
  
باڵوکراوەیەکی سیاسی مانگانەیە رێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق دەری ئەکات

سەروتار: ڕەوت و تەوەرەی 
کارەکانی

دوای تێپەڕبوونــی زیاتــر لــە شــەش مانــگ بەســەر پێنجەمیــن خولــی 

ــگاوی  ــە هەن ــە )٣٠-٩-٢٠١٨(دا، ل ــتان ل ــی کوردس ــی پەرلەمان هەڵبژاردن
یەکەمــدا هــەردوو حزبــی )پارتــی( و )گــۆڕان( و بــەدوای ئەوانیشــدا 
)یەکیەتــی( و )پارتــی( ســاغبونەتەوە لەســەر پێکهێنانــی حکومەتێکــی 
هەرێــم  حکومەتــی  بــە  سەروســاماندان  هێشــتا  گەرچــی  هاوبــەش، 
ــر،  ــی زۆرت ــک و بەش ــی پش ــووە و پچڕین ــۆی وەرنەگرت ــی خ ــی کۆتای دەق
ــەکان  ــە وەزارەت ــی ل ــوری و ئەمن ــی و ئاب ــتیارتری سیاس ــتی هەس ــا پۆس ی
لەالیــەن هەریــەک لــەو حزبانــەوە هێشــتا هــەر جێگــەی مشــتومڕە، بــەاڵم 
ســاغبونەتەوە لەســەر چوارچێــوەی گشــتی حکومــەت بــۆ دەســتبەکاربوون 

لە ئایندەیەکی نزیکدا.
خــودی ئــەو شــەش مانگــە لــە هێنانوبردنێکــی زۆری دانوســان و تێنوســان 
ــە  ــڕ ل ــازی پ ــش شانۆس ــتیارەکان، وە بەرلەوی ــااڵ و هەس ــتە ب ــەر پۆس لەس
تەزویــر و ســاختەکاری هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی عێــڕاق )١٢ ئایــاری ٢٠١٨( 
ــی  ــە ڕاگرتن ــی ل ــان بین ــول(، ڕۆڵی ــی ئەیل ــتان )کۆتای ــی کوردس و پەرلەمان
خەڵکــی کوردســتان لــە چاوەڕوانیــدا و لــە ســەرقاڵکردنی کۆمەڵگــە و 
داپۆشــینی گرفتــی بــێ موچەیــی، بێــکاری و نەبوونــی خزمەتگــوزاری 
لەالیــەن هــەردوو حزبی دەســەاڵت و فرســەتی پێــدان تا لەگــەڵ حزبەکانی 
ــان  ــی شــەرمەزاری خۆی ــی ئیســامی و قەومــی ئارەق ــری هــەردوو ڕەوت ت
ــەو. ــاش ئ ــی پ ــی ٢٠١٧ و ڕروداوکان ــی ئەیلول ــڕنەوە دوای ریفراندووم بس

ئەڵقــەی هــەرە الوازی دەســەاڵتی میلیشــیایی هەرێمەکــە و ســاتەوەختی 
ــی  ــەوەی کوردایەت ــوری بزوتن ــی و ئاب ــۆی سیاس ــەواوی ئاس ــی ت هەڵپێچان
و  کرێــکاران  و  کوردســتان  کۆمەڵگــەی  بەســەر  سیاســی  ئیســامی  و 
ــە ١٨ی  ــەری ل ــاندانێکی سەراس ــەپۆلی خۆپێش ــە ش ــانەوە، ب زەحمەتکێش
زوربــەی  کــە  خــۆی  چڵەپۆپــەی  گەیشــتە  ٢٠١٧دا  یەکەمــی  کانونــی 
شاروشــارۆچکەکانی گرتــەوە لــە مــاوەی چــوار ڕۆژدا و چەندیــن قوربانــی 
و برینــداری لێکەوتــەوە و وەک ناڕەزایەتیــش سەریکێشــا تــا  ٢٥ی ئــازاری 
٢٠١٨. ئــەم جەمــاوەرە نــەک هــەر بــەدژی هــەردوو حزبــی دەســەاڵتدار 
ــامی  ــە ئیس ــارەگای حزب ــو ب ــدان، بەڵک ــە مەی ــم هاتن ــی هەرێ و حکومەت
ــەر  ــە ب ــرد و دایانن ــاران ک ــیان بەردب ــوە ئۆپۆزیسیۆنەکانیش ــە نی و قەومی
نەعلەتــی خۆیــان. بەڵــێ ئەمــە ســاتەوەختی لــە گۆڕنانــی دەســەاڵتی 
ــازاد و  ــازاڕی ئ ــی ب ــورد و هەڵپێچان ــتی ک ــورژوا ناسیونالیس ــیایی ب میلیش
سیاســەتی خەسخەســە بــوو کــە پەردەیەکــە بــۆ گەندەڵــی وبەتااڵنربدنــی 

ــتان. ــی کوردس ــی خەڵک ــی ڕاگرتن ــەڵ و برس ــامانی کۆم ــەرەوەت وس س

تەواوی فاکتۆرە بابەتیەکانی وەک قەیرانی ئابوری و سیاسی، ڕەزیلی 
دەسەاڵت و بێئعتیبار بوونی، ڕیسوایی و ئابڕوچونی ئۆپۆزیسیۆنی قەومی 

و ئیسامی، هەرەوەها ناڕەزایەتی بەرفراوانی کۆمەاڵیەتی و ئامادەیی 
کرێکاران و زەحمەتکێشان و الوانی ئازادیخواز و بێکار بۆ ئاڵوگۆڕێکی 
شۆڕشگێرانە، ... بەڵێ هەموو ئەو فاکتۆرە بابەتیانەی هەلومەرجێکی 

شۆڕشگێرانە ئامادە بوون، بەاڵم فاکتۆری خودی کە هەلومەرجی 
شۆڕشگێرانە بەرجەستە بکاتەوە و بیکاتە واقعیەتک لە ئارادا نەبوو، کە 
ئەویش الیەک ناڕێکخراوبوونی کرێکاران و الکەیرتیشی ئامادە نەبوونی 

)غیابی( حزبێکی پێشڕەوی مارکسیستی شۆڕشگێری خاوەن نفوزی 
کۆمەاڵیەتی بوو کە لەو فرسەتە مێژووییەدا دەستپێشکەری بکات بۆ 

ڕابەرایەتی ئەو بزوتنەوە ناڕەزایەتیە بەرفراوانە و ئاڕاستەکردنی ڕووەو 
هەڵپێچانی دەسەاڵت و دامەزراندنی دەسەاڵتێک کە لەسەر شۆرا 

کرێکاری و جەماوەریەکان دامەزرابێت. ئەوە خاڵی هەرە الوازی ئەو 
بزوتنەوە ناڕەزایەتیە و گیرخواردنی مێژووی خەباتی سیاسی و چینایەتی 

بوو لە کوردستاندا کە لەو توندپێچە مێژووییە و لەو ساتە وەختە ناسکەدا 
ئاڵوگۆڕێکی شۆڕشگێڕانە ڕووی نەدا هەرچەندە دەسەاڵتی بورژوازی و 

ئۆپۆزیسیۆن لە ئەڵقەی هەرە الواز و لەسەر لێواری گۆڕ بوون.
ئێستا )نیسانی ٢٠١٩( دوای ڕزگاربونیان لەو تەنگەژەیە، هەریەک لە 

)پارتی( و )یەکیەتی( لە زۆنی )زەرد( و )سەوزی( ژێر فەرمانڕەایەتیاندا 
توانیویانە دەسەاڵتی لەرزۆکی خۆیان سەقام گیر بکەنەوە، 

دامودەزگای حزبی، ئەمنی و میلیشیایی خۆیان سەروسامان پێبدەنەوە، 
پەیوەندیەکانیان لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی و دەوڵەتانی دراوسێ ئاسایی 

بکەنەوە و حکومەتی هاوبەشیشیان دوبارە شکڵپێبدەنەوە  و بکەونە 
چاوسورکردنەوە لە چاالکوانان و تەنگپێهەڵچنینان تا بەربەستێک دانێن 

لەبەردەم الفاوی ناڕەزایەتیدا.
ڕۆژنامەی )ڕەوت( لە ڕوانگەی کرێکاری سۆشیالیست و ڕابەرەوە دێتە 

مەیدان تا دەنگی ناڕازی کرێکاران و زەحمەتکێشان و الوانی کچ وکوڕی  
بێکار و ئازادیخوازان بێت، تا هاوکاری کرێکارانی ڕابەڕ و پێشڕەو بێت 

بۆ ڕێکخراوکردنی بزوتنەوەی کرێکاری بە ئاسۆیەکی سۆشیالیستی 
نێونەتەوەیی، وهەروەها میمبەرێک و ئەرشیفێکیش بێت بۆ ناڕەزایەتی و 

مانگرتن و خۆپێشاندانەکان.
وە بەشوێن پەرەدارکردن و بەهێز کردنی کۆمۆنیزمێکی کۆمەاڵیەتی 

شۆڕشگێر و کارامەی سیاسیەوە دەبێت، ئەویش بە ئاوەاڵکردنەوەی پرسە 
سیاسی و فکریەکانی بەردەم چونەپێشی خەباتی چینایەتی و گەشەپێدانی  

تیۆری و ڕەوتی مارکسی لە ناو کۆمەڵدا.
ئــەم ڕۆژنامەیــە هەوڵــدەدا دەنگــی ژنانــی ئازادیخــواز، خەباتــکار و 
یەکســانیخواز بێــت لەپێنــاو  بەڕێخســن، پەرەدارکــردن و بەهێزکردنــی 
بزوتنەوەیەکــی رزگاریخوازانــە و یەکســانیخوازانەی ژنــان لــە کوردســتاندا.

ــی  ــە هاوبەش ــان ب ــە خۆی ــانەیە ک ــەو کەس ــوو ئ ــەی هەم )ڕەوت( ڕۆژنام
ــوازن و  ــان، ئازادیخ ــکاران، ژن ــتی کرێ ــە دەس ــن. بیگەێنن ــۆکەی دەزان ئاس

ــەن. ــی بک ــتەکان و کۆمەگ مارکسیس
کۆتایی نیسانی ٢٠١٩

ڕەوت

بەیاننامەی دامەزراندنی ڕێکخراوی 
"بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق" ل ٣

ڕێکخراوی بەدیلی کومونیستی لە عێراق

چەنــد رۆژێکــی تــر پێشــوازی لــە یەکــی ئایــار، 
ــکار  ــی کرێ ــی چین ــتی نێونەتەوەی ڕۆژی ھاوپش
دەکەیــن. یادکردنــەوەی ئــەم رۆژە لــە کاتێکدایە 
کــە چینــی کرێــکار و جەمــاوەری زەحمەتکێــش 
لەسەراســەری عێــراق دا، ملیۆنەھــا کرێــکاری 
کــوری  و  کــچ  گەنجانــی  بەتایبەتــی  بێــکار 
کارکــردوو لــەو کارانــەدا کــە هیــچ زەمانەتێکیــان 
نیــە »العاملــة الھشــة«، ھەروەھــا زۆربــەی ژنــان 
یــان بــە کرێیەکــی یەکجــار کــەم ژیانــی خۆیان و 
خێزانەکانیــان دەبەنــە ســەر وەیــان لــە ھــەژاری 

ــووری دان. ــی ڕەهــای ئاب و نەداریەک

ــووری  ــە ئاب ــەم زەبوونی ــە قورســایی ئ ــەوەی ک ئ
و پەراوێزخســتنە کۆمەاڵیەتیــەی کــە جەمــاوەری 

بەشــخوراو تیایــدا دەژی چەنــد قــات دەکات، 
خزمەتگوزاریــە  کارەســاتباری  داڕووخانــی 
ــدا  ــەواوی بوارەکان ــە ت ــک ل ــۆ خەڵ گشــتیەکانە ب
خزمەتگــوزاری  ھەتــا  کارەبــاوە  و  ئــاو  لــە 
تەندروســتی و پــەروەردە و فێرکــردن و ھەمــوو 
ڕادەی  چوونــی  بەرەوســەر  تــر.  بوارەکانــی 
تااڵنــی  و  کــردن(  )پریڤاتیــزە  خەسخەســە 
هــاوڕای ئــەو خەسخەســەیە و بەرفــراوان کردنــی 
ــو- ــووری نی ــەتی ئاب ــی سیاس ــەی، بەپێ دواێنەک

ــی  ــوو الیانەکان ــە ھەم لیربالیزمــی حکومــەت، ک
ژیانــی  ئەمانــە  ھەمــوو  گرتوەتــەوە،  ژیانــی 
ــی  ــی بەھرەمەندبوونیان ــک و ماف ــەی خەڵ زۆرب
خســتوەتە  گشــتیەکان  خزمەتگوزاریــە  لــە 
بــەر گێژەڵووکــەی وێرانکــەری ســەرمایەداری 
تەشــەنە  کانــی.  ئابووریــە  سیاســەتە  و 

پایەکانــی  گشــت  لەنــاو  گەندەڵــی  کردنــی 
و  دامــەزراوە  و  فەرمانــڕەوا  ڕژێمــی سیاســی 
دامودەزگاکانیــدا وە دەســتگرتن بەســەر بژێــوی 
ــی  ــامانی واڵت و هۆکان ــاوەر و سەروەتوس جەم
ــەن  ــۆ لەالی ــۆڕ و هاتووچ ــان و ئاڵوگ بەرهەمهێن
ھێــزە میلیشــیایی و حیزبــە سیاســیە بــورژوا 
فەرمانــڕەواکان  قەومیــە  و  ئیســامی-تائیفی 
و ڕیزێکــی بەریــن لــە ســەرمایەدارانی ســەر 
ــە  ــوو  ئەمان ــێ هەم ــە، بەڵ ــز و حیزبان ــەم ھێ ب
ــەی  ــە زورب ــی کاری ل ــان و هەل ــەرچاوەی ژی س
ژنــان  لــە  بەتایبــەت  ســەندۆتەوە  جەمــاوەر 
لەسەراســەری عێڕاقــدا بــە هەرێمــی کوردســتان 
ئەمــە  عێڕاقیشــەوە.  ڕۆژئــاوای  ناوچــەی  و 
جگــە لــە مەئەســاتەکانی خەڵکــی بەتایبــەت 
ــڕاق ل ٢ ــاوای عێ ــەی ڕۆژئ ــتوانی ناوچ دانیش

با بەبۆنەی یەکی ئایارەوە ئااڵی سۆشیالیزم و 
ئینتەرناسیونالیزم، ئااڵی ئامادەبوونی سیاسی 

سەربەخۆی چینی کرێکار، بەرزکەینەوە

یان بێدەنگی و کۆیالیەتی 
یان ڕێکخراوبون و 

کۆدەنگی
نەوزاد بابان   ل 4       

بەشێک لە خۆپیشاندانی ٨ مارس ڕۆژی جیهانی ژنان لە مەیدانی ئازادی لە بەغداد بە بەشداری رێکخراوی 
ئازادی ژن و ریکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عیراق
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چاوپێکەوتن لە گەڵ موئەیەد ئەحمەد 
دەربارەی بزوتنەوەی شورایی   ل 5

ڕاگەیاندنی هاوبەشی )یەکیەتی کۆمۆنیستەکان( و 
)بەدیلی کۆمۆنیستی( ل 2

پرسەنامە بەبۆنەی کۆچی هاوڕێی ئازیز جەبار مستەفا ل 2

کورتەیەک لە مێژووی ١ی ئایار
ئامادەکردنی: عەلی مەولود 

ل 8

ترۆری سەردەشت عوسمان، ملمالنێیەکی  
بێکۆتایی یادێک لە رۆژی 20١0/5/4

جەمال کۆشش   ل 7

بزوتنە وه ی جە ماوه ری لە  سودان 
لە نێوان شكست و سە ركە وتندا!

عە بدواڵ ساڵح   ل 2

گاڵتەجاری کودەتای سەربازی لە سودان، 
بەردەوامی خرۆشانی جەماوەری  ل 4 کۆڕەوی  ١٩٩١ و پەیکەرێک

کاوان قادر     ل 4



ڕەوت              ژماره ١         ١ ئاياری ٢٠١٩ الپەڕە  ٢      

پاشاموەی ل 1 با بەبۆنەی یەکی ئایارەوە ئااڵی سۆشیالیزم و ئینتەرناسیونالیزم، 

ئااڵی ئامادەبوونی سیاسی سەربەخۆی چینی کرێکار، بەرزکەینەوە
ــی و  ــی تائیف ــی کێشمەکێش ــە ئاکام ــر ل ــی ت ــەکان و ئەوان و یەزیدی
ــت و  ــی ترۆریس ــی داعش ــە و تاوانەکان ــەم هێزان ــوان ئ ــی نێ قەوم

ــی. ــی لەناوبردن جەنگ

و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران  ناڕەزایەتیەکانــی  و  خۆپیشــاندان 
ــە ڕووی سیاســەتی ھەژارکــردن  ــی گرێبەســت ب ــکاران و کرێکاران بێ
و برســیکردن و بێکارکردنــدا ڕۆژێکیــش نەوەســتاوە لــە سەرتاســەری 
وواڵتــدا و پاڵپێوەنــەرە ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و سیاســیەکانی 
ــان  ــەی خۆی ــە جێگ ــەر ل ــەک ھ ــە ن ــە جەماوەریان ــەم ناڕەزایەتی ئ
ــی  ــە دواوەی ڕوکەش ــەوە. چون ــش بوەنەت ــد تری ــو تون ــاون بەڵک م
ناڕەزایەتیــەکان لــە ئێســتادا ئــەو ڕاســتیە ڕەت ناکاتەوە کــە تووڕەیی 
و بێــزاری خەڵــک ھێشــتاش لــە قوواڵیــی کۆمەڵگــەدا قوڵــپ دەدات 
و بەڕێگەیــەوە کــە ســەرلەنوێ و بەهێزتریــش ســەردەربێنێتەوە. 
هەروەهــا ســەرکوت کردنــی ناڕەزایەتیــەکان لــە عێــراق و کوردســتان 
لەمــاوەی ڕابــردوودا لەالیــەن ھێــزە میلیشــیاییەکانی ســەر بــە 
حیزبــە دەســەاڵتدارەکان و دامــودەزگا ئەمنیەکانــی ناتوانێــت ڕێگــە 

ــەرھەڵدانەوەی. ــەرلەنوێ س ــە س ــت ل بگرێ

لــە  فــراوان  شــەپۆلێکی  ڕووبــەڕووی  جیھــان  مانگێکــە  چەنــد 
ھەڵســانەوەی کرێــکاری و جەمــاوەری بووەتــەوە لــە ئێــران و 
فەرەنســا و ســۆدان و جەزائیر بەدژی ســەپاندنی ھەژاری و برســێتی 
ــکاری و  ــەدژی بێ ــا ب ــاوەرەدا، ھەروەھ ــەو جەم داســەپاو بەســەر ئ
ــاوەرە، وە  ــەم جەم ــی ئ ــی و مەدەنیەکان ــە سیاس ــی ئازادی خنکاندن
ــەم واقیعــە  ــە ئ ــەی ک ــەو ڕژێمــە ســەرکوتگەر و دکتاتۆران ــەدژی ئ ب
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و سیاســیە ســەختە دەپارێــزن. بڕبڕەپشــتی 
ــە و  ــانەوە جەماوەری ــەم ھەڵس ــە و ئ ــەوە ناڕەزایەتیان ــەم بزووتن ئ
و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران  چینایەتیەکــەی  بزوێنــەرە  هێــزە 

بێکارانــی ژن و پیــاو و الوانــی ئازادیخــوازە. لــە کــەس شــاراوە نیە کە 
ســەندیکا و بزوتنــەوەی کرێــکاری لــە ئێــران و جەزائیــر و »یەکیەتــی 
پیشــەوەران«ی ســودان و بەشــێکی بەرفراوانــی کرێــکاران و الوان لــە 
فەرەنســا لــە میانــەی بزووتنــەوە ناڕەزایەتیەکــەدا، ڕۆڵێکــی ڕابەرانــە 
و یەکاکەرەوانەیــان بینیــوە و هێشــتاش ئــەو ڕۆڵــە هــەر دەبینیــن.

لــە کاتێکــدا کــە ئێمــە لــە پێشــوازی یەکــی ئایاردایــن، چینــی کرێــکار 
ــی  ــی مێژووی ــەڕووی کێشــە و ئەرک ــەدا  ڕووب ــراق و ناوچەک ــە عێ ل
گــەورە دەبێتــەوە. زەمینــەی بوونــی بــە ھێزێکــی سیاســی کاریگــەر 
ڕووبــەڕووی  بەناچــاری  هەربۆیــە  ئــاراوە،  هاتۆتــە  پێشــڕەو  و 
دابینکردنــی ئامادەگــی سیاســی ســەربەخۆی خۆیەتــی لــە جەرگــەی 
دەبینێــت.  بەخۆیانــەوە  ناوچەکــە  کــە  گۆڕانکاریانــەی  ئــەو 
ڕووبــەڕووی ئەرکــی دامەزرانــدن و پەرەپێدانــی حیزبــە کومونیســتە 
پرولیتاریــە بەتواناکانــی خــۆی و بەرزکردنــەوەی ئــااڵی سۆشــیالیزم و 
ئینتەرناســیونالیزم و خســتنە ڕووی بەدیلــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی 

ــو. ــۆ رژێمــی ســەمایەداری داتەپی سۆشیالیســتیە ب

ھەروەھــا لــە جەرگــەی ڕاپەڕینــە جەماوەریەکانــی ئێســتادا بــۆ 
ڕووخاندنــی ڕژێمــە ســەرکوتگەرەکان ڕوبــەڕوی ئەرکــی سیاســی 
دەســتبەجێ دەبێتــەوە لــە دەستپێشــکەری کــردن بــۆ دامەزراندنــی 
ئامڕازەکانــی ئیــرادەی سیاســی خــۆی و ڕێکخســتنی بزوتنــەوەی 
جەمــاوەری  گشــت  و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران  شــۆرایی 
ڕووەو  واڵتانــەدا  لــەو  ڕاســتەوخۆ  شــێوەیەکی  بــە  ئازادیخــواز 

پایەڕێــژی نیزامێکــی سۆشیالیســتی شــۆرایی.

ئیمپریالیســتەکان و دەوڵەتــە  لــە ھێــزە  بــورژوازی دژەشــۆڕش 
ئیقلیمیەکانــەوە بیگــرە تــا چینــی بــورژوازی بــە گشــت ڕەوتــە 

ــی تێکشــکاندنی  ــە ھەوڵ ــە ھەمــوو شــێوەیەک ل سیاســیەکانیەوە، ب
ئــەم ڕاپەڕینانــەدان، ئەویــش لــە ڕێگــەی بەکارھێنانــی توندوتیــژی 
و میلیتاریزەکردنــی ئــەو کێشمەکێشــە سیاســی و کۆمەاڵیەتیەکانــەی 
کــە لــە ئــارادان، وە لەڕێگــەی دەســت تێوەردانــی نێودەوڵەتــی 
و  ناوخــۆ  دژەشۆڕشــی  بــەرەی  پوڵــی  پشــتیوانی  و  ئیقلیمــی  و 
فریودانــی جەمــاوەر بــە بەڵێنــی درۆ و پارچــە پارچــە کردنــی ڕیــزی 
بزووتنەوەکــە بــە خۆشــکردنی ئاگــری ناکۆکیــە قەومــی و تائیفیــەکان 
ــان. پوچەڵکردنــەوەی ئــەم  و بووژاندنــەوەی ڕاســیزم و دژایەتــی ژن
ھەوڵــە کۆنەپەرســتانە و ڕێگــری لــە دووبــارە بــە قوربانیبوومنــان بــۆ 
سیاســەتە تاوانبارەکانیــان، لــە ڕێــی یەکخســتنی ڕیــزی نێونەتەوەیــی 

ــت. ــەڕ دەبێ ــتیامنەوە تێپ و سۆشیالیس

کرێکاران، جەماوەری بێکاران، الوانی ئازادیخواز

بــا ڕیزەکانــی خەباتــی چینایەتــی کرێکاریــامن یەکخەیــن بــە ڕووی 
ھەژارکــردن و برســیکردن و بێــکاری، کــە حکومــەت و گشــت حیزبــە 
ــراق و ھەرێمــی کوردســتان دایدەســەپێنن  ــە عێ دەســەاڵتدارەکان ل
ــا ڕاپەڕیــن بــەڕووی گەندەڵــی و دەســەاڵتی حیزبــە  بەســەرماندا. ب
میلیشــیاییەکان بەســەر ژیانــی ڕۆژانــە و ئابــووری و ســەرچاوەکانی 
نیو-لیربالیزمــی  بەرەنــگاری سیاســەتەکانی  بــا  بژێــوی خەڵکــدا، 
بەشــێکی  کــە  تااڵنــی  و  خسخەســە  لــە  ببینــەوە  حکومــەت 
بزووتنــەوەی  دژی  لــە  سیاسەتەکانیشــی  و  جیانەکراوەیەتــی، 
ــەوە. ــەڵ بکەین ــەربەخۆکان پووچ ــە س ــە کرێکاری ــکاری و نەقاب کرێ

ــەدژی  ــن ب ــز بکەی ــۆ خواســتەکامنان بەهێ ــات ب ــا یەکگریــن و خەب ب
ــار و  ــەو بڕی ــەرکار و دژی ئ ــردن لەس ــان و دەرک ــی مووچەکامن بڕین
یاســا دژی کرێکارییانــە و گۆڕینــی کرێکارانــی گرێبەســتە کاتیــەکان 

و  کرێــکاری ھەمیشــەیی  و  بەگرێبەســت  ڕۆژانــە  کرێکارانــی  و 
ــکاری ژن و  ــی بێ ــۆ گشــت کرێکاران ــکاری ب چەســپاندنی بیمــەی بێ

ــاو. پی

 بــا بــە خەباتــی یەکگرتوومــان ئــازادی و یەکســانی ژنــان بەدەســت 
ــەکان  ــە بورژوازی ــۆی ڕەوت ــەنەکردنی ئاس ــەڕووی تەش ــن، وە ب بێنی
و  نێونەتەوەیــی  خەباتــی  و  ڕیزەکامنانــدا  لــە  بوەســتینەوە 

سۆشیالیســتیامن بەھێــز بکەیــن.

ــە  ــەنگەریگرتوە ل ــراق س ــە عێ ــتی ل ــی کومونیس ــراوی بەدیل ڕێکخ
ڕیزەکانــی خەباتــی چینــی کرێــکار و جەمــاوەری زەحمەتکێشــدا بــۆ 
بەدەســتھێنانی خواســتەکانیان، وە لــە ڕیزەکانــی خەباتــی چینایەتــی 
بەدیھینانــی  بــۆ  ســەنگەریگرتووە  سەربەخۆشــدا  کرێکاریــی 
چینــی  حکومەتــی  بەدیلــی  دامەزراندنــی  لەڕێــی  سۆشــیالیزم 

کرێــکارەوە.

ھەنــگاوی یەکــەم لــە ڕەوەنــدی خەباتــی سۆشیالیســتیامن لــەو 
شــوێنەوە تێدەپەڕێــت کــە کۆتاییهێنانــە بــە ڕژێمــی تائیفــی و 

ــدا. ــە عێراق ــی ل قەوم

بەبۆنــەی یەکــی ئایــارەوە، ڕێکخــراوی بەدیلــی کومونیســتی لــە 
ــان دەکات. ــراق و جیھ ــکاری عێ ــی کرێ ــە چین ــی ل ــراق، پیرۆزبای عێ

بژی یەکی ئایەر

بژی سۆشیالیزم و نێونەتەوەیی پرولیتاری

٢٣ ی نیسانی ٢٠١٩

ڕاگەیاندنی 
هاوبەشی )یەکیەتی 

کۆمۆنیستەکان( 
و )بەدیلی 

کۆمۆنیستی( 
لــە مانگــی ترشینــی یەکــەم )ئۆکتۆبــەر( و ترشینــی دووەم )نۆڤێمبــەر(

نێــوان  لــە  گفتوگــۆ  و  دانیشــن  زنجیرەیــەک   ،)٢٠١٨( ئەمســاڵ  ی 
و  عێــڕاق(  لــە  کۆمۆنیســتی  )ئاڵتەرناتیڤــی  ڕێکخــراوی  هــەردوو 
)یەکیەتــی کۆمۆنیســتەکان لــە عێــڕاق(، لــە ئاســتی ڕابەرایەتــی هــەردوو 

ڕێکخراوەکــە ئەنجــام درا.

مەبەســتی ســەرەکی ئــەم دانیشــن و گفتوگۆیانــە واوەتــر بــوو لــە کاری 
ــەدا  ــە بنچین ــراوی سیاســی و ل ــوان دوو ڕێکخ ــاوکاری نێ ــەش و ه هاوب
ئامانــج لێــی پێکهێنانــی هاوفکــری و هاوڕایــی سیاســی و بەرنامەیــی و 
چونەنــاو پڕۆســەیەکی سیاســی عەمەلیــە بــۆ یەکگرتوویــی و هەنگاونــان 

بــەرەو هێنانــەدی حزبێکــی کۆمەاڵیەتــی مارکسیســتی شوڕشــگێر.

هــەر لــەو کۆبونەوانەشــدا، جەخــت کراوەتە ســەر زەرورەتــی پەیوەندی 
و گفتووگــۆ لەگــەڵ باقــی ڕێکخــراو و گــروپ و ئەڵقــە کۆمۆنیســتەکان 
و هەروەهــا هەڵســوڕاوان و کریکارانــی مارکسیســت، بــە ئامانجــی 

ــەو پڕۆســەیەدا. ــە ل ــراوان و هەمەالیەن بەشــداری ف

یەکیەتی کۆمۆنیستەکان لە عێڕاق

بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

کۆتایی ترشینی دووەمی ٢٠١٨

پرسەنامە بەبۆنەی کۆچی هاوڕێی ئازیز 
جەبار مستەفا

ــی  ــی دوای ــی کۆچ ــەژارەوە هەواڵ ــەم و پ ــە خ ب
لــە  یەکێــک  و  کۆمۆنیســت  تێکۆشــەری 
بنیاتنەرانــی ڕەوتــی مارکســی تــازەی هەفتاکانــی 
ســەدەی ڕابــردووی کوردســتان، هاوڕێــی ئازیــز و 
ــە  ــارساو ب ــار مســتەفا )ن ــرادەری نزیکــامن جەب ب

ــت. ــان پێگەیش ــەد( م ــەالل محم ج

هاوڕێــی ئازیزمــان جەبــار مســتەفا لــە باوەشــی 
خانەوادەکــەی لــە شــاری ســدنی ئوســرتالیا ڕۆژی 
٣١ی کانونــی دووەمــی ٢٠١٨ پــاش دووســاڵ لــە 
بەرنگاربوونــەوەی نەخۆشــیەکی کوشــندە بــۆ 

ــی بەجێهێشــت. هەمیشــە جیهان

کۆمەڵێــک  لەگــەڵ  مســتەفا  جەبــار  هــاوڕێ 
هاوڕێیانــی تــری لــە یەکەمیــن کەســانێک بوو کە 
ــتانی  ــە کوردس ــان ل ــی نوێی ــی مارکس ڕێکخراوێک
عێــڕاق دامەزرانــد و خەتێکــی جیاکــەرەوە و 
ــی  ــان و ڕەوت ــوان خۆی ــا لەنێ ــان کێش بایەخداری
ــد  ــە. چەن ــوردی ئەوکات ــتی ک ــی ناسیونالیس چەپ
بەعســی  ڕ ژێمــی  زیندانەکانــی  لــە  ســاڵێک 
فاشــیدا لــە ژێــر شــکەنجە و ئــازارادا بــوو، دوای 
ــە ســاڵی ١٩٧٩ دەســتی کــردەوە  ئازادبونیشــی ل
ــێوەیەکی  ــۆی بەش ــیانەی خ ــی مارکس ــە خەبات ب
رێکخــراو لەگــەڵ کۆمەڵێــک لەهاوڕێیانــی خۆیدا 
و لــە ســاڵی ١٩٨١دا نــاوی »یەکیەتــی تێکۆشــانی 
کــە  دانــا  ڕێکخراوەکەیــان  بــۆ  کارگەران«یــان 
ــان و  ــاو قوتابی ــە ن ــاڵی ١٩٨٤ ل ــا س ــی ت بەخێرای

ــەند. ــەرەی س ــدا پ ــاڕازی و ڕادیکاڵ ــی ن الوان

و  هەشــتاکان  ســااڵنی  لــە  جەبــار  هــاوڕێ 
ســەرەتای نەوەتەکانــدا لەنــاو چەنــد ڕێکخــراوی 
ــدا  ــی خۆی ــی ڕێکخراوەی ــژەی بەخەبات ــردا درێ ت
تــا پێکهێنانــی »حزبــی کۆمۆنیســتی کرێــکاری 
ــی  ــە دامەزرێنەران ــوو ل ــک ب ــە یەکێ ــڕاق« ک عێ

جیهانــی  کاتێکیــش  و  حزبــە  ئــەو  بەرچــاوی 
بەهێشــت ئەندامــی کۆمیتەناوەنــدی »حزبــی 

بــوو. کوردســتان«  کرێــکاری  کۆمۆنیســتی 

ــە چ  ــوو ک ــەوە ب ــاگاداری ئ ــان ئ ــی ئازیزم هاوڕێ
بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتی  لەنــاو  دەگوزەرێــت 
عێــڕاق و پەیوەنــدی شەخســی بــە چاالکوانانیەوە 
ــی  ــی چاالک ــی ئەوەڵ ــە ڕۆژەکان ــەر ل ــوو ه هەب
و  کوردســتان  لــە  ڕێکخراوەییــەوە  و  سیاســی 
زینــدان.  لــە  ئازادبوونــی  دوای  بەتایبەتیــش 
جگەلــەوەش بەشــێک لــە ژیانــی الویەتــی خــۆی 
لــە خــواری عێــڕاق بردۆتەســەر. عەرەبیەکــی 
باشــی دەزانــی و کاری دەکــرد بــۆ باڵوکردنــەوەی 
بیروبــاوەر و ڕێنامییەکانــی ڕەوتــی مارکســی تــازە 
و دواتریــش کۆمۆنیزمــی کرێکاری لەســەر ئاســتی 
سەراســەری عێــڕاق. نێونەتەوەیــی سۆشیالیســتی 
ــوو  ــە بەرجەســتەترین خســڵەتەکانی ب یەکێــک ل
لــە سیاســەت و چاالکــی ڕێکخراوەییــدا، کــە 
وەرچەخانــە سیاســی وکۆمەاڵیەتیــە تڕاژیدیــەکان 
ــەم  ــەڕی ل ــی پیاتێپ ــە عێڕاق ــەک ک وگەڕانەدواوەی

ــردەوە. ــەم نەک ــڵەتەی ک خس

هــاوڕێ جەبــار مســتەفا کەســێکی خۆشەویســت 
ئینســانی  بەڕوحێکــی  وە  بــوو  نەرمونیــان  و 
بــەرزەوە مامەڵــەی لەگــەڵ هــاوڕێ و دۆســتانی 
لێــی  بــوو  ســور  خەتێکــی  ئەمــە  و  دەکــرد 
ــن بارودۆخــی  ــە توندوتیژتری ــا ل ــەدەدا هەت الن
ــاو  ــی ن ــی و ڕێکخراوەییەکان ــە سیاس کێشمەکێش
ئــەو حــزب و ڕێکخراوانــەی کــە لەچوارچێوەیاندا 

کاری دەکــرد.

