ديکتاتوری له سهر شانی خۆمان دامهزراوە!؟
ئيدئۆلۆژی فاشيسم له ئا مان و ج بهج کردنی له پانتای ئووروپا و بهرينتر لهو قاڕەيه ،به تهنيا ناکهو ته
ئهستۆی هيتل ر و حزبی ناسيۆناڵ سوسياليست و چهند کهس ک که له دادگای نورنبرگ سزا دران.
ههروەک چۆن سهرهه دانی ديکتاتوريی و داسهپاندنی فاشيسمی ئيسﻼمی له ئ ران ،به تهنيا ناکهو ته
سهر شانی کۆمه ک مهﻻ و بهرپرسانی دام و دەزگاکانی نيزامی ،ئهمنيهتی و قهزايی که ئهوانيش به
چهند کهرت و)جناح ( دابهش کراون ،بۆ ئهوەی ههر چوار ساڵ جارێ به "دەنگی خه ک"
ديکتاتۆريهتی حکوومهتی ئيسﻼمی ،دڕيژ کر تهوە و دەو هت دەست به دەست بکرێ.
به واتهيهکی تر خه کی ئاسايی ،نوخبهکان و ڕ کخراو و سازمانهکانی سياسی و کۆتلهکانی مافيای
ئابووريی ،به مهيلی خۆيان تهمهنی ديکتاتوريی در ژ دەکهنهوە و مهشرووعيهتی سياسی پ دەبهخشن ههم
له ناوخۆ و ههم لهدەرەوە .ئهم پرۆسهيه بۆ ماوەی چل ساڵ به ناوی د موکراسی به خه ک فرۆشراوە و
کۆمه گای جيهانيش به پا پشتی ئهم چهشنه له د موکراسی ،هاوکاری سياسی ،نيزامی و ئابووری و
ئهمنيهتی حکوومهتی ئيسﻼمی بوون .ئهوەش و نهی ڕ ئال پۆليتيکی جيهان دەردەخات!
له کات کدا له ڕ گای نووسينی سهدان کت ب ،درووستکردنی دەيان فيلم و ب وکردنهوەی ههزاران ههزار
بابهت ،ئهم ت گهيشتنه چهسپ ندرابوو که فاشيسم تهنيا بهرههمی هيتل ر وحزبهکهی بووە ،کهس ک به
ناوی دانيل يۆنا گۆلدهاگن سا ی  ١٩٩٦به ب وکردنهوەی کت بی ""Hitlers willige Vollstrecker
گۆمی ناڕاستيهکان و چهواشهکاريی و درۆی زۆربهی ههرە زۆری م ژوونووسان ،تيئۆريسين و
سياسيهکان و ناوەندەکانی به ناو زانستی ئا مان و ئوروپای ش هقاند و ت زی بهشداريی خه کی ئاسايی له
ج بهج کردنی ويستی فاشيستی ه نايه گۆڕێ!
گۆ دهاگن له حهوت سهت و سی ﻻپهڕەدا ،دەيسهلم ن که به ميليۆن خه کی ئاسايی ئا مان عاملی
ج گي بوونی فاشيسم و مانهوە و پهرەساندنی بوون ،خه ک له ههموو چين و تو ژەکان بهڕ وەبهری
فهرمانی کووشتن و سووتاندن و و رانکردن و لهناوبردنی دەيان ميليۆن کهس و گهل ک و ت بوون.
سهرجهم دام و دەزگاکانی حکوومهتی فاشيستی به دەستی خه کی ئاسايی و کارزان و نوخبهکان
هه دەسووڕان و تهنانهت نووسهر و فهيلهسووف و زانا و بليمهت پ چ و مۆرەی ماشينی فاشيسم و
ديکتاتۆريی بوون .سهير نييه گهر ئهم ۆ پاش ت پهڕبوونی زياتر له حهفتا ساڵ له کۆتايی حکوومهتی
فاشيستهکان ،به پ ی ئامار چل له سهدی خه کی ئهم و ته ،مهيل و ت گهيشتنی فاشيستيان ت دا ماب .
