
ماوەیەکــی درێــژە بەڕێوەبەرایەتــی ترامــپ و دامــەزراوەی دەســەاڵتدارەتی ئەمریکا ســەرگەرمی تاوپێســەندنی 
هەڵمەتێکــن بــۆ ســەپاندنی مەرجــی زیاتــر بەســەر ڕێککەوتننامــەی نــارساو بــە ڕێککەوتننامەی ئەتۆمــی نێوان 
)پێنــج + یــەک( لەگــەڵ ئێرانــدا. بــۆ هێنانــەدی ئــەو ئامانجانــەش، ئەمریــکا گەمــارۆی ئابــووری بەســەر ئێرانــدا 
ســەپاندوە، کــە ڕێگــری لــە فرۆشــی نەوتەکەشــی گرتۆتــەوە و لەوپێناوەشــدا زنجیرەیــەک ھەنــگاوی گرۆتەبەر.
ھــاوکات لەگــەڵ جێبەجــێ کردنــی ئــەم سیاســەتانەی ئەمریکا، ئێرانیش ھەســتاوە بــە لێدانی بنکــە ئیرسائیلی و 
ســعوودی و ئیامراتیــەکان بــە موشــەک، ئەویــش بــە بەکارھێنانــی ھێــزە میلیشــیاییەکانی پابەند بــە خۆیەوە لە 
واڵتانــی تــری ناوچەکــەدا، کــە ئەنجامەکــەی خســتنە خــوارەوەی فڕۆکەیەکی ئەمریکــی بێ فڕۆکــەوان و لێدانی 
کەشــتیەکانی گواســتنەوەی نەوت بوو لە دەریای عەرەب و تەنگەی  ھورمز و چەند کردەیەکی  ســەربازی تر.
ئەمــە و لــە الیەکــی تریشــەوە، بەپێــی لێدوانــی ھەنــدێ الیــەن چەنــد فڕۆکەیەکــی بــێ فڕۆکەوانــی 
ھەســتان  ڕابــردوودا،  تەمــوزی  مانگــی  ناوەڕاســتی  لــە  ئەمریــکادا  لەگــەڵ  ھــاوکاری  بــە  ئیرسائیلــی 
لــە  شــەعبی(  )حەشــدی  تەقەمەنیەکانــی  زەخیــرەی  و  ســەربازگە  چــوار  تەقاندنــەوەی  و  لێــدان  بــە 
بــوون  هەڕەشــە  و  جەنگــی  ھەوایەکــی  و  کــەش  خوڵقێنــەری  ڕووداوانــە  ئــەم  ســەرجەم  عێراقــدا. 
ئێســتایان  ئــەم دۆخــەی  و  ناوچەکــە  و  عێــراق  و  ئێــران  ئاســایش و ســەالمەتی  هاواڵتیانــی  بۆســەر 
ناوەڕاســتدا. ڕۆژهەاڵتــی  لــە  دەرگا«  بــەردەم  هاتۆتــە  »جەنگێکــە  دەڵێــن  ھەندێــک  کــە  پێشــھێنا 
چەکــی  بەدەســتھێنانی  لــە  ڕێگرتــن  و  ئێرانــی  ســەربازیەکانی  تواناییــە  گەشــەکردنی  بــە  بەرگرتــن 
ئەتۆمــی و کۆنتڕۆڵــی تواناییــە جەنگیەکانــی لــە ناوچەکــەدا، چەندیــن ســاڵە بەشــێکە لــە سیاســەت و 
ســراتیژیەتی ئەمریــکا، ئــەوەش بــۆ ئاڕاســتەکردنی ڕێــڕەوە سیاســی و ســەربازیەکان لــە ڕۆژھەاڵتــی 
ئــەم  ڕکەبەرەکانــی.  ئیمپریالیســتە  دەوڵەتــە  بــەدژی  و  خــۆی  بەرژەوەنــدی  لــە  دا  ناوەڕاســت 
ــدی  ــە بەرژەوەن ــزەکان ل ــەی ھێ ــی ھاوکێش ــە گۆڕان ــە ب ــدی نی ــدا پەیوەن ــە بنەڕەت ــکا ل ــەتانەی ئەمری سیاس
ڕوســیا و ئێــران و تــەواو بوونــی ئاکامــی جەنــگ لــە ســوریا لــە بەرژەوەنــدی ئەســەد و پاشەکشــە 
ئــەم  ئەوەشــدا ھەمــوو  لەگــەڵ  یەمــەن،  لــە  داعــش و شکســتی ســعوودیە  پێکردنــی ســەربازیانەی 
فاکتورانــە کاریگەریــان ھەبــوو لەســەر خێرایــی پێدانــی گرتنەبــەری ئــەم هەنگاوانــە دژ بــە ئێــران.
ناوچەکــە ســااڵنێکی دوور و درێــژە لــە دۆخــی جەنگێکــی بــەردەوام دا دەژی بەڕادەیــەک کــە بۆتــە 
ــەکان و کێشمەکێشــی  ــی و ناوچەیی ــە جیھان ــە ئابووری ــوان بلۆک ــەوەی کێشمەکێشــی نێ ــی یەکالکردن گۆڕەپان
کردنــەوە  دابــەش  بــۆ  ھاوپەیامنەکانیــان  ناوچەییــە  دەوڵەتــە  و  ئیمپریالیســتەکان  دەوڵەتــە  نێــوان 
بەدەســتھێنانی  و  ســراتیژی  و  جیۆسیاســی  مەبەســتی  بــە  ناوچەکــە  کردنــەوەی  دابــەش  دووبــارە  و 
ــتنی  ــدا بەڕێخس ــەی دوایی ــەم دوو دەی ــی، ل ــێوەیەکی تایبەت ــە ش ــان. ب ــە گرنگەکانی ــە ئابووری بەرژەوەندی
ــی  ــە مەیدان ــە ب ــەم ناوچەی ــی ئ ــی واڵتان ــەکان و کردن ــە دژ بەیەک ــنووری دەوڵەت ــە دەرەوەی س ــگ ل جەن
جەنــگ گرنگــی زیاتــری پەیداکــردوە و جێگــەی شــەڕی ڕووبــەڕووی ڕاســتەوخۆی ئــەو دەوڵەتانــەی 
ئێســتادا. لــە  بــەر  تاڕاددەیــەک دەیگرنــە  کــە  ئــەو شــیوازەی  بۆتــە  و  گرتوەتــەوە  یەکریــدا  لەگــەڵ 
ــەتی  ــان سیاس ــتاوە ھەم ــتیەوە وەس ــە پش ــە ل ــەتەی ک ــەو سیاس ــت، ئ ــێوەیەکدا بێ ــەر ش ــە لەھ ــەم جەنگ ئ
ھاوپەیامنــە  و  ئیمپریالیســتەکان  بلۆکــە  نێــوان  لــە  ناوچەکانــە  جیۆسیاســی  کۆنتڕۆڵــی  و  دابەشــکاری 
جەنگێکــی  لەئارادایــە  ناوەڕاســتدا  ڕۆژھەاڵتــی  ناوچــەی  لــە  کــە  جەنگــەی  ئــەم  ناوچەییەکانیانــدا. 
وە  ناوچەییەکانیــان  ھاوپەیامنــە  و  ئیمپریالیســتەکان  ســەرمایەداریە  دەوڵەتــە  لەنێــوان  ھاوچەرخــە 
تێپەڕانــدوە. وواڵتانــەی  ئــەم  خــودی  خۆجێیەکانــی  کێشــە  و  گرفــت  چوارچێــوەی  ناوەڕۆکــدا  لــە 
عێــراق لــە جەرگــەی ئــەم ڕێــڕەوە گشــتیانە و ئــەم جەنگــەی کــە لــە ئارادایــە دەژی وە لەگــەڵ ھــەر تونــد 
ــی  ــە مەیدانەکان ــک ل ــە یەکێ ــە ببێت ــەوەی ک ــی ئ ــران مەترس ــکا و ئێ ــوان ئەمری ــی نێ ــی ملمالنێ بوونەوەیەک
ــی عێراقــی و  ــار و خۆزگەخــوازی حکومەت ــە ووت ــت ب ــر دەبێــت. وە ناتوانرێ ــە زیات ــەڕوو بونەوەی ــەم ڕووب ئ
ــە  ــراق، وواڵتەک ــی عێ ــێ الیەن ــەر ب ــان لەس ــەرۆکایەتی«ەکە و پێداگرتنەوەی ــێ س ــەر »س ــی ه کۆبوونەوەکان
لــەم مەترســیە ڕزگار بکرێــت، بەڵکــو بــە ســەپاندنی پاشەکشــە و کۆتایــی ھێنــان بــە خــودی ڕژێمــی سیاســی 
دەســەاڵتدار و ڕەوتەکانــی ئیســالمی سیاســی و قەومیەکانــی زال بەســەر ئــەم دۆخــەی ئێســتادا لــەم 
مەترســیە ڕزگار دەبــێ، ئــەوەش لــە ڕێگــەی بردنــە پێشــەوەی خەباتــی یەکگرتووانــە و ڕێکخــراوی کرێــکاران 
ــز  ــگێڕانەی بەھێ ــی شۆڕش ــی سیاس ــە بزووتنەوەیەک ــی ب ــواز و کردن ــاوەری ئازادیخ ــان و جەم و زەحمەتکێش
بــەڕووی تــەواوی ئــەم دۆخــەی کــە لەئارادایە، ئەمــەش پێویســتی بــە بەھێزکردنــی یەکگرتوویــی نێونەتەوەیی 
جەمــاوەری کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و کۆمۆنیســتەکان و ڕزگاریخــوازان لــە ســەرجەم ناوچەکــەدا ھەیــە.
بێگومــان پاڵنــەرە ڕاســتەوخۆکانی ئــەم شــەپۆلە تازەیــە لــە هەڵمەتەکانــی ئەمریــکا بــۆ ســەر ئێران لــە بنەڕەتدا 
ــە ئاســتی  ــە ل ــە توانای ــەری کۆنەپەرســتانەی دەوڵەتێکــی ســەرمایەداری ئیمپریالیســت و میلیتاریســتی ب پاڵن
جیھانــدا، و هەڵقــواڵوی بەرژەوەندیەکانــی ئەمریــکا و ســراتیژە جیھانیەکەیەتــی دژ بــە دوژمنــە جیھانیەکانــی 
ــی خــۆی  ــتنەوەی کۆنتڕۆڵ ــۆ ھێش ــراتیژیەتێکە ب ــەت و س ــە سیاس ــی. ئەم ــن و ھاوپەیامنەکان ــی چی بەتایبەت
بەســەر ڕێــڕەوی ڕووداوەکانــی جیھــان و لــەو نێوەشــدا کۆنتــڕۆڵ کردنــی ڕۆژھەاڵتــی ناوەڕاســت و 
بەهێزکردنــی ڕۆڵــی ئــەو قــەوارە ناوچەییانــەی کــە بەدەوریــەوەن وەکــو ئیرسائیــل و ســعوودیە و ئیــامرات.
ــن  ــی خوێ ــە گۆم ــدن و ل ــی خنکان ــە، جمھوریەت ــی دژە شۆڕش ــران جمھوریەت ــە ئێ ــالمیش ل ــوری ئیس جمھ
کــراوە  بێبــەش  بەرفراوانــی  و جەمــاوەری  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران  ١٩٧٩ی  ھەڵکێشــانی شۆڕشــی 
لــە ئێــران دا. چاوخشــاندنێکی خێــرا بــە ڕژێمــە سیاســیەکانی ئێــران و گشــت دەوڵەتانــی ناوچەکــەدا، 
ــران و  ــە ئێ ــە ل ــەم ڕژێامن ــە ئ ــامنان دەدات ک ــردوە، نیش ــیان ک ــون کەس ــەدان ملی ــی س ــی ژیان ــە کۆنتڕۆڵ ک
ــالمی  ــورژوازی ئیس ــی ب ــوو ڕژێم ــش ھەم ــی تری ــراق و وواڵتان ــووریا و عێ ــرس و س ــا می ــعوودیە وە ھەت س
ــی شۆڕشــەکان و تێکۆشــانە شۆڕشــگێڕانەکانی  ــادا لەســەر بنەمــای خنکاندن ــی جیاجی ــە کات ــە ل ــن ک و قەومی
جەمــاوەری کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و بێبــەش کــراوان بــۆ بەدەســتھێنانی ژیانێکــی باشــر، دروســت بــوون.

