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بەپێـــی ڕاپۆرتـــی ڕۆژنامـــەی
خۆراســـان ،هێندێـــک لـــە کچان و
ژنان لە مەشـــهەد بەخاتری هەژاری
ڕوویـــان کردووەتـــەوە فرۆشـــتنی
قـــژی خۆیان .بە پێی ئـــەم ڕاپۆرتە
ژنێـــک حـــازرە قـــژی بـــە ٢٠٠
هـــەزار تمەن بفرۆشـــێت تـــا قەرزی
دکتـــووری دیابێتەکـــەی بداتـــەوە.
ئەم ڕۆژنامەیە دەنووســـێت“ :بەپێی
جنـــس و پڕبوونی موو ،ژنان دەتوانن
 ٢٠٠تـــا نیهایەتـــەن دوو ملیـــۆن
تمـــەن لەبـــری قژیـــان وەربگـــرن”.
بەپێـــی ڕاپۆرتـــی مەیدانیـــی ئـــەم
ڕۆژنانەمەیـــە ،کچێکـــی دە ســـاڵە
بـــۆ کڕینی تەلەفـــوون ،ژنێکی ٢١
ســـاڵە بۆ دانەوەی قیســـتی جیازی
خوشـــکەکەی ،ژنێکـــی  ٥٠ســـاڵە
بۆ دابین کردنـــی خەرجی دەرمانی
مێردەکـــەی و هەروەهـــا کچێکـــی
 ١٥ســـاڵە بۆ دابین کردنی خەرجی
ناونـــووس کـــردن لـــە مەدرەســـەی
مامناوەندی قژی خۆیان فرۆشـــت.
بـــەاڵم کارەســـاتی کۆمەاڵیەتـــی
لێـــرەدا کۆتایـــی نایـــەت .دڵتەزێنتر
لـــە فرۆشـــتنی قـــژی ژنـــان،
فرۆشـــتنی کۆرپەڵەیە“ .حەبیبوڵاڵ
مەسعوودی” جێگری کۆمەاڵیەتی
ڕێکخـــراوی بێهزیســـتیی ئێـــران
باســـی لە چوونەســـەرەوەی ئاماری
فرۆشـــتنی کۆرپەڵـــە لـــە شـــەش
مانگـــی ڕابـــردوودا کـــردووە و
وتوویەتـــی کـــە کۆرپەڵەکـــەکان
بـــەر لەوەیکـــە لـــە دایک بـــن پێش
فـــرۆش دەکرێـــن .ناوبـــراو دەڵێـــت:
“باروودۆخی نالەبـــاری بنەماڵەکان
و هەروەهـــا ئێعتیـــادی دایـــکان و
باوکان لە گرینگترین هۆکارەکانی
فرۆشـــتنی کۆرپەڵە دێنە ئەژمار”.
ڕۆژنامـــەی شـــەهرەوەند هـــەر لـــەم
بوارەدا دەنووســـێت :کـــوڕ نزیک بە
 ٥٠ملیـــۆن تمـــەن ،کـــچ نزیکـــەی
 ٧٠تـــا  ٨٠ملیۆن تمەنـــە .قیمەتی
منـــداڵ و کۆرپەڵـــە زۆر جیـــاوازن.
کۆرپەڵـــەکان لـــە منداڵـــەکان
گرانتـــرن.

ســـەپاندووە ،بـــە گەندەڵـــی و
ئێعتیادێـــک کە لەنـــاو کۆمەڵگادا
پـــەرەی پێداوە ،بـــە بێ ماف کردنی
ژنـــان ،گەلێـــک کارەســـاتی کـــەم
وێنـــەی لـــە کۆمەڵـــگای ئێرانـــدا
خوڵقانـــدووە.
لـــەو نێـــوەدا ژنـــان پتـــر لـــە هـــەر
گرووپێکـــی کۆمەاڵیەتیـــی دیکـــە
بـــاری ئـــەم هـــەژاری و گەندەڵی و
نابەرابـــەری و بێبەشـــییەیان لەســـەر
شـــانە .درەنگتـــر لـــە هەمـــووان
دادەمەزرێـــن و زووتـــر لـــە هەمووان
بێـــکار دەکرێـــن ،لەبـــری کاری
یەکســـان لەگەڵ پیاوان حەقدەستی
بەرابەریـــان نییـــە .ژنـــان چ بەهۆی
چوونەســـەرەوەی ڕێـــژەی تـــەاڵق و
جیابوونـــەوە و چ بەهـــۆی ئێعتیاد و
یـــان مەرگی هاوســـەر ،زۆر جار نان
دەرهێنـــەری بنەماڵـــەن.
لـــە وەهـــا باروودۆخێـــک دایـــە کە
بەداخـــەوە بەشـــێک لە ژنـــان ناچار
بـــە فرۆشـــی ئەندامـــی جەســـتەی
خۆیـــان ،بە قەبووڵ کردنی ســـیغە،
بـــە لەشفرۆشـــی ،بـــە فرۆشـــتنی
قژی ســـەری خۆیان ،بە فرۆشـــتنی
کۆرپەڵەکەیـــان دەبـــن تـــا تیکـــە
نانێـــک بـــۆ ئەندامانـــی بنەماڵەیان
دابین بکەن .فرۆشـــتنی ئەندامانی
جەســـتە لە گورچیلە و پێســـتەوە تا
قژ ،لـــە کاری دژوار و هەاڵواردنی
سیســـتماتیکەوە تـــا ناچـــار بوون بە
قەبووڵکردنـــی ســـیغەی ئیســـامی
یـــان لەڕاســـتیدا لەشفرۆشـــی ،ئـــەو
کارەســـاتانەن کە ئەم ڕژیمە بەسەر
خەڵکـــی هێناوە.
تااڵن و دزینی ســـەروەت و سامانی
خەڵک لـــە الیـــەن دەســـەاڵتدارانی
ئیســـامی ،ســـەروەتی نجوومیـــی
ئاخونـــد و الت و چەقۆکێشـــانی
حکوومـــەت ،بۆشـــایی بەریـــن
و قووڵـــی چینایەتـــی ،لەگـــەڵ

هەاڵواردنـــی
و
ســـەرکوت
سیســـتماتیک ،دیمەنی سیاســـی و
بەســـەرهاتی کۆرپەڵەیـــەک کـــە کۆمەاڵیەتیـــی ئەمـــڕۆی ئێرانـــن.
پـــاش بەدنیـــا هاتنی دەفرۆشـــرێت،
جووتیـــاران،
بەســـەرهاتێکی دڵتەزێنـــە .واتـــە کرێـــکاران،
خوێنـــدکاران،
مندااڵنێـــک کـــە نەخـــوازراو مامۆســـتایان،
بەدنیـــا دێـــن تـــا ببنـــە پارەیەکـــی ژنـــان ،خەڵکـــی کوردســـتان و ئـــەو
ڕەش و بـــۆ دایـــک و باوکیـــان .جەمـــاوەرەی کـــە کەمینە نەتەوەیی
دەســـەاڵتی ئیســـامی بەو هەژاری و مەزهەبییـــەکان پێـــک دێنـــن
و فەالکەتەی کە بەســـەر خەڵکیدا هـــەر کامیـــان بەجۆرێک لەئاســـت
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دریژه ی ( :سهروتار)

لەمەڕ مانگرتن

ئەو کارەساتانەی کە دەسەاڵتی
ئیسالمی بەسەر خەڵکی ئێرانی هێناوە
نیشـــتەجێ بوون ،دەست دەداتە تااڵن
کردنی ســـەروەتی واڵت و سەرکوت
لـــە ناوخـــۆ و تیـــرۆر لـــە دەرەوەی
واڵت ،بەرپرســـی ڕاســـتەوخۆی
بێبەشـــی و نەهامەتییەکانـــە.

باروودۆخـــی دژوار و تاقـــەت
پڕووکێنـــی خۆیـــان ناڕازیـــن و
واڵمـــی حکوومەت بۆ ئـــەوان تەنیا
زینـــدان و ئەشـــکەنجە ،کوێر کردن
بە تفەنگی ســـاچمەیی ،کوشتاری
بەندکراوانی سیاســـی و کوشـــتنی
کۆڵبەرانـــی زەحمەتکێـــش بـــووە و ژنانـــی ئێـــران ،دایـــک ،خوشـــک،
کـــچ و هاوســـەری پیاوانـــن و ئـــەم
هیچـــی تـــر.
ڕادەیـــە لـــە گوشـــار و هـــەژاری
دەســـەاڵتی ئیســـامی و ســـەرانی بۆســـەر ژنـــان ،نامرۆڤانە و جێگای
گەندەڵ و کۆنەپەرســـتی بەرپرســـی شـــەرمەزارییە و تەحەمول ناکرێت.
ئـــەم هـــەژاری و فەالکەتـــەی دەســـەاڵتێک کـــە قـــژی ژنـــان بە
خەڵکـــن .ڕژیمێـــک کـــە لەجیـــات حیجابـــی زۆرەملـــی دادەپۆشـــێت و
پێکهێنانی پیشـــە و دابیـــن کردنی بـــە بزوێنەری هەســـتی سێکســـیی
تەندرووســـتی ،دەرمـــان ،شـــوێنی پیاوانی دەزانێت ،شـــەرم لەوە ناکات

مارکسیسزم و ئیکۆ سۆسیالیزم
لە فارسیەوە :هێمن ئەمانی

مارکــس بازنــەی ســەرمایەداری لــە
ســێ پیــت دا کــورت کردۆتــەوە:
“ .”M-C-Mڕەوتــی بەرهــەم
هێنــان بــە پــارە “پــوڵ” واتــە “”M
دەســت پــێ دەکات .ئــەم پارەیــە بــۆ
بەکارهێنانــی کرێــکاران ،ســەرچاوە
سروشــتییەکان و پیشەســازی بــە
مەبەســتی بەرهەمهێنانــی کااڵ
“شــت و مــەک” ســەرمایەگوزاری
“پــارە تێــدا خــەرج کــردن”
دەکرێــت “ .”Cدواتــر ئــەو کااڵ
بەهەمهێنراوانــە بــە نرخێکــی زیاتــر
لــە تێچــووی ســەرەتایی خــۆی
دەفرۆشــرێتەوە “ .”Mشــێوازی
گۆڕانــی کــۆی پــارەی تێچــووی
ســەرەتایی بــۆ پارەیەکــی زیاتــر لــە
نهێنــی چەوســاندنەوەی کرێــکار
دایــە ئــەو کاتــەی کــە ســەرمایەدار
“خــاوەن پــارە” حــەق دەســتێکی
کەمتــر لــە نزخــی ئــەو کااڵیــەی
کــە کرێــکار بەرهەمــی هێنــاوە
دەدات بــە کرێــکاران .لەگــەڵ
ئەوانەشــدا زێرانــدن و بەهــرە لــێ
کێشــاندنەوە لــە سروشــت و زەوی
بەشــێکی جیــا نەکــراوە و گرنگــە لــە
خوێنــی ســەرمایەداریدا بــۆ بــەردەوام
بــوون و گەشــە.
ســەرمایە هەمــوو ســەرچاوە
هــەروەک
سرووشــتیەکان،
کرێــکاران ،بــە دەرگای تێچــووی
ســادە لــە ڕەوتــی بەرهــەم هێنانــدا
دەبینــێ .لەســەر هەمــوو ســەرمایەدار
و خــاوەن پارەیــەک زەروور و شــەرتە

ئــەم دەرگا ســادانە بــە هەرزانتریــن
نــرخ و خێراتریــن شــێواز بەدەســت
بهێنێــت .هــەر وەکــوو ڕێکەتننامــە
کۆمەاڵیەتیەکــەی ســاڵی ٢٠١٠
لــە کۆپنهاگــن کــە وەهــا ڕوونــی
دەکاتــەوە“ :لــە ســەرمایەداری ئێمــە
دا زەوی دەبێتــە ســەرچاوەی مــەواد
و پێداویســتی خــاوی بەرهــەم هێنــان
و مــرۆڤ دەبێتــە بــەکار هێنــەر و
ئامــرازی بەرهەمهێنــان ،وە مــرۆڤ
نــەوەک کەســانێک کــە بوونیــان
هەیــە بەڵکــوو وەکــوو کەســانێک
کــە خاوەنــی شــتێکن دەبنــە جێگــەی
بایــەخ و نــرخ ”.وە کاتێــک کــە
ســەرمایەی سرووشــتی و کرێــکاران
بــە بەشــێکی ســادەی بەرهەمهێنــان
لــە سیســتمێکدا ڕیزبەنــدی دەکرێــن
ئاســاییە ئەگــەر دەرچــووی هــەر ئــەو
سیســتمە بــۆ ســەرمایە تەنیــا ئــەو
شــتە بێــت کــە دەکرێــت بفرۆشــرێت.
لەســەر ئــەم بنەمایــە لــە هیــچ
گۆشــە و الیەنێکــی ئــەم سیســتمەدا
پاشــەڕۆ گرنگیــان پــێ نــادرێ و
حیســاب ناکرێــن .بــۆ پێشەســازی
کارگــەکان هیــچ گرنــگ نییــە
کــە لــە کــوێ ،وە چەنــدە پاشــەڕۆ
بەرهــەم دەهێندرێــت ،بــۆ ئــەوان تەنیــا
فــرۆش گرنگــە و هیچــی تــر.
کێبڕکــێ ،بزوێنــەری ســەرەکی
ســەرمایەداری ،وورد بوونــەوە لــە
قازانــج کــردن بــۆ ســەرمایەدار تــا
ئاســتی مــەرگ مســۆگەر دەکات.
ئەگــەر کۆپانیــا یــان کارگەیــەک

وێالدیمێر ئلیچ لێنین
وەرگێڕان :هیوا ئەمانی

کە ژنان بەهـــۆی هەژارییەوە قژیان
بفرۆشن.
ڕووخاندنـــی ئەم ڕژیمـــە هەنگاوی
یەکـــەم و ســـەرەکییە لەپێنـــاو
بەرابەریـــی مافـــی ژن و پیـــاو
و کـــەم و ســـنووردار کردنـــەوەی
ئـــەو هەمـــووە ســـووکایەتی و
بەدبەختییەیـــە کـــە بەســـەر خەڵکی
دا ســـەپاندوودە .ژنانـــی شـــەریف و
ئازادیخـــوازی ئێـــران و کوردســـتان
بـــە پێســـت و گۆشـــتی خۆیـــان

گوشـــار و هەاڵواردنی حکوومەتی
ئیســـامییان تەجروبـــە کـــردووە و
هێزی ســـەرەکی و چارەنووس ســـاز
دەبـــن لـــە دامەزراندنـــی نیزامێکـــدا
کـــە کۆتایـــی بـــە هـــەاڵواردن و
ســـتەمی ژنـــان بێنێـــت.
مافـــی دایـــک و بـــاوک و مافی
منـــداڵ بـــۆ کۆماری ئیســـامی و
مافیـــای حکوومـــەت و باندەکانی
فرۆشـــتنی منداڵ و کۆرپەڵە هیچ

بیهەوێــت ســەرچاوەگەلێکی پێویســت سرووشــتێک کــە لەســەر بنەمــای
بــۆ کــەم کردنــەوە و نەمانــی پیــس پێناســە و ڕوون کردنــەوەکان
بوونــی هــەوا ،بــاو کردنــەوەی بابەتێکــی درێــژ ماوەیــە.
کاربــۆن و پاشــەڕۆ خــەرج بــکات،
لــە هەمــان کاتــدا دەبێــت بــەردەوام هەروەهــا بازنــەی M-C-M
لەگــەڵ ئــەو کۆمپانیــا و کارگانەی هــەم بــە واتــای بوونــی گەشــەی
کــە وەهــا خەرجێــک ناکــەن و لــە بەردەوامــی ســەرمایەدارە ،تــا بتوانێت
ئەنجامــدا دەتوانــن بەرهەمەکانــی لــەم کێبڕکێیــەدا بمێنێتــەوە ،وە هــەم
خۆیــان هەرزانتــر و بــە ڕێــژەی زیاتــر بــۆ کــۆی هەمــوو سیســتمەکەیە.
بفرۆشــن ،لــە کێبڕکێــی بەردەوامــدا هەمــوو بازنــەی M-C-M
بێــت .لــە ئاکامــدا ئــەو کۆمپانیــا ڕەوتێکــی بــێ کۆتاییــە چوونکــە
“بــە ویژدانــە” بــە خێرایی لــە بازنەی ئامانجــی کۆتایــی نــەوەک بەرهــەم
بەشــی خــۆی لــە بــازاڕی فرۆشــدا هێنانــی کااڵیــەک بــۆ بەکارهێنــان
دەردەکرێــت .کەوایــە ســەرمایەداری یــا سودبەخشــی بەڵکوو ئــەو پارەیەیە
بــە ســەرنجدان بــەوەی کــە تەنیــا کــە خــۆی لــە خۆیــدا هیــچ نــاکات
پــارە لەجیاتــی سودبەخشــی یــان مەگــەر ســەرمایەگوزاری و خســتنە
بەجــێ و شــیاو بوونــی کااڵ لــە گــەڕی لــە ڕەوتــی بەرهــەم هێنانــی
ڕەوتــی بەرهەمهێنانــدا ،دەبێتــە داهاتــوودا .ئــەم زەروورەتــە بــۆ گەشــە
هــۆی قازانجــی کــورت مــاوە بــە و بــاو بوونــەوە بەهــەر نرخێــک
واتــای بەشــێک لــە ژێربەنــای ئــەم ســەرمایەداری دەخاتــە بەرانبــەر
سیســتمە ،بــۆ پێشــکەوتن لــە پانتایی سرووشــت و ژینگــە :هــەم بــەو
ئــەم یاریــە دا .ئاشــکرایە کــە جەخــت هــۆکارەی کــە تێچــوو و مــەوادی
کردنــەوە لەســەر قازانجــی کــورت ســەرەتایی لــە ڕەوتی بەرهــەم هێناندا
مــاوە بــۆ سرووشــت کوشــەندەیە .موحتاجــە بــە تااڵنــی ئــەو ســەرچاوە

بایەخێکـــی نییـــە .حکوومەتـــی
ئیســـامی مۆدێلێـــک لـــە
دەســـەاڵتدارییە کە بووەتە نموونەی
بەربەرییەتـــی ئەمـــڕۆ و نەنگـــی
مرۆڤایەتیـــی ســـەردەم.
نیزامێـــک کە دایـــکان و باوکانی
بێبـــەش و نەخـــۆش ناچـــار بـــە
فرۆشـــتنی کۆرپەڵە و منداڵەکانی
خۆیـــان بـــکات و کۆیلەداریـــی
نـــوێ لـــە ناحەزتریـــن و قیزەونتریـــن
سرووشــتیانەی ئێمــە بــە خێراتریــن
شــێوە کــە بتوانێــت .وە هــەم لەبــەر
ئــەوەی کــە پێویســتی زیاتــری بــە
کڕیــار هەیــە کــە تــا ئــەو جێگەیــەی
بــۆی دەکرێــت بەرهەمەکانــی
بفرۆشــێت .پێویســتی بــە مــەواد و
هێــزی زیاتــر بــۆ بەردەوامــی گەشــە،
ســەرمایەداری بــە شــێوەیەک کــە
جێــگای قەرەبووکردنــەوە نەبێــت
دەخاتــە بــەردەم هەســارەیەکی جێگیــر
و پایــەدار.
لــە ڕاســتیدا بــە پێــی ئــەو
لێکۆڵینەوانــەی ئاکادیمی تایبەتیی
زانســتی ” کــە رێکخراوێکــی
ســەربەخۆیە لــە ئامریــکا” ئابــووری
جیهانــی لــە ســاڵی ١٩٨٠وە لــە
ســنووری توانایــی بوژاندنــەوەی
زەوی تێپەڕیــوە و لــە ســاڵی ١٩٩٩
تــا ئاســتی  ٪٢٠لــەو ســنوورە
دووتــر کەوتۆتــەوە .لــە ئێســتادا ئــەو
مەودایــە تــا ئاســتی  ٪٣٠بــەراورد
کــراوە.

شـــێوەی خۆیـــدا بەرهـــەم بێنێتـــەوە،
ڕووخاندنـــی وەهـــا نیزامێـــک و
بەرپرســـانی وەک جەنایەتکارانـــی
پیشـــەیی ،زەروورەتێکـــی سیاســـی،
کۆمەاڵیەتـــی و ئینســـانییە.
***

مارکــس و ئێنگێڵــس ئــەم بابەتەیــان
لــە مانیفێســتی کۆمۆنیســتدا بــە
شــێوەیەکی پــاراو و کــورت بــاس
کــردووە ” :کۆمەڵــگای بۆرژوایــی
“ســەرمایەداری” نــوێ لەگــەڵ
شــێوازەکانی بەرهــەم هێنــان،
ئاڵوگــۆڕ و خاوەندارێتــی” تایبــەت”
خــۆی –(کۆمەڵگایەکــە هــەر
دەڵێــی ئامــرازە زەبەالحەکانی بەرهەم
هێنــان و ئاڵوگــۆڕی لــە غەیبــەوە
هێنــاوە) -لــە ئەفســوونکارێک
دەچــێ کــە ئێتــر توانــای کۆنتــڕۆڵ
کردنــی هێزەکانــی جیهانــی
ژێــرەوەی کــە بــە ســیحری خــۆی
هێناویەتــە حــزوور نەمــاوە”.
***

ل
ە هەنــگاوی یەکــەم دا دەبــێ
ڕوونکردنەوەیــەک بــۆ ڕوودان و
پەرەســەندنی مانگرتنــەکان بدۆزینــەوە.
هەرکەســێک کــە مانگرتنێکــی
وەبیــر بێتــەوە کــە ئەزمونــی کەســیی
خــۆی ،ڕاپۆرتــی کەســانی تــر و یــان
ڕۆژنامــەکان بێــت ،لەپــڕ ســەرنجی بــۆ
ئــەوە ڕادەکێشــرێت کــە مانگرتنــەکان
لــەو شــوێنانەدا ڕوودەدەن و پەرەدەســتێنن
کــە کارخانــەی گــەورەی لــێ دروســت
کــراون و لــە ڕووی ڕێژەیــەوە ڕوو لــە
زیــاد بوونــن .زۆر بــە کەمــی دەتوانیــن
کارخانەیەکــی گــەورە -ســەدان و
بگــرە هــەزاران کرێــکاری هەبــێ-
بدۆزینــەوە کــە مانگرتنێکــی بــە
خــۆوە نەدیبــێ .ئــەو کاتــەی کــە لــە
ڕووســیا تەنیــا چەندانــە کارخانــەی
گــەورە بوونیــان هەبــوو ،ژمــارەی
مانگرتنەکانیــش کــەم بــوو؛ بــەاڵم
کاتێــک کارخانــە گــەورەکان –چ لــە
ناوچــە پیشەســازیە کۆنــەکان ،چ لــە
شــارەکان و دێهاتــە تــازە بنیاتنراوەکان–
بــە خێرایــی گەشــەیان کــرد ،ژمــارەی
مانگرتنەکانیــش ڕوو لــە زیــاد بــوون
چــوون .بــەاڵم بۆچــی مانگرتــن
هەمیشــە لــەو کارخانانــەدا ڕوودەدا کــە
بەرهەمــی زۆریــان هەیــە؟ هۆکارەکەی
ئەوەیــە کــە ســەرمایەداری دەبــێ بــە
ناچــاری ببــێ بــە خەباتــی کرێــکاران
بــە دژی خاوەنکارەکانیــان و کاتێــک
بەرهەمهێنــان بــە شــێوەیەکی یەکجــار
زۆرە ،ئــەو خەباتــە خــۆی لــە مانگرتــن
دا دەنوێنــێ.
یارمەتیم بدەن کە ئەوە شی بکەمەوە.
پێکهاتــە
ئــەو
کاپیتالیــزم،
کۆمەاڵیەتیەیــە کــە تیایــدا زەوی،
کارخانــەکان ،ئامێــرەکان و هەتــا
دوای… لــە ژێــر ڕکێفــی کۆمەلێــک
خــاوەن زەوی و ســەرمایەداردان
کــە ژمارەیــان هێنــدەی ژمــارەی
پەنجەکانــی دەســتە ،ئەمــە لــە کاتێــک
دایــە کــە کۆمەڵــی بەرینــی خەڵــک
خاوەنــی هیــچ شــتێك نیــن یــان خاوەنــی
شــتێکی زۆر بچوکــن ،هــەر بۆیــە پــێ
ملــە کــە خــۆی وەکــوو کرێکارێــک

بــە کــرێ بــدا .خــاوەن زەوی و
ســەرمایەدارەکان ،کرێــکاران بــە کــرێ
دەگــرن و وایــان لێدەکــەن کــە فاڵنــە
شــتومەک بــە مەبەســتی فــرۆش لــە
بــازاردا بەرهــەم بهێنــن .وەهەروەهــا،
خاوەنــکار تەنهــا هــەر ئەوەندە حەقدەســت
بــە کرێــکار دەدات کــە بەشــی ژیانــی
نەمرنــەژی خــۆی و بنەماڵەکــەی
بــێ ،لــەوالوە ئــەوەی لــە کرێــی کاری
کرێــکار دەمێنێتــەوە وەک قازانــج
دەچێتــە گیرفانــی خاوەنــکارەوە .هــەر
بۆیــە لــە ئابــووری ســەرمایەداری دا
کۆمەڵــی بەرینــی خەڵــک ،کرێــکاری
بەکرێگیــراون و بــۆ خۆیــان کار ناکــەن
بەڵکــو لــە بەرامبــەر حەقدەســتێک دا
کار بــۆ خاوەنــکار دەکــەن .دەکــرێ
تێبگەیــن کــە هەوڵــی هەمیشــەی
خاوەنــکار لــە پێنــاو کــەم کردنــەوەی
کرێــی کاری کرێکارانــە؛ هەرچــی
کەمتــر کرێــی کار بــدەن ،بــەو ڕادیــە
قازانجــی خۆیــان زیاتــر و زیاتــر دەبــێ.
لەمــاوە هەوڵــی کرێــکار بــۆ ئەوەیــە
کــە کرێیەکــی زیاتــر وەربگــرێ تاکــوو
بتوانــێ بــۆ بنەماڵەکــەی خۆراکێــک
بــە ڕادەیەکــی پێویســت و بــاش وەدەســت
بێنــێ ،لــە ماڵــی بــاش دا بژیــن و
هــەروەک خەڵکــی تــر جــل و بەرگــی
جــوان لەبــەر بکــەن ،نــەک وەکــوو
ســواڵکەر بژیــن.
هــەر بۆیــە خەباتێکــی بــەردەوام لــە
نێــوان کرێــکار و خاوەنــکار لەســەر
کرێــی کار لــە ئارادایــە؛ خاوەنــکار
ئــازادە کــە کام کرێــکارە کــە پــێ
باشــە بــە کرێــی بگــرێ ،هــەر بۆیــە
دەچێتــە ســۆراغی هەرزانترینیــان .وە
هەروەهــا کرێکاریــش ئــازادە کــە خــۆی
بــە خاوەنکارێــک کــە خــۆی پــێ باشــە
بــە کــرێ بــدا ،هــەر بۆیــە دەچێتــە
ســۆراغی خاوەنکارێــک کــە زۆرتریــن
کرێــی کار دەدا .بــە بــێ لەبەرچــاو
گرتنــی ئــەوەی کــە کرێــکار لــە شــار
کار دەکا یــان لــە دێهــات ،خــۆی بــە
خاوەنــی زەوی ،جوتیــاری دەوڵەمەنــد و
یــان خــاوەن کارخانــە بــە کــرێ دەدا،
ئــەوالی مامەڵەکــەی خاوەنــکارە ،و
هــەر لەگــەڵ ئەویشــدایە کــە لەســەر
کرێــی کار شــەڕ دەکا.