ج گيربوون و داسهپاندنی فاشيسمی دينی و ديکتاتۆری له ئ ران ،پ شينهی چهند ههزار سا هی له پشت
بوو .ديکتاتوری و فاشيسمی دينی به هاتنی خومهينی و کهسانی دەوروبهری ئهو دەستی پ نهکرا ،به کوو
به پا پشتی م ژووی ديکتاتوريی و ت گهيشتنی دينی خه ک و پ شينهی حکووم انی دينی و باوەڕيی
ئيسﻼمی زۆرينهی خه کانی ئ ران به کورديشهوە ،در ژەی پ درا!
در ژەپهيداکردنی ديکتاتوريی ئيسﻼمی-ئاخوندی-نيزامی -ت ئۆکراتيک -برۆکراتيک به ب مهيل و
بهشداری خه ک چل ساڵ دەوامی پهيدا نهدەکرد .پ شينهی قهبوو ی ديکتاتۆری له ﻻيهن خه ک و
عادەتکردن به ژيان له ژ ر ئهمری ديکتاتور و سيستهمی ديکتاتۆريی ،ڕەنگدانهوەی فهرههنگ و
ئهخﻼق و پهروەردەی خه کانی ئهو سهرزەمينه بوو .ج گرنهبوونی حکوومهتی د موکراتيک و ئازاد
ههمووی ناگهڕ تهوە بۆ بوونی زەبروزەنگ ،به کوو پيوەسته به مهيل و ت گهيشتن و فهرههنگی خه ک!
کورد به در ژايی م ژوو ،چهوسانهوە ،کووشتن ،ما و رانی ،ئاوارە بوون و کارەساتهکانی که به سهری
هاتووە ،له ديکتاتۆرەکانی زانيوە ،که ڕاسته ،به م ئهوەش ڕاسته که کورد خۆی بهش ک له سيستهمهکه
بووە و کهسان ک لهو ميللهته جزووی ميعمارانی ديکتاتۆريی له چوار و تی ئ ران ،ع راق ،سوريا و
ئ ران بوون .جگه له م ژووی ههزاران سا ه که کهمتر زانياريمان له سهری ههيه ،م ژووی سهت سا ی

ڕابووردو ئهوە دەسهلم ن که کورد له چوار و ت له ههموو ڕەدەکان بهشدار بووە ،به ب ئهوەی مافی
سياسی بۆ خۆی مسۆگهر بکات .جگه له پۆست و مهقامی با  ،له دوو و تی تورکيا و ع اق تورگوت
ئوزاڵ ،جهﻻل تا هبانی و فواد مهعسووم سهرۆک و تی ئهم و تانه بوون .له سورياش ههم له حزبی
بهعس و ههم له حکوومهت و ئهرکانهکانی ،پۆست و مهقامی بهرز به دەست ئهو کهسانهوە بووە که به
ڕەچه هک کورد بوون .ل رەدا و نهی ڕۆژهه تی کوردستان دەه نينهوە که و نهی ههر چوار پارچهکهی
ديکهشه.
به پ ی ئاماری دەو هتی ،ژمارەی کارمهند و ه زی نيزامی ئ ران دەگاته دە ميليۆن کهس .ههر به پ ی
ئاماری دەو هتی ،ژمارەی دانيشتووانی کوردی ستانه کوردنشينهکان و کوردانی ستانهکانی ههمهدان،
قهزوين ،زەنجان ،ئهردەو  ،تاران ،مهرکهزی و خوراسان ،دەگاته دە ميليۆن! واته دوازدە له سهدی
سهرجهم دانيشتوانی خه کانی ئ ران!