ــی  ــز هــاوڕێ و هاوخەبات ــار مســتەفای ئازی جەب
بەشــێک لــە هاوڕێیانــی »ڕێکخــراوی بەدیلــی 
ــتی  ــە ناوەڕاس ــوو ل ــڕاق« ب ــە عێ ــتی ل کۆمۆنیس

حەفتاکانــی ســەدەی ڕابــردوو وپێکــەوە کاریــان 
کــردوە لــە ڕابەرایەتــی ڕێکخــراو »کارگــەران« 
ــکاری  ــتی کرێ ــی کۆمۆنیس ــاو »حزب ــان لەن وپاش
هاوڕێیەتیــە  پەیوەندیــە  ئــەم  عێــڕاق«دا. 
ــژەی  ــی درێ ــی ژیان ــا دوا چرکەکان ــۆزانەیە ت دڵس

هەبــووە.

ــار  ــز جەب ــی ئازی ــتدانی هاوڕێ ــەی لەدەس بەبۆن
ــان  ــی خۆم ــەژارە و دڵگران ــەم و پ ــتەفاوە خ مس
ڕادەگەێنــن و بەشــداری خەمی هاوڕێ )شــیرین(

)زاریــا(،  ئازیزەکانــی  مناڵــە  و  هاوســەری  ی 
خانەوادەکــەی  گشــت  و   )لیــزا(  )ماردیــن(، 

حزبــی  هــەردوو  لــە  ئەویــن  هاوڕێیانــی  و 
کۆمۆنیســتی کرێــکاری عێــراق و کوردســتان.

بەڕۆیشــتنی هــاورێ جەبــار مســتەفا بزوتنــەوەی 
ڕابەرانــی  لــە  یەکێــک  عێــڕاق  کۆمۆنیســتی 

خۆشەویســتی خــۆی لەدەســت دا

یــادی هــاوڕێ جەبــار مســتەفا هەمیشــە زینــدوە 
لــە دڵامنــا

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

٣١-١٢-٢٠١٨

بزوتنە وه ی جە ماوه ری لە  سودان لە نێوان شكست و سە ركە وتندا! عە بدواڵ ساڵح 
كۆتایــی ســاڵی رابــردوو، دژی ده ســه اڵتی دیكتاتــۆر عومــه ر حه ســه ن 
به رفــراوان  جه مــاوه ری  بزوتنه وه یه كــی  ســودان،  لــه   به شــیر 
به رزبونــه وه ی  و  نــه داری  و  هــه ژاری  دژی  ســه ره تا  وه ڕێخــرا، 
ــۆڕان  ــه كان گ ــه ندو داواكاری ــه ره ی س ــر پ ــوو، دوات ــی كااڵكان ب نرخ
ــه   ڕۆژی  ــو ل ــودان، تاك ــه ی س ــی دكتاتۆره ك ــه ركار ال بردن ــه س ــۆ ل ب
ــت  ــرا ده س ــار ك ــیر ناچ ــانی ٢٠١٩(دا به ش ــە )نیس ــه م مانگ ١٣ ی ئ
ــه   ــه ری بێن ــه ربازیه كانی ده وروب ــه  س ــێته وه  و ژه نه راڵ ــه كار بكێش ل
شــوێنی. دواتــر هــه ر به شــیر له ژێــر فشــاری خه ڵكــدا له الیــه ن 

ژه نه راڵــه  ده ســه اڵتداره  تــازه كان  ڕاپێچه كــی زینــدان كــرا.

ــه گه ریه كانی  ــه ی پیش ــه ن )كۆمه ڵ ــه ره تا له الی ــه  س ــه م جواڵنه وه ی ئ
كــه   كــرا  ڕابه رایه تــی  الســودانيني(  املهنيــني  تجمــع  ســودان. 
و  ئه ندازیــار  و  دكتــۆر  وه ك  پیشــه یین  توێژاڵــی  پێكهاته كــه ی 
ــر  ــی ت ــزی سیاس ــرا و هێ ــراون ك ــر ف ــۆ ... و دوات ــتایانی زانك مامۆس
ــدی و  ــادق مه ه ــة(ی س ــە )االم ــی ئەلئوم ــدان وه ك  حزب هاتنه مه ی
حزبــی شــیوعی ســودان و حزبــی به عســی ســودان و نارسیــه كان و 
هێــزه  سیاســیه كانی  هه رێمــی دارفــۆر و ته نانــه ت هه ندێــك لــه  
ــه   ــداری كردن ــه و به ش ــۆی. ب ــه  خ ــی گرت ــراوه  ئیسامیه كانیش ڕێكخ
فراوانــه  ڕابــه ری جواڵنه وه كــه ی ســودان ناوێكــی تــازه ی له خــۆی نــا 
)هێزه كانــی ئــازادی و گــۆڕان. قــوى الحريــة والتغيــر(. ئــه م به ره یــه  
ــز  ــه  هێ ــه  ل ــەو تێكه ڵه ی ــدی ئ ــه،   تایبه مته ن ــەو هێزان ــه  ل تێكه ڵه یه ك
ــتی  ــی گش ــه ك ئامانج ــان ی ــه  هه موی ــه  ك ــاواز ئه وه ی ــی جی و الیه ن
ــه اڵم  ــه ، ب ــی مه ده نی ــی ده وڵه تێك ــش پێكهێنان ــه وه  ئه وی كۆیانده كات
بێده ستنیشــانكردنی ناوەڕۆکــی )ماهیەتــی( ئــه م جــۆره  لــه  ده وڵه ت، 
جیــا لــه وه  هه ریه كه یــان ئامانــج و داواكاری خــۆی هه یــه  بــۆ 
ــتیاكان،  ــه  ته ندروس ــی خزمه تگوزاری ــه  پزیشــكه كان باشــرت كردن منون

ــه  بــواری خوێنــدن .... مامۆســتایانی زانكــۆ ئاڵوگــۆر ل

و  ڕابــه ر  وه ك  ده ركه وتنیــان  و  ژنــان  ڕاســته وخۆی  به شــداری 

 ، جواڵنه وه یــه  ئــه و  دیــاری  و  به رچــاو  ســیامیه كی  قســه كه ر،  
ــك  ــیان پێ ــه ربه خۆی خۆش ــراوی س ــره  ڕێكخ ــه وه،  بگ ــا ئ ــه ك ته نی ن
هێنــاوه  وه ك )بزوتنــه وه ی مه یدانــی تــۆ. حركــة ميدانــك( كــه  
وه ك لــه  دروشــمه كانیان دا هاتــوه  بزوتنه وه یه كــی شۆڕشــگێری 
ســه ربه خۆی ژنانــه. جێبه جێكردنــی یاســا و عورفــی شــه ریعه تی 
ــه وه  و  ــه ی خۆی ــر مه نگه ن ــتۆته  ژێ ــی خس ــودان ژنان ــه  س ــام ل ئیس
بێبه شــی كــردون لــه  ســه ره تاترین و ســاده ترین مافــی ئینســانی 
خۆیــان، فه رهه نگــی داڕزیــوی پیــاو ســاالری بــه  دڕندانه تریــن 
پیــاده   به شــیردا  قه ومــی  ئیســامی  حوكــم  ســایه ی  لــه   شــێوه  
ده كــرا. هه ربۆیــه  ئــه م به شــداریه ی ژنــان و ســه ركه وتنیان لــه م 
ــه  ســودان  ــان ل ــوو ژن ــۆ هه م ــێ  ب ــد به خــش ده ب ــه  ئۆمێ جواڵنه وه ی

و له واڵتانــی هــاو شــێوه ی ســودان.

كــه   هــه ن   ڕوداو  هه ندێــك  جــار  زۆر  ســه ملاندویه تی   مێــژوو 
ــی  ــه  چوارچێوه یه ك ــی ل ــۆڕی بنه ڕه ت ــه دی ئاڵوگ ــه  هــۆی هێنان ده بن
ــه و  ــا ب ــان ته نی ــه ری و كاركردی ــه اڵم كاریگ ــراودا، ب ــی دیاریك جوگراف
شــوێنه  دیاریكــراوه  ناوه ســتێته وه  بگــره  ته شــه نه  ده كا و ده بێتــه  
په یامێــك بــۆ ملیونه هــا ئینســانی تــر لــه  ده ره وه ی ئــه و واڵتــه  
دیاریكــراوه . ســودان كــه  لــه  ڕوی جیۆپۆلوتێكیــه وه  له جێوشــوێنێكی 
ــی و  ــاو عه ره ب ــی به ن ــه  واڵتان ــێكه  ل ــده  ، به ش ــگ به هره مه ن زۆرگرن
ــه   ــاو ئیســامی و هه روه هــا به شێكیشــه  ل ــه  واڵتانــی به ن به شــێكه  ل
واڵتانــی ئه فریقــی، بۆیــه  هه رئاڵوگۆڕێكــی سیاســی كۆمه اڵیه تــی 

ــوێنانه . ــه و ش ــه ك ل ــۆ هه ری ــێ ب ــدی ده ب ــه ری ج ــدا كاریگ له وێ

سیاســه تی دڕندانــه ی نیولیربالــی كــه  هه رئێســتا وه ك سیســتمێك 
ــوو  ــه  هه م ــی ســه رمایه داری ل ــی نیزام ــه رده وام بون ــه وه  و ب ــۆ مان ب
ســه رمایه داره   و  ده كــرێ  پیــاده   جیهــان  قوژبنێكــی  گۆشــه و 
هه مــو  و  ده ســت  ده گرنــه   ئابــوری  كاروبــاری  زه به الحــه كان 
ته نیــا  تایبــه ت و ده وڵــه ت  ئابوریــه كان ده بنــه  كه رتــی  كه رتــه  

گوزه رانــی  و  ژیــان  ده كا،  سیســتمه   ئــه و  پارێــزه ری  و  چاودێــر 
خه ڵكــی  ئه گــه ر  مه ترســیه وه ،  خســتۆته   ئینســانی  ملیۆنه هــا 
ــیگه ریه ی  ــه م وه حش ــه ره كی ئ ــی س ــش قوربان ــكار و زه حمه تكێ كرێ
ســه رمایه داری بوبــن به درێژایــی مێــژووی ئــه م سیســتمه، ئــه وا 
لــه  نیولیربالیزمــدا توێژاڵــه  مامناوه ندیه كانیشــی گرتۆتــه وه، هــه ر 
فه ره نســای  زه رده كانــی  هێلــه ك  بزوتنــه وه ی  هۆكاره شــه   ئــه و 
ــه   ــر بون ــودان و جه زائی ــاش س ــه  ئه فریق ــه قام ل ــه ر ش ــه  س هێناوه ت

جواڵنه وه یــه. ئــه و  سه رمه شــقی 

کرێــکاران و زەحمەتکێشــانی ســودان و الوانــی کــچ و کــوڕی بێــکار 
و ئازادیخــوازی ئــەو واڵتــە لــه  مــاوه ی چــوار مانــگ خه باتــی 
ــتا وه ك  ــو ئێس ــه اڵم تاك ــن ب ــۆڕك وه دی بێن ــان ئاڵوگ ــان توانی بێوچ
ــە  ــه ك ســواره كان(! یەکێــک ل ــه  ئه ســپه كاندایه  ن ــن )ئالوگــۆڕ ل ده ڵێ
ئەگــەرەکان مه ترســی گەڕانەوەیــە لــە پەنجەرەکانــەوە لەالیــەن 
و  گرفــت  وه ده رنــراون،  ده رگاکانــەوه   لــه   جه نه ڕااڵنــه ی  ئــه و 
ــودان  ــه ی س ــه وه  جه ماوه ریه ك ــه ردووك بزوتن ــه ره كی ه ــه ی س كێش
ســاته   چركــه   ئــه م  تاكــو  كرێــكاران  كــه   له وه دایــه   جه زائیــر   و 
ــه دا  ــه م بزوتنه وه ی ــی ئ ــه  ڕابه رایه ت ــداریه كی وا ل ــوه  به ش نه یانتوانی
بكــه ن و به ڕیــزی ســه ربه خۆی خۆیــان بێنــه  مه یــدان کــە ڕێــگا 
بگــرێ لــه  هــه ر الدان و دووبــاره  گه ڕانــه وه ی دژه  شــۆڕش لــه  

خه باتــدا. مه یدانــی  ته نگوپێچــی 

ــەی   ــی جواڵنه وه ك ــه ری شكســت پێهێنان ــه  ئه گ ــه م كێشــه   بنه ڕه تی ئ
هێــزه   هــاوكاری  و  بــه  یارمه تــی  ژه نه ڕاڵه كانــه وه   الیــه ن  لــه  
نێــو  ئیقلیمیه كانــی وه ك میــر و ســعودیه  وئیــامرات و هێــزه  
وه رنه گیــرێ.  به هه نــد  ناكــرێ  ئه گه رێــك   كردۆتــه    ده وڵه تیــه كان 
ــه ڵ  ــۆڕان( له گ ــازادی و گ ــی ئ ــتای )هێزه كان ــتاندنی هه رئێس دانوس
ژه نه راڵــه كان ئــه و ڕاســتیه   نیشــان ده دا كــه  دژه  شــۆڕش خــۆی 
ــه   ــه م خه بات ــی ئ ــار بردن ــه وه  و له ب ــاره  گه ڕان ــۆ دووب مــه اڵس داوه  ب

و  بزوتنەوەکــە  بەسازشکێشــانی  ئەمجــارە  بــەاڵم  جه ماوه ریــه 
ڕازی کردنــی بەچەنــد ڕیفۆڕمێکــی پــوچ و ئاڵوگۆڕێکــی سیاســی 
لەســەرەوەڕا . ئــه و ئه زمونــه  لــه  میــر كــه  هاوســنوری ســودانه  
ــی  ــه  به كارهێنان ــه  ب ــی ك ــێنه ركان جارێك ــه  داپلۆس ــه ملاندی ڕژێم س
ــاخته   ــی س ــه  په رله مانێك ــن ب ــت به س ــی و پش ــتور و به نده كان ده س
ده توانــن، بــه  دوور لــه  كودتــای ســه ربازی، جارێكــی كــه   چنــگ بــه  

ده ســه اڵتدا بگرنــه وه .

ــه   ــر دێنێت ــا هه ڵنه گ ــتیه كی حاش ــه  ڕاس ــه م بارودۆخ ــه  ئ ــه ر بۆی ه
ئــاراوه  ئه ویــش زه روره تــی بوونــی حزبێكی ماركسیســتی شۆڕشــگێرە 
كــه  ســه ربه خۆیی چینــی کرێــکار لــەم بارودۆخــە شۆڕشــگێڕانەیەی 
ســوداندا بەرجەســتەبکاتەوە نــەک هــەر لەبەرامبــەر دەســەاڵتی 
ژەنەڕاڵەکانــدا، بەڵکــو لەبەرامبــەر تــەواوی بورژوازیــدا بــە هەمــوو 
ڕەوت و بــاڵ و الیەنــە قەومــی و ئیســامی و لیرباڵەکانیــەوە، وە 
لێبڕاوانــە هەنگاوهەڵگرێ بۆ ڕێکخســتنی کرێکاران و زەحمەتکێشــان 
و کچــان و کوڕانــی بێــکار و ئازادیخــواز لــە شــۆراکان و داســەپاندنی 
ــان لەســەر ئــەرزی واقــع لەبەرامبــەر دەســەاڵتی دەوڵەتــی  ئیرادەی

بورژوازیــدا.

گۆڕانکاریەکانــی ســودان و جەزائیــر زەمینەیەکــی بابەتــی خوڵقاندوە 
ــەاڵت  ــاری دەس ــی خوازی ــی سیاس ــکار وەک هێزێک ــی کرێ ــا چین ت
بێتــە مەیــدان، بۆیــە لەمــڕۆدا ڕووبــەڕووی ئەرکێکــی مێژوویــی 
ــە  ــان، ک ــەری خۆی ــی ڕاب ــی سیاس ــەدی ئۆڕگان ــۆ هێنان ــەوە ب بوونەت
حیزبــی کومونیســتی پرولیتــاری بەتوانایــە تــا ئــااڵی سۆشــیالیزم 
ــی  ــووری و کۆمەاڵیەت ــی ئاب ــەن و بەدیل ــیونالیزم هەڵک و ئینتەرناس

ــن. ــەمایەداری ڕاگەێن ــی س ــۆ رژێم ــتی ب سۆشیالیس
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ــه  ڕێــی ئــه م به یاننامــه وه  ده ستپێشــكه ری پێكهێنانــی ڕێكخراوێكــی كۆمۆنیســتی به نــاوی  ل
ڕێكخــراوی »بەدیلــی كۆمۆنیســتی لــه  عێــڕاق« ڕاده گه یه نیــن وبــه رده وام ده بیــن لــه  
ئــه م  و  خه باتكارانــە دا  ئامــرازه   ئــه م  له چوارچێــوه ی  چوارچێوه یــه دا.  لــه م  خه بامتانــدا  
پێكهێنانــی  بــه ره و  ڕه وتێــك  وه ك  كا رده كه یــن  كۆمۆنیســتیه دا،  ڕێكخراوه یــه   شــێوازه  
ــه ری حــزب  ــره ی دامه زرێن ــتنی كۆنگ ــو به س ــاری تاك ــی سیاســی كۆمۆنیســتی پرۆلیت حزبێك

لــه  داهاتویه كــی نزیكــدا.

ده ستپێكه  گشتیه كان

كرێــكار  چینــی  نوێنه رانــی  و هه رئێســتای خه باتگێــڕان،  ڕاســته وخۆ  ئامانجــی   .١
ئاڵوگــۆڕی  ئاڵوگــۆڕی سیاســیه ،  له عێڕاقــدا  ئه مــڕۆ  بــه زۆر هه ژاركــراوان  و  بێبه شــان  و 
ــی  ــێ گۆڕین ــادات به ب ــه وكاره  ڕون ــه اڵم ئ ــی سیاســیه ، ب ــگا و ده ســه اڵت ــی كۆمه ڵ به ڕێوه بردن

بااڵده ســت. چینــی  ده ســه اڵتی 

كۆمه اڵیه تــی  گه شــه كردنی  له ئاســتی  بــه ده ر  عێــڕاق،  لــه   بااڵده ســت  چینــی   .٢
ــی(،  ــی فاینانس)پوڵ ــك، ئۆلیگاریش ــه  توێژگه لێ ــوه  ل ــە و پێكهات ــی بۆرژوازی ــوری، چین و ئاب
بیرۆكراســیه كی بــااڵ كــه  وه زاره تــه كان و ده وڵــه ت به ڕێوه ده بــه ن، گه وره ســه رمایه داران 
ــازرگان و پیشه ســازان كــه  ده ســتیان گرتــوه  به ســه ر ئابوریــدا و به رپرســه  سیاســیه كان  ــه  ب ل
كــه  بڕیــاری سیاســی و ئابــوری و ئاراســته  ئابوریه كانیــان گرتۆته ده ســت و مۆنۆپۆڵیــان 
كــردوه، هه روه هــا ده ســته  و تاقمــه  جیاوازه كانــی تــری بــۆرژوازی كــه  خاوه نــی هۆیه كانــی 
ــیاکان و  ــزە میلیش ــەرکردەی هی ــارات و س ــی عەق ــۆڕن و خاوەنداران ــان و ئاڵوگ به رهه مهێن

ــتەکان. ــە بڕیاربەدەس ــدە ئاینی مەڵبەن

ئابــوری  ژیانــی  هه مــوو  ســه رمایه داریه ،  كۆمه ڵگایه كــی  له عێڕاقــدا  كۆمه ڵــگا   .٣
ســه رمایه  و  په یوه نــدی  ده ســه اڵتی  له ژێــر  فكــری  و  سیاســی  و  كۆمه اڵیه تــی  و 
ســه رمایه دا  ده ســه اڵتی  له ژێــر  و  فراواندایــه   كااڵیــی  به رهه مهێنانــی  په یوه ندیه كانــی 
مۆنۆپۆڵــی  ســه رمایه ی  ملكه چــی  حه ره كه تــی  یاســاكانی  كــه   ســه رمایه یه ك  ده ژی، 
ــه   ــێوازه  ل ــه و ش ــدا ئ ــه  عێڕاق ــایانه  ل ــه و یاس ــوون  و كاری ئ ــێوازی ماتریالیزه ب ــه ، ش جیهانی
ــه  ــی چین ــوزه ران و ژیان ــێوازی گ ــامی و ش ــی و ئیس ــۆرژوازی قه وم ــی ب ــی سیاس حوكمڕان
 كۆمه اڵیه تیــه كان ده ســه پێنێ. ئــه و قه یرانــه   كۆمه اڵیه تیــه  و ئــه و بارودۆخــه ی كۆمه ڵــگا 
ــه وه   ــه  وه اڵمدان ــه ، هه ربۆی ــه و په یوه ندیه ی ــدا ده ژی، به رهه مــی ئ ــه  عێڕاقــدا تێی به گشــتی ل
ــه ی  ــه  ڕه خن ــی ده ســتپێك ل ــه وه ی خاڵ ــێ ئ ــه  ب ــن ب ــگا ئه نجــام نادرێ ــی كۆمه ڵ به قه یرانه كان
ــان  ــه  ده ستنیش ــكار ل ــی كرێ ــه ره كی چین ــی س ــه رمایه  و ڕۆڵ ــی س ــی په یوه ندیه كان عه مه ل

كردنــی چاره نوســی سیاســی و ئابــوری و كۆمه اڵیه تــی كۆمه ڵــگا ده ســتپێنه كات.

وه اڵمدانــه وه  بــه  قه یرانــی هــه ر ئێســتای كۆمه ڵــگا و ئــه و بارودۆخــه  تراژیدیایــه ی   .٤
به ســه ر  سیاســه ته كانیه تی  ســه پاندنی  و  ســه رمایه یه   ده ســه اڵتی  ئه نجامــی  كــه  
هه مــوو جومگه كانــی ژیــان، به بــێ شۆڕشــی كۆمه اڵیه تــی چینــی كرێــكار و گۆڕینــی 
ــای  ــه وه ش به مان ــادرێ، ئ ــام ن ــووری ئه نج ــی و ئاب ــای سیســتمی سیاســی و كۆمه اڵیه ت بنه م
دامه زراندنــی ڕێكخســتنی سۆشیالســتی كۆمه ڵــگا. سۆشــیالزم وه اڵمــه  بــۆ هه مــوو كاره ســات 
و قه یرانه كانــی ســه رمایه داری لــه  جیهــان و  لــه  عێڕاقــدا وه ك وواڵتێكــی ســه رمایه داری 

ســه رمایەداری. یاســاكانی  ملكه چــی 

ــی  ــته  ڕۆژئاوایه كان ــه  ئیمپریالیس ــكا و ده وڵه ت ــرتاتیجیه تی ئه مری ــه ته كان و س سیاس  .٥
به دیهێنانــی  بــۆ  عێــڕاق  ناوچه یه كانیــان و جه نگیــان دژی  هاوپه یامنــی، وهاوپه یامنــه  
ــه ی  ــێ ده ی ــه م س ــه ت ل ــه ربازیه كانیان، به تایب ــوری و س ــی و ئاب ــه  جیۆ-سیاس به رژه وه ندی
دواییــدا، عێڕاقیــان كردۆتــه  مه یدانێكــی جه نگــه   كاره ســاتباره كان و گه مــارۆی ئابــوری  
ــر  ــی ت ــدە و داعــش و ئەوان ــزه  تیرۆریســتیه كانی چەشــنی قاعی وێرانكــه ر و كوشــتارگای هێ
و شــه ڕی به وه كالــه ت، كــه  بونــه  مایــه ی قوربانــی پــرت لــه  یــه ك ملیــۆن كه ســی بێتــاوان لــه  
دانیشــتوانی عێــڕاق.  ئــه م سیاســه ت و ســرتاتیژ و شــه ڕه  كۆنه په رســتانەیە ، وه ڕاده ســتكردنی 
ده ســه اڵتی ده وڵــه ت و کاری كۆنتڕۆڵكردنــی جه مــاوه ر و چاره نوســه كه ی، لــە ٢٠٠٣وە، بــۆ 
ژێرده ســتی تاقــم و حزبــه  کۆنەپەرســتەکانی ڕه وتــی ئیســامی سیاســی و ناسیۆنالســته كان 
بنه مــا  لــە   وه شــاندوه  یه كــی  لــه دوای  یــه ك  و  كوشــنده   میلیشــیاكانیان،  گــورزی  و 
مه ده نیه كانــی كۆمه ڵــگا و ژیــان و چاره نوســی جه مــاوه ری كرێــكاران و زه حمه تكێشــان 
و به هه ژ اركــراوان وه  به تایبه تــی ژنــان كــه  بوونه تــه  قوربانــی یه كه مــی ئــه م شــااڵوه  
ــەت  ــە تایب ــدااڵن والوان، ب ــی من ــە دوای یەکەکان ــەک ل ــەوە ی ــیه . ن ــتیه  وه حش ئیمپریالیس
ئەوانــەی کــە لــە خیزانــە کریکاریــەکان و زەحمەتکێشــان و بــەزۆر هەژارکراوانــن، لــە مــاوەی 
چەنــد دەیــەی ڕابــردوودا، ژیانیکــی کولەمەرگــی و بێبەشــی و نەدەاریــان بــە ســەربردووە و 
بــە ســەدها هەزاریــان بونەتــە قوربانــی تراژیدیــای ئابلوقــەی ئابــووری و جەنــگ و تیــرۆر.

قوڵــدا  و  فــراوان  له ســه ری  ڕوو  قه یرانێكــی كۆمه اڵیه تــی  لــه   عێــڕاق  ئه مــڕۆ   .6
ده ژی، كــه  خــۆی لــه  به هه ژاركردنــی زۆر كه رتــی فــراوان لــه  جه مــاوه ری كرێــكاران و 
زه حمه تكێشــان و بێبه شــكردنیان لــه  خزمه تگوزاریــه  گشــتیه كان لــه  بــواری خوێنــدن و 
پێویســته كاندا  كۆمه اڵیه تیــه   خزمه تگوزاریــه   و  كاره بــا  و  ئــاو  دانــی  و  ته ندروســتی 
ــی  ــی هه ل ــه ده ر و كه م ــه  ڕاده ب ــی ل ــی بێكاریه ك ــراوان بوون ــه  ف ــا ل ــەوە، هه روه ه دەبینیت
كار له نێــو الوانــدا بــه  كــوڕ و كچــه وه ده بینێتــه وه . ئــه م قه یرانــه  به ره نجامــی ڕوو لــه  زیــاد 
ــه ته   ــی و سیاس ــی كاره كان ــڕاق و میكانیزم ــه  عێ ــه  ل ــه رمایه داری ی ــی س ــی ناكۆكیه كان بوون
نیولیرباڵیــه  ئابوریه كانــی ده ســه اڵتی ڕه وتــه  كانــی ئیســامی سیاســی و ناسیۆنالیســته  
بۆرژوازیــه كان و میلیشــیاكانیان و گه نده ڵــی مالــی و ئیــداری و شــتی تــر. هه روه هــا 
ئــه م ڕژێمــه  سیاســیه ی ئێســتا هــه ر لــه  بناغــه وه  قه یراناویــه  چونكــه  كێشمه كێشــێكی 
له ســه ر  ده گــوزه رێ  باڵه كانیــدا  و  هێزه كانــی  و  ڕه وته كانــی  نێــو  لــه   له چاره نه هاتــو 
ــك  ــه ری به جۆرێ ــی و تایفه گ ــای قه وم ــه ر بنه م ــه روه ت له س ــه اڵت و س ــكردنی ده س دابه ش
ــایش  ــی ئاس ــی نه بوون ــای به رده وام ــه  مان ــی، ب ــۆی وه  به رده وامبون ــه  خ ــه و ڕژێم ــی ئ بوون
ــی و  ــتی گه نده ڵ ــی ئاس ــاد بوون ــه  و زی ــه وه ی ڕاده ی قه یرانه ك ــه رز بوون ــاوه ر و ب ــۆ جه م ب
ــه الت  ــی و ده س ــامی سیاس ــی ئیس ــی ڕه وته كان ــا هه وڵ ــاوه رە. هه روه ه ــی جه م ئازاره كان
بــۆ بــه  ئیســامیكردنی كۆمه ڵــگا، به زه بــری چــه ك و ده ركردنــی یاســا و خه رجكردنــی 
ئاواته كانــی جه مــاوه ر  و  ڕوبــه ڕوی خواســت  ڕۆژانــه   پێنــاوه دا،  لــه و  ملیاره هــا دۆالر 
ده بێتــه وه  به تایبــه ت الوان و قوتابیــان و نــه وه ی نــوێ كــه  تینــوی ئــازادی و چێــژ وه گرتنــن  

لــه  مــاف و ئازادیــه  فــه ردی و مه ده نیه كانــی هاوچــه رخ.

كاركــردی ئــه م قه یرانــه  سیاســیه  كۆمه اڵیه تیــه  ئابوریــه  ڕۆشــنبیریه   خنكێنــه ره  ،   .٧
ڕه نگــی داوه تــه وه  له ســه ر چینــی كرێــكار و جه مــاوه ر، وه  بۆتــه  هــۆی به رپابونــی 
نیمچــه   الوانــی  جه مــاوه ری  ناڕه زایه تــی  و  كرێــكاری  بــه رده وام  ئابــوری  خه باتــی 
بــه رده وام له سه رتاســه ری وواڵت بــه ڕوی بێــكاری و هــه ژاری و بارودۆخــی مه وجــود و 
ده بێتــه   خــۆی  ئه مــه   كــه   خزمه تگوزاریــه كان،  كه مــی  و  ئــازادی  ته نگه به ركردنــه وه ی 
بــه م  كۆتایهێنــان  بــۆ  ڕاپه ڕینێكــی شۆڕشــگێڕانه ی جه مــاوه ری  هــه ر  بــۆ  زه مینه یــه ك 
بارودۆخــه ی ئێســتا و كۆتایهێنــان بــه م ده ســه اڵته  فه رمانڕه وایــه . ئــه وه ی كــه  ئــه م خه بــات 
و ناڕه زایه تیانــه  پێویســتیان پێیه تــی، و له به رده ســتیان نیــه  تــا ئــه م ســاته  وه ختــه،  تــا 
بــڕۆن به روپێــش بــه  ڕاســتای هێنانــه  كایــه ی قه یرانێكــی شۆرشــگێڕانه  و به دیهێنانــی 
ــی  ــتا و ده رد و مه ینه ته كان ــه ی ئێس ــه م ڕژێم ــان ب ــۆ كۆتایهێن ــگێڕانه  ب ــی شۆڕش ڕاپه ڕینێك
ئــه م بارودۆخــه  بــه  قازانجــی جه مــاوه ری كرێــكار و زه حمه تكێــش و  هه ژاركــراوه كان، 
ــی و  ــی ماركس ــی ڕه وت ــكاره  و ڕۆڵ ــی كرێ ــه ربه خۆی چین ــی و س ــی سیاس ــرد و نه خش كارك
كۆمۆنیســتی چاالكــه  لــه  ڕێكخســن و ڕابه ریكردنیــدا. جیاكردنــه وه ی ڕیــزی ناڕه زایه تیــه كان 
و  هێــز  ئاســۆی  و  ئه جینــدا  و  ئامانــج  لــه   جه ماوه ریــه كان  و  كرێــكاری  خه باتــه   و 
ڕه وتــه  بورژازیــە كۆنه په رســته  دینــی و تایفــی و عه شــایری و قه ومــی و ڕیفۆرمیســته  
جۆراوجــۆره كان و سیاســه ته  عه مه لیاكانیــان، به شــێكه  لــه  به جێهێنانــی ئــه م پێشــڕه ویه  
ــگا. ــتی كۆمه ڵ ــه ر ئاس ــگێڕانه  له س ــی شۆڕش ــك و قه یرانێك ــه رهه ڵدانی بارودۆخێ ــه ره و س ب

الوازی ڕۆڵ و نه خشــی سیاســی چینــی كرێــكار و زه حمه تكێشــان و بێبه شــانی   .٨
ــتومڕی  ــه  مش ــردوه،  ل ــی نه ك ــكار ده خاله ت ــی كرێ ــه وه ی چین ــۆ ئ ــه وه  ب ــه ڵ ده گه رێت كۆم
ــی  ــۆی و به دیل ــه ربه خۆی خ ــه تی س ــه  سیاس ــك ك ــورژازی، وه ك چینێ ــەرووی ب ــی ب سیاس
سیاســی خــۆی هه بــێ بــۆ كۆمه ڵــگا. له گــه ڵ ئه وه شــدا كــه  ناڕه زایه تیــه  كرێكاریــه كان 
ــه   ــڕن ب ــان بگێ ــی خۆی ــوه  ڕۆڵ ــه اڵم نه یانتوانی ــه ، ب ــان  به رده وام ــه كانی ــه وه  داخوازی و بزوتن
ــه   ــۆی« چونك ــه ربه خۆ و »بۆخ ــی س ــان وه ك چینێك ــی به رژه وه ندیه كانی ــتای به دیهێنان ڕاس
ــۆی  ــتی بۆخ ــه تێكی سۆشیالس ــته وه گرتنی سیاس ــه  به ده س ــه وه  ل ــا بوونیان ــۆی بێتوان ــه  ه ب
په یوه ندیه كــی  الوازیــه   ئــه م  گشــتی.  به شــێوه یه كی  كۆمه ڵــگا  بــۆ  وه   چینێــك،  وه ك 
ــزه  سۆشیالســته كان  ــه وه ی كۆمۆنیســتی و هێ ــه  گه شــه نه كردنی بزوتن ــه  ب ته نگاته نگــی هه ی

لــه  كۆمه ڵــگادا.

ــه ر  ــه  له س ــه وره ی هه ی ــی گ ــیدا كاریگه ریه ك ــی سیاس ــه  ژیان ــان ل ــی ژن الوازی ڕۆڵ  .٩
بۆدواوه چونــی بزوتنــه وه ی سۆشیالســتی و چــه پ به گشــتی، هه روه هــا له ســه ر بزوتنــه وه ی 
ــتی  ــی سۆشیالیس ــمی بزوتنەوەیەک ــەت. دروش ــێوەیەکی تایب ــە ش ــان ب ــوازی ژن ڕزگاری خ
به هێــز و توانــا بوونــی نیــه  بــێ بزوتنه وه یه كــی ڕوله ســه ری ڕزگاری خــوازی ژنــان، وه  
بزوتنه وه یه كــی ڕوله ســه ری ڕزگاری خــوازی ژنــان بوونــی نیــه  به بــێ به ده ســته وه گرتنی 
مێژوویــی  ئه زمونــی  به رهه مــی  و  دروســته   شــیعارێكی  ده ســته واژه  و   سۆشــیالیزم، 
بزوتنــه وه ی سۆشیالســتی و بزوتنــه وه ی ژنانــه  لــه  جیهانــدا. ئێمــه  پێــامن وایــه  هاتنــه 
ــه ی  ــی گه ش ــه  پایه كان ــه ره كیه  ل ــی س ــتیدا پایه یه ك ــی سۆشیالس ــه  خه بات ــان ل ــاوه وه ی ژن  ن
بزوتنه وه كــه، هه روه هــا خه باتــی ئێســتای ژنــان له كۆمه ڵــگادا بــه  ڕاســتای ڕزگاربــوون، 
لقێكــی ســه ره كیه  لــه  لقه كانــی بزوتنــه وه ی سۆشیالســتی و خه باتــی سۆشیالســتی، وه  
ــی  ــان و  گه شــه پێدانی ئه ركێك ــی ڕزگاری خــوازی ژن ــه ده وری خــۆی ڕیشــه داكوتانی خه بات ب
ســه ره كی ئێمه یــه  و به شــێكه  لــه  ئه ركه كانــی دامه زراندنــی ڕه وتــی سۆشیالســتی لــه  

كۆمه ڵــگادا.

