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كاتژمێــر  ٢١و  ٤٨خولەكــی شــەوی  ٢١ی مانگــی خەزەڵــوەری ،١٣٩٦
بومەلەرزەیەكی بەهێز بە گوڕی حەوت و دوو دەهوم بە پێوانەی ڕیشتێر ،كە
بەهێز ترین بومەلەرزەی دنیایە لە ساڵی  2017زاینیدا ،بەشێكی بەرین لە
كوردستانی ئێران و عێڕاقی هەژاند .ناوەندی ئەم بومەلەرزەیە شارۆچكەی
ئەزگلە لە ئوســتانی كرماشــان بوو ،بەاڵم شــەپۆلەكەی بەشــێكی بەرینی
كوردستانی ئێران و عێراقی لەرزاند .نزیك بە دوو ملیۆن كەس كەوتنە ژێر
كاریگەری شــەپۆلە وێرانگەرەكانی ئــەم بومەلەرزەیەوە .ئەگەرچی رێژەی
زیانەكانــی ئــەم بومەلەرزەیە هێشــتا بــە شــێوەیەكی وورد روون نەكراوەتەوە،
بــەاڵم بــاس لــە بەســەدان كوژراو ،بە هــەزاران بریندار دەكــرێ و وێرانیەكی
بەرین دەبیندرێ.
لــە حاڵێكــدا كە خەڵكــی ناوچە بومەلــەرزە لێدراوەكان لە هەمان ســەرەتاوە
پێویستی خێرایان بە عەمەلیاتی خاك بەرداری بۆ درهێنانەوەی ئازیزانیان
بوو لە ژێر داروپەردوودا و ڕزگاركردنی گیانی ســەدەمە دیتوان ،كردەوەی
بــە دەســتوبرد و خێرای دەویســت ،ڕژیمــی كۆماری ئیســامیی ئەوپەڕی
دامــاوی و بێتوانایــی خــۆی بــۆ جارێكی دیكــە ،لە كاتی كارەســاتی لەم
چەشــنە پێشــاندا .تــۆرە كۆمەالیەتیــەكان و تەنانــەت رۆژنامەكانی چاپی
تارانیش كە لە لە ژێر تیغی سانسوردا دەر دەچن ،پڕن لە دیمەنی زیندووی
نیشاندانی ئەو سەر لێشێواوی و داماویەی كاربە دەستانی رژیم.
هەمــوان دەزانــن كە لە عەمەلیاتــی ئیمداد و ڕزگار كردندا  ٢٤كاتژمێری
ســەرەتای دوای بومەلەرزەكە ،وەك كاتێكی زێڕین لە ڕزگار كردن چاوی
لێدەكرێــت .هەرچــی زیاتــر بەســەر كاتــی زێڕینــدا تێپەڕێــت ئەگــەری بــە
زیندویــی مانەوەی كەســانی ژێر داروپەردووەكە كەمتــر دەبێتەوە .جا لەبەر
ئەوەیەكــە چركەكانیــش لە عەمەلیاتی یارمەتــی گەیاندن و ڕزگار كردندا
چارەنووس ســازن .هەر بۆیە یەكێك لە هۆكارەكانی زیاتربوونی خەســارەتی
گیانی ،لە بومەلەرزەی ئوستانی كرماشاندا بە هێواشی جۆاڵنەوەی ناوەندە
حكومەتییەكان بووە بۆ ڕزگار كردنی خەڵك .لەوەها كاتێكدا ئەگەر نەریتی
ئینســان دۆســتیو هەســتی هاەحەمی و هاوپشتی بە هێز لە ناو جەماوەردا،
كــە بــە تایبــەت لەم جــۆرە كاتانەدا خۆی نیشــان دەدات و دەچن بە هانای
یەكترەوە ،نەبێت ،ئاسەواری وێرانگەری كارەساتەكە دوو هێندە ئەبێت.
لــە واڵتێكــی وەك ئێــران كــە لەســەر هێڵــی بومەلەرزیە و هەر چەند ســاڵ
جارێك دەبێتە قوربانگای بە هەزاران ئینســان .زۆربەی ماڵەكانی خەڵكی
هــەژار و كــەم داهــات روخەك و ناقایمن و توانایی خۆڕاگرییان لە بەرانبەر
رووداوە سروشــتیەكان و لەوانــە بومەلــەرزەدا نییــە .بیناكانــی ناســراو بە «
تەرحــی مەســكەنی مێهــر» كــە بە ملیــارد دۆالریــان تێدا هەزینــە كراوە،
پرۆژەكــەی بــە پــارەی خودی خەڵك ،بەاڵم لە الیــەن دەوڵەتەوە بەریەوەچۆە
و قــەرار بــوو كــە ئەو ئیمكانە بە خەڵكی كەم داهات بدات تا ببنە خاوەنی
ســەرپەنایەكی ئەمرۆیــی ،هــەروەك پێــش بینی دەكرا ،لــەم یەكەم رووداوی
سروشتیدا ،بەم شێوە پڕ كارەساتە تاقی كرانەوە.
بومەلەرزە بەاڵیەكی وێرانگەری سروشتیە .بەاڵم ئەم بەاڵیەش لە ئێرانی ژێر
دەســەاڵتی ڕژیمی ئیســامیدا بە چەند قات كارەســاتبارترە .ئاسەوارەكانی
ئــەم روداوە تــا ئاســتێكی بــااڵ دەكــرێ كــەم بكرێتــەوە .ئــەو مااڵنــەی كە
زۆربەی خەڵك لەواندا ئەژین ناقایم و روخەكن و بە كەرەســەی بیناســازی
نا ستاندارد و بە بێ كۆنترۆڵ و چاودێری جیدی دروستكراون .سااڵنێكە
كە خەڵك ســكااڵیان لە شــێوەی بیناكردنی پرۆژەی مەسكەنی میهر هەیە
و كەس گوێیان بۆ ناگرێ .هەموان دەزانن كە پارەی خەڵكیان قووت داوە
و بە كەرەسەی هەرزان بایی و نا ستاندارد ،و بە پەلە پێكەوەنراون .ڕادەی
وێرانی بیناكانی ئەم پرۆژەیە تەنانەت لەگەڵ ڕێژەی خەسارەتی بینا بساز
بفروۆشەكانیشــدا كە لە الیەن قازانج پەرســتانەوە دروســت دەكرێن ،شــیاوی
بەراورد كردن نییە.
ئەو خەڵكە هەژارەی كە لەم جۆرە بینایانەدا دەژین ،قوربانیانی بەردەوامی
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دریژهی سهروتار
كــە لەســەر دەریایەك لە ســەروەتی
سروشــتی ڕۆنیشتوە ،بۆچی دەبێ
خەڵك لە دێهاتەكان و لە پەڕاوێزی
شــارەكان لە ماڵی قوڕینەدا بژین؟
بــە ســەرفكردنی بەشــێك لــەو بــە
ملیــارد دۆالرەی كــە ســااڵنە
ســەرفی ئاژاوەگیری لــە دەرەوەی
واڵت و ســەرفی سیاســەتی
ســەركوتگەرانە لە نیوخۆی واڵتدا
دەكرێــن ،دەكرێــت هەمــوو ســاڵێك
بەشــێك لــەم واڵتــەی وەهــا پــێ
ئــاوەدان بكرێتەوە لــە بەرانبەر بەاڵ
سروشتیەكاندا خۆڕاگر بێت.
لــە واڵتێكی وەك ئێراندا ،ســەروەت
و داهاتــی ســەرفی تەیــار كردنــی
هێــزی ســەركوتگەر ،پــرۆژە
ئەتۆمیــی ،دەزگای تەبلیغاتــی،
شــەڕە وێرانگــەرە ناوچەییــەكان و
هەزینــەی دامەزراندنی بە ســەدان
هەزار ئاخوندی بۆ پەرەدان بە جەهل
و خورافــەی مەزهەبی دەكرێ ،لە
واڵتێكــی وەك ئێــران كــە هێــزی
كاری بەرهەمهێنەری دەیان ملیۆن
ئینســانی كرێــكار و زەحمەتكێــش
كە خوڵقێنەری سەرجەم سەروەت و
نیعمەتی ئەو كۆمەڵگایەن دەچێتە
خزمەت كەڵكە كردنی ســەرمایەی
تاقمێــك ســەرمایەدار و بەهێــز
كردنــی دەوڵەتــی پشــتیوانیانەوە،
ئەگــەر تەنانــەت بەش]كی ئەمانە
لــەدژی هــەژاری و بــۆ دابیــن

كردنــی مەســكەنی گونجــاو
تەرخــان بكــرێ ،زیانەكانــی ئــەم
ڕووداوە سروشــتیانە بە شــێوەیەكی
بەرچــاو كــەم دەبنــەوە .ئەگەرچی
ڕوودانــی بومەلــەرزە ڕووداوێكــی
سروشــتییە ،بەاڵم ئاستی تەلەفات
و پێكهاتەی چینایەتی تەلەفاتێك
كە لێی دەكەوێتەوە و دواهاتەكانی
مــۆری كۆمەڵگایەكی چینایەتی
پێوەیــە .هەمــوان بــە یەكســان لــەم
رووداوە سروشــتیە زیــان نابینــن.
ئــەوە خەلكــی هەژار و كەم داهاتن
كە بــەردەوام دەبنــە قوربانی ریزی
ئەكەمی ئەم رووداوانە.
بــەاڵم لەحاڵێكــدا كــە خەڵكــی
ناوچە بومەلەرزە لێدراوەكان زۆر لە
كــەم كاری ناوەنــدە حكومەتییەكان
تــوڕەن و ئــەوە بــە كردارێكــی
دژی ئینســانی لــەدژی خۆیــان
دەزانــن ،بــەاڵم خەڵكی كوردســتان
گەلێــك دیمەنــی شــكۆداریان
لــە هاوپشــتی ئینســانی لەگــەڵ
ســەدەمە دیتــوان و ئاوارەكانی ئەم
ڕووداوە پێشــاندا .خەڵكــی شــار و
ناوچە جۆراوجۆرەكانی كوردســتان
بــە شــێوەیەكی بەریــن لــە كاری
یەرمەتــی گەیاندندا بۆ بومەلەرزە
لێــدراوان و ئاوارەكانی ئەم ڕووداوە
بەشــداریان كــرد .جەماوەری خەڵك
دەســتە دەســتە بــە هــەر توانایی و
ئیمكاناتێــك كــە لەبــەر دەســتیاندا
بــووە كەلوپەلــی پێویســتیان
كۆكردۆتــەوە و بــە تیمــی تایبەتدا

دریژهی ل 2

ســەرنجدان بــە ئاســتێكی كارەســاتبار
كــە ڕوودانــی ئــەم ســیناریۆیە
دەتوانــێ بــە دوای خۆیــدا بێنــێ
لــە ئێســتاوە هەســتیاری ســەرجەم
هێــزە شۆشــگیڕەكان ،و ئینســانە
ئازادیخــوازەكان دەخوازێــت.
بوونــەوەی
تونــد
بەشــوێن
ناكۆكییەكانــی نێــوان ڕژیمــی
كۆمــاری ئیســامی و عەرەبســتانی
ســعودی بــە پێچەوانــەی هەڵوێســت
گرتنــی ئەمریــكا ،فدریــكا
موگرینــی ،بەرەپرســی سیاســەتی
دەرەوەی یەكێتیــی ئۆرووپــا ڕۆژی
سێشــەممە ١٦ی مانگــی خەزەڵــوەر
بەرابــەر لەگــەڵ  ٧ی نۆوامبــر
لــە دیــدار لەگــەڵ كاربەدەســتانی
ئەمریكایــی لــە واشــنگتۆن وتــی
كــە ناكۆكــی ئێســتای ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت لــە نێــوان عەرەبســتان و
ئێرانــدا دەتوانــێ دواهاتــی گەلێــك
مەترســیداری بــەدواوە بێــت .ئــەو
جەختیكــردەوە " ناكۆكــی ئێســتا لــە

خەڵكــی لــە مەســیرێكی دیكــەوە
یارمەتییەكانــی خۆیان گەیاندۆتە
ســەدەمە دیتــوان .ســازماندانی
تیمەكانــی كۆكردنــەوەی یارمەتی
و ناردنیــان بــۆ ئاوارەكانــی
بومەلــەرزەی ئوســتانی كرماشــان

و پێشــوازی خەڵــك لــەم حەرەكەتە
ئینســانییە زەرفیەتێكــی بــەرز كە
لــە بزوتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی
كوردســتاندا هەیــە پیشــان ئەدات.
بــا ئەم زەرفیەتانــە بەهێزتر بكەین.
ئێمە هاوخەمی خۆمان بۆ خەڵكی

عەرەبســتان ڕۆژی دووشەممە ١٥ی
مانگــی خەزەڵــوەر لــە ڕاگەیاندنێكــدا
" دەور و نەخشــی ڕژیمــی كۆمــاری
ئیســامیی ئێرانــی لــە پێوەنــد
لەگــەڵ هاویشــتنی ئــەو مووشــەكەدا
بــە " كردارێكــی هێــرش كارانــەی
ڕوونــی نیزامــی لێكدایــەوە كــە
دەكــرێ بــە كردارێكــی جەنگــی
لــەدژی پاشــایەتی عەرەبســتانی

عەرەبســتان و هاوپەیمانێتــی ژێــر
فەرمانــی ،محەممــەد جــەواد
زەریــف ،وەزیــری دەرەوەی ڕژیمــی
ئیســامیی ئێــران وێــڕای ڕەد
كردنــەوەی ئــەم ئیدیعایانــە،
هەڵســوكەوتی دەوڵەتــی عەرەبســتانی
بــە هەڕەشــە بــۆ مەترســی روودانــی
شــەڕ لــە كەنــداوی فــارس دا زانــی.
جەعفــەری،
محەممەدعەلــی

كاربەدەســتانی
عەرەبســتاندا،
ڕژیمــی كۆمــاری ئیســامیی تەنیــا
كارێكــی كردوویانــە ڕەد كردنــەوەی
ئیدیعــاكان نەبــووە ،بەڵكــوو
دادســتانی تارانیــش ڕۆژنامــەی
كەیهانــی لەبــەر بــاو كردنــەوەی
بابەتــی هەڵخڕێنــەر كــە ســەبارەت
بــە هێرشــی مووشــەكی بۆســەر
عەرەبســتانی ســعودی نووســیبوو وە
لەبــەر " ســەرنج نــەدان بــە ڕەچــاو
كردنــی ئەمنییــەت و بەرژەوەندییــە
نەتەوەییــەكان" بــۆ مــاوەی دوو
ڕۆژ ڕاگــرت .ڕۆژنامــەی كەیهــان

ســعودی دابندرێــت " ".فەرماندەیــی
ئیئتیــاف هەروەهــا جەخــت دەكاتــەوە
كــە پاشــایەتی عەرەبســتان مافــی
واڵمدانــەوەی بــە ئێرانــی لەهــەر كات
و بــە هــەر شــێوەیەكی گونجــاوی
هەیــە”.
بەشــوێن هەڵوێســت گرتنەكانــی

فەرمانــدەی ســپای پاســدارانیش،
ئیدیعاكانــی ســەرانی عەرەبســتان و
ســەرۆك كۆمــاری ئەمریــكای وەدرۆ
خســتەوە و وتــی ":كــە ئیمكانــی
گوازرانــەوەی مووشــەك لــە
ئێرانــەوە بــۆ یەمــەن بوونــی نییــە".
بــە شــوێن هەڕەشــەكانی دەوڵەتــی

ڕۆژی دووشــەممە لــە بابەتێكــدا
نووســیبوی" ئێســتا ئــەوە ئەنســارۆڵاڵ
و شۆڕشــگێرانی یەمەنــن كــە دیــاری
دەكــەن دەبــێ كــوێ بدرێتەبــەر
مووشــەكی دوور هاوێــژ؛ ڕەنگــە
ڕیــاز ،جــەددە ،تائیــف و ئارامكــۆ
ئامانجــی دواتــر بێــت و یــان ڕەنگــە

ئەنســارۆڵاڵ نوكــی مووشــەكەكانی
بەنــدەری
بــەرەو
وەرگێــڕێ
شوشــەیی تــەڕو تەمیــزی دوبــەی".
بەپێــی راپۆرتــی هەواڵنیرییــە
حكومەتییــەكان دادســتانی تــاران
ڕۆژنامــەی كەیهانــی لەبــەر
شــكایەتی شــوڕای ئەمنییەتــی
نەتەوەیــی ڕاگرتــووە.
تونــد بوونــەوەی ئــەم ناكۆكیانــەی
نێــوان عەرەنســتان و ڕژیمــی
كۆمــاری ئیســامیی هــاوكات بــووە
لەگــەڵ دەســت لــەكار كێشــانەوەی
ســەعد حەریــری ســەرۆك وەزیــری
لوبنــان .دوا نیــوەڕۆی ڕۆژی
شــەممە ١٣ی مانگــی خەزەڵــوەر،
ســەعد حەریــری لــە حاڵێكــدا كــە
چووبــوو بــۆ عەرەبســتان دەســت
لــەكار كێشــانەەی خــۆی لــە ســەرۆك
وەزیــری لوبنــان ڕاگەیانــد .ئــەو
لــە وتارێكــدا ئیســتعفاكەی بــە
دەربڕینــی نیگەرانــی ســەبارەت بــە
نائەمنــی گیانــی خــۆی ،ڕژیمــی
كۆمــاری ئیســامیی بــە هــۆكاری
دەســت تێــوەردان لــە كاروبــاری
لوبنانــدا ناســاند.
دەســت لــەكار كێشــانەوەی ســەرۆك
وەزیــری لوبنــان كــە بــێ گومــان
لەژێــر گوشــار و بەپێــی نەخشــەی
دەوڵەتــی عەرەبســتانی ســعودی و
لــە بەرانبەركــێ لەگــەڵ مێحــوەری
حیزبۆڵــا  ،ســوورییە و ڕژیمــی
كۆمــاری ئیســامیی ئێــران ئەنجــام
دراوە ئــەم پرســیارە دێنێتــە ئــاراوە،
كــە ئایــا ئیســتعفای حەریــری
ســەرەتایەكە بــۆ ئــەوەی لوبنانیــش
شــەڕێكی
مەیدانــی
ببێتــە
نیابەتــی هێــزە كۆنەپەرســتەكانی
عەرەبســتانی ســعودی و ڕژیمــی
كۆمــاری ئیســامیی لــە ڕێــگای
هاوپەیمانەكانیانــەوە؟ ئایــا دوای

بەڕێیــان كــردون بــۆ لێقەوماوانــی
ئــەو ڕووداوە .هەرچەنــد لــە زۆر
حاڵەتــدا مەئمورانــی ڕژیــم بەریان
بــە تێپــەڕ بوونــی ماشــێنەكانی
هەڵگری یارمەتییە ئینســانییەكان
گرتــووە ،بــەاڵم یارمەتیدەرانــی