ســتەمی ســەرمایە ،هەڕەشــەی لەنــاو
بردنیــان لــێ دەکا ،دەســت دەکــەن
بــە ڕاپەڕینــی بــە کۆمــەڵ لــە دژی
خاوەنــکار و مانگرتنــە کرێکاریــەکان
دەســت پێــدەکا.

دەیانهــەوێ تــە ئــەو جێگایــەی
کــە دەتوانــن حەقدەســتی کەمتــر
بــە کرێــکاران بــدەن) ،هەڵکشــان و
داکشــانە پیشەســازیەکان زیاتــر خــۆی
نیشــان دەدا و قەیرانــەکان دژوارتــر
دەبنــەوە .کاتێــک کــە پیشەســازی
بــازاڕی گەرمــە ،خــاوەن کارخانــەکان
قازانجــی گــەورە دەکــەن ،بــەاڵم لــە
بیــری شــەریک کردنــی کرێــکار
دا نیــن؛ بــەاڵم کاتێــک قەیــران
دەســت پێــدەکا ،خــاوەن کارخانــەکان
دەیانهــەوێ زەرەرەکــە لــە پێــی
کرێکارەکانــدا بنوســن .لــە کۆمەڵــگا
ئەوروپاییەکانــدا پێویســتی مانگرتــن
لــە کۆمەڵــگای ســەرمایەداریدا تــا
ڕادەیــەک بــۆ هەمــووان ناســراوە کــە
یاســای ئــەم واڵتانــە ناتوانــن مانگرتــن
قەدەغــە بکــەن .تەنیــا لــە ڕووســیایە کە
یاســاگەلی دڕەنــدە بــە دژی مانگرتــن
جێبەجــێ دەکــرێ.

بەهێزتــان بیهــەوێ” .لــە دنیــای
ڕاستەقینەشــدا هــەر بــەو جۆرەیــە:
کارخانــەکان ،زەوی زەویــدارەکان،
ماشــێنەکان ،هێڵی ئاســنینەکان و هتد،
وەکــوو چەرخــی ماشــێنێکی گــەورە
دێنــە هەژمــار – ماشــێنێک کــە مــادە
لــە کانــەکان دەردەهێنــێ ،بەرهەمیــان
لــێ وەدەســت دێنــێ ،ڕێکوپێکیــان دەکا
و دەیانگەیەنێتــە شــوێنی مەبەســت.
تــەواوی ئــەم ماشــێنە لەالیــەن
کرێــکارەوە جوڵــەی پــێ دەکــرێ.
کرێــکارە کــە زەوی دەکێڵــێ ،کانــزا
دەردەهێنــێ ،و لــە نــاو کارخانــەکان
دا خەریکــی بەرهــەم هێنانــە ،مــاڵ و
کارگا و هێڵــی ئاســن دروســت دەکا.
کاتێــک کــە کرێــکاران خــۆ لــە
کارکــردن دەپارێــزن مەترســی وەســتانی
تــەواوی ماشــێنەکان لــە ئارادایــە .هــەر
مانگرتنێــک ئــەوە وەبیــر ســەرمایەدار
دەهێنێتــەوە کــە کرێــکارەکان ئاغــای
ڕاســتەقینەن نــەوەک ئــەوان .کرێــکار
گەلێــک کــە هــەر جــارە بەرزتــر لــە
جــاری پێشــوو داوای مافەکانیــان
دەکــەن .هــەر مانگرتنێــک کــە ڕوودەدا
ئــەوە بــە گوێــی کرێــکاران هەڵدێنــێ
کــە لــە هەلومەرجیــان دڵســارد نەبنــەوە،
و ئــەوان بــە تەنیــا نیــن .ســەیرکەن کــە
مانگرتــن چ کاریگەریەکــی گــەورەی
لەســەر خــودی مانگرتــووان و هەروەهــا
لەســەر کرێکارانــی کارخانەکانــی
دەوروبــەر وە یــان کرێکارانــی هــەر ئــەو
کارخانەیــە کــە لــە بەشــەکانیتردا کار
دەکــەن هەیــە.

بــەاڵم ئایــا بەڕاســتی بــۆ کرێکارێــک
وەک تــاک توانــای بەرەوپێــش بردنــی
ئــەو خەباتــە مەیســەرە؟ ژمــارەی
کرێــکارەکان ڕوو لــە زیــاد بوونــە:
جوتیــارەکان مــاڵ و حاڵیــان وێــران
دەبــێ و لــە دێهاتەکانــەوە هەڵدێــن لــە ســەرەتادا کرێــکاران نازانــن کــە
بــۆ شــارەکان و کارخانــەکان .خــاوەن بــەدوای چیــەوەن ،وشــیار نیــن لەهەمبەر
زەوی و کارخانــەدارەکان خەریکــی هۆکارەکــەی؛ لەبەرئــەوە دەســت دەکــەن
بــەکار هێنانــی ئامێرگەلێکــن کــە کار بــە شــکاندنی ماشــێنەکان و تێکدانــی
لــە کرێــکار دەدزێ .لــە شــارەکاندا کارخانــەکان .ئــەوان تەنیــا دەیانهــەوێ
بێــکاری ڕوو لــە زیادبوونــە و لــە کــە توڕەیــی خۆیــان نیشــانی
الدێکانیــش ژمــارەی ســواڵکەرەکان کارخانــەدار بــدەن .هێــزی کۆمەڵیــان
بــەرەو زیــاد بــوون دەچــێ .خەبــات لــە بــۆ ڕزگاری لــەم هەلومەرجــە تاقــەت
دژی خاوەنــکار بــۆ کرێــکار وەک پڕوکێنــە تاقــی دەکەنــەوە ،بــە بــێ
تاک وردە وردە خەریکە ئەستەم دەبێ .ئــەوەی کــە هێشــتاش بزانــن بۆچــی لــەم
کرێکارێــک کــە داوای حەقدەســتێکی هەلومەرجــە نالەبــار و بــێ هیوایــەدا
مامناوەنــد لــە خــاوەن کار دەکا یــان بەســەر دەبــەن و دەبــێ هــەوڵ بۆچــی
بــە حەقدەســتی هــەرزان ڕازی نابــێ ،بــدەن .لــە هەمــوو واڵتەکانــدا توڕەیــی
ڕووبــەڕووی ئــەو جوابــەی خاوەنــکار کرێــکار لــە ســەرەتادا ،وەکــوو شۆڕشــە
دەبێتــەوە“ :بــڕۆ دەرەوە! خەڵکانێکــی دوورەپەرێــزەکان خــۆی نیشــان دا ،لــە
زۆری برســی لــە دەرەوە چاوەڕێــن و ڕووســیا ،پۆلیــس و خــاوەن کارخانــەکان بەهەرحــاڵ ،مانگرتنــەکان -کــە
کۆمەڵــگای
ناوەڕۆکــی
گەلێــک کەیــف خــۆش دەبــن کــە بــە ناویــان لێنابــوو “هەڵچــوون” .ئــەم لــە
حەقدەســتێکی کەمتــر کار بکــەن” .شۆڕشــە دوورەپەرێزانــە ،لــە هەمــوو ســەرمایەداریەوە هەڵدەقوڵێــن -نیشــانەی
واڵتانــدا ،لــە الیەکــەوە دەبــوون بــە دەســتپێکی خەباتــی چینــی کرێــکارن
کاتێــک کــە هەلومەرجــی خەڵــک مانگرتنــی ئاشــتیخوازانە و لــە الیەکــی بــە دژی ئــەو سیســتەمە کۆمەاڵیەتیــە.
تــا ئــەو ڕادەیــە خــراپ دەبــێ کــە تــرەوە ،دەبــوون بــە هەوێنــی خەباتــی کاتێــک ســەرمایەداری لەگــەڵ
هەمیشــە خەڵکانێکــی زۆری بێــکار هەمەالیەنــی چینــی کرێــکار بــۆ کرێکارێکــی تەنیــا کــە خاوەنــی
هیــچ شــتێک نیــە ڕووبــەڕوو دەبــێ،
لــە شــار و دێ بوونیــان هەبــێ ،و ڕزگاری.
هەلومــەرج بــاس لــە کۆیالیەتــی بــێ
کاتێــک کارخانــەدارەکان ســامانێکی
لــە ڕادەبــەدەر پێکــەوە دەنێــن و زەویــدارە مانگرتــن (یــا خــود دەســت لــە کار ئەمــا و ئــەوالی کرێــکار دەکا .بــەاڵم
وردەکان لەالیــەن ملیۆنێرەکانــەوە کێشــانەوە) چ تایبەتمەندیەکــی بــۆ کاتێــک هــەر ئــەو کرێــکارە فەقیرانــە
ســەریان پــان دەکرێتــەوە ،کرێــکاری خەباتــی چینــی کرێــکار هەیــە؟ یەکگرتــوو دەبــن ،هەلومەرجەکــە
تــاک –لــە بەرامبــەر ســەرمایەداردا -بــۆ وەاڵم دانــەوە بــەم پرســیارە دەبــێ دەگــۆڕێ .هیــچ ســەروەتێ لــە دنیــا دا
بــە تــەواوی بــێ دەســەاڵت دەمێنێتــەوە .وێنایەکــی تەواوەتــی لــە مانگرتــن بەکەڵکــی ســەرمایەدار نایــەت مەگــەر لە کاتی ئاســایی و ئاشــتی دا کرێکار
لــەو کاتەدایــە کــە دەرفــەت بــۆ بکێشــین .هــەر وەک پێشــتر بینیمــان ،ئــەوەی کــە بتوانــێ کرێکارانێــک بــە بــێ بۆڵەبــۆڵ خەریکــی کارە،
ســەرمایەدار دەخوڵقــێ تاکــوو کرێــکار کرێــی کاری کرێکارێــک بــە پەیــدا بــکا کــە ئامــادە بــن هێزی کاری لەگــەڵ خاوەنــکار مشــتومڕ نــاکا،
تێکبشــکێنێ ،و هەتاکــوو مــردن – پێــی ڕێککەوتنــی نێــوان کرێــکار خۆیــان لەســەر ئامــراز و شــتومەکێک ســەبارەت بــە هەلومەرجــی خۆشــی
نــەک تەنیــا لەخــۆی بەڵکــوو لــە ژن و خاوەنــکار دیــاری دەکــرێ .بــە کــە هــی ســەرمایەدارە بخەنــە گــەڕ هیــچ قســەیەک نــاکا .بــەاڵم لــە کاتی
و منداڵەکانیشــی– وەکــوو کۆیلــە کار پێــی هەلومەرجێکــی وەهــا ،بینیمــان بــۆ ئــەوەی ســەروەتی تــازە بەرهــەم مانگرتنــدا مــاف و داواکاریەکانــی
بکێشــێتەوە .بــۆ نمونــە ،ئەگەر چاوێک کــە کرێــکاری تــاک و تەنیــا بــێ بهێنــن .تــا ئەوکاتــەی کــە کرێــکاران بــە دەنگێکــی بــەرز هــاوار دەکا،
لــەو کارانــە بکەیــن کــە تیایــدا کرێــکار هێــزه ،کەواتــە تــەواوەن سروشــتیە ناچــارن بــە شــێوەی تــاک لەگــەڵ تــەواوی ســتەمەکانی ســەرمایەدارەکان
نەیتوانیــوە پشــتیوانی یاســا بــۆ خــۆی کــە کرێــکاران دەبــێ بــە شــێوەی بــە ســەرمایەدارەکان مامەڵــە بکــەن ،وەربیــر ســەرمایەدارەکان دەهێنێتــەوە،
مســۆگەر بــکا و توانایــی وەســتانەوە کۆمــەڵ بــۆ خواســتەکانیان خەبــات کۆیلــەی ڕاســتەقینە دەمێننــەوە کــە هەرشــتێک کــە مافــی بــێ ئــەم الو
لــە بەرامبــەر بــە ســەرمایەداری و تێکۆشــان بکــەن ،و ناچــارن کــە ناچــارن بــۆ وەدەســت هێنانــی پارویــەک ئــەوالی ئــەوە داوای دەکا ،و ئیتــر
نەبــێ ،شــایەتی ســەعات کارێکــی مانگرتــن گەلێــک بــۆ بەرامبەركــێ نــان بــەردەوام ســوود بــە کەســانیتر تەنیــا بیــر لــە خــۆی و حەقدەســتەکەی
لــە ڕادەبەدەریــن (تەنانــەت  ١٧تــا  ١٩لەگــەڵ کەمکردنــەوەی حەقدەســت و بگەیەنــن .و دەبــێ تــا کۆتایــی ناکاتــەوە بەڵکــو بیــر لــە هەمــوو هاوکار
ســەعات لــە ڕۆژ دا) ،کاری تاقــەت بردنــە ســەرەوەی حەقدەســت رێکبخــەن .دنیــا خزمەتــکاری بەکرێگیــراوی و هاوچارەنووســەکانی دەکاتــەوە کــە
پڕوکێنــی مندااڵنــی  ٥یــان  ٦ســاڵە ،ڕاســتیەکەی ئــەوەی کــە لــە هــەر زمانبەســتراوبن .بــەاڵم کاتێــک کــە هاودەنــگ لەگــەڵ ئــەو دەســتیان لــە
و وەچەیــەک لــە کرێکارانــی هەمیشــە واڵتێكــی ســەرمایەداریدا ،مانگرتنــە کرێــکاران داواکاریەکانــی خۆیــان بــە کار کێشــاوەتەوە و بــە بــێ تــرس باســی
برســی دەبینیــن کــە زۆر بــە هێواشــی کرێکاریــەکان لــە ئــارادا هــەن .لــە شــێوەی کۆمــەڵ داوا دەکــەن و ئامــادە بێبەشــی دەکــەن و بــۆ بەرەوپێــش بردنــی
لــە برســان خەریکــن دەمــرن .نمونەکــەی هەمــوو شــوێنێک ،لــە هەمــوو واڵتانــی نیــن دەســتبەردار بــن ،کۆیلــە بوونیــان ئامانجــی کرێــکاران ڕاپەڕیــون .هــەر
کرێــکار گەلێکــن کــە لــە ماڵــی ئەوروپایــی و ئەمریــکا ،ئــەو کاتــەی کۆتایــی دێ ،دەبنــەوە بــە مــرۆڤ؛ مانگرتنێــک ،کۆمەلێــک بێبەشــی
خۆیانــدا کار بــۆ ســەرمایەدارەکان کــە کرێــکارەکان یەکگرتــوو نیــن ،داوای ئــەوە دەکــەن کە نابێ زەحمەتیان زۆر بۆ کرێکارانی بەدوایەوە ،بێبەشــی
دەکــەن؛ هەمــوو کرێکارێــک دەتوانــێ هەســت بــە بــێ هێــزی دەکــەن؛ و تەنیــا تەنیــا لــە خزمــەت چەنــد مفتەخۆرێــک و بێدەرەتانیــەک کــە تەنیــا دەکــرێ
نمونــە گەلێکــی لــەو چەشــنە وەبیــر کاتێــک توانــای بەربەرەکانــێ لەگــەڵ دا بــێ ،بەڵکــو دەبــێ ئــەو کەســانەی لەگــەڵ شــەڕ و بەدبەختیەکانــی
خاوەنکاریــان هەیــە کــە بەکۆمــەڵ کــە زەحمــەت دەکێشــنیش وا لێبــکا شــەڕدا بــەراورد بکــرێ :بنەماڵەیەکــی
خــۆی بهێنێتــەوە.
دەســت بــە مانگرتــن یــان هەڕەشــەی کــە وەکــوو مرۆڤــی ڕاســتەقینە بژیــن .برســی ،بــێ داهــات ،دەســتگیرکردن
کرێــکاران داوای ئــەوە دەکــەن کــە و زۆربــەی کات دەرکــردن لــە شــار
ئــەو ڕادەیــە لــە چەوســانەوە کــە لــە مانگرتــن بکــەن.
ئەوانیــش ببــن بــە ئاغــا .داوای ئــەوە و زێــدی خــۆی .لەگــەڵ تــەواوی
ســەرمایەداریدا ڕوودەدا تەنانــەت لــە
ســەردەمی کۆیلەداری و دەرەبەگایەتی هەرچەنــد ســەرمایەداری زیاتــر و زیاتــر دەکــەن کــە ژیانیــان نابــێ بــەو جــۆرە ئــەو ئــازار و ناخۆشــیانە ،کرێــکاران،
دا لەهەمبــەر کرێکارانــدا ڕووی گەشــە دەکا ،و هەرچەنــد کارخانــە بــێ کــە ســەرمایەدارەکان و خــاوەن بــە چــاوی ســووکەوە ســەیری ئــەو
نــەداوە .بــە تایبــەت کــە کرێــکاران گــەورەکان خێراتــر دروســت دەکرێــن ،زەویــەکان دەیانــەوێ ،بەڵکــوو دەبــێ کەســانە دەکــەن کــە ســەفی مانگرتــوان
توانــای بەرەنگاریــان نەبــێ ،و و هەرچەنــد ســەرمایەدارە بچوکــەکان بــەو جــۆرە بــێ کــە خۆیــان دەیانهــەوێ .بــە جــێ دەهێڵــن و دەچــن لەگــەڵ
لــە پشــتیوانی یاســاگەلێک کــە لــە الیــەن ســەرمایەدارە زەبەالحەکانــەوە هەربۆیــە ســەرمایەدارەکان هەمیشــە خاوەنــکار ڕێکدەکــەون .لەگــەڵ
ملهۆڕیەکانــی خاوەنــکار بەرتەســک لــە مەیــدان وەدەر دەندرێــن ،بــەو ڕادەیــە لــە مانگرتــن دەترســن ،چونکــوو زاڵ تــەواوی ئــەو ئــازار و ناخۆشــیانەی کــە
بــەدوای مانگرتنەوەیــە ،کرێکارانــی
بکاتــەوە ،بەهرەمەنــد نەبــن .کەواتــە پێویســتی خەباتــی بــە کۆمــەڵ زیاتــر بوونیــان دەخاتــە ژێــر پرســیارەوە.
کارخانەکانــی دەوروبــەر ،هێزێکــی تــازە
بــۆ ئــەوەی کــە نەگــەن بــەو ئاســتە لــە و زیاتــر هەســت پێدەکــرێ ،چونکــوو
زەلیلــی ،کرێــکاران خەباتێکــی بــێ بێــکاری ڕوو لــە زیادبــوون دەکا ،لــە ســرودێکی کرێــکاری ئاڵمانــی دا ،دەگــرن کــە دەبینــن هاوکارەکانیــان ئــاوا
هیــوا دەســت پێدەکــەن .و کاتێــک ملمالنێــی ســەرمایەدارەکان بــۆ بەرهــەم کــە ســەبارەت بــە چینــی کرێــکارە ئازایانــە داوای مافەکانیــان دەکــەن.
بۆیــان دەردەکــەوێ کــە بــە تەنیایــی هێنانــی شــتومەک بــە هەرزانتریــن هاتــووە کــە“ :هەمــوو چەرخــەکان
دریژەی ل6
چەنــدە بــێ دەســەاڵت و بــێ هێــزن و شــێوە ،زیاتــر دەبــێ ( بــۆ ئــەم مەبەســتە لــە خوالنــەوە دەوەســتن ،گــەر بــازوی
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مێژوو و ئێستای سەلەفیەت لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
نووسین و لێکۆڵینەوە:
تینا خەڵیفەیی

