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ڕەوت

لە پێنجەمین ساڵڕۆژی داگیرکرانی شاری موسڵ دا

نادر عبد الحميد
)یەکــی ئایــار( هــەر ســاڵە و لــە هــەر واڵتێــک )و هەتــا لەنــاو هەرێمە 
خۆیــەوە  تایبەمتەنــدی  و  شــێواز  بــە  واڵتێکیشــدا(  جیاوازەکانــی 
دەردەکەوێــت کــە بەرهەمــی ئــەو بارودۆخــە سیاســی-کۆمەاڵیەتی و 
ئــەو ڕەوەنــدە مێژووییەیــە کــە واڵتەکــە )و هەرێمەکــە( و بزوتنــەوە 
کرێکاریەکــەی و ڕەوتــی سۆشیالیســتی نــاو کۆمەڵگەکــە پیاتێپەڕیــوە.

ئــازادی  لــە  عێراقــدا  کوردســتانی  لــە  کرێــکار  چینــی  گەرچــی 

ــارساون  ــە ن ــەی ک ــەو ڕیکخراوان ــە، و ئ ــد نی ــوون بەهرەمەن ڕێکخراوب
لەژێــر نــاوی »ســەندیکای کرێــکاری« وەیــا »یەکیەتیــە کرێکاریەکانــی 
کوردســتان« هــەردوو حیزبــی دەســەاڵتدار هەمیشــە لــە هەوڵــی 
بەرپرســیارەتیانەوە  میکانیزمــی  لەڕێگــەی  و  کردنیــان  کۆنتــڕۆڵ 
ئــازادی  بــە  بەرگرتــن  بــۆ  ئامڕازێــک  وەک  دەهێنــن  بەکاریــان 
ڕێکخراوبوونــی ســەربەخۆی کرێــکاران و خنکانــدن و لەباربردنــی 
خامۆشــڕاگرتنی  هەروەهــا  و  کرێــکاری  ناڕەزایەتیەکــی  هەرجــۆرە 
بەرگرتــن  و  ئایــار(  )یەکــی  کرێــکاری وەک  بۆنەیەکــی  هەرجــۆرە 

بەیادکردنــەوەی.

بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا، یــادی )یەکــی ئایــار( لــە کوردســتانی عێڕاقــدا 
لەالیــەن هەڵســوڕاوانی کرێــکاری، کۆمۆنیســتەکان و چاالکوانانــی 
چــەپ و پێشــکەوتنخوازانەوە هەرســاڵە بەجۆرێــک و بەتایبەتیــش 
لــەم دوو ســاڵەی دواییــدا شــکۆمەندانە بەڕێوەچــووە. ســاڵی پــار 
)٢٠١٨( بــۆ یەکەمجــار بــوو دوای دوو دەیــە ئــەم ڕۆژە بــە فراوانیەکــی 
ــە  ــەت ل ــەوە بەتایب ــاد بکرێت ــڕان ی ــوان و ئاهەنگگێ ــە ڕێپێ ــاو ل بەرچ

ــلێامنی،         ــاری س ش
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ئاوڕدانەوەیەک لە یەکی ئایاری ٢٠١٩

موئەیەد
ئەحمەد 

بارودۆخی سیاســی  کوردستان، 
و  ســەرۆک و کابینــەی بــورژوا 

ناسیونالیست
و  کوردســتان  سیاســی  بارودۆخــی  باســکردنی  لــە  زاڵــە  کــە  ئــەوەی 
شــیکردنەوەیدا ئەوەیــە کــە ئەیبینیــن و گــۆی بیســتی ئەبیــن و ئەیخۆینینەوە 
لــە ڕیگــەی ســەدان و ســەدان دامــودەزگای میدیایــی لــە کوردســتان هــەر لــە 
کاناڵــە ئاســامنی و ناوخۆیەکانــەوە تــا ڕادیــۆ و ڕۆژنامــە و گۆڤــار و تەنانــەت 
بەشــیکیش لــە سۆشــیاڵ میدیــا. ئەمــەش بــە پلــەی ســەرەکی گوتــار و 
لێکدانــەوە و ئایدیۆلــۆژی بــۆرژوا ناسیونالیســت و ئیسالمیســت و ناســیوناڵ 

ــە. نیولیربال

گەر ئەم گوتارە بە کورتی وێنا بکەین شتیکی لەم بابەتە دەرئەچێ:

 بــاس کردنــی كیشمەكشــیی حزبە دەســەاڵتدار و ئۆپۆزســیۆنە پەرلەمانیەکان، 
کەمپێنی سیاســی نەتەوەپەرســتانە و دژە ژنی و ســەرکوتگەرانەی ناســیونالیزم 
و ئیســالمیزم، کێشــە لــە بــن نەهاتووەکانــی نیــوان هەولێــر و بەغــدا، 
ستایشــی کاپیتالیزمــی نیولیربالــی ئــەم ســەردەمە و چەســپاندنی زیاتــری لــە 
کوردســتاندا و چەواشــەکاری ســەبارەت بــە تااڵنــکاری سیســتامتیکی ڕەنجــی 
کریــکاران و دزینــی ســەروەتی کومەڵگــە لــە الیــەن هەمــان ئەم سیســتمەوە. 
جگــە لەمانــەش، ژەهــر ڕشــتنی  کەلتــوری ئیســالمیزمی داعشــی و نەفەســی 
نەتەوەپەرســتی بــە نــاوی خەڵــک و »کــورد« و »کوردســتانیان« و کەلتــوری 
»خۆماڵــی«، قــوت کردنــەوەی کامــە کێشــەی الوەکــی و فریودەرانەیــە وەک 
ســەنتەری کێشــەکانی کۆمەڵگــە و »کەمپێنــی هەڵبــژاردن«، باســی  گەندەڵــی 
بــەاڵم بــێ چارەســەر، باســی بودجــە بڕیــن بــەاڵم وەک ڕووداو نــەک 
کارەســاتیكی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری، باســی بێهــودەی قاچاغچیتــی نــەوت و 
گــەورە دزانــی شانشــینی کوردســتان، وە لیســتێکی دوورودریــژ لــەم بابەتانــە.

ــە  ــژاردن ل ــە ئیستاشــدا ســەرۆک هەڵب ــەوە: ل ــر بکەین ــە ڕوون ت ــەر وێناک گ
بنەماڵــەی بارزانــی و بەبــێ »یەکیەتــی«، و ئینجــا دانانــی ســەرۆک وەزیرانــی 
ــە  ــان ب ــەاڵم هەردووکی ئامــۆزای ســەرۆک و ئەمەشــیان بەبــێ »یەکیەتــی« ب
»گــوڕان«ەوە.  ئینجــا، كێشــەی دەســت نیشــان کردنــی پاریــزگاری کرکــوک لــە 
نیــوان »پارتــی« و »یەکیەتــی«، وە گــەر یەک دوو ســاڵیش بگەرێینــەوە دواوە 
ڕیفرندۆمەکــەی کــە )مەســعود بارزانــی( بەڕێیخســت، بــە دوایــی ئەویشــدا 
ــوک و  ــە کارەســاتەکانی خەڵکــی کەرک ــی ب ــی سیاســی و حزب ــی کردن بازرگان
ــەت«ی  ــار کــردن و »خیان ناوچــە ناکــۆک لەســەرەکان، دواتریــش تومــەت ب
»نەتەوەیــی« ئــەم هێــزی میلێشــیای حزبــی و ئــەوی تریــان لــە پەیوەنــد بــە 

کەرکوکــەوە.. و هەتــا دوایــی.

ئــەو وێنەیــە چەنــد ناکۆکــە لەگــەڵ ژیــان و چاوەڕوانیەکانــی خەڵکــی 
کریــکار و بەهەژارکــراوی کۆمەڵگــەی کوردســتان بــەاڵم بــە پلــەی ســەرەکی 
جەنجاڵــی سیاســی بــورژوا ناسیونالیســتی کــورد و هیزەکانــی نیشــان ئــەدا. 
ــەدا،  ــە بناغ ــەاڵم ل ــاو ب ــە بەرچ ــوول دێن ــا مەعق ــد ن ــە چەن ــوو ئەوان هەم
ــە ئیمێجــی   هێــگڵ ووتەنــی، »مەعقولــن« چونکــە »واقعــن«. هەمــوو ئەمان
)وێنــەی( هەڵگــەڕاوەی جێگــە و ڕۆڵــی پرۆلیتــاری کوردســتان نیشــان ئــەدەن 
ــە  ــان ل ــی سیاســی و فکری ــۆت کردن ــۆ ک ــورژوازی ب ــەالی ب ــە شــیوەی تەق ل
هەنــاوی سیســتمێکی ئابــووری و کومەاڵیەتــی کــە ئەچەوســێرنێنەوە و 

ــن. هــەژار ئەکرێ

ــەرمایداریە،  ــی س ــە کومەڵگەیەک ــتان، ک ــە کوردس ــەاڵتدار ل ــورژوازی دەس ب
ــە  ــم و خەریک ــۆ هەرێ ــاوە ب ــازەی دان ــدا ســەرۆکێکی ت ــەی دوایی ــەم ماوان ل
کابینــەی نۆهەمینــی پیــک ئە هێنــێ. نۆێنەرانــی ئــەم چینــە ســەرقاڵی 
ســازدانی دەســەاڵتداریەتی بورژوازیــن و هــەر لــەم ڕاســتایەدا بەشــیکی باش 
لــە ملیاردیــر و ملیوندیرەکانــی کوردســتان لــەم کابینەیــدا ئەبــن و بەگویــرەی 
ســراتیژیەت و سیاســەتی بــورژوازی ناخۆیــی و دەرەکــی خەریکی ســازاندنی 

ــن. حوکمرانی

ــدی  ــە پەیوەن ــتان ل ــتەکانی کوردس ــورژوا ناسیونالیس ــەاڵتدارە ب ــە دەس حزب
توندوتۆڵــدان لەگــەڵ دەوڵەتانــی بــۆرژوا ئیمپریالیســتی ئەمریــکا و ڕۆژئــاوا 
ــەرقاڵی  ــاڵە س ــا س ــۆ چەندەه ــان و ب ــی هاوپەیامنی ــزە نێودەوڵەتیەکان و هی
جێبەجێکردنــی ســتڕاتیژی نیولیربلیــزە کردنــی کاپیتالیزمــی کوردســتانن وەک 
ــەم ڕاســتایەدا، ســەندیکای  ــی. ل ــی جیهان ــی کاپیتاڵ ــە ئەڵقەکان ــەک ل ئەڵقەی
ســەربەخۆی کریکارانیــان بــۆ چەندیــن ســاڵە لــە کوردســتاندا قەدەغــە 
ئــازادی مانگرتنــی کرێــکاران و فەرمانبــەران و خۆپێشــاندانی  کــردووە، 
گەنجانــی کــچ و کــوڕ و زۆڵــم لیکــراوان هــەردەم ســەرکوت ئەکــەن و ئــازادی 
سیاســی و مەدەنــی پێشــێل ئەکــەن. هەروەها هەڕاجی ســەروەت و ســامانی 
ــااڵن و  ــەر شــااڵوی ت ــردووە و خســتویانتە ب ــان ک ــەرز و زەوی ــە و ئ کومەڵگ
ــاو  ــی ن ــتووی گەندەڵ ــەرمایەدارنی پێگەیش ــەت و س ــەرمایەی تایب ــڕۆی س ب
دەســەاڵت و حزبــە مێلیشــیایەکان. ســەرباری ئەمانــەش، بەجــارێ دامــودەزگا 
خزمەتگۆزرایەکانیــان وێــران کــردووە هــەر  لــە ئــاو و کارەبــاوە تا  ســێکتەری 

ــد.   ــەروەردە... هت ــی( تەندروســتی و پ )کەرت

ئــەم دەســەاڵتداریەتیەی کوردســتان و حــزب و هێزەکانــی بــۆ خۆیــان 
کیانیکــی )قەوارەیەکــی( سیاســیین و بەشــێکن لــە زۆنەکانــی جیۆپۆلتیکــس 
)جوگرافیــای سیاســی( لــە ســرایژیەتی دەوڵەتــە ئیمپریالیســتەکاندا، وە 
ــە  ــی و ل ــی جیهان ــی کەپیتاڵ ــە ئەڵقەکان ــە ل ــۆ خــۆی  ئەڵقەیەک کوردســتان ب
ڕێگــەی دەســەاڵتەوە وەک گۆرپانێکــی ئــەم جیوپۆلتیکســە مەمەڵەیــان 
ــاو پرۆســەی شــکڵگیری کیانێکــی سیاســی  ــەش لەن ــەو پێ ــرێ. ب ــەڵ ئەک لەگ
و  دەوڵەتیــەوە  سەروســیامی  لــە  بیــت  دوور  هەرچەنــد  بورژوازیــدان 
چارەنوســێکی نادیــاری هەبێــت، ئەڵبەتــە بــۆ هیزەکانی بــۆرژوا ناســیۆنالیزمی 
کــورد گرنــگ ئــەم پرۆســەیەیە وبوونــی ئەوانــە لــە نێویــدا وەک هێــزی شــکڵ 
ــۆ  ــەوە ب ــە بەڵکــو ڕەگ و ڕیشــەکەی ئەگەرێت ــازە نی پێــدەری. وە ئەمــەش ت
ســەرهەڵدانی ناســیونالیزمی کــورد وەک بزوتنەوەیکــی بــورژوازی کــورد، 
ــی  ــاڵی ١٩٦١ و دامەزراندن ــی س ــۆ ئەیلول ــەوە ب ــراوی ئەگەریت ــە دیاریک و ب
شــەری چەکــداری بــۆ دروســت کردنــی ئــەم کیانــە سیاســیە بورژوازیــە لــە 
ــۆری  ــی دکتات ــەکانی ڕژیم ــە جیۆپۆلیتیکس ــاڵ بەرژەوەندی ــەی خۆدانەپ ڕێگ
شاهنشــایی ئێــران و ئەمریــکا، کــە دواتــر بــە کارەســات شــکایەوە بــە ســەر 

ــە ١٩٧٤ دا. ــتان ل ــی کوردس خەڵک

ل ٢

یەنار محەمەد
کەوتنــە  و  موســڵ  شــاری  داگیرکرانــی 
داعشــەوە  ڕێکخــراوی  دەســتی  ژێــر 
تراژیدیایەکــی کارەســاتاوی و دڵتەزێــن 
دوای  لــە  عێراقــدا  مێــژووی  لــە  بــوو 
 .)٢٠٠٣( داگیرکرانــەوە  ســاڵەکانی 
ــەم  ــەربازیەکان ل ــزە س ــانەوەی ھێ کێش
ــی  ــە پاروویەک ــرد ببێت ــە وای ک ــارە ک ش
ئاســان بــۆ ئــەم ڕێکخــراوە دڕندەیــە، 

ــەرتاپا  ــوون و س ــرۆڤ ب ــەی دژی م بەڵگ
دەســەاڵتدارە  بــورژوا  تائیفەگەرایەتــی 
ئاسایشــی  و  ئارامــی  کــە  بەغــدا  لــە 
قوربانــی  دەکاتــە  کەســیش  ملیوناھــا 
ھاوکێشــە و کێشمەکێشــە تائیفەگەراییــە 

چەپەڵەکانــی.
لەالیەکــی تریشــەوە، مامەڵەی ناشایســتە 
بــە بیانــووی دژایەتــی کردنــی تیــرۆرەوە 
ــتانەوە  ــەاڵتدارانی کوردس ــەن دەس لەالی
لەگــەڵ دانیشــتوانی موســڵ و ناوچەکانی 
ــۆ خۆپاراســن شــارەکانیان  ــاوا کــە ب ڕۆژئ

بەجێھێشــتبو، ڕق و کینــەی نەتەوایەتــی 
ــەس  ــا ک ــە ملیوناھ ــەر ب ــاندا بەرامب نیش

لــە قوربانیانــی عەرەبــی زمــان.
کاولکارانــەی  کردنــی  بۆمبابــاران 
بەکۆمەڵــی  لەناوبردنــی  و  شــارەکەش 
مەدەنــی  خەڵکــی  ھــەزار  دەیــان 
و  خۆجێــی  کۆمەڵگــەی  لەبەرچــاوی 
ناڕەزایەتیــەک،  ھیــچ  بەبــێ  جیھانــی، 
قووڵبوونــەوەی  زەقــی  بەڵگەیەکــی 
کولتورێکــی عەســکەرتاری و کوشــندەیە 
ــرۆڤ  ــۆ کوشــتنی م ــە پاســاو دەکات ب ک

بەھــۆی بیروبــاوەڕ، ئایــن، تائیفــە وەیــان 
نەتەوەکەیــەوە.

ژێر  کەوتنە  و  موسڵ  شاری  داگیرکرانی 
دەستی ڕێکخراوی داعشەوە تراژیدیایەکی 
مێژووی  لە  بوو  دڵتەزێن  و  کارەساتاوی 
داگیرکرانەوە  ساڵەکانی  دوای  لە  عێراقدا 
)٢٠٠٣(. کێشانەوەی ھێزە سەربازیەکان 
پاروویەکی  ببێتە  کرد  وای  کە  شارە  لەم 
دڕندەیە،  ڕێکخراوە  ئەم  بۆ  ئاسان 
سەرتاپا  و  بوون  مرۆڤ  دژی  بەڵگەی 
لە  دەسەاڵتدارە  بورژوا  تائیفەگەرایەتی 

ملیوناھا  ئاسایشی  و  ئارامی  کە  بەغدا 
و  ھاوکێشە  قوربانی  دەکاتە  کەسیش 
چەپەڵەکانی.  تائیفەگەراییە  کێشمەکێشە 

ل 5 

لە یادی شۆراکانی ١٩٩١ دا             نەوزاد بابان       ل3

یەکیەتی بێکاران لە کوردستان، مێژوویەکی پڕشنگدار چاوپێکەتن لەگەڵ عەبدواڵ سڵێمان )مەشخەڵ(  ل4

یەکی ئایاری سلێمانی                      عەلی محەمەد ئەمین        ل5

بەیاننامەی ڕاگەیاندنی “کۆمیتەی یەکی ئایار”              ل5

دەربارەی کارل مارکس گفتوگۆی ئەحمەد ئەلمەرزوق لە گەڵ موئەیەد ئەحمەد لە 
رادیۆی«المساواة«                    بەشی یەکەم ل6

بە دوبەی کردنی کوردستان، خەونی لیبراڵیانەی ناسیۆنالیزمی کورد!      عومەر خەتات       ل7

سەر ووتار

-٣٠-٦ ســەرلەبەیاىن   ٨ هەشــتی  کاتژمێــر 
و  کرێــکار  خۆرســکانە  بەشــێوەیەکى   ٢٠١٩
داخســت  کارگەکەیــان  دەرگاى  کارمەنــدەکان 
کاریــان  کەشــەوانە  کرێکارانــەىش  ئــەو  و 
ــاز  ــوو، وە بەنی ــەواو بب ــان ت ــرد و کارەکانی دەک
و  نەڕۆیشــتنەوە  ماڵــەوە  بگەڕێنــە  بــوون 
ــەوە و دەرگاى  ــە مانگرتنەک ــوون ب ــت ب پەیوەس

چیمەنتــۆی  فرۆشــتنى  دەرگاى  و  پرســگە 
کارگەکەیــان داخســت کــە لــە الیــەن کۆمپانیــای 
دەبردرێــت. بەڕێــوە  گــروپ(ەوە  )فــاڕوق 

لــە  داوایــان  کۆمپانیاکــە  بەڕێوەبــەراىن 
ــەوە  ــۆ کۆبوون ــن ب ــە بێ ــرد ک ــووەکان ک مانگرت
بەمەبەســتی  ئــەوەش  کارگــە،  دەرەوەى  لــە 

بــەاڵم  مانگرتنەکەیــان،  پەکخســتنی 
مانگرتــووەکان وتیــان ئێــرە چــۆڵ ناکەیــن و 
ــە  ــن، بۆی ــە مانگرتنەکەمــان هەڵناگری دەســت ل
بەرپرســان و بەڕێوەبەرانــی کۆمپانیــا ناچارهاتــن 
ــان. ــە داواکاریەکانی ــن ل ــۆ گوێگرت ــان ب ــۆ الی ب

ئەمــە و بەپێــی هەواڵەکانیــش مانگرتــووەکان 

باســیان لەوە کــردوە کــە لەالیەن )ئاســایش(ەوە 
هەڕەشەیان لێکراوە و هەوڵی ترساندنیان دراوە.

ســااڵنی  و  نییــە  جــار  ئەمەیەکەمیــن 
پێشــووتریش کرێــکاران و کارمەنــداىن کارگــە 
ــاندانیان ل٧  ــن و خۆپیش ــەوە و مانگرت گردبوون

گردبوونەوەى ناڕەزایەتی کرێکاران و کارمەندانى کارگەى چیمەنتۆى 
تاسڵوجە / سلێمانی ئامادەکردنی ڕاپۆرت: جەبار لە چیمەنتۆی تاسڵوجە

بە یاننامە ی كۆتایی دووەم كۆبونە وه ی فراوانی كۆمیتە  ناوه ندی
 ڕێكخراوی بە دیلی كۆمۆنیستی لە  عێڕاق

به دیلــی  )ڕێكخــراوی  ناوه نــدی  كۆمیتــه  
كۆمۆنیســتی لــه  عێــڕاق( دووەم كۆبونــه وه ی 
ــی خــۆی ئه نجامــدا  )پلینۆمــی دووەمــی( فراوان
ــار )ی  ــی ١٠ و ١١ی ئای ــه  ڕۆژه كان ــه  به غــدا ل ل
ئه ندامــان و  به ئاماده بوونــی زوربــه ی   )٢٠١٩
ئه ندامانــی كۆمیتــه  محه لیــه كان و كۆمیتــه ی 

وواڵت. ده ره وه ی 

و  ئه نته رناســیوناڵ  رسودی  بــه   كۆبونه وه كــه  
ــان  ــه  گی ــان ل ــۆ ڕێزلێن ــتان ب ــه ك وه س ده قیقه ی
به ختكردوانــی ڕێــگای سۆشــیالیزم و ئینســانیه ت 
له الیــه ن  ئــەوەی  دوای  پێكــرد.  ده ســتی 
هاوئاهه نــگكا ری  ئه حمــه د(  )موئه یــه د 
ــوان  ــی ئاماده ب ــەوە به خێرهاتن ــه  ناوه ندی كۆمیت
كــرا و ده ســته ی ســه رۆكایه تی كۆبونەو ه كــه  

)یه نــار  لــه :  بریتیبــوون  كــه   هه ڵبژێــردرا 
خشــته ی  شــنان(،  )محه مــه د  و  محه مــه د( 

کــرا. پەســند  كۆبونه وه كــه   كاره كانــی 

یه كــه م،  لــه :  بــوو  بریتــی  كاره كان  خشــته ی 
ــه .  ــی ڕێكخراوه ك ــه ر چاالكیه كان ــك له س ڕاپۆرتێ
ڕێكخراوه كــه  ناوه رۆكــی  و  بنه مــا  دووه م، 

میكانیزمــی  و  كۆمۆنیســتی  كاری  شــێوازی   و 
به دیلــی  )ڕێكخــراوی  په ره پێدانــی 
ــاره ی  ــه متان ده رب ــێیه م، سیاس ــتی(. س كۆمۆنیس

بارودۆخــی   

 ل ٢ 

ناجی ئەفراسیاو         جەوهەری ئابووری ئیمپریالیزم
تراژیدییشــە  هــەم  و  کۆمیــدی  ققســەیەکی 
ئەگــەر بڵێیــن ئیمپریالیزمــی نــوێ، شانبەشــانی 
و  جەنــگ  ســەرمایە،  هەناردەکردنــی 
بــەاڵم  دەکات،  هەنــاردە  دیموکراســییش 
بــە پشــکنینی تیــۆری لینیــن ســەبارەت بــە 
ــن.  ــە تێدەگەی ــەم گوزارەی ــزم، باشــر ل ئیمپریالی
مۆنۆپۆلیــی ئۆلیگارشــی گەیشــتووە بە ئاســتێک، 

کــە )گــووگڵ( وەک کۆمپانیایەکــی رۆژئاوایــی 
ــی  ــواوی( مۆنۆپۆلێک ــە )ه ــە ل ــا، هەڕەش بێهاوت
تــری رۆژهەاڵتــی هەســارەکە دەکات، رەنگــە 
بێــت،  مۆنۆپۆلــی  فۆرمــی  دواییــن  ئەمــەش 
ئەویــش گواســتنەوە لــە قۆرخکاریــی کەمینــەوە 

بــۆ قۆرخکاریــی تاقانــە. 

لینیــن لــە پــاش لێکۆڵینەوەیەکــی چڕ ســەبارەت 

فراوانبوونــی  و  ســەرمایەداری  گەشــەی  بــە 
ســەرمایەداری  لــە  نوخبەیــەک  دەســەاڵتی 
قۆرخــکار و بانکــەکان، کتێبــی )ئيمپرياليــزم، 
بااڵتريــن قۆناغــى ســه رمايه دارى( دەنووســێت. 
کتێبــە  ئــەم  پەیوەندیــی  مبانەوێــت  ئەگــەر 
ــن،  ــت بکەی ــتامانەوە پەیوەس ــی ئێس ــە دۆخ ب
ــن  ــەی لینی ــەو گوزاران ــان ئ ــن هەم ــەوا ناچاری ئ
دابنێینــەوە کــە ســەدەیەک پێــش ئێســتا خــۆی 

ل٢ 

نــەوەی  ســفرەکان،  نــەوەی 
ســااڵنی دوو هەزارەکان بەدواوە، 
کۆمەاڵیەتــی  پێکهاتوویەکــی 
ئاڵنکارییەکــی  لــە  جیــاوازن 
ــۆ  ــن، ب ــادەن بۆڕاپەڕی ــدا. ئام نوێ
کــۆن،  دونیــای  هەڵتەکاندنــی 
دەســتدانە پێشخســتنی کۆمەڵــگا 
ــازاد  ــی ئ ــی جیهانێک و دامەزاندن
واقیــع/ دەبێتــە  )ڕادیــکاڵ 

تســایت/ئەملانیا،  هەفتەنامــەی 
ســەرەتایی مانگــی شەشــی ٢٠١٩ 

.)

و  خەمــاوی  ســاڵە  نەوەیــەک 
تاریکەکانــی دەیــەی نەوەدەکانی 
مناڵــی، لــە نێــو ۆژە الویــی و 
و  شــەوق  پــڕ  سەرکێشــیەکانی 
چڕکردۆتــەوە،  ســەوزاییەکانی 

و  کۆمەاڵیەتــی  زانســتە 
زانســتیە  و  سۆســیۆلۆژی 
هــزری  توانایەکــی  نوێیەکانــی، 
ــاری دروســت  ــژی بڕی ــری تی و بی
نەوەیــەک  پێــداوە.  خێــرای  و 
ــاری  ــی زانی ــو وکیپیدیایەک ــە نێ ل
گەورەتریــن  نێــو  لــە  مەزنــدا، 
بــە  دیجیتالیــدا،  کتیبخانــەی 
و  خــۆی  بتوانێــت  چرکــە  دوو 

و  پرســیار  و  کێشــە  و  جیهــان 
لەســەرهەقیقەت  گومانەکانــی 

مەحەکبــدات. لــە 

و  گلۆبەالیزەیشــن  نــەوەی 
لــە  جیهــان  کۆکردنــەوەی 
چەنــد دیســیکیک و داتــای پــڕ 
زانیــاری چەنــد هــەزار الپەڕەیــی 
زمانــی  چەنــد  نەوەیــەک  یــە، 

زینــدووی جیهانــی دەزانێــت و 
پەیوەندییەکانیــدا  لــە  رۆژانــە 
کار  بــۆ  و  چاالکیەکانــی  بــۆ  و 
خولیاکانــی  و  بەهــرە  بــۆ  و 
نەوەیــەک،  بەکاریدەهێنێــت. 
فورســەتیكی نــاوازە و هــەرزان و 

و کارا 

 ل٤

ڕاپەڕینی الوان و خوڵقانی ئینسانێکی دی، ژینگە بپارێزن، سیستەم بگۆڕن

موئەیەد ئەحمەد
ــە  ــدی ل ــەن هەن ــە الی ــراوە ل ــیاریک ک ــد پرس چەن
هاورێیانــەوە دەربــارەی ڕاپەرینــی خەڵکــی ســودان 
وە وردەکاریەکانــی ئــەو کۆنگــرە ڕۆژنامەوانیــەی کە 
لــە لەنــدەن گیــرا، ڕۆژی ٤ ی ئــەم مانگــە و منیــش 

ــودان،  ــی س ــارەی ڕووداوەکان ــووم، دەرب ــادە ب ئام
»هاوپەیامنــی  نوینەرانــی  کۆنگــرەی  مەبەســت 
هێــزە سیاســیەکانی ســودان و هەماهەنگکارانــی 
و  پیشــەوەرەکان  ســەندیکا  و  پەیوەندیــەکان 

کۆمیونیتــەکان لــە  بەریتانیــا و ئیرلەندا«یــە.

وەاڵم  ســەرەتادا  لــە  خــوارەوە  شــیوەیەی  بــەم 

بــە  ســەبارەت  ئەدەمــەوە  پرســیارەکان  بــە 
و  ڕۆژنامەوانیەکــە  کۆنگــرە  هەڵســەنگاندنی 

ڕاپەرینەکــە. دەربــارەی  داوتریــش 

بۆچوونەکانــی نوێنــەری »کۆڕبەنــدی پیشــەوەران« 
کۆنگــرە  پەنێڵــی  نیــو  لــە  املهنــن(،  )تجمــع 
بــە  ســەبارەت  بــوو  ڕوون  ڕۆژنامەوانیەکــەدا، 

هێــزە کۆمەاڵیەتیەکانــی بزوێنــەری ڕاپەریــن لــە 
ســوداندا. ئــەو جەختــی لە ســەر هێــزی کرێــکاران و 
پیشــەوەران و گرنگــی هــەردوو ئامــرازی مانگرتنــی 
ــدين(  ــان امل ــی )العصي ــەرپیچی مەدەن ــتی و س گش

ئەکــرد بــۆ ســەرکەوتنی شۆرشــەکە. 

ل٣

لە وەاڵم بە پرسیارەکان دەربارەی ڕاپەرینی سودان، وکۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەی لەندەن

جەمال کۆشش



ڕەوت              ژماره ٢         ١٦ تەمووز    ٢٠١٩ الپەڕە  ٢      

پاشاموەی سەر ووتار

ــتان،  ــی کوردس ــی سیاس  بارودۆخ
بــورژوا  کابینــەی  و  ســەرۆک  و  

ناسیونالیســت
ــی دەســەاڵتدار و خــاوەن  ــان ســاڵەی هــەر دوو حزب ســراتیژیەتی دەی
میلیشــیای چەکــداری حزبــی کــە ئیــدارەی دوو ناوچــەی جیــاوازی 
ــە  ــە،  ب ــا ئێســتاش خــۆ گریدانەوەی ــە دەســتەوەیە هەت کوردســتانیان ب
ســەد و یــەک ڕایــەڵ، بــە دەوڵەتانــی ناوچەیــی دراوســێی کوردســتانەوە، 
بــە تایبــەت ئیــران و تورکیــا. دریــژە دان بــە خۆیــان و دەســەاڵتداریان، 
لــە نــاو دڵــی قەیرانــی حوکمرانیــان و دژایەتیــان بــە بەرژەوەندیەکانــی 
خەڵکــی کوردســتان، وای کــردووە کــە هــەردەم زیاتــر خۆیان بســاچیێنن 
ئــەم  دوو  لەگــەڵ  ئابووریــەوە  و  و ســەربازی  بــاری سیاســی  لــە 

ــەدا. دەوڵەت

بەرژوەنــدی  لــە  سیاســی  و  کۆمەاڵیەتــی  گۆرانــکاری  پرۆســەی 
زۆربــەی جەمــاوەری خەڵکــی کوردســتان لەمێــژە لــەوە تێپەڕیــوە 
ــتی  ــری بورژواناسیونالیس ــی و فک ــۆی سیاس ــوەی ئاس ــە چوارچێ ــە ل ک
چاکســازیخواز، بــورژوا ڕیفورمیســت، باڵــی چەپــی بورژوازی و سۆشــیال 
ناسیونالیســتەکاندا ڕابگیرێــت و لــە قاڵــب بــدرێ. ئــەوەی کــە لــە بــاری 
ــکاری ڕیشــەیی  ــا گۆڕان ــەڵ، ت ــە ســەر شــانۆی کوم ــەوە هاتوەت میژووی
ــی  ــز بوون ــە. بە هێ ــزە چینایەتیەکان ــی پارســەنگی هێ ــدات، گۆڕین ڕوو ب
جێگەوڕێگــە و ڕۆڵــی سیاســی  و فکریــی  ســەربەخۆی کرێــکاران و 
زەحمەتكێشــانە لەنــاو کۆمەڵگــەی کوردســتاندا، و بــە  توانــا بوونیەتــی لە 
كێشمەكێشــی لەگــەڵ چینــی بــورژوازی و ڕەوت و حزبــە ناسیونالســیت 

ــدا. ــت و لیرباکانی و ئیسالمیس

خەبــات و کێشمەكێشــی رزگاریخوازانــەی چیانەیەتــی کریــکاران و 
نــەداران و هەژارکراوانــی کوردســتان بــە دژی ســەرمایەداری و خەباتــی 
کچــان و کوڕانــی تامــەزرۆی ژیانیکــی یەکســان و ئــازاد و ئاســوودە بــە 
ڕووی دەســەاڵت و هــەر ئۆپۆزســێونێکی بــۆرژوازی، ئــەو ڕەوەنــدە 
ــەم  ــت ئ ــە دەس ــتان ل ــی کوردس ــە کۆمەڵ ــە ک ــی و کۆمەاڵیەتیەی سیاس
چەقبەســن و ئەزمەیــە )قەیرانــە(ی ئێســتا و پاشــایەتی بنەماڵەیــی 

ــەکات. ــورژوازی ڕزگار ئ ب

پێــش هەمــوو شــتیک  بــاس کردنــی وەزعــی سیاســی کوردســتان 
ڕەخنــەی پرۆلیتاریــای سۆشیالیســتە لــە ســەرجەم ئــەم نــەزم و نیزامــەی 
بــورژوازی کــورد و حــزب و  هێــز و ڕەوتەکانــی. ڕێکخســتنی ڕیزەکانــی 
ــی  ــزی سیاس ــی بەهی ــی چینایەت ــتانە وەک هێزێک ــای کوردس پرۆلیتاری
ــی  ــە ڕزگاردن ــتەکەیدا ک ــوازە سۆشیالیس ــە ڕزگاریخ ــە دەوری ئامانج و ب

ــە. ــانەکانی کۆمەڵگەش ــەرجەم ئینس س

ــە  ــە کوردســتاندا، ول ــەکان ل ــوان چین ــدی نی ــە پەیوەن ــە ل ــەم ئاڵۆگۆری ئ
خاســیەتی ئاڵۆگــۆرە ڕێشــەیەکان و پەیوەســت بوونیــان بــە رۆڵــی 
پرۆلیتاریــاوە، بەرهەمــی خەیاڵــی کــەس نیــە بەڵکــۆ میژوویکــی مادیە و 
پرۆســە و جۆلــەی بەرەوپێشــچوونی هەمان ئــەم کۆمەڵگەیەیــە. خەباتی 
ئابــووری کریــکاران و کارمەنــدان و کــچ  و کــوری الوی بێکارکــراوی 
کوردســتان و ســەرجەم هەژارکــراوان هــەردەم بــە شــیوەی جــۆرا و جــۆر 
ــە  ــتەکان ل ــەاڵتداران و کەپیتالیس ــەر دەس ــە بەرامب ــووە ل ــەردەوام ب ب
کوردســتاندا و تەوژمێکــی تایبەتــی هەبــوووە  لــە ١٠ ســاڵی رابــردوودا، 
ــد،  ــن و بایکــۆت  و.. هت ــان گرت ــە خۆپێشــاندان و م ــە ل ــەم  خەبات و ئ
خــۆی نیشــان داوە. هەروەهــا، ناڕەزایەتیەکانــی کرێــکاران و کارمەنــدان 
و خۆپیشــاندانی سیاســی و خرۆشــانی جەمــاوەری بــە ڕووی گەندەڵــی 
و ســەرکوت و دەســەاڵتی میلیشــیایی و بــە ڕوی بێــکاری و مووچــە 
لــە بەرامبــەر دابیــن کردنــی خزمەتگۆزاریەکانــی  بڕیــن و بێباکــی 
ســێکتەری )کەرتــی( تەندروســتی  و  پــەروەردە و  ئــاو  و کارەبــا  و....

هتــد ، الیەنێکــی گرنگــی میــژووی خەباتــی چینایەتــی پێــک ئەهێنــن لــە 
ــی  ــوان چینەکان ــدی نی ــە هەمــووی پەیوەن ــی کوردســتاندا. ئەمان کۆمەڵ
گۆڕیــوە و هەروەهــا پەیوەنــدی نیــوان زۆربــەی زۆری جەمــاوەری 
لــە بەرامبــەر دەســەاڵتدا گۆریــوە، هــەر بەوپیێــەش ئەمــە ئــەو زمینــە 
ماددیــە، کــە بــە رسوشــتی، هــەر ڕەوەندیکــی  ئیســتا و داهاتــوو لــەم 

ئاســتەوە بــەروە پێــش ئــەڕوا.

ســەندیکا  و  شــوراکان  و  کۆمیتــە  لــە  کریــکاران  ڕیکخراوبوونــی 
و  تیــوردان  دەســت  هــەر  لــە  بیــت  دوور  کــە  ســەربەخۆکانیاندا 
هــەر  پێشــمەرجی  بــورژوازی  حزبــی  و  حکومــی  کاریگەریەکــی 
هەنگاوێکــی گرنگــە لــە ڕەوەنــدی ڕێکخراوبوونــی جەمــاوەری کریــکاران 
و کارمەنــدان لــە کوردســتاندا. ئــەم ســەربەخۆییە ســەنگەریکی گەوریــە 
ــورژوازی و  ــەر ب ــە رامب ــدا ب ــی کریکاران ــی چیانیەت ــەرەی جەنگ ــە ب ل
نوێنــەرە سیاســی  و فکریەکانــی و دەســەاڵتدارێتی کاپیتالیســتەکان. 
ــم،  ــیایی حاک ــی میلیش ــەاڵت و دوو حزب ــە دەس ــەر ب ــەندیکاکانی س س
لــە قالــب دانــی خەباتــی کریکارانــە لــە چوارچیــوەی بەرژوەنــد و 
ســراتیژیەتی بورژوازیــدا. ئەرکێکــی پرۆلیتاریــای سوشیالیســت دەســت 
بەکاربوونــە بــۆ دروســت کردنــی ئامــڕازی ڕێکخڕاوبوونــی ســەربەخۆی 

جەماوەریــی کریــکاران.

خەباتــی سیاســی و ئابــووری کرێــکاران و خەباتــی جەمــاوەری دژی 
ــە  ــوون ل ــەی ڕزگار ب ــە پرۆس ــەدا ب ــەوژم ئ ــتی ت ــە رسوش ــەاڵت ب دەس
کوردســتاندا،  لــە  بــۆرژوازی  سیاســی  و  ئابــووری  دەســەاڵتداریەتی 
ــی  ــدەدا خەبات ــەم ڕەوەن ــی ل ــکار بتوان ــی کرێ ــەر چین ــەت گ ــە تایب ب
چیانیەتــی و سۆشیالیســتی خــۆی بــە  هێــز بــکات و زمینەکانــی شۆرشــی 
ــاری  ــە پرۆلیت ــوازێ ک ــەوە ئەخ ــەش  ئ ــدات. ئەمان ــاری پەرەپێب برۆلیت
ــەر  ــە بەرامب ــر ســنوربەندی ل ــر و کارامــه ت ــژ ت سۆشیاســت هەرچــی تێ
ــان  ــە هێژمونی ــووون ل ــدا و ڕزگار ب ــیونالیزم و ئیســالمیزم ولیربالیزم ناس
بکاتــە دیاردەیەکــی کۆمەالیەتــی لــە نــاو جەمــاوەری کرێــکاران و 

زەحمەکێشــاندا.