توێــژه    و  ده ســته   هاوشــانی  نیــه   توێژێــك  یــا  ده ســته یه ك  كرێــكار  چینــی   .١٠
وه ك  خــۆی  ڕزگاربوونــی  كــه   كۆمه الیه تیــه   چینێكــی  به ڵكــو  تــر،  كۆمه اڵیه تیه كانــی 
چینێــك به ســرتاوه ته وه  بــه  ڕزگاربوونــی كۆمه ڵــگا لــه  سیســتمی چینایه تــی بــۆرژوازی، 
هه ربۆیــه  به رژه وه نــدی خه باتــی شۆڕشــگێڕانه ی كۆمه ڵــگا و ده رچونــی لــه م قه یرانــه ، 
گرێدراوه تــه وه  بــه  خه باتــی شۆڕشــگێڕانه  و ڕزگاریخوازانــه ی ئــه و چینــه وه . بــه اڵم مه رجــی 
بوونــی چینــی كرێــكار بــه  هێزێكــی سیاســی لــه  كۆمه ڵــگادا به نــده  بــه  هه ڵكشــانی 
خه باتــی  ئابــوری و سیاســی و فكــری ئــه و چینــه  بــۆ خه باتێكــی چینایه تــی كرێــكاری 
ــۆرژوازی و  ــی ب ــه ڕووی چین ــكاری ب ــی كرێ ــی چینایه ت ــی سیاس ــۆ خه باتێك ــتی، ب سۆشیالس
ــت.  ــی بااڵده س ــه اڵتی چین ــرازی ده س ــه ت وه ك ئام ــه ڕووی ده وڵ ــیه كانیان و ب ــه  سیاس حزب
لــه م ڕێــڕه وه دا، وه اڵمدانــه وه ی سیاســی سۆشیالســتی لــه  ڕوانگــه ی گه شــه ی كێشمه كێشــی 
چینایه تــی كرێــكاری بــه و  گیروگرفتــه  سیاســیانه ی كۆمه ڵــگا به ده وریــدا پۆاڵڕیزه بــووه ، 

ئێمه یــه . ده ســتبه جێی  سیاســی  ئه ركێكــی 

ئه مــه ش بــه ده وری خــۆی پێویســتی بــه  ڕێكخســتنی ڕه وتــی كۆمۆنیســتی  و   .١١
بزوتنــه وه ی كۆمۆنیســتیه  لــه  چوارچێــوه ی حزبێكی سیاســی پرۆلیتاری فــراوان و ده خاله تگه ر 
و په یوه ســت بــه  جه مــاوه ری كرێــكاران و زه حمه تكێشــان و چه وســاوه كان و خه باتیانــه وه  . 
حزبێكــی لــه و جــۆره ، خاوه نــی ئاســۆیه كی سیاســی سۆشیالســتی شۆڕشــگێڕ، ئــه وه  ده توانــێ 
ــه   ــكات ببن ــه كان وا لێب ــژه  زه حمه تكێش ــكار و توێ ــی كرێ ــی چین ــوری وسیاس ــی ئاب خه بات
ــه ر  ــه ربه خۆ و كاریگ ــی س ــی سیاس ــه  خه باتێك ــات ل ــان بخ ــا و ڕێكی ــز و توان ــی هێ خاوه ن
ــه رێ  ــكاری تاكــو ده ســت ب ــۆرژوازی و پێكهێنانــی حكومه تــی كرێ ــی ب ــی ده وڵه ت ــۆ ڕوخان ب
ــود و  ــه رمایه داری مه وج ــی س ــی ڕژێم ــۆ ڕوخان ــه ی ب ــوری و كۆمه اڵیه تیه ك ــه  ئاب ــۆ شۆڕش ب

هه نگاوبنــێ بــه ره و دامه زراندنــی كۆمه ڵگایه كــی كۆمۆنیســتی، ئــازاد و یه كســان.

١٢.  ڕه وتــه  سۆشیالســت و كۆمۆنیســته كان لــه  عێڕاقــدا نه یانتوانیــوه  ئامرازێكــی 
كــه   سۆشیالســتی  سیاســه تێكی  و  كرێــكار  چینــی  بــۆ  بكــه ن  دابیــن  خه باتگێڕانــه  
گه شــه پێدانی  و  كرێــكاری  چینایه تــی  خه باتــی  بــه   هه بــێ  فیعلــی  په یوه ندیه كــی 
بخەنــەروو.  هه روه هــا الوازی ڕه وتــی سۆشیالســتی له نــاو چینــی كرێــكاردا بۆتــه  خاڵێكــی 
الوازی ســه ره كی له نــاو بزوتنــه وه ی چینــی كرێــكار و لــه  بوونــی چــه پ و بزوتنــه وه ی 

كۆمه ڵگــه ش. خــودی  ئاســتی  له ســه ر  سۆشیالســتی 

پێویســتی بوونــی نوێنــه ری سیاســی سۆشــیالزمی زانســتی كــه  دیدگاكــه ی لــه    .١٣
ــوری  ــه ج و تی ــیزم وه ك مه نه ــه  ماركس ــتبێ ب ــتی به س ــێ و پش ــی وه رگرتب ــی ماركس مه نهه ج
ــه كانی  ــه  كێش ــه وه  ب ــه  وه اڵمدان ــه ی ل ــه  و زه روره ته ك ــی ی ــه له یه كی واقع ــگێر، مه س شۆڕش
ــی  ــی چین ــدی كێشمه كێشــی چینایه ت ــه ڵ گه شــه ی ڕه وه ن ــوه . له گ ــه وه  هات ــگا و ژیان كۆمه ڵ
كرێــكار زه روره تــی گه شــه ی ڕه وتــی ماركســی له نــاو ئــه و چینــه دا ڕووی لــه  زیادبوونــە، ئــه م 
زه روره تــه  له ســه ر ئاســتی كۆمه ڵــگا بــه  پێداگریه كــی زۆره وه  ڕه نگیده داتــه وه . ئاڵقــه ی 
ــه ڕووی  ــتی و ل ــێوه یه كی گش ــه  ش ــه وان ب ــه ، ئ ــان هه ی ــی بوونی ــی ماركس الوان و قوتابیان
ــی  ــه  به به رده وام ــه م ئاڵقان ــون، ئ ــكاره وه  هات ــی كرێ ــی چین ــه  ناوەندکان ــه وه  ل كۆمه اڵیه تی
لــه   خه باتیانــه وه ن  یه كخســتنی  بــه دوای  وه   كوردســتان  و  له عێــڕاق  گه شــه ده كه ن 
ــه   ــه  ڕه وت ــر ل ــاری ڕه خنه گ ــی پرۆلیت ــیزم و كۆمۆنیزم ــۆ ماركس ــك ب ــك و نوێنه رێ تریبیونێ
به نــاوی  كــه   »نیشــتامنیه كان«  و  ناسیۆنالیســته  كان  و  سازشــكاران  و  ڕیفۆرمیســته كان 
سۆشــیالیزم و كۆمۆنیزمــه وه ده دوێــن . ئێمــه  پێــامن وایــه  كــه  چه ندیــن لــه و ڕه وتانــه ی لــه  
عێڕاقــدا هــه ن به رده وامــی بــه  بوونیــان ده ده ن لــە  ڕێــگای قســه  كــردن به نــاوی سیاســه تی 
پێكهێنانــی  جوابگــۆی  نه یانتوانیــوه   بــه الم  ماركســیه ته وه ،  به نــاوی  و  سۆشیالســتی 
ئامرازێكــی خه باتكارانــه  بــن به ده ســت چینــی كرێــكاره وه ، له ســه ر بنه مــای یه كگرتــن 
بــه ده وری پرنســیپه  ماركســیه  شۆڕشــگێره كان و به جێهێنانیــان لــه  ئــه رزی واقیعــدا له ئاســت 
ــه   ــامن وای ــه  پێ ــه رخ.  ئێم ــی هاوچ ــكاری و كۆمۆنیزم ــه وه ی كرێ ــی بزوتن ــه  و گرفته كان كێش
كۆمۆنیســتی  سیاســه تی  كردنــی  نوێنه رایه تــی  به ڕاســتای  هه نگاوێكــه   ڕه وته كه مــان 
شۆڕشــگێڕ و سۆشــیالزمی زانســتی و ئه زمونــی مێژوویــی چینــی كرێــكار لــه  عێــڕاق و 

ــان. جیه

خه باتــی كرێــكاری بــه  ڕووی ســه رمایه  په یوه نــدی هه یــه   بــه  ژیانــی چینــی   .١٤
ــه  ڕووی  ــوری ب ــی تی ــە چه وســانه وه ، وه  خه بات ــه ی دژ ب ــه وه ی ڕۆژان ــكار و ڕوبه ڕوبوون كرێ
مه ســه له یه كی  ئایدیۆلۆژیه كانیــه وه   و  شــێوه كانی  و  شــكڵ  هه مــوو  بــه   بۆرجــوازی 
لــه  خه باتــی هوشــیارانە دژی ســه رمایه ، وه  خه باتــی  به شــێكه   پێویســته  و  بابه تــی و 
تیــوری له نــاو چــه پ و ڕه وتــه  سۆشیالســته كاندا به شــێكه  لــه  خه باتــی سۆشیالســتی.

بابه تێكــی  ئێمــه وه ،  دیــدگای  لــه   وحزبه كــه ی،  كۆمۆنیســتی  بزوتنــه وه ی   .١٥
كۆمه اڵیه تــی چینایه تیــه  و به شــێكه   لــه  دینامیزمــی كێشمه كێشــی چینایه تــی و سیاســی 
نــه   نــه  فیرقه یه كــی حزبــی و  ئێمــه   بۆیــه   لــه  كۆمه ڵــگادا.  و كۆمه اڵیه تــی و فكــری 
فیرقه یه كــی فكــری سیاســی و ئایدۆلــۆژی بێخــه وش و دابــڕاو له كۆمه ڵــگا نیــن كــه  بــه دوای 
ــه  و ته حــه زوب و ئامــرازه   ــوری و ڕه خن ــۆ ئێمــە تی ــن. ب ــدا بگه ڕێێ خاوێنــی فكــری و تیوری
ــی  ــزم ڕه وتێك ــه . كۆمۆنی ــتپێكراویان هه ی ــادی هه س ــی و م ــای چینایه ت ــی مان خه باتكاره كان
بزوتنه وه یه كــی كۆمه اڵیه تــی چینایه تیــه ، وه  حزبــی كۆمۆنیســتی  و  سیاســی و فكــری 
پرۆلیتــاری حزبێكــه  په یوه ســته  بــه م بزوتنه وه یــه  و ســه ربه خۆیی چینــی كرێــكار لــه  
ــه ری  ــا و ڕاب ــكار ڕێكده خ ــی كرێ ــی چین ــی كۆمه اڵیه ت ــام ده دا و شۆڕش ــی ئه نج ڕوی سیاس
ده كا بــه ره و ســه ركه وتن. كۆمۆنیــزم ڕه خنــه ی فیعلــی كرێــكاره  بــه دژی ســه رمایه داری 
وه بــه م مانایــه  شــتێك نیــه  جگــه  لــه ڕه وتێكــی سیاســی و فكــری، دیاریکــراوی جیــاواز لــە 
ڕەوتەکانــی تــر، کــە ســه ر بــه  چینــی كرێــكار و ڕه خنــه ی فیعلــی ئــه وە لــه  ســه رمایه داری 

وه ك سیســتمێكی چینایه تــی ناكــۆك و دژبه یــه ك.

ته وه ره  سه ره كیه كانی به رنامه ی كاری سیاسیامن

»ڕێكخــراوی بەدیلــی كۆمۆنیســتی له  عێــڕاق« ڕێكخراوێكــی كۆمۆنیســتی كرێكاریه ،   .١
به رنامــه  فكــری و سیاســیه كه ی ماركســیه  و هه ڵقــواڵوی »مانیفیســتی كۆمۆنیســت«ه   ، 
كۆمه اڵیه تــی  شۆڕشــی  گه یاندنــی  به ئه نجــام  و  ڕێكخســن  له پێنــاو  ده كا  خه بــات 
چینــی كرێــكار بــۆ ڕوخاندنــی ســه رمایه داری و بنیاتنانــی كۆمه ڵگایه كــی كۆمۆنیســتی، 

كۆمه ڵگایــه ك ئــازادی و یه كســانی تێــدا به رقــه رار بــێ.

ــتنی  ــاو یه كخس ــات ده كا له پێن ــته  ، خه ب ــتی ئینرتناسیونالس ــی كۆمۆنیس ڕێكخراوێك  .٢
خه باتــی ئیرتناسیونالســتی چینــی كرێــكار و به دیهێنانــی ئامانجــه  كۆمۆنیســتیه  جیهانیه كانــی 
ــته یه كه   ــدا. ده س ــتی جیهانی ــكار له ئاس ــی كرێ ــی چین ــه  به رژه وه ندیه كان ــری ده كا ل و به رگ

ــی. ــكاری ئازادیخــوازی جیهان ــه وه ی كۆمۆنیســتی و كرێ ــته كانی بزوتن ــه  ده س ل

ڕوخاندنــی سیســتمی ســه رمایه داری و بنیاتنانــی كۆمه ڵــگای كۆمۆنیســتی كه  كرۆكی   .٣
به ده ســته وه گرتنی ده ســه اڵتی  رێــگای  لــه   ئێمه یــه   به رنامــه ی كۆمه اڵیه تــی  و  ئامانــج 
به جێده هێــرێ.  كرێــكاری  حكومه تــی  بنیاتنانــی  و  پرۆلیتاریــاوه   له الیــه ن  ده وڵــه ت 
ــش  ــاوه ری زه حمه تكێ ــكار و جه م ــی كرێ ــتنی چین ــاو خۆڕێكخس ــه  پێن ــن ل ــات ده كه ی خه ب
ــراده ی  ــی ئی ــۆ به دیهێنان ــان ب ــاوه ری زه حمه تكێش ــورای جه م ــه كان و ش ــورا كرێكاری ــه  ش ل
سیاســیان و دامه زراندنــی پایه كانــی حكومه تــی كرێــكاری و بنیاتنانــی سۆشــیالزم له ڕێــگای 
ــۆرژوازی  ــی ب ــی سیاس ــه  ڕژێم ــان ب ــی هێن ــان. كۆتای ــه  كۆمه اڵیه تیه كه ی ــه ركه وتنی شۆڕش س
ــی  ــی سیاس ــڕه وی خه بات ــه  ڕێ ــە ل ــگاوی یه كه م ــڕاق  هه ن ــتای  عێ ــامی ئێس ــی و ئیس قه وم

ــیالزم. ــی سۆش ــه ره و دامه زراندن ــی كرێكارب چین

پرنســیپه   بنه مــای  له ســه ر  خه باتــكار  پرۆلیتاریــای  ئایدۆلــۆژی  یه كگرتویــی   .٤

سیاســی  حزبێكــی  لــه   یه كگرتوییــه   ئــه و  هه یكه لــی  داڕشــتنی  و  ماركسیســتیه كان 
كۆمۆنیســتیدا ده بێتــه  چه كــی پێویســتی ده ســتی چینــی كرێــكار له خه باتــی ڕزگاریخوازیــدا 
كرێــكاری.  دامه زراندنــی حكومه تــی  و  ده وڵــه ت  گرتنــی ده ســه اڵتی  به ده ســته وه   بــۆ 
دامه زراندنــی حزبێكــی ماركســی كرێــكاری شۆڕشــگێر، به رفــراوان و كۆمه اڵیه تــی و لــه  
ــی  ــی خه بات ــۆ ڕێكخســن و ڕابه ریكردن ــا ب ــی پرۆلیتاری ــو ڕیزه كان ــدا هه ڵقــواڵ و له نێ بنه ڕه ت
چینایه تــی كرێــكار، بــۆ ڕزگاری خــۆی و كۆمه ڵــگا به گشــتی لــه  ده ســه اڵتی ســه رمایه 
 و ســه رمایه ی مۆنۆپۆڵــی، بــۆ ڕزگاری لــه  کۆیلەتــی كاری به كــرێ، نــه ك ته نیــا كارێكــی 
ــۆ  ــته  ب ــی پێویس ــو كارێك ــه رمایه داری، به ڵك ــی س ــدا وه ك كۆمه ڵگایه ك ــه  عێڕاق ــه  ل مومكین
ئاســتی كۆمه ڵــگا و گه شــه پێدانی توانــای  یه كڕیــزی بزوتنــه وه ی كۆمۆنیســتی له ســه ر 
ئامرازێكــی  وه ك  پرۆلیتــاری  كۆمۆنیســتی  حزبــی  پێكهێنانــی  له مــڕۆدا.  خه باتكارانــه ی 

ئێمه یــه . ده ســتبه جێی  ئامانجێكــی  كۆمۆنیســتی،  خه باتــی حزبــی 

خه باتــی تیــوری بــه  پشتبه ســن بــه  مه نهه جــی ماركــس و تیوریــه  شۆڕشــگێڕیه كه ی    .٥
ڕێكخراوێــك،  وه ك  ئێمــه   پرۆلیتاریــا.  چینایه تــی  خه باتــی  الیه نه كانــی  لــه   الیه نێكــه  
به به رده وامــی ته جســیدی ئــه و خه باتــه  ده كه یــن لــه  هانــدان و دیعایــه ی سیاســی له پێنــاو 
دابینكردنــی ســه ربه خۆیی سیاســی و فكــری چینــی كرێــكار لــه  مه یدانه كانــی خه باتــی 

چینایه تیــدا كــه  له نــاو كۆمه ڵــگادا لــه  ئارادایــه .

به هێــز كردنــی چینــی كرێــكار لــه ڕووی سیاســیه وه  و به ده ســتهێنانی ســه ربه خۆیی   .6
ــی  ــه ڕوی چینه كات ــدا ب ــی چینایه تی ــی كێشمه كێش ــت بواره كان ــك له گش ــیان وه ك چینێ سیاس
ــان،  ــی و فكریه كانی ــه  سیاس ــزب و ڕه وت ــیه كانی و ح ــی و سیاس ــه وه  كۆمه اڵیه ت ــر و بزوتن ت
ــدا  ــگا پێی ــه  كۆمه ڵ ــدا ك ــی و كۆمه اڵیه تیه كان ــه  سیاس ــاغ و وه رچه رخان ــوو قۆن ــه  هه م وه  ل
ــه وه   ــن. وه اڵمدان ــه ر ده كه ی ــری له س ــه و پێداگ ــتبه جێی ئێمه ی ــی ده س ــه رێ، ئه ركێك تێده پ
و  فكــری  و  سیاســی  ڕووی  لــه   كرێــكاران  چینایه تــی  كێشمه كێشــی  گرفته كانــی  بــه  
ــگا،  ــتی كۆمه ڵ ــه ر ئاس ــتی له س ــه وه ی كۆمۆنس ــی بزوتن ــه   فكریه كان ــی، وه  گرفت ڕێكخراوه ی
به هێزكردنــی  و  ئامانجــه   ئــه و  هێنانــی  بــه دی  له پێنــاو  ئێمه یــه   بنه ڕه تــی  ئه ركێكــی 

ــەدا. ــڕاق و ناوچه ك ــه  عێ ــكاری ل ــتی وكرێ ــه وه ی كۆمۆنس بزوتن

خه باتــی  الیه نه كانــی  لــه   الیه نێكــه   كرێــكار  چینــی  بــۆ  ئابــوری  خه باتــی   .٧
چینایه تــی كرێــكار. به هه مــوو هێزمانــه وه  هــه وڵ ده ده یــن بــۆ به هێزكردنــی ئــه و خه باتــه  
ڕێكخســتنیان  و  یه كڕیزیــان  و  كرێــكاران  خه باتــی  یه كگرتنــی  له پێنــاو  كارده كه یــن  و 
لــه  ڕێكخــراوه  كرێكاریــه  جه ماوه ریه كانــدا. به هێــز كــردن و گه شــه پێدانی ڕێكخــراوه  
كرێكاریــه  جه ماوه ریــه كان لــه  شــوراكان و ســه ندیكاكان وه  هه مــوو شــێوازه  جیاكانــی 
ئه ركێكــی  خه باتیــان،  ڕیــزی  یه كگرتنــی  وه   جه ماوه ریــه كان  هه ره وه زیــه   كۆمه ڵــه  
بنه ره تــی ئێمه یــه  بــۆ به هێــز كردنــی خه باتــی كرێــكاران لــه  كــه رت و شــوێنه  جیاوازه كانــدا.

و  بــۆرژوازی  کرێــکار دژی  یەکیەتــی خەباتــی چینــی  لــە  کــردن  گــری  بــەر   .٨
بەهیزکردنــی ئــەم یەکیەتیــە لــە ســەر ئاســتی هەموو عیــراق و بەرگــری لــە بەرژەوەندیەکانی 
بەرەوپێشــچوونی خەباتــی چینایەتــی سۆسیالیســتی و ئینتێرناسیونالیســتی پڕۆلیتاریا لە ســەر 
ئاســتی عێــراق و کوردســتان ئەرکیکــی بناغەیــی و دەســتبەجێی ئێمەیــە. هەر لەم ڕاســتایەدا، 
ڕاوەســتانەوە بــە رامبــەر ئاســۆ و سیاســەت و ئایدیۆلژیــای بــورژوا ناسێونآلیســت و ئایینــی 
و تایفەگــەری و رەگەزپەرســت و هەمــوو باڵەکانــی بــۆرژوازی بــە راســت و چەپیــەوە، کــە 
دووبەرکایەتــی و پەرژوبــاڵوی لــە نێــو ریزەکانــی پڕۆلیتاریــا و خەباتــی یەکگرتــووی ئــەودا 

ئەخۆڵقینــن، ئەرکیکــی دەســت بــە جێــی ئێمەیــە.

هه مــوو ڕه وت وحــزب و ئــه و ڕێكخراوانــه ی كاریــان ده كــرد و ئێســتاش كارده كــه ن   .٩
ــی »ســۆڤیه تی«  ــۆرژوازی قوتب ــی ب ــزم، وه ك كۆمۆنیزم ــاوی سۆشــیالیزم و كۆمۆنی ــر ن ــه  ژێ ل
و ســتالینیزم، كۆمۆنیزمــی »چینــی« و ماویــزم و جیهانســێهه  می و لقــه  جیاوازه كانــی، 
ــزب و  ــتامنی« و ح ــی و »نیش ــۆرژوازی قه وم ــی ب ــی چه پ ــی باڵ ــزم و ڕه وته كان ئیڕۆكۆمۆنی
ڕێكخــراو و ڕه وتــه  فكریه كانــی نــاو بزوتنــه وه ی ناسێونالســتی و »نیشــتامنی«، لــە ژێــر هــەر 
نــاو و پەرچەمیکــدا بــن، بــه الی ئێمــه وه  ڕه وت و حزبــی بۆرژوازیــن، ئه وانــه ناكرێــكاری و 
ــه الی  ــا ب ــه وه . هه روه ه ــه ی كۆمه اڵیه تیان ــج و به رنام ــۆ و ئامان ــه ڕوی ئاس ــن ل ــا كۆمۆنیس ن
ئه وانــه ی  وه   ڕادیكاڵــی  په راوێزگرتــوو  و چه پــی  پۆپۆلســت  ئێمــه وه ، ڕه وتــی چه پــی 
ــه   ــن ل ــی وورده  بۆرژوازی ــته  و تاقم ــه  ده س ــه ر ب ــن و س ــی ناكرێكاری ــێوه یانن، ڕه وت هاوش
ڕۆشــه نبیران و ناڕازیــان لــه  چوارچێــوه ی كۆمه ڵــگای ســه رمایه داریدا كــه  به نــاوی ماركســیزم 
و كۆمۆنیزمــه وه  كارده كــه ن. هه ندێــك لــه  ڕه وتــه  ماركســیه  شۆڕشــگێره كان ســنوری خۆیــان 
دیاریكــردوه  له گــه ڵ به شــێك لــه م كۆمنیزمــی بــۆرژوازی و وورده  بۆرژوازیــە  لــه  ده یه كانــی 
ڕابــردودا، بــه اڵم مه نســور حیكمــه ت و« كۆمۆنیزمــی كرێــكاری«، به تایبه تــی، ســنوری 
ــۆرژوازی و وورده   ــه  ب ــه و ڕه وت ــوان خــۆی و هه مــوو ئ ــه  نێ جیاكــه ره وه ی خــۆی كێشــاوه  ل
ــه وه ی ماركسیســتی  ــه  ده ســتكه وته كانی بزوتن ــه  به شــێك ل ــه وه  ب ــەدا،  وه  ئێمــه  ئ بۆرژوازیان
و كۆمۆنیســتی ده زانیــن. خه باتــی فكــری و سیاســی دژی ڕه وتــه  فكــری و سیاســی و 
ــی  ــه ی كێشمه كێش ــه رده م گه ش ــرن له ب ــه ی ڕێگ ــه كان، ئه وان ــراوه  ناكرێكاری ــزب و ڕێكخ ح
سۆشــیالیزمه وه،   و  كۆمۆنیــزم  به نــاوی  كرێــكاران  یه كگرتــوی  و  ســه ربه خۆ  چینایه تــی 

ــن. ــی ده زانی ــی خۆمان ــی و بەردەوام ــی بنه ره ت به كارێك

خه باتــی شۆڕشــگێرانه  لــه  پێنــاو ڕزگاری ژن و به جێهێنانــی یه كســانی تــه واو   .١٠
له گــه ڵ پیــاو و كۆتایــی هێنــان بــه  ســەركوت و البردنــی ســته م له ســه ری ئه ركێكــی 
و  ناوه ڕاســت  ســەدەکانی  و  ســته می  ســه ركوت  له ناوبردنــی  ئێمه یــه .  بنه ڕه تــی 
پیاوســاالری كــه  ســه پێراون  به ســه ر ژنانــدا، له عێــڕاق و ناوچه كــەدا ، بــه  شــێوه یه كی 
شۆڕشــگێرانه  و ڕیشه كێشــكردنی ئــەو كۆیله تیــە ئه ركــی ده ســبه جێی ئێمه یــه . خه بــات 
ده كه یــن لــه  پێنــاو تێكڕمانــی هه مــوو ئــه و پایانــه ی ژنانــی پــێ كۆتوبه نــد ده كــرێ 
لــه   به شــێك  وه ك  یه كســانیان  و  ڕزگاری  گه یاندنــی  به ئه نجــام  بــۆ  هه وڵده ده یــن  و 
ــه   ــه رمایه داری چونك ــه رمایه  و س ــی س ــۆ ڕوخان ــگێرانه مان ب ــتی شۆڕش ــی سۆشیالیس خه بات
ــه   ــان ده كه وێت ــی ئازادی ــان و بێامفكــردن و زه وتكردن به شــی هــه ره  زۆری ســته م له ســه ر ژن
ســه ر شــانی ژنانــی كرێــكار و زه حمه تكێــش و  بێبــه ش و ته ریككــراوان. پایه داركــردن و 
به هێزكردنــی بزوتنه وه یه كــی ڕزگاریخــوازی ژنــان و ڕێكخســن و گه شــه پێدانی به رگــری 
ژنــان بــه ڕوی زوڵــم و كۆیله تــی له گشــت بواره كانــی ژیانــی ئابــوری و كۆمه اڵیه تــی و 
ــه رداگیراوی  ــتبه جێ و پێله س ــی ده س ــتی وواڵت، ئه ركێك ــه ر ئاس ــنبیری له س ــی و ڕۆش سیاس
ئێمه یــه . هه روه هــا خه بــات ده كه یــن و به شــدار ده بیــن لــه  هه مــوو خه باتێكــی ژنــان 
ــان و  ــە مافــەکان و ئازادیەکانی ــان ل ــە بەرگری ــە ســەریان، و ل ــم و زۆریــک ل دژی هــەر زوڵ
یەکســانیان لەگــەڵ پیــاودا. هەروەهــا پشــتگیری ئەکەیــن لــە هەمــوو خەباتیــک لــە پینــاو 
ــە  ــی ریفــۆرم ل ــان و باشــرتکردن و بەدیهینان ــم و چەوســاندنەوە لەســەر ژن نەهێشــتنی زوڵ

ــان. ــاف وئازادیەکانی ــتهینانی م ــدا و بەدەس ژیانیان

و كۆمه اڵیه تــی، هه بوونــی  ئابــوری  و  ڕیفۆرمــی سیاســی  پێنــاو  لــه   خه بــات   .١١
فیعلــی لــه  هه مــوو مه یدانه كانــی خه باتــی چینــی كرێــكار و جه مــاوه ری بێبــه ش و توێــژه   
چه وســاوه كان بــۆ به دیهێنانــی ئــه و ڕیفۆرمانــه به شــێكه  لــه  ئه ركــه  ده ســتبه جێكامنان. 
ڕیفــۆرم و خه بــات له پێنــاوی به ئه نجامگه یاندنیــدا جیاناكرێنــه وه  لــه  خه باتــی شۆڕشــگێڕانه  
لــه  پێنــاو فه راهــه م هێنانــی شۆڕشــی كۆمه اڵیه تــی چینــی كرێــكار، چونكــه  هه میشــه  
ــۆ  ــن ب ــه  كارده كه ی ــدا وه  ئێم ــۆرم و شۆڕش ــوان ڕیف ــه  نێ ــه  ل ــك هه ی ــی ئۆرگانی په یوه ندیه ك
به رجه ســته كردنه وه ی ئــه م په یوه ندیــه  له ســه رجه م خه بامتــان لــه  مه یدانــی ڕیفۆرمــدا.

جیاكردنــه وه ی دیــن لــه  ده وڵــه ت و پــه روه رده  و فێركــردن داخۆازیه كــی فه وریامنــە   .١٢
و یه كێكــه  لــه  ئه ركــه  ڕاســته وخۆ و ده ســتبه جێكانی خه بامتــان.

پێداگــری ده كه یــن له ســه ر یه كاكردنــه وه ی مه ســه له ی نه ته وایه تــی كــورد لــه    .١٣
ــه  ڕێــگای بەجێگەیاندنــی مافــی جەمــاوەر لــە  كوردســتانی عێــڕاق بــه  شــێوازی ئاشــتیانه ل
کوردســتانی عێــراق، بــە جیابوونــەوە و دامەزراندنــی دەڵەوتــی ســەربەخۆ یــان مانــەوە لــە 
ــە ڕێگــەی  ــان، ل ــە گــەل ســەرجەم هاوواڵتی ــی یەکســانەوە ل ــە ماف ــدا ب ــوەی عێراق چوارچی
بەرپــا کردنــی ڕێفراندۆمــی گشــتی و ئــازاد بــۆ جەمــاوەر لە کوردســتان. هەلۆیســتی ڕەســمی 
ــی  ــە کات ــەوە، ل ــە جیابوون ــراق« ســەبارەت ب »ڕیکخــراوی ئەڵتەرنەتیڤــی کۆمۆنیســتی لەعێ
ــی  ــچوونی خەبات ــی بەرەوپێش ــرەی بەرژەوەندیەکان ــە گۆێ ــەدا، ب ــەم ماف ــی ئ بەجێگەیاندن

ــاری دەکریــت. ــە کوردســتان، دی ــە تایبــەت ل ــکار، ب ــی و سۆشیالیســتی کری چینایەت

تــه وه ره  ســه ره كیه كان بــۆ ئــه و هه نگاوانــه  و ئــه و داخوازیــه  ڕیفۆرمیانــه  لــه    .١٤
ــر  ــه  ژێ ــاوه ر، ل ــۆ جه م ــی و سیاســی و ڕۆشــنبیری ب ــوری و كۆمه اڵیه ت ــی ئاب ــی ژیان بواره كان
ــی ــی و كۆمۆنیزم ــكاری جیهان ــوازی كرێ ــه وه ی ڕزگاریخ ــتكه وته كانی بزوتن ــنایی ده س ڕۆش

ل٤

بەیاننامەی دامەزراندنی ڕێکخراوی "بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق" 



ڕەوت             ژماره ١         ١ ئاياری ٢٠١٩ الپەڕە  ٤        

پاشاموەی ل 3 بەیاننامەی دامەزراندنی ڕێکخراوی »بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق« 

له ناوبردنــی  بواره كانــی  لــه   وه   جیهانــی،  چه پــی  و  شۆڕشــگێر   
ڕه نگــی  و  جێنــده ر  و  ڕه گــە ز  بنه مــای  له ســه ر  جیــاوازی 
پێســت و نه تــه وه  و ئاییــن و ته یافــه  وشــتی تــر، به شــێكن لــه  
داخوازیه كامنــان. هه روه هــا ئه وانــه  ئــااڵی ئێمــه ن لــه  بزوتنــه وه  
داخوازیه كانــی كرێــكاران و جه مــاوه ر لــه  خه باتــدا بــۆ داســه پاندنی 
ڕیفــۆرم به ســه ر ڕژێمــی ئێســتای عێــڕاق و لــه  بــواری ئازادیــه  
سیاســی و مه ده نــی و فه ردیــه كان، ئــازادی بــاوه ڕ یــا بێدینــی، 
ــی ڕا،  ــوون و ده ربڕین ــی و ڕێكخــراو ب ــی ناڕه زایه ت ــازادی ده ربڕین ئ
مافــی ژن و یه كســانی بوونــی، مافــی تاكــه كان له ســه ر بنه مــای 
و  بێبه شــان  و  كرێــكار  چینــی  ژیانــی  لــه   چاكســازی  جێنــده ر، 
بــه زۆر هه ژاركــراوان، له ناوبردنــی جیــاوازی قه ومــی و تاییفــی و 
ئاینــی، قه ده غه كردنــی ســزای له ســێداره دان و به ندكرنــی هه تــا 
كردنیــان،  پارێــزگاری  و  منــدااڵن  مافــی  لــه   به رگــری  هه تایــی ، 
پارێــزگاری لــه  ژینگــه  و ئــەو ده ســتكه وته كانی تــر كــه  ده بنــه  هــۆی 
به رزبونــه وه ی لێوه شــاوه یی ئینســان و یه كســانی بــوون و مــاف 
و ئازادیه كانــی و گه شــه پێدانی توانــای داهێنــان و خه لاقیه تــی.