سیناریۆیەك كە بۆنی شەڕ و خوێنی لێدێت!
لــەم ڕۆژانــەی دواییــدا هێندێــك
لــە كــردار و تەبلیغاتــی جەنگــی
ســەرانی حكومەتــی عەرەبســتانی
ســعودی لــەدژی كۆمــاری
ئیســامیی ،نیگەرانــی بەرپــا بوونــی
شــەڕێكی تــر لــە ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســتدا پــەرە پێئــەدات .ئــەم
نیگەرانیانــە دوای ئــەوە زیاتــر بــوون
كــە ڕۆژی شــەممە ١٣ی مانگــی
خەزەڵــوەر بەرابــەر لەگــەڵ ٤ی
نۆوامبــر ڕاگەیەنرەكانــی عەرەبســتان
ڕایانگەیانــد كــە پەدافەنــدیهێــزی
هەوایــی ئــەو واڵتــە مووشــەكێكی
دوور هاوێژی لە نزیك فڕۆكەخانەی
ڕیــاز لەبەیــن بــردووە .دوای
ڕاگەیاندنــی ئــەم هەواڵــە محەممــەد
بــن ســەلمان ،وەلیعەهــدی عەرەبســتان
لــە وتووێژێكــی تەلەفونیــدا لەگــەڵ
وەزیــری دەرەوەی بریتانیــا ،ڕژیمــی
كۆمــاری ئیســامیی بــە هــۆكاری
كــرداری ڕاســتەوخۆ لــەدژی
واڵتەكــەی ناســاندووە و وتوویەتــی،
"كــرداری ڕژیمــی حاكــم لــە
ئێــران ســەبارەت بــە تەیــار كردنــی
مووشــەكی حووســیەكان لــە یەمــەن
دەتوانــێ وەك كردارێكــی جەنگــی
چــاوی لێبكرێت".دوناڵــد ترامــپ"
یــش ڕۆژی یەكشــەممە ،هاویشــتنی
مووشــەك لــە یەمەنــەوە بــەرەو
عەرەبســتانی ،بــە كاری ڕژیمــی
ئیســامیی ئێــران زانــی و وتــی
كــە سیســتمە دژی موشــەكییەكانی
ئەمریكایــی جێگیــر لــە عەرەبســتانی
ســعودی ئــەو مووشــەكەی
خســتووەتە خــوارێ .بەشــوێن ئــەودا
هاوپەیمانێتــی ژێــر ڕێبەریــی

ســەدەمە دیتو لە كوردستانی ئێران
و عێــڕاق دەردەبڕیــن و هیــوای
چــاك بونــەوەی هەرچی خێراتر بۆ
بریندارەكان دەخۆازین.
***
شــەڕە نیابەتیــەكان لــە ســوورییە،
عێــڕاق و یەمــەن و كوشــتار
و ئــاوارە بوونــی خەڵكــی ئــەم
واڵتانــە ،ئەمجــار نــۆرەی خەڵكــی
لوبنانــە كــە ببنــە قوربانــی ئاگــر
بارانــی دەوڵەتــی ئیســڕائیل و
شــەڕی وێرانگــەری حكومەتــە
ئیســامییەكانی
ســەرمایەداریە
عەرەبســتانی ســعودی و ڕژیمــی
كۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە
خاكــی خۆیانــدا؟ ئایــا دەوڵەتــی
عەرەبســتان بــە تونــد كردنــەوەی
ئــەم ناكۆكیانــە و گــەورە كردنــەوەی
كۆمــاری
ڕژیمــی
ڕۆڵــی
ئیســامیی لــە قەیرانــی یەمــەن و
ســوورییەدا دەیــەوێ پێــی ئەمریــكا
بكێشــێتە بــەرەو ڕووبەرووبوونەیەكــی
ڕاســتەوخۆی نیزامــی لەگــەڵ ئــەم
ڕژیمــە لــە ئاســتی ناوچەكــەدا؟
ئەگەرچــی لــەم ســیناریۆیانەدا بۆنی
شــەڕ و خوێــن بــەر لــوت دەكــەوێ،
بــەاڵم بارودۆخــی پــڕ لــە ئاڵوگــۆڕ
و مەوقعیەتــی لــە حاڵــی گــوزاری
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت،
ئــەو قەیرانــە قوڵــە ئابــووری و
حكومەتیانــەی كــە ڕژیمــی
عەرەبســتانی ســعودی و كۆمــاری
ئیســامیی لــە ئاســتی نیوخۆیــی
و لــە ئاســتی ناوچەكــەدا لەگەڵــی
دەســتەویەخەن و لــە الیەكــی دیكــەوە
هەوڵــی دەوڵەتــی ئەمریــكا بــۆ بــە
دەســت هێنانــەوەی مەوقعیەتێــك كــە
بۆتــە بەشــێك لــە مێــژوو ،ئەگــەری
ڕوودانــی ئــەم ســیناریۆیەی زیاتــر
كــردووە .ڕوودانــی ســیناریۆی بــەرەو
ڕووبوونــەوەی ڕاســتەخۆی ئەمریــكا
لەگــەڵ ڕژیمــی ئیســامیی
هەرچەنــد بــە هــۆی ئــەو فاكتــۆڕ و
كۆســپانەی لەســەر ڕێــدا هــەن الواز
دەبیندرێــت ،بــەاڵم بــە ل3

ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا
دەكــرێ كاریگــەری واوەتــری لــەو
ناوچەیــە هەبێــت و بیتەنێتــەوە بــۆ
دەرەوەی ناوچەكەش ".ئەم هەڵوێســت
گرتنــەی یەكێتیــی ئۆرووپــا،
دژایەتــی دەوڵەتــی توركییــە وەك
هاوپەیمانــی ئەمریــكا لــە ناتــۆدا
و دژایەتــی دەوڵەتــی رووســییە
لەگــەڵ ئیجــرای وەهــا ســیناریۆیەك،
دەتوانــێ بــەرەو پێــش چوونــی
نەخشــەی دەوڵەتــی عەرەبســتان
و هاوپەیمانــە ناوچەییەكانــی بــۆ
ڕاكێشــانی ئەمریــكا بــۆ نێو بەرەوڕوو
بوونەوەیەكــی راســتەوخۆی نیزامــی
لەگــەڵ ئێــران توشــی كۆســپی
جیــدی بــكات .بێجگــە لەوانــە نــە
ڕژیمــی كۆمــاری ئیســامیی و نــە
هیــج ڕژیمێكــی دیكــە تەنیــا بــە
هێرشــی ئاســمانی ســنووردار بۆســەر
چەنــد لەنگــەرگا و دامــەزراوەی
نیزامــی ناڕووخێــت ،ڕەنگــە ڕژیمــی
ئیســامیی بــە نێعمەتــی چەنــد
هێرشــی ســنوورداری هەوایــی
گیانێكــی تــازەی وەربێتــەوە .ئەگــەر

قــەرارە شــەڕێكی فەرسایشــی
و بــە تــەواو مانــاش ڕوو بــدات،
ئەمریــكا ناتوانــی تەنیــا بــە پشــت
بەســتن بــە هێــزی پیــادە نیزامــی
هاوپەیمانەكانــی لــە ناوچەكــە بــەرەو
پێشــی بەرێــت .لــە وەهــا شــەڕێكدا بە
ناچــار بابەتــی گیانــی ســەربازانی
ئەمریكایــی و هەزینــەی قورســی
مادیــش دێتــە گــۆڕێ ،شــەڕێك
كــە ئەمریــكا بــە هاســانی ناتوانــێ
هەزینــە قورســەكەی دابیــن بــكات.
ئەگــەری ئــەوەی كــە تەڕاحانــی
سیاســەتی دەرەوەی ئەمریــكا ڕازی
بــن بــە وەهــا شــەڕێك گەلێــك الوازە.
جەریانــی
لــە
ئەگەرچــی
ناكۆكییەكانــی ئــەم دواییــەدا ڕژیمی
كۆمــاری ئیســامیی وادیــار بــوو كــە
ترســی لێنیشــتوە و لــە پێگەیەكــی
بــە تــەواوی دیفاعیــدا بــوو ،بــەاڵم
گومانــی تێــدا نییــە كــە ڕژیمــی
كۆمــاری ئیســامیی بــە سیاســەتە
كۆنەپەرســتانەكانی و دخاڵەتگــەری
وەك پایەكــی ســەرەكی بارودۆخــی
مەترســیداری ئێســتا بــە حیســاب

تێپەڕبوونی سەد ساڵ بەسەر بەیانیەی بالفور دا
رۆژی پێنجشــەممە  ٢ی مانگی
نوامبــر١١ ،ی مانگــی خەزەڵــوەر
ســەد ســاڵ بەســەر بــاو بوونــەوەی
بەیانیــەی بالفــور دا تێپــەڕی.
بەیانیەیــەك كــە لــە  ٢ی نوامبــری
 ١٩١٧دا لــە الیــەن ئارتــور جەیمــز
بالفــور وەزیــری دەرەوەی بریتانیــا
روو بــە والتــر روتشــیلد نوێنــەری
مەجلیســی بریتانیــا و خــاوەن
بانكــی بــە ناوبانگــەوە نێــردرا .ئــەم
بەیانیەیــە ڕەزامەنــدی بریتانیــا بــۆ
" دروســت كردنــی خانــەی میللــی
بــۆ یەهودیەكانــی لــە ســەرزەوی
فەلەســتین"ی تێــدا هاتبــوو .ئــەم
بەیانیەیــە یەكــەم بــەردی بناغــەی
دامەزراندنــی واڵتــی ئیســرایل و
هــاوكات بــەردی بناغــەی شــكڵ
گرتنــی تڕاژیدیەكــی مێژوویــی
و ئینســانی لــەدژی نەتــەوەی
فەلەســتین بــوو .هەرچەنــد كــە
لــەم بەیانیــەدا بــاس لــە " دروســت
كرانــی ماڵــی نەتەوەیــی بــۆ
یەهودیــەكان" نەكــراوە بــەاڵم لــە
هەمــان ســاڵەكانی كۆتایــی ســەدەی
نــۆزدەوە گرایشــاتی ڕاســت و دژی
یەهــودی لــە زۆربــەی حاڵەتەكانــدا
خاڵــی دەســت پێكــی خۆیــان ڕزگار
بــوون لــە " شــەڕی" یەهودیەكانــدا
ئەبینــی .لەخــۆڕا نییــە كــە لــە
یەكــەم كۆنفڕانســی یەهودیــەكان
لــە ســاڵی  ١٨٩٨لــە شــاری بــال
ی ســوئێد بابەتــی دروســت كردنــی
دەوڵەتــی یەهــود دەبێتــە یەكێــك لــە
باســە ســەرەكیەكانی كۆنفڕانســەكە
و بــاس لــە هێندێــك شــوێنی وەك
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ،روســیە،
هێندێــك لــە واڵتانــی ئەمریــكای
التیــن و ئۆگانــدا دەكرێــت وەك
ئــەو جێگایانــەی دەكرێــت دەوڵەتــی
یەهودیــان تێــدا دروســت بكرێــت.
بەاڵم زیاتر لە گشــتیان گەڕانەوە بۆ
فەلەســتین بــە ئامــاژە بــە ڕیوایاتــی
مەزهەبــی تــەوڕات واتــە نیشــتەجێ

بــوون لــە داوێنــی گێــوی ســەهیون
لــە نــەزەردا بــوو .لــە ڕاســتیدا وشــەی
ســەهیونیزم بــە واتــای گەڕانــەوە بــۆ
ســەهیون لێــرەوە ســەرچاوە دگرێــت.
دەوترێــت " ســەرزەمینێك بوونــی
هەیــە كــە خەڵكــی تێــدا نییــە و
خەڵكێكیــش هــەن كــە ســەرزەمینیان
نییــە ".ئــەم ڕســتەیە گــەورە تریــن
تەقەلوبــی تاریخییــە كــە بنەمــای
فكریــی و مــادی گواســتنەوەی
یەهودیــەكان بــۆ فەلەســتین ئامــادە
دەكات .دوای ئــەو كۆنفڕانســە
" ئاژانســی یەهودیــەكان" پێــك

دەكرێــن تــا گەڕانــەوە بــۆ فەلەســتین
وەك تاكــە بەدیــل بخرێتــە بەردەمیــان.
لــەم ڕەوتەدایــە كــە جەریانــی
سەهیونیســتی وەك مەیلێكــی
ســەرەكی شــكڵ دەگرێــت كــە
لەســەر بنەمــای ئیدئۆلۆژیەكــی
ڕەگەزپەرســتانەیە .هێرتســل وەك
یەكێــك لــە دامەزرێنەرانی بزوتنەوەی
سەهیونیســتی روو بــە ئوروپاییــەكان
ئەڵێ ":ئێمە وەك دیوارێكی پاراستن
بــۆ ئوروپــا دەجوڵێینــەوە .دیوارێــك
كــە ئەركەكــەی پارێزگارییــە لــە
فەرهەنگــی ئوروپایــی لــە بەرانبــەر

دێــت كــە ئەركەكــەی ئامــادەكاری
لۆجســتیكی بــۆ گواســتنەوەی
یەهودیەكانــە بــۆ فەلەســتین' .
ئاژانســی یەهودیــەكان" لــە گشــت
ئیمكاناتێــك بــۆ گواســتنەوەی
یەهودیــەكان كەڵــك وەردەرێــت.
تەبلیغاتــی بەرینــی كۆكردنــەوەی
یارمەتــی دارایــی تەنانــەت لــەو
مەســیحیانەی كــە خوازیــاری
ڕزگار بــوون لــە " شــەڕی" یەهــودن
گرتویەتــی تــا هەڕەشــە و تەنانــەت
لەســەر بنەمــای مێژوویــی،
ئاگردانــی كەنیســەكانی یەهــودی
لــە واڵتانــی جــۆراو جــۆر ڕەچــاو

بەڕبەڕیەتــی ئاســیاییەدا دەبێــت".
لــە ســاڵەكانی یەكەمــی ســەدەی
بیســتدا بــۆ گەلێــك لــە خەڵــك
ئاشــكرا بــوو كــە دنیــا بــەرەو دابــەش
بوونــی ناوچــەی نفــوز دەچێتــە پێــش
و بــەم شــێوەیەش هیــوای " ئاژانســی
یەهودیــەكان" لەســەر ئــەو ئاڵوگۆڕانە
بــوو كــە ڕەوتــی ئــەم دابــەش
بوونــە ســەرلەنوێیە بــە قازانجــی
گوازرانەوەیــان بــۆ فەلەســتین و
دروســت كردنــی دەوڵەتــی ئیســرایل،
لــە حاڵــی شــكڵ گرتنــدا بــوو.
دەوڵەتــی بریتانیــا هەڵبــەت
ئامانجــی گرنگتــری دیكەشــی لــە

دێــت .سیاســەتی گشــت الیەنەكانــی
دەرگیــر لــەم ناكۆكیانــەدا ماهیەتــی
ســەرمایەدارانە و كۆنەپەرســتانەی
هەیــە و لــە دژایەتــی لەگــەڵ
بەرژەوەنــدی خەڵكــی ناوچەكــە دان.
لــە بەرانبــەر ئــەم ســیناریۆ كارەســات
بارانــەدا كــە هێــزە ســەرمایەداریە

ناوچەیــی و جیهانییــەكان لــە
ڕقابــەت بــۆ دەســتەبەر كردنــی
پێگەیەكــی بانتــر لــە نەزمــی
داهاتــووی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا،
خســتویانەتە بــەردەم خەڵكــی ســتەم
دیتــوی ئــەم ناوچەیــەوە ،تەنیــا بــە
هاتنــە مەیدانــی بەهێــزی بزوتنــەوەی

كرێــكاری و جەمــاوەری ئازاردیخــواز
و هێــزە پێشــڕەوە و شۆڕشــگێڕەكان
لــە واڵتانــی ناوچەكــە دایــە كــە
دەكــرێ داهاتویەكــی بــە دوور لــە
شــەڕ و خوێــن ڕشــتن و ڕزگاریــدەر
بــۆ خەڵكــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت
دیــاری بكرێــت.

