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"ھانــا بــردن بــۆ رژیــم لــە بەغدا"و "ال مەرکەزی"، یا شۆڕشــی کریکاران و 
؟ چەوســاوەکانی کوردســتان و عێراق و ھاوخەباتی چینایەتیان

موئھیھد ئھحمھد

ل٢ بۆ

پــاش نزیکــەی٣٠ ســاڵ لــە دەســەالتداریەتی 
و  کــورد  ناسیونالیســتی  بــورژوا  سیاســی 
حوکمڕانــی و ئیــدارەی کۆمەڵگــەی کوردســتان، 
بــەردەم  کەوتۆتــە  دەســەالتە  ئــەم  ئیســتا 
ڕق و بیــزاری زۆربــەی ھــەرە زۆری جەمــاوەر 
و  قــوڵ  قەیرانیکــی  لــە  و  کوردســتاندا  لــە 

ھەمەالیەنەدایــە.
بــورژوا  سیاســیەی  ڕژیمــە  ئــەم  قەیرانــی 
کــە  کوردســتاندا،  لــە  کــورد  ناسیونالیســتی 
و  ســەرکوتگەر  سیاســی  ڕژیمیکــی  خــۆی  بــۆ 
میلیشــی و گەنــدەڵ و بنەماڵییــە، ھــەر تەنھــا 
سیاســی نیــە، بەڵکــو قەیرانێکــی کارەســاتباری 
کۆمەیەتیشــە چونکــە جەمــاوەری کریــکار و 
زەحمەتکێشــی  کوردســتان لەژیــر ســایەی ئــەم 
لــەو پــەری  بێدەرتانــی و بێــکاری  ڕژیمــدا 
ئــەم  ھەروەھــا   ئەژیــن،وە نەبوونیــدا  و 
ھەلومەرجــە ســەرگێژیەکی فکــری گــەورەی لــە 
فەراھــەم  کــوردا  ناســیۆنالیزمی  ڕەوتــی  نــاو 
ھێنــاوەو و ھاوســەنگی ئایدیۆلۆجــی لــە نــاو 
ــە  ــی بەرچــاو ل ــی کوردســتاندا بەڕادەیک کؤمەڵ
زەرەری ئــەم ڕەوتــە شــکاندۆتەوە. ســەرجەم 
دەرگیــری  رژیمەکــەی  ھــەر  نــەک  ئەمانــە 
قەیرانیكــی گــەورە کــردووە بەڵکــو بزوتنــەوەی 

ــن  ــە ب ــی نیمچ ــی تووش ــتی کوردیش ناسیونالیس
بەســتێک کــردووە. وە ئەمــەش ئاڵۆگۆڕیەکــی 
سیاســی  ژیانــی  لــە  ئــەدات  ڕوو  گەورەیــە 
کوردســتانی  فەرھەنگــی  و  کۆمەیەتــی  و 
عیراقــدا و تەنانــەت ئاکامەکانــی ئەکشــێتە 
لــە  کــورد  ناســیونالیزمی  بزوتنــەوەی  نــاو 
ســەرجەم  ووالتانــی دەور بــەر؛ لە کوردســتانی 
ئیــران و تورکیــا و ســوریە و بــە پلــەی جیــاواز 

ڕەنــگ ئەداتــەوە لــە نێویانــدا.
بوونــەی  بەســت  بــن  ئــەم  جەوھــەری 
ئەوەیــە  کــورد  ناســیونالیزمی  بزوتنــەوەی 
بتوانــی  تێپەڕانــدووە  ســەردەمەی  ئــەو  کــە 
بــە ئاســانی ماھیــەت و ناوەڕۆکــی چینایتــی 
بۆرژوازیانــەی خــۆی بشــارێتەوە، و چیتــر بــۆی 
بزوتنەوەیکــی  گوایــا  دەرکەوێــت  وا  نالــوێ 
و  چینایەتــی  ســەروو  فیکــری  و  سیاســی 
نوینــەری گشــتی "گــەل" و "نێشــتمان" ه، و بــەم 
ــت و وەک  ــە کاردا بێ ــەرەوە ل ــە خەڵەتێن فۆرم
ــە  ــی ل ــاوەر ھەڵخڕێن ــە ئاســانی جەم جــاران ب
ئــەم  ھــۆکاری  دەســەتی   ھێزەکانــی.  دەوری 
پەرســەندنی  دیــارە  بوونــەش  بەســەت  بــن 
و  کۆمەڵگــە  چینایەتیەکانــی  ناکۆکیــە 
و  ناســیونالیزم  دەســەتی  ناکامیەکانــی 

بارودۆخی سیاسی کوردستان و چوار بەدیلی سیاسی
نادر عەبدولحەمید

ھەرێمــی کوردســتانی عێــڕاق لــە لێــواری لێکتــرازان و ھەڵوەشــانەوە نزیــک بۆتــەوە، نــەک ھــەر لــە قەیرانــی مالــی و ئابوریــدا گیریکــردوە، 
بەڵکــو مایەپوچــی (ئیفالس)یشــی لــە زمانــی ســەرۆک وەزیرانــەوە ڕاگەێنــدراوە، ئەوەتــا دوای چەنــد ســاڵێکی کــەم (دە تــا پانــزە ســاڵ) لــە 
بەرھەمھێنانــی (واقعیتــر ئەوەیــە بڵێــن لــە تانــی) نــەوت و گازی سروشــتی ھەرێــم، (٢٧) ملیــار دۆالر قەرزیــان وەک "پاشــەکەوت"کردن 
الخســتووە بــۆ ئــەم نەوەیــەی ئێســتا، کــە لــە ژێرباریــا ناێتــەدەرەوە و دەبــێ نــەوەی داھاتــووش لەگەڵیــا باجەکــەی بــدات. ئەمــە وەک حیکمەتــی 

ســەربەخۆیی ئابــووری کوردســتان و دامەزراندنــی ژێرخانــی دەوڵەتــی ســەربەخۆی کــوردی لــە ئاینــدەدا!
لــە بــاری سیاسیشــەوە نــەک ھــەر بۆشــایی نێــوان جەمــاوەری زەحمەتکێــش و دەســەت ئەوەنــدە بەرفــراوان بــووە کــە تــازە ھیــچ پینەوپــەڕۆ و 
ــی وای  ــی و ئیســالمیەکانیش درز و کەلێنێک ــە قەوم ــوو حزب ــوان ھەم ــدی نێ ــو پەیوەن ــەوە، بەڵک ــەوە نادروێت تەقەڵســازی چاکســازیەک بەیەکی
ــە ھۆڵــی  ــەک ھــەر ل ــێ شــێواوە، ن ــان ل ــەو ماڵەی ــورد"دا، ئێســتا ئ ــە "ماڵــی ک ــوو ل ــەی جــاران ھەیانب ــی و کۆکبون ــەو تەبای ــە ئ تێکەوتــووە ک
پەرلەمانــی ھەولێــر ناکــۆک و ناتەبــان، بەڵکــو لــە بەغــداش لەبەرامبــەر "قــەوم" و "تائیفە"کانــی تــردا بــۆ بەدەســتھێنانی پشــکێکی زۆرتــر 
بــۆ "میللەتەکەیــان" لەســەر پۆســت و پلەوپایــە و بەرژەوەنــدی حزبییــان بەئاشــکرا دەمەقاڵێیانــە، یەکدەنــگ و یەکدەســت نەمــاون و خەریکــن 

ــاوی المەرکەزیەتــەوە. ــان بەن ــە دوو ئیدارەییەکەی ــەوە ب ل٣ڕەســمیەتێکی قانونیــش دەدەن بۆ

ڕۆژی (٢٠٢٠/٧/١٢) کۆبونــەوەی یەکەمــی کرێکارانــی گرێبەســت و ڕۆژانە-کــرێ لــە بەشــی بەرھەمھێنــان و 
گواســتنەوەی وزەی کارەبــا لــە بەســڕە ئەنجامــدرا.

ئــەم کۆبونەوەیــە لــە ژێــر دروشــمی (ھێــزی چینــی کرێــکار لــە یەکیەتــی و ڕێکخراوبوونیدایــە)، وە لــە 
ھۆڵەکانــی  لــە  یەکێــک 
(نقابــة  ســەندیکای 
العامليــن فــي الكھربــاء) / 
ســەر بــە (یەکیەتــی شــۆرا 
و ســەندیکا کرێکاریــەکان 
لــە عێــڕاق)/ لقــی بەســڕە 
ئــەو  بەسەرپەرشــتی  و 
ئەنجامــدرا. ســەندیکایە 
بەربەســتیەکانی  بەھــۆی 
و  کۆرۆنــا  پەتــای 
خۆپارێــزی  ڕێکارەکانــی 
ــەوەی  ــی کۆبون و نەتوانێن
بەکۆمــەڵ  و  بەرفــراوان 

تەنھــا نوێنەرانــی کرێــکاران ئامــادەی کۆبونەوەکــە بــوون بەسەرپەرشــتی ســەندیکای کارەبــا و ئامادەبوونی 
.عەبــدو ئیحســان  بەڕێــز  یاســایی  ڕاوێــژکاری 

لەم کۆبونەوەیەدا گفتوگۆ لەسەر چەند تەوەرەیەک ئەمجامدرا لەوانە:
1.دواکەوتنی موچەی مانگانە لە چەند مانگی ڕابردوودا.

2.دامەزراندنی جێگیر
3.دیاریکردن ڕۆژیک بۆ پێدانی مووچەکان.

4.پێکھاتنی لیژنەی تایبەت بۆ بەڕێخستنی کاروبارەکان و سەردانی الیەنە فەرمیەکان. 
5.ھەوڵدان بۆ ڕەدکردنەوەی پلەبەندی مووچەی نوێ کە لەالیەن دەستەی بیرواڕاوە دراوە. 

دەرگای گفتوگــۆ و لێکدانــەوەکان کرایــەوە و نەخشــەی عەمەلــی ڕۆشــن و جێگیــر بەھــاوکاری نەقابــەی 
ــی  ــراق) و. ئەندامان ــی عێ ــورا و نەقابەکرێکارییەکان ــی ش ــە یەکێت ــەر ب ــرە س ــای بەس ــی کارەب کرێکاران

ــە: ــەم بەڕێزان لیژنەکــە پێکھاتــوون ل
1.محمەد فنجان  بەشی گوستنەوەی ھێز.

2.لیث عەبدولزوھرە  بەشی بەرھەمھێنانی ووزە.
3.سالم جبار لە بەشی گواستنەوەی ووزە.
4.نازم سەمەد بەشی گواستنەوەی ووزە.

ناوەندی ڕاگەیاندنی (نقابة العاملين في الكھرباء) / بەسڕە
یەکێتی شۆرا و سەندیکا کرێکاریەکان لە عێڕاق

١٢-٧-٢٠٢٠

یەکەمین کۆبوونەوەی کرێکارانی گرێبەستی کارەبا لە بەسرە
 ڕاپۆرت: حەیدەر ئەلجاسم

دەورەیەکی نوێی  ڕووبەڕووبونەوە ڕاستەوخۆکانی خەڵک  بەدژی 
دەسەتدارانی کوردستان

کلتوور....................................................الپەڕە٧ - ١٠ و ئەدەب بانیژەی  ●
ئیسماعیل............الپەڕە١١  کرێکاری .............................. ڕەشید وێستگەیەکی چەند  ●

ســاڵح...........الپەڕە١١  ســەرکەوتوو............................عەبدو تونس،ئەزمونێکی کرێکارانی  ●

عەبدولحەمید...الپەڕە١٢ تورکیا.....نادر دەوڵەتی سەربازیەکانی و سیاسی دەستێوەردانە کرۆکی  ●

ئەحمەد ......الپەڕە١٣ ئیسرائیلەوە................موئەیەد بە فەلەستین ڕۆژاوای زەویەکانی لکاندنی  ●

عەبدو............الپەڕە١٣ داسەپێنرێت................ شیرین ئایینی وانەی دروستە ئایا  ●

خەتات........الپەڕە١٥ پەرلەمانی........   عومەری خەباتی و پەرێشان وجەالل فەھدبەالن  ●

مەھێڵن..........جەمال کۆشش.........الپەڕە ١٢ بۆعەزیزییە زیندوەکانی کوردستان ●

●     لە یادی بیستەمین ساڵەی تیرۆری ھاوڕێیانمان لەالیەن ھێزەکانی یەکیەتی نیشتمانی کوردستانەوە.....ل١٤
لە گەڵ چەند بەیاننامەی تری ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لەعێراق

دوای ئــەوەی کەرەنتینــە بەشــێوەیەکی خۆبەخــۆ شــکێنرا بــۆ دابینکردنــی ژیانــی مەمرەومــەژی، 
خەڵــک لەجەرگــەی ھەلومەرجێکــی قورســدا دەســتیان دایــە ناڕەزایەتیەکــی فــراوان. خەڵکــی 
کرێــکار و کارمەنــد و دەستفرۆشــەکان و کاســبکاری ڕۆژانــە ھــەر دەرفەتێکیــان بــۆ ڕەخســا بێــت 
نمایشــی چینایەتــی خۆیــان نیشــانداوە، لێــرەدا پانۆرامایــەک لــە گشــتیترین جونــەوەکان 

دەخەینــە ڕوو:
ئەوپارەیەیەی پەیدامان کردووە بۆمان بگێڕنەوە،

 لــە (٦/١٥-٢٠٢٠) کارمەندانــی ھاتوچــۆی شــاری ســلێمانی داوای موچــە نەدراوەکانیــان کــرد 
و ھاوارییــان دەکــرد، ئــەو پارانــەی پەیدامــان کــردوون، بۆمــان بگێڕنــەوە.

پەککەوتنی سیستەمی تەندروستی کەرتی گشتی، دەولەت بەرپرسیارە...
بەھــۆی  و  ناچــاری  بــە  دەوڵــەت،  بــە  مۆڵەتــدان  و  ئاگادارکردنــەوە  چەندیــن  پــاش   
وەمنەداوەیــان نزیــک بەتــەواوی کارمەندانــی کەرتــی تەندروســتی لــە رۆژانــی ١٥ و ١٦ ی 

حوزەیــران بــەدواوە دەســتیان بەمانگرتــن کــردووە و دەســتیان لــەکار کێشــایەوە.
لەدژی تۆپاران و لەشکرکێشی و بۆردمانی لەشکری فاشیستی تورکیا،

 خۆپیشــاندانێکی جەمــاوەری لــە شــاری ســلێمانی بەڕێوەچــوو. ھــاوڕێ "نــەوزاد بابــان" 
دواالپەڕەئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی "ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێراقــدا"،  بۆ

ــن  وشۆڕشــدا ،چاوپێکەوت ــە ناڕەزایەتــی و ڕاپەڕیــن  ●     کوردســتان لەبــەردەم شــەپۆلێک ل
ــان، ــەوزاد باب ــەر، ن ــوا عوم ــاوەری. (ھی ــکاری و جەم لەگــەڵ ھەڵســوڕاوانی سیاســی و کرێ

ــەڕە٤ بەشــدار عوســمان، ناجــی ئەفراســیاو، دڵشــاد م عــارف، عومــەر چاوشــین) ...........الپ
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکاتژمارە6  تەموزی٢٠٢٠ 

ڕژێم.....پاشماوە بۆ بردن ھانا

ل١٥ بۆ

بەتایبــەت پارتــی      حــزب و ھێزەکانیەتــی، 
دیموکراتــی کوردســتان ( پارتــی) و یەکیەتــی 
نیشــتمانی کوردســتان (یەکیەتــی)، کــە بــە 
ئــەم دەســەتە  ھــۆی دینامیزمــی ناوخۆیــی 
دەرکــی  ھــۆکاری  نــەک  ڕوویــداوە  خۆیــەوە 
چەشــنی ھێرشــی ســەربازی یــا ساتوســەودای 

نێودەوڵەتــی.
کــە  گەیشــتووە  ئاســتێک  بــە  کار  ئەمــرۆ 
ھەتــوو  تەنــگ  بــە  و  نــاڕازی  خەڵکــی 
بــە دەســت ھــەژاری و بیکاریــەوە بــاس لــە 
کۆتایھینانی ئەم دەســەتە و ھەڵوەشــانەوەی 
"حکومەتــی ھەرێمــی کوردســتان" ئەکــەن، وەک 
قەوارەیەکــی (کیانێکــی) سیاســی و ئیــداری، و 
بــاس لــەوە ئەکــەن کــە مووچــە بچێتــەوە ســەر 
بەغــدا، و بەشــێکێش لــە ھیــزە سیاســیەکانی 
ــەوەی  ــت کردن ــە پەیوەس ــاس ل ــیونالیزم ب ناس
پاریــزگای ســلێمانی و ھەنــدی ناوچــەی تــر 
ــەوە ئەکــەن لــە ســەر  ــە دەوڵەتــی مەرکەزی ب
بنەمــای "فیدراڵیــی" پاریزگــەکان و "ئیــدارەی 
ال مەرکــەزی"، کــە ئەمانــە تــا دۆێنێــی نزیــک 
وەک "کفرێــک"! وابــوو لــە کــەش و ھەوای زاڵی 
ناسیونالیســتی لــە کوردســتاندا. ھــەر بــەم 
و"کوردایەتــی"  ناســیونالیزم  ئەبینیــن  جــۆرە 
بێــزراوە و جــێ پێــی لــەق بــووە لەنــاو ڕیــزی 
ــاڕازی  ــەژار و ن ــکار و ھ ــی کرێ ــی خەڵک بەرین

کوردســتاندا.
جەوھــەرە  ئــەو  و  ســادەیە  ڕاســتیە  ئــەو 
ــی  ــیۆنالیزم بزوتنەوەیک ــە ناس ــە، ک چینایەتی
بورژوازیــە و ئاســۆ و ئامانجــی دروســتکردنی 
بردنــی  بەتــان  و  چینــە  ئــەم  دەوڵەتــی 
"نەتــەوەی  کرێکارانــی  ڕەنجــی  زیادەبایــی 
ــە  ــامانیەتی، زۆر قورس ــەروت و س خــۆی" و س
کــە بــە بــاس و نوســین و لیکۆڵینــەوە یــا 
بــە پروپاگەنــدە و ھاندانــی  (تەحریــزی) 
سیاســی بگاتــە نــاو ڕیــزی ملیونــی جەمــاوەری 
کرێــکار و زەحمەتکیــش. ئەوەنــدەی پەیوەنــدی 
بــە کوردســتانی عێراقــەوە ھەێیــت، ئــەم ڕیــزە 
ــەوە  ــان ب ــی خۆی ــە ئەزموون ــرۆ ب ــە ئەم ملیونی
حکومەتــە  و  دەوڵــەت  ئــەم  کــە  گەیشــتوون 
"کوردیە"، و ئەم  حکومەتە "نەتەوەیەی کورد" 
نــەک نوینەریــان نیــە بەڵکــو چەوســێنەرەیانە 
و ئامــڕازی ســەرکوت و ھــەژار کردنیانــە، و 
و  گەنــدەڵ  و  میلیشــیایی  سیاســی  ڕژێمێکــی 
نوینەرایەتــی  ســەرمایە  تەنھــا  و  جەردەیــە 
بــە  خزمــەت  و  کوردســتاندا  لــە  ئــەکات 
ــی  ــە خاون ــەکات ک ــەرەکان ئ ــر و ملیۆن ملیاردێ
ــان و  ــی بەرھەمھێن پــوڵ و پــارە و ئامرازەکان
گۆاســتنەوە و کۆمۆنیکەیشــنی ســەرەکین لــەم 

کۆمەڵگەیــەدا.
ی  ســیحر)   ) ماجیــک  کــە  شــۆێنەدا  لــەو 
ناســیونالیزم و کاریگەیەکانــی لــە کاردایــە 
بــۆ ھەڵخڕاندنــی جەمــاوەر بــە دەوری ئاســۆ 
و ئامانجــی بورژوازیانــەی خۆیــدا بــە نــاوی 
کــورد"ەوە  "گەلــی  و  "نیشــتمان'  و  "نەتــەوە" 
ــی  ــی نەتەوەی ــە دەوڵەت ــتن ب ــۆ دەستڕاگەێش ب
بزوتنــەوەی  شــۆینەدا  لــەو  ڕێــک  کــورد، 
ناسیونالیســتی کــورد و  ھێزەکانــی بــە بنبەســت 
دەســەتەکایەن  ئەزموونــی  و  گەیشــتوون 
کارەســاتی ھینــاوە بــە ســەر ھەمــان جەمــاوەری 
ــی دەســەتداری  ــەدا. ئەزموون ــەم "نەتەوە"ی ئ
و دەوڵەتداریــان ئەزموونــی ســەرکوت و بێــکار 
ــکاران  ــاوەری کرێ ــی جەم ــردن و برســی کردن ک
ئەزموونــی  کوردســتانە،  زەحمەتکێشــانی  و 
و  لەگەڵیــان  درۆکــردن  و  ھەڵخەڵەتانــدن 
ساتوســەوادا کردنــە بــە دژیــان، ھــەر بــەو 
پێیــە، ئەزموونــی پرۆســەی تیکڕمانــی ئــەو 
ئایدیــەڵ و ئیمیجەیــە کــە بــە نــاوی "نەتــەوە" 
و  ھێزەکانــی  ناســێۆنالیزم  "نیشــتمانەوە"  و 
ڕۆلەکانــی  و  ھەڵئەخرێنــن  پــێ  خەڵکــی 
کــچ و کــوڕی کریــکار و نــەداری کۆمەڵگــەی 
بــە  داوە  دەیەیــە  چەنــد  بــۆ  کوردســتانیان 
گــەورە  گۆڕانکاریەکــی  ئەمــش  وە  کوشــت. 
بــورژوا  بــۆ  ھەمەالیەنەیــە  ئەزمەیەکــی  و 
ناسیونالیســتەکان و ھەمــوو باڵەکانــی ڕاســت 

کۆمەیەتیــەی  بزوتنــەوە  ئــەم  چەپــی  و 
بــۆرژوازی و تەنانــەت بۆئەوانــەش کــە بە ناوی 
ســتراتیژی  دوای  کەوتونەتــە  سۆشــیالیزمەوە 

ئامانجەکانــی. و  ئاســۆ  و  ناســیونالیزم 
خوارەوەیــەی  کەوتنــە  دەســت  لــە  دار  ئــەم 
ناســیونالیزم بــۆ فریودانــی جەمــاوەر گــوزارش 
مــاددی  ڕەوەندێکــی  چوونــی  بەرەوپێــش  لــە 
میژوویــی ئــەدات لــە کوردســتاندا کــە تــەوەرە 
دابەشــبوون  پەرەســەندنی  ســەرەکیەکەی 
چینایەتــی  (اســتقطابی)  جەمســەرگیری  و 
ھەرچــی زیاتــری ئــەم کۆمەڵگەیەیــە بــە ســەر 
دوو چینــی کۆمەیەتیــدا: کرێــکار و بورژوازی. 
لــە  گــوزارش  بەڵکــوو  ئەمــش،  ھــەر  نــەک 
ســەرھەڵدان و بەردەوامــی خەباتــی جەمــاوەری 
چینــی کریــکار و ھــەژاران ئــەدا بە شــێوە جۆراو 
جۆرەکانــی ھــەر لــە بایکــۆت و خۆپێشــاندانەوە 
تــا بزوتنــەوەی نارەزایەتــی بــە دژی دەســەت 
و  بێــکاری  و  بڕیــن  مووچــە  بەرامبــەر  لــە 
نەبوونــی خزمــەت گوزاریــەکان کــە بــە تایبــەت 
ڕوویــان  ڕابــردوودا  دەیــەی  دوو  مــاوەی  لــە 
داوە..،ھتــد. ھــەر لێرەشــەوە و لــە ناخــی ئــەم 
ــوا  ــی ڕیس ــیک لێ ــەدا وەک بەش پرۆســە مێژووی
بوونــی دەســەت و دواتریــش پەراوێزکەوتنــی 
حزب و ڕەوتە چاکســازخوازەکانی ناســیونالیزم 
لــە چەشــنی "بزوتنــەوەی گــۆران" فــراون تــر 
ئــەم  ھەمــووی  ئەمانــە  بوەتــەوە.  قوڵتــر  و 
ئاڵوگۆڕیــە ئۆبژیکتیڤیەیــان فەراھــەم ھینــاوە 
پەیوەنــدی  و  ناســیونالیزم  شــوێنگەی  لــە 
دوژمنکارانــەی بــە جەمــاوەری کرێــکار و نــەدار 

و نــاڕازی کوردســتانەوە.
بــۆ کۆمۆنیســتەکان و چینــی  ئــەوەی گرنگــە 
کرێــکا و نــەداری کوردســتان ئەوەیــە کە بزانین 
ئــەم ئاڵــو گــۆڕی و قەیرانــەی ناســیونالیزم 
چــۆن لــە بەرژەوەنــدی ئــەم چینــە و خەباتــی 
ڕزگاریخوازنــە و یەکســانیخوازانەی بشــکێننەوە 
و لــە ھەمــان کاتــدا وەمێکێــش بێــت بــەو 
ــەی  ــوری و کۆمەیەتی ــاتە ئاب ــژاو و کارەس گی
ئەمــرۆ کــە کۆمەڵگــەی کوردســتانی تێکەوتــووە.

دەسەتی گەندەڵ و میلیشیایی پارتی 
و یەکیەتیش ھەر رژیم و دەوڵەت 
سازی بورژوا ناسیونالیستی کوردیە

بە جیا لە ووردەکاری ئەجیندە سیاسیە بورژوا 
دیدگایەکــی  لــە  گــەر  ناسیونالیســتیەکەی، 
کــە  ئەبینیــن  بکەیــن،  ســەیری  فراونتــرەوە 
ــیک  ــەالی بەش ــۆڕان" ھەوڵوتەق ــەوەی گ "بزوتن
کــە  بــوو  کــورد  ناسیۆنالیســتی  بــورژوا  لــە 
ــیونالیزم  ــدی ناس ــی پەیوەن ــەو داڕوخان ــەر ب ب
ئــەم  بگرێــت.  جەماوەریەکەیــەوە  پایــە  بــە 
شوناســە  کــە  ناسیونالیســت  بــورژوا  باڵــەی 
ــی  ــەی دروســت کردن ــیەکەی و ئایدیەڵەک سیاس
بــە  ویســتی  کوردیــە،  بــورژوازی  دەوڵەتــی 
"کوردیــەوە"  ســازی  دەوڵــەت  ســتراتیژی 
پەیوەنــدی  داڕمانــی  خەتــەری  بــە  بــەر 
بــەم  بگرێــت.  "گــەل"وە  بــە  ناســێونالیزم 
ــەو  ــان دەردی ئ ــە ھەم ــش ب ــەوەی گۆڕانی بزوتن
دیــاردە سیاســی و کۆمەیەتیانــە چــوو کــە 
ناتوانــی خــۆی ڕابگڕیــت لەبــەردەم میــژووی 
پەرەســەندنی  و  کۆمەڵگــە  بەرەوپیشــچونی 
ــن و  ــە  دێ ــی، ھەربۆی ــە چینایەتیەکان ناکۆکی

پەراوێــزەوە. ئەکەونــە  یــان  و  دەرۆن 
ئــەوەی کــە ئیســتا ھەیــە و لــە فۆڕمــی ڕژیمــی 
بوەتــەوە،  بەرجەســتە  کوردســتاندا  سیاســی 
تەنانــەت لــەو کاتەشــدا کــە "گــۆڕان" دروســت 
بووبــوو، ئــەوە ھەمــان ئــەو دەوڵــەت ســازیەیە 
بــەم  تێکۆشــاوە،  بــۆی  ناســیونالیزم  کــە 
فۆرمــە  لــە  و  خۆیــدا  واقعــی  مێــژووی  لــە 
كۆنکرێتیەکەیــدا ھاتۆتــە دی، کــە  "ئایدیەڵ"! 
نیــە و زیاتــر لەژیــر دەســتی دەســەتداری 
یەکیەتــی  کەمتــر  پلەیەکــی  بــە  و  پارتــی 
لــەم  بەرھەمدێتــەوە.  و  ھاتــووە  فەراھــەم 
ــەری  ــە جەوھ ــە و ل ــگ نی ــەوە گرن ــەوە ئ بارەی
دەســەتە  ئــەم  کــە  ناگــۆری  مەســەلەکە 
و  بنەماڵەییــە  و  گەندەڵــە  و  میلیشــیایی 

ــە، چونکــە  ئەمیــش  تایبەتمەنــدی خــۆی ھەی
ھــەر دەوڵــەت و ڕژیمــی سیاســی  نەتەوەیــی 
بــۆرژوازی کــوردە ھــەر چەنــدە "پوخــت" و کامــڵ 
دەوڵەتێکــی  ھێشــتا  وەیــا  نیــە،  لیبــراڵ  و 
پرۆســەی  ھەمــان  ئــەوە  نیــە.  ســەربەخۆ 
حوکمرانــی و دەســەتداریەتی و دەوڵەتداریــی 
بــورژوا ناسیونالیســتی کــوردە کــە لــە ئارادیــە 
و ئەگــوزەرێ و ھــەر ئــەم ڕژێمەشــە کــە لەســەر 
و  کۆمەڵگــە  چینایەتــی  مــاددی  بناغــەی 
پەرەســەندنی ناکۆکیەکانــی ئــەم لێکترازانــەی 
فەراھــەم ھێنــاوە لــە نیــوان ناســیونالیزم و 

جەمــاوەردا. زۆری  زۆربــەی 
دیــارە بــە چاکســازی ناتوانــرێ خەســەڵەتی 
چینایەتی ڕژێم بگۆڕدرێت و چاکســازخوازانیش 
لــە  نیــن. جەنگــی گۆڕانــکاری  لــەو تۆخمــە 
لێــرەوە  و  چینایەتیــە  جەنگــی  کوردســتاندا 
ئــەم  قۆناغــی  و  دۆخ  و  ئەگــرێ  ســەرچاوە 
جەنگــە لــە ھــەر ئاســتێکدا بێــت لــەم جەوھــەر 
و ماھیەتــە چیانیەتیــە ناگــۆڕی. وە بــورژوا 
تەنھــا  خــوازەکان  چاکســاز  ناسیونالیســتە 
فــراوان  بــەردەم  لــە  جوراوجــۆرن  ڕێگــری 
بوونــەوە و قووڵتــر بوونــەوەی ئــەم جەنگــە 
خەســڵەتی  تیژکردنــەوەی  و  چیانیەتیــە 
کرێــکاری و سۆشیالیســتانەی گۆرانکاریــەکان.
بنەمــای  نەبینینــی  و  بەکەمگرتــن  دوژمــن 
چینایتــی بورژوازیانــەی ناســیونالیزم و ڕژێمــە 
ڕیســوا  و  بووەکــەی  کار  لەســەر  میلیشــیایە 
نەکردنــی بەرژەوەنــدی ھاوبەشــی ھەمــوو ڕەوت 
و حزبە سیاســیەکانی بورژوازی و ئۆپۆزســیۆنی 
بــورژوازی لەگــەڵ ئــەم ڕژێمــەدا، غافــڵ بوونــە 
سیاســیە  دینامیزمــە  و  دوژمــن  بــەرەی  لــە 
کارامــا  سیاســی  تاکتیکــی  چینایەتیەکــەی. 
و دروســت بــۆ ئــەم بزوتنــەوە  جەماوەریــەی 
بەھیــز  و  کوردســتان  نەدارنــی  و  کرێــکاران 
ــە ھــەر  ــەرەی جەنگــی چینایتیمــان ل ــی ب کردن
بــەو  ھــەر  زەرورەتێــک.  بۆتــە  زیاتــر  کات 
پێیــەش وەھــم پەیداکــردن بــە رژیمــی ئێســالمی 
و قەومــی لــە بەغــدا و ھانــا بــردن بۆیــان، 
و  کــچ  و الوانــی  کرێــکاران  بــەرەی جەنگــی 
ئــازادی و یەکســانی الواز  کــۆری تامــەزرۆی 
ئــەکات و ئەبێتــە بەھانەیــک بــە دەســت بــۆرژوا 
ناسیۆنالیســت و ڕژیمەکەیــان بــۆ الواز کردنــی 

چینایەتیمــان. ڕزگاریخوازانــەی  جەنگــی 
نەدارانــی  و  چەوســاوە  و  کرێــکار  چینــی 
کوردســتان لەھــەر کات زیاتــر و لــە گەرمــەی 
ئــەم وەزعــە کارەســاتبارەدا پیویســتیان بــە 
سیاســی  ئامادەیــی  ئاســتی  بەرزکردنــەوەی 
چینایەتیانــن.  ھوشــیاری  و  ڕێکخراوەیــی  و 
تیــوری  گرتنــی  بەدەســتەوە  بەبــێ  ئەمــەش 
بــە  بــۆ  مارکسیســتیی شۆرشــگیرانەی 
چینایەتــی  خەباتــی  ســەرکەوتنگەیاندنی  
ڕزگار  ئاراســتەی  بــە  خۆیــان  ســەربەخۆی 
ڕژێمــی  و  ســەرمایە  کۆتوبەنــدی  لــە  بــوون 
کوردســتان وعێراقــدا  لــە  نوینــەری  سیاســی 
و دامەزراندنــی سۆشــیالیزم مەیســەر نابێــت. 
ھاوخەباتــی  بەرینکردنــەوەی  و  پتەوکــردن 
لــە  ھاوچینەکانمــان  ســەرجەم  لەگــەڵ 
سەرتاســەری عیراقــدا ڕێگــەی بەرەوپێشــچوونە 
نــەک ھانــا بــردن بــۆ ڕژیمــی ئیســالمی و قەومی 

لــە بەغــدا.

 ئاڵوگۆری شۆرشگێرانە و سۆشیالیستی 
وەالنانی ھەردوو رژیم لە  کوردستان و 

لە عێراق 

ھیــچ ئاڵوگۆریکــی شورشــگیرانە ناتوانــی لــە 
کوردســتاندا ڕوو بدات گەر لەم جەمســەرگیریە 
کۆمەڵگەیــەوە  ئــەم  ئەمــرۆی  چینایەتیــەی 
ئــەم  عەکســکەرەوەی  و  بێــت   ھەڵنەقــو  
کوردســتان  کــە  نەبێــت  مێژووییــە  ســەردەمە 
خەباتــی  بەرژەوەنــدی  ناویــەوە.  پێیناوەتــە 
ڕزگاریخوازانــە و یەکســانیخوازنەی کریکاران و 
زەحمەتکێشــان لــە کوردســتاندا ئــەوە ئەخوازێ 
ــۆ ھــەر ڕەوت و  کــە چاوەڕانییــان وەالنابێــت ب

الیــەن و ھیزێــک یــا ڕژێمێکــی بــورژوازی چ 
لــە ناوخــۆی کوردســتان و چ لــە دەرەوەیــدا 
و فۆکۆســی خەباتیــان لەســەر فەراھەمھینانــی 
و  شۆڕشــگێڕانە  و  ڕیشــەیی  ئاڵوگــۆری 
بەرجەســتەکردنەوەی ھاوخەباتــی چینایەتــی 
ئاســتی  ســەر  لــە  بێــت  نێونەتەوەییــان  و 

کوردســتان و عێــراق.
ئاڵوگــۆری  کــە  ئۆبژیکتیڤــە  فاکتێکــی  ئــەوە 
لــە  ناتوانــی  کوردســتاندا  لــە  ڕیشــەیی 
ڕێگــەی گەڕانــەوە بێــت بــۆ دواوە و بــۆ دۆخ 
و ھەلومەرجــی پێشــتری کوردســتان، چونکــە 
ئیســتای ئــەم کۆمەڵگەیــە بەرھەمــی میژوویــەک 
ــی  ــە کێشمەکێش ــر ل ــۆزی پ ــەیەکی ئاڵ و پرۆس
کۆمەیەتــی  و  ســەربازی  و  سیاســی 
بێــت  ھۆیەکــەوە  بەھــەر  ھەمەالیەنەیــە.  
لــە  چینایەتــی  ھیــزی  تــەرازوی  الســەنگی 
ناوخــۆی کوردســتاندا، بــە دریژایــی میژوویەکی 
چەنــد دەیەیــی، لــە بەرژەوەنــدی ناســیونالیزم 
ھەروەھــا  و  بــووە.  ھیزەسیاســیەکانی  و 
نیــوان   ھێزەکانــی  کێشمەکێشــی  لەئاکامــی 
ــە دوای  ــەک ل ــە ی ــورد و ڕژێم ــیونالیزمی ک ناس
یەکەکانــی ناسیونالیســتی عەرەبــی و ئیســالمی 
سیاســی لە عیراقدا، و بەردەوامبوونی ســتەمی 
نەتەوەیــی بــە دریژایــی ئــەو ماوانــە لــە ســەر 
خەڵکــی کوردزمــان، و لــە ٢٠٠٣ ش بــەدواوە و 
ــۆ عیــراق  ــکا ب ــە ئاکامــی داگیرکردنــی ئەمری ل
ــتیە  ــە ئیمپریالیس ــەم دەوڵەت ــی ئ و ھەوڵەکان
جیوسیاســیەکانی  بەرژوەنــدە  پاراســتنی  بــۆ 
لــە عیــراق و ناوچەکــەدا، حکومەتــی ھەرێمــی 
بەشــیک  وەک  ئــاراوە،  ھاتۆتــە  کوردســتان 
فیدراڵــی عیــراق، و كیشــمە  لــە حکومەتــی 
كێشــەکان لــەم فورمــە سیاســیەدا نیشــتونەتەوە 
لــە  ئەمــەش  دیــارە  قەراریانگرتــووە.  و 
و  ئیمتیــازات  بــە  دان  دریــژە  حســابی  ســەر 
دابەشــبوونی نەتەوەیــی و تایفــی لــە ســەرجەم 

عیراقــدا دامــەزراوە و بەڕیــوە ئەچــێ.
لەگــەڵ ئەوەشــدا کەلــە ئیســتادا،بە شــیوەیەکی 
ســەر  لــە  نەتەوەیــی   زوڵمــی  گشــتی، 
کوردزمــان نەمــاوە، وە لــە فۆرمــی حکومەتــی 
سیاســی  قەوارەیەکــی  کوردســتاندا  ھەرێمــی 
دروســت  کــورد  ناســیۆنالیزمی  بــورژوا  بــۆ 
کــە  ھۆیشــەوەیە  بــەم  ھــەر  بــەم  بــووە، 
ھێشــتا "مەســەلەی کــورد" وەک کێشــیەک لــە 
ئارادیــە. پرۆلیتاریــای کوردســتان پێویســتی 
بەوەیــە سیاســەتێک پراتیــک بــکات کــە ڕمــی 
ناســیونالیزمی کــورد کــول بــکات و فرســەتی 
خــۆی  ئەمــڕۆی،  گیــژوای  لەدەســت  نەداتــێ 
ــە  ــدایە ک ــەم ڕاستایەش ــەر ل ــکات. ھ ــاز ب دەرب
و  ڕیشــەیی  گۆرانــکاری  دوای  بــە  پێویســتە 
ڕاماڵینــی ڕژێمــی لەســەر کاربــوو بیــت ھــەم لــە 
کوردســتان و ھــەم لەســەر ئاســتی عێــراق. وە 
چارەســەی مەســەلی نەتەوەیــی کــورد لــە دەســت 
بــورژوا ناسیۆنالیســتەکان دەربھێنــێ و لەســەر 
بەرەوپێشــبردنی  بەرژوەندیەکانــی  بنەمــای 
خــۆی  سۆشیالیســتانەی  چیانیەتــی  خەباتــی 
کارەســاتی  لــە  جەمــاوەر  ڕزگارکردنــی  و 
کێشــەی  مەســەلەیە،  ئــەم  ئاڵۆزبوونــی 
نەتەوەیــی چارەســەر بــکات و بــە ھــاوکاری 
ســەرجەم  لــە  ھاوچینەکانــی  نێونەتەویــی 

عێراقــدا.
 بــە پێچەوانــەی ئــەوەی کــە ناسیونالیســتە 
بورژوایــە  ڕیفۆمیســتە  و  چاکســازیخواز 
باســی  نیمچەلیبراڵــەکان  و  جوراوجــۆرەکان 
ئەکەن و ڕەواجی پێئەدەن، ھەم لە کوردســتان 
و ھــەم لــە عێراقــدا تەنانــەت دامەزراندنــی 
ڕژێمێکــی سیاســی نــا قەومــی و عەلمانــی کــە  
لــە ســەر بنەمــای مافــی یەکســانی ھاوتیبــوون 
ــە ھــەر ھەواردنێکــی  ــێ ل وەســتابێ و بەدەرب
دینــی و تایفــی و نەتەوەیــی و ڕەنــگ و جێندەر 
و...ھتــد، ھەرچــی زیاتــر پەیوەســت بوەتــەوە 
کرێــکاری  بزوتنــەوەی  پێشــەوەی  چونــە  بــە 
وە  شــوێندا،  ھــەردوو  لــە  کۆمۆنیســتیەوە  و 
بــورژوازی نــە ئــەو کارە ئــەکات و نــە ئەیەوێــت 

ــدات. ــی ب ئەنجام
ھەمــووان ئەبینیــن کــە چــۆن ھەر مەســەلەیەکی 
سیاســی گرنــگ و ڕیفۆرمێکــی جــدی و بایەخــدار 

و پایــەدار لــە بــواری ئــازادی و مافــی یەکســان 
ــی  ــن کردن ــە چەشــنی دابی و خۆشــگوزەرانی، ل
جیاکردنــەوەی   ژنــان،  یەکســانی  و  ئــازادی 
کردنــی  دابیــن  یــا  دەوڵــەت،  لــە  دیــن 
بیمــەی بێــکاری بــۆ ھــەر کەســێکی بێــکار، 
ــوزاری تەندروســتی و  پێشکەشــکردنی خزمەتگ
خویندنــی پێشــکەوتوو و گشــتی خۆرایــی بــۆ 
ھاوچــەرخ  خانوبــەرەی ھەموان،دابینکردنــی
و... پێویســت  گوێــرەی بــە ھەرکــەس بــۆ
ھتــد، پەیوەســت بوەتــەوە بــە ھیــز و توانــای 
سۆشیالیســتیەوە.  و  کرێــکاری  بزوتنــەوەی 
ــان داواکاری ڕاســتەوخۆ  ــەر ھەمووی ــە ھ ئەمان
و  کرێــکاران  جەمــاوەری  ئێســتایی  و 
بــەم  گەنجانــن  و  ژنــان  و  زەحمەتکێشــان 
دەســەتدار  بــورژوازی  ڕەوتەکانــی  ھەمــوو 
پــی  وەمیــان  ھــەر  نــەک  ئۆپۆزســیۆن  و 
خەباتکارانــی  ســەرکوتی  بەڵکــو  ناداتــەوە 
ئــەم داوکاریانــە ئەکــەن. ھەربۆیــە فەراھــەم 
ھینــان و فەرزکردنیــان کەوتۆتــەوە سەرشــانی 
و  سۆشیالیســتی  و  کریــکاری  بزوتنــەوەی 
بەرەوپێشــچوونی ھــەم لــە عیــراق و ھــەم لــە 

کوردســتاندا.
ئەمــرۆ ھیشــتا پشــکۆی ڕاپەرینــی ئوکتۆبــەر 
لــە شــارەکانی خــواروو و ناوەراســتی عێراقــدا 
نەکوژاوەتــەوە و تــازە لــە کــوورەی قەیرانێکــی 
کۆمەیەتــی و سیاســی فراوانــدا بەرێوەیــە 
ســەرلەنوێ بگەشــێتەوە بــە ئاســتیکی بەرینتــر 
و کارامەتــر، و لــە کوردستانیشــدا کار بــە 
ئاســتی قەیرانێکــی ھەمەالیەنــە گەیشــتووە 
و جەمــاوەر ئۆقــرەی لێبــڕاوە و لــە فرســەت 
ئاڵوگــۆڕی  فەراھەمھێنانــی  بــۆ  ئەگــەڕی 
کــە  کــردووە  وای  ئەمــش  ھــەر  رێشــەیی. 
ڕیگــەی دەرچــوون و بەرەوپێشــچوون بەکــردەوە 
ــەوەی  ــە توندوتۆڵکردن ــەوە ب پەیوەســت بوبێت
و  نــەداران  و  کرێــکاران  ھاوخەباتــی 
چەســاوەکانی ھــەردوو کوردســتان و عیــراق 
و  تۆیــژ  ســەرجەم   بــۆ  ڕابەریکردنیــان  و 
الدا  ھــەردوو  لــە  ناەرازیــەکان  جەمــاوەرە 
بۆھەڵپێجانــی شۆرشــگێرانەی ڕژیمــی لەســەر 

کار بــوو لــە عێــراق و لــە کوردســتاندا.
خەباتــی  ڕیــزی  بەرەوپێشــچوونی
زەحمەتکێشــانی  و  کرێــکاران  یەکگرتــووی 
کوردســتان و ھەنگاونانــی گرنــگ لــە بــورای   
ڕێکخراوبوونیــان لــە دەوری ئاســۆ و ئامانجــی 
رزگاریخوازانە و سۆشیالیســتیان، پێشــرەویکی 
جیــدی و چارەنــوس ســازە  بــەرەو کۆتایــی 
لــە  میلیشــیایی  بــە رژێمــی سیاســی  ھێنــان 
و  دەســەت  دامەزراندنــی  و  کوردســتاندا 
جەمــاوەری  سیاســی   ســەربەخۆی  ئیــرادەی 
کریــکاران و نــەدارن لــە جێگەیــدا. نــەک ھــەر 
ئەمــش بەڵکــو ھــەر پێشــرەویەکی لــەم چەشــنە 
بــە راســتەوخۆیی تینێکــی گــەورە ئــەدا بــە 
ئاگــری راپەرینــی کرێــکاران و چەوســاوەکانی 

عێــراق.  ســەرجەم 
ــراق  ــە عی ــەدار ل ــی چەوســاوە و ن ــڕۆ چین ئەم
و کوردســتان پێێــان ناوەتــە نــاو گۆرەپانــی 
سیاســی و خەباتــی سیاســی جەمــاوەری  بــۆ 
و  ڕیشــەیی  گــۆڕی  ئاڵــو  فەراھمھێنانــی 
بــوو  لەســەرکار  ڕژێمــی  ھــەردوو  وەالنانــی 
خەباتــە  ئــەم  کوردســتاندا،  و  عیــراق  لــە 
لــە پێشــرەوییدا بێــت یــا دەرگیــری ڕێگیــری 
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بارودۆخی سیاسی کوردستان و چوار بەدیلی سیاسی
نادر عەبدولحەمید

کارتــی ســەربەخۆیی کوردســتانیش،   
توانــی  (٢٠١٧)دا  ڕیفڕاندۆمەکــەی  لــە  وەک 
ئیســالمیەکانی  و  قەومــی  حزبــە  ھەمــوو 
یەکگرتــووی  بەرەیەکــی  لــە  کوردســتان 
نەتەوەییــدا کۆبکاتــەوە و بەشــێک لــە چەپیــش 
لــە  بــکات،  پەیوەســت  خۆیــەوە  بەداوێنــی 
ئێســتادا کارتێکی ســوتاوە بەدەست دەسەتەوە 
ــی و ئیســالمی و  ــێ قەوم و وەک جــاران ناتوان
لیبــراڵ و چــەپ لــە ناوبەرەیەکــی یەکگرتــووی 
ــە  ــە ک ــەم بارودۆخ ــەوە. ئ ــدا کۆبکات نەتەوەیی
و  کــردوە  بێبــازاڕ  کوردســتانی  ســەربەخۆیی 
ڕمێــن و کڕیــاری کەمکردۆتــەوە، ئــەو بەشــە 
لــە چەپیشــی ناچارکــردوە کــە کــە بــەدوای 
ســتراتیژێکی تــازە و بەدیلێکــی سۆشیالیســتیدا 
ــە  ــتر ل ــە پێش ــەتە، ک ــەم دەس ــۆ ئ ــەڕێ ب بگ
و  کار  تــەوەرەی  تەمەنیــدا،  ســاڵی  دوانــزە 
بــە سۆشــیالیزم  گەیشــتن  بــۆ  ســتڕاتیژەکەی 
پێناســە  کوردســتاندا  ســەربەخۆیی  بــەدەوری 
کردبــوو، ئــەم "گێڕگۆڕینــە" بــە خشــکەیی و 
بەبــێ وەالنانــی ســتڕاتیژی ڕابــردوو ئەنجــام 
ــەکا ســبەی ڕۆژ  ــەوەی ن ــش لەبەرئ دەدرێ ئەوی
بــازاڕی ســەربەخۆیی کوردســتان جارێکــی تــر 

کڕیــاری ھەبێــت. و  ببوژێتــەوە 
لــە  عێــڕاق  کوردســتانی  سیاســی  بارودۆخــی 
تێکچــڕژاوە.  و  شــێواو  الیەکــەوە  ھەمــوو 
ناڕەزایەتیەکــی جەمــاوەری بەرفــراوان؛ ھــی 
چەنــد چیــن و چەنــد توێژگەلێکــی کۆمەیەتــی 
و  ھەرێــم  حکومەتــی  ڕووبــەڕووی  جۆراوجــۆر 

بۆتــەوە: دەســەتدار  حزبــی  ھــەردوو 
و  کرێــکار  خەڵکــی  ڕۆژانــە  الیــەک 
و  بێــکار  ھــەژار،  و  نــەدار  زەحمەتکێــش، 
ــد، ماندەگــرن  ئازادیخــواز، موچەخــۆر و کامەن
و خۆپێشــاندان دەکــەن، بــە شــکڵ و شــێوازی 
جۆراوجــۆر ناڕەزایەتــی دەردەبــڕن لەبەرامبــەر 
لەبەرامبــەر  بڕینــی،  و  موچــە  دواکەوتنــی 
بێکاری و دانەمەزراندن، ھەژاری و برسیەتی، 
وە   ... نەبونــی خزمەتگوزاریــدا،  و  بێمافــی 
ــتەکانیان،  ــە خواس ــەوە ب ــی وەمدان ــە جیات ل
دەکەونــە بــەر زەبروزەنگــی میلیشــیا و ھێــزە 
حزبــی  جوتــە  دەســەتی  ســەرکوتگەرەکانی 
نــاو حکومەتــی ھەرێــم و ســەرکوت دەکرێــن، 
ڕاودەنرێــن، دەستبەســەردەکرێن، دەگیرێــن و 