وه ك  عێــڕاق«  لــه   كۆمۆنیســتی  »بەدیلــی  ڕێكخــراوی   .١٥
ــی  ــۆ پێكهێنان ــه،  كارده كات ب ــی خه باتكاران ــك و ئامرازێك ڕێكخراوێ
حزبێكــی كۆمۆنیســتی شۆڕشــگێر ماركســی لــه  عێــڕاق لــه  زووتریــن 

كــه   دامه زرێنــه ر  كۆنگره یه كــی  رێــگای  لــه   ئــه وه ش  كاتــدا. 
ــاری  ــتی پرۆلیت ــه وه ی كۆمۆنیس ــی بزوتن ــاك و چاالكوانان ــوو ت هه م
و ڕێكخــراوه كان و ئاڵقــه  ماركســیه  جۆراوجۆره كانــی سه رتاســه ری 
تــه وه ره   له ســه ر  هــاوڕان  ئه وانــه ی  به شــداربن،  تیایــدا  عێــڕاق 
بــۆ  سیاســی  و  كۆمه اڵیه تــی  به رنامه یه كــی  بنه ڕه تیه كانــی 
ــه رمایه داری  ــه  س ــی ل ــه ی ماركس ــای ڕه خن ــه ر بنه م ــزم له س كۆمۆنی
ــكار  ــی كرێ ــی چین ــی كۆمه اڵیه ت ــرتاتیجیه تی شۆڕش ــی س و به دیهێنان
و  ســرتاتیژی  هه مــان  قه ڵه مــڕه وی  لــه   سیاســیه كان  تاكتیكــه   و 
به هێزكردنــی  و  كــردن  دروســت  بــۆ  كۆمۆنیســتی  كاری  شــێوه  
وه ك  به رفــراوان.  و  شۆڕشــگێڕ  كرێــكاری  كۆمۆنیســتی  حزبــی 
یه كگرتنــی  بــۆ  خه باتده كه یــن  كۆمۆنیســتی،  ڕێكخراوێكــی 
به ســتنی  و  عێــڕاق  سه رتاســه ری  لــه   كۆمۆنیســته كان  خه باتــی 
ــه ی  ــه ر به رنام ــار ده دات له س ــه  بڕی ــه ره  ك ــره  دامه زرێن ــه م كۆنگ ئ
ــه ره كیه كه ی  ــیه  س ــه  سیاس ــرتاتیژ و تاكتیك ــزب و س ــی ح كۆمه اڵیه ت
و په یــڕه وه  ناوخۆكــه ی و سیاســه ته  ڕێكخراوه ییــه  حزبیه كانــی و 

تــر. شــتی  و  رابه رایه تیه كــه ی 

نیــه   جیاوازیــامن  كۆمۆنیســتین  ڕێكخراوێكــی  ئێمــه     .١6
»مانیفیســتی  بــه وه ی  ته نیــا  تــر  كرێكاریه كانــی  حزبــه   له گــه ڵ 
ــه   ــه  ب ــه  تایبه ت ــفی ده كا ك ــز وه س ــس و ئه نگل ــت«ی مارك كۆمۆنیس

تــر. كرێكاریه كانــی  حزبــه   له گــه ڵ  كۆمۆنیســته كان  جیــاوازی 

و  هاوئاســۆ  كۆمۆنیســتیانه ی  ڕێكخــراوه   ئــه و  هه مــوو   .١٧
ــزب  ــه و ح ــوو ئ ــن، وه  هه م ــتی كۆمه اڵیه تیامن ــه ی كۆمۆنیس به رنام
و ڕه وت و ڕێكخــراوه  ماركسیســتانەی لــه  بــاری سیاســی و فكریــه وه  
لــه  ئێمــه  نزیكــن، له ســه ر ئاســتی عێــڕاق و ناوچه كــه  و له ســه ر 
ــه رده وام  ــی، حــزب و ڕێكخــراوی دۆســتامنن و ب ئاســتی نێونه ته وه ی
ــه ر  ــان، ه ــۆزانه  له گه ڵی ــه ی دڵس ــدی خه باتكاران ــه  په یوه ن ــن ل ده بی

ــه وه . ــری لێامن ــی و فك ــی سیاس ــره ی نزیك ــه  به گوێ یه ك

ــگێڕ  ــی شۆڕش ــی خه ت ــاو به هێزكردن ــه  پێن ــن ل خه باتده كه ی  .١٨
ماركســی و ڕێكخــراوه  كۆمۆنیســتیه  شۆڕشــگێره كان له نــاو بزوتنه وه ی 

كۆمۆنیســتی له ســه ر ئاســتی نێونه ته وه یــی و ناوچەیــی.

بانگــەوازی  چینــی كرێــكار  وهەڵســوڕاوانی بزوتنــه وه ی   .١٩
كرێــكاری ده كه یــن كــه  ڕه وتــی ماركسیســتی و ئــه م ته وه رانــه  
ڕیزه كانــی  و  خه باتیــان  ســه رخه تی  بكه نــه   ئاراســتانه   ئــه م  و 
خه باتــی ڕیکخراوەیــی کۆمونیســتیان له گــه ڵ ئێمــه دا یه كخــه ن. 
ــكاری  ــی كرێ ــوو هەڵســوراوان و ڕابه ران ــەوازی هه م ــا بانگ هەروەه
كۆمه اڵیه تیــه كان،  ناڕه زایه تیــه   چاالكوانانــی  و  زه حمه تكێشــان  و 
خه باتــكاره   و  هه مــوو  كۆمۆنیســتین،  ئاســۆی  هه ڵگــری  کــە 

كۆمۆنیســته  شۆڕشــگێره كان ئەکەیــن لــه  سه رتاســه ری عێــڕاق دا، 
کــە ڕیــزی خه باتیــان له گــه ڵ ئێمــه  یه كخــه ن لــە چوارچیــوەی 
ــگاو  ــڕاق« و پێكــه وه  هەن ــه  عێ ــی كۆمۆنیســتی ل »ڕێكخــراوی بەدیل
پرۆلیتــاری  كۆمۆنیســتی  حزبێكــی  دامه زراندنــی  بــه ره و  بنێیــن 

جه مــاوه ری. و  به هێــز 

ده سته ی دامه زرێنەر:

رەشــید ئیســامعیل، نزارعەقــراوی، محمــەد شــنان، جاســم حەســەن، 
یەنارمحمــەد و موئەیــەد ئەحمــەد

واژوو:

ــش،  ــال کۆش ــر، جەم ــورەیا تاهی ــە، س ــام تاه ــع، ئەح ــام مان ئیبتس
حســام کەریــم، حەیــدەر ئەلجاســم، رحــاب فەیســەل، شــیرین 
ــال  ــوی، کەم ــدان علێ ــە ســالح، عی ــاس فاضــل، عبدالڵ ــە، عەب عبدالڵ
ــمەر،  ــەد ئەلئەس ــد، محم ــد حەمی ــال(، ماج ــتا کەم ــەن )وەس حەس

نــەوزاد بابــان و نــادر عەبدئەلحەمیــد.

ڕێكخراوی بەدیلی كۆمۆنیستی له  عێڕاق

٢٥ تەموزی ٢٠١٨

کۆڕەوی  ١٩٩١ و پەیکەرێک  کاوان قادر
بنەمــای  لەســەر  فاشــی  بەعســی  ڕژێمــی 
عەزەمەتخــوازی نەتەوەیــی و سیاســەتی تەعریــب 
ڕاگواســتنی  بــە  وە  قەومــی،  شــۆڤێنیزمی  و 
گونــد و دێهاتەکانــی کوردســتان بۆنــاو ئــۆردوگا 
زۆرەملێــکان و ئەنفالکــردن و کیمیابــاران و زیندان 
و ســێدارە، پلەدوویــی ســەپاندبوو بەســەر خەڵکــی 
کوردســتاندا، وە تــەواوی مــاف و ئازادییەکانــی 
خەڵکــی کوردســتانی پایــامڵ و خســتبووە ژێــر 
پێــوە. لەمــاوەی دەســەاڵتدارەتی ڕژێمــی بەعســی 
فاشــیدا دەیــان هــەزار کــەس لــە هــەردوو نەتــەوە 
کرانــە ســوومتاکی جەنــگ و پێکدادانــی قەومیــی و شــار و گونــد و خــاک و ژینگــەی وواڵت 

ــران. ــور ک ــتان کاول و خاپ ــش کوردس ــە تایبەتی ب

ــری  ــەی ت ــس، ڕووەک ــی بەع ــەڵ ڕژێم ــتانە لەگ ــی کوردس ــتانی خەڵک ــی داس ــە ڕوویەک ئەم
ــاڵ دژی  ــان س ــی دەی ــووە بەدرێژای ــتان ب ــی کوردس ــانی خەڵک ــات و تێکۆش ــری و خەب بەرگ
ــەاڵواردن و  ــە ه ــان ب ــۆ کۆتاییهێن ــش ب ــش ئەوی ــی پێ ــی و ڕژێمەکان ــی فاش ــی بەعس ڕژێم
جیــاکاری نــەژادی و البردنــی ئــەم ســتەمە قەومییــە.  ســەرئەنجام کەمــرت لــە مانگێــک دوای 
ڕاپەڕینــی ئــازاری ١٩٩١ کــە هەمــوو کوردســتان بــە ئیرادەیەکــی جەمــاوەری و شۆڕشــگێڕانە 

ــەوە. ــە بەعســییەکان پاککرای ل

ــی  ــوو جێیەک ــە هەم ــتییەکان ل ــراوە کۆمۆنیس ــوری ڕێکخ ــااڵی س ــورایی و ئ ــەوەی ش بزوتن
ــازادی و  ــاتی ئ ــە س ــتان چرک ــژووی کوردس ــە مێ ــاتە ل ــە س ــەو چرک ــەکایە. ئ ــتان ش کوردس
ســەرفرازی بــوو ســەرباری ئــەوەی کــە حزبــە قەومییــە کوردییــەکان لــە هەوڵــی داســەپاندنی 
دەســەاڵتی خۆیــان بــوون لــە ڕێگــەی تێکشــکاندنی ئیــرادەی ئازادانــەی خەڵکــی کوردســتان 

ــە شــۆراکاندا. کــە خۆیــان ڕێکخــراو کردبــوو ل

ــاو بردنەپێشــی سیاســەت و ســتڕاتیژی  لەالیەکــی تریشــەوە ئیمپریالیزمــی ئەمریکــی لەپێن
ــس  ــی بەع ــەوەی ڕژێم ــاری مان ــەدا، خوازی ــراق و ناوچەک ــە عێ ــۆی ل ــتانەی خ ئیمپریالیس
بــوو وەک ڕژێمێکــی الواز و لــە ژێــر کۆنرتۆڵــی خۆیــدا، بۆیــە ئاگاهانــە چاوپۆشــی کــرد تــا 

ــراق تێکبشــکێنێ  ــی ناوەڕاســت و خــواروی عێ ــی خەڵک ــە هــەم ڕاپەڕین ــەم ڕژێم ئ
و هــەم ســوپا و زرێپــۆش و فڕۆکــە جەنگییەکانــی بخاتــەوەکار بــۆ داگیرکردنــەوەی 
کوردســتان. ئــەوە بــوو لــە ٢ نیســانی ســاڵی ١٩٩١دا ســوپای دڕنــدە و ســەرکوتگەری 

ــەوەی کوردســتانی ئازادکــراو. ــە داگیرکردن ــەی پێکــرا و دەســتیکرد ب بەعــس جوڵ

ــداری  ــزی چەک ــوراکان و هێ ــەم، ش ــن، یەک ــت بزانی ــتی دەبێ ــوەدا دوو ڕاس ــەم نێ  ل
شــورا و جەمــاوەری ڕاپەڕیــو دژی بەعســییەکان دلێرانــە بەرەنــگاری ســوپای بەعــس 
بوونــەوە و چەندیــن ڕۆڵــەی دلێــری ئــەم خەڵکــە گیانیــان بەخشــی بــۆ نەگەڕانــەوەی 
ــە  ــۆ کوردســتان. دووهــەم، بودەڵەیــی و ترســنۆکی هێــزی چەکــداری حزب بەعــس ب
ــە  قەومییــەکان خــۆی مناییشــکرد و ســەران و بەرپرســانی یەکێتــی و پارتــی پێــش ل
خەڵکــی ســادە و ڕەش و ڕووت و بــێ ئیمکانــات ئاودیــوی ســنورەکانی ئێــران بــوون. 
وە ئاوارەیــی ملیۆنــی خەڵکیــش لــە ژێــر بارانــی بەخــوڕ و لەنێــو ســەرما و ســۆڵەی 
ــەورەی خەڵکــی  ــی گ ــو تراژیدیایەک ــە ترســی ڕژێمــی بەعســییەکان وەک بەهــار و ل

کوردســتان بــە پێــش چــاوی جیهانــەوە ڕوویــدا و قوربانییەکــی زۆری لێکەوتــەوە.

 ئــەم ژنــە زەحمەتکێشــە کــە لــە پەیکەرەکــەی منداوێنەی بۆکێــرشاوە، نــاوی )جاھیدە 
محەمــەد ڕەشــید(ە و دایکــی ھاوڕێــی ئازیــزم )نوزادبابــان(ە، بەهــۆی ئــەوەی 
لەکۆڕەوەکــەدا بــەدڵ و ویژدانــی نەفرەتــی کــرد لــە ڕژێمــی بەعــس و پارێــزگاری لــە 
نەوەکانــی کــرد و وەکــو لــە وێنەکەشــیدا دیــارە، کــە دەبێتــە ســیمبۆلی کــوڕەو کیــژە 
ماندووەکــەی لەســەر قەاڵدوشــکانی ئــەم دایکــە مانــدووە لــە خەوێکــی قووڵدایــە، 

دەکــرێ وەکــو ســیمبۆلی دایکــی کوردســتان بــۆ ئاشــتی و پێکەوەژیــان بنارسێــت.

دایــە )جاھیــدە محەمــەد ڕەشــید( خــۆی خەڵکــی شــاری کەرکوکــی خۆشەویســتە و 
خوازیــار و داواکارە کەرکــوک بەهیــچ جۆرێــک نەکرێتــە شــانۆی شــەڕ و دوژمنایەتــی 
نێــوان نەتــەوە و پێکهاتەکانــی، بەڵکــو بکرێتــە شــاری ئاشــتی و پێکەوەژیانــی 
ســەرجەمی پێکهاتــەکان. بۆیــە پێشــنیاردەکەم و هیــوادارم، وەکــو ســیمبۆلی دایکــی 

کوردســتان بــۆ ئاشــتی و پێکەوەژیــان پەســەند بکرێــت.

نیسانی ٢٠١٩

گاڵتەجاری کودەتای سەربازی لە سودان، بەردەوامی خرۆشانی جەماوەری
یەکەمیــن بەرهەمــی خرۆشــانی جەمــاوەری لــە ســودان چرایــەوە، 
یەکێــک لــە نوێنەرانــی ڕەوتــە ئیســامی و قەومیــەکان کــە دەســتی 
ســورە بــە خوێــن و ســەرکوت، دکتاتــۆر عومــەر بەشــیر، کــە نزیــک 
بــە ســی )٣٠( ســاڵ فەرمانڕەوایەتــی ســودانی کــرد، لەســەر شــانۆی 
سیاســی واڵتەکــە و ناوچەکــە وەالنــرا، لەالیەن ســەرکردە ســەربازی و 
ئەمنیەکانــی ڕژێمەکــە خۆیــەوە، ئەمــەش بەمەبەســتی کپکردنــەوەی 

بزوتنــەوەی جەمــاوەری و لەناوبردنــی.

وەک دەزانرێــت نزیــک بــە چــوار مانــگ لێرەوپێــش ئــەم خرۆشــانە 
دژی  لــە  دەربڕیــن  ناڕەزایەتــی  بــە  والتــەدا  لــەو  جەماوەریــە 
بەرزکردنــەوەی نرخــی نــان و ســوتەمەنی دەســتیپێکرد و بەخێرایــی 
هەمــوو شــارەکانی ســودانی گرتــەوە و نزیــک بــووەوە لــەوەی کــە 
بگۆڕدرێــت بــۆ بزوتنەوەیەکــی سەراســەری جەمــاوەری دژ بــە 
ڕژێمــی دەســەاڵتدار، هەروەهــا دژی نــەداری و خنکاندنــی ئازادیــە 
سیاســی و مەدەنیــەکان. لــەوە دەچــێ کە مێــژوو ئەزموونی شۆڕشــی 
ــە  ــان ل ــەوە ئەمجارەی ــات بکات ســاڵی ٢٠١١ی تونــس و میــر دووپ

ــر. ســودان و جەزائی

ئەمــڕۆ ملیۆنــان کرێــکار و زەحمەتکێــش و الوانــی کــچ و کــوڕ 
ــدی وەســتاونەتەوە  ــە توون ــی جەمــاوەر زۆر ب ــژە جیاجیاکان ــە توێ ل
و  عەســکەری«  »مەجلیســی  نوێکانــی  دەســەاڵتدارە  بــەڕووی 
»حاڵەتــی  و  هاتووچــۆ«  »قەدەغەکردنــی  لــە  فەرمانەکانیــان 
تــەواری« و لەمــاوەی کەمــرت لــە ٢٤ ســەعات ســەرۆکی مەجلیســی 
عەســکەری »عــوض بــن عــوف« دەســتی لــەکار کێشــایەوە، بەمــەش 
بەخۆیــەوە  قۆناغێکــی چۆنایەتــی  و  نــوێ  مێژوویەکــی  جیهــان 
بینــی لەڕەوتــی ئــەو خەباتــەی ئێســتا لــە ســودان. لــە کاتێکــدا کــە 

ــەرکوت  ــە و س ــەڕووی هەڕەش ــە ڕووب ــە جەماوەری ــەم بزوتنەوەی ئ
و هەڵخەڵەتانــدن و پیانگێڕیــە لەالیــەن هێزەکانــی ڕژێــم لــە 
عەســکەریەکان و ئەمنیــەکان و پۆلیــس و دەســتوپێوەندەکانیان 
و ســەرمایەدارانی پاڵپشــتیان و هاوپەیامنانــی نێودەوڵەتیــان، لــە 
ــە ئاســۆ و هەڵســوکەوتی  ــڕ ل ــی بزوتنەوەکــە پ ــدا ڕیزەکان هەمانکات
سیاســی چینــە دژ بەیــەک و جیاجیاکانــی کۆمەڵگەیــە. ڕێککەوتنــی 
هەمــوان لەنــاو بزوتنــەوە جەماوەریەکــەدا لەســەر ڕوخاندنــی 
ــە لەســەر  ــای ڕێککەوتــن نی ڕژێــم و گۆڕینــی بارودۆخــی کــۆن مان
نیزامێکــی تــازە کــە ئەمــەش گەورەتریــن کێشــەیە کــە ڕووبــەڕووی 
ئــەم ڕاپەڕینــە جەماوەریــە دەبێتــەوە بەتایبــەت خەباتــی کرێــکاران 

و زەحمەتکێشــان والوانــی ئازادیخــواز.

جەمــاوەری کرێــکار و زەحمەتکێــش و الوان و ژنــان هەروەهــا 
کــە  دەزانــن  ســودان  پێشــێلکراوەکانی  و  ســەملێکراو  توێــژە 
جیاجیاکانــی  هێــزە  و  ڕەوت  لەگــەڵ  لەڕووبەڕووبونەوەیانــدا 
ــا  ــا وە جۆرەه ــورژوازی چەندەه ــەرەی ب ــە ب ــەر ب ــی س دژەشۆڕش
ــان وە ئــەوە دەزانــن کــە تاکــە هێزکــە دەتوانێــت  کێشــە دێتــە ڕێی
ئارامــی بــۆ جەمــاوەر مســۆگەر بــکات ڕێگر بێــت لەبــەردەم دووبارە 
ــە ســۆداندا وە  ــا ل بوونــەوەی ســیناریوکانی ســوریا و یەمــەن و لیبی
ســەرکەوتن بــۆ ئــەم خرۆشــانە جەماوەریــەی ئێســتا مســۆگەر بــکات 
ئــەوە هــەر خــودی بزوتنەوەکــە خۆیەتــی و بەدیــاری کراویــش 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و الوانــی ئــازادی خــواز و ڕادەی توانــا و 

ــیانە. ــرادەی سیاس ــی ئی ــەدی یەکیەت ــان و هێنان ڕێکخراوی

ــش  ــکار و زەحمەتکێ ــاوەری کرێ ــتەکانی جەم ــتهێنانی خواس بەدەس
و بێــکار و الوان بەگشــتی بــۆ بەهرەمەنــد بــوون لــە ژیانێکــی 

ئاســودە و خۆشــبژێو، وە بەرنــگار بوونــەوەی نــەداری ئابــووری 
ــەوە  ــەم بزوتن ــە و دەســتپێکی ســەرەتایی ئ ــەری زەمین ــە  پێکهێن ک
ــە  ــڕۆن ل ــر ب ــێ واوەت ــە دەب ــت ک ــەوە دەخوازێ ــوو ئ ــە ب جەماوەری

چوارچێــوەی ســەرمایەداری ســودان.

ــە  ــووری ل ــە ئاب ــت ک ــەوە دەخوازێ ــە ئ ــەو ئامانجان بەدەســهێنانی ئ
ســەر بنەمایەکــی سۆشیالیســتی ڕێکبخرێــت لەڕێگــەی ڕوخانــی ئــەو 
ڕژێمــەی ئێســتاوە بەتــەواوی کــە پارێــزەری نیزامــی ســەرمایەداری و 
پەیوەندیەکانــی ســەرمایە و سیاســەتە ئابووریەکانــی نیو-لیربالیزمــە 
و هەڵگــری ئایدیۆلۆژیــای ئیســامی و نەتەوەیــی و »نیشــتامنی«ە. 
جێگرتنــەوەی ئــەم ڕژێمــە بــە فەرمانڕەوایەتــی جەمــاوەری ڕێکخــراو 
لــە جۆرەهــا ڕێکخــراوە جەماوەریــە شۆڕشــگێرە ڕاســتەوخۆکاندا 
ــکار  ــی کرێ ــزە چینایەتیەکان ــتنی هێ ــاو یەکخس ــە پێن ــات ل وە خەب
ئالوگــۆڕە  ئــەم  بــۆ هێنانــەدی  ئازادیخــوازان  و زەحمەتکێــش و 
سۆشیالیســتییە زەمانەتــی ســەرکەوتنی ڕاپەڕینــی شۆڕشــگێڕانە و 

ــەوە. ــە توندوتۆڵی ــڕەویەکانیەتی ب پێش

ئاشــکرایە مانــەوە لــە چوارچێــوەی خەبــات لــە پێنــاو بەدەســتهێنانی 
دەگەێنێــت  زیــان  شــکڵیەکاند  دیموکراتیــە  سیاســیە  ئاڵوگــۆڕە 
ــی  ــەر هێنان ــن لەس ــتا. پێداگرت ــەی ئێس ــانە جەماوەری ــەم خرۆش ب
ــەوەی  ــا ل ــدا جی ــە خۆی ــک ل ــی وەک ئامانجێ ــی مەدەن حکومەتێک
ــەی  ــا وەک پێچەوان ــە چ شــتێک دەکات، وە تەنه ــەم حکومەت ــە ئ ک
ئــەم  چینایەتــی  ناوەڕۆکــی  بەبــێ  و  عەســکەری  حکومەتــی 
حکومەتــە، وەیــا چاوەڕاوانــی هەڵبژاردنێکــی پەرلەمانــی بەبــێ 
ــکاری  ــی شــۆرا شۆڕشــگێڕیە کرێ ــۆ دامەزراندن ــەوە ب هەنگاوهەڵێنان
و جەماوەریــەکان ئەمانــە شــتێک نیــن جگــە لــەوەی کــە ســنوردانان 

نەبێــت بــۆ ڕاپەڕیــن و وەســتاندنی لــە نیــوەی رێگە و ڕێگــری کردنی 
ــەدی. ــەیی بهێنێت ــی ڕیش ــە ئاڵوگۆڕێک ــێک ک ــە شۆڕش ــەوەی ببێت ل

بەهــەر ئەنــدازە بابەتــە کۆمەاڵیەتیــە جەوهەریەکان بێنە پێشــەوەی 
ئەولەویاتەکانــی ئــەم بزوتنــەوە جەماوەریــە، بــەو ئەندازەیــەش 
ــەدا  ــەو کاران ــەڕووی ئ ــۆ وەســتانەوە ب ــز دەبێــت ب خۆڕاگــر و بەهێ
کــە هێزەکانــی دژە شۆڕشــی بــورژوازی ئەنجامــی دەدەن لــە ســەر 
ــاوا  ــە الیــەن دەوڵەتانــی ئیمپریالیســتی ڕۆژئ ــا ل ئاســتی ناوخــۆ وەی
ــن  ــنی چی ــەوە لەچەش ــەن ڕەقیبەکانیان ــان لەالی ــان ی و هاوپەیامنی
و ڕوســیا و هاوپەیامنــە ئیقلیمیەکانیــان. ئاشــکرایە ســەرکەوتنی 
ئــەم ڕاپەڕینــە جەماوەریــە لــە ســودان کاریگەریەکــی ڕاســتەوخۆی 
دەبێــت لەســەر بەهێزکردنــی خەباتــی کرێــکاری و ڕزگارخــوازی لــە 
واڵتانــی ناوچەکــە و بەتایبــەت لەســەر ئاســتی »جیهانــی عــەرەب« 

ــی ناوەڕاســت. و ناوچــەی ڕۆژهەاڵت

دەکات  پاڵپشــتی  عێــڕاق  لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  ڕێکخــراوی 
و  ئامانــج  هێنانــەدی  بــۆ  ســودان  ڕاپەڕیــووی  جەمــاوەری  لــە 
خواســتە ڕەواکانیــان بــەدژی ڕژێمــی عەســکەری ئێســتا. هەروەهــا 
ــی  ــۆ چین ــت ب ــۆی ڕادەگەێنێ ــەواوی خ ــی ت ــتی نێونەتەوەی هاوپش
کرێــکار و زەحمەتکێشــان و هەمــوو ڕێکخــراوە و حزبــە شــیوعی و 
سۆشیالیســتەکانی کــە خەبــات دەکــەن لــە پێنــاو هێنانــەدی بەدیلــی 
ئالوگــۆڕە سیاســی و کۆمەاڵیەتیــە  ئــەو  لــە جەرگــەی  شــیوعی 

ــت. ــەوە دەبینێ ــودان بەخۆی ــە س ــەی ک گەوران

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق

١٢-٤-٢٠١٩

یان بێدەنگی و کۆیالیەتی یان ڕێکخراوبون و کۆدەنگی
                                                                                                                           نەوزاد بابان

ئەگــەر ئاوڕێــک بدەینــەوە لــە )٢٨( ســاڵی دەســاڵتی حزبــە بــورژوا 
ــەدا،  ــەم هەرێم ــیاکان ل ــاوەن میلیش ــی و خ ــتە بنەماڵەی ناسیونالیس
ئــەوا ئــەو ڕاســتیەمان بــۆ دەردەکــەوێ، کاتێــک دەکەونــە ژێــر 
جەمــاوەری  و  مامۆســتایان  و  کارمەنــدان  کرێــکاران،  فیشــاری 
ئازادیخــواز و ناڕەزایەتــی ڕوبەڕویــان دەبێتــەوە پاشەکشــەیەک 
ــەاڵتی  ــی ٢٠٠6( دەس ــاندانەکانی )ئاب ــە؛ خۆپێش ــۆ منون ــەن. ب دەک
وە  بــکات،  دابیــن  خزمەتگــوزاری  هەنــدێ  کــە  کــرد  ناچــار 
ــەو  ــرە ئ ــی ت ــوباتی ٢٠١١(ش منونەیەک ــاندانەکانی )١٧ی ش خۆپێش
ڕاســتیەمان بــۆ بەرجەســتە دەکاتــەوە کــە دەســەاڵت لەژێــر فشــاری 
جەمــاوەردا وەاڵمــی بەهەندێــک خزمەتگــوزاری دایــەوە و زۆرێــک 
لەپــارە دزراوەکانــی کارمەندانیشــی گەڕانــدەوە کــە زیاتــر لەچەنــد 

ــک. ــۆ هەرکارمەندێ ــوو ب ــی ب ــاری عێراق ــۆن دین ملی

لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابردووشــدا، کــە ئــەم دەســەاڵتە سیاســەتی 

ــد  ــووە چەن ــە ب ــەر و موچــەی مانگان )پاشــەکەوتی موچــە(ی گرتەب
ــن  ــە موچــە. دەبینی ــوە موچــە و چارەک ــش نی ــک ئەوی ــگ جارێ مان
و  مامۆســتایان  کــە  تەندروســتی  و  پــەروەردە  وەزارەتەکانــی 
ناڕەزایەتیــەکان  پێشــەوەی  لەڕیــزی  کرێکارەکانیــان  و  کارمەنــد 
بــوون بــەدژی ئــەم سیاســەتی برســی کــردن و موچــە بڕینــە، 
نــەک هــەر لــە ســەرفکردنی موچەکانیــان پێــش وەزارەتەکانــی 
ــاوە  ــت هێن ــیان بەدەس ــدێ دەسکەوتیش ــو هەن ــن، بەڵك ــر کەوت ت
ــە. بەپێچەوانــەوە ئــەو وەزارەتانــەی کــە  ــاد کردنــی دەرماڵ وەک زی
کارمەنــد و کرێکارەکانــی لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە زۆر ناڕازیــن، بــەاڵم 
ــان  ــەاڵتدا و خۆیانی ــەڕووی دەس ــتوە ب ــان هەڵنەڕش ناڕەزایەتیەکانی
ڕێکخــراو نەکــردوە، دەبینیــن بەتــەواوی پەڕاوێــز خــراون لــە پێدانــی 
ــە، وەک  ــردن نی ــاد ک ــە زی ــە دەرماڵ ــش ل ــچ خەبەرێکی موچــە و هی

ــارەوانیەکان و... ــا و ش ــاو، کارەب ــی ئ کەرت

ــی  ــە بێدەنگ ــن ک ــتیە بەری ــەو ڕاس ــەی ب ــە پ ــێ ئێم ــوو دەب کەواب
و ناڕێکخراوبــوون چ کاراســاتێکە کــە ڕۆژانــە دەســت دەخاتــە 
ــەکان کــپ  ــە ناڕەزایەتی ــە ماوەیەک ــەوەی ک ــەوە. هــەر ئ بیناقاقامان
بونەوەیەکیــان بەخۆیانــەوە بینیــوە و شــەقام بێدەنــگ و خامۆشــە، 
دەبینیــن دەســەاڵت هێرشــەکانی دەســت پــێ کــردوە هــەر لەچــاو 
و  کــۆڕ  و  گردبونــەوە  خســتنەبەردەم  ڕێگــری  و  ســورکردنەوە، 
ســمینارەوە بگــرە تــا گواســتنەوەی هەڵســوڕاوانی خۆپیشــاندانەکانی 
ئــەم دوایــە لــە شــوێنەکانی کاریــان بــۆ شــوێنێکی تــر، دەرکردنیــان 
لەســەرکار وەیــا ناچارکردنیــان بــە وازهێنــان لــەکار،... ئەمــە جگەلــە 
ئەویــش  کار  ناوەندەکانــی  لەتــەواوی  فشــار  کردنــی  دروســت 
ــۆ  ــر ب ــی ت ــان ڕێنامی ــەری دەی ــی کار و گرتنەب ــی ڕۆژەکان بەزیادکرن
ســەخترت کردنــی بارودۆخــی کارکــردن و تەنگەبەرکردنــەوەی بــواری 
ناڕەزایەتــی دەربڕیــن و خۆڕێکخــراو کردنــی کرێــکاران و کارمەندان. 

لــە کۆتاییــدا نابــێ ئەوەشــامن بیربچێــت ئــەو هێزانــەی بەنــاو 
ــی هاوبەشــەوە هــاوکار و  ــاو حکومەت ــە ن ــون و چون ئۆپۆزیســۆن ب
بەشــداری دەســەاڵت بــوون لــە داســەپاندنی ئــەو نەهامەتــی و مــاڵ 

ــاوە. ــتانیاندا هێن ــی کوردوس ــەر خەڵک ــەی کەبەس وێرانی

ئێســتا کاتــی ئەوەهاتــوە کــە هێــزی چینایەتــی خۆمــان کۆکەینــەوە، 
ــان  ــزی خۆم ــکێنین، هێ ــەکان بش ــە بێدەنگی ــە ک ــتاکاتی ئەوەی ئێس
لەتــەواوی ناوەندەکانــی کاردا ڕێکخەیــن و ڕێکخــراوی ســەربەخۆی 
کرێــکاران و کارمەندانــی خۆمــان دروســت کەیــن، وە بەهێــزی 
یەکگرتــوو و کۆدەنگیــەوە بێینــە مەیــدان. ئەمــە تەنهــا ڕێگــەی 
ــەم  ــوون ل ــۆ دەربازب ــان و ب ــتهێنانی مافەکامن ــۆ بەدەس ــتە ب دروس

ــان. ــوارەی ژی ــە ناهەم باردۆخ

نیسانی ٢٠١٩



ڕەوت             ژماره ١         ١ ئاياری ٢٠١٩ الپەڕە  ٥       

لەسەر  الیڤ  بەرنامەی  وەک  چاوپێکەوتنە  )ئەم 
لەالیەن  ئەنجامدراوە   )٢٠-٣-٢٠١٩( لە  فەیسبوک 
»شورای  هەڵسوراوی  )ئاوات(  ڕەسول  عەبدولڕحامن 
 هاوپشتی خەڵکی کوردستان«، ودواتر کراوە بە نوسین 

لە الیەن شیرین عەبدواڵوە(.

)مارسی١٩٩١(  راپەرینی  پێش  و  سەرەتا  ئاوات: 
 ٧ کوردستان  سیاسیەکانی  حزبە  و  کوردستانی  بەرەی 
ی مانگیان دیاری کردبوو بۆ ڕاپەرین، بە پێی ئەوەی 
بوو  ڕایگەیاند  ئەوکات  کوردستان  گەلی  دەنگی  کە 
دەست  راپەرین  مانگ   ٧ کە  کوردساتن  خەلکی  بۆ 
پێبکات. بەاڵم خەلکی کوردستان ٥ی مانگ )دوو ڕۆژ 
چی  شورایی  بزوتنەوەی  ئایا  کرد.  ڕاپەرینیان  پێشرت(  
کردبوو  ئامادەباشی  هێچ  وەئایا  دەڵی؟  بارەیەوە  لەو 
بۆ ڕاپەرین؟ وە ئایا چەپەکانیش هەر وەک ئەوان ٧ی 

مانگیان  دیاری کردبوو؟

بۆ  ئەکەم  بەریزتان  سوپاسی  زۆر  ئەحمەد:  موئەیەد 
ریکخستنی ئەم پرۆگرامە و سوپاسی بینەران هاوکارانی 
تۆش ئەکەم. پێش هەموو شتیک ئەمەوێت یاداوەری 
لەم  شورایی  بزوتنەوەی  گیانبەختکردووی  هاوڕێیانی 
لە  زیندووە  هەمیشە  یادییان  و  ڕاگرم  بەرز  ڕۆژەدا 

دڵامندا.

شورایی  بزوتنەوەی  بۆ  کردن  خۆئامادە  بە  سەبارەت 
شورایی  بزوتنەوەی  هەم  و  راپەرین  هەم  وڕاپەرین، 
زۆر  وبەشیکی  خۆمان  بەحالی  بەش  ئەکرا.  چاوروان 
لە کۆمۆنیستەکان وریکخراوە کۆمۆنیستەکان کە کاری 
ئەوەی  پێش  وماوەیەک  کاتە،  ئەوە  ئەکرد  نهینیان 
کە  ئەکرد  ئەوەمان  چاوەڕوانی  دەستپێبکا،  شەرکە 
کاتدا  هەمان  لە  کوردستاندا.  لە  بگۆری  بارۆدۆخەکە 
هەریەکە بە جۆریک خۆی ئامادە ئەکرد بۆ ئەوەی کە 

چۆن ڕووبەرووی ئەو ئەوزاعە ببیتەوە.

و  چاالکەوان  و  کۆمۆنیستی  بزوتنەوەی  خۆدی 
دی  سەرەکیان  رۆلێکی  کۆمۆنیستەکان  ریکخراوە 
رژێم  دەزگاکانی  گرتنی  و  راپەرین  دەستپێکردنی  لە 
ئەو  سلێامنی.  لە  تایبەت  بە  شارەکاندا  زۆربەی  لە 
و  کردووە  باسیان  لە  هاورییان  بەشیک  و  واقعیەتە 
منیش هەر جەخت ئەکەمەوە لە سەری. لە سلیامنی 
بە دەستپێشکەری کۆمۆنیستەکان  تر  لە زۆر شاری  و 
ئەو حەرەکەتە دەستی پێ کرد و بەشیکی کەشی دیارە 
خۆ بەخۆیی بووە لە هەندی شاروشارۆچکەی دیکەدا.