ســەردا هەبــوو لەوانــە خســتنە ژێــر
گوشــاری دەوڵەتــی ئەمریــكا لــە
الیــەن یەهودیەكانــەوە بــۆ چوونــە نێــو
شــەڕەوە و هــاوكات دروســت كردنــی
دەوڵەتێــك لــە ناوچەیەكدا كە ڕێگای
تێپەڕینــی دەریایــی بــۆ ئامانجــی
بریتانیــا بــەرەو موســتەعمەرەكەی
هێنــد دەكــردەوە .دەســتپێكی شــەڕی
جیهانی و ئەگەری لێك هەڵوەشــانی
ئیمپڕاتــۆڕی عوســمانی ،قەراردادی
ســایكس -پیكۆ لە نێوان فەڕانســە و
بریتانیــا لــە ســاڵی  ١٩١٦بــۆ دابــەش
كردنــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و لــە
كۆتاییــدا قیومیەتــی بریتانیــا بەســەر
فەلەســتیندا ئــەو بارودۆخــە گــۆڕاوە
بــوون كــە پێویســتی بەیانیــەی بالفــۆر
و بــە كــرداری كردنــی دەردەبــڕی.
تێــك شــكاندنی هێڵــی بــەرەی

هەڵبگیرێــت .لــەم نێوانــەدا هەڵبــەت
بابەتێــك كــە هیــچ حیســابێكی بــۆ
نەدەكــرا چارەنووســی بــە ملیــۆن
خەڵكێــك بــوو كــە لــە فەلەســتین
دەژیــان .بــەاڵم خۆڕاگــری
لێبڕاوانــەی خەڵكــی فەلەســتین
بەربەســتێك بــوو لەبــەردەم بەكــردەوە
دەرهاتنــی " ماڵــی یەهودیــەكان"
لــە كــورت مــاوەدا .لــە ڕاســتیدا
ســاڵەكانی  ١٩٢٠تــا  ١٩٣٦ســاڵی
چەندیــن شــۆڕش و مانگرتنــی
خەڵكــی فەلەســتین لــەدژی
حاكمیەتــی بەریتانیــا و مهاجرەتــی
یەهودیــەكان بــۆ فەلەســتینە.
هێندێــك لــەم مانگرتنانــە لەوانــە لــە
ســاڵی  ١٩٢٦بــۆ مــاوەی  ٦مانــگ
درێــژەی كێشــا .دەوڵەتــی بریتانیــا
بــۆ تێكشــكاندنی خۆڕاگریــی
دانیشــتوانی فەلەســتین ،یارمەتــی
بــێ دریغــی بــۆ دروســت بوونــی
ســازمانە نیزامیــە تیرۆریســتیە
سەهیونیســتیەكان خستە بەردەستیان.
دەســتورالعەمەلەكانی
بەپێــی
حاكمــی بریتانیایــی فەلەســتین،
هەڵگرتنــی چەكــی ســارد و گــەرم
بۆ فەلەســتینیەكان قەدەغە كرا و بە
پێچوانــە گوروپــە سەهیونیســتیەكان
ئیجازەیــان پیــدرا كــە تەیــار بــە
چەكــی ســارد و گــەرم بــن.
چاالكیــە ســەركوت گەرانەكانــی ئــەم
گوروپــە نیزامــی – تیرۆریســتیانە،
ناڕەزایەتــی بەرینــی لــە دنیــای
عەرەبــدا و شــەپۆلی كۆچبــەری
یەهودیەكانــی تــا ســاڵی  ١٩٤٧بــوو
بــە هــۆی ئــەوەی كــە پالنــی دابــەش
بوونــی ئــەم ســەرزەویە لەنێــوان
یەهودیــەكان و فەلەســتینیەكاندا
لــە الیــەن ســازمانی ملەلــەوە
تــەرح كــرا .لەگــەڵ ئــەوەی كــە
یەهودیــەكان  ٣٣/٦ی دانیشــتوانیان
پێكدەهێنــا  ٥٦/٤لــە ســەرزەمین
و فەلەســتینیەكان كــە ٦٦/٤
لــە دانیشــتوانیان پێكدێنــا تەنیــا
 ٤٣/٦لــە ســەرزەمینەكانیان پێــدرا.
ڕاگەیەندرانــی بەڕەســمی پێكهاتنــی
دەوڵەتــی ئیســرایل لــە ســاڵی ١٩٤٨
خاڵــی كۆتایــی لەســەر بــە كــرداری
بوونــی بەیانیــەی بالفــور دانــا .لــەم

تاریخــە بــەدواوە فەلســتینیەكان
لەگــەڵ دەوڵەتێكــی ســەركوتگەردا
بــەرەو روو بــوون كــە لــە قامەتــی
دەوڵەتێكــدا هــەم وەك قــەاڵی
قایمــی پاراســتنی بەرژەوەنــدی
ئیمپڕیالیســتیەكانی رۆژئــاوا لــە
ناوچەكــەدا وهــەم وەك دەوڵەتێكــی
ڕەگــەز پەرســت ،پاكســازی قەومــی
بــەرەو پێــش بــردوە.
ئــەوەی كــە ئێســتا بــۆ فەلســتینیەكان
ماوەتــەوە تەنانــەت كەمتــرە لــە ١٨
لەســەدی ئــەو ناوچانــەی كــە بەپێــی
تەرەكــەی ســازمانی ملــەل لــە ســاڵی
 ١٩٤٧دا دەبــوو بخرێتــە ئیختیــار
فەلەســتینیەكانەوە .تــازە ئــەم بــڕەش
لــە ڕێــگای كولۆنیــە یەهــودی
نشــینەكانەوە و دیواری دروســت كراو
لــە یەكتــر جیــا كراونەتــەوە .بــەاڵم
لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەوە گومانێكــی
پوچــە ئەگــەر مێــژووی خەبــات و
خۆراگــری نەتــەوەی فەلەســتین
بــۆ دیــاری كردنــی چارەنووســی
لەبەرچــاو نەگیرێــت .ئــەوەی كــە بــە
ڕاشــكاوی دەتوانیــن بیڵێیــن ئەوەیــە
كــە نــە گەندەڵــی حاكــم بەســەر
دەوڵەتــی خــۆ بەڕێوەبــەری مەحمــود
عەبــاس لــە لێــوارەی رۆژئــاوا و نــە
حاكمیەتــی ڕەوتــی كۆنەپەرســتی
حەمــاس لــە لێــوارەی غــەزە،
هیچكامیــان نوێنــەری خەبــات
و خۆڕاگــری قارەمانانــەی ئــەم
نەتەوەیــە نیــن .جیــاوازی و دووری
ونزیكــی ئــەوان بــە یەكــەوە و ئــەوەی
كــە رۆژێــك بــەر لــە ســەدەمین
ســاڵگەردی بەیانیــەی بالفــور،
حەمــاس حاكمیەتــی غــەزەی دایــەوە
دەســت دەوڵەتــی خــۆ بەڕیوەبــەر،
هەرچەنــد كــە دەتوانــی كەمێــك لــە
ئێــش و ئازارەكانــی خەڵكــی گرفتــار
لــە زیندانــی گــەورەی غــەزەدا كــەم
بكاتــەوە بــەاڵم خاڵــی كۆتایــی دانــان
لەســەر ئــەم تراژیدیــە ســەد ســاڵەیە
تەنیــا و تەنیــا لە گــرەوی خۆڕاگری
و خەباتــی خەڵكــی فەلەســتین
و دیفاعــی بــەرەی ئینســانیەتی
پێشــكەوتن خــواز و شۆڕشــگێڕ دایــە
لــە مەســلەی ڕەوای ئــەم خەڵكــە.
***

فەلەســتینی دەوڵەتــی عەســمانی
و داگیركردنــی نیزامــی فەلەســتین
لــە الیــەن هیزەكانــی بریتانیــاوە لــە
رۆژی  ٣٠ئۆكتۆبــری  ١٩١٧ئــەو
رۆژەیــە كــە مەجلیســی بریتانیــا
بەیانیــەی بالفــوری تێــدا پەســند كــرد
كــە دوو رۆژ دواتــری روو بــە واڵتێــر
روتشــیلد بــاو دەكرێتــەوە.
لەگــەڵ كۆتایــی هاتنــی شــەڕ
لــە ڕوانگــەی بریتانیــا و ئاژانســی
یەهودیەكانــەوە ،كاتــی ئــەوە بــوو
كــە هەنــگاوی بــەرز بــۆ " دروســت
كردنــی ماڵــی نەتەوەیــی یەهودیەكان
لــە ســەرزەمینی فەلەســتین"
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ه رێكهوتــی
ئــهم وتووێــژ 
 1375/5/22ی ههتــاوی ئهنجــام
دراوه ،لهگــهڵ ئــهوهی زیاتــر
ه
 ٢١ســاڵی بهســهر دا تێپهڕیــو 
هو
ه قســ 
بــهاڵم ئێســتاش زۆر لــ 
باســهكان هــهر تــازهن و شــیاوی
دیســان گــۆی لێگرتنــهوهن.

وتووێژ لهگهڵ عهلی ئهشرهفی دهروێشیان
ه فارسیهوه :سهعید ئهمانی
ل
و :پاراگرافێكی كه لهرێگای
ئهوهوه رۆمان یان داستان دهست
پێدهكات كارێكی گرینگه .دهست
ێ
پێكی داستان زۆرجار دهتوان 
ێ یان هانی بدات
خوێنهر ڕابكێش 
كتێبهك ه لێكبنێ .رۆمان ی"
ساڵهههوریهكان"یش سهرهتاكهی بهم
چشنهی ه (قیژه ،قیژه ،قیژی دایكم
ژوورهكهی پڕكردوه).
پ :نێوی داستان یان ڕۆمان،
كهی وچۆن دیاری دهكهن؟

من ههمان شهریفی" ساڵ ه
ههوریهكان "م
پرسیار :چۆن بویته نووسهر ؟
واڵم :به رێكهوت ،ل ه
ساڵی سێی ناوهندی(ك ه دهكات ه
ساڵی یهكهمی دواناوهندی
ئێستا) ئینشایهكم نووسی
و بهتوندی تهشویق كرام .ئهم ه
بوارێكی ڕهخساند تا پهی ب ه
توانایی خۆم ل ه نووسین دا
ببهم .بهاڵم تا سی ساڵهگی
شتێكم چاپ نهكرد .ل ه زانكۆ و
كۆلیژی بااڵ (دانشسهرایعالی)
ب ه هۆی ئاشنایی لهگهڵ جهالل
ئال ئهحمهد ،دكتور ئهمیر حسێن
ئاریانپور و دواتر لهگهڵ باقر
موئمنی ،بێ ئازیزین و ...نووسینم
بۆ بوو ب ه ئهمرێكی جیددی.
ب ه تایبهتی جهالل ئال ئهحمهد
و خانمی دكتور سیمین دانشوهر
هانیاندام بۆ نووسین .و ههڵبهت
ئهمانه ب ه گشتی به ڕێكهوتیان
دهزانم.
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دهست دهكهم ب ه نووسین .ئهم بیر
كردنهوه سهبارهت بهو بابهته ڕهنگ ه
مانگێك بیرم به خۆیهوه خهریك
بكات.
پ :نووسهران و شاعران
قاعیدهتهن دهفتهرچهی یادداشتیان
به بهردهوامی ل ه گیرفان دایه،
ئهی ئێوه؟
و :بهڵێ ،دهفتهرچهی
یادداشت به یهكێك له كهرهس ه
سهرهكیهكانی نووسهر دهزانم.
خۆزگ ه دایك و بابێكم ههبوایه ههر
له سهرهتای مناڵیمهوه ناچار ب ه
نووسینی بیرهوری و ڕوداوهكانی
ژیانی ڕۆژانهی بكردایهم .ئهم ه
پهسئهندازێكی گهوره و گهنجێكی
پڕ بایهخ دهبێ بۆ داهاتووی
مڕۆڤێك ،چ ببێته نووسهر و چ
نهبێته نووسهر .پێشنیار دهكهم
بهر لهوهی حیسابی بانكی بۆ
مناڵهكانتان بكهنهوه دهفتهرچهیهكی
یاد داشتی ڕۆژانهی بۆ بكڕن.
بهڵێنی دهدهم ئهمهی ب ه قازانجتره.

و :گهێك جار دوای تهواوبوونی
داستان ،یان لهگهڵ نووسینی
بابهتهك ه یان كاتی بیركردنهوه
سهبارهت ب ه نووسینی ،نێوێكی
بۆ دیاری دهكهم .هێندێك جاریش
چهند نێوێكم به زهین دهگات و
باشترینیان ههڵدهبژێرم .بۆ نموون ه
بۆ" ساڵهههوریهكان" نزیك بهدهنێوم
دیاری كردبوو.
پ :ئایا ل ه داستان دا جێگا
و شوێنێكت شهرح داوه ك ه
ئهزموونێكی دروستت سهبارهت بهو
نهبووبێ؟
و :من لهتوانامدانی ه شتێك جیا
له ئهزموونهكانم بنووسم .ڕهنگ ه
بتوانم شهرحی كار و زهحمهتی
وهرزێرێك له كاتی دروێنهكردن دا
ببینم و بنووسم بهاڵم ئهگهر خۆم
داس بهدهستهوه بگرم و كاربكهم
چاكتر دهتوانم بنووسم.
پ :بهم پێیه بهشێكی زۆری
نووسینهكانت ئاكامی ئهزموونی
شهخسیتن؟
و :بهبڵێ .نهوهد و نۆ دهرسهدی
نووسینهكانم.
پ :ئایا نووسهر پێویستی ب ه
ئیلهامیش ههیه؟

و :ئیلهام له لۆغهت دا ب ه
واتای "دهركهوتن" و "ب ه داڵهاتن"
پ :دهست نووسهكانتان چهند
ه.
پ :شێوهی كار کردنتان ب ه چ جار پاك نووس دهكهنهوه؟
له ڕهوانكاوی دا ،به سهرچاوهی
چهشنێكه؟ ههموو ڕۆژێك دهنووسن
سهرهكی ئیلهام دهڵێن زهمیری
یان چاوهڕێی ئیلهام دهمێننهوه؟
و :زۆر جار به بهردهوامی
ناخود ئاگا و نیوه ئاگا ك ه
دهست نووسهكانم پاك نووس
پێوەندی ب ه باسی بیرهوهری و
و :گشت ڕۆژێك دهنووسم.
دهكهمهوه .ڕۆمانی چوار جڵدی"
یاداوهریهكانی زهینەوە هەیە.
هیچ كاتێك چاوهرێی ئیلهام ناكهم .ساڵهههوریهكان"م یازدهجار پاك
واته ههر ئهو باسه كه "سوور
كارێكی بهردهوام و ڕۆژانه .من
نووس كردهوه.
ڕئالیستهكان " زۆری جهخت لهسهر
كارێكی جیا له خۆێندنهوه ،ئهزمون
دهكهنهوه .ئهوان لهسهر ئهو باوهڕهن
كردن ل ه ژیان و نووسینم نیه.
پ :ئایا بهرههمهكانی خۆت
كه زهمیری هونهرمهند هێندێك
سهبارهت ب ه ئیلهامیش بۆچوونی
ههڵدهسهنگێنی؟
ێ كۆنتڕۆڵی ئهقڵ ،دهست
جار بهب 
خۆم له خۆارهوه دهخهمهڕوو.
دهدات ه دهربرَین و ئیرایهی ئهو
و :لێكدانهوه و ههڵسهنگاندانی
شتهی كه ل ه خۆی دا زهخیرهی
پ :ئایا بهر له نووسین
بهردهوامی بهرههم كارێكی گرینگ ه كردوه و ئهم زهخیره زهینیه ،ل ه
شكڵێكتان له زهین دا ههی ه بۆی؟ و من زۆر جار ئهم كاره دهكهم.
چهشنی ئیلهام و یاداوهری دا،
سهرچاوهی داهێنانی هونهریه.
و :پێشتر سهبارهت ب ه بابهتێكی
پ :بۆچوونتان سهبارهت ب ه
"سوور ڕئالست"ه كان ئیلهام ب ه
كه سهرنجی ڕاكێشاوم ،بیر
دهست پێكی رۆمان یان داستان
چهشنێك ئینفجاری چاوهڕوان
دهكهمهوه .شكڵ و فۆرمهكهی
چی ه ؟
نهكراوی رۆح و ئاڵوگۆڕی
ه

دوای
تا ڕادهیهك دیاری دهكهم و
دهروونی دهزانن كه ل ه بواری

زمان دا دێت ه ئاراوه .ئهمان ه دواتر
چهمكی ناخودئاگا و نیوه ئاگایان
تا ڕادهیهكی زۆر كهم كردهوه و
ڕوویان كرده گۆڕهپانی ئاگایی
شاعیرانه و هونهرمهندانه .بهاڵم
ماتڕیالیستهكان بواری مادی و
دیاردهیهكی زهینی و بیرێكی سهر
بهم الیهنهیان بۆ ئیلهام پهسهند و
قهبووڵه .ڕهوانشناس و ڕهخنهی
نوێی ئهدهبی ئیلهامی هونهری
كه خۆی دیاردهیهكی ڕهوانی ل ه
هونهرمهند دایه قبووڵ ه و ڕوانگهی
ماوهرای مادی ڕهد دهكاتهوه .من
باوهڕم ب ه ئیلهام وهرگرتن ل ه دنیای
مادی و زهوینی و خهڵكی ههی ه
و بهردهوام نیازمهندی ئهم چهشن ه
ئیلهامه بووم.
پ :شێوه كاری ئێوه بۆ
گۆڕینی كهسایهتیهكی ڕاستهقین ه
به كهسایهتیهكی داستانی چۆنه؟
و :پێم خۆش نیه خهت و
نیشان بۆ هونهرمهند و نووسهر
بكێشم .یهكێك له تایبهتمهندی ه زۆر
ئاشكراكانی هونهر ،الیهنه جۆراو
جۆر و زۆر ههم ه چهشنیهكهیهتی.
ل ه غهیری ئهم ه دا گشت بهرههم ه
هونریهكان یهك الیهن ه و یهك دهست
دهبن .ئهم دابهش كردنان ه دروست
نین .هونهرمهند دهتوانێ ل ه ژیانی
دا ب ه پێی ڕۆحیات ،حااڵت،
ئهنگیزهكان و ڕووداوگهلێكی ك ه
ڕووب ه ڕووی دهبنهوه دهست بدات ه
بهرههم هێنانی شوێنهواری هونهری
جیاواز و سنوور بهزێنانه .ڕەچاو
کردنی حهد و سنوور و چوار چێوه
و شتی لهم چهشنه لهم بارهیهوه
قابیلی قبووڵ نیه.
پ :له بهرههمهكانت دا تا
چ ڕادهیهك خۆ ب ه قهرزداری
ڕاستیهكانی دهوروبهر دهزانی؟
و :بۆ نموونه"بیبی" له "ساڵ ه
ههوریهكان" دا له نهزهر بگره.
گشت ئهو تایبهتمهندیانهی ك ه بۆ
بیبیم هێناوهتهوه ڕهنگه سهبارهت
بهو ڕاست نهبن بهاڵم به درێژایی
ژیانم گهلێك پیرێژنی كرماشانیم
دیوه ،چ ل ه شار و چ ل ه دێهات.
كهوای ه دهتوانم بۆ ههرچی باشتر
باوهڕاندنی بیبی به خوێنهر،
بۆ ههرچی نزیكتر كردنهوه و
ناساندنی ،لهو حهرهكات ،كردار
و ڕهفتارانهی تایبهتی ئهو دهوره
له تهمهنن كهڵك وهربگرم و تیپی
بیبی دروست بكهمهوه .وات ه
كهسایهتیهكی شیاوی پهسهند ب ه
دی بێنم.
پ :له كهسایهتیهكانی نێو
داستانهكانت كامیان ههڵێنجراوی
كهسایهتی خۆتانه؟
و :زۆریان .له "ئاوشۆران" دا،
"لهم واڵتهوه" له داستانهكانی

ئهگهر بۆ دڵی خۆت دهنووسی
كهوای ه بۆچی نایئاخهنی ه سووچی
ژوورهكهتهوه؟ بۆچی چاپی
دهكهی؟ چاپی دهكهی تا خهڵك
بیخۆینێتهوه و بزانێ تۆ چۆن
ئهڕوانی ه دنیا و چۆنت ههست بهم
گهردونه كردوه.

ههتاو و زۆر له داستانهكانی تر
دا خۆم حزوورم ههیه .شهریف ل ه
"ساڵهههوریهكان" دا خۆمم.

پ:بۆچونتان سهبارهت ب ه
كۆمهڵگای نووسهرانی واڵتهكهمان
بفرموون؟

پ :ل ه كاتی نووسین دا تا چ
ڕادهیهك مهسایلی داستان نووسین
ل ه بهر چاو دهگرن و بهڕێوهی
دهبهن؟

و :نووسهرانی ئێران ،بهتایبهتی
لهم دهورهیهدا ،لهگهڵ گرفتێكی
زۆر ڕووبه ڕوون بهاڵم ههروا ل ه
ههوڵی خوڵقاندنی بهرههمی جۆرا
و جۆردان.