ســەرکەوتنی ئــەو شۆڕشــانە وەیــان چوونــە ســەری  تەوژمــی شۆڕشــگێڕانە لــە زۆربــەی ئــەو وواڵتانــەدا، وەک 
لــە ئێــران لــە ســاڵی ١٩٧٩ و لــە میــرس ٢٠١١، دا ڕوویــدا، دەکــرێ مانــای چونــە پێشــەوەی هەرچــی زیاتــر بێت 
بــۆ لێدانــی کۆڵەکەکانــی دەســەاڵتدارێتی ســەرمایە و نیزامــی ســەرمایەداری و دامەزراندنــی فەرمانڕەوایەتــی 
سۆشــیالیزم. بەدەســتھێنانی  بــۆ  شۆڕشــگێڕ  جەمــاوەری  و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران  ڕاســتەوخۆی 
ئــەوەی کــە لــە ناوچەکــەدا دەگوزەرێــت لــە ملمالنێــی سیاســی نێــوان ھێــزە بۆرژوازیــە جیاجیــاکان ھەڵگــری 
ــەوای  ــەش و ھ ــھێنانی ک ــەندنەکانیدا. پێش ــڕەو و گەشەس ــەرجەم ڕێ ــە س ــەیە ل ــەم دژە شۆڕش ــتی ئ رسووش
جەنــگ و ھەڵگیرســاندنی جەنــگ و توندوتیــژ کردنــەوەی کێشمەکێشــی ئیمپریالیســتیانە لەالیــەن ئەمریــکاوە 
ــی  ــاوی هەرچــی پتەوکردن ــە پێن ــە بناغــەدا ل ــان، ل ــە ھاوپەیامنەکانی ــزە ناوچەیی ــی و ھێ ــەرە جیھان دژی ڕکەب
زیاتــری دژە شــۆڕش بوونــە لــە ناوچەکــەدا. لەکاتێکــدا کــە ھەڕەشــە و گەمــارۆی ئابــووری ئەمریــکا ئاراســتەی 
ڕژێمــی ئێــران دەکرێــت لــە ھەمــان کاتــدا و بەشــێوەیەکی جیانەکــراوەش ئاراســتە دەکرێــت بــۆ الوازکردنــی 
ــەدا. ــران و ناوچەک ــە ئێ ــگێڕانەکان ل ــە شۆڕش ــەواوی جموجۆڵ ــی ت ــدن و لێدان ــۆڕش و خنکان ــی ش ھێزەکان
ئــەو ناوەڕۆکــە ئیمپریالیســتیە کۆنەپەرســتانەیەی کــە لە پشــت گەمارۆی ئابــووری ئەمریکاوەیە بۆ ســەر ئێران، 
هــەر لــەو کاتــدا کــە هێنانــەدی بەرژەوەندیــە سیاســی و ســراتیژیە کۆنەپەرســتەکانیەتی لــە هەمــان کاتیشــدا 
هێنانــەدی مەرامەکانیەتــی لــە ســەرکوت و خنکاندنــی شۆڕشــەکان و ڕێگرتــن بــە پێشــکەوتنی کۆمەاڵیەتــی لــە 
ئێــران و ناوچەکــەدا. گەمــارۆی ئابــووری و خوڵقاندنــی کــەش و ھــەوای جەنــگ، دژی خەباتــی جەمــاوەر و 
بزووتنەوەی ڕوولەســەری خەڵکە لە ئێســتادا بۆ ڕزگار بوون لە دەســت ڕژێمی ئیســالمی دەســەاڵتداری ئێران.
ئێمــە لــە )ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــراق(، گەمــارۆی ئابــووری ئەمریــکا بۆ ســەر ئێــران و ملھوڕی 
و ھەڕەشــەی جەنــگ و خوڵقاندنــی کــەش و ھــەوای جەنــگ لــە ناوچەکــەدا بــە تونــدی ســەرکۆنە دەکەیــن. 
وە لەھەمــان کاتــدا ھاوپشــتی نێونەتەوەیــی خۆمــان ڕادەگەیەنیــن بــۆ خەباتــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان 
ــە دەســت ڕژێمــی  ــوون ل ــۆ ڕزگارب ــران ب و جەمــاوەری ئازادیخــواز و کۆمۆنیســتەکان و سۆشیالیســتەکانی ئێ
ــازادی و ئاســوودەیی و یەکســانی. ــوری ئیســالمی و بەدەســتھێنانی ئ ــورژوازی، ڕژێمــی جمھ دژە شۆڕشــی ب
ھەروەھــا هــەر لــەو کاتــەدا کــە بــە تونــدی ســەرکۆنەی دەســت تێوەردانەکانــی ڕژێمــی جمھــوری ئیســالمی 
دەکەیــن لــە عێراقــدا لــە ڕێگــەی دروســتکردنی ھێزی میلیشــیایی پابەنــد بەخــۆی و بەکارھێنانیان بــۆ جێبەجێ 
ــدا،   ــە هەمانکاتیش ــەدا، ل ــەم واڵت ــراتیژیەکانی ل ــە س ــتھێنانی ئامانج ــۆ بەدەس ــەربازی ب ــردەی س ــی ک کردن
ســەرکۆنەی ئەمریــکا و ئیرسائیــل دەکەیــن لــە کردنــی عێــراق بــە گۆڕەپانــی جەنــگ لەگــەڵ ئێــران. ھەروەھــا 
ســەرکۆنەی ئێــران دەکەیــن لــە ئەنجامدانــی کاری ســەربازی و توونــد کردنــەوەی کەشــی ئــەم جەنگەی ئێســتا.
بانگــەوازی  وە  جەنــگ،  بــە  دژ  جیھانیەکانــی  ھێــزە  پــاڵ  دەخەینــە  ھێزیشــامن  و  ئەمــە 
یەکخســتنی  بــۆ  عێراقــدا،  لــە  دەکەیــن  ئازادیخــوازان  و  زەحمەتکێشــان  جەمــاوەری  و  کرێــکاران 
دەســەاڵتدار. کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  ڕژێمــی  بــە  ھێنــان  کۆتایــی  بــۆ  خەباتیــان  ڕیزەکانــی 

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق       ٢٠١٩/٨/٢٣

ئەمــڕۆ، )٧/٢٥-٢٠١٩( یەکەمیــن ســاڵڕۆژ تێدەپەڕێــت بەســەر 

دامەزرانــی )ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــراق( 

ــە.  ــۆ کۆمەڵگ ــەی ب ــەی دامەزرزاندنەک ــی بەیاننام و دەرکردن

ــان  ــی خۆم ــن پیرۆزبای ــتەوە، گەرمری ــە خۆشەویس ــەم بۆن ب

پێشــکەش دەکەیــن بــە چینــی کرێــکار و زەحمەتکێشــان 

گشــت  و  سۆشیالیســت،  پرۆلیتاریــای  و  چەوســاوەکان  و 

و  مرۆڤدۆســت  ئازادیخــواز،  کۆمۆنیســت،  خەباتکارانــی 

لــە  پــڕ  گەرمــی  پیرۆزباییەکــی  ھەروەھــا  یەکســانیخواز. 