دەئاخنرێــن. زیندانــەکان  کونجــی  لــە 
لــە الیەکــی تریشــەوە مایەپوچــی حکومەتــی 
شایســتە  پێدانــی  نەتوانینــی  و  ھەرێــم 
داراییەکانی بەڵێندەران و بازرگانان و خاوەن 
کۆمپانیــاکان، کــە لەگــەڵ حکومەتــی ھەرێمــدا 
ھــۆی ڕاوەســتان و  گرێبەســتیان ھەبــووە، بۆتــە
لەکارکەوتنــی بەشــێکی بەرچــاو لــە پــڕۆژەکان 
کــە  بێبــازاڕی،  و  کەســابەت  پوکانــەوەی  و 
پرتەوبۆڵــەی ســەرمایەداران و گلەوگازنــدەی 
وردەبــورژوای ئەھلــی کەســەبە و بــازاڕی بەدوای 
خۆیــدا ھێنــاوە، ئەمــەش خــۆی لــە ڕەخنــەی 
ڕیفۆڕمیســتەکانی  ناسیونالیســتە  لیبڕانــەی 
کوردســتان بەگشــتی و حزبە قەومی و ئیسالمیە 
نیوە-ئۆپۆزیســیۆنەکاندا  و  ئۆپۆزیســیۆن 
دەبینێتــەوە، کــە بــە پەرچەمــی چاکســازی و 
کاراکردنــی پەرلەمانــەوە ھاتوونەتــە مەیدانــی 
فشــارھێنان بــۆ حکومەتــی ھەرێــم و ھــەردوو 

حزبــی دەســەتدار.
ــەی  ــەم قۆناغ ــی ئ ــە ناڕەزایەتیەکان ــەوەی ک ئ
ئێســتای کوردســتان جیــا دەکاتــەوە لەوانــەی 
پێشــوو ئەوەیــە کــە جەمــاوەر بــە پڕۆســەیەکی 
عەمەلــی و لــە ئەزمونێکــی واقعیــدا گەیشــتۆتە 
ئــەو قەناعەتــەی کــە ڕێگــەی پەرلەمــان و 
داخــراوە،  و  بنبەســت  ڕێگەیەکــی  چاکســازی 
حکومەتــی ھەرێــم و دەســەتی ئــەم دوو حزبــە 
ھیــچ جــۆرە چاکســازیەک ھەڵناگــرن، بۆیــە 
ئەمجــارە ئۆپۆزیســیۆنی قەومــی و ئیســالمی بــە 

ــەوە  ــن ســواری شــەپۆلی بزوتن ئاســانی ناتوان
لــە  وەک  ببــن،  جەمــاوەر  ناڕەزایەتیەکانــی 
لــە  بەتایبــەت  لوابــوو  بۆیــان  پێشــوودا 

شــوبات"ی (٢٠١١)دا.  ١٧" بزوتنــەوەی 
کــە  نیــە  مانایــە  بــەو  ئــەوە  بــەم 
و  مانگرتــن  ئــەم  ناڕەزایەتیانــە،  ئــەم 
خۆپێشــاندانانە، وە لــە پەرەسەندنیشــیاندا 
بــۆ ڕاپەڕیــن و شۆڕشــێک پارێــزراو بــن لــە 
ــی و ئیســالمی،  ــی قەوم ــروپ و حزب ڕەوت و گ
چ ڕیفۆڕمخــواز و سازشــکار و لیبــڕاڵ، وە چ 
ڕادیــکاڵ لــە دژە شۆڕشــی قەومــی ڕەگەزپەرســت 
بەســادەیی  ئەویــش  فاشیســت،  ئیســالمی  و 
ــەر  ــی زاڵ بەس ــری و سیاس ــۆی فک ــە ئاس چونک
قەومــی  ئاســۆیەکی  کوردســتاندا  کۆمەڵگــەی 
مێژوویەکــی  ھــۆی  بــە  نــەک  ئیســالمیە،  و 
ئیســالمی  و  قەومــی  کلتــوری  لــە  دورودرێــژ 
بەســەر کۆمەڵگەکــەدا، بەڵکــو بــە ھــۆی زاڵــی 
چینــی  بادەســتی  و  ســەرمایە  پەیوەنــدی 
ھۆکانــی  بــۆ  خاوەنداریەتیەکــەی  و  بــورژوا 
ســەرکوتگەر  دامــودەزگای  و  بەرھەمھێنــان 
ھەندەســەکاری  بــۆ  زەبــەالح  میدیایەکــی  و 
ھــەر  بــەدژی  کۆمەڵگــە  گشــتی  بیــروڕای 
جــۆرە بزوتنــەوە و ئاســۆیەکی ئازادیخــواز و 
و  سۆشــیالیزم  وەک  ئینســانی  یەکســانخوازی 

کۆمۆنیــزم.
و  قەومــی  بــورژوا  حزبــە  گەرچــی  جــا 
نــاو  ئەوانــەی  بەتایبــەت  ئیســالمیەکان 
کەوتونەتەبــەر  و  بــوون  ڕیســوا  دەســەت 
نەفــرەت و نەعلەتــی جەمــاوەر و ئەوانــەش 
جەمــاوەر  متمانــەی  جێگــەی  ئۆپۆزیســیۆنن 
ئاســۆی  کــە  ئــەوە  ھــەر  بــەم  نیــن، 
ڕەوتەکانیــان زاڵــە لــە کۆمەڵگــەدا، ئــەوا لــە 
شــکڵ و بەرگێکــی تــازەدا ڕەوت و گــروپ و 
ــە  ــە بێن ــان ھەی ــان چانســی ئەوەی ــی تری حزب
مەیــدان و ھەوڵــدەن جڵــەو بگرنــە دەســت و 

بــن. ناڕەزایەتیــەکان  شــەپۆلی  ســواری 
بزوتنەوە کۆمەیەتیەکان و ناڕەزایەتیەکانی 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــان، نــەک ھــەر لــە 
کوردســتان و عێڕاقــدا، بەڵکــو لــە ھەمــوو 
ھەوایەکــی  و  کــەش  لــە  جیھانــدا  وتانــی 
خنکێنەری بادەســتی ئاســۆی فکری و سیاســی 
ڕەوتــە جۆراوجۆرەکانــی بورژوایــدا (کــە زاڵــن 
بەســەر کۆمەڵگــە ســەرمایەداریەکاندا) درێــژە 
بونێکــی  وەک  دەدەن  خۆیــان  بوونــی  بــە 
ناکــۆک؛ بناغــە و ژێرخانــی ئــەو بزوتنەوانــە 
ناڕەزایەتــی و ھاتنەمەیدانــی شۆڕشــگێڕانەی 
دژ  زەحمەتکێشــە  و  کرێــکار  جەمــاوەری 
بارودۆخــی  و  بــورژوازی  دەســەتی  بــە 
ــان، بــەم ســەرخانە فکــری  ســەرمایەداری ژی
و سیاســیەکەیان، خواســتیان بــۆ گۆڕانــکاری 
بادەســتی  و  ھەژمــون  گیــرۆدەی  ڕیشــەیی، 
ئەلگــۆی قەومــی و ئیســالمی و ڕێفۆڕمخــوازی 

لیبڕاڵیــە.
نەبوونــی  لــە  بەڵکــو  ئــەوە  ھــەر  نــەک 
ــوزی  ھێزێکــی کۆمۆنیســتی شۆڕشــگێڕ و پــڕ نف
جەمــاوەری و بەرجەســتەکردنەوەی بەدیلێکــی 
بنبەســتەی  لــەم  دەرچــون  بــۆ  سۆشیالیســتی 
تێکەوتــووە  عێڕاقــی  کوردســتانی  ھەرێمــی 
بەدەســت حزبــە بــورژوا ناسیونالیســتەکانەوە، 
وە بــۆ یەکالکردنــەوەی ئــەو ناکۆکیــەی کــە 
و  کۆمەیەتیــەکان  بزوتنــەوە  وجــودی  لــە 
ناڕەزایەتەکانــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــاندا 
بەدیلێکــی  نەبوونــی  لــە  بەڵــێ  ھەیــە، 
ئــاوادا جەمــاوەر لــەڕووی سیاســیەوە الیــەک 
ــات  ــە قــەدەر و خوڕاف پاسفیســت و تەســلیم ب
دەبێــت، الیەکیــش پەنــا دەبــات بــۆ "شــەیتان" 
و ھــەر شــتێکیش کــە بتوانــێ تۆڵــە بێــت لــەم 
درێژمــاوەدا  و  ئاینــدە  لــە  کــە  دەســەتە، 

دەشــکێتەوە. لەســەری جەمــاوەر خۆشــیا 

تابلــۆی سیاســی کوردســتان بــە تێڕوانینێکــی 
کــە  دێتەبەرچــاو  ســادە  زۆر  ســەرپێی، 
وێنەیەکــە لــە دوو بــەرەی دژ بەیــەک؛ الیــەک 
ــە  ــەی ھــەرە زۆری خەڵکــی کوردســتانە ک زورب
ــەی  ــن و الک ــش و ناڕازی ــاوەری زەحمەتکێ جەم
تریشــی حکومەتی ھەرێم و دەســەتی ھەردوو 
ــودەزگای ئەمنــی  ــی خــاوەن میلیشــیا و دام حزب
و داپڵۆســێنەرن. گەرچــی ئەمــە بەشــێکە لــە 
ــە،  ــی واقعیاتەکەی ــەم ڕوکەش ــە ب واقعیاتەک
ئــەم تێڕوانینــە بەرھەمــی ڕادیکالیزمەیەکــی 
ســەروچینایەتیە،  وردەبــورژوازی  جەمــاوەری 
خەباتــی چینایەتــی و پلمیــک (جــەدەل)  و 
سیاســیەکان  و  فکــری  ڕەوتــە  کێشمەکێشــی 
و  دەبێــت  پێیــان ھەراســان  وەیــا  نابینێــت، 
ــاوازی  ــە جی ــەوە نی ــی ئ ــتا وەخت ــە ئێس پێیوای
خەباتــی  بــەرەی  نــاو  بخەیتــە  جیــاکاری  و 
جەمــاوەرەوە دژ بــە دەســەت! لێــرەوە ســنوری 
دابــڕاو نیــە لەگــەڵ ناســیونالیزم بەتایبــەت 

باڵــە چەپەکــەی.
ــی  ــی سیاس ــی کۆمەیەت ــوار ڕەوت ــدا چ لەواقع
دەیانەوێــت  و  کێشمەکێشــدان  لــە  لەمــڕۆدا 
و  ناڕەزایەتیــەکان  بەســەر  دەســتبگرن 
بزوتنــەوە جەماوەریەکانــدا و لــە چوارچێــوەی 
لــە  خۆیانــدا  سیاســی  ئەجەنــدای  و  ئاســۆ 
قاڵبیــان بــدەن و ڕووەو ئامانجێــک کــە خۆیــان 
ھەیانــە ئاڕاســتەیان بکــەن، ئەڵبەتــە جگــە 
لــە حکومەتــی ھەرێــم و دەســەتی میلیشــیای 
دوو حزبەکــە کــە ناچــارن ڕێگــەی ســەرکوت 
ناڕەزایەتیــە  لەباربردنــی  و  داپڵۆســین  و 
ــەکان  ــەوە کۆمەیەتی ــەکان و بزوتن جەماوەری

بگرنەبــەر:
یــا  نەتەوەیــی  چاکســازی  ڕەوتــی  یەکــەم. 
ڕۆشــنبیرانی  وێــڕای  ڕیفۆڕمیســت،  ناســیوناڵ 
دەســەت،  حزبــی  ھــەردوو  نــاو  لیبراڵــی 
حزبــی (گــۆڕان)ی نــاو حکومەتــی ھەرێــم و 
لــەدەرەوەی  کــە  ئــەو حزبانــەش دەگرێتــەوە 
(گــۆڕان)  وەک  نایەنەوێــت  و  حکومەتــن 
وەالنانــی  خوازیــاری  و  بکــەن  ســازش 
لــە  حزبــن  ھــەردوو  دەســەتی  یەکجــاری 
پەرلەمــان  ڕێگــەی  لــە  ھەرێمــدا  حکومەتــی 
ئــەم  دەســەتەوە،  دەستاودەســتپێکردنی  و 
بەشــە ئۆپۆزیســیۆنە لــەم ڕەوتــە، بەرنامــە و 
پەرچەمە سیاســیەکەی شــۆڕش و ڕاپەڕین نیە، 
پەیدابــکات  بادەســتی  ھەوڵــدەدات  بــەم 
لەنــاو بزوتنــەوە ناڕەزایەتیــەکان و ڕاپەڕیــن 
و خۆپێشــاندانەکاندا تا ئەگەر دەســەت لەم 
ڕێگەیــەوە ھەڵپێچــرا بۆشــایی فەرمانڕەوایــی 
دروســت نەبێــت و خۆیــان وەک فەرمانــڕەوا و 
دەســەت ڕاگەێنــن بەسەرســەری جەمــاوەرەوە. 
ھەرچەنــدە فۆڕمــی ئاڵوگــۆڕ و دەستاودەســتی 
پەرلەمانــەوە  ڕێگــەی  لــە  دەســەتەکە 
ــاوەری،  ــە ڕێگــەی ناڕەزایەتــی جەم جیــاوازە ل
بــەم لــە ناوەڕۆکــدا یەکشــتە، چونکــە دوا 
ئامانجــی ئــەم ڕەوتــە لــەوە تێناپەڕێــت کــە 
چاکســازی و گۆڕانــکاری بێــت لــە ســەرخانی 
سیاســی و لــە شــکڵ و فۆڕمــی حکومڕانــی و 
دەســت نابــات نــەک ھــەر بــۆ ئاڵوگــۆڕ لــە 
ســەرمایەداریدا،  بەرھەمھێنانــی  سیســتمی 
بــازاڕی  و  نیولیبرالیــزم  ســتراتیژی  بەڵکــو 
ئــازاد و خەسخەســەش بــە دەســت لێنــەدراوی 
دەخاتــە  وا  وێنەیەکــی  وە  دەھێڵێتــەوە، 
گۆڕانکاریــە  بــەم  کــە  جەمــاوەر  بەرچــاوی 
و  کوردســتان  ســەرمایەداری  ئیتــر  سیاســیە 
نیولیبرالیــزم و خەسخەســە و بــازاڕای ئــازاد، 
خۆشــگوزەرانی و ھەلــی کار و ئــازادی دابیــن 
ئــەم  باســە  شــایەنی  ھەمــوان.  بــۆ  دەکــەن 
ڕەوتــە چەندیــن مەڵبەنــدی ڕۆشــنبیری لیبــراڵ 
بەدەســتی  قەڵــەم  و  نوســەر  و  توێــژەر  و 

دەگرێتەخــۆی. لیبراڵیــش  لێھاتــووی 

دووەم. ڕەوتــی ئیســالمی سیاســی و حزبەکانــی، 
کــە یەدەکێکــی کۆنەپەرســتی پاشــەکەوتکراون 
لە کۆمەڵگەی کوردستاندا، و لەسەر دوو پەت 
یــاری دەکــەن. قاچێکیــان لەنــاو پەرلەمــان و 
حکومەتدایــە تــا وەک بەربەســتێک ڕێگەبگــرن 
لــە ھــەر جــۆرە یاســایەک کــە ئــازادی فــەردی 
و مەدەنیــەت و شارســتانیەت و علمانیــەت و 
لــە  وە  بگرێتەخــۆی،  پیــاو  و  ژن  یەکســانی 
حاڵەتێکــدا ئەگــەر حزبــە ناسیونالیســتەکان 
ئازادیخــوازدا  جەمــاوەری  فشــاری  ژێــر  لــە 
بچنــە ژێربــاری ڕازی بــون بــە یاســاگەلێکی 
مەرەکەبــی  وەک  ئەویــش  چەشــنە،  لــەو 
ســەرکاغەز و خۆڵکردنــە چــاوی جەمــاوەر نــەک 
ــەوەش بگــرن  ــەوا ڕێگــە ل ــۆ جێبەجێکــردن، ئ ب
ــەوە.  ــە" ئاینیەکان ــاوی پاراســتنی "پیرۆزی بەن
ئۆپۆزیســیۆن  نــاو  لــە  تریشــیان  قاچەکــەی 
و نیــوە ئۆپۆزیســیۆنیدایە بــۆ ســود وەرگرتــن 
لــە  جەمــاوەر  نەفرەتــی  و  ناڕەزایەتــی  لــە 
دەســەت و خۆخســتنەڕوو بــۆ چینــی بــورژوازی 
وەک ئۆڕگانێکــی دژە شــۆڕش کــە ئەگــەر حزبــە 
نەیانتوانــی  دەســەت  ناسیونالیســتەکانی 
ڕاپەڕیــن و شــۆڕش ســەرکوت  ناڕەزایەتــی و 
بکــەن، لەباریبــەرن و دایبمرکێننــەوە، ئەمــان 
بتوانــن بــە نــاوی ڕاپەڕیــن و شۆرشــەوە چینــی 
لــە  کوردســتان  ســەرمایەداری  و  بــورژوازی 
ــش  ــاوەری زەحمەتکێ ــی جەم ــرش و ھەڵمەت ھێ

و کۆمۆنیســت و ئازادیخــواز بپارێــزن.
ڕەوتــی ئیســالمی سیاســی ھەمــان ناوەڕۆکــی 
بــە  ھەیــە  نەتەوەیــی  چاکســازی  ڕەوتــی 
تایبەتمەندیەتــی کۆنەپەرســتانەی ئایینیەوە. 
ھەروەک لە ســەرەوە ئاماژەی پێدراوە بەشــێکی 
وردەبــورژوازی  و  ســەرمایەداران  بەرچــاوی 
ئەھلــی کەســەبە و بازاڕیــش لــەم دەســەتە 
ــەوان  ــی ئ ــوون و ناڕەزایەتیەکان ــگ ھات وەتەن
نــەک ھــەر لــە ناوەڕۆکــی خواســتەکانیاندا، 
شــێوازی  و  ھێنانــەدی  ئامــڕازی  لــە  بەڵکــو 
ناڕەزایەتــی دەربڕینیشــیاندا لە ھی جەماوەری 
کوردســتان  ئازادیخوازانــی  و  زەحمەتکێــش 
جیــاوازن، و حزبــە قەومــی و ئیســالمیەکانی 
ــی  ــە قاڵب ــە ل ــەم ناڕەزایەتیان ــیۆن ئ ئۆپۆزیس
ڕێگــەی ئامــڕازی پەرلەمــان  چاکســازی و لــە
و ھەڵبژاردنــەوە دەکەنــە ئاســۆیەکی سیاســی 
شۆڕشــگێڕانەی  بزوتنــەوەی  لەقاڵبدانــی  بــۆ 
جەمــاوەری کرێــکار و زەحمەتکێشــی کوردســتان 
سیســتمی  پاراســتنی  چوارچێــوەی  لــە 
وەک  بــورژوازی  دەســەتی  و  ســەرمایەداری 
چینێــک، بــە ھێنانــەدی ئاڵوگۆڕێکــی ســەرخانی 

و شــکڵی سیاســیەوە.
لــە کوردســتاندا ڕەوتێکــی بەربــو  ســێھەم. 
ئارادایــە،  لــە  ڕادیــکاڵ  چەشــنەی  ھەمــە  و 
جۆراوجــۆری  پەلوپــۆی  و  لــق  و  بــاڵ  کــە 
ــکاڵ  ــی ڕادی ــە پۆپۆلیزمێک ــت ل ــە و پێکدێ ھەی
ڕەوتەیــە  ئــەم  چــەپ.  ناســیونالیزمێکی  و 
و  ناڕەزایەتیــەکان  ھەڵســوڕاوی  و  چــاالک 
و  سیاســی  ئاڕاســتەی  خۆپێشــاندانەکانە، 
و  ھەڵپێچــان  ڕووەو  ھەڵســوڕانی  و  چاالکــی 
خەمــی  لــە  و  دەســەتەیە  ئــەم  ڕوخاندنــی 
تێکنەچێــت  جەمــاوەر  ڕیــزی  کــە  ئەوەدایــە 
و خەبــات و تێکۆشــان تەنھــا لــە دژایەتــی 
دەســەتدا دەبینێتــەوە نــەک لــە خەباتێکــی 
بەرفراوانــی  فکــری  و  سیاســی  کۆمەیەتــی 
چینایەتــی بــە دژی چینــی بــورژوازی و ڕەوتــە 
فکــری و سیاســیە کۆمەیەتیــە جۆراوجــۆرەکان 
و دەســەتە سیاســیەکەی. بەگشــتیش نمونــەی 
خۆبەڕێوەبــەری لــە کوردســتانی ســوریا بەدیلــی 

ئەلگۆکەیەتــی. و  سیاســی 
ئــەوەی کەجێــی ئاماژەیــە ئەو بەشــە لەم ڕەوتە 
کــە ڕاســتەوخۆ و لــەڕووی ڕێکخراوەییــەوە ســەر 
بــە ســوننەتی (پەکەکە)یــە، لــە بەرنامــەی 

بانگــەوازی  سیاســیدا  پەرچەمــی  و  سیاســی 
ڕوخاندنی دەســەتی دوو حزبەکە و حکومەتی 
بەرژەوەندیەکانــی  بەپێــی  و  نــاکات  ھەرێــم 
(پەکەکــە) و پەیوەنــدی بــە حکومەتــی ھەرێــم 
کوردســتانی  لــە  دەســەتەوە  حزبەکانــی  و 
عێڕاقــدا ھەڵوێســتی تونــد وەیــا نەرمونیانــی 

ــان. ــاری دەکات بەرامبەری ــۆی دی خ
وە  سۆشیالیســتیدا،  بەدیلێکــی  غیابــی  لــە 
ڕیفۆڕمیســت  ئۆپۆزیســیۆنی  ڕیســوابوونی  لــە 
ســەرکوتگەری  دامــودەزگای  داڕوخانــی  و 
باڵــی  بەتایبــەت  ڕەوتــە  ئــەم  دەســەتدا، 
بــە ســوننەتی  ناســیونالیزمی چــەپ و ســەر 
سیاســی  ئەزمونێکــی  کــە  (پەکەکــە) 
دەوڵەمەندیــان ھەیــە، ئامــادەی مەیدانــە کــە 
بۆشــایی دەســەتەکە پڕبکاتــەوە و دەســەت 
لــە ناســیونالیزمی ڕاســتڕەو وەربگرێــت یــان 

بــکات. دەســەتەکەی  بەشــداری 
 بەرژەوەنــدی (پارتــی) و (یەکیەتــی) لەگــەڵ 
ڕژێمــی تورکیــا و ڕژێمــی جمھــوری ئیســالمی 
ڕەوتــی  لــەوەی  ڕێگــرە  ھــەر  نــەک  ئێــڕان 
پەکەکەیــی لــە کوردســتانی عێڕاقــدا ببێتــە 
ھاوبەشــی دەســەتیان وەک (گــۆڕان)، بەڵکــو 
بەرژەوەندیەکانــی ئــەو دوو حزبە دەســەتدارە 
بــەو دوو وتــەی دراوســێوە وا دەخوازێــت کــە 
و  فشــار  ژێــر  بخەنــە  پەکەکەیــی  ڕەوتــی 
ئۆپۆزیســیۆنی  وەکــو  نەھێڵــن  و  مەنگەنــەوە 
ڕەســمی و قانونیــش خۆیــان دەرخــەن، بۆیــە 
بــەرەی  نــاو  بــۆ  پاڵپێوەنــراوە  بەناچــار 

ڕادیــکاڵ. جەمــاوەری  ئۆپۆزیســیۆنی 
ڕابــرادوودا  دەیــەی  ســێ  دوو  لــە  چــوارەم. 
لــە  ســەرمایە  کەڵەکــەی  و  ســەرمایەداری 
کوردســتانی عێڕاقــدا گەشــە و پەرەســەندنێکی 
بەرچــاوی بەخۆیــەوە بینیــوە، کوردســتان بۆتــە 
بەشــێک لــە بــازاڕی ســەرمایەداری جیھانــی چ 
لە ڕووی وەبەرھێنانی نەوت و گاز و چ ئەوەش 
کــە کوردســتان بۆتــە بەشــێک لــە ســاغبونەوەی 
کا و بەرھەمەکانــی بــازاڕی جیھانــی، ھــەر 
کوردســتاندا  لــە  بــورژوازی  پێیــەش  بــەم 
شــەتەکدراوی  و  توندوتــۆڵ  پەیوەندیەکــی 
ئابــوری و سیاســی و فکــری پەیداکــردوە بــە 
بــورژوازی ناوچەکــە و جیھانــەوە. گەرچــی شــکڵ 
ڕوخســاری  ھێشــتا  فەرمانڕەوایــی  فۆڕمــی  و 
فڕێنــەداوە،  عەشــایەری  و  بنەماڵەیــی 
ــەری  ــاوەڕۆک و جەوھ ــە ن ــچ ل ــەوە ھی ــەم ئ ب
بورژوازیانــەی دەســەتەکە کــەم ناکاتــەوە. 
ئێســتادا  لــە  ســەرمایەداریە  کۆمەڵگــە  ئــەم 
بەخــۆی و دەســەتە سیاســیە بورژوازیەکەیــەوە 
ڕۆچۆتــە نــاو قەیرانێکــی کوشــندە و مانــەوەی 
ســەرمایەداری و پاراســتنی کەڵەکەی ســەرمایە 
ئێســتادا  لــە  کــورد  بــورژوازی  دەســەتی  و 
کەوتۆتــە دژایەتیەکــی ڕاســتەوخۆ و بێپــەردەوە 
ڕۆژانــەی  بژێــوی  و  ژیــان  قوتــی  لەگــەڵ 
کــە  وتــە،  ئــەم  زەحمەتکێشــی  جەمــاوەری 
برســیەتی  و  ھــەژاری  و  بێــکاری  ســنوری 
تێپەڕانــدوە. لەالیەکــی تریشــتەوە جەمــاوەری 
کرێــکار و زەحمەتکێــش بەتایبــەت لــە دەســاڵی 
ڕابــردوودا ئــەو ئەزمونەیــان بەدەســتھێناوە کــە 
حکومەتــی ھەرێــم و دەســەتی ھــەردوو حــزب 
چاکســازی ھەڵناگــرن و ڕێگــەی پەرلەمــان و 
بنبەســتە.  و  داخــراو  ڕێگەیەکــی  چاکســازی 

ل١ پاشماوەی

ل١٥ بۆ
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکاتژمارە6  تەموزی٢٠٢٠ 

ڕەوت: کوردســتانی عێــراق لــە قەیرانێکــی 
ھەڵســەنگاندنی  ھەمەالیەنەدایــە،  قووڵــی 
ــم  ــی ھەرێ ــی حکومەت ــۆ پەلکوتان ــان ب بەڕێزت
ــەم  ــوون ل ــۆ قوتارب ــە پێکھێنەرەکانــی ب و حزب

بارودۆخــە چــۆن ھەڵدەســەنگێنن؟

ناجی ئەفراسیاو:
نــە  و  عێــراق  حکومەتــی  نــە  لەڕاســتیدا   
کوردســتان-عێراق،  ھەرێمــی  حکومەتــی 
ھیچیــان نوێنەرایەتیــی گەالنــی عێــراق ناکەن. 
ئــەوەی ھەیــە کۆمەڵێــک بنەماڵــە و تایەفــە 
ئــەم  سرووشــتیی  ســامانی  بەســەر  دەســتیان 
ئــەو  لەڕێگــەی  ئەمــەش  گرتــووە.  وتــەدا 
ھاوکێشــەوە کاردەکات کــە پێشــر لــە چەنــد 
نووســینێکدا تەوزیفــم کــردووە؛ [پاره -ھێــز-
ھاوکێشــەوە  ئــەم  لەڕێگــەی  ھــەر  ميديــا] 
خەڵــک و جەماوەریــش ئاراســتە دەکــەن، دیــارە 
ھێشــتا زلھێــزەکان و ھێزەئیقلیمییــەکان وەک 
عێــراق  لەگــەڵ  مامەڵــە  موســتەعمیرەیەک 
ئــەو سيســته مە  و کوردســتان دەکــەن، بۆیــە 
سياســى و حوكمڕانيــەى لێــرە کاردەکات زیاتــر 
وەردەگرێــت.  ئۆليگارشــى  حوکمــی  پێناســەی 
وەمــی  ســەرەوە  دەروازەی  ئــەو  کەواتــە 
پرســیارەکەش لەخۆدەگرێــت، چونکــە ئەگــەر 
لــە مۆدێلــی حوکمڕانیــی کوردســتان و عێــراق 
بــۆ  ھەونــە  ئــەم  دەزانیــن  تێگەیشــتین 
قوتاربــوون لــە قەیــران ھیــچ نیــن جگەلــە 
و  بەشــمەینەت  خەڵکــی  ســەرقاڵکردنی 
بەشــخواراوی کۆمەڵــگا. شــەڕ و ناکۆکیــی ئــەوان 
لەســەر پشــکی زیاتــرە بــۆ خۆیــان و ئــەو ھێــزە 
ــەی پاشــکۆیەتییان دەکــەن. دواجــار  دەرەکییان
لــە  ئــەوان  نێــوان  خزمایەتییەتیــی  ئــەوان 
خزمایەتیــی خوێــن و نەتــەوە بەھێزتــرە، ئــەو 
تەونــەی ئــەوان پێکــەوە دەبەســتێتەوە بریتییــە 

لــە خزمایەتیــی پــارە. 

ڕەوت: خەڵکــی نــاڕازی و جەمــاوەری کرێــکار 
ــاوەی ٢٩ ــە م ــی ل ــش، بەبەردەوام و زەحمەتکێ
ســاڵی دەســەتدارەتی بــۆرژوا ناسیونالیســت 
لــە کوردســتاندا ڕووبــەڕووی بێمافــی و بێــکاری 
ھــەژاری بوونەتــەوە و بەرەنگارییــان کــردووە، 
ئەنجامــداوە،  خۆپێشــاندانیان  و  مانگرتــن 
ــی  ــەم ناڕەزایەت ــارەی ئ ــەم ج ــدی ئ تایبەتمەن
و خۆپیشــاندانەی ئــەم قۆناغــەی ئێســتا چیــە 
ــن؟ ــن بەســەرکەوتنی بگەیەنی و چــۆن دەتوانی

ناجی ئەفراسیاو:
ــژە  ــە ھەمیشــە توێ ــە ک ــی ھاوبەش ــەوە خەم  ئ
ناڕازییەکانــی کۆمەڵــگا لەســەر شــەقامەکان 
کــە  ئــەوەی  بــەم  دەگەیەنێــت،  بەیەکتــر 
و  ھێــز  نەیتوانیــوە  خەڵــک  ئێســتا  تاکــو 
وزەکانــی یەکبخــات و ســەرکەوتنی یەکجارەکــی 
دەگەڕێتــەوە  ھۆکارەکــەی  بەدەســتبھێنێت، 
جەمــاوەری  لەنێــو  ئایدیــا  غیابــی  بــۆ 
بێــکار،  و  کرێــکار  بۆئــەوەی  چەوســاوەدا. 

ــزەر،  ــەر، پزیشــک و پارێ ــتا و فەرمانب مامۆس
پێویســتە  بەدەســتبھێنن  ئامانجەکانیــان 
کۆببنــەوە.  ئایدیایــەک  دەوری  لــە  ھەمــووان 
و  ژیــان  پرۆســەی  کــۆی  بەسیاســیکردنی 
خەباتکردن بۆ ژیانێکی عادیالنە پێویســتی بە 
ھۆشــیارییەکی سۆسیالیســتییە، ئێمــە دەزانیــن 
دزی و گەندەڵــی ھەیــە، دەزانیــن چینایەتــی و 
ڕەگەزپەرســتی ھەیــە، ھــەروەک دەزانیــن دیــن 
ــۆ  و نەتــەوە بوونەتــە دوو فاکتــەری بەھێــز ب
ــتی،  ــی و ناسیۆنالیس ــری تایەف ــدانی ئاگ جۆش
بــەم الی زۆرینــە ھێشــتا ئــەوە ڕوون نییــە کــە 
تەنیــا بــە تەبەنیکردنــی ئایدیــای سۆســیالیزم 
سۆسیالیســتی،  شۆڕشــگێڕانەی  پراکتیکــی  و 
و  ســتەم  و  جــەور  بــەم  کۆتایــی  دەتوانیــن 
ئەرکــی  بھێنیــن.  دەســەت  گاڵتەجاڕییــەی 
ســەرەکی و دەســتبەجێی سۆسیالیســتەکان لــەم 
قۆناغــەدا بریتییــە لــە دروســتکردنی کەنــاڵ 
ڕێکخســتنی  و  ناڕازییەکانــدا  توێــژە  لەنێــو 
کۆمەڵــگا  خــوارەوەی  چینــی  و  جەمــاوەر 
شۆڕشــگێڕانە  ڕادیکاڵیزمــی  ئاراســتەی  بــە 
و دروســتکردنی بەدیــل بــۆ ئــەم سیســتەم و 
دەســەتە داڕزیــوە، کــە چیتــر ناتوانێــت وەم 

بداتــەوە. داخوازییەکانــی خەڵــک  بــە 

سیاســى  مەکتەبــى  ئەندامــى  عومــەر  ھیــوا 
کوردســتان: شــیوعى  حزبــى 

 (تێکۆشانى ھێزى جەماوەر و چەپەکان 
پرۆسەیەکە لە ئەنجامى کەڵەکەبوونى 

دەگاتە ئەنجام)

ڕەوت: کوردســتانی عێــراق لــە قەیرانێکــی 
ھەڵســەنگاندنی  ھەمەالیەنەدایــە،  قووڵــی 
ــم  ــی ھەرێ ــی حکومەت ــۆ پەلکوتان ــان ب بەڕێزت
و حزبــە پێکھێنەرەکانــی بــۆ قوتاربــوون لــەم 

بارودۆخــە چــۆن ھەڵدەســەنگێنن؟

ھیوا عومەر:
بــۆ  گفتوگــۆ و بیرکردنــەوەى  ڕاکێشــانمان   
ــى  ــارەى ھەلومەرجــى ھەنوکەی ــە ب ــەش ل ھاوب
ــگا خســتنى  کوردســتان  و  چۆنیەتــى ســەر رێ
کۆمەیەتییــەکان  نارەزایەتیــە  شــەپۆلى 
کارێکــى شۆڕشــگێرانەیە و جێــگاى پێزانینــە.
لــە   کوردســتان  ھەرێمــى  کاتێــکا  لــە 
ــک  ــى گشــتگیردایە، قەیرانێ ــى قووڵ قەیرانێک
و  گرتۆتــەوە  حوکومرانــى  مۆدێلــى  کــۆى 
بنبەســت،  لــە  بەئەمرۆیــەک  گەیاندویەتــى 
قەیرانەکــە  شوناســى  دەستنیشــانکردنى  بــۆ 
دەبێــت لــە ریشــەوە لــە ئاســتى  سیاســى و 
ئابــورى و کۆمەیەتیــدا بــۆى بگەرێــن، لــە 
ئاســتى یەکەمــدا  دیموکراســى کورتکراوەتــەوە 
لــە دیموکراســیەتى سیاســى، دیموکراســیەتى 
سیاســیش لــە چوارســاڵ جارێــک ھەڵبــژاردن 
قەتیســکراوە، ھەڵبژاردنیــش  لەژێــر  دۆخــى 
تــرس و کڕیــن و فرۆشــتنى خەڵــک بــە رێــگاى 

پــارەى نــەوت و بەکارھێنانــى دامودەزگاکانــى 
دەســتکاریکردنى  و  حکومــەت  و  ئەمــن 
ئەنجامــەکان بــووە و ســەرنجام ئــەو بەنــاو 
و  (میکانــزم  لــە  سیاســیەش  دیموکراســیە 
زۆرینــە و کەمینــەى پەرلەمانیــدا) گەمــارۆدرا.
ئەگــەر ســەرەنج بدەیــن لــە دوایــن ھەڵبژاردنــى 
پەرلەمانــى کوردســتان نیــوەى زیاتــرى خەڵکــى 
ھەڵبژاردنەکەیانکــرد،  بایکۆتــى  کوردســتان 
لــەم  گەورەبــوو  زلەیەکــى  بۆخــۆى  ئەمــە 
بەتاڵکردنــەوەى  و  حوکومرانــى  لــە  مۆدێلــە 
بــوو،  دەســەت  ملــى  شــەرعیەتى  بانگشــەى 
ئــەو زلەیــەى ئــەو کات و نارەزایەتییەکانــى 
ــى  ــە بەردەوام ئێســتا ئەلقەیەکــى نەپچــڕاوە ل
شــەپۆڵى ناڕەزایەتییــە کۆمەیەتییــەکان دژ 
ــە لــە حوکومڕانــى، واتــە زۆرینــەى  بــەم مۆدێل
خەڵــک گەیشــتۆتە ئــەو بــاوەرەى لــە دۆخــى 
پەراوێــزى دادەژیــن و مافــى بەشــدارى سیاســى 

پێشــێل و زەوتکــراوە.
لەئاســتى ئابــورى و کۆمەیەتیــدا لــە دواى 
نەوەتــەکان و بەتایبەتــى لــە ســاڵى  2005

ئابــورى  پەیکــەرى  گۆرینــى  پرۆســەى  وە 
پێکــرد  دەســتى  بەچــرى  کۆمەیەتــى  و 
لەمســى  ھاوتیــان  ڕۆژانــە  جۆرێــک  بــە 
لێکەوتەکانیــان دەکــرد  لــە وێرانکردنى ھەموو 
بــە دەســتیان ھێنابــوو  ئــەو دەســتکەوتانەى 
ــە  ــە ل ــان ک ــورى و کۆمەیەتیم ــى ئاب ــە ژیان ل
پێشــوو لــە ئەنجامــى تێکۆشــانى کرێکارانــى 
لەســەر  چەپــەکان  ھێــزە  و  بیروبــارزوو 
دەوڵــەت فەرزکرابــوو.  پرۆســەى گۆرینەکــە 
نیولیبرالیزمــى  پــرۆژەى  چوارچێــوەى  لــە 
ئابوریدایــە وەک پاکێجێــک کــە بینیمــان چــۆن 
دەســەت وازى ھێنــا لــە ئەرکەکانــى بەرامبــەر 
ســەرەتاییەکان  خزمەتگوزارییــە  و  کۆمەڵــگا 
لەســەر  ســەرانە  و  بــاج  دانانــى  ھــاوکات 
ھەمووشــتێک بــە خــۆڵ و خاشــاکى مانیشــەوە، 
ئــەم نیولیبرالیزمــە ئەگــەر بــۆ وتانــى خۆراوا 
و ئەمریــکاى التیــن جارێــک زیانــى ھەبــوو 
ــە  ــى ھەرێمــى کوردســتان ب ــۆ ھاوتیان ــت ب بێ
چەندیــن ئاســتە، بەجۆرێــک قــەدەرى ژیانیــان 
نــەک بــە  ئابــورى بــازار بەڵکــو تەســلیمکرا  
بــە ئابورییەکــى بــازار کــە مافیــاى سیاســى 
ــى بوێــت  ڕاســتەوخۆ کۆنترۆڵــى کــردووە و چۆن
ئــاوا بــەکارى ھێنــاوە لــە دزینــى ســامان و 
بــۆرژوازى  ھێزێکــى  وەک  ھێــز  کۆکردنــەوەى 
پاشــکۆى  و  خێڵەکــى  پاشــماوەى  مشــەخۆرى 

جیھانــى. ســەرمایەدارەکانى  ھێــزە 
لــە ئێســتادا کاتێــک ڕووبــەڕووى پەتایەکــى 
تێدەگەیــن  دەبینــەوە  کۆرۆنــا  بەنــاوى  وا 
و  تەندروســتى  وێرانــەى  ژێرخانێکــى  چ 
ئابوریمــان ھەیــە، ئــەوەى تــا ئێســتا کرابێــت 
بــۆ خۆپارێــزى لەســەر شــانى ھاوتیــان بــووە 
بەبــێ  ھاتووچــۆوە  قەدەغــەى  رێــگاى  لــە 
ئــەوەى حکومــەت ھیــچ ئەرکێکــى لــە ئاســتى 
ژیانــى جڤاکــى و ئابوریــدا جــێ بەجــێ بــکات، 
مووچــەى  بــەوەى  گەیشــتووە  کار  تەنانــەت 
کرێکارانــى کەرتــى گشــتى (فەرمانبەرانیــش) 
دابیــن نــاکات، رێــژەى ھــەژارى و بێــکارى لــە 
ھەندێــک  بەجۆرێــک  مەترســیدایە  ئاســتێکى 
داتــا ئامــاژە بــە ئاســتى 40 % لــە بێــکارى 
لــە بەرامبەریشــدا کەمینــەک لەنــاو   دەکــەن 
دەوڵەمەندتــر  تادێــت  بــازار  و  دەســەت 

دەبــن؟!
لــەم دۆخــەدا ھیــچ ڕوانگەیەکــى چارەســەرى 
تەنانــەت  حوکومڕاندانیــە،  ئیئتیالفــی  الى 
ــە شوناســى قەیرانەکەشــدا  ــادە نیــن دان ب ئام
قەیرانێکــى  وەک  دۆخەکــە  ئــەوان  بنێــن، 
و  نــەوت  نرخــى  دابەزینــى  بــۆ   دارایــى  
ڤایرۆســى کۆرۆنــا و دەیگێرنــەوە کــە مەبەســت 

لێــى بــۆ خۆدەربازکردنــە لــە بەرپرســیارەتى 
سیاســاتى  درێژەپێدانــى  و  شکســتییەکانیان 
ئــەوەى  بەرخــۆى.  و  نیولیبرالیــزم  ئابــورى 
باسیشــى دەکرێــت لــە بــارەى یاســاى چاکســازى 
دەســەت  بەخشــینى  لــە  جگــە  نییــە  ھیــچ 
نەھێشــتنى  بــۆ  پەرلەمانــەوە  رێــگاى  لــە 
فەرمانبــەران  بــۆ  حکومــەت  پاڵپشــتییەکانى 
و لێبڕینــى دەرماڵــە و مووچەکانیــان. پێشــتر 
لــە زنجیرەیــەک وتــار ئەوەمــان بــە درێــژى 
دەســەت  پرۆژەیــەى  ئــەم  کــە  ڕونکــردووە 
و  نیولیبرالیزمــى  دیــدگاى  لــە  بەشــێکە 
وازھێنانــى حکومەتــە لــە ئەرکەکانــى. ئــەوەى 
لــەم ماوەیــە دەیبینیــن گرتنەبــەرى ئیجرائاتــى 
ئەمنییە دژ بە مافە سیاســى و مەدەنییەکانیش 
ڕادەربریــن  و  خۆپیشــاندان  لــە  خــۆى  کــە 
دەبینێتــەوە،  کۆمەیەتــى  ناڕەزایەتــى  و 
دەتوانــن  ڕێگایــە  بــەم  واتێگەیشــتوون 
درێــژە بــە تەمەنــى دەســەتداریان بــدەن و 
خۆیــان لــە قەیــران و بەرپرســیارەتییەکانى 

دەربازبکــەن؟!