گهر حکوومهتی ئ ران دە ميليۆن مووچهخۆری ههب و دە لهسهدی کورد بن .ژمارەی مووچهخۆرانی
کورد دەب ته يهک مليۆن .گهر بنهما هی ههر مووچهخۆرێ ،ن وان س ههتا پ نج کهس بن ،نزيک س
ههتا پ نج مليۆن کورد نانخۆری حکوومتن که له بهشی ئيداريی ،نيزامی ،مهدرەسه و زانستگا و
فهرههنگ و هونهر و م ديا کاردەکهن .ههروەها بهش کی بهرچاو له بازرگان ،خاوەن شيرکهت و
فابريکی کورد ،له کوردستان و ستانهکانی تاران ،شيمالی ئ ران ،ئيسفههان و شو نی تر ،ت که و له
گهڵ دام و دەزگاکانی حکوومهت ههن و بهرژەوەنديان گر دراوی هاوکاری حکوومهت و دام و
دەزگاکانيهتی .جگه لهوانه کۆمه ک له کوردانی خاوەن سهرمايه له تورکيا و و تانی خهليج و ئوروپا،
به ب ت کهڵ بوون له گهڵ دام و دەزگاکانی ئ ران ،کاری تيجاڕی و بازرگانيان سهر ناگرێ .جگه لهوانه
کارمهندانی خانهنشين و گهل ک کهسی تر له ناو کۆمه گای کوردستان ،ژيانی ڕۆژانهيان گر دراوی
ئهمر و نههی دام و دەزگاکانی حکوومهته! به گشتی ژيانی ههر تاک کی کورد ،گر دراوی سيستهمه و
مانهوە له ناو سيستهم به ب ملکهچ بوون بۆ سياسهت و قانوونی حکوومهت و ئيدئۆلۆژی حاکم ،م سهر
ناب !
گهر به خ رايی سهيری بهڕ وەبهرايهتی واته ستاندارييهکانی ستانهکانی کوردنشين بکرێ ،زۆر ک له
موديرانی کول کوردن ،جگه لهوە به پانتايی ههموو کوردستان شاردار ،بهخشدار ،فهرماندار ،شۆڕای
شار و گوند و رييسی ئيدارات و نو نهرانی مهجليس ههموو کوردن .واته سهرجهم دەزگاکانی ئيداريی،
نيزامی ،فهرههنگی ،هونهريی ،زانستی و به مانايهکی تر ستوونی ديکتاتوری ئيسﻼمی ئ ران له
کوردستان له سهر شانی کارگ ەکانی کورد ڕاگيراوە .ههموو ئهو کهسانهش که مووچهخۆری
حکوومهت نيين ،بۆ ئهوەی ژيانی ڕۆژانهيان ت پهڕێ ،خۆيان له گهڵ ويستی سياسی ،دينی،
ئيدئۆلۆژيکی حکوومهت ڕادەه نن .سهرجهم منداڵ و ﻻوانی کورد له مهدرەسه و دانشگاکان بۆ ئهوەی
بتوانن بخو نن و سبهی ڕۆژێ کار وشو ن کيان له کۆمه گا و ناو سيستهمهکهدا دەست کهوێ ،خۆيان له
گهڵ نۆڕم و فۆرم و فهرههنگ و ئيدئۆلۆژی و ويستی دام و دەزگاکان ڕادەه نن .نووسهر و هونهرمهند
و م دياکار گهر مووچهخۆری دەو هت و ئۆرگانهکانيشی نهبن ،گر دراوی دام و دەزگاکان و ئهمر
ونههی ئهوان دەم نن .ئهم لهشکرە زۆرينهی خه کی کورد له ههر چوار پارچه پ ک دەهينن ،ئهوەش
بهو مانايه نييه که کهمينهيهک نهکهونه دەرەوەی ئهم ڕژيمه و دژبهری ئهو حکوومهته نهبن ،ئهوەش ئهو
کهسانهن که له سيستهمهکه دادەب ين و دەکهونه ژ ر غهزەبی دەزگاکانی ئهمنيهتی ،پۆليسی و نيزامی که
ل رەش حکوومهت به ب هاوکاری سيخوڕی کورد ،دەستی بهو کهسانه ڕاناگات.