و الیەنگرانــی  ئەندامــان  لــە ھەمــوو  پێداگــری  و  ئومێــد 

لــە عێــراق( دەکەیــن. )ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی 

پــاش  کــە  دامەزرانیــدا،  بەیاننامــەی  ڕاگەیاندنــی  لەگــەڵ 

 ٢٢ وە  ئامادەکــرا  دوورودرێــژ  و  چڕوپــڕ  گفتوگۆیەکــی 

 ٢٠١٨ تەمــوزی  ٢٥ی  ڕۆژی  لــە  کــرد،  ئیمزایــان  ھــاوڕێ 

دا پێــامن نایــە نــاو قۆناغێکــی نوێــی ڕەوەنــدی خەباتــی 

لـ ٢

لـ ٢

لـ ٥

لـ ٣

لـ 4

لـ ٣

لـ ٣

  دوا الپەڕە

 یەکەم:

 )موچەکامنان مەخۆن، کوا مافی هەژاران(

لەژێــر ئــەو دروشــمەدا کرێکارانــی پاکــژکاری 

قــەزای  بــە  ســەر  سەنگەســەر  ناحیــەی 

قــەاڵدزێ لــە دەڤــەری پشــدەر، ڕۆژی ٨/٧-

٢٠١٩ گردبونەوەیەکــی ناڕەزایەتیــان ئەنجامــدا 

دژ بــە دواکەوتنــی موچەکانیــان بــۆ چەنــد 

مانگێــک لــە الیــەن کۆمپانیــای )گارێــس(ەوە.

ــارە  ــن ج ــۆ چەندەمی ــەوە ب ــە ئ ــایەنی باس ش

کــە ئــەو کرێکارانــە هــەر بەچەنــد مانــگ 

جارێــک دوای دواکەوتنــی موچەکانیــان ناچــار 

دەبــن ناڕەزایەتــی دەرببــڕن و مانبگــرن تــا 

کۆمپانیاکــە ناچــار بێــت موچــەی چەنــد مانگ 

یەکشــەمەی )٨/4-٢٠١٩( ســەعات پێنجی دوانیوەڕۆ )١٧:٠٠( 

ۆڕک  لــە سەرچنار/ســلێامنی،  »داوا«  ئوتێــل  ھۆڵێکــی  لــە 

شــۆپێک ڕێکخــرا لەژێر ناونیشــانی )دادپــەروەری کۆمەاڵیەتی 

و بێــکاری(، لەالیــەن »ئەنجومەنــی یەکبونــی کۆمەاڵیەتــی لــە 

ــررساوی  ــەر( لێپ ــۆڕش عوم ــە )ش ــەک ل ــۆ هەری ــلێامنی« ب س

لقــی کەرکوکــی )یەکێتــی شــورا و ســەندیکا کرێکاریــەکان 

کوردســتانی  نوێنــەری  بابــان(  )نــەوزاد  و  عێــراق(  لــە 

عێــراق(. لــە  کرێکاریــەکان  ســەندیکا  و  شــورا  )یەکێتــی 

ــەوزاد  ــۆپەکەدا، )ن ــی ۆڕک ش ــی یەکەم ــە بەش ــا و ل ــەرە ت س

ژیــان  بارودۆخــی  و  ڕەوش  خستەســەر  تیشــکی  بابــان( 

لــە  و  بەگشــتی  کودردســتان  لــە  کرێــکاران  گوزەرانــی  و 

ناھەمــواردا  باردۆخێکــی  لــە  کــە  تایبەتــی  بــە  ســلێامنی 

دەژیــن چ لــە کەرتــی گشــتی و چ لــە کەرتــی تایبــەت و 

باســەکانی خــۆی لەســەر ئــەم خااڵنــەی خــوارەوە چڕکــردەوە:

١-نادادپەروەری و نایەکسانی باڵێ کێشاوە بەسەر 

ناوەندەکانی کاردا، چ لە کەرتی تایبەت و چ لە کەرتی 

ــازاری  ــە ٢4 ئ ــەوەی کــە ل ــدات، وەک ئ ــان پێب دواکەوتوەکەی

٢٠١٨دا وێــڕای ناڕەزایەتــی دەربڕیــن مانگرتنیــان ڕاگەیانــد و 

کۆمپانیــای )گارێــس( گەرچــی ســەرەتا هەڕەشــەی دەرکردنــی 

شــوێنیان  لــە  تــر  کرێــکاری  کــە  کــرد  کرێــکارەکان  لــە 

دادەمەزرێنێــت وە کرێــکارە مانگرتــووەکان بــە گــرت دەدات 

بــەاڵم  دەربکــەن،  ڕاگەیانــدن  و  لێــدوان  حاڵەتێکــدا  لــە 

ئامادەکردنی/ نادر عبدالحمید

ئامادەکردنی نەوزاد بابان
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 ئەمــڕۆ، )٧/٢٥-٢٠١٩( یەکەمیــن ســاڵڕۆژ تێدەپەڕێــت 

