟
هەموان لە بارەی ئەوەوە قسە دەکەن.
«کاتێک پزیشکەکانی زیندان تێگەیشنت کە ئیرت هیوایەک بە چاک بوونەوەی نیە ،ڕاپۆرتێکیان بۆ بەرپرسەکانی
سەرەوە نارد تا چارەیەکی بۆ بدۆزنەوە .چونکە پاش تێپەربوونی بیست و سێ ساڵ لە بەندکرانی ،مردنی
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ئەو بەهایەکی قورسی دەبوو بۆیان».
«خەڵک لە مەهاباد بۆ رێوڕەسمی ناشتنی ئەو دەستیان لە کار کێشابووەوە و تا چەند کیلۆمەتری دەرەوەی
شار بەدوای تەرمەکەیدا ڕێیان بڕیبوو .تا چەند رۆژ گڵکۆکەیان گوڵباران ئەکرد».
«تەرمەکەیان لە ئااڵیەکی سوور ئااڵندبوو و خەڵکیش لە سەر دەست تەرمەکەیان دەبرد ،لە کاتی ناشتنیدا
خۆپیشاندانێکی مەزن لە دژی دەسەاڵت ڕوویدا».
لە ڕۆژی مردنەکەی دا ئیامم جومعەی مەهاباد لە لێدوانەکەی خۆیدا بە ناوی شهید یادی لێکردووە.
***
هەرچەندە خالۆ عەزیز بە قورسی هەناسەی دەکێشا ،بەاڵم وێڕای گەنجەکان لە حەوشەی زینداندا پیاسەی
دەکرد .بۆ هەر کەسێک گونجاو لەگەڵ بارودۆخی بەرنامەیەکی هەبوو .لە بەندی شەش بوو و تەنیا لە کاتی
نان خواردندا دەیتوانی بێت بۆ بەندەکەی ئێمە و هەر لەو کاتە کەمە کەڵکی وەردەگرت بۆ گاڵتەوگەپ
کردن لەگەڵ ئەوانی تردا.
ئەو کاتەی کە من چاوم پێی کەوت ماوەی بیست ساڵ بوو کە لە زیندان دابوو و بە هۆی دوور خستنەوەی
بۆ زیندانی بۆرازجان و سەختی و گوشار و ئەشکەنجە و ئازارەکان ،تەندروستی بە تەواوی تێک چووبوو.
نەخۆشی سینگی هەبوو .بیست ساڵ ژیان کردن لە ناو تۆز و غەوری پەتووە کۆنەکانی شارەبانی تووشی
هەناسە تەنگی کردبوو .گورچیلە و جەرگ و دڵی نەخۆش کەوتبوون ،بەاڵم ئەوـ خاڵۆ عەزیزی خۆشەویستی
ئیمەـ وەک گەنجێک بە گڕوتین و متامنەوە هەنگاوی دەنا و بەرهەمی ئەزموون و خەبات و تێکۆشانەکانی
لە دەرەوە و ناوەوەی زیندان بۆ هەموان دەگێڕایەوە.
هەمووی ئەمانە لە چاوی پاسەوانەکان ون نەبوو .دەیانربد بۆ ژووری پاسەوانەکان و ئازاریان دەدا .دەرمانی
نەخۆشیەکەیان پێ نەئەدا و تەنانەت ئەو دەرمان و کتێبانەشی کە بە زەحمەت وەدەستی خستبوون ،لێیان
دەدزی ،دەیاندڕاند و یانیش فڕێیان دەدا.
بەاڵم ئەو لە بەرانبەریان دەوەستایەوە .ئەگەر ئەو نامە توند و تیژانەی کە بۆ دادستانی ناردبوون کۆ
بکرێنەوە ،دەبن بە منونەی خۆڕاگری زیندانیەکی شۆڕشگێڕ.
لە ساڵی  52بەم الوە ،سەردەمی تەراتێنی سەرهەنگ زەمانی بوو .ئەو لە بەندکراوەکانی دەدا ،دەیکوشنت،
بە باتۆم دەستدرێژی دەکردە سەریان و باتۆمە خوێناویەکەی دەخستە قوڕگیانەوە.