ڕەوت: خەڵکــی نــاڕازی و جەمــاوەری کرێــکار 
ــاوەی ٢٩ ــە م ــی ل ــش، بەبەردەوام و زەحمەتکێ
ســاڵی دەســەتدارەتی بــۆرژوا ناسیونالیســت 
لــە کوردســتاندا ڕووبــەڕووی بێمافــی و بێــکاری 
ھــەژاری بوونەتــەوە و بەرەنگارییــان کــردووە، 
ئەنجامــداوە،  خۆپێشــاندانیان  و  مانگرتــن 
ــی  ــەم ناڕەزایەت ــارەی ئ ــەم ج ــدی ئ تایبەتمەن
و خۆپیشــاندانەی ئــەم قۆناغــەی ئێســتا چیــە 
ــن؟ ــن بەســەرکەوتنی بگەیەنی و چــۆن دەتوانی

ھیوا عومەر:
 ئــەم نارەزایەتیانــەى ھەیــە پێویســتى بــە 
بابەتیانەھەیــە،  وردو  ھەڵســەنگاندنى 
مارکســیەوە  فکــرى  ڕوانگــەى  لــە  ئەگــەر  
لــە  ببینیــن  کۆمەیەتییــەکان  جوالنــەوە 
میانــەى تێگەیشــتنى ماتریالیســتى بــۆ مێــژوو، 
بنەمایەکــى  کۆمەیەتییــەکان  جوالنــەوە 
ســەرەکین بــۆ گۆڕانــکارى لــە مەیدانــى ملمالنێــى 
چینایەتیــدا، ھــەروەک مێــژووى مرۆڤایەتــى 
چینــەکان.  مڵمالنێــى  بــە  دەکات  پەیوەســت 
ســەرەڕاى  کوردســتان  نارەزایەتییەکانــى 
ببڕیــن  داى  ناتوانیــن  تایبەتمەندییەکانــى 
لــەو نارەزایەتییــە جیھانــەى دژ بــە سیســتەمى 
ســەرمایەدارى ھەیــە، لــە دواى کورتھێنانــى 
سیســتەمى ســەرمایەدارى جیھانــى لــە ئاســت 
پەتــاى ڤایرۆســى کۆرۆنــاوە پێشــبینى دەکرێــت 
ئاســتى  لــە  نارەزایەتییــەکان  جیھانــدا  لــە 
ھەڵکشــێت،  زیاتــر  ئاســۆییەوە  و  ســتونى 
شــێوەى  بــە  نارەزایەتیانــە  ئــەم  ھەڵبەتــە 
ــە  ــوێن ل ــەن و ش ــى کات و زەم ــاواز و بەپێ جی
ھەلومەرجــى بابەتــى و خودییــەکان گۆڕانیــان 
فۆرمێکــى  بــە  ناتوانیــن  واتــە  بەســەردادێت 
ئەمــرۆ  ئــەوەى  بیبینیــن.  نەگــۆر  و  جێگیــر 
و  ئەوروپــا  و  ئەمریــکا  لــە  یەککاتــدا  لــە 
وتانــى عەرەبــى وەک لوبنــان و عێــراق و 
پێشــتریش لــە ئێــران ھتــد ... لــە جەوھــەردا 
ــەوەى سیســتەمى بادەســتە ســەرەراى  رەتکردن

تایبەتمەندییەکانیــان.
نارەزایەتییەکانــى فەرمانبــەران و کرێــکاران 
و خەڵکــى زەحمەتکێشــى کوردســتان بەشــێکە 
لــە تێکۆشــان دژ بــە سیســتەمى چینایەتــى لــە 
چوارچێــوەى داواکردنــى مافــى کار و مووچــە 
ــەک  ــد تێبینی ــى. چەن ــى کۆمەیەت و عەدالەت
بەگرنــگ دەزانــم لــە مــرۆدا وەک مەترســییەک 
لەســەر ئاڕاســتە و ئەنجامــى نارەزایەتییــەکان.
لــە  نارەزایەتیــە  ئــەم  لەالیــەک  یەکــەم: 
کاتێکدایــە ھێــزە ڕاســتڕەوەکانى نــاو دەســەت 

بەکارھێنــان  ھەوڵــى  دەســەت  دەرەوەى  و 
دەدەن  بەالرێدابردنــى  و  قۆرغکــردن  و 
بەرژەوەنــدى  تەســکى  ئەجنــداى  بەپێــى 
تەنانــەت  واتــە  خۆیــان  ناکۆکییەکانــى  و 
شــەقامیش دوورنیــە لــە کارلێکــردن و ناکۆکــی 
ــى  ــە چاوێک ــت ب ــۆرژوازى نابێ ــی ب و نارەزایەت
موقەدەســەوە ســەیرى شــەقام بکرێــت، ئــەوە 
ــان  ــەرەوە ئاماژەم ــە وەک لەس ــى ئەوەنیی بەمان
لــە  دەگوزەرێــت  ئێســتا  ئــەوەى  پێکــردووە 
نارەزایەتــى و خۆپیشــاندانى شــەقام  بەشــێک 
بەبــێ  چینایەتــى،  ملمالنێــى  لــە  نەبێــت 
دوودڵــى  پێویســتە پاڵپشــتى بکرێــت و وەک 
بکرێــت. ســەیرى  گۆرانــکارى  بــۆ  ئومێدێــک 

دیــاردەى  مەترســى  تــر  الیەکــى  لــە  دووەم: 
ھێزێکــى  چەنــد  ڕابــردوو  لــە  پۆپۆلیزمــە، 
دەســەت  دەرەوەى  و  دەســەت  نــاو 
مەترســیەکانى  کاریگــەرى  ھێنــا،  بەکاریــان 
بزوتنــەوە  ئــەو  لەســەر  بەردەوامــە  ھێشــتا 
ــە لــە بوبونــەوەى بــێ ھودەیــى  کۆمەیەتیان
بــۆ  جەمــاوەرى  تێکۆشــانى  ئەنجامدانــى  لــە 
ــر  ــى ت ــاتەوەختەدا جارێک ــەم س ــکارى. ل گۆران
ــە رێــگاى ســەرۆک و میدیــاى   ــە ل ئــەم دیاردەی
پۆپۆلیســتەوە خەریکــى تەلقیندانــى خەڵکــن 
بــەوەى ســەرۆکى پۆپۆلیســتى ڕاســتڕەوى نــاو 
و  فریــادرەس  وەک  دەســەت  و  ئۆپۆزســیۆن 
ڕزگارکــەر نیشــاندەدرێن کــە خاڵــى جەوھــەرى 
ئــەوان تەنیــا ڕازیکردنــى خەڵکــە بــۆ گەیشــتن 
یــا مانــەوە لــە دەســەت وەک ئەوانــى پێشــوو 
بەبــێ ھیــچ پرۆژەیەکــى لــە ناوەرۆکــدا جیــاواز 
بــۆ گۆرانــکارى لــە سیســتەمى سیاســى و ئابــورى 
ــکاران و خەڵکــى کوردســتان  ــە خزمەتــى کرێ ل
ئەنجامیــدا و ئێســتاش بونەتــە بەشــێک لــە 

دەســەت.
کۆمەیەتــى  نارەزایەتــى  ســێیەم:  تێبینــى 
یەکێکــە لــە ھــۆکارە ســەرەکییەکانى گۆڕانــکارى 
بــەم ئــەوە بەبــێ خۆڕێکخســتنى ناڕازیبــوان 
بەیەکەوەیــى  کارى  یــا  یەکگرتوویــى  و 
و  جەمــاوەر  لەگــەڵ  و  لەناوچەپــەکان 
چوارچێــوەى  لــە  فەرمانبــەران  و  کرێــکاران 
خســتنەڕووى بەرنامــەى بەدیــل بــەدى نایــەت، 
ئەزمونــى وتانــى عەرەبــى و ڕاپەرینەکانــى 
ئۆکتۆبــەرى ســاڵى ڕابــردووى عێــراق دوایــن 
واتــە  ئێمــە،  بــۆ  وانــەن  شــایانى  ئەزمونــن 
ــەڵ   ــش و لەگ ــى زەحمەتکێ ــى خەڵک یەکگرتووی
بەیەکــەوە کارکردنــى چەپــەکان لــە تێکۆشــانى 
وەک  ڕوون  ڕوئایەکــى  بونــى  و  جەمــاوەرى 
بەدیــل لــەم دۆخــە فاکتەرى ســەکى سەرخســتنى 
و  فەرمانبــەران  و  کرێــکاران  نارەزایەتــى 
خەڵکــى بەشــمەینەتە، ئەمــەش دەبێــت وەک 
پرۆســەیەک بیبینیــن لــە ئەنجامــى کەڵەکــە 
گۆرانــکارى  و  ئەنجــام  بــە  دەگات  بوونــى 
ــەى کۆمەڵــگا. ــە خزمەتــى زۆرین ڕاســتەقینە ل

ڕەوت: کوردســتانی عێــراق لــە قەیرانێکــی 
ھەڵســەنگاندنی  ھەمەالیەنەدایــە،  قووڵــی 
ــم  ــی ھەرێ ــی حکومەت ــۆ پەلکوتان ــان ب بەڕێزت
ــەم  ــوون ل ــۆ قوتارب ــە پێکھێنەرەکانــی ب و حزب

بارودۆخــە چــۆن ھەڵدەســەنگێنن؟

بەشدار عوسمان:
دەبینرێــت  کوردســتان  لــە  ئێســتا  ئــەوەی   
دەرئەنجامــی ســێ دەیــە بەڕێوەبردنــی خــراپ 
پارتــی  لەالیــەن  بــووە  ناتەندورســت  و 
لــە  بەشــدارەکانیتر  حزبــە  و  یەکێتــی  و 
مەشــھەدەکانی  بەداخــەوە  حکومڕانیــدا. 
گــوزەران مەترســیدارن، برســیەتی و نەبوونــی، 

کوردستان لەبەردەم شەپۆلێک لە ناڕەزایەتی و ڕاپەڕین و شۆرشدا،
چاوپێکەوتن لەگەڵ ھەڵسوڕاوانی سیاسی و کرێکاری و جەماوەری. (ھیوا عومەر، نەوزاد 

بابان، بەشدار عوسمان، ناجی ئەفراسیاو، دڵشاد م عارف، عومەر چاوشین)

◄◄



5 تەموزی٢٠٢٠  ژمارە6  
ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

دیــار  و  الوان  و  گەنجــان  ھیوایــی  بــێ 
نەبوونــی ئاســۆ و ئامانجێکــی رۆشــن، دیمەنــی 
غەرقبوونــی یەخــت و پاپۆڕەکانــی ئیجــە کــە 
پڕیەتــی لەگەنــج و منــاڵ و ژنــی نائومێــد 
کراوی کوردســتان، وورد و خاشــبوونی دەروونی 
تاکــەکان و ھەڵتەکاندنــی ھەرچــی ســێکتەری 
شــارۆچکەکان،  و  شــار  لــە  خزمەتگوزارییــە 
بێدەسەتی دەسەتی قەزائی و دەربازکردنی 
تــا  بچــووک  و  گــەورە  تاوانبــاری  ســەدان 
لەبەرامبــەر  دادگا  بەکارھێنانــی  بــە  دەگات 
کەســانی نــاڕازی و زیندانیکردنیــان، دەســت 
موخابەراتــی  دەزگای  دەیــان  بــۆ  وایــی 
ناوچەکــە و دنیــا و تیــرۆر و تەســلیمکردنەوەی 
جەرگــەی  لەنــاو  بەرھەڵەســتکارانیان 
ھەرچــی  دەستبەســەرداگرتنی  شــارەکان، 
شــوێنی ســتراتیژیی و زەوی گرانبەھایــە لــە 
شــارەکان و تاپۆکردنــی گــرد و تەپۆڵکــەکان، 
تــا دەگات بــە بەرزکردنــەوەی ڤێــال و خانــو 
شــوێنی  گرانبەھاتریــن  لــە  شــوقەکانیان  و 
و  منــاڵ  بــۆ  دنیــا  پایتەختەکانــی  و  شــار 
تۆقانــدن  و  تــرس  کوڕەزاکانیــان.  و  کــوڕ 
بــە  دەگات  تــا  ھــەزاران،  دەمکوتکردنــی  و 
لــە  شەقوەشــاندن تراژیدیاکانــی  دیمەنــە 
مامۆســتایان و ســوتاندنی ڕیشــیان، داتەپینــی 
کردنــەوەی  و  گشــتیی  تەندروســتیی  کەرتــی 
دەیــان نەخۆشــخانەی تایبــەت بــۆ بەرپرســان 
تــا دەگات بــە دەرخــواردی دەرمانــی ئێکســپایەر 
و کوێرکــردن و کوشــتن و کەمئەندامــی دەیــان و 
ســەدان ھاوتــی، گلدانــەوەی ســەدان منــاڵ و 
خوێنــدکار لــە ژوورێکــی ســێ بەچــواری بەنــاو 
ــە  ــا دەگات ب ــی گشــتی، ت ــدن و فێربوون خوێن
ناردنــی پرســیاری تاقیکردنــەوەکان بــۆ مناڵــە 
نازدارەکانیــان و کردنــەوەی دەیــان زانکــۆ و 
قوتابخانــەی ئەھلــی ھاوچــەرخ، ســاختەکاریی 
لــە ھەڵبژاردنــەکان و گۆڕینــی ئەنجــام تــا 
دەگات بــە ســوتاندنی بنکەکانــی دەنگــدان، 
گرتــن و زیندانیــی و تیــرۆری نووســەران و 
کردنــەوەی  بــە  دەگات  تــا  رۆژنامەنووســان 
دەزگای میدیــای بەپــارەی خەیاڵــی لەســامانی 
خەڵــک بــۆ چەواشــەکاریی و ســاغکردنەوەی 
و  بــازاڕ  کۆنتڕۆڵکردنــی  درۆکانیــان، 
دەرخوارددانــی خــواردن و کای ئێکســپایەر... 
مەشــھەدیتر،  و  دیمــەن  دەیــان  و  ئەمانــە 
ژیانــی  پڕئازارتریــن  و  شــەرمھێنەترین 

لەکوردســتاندا. خەڵکــە  ئیســتای  رۆژانــەی 
ئــەوە  دەزانــن  راســتیە  ئــەو  بــاش  خۆشــیان 
توانیویەتــی  چەکدارییەکانــە  ھێــزە  تەنھــا 
حکومڕانیــە  و  دەســەت  ئــەو  پایەکانــی 
بــوو  دەمێــک  ئەگینــا  ڕابگرێــت  فشــۆڵە 
ــی  ــەن خەڵک ــەوە لەالی ــان پێچرابوی بارگەکانی
بچوکتریــن  بۆیــە  کوردســتانەوە،  نــارازی 
نارەزایەتــی بــە لێــدان و گرتــن و ســەرکوت 
ــە و ســوکایەتی تــەواو  و توندوتیــژی و ئیھان
دەبێــت، لەمەترســی ھاتنەمەیدانــی ئەمجــارەی 
خەڵــک تێگەیشــتوون لەھــەر فرســەتێکدا بــۆی 
خۆپیشــاندانەکان،  و  لەجــادە  ھەڵکەوێــت 
پێیــان دەڵێــن بــڕۆن! گەیشــتونەتە بنبەســت، 
تاڵــە  و  لەدەســتداوە  خەڵکیــان  متمانــەی 
دەزوویــەک بــە کۆمەڵــگاوە نایانبەســتێتەوە، 
کرێــی کرێــکارەکان و مووچــە خۆرەکانیــان بــۆ 
نادرێــت، تەنانــەت ھیــچ ســیمایەکی حکومداری 

بەدیناکرێــت. شارســتانی  و 

 ڕەوت: خەڵکی ناڕازی و جەماوەری کرێکار 
ــاوەی ٢٩ ــە م ــی ل و زەحمەتکێــش، بەبەردەوام
ــۆرژوا ناسیونالیســت  ــەتدارەتی ب ــاڵی دەس س
لــە کوردســتاندا ڕووبــەڕووی بێمافــی و بێــکاری 
بەرەنگارییــان  و  بوونەتــەوە  ھــەژاری  و 
خۆپێشــاندانیان  و  مانگرتــن  کــردووە، 
ئەنجامــداوە، تایبەتمەنــدی ئــەم جــارەی ئــەم 
ناڕەزایەتــی و خۆپیشــاندانەی ئــەم قۆناغــەی 
ئێســتا چیــە و چــۆن دەتوانیــن بەســەرکەوتنی 

بگەیەنیــن؟

بەشدار عوسمان:
ــک  ــر خەڵ ــوە جارێکیت ــەوە تێپەڕی ــە ل  دۆخەک
ــوە  ــکات، ئێ ــەم دەســەتە ب ــە ب ــڕوا و متمان ب
بیبینــن ســەرەرایی مەترســی ڤایرۆســی کۆڕۆنــا 

رێنماییەکانــی  پابەنــدی  خەڵــک  بــەم 
بــە  دوایینجاریــش  و  نابــێ  حکومــەت 
خۆپیشــاندان بڕیــاری قەدەغــەی ھاتووچۆیــان  
ــران  ــە، قەی ــات کەم ــە، داھ ــارە نی ــکاند. پ ش
قســانەیە  ئــەو  ھەیــە،  گرفــت  و  کێشــە  و 
خەڵکــەوە  لەالیــەن  گاڵتــەش  وەکــو  کــە 
وەرناگیرێــت، چونکــە ڕۆژانــە بەچــاوی خــۆی 
دەبینێــت بەرپرســان و بەچکەکانیــان و دەســت 
لــەچ  و  دەژیــن  چــۆن  پەیوەندەکانیــان  و 
خەڵــک  خۆشــگوزەرانییەکدان،  و  ڕەفاھیــەت 
ــارە، دەزگای  ــە و شاشــەکانی لێدی چــاوی ھەی
راگەیاندنــی بــە (فــول ئێــچ دی) دەکەوێتــە کار 
ــەردەم و  ــائیلەکانی س ــکەوتووترین وەس و پێش
ســوپایەک لــە کارمەنــد و ڕاگەیاندنــکاری بــۆ 
دابیــن دەکرێــت، دەگــەڕێ و دەپرســێت، ڤێــال و 
کۆشــک و ڕیــزە ســەیارەکان و ئــەو لەشــکرە لــە 
چــەک بەدەســت بەچــی دەژیەنرێــت؟! گوێچکــەی 
لــە  بەرپرســان  بزنســی  دەبیســتێ  و  ھەیــە 
وتانــدا گەیشــتووەتە چ ئاســتێک، ھۆشــیارە 
و تێــدەگا ئەکتیڤیــی و چاالکییەکانــی دەزگا 
پاراســتنی  بــۆ  جاسوســییەکان  و  نھێنــی 
دەســەت و حزب و خێزانەکان حکومڕانەکان، 

چ ئیمکانیاتێکــی ماددیــی پێویســتە.
بەشــێکی  ســەلمێنراوەکانیش  بەڵگــە  بەپێــی 
و  دەرەوە  براوەتــە  داھاتــە  ئــەو  زۆری 
دەیــان  و  ملیۆنێــر  ســەدان  بەگەڕخــراوە، 
ملیاردێــر لەژێــر ســێبەری خێزانــە سیاســییەکان 
بــەم داھاتــە پێگەیشــتن و ســەرکەوتن، پشــکی 
خێزانــە  و  بەرپرســان  لــە  نزیــک  کەســانی 
سیاســییەکان لــە کۆمپانیــا بەناوبانگەکانــی 
شــوقە  ریــزە  کڕینــی  بەرزبوویــەوە،  دنیــا 
و دوورگــەی گەشــتیاریی و گــەڕەک لــە شــار 
ســەردێڕی  بــووە  دونیــا  پایتەختەکانــی  و 
ھەواڵــەکان. ئیتــر لــەوە زیاتــر برســییکردنی 
رۆژانــەی  کرێــی  شــاردنەوەی  و  خەڵــک 
ــرێ .  ــەک ھەڵناگ ــچ بەھانەی ــەرەکان ھی کارک
تایبەتمەنــدی و جیــاوازی نارەزایەتیەکانــی 
دوو ســاڵی رابــردوو ئەوەیــە خەڵــک بــڕاوای 
نیــە چاکســازی و گۆڕانــکاری بــەم دەســەت 
بکرێــت  گەندەنــە  و  چەتــە  حزبــە  و 
ھەمــوو  ســەرەکی  ســەرچاوەی  خۆیــان  کــە 
لەدەسەتخســتن  مەینەتیەکانن،بۆیــە 
داســەپاویان  دەســەتی  گومبوونــی  و 
ئــازادی و  خواســت و داوای خەڵکــی تینــوی 
ــەو  ــی الوازی ئ ــتان. خاڵ یەکســانییە لەکوردس
نارەزایەتیانــەش پەرشــوبوی خەڵکــە، ئــەوە 
ــەدەوری  ــارازی ل ــی ن ــتنی خەڵک ــا رێکخس تەنھ
ــان  ئاســۆ و ئامانجــە ئینســانی و مەدەنیەکانی
دەتوانێــت شــانۆی ئــەو ھەمــوو دیمەنە ناخۆشــە 
کۆتایــی پێبھێنێــت. دەتوانێــت ئاھێــک بەناخی 
گەنجانــی دڵپــڕ لەھیــواو و خەڵکــی تینــوی 

ببەخشــێت. ئــازادی 

ڕەوت: کوردســتانی عێــراق لــە قەیرانێکــی 
ھەڵســەنگاندنی  ھەمەالیەنەدایــە،  قووڵــی 
ــم  ــی حکومەتــی ھەرێ ــۆ پەلکوتان ــان ب بەڕێزت
و حزبــە پێکھێنەرەکانــی بــۆ قوتاربــوون لــەم 

بارودۆخــە چــۆن ھەڵدەســەنگێنن؟

دڵشاد م عارف:
لەمــاوەی  کوردســتان  ھەرێمــی  ڕاســتە   
یــەک  بەقەیرانــە  کۆمەڵگــەی  حوکمڕانیــدا 
بەمــەش   ... گیرۆدەکــردوە  لەدوایەکەکانــی 
زھنــی  لەســەر  کاریگــەری  ویســتویەتی 
گێــژاوی  لەنێــو  و  کۆمەڵگەبــکات  تاکــی 
خۆشــخەیاڵی  نوقمــی  خــۆی  دەســەتدارێتی 

ئەمــەش  بــکات.  لەســەرھەڵچنینی  ئومێــد  و 
سســتەمی  سیاســەتی  ھەمــان  درێژکــراوەی 

جیھانــدا. لــە  ســەرمایەداریە 
ســەدەی  نەوەدەکانــی   ســەرەتای  لــە 
لەبەرگــی  کــورد  ناســیونالیزمی  ڕابــردو 
ھەڵبژاردنــە  دواتــر  و  کوردســتانی  بــەرەی 
گاڵتەجاریەکــەی ســاڵی ١٩٩٢ بــەدواوە کەوتــە 
خــۆی  مانــەوەی  بــۆ  قەیــران  دروســتکردنی 
وەدرێــژەدان بەژیانــی، ئەویــش بە شــەڕی نێوان 
ــەت  ــی و دەس ــەی سیاس ــو کای ــی نێ حیزبەکان
ــی و پارتــی  ــوان یەکێت ــن شــەری نی وەدرێژتری
کــە قەیرانــی جەنــگ دەتوانیــن پێناســە بکرێــت 
ــی  ــان و گوزەران ــەر ژی ــەری لەس ــش کاریگ ئەوی
بەشــی زۆری کۆمەڵگــە دانــا، ئەمــەش نەبــوە 
وەســتێنەری و پەلــی بــۆ قەیرانێکیتــر درێژکــرد 
کــە مێژوەکــەی دەگەرێتــەوە بــۆ پێــش ڕوخانــی 
ڕژێمــی ســەرمایەداری بەعــس، لــە کاتێکــدا 
دینــاری  لەبەرامبــەر  ئەمەریکــی  دوالری 
عێراقــی دابەزینێکــی بەرچــاوی بەخۆوەبینــی 
ســەد  بەرچــاوە  دابەزینــە  ئــەو  پیــش  کــە 
ھــەزار  ســێ  نزیکــەی  ئەمەریکــی  دوالری 
ھاتەخــوار  بــوو  سویســری  عیراقــی  دینــاری 
چوارســەد دینــار بەمــەش قەیرانێکــی گــەورەی 
ئــەم  بەھــۆی  ھێنــا.  خۆێــدا  بــەدوای  کاتــی 
پێچەوانــە  دەبــو  کــە  دوالرەوە  دابەزینــەی 
بوایــە بــەم وەکپێیــدا تێپەرێــن قەیرانێکــی 
ھێنــا لەگــەڵ خوێــدا لەھەمــان کاتــدا ھــەر 
قەیرانــە  داپۆشــینی  بــۆ  ســەرەتاوە  لــە 
دروســتکردنی  بــۆ  دەبــرد  دەســتی  گــەورەکان 
قەیرانــی خزمەتگوزاریــەکان کەنــەک داخــوازی 
وەک  کــە  بــوو  مــاف  ســەرەتایترین  بەڵکــو 
قەیرانەگــەورەکان  داپۆشــینی  بــۆ  ھۆکارێــک 
بــەکار دەھێنــراو ھەتــا ئێســتا ش بەردەوامــی 
بــورژوازی  چەندســاڵێک  پــاش   ... ھەیــە 
کــوردی  کاتێــک بوژانەوەیــەک لەژیانــی چینــی 
ــۆ خۆقوتارکــردن  ــا  ب ــکاردا ھەنگاوێکــی ن کرێ
لــە ھەســتانی چینــی کرێــکار لــە بەرزبونــەوەی 
ھۆشــیاریەکەی  دەکرێــت  کــە  بژێــوی  ئاســتی 
بەرەوســەر بــڕوات وە دەســتبەرێت بــۆ داخــوازی 
و گۆڕینــی داخــوازی بــۆ ھەنــگاوی سیاســی، 
کەوتــە ھێرشــێک بۆســەر ژیــان و گوزەرانــی 
ئەویــش  بەگشــتی  کۆمەڵگــە  و  چینــە  ئــەم 
بەکــەم کردنــەوەی پێداویســتیە ســەرکیەکانی 
بەمــەش  کارەبــا.  و  ئــاو  لــە  ڕۆژانــە 
پەلکوتانەکــەی کۆمەڵگــە و چینــی کرێــکاری 
کەســەرەتترین  داخوازیــەک  لــە  قەتیســکرد 
دابینکردنــەوەی  رێگــەی  لــە  وە  بــو  مافــی 
پــاش دەربڕینــی نارەزایەتــی و خۆپیشــاندان. 
لەبارچــاوی  دەکرێــت  کــە  ھەنــگاون  ئەمانــە 
سســتەمی  مانــەوەی  پێنــاو  لــە  بگریــن 
حوکمڕانیــدا ... دواتــر لــەم چەنــد ســاڵەی 
دواتــر بەتایبەتــی دوای ڕاگەیاندنــی فروشــتنی 
ــەوت وەک دەرھاویشــتەی  ــاو ســەربەخۆی ن بەن
ریفراندومــە شکســتخواردوەکەیان کەوتنــە نێــو 
بەبنبەســتبونی  دەکرێــت  کــە  قەیرانێکــەوە 
ــەتی  ــک دەس ــت. کاتێ ــد بکرێ ــوری ناوزەن ئاب
ســەرمایەداری عێــراق بڕینــی موچــەی ھەرێمــی 
خوشــخەیاڵی  ھەمانکاتــدا  لــە  دەســتپێکرد. 
قــەرز  بەوەرگرتنــی  ھەرێــم  دەســەتدارانی 
لــە ســندوقی دراوی نێــو دەوڵەتــی. بەمەرجــی 
جێبەجێکردنــی ئەجنــدای ســندوقی دراو کــە 
بەتایبەتــی  گشــتی  کەرتــی  بەتایبەتکردنــی 
ــی   ــەوەی کرێ ــەکان. و کەمکردن ــەت گوزاری خزم
ــد  ــە چەن ــد، ئەمان ــەن ...ھت ــەی کاردەک ئەوان
کاریگــەری  کــە  لێکەوتــەوە  دەرەنجامێکــی 
خــوارەوەی  بەشــی  ژیانــی  لەســەر  قورســی 
لــە  ڕێژەیــە  ئــەم  وە  کــرد  کۆمەڵگەدروســت 
بەرزبونــەوەدا بــوو، وە کەمینەیەکی کەم بوونە 
خاوەنــی زۆرتریــن ســەرمایە .. پاشــەکەوتی 
موچــە و پێدانــی چارەکەموچــە بەشــێک بــوو 
لــە ھەوڵەکانــی بــۆرژوازی کــورد بــۆ قوتاربــون 
لــە دوخــی دروســتکراو لــە ئەنجامــدا جارێکیتــر 
موچــە دەخاتــەوە جێگــەی خــۆی  لــە دواجــاردا 
و لــەدوا کابینــەی ئــەم دەســەتەدا پێنەدانــی 
موچــە بــۆ مــاوەی لەشــەش مانــگ  دۆخێکــی 
ھێنــاوەت ئــاراوە کــە دەســەتی ئــەم ھێــزە 
ئولیگارشــیانە بــەرەو لێــواری لەناوچــون بەرێت 
بــەم پێــش ئــەوەی موچــەش بــدات دەســت 

دەبــات بــۆ کەمکردنــەوەی جارێکیتــری موچــە 
کــه دروســتکردنی بارێکــە لــە بیربردنــەوەی 
ئــەو موچــە نەدراوەیە و پاشــکەتکردنیەتی ... 
ئەمــەش بــو ســەرقاڵکردن و لەبیربردنــەوەی 
پێنەدانــی موچــە و بــێ خزمەتگوزاریەکانــە. 
کــە ھــۆکاری پێنەدانــی موچــە دەگەڕێننــەوە بــۆ 
ســفربونەوەی داھاتــی دەســەتدارێتی ھەرێــم 
جێگــەی  کــە  کۆرۆنــاوە  ڤایروســی  بەھــۆی 
پرســیارە کاتێــک خزمــەت گــوزاری نیــە کاتێــک 
ــان  ــوە داھت ــدا ئێ ــەچ باریک ــەداوە ل ــەت ن موچ
ســفر بۆتــەوە. لەگــەڵ ئەوەشــدا کۆڤێــد نــۆزدە 
قەیرانێکــی  دەرھاویشــتەی  و  نیــە  قەیــران 
سەرتاســەری ســەرمایەداری جیھانیــە، لێــرەوە 
دەردەکەوێــت دەســەتدارێتی ھەرێــم بــەرەو 
کۆتاھەنگاوەکانــی کۆتــای دەســەتەکەیەتی 
جیھــان  بەڵکــو  کوردســتان  نــە  چونکــە 

ناگەڕێتــەوە دۆخــی پێــش کۆڤیــد نــۆزدە.

ڕەوت: خەڵکــی نــاڕازی و جەمــاوەری کرێــکار 
ــاوەی ٢٩ ــە م ــی ل و زەحمەتکێــش، بەبەردەوام
ــۆرژوا ناسیونالیســت  ــەتدارەتی ب ــاڵی دەس س
لــە کوردســتاندا ڕووبــەڕووی بێمافــی و بێــکاری 
بەرەنگارییــان  و  بوونەتــەوە  ھــەژاری  و 
خۆپێشــاندانیان  و  مانگرتــن  کــردووە، 
ئەنجامــداوە، تایبەتمەنــدی ئــەم جــارەی ئــەم 
ناڕەزایەتــی و خۆپیشــاندانەی ئــەم قۆناغــەی 
ئێســتا چیــە و چــۆن دەتوانیــن بەســەرکەوتنی 

بگەیەنیــن؟

دڵشاد م عارف:
قەیرانێکــی  ھەرێــم  جــاردا  کۆتــا  لــە   
دەبینێــت  بەخــۆوە  بەســتوی  چــەق  ئابــوری 
کۆمەڵێــک  دەرەنجامــی  وەک  دەکرێــت  کــە 
قەیــران لەچــاوی بگریــن. بەدرێــژای بیســت 
دەســەتدارێتی  و  حوکمڕانــی  ســاڵ  نــۆ  و 
و  ناڕەزایەتــی  بەبــێ  کــورد  ناســیونالیزمی 
خەباتــی چینایەتــی چینــی کرێــکار چ لەبــواری 
ئاڵوگــۆری  و  ڕیفــۆرم  ھێنانــی  بەدەســت 
دەســەت ھیــچ ھەنگاوێکــی نەدەنــا گــەر ئــەم 
خەبــات و ناڕەزایەتیانــە نەبوایــە، لەگــەڵ 
ئەوەشــدا ئــەم نارەزایەتــی و ھاتنەمەیدانــەی 
چینــی کرێــکار لەســەرتاکانی دەســەتدارێتی 
ڕادێکانەتــر  و  باشــتر  ھەرێــم  حکومەتــی 
ــی ھوشــیاری  ــۆ بوون ــەوە ب ــەش دەگڕێت ــو ئەم ب
چینایەتــی لەوکاتــەدا، کاتێــک ھۆشــیار بێــت 
ھــەروەک  بۆھاتنەمەیــدان  باشــترە  ئیــرادەت 
دروســت  ئیــرادە  ھۆشــیاری  دەڵێــت  مارکــس 
ــکات  ــرادە ھۆشــیاری دروســت ب ــەک ئی دەکات ن
... بــەم لەوساتەوەختەشــدا ئــەو ئیــرادەی 
ــەالی  ــورم قەتیســکرا ل ــە ڕیف ــوە پێــش ل ھاتب
بۆرژوازیــەوە  کۆمۆنیزمــی  و  چــەپ  ھەندێــک 
بەمــەش دەرکەوتەیــەک دێتــە پێــش کــە چینــی 
کرێــکار لــە خەباتــی ئابــوری داناماڵرێــت لــە 
کــۆت و زنجیــری ســەرمایەداری کــە دەکرێــت لــە 
جیاتــی لــەو دوخــەدا قەتیــس بکرێــت ھەوڵــی 
پرولیتاری لەوەالتر بوایە و کاری سیاسیانەی 
کــە  دەســەت،  گرتنەدەســتی  بــۆ  بکردایــە 
کۆمۆنیســتەکان  ئەرکێــک  وەک  دەکرێــت 
بــۆ  ڕێگاچــارە  تاقــە  بکردایەتــە  شورشــیان 
گۆرینــی ژیــان و گوزەرانــی چینــی کرێــکار ... 
ھەرچەنــدە لــەو کاتــەدا حکومەتــی ھەرێــم نــە 
ــوو لــەڕوی ئیــداری  پایەکانــی ھێنــدە پتــەو ب
و بنەمــا ئابوریەکەشــی ھێنــدە بەھێــز نەبــوو 
بــە ئاســۆ و  لەگــەڵ دەرگیربونــی دەســەت 
ئامانجــی سیاســی و ئابــوری سیاســی پایەکانــی 
بەھێزتــر و قایمتــر دەکــرد و ھەنــگاوی بــەرەو 
کرێــکاری  بزوتنــەوەی  بــە  پاشەکشــەکردن 
دەکــرد و چەندیــن ڕێگــری ھێنایــە پێــش بــەم 
نەمێــژو نــە کۆمەڵگــە دەوەســتێت نــە مــرۆڤ 
وەک کائینێکــی زینــد و لەئاســت بــێ ژیانــی و 
بێــکاری و نەبونــی پێداویســتیەکانی بێدەنــگ 
ــش  ــە پێ ــر دێت ــەی ت ــەش دەرکەوت ــت بەم دەبێ
خــۆی  جوڵــەی  و  لــەکار  ســەرمایەداریش  و 
ناکەوێــت بۆیــە دەبێــت بزانیــن مامەڵــە لەگــەڵ 
کێــدا دەکەیــت، کاتێــک بەرژەوەندیەکانیــان 
مانــەوە  لەپێنــاو  دەکەوێــت  بەرمەترســی 
بــۆ  دەســت  بەرژەوەندیەکانــی  پاراســتنی  و 
ڕیفۆڕمــی کــورت مــەودا دەبــات و جارێکیتــر 

ــە  ــان بەشــێوازێکیتر لێــت دەســەنێتەوە ... ل ی
ناوەراســتی دەیــەی یەکەمــی ئــەم ســەدەیەدا 
لــە بێبەشــکردنی کۆمەڵگــە  کــورد  بــۆرژوازی 
لــە خزمەتگوزایــە ســەرەتایەکاندا کۆمەڵێــک 
وە  پێــش  ھینایــە  کۆمۆنیســتی  ھڵســوڕاوی 
مافــە  ئــەم  بۆگەرانــەوەی  پێنــاوەدا  لــەم 
وەک ڕیفۆرمێــک ناڕەزایەتــی و خۆپیشــاندان 
ــەواوی  ــورم بەت ــە ڕیف ــت ئێم ــدرا ناکرێ ئەنجام
ڕەفــز بکەیــن، لــەو کاتــەدا ھەنگاوێکــی بــاش 
و گونجــاو بــوو بــەم بــە ڕیفــۆرم کاری ئێمــە 
تەواونابێــت ... ســەرمایەداری لــە ھەوڵــدان 
کرێــکار  چینــی  خەباتــی  بەالرێبردنــی  بــۆ 
و بــێ متمانەکردنــی بــە نارەزایەتــی و بــێ 
ــی  ــۆ ژیانێک ــردن ب ــات ک ــە خەب ــی ل ئومێدکردن
شایســتە و کارێکــی خــوازراو دەســتدەبات بــۆ 
ھێنانەکایــەی نارەزایەتــی و بەســێبەری خــۆی 
لەڕێگــەی ڕێکخراوەکانــی کۆمەڵگــەی مەدەنــی 
ئەحزابــی  نــاو  ھەنــاوی  لــە  بەگشــتی  کــە 
بەنــاو ئوپوزســیون دەســەت دێنــەدەر ئەمانــە 
بەالڕێبردنــی  و  بێمتمانەکــردن  کاریــان 
نارەزایەتیەکانــە ھەرکاتێــک بزانــن کۆمەڵگــە 
و بەتایبەتــی چینــی کرێــکار  لــە ئامادەســازیە 
ــی  ــتنی نارەزایەت ــدان و بەرێخس ــۆ ھاتنەمەی ب
دەســت بەجــێ بــە توانــی مــادی و لوجســتیەوە 
خاوەنــی  دەکەنــە  خۆیــان  و  دێنەپێــش 
نارەزایەتیــەکان و بەخشــینەوەی ئومێــد بــەم 
دەســەتە و ژیانــەوەی لەســەر ژیــان گوزەرانــی 
چینــی کرێکارکــە دەکــرا کۆمۆنیســتەکان بــە 
جیاوازیەکانیانــە وە لــە نێــو یەکێتــی کاری 
ھاوبەشدا ئەرکی ڕیکخستن و ھۆشیارکردنەوەی 
ــت  ــی دروس ــە پەیوەندیەک ــان ل ــی کرێکاری چین
بــۆ خەبــات و ڕونکردنــەوەی ڕەوشــی بزوتنەوەی 
چینــی کرێــکار و دەستگەیشــتنی ئــەم چینــە 
بۆدەســەت و گەشــەدارکردنی خەباتــی ئــەم 
ئــەوەی   ... بگرتایــە  لەئەســتۆ  یــان  چینــە 
ھەوڵێــک  چەنــد  دواییــەدا  لــەم  دەبینرێــت 
لەمالوئــەوال ھەیــە کــە کۆمۆنیســتەکان بتوانــن 
النیکــەم لەســەریەک خــاڵ ھاوبەشــبن، ئەمەش 
لەســەر  کاری  ئەگــەر  باشــە  ھەنگاوێکــی 
ئامادەیــە  کرێــکار  چینــی  ڕاســتە  بکرێــت  
ــرا ئاگاھــی  بــەم ڕێکخــراو نیــە کاتێــک توان
مارکسیســتی بــۆ ئــەم چینــە و بزوتنەوەکــەی 
ھۆشــیارانە  بەشــێوەی  ئیــدی  بەگەربخرێــت 
ڕەچــاوی   وە  دەنێــت  ھەنــگاو  پیشــرەوانە  و 
مێــژوی  ئاراســتەی  زانســتیانە  سیاســەتیکی 
خــۆی وەردەگرێــت، ئەگــەر سیاســەتیک بۆئــەم 
بزوتنەوەیــە دانەڕێژرێــت و لــە پڕۆســەیەکی 
ــی  ــە ھەڵگــری سیاســەتی لەناوبردن سیاســی ک
سســتمە  و  بێــت  ســەرمایەداری  دەســەتی 
بەرژەونــدی  بــە  بــکات  ئــاوەژو  ئابوریەکــەی 
مێــژوی پرولیتــاری جارێکیتــر بــۆ ماوەیەکــی 
بزوتنەوەکــەی  و  کرێــکار  چینــی  درێــژ 

کەنــار. دەکەونــەوە 

ڕەوت: کوردســتانی عێــراق لــە قەیرانێکــی 
ھەڵســەنگاندنی  ھەمەالیەنەدایــە،  قووڵــی 
ــم  ــی ھەرێ ــی حکومەت ــۆ پەلکوتان ــان ب بەڕێزت
و حزبــە پێکھێنەرەکانــی بــۆ قوتاربــوون لــەم 

بارودۆخــە چــۆن ھەڵدەســەنگێنن؟

نەوزاد بابان:
خــاوەن  ناسیونالیســتەکانی  بــورژوا  حزبــە   
میلشــیا و بنەماڵــە، وا  ســی ســاڵە لەڕێگــەی 
زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران  ســەرکوتی 
و  کوردســتان  ناوخــۆی  ئازادیخوازانــی  و 

ل٦  ◄◄بۆ

►►
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکاتژمارە6  تەموزی٢٠٢٠ 

ھاوپەیمانی ڕژێمە کۆنەپەرستەکانی ناوچەکە 
و ئەمریــکا و پاراســتنی بەرژەوندیەکانیانــەوە 
دەســەتی زاڵمانەی خۆیان بەســەر کۆمەڵگەی 
کوردســتاندا داســەپاندووە و ھێشــتویانەتەوە. 
ــن  ــا کەوتب ــتبێ و فری ــیان ڕۆیش ــا دەستیش وەت
خەریکــی تانــی و فەرھــودی سەروەتوســامانی 
گشــتی کۆمەڵگــە بــوون و لــە ماوەیەکــی کەمــدا 
ھــەزاران ســەرمایەداری ملیۆنێــر و ملیاردێــر لــە 
لــە پەڕاوێــزی بنەماڵەکانیانــدا  ڕیــزەکان و 
زەحمەتکێشــی  خەڵکــی  و  بــوون  پەیــدا 
بێــکاری و برســیەتی و  لــە  کوردستانیشــیان 
بێموچەیــی و ھەژاریــدا ڕاگرتــووە و ئاســۆی 
ــەڕووی  ــگوزەرانیان ب ــەران و خۆش ــی کام ژیانێک
الوانــی کــچ و کــوڕی کوردســتاندا تاریــک و 

داخســتووە.
لــە  دەســەتە  ئــەم  ئێســتادا  لــە  بــەم 
کوردســتاندا گەیشــتۆتە بنبەست و بەتەواوەتی 
لــە قەیرانێکــی قوڵــی ھەمەالیەنــەی ئابــوری، 
سیاســی و فکریدایــە و بــەرەو داڕمــان دەچــێ، 
بەتایبەتــی لــەدوای قەیرانــی پەتــای کۆرۆنــا 
لــە  ســەرمایەداری  سیســتمی  تــەواوی  کــە 

جیھانــدا خســتۆتە ژێــر پرســیارەوە
جــا ئــەم دەســەتە لــەم بارودۆخــەدا نــە لــە 
توانــای داھەیــە و نــە دەشــیەوێت چاکســازی 
بــکات،  خەڵکیــدا  خۆشــگوزەرانی  لەپێنــاو 
نەبێــت  توانایــدا  لــە  دەســەتێک  چونکــە 
دابیــن  کارمەندەکانــی  و  کرێــکار  موچــەی 
ڕایگەیانــد  وەزیرانەکــەی  ســەرۆک  و  بــکات 
بێــت کــە (٢٧)  ملیــار دۆالر قــەرزدارن دیــارە 
ــە چــاوی  ــە چاکســازی خۆڵکردن باســکردنیان ل

خەڵکــە.
لــە  سەروەتوســامان  و  پــارە  ئەڵبەتــە 
دەســەتە  ئــەم  بــەم  ھەیــە  کۆمەڵگــەدا 
ســەرمایەدارانی  نوێنــەری  ھــەر  نــەک  کــە 
کوردســتانە بەڵکــو پێکیشــھاتووە لــە ھــەرە 
ســەرمایەدارە ئەســتور و گەورەکانــی کوردســتان 
و نایانەوێــت دەســت بــۆ ســەرمایەکانی خۆیــان 
و ھــی ســەرمایەدارانی خــوار خۆیــان بــەرن بــۆ 
ــەژار و  ــی ھ ــی خەڵک ــو و قوت ــی بژێ دابینکردن
بێــکار و برســی لــەم بارودۆخــە تڕاژیدیایــەی 
تاکــە  دەســەتە  ئــەم  بۆیــە  ئێســتادا، 
ــت ســەرکوتی  ــتیەوە مابێ ــە بەدەس ــک ک ئامڕازێ
ھەرچــی  و  خەڵــک  ڕەواکانــی  ناڕەزایەتیــە 
خۆیەتــی  چارەنوســی  گرێدانــەوەی  زیاتــر 
کۆنەپەرســتەکانی  ڕژێمــە  چارەنوســی  بــە 
ناوچەکــەوە کــە ئەوانیــش دژ بــە کرێــکار و 
ــان دەجەنگێــن.  زەحمەتکێشــی وتەکانــی خۆی
ئەمــە ئــەو ڕێگــە واقعیەیــە کــە ئــەم دەســەتە 
زەحمەتکێشــی  و  کرێــکار  بــە  دژ  بورژوازیــە 
بــۆ  دەیگرێتەبــەر  لەناچاریــدا  کوردســتان 
قوتارکردنــی خــۆی لــەم بارودۆخــەدا لــە دەســت 
ڕاپەڕین و شۆڕشــی کرێکاران و زەحمەتکێشــان.

ڕەوت: خەڵکــی نــاڕازی و جەمــاوەری کرێــکار 
ــاوەی ٢٩ ــە م ــی ل ــش، بەبەردەوام و زەحمەتکێ
ســاڵی دەســەتدارەتی بــۆرژوا ناسیونالیســت 
لــە کوردســتاندا ڕووبــەڕووی بێمافــی و بێــکاری 
و ھــەژاری بوونەتــەوە و بەرەنگارییان کردووە، 
ئەنجامــداوە،  خۆپێشــاندانیان  و  مانگرتــن 
ــی  ــەم ناڕەزایەت ــارەی ئ ــەم ج ــدی ئ تایبەتمەن
و خۆپیشــاندانەی ئــەم قۆناغــەی ئێســتا چیــە 
و چــۆن دەتوانیــن بەســەرکەوتنی بگەیەنیــن؟

نەوزاد بابان:
لــە  زەحمەتکێــش  و  کرێــکار  جەمــاوەری   
کوردســتاندا بــە عەمەلــی ڕێــگای پەرلەمــان 
و چاکســازی حزبــە ڕیفۆڕمخوازەکانیــان تاقــی 
کــردەوە، بینیمــان بــەرەی نێــوان (بزوتنــەوەی 
گــۆڕان) و حزبــە ئیســالمیەکان کــە توانیــان 
١٧) ناڕەزایەتیەکانــی  شــەپۆلی  ســواری 
شــوباتی ٢٠١١) ببــن و خەڵکیــان کێــش کــرد 
ــدا  ــدای سیاســی خۆیان ــەدوای ئاســۆ و ئەجەن ب
رێگــەی  لــە  ئەویــش  "دەیگۆڕیــن"  وتیــان  و 
لــە  دواتــر  کــە  دەنگدانــەوە،  و  پەرلەمــان 
ســاڵی (٢٠١٤)دا کردیانــە دەســمایەی چونــە 
ــەوە  ــج حزبی ــی پێن ــی بنکەفراوان ــاو حکومەت ن
ــە بنبەســت گەیشــتن  ــیان ب ــەر زوو خۆش ــە ھ ک
لەگــەڵ (پارتــی)دا و ئاوێکــی ســاردیان بەســەر 

حەماســەی گەرموگــوڕی خەڵکــی ئازادیخــوازی 
نــاڕازی و ڕاپەڕیــودا کــرد. بــەم پێیــە ئــەم 
گەیشــتۆتە  خــۆی  ئەزمونــی  بــە  جەمــاوەرە 
دەســەتە  ئــەم  کــە  قەناعەتــەی  ئــەو 
جــۆرە  ھیــچ  قابیلــی  حکومەتەکەیــان  و 
چاکســازیەک نیــن و متمانەشــیان بــەو حزبــە 
دەیانویســت  کــە  نەمــاوە  چاکســازیخوازانە 
ئێســتا  بکــەن،  دەســەتەدا  لــەم  چاکســازی 
جەمــاوەر  بونەتــەوە،  ڕادیــکاڵ  دروشــمەکان 
ئۆپۆزیســیۆنە  و  دەســەت  و  دۆڵێکــە  لــە 
بۆیــە  تــرە  لەدۆڵێکــی  چاکسازیخوازەکەشــی 
ھیــچ شــتێک لەبــەردەم خەڵکــدا نەماوەتــەوە 
ئــەم  وەالنانــی  و  ھەڵپێچــان  لــە  بێجگــە 
دەســەتە و ئــەم سیســتەمە نەبێــت، ھــەروەک 
و  ناوەڕاســت  خۆپیشــاندانەکانی  لــە  چــۆن 
خــواروی عێــراق دروشــمی (ئیرحــەل واتــا بــڕۆ) 
بەرزکرایــەوە ئێســتاش بەھەمــان شــێوە خەڵکــی 
بڕۆخێــان  دروشــمی  کوردســتانیش  نــاڕازی 
لەخاڵــە  یەکێــک  ئــەوە  کــە  بەرزکردۆتــەوە 
گــەش و جەوھەریەکانــی خۆپیشــاندانەکان و 
ناڕەزیەکانــی ئــەم دوایــەی خەڵکی کوردســتانە. 
جــا ئەمــە ئــەو تایبەتمەندیەیــە کــە مانگرتــن 
ئــەم  ناڕەزایەتیەکانــی  و  خۆپێشــاندان  و 
لــە  دەکاتــەوە  جیــا  کوردســتان  دەورەیــەی 
دەورانەکانــی پێشــوو، ئەوەیــە کــە ھاوکاتــی 
قەناعەتــی جەمــاوەر بــەوەی کــە ئــەم دەســتە 
دەبــێ بــڕوا و بڕوخــێ، ئــەو خۆشباوەڕیەشــیان 
ــارادا  ــە ئ ــورژوا ڕیفۆڕمیســتەکان ل ــە ب ــە حزب ب
نەمــاوە و وا بەئاســانی ڕێگەنــادەن ئــەو حزبــە 
ئیســالمیانە  و  قەومــی  ڕیفۆڕمیســتە  بــورژوا 
ــن  ــەکان و مانگرت ــەپۆلی ناڕەزایەتی ــواری ش س
و خۆپێشــاندانەکانیان ببنــەوە، لــە ئێســتادا 
جەمــاوەر بیــر لــەوە دەکاتــەوە چۆنچۆنی خۆیان 
ڕزگارکــەن لــە دەســتی ئــەم دەســەتە بەبــێ 
پشــت بەســتن بــەو حزبــە چاکســازیخوازانە، 
ئەمــە خســڵەتی ھــەرە جەوھــەری ئــەم دەورەیــە 

ناڕەزایەتیــەکان. و  خۆپێشــاندان  لــە 
بەشــی  بــە  پەیوەســتە  شــوێنەش  ئــەو  تــا 
دووەمــی پرســیارەکەوە کــە چۆنچۆنــی دەتوانیــن 
ئــەم ناڕەزایەتیانــە بەســەر کەوتــن بگەێنیــن؟
لــە  ناڕەزایەتیــەکان  و  خۆپێشــاندان 
ڕابــردودا  ســاڵی  ســی  لەمــاوەی  کوردســتاندا 
لۆکاڵــی  زیاتــر  بــەم  بــووە،  بــەردەوام 
بەرزنەبوونەتــەوە  وە  بــوون،  ناوچەیــی  و 
شۆڕشــگێڕانەی  بزوتنەوەیەکــی  ئاســت  بــۆ 
یەکگرتووی جەماوەری و سەرتاســەری. ئەمەش 
سۆشیالیســتی  ئاســۆیەکی  بەبــێ  نایەتــەدی 
ڕابەرابەتــی  و  ڕێکخراوکــردن  بــۆ  ڕادیــکاڵ 
کردنــی ناڕەزایەتیــەکان، ئەمــڕۆ لــە ھــەرکات 
ــژی  زیاتــر ڕۆڵــی مارکســیزم وەک چەکێکــی تی
جیھانــی  پڕۆلیتاریــای  سیاســی  و  فکــری 
دەســەتی  و  ســەرمایەداری  لــە  ڕەخنــە  بــۆ 
ڕیفۆڕمخــوازی  ئۆپۆزیســیۆنی  و  بــورژوازی 
زەرورەتــی ھەیــە، وە ئێمــە لــە کوردســتاندا 
لەبەرامبــەر ئــەو ئەرکــەدا وەســتاوین کــە بــەم 
ســۆراغی  بچینــە  شۆڕشــگێرانەیەوە  ڕەخنــە 
ناڕەزایەتیــەکان و بزوتنــەوە کۆمەیەتیــەکان 
لــەو  ئاســۆیەکی  بــە  بکەیــن  چەکداریــان  و 
چەشــنە. ئــەوە ئــەو ئەڵقــە ســەرەکیەیە کــە 
بــۆ بەســەرکەوتن گەیاندنــی ئــەم ناڕەزایتیانــە 

پێویســتە.
ئەمڕۆ ســەرمایەداری و دەســەتی بورژوازی لە 
کوردســتاندا گەیشــتۆتە بنبەســت و کۆمەڵگــە 
ــەوە  ــات، ئ ــا دەب ــا چــوون و تڕاژیدی ــەرەو تی ب
ھەڵێنجــراوی  کــە  سۆشیالیســتیە  بەدیلــی 
ســەرمایەداری  لــە  مارکسیســتیە  ڕەخنــەی 
دەتوانێــت وەمــدەرەوە بێــت بــەم بارودۆخــە لــە 
قەیرانــی ســەرمایەداری و دەســەتی بــورژوا 

ناسیونالیســت لــە کوردســتاندا.
ھــەر ئێســتا کاتــی ئەوەھاتــوە کــە لەتەواویــی 
و  کرێــکار  گەڕەکــەکان،  و  کار  ناوەندەکانــی 
گەنجانــی  و  الوان  و  زەحمەتکێــش  خەڵکــی 
خێرلەخۆنەدیــو کــە ھەمیشــە داینەمــۆی شــۆڕش 
ئاڵتەرناتیڤــە  بــەم  و  ئاســۆیە  بــەم  بــون، 
بکــەن  ڕێکخــراو  خۆیــان  سۆشیالیســتیەوە 
نوێنەرانــی  و  نوێنەرانــی خۆیــان ھەڵبژێــرن 
کوردســتان  سەراســەری  نوێنەرانــی  و  شــار 
دیــاری کــەن و ھێــزی ڕێکخراوبوونــی خۆیــان 
دەســەتیان  و  ســەربەخۆ  ئیرادەیەکــی  وەک 

لەبەرامبــەر بورژوازیــدا ڕابگەێنــن و بیکــەن 
مــادی و کۆتایــی بەســتەم  بــە واقعیەتێکــی 
دەســەتی  دەیــەی  چەنــد  چەوســانەوەی  و 
میلشــیایی و ڕاوڕوتــی ســەرمایەدارانەی ئــەم 

بھێنێــن. ھەرێمــە 
ئێســتا ئێمــە لــە بارودۆخێکــدا گوزەردەکەیــن 
شۆڕشــگێڕانە  قەیرانێکــی  توخمەکانــی  کــە 
ــرادە  ــەو ئی ــە ئ ــە دیارنی ــەوەی ک ــە ئ لەئارادای
و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران  ڕێکخــراوەی 
ئازادیخوازانــە تــا ئــەم توخمانــە بەیەکــەوە 
گــرێ بــدات و بارودۆخــە تڕاژیدیاکــە بگۆڕێــت 
ــگێڕانە و  ــی شۆڕش ــە قەیران ــک ل ــۆ بارودۆخێ ب
سۆشــیالزم بــکا بــە ھێزێکــی مــادی لەنــاو دڵــی 
ئــەم بارودۆخــەدا بۆ ئاڵوگۆڕێکی شۆڕشــگێرانە.
ئەگــەر ئــەم پڕۆســەیە نەڕواتــە پێشــەوە ئــەوا 
بــەرەو  سیاســیەکە  ھەلومەرجــە  شــۆڕش  دژە 
ئاراســتەیەکی تــر دەبــات وەک چــۆن لە شۆڕشــی 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــانی ئێــران و ھەندێــک 
لــە وتانــی جیھانــی عەرەبــی و ھەروەھــا لــە 
شــوباتی ٢٠١١دا  کوردســتانی خۆشــمان لــە ١٧ی
بەالیەکــی  توانیــان  ئیســالمیەکان  و  گــۆڕان 
تریــدا بــەرن، جــا پێویســتە بــە ھەســتیاریەوە 

مامەڵــەی ئــەم بارودۆخــە بکەیــن.