به م جگه لهو پرۆسهيهی که باس کرا ،کۆمه ک کورد و نوخبهی کورد ههن ،که نهک به پ ی عادەت
و نيازی ژيان ،به کوو به پ ی باوەڕ و ت گهيشتنی سياسی يان ئيدئۆلۆژيک دەبنه بهش ک له سيستهم ،که
ئهوانه دەوری سياسی و کۆمه يهتی له کۆمه گای کوردستاندا دەگ ن که ئهم ۆژانه له حاند سهرجهم

ڕووداوەکان ب دەنگن .ئهو کهسانه نه تهنيا ئهندامان و ﻻيهنگرانی سياسی با هکانی ناو حکوومهت
دەگرنهوە ،به کوو کۆمه ک نووسهر و هونهرمهند و م دياکار و نوخبهکان لهخۆ دەگرن.
گهر کورد خۆی بهش ک له سيستهمهکانی ديکتاتۆری ناوچهکه نهبايه و داب او له سيستهم بهرگريان له
مافی نهتهوەيی و ئينسانی و نيشتمانی خۆيان کردبايه ،هيچ ديکتاتۆرييهک لهم و ته سهقامگير نهدەبوو،
ههر به پ ی ئهم م ژووە ،ئهوەی که بهدەستی کورديش له باشوور وەک حکوومهتی ههر م دامهزر ندرا،
سهرەڕای جياوازی ،کۆپی ديکتاتۆرييهکانی ناوچه و ت گهيشتن و فهرههنگيان بوو!
پرۆسهی خۆجياکردنهوە لهو سيستهمانه ،پرۆسهيهکی خۆويستيانهيه ،که به ب ت گهيشتن له خۆ و
کهسايهتی خۆ ،سهر ناگرێ .جيابوونهوە ،دەبوو له نوخبهکانهوە دەستی پ کرابا ،به م کات ک سهيری
نوخبهی سياسی و پسپۆڕانی ههموو بهشهکانی زانست له کوردستان دەکهين ،له گهل گهل ک پرسياری
ب و م ڕووبهڕوو دەبيين .ئهوە نه تاکی نوخبه ،به کوو گرووپهکانی حزبيش دەگر تهوە.
گهر کورد و نوخبهکانی بير له پرسيارە گرنگهکانی خۆساخکردنهوەی کهسايهتی خۆيان و پرۆسهی
جياکردنهوەی کهسايهتييان له کهسايهتی فارس و ترک و عهڕەب نهکهنهوە ،که له هوندووری
ههرکورد کدا دەژيين و دەيانکهنه سياسهتمهدار و نوخبه و نووسهر و هونهرمهند و فهرههنگساز و
پسپۆڕی ئ رانی ،ع اقی ،سوريی و تورک ،دەب واز له خۆ به نن و پرۆسهی توانهوەی خۆ به مهيل
قهبووڵ بکهن و بهردەوام له ئاکسيۆنهکانی ئهواندا بهشداری بکهن و کوردستان بۆ ئهوانه بهج به ن که
له سهر بهيس و بنهوانی داب ان له ههموو ئهو سيستهمانه ،دەيانهوێ نيشتمانی خۆيان دابمهزر نن.
کورد دەرفهتی زۆری له دەست داوە و دەرفهتی زۆری بۆ ساخکردنهوەی خۆی نهماوە .کۆتايی ئهم
سهدەيه به پ ی زۆر له بهراوەردەکان ،دەتوان دوا دەرفهتی خۆژيانهوەی کورد ب  .خ رايی ڕووداوەکان
و خ رايی گۆڕانکارييهکان له گهڵ خاوەخاوی کوردەکان يهک ناگر تهوە .خاوخاوکهران ئهوە دەب
بزانن ،جيهان له سهر ئهوان ڕاناوەست  ،يا پﻼن و سترات ژی ئهو سهدەيه دياريی دەکهن ،يان له پ ۆژە
و سترات ژی ئهوانی تردا گووم دەبيين!
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