ســەرخانی سیاســی و ئایدیۆلــۆژی کۆمەڵگــەی کوردســتان پــڕە لــە 
جەنجاڵیەکــی بــێ ئەنــدازە بــە هــۆی حــزب و ڕێکخــراوە بورژوازیــەکان 
و سیاســەت و نەریــت و کەلتوریــان و بــە هــۆی ئــەو ڕیــزە پــان و 
بەرینــە لــە رەوتــە سیاســی و فیکریەکانــی باڵــی راســت و چەپــی 
بــورژاوازی. بــە شــێکی ســەرەکی ئــەم جەنجاڵیــە و کار و کەســبی حــزب 
ــای  ــی پرولیتاری ــە خەبات ــەوەی ک ــە ب ــک بوونیان ــراوەکان خەری و ڕێکخ
کوردســتان بــە ال ڕیــدا بــەرن و لــە چوارچێــوەی ئاســۆ و ئامانــج و 
ــەدا  ــەم جەنجاڵی ــاو ئ ــە ن ــدەن. ل ــی ب ــە قاڵب ــدا ل ســراتیژیەتی بۆرژوازی
ــەری زۆری  ــەت کارێگ ــە تایب ــیۆنالیزم ب ــورژوا ناس ــی ب ــۆ و ئامانج ئاس
هەیــە لــە نــاو ڕیزەکانــی جەمــاوەری کریــکاران و زەحمتکیشــاندا. 
ئەرکــی پرۆلیتاریــای سۆسیالیســتە هەرچــێ کارامــر و تێــژ تــر بــە رووی 
لــە   و  بوەســتیتەوە  ناســیؤنالێزمدا  ئایدیۆلۆژیــای  هێژمۆنیــەی   ئــەم 
بۆتەقــەی خەباتــی چیانیەتیــدا و بــە بــەر گریــی لــە  بەرژوەندیەکانــی 
ئــەم خەباتــە سۆشیالیســتیەی چینــی کریــکار ڕووبــەڕووی سیاســەت و 
ســراتیژیەتی بــورژوا ناســێۆنالێزم ببیتــەوە. بــە کار هێنانی تئــوری مارکس 
ومیســۆدەکەی لــە گەرمــەی جەنگــی چینایەتیــدا بەشــیکی جیانەبــووەی 
خەباتــی چینایتــی پرۆلیتاریــای سۆشیالیســتە لــە کوردســتاندا. ڕێکخراوی 

ــە. ــەم خەباتەی ــی کۆمۆمۆنیســتی ســەر ب بەدیل

٨-٧-٢٠١٩

بە یاننامە ی كۆتایی دووەم كۆبونە وه ی فراوانی كۆمیتە  ناوه ندی 
ڕێكخراوی بە دیلی كۆمۆنیستی لە  عێڕاق

پاشاموە لە الپەڕەی ١ 

)ڕێكخــراوی  داهاتــوی  كۆنگــره ی  چــواره م،  عێــڕاق.  سیاســی 
هه ڵبژاردنــی  دواخاڵیــش،  عێــڕاق(.  لــه   كۆمۆنســتی  به دیلــی 

بــوو. ڕێكخراوه كــه   ناوه نــدی  كۆمیتــه   هاوئاهه نــگكا ری 

كۆبونه وه كــه   ڕێكخراوه كــە،   چاالكیه كانــی  و  كار  ده ربــاره ی 
لیژنــه ی  و  محه لیــه كان  لیژنــه   ڕاپۆرتــی  و  ســەرەکی  ڕاپۆرتــی 
ــوان  ــاوه ی نێ ــه  م ــه وه ل ــاس و لێكۆڵین ــه ر ب ــته  ب ــی خس ڕاگه یاندن
ــڕۆ  ــا ئه م ــی ٢٠١٨ وه  ت ــه  ئه یلول ــه م ل ــی یه ك ــه وه ی فراوان كۆبون
و لەگەڵیشــیا هەڵســەنگاندن کــرا بــۆ ئەنجامدانــی ئەولەویاتەکانــی 

کاری کۆمیتــە ناوەنــدی و كۆســپ و ته گــه ره ی به رده میــان.

له په یوه نــد بــه  بڕگــه ی دووه مــی ئه جنــدای پلنــۆم، پێداگیــری كــرا 
له ســه ر ناوه رۆكــی چینایه تــی كرێــكاری )ڕێكخــراوی به دیلــی 
كۆمۆنســتی لــه  عێــڕاق( و گرنگــی فراوانكــر دن و په ره پێدانــی وەک 
ڕێكخراوێكــی كۆمۆنســتی پرۆلیتــاری و ڕه وتێكــی حزبــی  خــاوه ن 
ئاســۆ و به رنامه یه كــی كۆمۆنســتی و خــاوەن تیــۆری ماركســی، 

ــواز. ــاوه ری ئازادیخ ــان و جه م ــكاران و زه حمه تكێش ــۆ كرێ ب

دەســتپێکی  خاڵــی  ئــه وه ی  له ســه ر  كــرا  پێداگــری  هه ربۆیــه  
ئاســتی  له ســه ر  پرۆلیتــاری  كۆمۆنســتی  حزبــی  پێكهێنانــی 
عێــڕاق لــه و شــوێنەوە دەســتپێدەکا کــە قواڵیــی چینایه تــی و 
ــگیری  ــوری شۆڕش ــه  تئ ــتگرتنە ب ــزم  و ده س ــه ی كۆمۆنی كۆمه اڵیه تی
ماركــس  و  به كارهێنانــی زینــدوی ئــەو تیۆریەیــە لــە هه مــوو 
ــی حــزب و داڕشــتنی  ــە پرۆســه ی پێكهێنان ــه ش ل ئاســتێکدا، له وان
پرۆســه یه ،  ئــه م  بێگومــان  كۆمه اڵیه تیه كــه ی.  به رنامــه  
هه مــوو ئه وانــه  ده گرێتــه وه  لــه  نێــو ڕیــزی سۆشیالســته كان و 
كۆمۆنســته كاندا كــه  خۆیــان بــه  هاوبه شــی ئــەو پڕۆســەیە ده زانــن 
پێكهێنانــی  بــۆ  یه كگرتــوو  بەشــێوەیەکی  هەنگاونــان  ڕووەو 
حزبێکــی سیاســی پرۆلیتــاری كۆمۆنســتی به توانــا لــه  عێڕاقــدا.

پێداگیــرا له ســه ر ئــه وه ی ئه ركه كامنــان بریتیــن لــه  یه كخســتنی 
فكــری  و  سیاســی  و  ئابــوری  خه باتــی  شــێوازه كانی  هه مــوو 
ــكاری سۆشیالســتیدا،  ــی كرێ ــی چینایه ت ــه ك  خه بات ــه ی ــكاران ل كرێ
بــه م پێیــەش  ئه ركــی ســه ره كی حزبــی سیاســی كۆمۆنســتی و 
ڕێكخــراوه  كۆمۆنیســتی  خــۆی لــە خەباتــی سیاســی و ئامادەکردنــی 
چینــی کرێــکاردا دەبینێتــەوە تــا بتوانــێ وەک چینێــک ئامادەگــی 
ــی  ــۆ دامه زراندن ــە ب ــکات لەســەر ئاســتی کۆمەڵگ ــن ب خــۆی دابی

حوكمه تــه  كرێكاریــه  شــورایه كه ی خــۆی.

لەنــاو  خه باتــی  بــكات  بڕیاریــدا  كاری چاالكانــه   كۆبونه وه كــه  
ــدا و  ــه  كرێكاریه كان ــه ندیكا و كۆمه ڵ ــەکان و س ــە کرێکاری یه كیه تی
وه ك ئه ركێكــی حزبــی )ڕێكخــراوی به دیلــی كۆمۆنســتی( ســه یری 
بــكات و وه اڵمــده ره وه  بێــت بــۆ گیروگرفته كانــی ڕێكخســتنی 
بــۆ  گرتەخــۆ  پشتیوانیشــی  و  به هێزكــردن  باســه كه   كرێــكاری. 
)یه كیه تــی شــوراو ســه ندیكا كرێكاریــه كان لــه  عێــڕاق( کــە پشــتی 
ناڕه زایه تیــه   بــە  شــێوازەکانی كۆبونــه وه ی گشــتی و  بەســتوە 

ــه كان(. ــه ندیكا )بیرۆكراتی ــێوازی س ــه ك ش ــه كان ن كرێكاری

درا  بڕیاریــش  ئێمــە  گرنگــی  و  ده ســتبه جێ  ئه ركێكــی  وه ك 

ئازادیخوازانــه ی  بــواری خه باتــی  لــه   كاركردنــی چاالكانــه   بــه  
هه مــوو  بــه ڕوی  ژنــان  به ره نــگاری  به هێزكردنــی  بــۆ  ژنــان 
ســه پێرناوه  به ســه ریدا  به رده گیــه ی  ئــه و  جۆروشــێوازه كانی 
ــی  ــی سیاس ــو خه بات ــۆ نێ ــش ب ــی ژنانی ــا هاتن ــڕاق. هەروەه له عێ
ــه ی  ــی ڕزگاریخوازان ــه ی بزوتنه وه یه ك ــه  كای ــتی و هێنان سۆشیالس
ــی  ــه  ئه ركه كان ــێ ل ــك ده ب ــگا، یه كێ ــتی كۆمه ڵ ــه ر ئاس ــان له س ژن
ــا. وە  ــز و توان ــتی به هێ ــاری سۆشیالس ــی پرۆلیت ــژی حزبێك پایه ڕێ
لــە پەیوەنــد بــە الوان و قوتابیانیــش پێداگیــرا له ســه ر هێنانــه  كایــه 
 و په ره پێدانــی ڕه وتێكــی فكری-سیاســی ماركســی له نێویانــدا و 
ــه   ــری ل ــه ی به رگ ــراو و كۆمه اڵن ــه و ڕێكخ ــی ئ ــا پێكهێنان هه روه ه

مــاف و ئازادیه كانیــان ده كــه ن.

کــە  ئەســتۆ  گرتــە  ئه ركــەی  ئــەو  كۆبونه وه كــە،  و  ئەمــە 
په روه رده كردنــی كادره كان و ئه ندامانــە لــە  ڕاســتای دیراســەکردنی 
مارکســیزم، لەگــەڵ ئەرکــی چه كداركردنــی هەڵســوڕاوانانی کرێکاری 
بــه  تیــوری ماركســیزم و ئاســانكاری بــۆ فێربوونیــان له الیــه ن ئــەو 
كه ســە پرۆلیتاریانــەی کــە چاالكــن لەنێــو بزوتنــه وه ی كرێــكاری و 

له ســه ر ئاســتی كۆمه ڵــگا.

هه روه هــا بڕیــاردرا کــە هەڵســین بــە ئەنجامدانــی  كۆمه ڵێــك 
و  سیاســی  چاالكــی  به هێزكردنــی  ڕوه و  عه مه لــی  بابه تــی 
ــتی  ــه ر ئاس ــتی( له س ــی كۆمۆنس ــراوی به دیل ــی )ڕێكخ ڕێكخراوه ی
كوردســتان و لیژنــه  محه لیــه كان لــه  ســه ر ئاســتی عێــڕاق و لیژنــه ی 
ڕێكخراوه یه كانــی  ئه ركــه   به جێهێنانــی  و  ده ره وه   ڕێكخــراوی 
کۆمیتــە ناوەنــدی. ئەمــە و پێداگیریــش کــرا له ســه ر الیەنــی 
له ســه ر  و  له ناوعێــڕاق  كۆمۆنیســتی  خه باتــی  نێونه ته وه یــی 

ــی. ــی و جیهان ــتی ئیقلیم ئاس

دورو  بــه   كۆبونه وه كــه   ســێیه مه وه ،  بڕگــه ی  بــه   له په یوه نــد 
ــه ی  ــه و ته وه ران ــژی چــوه  سه رباســی بارودۆخــی سیاســی و ئ درێ
لــه م باره یــه وه  خرابونــه  بــه رده م كۆبونه وه كــه . له ســه ر ئــه وه  
پێداگیــرا کــە باســكردمنان لــه  بارودۆخــی سیاســی  عێــڕاق ڕه خنه یــه  
ــه  بارودۆخــی ئێســتا،  ــای سۆشیالســتەوە ل ــه  روانگــه ی پرۆلیتاری ل
ــی  ــەی سیاس ــۆ جۆڵ ــیكردنه وه یە ب ــەوە ش ــان ڕوانگەش وە لەهەم
ــه  ئیســالمی  ــه  ڕه وت ــرد ك ــه  باســی له وەش ك ــگا . كۆبونه وه ك كۆمه ڵ
و  قه ومیــه كان   - نیولیرباڵــه   و  ده ســه اڵتداره كان  نه ته وه ییــه   و 
ئــه و ڕه وتــه  ئۆپۆرتۆنیســته ی به نــاوی سۆشــیالیزمه وه  كارده كا، 
ده چنــه  خانــه ی چینــی بــۆرژوازی و به رژه وه ندیه كانیــەوە لــە 
هاوكێشــه ی ڕووبەڕووبونــەوەی كرێــكاران و زه حمه تكێشــان و 

زۆرینــه ی كۆمه ڵــگا.

بارودۆخــی سیاســی عێــڕاق و  تایبه مته  ندیه كانــی  كۆبونه وه كــه  
ئــەو ڕەوەندانــەی خســتەبەر بــاس و لێکۆڵینــەوە کــە كێشمه كێشــی 
ڕه وتــه  بــۆرژوا  ئیســالمی و قه ومیــه  ده ســه اڵتداره كان و هێــزه  
میلیشــیاكانیانە كــه  گه نده ڵــی ســەراپای گرتوونەتــەوە و هێــز لــەم 
یــان ئــەو هێــزی  ئیمپریالــی و ئیقلیمــی وەردەگــرن. وە ئامــاژه ش 
و  ئه مریــكا  هەژمونــی  و  ڕۆڵ  پیاده كردنــی  به چۆنیه تــی  كــرا 
هێــزه  ئیمپریالیەکانــی هاوپەیامنــی لــە واڵتانــی ڕۆژئــاوا  و لەگــەڵ 
چۆنیەتــی پیادەکردنــی ڕۆڵ و هەژمونــی ڕژێمــی ئیســالمی ئێــران 
له ســه ر بارودۆخــی سیاســی و ســه ربازی  عێــڕاق به شــێوه یه كی 

ڕاســته وخۆ و چــۆن ئــەم دوو الیەنــە عێڕاقیــان كردۆتــه  گۆڕه پانــی 
ملمالنێــی نێوانیــان.

ــه  هەڵچونــی ئاســتی ناڕه زایه تیــەكان و بەرفــراوان بوونــی  ــاس ل ب
به رزبونــه وه ی  و  به شــی جه مــاوه ر  فراوانریــن  له نێــو  بێــزاری 
ــی  ــی كۆمه اڵن ــێكی فراوان ــو به ش ــرا له نێ ــی ک ــەی سیاس ڕادیكالیزم
كرێــكار و زه حمه تكێــش و الوانــی ئازادیخــواز بــۆ ڕوبه ڕوبونــه وه ی 
ئــه م بارودۆخــه ی ئێســتا بــه دژی بێــكاری ملیۆنــی و سیاســه ته كانی 
و  جه مــاوه ر  هه ژاركردنــی  و  برســیكردن  لــه   ده وڵــه ت 
شــانخاڵیكردنه وەی  لــه  فه راهــه م كردنــی خزمه تگوزاریــه كان و 

ــاس. ــەر ب ــە ب ــش دران ــی  تری ــك بابه ت گه لێ

دەربــکات  تایبــه ت  به یاننامه یه كــی  بڕیاریــدا  كۆبونه وه كــه  
ناوەندیــەوە  كۆمیتــه   بەرفراوانــی  پلینۆمــی  دووەم  به نــاوی 
كۆمۆنیســتی(  به دیلــی  )ڕێكخــراوی  سیاســه تی  بــە  ســەبارەت 
به رامبــه ر بارودۆخــی سیاســی  عێــڕاق، كــه  دواتــر بــاو ده كرێتــه وه .

به دیلــی  )ڕێكخــراوی  داهاتــوی  كۆنگــره ی  به ســتنی  لەســەر  
و  سیاســی  ئاماده كردنــی  خــۆ  و  له عێــڕاق(  كۆمۆنیســتی 
ڕێكخراوه یــی و دیاریكردنــی میكانیــزم و كاتــی به ستنه كه شــی 

بڕیــاردرا. 

ــه   ــگكاری كۆمیت ــی هاوئاهه ن ــه  هه ڵبژاردن ــوو ل ــی ب ــه بریت دوابڕگ
ناوەنــدی كــه بــە تێکــرای ده نــگ )موئه یــه د ئه حمــه د( وه ك   
به دیلــی  )ڕێكخــراوی  ناوەنــدی  كۆمیتــه   هاوئاهه نــگکا ری 

هه ڵبژێــردرا. عێــڕاق(  لــه   كۆمۆنیســتی 

له نێــو كه شــوهه وایه كی پــڕ جۆشــوخرۆش و تێڕوانیــن بــه ره و 
له الیــه ن  كۆتایــی  به وته یه كــی  وە  به رهــه م،  پــڕ  خه باتێكــی 
)موئه یــه د ئه حمــه د(ه وه  پلینــۆم كۆتایــی به كاره كانــی هێنــا.

ڕێكخــراوی  ناوه نــدی  كۆمیتــه   فراوانــی  كۆبونــه وه ی  دووەم 
به دیلی كۆمۆنیستی له  عێڕاق 

١١ی ئایاری ٢٠١٩

جەوهەری ئابووری ئیمپریالیزم
پاشاموە لە الپەڕەی ١ 

نووســیویەتی:  کتێبەکــەدا  پێشــەکیی  لــە 
»ئومێــده وارم ئــه م كتێبــه م يارمــه ىت خوێنــه ر 
مه ســه له ى  لــه   تێگه يشــن  بــۆ  بــدات 
جه وهــه رى  واتــا  ئابــوورى،  بنچينه يــى 
ــه كردىن  ــێ ديراس ــه  به ب ــزم، ك ــووری ئيمپريالي ئاب
بــۆ  خه مانــدن  و  هه ڵســه نگاندن  ناتوانرێــت 
هاوچــه رخ  سياســه ىت  و  هاوچــه رخ  جه نگــى 
ــاو  ــە له پێن ــك ک ــت. جه نگێ ــت، و لێيتێبگه ي بكرێ
دابه شــكردنه وه ى  دووبــاره   و  دابه شــكردن 
هه ژمــووىن  ژێــر  ناوچــه كاىن  و  موســته عمريه  
دەکرێــت«.  بەرپــا  دارايــى،  ســه رمايه داريى 

به ته نهــا  لینیــن  بــۆ  گەڕانــەوە  بۆیــە 
هەروەهــا  مێــژوو،  بــۆ  نييــه   گه ڕانه وه يــه ك 
نۆســتالژیایەکی رۆمانســیی نییــە بــۆ ئەدەبیاتێکی 
بــه   په يوه ســتبوونه   به ڵكــو  کالســیکی. 
له پێنــاو  خه باتــه وه   مــه زىن  قوتابخانه يــه ىك 
شــۆڕىش  لــه دواى  مرۆيــى،  به خته وه ريــى 
به ســه ر  خێــرا  خوالنه وه يــه ىك  ئۆكتۆبــه ر 
ڕه وڕه وه ى ژيــاىن مرۆييــدا دێــت، و ســه رده مێىك 
ــە  ــت، ک ــدا هه ڵده كۆڵێ ــژووى مرۆڤ ــه  مێ ــوێ ل ن
چيــر گــۆى زه وى ده بێــت بــه  دوو به شــه وه ؛ 
كۆمه ڵــگاى  و  ســه رمايه دارى  كۆمه ڵــگاى 
سیســتەمی  کێشــەی  بــەاڵم  سۆسياليســتى. 
ســەرمایەداری لــە ســەدەی بیســت و یەکــدا، 
هــەر ئەوەنییــە کــە تاقانــە و بــێ ڕکابــەرە، بەڵکــو 
هەمــوو ئــەو واڵتانەشــی وەک دژە ئیمپریالیزمــی 
ــەواوکاری و  ئەمریکــی دەردەکــەون، خەریکــی ت
جوانکاریــی نەخشــەی سیســتەمە جیهانییەکــەن. 
ــای  ــن، کۆری ــیا و چی ــی وەک )روس ــڕۆ واڵتان ئه م
ــان  ــدەی ملمالنێی ــا( هێن ــران و تورکی ــور و ئێ باک
لەســەر ســەرکەوتنیانە وەک پاڵەوانــی جەنگــە 
ئابــووری و نەتەوەیــی و ئایینییــەکان، هێنــدە لــە 
ــی  ــن و دژایەتی ــی یەکســاندا نی خەمــی دونیایەک
نەهێشــتنی  لەپێنــاو  ئەمریــکا  بــۆ  ئــەوان 
ــن  ــن بەچه ندي ــە دەبینی ــە. رۆژان ــدا نیی چینایەتی
ــێته وه ،  ــر ده چه وس ــر و زيات ــك زيات ــێواز خه ڵ ش

نايه كســاىن و ناعه دالــه ىت له وپــه ڕى ئاســتیدايه ، 
و  شۆڕشــگێڕ  بزووتنەوەیەکــی  غيــاىب  بــه اڵم 
ــه   ــى ده نگ ــۆى په رته وازه ي ــه  ه ــه نگ بووه ت پێش
ناڕازييــه كان و توڕه ييــى جه مــاوه رى به شــخوراو 
ــه ى به شــمه ينه ت  ــە ئاهـــ و ناڵ و چه وســاوه ، بۆی
ــىك  ــه  تونێلێ ــگ ب ــاواره كاىن جه ن ــه ده ر و ئ و ده رب

ده ڕۆن.  تاريكــدا 

ــوو بااڵده ســتيى مۆنۆپــۆىل، ســيام  لينــن پێــى واب
ئه مــه ى  ئيمپرياليزمــه ،  تايبه مته ندييــه ىك  و 
دواييــش له ڕێگــه ى چه پكێــك مۆنۆپۆليســته وه  
ئيســتغاللكردن و چه وســاندنه وه ى چینــی کرێــکار 
ده كاتــه وه .  خه ســتر  زه حمه تكێشــه كان  و 
چەنــد  دواییــدا  ســااڵنەی  لــەم  خۆشــبەختانە 
هەوڵێــک دراوە بــۆ شــیکارییکردنی پاڵنەرەکانــی 
گرنگرینیــان  کــە  ئیمپریالیســتی،  جەنگــی 
چاپکردنــی کتێبێــک بــوو لــە شــاری فرانسیســکۆ 
بــە ناونیشــانی )ئیمپریالیــزم لــە ســەدەی بیســت 
و یەکــدا: پــاش ســەدەیەک، نوێکردنــەوەی تیۆری 
لینیــن(، لەالیەن پارتــی سۆســیالیزم و رزگارییەوە 
ــە  ــاس ل ــراو ب ــی ناوب ــەدا پارت ــەو کتێب )PSL(. ل
فەنزوێــال  و  ســوریا  هەنووکەییەکانــی  کێشــە 
و ...هتــد دەکــەن، کــە جەنگــی هەمیشــەیی 
ــان  ــوە، و بڕوای ــی نوێ ــە ئیمپریالیزم پەیوەســتە ب
وایــە تاکــە دەرچــە بــۆ ڕزگاریــی هەســارەکەمان 
سۆسیالیســتیانەی  وەرچەرخانــی  لــە  بریتییــە 
ــی  ــەدژی ئیمپریالیزم ــردن ل ــگا، و خەباتک کۆمەڵ

نــوێ و نیولیرباڵیزمــی هاوشــانی. 

لــە ئەمــڕۆدا کــە ناوچەکــە ســکپڕە بــە کۆمەڵێــک 
لینیــن  ئایدیاکانــی  مەترســیدار،  بارودۆخــی 
دواییــن  وەک  ئیمپریالیــزم  پرســی  لەمــەڕ 
قۆناغــی ســەرمایەداری هەنوکەییبوونــی خــۆی 
دەدات  هامنــان  هەروەهــا  دەســەملێنێت، 
جارێکــی تــر شــیکاریی بــۆ ڕیشــە ئابوورییەکانــی 
ئــەم سیســتەمە بکەیــن. پێشــر لینیــن وتــی 
دابه شــكردن  له پێنــاو  بــه رده وام  ئیمپریالیــزم 
موســته عمريه   دابه شــكردنه وه ى  دووبــاره   و 
ســه رمايه داريدا  ژێرده ســته كاىن  ناوچــه   و 

جه نــگ به رپــا ده كات. بۆيــه  ئيمپرياليــزم لــه  
ســه رنجى  دوايينــدا  ســه رمايه داريى  قۆناغــى 
ــه الى شــتێىك  ــاوه ى ب ــى چه وس ــا و چين پرۆليتاري
ــاماىن  ــربدىن س ــريكارى و به تااڵن ــا؛ داگ ــردا ڕاكێش ت
ده ربه ده ركــردىن  و  ئاواره بــوون  تــر،  واڵتــاىن 
مليۆنــان كــه س لــه  ســه ده ى بيســتدا به هــۆى 
ــتاش  ــو ئێس ــه  تاك ــه وه  ، ك ــه  به رده وامه كان جه نگ
درێــژه ى هه يــه ،  يــه ك(  و  بيســت  )ســه ده ى 
نێــوان  لــه   به ته نهــا  ملمالنێكــه   چيــر  واتــا 
ــوان  ــه  نێ ــه  به ڵكــو ل ســه رمايه دار و كرێــكاردا نيي
واڵتــاىن زلهێــز و گەالنــی ژێرده ســته ، گەالنــی 
له نێوخــۆى  ســه نته ردایە،  واڵتانــی  و  پاشــكۆ 
هه مــوو واڵتــاىن جيهانيشــدا ملمالنێــى نێــوان 
چه وســاوه   چینــی  و  چه وســێنه ر  چینــی 
بێــكارى،  به هه ژارخســن،  بۆتــه وه ،  خه ســتر 
ئه مانــه ش  هه مــوو  به كۆمــه ڵ،  كوشــتنى 
بــازرگاىن  كه مينه يــه ك  بااڵده ســتيى  به هــۆى 
ــن  ــاره وه  لين ــە . له مب ــه ر زۆرينه وەی ــياىس  به س س
ئه ڵامنيــى  و  فه ره نــى  چاپــى  پێشــه كيى  بــۆ 
ــه   ــە ده نووســێت: »ئه گــه ر مــرۆ درك ب ــەم کتێب ئ
ئــه م ديارده يــه   ئابوورييــه كاىن  ڕه گ و ڕيشــه  
بايه خــه   بــۆ  خه مانــدن  ئه گــه ر  نــه كات. 
ئــه وا  نــه كات،  كۆمه اڵيه تييه كــه ى  و  ســياىس 
ــه ركردىن  ــۆ چاره س ــك ب ــچ هه نگاوێ ــت هي ناتوانێ
کــە  بهاوێــت  پراكتيكيانــه ى  كێشــه   ئــه و 
ــزم و شــۆڕىش  ــه وه ى كۆمۆني ــه ڕووى بزووتن ڕووب
ــزم  ــه وه . ئيمپريالي ــوو ده بێت ــى داهات كۆمه اڵيه تي
كۆمه اڵيه تيــى  شــۆڕىش  ســه روبه ندى  لــه  
ــه وه ش له ســه ر ئاســتى جيهــاىن  ــه . ئ پرۆليتارياداي

ســه ملێرناوه ».  ١٩١٧وه   ســاڵى  لــه  

هەمیشــەیی  جەنگــی  لەگــەڵ  هــاوکات 
نوێــی  شــکڵێکی  ســەرمایەداری  ئیمپریالیــزم، 
ــە پــرۆژەی ئابووریــی  وەرگرتــووە، کــە بریتییــە ل
قەرزەکانــی  لەڕێگــەی  ئــەوەش  نیولیرباڵیــزم، 
ڕاســپاردەکانی  بەپێــی  جیهانییــەوە،  بانکــی 
ــی  ــت واڵتان ــە، دەبێ ــەزراوە ئایدۆلۆژیی ــەم دام ئ
کەرتــە  ســەرجەم  پاشــکۆ  و  قەرزوەرگــر 

بنەڕەتییەکانــی  خزمەتگوزارییــە  و  گشــتی 
ژیــان )تەندروســتی، پــەروەردە، هتــد( بکــەن 
و  گشــتی  خزمەتگوزاریــی  چیــر  و  پــارە  بــە 
به رژه وه نديــى  نامێنێــت،  بوونــی  خۆڕایــی 
ئۆليگاريشــیى حوكمڕانیــش لــە واڵتانــی جیهانــی 
لەوەدایــە  جەنــگ (،  )گۆڕەپانــی  ســێهەمدا 
نايه كســان  به شــێوه يه ىك  ســامان  و  ده رامــه ت 
ــە  ــبکەن. بۆی ــان دابەش ــى خۆي ــه  به رژه وه ندي ل
»بااڵده ســتيى  دەڵێــت  ئەمیــن  ســەمیر  وەک 
له ســه ر  ئۆليگارشــييه كان  به رژه وه نديــى 
ئاســتى جيهــان، پێويســتى بــه  دامه زرانــدن و 
له ســه ر  ئۆليگارشــييه    ديكتاتۆريــه ىت  پاڵپشــتى 
پاشــكۆيه ىت  ئــه وه ى  بــۆ  ناوخــۆ،  ئاســتى 
سيســته مى  ئاغــاكاىن  دامێنــى  لــه   و  بــكات 
ــه  تااڵنــربدىن ســامانه   ــه  ب ــدا به شــداريى ل جيهانيي

بكــه ن«.  نيشــتيامنييه كاندا 

ڕوانگــەی  لــە  سۆسیالیســت  مرۆڤــی  بۆیــە 
ماتریالیزمــی مێژووییــەوە ڕەخنــەی ژێرخانــی 
ژێرخانــی  دواجــار  چونکــە  دەکات،  سیســتەم 
ســەرخانی  بــۆ  بناغەیــەک  دەبێتــە  ئابــووری 
ــا  ــن و یاس ــوور و دی ــە کلت ــە خــۆی ل سیاســی، ک
پێــامن  ڕووەوە  لــەم  دەبینێتــەوە.  هتــددا  و 
پێشــمەرجی  سۆسیالیســتی  هۆشــیاریی  وایــە 
وەرچەرخانــی سۆسیالیســتییە، هەروەها ڕزگاریی 
کۆمەڵگــەی مرۆیــی پەیوەســتە بــە وەالنانــی 
و  گــرووپ  و  ئایینــی،  و  نەتەوەیــی  شوناســی 
کۆمەڵــەی ئیتنیکــی و خێڵەکــی و مەزهەبییــەوە. 
چونکــە دواجــار سۆســیالیزم دەبێتــە پارادایمێکــی 
ئازادیخــواز،  و  عەدالەتخــواز  و  یەکســانخواز 
کــە کۆتایــی بــە ئەنتاگۆنیــزم و دوژمنایەتیــی 
ــت،  ــگا دەهێنێ ــی کۆمەڵ ــن و توێژەکان ــوان چی نێ
ــان  ــوون مافی ــای مرۆڤب ــەر بنەم ــەکان لەس و تاک
پێدەدرێــت، نــەک لەســەر بنەمــای چینایەتــی و 

نەتەوایەتــی و هتــد...

٢٠١٩/٧/١٦

دەستگیرکردنی ئەندامانی »نەوەی نوێ« و هەڵکوتانەسەر ئۆفیسەکانی، سەرکۆنە ئەکەین
چەنــد رۆژێکــە ھێزەکانــی )ئاســایش( کەوتۆنەتــە دەســتگیرکردن و 
ھەڵکوتانــە ســەر بــارەگای »نــەوەی نــوێ« لــە شــارەکانی هەڵەبجە 

و ســلێامىن و تــا ئیســتا چەنــد کەســێکیان دەســتگیرکردووە.

تۆمەتــی دەســتگیرکردنەکان و هەڵکوتانــە ســەر بنکــە و بارەگاکانی 
ــی  ــی مادەیەک ــە بەپێ ــاییش(ەوە گوای ــەن )ئاس ــە لەالی ــەو حزب ئ
یاســاییە لــە خــراپ بەکارهێنانــی مۆبایــل. تۆمــەت وبیانوەکــە هەر 
شــتێک بێــت، ئــەوەی کــە )ئاســایش( بــەم شــێوازە دەســتی کــردوە 

بــە دەســتگیری و هەڵکوتانەســەر ئۆفیســی ئــەو حزبــە، هێزنوانــدن 
ــە  ــت ب ــار بێ ــە نەی ــک ک ــەن و دەنگێ ــەر الی ــە ه ــەیە ل و هەڕەش
حزبەکانــی دەســەاڵت، و لــە بنەڕەتــدا بــۆ چاوترســاندنی خەڵکــی 

ــیە. ــازادی سیاس ــككردنه وه ی ئ ــتان و به رته س کوردس

مێــژووی دەســەاڵتداریەتی حزبــە ناسیونالســتەکان لــە کوردســتان 
ــە  ــە ب ــی خۆیان ــی سیاس ــینی نه یاران ــه ركوت و داپڵۆس ــژووی س مێ

هــەر بــڕو بیانویەکــەوە بوبێــت 

ئێمــه   ئــه م كرده ویــه و ئــەم شــێوازە ســەرکۆتگەرانەیە و ئــەم 
پیشــیل کردنــەی ســادەترین مافــی ئــازادی سیاســی، ســەرکۆنە 

ئەکەیــن.

ڕێكخراوی به دیلی كۆمۆنیستی له  عێڕاق

٢٠١٩-5-٨



ڕەوت              ژماره ٢         ١٦ تەمووز  ٢٠١٩ الپەڕە  ٣        

یەکیەتــی   « چەکدارەکانــی  هیــزە  ٢٠٠٠(دا  تەمــوزی   ١٤( ڕۆژی  لــە 
نیشــتامنی کوردســتان« تاوانێکــی تیرۆریســتیان لــە نــاو شــاری سلێـــامنیدا 
ــی  ــج هاوڕی ــی  پێن ــت دان ــە دەس ــان ل ــۆی گی ــووە ه ــە ب ــدا ک ئەنجام
ــازادی  و یەکســانی ئینســانەکاندا  ــاوی سۆشــیالیزم  و ئ ــە پین ــکار ل خەبات

ــوون.  ــراق( ب ــکاری عێ ــتی کرێ ــی کۆمۆنیس ــی )حزب ــە ئەندامان ک

ســەرکردایەتی  لەالیــەن  داڕێــژراو  پێشــر  پالنێکــی  گۆیــرەی  بــە 
»یەکیەتــی«وە، پــاش گەمــارۆ دانــی بنکــەی ئــەو حزبــە و گرتنــی دەیــان 
لــە کادر و ئەندامانــی، ســەر لــە ئێــوارەی ١٤ تەمــوز هاوڕێیــان )عەبــدول 
باســت موحســن، محەمــەد موســتەفا )کەریــم( و ئیرباهیــم موحمــەد 
گولـــلەبارانی کەمینێکــی  بــەر  لەتیــف( کەوتنــە  )هــاوکار(، هــاوڕی 
ــت  ــە دەس ــان ل ــاردا  و گیانی ــەی ش ــاو جەرگ ــی« لەن ــی »یەکیەت هێزەکان

دا، لــە هەمانکاتیشــدا بــە گولـــلەی قەناســی هەمــان ئــەو هیــزە هــاوڕێ 
ــت دا. ــە دەس ــی ل ــن( گیان ــد نیکبیی )ئومێ

ــە  ــی کۆمۆنیســتی(، ک ــە، )ڕیکخــراوی بەدیل ــی ئێم ــە  هاوڕێیان ــدی ل هەن
ــەی  ــاو گەرم ــن، لەن ــە بووی ــەو حزب ــەری  ئ ــدام و کادر و ڕاب ــر ئەن پێش
هەمــوو ئــەو ڕوودا و ڕووبەڕووبوونەوانــەدا بوویــن و کەوتینــە بــەردەم 
هەروەهــا  »یەکیەتــی«.  تیرۆریســتییەی  پەالمــارە  و  هێــرش  ئــەو 
هەندێکیشــامن لــە دەروەی وواڵت لــە کەمپێنــی دژی »یەکیەتــی«دا 

لێبڕاونــە ڕووبــەرووی نوینــەران و ئیۆفیســەکانیان بوینــەوە.

ــەاڵتدار و  ــۆی دەس ــە خ ــارێکدا ک ــاو ش ــە ن ــی« ل ــەی »یەکیەت ــەم تاوان ئ
حوکمڕانــی بــوو تەنهــا ئەتوانــری لــە خانــەی کردەوەکانــی دەوڵەتــە 
فاشییســتەکان و هێــزە تیرۆریســتەکان تۆمــار بکرێت لە میــژوودا و هیچی 
تــر. لــە واقعــدا  ئــەم کارە نــە تاکــە کاری تیڕۆریســتانەی  ئەوان بــووە و نە 

کردەوەیکی دەرەوەی سیســتمی کاری سیاســی وعەســکەری »یەکیەتی« و  
هیــزە چەکدارەکانــی ناســیۆنالیزمی کــوردە، بەڵکــو بەشــیکە لــە ســراتیژ و 
تەکتیکــی سیاســیان لــە کوردســتاندا. ڕەگ و ڕیشــە و بناغــەی ئــەم تاوانانە 
لــە جەوهــەری چینایەتــی بۆرژوازیانــەی بزوتنــەوەی ناســێۆنالیزمی کــورد 
و دوژمنایەتــی سەرســەختیدایە لــە بەرامبــەر بزوتنــەوەی کریــکاری و 
ــکال و  ــەپ و ڕادی ــی چ ــەر بزووتنەوەیک ــت و ه ــای سۆشیالیس پرۆلیتاری

ئازادیخــوازی نــاو کۆمەڵگــەی کوردســتان.  

ــەو  ــە ســەرکردەی ئ ــان ب مێــژووی ســەرکردەکانی »یەکیەتــی« و هێزەکانی
باڵەشــییەوە کــە »گــۆران« یــان پێــک هێنــا، پــڕە لــە کوشــتوبڕی نەیــاران 
ــکال و  ــانی ڕادی ــروری کەس ــی و تی ــەڕی ناوخۆی ــکاری ش ــە تاوان ــڕە ل و پ
چــەپ و کۆمۆنیســت. هێزەکانــی ناســیۆنالیزمی  کــورد دەســتیان بــە 
ــوورە.  ــوازەوە س ــەپ و ئازادیخ ــتی و چ ــوڕوانی سۆشیالس ــی هەڵس خۆێن
بــە  لــە دەســتیان کۆتایــی هینانــە  تاکــە ڕێگــەی ڕزگاری کۆمەڵگــە 

دەســەاڵتدارەتیان لــە ڕیگــەی بــەرەو پێشــربدنی خەباتــی سوشیالیســتی و 
ئینتەرناسیونالیســتی چینــی کرێــکار و خەباتــی ئازادیخوازانــەی ســەرجەم 

ــواز. ــی ڕزگاریخ ــان و خەڵکان ــکاران و زحمەتكێش کری

یــادی ئــەم هــاوڕێ گیــان بەخــت کردووانــەی رێگــەی کۆمونیــزم و 
یەکســانی و ئــازادی ئێنســانەکان، هەمیشــە بــەرز ڕائەگریــن و زینــدووە 
لــە دڵامنــدا. وە فــاداری و دڵســۆزی بۆیــان دریژەدانــە بــە مارشــی خەباتی 
ــە  ــەریەت ل ــاو ڕزگاری بەش ــە پین ــتی ل ــکاری و کۆمۆنیس ــی کرێ چینایەت

ــەرمایەداری. ــی س ــی چینایەت نیزام

ڕیكخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق

١٤ تەموزی ٢١٠٩

 لە یادی هاورێیانی گیان بەختکردوو لە ١٤ تەموزدا بە تێروری  هیزەکانی »یەکیەتی«      

نەوزاد بابان                  لە یادی شۆراکانی ١٩٩١ دا

مــە  ئە
بەشــێکە لــە چاوپێکەوتنێــک لــە ســەرەتای ئەپریلــی ٢٠١٩ 
دا و لــە فایلــی دەنگیــەوە کــراوە بــە نوســین و لــە ڕووی 

ڕوتوشــکراوە. ڕێنوســەوە  و  ڕێزمانــی 

شــورای هاوپشــتی خەڵکــی کوردســتان: چاوپێکەوتنــی 
ئــەم جارەمــان لــە بەرنامــەی الیڤــی فەیســبوک/ پەیجــی 
ــەوزاد  ــەڵ )ن شــورای هاوپشــتی خەڵکــی کوردســتان، لەگ
ــوورایی ١٩٩١  ــەوەی ش ــوڕاوی بزووتن ــە هەڵس ــان(ە ک باب
بــووە، مــن ئــاوات )عبدولڕحــامن ڕەســوڵ( پێشکەشــکاری 
ــن  ــە پرســیارێک دەســت پێدەکەی بەرنامەکــەم، ســەرەتا ب
ــوو؟ ــە ١٩٩١ چــۆن ب ــەوەی شــووراکان ل ــا بزووتن ــە ئای ک

ــەم  ــوو، ه ــاوەری ب ــی جەم ــان: بزووتنەوەیەک ــەوزاد باب ن
ــدا،  ــی کارکردن ــاو ناوەندەکان ــەم لەن ــدا و ه ــە گەڕەکەن ل
لــە  بــووم، زۆرێــک  ناوەنــدی کارەبــا  لــە  مــن خــۆم 
ــران،  ــووراکانەوە الب ــگای ش ــە ڕێ ــەکان ل ــانی بەش بەرپرس
ئەمــەش هەســتێکی خــۆش بــوو بــۆ هەمــووان، هــەرەوەک 

ــە  ــان هێنای ــەو کارگەی ــە کارگــەی جگــەرەش ســەرۆکی ئ ل
ــە  ــرد ک ــە ئاســوودەیی دەک ــک هەســتی ب خــوارەوە، خەڵ

ــرد. ــوە دەب ــۆی بەڕێ ــەاڵتی خ ــک دەس ــە جۆرێ ب

بــە  کــورد  ناسیۆنالیســتی  ســەرکردەکانی  لــە  یەکێــک 
لــە  چەپــەکان  و  »کۆمۆنیســتەکان  گووتــی:  ئاشــکرا 
ــن«.  ــوورەوە دەرکەوت ــااڵی س ــە ئ ــدا ب ــەرەتایی ڕاپەڕین س
نــە پێشــمەرگە و نەحیزبــەکان و نــە ئەوانەی ئێســتا خۆیان 
ــتان  ــەی کوردس ــە جەماوەریەک ــی ڕاپەڕین ــە موهەندیس ب
دەزانــن کەســیان لــە کوردســتان نەبــوون، ئاشــکرا بــوو کــە 
ــارۆچکەکانی  ــار و ش ــەواوی ش ــە ت ــتان ل ــی کوردس خەڵک
کوردســتان ڕاپەڕیــن بــە تایبەتــی ئــەو کاتــە ئێمــە )ڕەوتــی 
ڕاپەڕیــن  پێــش  مانــگ  چەنــد  بوویــن،  کۆمۆنیســت( 
پالتفۆرمێکــامن نووســی کــە دەبــێ شــووراکان بێنەکایــەوە.