و :ڕاستهكهی سهبارهت ب ه
فهننی داستان نووسین ،ڕهنگ ه
نزیك ب ه تهواوی كتێبهكانم
ێ دهنووسم
خوێندۆتهوه بهاڵم كات 
نووسینهك ه خۆی ڕێ و شوێنی
خۆی دهدۆزێتهوه و لهو دهم ه دا ل ه
بیری ئهوه دانیم كام فهن ب ه كار
بێنم .نازانم كوشتی گیرێك كاتی
كوشتی گرتن ل ه بیری ئهوه داههی ه
ێ باش ه ئێستا ڕهقیبهكهم
ك ه بڵ 
فتیل ه پێچ بكهم یان پاشقولی بدهم؟
یان ئهوهی كه ب ه پێی حهرهكاتی
پێشبینی نهكراوی بهرانبهرهكهی
دهجوڵێتهوه .پێم وابێ له هونهریش
دا ههر وایه ،دهست بهیهخهبوون
و دژكردهوهی بابهتهكهیه وادارت
دهكات تا گونجاوترین فهن بهكار
بێنی.
پ :ئایا نووسهر بۆخۆی
دهنووسێ؟

پ :له ژێر كاریگهری كام
نووسهری ئێرانی یان غهیره ئێرانی
دا بوون؟
و :له مهودای ژیانم دا
نوووسهرانێكی زۆرم تاقی
كردۆتهوه .كهوتووم ه ژێر
كاریگهریانهوه و دوای ه ههوڵم داوه
له سهر پێی خۆم ڕاوێستم .ههر
له پاوهرهقی نووسهكانی رۆژنام ه
پێشوهكانهوه بگره تا نووسهرانێكی
پێشڕهوی وهك جهماڵ زاده،
هیدایهت ،چوبهك ،عهلهوی و
كهسانی تر.
پ :به بڕوای ئێوه چ
جیاوازییهك له نێوان نووسهرێك و
كهسێكی ئاسایی دا ههیه؟

و :هیچ جیاوازییهك بوونی
نیه .بێجگ ه لهوهی ك ه مهسیری
و :دیسانیش ئهڵێم ك ه
ژیان ئهوانی بهم ڕێگایهدا كێشاوه.
ر
ه
نووس
هونهرمهند ،شاعیر و
زۆریان خوێندۆتهوه .سارد و
موختاره تا بۆ دڵی خۆی بویرێنێ .گهرمی رۆژگاریان چێشتوه و
بهاڵم من لهوشتانهی وا ل ه دهور
لهگهڵ ڕۆحیهیهكی ههستیار دا
و بهرمن و كارم تێدهكهن سوود
نهیانتوانیوه له بهرامبهر تهنگ
ستیشم
وهردهگرم و دهنووسم و مهبه
و چهڵهمهكانی ژیان دا ئارام و
وشیاركردنهوهی خوێنهر ل ه
بێدهنگ دانیشن.
ڕووداوهكانی دهور و بهریهتی .وهك
چخۆف ئهڵێ ( :گشت ئهو شتهی
پ :داهاتووی ڕۆمان و كورته
من دهمویست ئهوهبوو سادقانه ب ه چیرۆک ل ه ئێران چۆن دهبینن؟
خهڵك بڵێم" چاوبكهنهوه و بڕوانن ه
خۆتان .بزانن چ ژیانێكی خراپ و
و :لهگهڵ گیر و گرفتێكی
پڕل ه مهرارهت بهسهر دهبهن ".ئهم ه لهگهڵیدا ڕووبهرووین ،لهگهڵ
گرینگترین شتێكه ك ه دهبێ خهڵك پێشوازی نهكردنێكی ل ه كتێب
بیزانن .وه كاتێ بهدروستی لهم ه
دهكرێ ،لهگهڵ ههڵسهنگاندن
حاڵیبوون ،بهبێگومان ژیانێكی
و سهخت گیریهكی سهبارهت ب ه
نو 
ێ و باشتر پای ه ڕێژی دهكهن ...ئیزنی چاپ ل ه ئارا دا ،لهگهڵ
مرۆڤ كات 
ێ باشتر ئهبێ كه بهو گرانی و بێكاری و ب ه ههزاران
شێوهیهی ههیه ب ه خۆی بناسێنن ).گرفتی دیكه ،داهاتووی كتێب
جێگای بێ هیواییە.
پ :بۆچی ئهنووسیت؟
پ :ل ه نووسین دا تا چهند
و :بۆ ئهوه دهنووسم تا
كهڵك له ڕهوانشناسی وهردهگرن؟
شوێنهوارێكی ،ههرچهند بچوك،
لهسهر دنیای ئهو خهڵكهی ل ه دهور
و :من ل ه زانكۆی تاران فهوق ه
و بهرم ئهژین دابنێم.
لینسانسی ڕهوانشناسی و بارهێنان
و له دانیشسهرای عالیش فهوق ه
پ :تا چ ڕادهیهك لهگهڵ داهێنان و نوێ لینسانسی ڕاوێشكاری و ڕێنمای
ئاوهری ل ه ئهدهبیات دای؟
تهحسیلم خوێندوه و ههڵبهت ئهم
زانیاریانه گاریگهریان لهسهر
و :لهگهڵ نوێ ئاوهری ل ه
بهرههمهكانم بووه.
ئهدهبیات دا ههم بهاڵم تا ئهو
ڕادهیهی كه خهڵك له هونهر و
پ :نووسهرێك تا چ ڕادهیهك
ئهدهبیات بێزار نهكهین .هێندێك
پێویست ه ئاوڕ له گرفت ه
دهڵێن ئێم ه بۆ دڵی خۆمان بهرههم كۆمهاڵیهتی و سیاسیهكانی
ل5
دێنین .ئهمه درۆیهكی ڕهزیالنهیه .سهردهمهكهی بداتهوه؟

دریژهی ل4

و :نووسهر وهك ئهندامێك ل ه
ێ جیا
ئهندامانی كۆمهڵگا ناتوان 
له ئازار و ئاڕمان و تێكۆشانهكانی
گهلهكهی بێت.
پ :جیاوازی نووسراوه بازاری و
غهیره بازاڕیهكان ل ه چی دایه؟

دایه؟ هونهری بازاڕی زهوق و
سهلیق ه و بینشی جوانی ناسان ه
ت و ل ه ناوی
ل ه مرۆڤدا دهكووژێ 
ێ
دهبا و ل ه ئاكام دا بوونهوهرێكی ب 
بهند و بار و بێ تهفاوهت سهبارهت
به جوانیهكانی جیهان بهدی
دێنێ و هونهری پێشرهو و بنیات
نەریش ئینسا بهرهو پایه بهرزی و
کەرامهت دهبات.

و :جیاوازی فیلمی "گهنجی
قاڕون" لهگهڵ "گای" مێهر جوویی
پ :پێتوایه ئهركی ڕهخنهگر
له چیدایه؟ جیاوازی فیلمی
چیه؟
"دهپیاوی خهبیس" لهگهڵ فیلمی
"حهوت سامۆڕایی" بهرههمی
و :بهبێ كینهو بێ غەرەز
كوروساوا ،یان فیلمی "ئهم گروپ ه
بهرههمهكه ههڵبسهنگێنێ.
توڕهیه"ی سام بكین پا ل ه چی
ڕێنمایی كردنی هونهرمهند

ل ه ڕاستای باشتر ئیرای ه دانی
بهرههمهكهی.
پ :كاردانهوهت سهبارهت بهو
ڕهخنانهی بهرههمهكانت دهكوتن
چیه؟ و پێتوای ه چۆن ڕهخنهیهكن؟
و :بهڵێ .له بهرانبهریاندا
بێدهنگ بووم .بهاڵم سهرسهختان ه و
له خۆبردوانه خوێندمهوه و نووسیم.
ب ه چهشنێكی وهحشهتناك خهریكی
خوێندنهوه بووم ،تا سنووری ل ه
كهڵك كهوتنی خۆم .نووسیم و
فێربووم ئێستاش خهریكی فێربوونم.
زۆر جار لهو ڕهخنان ه دا ئیرادم
لێدهگرن ك ه فهننی داستان نووسین

ڕەچاو ناكهم و ههڵبهت ئهم ه
یهكێك له تایبهتمهندیهكانی كاری
ێ پێی
ێ پێ ل ه ج 
من ه چون نامهو 
كهسانیتر دابنێم و ب ه دوای هیچ
تهرتیب و ئادابێكهوه نیم و ههر
ێ ئاوا
چۆنێك دڵی تهنگم بیهو 
ئهدوێم.
پ:ئایا فۆرمول و قاعیدهیهك
ههی ه كه له رێگایهوه بتوانی ببی ه
نووسهرێكی باش؟
و :سامڕست موئام ئهڵێ" :یهك
دهرسهد ئیستعداد و نهوهدونۆ ل ه
سهد كار و ههوڵدان ".من باوهڕم
بهمهیه.

پ :قسهیهك بۆ نوسهرانی تازه
كار ،ڕێنمایت؟
و :داوام لێیان ه دهفتهرچهی
یادداشتی ڕۆژانهیان ههبێ .ل ه
ههر مهجاڵێك بۆ خوێندنهوهی
كتێبه باشهكان كهڵك وهرگرن .ل ه
ناو جهرگهی خهڵك و كۆمهڵگا دا
ێ
بن تا بهردهوام بهرههمهكانیان نو 
بێ .من كاتێ "ساڵ ه ههوریهكان"م
تهواوكرد نزیك ب ه  3كارتۆنی
گهورهم یادداشت و فیش ههبوو
كه لهسهر ئهساسی ئهوان ڕۆمانی
 2400الپهڕهیی "ساڵ ه ههوریهكان"م
نووسی .ل ه ههموو گرینگ تر

عیشق و عهالق ه به كاركردن ئهگهر
ێ
ئهمهیان نهبێت ئینسان ب ه هچ كو 
ناگات.
زۆر سپاس بۆ بهشداریت
لهم وت و وێژه دا.
منیش سپاسی ماندوو
بوونی ئێوه دهكهم .سهركهوتوو بن.
***

هەموو مروڤێ بكەێن بەختەۆەر
سرنجی دوڵ بەێن ،سەریش هەڵێنین
بەرەو لووتكەی ئاوات!
با بێتەخزمەت كومەڵ بە تێكڕا
بە بی خۆبینی با بەرزە فڕ بین
ئاو و دارستان ،كان و كارگا
پڕ بین لە هومێد ،ئیرادە و تین
رێگا خۆش كەێن بۆ هێزی داهێنەر
بە عیلمی ماركسی بكەین پەروەردە
فەرەیدوون نازری
پەرە بدێن بە زانست و هۆنەر
لەشكرێ وریا ،نەێاری جەردە
زیندوو كەینەوە باخ و دەشت و دەر
بین بە جەنگاوەر ،پێاۆ و ژنان
ترێ بدروشێ هەرمێ بێتە بەر
بە راۆێژ بیكەێن شەری دۆژمنان
خەلكی جەنگاوەر ،پێشەنگ و ڕابەر
لەگەل هەڤااڵن ،هێزی خەباتكار
كانی هەڵقوڵی ،بۆلبول بخوێنێ
جادەێ پێچاۆپێچ بكۆتین بە تاقەت
رێكخەین به قەوەت هێزی جەماوەر
پێشەنگی ئازای چینی كرێكار
سەیرە سەما كا ،دەنگی هەڵێنێ
خەبات كەێن دژی الدان و ئافەت
لە ژن و لە الو ،پیاوی ئازا
بۆ دەیان ساله ئازادی دەچڕین
بــە چــەك و بــە ئەقــڵ ،بــە زانســت و گوڵی ڕنگاوڕەنگ دەشت بخەمڵینێ
بە زانست و فەن پێك بێنین سپا
بەرەو لووتكەی بەرز رێگامان دەبڕین
بای شەماڵ بۆمان بۆنی خۆش بێنێ
فــەن،
تەفر و توونا كەین هێزی داگیركەر
به رۆژ و شەوان دەست له نیو دەستین
بۆنی سوورە گوڵ ،نێرگز ،گەزیزە
پۆچەڵ كەێنەۆه نەخشە گەل دۆژمن
سەربەخۆ بژین ،نه وەك فەرمانبەر
لە گەل چەساوە پەیمان ئەبەستین
دارچین و پوونگە ،رێحان و مەرزە
ریزیمان خاوێن بێ لە زهری بەد فەڕ
نەبێ نیازمان بە مەال و مینبەر
ئەو رێگا ببڕین بێ حەسانەوە
نەهێڵێن ئیتر زاڵم بێتەوە
هەل پەرستان و خەڵكی بی باۆەڕ
بە پەیغەمەر و ئیمام و سەروەر
بە بێ وازوازی ،بێ بادانەوە
پیس كا سەر چاوە ،كرمۆڵ كا میوە
كوتا كەین دەستی چینی چەوسێنەر
لەگەل كرێكار بڕوین بێ وەچان
بە سیاسەت و شەر و هاوكاری
ورد و خاش بكەین دەزگای ستەمگەر بن لە شەقەی باڵ مەلگەل بە شادی
شار و دێ بگرین بە بێ هەدادان
رێكخەێن و بچنین تۆوی بێداری
بخۆێنن بە دڵ بەستەی ئازادی
با دابمرزێ شووراێ كرێكار
لەویشەو بڕوین بەرەو ئاسوی ڕوون
لە شار و لە دی ،كارخانە و مەزرا
شووراێ گەڕەك و توێژی جووتێار
لــە ســەر هــەر شــتێ بكەیــن چەنــد و
كانە خەڵوز و لە جەرگەی سپا
ژنی رێكخراو با دەۆر ببینێ
چــوون
بە ئاگا بینین خەڵكی كەم خەبەر
پیاومەزنی با قەت نەمێنێ
لە نێو دڕك و داڵ ،نشێو و فەراز
با یەكگرتوو بن له حیزب و سەنگەر
بە هێزی خەبات بە گۆڕ و بەتین
شەڕ كەین وەكو شێر ،وەك هەڵو پەرواز
لە بو رزگاری ئەوانن ستوون
بناغەێ بۆكتین ،ڕیشەێ دەربێنین
بی ئەوان نابی زاڵم سەرنگوون
چاو لە لووتكە بی ،بەر پێش ببینین ،بەم جۆرە تێك دەین نەزمی چەوسێنەر
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لە یادی سەدەمین ساڵی شۆڕشی كرێكاری ئۆكتۆبردا
ر

لە شورشــی فێورییەوە
بــۆ شۆرشــی ئوكتوبر

ۆژی سێشــەممە ١٦ی مانگــی خەزەڵــوەر
رێكەوتــی  ٧مانگــی نۆڤوامبــر،
ســەدەمین ســاڵی شۆڕشــی كرێــكاری
لــە روســیەیە .ســەد ســاڵ لــەوە پێــش
لــە وەهــا رۆژێكــدا دوای دەورەیەكــی
چەنــد مانگــەی قەیرانــی سیاســی و
شۆڕشــگێڕانە ،دواییــن بزمــارەكان لــە
تابوتــی ڕژیمــی تــزاری لــە روســیە
درا و لــە ئاخیزێكــی جەمــاوەری،
خەڵكــی تینــوی ئــازادی و بەرابــەری
بــە ڕێبەریــی كرێكارانــی وشــیار و
ڕێكخــراو لــە حیزبــی چینایەتــی
خۆیانــدا ،حیزبــی بلشــویك ،دەســەاڵتی
سیاســیان بەدەســتەوە گــرت.
بــەاڵم ڕاپەڕینــی جەمــاوەری رۆژی
٧ی مانگــی نۆوامبــری ســاڵی
 ١٩١٧روداوێكــی كوتوپــر و نــاكاو
نەبــوو ،ئــەم گۆرانكاریــە گەورەیــە
ڕیشــەی لــە چەنــد دەیــە خەباتــی
رزگاریخوازانــەی كرێــكاران و خەڵكــی
روســیە لــەدژی دیكتاتۆڕیەتــی تــزاری
(قەیســری) دابــوو .دوای شكســتی
روســیە لــە شــەڕ لەگــەڵ ژاپــۆن لــە
ســاڵی  ،1905كرێكارانــی شۆڕشــگێڕ
و خەڵكــی وەگیــان هاتــوو بــۆ روخاندنــی
دیكتاتــۆڕی تــزار ،بــۆ یەكــەم جــار
ڕاپەڕیــن .ئەگەرچــی كوشــتاری بــێ
بەزییانــەی جەمــاوەری راپەریــو ،بــوو
بــە هــۆی شكســتی ئــەو ئاخیــزە ،بــەاڵم
دەرس و ئەزمونــە بەنرخەكانــی ئــەو
راپەرینــە تــۆوی شۆڕشــێكی دیكــەی
چانــد و  ١٢ســاڵ دواتــر بــەری گــرت.
ســێ ســاڵ لــە دەســتپێكی شــەڕی
جیهانــی یەكــەم تێپــەڕی بــوو.
زیانــی گیانــی زۆر و شكســتی
یــەك لــەدوای یەكــی ئەڕتەشــی تــزار
لــە بەرەكانــی شــەڕدا ،گرانــی ،كــەم
بوونــی پێداویســتیە ســەرەكیەكانی
ژیــان ،گەندەڵــی و بــێ كیفایەتــی
ڕژیمــی تــزاری لــە بەریەوەبردنــی ەاڵت،
گوشــاری هێــزە ســەركوتگەرەكانی
پۆلیــس ،زوڵــم و زۆرداری دەرەبــەگ و
خــاوەن زەویــەكان لــە دێهــات ،جەمــاوەری
خەڵكــی روســیەی وەگیــان هێنابــوو و
تەیفێكــی بەرینــی لــە چیــن و توێــژە
كۆمەاڵیەتیــەكان هێنابــۆە گۆڕەپانــی
خەبــات لــەدژی دیكتاتــۆڕی تــزار.
لــە وەهــا بارودۆخێكــدا بــوو كــە یەكــەم
بڵێســەكانی شۆڕشــی كرێــكاری لــە
مانگــی ژانویــەی  ١٩١٧هەلگیرســا و
بــە خێرایــی پــەرەی ســەند .ســەرەتای
مانگــی مــارس مانگرتنــە كرێكاریــەكان
لــە كارخانەكانــدا ،بوونــە خۆپیشــاندان
لــە ســەر شــەقامەكان .ژنانــی كرێــكار
پێشــەنگی ئــەم حەرەكەتــە نۆیــە بــوون.
ژنانــی كرێــكاری كارخانەكانــی ڕەســتن
و چنیــن ڕژانــە ســەر شــەقامەكان و
دەروشــمی "مــەرگ بــۆ ئیســتبداد"یان
بــەرز كــردەوە .ئــەوان كارخانــە بــە
كارخانــە دەگــەران و كرێكارەكانیــان
بــۆ مانگرتــن و پەیوەســت بــوون بــە
خۆپیشــاندان هانئــەدا .حكومەتــی
تــزار فەرمانــی تەقــە كردنــی بــەرەو
خۆپیشــاندەران دابــوو .بــەاڵم بێجگــە
لــە ژمارەیەكــی كــەم لــە كەســانی
بەكرێگیــراوی پۆلیــس ئــەم فەرمانەیــان
بەڕێوەنەئەبــرد .ســەربازەكان و زۆربــەی
ئــەو هێــزە دەوڵەتیانــەی كــە بــۆ
ســەركوتی خۆپیشــاندەران نێردرابــوون،
بــە ڕیــزی ژنــان و پیاوانــی كرێــكارەوە
پەیوەســت بــوون .لــە رۆژەكانــی دواتــردا
خۆپیشــاندان لە پتروگــرادەوە گۆازرایەوە
بــۆ مۆســكۆیش .ســەدان هــەزار كرێــكار
و خەڵكــی نــارازی دیكــە بــە ڕیــزی
خۆپیشــاندەرانەوە پەیوەســت بــوون.
ئــااڵ ســوریان بــە دروشــمی " مــەرگ
بــۆ تــزار" بــەرز كــردەوە .ســەربازەكان