بارودۆخی سەخت و نالەباری زیندان و هەروەها ئەو سزا قورسانەی کە بۆ تاوانی گەلێک بچوک بەسەر
بەندکراوەکان دا سەپابوو ،گەلێکیانی بەرەو تۆبە و پەشیامنی بردبوو.
هەموو حەوتوویەک بە بۆنەگەلی جۆراوجۆری وەک ئازادکردنی بەندکراوە تۆبەکار و پەشیامنەکان،
پاسەوانەکان هەموو بەندکراوە سیاسیەکانیان بە زۆر دەبردە حەوشە تا گوێ لە لێدوانەکانی سەرهەنگ
بگرن.
سەرهەنگ بە لەخۆبایی بوونێکەوە دەستی دەکرد بە قسە کردن:
ئەی ئەوانەی کە بەرەنگاری دەکەن ،دەبێ بزانن کە ئێوە بۆ هەمیشە ژووری ئەم دیوارە بەرزانە جێگەتانە،
ڕۆژێک دادێت کە بۆ گەڕانەوە زۆر درەنگە و ئەو کات تەنانەت ئەگەر سەر لە دار و بەردیش بکوتن کەس
نیە بە هاناتانەوە بێت.
ئێرە گۆڕستانی ئێوەیە و ئەگەر ئاڵۆزی دروست بکەن بە فیشەک واڵمتان دەدرێتەوە .هەڵبەت لە ناو ئێوەدا
بێگومان کەسانێکیش هەن کە خاوەن کەسایەتیەک بوون .هەمووتان خۆ بەم شێوەیە نەبوون .لە دەرەوەی
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تیژهنگ
زیندان ناو و ناوبانگێکتان هەبووە و کەچی ئێستا بە سەری تارشاو و جلوبەرگی سپووریەوە ژیان دەبەنە
سەر .ڕووی قسەی من لە گەنجەکانە ،سەیرێکی چوار دەوری خۆتان بکەن و پەند لە چارەنووسی ئەوانە
وەربگرن کە چۆن بە الساری هەموو تەمەن و گەنجی خۆیان فەوتاند.
جوان سەیریان بکەن ،پەند وەربگرن و بە چەشنێک هەڵسوکەوت بکەن کە هەرچی زووتر ئازاد بکرێن .من
بۆ ئەم چەند کەسەی کە ئەمڕۆ ئازاد دەکرێن ئامۆژگاریەکم هەیە :ئەگەر هاتوو لە دارستانێکدا گەمارۆ
دران و لەگەڵ بەبرێکی دڕندە و کەسێکی سیاسی ڕووبەڕوو بوونەوە ئەوە سەرەتا سیاسیەکە بکوژن و جا
دواتر بەبرەکە.
زۆرێک لە زیندانیەکان لە چوون و گوێگرتن لە وتارەکانی سەرهەنگ زەمانی خۆیان دەبوارد ،بەاڵم
پاسەوانەکان بە زۆر و گۆشار ئەوانیان دەناردە حەوشەکەوە و ئەگەر زیندانیەکیش بەرەنگاری کردبایە،
ئەوە دیانربد بۆ ژووری تاکەکەسی.
لەوبارودۆخەدا بوو کە ڕۆژێک بە هۆی ئەو نامە توند و تیژانەی کە خاڵۆ عەزیز لە ناڕەزایەتی بە کۆکردنەوەی
کتێبەکانی ناو زیندان بۆ کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی نووسیبوو ،لە الیەن سەرهەنگەوە داوا کرا .یەکێک لەو
بەندکراوانەی که لەگەڵ خاڵۆ عەزیز دا لە ژووری سەرهەنگ ببوو دەیگێڕایەوە:
سەرهەنگ بە خاڵۆ عەزیزی ووت:
ئێوە پێتانوایە کە پێشینەی دوور و درێژتان لە زیندان ڕێگە لە مامەڵەی توندی من دەگرێت ،پێویستە لە
بیرت بێ کە بۆ من زیندانی ،زیندانیە و گەنج و پیریش هیچ جیاوازیەکیان الی من نیە و هەرچی مبەوێت
دەیکەم.