 بەســەر دامەزرانــی )ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی

لــە عێــراق( و دەرکردنی بەیاننامــەی دامەزرزاندنەکەی 

بــۆ کۆمەڵگــە. بــەم بۆنــە خۆشەویســتەوە، گەرمرتیــن 

پیرۆزبایــی خۆمــان پێشــکەش دەکەیــن بــە چینــی 

 کرێکار و زەحمەتکێشان و چەوساوەکان و پرۆلیتاریای 

کۆمۆنیســت،  خەباتکارانــی  گشــت  سۆشیالیســت،و 

ــا  ــانیخواز. ھەروەھ ــت و یەکس ــواز مرۆڤدۆس ئازادیخ

پیرۆزباییەکــی گەرمــی پــڕ لــە ئومێــد و پێداگــری 

)ڕێکخــراوی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  لــە ھەمــوو 

ــەڵ  ــن. لەگ ــراق(  دەکەی ــە عێ ــی کۆمۆنیســتی ل بەدیل

پــاش  کــە  دامەزرانیــدا،  بەیاننامــەی  ڕاگەیاندنــی 

ئامادەکــرا  دوورودرێــژ  و  چڕوپــڕ  گفتوگۆیەکــی 

٢٥ی  ڕۆژی  لــە  کــرد،  ئیمزایــان  ھــاوڕێ   ٢٢ وە 

قۆناغێکــی  نــاو  نایــە  پێــان  دا   ٢٠١٨ تەمــوزی  

ــۆ  ــە ب ــی کۆمۆنیســتیانەوە ک ــدی خەبات ــی ڕەوەن نوێ

ــوار  ــە چ ــر ل ــی زیات ــی خەبات ــان بەردەوامی  ھەندێک

ــەدا  ــەم ڕێکخراوەی ــی ئ ــەڵ دامەزران ــوو. لەگ ــە ب دەی

ھەنگاوێکــی نوێ و چونایەتــی و گرنگان ھەڵھێنایەوە 

لــە مەیدانــی خەباتــی چینایەتــی سۆشیالیســتی و 

ــدا. ــە عێراق ــت ل ــای کۆمۆنیس ــەوەی پرۆلیتاری بزووتن

لــە  هــەر  کۆمۆنیســتی(  بەدیلــی  )ڕێکخــراوی 

یەکەمیــن ڕۆژی دامەزرانیــەوە ئــااڵی ئــەم بزووتنــەوە 

ئامانجــە  و  ئاســۆ  و  پرۆلیتاریــە  کۆمۆنیســتیە 

شۆڕشــگێڕانەی  تیــۆری  ئــااڵی  ڕزگاریخوازەکانــی، 

ــۆ و  ــە ئاس ــە ب ــەوە و کردومان ــەرز کردۆت ــی ب مارکس

تیــۆری شۆڕشــگێڕانەی  ئامانجــی ڕزگاریخوازانــە و  

خۆمــان بــۆ خەبــات کــردن، ئــەوە بــوو ڕێگەمــان نــەدا 

کــە ماوەی نێــوان ڕاگەیاندنــی دامەزرانــی ڕێکخراوەکە 

ڕوانینێکــی ســەرپێی بــۆ بارودۆخــی سیاســی و کۆمەاڵیەتی 

عێــڕاق، وادەردەخــات ئــەم کۆمەڵگەیــە پێکهاتەیەکــی 

ــەت و  ــن میلل ــە چەندی ــت ل ــوار بێ ــی ناهەم تێکەڵوپێکەڵ

ئاییــن و تائیفــە و کڵتــوری جیاجیــا کە خەریکن تیروشــیر لە 

یەکــرتی دەســون، ئەمــە وێــڕای چەنــد قەوارەیەکی سیاســی 

و حزبــی میلیشــیایی گرێدراویــش بــە زلهێزەکانــی جیهــان 

و دەوڵەتانــی ناوچــەوە کــە بەرژەوەنــدی دژ بەیەکیــان 

هەیــە لــە گۆڕەپانــی عێراقــدا. ئــەم قــەوارە و حزبانــە 

بەردەوامیــش خەریکــی کێشــمەکێش و ئــاژاوەن تــا بتوانــن 

دەســتداگرن بەســەر زۆرتریــن بــەش و پشــکی حکومەتــی 

ــۆ  ــر ب ــە هەولێ ــم ل ــی هەرێ ــدا و حکومەت ــدی بەغ ناوەن

تااڵنکردنــی خەزێنــەی دەوڵــەت بــە ملیارەهــا دۆالر و 

لــەو پێناوەشــدا خەریکــی هەڵخڕاندنــی جەماوەرێکــی 

برســی و بێــکار و بــێ خزمەتگوزاریــن، و نــەک هــەر 

ــەردەم ســندوقەکانی  ــۆ ســەرەگرتن لەب کێشــیان دەکــەن ب

دەنگــدان بــۆ ســەرکەوتنی لیســتی کاندیدەکانیــان لــە 

هەڵبژاردنــە پەرلەمانــی و شــارەوانیەکاندا )وێــڕای تەزویــر 

و تەلەکەبازیەکانــی ئــەو شانۆســازیە( بەڵکــو پرچەکیشــیان 

ــەوە  ــەوە و تائیفەکەیان ــن و نەت ــاوی ئایی ــا بەن ــەن ت دەک

ــەن  ــام بک ــرتی قەتڵوع ــەوە و یەک ــدا بکەن ــە گژیەکرتیان ب

تــا ئــەوان پشــکی شــێر بــۆ خۆیــان مســۆگەر بکــەن.

وا پێدەچێــت ئــەم پێکهاتــە تێکەڵوپێکەڵە ئاڵــۆز و تڕاژیدیە 

لــە  بێــت  ئەســتەم  عێــڕاق  کۆمەاڵیەتیــەی  و  سیاســی 

مەنجەڵێکــدا دانوەکانیــان پێکــەوە بکوڵێــت و لەوســەرەوە 

ــدا  ــە لەناوخۆی ــت ک ــەم بێ ــازادی لێبەره ــی ئ کۆمەڵگەیەک

هاوئاهەنــگ بێــت و پێکەوەژیانــی ئاشــتیانە بــاڵ بکێشــێت 

دەوڵەتــی  دروســتبوونی  لــە  بەتایبەتیــش  بەســەریا، 

عێراقــەوە )١٩٢١( بەهــۆی مێژوویــەک لــە کێشــمەکێش و 

شــەڕ و چەوســاندنەوەی نەتەوەیــی و ئایینــی و تائیفیــەوە، 

نەمــاوە. نێوانیانــدا  لــە  بەیەکــرتی  متانــە  و  دڵنیایــی 

ــووە  ــەرەکی ب ــڕازی س ــەت ئام ــوڕی دەوڵ ــەرکوت و مله س

چ لــە دەورانــی مەلەکــی و چ لــە کاتــی جمهوریەتــە 

ــەی  ــوو ناکۆکیان ــەم هەم ــە ئ ــدا، ک ــەدوای یەکەکان ــەک ل ی

پێکــەوە شــەتەک داوە و یەکیەتــی واڵتەکــەی پاراســتووە. 

ــی  ــێدارە و ڕاوەدوونان ــکەنجە و س ــدان و ش ــە زین ــەر ل ه

بەتایبــەت  ئۆپۆزیســیۆن  ڕێکخــراوەی  و  ئازادیخــوازان 

چــەپ و کۆمۆنیســتەکانەوە بیگــرە لەالیــەن دامــودەزگاکای 

ــی ســەندیکای  ــە پێکهێنان ــا ڕێگــری ل ــەوە ت پۆلیســی نهێنی

ــە  ــەرکوت ب ــا س ــەربەخۆ،... ت ــراوەی س ــەیی و ڕێکخ پیش

ئاگــر و ئاســن و چەکــی کیمیــاوی لــە الیــەن ســوپای 

و  شــێواز  و  شــکڵ  ئــەم  هەمــوو  بەڵــێ  عێڕاقــەوە،... 

پۆلیســیە  و  عەســکەرتاری  و  ئیســتیبدادی  ڕێــکارە 

بەدرێژایــی  توانیویانــە  کــە  بــوون  داپلۆســێنەرانە 

بپارێــزن  قەوارەیــەک  یەکیەتــی  ڕابــردوو  ســاڵی   )٩٨(

عێــڕاق«ەوە. »گەلــی  و  عێــڕاق  دەوڵەتــی  بەنــاوی 

ســاڵی  لــە  ســەرکوتگەرە  دامــودەزگا  ئــەم  داڕمانــی 

نیشــاندا،  بەڕوونــی  زۆر  ڕاســتیەی  ئــەو  )٢٠٠3(دا 

زۆرێــک  عێــڕاق  کۆمەڵگــەی  داڕوخانەکــەی  بــە  کــە 

و  لەدەســتدا  خــۆی  یەکیەتــی  و  یەکگرتوویــی  لــە 

یەکــرتی. گیانــی  کەوتنــە  جۆراوجۆرەکانــی  »پێکهاتــە« 

خانــەوادە  ســەر  ئابــووری  حەســاری  تڕاژیدیــای 

بیســت،  ســەردەی  نەوەتەکانــی  لــە  زەحمەتکێشــەکان 

هــاوڕای کارەســاتەکانی هــەر ســێ جەنگــی؛ ئێران-عێــڕاق 

و )کەنــداوی یەکــەم ١٩٩١( و )کەنــداوی دووەم ٢٠٠3( 

ــە  ــات ل ــدا ه ــە بەدوایان ــەی ک ــە تاوانکاریان ــەو ئاکام وە ئ

دامەزرانیــەوە  ســەرەتای  لــە  هــەر  کۆمۆنیســتی( 

ھەســتانەوەی  کــە  ھەیــە  بــەوە  پتــەوی  بــاوەڕی 

ــا،  ــی بەتوان ــی کۆمەاڵیەت ــکار وەک چینێک ــی کرێ چین

ــت  ــای سۆشیالیس ــی پرۆلیتاری ــتانەوەی ڕەوت وە هەس

حزبــی  و  سیاســی  ڕەوتێکــی  وەک  حزبەکــەی،  و 

کاریگــەر، نــەک هــەر بــۆ بەدەســتھێنانی پێشــکەوتنی 

ــو  ــن، بەڵک ــانی پێوس ــازادی و یەکس ــی و ئ کۆمەاڵیەت

نــەداری  لــە  ڕزگاربوونیشــن  ســەرەکی  مەرجــی 

ئــەو  و  سیاســی  چەوســاندنەوەی  و  ئابــووری 

جەنگانــەی کــە ڕووبــەڕووی مرۆڤایەتــی ســەردەم 

لەژێــر ســایەی ڕژێمــی ســەرمایەداریدا.   دەبنــەوە 

دووتوێــی  لــە  ڕاشــکاوی  بــە  زۆر  ڕاســتیە  ئــەم 

بارودۆخــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی عێــراق و ھەمــوو 

ناوچەکــەدا خــۆی نیشــان دەدات.بــاس کــردن لــە 

ــە  ــڕاوی ل ــتی بەداب ــراوی کۆمۆنیس ــزم و ڕێکخ کۆمۆنی

ــا  ــی پرۆلیتاری ــی و چینایەت ــەی کۆمەاڵیەت جێگەوڕێگ

باســی  چینــە،  ئــەم  ڕزگاریخوازانــەی  ئاســۆی  و 

کۆمۆنیزمــی چینەکانــی تــرە، ئــەم جــۆرە بــاس کردنــە 

ــە  ــۆرژوازی داپــۆرشاوە ب ــزم سیاســەتێکی ب ــە کۆمۆنی ل

ڕســتە و دەســتەواژەی سۆشیالیســتی و کرێــکاری و 

لــە  ئامادەبــوون  ســەرزارەکی.  شۆڕشــگێڕیەتیەکی 

ــە  ــەی ک ــە کرێکاری ــە چینایەتی ــەم جەنگ ــی ئ مەیدان

لــە نــاو کۆمەڵگــە دا لــە ئارادایــە، پێــش ئــەوەی 

کارێکــی تەنھــا ڕێکخراوەیــی بێــت، کارێکــی سیاســی 

ئامادەبوونــە  ئــەم  خەباتکارانەیــە.  و  فیکــری  و 

بەمانــای ئامادەبوونێکــی بەکــردەوە و ڕاســتەقینەیە 

لــە مەیدانــی خەباتــی سیاســی و ئابــووری چینــی 

کرێــکار و جەمــاوەری زەحمەتکێــش، وە کارکردنــە بــۆ 

پتەوکردنــی ســەربەخۆیی سیاســی و فیکــری ئــەم چینە 

ــدا. ــوو جیهان ــە هەم ــتەکانە ل ــکار و کۆمۆنیس ــی کرێ چین

شــیوعی  )حزبــی  )١٩١٧(ەوە  ڕوســیای  بەپێچەوانــەی 

عێــڕاق( ئــەو بزوتنەوانــەی لــە چاوەڕوانیــدا ڕاگــرت، بۆیــە 

ــوو  ــان کردب ــە ئەوی ــوو ک ــە ب ــەو بزوتنەوان ــی الوازی ئ خاڵ

بــە ســمبولی سیاســی خۆیــان و پاڵیــان پێوەدەنــا تــا بــەرەو 

پێــش بــڕوات و دەســەاڵت بگرێتەدەســت. ئەوەتــا لــە 

ــە بەغــدای  ــەت ل ــە تایب ــدا ب ــاوەری ملیۆنی ــی جەم ڕێپێوان

ــان  ــڕ بەدەمی ــاری )١٩٥٩(دا پ ــی ئای ــە یەک ــت و ل پایتەخ

ــۆ دەســەاڵت خواســتی  ــی شــیوعی ب ــرد )حزب هاواریاندەک

مەزمنــە »حــزب الشــیوعي للحكــم مطلــب عظيمــي«(. 

