
گهيشتوو!! بژاردن و کوردی ت   هه
==================== 

  
کی دژوار  ک نووسهر و سياسی و "ڕۆشنبير و تاريکبينی" کورد کار گهيشتنی کۆمه گهيشتن له ت ت

دراو له گهڵ کهسايهتی و م گهيشتنی ئهو کهسانه گر ژووی ژيانيان ببيندرێ، واته ئهم نييه، گهر ت
ستی وايه و بۆچی وانييه؟  پرسيارە بکرێ که ئهو کهسهی که و يه؟ بۆچی هه دەنووس و قسان دەکات ک

 بۆچی دژی ئهمه و اليهنگری ئهوەيه؟ 

نن،  گهيشتنهکان به چهند جۆر خۆ دەنو ش، ت ته پ ران و کوردستان د ههر کات "ههڵ بژار دن" له ئ
ونانه و ڕاشکاوانه. دەستهيهک دەب بهشداری بکهن که ئهوانه دوکتور و  ئاشکرا و نائاشکرا، شرم

موههنديس و مامۆستای زانستگا و موعهليم و کارمهندی ئيدارات و پاسدار و نيزامی، دوکاندار و تاجر 
کهوتووە، يان  و کارخانهدار و خاوەن شيرکهت و دام ودەزگان، که لهو ڕژيمهدا دەرەفهتيان بۆ هه

دراوی مان کخستووە. ئهمانه ههست و نيستيان گر ی ڕ و نهمانی ئهو ڕژيمهيه. ئهوانه  خۆيان له گه
ک دەکهن و دەب بيکهن،  بژاردن و بهزم و ڕەزم بهشی ههرە زۆريان ڕاشکاوانه بهشداری ههموو هه

اوە.   دەنا ههر ئهوەيان بهسهر دێ که بهسهر کهسانی تر هاتوە که ڕوويان له ڕژيم وەرگ

ونانه و له اليهکی تر درۆزن ک لهم کهسانه له اليهک شهرم نهوە، ئهوان ههم خۆيان له کۆمه انه دەجول
ننهوە و ههر ئهو  ک دەخهن و ههم له خزمهتی ڕژيمدا دەم ک و دەستهی دژبهری ڕژيم ڕ گهڵ خه
دەستهيه پهنا بۆ نووسين و گوتن و ئاناليزکردن دەبهن و باسی زۆر بابهت دەکهن که ڕۆشنبيرانه و 

ن"بهشدا . وەک ئهوەی که دەل رن دەنوين موکراتيکی مهنتقی و مود بژاردن مافی د ری کردن له هه
بژاردنيش ههر به مافی  نن بهشداری نهکردن له هه ک لهوانه که زرينگتر دەنو که"، کۆمه ههر مرۆڤ
موکراتيک دەزانن بهالم ئهوان ئهو کهسانه بهوە خهتابار دەکهن که بهشداری له چاکسازی،  د

موکراسی ناکهن. وەک  موکراتيکردن و تهمرينی د موکراسی گهمهی فيزيکی ب و دەب د ئهوەی د
يهتی و  گهيشتن و باوەڕی فهلسهفی و کۆمه موکراتبوون ت تهمرينی بۆ بکهی، وەک ئهوەی د

ت. ک ب ک له کونی سهندوق و کارتۆن اکردنی کوته کاغهز ت و ت   فهرههنگی نهب

بژاردن له زاتی خۆيدا، که بهرههمی شکستهکانی شۆرشی فهران سه و ئامريکايه و بووە دياردەی هه
موکراتيک بهو مانايهی  تی ئارسيستۆکراتهکان له ئوروپا، دياردەيهکی د هۆی بووژانهوەی دەسته
رن، نييه و تهواو  بژ ن و هه ردر بژ ک جياواز له جياوازييهکان و پلهوپايهيان هه ههموو خه

ن. ران له ههموو شو موکراتيکه، نهک له ئ   دياردەيهکی ناد

گهيشتن مه ت موکراتيک نييه، ههر کام له ئ موکراسی خۆی له خۆيدا د مه له د ی مرۆڤی سهردەمی ئ
زان و پسپۆڕ و شارەزا ناويان دەبيين که ئهوە سهرجهم ئهو  مافی زۆرتر بۆ ئهو کهسانه دادەنيين که به ل

گادا ههي تهوە که ماڵ و سهروەتيان ههيه و پله وپايهی بهرزترين له کۆمه ه، واته ئهم کهسانهش دەگر
بۆچوونه ههر ههمان بۆچوونی کۆنه، که موغ و شا و مهال و ئاغا و وەزير و وەکيل و گزير دەکاته 
ت، له تهنيشت  کی سادە که شارزەای کارەکهی خۆشی ب کار مه کر ی جيهانی ئ تدار. له کو دەسته

ک دەدات؟ له  پرۆفيسۆر و ساماندار له پارلهمان دادەنيش و بريار له سهر چارەنووسی خۆی و خه
نهرانی هاوسهنگ و هاوژمارەيان دەگاته پارلهمانهکان؟  ن نو ی ئهم جيهانه ژنان، الوان و مندا کو
بژاردنی حزب و اليهنهکان و دەسته و گرووپی تايبهته، که  دانان به هه مه دانپ بژاردنی سهردەمی ئ هه