ســەرەتا دەمەوێــت ئامــاژە بــەوە بکــەم کــە
هــۆکاری لێکۆڵینــەوە و نوســینی ئــەم
بابەتــە لــە الیــەن منــەوە دەگەڕێتــەوە بــۆ
ئــەوەی کــە خوێنــەر بتوانێــت لــە دوای
خوێندنــەوەی ئــەم بابەتــە باشــتر ڕەوتــی
ســەلەفیەت لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بناســێت و ڵەگەڵ چۆنیەتی ڕیشــە دانانی
ئــەم ڕەوتــە لــە ژئۆپۆلتیکــی کوردســتان
تێبــگات و هەروەهــا مەترســیەکانی
ڕەوتــی ئیســامی جیهــادی لــە ســەر
کۆمەڵگــەی ڕۆژهــەاڵت هەتــا ڕادەیــەک
کــە لــەم بابەتــە دەگونجێــت شــرۆڤە بکــەم.
ســەلەفیەت بابەتێکــە کــە بە دەیان لێکۆڵەر
و خــاوەن نــەزەرەی بــواری فەلســەفەی
ئاییــن ناســی بــاس و لێکۆڵینەوەیــان لــە
ســەر کــردووە ،ئــەوەی کە جێگای ســەرنجە
لــە نــاو هەمــوو ڕا و بۆچوونەکانــدا دوو
جــۆری بیرکردنــەوە لــە ســەر مەبەســت و
کاتــی درووســت بوونــی ڕەوتــی ســەلەفیەت
هەیــە .بەشــێکیان لــە ســەر ئــەو بــاوەڕەن کــە
ســەلەفیەت دیاردەیەکــی مێژووییــە کــە بــۆ
ســەدەکانی ســەرەتای ئیســام و درووســت
بوونــی مەکتەبــی کەالمــی دەگەڕێتــەوە.
لــە نیــوەی دووهەمــی ســەدەی یەکەمــی
ئیســام بــە تایبەتــی لــە کاتــی حکومەتــی
ئۆمەویــەکان بــە زەقــی ناکۆکیەکــی زۆر
لــە نێــو زانایانــی فێقهــی ئــەو کات لەســەر
چەنــد بابــەت دەبینرێــت کــە یەکێکیــان
ئیالهــی بــوون یــان نەبوونــی قورئانــە کــە
دەبێتــە هــۆی درووســت بوونــی ناکۆکــی
قــوول و لــە دەرئەنجامــی ئــەو ناکۆکیانــە
دوو بــەرەی جیــاواز بەرانبــەر بــە یــەک
درووســت دەبێــت .بــەرەی یەکــەم بــە نــاوی
“موعتەزلــە” بــە ڕێبــەری “ئەبوحەزیفــەی
واســڵ” بــوو کــە داوای ئەوەیــان دەکــرد
چــەن بــاوەڕی بــاوی ئــەو کاتــە کــە دواتــر
ئاماژەیــان پــێ ئــەدەم بگۆڕدرێــت .یەکــەم
ئاســمانی نەبوونــی قورئــان ،دووهــەم پشــت
بەســتن بــە “عەقــڵ” نــەک “ئەحادیــس” و
ســێهەمیان بڕیــار دان لــە ســەر چۆنیەتــی
ژیانــی خەڵــک لــە کۆبوونــەوەی زانایانــی
ئایینــی بــە پێــی بارودۆخــی کۆمەڵگــە،
نــەک لــە ســەر ئەساســی ئەحادیــس و
قورئــان بــوو .بــە گشــتی موعتەزیلــەکان
بنەماکانــی ئایینیــان هەڵدەســەنگاند و
هــەر کام لــەو بنەمایانــە کــە لەگــەڵ
عەقڵــی ئەمــڕۆی مرۆڤــەکان نەدەگونجــا
دەیانگــۆڕی .لــە بەرانبــەری ئــەوان دا
چەنــد زانایەکــی ئایینــی دەوەســتێن
کــە بــە جەماعەتــی “ئەهلــی ســونەت و
جەماعــەت” نــاو دەبرێــن بۆیــە ئەو ناوەشــیان
لەســەر نــرا کــە خۆیــان بــە پەیــڕەوی
ســونەتەکانی موحەمــەد پەیامبــەری
ئیســام و خەڵیفەکانــی دوای ئــەو دەزانــی
و دەیانــوت ئەگــەر بابەتێکــی نــوێ بێتــە
نێــو ژیانــی مرۆڤــەکان کــە لــە قورئــان
و حەدیــس دا باســی لــە ســەر نەکرابێــت،
زانایانــی ئایینــی لــە “ئیجمــاع” بــە واتــای
کۆبوونــەوە ،ئــەو شــتە یــان بــە حــەرام
دابنــن یــان بــە پــێ ئایاتــی قورئــان بڕیــاری
لەســەر بــدەن نــەک بــە پێــی بــارودۆخ و
پێویســتی کۆمەڵگــە  .بــەو جــۆرەی کــە
ئامــاژەم پێــدا زانایانــی ئایینــی لــە بەرانبــەر
“موعتەزێلــەکان” وەســتانەوە بــەاڵم هیــچ
گرووپێکــی یەکگرتــوو کــە خــۆی وەکــوو
ڕەوتێکــی ئاشــکرا و ناکــۆک لەگــەڵ
“موعتەزێلــە” پێناســە بــکات بوونــی نەبــوو
تــا ئەوکاتــەی کــە “ئەشــاعیرەکان” بــە
ڕیبــەری “ئەبۆلحەســەن کــوڕی ئیســماعیل

ئەشــعەری” دەســت بــە بانگەشــە دەکــەن.
“ئەشــاعێرەکان” بڕوایــان بــەوە بــوو کــە
دەبێــت تــەواوی الیەنەکانــی ژیانــی
مرۆڤــەکان بــە پــێ هــەر ئــەو یاســایانەی
کــە لــە نێــو قورئــان و ئەحادیــس هاتــوون
بڕیــاری لــە ســەر بدرێــت و مرۆڤــەکان
خۆیــان هیــچ دەســەاڵتێکیان لــە
هەڵبژاردنــی ئــەو شــتانەی کــە لــە نێــو
ئیســام دا پێشــتر لــە قورئــان و ئەحادیــس
بڕیــاری لــە ســەر دراوە ،نییــە .هەروەهــا
قورئــان ئاســمانیە و پێــش ئیســام بوونــی
هەبــووە و تایبــەت بــە ئیســام نییــە ،لــە
ســاڵی ٩٤٢ی زایینــی “ئەبولحەســەن
ئەشــعەری” بــە ڕوونــی و لــە کتێبێــک بــە
نــاوی” رســالە فــی استحســان الخــوض فــی
علــم الــکالم” بــاس دەکات کــە بــڕوای بــە
هێنانــەوەی ئێســتدالل لــە ئاییــن دا هەبــووە.
لــە دوای ئــەم هەڵوێســتە “ئەهلــی حەدیــس”
یــان “ئەهلــی ســونەت و جەماعــەت” بــە
ســەر دوو بــەرە دابــەش بــوون یەکێکیــان
“ئەشــاعرە” کــە خۆیــان بــە پەیــڕەوی
“ئەبولحەســەن ئەشــعەری” دەزانــی و
ڕەوتێکــی دیکــە بــە نــاوی “حنابلــە” کــە
پەیــڕەوی “ئەحمــەدی کــوڕی حەنبــەل”
بــوون کــە تــا ئــەو کات نەوەکــوو بەرەیــک
لــە دژی موعتەزێلــە بەڵکــوو وەکــوو
زانایەکــی “ئەهلــی حەدیــس” لــە دژی
ئــەوان کتێبــی دەنووســی و بانگەشــەی
دەکــرد“ .ئەحمــەد بــن حەنبەلــی شــەیبانی”
کــە چوارەمیــن ئیمامــی فێقهــی ئەهلــی
ســونەت و هەروەهــا ئــااڵ هەڵگــری
دژایەتــی لەگــەڵ “ئەهلــی کــەالم” بــوو.
یەکێــک لــەو کەســانە بــوو کــە بــە
ڕاســتەوخۆ وەکــوو فتوایــەک لــە کتێبــی
“االصــول الســنه” بــاس لــە پشــت بەســتن
بــە حەدیــس بــە تەنیایــی و دوور گرتــن
لــە هــەر شــتێک کــە ژیانــی مرۆڤــەکان
دەخاتــە ژێــر کاریگــەری خۆیــەوە دەکات.
“ئەحمــەدی کــوڕی حەنبــەل” لــە ســەر ئــەو
بــاوەڕە بــوو کــە بــۆ واڵم دانــەوە بــە هــەر
پرســیارێک چــە تایبــەت بێــت بــە ژیانــی
ڕۆژانــەی مرۆڤــەکان و یــان هــەر بوارێکــی
دیکــە ژیــان ،بەتەنیــا واڵمێــک هەیــە
ئەویــش گەڕانــەوە بــۆ ئایاتــی قورئــان و
ئەحادیســێکە کــە بــە پــێ بــاوەڕی ئیســام
بــە درووســت(صحیح) نــاو دەبرێــت .ئــەم
ناکۆکیانــە لــە ســەدەکانی دوایــی ئیســام
تەنانــەت نــەک کــەم نەبــوون بەڵکوو قووڵتر
بوونەوە و وەکوو بابەتێکی سەرەکی لە نێو
زانایانــی ئیســام خــۆی دەرخســت ،تەنانــەت
بــەر لــەوەی ناکۆکیەکانــی ســاڵەکانی
٦٧٠ی زایینــی دەســت پــێ بــکات دەبینیــن
کــە لــە کاتــی خەلیفەکانــی ئیســامیش
دا ناکۆکیەکــی زۆر لــە ســەر بابەتــە
فیکریــەکان بوونــی هەبــووە ،بەتایبەتــی دوا
بــە دوای کوژرانــی “عوســمان” خەلیفــەی
ســێهەمی موســڵمانەکان ناکۆکیەکــی
زۆر لــە نــاو جیهانــی ئیســام دا پەیــدا
دەبێــت و خەڵــک بــە ســەر دوو بــەرەی
“عەلەویــەکان” پەیرەوەکانــی خەڵیفــەی
چوارەمــی موســەڵمانان واتــە “عەلــی”
و “عوســمانیەکان” پەیــڕەوی خەڵیفــەی
ســێهەمی موســەڵمانان واتــە “عوســمان”
دابــەش دەبــن ،ئــەم دوو بەرەکیــەی کــە
باســمان لێکــرد و تەنانــەت بــەر لــە
کوژرانــی عوســمان بــەدی دەکــرا قــووڵ
تــر دەبێتــەوە و ئەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە
وردە وردە ئــەو شــتەی کــە نــاوی دەنرێــت
“داڕمانــی یەکێتــی ئیســام” ڕوو بــدات،
ئــەو داڕمانــە نــەک تەنیــا لــە بــواری هێــز
و یەکێتــی ســەربازی بەڵکــوو لــە ســەر
بیروبــاوەڕی شــوێنکەوتووانی ئیســام و
زانایانــی سەرتاســەری واڵتە ئیســامیەکان
کاریگــەری ڕاســتەوخۆی دانــا .ئاشــکرا
بوونــی ئــەم بابەتــە بــوو هــۆی ئــەوەی
کــە زۆربــەی زانایانــی فێقهــی بێنــە

ســەر ئــەو بــاوەڕەی کــە ئــەم ناکۆکیــە
لــە نــاو ئیســام پەیوەنــدی بــەوە هەیــە کــە
خەڵــک لــە حەدیــس و قورئــان و شــێوەی
ژیانــی دەیەکانــی ســەرەتای ئیســام دوور
کەوتوونەتــەوە.
بەشــی دووهــەم لــە ســەر ئــەو بــاوەڕەن کــە
نــەک تەنیــا ســەلەفیەت ڕیشــەی لــە
مێــژوودا نییــە بەڵکــوو دیاردەیەکــی تــازە و
سیاســیە کــە بــە مەبەســتی مەشــروعیەتدان
بــەو بــاوەڕە مەکتەبیانــەی کــە خۆیــان
وەکــوو پەیــڕەوی فتواکانــی “ئەحمــەدی
کــوڕی حەنبــەل” لــە بەرانبــەر ئەوانــەی
لــە ئیســام الیــان داوە پێناســە دەکــەن،
داهێنــراوە .یەکێــک لــە بەناوبانگتریــن
کەســایەتییە ســەلەفیەکانی چــەن ســەدەی
ڕابــردوو زانایەکــی فێقهــی بەنــاوی
“محەمــەد بــن عەبدولوەهابــە کــە بــە
تونــدی لــە ژێــر کاریگــەری باوەڕەکانــی ”
ئەحمــەد کــوڕی حەنبــەل” بــوو .ئــەو کاتــە
کــە عەرەبســتان لــە الیــەن عوســمانیەکانەوە
داگیــر کرابــوو زۆربــەی زانایانــی ئەهلــی
ســونەت بــە تایبەتــی ئەوانــەی کــە پەیــڕەی
فیرقــەی حەنبەلــی بــوون شــێوەی ژیــان و
حوکمڕانــی عوســمانیەکانیان بــە الوە
نادرووســت بــوو و بــە الدان لــە ئایینــی
ئیســام پێناســەیان دەکــرد و ئــەم بۆچوونــە
لــە الیــەن زانایانــی ئایینیــەوە بــە بەربــاوی
لــە نێــو خەڵــک دا بانگەشــەی بــۆ دەکــرا.
“عەبدولوەهــاب” کــە هــەر لــە منداڵیــەوە
لــە ژێــر کاریگــەری فێقهــی حەنبەلــی
گــەروە بــوو هەتــا ســاڵی ١٧٤٠ی زایینــی
بیــرو بــاوەڕی خــۆی لــە بــەر ئــەوی
دەیزانــی کــە بــە تونــدی باوەڕەکانــی لــە
الیــەن خەڵکــەوە ڕەت دەکرێتــەوە ئاشــکرا
نەکــرد“ .عەبدولوەهــاب” دوای مردنــی
باوکــی و لــە ســاڵی ١٧٤١ی زایینــی
باوەڕەکانــی خــۆی ئاشــکرا دەکات ،بــەاڵم
لــە گــەڵ دژایەتــی تــەواوی بنەماڵەکــەی
و ئەمیــری ناوچەکــە ڕووبــەڕوو دەبێتــەوە
و تەنانــەت وەک ســزایەک لــە شــوێنی
نیشــتەجێبوونی خــۆی بــۆ ناوچــەی
“دەرعیــە” دووردەخرێتــەوە کــە ئــەو کات
ئەمیرەکــەی “محەمــەدی کــوڕی
ســعود” بــوو .بــە پێچەوانــەی ئەوانــی تــر
“محەمــەد کــوڕی ســعود” پێشــوازی لــە
“عەبدولوەهــاب” کــرد ،بــەو شــەرتەی کــە
خــۆی ببێــت بــە ڕێبــەری سیاســی ئــەو
ڕەوتــە و “محەمــەد عەبدولوەهابیش” وەک
ڕێبــەری ئایینــی بمێنێتــەوە ،خاڵێکــی
دیکــەی ڕێکەوتنەکەیــان بانگەشــە
بــۆ بــاوەڕی “عەبدولوەهــاب” بــوو کــە
دوایــی بــە نــاوی وەهابیەت(پەیڕەوەکانــی
عەبدولوەهــاب) ناوبانگــی دەرکــرد و
دەناســرێتەوە.
ئێســتا کــە کورتەیەکمــان لــە ســەر
مێــژووی چۆنیەتــی درووســتبوونی بــاوەڕی
ســەلەفیەت بــاس کــرد ســەرنج ئەخەینــە
ســەر کوردســتان و چۆنیەتــی ســەرهەڵدانی
بــاوەڕی ســەلەفیەت لــە کوردســتان.
لــە ســەرەتادا دەبێــت ئــەو ڕەوتــە فیکریانــەی
کــە بیــری ســەلەفەتیان لــە نێــو ئێــران بــاو
کــردەوە بــاس بکــەم  .یەکێــک لــەو
ڕەوتانــە کــە بــووە هــۆی گەشــە کردنی ئەم
فیکریەتــە لــە نێــو ڕۆژهەاڵتی کوردســتان،
دەگەڕیتــەوە بــۆ بــەر لــە شۆڕشــی ئێــران و
درووســت بوونــی یەکەمیــن ڕێکخــراوی
یەکگرتــووی ئیســامی ســونە لــە ئێــران،
بــە نــاوی “مەکتەبــی قورئــان” بــە
ڕێبــەری” ئەحمــەدی موفتــە زادە” کــە
چاالکیەکانــی خــۆی بــە شــێوەی نهێنــی و
لــە ســاڵی  ١٩٧٦ی زایینــی دەســت کــرد.
دواتــر لەگــەڵ هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری
ئیســامی لــە ســەرەتادا مەکتەبــی قورئــان

کەوتــە دۆســتایەتی لەگــەڵ حکومەتــی
نوێــی ئــەو واڵتــە ،بــەاڵم ئــەم دوســتایەتیە
زۆری نەخایانــد و ئەحمــەدی موفتــە زادە
لــە ســاڵی ١٩٨٠ی زایینــی دەخرێتە زیندان
و لــە دوای مــاوەی  ١٠ســاڵ بەندکــران لــە
زینــدان ئــازاد دەکرێــت و پــاش ٣مانــگ لــە
ئــازاد بوونــی گیانــی لــە دەســت ئــەدات.
مەکتەبــی قورئــان چاالکیەکانــی لــە
ڕێــگای ڕاگەیاندنــی بیــری ئیســامی
ســونە ،شــرۆڤە و لێکۆڵینــەوە لــە ســەر
چاالکیەکانــی ڕێکخــراوە ئیســامیەکان،
بانگەشــە بــۆ بیروکــەی ســەلەفی ســاڵەح،
پشــتیوانی کــردن لــە ئیمامەکانــی
جومعــە و ڕێبــەرە مەزهەبیەکانــی ســونە
و پشــتیوانی لــەو بیرۆکانــەی کــە بــە
فتوای”بیدعــە و شــێرک” لــە ناوەندەکانــی
پــەروەردەی مەزهەبــی ســونە دەناســرێتەوە،
دەســت پێکــرد.
ئــەو کات کــە دەوڵەتــی ئێــران لــە ســاڵی
١٩٨٠ی زایینــی لــە نێــو شــەڕیکی قــورس
لەگــەڵ دەوڵەتــی عێــراق بــوو و هەتــا
ئاســتێکی زۆر پێویســتی بــە پاڵپشــتی
هەمــوو الیەنــەکان بــوو بــۆ ئــەوەی کــە
خەڵــک لــە شــەڕدا بەشــداری بکــەن
پەیویســتی بــە یەکێتیەکــی سەرانســەری
هەبــوو بەتایبەتــی کــە خەڵکــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــەو کاتــە دا
زۆربەیــان الیەنگــر و ئەندامــی حیزبەکانــی
کۆمەڵــە و دیموکــرات بــوون و کۆمــاری
ئیســامی لــە زۆربــەی شــارەکانی ئێــران
هیــچ پاڵپشــتیەکی لــە الیــەن خەڵکــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە نەبــوو .بۆیــە
پێویســتی بــە جەریانێــک بــوو کــە بتوانێــت
تــا ڕادەیــەک خەڵــک بــەرەو کۆمــاری
ئیســامی ڕابکێشــێت .بــەاڵم دوایــی کــە
هەســتی بــە مەترســیەکانی گەشــەی
“مەکتەبــی قورئان”کــرد بــە تەواوەتــی
چاالکیەکانــی ئــەو جەریانــەی ڕاگــرت و
ڕێبەرەکەشــی خســتە بەندیخانــە.
شــایانی باســە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
ڕەوتــی “مەکتەبــی قورئــان” بــە ســەلەفیە
تەبلیغیەکانیــش نــاو دەبرێــن ،ســەلەفی
تەبلیغــی بــەو واتایــە کــە لــە ڕیــگای
بانگەشــە و رێکخســتن لە نێو خەڵکدا پەرە
بــە بــاوەڕی ســەلەفیەت دەدەن و مەیدانــی
بانگەشــەیان مینبــەری مزگەوتەکانــە.
ڕەوتــی دووهــەم کــە پێــش “مەکتەبــی
قورئــان” دەســتی بــە چاالکــی کــرد
بــە
“ســپای ڕزگاری کوردســتان”
ڕێبــەری “شــێخ عوســمانی نەقشــبەندی”
پێشــڕۆی “تەریقەتــی نەقشــبەندی” بــوو،
کــە چاالکــی خــۆی پێــش شۆڕشــی ئێــران
دەســت پێکــرد و وەکــوو ڕەوتێکــی نزیــک
لــە حکومەتــی شــای ئێــران کاری دەکــرد.
لــە دوای شۆڕشــی سەراســەری ئێــران،
ســپای ڕزگاری وەکــوو هێزێکــی چەکــدار
هاتــە نــاو مەیدانــی شــەڕ لەگــەڵ گرووپــە
ئــازادی خــوازەکان و هەروەهــا بانگەشــەی
بــۆ بیــری توندڕەوانــە لــە نێو ئــەو گوندانەی
کــە دەســەاڵتیان هەبــوو یــان بــۆ ماوەیەکــی
کــوورت نیشــتەجێ دەبــوون (بەتایبەتــی
لــە شــارەکانی پــاوە و مەریوان)دەکــرد.
ســپای ڕزگاری دوای ماوەیەکــی کــورت
لــە دەســتپێکردنی خەباتــی چەکــداری لــە
مانگــی فوریــەی ســاڵی ١٩٧٩ی زایینــی
لــە الیــەن کۆمەڵــە بــە تــەواوی شکســتی
پێدەهێنرێــت و چاالکیەکانــی ڕادەگیرێــت.
ئەگــەر بمانەوێــت بــە تەواوەتــی لــە
مێــژووی ســەلەفیەت لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان تێبگەیــن دەبێــت ڕیشــەی
ســەلەفیەت لــە باشــووری کوردســتانیش
بــە باشــی بناســین .ســەلەفیەت و ڕەوتــی

ئیســامی جیهــادی لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان توانــی نــەک وەکــوو حیزبێکــی
سیاســی بەڵکــوو وەکــوو جواڵنەوەیەکــی
ئایدۆلــۆژی خــۆی نیشــان بــدات و هــەر
ئەمــەش بــووە هــۆکاری ئــەوەی کــە
جواڵنەوەیەکــی یــەک پارچــەی ئیســامی
و یەکگرتــوو لــە کــوورت مــاوەدا درووســت
بێــت کــە هــەر کەســێک یــان گرووپێــک
خــۆی بــە ئیســامی ســونەوە گــرێ ئــەدات
لــە ژێــر ئــاالی ئــەو جواڵنــەوە ئیســامیە لــە
باشــووری کوردســتان کۆببێتــەوە.
لــە الیەکــی دیکــەوە لــە ســاڵی
١٩٥٤ی زایینــی و لــە کاتــی چاالکیــە
بەرباڵوەکانــی ئیخــوان لــە میســر و
ڕاگەیاندنــی “جیهــاد” بــۆ گەڕاندنــەوەی
شــکۆی ســەردەمی ئیســام“ ،شــێخ
عەبدولعەزیــز” وەکــوو باڵــی عێراقــی
“ئیخــوان” کار و چاالکیەکانــی دەســت
پێکــرد“ .شــێخ عەبدولعەزیــز” و کوڕەکانــی
بەهــۆی ئــەوەی کــە ڕۆڵیــان لــە کودەتــا
لــە دژی حکوومەتــی ئــەو کاتــی عێــراق
بــوو لــە شــوێنی نیشــتەجێبوونی خۆیــان
بــۆ پارێــزگای ناســریە دوور دەخرێنــەوە
و لــە دوای ئــەوەی کــە دەگەڕێنــەوە
بــۆ باشــووری کوردســتان لــە پارتــی
دێمۆکراتــی کوردســتان چاالکیەکانــی
خۆیــان لــە ژێرنــاوی هەیئەتــی” یەکێتــی
زانایانی موســڵمانانی کوردســتانی عێراق”
دەســت پــێ دەکــەن و لــە ئاکامــدا لــە ســاڵی
 ١٩٧٥زایینــی لــە دوای ڕووداوی ئەیلــوول
لــە پارتــی دیمۆکــرات کوردســتان جیــا
دەبنــەوە و لــە ســاڵی ١٩٧٩ی زایینیــدا
دووبــارە وەکــوو باڵــی عێراقــی ئیخــوان
چاالکیەکانیــان دەســتپێدەکەنەوە .بــە
هــۆی ڕێکخســتنی ناڕەزایەتیــەکان لــە
دژی ڕژیمــی بەعــس لــە ســاڵی١٩٨٧
ڕوو دەکەنــە شــارەکانی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان .حکوومەتــی ئــەو کاتــی
ئێرانیــش لەبــەر ئــەوەی وەکــوو کارتێکــی
گوشــار لــە دژی ڕژیمــی بەعــس بەکاریــان
بێنێــت زۆر ڕێگــری لــە بانگەشــەی
فیکــری و چاالکیەکانیــان نــاکات و
تەنانــەت لــە ســاڵی  ١٩٨٧زایینــی “شــێخ
عوســمان عەبدولعەزیــز” چــاوی دەکەوێتــە
“ڕەفســەنجانی” ســەرۆک کۆمــاری ئــەو
کاتــەی ئێــران و دانیشــتنی لەگــەڵ دەکات
و دواتــر لــە بــەر دەســت ڕۆییشــتوویان لــە
ئێــران ،ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ بیرۆکــەی
ســەلەفیەت لــە نــاو خەڵــک بــاو دەبێتــەوە
و دەتوانــن بەڕێژەیەکــی بەرچــاو ســەرنجی
الوان بــە الی خۆیــان ڕابکێشــن.
لــە گــەڵ ڕاگەیاندنــی ئیمارەتــی ئیســامی
لــە الیــەن “القاعدە” و بانگەشــەی “جیهاد”
لە دژی شــەورەوی (ســۆفیەت “ ،القاعدە”
شــەڕێکی  ١٠ســاڵە لــە گــەڵ شــەورەوی
ڕادەگەینێــت و ئــەم شــەڕە و ئەزموونەکانــی
بــووە هــۆی زۆرتــر گەشــە کردنــی بیــری
جیهــادی و ســەلەفیەت لــە ناوچەکــە و
درووســت بوونــی چەنــد ڕەوتێکــی سیاســی
ئیســامی لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و
لــە ئاکامــدا مەیــدان بــۆ گەشــە کردنــی
جەریانــە ئیســامیەکان زۆرتــر کرایــەوە.
یەکێــک لــەو ڕێکخراوانــە کــە لــە
باشــووری کوردســتان دامــەزرا و
کاریگەریەکــی زۆری لــە ســەر
ئیســامیەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بــوو جەماعەتــی “جنداالســام” بــوو کــە لــە
ئاکامــی یەکگرتنــەوەی ســێ ڕێکخــراوی
حەماس ،تەوحیدی ئیســامی و بەشــێک
لــە ســوپای دووهەمــی ســۆران بــە ڕیبــەری
“ئەبوعەبــدواڵ شــافعی” لــە ســپتامبری
ســاڵی  ٢٠٠١پێکدێــت“ .جنداالســام” لــە
ژێــر کاریگــەری ڕاســتەوخۆی ئیمارەتــی