ــکاران  ــی کرێ ــە هاوپەیانەت ــەو حزب ــەوەی ئ ــری ئ جــا لەب

شۆڕشــێکی  بــەرەو  بــکات  ڕابەرایەتــی  جوتیــاران  و 

بــەردەوام و هەنگاونــان بەبــێ وەســتان و دابــڕان بــۆ 

ــەوە  ــری ئ ــێ لەب ــی شۆڕشــی سۆشیالیســتی، بەڵ بەرپاکردن

ئــه م حیزبــه  ده ســته پاچه  ده مێنێتــه وه  و نازانێــت ئــه م 

کرێــکاران،  به رفراوانــه ی  ئینســانیه    مه زنــه  جموجۆڵــه  

لێبــکات  ژنــان چــی  و  ئازادیخوازانــی الوان  جوتیــاران، 

سیاســەتی  ڕاســتیدا  لــە  وە  ببــات!!!  کوێــی  بــه ره و  و 

ئــەو حزبــە لــەو ســەردەمەدا ڕاگرتنــی ئــەو بزوتنــەوە 

کۆمەاڵیەتیانــە بــوو لــە چاوەڕوانــی و بەکارهێنانیــان بــوو 

ــەی  ــتنی حکومەتەک ــۆ پاراس ــەری ب ــی بەش وەک قەڵغانێک

)قاســم( لــە هەڕەشــە و مەترســی ڕەوتــە قەومیەکانــی 

عەرەبــی و پاڵپێوەنانــی ئــەم حکومەتــە بــۆ هەرچــی نزیــک 

بوونــەوە لــە )یەکیەتــی ســۆڤیەت( و هێنانــەدی ڕیفۆڕمــە 

نیشــتیانی و ئەرکــە بورژوازیــەکان بــوو بــۆ ئابــووری 

ســەرمایەداری ناوخــۆ دژ بــە هەژمونــی ئیمپریالیزمــی 

هەڵقــواڵوی  ئەمــەش  عێڕاقــدا،  بەســەر  بریتانیــا 

ــوو. ــە ب ــەو حزبەی ــکارانەی ئ ــورژوازی و سازش ــازی ب ڕێب

بــە  تــازە  بــورژوازی  کــە  بــوو  کاتێکــدا  لــە  ئەمــەش 

ــە دوای  ــەک ل ــە هەمــوو ڕژێمــە ی دەســەاڵت گەیشــتوو ب

تــا  بیگــرە  لــە ڕژێمــی »قاســم«ەوە  یەکەکانیــە هــەر 

»عارفیــەکان« و »بەعســیەکان« هەڵدەســتان بــە ســەرکوتی 

ئــەو بزوتنەوانــە و زیندانــی کــردن و ڕاوەدوونانــی ڕابــەران 

و چاالکوانــان و تــرۆر و پاکتاوکردنیــان بەتایبــەت ڕابەرانــی 

ئاســتەکاندا. هەمــوو  لــە  بزوتنەوانــە  ئــەو  شــیوعی 

ــتی  ــوار و ناوەڕاس ــتەکان خ ــەی کۆمۆنیس ــەم کۆمەڵکوژی ئ

هێرشــی  گرتــەوە.  کوردستانیشــی  و  تێپەڕانــد  عێراقــی 

)١٩٦١(دا  ئەیلولــی  لــە  کوردســتان  بۆســەر  ســەربازی 

ــی )١٩٦3(یشــدا  ــە حوزەیران لەســەر دەســتی )قاســم( و ل

لەســەر دەســتی )بەعســی و عارفــی(ەکان بــووە هــۆی 

و  کوردســتان  لــە  نەتەوایەتــی  بزوتنــەوەی  هێزگرتنــی 

گردبوونــەوەی هێــزە عەشــایەر و دەرەبەگــە کۆنەپەرســت 

و ڕاکــردوەکان لــە دەســت ڕاپەڕینــی جوتیــاران بــەدەوری 

)پارتــی دیموکراتــی کوردســتان(دا، دوای ئــەم هێزگرتنــە 

ــکەنجە  ــن و ش ــان و گرت ــە ڕاوەدوون ــەش کەوت ــەم حزب ئ

بزوتنەوەکانــی  ســەرکوتی  و  چاالکوانــان  تــرۆری  و 

کرێــکاری و جوتیــاری و خوێندکاریــە ئازادیخــوازەکان و 

ــکاران  ــەندیکای کرێ ــی س ــواز و هەڵپێچان ــی ڕزگاریخ ژنان

خوێنــدکاران  ڕێکخــراوەی  و  جوتیــاران  جەمعیاتــی  و 

ــە کوردســتاندا دەســتی  ــی( ل ــرەوە )پارت ــان. لێ والوان و ژن

بــااڵی پەیــدا کــرد بەســەر )حزبــی شــیوعی عێــڕاق(دا.

لــە  قەومــی،  ڕەوتــی  هــەردوو  شــێوەیە  بــەم 

ناسیونالیســتی  بزوتنــەوەی  و  کوردایەتــی  بزوتنــەوەی 

چینــە  بزوتنــەوەی  ســەرکوتی  بــە  هەڵســان  عەرەبــی 

ــراوە  ــکاندنی ڕێکخ ــە و تێکش ــەکانی کۆمەڵگ زەحمەتکێش

ــتەمی  ــی س ــوو ڕواڵەتەکان ــە دژی ھەم ــات کردن خەب

سیاســی و پێشــێل کردنــی مــاف و خنکاندنــی ئازادیــە 

سیاســی و مەدەنــی و تاکــە کەســیەکان و بێافیەکانــی 

ــی  ــە مەیدانەکان ــات کــردن ل ــر، لەگــەڵ ئەرکــی خەب ت

بااڵدەســتی  دژی  ھونــەر  و  ئــەدەب  و  فیکــر 

ــەرچووی  ــاوەڕی بەس ــۆرژوازی و بیروب ــاوەڕی ب بیروب

ــاوەری  ــی جەم ــو ڕیزەکان ســەدەکانی ناوەڕاســت لەنێ

لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  پرۆلیتاریادا.ڕێکخــراوی 

ــەم  ــوو ئ ــە ھەم ــکارە ل ــی خەبات ــراق( ڕێکخراوێک عێ

ــت  ــی گش ــرەوە وەک خەباتکارێک ــەدا، وە لێ مەیدانان

ــەرەو  ــکات و ب ــە ب ــت گەش ــە، دەتوانێ ــەم مەیدانان ئ

بــۆ  خەباتکردنیــدا  ڕەوەنــدی  لــە  بــڕوات  پێــش 

و  پرۆلیتاریــەکان  چینایەتیــە  ئامانجــە  هێنانــەدی 

 بەرنامــە کۆمەاڵیەتیــە کۆمۆنیســتیەکەی.لە کاتێکــدا

بوونــی  دروســت  یەکســاڵەی  یــادی  پیرۆزبایــی 

عێــراق(  لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  )ڕێکخــراوی 

بــە  کــە  ئــەوەی  لەســەر  پێدادەگریــن  دەکەیــن 

زیاتــرەوە  ســووربوونێکی  و  گەورەتــر  ھێزێکــی 

خەباتــی  ئەرکەکانــی  بەجێھێنانــی  بــۆ  بکەیــن  کار 

ڕابــردوودا یەکســاڵی  لەمــاوەی   سۆشیالیســتیان. 