کۆمۆنیستیەوە  بزوتنەوەی  بە  پەیوەندی  کە  ئەوەی 
 ٧ دیاریکراوی  بە  وە  مانگ  دوو  نزیکەی  ئێمە  بێت 
هەفتە پێش ئەوەی راپەرین رووبدات پاتفۆرمیکامن 
کە  دەستبەجیکامنان...«  »ئەرکە  ناوی  بە  دەرکرد، 
وە  بوو،  کۆمۆنیست«  »رەوتی  ڕیکخراوی  پاتفۆرمی 
هەڵسوراوانی بزوتنەوەکە ئەزانن. لەو دۆکیمینتەدا بە 
دریژی باسی ئەوەمان کردووە کە چۆن خۆ ئامادەیی 
بکەین بۆ راپەرین و چۆن کە راپەرین رووئەدا، ئەبی 
بە پلەی سەرەکی بزوتنەوەی شورایی وەڕێبخەین. ئەو 
پاتفۆرمە نیشانی ئەدا پێش ئەوەی کە رووداوەکە روو 
و  بکەین  چی  کە  هەیە  گشتیامن  تەسەوریکی  بدات 
بکات  کە چی  لە خەڵک  ئەکەین  داوا  و  نەکەین  چی 
و ئەرکەکان پەیوەست نیە بەوەی کە بۆ ریکخراوەکە 
بیت بەڵکو باسی بزوتنەوەی شورایی و بەریکخستنی 

بزوتنەوەی شوارایی ئەکات.

رەنگە بەرێزت ئاگادری ئەو پاتفۆرمە بیت وا بزانم بۆم 
ناردویت )ئاوات: بەڵی بۆت ناردووم وخۆیندومەتەوە(. 
لە هەمان کاتدا هەڵسوراونی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی 
ئەو کاتە بە هەمان شیوە ئاگادربوون کە بارۆدۆخەکە 
بە  شورا  کردنی  دروست  و  شورا  وفکرەی  ئەگۆری 
مانایەک هەبووە و باڵوبووە لە ناو بزوتنەوەکەدا. باسی 
لە  ئەزانین  ئیمە  کە  بوو  ئەوە  باتفۆرمە  ئەو  ئەسڵی 
گەڵ دەستپێکردنی شەردا ڕاپەرین دەست پێئەکات لە 
کوردستاندا و هەموو رووداوەکان ئەوەی نیشان ئەدا 
زوڵموزۆری  و  پەڕیایەتی  لەو  خەڵک  ناڕەزایەتی  کە 
بەعس و کوشتوکوشتاری و جینۆسایدەکانی بێ نەندازە 
سادەترین  دوای  بە  خەڵک  و  توڕەکردوە  خەلكی 
دام  سەر  بەرنە  تا  هیرش  بخۆڵقی  کە  ئەگەڕا  فرستدا 
کوردستاندا.  لە  وپاکیبکەنەوە  رژیم  ودەزگاکانی 
حزبی  هەردوو  و  کورد  ناسیونالیزمی  هێزەکانی 
دەسەاڵتداری ئەمرۆ و هیزەکانی )بەرەی کوردستانی( 
بەو  کوردستاندا  لە  ریکخراویان هەبوو  نە  راستیدا  لە 
دەستپێشکاری  نە  ببینن  دەوور  بتوانن  کە  شێوەیەی 
ڕاپەرین بوون. پاش چەند رۆژ ئەوان گەیشتنەوە شار 
یانی ڕاپەرین ڕووی داوە لە سلیامنی و ڕاپەرین لە زۆر 
شۆینی تردا ڕوویداوە ئینجا ئەوان هاتونەتەوە ئەویش 
ئەوزاعەکەدا.  بەسەر  خۆسەپاندان  و  کۆنرتۆلکردن  بۆ 
خەڵک لە ٥مارسدا راپەرینینان دەست پێکرد لە رانیە.

کاتە  ئەو  دیارە  هەیە  پرسیارەکیم  لێرەدا  من  ئاوات: 
ڕاپەرین.  بۆ  دانابوو  مانگیان   ٧ سیاسیەکان  حزبە 
بەرەی کوردستانی، یەکیەتی و پارتی ئەمیان ئەلی من 
من  ئەڵی  کەیان  ئەوی  و  بووم  ڕاپەرین  ئەندازیاری 
مانگ   ٥ خەلک  خۆدی  بەاڵم  ڕاپەرینم.  ئەندازیاری 
لێرەدایە،  پرسیارەکە  تر.  پێش  رۆژ  دوو  واتە  ڕاپەرین 
حزبە  لە  کوردستان  خەڵکی  کە  نیە  وا  پیت  تۆ  ئایا 
لە  هەڵبڕین  دەنگ  ئاستی  لە  هوشیارترە  سیاسیەکان 

بەرامبەر چەوساندنەوەدا؟.

نیە.  باسی هوشیاری ونا  هوشیاری  موئەیەد ئەحمەد: 
پەری  ئەو  گەیشتبووە  خەلک  وتۆرەیی  ناڕەزایەتی 
وخەڵک لە سادەترین فرسەت ئەگەڕا و جەنگی کەنداو 
فرسەتێ بوو بۆیان و دەستیان کرد بەو ڕاپەڕینە. ئەوە 
بەاڵم  نیە،  لەسەر  قسەی  وە  مێژووییە  راستیەکی 
چەکدارەکانیان  وهیزە  کورد  ناسیونالیزمی  حزبەکانی 
بە  ئەوان  هوشیارن،  چەند  کە  نەبووە  ئەوە  باسیان 
بەاڵم  ئەتەقێتەوە  بارۆدۆخەکە  کە  زانیویانە  پلەیەک 
سەرقاڵی ئەوە بوون کە چۆن کۆنرتۆلی وەزعەکە بکەن، 
کە چۆن کۆنرتۆلی خەڵكەکە بکەن وئەوە كێشەی هەرە 
پارتی  حزب  هەردوو  كێشەی  بوو،  ئەوان  بنەڕەتیی 
ویەکیەتی ولەو کاتەدا بەری کوردستانی بە گشتی. ئەو 
کارەیان کرد و لەیەکەم رۆژەوە دەستیان کرد بەو کارە.

لە  پاکیجیک  وەک  ڕاپەرین  و  شورایی  بزوتنەوەی 
ئەوەی  وەک  نەک  کرا  تەرح  کۆمۆنیستەکانەوە  الیەن 
دروست  شورا  دێین  ئێمە  دواتر  ئەکری  ڕاپەرین  کە 
ئەکەین، نا ئەزانین کە ڕاپەرین ڕوو ئەدا و ئەزانین کە 
خەڵک ئەڕژێتە سەر شەقام وئەتەقیتەوە وتەنانەت بە 
هۆشیاریەوە ئیمە کۆمۆنیستەکان بەرنگاری ئەو وەزعە 
بوینەوە. ئەمان زانی کە  هیزەکانی ناسیونالیزمی کورد 
لە  و  دێن  کوردستانی  بەرەی  چەکدارەکانی  هێزە  و 
ڕیگەمان  ئێمە  و  ئەبن  وەزعەکە  کۆنرتۆلی   هەوڵی 
وەزعەکە  کۆنرتۆلی  ئەوان  نە هێلین  ئەوەی  بۆ  چیە 
خۆی  شورای  خەلك  کە  بوو  ئەوە  ڕیگە  تاکە  بکەن، 
دروست بکات و دەسەاڵتی خۆی دامبەزرینی و خۆی 
چەکدار بکات و هەم ڕاپەرینەکە و هەم دەستکەوتی 
خۆیانە  سیاسی  ژیانی  ریکخستنی  کە  راپەرینەکە 
بیرکردنەوەیەکی  و  ئایدیا  ئەمە  دەست...  بگریتە 
بە  و  کاتەدا  لەو  بوو  کۆمۆنیستەکان  خۆدی  سەرەکی 

تایبەتی ئیمە لە ڕیکخراوی »رەوتی کۆمۆنیست«.

ئەوەبوو:  شوراکان  دروشمەکانی  لە  یەکێک  ئاوات: 
بەرەی  بۆ  ئایا  شورایی.  وحکومەتی  ئازادی  کار،  نان، 
کوردستانی هات دژایەتی کرد؟ لە بەر چ هۆ کاریک؟. 
ئایا پێ وا بوو شورا دەسەاڵتی ئەو بەرەو نەمان ئەبات؟ 
ئایا لە ڕووی بازرگانیەوە لێی دەدری؟ لە ڕووی چیەوە 
بەرەی  سەر  بۆ  هەبوو  خەتەری  شوراکان  ئایا  بوو؟ 

کوردستانی؟.

هەڕەشە  شوراکان  واقعدا  لە  ئەحمەد:  موئەیەد 
چەکدارەکانی  هیزە  دەسەاڵتی  بۆ  بوون  )تەهدید( 
ناسیونالیزمی کورد. ئەوان لە یەکەم ڕۆژەوە کە چەکیان 
هەڵگرتووە بە ناوی بەرگری وخەبات بۆ البردنی ستەمی 
بەاڵم  سیاسیەوە  گۆڕەپانی  ناو  هاتۆنەتە  نەتەوایەتی 
بردنی  ال  ڕیگەی  لە  تا  واقعدا چەکیان  هەڵگرتووە  لە 
ستەمی نەتەوایەتی و بەو ناوەوە دەسەاڵتداری خۆی 
کۆمەڵی  لە  شتیک  هەر  کۆمەڵدا.  سەر  بە  بسەپێنی 
کوردستاندا ڕوو ئەدا ئەبێ بە شێوەیەک لە شیوەکان لە 
ژێر کۆنرتۆلی خۆیدا بیت و ئەوە لۆجیک و سرتاتیژیانە 
بۆ کوردسانی ئێرانیش هەروایە، بۆ هەموو شوینکی تر 

هەمان شتە.

بۆ  بکات   چی  ئەبی  خەڵق  وایە  پێت  ئاوات:هاوڕێ 
باشوری  ی   ٩١ حاڵەتەی  ئەو  تووشی  کە  ئەوەی 
کوردستان نەبێت. دووبارە حزبەکان بەو جۆرە تەداخول 
لە ژیانی خەلکدا نەکەن و خۆیان بتوانن ژیانی خۆیان 
رێک بخەن لە رووی بەریوە بردن و یاساییەوە خەڵک 

چی بکات؟

پرسیارەکەی  وەاڵمی  دریژەی  لە  ئەحمەد:  موئەیەد 
دژایەتی  کوردستانی(  )بەرەی   بۆچی  کە  یەکەمدا 
شوراکانیان کرد ئەمەویت ئەوە بڵیم کە دەستربدن بۆ 
شورا یاری نەبوو بەڵکوو چوونە ناو جەنگ بوو. دەست 
بردن بۆ شورا جەنگە بەرامبەر ئەو هیزە چەکدارانەی 
تر کە ئەیانەویت کۆنرتۆلی کۆمەڵگە بکەن وە ئەوە ئەو 
واقعیەتیەیە کە لە کوردستانی عێراقد ڕووی دا. لەگەڵ 
بۆ  بردن  دەست  گەڵ  ولە  شوراکان  بۆ  بردن  دەست 
 هیزی چەکداری خۆت وەک رێکخراوە کۆمۆنیستەکان 
ویەکسەر  هێرشیان  رووماندا  بە  راپەرینەوە  یەکسەر 
وعامیان  قەتڵ  بوایە  ئەوان  دەست  بە  وئەگەر  کردوە 
بارودۆخەکە  چونکە  توانی  نەیان  بەاڵم  ئەکردین، 
)جەوەکەی( بە شێوەیەک بوو کە خەلک  هاتبووە سەر 
بە  هێزیکی  ببوون  کۆمۆنیستەکان  و  وشوراکان  جادە 
واقعی ئەو ماوەیە. بەهەرحاڵ  ئەمان لە یەکەم ڕۆژەوە 
کە  لۆجیکیانە  ئەمە  کردووە  شوراکانیان  دوژمنکاری 

ئەبی دەسەاڵت بە دەست خۆیانەوە بێت.

و  شیوە  بە  هەمان  ئیران  کوردساتنی  بە  سەبارەت 
ئەگەر  ئەوەی کە خەڵک  پێش هەموو شتیك مەرجی 
دەسەاڵت  و  جادە  بێتە سەر  و  بکات  راپەرینی خۆی 
بە  دەسەالت  کە  بکاتەوە  بیر  ئەبی  دەست  بگریتە 
دەستی خۆیەوە بێت و چاوڕوان نەکات هیچ حزبیکی 
کە دەسەاڵتی بۆ بیهینیت. ئەبی خۆی دەسەالتی خۆی 
دامەزرینی و شورا ئەبی چەکدار بیت و لە کاتی شۆرش 
ناسیونالیستەکان  حزبە  وەکو  چۆن  ئەبی  ڕاپەریندا  و 
خەلکیش  ئەبی  چەکدارن  ئیسامیەکان  و  چەکدارن 

چەکدار بێت و  هیزە  کۆمۆنیستەکان چەکدار بن.

ئاوات: لە ئەنجامگیریدا گرنگ ئەوەیە کە بە ڕای تۆی 
بزوتنەوەی  کە  ئەبی  ئەوەیە  خۆشەویست  و  بەریز 
چەکداری  کوردستان  هیزی  ڕۆژهەاڵتی  لە  شورایی 

هەبی بۆ پايزگاری لە سیستەمی شوراییەکەی؟

دروست  ڕۆژێک  هەموو  شورا  ئەحمەد:  موئەیەد 
نابێت، هەموو رۆژ و ساتیک تۆ ناتوانی شورا دروست 
بکەیت. شورا بزوتنەوەیەکی سیاسی کۆمەاڵیەتیە، گەر 
بکەم.  باس  ئەمە  تۆزی  ئەکەم  حەز  پیبدەیت  بوارم 
بزوتنەوەی شورایی بزوتنەوەی چینیکی دیاری کراوە و 
هەموو بزوتنەوە و حزبەکانی تر سەر بەم بزوتنەوەیە 
جواڵنەوەیە  ئەم  نین.  جواڵنەوەیە  شیوە  ئەم  و 
یانی  شوراییە  شکڵی  فۆرمەکەی  هەیە،  ناوەرۆکیکی 
لە  بەشدارە  گشتی  بە  خەڵک  و  خەڵکە  دەسەالتی 
بەرێوەبردنی کۆمەڵدا بەاڵم ناورۆکەکەی چینایەتیە کە 
چینیکی دیاریکراو تۆێژگەلێکی  دیاری کراو بە دەوەری 
ئەم چینەدا، کە بەرژەوەندیان هەیە دەسەاڵت بچیتە 
دەستی خەڵک. ئەوانن بەرگریکەرن لە شورا دروست 
کردن هەمو الیەنێک نایتە پای دروست کردنی شورا، 
ئەو  ئێمە  ئەکەن.  شورا  دوژمنکاری  پێچەوانەوە  بە  و 
کە  عیراقدا  کوردستانی  لە  بینیوە  تەجروبەیەمان 

تەجروبەیەکی گەورەیە بۆ گشت ناوچەکە.

ئەمە خالێ یەکەمە کە بزوتنەوەی شورایی هی هەموو 
الیەنێک نیە، وە ناسیونالیزمی کورد بە دریژایی میژووی 
ناشیەوێت  و  نیە  بزوتنەوەیە  بەم  داوە  سەر  نیشانی 
بزوتنەوەیەکی  ئەیەویت  یەکیک  ئەگەر  و  ببێت 
شواریی بەهێز لە کوردستانی ئیراندا بەڕێخات و شورا 
دروست بکات ئەبی پێش هەموو شتێک سنووربەندی 
جگە  ئەمە  و  بکات  کوردا  ناسیونالیزمی  لەگەڵ  خۆی 
بۆرژوازی.  تری  و الیەناکانی  لیربالیزم  و  ئێسامیزم  لە 
خاڵی دووهەم ئەوەیە کە بە ڕاستی شورا هەموو کات 

و ساتێک نابیت و شورا سەر بە دەورانیکی هەڵچوونی 
گەورەکانە،  سیاسی  گۆرانکاریە  و  سیاسی  گەورەی 
کاتیک کە بە سەدان هەزار و ئەتوانین بلێین بە ملیون 
خەڵک دێنە پای سیاسەت و کاری سیاسی ڕاستەوخۆ. 
من  ڕای  وبە  ئەبی  دوست  شورا  ئاوهەوایانەدا  لەم 
ئاوا بووە ئیستاش هەر وەهایە کە بڕبڕە پشتەکەی و 
سکێڵتنەکەی خەڵکی کریکار و زەحمەتکێشە کە بتوانن 

خۆیان ڕێکخراو بکەن.

ئاوات: پرسیارێک هاتووە ئەڵیت ئایا هاوڕێ موئەیەد 
کوردستان  و  هەاڵت  ڕۆژ  کوردساتنی  لە  وایە  بڕوای 
خۆی بتوانی دەوڵەتێكی هەبی دەوڵەتیکی سەربەخۆی  
ئیدارەی  خۆی  بتوانی  هەبیت  سەربەخۆی  شورایی 
دیاری  بۆ  کاتی  یانی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  بکات 
بروات  تۆ  هەبی؟  دەوڵەتیکی  خۆی  مافەکەی  کردنی 

بەوە هەیە بۆ چارەسەری كیشەکە؟

موئەیەد ئەحمەد: شورا ئەتوانی  هەموو شتێک بکات، 
و زەحمەتكیشان  کرێکاران  بەهیزی  ئەگەر شورایەکی 
بە ئاسۆیەکی سوشیالیستی و ئازادیخوزانە لە ئارادابێت 
و بتوانی ڕابەری بکات و بتوانی بەرەوپیش بچیت ئەوا 
چارەسەری  ئەتوانی  و  بکات  شت  هەموو  ئەتوانێ 
ئوسوڵی  ڕیگەی  بە  بکات  نەتەوایەتی  مەسەلەی 
دەوڵەتیکی  ئەوە  و  بکات  دروست  دەوڵەت  و  خۆی 
جیاوازی  ئەوە  کەیە.  باسیکی  ئەوە  و  سۆشیالیستیە 
باسی  ناسیونالیستەکان  کە  ئەوەی  گەل  لە  هەیە 
ئەیانەوێت  و  ئەکەن  کوردستان  دەوڵەتی  مەسەلەی 

خۆیان حاکم بن و حوکم بکەن وهتد.

ئەتوانری خەڵکی  ئایا  بەم جۆرەیە،  پرسیارەکە  ئاوات: 
کوردستانی ڕۆژ هەاڵت خۆیان دەوڵەتێکیان هەبیت؟ 
دیارە  دەوڵەتە  ئەم  و  هەبێت  شورایی  دەوڵەتیکی 
عەدالەتی  چەسپاندنی  بۆ  ئیشرتاکیەت،  بۆ  بۆ  کار 
چوار  لەو  ئەکا  دەربڕین  ڕا  ئازادی  بۆ  کۆمەالیەتی، 
لە  دەوڵەتیک  ئەتوانرێ   ئەوەیە  مەبەستم  چیوەیەدا. 
رۆژ هەاڵت هەبێ  و مافی هەموو خەڵکی کوردستانی 

ڕۆژ هەالت دیاری بکات.

موئەیەد ئەحمەد: من  ویستم ئەوە روون بکەمەوە.  
ناسیونالیزمی  ئاسۆی  کە  کرد  سنوربەندیەکەم  یەکەم  
کورد ئاسۆیەکە ناتەبایە لە گەل بزوتنەوەی شورایی دا. 
بەاڵم ناسێونالیزم  ئەتوانی فۆرمی شورا بە کار بهینی، 
ئەکات  دروست  گەڕەک  ئەنجومەنی  ئەچێ  منونە  بۆ 
خۆی  بە  سەر  و  ریفۆرمیست  سەندیکای  وئەچێت 
درۆست ئەکات، یانی لە ناوەرۆکەکەی ئەهێنێتە دەرێ  
و تەنانەت گەر شکڵەکەشی بە کار بهینی بە جۆریک  
یەکەمم  قسەی  من  ئەکاتەوە.  بەتاڵ  ناوەرۆکەکەی 
بتوانری  کە  ئەوەی  بۆ  بناغەیی  مەرجی  کە  بوو  ئەوە 
لە  ئێراندا  کوردستانی  لە  بەهێز  شورایی  بزوتنەوەی 
بە  کۆمەاڵیەتیەکان  و  سیاسی  ئاڵوگۆرە  دەروونی 
دەست بهێری ئەبی سنوربەندی خۆی بکات. ڕابەران 
و هەڵسورانی ئەوە بزوتنەوە شوراییە ئەبی خەڵکانی 
وعەدالەت  بن  ئازادیخواز  و  زەحمەتیكێش  و  کرێکار 
دادپەروەریی  ئەیانەوێت  کە  بن  وکەسانیک  خوازبن 
کۆمەاڵیەتی دامەزرێنێت و ئەیانەویت ئازادی سیاسی 
لە  و  نەمێنی  ستەمیک  و  زوڵم  جۆرە  هەر  و  هەبێ 
و  کۆمۆنیستی  بزوتنەوەی  یانی  شیکردنەوەدا  دوا 
بەرنەپێشی  کۆمەڵگەیەدا  لەو  ئازیخوازی  و  کرێکاری 
بە  ئەتوانی  بکات.  شتیک  هەموو  ئەتوانی  ئەمە  و 
گۆێرەی بەرژەوەندی خۆی وەک کارێکی دیموکراسیانە 
وگەر  ئەیەویت  کە  شتیک  هەر  سەر  لە  بریاربدات 
بیەویت دەوڵەتیکی سەربە خۆ لە کوردساتندا دروست 

باکات ئەو کارە ئەکات.

ئاوات: ئیمە بینیامن بزوتنەوەی شورایی لە کوردستانی 
باشور شکستی هێنا وشکستەکە بەو مانایە کە  هێرشیان 
کرایە سەر هەم لە الیەن بەرەی کوردستانیەوە وهەم 
ڕۆژ  چەند  کەرکوک  لە  بەعسەوە.  ڕژێمی   الیەن  لە 
بەرهەڵستیان  خۆبەخش  خەڵكی  لەگەڵ  شوراکان 
ئیستا  بەاڵم  هاتەوە.  بەعس  حکومەتی  کاتیک  کرد 
ئەبینین پاش ٢٨ ساڵ خەڵکی باشور بی کارەبایە و بێ 
حزبە  سیستمی  ژیر  لە  کە  ئەبڕیت  مووچەی  و  ئاوە 
حزبانەدایە  ئەو  دەسەاڵتی  ژێر  لە  کوردیەکاندایە، 
ئایا  کوردساتندا.  لە  خیاڵیەتی  حزبی  دەڵین  پێی  کە 
گرنگە  و  شوراکان  هەیە  بوونەوەی  دووبارە  زەمینەی 

بۆئیستا وەکو بەدیلێک بۆ دەسەاڵتی کوردایەتی؟.

موئەیەد ئەحمەد: من باسی شورا ئەکەم کە بە واقعی 
لە  کە  ناکەم  شورا  باسی  و  دەست  بگریتە  دەسەاڵت 
لە  خەباتیان  کرێکاران  منونە  بۆ  نۆرماڵدا  هەلومەرجی 
شوراکاندا رێک بخەن باسی بنچینەیامن باسی شورا و 
دەسەاڵتە. ئەگەر بگەڕیمەوە بۆ پێشووتر ئەبینین کاتێ 
کە شوراکان بە جۆریک چوونە دواوە لە کوردستاندا و 
بزوتنەوەکە خاو بووەوە بەاڵم سەیر ئەکەیت مەسەلە 
و  خەڵک  سیاسیەکانی  و  ئابووری  و  کۆمەاڵیەتی 
بەتایبەتی بیکاری و هەژاری وای کرد کە بزوتنەوەکە 
جاریکی کە بە شیوەیەکی تر بیتە دەرەوە بە شیوەی 
بیکارن  بزوتنەوەی  کە  بینیامن  و  بیکاران  بزوتنەوەی 

دروست بوو لە کوردستاندا.

لە  ١٩ حوزیرانی ١٩٩٢ یانی ساڵیک و چەند مانگیک 
پاش بزوتنەوەی شورایی لە کوردستاندا، بزوتنەوەیەکی 
زۆر بە  هیز و گرنگی خەڵکی کریکار و زەحمەتکێش و 
نەدار کە لە شیوەی )یەکێەتی بێکاران( هاتبووە ئاراوە،  
لەو رۆژەدا هەڕەشەی )تەهدید( لە هێزەکانی دەسەاڵت 
کرد بەوەی کە خۆپێشاندان ئەکەن. ئەم بزوتنەوەیەی 
بیکاران زەربەیەکی گەورەیدا لە ناسیونالیزم و هێزێکی 
بسەندایە،  پەرەی  شیوەیەک  بە  ئەگەر  کە  ئاوەهابوو 
ئەیتوانی زەمینە بخۆلقێنێت کە ئەوزاعی شورشگیرانە لە 
کوردساتندا دروست ببێت و ئەوە ئەیتوانی بزوتنەوەی 
کە  منونەیەکە  ئەمە  ببوژێنێتەوە.  جۆریک  بە  شورایی 
چووبووە  شورایی  بزوتنەوەی  شکڵی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
ئیعرتاز  کە  کۆمەاڵیەتیەکەی  ناوەڕۆکە  بەاڵم  دواوە،  
و ناڕەزایتی خەڵکی کرێکار و زەحمەکێشان و نەدارە 
و  کوردساتاندا  لە  ئاراوە  هاتبووە  دەسەاڵتدا  بەڕووی 
ناسیونالیزمی کورد و هیزە چەکدارەکانی جارێکی کە 
و  بەرامبەرکێیەدا  لەم  و  بوونەوە  بەرەنگاری  تووشی 

ئەتوانم بڵێم قەیرانیکی زۆر گەورەیان بۆ دروست بوو.

بێکارنیش  بزوتنەوەیەی  ئەو  بۆچی  ئەوەی  باسی 
چووە دواوە ئەوە شتیکی کەیە و ئەتوانرێ بەجیا باس 
ئیستاش  بەاڵم  بوو  منونەیەک  ئەوە  بەهەرحاڵ  بکرێ. 
 ٢٨ بزوتنەوەکە  شورایی  شکڵی  کە  ئەوەشدا  گەڵ  لە 
ساڵی بە سەردا تێپەریوە و بەاڵم مەسەلە کۆمەاڵیەتی 
هێچیان  پییدا  ئاماژەت  بەریزت  وەک  سیاسیەکان  و 
جار  سەدان  بە  پیچەوانەوە  بە  و  نەبووە  چارەسەر 
ئاست  لە  وبێباکی  گەندەڵی  و  زوڵموزۆر  بووە.  زیاتر 
لە  جار  چەندین  نۆرم  بۆتە  کۆشتوبڕین  و  خەڵکدا 
بەراووردی  گەر  کوژراوە  خەڵک  خۆپیشاندانەکاندا 
هەلومەرجەکان بکەین کوردساتن یەکسانە بە وواڵتیکی 
زۆر ئیستبدای. لە ٢٠١١ دا زیاتر لە ١٠ کەسیان کوشت 
ژمارەیەکیان  دواییەدا  ئەم  خۆپیشاندانەکانی  لە  و 
نارەزایەتەیکانی  وەاڵمی  کۆشن  بە  یانی  و  کوشت 

خەڵکیان داوەتەوە.

لە  هەیە  شورایی  بزوتنەوەی  زەمینەی  کوردساتند  لە 
یاد  لە  خاڵامن  یەک  ئەبی  بەاڵم  کۆمەاڵیەتیەوە  باری 
ىیت کە بزوتنەوەی شورایی پەیوەستە بە بزوتنەوەی 
سیاسی  ئەوبزوتنەوە  ئەگەر  و  دیاریکراوەوە  سیاسی 
و کۆمەاڵیەتیانە بە هێز نەبن ئەوا بزوتنەوەی شورای 
هەر  میژووش  ببیت  بە  هیز  خۆیەوە  لە  ناتوانی 
شورایی  بزوتنەوەی  ووتم  وەکو  داوە.  نیشان  ئەوەی 
و سیاسیە، زەمینەکەی هەیە  مەسەلەیەکی چینایەتی 
بێت  بار  لە  ئەگەرهەلومەرجەکە  کاتێکدا  هەموو  لە 
ئاراوە. یەکەم  پێویست هاتنێتە  فاکتۆری  و کۆمەڵیک 
رای  بە  کۆمۆنیستی،  بزوتنەوەی  کە  ئەوەیە  فاکتۆر 
و  ئازادیخوازی  بزوتنەوەی  و  بێت  هێز  بە  ئەبی  من، 
ئعێرتازەکانی خەڵک و ڕیکخراوبوونی کریکاران بە هێز 

تر بیت.

ئاوات: ئایا پێت وایە حکومەتی شورایی بەدیلی واقعی 
ئەی  کورد،  ناسیونالیزمی  دەسەاڵتی  بۆ  ڕاستەوخۆیە 
ئیسامی  جمهوری  بۆ  بەدیلە  رۆژهەاڵتدا  لە  ئیستا 

ئیران.

موئەیەد ئەحمەد: بەدیلی شورایی خۆی بەدیلی هەموو 
شکڵیکی دەسەالتی بورژوازیە و قسە لە سەر ئەمە نیە 
مێژوویدا  ساتیکی  چ  لە  بەاڵم  گشتیەکەی.  بارە  وەکو 
ئەبێ  وەرێبخەیت،  شورایی  بزوتنەوەی  ئەتوانی  تۆ 
کۆمەاڵیەتی  و  چینایەتی  کێشمەکێشی  هەلومەرجی  
و سیاسی لە کۆمەڵگەکەدا چوبێتە ئاستیک کە زەمینە 
بخۆڵقینی بۆی. لە کوردستانی عیراقدا ئەمڕۆ لە گەل 
ئەوەشدا هەمێشە ئەم شیعارەت هەیە بەاڵم ئایا ئیستا 
ناتوانێ،  ئیستا  نا،  من  رای  بە  ئەبێ؟  تەحقیق  ئەمە 
خودی  باری  لە  ڕووبدات  ئاڵۆگۆر  لە  پلەیەک  ئەبی 
لە  و  ئەکات  شورا  لە  بەرگری  کە  بزوتنەوەیەی  ئەو 
زەحمتکیشان  و  کریکار  چینی  ڕیکخراوبوونی  خودی 
و خەڵکی ئازادیخواز و پلەیەک لە هوشیاری سیاسیان 
هەمووی  ئەمانە  بوبێتەوە  بەرجەستە  مەسەلەیە  بەم 
سەر هەڵبدا  بزوتنەوەیە  ئەو  کە  ئەوەی  بۆ  فاکتۆرن 
ئەوەیە  مەسەلەش  وەگرنگرتین  پێشەوە  بچێتە  و 
لە  کۆمەاڵیەتی  کۆمۆنیستی  ڕادیکالی  خەتیکی  کە 
کوردستاندا بە  هێز ببیت. ئیستا ئەمرۆ زۆر پەرشوباڵوە 
و گیروگرفتی خۆی هەیە. تۆ ئەبی خەریکی فەراهەم 
هینانی فاکتۆرەکانی بیت و ئەمە یەکێکە  لە ئەرکەکانی 

کۆمۆنیستەکان.

لەگەڵ  بگەرێتەوە،  ئێران  کوردستانی  بە  ئەوەندەی 
فرسەتی  ڕاستەۆخۆیی  بە  لەوێدا  سیاسی  ئاڵوگۆری 
هەیە  ئەوە  فرسەتی  هەیە،  شورا  کردنی  دروست 
شورا.  کردنی  دروست  بۆ  بربیت  دەست  یەکسەر  کە 
چونکا ئەگەر دەست نەبریت بۆ دروست کردنی شورا 
کۆمەڵگە  ئەگریتەوە.  جیگەی  کە  دەسەاڵتێکی  ئەوا 
و  ئەکریتەوە  پر  دەسەاڵت  و  ناوەستێ  بۆشاییدا   لە 
ئازادیخواز  و  یا خەڵکی کریکار و زەحمەتکێش  ئینجا 
چەکدراەکانی  هیزە  یا  ئەکەنەوە  پر  جێگەیە  ئەو 
تری  سیاسیەکانی  ەرەفە  وت  کورد  ناسیونالیزمی 

نوینەری بورژوازی کورد و تۆیژەکانی دەوروبەری.

ئاوات: ئەو هەنگاوانە چین بە ڕای تۆ کە بزوتنەوەی 
ئەوەی  بۆ  بکریت  چی  ئەبێت  بیانێت؟  شورایی 
بزوتنەوەی شورایی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت سەرکەوتو 

بێت؟. چی بکریت باشە؟

ڕینامیی  ناتوانم  من  هەرچەندە  ئەحمەد:  موئەیەد 
باس  الیەن  هەندی  ئەکری  بەاڵم  لەمباریەوە  بدەم 
بکەم. بە رای من یەکەم شت ئەوەیە کە ئیدەی شورا 
ئەیکەن شتیکی  ئێوە  کە  کارانەی  ئەم  بکریتەوە،  باڵو 
ئەبێ  خەڵک  بیت.  خۆش  دەستەکانتان  و  باشە  زۆر 
چاوەڕوانی دەسەاڵتی حزبەکان نەبیت، حزبی ئەتوانی 
لەناو بزوتنەوەی شوراییدا، کە  جیگەوڕیگەی هەبیت 
ئەوە سیاسەتی  و  نەک خۆی  بکا  بە هێز  بزوتنەوەکە 
بیت. جا گەر حزبێکی کۆمۆنیستی ئازادیخواز و پابەند 
بە بەرژەوەندیەکانی خەڵکی کریکار و زەحمەتكێش و 

نەدارەوە نەبێ ئیمکانی نیە ئەو کارە بکات.

ئێران  کوردستانی  خەڵکی  ئەوەیە  دووهەم  خاڵی 
دەست  داوی  نەکەونە  ئەوەبن  ئاگاداری  ئەبی 
و  غەربی  ئیمپریالیستی  دەوڵەتانی  تێوەردانی 
هەروەها  و  ئەوان  ڕەقیبی  ئیمپریالسیتی  دەوڵەتانی 
ڕەوتانەی  و  حزب  ئەو  خودی  و  ناوچەکە  دەوڵەتانی 
بۆشاییەکانی  ناو  لە  خۆیان  سیاسی  جێگەورێگەی  کە 
ئەبیننەوە.  دەوڵەتیانەدا  الیەنە  ئەو  كێشی  کێشمە 
ئەبی خەلکی کوردستان ئاگادار بن نەکەوەنە ئەو داوە 
لە ستەمی  ئەبی  بەناوی ئەوەی کە خەڵک ڕزگاری  و 
نەتەوایەتی و لە چنگی ڕژێمی جمهوری ئیسامی. هەر 
باڵو  ئایدیەیک  وەک  شورایی  بزوتنەوەی  ووتم  وەکو 
بکریتەوە وپێش ئەوە ئەبی ڕوون بێت کە بزوتنەوەی 
دەست  بە  دەسەالتەکە  وچۆن  بکات  چی  شورایی 
وتاقمیک  حزب  هیج  ونەهێڵرێ  ىیت  شوراکانەوە 
دزی وجەردەیی بکات وپێداویستەکانی خەڵک لەالی 
شوراکان کۆ بیتەوە. هەرەها ئەبێ شوراکان لە شۆێنێکد 
قەتیس نەبیت لە هەموو شارەکانی  کوردستاندا باڵو 
کێن  ئەکات  لەمە  بەرگری  کێ  بزانی  وئەبی  ببیتەوە 

»دۆستەکانی گەل«. ئەمانە ئەبێ ئێشی لە سەر بکریت 
و پێویستە تەنانەت پاتفۆرمیک بنورسیت گەر بزانری 
کە  هەڵچوونی  ئەڕوات  ئەوە  بەرەو  بارودۆخەکە 
هەر  کۆمۆنیستەکانی  حزبە  دیارە  ڕووبدات.  سیاسی 

بەو ئاراستەیەدا کارئەکەن.