ئیســامی ئەفغانســتان دەبێــت و بــە
شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ پەیوەنــدی لــە گــەڵ
“القاعــدە” دەبێــت و لــە نێــوان ســنووری
ئێــران و عێــراق لــە نزیــک گوندێکــی
حەلەبچــە بــە نــاوی “بیــارە” دەســتی بــە
چاالکــی کــرد .لــە دوای ڕووخانــی
ئیمارەتــی ئیســامی ئەفغانســتان گرووپــە
ئیســامیەکانی عێــراق بــەرەو یەکگرتوویی
ڕۆشــتن و ڕەوتــە جیــاوازەکان هەوڵیــان
ئــەدا لــە ژێــر نــاوی یــەک ڕێکخــراو
کــۆ ببنــەوە .لــە دێســامبری ســاڵی
٢٠٠١ی زایینــی گروپــی “ئیســاح”
بــە ڕێبەرایەتــی “نەجمەدیــن فــەرەج”
ناســرراو بــە “مــەال کرێــکار” لــە گــەڵ
“جنداالســام” یەکدەگــرن و لــە ئاکامــدا
ڕێکخراوێــک بــە نــاوی “انصاراالســام” بە
ڕێبــەری “مــەال کرێــکار” دادەمەزرێــت و
لــە گونــدی “بیــارە”ی هەڵەبجــە ئیمارەتــی
“بیــارە” ڕادەگەینێــت.
“انصاراالســام” بــە درووســت کردنــی
چارتێکــی ئایینــی و کەتیبــەی ســەربازی
لــە نێــو ڕێکخراوەکــەدا چاالکیەکانــی
خــۆی پــەرە پێــدەدات .دوو کەتیبــە بــە
گشــتی کاریگەریەکــی زۆریــان لــە
ســەر ڕێکخســتنەکانی نێــو ئێرانــدا
هەبــوو یەکەمیــان کەتیبــەی “فەتــح” بــە
ڕێبەرایەتــی “هێمــن بانــی شــارانی” بــوو
کــە دەســەاڵتێکی زۆری هەبــوو بەتایبەتــی
کــە لــە بــواری ســەربازی هێزێکــی زۆر لــە
ژێــر فەرمانــی ئــەو لــە دژی الیەنەکانــی
بەرانبــەری لــە نێــو خاکــی عێــراق و
باشــووری کوردســتان چاالکیــان ئەنجــام
ئــەدا و لــە بــەر ئــەوی توانــای پــەروەردەی
کردنــی ســەربازیان هەبــوو بــە ڕێژەیەکــی
زۆر توانــی کاریگەریەکــی لــە ســەر
ئیســامیەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
دابنێــت .دووهــەم کەتیبــەی “االقصــاء”
کــە کوردەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
و عەرەبــەکان تێــدا بەشــدار بــوون توانــی
لــە ڕێــگای ناردنــەوەی ئــەو ئەندامەکانــی
بــۆ ناوخــۆی ئێــران کاریگەریەکــی زۆر
لــە ســەر ئیســامیەکانی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان دابنێــت و بانگەشــەی فیکــری
جیهــادی لــە شــارەکاندا پــەرە پێبــدات.
ســەلەفیەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
لــە دوای ڕووخانــی ئیمارەتــی ئیســامی
ئەفغانســتان وەکــوو هیوایەکــی نــوێ
ســەیری “انصاراالســام” و ئیمارەتــی
بیارەیــان دەکــرد .بۆیــە پەیوەندیەکــی
پتەویــان لەگــەڵ ئــەو ئیمارەتــە بۆنیــاد نــا و
ئــەو کاتــە دوو گــروپ لــە ســەلەفیەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان یارمەتــی
“انصاروالســام”یان ئــەدا؛
گرووپــی یەکــەم پێکهاتبــوون لــە ئــەو
کەســانەی کــە پێشــتر لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتانەوە بــە نــاوی جیهــاد بەشــداری
شــەڕی ئەفغانســتانیان کردبــوو و دواتــر
گەڕابوونــەوە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان.
گرووپــی دووهــەم ئەندامانــی ڕیکخراوێک
بەنــاو “حەرەکەتــی ئیســامی” لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو کــە لــەو
کاتــەدا تەنیــا ڕێکخــراوی ئیســامی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو کــە بــە
بــێ ئــەوەی کــە لەگــەڵ “انصاراالســام”
بەیعــەت بــکات لــە خولــی ڕاهێنانــی
ســەربازی کەتیبــەی “فەتــح” بەشــداریان
دەکــرد و پاشــان وەکــوو باڵێکــی ســەربازی
لە ســەربازگەیەک بەناوی “ســەید ســەالم”
لــە باشــووری کوردســتان نیشــتەجێ کــران
و چاالکــی چەکداریــان ئەنجــام ئــەدا.
بەشــداری ســەلەفیەکانی ڕۆژهەاڵتــی

کوردســتان لــەو شــەڕانە نــەک تەنانــەت
ســەلەفیەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
لــە بــواری شــەڕی پارتیزانیــەوە بەئەزمــوون
کــرد بەڵکــوو توانــی لــە ڕووی سیاسیشــەوە
پەیوندیەکــی پتــەو لــە نێــوان ئــەوان و
ڕێبەرەکانــی دیکــەی گرووپــە ئیســامیە
گەورەکانــی جیهــان درووســت بــکات و لــە
کۆتاییــدا بــووە هــۆی گەشــەیەکی بــێ
وێنــەی بــاوەری ســەلەفیەت لــە ئێــران.
ســەلەفیەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بێجگــە لــە بەشــداری لــە شــەڕی
چەکــداری ،لــە ڕووی خــۆراک ،پۆشــاک
و دەرمانیشــەوە یارمەتــی ئیمارەتــی
ئیســامی بیارەیــان ئــەدا و تەنانــەت
لــە ڕێکخســتن و یارمەتــی پەنابــەرە
جیهادیــەکان کــە “عەرەب-ئەفغــان” بــوون
ڕۆڵێکــی کاریگەریــان هەبــوو.
بەهــۆی هێرشــی ئەمریکیــەکان لــە ســاڵی
٢٠٠٣ی زایینیــەوە ئیمارەتــی بیــارە
بەتەواوەتــی لــە نــاو چــوو و ســەردەمی
کۆچــی ئەندامانــی ئــەو ئیمارەتــە دەســتی
پێکــرد.
لــە ئاکامــی هێرشــی ئەمریکیــەکان
ئەندامانــی ئیمارەتــی بیــارە لــە پانتاییەکــی
 ٩کیلۆمەتــری کــە تەنیــا ڕیــگای
دەربازبوونیــان پەنــا بــردن بــۆ نێــو خاکــی
ئێــران بــوو ،گیریــان خواردبــوو .بۆیــە
هیــچ ڕێگایەکــی دیکەیــان بێجگــە لــە
پاشەکشــە بــۆ شــارەکانی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان نەمــا و بەناچــاری پەنایــان
بــۆ نێــو شــارەکانی ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان بــرد.
ئەندامــە جیهادیەکانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،ئەندامەکانــی دیکەیــان لــە
شــوێنی تایبــەت حەشــار ئــەدا و هەوڵیــان
ئــەدا ژیانێکــی ئاســودەیان بــۆ دابیــن کــەن
هەتا بتوانن لە نێو شــارەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان دەســت بــە چاالکــی بکەنــەوە.
“ئەبوعەبــدۆاڵ شــافعی” یەکێــک لــەو
کەســانە بــوو کــە بــۆ ئێــران کۆچــی کــرد.
شکســت هێنانــی ئیمارەتــی ئیســامی بیارە
و کۆچــی ئەندامانــی ئــەو ڕێکخراوەیــە بــۆ
نێــو شــارەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
کاریگەریەکــی زۆری لــە ســەر گرووپــە
ڕۆژهەاڵتــی
نێــو
پەرتەوازەکانــی
کوردســتان دانــا و لــە ئــاکام دا چەندیــن
گرووپــی نــوێ لــە ژێــر نــاوی جۆراوجــۆرەوە
ســەریان هەڵــدا و دووبــارە دەســتیان بــە
چاالکــی کــردەوە.
یەکێــک لــەو ڕێکخراوانــە کــە
کاریگەریەکــی زۆر بەرچــاوی هەبــوو
“کەتیبــەی القاعــدە” بــە ڕێبــەری

“هێمــن بانــی شــاری” خەڵکــی باشــووری
کوردســتان بــوو کــە لــە دوای جیــا بوونــەوە
لــە “انصاراالســام” و تێکەڵبــوون لەگــەڵ
“ســپای دووهەمــی ســۆران” دامەزراندنــی
ڕێکخــراوی “تەوحیــد و جیهادیــان”
ڕاگەیانــد“ .کەتیبــەی القاعــدە” بــە
شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ “القاعــدەی
عێــراق” پەیوەنــدی هەبــوو و تەنانــەت
لــە دامەزراندنــی “مەجلســی شــۆرای
موجاهدیــن” بەشــداریەکی کاریگــەر و
بەرچاویــان هەبــوو ئــەم ڕێکخــراوە نوێیــە
بــووە هــۆی درووســت کردنــی ناوەندێــک
بــۆ کــۆ کردنــەوەی ڕەوتــە ئیســامیەکان.
دوای کوژرانــی “هێمــن بانــی شــاری”،
“ئەبــو ئەســما” دەبێــت بــە ئەمیــری
“کەتیبــە ی القاعــدە” کــە بــە دانانــی
کەمپــی ڕاهێنانــی ســەربازی-ئایدۆلۆژیی
لــە ســنوورەکانی پارێــزگای کرماشــان
لەگــەڵ باشــووری کوردســتان ،زۆربــەی
الوەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــەو
کەمپانــە لــە بــواری بیــرو بــاوەڕ و کار
و بــاری ســەربازیەوە بــۆ خزمــەت کــردن
بــە ڕەوتــی جیهــادی ئامــادە بــکات .ئــەوان
بــە ئەنجــام دانــی چاالکــی خــۆ تەقاندنــەوە
لــە نێــو شــارەکانی باشــووری کوردســتان
و بــاو کردنــەوەی ویدیــۆی شــەڕەکان
و ســەر بڕینــی نەیارەکانیــان توانیــان
بــە ڕێژەیەکــی بەرچــاو گەشــە بکــەن و
ئەندامانیــان ڕوو لــە زیــاد بــوون بــکات
و هــاوکات تــرس و دڵەڕاوکەیەکــی زۆر
لــە نێــو خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت و باشــووری
کوردســتان بــاو بکەنــەوە .ڕیبەرایەتــی
ڕێکخــراوی “کەتیبــەی القاعــدە” هــەر
چەنــد بــە دەســت کوردانــی باشــووری
کوردســتان بــوو بــەاڵم بــە ڕێژەیەکــی
بەرچــاو ئەندامانــی ئــەم ڕێکخراوەیــە لــە
کوردانــی ڕۆژهەالتــی کوردســتان پێــک
هاتبــوون .دواتــر ئەندامانــی ڕۆژهەاڵتــی
“کەتیبــەی القاعــدە” کــە ڕاهێنانیــان
پــێ کــرا بــوو گەڕانــەوە بــۆ نێــو شــارەکانی
ڕۆژهــەاڵت و بەمەبەســتی ئەنجــام دانــی
چاالکــی لــە شــارەکاندا بــاو بوونــەوە و
دەســتیان کــرد بــە بانگەشــەی بــۆ ئــەو
بــاوەڕەی کــە لــە کەمپەکانــی ســنووری
نێــوان عێــراق و ئێــران فێــر کرابــوون ،لــە
دوای چەنــد ســاڵێک زۆربــەی ئــەو
ئەندامانــە بــوون بــە ڕێبەرەکانــی داهاتــووی
ڕەوتــە جیهادیــەکان لــە ئێــران و لــە واڵتــە
ئیســامیەکانی ناوچەکــە.
لە دوای ڕێکخراوی “کەتیبەی القاعدە” و
جیابــوون لــە “انصاراالســام” ڕێکخراوێکــی
دیکــە کــە توانــی کاریگەریەکــی زۆری
لــە ســەر ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بێــت
“انصارالســنە” بــوو کــە لــە ســاڵی ٢٠٠٣ی
زایینیەوە لە دوای هێرشــی ســپای ئەمریکا
و ڕووخاندنــی “ئیمارەتــی بیــارە” نــاوی
خۆیــان لــە ڕێکخراوەیــی “انصاراالســام”

بــۆ “انصارالســنە” گــۆڕێ .ئــەو ڕێکخــراوە
لــە دوای دوو دەیــە چاالکــی بــە دەســت
کەســێک بــە نــاوی “عبدواڵقــادری
موەحێــدی” نــوێ کرایــەوە و توانــی
جیهادیەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
کــە لــە ژێــر نــاوی “جەریانــی ئیســامی
کوردســتانی ئێــران” چاالکیــان دەکــرد
بــەدەوری خــۆی کۆبکاتــەوە .لــە دوای
ئــەم نــوێ بوونــەوە دەســتیان کــرد بــە
دامەزراندنــی باڵــی “انصارالســنە” لــە
ئێــران کــە دوایــی لــە ســاڵی ٢٠٠٧ی
زایینیــەوە دووبــارە نــاوی ئــەو ڕیکخراوەیــان
بــۆ “انصاراالســام” گــۆڕی .باڵــی
ڕۆژهەاڵتــی “انصاراالســام” لــە ســەرەتادا
وەکــوو ڕێکخراوێــک کــە تەنیــا لــە شــارە
کوردنشــینەکان چاالکــی دەکــرد دەســتی
بــە چاالکیەکانــی کــرد .بــەاڵم دواتــر
وردە وردە لــە نێــو ســونیەکانی شــارەکانی
دیکــەی ئێــران الیەنگرێکــی زۆریــان کــۆ
کــردەوە و بەخێرایــی گەشــەیان کــرد .ئــەم
ڕێکخــراوە بــە پێچەوانــەی ڕێکخراوەکانــی
دیکــەی “کەتیبــەی القاعــدە” زۆربــەی
ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی خــۆی لــە نێــو
کوردەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
هەڵبژاردبــوو و ســەرەنجی خــۆی خســتە
بــووە ســەر بــە ئەنــدام گرتنــی کەســانێکی
خوێنــەوار ،خــاوەن بڕوانامــە ،دەســەاڵتدار و
دەســت ڕۆیشــتوو کــە لــە الیــەن خەڵکــەوە
بــە کەســانی خــاوەن کەســایەتی دەناســران و
خۆشەویســت بــوون .جێــگای ئاماژەیــە لــە
دوای مردنــی “فوئــاد قــادر کەرمــی” کــە
خەڵکــی باشــووری کوردســتان بــوو هەمــوو
ئەمیرەکانــی دیکــەی “انصاراالســام”
خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوون.
دەتوانیــن بــە دەیــان ڕێکخــراوی جیهــادی لە
ئێران ناو ببەین کە کاریگەری و ڕۆڵێکی
زۆریــان لــە گەشــەی بیــری ســەلەفیەت
بــووە بــەاڵم بــاس کردنــی هەموویــان لــە
تاقەتــی ئــەم بابەتــە بــە دوورە .بەگشــتی
تــەواوی ئــەو ڕێکخراوانــەی کــە دواتــر
درووســت دەبــن لــە ژێــر کاریگــەی یــان لــە
ئەنجامــی جیابوونــەوە لــە ڕێکخراوەکانــی
پێشــووتری خۆیــان دامــەزراون ،و
لەبــەر ئــەو هــۆکارە نــاوی تــەواوی
ئــەو ڕێکخراوانــە لــەم بابەتــەدا نەبــراوە
بــەاڵم کاریگەرترینەکانیــان کــە توانیــان
ڕۆڵێکــی بــێ وێنــە بگێــڕن باســیان لێکــراوە
و وەکــوو ڕیشــەی فیکــری و پەروەردەیــی
ســەربازی ڕێکخــراوە جیهادیەکانــی دوای
خۆیــان دەناســرێنەوە.
یەکێــک لــەو ڕێکخراوانــە کــە لــە
دەیــەی ڕابــردوو بــە زەقــی چاالکیەکانیــان
ســەرەکین؛
دەبینرێــت دوو ڕەوتــی
یەکێكیــان ئــەو کوردانــەی ڕۆژهەاڵتــن
کــە لەگــەڵ “داعــش” بەیعەتیــان کــرد.
ئــەم دەســتەیە زۆربەیــان لــە نێــو کەتیبــەی

“القاعــدە” و “جبهەالنصــرە “ڕاهێنانیــان
پێکرابــوو و لــە شــەڕەکانی ئەفغانســتان،
عێــراق و پاکســتان بەشــداریان کردبــوو
کــە لــە دوای گەڕانــەوە بــۆ نێــو خاکــی
ئێــران دەســتیان کــرد بــە چاالکــی
نهێنــی ،یەکێــک لــەو کەســایەتیانە کــە
دەتوانــم نــاوی بێنــم و لــە الی زۆربــەی
ئیســامیەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
ناســراوە کەســێک بــە نــاوی “محەمــەد
ئەمینــی مەهابادیــە” کــە لــە پاکســتان
و ئەفغانســتان ڕاهێنانــی پێکرابــوو و
لــە زۆربــەی شــەڕەکان بەشــداریەکی
چاالکــی هەبــوو“ .محەمــەد مەهابــادی”
توانــی ڕیکخســتنی داعــش لــە نیــو ئێــران
بــە ڕیژەیەکــی بەرچــاو گــەورە بکاتــەوە.
یەکێکــی تــر لــەو کەســانەی کــە لــە کاتی
بــاس کردنــی چاالکیەکانــی داعــش لــە
نێــو ئێــران نــاوی دەهێنرێــت “ئیســماعیل
محەمــەدە” کــە ڕۆڵێکــی بەرچــاوی لــە
ڕێکخســتنەکانی نێــو ئێــران و هەروەهــا
ڕێبــەری بەشــیک لــە هێزەکانــی داعــش
لــە ناوچــەی “حەویجــە”ی عێــراق بــووە و
تەنانــەت دەوترێــت ڕووداوەکانــی مانگــی
جۆزەردانــی ٢٠١٨ی زایینــی پارلەمانــی
تــاران لــە الیــەن ئــەو پیالنــی بــۆ داڕێــژراوە
و ڕیبــەری کــراوە.
وەک پێشــتر باســمان کــرد “کەتیبــەی
القاعــدە” لــە ڕێکخــراوی “انصاراالســام”
جیابوویــەوە و لــە گــەڵ “ســپای دووهەمــی
ســۆران” دامەزراندنــی ڕێکخراوێــک بــە
نــاوی “تەوحیــد و جیهــاد” یــان ڕاگەیانــد.
“تەوحیــد و جیهــاد” لــە ســاڵی ٢٠٠٩ی
زایینیــەوە توانــی چاالکیەکانــی بــە
ڕێژەیەکــی بەرچــاو لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان پــەرە پــێ بــدات وەک نموونــە
 ١٤ڕۆژ بــەر لــە ســەفەری “خامنەیــی”
بــۆ شــاری ســنە  ٢٧ئەندامــی ئــەو
ڕێکخراوەیــە هێرشــیان کــردە ســەر دوو
بنکــەی هێــزی “ئینتزامــی” ئــەو شــارە و
کونتڕۆلیــان کــرد .هەرچەنــدە لــە دوای
ســاڵی ٢٠١١ی زایینیــەوە  ٦کــەس لــە
ســەرکردەکانی “تەوحیــد و جیهــاد” لــە
ســێدارە دران و ســەرکردایەتی ئــەم ڕەوتــە
بــە تەواوەتــی لــە نــاو چــوو بــەاڵم لــە ماوەی
چاالکــی خــۆی دا توانــی کاریگەریەکــی
زۆر لــە ســەر جیهادیەکانــی شــارەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دابنێــت ،بــە
جۆرێــک کــە هــەر ئێســتاش زۆربــەی
زۆری ڕەوتــە جیهادیــە چاالکەکانــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان خۆیــان بــە
پەیــڕەوی بەرنامــە و شــێوە کاری خەباتــی
ئــەوان دەزانــن.
شــایانی باســە چاالکیەکانــی ئــەو
ڕێکخــراوە لــە دەیــەی ڕابــردوو نــە
تەنیــا کــەم ڕەنــگ نەبووەتــەوە بەڵکــوو
تەنانــەت بــە زەق تریــش دەبینرێــت ،وەک