ڕەوت: لــە کاتێکــدا کــە بێموچەیــی و پەتــای 
و  گــوزەران  بارودۆخــی  لەئاردایــە،  کوڕۆنــا 
ــن و  ــەرەی بیتوێ ــەو دوو دەڤ ــی ئ ــوی خەڵک بژێ

ــە؟ پشــدەر چۆن

عومەر چاوشین:
ئەگــەر بــە خێرایــش بێــت چاوبخشــێنین بــە 
دانیشــتوی  کــە  ژیانــی خەڵکانێــک  ڕابــردوی 
مەملەکەتێکــن ئــەو مەملەکەتەیــان  ناولێنــاوە 
و  خــۆش  بیرەوەریــە  ڕێــک  کوردســتان، 
ناخۆشــەکان بەزیھنمانــدا تێدەپــەڕن، بــەم 
ــەی مەرگەســات  ــەرە زۆرەک ــە ھ بەداخــەوە بەش
ــە  ــەوە، ل ــرۆڤ کۆیکردۆت ــە م ــرەوەری تاڵ و بی
ئێستاشــدا بێــکاری و بێموچەیــی و برســیەتی و 
ھەژاریــش دەچنەســەر ئــەو بیرەوەیــە تانــە.
بارودۆخــی گــوزەران و بژێــوی خەڵکــی ئــەو دوو 
دەڤــەرەی بیتوێــن و پشــدەریش وەکــو باقــی 
ناوچەکانــی تــری کوردســتان وێــڕای ئــەوەی کــە 
بەدرێژایــی ســی ســاڵ لــە فەرمانڕەوایــی حزبــە 
ناسیونالیســتەکانی کوردســتان بێبــەش بــوون 
لــە خزمەتگوزاریــە ھــەر گرینگەکانــی ژیــان 
وەکــو ئــاو و کارەبــا و ڕێگاوبانــی و خوێندنــگا 
و داودەرمــان،... ئێســتاش لــەم بارودۆخــەی 
پەتــای  بوبونــەوەی  و  ئابــووری  قەیرانــی 
کوڕۆنــادا، کــە خەڵکــی کەرەنتینــە بــوون و 
دەســتبەرداری ئیــش و کاریــان بــوون، حکومەتی 
ھەرێــم ھیــچ کۆمەگیــەک بــە ژیانیــان نــاکات، 
ــەو  ــکاری و یارمەتــی ئ ــە چەشــنی بیمــەی بێ ل
خانەوادانــە کــە بەڕاســتی برســیەتی و ھــەژاری 
فشــاری بــۆ ھێنــاون. ئەمــەش لــە کاتێکدایە کە 
کوردســتان لەماوەیەکــی کەمــدا لەژێــر ســێبەری 
لەگەڵیــا  شــەراکەت  بــە  و  دەســەتە  ئــەم 
ھەڵتۆقیــون،  ملیۆنێــر  و  ملیاردێــر  ھــەزاران 
کۆمەڵگەیەیــان  ئــەم  ســامانی  و  ســەروەت 
قــۆرخ کــردوە و خەڵکیشــیان لــە برســیەتیدا 

ڕاگرتــوووە.

بەرامبــەر  لــە  ناوچەکــە  خەڵکــی  ڕەوت: 
ئــەو بارودۆخــەدا تــا ئێســتا چەندیــن جــار 
بکــرێ  ئەگــەر  نوانــدوە،  ناڕەزایەتیــان 
دوو  ئــەو  ناڕەزایەتیەکانــی  لــە  وێنەیــەک 
دەڤــەرە بــۆ خوێنەرانــی ڕۆژنامەکــە بگوازیتەوە.

عومەر چاوشین: 
خەڵکــە  داواکانیــان،  بــە  بەرامبــەر  لــە 
ڕەنجاوەکانــی  و  دڵشــکاو  زەحمەتکێشــە 
قــدزێ و ڕانیــە ھەمیشــە دەستپێشــخەر بــوون 
لــە ســەندنەوەی مافــی خۆیــان، نــەک ھــەر 
ئــەو  بەعــس  ڕژێمــی  بــە  دژ  ڕابــردوودا  لــە 
نیشــانداوە  خۆیــان  لــە  دەستپێشــکەریەیان 
ــە  ــە خۆپێشــاندانی قــەدزێ ل ــەوەی ک وەک ئ
٤/٢٤-١٩٨٢دا و ڕاپەڕینــی ڕانیــەی ســاڵی ١٩٩١

ڕاپەڕینەکانــی  و  خۆپێشــاندان  ســەرقافلەی 
بەدرێژایــی  بەڵکــو  بــوون،  کوردســتان 
دەســەتی حزبــە قەومیەکانــی کوردســتانیش 
لــە ناڕەزایەتــی و خۆپێشــاندان نەوەســتاون. 
ــردودا  ــەی ڕاب ــاڵە نزیکان ــەو س ــەت ل ــە تایب ب
و  ماڵیــان  ناوێــت  (حزبمــان  بەھوتافــی 
ێرانکردویــن) کەوتنــە ســوتاندن و پێچانــەوەی 
ھەرچــی بــارەگای ئــەو حزبــە ناسیونالیســتە 
خــاوەن میلیشــیایانەیە، وەک لــە ئۆکتۆبــەری 
ســاڵی ٢٠١٥ی قــەدزێ و دێســەمبەری ســاڵی 
٢٠١٨ی ڕانیــەدا بینیمــان کــە خەڵکــی بێــکار 
و ھــەژار و برســی و ئازادیخــواز ھەڵمەتیــان 
بــردە ســەر بــارەگای حزبــەکان و بەداخــەوە چ 
لــە ٢٠١٥ی قــەدزێ و چ لــە ٢٠١٨ی ڕانیــە 
و  دەســتڕێژ  قوربانــی  بوونــە  کــەس  چەنــد 

میلیشــاکانیان. ھێــزە  تەقــەی 
خەڵکــی ناوچەکانــی ڕانیــە و قــەدزە پێیــان 
وایــە چەوســاندنەوە ھەریــەک شــتە لەالیــەن 

بێــت ►► خۆماڵــی  بێــت،  ھەردەســەتێکەوە 
یــان دەرەکــی. بەڵکــو زیاتــر لــە دەســەتە 
خۆماڵیــە  چونکــە  نیگەرانتــرن  کوردیەکــە 
ســامانی  و  ســەروەت  تانــی  لــە  باشــتر  و 
وتەکــە و لــە جــۆری چەوســاندنەوەی خەڵكــە 

شــارەزاترە. زەحمەتکێشــەکەی 
(زۆرجــار بەنوکتــە داوا لــە ھاوتیانــی ســنوری 
ڕاپەڕیــن دەکرێــت ... چــۆن خەراپتانکــردوە 
ئــاواش چاکــی بکەنــەوە و ڕاپەڕینێکیــش لەدژی 
ئــەم دەســەتە چەوســێنەر و ســەرکوتگەرەی 
لــە  جۆرێکــە  ئــەوەش   (... بکــەن  کوردیــش 
ــکڵی  ــە ش ــی ل ــەرەتایی چینایەت ــی س ئاگاھیەک
بێــزاری خەڵــک لــە چەوســاندنەوەی چینایەتــی 
کــە  ســەرکوتگەرەوە  دەســەتێکی  بەدەســت 
وتەکەیــە  ســامانی  و  ســەروەت  ھەرچــی 
ھەیــە بەتانیــان بــردووە و خەڵکیشــیان لــە 
برســیەتی و بێــکاری و بێمافیــدا ڕاگرتــووە.

ھاوتیانــی زەحمەتکێشــی دڵ پــڕ لــە ئــاوات 
ھەمــوو  و  ڕانیــە  و  قــەدزە  ژیاندۆســتی  و 
کوردســتان بەردەوامــن لــە ڕیســواکردنی ئــەم 
داوە  بەڵێنیــان  و  دزە  و  مافیــا  دەســەتە 
خەباتــی  و  ناڕەزایەتــی  لــە  بەردەوامبــن 
ئازادیخوازانــە و مەدەنیانــەی خۆیــان، ئــەوەی 
خــۆی  ئاکامــی  بــە  خەباتەیــان  ئــەم  کــە 
دەگەێنێــت ڕێکخــراو بــوون و ئاگابوونیانــە بــە 

بەرژەوەندەکانیــان. و  مــاف 

ئینســان بێزیدێتــەوە و ھێڵنجــی دێــت لەئاســت ئــەو ھەمــوو دیــاردە دزێوانــەی کە لەالیەن ســەرۆکی 
میلیشــیاکانەوە لەژێــر فەرمانڕەوایەتــی ئیســالمی سیاســیدا بەســەر چارەنوســی ھاوتیانــدا 
ــە  ــە و توڕڕەھاتــی کەســانێکە ک ــرۆدەی خوراف ــۆن کــەس گی دادەســەپێنرێت. چارەنوســی چــل ملێ
خەڵکــی ناچــار دەکــەن وەک چــواردە ســەدە لێرەوپێــش بژیــن و وایــان لــێ حاڵــی دەکــەن کــە ئــەوە 
"ســەدەی زێریــن" بــووە و پێویســتە بــۆی بگەڕێنــەوە. لەکاتێکــدا خۆیــان لــە نیعمەتــی ملیارەھــا 
دۆالر بەھرەمەنــدن بەپشــتیوانی ھێــزە جھیانیــەکان کــە ئەوانیــان ھەڵبــژاردوە تــا بیانکــەن بــە 

ڕابــەر و ســەرۆک.
لــە ســەردەمی نەبوونــی دەوڵەتــدا کۆمەڵێــک بانــد و پیاوکــوژ ســواری ملــی خەڵــک دەبــن، 
دەســتدەگرن بەســەر جومگــە جۆراوجۆرەکانــی ژیانــدا، لــە ھەمــوو شــار و گەڕەکێک نوســینگەکانیان 
دەبینــی کــە بــە بەربەســتی کۆنکرینتــی و تۆڕێــک لــە تەلــی دڕکاوی دەورەدراوە کــە وێنــەی 
ــەدژی یەکتــری  ــەدا ل ــە شــەڕەکانی ئــەم باندان مڕچومۆنــی قوربانیەکانــی پێاھەڵواســراوە کــە ل
ــچ  ــە ھی ــە ک ــەالح فڕکانفڕکانیان ــی زەب ــەوە ئوتۆمبیل ــە نوســینگە و بارەگاکانیان ــوژراون .... ل ک
کــەس ناوێرێــت بیانوەســتێنی و لێپرســینەوەیان لەگەڵــدا بــکات تەنانــەت ئەگــەر قێزەوەنتریــن 

ــدەن. ــش ئەنجامب تاوانی
لــە ســەردەمی مێــزەر و ڕیشــدا، ھیــچ کارگەیــەک ئیــش نــاکات و ھیــج خزمەتگوزارییــەک پێشــکەش 
ناکرێــت، نەخۆشــخانەکان لــە خراپتریــن دۆخــدان و کارەبــا بۆتــە گرێکوێرەیــەک کــە ســەڕەڕای 
ــج  ــا پێن ــدا تەنھ ــە ڕۆژێک ــا ئێســتا ل ــراوە، ت ــەدا خەرجک ــەم کەرت ــار دۆالر ل ــان ملی ــەوەی دەی ئ
(٥) کاژێــر دەتوانرێــت دابینبکرێــت. لــە ســەردەمی ئەوانــدا ملیارەھــا دۆالر لــە مزگــەوت و 
حوســێنیەکاندا خــەرج دەکــرێ، لــە ســاڵێکدا ســەدان بــارەگای بوکردنــەوەی خوڕافــات و قســەی 
پڕوپــوچ  دروســت دەکــرێ لــە کاتێکــدا قوتابخانــەکان تــا ئێســتا لــە قــوڕن و ھەموویــان دوودەوام 

و ســێدەوامن.
ــۆ  ــگا ب ــی)دا، کۆمەڵ ــی) و (کازم ــی) و (بارزان ــری) و (حەلبوســی) و (مالک ــەردەمی (عام ــە س ل
ســەر خێــل و تایەفــە دابــەش دەکــرێ، وەک ئــەوەی لــە ھــەزار ســاڵ پێــش ئێســتادا بژیــن. ئەگــەر 
بتەوێــت ڕزگارت بێــت، پێویســتە خــۆت لــە ڕیزبەنــدی یەکێــک لــەو ناونانــەی ســەرەتای مێــژوودا 
دابنێیــت. نەیاســا ھەیــە بتانپارێزێــت و نــە دەســەتی دەوڵــەت، بەڵکــە جەنگەڵســتانێکە 
ســەرۆکی تائیفــەکان لــە ملمالنــێ و جەنگــدان سوتەمەنیەکەشــی ھەمیشــە ھــەژار و نەدارەکانــن.
ــچ  ــزەکان)، ھی ــی ھێ ــح) و (ھاوپەیمان ــائیرون) و (فەت ــا) و (س ــی یاس ــەردەمی (دەوڵەت ــە س ل
دەنگێــک لــە دەنگــی کوشــتن و ڕفانــدن و دەربــەدەری و ھەڵگیرســاندنی شــەڕ بەرزتــر نیــە، 
ــە قوربانــی و  ــان دەبن ــان و من ــت کــە الوان و ژن ــوو ســاڵێکیش شــانۆگەرییەک بەڕێدەخرێ ھەم
ھیــج تاوانێکیشــان ئەنجــام نــەداوە، بەڵکــو بــۆ ڕازیکردنــی ســەرۆکی بانــدەکان کــە لــە الیــەن 

ــراون. ــەوە دان ــکا و ئێران ئەمەری
لــە ســەردەمی ھیچوپوچــی و دڕندەیــی و بەڕبەڕیەتــدا، ژنــان و منــان لــە چــوارڕای شــەقامەکانی 
شــاردا خەریکــی ســواڵکردنن، خانــەوادە ھــەژارەکان لــەو شــارۆچکانەدا دەژیــن کــە ماڵۆچکەکانیان 
لــە تەنەکــە و مقەبــا دروســتکراوە و ھەندێکیشــیان بژێویــان لەســەر زبڵخانەکانــە  کــە لــە 
شــارەکاندا بەقــەد شــاخێک بەرزبونەتــەوە، ئەمــەش لــە کاتێکدایــە کــە پیاوکــوژان و تاوانبــاران 
لــە کۆشــکی شــاھانەدا خۆشــدەیگوزەرێنن، گۆشــتی ئاســک دەخــۆن و شــێر و پلنــگ ڕادەگــرن و 

پشــوەکانیان لــە پاریــس و نیــورک و ڤینیســیا بەســەر دەبــەن.
ئەمــە ســەردەمی نەخۆشــی و پەتــا و خۆکوژییــە، ھەمــوو ڕۆژێــک چەنــد حاڵەتێــک تۆمــار دەکرێــت 
کــە الوانێکــی کــچ و کــوڕ لــە تەمەنــی گوڵــدا خۆکــوژی یــا خۆســوتاندن ئەنجــام دەدەن، چونکــە 
توانــای ژیانیــان نەمــاوە لــە دەوڵەتێکــدا کــە ئینســانیەتی لێســەندونەتەوە بەھــۆکاری  ھــەژاری 
و جەھــل و کۆنەپەرســتیەک کــە بەســەریاندا ســەپاوە لــە الیــەن عەشــیرەت و پیاوانــی ئاینــی 
بەھــۆی  نەخۆشــەکان  ڕۆژانــە  دواکەوتووەکانــەوە.  و  ھیچوپــوچ  سیاســەتمەدارە  ھاوپەیمانــی 
نەبوونــی چارەســەر و چاودێریــی تەندروســتییەوە دەمــرن. دەمــرن بەھــۆی  کۆنترۆڵــی مافیــاکان 

بەســەر وەزارەتــی تەندروســتیدا.
کاتێــک تایفەگــەری و نەتەوەپەرســتی و عەشــایەرگەری ھاوپەیمانەتــی دروســت دەکــەن تــا 
پشــتیوانیان لێبکرێــت لەالیــەن ئەمەریــکا و ئیــران و تورکیــا و ھەمــوو ئــەو ھێزانــەی کــە لــە 
عێراقــدا ئامانجیانــە دەســتی بــا پەیــدا بکــەن و بەرژەوەنــدی کۆمپانیاکانیــان مســۆگەر بکــەن، 

ئیتــر ئەنجامــی سروشــتی ئەمــە کاولــکاری ھەمــوو شــتێک دەبێــت.
٦ ی تەموزی ٢٠٢٠

ڕۆژنامەی ڕەوت کردویەتی بە کوردی

کاتێک باندەکان فەرمانڕەوایی دەکەن
جەالل ئەلسەباغ
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

بۆ ھەموو ئەو نووسەر و ھونەرمەندانەی کە دڵیان بۆ ئازادی ئینسان لێدەدات؛
بانیــژەی ئــەدەب و کلتــوور؛ دەیەوێــت لەم ســەرەتای ســەرەتایەوە بەدەم گێرانــەوەی چیرۆکە نەبیســتراوەکانەوە، 
ــە زیندووەکانــدا، ببێــت بــە  ئینجانــەی ژیــان پــڕ لــە بۆنــی خۆشەویســتی بــکات. لەگــەڵ ترپــەی دڵــی وش
ھیمۆگڵۆبینــی گەشــانەوە و جوانبوونــەوە. وەک ئەکتەرێکــی شــانۆیی بەتوانــا  وکارامــە، لەگــەڵ ناخۆشــییەکاندا 
ــت  ــت ببێ ــژەی ڕەوت دەیەوێ ــوی.  بانی ــەر لێ ــە س ــزە بکەوێت ــدا ب ــەڵ خۆشییەکانیش ــت و لەگ ــووڕە بێ ــرژ و ت گ
ــی  ــی بەجــددی  جوان ــا بڵێی ــت ت ــی ئینســان. دەیەوێ ــو ژیان ــی نێ ــە ڕەنگاوڕەنگەکان ــەی گوڵ ــژەی باخچ ــە بانی ب
بدەینــە بــای بەھــا ئیســتاتیکیی و مرۆییــەکان. لێــرەوە بــا ھەمــووان بــەدەم بەســەرھاتەکانی ژیانــەوە بچیــن و 
پەنجــەرەی ڕوانینمــان ڕوونتــر و ئاســۆی بینینمــان گەشــتر بکەیــن. ئێمــە وەک ئامادەکارانــی بانیــژەی ئــەدەب 
و کلتــوور داواتــان لێدەکەیــن بــە بەرھەمەکانتــان، بــە تابلۆکانتــان، بــە ڕەخنەکانتــان، بــە توێژینەوەکانتــان، 

بەشــدارمان بــن. تکاشــمان وایــە ڕەچــاوی ئــەم خانــەی خــوارەوە بکــەن :
یەک : بەرھەم و نووسینەکانتان بە وۆرد بۆمان بنێرن لەڕێگەی ئەم ئیمەینەی خوارەوە

abdullahsulaimanmashxal@gmail.com
jamalkoshish@hotmail.com

دوو : ئــەو بەرھــەم و نووســینە بــو دەبێتــەوە کــە پێشــتر لــە ھیــچ شــوێنێک و ھیــچ سۆشــیال میدیایــەک بــو 
نەبووبێتــەوە.

ســێ : لەپێنــاو ڕێنووســێکی جــوان ئێمــە دەکۆشــین یــەک ڕێنووســیی پیــادە بکەیــن و ھــەر نووســین و دەقێــک ئــەو 
کارەمــان لێبخوازێــت، ئەنجامــی دەدەیــن.

چــوار : تەنھــا نووســینێک یــان دەقێــک ڕەت دەکرێتــەوە کــە جنێــو یــان ســووکایەتی تێــدا بێــت، یانیــش دژ بــە 
بەرژەوەنــدی خەڵکــی ســتەمدیدە بێــت.

ــەوەی  ــە ڕووبوڕووبوون ــو ل ــدا، بەڵک ــی کاری جوانی ــە ستایش ــا ل ــەک تەنھ ــەوە ن ــن پێک ــدەی بتوانی ــەو ئومێ ب
ــوور بیــن. ــش جەس ــی ژیانی دزێوییەکان

عەبدوسلێمان مەشخەڵ
 جەمال کۆشش

 ئامادەکارانی  بانیژەی ئەدەب و کلتوور
کۆتایی حوزەیرانی ٢٠٢٠

گۆرانی بۆ ژیان دەڵێـم
                                                                  

شیعری : ناڵھ حھسھن
             

دڵم قوتوویەکی بەتاڵە 
ــە گەرەکــە  ــک ل ــی یەکێ لەســەر گوفەکێک

ــدراوە ــەکان فڕێ میللیی
ڕۆحم کۆرەیەکی کاغەزینە 

بەدارتەلێکی کارەبا گیربووە و لێنابێتەوە
جار جار پەنجەکانم 

جار جار پەراسووەکانم 
جار جارەش چاوەکانم 

 یاخی دەبن  لێم  جیا دەبنەوە  
جەستەشم وەک دارسنەوبەرێکی ڕووت 

لەبەر باران ھەڵدەلەرزێ 
لەوەتەی ھەم 

لەسەر پەتی مەرگ بازبازێنمە و 
نازانم چۆن گەیشتوومەتە ئێرە

بەم ئەوە باش دەزانم 
لەوەتەی ھاتوومەتە بوون 
وەک تاڤگەیەکی بێھوودە 

بەردەوام 
گۆرانی بۆ فڕینەکانی ژیان و

 بۆ سەرکەشییەکانی عەشق و 
بۆ تریفەکانی ئازادی و

بۆ سەمفۆنیای گوڵەگەنم و
بۆ ڕەھابوونی مرۆڤ دەڵێمەوە ... !

بەفرانباری ٢٠١٥

ــم  ــەی باوک ــی وێنەک ــژە : ڕۆمان بانی
وەک یەکەمیــن ئەزموونــت، لەکوێــی 
یادەوەرییەکانــی خۆتــدا دەبینیتــەوە؟ 
ــن  ــن بڵێی ــە دەتوانی ــەم ڕۆمان ــا ئ ئای

ــە؟ ــادەوەری خۆت نووســینەوەی ی

محەمــەد ئەحمــەد حەســەن : بەڵــێ 
بــەم  تيايــه،  خۆمــى  يــادەوەرى 
وەكــو بزوێنەرێــک بــووه بــۆ چوونــه 
نێــو  ڕووداوەکانــی  پێشــەوەی 
و  واقیــع  و  خــۆم  مــن  ڕۆمانەکــە. 
فانتازیــای خۆمــم تێکــەڵ کــردووە تــا 
بتوانــم لــەو مەبەســتە نزیــک ببمــەوە 

کــە ویســتوومە بیگەێنــم.

بانیــژە : لــە چەنــد جێــگای ڕۆمانەکە 
ــە  ــدە کرێکاریی ــەو باگکراون ــی ئ باس
پاڵەوانەکــەت لەســەر  کــە  دەکــەی 
باکگراوندنــی  بــۆ  نــاوە؟  بنیــاد 

کرێکاریــی؟

محەمــەد ئەحمــەد حەســەن : مــەال 
ســەرەکی  کارەکتــەری  کــە  خــدر 
ڕۆمانەکەیــە  نــاو  ڕووداوەکانــی 
خــۆی کرێــکارە. ھەڵگوردیــش ئــەوەی 
ئەویــش  ھەڵئەگرێــت،  چــەک  کــە 
ھــەر کرێــکار بــوو کــە دواتــر بــوو بــە 
ــە ســیاقی  وەســتای بیناســازی.من ل
ڕۆمانەکــە تیشــکم خســتۆتە ســەر 
ھەروەھــا  و  گاورباغــی  مانگرتنــی 
ــردووە.  ــم ک ــی الدێش باســی کرێکاران
ئــەم باســکردنەش ھــەم پەیوەســتە 
بــە جوگرافیــای ڕووداوەکانــی نــاو 

ــووک و  ــاری کەرک ــە ش ــە ک ڕۆمانەک
دەوروبەریەتــی و ھەمیش پەیوەســتە 
ــن  ــەوەی م ــدی بیرکردن ــە باکگراون ب
ســەبارەت بــە چینــەکان و کۆمەڵگــە. 
خێزانێکــی  لــە  خۆشــم  ھەروەھــا 
ــۆ چەندەھــا  ــم ب ــە باوک ــی ک کرێکاری
ســاڵ کرێــکاری کۆمپانیــای نــەوت 
بــوو لەدایــک بوومە و گــەورە بوومە. 
کــردووە  وایــان  ئەمانــە  ھەمــوو 
لەنــاو  ڕۆمانەکــەم  پاڵەوانــی  کــە 
خــۆم  ژیانــی  واقیعــی  جەرگــەی 
کۆمەیەتیمــەوە  ئەتمۆســفیری  و 

ھەڵبژێــرم..

لــە ڕۆمانەکــە ســێبەری   : بانیــژە 
نــوێ  چەپــی  بزووتنــەوەی 
ئــەو  کاریگــەری  ئایــا  دەبینرێــت، 
نووســەری  لەســەر  بزووتنەوەیــە 

بــووە؟ چــی  ڕۆمانەکــە 
 : حەســەن  ئەحمــەد  محەمــەد 
کاریگــەری  زۆر  ڕادەیەکــی  تــا 
نوێــم  چەپــی  بزووتنــەوەی 
ھەیــە.  و  ھەبــووە  بەســەرەوە 
دووەمــی  نیــوەی  لــە  لەالیەکــەوە 
ســەدەی  حەفتاکانــی  دەیــەی 
ڕابــردوو لــە ڕیزەکانــی کۆمەڵــەی 

کوردســتان  لینینــی  مارکســی 
پاشــانیش  و  بوومــە  ھەڵســوڕاو 
لــە ســەرەتای دەیــەی ھەشــتاکان 
ڕۆشــنبیرییەکانی  ئەڵقــە  لــە 
ڕێکخــراوی کار بەشــدار بوومــە و تــا 
ھەڵوەشــاندنەوەی ئــەو ڕێکخــراوە 
ئــەم  بــووم.  ھەڵســوڕاو  مــن 
ــە  ــە ئاســانی ل ــە ھــەروا ب خەلفییەت
زەینمــدا کاڵ نابێتــەوە، مــن ســوودم 
و  وەرگرتــووە  ئەزموونــەی  لــەو 
لەوێشــەوە بۆچوونــی خۆمــم وتووە.

بانیــژە : ئەتــەوێ لەڕێگــەی ئــەم 
بگەێنیــت؟ پەیامێــک  چ  ڕۆمانــەوە 

 : حەســەن  ئەحمــەد  محەمــەد 
ھەمیشــە  خەڵکــی  بڵێـــم  دەمــەوێ 
دەڤــەرە  لــەم  کــورد  زۆرلێکــراوی 
تووشــی سەرلێشــێواوی و گرێیەکــی 
ســەرەتای  لــە  کــراوە  وەھــا 
بــۆ خۆدەربازکــردن  ھەوڵدانییــەوە 
گەلــێ  نەھامەتییانــە،  لــەو 
تــا  و  کردۆتــەوە  تاقــی  ڕێگــەی 
گەیشــتووە بــە ئاســتێک کــە ئیتــر 
ئــەم  دەکات.  چــی  داوای  نەزانێــت 
و  فرۆشــراوە  ھەمیشــە  خەڵکــە 
یــاری بــە چارەنووســییەوە کــراوە 
دەستاودەســتی  ئەمــڕۆش  تــە  و 
ھــەردوو  لەنێــوان  و  دەکــرێ  پــێ 
عــەرەب  و  کــورد  ناســیونالیزمی 
ــزە  ــە زلھێ ــتی دەوڵەت ــە سەرپەرش ب
جیھــان. بەرژەوەندخوازەکانــی 

سوپاســت  کۆتایــدا  لــە   : بانیــژە 
بەرھەمــی  ھیوایــن  بــە  دەکەیــن، 
ــۆ  ــری ت ــازەی ت ــی ت ــازە و داھێنان ت

بخوێنینــەوە.
محەمــەد ئەحمــەد حەســەن : ســوپاس 
ــەدەب و  ــژەی ئ ــۆ بانی ــوە و ب ــۆ ئێ ب

کلتــوور و ھیــوام ســەرکەوتنتانە.

دیدارێکی کورت لەگەڵ 
ڕۆماننووس محەمەد 

ئەحمەد حەسەن
سازدانی : بانیژەی ئەدەب وکلتوور

وشەی بێ وت
شیعری : سلێمانی قاسمیانی(کاکھ)

ئه م وشانه  نه  مه ال ده یانڵێته وه 
نە قه شه  ھەرگيز ده یانكا به  الوكی خەمۆكی دينیي

 ئاخر ئاسمان بێخه به ره 
 له  ماشێنی به ردھاڕێنی بیناسازی 

كاتێ به رد و كرێكاری كۆڵه واری 
بە یه كه وه  ھه ڵده لووشێ و 

ئه م دیڕانه  له  دایره ی ده سه تا  بینا دەڕازێنێتەوه بە خوێنی سوور...
وه ك میوانیش ڕێگه ی چوونه  ژووریان نییه :

حه مه  له  قاتی حه وته م ڕا که وته  خوارێ
حەمەی بێ باڵ 

خەياڵ نیيە بفڕێته سەر كۆشكی ھيوا وەکوو مناڵ
 ئامار به م ده ست ئه كه وێ! 
ساڵی پار سەد و سی كریكاڕ
 گیانیان به خشی به  خۆڕایی 

دایكی نیشتمان نه یزانی و 
باوكی نیشتمانیش فەرمووی:

 - چاویان دەربێ، خۆ کوێر نەبوون
ئێ بۆچی دەکەونە خوارێ

ھونــەر وەک ئاوێنەکــی ســیحری وایــە ئــەو 
خەیانــە پــەرچ دەکاتــەوە و دەیــکات بــە 
دێــت   ، لەزھنمانــدا  کــە  بینــراو  وێنــەی 
و دەچــێ. تــۆ ئاوێنــە بــەکار دەھێنــی تــا 
ڕووی خــۆت ، ببینــی بــەم ھەرچــی کارە 
ــدا ئەبینــی،  ئەدەبیەکانــە ڕووحــی خۆتــی تێ
ئــەم ڕووحــە ش وەک دە ڵێن(ھــە ر کــە ســێک 
ــاوە و  ــە ن ــک ل ــە  ڕووحێ ــی  ھەی دوو ڕووح
ســەیری دەرەوە دەکات.  ڕووحێــک لــە دەرەوە  
ســەیری ناوەوەمــان دەکات) تــۆ کەســانێک لــە 
دەرەوەی ڕووحــی تــۆ، کەســایەتیت پێئــەدەن 
و لــە ناوەشــدا تــۆ ھیدایەتکــەری ئــەو کەســە( 
ــی   ــۆ ئەتوان ــر ت ــێ ئیت ــانەیەیت). کەواب ئەفس
پاڵەوانێــک یــان کەســایەتییەکی نــاوازە لــە 
ڕووحــدا بــار بھێنــی.  شــایەد تــۆ ئاتاجــی 
نووســین بــووی ، بێئــەوەی ئیــرادەت شــکاو 
بێــت دەکــرێ ئــەو کەســە ناوازەیــە  پاڵەوانــی 
چاولێکردنــە  بێئــەو  بــێ،  ئافریدەکانــت 
بێھیــوا دەبــی لــە نووســین . ئەمــرۆ  دونیــای 
گەلێکــی  ئینســان  داخــەوە  بــە  ســەرمایە 
بارھێنــاوە زیاتــر بــۆ مولــک و مــاڵ دەژی 
خــۆی  کەینونــەی  ســەر  پرژاوەتــە  کەمتــر 
ئیمــە  کــردووە  دروســت  بتگەلێکــی  و 
ئینســانی  بچووکیــن.  و  نامــۆ  لەئاســتیاندا 
لەخــۆی  ئەفســانەی  پاڵەوانــی  بچووکیــش 
بــەڕەوا نابینــێ  ئیتــر بــۆ دەکــرێ بنووســێت؟ 
نیــگا  بــەو  پێویســتی  ئافرانــدن  ســەرەتای 
ئەفســانییە لــە خــۆت تــا بکــرێ تــۆش بــە 
وینــەی خــودا لــەم واقیعــە خوڵقێنەرێکــی 
تــر بــی بەجێــگای خــوودا. ئەمــرۆ شــاکار 
کەمــە، یــان الســاییکردنێکی واقیعــە تەنھــا 
ھۆکارەکــەی بــۆ ئــەو چــاو لێکردنــە ســووکە 
ی خــە لــک بــۆ ئیمــە و خۆمــان بــۆ خۆمــان 
بنووســین  ئــەوەی  پێــش  ڕێتــەوە.  گــە  دە 
دەبــێ کــە ســایەیتمان ئەفســانەیی بێــت و بــە 
ــرە و  ــە خاتی ــد گٶشــەیی ل ئاوێنەیەکــی چەن

ئەزموونەکانمــان بــڕوا نیــن .

سەرەتای ئەفراندن لە چیدایە؟

شێخ بابە نوسینی :بەرزان
تەمووزی٢٠٢٠  کەرکوک٢ ی
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکاتژمارە6  تەموزی٢٠٢٠ 

دەزگای ســی ئــای ئــەی و
ئــازادی کلتــورەکان

ــە شــەڕی ســارد  ــەی ک ــەو ماوان ــی ئ ( بەدرێژای
لەلوتکــەدا بــوو، ڕژێمــی ئەمەریــکا  پارەیەکــی 
نھێنیــدا،  لەبەرنامەیەکــی  بێشــوماری 
پروپاگەنــدەی  بــۆ  ڕۆژئــاوادا  لەئەوروپــای 
ئــەم  ســەرەکی  کرۆکــی  ھەڵڕشــت.  کلتــووری 
کەمپینــە، " کۆنگــرە بــۆ ئازادییــە کلتورییــەکان"  
کەلەســانی ١٩٥٠ تا ســاڵی ١٩٦٧ کە لەالیەن 
-میخایــل ژیلســۆن- ســیخوڕی( ســی ئــای ئــەی)
ەوە بەڕێــوە دەبــرا. لەســەردەمە ڕەونەقەکــەی 
" کۆنگــرە بــۆ ئازادییــە کلتورییــەکان" لــە ٣٥
ژمارەیەکــی  ئەنجامــدەدا.  دەوڵــەت چاالکــی  
زۆرکارمەنــد کاریــان تیــا دەکــرد، زیاتــر لــە ٢٠
گۆڤاریــان بودەکــردەوە، پێشــانگای ھونەرییان 
ســازدەدا، دامــەزراوەی ھەواڵــی تایبــەت بەخۆی 
ھەبــوو، کۆنفرانســی نێونەتەوەیــی پێشــبڕکێ 
بەخشــینی  ولەگــەڵ  تابلــۆ  وفرۆشــیاری 
کلتــووری  وســمیناری  ڕێکدەخســت  خــەت  
دەبەســت و ھــەر لەوچوارچێوەیــەدا مۆســیقار 
وھونەرمەنــدان ڕێزییــان لێدەگیــرا و بەشــکۆ 
دەکــران. ئامانجــی ئــەم بەرنامانــە ئــەوە بــوو، 
بەگشــتی ڕۆشــنبیرانی ئەوروپــای ڕۆژئــاوا  لــە 
مارکســیزم  بــۆ  شــاراوەییەکەیان  الیەنگرییــە 
وکۆمۆنیــزم  دووربکەوەنــەوە وھەوڵــدەن نزیــک 
ونزیکتــر پەیــڕەوی لــە ڕێگــەی ئەمەریکایــی 
ڕەھەنــدی  لەبــاری  پرۆژەیــە  بکەن.(١).ئــەم 
لیبــراڵ  ھەژموونــی   لەژێــر  فکرییــەوە 
ــنبیرە ئێکــس-  ــی  ڕۆش ــوو، بەکارھێنان چەپداب
کۆمۆنیســتەکان بــۆ ڕاوەســتانەوە لەبەرامبــەر  
تەوژمــی فکرییــەکان کــە جــۆن پــاول ســارتەر، 
پاپلــۆ نیــرۆدا وتۆمــاس مــان لەپێشــەنگانی 
تیمپــۆ  مۆنــات"،  دیــر   " بوکــراوەی  بــوون. 

پرســینتە، ئیکونتــەر، لەئەڵمــان، فەرەنســا، 
رۆشــنبیرانی  وە   " ئەمەریــکا  ئیتالیــا، 
کۆکردبــووەوە   لەخــۆی ئەوروپایــی  نێــوداری 
ســەردانەکەی  لــە  فریــش  ماکــس  تەنانــەت 
لەگــەڵ  چاوپێکەوتنەکانــی  و  ئەمەریــکا  بــۆ 
یەکســاڵەی  ومانــەوەی  بەرپرســان   گــەورە 
ســی  لەالیــەن  ڕاســتەوخۆ   ، ئەمەریــکا  لــە 
بــۆ  بودجەشــی   ، ڕێکخرابــوو  ئەیــەوە   ئــای 
ــی زۆر جــددی  ــە وگومان ــوو، گریمان ــرا ب دابینک
بــووەو  ئــاگادار  فریــش  ماکــس  کــە  ھەیــە 
چــاوی لــە پالنەکــە خەوانــدووە . سیاســەتی 
ڕووتکردنــەوەی   ' پرۆژەیــە،  ئــەم  کلتــووری 
لەبەرھەمــەکان،  ئایدیۆلــۆژی  ناوەڕۆکــی 
و  سیاســییەکان  مانــا  بەتاڵکردنــەوەی 
ئــازادی ڕەھــا بــە ھونــەرەکان، بــرەودان بــە 
ھونــەری ئەبســتراکت ، گەمارۆدانــی  شــەپۆلە 
وشۆڕشــگێڕییە  یەکســانیخوازی  کلتوورییــە 
لــەوە  دەبینیــن  دەم.  ئــەو  کۆمۆنیســتیەکانی 
بــەدوا شــانۆگەرییەکانی برتۆلــد برێخــت لــە 
ــت.  ــگای پێننادرێ ــانۆ جێ ــی ش ــە گرنگەکان ھۆڵ

ئــەم ڕەوت وتیۆرییــە ســیخوڕییەی ، ســی ئــای 
دەم تەنھــا وەک  پالنێکــی  ئــەو  کــە  ئەیــە 
ســیخوڕی جێبەجیکــراوە، شوناســی سیاســەتی 
ــەم  ــی ک ــڕۆی الن ــی ئەم ــووری  نیولیبرالیزم کلت
ــوری  ــردووە. سیاســەتی کلت لەئەوروپــا جێگیرک
بەشــێک لــە دەوڵەتانــی ئەوروپایــی جۆرێــک 
لەفۆرمــی فەرمیــدا دەرخرێتــە ڕوو، ھەژموونــی 

دامەزرانــدووە. بێڕکابــەری  کلتورێکــی 

بێدەنگی پاش  لێزمەی بەخوڕی 
ڕاپەڕین

بەســەر  کێشــا  باڵــی  گــەورە  بێدەنگییەکــی 
کوردســتانی  وشــپرزەی  شــێواو  کۆمەڵــگای 
عێراقــدا. کلتــووری بەرەنــگاری  ئایدلۆژیــای 
کوردایەتــی، ھیچــی بــۆ وتــن پێنەبــوو»  ئــەم 
داماوییەیــان نێونابــوو- ئــازادی وداھێنــان پێک 
ــی  ــۆکی کۆمەیەت ــە ش ــن ب ــن». دەتوانی ناکۆک
پیــاوی  ھەندێــک  کلتــووری   شــۆکی  وەک   ،
ئــەو  بیچوێنیــن.  ئەوروپــا  بــۆ  ڕۆژھەتــی 
پرۆژەیەکــی  خاوەنــی  (ڕۆشــنبیران)خۆیان 
ی  ڕاپەڕیــن»   نەبوون.»کۆنگــرەی  کلتــووری 
نووســەران،(٢)   ی   ١٩٩١ ســاڵی  شــەقوەی 
ــەرەی کوردســتانی  ــۆ ب ــی پێشــوازی ب کەڕنەڤاڵ
شــاخ   ڕەوتــی  نووســەرانی  تێکەبوونــی   و 
زەواجــە  ئــەم  وپیســەوە-.  وشــاربوو-بەپاک 
ئــەو  ھەبــوو.  کورتــی  تەمەنێکــی  بەداخــەوە 
دەمانــەی شــەڕی بــراکان  لەســەر دەســەت 
وقەڵەمــڕەوی کۆمەڵــگای  ھێنــدەی دی داغــان 
ــەر  ــژی ڕۆشــنبیرانی کوردایەتــی ب دەکــرد، توێ
لەحزبــەکان یەخــەی یەکترییــان ڕادەوەشــاندو 
دەزگاکانــی  گەڕخســتنی  بۆبــە  گەڕانــەوە  و 
وھەتککردنــی  مێــژوو  الپــەڕە  ھەڵدانــەوەی 
ھــەرە  ڕۆڵــە  وبەکوشــتدانی  ئینســان  شــکۆی 
ھەژاروناچاروگومــڕاکان، تــا گەیشــت بــەوەی 
نووســەر  لەنێوبردنــی چەندیــن  ھەوڵــی  کــە 

ھەولێــر  بوکراوەکانــی  بــۆ  ئەوانــەی  درا 
لەســلێمانی  وشــاربەدەرکران  دەیاننووســی 

وبەپێچەوانــەوەش. 

ناسیۆنالیســتی  کلتــووری  لــە  ڕەخنەگرتــن   
فەرھەنگــی  لــە  بــوو  ســاڵ  کوردیــی، چەنــد 
ھونــەرو  کانوونــی  ببــوو»  پەیــدا  کوردیــدا 
وحەڵقــەی  کوردســتان  کرێــکاری  ئەدەبیاتــی 
ژێــر  لــە  بــەم  کۆمۆنیســت»(٣)  ئەدیبانــی 
ئــەدەب  کوردیــدا   بــۆرژوازی  دەســەتی 
 » وتیپەشــانۆییەکان  کرێکاریــی  وھونــەری 
کۆمەڵــەی ھونــەری شــەبەنگ وتیپــی شــانۆی 
نینــا وکۆنگــرەی نووســەرانی کرێکاریــی و....» 
جوانــی  لــە  بــوون  بەرگریکــردن  مانــدووی 
شــارو لــە ناشــرینی ژنکــوژی ولــە ئینســانیەتی 
شــکۆ  دزێــوی وتانــی  لــە  ھــەژارو  خەڵکــی 
وکەرامەتــی ژیــان لەالیــەن بانــدە ئینســانکوژە 
خۆماڵییەکانــەوە. ئــەم گروپــە کاریگەرییەکــی 
کارەســاتە  بــە  بەبــەراورد  ھەبــوو  کەمیــان 
وفەرھەنگییەکانــەوە.  وسیاســی  کۆمەیەتــی 

چەندیــن  وھەرلەپەراوێــزدا،  ھەمانــکات
پــرۆژە  کــە  ھەبــوون  تریــش  نووســەری
ــردەوە.  ــتیان بودەک ــوو. مانفیێس ــان ب وخەونی
فکــرو بۆچــوون ودیدگایــان بــوو، ڕەخنەیــان لــە 
ئەدەبــی کالســیک، شــاخیی ، حزبیــی دەگــرت، 
توڕەبــوون لــە ڕەھایــی مۆنۆپۆلــی توندوتیــژی 
وقەتیســکردنی  ژەنەڕاڵەکانــەوە  بەدەســت 
سیاســەتی کلتــووری بــە تەنھــا بــۆ داســتانی 
ھەڵــۆی ســوور، ئــەودەم ئەمانیــش شانســێکی 
گەورەتریــان نەبــوو لــە پەراوێــزی وھێشــتا 
دەستاودەســتی  نووســراوەکانیان  بەکۆپــی 

دەکــرد. 

ئازادکردنی دەق لە 
ئایدیۆلۆژیا وماکە کۆمەیەتی 

شۆڕشگێڕییەکان
لەمێژبــوو ئــەدەب وفەرھەنــگ وشــانۆی کــوردی  
ــی   ــە مۆرکێک ــی ب ــی کۆمەیەت ــۆدی ریالیزم میت
ــد وڕەگــەزە شوناســییەکانی(  تایبــەت دامەزران
ــاو  ــا داگیرس ــی) تی ــی وچ چینایەت چ نەتەوەی
بــوو.  لوتفێکــی مێژوویــی ھاتــە نێــوەوە ، ئــەو 
ــی  ــای لیبراڵیزم ــە ئایدی ــە ب ــە قووڵ بێدەنگیی
چەپــی ئەوروپایــی ، بــە داھێنانــی  زمانێکــی 
گونجــاوی پێشــکەوتوو پــڕ بکرێتــەوە. بەبوونــی 
چەنــد نووســەرێکی الوی کــوردی ئەوروپایــی 
نشــین، بەتایبــەت خافڵبوونــی خوێنــەری کــورد 
زمــان لــە مێــژووی فکــری ئەوروپایــی ، ھێــرش 
بکرێتــە ســەر مارکــس وکۆمۆنیــزم و گاڵتەکــردن 
ناوەڕۆکــی  کرێکاروتوڕھەڵدانــی  چینــی  بــە 
چینایەتی وسیاســی لەئەدەب وفەلســەفەو برەو 
دان بەتاک و بەتایبەت تاکی کورد و بەخەمە 
پۆســتمۆدێرن.  وبەفەلســەفەی  وجودییــەکان 
نەوەیەکــی نوێــی خوێنەرکــە تەمەنــی  بالــق 
گــەورەی  ژێــر دەســتکورتییەکی  لــە  بوونیــان 
چێــژ و کەوتنــی ماســکەکانی شۆڕشــگێرەکانی 
باوکەکانیــان  خەونــی  بەکارەســاتی  و  شــاخ 
ــی  ــەو (س ــی ئ ــە مژین ــەم ئایدیایان گوزەراند،ئ
لەگــەڵ  بووکەدەھاتــەوە  دی)یانــە(٤)  بــی 
گەشــەیەکی ئابــووری کــورت مــاوە لەکوردســتان  
وتــا ڕادەیــەک ئارامــی وســەقامگیری دەســەتی 
نێــوەدا  لــەو  کوردســتان.  فەرمانڕەوایەتــی 
ئەدەبیات و فەلســەفەی چەپگەرایی وئینســانی 
وئازادیخوازانــەی کۆمۆنیســتیی بــۆ فەرامۆشــی 
عیرفانیــی  ھەمووداھێنانــە  دەنــرا.  پاڵپێــوە 
تۆمارکردنــی  کوردســتان  وئیســالمییەکانی 
چەنــد زیکرێکــی ســەلەفییانە بــوو لــە ســەر 
ئەدەبیاتــی  فۆلکلۆرییــەکان و چەنــد  ئــاوازە 
ــوو.                                          جیھــادی  کــە ئــەو باشــتر ھەرھێنــدەش ب

   
ڕۆشــنبیران وفەلسەفەی 

ئیشــەکەیان:-  لەنێوان ڕەوشــت 
وسەرمایەدا

ڕۆشــنبیرانی بــۆرژوازی کوردیــی، وچانێکــی 
ســڕینەوەی  گیانــی  وبەربوونــە  دا  کورتیــان 
الیەنگــری.   وئەدەبــی  بەرگــری  کەلەپــووری 
میللەتــە  ئازارەکانــی  ھەمــوو  لەگــەڵ  مــادام 
شــوناس  لــە  ئێســتا  ژیــاون.  چەوســاوەکەدا 
بەخشــین،  لە مێژوو، لەفەلســەفە، لەداســتان 
ھەســتیارە  کێشــە  بەشــداری  وتەنانــەت 
بکــەن.  دەســەتی سیاســی  نیشــتمانییەکانی 
ئاکادیمیســتەکان   پرفیســۆرو  گــەورە   ٢٥٠٠  )
ئیمزایــان بــۆ مانەوەی بەرزانی لەســەرۆکایەتی 
ھەرێــم دا).  ڕۆشــنبیران دزی وگەندەڵــی و 
ئایکۆنــی  گەورەتریــن  ھەڵبــژارد.  درۆیــان 
ــەری  ــورد، ئاوازدان ــە فەیلســوفی ک ــیعر، تاک ش
ھەرچــی ســرود، گۆرانیبێــژی ھەرچوارپارچــە، 

ڕۆمــان،  باخچــەی  پەپوولەییتریــن 
سەرنووســەری ئازادتریــن رۆژنامــەی ئەھلــی، 
ھەمــوو ئەوانــەی چەکــی تێکۆشــانیان بەتەنھــا 
ســەربازییەکان  لەپلــە  مــن  بــوو،  قەڵــەم 
شــارەزا نیــم ، بــەم بەریــز بــە پلەکانــی 
عەمیــد ورائــد ونەقیــب، خانەنشــین بــوون.
وەک مافــی خۆشــیان حیــرس دەکەن.فکــر ھیــچ 
،  فریــای شــکۆ ومــۆرال بکــەون. گەندەڵــکاری 
ڕێککــەوت  کوردایەتی،نــاوازەو  ڕۆشــنبیرانی 
نییــە، ھەرچەنــد ناڕەســەنە، بــەزۆر خۆماڵــی 
بــوو،  کۆنەپەرســت  بــۆرژوازی  کــە  نییــە.  
ڕۆشــنبیرانی تەنھــا  نوێنــەری ئایدیۆلۆژیــی 
داڕزانــە  ئاوێنــەی  بــن.(٥).  وکلتورییەکانــی 
تــا  تەنانــەت  بێــت  ومۆرالییەکانــی  عەقلــی 
مارکێتنیــگ بــە ســەرمایەیەی  ڕەمــزی شــوھرەی 
ھەمــان  گواســتنەوەی  باوپاپیرانیشــیان» 
تاڵەبانــی  سیاســییەکانی  خێزانــە  میراتــی 
وبارزانــی کــە بــەدەردی حەمەســەعید حەســەن 

وتەنــی خــۆی پۆســتە».