ــە لەخۆبردوویــی و دڵســۆزیەکی گــەورەوە دەســت   ب

ــە شــێوەی  ــن ب ــش دەبی ــن، وە بەردەوامی ــەکار بووی  ب

 بەرفراوانــرت و دەســتکەوتی گەورەتر.بــژی سۆشــیالیزم

ــراوی  ــی )ڕێکخ ــاڵەی دامەزراندن ــەک س ــادی ی ــژی ی  ب

عێــراق(  لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی 

٢٠١٩ تەمــوزی  ٢٥ی   / ناوەنــدی  کۆمیتــەی 

ــەو ڕێــڕەوە واقعیــەی هێنانــەدی یەکیەتیەکــی  ــەوە ئ وە ئ

هاوئاهەنگــی جەماوەریــە لــە عێڕاقــدا کــە دامــەزراوە 

چینایەتــی  بەرژەوەنــدی  و  ئازادانــە  ئیــرادەی  لەســەر 

ــی ئازادیخــواز. ــکاران و زەحمەتکێشــان و الوان و ژنان کرێ

خۆیــدا  حاڵەتــی  باشــرتین  لــە  بــورژوازی  یەکیەتــی 

ــتا  ــەی ئێس ــەو منون ــەکان«ە، وەک ئ ــرا دوژمن ــی »ب یەکیەت

لــە زەخرەفــەی فیدڕاڵــی قەومــی و دینیــی و تائیفــی 

داســەپاو بەســەر خەڵکــی عێڕاقــدا کــە پێســتی ســوتاندون 

ــی  ــە دیموکراتیەت ــە ل ــەو منون ــکاندون. ئ ــکی تێکش و ئێس

بانگــەوازی  لیربالــەکان  کــە  ڕۆژئــاوا  واڵتانــی  فیدڕاڵــی 

ــە  ــدا، چونک ــە عێڕاق ــە ل ــی نی ــچ بنەمایەک ــەن هی ــۆ دەک ب

نــە  تــااڵن و بڕۆیــە، وە  نــە دەوڵــەت کــە خەزێنــەی 

ســەرمایەدارانی کەرتــی تایبەتیــش ئــەو توانایەیــان هەیــە 

کــە شــانبدەنە ژێــر بــاری خەرجیەکانــی خۆشــبژێوی و 

ئاســودەیی خەڵكــی زەحمەتکێشــی عێــڕاق و ئازادیەکانیان. 

بەرژەوەنــدی چینــی ســەرمایەدار و دەســەاڵتی بــورژوازی 

ئــەو  ژێربــاری  بچێتــە  نیــە  توانایــدا  لــە  عێڕاقــدا  لــە 

لیربالیەتــە سیاســیە و ئــەو ژیانــە ئاســاییەی کــە لــە واڵتانــی 

کەموکورتــی. لــە  پڕیشــیەتی  و  ئارادایــە  لــە  ڕۆژئــاوا 

ــڕاق  ــی عێ ــتنی یەکیەت ــۆ پاراس ــەکان ب ــە واقعی ــا بەدیل ج

ــە  ــەرکوتی ڕەوت ــەکان« و س ــرا دوژمن ــی »ب ــان فیدڕاڵیەت ی

قەومــی و دینیــە کۆنەپەرســتەکانە لەگەڵیــا، یــان یەکیەتــی 

ئیرادەیەکــی ئازادانــە و شۆڕشــگێڕانەی پشــت بەســتووە بــە 

بەرژەوەندیــە چینایەتیەکانــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان.

هێنانــەدی  بــۆ  واقعــی  ڕێگــەی  تــر  بەواتایەکــی 

جەمــاوەری  ئازادانــەی  و  هاوئاهەنــگ  یەکیەتیەکــی 

چینــی  ڕێکخســتنی  و  هەڵخڕانــدن  ڕێگــەی  عێــڕاق 

و  خواســتەکان  بەدەســتهێنانی  بزوتنــەوەی  و  کرێــکار 

وهەڵخڕاندنــی  ڕێکخســن  هەروەهــا  و  ناڕەزایەتیــەکان 

بزوتنــەوەی ئازادیخوازانــەی ژنــان و الوانــە بــە ئاســۆیەکی 

سۆشیالیســتی بــۆ ئەنجامدانــی شۆڕشــی سۆشیالیســتی. 

بچوکــی  هەرچەنــدە  چاالکیەکــی  و  کار  هــەر  لێــرەوە 

هەڵســوڕاوانی بزوتنــەوەی کرێــکاری وەک ئــەوەی کــە 

هەڵســوڕاوانی )یەکیەتــی شــۆرا و ســەندیکا کرێکاریــەکان 

لــە عێــڕاق( و هەروەهــا هەڵســوڕاوانی بەرگریــکار لــە 

مافــە پێشــێلکراوەکانی ژنــان لــە چەشــنی ئــەوەی کــە 

عێــڕاق(  لــە  ژن  ئــازادی  )ڕێکخــراوی  هەڵســوڕاوانی 

ــەوە. ــەو کەناڵ ــە ئ ــە دەڕژێن ــوو ئەمان پێیهەڵدەســن، هەم

هەربۆیە یەکیەتی چینی کرێکار بە ئاسۆیەکی ۆشیالیستی 

و داسەپاندنی دەسەاڵتی ئەو چینە بەسەر کۆمەڵگەدا ئەو 

شتەیە کە هێنانەدی یەکیەتیەکی ئازادانەی جەماوەری لە 

عێڕاق و پاراستنەکەشی مسۆگەر دەکات.

کۆتایی ئابی ٢٠١٩

ــێت،  ــژە بکێش ــدن درێ ــرەی دامەزران ــتنی کۆنگ و بەس

وە لــە مــاوەی کەمــرت لــە دوو مانــگ دا توانیــان 

ــی  ــە ڕۆژان ــە بەغــداد ل ــەم ببەســتین ل کۆنگــرەی یەک

١٧ تــا ١٩ی ئەیلولــی ٢٠١٨ بــە ئامادەبوونــی زۆربــەی 

لــە  میــوان  کۆمەڵێــک  و  ڕێکخراوەکــە  ئەندامانــی 

ھاوڕێیانــی سۆشیالیســت و کۆمۆنیســت و ئازادیخــواز.

کۆنگــرە  دوای  ســاڵێکی  لــە  کەمــرت  مــاوەی  لــە 

ژمارەیەکــی زۆر لــە خەباتکارانــی کۆمۆنیســت لــە 

ناوچــەی  کوردســتان،  عێــراق؛  جیاجیاکانــی  بەشــە 

ڕۆژئــاوا و پارێزگاکانــی ناوەڕاســت و باشــوور، لــە 

دەوری کۆبونــەوە و ئــەم ڕێکخراوەیــان کــردە ئامــرازی 

خەباتــی شۆڕشــگێڕانە و کۆمۆنیســتانەی خۆیان و وەک 

ــان  ــە بەردەوامی ــەری ڕێکخراوەک ــدام و کادر و ڕاب ئەن

ــە  ــتادا ل ــە ئێس ــە ل ــدا ئیم ــە کاتێک ــی دا. ل ــە چاالک ب

یــەک ڕیــزی یەکگرتوانــەدا خەبــات دەکەیــن، لــە 

و  توندوتــۆڵ  پەیوەندیەکــی  لــە  هەمانکاتیشــدا 

ــکاران و  ــری کرێ ــەکانی ت ــەڵ بەش ــن لەگ بەردەوامدای

هەڵســوڕاوانی  سۆشیالیســت و کۆمۆنیســت، چ وەک 

تاکــە کــەس و چ وەک ڕێکخــراوە و ئەڵقــە، هەروەهــا 

بزووتنــەوەی  کردنــی  بەھێــز  بــۆ  کاردەکەیــن 

ــدا،  ــەواوی الیەنەکانی ــە ت ــی ل کۆمۆنیســتی پرۆلیتاریای

بــەرەو دامەزرانــی حیزبێکــی کۆمۆنیســتی پرۆلیتاریای 

بەھێــز و بەتوانــا. لەگــەڵ ھەمــوو ئــەو کارانــەی کــە لە 

ســاڵی ڕابــردوودا ئەنجــام دراون لــە مەیدانــی سیاســی 

و ڕێکخراوەییــدا، ھێشــتاش ئەرکــی کۆمەاڵیەتــی و 

سیاســی گــەورە، ھەروەھــا ئەرکــی ڕێکخراوەیــی و 

ــەڕی  ــە بەوپ ــە ک ــۆر لەبەردەماندای ــری جۆراوج فیک

ئامــادە  خۆمــان  پێداگرییــەوە  و  ماندونەناســانە 

دەکەیــن بــۆ جێبەجــێ کردنیــان. )ڕێکخــراوی بەدیلــی 

گرینگــرت  لــەوەش  و  کۆمەڵگــە  ژێرخانــی  وێرانکردنــی 

کاریگــەری نەرێنیــان بــۆ ســەر ئیــرادەی جەمــاوەر لــە 

ڕوخانــی شۆڕشــگێڕانەی دەســەاڵت، ئەمانــە هەمــووی ئــەو 

بنــە تــۆوە بوون کە لــە مــاوەی دوو دەیــەدا )١٩٨٢-٢٠٠3( 

چێنــدران و بوونــە هــۆی ســەرهەڵدان و پەرەســەندنی 

ڕەوتــە ئایینــی و تائیفــی و قەومیــەکان و گەشــەی حزبــی 

تــا بینەقاقــا کۆنەپەرســت و ڕاســتڕەوی ئــەو ڕەوتانــە.