دەســتە دەســتە بــە ڕیــزی خۆپیشــاندەران
پەیوەســت دەبــوون و ڕژیمــی تــزاری
بــە كــردەوە خەریــك بــوو چــەك دەكــرا.
ئــەو ســەربازانەی كــە گــروپ گــروپ
بەرەكانــی شــەڕیان جــێ دەهێشــت لــە
ڕێــگای گەڕانەوەیانــدا ،دەرەبــەگ
و خــاوەن زەویەكانیــان لــە دەســەاڵت
دەخســت .درگای زیندانەكانیــان شــكان
و بــە هــەزاران زیندانــی سیاســی لــە
بەنــد ئــازاد كــران .لــە مــاوەی كەمتــر
لــە دوو حەفتــە لــە دەســتپێكی ئــەو
راپەرینــە ،بنەماڵــەی پاشــایەتی
" رۆمانــۆف" ،دوای  ٢٠٠ســاڵ
حوكمڕانــی لــە دەســەاڵت كــەوت .لــەم
قۆناغــەدا بــە هــۆی ئامــادە نەبوونــی
كرێكارانــی پێشــڕەو و حیزبــی بلشــویك،
دەســەاڵت كەوتــە دەســت لیبڕاڵەكانــی
مەشــروتەخواز ،منشــویكەكان و
گروپــی ناســراو بــە سۆسیالیســتە
شۆڕشــگێڕەكان .حكومەتــی ئیئتیالفی
كاتــی بــە ســەرۆكایەتی كەســێك بەناوی
"كرنســكی" پێكهــات .بــەاڵم حكومەتــی
كاتــی نەیتوانــی ناڕەزایەتیەكانــی
خەڵــك دابمركێنێتــەوە .كۆمەڵــگا هــەروا
لــە جــۆش و خرۆشــی شۆڕشــگێڕانەدا
بــوو ،شــۆڕش بــەرەو پێشــەوە و بــەرەو

بوونــە ناوەنــدی گەرمــی شــۆڕش
و هــاوكات لــە دێهاتەكانیــش زەوی
لــە ژێــر دەســەاڵتی خــاوەن زەویــەكان
دەردەهــات و جوتیــارەكان لــە بەینــی
خۆیــان دابەشــیان دەكــرد .بــەم جــۆرە
بــوارە كۆمەاڵیەتــی بــۆ شۆڕشــێكی
تــر و بەدەســتەوە گرتنــی دەســەاڵتی
سیاســی لــە الیــەن چینــی كرێــكارەوە،
بــە ڕێبەریــی حیزبــی بلشــویك ئامــادە
دەبێــت .لینیــن دوای گەڕانــەوەی لــە
تەبعیــد بــە خێرایــی پالتفۆڕمــی حیزبــی
بلشــویكی بــۆ قۆناغــی دووهەمــی
شۆڕشــی روســیە كــە موعتەبــەر تریــن
بەڵگــەی ئاڵوگــۆڕی شۆڕشــگێڕانە لــە
ســەدەی بیســتەمدایە ،لەژێــر نــاوی "
تێزەكانــی ئاوریــل" ،بــاو كــردەوە.
رۆژی  ٦ی نوامبــر و لــە ســەرودەمی
كرانــەوەی كۆنگــرەی دووهەمــی
شــوڕاكاندا ،بــە پێشــنیاری لنیــن
راپەرینــی كرێــكاران و ســەبازان
بــۆ روخاندنــی دەوڵەتــی كاتــی و
گوازرانــەوەی دەســەاڵت بــە تەواوەتــی
بــۆ شــوڕاكان دەســتی پێكــرد .لــە
واڵم بــە بانگــەوازی حیزبــی بلشــویك
بــۆ ڕاپەڕیــن ،ئیــدارە دەوڵەتیــەكان و
"كۆشــكی زســتانی" شــوێنی جیگیــر

دەســەاڵتی حكومەتــی كرێــكاری،
"ئاشــتی دەســبەجێ" پێویســت بــوو،
بــەاڵم ئاشــتی بەبــێ دانــی ئیمتیــاز بــە
دەوڵەتانــی ئاڵمــان و ئوتڕیــش ،مەیســەر
نەدەبــوو .بەشــێك لــە ڕێبەرانــی حیــزب
دەیــان هەویســت شــەڕ بــەردەوام بێــت تــا
بتوانــن ئــەو ســەرزەویانەی كە ئەڕتەشــی
رووســییەی تزاری لە ســەرەتای شــەڕی
جیهانــی یەكــەم لــە مــەودای ســاڵەكانی
 ١٩١٤تــا  ١٩١٧لــە دەســتی دابــوون،
ســەرلەنوێ وەربگرنــەوە .یەكــەم ناكۆكــی
لــە نێــوان ڕێبەرانــی حیزبــی بۆلشــویكدا
و تەنانــەت ئەحزابــی كۆمۆنیســتی
ئۆرووپــادا ،لەســەر ئــەم بابەتــە ســەری
هەڵــدا .لێنیــن و هاوڕێكانــی لەوانــە
ترۆتســكی ،بەســەر ناكۆكییــە نێــو
خۆییەكانــدا زاڵ بــوون و ســەرئەنجام
لــە ڕێكەوتــی ٣ی مارســی  ١٩١٨دا
دوای وتووێژێكــی دژوار و دوورودرێــژ،
رێــك كەوتننامــەی ئاشــتی لەگــەڵ
ئاڵمــان و ئوتڕیــش مــۆر كــرا.
گرفتــی دووهــەم ،لەشكركێشــی
زلهێــزە ســەرمایەدارییەكانی ئۆرووپــا و
خۆڕاگــری كۆنەپەرســتانی نێوخــۆ بــۆ
تێكشــكاندنی حكومەتــی كرێــكاری
بــوو .هــەر زوو دوای كۆتایــی هاتنــی

كامــڵ بــوون دەچــوو .شــوراكانی
خەڵــك لــە هاوســەنگی هێزێكــدا كــە
بــەدی هاتبــوو ،لــە گشــت شــوێنێك
پێكهاتــن ،كرێكارانــی شۆڕشــگێڕ
و پێشــڕەو لــە نێــو ئــەم شــوڕایانەدا
دەنــگ و پشــتیوانی زۆربــەی خەڵكــی
روســیە بــە تایبــەت ســەربازان و وەرزێــرە
هەژارەكانیــان دەســتەبەر كــرد .لــە ناخــی
ئــەم ئاڵوگــۆڕە شۆڕشــگێڕانەدا و لــە
خــوارەوە ،حیزبــی بلشــوێك كــە ســااڵنێك
بــوو لــە كۆمەڵــگای روســیە و لەنێــو
كرێكارانــدا ڕیشــەی داكوتابــوو ،بــە
خێرایــی پــەرەی ســەند و پشــتیوانی
زۆربــەی شــوڕاكانی بەدەســت هێنــا.
بــەم جــۆرە حكومەتێكــی دوو الیەنــە لــە
روســیەدا پێكهات .لە الیەكەوە دەوڵەتی
كاتــی كــە لــە ســەرەوە حكومەتــی دەكــرد
و لــە الیەكــی دیكەشــەوە شــوڕاكان
كــە بەڕێوەبردنــی كۆمەڵگایــان لــە
خــوارەوە لەدەســت دا بــوو .لــە مانگــی
ئاوریلــی ئــەو ســاڵەدا "ویالدیمیــر لنیــن"
ڕێبــەری حیزبــی بلشــویك لــە تەبعیــد
گەڕایــەوە بــۆ روســیە .بلشــویكەكان بــە
ڕێبەریــی لنیــن دروشــمگەلی" :ئاشــتی
دەســبەجێ"" ،هەمــوو دەســەاڵت بــۆ
شــوڕاكان"" ،كۆنترۆڵــی ناوەندەكانــی كار
لــە الیــەن كرێكارانــەو" ،هێنایــە گــۆڕێ
و ڕایانگەیانــد كــە " زەوی هــی ئــەو
كەســێە كــە كاری لەســەر دەكات".
دەوڵەتــی كاتــی كەوتــە دژایەتــی
كردنــی ئــەم دروشــمانە .بــەاڵم ئــەم
دروشــمانە بــەرە بــەرە گشــتگیر بوونــەوە.
شــارەكانی ســن پیترزبــورگ و مۆســكۆ

بوونــی دەوڵەتــی كاتــی گەمــارۆ دەران.
بەیانــی ئــەو رۆژە واتــە  ٧ی نوامبــر،
"كۆشــكی زســتانی" گیــرا ،دەوڵەتــی
كاتــی روخــا و كرنســكی هــەاڵت.
هــەر ئــەو شــەوە كۆنگــرەی شــوڕاكان
بەڕێوەچــوو كــە زیاتــر لــە  ٤٠٠نوێنــەر
تێیــدا بەشــدار بــوون .كاتژمێــر ١٠
ی بەیانــی پەیامــی كۆنگــرە روو بــە
هاووالتیانــی روســیە بــاو كرایــەوە :لــەم
پەیامــەدا هاتبــوو ":دەوڵەتــی كاتــی
روخــاوە .شــوراكان دەســەاڵتی دەوڵەتیــان
بەدەســتەوە گرتــوە .بــژی شۆڕشــی
كرێــكاران ،ســەربازان ،جوتیــاران".
رۆژی ٧ی نوامبــری ســاڵی ( ١٩١٧
بە تقویمی روســی ٢٥ی ئۆكتۆبر ،وەك
رۆژی ســەركەوتنی شۆڕشــی كرێكاری
لــە روســیە لــە مێــژوودا تۆمــار كــرا.
شۆڕشــێك كــە ئاڕاســتەی مێــژووی
ســەدەی بیســتی دیاریكــرد.

شــەڕی جیهانــی یەكــەم لــە ســاڵی
١٩١٨زاینیــدا ١٤ ،دەوڵەتــی ئۆروپایــی،
لــە ترســی پەرەســەندنی شۆڕشــی
كرێــكاری بــەرەو واڵتەكانیــان ،بــۆ
هێرش بۆســەر رووســییە و تێكشــكاندنی
دەوڵەتــی كرێــكاری یەكیانگــرت.
ئەڕتەشــی دەوڵەتانــی ئۆرووپایــی لــە
هەمــوو الیەكــەوە لــە ســنوورەكانی
رووســییە نزیــك بوونــەوە .هــاوكات
هێــزە دژی شۆڕشــەكانی نیوخــۆی
رووســییە لەژێــر نــاوی " ئەڕتەشــی
ســپی"دا ،بــە پــارە و ئیمكاناتێــك كــە
دەوڵەتانــی ڕوژئاوایــی خســتبویانە
بەردەســتیان ،هێندێــك ناوچەیــان داگیــر
كــرد .ڕێبەرانــی شــۆڕش بــە خێرایــی
ئەڕتەشــێكی پێكهاتــوو لــە بــە ملیــۆن
كرێــكار و زەحمەتكێشــی رووســییەیان
بــۆ بەرەنــگار بوونــەوەی ئــەم هێرشــە
پێكهێنــا .نەبەردێكــی چارەنــووس
ســاز ،خۆڕاگرییەكــی لێبڕاوانــە و
حەماســی  ،بــۆ دیفــاع لــە حكومەتــی
كرێــكاری دەســتی پێكــرد .كرێكارانــی
ئۆرووپایــی بــۆ پشــتیوانی لــە هــاو
چارەنووســەكانیان لــە رووســیە هاتنــە
مەیــدان .ئەڕتەشــە ڕۆژئاواییــەكان،
هــەم لەژێــر گوشــاری ناڕەزایەتیــی و
مانگرتنــی كرێــكاران لــە ئۆرووپــا ،كــە
مەترســی پەرەســەندنی شۆڕشــیان بــەرەو
واڵتەكانیــان هەســت پێكردبــوو ،و هــەم
لــە ئاكامــی خۆڕاگــری "ئەڕتەشــی
ســوور"دا ،دوای  ٤ســاڵ لــە درێــژەدان
بــە شــەڕی داگیركارانــە ،ســەرئەنجام
لــە ســاڵی  ١٩٢٢لــە بەرەكانــی شــەڕ

گیروگرفتەكانــی دوای شۆڕشــی
كرێــكاری

شۆڕشــی كرێــكاری رووســییە لــە
هەمــان ســبەی ڕۆژی ســەركەوتنیەوە
بــەرەوڕووی گەلێــك كێشــەوگرفتی
گــەورە بوویــەوە:
یەكــەم گرفتێــك كــە لــە هەمــان ســبەی
ڕۆژی بەڕێوەچوونــی كۆنگــرەی
سەرتاســەری شــوڕاكان هاتــە ســەر
ڕێــی حكومەتــی تــازە پێكهاتــوو،
پێوەنــدی بــە پێویســتی كۆتایــی هێنــان
بــە شــەڕ بــوو .بــۆ پتــەو كردنــی

پاشەكشــەیان كــرد و هێزەكانــی "
ئەڕتەشــی ســپی"ش ،كــە پشــتیوانی
دەرەكــی خۆیــان لەدەســتدا بــوو ،بەرانبــەر
بە خۆڕاگری و تێكۆشــانی "ئەڕتەشــی
ســوور" دەوامیــان نەهێنــا و تێكشــكان.
گرفتــی ســێهەم ،وشــكە ســاڵی
بــوو كــە و قاتێەكــی كارەســاتباری
بــەدوودا هــات .كــەم بوونــی بــاران
بــە تایبــەت لــە ســاڵەكانی  ١٩٢٠و
 ١٩٢١بــوو بــە هــۆی كــەم بوونــەوەی
بەرهەمــە كشــتوكاڵیەكان .دەوڵەتانــی
ســەرمایەداری ئۆرووپــا كــە لــە نەبــەرد
لەگــەڵ ئەڕتەشــی ســووردا شكســتیان
خواردبــوو و ســەر شــۆڕانە پاشەكشــەیان
كردبــوو ،گەمارۆیەكــی ئابــووری
جەنایەتكارانەیــان لــە ســەردەمی قاتــی
و وشــكە ســاڵیدا بەســەر خەڵكــی
ئــەو واڵتــەدا ســەپاند .گەمــارۆی
ئابــووری و شــەڕ ،تونــد بوونــەوەی
ئــەم كارەســاتەی دوو هێنــدە كردبــوو.
حكومەتــی كرێــكاری ناچــار بــوو
كۆمەڵێــك سیاســەتی ســەختگیرانە
بــۆ دابــەش كردنــی دادپەروەرانــەی
پێداویســتی خۆراكــی زەرووری
بگرێتەبــەر ،كــە ئەمــەش خــۆی
كۆمەڵێــك گیروگرفتــی نوێــی بــەدودا
هــات .لــەم ســاڵە دژوارانــەدا ،بــە ملیــۆن
كــەس لــە ئاكامــی قاتــی و نەخۆشــی
واگیــرداردا مــردن.
گرفتــی چــوارەم ،خۆڕاگــری چینــی
مامناوەنــد بــوو .وەرزێرانــی دەولەمەنــد،
ئامــادە نەبــوون زیــادەی بەرهەمەكانیــان
بنێنــە ئیختیــار دەوڵەتــەوە و لــە كــۆگای
شــاراوەدا زەخیرەیــان دەكــرد .لــە بەشــی
پیشەسازیشــدا مودیرانــی كارخانــەكان
هەاڵتبــوون و كۆنترۆڵــی ناوەندەكانــی
بەرهەمهێنــان درابــووە دەســت " كۆمیتــە
كرێكارییــەكان" ،بــەاڵم تكنیســێن
و ئەندازیــاران ئامــادە نەبــوون كــە
شــارەزایی و تواناییەكانیــان بخەنــە
ئیختیــار ئــەو كۆمیتانــەوە .لــە بەرانبــەر
ئــەو گوشــارانە كــە لــە ئاســتێكی بەریــن
و جەماوەریــدا دەخرایــە ســەر حكومەتــی
كرێــكاری ،دەوڵــەت بەرانبــەر بــە ی
چینــی مامناوەنــد دا دەســتی دایــە
پاشەكشــەیەكی تاكتیكــی .سیاســەتی
ســەخت گیرانــەی ناســراو بــە "
كۆمۆنیزمی جەنگی" كە لە ساڵەكانی
نێــوان  ١٩١٧تــا  ١٩٢١گیرابوویەبــەر،
هەمــوار كرایــەوە .كۆمەڵێــك ئیمتیازیــان
لەژێــر نــاوی " سیاســەتی نوێــی
ئابــووری" ،دایــە چینــی مامناوەنــد
تــا گۆشــارەكانیان پوچــەڵ بكرێتــەوە.
بــە هــۆی ئــەم سیاســەتەوە وەرزێرانــی
دەوڵەمەنــد دەیانتوانــی بەرهەمەكانیــان
لــە بــازاڕی ئــازاد دا بفرۆشــن .حقــوق
و ئیمتیازاتیــی زیاتــر درا بــە تكنیســێن
و ئەندازیــارەكان .ئــەم ئیمتیازانــە لــە
ناوەرۆكــی واقعی خۆیدا ســەرمایەدارانە
بــوون و لــە واقیعــدا پاشەكشــەیەك بــوو
لــە ئامانجــی سۆسیالیســتی چینــی
كرێــكار و لــە یاســای ئەساســی پەســند
كــراوی كونگــرەی نوێنەرانــی شــوڕاكان.
لەگــەڵ گشــت ئــەم گرفتانــەدا،
حكومەتــی كرێــكاری رووســییە ،بــە
هیمەتی بە ملیۆن ئینسان كە تا دوێنێ
ســوكایەتیان پێدەكــرا و مافەكانیــان
پێشــێل دەبــوو ،وەك كۆیلەكانــی
ســەرمایە كاریــان پێدەكــرا ،و لەمــرۆدا
لــە پێگــەی ڕێبەریــی كۆمەڵــگادا بــوون
 ،هیــوا بــە ڕزگاربوونیــان لــە ناخــی
بــە ســەدان ملیــۆن ئینســانی كرێــكار
و خەڵكــی بێبــەش و ســتەمدیتو لــە
سەرتاســەری دنیــادا زینــدو كردبــۆوە،
پایــەدار مایــەوە .ئــەم ســەركەوتنە
ســەرەتاییە ،كــە سۆســیالیزمی زانســتی
چــرای ڕێــگای بــوو ،بــە گیانبــازی و
لەخۆبوردوییەكــی بــێ وێنــە لــە مێــژودا،
مســۆگەر بــوو .حكومەتــی كرێــكاری
لــە ســەردەمەكانی دواییــدا تووشــی
هــەر چارەنووســێك هــات ،تــا ئێــرە بــوو
بــە خاڵێكــی ئەرێنــی لــە مێــژووی
بەشــەریەتدا .لــە چوارەمیــن ســاڵیادی
شۆڕشــی كرێــكاری رووســییە ،لێنیــن
لــە ســوخەنرانیەكدا بــەم بۆنەیــەوە وتــی:
" ئــەم یەكــەم ســەركەوتنە هێشــتا
ســەركەوتنی كۆتایــی نییــە و ئــەم