خاڵیکی تر ئەوەیە کە شورا پێویستە چەکدار بێت  لە 
دەستەوە  بە  چەکی  ئەو  تا  ئاڵوگۆریانەدا.   ئەو  کاتی 
بەرگری  ئەتوانی  ئەندازەیە  بەو  بێت  وڕێکخراو  بێت 
چەکدار  الیەنیکی  هێچ  نەهێڵێت  و  بکات  خۆی  لە 
دەسەالتی لە دەست بسێنی. شوراکان ئەبێ یەکسەر 
ئەو ئایدیاڵە سیاسی و کۆمەاڵیەتیانەی کە شورا بەرگری 
ئەگەر  شورا  بگەیەنن.  بەجێان  یاسا  وەک  لێئەکات 
کەمەوە  النی  بە  ئەبی  بێت  دەسەاڵتدار  ئەیەویت 
مەسەلە بناغەیەکان و داواکارییەکانی خەڵکی کریکار 
و زەحمەتكێش و نەدار وەک یاسا ڕابگەیەنێ  و هەموو 
ئازدی   و  فەردی  ئازادی  و  سیاسی  ئازدی  الیەنەکانی 
بیروباوەڕ، یەکسانی و ئازدی ژن، هەمووی وەک یاسا 
بە دوای  نایەت  بکات. دیارە هەموو کەس  جێبەجێی 
تەنانەت  وە  کەیت  دروست  شورا  گەر  شتانەدا.  ئەم 
بەاڵم  بیت،  کرێکاریش  ئینسانیەکەی  پێکهاتە  وەک 
نەبێت  ئازادیخوازانەی  کۆمەاڵیەتی  سیاسی  ڕێبازێکی 
ناتوانی سەرکەوتو بیت. ئەبی ئەم شورایانە شورایەکی 
ئازادیخوازانە و ئینسان دۆستانە و یەکسانی خوازانە بن 

و ئەمە بکەن بە سیاسەتی سەرەکی خۆیان.

ئاوات: پرسیاریک هەیە كە ئیستا ناسیونالیزمی کورد و 
حزبە سیاسیەکان بە گشتی هەر یەکەیان پاتفۆرمیکی 
دروست  پەرلەمانیک  دەیانەویت  و  کردۆتەوە  بەرز 
بکەن لە ئەوروپا و حکومەتێک تەشکیل بکەن لەوێ. 
دەوڵەتیک  کە  ئەکات  ئەوە  ئیدعای  و  ئەیەوی  هەیە 
دروست بکا. بە ڕای تۆ ئەو شتانە سەرکەوتوو ئەبی؟ بە 
ڕای تۆ باشرتین ئەلگۆ دەسەالتی شورایی نیە کە بچیتە 
کوردستان  خۆرئاوای  هەیە  منونەمان  خەلقەوە؟   ناو 
خەڵکەوە  نێو  هاتە  )پ.ی.د(ە  ئەوەی  حوکمی  بە 
)پ.ی.د(ە  لە  لەوانەیە  ڕەخنە  کۆمەڵێک  هەرچەندە 
هەبیت بەاڵم لە بەر ئەوەی چونە ناوخەڵکەوە وخەڵک 
پشتیوانی لێکرد سەرکەوتوو بوو. لەو بارەیەوە ئایا پیت 
ئەکرێ  حکومەتە.  باشرتین  شورایی  سیستەمی  نیە  وا 

لەو باریەوە ڕوونکردنەوەیەک بدەی؟

حکومەت  خەریکی  کە   ئەوانەی  ئەحمەد:  موئەیەد 
دروست کردنن لە ڕاستیدا  ئەوانە ئەیانەویت خۆیان 
فەرز بکەن بە سەر خەڵکدا. تەنانەت گەر ئێوە پییان 
بڵین وەرن شورا باشرتە ئەوان نایەن لەگەڵتان چونکە 
سیستمێکی تری هەیە و بەرژەوەندیەکی تری هەیە و 
لە چنیکی ترە. سیاسەت واقعیە ئەوانە سیاسەت ئەکەن 
بۆ خۆیان و خەڵکی کریکار و زەحمەتکێش و خەڵکی 
کوردستانی ئیران و هەر شۆینیکی تر ئەبی سیاسەتێکی 
واقعی بکات بۆ خۆی. شوڕا و بزوتنەوەی شورایی لە 
و  ترە  پێشکەوتوو  حوکمرانی  کەی  شیوەکانی  هەموو 
ئینسانی تر و بەرزتر و کۆمەاڵیەتی ترە، وە حکومرانی 
پیێشرت  من  و  دیموکراتیەتەوە،  باری  لە  ڕاستەوخۆیە 
ووتم  کە بۆرژوازی و بزوتنەوەی کۆمەاڵیەتیەکانی بە 
ئەنجومەنی  وەک  ئەهینن  کار  بە  شێوەکەی  جۆرێک 
کاملی  سیستمیکی  سەر  لە  باسامن  ئێمە  گەرەکەکان. 
سیاسیە وە خەڵک ئازادە و هەڵبژاردن ڕاستەوخۆیە و 
واتە سیستمی شورایی  ئەکات.  کۆمەڵ  ئیدارەی  خۆی 

بەدیلیکی واقعیە.

ە  )پ.ی.د  ترە.  شتیکی  ە  )پ.ی.د(  ئەوانەی 
جۆرێك  وبە  دیاریکراوە  ناسیونالیستی  بزوتنەوەیکی 
لە  شیوەیەی  وئەو  پێشەوە  بردۆتە  خۆی  کاری 
سەر  بێتە  گەر  زانیوە.  گونجاو  بە  دەسەاڵتاریەتی 
بەراوردی ئەوەی کە ئایا ئەم شکلە باشرتە لەو شکڵی 
دیارە  هەیە،  عێراقدا  کوردستانی  لە  کە  دەسەاڵتەی 
ئەڵیم زۆر باشرتە لە بەر ئەوەی ئازادی ژن پاریزراوە 
ومەسەلەی هەاڵواردنی ناسیونالیستانە کەمە وە ئەمانە 
ناتوانی ئەلگۆیەک ومودێلێکی  زۆر باشن، بەاڵم ئەوە 
مودیلێکی  ئیمە  ناوچەکەدا.  لە  بیت  ئازادیخوازانە 
لە  نەوەیەک  و  ئاراوە  هینایە   ٩١ لە  ئازادیخوازامنان 
و  زەحمەتكێش  و  کرێکار  خەڵکی  و  کۆمۆنیتسەکان 
ئاراوە.  هینایە  مودێلێکیان  عێراق  کوردستانی  خەڵکی 
ئەو مۆدیلە کە بە داخەوە هێشات نەتوانراوە سەرکەوتن 
بە دەست بهێنی بەاڵم میژوو لە سەر ڕیگەی خەڵکی 

ئازادیخوازی ئەم ناوچەیەی داناوە.

ئاوات: من پرسیارەکەم ئەوەبوو کە )پ.ی.د(ە گەڕایەوە 
بۆ ڕای خەڵک. قسەکە لیرەدایە گرنگی گەرانەوە بۆ ڕای 
خەڵک، من ئەڵێم لە ڕووی ئیدارەی ئەوەی )پ.ی.د(

لە  ئەمانەویت  ئیمە  جۆرەی  بەو  هەیە  کەموکۆری  ە 
)پەیەدە( پێشکەوتوو تر بیت. ئەمانەوێت سیستمیکی 

شورایی واقعی دروست بکەین و قسەکە لیرەدایە.

موئەیەد ئەحمەد: ئەوە ڕاستە بەالم من یەک شت بلێم 
بۆ ئەوەی ڕۆشن تر بێت. ئەوەی )پ.ی.د(ە شورا نیە، 
شورا ئەبی خۆی چەکدار بیت نەک حزبیکی دیاریکراو 
ژیر  لە  هاتووە  خەڵکەکە  و  چەکدارە  خۆی  ئەو  کە 
ئەکات.  دروست  شورا  چەکدارەدا  هیزە  ئەم  سایەی 
ئەم دوو شتە جیاوازیان هەیە، و من حەز ئەکەم ئەمە 
تۆزی ڕوون بکەمەوە، بە ڕای من ئەمە باسیکی جدیە 
و مەسەلەیەکی زۆر گرنگە. ئەم مەسەلەیە دوو ڕۆژی 
کە  ئەبێتەوە  حزبانەش  ئەوە  هەموو  ڕووبەرووی  تر 
ئازادیخواز و کۆمۆنیسن لە عیراق و لە ئێران و ناوچەکە. 
خەڵکی  بۆ  خەڵک  بۆ  ئیرادەیە  گەرانەوەی  ئەسڵ 
سەرەکی  پلەی  بە  و  نەدار  و  زەحمەتكێش  و  کریکار 
ئەگەر  چونکە  خەڵک  ئەوانیشداهەموو  دوەری  بە  و 
ئازادیخوازانە  ئاسۆیەکی  خاوەن  چینایەتی  هیزیکی 
ئاراستەی شوراکان نەکات، لە دوا شێکردنەوەدا ئەبی 

بە هی الیەنێکی تر وئەڕوات و لەسکە ال ئەدات.

ئەوە یەکەم خاڵە کە ئەبی ئاگادار بین. دووهەم، ئەم 
ئیرادەی خەڵکە ئەبی مانای واقعی هەبیت شورا خۆی 
ئەدات و هەموو  بڕیاری مەسەالکان  چەکدارە وخۆی 
حزبیکی تر ئەبێ ئەم رەوەندە بە  هێز بکات وە بەهێز 
بۆ  ببینێتەوە  شوراکاندا  هیزبوونی  بە  لە  بوونی خۆی 
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ئەو  پێچەوانەوەیە،  بە  )پ.ی.د(  منونەیەی  ئەو  پێچەوانەوە.  بە  نەک 
هێزیکی چەکداری خۆی هەیە بەاڵم هاتووە جۆرێک لە سیستمی »ئیدارەی 
دیمکراتی« دادەمەزرینی واتە شیوازیکی ئیدارەیی کە هێزێکی چەکدار 
بەرێوەی ئەبات دیارە لێرەدا باسامن ئەوە نیە ئەو چی ئەکات وچی ناکات. 
ئەوەی گرنگە لە سیستمی شوراییدا ئەبی ڕاستەوخۆ هەم دەسەاڵت وهەم 
هێزی چەکدار بە دەست شوراکانەوە بێت تەنانەت حزبەکانی تریش ئەبی 
ڕاستگۆ بن لەگەل خۆیاندا. ئیمە لەو پاتفورمەدا کە ٢٨ ساڵ لەمەوەبەر 
نوسیومان یەک ووشەمان لە سەر خۆمان نەوتووە وەک رێکخراو بەڵکو 
ووتومانە کە ئەبێ بزوتنەوەی شورایی بەهێز بیت و ئەبێ چەکدار بێت و 
ئەگەر تۆ ئەمەت کرد ئیرت خۆشت وەک حزب یا ریکخراو بەشیکی لەوە 

و ئەبی بە پاریزەری ئەوەی کە ناهیڵیت ئەو سیستمە بە الرێدا بڕوات.

ئاوات: ڕەنگە گەر پاتفۆرم و مانیفیستیک هەبێ بۆ بزوتنەوەی شورایی 
ئەوە ناتوانی لە سەر سکەی خۆی البدات. ڕات چییە؟

ناو  لە  نازانی  هەبێت  پاتفۆرمێکيش  گەر  بەاڵم  ئەحمەد:  موئەیەد 
كێشمەكێشی شورکاندا چۆن جێبەجێ ئەبێ. چونکە شورا وەک بلۆکێکی 
تەجروبە  نیە وەک  )موتەجانس(  یەکگرتوو  ئازادیخوازانەی  )کوتلەیەکی( 
مێژوویەکان نیشانیان داوە. شورا شتیک نیە کە ئیرت كێشمەكێشی سیاسی 
و فکری لە نێویدا ئەوەستیت، بە پیچەوانەوە جیاوازییەکە لەوەدایە کە 
ئازادانە  سیاسی  کێشمەكێشی  ئەوەی  بۆ  ئەکات  دروست  فەزا  باشرتین 
بەرەوپێش بچێت و هاوتا بێت لەگەڵ ڕەوەندی پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتیدا. 
ئیمە ئەبی بزانین و لەناو خودی شورا و لەناو هەڵسوراونی شورادا ئەوە 
باسەکە  و  هەیە  ملمانێ  و  هەیە  كێشمەكێشامن  کە  بزانرێ  هەق  بە 
ئەو  هەناوی  لە  بەری  بەرەوپێش  شورایی  سیستمی  چۆن  کە  ئەوەیە 
کێشمەکێشانەدا، چۆن جۆرێك ئایدیاڵی لێ دروست بکەین، هەر یەکە بە 
جۆریک بیر ئەکاتەوە بەاڵم ئەوەی گرنگە ئەوەیە کە ئەبی یەکڕایی گشتی 
ئەسلەکەشی  و  بپاریزرێت  شورایەکە  سیستمە  کە  ئەوەی  لەسەر  هەبێ 

گەرانەوەی ئیرادەیە بۆ خەڵک.

ئاوات: هاوری زۆر هیاکم کردیت و زۆر سوپاس . گەر دووا قسەت هەیە 
فەرموو.

موئەیەد ئەحمەد: زۆر سوپاست ئەکەم و دەستت خۆس بیت وسەرکەوتوو 
بیت.

پاشاموەی ل 5 چاوپێکەوتن لە 

گەڵ موئەیەد ئەحمەد 
دەربارەی بزوتنەوەی 

شورایی

ــە  ــەر ب ــتی س ــک تیروریس ــتا، کۆمەڵێ ــش ئێس ــاڵ پێ ــڕۆ، ٢١ س ئەم
ــەر  ــان بەس ــر دای ــاری ھەولێ ــە ش ــی ل ــامی سیاس ــی ئیس ڕەوتەکان
بنکــەی )یەکێتــی بێــکاران(دا وە تاوانــی کوشــتی دوو ھاورێــی 

خۆشەویســتامن )شــاپوور( و )قابیل(یــان ئەنجامــدا.

ــەوەی  ــەری چــاالک و خۆشەویســتی )بزووتن ــە ڕاب ــەم دووھاوڕێی ئ
ئەندامــی  و  کوردســتان(،  بێکارانــی  )یەکیەتــی  و  ئــاوارەکان( 
ــری  ــراق(، و الیەنگ ــکاری عێ ــتی کرێ ــی کومونیس ــی )حیزب ڕابەرایەت
سەرســەختی ئــازادی و یەکســانی ژنــان بــوون. ھەروەھــا ئــەو 
کاتــە لــە ڕیــزی پێشــەوەی خەبــات بــوون لــە خۆپیشــاندان و 

ناڕەزایەتیەکانــی ئــاوارەکان و بێــکاران و زەحمەتکێشــان و خەباتــی 
ژنانــدا. ڕزگاریخوازانــەی 

کوشــتنی ئــەم دوو ھاوڕێیــە لەالیــەن ئــەم بانــدە تیروریســتە 
ئایدیۆلۆژیــەوە  بەھــۆی دەمارگیریــی  تەنھــا  نــەک  تاوانبــارەوە، 
ــەت  ــدی سیاســی تایب بەڵکــو بەمەبەســتی بەدەســتھێنانی بەرژەوەن
ــەم  ــدرا. ئ ــەت ئەنجام ــەی تایب ــرتاتیجیەتێکی تاوانکاران ــی س و بەپێ
ــەکان،  ــوای مــەال ئیســامیەکان و ووتاربێــژی مزگەوت ــە فەت ــە ب تاوان
لــە ڕێگــەی ھاندانــە ژەھراویەکانیــان دژی کومونیســتەکان و ژنــان و 
پیاوانــی خەباتــکاری ڕێگــەی ئــازادی و یەکســانی ژنــان، لــە شــارێکی 
ژێــر دەســەاڵتی )پارتــی دیموکراتــی کوردســتان(دا ئەنجامــدرا. ئــەم 
تاوانــە کارێکــی سیاســی بــوو دژی چاالکوانانــی کومونیســت کــە لــە 
ڕیــزی پێشــەوەی خەباتــی کرێــکاران و ژنــان و ئــاوارەکان دا بــوون.

لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە ئیســامی سیاســی و حیــزب و گرووپــە 
لــە  نەبــوون  ســەرەکی  ھێزێکــی  کات  ھیــچ  تیروریســتەکانی 
ــە  ــی ل ــەردەوام، بەتایبەت ــەاڵم ب ــتاندا، ب ــی کوردس ــی سیاس گۆڕەپان
ســااڵنی حەفتاکانــی ســەدەی پێشــووەوە، ھەوڵیانــداوە لەنێــوان 
کــون و کەلەبــەر و ملمانێکانــی ژیانــی سیاســی و ئابــووری و 
کۆمەاڵیەتــی و ڕۆشــنبیری کۆمەڵگــەدا وە لــە پەراوێــزی ئــەو گرفتــە 
ــۆ  ــوێنێک ب ــەوە، ش ــە دەبن ــەڕووی کۆمەڵگ ــە ڕووب ــەرەکیانەی ک س

خۆیــان بدۆزێنــەوە.

ــەوەی  ــەی باڵوکردن ــروف« بەبۆن ــق مع ــرۆری نووســەر »عبدالخال تی
بەھــۆی  زوھــدی«  »رەئــووف  تــرۆری  زانســتی،  کتێبێکــی 
بــۆ  ھەوڵدانیــان  وە  سیاســی،  ئیســامی  دژی  ھەڵوێســتەکانی 

ــۆ  ــل( ب ــی )ئینجی ــی کتێب ــۆی وەگێڕان ــد« بەھ ــم زەن ــتنی »کری کوش
ــە بەرچــاوی )ڕژێمــی بەعــس( ــە ھەمــووی ب ــی کــوردی، ئەمان زمان

داوە،  ئەنجامیــان  ئیســامیەکان  ھەشــتاکاندا  ســااڵنی  لــە  ەوە 
جگەلــە زنجیرەیــەک ھەڕەشــە و فەتــوا بــەدژی پێشــکەوتنخوازان و 
ــاپوور( و  ــان )ش ــتنی ھاورێی ــدا کوش ــە کۆتایی ــا ل ــتەکان، ت کومونیس
)قابیــل( لــە ســاڵی ١٩٩٨، پیشــانیدا کــە ئامــرازی ئیســامی سیاســی 
بــۆ بەدەســتهێنانی جێگاوڕێگایــەک لــە کۆمەڵگــەدا تیرۆر و کوشــتنە.

مێــژووی ئیســامی سیاســی، مێــژووی ڕشــتنی ڕووبــاری خوێــن بــووە 
ــتاش  ــتبێت، وە ھێش ــێ گەیش ــتی پ ــە دەس ــوێنێکدا ک ــەر ش ــە ھ ل
ــەکان و  ــە و تاوان ــەم ڕەوت ــەکانی ئ ــەردەم ھەڕەش ــەریەت لەب بەش
وەڕێخســتنی قەســابخانە و ســەرکوتی هــەر شــتێکی مرۆڤدۆســتانە 
ــورژوازی  ــی ب ــی وەک ڕەوتێک ــامی سیاس ــە. ئیس و ئازادیخوازانەدای
ــە  ــۆ پشــکی خــۆی ل ــی ب ــورژوازی جیھان ــەڵ ب ــە لەگ ــە ملمانێدای ل
پەیوەنــدی  لەنــاو جەرگــەی  ســامان  و  ســەروەت  و  دەســەاڵت 
ســەرمایەی جیھانیــدا، بــەاڵم ئەرکــی ســەرەکی مێژوویــی، بەھەمــوو 
باڵەکانیــەوە، پاراســتنی ســەرمایەداری هاوچــەرخ و قەیــران گرتــووە، 
لەگــەڵ خنکاندنــی ھــەر بزووتنەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانە و ھــەر 
ھەڵســانێکی جەمــاوەری کرێــکار و زەحمەتکێــش و خەڵکــی ســتەم 

لێکــراو.

یادی ھاورێیان )شاپوور( و )قابیل(  ھەمیشە زیندوە لە دڵامندا.

١٨-نیسان-٢٠١٩

لە یادی تیرۆری هاورێیان )شاپوور عبدالقادر( و )قابیل 
عادل( لەالیەن تیروریستانی ئیسالمی سیاسیەوە 

                                                        موئەیەد ئەحمەد

   عە بدواڵ ساڵح
 ( یــادی هاورێــی کۆمۆنیســت و  خەباتــکار   /
نهێنیه كــه ی  نــاوه   مه هــدی(  نیعمــه   تۆفیــق 

)جــه الل(.

ــورة( ــة الث ــوی )مدين ــان له دایكب ــه و هاوڕێیه م ئ
ــاو  ــه  ن ــه  ســه ره تای چون ــه ر ل ــدا، ه ــه  به غ ــه  ل ی
چــه پ  كه ســێكی  وه ك  سیاســه ته وه   دنیــای 
هەڵوێســتی فکــری و سیاســی هەبــووە بەرامبــەر 
)ئــۆردوگای سۆشیالیســتی( ســەر بەدەوڵەتــی 
)ســۆڤیەت(ی ئەوکاتــە، ســه ره تای ژیانی سیاســی 
بااڵده ســته كانی  و  ڕه وتــه  چــه پ  له گــه ڵ 
دواتــر  بــووه .  ســه ندیكایی  بزوتنــه وه ی  نێــو 
دێتــه  كوردســتان بــۆ به شــداری لــه  خه باتــی 
چه كــداری دژی ڕژێمــی )بەعــس(، بــه اڵم زۆر 
لــه  كوردســتان نامێنێتــه وه  و بــه رەو  ئه وروپــا 
ده ڕوا تاكــو لــه  ئیتالیــا جێگیــر ده بــێ له بــه ر 
ــز  ــه وێ به هێ ــه وه ی ســه ندیكایی ل ــه وه ی بزوتن ئ
ــا،  ــری ئه وروپ ــی ت ــه  وواڵتان ــه راورد ب ــێ ب ترده ب
له ڕیــزی ســه ندیكاكاندا.  لــه وێ خه بــات ده كا 
كاتێــك ده گاتــه  ئــه و بــاوه ڕه ی كــه  خه بــات 
ده بــێ لــه  نێــو وواڵتــدا بــێ، له ڕێــگای لوبنانــه وە 
ــی  ــتان دوای ده وره یه ك ــۆ كوردس ــه وه  ب ده گه ڕێت
)بــه ره ی  ڕیزه كانــی  لــه   ســه ربازی  مه شــقی 
لوبنــان.  لــە  فه له ســتین(  ڕزگاری  بــۆ  گــه ل 
ڕێكخــراوی  ڕیــزی  ده چێتــه   لــه  كوردســتان 

)کۆمۆنیســتە شۆڕشــگێڕەکانی عێــڕاق(.

چاالكانــه   به شــداریه كی  )تۆفیــق(  هــاوڕێ 
)كۆمه ڵــه ی  پێشــمه رگه كانی  له ڕیــزی  ده كات 
بــۆ  ئێــران(  كوردســتانی  زه حمه تكێشــانی 
جمهــوری  هێرشــی  بوونــه وه ی  به ره نــگار 
ــران  ــۆ ســه ر ئۆپۆزۆســیۆنی ئێ ــران ب ئیســامی ئێ
لــه  پاییــزی ســاڵی )١٩٨٢(. زمانــی كــوردی و 
فارسیشــی زانیــوە وه ك زمانــی زماگــی خــۆی كــه  
عه ره بــی بــووە، هه ربۆیــه  ئــاگاداری هه مــوو 
بزوتنــه وه ی  سیاســیه كانی  و  فكــری  چاالكیــه  
چه پــی ئــه و كاتــه  ده بــێ، بــه  تایبــه ت باســه كانی 

شۆڕشــگێر. ماركســیزمی 

خەباتــی  ســەختی  هەلومەرجــی  بەهــۆی 
)کۆمۆنیســتە  ڕێکخــراوی  چەکــداری 
و  دادەخــات  بارەگاکــەی  شۆڕشــگێڕەکان( 
هــاوڕێ  بــەاڵم  دەهێڵــێ،  بەجــێ  کوردســتان 
)تۆفیــق( دوای چه نــد دانشــن و گفتوگــۆ له گــه ڵ 
كارگــه ران(  تێكۆشــانی  )یه كیه تــی  ڕێكخــراوی 
كــه   ڕێكخــراوه وە  ئــه و  ڕیزه كانــی  ده چێتــه  
ــووه   ــه پ ب ــراوی چ ــن ڕێكخ ــه وكات گه وره تری ئ

عێــڕاق. كوردســتانی  لــه  

بڕیــارده دا  كارگــه ران  كاتێــك   )١٩٨٣( ســاڵی 
ــو  ــه وه  نێ ــاخن بگه ڕێن ــه  ش ــه  ل ــی ك ئه ندامه كان
شــاره كان بــۆ بــه رده وام بوونــی خه باتــی نهێنــی، 
ــه و  ــه وان. ل ــێ ل ــك ده ب ــق( یه كێ ــاوڕێ )تۆفی ه
ســه روبه نده دا )كارگــه ران( تووشــی گێژاوێكــی 
ئه نجامــی  لــه   ده بــێ  قــوڵ  سیاســی  فكــری 
باســه كانی ماركســیزمی شۆڕشــگێر و ڕه خنــه  لــه  
پۆپۆلیــزم كــه  له الیــه ن )مه نســور حیكمــه ت(

ه وه  خرانــه  ڕوو، هــه ر به هــۆی ئــه و قه یرانــه وه  
دوا  لــه   و  هه ڵده وه شــێته وه   )كارگــه ران( 
ئه نجامــدا به هــاری ســاڵی )١٩٨٤( ڕێكخــراوی 
ڕاده گه یه نــێ،  خــۆی  كۆمۆنیســت(  )ڕه وتــی 
هــاوڕێ )تۆفیــق( دێتــه  ڕیزه كانــی )ڕه وت( و  
ــری(  ــراوی )هه ولێ ــیاره تی ڕێكخ ــی به رپرس ئه رك

ــپێردرێ. ــێ ده س پ

وه ك  چاالكانــه   له هه ولێــر  هاوڕێــامن 
به خه باتــی  درێــژه   كۆمۆنیســت  ڕابه رێكــی 
خــۆی ده دا تــا لــە  هاوینــی ســاڵی )١٩٨٤(دا 
ئاســایش  ســەرکوتگەری  ده زگای  له الیــه ن  لــه  
ده ســتگیر  )به عــس(  ده وڵه تــی  )ئەمنــی( 
)ئه منــی  زیندانه كانــی  ڕاپێچه كــی  و  ده كــرێ 
شــیاملی( ده کــرێ. هــه روه ك پیشــه ی دڕندانــه ی 
ــه   ــق( ده درێت ــاورێ )تۆفی ــس(، ه ــی )به ع ڕژێم
بــه ر ســه خرتین ئه شــكه نجه ، بــه اڵم بــه ووره ی 
ــیالیزم  ــزم و سۆس ــه  كۆمۆنی ــاوه ڕ ب ــن و ب پۆاڵیی
بــه   به رامبــه ر  وێنــه   كــه م  به شــێوه یه كی 
تاكــه   ناتوانــن  ده وه ســتێته وه   جــه الده كان 

بێنــن. وه ده ســت  لــێ  زانیاریه كیشــی 

هــاوڕێ )تۆفیــق( لــه  نێــو زیندانیشــدا ڕابــه ر 
جێــگای  بۆتــه   ئینســانیانەی  ڕەفتــاری  بــووه ، 
لــه   ئه وانــه ی  هه مــوو  خۆشه ویســتی  و  ڕێــز 
ــی  ــه  باس ــوون، هه میش ــی ب ــدا هاومه نزڵ زیندان
بونــه وه ی  ڕووبــه ڕوو  چۆنیه تــی  و  خۆڕاگــری 
ــرا بــۆ  بــۆ بــاس ده كــردن، كاتێــك یه كێكیــان ده ب
به گوێــدا  و خۆڕاگــری  ووره   ئــه و  ئه شــكه نجه  
ده دا و كاتێكیــش ده هێرایــه وه  ژوره كــه  خێــرا 
شــوێنی حه وانــه وه ی بــۆ ئامــاده  ده كــرد هه وڵــی 
ده دا بــه  چــه وری قــاپ و كه وچكــی نــاو زینــدان 

برینه كانــی ســاڕێژ بــكا.

هــاوڕێ ئــازاد حســێن، كــه  به هه مــان، به نــاو 
)تۆمه تــی( هــاوڕێ )تۆفیــق( ده ســتگیر ده كــرێ 
ــە  ــاورێ ک ــه و ژووره ی ه ــان ئ ــه  هه م و ده برێت
ــك  ــێ: )كاتێ ــه وه  و ده ڵ ــه ، ده گێڕێت ــەوەی تێدای ئ
ــه وت  ــق( ك ــاوم )تۆفی ــه  و چ ــه  ژوره ك خزاندیامن
ــۆی دوور  ــه و خ ــه وه  ئ ــك ببم ــی نزی ــتم لێ ویس
تــا نیوه شــه و كــه  زیندانیــه كان  لێــم  ڕاگــرت 
پرســیم:  لێــی  چرپــه   بــه   الم  هاتــه   خه وتــن 
ده ســتگیر  ســه المه تن؟  دیكه مــان  هاوڕێیانــی 
نه كــراون؟ مــن نــاوی یــه ك كه ســم نه دركانــدوه ، 
هه ندێــك  ده ســتگیركردنه كه م  كاتــی  ته نیــا 
به ڵگــه م لێگیــراوه  كــه  نه ده كــرا خۆمیــان لــێ 
ــن  ــه ش به س ــه و به ڵگان ــه ر ئ ــه م و ه ــه ری بك بێب
بــۆ ئــه وه ی ئیعــدام بكرێــم، لێــره  بــه دواوه  له نــاو 
ژوره كــه دا مــن و تــۆ یه كــرت ناناســین، خۆڕاگربــه  
ئه وانــه  زۆر ترســنۆك تــرن تــا له به رامبــه ر ووره  و 
بــاوه ڕی كۆمۆنیســتی ئێمــه دا خــۆ ڕاگــرن، ئه گــه ر 
ــتێك  ــچ ش ــراوه  هی ــێ نه گی ــت پ ــچ به ڵگه یه ك هی
ــه و  ــێ و ئ ــت ب ــا نه جات ــه  ب ــی خۆڕاگرب نه دركێن

شــااڵوه  بــه  كه مرتیــن زیــان تێپه ڕێنیــن(.

بــه  قســه كانی ده دا  درێــژه   )ئــازاد(  هــاوڕێ 
و ده ڵــێ: )منیــش هــه روام كــرد بۆیــه  دوای 
چه نــد مانگێــك ئــازاد كــرام و دوا ڕاســپارده ی 
هــاورێ )تۆفیــق(م بــۆ هاوڕێیانــی تــر هێنایــه وه  
ــه  ئیعــدام  ــام ك ــن دڵنی ــان م ــێ: هاوڕێی ــه  ده ڵ ك
ئه وه یــه   ئاواتــم  و  ویســت  تاكــه   ده كرێــم 
ئێــوه  درێــژه  بــه و ڕێبــازه  بــده ن، باوه ڕتــان 
خه بامتــان  به ڕه وابوونــی  و  سۆســیالیزم  بــه  
بــۆ به دیهێنانــی پته وتــر بــێ. ئه گــه ر بۆشــتان 
كــرا كــه س و كارم لــه  بــار ودۆخــی مــن ئــاگادار 

بكه نــەوە(. 

هاوڕێیەکــی چــه پ كــه نــاوی ) ســه باح ( و 
ــه ر  ــدا ب ــان كات ــوه   و له هه م ــوك ب ــی كه رك خه ڵك
ئــه و شــااڵوه ی گرتــن كه وتبــوو، هاومه نزڵــی 
ــری  ــی خۆڕاگ ــدا باس ــه  زیندان ــووه  ل ــق( ب )تۆفی
ته نانــه ت  و  كــردوه   ئــه وی  بــه رزی  ووره ی  و 
هــاورێ  به قــه رزداری  )خــۆم  ووتویه تــی: 
ــدا  ــری تێم ــه  ڕوحــی خۆڕاگ ــم ك ــق( ده زان )تۆفی

ئه وه نــده ی تــر پتــه و كــرد(. هــه ر ئــه و هاوڕێیــه  
)تۆفیــق( و )حه ســه ن مامــه   ده ڵــێ: )مــن و 
دادوه ر  كارتۆنیه كــه ،  دادگا  بــۆ  برایــن  مــوراد( 
لــه  تۆفیقــی پرســی: )تاوانبــاری یــا بێتاوانــی؟ 
له وه اڵمــدا )تۆفیــق( زۆر ئازایه نــه  هاتــه  دەنــگ 
و وتــی: تاوانبــار تــۆی كــه  به رگــری لــه و رژێمــه  
كــه   منــم  بێتــاوان  و  ده كــه ی  چه وســێنه ره  

ده كــه م(. مافــی چه وســاوه كان  لــه   به رگــری 

لەســێدارەدانی  ســزای  بڕیــاری  دادوه ر  ئیــرت 
دەرکــرد بــۆ )تۆفیــق( و )حه ســه ن( و پانــزە )١٥( 
ــه   ــر ب ــە دوات ــەباح( ک ــۆ )س ــش ب ــاڵ زیندانیی س
ــش  ــرێ. هاورێیانی ــازاد دەک ــتی ئ ــی گش لێبوردن
هاوینــی  ســه ره تای  )حه ســه ن(  و  )تۆفیــق( 

ســاڵی )١٩٨٥( لــە ســێدارە دەدرێــن.

*-*-*-*

٢ / یــادی هاوڕێــی خه باتــكار و کۆمۆنیســت 
ــەردوو  ــە ه ــارساو ب ــوراد (، ن ــه  م ــه ن مام )حه س

نــاوی نهێنــی )ئه ڵوه نــد( یــا )داود(. 

هاوڕێــامن  لەنــاو خێزانێكــی زه حمه تكێــش و 
لەشــاری خانەقیــن لەدایــک بــووە، ســه ره تای 
چه پــه كان  گروپــه   له گــه ڵ  سیاســی  كاری 
ڕێكخــراوی  ئه ندامــی  بۆتــه   دواتــر  و  بــووه  
)یه كیه تــی تێكۆشــانی كارگــه ران(، بــه  بڕیــاری 
ــداری  ــی چه ك ــه  خه بات ــتی داوه ت ــراو ده س ڕێكخ
لــه  كوردســتان و بۆتــه  پێشــمه رگه  لــه  )تیپــی 
بڕیــاری  دوای  پشــده ر(،  جوتیارانــی  ی   6٣
خه باتــی  لــه   هێنــان  واز  بــۆ  )كارگــه ران( 
ــاره كان  ــۆ ش ــی ب ــه  نهێن ــه وه  ب ــداری وگه ڕان چه ك
گه ڕاوتــه وه   )حه ســه ن(یش   ،)١٩٨٣( ســاڵی 
لــە  هه ولێــر  و له ســه ر بڕیــاری ڕێكخراوەکــە 
بۆتــه   ســاخته   ناســنامای  بــه   بــووه ،  جێگیــر 
ــه   ــی ل ــی كاش ــه  كارگه كان ــك ل ــه  یه كێ ــكار ل كرێ
ده ســتگیركردندا  شــااڵوی  له هه مــان  هه وڵێــر، 
ــق( ــاوڕێ )تۆفی ــە ه ــاڵی )١٩٨٤( ک ــی س هاوین

یشــی تێــدا گیــرا ئه ویــش ده ســتگیر ده كــرێ 
)ئه منــی  به دناوه كــه ی  زیندانــه   ده برێتــه   و 
ــازار  ــێوه  ئ ــن ش ــه وێ به دڕندانه تری ــیاملی( و ل ش
هاوینــی  ســه ره تای  ده درێ،  وئه شــكه نجه  
ســاڵی )١٩٨٥( له گــه ڵ هــاوڕێ )تۆفیــق( ســزای 
ــرێ. ــێ ده ك ــه ردا جێبه ج ــێدارەدانیان به س ــە س ل

*-*-*-*

٣ / یــادی هاوڕێــی کۆمۆنیســت و خه باتــكار 
)ســه ردار محه مــه د ئه میــن شــاڵقیت( نــارساو 

بــه  )ســه رداره  ڕه ش(.