کاتــی ڕوخانــی نیزامــی مەلەکــی و داڕمانــی ئــەم دامودەزگا 

لــەو  کارەســاتێکی  )١٩٥٨(دا،  ســاڵی  لــە  ســەرکوتگەرە 

ــە خوێنڕێــژی و دڕندایەتــی  ــاراوە جگــە ل ــە ئ جــۆرە نەهات

بۆچــی؟  قەومیــەکان،  ڕەوتــە  فاشــیەتی  بەمانایــەک  و 

چونکــە ئــەوەی لــە بــاری کۆمەاڵیەتــی و سیاســیەوە، 

ــا  ــتدا، وات ــەدەی بیس ــی س ــەکان و پەنجاکان ــااڵنی چل لەس

پێــش ڕوخانــی مەلەکیەتــدا، شــکڵی  لــە دوو دەیــەی 

پتەوبونــی  لــە  ئاڵوگــۆڕە جیهانیــەکان  )هــاوڕای  گــرت 

بــەرەی چــەپ و پەرەســەندنی بزوتنــەوە نیشــتیانیەکانی 

دژ بــە ئیمپریالیــزم( لــە ڕیشــەوە جیــاواز بــوو )نــەک 

ــی  ــی بلۆک ــی وەک ڕوخان ــۆڕە جیهانیەکان ــە ئاڵوگ ــەر ل ه

ڕۆژهــەاڵت و بااڵدەســتی لیربالیزمــی نــوێ( بەڵکــو زۆر 

ــە دوو دەیــەی پێــش ڕوخانــی  ــەوەی کــە ل ــوو ل ــاواز ب جی

»ڕژێمــی بەعــس« واتــا لــە هەشــتاکان و نەوەتەکانــی 

هەمــان ســەدەدا لــە ناوخــۆی عێڕاقــدا شــکڵی گــرت، 

کــە ئەمــە خاڵــی جەوهەریــە ونهێنیەکــەش لێرەدایــە.

و  )بەعــس(  ئیســتیبدادی  ڕوخانــی  پێچەوانــەی  بــە 

کۆمەاڵیەتــی  ڕەوتــی  و  بزوتنــەوە  ســەردەرهێنانی 

ڕوخانــی  تائیفــی،  و  دینــی  و  قەومــی  کۆنەپەرســتی 

و  ئیســتیبداد  ســەرقاپی  الچونــی  و  مەلەکــی  ڕژێمــی 

هاتنەئــارای فــەزای ئــاوەاڵی سیاســی هەلــی ڕەخســاند 

شۆڕشــگێڕی  بزوتنــەوەی  چــوار  هاتنــەدەرەوەی  بــۆ 

کــە  عێڕاقــەوە،  کۆمەڵگــەی  ناوجەرگــەی  لــە  مــەزن 

ئەویــش بزوتنــەوەی کرێــکاری و بزوتنــەوەی جوتیــاری 

و  ئازادیخــواز  الوانــی  و  خوێنــدکاران  بزوتنــەوەی  و 

وەک  کــە  بــوون،  ژنــان  ڕزگاریخوازانــەی  بزوتنــەوەی 

داپۆشــی.  کوردســتانیان  و  عێــڕاق  ســەرتاپای  الفاوێــک 

ــە  ــەپێندراو  ل ــەزۆر س ــی ب ــەی یەکیەتیەک ــە پێچەوان وە ب

ڕێگــەی  ســەرکوتی کۆنەپەرســتانەوە، ئــەو چــوار بزوتنــەوە 

ــوان  ــە نێ ــورت ل ــی ک ــۆ ماوەیەک ــان ب ــگێڕەیە توانی شۆڕش

یەکیەتیەکــی جەمــاوەری  ســاڵەکانی )١٩٥٨ و ١٩٦٢(دا 

ئازادانــە لــە عێڕاقــدا بهێننــەدی کــە پشتبەســتوو بــوو 

ســاڵی  چــۆن  هــەروەک  شۆڕشــگێڕانە،  ئیــرادەی  بــە 

)١٩١٧( بزوتنــەوەی شــۆرایی کرێــکاران و جوتیــاران و 

ــە ڕوســیای  ــەدی ل ــاوەری هێنای ــی جەم ســەربازان یەکیەت

قەیســەری کاتــی داڕمانــی ئــەو ئیمپڕاتۆڕیــەی دامەزرابــوو 

و  کرێــکاران  وەحشــیانەی  چەوســاندنەوەی  لەســەر 

ــەکان. ــان و ئایین ــی میللەت ــە زیندان ــارساو ب ــاران و ن جوتی

ــی بەلشــەفی( حزبێکــی بچــوک و  لەگــەڵ ئەوەشــدا )حزب

کــەم نفــوز بــوو لەنــاو ئــەو بزوتنــەوە شــۆراییەی ڕوســیادا 

کــە )مەنشــەفی(ەکان و )سۆشیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان( 

ئــەو  بەهێــزی  خاڵــی  بــەاڵم  بــوون،  زاڵ  بەســەریا 

ســرتاتیژی  ڕێگــەی  لــە  توانــی  بــوو،  بزوتنەوەیــە 

ئیــرادەی  و  شۆڕشــگێڕانە  تاکتیکــە  و  سۆشیالیســتانە 

ــدا  ــەوت مانگ ــە ح ــرت ل ــاوەی کەم ــە م ــتیەوە، ل کۆمۆنیس

هاوســەنگی تــەرازوی نــاو ئــەو بزوتنەوەیــە بگۆڕێــت 

و ڕابەرایەتــی بــکات بــەرەو ســەرکەوتن و بەرپاکردنــی 

شۆڕشــی سۆشیالیســتی کــە جێگــەی شــانازی و ســەربەزی 

دژی بــۆرژوازی لــە هــەر ھەنگاوەێکــدا کــە دەینێــت، 

وە چەســپاندنی زەمینــەی تیۆری و سیاســی و عەمەلی 

ــە  ــەدا ب ــەم جەنگ ــە ل ــەنگەرانەیە ک ــەو س ــوو ئ ھەم

دەســتیان دەهێنێــت. جگــە لەمــەش، ڕواڵەتەکانــی 

خەباتــی  شــێوازەکانی  و  چینایەتــی  کێشمەکێشــی 

سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و فیکــری کــە لــە کۆمەڵگــەدا 

لــە ئــارادان، تاڕادەیەکــی زۆر جۆراوجــۆر و بەرفراوانن. 

وە )ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی(، وەک ھــەر 

بەگشــتی  و  پرۆلیتــاری  کۆمۆنیســتی  ڕێکخراوێکــی 

ــای سۆشیالیســت، ناتوانێــت دەستەوەســتان  پرۆلیتاری

بێــت بەرامبــەر ھیــچ شــێوەیەک لــە شــێوەکانی ئــەو 

بــە  دژ  و چەوســاندنەوەیەی  ھــەاڵواردن  و  ســتەم 

دەســتە و توێــژە کۆمەاڵیەتیە چەوســاوە و بێبەشــەکان 

دەکرێــت لــە ھــەر مەیدانێکــی ئابــووری و سیاســی و 

کۆمەاڵیەتیــدا. ھەروەھــا ناتوانێــت وەک ڕێکخراوێــک 

ــاوەن ئۆتۆریتــە بەرەوپێــش  ــی سیاســی خ و حیزبێک

بچێــت و گەشــە بــکات، بەبــێ بەهێزکردنــی بەرەکانــی 

جەنگــی توێــژە پەراوێزخــراوەکان و ھەژارکــراوان و 

ــان  ــەت پێهێن ــۆ قەناع ــدان ب ــان و هەوڵ زەحمەتکێش

و کۆکردنەوەیــان لــە دەوری ئــااڵی جەنگــی چینــی 

شــێوە،  بەھەمــان  سۆشــیالیزمدا.  لەپێنــاو  کرێــکار 

و  چەوســاندنەوە  دژی  سەرســەخت  خەباتــی 

ــۆرە  ــوو ج ــات دژی ھەم ــان، وە خەب ــی ژن ھەاڵواردن

ــگ و  ــدەر و ڕەن ــای جێن ــەر بنەم ــک لەس ھەاڵواردنێ

ئایــن و تائیفــە و قەومیــەت و بیروبــاوەڕ، وە دژی 

دواکەوتوویــی و دابونەریــت و خورافــات،... لــە ئەرکــە 

دەســتبەجێ و ســەرەکیەکانی )ڕێکخــراوی بەدیلــی 

بەدیلــی  )ڕێکخــراوی  ھەروەھــا  کۆمۆنیســتی(ن. 

کۆمۆنیســتی( ڕووبــەڕووی ئــەو ئەرکەشــە بۆتــەوە کــە 

ــی  ــان و لێدان ــی چاالکوانی ــان و پاکتاوکردن جەماوەریەکانی

ــۆ  ــڕاق( ب ــیوعی عێ ــی ش ــە )حزب ــندەش ل ــی کوش گورزێک

ــی شۆڕشــگێرانەی  ــەوەی ڕوحیەت چاوترســاندن و دامرکاندن

چینــە زەحمەتکێشــەکان لــە کرێــکار و جوتیــار و خەڵکانــی 

ــەم دوو  ــەوە ئ ــەم ڕێگ ــان. ل ــوڕان و کچ ــە ک ــواز ل ئازدیخ

بزوتنــەوە قــەوم پەرســتیە مەیدانیــان تەخت کرد بۆ شــەڕ و 

پێکدادانــی قەومــی لــە عێــڕاق و گەڕاندنــەوەی زەبروزەنگ 

و ســەرکوتی بــورژوازی بــۆ پاراســتنی دووبــارەی »یەکیەتــی 

عێــڕاق« ئەویــش لەســەر الشــەی ئــەو کۆمۆنیســتانەی 

ــان. ــەی حزبەکەی ــازی بورژوازیان ــی ڕێب ــە قوربان ــە بوون ک

بەرامبــەر  لــە  عێــراق(  شــیوعی  )حزبــی  تێکشــاوی 

کوردیــدا،  و  عەرەبــی  ناسیونالیســتی  ڕەوتــی  هــەردوو 

نــەك لەبــەر ئــەوە بــوو کــە ئــەم حیزبــە زیــادەڕەوی 

لــە »شۆڕشــگێڕیەت« و »کۆمۆنیســت« بوونــدا کــردوە، 

بەڵكــو دروســت بــە پێچەوانــەوە، لەوێــوە ســەرچاوەی 

ــە  ــژوو وەك پێویســتیەك هێنابووی ــەوەی مێ ــووە کــە ئ گرت

بــێ  پێشــەوە کــە شۆڕشــێکی کرێــکاران و جوتیارانــی 

ــەو  ــەرەو شۆڕشــێکی سۆشیالیســتی، وە ل ــوو ب پســانەوە ب

ــە ئاســۆی  ــرا، ل ــورد چارەســەر دەک نێوەشــدا مەســەلەی ک

نەبــوو.  حزبــەدا  ئــەو  بەرنامــەی  و  ڕێبــاز  و  سیاســی 

لەبــری ئــەوە سیاســەتەکەی ڕاوێــژکاری حکومەتەکــەی 

 –  ١٩٥٨ )تەمــوزی  یەکــەم  جمهوریەتــی  لــە  )قاســم( 

 )١٩٧٩  -  ١٩٧3 بەعــس  )ڕژێمــی  و   )١٩٦3 شــوباتی 

دەوڵەتــی  بەرژەوەندیەکانــی  ڕاگرتنــی  پارســەنگ  و 

)یەکیەتــی ســۆڤیەت( بــووە لــە عێــراق و ناوچەکــەدا.