عەزیزی یوسفیش بە هێمنیەوە لە وەاڵمی سەرهەنگ دا وتبووی:
تۆ بێجا دەکەی کە بەر بە هاتنی کتێب بۆ ناو زیندان دەگریت .تۆ کە هیچ تەنانەت ئەربابەکانیشت ناتوانن
درێژە بدەن بەم کارە .بەتایبەتیش لە پێوەند بە مندا ،هەر کات من نەمێنم ئەو کاتە ئێوە دەتوانن دەست
بگرن بەسەر کتێبەکامندا .
لە ئەنجامی ئەم تێکهەڵچوونەدا خاڵۆ عەزیزیان گواستەوە بۆ کۆمیتە .لە یەکێک لە ڕۆژەکانی هاوینی ۱۳۵۵
دا بوو کە بردیان .لە دوای دوو حەوتوو گەڕایەوە ،هەر لەو رۆژەدا یەکسەر کوڕەکان دەستێکیان بە سەر و
ڕیشی خاڵۆ عەزیز دا هێنا  .خاڵۆ عەزیز ژێرکراسێکی ناسکی زەردی لەبەردا بوو و قاقا پێدەکەنی .قاچەکانی
هێشتاکەش بە هۆی لێدانی قامچیەوە ئاوسا بوون .تا ئەوساتە هەرگیز ئەوم تا ئەو ڕاددەیە پڕاوپڕی شادی
و خۆشی نەدیتبوو .بە پێکەنینەوە دەیووت:
زۆر دەمێک بوو ئاوا خۆشم لێنەچوبوو .سەفەرێکی سەرنجڕاکێش بوو .بێچارانە هێندەی نەمابوو شێت بن
کاتێک دەیاندیت کە ئەشکەنجەکانیان ورەیەکی زیاتری بە من بەخشیوە.
٭٭٭
خاڵۆ عەزیز لەو بارو و دۆخەشدا لە کاری ئەدەبی دانەبڕابوو .کتێبێکی پائۆستۆفسکی بە ناوی «گوڵی
زێڕین» بۆ فارسی وەرگێرابوو و لە چەند دەرفەت دا بۆ منی خوێندەوە .لە هەمان کاتدا کە خاڵە گرینگەکانی
کتێبەکەی باس دەکرد بە منی دەووت:
تۆ نووسەری و ئەم کتێبە بە کەڵکت دێت .ئەمە کتێبێکە لەبارەی نووسینەوە و بۆ گەنجان نوورساوە ،من
بە هیالکیەکی زۆرەوە وەرمگێڕاوە و لێم ڕوون نیە کە لە کۆتاییدا دەهێڵن باڵو بێتەوە یا خود دەیدڕێنن.
دەمێکە ناردوویانە بۆ ساواک کە بیخوێننەوە.
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خالۆ عەزیز
خاڵۆ عەزیز باسی لە ڕۆمانێکی گەورەی خۆی دەکرد کە لە کاتی دوورخستنەوەی دا لە زیندانی بۆرازجان
نوسیبووی ،دیووت کە ڕۆمانەکەی لەبارەی پرسی زەوی و گوند و هۆکاری کۆچکردنی گوندنشینەکان بۆ
شارە کە لە ئەنجامی گفتوگۆ لەگەل ئەو جوتیارانەی بۆرازجان کە کەوتبوونە زیندان ،پێکهاتبوو .ئەو بە
ناکامی باسی لە ڕۆمانەکەی دەکرد و دەیووت:
«شارەبانی رۆمانەکەمی لێ داگیر کردم و دای بە ساواک ،هەر ئەم بەرنامە و نەقشانەی کۆمپانیا گشتیەکانی
کشتوکاڵ (طرح رشکتهای تعاونی کشت و رضع) کە ئێستا تۆ دەیبینی لە کتێبەکەی من دزیویانە و تا
ئێستاش هیچ هەواڵێک نەبۆتەوە لە کتێبەکەی من».
٭٭٭
هەمووکات دەروونی پڕ بوو لە خۆشی و شادمانی .بە منی دەووت:
_کاک عەلی بیستوومە ژنت هەیە بەاڵم منداڵت نیە.
بە شەرمەوە واڵمم دەدایەوە  :بەڵێ خاڵۆ عەزیز ،منداڵم نیە.
_بۆچی؟
ئاخر هەمووی چوارمانگ بوو کە هاوسەرگیریم کردبوو و دەستگیریان کردم.