نموونەیــەک دەتوانــم ســووڕانەوەی چەنــد
ئۆتۆمۆبێلێــک لــە نێــو شــاری جوانــڕۆ نــاو
ببــەم کــە لــە ســاڵی ٢٠١٣ی زایینیــەوە بــە
ئاالی ڕەش و شــکاندنی شوشــەی دوکانی
کاســبکاران و هێــرش کردنــە ســەر خەڵــک
بــە قەمــە و شەمشــیڕ ،تــرس و دڵەڕاوکێیــان
لــە نێــو خەڵکــی ئــەو شــارە باڵوکربوویــەوە
و دواییــن چاالکیشــیان هەڕەشــەی لــە
نــاو بــردن و کوشــتنی خەڵکــی گونــدی
“دارســەیرانی” مەریــوان نــاو ببــەم.
لــە ئێســتا دا ڕەوتــی ســەلەفیەت لــە ئێــران
بــە ســەر دوو بــەرە دابــەش بــووە ،یەکەمیــان
لــە ئێســتادا بــڕوای بــە بانگەشــەی
فیکــری هەیــە و خــۆی لــە توندوتیــژی بــە
دوور دەگرێــت ،ڕەوتــی دووهــەم بە ســەلەفی
جیهــادی دەناســرێن و بــۆ گەییشــتن بــە
ئامانجەکانیــان بڕوایــان بــە شــەڕ و جیهــاد
هەیــە .هــەر دوو ڕەوتەکــە لــە ئێســتادا لــە
ژێــر نــاوی چەندیــن گــرووپ چاالکــی
دەکــەن .ئــەو گروپانــەی کــە بــە ســەلەفی
“تەبلیغــی” دەناســرێن و لــە نێــو شــارەکانی
ڕۆژهــەاڵت دا چاالکیەکــی بەرباڵویــان
هەیــە چــوار مەکتەبــی ســەرەکین بــە
ناوەکانــی (١ ،جەماعەتــی تەبلیــغ)،
(٢مەکتەبــی قورئــان)(٣ ،دەعــوەت و
ئیســاح)(٤ ،شــەورای شــەمس) .ڕەوتــە
ســەلەفیە جیهادیەکانیــش لــە ژێــر نــاوی
یــازدە گــرووپ لــە سەرانســەری ئێــران بــاو
بوونەوەتــە و خەرێــک چاالکــی نهێنیــن،
لــە بەشــی باکــووری ڕۆژهەاڵتــی ئێــران،
(١انصاراالســام)(٢ ،تەوحیــد و جیهــاد)،
(٣انصاروالســنە)(٤ ،ابنــاء ســەاڵحەدین).
لەبەشــی باشــووری ڕۆژئــاوای ئێــران
(١حەرەکەتی فەزڵ) .لە بەشــی باشــووری
ئێرانیــش  (١گرووپــی دیوبەنــدی)،
(٢گرووپــی فورقــان)(٣ ،حەرەکــەی
ئەنســار)(٤ ،جەیشــی ئەلنەســر)،
(٥جونداللــە)(٦ ،جەیشــوالعەدڵ).
بــە گشــتی لــە ئێســتادا ڕەوتــە
ســەلەفیەکان لــە زۆربــەی شــارە
کوردنشــینەکاندا چاالکیەکی بەرباڵویان
نییــە بــەاڵم هەرچەنــد مانــگ جارێــک بــە
بــاو کردنــەوەی تــرس و ئەنجــام دانــی
چاالکــی لــە نێــو شــارە کوردنشــینەکان
خۆیــان ڕێکخــراوە و بــە هێــز نیشــان دەدەن.
بــە پێــی ئامــارو داتــاکان لــە پارێزگاکانــی
مەریــوان ،جوانــڕۆ و ســنە لــە نێــوان ١٤
بــۆ  ١٦هــەزاری ســونەکان لەگــەڵ ڕەوتــە
ســەلەفیەکان پەیوەنــدی ڕاســتەخۆ یــان
ناڕاســتەخۆیان هەیــە و پەیــڕەوی بیــری
مەکتەبــی ســەلەفین  ،هەروەهــا بــە
شــێوەی ئاشــکرا و نهێنــی و لــە ژێــر نــاوی
جۆراوجــۆرە لــە مێنبــەری مزگەوتــەکان
هەتــا تۆڕەکۆمەاڵیەتیــەکان و کەناڵــە
بانگەشــەی بــاوەڕە
ســەتەالیتیەکان
فیکریەکانیــان دەکــەن و ڕێکخســتنیان لــە

نێــو خوێنــدکاران و زانکــۆکان دا هەیــە.
لــە کۆتاییــدا بــۆ هــۆکاری ســەرهەڵدان و
گەشــەی رەوتە ئیســامیەکان و بە تایبەت
ســەلەفیەکان لــەم ســااڵنەی دواییــدا
پێویســتە ئامــاژە بــە دوو خاڵــی گرینــگ
بکەیــن ،بــەاڵم شــیکردنەوەی زیاتــری بــۆ
کاتــی دیکــە و خۆێنــەر دادەنێــن.
یەکــەم  :ئیســتیبدادی سیاســی یــان
دیکتاتــۆری دەســەاڵت  .ئــەم شــێوازە لــە
دەســەاڵت بــە تایبــەت لــە رۆژهەاڵتــی
ناوەراســت رێــگا بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی
توندوتیــژی دژ بــە داپڵۆســینی دەســەاڵتی
ســەرەرۆ و دیکتاتۆری دروســت دەکات .لە
بۆشــای هێــزی چــەپ و سوسیالیســتەکان،
لــە نەبوونــی دەرفــەت بــۆ چاالکــی مەدەنی
و کۆمەاڵیەتــی پێشــکەوتنخوازانە ،ڕەوتــە
کۆنەپەرەســتە ئیســامیەکان بــە تایبــەت
ســەلەفیەکان ،لــە نێــو خەڵکــی دینــدار و
بــە تایبەتــی گەنجــان ،جێــگاو پێگــە پیــدا
دەکــەن.
دووهــەم  :چەوســانەوەی بــێ بەزەییانــە
و هــەژاری و نــەداری کــە جەمــاوەری
نــاڕازی بــەرەو ئــەو الیەنانــە پــاڵ پێــوە
دەنێــت کــە بەڵێنــی گۆڕینــی ژیــان و
ئیمکاناتــی ماڵییــان پــێ ئــەدەن هــەر
وەک “ئێخوانیــەکان” کــە ســەلەفیەکانیش
لــەوان لــە دایــک دەبــن ،یــان بەڵێنــی ئــەو
دونیــا و بەهەشــتی خیالــی دەدەن کــە لــە
دونیــای ئەمــرۆ و واقعیــدا لێــی بێبەشــن.
ســەرچاوی دارایــی ســەلەفیگەری و
بونیادگرایــی ئیســامی چ ســونە و
چ شــێعە ،کــە دەوڵەتانــی دەوڵەمەنــد
و ســەرکوتگەری ناوچەکــە ،لــە ســەر
دۆالری نەوتــی خەوتــوون ،دەبــێ لەبــەر
چــاو بگریــن کــە هــاوکات شــەری دژ
بــە یــەک و بەرژەوەنــدی جیــاوازی ئــەو
دەوڵەتانــە ،بــەو گروپانــە دەکــەن.
گەشــە کردنــی ڕەوتــی سوسیالیســتی و
ســکۆالر یەکێــک لــەو هۆکارانەیــە کــە
دەتوانێــت ببێتــە هــۆی کــەم کردنــەوەی
پێگــەی کۆمەاڵیەتــی و پەرەســەندنی
چاالکــی ئــەو گرووپانــە لــە ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت.
***
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دریژەی  :لەمەڕ مانگرتن
هەمیشــە ئــەم فــرت و فێاڵنەیــان بــە
زووی ئاشــکرا دەکا و ئــەوە نیشــانی
کرێــکاران دەدا کــە “خێرخوازەکەیــان”
تەنیــا گورگێکــە لــە پێســتی مــەڕ دا.

یەکێــک لــە مامۆســتایانی گــەورەی
سۆســیالیزم ،ئنگێڵــس ،ســەبارەت بــە
مانگرتنــی کرێکارانــی ئینگلیــس
ئــاوا دەڵــێ“ :خەڵکانێــک کــە
ئەوەندەیــان ســەبر هەیــە تاکــوو پشــتی
بۆرژوایەکــی تــاک لــە زەوی بــدەن ،هەروەهــا ،مانگرتــن چــاو و گوێــی
توانایــی ئەوەشــیان هەیــە کــە پشــتی کرێــکاران نــەک تەنیــا لــە هەمبــەر
هەمــوو بــۆرژوازی لــە زەوی بــدەن و ناوەڕۆکــی ســەرمایەداری بەڵکــوو
تێکیــان بشــکێنن” .بــە شــێوەیەکی لــە هەمبــەر ناوەڕۆکــی حکومــەت
گشــتی مانگرتــن لــە یــەک کارخانــە و یاســاکانیش دەکاتــەوە .هــەروەک
بەســە بــۆ ئــەوەی مانگرتــن بــۆ باقــی چــون کارخانــەدارەکان دەیانهــەوێ
کارخانەکانــی تریــش بگوازرێتــەوە .پــۆزی خێرخــوازی لێبــدەن ،هــەر
بەڕاســتی کــە مانگرتــن دەتوانــێ بەوجــۆرە نێردراوانــی حکومــەت و
کاریگەریەکــی ئەخالقــی زۆر بەکرێگیراوانیــان هــەوڵ دەدەن کــە
بێهاوتــا و دەگمەنــی هەبــێ ،دەتوانــێ کرێــکاران دڵنیــا کەنــەوە کــە تێــزار و
کاریگــەری زۆر گــەورەی لەســەر حکومەتــی تێــزاری ،بــە پێــی ویســتی
ورەی باقــی کرێکارەکانیتــر هەبــێ یاســا ،وەک یــەک چــاو لــە خاوەنــکار
کاتێــک ئــەوان دەبینــن کــە هــاوڕێ و کرێــکار دەکا .کرێــکاران هیــچ
و هاوکارەکانیــان چــۆن ئەگــەر بــۆ شــتێک لــە یاســاکان نازانــن ،و لەگــەڵ
ماوەیەکــی کەمیــش بــێ کۆتایــان بــە مەئمورەکانــی دەوڵــەت پێوەندیــان نیــە،
کۆیالیەتــی خۆیــان هێنــاوە و بــە دژی بەتایبــەت ئەوانــەی کــە پۆســتی
بااڵیــان لــە حکومــەت دا هەیــە ،هــەر
ســەرمایەداران ڕاپەڕیــون.
بۆیــە لــە زۆربــەی کاتەکانــدا باوەڕیــان
هــەر جــار کــە کرێــکاران مــان دەگــرن ،پێدەکــەن .دواتــر مانگرتــن ڕوودەدا.
زۆر بەهێــز ئەندێشــەی سۆســیالیزم داواکاری گشــتی ،پشــکێنەری
دەچێتــە مێشــکی کرێکارانــەوە؛ کارخانــە ،پۆلیــس و زۆر جارانیــش
ئەندێشــەی خەباتــی تــەواوی چینــی هێــزی ســوپا لەبــەردەم دەرگای
کرێــکار بــۆ ڕزگاری لــە ســتەمی کارخانــەدا ڕادەوەســتن .کرێــکاران
ســەرمایە .زۆر پێشــهاتووە کــە تــا پێــش بۆیــان دەردەکــەوێ کــە یاســاکانیان
لــە مانگرتنێکــی گــەورە ،کرێکارانــی شــکاندووە :خاوەنــکارەکان یاســایی ئــەو
کارخانەیەکــی دیــاری کــراو ،یــان مافەیــان هەیــە کــە لــە دەوری یــەک
لقێکــی تایبەتــی پیشەســازی ،و یــان کۆببنــەوە و لەســەر چۆنیەتــی کــەم
شــارێکی دیاریکــراو ،هیــچ شــتێکیان کردنــەوەی حەقدەســتەکان گفتوگــۆ
لەســەر سۆســیالیزم بیســتبێ یــان بکــەن .بــەاڵم ئەگــەر کرێــکارەکان بــە
بیریــان لێکردبێتــەوە .بــەاڵم دوای لێــک تێگەیشــتنێکی هاوبــەش بگــەن،
مانگرتــن ،کۆمەڵــە و ئەنجومەنــی ئــەوا دەبــن بــە تاوانــکار! کرێــکارەکان
خوێندنــەوە لــە نێویانــدا پێکهاتــوە و لــە مــاڵ و حاڵیــان دەردەکرێــن ،پۆلیــس
ژومــارەی کرێکارانــی سۆسیالیســت ئــەو دوکانانــەی کــە کرێــکارەکان
زۆرتــر و زۆرتــر بــووە .مانگرتــن ئــەوە دەیانتوانــی بــە قــەرز لــەوێ شــتومەک
فێــری کرێــکاران دەکا کــە پــەی بهێنــن دادەخــەن و تەنانــەت کاتێــک
بــەوە بــەرن کــە هێــزی ســەرمایەدار هەڵســوکەوتی کرێــکارەکان تــەواوەن
و کرێــکاران لــە کوێــوە دێ؛ فێریــان ئاشــتیخوازانەیە هــەوڵ دەدرێ کــە
دەکا کــە تەنیــا بیــر لــە خاوەنــکار و ســەربازەکان لــە دژی کرێــکاران هــان
یــان هاوکارەکانــی خۆیــان نەکەنــەوە ،بــدەن .تەنانــەت فەرمــان بــە ســەربازەکان
بەڵکــو بیــر لــە هەمــوو خاوەنــکارەکان دەکــرێ کــە تەقــە لــە کرێــکارەکان
و تــەواوی چینــی ســەرمایەدار و بکــەن و هــەر ئــەو کاتــەی لــە پشــتەوە
چینــی کرێــکار بکەنــەوە .کاتێــک تەقــە لــە کرێــکارە هەڵهاتــوەکان،
کــە کارخانەدارێــک لــە کــۆی ڕەنــج کرێــکارە بــێ چەکــەکان دەکــەن،
و ماندووبوونــی چەندیــن نــەوە لــە خــودی تێــزار ئەوپــەڕی ســپاس و
کرێــکاران ،میلیۆنهــا ســەرمایەی پیزانینــی هەیــە بــۆ هێــزە چەکــدارەکان
بەدەســت هێنــاوە ،بــەاڵم خــۆی لــە (هــەر بــەو شــێوەیە تێــزار سپاســی هێــزە
زیــاد کردنێکــی کەمــی حەقدەســتی چەکدارەکانــی کــرد کــە لــە ســاڵی
کرێــکاران دەبوێــری و تەنانــەت  ١٨٩٥کرێکارانــی مانگرتــووی
لــە هەوڵــی کــەم کردنــەوەی ئــەو یاروســاولیان دایــە بــەر دەســت ڕێــژی
حەقدەســتە دایــە ،و کاتێــک کرێــکاران گوللــە و کوشــتیانن) وردە وردە بــۆ
لــە بەرامبــەری دا ڕادەوەســتن ،و ئــەو کرێــکاران ڕوون دەبێتــەوە کــە دەوڵەتــی
کارخانــەدارە بــە هــەزاران بنەماڵــەی تێــزار خراپتریــن دوژمنیانــە .چونکــوو
برســی دەردەکاتــە ســەر جــادەکان ،بــۆ پشــتیوانی لــە ســەرمایەدارەکان دەکا و
چینــی کرێــکار بــە تەواوەتــی ڕوون دەســت و قاچی کرێکاران دەبەســتێتەوە.
دەبێتــەوە کــە چینــی ســەرمایەدار کرێــکاران وردە وردە هەســت بــەوە
وەکــوو گشــتێک -دوژمنــی چینــی دەکــەن کــە یاســاکان تەنیــا لــە خزمــەتکرێــکارن ،و کرێــکاران تەنیــا دەتوانــن بــە مافەکانــی ســەرمایەدارەکانن کــە
پشــت بــە خۆیــان و هێــزی یەکگرتوویــان نووســراون ،و مەئمورینــی حکومــەت
ببەســتن .زۆرجــار ڕوودەدات کــە تەنیــا و تەنیــا پارێــزەری ئــەو مافانــەن،
کارخانــەدار -وەک خێرخوازێــک -کــە دەمــی چینــی کرێــکار بگــرن و
هەمــوو هەوڵــی بــۆ فریودانــی نەهێڵــن کــە دواکاریەکانــی وەزمــان
کرێــکاران دەخاتــە گــەڕ ،و بــە بهێنــێ؛ چینــی کرێــکار دەبــێ بــۆ
بانگهێشــتی کرێــکاران بــۆ ســەر ســفرە خــۆی مافــی مانگرتــن ،مافــی
و خوانــی جــوان هــەوڵ بــۆ شــاردنەوەی چــاپ و بــاو کردنــەوەی رۆژنامــەی
چەوســاندنەوەکان بــدا .مانگرتــن ،کرێــکاری ،مافــی بەشــداری کــردن

لــە کۆڕبەنــدی نەتەوەیــی کــە تیایــدا
یاســاکان دەنووســرێ و چاوەدیــری
پەیڕەوکردنــی یاســاکان دەکا،
بەدەســت بێنــێ .حکومــەت زۆر بــاش
دەزانــێ کــە مانگرتــن چــاو و گوێــی
کرێــکاران دەکاتــەوە؛ هــەر بەو هۆیەشــە
کــە ئــاوا لــە مانگرتــن دەترســێ و
دەســت بــۆ هەمووشــتێک دەبــا بــۆ
ئــەوەی بــەری پــێ بگــرێ .بــێ هــۆ
نیــە کــە جارێکیــان وەزیــری ناوخــۆی
پــرۆس -کــە ناوبانگــی تایبەتــی
هەبــوو لــە بەدواداچــوون و گرتنــی
سۆسیالیســتەکان و کرێکارانی وشیار-
لــە بەرامبــەر بــە نوێنەرانــی خەڵــک دا
وتــی“ :لــە پشــت هــەر مانگرتنێکــەوە،
دێوزمــەی شــۆڕش و ڕاپەڕیــن لــە
بۆســەدایە”.

کــە کرێــکاران لــە ڕێــگای ڕزگاری خۆیانــدا کەڵکــی لێوەردەگــرن .بــەاڵم تاکــە ڕێــگا نیــە و ئەگــەر کرێــکاران بیــر لــە باقــی
ڕێگاکانــی تــر خەبــات نەکەنــەوە ،ئــەوا گەشــە و ســەرکەوتنەکانی چینــی کرێــکار خــاو دەکەنــەوە .ئــەوە ڕاســتە ئەگــەر
مانگرتنــەکان بیانهــەوێ ســەرکەوتوو بــن بوونــی ســندوقی مانگرتــن بــۆ پشــتیوانی دارای کرێــکارە مانگرتــوەەکان لــە کــۆی
پرۆســەی مانگرتنــدا پێویســتیەکی حاشــا هەڵنەگــرە .ئــەم جــۆرە ســندوقە کرێکاریانــە لــە هەمــوو واڵتانیتریــش دا بوونــی هەیە؛
بــەاڵم لێــرە لــە ڕووســیا ،ئــەم کارە بەتایبــەت هەڵەیــە چونکــوو پۆلیــس شــوێن ســندوقەکە دەکــەوێ و دەیدۆزێتــەوە و پــارەکان
دەبــا و کرێــکارەکان دەســتگیر دەکا .هەڵبەتــە کرێــکاران دەتوانــن ئــەو ســندوقانە لــە پۆلیســەکان بشــارنەوە ،و سروشــتیە کــە
ئــەم جــۆرە ســندوقانە زۆر بەنرخــن و ئێمــە نامانهــەوێ کرێــکاران ئامــۆژگاری بکەیــن کــە بیــر لــە دامەزراندنــی ئــەو جــۆرە
ســندوقانە نەکەنــەوە .بــەاڵم نابــێ وا بیــر بکرێتــەوە کــە ســندوقی مانگرتــن تــا ئــەو کاتــەی لــە ڕووی یاســاییەوە قەدەغەیــە
دەتوانــێ ژمارەیەکــی زۆر یارمەتیــدەری هەبــێ و تــا ئــەو کاتــەی کــە ژمــارەی یارمەتیدەرەکانــی هێنــدە کــەم بــێ ناتوانــێ
زۆر یارمەتیــدەر بــێ .هەروەهــا ،تەنانــەت لــەو واڵتانــەی کــە یەکیەتیــە کرێکاریــەکان بــە ڕەســمی بوونیــان هەیــە و بڕێکــی
زۆر پارەیــان لەبەردەســت دایــە ،چینــی کرێــکار هێشــتا ناتوانــێ خەباتــی خــۆی تەنیــا لــە مانگرتــن دا بەرتەســک بکاتــەوە.
تەنیــا پێویســتە کــە وچانێکــی کاتــی لــە کاروبــاری پیشەســازی دا (وەکــوو قەیرانێــک ،هــەر ئــەو شــتەی کــە خەریکــە لــە
ڕووســیا نزیــک دەبێتــەوە) ڕووبــدا؛ تاکــوو خــاوەن کارخانــەکان ئەگــەر تەنانــەت بــە دەســتی ئەنقەســتیش بووبــێ مانگرتــن
شــكڵ پــێ بــدەن ،چونکــوو بــە قازانجیانــە ئەگــەر بــۆ ماوەیــەک کار نەکــرێ و ســندوقی مانگرتنــی کرێــکاران خاڵــی
ببــێ .هــەر بۆیــە بــە هیــچ چەشــنێک کرێــکاران ناتوانــن تەنیــا خۆیــان لــە مانگرتــن و کۆبوونــەوەی مانگرتــوان بەرتەســک
بکەنــەوە .هەروەهــا مانگرتنــەکان تەنیــا کاتێــک دەتوانــن ســەرکەوتوو بــن کــە کرێــکاران بتوانــن کاتــی شــیاو بــۆ مانگرتــن
هەڵبژێــرن ،و کاتێــک کــە دەزانــن چــۆن داواکاریەکانــی خۆیــان بــاس بکــەن ،و کاتێــک کــە لەگــەڵ سۆسیالیســتەکان لــە
پێوەندیــدان و لەالیــەن ئەوانــەوە دەتوانــن ڕاگەیەنــدراو و نامیلکــەکان وەدەســت بێنــن .هێشــتا ژومــارەی ئــەو جــۆرە کرێکارانــە
لــە ڕووســیا زۆر زۆر کەمــە و دەبــێ هــەوڵ بــۆ زیادکردنــی ئــەو جــۆرە کرێکارانــە ،بــۆ ناســاندنی ئاڕمانــی چینــی کرێــکار
بــە جەمــاوەری کرێــکار و ئاشــنا کردنیــان لەگــەڵ سۆســیالیزم و خەباتــی چینــی کرێــکار بــدرێ .ئەمــە ئەرکێکــە کــە
سۆسیالیســتەکان و کرێکارانــی وشــیاردەبێ پێکــەوە بیخەنــە سەرشــانیان و پێکــەوە بــۆ ئــەم مەبەســتە حیزبــی سۆسیالیســتی
چینــی کرێــکار دامەزرێنــن .هەروەهــا ،مانگرتنــەکان ئــەوەی فێــری چینــی کرێــکاری هەمــوو واڵتــان کــردووە کــە بــۆ مافــی
کرێــکاران و بــە شــێوەیەکی گشــتی مافــی میللــەت ،بــە دژی دەوڵــەت خەبــات بکــەن .هــەر وەک وتمــان تەنیــا حیزبێکــی
سۆسیالیســتی چینــی کرێــکارە کــە دەتوانــێ ئــەم خەباتــە بــە بەهێزکــردن و باڵوکردنــەوەی چەمکگەلــی دورســت لــە دەوڵــەت
و ئاڕمانــی چینــی کرێــکار لــە نــاو خەڵــک دا بــە ســەرەنجام بگەیەنــێ.