شــووراکان  بۆچــی  کــە  ئەوەبــێ  پرســیار  ئەگــەر 
دەســەاڵتیان نەگرتــە دەســت؟ کــە پرســیارێکی جــدی 
ــی  ــە جیات ــە ل ــوو ئێم ــەوە ب ــی الواز ئ ــەو کات خاڵ ــە. ئ ی
خواســتی دەســەاڵت، داواکاریــامن بەرزکــردەوە، وەکــو 
بەرزکردنــەوەی ٣5ســەعات کار لــە هەفتەیــەک و لــە 
ئێمــە  هتــد.  پشــوو،...  ڕۆژێــک  چەنــد  هەفتەیەکــدا 
داوامــان لــە دەســەاڵتێک دەکــرد کــە لەئــارادا نەبــوو، 
ڕەخنەمــان لــە دەســەاڵتێک دەگرت بــەاڵم وجــودی نەبوو، 
ــران  ــی ئێ ــاری دەوڵەت ــی و فش ــاری نێودەوڵەت ــتە فش ڕاس
ــوو،  ــە ناسیۆنالیســتیەکانی کوردســتان هەب و فشــاری حزب
ــووراکانەوە  ــە ش ــوو ب ــت ب ــە پەیوەس ــک ک ــەاڵم خەڵکێ ب
ــە  ــەاڵم ب ــان. ب ــۆ خۆی ــەن ب ــۆرخ بک ــەاڵت ق ــرا دەس ئەک
ــێکی زۆر  ــووراکان ئیحساس ــەوە ش ــوو کەموکوڕیەکان هەم
ــوان  ــێکی زۆر ج ــا ئیحساس ــدی کارەب ــە ناوەن ــبوو. ل خۆش
ــە خــوارێ  ــدەڵ و دزەکان هاتن ــوو کــە بەرپەســە گەن هەب
ــە  ــد، کــە حزب ــەاڵم ئەمــە زۆری نەخەیان ــە دەســەاڵت، ب ل

پێشــوو  شــێوەی  بەهەمــان  کــورد  ناسیۆنالیســتیەکانی 
هاتنــەوە دەســەاڵت.

شــورایی هاوپشــتی خەڵکــی کوردســتان: ئایــا لــە قۆناغــی 
ــووی  ــۆ داهات ــە ب ــوورایی بەدیل ــەوەی ش ــتادا بزووتن ئێس
خەڵکــی کوردســتان چ لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و چ لــە 
ــۆ چــی  ــی ت ــەوە بۆچوون ــەو بارەی باشــووری کوردســتان ل

یــە؟

نــەوزاد بابان: شــوورا ئۆرگانێکــە و میکانیزمــی نوێنەرایەتی 
یــە. پەرلەمــان، ئۆرگانێکــە کــە چوارســاڵ جارێــک حیزبێــک 
نوێنەرەکانــی دیــاری دەکات، شــووراش ئۆرگانێکــە، لەنێوان 
خەڵــک کەســێک هەڵدەبژێردرێــت کــە نوێنــەر بێــت و لــە 
مــاوەی )٢٤( کاتژمێریشــدا دەتواندرێــت لــە نوێنەرایەتــی 
ناتوانیــت  پەڕلەمانیــدا  لــە سیســتەمی  بــەاڵم  البــربێ، 
بهێنیتەخــوارەوە.  پەڕلەمــان  ئەنــدام  ســاڵ  چــوار  تــا 
و  دیکتاتــۆری  دەســەاڵتی  لــە  پەرلەمانــی  دەوڵەتــی 
ــی  ــە بەدیل ــورا ک ــەاڵم ش ــرە، ب ــمولیەکان باش ــە ش دەوڵەت
کۆمۆنیســتەکان و چەپ و ئازادیخواز و یەکســانیخوازەکانە 
ــی کار و  ــە گــەرەکان و ناوەندەکان ــک ل ــی خەڵ و نوێنەران
شــوێنی ژیانــی خەڵکــەوە هەڵدەبژێردرێــن و هەرکاتێکیش 
ــن  ــرد الدەبرێ ــەرپێچیان ک ــان س ــوون ی ــەم ب ــەم تەرخ ک
زۆر باشــرە و وەاڵمدەرەوەیــە بــە تــەواوی کۆمەڵــگای 
بەشــەری نــەک لــە کوردســتان بەڵکــو لــە تــەواوی جیهاندا. 
سیســتەمی پەرلەمانــی ناتوانێــت وەاڵم بــە کێشــەکانی 
خەڵــک بداتــەوە بــە تایبــەت لــە کوردســتان کــە پەرلەمــان 
هــەر وەک دیوەخانــە، ئــەم دیوەخانــە کۆمەڵێــک حزبــی 
ــی  ــەری خەڵک ــە نوێن ــەوەی ک ــداوە، ئ ــایی دەوریان میلیش
کرێــکار و زەحمەتکێــش بێــت لــە نــاو پەڕلەمانــدا وجــودی 

نــی یــە،...

سیســتەمی شــووراییش ناوەڕۆکەکــەی گرینگــە کــە چۆن و 
بەچــی پــڕی دەکەیتــەوە. لــە ناوەنــدی کار مەیلــی جیــاواز 
هەیــە، لــە گەرەکێــک مەالیــەک هەیــە دەڵــێ منیــش دێمە 
نــاو شــووراوە هەقــی خۆیەتــی و کەســێکی ناسیۆنالیســت 
ــاو  ــە ن ــت دێن ــێکی کۆمۆنیس ــڕال و کەس ــێکی لیب و کەس
شــوورا خــۆ ناتوانــدرێ ڕێگــری بکرێــت لــە هیچیــان 
جــا قســە لەســەر ئەوەیــە ئــەو قەباغــە ناوەڕۆکــەی 
ئیســالمی  کۆمــاری  بینیــامن  دەکەیتــەوە؟  پــڕ  بەچــی 
ــوە  ــە ئێ ــالمی ک ــوورای ئیس ــردە ش ــووراکانی ک ــران ش ئێ
ــۆ شۆڕشــی  ــەوە ب ــاگادارن لەمــە، ئەگــەر بگەڕێین باشــر ئ
ــۆ  ــووراکانیان ب ــەفیەکان ش ــە ١٩١٧ مەنش ــش ل ئۆکتۆبەری
پشــتیوانی لــە دەوڵەتــی کاتــی بەکاردەهێنــا، بــەاڵم لینیــن 
ــتالین  ــر س ــدە دوات ــردەوە. هەرچەن ــە ک ــەی پێچەوان ئەم
وەکــو کارتۆنــی لێکــرد. قســەکە لەســەر ئەوەیــە ئێمــە چ 

ــت. ــوورایەکامن دەوێ ش

شــورایی هاوپشــتی خەڵکــی کوردســتان: چــۆن ئێمــە 
دەربێنیــن؟  ڕەیشــەوە  لــە  زۆرداری  ڕەگــی  بتوانیــن 
وەک دەیبینــی چەنــد بنەماڵەیــەک بەســەر باشــووری 
ــک  ــەاڵم خەڵ ــەن، ب ــوم دەک ــوون و حک ــتاندا زاڵب کوردس
ــاری  ــە و ب ــی خواردنەوەی ــاوی پاک ــی ئ ــرۆدەی نەبوون گی
تەندروســتی داتەپیــوە، قەیــران و کێشــەی زۆر هەیە وەک 
خەراپــی ڕێــگای هاتووچــۆ، نەبوونــی بەرهەمی کشــتوکاڵی 
لــە هەمــوو بوارەکانــدا داتەپیــوە واتــە ئابوورێکــی سســت 
ــرە،  ــاڵ خەراپ ــاڵ بەس ــە س ــاوردەی هەی ــا ه و الواز تەنه
ــە  ــە ب ــەکانە ک ــی بەرپرس ــش ه ــاخ و فێلالکانی ــوو ب هەم
ــە  ــەوەی ل ــۆ ئ ــەاڵم ب ــگێربوون ب ــان شۆڕش ــابی خۆی حیس
ــە باشــووری  ــەوەی ل ــتاندا، ئ ــی کوردس ــران و ڕۆژهەاڵت ئێ
کوردســتاندا هەیــە، دووبــارە نەبێتــەوە چ بکرێــت باشــە؟ 

ــەری  ــگای بەش ــە کۆمەڵ ــە ل ــەوەی ئێم ــان: ئ ــەوزاد باب ن

دەیبینیــن هــەر لــە ســەرەتایی دروســتبوونیەوە هەتــا 
ســەردەمی ئێســتا کۆمەڵــگا کۆمەڵگایەکــی چینایەتــی یــە، 
ــەی  ــردووە و زۆرین ــەاڵتیان ک ــی دەس ــەک قۆرغ کەمینەی
خەڵیکیــش دەچەوســێندرێتەوە. لــە ئێــران لــە کوردســتان 
شــوێنێک  لەهــەر  دەیبینیــن،  ئــەوەی  عێراقــدا  لــە  و 
ــەوە  ــە پێش ــە بچێت ــەو چین ــی ئ ــیاری و ڕێکخراوبوون ووش

ــە. ــەو واڵت ــە دەکات ل ــی پاشەکش ــەاڵتی سیاس دەس

ــراو  ــۆی ڕێکخ ــک خ ــێ خەڵ ــە دەب ــە ک ــەت ئەوەی واقیع
ــەک  ــوورا ئیرادەی ــوورایی دا، ش ــتەمی ش ــە سیس ــکات، ل ب
خــۆی  خەڵــک  بێــت،  ســەرووی خەڵکــەوە  لــە  نییــە 
ــە  ــە، ئێم ــی هەی ــی شۆڕش ــە مەیل ــی هەی ــی گۆڕین مەیل
ــن،  ــووراییە بەری ــەوە ش ــەم بزووتن ــۆ ئ ــت ب ــێ دەس دەب
ــن  ــەت بکەی ــکاری تەقوی ــاوەری و کرێ ــەوەی جەم بزووتن

بــە بیرێکــی سۆسیالیســتی.

ــی  ــامن لەبەهــاری عەرەب ــەوەی بینی ــد دەکەمــەوە ئ تەکی
دا، ئــەوەی کەبینیــامن لە١٧شــوباتدا، وە لــە ئاڵوگــۆڕی 
لــە عێراقــدا، هەمــوو ئەمانــە  دەســەاڵتی دیکتاتــۆری 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی ئــەم بزووتنەوەیــە ناڕێکخــراوە. 
لــە  کۆمۆنیســتەکانە  و  چــەپ  ڕێکخــراوی  ئەرکــی 
کوردســتانی ئێرانــدا کــە خەڵــک ڕێکخــراو بــکات، لــە 
سیســتەمی  ئــەم  کارکردنــدا.  ناوەندەکانــی  و  گــەرەک 
ــا وەک باشــووری کوردســتان  شــوورایە ئامــادە بێــت، دەن
ناسیۆنالیســتی کــورد ســواری شــەپۆلەکە دەبــێ، بــۆرژوازی 
کۆمــاری  ڕووخانــی  دوایــی  بــۆ  ناسیۆنالیســتەکان  و 
دیســان  تــا  کــردووە  ئامادەســازییان  ئێــران  ئیســالمی 

ســواری شــەپۆلی ناڕەزایەتــی یەکانــی خەڵــک بــن.

٢٠١٩/٧/١٦

پاشاموە لە الپەڕەی ١ 

ــوون  ــک هاتب ــەس پێ ــە ٤ ک ــە ل ــەدا ک ــە پەنیڵەک ــووان ل ــا هەم هەروەه
و  ئــازادی  »هێزەکانــی  کــە  ئەکــردەوە  ئــەوە  ســەر  لــە  جەختیــان 
گۆڕانــکاری« بــەردەوام ئەبــن لــە ســەر خەبــات بــۆ ڕوخاندنــی دەســەاڵتی 
»ئەنجومەنــی ســەربازی« و بــۆ گواســتنەوەی دەســەاڵت بــۆ دەســتی 
»مەدەنیــەکان«!. ئەمانــە هەمــووی، بــە ڕای مــن، مەســەلەی بایەخــدارن 
نە هێڵێــت دژە شــورش دەســەاڵتی  کــە  ئــەوەی  بــۆ  لــەم قۆناغــەدا 
»ئەنجومەنــی ســەربازی« جێگیربــکات لــە ڕێگــەی کوشــت و بڕیەکانیــەوە 
لــە چەشــنی قەتڵوعامەکــەی خەرتــوم. بــەاڵم ئەمــە نیــوەی چیرۆکەکەیــە 
ــن  ــە ڕاپەرێ ــەو كێشــانەی ک ــن ب ــە وەاڵمــی تیروتەســەل نی چونکــە ئەوان

ــوودا. ــتا و داهات ــە ئیس ــە ل ڕووبەڕوویان

ــە  ــکاران ل ــتای کری ــتی ئیس ــی گش ــی سیاس ــە مانگرتن ــکرایە ک ــەوە ئاش ئ
ــە  ــە ســودان، خــۆی ل ــدا ل ــووری و خزمەتگوزاریەکان ــە ئاب ــەی کەرت زۆرب
خۆیــدا هەنــگاو و دەستپێشــکاریەکی زۆر گرنگــە لــە الیــەن کرێــکاران و 
کارمەنــدان و پێشــەوەرانەوە. پێداگــری پانێلەکــەش لــە ســەر ئــەو ڕاســتیە 

و بەرگــری لێــی ئەویــش کاریکــی بــاش بــوو.

بــەاڵم پرســیارێکی خــۆم کــە ســەبارەت بــە گریامنــی پەرەســەندنی 
ڕاپەرینــی  لــە  بــوو  جەمــاوەر  و  پیشــەوەران«  »کۆڕبەنــدی  ڕۆڵــی 
ــن  ــەوە، م ــی دام ــکارەکان وەاڵم ــە پەنێل ــک ل ــوداندا؟ و یەکێ ــتای س ئیس
وەاڵمەکەیــم ال پەســند نەبــوو، چونکــە  ئــەو جەختــی ئەکــردەوە لەســەر 
نەبوونــی جیــاوازی لــە نیــوان »کۆڕبەنــدی پیشــەوەران«، و  هێــز و حزبــە 

سیاســیەکانی بــەرەی »هیزەکانــی ئــازادی و گــۆڕان« ، و ئەمــەش بــۆ خــۆی 
ــە. ــەملیێندراو نی س

بــە ڕای مــن، ئــەو هیز و حزبە سیاســیانەی کــە هاوپەیامنن لــە »هێزەکانی 
ئــازادی و گــوڕان«دا پێکاهاتەیەکــی هەمەرەنگــەن لــە حزبــەکان کــە 
ــۆرژوازی  ــە چوارچێــوەی ئاســۆکانی دیموکراســی ب ئاســۆ سیاســیەکانیان ل
ــن  ــدەی م ــێ. وە ئەوەن ــورژوازی دەرناچ ــی ب ــی چەپ ــزم و باڵ و ڕیفۆرمی
ــاگادار بــم، هیــچ هێزێکــی شۆرشــگێری وەهایــان تێــدا نیــە کــە ئــااڵی  ئ
سۆشــیالیزم و دەســەاڵتی پرۆلیتاریــای بەرزکردبێتــەوە وەک ئەڵتەرنەتیــڤ 
ــەری  ــەوەران« کارەکت ــدی پیش ــارە، »کۆڕبەن ــە. دی ــەر بارودۆخەک بەرامب
تایبەتــی خــۆی هەیــە وەک ڕێکخراوەیەکــی کریــکاری و پیشــەوەری 

ــی.  ــی و کارە جۆراوجۆرەکان ــی خەبات ــاوەری، وە وەک دینامیزم جەم

ئــەوەی کــە بــەدوای ڕووداوەکانی ســودانەوەیە بــە ئاســانی ئەبینێ ئەوەی 
کــە زاڵــە، زاراوە )مقــوالت( گشــتی و پۆپۆلیســتیەکان و شۆروشــەوق بــۆ 
شــۆرش و هیــوا بــۆ بــە ئــاکام گەیاندنــی داواکاریــە سیاســی و ئابــووری و 
کۆمەاڵیەتیەکانــە. ئاراســتەی گشــتی بــاس کردنــە لــە ڕووی سیاســیەوە لــە 
ــی  ــیریەکان، فەراهەمهینان ــەربازی و بەش ــەاڵتی س ــە دەس ــوون ل رزگار ب
ئــازادی و دیموکراســی و ڕوخاندنــی ئیســتبداد، کۆتایــی هێنــان بــە 
ــک،  ــوی خەڵ ــی کار و بژێ ــن کردن ــڕۆی واڵت، دابی ــااڵن و ب ــی و ت گەندەڵ
دامەزراندنــی »حکومەتــی مەدەنــی« و »حکومەتــی دیموکراتــی«. ئەمانــە 
هەمــووی هەســت پــێ ئەکــرا لــە قســەکانی کۆنگرەوانانــی لەندەن یشــدا.

ــە  ــر نی ــی ت ــی هیچ ــەاڵتی مەدەن ــە دەس ــەرباز ب ــەاڵتی س ــی دەس گۆڕین

جگــە لــە دەربرینێکــی گشــتی کــە خــۆی لــە خۆیــدا شــتێکی جەوهــەری 
ــتی  ــەر ئاس ــە لەس ــاوەری و ن ــتی جەم ــەر ئاس ــە لەس ــەوە. ن ڕوون ناکات
ــە  ــارادا نی ــە ئ ــەم کۆنگــرە ڕۆژنامەوانیەشــدا قســەیەک ل ــە ل گشــتی، و ن
ــورژوازی  ــی ب ــە دەســەاڵتی ڕەوت ــە دەســەاڵتی ســەرباز ببەســتێتەوە ب ک
ئیســالم- ناسیونالیســتیەوە، وە ڕوخاندنــی دەســەاڵتی ســەرباز گــرێ 

ــەوە. ــەم ڕەوت ــەاڵتی ئ ــی دەس ــە ڕوخاندن ــەوە ب بدات

ئــەوەی کــە لــە نــاو زۆرینــەدا بــاوە، پرۆســەی ڕزگاربــوون لــە دەســەاڵتی 
ــی  ــوذ( ڕەوت ــەری )نف ــە کاریگ ــوون ل ــە ڕزگارب ــەوە ب ــرێ نادات ســەرباز گ
بــورژوازی ئیســالمی و ناسیونالیســتی لەنــاو کۆمەڵگــەدا، و لــە بنەڕەتــدا، 
لەنــاو ڕەوت و حزبــە مەدەنیەکانــدا. دوو الیەنیەتــی )ثنائيــة( دەســەاڵتی 
ســەرباز بــە گشــتی لــە بەرامبــەر دەســەاڵتی مەدەنــی )ســیڤڵ( بــە گشــتی 
ــەر  ــە بەرامب ــراو ل ــاری ک ــە دەســەاڵتی چینێکــی دی ــێ بایەخــدان ب ــە ب ب
چینێکــی تــری دیــاری کــرودا، یــا دەســەالتی ڕەوتــە کۆمەاڵیەتــی و 
سیاســیە دیاریکــراوەکان لــە بەرامبــەر دەســەاڵتی ڕەوتــە کۆمەاڵیەتــی و 
ــەو  ــەوە ئ ــان ئەســڵی کێشــەکەن. ئ ــردا، خۆی ــی ت سیاســیە دیاریکراوەکان
ــە  ــتیەتی ب ــوداندا پێویس ــە س ــۆرش ل ــە ش ــتیانەیە ک ــە پۆپۆلیس تێكڵکردن

ــکات. ــێ ڕزگار ب ــن کات خــۆی ل زووتری

چوونــە ســەری ئامــڕازی خەبــات لــە خۆپێشــاندانەوە بــۆ مانگرتنی گشــتی 
لــە ســوداندا، لــە دیــدگای منــەوە، تەکانێکــی سیاســی چۆنایەتــی )نەوعی(

ــاو  ــە ن ــۆ چوون ــە ب ــی گرنگ ــکارەوە وهەنگاوێک ــی کرێ ــەن چین ــە الی ە ل
گۆڕەپانــی سیاســیەوە بــە هەمــوو ئــەوەی کــە بــە دوای خۆیــدا ئەیهێنــی 
ــە خەباتــی چینــی کرێــکار و  ــازە ل ــە فەراهــەم هێنانــی دینامیزمێکــی ت ل

ــدازە  ــدا شــتێکی بــێ ئەن ــە خۆێ توێــژە زەحمەتکێشــەکان. ئەمــە خــۆی ل
ــۆ خەباتێکــی  ــکاران ب ــی کرێ ــەرە ســەندنی خەبات ــە پرۆســەی پ ــە ل گرنگ
چینایەتــی کریــکاری سۆشیالیســتی کاریگــەر لــە ســوداندا. ئەگــەری ئــەوە 
ــە  ــاری ب ــز و کۆمۆنیزمێکــی پرۆلیت ــە  هێ ــە کــە ڕەوتێکــی مارکســی ب هەی
توانــا، بــە ترادســیونە شۆرشــگیرانەکانی ومۆدیلــە شــوراییە کریکاریەکــەی 
دەســەاڵتیەوە گەشــە بــکات لــە جەرگــەی ئــەم کێشمەكێشــە کۆمەاڵیەتــی 

و سیاســیە گەورەیــەی کــە لــە ئارادایــە لــە ســوداندا.  

ئەزموونــی تونــس و میرسمــان لەبەردەســتدایە کــە چــۆن مانگرتنی گشــتی 
ــی«  ــی« و »موبارەک ــن عەل ــی »ب ــەردوو ڕژێم ــتی ه ــکار پش ــی کرێ چین
شــکاند. كێشــەی بنەرەتــی ئەوەیــە کــە چینــی کرێــکار لــەم دوو واڵتــەدا 
ــە هێــزی  ــە نەبوون ــە هێزێکــی سیاســی یەکاکــەرەوە، وات ــی ببن نەیانتوان
حاکــم کــە کاروبــار بگرنــە دەســت و دەســت بدەنــە ئەنجامدانــی 

ــیالیزم. سۆش

بەکارهینانــی ئامــڕازە یەکالکــەرەوە خەباتگیریەکــەی، واتــە مانگرتنــی 
ــی  ــی چین ــی سیاس ــادە بوون ــی ئام ــن کردن ــۆ دابی ــە ب ــەس نی ــتی، ب گش
ــی  ــەربەخۆی چینایت ــی س ــیدا وەک هێزیک ــی سیاس ــە گۆڕەپان ــکار ل کرێ
ــەرباری  ــکار س ــی کری ــەرکەوتن. چین ــۆ س ــکات ب ــۆڕش ب ــەری ش ــە ڕاب ک
ئــەوە پێویســتی بەوەیــە کــە لــە حزبــی کۆمۆنیســتی خۆیــدا لــە شــوراکان 
و کۆمیتــە کرێکاریەکانــدا خــۆی ڕێکبخــات بــە بەدیلــی ئابــووری و 

کۆمەاڵیەتــی و سیاســی سۆشیالیســتانەی خۆیــەوە.

٧-٦-٢٠١٩

لە وەاڵم بە پرسیارەکان دەربارەی ڕاپەرینی سودان، وکۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەی لەندەن

دوێنــێ ئێــوارەی )٢٧-٦-٢٠١٩( ســوپای تورکیــا و فڕۆکــە جەنگیەکانــی تۆپبارانــی چەنــد گوندێکــی 
قەدپاڵــی شــاخی )قەندیل(یــان  کــردوە  و لــە ئەنجامــدا چوارکەســی خێزانێــک بوونەتــە قوربانــی و 

چەندیــن کەســی تریــش برینــدار بــوون.

بەدرێژایــی چەندیــن دەیــەی ڕابــردوو تورکیــا هــەر مــاوە نــا ماوەیــەک کەوتۆتــە پەالمــار و 
بۆردومانــی ناوچــە سەرســنوریەکان هەتــا زۆرجــار نــاو قواڵیــی ھەرێمــی کورستانیشــی گرتۆتــەوە 
ــە  ــدا ب ــەزۆر کاتیش ــەوە، وە ل ــانی هەرێمەک ــەاڵتداران و بەرپرس ــاوی دەس ــش چ ــکرا بەپێ و بەئاش
ــان و  ــەردەوام ژی ــە ب ــا ب ــەم هێرشــانەی ســوپای تورکی ــدا ئەنجــام دەدرێ. ئ هاوئاهەنگــی لەگەڵیان
ماڵــی گوندنیشــنیان و هاواڵتیانــی ئــەو ناوچانــە دەکاتــە ئامانــج و ئارامــی و ئاسایشــیان لــێ تێــک 

ــە(. ــی )پەکەک ــزە چەکدارەکان ــە هێ ــدان ل ــوی لێ ــە بیان دەدات ب

ــی و  ــەودای سیاس ــات و س ــۆ س ــتان ب ــە کوردس ــەاڵت ل ــی دەس ــی« و هیزەکان ــی« و«یەکیەت »پارت
ــان،  ــدە جۆراوجۆرەکانی ــک و بەرژەوەن ــتی خەڵ ــامانی گش ــە س ــی دزراو ل ــپیکردنەوەی پارەوپول س
ــان و  ــەر بۆردم ــە بەرامب ــژاردووە ل ــان هەڵب ــازش و بیدەنگی ــاڵە، س ــن س ــەم چەندی ــی ئ بەدرێژای

ــەوە. ــەرکوتگەرەکانی ناوچەک ــە س ــا و دەوڵەت ــەن تورکی ــە الی ــتان ل ــی کوردس تۆپبارن

ــتان،  ــی کوردس ــان و ئازادیخوازان ــکاران و زەحمەتکێش ــاڵەی کرێ ــت س ــت و هەش ــی بیس ئەزموون
ــەوەی ســەملاندووە  ــە، ئ ــی ناوچەک ــە واڵتان ــان ل ــان ســاڵەی هاوچینەکانی ــی دەی هــەروەک ئەزمون
ــزی ڕێکخــراو  ــەوان بگرێــت ھێ ــەم  ملهــوڕی و کارەســاتەی ئ ــەر ب ــا ھێزێــک بتوانێــت ب کــە تەنھ
ــە  ــە دژ ب ــی یەکگرتوومان ــی خۆمــان، خەبات ــە چینایەتیەکان ــە دەوری بەژەوەندی ــە ل و کۆبونەوەمان

ــتیان  ــە دەس ــن ک ــگ و خوێ ــی جەن ــت و بازرگانان ــتانی ڕەگەزپەرس ــە نەتەوەپەرس ــەک ل کەمایەتی
ــەدا. ــامانی کۆمەڵگ ــەروەت و س ــی و س ــی سیاس ــەر چارەنوس ــووە بەس گرت

هاوپشــتی چینایەتــی کریــکاری و هێنانــەدی ڕیزێکــی خەباتکارانــەی جەمــاوەری بەشــمەینەت و 
ــاران و  ــەوەی بۆمباب ــی ناوەڕاســتدا، ڕێگــەی واقعــی بەگژاچوون ــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵت ئازادیخــواز ل

ــەم دەســەاڵتانەیە. ــی ئ جەنــگ و ئاوارەیــی و نەھامەتیەکان

ــەودا  ــتان و ساتوس ــی کوردس ــە دژی خەڵک ــا ب ــی تورکی ــەی دەوڵەت ــان و تاوانان ــەم بوردوم ــە ئ ئیم
و بــێ دەنگــی هــەردوو حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی مەرکــەزی لــە بەغــداد لــە 

ــن.  ــدی مەحکــوم ئەکەی ــە تون ــدا،  ب بەرامبەری

هەرەهــا بانگــەوازی خەڵکــی کوردســتان ئەکەیــن کــە پیکــەوە نارەزایەتــی خۆمــان دەربریــن دژی 
ئــەم تاوانکاریــەی دەوڵەتــی تورکیــا و ساتوســەودای حکومەتــی هەرێــم و حکومەتــی ناوەنــدی.

ئەبی ئەم تاوانانەی دەوڵەتی  تورکیا  لە بۆردمان و کوشتار کۆتایی پێ بیت

بژی ھاوپشتی چینایەتی و نیونەتەوەیی کریکاران  

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

٢٨-٦-٢٠١٩

بۆردمانی سوپای تورکیا بۆ سەر گوندە سنوریەکان مەحکومە

موئەیەد ئەحمەد



ڕەوت             ژماره ٢         ١٦ تەمووز   ٢٠١٩ الپەڕە  ٤       	

باوکــراوەی ڕەوت: هــاوڕێ عەبــدواڵ ســڵێامن )مەشــخەڵ(، ســوپاس 
ــان  ــی باوکراوەکەم ــت خوێنەران ــت، دەمانەوی ــۆ لێبڕاوی ــی و ب بۆئامادەی
ئــاگاداری مێــژووی پرشــنگداری خەبــات و هــەوڵ و تێکۆشــانی ڕێکخــراوی 

ــن؟ ــکاران( ب )یەکێتــی بێ

عەبــدواڵ سڵێامن)مەشــخەڵ(: )یەکێتــی  بێــکاران لــە کوردســتان( لــە 
ســاڵی ١٩٩٢ هاتــە دامەزرانــدن. ئــەو ســەردەمە عێــراق بــەدوو جەنگــی 
خوێنــاوی دژی مرۆییــەوە تێپەڕیبــوو. جەنگــی عێــراق و ئێــران کــە 
کاولــکاری و ماڵوێرانــی ژیانــی و ژیــاری بەســەر خەڵکــی هــەژار و 
ــە  ــە ببوون ــداو ک ــی کەن ــی یەکەم ــەڵ جەنگ ــوو. لەگ ــتەمدیدەدا هێناب س
ــییەتێکی  ــراق. برس ــووری عێ ــی ئاب ــی ژێرخان ــوون و وێرانکردن ــووت ب ناب

ــتەمدیدەدا. ــی س ــی خەڵک ــەر ژیان ــابوو بەس ــی کێش ــەدەر باڵ لەڕادەب

لەالیەکــی تریشــەوە لــە ڕاپەڕینــی خەڵــک لــە کوردســتان و بەڕێخســتنی 
ــوننەت و  ــدی و س ــاوەن تایبەمتەن ــورایی خ ــزی ش ــی بەهێ بزووتنەوەیەک
ــری  ــی ت ــی و کۆمەاڵیەتییەکان ــەوە سیاس ــە بزووتن ــاواز ل ــێوازێکی جی ش
ــەوە شــوراییە و بااڵدەســتی  ــەو بزووتن ــی ئ ــدان نەمان ــتان، لەمەی کوردس
زیاتــری حیزبە ناسیونالیســت و سیاســییەکانی »شــاخ«، بەدەســتەوەگرتنی 
ئەجێنــدای دژایەتیکردنــی ڕادیکاڵیزمــی کۆمەڵــگا، هەروەهــا کشــانەوەی 
و   )٣٦( هێڵــی  دانانــی  و  عێــراق  حکومەتــی  ســەربازییەکانی  هێــزە 
ناوچــەی دژە فڕیــن، هەمــوو ئــەم پارچانــە ئــەو دیمەنــە دەنەخشــێنن کــە 
پێــی دەڵێــن هەلومەرجــی سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی کۆمەڵــگای 
ئەوســای کوردســتانی عێــراق لەســەرەتای نەوەدەکانــی ســەدەی ڕابــردوو. 
ــە  ــڕاو ل ــەم گۆشــەنیگایەوە دەبینیــن کوردســتانێکی داب ــە ڕوانیــن ل جــا ب
ــڵەتێکی  ــچ خەس ــوو هی ــکان دەچ ــۆردوگا زۆرەملێ ــە ئ ــەر ل ــراق کەه عێ
ژیــاری تێــدا نەمابــوو. شــتێک نەمابــوو بەنــاوی ژێرخانــی ئابــووری 
و  هاتبــوون  ناسیونالیســت  حیزبێکــی  ســەرۆک  چەنــد  کوردســتان. 
حکومڕانــی کوردســتانیان دەکــرد بەبــێ ئــەوەی بچووکرین بەرپرســیارەتی 

ــگا. ــی کۆمەڵ ــە تااڵنکردن ــن، کەوتبوون ــک بنوێن ــی خەڵ دەرهــەق بەژیان

و  چــەپ  بزووتنــەوەی  هەڵســوڕاوانی  ئــاوادا  هەلومەرجێکــی  لــە 
ــت  ــی کۆمۆنیس ــەوکات )ڕەوت ــتەکانی ئ ــراوە کۆمۆنیس ــی ڕێکخ ئەندامان
ســەرنجی  باوکــراوەی  و  کرێــکاری  کۆمۆنیســتی  خەبــات  یەکێتــی  و 
کرێــکار و خەڵکانێکــی ڕادیکاڵــی دەرەوەی ئەوانیــش( بــەدوای باشــرین 
ئامــڕازدا دەگــەڕان کەبتوانــن خەباتــی جەمــاوەری خۆیــان پــەرە پێبــدەن 
ئــەوە  بێکارێــک.  وەک  بکــەن  خۆیــان  بوونــی  لــە  بەرگرییەکیــش  و 
بــوو بێــکاران و بەدەســتەوەگرتنی ئامــڕازی یەکگرتنــی بێــکاران وەک 
ئەڵقەیەکــی بنەڕەتــی خەباتــی ئــەو ســەردەمە بایەخــی خــۆی پەیــدا کــرد 

ــدن. ــە دامەزران ــتان( هات ــە کوردس ــکاران ل ــی بێ و )یەکێت

ئــەو  بەرپاکردنــی  بەســەر  ســاڵ  چەندیــن  کــە  لەکاتێکــدا  ئەمــڕۆ 

بزووتنەوەیــە تێدەپەڕێــت پێموایــە دەســتربدن بــۆ پێکهێنانــی ڕێکخــراوی 
ئەڵقــەی  دۆزینــەوەی دروســترین  لــە کوردســتان  بێــکاران  یەکێتــی 
ــوڕاوانی  ــە هەڵس ــەک ل ــێمە نەوەی ــە ئـ ــوو ک ــەردەمە ب ــەو س ــی ئ خەبات
مانــدوو نەنــاس هەمــوو بەهاکانــی گەنجێتــی خۆمــان و ژیانــی خۆمــان 
خســتبووە الوە لەپێنــاو باشــرکردنی ژیانــی خەڵــک ئەمــە ئەو شــانازییەیە 
کــە هەریــەک لــە ئێمــە دەتوانیــن تــا لەژیــان ماویــن ســەرمان پێــی بــەرز 
بــێ و دوای خۆشــامن مرۆڤــە شــەرافەمتەندەکانی کۆمەڵــگای کوردســتان 
ســەریان پێــی بــەرز بــێ. )یەکێتــی  بێــکاران( لــە مــاوەی بــوون و خەباتــی 

ــدات. ــە ئەنجــام ب ــەم کاران ــی ئ ــدا توان خۆی

بێــکاران  پانوپــۆڕی  جەمــاوەری  ڕیکخراوێکــی  دروســتکردنی  یــەک: 
کوردســتان. لەسەرئاســتی 

ــر  ــارەکانی هەولێ ــە ش ــکاران( ل ــی بێ ــی )یەکێت ــەوەی بنکەکان دوو: کردن
و ســلێامنی و زۆربــەی  شاروشــارۆچکەکانی کوردســتان وەک کــەالر، 
ــا، قوشــتەپە، دارەتــوو، ســمود،  ــە، دیان دربەندیخــان، پیرەمەگــروون، ڕانی
ــدە،  ــاڵ، جەدی ــەاڵدزێ، چەمچەم ــەقاوە، ق ــری، ش ــە، کف ــۆڕش، تەوێڵ ش

ــە. کۆی

ــە بێــکاران و ناونــووس کردنیــان  ســێ: ڕێکســختنی ژمارەیەکــی گــەورە ل
ــە بنکەکانــی  )یەکێتــی بێــکاران(. ل

چــوار: وەرگرتنــی یارمەتــی لــە ڕێكخــراوە بیانیــی و خێرخــوازەکان و 
ــپ. ــراوی هێڵ ــتان. وەک ڕێکخ ــی کوردس ــەر بێکاران ــکردنیان بەس دابەش

پێنــج: دەرکردنــی زمانحاڵێــک وەکــو )دەنگــی بێــکاران( کــە لــە مێــژووی 
ڕۆژنامەگــەری چــەپ و کۆمۆنیســتی وەک ئەســتێرەیەکی درەوشــاوە 
دەمێنێتــەوە کــە ڕۆڵــی گرنگــی گێــڕا لەسەرتاســەریکردنەوەی ڕێكخراوەکە 

ــکاران. و ڕێکخســتنی بێ

شــەش: یەکێتــی بێــکاران لــە کوردســتان بــوو بــە چەترێــک و پاڵپشــتییەک 
بــۆ دروســتبوونی ڕێکخــراوی کرێکارانــی کارگــە ئەهلییــەکان و کارمەندانی 
نەخۆشــخانە و کۆمەڵــەی ئــاوارەکان و کرێکارانــی بیناســازی و رێكخــراوی 

ســەربەخۆی ئافرەتــان و هتــد.

ــەو  ــوون ل ــەکاری قانوونــی و ئاشــکرا و ڕچەشــکین ب ــرەودان ب حــەوت: ب
بــوارەدا.

هەشــت: بەشــداریکردن لــە بابەتــە هەســتیارەکانی ئــەو ســەردەمە، 
کارکــردن بۆیــان وەک ڕەتکردنــەوەی قانوونــی جەمعیاتــی حکومەتــی 
هەرێــم و هەوڵــدان بــۆ یاســا کارێکــی دیموکراتــی کرێــکاری و ڕەخنەگرتن 
ــوان  ــە نێ ــم ل ــەاڵتی هەرێ ــی( دەس ــە 5٠ )ففتی-ففت ــێوازی 5٠ ب ــە ش ل
ــییەکان و زۆر  ــە سیاس ــی( و ئازادیی ــی« و )یەکێت ــی »پارت ــەردوو حزب ه

شــتی تــر.

ــکاری  ــی کرێ ــی چین ــی خەبات ــۆ ئەزمــوون و وانەکان ــەم: دەســتربدن ب نۆی
عێــراق و خســتنە بەردەســتی بێکارانــی کوردســتان بەمەبەســتی فێربوونــی 

وانــە لێیانــەوە.

باوکــراوەی ڕەوت: کێشمەکێشــی )یەکێتــی بێــکاران( لەگــەڵ دەســەاڵتی 
ئــەو دەم، لەســەر چــی بــوو؟ داخوازیەکانتــان چــی بــوون دەســەاڵتداران 

چــۆن بەتەنــگ داواکانتانــەوە هاتــن؟

عەبــدواڵ ســڵێامن )مەشــخەڵ(: کێشــەی ســەرەکی ئێمــە ئــەوە بــوو کــە 
ــانەکان  ــە و ئینس ــاوەن کۆمەڵگ ــە خ ــۆی ب ــەردەمە خ ــەو س ــەاڵتی ئ دەس
نەدەزانــی. شــانی خــۆی خاڵــی کردبــۆوە لــە هــەر بەرپرســیارییەتێک بــۆ 
باشــرکردنی ژیانــی خەڵکــی ســتەمدیدەی کوردســتان. ئێمــەش بەگــژ ئــەو 
خێڵــە لــە سیاســییە نابەرپرســانە دەبووینــەوە و داوای ژیانێکــی باشــرمان 
دەکــرد. دروشــمی ســەرەکی ڕێکخــراوی )یەکێتــی بێــکاران( بریتــی بــوون 
ــکاری  ــەی بێ ــان بیم ــاو ی ــەی کاری گونج ــە ڕێگ ــان ل ــی ژی ــە دابینکردن ل
کــە خــۆی لــە دەســتەبەرکردنی موچــەی مانگانــە بــۆ تــەواوی بێــکاران تــا 
کاتــی دۆزینــەوەی کارێکــی گونجــاو هەروەهــا دابینکردنــی پێداویســتییە 
ســەرەکییەکانی ژیانــی ڕۆژانــە لە خــۆراک و ســوتەمەنی و داو و دەرمان...

هتــد. ئامانجــی ڕێکخــراوی )یەکێتــی بێــکاران( ڕێکخراوکردنــی بێکارانــی 
کوردســتان بــوو لــە ڕێکخــراوی تاقانــەی خۆیــان و هێنانەمەیدانــی هێــزی 
ــکاران(  ــی بێ ــان. )یەکێت ــرکردنی ژیانی ــاو باش ــوو لەپێن ــان ب کۆمەاڵیەتیی
ــەوە گــرت و دەســتبەرداریان  ــەو داخوازییان ــی دەســتی ب ــا دوا ڕۆژەکان ت
ــن  ــکاران( دەتوانی ــراوی )یەکێتــی بێ ــەاڵم ئامانجەکانــی ڕێکخ ــوو. ب نەب

ئاوایــان دەستنیشــان بکەیــن:

یــەک: دابینکردنــی کاری گونجــاو یــان بیمــەی بێــکاری بــۆ تــەواوی 
بێکارانــی کوردســتان لەســەر بودجــەی حکومەتــی هەرێــم.