ــوی شــاری )قــه اڵدزێ( هــاوڕێ ســه ردار له دایكب
له گــه ڵ  سیاســی  كاری  ســه ره تای  یــه ، 
ــه ی ماركســی لینینــی كوردســتان( بــووه،  )كۆمه ڵ
عێڕاقــی  خه تــی  )كۆمه ڵــه( دا  له نــاو  كاتێــك 
ــه   ــه ( بۆت ــی )كۆمه ڵ ــتانی بوون ــوون و كوردوس ب
ــدا  ــی بوون ــی عێڕاق ــه ڵ خه ت ــه  گ ــه م ل ــه ، ئ كێش
ــه ڵ  ــا له گ ــاڵه كانی حه فت ــتی س ــه  ناوه ڕس ــوه. ل ب
پۆلێــك لــه  چه پــه كان ده ســتگیر ده كــرێ و ســزای 
حــه وت ســاڵ زیندانــی بــۆ ده بڕدرێتــه وه  و دواتــر 

ــرێ. ــازاد ده ك ــتی ئ ــی گش ــه  لێبوردن ب

هــاورێ )ســه ردار( ده بێتــه  ئه ندامــی ڕێكخــراوی 
دواتــر  كارگــه ران(،  تێكۆشــانی  )یه كیه تــی 
خه باتــی  بــۆ  ده ڕوا  )كارگــه ران(  بڕیــاری  بــه  
ڕیــزی  لــه   پێشــمه رگه    وده بێتــه   چه كــداری 
)تیپــی 6٣ جوتیارانــی پشــده ر(، دوای بڕیــاری 
خه باتــی  لــه   هێنــان  واز  بــه   )گارگــه ران( 
ــار. ــاو ش ــه وه  ن ــی ده گه ڕێت ــه  نهێن ــداری ب چه ك

ــری  ــژاوی فك ــی گێ ــه  ئه نجام ــه ران ل ــك كارگ كاتێ
ــاوڕێ  ــێ، ه ــان ده ب ــی هه ڵوه ش ــیدا تووش سیاس
هه نــده ران  بــه ره و  ده دا  بڕیــار  )ســه ردار( 
بــڕوا، له ڕێــگای ئێرانــه وه  ده گاتــه  پاكســتان و 
ــراوی  ــه  ڕێكخ ــۆی ل ــی خ ــه ری سیاس وه ك په ناب
نەتــەوە  پەنابــەری  بــااڵی  )کۆمیســاریای 

ده كا. تۆمــار   )-UNHCR- یەکگرتــووەکان 

لــه  ئه نجامــی سیاســه تی دژی ئینســانی ئــه و 
چه ندیــن  په نابــه ران  به رامبــه ر  ڕێكخــراوه  
هــاوڕێ  و  ده درێ  ئه نجــام  خۆپیشــاندان 
به رجه ســته ی  ڕابه رێكــی  وه ك  )ســه ردار( 
به داخــه وه   ده رده كــه وێ.  خۆپیشــانده ران 
هــاورێ )ســه ردار( لــه  پاكســتان لــه  بارودۆخێكی 

ده دا. له ده ســت  گیــان  نادیــاردا 

 ***

كۆمۆنیســته   پۆلــه   ئــه و  یــادی  ئێمــه   كاتێــك 
ــن  ــته  بڵێی ــه وه،  پێویس ــە ده كه ین گیانبەختکردوان
ئه گــه ر ئــه  وان ئێســتا له ژیانــدا مابــان دڵنیــام لــه  
ــی كۆمۆنیســتی ئێمــه دا  ــزی پێشــه وه ی خه بات ری
ــرت  ــان كه م ــانی ئێمه ی ــی سه رش ــوون و ئه رك ده ب
ئــه وان  به داخــه وه   بــه اڵم  ده كــرد،  ئاســانرت  و 
لــه و ڕێبــازه دا گیانیــان له ده ســتدا و به رده وامــی 
دژی  لــە  ســپارد  بــه  ئێمــه   خه باته یــان  ئــه و 
دەســەاڵتی بــورژوازی و نیزامــی ســەرمایەداری و 
بنیاتنانــی كۆمه ڵگایەکــی سۆشیالســتی كــه  تێیــدا 
ــن. ــازاد و یه كســان ب ــاو، ئ ئینســانه كان، ژن و پی

نیسانی ٢٠١٩

لە یادی گیانبەختکردوانی ڕێگای سۆشیالیزمدا
نە مری و سە ربە رزی بۆ هاوڕێیان )تۆفیق(، )حە سە ن( و )سەردار(
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    موئەیەد ئەحمەد
ئەمــڕۆ ١٨ی مــارس دانــراوە بــە »رۆژی شــوراکان« 
مارســدا  مانگــی  لــە  لەبەرئــەوەی  کوردســتان  لــە 
بزووتنــەوەی شــورایی ســەری ھەڵــدا وەھەروەھــا 
ــارە ڕاپەڕینــی  ــادی کۆمۆنــەی پاریســە. دی ئەمــرۆژە ی
ــراق  ــووری عی ــتان و باش ــی کوردس ــاوەری خەڵک جەم
بــەدژی ڕژێمــی بەعســی فاشیســت لــە ھەفتــەی 
یەکەمــی مانگــی ئــازاری١٩٩١دا دەســتی پێکــرد و 
بزووتنــەوەی شــوورایی لــە جەرگــەی ئــەو ڕووداوانەدا 

ــدا. ــەری ھەڵ س

ــادی ڕوودانــی کارەســاتی  وەھەروەھــا ١6ی مــارس ی
شــاری ھەڵەبجەیــە. لــەو ڕۆژەدا ســاڵی ١٩٨٨ رژێمــی 
ــی  ــەربازیە تاوانبارەکان ــەرە س ــار و ڕاب ــی تاوانب بەعس
ھەســتان بــە ئەنجامدانــی تاوانــی کۆمــەڵ کــوژی 
ــەم  ــتوانی ئ ــە دانیش ــەس ل ــەزار ک ــج ھ ــەی پێن نزیک
شــارە لــە ڕێگــەی بۆمبارانکــردن بــە چەکــی کوشــندەی 

ــاوی. کیمی

ئــەم کۆمــەڵ کوژیــەی خەڵکــی بــێ تاوانــی ھەڵەبجــە، 
کــە رژێمــی بەعســی فاشیســت و شــۆفێنی ئەنجامیــدا، 
مێــژووی  لــە  بــوو  وێنــە  کــەم  دڕندەیەتیەکــی 
ــراق و  ــوان عی ــەی جەنگــی نێ ــە گەرم ــەدا و ل ناوچەک
ئێرانــدا بــە ڕیــوە چــوو کــە بــۆ خۆشــی ببــووە ھــۆی 
ــون کــەس لەھــەردوو  ــەک ملی ــە ی ــر ل کوشــتاری زیات

ــەڕدا. ــەرەی ش ب

ڕووداوە  ئــەم  ھەمــوو  جەرگــەی  لەنــاو  ئێمــە 
گەورانــەدا دەژیایــن، نیشــتەجێی ســلیامنی بوویــن کــە 
ــا ئینســانیەی  ــەم تراژیدی ــی ئ ــی شــوێنی ڕوودان نزیک

شــاری ھەڵەبجــە بــوو. مــن بەردەوامیــم دەدا بــە 
ــوری  ــە سانس ــن ل ــم و بەخۆپاراس ــر زەمینی ــی ژێ ژیان
ئاســایش و دامــودەزگای رژێمــی بەعــس  لــە ھاوینــی 
٧ی  لــە  ڕاپەڕیــن  دەســتپێکردنی  ھەتــا  ەوە   ١٩٨٢
ئــازاری ســاڵی ١٩٩١دا. لەنــاو ئــەم ڕووداوانــەدا وەک 
خێزانێکــی بچــووک، مــن و ھاوژینەکــەم و کچەکەمــان 
ــرد  ــەر ئەب ــە س ــان ب ــوو، ژیامن ــک ب ــە ١٩٨٩ لەدای ک
ــی  ــی ژمارەیەک ــوکار و خێزان ــەری کەس ــە دەوروب و ل
کومونیســت«  »ڕەوتــی  ھاورێیانــی  لــە  کــەم 
ــە  ــان ب ــتی خۆم ــتی پاراس ــەش بەمەبەس ــن، ئەم بووی
کــە  کۆمەاڵیەتــی  چوارچێوەیەکــی  دروســتکردنی 
خۆمــان و چاالکیەکامنــان لــە چــاوی ھێزەکانــی ئەمــن 

بشــارێتەوە.

بــۆ  کوردســتان«،  لــە  شــوراکان  »ڕۆژی  بەبۆنــەی 
بەڵگەنامــەی  ئینتەرنێــت،  لەســەر  جــار  یەکەمیــن 
چارەســەری  بــۆ  کرێکاریــەکان  شــورا  »بەرنامــەی 
برســێتی وھــەژاری وبێــکاری« باڵودەکەمــەوە، کــە 
ــە  ــت«ەوە ل ــی کومونیس ــراوی »ڕەوت ــەن ڕێکخ لەالی
٢١ی ئــازاری ١٩٩١دا خراوەتــە بەردەســتی »شــورا 
ــی  ــە کات ــە ل ــتان. بەرنامەک ــە کوردس ــەکان« ل کرێکاری
خۆیــدا بــە کــوردی نــورساوە و لێــرەدا مــن وەرگێرانــە 
عەرەبیەکــەی باڵودەکەمــەوە، لەبەرئــەوەی کــە ئێســتا 
بــاڵوی  دواتــر  و  نیــە  لەبەردەســتدا  کوردیەکەیــم 

ئەکەمــەوە.

ھەتــا ئێســتایش بەشــێکی زۆر لــە ھەڵســووڕاوانی نــاو 
ــش  ــە و ھەندێکی ــەو کات ــتی ئ ــەوەی کومونیس بزووتن
ــی کومونیســت«  ــە ھەڵســووڕاوانی پێشــووی »ڕەوت ل
کــە ھەڵگەڕانــەوە لــە رێبــازی »ڕەوتــی کومونیســت« 
مشــتومڕمان لــە گــەڵ دەکــەن و پێــامن دەڵێــن ئێــوە 
پێداگری دەکەن لەســەر گرنگیەتی »رێکخســتنی شــورا 
ــا« وە ئەمــە وەک ھەڵەیەکــی  ــە تەنھ ــەکان ب کرێکاری
سیاســی دەبینــن کــە ســەرچاوەی لــە رێبازێکــی چــەپ 
گەرایانــەوە گرتــووە. نــەک تەنھــا ئەمــەش بەڵکــو 
ــی  ــۆری گەرای ــر دەڕۆن و تی ــەوە دوورت ــێکیان ل بەش
ئەکــەن و رەخنەمــان لێدەگــرن و دەڵێــن ئــەم رێبــازە 
چــەپ گەرایــە  ئــەو بەشــە لــە جەمــاوەر  کــە کرێــکار 
نیــە وەک نێچیــر بەجێدەھێڵێــت بــۆ بــورژوازی. ئــەم 
ــە دەوری  ــن، ب ــڕوای م ــە ب ــە، ب ــە و لێکدانەوان بەھان
دەرەوەی بابەتەکــەدا دەخولێتــەوە وە شــۆڕ نابێتــەوە 
بــۆ ناوەڕۆکەکــەی، کــە مەســەلەی ڕێکخســتنی چینــی 
ــۆ  ــی ب ــی گۆڕینیەت ــان و گرنگ ــکار و زەحمەتکێش کرێ

ھێزێکــی سیاســی بنچینەیــی و ســەرەکی لــە جەرگــەی 
ئــاڵ و گــۆڕە سیاســیەکاندا لەچەشــنی ئــەوەی کــە لــە 

ــووەوە. کوردســتاندا بەرەوڕوومــان ب

ــەو  ــە ئ ــدەم ک ــەوە ب ــاژە ب ــرەدا ئام ــە لێ ــایانی باس ش
فۆرمولەیــەی پێشــنیارمان کــرد بــۆ بەرگــری کــردن 
لــە پێشــرتێتی شــورا کرێکاریــەکان بەســەر شــورا 
بــوو: »بڕبڕەپشــتی  بــەم شــێوەیە  جەماوەریــەکان 
ھــەر بزووتنەوەیەکــی شــورایی بەھێــز لە کوردســتاندا 
رێکخســتنی شــورای کرێــکاران و زەحمەتکێشــانە«. 
داوکاریــە  و  دەســتبەجێکامنان  بەڵگەنامەی«ئەرکــە 
کرێکاریــەکان«، کــە رێکخــراوی »ڕەوتــی کومونیســت« 
ڕاپەڕیــن  دەســتپێکردنی  پێــش  ھەفتــە  حــەوت 
ــەم  ــرد، ئ ــی ١٩٩١ دەریک ــی دوەم ــە ١6 کانون ــە ل وات

ــردووە. ــان ک ــی بەی ــە ڕوون ــتەی ب ھەڵوێس

بــە لەبەرچــاو گرتنــی ھەمــوو ئەمانــە، ڕووداوەکانــی 
دونیــای ھاوچــەرخ و ئــەو بزووتنــەوە ناڕەزایەتیانــەی 
کــە لــە ڕۆژھەاڵتــی ناوەراســت و باکــوری ئەفریقیــادا 
بــۆ  راســتیەمان  ئــەو  دەدات،  روو  ئێســتادا  لــە 
دەســەملێنن کــە بــۆ بەدیھێنانــی گۆڕانــکاری ڕیشــەیی 
و  ناڕەزایەتیــەکان  بزووتنــەوەی  ڕەوەنــدی  لــە 
چینــی  ھاتنەمەیدانــی  ڕاپەڕینــە جەماوەریەکانــدا، 
رێکخــراوە  لــە  ڕێکخــراو،  بەشــێوەیەکی  کرێــکار 
ــە.  ــوری یەکاڵکەرەوەی ــدا، فاکت ــی خۆی جەماوەریەکان
ــة  ــی »نقاب ــەت کردن ــەی  دەخال ــە منون ــەرنج دان ل س
ــکاران  ــتی کرێ ــی گش ــس وە مانگرتن ــە تون ــغل« ل الش
ــی  ــاڵی ٢٠١١ دا، وە تێبین ــە س ــەردوو ل ــر، ھ ــە م ل
ئــەوەی کــە ئێســتا لــە جەزائیــر روودەدات وە رۆڵــی 
نەقابــەکان و بزووتنــەوە کرێکاریــەکان لــە پێدانــی 
ــەو  ــە بزووتنەوەکــە، دووپاتــی ئ تەوژمــی ســەرەکی ب

ــەوە. ــتیە ئەکەن راس

ــەی  ــەو ھاورێیان ــک ل ــەدا ووتارێکــی یەکێ ــەم رۆژان ل
کوردســتان  کومونیســتی  بزووتنــەوەی  ریزەکانــی 
خــاوەن  تیایــدا  کــە  بەرچــاوم  کەوتــە  وعیراقــم 
خراپرتیــش  وە  »ســاویلکە«  بــە  ئێمــە  ووتارەکــە 
ئێمــە  لەبەرئــەوەی  ئەمــەش  دەدات.  لەقەڵــەم 
پێداگــری تەنھــا لەســەر شــورا کرێکاریــەکان دەکەیــن، 
وەرێبــاز و سیاســەتەکانی »ڕەوتــی کومونیســت« گوایا 
ــکار  ــە کری ــە ک ــەو جەماوەرەی ــای بەجێھێشــتنی ئ مان
ــەی  ــات و ئۆتۆریت ــی بخ ــا ڕێک ــورژوازی ت ــۆ ب ــە ب نی

سیاســی خــۆی لەناویانــدا بســەپێنی.

لــە وەاڵمدانــەوە بەم ووتــارە کە بەرجەســتەکردنەوەی 
ــەک  ــی، تاڕادەی ــی سیاس ــی خەتێک ــروڕای هەڵگران بی
لــە  کومونیســتی  بزووتنــەوەی  نــاو  لــە  فراوانــە، 
کوردســتان و سەراســەری عیراقــدا، دەڵێــم، ئــەوان 
ــە  ــەاڵم ناوەڕۆک ــن ب ــاوەری دەبین ــەوەی جەم بزووتن
دەکــەن  پێداگــری  نــا،  چینایەتیەکانــی  و  سیاســی 
لــە  چاوپۆشــین،  نیــازی  بــە  جەمــاوەر  لەســەر 
ــت  ــە مەبەس ــا ب ــی، ج ــی چینایەت ــەکان و خەبات چین
یــان بــێ مەبەســت. ئــەوان گۆڕانکاریــە سیاســیە 
»دیموکراســیەکان« و بەدەســتھێنانی ئازادیــە سیاســی 
و مەدەنیــەکان دەبینــن بــەاڵم بەبــێ خەبــات لــە 
پێنــاوی سۆشــیالیزم بــە شــێوەیەکی فیعلــی وە بەبــێ 
بەھێزکردنــی چینــی کرێــکار وەک تەنھــا ھێزێکــی 
سیاســی ســەربەخۆ کــە توانــای بەدیھێنانی سۆشــیالیزم 
ــی  ــکاری شۆڕشــگێڕانەی بناغەی و دروســتکردنی گۆڕان

ــەردەمەدا. ــەم س ــە ل ھەی

ــەو  ــت ئ ــی نایانەوێ ــارە و ھاوڕاکان ــەو ووت ــی ئ خاوەن
ڕاســتیە ببینــن کــە مەرجــی ســەرەکی بــەڕێ کەوتنــی 
بزووتنەوەیەکــی شــورایی جەماوەریــی بەھێــز لــە 
کوردســتان دا لــە ئــازاری ١٩٩١دا، دەســتگرتن بــوو 
ــز  ــکاران و زەحمەتکێشــان و بەھێ ــە شــوراکانی کرێ ب
ــوو وەک  ــان ب ــی سیاســی و رێکخراوەیی ــی توانای کردن
ــە شــوراکاندا، وە ئەمــە  ھێزێکــی سیاســی ڕێکخــراو ل
بزووتنەوەیەکــی شــورایی جەمــاوەری  بڕبڕەپشــتی 
ــز  ــای بەھێ ــەش بەمان ــتان دا. وە ئەم ــە کوردس ــوو ل ب
ــەک  ــکاران و زەحمەتکێشــان ن ــی شــوراکانی کرێ کردن
تەنھــا وەک ھێزێکــی مــادی »ئینســانی«، بەڵکــو وەک 
ھێزێکــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی واتــە وەک چینێکــی 
دروشــمی  کــە  چەکــدار  و  ڕێکخــراو  کۆمەاڵیەتــی 
بەجێھێنانــی بەرنامــەی سۆشیالیســتی ھەڵگرتبێــت. 
شــورایی  بزووتنــەوەی  الوازکردنــی  مانــای  ئەمــە 
ــی  ــی. ئەرک ــای بەھێزکردنیەت ــەوە مان ــە، بەپێچەوان نی
یەکــەم بەھێزکردنــی توانایــی سیاســی و ڕێکخراوەیــی 
شــوراکانی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان وە چەکــدار 
بڕبڕەپشــتی  کردنــی  قایــم  واتــە  بــوو،  کردنیــان 

بزووتنــەوەی شــورایی جەمــاوەری.

ــەوەی  ــی بزووتن ــە ڕۆژان ــەراورد ب ــڕۆ لەب ــارە ئەم دی
شــورایی لــە ئــازاری ١٩٩١ دا ســەنگ و ھێــزی چینــی 
کرێــکار لــە ژیانــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی دا زۆر 
زیاتــرە لــە کوردســتاندا، هــەر بەوپییــەش ڕۆلــی لە ناو 
ــاڵ،  ــە. بەهەرح ــوراییدا یەکااڵکەرەوەی ــەوەی ش بزوتن

ڕاســتەقینە  ھەنگاوێکــی  ھــەر  کاتەشــدا  لــەو 
ھەڵبھێرایــە بــۆ ڕێکخســتنی ڕیــزی ســەربەخۆی چینی 
کرێــکار و زەحمەتکێشــان دەیتوانــی ڕێــڕەوی ئــەو 
ــوو  ــە ئاراداب ــە ل ــت ک ــیانە بگۆڕێ ــە سیاس کێشمەکێش
ــەوەی  ــەوەی کومونیســتی و بزووتن ــوان بزووتن ــە نێ ل
ناسیونالیســتی لــە کوردســتاندا. بزووتنــەوەی بێــکاران 
کــە ماوەیــەک دوای بزووتنــەوەی شــورایی ســەری 
ــەی  ــە کۆمەڵگ ــزی ل ــا بەھێ ــی وەھ ــدا، لەرزینێک ھەڵ
دەســەاڵتدارە  عەرشــی  کــە  بەدیھێنــا  کوردســتاندا 
نوێیــە ناسیونالیســتەکانی ھەژانــد. توانایــی کرێکارانــی 
بێــکار ڕادەی توانایــی کرێــکاران وزەحمەتکێشــانی 
نیشــاندا بــۆ ئەنجامدانــی کاری چینایەتــی ســەربەخۆ. 
توانایــی یەکانــی دروســتی  بێــکاران و  ڕێکخــراوی 
ئــەوەی ســەملاند کــە ئێمــە لــە جەرگــەی بزووتنــەوەی 
شــورایی دا خوازیــاری بویــن واتــە کە دەبێــت تەرکیزی 
ــکاران و زەحمەتکێشــان بێــت. ســەرەکی لەســەر کرێ

کــەم و کوڕیەکانــی ئــەم بەڵگەنامەیــە ھەرچیــەک 
و  بەردەوامــی  ڕەنگدانــەوەی  بەڵگەنامەکــە  بێــت، 
ــی  ــە بنەرەتیەکان ــەر گرفت ــە بەرامب ــەوی تێڕوانینامن پت
خەباتــی چینایەتــی کرێــکاری و سۆشیالیســتی، وە 
ــی و  ــە مارکس ــە خەت ــتگرتنامنە ب ــەوەی دەس ڕەنگدان
کرێکاریەکەمانــەوە. مێــژووی خەتــە سیاســیەکان لەناو 
بزووتنــەوەی کومونیســتی و مارکســی ســەردەمدا، لەم 
ماوەیــەی ڕابــردوودا، ھیــچ کەســێک ناتوانێــت وەالی 
ــەکان  ــارەزووی تاک ــی ئ ــە پێ ــژوو ب ــە مێ ــت، چونک نێ
وەیــان حیــزب و ڕێکخــراوەکان نابڕدرێــت و بــەش 

ــت. ــەش ناکرێ ب

کــردووە،  ئامــادەم  مــن  بەڵگەنامەیــە  ئــەم 
پێداچوونــەوەی لەالیــەن ھاورێیــان نــادر عبدالحمیــد 
لــە  کــە  بــووە،  مارفــەوە  حاجــی  وعوســامنی 
ڕابەرایەتــی »ڕەوتــی کومونیســت« بوویــن. وەرگێڕانــی 
لــە كوردیــەوە بــۆ عەرەبــی لەالیــەن ھــاوڕێ عبداللــە 
صالــح، چاپــی دەســتی لەالیــەن ھاورێیــان مەیســون 
ــەن  ــەوەی لەالی ــر، پێداچوون ــورەیا طاھ ــەالل و س ج
مەعــروف.  گواڵڵــە  و  عبداللــە  شــیرین  ھاورێیــان 
ــە  ــەوەی ل ــاش ئ ــرا پ ــی ک ــێ کۆپ ــارەی ل ــەدان ژم س
شــێوەی نامیلکــە یەکــدا ئامادەکــرا لــە چاپخانــەی 
ــە   ــان ســەمیرە عبدالل ڕێکخراوەکــەدا لەالیــەن ھاورێی

نــەوزاد خالیــد وعبداللــە صالــح.

١٨مارسی ٢٠١٩

بە بۆنەی »یادی شوراکان لە کوردستان«

    جەمال کۆشش
کردەوەی تیرۆری سەردەشت عوسامن 

پرۆســەی تیرۆرکردنــی سەردەشــت عوســامن، زنجیــرە 
ڕوداوێکــی ڕوونــن وپێکەوەبەســرتاون. سەردەشــت 
عوســامن، وەک ژورنالیســتێکی ڕەخنەگــر )دەرگاکان 
دامەخــەن، دونیــا لــەدەرەوە دەمانبینــن، وە نزیکــەی 
ســەرجەمی بەرهەمەکانــی(، وەک نوســەرێکی بەتوانــا 
ــەاڵت،  ــەرکوتی دەس ــی  و س ــتنی گەندەڵ ــۆ دەرخس ب
ــیەکانی  ــاکارە سیاس ــۆ ڕی ــازادی ب ــودی ئ ــی خ نارشین
)هەمــوو ڕاکــەن، ئازادی هــات(، وەک هومۆریســتێک، 
ــە  ــەت ب ــەوقدانەوەیەکی تایب ــی  وش ــا وجوان فەنتازی
خــۆی هەیــە )مــن عاشــقی کچەکــەی بارزانیــم(. 
ــەری  هــەروەک  پێنوســەکەی، خۆشەویســتی دەوروب
ژیانــی  و  زانکــۆ  لــە  هاوپۆلەکانــی  )بیــرەوری 
ــایەتی  ــەر و کەس ــەس وکاری(، کاراکت ــی وک کۆمەاڵیەت
ــی  ــی کورت ــەر لەماوەیەک ــت وه ــدەگا و دەخەمڵێ پێ
ژیانــی تایبەتــی ورۆژنامەگــەری و نوســیندا هەڵــدەدا 
و   ) )ڕاســتگۆیی  وتێدەکۆشــێت  وپەرەدەســتێنێ 
)بەدەربەســتی( و )ئیــرادە( لــە بۆتــەی نوســینەکانیدا 
بەژنێکــی ڕاوەســتاوی هەبێــت. )بــەاڵم بــۆ نه وه یــه ك 
ــای شــه رمه زارییه / ــی مان ــه  ئیراده یه ت ــری ل ــه  جوامێ ك

سەردەشــت عوســامن( بــە دیــار ئــازادی ئێــوەوە 
ــین. دابنیش

بێکــەس   )شــێرکۆ  مافیــاکان  نێــو  مافیــای   
بۆسەردەشــت عوســامن ( بەهەمــان ووردەکارییــەوە، 
لەووردودرشــتی ژیانــی دەکۆڵنــەوە، نەخشــە وپانــی 
هەڵناگرێــت  گومــان  هیــچ  دادەڕێــژن.  چەپــەڵ 
بەبەرنامەیەکــی  عوســامن  سەردەشــت  تیــرۆری 
دەســەاڵتەوە  ســێکوچکەی  بەبەرزتریــن  تۆکمــەوە 
ئــاگادار  عوســامن،  سەردەشــت  گرێــدراوە. 
دەکرێتــەوە کــە هەولیــر جێبهێلێــت )وەک لــە نامــە و 
نوســینەکانیدا دەردەکەوێــت، ڕوو بکاتــە  هەنــدەران، 
ــەوەی  ــر دێمــەوە ســەر ئ ــە ســلیامنی، دوات ــان بچێت ی
و  دەکات  سەرکێشــی  هەلنابژێریــت  ئەمانــە  بــۆ 
هەڕەشــەکان  پاشــان  دەمینێتــەوە(.  هەولێــر  لــە 
ــدن  ــە ڕفان ــەوە و ب ــر دەبن ــراوی ت ــر و قەه توندوتیژت
و تیــرۆر، ســڕینەوەی فیزیکــی لەســەر شــانۆی ژیــان 
بــە کۆتاییەکــی تراژیــدی دەگات. هەمــان زنجیــرە 
ــەر  ــر عوم ــدوو )نەزی ــی هەمیشــە زین ڕوداوی هاوڕێ
ــارە   ــە ٢٥.٨.١٩٩٣ (، دوب ــومەیل ل ــارۆچکەی س ــە ش ل
دەبێتــەوە. نــەک هــەر لــە رۆژنامــە و ڕێکخــراوە 
جیهانیــەکان، پەنجــەی تۆمەتباری بۆ پارتــی دیموکراتی 

کوردســتان )وەک واشــنتۆن پۆســت و ڕێکخــراوەی 
ئەمەنســتی ئەنرتناســیۆنال( دەکــەن، بەڵکــە بەزمانــی 
کــوردی هــەر لــە وێبســایتی  سەردەشــت عوســامن بــە 
زمانــی ســۆرانی، خوێنــەر بــە وردی هەمــوو پانەکــە، 
ووردەکارییــەوە.  بــە  وپایەیــان،  پلــە  کەســەکان، 
http://www.sardashtosman.( دەبێــت،  ئــاگادار 

com/ku/(.  بــە پاکتاوکردنــی جەســتەیی سەردەشــت 
ــە   ــێک ل ــەری وەک بەش ــازادی رۆژنامەگ ــامن، ئ عوس
ئازادییــە سیاســیە ســەرەتاییەکانی خەڵکی  کوردســتان، 
لەگــەڵ زەبرێکــی قەرەبونەکراوە ڕووبــەڕوو دەبێتەوە 
کــە ملمانێیەکــی چارەنوســاز لــە نیــوان خەڵــک و 

دەســەاڵتدارانی هەولێــر دەکاتــەوە.

سەردەشت عوسامن و نوسین 

نوســینەکانی سەردەشــت، شــکۆمەندی ودڵنییایــی بــە 
تیــۆری  لــە کــردەوەی شۆڕشــگێرانەدا بەخشــیەوە. 
ووتارەکانــی توانــای بەکارهێنانــی ڕاســتیەکانی ئاوێتەی 
ــەرچوونی  ــۆ بەس ــی ب ــیاری چینایەت ــە وش ــارگاوی ب ب
ســەردەمی هێــزە کۆنەپەرســت و دەســەاڵتە خێلەکیــە 
شــێوە حوکمڕانیــەکان لــە پوخرتیــن و ئارامرتیــن و 
ســاناترین ســرتاکتوردا بەرجەســتەکردەوە. ئەوانــەی 
زەبــری  لەئاســت  بــوو،  گلەییــان  نوســین   لــە 
ــت،  قەهــراوی و ملهــوڕی دەســەاڵتدا هیچــی پێناکرێ
ــامن  ــت عوس ــون، سەردەش ــوا بب ــێ هی ــین ب ــە نوس ل
داری بیروهۆشــیاری و ئومێــدی ئــازادی  بەخوێنــی 
گەشــی ئــاودا. سەردەشــت بــە ماوەیەکــی کورتــی 
وەهــای  خــارای  پێنوســێکی  ڕۆژنامەگــەری،  کاری 
داهێنــا لــە نوســینی درکاندنــی نهێنیەیەکانی نــاوەوەی 
کــە گەورەتریــن و بەهێزتریــن هێــزی نــا واقعــی 
لەبەرامبــەر خۆیــدا ڕاگــرت )ئاوێنەیەکیــان بدەینــێ تــا 
ــە  ــامن ( ک ــت عوس ــان ببین/سەردەش ــی خۆی بەقووڵ

ــوان. ــک وڕیس ــن وتاری ــوو نارشی ــد دزێ چەن

زۆر بەڕێــز بەزمانــی جۆراوجۆر دەربارەی سەردەشــت 
زۆریــک  باڵوکردۆتــەوە،  نوســینیان  عوســامن، 
لــەوان، ئــەو خاڵەیــان بــە ووردی بەرچاوخســتوە، 
چاندنــی تــرس ودروســتکردنی ژینگــەی تۆقانــدن، 
جەســتەیی  پاکتاوکردنــی  لــە  فراوانــرتە  زۆر 
ڕۆژنامەنوســێک. ئــەو ئینســانکوژەی مەخــزەن لــە 
نێــو دەمــی رۆژنامەنوســێکدا بەتاڵــدەکات )ئامــاژە بــۆ 
دامداخســتنی بــە کۆمــەڵ، بۆچاوپڕخوێنــی زاڵم وچۆک 
ورۆشــنبیرامنان،  رۆژنامەنوســان  بەریــزی  پێــدادان 
ســامناکی مــەرگ لەبەرامبــەر هــەر کەســێک کــە 
سەردەشــت ئاســا بێــت )دکتــۆر عــەال مەشــذوب، 
ــەم،   ــی ک ــێ بەماوەیەک ــەری عێراق ــوس ونوس چیرۆکن

پــاش باوکردنــەوەی ووتاڕیكــی ڕەخنــە ئامێــز لەســەر 
ــەوە  ــاڵ  مان ــتی  ١٣ س ــە پاداش ــی  ل ــی خومەین ژیان
و داڵدەدانــی لەالیــەن عێراقــەوە، لــە دەمەوئێــوارەی 
گوللــە   ١٣ بــە  کەربــەاڵ  لەشــاری   ٢.٢.٢٠١٩ رۆژی 
ــە  ــە ١٣ گولل ــتی ب ــج پێویس ــە هی ــرد، ک ــان ک تیرۆری
نەبــوو(. ئــەو خۆنواندنــە تەحەددایەکــی زۆر قێزەونــە 
ــی  ــاک بەتاک ــەرجەم و ت ــی س ــی کەرامەت و تااڵنکردن
و  ئینســانەکان  ســەرەتایی  ســۆزداری  و  هەســت 

پێکــەوە هەڵکردنــە. 

ئەرکێکــی  عوســامن،  سەردەشــت  لەســەر  نوســین 
یەکجــار یەکجــار قــورس وئەســتەمە، چونکــە ئــەو 
بــۆ هەڵوێســتی  هێڵیکــی زۆر ڕۆشــنی دیاریکــرد، 
ئــەو  شۆڕشــگێڕانە.  رۆژنامەنوســیی  بەکردەوەیــی 
فەلســەفەی  بــوو،  جیهانــی  ڕؤشــنبیری  ئــاگاداری 
دەخوێنــدەوە، چــاوی تــا درەنگانــی شــەو بەدیــار 
وئەدەبــەوە. وهونــەر  هــزرو  گەورەکانــی  پیــاوە 

بــەاڵم  بــوو.  ٢٣مــۆم  تەنهــا  تەمەنــی  دادەهــات. 
هۆشــیاری چینایەتــی  بۆ پێویســتی گۆڕینی ســەرتاپای  
ــی   ــەرەی هیرارک ــەاڵت و پەیک ــی دەس ــەزراوە کان دام
کلتــووری  دیکتاتۆرییانــەی کۆمەڵــگای کوردســتانی 

هەبــوو. 

زۆر  پێداویســتیە  بەرجەســتەی  نوســینەکانی 
دەســەاڵت  کاتێــک  بــوو،  شــەقام  ناچارییەکانــی 
ــاوەی ئاســایی  ــە مان ــە ئاینــدەی نەوەکانــی، ب باکــی ب
کــەم  النــی  نەبێــت،  جوگرافیەکــەی  دانیشــتوانی  
ــڕوات،  ــا دەبێــت ب ــۆ بیســن، دەن گوێەکــی هەبێــت ب
ئــەو موســتحیلی داوا نەکــردووە، بــەاڵم ئــەوەی داوای 
ئــەم  ووێژدانــی  عەقــل  لــە  موســتەحیلە  کــردووە 
دەســەاڵتە بوەشــێتەوە، دەمێکــە ئەحمــەدی  شــاملۆ 
وتویەتــی )ڕۆشــنبیرانی کۆمەڵگاکانــی  ڕۆژهەاڵتــی 
کوناودیــو  موســتەحیل  کێــوی  دەبێــت  ناوەڕســت 

کــەن(.