هــەر مانگرتنێــک ئــەم تێگەیشــتنە لــە
کرێــکاران دا بەهێــز و گەشــە پێــدەدا
کــە حکومــەت ،دوژمنیانــە و چینــی
کرێــکار دەبــێ خــۆی بــۆ خەبــات بــە
دژی حکومــەت و مافــە ڕەواکانــی
جەمــاوەر ئامــادە بــکا .هــەر بۆیــە،
مانگرتــن ئــەوە فێــری کرێــکاران دەکا
لــە کاتێکیتــردا بەتایبەتــی بــاس لــەوە دەکەیــن کــە چــۆن مانگرتنــەکان لــە ڕووســیا ڕێبــەری دەکرێــن و چــۆن کرێکارانــی
کــە یەکگرتــوو بــن؛ ئــەوە نیشــان دەدا
وشــیار دەبــێ کەڵکیــان لێوەربگــرن .لێــرەدا تەنیــا پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکــەم کــە مانگرتنــەکان ،هەروەک وتمــان “قوتابخانەی
کــە تەنیــا کاتێــک دەتوانــن بــە دژی
خەبــات”ن و نــە خــودی خەبــات و مانگرتنــەکان تەنیــا ئامرازێکــن بــۆ خەبــات و تەنیــا الیەنێکــن لــە بزوتنــەوەی چینــی
ســەرمایەدارەکان شــەڕ بکــەن کــە
کرێــکار .کرێــکاران دەبــێ لــە مانگرتنــە دوورەپەرێــزەکان زیاتــر بــڕۆن و بیــر لــە خەبــات بــۆ ڕزگاری تەواوەتــی چینــی
یەکگرتــوو بــن؛ فێریــان دەکا کــە بیر لە
کرێــکار و هەمــوو کەمپــی کار بکەنــەوە ،هــەروەک چــۆن کرێکارانــی هەمــوو واڵتــەکان -بــە کــردەوە -وادەکــەن.
بەرخــۆدان و خەباتــی چینــی کرێــکار
بکەنــەوە بــە دژی چینــی ســەرمایەدار
کاتێــک کــە هەمــوو کرێکارانــی وشــیار دەبنــە سۆسیالیســت ،واتــە کاتێــک کــە بــۆ ڕزگاری تێدەکۆشــن و مەبەســتیان
و بــە دژی حکومەتــی داپڵۆســێنەری
بانگەشــە و بردنــی سۆســیالیزمە بــۆ نــاو کرێــکاران و هەوڵــدەدەن کــە کرێــکاران فێــری هەمــوو ڕیگاکانــی خەبــات بــە دژی
پۆلیســی .هــەر بــەو هۆکارەیــە کــە
دوژمنانیــان بکــەن ،لــە هەمــوو واڵتــدا یەکگرتــوو دەبــن ،کاتێــک کــە حیزبــی سۆسیالیســتی کرێــکاری بنیــات دەنێــن تاکــوو
سۆسیالیســتەکان مانگرتــن بــە
خەبــات بــۆ ڕزگاری هەمــوو خەڵــک لــە ژێــر ســتەمی حکومەتــی و ڕزگاری هەمــوو کرێــکاران لــە دیلیەتــی ســەرمایە
“قوتابخانــەی خەبــات” ناودێــر دەکــەن.
بەرنــە پێــش ،تەنیــا لــەو کاتەدایــە کــە چینــی کرێــکار دەبێتــە بەشــێکی دانەبــڕاو لــەو بزوتنــەوە کرێکاریــە گەورەیــەی کــە
قوتابخانەیــەک کــە تیایــدا کرێــکاران
کرێکارانــی هەمــوو واڵتــەکان تیایــدا ڕێکخــراو بــوون؛ بزوتنەوەیــەک کــە هەمــوو کرێــکاران لــە ژێــر ئااڵیــەک دا یەکگرتــوو
فێــری ئــەوە دەبــن کــە چــۆن بــۆ ئــازادی
دەکا کــە بــە “کرێکارانــی هەمــوو واڵتــەکان یەکبگــرن!” نەخشــێندراوە.
هەمــوو جەمــاوەر ،هەمــوو کەمپــی
کار لــە دیلیەتــی کاربەدەســتانی
حکومەتــی و لــە دیلیەتــی ســەرمایە،
لەگــەڵ دوژمنانیــان شــەڕ بکــەن.
بــەاڵم “قوتابخانــەی خەبــات” خــودی
خەبــات نیــە .کاتێــک کــە مانگرتــن
لــە نــاو کرێــکاران دا بەربــاو دەبــێ،
هەندێــک لــە کرێــکاران (لەوانــە
هەندێــک لــە سۆسیالیســتەکان) شــک
لــەوە دەکــەن کــە چینــی کرێــکار تەنیــا
دەتوانــێ خــۆی لــە مانگرتنــەکان،
ســندوقی مانگرتــن ،و یــان کۆمەڵــەی
مانگرتــن بەرتەســک بکاتــەوە.
کــە تەنیــا لــە ڕێــگای مانگرتنــەوە
چینــی کرێــکار بتوانــێ هەلومەرجــی
ژیانــی بەشــێوەیەکی بەرچــاو بــاش
بــکا و ئازادیەکانــی وەدەســت بێنــێ.
کاتێــک کــە کرێــکاران دەبینــن چ
هێزێکــی گــەورە لــە مانگرتنــی چینــی
کرێــکاری یەکگرتــوو و مانگرتنــە
بچوکــەکان دا بوونــی هەیــە ،هەندێــک
وەهــا بیــر دەکەنــەوە کــە چینــی کرێکار
ئەگــەر مانگرتنێکــی سەرتاســەری لــە
هەمــوو واڵت دا بەڕێــوە بــەرێ دەتوانــێ
هەرشــتێک کــە لــە ســەرمایەدارن و لــە
دەوڵەتــی داوا دەکا وەدەســتی بێنــێ.
ئــەم بیروڕایــە لــە واڵتانــی تریشــدا
ســەردەمانێک کــە بزوتنــەوەی چینــی
کرێــکار لــە هەنگاوەکانــی ســەرەتایی
خــۆی دابــوو و کرێــکاران هێشــتا زۆر
بــێ ئەزمــوون بــوون بوونــی هەبــوو.
ئــەم بیروڕایــە هەڵەیەکــی کوشــەندەیە.
مانگرتــن یەکێــک لــەو ڕێگایانەیــە

کۆبوونەوەی سەراسەری مۆعەلیمان و پێویستی گۆڕانکاری لە چۆنیەتی بەڕێوە بردنی خۆپیشاندانەکان
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بەپێــی داواکاری "شــۆرای
ڕێکخــراوە
هاوئاهەنگــی
فەرهەنگیانــی
ســنفیەکانی
ئێــران" ڕۆژی پێنــج شــەممە ٢ی
مانگــی بەفرانبــاری ١٤٠٠ی
هەتــاوی ،کۆبوونەوە و مانگرتنی
سەراســەری ،یەکگرتووانــە و
ڕێکخــراوی مۆعەلیمانــی ئێــران
لــە ناڕەزایەتــی بەپەســەند کردنــی
گەاڵڵــەی "ســەقەت و ناتــەواوی"
حەفتــەی ڕابــردووی مەجلیســی
ڕژیــم ،لــە زیاتــر لــە ســەد شــاری
ئێران بەڕێوەچوو .لە کۆبوونەوەی
ئــەم جــارە ،مۆعەلیمانــی نــاڕازی
کــە زیاتــر لــە جــاران و بــە
ڕێژەیەکــی بەرچــاو لــە پشــتیوانی
و بەشــداری ژنــان لــە ڕیــزی
بەهرەمەنــد
خۆپیشــاندانەکان
بــوون ،داواکاری ڕەوای خۆیــان
هــەر وەک "جێبەجــێ کردنــی
گەاڵڵــەی ڕیزبەنــدی ،چوونــە
ســەرەوەی ئاســتی حقووقەکانیــان،
ئــازاد کردنــی مۆعەلیمانــی
دەستبەســەر کــراو ،خوێندنــی
بەخۆڕایــی بــۆ خوێندکارانیــان"
بــە گوێــی دەســەاڵتدارانی ڕژیــم
ئیســامی گەیانــد .مۆعەلیمــان
لــە چوارچێــوەی بەیاننامەیــەک
کــە لــە کۆبوونەوەکانیانــدا
خوێنرایــەوە ،بــە بەردەوامــی
ناڕەزایەتیــەکان هەتــا گەییشــتن
بــە تــەواوی داواکاریەکانیــان
پێداگریــان کــرد .نــاوی بەشــێک
لــەو شــارانەی کــە ناڕەزایەتیەکان
تێیــدا بەڕێــوە چــوو بریتیــە لــە :
تــاران ،شــیراز ،ســنە ،یــەزد،
مەریــوان ،فیروزئابــاد ،هەمــەدان،
ورمــێ ،کــەرەج ،ســەبزەوار،
مەشــهەد ،ئیــزە ،نەوشــەهر،
بوشــەهر ،بــوکان ،کرماشــان،

ڕەشــت ،قەزویــن ،مەالیــر،
بابــۆڵ ،شــاهروود ،گۆڵپایــگان،
نورئابــاد ،مەمســەنی ،ئیســفەهان،
داراب ،ئەهــواز ،برازجــان،
ماهشــەهر ،شــەهری ڕزا،
ئابــادە ،ئەندیمشــک ،سەردەشــت،
ڕامهۆرمــۆز ،شــیروان ،ســاری،
شــووش ،بەهمەنــی ،بەنــدەری
خۆمەینــی ،ســەقز ،ســەربەندەر،
لــۆردگان ،ئامــۆڵ ،خــۆڕەم ئابــاد،
بهبەهــان ،تەورێــز ،شــەهرکورد،
بجنــوورد ،ئــەراک ،گــورگان،
جەهــرۆم ،پۆڵدۆختــەر ،الهیجــان،
کرمــان ،دێگــوالن ،ئیــام ،گوناوە،
گەچســاران ،دەشتســتان ،فردۆس،
المــرد ،الهیجــان ،گەچســاران،
دەشتســتان ،ئەشــکنان ،فــردەوس،
المــرود ،خۆمەینــی شــەهر،
گەتوەنــد ،ســمیرۆم ،ئیســام ئابــاد،
ئەزنــا ،توربەتــی حەیدەریــە ،بەنــدەر
عەبــاس ،توربەتــی جــام ،دلفــان،
قــوروە ،بافــق ،زەنجــان ،بیجــاڕ،
ئەقلیــد ،نــەی ڕیــز ،ســمنان و
گوڵســتان و ...هتــد.
لــەم ڕۆژەدا مۆعەلیمانــی
شــارەکانی ئێــران وەک بەشــێک
لــە چینــی کرێــکار ،کــە
ڕێکخراوەتریــن و یەکگرتووتریــن

بەشــی ئــەم چینــەن لــە خەباتــی
ڕۆژانــە و لــە چاالکیەکــی
سەراســەری لــە دژی دەســەاڵتی
فاشــیزمی ئایینــی زاڵ بەســەر
ئێــران ،ناڕەزایەتیــان دەربــڕی.
الیەنــی بەهێــزی بزووتنــەوەی
مۆعەلیمــان لــە بەرانبــەر بزووتنەوە
ناڕەزایەتــی و کۆمەاڵیەتیەکانــی
دیکــە ،یەکێتــی ،ڕێکخراوە بوون،
ڕێبەرایەتــی و بەدواداچوونــی
بــەردەوام لــە ســەر خواســتەکانیانە
کــە هەتــا ئــەم ڕادەیــە توانیویەتــی
ســەرکەوتن بەدەســت بهێنێــت.
لــە هەمــان کاتــدا خاڵــی
الوازی ئــەم بزووتنەوەیــە لــە
یەکنەگرتنــەوەی بەشــەکانی
دیکــەی بزووتنــەوەی کرێــکاری
و بزووتنــەوە ناڕەزایەتیەکانــی
دیکــەی ناوخــۆی ئێرانــە.
ســەرەڕای بەڕێوەبردنــی پێنــج
کۆبوونــەوە و مانگرتنــی
یەکگرتووانــەی
ناڕەزایەتــی
مۆعەلیمــان لــە مــاوەی ٢مانــگ
و نیــوی ڕابــردوودا ،بەتایبــەت
لــە بەرانبــەر گەاڵڵــەی ناتــەواوی
"ڕیزبەنــدی" لــە الیــەن مەجلیســی
ڕژیــم ،بەرپرســانی حکومــەت
هیــچ هەنگاوێکــی کردەوەییــان

لــە بەرانبــەر جێبەجــێ کردنــی
مۆعەلیمانــی
داواکاری
نــاڕازی نەگرتووەتــە بــەر و بــە
هەمــوو شــێوازێک نایانەوێــت
واڵمــدەرەوەی داخوازیەکانــی
ئــەوان بــن.
ئەگەرچــی ئەبێــت ئــەم ڕاســتیە
حاشــا هەڵنەگــرە لــە بەرچــاو
بگریــن و دانــی پێــدا بنێیــن
کــە بزووتنــەوەی مۆعەلیمــان
کاریگــەری ئەرێنــی زۆری
لــە ســەر کۆمەڵگــەی ئێــران
و باڵوبوونــەوەی هەواڵــی
ناڕەزایەتیەکانیــان لــە ئێــران و
سەرانســەری جیهــان هەبــوو و دۆخ
و قورســایی هێزی لە بەرژەوەندی
بزووتنــەوی مافخوازانــەی ئــەم
واڵتــە ،چەنــد هەنگاوێــک
بــەرەو پێــش بــرد ،بــەاڵم هێشــتا
نابێــت بــەوە ڕازی بیــن .پێویســتە
مۆعەلیمــان
بزووتنــەوەی
بەتایبەتــی ڕێبەرایەتــی ئــەو ڕەوتە
وەک "شــۆڕای هاوئاهەنگــی
پیشــەیی
ڕێکخراوەکانــی
فەرهەنگیانــی ئێــران" لــە بیــری
گۆڕینــی شــێوە کار و چۆنیەتــی
بەڕێوەبردنــی ئــەو ناڕەزایەتیانــە
بــن کــە بتوانــن نوێنەرایەتــی لــە

هەمــوو بزووتنەوەکانــی دیکــەی
ئێــران و بەتایبەتــی هەمــوو
کۆمەڵگــەی ئێــران لــە بەرانبــەر
دەســەاڵتدا بکــەن .دەتوانــم وەک
نموونــە بەشــداری خوێنکارانــی
شــاری مەریــوان لــە چوارچێــوەی
پاڵپشــتی لــە ناڕەزایەتــی
مۆعەلیمانــی ســەرجەم شــارەکانی
ئێــران لــە ناڕەزایەتــی ئــەو ڕۆژە
و خوێندنــەوەی بەیاننامــە لــە
الیــەن نوێنــەری خوێنــدکاران،
پاڵپشــتی
ڕاگەیاندنــی
خوێنــدکاران بــۆ مۆعەلیمــان
و پێداگــری لــە ســەر یەکێتــی
نێــوان خوێنــدکار و مۆعەلیــم
ناوببــەم کــە چاالکیەکــی پــڕ
لــە شــانازی بــوو و کارەکەیــان
شــایەنی بیرکردنەوەیــە زیاتــرە
و دەتوانــن لــە بەڕێــوە بردنــی
ناڕەزایەتــی داهاتوویــان بنەماڵــە
و خوێندکارانــی شــارەکانی
دیکــەش لەگــەڵ خۆیــان بێننــە
ســەر شــەقامەکان و ئــەو جــۆرە
لــە خۆپیشــاندانەش لــە شــارەکانی
دیکــەدا بەڕێــوە بــەرن.
پاراســتنی یەکێتــی و یەکگرتنــی
ناوخۆیــی هەرچــی زیاتــری
بزووتنــەوەی مۆعەلیمــان و بردنــە
ســەرەوەی ئاســتی شــێوازی
خەبــات ،دەتوانێــت بــە وتنــەوەی
دروشــمگەلێکی وەک "ئــازادی
بــۆ مۆعەلیمــان و ســەرجەم
زیندانیــە سیاســیەکان"" ،ڕاپــەرە
مۆعەلیــم بــۆ نەهێشــتنی
هــەاڵواردن" ،بــە نوێنەرایەتــی لــە
زۆربــەی کۆمەڵگــەی ئێــران بــۆ
نەهێشــتنی هــەاڵواردن ،گەندەڵــی
و ســەرکوتی حکوومەتــی خۆیــان
نیشــان بــدن ،بەگشــتی پشــت
بەســتن بــە ڕێبەرایەتیەکــی
بیرمەنــد و ئــازا و فیــداکار لــە
مەرجەکانــی ســەرکەوتنی ئێســتا
و داهاتــووی بزووتنەوەی ئێســتای
مۆعەلیمانــە.
بزووتنەوەی مۆعەلیمان هەر وەک
هەمــوو بزووتنەوەیەکــی دیکــەی
کۆمەاڵیەتــی لــە کۆمەڵێــک
ڕا و بۆچوونــی جیــاواز پێــک
هاتــووە .پێویســتە ڕێبەرایەتــی
ئــەم بزووتنەوەیــە بــە ســەر دوو
دڵــی و کێشــەکانی ناوخۆیــی
خۆیــان هــەروەک هەبوونــی

ڕەوتــی لیبراڵــی و بیرۆکــە
دواکەوتــووەکان ســەرکەوێت.
لەالیەکــی دیکــەوە ئێســتا کــە
بەرپرســانی ڕژیــم نایانهەویــت
داواکاری
واڵمــدەرەوەی
مۆعەلیمــان بــن ،پێویســتە
ڕێبەرایەتــی ئــەم بزووتنەوەیــە
بــە گۆڕینــی تاکتیــک و
گرتنەبــەری ڕێــکاری دیکــە،
ئاســتی خۆپیشــاندانەکان لــەوەی
کــە هەتــا ئێســتا هەیــە زیاتــری
بەرینتربکــەن و لــە بیــری بەڕێــوە
بردنــی مانگرتنێکــی گشــتی
لــە ئاســت هەمــوو ئێــران بــن،
ئەگــەرەکان و پێداویســتیەکانی
بەڕێوەبردنــی وەهــا مانگرتنێــک
لــە بەرچــاو بگــرن و کاری بــۆ
بکــەن .مانگرتنــی گشــتی
تاکتیکێکــی ســەرکەوتوویە بــۆ
ناچــار کردنــی ئــەم ڕژیمــە و
ڕژیمــە ســەرکوتکەرەکانی دیکــە
بــە مەبەســتی واڵمدانــەوە بــە
داخوازیــە ڕەواکانــی کرێــکاران
و هاوواڵتییــە وەزاڵەهاتــووی ئــەم
کۆمەڵگەیــە.
مانگرتنــی گشــتی ،چــۆک
بــە هەمــوو دامــودەزگا و هێــزە
ســەرکوت کەرەکانــی ئــەم
ڕژیمــە دادەدات و یارمەتــی
ئــەم بزووتنەوەیــە ئــەدات کــە
بتوانێــت هەنــگاوی زیاتــر بــەرەو
پێــش هەڵبێنێــت .پاڵپشــتی
بەشــەکانی دیکــەی کۆمەڵگــە
لــە ســەرەوەی هەموویــان
کرێکارانــی کارخانــەکان و
بەرهەمهێنــەرەکان،
شــوێنە
هــەروەک ســەنعەتی نــەوت و
پترۆشــیمیەکان ،بەشــداری و
پاڵپشــتی خوێندکارانــی زانکــۆ
 ،مەدرەســەکان و بنەماڵەکانیــان
لــە کۆبوونــەوە ناڕەزایەتیەکانــی
مۆعەلیمــان دەبێتــە هــۆی
ســەرکەوتنی ئــەو بزووتنەوەیــە و
هەنگاوێکــی گەورەتردەبێــت بــۆ
بەدەســت هێنانــی ســەرکەوتنی
دیکــە و زیاتــر.
٢ی مانگی بەفرانباری
١٤٠٠ی هەتاوی
وەرگێڕ لە فارسیەوە :زاگرۆس
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دەستی ئەردۆغان خۆش بێ ،یان ڕووی دیپڵۆماسی دەوڵەتەكان ڕەش بێ؟
ن :عەزیز ماملێ

وێنــێ ،تەیــب ڕەجــەب ئەردۆغــان
لــە میتینگێــك دا ڕایگەیانــد كــە
” ئەمــر” بــە وەزیــری دەرەوەی
توركیــا دەكا كــە باڵوێزخانەكانــی دە
دەوڵەوتــی ڕۆژئــاوا بۆیــان نیــە لــە
توركیــە بمێێننــەوە ،بــە واتایایەكــی
دیكــە لــە توركیــا دەریــان بــكا.
دە
ســەرۆكایەتی
پێشــتر
واڵتــی  :فەرانســە ،ئاڵمــان،
واڵتەیەكگرتووەكانــی ئەمریــكا،
هولەند،دانمــارك ،كانــادا ،نۆروێــژ،
ســوێد ،فەنالنــد و نیۆزالنــد بــە
تێگڕایــی داوای بەردانــی عوســمان
كاواال یــان كردبــوو كــە لــە ســاڵی
 ٢٠١٦وە بــە تاوانــی ” تێكــەڵ بــوون
لــە كودتــا” زیندانــی كــراوە .ئــە و
تاجــرە میلیاردێــرە لــە ســاڵی ٢٠١٣
بــە هــۆی پشــتگری لــە بزووتنــەوەی
ناڕەزامەنــدی ” پــارك گــزی”
دەســتگیر كرابــوو بــەاڵم بــە حوكمــی
دادگا ئازادكــرا بــوو و ســەرلەنوێ
گرتیانــەوە.
لــە دە دەوڵەتەكــەی ناوبــراو،
حەوتیــان ئەندامــی ناتــۆن ،شەشــیان
لــە یەكیەتــی ئورووپــادان و پێنــج
لــە وانــە هاوبەشــی ســەرەكی و
هەرەگرنگــی پەیوەنــدی بازرگانــی
لــە گــەل توركیــان.
ئەوەی كە لێرەدا باڵكێشە هەڵوێستی
ئەردۆغــان نیــە ،زیاتــر هەڵــس و
كەوتــی دەولەتانــی ڕۆژائاوایــی
و ســەرمایەداری دەگرێتــەوە.
داواكارییەكــی لــەو چەشــنە لــە
الیــەن دە واڵتــی ڕۆژئاوایــی لــە
خۆیــدا الیەنــی ئەرینــی تێدایــە لــە
بــەر ئــەوە كــە داوای چاوەدێــری
كردنــی مافەكانــی ئینســانێكی
بــێ تــاوان دەكات  ،ئــەو بەڕێــزەش
لــە الیــەن دادگای ئورووپایــی بــۆ
مافــی مــرۆڤ داوای بەربوونــی
كرابــوو حەقــی خۆیەتــی لە پاڵپشــتی
هەمووالیەنێــك بــۆ ڕزگاری كەڵــك
وەربگرێــت،
بەاڵم :
بــە هەمــوو مەنتیــق و پێوانەیــەك،
ئەگــەر داوای ئازادكردنــی تــاك
و كــەس و كەســایەتییەك كرابــا
لــە توركیــا ،بەڕیــز ســەالحەددین
دەمیرتــاش زیاتــر لــە گشــت
كەســێك مــاف و مەشــڕووعییەت و
ئەولەوییەتــی بــوو بــۆ ڕزگاربــوون لــە
ژێــر حەبــس و دوورخســتنەوە :
ئــەو بەڕێــزە لــە كاتــی
–
دەســتگیركردن دا ســەرۆكایەتی
ســێهەمین حیزبــی سیاســی توركیــا و

یەكەمیــن نوێنەرایەتــی كۆمەڵــگای
مەدەنــی باكــووری كوردســتانی بــە
دەســتەوە بــوو ،هەشــتا نوێنەریــان لــە
پارلمان هەبوو ،ئەندامەكانیان لە بەر
خۆشەویســتی و متمانــەی گــەل بــۆ
پڕانــی شــارەوانی شــارو باژاڕەكانــی
كوردســتان هەڵبژاردرابــوون،
بەڕیــز دەمیرتــاش
–
كەســایەتییەكی الییــك ،پلورالیســت،
ئاشــتیخواز،
ئازادیخــواز،
یەكســانیخواز و جێگــەی متمانــە و
خۆشەویســتی بــوو لــە نــاو تــەواوی
كــۆڕ و كۆمەڵــە دیموكراتــی و
پێشــكەوتنخوازەكانی توركیــا،
دووجــار لــە الیــەن
–
دادگای ئورووپایــی مافــی مــرۆڤ
داوای ئازادكردنــی كرابــوو ،ئــەو
داواكارییــەش لەســەر بنەمــای ڕەخنە
گرتــن لــە شــێوازی بەڕێوەبردنــی
دادوەری و هەروەهــا بێگوناهــی
بەڕێــز دەمیرتــاش ئامادەكرابــوو،
كــە چــی تەنیــا بــۆ جارێكیــش
بەرپرســێكی واڵتێكــی ئورووپایــی
زەحمەتــی ئــەوەی بــە خــۆ نــەدا
كــە باســێك لــە وە بــكا كــە چــۆن
ڕێبەرێكــی كارامــە و كاریزماتیــك
وەك ســاحەددین دەمیرتــاش،
مافنــاس و پارێــزەر ،خــۆش نــاو و
خــۆش ڕەفتــار و نوێنــەری شــارێكی
گــەورەی كوردســتانێكی ســتەم
لێكــراو وەك ئامێــد لــە پارلمانــی
توركیە ،دەبێ بە ســەد و هەشتاســال
ئیدانــە بكرێــت؟ كــەس نەبــوو لەســەر
ئــەو ناڕەواییــەی دەزگای دادوەری
ســەر بــە ئەردوغــان وەجــواب بێــت !!!
بــۆ بەربەرەكانــی لــە گــەڵ پوتیــن
و ڕووســیا ،تــەواوی میدیاكانــی
ئورووپــا و ئەمریــكا ،هەواڵــه
كانــی پلــەی یەكــەم و الپەڕەكانــی
یەكەمــی چاپەمەنیەكانیــان تەرخــان
كــرد بــۆ ڕەوشــی تەندروســتی
ئالیكســی ناوالنــی لەســەردەمی
ســەفەری بــۆ ئالمــان لــە پــاش
“دەرمانــدا وكردنەكــەی” و هەروەهــا
لــە كاتــی گەڕانــەوەی بــۆ ڕووســیا،
میدیاكانــی ئورووپایــی بــە تایبــەت
لــە فەرانســە النــی كــەم بــۆ مــاوەی
 ١٥ڕۆژ گوێــی خەڵكیــان ئاخنــی
لەســەر ئــەو بەرهەڵســتكارەی
پووتیــن كــە بێگومــان كەوتۆتــە بــەر
پەالمــاری دام و دەزگای پۆلیــس
و دەزگا ئەمنیەكانــی ڕووســیە.
لــە چەنــد ڕۆژی دواییــش دیتمــان
كــە خەاڵتــی ساخارۆفیشــیان پــێ
بەخشــی !!!
كەســیش هەتــا ئێســتا بەڕێــز
ســەالحەددین دەمیرتاشــی بــۆ
خەاڵتــی نۆبێــل نامــزەد نەكــردووە