دوو: ڕێکخستنی جەماوەری بەرینی بێکارانی کوردستان.

بەرژەوەندییــە  بــە  کوردســتان  بێکارانــی  هۆشــیارکردنەوەی  ســێ: 
خۆیــان. چینایەتییەکانــی 

چــوار: دروســتکردنی پەیوەنــدی و لێکهەڵپێکرانــی کرێکارانــی لەســەر کار 
و بێــکاران لــەدەوری بەرژەوەندییــە چینایەتییەکانیــان.

پێنــج: بــرەودان بــەکاری قانوونــی و ئاشــکرا لــە کوردســتان کەتــا ئــەوکات 
ئەزموونــی لــەو چەشــنەمان لەبەردەســتدا نەبــوو.

شــەش: جێخســن و بەڕەســمیەت ناســینامن لەالیــەن حکومەتــی هەرێــم 
و هەوڵــدان بــۆ پەیوەنــدی گرتــن لەگــەڵ حیزبــە سیاســییەکانی ئەوســای 

گۆرەپانــی کوردســتان.

حەوت: برەودان بە ڕەوتی ڕۆژنامەگەری کرێکاری ئاشکرا.

ــی دەرەوەی واڵت  ــە ڕێکخــراوە کرێکارییەکان هەشــت: پەیوەندیکــردن ب
هەوڵــدان بــۆ بەدەســتهێنانی پشــتیوانی.

ســەرجەم ئــەم داخوازییانــە و زۆری تریــش بــە بەردەوامــی دەخرانە ســەر 
ــان  ــن و گفتوگۆم ــە داوای چاوپێکەوت ــەکان. ئێم ــەاڵتی حیزب ــزی دەس مێ
ــم،  ــی هەرێ ــانی حکومەت ــییەکان و بەرپرس ــە سیاس ــەڵ حیزب ــرد لەگ دەک
بــەاڵم بــە گشــتی ئــەوەی پێــی دەوتــرا دەســەاڵت بەتەنــگ داواکارییەکانی 

بێکارانــی کوردســتانەوە نەدەهــات.

ــەم  ــەڵ ئ ــرد لەگ ــان ک ــراوەی ڕەوت: کۆمۆنیســتەکان چــۆن مامەڵەی باوک
ڕێکخــراوە و دەکــرا چــۆن بێــت؟

عەبــدواڵ ســڵێامن )مەشــخەڵ(: تێگەیشــتنی مــن بــۆ ئــەم پرســیارە ئەوەیــە 
ــراوی  ــش ڕێكخ ــایە ئەوانی ــی ئەوس ــراوە چەپەکان ــتت ڕێکخ ــە مەبەس ک
)ڕەوتــی کۆمۆنیســت( و )یەکێتــی خەباتــی کۆمۆنیســتی کرێــکاری( و 
ــوو  ــکاران( بەهەم ــی بێ ــوون. )یەکێت ــکار( ب ــەرنجی کرێ ــراوەی )س باوک

توانایــەوە هەوڵــی دەدا لەپەیوەندییەکــی دۆســتانە بێت لەگەڵ ســەرجەم 
ــەاڵم  ڕێکخــراوە سیاســییەکانی کوردســتان بەحکومەتــی هەرێمیشــەوە. ب

ــوو. ــر ب ــەدا مەســەلەکە بەجۆرێکــی ت ــەم ڕێکخراوان لەگــەڵ ئ

)یەکێتــی بێــکاران( ڕاســتە پەیوەنــدی بــەو ڕێکخراوانــەوە هەبــوو و 
ئەوانیــش پشــتیوانیان لێدەکــرد، بــەاڵم لــە بیرمــان نەچێــت زۆربــەی 
هەڵســوڕاوان و ئەندامانــی چاالکــی بنکــەکان، ئەندامانــی ئــەو ڕێکخــراوە 
ڕامیاریانــە بــوون. لەبــەر ئــەوە ئــەو ڕێکخراوانــە هەوڵیــان دەدا کارکــردی 
خۆیــان بەســەر سیاســەتی گشــتی )یەکێتــی بێــکاران( دابنێــن، وە داشــیان 
ــەر  ــۆی بەس ــۆری خ ــە م ــەو بزووتنەوەی ــرە ئ ــە بگ ــەر ئەم ــەک ه ــا. ن ن
ــا. بەدیوێکــی تــر )یەکێتــی  ســەرجەم کار و چاالکــی ئــەو ڕێکخــراوەوە ن
ــر  ــوو وە لەژێ ــەکان ب ــکاران( مەیدانێکــی هەڵســوڕانی ڕێکخــراوە چەپ بێ
هەژموونــی ئــەو ڕێكخراوانــەدا بــوو. بەڵــێ یەکێتــی  بێکاران لە کوردســتان 
ــران و  ــتی لێکهەڵپێک ــتەکان لەئاس ــەپ و کۆمۆنیس ــراوە چ ــەڵ ڕێکخ لەگ
تێکچڕژانێکــی ســەیر بــوو کــە هــەم ئێمــە خۆمــان بەخــاوەن و پاڵپشــتی 
ئــەو ڕێکخراوانــە دەزانــی و هــەم ئەوانیــش ئێمەیــان بــە موڵکــی خۆیــان 

ــەم دەدا. لەقەڵ

ڕەوت: یەکێــک لــە ســەنگەرەکانی ملمالنــێ، خۆپیشــاندانی )١٩٩٢/٦/١٩( 
بــوو، بڕیــاری خۆپیشــاندانی جەمــاوەری بێــکاران، دەســەاڵتدارانی نوێــی 
ــان  ــەوەی ووردترم ــارەوە ڕونکردن ــەو ب ــی ل ــە ژان، دەتوان ــی ه کوردایەت

پێبــدەی؟

مەشــخەڵ: لیژنــەی بــااڵی سەرتاســەری )یەکێتــی بێــکاران( بــەر لــە ١٩ی 
ــیۆنە  ــەو ئاکس ــۆ ئ ــوو ب ــی کردب ــادەکاری باش ــی ١٩٩٢، ئام ــی شەش مانگ
جەماوەرییــە. ئەوەبــوو دەســەاڵتی ناسیۆنالیســتی کوردیــش خــۆی تەیــار 
کــرد بــۆ ڕووبــەڕوو بونــەوەی ئــەم حەرەکەتــە. ئیمــە دەمانویســت 
بەکەمریــن زیــان زۆرتریــن دەســتکەوت بەدەســت بهێنیــن، حکومەتیــش 
دەیویســت گورزێکــام تێرسەوێنــێ. ســەرەتا کەوتــە پڕوپاگەنــدە لــە دژی 
)یەکێتــی بێــکاران( و هەڵســوراوان و پاشــان کەوتــە دەســتگیرکردنی 
ئەندامــان و ئەندامانــی لیژنــەی بــااڵ و ئینجــا دوو ڕۆژ بەر لە ئاکســیۆنەکە 
تــەواوی باڵەخانەکانــی چــواردەوری )یەکێتــی بێــکاران( ملیتاریــزە کــرا و 
هێزیــان لــێ جێگیــر کــرا بەهەمــوو چەکێکــی ســووک و قورســەوە وەک 
)بیکەیســی BkC و ئاڕپێچــیRBG(  و بارودۆخێکــی تــرس و تۆقاندنیــان 

دروســت کــرد.

ئیمــە چــاک دەمانزانــی ئەگــەر ئــەو ئاکســیۆنە بکەیــن، بزوتنــەوەی 
ــە ڕۆژێــک  ــە خوێــن هەڵدەکێــرێ و چاوترســێن دەکــرێ. بۆی ــکاری ل بێ
ــن و بەمــەش هــەم  ــدا ئاکســیۆنەکە نەکەی ــە ئاکســیۆنەکە بڕیارمان ــەر ل ب
ــش  ــدا و هەمی ــە پێناویان ــکاران و ل ــاو بێ ــە ن ــات ل ــان دا بەخەب درێژەم
هیــچ زیانێکــامن پێنەگەیەیــی و هیــچ بیانوویەکــامن نەدایــە دەســت تــا 
حکومەتــی کۆنەپەرســت و ناسیونالیســتی کــورد گورزێــک لــە بزوتنــەوەی 

ــدات. ــاوەری ب جەم

ڕەوت: هــاوڕێ عەبــدواڵ ســڵێامن )مەشــخەڵ( زۆر ســوپاس و ماندوومــان 
کردی.

ــوە و باوکــراوەی  ــوام ســەرکەوتنی ئێ ــدواڵ ســڵێامن )مەشــخەڵ(: هی عەب
)ڕەوت(ە، بــەو ئومێــدەی ببێتــە جێــی ئومێدی کرێکاران و زەحمەتکێشــان 

لــە خەباتیــان دژ بــە نیزامــی ســەرمایەداری.

 ٢٠١٩/٧/١٦

یەکیەتی بێکاران لە کوردستان، مێژوویەکی پڕشنگدار 
 چاوپێکەتن لەگەڵ عەبدواڵ سڵێمان )مەشخەڵ( ..         ئامادەکردنی جەمال کۆشش

 پاشاموە لە الپەڕەی ١ 

بەردەســت،  کەوتوتــە  گونجــاوی  و  ســادە 
بتوانێــت بەشــدار و چــاالک و زینــدوو بێــت 
لــە  و  گشــتیدا  بیــروڕای  دروســتکردنی  لــە 
کۆلیکتیفــی چاالکیــە ڕۆژانەییەکانــدا، نەوەیــەک 
بەرهەمهاتــووی قۆناخێکــی نــوێ یــە، ئیــدی 
ــتیان ال  ــێوە گش ــی ش ــت و لێکدانەوەیەک هەس
دروســت بــووە، کــە نامــۆ و تــوڕەن بــە هەمــوو 
شــتێکی ئێســتای کــۆن، لــەدژی هیرارکیــەت، 
پاتریۆتیســتی )نیشــتامنگەرایی(، ناسیۆنالیستین، 
بێــزارن لــە سیاســەتی، لەکلتــوری، لــە نــۆرم، لــە 
ترادســێۆنیەکانی،  کۆمەاڵیەتییــە  پەیوەندییــە 
ــە  ــە دۆگم ــا و ل ــە کاریزم ــی، ل ــە پیرۆزییەکان ل
تەنانــەت  وە  نەوەیەکــن  فکرییەکانــی. 
کەوتونەتــە ئــەو دیــو دابەشــبونی جەندەریــش، 

ناســێۆنەوە. و  کۆنفســیۆن 

کڵێشــە  بەدیــار  زۆر  نەوەیــە  ئــەم 
پشــت  زیاتــر  دانانیشــێت،  فەلســەفیەکانەوە 
دەبەســتێ بــە لێکۆڵینــەوەی بــواری زانســتە 
و  کۆمەاڵیەتیــەکان  فەلســەفە  و  رسوشــتی 
ئەزمــون و داتــا و ستاتســتیک. نــەوەی ســاالنی 
ســفرەکان، نەوەیەکــی تۆلیرانــس و کــراوەن، 
هاونیشــتامنی جیهانــی و کۆســمۆن و چەپخــواز 
و ئینساندۆســن. نەوەیەکــن زۆر لــە نــەوەی 
فەرەنســا  گــەورەی  شۆڕشــی  پێــش  ســااڵنی 
دەچــن، نەوەیەکــن لــە دایکدەبــن وەک ئــەوەی 
ــەرەوری  ــژووی س ــە مێ ــوە، ل ــەروا ب ــان ه جیه
نێوانیــان  الدێ  و  شــار  قەڵەشــتی  بێــزارن،  
خەریکــە نامیینــێ و الدێیــەکان یــان دەچنــە 
باوەشــی قەهــراوی پەراوێــزی  شــار و یــان 
ــەرەو  ــارەوە ب ــە هەمــوو چــەم و جۆب ــان ب خۆی
دەکــەن. گەشــە  مەدەدنــی  شــارۆچکەیەکی 

مۆدێرنــە  )شارنشــینە(  ئۆربانــە  نێــو  لــە 
ــەواوی  ــەم ت ــی زۆر ک ــدا، کەمایەتیەک گەورەکان
ســەروەتی کۆمەڵگایــان داگیرکردووە و وەحشــی 
دوای قازانجــن، شــەڕی گــەورەی ماڵوێرانــی، 
فەزاحەتــی فڕێدانــی هــەزاران تــۆن خــواردن 
بەخۆڵەمێشــکردنی  نــرخ،  دانەبەزینــی  بــۆ 
ســەدان هەکتــار زەوی بــۆ ئــەوەی کۆمپانیایەکی 
گــەورەی جیهانــی بتوانێــت هــەرازان تــر مەوادە 
خواردنــەوە،  ئــاوی  بگوازێتــەوە.  خاوەکانــی 
نێــو  دووکۆمپانیــای  لەالیــەن  مۆنۆپۆلکــراوە 

نەتەوەییــەوە.

ئــەم  خەرەنــدە گــەورە کۆمەاڵیەتیــە، لەالیــەن 
ــە  ــی ب ــەم  باک ــە زۆر ک ــەوە، ک دەزگای دەوڵەت
ژیــان و گوزەرانــی ئــەم نەوەیــە هەیــە، بــە 

ــە  ــەم کەمایەتی ــدا ئ ــوو ناڕەزایەتیەک ڕووی هەم
ــەواوی  ــا و ت ــان و میدی ــت و پەرلەم دەپارێزرێ

دامــەزراوەی سەربازیشــی لەمەچکدایــە.

ئــەم  نەوەیــە لــە پــڕ لــە کەمــر لــە دەیەیــەک 
کــە   وەســتا  پەنجەرەیەکــدا  لەبەرامبــەر 
ژیــان  ڕەهەندەکانــی   / پانتاییــە  دەڕوانێتــە 
ئەگــەری  چرکەیــەک  بەچەنــد  دەتوانێــت  و 
)لەکاتیكــدا  دەرکەوێــت.  بــۆ  ڕاســتیەکانی 
ئەگــەرەکان  ناتوانیــن  وابــوە  پێــی  ســوقرات 
دیــاری بکەیــن، یــان تێبگەیــن و دیاریبکەیــن(. 
نەوەیەکــن زۆر لەبەرامبــەر سێکســولیەتیەت 
نێــۆ  بــۆ  ئینســانیان  دیدگایەکــی  و  کــراوەن 
خۆیــان پەیداکــردوە، منــاڵ و ژیان و کەســایەتی 
منــاڵ، دەبێتــە ســەنتەر، کێشــەی پەنابــەران 
ــان  ــە ئاینــدی خۆی و  ژینگــە و پرســی گــەورە ل
قۆناخەکانــی  لەبــاری  ناهێڵــن.  وەاڵم  بــێ 
میژوشــەوە، زۆر جــار لەگــەڵ هــەر داهێنــان و 
وەرچەرخانێکــی مەزنــی مرۆڤایەتــی لــە بــواری 
یەکجــار  زەمینەیەکــی  زانیاریــدا،  و  میدیــا 
گونجاویــان بــۆ ڕاپەڕینــی جەمــاوەری و شۆڕشــە 
ــەوەی  ــاوە. وەک دۆزین ــەکان پیکهێن کۆمەاڵیەتی
ــادا،  ــی کــۆن و ڕۆم ــاری یۆنان ــا، لەکۆم ــف ب ئەل

چــاپ لــە شۆڕشــی گــەورەی فەرەنســادا.

هەموو سیستەمەکە بۆگەنی کردووە ..

لــە کۆتایــی مانگــی ١٢ی ســاڵی پــار )٢٠١٨(ەوە 
ــا ئێســتا زیاتــر ١٢٠ واڵتــی جیهــان، لــە شــارە  ت
گــەورەکان و شــارۆچکەکان و قوتابخانــەکان، 
هەڵســوراوانی  و  الوان  و  خوێنــدکاران 
ئێکۆسیســتەم )ژینگەپارێــز( و خەڵکــی نــاڕازی، 
خۆپیشــاندان دەکــەن و میتنگــی جەمــاوەری و 
ــەم  ــەرەتا ک ــاز دەدەن. س ــەوە س ــۆڕ و کۆبون ک
ئێســتا هەفتانــە  نەبــوو،  گرنگــی  بایەخــی  و 
لەسەرانســەری  خۆپیشــاندانەکان  بــەردەوام 
جیهــان بەســەدان هــەزار کــەس تێدەپەڕێنێــت 
»هەینــی  نــاوی  لەژێــر  بزوتنەوەکەیــان  و 
سیاســی  ئاڵتەرناتیڤــی  ئاســۆی  ئاینــدە«  بــۆ 
ــیەتی  ــە وەحش ــون ل ــۆ دەربازب ــی ب کۆمەاڵیەت
ئەمــڕۆی  کۆمەڵــگای  کێشــەکانی  و  قازانــج 
ســەرمایەداری وەرگرتــوە. بەتایبــەت لــە ئەوروپا 
)ســەر زەمینــی واقعــی چەکــەرەی بزوتنەوەکــە( 
مــۆری بــە زۆر الیەنــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی 

و ڕۆشــنبیری کۆمەڵــگاوە کوتــاوە.

ــە، وەک  ــەم نەوەی ــیارانەی ئ ــرس و پرس ــەو پ ئ
خــۆی  مانیفیســتەکەی  و  پالتفــۆرم  و  چارتــا 
بەدەوریــدا کۆبوەتــەوە، شــێواز و تاکتیــک و 
ئامرازەکانــی تێکۆشــانی بــۆ ئامــادە دەکــەن، 

تەقلیــدی  لیربالیزمــی  دیــدگای  دەتوانێــت 
تێپەڕێنــێ.  ئاراســتەکراو  ژورنالیزمــی  و 
بەرجەســتەترین منونــە ئــەو فلمــە ٤5 دەقیقەیــە 
ــوب  ــە یوت ــک ل ــزۆ /Rezo( ناوێ ــە )ری ــوو، ک ب
جەبەروتــی  تێکشــکاندنی  بــۆ  باویکــردەوە 
)پارتــی دیموکراتــی مەســیحی ئەملانــی( کــە 
کــەس  ملیــۆن   ١٣ بــوو،  دەرهێنــەری  خــۆی 
ــە  ــە کەناڵ ــچ کام ل ــدا هی ــە کاتێک ــی ل بینیویەت
ناتوانــن  بەناوبانگەکانیــش  زۆر  تەلەفزیونیــە 

بــەو ژمارەیــە بگــەن.

پارتە سەوزەکانی ئەوروپا و ئەم نەوەیە

لەئەوروپــای  بەتایبــەت  ســەوزەکان  پارتــە 
رۆژئــاوا، کەمێژویەکــی ٣٠ /٤٠ ســاڵەیان هەیــە، 
ــزی  ــەوەرەی ســەرەکیان مەســەلەی ژینگەپارێ ت
واڵتانــی  لــە  جۆراوجــۆر،  دەورانــی  بــووە. 
کۆمەاڵیەتی/سیاســیان  بابەتێکــی  جۆراوجــۆر 
وەک تــەوەرەی خەبــات بەدەســتەوە گرتــوە 
بەدیهێنانــی  بــۆ  جۆراوجۆریــان  کەمپینــی  و 

ســازداوە.

ــۆم، دەمێــک مافــی  ــی ئەت ــە نێوبردن ــک ل دەمێ
تەندروســتی،  سیســتەمی  دەمیــک  ئــاژەاڵن، 
مافەکانــی  کەمایەتیــەکان،  مافــی  دەمێــک 
سیســتەمی  پەنابــەران،  بەتایبــەت  و  مــرۆڤ 
خوینــدن، سیســتەمی ڕێگەوبــان و پاراســتنی 
و  ژەهــراوی  گازی  کەمکردنــەوەی  و  ژینگــە 
ــەش  ــەم ماوەی ــی ئ ــد. بەدرێژای ــتیک و..هت الس
ــەکان  ــیال دیموکرات ــەڵ سۆس ــتەوخۆ لەگ چ ڕاس
لــە حوکمڕانــی و دەوڵەتــدا بــون، یــا لــە شــەقام 
و  ئانارشــیتەکان  و  سۆسیالیســتەکان  لەگــەڵ 
ــامو  ــی تی ــەکاندا بەپێ ــتەکان و کەنیس کۆمۆنیس
بــەرەی  و  هاوبــەش  کۆمیتــەی  داواکانیــان 
ــە  ــەردەوام ل ــەاڵم ب ــاوە. ب ــان پێکهێن بەرەنگاریی
پەراوێــزی کۆمەڵــگا و بــێ نینــۆک لە دەســەاڵتدا 

ــوون. ب

ئــەم یەکدوســاڵەیی  بەئەنــدازەی  هیــچ کات 
ــووە و  ــەریان نەب ــا لەس ــەرنجی میدی ــی س دوای
هیــزی سیاســیان لــە کۆمەڵــگا و دەســەاڵتیان لــە 
ــووە.  ــدا نەب ــەزراوە فەرمیەکان ــان و دام پەرلەم
پێشــر زۆر ڕادیــکاڵ و لــە دژی لیبزالێزمــی نــوێ 
بــون، وەک دەوتــرا )شــووتی بــون، نــاوەوە ســور 
ــە کۆمۆنیزمــی  ــک ب و دەرەوە کەســک(. هەندێ
الوان  دەچوانــد.  یەکــی  و  بیســت  ســەدەی 
تەقلیدیــە  پارتــە  کردۆتــە  پشــتیان  بەگشــتی 
ســەوزەکان،  بەهــارەی  ئــەم  بەتەمەنــەکان، 
ــە  ــەو گۆڕان ــن، ئ ــی دیاریبکەی ــن بەکورت دەتوانی
ــری  ــە ب ــە ســەوزەکان، ل ــە پارت ــە ل ــە ی چۆنایەتی

ڕادیکالیەتــی دژی کاپیتالیــزم، خەباتی چینایەتی 
ــی  ــازانی کۆمەاڵیەت ــان و س ــەوە ژی ــتا پێک ئێس
تەقلیدیەکانــی  پارتــە  کاتــەی  لــەو  یــە. 
بەدیــار  خۆیــان  شــوێن  لــە  کۆمەڵــگا  تــری 
ــەوزەکان  ــە س ــتبون، پارت ــاوە دانیش بەرنامەکانی
ئــەو خۆگونجانــدن و پێشــڕەویەیان پەرەپێــدا 
کــە الوان و هیواکانیــان و خەونەکانیــان لــە 
خۆیانــدا بگونجێنــن.  پەرچەمــی خواســت و 
خەونەکانــی الوان، خوێنگەرمانــە بەرزکەنــەوە و 

ــازێنن. ــە بس ــەم نەوەی ــەڵ ئ ــان لەگ خۆی

پــرۆژەی  و  عێــراق  کوردســتانی  الوانــی 
نیســتی  مۆ کۆ

نەوەیەکــی بەئــاگا و ســەرکێش و تــووڕە لــە 
پیکهاتــەی  سیســتەمی  لەکــۆی  و  دەســەاڵت 
ــە،  ــەم نەوەی ــووە. ئ ــدا ب ــی پەی ــی ژیان لەقڵبدان
بەدەســت  و  پیــرەکان  سیاســیە  بەدەســت 
قارەمانــە  و  ڕابــەر  پیرۆزەکانــی  دەســتکەوتە 
ڕوحــی  چاوچنۆکەکانــەوە،  نەتەوەییــە 
هەالهــەال بــووە. ژیانــی ئاســایی ئــەم نەوەیــە، 
گیــرۆدەی گەورەتریــن چەقبەســتنی سیســتەمی 
بــوە.  حزبــی  و  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی 
ــی(  ــتی )متوح ــی و خواس ــن، چاوەڕوان نەوەیەک
ــەرزی  ــواری ب ــەڵ دی ــان، لەگ ــرکردنی ژیانی باش
ــگادا، لەگــەڵ  حەســارەکانی دەســەاڵت و کۆمەڵ
و  ناوچــە«  »کۆمیتــەی  تفەنگبەدەســتەکانی 
چــاو  یاســاوڵە  و  مەڵبەنــد«ەکان  »کۆمیتــەی 
پایــە  و  کلتــور  و  ئایــن  و  مــۆڕاڵ  زیتەکانــی 
بــەرزی دەوڵەمەنــدە دەبەنگەکانــدا، ڕووبــەڕوو 

دەبێتــەوە.

ــەوەی  ــاو ن ــە چ ــفرەکان، ل ــااڵنی س ــەوەی س ن
ــەوە.  ــتان مان ــە کوردس ــەوەدەکان، ل ــااڵنی ن س
ــەکان،  ــاوەری و تاکی ــە جەم ــەپۆلی ناڕەزایەتی ش
خــۆ ڕۆشــنبیرکردن و چاالکیــە فکری و سیاســی و 
هونەرییــەکان، بایکۆتــی هەڵبژاردنــی پەرلەمانی 
و ڕووەرگێــڕان لــە پارتــە تەقلیــدی و کۆنەپارێز و 
هەرەمیــەکان، ڕوناکــی بەخشــن و تاکــە ئومێدن 

کــە خۆیــان ڕێگایەکــی دی هەڵبژێــرن. 

حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان، میشــێکیش 
ــەی  ــوو الوان ــەو هەم ــک ئ ــوو کاتێ ــی نەب میوان
ڕێــگای کــۆچ و هەاڵتنیــان گرتەبــەر، لەســەر 
ســنورەکان گیــران و زیندانیکــران، لــە دەریاکاندا 
خنــکان، ســوتان، برینــدار بــون، بــزر بــوون، 
ــڕای  ــەوە، وێ ــەزۆر دیپۆرتکران ــون، ب ــەقەت ب س
هاوســەرەکانیان،  و  مناڵەکانیــان  چارەنوســی 
بەڵــێ لەبەرامبــەر ئــەم هەمــوو کارەســاتەدا ئەم  
حکومەتــەی هەرێمــی کوردســتان، نە شــکاتێک، 

ســەردانیەکی،  تەلەفۆنێــک،  لێپرســینەوەیەک، 
ــی  ــەت خەرجــی الشــەی قوربانیان ــوو. تەنان نەب
کارەســاتەکانی ڕێگاوبانیشــی نەگرتــە ئەســتۆی.

ئــەو نەوەیــەی کــە لــە کوردســتان مانــەوە، 
ــو،  ــچ نەخشــەیەکی نەب ــم هی ــی هەرێ حکومەت
بــۆ ڕەخســاندنی هەلومەرجــی گونجاوتــر بــۆ 
ژیــان و پالندانــان بــۆ کەمکردنــەوەی کــۆچ 
و  هەاڵتــن  هۆکارەکانــی  نێوبردنــی  لــە  و 

ســەرهەڵگرتن.

ئــەم نەوەیــە لــە بەرەنگاربونــەوەی دەســەاڵتی 
ــە  ــی بنک ــە بەردبارانکردن ــدا، ل ــۆرژوازی کوردی ب
ــیۆنە  ــەاڵتدار و ئۆپۆزس ــە دەس ــارەگای حزب و ب
خیانەتکارەکانــدا جوانریــن ڕۆڵەکانــی وەکــو 
و...(  گەرمیــان  و  بیــالل  ســورکێو،  )ڕێــژوان، 
گیانیــان لەدەســتداوە، وە لــە دژی هــەژاری 
و نــەداری )ســۆرانی مامــە حەمــە(، لــە دژی 
)کاوە  ژەنەڕاڵــەکان  دیکتاتــۆری  و  گەندەڵــی 
گەرمیانــی(، لــە دژی کــۆی سیســتەمی گەندەڵــی 
ــک و  ــی موڵ ــی و پاوان ــی و چاوچنۆک و پاتریارک
جیــاوازی  و  دەســەاڵت  و  سیاســەت  و  مــاڵ 

چینایەتــی )سەردەشــت عوســامن(.

شوناس و خەباتی چینایەتی 

نەوەیەکــن  دوهــەزارەکان،  ســااڵنی  نــەوەی 
خــەون و خولیــای جیاوازیــان ال پەیــدا بــوە. 
زۆر ئینساندۆســت و ژندۆســت و ژیاندۆســت 
و کتیــب دۆســن. ئــەو نەوەیــەی پەیــدا بــووە، 
کەمــر پیاوســاالر و ئەگرەســیف و شــەڕاوین. 
نەوەیەکــن ئیــدی حیکایەتــەکان، کەمــر جێــگای 
ســەرمەدییەکانیان  داســتانە  خوڵقاندنــەوەی 

ــت. دەبێ

دەورانــی زیندانــی سیاســی و پێشــمەرگەی کــۆن 
و »شۆڕشــی« ئەیلــول، کۆتایــی دێــت بابەتــە 
کۆمەاڵیەتــی و یەکســانی و ئازادییــە سیاســی و 
ــەم  ــەوە. ئ ــگا دەگرن ــەکان جێ ــی ی ــە مەدەن ماف
ــە کالســیکیەکانی  ــە چینایەتی ــە ناکۆکــی ی نەوەی
کەپیتالیــزم بــە شــەپۆلە هــزری و فەلســەفیە 
نوێیــەکان پەرچەمــدار دەکات. ئــەم نەوەیــە 
ــە تاکــە شوناســی و ئیســالمیش  ــون، ناکات کوردب
بــە نامــۆ دەزانێــت بــە بونــە جیهانیەکــەی. ئــەم 
ــە  ــە حەســاری خێزان ــە ئیــدی ناتوانێــت ل نەوەی
گــەورە خێلەکیەکانــدا، ئاســودە بێــت و هەســت 
بەئارامــی بــکات. ئــەم نەوەیــە دەیەویــت ئــازاد 
بێــت و مــاف و کەرامەتــی پاڕێــزراو بێــت. ئــەم 
نەوەیــە ســیام و ئــاکار، جــل و بــەرگ و ئادابــی، 
هەڵســوکەوتی ڕۆژانــە و مامەڵــەی لەگەڵ دایک 

ــوێ  ــدا، ن ــرا و هاوڕێکانی ــاوک و ب ــک ب و خوش
یــە و دەیەوێــت کەســایەتیەکی درێژکــراوەی 
ــوێ،  ــەوەی ن ــت. شوناســی ن ــژوی کــۆن نەبێ می
ــەی  ــە و هەویرەک ــەاڵم فرچکەک ــوە، ب نەخەملێ

ــدە بەخشــن. یەکجــار ئاین

نەبەردەکانی ئەم نەوەیە: 

سیســتەم  بپارێــزن،  )ژینگــە  دروشــمەکانی 
ــە(،  ــۆ گەن ــە ب ــتەمە ک ــوو سیس ــۆڕن(، )هەم بگ
بەزمانــە  و  گــەورەکان  خۆپیشــاندانە  لــە 
ــی  ــەوە، ناوەڕۆک ــەرز دەکرێن ــۆرەکان ب جۆراوج
ــا  ــەی الوان وێن ــەم ڕاپەڕین ــتی ئ دژی کاپیتالیس
دەکات. کــە ڕەنگــە زۆریــش خۆپیشــاندەران 
ــۆزی سیســتەمەکە  نەگــەن. نەبەردێکــی  ــە ئال ل
واقعیــە، ئــەو کێشمەکێشــە فکــری و سیاســیانەی 
ئەمــڕۆی کۆمەڵــگا، لــە ناتەبایــی بەرهەمهێنانــی 
ســەرمایەداری لەگــەڵ مانــەوەی ئینســانیەتی 
ناکۆکــی چــارە هەڵنەگــری ســودی  ئینســان، 
خۆشــگوزەرانی  و  تەبایــی  و  ســەرمایە 
ــکەوتنێکی  ــەر پێش ــتوان. ه ــی دانیش کۆمەاڵیەت
گەشــەپێدانی  بــواری  و  زانســت  بــواری 
ــود و  ــەرچاوەی فەره ــە س ــی، دەکات کۆمەاڵیەت
کێبڕكێــی کەڵەکــەی ســەرمایە. الوان لــە نێــو 
ئــەم ژینگەیــەدا، لــە نێــو ئــەم پرســیار و تەوژمــە 
سیاســی و فکریانــەدا، لــە نێــو ئەم خۆپیشــاندان 
و مانگرتنانــەدا، دەتوانــن ئاســۆیەکی گەشــی 

سۆشیالیســتی بــەدی بکــەن.

ــە خەباتــی  ــە ب ــە تایبــەت نی ــەم نوســینە کورت ئ
فراوانکردنــەوەی  بــۆ  توێژەکەیــان،  بــۆ  الوان 
باخچــە و دروشــانەوەی  پرشــنگی جوانــی و 
بەختیــان، بەڵکــە گیــان و ئایدیــا و خەونەکانیــان  
وەک  کۆمەڵــگادا،  ســەرتاپای   گۆرینــی  لــە 
داینەمــۆی هێزێکــی نوێــی شۆڕشــگێر، وەک 
ــت  ــە دەیەوێ ــوێ ک ــانێکی ن ــی ئینس پەیدابوون
ــکەنجە،  ــە ئەش ــانەوە، ل ــە چەوس ــی ل ــە زووی ب
لــە  نەزانیــن،  لــە  شــەڕ،  لــە  هــەژاری،  لــە 
دەســەاڵتی دیکتاتــۆری ڕزگاری بێــت. هێزێکــی 
دەکاتــە  ئەرسەدۆکســی  مارکســیزمی  نــوێ 
ــی  ــی چینایەت ــڕازی ڕۆشــنکردنەوەی واقعیات ئام
پراتیکــی  دەکاتــە  نوێــش  کۆمۆنیزمــی  و 
داهێرناوێکــی  نەوەیــە  ئــەم  شۆڕشــگێڕانە. 
خەیالــێ نیــە، مجامەلــەش نیــە، بۆشــاییەکی 
ئالتەرناتیفیــی  لەبــەردەم  گــەورە،  سیاســی 
کۆمۆنیســتیدا چاوەڕێــی نەوەیەکــی هۆشــیار و 

دەکات. دەربەســت  بــە 
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جەمال کۆششڕاپەڕینی الوان و خوڵقانی ئینسانێکی دی، ژینگە بپارێزن، سیستەم بگۆڕن

دەستدرێژی بۆسەر بارەگای حزبی شیوعی عێڕاق لە بەسڕە سەرکۆنە دەکەین
بەرەبەیانــی دووی حوزەیرانــی ٢٠١٩، بــارەگای حزبــی شــیوعی 
ــە بۆمبێکــی  ــەر دەســتدرێژی ب ــە ب ــە شــاری بەســڕە، کەوت ــڕاق ل عێ

ــد. ــە گەیان ــە باڵەخانەک ــی ب ــە زەرەروزیانێک ــتی ک دەس

ــرە دەســتدرێژیەک  ــە زنجی ــە ل ــەم دەســتدرێژیە ئەڵقەیەکــی تازەی ئ
بۆســەر بارەگاکانــی حزبــی ناوبــراو لــە شــارەکانی ناســڕیە و ســوق 
ئەلشــیوخ لەالیــەن میلیشــیای حزبە ئیســالمیەکانەوە کە ناســنامەیان 
نــارساوە، بــە دوای لێدوانێکــی ئەنــدام پەرلەمــان )هەیفــاء ئەمیــن( 

لــە مانگــی ڕابــردوودا.

مێــژووی ئــەم میلیشــایانە پــڕە لــە تاوانــی قێــزەوەن دەرحــەق 
بەوانــەی کــە بەرەوڕویــان و بــەڕووی ڕێبــازی کۆنەپەرســتانەیان 
دەوەســتنەوە. ترۆری خەڵکانی سیاســی و هەڵســوڕاوانی بزوتنەوەی 
ناڕەزایەتــی و ژنانــی ئازادیخــواز و پەالمــاری کۆبونــەوەی ناڕەزایەتــی 
کرێــکاران و خنکاندنــی ئازادیــەکان، مافــە سیاســی و مەدەنیــەکان و 
ــەوان  ــەی ئ ــاری تاوانکاران ــش تۆم ... زۆر کاری ســەرکوتگەرانەی تری

پێــک دەهێنــن دەرحــەق بــە جەمــاوەر.

دەســتربدن بــۆ تــرس و تۆقانــدن لەالیــەن میلیشــیای چەکــداری 
ڕەوتەکانــی ئیســالمی سیاســیەوە بــۆ خــۆ داســەپاندن و بااڵدەســتیان 

ــاڵی  ــە س ــەوە ل ــی عێڕاق ــە داگیرکردن ــەر ل ــە، ه ــازە نی ــێوازێکی ت ش
٢٠٠٣ لەالیــەن ئەمریــکاوە، لەنــاو داڕوخانــی بــاری ئاسایشــی عێڕاق 
ئــەم ڕۆڵــە دەبینــن، ئەمــە شــێوازی هــەرە گرینگــی ئــەم هێزانەیــە 
ــدا،  ــە فەرمانڕەوایی ــی ئیســالمی سیاســی ل ــۆ بەردەوامــی ڕەوتەکان ب
کــە ڕووبــەڕووی توڕەیــی بێئەنــدازەی جەمــاوەر و ناڕەزایەتــی 

ــەوە. ــان دەبن بەردەوامی

ئێمــە لــە کاتێکــدا ئــەم دەســتدرێژیە بــە تونــدی ســەرکۆنە دەکەین و 
حکومــەت بــە بەرپــرس دادەنێیــن بــۆ ســزادانی ئەنجامدەرانــی ئــەم 
تاوانــە، لەهەمانکاتیشــدا هاوشــانی چینــی کرێــکار و زەحمەتکێشــان 

ــن  ــات دەکەی ــوازان خەب ــوو ئازادیخ ــچ و هەم ــوڕ و ک ــی ک و الوان
ــە  ــوون ل ــیانە و ڕزگارب ــزە میلیش ــەم هێ ــەڕووی ئ ــتانەوە ب ــۆ وەس ب

ــان. فەرمانڕەوایەتی

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

٣-٦-٢٠١٩
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ــە  ــاڵیش )٢٠١٩( چ ل ــەی ئەمس یادکردنەوەک
شــکڵ و قــەوارەی بەشــداربوانی ڕێپێــوان 
و  ڕێکوپێکــی  لــە  چ  وە  ئاهەنگەکــە،  و 
بەرچاوتــری  پەرەســەندێکی  ناوەڕۆکیــدا 
بەخۆیــەوە دی، کــە لــە دروشــم و وتــار 
ڕێپێوانەکەشــدا  جــۆری  و  شــکڵ  هەتــا  و 

ڕەنگــی دابــۆوە.

گەرچــی چەنــد ڕێكخراوەیەکــی ســەربەخۆی 
کەرتەکانــی  لــە  کارمەنــدان  و  کرێــکاران 
ــە  ــا( ل ــتی( و )کارەب ــازی(، )تەندروس )بیناس
ئــارادان، بــەاڵم هیچ ســەندیکا و یەکیەتیەکی 
کرێــکاری  ڕێکخــراوەی  و  کرێــکاری 
هەرێمەکــە  دەســەاڵتی  لــە  ســەربەخۆ 
پڕنفــوزی  بەهێــز و  کــە  نیــن  ئــارادا  لــە 
جەمــاوەری و خاوەن تڕادیشــنی )ســوننەتی( 
و  کۆمەاڵیەتــی  کێشــی  و  بــن  کرێــکاری 
ئــەوەی  وەک  هەبێــت،  خۆیــان  سیاســی 
لــە واڵتانــی ئەوروپــی وەیــا لــە لوبنــان، 
ــت،  ــر دەبیرنێ ــب و جەزائی ــس و مەغری تون
تــا هەڵســن بەئامــادەکاری بــۆ یادکردنــەوەی 
و  رسوشــت  لێــرەوە  و  ئایــار(  )یەکــی 
مۆرکێکــی ئاشــکرای ڕێکخــراوە کرێکاریــەکان 
و بزوتنــەوەی کرێــکاری کوردســتانی عێــڕاق 
نــەک  بێــت.  دیــار  یادکردنەوەکــەوە  بــە 
کرێــکاری  حزبێکــی  بەڵکــو  ئــەوە  هــەر 
ــی  ــوزی کۆمەاڵیەت ــاوەن نف ــت، خ کۆمۆنیس
و لێکهەڵپێکراویــش بــە ڕێکخــراوە پیشــەیی 
ئــارادا  لــە  کرێکاریەکانــەوە  یەکیەتیــە  و 
نیــە، تــا ڕوخســاری سیاســی و چینایەتــی 

ئــەم بۆنەیــە و ئــەم یــادە تــەواو بەرجەســتە 
بکاتــەوە.

هەربۆیــە یادکردنــەوەکان لــە کوردســتانی 
عێڕاقــدا بەتایبــەت لــە دوو ســاڵی )٢٠١٨ و 
٢٠١٩(دا بــە دەستپێشــکەری هەڵســوڕاوانی 
کرێکاری، کرێکارانی پێشــڕەو و هەڵســوڕاوی 
ســەرەوە،  کرێکاریانــەی  ڕێکخــراوە  ئــەو 
چاالکوانانــی  دەستپێشــکەری  وێــڕای 
ــەت  ــیەکان بەتایب ــە سیاس ــراوە و حزب ڕێکخ
ئەوانــەی ســەر بــە بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتی 
و چەپــن لــە کوردســتان، بەڕێــوە چــووە. 
تایبــەت  مۆرکێکــی  و  رسوشــت  ئەمــەش 

بەخــۆی پێبەخشــیوە.