سەردەشت عوسامن و الیەنە سیاسیەکان 

چەنــد ســالێک لەمەوبــەر پرســیارێک لەدامەزرێنــەری 
ــەی دی  ــەنگ، هەفتام ــان ئەس ــس )ژولی ــایتی ویلک س
هەڵبژاردنەکانــی  لەســەر  دەکــەن،   )١٧.٤ تســایت 
کۆمارییــەکان  نێــوان  جیاوازییەکانــی  و  ئەمەریــکا 
ــت،  ــەوە دەبێ ــەنگ ئ ــی ئەس ــەکان، وەاڵم ودیموکرات
نێــوان نەخۆشــی مەالریــا وســیلە.  وەک جیــاوازی 
لەڕوانگــەی سەردەشــت عوســامنەوە، جیــاوازی نێــوان 

یەکێتــی وپارتــی یــش هەروایــە. پارتێکــی سیاســی 
ــدا  ــی خۆی ــی لەریزەکان ــدە جەلادییەت ــی(  هێن )یەکێت
شــاردبێتەوە، کــە بەخوێنســاردیەوە  دەســتبەرێت بــۆ 
کــوڕە  تاقانەکــەی دایکــە النەوازەکــەی  ولەبەرچــاوی 
ــووی  ــەی ڕزگارب ــڕ تراژیدیەک ــە پ ــە هاوچیرۆک هاوژین
ــە تەنهــاش لەســەرلێکۆلێنەوە   جێنۆســایدی ئەنفــال، ب
لــە  دکیومنــەت  و  بەفاکــت  رۆژنامەگەرییەکانــی 
ــدی  ــی، ئی ــە گەورەکان ــی  بەرپرس ــی گەندەڵ تێوەگان
سەردەشــت  وەک  ئینســانی  بــۆ   کارەســاتێکە   چ 
ــری  ــدام والیەنگ ــەو ئەن ــکات. ئ ــلێامنی ب ــە س ڕوو ل
بــۆ  نامەیــەی  لــەو  نیــە،  گۆڕانیــش  بزوتنــەوەی 
باڵوکراوەتــەوە،  کــە  موســتەفاش  نەوشــیروان 
بەڕوونــی دەڵێــت، مــن دەنــگ بــە ئێــوە دەدەم، 
چونکــە بونــی ئێــوە باشــرتە لــە نەبونتــان. مــن تەنهــا 
دەنگتــان پێــدەدەم و نەعرەتــەو هــاواری  شــەقامتان 
پێدەگەیەنــم. ئێــوە بــەردەوام لەبــەردەم زوومــی 
ڕەخنەگرانــەدا ڕادەگــرم. ئــەوەش لەبەرچــاو بگیرێــت 
چــاالک  ئۆپۆزســیۆنێکی  گــۆڕان  بزوتنــەوەی  کــە 
ئەودەمــی  حوکمڕانــی  ڕەهــای  دەســەاڵتی  وکارای 
ــامن  ــت عوس ــەاڵم سەردەش ــوو. ب ــی ب ــی وپارت یەکێت
ئــەو  گــۆڕان.  بزوتنــەوەی  بــە  نەبــوو  خۆشــباوەڕ 
ــۆی  ــەوی خ ــی ومەعن ــەی کۆمەاڵیەت ــت پێگ نەیهێش
ــاوەر  ــی جەم ــژاردن ودەنگ ــە  ســەرمایەی هەڵب بکرێت
بــۆ کورســی پەرلەمــان. بزوتنــەوەی گۆڕانیــش خۆیــان 
ــت و  ــی و نەیانویس ــۆی ناس ــتیەیان وەک خ ــەم ڕاس ئ
نەیانهێشــت و نایەنەوێــت کەیســی سەردەشــت وەک 

کەیســی بزوتنــەوەی گــۆڕان بنارسێــت.

ئــازادی  بــۆ   عوســامن  سەردەشــت  ڕێکخــراوەی 
بەجەرگەکــەی  و  وریــا  وخێزانــە  ڕۆژنامەگــەری 

عوســامن سەردەشــت 

ئــازادی  بــۆ  عوســامن  سەردەشــت  ڕێکخــراوەی 
شایســتەو  ڕۆڵێکــی  وخێزانەکــەی،  ڕۆژنامەگــەری 
گرنگــی سیاســی ومێژوییــان، لــە هەراســانکردنی پارتی 
و دەســەاڵتدارانی هەولێــردا بینیــوە. ئەم کێشمەکێشــە 
تەوەرومەیدانێکــی  نەبۆتــە   هێشــتا  بەداخــەوە 

ســەرەکی کۆمەڵــگای کوردســتان.

وڕۆشــنبیرانی  وئازادیخــوازان   وخەڵــک  شــەقام  
بەرگرتــن  بــۆ  بەداخــەوە،  زۆر  شۆڕشــگێر، 
ئــەم  و  نادیــار  تیــرۆرە  ئــەم  وپوچەڵکردنــەوەی 
ــان   ــی تەواوی ــەاڵت، ئامادەی ــازییەئ دەس ــیناریۆ س س
نەبــووە ونیانــە. هەســتەوەری کۆمەڵــگا بــۆ مافەکانــی، 
پشــتیوانی کۆمەڵــگا لــە ئەنــدام و لە خۆی و بەشــداری 
کۆمەاڵیەتــی لــە چاالکیــە سیاســی و ڕۆشــنبیرییەکاندا 

پێویســتی بەدەستپێشــکەرییەکی گەورەتــر لــە خەباتی 
تــاک و گروپــە ســەرکز و بچوکەکانی هەیــە. کۆمەڵگای 
مەدەنیەکانــی  موزەیەفــە  بەڕێکخــراوە  مەدەنیــی، 
ئێســتای کوردســتان لە ملهوڕیــی و دەســتدژێرییەکانی 
ــەو شــێوازانەی کــە  ــزە تاریکــەکان  ناپارێزرێــت. ئ هێ
تــا ئێســتا  گیراونەتــە بــەر بــۆ دەســتهەڵگرتن لــە 
ســەرکوتی سیاســی و تیــرۆر هەڵســوڕاوانی نــاڕازی بــە 
دەســەاڵت، جێدەســتیان بــە فــراوان بونــی ســنورەکانی 
ئازادییــەوە دیــارە. پێامن وا نەبێت کە تیرۆریســتەکان، 
ــان  ــرن. بیری ــەکان لەبەرچاوناگ ــەوە جەماوەریی کاردان
ــەوە کــە پێشــبینی دەکریــت  ــە نەکردبێت ــەو ئەگەران ل
ــۆ  ــت ب ــان دانەنابێ ــی تۆکمەی ــێوە پان ــان ش وبەهەم
دوایــی  لــە  جەمــاوەر  هەوڵەکانــی  پەککخســتنی 

کــردەوە تیرۆریســتیەکانیان.

نــە  ئایــا  بڵێیــن،  ئەگــەر  قورســە  زۆر  پرســیارێکی 
ــەدات؟   ــامن ڕوو ن ــت عوس ــرۆری سەردەش ــرا تی دەک
بۆچــی ئێمــە ئــەو فورســەتەمان پێــدان کــە ئــەو 
ــە دەکــرا  ــا ن مۆمــە داگیرســاوەمان لێبکوژێننــەوە؟ ئای
تیرۆریســتەکان بوەســتێرێن ؟ پرســیارێکی قورســرت، 
ئاینــدەی ئــەم دۆســیەیە بــە ســەرجەم کایەکانــی 
ــۆ کــوێ هەنــگاو دەنێــت؟ سەردەشــت  ئازادییــەوە، ب
عوســامن پەیوەندییەکــی قوڵــی بــە شــکۆو کەرامەتــی 
ــەو  ــن ئ ــەی دەڵێ ــە. وەک خیزانەک ــەوە هەی هەمومان

ــە. ــوڕی کۆمەڵگای ــدی ک ئی

 کۆتایی نیسانی ٢٠١٩

ترۆری سەردەشت عوسمان، ملمالنێیەکی  
بێکۆتایی یادێک لە رۆژی  2010/5/4

کرێکارانی جیهان، یەکگرن
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دیزاین

بو   پەیوەندی

فەراهەم هێنانی 
هەلی کار یا 

دابینکردنی بیمەی 
بێکاری بؤ ژنان 
وپیاوانی بێکار

ئــەوەی لیــڕەدا ئەخوێننــەوە گۆشــەیەکی بچوکــە لــە مێــژووی 
چینێکــی مــەزن، کــە بارتەقــای ئــەو زوڵــم و ســتەمەی لێــی کــراوە، 
ڕۆڵــی هەبــووە لــە پێشخســتنی کۆمەڵــگاو بەشــی زۆری ئــەو 
دەســکەوتانەی لــە دنیــای ئەمــڕۆدا هەیــە بــە رەنــج و مانــدوو 

بوونــی ئــەو بەدەســتهاتووە.

پێنــاوی  لــە  کرێــکارە  چینــی  خەباتــی  بەرەنجامــی  ئایــار،  ١ی 
کەمکردنــەوەی مــاوەی کارکردنــی رۆژانــە، ســەرەتا سیســتەمی 
ســەرمایەداری لەســەر بنەمــای بازرگانــی کۆیلــە قاچــی گــرت و 
لەدرێــژەی خۆیــدا کرێکارانــی کــردە کۆیلــەی کار و کرێــکاران، 
ــردن و کەمــی هەقدەســت،  ســەرەڕای  ســەختی هەلومەرجــی کارک
ــەڕی  ــرا و بەوپ ــێ دەک ــان پ ــر کاری ــەو و رۆژدا ١٥-١6 کاتژمێ ــە ش ل
دەگیــرا  دەســت  بێدەربەســتانە  و  دەچەوســێرانەوە  بێڕەحمــی 

ماندووبوونیانــدا. و  کار  بەرهەمــی  بەســەر 

ســەختی  و  هەقدەســت  کەمــی  و  کارکــردن  مــاوەی  زۆری 
هەمومەرجــی کارکــردن، بــۆ چەنــد ســەدە بڕســتی لەبــەر کرێــکاران 
بڕیبــوو، بــەاڵم بەهــۆی باڵوبوونــەوەی بــاوەڕی سۆسیالیســتی لەنــاو 
ــەدەی  ــە س ــی، ل ــی کۆمەاڵیەت ــەکردنی ناڕەزایەت ــدا و گەش کرێکاران
١٩دا، کەمکردنــەوەی کاتژمێرەکانــی کارکــردن، بــوو بــە یەکێــک لــە 
ــکاری،  ــەوەی کرێ ــکارو بزووتن ــی کرێ ــە ســەرەکیەکانی چین داخوازی

ــا. ــە ئەوروپ ــی ل بەتایبەت

و  کرێکارانــدا  لەنــاو  سۆشیالیســتی  بیروبــاوەڕی  پەرەســەندنی 
بەهێزبوونــی بزووتنــەوەی چینایەتــی کرێکاران لــەدژی هەلومەرجی 
ــرد کاری  ــەوەی فەراهەمک ــواری ئ ــەرمایەداری، ب ــی س بەرهەمهێنان

ــت. ــوڵ نەکرێ ــە قب ــژی رۆژان ماوەدرێ

بــاوەڕی سۆسیالیســتی ئــەو ئازایەتییــە مەزنەی بە کرێکاران بەخشــی 
کــە متامنــە بــە هێــزی خۆیــان بکــەن و پەیامنــی بەیەکەوەکارکردنــی 
توانایــەی  ئــەو  سۆسیالیســتی  ئامانجــی  و  ببەســن  جەمــاوەری 
بەدیهێنــا بانگــەوازی کرێــکاران بــۆ باشــرتکردنی هەلومەرجــی کار و 

ژیــان بەخێرایــی قبوڵبکرێــت و لەئاســتێکی فــراوان باڵوببێتــەوە.

بڕیــاری  ئینگلتــەرە  کرێکاریەکانــی  یەکێتییــە   ١٨٣٣ ئایــاری  ١ی 
مانگرتنــی سەرتاســەرییان راگەیانــد بــۆ ســەپاندنی ٨ کاتژمێــر کاری 
ڕۆژانــە. لــە ئوســرتالیا ٢١ی نیســانی ســاڵی ١٨٥6 کرێــکاران بــۆ 
ــەوە  ــرت و کۆبوون ــان راگ ــک کاری ــەعاتکار، ڕۆژێ ــپاندنی ٨ س چەس
و مەراســیمیان رێکخســت. ئــەم مەراســیمە کاریگــەری گرنگــی 
ــەورەی  ــاو جــۆش و خرۆشــێکی گ ــی ئوســرتالیا دان لەســەر کرێکاران

دروســتکرد.

ــی ١٨٤٨-  ــەر شۆرش ــی بەس ــۆرژوازی نەتەوەی ــەرکەوتنی ب ــاش س پ
ــکاری  ــان کرێ ــە زۆری ــی ک ــکاری ئاڵامن ١٨٤٩دا، ســەدان هــەزار کرێ
سۆشیالیســت بــوون و شۆڕشــیان ئەزمــون کردبــوو، ڕوویانکــردە 
ئەمەریــکا و لــەوێ لــە یەکێتیــە کرێکاریەکانــدا خۆیــان رێکخســت. 
خواســتی کەمکردنــەوەی ســەعاتکار لەوێــش بــووە ســەرەکیرتین 
 ١٨٨6 ئایــاری  یەکــی  ئــەوەدا  لەپێنــاوی  و  کرێــکاران  داواکاری 
ڕاندۆڵفــی  شــەقامی  لــە  هایامرکــت  مەیدانــی  لــە  کرێــکاران 
ــەی  ــد ڕۆژەی کارخان ــی چەن ــر مانگرتن ــەوە و دوات ــیکاگۆ کۆبوون ش

هــات. بەشــوێندا  میك کارمیكــی 

لــەو مانگرتنــەدا کرێــکاران خەباتــی خۆیــان لەســەر کەمکردنــەوەی 
ــدە  ــن هەمــوو ناوەن ــر، چڕکــردەوە. مانگرت ــۆ ٨ کاتژمێ مــاوەی کار ب
پیشەســازیەکانی گرتــەوە، زیاتــر لــە ٣٤٠ هــەزار کرێــکار دەســتیان 
لــەکار هەڵگــرت، تەنیــا لــە شــیکاگۆ رۆژی شــەمەی پێــش ١ی ئایــاری 

ئــەو ســاڵە ٢٥ هــەزار کرێــکار خۆپیشــاندانیان کــرد و لــە رۆژی ١ی 
ئایــار ژمــارەی کرێکارانــی مانگرتــوو گەیشــتە ٤٠ هــەزار کــەس.

بــەاڵم ســەرمایەداران و کاربەدەســتان وەاڵمــی داخــوازی کرێکارانیان 
ــووە  ــە ب ــەوە ک ــک تەقێرای ــژراو بۆمبێ ــی داڕێ ــەوە و بەپانێک نەدای
هــۆی کوشــتنی پۆلیســێک بــەو بیانــووەوە هێرشــیانکردە ســەر 
کرێــکاران و تێکهەڵچــون ڕوویــدا و لەئاکامــدا چەنــد کرێــکار گیانیان 
لەدەســتدا و چەنــدی تریــش برینــدار بــوون و ژمارەیەکــی زۆریــش 

دەســگیرکران.

ــۆرگ  ــە: گی ــی مانگرتنەک ــە رێکخەران ــەس ل ــدا ٨ ک ــاو گیراوەکان لەن
ئێنــگل، ســاموێل فیڵــدن، ئەدۆڵــف فیشــەر، لویــس لینــگ، ئۆســکار 
نێبــە، ئەلبێــرت پێرســنس، میشــایل شــڤاب و ئۆگوســت شــپیس کــە 
ــێ  ــراو بەب ــەر ک ــکااڵیان لەس ــوون، س ــا ب ــی ئەملانی ــان خەڵک زۆربەی
بــووىن بەڵگــە تاوانبارکــران و پــاش دادگاییکردنێکــی ڕواڵەتیانــە 
ــێدارەدان  ــزای لەس ــاختە، س ــوێندخواردنێکی س ــای س ــەر بنەم لەس
بەســەر حەوتیانــدا ســەپاو )١٥( ســاڵ زیندانیــش بــۆ ئۆســکار نێبــە 

ــەوە. بڕدرای

دوای پێداچوونــەوە لەالیــەن دادگای بــااڵوە بڕیارەکە لــە نۆڤەمبەری 
١٨٨٧دا ڕەتکرایــەوە. ســزای لەســێدارەدانی ســاموێل و میشــایل 
گــۆڕا بــە ســزای زیندانــی ھەتاهەتایــی. ئێنــگل و فیشــەر و پێرســنس 
ــی ١١ی  ــە ڕێکەوت ــت ل ــکاری سۆسیالیس ــەری کرێ ــپیس )٤( ڕاب و ش
ــر گوشــاردا  ــگ لەژێ ــس لین ــەری ١٨٨٧ لەســێدارەدران و لوی نۆڤەمب
خــۆی کوشــت. وەک نواندنــی ناڕەزایەتــی، ســەدان ھــەزار کــەس لــە 

ڕێپێــوان و رێوڕەســمی بەخاکســپاردنی ئەوانــدا بەشــدارییان کــرد.

ــی  ــۆ کرێکاران ــک ب ــم پەیکەرێ ــتانی ڤاڵدهای ــە گۆڕس ــاڵی ١٨٩٣ ل س

لەســێدارەدراو دانــرا، لــە هەمانســاڵدا فیڵــدن و نێبــە و شــڤاب 
بڕیــار لەســەر بێتــاوان بوونیــان دراو لێبوردنیــان بــۆ دەرچــوو. دوای 
)٤٣( ســاڵ واتــە لەســاڵی ١٩٣6 دەســتەیەکی لێکۆڵینــەوە بــەو 
ــوون،  ــاوان ب ــزادراوەکان بێت ــوو س ــە ھەم ــت، ک ــەرەنجامە گەیش س

ــوو. ــێ کراب ــەواوی جێبەج ــزاکانیان بەت ــە س ــدا ک ــش لەکاتێک ئەوی

ــی  ــی بەردەوام ــدەری ناڕەزایەت ــووە ھان ــە، ب ــەو رابەران ــزادانی ئ س
فێدراســییۆنی  جیھــان.  لــە سەراســەری  کرێــکاری  بزووتنــەوەی 
ــدا  ــکا، ســاڵی ١٨٨٨ کۆنگرەیەکــی بەســت و تیای ــی ئەمەری کرێکاران
بڕیــاری دا، یەکــی ئایــاری ١٨٩٠ بکرێتــە ڕۆژی خەبات بۆ ســەپاندنی 

ــرکار. ٨ کاتژمێ

ئەنتەرناســیوناڵی دووەمیــش لــە هاوینــی ١٨٨٩، )بــەدوای خەباتێکی 
نەپســاوەی کرێکارانــی واڵتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا لــە ١٨6٠ وە 
ــی  ــی کرێکاران ــنیاری یەکێت ــەر پێش ــاری  ١٨66( لەس ــی ئای ــا یەک ت
ئەمەریــکا، بڕیاریــدا ١ی ئایــاری ١٨٩٠ بکرێــت بــە رۆژی کرێکارانــی 

جیهــان.

لەژێــر ئــەو دوو بڕیــارەدا، لــە چەندیــن واڵت مەراســیمی شــکۆدار 
بەرپاکــراو لــەو رۆژەوە تــا ئەمــڕۆ هەمــوو ســاڵێک لــە هەموو گۆشــە 
و کەنارێکــی جیهــان ئــەو رۆژە بەرزڕادەگیرێــت و خوێــن و گیانــی 
ئــەو تێکۆشــەرانە دەبێتــە هانــدەری زیاترمــان بــۆ بەرەنگاربوونەوەی 
ــەواوی  ــکاران بەت ــی کرێ ــەی خەبات ــەو کات ــا ئ ــەرمایەداری، وە ت س
ســەردەکەوێت، مەراســیمەکانی ١ی ئایاریــش ســااڵنە درێژەیــان 
دەبێــت کــە چێنــی کرێــکار و کۆمەڵــگاش لــە ســەرمایەداری رزگاری 
بــوو ئــەوکات ئــەو رۆژە دەبێتــە ڕۆژی رێزلێنــان لــە خەبــات و 

ئــازاری ڕۆژانــی رابــردوو.

کورتەیەک لە مێژووی ١ی ئایار ئامادەکردنی: عەلی مەولود

ئــەوەی جێگــە مەبەســتی ئێمەیــە لێــرەدا بــاس کــردن نیــە لــە خودی 
ترۆرەکــەی  و  بەرهەمەکانــی  عوســامن،  کەســایەتی سەردەشــت 
وەک تــرۆری سیاســی نوســەر و ڕۆژنامەنوســێک لــە کوردســتان، 
ــە بەکەســایەتی  ــراو ک ــی دیاریک ــە بزوتنەوەیەک ــو باســکردنە ل بەڵک
ــە  ــژەی کێشــاوە ل ــک درێ ــد مانگێ ــارساوە و چەن ــەوەوە ن ــاوی ئ و ن
کوردســتانی عێڕاقــدا. ئەویــش شــەپۆلی ئــەو خۆپێشــاندانانە بــوو کــە 
بــەدوای تــرۆری ئــەو لــە ســەرەتای مانگــی ئایــاری )٢٠١٠(دا ســەری 
ــا ســەرهەڵدانی  ــەو ســاڵە و بەدیاریکــراوی ت ــا کۆتایــی ئ ــدا و ت هەڵ
بزوتنەوەکــەی )١٧ی شــوباتی ٢٠١١(  درێــژەی کێشــا. ئاســۆ و 
ئامانــج و تواناکانــی خســتە نــاو بزوتنــەوەی )١٧ شــوبات( و لەگەڵیــا 
ــەو  ــکڵی ئ ــۆڕم و ش ــە ف ــر ل ــی ت ــە دەربڕینێک ــا ب ــرت وەی ــی گ یەک
ــە ئەویــش دوو مانگــی  ــدا ک ــژەی بەخۆی ــەدا درێ ــەوە تازەی بزوتن
خایانــد و ســەرکوت کــراو و پاشــان کرایــە دەســتامیەی ســات و 
ــوو  ــەی پێکهات ــەو کات ــامی ئ ــی ئیس ــیۆنی قەوم ــەودای ئۆپۆزیس س
لــە هەرســێ حزبــی )گۆڕان.کۆمەڵ.یەکگرتــوو( بــۆ وەرگرتنــی چەنــد 
ئیمتیازێــک لــە حکومەتــی بنکەفراوانــی هاوبــەش لەگــەڵ )پارتــی( 

ــی(. و )یەکیەت

بزوتنەوەکــە  و  ئــەم دوو الیەنــەی کەســایەتی  ناکــرێ  گەرچــی 
لێکداببڕدرێــن بــەاڵم ناشــکرێ جیــاوازی ئــەو دوو بــەش و پێکهاتــە 

لــە کێســی سەردەشــت عوســامن پەردەپــۆش بکرێــن. خــودی 
سەردەشــت تــا ئەوکاتــەی لــە ژیانــدا بــوو، دەســتی نەبــوو لــە 
وەڕێخســن و شــکڵپێدانی بزوتنەوەیــەک کــە بەنــاوی خۆیــەوە نارسا، 
ــی  ــی ڕەخنەیەک ــە فکریەکان ــین و بەرهەم ــۆی وەک نوس ــو خ بەڵک
ڕادیکاڵــی بەرجەســتە دەکــردەوە لــە دەســەاڵت، بــەو مانایــە خــودی 
ــەاڵت. ــە دەس ــوو ل ــە ب ــی ڕەخنەگران ــە بزوتنەوەیەک ــەر ب ــۆی س خ

و  هاوبــەش  حکومەتــی  لــە  »یەکیەتــی«  بەهــاوکاری  »پارتــی« 
پەیامنــی ســرتاتیژی نێوانیانــدا، وە بەپشــتیوانی ئیســامی سیاســی و 
ــدراودا  ــتی ڕانەگەێن ــی کۆنەپەرس ــە بەرەیەک ــەکان ل ــەالی مزگەوت م
کۆببونــەوە و درێغیــان نەدەکــرد لــە تەنگپێهەڵچنینــی ڕۆژنامــەکان، 
ڕاوەدوونانــی نوســەران و دەنگــی ئازادیخــواز، گرتــن و دادگایــی 
کــردن، وەســتاندنی چەنــد زنجیــرە درامایەکــی تەلەفزیۆنــی، فتوادان 
ــاوی الدان  ــان بەن ــی هەندێکی ــارەکان و ڕاگرتن ــە و گۆڤ دژی ڕۆژنام
ئاینــی و نەتەوەییــەکان«، گرتــن و  لەخەتــی ســوری »پیرۆزیــە 
 ،٢٠٠6 ســاڵی  خۆپێشــاندانەکانی  هەڵســوڕاوانی  شــکەنجەدانی 
ــر  ــەتار تاهی ــانی وەک )عەبدولس ــەران و ڕۆژنامەنوس ــرۆری نوس تی
عوســامن(  )سەردەشــت  و  حەمــە(  مامــە  )ســۆرانی  شــەریف(، 
و دواتریــش )کاوە گەرمیانــی(. ســەرباری گەندەڵــی و نەبوونــی 
خەســتەخانە  کارەبــا  ئــاو،  وەک  ســەرەتاییەکانی  خزمەتگوزاریــە 

ــەر  ــوو لەه ــادە ب ــە ئام ــدن و هەڕەش ــرس و تۆقان ــان، ت و داودەرم
»پیرۆزیــە  دژی  لــە  بابەتێــک  کــە  ڕۆژنامەنوســێک  و  ڕۆژنامــە 
»خەبــات«  ڕۆژنامــەی  هــەروەک  باڵوبکاتــەوە،  نەتەوەییــەکان« 
ــاوی  ــەنامەیەکی بەن ــاره  )٣٥٤٢( هەڕەش ــە ژم ــی« ل ــی »پارت ئۆرگان
)گه نجانــی داکۆکیــکار لــه  ســه روه ریی و پیرۆزییه کانــی کوردســتان( 
باڵوکــردەوە کــە بەئاشــکرا نوســیبوی دەســت دەدەینــە کوشــتوبڕی 
لەبەرامبــەر ڕەخنــە لــە »پیرۆزیــە نەتەوەییــەکان«. بەمپێیــە بــەرەی 
ــورژوا  ــە ب ــز و حزب ــە هێ ــوو ل ــتی پێکهات ــەاڵتدار و کۆنەپەرس دەس
ــە  ــی ل ــاوەاڵی سیاس ــەزای ئ ــان ف ــامیەکان، توانیبوی ــی و ئیس قەوم
ــەو  ــا ئ ــەوە، ت ــدەن و بەرتەســکی بکەن ــەی ب ــە مەنگەن کوردســتان ل
ڕادەیــە کــە پەیامــی خۆیــان ڕاشــکاوانە و بوێرانــە ڕاگەێنــن و بەهــەر 
کەســێکی نــاڕازی بڵێــن دەمتــان دادەخەیــن، تیرۆرتــان دەکەیــن  و 

ــن. ــەم دەدەی ــتان لەقەڵ ــە تیرۆریستیش ب

 ئەمــە ئــەو هەلومەرجــە بابەتیــە بــوو کــە بەرەیەکــی ڕانەگەێندراوی 
خۆبەخۆیــی لــە بەرامبەریــا وەک بزوتنەوەیەکی هەمــوو بەهەمووی 
ــی و  ــری و سیاس ــی فک ــۆر و ڕەوت و مەیل ــژی جۆراوج ــن و توێ چی
حزبــی جۆراوجــۆر شــکڵی گــرت هــەر لــە چــەپ و ڕادیکاڵــەوە 
ــاڕازی،  ــتی ن ــڕاڵ و ناسیونالیس ــنبیری لیب ــەر و ڕۆش ــا نوس ــرە ت بیگ
ــە  ــەاڵت ک ــامی دەرەوەی دەس ــی و ئیس ــزی قەوم ــزب و هێ ــا ح ت

بــەدوای دۆزینــەوەی جێگەپێیــەوە بــوون لــە نــاو دەســەاڵتدا. بەڵــێ 
هەمــوو ئەمانــە تەنهــا لــە ڕەخنــە لــە دەســەاڵت و بەرپەرچدانەوەی 
دەســت  لەبــەردەم  لەمپەرێــک  دانانــی  و  تەنگپێهەڵچنینەکانــی 
درێــژی زیاتریــدا بــۆ ســەر ئازادیــەکان، خاڵــی هاوبەشــیان هەبــوو، 
ــی  ــێوازی خەبات ــج و ش ــۆ و ئامان ــە و ئاس ــەر الی ــە ه ــەوە برتازای ل
جیابــوو لەوانــی دی. تــرۆری سەردەشــت عوســامن بــوو بــە هەوێنــی 
ــە  ــە ل ــە جەماوەری ــتیە هەمەالیەن ــە گش ــەو ناڕەزایەتی ــکڵگیری ئ ش
بزوتنەوەیەکــدا، خــودی تــرۆری سەردەشــت عوســامن و بــەدوای ئەو 
ترۆرەشــدا شــکڵگیری بزوتنەوەیــەک بــۆ بەرگــری لــە ئــازادی بەنــاوی 
ــوو  ــی ب ــی مێژووی ــی بارودۆخێک ــامنەوە بەرهەم ــت عوس سەردەش
لــە خەباتــی فکــری و سیاســی لــە کوردســتان بۆیــە هــەم ترۆرەکــە 
و هــەم بزوتنەوەکــەی دیاردەیــەک بــوون کــە بەچڕوپــڕی دەربــڕی 
ئــەو چرکــە ســاتە مێژووییــەی کوردســتان بــوون. ئــەم بزوتنەوەیــە 
ــری و سیاســی  ــن ئاســۆی فک ــری چەندی ــدا هەڵگ ــاوی خۆی ــە هەن ل
ــدا  ــوو، لەناوەڕۆک ــەک ب ــا و دژ بەی ــەی جی ــوننەتی خەباتکاران و س
پێکهاتەکەشــی  ئازادیخــواز،  و  دیموکراتیــک  ناڕەزایەتیەکــی 
ــوو  ــرباڵ ب ــراوی دیموکراســی شۆڕشــگێر و دیموکراســی لی لێکهەڵپێک

ــوو. ــاو یەکەیەکــدا کــە بزوتنەوەکــە ب لەن

کۆتایی نیسانی ٢٠١٩

لە یادی نۆهەمین ساڵی )بزوتنەوەی سەردەشت عوسامن بۆ بەرگری لە ئازادی( نادر عبدالحمید

ــاک  ــێ ئێمــە گــەر ت ــژوو ئەڵ مێ
ــن ــک بی و تەری

دەســتامن لــە دەســت یەکــرت 
ــێ نەب

ڕیزی ملیۆنی ڕێک نەخەین

ژیامنــان ڕوو لــە ترۆپکــی چاکرت 
بێ نە

هەژاریامن گەورەتر و 

دەستەنگیامن فراوانرت

بۆرژوازیش زەنگینرت و 

بااڵدەست و  پارەداتر

مەرگ بۆ خاوەندارێتی

هەر بژی سۆڵیدارێتی

ــان  ــە ژی ــر ل ــن بی ــۆ دەتوانی  خ
و دواڕۆژی ســەرجەم بەشــەر 

بکەینــەوە

دەتوانیــن وەاڵمــی ســەرجەم 
بدەینــەوە پرســیارەکان 

و  هەتــاو  ببینــە  خۆمــان 
کۆیلەتــی  بەســتەڵەکی 

ە  و ێنینــە بتو

گوڵــزاری  بــە  بکەیــن  دونیــا 

بەهــا  و  جوانــی 

ــەی  ــوژدەی گەردان ــە م ــن ب ببی
ئــازادی و ڕزگاری ڕەهــا

مرگ بر خاوەندارێتی

زندباد سۆلێدارێتی

ســەرچاوەی هەمــوو دەردەکان 
مولکایەتــی تایبەتییــە

کاری  هێــزی  زێدەباییــە 
ن ومــا را ز د

چوونەوەمان بەگژ ستەم 

ــە  ــڕ ل ــە پ ــەوەی کانییەک تەقین
تووڕەیــی بێزراومــان

گرنــگ نییــە خەڵکــی کوێیــت و 
بــە چ زمانێــک قســە دەکــەی

ئایــاردا  یەکــی  لــە  مــادام 
بەرژەوەنــدی  ســایەی  لەژێــر 

تــی یە چینا

ئــااڵی ســووری شۆڕشــی کارگەر 
ــەڵ دەکەی ه

ئەملەوت للخاوەندارێتی

فەلیەعیش سۆلیدارێتی

و  هەبــێ  ســۆڵیدارێتی  گــەر 
ســەر بچێتــە  هۆشــیاریامن 

تێکۆشــامنان  ڕوونــی  ئاســۆی 
ببێتــە تاجــی خەبــات و بکرێتــە 

ســەر

ئیــرت نــە جەنــگ نــە ئاوارەیــی و 
ــتار نە کوش

نە برسێتی و نە هەژاری و 

لەنێــو  یەخســیربوون  نــە 
تــار و  تەنــگ  زیندانــی 

ــە  ــان و ن ــە گری ــە ئیعــدام و ن ن
خــەم دەگــرێ یەخــەی هیــچ 

ــەس ک

ژیــان  نایەکســانی  بــە  ڕوو 
دەکەیــن هــاوار 

کايف..enough  یەتەرلی بەس

Death to خاوەندارێتی

Long live سۆڵیدارێتی

کــردن  شــۆڕش  بــێ  مەحاڵــە 
و  غــەدر  جیهانــی  گۆڕینــی 

نەوە چەوســا

زۆر ئەســتەمە بــێ هۆشــیاری 
چینایەتــی و بەبــێ خەبــات

دەستڕاگەیشــن بــە سۆشــیالیزم 
و خۆشــگوزەرانی و  حەســانەوە 

وەک مانیڤێســتی کۆمۆنیســت 
ــن ــا یەکگری ــێ ب پێامندەڵ

هەتاوەکــەی کۆمۆنیــزم لــەدەم 
کەلــی تاریکایــی ژیــن داگریــن

دەبــا بڕۆیــن بــەو ڕێگەیــەی 
مارکــس بــاوەڕی تیــا ڕەت کــرد

دەبا هەمان ئەزموون بکەین

وەک چــۆن شۆڕشــی ئۆکتۆبــەر 
بــۆرژوازی لــەت و پــەت کــرد

ئوڵووم ئوڵووم خاوەندارێتی

چۆک یاشا سۆڵیدارێتی

مەرگ بۆ خاوەندارێتی

لۆنگ لیڤ سۆلیدارێتی

نیسانی ٢٠١٩

لۆنگ لیڤ سۆڵیدارێتی
شیعری : عەبدواڵ سڵێامن 
)مەشخەڵ( بۆ ئەیاری ٢٠١٩

سوشیالیزمی چینی 
کرێکار بەدیلە، 
با ئامادەبوونی 
سەربەخۆی 
سیاسی چینی 

کرێکار 
بە هێزکەین

بژی یەکی ئایار 
ڕۆژی هاوپشتی 
نیونەتەوەیی چینی 

کرێکار

هاوپشتی 
کرێکارانی کاتیی 
کونتراکت کارین 

بۆ بەدەست 
هێنانی سەرجەم 
داواکاریەکانیان

عەبدوال ساحل
سەاڵح فەتحو اڵنزار عەقراوی