ئەگەرچــی هەمــوو مەرجەكانــی
دەســتەبەرە و لێوەشــاوەیی تــەواوی
هەیــە بــۆ گەیشــتن بــەو خەاڵتــە ،بــە
داخــەوە كوردیــش چ هەنگاوێكــی
هەڵنەهێناوەتــەوە لــەو ڕێــوارەدا .
بــەاڵم بۆچــی هیچیــان بــۆ ســەرۆكی
هــادپ و نوێنــەری پارلمــان و
خۆشەویســتی خەڵــك كــە زوڵمــی
سیاســی ،نەتەوەیــی و حقوقــی
لێدەكرێــت نەگــوت و نەكــرد؟
بەرسیوی ئەو پرسیارە تەنیا لە هیچ
و پووچی و بێ هەستی و بێوەفایی
دەوڵەتانــی ئورووپــا و ئەمریــكا و
باقــی واڵتــە ســەرمایەداریەكان بــە
پەرەنســیپە ئینســانیەكان ،بــە بەهــا
دیموكراتیــەكان و بــە بــێ ڕێــزی
بــە واژۆكانــی خۆیــان لــە ژێــر
پەیماننامــەكان و ڕیككەوتننامــەكان
لــە بــواری مافــی مــرۆڤ و ئازادیــە
دیموكراتییــەكان دا دەبینینــەوە.
دەوڵەتانــی ڕۆژئــاوا لــە نێــوان
ئەردوغان و مافی مرۆڤ ،ســەرۆك
كۆمــاری دەوڵەتێكــی داگیركــەر،
هانــدەر و پاڵنــەری فاشــیزم و
جیهادیســتەكانیان
هەروەهــا
هەڵبــژاردووە ،بــە دەیــان هــەزار
ئینســانی ئازادیخــوازی تــورك و
كــورد لــە گرتووخانەكانــی توركیــان
و لــە دۆخێكــی زۆر خــراپ دا
ژیــان تێپــەڕ دەكــەن ،ڕێپــەری پارتــی
كرێكارانــی كوردســتان زۆر بەڕێــز
عەبدولــا ئۆجــاالن نزیــك دووســاڵە
لــە مافــی چــاو پێكەوتــن لــە گــەڵ
بنەماڵــەی خــۆی و پارێزەرانــی بــێ
بــەش كــراوە ،لــە ژێــر ئەشــكەنجەی
ڕووحــێ و ڕەوانــی دایــە ،كەســیش
لــە دەولەتــەكان و میدیاكانــی
ئورووپایــی متتەقــی لێنایــە !!!
ئەردۆغــان و خامنەیــی بــە چاكــی
ســەرۆكانی ئــەو دەوڵەتانــە و
سیاســەتەكانیان و هەڵــس و كەوتــە
شــاراوە و نە شــاراوەكانیان دەناســن و
بــاش دەزانــن كــە ئەوانــە لــە هەمبــەر
هــەر چەشــنەبێ ڕیزییــەك و هــەر
قســەیەكی ســووك و هەڵوێســتی
نالەبــار بــێ دەنــگ دەمێننــەوە و
هیــچ جوابێكــی پێویســت نادەنــەوە
و ئــەوەی بــۆ ئەوانــە گرنگــە
درێژەپێدانــی پەیوەندییــە كانــی
ئابــووری و ماڵییــە .مانگێــك
بــەر لــە ئێســتا لــە بەرنامەیەكــی
تەلەویزیۆنــی هاوبەشــی فەرانســە–
ئاڵمان ARTE :بە دوور و درێژی
بــاس لــە گەندەڵیــی هەندێــك لــە
نوێنەرانــی بەشــدار لــە شــووڕای
ئورووپــا و تەنانــەت پارلمانــی
ئورووپــا كــرا كــە تــاچ ڕادەیــەك
كەوتبوونــە بــەر خــۆ بەدەســتەوەدان

بــە نوێنەرانــی ســەرۆكی ئازەربایجــان
كــە دوومیلیــارد و نیــو دۆاڵری
تەرخــان كــردووە بــۆ لۆبــی گــەری
بــە مەبەســتی كــپ كردنــی
ســەربەخۆی
ڕۆژنامەوانانــی
ئــەو واڵتــە ،دیــارە بەختەوەرانــە
بۆۆنــی سیســتەمێكی ســەربەخۆ
و بــە دەســەاڵتی دادەوەری لــە
ئورووپــا ســتاتوی ئــەو پارلمانتــارە
گەندەاڵنەیــان هەڵوەشــاندەوە و
ئیدانــەش كــران .بــەاڵم سیســتەمی
سیاســی و كارگێــڕی واڵتانــی
بــە
بەرامبــەر
ئورووپایــی
دیكتاتۆرێكــی فاشیســت وەك
ئــەردۆگان بــێ دەنــگ و بــێ
هێــزە ،هیچیــان لــە بەرامبــەر دەســت
درێژیەكانــی دەوڵەتــی توركیــا بــۆ
ســەر ڕۆژئــاوای كوردســتان ،بــۆ
داگیــركاری عەفریــن كــە بــە چرای
سەوزی ڕووسیا و ئەمریكا گەیشتە
ئەنجــام هەڵوێســتیان نەگــرت ،لەســەر
هێرشــی جیهادیســتەكان و ئەرتەشــی
توركیــە كــە گەیشــتە ڕادەی
پاكتــاوی نــژادی خۆیــان گێــل كــرد،
هیچیــان لــە پــاش ڕیفراندۆمــی
باشــووری كورســتان لــە  ٢٠١٧لــە
ســەر دەســت درێــژی ئەرتەشــی
عیراق و حەشــدی شــەعبی بۆ ســەر
كەركــووك نەهاتنــە دەنــگ!!! مــاوەی
شــەش مانگــە ئەرتەشــی تــورك لــە
ئاســمان و زەوی هێــرش دەكاتــە ســەر
باشــووری كوردســتان و گونــدەكان و
شــارەكان وێرانــدەكا و بــە گوێــرەی
بەرپرســانی پلــەی ســەرەوەی پارتــی
كرێكارانــی كوردســتان وەك زۆر
بەڕێــز مــوراد كارایــان ،تەنانــەت
بــە بۆمبــی كیمیــاوی ناوچــەكان
و گریــاكان بۆمبــاران دەكــەن
بــەاڵم نــەك هەردەوڵەتــەكان بەڵكــوو
میدیاكانیــش بــە پەیــڕەوی لــە
دەوڵەتەكانیــان وزەیــان لــێ نایــە!!!
پاتریــس فرانشێســكی نووســەرێكی
بــە هەســت و بــە پرەنســیپ و
رێئالیســتی فەرانســەوییە كــە
زۆر جــاران ســەفەری ڕۆژئــاوای
كوردســتانی كــردووە و چەنــد وتــار
و كتێبیشــی لەســەر نووســیوە  .لــە
دواییــن وتــاری كــە لــە ڕۆژنامــەی
لۆمۆنــد ،ڕیكەوتــی  ٢٣ی مانگــی
ئۆكتۆبــر دا بــاو بۆتــەوە بــە
دڵهێشــاوی لــە بــێ دەنگــی ئورووپــا
و هەمــوو واڵتانــی ســەرمایەداری
لــە هەمبــەر كوردەكانــی ڕۆژئــاوا
دەدوێ :
” هیــچ واڵتێــك زەخــت ناخاتــە ســەر
ئەردۆغــان بــۆ ئــەوە كــە ســنوورداری
بــكا و بــەو شــێوەیە هێــرش نەكاتــە
ســەر خەڵكــی مەدەنــی  .بــەاڵم

بۆچــی پێمــان ســەیر بێــت؟ چ شــتێك
ڕوویــدا لــە ســاڵی  ، ٢٠٢٠لــە پــاش
لێكۆڵینەوەكانــی پشــت بەســتوو بــە
بەڵگــەكان ،ڕێكخــراوی نەتــەوە
یەكگرتــووەكان بــە فەرمــی توركیــا
و جیهادیســتەكانی پەیــڕەوی خــۆی
ئیدانــە كــرد بــۆ پاكتــاوی نــژادی لــە
عەفریــن كــە لــە ســاڵی  ٢٠١٨وە
بــە دەســت درێــژی كــردن بــۆ ســەر
تــەواوی یاســاكانی نــاو نەتەوەیــی،
داگیــری كــردووە؟ یــەک الپــەڕەی
ڕۆژنامــەكان و دوایــی هیــچ .
چ شــتێك قەومــا ماوەیــەك پاشــان،
كاتێــك هــەر ئــەو ڕێكخــراوە ی
نەتــەوە یەكگرتــووەكان جارێكــی
دیكە بە فەرمی ،ئیسالمیســتەكانی
داعــش یــان دەولەتــی ئیســامی یــان
– كــە لــە الیــەن توركیــا پشــثگرییان
لــێ دەكرێــت ،هــەركات بیهەوێــت–
بــە تاوانــی ژێنۆســیدی ئیزەدییــەكان
لــە ســاڵی  ٢٠١٤ئیدانــە كــرد؟ یــەك
الپــەڕە لــە نــاو ڕۆژنامــەكان و ئیتــر
هیــچ .
چــۆن بــە المانــەوە ســەیر بێــت
ئەگــەر دەبینیــن ئەردۆغــان خەریكــە
بــاڵ دەگــرێ و بــە هــۆی خۆگێــل
كردنەكانــی ئێمــە هانــدەدرێ بــۆ ئــەوە
كــە دیســانیش زیــادەڕەوی بــكات؟”
وادیــارە ئــەو وتــارە بــەر لــە ئالۆزیــی
و قەیرانــی دیپلۆماتیــك لــە نێــوان
توركیــا و دە دەوڵەتەكــە نووســراوە .
لــە خــۆ ڕا نیــە كــە ئەردۆغــان ڕێــگا
بــە خــۆی دەدا هەرچــی دێتــە ســەر
زمانــی ئاراســتەی الیەنەكانــی
ئەمریكایــی و ئورووپایــی بــكات،
بــاش تێگەیشــتووە كــە لــەوەش خراپتر
بڵــی هــەر بــۆی دەچێتــە ســەر و
هــاو پەیمانــە ئورووپاییــەكان بــە
سەرشــۆڕێش بــێ هــەر دەگەڕێنــەوە
الی.
لەگــەڵ پوتیــن ناتوانــێ ئــەو هەڵــس
و كەوتــەی بێــت.
ئەردۆغــان لــە لیدوانــە كانــی بــاس
لــەوە دەكا كــە ئــەو دە دەوڵەتانــە
نابــێ بــۆ كاروبــاری ناوخــۆی توركیا
بڕیاربــدەن و ئەشــی خــۆ لــە دەســت
تێــوەردان لــە كارو بــاری دەوڵەتــی
توركیــە بپارێــزن ،ئەگــەر لــە كاتــی
داگیــر كردنــی عەفریــن ،گردەســپی
و ســەرێكانی و هەروەهــا داگیركــردن
و ناردنــی هێــزی ســەربازی بــۆ ســەر
خاكــی هەریمــی كوردســتان ئــەو
دە دەوڵەتــەی بەرچــاو بەقــەد ئــەو
ناڕەزایەتییــەی كــە لــە مەلەفــی
عوســمان كاواال ئاراســتەیان كــردووە
دەنگــی ناڕەزاتەتیــان بــەرز كردبــاوە
پێشــهاتەكان رەوتێكــی دیكەیــان
دەبــوو ،بــەاڵم كــەس هەڵوێســتی

نەگــرت ســەبارەت بــە دەســت درێــژی
ئەردۆغــان و جیهادیســتەكان بــۆ
ســەر نەتــەوەی كــورد و بــۆ ســەر
خاكــی كوردســتان ،بــە بــڕوای ئــەو
دەوڵەتــە بــە قســە دیموكراتانــە نــە
نەتەوەیــەك هەیــە بــە نــاوی كــورد،
نــە خاكێــك هەیــە وەك جوغرافیــای
كوردســتان و نــە كێشــەیەك هەیــە
وەك پرســی كــورد ،وادیــارە بــۆ ئــەو
دەوڵەتانــە دۆســیەی تاقــە كەســێك
لــە چارەنووســی نەتەوەیــەك گــەورە
وگرنگتــرە !!! ئــەوەش دیموكراســی
ڕۆژئاوایــی.
الیەنــی ناوەكــی ئــەو قەیرانــەی كــە
ئــەوڕۆ ئەردۆغــان تێــی كەوتــووە دە
گەڕێتــەوە بــۆ ســەر سیاســەتەكانی
ناوخۆیــی بــە تایبــەت لــە ڕووی
ئابــووری كــە دەكــرێ بڵییــن
مایەپووچــە و ڕۆژ لــە گــەڵ ڕۆژ
زیاتــر تێــێ دە گیرســێت ،ســەرۆك
كۆمــاری توركیــا ترســی لــێ
نیشــتووە كــە لــە لــە هەڵبژاردنەكانــی
 ٢٠٢٣هەڵنەبژێردرێتــەوە و بــە پێــێ
هەمــوو ڕاپرســیەكان تەنیــا  ٣٠لــە
ســەدی خەڵــك دەنگــی بــۆ دەدەن و
ئــەوەش دە گەڕێتــەوە ســەر سیاســەتە
شكســت خورداووەكانــی ناوخۆیــی
و دەرەكــی بــە تایبــەت لــە ئاســتی
گرانــی و بێــكاری و داكشــانی
نرخــی لیــری توركــی بەرامبــەر
دۆاڵر و هەوەهــا هاتنەخــوارەوەی
پلــەی داهاتــی تــاك لــە واڵت :
پــارەی تــورك لــە ســاڵی  ٢٠١١بــە
 ١،٨٦دۆاڵر بــەراوەرد دەكــرا ،ئــەوڕۆ
گەیشــتۆتە  ٩،٧٣و لــە وانەیــە ئــە
و گرژییــە دیپلۆماتیكانــە بێــت بــە
هــۆێ دابەزینــی زیاتــر  .گرانــی
گەیشــتۆتە ڕادەی  ١٩،٥لــە ســەد
كــە دردەخــات توركیــا یەکێكــە
لــە گرانتریــن واڵتانــی جیهــان .
بەرهەمــی ناپاڵێــوراوی توركیــە لــە
ســاڵی  ٢٠٢٠بــۆ  ٨٦١٠دۆاڵر
داكشــا لــە حاڵەتێكــدا لــە ســاڵی
 ٢٠١٣گەیشــثبووە ســەر ١٢٤٨٩
دۆاڵر .
ئەردۆغــان چ لــە ناوخــۆ و چ لــە
ناوچــە و چ لــە ئاســتی ناونەتەوەیــی
پردەكانــی پشــت ســەری ڕووخانــدووە
و لــە هەمــوو بوارێــك مایــە پــووچ و
دامــاوە و هێــچ دەرەتانێكــی نەمــاوە
و گومانــی تێدانیــە كــە لــە ڕووی
سیاســی وەك فاشیســتێك چــاوی
لێدەكــرێ و لــە ڕووی ئابــووری وەك
ئــاش بەتــاڵ و لــە ســەر دیپلۆماســی
وەك دۆڕاو.
2021/10/25
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کۆماری ئیسالمی و مەزهەبی کردنی
زیاتری پەروەردە و بارهێنان
لــە حاڵێکــدا کــە حەفتــەی ڕابــردوو موعەلیمــان لــە
ناڕەزایەتــی بــە بەڕێوەنەچوونــی گەاڵڵــەی ڕیزبەنــدی و
باقیــی داخوازییەکانیــان لــە سەرتاســەری ئێــران بــەردەوام
لــە حاڵــی ناڕەزایەتیــدا بــوون ،مەجلیســی ئیســامی
بــە ڕەواڵــەت لــە واڵم بــەم ناڕەزایەتییانــە ،گەاڵڵــەی
ڕیزبەندیــی موعەلیمانــی پەســند کــرد و بــۆ شــۆرای
نیگەهبانــی نــارد ،بــەاڵم موعەلیمــان ئــەم کــردەوەی
دەوڵەتیــان بــە فریــوکاری پێناســە کــرد و “شــۆرای
هاوئاهەنگیــی ڕێکخــراوی پیشــەیی موعەلیمــان” ڕەتــی
کــردەوە .لــە کاتــی پەســند کردنــی ئــەم گەاڵڵەیــە لەنــاو
مەجلیــس ،ڕەجــەب ڕەحمانــی نوێنــەری مەجلیــس وتــی
کــە چاوەڕوانــی ئــەوە دەکات ئاکامــی پەســەندکرانی
گەاڵڵــەی ڕیزبەنــدی ،پەروەردەبوونــی خوێنــدکاری
دینــدار و خوێنــدەوار بێــت .لــە حاڵێکــدا کــە موعەلیمــان
ئــەم گەاڵڵەیــە بــۆ وەدی هاتنــی داخوازییەکانیــان بــە
کامــڵ نازانــن ،ئــەم نوێنــەرەی مەجلیــس بەڕێوەچوونــی
هــەر ئــەم گەاڵڵــە ناقســەش بــەو مەرجــەوە گــرێ دەدات
کــە موعەلیمــان پێبەنــد بــە شــێوازێکی تایبــەت لــە
پــەروەردە بــن .هــەر لــەم بــوارەدا ماوەیــەک لەمەوبــەر
ئامــووزش و پــەروەرش ،ئــەو تەڵەبانــەی کــە قۆناغی دوو
و ســێی حەوزەیــان تێپەڕانــدووە بــە کارنــاس و کارناســی
بــااڵی مێــژوو و زانســتە کۆمەاڵیەتییــەکان و ئەدەبیــات
بەئەژمــاری هێنــان و نزیــک بــە  ١٥هــەزار کــەس لــەوان
لــە ئەگــەری دەرووچوونیــان لــە تاقیکردنــەوە ،هــەر وەک
خــاوەن بڕوانامەکانــی زانکــۆ دادەمەزرێنێــت .هەروەهــا
ئــەم تەڵەبانــە کــە قۆناغــی دوو و ســێیان تێپەڕانــدووە
دەتوانــن بــۆ وتنــەوەی  ٨دەرس لــە ئامــووزش و
پەروەرشــدا دابمەزرێــن .ڕژیمــی ئیســامی لــە ڕێگــەی
ڕوانــە کردنــی بەرینــی تەڵەبــە بــەرەو مەدرەســەکان
بەنیــازە پــەروەردە و بارهێنــان زیاتــر لــە ڕابــردوو ئیســامی
بــکات .ڕژیــم لــەم ڕێگــەوە بەتەمایــە تــا مێشــک و
بیــری منــدااڵن و تازەالوانــی ئێــران هەرچــی زیاتــر بــە
ژەهــری دەمارگــرژی و دوژمنایەتیــی نەخۆشئاســا
لەگــەڵ زانســت و زانیــاری گیــرۆدە بــکات.
ســایتی “دەنگــی موعەلیــم” لــەم بــوارەدا دەنووســێت:
“دامەزراندنــی زیاتــر لــە ڕابــردووی تەڵەبــەی حــەوزە
لــە ئامــووزش و پەروەرشــدا و بەشــێوەی تایبــەت
لــە “مەدرەســەکان” لەژێرنــاوی “موعەلیــم” پــاش
تێپەڕبوونــی پتــر لــە  ٤٠ســاڵ لــە دەســەاڵتی ئیســامی
حەرەکەتێکــی ســەیر و جێــگای تێڕامانــە .وێدەچێــت
پــاش تێپەڕبوونــی  ٤٠ســاڵ دەســەاڵتداران بــەوە
گەیشــتوون کــە پێویســتە کۆنتڕۆڵــی زیاتریــان بەســەر
مەدرەســەکاندا هەبێــت .کاریگــەری کــەم و الوازبوونــی
بەشــداریی منــدااڵن و تــازەالوان لــە مزگەوتــەکان
و لەبەردەســت نەبوونیــان بــۆ کاریگــەری وەرگرتــن،
هــۆکاری دەرکردنــی ئەمجــۆرە بڕیارانەیــە .بــەاڵم لــە
جیهانــی پێشــکەوتووی ســەرمایەداریی ئەمــڕۆدا ،پیشــە
و زانســت و زانیارییــەکان بــەرەو “پســپۆڕی بــوون”
دەڕۆن .دیــارە کەشــیش بــۆ کەلیســا و ڕاهێبــی بوودایــی
بــۆ مەعبــەد و خاخــام بــۆ کەنیســە ڕاهاتــوون و ئەگــەر
هــەر کام لــەم ڕووحانییــە مەزهەبییانــە بیانهەوێــت بڕۆنــە
مەدرەســە و یــان پیشــەیەکیتر ئەنجــام بــدەن ،پێویســتە
لــەم بــوارە بێنــە دەرێ و دووبــارە لــە بــواری دڵخــوازی