ــەک  ــکارە ن ــی کرێ ــار( ڕۆژی چین )یەکــی ئای
و  چــەپ  بــە  تایبــەت  ڕۆژێکــی  تەنهــا 
گەرچــی  کۆمۆنیســتەکان،  و  سۆشیالیســت 
ئــەوان چ وەک تاکــە کــەس و چ وەک ئەڵقــە 
ــدوو  ــوڕاوی مان ــزب هەڵس ــراو و ح و ڕێکخ
نەناســی بۆنــە کرێکاریــەکان و بەتایبــەت 
ســورانەی  ئــااڵ  ئــەو  ئایــار(ن.  )یەکــی 
ســلێامنیدا  شــاری  ناوەڕاســتی  لــە  کــە 
کرێــکاری  دوروشــمە  ئــەو  دەشــەکانەوە، 
دەوترانــەوە  کــە  سۆشیالیســتیانەی  و 
ــی  ــەی چین ــۆی ڕزگاریخوازان ــەری ئاس کاریگ
کرێــکار و ئامانجــی سۆشیالیســتی ئەویــان لە 
ــدا  ــە کاتێک ــەوەش ل ــاندا، ئ ــەدا نیش کۆمەڵگ
کــە )ئاســایش(ی شــارەکە زۆر هەســتیارە 
بــە هەرجــۆرە گردبوونــەوە، خۆپێشــاندان یــا 
ــاردا و  ــەی ش ــە ناوجەرگ ــکردنێک ل خۆمنایش

بەریپێبگرێــت. هەوڵــدەدا 

و  چــەپ  هەڵســوڕاوانی  کــە  ئــەوەی 
چینــی  ڕووەو  دەکات  کێــش  کۆمۆنیســت 
کرێــکار و بزوتنەوەکــەی، وێــڕای بنەماکانــی 
کۆمۆنیــزم و ئاڕاســتەی فکــری مارکســیزم، 
و  کۆمەڵگــە  بابەتیەکانــی  ئاڵوگــۆڕە 

و  کۆمەاڵیەتــی  کێشــە  پێشــەوەی  هاتنــە 
ــەر و  ــش پاڵن ــی کرێکاریەکانی ناڕەزایەتیەکان

ڕاســتایەدا. لــەو  واقعیــن  فشــارێکی 

ئەگــەر لێــرەوە ئاوڕێــک لــە چینــی کرێــکار 
بدەینــەوە لــە کوردســتانی عێڕاقــدا، دەبینیــن 
لــە پانــزە )١5( ســاڵی ڕابــردوودا )٢٠٠٣-

٢٠١٩( هــاوڕای پەرەســەندنێکی گــەورەی 
لــە  دانیشــتوان  زوربــەی  ســەرمایەداری، 
لــە  و  داماڵــران  بەرهەمهێنــان  هۆکانــی 
پەڕاوێــزی ئــەو شــارانەدا نیشــتەجێ بوون کە 
بەخێرایــی بەبــێ دابینکردنــی خزمەتگــوزاری 
بەرفــراوان بــوون. لەم بارودۆخــەدا پێکهاتەی 
ڕووبــەڕووی  کرێــکار  چینــی  ناوخۆیــی 
ئاڵوگۆڕێکــی هەمەالیەنــە بــۆوە، لــە کاتێکــدا 
ــە  ــە گــەورەکان ل ــدە کرێکاری ــە و ناوەن کارگ
ــن  ــەرە، ڕس ــیکی وەک جگ ــازی کالس پیشەس
نــەوەی  و  داخــران  پۆشــاک  و  چنیــن  و 
کۆنــی چینــی کرێــکار خــاوەن ســوننەتی 
ســەندیکالیزم بــەرەو خانەنشــینی چــوو، لــە 
ــەردا  ــکاری بەس ــە نوێ ــەو چین ــد الوە ئ چەن
هــات. الیــەک جەماوەرێکــی بەرفراوانــی 
هۆکانــی  لــە  داماڵــڕاو  زەحمەتکێشــی 
بەرهــەم هێنــان و نیشــتەجێی پەڕاوێــزی 
ــازە  ــی ت ــش نەوەیەک ــی تری شــارەکان، الیەک
ــوون  ــدگاکان، پەیوەســت ب دەرچــووی خوێن
بــە چینــی کرێــکارەوە، ئەمــە جگــە لــە 
توێژێــک لــە کرێکارانــی غەیــرە کوردســتانی 
خــواروی  و  ناوەڕاســت  )کۆچکردوانــی 
عێــڕاق، هاتــووان لــە واڵتانــی دراوســێوە 
واڵتــەوە  دەرەوەی  لــە  هــاوردە  وەیــا 
ــە بەشــێک  ــەوە(، بونەت ــەن کۆمپانیاکان لەالی
و  کۆمەڵگەکــە  کۆمەاڵیەتــی  واقعــی  لــە 
کرێــکار.  چینــی  لــە  بەرچــاو  توێژێکــی 
ئەمــە و کرێکارانــی پیشەســازیە گــەورە و 
بچوکــەکان و پــڕۆژە ئابوریەکانــی دەوڵەتــی 
و کەرتــی تایبــەت و خزمەتگوزاریەکانیــش 

بەشــێکی هــەرە گرینــگ و بەرچــاوی چینــی 
کرێــکار پێکدەهێنــن.

ــتانی  ــە کوردس ــکار ل ــی کرێ ــە چین ــەم پێی ب
ــی  ــۆڕی دەرون ــە حاڵەتێکــی ئاڵوگ ــدا ل عێڕاق
و ناجێگیــری شــکڵگیری تــازەدا، وە لەژێــر 
میدیــای  زەبەالحەکانــی  دەزگا  فشــاری 
وە  سیاســی،  ئیســالمی  و  ناسیونالیســتی 
ــی  ــی قەوم ــەڕ و ملمالنێ ــی ش ــە بارودۆخ ل
لــە  مەحــروم  و  دەســەاڵت  ســەرکوتی  و 
وەک  ســەربەخۆ،  پیشــەیی  ڕێکخــراوەی 
»کەرەســتە«یەکی بــێ شــکڵ بــۆ ســود و 
ئابوریــەکان  پــڕۆژە  و  کۆمپانیــا  قازانجــی 
لــە بــازاڕی کاردایــە. لێــرەوە لــە غیابــی 
یەکیەتیــە  و  ڕێکخراوبــوون  ئــازادی 
جەمــاوەری  ناڕەزایەتــی  کرێکاریەکانــدا، 
زەحمەتکێشــان،  و  کرێــکاران  بەرفراوانــی 
کارمەنــدان،...  و  مامۆســتایان  بێــکاران، 
نەبوونــی  بێــکاری،  هــەژاری،  بــەدژی 
خزمەتگــوزاری، دواکەوتنــی موچــە و بڕینــی 
لــە شــکڵی خۆپێشــاندانە  لێــی،  بەشــێک 
جەماوەریــە بەرفراوانەکانــدا دەرکەوتــوون 
ــکاری  ــی کرێ ــکڵی بزوتنەوەیەک ــە ش ــەک ل ن
ــی  ــژە جیاجیاکان ــەیی توێ ــی پیش و ناڕەزایەت

زەحمەتکێشــان. و  کرێــکاران 

ــەو  ــی ئ ــە ناوەڕۆکــی چینایەت ــەوە ل ــەاڵم ئ ب
ناڕەزایەتــی و خەباتــە بــەدژی دەســەاڵتێکی 
کــەم  هەرێمەکــەدا  لــە  بــورژوازی 
ــووە  ــتی گرت ــووە دەس ــا هات ــە ت ــەوە ک ناکات
ئابــوری  ســەرەکیەکانی  جومگــە  بەســەر 
گشــتی  سەروەتوســامانی  پاوەنکردنــی  و 
ــا و  ــە ڕێگــەی کۆمپانی ــەش ل ــە. ئەم کۆمەڵگ
ــە و  ــە بنەماڵ ــەر ب ــی س ــڕۆژە ئابووریەکان پ
ئەندامانــی پۆســتە بااڵکانــی هــەردوو حزبــی 
ــدی  ــی بەرژەوەن ــەاڵت و یەکانگیربوون دەس
توێژەکانــی تــری ســەرمایەدارانی کوردســتان 
بــازرگان،  بەڵێنــدەر،  لــە  پێیانــەوە؛ هــەر 

خــاوەن کۆمپانیــا و پــڕۆژە ئابوریەکانــەوە 
بیگــرە تــا دەگا بە بەرپرســان و بەڕێوەبەرانی 
پەرلەمــان  و  دەوڵەتیــەکان  دامــودەزگا 
ئەفســەرانی  و  پلەبــااڵ  موچەخۆرانــی  و 
پلەبــەرزی هێزەکانــی پێشــمەرگە و دەزگا 
ســیخوڕیەکان و بەهرەمەنــد بوونیــان لــە 
سیاســی  دەســەاڵتی  بەمپێیــە  گەندەڵــی. 
کەمایەتیــەک  بەرژەوەنــدی  و  هەرێمەکــە 
لــە ســەرمایەدارانی کوردســتان و بەرپرســانی 
کرێــکار  چینــی  بێبەشــکردنی  و  مفتخــۆر 
ئــازادی  لــە  ڕێگەگیــری  و  ســەرکوت  و 
ــێکی  ــە بەش ــوو ئەمان ــی، هەم ڕێکخراوبوون
و  ســەرمایەداری  نیزامــی  جیانەکــراوەی 
دەســەاڵتدارەتی بــورژوازی پێکدەهێنــن لــە 

یەکریــن. تەواوکــەری  کوردســتاندا و 

پێبەپێــی  ســەرنجە  جێگــەی  کــە  ئــەوەی 
پەرەســەندنی ناڕەزایەتــی و ســەرهەڵدانی 
ــە بارودۆخــی  خۆپێشــاندانەکان بەتایبــەت ل
ــتانی  ــووری کوردس ــی دارای«ی و ئاب »قەیران
)٢٠١٣(وە،  ســاڵی  دوای  لــە  عێڕاقــدا 
ئــەم  چینایەتــی  خســڵەتی  هاتــووە  تــا 
بۆتــەوە،  بەرجەســتە  زیاتــر  ناڕەزایەتیانــە 
کەرتەکانــی  لــە  بەتایبــەت  کرێــکاران  و 
تەندروســتی، ژینگەپارێــز و جادە و رێگاوبان 
ــە  ــتیان داوەت ــەربەخۆ دەس ــۆدا س و چیمەنت
مانگرتــن و خۆپێشــاندان. لەوانــە ناڕەزایەتــی 
لــە  ژینگەپارێــز  کرێکارانــی  مانگرتنــی  و 
کرێکارانــی  مانگرتنــی  ســادق(  )ســەید 
دروســتکردنی ڕێگــەی نێــوان )هەڵەبجــە( و 
)ســلێامنی( و لــەم دواییانەشــدا لــە ٢٠١٨دا 
کرێکارانــی  خۆپێشــاندانی  و  مانگرتــن 
ژینگەپارێــزی شــارەکانی )حاجیــاوا(، )ڕانیــە( 
ئــەوەی هێزەکانــی  دوای  کــە  )تەکیــە(  و 
پۆلیــس و ئاســاییش نەیانتوانــی باوەیــان 
ــد  ــی چەکــدار چەن پێبکــەن هێزێکــی تایبەت
ــە(ی گــرت  ــزی )تەکی کرێکارێکــی ژینگەپارێ

ــان، هــەروەک  ــدان بریندارکردنی ــە لێ و کەوت
ــە  ــردن ل ــە تەقەک ــدا ل ــاڵی )٢٠١١(ش ــە س ل
کرێکارانــی مانگرتــووی )کارگــەی چیمەنتــۆی 
بەســەختی  کەســێکیان  چەنــد  ســلێامنی( 
بریندارکــرد. ئەمــە زۆر ئاشــکرا دەریدەخــات 
ــەاڵتە  ــەم دەس ــەر ب ــی س ــە دامودەزگاکان ک
لــە پۆلیــس، ئاســایش، هێــزی پێشــمەرگە، تــا 
دادگا و یاســا بۆخۆیــان گۆپاڵــی ســەرکوتن 
بەدەســت کۆمپانیــا و پــڕۆژە ئابوریەکانــەوە 
و  کرێــکاران  دژی  بــە  کوردســتاندا  لــە 

زەحمەتکێشــان.

ڕاســتەوخۆی  دەرکەوتنــی  پێبەپێــی  جــا 
ناڕەزایەتیــە کرێکاریــەکان لە شــکڵی مانگرتن 
و خۆپێشــاندانی کرێکاری و هاتنەپێشــەوەی 
بابەتەکرێکاریــەکان،  و  مەســائیل 
ڕێکخــراوە  کرێــکاری  هەڵســوڕاوانی 
ــەی  ــەو الیەنان ــا ئ ســەربەخۆکان و هەروەه
کــە بەهــەر هۆیەکــەوە بێــت الیەنگــری لــە 
چینــی کرێــکار و سۆشــیالیزم ڕادەگەێنــن، 
کەوتوونەتــە خــۆ بــۆ یەکخســتنی تواناکانــی 
ــردوودا  ــاڵی ڕاب ــج س ــە چوار-پێن ــان و ل خۆی
ڕێکخــراو  و  کۆمەڵــە  کۆمیتــە،  چەندیــن 

دروســتکراون.

یادکردنــەوەی یەکــی ئایــاری ئەمســاڵیش لــە 
بەردەوامــی ئــەو ڕەوەنــدە مێژووییــە لــە 
ناڕەزایەتیــە  ســەربەخۆی  هاتنەپێشــەوەی 
کرێکاریــەکان و هاوئاهەنگــی هەڵســوڕاواندا 
کــە  ئاڵوگۆڕیەکــە  دێــت و ڕەنگدانــەوەی 
لــە پەیوەنــدی چینەکانــدا هاتۆتــە ئــاراوە 
ناڕەزایەتیــە  ئــەو  هەمــان  فشــاری  و 
کرێکاریەکانەیــە و پێویســتە لێــرەوە بــۆی 
بڕاوانیــن و هەڵــی بســەنگێنین جیــا لــە هــەر 
ــت. ــوو بێ ــارادا ب ــە ئ ــە ل ــش ک کەموکوڕیەکی

کۆتایی ئایاری ٢٠١٩

پاشاموەی الپەڕەی ١ ئاوڕدانەوەیەک لە یەکی ئایاری ٢٠١٩       نادر عبدالحمید

بە  ناشایستە  مامەڵەی  تریشەوە،  لەالیەکی 
لەالیەن  تیرۆرەوە  کردنی  دژایەتی  بیانووی 
لەگەڵ  کوردستانەوە  دەسەاڵتدارانی 
کە  ڕۆژئاوا  ناوچەکانی  و  موسڵ  دانیشتوانی 
ڕق  بەجێھێشتبو،  شارەکانیان  خۆپاراسن  بۆ 
بە  بەرامبەر  نیشاندا  نەتەوایەتی  کینەی  و 

ملیوناھا کەس لە قوربانیانی عەرەبی زمان.

شارەکەش  کاولکارانەی  کردنی  بۆمباباران 
ھەزار  دەیان  بەکۆمەڵی  لەناوبردنی  و 
کۆمەڵگەی  لەبەرچاوی  مەدەنی  خەڵکی 
خۆجێی و جیھانی، بەبێ ھیچ ناڕەزایەتیەک، 
بەڵگەیەکی زەقی قووڵبوونەوەی کولتورێکی 
عەسکەرتاری و کوشندەیە کە پاساو دەکات 
ئاین،  بیروباوەڕ،  بەھۆی  مرۆڤ  کوشتنی  بۆ 

تائیفە وەیان نەتەوەکەیەوە.

لە گرنگرین ئامانجە سیاسیەکانی داگیرکردنی 
بۆ  بوو  کارکردن  ٢٠٠٣دا،  ساڵی  لە  عێراق 
چەسپاندنی ناسنامەی سیاسی ئاینی، تائیفی 
ڕاستەوخۆ حزب  بەشێوەیەکی  کە  قەومی  و 
و دەستە و تاقمگەلێکی بورژواز ئیسالمی و 
ناسیونالیستی هێنایە پێشەوە، کە بەهرەمەند 
بێت و لە ڕیزەکانی پێشەوەی ئەم پشککاریە 
بەرپرسی  و  بێت  تائیفیەدا  )محاصصة( 
ناسنامە  و  ئاگایی  شێواندنی  و  دژایەتی 
لەڕێگەیەوە  دەتوانرا  کە  بێت  چینایەتی 
ملیوناھا کەس لە بەغدادا کۆبکاتەوە بەدژی 
ھێرشی ئیمپریالیستی و نیزامی سەرمایەداری.

جەماوەری کرێکار لە بەغداد و سەرتاسەری 
لە  دێنێن  بەدەست  شتێک  چ  عێراق 

سەربەخۆی عێراق لەژێر دەسەاڵتی سەرانی 
لە  بەھرەمەندن  ئەوانەی  و  تائیفەگەرا 
ئەی  دەسەاڵتەکان؟  و  سامانەکان  تەواوی 
دەبڕێت  پێ  چیان  کوردستان  کرێکارانی 
دەبەخرێت  کە  جیھانیەی  پشتگیریە  لەو 
لەژێر  و  سلێامنی  و  ھەولێر  بورژوازی  بە 
چونەتە  نەتەوایەتیدا  مەسەلەی  پەردەی 
ناوچەکەوە؟  گەورەکانی  دەوڵەمەندە  ڕیزی 
و  دەبڕن  موچە  کە  لەکاتێکدایە  ئەمەش 
ھەژاری و بێ دەرامەتی بەسەر کرێکاران و 

کارمەندانی دەوڵەتیدا دەسەپێنن.

و  کۆجۆ  و  سنجار  دانیشتوانی  دیارە 
قوربانیانی  گەورەترین  یەزیدیەکان 
بەاڵم  بوون،  قەومی  و  ئیسالمی  تیرۆریزمی 
دانیشتوانی تەلەعفەر و شەرقات و شارەکانی 
تری ناوچەکانی ڕۆژئاواش بێبەش نەبوون لە 

بوونە قوربانی ئەم تیرۆریزمە.

بەغداد  بورژوازیەکانی  دواییانەدا  لەم 
ئاھەنگگێڕانی  سەرقاڵی  کوردستان  و 
نەوەی  لە  بوون  »ڕابەرایەتی«  ھەڵبژاردنی 
لەوانەی  پشککار  بۆرژوا  ڕژێمی  دووەمی 
گەندەڵی  لەسەر  کراوە  پێ  مەشقیان  کە 
سامانی  و  سەروەت  دەستبەسەراگرتنی  و 
نوێنەرایەتی  پەردەی  لەژێر  جەماوەر 
»قەومی و دینی و تائیفی«دا، وە لەڕاستیدا 
خۆیان  »بەشی  ناوە  ناویان  کە  ئەوەی 
-استحقاق« شتێک نیە جگە لەو پشکانەی کە 
لە بارودۆخی دوای داگیرکردنی عێراقدا بۆیان 
دیاریکرا، هەرچەندە ئەو »ڕابەرانە« لە وەاڵم 
چیرۆکی  سیاسیدا  گفتوگۆی  و  میدیاکان  بە 
و  کۆن  پاڵەوانیەتی  داستانی  لە  خەیاڵی 
دەکەنە  فۆلکلۆری  مێژوویی  مەلحەمەی 

پاساوی بڕیارەکانیان.

دەسەاڵتدارانی  کە  سەرەکی  ڕۆڵێکی 
داگیرکەری ئەمریکی )کە ڕۆژێکیش عێراقیان 
بەهاوبەشی  بینیویانە  نەکردوە(  چۆڵ 
سیاسەتە  گۆڕینی  ناوخۆ،  بورژوازی 
ئاراستەی  بە  بووە  عێراق  ئابووریەکانی 
نیولیربالیزم و داڕوخانی ژێرخانی پیشەسازی 
وواڵت و هێنانەدی لەشکرێکی بێکارکراو لە 
دەرامەتی  بێ  و  ھەژاری  کە  کرێکار  چینی 
ھەڕەشەی  تا  بسەپێنن،  ملیۆندا  بەسەر 
بەرژەوەندیەکانی  سەر  بۆ  چینایەتی 

بۆرژوازی کەم ببێتەوە.

و  کارەسات  ئەم  ساڵەی  پێنج  یادی  لە 
و  موسڵ  خەڵکی  بەسەر  کە  تراژیدیایەدا 
بۆرژوازیەکان  ھات،  ڕۆژئاوادا  ناوچەکانی 
بوون  ئاھەنگگێڕان  سەرقاڵی  ھەولێر  لە 
ووتارەکەیدا  لە  کە  الوەکەیان  »ڕابەر«ە  بۆ 
هێنایەوە  الیەکی  هەموو  بیری  دووبارە 
دەستووری  بە  بگرن  دەست  پێویستە  کە 
ئاشتیانەی  ژیانی  پێکەوە  و  پشککاری 
ئەمیرەکانی جەنگ، بەڵێ لە کاتێکدا ملیۆنان 
لە چینی کرێکار بە کولەمەرگی ژیان بەسەر 
پلە  و  دەستکەوتن  ئاھەنگی  ئەوان  دەبەن 
ساڵ  شانزە  دوای  ئەوەتا  گێڕا،  پایەکانیان  و 
دابین  ئاو  و  کارەبا  ھێشتاش  داگیرکران  لە 
ناکراوە و ملیونان ژن و پیاوی دەربەدەر لە 
ژێر چادردا بەدەست قرچەی گەرمای بەتینی 
کێڵگەی  سەدان  وە  دەناڵێنن،  ھاوینەوە 
کشتوکاڵی گەنم لە شارەکانی دیالی و موسڵ 
کەرکوک،  و  تەلەعفەر  و  سەالحەدین  و 
وێڕای  دەسوتێرنێن،  و  دەدرێ  تبەر  ئاگریان 
ھەندێ  لە  ماسی  ملیۆنان  بوونی  مردارەوە 

ڕابردوودا  لە مانگەکانی  لە شارەکانی عێراق 
کەوتۆتەوە،  لێ  زۆری  یەکجار  زیانێکی  کە 
ئەمە جگە لە ئاڵودەبوونی ژەھراوی هەزاران 
کەس لە دانیشتوانی شاری بەرسە لە ڕێگەی 
ئاوی پیسەوە. دیارە وەڕێخستنی ئەم جەنگە 
جەنگە  بەردەوامی  ژینگە  کارەساتبارەی 
بەکۆیلەکردنی  و  تەقینەوەکان  تائیفیەکان، 
ژنان و منااڵنە. هەموو ئەمانەش قەیرانێکی وا 
بەسەر ملیۆنان لە چینی کرێکاردا دەسەپێنن 
دژوەستانەوەیان  و  بەرگری  ئامرازی  کە 
لەدەست دەردێنێت بەرامبەر تااڵنی و دزی 

سامانەکانیان لەالیەن بورژوازیەوە.

دەمێنێتەوە  دەستەوەستان  جەماوەر  ئایا 
بەرامبەر بەم ھەموو کارەسات و بێکارکردن و 
خەسخەسە و ھەژار کردن و کۆیلەکردنی ژنان 
و دەربەدەری و کۆڕەوە؟ لەکاتێکدا بەئاشکرا 
کە  دەبیرنێ  تەلەفزیونەکانەوە  شاشەی  لە 
سەروەت  حیسابی  لەسەر  بۆرژواکان  چۆن 
دەکەن؟  خۆشگوزەرانی  ئەوان  سامانی  و 
ھەتا کەی ھەژاری دەسەپێنن بەسەر ٩٩٪ ی 
دابەش  پێشبڕکێی  لە  خۆیان  کە  جەماوەردا 
کردنی داھات و پلەوپایە دان؟ وە ئایا ئەمە 
دەوڵەمەند  بۆ  بوو  سەرمایەداری  پالنێکی 
کردنی ١٪  و سەپاندنی برسێتی و ھەژاری و 
داگیرکردنی  کاتی  لە  دا    ٪٩٩ بەسەر  نەداری 
ناکات  پێویستیش  ھیچ  وە  بەڵێ،  عێراقدا؟ 
چووە،  بەالڕێدا  سیاسیەکە  پرۆسە  بڵێین 
گەندەڵی  بە  کەین  تاوانبار  بەرپرسیاران  وە 
دۆزیبێتەوە،  تازەمان  شتێکی  ئەوەی  وەک 
لە  سیستامتیکە  بەشێکی  گەندەڵی  چونکە 
بۆرژوا  دەسەاڵتدارەتی  و  سەرمایەداری 
پالنی  و  ناسیونالیست  و  ئیسالمیست 

دەوڵەتانی ئیمپریالستی داگیرکەر.

بینەرێک  کە وەک  بەسە  ئەوەندە  تەنھا  ئایا 
بکەین؟  سیاسیە  شانۆ  ئەم  بۆ  لێکدانەوە 
وەیان دەبێ لەھەوڵی دروست کردنی ئاگایی 
بێت  بەدوور  کە  بین  شۆڕشگێڕانەدا  یەکی 
لەو چیرۆک و داستانانەی کە سەرانی چینی 
دەسەاڵتدار پەنای بۆ دەبەن، ئاگایی یەک کە 
پێشڕەوی  ڕیزی  چەکدارکردنی  بۆ  بکات  کار 
چینی کرێکار و ژنان و الوان بۆ ڕێکخستنی 
حکومەتە  ئەو  بەدژی  کرێکار  چینی 
داگیرکەرانەوە  لەالیەن  کە  بۆرژوازیەی 
ڕێگەی  لە  دووبارە  کە  حکومەتێک  دانرا، 
دروست  خۆی  ھەڵبژاردنەوە  سندووقەکانی 
دەکاتەوە ھەتا ئەگەر ڕێژەیەکی زۆر کەمیش 

لە دانیشتوان دەنگی بۆ بدەن.

ڕاستیەکە ئەوەیە کە ئەوانەی کە زەرەرمەندن 
لەسەر  دامەزراوە  سەرمایەداریە  ڕژێمە  لەم 
خەڵکی  زۆرینەی  پشککاری،  و  گەندەڵی 
زوڵملێکراون وە تەنھا شتێک کە پێویستیانە 
ئاگایی شۆڕشگێڕانە و ڕێکخستنی ڕیزەکانیانە 
خەبات  کە  شۆڕشگێڕدا  حیزبێکی  لەناو 
لە کابووسی  بۆ ڕزگاری چینی کرێکار  بکات 
سەرمایەداری،  ڕژێمی  بەردەوامەکانی  بەاڵ 
و  ئاشتی  و  یەکسانی  و  خۆشگوزەرانی  وە 
ئاسایش بۆ ھەموان و پارێزگاری کۆمەاڵیەتی 
تاوانی  و  ئاینی  فیکری  دەستدرێژی  لە  ژنان 
وە  بکات.  فەراھەم  عەشایەری  پیاوساالری 
کۆمۆنیستی(  بەدیلی  )ڕێکخراوی  لێرەدا 
بڕیاری ھەنگاوێکی واقعی داوە بۆ دروست 
ڕێکخستنی  بۆ  سیاسی  ڕێکخراوێکی  کردنی 
خەباتی ڕیزگاریخوازانەی کرێکاران و ژنان و 
الوان بۆ هێنانەدی سۆشیالیزم و ڕزگاربوونی 

نوێنەرەکانی  و  لە چنگی سەرمایە  جەماوەر 
لە حیزبە دینی و تائیفی و قەومیەکان.

قەیرانە کانی ڕژێمی سەرمایەداری گەیشتۆتە 
بووە،  سەخت  مانەوەی  ئیر  کە  ئاستێک 
داھاتوو  گۆڕانکاری  لە  باس  ھەمووان  وە 
دەکەن، بێگومان نوێنەرانی بورژوازیش ئەم 
باسە دەکەن و ئومێدەوارن کە گۆڕانکاریەکە 
ئەوان  بەرژەوەندی  لە  و  بێت  سنووردار 
بەسەریاندا  زیاتر  پارەوپوڵی  و  ببێت  تەواو 
کە  گۆڕانکاریەی  ئەو  بەاڵم  هەڵڕێژێت، 
کردنی  سەروبن  خوازیاریەتی  جەماوەر 
جەماوەری  کە  بەشێوەیەک  سیستمەیە  ئەم 
الونی  و  ژنان  و  زەحمەتکێش  و  کرێکار 
ئازادیخواز لەسەرەوەی ھەڕەمەکەدا بوەسن 
و یەکسانی و ئازادی و کەرامەت بۆ ھەموان 

فەراھەم بکەن. 

ڕەت  دەستەواژەیە  ئەو  دەبێ  وە 
دەبێ  دەڵێت:  و  ئارادایە  لە  کە  کەینەوە 
کەینەوە،  ڕەت  حیزبەکان  و  سیاسەت 
بگرە  و  ناتەواو  دەستەواژەیەکی  ئەمە 
فریودەریشە، مەبەست لێی شێواندنی ئاگایی 
ئامانجی  کرێکارانە،  چینایەتی  سیاسەتی  و 
لە  و  سیاسەت  لە  خەڵکە  دوورخستنەوەی 
لە  بورژوازی؛  بۆ  ھێشتنیەتی  بەجێ  ئاکامدا 
جێگەیدا دەستەواژەی خوازراو ئەمەیە: بەڵێ 
بۆ کاری سیاسی شۆڕشگێڕانەی چینایەتی لە 
دووتوێی ڕێکخراوێکی کومونیستیدا کە کاری 
و  بورژوازی  لەگەڵ  کردوەتەوە  یەکال  خۆی 

هەموو ڕەوت و حیزبەکانی.

١٤/ حوزەیران

پاشاموەی الپەڕەی ١                    لە پێنجەمین ساڵڕۆژی داگیرکرانی شاری موسڵ دا  یەنار محەمەد

یەکی ئایاری سلێمانی
ــار، رۆژی  ــی ئای ــاڵیادی یەک ــە س ــەش ل ــی گ خاڵ
ــەوەدا  ــن ل ــەڕای م ــکاردا، ب ــی کرێ ــی چین جیهان
خــۆی دەبینــێ، کــە هاریــکاری و هاوئاهەنگیــەک 
هەبــوو، لــە نێــوان حیــزب و ڕێکخــراوو گــروپ و 
ــەش  ــەکان دا، ئەم هەڵســوڕاوە چــەپ و کرێکاری
ســیامیەکی  زیاتــر  کــە  ئــەوەی  هــۆی  بــووە 
هــاوکات،  و  ببینــێ  خۆیــەوە  بــە  جەمــاوەری 
هەڵســوڕاوان و چاالکوانــان، بــە پەرۆشــر خــۆ 

پیشــاندەن.

ــەڕای مــن ڕاســتە زۆر زەرورە بەتەنــگ ئاقــار و  ب
ئاراســتەی ئــەم چاالکیانەوەبیــن و ڕێــگا نەدرێــت، باڵــە ڕەنگاوڕەنگەکانــی ســەرمایەداران و 

ــە  ــەکاری بهێنــن و فریودەران ــان ب ــۆ مەرامــی خۆی ــە، ب ــەو پای ڕەدوکەوتووانــی پۆســت و پل
ماماڵــەی لەگــەڵ بکــەن، ئــەوەش زۆر گرنگــە منایشــێکی بەهێــز لــەم بۆنانــەدا ئەنجــام بــدرێ 
ــەو ســیام و ڕووخســارە  ــی پێشــڕەو هەمــوو ئ ــەران و چاالکوانان و هــاوکات هەوڵبــدرێ ڕاب
نــارساو و هەڵبژاردانــە نەبــن کە ســااڵنێکی دوورودرێژە خەبــات دەکەن و لەڕیزی پێشــەوەی 
چاالکیەکانــدان، بەڵکــو هەوڵبدرێــت خەڵکانــی تــر، الوان و کرێــکاران و خوێنــدکاران و باقــی 
چیــن و توێــژە ســتەمدیدەکانی تــر، لێــرەو لــەوێ بەشــداری بکــەن، نــەک هــەر ئەمــە، بەڵکــو 
ئەوانــەش فرســەتیان بــۆ بڕەخســێ لــە میدیــاو کەناڵەکانــی ڕاگەیانــدن دا، دەردەدڵــی خۆیــان 
ــە  ــان و دروشــم و داواکاری ــە خۆی ــی ل ــان خاوەنداریەت ــەڕوو، خۆی ــان بخەن و هاوچینەکانی

بەرهەقەکانیــان بکــەن.

دەبــێ ئــەوەش بڵێــم کــە جێــی خۆیەتــی دروشــم و داواکاریــە هەنوکەییــەکان، ببنــە جێــگای 
ــە  ــکاری ل ــەک، گۆڕان ــا لەالی ــت، ت ــەڕووی ســەرمایەداران و دەســەاڵتدارانا بدرێ ــەخ و ب بای

هــەل و مەرجــی ژیــان و گــوزەران دا پێکبێــت و لــە الیەکــی تریــش ژمارەیەکــی هەرچــی 
ــک  ــی زۆرێ ــتە، بەتایبەتکردن ــا پێویس ــەن، هەروەه ــە بک ــەم چاالکیان ــداری ئ ــر، بەش بەرین
ــاک  ــا و پ ــاو و کارەب ــەروەردە و ئ ــتی و پ ــتیەکان، وەک: تەندروس ــە گش ــە خزمەتگوزاری ل
ــکرا  ــە ئاش ــی ب ــۆ خەڵک ــیەکانی ب ــەخ و مەترس ــگای بای ــە جێ ــار....هتد، ببێت ــی ش و خاوێن

ــژرێ ... ــەر دابڕێ ــان لەس ــم و داواکاری و ئامانجەکانی ــەروو، دروش بخرێت

هیــوادارم لــە ســااڵنی داهاتــوودا، ســاڵیادی ئــەم ڕۆژە جیهانیــە، زیاتــر جەمــاوەری بێــت و 
کاریگــەری و فشــاری ڕاســتەقینە دروســتکا و لەســنوری کۆکردنــەوەی حیــزب و ڕێکخــراوو 
گروپــە چەپــەکان تێپــەڕکات و کۆبوونــەوە گشــتیەکانی کرێــکاران، لــە شــوێنی کار و ژیانیــان 

دا ســەرقاڵی بەڕێوەچوونــی ســەرکەوتووانەتری ئــەم ســاڵیادە مێژووییەبــن... 
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عەلی محەمەد ئەمین

بەیاننامەی ڕاگەیاندنی »کۆمیتەی یەکی ئایار« لەژێر دروشمی »کرێکارانی جیهان یەکگرن«
بۆ بەرز ڕاگرتنی یەکی ئایار و جەخەتکردنەوە لەسەر مافەکانی کرێکاران

ڕۆژی )٢-٤-٢٠١٩( لــە هوڵــی ئــازادی ) شــاری ســلێامنی( بەئامادەبونــی ژمارەیــەک لــە کرێــکاران و کەســایەتی چــەپ و ئــازادی خــواز و هەڵســوراوانی کرێــکاری دوای گفتوگــۆ و بیــروڕا گورینــەوە، »کۆمیتــەی یەکــی ئایــار« پێکهــات بــۆ ئەنجــام دانــی کار و چاالکــی بــە بۆنــەی ڕۆژی 
جیهانــی چینــی کرێــکار و دەرگای بەشــداریکردن وااڵیــە بــۆ هــەر کــەس و الیــەک کــە ئامــادەی داکۆکیکردنــە لــە چینــی کرێــکار

کومیتەی یەکی ئایار

٢٠١٩
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ئەحمــەد ئەملــەرزوق: وەک چــۆن دارویــن یاســای گەشــەکردنی 
رسووشــتی ئۆرگانیــی دۆزیــەوە، ئاوەهــآش  کارل مارکــس یاســای 
گەشــەکردنی مێــژووی مرۆڤــی دۆزیــەوە. ئــەوەی کە دەبێــت مرۆڤ 
ــەی  ــاک و جێگ ــەوە و پۆش ــواردن و خواردن ــت خ ــوو ش ــش ھەم پێ
حەوانــەوەی دابیــن کرابێــت تــا بتوانێــت بپەرژێتــە ســەر سیاســەت و 
زانســت وھونــەر و ئایــن،  ئــەو ڕاســتیە ســادەیەیە کــە ئایدیۆلۆژیــای 
زاڵ ئەیشــارێتەوە. کەواتــە بەرھــەم ھێنانــی پێداویســتیەکانی ژیــان 
ھەروەھــا پلــەی گەشەســەندنی ئابــووری بەدەســت ھاتــوو لەالیــەن 
گەلێکــەوە یــان لــە ســەردەمێکی دیاریکــراودا ، ئــەو بناغەیەیــە 
ــەر  ــاییەکان و ھون ــە یاس ــەت و تێڕوانین ــی دەوڵ ــە دامەزراوەکان ک
ــەری  ــک، لەس ــە گەلێ ــە ب ــە تایبەت ــن ک ــارەی ئای ــروڕاکان دەرب و بی
ڕادەوەســن نــەک بــە پێچەوانــەوە.  ئەمــە ئــەو ووشــانەیە کــە 
ــد  ــن بیرمەن ــس، مەزنری ــارەی مارک ــی دەرب ــز ووت ــک ئینگل فریدری
ــەکان  ــی چەرخ ــتا بەدرێژای ــا ئێس ــی ھەت ــەی مرۆڤایەت ــە کۆمەڵگ ک

ــردوە.  دروســتی ک

ــتی  ــەری گش ــەد رێکخ ــەد ئەحم ــڕۆ موئەی ــەی ئەم ــی بەرنام میوان
ــراق. ــە عێ ــتیە ل ــی کۆمۆنیس ــراوی بەدیل ڕێکخ

ــژ و  ــت درێ ــس، دەکرێ ــە کارل مارک ــردن ل ــاس ک ــم ب ــەرەتا دەڵێ س
لــق و پۆپــاوی بێــت و زۆرێــک ووردەکاری لەخــۆ بگرێــت، ئەمــەش 
ــە  ــە ل ــس ھەمیش ــە کارل مارک ــتیەی ک ــەو ڕاس ــی ئ ــاو کردن بەڕەچ
ــە.   ــتاش بەردەوام ــا ئێس ــوە و ھەت ــەر ب ــدا کاریگ ــتە جیاجیاکان ئاس
ــە  ــن ک ــەفەیە بکەی ــەو فەلس ــاس ل ــەرەتا ب ــە س ــامن خۆش ــەاڵم پێ ب
ــا  ــس جی ــی کارل مارک ــردوە ، چ ــتی پێک ــوەی دەس ــس لێ کارل مارک
ــان ئایدیالیســتەکان؟  ــەکان وەی ــە فەیلەســوفە بۆرژوازی ــەوە ل دەکات
وە بۆچــی توانــی ئــەم گۆڕانکاریــە مەزنــە دروســت بــکات بــە 

ــەکان؟. ــژی چەرخ درێ

موئەیــەد ئەحمــەد: سوپاســتان دەکــەم بــۆ میوانــداری کردنــم لــەم 
ئەڵقەیــەدا . لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە باســکردن لــە کارل مارکــس ئاســان 
نیــە وە باشــر وایــە کــە خۆمــان دەربــارەی بخوێنینــەوە ، بــەاڵم ئەمە 
ــەن بکــەم و ڕۆشــنایی  ــاس لەھەندێــک الی ــە  ب ــت ک رێ لەوەناگرێ
بخەمــە ســەر ھەندێــک تــەوەرەی بەرھەمــە فەلســەفی و سیاســی 

و ئابووریەکانــی.

ــەفەی  ــە فەلس ــە ک ــاڵ ئەوەی ــەم خ ــەفە، یەک ــە فەلس ــەبارەت ب س
مارکــس ماتریالیســتیە و پێچەوانــەی ھەمــوو قوتابخانــە فەلســەفیە 
ئایدیالەســتەکانە، واتــە مێســۆدی مارکــس مێســۆدی فەلســەفی 
ماتریالیســتیە. خاڵــی دووەم ئەوەیــە کــە فەلســەفەی مارکــس تەنھــا 
ماتریالیزمــی  دیالەکتیکــە،  ماتریالیزمــی  بەڵکــو  نیــە  ماتریالیــزم 
مێژووییــە بەومانەیــەی کــە جیــاوازە لــە ماتریالیزمــی ھەســت گــەرا 
وماتریالیزمــی پێــش دیالەکتیــک. ڕەخنــەی مارکــس لــە ماتریالیزمــی 
بەرجەســتەکردنی  ھاتــوە  تێزەکەیــدا  یانــزە  لــە  کــە  فیۆربــاخ 
مێســۆدێکی فەلســەفی ماتریالیســتی تایبــەت بــە مارکســە. وە ئــەم 
ــەو، کۆمەڵگــەی  ــی فەلســەفیانەی ماتریالیســتی ئ ــە لەتێڕوانین الیەن
مرۆڤایەتــی وە لــە ھەمــان کاتــدا رسووشــت ئەگرێتــەوە. بــەاڵم 
ــەی  ــس گەش ــەرەکی مارک ــەی س ــە بەپل ــەی ک ــەو الیەن ــەبارەت ب س
ــاوە ماتریالیزمــی مێژوویــی، بەرجەســتەکردنی  ــاوی لێن پێــداوە وە ن
فەلســەفەی ماتریالیســتیە لــە پەیوەنــد بــە کۆمەڵگــەوە، واتــە 
مێــژووی  و  مرۆڤایەتیــەکان  کۆمەڵگــە  گەشەســەندنی  مێــژووی 
ــە  ــە مێژوویی ــەو قۆناغ ــی، وە ئ ــژووی مرۆڤایەت ــەندنی مێ گەشەس
جیاوازانــەی کــە تێپــەڕ بــووە وە بــە تایبــەت دۆزینــەوەی یاســاکانی 
کۆمەڵگــەی ســەرمایەداری وەک پێکھاتەیەکــی ئابــووری کۆمەاڵیەتی 

دیاریکــراو و ڕێگوزەر)عابــر( لــە ڕووی مێژووییــەوە. 