دەزگای سیخوڕی  ورۆژنامە 
قوتدەرەکان

شــانەو  وپاراســتن،  زانیــاری  دەزگاکانــی 
ڕاگەیاندنــی  دەزگای  چەندیــن  یەکەکانیــان، 
گرنگــی  نییــە  مــەرج  بەڕێوەدەبــەن،  گــەورە 
ئاسایشــی  لەبــاری  تەنھــا  دەزگایانــە  ئــەم 
نەتەوەیــی بــێ، بەڵکــە لــە ڕووی دروســتکردنی 
درۆکانیــان  بــە  وباوەڕپێکردنــی خەڵــک  درۆ 
بــۆ  خەڵکــە  دونیابینــی  دروســتکردنی  و 
ــی  ــە سیاســی وکۆمەیەتییەکان ــەواوی پرۆس ت
تاڵەبانــی  الھــور  کوردســتان.بەرزبوونەوەی 
بــۆ لووتکــەی دەســەتی یەکێتــی و مەســرور 
ســەرۆکی    حکومــەت،  بــۆ  بارزانــی 
کــە  گەورەیەیــە  درۆ  ئــەو  دروســتکردنی 
میدیــاکاران وەک کاپتنــی پاپــۆڕی ڕزگارکردنی 
کردیــن.  پێشکەشــیان  کوردســتان  کێشــەکانی 
دەم ھەراشــەکانی نێــو تــۆڕە کۆمەتییــەکان 
بەئاگاداربــوون  ھەواڵــەکان،  پــڕ  وڕۆژنامــە 
ودانانــی  یەکتــر  نھێنییەکانــی  وگەیاندنــی 

کاتــی لەبــار بــۆ بوکردنەوەیــان،  بەھۆیــەوە  
پــف  بیــم  و  بکــەن  ســاز  ھــەرا  دەتوانــن 
تەنھــا  ســایکۆلۆژییەتی  لەســەر  وکار  بــدەن 
دییــەوە  بکەن،لەالیەکــی  ڕووت-  مانــەوەی 
تیــری ســەرنجی خەڵــک ســەرچیخ بکــەن وئــەو  
کەئــەوان  ببینیــن  ئــەوان  وەک  ڕووداوانــە 
وێنەیــان بــۆ کێشــاون. بــە گشــتی  النــی کەمــی 
تێچــووی ئــەم دەزگایانــە بــە شــەش ملیــۆن 
ــەم  ــی ئ ــت. کارای ــە دەخەمڵینرێ دۆالری مانگان
دامەزراوانــە بەتایبــەت لــە مــڕۆدا، خۆبــواردن 

کوشــندەیە. ھەڵەیەکــی  لێــی، 

کلتوور وکۆمەڵگا وسیاسەت وئایدیا

٢٠١١ شــوبات  ١٧ی  لــە  کــە  ڕەفیــق  فــاروق 
خۆپیشــاندانەکان  درەوشــاوەی  ســیمای  دا، 
بــوو، کۆمۆنیــزم ھــاو تــا بــە ئیســالمییەکان  
بــە تیپێــک لــە فاشــیزم دادەنێــت، بەختیــار 
بــە  مارکســیزمی  پێشــتر  گەلێــک  عەلــی 
الوان  بــە  مەترســیدار  ئایدیۆلۆژییایەکــی 
ناســاند بــوو. تەنانــەت مەریــوان وریــا قانعــی 
ھاوڕێــی لــە دواتریــن چاوپێکەوتنیــدا، گلەیــی 
ــەتی  ــەدژی دەس ــنبیران ب ــتانی  ڕۆش ڕانەوەس
سیاســی بــۆ کاریگــەری بەختیــار دەگێڕێتــەوە. 
لەگــەڵ  لەچاوپێکەوتنێکــی کەمــال چۆمانــی 
ــت  ــی- شــومبێرگەر دەڵێ ژورنالیســتێکی ئەڵمان
ــر کاریگەرییەکانــی  « یەکێتــی وپارتــی لەژێ
(٦) لیبراڵــدان›.  نێــو  پروپاگەنــدەی 
ھەژموونــی کلتــووری چینــی بــۆرژوازی کــورد 
بەشــێکە لەبەرھەمــی خــودی سیســتەمەکە ولــە 
ھەمــوو ئــەو ھەژارییــە مــاددی ومەعنەوییــە کــە 
ئەمــڕۆی خەڵکــی کوردســتان تیــا گیــرۆدەن.  
کرێــکاران  لــە  ڕۆشــنبیران  ئلیتــی  دابڕانــی 
وبوونــی  کوردســتان  زەحمەتکێشــی  وخەڵکــی 

بەشــێکی ئۆرگانــی لــە خــودی بــۆرژوازی. 
ســەالم عەبدوو عەبدو ســلیمان مەشــخەڵ و 
پێشــڕەو موحەمــەد ‹ چاندنــی سیاســەتی جــوان 
لــە تێکســتی ئەدەبــی دا وشــوپێی کۆمەیەتــی 
وچینایەتــی لەکلتــووردا» ولەگــەڵ چەندیــن 
ڕەوتــی  لەبەرپەچدانــەوەی  تــردا  نووســەری 
کۆمەیەتیــدا  ونــا  سیاســی  نــا  تاکگەرایــی 
دەرکەوتەکانــی  ھەمــوو  ڕاوەســتاونەتەوە. 
ســەرخانە فەرھەنگییــەکان ئامــاژەی دیرۆکێکــی 
بادەســتی  لــە  دەورەیــەک  وکۆتایــی  نــوێ 
بیــروڕای بــۆرژوازی دەکــەن. الوانــی ســانی 
دوو ھــەزارەکان، نــەوەی گەڕاندنــەوەی شــکۆیە 
بــۆ ژیــان، شوناســی ئینســانیی وئازادیخوازیــی 
لەبانیژەیەکــی  جیھانیــی.  وھاوتــی 
خــۆی  بــۆ   سۆشیالیســتییەوە  ئازادیخــوازی 

دەڕوانێــت. وڕۆشــنبیرەکانی  وشــوناس 

پەراوێز و ژێدەرەکان :
(١)وکێپیدیــا  وســی ئــای وئــەی وکلتــوور، ١٢.١١.٢٠١٧
یەکێــک  دانپیانێکــی  وھەرلەوێــدا  ســیمۆن  ماکــس   ،
ــە  ــە و وش ــەوە ( ئ ــای دەھێنێت ــی ئ ــی س لەکارمەندەکان
ودادپــەروەری  یەکســانی  وەک  دەدزی،  گەورانەمــان 

وئــازادی).
(٢)کۆنگــرەی یەکێتــی نووســەرانی کــورد لــە ١٥  تــا 
ــە ھاوینەھــەواری  ــی ســاڵی ١٩٩١ ل ١٧ تشــرینی یەکەم
ــرا.  ــن ناون ــە کۆنگــرەی ڕاپەڕی ــە ب شــەقالوە بەســترا ک

(٣)کانوونــی ھونــەر و ئەدەبیاتــی کوردســتان و حەلقەی 
ئەدیبانــی کۆمۆنیســت دوو ڕەوتــی ئەدەبــی و ھونــەری 
ناوەڕاســتی  لــە  بــوون،  شۆڕشــگێڕانە  و  مارکسیســتی 
دەیــەی ھەشــتاکان ھاتنــە مەیــدان و کاریگەرییەکانیــان 

ــت. ــدا دەبینرێ ــا ئێســتاش لەســەر جەســتەی ئەدەبی ت

(٤)ســی بــی دی جــۆرە جگەرەیەکــی ئەفیونــە بەڕادەیــەک 
وتانــی  لەزۆربــەی  کــە  تێدایــە  ھۆشــبەری  مــادەی 

ئەوروپــا ڕێگەپێــدراوە.

(٥)الروایــة التاریخیــة تآلیــف جــورج لــوکاش ترجمــة 
دکتــور صالــح جــواد کاظــم مجلــد االول وزارة الثقافــة 

واالعــالم طبعــة الثانیــة ١٩٨٦ ص ٢٤٥ – ٢٦٥.

(٦)Kurdin und offentlichkeit چاوپێکەوتنی 
کەمــال چۆمانــی لەگــەڵ کێرێــم شــونبیرگەر الپــەڕە ٧٨
دەتوانــن  زیاتــر  زانیــاری  بــۆ   . ئەڵمانــی  بەزمانــی 

ســەردانی ســایتی hypotheses.org بکــەن.

کۆشش جەمال

سیاســەتی کلتووری  لیبرالیزمی نوێ لە کوردســتان
تێکشــکاندنی شوناســی ئینسانیی و

داشــۆرینی مۆراڵی ڕۆشنبیر
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

بھسھر چھند گوڵی ژاکاودا
ھھنگاو بنێم

تا بگھم بھ "بھسیھئیتر"؟
لھ چھند شار؟

چھند و�ت و چھند
پارچھی جیھان؟        

بازدەم بھسھر
چھند ھھزاران؟

پھیکھری شھ�ڵی خوێندا؟
چھن (دیالن)ی خنجیالنھم

لھ سھر کھنار
بێ الیھ-الیھ جێ بێڵم؟

تا دەربازبوون لھ شھوەزنگ؟
الھوور و بھڵخ و بامیان

بروکسیل، پاریس و لھندەن
ئھنکھرا، ئھستھمووڵ، عھدەن

قھندیل، ئامێد و کوبانێ و"                          
چھند جار ئھبێ مارگھستھ بم

لھ ماری پھروەردەی مزگھوت؟
چھند جار

لھ بھر        
چھند دەرگای زیندانی ئێران            

ھھڵلھرزم تا بھری بھیان
چھند پھیکھری

بھ پھت-تاساوی ئازیزان           
ھھموو ڕۆژێک

بھ ساردی         
       بگرمھ ئامێز؟                 

***

چھند مانگ
بێ مووچھ
بێ مھعاش
خۆم و مناڵ

زگ ھھڵگووشین؟

ئیتر گھیشتوەتھ گیانمان
ئھی کھی جادە و شھقامی شار

پڕ کھین لھ ھھزاران ھاوار؟
گھرووی گھندەڵی گھندەڵی

کھی وا بووگشین
مافی خوراوی کۆن و نوێ

دەستھبھر 
                بێتھ بھر دەستان؟          

***

 باب دیالن  ڕۆژێک لھ ڕۆژان
وتی: وە�م

ئاژووانھ لھگھڵ بای زەمان          
بھ�م ئێمھ

داوین
بۆ ئھو بای سھرگھردان؛

تۆڕین؛
یھخسیرکھری وە�م

پھیکھرمان
ئا�وەتھ

چی کۆت و زنجیر و شیر و تیر
شانمان

ترنجاوەتھ ژێر
تاقی تھنگی ئاسمانیان

چاوەڕوانی
ئاژوانی با و

 باب دیالن نین
             تاقی فھلھک

                           ھھڵدەتھکێنین       و 
ھھتاو         

ھھتاو ئھبێتھ میوانمان.

سھرەتای ۲۰۱۷

ی ر ا و ێنە شــو بــە 
ا د " ن یــال د ب  بــا "

پاش تەقینەوەکانی
 الھوور و بەغدا و بروکسیل

بە شوین ئاوازێکی "باب دیالن"دا

شیعری :
 موسلێح شیخولئیسالمی (ڕێبوار)

کۆمۆنیستم
خۆشەویستی دڵی خەڵک باوەڕمە 

مرۆڤ بوونە ناو و نیشانم
خوێنی ئەبەخشم بەم زەمینە

ھاوڕێیان نان
بەشم دەکات

سك ھەلنەگووشم لە برسان
کۆمۆنیستم

***

 کۆمۆنیستم
ماڵم سەنگەرەکانتانە
دەنگم تفەنگەکانتانە

گەر گەالنی ھەموو جیھان ڕابپەڕن
پێشوازی لە ئێوە و ئەوانیش دەکەم 
چاک ئەزانم شۆڕشگێڕی پیشەی منە

تێکۆشەری خۆنەویستم
کۆمۆنیستم

***

ئاشتیخوازم
چەکم بیرمە
 نانم بیرمە

پێنووسەکەم ھەمیشە شمشێڕمە
وەلێ خوێنی ستەمدیدەی پێ ناڕێژم

من نیونەتەوەییم
ھەموو جیھان من ئەناسێ 

ھۆیەکانی بەرھەمھێنانیش ڕەنجی منە
بە خواستی خۆم گیان ئەبەخشم

کۆمۆنیستم
***

 کۆمۆنیستم
کڕنۆش بۆ مرۆڤ نابەم و 
مرۆڤیش ناکەم بە کۆیلە

لەسەر بنەمای ڕەگەز و ئایین و جێندەر 
پشتگیری خۆم دەرنابڕم
بوونی مرۆڤە مەبەستم

لە بنەچە و ڕەنگ و ڕەگەزم مەپرسە
کۆمۆنیستم.

فــاروق  تایبەتــی  پەیجــی   : ســەرچاوە 
ئەلســامعی شــاعیر لــە تــۆڕی کۆمەیەتی 

قەیســبووک.

و  شــاعیر  ئەلســامعی  (*)فــاروق 
ڕۆژنامەنــووس ئەندامــی یەکێتــی ئەدیبان 

یەمەنــە. وتــی  نووســەرانی  و 

کۆمۆنیستم
شیعری : فاروق السامعي(*)
وەرگێرانی لە عەرەبییەوە :
 بانیژەی ئەدەب و کلتوور

ڕۆزا لۆگسمبۆرگ
شیعری ھێرمان خۆرتھر(*)

وەرگێرانی : ئھحمھد جوانکار

ڕۆزا
ئھی ڕۆزای مھزن،

ئھی ژنھ بھھێز و ئازا و ھێژاکھ
ئھی بیرمھند و 

پاک و بیرفراوانھکھ

ژیانت 
ھھمووی پڕ بوو

لھ دڵسۆزی و ئھوین
ئھوینداریی چینی کرێکار

تۆ
ئھستێرەیھکی

گھشاوەبووی بھبھرزییھوە
دوور دوور 

ئاسۆی بھردەمی 
چینی کرێکارت ڕووناک دەکردەوە.

تۆ کوژرای
کێ بوون ئھوانھی تۆیان کوشت؟

سھرمایھداران تۆیان کوشت
خھتای 

ئھو کرێکارانھشی تیا بوو
کھ بھتھنیا

بھجێیان ھێشتی
لھبھرامبھر دووژمنھکانتا

ئھوان گوێیان
لھ پھیامھ شۆڕشگێرەکانت نھگرت

ئھوینھکھی تۆ مرد

لھبھر ئھوەی ئھوان
کرێکارانی ئھڵمان

پشتیان لھ ئھویندارییھکھی تۆ کرد.

شــاعیری  خۆرتــھر  (*)ھێرمــان 
سۆشیالیســتی ئھڵمانی، لھ ۲٦ ی تشرینی 
ھۆڵھنــدا  لــھ   ۱۸٦٤ ســاڵی  دووەمــی 
الیھنگــری  ھێرمــان  بــووە.  لھدایــک 
و  بــوو  مــھزن  ئۆکتۆبــھری  شۆڕشــی 
ــێ  ــوو. گھل ــدی ھھب ــن پھیوەن ــھڵ لینی لھگ
ســاڵی  و  نووســیوە  شــیعریی  داســتانی 
۱۹۱۲ داســتانی شــیعرێک دەنووســێت 
بــۆ  پیاچوونــھوەی   ۱۹۱٦ ســاڵی  و 
ــھوە. ســاڵی  ــ�وی دەکات دەکات و ئینجــا ب
حیزبــی  لــھ  حیزبھکــھی  نــاوی   ۱۹۱۸
دەگۆڕدرێــت  دیموکراتــھوە  سۆشــیال 
ــد. ســاڵی  ــی کۆمۆنیســتی ھۆڵھن ــۆ حیزب ب
۱۹۱۹ ھێرمــان خۆرتــھر واز لــھ حیــزب 
ــھ یھکێــک  دەھێنێــت. ســاڵی ۱۹۲۱ دەبێت
کرێکارانــی  حیزبــی  بنیاتنھرانــی  لــھ 
ــھر  ــان خۆرت ــان. ھێرم ــتی ئھڵم کۆمۆنیس
لــھ ۱٥ ی ئھیلوولــی ســاڵی ۱۹۲۷ لــھ 
برۆکســل بــۆ ھھمیشــھ دڵــی پــڕ لــھ ھیوای 

بــۆ سۆشــیالیزم لــھ لێــدان کــھوت.

قھندیل، ئامێد و کوبانێ و"                          

                           ھھڵدەتھکێنین       و 
ھھتاو         

شیعری یەکەم

چ بەھارێکی بێ دەنگە !
 چ کەڤاڵێکە .. بێ جوانی !!
 نە کۆنسێرتی گریەی باران ،
 بۆ خاك و زوخاوەکانی ..

 نە حەیرانی چیرۆکی ماتەمی چەمێ ،
 بۆ ماسییە خنکاوەکانی ..
 نە شیعرێکی تەڕو بڕیش ،

 توانی .. شوشەی پڕ .. زریکەی ئەو ھەموو قوڕگە سیخناخە
 بەخەم ، بکات .. بە گۆرانی !

چ بەھارێکی بێ دەنگە و
 چ تابلۆیەکی .. بێ جوانی

شیعری دووەم 
بە ، پـلـەکانی گەرمادا

سەردەکەوم بۆ ماڵی خۆر !
تا بزانم ،

نێڵەنێڵی نێو دڵی ئەو بەسوێ ترە ،
یاخو قرچەی ناخی داخی

ئەو کرێـکـارەی ، ئێواران ..
بەدوو دەستی بەتاڵەوە ، دەچێتەوە

بۆ ماڵی ژمارە ( سفر ) ی
ناو گەڕەکی ( چاوەڕوانی ) ی
شاری ( دۆزەخی ھەژاران ) ..

( ئەمڕۆ ڕۆژێکی پڕ گەرمە ،
بۆ بێکاری .. ! )

وو شیعری 
د

عەلی
ەندی 

ب

خۆزگە                            
ئیبراھیم تاڤگە

به ھەموو زمانەكانی دنیا خۆشم ئەوێی
 نزیكترین نزیكی لێمەوه

 كەچی به قه ت دووری گشت سنورەكان بیرت ئەکەم
 تەنھا بەیەک دڵ عاشقتم 
گەر تەمەنێكی ترم ببوایه

 دووباره لەگەڵ تۆ ئەژیام 
تۆ شێوەی پەپووله پاكیت 

بەم خۆزگه بەقەد ئاستی ھەست و دڵی خۆم
 ڕۆژێ له تۆ

 ئەم ھەموو جوانییەم بەدەربڕینەوە ئەدیت!

١٠ ی حوزەیرانی ٢٠٢٠
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گڕێژنە
بەرز ئەدەبی

ســڵێمان ( مەشــخەڵ  عەبــدو
دەینوسێت)

نووســین ھونــەرە، بــەم ھەمــوو نووســینێک 
ھونــەر نییــە. ئەدەبیــش ســەرباری ئــەوەی 
چەنــد لــق و پۆپــی لێدەبێتــەوە و چەنــد 
نــاو و نــاو و نیشــانی جیاجیــا ھەڵدەگــرێ، 
ــدا  ــەردەم شوناس ــەدەب لەب ــار ئ ــەم دواج ب
دووچــاری پۆلیبەندییــەک دەبێــت کــە ڕەنگــە 
دوور لە خواســتی نووســەر و خوێنەر بخرێتە 
دەیەھــا  کــە  ڕێچکەیــەک  و  نەخشــە  ســەر 
بورووژێنێــت. خۆیــدا  بــەدوای  پرســیار 
و  توانــەوە  مۆدێــرن  ئەدەبــی  شوناســی 
تەســلیمبوون نییــە بــە ڕێبــازە ئەدەبــی و 
ھونەرییــە نوێیــەکان، بەڵکــو گەڕانەوەیــە 
ئــەو  بــەرز.  ئیســتاتیکای  بنەماکانــی  بــۆ 
بــەرز  ئەدەبــی  ھــەر  کــە  ئیســتاتیکایەی 
لێــی بەھرەمەنــدە. ھەرچەنــد ەدەســتەواژەی 
ئەدەبــی بــەرز و نــزم نوێیــە و لــە ســەر 
نەبۆتــە  کوردیــدا  نووســینی  رووپــەڕی 
شــوێنی ســەرنج و قســەباس، بــەم ھــەر 
نــوێ لەگــەڵ گەیشــتنی نووســەر  دەقێکــی 
بــە دوا خاڵــی پێگەیشــتنی دەقەکە،خــۆی 
ــدا  ــەردەم پرســیارە شوناســییە گەورەکان لەب
دەبینێتــەوە. وەک ئــەوەی ئــەم دەقــە تــا 
چەنــد ئینتمــای بــۆ ئینســان و ئینســانییەت 
پانتاییــەک  بۆتــە  چەنــد  تــا  ھەیــە؟ 
لەبــەردەم دەرخســتنی جوانییەکانــی نــاوەوەی 
ببێتــە  توانیویەتــی  چەنــد  تــا  خــۆی؟ 
بانیژەیــەک بــۆ دەربڕینــە ئەنگێزدارەکانــی 
ئــەم  گــەورەکان؟  بیرکردنــەوە  جیھانــی 
پرســیارانە ئــەو ڕۆڵــە دەگێڕن دەق لەئاســتە 
پۆلینبەندییەکــی  دووچــاری  جیاوازەکانــدا 
تــر ببێتــەوە. تــا بەرپرســیارێتی دەق زۆرتــر 
بێــت، تــا مــەودای نێــوان دەق و ڕووداوەکانــی 
ئەوەنــدە  بێــت،  کەمتــر  کۆمەڵگــە  ژیانــی 
زیاتــری  بەریەککەوتنــی  شانســی  دەق 
ھەیــە لەگــەڵ شوناســی بەرز.ئــەو دەقــەی 
ــە  ــە بناغ ــانیی دەبێت ــەرزی ئینس ــی ب شوناس
و دەربیچــەی ڕوانیــن و بینینــی جیھــان و 
ــدا  ــەرزی تیای ژیان،دەقێکــە بەرز.دەقێکــە ب
ئــەو  بەپێچەوانەشــەوە  دەدات.  شــەپۆڵ 
ــالدا  ــە گیانەڵ ــدا ل ــەی ئیســتاتیکا تیای دەق
بێــت و نەتوانێــت مەقامــی بــەرزی ئینســان و 
ــتان  ــەوە و دەستەووەس ــانییەت بخوێنێت ئینس
ھــەر  پێشــھاتەکاندا  و  ڕووداو  لەئاســت 
خەریکــی خــۆ دۆزینەوەیەکــی ســاختە بێــت 
لەپێنــاو پشــتکردن لــە کۆمەڵگــە، ئەدەبێکــە 
نــزم و ناتوانێــت جێــی ســەرنج و دیققەتــی 
بەســەلیقەی  و  شــێلگیر  خوێنەرانێکــی 
ھونــەری بــەرز بێت.ئەدەبــی بــەرز نــەک ھــەر 
ڕێزگرتــن لــە ئیــرادەی ئینســان و بەشــداری 
لــە  ئــەدەب  کۆمەیەتــی  چاالکانــەی 
کۆمەڵگــە وێنــا دەکات، بەڵکــو ئیــش لەســەر 
بنەماکانــی ئاکتیڤکردنــی خوێنەریــش دەکات 
و دواجــار ڕێــک بــە پێچەوانەی ئەدەبی نزم، 
خوێنەرێکــی پرســیارکەر و چێــژ وەرگرتــوو 
دروســت  بەھێــز  ئینســانیی  ئەدەبــی  لــە 
ھونەریــش  و  ئــەدەب  و جێوشــوێنی  دەکات 
لــە ملمالنێیــە کۆمەیەتییەکانــی نێــو ژیــان 
دەنەخشــێنێت. پۆزەتیڤانەتــر  و  بەرزتــر 

فەالح عومەر شوانی ھونەرمەند 
و دوو تابلۆ

لــە ژمــارەی ئاینــدەی بانیــژەی ئــەدەب و 
کلتــوور بابەتێــک لەســەر ئیشــەکانی ئــەم 

ھونەرمەنــدە دێتــە وەشــاندن.

فیلمــی  چوارھــەم  ســەگ'،  کەڵبــــەی   ' فیلمــی 
(یارگــوس  یۆنانــی  ســینەمایی  دەرھێنــــەری 
النتیمــۆس)ه کــە ســاڵی ٢٠٠٩ بەرھەمھێنـــــراوە، 
یەکێکـــــە لــەو فیلمانــەی کــە ناکرێــت بــە ئاســــانی 
ــەر  ــی رۆج ــری ئەمریکی ــت، وەك ڕەخنەگ لەیادبکرێ
لــە  شۆكھێنـــــەرە،  فیلمێکــی  دەڵــێ:  ئایبــرت 
تێکشــکاندنی ئۆتۆمبیلێــك دەچێــت کــە ناتوانــی 

بترووکێنیــت"!. لــێ  چاوتــی 
لەگــەڵ  چاوپێکەوتنێکیــدا  لــە  خــۆی  النتیمــۆس 
The Independent ی بەریتانــی دەڵێــت: 
حــەز بــە دروســتکردنی ئــەو فیلمانــە دەکــەم کــە 
بینـــــەر ناڕەحــەت دەکات، بــەم لــە ھەمــان کاتــدا 
تــا کۆتایــی لــە فیکریدایــەو چێـــــژی لــێ دەبینێــت!
چیرۆکــی فیلمەکــە زۆر نامــۆ، قەھــراوی و لەھەمــان 
کاتدایشــدا سەرنجڕاکیشــە. چیرۆکــی خێزانێكــە کــە 
بینــــەر پێــی وایــە ژیــــانێکی سروشــتی دەکــەن، 
بــەم لــە چوونەپێشــــی ڕووداوەکانــدا ھەســت بــە 
نــا سروشــتی ئــەو پەیوەندییــە دەکرێــت لــە نێــوان 

بــاوك و مناڵەکانیــــدا ھەیــە.
یۆنانــی  خێزانێکــی  ماڵــی  لــە  ڕووداوەکان 
ــەڵ  ــك لەگ ــاوو ژنێ ــت. پی ــدا بەڕێوەدەچێ دەوڵەمەن
ــەورەدا  ــی گ ــە خانووەیەک ــان ل ھــەر ســێ مناڵەکەی
دەژیـــــن. دیــواری دەرەوە بــەرزو ڕێگــەی بینینــی 
دەرەوە لــە چــاو دەگرێــت. بــەم لــە نــاوەوە ھەمــوو 
لــە  بێجگــە  مەیســەری تێدایــە.  ژیانێکــی  جــۆرە 
بــاوك کــە خاوەنــی کارگەیەکــەو ھەمــوو ڕۆژیــك 
لــە  یەکێــك  ھیــچ  کارەکــەی،  ســەر  بــۆ  دەچێــت 
بێــــــنەدەر،  مــاڵ  لــە  نییــە  بۆیــــان  مناڵــەکان 
باوکــەش ھیــچ شــتێكی دەرەوە بــۆ مناڵەکــــانی بــاس 

ــەو  ــاو ئ ــانیان لەن ــوو ژیـــ ــەکان ھەم ــاکات. مناڵ ن
ــاون و بێجگــە لــە باوکــەو  خانــووە گەورەیــەدا ژیـــ
ــوە،  ــان نەبینی ــچ دەم و چاوێکــی تریــــ ــە ھیـــ دایک
ھیــچ شــتێك لــە دەرەوەی ئــەوەی کــە بــاوك بۆیـــــان 
دیــاری دەکات نازانــن، ھیچ وێنـــەیەکیــــــان لەســەر 
مناڵــەکان  نیـیـــــە!  ناومــاڵ ال  دەرەوەی  دنیـــــای 
وا بــار ھێنــراون کــە پێیــــان وایــە کــە جیھانــی 
ــە  ــاژی و پــره ل ــاڵ، ئینســانی تــری لێن دەرەوەی م
تەلەفزیۆنەکەشــیان  تەنانــەت  دڕەنــدە!  ئاژەڵــی 
بێجگــە لــە چەنــد تۆماریکــی خێزانــی کــۆن ھیچــی 
تــر پیشــان نــادات! بــە شــێوەیەك کۆنتــرۆڵ کــراون 
کــە تــا ئاســتی ملکەچــی بــۆ باوکیــان کــە تاکــە 
بــردوون،  مناڵەکانیانــە  مەعریفــەی  ســەرچاوەی 
بــە ئەندازەیــەك کــە مناڵەکانیــان پێـــیان وایــە 
کــە ئــەو پشــیلەیەیەی کــە بەدزییــەوە ھاتۆتــە 
ــووە  ــی خوێنخــۆرەو" ھات ــەوە "دڕەندەیەک ماڵەکەیان
ئەمــان بخــوات، بۆیــە لــە مەشــھەدێکی دراماتیکیــدا 
داوایــان لێدەکرێــت کــە بکەونــە ســەرئەژنۆو بــە 
ھەمــوو ھێزیـــــان وەك ســەگ بــوەڕن بــۆ ئــەوەی 
دووری بخەنــەوە! لــەم دنیـــــا بچکۆلەیــەدا ئــەوە 
تەنھــا باوکــە کــە ســەرچاوەی ھەموو زانیـــــارییەکی 
مناڵەکانــە، حەزیــان لــە چییــە، زەوقیـــــان بــۆ چی 
دەچێــت، بیرکردنەوەیــان، خەیاڵەکانیـــــان چییــە! 
کــە  ئــەوە  موتڵەقــی  دەســەتی  و  بــاوك  ئــەوە 

ســایەی گــەورەی ھەیــە بەســەر مناڵەکانــەوە!
کــە  ئاســتێكە  بــە  منانــە  ئــەم  چەپاندنــی 
تەنەنانــەت مانــای شــتەکان ئــەوە نییــە کــە لــە 
"زومبــی"،  وشــەی  نموونــە  بــۆ  ھەیــە،  واقیعــدا 
بەڵکــو  ناگەێنێــت  زیندووخــۆر  مــردووی  مانــای 

یانــی  پشــیلە  زەرد،  گوڵــی  بــۆ  مانایــە  زومبــی 
ــت  ــای کورســی دێ ــا مان وەحشــێكی ترســناك! دەریـــ
کــە دوو قۆڵــی ھەیــە، تفەنــگ یانــی باڵندەیەکــی 

جوانــی ســپی ڕەنــگ، خــوێ یانــی تەلەفــون!
لــە مــاوەی ســەعات و نیوێکــدا النتیمــۆس ھــەم 
ناڕەحەتــت دەکات، ھــەم دەتترســێنێت، وە ھــەم 
واتلێــدەکات لــە بیرکردنــەوەی بەردەوامــدا بیــت 
لەســەر یەکــە بەیەکــی ڕووداوەکان و پاڵەوانەکانی 

فیلمەکــە.
النتیمــۆس  کۆیلەیەتییــە  ژیــــانە  بــەم  بەرامبــەر 
ڕێگــەی ڕزگاریــش لــە کارەکتەرێکــی یاخیــی نــاو 
فیلمەکــە پیشـــــان دەدات ئەویــش کچــە گەورەکەیــە 
کە دەســت دەکات بە پرســیارکردن لەسەر جیھـــــانی 
دەرەوەی مــاڵ. لــە شــوێنێکدا ڕوودەکاتــە باوکــی 
و پێــی دەڵێــت " کــەی دەتوانــم دنـــــیای دەرەوە 
ــك  ــت "کاتێ ــدا دەڵێ ــە وەم ــەش ل ــنم؟"، باوک ببیــ
کــە کەڵبەیەکــەت دەکەوێــت"! بۆیــە لــە مەشــھەدێکی 
بــە  ھەڵدەســتێت  گەورەکــە  کچــە  دراماتیکــدا 
شــکاندنی کەڵبــەی خــۆی بــۆ ئــەوەی لــەو زیندانــە 
ڕزگاری بێــت، پاشــان خــۆی دەشــارێتەوە لەنــاو 
دەرچــوون  و  باوکیــدا  ئۆتۆمۆبیلەکــەی  ســندوقی 
ــە  ــدا فیلمەک ــاڵ، لێرەش ــیای دەرەوەی م ــەرەو دنـــ ب

ــت! ــی دێ کۆتای
دەســەت  لــە  فیلمــە  ئــەم  ســەرەکی  ئایدیــــای 
کاتێــك  دەبینێـــــتەوە،  خــۆی  چەمکەکانیــــدا  و 
تەجروبەکانــی  قۆرخکردنــی  توانــای  کەســێك 
بەخــود  خــود  بــکات،  تــر  کەســانی  ژیــــانی 
دەتوانێــت کۆنترۆڵیشــیان بــکات! بــۆ پیشــاندانی 
ئــەم پەیوەندییــە واتــە مەعریفــە و دەســەت، 
التیمــۆس، دەرھێنــەری فیلمەکــە راماندەکێشــێت بــۆ 
"میشــێڵ فۆکــۆ" و تێزەکانــی ئــەو لــە مــەڕ "دەســەت 

مەعریفــە"، و 
النتیمــۆس  ســەگی  کەڵبــەی  فیلمــی 
بەرجەســتەکردنەوەیەکی سینەماییــــانەی تێزەکانی 
ــی  ــە لەســەر دەســەت و ئالییەتــی کارکردن فۆکۆی
خــراپ  خێزانێکــدا.  لەنــاو  دەســەتەیە  ئــەم 
نییــە لێــرەدا تیشــکێکی کــەم بخەینــە ســەر تێــزی 
دەســەت الی فۆکــۆ بەمــەش تێگەشــتنێکی قوڵتــر 

بھێنیـــــن. بەدەســت  النتیمــۆس  فیلمەکــەی  بــۆ 
دیــدی  پێچەوانــەی  دەســەت،  بــۆ  فۆکــۆ  دیــدی 
لــە  بریتیــە  مارکــس  الی  دەســەت  مارکســە، 
بەســەر  کۆمەیەتــی  چینێکــی  ھەژموونــی 
ــووری و  ــانی دەســەتی ئاب ــداو بەکارھێنـــ دەوڵەت
بــۆ چەوســاندنەوەی  خــۆی  کۆمەتــی  و  سیاســی 
چینێکــی تــر لــە کێشمەکێشــێکی چینـــــایەتیدا. ئەم 

دیــدەی مارکــس الی فۆکــۆ نــەك ھــەر یەکناگرێتــەوە 
بەڵکــو لــە دژایەتیــــدایە لەگەڵــی.

کۆنســێپتی دەســەت الی فۆکــۆ لــە دەســەتێکی 
ــتەوە،  ــان "دەوڵــەت"دا خــۆی نابینێـــ تاکەکەســی ی
بەڵکـــــو کێشمەکێشــێکی داینامیکی نێوان ھێزەکانە 
لــە خــوارەوە. الی فۆکــۆ دەســەت لــەم ســەردەمەدا 
لــە ڕێــی خێـــــزان یــان دام ودەزگاکانــی وەك دایرەی 
کار، قوتابخانەکان، نەخۆشــخانەکان، زینداکان و 
..تــاد کۆنترۆڵــی پەیوەندییــە کۆمەیەتییــەکان و 
ھەڵســوکەوتی مرۆڤــەکان دەکات. نــە ســەنتەرێکی 
ھەیــەو نــە پەیوەســتە بــە ســنوورێکی سیاســییەوە. 
پەیوەندیــەك نییــە لــە نێــوان حاکــم و مەحکومــدا، 
ھەمــوو  و  ھێــزە  پەیوەنــدی  کۆمەڵێــك  بەڵکــو 

الشــەی کۆمەیەتــی دەگرێتــەوە.
مەعریفــە  فۆکــۆدا،  فەلسەفییــــانەی  دیــدی  لــە 
مەعریفــەو  پەیوەنــدی  دەســەتە.  بەرھەمــی 
کــە  یەکانگیــرە،  پەیوەندییەکــی  دەســەتیش، 
ھــەم مەعریفــە ڕێگەیەکــە بــۆ دەســەت و ھــەم 
بەرھــەم  ھێــز  پەیوەندییەکانــی  دەســەتیش 

دەھێنێـــــتەوە.
خــۆی  مۆدێرنــەدا  دنیــــای  لــە  نــوێ  زانســتی 
دەســەتەو فاکتەرێکــی بناغەیشــە لــە کێشمەکێشــە 
فۆکــۆ  کــە  لێرەشــەوەیە  ھــەر  کۆمەتیەکانــدا. 
ناوچەوانــی  دەماڵێتــە  توونــد  ڕەخنەیەکــی 
تــەواوی زانســتە کۆمەیەتیــەکان وەك زانســتی 
دەروونناســی، زانســتی توێکاریــی مێشــك، زانســتی 
کریمناڵێتیــی  زانســتی  "پــەروەردە"و  پێداگۆگیــی 
زانســـــتانە  ئــەم  ھەمــوو  ئــەو  الی  "جەریمــە". 
بــۆ یاریکــردن بــە مێشــك و جەســتەی خەڵــك و 
ڕامکردنیــان دروســت بــوون. مۆدێرنــــە بــە پێناســەی 
فۆکــۆ ئاوســە بــەو تەکنۆلۆژیـیـــا مەعریفییانــەی 
کــە دەڕژێتـــــە جۆگەلــەی دەســەتەو کۆنترۆڵــی 

مرۆڤــەوە.
النتیمــۆس  یارگــۆس  ی  ســەگ  کەڵبــــــــەی 
بەرجەســتەکردنەوەی دەســەتی باوکێـــــکە کــە بــە 
کۆنتــرۆڵ  تــەواو  منداڵەکانــی  خــۆی  مەعریفــەی 
شــایەنی  فیلـــــمە  ئــەم  کــردووە.  زیندانــی  و 
بینینــە، فیلمێکــە لــە بازنــەی فیلمــە تەقلیــدی 
لەســەر  کارکردنــە  دەرچــووەو  ھۆڵیۆدییــــەکان  و 
تێگەیشــتن لــە پەیوەندییــە کۆمەیەتییــەکان بــە 
دیدگایەکــی سۆســۆلۆجی مۆدێرنــەوە، چیرۆکــی ئــەو 
بەدەســت سیســتەمێکی  دەناڵێنــن  کــە  کەســانەیە 

ســەرکوتگەرەوە. خێزانیــی 

فۆکۆو "کەڵبـــەی 
سەگ " ی یارگوس 

النتیمۆس
نووسینی : عومەری خەتات                                                                                      
                                                                                        
ماڵتا ٣٠ ئەیلوولی ٢٠١٩

)

(ده خوێنمــه وه )،  ده بینــم  شــیعرێك  جــار  زۆر 
ــردووه  و  ــز ك ــدا ڕی ــاڵ یه ك ــی له پ ــه ی جوان وش
ته نانــه ت وێنــه ی شــیعریی جوانیشــی تێدایــه ، 
بــه م ماناكــه ی (ناوه رۆكه كــه ی) قــووڵ، جــوان 
و فــره وان نییــه ؛ ئه مــه ش بــۆ خوێندنــه وه ی بــۆ 
خــۆی به كێشــم نــاكا و ڕامناكێشــێ. مــن بــڕوای 
تــه واوم لــه  شــیعر و ئه ده بــدا بــه وه  ھه یــه ، 
كــه  شــێوه  و نــاوه رۆك یه كتــر تــه واو ده كــه ن 
ــگاو  ــدا ھه ن ــه ڵ یه ك ــه  پــێ له گ ــێ پــێ ب و ده ب
ــه   ــم ب ــن (بڕواش ــدا ب ــتی یه ك ــه  ئاس ــن و ل بنێ
شــیعری شــێوه گه را و فۆرمالیســت نییــه ؛ بــه و 
واتایــه ی، كــه  چێژیــان لــێ نابینــم). به ڵــێ، 
ئــه وه  ده زانــم، كــه  مــه رج نییــه  ناوه رۆكێكــی 
بــاش، ســه د لــه  ســه د ده بــێ فۆرمێكــی بــه رز و 
ــاش  ــی ب ــچ فۆرمێك ــه م ھی ــێ، ب باشیشــی ھه ب
و جــوان – ده توانــم بڵێــم – بــه  بــێ نــاوه رۆك 
و واتــا و ده الله تێكــی ده وڵه مه نــد و قــووڵ 
نابــێ (ڕاســتییه كه ی فــۆرم و نــاوه رۆك ئاوێتــه  
جــودا  لێــك  ھه رگیــز  و  یه كــن  ئاوێزانــی  و 
واتــاش  و  واتایــه   فــۆرم  له مــه وه   نابنــه وه ؛ 
ھــزر  ئه ده بــدا  و  شــیعر  نــاو  لــه   فۆرمــه ). 
ھه یــه ، وه ك میوزیــك نیــن، كــه  ته نھــا ڕۆحــی 
چێــژ بیانجووڵێنــێ و ناخــی خوێنــه ر (بینــه ر) 
ھه ســتی  و  بكــه ن  ئاســووده ی  و  بورووژێنــن 
جوانیــی پــێ ببه خشــن. ئــه و شــیعرانه ی ته نیــا 
وه ك میوزیــك – بــه  ئه بســتراكت – لــه  خۆیــان 
ده مــرن.  زوو  و  ده پووكێنــه وه   زوو  ده ڕوانــن، 
شــیعر ته نھــا ئیلھــام نییــه ، به ڵكــو فیكــر و 
ھه ســتی  ئه مه شــدا  له پــاڵ  ڕۆشنبیرییشــه . 
بــه رزی جوانییــه . به ڵــێ شــیعر لــه  جوانــی و 
فیكــر پێــك دێ؛ له مــه وه  ((شــیعری بێگــه رد)) 

- بــه الی منــه وه  - جگــه  لــه  ده ســته واژه یه كی 
بــێ واتــا و بــێ نــاوه رۆك ھیــچ شــتێكی دیكــه  

نییــه .
ده بینــم  ده ق  زۆر  كورتییه كــه ی:  بــه  
ھه یــه ،  جوانــی  فۆرمێكــی  (ده خوێنمــه وه ) 
بــه م ڕۆحێكــی مــردووی لــه  پشــته . ڕۆحێــك، 
كــه  ھــه ژاره  لــه  ڕه ھه نــدی واتــاكان: واتــای 
سیاســی، مێژوویــی، ئه فســانه یی، ئایینیــی، 
... تــاد. شــیعر، كــه  توانــی به رگــی شــیعر 
له بــه ر ھه مــوو شــتێكدا بــكا، ئه وســا ده بێتــه  
شــیعری ڕاســته قینه . شــیعر خــۆی لــه  تخووبــی 
ھه مــوو به ھاكانــی ژیانــی مــرۆڤ ده دا، ده بــێ 
وا بــكا، بــه م چــۆن ده توانــێ و چــۆن پێــی 
ده وێــرێ، ئه مــه  شــتێكی دیكه یــه . ھــه ر كاتێــك 
شــیعر لــه  چێــوه ی یــه ك واتــادا خــۆی قه تیــس 
بــێ  شــیعرێكی  ده بێتــه   كاتــه   ئــه و  كــرد، 
بــاڵ. شــیعر بــه  ته نھــا زمــان نییــه ، به ڵكــو 
شــیعر واتاشــه  (ئــه و واتایــه ی، كــه  زمــان بــه  
ده كا).  به رجه ســته ی  شــیعریی  خه ســڵه تی 
ڕاســته   واتاكانــه .  تایبه تــی  زمانــی  شــیعر 
شــیعر زمانــی تایبه تــی خــۆی ھه یــه ، بــه م 
ئــاوه زی  و  ھه ســت  به رھه مــی  زمانــه  ئــه م 
مرۆڤــه . ئــه و مرۆڤــه ی بــه ر لــه  ھــه ر شــتێك 
بوونه وه رێكــی كۆمه یه تییــه . شــاعیر بــه ر لــه 
 ھــه ر شــتێك مرۆڤــه ، مرۆڤێكــی تایبه تمه نــد 
كــه   كه ســه یه ،  ئــه و  شــاعیر  ھه ســتیار.  و 
ــه ت  ــه ؛ زمانێكــی تایب زمانێكــی تایبه تــی ھه ی
بــه  خــۆی، كــه  ھه ســت و ھزره كانــی – لــه  
پــێ   – نموونه ییــدا  جوانییه كــی  قاڵبــی 
داھێنانــی  لــه   جوانیــی  له مــه وه   ده رده بــڕێ. 
شــیعر و ئــه ده ب دانابــڕێ. شــیعر ئــه و زمانه یه ، 

پــێ  قســه ی  ناتوانــێ  كه ســێك  ھه مــوو  كــه  
بــكا، جگــه  لــه  شــاعیر خــۆی نه بــێ. شــیعر 
ســه ره كی  وه زیفه یه كــی  شــاعیره .  زمانــی 
شــیعر ئه وه یــه ، كــه ھه ســتی بــا و قووڵــی 
جوانییمــان پــێ ببه خشــێ؛ ئه مــه ش شــێوازی 
ده ســته به ری  شــیعره كه   ھۆنینــه وه ی  زمانــی 
ده كا. زمانــی شــیعر چه نــد ده وڵه مه نــد بــێ بــه 
ڕه گه زه كانــی  خــوازه  و ھێمــا و وێنــه ، ھێنــده ش  
شــیعرێكی ســه ركه وتوو و ســه رنجڕاكێش ده بــێ. 
قه یرانــه ی  ســه رده می  لــه م  ڕاســتییه كه ی 
شــیعردا، شــیعر ده بــێ بــه  ســه نگینی بنووســرێ، 
خواوه ندانــه ی  ده الله تــی  و  زمــان  ھه رگیــز 
خــۆی له بیــر نــه كا. ھه ڵبــه ت شــیعر زمانــه ، 
ــۆ) قســه   ــد (ئه پۆل ــه  خواوه ن ــك ك ــه م كاتێ ب
ده كا؛ كاتێــك كــه  جوانــی سروشــت قســه  ده كا؛ 
كاتێــك كــه  خۆشــی و ناخۆشــی مرۆڤایه تــی 
شــاعیر  تاكــی  كــه   كاتێــك  ده كــه ن؛  قســه  
ھه مــوو  له جیاتــی  و  ھه موومــان  له جیاتــی 
شــتێك قســه  ده كا. به ڵێ شــیعر زمانه ، كاتێك 
زمــان له نــاو زمانــدا قســه  ده كا؛ ئه گــه ر زمانــی 
ــوو شــتێك  شــیعر نه بــێ ناتوانیــن وه ســفی ھه م
بكه یــن. زمانــی ئاســایی ناتوانــێ بــه  جوانــی و 
ــوو  ــتێك و ھه م ــوو ش ــفی ھه م ــه واوی وه س ــه  ت ب
به رانبــه ر  لــه   بیركردنه وه یه كمــان  و  ھه ســت 
دیــارده  و شــتته كاندا بــۆ بــكا، بۆیــه  لێــره  
فریادڕه ســێك  وه ك  (ئــه ده ب)  شــیعر  زمانــی 

یارمه تــی  و  ده بێتــه وه   قــووت  لێمــان  و  دێ 
ده ســته پاچه ییه مان  و  كه موكووڕییــه   ئــه م 
بــه   ھــه ر  شــیعر  زمانــی  (ڕاســتییه كه ی  ده دا 
كــه   ده چــێ،  خــه ون  ســوریالیه تی  زمانــی 
زمانــی  نامومكینــی  ســنووری  بــه  تــه واوی 
ــیعر  ــی ش ــی زمان ــه  له دایكبوون ــدووه . وات به زان
ئــه و ســاته وه ختانه یه ، كــه  زمــان خــه ون بــه  
بوونــی نائاســایی خۆیــه وه  ده بینــێ و ده یــه وێ 
ســنووری مومكینــی واقیعــی خــۆی ببه زێنــێ). 
یه كجــار  ئه ندازه یه كــی  تــا  شــیعر  له مــه وه  
ــی ژیانــی  ــی واقیع ــایی و زمان زۆر زمانــی ئاس
زمانــه   ئــه م  كــردووه .  ده وڵه مه نــد  مرۆڤــی 
ده توانــم   - زمانێكــه   چێژبه خشــه .  زمانێكــه  
بڵێــم - گۆرانــی و میوزیكیشــی داھێنــاوه ؛ بۆیــه   
شــیعر نه بــێ كــوا گۆرانــی ھه یــه ؟ شــیعر نه بــێ 
كــوا ئیســتاتیكای زمــان ھه یــه ؟ شــیعر نه بــێ 
كــوا خه یاڵــی جوانیــی ھه یــه ؟ شــیعر نه بــی 
كــوا ئــه ده ب ھه یــه ؟... ڕاســتییه كه ی ســه ره تای 
ده ســتپێكردنی ئــه ده ب شــیعره،  نــه ك په خشــان. 
چیمــان  ئۆدیســه   و  ئه لیــاده   و  گه لگامێــش 
ئایینییه كانیــش  ده قــه   خــۆ  ئــه ی  پێده ڵێــن؟ 
ھیچیــان لــه  زمانــی شــیعر بــه ده ر نیــن! له مه وه ، 
و   پاشه كشــه   لــه   شــیعر  ئه مــڕۆ  ئه گه رچــی 
قه یراندایــه ، بــه م نابــێ ئــه م شــكۆیه  و ئــه م 
ئه ســڵه ی خــۆی له بیــر بــكا: شــكۆ و ئه ســڵی 
داھێنانــی زمانــی ئــه ده ب و زمانــی نووســین.

شــیعر ئاوێنــھ ی زمانــھ ، كــھ  ھھ مــوو شــتھ كان خۆیانــی تێــدا ده بینــن. 
زمانێكــی  شــیعر  بڵێــم:  بــا  یــان  زمانــھ ؛  ئاوێنــھ ی  شــیعر  بھ ڵــێ، 

ئاوێنھ ییــھ، كــھ  ده بــێ ھھ مــوو شــتھ كان خۆیانــی تێــدا ببینــن!).