بزووتنهوهی ژنانی ئێران ،مۆتهكهی
كۆماری ئیسالمی

خۆیانــدا بخوێنــن و هــەوڵ بــدەن .وەهــا کەســێک هیــچ ئهحمــهد وهحیــدی وهزیــری ناوخــۆ لــ ه كۆبوونــهوهی
کات ناتوانــێ وەک ڕاهێــب ،بوودایــی یــان کەشــیش لــە سهرتاســهریی بهڕێوهبهرانــی گشــتی كاروبــاری ژنــان
و بنهماڵــهی ئۆســتاندارییهكانی سهرتاســهری ئێــران،
مەدرەســە خەریکــی کار بێــت”.
ڕاشــكاوان ه وتوویهتــی كــه:
ســەنعەتی ڕوو لــە گەشــەی پەروەردەکردنــی ئاخونــد
لــەو بــوارە دەگمەنانەیــە کــە ڕژیــم توانیویەتــی تێیــدا “ئێمـ ه پێویســت ه دهرفـهت و ههڕهشـهكان لـ ه الیـهن ژنانـهوه
“ســەرکەوتوو” بێــت .بەجۆرێــک کــە لــە مــاوەی بناســین .ئهگــهر ئینقــاب زهربــ ه ببینێــت هۆكارهكــهی
چــوار دەیــەدا نزیکــەی نیــو ملیــۆن ئاخونــدی پــەروەردە ژنانــن و ئهگهریــش ســهركهوتوو بێــت دیســان بــۆ
کــردووە .ئامــاری ڕەســمیی پــەروەردەی ئاخونــد  ١١٣ژنــان دهگهڕێتــهوه .ناســینی دهرفــهت و ههڕهشــهكان
هــەزار کەســە کــە بەلەبەرچاوگرتنــی جەمعییەتــی  ٨٣لــ ه بــواری ژنانــدا یهكجــار گرینگــ ه و كاركــردی
ملیــۆن و نیویــی ئێســتای ئێــران ،ســەرانەی ئاخونــد بــۆ دوژمــن لهســهر بیــر و ئهندێشــ ه و دهروون و ئهخــاق
هــەر  ٦٤٠کــەس لــە خەڵکــی ئێــران یــەک ئاخونــدە ،زۆر و كــردهوهی ژنــان زۆر گرینگ ـه ”.ناوبــراو ل ـهم پێوهنــدهدا
زیاتــر لــە ســەرانەی پزیشــک ،ددان پزیشــک ،دەروون خوازیــاری پێكهاتنــی تۆڕێــك لـ ه ژنانــی هاوبیــر لهگـهڵ
پزیشــک و پەرســتار ،بەتایبــەت لــە ڕۆژگارێکــدا کــە كۆمــاری ئیســامی بــووه و دهڵێــت“ :پێویســت ه تۆڕێكــی
بــاش و جێــگای متمان ـ ه ل ـه ژنانــی هاوبیــر پێكبێــت”.
خەڵــک لەگــەڵ پەتــای کۆرۆنــاش بــەرەوڕوون.
نیگهرانیــی واقعیــی وهزیــری ناوخــۆ لهخــۆڕا نیی ـه .ل ـ ه
هەروەهــا لــەم بــوارەدا سەرپەرســتی وەزارەتــی ئامــووزش و مــاوهی  ٤٣ســاڵی ڕابــردوودا و لــ ه ســهرهتای هاتنــ ه
پــەروەرش باســی لــەوە کــردووە کــە “پێداچوونــەوە بەســەر ســهر كاری كۆمــاری ئیســامییهوه ،ژنانــی ئێــران لــ ه
کتێبــە دەرســییەکاندا دەکەنــەوە و پێگــەی “کلتــووری الیهكــهوه یهكێــك لــ ه ئامانجــ ه ســهرهتاییهكانی ڕژیــم و
خۆنەویســتی و شــەهادەت” بەهێز دەکەن و وزە و توانای ل ـه الیهكــی دیكهش ـهوه ســتوونی س ـهرهكیی خۆڕاگــری
فێســتیواڵ و کەمپــەکان بــۆ ئــەم بابەتــە تەرخــان دەکــەن .و خهبــات دژبــ ه كۆنهپهرســتیی ئیســامی بــوون.
دەســەاڵتدارانی ئیســامی لــە ئێــران ئیشــتیایەکی
تێرینەناســیان بــۆ ئیســامی کردنــی گشــت کاروبــاری ههڵوهشــاندنهوهی یاســای مهدهنیــی بنهماڵــ ه و
کۆمەڵــگا هەیــە .لــە پــەروەردە و بارهێنانــەوە تــا دەزگای دانانــی یاســای ئســیالمیی فێقهــی شــیع ه ل ـ ه جیاتــی،
قەزایــی و یاســای بــاو ،لــە میدیاکانــەوە تــا کاروبــاری كــ ه ژنــان كــهم ئهقــڵ و دابــڕاو و لــ ه ههمــوو بــواره
خزمەتگــوزاری لــە گشــت ناوەنــدە دەوڵەتییــەکان ،لــە كۆمهاڵیهتییهكانــدا ب ـ ه نیــوهی پیــاو دهزانێــت ،تهمهنــی
هونەر و ئەدەبیاتەوە تا چۆنیەتیی پۆششــی ئینســانەکان هاوســهرگیریی بــۆ  ٩تــا  ١٣ســاڵ هێناوهتــ ه خــوارێ.
ئەویــش بــە ڕەوایەتــی مەزهەبــی شــیعە ،کراونەتــە یاســایی كردنــی بهربهســتی جیددیــی كۆمهاڵیهتــی،
ئامانــج .وەزارەتــی ئامــووزش و پــەروەرش لەمــاوەی سیاســی ،پیش ـهیی و خوێنــدن و هیتــر ،ل ـه ئاكامهكانــی
چەنــد دەیــەی ڕابــردوودا بــە شــێوازی جۆراوجــۆر ،لەوانــە پێكهاتنــی حكوومهتــی ئیســامی دژبــ ه ژنــان بــووه.
نووســینی کتێــب ،چاوەدێــری کــردن بەســەر موعەلیمــان،
داســەپاندنی ڕواڵــەت و ڕەوشــتی تایبــەت بەســەر مهزه ـهب ل ـه جهوه ـهر و ناوهرۆكــی خۆیــدا ههاڵواردنــی
خوێنــدکاران هەوڵــی داوە پــەروەردەی دڵخــوازی ڕژیــم دژبـ ه ژنانــی فۆرمووڵـه كــردووه و هـهركات دهرفهتێكــی
بەســەر خوێندکارانــدا بســەپێنێت ،بــەاڵم پــاش هەمــوو بــۆ ههڵكهوتــووه ،هــهروهك دهســهاڵتی ئیســامی لــ ه
هەوڵــە بەردەوامەکانــی لــەم بــوارەدا نیشــانی دەدات کــە ئێــران ،تاڵهبــان لــ ه ئهفغانســتان ،داعــش لــ ه عێــراق و
شــام ،كۆیلهتــی و بــێ مافییهكــی بێســنووری بهســهر
هــەروا لــە ئاکامیــان ڕازی نەبــووە.
ژنانــدا ســهپاندووه.
جیایــی دیــن لــە دەوڵــەت و جیابوونــی پــەروەردە و
بارهێنــان لــە دیــن و مەزهــەب یەکێــک لــە ســەرەکیترین لهمــاوهی یــهك ســهدهی ڕابــردوودا ژنانــی ئێــران بــۆ
مافەکانــی خەڵکــی ئێرانــە کــە دەســەاڵتی ئیســامی گهیشــتن بــ ه مافــ ه ســهرهتاییهكانیان خهباتیــان كــردووە
بــە کۆنەپەرســتانەترین و ملهوڕانەتریــن شــێوە ئــەم مافــە و ههنــگاو بــ ه ههنــگاو بهشــێك لــ ه مافــ ه ئینســانی
بنەڕەتــی و ســەرەتاییەی پێشــل کــردووە .بــۆ پــەروەردە و پێشــێلكراوهكانی خۆیــان بهدهســت هێنــاوە .بــهاڵم
کردنــی نەســلێک لــە مندااڵنــی ئێــران کــە فێــری لهگـهڵ هاتنـ ه سـهر كاری ڕژیمــی ئیســامی لـ ه ســاڵی
زانســت بــن و لــە هەمووجــۆرە خورافەیەکــی مەزهەبــی ١٣٥٧هوه ههمــوو ئــهم دهســتكهوتان ه لهگــهڵ ههڕهشــ ه
بــەدوور بــن ،ئــەم دەســەاڵتە دیکتاتــۆرە و ئــەم شــەڕالتانە و مهترســیی جیــددی دهســهاڵتدارانی كۆنهپهرســت و
سیاســییانە پێویســتە لــە دەســەاڵتدا نەمێنــن .مەدرەســە دژهژنــی ئیســامی ب ـهرهوڕوو بوون ـهوه .ل ـهو كات ـهوه ك ـ ه
جێــگای موعەلیمانــی شــەریف و فێربووانــی زانســتە کــە “تاهێــره قورهتۆلعهیــن” لــە ســاڵی ١٢٢٧ی هەتــاوی
دەزانــن چــۆن نەســلی داهاتــوو بــە زانســت ،زانیــاری ،لــە کۆبوونــەوەی “بەدەشــت”دا حیجابــی لەســەر خــۆی
ئــازاد ژیــان و ئــازاد بیرکردنــەوە بــار بێنــن ،نــەک کــردەوە و ڕوو بــە جەمعییەتــی ژنــان و پیــاوان وتارێکــی
شــوێنی هــەزاران ئاخونــدی مفتەخــۆر و چەقەســرۆ و پێشــکەش کــرد ،تــا دهســتپێكی دهســهاڵتی ئیســامی
لــ ه ڕێكهوتــی ٢٢ی ڕێبهندانــی ١٣٥٧ی ههتــاوی
کۆنەپەرســت.
و لهوێــوه تــا ڕێكهوتــی ٦ی بهفرانبــاری ١٣٩٦ی
ههتــاوی ك ـه “ویــدا موحێــدی” لهس ـهر بهرزایــی ش ـهقام
***
ڕووســهرییهكهی بهدارێكــهوه بهســت و تــا بەئەمــڕۆ

کــە وەزیــری ناوخــۆی ڕژیمــی ئیســامی بــە ترســەوە
بــاس لــە مەترســیی بزووتنــەوەی ژنــان بــۆ مانــەوەی
دەســەاڵتی ڕژیــم دەکات ،خهبــات ،موقاومــهت و
ناڕهزایهتــی دژب ـه بــێ مافیــی ژنــان درێــژهی بــووه .ل ـ ه
ئاكامــی وههــا هەڵمەتێکــی پڕههزینـ ه و گیانفیدایانـهدا،
بێگومــان دهتوانیــن بڵێــن كــ ه ڕژیــم ســهرهڕای
بهكارهێنانــی هێــزی ڕێكخــراوی پۆلیســی ،گهشــت ه
جۆراوجــۆرهكان ،مهئموورانــی بارهاتــوو و داســهپاندنی
ههمووجــۆره وهحشــیگهری و كردهوهیهكــی دژهمرۆیــی،
لــ ه داســهپاندنی حیجابــی ئیجبــاری بهســهر ژنانــدا
شكســتی خــواردووه.
ڕژیمــی ئیســامی هــهر لــ ه ســهرهتای گهیشــتن بــ ه
دهســهاڵت ،یهكهمیــن هێرشــهكانی خــۆی بۆســهر
كرێكارانــی بێــكار و ژنــان دهســتپێكرد .خومهینــی،
كــ ه لــه بهشــداری كردنــی بهرینــی ژنانــی ئازادیخــواز
و بهرابــهری تهڵــهب لــ ه شۆڕشــی ٥٧دا ئــاگادار
بــوو ،لــ ه ٨ی مارســی  ١٩٧٩بهرابــهر لهگــهڵ ١٧ی
ڕهشــهممهی ١٣٥٧ی ههتــاوی ،فتــوای دا كــ ه ژنــان
لــ ه ئیــداره و وهزارهتخانهكانــدا پێویســت ه بــ ه پۆشــش و
حیجابــی ئیســامییهوه حزووریــان بێــت .ژنانــی خەباتــکار
و یەکســانیخواز توانییــان بــ ه  ٦ڕۆژ خۆپیشــاندان و
ناڕهزایهتــی ،پاشهكشــ ه بــ ه حكوومهتــی نــوێ بكــهن.
لهوێــدا بــوو كــ ه ســهرانی ڕهوتــی ئیســامی بــهوه
گهیشــتن كــ ه بــۆ ســهقامگیر كردنــی دهســهاڵتی
ئیســامی لهگــهڵ چ حهریفێكــی بههێــز بــهرهوڕوون.
ژنانــی ئێــران و کوردســتان لــە هەمــوو بوارەکانــی
کار و ژیانــدا ،دەســەاڵتی ئســیالمی و یاســای
کۆنەپەرســتانەیان بردووەتــە ژێــر پرســیارەوە و ئــەم خەبــات
و خۆڕاگرییــە گەیشــتووەتە ئاســت و بەریناییــەک کــە
ســەرانی ورد و درشــتی حکوومــەت ،ژنــان بــە هــۆکاری
ناســەقامگیربوون و بــە هەڕەشــە دژبــە مانــەوەی
دەســەاڵتی ئیســامی پێناســە دەکــەن .وتەکانــی وەزیــری
ناوخــۆی ئێــران بەئاشــکرا دان پێدانــان بــە شکســت و
تــرس لــە هێــزی ژنانــە.
ژنــان هــاوڕێ لەگــەڵ پیاوانــی ش ـهریف و ئازادیخــواز،
ئــەم توانــا و وزهیــان هەیــە کــە نەتەنیا سیاســەتی یەکجار
کۆنەپەرســتانەی دەســەاڵتی ئیســامی بــەرەوڕووی
شکســت و ناکامــی بکەنــەوە ،بەڵکــوو دەتوانــن شــان
بــە شــانی پیاوانــی ئازادیخــواز و بەرابــەری تەڵــەب ،ئــەم
نیزامــە دژەژن و دژە ئــازادی و بەرابەرییــە بڕووخێنــن
و سیســتمی سیاســییەک دابمەزرێنــن کــە بەرابەریــی
کامــڵ و بــێ شــەرت و مــەرج لــە هەمــوو بوارەکانــی
ژیانــی بنەماڵەیــی و کۆمەاڵیەتیــدا بەڕەســمی بناســێت
و دابیــن و زەمانەتــی بــکات.
***
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بزووتنەوەی شکۆداری مامۆستایان لێبڕاوانە درێژەی هەیە
لەســەر بانگهێشــتی “شــۆرای
هاوئاهەنگیــی ڕێکخــراوی پیشــەیی
مامۆســتایانی ئێران” ،مامۆســتایان،
کرێــکاران و کارمەندانــی ناڕازیــی
ئامووزش و پەروەرش و لە هێندێک
شــوێن خوێنــدکاران ،ڕۆژی
پێنجشــەممە ٢ی مانگــی بەفرانبــار
لــە  ١٠٢شــاری ئێــران کۆبوونــەوەی
ناڕەزایەتیــی شــکۆداریان بەڕێوەبــرد.
ئــەم کۆبوونەوانــە ســەرەڕای هەڕەشــە
و هێــرش و توندوتیژیــی هێــزە
ئەمنییــەکان لــە ناڕەزایەتــی بــە
پەســندکرانی ناقیســی گەاڵڵــەی
ڕیزبەنــدی لــە مەجلیــس بەڕێوەچــوون
کــە ئاکامەکــەی پێشــێلکردنی
مافــی مامۆســتایانی لەســەرکار
و خانەنشــینکراو ،نەبوونــی
فێرکاریــی بێەرامبــەر و بایــەخ
نــەدان بــە پــەروەردەی ســتاندارد
و لەبەرچاونەگرتنــی خواســتی
ئازادیــی مامۆســتایانی بەندکــراوە.
ســەرەڕای کەشــوهەوای تونــدی
ئەمنییەتــی و حــزووری بەرچــاوی
هێــزە ئەمنییــەکان و قەدەغەکردنــی
کۆبوونــەوە لــە بەرامبــەر ســازمانی
بەرنامــە و بوودجــە ،مامۆســتایان
بــە بەشــداریی بەرینــی خۆیــان
کەشــوهەوای ئەمنییەتییــان شــکاند
و لــە ســەرووی ســازمانی بەرنامــە و
بوودجە دەســتیان دایە کۆبوونەوە .لە
حاڵێکــدا کــە مامۆســتایان لەگــەڵ
ســەرکوتگەران لــە تێکهەڵچــوون
دا بــوون ،مامۆســتایانی ژن لــە
ناوەنــدی مەیدانــی بەهارســتان
دانیشــتن و ســەرەڕای هێرشــی هێــزە
ئەمنییــەکان ،یــەک کاتژمێــر
درێژەیــان بــەم ناڕەزایەتییــە دا.
شــۆرای هاوئاهەنگیــی ڕێکخــراوی
پیشــەیی مامۆستایانی ئێران ڕۆژی
پێنجشــەممە بڕیارنامەیەکی دەرکرد
و تێیــدا وێــڕای وەبیرهێنانــەوەی
بابەتەکانــی ســەرەوە و چاوپۆشــی
کــران لــە هەڕەشــەکانی بەڕێوەبــەری
ڕۆژنامــەی کەیهــان ،تیشــکی
خســتە ســەر مافــی توێژەکانــی
دیکــە و نووســیی:
“ئێمــە لــە چوونەســەرەوەی مووچەی
هەمــوو توێــژە کۆمەاڵیەتییــەکان
و کرێــکاران و زەحمەتکێشــان بــۆ
ســەرووی هێڵــی هــەژاری پشــتیوانی
دەکەیــن و ژیانێکــی خۆشــبژێو و
شــیاو بــە مافــی هەمــووان دەزانیــن
و دژی لێکدانــەوەی ناکارناســانەین
کــە پێــی وایــە بردنەســەرەوەی
مووچەی مامۆســتایان دەبێتە هۆی
چوونەســەرەوەی ڕێــژەی ئاوســان.
ئــەوە داهاتــی نجوومــی ،دزی و
گەندەڵیــی بەریــن و چڕبوونــەوەی
ســەروەت و دەســەاڵت لەنــاو دەســتی

و
ســەرایەداران
هەروەهــا
خزمەتگوزارانــی مەدرەســەکانیش
بەهــۆی بایــەخ نــەدران بــە
مافەکانیــان دژ بــەم پەســندکراوەی
مەجلــس بەتونــدی ناڕەزایەتییــان
دەربــڕی .ئــەوان لــە بانگهێشــتێکدا
نو و ســییا ن :
“ئێمــە وەک کۆمەڵێــک ســەرایەدار
و خزمەتگــوزاری کیشــوەری
ڕایدەگەیەنیــن کــە لەئاســت
پەســندکراوی ئــەم دوایانــەی
مەجلیــس ســەبارەت بــە ڕیزبەنــدی
یەکجــار ناڕازیــن.

کەمینەیەکــی بچــووک دایــە کــە کردنــی فێــرکاری ،کۆتایــی هێنــان
ئەمنییەتــی ماڵــی و دەروونیــی بــە تااڵنــی ســندووقی پاشــەکەوتی
ســپاردنی
و
زۆربــەی کۆمەڵــگای خســتووەتە مامۆســتایان
ئیدارەکەیــان بــە نوێنەرانــی خــودی
مەترســییەوە”.
مامۆســتایان.
مامۆســتایانی خەباتــکار ســاڵەهایە
ڕێکخراوەکانــی
کــە هــەم بەشــێوەی خۆڕســک و هەڵبــەت
هــەم بــە شــێوەی ڕێکخــراو بــۆ وەدی مامۆســتایان ،کە لە ئێســتادا پتر لە
هاتنــی خواســتەکانیان ،بەرانبــەر بــە ڕابــردوو جێــگای متمانــەی گشــت
دەوڵــەت دەســتیان داوەتــە خەباتــی مامۆســتایانن ،لــە هــەر کۆبوونــەوە و
سەرشــەقام و ئاشــکرا .مامۆســتایان یــان زنجیــرە ئاکســیۆنێکدا هێندێــک
کۆمەڵێــک داخوازییــان هەیــە لــە خواســتەکانیان کردووەتــە
کــە لێــرەدا دەتوانیــن ئامــاژە بــە ئەولەوییــەت و خســتوویانەتە
دەســتووری کاری خۆیانــەوە .بــەاڵم
گرینگترینەکانیــان بکەیــن.
گەیاندنــی النیکەمــی مووچــەی
بردنەســەرەوەی مووچــە بــۆ ســەرووی مامۆســتایان بــۆ ســەرووی
هێڵــی هــەژاری لەڕێگــەی هێڵــی هــەژاری ،هاوسانســازیی
بەڕێوەبردنــی ڕێزبەندیــی پیشــەیی خانەنشــینکراوان و بردنەســەرەوەی
مامۆســتایان ،ئازادیــی دەســتبەجێی ئاســتەکەی بــۆ ســەرووی هێڵــی
هەمــوو مامۆســتایانی بەندکــراو هــەژاری و ئازادیــی دەســتبەجێی
و کۆتایــی هێنــان بــە ئەمنییەتــی هەمــوو مامۆســتایانی بەندکــراو
کردنــی خەبــات و بەســتنی هەمــوو و کۆتایــی هێنــان بــە ئەمنییەتــی
پەروەندە ئەمنییەکان ،هاوسانســازیی کردنــی ناڕەزایەتییــەکان و
مووچــەی خانەنشــینکراوان و ڕاگەیاندنــی بەســترانی هەمــوو
بردنەســەرەوەی ئاســتی بــۆ ســەرووی پەروەنــدە ئەمنییــەکان ،لــە ســەرووی
هێڵــی هــەژاری ،خوێندنــی خواســتەکانیانەوە بــووە.
بێبەرامبــەر لەڕێگــەی ڕێگــری
خەباتکارانــەی
لــە خسووســی کــردن و کااڵیــی کۆبوونــەوەی

مامۆســتایان لــە ڕۆژانــی  ،٢٠و  ٨٠هــەزار تمــەن و النیزۆریشــی
 ٢١و ٢٢ی ســەرماوەزدا ئەوەنــدە نزیکــەی  ١٦ملیــۆن تمــەن دیــاری
بەهێــز بــوو کــە پــاش  ١٠ســاڵ کــرداوە.
مەجلیسنشــینانی ناچــار کــرد
تــا گەاڵڵــەی ڕیزبەنــدی کــە لــە ئــەم پاشەکشــەیە کــە بەســەر
مەجلیســدا خۆڵــی لەســەر نیشــتبوو بێکارانــی مەجلیسنشــین دا
لــە کەشــەوەکان بهێننــەوە دەرێ و ســەپاوە ،هەڵبــەت دەســتکەوتێکی
پێویســتە
و
بــە قەولــی شــۆرای هاوئاهەنگــی بــە خەباتکارانەیــە
لەبەرچــاو بگیرێــت .بــەاڵم شــۆرای
گۆتــرە پەســندی بکــەن.
هاوئاهەنگــی ،بــە پشــت بەســتن
مەجلیســی شــۆرای هاوئاهەنگــی بــە پشــتیوانییەکی بەریــن کــە
لــە دانیشــتنی سێشــەممە ٢٤ی لێــی کــراوە ،بــە ســێ هــۆکار ئــەم
ســەرماوەزدا بــە پەســندکردنی چەنــد پەســندکراوەی ڕەت کردووەتــەوە:
ماددەیەکــی دیکــە لــە گەاڵڵــەی
نیزامــی ڕیزبەندیــی مامۆســتایان _١ ،النیکەمــی مووچــەی
کۆتایــی بــە کاری لێکدانــەوەی مامۆســتایان و کارمەندانــی
ئــەم گەاڵڵەیــە هێنــا .بەپێــی ئــەم ئامــووزش و پــەروەرش پێویســتە
پەســندکراوەی مەجلیــس ،ئاییــن بگاتــە  ١٢ملیــۆن تمــەن لــە مانگــدا
نامــەی بەکــردەوە دەرهێنانــی نــەک  ٨ملیــۆن و  ٨٠هــەزار تمــەن.
یاســای نــوێ پێویســتە لــە مــاوەی
یــەک مانگــدا بــە بەشــداریی ناوەندە  _٢هاوسانســازیی مووچــەی
پەیوەندیــدارەکان ئامــادە بکرێــت خانەنشــینکراوان لەبەرچاونەگیــراوە.
و لــە الیــەن هەیئەتــی وەزیرانــەوە
 _٣مامۆســتایانی بەندکــراو ،کــە
پەســند بکرێــت.
بــۆ وەدیهاتنــی هــەر ئــەم خواســتانە
بەپێــی یاســای ڕیزبەنــدی ،لــە ناڕەزایەتییەکانــدا بەشــدارییان
النیکەمــی مووچــەی کارمەندانــی کردبــوو ،ئــازاد نەکــراون.
ئامــووزش و پــەروەرش  ٨ملیــۆن

مەگــەر ئێمــە ســەرایەداران و
خزمەتگــوزاران لــە ســەرما و
گەرمــادا لــە پەنــا مامۆســتایانی
ئازیــز لــە مەدرەســەکان حزوورمــان
نییــە؟ مەگــەر ئێمــە پێرســۆنێلی
مەدرەســە نیــن؟ مەگــەر ئێمــە
بنەماڵەمــان نییــە؟ مەگــەر تــەوەرۆم
لەســەر ژیانــی ئێمــە کاریگەریــی
نییــە؟ بۆچــی مافی ئێمــە لەبەرچاو
ناگــرن؟”
پەیوســت بوونــی چەندیــن بەشــی
تــازە لــە کرێــکاران و کارمەندانــی
ئامــووزش و پــەروەرش بــە ڕیــزی
مامۆســتایان
خەباتکارانــەی
لــە الیەکــەوە ناڕەزایەتییەکانــی
ڕادیکاڵتــر کردوونەتــەوە و لــە
الیەکــی دیکەشــەوە میدیــای
کۆنەپەرســتی ڕژیــم لەوانــە ســەدا
و ســیما ،کەیهــان و جەوانــی
ســەر بــە ســپای پاســدارانی ناچــار
بــە درۆودەلەســە و هەڵیــت و
پڵیــت و هەڕەشــە کــردووە .بــەاڵم
ئــەم هەڕەشــانە لــە هاوســەنگیی
هێــزی ئێســتادا ئاکامێکــی نییــە
و مامۆســتایان و پشــتیوانانی
کۆمەاڵیەتیــی بەرینیانــی تووڕەتــر
کــردووە و دەکات.
مامۆســتایانی مافخواز و خەباتکار
لــە ئێســتادا ڕێکخراوتریــن بەشــی
بزووتنــەوەی کرێکاریــن .پەیوەنــدی
ڕێکخراوەکانی مامۆســتایان لەگەڵ
هەمــوو ڕێکخــراوە کرێکارییــەکان
لەوانــە ســەندیکاکانی حــەوت تەپــە
و واحیــد“ ،شــۆرای ڕێکخســتنی
ناڕەزایەتیــی کرێکارانــی پەیمانیــی
نــەوت” و باقیــی ڕێکخــراوە ڕەســەنە
کرێکارییــەکان ،چــرای هیــوای
گەیشــتن بــە ئامانجــی کۆرتمــاوە
و درێژەمــاوەی بزووتنــەوەی
کرێکاریــی درەشــاوەتر کــردووە.
***