ئەحمــەد ئەملــەرزوق: لەگــەڵ قووڵــی و کاریگــەر بوونــی بیــری 
مارکــس دا کــە ئاشــکرایە بــۆ ھەرکەســێک کــە دەیخوێنێتــەوە و 
لێــی تێــدەگات ، بــەاڵم خــۆی دەڵێــت مــن خــۆم بــە قوتابیــەک لــە 
ــن وە لەویــش ئاشــکرایە  ــم ، وەک دەزانی ــگڵ دەزان ــەی ھی قوتابخان

ــتیە.  ــی ئایدیالیس ــە قوتابخانەیەک ــە ئەم ک

ــە پێشــەکی کتێبــی ســەرمایە  موئەیــەد ئەحمــەد: ڕاســتە. مارکــس ل
ــت  ــردوە ، وە دەڵێ ــە ک ــی لەم ــکاوی باس ــی دا بەڕاش ــی ئەڵامن چاپ
لــەو کاتــەدا کەســانی ھاوچــەرخ ھەبــوون کــە گاڵتەیــان بــە ھیــگل 
دەھــات ، بــەاڵم ئــەو گاریگــەری زۆری لەســەر مارکــس ھەبــوە ، وە 
لــە تیوریەکەیــدا دیالەکتیکــی هێگڵــی پەیرەوکــردووە وە خــۆی بــە 

قوتابــی لــە قوتابخانــەی ھیــگل دانــاوە.

ئەحمــەد ئەملــەرزوق: بــەاڵم مارکــس دیالەکتیکــەی  هەڵگێراوەتــەوە 
؟ موئەیــەد ئەحمــەد: وایــە، بــە ئــازاد کردنــی دیالەکتیکــی ھیــگڵ لــە 
ســۆفی گەرایــی مارکــس دیالەکتیکــی هیگڵــی هەڵیگیراوەتــەوە ســەر 
ــون و  ــەکان و ئەفالت ــەردەمی یونانی ــک لەس ــتە. دیالەکتی ــاری راس ب
ــەرز  ــی زۆر ب ــا ڕادەیەک ــگڵ ت ــوە ، وە ھی ــی ھەب ــتۆ وە بوون ئەرس
بــەرەو پێشــی بــردوە، بــەاڵم بــە پۆشــاکی ســۆفی گەرایانــەوە. مارکس 
ئــەم پۆشــاکەی لێکــردەوە و، وەک خــۆی دەڵێــت، لەســەر پێــی 
ــی  ــەاڵم وەک دیالەکتیک ــەوە ب ــک مای ــتاند، دیالەکتی ــۆی ڕایوەس خ
ــە  ــە ک ــەم مانایەی ــی. ب ــۆفی گەرای ــاکی س ــێ پۆش ــتی بەب ماتریالیس
دەڵێیــن دیالەکتیکــی ماتریالیســتی مارکــس پێچەوانــەی دیالەکتیکــی 

ھیگلــە. 

ئەحمــەد ئەملــەرزوق: چــۆن مارکــس مامەڵــەی دەکــرد لەگــەڵ 
بــاوەڕی گــەالن و ئاراســتە ئایدیۆلۆژیایەکانیانــدا ، وەچــۆن دەیڕوانیە 
ئــەو بیروباوەڕانــە جــا بــاوەڕەی  ئاینــی بێــت یــان کۆمەاڵیەتــی ویــا 

هــەر بیروباوەڕیکــی تــر؟

 موئەیــەد ئەحمــەد: پێــش ئــەوەی وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بدەمــەوە، 
گــەر بوارهەبیــت، دەمەوێت بڵێم کــە کرۆکی تێڕوانینــی ماتریالیزمی 
ــە  ــە مێژوویی ــە قۆناغ ــە ک ــس ئەوەی ــی« مارک ــی »مێژووی دیالەکتیک
ــەم  ــی بەرھ ــەندنی ھێزەکان ــای گەشەس ــەر بنەم ــی لەس جیاوازەکان
ــان  ــی بەرھــەم ھێن ــردوە. ھێزەکان ــاری ک ــی  دی ــی کۆمەاڵیەت ھێنان
ــە  ــە پەیوەندی ــراو ل ــێوەیەکی دیاریک ــراودا ش ــتێکی دیاریک ــە ئاس ل

ئابــووری وکۆمەاڵیەتیــەکان دروســت دەکات. ئەمــەش بــەو مانایــەی 
ــێ  ــی دا بەب ــەی مرۆڤایەت ــە کۆمەڵگ ــادی ل ــی م ــەم ھێنان ــە بەرھ ک
فــۆرم نابێــت، واتــە بەبــێ پەیوەندیەکانــی بەرھــەم ھێنــان نابێــت. 
مارکــس دەڵێــت : ئاســتێکی دیاریکــراو لــە گەشەســەندنی ھێزەکانــی 
ــی بەرھــەم  ــان شــیوەیەکی دیاریکــراوی پەیوەندیەکان بەرھــەم ھێن
ــووری سیاســی  ــەی ئاب ــە » پێشــەکی ڕەخن ــان دەخوڵقێنــێ وە ل ھێن
ــەی  ــی کۆمەڵگ ــة« ھەڵم ــی »طاحون ــت ئاش ــە دەڵێ » دا وەک منوون
کۆمەڵگــەی  ئــاوی  ئاشــی  وە  دەدات  پــێ  مــان  ســەرمایەداری 

ــێ دەدات . ــامن پ دەرەبەگایەتی

هــەر بــەو پێیــە، ئاســتیکی دیاریکراو لە گەشــەی هیزەکانــی  بەرهەم 
پەیوەندیەکانــی  دیاریکــراوی   فۆرمیکــی  کۆمەاڵیەتــی  هێنانــی 
ــراودا.   ــی دیاریک ــە کۆمەڵگەیەک ــت ل ــۆ ئەگرێ ــە خ ــان ل بەرهەمهێن
پوختــەی ووتــە لــە ڕەخنــەی مارکــس دا وە لــە نووســینەکانیدا 
ــووری و  ــە ئاب ــەرمایەداری و پەیوەندی ــەی س ــە کۆمەڵگ ــە ک ئەوەی
ــە  ــەکان، ب ــی بورژوازی ــەی تێڕوانین ــە پێچەوان ــی، ب کۆمەاڵیەتیەکان
حاڵەتێکــی ڕێگــوزەر دەبینێــت لــە ڕێــڕەوی مێــژوودا ولــە پرۆســەی 

ــدا.  مییژوویی

ھەروەھــا جەخــت لەســەر ئــەوە ئــەکات کــە ئــەم قۆناغــە مێژوویــە 
لەســەر بناغــەی ئاســتێکی دیاریکــراو لــە بوونــی ھێزەکانــی بەرھــەم 
بەرھــەم  پەیوەندیەکانــی  کــە  ئابووریەکــەی،  فۆرمــە  و  ھێنــان 
ــی  ــی لەناوچوون ــدا ناکۆکیەکان ــە لەھەناوی ــت، ک ــک دێ ــە، پێ ھێنان
ــەی  ــە دژبەیەکان ــەو پۆڵ ــی ئ ــە ناکۆکیەکان ــت،  وات خــۆی ھەڵدەگرێ
ــە. ناکۆکیەکانــی  ــان ھەی ــەدا بوونی ــەم قۆناغــە مێژوویی ــاو ئ کــە لەن
نێــوان ھێزەکانــی بەرھــەم ھێنانــی کۆمەاڵیەتــی  و پەیوەندیەکانــی 
بەرھــەم ھێنــان، نیوان فۆرم ونــاەرۆک،  تیژدەبێتەوە و سیســتەمێکی 
نــوێ دەردەکەوێــت. لەبەرئــەوە سیســتەمی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی 
بــورژوازی بەناچــاری » بالــرورة« خــۆی لەناودەبــات و دەگۆڕێــت 
بــۆ شــێوەیەکی نوێــی سیســتەمی کۆمەاڵیەتــی. ئەمــە ماتریالیزمــی 
مێــژووی  بــۆ  مێژووییــە  ماتریالیســتی  تێڕوانینــی  دیالەکتیکــە، 
ــەوە  ــای دەکات ــەوەی مارکســە و جی ــگاکان وە ئەمــەش دۆزین کۆمەڵ

لەوانــی تــر.

ئەحمــەد ئەملــەرزوق: باشــە ئەگــەر پێشــبینی مارکــس ئەوە بــووە کە 
شــێوازە بەرهەمێنانــەکان وبەدیاریکــراوی شــێوازی  بەرھــەم ھێنانــی 
ســەرمایەداری بەناچــاری بــەرەو لەناوچــوون دەچێــت، ئــەی بۆچــی 
بەدرێژایــی مێــژوو وە لــە ئینتەرنەســیونالیزمی یەکــەم و دووەمــەوە 
ــن  ــۆڤیەت وچی ــی س ــی یەکێت ــەڵ ئەزموون ــڕۆش، وە لەگ ــا ئەم ھەت
وچەنــدان ئەزموونــی تــر، کەچــی ســەرکەوتن بەدەســت نەھێــرناوە 

لــە لەنــاو بردنــی ئــەم شــێوازی بەرھــەم ھێنانــەدا ؟

ــەاڵم جــارێ  ــێ ئەمــە پرســیارێکی گرنگــە. ب ــەد ئەحمــەد: بەڵ موئەی
پێشــووت ڕوون  پرســیاری  بــە  تــر ســەبارەت  یــەک خاڵــی  بــا 
مارکســە ســەبارەت  مێســۆدی  کــرد  باســم  ئــەوەی   . بکەمــەوە 
بــە ژێرخانــی ئابــووری کۆمەڵگــە، بــەاڵم بــە درێژایــی ھەمــوو 
قۆناغەکانــی مێــژوو، کۆمەڵــگاکان،  وەک کۆمەڵگــەی دەرەبەگایەتــی 
ھەبــووە.  )سوپەرســراکچەریان(  ســەرخانیان   ســەرمایەداری،  و 
مافــەکان،  ئاینــی،  سیاســی،  الیەنــە  ســەرخانە  لــەم  مەبەســت 
ئایدیۆلۆژیــا، داب ونەریتــی کۆمەاڵیەتــی، بیرروبــاوەڕ ...ھتــدە. وە 
ــەن.  ــی کۆمەڵگ ــەوەی ژێرخان ــەم و ڕەنگدان ــە بەرھ ــوو ئەمان ھەم
ئەوانــەی پێــش مارکــس لێکدانەوەیــان وەھــا بــووە بــۆ مێــژوو کــە 
ــد ،  ــەکان ..ھت ــەتەکان و پاڵەوان ــەکان و سیاس ــژووی جەنگ وەک مێ
باســیان لێوەکــردوە. بــەاڵم ھــەروەک لــەوەی کــە لەســەرەتای ئــەم 
ئەڵقەیــەدا ووتــەی ئینگلــز ھێرنایــەوە ، مــرۆڤ پێــش ئــەوەی بایــەخ 
ــە  ــان ، وات ــە ژی ــد بێــت ل ــدات دەبێــت بەھرەمەن ــە  سیاســەت  ب ب
ــدا  ــە پرۆســەی بەرهەمهینان ــان ول ــە بەرھــەم ھێن دەبێــت ڕوو بکات
ــە  ــت دەکات. ئەم ــەکان دروس ــە کۆمەاڵیەتی ــە پەیوەندی ــک ل جۆرێ
ــەندنی  ــارەی گەشەس ــە دەرب ــۆری مارکس ــەرەکیەکانی تی ــای س بنەم

ــی.  مێژووی

ئەگەڕێمــەوە بــۆ پرســیارەکەت کــە ئەگــەر کۆمەڵگەی ســەرمایەداری 
بــە ناچــاری بەســەردەچێت ، ئــەی بۆچــی تــا ئێســتا گۆڕانــی بنەڕەتی 
ــد  ــە بیرمەن ــوپایەک ل ــە س ــم ک ــم بڵێ ــارە وئەتوان ــەداوە. دی ڕووی ن
ــاڕی  ــەرمایەداری گاڵتەج ــی س ــی ڕژێم ــری کەران ــنبیر و بەرگ و ڕۆش
بــەم ووتەیــە ئەکــەن دەربــارەی گۆڕانــکاری، چونکــە ئــەوان  ڕژێمــی 
ســەرمایەداری بــە ڕژێمێکــی کۆتایــی نەھاتــوو لەقەڵــەم دەدەن کــە 
ســنووری میژوویــی ویــا کۆتایــی میژوویــی نیــە وباوەریــان وەهایــە. 
ــە  ــەر ســەیری ســەرجەم پرۆســە مێژووییەک ــە ڕاســتیدا ئەگ ــەاڵم ل ب
بکەیــن دەبینیــن کــە سیســتمی ســەرمایەداری، سیســتمی بــورژوازی 
تەنھــا چەنــد چەرخێکــە بوونــی ھەیــە ، وە دەبــێ لــە کۆتاییــدا ناچار 
ڕێگــە چــۆڵ بــکات بــۆ ڕژێمێکــی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری بــااڵ تــر 
وبگۆریــت، لــە ڕاســتیدا ئیمــە ئێســتا لــە چرکەکانــی ڕوودانــی ئــەو 

گۆڕانکاریــەدا دەژیــن. 

ئــەم تێڕاونینــە مێژووییــە ئــەو فاکتــۆرە خۆییــەی) الــذايت( تیادایــە کە 
مێــژوو دروســت دەکات. یەکێــک لــە جیاوازیــە بنەڕەتیەکانــی نێــوان 
ماتریالیزمــی کــۆن و ماتریالیزمــی مارکــس ئەوەیــە کــە ماتریالیزمــی 
ــەکان  ــی چین ــی خۆی ــی و پراکتیک ــگێڕانەیە وە چاالک ــس شۆڕش مارک
ــت. کێشمەکێشــی  ــژوودا لەبەرچــاو دەگرێ ــی مێ ــە دروســت کردن ل
چینایەتــی، ھــەر لەســەرھەڵدانی کۆمەڵگــەی چینایەتیــەوە ، بــە 
بزوێنــەری مێــژووی مرۆڤایەتــی، واتــە بزوێنــەری ھەمــوو ئــەو 
ــەکردنی  ــە گەش ــت. چونک ــەدات، دادەنێ ــە ڕووئ ــەی ک گۆڕانکاریان
ــەم  ــەی بەرھ ــەو پەیوەندیان ــەڵ ئ ــان لەگ ــەم ھێن ــی بەرھ ھێزەکان
ھێنــان کــە ھــاوکات پێکــەوەن، پرۆســەیەکی ناکــۆک پێــک ئە هێنــێ  
ولــە جووڵەیەکــی  بەردەوامدایــە بــەرەو گــۆڕان. ھەمیشــە چینێکــی 
ــە، وە  ــان ھەی چەوســاوە و چینێکــی بااڵدەســت وچەوســێنەر بوونی
لێککەوتــن لــە نێوانیانــدا ڕوو دەدات و پرۆســە مێژووییەکــە لێــرەوە 

دەســت پێــدەکات.

ــە  ــێکە ل ــتمە بەش ــارودۆخ وسیس ــەم ب ــری ئ ــر( بەرگ پیکهاتەی)عن

پێناســەی ئــەم گۆڕانــە، بــەاڵم بۆچی ئــەم گۆڕانە ڕووی نــەداوە، ئەوە 
باســێکی تــرە. پێویســت دەکات بگەڕێیینــەوە ســەر ووردەکاری ئــەو 
دۆخانــەی کــە مرۆڤایەتــی پێیــدا تێپەڕیــوە، لــە شۆڕشــی ئۆکتوبــەر 
ــوو  ــۆ ھەم ــان. ب ــری وواڵت ــەکانی ت ــس و شۆڕش ــەی پاری ــا کۆمۆن ت
یەکێــک لــە شۆڕشــەکان لێکدانــەوە لەســەر ھۆکارەکانــی پاشەکشــە 
وەیــان ســەرکەوتنە کاتیەکانیــان، بکەیــن. بــەاڵم لــە دوا لێکدانــەوەدا 
ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێــت کــە پرۆســەی لەناوچوونــی ئــەم کۆمەڵگــە 
ــەیەدا  ــەو پرۆس ــی ئ ــە چرکەکان ــە ل ــە، وە ئێم ــی نی ــوزەرە بوون ڕێگ
ناژیــن. رێــی تــێ ناچــی کــە کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی وەســتاو بێــت و 

گۆڕانــی بەســەردا نەیــەت وبــەرەو سۆشــیالیزم نەچێــت.

ئەحمــەد ئەملــەرزوق: بێگومــان دۆخێکــی زۆر نارسووشــتیە کــە 
ــواری  ــەر چ ــێ لەس ــی س ــەس خاوەن ــەد ک ــان س ــەس وەی ــت ک بیس
ــە ھــەژاری  ــر ل ــەی ت ــوو ئەوان ــن و ھەم ســامانەکانی ســەر زەوی ب
ــی  ــە لەالیەن ــس تێکەڵێک ــە کارل مارک ــکردن ل ــارە باس ــن . دی دا بژی
سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی ، بۆیــە ناکرێــت تــەوەرەکان زۆر 
ــم خۆشــە بگەڕێمــەوە ســەر  ــەاڵم پێ ــن. ب ــەش بکەی ــە داب ــەو تیژی ب
تــەوەرەی فەلســەفی ، کــە لــە ســەرەتای ئەڵقەکــەدا بەســامن کــرد . 
ووتەیەکــی زۆر بەناوبانگــی مارکــس ھەیــە لــە تێزەکانــی دەربــارەی 
فیۆربــاخ دا دەڵێــت : »فەیلەســوفەکان تــا ئێســتا تەنھــا لێکدانەوەیان 
بــۆ جیھــان کــردوە ، بــەاڵم ئەرکەکــە گۆڕینــی ئــەم جیھانەیــە« ؟. تــۆ 
پێــت وایــە کــە مارکســیەت تاکــە فەلســەفەیە کــە بــەدوای گورینــی 

ــە؟. جیهانەوەی

موئەیــەد ئەحمــەد : بەڵــێ، مــن لــەو بــاوەڕەدام. لــە ڕاســتیدا تیــۆری 
مارکــس هــەر فەلســەفە نیــە ىەڵکــو فەلســەفە وئابــووری و سیاســەتە 
ــە بەدەســتھێنانە  ، ھەروەھــا دەرھاویشــتە زانســتیەکانی مارکــس ل
مەعریفیەکانــی مرۆڤایەتیــەوە ســەری دەر ھێنــاوە ، لــە فەلســەفەی 
ئەڵامنــی، ئابــووری سیاســی بەریتانــی و سۆشــیالیزمی فەرەنســیەوە. 
لینیــن لــە ووتــارە بەناوبانگەکــەی » ســێ ســەرچاوە و ســێ بەشــی 

پێکھاتــووی مارکســیزم « دا بــاس لەمــە دەکات.

تیــۆری مارکــس لــە ناوەڕۆکــدا سیســتمێکی تیــۆری وشۆڕشــگێڕانەی 
ــی  ــەر خاڵێک ــە س ــنایی بخەین ــتە ڕۆش ــرەدا پێویس ــەلە. لێ تێروتەس
ــە  ــس ل ــۆری مارک ــگێڕێتی تی ــە شۆڕش ــە ک ــش ئەوەی ــگ ، ئەوی گرن
جــۆش و خۆشەویســتی دا نیــە بــۆ ھەبوونــی چینێکــی کۆمەاڵیەتــی 
ــە  ــەم چین ــە ئ ــە ک ــو لەوەدای ــکارە، بەڵک ــی کرێ ــە چین ــراو ک دیاریک
بەشــێکە لــە تایبەمتەندیــەکان یــان پێکهاتەکانی)عنــارص( بزووتنــەوە 
مێژووییەکــە، ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت کــە لــە دۆزینــەوەی پیــک 
هاتــە وفاکتۆرەکانــی بزووتنــەوە مێژووییەکــەدا، بــە شــیوەیەکی 

ــاراوە.  ــە ئ ــکار دێت ــی کرێ ــی چین رسوشــتی، ڕۆڵ

بــوون،  ئــەم چینــە ھاتوەتــە  دا  لەگــەڵ ھاتنــی ســەرمایەداری 
بەبــێ بوونــی ســەرمایەداری چینــی پرۆلیتاریایەکــی ھاوچــەرخ 
ــی  ــە ســەرمایە، بوون ــوەوە ل ــە ھــاوکات و جیانەب ــەم شــێوەیە، وات ب
نەدەبــوو. مەبەســتم ئەوەیــە کــە تیۆریــە شۆڕشــگێڕانەکەی مارکــس 
ــیکردنەوە  ــان ش ــەوە ی ــە لێکدان ــێکە ل ــی بەش ــە فیکریەکان و ڕەخن
ڕەگــە  ئــەم  مێــژوو.  بزووتنــەوەی  یاســاکانی  دۆزینــەوەی  یــان 
شۆڕشــگێڕانەیەی ئاڵوگــۆر کــە پەیوەســتە بــە چینێکــی کۆمەاڵیەتــی 
ڕێگــەی  لــە  ھاوچەرخــە،  پرۆلیتاریــای  کــە  دیاریکــراوەوە 
کێشمەکێشــیدا لەگــەڵ ئــەو سیســتمە ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــەی کــە 
ــە  ــەی  ک ــیە  وبیروران ــە سیاس ــەو ڕژێم ــا ئ ــە ھەروەھ ــە لەکاردای ل
ــەم  ــۆڕان دروســت دەکات . ئ ــزن، گ ــە دەپارێ ــە کۆمەاڵیەتیەک ڕژێم
پێکدادانەیــە کــە مێــژوو دەخوڵقێنێــت وە بزوێنــەری مێــژووە، بــەم 
مانایــە ســەرمایەداری گۆڕھەڵکەنــی خــۆی کــە پرۆلیتاریایــە، لەگــەڵ 

ــت. ــدا دەھێنێ خۆی

ــەوە دەکات ،  ــەر ئ ــە س ــت ل ــس  جەخ ــەرزوق: مارک ــەد ئەمل ئەحم
ــووری  ــەوەی کــە ئاب ــوە کــرد، لەســەر ئ ھــەر وەک تــۆش باســت لێ
ســەرمایەداری قۆناغێکــی مێژوویــی کاتــی یــە لــە قۆناغەکانــی 
گەشەســەندنی مرۆڤایەتــی دا لەســەردەمی شۆڕشــی پیشەســازیەوە 
ــۆ  ــە ب ــە بەس ــەم ماوەی ــە ئ ــت ک ــاوەڕەدا نی ــەو ب ــڕۆ ، ل ــە ئەم ھەت
ــا  ــۆڕش بەرپ ــت و ش ــاگا بێ ــۆی ئ ــی خ ــە مافەکان ــرۆڤ ب ــەوەی م ئ
بــکات دژ بــە ڕژێمــی ســەرمایەداری چەوســێنەری مرۆڤــەکان و 

ــکاران؟  کرێ

موئەیــەد ئەحمــەد: بێگومــان شوڕشــەکان بــە شــێوەی جیــاواز 
بەردەوامــن ولــە ڕوودانــدان، وە مرۆڤــی ھاوچــەرخ، دوور نەڕۆیــن، 
ئــەو مرۆڤانــەی لــە ڕۆژھەاڵتــی ناوەڕاســتدان بــە هەڵچوونــی 
کۆمەاڵیەتــی وسیاســی جۆراوجــۆردا تێپــەڕ دەبــن. ناڕەزایەتیەکانــی 
لــە  بێبــەش  و جەمــاوەری  کرێــکاران  ناڕەزایەتیەکانــی  خەڵــک، 
ھەمــوو وواڵتانــی نەوچەکــەدا بوونــی ھەیــە وە کاریگەریــان ھەبــوە 
لــە ڕوودانــی گۆڕانــکاری دیاریکــراودا . بــەردەوام کێشمەکێشــی 
چینایەتــی و ناڕەزایەتــی کۆمەاڵیەتــی بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا و 
ــن وە ناچــار  ــان دەبینی ــە بەچــاوی خۆم ــە، ئەم ــان ھەی ڕوون بوونی
دەڵێــت کێشمەکێشــی  کــە  مارکــس  بــۆ ووتــەی  دەگەڕێینــەوە 

ــژووە.  ــەری مێ ــی بزوێن چینایەت

کێشمەکێشــەکان لەســەر ئاســتی ناوچەکــەش و لەســەر ئاســتی 
وواڵتانــی جیھانیــش بەشــێوەی جۆراوجــۆر و بەبــێ وەســتان هــەن 
ــی  ــە شــێوەکان بوون و ناوەســن. ھەروەھــا شــۆڕش بەشــێوەیەک ل
ــورژوازی  ــە ب ــن ک ــە ، دەبینی ــی ھەی ــیش بوون ــە وەدژە شۆڕش ھەی
بــە زەبــری چــەک و بــە باوکردنــەوەی وەھــم و بەھێــزی سیاســەتی 
ــەرش  ــکاران و پ ــەر کرێ ــەاڵت بەس ــەپاندنی دەس ــتی و س کۆنەپەرس
بەزەبــری  یەکــەم  پلــەی  بــە  و  ڕیزەکانیــان  باوکردنــەوەی  و 
ــەوەی خــۆی دەکات.  ــە مان ــزگاری ل ــووری، پارێ دەســەاڵتدارێتی ئاب
ھەمــوو ئــەم الیــەن و دیاردانــە کێشمەکێشــی بەردەوامــن و پرۆســە 

مێژووییەکــەن .

ــی  ــەر ڕژێم ــی بەرامب ــا ناڕەزایەت ــە ئای ــەوە نی ــیار ئ ــتیدا پرس لەراس
کۆمەڵگــەی  زۆرینــەی  بەڵکــو   ، نــا  یــان  ھەیــە  ســەرمایەداری 
ڕژێمــی  ئــەم  لەگــەڵ  جەنگدایــە  لــە  ھەرئێســتا  مرۆڤایەتــی 

ی  یە ر ا د یە رما ســە
دا  ھاوچــەرخ 
ھێزەکانــی  بــەاڵم 
ئامــادەکاری نیــە بــۆ 
ــوون بەســەریدا.  زاڵ ب
تــر  واتایەکــی  بــە 
کــە  کێشمەکێشــە 
بوونــی ھەیــە بــەاڵم 
پرۆلیتاریــای  ھێــزی 
و  بەھێــز  جیھــان 
واتــە   ، نیــە  ئامــادە 
خۆیــی  الیەنــی 
بــۆ  نائامادەیــە 
ــی  ــێ ھێنان ــی پ کۆتای

ئــەم پەیوەندیــە، پەیوەنــدی ســەرمایە. نــەک ھــەر ئەمــەش ، بەڵکــو 
پرۆســەی لەناوچوونیــش  بوونــی ھەیــە وە دیاردەکانــی لەناوچــوون 
لــە شــێوەی قەیرانــە بــەردەوام وچەندبارەبووەکانــی ســەرمایەداری 
دا خــۆی دەردەخــات . سیاســەتی نیولیربالیزمــی ئیمپریالیســتی کــە 
ــورژوازی  ــی ب ــدا وەاڵم ــە بنەڕەت ــۆی ل ــە خ ــی ھەی ــالە بوون ــل س چ
ــە کاتێکــدا  ــی سیســتمی ســەرمایەداری. ل ــۆ قەیران ئیمپریالیســتیە ب
کــە خەریکــن ئــەم سیاســەتە پیــادە دەکــەن ئــەم هەمــوو کارەســاتە 
ــوان ھــەژار  ــاوازی نێ ــدا، جی ــن بەســەر کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتی دهێن
و دەوڵەمەنــد بەرفراوانــر دەکــەن، ملیارەھــا کــەس بێــکار دەکــەن، 
برســێتی، ھــەژاری، بێبەشــی لــە خوێنــدن و ڕۆشــنبیری ، داڕووخانــی 
بــاری مــادی ومەعنــەوی بــە ســەر خەڵکــدا دەســەپێنن. ئەمــە ئــەوە 
ــەوەی  ــە وە ڕەنگدان ــێکی واقیعی ــە کێشمەکێش ــە ئەم ــی ک ئەگەیەن
کــە   هەرلیرەوەیــە  جیھانیــدا،  لیریچەری)ئەدەبــی(  لــە  هەیــە 

برەودایــە.  لــە  مارکســیزم  ڕووکردنــە 

ــەد!،  ــدا، موئەی ــەوەرەی  ئابووری ــە ت ئەحمــەد ئەملــەرزوق:  هــەر ل
ــەراوردی  ــەر ب ــەوە ئەگ ــس جیادەکرێت ــتھێنانێک مارک ــە چ بەدەس ب
بکەیــن بــە ئابــووری زانــە گەورەکانــی ئەوکاتــە، وەک ئــادەم ســمیث 
ــی  ــی نوێ ــس چ ڕێگەیەک ــر ؟ مارک ــی ت ــکاردۆ و ئەوان ــد ڕی و دەیڤی

ــە ئابووریەکانــی تــر؟.  ــە تیۆریزان ــا کــە جیاوازبــوو ل ھێن

دیســان  بــەاڵم  گرنگــە  پرســیارێکی  ئەمــە  ئەحمــەد:  موئەیــەد 
ــە. کارل  ــەک ھەی ــد ئەڵقەی ــە چەن ــتی ب ــی پێویس ــەوە پێ وەاڵمدان
ــەرمایە  ــی س ــی کتێب ــی ئەڵامن ــی دووەم ــەکی چاپ ــە پێش ــس ل مارک
دا دەڵێــت: »بەوپێیــەی کــە ئابــووری سیاســی بورژوازیــە، واتــە 
بەوپێیــەی کــە سیســتمی ســەرمایەداری وەک شــێوازی کۆتایی ورەها 
لــە بەرھــەم ھێنانــی کۆمەاڵیەتیــدا دەبێنــی، نــەک وەک قۆناغێکــی 
ــەم  ــە ئ ــەندنی، کەوات ــی گەشەس ــە قۆناغەکان ــوزار ل ــی ڕێگ مێژووی
ئابووریــە سیاســیە ناتوانێــت وەک زانســتێک بیــت مەگــەر لــەو 
ــن( ە  ــاراوەیە )کام ــی ش ــی چینایەت ــتا کێشمەکێش ــە  هیش ــەی ک کات
وەیــان وەک دیــاردەی پــەرش و بــاو و لێــرەو لــەوێ دەرئەکەوێــت«.

ئەحمــەد ئەملــەرزوق: ئایــا ئەمــە ئــەوە دەگەیەنێــت کــە کارل مارکس 
ئابــووری سیاســی بــە زانســت لەقەڵــەم نــادات لــە کاتێکــدا نەبێــت 

کــە بــورژوازی ســەرمایەداری لــە دەســەاڵتدا مبێنێتــەوە؟

موئەیــەد ئەحمــەد: نەخێــر، ئــەوەی کــە مارکــس مەبەســتیەتی 
ســەرھەڵدەدات  چینایەتــی  کێشمەکێشــی  کاتێــک  ئەوەیــە، 
ودەردەکەوێــت ئیــر ئابــووری سیاســی بــورژوازی لــەوە دەوەســتێت 
ــس  ــەاڵم مارک ــە. ب ــتیەکی مێژوویی ــەش ڕاس ــت، ئەم ــت بێ ــە زانس ک
ــە ڕێگــەی  ــە ب ــت ئەوان ــکاردۆ دەڵێ ــادەم ســمیث و ڕی ــارەی ئ دەرب
زانســتی شــیکردنەوەیان بــۆ ئابــووری سیاســی بــورژوازی کــردوە وە 
ئەنجامــی زۆر گرنگیــان بەدەســتھێناوە، وە مارکــس خــۆی پشــتی بــە 
ــەوە دەســتی پێکــردوە  دەرئەنجامــە زانســتیەکانیان بەســتوە و لێیان
ورەخنــەی لێگرتــوون وگەشــەی پێــداون. بــەاڵم ئــەو ئابــووری 
ــیان وەک  ــووری سیاس ــەی ئاب ــن مامەڵ ــدا ھات ــە بەدوایان ــەی ک زانان
ــی  ــۆ بەرژەوەندیەکان ــرد ب ــان ک ــل کەچی ــو م ــرد بەڵک ــت نەک زانس
ــی  ــی چینایەت ــی کێشمەکێش ــورژوازی وبەرژەوەندیەکان ــتمی ب سیس

ــا. ــووە دژی پرۆلیتاری ــەر ب ــان ڕوو لەس ــە بێووچ ــورژوازی ک ب

ــە  ــر ل ــی ت ــس و ئەوان ــوان مارک ــی نێ ــاوازی بنەڕەت ــاڵ، جی  بەهەرح
ــە:  ــەوە ل ــورت بکرێت ــت ک ــی دا دەتوانێ ــووری سیاس ــی ئاب مەیدان
قۆناغــی  دەڕوانیتــە  ڕێگــوزار  قۆناغێکــی  وەک  مارکــس  یەکــەم 
بەرھــەم ھێنانــی بــورژوازی، وە دووهــەم، دەیڤیــد ڕیــکاردۆ و 
ئــادەم ســمیث تیــۆری نرخیــان داھێنــا، ومامەڵەیــان لــە گــەڵ 
ــرد و  ــش ب ــەی بەرەوپێ ــەم تیۆری ــس ئ ــەاڵم مارک ــوو،  ب ــتەکاندا ب ش
یاســای زیــادە بایــی  دۆزیــەوە. لــە شــیکردنەوەی پەیوەندیــە 
ئابووریەکانــدا ھێنانــە نــاوەوەی کۆنســێپتی«مفھوم« ی زیــادە بایــی 
مانــای ھێنانــە نــاوەوەی پیکهاتــەی )عنــر( پەیوەندیەکانــی مرۆڤــە 
لــە واقیعــی ئابــووری و گۆڕانیــدا. پەیوەندیــە چەوســێنەرەکانی 
ــەو  ــەرمایە، ب ــوان کار و س ــدی نێ ــە پەیوەن ــەکان ، وات ــوان مرۆڤ نێ
ــی بەرھــەم  ــادە بای ــەدا زی ــەم ڕژێم ــکار ل ــی کرێ ــە چین ــە ک مانایەی
دەھێنێــت وئەمــەش دەگۆڕێــت بــۆ ســەرمایە و دووبــارە ســەرمایە 
دەگەڕێتــەوە بــۆ کۆنتڕۆڵــی کرێــکاران ، وە بــەم شــێوەیە پرۆســە کــە 

ــت. ــەردەوام دەبێ ب
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تەرجمەی لە عەرەبیەوە: سورەیا طاهیر  

لــە  کــەم  دەســتکاریەکی  باوکردنــەوەی،  بەمەبەســتی  تێبینــی: 
گفتوگــۆ کــەدا کــراوە لەکاتــی نووســینەوەیدا.

ــووی  ــارەی داھات ــە ژم ــە ل ــەم گفتوگۆی ــی ئ ــی دووەم و کۆتای بەش
»رەوت« واتــە ژمــارە ٣ باوئەکرێتــەوە.

https://www.facebook.com/muayad.ahmed١

 muayadahmedتویتەر @١

دەربارەی کارل مارکس
 گفتوگۆی ئەحمەد ئەلمەرزوق لە گەڵ موئەیەد ئەحمەد لە رادیۆی«المساواة«     بەشی یەکەم

میلیتاریزەکردنی بارودۆخی شاره كانی كوردستان مەحکومە !
بەپێــی هەواڵــەکان، شــەوی سێشــەممە یانــزەی ئــەم 
ــوان هێزیکــی  ــە نی مانگــە، دەرگیریه كــی چه كــداری ل
ــۆڕان(دا،  ــداری ســیکویریتی و هەڵســوڕاوانی )گ چەک
ــە  ــە ل ــەو بزوتنەوەی ــەرەکی ئ ــۆی س ــه رده م مەک له ب
ســلێامنی ڕوئــه دات و لــە ئاکامــدا کەســیک بــە نــاوی 
ــە  ــه وه ی گۆڕان ــه  بزوتن ــه ر ب ــە س ــاد ک ــد فەره ڕێبەن

ــت. ئەکوژرێ

وردەکاری ئــەم ڕوداوە هەرچیــەک بێــت، و بــەدەر 
نیــوان  ناوەڕۆکــی دژە خەڵکــی کێشمەکێشــی  لــە 

ــە  ــکرایە ک ــەوە ڕوون و ئاش ــی(، ئ ــۆڕان( و )یەکیت )گ
ئەمــە یەکــەم جــار نیــە هیــزە میلیشــیا چەکدارەکانــی 
)یەکیەتــی( و )پارتــی( ئاسایشــی خەڵکــی کوردســتان 
ئەخەنــە بــەردەم مەترســیەوە وهــەردەم بــە فێــل 
وتەڵەکــە خۆیــان دەربــاز ئەکــەن لــەم جــۆرە تاوانانــە.

فشــارو گرتــن و ســەرکوت هــه رده م یاساوڕێســای 
کوردســتان  ناسیونالیســتەکانی  حزبــە  دەســەاڵتی 
بــووه ، وه  بــۆ بردنــە پێشــەوەی بەرژەوەندیەکانــی 
ــی چــەک  ــە بەکارهێنان ــەوە ل ــان ســڵیان نەکردۆت خۆی

ــاندنی  ــۆ چاوترس ــدا ب ــە بنەڕەت ــەش ل ــتار ، ئەم و کوش
خەڵــک و به رته ســككردنه وه ی ئــازادی سیاســیە لــە 

کوردســتاندا.

ئــەم ڕووداوەی دۆینــی شــەو بەشــێکە لــە بارودۆخــی 
ــژەی  ــتان و دری ــڕۆی کوردس ــی ئەم ــری سیاس ناجێگی
ناسیونالیســتەکانە  الیەنــە  و  حــزب  کێشمەکێشــی 
پڕۆســەی  لــە  خۆیــان  بەشــی  و  پشــک  لەســەر 
قایــم  و  هەرێــم  ئاینــدەی  حکومەتــی  شــکڵگیری 
یەکریــدا. لەبەرامبــەر  کردنــی جێگەپێــی خۆیــان 

ــد  ــی( لەچەن ــۆڕان( و )پارت ــی )گ ــی دوقۆڵ هاوپەیامن
مانگــی ڕابــردوودا هاوســەنگی )یەکیەتــی( لەبەرامبەر 
ئــەم ڕووداوە و پێشــریش  پارتیــدا الواز کــرددوە. 
گرتنــی کۆمەڵێــک هەڵســوڕاوی )نــەوەی نــوێ( و 
ســەرۆکەكه ی لەالیــەن دەزگای ئاسایشــی ســلێامنیەوە 
بەشــێکن لــە میلیتاریزەکــردن و میلیشــیاکردنی زیاتری 

ــە کوردســتاندا. ــدی سیاســی ل ڕەوەن

بــۆ یەکالکردنــەوەی  بــۆ چــەک  ئێمــە دەســتربدن 
بارودۆخــی  میلتاریزەکردنــی  و  کێشمه کێشــەکان 

ــدی  ــان بەتون ــی ئاسایشــی هاواڵتی شــارەکان و تێکدان
ــکار و   ــی کری ــانی چین ــن و شانبه ش ــوم دەکەی مەحک
جه مــاوه ری خه ڵكــی كوردســتان لێبڕاوانــه  بــه ڕوی 

ئه وه ســتینه وه . كرده وانــه دا  جــۆره   ئــه م 

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

١٢-٦-٢٠١٩
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      عومەر خەتات
بــۆ دوبــەی،  یــەک هەفتەیــی  پـــاش ســەفەرێکی 
ــرەدا  ــە لێ ــوو ک ــت ب ــەرنجەم ال دروس ــد س ــەم چەن ئ

ڕوو. دەیخەمــە 

بــۆ مــن دوبــەی بریتــی نیــە لــە شــارێکی پــڕ فەنتازیــا 
و باڵەخانــەی بــەرز و دەوڵەمەندانــە. مــن دەزانــم 
ــان  ــا بۆی ــن و ت ــام دەب ــتانە سەرس ــەم ش ــەس ب زۆرک
ــەرز و  ــە ب ــەو باڵەخان ــاو ئ ــەردەم و لەن ــت لەب دەکرێ
»جوان«انــە وێنــە دەگــرن و چیرۆکەکانــی بــە فیــزەوە 
ــان  ــت ی ــان دەچێ ــەاڵم بیری ــەوە، ب ــر دەگێڕن ــۆ یەک ب
نازانــن کــە ئــەو هەمــوو باڵەخانــە بــەرز و شوشــەییانە 
لەســەر خوێــن و ڕەنجــی هەزارەهــا کرێــکاری واڵتانــی 
جۆراجــۆر بنیــات نــراوە. هــەر نهۆمێــك چەندیــن ڕۆح 

و چەندیــن خەونــی تێــدا زیندەبەچــاڵ کــراوە.

ــە ژیانکــردن  ــداو لەیــەك هەفت ــە چــاوی من ــەی ل دوب
ــر.  ــی ت ــێ دڵ و هیچ ــی ب ــە بازاڕێک ــە ل ــدا بریتی تێی
منونــەی لیبڕاڵیانــەی شــارێكە کــە ئــەوەی تێیــدا نەبێت 
ژیانــە، هەڵبەتــە مــن باســی ٪٨٠ی ئــەو کەســانە 
دەکــەم کــە لــەوێ کار و ژیــان دەکــەن نــەك بــۆ 
منــی گەشتیـــــــار یــان ٪٢٠ی دانیشــتوانە تەمبــەڵ و 

تەوەزەلەکــەی.