زمانە ئاوێنەی شیعر
نووسینی : بھختیار محھمھد
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

 (١٩٦٣) ڕەشــی  شــوباتی  کوشــتارگەی  دوای 
چەپــەکان،  و  کۆمۆنیســتەکان  لــەدژی 
عەبدولســەالم عــارف لــە مانگــی ئۆکتۆبــەری 
ھەمــان ســاڵدا لــە بەعســیەکان ھەڵگەڕایــەوە 
ــان  ــی دایەپاڵی ــە قێزەوەنەکان ــوو تاوان و ھەم

و خــۆی لێبێبــەری کــرد.
ھاوشــێوەی  کــردن  خۆماڵــی  لــە  قوناخێــک 
ســەندیکا  دەســتیپێکرد،  میســر  ئــەوەی 
کرێکارییــەکان دوبــارە کەوتنــەوە خۆڕێکخســتن 
و نوێنەرایەتــی کردنــی تــا ڕاددەیــەک بەشــێک 
کرانــەوەش  کرێــکاران.  بەرژوەنــدی  لــە 
لــەو  و  ھاتــەدی  تــرادا  ھێزەکانــی  بــەڕووی 
نێوەشــدا ھێــزە کۆمۆنیســتیەکان ڕێکخراوەکانــی 
و  متمانــە  جەمــاوەر  و  کۆکــردەوە  خۆیــان 

گەڕایــەوە. بــۆ  باوەڕبەخۆبوونــی 
و  عــارف  عەبدولســەالم  تــرۆری  بــەدوای 
وەرگرتنــی دەســەت لەالیــەن عەدبولڕەحمانــی 
لــە  کرایــەوە  دەالقەیەکیــش  برایــەوە، 
ــە  ــە ڕواڵەت ــن ل ــۆ ڕەخنەگرت ــدا ب رۆژنامەگەری
گشــتیە دزێوەکانــی دەســەت، وە بوارکرایــەوە 
ســەرکەوتنی  و  قوتابیــان  ھەڵبژاردنــی  بــۆ 
لیســتی ڕێکخــراوی (یەکێتــی قوتابیــان) کــە 

کەوتەدەســت. قوتابیانــی  کاروبــاری 
بــۆ  دەســتیپێکرد  ئامادەکاریــش  ھەروەھــا 
حوزەیرانــی  لــە  کرێــکاران  ھەڵبژاردنــی 
(١٩٦٨)دا وە لیســتە کرێکارییــەکان پێکھاتــن. 
لیســتەکەی ئێمــە "یەکێتــی چینــی کرێــکار"ی 

ســەر بــە (قیــادەی مەرکــەزی) محمەد عەســکەر 
ــەڵ  ــرد و لەگ ــر ســەرۆکایەتی دەک ــادی بەخێ ی
ئەلنەســراوی  ئیالھـــ  عەبــدول  کۆمەڵــەی 
ھاوپەیمانیتیەکمــان دروســتکرد بــۆ پێکھێنانــی 
"تێکۆشــانی  ناونیشــانی  بــە  لیســت  یــەک 
کرێــکاران". لیژنەیــەک پێکھــات لــە کەرتــی 
شــەلش   لــە جەبــار  ئــاو  کەرتــی  و  کارەبــا 
ئەبــو عــادل و حەمــدان کازم و عــۆدە جەبــر و 
جاســم ئەلســاعدی و من "ڕەشــید ئیســماعیل" و 
خزەیــر لــە کەرتــی ئــاو بەســەرۆکایەتی ئەبــو 

عــادل.
دوای کودەتاکــەی حەڤــدە (١٧) و ســی (٣٠)
دەســەت  گرتنــی  و   (١٩٦٨) تەمــوزی  ی 
بــە  کــرد  دەســتیان  بەعســەوە،  لەالیــەن 
بێڕێــزی و ئیســتفزاز کردنمــان بــە بەردەوامــی، 
و  کەســێک  چەنــد  کڕینــی  و  ھەڕەشــە  بــە 
بەڵێنپێــدان. ئێمــە ھەڵســاین بەتۆمارکردنــی 
داوایــەک لــەدژی لیســتی بەعســیەکان، لیســتی 
"پێشــکەوتووخوازی سۆشیالیســتی" لەوەزارەتــی 
عەقیــل  دکتــۆر  بەڕێــز  بەیارمەتــی  کار 
ئــەوێ  کارمەنــدی  دەم  ئــەو  کــە  ئەلناســری 
ــە  ــان کــەوت ب ــە بیــرم بــێ چاوم ــوو، وەک ل ب
ئەلحوســنی وەکیــل وەزیــر کــە ھیــچ وەمێکــی 
وەعدەیــەک  چەنــد  لــە  جگــە  پێنەداینــەوە 
چارەســەرکردنی  بــە  ســەبارەت  نەبێــت 
ســەرپێچییەکانی لیســتی "پێشــکەوتووخوازی 

سۆشیالیســتی" ســەر بــە حزبــی بەعــس.

بــۆ  دیاریکــرا  ئۆکتۆبــەر  مانگــی  کۆتایــی   
لیژنــەی  کارەبــا،  کەرتــی  ھەڵبژاردنەکانــی 
ــدا  ــرد و بڕیارمان ــاو کۆبونەوەمانک ــا و ئ کارەب
ئەگــەر نیســابی قانوونیمــان تــەواو نەکــرد، 
ئــەوا بــە نوێنــەری شەخســی لــەدژی لیســتی 
کــە ھەرواشــمان  دەوەســتینەوە،  بەعســیەکان 
کــرد. بەعســیە فاشــییەکان ھەڕەشــەیان لــە 
دەرگای  یــان  دەکــرد  لێژنــەکان  ئەندامانــی 
دادەخســتن،  لەســەر  بەڕێوەبەرایەتیەکانیــان 
بەشــداری  ئەوانــەوە  بــەالی  گرینــگ  چونکــە 
نەکــردن و تەواونەکردنــی نیســابی قانونــی و 
ســەرکەوتنی لیســتەکەی خۆیــان بــوو لەرێگــەی 

(تەزکیــە). پاوتنــەوە 
ناوچــەی  لیژنــەی  ســەرۆکی  دەم  ئــەو  مــن 
ژمــارەی  کــە  بــووم،  بەغــدا  ئەلعەبخانــەی 
ــوو.  ــەس ب ــەزار (٥٠٠٠) ک ــج ھ ــی پێن کرێکاران
ئەندامانــی لیژنــە ڕۆژی ھەڵبــژاردن ئامــادە 
نەبــوون کــە ژمارەیــان دە کــەس بــوو. ئیتــر 
و  تاوانــکار  ھەڕەشــەی  بــە  کەوتمــە  مــن 
لــێ  دەمانچــەی  و  حەمیــدی  فــازل  پیاوکــوژ 
سەرپەرشــتی  کــە  دادوەر  کاتێــک  ڕاکێشــام. 
لێکــردم  پرســیاری  دەکــرد  ھەڵبژاردنەکــەی 
وتــم  کوێــن؟  لــە  لیژنەکــە  ئەندامانــی 
نیــن.  ئامــادە  لێــرە  و  لێکــراوە  ھەڕەشــەیان 
تــۆ  و  نیــە  تــەواو  قانونــی  نیســابی  ووتــی 
دەتوانــی بچیتــە نــاو لیســتی بەعســیەکانەوە 

دەردەچیــت. پاوتــن  بــە  و 

مــن ئــەوەم ڕەتکــردەوە و خــۆم کاندیــد کــرد 
ھەمــوو  لــە  وە  خۆمــەوە،  شەخســی  بەنــاوی 
شــێوەیە  بــەم  ھــەر  کارەبــاش  بنکەکانــی 
ھاوڕێکانمــان  کــە  بەڕێوەچــوو،  ھەڵبــژاردن 
بەنــاوی شەخســی خۆیانــەوە بــەڕووی بەعــس و 

وەســتانەوە. فاشــییەتەکەیدا 
بــۆ  دەخوێندرایــەوە  نــاوی  کــە  کرێکارێــک 
دەنگــدان دەبــوا بەنــاو دانێــک و تابورێکــی 
زیاتــر لــە پەنجــا مەتریــدا بــڕوات کــە لەمبــەر 
لــێ  ھەڕەشــەیان  بەعســیەکان  ئەوبــەرەوە  و 
دەگەیشــتە  لــەرزەوە  و  تــرس  بــە  و  دەکــرد 
ھەڵبژاردنــی  بــوو  ئەمــە   دادوەر.  بــەردەم 
لــە کارگــە و کارخانــەکان تــا  بەعســیەکان 
کارگــەی  قارەمانــی  کرێکارانــی  مانگرتنــی 
بەرھەمھێنانــی ڕۆن لــە بەغــدا پــەردەی لــە 
ڕوو ھەڵماڵیــن کــە ئــەم بەعســیانە تەنھــا 
نوێنەرایەتــی فاشــیزمێکی تاوانــکار دەکــەن.
خۆڕاگــری و پێداگــری و ئازایەتــی کرێکارانــی 
کارگەی ڕۆنی بەغدا و ھاوپشــتی و پشــتیوانی 
بەڕاســتی  کرێــکاران"  "تێکۆشــانی  لیســتی 
الپەڕەیەکــی پڕشــنگدارە لــە خەباتــی چینــی 

کرێــکار لــە عێراقــدا.
سەرکەوتوبێت خەبات وھاوپشتی 

نێونەتەوەیی چینی کرێکار!
*-*-*-

قاڵبــووی �  ئیســماعیل  ڕەشــید   
و  کرێکارییــە  و  کۆمۆنســتی  خەباتــی 

ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی ڕێکخــراوەی 
لەعێراقــدا. یــە  کۆمۆنســتی  بەدیلــی 

کارگــەی �  کرێکارانــی  مانگرتنــی   
بەرھەمھێنانــی ڕۆن لــە بەغــدا لــە  ٥
تشریی یەکەم/نۆڤەمبەری ١٩٦٨دا بەڕێوە 
چــوو کــە حزبــی بەعــس ســێ مانگێــک بــوو 
گرتبــۆ  دەســەتی  کودەتــاوە  لەرێگــەی 
دەســت، و بــە ھێــزی ئاســایش و ســوپاوە 
ــە و  ــەم مانگرتن کەوتــە ســەرکوتکردنی ئ
تێکشــکاندنی و کوشــتن و بریندارکردنــی 
چەنــد کرێکارێکــی مانگرتــوو و گرتنــی 
دەیــان لــە ھەڵســوڕاوان و چاالکوانانــی 

ئــەو مانگرتــن و ئــەو کارگەیــە.
لــە �  ڕەوت  ڕۆژنامــەی  وتــارە  ئــەم   

کــوردی. بــە  کردویەتــی  عەرەبیــەوە 

چەند وێستگەیەکی کرێکاری
عیل ئیســما شــید  ە ڕ

تونــس  كۆمــاری 
باكــوری  ده كه وێتــه  
له ســه ر  ئه فریقیــا 
ناوه ڕاســت  ده ریــای 
نزیــك  به ڕوبــه ری 
كلــم    (١٦٠٠٠٠) بــه 
دووجــا و دانیشــتوانی 
 (١٠) بــه   نزیــك 
ئــه م  كــه س.  ملیــۆن 
به بــه راورد  ووتــه ، 
بــه  ووتانــی 
"عه ره بــی"،  تــری 
مه ڵێــك  كۆ
ی  یبه تمه نــد تا
جیــای  كــه   ھه یــه   
له وانــی  ده كاتــه وه  
پێگــه   له وانــه   تــر، 
لــه   ژنــان  ڕۆڵــی  و 
كۆمه یه تــی   ژیانــی 
سیاســی  و  ئابــوری 
ده ســته به ركردنی   و 

ئــازادی  تــاك، بوونــی چه ندیــن ڕێکخــراوەی 
مافــی  لــه   بــۆ به رگــری  كۆمه ڵــگای مه ده نــی 
جیاوازیانــه   ئــه و  دیارترینــی   ... و  مــرۆڤ 
خــۆ ڕێكخســتنی كرێــكاران و زه حمه تكێشــانه  
لــه  ســه ندیكایه كدا به نــاوی (االتحــاد العــام 
التونســي للشــغل - یه كیه تــی گشــتی تونســی 
بــۆ كار) – لــه  مــه ودوا بــه  كورتكــراوه ی شــوغل 

ده بــه م. نــاوی 
   (٢٠-١-١٩٤٦) رۆژی  لــه  ڕێكخــراوه   ئــه م 
ناســراوی  چاالكوانێكــی  به ده ستپێشــكه ری 
كرێــكاری ئــه و كاتــه  به نــاوی (فرحــات حشــاد) 
دامــه زرا، دواتــر ناوبــراو ســاڵی (١٩٥٢) لــه  
و  سیاســیه كانی  چاالكیــه   و  كار  ئه نجامــی 

به تاوانــی بانگه شــه  بــۆ ســه ربه خۆیی تونــس 
فه ره نســیه كان،  داگیركــه ره   ژێر ده ســتی  لــه  
ھــه ر له الیــه ن ئه وانــه وه  تیــرۆر كــرا، ئێســتا 
بچوكتــر  ســه ندیكای   (٢٠) لــه   پتــر  شــوغل  
له خــۆی ده گــرێ  و نزیــك بــه  (٧٠٠) ھــه زار 
ــه   ــه  یه كێــك ل ــه  ب ــه ، ھــه ر بۆی ئه ندامــی ھه ی
به ناوبانگتریــن پــڕ ده ســه ترین ســه ندیكای 
كرێــكاری ســه ربه خۆ لــه  ناوچــه ی خۆرھه تــی 
ھه ژمــار  ئه فریقــا  باكــوری  و  ناوه ڕاســت 

ده كــرێ.
ئــه م  پەیکــەرەی  بوونــی،  دروســت  شــێوه ی 
ســه ندیكا فراوانــه  (ھه ره میــه  / مه خروتــی) 
كرێــكاران  ســه ره وه،  بــۆ  ژێــره وه   لــه   واتــه  

نوێنه رانــی  ژیانیانــدا  و  كار  شــوێنی  لــه  
شــێوه یه   بــه م  و  ھه ڵده بژێــرن  خۆیــان 
ھه ڵبــژاردن بــه ره و ســه ر ده ڕوا تــا ده گاتــه  
ئه ندامانــی  كــه   ھه ره مه كــه   لوتكــه ی 
ئــه م  پێكدێنــن،  ســه ندیكاكه   ڕابــه ری 
شــێوازه  لــه  ڕێكخســتن كــه  نیمچــه  شــوراییه، 
ــه   ــوغله   ك ــزی ش ــی به ھێ ــته ترین خاڵ به رجه س
دووری ده خاتــه وه  لــه  بیرۆكراتیــه ت یــا بــادان 
ببێتــه   لــه وه ی  ڕێگــره   و  ده ســه تدا  بــه الی 

زه رد. ســه ندیكایه كی 
ھه رچه نــده  كاری ســه ره كی شــوغل به رگریــه  
و  كرێــكاران  داخوازیه كانــی  و  مــاف  لــه  
خه ڵكــی زه حمه تكێشــی تونــس، وه  یه كێــك لــه  

ــۆ مافــی كرێــكاران  دروشــمه كانی (ده ســتبردن ب
ســانی  به درێژایــی  بــه م  ســووره)،  ھێڵــی 
لــه   ھه بــووه    كاریگــه ری  ڕۆڵێكــی  خه باتــی، 
مه یدانــی سیاســی ئــه م ووتــه دا، ئه مــڕۆش 
مه یدانــه دا  لــه و  قورســایه  ی  و  ســه نگ  ئــه م 
ــه   ــێ و خه باتــی ده چێت ــر ده ب ــت فراوانت ــا دێ ت
دوای  به تایبــه ت  باتــره وه،  ئاســتێكی 
ڕوخانــی ڕژێمــی زه ینه لعابدیــن بــن عه لــی لــه  
تونــس  جه ماوه ریه كــه ی  ڕاپه ڕینــه   ئه نجامــی 
كانونــی   /  ١٤ ڕۆژی  ئــه وه ی  ھــۆی  بــوه   كــه  
دووه م / ٢٠١١  ئــه و دیكتاتــۆره  بــه ره و ســعودیه  

ڕابــكات. 
ئه مــڕۆ شــوغل  یاریكه رێكــی زۆر  بــه  ھێــزه  لــه  
ئــه  ووتــه دا، به جۆرێــك  مه یدانــی سیاســی 
كــه  ته نیــا یــه ك بانگــه وازی ئــه و بــۆ مانگرتــن 
و  كرێــكار  خه ڵكــی  لــه   ھــه زار  به ده یــان 
ئــه و ووتــه   ئازادیخوازانــی  و  زه حمه تكێــش 
شــاڕه گی  و  شــه قامه كان  ســه ر  ده ڕژێنێتــه  
بۆیــه،  ھــه ر  ده وه ســتێنرێ،  تونــس  ئابــوری 
ھــه ر  بــۆ  ده ســت  ده ســه تداران  له الیــه ك 
ســه نگ  ده بــێ  به ناچــاری  بــه رن  سیاســه تێك 
و ڕۆلــی ئه ویــان له بــه ر چاوبێــت و ناتوانــن 
پشــتگوێ بخــه ن، له الیه كــی تــره وه  ھه لوێســت 
ــه ن  ــردوه  له الی ــوغل  وای ك ــه ته كانی ش و سیاس
به شــی ھــه ره  زۆری جه مــاوه ر لــه  تونــس ببێتــه  
ســونبلی به رگــری لــه  مافه كانــی تــاك و كۆمــه ڵ 
و پاراســتنی ســیمای مه ده نیه تــی ئــه و ووتــه.
سیاســه تی  ھه مــان  ئه نجامــی  بــه ر  ئــه وه  
تــا  لــه وه ی  كــردووه   ڕێگــری  كــه   شــوغله  
ئێســتا (بزوتنــه وه ی نه ھــزه ی ئیســالمی) كــه  
ڕه وتــی   و  به ڕێبــاز  ســه ر  بزوتنه وه یه كــه  
ئه لغه نوشــی)   (ڕاشــد  و  موســلیمینه  ئیخــوان 
ئه ندازه یــه ك  تــا  و  ده كا  ڕابه رایه تــی 
لــه و  كۆمه یه تیــه   پێگه یه كــی  خاوه نــی 
ــس  ــه تی تون ــه وی ده س ــی جڵ ــه، نه توان ووت
به گوێــره ی  و  ده ســت  بگرێتــه   ڕه ھایــی  بــه  
شــه رعی ئیســالم ده ســتوری تونــس داڕێــژێ و 
بیكاتــه  بنه مــای یاســا وڕێســای ئــه و ووتــه.
ــه  په نجاكانــی ســه ده ی  ده ســتوری تونــس كــه  ل
ســه رۆكایه تی  ســه رده می  نوســراوه،  ڕابــردوو  
خه باتــی  و  ھــه وڵ  بــه   بورقێبــه،  حه بیــب 

عه بــدو ســاڵح

لــه    یه كێــك  بۆتــه   كــه   شــوغله   نه پســاوه ی 
و  ئه وكاتــه   پێشــكه وتوه كانی  ده ســتوره  
ئێســتاش بــه  بــه راورد بــه  وتانــی ناوچه كــه، 
ھه ربۆیــه   ژنــان،  مافــی  له مــه ڕ  به تایبــه ت 
مافخــواز  ھــه زاران  بــه   كۆمه ڵگایــه دا  لــه م 
ھه ڵكه وتــوه   پیــاو   و  ژن  لــه   تێكۆشــه ر  و 
سه ندیكالیســتی  و  خه باتــكار  ژنــه   وه ك 
المســعدی)  (شــریفه   تونســی  به ناوبانگــی 
لــه   یه كێــك  بــوه    (١٩٤٩) ســاڵی  لــه   كــه  
(شــكری  شــوغل،  ڕابه رایه تــی  ئه ندامــی 
بلعیــد ١٩٦٤ / ٢٠١٣) ماركسیســت و یه كێــك 
لــه  تێكۆشــه ره  چه په كانــی تونــس كــه  ســاڵی 
(٢٠١٣) تیــرۆر كــرا، (محه مــه د براھمــی ١٩٥٥
شــێوه   بــه  ھه مــان  ئه ویــش  كــه    ،( ٢٠١٣  /
تیــرۆر كــرا و ھه ردوكیــان بزوتنــه وه ی نه ھــزه  
ئێســتاش  كــرا.  تاوانبــار  به كوشــتنه كه یان 
یه كێــك لــه  ژنــه  چاالكوانــه  به ناوبانگه كانــی 
لــه   ئه لھومامــی)  (نعیمــه   به نــاوی  تونــس 
باتریــن كۆمیتــه ی جێبه جێــكاری شــوغل دا 

ده گێــڕێ. ڕابــه ری  نه خشــی  و  ده ور 
شــایانی باســه  شــوغل لــه  گــه ڵ ســێ ڕێكخــراوی 
به ناونیشــانی  و  مه ده نــی  كۆمه ڵــگای  تــری 
پاراســتنی  و  مــرۆڤ  مافــی  لــه   پارێــزگاری 
و  "دیموكراتیــه ت"   وســیمای  ســه قامگیری 
پێكــه وه  ژیــان لــه  تونســدا، ســاڵی (٢٠١٥) 

پێبه خشــرا. ئاشــتی  بــۆ  نۆبلــی  خه تــی 
٩-٧-٢٠٢٠
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یەکێــک لــە پایــە بنەڕەتیەکانــی سیاســەتی 
دەوڵەتــی تورکیــا لــە ســەردەمی ئۆردوگانــدا 
سەرکێشــی  بەڵکــو  دەســتێوەردان  ھــەر  نــەک 
و  ناوەڕاســت  ڕۆژھەتــی  لــە  ســەربازیانەیە 
ــە  ــەک ھــەر ل ــەش ن ــادا. ئەم ــوری ئەفریقی باک
داگیــرکاری بەشــێکی باکــور و ڕۆژاوای ســوریادا 
دەیبینیــن، بەڵکــو لــە پشــتیوانی ســەربازیانەی 
دەوڵەتی قەتەر دژی ســعودیە و دەســتێوەردانی 
ڕاســتەوخۆی ســەربازیانە لــە لیبیــا و ھەروەھــا 
سەرکێشیەشــدا  و  ســنگدەرپەڕاندن  لــەو 
دەیبینیــن کــە ملنەدانــە بــۆ دیاریکردنــی ســنوری 
ــۆ  ــت ب ــای ناوەڕاس ــی دەری ــوان وتان ــاوی نێ ئ
دابەشــکردنی ئــەو یەدەگــە لــە گازی سروشــتی 

ــە. ــر دەریاکەدای ــە لەژێ ک
کــە  توندوتیــژەی  کێشمەکێشــە  ئــەو  ڕاســتە 
لــە  ئیمپریالیســتەکاندا  زلھێــزە  لەنێــوان 
دیاریکردنــی  بــۆ  ناوچەکــەدا  لــە  ئارادایــە 
ڕێــڕەوە سیاســی و ســەربازیەکان، کەلێــن و 
ھێناوەتــە  ناوچەکــەدا  لــە  سیاســی  بۆشــایی 
کــە تامەزرۆیــی دەوڵەتــی تورکیــای  ئــاراوە 
بــۆ دەســتێوەردان و کارئاســانی  پەرەپێــداوە 
پێداویســتیەی  ئــەو  بــەم  بــۆی،  کــردوە 
بــەم دەوڵەتــە و ســەرۆک  کــە پــاڵ دەنێــت 
ســەربازیانە  ئــەم سەرکێشــیە  کۆمارەکەیــەوە 
کــە  واوەتــرە  لــەوە  ناوچەکــەدا  لــە  بــکات 
و  سیاســی  بۆشــایی  و  کەلێــن  پڕکردنــەوەی 

ناوچەکــەدا. لــە  بێــت  ســەربازی 
دەیــەی  لــە  تورکیــا  ســەرمایەداری  گەشــەی 
ھەفتاکانــی ســەدەی بیســت گەیشــتە قۆناغێــک 
لە پەرەســەندن کە پێویســتی کرد ئاڵوگۆڕێکی 
پەیکەرەیــی بێتــەدی لــە بنەماکانیــدا، ئــەوەش 
ئابــوری  سیاســەتی  گرتنەبــەری  ڕێگــەی  لــە 
نــوێ لــە (١٩٨٠)ەوە، کــە لەســەر ســێ پایــەی 
(کرانــەوە، چاکســازی، نوێــکاری) دامەزرابــوو.
کرانــەوە چەمکێکــی بەربــو بــوو لــە حەفتــاکان 
مانــای  و  ڕابــردوودا  ســەدەی  ھەشــتاکانی  و 
ئیمپریالیســتی  بلۆکــی  بــۆ  بــوو  ڕووھێنــان 
ڕۆژاوا و خۆســازدان بــوو لەگــەڵ سیاســەتەکانی 
دوورکەوتنــەوە  و  ئەمریکــی  ئیمپریالیزمــی 
(ســۆڤیەتی)  ڕۆھەتــی  بلۆکــی  لــە  بــوو 
ســەرمایەداری  لــە  دەســتبەرداربوون  و 
دەوڵەتــی (میســری ئەنــوەر ســادات باشــترین 
کرانــەوەش  ھەرچــی  ئەوەیــە).  نمونــەی 

گرتنەبــەری  واتــا  تورکیــا  لــەالی  بــوو 
ســتڕاتیژی خەسخەســە، چاکســازی یاســاکان 
بــۆ  ئیداریــەکان  ڕێنماییــە  و ســوکەڵەکردنی 
ــۆ  ــکردن ب ــی و ڕێخۆش ــانی و پیادەکردن کارئاس
کێبڕکــێ و کێشــکردنی ســەرمایەی دەرەکــی کــە 
ــدا ھــاوردە  ــای تــازەش لەگــەڵ خۆی تەکنۆلۆژی
دەکات. ئەمــەش واتــا نوێکردنــەوەی ئابــوری 
ــتیەکانی  ــەڵ پێداویس ــی لەگ وت و گونجاندن
خــۆی  بــەدەوری  کــە  جیھانــی  ســەرمایەی 
لــە  بــوو  بوونــەوە  نزیــک  بــە  پێویســتی 

و  ئەوروپــا  یەکیەتــی 
و  ھاوبەشــەکەی  بــازاڕە 
ھەوڵــدان بــۆ ئەندامەتــی 

تیایــدا.
گــەورە  پەرەســەندنێکی 
لــە  ھەمەالیەنــە  و 
ھەشــتاکان و نەوەتەکانــی 
لــە  ڕابــردوودا  ســەدەی 
و  پیشەســازی  کەرتــی 
بەرھەمھێنانــی کەلوپەلــی 

تورکیــادا ھاتــەدی کــە زیــاد لە پێویســتیەکانی 
دۆزینــەوەی  بــە  پێویســتی  کــە  بــوو  ناوخــۆ 
بــازاڕی ســاغکردنەوە و دابینکردنــی کەرەســتەی 
ــوو  ــۆ کەرتــی پیشەســازی، ھەم ــوو ب خــاو ھەب
ئەمانــەش ھــاوڕای ئاڵوگۆڕێکــی جیھانــی بــوون 
بــازاڕی  کــە  ســۆڤیەتی  بلۆکــی  داڕمانــی  لــە 
خــواروی  لــە  دروســتبووی  تــازە  وتانێکــی 
ڕووســیادا ئاوەکــردەوە بــەڕووی پیشەســازی 
گەشــەکردوی تورکیــا لەگــەڵ کرانــەوەی بــازاڕی 
ئــەو  بەھــۆی  عێــڕاق  کوردســتانی  ھەرێمــی 
ئاڵوگــۆڕە سیاســیانەوە کــە بــەدوای جەنگــی 
کەنــدوای یەکــەم (١٩٩٠) ھاتنــەدی. ھەنــاردە 
کردنی ســەرمایە و وەبەرھێنانیش لە ژێرخانی 
ــە و ھەرێمــی کوردســتان  ــەو وتان ــووری ئ ئاب
و  ئاوەدانکردنــەوە  کەرتــی  لــە  بەتایبــەت 
خانوبــەرە و پــرد و ڕێگاوبــان و بەنداوەکانــدا 

بەشــێک بــوو لــەو پرۆســەیە.
ســەدەی  کۆتایــی  لــە  تورکیــا  شــێوەیە  بــەم 
وەک  دووەمــدا  ھــەزارەی  ســەرەتای  و  بیســت 
و  ئابــوری  نفــوزی  خــاوەن  دەوڵەتیێکــی 
ناوچەکــەدا  لــە  ســتڕاتیژی  بەرژەوەنــدی 
دەرکــەوت کــە ئەمــەش دەســتێوەردانی سیاســی 
بــۆ  ھــەر  نــەک  دەخوازێــت  ســەربازی  و 

ــتنیان،  ــەکان و پاراس ــی بەرژەوەندی دابینکردن
بەڵکــو بــۆ بەرفراوانکردنــی ڕوبەرەکەشــیان. 
واتــا ســەرمایەداری گەیشــتبۆ قۆناغێــک لــە 
و  نیشــتیمانی  چوارچێــوەی  کــە  پەرەســەندن 
نەتەوەیــی دەوڵەتــی تورکیــا تەسکوتروســک 
ــا  ــووری تورکی ــەی. ئاب ــەژن و باک ــە ب ــوو ب ب
یەکێــک لــە (٢٠) ئابــووری بەھێــزی جیھانــە 
ھەیــە  حەڤدەھەمــی  یــا  شــانزە  پلــەی  و 
ــی  ــو وتان ــە نێ ــان، وە ل لەســەر ئاســتی جیھ
ڕۆژھەتــی ناوەڕاســتدا ئــەوە تورکیایــە کــە 

کەلوپەلــی  گــەورەی  ھــەرە  ھەناردەکــەری 
وتانــی  بــۆ  کشــتوکاڵیە  و  پیشەســازی 
ئەوروپــا و ڕۆژھەتــی ناوەڕاســت و باکــوری 

ئەفریقــا.
گۆڕانکاریەکــی  ئابوریانــە  ئاڵوگــۆڕە  ئــەم 
چینایەتــی  پێکھاتــەی  لــە  کۆمەیەتیشــی 
لــە  ئــاراوە  ھێنایــە  تورکیــادا  بــورژوازی 
ــە  ــتدا، ک ــەدەی بیس ــی س ــەی کۆتای ــد دەی چەن
والیەنــە  بــەش  و  توێــژ  نێــوان  پەیوەنــدی 
گۆڕانــکاری  بــورژوازی  جۆراوجۆرەکانــی 
ئــەو  بەرژەوەنــدی  لــە  ھــات  بەســەردا 
پێشــەوای  جێگەوڕێگەیەکــی  کــە  توێــژەی 
ــتەکردنی  ــی و ئاڕاس ــۆ ڕابەرایەت ــووە ب وەرگرت
پەرەســەندنی ســەرمایەداری و مســۆگەرکردنی 
بەرفراوانکردنــی.  و  ســەرمایە  کەڵەکــەی 
ھەمــوو ئــەم ئاڵوگــۆرە ئابــووری و گۆڕانکاریــە 
و  فکــری  ئاڵوگــۆڕی  کۆمەیەتیانــەش 

ھێنــا. خۆیانــدا  بــەدوای  کلتوریشــیان 
بیــروڕای نەتەوەخــوازی علمانــی ئەتاتورکــی 
کــە لەســەرەتای ســەدەی ڕابــردوودا بادەســت 
شــکڵپێدانی  بــۆ  پێداویســتیەک  وەک  بــوو 
ســەردەمیانە  قەومــی  بــورژوازی  دەوڵەتێکــی 
وتانــی  کاروانــی  بــە  گەیشــتنەوە  و 

ئامانجــە  ئــەو  ھاتنــەدی  بــە  پێشــکەوتوو، 
ســەردەمی  ڕابــردوودا  ســەدەی  کۆتایــی  لــە 
بەســەرچوو  نەتەوەییخــوازی  لــە  جــۆرە  ئــەو 
ڕێــڕەوە  لــەو  بێــت  گــوزارش  نەیدەتوانــی  و 
تازەیــە لــە پەرەســەندن و ئاڵوگــۆڕی ئابــوری 
لــە تورکیــا و ڕابەرایەتــی کردنــی، بۆیــە ئــەم 
ــری  ــتمێکی فک ــە سیس ــوا ب ــە دەب ــڕەوە تازەی ڕێ
تــازە گــوزارش لــە خــۆی بــکات کــە ســنوری 
نەتەوەخــوازی داخــراو و چەماوە بەســەر خۆیدا 
تێپەڕێنێــت. بزوتنــەوەی نەتەوەیــی و بیــروڕای 
ئەتاتورکــی  علمانــی  نەتەوەخوازییانــەی 
ڕەنگدانــەوەی جوڵــە و بزوتنــەوەی ســەرمایە 
بــوو لــە تورکیــا لــە ســەردەمێکی دیاریکــراودا 
و ئێســتا جوڵــەی ســەرمایە لــە ھەمــان وت 
و لەســەردەمێکی تــردا پێویســتی بــە دوبــارە 
شــکڵپێدانەوەی بزوتنــەوەی نەتەوەیــی تورکــی 
و  شــکڵ  بــە  ھەیــە  بەھاکانــی  و  بیــروڕا  و 
شــێوازێکی تــر و خســتنەڕووی لــە قاڵبێکــی 
و  (عەدالــەت  ئــۆردوگان  حزبەکــەی  تــردا. 
ئیســالمی  ڕەوتــی  گشــت  وە  گەشــەکردن)، 
سیاســی، بەجیــا لــە باڵــە جۆراوجۆرەکانــی، 
ناوەڕۆکــی  لــە  نەتەوەییــە  بزوتنەوەیەکــی 
بەرژەوەندیەکانــی  نوێنەرایەتــی  و  خۆیــدا 
تورکیــا  دەوڵەتــی  ئیمپریالــی  ســەرمایەی 

دەکات.
ئیمپڕاتۆریەتــی  خەونــی  زیندووکردنــەوەی 
دەستبەســەراگرتنی  بــۆ  عوســمانی 
ئەفریقیــا  باکــوری  و  ناوەڕاســت  ڕۆژھەتــی 
بوبونــەوەی  و  پەرەســەندن  لەگەڵیشــیا  و 
بیــروڕای ئیســالمی سیاســی، ھەمــوو ئەمانــە 
تەواوکەرێکــی  و  ئایدیۆلــۆژی  پاشــکۆیەکی 
ئــەو ئاڵوگــۆڕە مــادی و مێژووییــە تازەیەیــە 
ئایدیۆلــۆژی  و  فکــری  ئامڕازێکــی  وەکــو  کــە 
ھەڵدەســتێت بــە پاکانەکردنــی و وەڕێخســتنی 
بەســەر  داســەپاندنی  و  ئاڕاســتەکردنی  و 
خەڵکــی زەحمەتکێشــدا لــە شــکڵی ئامانجــی 
میانــەی  لــە  پیــرۆز.  ئاینــی  و  نەتەوەیــی 
وتەکانیــدا لــە کۆبونــەوەی گشــتی حزبەکەیــدا 
یەکەم/دێســەمبەری  کانونــی  کۆتایــی  لــە 
(تورکیــا  ووتــی:  ئــۆردوگان  (٢٠١٩)دا 
مەزنــی  مێژوویــی  و  شارســتانی  ژینگەیەکــی 
ــای  ــە، دەری ــە زۆر گەورەی ــەو ژینگەی ــە، ئ ھەی
بەشــە  لــە  ئەفریقیــا  باکــوری  و  ناوەڕاســت 
ھــەرە گرینگەکانــی ئــەو ژینگەیــەن)، ھەروەھــا 
ئــۆردوگان ڕەخنــەی لــە ئۆپۆزیســیۆنی تورکیــا 
گــرت و ووتــی: (لیبیــا بــۆ ئێمــە میراتێکــی 
عوســمانی و میراتــی مســتەفا کەمالــە کــە وەک 
ئەفســەرێکی عوســمانی خزمەتێکــی درەخشــانی 

کــردوە). پێشــکەش 
سەرکێشــی  و  سیاســی  دەســتێوەردانی  جــا 
شەخســی  لــە  تورکیــا  عەســکەرتاریانەی 
ســەرچاوەی  خەونەکانیــەوە  و  ئــۆردوگان 

نەگرتــووە بــۆ ئــەوەی ببێــت بــە ســوڵتانێک لــە 
ڕۆژھەتــی ناوەڕاســتدا، بەڵکــو لــەو پڕۆســە 
مادیــەوە ســەرچاوەی گرتــووە کــە ناواخنەکــەی 
شەخســیەتی  کــە  ئیمپریالیســتە  ســەرمایەی 
ڕابــەر بــۆ خــۆی دروســت دەکات تــا ڕابەرایەتــی 
و  پێشــەوە  بــۆ  پێوەنێــت  پاڵــی  و  بــکات 
ئامانجەکانــی بێنێتــەدی لــە شــکڵ و شــێوەی 

شەخســیدا. مەرامــی  و  ئــاوات 
ــی  ــوان ڕەوت ــە نێ ــن ل ــک بکەی ــەر بەراوردێ ئەگ
ئیســالمی سیاســی ھــەردوو وتــی تورکیــا و 
لــە  کــە ئیســالمی سیاســی  ئێــران، دەبینیــن 
کۆمەیەتــی  بزوتنەوەیەکــی  وەک  ئێرانــدا 
لــە  داگــرت  دەســەتدا  بەســەر  دەســتی 
ــە  ــەم ڕەوت ــەوە. ئ ــە شۆڕشــی ئێران ــد ب پەیوەن
ــی  ــیاریەتیەکی سیاس ــەردەم بەرپرس ــۆ ب کەوتب
لەدەســت  بــوو  ڕزگاربــوون  کــە  ڕاســتەوخۆ 
شۆڕشــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان کــە لــە 
ســاڵی (١٩٧٩)دا دژ بە ڕژێمی شــا ســەریھەڵدا 
ــۆ تێکشــاندنی  ــڕا ب ــێکی گێ ــی دژە شۆڕش و ڕۆڵ
ئــەو شۆڕشــە، بــەم ڕەوتــی ئیســالمی سیاســی 
لــە تورکیــا، وێــڕای گرتنەخــۆی ئــەو ناوەڕۆکــە 
دژە شۆڕشــیە، لــە ڕووی مێژووییــەوە لەبــەردەم 
ئەنجامــی  دەبــوا  کــە  بــوو  تــردا  ئەرکێکــی 
جڵــەوی  گرتنەدەســتی  ئەویــش  بــدات، 
ڕابەرایەتــی ئــەو ئاڵوگــۆڕە مێژووییــە بــوو کــە 
ســەرمایەداری تورکیــا دەگوازێتــەوە بــۆ قۆناغی 
ــۆ  ئیمپریالیســتی و جێگەوڕێگــەی زلھێزیشــی ب

مســۆگەردەکات.
و  کرێــکاری  بزوتنــەوەی  پاشەکشــەپێکردنی 
تێکشــکاندنی بەرگــری کرێــکان لــە مانگرتــن 
ــەرکوتی  ــا س و خۆپێشــاندانەکانیان و ھەروەھ
نەتەوەیــی  زوڵمــی  توندکردنــەوەی  و  چــەپ 
لەســەر کــورد لــە تورکیــا چ لــە ڕابــردوو و چ 
لــە ئێســتادا بەشــێکی تەواوکــەری ئــەو ڕەوەندە 
و ھێنانــەدی ئــەو ئەرکەیــە لەالیــەن ڕەوتــی 
ئیســالمی سیاســی و حزبەکــەی ئۆردوگانــەوە، 
ناوخۆییــە  ســەرکوتە  ئــەم  بەبــێ  چونکــە 
ســەختە بــۆی کــە ھەڵســێت بــەم سەرکێشــیانە 
و ڕۆڵگێڕانــی خــۆی وەک ڕابەرێکــی بزوتنــەوەی 

ســەرمایەی نەتەوەیــی لــە تورکیــا.
و  سیاســی  دەســتێوەردانە  وەســتاندنی 
ســەربازیەکانی دەوڵەتــی تورکیــا لــە ناوچــەی 
ــۆ  ــی ســنورێک ب ڕۆژھەتــی ناوەڕاســت و دانان
دەســتدرێژیەکانی بۆســەر ژیانی زەحمەتکێشــان 
بزوتنــەوەی  بــە  دژ  زوڵموزۆریەکانــی  و 
کرێــکاری و چــەپ و کۆمۆنیســتی لــە تورکیــا، 
سیاســەتە  پاشەکشــەپێکردنی  ھەروەھــا 
پێویســتی  نەتەوەییەکانــی  شۆفێنیســتیە 
بزوتنەوەیەکــی  بەرجەســتەکردنەوەی  بــە 
بــە  ھەیــە  نێونەتەوەیــی  شۆڕشــگێڕانەی 

سۆشیالیســتیەوە. ئاســۆیەکی 
ناوەڕاستی حوزەیرانی ٢٠٢٠

و  سیاســی  دەســتێوەردانە  کرۆکــی 
تورکیــا دەوڵەتــی  ســەربازیەکانی 

نادر عەبدولحەمید

زیندوەکانــی  بۆعەزیزییــە 
کوردســتان...مەھێڵن 
جەمال کۆشش

ــە  ــەر و فافۆن ــود و وای ھێشــتمان ھەرچــی عام
... بیبــەن و فەرھــودی کــەن و ئاودیــوی کــەن..
و  بکــەن  ڕاوڕووت  جــەردە،  وەک  ھێشــتمان 
بەڕێگــری و دەیــان و ســەدان گومــرگ و ســەرانە 

بســتێنن..
ھێشــتمانن ... لەبــن بــەرد و کــەالوە و چینکــۆ 
و ماڵــێ بــۆ خۆمــان چێبکەیــن، وەلــی شــوفل 

ــی کــەن ... بێنــن و بەســەرمانا کاول
جــەالد  و  ژنکــوژ  و  پیاوکــوژ   ... ھێشــتمانن 
خۆیانــا   بەســەر  بــڕ  بــە  بــڕ  ئەنفالچــی،  و 

دابەشــکەن..
ھێشــتمانن ... تیرۆرمــان بەبــێ لێپرســینەوە، 
بــە  تۆڵەکردنــەوە،  بەبــێ  دادگایــی،  بەبــێ 
ڕەئــوف  عەلــی،  بەکــر   ... تێپەڕێــت   ...
ــەر، شــاپور و  ــر عوم ــی، ڕێنــاس، نەزی ئاکرەی
قابیــل، فەرھــاد فــەرەج، ســۆران مامــە حەمــە، 

گەرمیانــی،  کاوە  شــەریف،  عەبدولســەتار 
سەردەشــت عوســمان، ویــداد حســێن، ...

حەمــەی  بمانکــوژن،  بەکۆمــەڵ  ھێشــتمانن  
کۆمۆنیســتی  حزبــی  ئەندامانــی  و  حــەالق 

و عێــراق  کرێــکاری 
ھێشــمانن ... مقــەڕ بســوتێنن و تەفروتونــای 
کــەن وەک مقــەڕی یەکگرتــوو لــە بادینــان ...
کەســایەتیمان  تیــرۆری   ... ھێشــتمانن 
بکــەن ... وەک سەرتاشــین و بــرۆ تاشــین و 

نەفیکــردن.. و  فــڕدان  و  ئاودیوکــردن 
بمانڕفێنــن،  شــەوان   ... ھێشــتمانن 
قاییمــان  نھێنــی  زیندانــی  لــە  بماترســێنن، 
بکــەن و خەســیومان بکــەن و دواتــر خۆمــان 

... بکوژییــن  خۆمــان 
دەمانچــە  ھۆڕینێــک  لەســەر   ... ھێشــتمانن 

الیتێــک  لەســەر  دەمانــەوە،  نــاو  بخەنــە 
بکــەن. خوێــن  پــڕ  دەموپلمــان 

بکــەن،  تیــرۆر  دکتۆرمــان   ... ھێشــتمانن 
ڕابگــرن.  لەســەر  دەمانچــەی  دادوەرمــان 
مامۆســتامان پــڕ شــەق بکــەن ... قوتابیمــان 
بیمــار و ســەرگەردان و ئــاوارە و ھەرەتــەی 

... بکــەن  دەستفرۆشــی  ســەر 
ھێشــتمانن ... لەنێو شــار کوشــتارگە ســازکەن 
ــەکانیان  ــر''، الش ــتارگەی ١٩٩٧ی ھەولێ "کوش

ئەتــک بکــەن و بەنێــو بــازاڕدا ڕایکێشــن ...
ھەالھــەال  ڕۆحمــان   ... ھێشــتمانن  بەڵــێ 
قەیەکــی  و  داگیربکــەن  ژیانمــان  بکــەن، 
ئاســنین بــەدەوری دەســەتیاندا دابمەزرێنــن 

...
بەڵــێ ھێشــتمانن ... پەرلەمــان دروســتبکەن، 
چاالکــی  داگیریکەنــەوە،  ھەڵیوەشــێنەوە، 

کەنــەوە، ســڕی کەنــەوە، 
بەڵــێ ھێشــتمانن ... لەگــەڵ بەغــدا ڕێکەون، 
تەنگــژە دروســتکەن، بایکۆتــی بەغــدا بکــەن، 

بچنــەوە ...
شــەنگالیەکان   ... ھێشــتمانن   ... بەڵــێ 
وەک ئاســکە بدەینــە بــەر کەڵبــەی داعــش 
و چاوســاغی بــۆ میتیــش وەک رێزنەگرتنــی 
ــۆ حەشــد  ــاری ب ــش وەک دی ــوان و کەرکوکی می
ــۆ  ــەت ب و وەک نیشــاندانی ماســولکەی خەیان

 ... یەکتــر  چاوترســاندنی 
بەڵــێ ھێشــتمانن ... کۆمپانیــای زۆر گــەورە، 
زۆر گــەورە، عەقــاری ئاقــار و دونــد و گــرد و 
کێــو، ســامان و موڵکــی چەنــد ســەت کەســێکی 
ــن و ... ھێشــتمانن  ــو دەســەتی سیاســی ب نێ

...
 ... مەھێڵــن  تــەواو،  ئیــدی   ... بــەم 
مامۆســتایەک ھەموو جوانی لە پەروەردەکردنی 
شاشــەی  لــە  کردبێــت،  گــەورە  مناڵەکانمــدا 
ــا  ــا کۆرۆن ــت ب ــەت و بڵێ ــەوە بگریی تەلەفزێۆن
ــکات و  ــاوار ب ــەروی ھ ــە گ ــڕ ب ــت ... پ بمکوژێ
پــڕ بــە چــاوی فرمێســک بڕێژێــت و خــۆی ڕووت 

... بکاتــەوە  ڕووت 
بەڵــێ ... ئیــدی تــەواو مەھێڵــن ... خــاوەن 
پێداویســتی تایبــەت، کــە ھیــچ دەرفەتێکیــان 
و  بێبەزییانــە  وەھــا  کۆمەڵــگاش  و  نیــە 
مەرگــی  ڕووبــەڕووی   نابەرپرســیارانە  

... بکاتــەوە  بەکۆمەڵیــان 
بەڵــێ ئیــدی تــەواو ... کەســێک بەھــۆی تاپــۆ 
خــۆی  لەڕانیــە  زەوییــەک  پارچــە  نەکردنــی 
ــرد  ــۆی دام ــە کڵوک ــاو حەوش ــەر لەن ــوتاند ھ س
و گیانــی  ســپارد، مێــرد مناڵێــک لــە ســلێمانی 
پارچــە کاغەزێکــی پــاش مەرگــی بــۆ باوکــە 
بابــە  جێھێشــتتوە،  لێقەوماوەکــەی  کرێــکارە 
چــۆن  دڵ   ... خۆمکوشــتووە  ھــەژاری  لەبــەر 

ناوەســتێ و نابێت بە ئاو و ســاردنابێتەوە ...
 ... مەھێڵــن   ... تــەواو  ئیــدی   ... بەڵــێ 
باوكێکــی سەرلێشــێواو  لــە ھەڵەبجــە ... لــە 
ھەڵەبجــەی شــەھید، چــوار مناڵــی پێپەتــی و 
پەڕپــووت و زارەترەکچــووی دەســت شــپرزەیی 
باوکیان،  بە دەبەیەک بەنزینەوە ڕادەپێچێتە 
نێو حەوشــەی شــارەوانییەوە. ھاوار دەکات ... 
دەیانســوتێنم ... دەیانســوتێنم ... ھاوارە ... 