_ئەی کاکە ....منداڵ درووست کردن هەمووی کاری پێنج خولەکە و کەچی تۆ چوار مانگت بە فیڕۆ داوە
و منداڵێکت لە دوای خۆت بە جێ نەهێشتوە کە درێژە بە رێبازەکەت بدات.
و قاقا پێدەکەنی.
٭٭٭
ئەو سزای زیندانی هەتا هەتایی بەسەر دا سەپا بوو .بەاڵم ڕێکخراوە ئازادیخوازەکان و هەوادارانی زیندانیە
سیاسیەکان هەوڵ و چاالکی زۆریان بۆ ئازادی ئەو ئەنجام دەدا.
لە زیندانی قەرسەوە گواستیانەوە بۆ زیندانی ئێوین .بڕیار وابوو کە بەر لە ئازاد بوونی لەگەڵ رۆژنامەوانێکی
بێلژیکی وتووێژ بکات.
جەالد و پاسەوانەکانی زیندان لێی دەپاڕانەوە کە لەبارەی ئەشکەنجە و کوشتنەکانی نێو زیندان هیچ
قسەیەک نەکا .بەاڵم خاڵۆ عەزیز بە ئازایەتیەوە لە واڵمی ئەوان دا وتی:
مەگەر ئێوە نەبوون کە ئەشکنجەتان دەکرد؟ کاتێک کە ئێوە بەم چەشنە دڵڕەق و بێڕەحامنەیە باشرتین
ڕۆڵەکانی ئەم خەڵکە دەکوژن و دەبڕن ،ئیرت مافی ئەوەتان نیە کە لە ئاشکرا بوونی برتسن.
جەالدەکان دەیانوت :
ئاخر ئابڕووی واڵتەکەمان لە مەترسیدایە.
خاڵۆ عەزیز بە سوکایەتییەوە واڵمی دەدانەوە :
کامە واڵت؟! واڵتی دروستکەرانی زیندانەکان ،جەالدەکان ،درۆزنەکان ،جەردەکان یان واڵتی بەندکراوان،
خەباتکاران و زەحمەتکێشان؟! واڵتی ئێمەو ئێوە جیاوازە ،بەقەدەر زەوی و ئاسامن ،ئێمە لە پێناو
واڵتەکەمان دا باکێکامن نیە لە ئەشکەنجە و مەرگ و زیندان ،بەاڵم ئێوە ئەم واڵتەتان تەنیا بۆ دزی و
تااڵن و دۆشین دەوێت ،ڕۆژێکیش ئەگەر هەست بە کەمرتین مەترسی بکەن لەم واڵتە ڕادەکەن و واڵتە
ڕاستەقینەکەتان لە ناو جانتا و گیرفانەکانتان لەگەڵ خۆتان دەبەن.
٭٭٭
بە دەیان جار دوا دیدارمانم هێناوەتەوە بەرچاو ،ئەو رۆژە کە بانگیان کرد من کرێکاری بەند بووم ،قاپ و
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تیژهنگ
قاچاخی بەیانیم دەشت .بە بیستنی ناوی ئەو لە بڵیندگۆکەوە هەروا بە دەستی تەڕ و کەفاویەوە خێرا لە
چێشتخانەکە هامتە دەرەوە .ئەو منی دی.
بە پەلە دەڕۆیشت و هەر لەو کاتەدا ئاوڕێکی لێدامەوە و وتی:
کاک عەلی وا ڕۆیشتم ،خواحافیز ،بە هیوای سەرکەوتن.
لە پشتەوە لێم دەڕوانی کە به سەری بەرز و بە گڕو تینەوە هەنگاوی دەنا .هیچ کات گومانم نەدەکرد کە
ئەمە دواهەمین دیدارمان بێت.
٭٭٭
بیست و دووی جۆزەردانی 1357ی هەتاویە .لە یەکێک لە ژوورەکانی بەندی دووی زیندانی ئێوین
دانیشتووین .هاوڕێ و هاوخەباتەکانی عەزیز لە ژێر سێبەری سەرنێزەی جەالدەکانی شا ،لە ساڵوەگەری
مەرگی ئەو دا رێوڕەسمێکی ڕێزلێنانیان بۆ ڕێکخستووە .هەر بەم بۆنەیەوە ئاسێف بابەتێکیئامادە کردووە
و دەیخوێنێتەوە.