ســەركەوتنەی شۆڕشــی ئۆكتۆبــری
ئێمــە بــە گەلێــك دژواری و ناهەمــواری
نەبینــدراو و ڕەنــج و ئــازاری نەبیســتراو
و زنجیرەیــەك ناكامــی و هەڵــەی
گــەورەدا كــە كردومانــە ،بەدەســت
هاتــووە و لــە بنەڕەتــدا مەگــەر دەكــرا
كــە خەڵكێكــی دواكەوتــوو بتوانــێ بەبــێ
ناكامــی و بەبــێ هەڵــە بەســەر شــەڕی
ئیمپڕیالیســتی بەهێزتریــن واڵتانــی
ســەر گــۆی زەویــدا ســەربكەوێ!
ئێمــە پێــی لێدەنێیــن كــە هەڵەمــان بــووە
و نایشــارینەوە و وشــیارانە پێیانــدا
دەچینــەوە تــا رێــگای چارەســەر كردنیان
فێربیــن .ئێمــە ئــەم كارەمــان دەســت
پێكــردووە ،بــەاڵم ئەوەیكــە كــەی و لــە
چ ماوەیەكــدا و پرولیتاریــای كام نەتــەوە
ئــەم بابەتــە بەســەرئەنجام دەگەیەنــێ،
مەســلەیەكی بنەڕەتــی نییــە .بابەتــی
ســەرەكی ئەوەیــە كــە ســەهۆڵەكە درزی
بــردووە و لــە جێــگای خــۆی خزیــوە،
ڕێــگا كراوەتــەوە ،ڕێگاكــە دەســت نیشــان
كــراوە".
دەستكەوتەكانی شۆڕشی كرێكاری

حكومەتــی شــوڕاكان ،بەخێرایــی دوای
ســەركەوتن خاوەنداریەتــی تایبەتــی
بەســەر زەویــوزاردا هەڵوەشــاندەوە و
زەوی مالیكــەكان ،دەوڵــەت و كلیســای
كــردە مڵكــی گشــتی و خســتیە
ئیختیــار ســەرجەم زەحمەتكێشــانەوە.
لــە قۆناغــی دواتــردا بــۆ بەرگرتــن لــە
لــەت بوونــی زەویــەكان و كــەم بوونــەوەی
بەروبوومــی كشــتوكاڵی ،دەســتیاندایە
دامەزراندنــی تەعاونیــە كشــتوكاڵیەكان،
(كالخــوز و ســالخوزەكان) .زیادبوونــی
بەرهەمــی زەوی و كەوتنــەكاری
هێــزی داهێنەرانــەی زەحمەتكێشــانی
دێهــات ،هــاوكات لەگــەڵ گەشــەی
پیشەســازی و میكانیــزە بوونــی كشــت
و كال ،كۆتایــی بــە دەورانــی دژواری
قاتــی و قــڕی هێنــا و گەمــارۆی
ئابــووری دەوڵەتانــی ســەرمایەداری
پوچەڵكــردەوە.
حكومەتــی شــوڕاكان خاوەنداریەتــی
ئامــرازی
بەســەر
تایبەتــی
بەرهەمهێنانــی هەڵوەشــاندەوە .مافــی
كاری زەمانەتكــراو و ئیمكانــی
بەڕێچوونــی بــە هێــزی كاری خــۆ،
بــۆ هەمــوان دابیــن كــرد و دیــاردەی
بێــكاری لەنێــو بــرد .ســاعات كاری
رۆژانــەی كــەم كــردەوە و بــۆ ٨
كاتژمێــر .مافــی پشــووی ســااڵنەی بــە
كەڵــك وەرگرتــن لــە حقــوق ،هەموانــی
گرتــەوە ،مافــی خوێندنــی بــە خۆڕایــی
لــە ئاســتی ســەرەتایی ،ناوەنــدی
و بــااڵدا ،دابینكــرا .مافــی كەڵــك
وەرگرتــن لــە شــیرخۆرگە ،باخچــەی
منــااڵن و ناوەندەكانــی پێــش دەبســتانی،
مافــی بێهداشــتی بەخۆڕایــی و كەڵــك
وەرگرتــن لــە ناوەندەكانــی پشــوودانی
دەرمانــی ،مافــی دابیــن بوونــی بــە
تەواوەتــی ژیانــی بــە ســااڵچوان و
لــەكار كەوتــوەكان ،مافــی مەســكەنی
بەخۆڕایــی ،گشــت ئــەم مافانــە
نــە تەنیــا بــە پێــی یاســا بەڵكــوو لــە
كــردەوەدا ،لــە مــاوەی كەمتــر لــە
دوو دەیــەدا ،لــە ناخــی هەوڵێكــی
گــەورەی كۆمەاڵیەتــی ،پــڕ شــور و
پــڕ لــە ســازەندەگی و داهاێنانــدا ،بوونــە
بابەتێكــی ئاســایی .زانســت و فــەن بــە
شــێوەیەكی بــێ وێنــە پەرەیــان ســەند.
داهێنــان و كەشــفی گــەورەی زانســتی
بــە دەســتكەوتەكانی بەشــەریەتەوە زیــاد
بــوون ،برســیەتی ،لــەش فرۆشــی و
ئیعتیــاد لــە كۆمەڵگــەدا ســڕایەوە.
یەكێتــی ســۆڤیەت بــەرە بــەرە لــە
واڵتێكــەوە كــە زیاتــر لــە هەشــتا
لەســەدی جەمعیەتەكــەی جوتیــار و
نەخوێنــدەوار بــوو ،بــوو بــە واڵتێــك كــە
ل 7
نەخوینــدەواری تیــدا
***

دریژهی ل6
ڕیشــەكێش كــرا .دەســەاڵتی شــوڕایی
كرێــكاران بەخێرایــی مافــی یەكســانی
ژنــان و پیاوانــی بەتەواوەتــی لــە
گشــت بــوارە ئابــووری ،كۆمەاڵیەتــی
و بنەماڵەییەكانــدا كــردە یاســایی
و خســتیە بــواری جێبەجێكردنــەوە.
مەزهەبــی بەتــەواوی لــە دەوڵــەت
جیــا كــردەوە و دەســتی كلیســای
لــە كاروبــاری دەوڵەتــی و لەوانــە لــە
فێركــردن و بارهێنــان كــورت كــردەوە.
حكومەتــی كرێــكاری لــە ڕێــگای
شــوڕاكان و هەروەهــا كۆمەڵێكــی
بەریــن لــە دامــەزراوە دیموكراتیــك و
خەڵكیەكانــەوە بەریــن تریــن بەشــداری
جەمــاوەری خەڵكــی لــە كاروبــاری
خۆیانــدا ،كــە تــا ئــەو كات لــە دنیــادا
بــی وێنــە بــوو ،دابینكــرد.
ئــەم شۆڕشــە لــە الیەكــەوە قیــن و
نەفرەتــی ســەرجەم ســەرمایەداران و
دەوڵەتەكانیــان و توندتریــن كاردانــەوەی
قیــن لەداڵنــەی ئەوانــی هەڵخرانــد
و لــە الیەكــی دیكــەوە شــەپۆلێكی
بەهێــزی ئازادیخــوازی و دادپــەروەری
تەڵەبــی لــە سەرتاســەری گــۆی زەویــدا
خســتە جووڵــە .كاریگــەری شۆڕشــی
كرێكاریــی ١٩١٧ی روســیە لــە دنیــادا
بــە ڕادەیــەك بــوو كە بــۆرژوازی رۆژئاوا
لــە گەلێــك لــە واڵتــەكان ،لەترســی
دووپاتبوونــەوەی ئــەم شۆڕشــە ،دەســتی
دایــە كۆمەڵێــك ڕیفۆڕمــی وەك مافــی
دەنگــدان بــۆ ژنــان ،ڕاگەیاندنــی بــە
خۆڕایــی بوونــی خوێنــدن بــۆ ســەرجەم

بەخشــی خەڵكــی ســتەمدیتودا هەبــوو و
خــۆی بەڵگەیەكــی زینــدوو بــوو لەســەر
ئــەوەی كــە چینــی كرێــكار هیــچ
چەشــنە بەرژەوەندیەكــی لــە مانــەوەی
هیــچ شــێوەیەك لــە شــێوەكانی ســتەم
و نایەكســانیدا نییــە و شــێلگیرترین
پێشــڕەوی ڕێــگای ڕزگاربوونــە لــە
ســەرجەم ســتەم و نایەكســانیەكان .لــە
ســاڵی  ١٩٢٢دا یەكێتــی ســۆڤیەت لــە
بەیەكــەوە پەیوەســت بوونــی دڵخوازانــەی
نەتــەوە غەیــرە روســیەكان پێكهــات،
بــە شــێوەیەك كــە لــە كۆتایــی ســاڵی
 ١٩٤٠دا كۆمــاری فیدڕاڵــی یەكێتــی
ســۆڤیەت لــە  ١٥كۆمــار پێكهاتبــوو.
لــە ئاكامــی وەهــا دەســتكەوتگەلێك
دایــە ،كــە مێــژوو نووســانی خــاوەن
وێــژدان كــە قەڵەمەكانیــان بــە نیزامــی
ســەرمایەداری نەفرۆشــتووە ددان
بەوراســتیەدا دەنێــن كــە شۆڕشــی
كرێــكاری لــە روســیە گــەورە تریــن
خاڵــی ئەرێنــی درەوشــاوەی ســەرجەم
مێــژووی بەشــەریەتە .هیــچ گۆشــەیەك
لــە دنیــادا بوونــی نییــە كــە بــە جۆرێــك
نەكەوتبێتــە ژێــر كاریگــەری ئەم رووداوە
گــەورە كۆمەاڵیەتــی و سیاســیەوە.
"ئــی ئێــچ كار" مێــژوو نووســی دیــاری
بریتانــی كــە كومونیســتیش نەبــوو لــەم
بارەیــەوە دەڵــێ:
" لــەم رۆژگارەدا ،ئیســنان بــۆ
ژماردنــی ئاســەوارە نەرێنیەكانــی
شۆڕشــی ئۆكتۆبــەر پێویســتی بــە
بەلگــە و لێكدانــەوەی زۆر نییــە.
ئــەوەی كــە ئێمــە گۆیــا خەریكیــن

ســەرپۆش بەســەر ئــەو گومــان و
ناڕونیانــەدا ئەنییــن كــە لــە پەروەنــدەی
شۆڕشــدا هــەن و بەســەر بەهایــەك كــە
ئینســان بــۆ دەســتەبەر بوونــی داویەتــی
و بەســەر ئــەو جەنایەتانــەی كــە لەژێــر
نــاوی ئــەودا بەڕێوەچــوون ،مەترســیەكی
ئەوتــۆی نییــە .مەترســی جیــدی
ئەوەیــە كــە بەرانبــەر بــە لەبیــر بردنــەوەی
دەســتەكەوتە گــەورە و سەرســوڕ
هێنەرەكانــی ئــەم شۆڕشــە ،غافــڵ بیــن
و بــە هەڵــەدا بچیــن".
بــەاڵم لەگــەڵ گشــت ئەمانــەدا هێشــتا
ئــەو پرســیارە واقعیــەش دەبــێ واڵم
وەربگرێتــەوە ،كــە ئــەم شۆرشــە لەگــەڵ
پێویســت بــوون و رەوابونیــدا ،لەگــەڵ
گشــت دەســتكەوتە گــەورە و مێژووییــە
كانیــدا ،بۆچــی رەوتــی لــە ناچوونــی
پێــوا و و بۆچــی شكســتی خــوارد؟
ســەركەوتنی لــە ســەرەتادا و شكســتی
كۆتایــی چ دەرس و ئەزمونێكــی بــۆ
چینــی كرێــكار و شۆڕشــی داهاتــو
تێدایــە؟

منــدااڵن ،پەســند كردنــی مافــی بیمــە
و خانەنشــین بــوون بــۆ بەســااڵچوان و
كــەم كردنــەوەی ســاعات كاری رۆژانــە
بــۆ  ٨كاتژمێــر.
ئــەم شۆڕشــە مافــی دیــاری كردنــی
جارەنووســی نەتەوەكانــی لــە روســیە
دەســتەبەر كــرد .قــەراردادی كۆیلــە
ئاســای ئیســتعماریی حكومەتــی
تــزاری لەگــەڵ نەتــەوە ژێردەســتەكان
هەڵوەشــاندەوە .لنیــن شەخســەن لــە
ڕاگەیاندراوێكــدا كــە رۆژی  ١٤ی
دســامبری  ١٩١٧بــە نــاوی ئــەوەوە
دەرچــوو ،بەلگەنامــەی مانگــی ئوتــی
ساڵی  ١٩٠٧ی ئینگلستان و روسیەی
ســەبارەت بــە دابــەش كردنــی ئێــران بــۆ
دوو ناوچــەی ژێــر نفــوز و ناوچەیەكــی
بێالیــەن و هەمــوو هاوپێچــە شــاراوەكانی
بــە بــێ ئیعتیبــار ڕاگەیانــد و ووتــی كــە
ئــەم ریكەوتننامەیــە دڕێنــدراوە و ئیتــر
بوونــی نییــە كــە بكــرێ وەك بەڵگــە
كەڵكیــان لێوەربگیرێــت .حكومەتــی
كرێــكاری لــە روســیە بــوو بــە پشــتیوانی
بزوتنــەوە دژی ئیســتعماریەكان لــە
دنیــادا و بــە هەمــوو جۆرێــك یارمەتــی دەرســەكانی شۆڕشــی كرێــكاری
ئۆكتۆبــر
ئــەو بزوتنەوانــەی ئەكــرد.
شۆڕشــی كرێــكاری روســیە كاریگــەری
قوڵــی لەســەر خەباتــی ڕزگاری شــەڕ كۆتایی هات .هێرشــی دەوڵەتانی

ئیمپڕیالیســتی شكســتی هێنــا.
خۆڕاگــری دژە شۆڕشــی نێوخۆیــی
تێــك شــكێندرا .قۆناغــی قاتوقــڕی
و وشكەســاڵی بەســەرچوو .دەورەی
كۆمۆنیزیمــی جەنگــی تێپەڕێنــدرا.
ئێســتاش كاتــی ڕێكخســتنی ئابــووری
كۆمەڵــگا لەســەر بنەمــای ئۆلگویــەك
كــە ماڕكــس لــە كۆمەڵگایەكــی
سۆسیالیســتی وێنــای كردبــوو ،هاتبــوە
بــەرەوە.
لــە ڕوانگــەی ماڕكســەوە ،كــە
دەســكەوتی لێكۆلینــەوە زانســتیی
 ،كۆمەڵناســی و ئابــووری نیزامــی
ســەرمایەداری بــوو ،كۆمونیــزم لــە دوو
فــازدا بــە تەواوەتــی جێــگای نیزامــی
چینایەتــی دەگرێتــەوە .دوای ئــەوەی
كــە چینــی كرێــكار دەســەاڵتی سیاســی
بــە دەســتەوە گــرت و خاوەنداریەتــی
تایبەتــی بەســەر ئامرازەكانــی
بەرهەمهێنانــدا هەڵوەشــاندەوە ،فــازی
یەكەمــی بنیاتنانــی كۆمەڵــگای
سۆسیالیســتی دەســت پیــدەكات.
لــەم قۆناغــەدا كــە تێیــدا بــە ناچــار
ڕادەیــەك لــە نایەكســانی هێشــتا بوونــی
دەبــێ ،یەكــەم ،هەمــوان دەبــێ كار
بكــەن و كــەس ناتوانــێ لەســەر كار
و زەحمەتــی كەســانی دیكــە بــژی.
چەوســاندنەوەس ئینســان بــە دەســتی
ئینســان كۆتایــی پێدێــت .بــەم واتایــە
هێــزی كار ئیتــر كااڵیــەك نابێــت كــە
بكڕدرێــت و بفرۆشــرێت .دووهــەم ،هــەر
كــەس بــە ڕادەی كارێكــی دەیــكات لــە
پێداویســتیەكانی ژیــان بەهرەمەنــد دەبێت

و ڕێــژەی كاریــش بــە كاتژمێــری كار
و ئاســتی دژواری كارەكــە و خێرایــی
كارەكــە پێوانــە دەكرێــت .حكومەتــی
كرێــكاری دوای كــەم كردنــەوەی خەرجە
گشــتیەكان ،بــەم پێوانانــە ســەهمی
كاری هەمــوو كەســێك ئــەدات و لــە
بــەر ئــەوەی كــە هەمــوان كار دەكــەن،
بەرهەمهێنــان بــە خێرایــی گەشــە
دەكات .كۆمەڵــگا دەگاتــە ئاســتی
فراوانــی پێداویســتیەكانی ژیــان و بــەم
جــۆرە بەســتێنی گەیشــتن بــە ڕیفاهــی
مــادی و مەعنــەوی لــە كۆمەڵــگادا
فەراهــەم دەبێــت .ئــەوكات لــە فــازی
دووهەمــدا ســەرەتای " لــە هــەر كــەس
بــە پێــی توانایــی ،بــە هــەر كــەس بــە
پێــی نیــازی" بەرێــەوە دەچێــت ،دەوڵــەت
بــەرە بــەرە ئەتویتــەوە و كۆمەڵــگای
چینایەتــی لــە ژیانــی بەشــەر
دەســڕدرێتەوە.
حیزبــی بولشــویك كــە ڕێبەرایەتــی
شۆڕشــی ئۆكتۆبــری بــە دەســتەوەبوو،
بــە پێــی بەرنامەیــەك كــە بــە پەســندی
" كۆبوونــەوەی گشــتی شــوڕای
نوێنەرانــی سەرتاســەری روســیەی
گەیانــد بــوو" ،دوای لــە دەســەاڵت
خســتنی ســەرمایەداران و خــاوەن
زەویــەكان ،ســەركوتی موقاوەمەتــی