ــن ... خەڵکینــە ... مەھێڵ
 لــە زمانــی قوربانیەکەوە، ســەرۆکی شــارەوانی 
ھەڵەبجە پێشــتر پێی ووتوە "خۆت دەســوتێنی 
ئــەوە کێشــەی مــن نیــە"، بــەم ئــەوەی کــە زۆر 
بــە خوێنســاردییەکی نابەرپرســیارانەوە دەیــوت 
"ھــەر لەســەر ئــەو جێگایــە دوو کەســی تــر 
داوایــان لەســەر قەیــد کــراوە". بــەىێ ھیــچ 
ســوکە بەڵێنێــک بــۆ دڵنەوایــی و لــەو تەنگــژە 
ئینســان  مناڵــەکان،  داڕوخــاوەی  دەروونیــە 
ھەســت دەکات، دەســەت و حکومەتــی ھەرێــم 
تــا نــاوەوەی مۆخیــش بێویــژدان و داشــۆردراون.
کوردســتان،  زیندووەکانــی  بوعەزیزییــە 
ــن  ــش ... مەھێڵ ــی زەحمەتکێ ...الوان و خەڵک
... ھــەر ڕۆژێــک ... فەالقەمــان بکەن، بەدیار 
بمانبەســتنەوە  مردووەکانمانــەوە  قەرەوێڵــەی 

... مەھێڵــن ...
ناوەڕاستی تەموزی ٢٠٢٠
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لەســەر  زۆری  گــۆی  گفتــو  بابەتێکــە  ئەمــە 
زۆر  کاتەکــە  ئێســتا  لــە  ھەڵبەتــە  کــراوە، 
گونجــاو نیــە بــۆ کردنــەوەی ئــەم دایەلۆگــە 
لــە کاتێکــدا کــە عیــراق لەبــەردەم گۆڕانــکاری 
لەســەرھەڵدانی  بەتایبەتــی  ڕیشــەییدایە 
ئۆکتۆبــەری  جەماوەریەکانــی  خۆپیشــاندانە 

(٢٠١٩)وە.
پێــش ئــەوەی تەنانــەت بچینــە ناو باســەکەوە، 

ھەندێــک پرســیارمان بــۆ دێتە پێشــەوە:
بخرێتــە  ئاییــن  وانــەی  بڕیــاردرا  ئەگــەر 
سیســتەمی خوێندنــەوە ئایــا کام ئایینــە ھــەڵ 
دانیشــتوانی  زۆرینــەی  ئایینــی  دەبژێریــت؟ 

چــی؟ "کەمایەتیــەکان"  ئــەی  وتەکــە؟ 
ئەگــەر ئێمــە بــاس لــە کۆمەڵگایەکــی مەدەنــی 
دەکەیــن کــە تیایــدا مافــی ھەمــو تاکــەکان 
پارێــزراو بێــت ئایــا ھەمــو منــان مافــی فێــر 
بــە  خۆیانیــان  فامیلیەکانــی  ئایینــی  بونــی 
شــێوەی ڕەســمی لــە مەکتەبــدا نیــە؟ وە ئەگــەر 
ھاتــو ئەمەشــمان کــرد و ھەمــو ئایینەکانــی 
ــەی  ــتمەکەوە، ئ ــاو سیس ــتە ن ــان خس وتەکەم
ئەوانــەی کــە بــێ بــاوەڕن و بــێ دینــەکان و 

ئاتایســتەکان و بیــر ئــازادەکان و...؟
ئەگــەر بابەتەکــە دەربــارەی فێرکردنــی ئاینــە 
وەک باوەڕ و شێوە بیرکردنەوەی کەسەکان ئایا 
زەروور نیــە مێشــکی مناڵەکانمــان دەوڵەمەنــد 
پــێ  باوەڕەکانیــان  جــۆرە  ھەمــوو  و  بکەیــن 
بــۆ  دینیــەکان  بــێ  لەوانــەش  و  بناســێنین 
ئــەوەی فکــر ڕۆشــنی و بــاوەڕ بــە خۆبونیــان 
بڕیاردانیــان  توانــای  ھەتــا  بچێنیــن  تیــا 
ھەبێــت وە لەوانــە بڕیــاری ھەڵبژاردنــی بیــر و 
باوەڕێــک کــە خۆیــان پێیــان دروســتە دوور لــە 

فشــاری کۆمەیەتــی و پێشــداوەری؟
نەگەتیڤەکانــی  الیەنــە  مــن  بــڕوای  بــە 

ــتمی  ــەر سیس ــی بەس ــەی ئاین ــەپاندنی وان داس
خوێندنــدا لــە الیەنــە پۆزەتیڤەکانــی زیاتــرە:
ــە  ــەوە ئەوەی ــە دێت ــەی ک ــەو لۆژیکان ــک ل یەکێ
کــە زۆربــەی ئایینــەکان بــاس لــە خۆشەویســتی 
و یارمەتــی دانــی یەکتــری و بەزەیــی و ھەنــدێ 
خەســلەتی تــری لــەو بابەتانــە کــە گومــان لــە 
منــال  کەســایەتی  ســەر  بــۆ  نیــە  باشــیاندا 
بــەم لــە ھەمــان کاتــدا دەبینیــن ھەمــان ئــەم 
ئاینانــە چیــرۆک و وانــەی یەکجــار دڕندانــە و 
ســامناک لــە توندوتیژیــدا دەگێڕنــەوە کــە تــا 
ــان (و بــە تایبەتــی کــە  ئێســتاش الیەنگرانی
ئایــن و سیاســەت تێکــەڵ دەبــن) پڕوپاگەنــدەی 
بــۆ دەکــەن و لــە ژیانــی ڕۆژانەیانــدا پەیــڕەوی 
دەکــەن، ئەمــەش دەبێتــە ھــۆی ســەر لێشــێواوی 
الی منــدان و قورســی تێگەیاندنــی مناڵــەکان 

لەبــەر ئــەو ھەمــوو ناکۆکیانــە.
ــن،  ــش بھێنی ــە کوشــتار و توندوتیژی ــا واز ل ب
ــا چــۆن منداڵێــک قەناعــەت پــێ دەکەیــت  ئای
کــە دایکــی ئــەو (کــە لــە ڕوانگــەی منداڵەکــەوە 
ــە  ــدا) ب ــو جیھان ــە ھەم ــن کەســە ل گرنــگ تری
ڕوانگــەی  لــە  دەژمێردرێــت  ئینســانێک  نیــوە 
ئایینێکــەوە؟ وە چــۆن تێــی دەگەیەنیــت کــە 
باوکــی ئــەو بــۆی ھەیــە بــە ئــارەزوی خــۆی 
دەســت درێــژی بکاتــە ســەر دایکــی و ســوکایەتی 
بــە خــۆی و خانــەوادەی بــکات و ئەگــەر دەنگــی 
ناڕەزایەتــی ھەڵبــری ئــەوا بــە ھــەزاران شــێوە 
کۆمەڵــگا پێــش یاســا حوکمــی بەســەردا دەدات؟ 
وە چــۆن ئــەو ناکۆکیــە ڕوون دەکەیتــەوە کــە 
بــۆت  زەمیــن  لەســەر  کردەوەکانــت  ھەمــوو 
نوســراوە، تەنانــەت پێــش لەدایــک بوونیشــت، 
کەچــی لەگــەڵ ئەمەشــدا لــە "ئــەو دنیایــەی 
تــردا" بــە ئاگــری ھەتاھەتایــی ســزا دەدرێــت؟ 
ــە  ــیویت کەوات ــۆی نوس ــەروەردگار" ب ــەر "پ ئەگ

ــی بۆچــی؟ ــزای ھەتاھەتای س
ئایــا ئەمانــە ھەمــوی ناکۆکی نیــە کە زەحمەتە 

ھەر کەســێکی پێ قەناعەت بکەیت؟
کــە  تــر  پرســیارێکی  ســەر  دێمــە  لێــرەدا 
کام  لــە  ئایــا  دەبێتــەوە،  بەرەوڕوومــان 
ــکات؟ و  ــێ ب ــت پ ــە دەس ــەم وانەی ــەدا ئ تەمەن
ئەمــەش خــۆی باســێکی قووڵــە لێــرەدا شــوێنی 
ئەوەمــان نیــە. بــەم ئــەوەی کــە دەبینرێــت 
زۆربــەی الیەنگرانــی وتنــەوەی وانــەی ئایینــی 
لــە  باشــە  پێیــان  گشــتیدا  خوێندنــی  لــە 
تەمەنێکــی زووەوە دەســت پێبــکات، و ئەمــان 
ــان  ــی خۆی ــی تایبەت ــەن ئایین ــر داوا دەک زیات
بووترێتــەوە نــەک ئایینەکانــی تــر. ئەمــەش 
قــووڵ  و  پەرســتی  مەزھــەب  پەرەپێدانــی 
کردنــەوەی تایفــە گەرایــی لــە الی منــدان بــە 
ــان  ــەوەی چاوی ــش ئ ــت پێ ــدا دەھێنێ دوای خۆی
بــە دنیــا بکرێتــەوە و بزانــن باســەکە چیــە.
زۆربــەی منــدال شــتێک لــە بیروبــاوەڕ و ئاینــی 
کەســوکاریان (وەیــان بــێ ئایینــی) لەمناڵیــەوە 
وەردەگــرن و بــەو پێیــەی کــە ئەگــەر ھەڵگــری 
ــە  ــە ب ــی تایبەت ــا کارێک ــان ن ــت ی ــک بی ئاینێ
ــازادی  ــە ئ ــە ب ــان ھەی ــی ئەوەی ــەکان وماف تاک
وھۆشــیارانە بڕیــاری لەســەر بــدەن، بــە ڕای 
مــن منــدال بــە تایبەتــی ھەتــا دوای قۆناغــی 
ســەرەتایی خوێنــدن، بــە تــەواوی ئامادەیــی 
ــۆ تێگەیشــتنی و ردەکاری ئاینــەکان (و  نیــە ب
لەگەڵیشــیانا بــێ دیــن بــوون) و چەندەھــا 
پرســیاری تــر لــە ســەر بــوون و نەبــوون. بــەم 
لــە تەمەنێکــی زۆر زووەوە توانــای تێگەیشــتنی 
ڕەوشــتە مرۆڤایەتیەکانــی وەک خۆشەویســتی و 
بەزەیی و یەکســانی و قبوڵ نەکردنی ســتەم و 
ناعەدالەتی...ھتــد ھەیــە لــەدەرەوەی قاڵبــی 
ئــەم دیــن و ئــەو مەزھــەب. لێــرەدا ئــەوەی کــە 

منــداڵ زیاتــر توشــی ســەر لــێ شــێواوی دەکات 
ئەوەیــە کــە خانــەوادەکان بیروبــاوەڕی خۆیــان 
دەســەپێنن وەک تەنھــا ئــەوان ڕاســتبن و نەفــی 
ھەمــو بیروباوەڕێکــی کــە دەکەنــەوە. لەگــەڵ 
چــاو کردنەوەیــدا منداڵەکــە بــۆی دەردەکەوێــت 
کــە لەنێــو ھاوڕێیانیــدا و لەنــاو کۆمەڵــگای 
دەرەوەدا بیــروڕای جیــاواز ھەیــە کــە لەوانەیــە 
جیاوازیەکــی  کۆمەیەتیەکانیــان  ســتانداردە 
ئــەو تــۆی نەبێــت، لێــرەدا منــداڵ توشــی ســەر 
متمانــەی  لەوانەیــە  دەبێــت وە  شــێواوی  لــێ 
پرنســیپەکانیان  و  خــۆی  کەســوکارەکەی  بــە 

نەمێنێــت.
لەالیەکــی تــرەوە ئەگــەر  ئامانــج لــە فێــر 
کردنــی ئاینــی لــە قوتابخانــەدا ئــەوە بێــت 
خەســڵەتی مرۆڤایەتــی بچێنیــن و منــداڵ لــە 
ســەر بیــر کردنــەوە و پیاچونــەوە بــە کــردەوەی 
ڕۆژانەیانــدا و جیــا کردنــەوەی چاکــە و خراپــە 
پــەروەردە بکەیــن ئــەوا زۆر ئامــرازی فێربــوون 
دەدات  یارمەتیمــان  کــە  ترھەیــە  شــێوەی  و 
ئــەم کارەکتــەرە باشــانە و چەندەھــا ســیفاتی 
ــە  ــڕوا ب ــەر و ب ــی بەرامب ــز گرتن تــری وەک ڕێ
خــۆ بــوون و وەســتانەوە بــە ڕووی ســتەم و 
دوور،  و  نزیــک  مێــژوی  وە  ناعەدالەتیــدا.. 
ــتاماندا  ــەی ئێس ــی ڕۆژان ــە ژیان و تەنانــەت ل
لــە  کــە  ئەوەیــە  نمونــە  تریــن  نزیــک  کــە 
مەیدانەکانــی ڕاپەڕینــدا لــە شــارەکانی عیــراق 
پــڕە  (٢٠١٩)ەوە،  ئۆکتۆبــەری  لــە  دەیبینیــن 
ــی  ــی واقیع ــرۆک و پاڵەوانێت ــن چی ــە چەندی ل
و ڕاســتی و بەرزتریــن بەھــا ئینســانیەکان، 
ئیتــر پێویســت نــاکات بگەڕێینــەوە بۆئاینــەکان 

و چیرۆکــە خەیاڵیــەکان.
بیــروڕای  کردنــی  فــەرز  مانــە،  لــە  جگــە 
ــە  ــچ دا ب ــان ک ــوڕ ی ــی ک ــان بەســەر منداڵ خۆم
پێشــێل کردنــی مافیــان دادەنرێــت و ڕێگرتنــە 
لەســەر  بڕیــاردان  و  بیرکردنەوەیــان  لــە 
ھــۆی  دەبێتــە  ئەمانــەش  وە  باوەڕەکانیــان 
تــر  ئاکامــی  و  دەروونــی  کێشــەی  چەندیــن 
لەســەر شــخصیەت و دروســت بونیــان لــە درێــژ 

خایەنــدا.
بــاوکان  و  دایــک  بــۆ  بانگەوازێــک  لێــرەدا 

لــە  بکەونــەوە  دوور  کــە  خانــەوادەکان  و 
داســەپاندنی دابونەریتــی مەزھەبــی، بەســەر 
کردنــی  دروســت  بــۆ  کچانیانــدا  و  کــوڕان 
نەوەیەکــی بیــر فــراوان کە توانــای بڕیاردانی 
ھەبێــت دور لــە پێشــداوەری وڤبیــر تەســکی و 
تایەفەگەرایــی کــە وتەکەمــان بــە درێژایــی 

١٧ ســاڵە بەدەســتیانەوە دەناڵێنێــت.
ــی  ــتا برینەکان ــا ئێس ــراق دا ت ــە عی ــە ل ئێم
و  نەبــوە  تیمــار  طائیفیمــان  جەنگــی 
کــە  ئێمــەدا  ڕۆژھەتــی  کۆمەڵــگای  لــە 
بادەســتی  و  سیاســی  ئیســالمی  گیــرۆدەی 
داب و نەریتــی عەشــایەری و پیاوســاالریە 
وە تەنانــەت لــە زۆربــەی وتانــی بەنــاو 
"پێشــکەوتو" دا دەبینیــن چــۆن دەســەتەکان 
دیــن بەکاردەھێنــن وە ســود وەردەگــرن لــە 
دووبــارە دروســت بونــەوەی ئــەم دابونەریتانــە 
بــە  ھــەر  نــەک  ئەمــەوە  ڕێــی  لــە  وە 
گارانتــی  کۆمەڵــگا  نیــوەی  کۆیلەبونــی 
دەکــەن بەڵکــو بــە ئاســانی رێخــۆش کــەری 
و  دەکــەن  تاوانەکانیــان  لــە  بــۆ چەندیــن 
داســەپاندنی  قورســترین بــاری ژیــان بەســەر 
کۆمەڵــدا لــە ژێــر نــاوی قــەزا و قــەدەر و...
ھتــد دا. چەندیــن جــار جیــاوازی مەزھەبــی و 
ڕەگــەزی و.. بــەرز دەکرێتــەوە وەک کارتێکــی 
دەســتی دەســەت لــە ھەوڵیانــدا بــۆ لــە بیــر 
بردنــەوەی کێشمەکێشــی چینایەتــی و گۆڕینــی 

بــۆ کێشمەکێشــی مەزھەبــی.
لــە  ھەیــە  چــون  بــۆ  و  دایەلــۆگ  لــە  زۆر 
ســەر ھــەردوالی ئــەم بابەتــە بــەم دیــن 
شــەخصی  کاری  نەبونــی)  (یــان  وبــاوەڕ 
مرۆڤەکانــە پێویســتە ئینســانەکان ئــازادی 
تەواویــان ھەبێــت لــە ھەڵبژاردنیــدا دوور 
لــە پێشــداوەری وھیــچ فشــارێک چ لــە الیــەن 
خانــەوادەوە و چ لــە دامودەزگاکانــی خوێنــدن 
یــان دەوڵەتــەوە. ئــەم ھەڵبژاردنــە تەنھــا 
ئینســانەکان  کــە  دەبێــت  گونجــاو  کاتێــک 
بیروبــاوەڕە  ئــەو  ووردەکاری  تــەواوی 
تێبگــەن و بتوانــن ھەڵیســەنگێنن وە ئەمــەش 
پێویســتی بــە کامــل بونــی فیکــری کەســەکان 

ھەیــە.

ئایا دروستە وانەی ئایینی داسەپێنرێت بەسەر سیستمی خوێندندا
ــدو عەب ــیرین ش

دوای (٥٣) ســاڵ لــە داگیــرکاری زەوییەکانــی 
کەنــارەی ڕۆژاوا لــە فەلەســتین و پاشــانیش 
ــی  ــی قودســی ڕۆژھــەت و بەرزاییەکان لکاندن
دەوڵەتــی  دواییانــەدا،  لــەم  جۆالنیــش 
ئیســرائیلی نەتەوەیی-ئایینــی نوقمــی تــاوان، 
قێزەونــی   تاوانێکــی  ئێســتادا  لــە  دەیەوێــت 
و  فەلەســتینیەکان  بــەدژی  ئەنجامبــدات  تــر 
ڕێگرییەکــی گــەورە بخاتــە بــەردەم خەباتــی 
ڕزگاریخوازانــەی زەحمەتکێشــانی رۆژھەتــی 

ناوەڕاســت.
ــت  ــەم بێ ــت یەک ــۆ دەیەوێ ــی نەتەنیاھ حکومەت
لــە وەرگرتنــی "پلــەی شــەرەف" لــە ئەنجامدانــی 
ســی  لەســەدا  لکاندنــی  کــە  تاوانــە  ئــەم 
(%٣٠) ناوچەکانــی کەنــارەی ڕۆژاوایــە بــە 
(١-٧-٢٠٢٠) چوارشــەممەی  لــە  ئیســرائیلەوە 
دا، ئەمــەش بــە جێبەجێکردنــی نەخشــەکەی 
یەکــی  مانگــی  ســەرەتای  لــە  کــە  ترەمــپ، 

کــرد. پێشــنیاری  (٢٠٢٠)دا 
ھــەر  بەخــۆوەی  پەیوەســتکردن  و  لکانــدن 
جەنگەکانــدا  لــە  کــە  زەوییــەک  پارچــە 
ئــەو  چ  ئیــدی  داگیریکــردوە،  ئیســرائیل 
ھــی  یــان  بــن  فەلەســتین  نــاو  زەوییانــەی 
فراوانکردنــەوەی  بــۆ  دەوروبــەر  وتانــی 

ســنورەکانی ئــەم دەوڵەتــە بــە پێوەلکانــدن و 
خستنەســەر بــە جۆرەھــا شــێوازی زاڵمانــە و 
توندوتیــژی و عەســکەرتاریانە، ســتڕاتیژێکی 
دەســەتدارەکەی  نەتەوەیی-ئایینــی  بــۆرژوا 
ئیســرائیل و دەوڵەتــە یــەک لــەدوای یەکەکانــی 
بــووە، بەتایبــەت ســتڕاتیژی حکومەتەکانــی 
باڵــە ڕاســتڕەوەکەی و حکومەتــی ئێســتا کــە 
نەتەنیاھۆ ســەرۆکایەتی دەکا بە ھاوپەیمانی 

ئایینیەکانــدا. شۆڤێنیســتە  لەگــەڵ 
ئێســتاش  تــا  کــە  ســتڕاتیژەیە  ئــەو  ئەمــە 
بەردەوامــی ھەیــە دژ بــە کەنــارەی ڕۆژاوا، و دژ 
بــە پــڕۆژەی بەنــاو  "چارەســەری دوو دەوڵەت"، 
کــە حکومەتــە یــەک لە دوایەکەکانی ئیســرائیل 
ھــەر لــە دەستپێشــکەرییەکەی "ئاشــتی" ســاڵی 
(١٩٩٣)وە ڕێگەیــان لــە فەلەســتینیەکان بەســت 
تــا بەئارامــی بژیــن لــە کەنــارەی ڕۆژئــاوا لــە 
ــان و  ــای ژی ــە توان ــوەی دەوڵەتێکــدا ک چوارچێ

مانــەوەی ھەبێــت.
بــۆ دەولەتــی  ئــەم ســتراتیژی و تێروانینــە 
میکانیزمــی  و  نەتەوەیی-ئایینــی  ئیســرائیلی 
دووبــارە  و  لێــی  کــردن  پارێــزگاری 
بەرھەمھێنانــەوەی کــە لەســەر ئایدیۆلۆژیــای 
زایۆنیــزم دامــەزراوە، دابــڕاو نیــە لــەو شــتانەی 

ــە  ــارادان، ل ــە ئ ــرائیل ل ــە دەرەوەی ئیس ــە ل ک
ســەرمایەداری  پەیوەندییەکانــی   بادەســتی 
و دەســتگرتن بەســەر چارەنــوس و ئاینــدەی 
جۆراروجۆرەکانــی  وتــە  لــە  جەمــاوەر 
جیھانــدا لەالیــەن ســەرمایەی مالــی ئیمپریالــی 
لــەو  نیــە  دابڕاویــش  جیھانیــەوە، ھەروەھــا 
کێشمەکێشــانەی کــە لەســەر شــانۆی سیاســی 
ئیمپریالیــەکان  دەوڵەتــە  جیۆ-ســتڕاتیژی  و 

دەگوزەرێــت.
گرێــی ســەرەکی لەوەدایــە کــە ئــەم ملھوڕییــە 
بەشــێکە  ئیســرائیل  بــۆرژاوازی  نەتەوەییــەی 
لــە تابلــۆی ڕەشــی ســەردارەتی ســەرمایەداری 
ئیمپریالــی و جەنــگ و کێشمەکێشــەکانی وە لــە 
جەرگــەی ئــەم ھەلومەرجــەدا ڕێــگای ھاتنــەدی 

ــدا دەکات. ــۆی پەی خ
ڕەگەزپەرســتانەکەی  نەخشــە  خســتنەڕووی 
ترامپــی نیو-فاشیســت بــە ھاوئاھەنگــی لەگــەڵ 
نەتەنیاھــۆ بــۆ لکاندنــی لەســەدا ســی (%٣٠) 
ــوزارش  ــە ئیســرائیلەوە، گ ــاوا ب ــارەی ڕۆژئ کەن
لــەو مەترســیە گەورەیــە دەکات کــە ڕووبــەڕووی 
چینــی کرێــکار و جەمــاوەری بێبــەش دەبێتــەوە 
لــە ناوچــەی ڕۆژھەتــی ناوەڕاســتدا لەســەر 
بــۆرژوا  تیرۆریســتە  قوتبــە  ئــەم  دەســتی 

نەتەوەیی-ئایینیــە. و  ئیمپریالیســت 
بەجیــا لــە کەلکاندنــی شــاری قــودس و جــۆالن 
و بەشــێک لەکەنــارەی ڕۆژاوا بــە ئیســرائیلەوە، 
نەتەوەیــی  چەوســانەوەی  درێژەکێشــانی 
بــەڕووی  داخســتن  دەرگا  و  فەلەســتینیەکان 
کوتەکێکــی  دەوڵــەت"،  دوو  "چارەســەری 
چارەنوســی  و  ژیــان  ســرەواندە،  کاولــکاری 
چەندیــن نــەوە لــە کرێــکاران و زەحمەتکێشــان 
و بێبەشــانی فەلەســتینی کــە جۆرەھــا شــکڵی 
بێبەشــی و زەبوونیــان بەســەردا دەســەپێنێت. 
و  فەلەســتین  جەمــاوەری  لەنــاو  ھەروەھــا 
ئاگــری  ناوەڕاستیشــدا  ڕۆژھەتــی  ســەرجەم 
بەپلەیەکــی  ئایینــی  و  نەتەوەیــی  کینــەی 

جۆشــدەدات. توندوتیژتــر  و  زیاتــر 
ڕەوتــە نەتەوەیــی و ئیســالمییەکان لــە جیھانــی 
ناوەڕاســتدا  ڕۆژھەتــی  ناوچــەی  و  عــەرەب 
نەتەوەییــە  زوڵمــە  ئــەم  مانــەوەی  لەســەر 
لەســەر فەلەســتین دەژیــن و بەکاریانھێنــاوە 
لــە ڕابــردوودا و لــە ئێستاشــدا بــۆ گیرکردنــی 
چەپۆکی خۆیان ھەرچی توندتر بەســەر ســەری 
ئــەو  زەحمەتکێشــی  جەمــاوەری  و  کرێــکاران 
وتانــەدا. ئەمــە و بــۆرژوازی فەرمانڕەواش لە 
ئیســرائیل ســڵی نەکردۆتــەوە لــەوەی کــە جەنگ 
و سیاســەتە ســەرکوتگەر و فراوانخوازیەکــەی 
بــۆ  بەکاربھێنــێ  فەلەســتینیەکان  بــە  دژ 
و  کرێــکار  جەمــاوەری  ڕاکێشــانیانی  ســەرنج 
خەڵکــی زەحمەتکێــش لــە ئیســرائیلدا ڕووەو 
توندوتۆڵکردنــی  بــۆ  دەرەکــی  ھەرەشــەی 
بەســەریاندا  فەرمانڕەوایەتیەکــەی  چەپۆکــی 
و  مرۆیــی  پێداویســتیە  دابینکردنــی  بــۆ  و 
جێگیرکردنــی  بــۆ  ماددییــەکان  ئیمکاناتــە 
نەتەوەییە-ئایینیــە  دەوڵەتــە  پایەکانــی 
عەســکەرتارییەکەی کــە لەبنچینــەدا خزمــەت 
بــە بــۆرژوازی یەھــودی لــە ئیســرائیل و لــە 

ــکا  ــزە ئیمپریالیســتەکانی ئەمەری ــان و ھێ جیھ
دەکات. ڕۆژئــاوا  و 

بزوتنەوەیەکــی کرێــکاری بەھێــز و چەکــدار 
بــە ئاســۆیەکی سۆشیالیســتی نێونەتەوەیــی لــە 
ڕۆژھەتــی ناوەڕاســتدا، ناچــارە لــە ڕێــڕەوی 
پاشــماوەکانی  ھەمــوو  خۆیــدا  پەرەســەندنی 
ھــەواردن لەســەر بنەمــای دینــی و نەتەوەیــی 
و مەزەھەبــی و تایفــی و جێنــدەر و ڕەنگــی 
ــدا.  ــە بەردەمی ــرن ل ــە ڕێگ ــت ک ــت وەالبنێ پێس
ــی دەســەتدارە  ــۆرژوا نەتەوەیی-ئایین ــەوە ب ئ
لــە ئیســرائیل کــە بەسیاســەتی فراوانخوازیانــە 
و ســەرکوتگەرانە و بە لکاندن و شــەڕەکانیەوە 
لەمپەرێکــی گــەورە بــووە لــە ڕابــردوو و لــە 
ئێستاشــدا لەبــەردەم ھەڵســانی ئــەم بزوتنــەوە 

ــەدا. ــە گشــت ناوچەک ــە ل ڕزگاریخوازی
ڕێگــەی بەرەوپێشــچوون لەئــارادا نیــە بەبــێ 
لــە  کێشــەیە  ئــەم  ئاشــتیانەی  چارەســەری 
ھەنــگاوی یەکــەم و لەڕێــڕەوی پەرەســەندنی 
خەباتــی سۆشیالیســتی نێونەتەوەیــی کرێکاران 
ناوچەکــەدا.  لەســەرجەم  زەحمەتکێشــان  و 
جەمــاوەری  و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران 
و  فەلەســتین  الی  ھــەردوو  لــە  ئازادیخــواز 
"چارەســەری  بــۆ  مەنــدن  ئــارەزوو  ئیســرائیل 
بەجیــا  ئاشــتی  ژیانــی  و  دەوڵــەت"ی  دوو 
لــە ســتڕاتیژی بــورژوا قەومــی و دینــی لــە 

ھــەردووالوە.
لکاندنــی کەنــارەی ڕۆژئــاوا لەالیــەن ئیســرائیل 
سیاســەتێکی  تڕامــپ  پشــتیوانی  بــە  و 
کــە  نەتەوەیی-ئایینیــە  و  ئیمپریالیســتانە 

تاوانــە. و  کۆنەپەرســتی  نوقمــی 
و  لێبڕاوانــە  و  بەرزبکەینــەوە  دەنگمــان  بــا 
پوچەڵکردنــەوەی. بــۆ  تێبکۆشــین  بەھێــزەوە 

٢٩ حوزەیرانی ٢٠٢٠

لکاندنی زەوییەکانی کەنارەی ڕۆژاوای فەلەستین بە 
ئیسرائیلەوە، تاوانێکی قێزەونی تری دەولەتی ئیسرائیل و 

ھاوپەیمانە ئیمپریالیستەکەیەتی.
موئەیــەد ئەحمــەد
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکاتژمارە6  تەموزی٢٠٢٠ 

لــە ڕۆژی (١٤ تەمــوزی ٢٠٠٠)دا ھیــزە چەکدارەکانــی "یەکیەتــی نیشــتمانی کوردســتان" تاوانێکــی تیرۆریســتیان لەنــاو شــاری 
سلێـــمانیدا ئەنجامــدا کــە بــووە ھــۆی گیــان لــە دەســتدانی پێنــج ھاوڕێــی خەباتــکار لــە پینــاوی سۆشــیالیزم و ئــازادی  و 

یەکســانی ئینســانەکان، کــە ئەندامانــی (حزبــی کۆمۆنیســتی کرێــکاری عێــراق) بــوون.
ــە و  ــەو حزب ــەی ئ ــی بنک ــاش گەمارۆدان ــی"وە، پ ــەرکردایەتی "یەکیەت ــەن س ــژراو لەالی ــی پێشــتر داڕێ ــرەی پالنێک ــە گۆی ب
گرتنــی دەیــان لــە کادر و ئەندامانــی، ســەر لــە ئێــوارەی ١٤ تەمــوز ھاوڕێیــان [عەبــدول باســت موحســن، محەمــەد موســتەفا 
(کەریــم) و ئیبراھیــم موحمــەد (ھــاوکار) و ھــاوڕی لەتیــف] کەوتنــە بــەر گولـــلەبارانی کەمینێکــی ھێزەکانــی "یەکیەتــی" 
لەناوجەرگــەی شــاردا و گیانیــان لــە دەســتدا، لــە ھەمانکاتیشــدا بــە گولـــلەی قەناســی ھەمــان ئــەو ھیــزە ھــاوڕێ (ئومێــد 

نیکبییــن) گیانــی لــە دەســتدا.
ھەنــدی لــە  ھاوڕێیانــی ئێمــە، (ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی)، کــە پێشــتر ئەنــدام و کادر و ڕابــەری  ئــەو حزبــە بوویــن، 
لەنــاو گەرمــەی ھەمــوو ئــەو ڕوودا و ڕووبەڕووبوونەوانــەدا بوویــن و کەوتینــە بــەردەم ئــەو ھێــرش و پەالمــارە تیرۆریســتییەی 
"یەکیەتــی". ھەروەھــا ھەندێکیشــمان لــە دەروەی ووت لــە کەمپێنــی دژی "یەکیەتــی"دا لێبڕاونــە ڕووبــەرووی نوینــەران و 

ئیۆفیســەکانیان بوینەوە.
ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ ڕووی ڕاســتەقینەی ئــەم حزبانــە دەردەکەوێــت کــە حزبــی بــورژوا میلیشــی گەنــدەڵ و تاســەر ئێســقان دژە 
بەرژەوەنــدی جەمــاوەرن. ئــەو بارودۆخــە ئابــوری و کۆمەیەتــی و سیاســیە کارەســاتبارەی کــە ئەمــڕۆ دەیبینیــن و جەمــاوەری 
خەڵکــی کوردســتان بەدەســتیەوە دەناڵێنــێ، شــتێک نیــە جگــە لــە ئاکامــی کەڵەکــە بوونــی سیاســەتەکانی پێشــویان و ئــەو 

تاوانانەشــیان کــە دەرحــەق بــە جەمــاوەر ئەنجامیانــداوە، تاوانــی تــرۆری ھاوڕێیانــی ئێمــە یەکێــک لــە نمونەکانیەتــی.
ئــەم تاوانــەی "یەکیەتــی" لەنــاو شــارێکدا کــە خــۆی دەســەتدار و حوکمڕانــی بــوو تەنھــا ئەتوانــرێ لــە خانــەی کردەوەکانــی 
دەوڵەتــە فاشییســتەکان و ھێــزە ترۆریســتەکان تۆمــار بکرێــت لــە میــژوودا و ھیچــی تــر. لــە واقعــدا  ئــەم کارە نــە تاکــە 
ــزە  ــە کردەوەیکــی دەرەوەی سیســتمی کاری سیاســی و عەســکەری "یەکیەتــی" و  ھی ــووە، وە ن ــەوان ب کاری تیڕۆریســتانەی ئ
چەکدارەکانــی ناســیۆنالیزمی کــوردە، بەڵکــو بەشــیکە لــە سیاســیەت و تاکتیکیــان لــە کوردســتاندا. ڕەگ و ڕیشــە و بناغــەی 
ئــەم تاوانانــە لــە جەوھــەری چینایەتــی بۆرژوازیانــەی بزوتنــەوەی ناســیونالیزمی کــورد و دوژمنایەتــی سەرســەختیدایە لــە 
بەرامبــەر بزوتنــەوەی کریــکاری و پرۆلیتاریــای سۆشیالیســت و ھــەر بزووتنەوەیکــی چــەپ و ڕادیــکاڵ و ئازادیخــوازی نــاو 

کۆمەڵگــەی کوردســتان.
مێــژووی ڕابەرانــی "یەکیەتــی" و ســەرکردەی ھێــزە چەکدارەکانیــان، بــە ڕابــەری ئــەو باڵەشــییەوە کــە "گــۆران" یــان پێــک 
ھێنــا، پــڕە لــە کوشــتوبڕی نەیــاران و پــڕە لــە تاوانــکاری شــەڕی ناوخۆیــی و تیــروری کەســانی ڕادیــکاڵ و چــەپ و 
کۆمۆنیســت. ھێزەکانــی ناســیۆنالیزمی کــورد دەســتیان بــە خوێنــی ھەڵســوڕوانی سۆشیالســتی و چــەپ و ئازادیخــواز ســوورە. 
تاکــە ڕێگــەی ڕزگاری کۆمەڵگــە لــە دەســتیان کۆتایــی ھینانــە بــە دەســەتدارەتیان لــە ڕێگــەی بــەرەو پێشــبردنی خەباتــی 
سوشیالیســتی و ئینتەرناسیونالیســتی چینــی کرێــکار و خەباتــی ئازادیخوازانــەی ســەرجەم کریــکاران و زحمەتكێشــان و 

ــی ڕزگاریخــواز. خەڵکان
یــادی ئــەم ھــاوڕێ گیــان بەخــت کردووانــەی ڕێــگای کۆمونیــزم و یەکســانی و ئــازادی ئێنســانەکان، ھەمیشــە بــەرز ڕائەگریــن 
و زینــدووە لــە دڵمانــدا. وە فــاداری و دڵســۆزی بۆیــان دریژەدانــە بــە مارشــی خەباتــی چینایەتــی کرێــکاری و کۆمۆنیســتی 

لەپینــاو ڕزگاری بەشــەریەت لــە نیزامــی چینایەتــی ســەرمایەداری.

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق
١٣-٧-٢٠٢٠

لە یادی بیستەمین ساڵەی تیرۆری ھاوڕێیانمان لەالیەن 
ھێزەکانی یەکیەتی نیشتمانی کوردستانەوە

ھێــزه  زه مینیه كانــی توركیــا بــه  ھــاوكاری ھێــزی ھه وایــی، ئه مــڕۆ چــوار شــه ممه،  ١٧-٦-٢٠٢٠، بــه  شــێوه یه كی 
به رفــراوان ھاتنــه  نــاو خاكــی كوردســتانەوە به بیانــوی ھێــرش بۆســەر بنكه كانــی (پەكەكــە)، پارتــی كرێكارانــی 
كوردســتان. چه نــد ڕۆژ له مه وپێشــیش فڕۆكــه  جه نگیه كانــی توركیــا بۆردومانێكــی تونــدی ناوچه كانــی قه ندیــل و 
شــه نگال و مه خموریــان كردبــوو وه ك پێشــه كیه ك بــۆ ئــه م په المــاره . ھــاوكات له گــه ڵ ئــه م ھێرشــه  ســه ربازیه ی 
ــنوریە كانی   ــه  سەرس ــی ناوچ ــە تۆپباران ــرد ب ــتیان ک ــش دەس ــاری ئیســالمی ئێرانی ــه ربازیه كانی كۆم ــزه  س ــا، ھێ توركی
ــیۆنه   ــه  ئۆپۆزۆس ــه  حزب ــێك ل ــی به ش ــی بنكه كان ــوی لێدان ــه  بیان ــر، ب ــزگای ھه ولێ ــه  پارێ ــه ر ب ــه ران) س (حاجــی ئۆم

ــرن. ــە  جێگی ــه و ناوچان ــت ل ــە بێ ــەو ڕژێم ــه به قســه ی ئ ــه كان، ك كوردی

ئه مــه  یه كــه م جــار نیــه  ده وڵه تــی شۆڤێنســتی توركیــا و كۆمــاری ئیســالمی تاوانــکار په المــاری دێ و دێھــات و 
شــارۆچكه كانی كوردســتان ده ده ن كــه  ده بێتــه  مایــه ی زه ره  و زیانێكــی ماڵــی و گیانــی زۆری دانیشــتوانی ئــه و ناوچانــە 

ــان دەکرێــن له ترســی ئــه و په المارانــه . ــرس و تۆقاندنیــان و ناچــار بــە چۆڵكردنــی ناوچه كانی و ت
ملھــوڕ،  ناوچه یــی  زلھێــزی  دوو  وه ك  ئێــران،  و  توركیــا  لــه   ســه ركوتگه ره   بۆرژوا-ئیســالمیه   ده وڵه تــه   دوو  ئــه م 
بــە بەردەوامــی ناوچــه ی ڕۆژھه تــی ناوه ڕاســتیان، به تایبــه ت عێڕاقیــان كردۆتــه  مه یدانــی شــه ڕ و په الماردانــی  
خوێنــاوی  ســه ربازی و كــرده ی  تیرۆریســتی و شــه ڕە به وه كاله تەکانیــان. بــۆ چه ندیــن ده یەیــە  بونه تــه  ســه رچاوه ی 
ھه ڕه شــه یه كی گــه وره  بــۆ ســه ر ژیــان و ئاسایشــی ســه دان ملێــون لــه  دانیشــتوانی ناوچــەی ڕۆژھەتــی ناوەڕاســت 
لەڕێگــەی بردنــه  پێشــه وه  و ھێنانــەدی به رژه وه نــدە  ناوچه یــی و ســتراتیژە ســەرمایەداریە فراوانخوازەکانیانــەوە. 
بیانوه كانیــان ھه رچــی بێــت بــۆ ئۆپراســیۆنی ســه ربازی تاوانکارانــەی ئێســتایان لــه  كوردســتان، ئه مــە به شــێكه  
ــكار و  ــاوه ری كرێ ــی جه م ــە کۆیلەکردن ــە ب ــتانەیان ک ــه رتاپا كۆنه په رس ــی س ــی ناوچه ی ــی و ھه ژمون ــوڕی قه وم ــه  ملھ ل

ــی وتانــی تــر. ــان دەکاتــە ئامانــج بــه ر لــە کرێــکار و زەحمەتکێش زه حمه تكێشــی وته كــەی خۆی
ئــه وه ی زه مینــه ی خۆشــكردوه  بــۆ ئــه م ھێرشــه  ســه ربازیه ی ھــه ردوو ده وڵــه ت بۆســەر ھەرێمــی کوردســتان، چاوپۆشــی 
ڕژێمــی ئیســالمی قه ومــی عێــڕاق و حزبه قه ومیــه  ده ســه تداره كانی كوردســتان  و په یوه ندیه كانیانــه  له گــه ڵ ئــه م 
دوو دەوڵەتــە به مه به ســتی دابینكردنــی به رژه وه ندیه كانــی خۆیــان. ئــه م تاوانانــه  لــه  كاتێكــدا ئه نجــام ده درێــن 
كــه  جه مــاوه ر لــە كوردســتاندا لەنــاو  بارودۆخێكــی کارەســاتباری بوبونــەوەی په تــای كۆرۆنــا و گوزەرانێکــی ســەختی 

ــادات. ــه ران ن ــكاران و فه رمانب ــە موچــه ی كرێ ــد مانگێك ــم چه ن ــی ھه رێ ــە حکومەت ــدان ک ئابوری
حکومەتــی ناوەنــدی لــه  به غــدا و حکومەتــی ھه رێــم، بــێ ئــەوەی ھیــچ په رچه كردارێكــی لێبڕاوانەیــان ھەبــێ، 
ــەم دوو  بێده نگــی و دیبلۆماســیه تی شــه رمنانه یان ھه ڵبــژاردوه  له به رامبــه ر ئــه م ھێرشــه  دوژمنكاریــه  بێشــه رمەدا، ئ

ده ســتدرێژیه . ئــه م  له به رامبــه ر  له ئه ســتۆدایه   ته واویــان  به رپرســاریه تی  حکومەتــە 

ئێمــه  له كاتێكــدا به تونــدی ســه ركۆنه ی ئــه م كــرده  ســه ربازیه  تاونكاریانــه  ده كه یــن، پاڵپشــتی تــه واوی خۆشــمان 
ڕادەگەێنیــن ھــەم بــۆ خانــەوادەی قوربانیەکانــی ئــه م كــرده   دوژمنكاریه، و ھەم بۆ ئــەو خانەوادانەش  کە زه ره روزیانیان 
لــە ئه ســتۆی ئه نجامده رانــی ئــه م  لێکەوتــووە. به رپرســیاریه تی قه ره بــوی ئــه و زه ره روزیانــه گیانــی و ماڵیانــە 
تاوانەدایــە. ئەمــە و داوا لــه  چینــی كرێــكار و جه مــاوه ری ئــازادی خــوازی تــه واوی عێــڕاق ده كه یــن كــه شانبەشــانی 
یەکتــری و  یه كڕیــز ڕاوەســتن دژی ئــه م دوژمنكاریــه  و دژی سیاســه تی  چاوپۆشــی و ھــاوكاری ده ســه تدارانی فەرمانــڕەوا 
ــانی  ــكار و زه حمه تكێش ــی كرێ ــه وازی چین ــه . وە بانگ ــه م دوو ده وڵه ت ــه ڵ ئ ــم له گ ــه تدارانی ھه رێ ــراق و ده س ــە عێ ل
توركیــا و ئێــران و ھه مــوو ئازادیخوازانــی جیھانیــش ده كه یــن كــه  بــه ڕوی ئــه م تاوانــه  بوه ســتنه وه  و ســه ركۆنه ی ئــه م 

كــردە  ســه ربازیانه  بكــه ن و داوای ده ســتبه جێ ڕاگرتنــی بكــه ن.

ڕێكخراوی به دیلی كۆمۆنیستی له  عێڕاق

ھێرشه  سه ربازیه كانی ھه ردوو ووتی توركیا و ئێران 
بۆسەر ھەرێمی كوردستان، بەتوندی سەرکۆنە دەکەین

ــە  ــام دەدرێ ل ــاوەر ئەنج ــەر جەم ــە بەرامب ــی ک ــرە تاوانەکان ــەو زنجی ــک ل ــی تاوانێ ــە ئەنجامدان ــتان ب ــدار ھەس ــک چەک کۆمەڵێ
عێڕاقــدا، کــە ئەویــش کوشــتنی توێــژەر و لێکۆڵــەرەوەی بــواری ئاســایش (ھیشــام ئەلھاشــمی) بــوو، دوێنــێ (٦-٧-٢٠٢٠) لەبــەردەم 
دەرگای ماڵەکەیــدا، لــە ناوەڕاســتی بەغــدا و بــە بەرچــاوی دامودەزگاکانــی ئاسایشــەوە کــە بــە شــەقامەکاندا بــو بوونەتــەوە.
ئــەم تاوانــە دوای ئــەوە ئەنجامــدارا کــە چەنــد جارێــک ھەڕەشــەی لەناوبــردن ئاراســتەی ئەلھاشــمی کرابــوو لەالیەن میلیشــیاکانەوە 
بــۆ بێدەنــگ کــردن و دەســتھەڵگرتنی لــە ڕەخنەگرتــن لــە میلیشــیاکان و کردەوەکانیــان. بــەم جــۆرە بــە ئاشــکرا و بــە بەرچــاوی 
جیھــان و جەمــاوەری خەڵکــی عێراقــەوە، تاقمێکــی میلیشــیایی ھەڵدەســتن بــە تــرۆری ئەلھاشــمی و دەســتدرێژیەکی خوێنــاوی بــێ 
پــەردە و ملھوڕیەکــی تاوانکارانــەی تــر دژ بــە جەمــاوەر و مافەکانــی بــۆ ژیانێکــی ئــازاد و پــڕ لــە ئاســاییش و دوور لــە چەپۆکــی 

خنکێنــەری ئــەم ھێــزە میلیشــیانە.
کوشــتنی ھیشــام ئەلھاشــمی تاوانێکــی ئاســایی نیــە، بەڵکــو تاوانێکــی تــەواو سیاســیە، وەک ھەمــوو تــاوان و کوشــتارەکانی تــر 
کــە دەســەت و میلیشــیاکانی دژ بــە خەڵکــی ڕاپەڕیــوی ئۆکتوبــەر ئەنجامیانــدا لــە کوشــتن و فڕانــدن و بــێ سەروشــوێن کــردن و 
دەســتگیر کــردن، چونکــە دەســەتێک کــە بــە درێژایــی حەڤــدە ســاڵی ڕابــردوو بــۆ چرکەیەکیــش نەوەســتا بێــت لــە تــان کردنــی 
ســەروەت و ســامانی ووتەکــە و دڕندانەتریــن تاوانــکاری کردبێــت بەرامبــەر بــە ھەر کەســێک کــە دژی وەســتابێتەوە، لەبەردەمــی 

داتەپیــوی سیســتمە ڕزیوەکەیــدا جگــە لــە بەردەوامیــدان بــە کوشــتار ھیچــی تــری لەدەســت نایــەت.
ئەلھاشــمی قوربانــی سیاســەتی پاشــقول لێگرتــن و کێشمەکێشــی ناوخــۆی باڵەکانــی ڕژێمــی تائیفــی قەومــی فەرمانڕەوایــە و تیرۆر 
کردنەکەشــی بەڵگــەی دەستبەســەراگرتنی میلیشــیاکانە بەســەر ھەمــوو جومگەکانــی ئــەو ڕژێمــەدا و نیشــانەی ڕادەی بێدەربەســتیە 
بەرامبــەر بــە ژیانــی ھاوتیــان و ھەروەھــا نیشــاندەری ئاســتی ئاڵــۆزکاوی ئــەو قەیرانەیــە کــە ڕژێمــی دەســەتدار بەدەســتیەوە 

دەناڵێنــێ، بەتایبەتــی دوای ئــەو کوتەکــە گورچوبــڕەی کــە ڕاپەڕینــی ئۆکتوبــەر ســرەواندیە ئــەم دەســەتە ســەرکوتگەرە.
کێشمەکێشــی نێــوان باڵــە جیاجیاکانــی ڕژێمــی ئیســالمی و قەومــی فەرمانــڕەوا لــە ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەرەوە تــا دێــت زیاتــر و زیاتــر 
ــەوەی پێشــبڕکێیان  ــر بوون ــران و توندت ــکا و ئێ ــوان ئەمری ــە کێشمەکێشــی نێ ــدی ڕاستەوخۆشــیەوە ب ــە پەیوەن ــێ ب ــۆزکاو دەب ئاڵ
لەســەر بەرینکردنــەوەی ھەژمونــی خۆیــان لــە عێراقــدا. وە لەگــەڵ دانانــی کازمیــدا بــە ســەرەک وەزیــران، بــە ھاوڕایــی نێوانیــان، 
کێشمەکێشــی نێــوان ئــەم دوو دەوڵەتــە و الیەنــە بەگژیەکداچــووەکان پێــی نایــە قۆناغێکــەوە کــە توندوتیژتــر بۆتــەوە  لەســەر 
دیاریکردنــی ئاراســتە و جێگەوڕێگــەی ئــەم ڕژێــم و حکومەتــە، کــە ناوبەناویــش دەرگیــری و بەریەککەوتنــی گرتۆتەخــۆ و مەترســی 
ئاســایش ھەڕەشــەی لــە جەماوەرکــردوە. لــە بنەڕەتــدا ئــەم کێشــمەکێش و بەریەککەوتنانــە لەســەر حیســابی داماڵینــی ئیــرادە و 

خنکاندنــی سیاســی جەمــاوەر و دوورخســتنەوەیەتی لــە ئامانجــە ســەرەکیەکەی کــە ڕزگار بوونــی ھەمەالیەنەیەتــی لــەم ڕژێمــە.
ئێمــە لــە کاتێکــدا لــە ناخــەوە سەرخۆشــی ئاراســتەی خێــزان و کەســوکار و دۆســت و خۆشەویســتانی ئەلھاشــمی دەکەیــن، بەتوندیش 

ســەرکۆنەی ئــەم تاوانــە دڕندانەیــە دەکەیــن و حکومــەت بــە بەرپــرس دادەنێیــن بــۆ دۆزینــەوەی تاوانبــاران و دانیــان بە دادگا.
ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق

٢٠٢٠/٧/٧

دەربارەی 
تاوانی کوشتنی 
ھیشام ئھلھاشمی

ئێــوارەی دووشــەممە ٢٢-٦-٢٠٢٠، ھــاوڕێ (ســەدیق حەســەن) 
بەھــۆی ڤایرۆســی کوڕۆنــاوە  ســەدیق)  بــە (شــێخ  ناســراو 

گیانــی لەدەســتدا.
ژیانــی سیاســی ھــاوری ســەدیق پــر لــە خەبــات و تیکۆشــان 
بــووە و لەســەرەتای نەوەدەکانــی ســەدەی بیســتدا لەنــاو 
بزوتنــەوەی چــەپ و کۆمۆنیســتی ئــەو کاتــەدا ھەڵســوڕاوێکی 
مانــدوو نەنــاس بــووە بــۆ بەرگــری لــە ئــازادی و مافەکانــی 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــان، پاشــانیش لــە ڕیــزی (حزبــی 
کۆمۆنیســتی کرێــکاری کوردســتان)دا خەبــات و تێکۆشــانی 
خــۆی درێــژە پێــداوە. ئــەو خــاوەن پێگەیەکــی کۆمەیەتــی و 

ــوو. ــوان ب خۆشەویســتی ھەم
ــی  ــاوڕێ (ســەدیق)ەوە، ھاوخەم ــی ھ ــەی کۆچــی دوای ــە بۆن ب
ئەندامانــی  بــۆ  ڕادەگەێنیــن  خۆمــان  غەموپــەژارەی  و 
خانەوادەکــەی، و کەســوکار و ھەمــوو ھاوریانــی لــە نــاو 

کریکاریــدا. و  کۆمۆنیســتی  بزوتنــەوەی 
ڕیکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عیراق
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

بارودۆخی سیاسی کوردستان و 
چوار بەدیلی سیاسی

پاشماوەی

پاشماوەی

بــەم پێیــە بارودۆخــی بابەتــی ئــەم کۆمەڵگــە 
مێژوویــی  لەپڕۆســەیەکی  ســەرمایەداریە 
خەباتــی چینایەتیــدا، ڕوخاندنــی دەســەتی 
ھــەر  مەســەلەیەکی  بــە  کــردوە  بــورژوازی 
کاری  دەســتوری  خســتویەتیە  و  ئێســتایی 
بــورژوا  دەســەتی  ڕوخانــی  سیاســیەوە. 
ــی  ــەر بڕگەیەک ــەک ھ ــورد ن ــتی ک ناسیونالیس
کۆمۆنیســتەکانە،  ســتڕاتیژی  و  بەرنامەیــی 
خواســتی  بەحکومــی  ئێســتادا  لــە  بەڵکــو 
جەمــاوەر بــۆ ڕزگاربــوون لــەم دەســەتە بۆتــە 

ئەرکێکــی عەمەلــی ھەرئێســایی.
ــی ئاســۆی ناسیونالیســتی و ئیســالمی  وەالنان
بەســەر کۆمەڵگــەی کوردســتان و چارەنوســی 
جەمــاوەرە زەحمەتکێشــەکەیەوە مەســەلەیەکی 
ئەکادیمــی و پــەروەردەی فکــری نیــە، بەڵکــو 
ئــەم  تێکشــکانی  و  سیاســیە  مەســەلەیەکی 
دەســەتە ئەڵقــە ھــەرە جەوھەریەکەیەتــی.
ئــەوەی کــە ڕێگــرە تــا ئــەم بارودۆخــە لــە 
بنبەســتی ســەرمایە و دەســەتی بــورژوازی 
ببێتــە قەیرانێکــی  و تڕاژیدیــای جەمــاوەر 
سۆشیالیســتی  شۆڕشــێکی  و  شۆڕشــگێڕانە 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و دامەزراندنــی 
بــە  ناڕێکخراوبوونیانــە  دەســەتیان، 
و  ڕادیــکاڵ  سۆشیالیســتی  ئاســۆیەکی 
ڕابەرایەتیەکــی شۆڕشــگێڕی کۆمۆنیســتیەوە. 
شۆڕشــگێر  و  ڕادیــکاڵ  کۆمۆنیزمــی  ڕەوتــی 
لەبــەردەم   عێڕاقــدا  کوردســتانی  لەمــڕۆی 
ئــەو ئەرکــە مێژووییەدایــە، کــە ئەڵبەتــە 
ئــەو  ئۆڕگانیکــی  بەشــێکی  و  نیــە  دابــڕاو 
ئەرکــە مێژووییەیــە کــە ڕزگاربوونــی کرێــکار 