خاڵێــك کــە ســەرنجی ڕاکێشــام ئەوەیــە کــە تــۆ لــەوێ 
ئیامراتــی نابینیــت، ئــەوان بــۆ خۆیــان لــە گێتــۆی 
ــواری  ــە دی ــان ب ــەن وە گێتۆکانی ــان دەک ــدا ژی تایبەت

تایبــەت جیاکراوەتــەوە.

بــۆ ناســینی ئــەم واڵتــە و ئــەم شــارە هەوڵمــداوە 
لەگــەڵ زۆرتریــن کەســانێك کــە لــەوێ دەژیــن و کار 
دەکــەن قســە بکــەم وبتوانــم النــی کــەم مشــتێك لــە 
زانیــاری زینــدوو وەربگــرم و ئــەم باســەی پێبنووســم، 
بەداخــەوە بەشــێکی زۆر لەوانــەی قســەم لەگــەڵ 
دڵــی  قســەی  ڕاشــکاوانە  بــە  نەیاندەوێــرا  کــردن 
هەنــدێ  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  بــەاڵم  بکــەن  خۆیــان 
و  کار  سیســتەمی  لەســەر  دەســتکەوت  زانیاریــم 
ژیانــی کۆمەاڵیەتــی خەڵکانێــك کــە لــەوێ دەژیــن و 
ــان  ــەڵەی خوێندنەوەت ــوادارم حەوس ــەن، هی کار دەک

ــت. ــۆی هەبێ ب

لەســەر  عەرەبــی  ئیامراتــی  لــە  کارپەیداکــردن   -
بەپێــی  نــراوە،  بنیــات  »کەفالــەت«  سیســتەمی 
ئــەو سیســتەمە وەرگرتنــی فیــزەی کار لــەم واڵتــە 
پەیوەنــدی هەیــە بــە بوونــی کەفیلێکــەوە کــە زیاتــر 
خاوەنکارێکــە. کرێــکار یــان فەرمانبــەر یان هەرشــتێك 
ــەم  ــە ل ــی نی ــچ مافێک ــت هی ــاوی لێدەنێی ــۆ ن ــە ت ک
ئەوروپــادا  کاری  سیســتەمی  )لــە  سیســتەمەدا. 
کار مافــی هــەر کەســێکە کــە ئامادەیــی و توانــای 
ــك  ــەدەوری کاردا کۆمەڵێ ــی، ب ــۆ ئەنجامدان ــت ب هەبێ
مافــی تــر ئامادەیــی هەیــە، لەوانــە مافــی پشــوودان، 
ــی  ــی نەخۆشــی و ماف ــەت، ماف ــی مۆڵ ــی وەرگرتن ماف
ــەر  ــدن. ئەگ ــش و خوێن ــە چوونەپێ ــوون ل بەهرەداریب
کارەکــەت لەدەســت بدەیــت یــان تووشــی نەخۆشــی 
یــان ڕووداوی کار ببیتــەوە، ئــەوا کۆمەڵێــك مافــی 
تــر لەیاســادا چەســپاوە و کاری پێدەکرێــت، مافــی 
نەقابــە  و  پیشــەیی  ڕێکخــراوە  لــە  ڕێکخراوبــوون 
کرێکاریەکانــدا بــۆ هەمــوو کرێکارێــك دەســتەبەر 

ــراوە(. ک

وەك ئیشــارەتم پێــدا سیســتەمی کەفالــەت هیــچ 
ــە.  ــدا نی ــردن تێ ــم ک ــە باس ــەی ک ــەو مافان ــك ل یەکێ
کرێــکار بــە تەواوەتــی کۆیلەیــە. تــۆ وەك کرێکارێك نە 
دەتوانێــت کار بگۆڕێــت وە نــە دەتوانێــت واڵتەکــەش 
بەجێبهێڵێــت بــە بــێ ئیزنــی خاوەنــکار. زۆر جــار 
ــەوا  ــوو، ئ ــەدڵ نەب ــەی ب ــەر کرێکارەک ــکار ئەگ خاوەن
زۆر بــە ئاســانی دەتوانێــت پاســاپۆرتەکەی حجــز بکات 
یــان تۆمەتێكــی بــۆ دروســت بــکات و بەبــێ ئــەوەی 
ــەم  ــکات. ل ــە دەری ــە واڵتەک ــێ ل ــی بدات ــچ مافێک هی
مامەڵــە زۆر ســەیر و عەجیبــەدا کرێکار بە ســەخترین 
شــێوە دەچەوســێرنێتەوە و مافەکانی پێشــێڵ دەکرێت 
و لەترســی ئــەوەی نــەوەکا کارەکــەی لەدەســت بــدات 
تەحەمولــی ســەعاتکاری زۆر و کەمــی کــرێ و لێــدان 

ــکار دەکات. ــوکایەتی خاوەن و س

ــدی  ــەی توون ــردن و مامەڵ ــەی دەرک ــرس و هەڕەش ت
ــامرات بارودۆخێکــی  ــکار و دەســەاڵتدارانی ئی خەوەن
قەهــراوی وایــان دروســت کــردووە کــە کرێــکاران 
ــە بەرامبــەر ئــەم هەلومەرجــە ســەختەدا بێدەنگــی  ل
ــە  ــەن چونک ــکاتێکیش نەک ــچ ش ــرن وە هی هەڵدەبژێ
دەترســن کــە تەنانــەت لــەو ژیانــە کولەمەرگیــەش کــە 
هەیانــە بێبــەش بکرێــن. بەپێــی ئامارەکانــی ڕێکخراوە 
نێونەتەوەییــەکان، لەســاڵی ٢٠١5 بــۆ ٢٠١٧ نزیك 5٠٠ 
کرێــکار لــە ڕشــتەی بیناســازیدا گیانیــان لەدەســتداوە، 
دەیانــی تریــش بەهــۆی هەلومەرجــی ســەختی کار و 
ــە هەمــان  ــان کوشــتووە. ل ــەردەوام خۆی ســوکایەتی ب
ســاڵدا ١٤ هــەزار کرێــکار بــە زۆرەملــێ لــە ئیــامرات 
دەرکــراوون بەبــێ ئــەوەی بــەری ڕەنجەکانیشــیان 

ــێ. بدرێت

ئــەو ژنانــەی کــە لــە کاری ماڵــدا بەکاردەهێرنێــن، لــە 
ــان  ــەن. زۆربەی ــان دەک ــەختدا ژی ــی س هەلومەرجێک
ڕۆژانــە نزیکــەی ٢١ ســەعات کار دەکــەن و کاتــی 
بــۆ  ئاســایی  مۆڵەتــی  و  کەمــە  زۆر  حەوانەوەیــان 
ســەردانی کــەس و کاریشــیان نیــە. بەشــێکی زۆریــان 
ــەی  ــە زۆرب ــەوە، ل ــردن دەبن ــدان و القەک ــی لێ تووش

هەڵدەبژێــرن  بێدەنگــی  ژنانــە  ئــەم  حاڵەتەکانــدا 
و  لێنــاکات  پشــتیوانیان  یاســایەك  هیــچ  چونکــە 
ــان  ــت دەی ــە دەتوانێ ــە هاوواڵتیەک ــەی ک خاوەنکارەک
وەك  تۆمەتەکانیــش  و  هەڵبەســتێت  بــۆ  تۆمەتــی 

ــت. ــی وەرگیرێ ــووش لێ ــێ ڕت ــتی ب ڕاس

ــدە  ــتەخانەکان و ناوەن ــەواوی خەس ــامرات ت ــە ئی - ل
ــە  ــە هەمــوو شــتێك ب پزیشــکیەکان تایبەتکــراون. وات
ــە  ــکنین 5٠٠ درهەم ــن پش ــی هەرزانری ــە. نرخ پارەی

ــك ١٣٦ دۆالر. ــە نزی وات

گرانی:

کرێــی مانگانــەی شــوققەیەكی ٢ هۆدەیــی النــی کــەم 
١٠ هــەزار درهەمــە واتــە زیاتــر لــە ٢٧٠٠ دۆالر. 
ــکار  ــا ١5 کرێ ــەرزە وایکــردووە کــە ١٠ ت ــەم کــرێ ب ئ
ــن. ــتەجێ ب ــدا نیش ــرن و تێی ــوقیەك بگ ــەوە ش بەیەک

ــی  ــامرات وەك واڵتێک ــووری ئی ــی ئاب ــتا بارودۆخ ئێس
نرخــی  دەوڵــەت  دەڕوات،  خــراپ  بــەرەو  نەوتــی 
ــەو  ــاو. ئ ــا و ئ ــە کارەب زۆر شــتی بەرزکردۆتــەوە لەوان
کرێکارانــەی کــە پێشــر ٢٠ هــەزار درهەمیــان لــە 
ــاوەن  ــەن خ ــە الی ــتا ل ــرد ئێس ــدا دەک ــدا پەی مانگێک
ــەم  ــە ک ــەو کرێی ــە ئ ــەوە ک ــەوە ئاگادارکراونەت کارەکان
ــەی  ــەو کەس ــر، ئ ــان کەم ــەزار ی ــۆ ٨ ه ــەوە ب دەکەن
ــت دەدات و  ــەکەی لەدەس ــەوا ئیش ــەکات ئ ــی ن قبوڵ
خاوەنــکار هەمــان ئیــش دەداتــە کرێکارێکــی هینــدی 

ــۆ دەکات. ــەکەی ب ــەم ئیش ــەزار دره ــە 5 ه ک

ــەم  ــامرات. ئ ــە ئی ــی ل ــازادی سیاس ــە ئ ــەبارەت ب - س
بەهەشــتەی کــە پــڕە لــە باڵەخانــەی بــەرز، زیندانێکــە 
بــۆ خــۆی، هەڵــە نیــە بڵێـــم کــە بــە ئەنــدازەی بــەرزی 
ــەکان  ــی و فیکری ــە سیاس ــەکان، ڕادەی ئازادی باڵەخان
ــژ  ــن ئاســتیدایە. تویتێكــی تی ــە نزمری ــەدا ل ــەم واڵت ل
ــامرات  ــە دژی ئی ــبووك ب ــە فەیس ــەك ل ــان ڕەخنەی ی
ســەعاتدا   ٢٤ مــاوەی  لــە  ئــەوە  باوبکەیتــەوە 
ــەر  ــامرات ئەگ ــە دەرەوەی ئی ــەوە و دەکرێیت دەتپێچن
هاوواڵتــی نەبیــت، ئەگــەر هاوواڵتــی بیــت ئــەوا 
ــەڕەی  ــە ســەدان و هــەزاران پ ــت. ب ــی دەکرێی زیندان
ئینتەرنێتــی لــە ئیــامرات قەدەغەیــە و ناکرێتــەوە 
بەتایبەتــی پەیجــی چــەپ و ڕێکخــراوە کرێکاریــەکان 
ــش  ــی. پێ ــرۆڤ و دیموکراس ــی م ــی ماف و ناوەندەکان
ــاوەی  ــۆ م ــی ب ــکاری فیلیپین ــەدان کرێ ــاڵ بەس دووس
چونکــە  دوورخرانــەوە،  ئیــامرات  لــە  ســاڵ  یــەك 
ئیــش  لــە  مانیــان  وە  بەڕێخســتبوو  ناڕەزایەتیــان 

ــوو. گرتب

ئــەم ســەرە قەڵەمانــەی مــن نووســیومە مشــتێکە لــە 
ــامرات  ــاوی ئی ــە ن ــەی ک ــەو فەنتازیای ــی ئ خەروارێک
حــەزی  ســەر  بگەڕێنــەوە  بــا  ئێســتا  دوبەییــە.  و 
ناســیونالیزمی کــورد بــۆ بــە دوبــەی کردنی کوردســتان.

بــە ڕای مــن ناســیونالیزمی کــورد و حزبەکانــی تــا 
ئەندازەیــەك بــە هەمــان ئــەو ڕێچکــە و مۆدێلــە 
دەوڵەتانــی  کــە  ڕۆشــتوون  لیبڕااڵنەیــدا  ئابووریــە 
پێیــدا  نەوتــی  ئیامراتــی  وەك  ئیــامرات  و  خەلیــج 

ڕۆشــتوون.

ناســیونالیزمی کــورد کــە بەتەواوەتی خۆی هاویشــتۆتە 
نــاو ئــەم مۆدێلــە ئابووریــەوە لــە نەزانــی و کــەم 
مەعریفەیــی خۆیــەوە نیــە، بەڵکــو زۆر زیرەکانــە 
ــەم  ــەقامگیربوونی ئ ــەوە و س ــەر هێنانەپێش کار لەس
مۆدێلــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــە دەدات و بوونــی 
ــی ژێردەســەاڵتیدا فاکتەرێکــی  ــە ناوچەکان نەوتیــش ل
گرنــگ وچارەنووســازە بــۆ بەجێگەیانــدن و ســەپاندنی 

ــەو جــۆرە. ــووری ل مۆدێلێکــی ئاب

ئابــووری کوردســتان وەك دوبــەی و واڵتانــی دیکــەی 
و  بەرهەمهێنــان  نەوتیــە،  ئابووریەکــی  کەنــداو 
وەگەڕخســتنی ســەرمایەی »جێگیــر« بۆ ناســیونالیزمی 
ــە  ــەر بۆی ــە، ه ــدا نی ــی ئەوان ــالن و خەیاڵ ــورد لەپ ک
ــەم ناســیونالیزمەدا  ــاوەی ٢٧ ســاڵی دەســەاڵتی ئ لەم
بەڵکــو  وەگەرخرایــەوە  کارخانــەش  یــەك  نــەك 
تــەواوی کارگــە و شوێنەپیشەســازیەکان داخــران و 
ئامێرەکانیشــیان فــرۆرشا بــە ئێــران و تورکیــا! تاکــە 
ــدا  ــتانی تێ ــی کوردس ــەرمایەی نەوت ــە س ــك ک مەیدانێ
»خدمــات«ە  خزمەتگــوزاری  بەشــی  وەگەڕخــراوە، 
وەك کردنــەوەی مۆڵــی گــەورە و هۆتێــل و چێشــتخانە 
ــاڵ  ــتانەیە. لەپ ــۆرە ش ــەم ج ــەرز و ئ ــەی ب و باڵەخان
ئەمانــەدا ســەرکوتێکی سیاســی بوونــی هەیــە کــە 
لــە  ڕێکخراوبــوون  گەشــەنەکردنی  هــۆی  دەبێتــە 
ئــەم  کــە  پیشــەییەکاندا  و  کرێکاریــی  ڕێکخــراوە 
ڕێکخراوانــە بــەردی بناغــەی هەمــوو ڕیفۆرمێکــی 

کۆمەاڵیەتیــن.

خــراپ نیــە هــەر لێــرەدا کەمێــك دەموچــاوی ئــەوەی 
ــیامکانی  ــین و س ــوێ بناس ــی ن ــت لیربالیزم پێیدەوترێ
دیاریبکەیــن، چونکــە پێموایــە بــۆ زۆرکــەس ئــەم 
ووشــەیە تازەیــە و هێشــتا لــەوە ناچێــت کارکــردە 
زۆرێکــامن   بــۆ  کۆمەاڵیەتیەکــەی  و  ئابــووری 

نارساوبێــت.

گورزەیەكــی  نیولیربالیــزم،  یــان  نــوێ  لیربالیزمــی 
سیاســی- ئابووریــە کــە لــە قۆناغــی ئێســتای گەشــەی 

کاریپێدەکرێــت. ســەرمایەداریدا 

زنجريەیەکــە لــە پەیوەندیەکــی ئاڵــۆزی ســەرخان و 
ژێرخانــی ئابــووری بــێ هەوســاری ســەرمایەداری کــە 
ژیانــی تاکەکانــی کۆمەڵگــە دەســپێرێت بــە بازاڕێکــی 
بــێ یاســای دڵــڕەق. لــە برســێتی منااڵنــی ئەفریقــاوە 
ــە  ــەك دۆالر ل ــی ی ــە دان ــا دەگات ب ــتپێدەکات ت دەس
رۆژێــك کاردا بــە کرێکارێکــی کەمبــۆدی، کاولکردنــی 
عێــراق و ئەفغانســتان، شــەڕ لــە ســوریا، دروســتبوونی 
هەڵبژاردنــی  بــە  دەگات  تــا  داعــش  ســەرەتانی 
گەمژەیەکــی وەك ترامــپ بــە ســەرۆکی ئەمریــکا، 
بەشــێکن لــە وێنــە ڕەنگاوڕەنگەکانــی ئــەو گورزەیــە.

 لە سیامکانی ئەم لیربالیزمە:

ــەواوی کۆتوبەنــدی  ــازاڕ: هەڵگرتنــی ت ــی ب - هەژموون
ــەوە  ــەکان، ئاوڕنەدان ــرۆژە تایبەت ــەر پ ــی لەس دەوڵەت
زیانبارەکانــی.  کۆمەاڵتیــە  کارکــردە  لەســەر 

هێنانەخــوارەوەی کــرێ، دەستبەســن و نەهێشــتنی 
ــەندنەوەی  ــەکان و لێس ــراوە کرێکاری ــە و ڕێکخ نەقاب
خەباتــی  وە  کەپێشــر  مافانــەی  ئــەو  هەمــوو 
ــۆ  ــنوور ب ــازادی بێس ــتهاتبوون، ئ ــەن بەدەس درێژخای

شــتومەك. و  ســەرمایە  جواڵنــەوەی 

خزمەتگوزاریــە  و  بیمــە  کەمکردنــەوە   -
بیمــەی  کەمکردنــەوەی  لەوانــە  کۆمەاڵیەتیــەکان: 
ــی  ــد.. ، پاڵپشــتی نەکردن ــی، خانەنشــینی و هت بێکاری
سیســتەمی  و  دەوڵەتــی  خوێندنــی  سیســتەمی 
تەندروســتی و ڕێگــە ئاســانکردن بــۆ ســەرمایەگوزاری 
ــتەخانە  ــەت و خەس ــەی تایب ــەوەی قوتابخان ــە کردن ل
ــی  ــە تایبەتیکردن ــەکان. ب ــتیە تایبەت ــە تەندروس و بنک
بەکورتــی  خواردنــەوە،  ئــاوی  و  کارەبــا  کــەرت 
ــی  ــە قازانج ــتێك ک ــەت لەهەرش ــەوەی دەوڵ خۆدزین

کەمدەکاتــەوە. ســەرمایەدارەکان 

ــرۆژە  ــەو پ ــەواوی ئ ــتنی ت ــردن: فرۆش ــەت ک ـ بەتایب
و کارگــە و بانــك و خەســتەخانە و کارەبــا و ئــاو و 
هاتووچــۆ و قوتابخانــە ... بــە ســەرمایەدارێك یــان 
کەرتــی تایبــەت، کــە ئەمــەش دەبێتەهــۆی کۆکردنەوە 
و تەمەرکــوزدان بەســەرمایە لەدەســتی کۆمەڵێکــی 

ــەخۆردا. ــەرمایەداری مش ــی س کەم

بــە کورتیەکــەی لیربالیزمــی نــوێ یانــی هــەژار هەژارتر 
دەبێــت و دەوڵەمەندیــش دەوڵەمەندتر. 

هەمــوو هەوڵــی نیولیربالیــزم ئەوەیــە کە کێشمەکێشــە 
ــە  ــێ وات ــەوە و کێبڕک ــك ببات ــر خەڵ ــەکان بی چینایەتی
»منافەســە« لــە نێــوان تاکەکانــی کۆمەڵــدا بکاتــە 
تێفکرینــی  لــە  ســەرەکی.  کێشمەکێشــی  ســیامی 
نیولیربالیزمــدا کێبڕکێــی تاکــەکان دەبێتــە تاکــە شــێوەی 
پەیوەندیــە ئینســانیەکان، لێــرەدا پێناســەی هاوواڵتــی، 
بــازاڕە، شــمەکێکە و  نــاو  ئاڵوگــٶڕی  پێناســەیەکی 
لەوێــدا نرخــت هەیــە. چەنــد دەتوانیــت زیــرەك بیــت 
ــەم  ــەر ئ ــت، ئەگ ــۆ ئازای ــە ت ــت کەوات و دەســت ببڕی
ــە. ــت نی ــت و توانایی ــۆ تەمەڵی ــەوا ت ــت ئ کارە نەکەی

بــۆ  دەدرێــت  کــە  هەواڵنــەی  ئــەو  هەمــوو 
ئــازادی  دوژمنایەتــی  بــە  کێبڕکــێ  کەمکردنــەوەی 
لــە  کرێــکاران  ڕێکخســتنی  دەدرێــت.  لەقەڵــەم 
ڕێکخراوەکانــی خۆیانــدا بــە جۆرێــك لــە »تخریــب«ی 
و  لێدەکرێــت  چــاوی  ئابــووری  گەشــەی  و  بــازاڕ 

دەکرێــن. دژایەتــی 

بــە دوبــەی کردنــی کوردســتان، یانــی پیادەکردنــی 
و فەرهەنگــی  و کۆمەاڵیەتــی  ئابــووری  سیاســەتی 
نیولیربالیــزم، ئەمــەش بــە مانــای هێنانــی بێامفــی 
ــتان  ــتوانی کوردس ــۆ دانیش ــی ب ــووری و کۆمەاڵیەت ئاب
بــە تایبەتــی خەڵکــی کرێــکار و زەحمەتکێــش کــە 

هیــچ پاڵپشــتیەك بەهرەمەنــد نیــن.

ــت و  ــی سۆسیالیس ــەر هێزێک ــی ه ــە ئەرک ــێك ل بەش
ــەتە  ــەم سیاس ــەر ب ــتانەوەیە بەرامب ــەروەر، وەس دادپ

ــە دژی. ــزە ب ــەوەی هێ ــازاڕ و کۆکردن ــەی ب لیرباڵیان

٢٠١٩/٧/١٦

بە دوبەی کردنی کوردستان، خەونی لیبراڵیانەی ناسیۆنالیزمی کورد!

مانگرتنی سەراسەری ژنان و پیاوانی ئازادیخواز لە سویسرا                 جەمال کۆشش
پاشاموە لە الپەڕەی ١ 

ــۆ کاری  ــی یەکســان ب ــی یەکســان، کڕێ )ماف
ژنــان و پیــاوان،، دژ بــە توندوتیــژی بەرامبــەر 
ژنــان و کچــان، ڕێــز گرتــن، پاراســتنی شــکۆی 
ژنــان و مافــی ژنــان بــە جەســتەی خۆیانــەوە 
...(، ئەمانــە لــە دروشــمە هــەرە ســەکیەکان 

بــوون.

شــکۆداری  ڕۆژی   )١٤-٦-٢٠١٩( رۆژی 
پیاوانــی  و  ژنــان  سەراســەری  مانگرتنــی 
ــو  ــە ســویرسا. نزیکــەی نی ــوو ل ئازادیخــواز ب
ــی  ــان و پیاوان ــە ژن ــەزار( ل ــۆن )٤٨٠ ه ملی
ــی  ــارە گەورەکان ــەی ش ــە زۆرب ــواز ل ئازادخ
)زوریــخ، بێــرن، بــازل، جنیــف، لوزیــرن( 
و ســەدان شــارۆچکە بــە بالۆنــی نارنجــی 
و مۆســیقا و بــە ووتــاری حەماســی و بــە 
بــە  و  نوســەران  و  شــاعیران  پشــتیوانی 
چاالکــی جۆراجــۆری تــر کــە لــە شــەقامەکان 
گۆڕەپانەکانــدا  لــە  و  کار  شــوێنی  لــە  و 

خرۆشــاند. سویســڕایان  دەدرا،  ئەنجــام 

ــی  ــرێ، کێشــەی کات و گونجاندن کێشــەی ک

کاری  کاتــی  لەگــەڵ  و  خێــزان  لەگــەڵ 
هاوســەردا، مۆڵەتــی دایکایەتــی و باوکایەتی، 
لــەدژی توندوتیــژی و دەســتدرێژی سێکســی 
و ئــازادی ژنــان لــە مەســەلەی دوگیانــی 
و لەبابــردن، کولــە مەرگــی بژێــوی ژنانــی 
ســەرنجی  کۆچکردونیــان،  و  پەنابــەر 
کۆمەڵگایان ڕاکێشــا و داواکاری دەســتبەجێی 
ژیانــی  نالەبــاری  هەلومەرجــی  گۆڕینــی 

ــوون. ــان ب ژن

بزوتنــەوەی  دوایــدا،  ســااڵنەی  لــەم 
ــا، ئیســپانیا،  ــە ئیتالی ــان، ل یەکســانیخوازی ژن
بەرازیــل، مارشــی  چیللــی، ئەرجەنتیــن و 
ــە  ــی ڕەش ل ــکا و ناڕازایەت ــە ئەمەری ــان ل ژن
مــارس  لــە خۆپیشــاندانەکانی ٨  پۆلــۆن،  
نوێــی  بوژانەوەیەکــی  ئایــاردا،   ١ لــە  و 
بەخۆیــەوە بینیــوە، وە لــە ســویرساش، لــەم 
ــە بەردەوامــی خۆپیشــاندان  یەکدوســاڵەدا ب
جۆراجــۆر  ناڕەزایەتــی  کۆبونــەوەی  و 
ئەنجامــدراوە، خۆپیشــاندانەکانی ٨ مــارس 
و بلۆکــی ئایــاری ژنانــی کرێــکار و تەنانــەت 
خۆپیشــاندانی ٢٠ هــەزار کەســی، مانگی ٩ی 
ســاڵی ٢٠١٨ بــۆ کرێــی یەکســان لەبەرامبــەر 

کاری یەکســانی ژن و پیــاودا، )کــە جیــاوازی 
کــرێ لــە ســەدا ٢٠ بەگشــتی تــا دەگات بــە 
ســەدا ٣5 لــە هەنــدێ ڕشــتەدا(، هەمــوو 
ئەوانــە کەشــی ڕەخســاند بــۆ بەکــردەوە 
ــە  ــەی ل ــە گەورەی ــەم مانگرتن ــی ئ دەرهێنان
ــە  ــە ل ــەم وێن ســویرسای کۆنســێرڤەتیڤ و ک

ــویرسا. ــە س ــان ل ــی ژن ــژوی ناڕەزایەت مێ

گــەورە  کاریگــەری  زۆر  مانگرتنــە  ئــەم 
ــەی  ــانی هەمەالیەن ــی یەکس ــەر خەبات لەس
تەنانــەت  دادەنێــت،  پیاوانــدا  و  ژنــان 
لــە  ژنانــی  جێگەوڕێگــەی  ئێســتا  هــەر 
ئاســتێکی بەرچــاودا، بــۆ ئــەو داوایانــە و بــۆ 
فەراهەمکــردووە.  گەورەتــر  دەســتکەوتی 

نزیــک بــە ٣٠ ســاڵ لەمەوبــەر، لــە )١٤-
مانگرتنــی  یەکەمیــن  ژنــان  ٦-١٩٩١(دا 
ــانی  ــۆ یەکس ــات ب ــدا. خەب ــتیان ئەنجام گش
پیــاوان،  و  ژنــان  و هەمەالیەنــەی  تــەواو 
ــە ســویرسا؛  میژویەکــی دوردرێــژی هەیــە، ل
ــی  ــن واڵت ــاڵی )١٩٧١( سویســڕا دوایی ــە س ل
ئەوروپــی بــوو کــە ژنــان مافــی دەنگدانیــان 
ــە )١٤-٦-١٩٨١(  ــا. وە ل ــت هێن ــا بەدەس تی

و  ژنــان  نێــوان  کرێــی  یەکســانی  یاســای 
نێــو دەســتوردا جێگــی کــرا،  لــە  پیــاوان 
بــەاڵم بەواقعــی و لەژیانــی ئابــوری دا، ئــەم 
یاســایە تــا ئیســتا لــە هیــچ ســێکتەرێکی 
تەنانــەت  وە  نەکــراوە،  جیبەجــی  کاردا 
لــە هەنــدێ جێــگا تــا ئاســتی ســەدا ٤٠ 
جیاوازیەکــە گــەورە و نابەرابــەرە، هەروەهــا 
ــە  ــر ل ــی کەم ــان کاتێک ــەی ژن ــی زۆرب بەش
 )٤٢( لــەو  کاردەکــەن  ماڵــەوە  دەرەوەی 
ســەعات کارەی هەفتانــە چونکــە ئەرکــی 
بەرهەمەهێنانــەوەی هێــزی کاری ئەندامانــی 
خێزانیــان لەســەر شــانە وەک )کاری ناومــاڵ( 

ــرێ.. ــێ ک بەب

کــە  ئــەودەم،  جەمــاوەری  مانگرتنــی 
نەقابــە  )یەکێتــی  کۆنگــرەی  لەالیــەن 
کرێکارییەکانــی ســویرسا(وە لــە ئۆکتۆبــەری 
لــە  قەبوڵکــرا،  و  کــرا  پێشــنیار   ١٩٩٠
ــەی  ــە 5٠ لیژن ــر ل سەراســەری ســویرسا زیات
بــۆ دامەزرێــرنا. بەشــوێن ئــەو ســەرکەوتنەدا 
ژنــان بەڕادەیەکــی زۆر مافــی کارکــردن و 
ــی  ــۆ دیاریکــرا، مۆڵەت ــان ب کرێــی گونجاوتری
دایکایەتــی و بیمــەی ژیــان و دایەنــگا و 

نێــو  کاری  دابەشــکردنی  و  خانەنشــینی 
مــاڵ یــان لــە هەلومەرجیكــی ئابــوری و 
ــردا  ــایی باش ــی و یاس ــی و سیاس کۆمەاڵیەت

جێگیــر بــون. 

گروپــی  دەستپێشــکەری  بــە  ئەمجــارەش 
نەقابــە  سەراســەری  یەکێتــی  ژنانــی 
نیوێــک  و  لەســاڵ  بــەر  کرێکارییــەکان، 
بــۆ  ئامادەکارییــان  پیــاو،  و  ژن  ســەدان 
دەکــرد.  سەراســەرییە  مانگرتنــە  ئــەم 
ســەدان  خۆڕێکخســتنانە،  ئــەم  هاوکاتــی 
ــارەکان و  ــتی ش ــە ئاس ــواز ل ــی ئازادیخ گروپ
ــۆر  ــێوازی جۆراج ــە ش ــاوازەکان ب ــە جی ناوچ
لــە مــاوەی ئــەم ســاڵ و نیــوەدا لەســەر 
ئــەم ســتەمکارییە کۆمەاڵیەتیــە چاالکیــان 
لــە  ژن   5٠٠ »کۆبونــەوەی  ئەنجامــداوە، 
گشــتیان  پالتفۆرمێکــی  کــە  بیــل  شــاری 
دەربــارەی چەوســانەوەی ژنــان باوکــردەوە، 
شــارەکانی  پیاوانــی  و  ژنــان  کۆمیتــەی 
زیــۆن و وادت  بــۆ  پشــتیوانی مانگرتنــی 
ــوو  ــی ب ــی پراتیک ــەش وەاڵمێک ــان«  ئەم ژن
بــە و دیدگایــەی کــە پیــاوان ســەرچاوەی 
ســتەمکارین و لەالیەکی دیشــەوە پشــتیوانی 

بــوو لــەو ڕەوتــەی کــە مەســەلەی ژنــان 
دەبەســتێتەوە بــە خەباتــی هاوبەشــی ژنــان 
ــی  ــەک و لەالیەک ــە الی ــەوە ل ــاوان پێک و پی
تریشــەوە گرێکدانــی بــە خەباتــی چینایەتــی 
و بزوتنــەوەی سۆشیالیســتی و کرێکاریــەوە.

ســویرسا،  لــە  کاپیتالیســتی  سیســتەمی 
بــۆ  گونجــاوی  سیاســی  ســەقامگیرییەکی 
کــە  ڕەخســاندوور  ســەرمایە  گەشــەی 
ژنــان  چەوســانەوەی  لەســەر  پایەکــەی 
ڕاگیــراوە لــە بوارەکانــی مــاف و کــرێ و کار 
و داشــکاندنی مەرسەفــی بەرهەمهێنانــەوەی 
هێــزی کار )خێــزان و کاری نێــو مــاڵ(. ژنــان 
ئــەم  لەبەرامبــەر  ئازادیخــواز  پیاوانــی  و 
چەوســانەوەیەدا مێژووییەکــی درەخشــانیان 
تۆمــار کــردووە، رۆژی )١٤-٦-٢٠١٩( وەک 
ــە  ئەزمونێــک بایەخێکــی نێونەتەوەیــی هەی
پیاوانــی  بــۆ خەباتــی ژنــان و  و دەکــرێ 
ئازادیخــوازی عێــراق و کوردســتان بەســود 

ــت. بێ

٢٠١٩/٧/١٦

پاشاموە لە الپەڕەی ١ 

ئەنجامــداوە، وە ئــەم ناڕەزایەتــی دەڕبڕیــن 
ــە  ــت ک ــەوە دێ ــەی ئێســتا دوای ئ و مانگرتن
کرێــکاران و فەرمانبەرانــی کارگەکــە چەندین 
جــار داواکاریەکانیــان گەیاندۆتــە دەســت 

بەرپرســان و بەڕێوەبــەری کارگەکــە و نــەک 
هــەر هیــچ وەاڵمیــان نەداوتــەوە بەڵکــو 
بەشــێوەی  گــروپ(  )فــاڕوق  کۆمپانیــای 
موچەکانیــان  هەوڵیــداوە  جۆراوجــۆر 
دابشــکێنێت و ئــەو دەرمااڵنــەی )ئیمتــازات 
ــووە  ــان ب ــی خۆی ــە ماف و موســتەحەقات( ک
کەمــی بکاتــەوە یان بیان بڕێــت و نەیانداتێ.

کۆمپانیــاى  پێشــر  کــە  باســە  شــایەنی 
کارگەیــەی  ئــەم  فەرەنــى  )الڤــارج(ى 
بەڕێــوە بــردووە و  لــە بــەروارى ١٧-٢-٢٠١٧ 
گرێبەســتەکەى لەگــەڵ حکومــەىت هەرێمــى 
کوردســتان کۆتایــى هــات و زۆر هەوڵیــدا 
ــەوە  ــوێ بکات ــر ن گرێبەســتەکەی جارێکــى ت
بــەاڵم بۆیــان نــوێ نەکــردەوە، و کۆمپانیــاى 
کارگەیــەى  ئــەم  گــروپ(  )فــارووق 
وە  کاتــەوە،  لــەو  ئەســتۆ  گرتــە  گرتــەوە 

ڕایگەیانــد کــە ئاســتی موچــەکان و ئــەو 
دەرمااڵنــەی کۆمپانیــای پێشــوو )الڤــارج( 
کارمەندانــی  و  کرێــکاران  بــە  داویەتــی 
پێیــەوە. دەبێــت  پابەنــد  کارگەکــە 

ــە  ــی کارگ ــەرەتادا موچەخۆران ــی لەس گەرچ
ــای  ــە کۆمپانی ــەوەی ک ــوون ب ــخەیاڵ ب خۆش
ــان  ــە و چاوەڕوانی ــروپ( خۆواڵتی ــاروق گ )ف
ــان  ــە و دەرماڵەکانی ــە موچ ــی ک ــوو لێ هەب
بــۆ زیــاد بــکات، بــەاڵم هــەرزوو نــەک هــەر 
ــان  ــو بۆی ــەوە بەڵک ــەو خۆشــخەیاڵیە ڕەوی ئ
دەرکــەوت کــە ســەرمایەدارانی خۆواڵتــی 
زۆر زیاتــر لــە ســەرمایەدارنی بیانــی کــە لــە 
ــێننەوە  ــەن، دەیانچەوس ــتاندا کاردەک کوردس
خەریکــن  جۆراوجــۆر  بەفرتوفێلــی  و 
موچــە و دەرماڵەکانیــان کــەم دەکەنــەوە.

)فــاروق  کۆمپانیــاى  کــە  کاتــەوەى  لــەو 

گــروپ( کارگەکــە بەڕێوەدەبــات ڕۆژ لــە 
ئاڵوگــۆڕ و گۆڕینــى  دوواى ڕۆژ کەوتۆتــە 
و  )دەوام(  ســەرکار  چونــە  کاتەکانــی 
ــتەکان و  ــردن )دەوام(ى پۆس ــی کارک کاتەکان
ــەش  ــوو ئەمان ــش... هەم ــۆڕی تری زۆر ئاڵوگ
بــە مەبەســتى پــارە کــەم کردنــەوە و بڕینــى 
دوســەد و بیســت و پێنــج )٢٢5( هــەزار 
لــە کــرێ و موچەکانیــان، لەگــەڵ  دینــار 
و  )حەوافــز(  هانــدان  کردنــەوەى  کــەم 
ــەی  ــە درەماڵ ــی )٪٣٠( ل ــەدا س ــی لەس بڕین
ــەم  ــورەت( و ک ــەرکار )خت ــیەکانی س مەترس
بەنــاوى  ئیمتیازێــک  بڕینــى  و  کردنــەوە 
ــارج(  ــای )الڤ ــە پێشــر کۆمپانی ــت« ک »گرەی
ڕێــژەی  شــاردنەوەی  هەروەهــا  ئەیــدا، 
بەرهەمێنــان و قازانجــی ســااڵنە تــا ئــەو 
کارمەنــدان  و  کرێــکاران  بــەر  کــە  بــڕەی 
ســەرباری  نەکــەن،  خەرجــى  دەکەوێــت 

ــدەکان  ــردن بەکارمەن ــزى ک ــەش  بێڕێ ئەوان
بەشــێوەیەک  دەوام  کردنــەوەى  تونــد  و 
هتــد  بــکات...   هەراســانیان  کــە 

ــان و  ــە بەرهەمهێن ــە ک ــە کاتێکدای ــە ل ئەمان
فرۆشــتنى چیمەنتــۆ لــە برەودایــە و بــازاڕى 
ڕایدەگەێنــن  بەرپرســان  بــەاڵم  هەیــە، 
دایــە،  زەرەرمەنــدی  لــە  کۆمپانیاکــە  کــە 
ئەمــەش تــا فشــاری زیاتــر بــۆ کرێــکاران 
مافەکانیــان  و  بهێنــن  کارمەنــدان  و 
پێشــێل بکــەن و زیاتــر بیانچەوســێننەوە.

ئەمانــەى کەبــاس کــرا ڕۆژ لــە دوواى ڕۆژ 
بۆســەر  نەفســیەکانی  و  مــادی  فشــارە 
کرێــکاران و کارمەنــدان تونــد کــردەوە و 
تەنگــى پێهەڵدەچنیــن و مــاوەى نزیــک بــە 
دوو ساڵەیشــە دانیــان بەخۆیانــدا گرتــووە 
بەئومێــدى چــاک بــووىن بــاروو دۆخ، بــەاڵم 

نــەک هــەر هیــچ ســودێکی نەبــووە بەڵکــو 
بــووە بۆیــە  بارودۆخیــان زۆر خراپریــش 
دەســتیان  خۆڕســکانە   ٣٠-٦-٢٠١٩ لــە 
دەربڕیــن. ناڕەزایەتــی  و  مانگرتــن  بــە  کــرد 

ئامادەکردنــی  تــا  ناڕەزایەتیــە  ئــەم 
بــووە. بــەردەوام  هــەر  ڕاپۆرتــە  ئــەم 

ــکاران  ــاىت ڕێکخــراوى کرێ ســەرکەوتووبێت خەب
ــۆی تاســڵوجەی  ــی کارگــەی چیمەنت و کارمەندان
ســلێامنی بۆ بەدەســت هێنــاىن داواکارییەکانیان.