عەزیز کە تاکوو ساڵی  ۱۳۳۵واتە تا تەمەنی ۲۰ساڵی خەریکی چاالکی سیاسی بوو ،لە دوای شکستی
بزووتنەوە نەتەوەییەکان بە هاوکاری چەند دانە لە هاورێیانی سەرلەنوێ ڕێکخراوە سیاسیەکانیان لە مهاباد
دامەرزاند .لەکاتێکدا کە دووژمنانی گەل بەردەوام کۆسپی سەر ڕێگەی بوون بەاڵم ئەو هیچکات باوەڕی بە
درێژەدان بە خەبات الواز نەبوو .بۆ یەکەم جار لە تەمەنی دوانزە ساڵی واتە لە ۱۳۲۷ی هەتاوی دا دستگیر
کرا و سزای چوار ساڵ زیندانی بەسەردا سەپا .زیندان ،ئەوی تووڕەتر و خاراوتر کرد.
لە پاش ئازاد بوونی تێکۆشانێکی تری دەستپێکرد.
بەر لە کودەتای «۲۸ی مرداد» بە سەختی ئەویان بریندار کرد .ئەو ڕێگای شۆڕشی هەڵبژاردبوو .ماوەیەک
لە دێهاتەکاندا کاری دەکرد و دواجار چووە تەورێز و بوو بە ئەندامی دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی
کوردستان کە ئەوکات بەنهێنی چاپ دەکرا.
لەکۆتاییەکانی ساڵی  ۱۳۳۲لە تەورێز دەستگیر کرا و دوای دوو ساڵ چارەنووسی نادیار دواجار لە زیندان
ئازاد کرا .پاش ئازاد بوونی لە زیندان چاالکیە سیاسیەکانی خۆی لە تاران و ورمێ درێژە پێدا .لە ساڵی ۱۳۳۷
لە کاتی ئەنجامی چاالکیەکی ڕێکخراوەیی دا و لە حاڵێک دا کە جلوبەرگی شوانی لەبەر دابوو ،دەستگیر
کرا و سزای لە سێدارەدانی بە سەردا سەپا .بەاڵم لە ژێر گۆشار و ناڕەزایەتیە جیهانیەکان دا سزاکەی بۆ
زیندانی هەتایی کەم کرایەوە و ۱۹ساڵی ژیانی لە زیندانەکانی قزلقلعە ،ورمێ ،تەورێز ،قەرس ،بۆرازجان،
بابۆل و ئێوین دا بەسەر برد .لە زیندان دا فێری زمانی ئینگلیزی بوو ،چەندین کتێبی بە ناوەکان واڵتی
کەف ،دەستنووسەکانی مامۆستایەک ،گوڵی زێڕین ،شەڕی دووهەمی جیهانی و زۆری تریشی لە زیندان
دا وەرگێڕا و بەشێکی زۆریش لە نوورساوەکانی لە زیندانی ئێوین بەدەستی پاسەوانەکان لەناوبرا .لە ساڵی
۵٦ی هەتاوی دا کۆمەڵێک لە مافناسانی دەرەکی لە زیندانی ئێوین گفتوگۆیان لەگەڵ کرد .خاڵۆ عەزیز لەم
گفتوگۆیەدا زۆر ئاگایانە هێرشی کردە سەر دەم و دەسگای پووچەڵی شا کە لەکۆتاییشدا دەرەنجامەکەی،
ئەشکەنجە بوو .لە دەستپێکی شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی  ۵٦دا بوو کە لە زیندان ئازاد کرا ،بەاڵم
نەیتوانی زیاتر لە ساڵێک لە کەشی پڕ لە جموجۆڵی شۆڕش دا هەناسە بدات و دواجار لە ناوەڕاستی مانگی
جۆزەردان بە هۆی ڕەنج و ئازارێک کە لە سیاچاڵەکانی رژێمی شا دا کێشابووی ،لە مەهاباد کۆچی دوایی
کرد.
لەگەڵ هاوڕێیان دەچینە حەوشەکە .یادی ئەو بۆ هەمیشە لە دڵمدا دەمێنێت.
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