عێڕاقــە. سەراســەری  زەحمەتکێشــی  و 
١٠-٧-٢٠٢٠

ھەمەالیەنــە بێــت لــە ئێســتادا، جیاوازیــەک 
کــە  واقعــە  ئــەو  لەســەر  نــاکات  دروســت 
بــە  و  میــژووەوە  ئەجینــدەی  ھاتۆتــە 
ــەوەی  ــی بزوتن ــە. ئەرک ــە ئارادای ــردەوە ل ک
کرێــکاری و پرۆلیتاریــای سۆشیالیســتە کــە 
ســتراتیژی فەراھــەم ھێنانــی  ئاڵوگــۆڕی 
ــەو  ــە ســەرجەم عێراقــدا ب سۆشیالیســتی  ل
پــەڕی پێداگریــەوە پەیــڕەو و پیــادە بــکات  
لــە نــاو ئــەم جەنگــە فراونــە جەماوەریــەدا 
و ئــەم قەیرانــەی دەســەالتی بورژوازیــدا، 
و ھاوخەباتــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان 
و نەدارانــی ھــەردوو ئــەم كۆمەڵگەیــە بــەو 
پــەڕی توانــاوە بــە ئەنجــام بگەیەنــێ. ھــەر 
خەباتــە  ئــەم  ڕیــزی  ڕاستەیەشــدا،  لــەم 
لــە  بەرێــت  بەرەوپێــش  نیونەتەوەیــەی 
ھەلومەرجــە  لــەم  ناوچەکــەدا.  ســەرجەم 
کوردســتاندا،  و  عێــراق  شۆڕشــگێڕانەی 
دەستەوســان  بــە  ھێزەکانــی  و  بــورژوازی 
ــای  ــە ئەرکــی پرۆلیتاری نامێنێتــەوە ھەربۆی
بشــکێنی و پاشەکشــە  ڕچــە  سۆشیالیســتە 
بــکات بــە ئیسالمیســت و نەتــەوە پەرســت 
و تایفیــەکان و ئــای خەباتــی چینایەتــی 
ڕزگاریخوازانــە و نیونەتوەیــی کرێــکاری بــە 

بەرزبکاتــەوە. ھیــزەوە 
کارمەندانــی  و  کرێــکاران  داواکاریەکانــی 
لــە  مووچــە  کردنــی  دابــەش  بــۆ  کوردســتان 
الیــەن ڕژیمــی بەغــداوە كێشــەکەیان چارەســەر 
نــاکات، بــە پێجەوانــەوە دروســت ئەوەیــە کــە 
خۆیــان  نوێنەرانــی  کارمەنــدان  و  کرێــکاران 
ــەرزی بکــەن بەســەر دەســەت  ــڕن و ف ھەڵبژێ
لــە بەغــدا، وە چاودێــری  لــە کوردســتان و 
ڕەســمی بــن بەســەر پرۆســەی ناردنــی موچــە 
بــەم  کوردســتاندا.  لــە  کردنــی  دابــەش  و 
ــە سیاســیانەی کــە بــاس  ــەو الیەن ســەبارەت ب
لــە دامەزرادنــی ئیــدارەی المەرکــەزی ئەکــەن 
لەســەر بنەمــای فیدراڵــی پاریزگــەکان، ئــەوە 
ھــەم  و  جەمــاوەرە  دەســتخەڕۆکردنی  ھــەم 
سیاســەتی خەڵتینەرانــە و ئۆپۆرتیونیســتانەی 

ئۆپۆزســیۆنی بورژازیــە لــە کوردســتاندا.
ئیســتا کــە وەھــم بــە دەســەتی کــوردی تــا 
ئــەوە  کاتــی  ڕەویوەتــەوە  بــاش  ڕادەیەکــی 
ھاوتــووە لــە نــاو ئــەم پێشــکەوتنە گرنگــە لــە 
ــت و  ــەرەی دۆس ــەدا، ب ــژووی ڕزگاری خوازان مێ

ــتان  ــەداران و زحمەتکێشــانی کوردس ــی ن دوژمن
نــە  و  بناســین  زیاتــرەوە  ووردیەکــی  بــە 
دیــن و تایفــە و نــە نەەتــەوەو و نــە ھــەر 
ئایدیۆلۆژیەکــی بــۆرژوزای نابــێ بەرچاومــان 
بگریــت و پێویســتە خەباتــی ڕزگاریخوازنــەی 
ھاوچینەکانمــان لــە ســەرجەم  کوردســتان و 
عێــراق و ناوچەکــدا بــە تەوژمێکــی بەھێــزەوە 

بــەرەو پێــش بەریــن. 
بــۆ  دەستپێشــکەریەک  ھــەر  ئەمــڕو 
و  کرێــکاران  جەمــاوەری  ڕێکخراوبوونــی 
گەنجانــی كــچ و کــوڕ و ڕیــزی ملیۆنــی بێــکاران 
لــە ڕێکخراوەکانیانــدا لــە دەوری بەرژوەنــدی 
چیانیەتــی و ئامانجــە سیاســی و کۆمەیەتیــە 
ئازادیخــواز و یەکســانیخوازەکانیان ھەنگاوێکــە 
و  شــۆڕش  ڕەوەنــدی  بەرەوپشــێچوونی  لــە 
لــە  پلەیــەک  ھــەر  ڕیشــەیی.  ئاڵۆگــۆڕی 
ڕێکخراوبــوون لــە ســەندیکا و فیدارســیۆنەکان 
یەکیەتیەکانــی  و  کریکاریــەکان  نەقابــە  و 
لــە  پلەیــەک  ھــەر  و  قوتابیــان  و  الوان 
بەرەوپێشــجوونی بزوتنــەوەی ئازادیخوازانــەی 

ژنــان و ڕیکخروابوونیــان و ھــەر پلەیــەک 
لــە دامەزراندنــی ئۆڕگانەکانــی دەســەتی 
زەحمەتکێشــی  جەمــاوەری  ڕاســتەوخۆی 
و  ســتەم  لەدەســت  ڕاپەریــو  و  نــاڕازی 
ــە گــەڕەک و شــوینی  ــکاری ل برســیەتی و بێ
ڕەوەنــدی  لــە  گــەورەن  ھەنــگاوی  کاردا 
فەراھــەم ھێنانــی ئاڵوگــۆڕی شۆڕشــگێڕانە 
شۆڕشــی  لەعێراقــدا.  و  کوردســتان  لــە 
و  نــەدران  و  کرێــکاران  کۆمەیەتــی 
کۆمەیەتــی   بزوتنەوەیەکــی  برســیەکان 
الیەنەیــە،  ھەمــە  فکــری  و  سیاســی  و 
ــەم  ــی ئ ــش چوون ــە بەرەوپی ــک ل ــەر پلەی ھ
ڕەونــدی  لــە  ھەنگاوێکــە  بزوتنەوەیــە 

شۆرشــە.  ئــەم  ھینانــی  فەراھــەم 
بــا ڕیــزی خەبــات و ھــاوکاری لــە نێــوان 
جەمــاوەری  ئۆرگانانــەی  ئــەم  ھەمــوو 
ــن  ــز کەی ــتاندا بەھێ ــە کوردس ــواز ل ئازادیخ
عێــڕاق  ئاســتی  لەســەر  ھاوکارییــان  و 
پرۆلیتــاری  ئەرکــی  بەریــن.  بەرەوپێــش 
سۆشیالیســتە دەوری مێــژووی خــۆی بگێرێــت 
ھەمەالیەنــەی  و  زینــدو  ڕەونــدە  لــەم 
خەبــات بــۆ فەراھــم  ھینانــی ئاڵۆگــۆری 
شۆرشــگیڕانە و سۆشیالیســتی لــە کۆمەڵگــەی 

وعیراقــدا. کوردســتان 
٨ تەموزی ٢٠٢٠

"ھانــا بــردن بــۆ رژیم لە بەغدا"و "ال مەرکەزی
 یا شۆڕشــی کریکاران و چەوســاوەکانی کوردســتان و عێراق و 

؟ ھاوخەباتــی چینایەتیان

جــەالل  ڤیدیۆیەکــی  لەوەوپێــش  ماوەیــەك 
کوردســتان  پەرلەمانــی  ئەنــدام  پەرێشــان، 
کاری  کــە  دەڵێــت  تێـــیدا  و  بوبــۆوە 
ئــەو  و  نیــە  ئــەو  ئیشــی  پەرلەمانتاریــی 
فــڕی بــە سیاســەتەوە نیــەو ھــەر ناشــزانێت 
بــۆ  و  خۆشــی  بــۆ  ھــەر  و  چیــە  سیاســەت 
ــان. ڕاســتگۆیی  ــە پەرلەم ــەوە چووەت تاقیکردن
جــەالل پەرێشــان و داننــان بــەو کارەی واتــە 
خــۆ ھەڵبژاردنــی بــۆ پەرلەمانــی کوردســتان و 
بێئاگایــی لــە سیاســەت و کاری پەرلەمانــی، 
ســەرەڕای ئــەوەی کــە پێکەنیناوییــە، ســادەیی 
و ســاویلکەیی ئەویــش دەردەخــا. ئــەم ڤیدیۆیــە 
لە ئاســتێکی فراواندا ئەوی تووشــی ھێرشــێكی 
ناشــیاویش  جنێــوی  تەنانــەت  توونــدو 
ــتەحەقی  ــەو موس ــتی ئ ــە ڕاس ــە ب ــەوە ک کردۆت
ئــەو ھێرشــانە نیــە. بەشــێك لــەو کۆمێنتانــەی 
کــە لــە ژێــر ڤیدیۆکــەدا بوکراوەتــەوە جەخــت 
لەســەر ئــەوە دەکەنــەوە کــە "ئەگــەر ئیشــی 
تــۆ نیــە بــۆ کورســی کەســێکی بــاش و بــە 
ئەزمونــت پــڕ کردۆتــەوە" یــان "وازت بھێنایــە 
بــا یەکێکــی تــر لــە جیاتــی تــۆ بچوایــە، بــەم 
قســەیە ئیســپاتت کــرد کــە ھــەر وەك ..... 
نــاو جۆگــە دەســتت پــێ بــەرز دەکەنــەوە و 

ئاگاشــت لــە ھیــچ نیــە".
دەڵێــت  کــە  کەســەوە  ئــەم  کۆمێنتــی  لــە 
و  دەکەنــەوە  بــەرز  پــێ  دەســتت  تــۆ تەنھــا 
ئاگاشــت لــە ھیــچ نیــە دەچمــە الی گۆرانبیــژی 
کۆچکــردووی ســوری "فەھــد بــالن"و چیرۆکــی 
خۆھەڵبژاردنەکــەی ئــەو بــۆ "مجلــس الشــعب 
سوریـــــا،  پەرلەمــــــــــــانی  واتــە  الســـــوري" 
" چیرۆکەکــە ھیــچ ســەرچاوەیەکی نیــــەو لــە 

وەرمگرتــووە". ســــورییەوە  ھاوڕێیەکــی 
ھونەرمەنــدە  لــە  یەکێکــە  بــەالن  فەھــد 
دەنگخۆشــەکانی دنیــای عــەرەب کــە من چێژێکی 
منداڵــی  بــە  ئــەو  دەکــەم.  دەنگــی  لــە  زۆر 
کاتێــك بــاوك و دایکــی لــە یــەك جیابوونــەوە 
ــەر ســەختی  ــەوە و لەب ــی دەمێنێت ــە الی دایک ل
ســەر  دەیپەرژێتــە  کەمتــر  کارکــردن  و  ژیــان 
گۆرانیبێژێــك  وەك  ئــەوەی  پــاش  خوێنــدن. 
ئاســتێکی  لــە  و  دەکات  پەیــدا  ناوبانــگ 
ــت  ــرێت، دەیەوێـــ ــەورەدا دەناس ــی گ کۆمەیەت
ســوریا،  پەرلەمانــی  بــۆ  ھەڵبژێرێــت  خــۆی 
یەکێــك لــە ئەنــدام پەرلەمانــەکان دەبیســتێت 
کــە ئــەم بــە نیــازی کارێکــی وایــە دەچێتــە 

الی و پێــی دەڵێــت کــە ئــەو کارە نــەکات، 
ئەندامبــوون لــە پەرلەمــان ھــەروا کارێکــی 
ئاســان نیــە و خوێنــدەواری و شــەھادەی دەوێــت 
و ئەمیــش ئەوانــەی نیــە! لێــرەدا فەھــد بــەالن 
"دەســت  دەڵێــت  پەرلەمانتــار  کابــرای  بــە 

ناوێــت"! شــەھادەی  بەرزکردنــەوە 
خوێندەواریەکــی  کــە  بــەالن  فەھــد  ڕەنگــە 
ئەوتۆشــی نیــە بــەم لــەو یاریــە سیاســیە 
کــە نــاوی پەرلەمانــە تێگەیشــتووە و دەزانێــت 
خەڵــك  بەدەنگــی  نوێنەرانــەی  ئــەو  کــە 
نوێنەرایتــی  بــۆ  ھەڵبژێــردراوون  "ئازادانــە" 
کردنــی خواســت و داخوازیەکانــی ئــەوان لــە 
ــن  ــەرز ب ــەھادەی ب ــاوەن ش ــا خ ــان، ج پەرلەم
خــۆی  وەك  یــان  سیاســیەکاندا  زانســتە  لــە 
و جــەالل پەرێشــان فڕیــان بــە سیاســەتەوە 
ئــەوان  و  پێناکرێــت  ھیچیــان  نەبێــت، 
ــەو  ــۆ ئ ــتبەرزکردنەوەیە ب ــا دەس ــان تەنھ کاری
ــارە سیاســیانەی کــە لــە شــوێنێکی تــرەوە  بڕی

دەردەچێــت.
نــەك  پەرلەمانــی  سیســتەمی  و  پەرلەمــان 
لــە کوردســتان بەڵکــو لــە پێشــکەوتووترین 
ئەگــەر  دیموکراســی  النکــەی  وتانــی 
بیتوانیبایــە شــتێك لــە ژیانــی خەڵــك بگۆڕێــت 
ئــەوا بــۆرژوازی خۆیــان دەمیــان کڵــۆم دەکــرد و 

دایاندەخســت!
میکانیزمێکــى  پەرلەمانــى  سیســتەمی 
ــەك  ــە. ن ناڕاســتەوخۆى بەشــداریکردنى خەڵک
خەڵــك خــۆی، به ڵکــو بڕیــارە کەســانێك وەك 
جــەالل پەرێشــان کــە وەك خــۆی ھــاوار دەکات 
ــەوان  ــە نوێنەرایەتــى ئ ــێ نازانێــت ب ھیچــی ل
بەشــداریی لــە دەســەتدارێتیدا بکــەن. جەالل 
پەرێشــان و ئەوانــی تریــش کــە شــەھادەدارن 
و لــە پرۆســەیەکی دیموکراســیانەدا چوونەتــە 
پەرلەمــان، بەرپرســیار نیــن لــەوەدا کە ویســت 
و ئــارەزووى ئەوانــەی کــە ھەڵیــان بــژاردوون 
جۆراوجــۆرەکان  مەســەلە  بــە  ســەبارەت 
دەرببــڕن، به ڵکــو لــە پەرلەمانــەکان و کــۆڕ 
دیکــه دا  شــتى  و  یاســادانان  کۆمەڵەکانــى  و 
بــە  ڕادەگەیەنــن.  خۆیــان  ڕاى  و  بۆچــوون 
واتایەکــى تــر، خەڵــك نــەك بــۆ نوێنەرایەتــى 
به ڵکــو  خۆیــان،  لەجیاتــى  قســەکردن  و 
مەســەلەى  لــە  خۆیــان  جێنشــینى  وه کــو 
بــەم  دەبژێــرن.  ھەڵیــان  دەســەتدارێتیدا 
ــۆ بەشــداری  ــە ب ــان شــوێنێك نی ــە پەرلەم پێی

ڕاســتەوخۆی خەڵــك لــە سیاســەتدا.
تەڵــەی  ھەڵبــژارن  دەڵێــت،  بادیــۆ  وەك 
گێلەکانــە! ھــەر چوارســاڵ جارێــك لــە ڕێــی 
ماشــینێکی مێدیـــــایی گێلکەرەوە ئەو خەڵکە 
بــە نــاوی دیموکراســی و مافــی دەنگدانــی 
بــەردەم ســندووقەکانی  ئــازادەوە ڕاپێچــی 
دەنگــدان دەکرێــن و لەوێــش وەك تاکێکــی 
ژمارەیەكــی  وەك  گیــان،  بــێ  ڕۆبۆتــی 
بــۆ  دەنگــدان  بــە  ھەڵدەســتن  دیجیتــاڵ 
ــن وە  ــە دەیانناس ــە ن ــاو" ک ــە "ن ــتێك ل لیس
نــە دەستیشــیان ھەبــووە لــە ھەڵبژاردنیــدا 
نــە  ھەڵبژاردنیــش  پــاش  نوێنــەر.  وەك 
کەســێك لێیــان دەپرســێتەوە و گوێیــان لــێ 
دەگــرێ، نــە دەســتیان بــە جێگایــەك دەگات 
و نــە ھیــچ یەکێــك لــە خواستەکانیشــیان 
ــا  ــێت ت ــژە دەکێش ــش درێ ــت. ئەمی ــەدی دێ ب
چــوار ســاڵى دیکــە، کــە دووبــارە دەنگــى 
بــێ بایەخیــان لــە نۆبەیەکــى تــردا بخەنــە 

ســندوقەوە.
لــە  ئــەم یاریــە بــە چارەنووســی خەڵــك 
پێبھێنرێــت.  کۆتایــی  دەبێـــت  شــوێنێکدا 
پەرلەمانــی  سیـــــستەمی  و  ھەڵبــژاردن 
چیتــر ئامــرازی ئاڵوگــۆڕى ڕیشــەیی نییــە 
ئەگــەر  سیســتەمە  ئــەم  کۆمەڵگــەدا.  لــە 
لــە ئەوروپــا بتوانێــت چەنــد ســاڵ جارێــك 
لــە  ئــەوا  جێبخــات  ڕیفــۆرم  کۆمەڵێــك 
کوردســتان و لــە ژێــر دەســەتی مافیاکانــی 
ــتەمە  ــندا ئــەو کارەش ئەســـ نــەوت و خوێــــ
ھێــزەکان  ھاوســەنگی  بدرێــت.  ئەنجــام 
چ ئەوانــەی لــە دەســەت و چ ئەوانــەی 
کەمکــردن  و  دەناســرێن  ئۆپۆزیســیۆن  وەك 
و  نوێنەرانیــان  ڕێــژەی  زیــــادکردنی  و 
بــە  پەیوەنــدی  ھیــچ  کورســیەکانیان 
خواســت و ئازادییەکانــی خەڵکــەوە نیــە، 
بەڵکــو لــە ڕوانگــەی خەڵكــەوە ئەمــە دانــی 
ھێــزی  کۆمەڵێــك  بــە  مەشــروعییەتێکە 
مافیایــی نامەشــروع کــە کاریــان کەڵەکــەی 
ســەرمایە و ســەرکوتی ئــەو ھێزانەیــە کــە 
ســەرمایەداریدا  و  ســەرمایە  لەبەرامبــەر 
وەك  گــۆڕان  بزووتنــەوەی  دەوەســتێتەوە، 
نموونــە کــە ســەرەتا وەك ئۆپۆزیســیۆنێك 
میلیشــیایی  دەســەتی  بەرامبــەر  لــە 
پارتــی و یەکێتیــدا خــۆی ناســاند و توانــی 
دەنگێکــی زۆری نــاڕازی لــە خــۆی کۆبکاتــەوە 
و تــا بــگات بــە کورســیەکانی پەرلەمــان، 
گاڵتەجاڕییەکەیــان  شــانۆگەریە  ئەوەبــوو 
کــە نــاو ھۆڵــی پەرلەمــان کۆتایــی پێھــات 
و بوونــە شــەریکە بەشــی لــە تانکردنــی 
ســامانی خەڵكــی کوردســتاندا و ھەمــوو ئــەو 
داخوازیــە بەرھەقانــەی خەڵکیــش بوونــە 

ســووتووی جگــەرەی نــاو تەپڵەکەکانــی ھۆڵــی 
پەرلەمــان!

ــا و  ــی ھێم ــتەمی پەرلەمان ــی و سیس دیموکراس
ئامــرازی ســەرمایەداری و چیـــنی بۆرژوازیــە بــۆ 
دەســەت. دیموکراســی مانــای چینــی بۆرژوازیە 
بــۆ ئــازادی، پەرلەمانیــش جێگــەی کۆبوونــەوە 
گشــتیەکانی خەڵــك و دەســەتدارێتی شــورایی 
گرتۆتــەوە. ھەزارانــی وەك جــەالل پەرێشــان و 
ئەوانــی دیــش لەبەرامبــەر موڵکایەتــی تایبەت 
و دابەشــبوونی دادپەروەرانــەی داھــات و جــۆری 
ــبوون  ــەرمایەداریی و دابەش ــی س پەیوەندیەکان
بــه   ھــەر  نــەك  چینایەتــی  بادەســتیی  و 
ئه نــدازه ی نووکــە دەرزییــەك لــەم چه مکانــه  
ــتەمی  ــان و سیس ــو خۆی ــەوە، به ڵک ــك نابن نزی
و  ڕێگــرى  لــەو  یەکێکــن  پەرلەمانەکەیــان 
ــی  ــەت چین ــە تایب ــك و ب ــە خەڵ ــپانەى ک کۆس
کرێکــــار لــە ڕێــرەوى ئازادیــی ڕاســتەقینەی 

خۆیــدا دەبــێ لەســەر ڕێــگا الیــان بەرێــت.
کۆمەڵگــەی کــوردی بــۆ ئــەوەی بــگات بــە ئازادی 
ئاڵوگۆڕێکــی  بــە  پێویســتی  ڕاســتەقینە، 
سۆشیالیســتانە ھەیــە بــە فــۆرم و فەرھەنــگ و 
سیاســەت و ئابــووری خۆیــەوە. لەم سیســتەمەدا 
پەرلەمــان و دەســەتی ســەروو خەڵكــی بوونــی 
نیــە، بەڵکــو نوێنەرانــی ڕاســتەقینەی خەڵــك 
لــە  خۆیانــدا  ئەنجومەنەکانــی  و  شــورا  لــە 
کاری  شــوێنی  و  گــەڕەك  لــە  واتــە  ژێــرەوە 
خۆیانــدا ئــەو کەســانە ھەڵدەبژێــرن وە دەبنــە 
ــە و  ــەی خەڵــك خویان ــە جــێ متمان ــەر ک نوێن
ھــەر کاتێکیــش ئــەو نوێنــەرە کورتــی ھێنــا 
کۆبوونەوەیەکــی  ڕێگــەی  لــە  خەڵــك  ئــەوا 
گشــتیەوە دەتوانــن الیبــەرن و کەســێکی تــر 
بخەنــە جێگــەی. تەنھــا لێرەدایــە کــە ئــازادی 
کۆمەیەتــی  چەمکێکــی  وەك  ڕاســتەقینە 
کۆمەڵگەیەکــی  زامنــی  دەبێتــە  ھەمەالیەنــە 

ئــازاد و یەکســان.
٢٤-٥-٢٠٢٠

فەھد بەالن و جەالل پەرێشان و 
عومەری خەتاتخەباتی پەرلەمانی!

ی.......پاشماوەی دەورەیەکی نوێ

بوبونــەوەی ڤیدیۆیــەک لەتــۆڕی کۆمەیەتــی 
و  بێبــازاڕی  بەھــۆی  کــە  بــووک  فەیــس 
ئیرانــی و تورکییــەوە،  ڕکابــەری تەماتــەی 
دوو الو دۆشــداماون لەســەر بێســتانەکەیان، 
ئەمــەش  لێکــرا،  زۆریــان  پشــتیوانیەکی 
خۆپیشــاندنێکی  کــە  ھانــدا  جوتیارانــی 
جەمــاوەری فــراوان بــەڕووی حکومەتــدا بکــەن. 

ــەقامەکانیان  ــەک ش ــوو وەک ناڕەزایەتی ئەوەب
و  تەماتــە  فڕێدانــی  و  ھەڵڕشــتن  بــە 
بەروبومەکانیــان ســور کــرد، وە لێداوانیــان 
بــۆ دەزگاکانــی ڕاگەیاندنــدا، دەســەتدارانی 
خۆپیشــاندەرانیان  ســەرکوتی  ھەوڵێــر 
دەستبەســەرکرد  کەسانەشــیان  ئــەو  و  کــرد 
پــاش  میدیاکانــدا.  بــۆ  لێدوانیــان  کــە 
کێشــەیەکی  بــووە  جوتیــاران  کێشــەی  ئــەوە 
فراوانیــان  پشــتیوانیەکی  و  کۆمەیەتــی 
بەدەســتھێنا، حکومــەت سیاســەتی خــۆی گــۆڕی 
ــی جێبەجــێ  ــە داخوازییەکان و بەشــێکی زۆر ل

کــردن.

ئەم کەالوەیە بۆ فرۆشتنە، 
خەڵکــی  کــە  بــوو  الفیتەیــە  ئــەو  ئەمــە 
-٧/٦) تەمــوزدا  شەشــی  لــە  خۆپیشــاندەر 
٢٠٢٠) بــە بینایــەی نوێنەرایەتــی پەرلەمانــی 

ھەڵیانواســیبوو. لەســلێمانی  کوردســتان 



دواالپەڕەتەموزی٢٠٢٠  ژمارە6  

گرافیک و دیزاین: سەالح فەتحو
salah_fathulla@hotmail.com

http://www.Albadeel-alsheoi.org/ar

Albadeel.alsheoi@gmail.com

@AlbadeelAlsheoi
@rawtnews

Rawt.news@gmail.com

+ 9647709658673         

+ 447507070024        
+ 9647501613378       

مازن محەمەد
نزار عەقراوی
نەوزاد بابان

بۆ پەیوەندی گرتن بە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق و ڕۆژنامەی ڕەوت دەستەی 
بەڕێوەبردن

نادر عبدالحمید
جەمال کۆشش
عەبدو ساڵح
سورەیا تاھیر

شیرین عەبدو
نەوزاد بابان

موئەیەد ئەحمەد
نزار عەقراوی

سەالح فەتحو

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق

ھەموو دەسەت بۆ خەڵکی ناڕازی،
 سۆشیالیزم چارەسەرە!

بابان نھوزاد

ســی  بــە  نزیــک  کوردســتان  کۆمەڵگــەی 
بــورژوا  "قەرەقــوش"ی  حوکمــی  ســاڵە   (٣٠)
دەکات،  ئەزمــون  کــورد  ناسیونالیســتی 
ھــاوڕای  کوردســتاندا؛  ناوخــۆی  لــە  کــە 
دەستبەســەراگرتنی سەروەتوســامانی کۆمەڵگــە 
ــری  ــر و ملیاردێ ــن ملیۆنێ و ھەڵتۆقینــی چەندی
کوردســتان   خەڵکــی  زوربــەی  دەوروبەریــان، 
بێــکاری، ھــەژاری و بێمافی بەشــیان بووە، لەم 
ســانەی دواییشــدا بێموچەییشــی ھاتۆتەســەر، 
بۆیــان  ھــەروا  بارودۆخــە  ئــەم  ئەگــەر  خــۆ 
بچێتەســەر دەبــێ ســانی داھاتــوو خەڵكــی 
بــن. خراپتــر  لــەوەش  چاوەڕێــی  کوردســان 

پەیوەندیــە دەرەکیەکانــی ئــەم زمونــەش لــە 
دەســەت  حزبەکانــی  نیــە،  شــاراوە  کــەس 
ئامــڕازی  فەرمانڕەوایەتیــان  بەدرێژایــی 
ئەجەنــدای  و  سیاســەت  کردنــی  جێبەجــێ 
ســەرکوتگەرەکانی  و  کۆنەپەرســت  دەوڵەتــە 
حزبەکانــی  بــەدژی  ھەتــا  بــوون،  ناوچەکــە 
خۆشــیان. کوردایەتــی  بەبزوتنــەوەی  ســەر 

دەســەتە  ئــەم  فەرمانڕەوایــی  بەدرێژایــی 
لــە  کوردســتان  خەڵکــی  میلیشــیاییە، 
و  خۆپێشــاندان  نەکەوتــوون،  ناڕەزایەتــی 
جیاجیــاکان  کۆمەیەتیــە  توێــژە  مانگرتنــی 
و ڕاپەڕینــی گشــتی خەڵکــی زەحمەتکێــش و 
تــرە  درەخشــانی  ئەزمونێکــی  ئازادیخوازیــش 
ئەزمونــە  ئــەم  لەبەرامبــەر  کوردســتاندا  لــە 

قێزەوەنــەدا.
گەیشــتۆتە  کوردســتان  بارودۆخــی  ئەمــڕۆ 
ئاســتێک کــە مانــەوەی ئــەم دەســەتە ماناکــەی 
بــێ ئاییندەیــی الوانــی کــچ و کــوڕی کۆمەڵگــەی 
و  بەدبەدبەختــی  و  ڕۆژڕەشــی  و  کوردســتان 
ــەم  ــی ئ ــک و تیاچون ــەی خەڵ ــی زورب ماڵوێران
کۆمەڵگەیە، وە لەبەرامبەریشدا ھیچ ڕۆژیێکش 
نیــە ھەواڵــی ناڕەزایەتــی و خۆپێشــاندان لــە 
نەبیســتین،  کوردســتاندا  شاروشــارۆچکەکانی 

کوردســتان لەســەر لێــواری تەقینەوەیــە.
تەنھــا ڕێگەیــەک بــۆ دەربازبــون لــەم بارودۆخە 
کــە ئــەم دەســەتە خەڵکــی نــەدار و ھــەژاری 
ئــەم وتــەی ناچــار کردوە بیگرنەبــەر، بریتیە 
لــە ھاتنەمیــدان بــە خۆپیشــاندان و مانگرتــن 
و ڕاپەڕیــن، چونکــە تــەواوی ئــەو ڕێگانــەی کــە 
حزبــە بەنــاو ئۆپۆزیســیۆنە قەومــی و ئیســالمی 
بــۆ  گرتیانەبــەر  کوردســتان  لیبڕاڵەکانــی  و 
دامــودەزگای  بەدامەزراوەکردنــی  و  چاکســازی 
بەنــاو حکومەتــی ھەرێــم و پەرلەمانەکەیــان 
و  بــوون  مایەپــوچ  عەمەلــی  بــە  ھەموویــان 
ئــەم بەنــاو ئۆپۆزیســیۆنانەش وەک حزبەکانــی 
دەســەت ڕیســوابوون. تــازە بەتــازەش ھەنــدێ 
حزبــی تــر دەیانەوێــت ئــەم ڕێگــە پوچەڵــە 
پەرلەمانیــەی چاکســازی بگرنەبــەر و ســواری 
شــەپۆلی ناڕەزایەتیەکانــی خەڵــک بــن و چەند 
ــن  ــت بێنی ــی بەدەس ــری پەرلەمان ــیەکی ت کورس
ــی تاڵــی پێشــوو دەرخــواردی  ــان ئەزمون و ھەم

ــەوە. خەڵکــی کوردســتان بدەن
کــە  ئەوەیــە  ئەســڵی  مەســەلەی  بــەم 
و  مانگرتــن  و  خۆپێشــاندان  ھاتنەمەیــدان، 
ڕاپەڕیــن ڕێگــە و شــێوازە بــۆ چارەســەرکردن 
ــێ  ــارە دەب ــەم ج ــەرەکە. ئ ــودی چارەس ــەک خ ن
ــری لەســەر  ــێ داگ ــێ پ ــت دەب ئاســۆمان ڕون بێ
گۆڕینــی تــەواوی ئــەم سیســتەمە گەنــدەڵ و 
مافیاییــە بکەینــەوە، وە لــە جێگەیــدا ھەمــوو 
دەســەت بگەڕێنینەوە بۆ خەڵکی کوردســتان و 
سیســتمێک دابمەزرێنیــن کــە یەکســانی ئابــوری 
و کۆمەیەتــی، خۆشــگوزەرانی و کامەرانــی بــۆ 
ھەمــوان مســۆگەر بــکات، نــەک وەک ئێســتا 
نازونعمەتــی  بەھەشــتی  ببێتــە  کوردســتان 
بــۆ  و جەھەننەمێکیــش  ســەرمایەدار  مشــتێک 

زوربــەی خەڵکــی کوردســتان.
سیســتمی پەرلەمانــی بەجیــا لــە تەزویــر و 
ساختەچیەتەکانی ھەڵبژاردن و کڕینی دەنگ، 
خەڵکــی دەنگــدەدەن بــە کەســێک بــۆ مــاوەی 
چــوار ســاڵ لــە پشــتی ســەریانەوە ئەجەنــدای 

ھیــچ  ھەبوونــی  بــێ  پیادەدەکــەن  حزبــەکان 
خەڵــک  لێپرســینەوەی  میکانیزمێکــی  جــۆرە 
ئەمجــارە  ھاتنەمەیدانــی  چوارســاڵەدا.  لــەو 
بۆنــاو  ھەڵــدات  تــوڕ  سیســتمە  ئــەم  دەبــێ 
ئــەم  ڕێگەبدەیــن  نابــێ  مێــژوو،  زبڵدانــی 
جــارەش ھەمــان قەوانــی ســواوی ھەڵبژاردنــی 
پەرلەمــان و چاکســازی حکومــەت بەســەرماندا 

ســاغ بکەنــەوە.
چاالکوانانــی  کــە  ئەوەیــە  کاتــی  ئەمــڕۆ 
ناڕەزایەتــی و خۆپشــاندانە جەماوەریــەکان، 
و  کرێــکاری  بزوتنــەوەی  ھەڵســوڕاوانی 
جۆراوجــۆرەکان،  کۆمەیەتیــە  بزوتنــەوە 
و  بــن  دیالۆگــدا  لــە  ببنــەوە،  لێکنزیــک 
بــۆ بەرپاکردنــی کۆبونــەوە  بــن  دەســتبەکار 
گشــتیەکان لــە ھەمــوو گــەڕەک و شــوێنێکی 
کارکردن و دامەزراوە دەوڵەتی و ئابوریەکاندا 
و لــە ھەوڵــی دامەزراندنــی شــۆراکاندا بــن 
خەڵــک  دەســەتدارەتی  یەکەیەکــی  وەک 
کــە نوێنەرانــی خۆیــان ھەڵبژێــرن و یاســا 
و ڕێســای خۆیــان دابڕێــژن و ھــەر خۆشــیان 
جێبەجێــی بکــەن بــە شــێوەیەکی ھــەرەوەزی و 

دەســتەجەمعی.
گەندەڵــدا  دەســەتی  لەبەرامبــەر 
مشــتێک  بەرژەوەنــدی  پارێــزەری  کــە 
ملیاردێــرە،  و  ملیۆنێــر  لەســەرمایەداری 
دەســەتێک دابمەزرێنیــن کــە پارێــزەری نــەک 
پارێــزەری  بەڵکــو  یاســایی  یەکســانی  ھــەر 
یەکســانی کۆمەیەتــی و یەکســانی ئابوریــش 
بێــت بــۆ خەڵکــی کوردســتان، خەڵکــی کرێــکار 
خۆیانــە  مافــی  کوردســتان  زەحمەتکێشــی  و 
کۆمەڵگەیــە  ئــەم  ســامانی  و  ســەروەت  لــە 
بەھرەمەندبــن و خەڵکــی بەیەکســانی بژیــن، 

چارەســەرە! سۆشــیالیزم  ھەربۆیــە 
لــە  کــە  دەخوازێــت  ئــەوە  ھەنــگاوە  ئــەم 
شــارەکان  ســەنتەری  خۆپیشــاندانی  ســنوری 
واوەتــر بڕۆیــن، وێــڕای ئازادکردنــی ســەنتەری 
شــارەکان پێویســتە لــە گــەڕەک و ناوەندەکانــی 
گردبوونــەوە  و  کۆبونــەوە  و  کــۆڕ  کاریشــدا 
ــی  ــەوەی خەڵک ــتی ئ ــن بەمەبەس ــام بدەی ئەنج
چــۆن دەخالــەت بکــەن لــە چارەنوســی خۆیانــدا 
و ئۆڕگانــی دەخالەتــی خۆیــان بەرپــا بکــەن 
ــی کارە.  ــەڕەک و ناوەندەکان ــۆراکانی گ ــە ش ک
تــا بــەرەو کۆنتــزۆڵ کرنــی تــەواوی شــارەکان 
بکەینــە  ھەنگاوبنێیــن و دەســەتی خۆمــان 
دەســەتە  ئــەم  و  کوردســتان  لــە  واقــع  

وەالنێیــن.
ئەگــەر ئــەم ئۆڕگانانــە بێنــەدی لــە شــارەکاندا 
پێشــمەرگەش،  و  ئاســیش  ھێزەکانــی  ئــەوا 
ھەلێکیــان بــۆ دەڕەخســێ کــە پەیوەســت بــن 
بــەو ئۆڕگانانــەوە و ببنــە ھێــزی چەکــداری 
لــە  ئەوانــە  زوربــەی  بەتایبــەت  شــۆراکان، 
ڕۆڵەکانــی ھــەر ئــەو خەڵکــە برســی و بێــکار 
و ھەژارکــراوەن و دەســەت وەک ئامڕازێــک 
ناڕەزایەتــی  ســەرکوتی  بــۆ  بەکاردێنێــت 
ڕاپەڕینــی  و  خۆپێشــاندان  و  مانگرتــن  و 
ئۆرگانــە  ئــەم  ئەگــەر  خۆیــان.  کەســوکاری 
جەماوەریانــەی دەســەت نەھێنــەدی ئــەوا ئەو 
دەســەتدا  داڕمانێکــی  لەھەرجــۆرە  ھێزانــە 
پەیوەیســت دەبــن بــە حزبــە بورژواکانــی ترەوە 
وە جارێکــی تــر دەبنــە میلیشــیا بــۆ پاراســتنی 
بەرژەوەنــدی ســەرمایەداری و ســەرمایەداران.
لەگــەڵ ئەوەشــدا  ھەمــوان بــاش دەزانیــن کــە 
پەتایــی کۆرۆنــا بــە سیاســی کــراوە بــەم 
لەبیربێــت پەتاکــە  ڕاســتیەمان  ئــەو  ئەبــێ 
ھەیــە و تائێســتا مەترســی مــاوە دروســت وایــە 
ھاتنەمەیدانــدا  و  دان  خۆپیشــان  لەکاتــی 
بەباشــی  زۆر  تەندروســتیەکان  ڕێنمایــە 

بگریــن.  لەبەرچــاو 
سەرکەوتوبێ ناڕەزایەتی خەڵکی کوردستان

بژی دەسەتدارەتی شۆرایی
بژی سۆشیالیزم

نەوزادبابان

ی  ڕووبەڕووبونەوە ڕاستەوخۆکانی خەڵک   دەورەیەکی نوێ
بەدژی دەسەتدارانی کوردستان

پاشماوەی الپەڕە ١

لــەو خۆپیشــانەدانەدا ووتەیەکــی لــەدژی ئــەم 
سیاســەتە ملھوڕییــەی تورکیــا و بێدەنگــی و 
ھاوکارییــەی "پارتــی" ســەرکۆنە کــرد و لــە 
بــۆ  ئێــران  تۆپبارانــی  لــەدژی  ھەمانکاتــدا 
ناوچــە ســنوریەکان بەکردەوەیەکــی نائینســانی 
وێناکــرد و ھانــی خەڵکیــدا کــە چاوپۆشــی لــە 

داگیرکــەران نەکــەن.
شیالدزێ جارێ تر دەبێتەوە 

مەڵبەندی ڕیسواکردنی سیاسەتی 
پارتی و شەرمەزارکردنی لەشکری 

تورکیا.
 لە چوارچێوەی ئەم ڕووبەڕووبوانەدا، خەڵکی 
خۆپیشــاندانێکی   ،(٦/٢٠-٢٠٢٠) شــیالدزی 
جەمــاوەری لــە ناوەنــدی شــارۆچکەی شــیالدزی 
بــارەگای  ســەر  ھەڵدەکوتنــە  و  ســازدەدەن 
پاشــان  دەکــەن.  بەردبارانــی  "پارتــی" 
بەرپرســانی "پارتــی" داوای گفتوگــۆ لەگــەڵ 
نوێنەرانــی خۆپیشــاندەران دەکــەن. شــایانی 
ئــەوە  تێکۆشــەر  شــیالدزێی  خەڵکــی  باســە 
چەندەمیــن جــارە ئــەو بنکــە و بارەگایانــەی 
لەشــکری تورکیــا بەردبــاران و دەســوتێنن کــە 

جێگیرکــراون. ناوچەیــە  لــەو 
کرێکاران و کارمەندانی بانکی 

خوێنی پارێزگای سلێمانی 
مانیانگرت. 

و  ناڕێکــی  و  موچــە  دواکەوتنــی  بەھــۆی 
و  کرێــکاران  لــە  بەشــێک  ھەواردنــی 
کارمەنــدان لــە رۆژی (٦/٢١-٢٠٢٠) دەســتیان 
ئەوەبــوون  خوازیــاری  مانگرتــن.  دایــە 
ــە و  ــە یەکســانی موچــە و دەرماڵ ــان ب ھەمووی
موســتەحەقاتەکانیان لەالیــەن دەوڵەتــەوە بــۆ 

بکرێــت. ســەرف 
گەڕەکە ھەژار و زەحمەتکێشەکان 

ڕادەبن بۆ ماف و 
خزمەتگوزارییەکانیان.

گەڕەکــی   (٦/٢١-٢٠٢٠) ڕۆژی  ھەمــان   
خۆپیشــاندانێکی  ســلێمانی  شــاری  وڵوبــەی 
جەماوەرییــان بەڕێخســت و شــەقامی مەلیــک 
مەحمودییــان پەکخســت. تێھەڵچــوون لەگــەڵ 
بــۆ  کــە  ســلیمانی  ئاسایشــی  ھێــزەی  ئــەو 
ســەرکوت نێردرابــوون ڕوویــدا. خەڵــک بەگیــان 
بێخزمەتگــوزاری،  ھــەژاری،  لــەدژی  ھاتــووە 
بێمووچەیــی. حکومەتــی ھەرێــم لەمــاوەی (٦) 

مانگــدا، تەنھــا دوو موچــەی داوە و جگــە لــە 
.(٢٠١٩) ســاڵی  موچــەی  پاشــەکەوتی 

خەڵکی ناوچەی بازیان ڕێگای 
کارگەکان دەگرن  

(ناحیــە) شــارۆچکە  پیشەســازی  ناوچــەی 
و  کارگــە  بــە  دەوڵەمەنــدە  کــە  بازیــان  ی 
ناوچەیەکــی پیشەســازییە، بــەم کرێــکاران 
و خەڵکــی ئــەم ناوچەیــە زۆر بەکەمــی ھەلــی 
کێشــەیە  ئــەم  دەخوڵقێنرێــت.  بــۆ  کاریــان 
ئــەو  کاربەدەســتانی  لەگــەڵ  جــار  چەندیــن 
باســی  کارگەکانــدا  خــاوەن  و  ناوچەیــە 
درۆ  و  بەلێــن  تەنھــا  بــەم  لێوەکــراوە، 
بــووە، بۆیــە لــەرۆژی (٦/٢١-٢٠٢٠) خەڵکــی 
ئــەو ناوچەیــە ئــەو شــەقام و ڕێگایانەیــان 
کارمەندەکانیــان  و  کرێــکاران  لەبــەردەم 
وە  کارگــەکان.  بــۆ  دەچــوون  کــە  بەســت 
ــرد،  ــان ک ــەوەی داوای دامەزراندنی ــەرەڕای ئ س
ڕاشــیانگەیاند کــە ژینگــەی ئــەو دەوروبەرە زۆر 
پیــس و زەرەر مەنــد بــووە و دەبــێ حکومــەت و 
خــاوەن کۆمپانیــا و کارگــەکان چارەســەری بــۆ 

بدۆزنــەوە.
کاسبکار و دوکاندارەکانی 
کەرکوک خۆپیشاندان دەکەن،

 بەھــۆی خراپــی بــازاڕ و بێــکاری و ھــەژاری، 
خەڵکــی گەڕەکانــی کەرکــوک لــە (٦/٢١-٢٠٢٠) 
ھەڵدەســتن بــە خۆپیشــاندان داوای پشــتیوانی 
دەوڵــەت دەکــەن بــۆ ھــاوکاری دەستفرۆشــان و 

کەمکردنــەوەی کرێــی دوکانەکانیــان.

پەڕینەوەی ناڕەزایەتیەکان بۆ 
ناو ھەولێر و گردبوونەوە و 
خۆپیشاندانی جەماوەری. 

بــەدوای ئــەوەی گەڕەکــی (٨)ی حەســارۆکان 
بەرامبــەر  دەربــڕی  ناڕەزایەتیــان 
ــوو  ــزگا کــە نایەڵــن خان دەســەتدارانی پارێ
لەســەر ئــەو زەویانــە دروســت بکــەن کەســانە 
ــبکار  ــش دەدەن، کاس ــەزار باجی ــڕی (٤٠٠) ھ ب
و خەڵکــی زەحمەتکێشــی ھەولێرلــە  (٦/٢٣-
و  کۆبونــەوە  پارێــزگا  ناوەنــدی  لــە   (٢٠٢٠
ــازاڕی و  ــێ ب ــەدژی ب ــڕی ل ــان دەرب ناڕەزایەتی

. بێموچەیــی 

کەمکردنەوەی (%٢١)ی موچە 
و بەرەنگاری و خۆپیشاندانی 

جەماوەری. 
بــەردەم  لــە   (٢٥) و   (٢٤) و   (٢٣) رۆژانــی 
باخــی گشــتی ســلێمانی خۆپیشــاندان و میتنگــی 
بونــەوەی  ڕووبــەڕوو  بــۆ  ســازدرا  جەمــاوەری 
ئــەو بڕیــارە دژە خەڵکیــەی حکومەتــی ھەرێــم 
و  کرێــکار  موچــەی  (%٢١)ی  بڕینــی  کــە 

موچەخــۆرە. کارمەندانــی 

پەلھاویشتنی ناڕەزایەتیەکان بۆ 
ھەڵەبجە، 

خەڵکــی  خۆپیشــاندانی   (٦/٢٥-٢٠٢٠) ڕۆژی 
و  ھــەژاری  و  موچــە  بڕێنــی  لــەدژی  ھــەژار 
ــە  ــرد و ھاتن ــتی پێک ــازاڕی دەس ــکاری و بێب بی
کــە  بیرھێنانەوەیــە  شــایانی  سەرشــەقام. 
ــی ســوتانی خــۆی  (٦/٢١) دەستفرۆشــێک ھەوڵ
و مناڵەکانیــدا بەھــۆی بێــکاری و برســیەتی و 
ــی. ــۆ دەستفرۆش ــاو ب ــی گونج ــی جێگایەک نەدان

دھۆک دێتە سەر خەت. 
فرۆشــان  ســەوزە  ھەلومەرجــدا،  لەھەمــان 
 (٦/٢٨-٢٠٢٠) ڕۆژی  دھــۆک  جوتیارانــی  و 
بەڕێخســت  جەماوەرییــان  خۆپیشــاندانێکی 
ھاوردەکردنــی  سیاســەتی  بەھــۆی  کــە 
بازرگانانــی  لەالیــەن  کشــتوکاڵی  شــمەکی 
بەروبومــە  بــازاڕی  سەربەدەســەت 
کشــتوکاڵیەکانی جوتیارانــی دەڤەرەکــە مایــە 
پــووچ و ســەوزە فرۆشــەکان بێبــازاڕ دەبــن.
خەڵکی بازیان سورن لەسەر 

داواکانیان، 
تەمــووز،  مانگــی  (٦)ی  و   (٤) ڕۆژانــی 
ڕۆژەیــان  دوو  جەمــاوەری  خۆپیشــاندانێکی 
ســلێمانی- ســەرەکی  ڕێــگای  کــە  ئەنجامــدا 
کەرکــوک و تــەواوی ئــەو شــەقام و ڕێگانایــەن 
بەســت کــە دەچــن بــۆ کارگــە و کارخانــەکان و 

کــرد. دەســتبەجێیان  چارەســەری  داوای 

ھەولێــر  پارێــزگای  جوتیارانــی 
وعەلــوەی ھەولێــر، دەنــگ ھەڵدەبــڕن 

پچــڕاوە. تەحەمولیــان  پەتــی  و 
ڕۆژانــی (٤) و (٦)ی مانگــی تەمــووز، پــاش 

ل١٥ بۆ

یــادی ئــاراس ھەمیشــە زینــدووە. ھــاوڕێ (ئەرســەالن مەولــود) ناســرا بــوو بــە (ئــاراس)، یەکێــک لــە کادیــرە 
چــاالک و کۆمۆنیســتەکانی ڕێکخــراوی (ڕەوتــی کۆمۆنیســت) بــوو لــە شــاری ھەولێــر. لــە خێزانێکــی کرێــکاری 
ــوو  ــاراس) ب ــاوڕێ (ئ ــکرای (ڕەوت)دا ھ ــی ھەڵســوڕانی ئاش ــی کورت ــە ماوەیەک ــوو. ل ــگێڕدا پەروەردەب و شۆڕش
بــە ســیمایەکی خۆشەویســتی نێــو کرێکارانــی ڕســتن و چنیــن (نەســیج)ی ھەولێــر و کرێکارانــی شــارەوانی 

ــر. ــی زەحمەتکێشــی ھەولێ ــە) و دەستفرۆشــان و خەڵک (بەلەدی
لــە ڕاپەڕینــی جەمــاوەری شــاری ھەولێــر لــە (٧/١٧-١٩٩١)دا لــە ھێــڕش بــۆ ســەر پارێــزگای ھەولێــر، گیانــی 

لــە پێنــاو ئــازادی و سۆشــیالیزمدا بەخــت کــرد.
یادی ھاوڕێ ئاراس بەرز و بەڕێزە، درێژەدان بە ڕێگاکەی بەرز ڕادەگرین!

لە یادی ھاوڕێی کۆمۆنیست (ئاراس)دا