موکراسی  موکراسی و فهلسهفهی به د موکراسی و تئۆری د به ههموو جيهان دەفرۆشرێ و د
ژنه بردۆته دەر.  موکراسی له گر  د

 



  
ه کهس که توانای خهرجکردنی چهند ميليۆن و  ران ئهم گرووپ و ئهو گرووپ و ئهم کۆمه نه له ئ بۆ و

بهرک بۆ قۆاستنهوەی کورسييه بژاردن ههيه، دەکهوەنه ک کان له گوند و شار و تاران. ميليارديان بۆ هه
هکه که لهسهريان و له  تهوە، ئهوەيه به ههزار ف و ته ن ک دەم ئهوەی بۆ زۆربهی ههرە زۆری خه
موکراسی و  ژنه ناو سنندەوقهکان. ئايا ئهوە د تهوە، ناوی ئهو کهس و گرووپانه، بهاو يان تاقی دەکر گه

ک وەرگرتن له مافی دەنگدانه؟   که

ک هان دەدەن بۆ بهشداری و لهم ڕۆژانه و  ی خۆيان ههيه، خه ک کهس که ج وڕ ههفتانهدا، گهل
بژاردنهکانی  تی ڕژيم له شار و دێ به بهشداری له هه بهشداری نهکردن. يهک دەنووس دەب دەسته
يکی ئۆپۆزسيۆنی ڕژيمهوە  شوڕای شار و دێ کهم کهينهوە. واته ئهم بۆچوونه که له اليهن فکر

رەکانی ڕژيم و سهرجهم دام و دەزگا دەرچووە، چ  خۆی بخوازێ و نهخوازێ دانی بهوەدا ناوە، که فيلت
ئهمنی و سهرکوتگهرانهکهی له کار کهوتوون، يان گۆڕانيان بهسهردا هاتووە که مرۆڤی ڕاستگۆ و 
ن. ئهم  ردر دەبژ دراو له گهڵ دام و دەزگاکانی ڕژيم، له شۆڕاکانی شار و دێ هه سياسی و نهگر

م ههتا سهر بۆچ ، به ب قو موکراسيش هه کی باوەڕمهند به د کی مرۆڤ شک وونه ڕەنگه له دڵ و م
. وەک ئهوە دەچ که  رانه و نه سيستمهکه دەناس سقان چهوته و خاوەنهکهی نه ئاگای له ئ ئ
کی  ندران، به خه ر که به کۆمهڵ دەکوژران و له ئوردگاکان دەخز کۆمۆنيستهکانی سهردەمی هيتل

ت له نازييهکان وەرگرنهوە.ئا بژاردنی شار و گوندەکان، دەسته ژن، له هه   مان ب
پشتی زانستی سياسی و پهنا بردن بۆ ئهم بيرمهند و ئهم  ههروەک باسکرا، دەستهيهکی ديکه به پا
گای مهنتق و فهلسهفه و  وەری بۆچوونهکهيان و حهول دەدەن له ڕ فهيلهسووف مافی تاک دەکهنه پ

ۆزکردن شن. له ئاناليزی ئهم کهسانهدا، باس له ئا شک، کهسهکان بۆ الی سهنندوقهکان بک ی م
تهوە، ئهوانه که له الی کۆمهالنی دەوروبهريان  گای ناب راندا ج ديکتاتوری و فاشيسمی حاکم به سهر ئ
شکه و بهم چهشنه کهسهکان له جهغزی  ن، کاريان "مانۆپۆالسيۆنی" م دەوری مهالی مزگهوت دەگ

ديادا جهزم دەبن بۆ بۆ خان له سوسيال م چوونی خۆياندا زيندانی دەکهن و ههر ئهوانه وەک مريدی ش
ک لهو موريدانه و مورادەکانيان، موريدی تئۆرسينهکانی فارس و  وکردنهوەی بۆچوونهکانيان. بهش ب
مه دەفرۆشن. ندکاران و پرۆفيسۆرەکانی ئ رانيين که فهلسهفه به زمانی فارسی بۆ خو   ئ
ندخۆرەکانی کوردی کۆماری ئيسالمی و دووههم حزب و  ليرەدا باسی دوو دەسته ناکهم، يهکهميان سو
گوروپهکانی کورد. دەسته يهکهميان تهکليفی خۆيان ڕۆشن کردۆتهوە و دەستهی دووههم له ههر 

. جار بهم بار و جار بهو باردا دەکهوێ، که هه گرتن دەب بژاردندا دووچاری ف ر دەورەيهکی هه
ندرێ.  جاريش ئهمه به سياسهت دەقهب

  
ێ و به ههموو  چ وپهنا و ڕاشکاوانه دەردەب گای لهبهرە، يان قسهی خۆی به ب پ تاکی کورد دوو ڕ
دەکات و بهشداری  جيهانی نيشان دەدات که ئهو ڕژيمهی ناوێ، يان کهجدار و مهريز له گهلی هه

ترناتيوی هه . کورد يان ئا بژاردنهکانيشی دەب ترناتيوی ئهوانی تردا، ئازارەکانی خۆی هه يه، يان له ئا
ژ دەکاتهوە.  در
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