 ئــەم مانگرتنانــە بــە شــێکە لــەو بەرەنگارییــەى 
بــۆ  بەشــمەینەت  خەڵکــى  و  کرێــکاران 
ــەر.  ــە ب ــان گرتوویانەت ــى داواکرییەکانی بەدیهاتن

تاســڵوجە چیمەنتــۆى  کارگــەى  لــە  جەبــار 

١-٧-٢٠٩

گردبوونەوەى ناڕەزایەتی کرێکاران و کارمەندانى کارگەى چیمەنتۆى تاسڵوجە / سلێمانی
ئامادەکردنی ڕاپۆرت: جەبار لە چیمەنتۆی تاسڵوجە

ناوی سپۆنسەرەكانی ڕۆژنامەی ڕەوت
1: آرام أمــن    2: شــهلة عزيــز   3: شــرين عبــد اللــه   4: داســتان   5: خالــد امــن    6: ينــار محمــد    7: عبــد اللــه صالــح    8: مؤيــد احمــد    9: جــال كوشــش    10: صــاح فتــح اللــه    11: نــادر عبــد الحميــد    12: نــزار عقــراوي    13: ثريــا 

طاهــر    14: رشــيد اســاعيل  15: محمــد شــنان    16: اقبــال صــال    17 : محمــد االســمر    18: احمــد امحــان    19: جاســم حســن    20: حيــدر الجاســم    21: ماجــد حميــد    22: ابتســام مانــع    23: احــام العبيــدي    24: احــام طــه    



ڕەوت               ژماره ٢         ١٦ تەمووز  ٢٠١٩            دوا الپەڕە         

دەستەی بەڕێوەبردن موهەنەد قەیسنادر عبداحلمید
alghadalishtiraqi@gmail.com جەمال کوشش

سورەیا تاهیر
موئەیەد ئەمحەدنەوزاد بابان

دیزاین
بو   پەیوەندی

ڕووماڵکردنــی  بــە  تایبــەت  )ڕاپۆرتێکــی 
هەڵســوڕان و ئــەو چاالکیانــەی کــە ڕێکخراومان 
پێــی هەڵســاوە بــۆ یادکردنــەوەی یەکــی ئایــاری 
و  عێــڕاق  شــارەکانی  لــە   )٢٠١٩( ئەمســاڵ 

کوردســتان(. هەرێمــی 

ئامادە کردنی نزار عەقراوی
ــی  ــۆ بەرەوپیلچون ــک ب ــادە کردنێ وەک خــۆ ئام
ئاهەنگەکانــی یەکــی ئایاری ئەمســاڵ، هاوڕێیان 
لــە کۆمیتەکانــی ڕێکخــراو لــە دوا ڕۆژەکانــی 
کەمپینێکــی  بــە  هەڵســان  نیســاندا  مانگــی 
بەیاننامــەی  دابەشــکردنی  بــۆ  بەرفــراوان 
ــار و هەڵواســینی  ڕێکخــراو بەبۆنــەی یەکــی ئای
بایەخــی  کــە  دروشــامنەی  و  پۆســتەر  ئــەو 
ــەو ڕۆژە دەردەخــەن،  ــی ئ ــی و مێژووی چینایەت
ــوێنی  ــی ش ــە جۆراوجۆرەکان ــە ناوچ ــش ل ئەوی
ــان  ــکاران و زەحمەتکێش ــتەجێی کرێ کار و نیش
ــە  ــەرەکیەکان و ل ــەقامە س ــە ش ــان و ل و بێبەش
بــازارە شــەعبیەکان، و لــەو پارێــزگا و شــارانەش 

ــە. ــدا چاالک ــراو تیایان ــە ڕێکخ ک

لــە  هانــدان  و  پڕوپاگەنــدە  هەڵمەتەکانــی 
ئایــاردا. یەکــی  بەرەپیلچونــی 

ئامادەکاریەکان لە بەغدای   •
پایتەخت

بەغــدای  لیژنــەی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 

ــراق(،   ــە عێ ــی کۆمۆنیســتی ل )ڕێکخــراوی بەدیل
هەڵســوڕاوانی   و  ئەنــدام  بەشــداری  بــە 
ــە  ــەکان ل ــە کرێکاریی ــورا و نەقاب ــی ش )یەکیەت
ــازادی ژن(، هەڵســان  ــراق(، و )ڕێکخــراوی ئ عی
بــە کاری هانــدان و پروپاگەندەیەکــی فــراوان لە 
ــەو ســێ  ــی ئ ــگای دابەشــکردنی بەیاننامەکان ڕێ
ــادە و  ــەو ی ــوون ب ــەت ب ــە تایب ــراوەوە ک ڕێکخ
بــەو ڕۆژە جیهانیــەی کرێکارانــەوە. بەیاننامــەی 

ــا  ــانی )ب ــر ناونیش ــە ژێ ــتی( ل ــی کۆنیس )بەدیل
بەبۆنــەی یەکــی ئایــارەوە، ئــااڵی سوشــیالیزم و 
ــی سیاســی  ــااڵی ئامدەبوون ئینتەرناســیۆنالیزم، ئ
ســەربەخۆی چینــی کرێــکار، بەرزکەینــەوە(. 
ــەکان  ــۆرا و نەقاب ــی ش ــەی )یەکیەت وە بەیاننام
...( لــە ژێــر دروشــمی )ڕۆژی یەکــی ئایــار، 
و  کرێــکاران  چینایەتــی  تایبەمتەنــدی  ڕۆژی 
ــوو. ــورژوازی( ب ــی ب ــە ڕەوتەکان ســەربەخۆیی ل

ســەرەکیەکانی  ناوچــە  لــە  بەیاننامانــە  ئــەم 
زەحمەتکێــش  گەڕەکــە  و  کارگــە  و  بەغــدا 
نشــینەکان و پەراوێزخراوەکانــی دەوروبــەری 
ــەو  ــدەوەی ئ ــەڵ ڕازان ــەوە لەگ ــدا باوکران بەغ
ــە یەکــی  ــەت ب ــە دروشــمەکانی تایب شــوێنانە ب

ــار. ئای

هەروەهــا هەڵســان بــە باوکردنــەوەی ســەدان 
دانــە لــە ژمــارە چــوار )٤(ی باوکــراوەی )الغــد 
ــەرخ( ــەری )ک ــە لەب ــەم هەڵمەت ــراکی(. ئ االش

عــەالوی،  ناوچــەی  گەڕەکانــی  بەغــدا  ی 
ــار و موســەنا و زەوڕا، وە  ــە، شــەقامی مەت حری
لەبــەری )ڕەسافە(شــەوە گەڕەکــی شــەعب و 
مەیدانــی تەیــران، مەیدانــی تەحریــر، مەیدانــی 
گرتــەوە.  مشــنی  موجەمــەع  و  ئەندەلــوس 
و  کارگــە  شــەقامی  کەمپینەکــە  هەروەهــا 
پــڕۆژەکان لــە وەزیریــە، بەغــدای نــوێ و ناوچــە 
نوســینگەکانی  و  جەمیلــە  پیشەســازییەکانی 
ســەعدون، بابوملوعــەزم، ئەبــو دەشــیر، ناوچــەی 
موتەنەبیشــی  شــەقامی  و   تــازە  بەغــدای 

گرتــەوە.

ئامادەکاریەکان لە پاڕیزگای   •
دیوانیە

نیســاندا،  مانگــی  کۆتایــی  ڕۆژەکانــی  لــە 
ڕێکخراوەکەمــان  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
و  گــەڕەک  ڕازاندنــەوەی  بــە  هەڵســان 
ــە  ــاری دیوانی ــی ش گۆڕەپانەکان
بــە پۆســتەر و دروشــمەکانی 
ــتی  ــار ڕۆژی هاوپش ــی ئای یەک
ــکار،  ــی کرێ ــی چین نێونەتەوەی
بــە  هەڵســان  هەروەهــا 
دابەشــکردنی ســەدان دانــە لــە 
ــان و  ــی ڕێکخراوم بەیاننامەکان
بەیاننامــەی )یەکیەتــی شــۆرا و 
نەقابــەکان ...( و ژمــارە چــواری 
ــراکی(. ــد االش ــەی )الغ ڕۆژنام

ئامادەکاریەکان لە شاری   •
ئەلشامیە

هــاوکات، هاوڕییــان و ئەندامانــی پارێــزگای 
ئەوانیــش  ڕێکخــراو،  الیەنگرانــی  و  شــامیە 
وەکــو هاوڕێیانــی بەغــدا و دیوانیــە، کەمپنێکــی 
ــاو  ــەقامەکانی ن ــە ش ــدا ل ــان ئەنجام بەرفراوانی

لــە  پێشــوازیکردن  بــۆ  گەڕەکەکانــدا  و  شــار 
یەکــی ئایــار بــە هەڵواســینی الفیتــە و پۆســتەر 
و دابەشــکردنی دەیــان دانــە لــە بەیاننامــەی 
ــارە  ــار و ژم ــی ئای ــە یەک ــەبارەت ب ــراو س ڕێکخ
ــەڵ  ــراکی( لەگ ــد االش ــەی )الغ ــواری ڕۆژنام چ
دابەشــکردنی بەیاننامــەی )یەکیەتــی شــۆرا و 

.)... نەقابــەکان 

ئامادەکاریەکان لە پارێزگای   •
بەرسە

بــە  هەڵســان  بــەرسە  شــاری  هاورێیانــی 
بەیاننامــەی  باوکردنــەوەی  و  هەڵواســین 
)ڕێکخــراو و بەیاننامــەی ))یەکیەتــی شــۆرا و 
نەقابــەکان ...(  بــە بۆنــەی یەکــی ئایــارەوە لــە 

شــاردا. شــەقامەکانی  لــە  هەنــدێ 

ئامادەکاریەکان لە شاری   •
سامەڕا

نوێنەرایەتــی  و  شــار  کۆمیتــەی  ئەندامانــی 
)یەکیەتــی شــۆرا و نەقابــەکان ...(، هەڵســان بــە 
باوکردنــەوەی چەندیــن دانــە لــە بەیاننامــە بــە 
ــتی  ــە ڕۆژی هاوپش ــارەوە ک ــی ئای ــەی یەک بون
جیهانــی چینــی کریــکارە، هەروەهــا هەڵساشــن 
ناوەنــدی  لــە  دروشــمەکان  بــە هەڵواســینی 
دروســتکردنی  کارگــەی  دیــواری  بــە  و  شــار 
ــار  ــی ش ــەری پارک ــی دەوروب ــان و پەرژین دەرم

ــارە پێچاوپێچەکــەی ســامەڕا. ــەری من و دەوروب

ئامادەکاریەکان لە پارێزگای   •
سلیامنی

بەهەڵواســینی  هەڵســان  هاوڕێیــان 
دروشــمەکانی ڕێکخــراو لــە ناوەنــدی پارێــزگای 
ســلیامنی بــەو بۆنەیــەوە. ئەمــە و نوینــەری 
ــوو  ــان( بەشــدار ب ــوزاد باب ڕێکخــراو هــاوڕێ )ن
لــە پێکهێنانــی )کۆمیتــەی یەکــی ئایــار( کــە 
لیژنــەی ئامــادەکاری یادکردنــەوەی یەکــی ئایــار 
بــوو، وە لــە چەنــد حــزب و ڕێکخــراوەی چــەپ 

و کریــکاری و چاالکــوان پێکهاتبــوو.

لــە  کــرد  بەشــداری  هاوڕێــامن  هەروەهــا 
لیژنــە  کــە  ڕۆژنامەوانیــدا  کۆنگرەیەکــی 
هاوبەشــەکەی ئامادەکاریــەکان، واتــا )کۆمیتــەی 
بــە  ســەبارەت  ڕێکیخســتبوو  ئایــار(  یەکــی 

هەروەهــا  و  ئایــار  یەکــی  چاالکیەکانــی 
کار. شــوێنی  قوربانیانــی 

ئەمــە جگــە لــەوەی کە هــاوڕێ  نــەوزاد لە )٢٨-
ئەنجامدابــوو  چاوپێکەوتنێکــی  ٤-٢٠١٩(شــدا 
یەکســانی(  و  ئــازادی  )ڕادیــۆی  لەگــەڵ 
کوردســتانی  ڕێکخــراوی  )کۆمەڵــە/  ســەربە 
بــە  ســەبارەت  ئیــران(،  کۆمۆنیســتی  حزبــی 
یەکــی  یادکردنــەوەی  بــۆ  ئامادەکاریــەکان 

ئەمســاڵ. ئایــاری 

ئاهەنگــە  و  ڕێپێــوان  بەڕێخســتنی 
یەکــی  ڕۆژی  لــە  جەماوەریــەکان 

ئایــاردا

چاالکیەکانی شاری بەغدا  •

ســەرلەبەیانی یەکی ئایــار، هاوڕێیانــی کۆمیتەی 
کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  )ڕێکخــراوی  بەغــدای 
لــە عێــڕاق( بــە هاوبەشــی )یەکێتــی شــوراو 
نەقەبابــە کرێکارییــەکان( و )ڕێکخــراوی ئــازادی 
گردبونەوەیەکــی  لــە  کــرد  بەشــدارییان  ژن( 
ســاحة   - ئــازدی  )مەیدانــی  لــە  جەمــاوەری 
ــراوان  ــی ف ــە جەماوەرێک ــدا، ک ــر(ی بەغ التحری
لــە ژنــان و پیــاوان تیایــدا بەشــدار بــوون و لــە 
مەیدانــی )شــانۆی نشــتیامنی - املــرسح الوطنی( 
ــەوە  ــدا دروشــمەکان دەوتران ــەوە و تیای کۆبوون
ــاوڕێ  ــە ه ــەوە، لەوان ــارەکان دەخوێندران و وت
ئەحمــەد(  )موئەیــەد 
)ڕێکخــراوی  هاوئاهەنــگاری 
و  کۆمۆنیســتی(  بەدیلــی 
ــدی؛  ــە ناوەن ــی کۆمیت هاوڕێیان
ــامعیل(،  ــید ئیس ــاوڕێ )ڕەش ه
کــە  موحەمــەد(  )یەنــار  و 
ــازادی  ســەرۆکی )رێکخــراوی ئ
پێشــکەش  وتاریــان  ژن(ە  
ــەوەر و  ــا لێکۆڵ ــرد، هەروەه ک
ــاوڕێ  ــی ه ــڕی مارکس خەباتگێ
ووتەیەکــی  عەلــی(  )ســەمیر 
پێشــکەش کــرد. لەمیانــەی ئــەم گردبونەوەیــەدا 
هاوڕییــان  خایەنــد  ســەعاتێکی  چەنــد  کــە 

ســەدان دانــە لــە بەیاننامــە و ڕۆژنامــەی )الغــد 
االشــراکی( یــان دابەشــکرد.

چاالکیەکانی   •
پارێزگای دیوانیە

لــە  ڕێکخــراو  هاوڕێیانــی 
دیوانیــە و شــامیە هەڵســان 
ــی  ــتنی ڕێپێوانێک ــە ڕێکخس ب
ناوەنــدی  لــە  هاوبــەش 
لــە  و  دیوانیــە  پارێــزگای 
)الڕایە(شــدا  مەیدانــی 
گردبونەوەیەکــی جەماوەریان 
ئەنجامــدا کــە تیایــدا هــاوڕێ 
ئەلجەعفــەری(  )حــازم 
ڕێکخــراوی  بەیاننامــەی 

خوێنــدەوە و هــاوڕێ )موهەنــەد ئەملوختار(یش 
ــژی  ــمێکی وەک )ب ــد دروش ــەوەی چەن ــە وتن ب
ــژی  ــازاد(، )ب ــی ئ ــی کرێکاران ــار جەژن یەکــی ئای
یەکــی ئایــار جەژنــی کرێکارانــی شۆڕشــگێڕ( 
کــۆڕی گردبوەنــەوە جەماوەریەکــەی گەرموگــوڕ 
جەماوەریــە  گردبونــەوە  ئــەم  ڕاگــرت. 
کــە  باســە  شــایەنی  خایەنــد.  ســەعاتی  دوو 
تاکــە  کۆمۆنیســتی(  بەدیلــی  )ڕێکخــراوی 
ــی  ــی یەک ــاڵ ئاهەنگ ــە ئەمس ــوو ک ــراو ب ڕێکخ

دیوانیــە. پارێــزگای  لــە  ســازدا  ئایــاری 

چاالکیەکانی شاری سامەڕا  •

ئەندامــان و الیەنگرانــی ڕێکخــراو بــە هاوبەشــی 
)یەکیەتــی شــۆرا و نەقابــەکان ...( هەڵســان 
و  شــار  ناوەنــدی  لــە  گردبونەوەیــەک  بــە 
)یەکیەتــی  بەیاننامەکانــی  لــە  دانــە  دەیــان 
ــی  ــراوی بەدیل ــەکان ...( و )ڕێکخ ــۆرا و نەقاب ش

دابەشــکرد. کۆمۆنیســتی(یان 

چاالکیەکانی شاری   •
سلێامنی

)ڕێکخــراوی بەدیلی کۆمۆنیســتی( بەشــداریەکی 
چاالکانــەی کــرد لــە ڕێپێــوان و ئاهەنگــی یەکــی 
کــە  ســلێامنی  شــاری  لــە  ئەمســاڵ  ئایــاری 
ــەی  ــەن )کۆمیت ــە الی ــوو ل ــۆ کراب ــادەکاری ب ئام
کۆمیتەیەکــی  وەک  کــە  ئایــار(ەوە  یەکــی 
هاوبــەش پێکهاتبــوو لــە چەنــد ڕێکخــراو و 
ڕێکخــراوی  و  چــەپ  حزبــی 
ــکاری و کەســانی چاالکــوان. کرێ

لــە  دانــە  ســەدان  و  ئەمــە 
و  ڕێکخراومــان  بەیاننامــەی 
شــۆرا  )یەکیەتــی  بەیاننامــەی 
ڕۆژنامــەی  و   )... نەقابــەکان  و 
)ڕەوت( کــە )ڕێکخــراوی بەدیلی 
کۆمۆنیســتی( بــە زمانــی کــوردی 
کــە  دابەشــکرا،  دەکات  دەری 
ڕۆژنامەکــە  یەکەمــی  ژمــارەی 
یەکــی  لەگــەڵ  بــوو  هــاوکات 

ئەمســاڵ. ئایــاری 

ئــەوەی ڕێپێــوان و ئاهەنگــی یەکــی ئایــاری 

ئەمســاڵی شــاری ســلێامنی جیــا دەکــردەوە، 
فراوانــی  بەشــداریەکی  و  لێکهەڵپێــکان 
جەمــاوەری بــوو لەگــەڵ ئــەم بۆنەیــە کــە ئــااڵ 
ســورەکان شــەقامەکانی شــاریان داپۆشــیبوو. 
بزوتنــەوەی  هەڵســوڕاوانی  هەروەهــا 
و  کــرد  پێشــکەش  وتەیــان  کرێکارییــش 
حکومەتــی  کرێکاریەکانــی  دژی  سیاســەتە 
ئەمــە  ســەرکۆنەکرد.  کوردســتانیان  هەرێمــی 
و خۆپێشــاندەران چەندیــن دروشــمیان بــەرز 

لەوانــە: کردبــۆوە، 

کرێکارنی جیهان یەکگرن!

یەکــی ئایــار ڕۆژی هاوپشــتی و هاوخەباتــی 
ــکارە. ــی کرێ چین

دابینکردنی کار یان بیمەی بێکاری.

و  یەکڕیــزی  لــە  کرێــکار  چینــی  هێــزی 
دایــە. ڕێکخراوبوونــی 

ئــازادی رێکخراوبــوون و کۆبوونــەوە و مانگرتن، 
دەبێــت بەڕەســمی بنارسێت

ــۆن  ــەک ملی ــە ی ــە ل ــرێ و موچ ــی ک ــی کەم الن
ــت. ــر نەبێ ــار کەم دین

ــوازی  ــاف و داخ ــوان م ــە نێ ــاکاری ل ــۆ جی ــا ب ن
کرێکارانــی ناوخــۆ و بیانــی.

نــا بــۆ سیاســەتی بەتایبەتیکــردن )خەسخەســە(
ــتی،  ــدن، تەندروس ــی خوێن ی خزمەتگوزاریەکان

کارەبــا و ئــاو.

دەســەاڵت بەرپرســیارە لــە دابینکردنــی خزمەت 
گوزاریــەکان ســەرەکیەکان بــە خۆڕایی.

-*-

بژی شۆڕشی سۆشیالیستی

لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  )ڕێکخــراوی  بــژی 
عێــڕاق(

١٢-٦-٢٠١٩

یەکی ئایار و چاالکیەکانی ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

دیــاری  دەربــارەی  یەکگرتــوەکان  نەتــەوە  کۆبوونــەوەی  ئاکامەکانــی 
کردنــی ئەولەویاتــە ســراتیژیەکان لــە عێــراق دا، ڕەت دەکەینــەوە.

ــی ١5 و ١٦ی  ــراق، رۆژەکان ــە عێ ــوەکان ل ــەوە یەکگرت ــینگەی نەت نووس
ــازدا  ــی س ــداد، کۆبوونەوەیەک ــە بەغ ــید ل ــدق رەش ــە فن نیســانی ٢٠١٩ ل
لــە ژێــر ناونیشــانی »دیــاری کردنــی ئەولەویاتــە ســراتیژیەکانی عێــراق«، 
ــەی  ــی کۆمەڵگ ــە ڕێکخراوەکان ــک ل ــەکان و زۆرێ ــراوە کرێکاری وە ڕێکخ

ــوو. ــۆ بەشــداربوون بانگھێشــت کراب ــی ب مەدەن

بــوو  کرێکاریــەکان  یەکێتیــە  نوێنەرانــی  سەرســووڕمانی  جێگــەی 
ڕێکخــراوە  لەگــەڵ  گفتوگۆیــدا  لــە  کۆبوونەوەکــە  بەڕێوەبــەری  کــە 
نوێنەرانــی  ئامادەبــوان  نیشــاندەدا کــە ھەمــوو  ئامادەبوەکانــدا وای 
ــەران  ــەم ھەڵوێســتە نوێن ــەر ب ــن، بەرامب ڕێکخــراوی کۆمەڵگــەی مەدەنی
ناڕەزایەتیــان دەربــڕی، لەســەر بنەمــای ئــەوەی کــە ڕێکخراوەکانــی 
ــە  ــت ب ــە پەیوەس ــە ل ــێ الیەن ــی س ــە نوێنەرایەت ــن ل ــکاران الیەنێک کرێ
پەیوەندیــە کانــی کارەوە، واتــا الیەنێکن لە دانوســان و لە نەخشەکێشــانی 
نوێنەرانــی  بەشــداربن.  ڕاوێــژکار  وەک  تەنھــا  نــەک  سیاســەتەکاندا 
ســەندیکا کرێکاریــەکان ھاوڕابــوون لەســەر بەشــداری کــردن لەتــەوەرەی 
سیاســەتە ئابووریەکانــدا کــە یەکێــک لــە بابەتاکانــی کۆبوونەوەکــە بــوو، 
وە ھەڵوێســتیان ڕاشــکاو و ھاوئاھەنــگ بــوو لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە ســەر 

ــوون  ــاواز ب ــەندیکایی جی ــراوە و س ــا ڕێکخ ــە جۆرەھ ب

ــەتی  ــەر سیاس ــرت لەس ــان دادەگ ــوەکان پێی ــەوە یەکگرت ــی نەت نوێنەران
ــی  ــە پێویســتی بەھێزکردن ــووری، وە باســیان ل ــە چاکســازی ئاب ــارساو ب ن
کەرتــی گشــتی وەک پێشــمەرجێک بــۆ گەشــەکردنی کەرتــی تایبەتــی بــە 
ڕادەیــەک لــە تونــدی و خێرایــی دەکــرد کــە کەمــر نەبــوو لــەو ئاســتەی 
بانکــی نێودەوڵەتــی و ســندوقی دراو باســیان لێــوە کــردوە. وە بــە ھەمــان 
ــەکان،  ــەزراوە نێودەوڵەتی ــراوی دام ــڵ و نادیاریک شــێوازی ناڕاشــکاو و لێ
نوێنەرانــی ســەندیکاکان داوایــان کــرد کــە بابەتــی گەشــەپێدانی کەرتــی 
تایبەتــی وە بابەتێــک کــە پێــی دەوترێــت چاکســازی لــە کەرتــی گشــتیدا، 

لێــک جیابکرێنــەوە. ھەروەھــا ڕوونیــان کــردەوە کــە بــەر تەســک 
ــندوقی دراو  ــی س ــە مەرجەکان ــتی ل ــی گش ــی کەرت ــەوە و لەناوبردن کردن
ــراوە و  ــە کێ ــر نەخش ــەتە پێش ــەم سیاس ــن، وە ئ ــی نێودەوڵەتی و بانک
بڕیــاردراوە و ئامانجەکــەی پەیوەنــدی بــە کۆنرۆڵــی مۆنۆپۆلــەکان و 
ــی  ــر بوون ــۆی بەرفراوان ــە ھ ــە، وە دەبێت ــەوە ھەی ــا جیھانیەکان کۆمپانی
بێــکاری لــە عێــراق دا لــە کاتێکــدا کــە ھیــچ جــۆرە پاراســتنێک و 
بیمەیەکــی کۆمەاڵیەتــی بوونــی نیــە، بــەم جــۆرە ھێــزی کارێکــی ھــەرزان 
و بازاڕێکــی کــراوە ڕادەســتی کۆمپانیــاکان دەکات. بــاس کــردن لــە 
ــەکردنی  ــۆ گەش ــک ب ــتی وەک مەرجێ ــی گش ــەرەی کەرت ــۆڕی پەیک ئاڵوگ
کەرتــی تایبەتــی وە دروســت کردنــی ھەلــی کار لــەم ڕێگەیــەوە، تەنھــا 
ــی  ــت کۆمەک ــۆ دەتوانرێ ــتیەکانن. خ ــاردنەوەی ڕاس ــردن و ش ــاری پێک ی
کەرتــی تایبــەت لــە ڕێگــەی ئاســان کردنــی قــەرز پێــدان و دانــی پارچــە 
زەوی بــە پــرۆژە پیشەســازیەکان و ئاســان کاری لــە یاســا و بڕیــارەکان و 

ــە بکرێــت. ــەم بابەتان ــد شــتی ل ...ھت

ــک  ــە مەرجێ ــەریان ب ــاردەدەن لەس ــەدانەرەکان بڕی ــەش نەخش وە ئەمان
کــە بیســەملێنن کــە کەرتــی تایبەتــی، وەک دامــەزراوە جیھانیــەکان ئیدیعــا 
دەکــەن، توانــای دابیــن کردنــی ھەلــی کاری ھەیــە. نوێنەری ســەندیکاکان 
ڕۆشــنایی خســتە ســەر ئەزموونــی فرۆشــتنی کۆمپانیاکانــی کەرتــی گشــتی 
ــی  ــە ئەنجامەکــەی لەناوچوون ــە ســاڵی ١٩٨٧دا، ک ــی ل ــی تایبەت ــە کەرت ب
کۆمپانیــا گەورەکانــی وەک کارگــەی لــە قوتووخســن لــە کەربــەال و 
کارگــەی پایســکل دروســت کــردن لــە محمودیــە و دروســت کردنــی بــۆری 
و پیشەســازیە میکانیکیــەکان وە کارگــەی جــل و بــەرگ دروســت کــردن، 
ــە  ــەی ئەوەی ــە بەڵگ ــی ھــەزاران کار. ئەم ــووە ھــۆی لەدەســت دان وە ب
ــاتاوی  ــی کارەس ــە ئەنجام ــازی ئابووری ــاو چاکس ــەتی بەن ــەم سیاس ــە ئ ک
شــوێنەوارە  لــەو  باســیان  دێنێــت. ھەروەھــا  لەگــەڵ خۆیــدا  نــوێ 
کارەســاتاویانە کــرد کــە ئاکامــی ســەپاندنی سیاســەتەکانی ســندوقی دراو 
و بانکــی نێودەوڵەتــی بــوون لــە زۆرێــک لــە وواڵتانــی ئەمریــکای التیــن 

ــداوە. ــا، ســەریان ھەڵ ــی ئەوروپ ــا و ڕۆژھەاڵت و ئەفریقی

نوێنەرانــی کرێــکاران پەنجەیــان ڕاکێشــا بــۆ مەترســی بەتایبەتــی کردنــی 
تەندروســتی،  و  خوێنــدن  کەرتەکانــی  و  گشــتیەکان  خزمەتگوزاریــە 
ــی و  ــی تایبەت ــی خوێندن ــی کەرت ــراوان بوون ــەر ف ھــەروەک دەبیرنێــت ب
ــی  ــە ھــۆی بێبەشــی گەنجان ــی گشــتی بوەت ــی خوێندن پاشەکشــەی کەرت
خێزانــە کرێکاریــەکان لــە ھەلــی کار، بەھــۆی بــەرزی خەرجــی خوێنــدن 
ــە نــزم بوونــەوەی خزمەتگوزاریــە  لــەم کەرتــەدا. ھەروەھــا باسیشــیان ل
تەندروســتیەکان لــە کەرتــی گشــتیدا کــرد لەگــەڵ فــراوان بوونــی کۆنرۆڵی 
ــەر  ــی چارەس ــەدەری خەرج ــەوەی لەڕادەب ــەت و بەرزبوون ــی تایب کەرت

ــتیەکان. ــە تەندروس ــردن و خزمەتگوزاری ک

شــایانی باســە کــە نوێنەرانــی نەتــەوە یەکگرتــوەکان کــەم تەرخەمانــە وە 
بــە بایــەخ نــەدان بــە بڕیــارە گرنگــە چارەنــووس ســازەکان و پەلــە کــردن 
ــرد  ــان دەک ــندوقی دراو مامەڵەی ــەری س ــدا، وە وەک نوێن ــە دەرکردنیان ل
لــە کۆبوونەوەکــەدا. نوێنــەری ڕێکخــراوی کاری نێودەوڵەتــی )ILO( کــە 
ــە  ــت ب ــەکان تێدەگەیش ــراوە کرێکاری ــی ڕێکخ ــتی نوێنەران ــە ھەڵوێس ل
تونــدی دژی سیاســەتی نوێنەرانــی نەتــەوە یەکگرتــوەکان بــوو، داوای 
ــی  ــۆ وەرگرتن ــکاران ب ــی کرێ ــۆ نوێنەران ــرد ب ــی ک ــی تایبەت کۆبوونەوەیەک

ــان. بۆچوونی

یەکێــک لــەو شــارەزایانەی کــە ھەســتابوون بــە ڕێکخســتنی کۆبوونەوەکە 
ــە ئاڵوگــۆڕی پەیکــەرەی کەرتــی گشــتی کــرد وەک واقعیەتێکــی  باســی ل
چارھەڵنەگــر، ئەمــەش بــە پشــت بەســن بــە ڕاپۆرتەکانــی ســندوقی دراوی 
ــەت  ــرد لەباب ــاس لێوەک ــەیری ب ــەی س ــک بیرۆک ــی، وە ھەندێ نێودەوڵەت
ئــەوەی کــە گوایــە )کەرتــی گشــتی مووچــەی مــردوو دەدات(. ئەمــەش 
شــتێکی زۆر ســەیر بــوو کــە نەتــەوە یەکگرتــوەکان »شــارەزایەک« بنێــرن 
ــا  ــی ملیوناھ ــە و چارەنووس ــووری وواڵتەک ــەتی ئاب ــی سیاس ــۆ بڕیاردان ب
ــاگا بێــت لــەوەی کــە مووچــەی خانەنشــینی  کــەس کاتیــک کــە ئــەو بێئ
مانگانــەی مــردوو پارەیەکــە کــە بەدرێژایــی دەیــان ســاڵی کارکردنــی لــە 
ــردن  ــاڵی کار ک ــی س ــووی س ــە ب ــۆی کەڵەک ــڕدراوە، وە ک ــەی ب مووچەک
ــە  ــەوەی کــە ل ــرە ل ــڕاوە زیات ــەم مەبلەغــە ب لەگــەڵ ســوودی ســااڵنەی ئ

تەمەنــی خانەنشــینی دا وەری دەگرێــت، وەیــان لەوانەیــە تەنھــا بەشــێک 
لــە ســوودەکانی ئــەو پارەیــە وەربگرێــت.

ــەروەک  ــروڕاکان، ھ ــەوەی بی ــە کۆکردن ــات ب ــی ھ ــە کۆتای کۆبوونەوەک
چــۆن لــە ۆڕکشــۆپێکی ســەرپێیی دا ڕوودەدات، لەگــەڵ گرنگێتــی و 

مەترســیدار بوونــی بابەتــی کۆبوونەوەکــەدا.

ئێمــە وەک نوێنەرانــی کرێــکاران، بەرامبــەر بــە مامەڵــەی نوێنەرانــی 
بانکــی  نوێنــەری  وەک  کردنیــان  رەفتــار  وە  یەکگرتــوەکان  نەتــەوە 
نێونەتەوەیــی و ســندوقی دراو، ناخۆشــحاڵین وە کۆبوونەوەکــە تەنھــا 
نیشــاندەری سیاســەتەکانی بانکــی نێودەوڵەتــی و ســندوقی دراوە وە 
ئــەو  شــارەزایانی نەتــەوە یەکگرتــوەکان نیشــانیان دا کــە نوێنــەری 
سیاســەتانەن بــە ئاکامە کارەســاتباەکانیانەوە لــە سیاســەتە ئابووریایەکاندا 

ــدا. ــی جیھان ــە وواڵتان ــک ل ــە زۆرێ ل

ئێمــە بانــگ کردنــی نوێنەرانــی ســەندیکا کرێکاریــەکان وەک )دیکــۆر( وە 
یــان بــۆ پڕکردنــەوەی ژمــارەی ئامادەبــوان، ڕەت دەکەینــەوە. نوێنەرانــی 
ــەی  ــە پێچەوان ــە ب ــە ل ــن ک ــەتێکی کرێکاری ــی سیاس ــکاران، نوێنەران کرێ
سیاســەتەکانی ســەرمایە و ئــەو دامەزراوانــەی کــە نوێنەرایەتــی دەکــەن.

)GFITU( یەکێتی گشتی سەندیکاکانی کرێکاران لە عێراق

)FWCUI( یەکێتی شورا و سەندیکا کرێکاریەکان لە عێراق

)IFOU( یەکێتی سەندیکاکانی نەوت لە عێراق

یەکێتــی گشــتی ســەندیکاکانی کرێــکاران و فەرمانبــەران لــە عێــراق 
)GFIWE(

)UPEU( سەندیکای خاوەن پیشەی ئەندازیاری فەننی

بەغداد ٢٧/نیسان/ ٢٠١٩

بەیانی ڕێکخراوە کرێکاریەکانی عێراق دەربارەی بەرنامەی نەتەوە یەکگرتوەکان 

عەبدوال ساحل
سەاڵح فەتحو اڵنزار عەقراوی

ئامادە کردنی
 نزار عەقراوی

کرێکارانــی پیشەســازیەکانی چــەرم لــە بەغدا، ڕووبــەڕووی ئەو پالنانەن دەوەســتنەوە کــە خەریکی 
ئاڵوگۆڕیــە لــە پەیکــەرەی کۆمپانیاکــە و پاکتاوکــردن و دەستبەســەراگرتنی بەنــاوی وەبەرهێنانــەوە. 

وە ئامــادەی شــەپۆلێکی تــری ڕووبەڕووبوونەوەن، ســبەینێ یەکشــەممە ١٩/5/٢٠١٩.

ــی  ــە گۆڕین ــەرم دژ ب ــازیەکانی چ ــی پیشەس ــی کرێکاران ــن و ناڕەزایەت ــوو مانگرت ــک ب ــازە خەری ت
کۆمپانیاکــە بــۆ مۆڵێکــی بازرگانــی و لەدەســتدانی ھــەزاران کار بــەرەو کۆتایــی دەچــوو بــە 
ســەرکەوتن و پوچەڵکردنــەوەی پالنەکــە، کــە بەڕێوەبەرایەتــی ئەوانــی ڕووبــەڕوو کــردەوە لەگــەڵ 
ــەرەنجام  ــەر، وە س ــتی وەبەرهێن ــە دەس ــی ب ــە و دان ــەرەی کۆمپانیاک ــە پەیک ــۆڕی ل ــاری ئاڵوگ بڕی

ــوان. ــی ھەم ــت دان ــی و کار لەدەس پاکتاوکردن

کۆمپانیــای گشــتی پیشەســازیەکانی چــەرم کــە کەرتەکانــی بەرھــەم ھێنانــی ڕاســتەوخۆ و کارگەکانی 
ــاڵ  ــتا س ــە ھەش ــر ل ــش زیات ــە و پێ ــی دێرین ــۆی، کۆمپانیایەک ــە خ ــردن دەگرێت ــۆش ک ــتە خ پێس
دروســت کــراوە، تیایــدا کەســانێک بــە پلــەی شــارەزا کار دەکــەن، وە ژیــان و گوزەرانــی ھــەزاران 
خێــزان پشــتی بــە موچــەی ئەوانــە بەســتوە کــە کاری تیــا دەکــەن بەڕادەیــەک کــە ئاڵوگــۆڕی لــە 
پەیکــەرەی کۆمپانیاکــە وە یــان پاکتاوکردنــی لــە ژێــر نــاوی وەبەرهێنــان وەیــا کردنــی بــە مۆڵێــک 

دەبێتــە جۆرێــک لــە ھەڕەشــە بــۆ ژیانــی ھــەزاران کــەس.

ــاڵی ١٩٨٧دا  ــە س ــوو ل ــی پێش ــە ڕژێم ــە( ک ــردن )خەسخەس ــان و پریڤاتیزەک ــی وەبەرهێن ئەزموون

دەســتی پێکــرد، ئەنجامــی کارەســات بــاری لــێ کەوتــەوە. ئــەوە بــوو پیشەســازیەکانی لــە 
ــەرگ  ــل و ب ــی ج ــە گەورەکان ــکیل و کارگ ــتکردنی پاس ــی دروس ــەال، کارگەکان ــتنی کەرب قوتووخس
دروســتکردن، پریڤاتیــزە کــران. ئەنجامەکەیشــی لەناوچوونــی ئــەم پیشەســازیانە بــوو کــە زۆرێــک 
لــە کااڵکانیــان دابیــن دەکــرد و چەندەھــا ھەلــی کاریــان دەڕەخســاند. لــەم دواییانەشــدا کارگــەی 
ــازە  ــی ت ــی خەرج ــاری عێراق ــار دین ــەوەی ٢٩ ملی ــاش ئ ــب پ ــو غرێ ــیرەمەنی ئەب ــی ش بەروبووم
کردنــەوەی ھێڵەکانــی بەرھەمھێنانــی کــرا، بــە بــڕی تەنھــا ٢٤٠ ملیــون دینــار ڕادەســت کــرا بــەوەی 

ــان. ــە وەبەرهێن ــارساوە ب ــە ن ک

ئــەوەی کــە پێــی دەوترێــت وەبەرهێنــان لەڕاســتیدا تااڵنیەکــی پــالن بــۆ داڕێــژراوە لەژێــر 
چاودێــری یاســادا، کــە فڕوفێڵێکــە لەڕێگەیــەوە پەردەپۆشــی سیاســەتەکانی بانکــی نێودەوڵەتــی و 
ســندوقی دراوی نێــو دەوڵەتــی دەکــرێ کــە ئامانجەکانــی پاکتاوکردنــی پیشەســازیەکان و ئاڵوگــۆڕی 
ــەوەی ســەروەت و ســامانە بەســەر ھاوبەشــەکانی  ــەش کردن ــارە داب ــووری و دووب پەیکــەرەی ئاب
بانــک و ســندوقی دراوی نێودەوڵەتیــدا، واتــە بەســەر ســەرانی حکومەتــی عێــراق دا کــە نوێنــەر و 

ــی ملیوناھــا کــەس. ــکار کردن ــە برســی کــردن و بێ ــەر ب ھاوبەشــی ســەرمایەی جیھانیــن، بەرامب

ــەوە و  ــردن بوون ــزە ک ــرۆژەی پریڤاتی ــگاری پ ــەرسە بەرەن ــە ب ــوور ل ــۆی باش ــی چیمەنت كرێکاران
ــەت  ــی دەوڵ ــچ و پەنایەک ــڵ و پێ ــوو فڕوفێ ــەڵ ھەم ــردەوە، لەگ ــان ک ــک پووچەڵی ــە جارێ ــر ل زیات
ــات  ــی پیشەســازیەکانی چــەرم خەب ــدا. ئەمــڕۆش کرێکاران ــە خەباتەکەیان ــوون ل دا، ســەرکەوتوو ب

دژی ھەمــان پالنگێــڕی دەکــەن کــە ھەمــوو کۆمپانیــا حکومیــەکان دەگرێتــەوە و ھەمــان پاشــەڕۆژ 
چاوەڕوانیــان دەکات. ھیــچ ڕێگەچارەیــەک لەبــەردەم کرێــکاران دا نیــە جگــە لــە بەرەنــگار 
ــە  ــدا نی ــر لەبەردەمیان ــی ت ــردن، ڕێگەچارەیەک ــزە ک ــان و پریڤاتی ــی وەبەرهێن ــەوەی پرۆژەکان بوون

ــەک ســەنگەردا. ــن و وەســتانەوە لەی ــە یەکگرت ــە ل جگ

بەرەنگاربونــەوەی  قەاڵیەکــی  چــەرم  پیشەســازیەکانی  کرێکارانــی  خەباتــی  کــە  لەکاتێکــدا 
ــر  ــی ت ــت کەرتەکان ــی گش ــازی دا، کرێکاران ــی پیشەس ــە کەرت ــە ل ــزە کردن ــان و پریڤاتی وەبەرهێن

بانگــەواز دەکرێــن بــۆ ڕاوەســتان لەگەڵیانــدا و پشــتگیری کــردن لێیــان.

ــی  ــەری بەرژەوەندیەکان ــو نوێن ــن، بەڵک ــا نی ــە تەنھ ــان ب ــەرم خۆی ــازیەکانی چ ــی پیشەس کرێکاران
ــدا  ــا لەگەڵیان ــەڕۆژ دان، وە ملیونەھ ــان پاش ــەی ھەم ــر ھەڕەش ــە ژێ ــە ل ــکارن ک ــا کرێ ملیونەھ

ــان. ــێ کردنی ــتگیری ل ــتی و پش ــان بەھاوپش ــتەوخۆ وەی ــداری ڕاس ــە بەش ــا چ ب ــتێن ج ڕادەوەس

بژی خەباتی کرێکارانی پیشەسازیەکانی چەرم بە ڕووی پریڤاتیزە کردن و وەبەرهێنان

بژی ئیرادەی کرێکاران.

یەکێتی شوورا و سەندیکا کرێکاریەکان لە عێراق        ١٨/5/٢٠١٩

با یەک ڕیز ڕاوەستین لەگەڵ کرێکارانی پیشەسازیەکانی چەرم لە بەرەنگاربوونەوەیاندا بەڕووی 