ئــەوان و ســەقامگیر كردنــی دەوڵەتــی
كرێــكاری ،دەبــوو نەخشــە و پالناكانــی
بــۆ ڕیكخســتنی فــازی یەكەمــی
ئابــووری سۆسیالیســتی بخاتــە بــواری
كردارییــەوە.
بــۆ گەشــە پێدانــی هێــزی بەرهەمهێنــەر
و قەرەبــوی دواكەوتوییــە ئابووریەكانــی
كۆمەڵــگای روســیە ،دوو ڕێــگا زیاتــر
لەبەردەمــدا نەبــوو .ئــەم دوو ڕێگایــە
لــە ســاڵەكانی بــەر لــە شــۆڕش و
بــە تایبــەت لــە شۆڕشــی  ١٩٠٥بــەم
الوە ،لەالیــەن ڕەوت و نەریتــە سیاســیە
جــۆراو جۆرەكانــی ئوپوزســیۆنی
ڕژیمــی تزاریــەوە ،نوێنەرایەتــی دەكــران
و ببوونــە بابەتــی گەلێــك دەمەتەقــە لــە
ئاســتی روســیە و ئوروپــادا .یەكــەم،
ڕێــگای پەرەســەندنی ســەرمایەدارانە و
مۆدێڕنیــزە كردنــی ئابــووری ،كــە بــە
زمانــی جــۆراو جــۆر پێشــكەش دەكــران و
چەنــد و چۆنەكــەی لــە ئاســتی دنیــادا
ناســراو بــوو .ئــەم ئۆلگویــە لــە شۆڕشــی
فیوریــەدا ،پێگــەی كۆمەاڵیەتــی و
هێــزی سیاســی خــۆی هەبــوو .دووهــەم،
ڕێــگای سۆسیالیســتی گەشــەی
هێــزی بەرهەمهێنــەر كــە ئەزمونێكــی
نــوێ بــوو بــۆ چینــی كرێــكاری
ســەركەوتو و حیزبــی ڕێبــەری شــۆڕش
واتــە حیزبــی بولشــویك .ئەگەرچــی
بەرنامــە و ســتراتیژی ئۆلگــوی
ســەرمایەدارانەی گەشــە و پەرەســەندنی
پیشەســازی رۆشــن بــوو ،نوێنــەران و
خــاوەن ڕایانــی خــۆی لــە ئاســتی دنیــادا
هەبــوو ،بــەاڵم بــۆ چینــی كرێــكاری

روســیە وەك چینێــك ،بابەتەكــە بــەم
هاســانیە نەبــوو .لنیــن و گەلێــك
لــە هــاو خەباتەكانــی لــەم بارەیــەوە
ئاســۆیەكی روونیــان هەبــوو ،بــەاڵم
زانســت و ووشــیاری و بەرچاوروونــی،
نەیدەتوانــێ تەنیــا لــە چوارچێــوەی
ڕێبــەران و كادرەكانــی حیزبــدا بێــت ،ئــەم
وشــیارییە دەبــوو جەمــاوەری بێتــەوە،
تــا هێــزی كۆمەاڵیەتــی بنیاتنانــی
كۆمەڵــگای سۆسیالیســتی بكەوێتــە
كار .چینــی كرێــكار دەبــوو بــە زانســت
و زانیــاری ســتراتیژیك بــۆ پێكهێنانــی
ئاڵوگۆڕێكــی ئابــووری ،لەســەر
بنچینــەی بەرنامەیەكــی كۆمۆنیســتی،
كــە ئەزمونێكــی بــە تــەواوی نــوێ بــوو،
تەیــار بكرایــە .لــە ســاڵەكانی دەیــەی
بیســتی ســەدەی ڕابــردو دا گەلێــك
قســە و بــاس لەســەر ئــەم بابەتــە لــە
نێــو بولشــویەكەكان و تەنانــەت لەنێــو
كۆمۆنیســتەكان لــە ئاســتی جیهانیــدا
دەســتی پێكردبــوو .داوەری ســەبارەت
بــە الیەنەكانــی ئــەم دیباتــە كاری
ئــەم وتــارە كورتــە نییــە .بــەاڵم لــە
كۆتاییــدا ئــەوە ئۆلگــوی ئابــووری
بــە پیشەســازی بــوون و گەشــەی
ســەرمایەدارانەی هێــزی بەرهەمهێنــەر
زاڵ بــوو .لــە ڕاســتیدا ئــەوەی كــە لــە

ســاڵەكانی ســەرەتای دوای ســەركەوتنی
شــۆڕش وەك ئیمتیازێكــی كاتــی درابــوو
بــە توێــژی مامناوەنــد تــا لەگــەڵ
شــۆڕش بكــەون ،هێــزی كۆمەاڵیەتــی
ئاڵوگــۆڕی ســەرمایەدارانەی ئابــووری
بــە هێــز كردبــوو .هــاوكات چینــی
كرێــكار لــە ئامــرازە كۆمەاڵیەتیەكانــی
خەباتــی چینایەتــی ،ســەندیكا و
شــوڕا و كۆمیتەكانــی كارخانــە و
هیتــر بێبــەش كــرا .ئــەم ئۆلگــوە كــە
لــە چوارچێــوەی بەرنامــە  ٥ســاڵە
ئابووریەكانــدا پێشــكەش دەكــرا ،خاڵــی
دەســتپێكی پرۆســەیەك بــوو كــە هەنــگاو
بــە هەنــگاو شۆڕشــی كرێــكاری لــە
روســیەی بــەرەو لەنێوچــوون بــرد.
ئامانجــی بــە پیشەســازی كردنــی
كۆمەڵــگای روســیە ،ئامانجــی
بنیاتنانــی روســیەیەكی بەهێــزی لــە
ڕقابــەت لەگــەڵ زلهێــزە جیهانیــەكان،
جێــگای ئامانجــی یەكســانی و ڕێفاهی
چینــی كرێــكاری گرتــەوە و بــەرە بــەرە
لــە تیئــۆری و كــردەوەدا نیهادینــە كــرا.
بــەاڵم گرفتــی بولشــوێكەكان كــە
شۆڕشــیان ڕێبــەری كردبــوو بــە
هیــچ شــێوەیەك مەعریفەتــی نەبــوو.
بابەتــی واقعــی گوشــاری كێشــەیەكی
كۆمەاڵیەتــی بــوو كــە حیزبــی بولشــوێك
ســەرئەنجام تەســلیمی بــوو .بــورژوازی
روســیە كــە لــە دەرگاوە دەركــرا بــوو،
لــە هەیئەتــی چینــی مامناوەنــدا ،بــە
جەمعەیەتــی ملیۆنیــەوە ،بــە ئــاوات و
ئاســۆی سیاســیەوە ،حــوزوری مــادی
خــۆی لــە كۆمەڵــگای روســیەدا
پارســتبوو .ئــەم كێشــەیە تەنانــەت بــەر
لــە ســەركەوتنی شۆڕشــی ئۆكتۆبــر
و لــە مانگەكانــی ســەرەتای دوای
شۆڕشــی فیوریــەش لــە ئــارادا بــوو و
هێــزە سیاســیەكەی لــە بــاری نفــوزی
كۆمەاڵیەتیــەوە بــۆ ماوەیــەك لــە
بولشــویكەكان زیاتــر بــوو .لــەم كێشــەیەدا
كــە هــەم نــەزەری ،هــەم كۆمەاڵیەتــی و
هــەم ناوخۆیــی حیزبــی بــوو ،ئۆلگــوی
ســەرمایەدارانەی گەشــەی هێــزی
بەرهەمهێنــەر ،ئاڕمانــی بنیاتنانــی
روســیەیەكی بەهێــز ،جێــگای ئارمانــی
ئــازادی و یەكســانی و سۆســیالیزمی
گرتــەوە و دەزگای ڕێبەریــی حیزبــی
بولشویكیشــی كــردە هاوڕەنگــی خــۆی.
ئــەم پرۆســەیە بــوو بــە هــۆی دروســت
بوونــی دەزگایەكــی دەوڵەتــی كــە رۆژ
لەگــەڵ رۆژ لــە جەمــاوەری كرێــكار
دوور تــر دەكەوتــەوە .دەوڵەتێكــی كــە
ئەولەویەتــی نــەك ڕیفــاە و یەكســانی،
كــە ئامانجــی شۆڕشــی كرێــكاری
بــوو ،بەڵكــو چوونــە نێــو ركەبەرێكــی
بــێ كۆتایــی لەگــەڵ دوڵەتانــی
ســەرمایەداری جیهــان ،بەهێــز تــر
كردنــی بوروكراســی دەوڵەتــی ئەڕتــەش
و ســازمانی ئەمنیــەت بــوو .بــەاڵم ئــەم
الدانــە لــە ئامانجــی چینــی كرێــكار بــە
دیكتاتــۆڕی ســتالینی و زەوتكرانــی
مــاف و ئازادیەكانــی هاووالتیــان
نەبوایــە ،بەهیــچ شــتێكی تــر مەیســەر
نەدەبــوو .كــەس بــۆی نییــە ئــەو
جەنایەتانــەی لــە ســەدەمی دەســەاڵتی
ســتالیندا لــە یەكێتــی ســۆڤیەت روویاندا
بــە حیســابی ئامانجــی ئیســنانی،
ئازادیخوازانــە و دادپەروەرانــەی
سۆسیالیســتیەكان دابنــێ .لــە
راســتیدا ســەرەڕای دەســتكەوتە حاشــا
هەڵنەگرەكانــی دەورەی دە ســاڵەی
ســەرەتای شــۆڕش ،ســەردەمێك كــە
هێشــتا هاوســەنگی هێزی كۆمەاڵیەتی
بــە زیانــی سۆســیالیزم تێكنەچــوو بــوو،
كۆمەڵــگای یەكێتــی ســوڤیەت قــەت
نەچووبــووە نێــو نیزامێكــی ئابــووری
كۆمەاڵیەتــی سۆسیالیســتیەوە كە دواتر
بگەڕێتــەوە بــۆ ســەرمایەداری .ســتالین
نــەك سۆســیالیزم بەڵكــو ئامانجــی
مەزنخوازانــەی بــۆرژوازی روســیەی
نوێنەرایەتــی دەكــرد و یەكێتی ســۆڤیەت
كــە رۆژگارێــك ڕزگاری دەری
نەتــەوەكان بــوو لــە ســتەم و ســەركوتی
تــزاری ،بــوو بــە زیندانێكــی گــەورەی
نەتــەوەكان .ئاڵوگــۆڕ و ڕیفۆڕمەكانــی
دواتــری ئــەم نیزامــەش ،چ لــە دەورەی
دژی ســتالینی خورۆشــچوف و چ

ســەرئەنجام لــە دەورەی گۆرباچــۆف دا،
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا بەڕێوەئەچــوو
وە ڕەنگدانــەوەی نیازەكانــی سیســتمی
شــۆڕەوی بــە ڕیفۆڕمــی ئابــووری و
ئیــداری بــۆ كارا كردنــەوە ئابــووری و
بەرهەمهێنــان ،لــە ڕقابەتــە جیهانیەكاندا
بــوو ،كــە لــە كۆتاییــدا بــوو بــە هــۆی
روخــان و لێــك هەوەشانیشــی.
پەڕاوێز:
بەشــێک لــە وتووێژێکــی حەســەنین
هەیکــەل ،رۆژنامــە نووســی ناســراوی
میســری لەگــەڵ ڕاکفلێــر میلیاردێــری
ئەمریکایــی:
لــە دەیــەی حەفتــای زاینیــدا لەگــەڵ
نووســینگەی ڕاکفلێــر ســەرمایەداری
گــەورەی ئەمریــکا پێوەندیــم گــرت
و داوای وتووێژێکــم لێکــرد ،منیــان
ناســیەوە و ڕاکفلێــر هاتــە پشــت خــەت
و وتــی ڕەنگــە منــت لەگــەڵ براکــەم
کــە جێگــری ســەرۆک کۆمــاری
ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریکایــە
لــێ تێکچووبێــت ،دەنــا خــۆ مــن
ســیمایەکی سیاســی نیــم تــا ســەرنجی
تــۆم ڕاکێشــابێت .وتــم نــا بەڕاســتی
دەمــەوێ لەگــەڵ ئێــوەدا وتووێــژ بکــەم.
کاتــی دیاریکــراو لــە قاهیــرەوە بــەرەو
نیویــورک کەوتمــە ڕێ و لــە ســەرەتادا
لــە منــی پرســی بۆچــی دەتــەوێ
لەگــەڵ منــدا وتووێــژ بکــەی ،وتــم ئێــوە
بــەم دواییانــە لەجێگایــەک وتوتــە کــە
" ئەگــەر یەکێتــی ســۆڤیەت درێــژە
بــە مســابەقەی تەســلیحاتی بــدات
بەچۆکــدا دێــت ".لەبــەر ئــەوەی ئێــوە
میلیاردێرێکــن و ســیمایەکی سیاســی
نیــن و لــە رووی حیســاب و کێتابتانــەوە
قســە دەکــەن هاتــوم تــا لەســەر ئــەم
بابەتــە قســەبکەین کــە قــەرارە چــی بــۆ
یەکێتــی ســۆڤیەت رووبــدات؟
ڕاکفلێــر چــووە بــەردەم تابلۆیــەک
کــە لــە نووســینگەکەیدا بــوو ،وتــی
مــن هەواڵێکــی مەحرەمانــەم لــە بــارەی
چارەنووســی شــەڕی ســاردوە نییــە و
ئەگــەر هەشــمبوایە دەرم نەئەبــڕی.
ئیسداللی من گەلێک ساکارە:
ئێــوە داســتانی ســەهمی گــۆی زەویتــان
بیستوە؟
( لــەو ســاڵەدا بــراوەی نۆبێلــی
ئابــووری لەســەر ســەهمی تەســلیحاتی
نیزامــی و ســەهمی ڕیفاهــی لــە
ئابووریــدا بــە ســەهمی تــۆپ و بوجــەی
ڕیفاهــی بــە ســەمی گــۆی زەوی
شــوبهاندبوو).
وتم بەڵێ.
ڕاکەفلێــر لــە درێــژەدا وتــی :دەزانــی
کــە ســەهمی تــۆپ لــە ویالیەتــە
یەکگرتوەکانــدا یــەک و نیــو لەســەد
و لــە یەکێتــی ســۆڤیەتدا  ١٢لەســەدە.
ئەگــەر شــەڕی ســارد و کێبڕکێــی
تەســلیحاتی درێــژەی هەبێــت دەبــێ
ئەمریــکا ســەهمی تۆپەکــەی دوو
بەرابــەر بــکات شــۆڕەویش پێویســتی
بــەم رێژەیــە هەیــە تــا بەجێنەمێنــێ
و ســەهمی تــۆپ لــە ئەمریــکادا ٣
لەســەد و لــە شــۆڕەویدا  ٢٤لەســەد
دەبێــت کــە بــە کــردوە بوجــەی
پیشەســازی شــۆڕەوی هەڵئەلوشــێت
بــەاڵم لــە ئەمریــکا ئاڵوگۆڕێکــی
ئەوتــۆ روونــادات.
ئێســتا ئەگــەر مســابەقەکە زیاتــر
بێــت و دیســانیش ئەمریــکا بوجــەی
نیزامیەکــەی بــۆ دوو هێنــدە زیــاد
بــکات دیســانیش ســەهمی تــۆپ
لــە ئەمریــکا دەبێتــە  ٦لەســەد و لــە
یەکێتــی ســۆڤیەت دەگاتــە  ٤٨لەســەد
کــە بەکــردەوە دەوڵەتــی مۆســکۆ بــۆ
بەڕێوەبردنــی کاروبــاری واڵت توشــی
ئیفلیجــی دەبێــت .و ئەگــەر دیســانیش
ئەمریــکا بوجــەی نیزامیەکــەی دوو
بەرابــەر بــکات ســەهمی تــۆپ لــە
ئەمریــکا دەگاتــە  ١٢لەســەد واتــە
نرخــی ئەمــرۆی شــۆڕەوی ،بــەاڵم
ئابــووری شــۆڕەوی لێک هەڵدەوەشــێت.
کەوایــە لــەم مســابەقەیەدا بــراوە
ئێمەیــن و تەنیــا  ١٥ســاڵی پێچــوو
تــا ئــەم پێــش بینیــەی ڕاکفلێــر ببێتــە
ڕاســتی.
***
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سێزدەی خەزەڵوەر بە ڕیوایەتی شۆڕش و دژی شۆڕش

بــە شــێوەی ئاســایی هەمــوو ســاڵێك
مەڕاســمی فەرمایشــی  ١٣ی ئابان
بەیانــی رۆژی شــەممە هــاوكات لــە
تــاران و باقــی شــارەكانی دیكــەی
ئێــران بەڕێوەچــوو .ئــەم مەڕاســمە
لــە تــاران دانانــی موشــەكێكی دوور
هاوێژی لە بەردەم بینای ســەفارەتی
پێشــوی ئەمریــكای لەگەڵــدا بــوو.
لــە تــاران هەروەهــا تابوتێــك لەژێــر
نــاوی " وتووێــژ لەگــەڵ ئەمریــكا"
بەســەر شــانی ژمارەیــەك قوتابیــەوە
بــوو .ڕاگەیەنــەرە نێوخۆیــی و
ڕادیۆتەلەویزیۆنــەكان بــە گــەرم
و گەوڕیــەوە ئــەم شــانۆگەریە
گاڵەتەجاڕەیــان بــە سەحنەســازی و
دروشــمی تێكراریــەوە بــاو كــردەوە.
بــەاڵم بزانیــن ســیزدەی ئابــان كــە بــەم
شــێوەیە بۆتــە ناوەرۆكــی تەبلیغــات و
شــانۆگەریە مەســخرەكانی ڕژیــم چ
؟
ێكــە
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ســێزدەی خەزەڵــوەر لــە ئێــران ،لــە
ڕاســتیدا ســاڵرۆژی چەنــد رووداوی
گرنگــە .ســاڵرۆژی كوشــتاری
قوتابیانــە لــە ســاڵی  ١٣٥٧لــە
الیــەن جەنایەتكارانــی حكومەتــی
پەهلەویــەوە ،ســاڵرۆژی داگیــر
كرانــی ســفاڕەتی ئەمریكایــە لــە
الیــەن حیــزب اللەیەكانــی پەیــڕەوی
خومەینیــەوە ،ســاڵرۆژی هاتنــە
مەیدانــی ســەدان هــەزار كەســی
قوتابیــان و خوێندكارانــە لــەدژی
كودتــای هەڵبژاردنــی دەورەی
دەیەمــی ســەرۆك كۆمــاری و
هەروەهــا رۆژی كۆتایــی هەفتــەی
بەســیجی دانــش ئاموزیــە .جیــاوازی
لــە نێــوان ئــەو بۆنانــەدا كــە بەنــاوی
دانــش ئامــوز لــە رۆژی  ١٣ی
ئابانــدا بەڕێوەدەچــن ،جیاوازییــە
لەنێــوان شــۆڕش و دژی شۆرشــدا
لــە ئێــران.
بۆنــەی یەكــەم ،لــە رۆژی ١٣
ی ئابانــی ســاڵی  ١٣٥٧دا و لــە
ســەرودەمی ســەركەوتنی ڕاپەڕینــی
جەمــاوەری خەڵكــدا ،ژمارەیــەك
لــە قوتابیــان بــە ڕەواڵــی ئاســایی
ئــەو ســەردەمە لــە مەحوەتــەی
زانكــۆی تــاران كۆبوونــەوە و
لەگــەڵ خوێندكارانــدا دەســتیاندایە

خۆپیشــاندان؛ هێزەكانــی حكومەتــی
نیزامی دەوڵەتی " شــەریف ئیمامی"
بــەرەو رووی ئــەوان تەقەیــان كــرد و
لــە ئاكامــدا ژمارەیــەك لــە قوتابیــان
گیانیــان لــە دەســتدا .دەوڵەتــی
شــەریف ئیمامــی كــە كوشــتاری
خوێنــاوی  ١٧ی خرمانانــی ئــەو
ساڵەشــی لــە مەیدانــی ژالــەی
تــاران لــە پەروەنــدەدا هەبــوو ،رۆژێــك
دوای كوشــتاری دانــش ئامــوزان لــە
زانكــۆی تــاران روخــا .دوای روداوی
خوێنــاوی  ١٣ی ئابانــی ســاڵی
 ،١٣٥٧ئــەم رۆژە وەك " رۆژی
دانــش ئامــوز" دیــاری كــراوە.
بۆنــەی دووهــەم ،ســالێك دوای
كارەســاتی خوێنــاوی زانكــۆی تاران،
لــە وەهــا رۆژێكــدا لــە كردارێكــی
ســازمان دروادا لەالیەن حیزب اللەی
الیەنگــری خومەینیــەوە ،ســفاڕەتی
ئەمریــكا لــە تــاران داگیــر كــرا.
ڕێكخەرانــی شــانۆی فریوكارانــەی
داگیــر كردنــی ســفاڕەتی ئەمریــكا،
بــەو كردارەیــان كــە نزیــك بــە ســاڵ
و نیوێــك بــەردەوام بــوو ،ســفاڕەتی
داگیــر كــراوی ئەمریكایــان كــردە
ناوەنــدی ڕاگەیاندنــی سیاســتەكانی
حاكمیەتــی دژی شۆڕشــی ســەرانی
ڕژیــم .داگیــر كرانــی ســفاڕەتی
ئەمریــكا ئەساســەن بــە فەرمانــی
خومەینــی بەڕێوەچــوو بــوو،
لەوێــوە كــە دەورێكــی گرنگــی لــە
پاشەكشــە پێكــردن بــە ڕەوتــە چــەپ
و ڕادیكاڵەكانــدا و ســەركوتی
شۆڕشــدا هەبــوو ،خومەینــی ئــەوی
بــە " شۆڕشــی دووهــەم" ناوبــرد؛
بــەاڵم شۆرشــی دووهــەم هیــچ
شــتێك نەبــوو بێجگــە لــە درێــژەی
ســەركوتی شۆرشــی ئــازادی
خوازانــەی خەڵكــی ئێــڕان لــە الیــەن
كۆنەپەرســتی ئیســامی حاكمــەوە.
دروشــمی مــەرگ بــۆ ئەمریــكا كــە
لــەو رۆژەوە بــە تونــدی و حەرارەتــی
زۆرەوە لــە الیــەن حیــزب اللەیــەكان
و تەیفــی الیەنگرانــی خومەینیــەوە
تێكــرار دەكرێتــەوە ،بۆتــە سەرپۆشــێك
بــۆ ســەركوتی هەمــوو دنگێكــی
نەیــار و نــاڕازی .لــەو رۆژە بــەدواوە
دارودەســتە تەحریــك كراوەكانــی

حیــزب اللەیــی كەوتنــە گیانــی
كومونیســتەكان و هەمــوو دەنگێكــی
ئــازادی خوازانــە و ســیكۆالر كــە
دەبیســترا و لێانــدان و گرتیانــن و
كوشــتنیانن .ئــەم رووداوە ســەرەتای
ســەركوتی شۆڕشــی ئــازادی
خوازانــەی خەڵكــی ئێــران بــوو لــە
الیــەن كۆنــە پەرســتی حاكمــەوە.
شۆڕشــێك كــە ڕژیمــی شــا
نەیتوانیبــوو ســەركوتی بــكات دوای
رووداوی داگیــر كرانــی ســفارەتی
ئەمریــكا ،ســەركوت كردنــی بــە
شــێوەیەكی زۆر تونــد و خوێنــاوی
لــە الیــەن ڕژیمــی تــازە بــە دەســەاڵت
گەیشــتو بەردەوامــی پێــدرا .گەلێــك
لــە ڕێكخەرانــی ئــەو دەورانــەی
ســفارەتی ئەمریــكا ،دواتــر بوونــە
بەشــێك لــە بنیــاد نەرانــی ســپای
پاســداران و دەزگا ئیتالعاتیەكانــی
ڕژیــم و تــۆڕی ئەشــكەنجەگەرانی
و زیندانوانــان.
بۆنــەی ســێهەم ،لــە  ١٣ی ئابانــی
ســاڵی  ١٣٨٨دا كــە نزیكــەی ٥
مانــگ لــە ڕاگەیاندنــی ئاكامــی
دەیەمیــن دەورەی هەڵبژاردنــی
ســەرۆك كۆمــاری تێپەڕیبــوو،
لــە ڕێــز گرتــن لــەم رۆژە و لــە
درێــژەی ئاخێــزی جەمــاوەری،
خۆپیشــاندانێكی گــەورە كەوتــە ڕێ
كــە لــە ڕاســتیدا ناڕەزایەتــی لــەدژی
ڕژیمــی كۆمــاری ئیســامی بــوو.
ئەگەرچــی ڕێبەرانــی جەریانــی
ئوپوزســیۆنی دەركــراو لــە دەســەاڵت
هەوڵیــان ئــەدا بــەر بــە الوان بگــرن
بــۆ بەشــداری كــردن لــە هەمــوو
جــۆرە حەرەكەتێكــی دژ بــە كولیەتــی
ڕژیمــی ئیســامی ،بــەاڵم الوان بــە
دروشــمی " مــەرگ بــۆ دیكتاتــۆڕ"
ئیبتیــكاری عەمــەل و هیدایەتــی
ئــەم خۆپیشــاندانەیان بەدەســتەوە
گــرت.
بۆنــەی چــوارەم ،هەمــوو ســاڵێك
بەرنامەكانــی حەفتــەی بەســیجی
دانــش ئامــوزی لــە رۆژی ٧
ی خەڵــوەرەوە دەســت پێــدەكات و
تــا كۆتایــی رۆژی  ١٣ی ئــەو
مانگــە دەرێــژەی دەبێــت .رۆژی
بەســیجی دانــش ئامــوزی لــە

كۆمــاری ئیســامیدا بۆیــادی
منداڵێكــی قوربانــی بەنــاوی "
حســەین فەهمیــدە" نــاو نــاراوە.
فەرماندەكانــی ڕژیمــی ئیســامی
لــە رۆژی  ٨ی خەزەڵــوەری ســاڵی
 ٥٨دا ئــەم منداڵــە قوتابیەیــان لــە
عەمەلیاتێكــی خۆكوژیــدا ،بــە
نارجۆكــی بەســتراو بــە بشــتێنەیەوە،
نــاردە ژێــر تانكــی عێڕاقیەكانــەوە.
ئــەم منداڵــە بێتاوانــە ،كــە لــە كاتــی
لەتوكــوت بوونیــدا لــە كــوت ی
شــێخ ،لەودیــو روبــاری خوڕەمشــارەوە
تەنیــا  ١٣ســاڵ تەمەنــی بــوو ،بــوو
بــە پێشــقەراوڵی  ٣٩هــەزار منداڵــی
قوتابــی كــە دواتــر لــە الیــەن ســەرانی
جەنایەتــكاری كۆمــاری ئیســامیەوە
وەك خاوێــن كــەرەوەی مەیدانەكانــی
میــن و لــە عەمەلیاتەكانــی هاوشــێوە
لــە شــەڕی ئێــران و عێڕاقــدا بوونــە
قوربانــی .لەبەرانبــەر هەوڵەكانــی
ڕژیمــدا بــۆ پــەرەدان بــە ســازمانی
بەســیجی دانــش ئامــوزی و
بــەكار هێنانیــان بــە ئامانجــی
بــە پۆلیســی كردنــی فــەزای
شــوێنە ئاموزشــیەكان ،لەمــرۆدا
بــە هیممەتــی دانــش ئاموزانــی
پێشــڕەو و تێكۆشــەر بــە یارمەتــی
مامۆســتایانی ئــازادی خــواز،
لــەم پرۆژەیــە ڕژیــم هیــچ شــتێكی
بێجگــە لــە تەشــكیالتێكی فۆڕمــاڵ
بــۆ ڕاكێشــانی دانــش ئامــوزان بــۆ
شــانۆگەریەكانی لــە چەشــنی
ئــەوەی دوێنــێ بەڕێوەچــوو ،بــۆ
نەماوەتــەوە.
بــەاڵم لەودیــو هەوڵەكانــی ڕژیمــی
ئیســامیدا بــۆ مســادرەی ئــەم
بۆنــە خەباتكارانەیــەوە ،بــۆ دانــش
ئامــوزان و خوێندكارانــی تێكۆشــەر،
ســێزدەی ئابــان وەبیــر هێنــەرەوەی
گیــان فیدایــی ئــەو ئازیزانەیــە كــە
لــە بەرانبــەر هــەردوو كۆنەپەرســتی
ئیســامی و ســەڵتەنەتیدا ســینگیان
كــردە قەڵغــان و شــان بەشــانی
كرێــكاران و زەحمەتكێشــان لــەدژی
كۆنەپەرســتی حاكــم و بــۆ دەســتەبەر
كردنــی ئــازادی گیانیــان بەخــت
كــرد.
***

دواستون

سنورە كانی گەندەڵی

كاروانــی ناردنــی یارمەتی جەمــاوەری بۆ ناوچە بومەلــەرزە لێدراوەكانی
ئوســتانی كرماشــان ،بە شــەو و بە رۆژ بەریەوەیە .خەڵك لە هەر شــتێك كە
هەیانــە ،مایــە دادەنێــن .بۆ نمونە كەســێك لە پیرانشــار ،لەســەر كەلوپەلێك
كە پێشكەشــی كردوە نووســیویەتی »:ئەم دیاریەم بە كۆڵبەری بە دەســت
هێنــاوە ،ئــازاری ئێــوە ئازاری منیشــە ».گومانی تێدا نییــە كە یارمەتی
گەیاندنــی كاریگــەر ،تەنیــا لە ڕێــگای ڕێكخســتن و بەرنامەڕێژی ڕێك
و پێــك و هاوئاهەنگــەوە مەیســەر دەبێــت .بــەاڵم بابەتەكــە ،لــە یارمەتــی
گەیانــدن دەرچــۆە و بۆتــە بابەتێــك كــە هیمــای بەرەرووبونــەوەی جەماوەر
و دەســەاڵتە .جەمــاوەری خەڵــك متمانەیــان بەم ڕژیمــە و دامودەزگاكانی
نییــە .ئــەم بــێ متمانەییــە ڕیشــەدارە و هۆكارەكانیشــی دیــارن .لە هەمان
ســاتەكانی ســەرەتای روودانی بومەلەرزەكەوە ،كەمتەرخەمی ،پشتگوێدان،
كــەم كاری ،بێتوانایــی ،غافڵگیــر بــوون ،یــان هــەر ناوێكــی دیكــەی لێ
بنێین ،لە الیەن ڕژیمەوە ،بۆ خەڵكی كوردســتان ئاشــكرا بوو .بە تەجروبە
دەركەوتبوو وە لەم بابەتەشدا بە تێپەڕ بوونی كات روون بۆوە كە دەوڵەت ئەو
ئەركانەی كە لەم كاتانەدا دەكەوێتە ئەستۆی ،بە باشی بەڕێوەنابات .بەاڵم
خەڵكی كوردســتان بومەلەرزە لێدراوانیان لە چاوەڕوانی یارمەتیە دەوڵەتی
دا ڕانەگرت .بە شــێوەی رێكخراو بوو بێت و یان بەبێ ڕیكخســتن ،هێزی
جەمــاوەر كەوتــە كار .لــەم جەریانەدا خەڵــك هەم دەبوو بە خێرایی بچیت بە
یارمەتــی بومەلــەرزە لێدراوانەوە هەم كارشــكێنیەكانی دەوڵەت و بە تایبەت
سپای پاسداران پوچەڵ بكاتەوە.
بــەاڵم لــە راســتیدا هێندێــك كەلوپــەل و ئیمكاناتــی پێویســت كــە دەبوو
بەخێرایــی بكەونــەكار ،بە شــێوەیەكی سروشــتی لە بەردەســت خەڵكدا نین.
خەڵك هێلی كوپتێری نییە ،تا شوێنە زیان لێكەوتوەكان بە تایبەت ئاواییە
دوورەكان شناسایی بكەن  ،ئامبوالنیسان نییە تا بریندارەكان بە شێوەیەكی
تەندروســت بەگەیەننە نەخۆشــخانەكان .خەڵك نەخۆشخانەیان لە بەردەستدا
نییە تا بریندارەكان عیالج كەن  ،خەڵك ماشــێنی ســەنگینیان لەبەر دەستدا
نییــە تــا داروپــەردوی ماڵــە روخــاوەكان البــدەن .تــۆڕی ڕاكێشــانی ئــاو و
ئــاوەرۆ بــە یارمەتــی جەماوەری ناكرێ ســەرلەنوێ وەكار بخڕێتەوە .دابین
كرانی كارەبای ناوچەكە ،لە توانایی حەرەكەتە جەماوەریەكەدا نییە .خەڵك
ســەگی تەربیــەت كراویــان بۆ دۆزینــەوەی برینــداران و گیانبەخت كردوان
لــە بەینــی وێرانەكانــدا نییــە .ئــەم جــۆرە ئیمكاناتــە كە ئەگەر بە شــێوەی
ڕێكخراو و بەرین ،لە الیەن رژیمەوە ،كە هەمویانی بە لێشــاو لە بەردەســت
دایە ،بەكەوتنایە كار ،دەیانتوانی بەر بە بەرز بونەوەی ئاســتی خەســارەتی
ئینســانی بگــرن .ڕەنگــە تەنیــا باس كــردن چەند نمونەیەك بۆ نیشــاندانی
ڕادەی گەندەڵی لە دامودەزگا دەوڵەتیەكانی كۆماری ئیســامیدا ،كە لە
وەها بارودۆخێكدا ئاشكرا تر خۆ دەنوێنێ ،بەس بێت:
« رێكخــراوی مودیریەتــی قەیــران» ی ســەربە وەزارەتــی نێوخــۆ ،بــە
شێوەیەكی ڕەسمی ئەركی ڕیكخستنی فریاكەوتنی لە ئەستۆیە .سەرۆكی
ئەم رێكخراوەیە كەســێكە بە ناوی « ئیســماعیل نەجاڕ» ،ئەو كەســە كە
زمــان لوســی و چاپلوســیەكەی بــە ناوبانگە ،لــە دەورەی ئەحمــەدی نژاد
دا ئوســتانداری كرمــان بــوو .لــە كاتــی بومەلەرزەكــەی كرمانــدا لەبەردەم
هەواڵنێــران و روو لــە دوور بینــە تەویزیۆنیەكانــدا وتبــوی »:ماڵێــك كــە
ســێ دیــواری رووخابوو ،دیواری چوارەمی كــە وێنەی ئەحمەدی نیژادی
پێــدا هەڵواســرابوو ،بــە ســالمی مابــۆوە .ئەمــە لوتفــی خوداوەنــد بە هۆی
خزمەتەكانی سەرۆك كۆمار بە ئاواییەكانی ئەم واڵتە ».وەها كەسێك كە
ئێســتا پلەی بەرز بۆتەوە و جێگای متمانەی دەوڵەتی روحانیشــە ،قەرارە
كاروباری ڕزگار كردنی بومەلەرزە لێدراوان رێكبخات بكات!
تەلەویزیۆنــی دەوڵەتــی ئێــران بــە هەڵــە چەند بەشــێك لــە فیلمێكی باڵو
كردەوە ،كە تێیدا دوو كەس لە بەرپرسانی حكومەتی گۆیا خەریكی دانی
خوێنن بە بریندارانی بومەلەرزەكە .لە هەمان ئەو كورتە فیلمەدا دەبیندرێت
كە ئەســڵەن دەرزیان بە دەســتدا نەچووە و خوێنیشــیان لێ وەرنگیراوە .ئەم
شــانۆكاریە فریوكارانەیــە لــە رێــك كەوتــن لەگــەڵ پزیشــكیاری وەرگری
بەریەوە چۆە.
هەواڵنێــری دەوڵەتــی تەســنیم وێنــەی كاروانێــك لــەو ماشــێنە باریانــەی
باڵو كردۆتەوە كە گۆیا یارمەتیە دەوڵەتیەكان دەگەیەننە دەست بومەلەرزە
لێدراوان .كاربەرانی تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان ،ئاشكرایان كردوە كە ئەم وێنەیە
هــی ئــەو كامیۆنانەیــە كە ســاڵێك لەوە پێش لە چاوەڕوانی دا وێســتاون بۆ
تێپەربوون لە سنوری بازرگان و ئەمساڵ بە بەرنامەی فتوشاپ بە شێوەی
كامیۆنەكانی یارمەتی گەیاندن لە وێنەكەدا ڕەنگ كراون.
لــە نمونەیەكــی تــردا ،هەواڵنێــری دەوڵەتــی مێهــر رۆژی  ٧ی خەزەڵوەر
بــاس لــە جێگیــر بوونــی  ٨٠٠دەزگا ئامبوالنــس لە مەســیری حەرەكەتی
عەزادارانی ئەڕبەعین بۆ كەربەال ،كە لە ئوستانی كرماشانەوە تێدەپەڕین،
دەكات ،دوو حەفتــە دواتــر هەواڵنێــری تەســنیم لــە زمــان ئوســتانداری
كراماشــانەوە باســی لە كەم بوونی ئامبوالنس بۆ گواستنەوەی بریندارەكان
بۆ نەخوشخانەكان كردوە.
ئەگەر ئەزمونی بومەلەرزەكانی تر لە شوێنە جوراو جۆرەكانی ئێرانیش كە
كارنامــەی كۆماری ئیســامی لەوانــدا ،پڕە لە گەندەڵی و بێ كیفایەتی،
لەبەرچاو نەگرین ،ئەم چەند نمەنەیە وەك مشتێك لە خەروار نیشانی ئەدات
كە خەڵك حەقیانە هاوچارەنووسەكانیان لە جەرگەی وەها كارەساتێك دا لە
چاوەڕوانی فریاكەوتنی ڕژیمدا رانەگرن.