هەرچەنــد  مەلەکــی،  زەمانــی  هــەروەک  ئێســتادا  لــە 

ــدا  ــی کۆمەڵگــەی عێڕاق ــە دەرون ــواش، ل بەشــێوەیەکی هێ

کۆمەاڵیەتیەکانــی  بزوتنــەوە  شــکڵگیری  پڕۆســەی 

ــواز  ــی ئازادیخ ــان و الوان و ژنان ــکاران و زەحمەتکێش کرێ

سیاســیش  و  ڕۆشــنبیری  ئالوگۆڕێکــی  کــە  بەڕێوەیــە 

ئــارەزوە  و  ئــاوات  ڕەنگدانــەوەی  وەک  هاوڕایەتــی 

ڕزگاریخوازەکانیــان، ئەمــە جگــە لــە قەیرانــی جیهانــی 

ســەرمایەداری و داخرانــی ئاســۆی ژیانێکــی باشــرت لــە ژێــر 

ســایەی ئــەم سیســتمە و دەســەاڵتی بــورژوازی و بــوون بــە 

ــش. ــی ئەمریکی«ی ــی دیموکرات کابوســێکی واقعــی »خەون

ناڕەزایەتیــە  و  مانگرتــن  گردبونــەوە،  و  خۆپێشــاندان 

عێڕاقــدا  سەراســەری  لــە  ڕۆژە  هــەر  بەردەوامەکانــی 

ــلێانی دژ  ــا س ــدا و ت ــا بەغ ــرە ت ــڕەوە بیگ ــە بەس ــەر ل ه

بــە بێــکاری و برســیەتی و نەبوونــی خزمەتگوزاریــەکان 

ڕۆژانــە  ڕوبەڕووبوەنــەوەی  هەروەهــا  گەندەڵــی،  و 

و  ئــازادی  خنکاندنــی  و  میلیشــیاکان  ملهــوڕی  دژی 

مەدەنیەکانــی  مافــە  بۆســەر  ڕۆژانەیــان  دەســتدرێژی 

نــاو  ڕوناکیــەی  ئــەو  ئەمانــە  هەمــوو  هاواڵتیــان،... 

ــاندەدەن. ــون نیش ــەی دەرچ ــە ڕێگ ــن ک ــی تاریک تونێلێک

خێرایــی شــکڵگیری ئــەم بزوتنەوانــە و ئاســتی توندوتۆڵــی 

و  دەســەاڵت  کوتەکــی  لەبەرامبــەر  خۆڕاگریــان  و 

شۆڕشــی  دژە  جۆراوجۆرەکانــی  باڵــە  و  هێــز  فشــاری 

ــە  ــەو بزوتنەوان ــزی ئ ــتی بەهێ ــا ئاس ــورژوازی، هەروەه ب

پاشەکشــە  داســەپاندنی  و  ڕیفــۆڕم  بەدەســتهێنانی  بــۆ 

بەســەر دەســەاڵتدا، هەمــوو ئەمانــە دەکەوێتەســەر کاری 

ــەدا،  ــەو بزوتنەوان ــاو ئ ماندوونەناســانەی کۆمۆنیســتی لەن

واتــا پشــت دەبەســتێت بــە هەڵخراندنــی ئــەو بزوتنەوانــە 

شۆڕشــگێڕانە،  تاکتیکــی  و  سۆشیالیســتی  ئاســۆی  بــە 

ــی  ــادەن ئەزمون ــە ڕێگەن ــن ک ــەو پێداویستیانەش ــە ئ ئەم

)١٩٥٨-١٩٦٢(ی »مامۆســتای ســلبي« دوبــارە ببێتــەوە. 

نادر عبدالحمید
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ــر  ــوو كات زیات ــه  هه م ــڕۆ ل ــورد ئه م ــتی ك ــەوەی ناسیونالیس ــی بزوتن حیزبەکان

له توانــای  بــه ده ره   كــه   گه مه یــه ك  مه نگه نــه ی  نێــو  كه وتونه تــه   به ناچــاری 

خۆیانــه  ، هیــچ كام لــه وان، چ لــه  كوردوســتانی عێــڕاق یــا لــه  به شــه كانی 

تــر؛ ســوریا،  توركیــا و  ئێــران، ناتوانــن وەک هێزێکــی بــورژوا ناسیونالیســتی 

بەبــێ   بکــه ن  پیــادە  خۆیــان  ســراتیژی  و  سیاســەت  )محەللــی(  خۆجێــی 

ــه كان. ــی و نێوده وڵه تی ــزه  ئیقلیم ــراتیجیه تی هێ ــه ت و س ــۆ سیاس ــكۆبوون ب پاش

لــه  كوردســتانی عێڕاقــدا ده رده كــه وێ  پاشــكۆبوونه   ئــه و  زه قریــن منونــه ی 

كــه   نیمچــه  كیانێكــی سیاســی پێكهێنــاوه  و ده ســه اڵتێكی به ســه ر خه ڵكــدا 

ــه پێرناوه   ــه اڵته  داس ــه و ده س ــاهیدی ئ ــه  ش ــردوه  ب ــی ك ــه پاندوه  و په رله مانێك س

كۆكردۆتــه وه ،  ده ســه اڵته دا  ئــه م  بــه ده وری  تــری  ســێكته ره كانی  گشــت  و 

دوو حزبــی بــااڵ ده ســتی ئــه و هه رێمــه  پارتــی و یه كیه تــی، وه  به تایبه تــی 

ده توانــێ  كــه   هێنابــوو  به خــۆی  بــاوه ڕی  كوردســتان،  دیموكراتــی  پارتــی 

بــه ده ر له ده ســه اڵتی مه ركــه زی و بــه ده ر لــه  ڕه زامه نــدی هێــزه  ئیقلیمــی 

لــه   جیابوونــه وه   شــیعاری  و  مه یــدان  بێتــه   ســه ربه خۆ  نێوده وڵه تیــه كان  و 

هاشوهوشــی  و  په له قــاژه   چه ندیــن  پــاش  بۆیــه   هــه ر  هه ڵــكا،  عێــڕاق 

ئــه و مه به ســته،   بــۆ  ســه ربه خۆیی و ئه نجامدانــی ڕیفراندۆمێكــی بێئه نجــام 

ئێســتاش  لێدایــه وه،  مه ركــه زی  ده وڵه تــی  ده رگای  به ناچــاری  بــاره   دوو 

فه رمانبه رانــی  موچــه ی  كێشــه ی  ئه ندازیــه ك  تــا  ئابوریــه وه   له بــاری  كــه  

بۆیــه   ده ســه اڵته كه ی  به غدایــه ،  هــاوكاری  و  هیمــه ت  بــه   یه كالكردۆتــه وه  

ناتوانــی  ئه وهه رێمــه    ئابــوری ده ســه اڵتدارانی  هــه ر هه ڵوێســتێكی سیاســی 

له گــه ڵ  ژێربه ژێره كانیــان  مه گــه ر ساتوســه ودا  بكــرێ   دیــاری  به غــدا  به بــێ 

ــكرا  ــه  ئاش ــا ب ــه   دزی ی ــه  ب ــه دا ك ــی و نێوده وڵه تیه ن ــزه  ئیقلیم ــه و هێ ــا ئ ــه م ی ئ

ــه ته كانی  ــۆ سیاس ــی ب ــكۆبوونی پارت ــه وه ی  پاش ــه  ل ــه  جگ ــدن، ئه م ــه وه  به ن پێیان

هه یــه . خــۆی  دوورودرێــژی  مێژوویه كــی  ئێــران  بــۆ  یه كیه تــی  و  توركیــا 

ــه   ــه و واڵت ــی ئ ــه دوای یه كه كان ــه ك ل ــه اڵته   ی ــه وه ی ده س ــا به ره نگاربون ــه  توركی ل

له الیــه ن خه ڵكــی كــورد زمانــه وه  كــه  له ژێــر هــه ردووك مه نگه نــه ی تونــدی 

ــه   ــه و حاڵه ت ــو ئه مــڕۆش ئ ــوون و تاك ــدا ب ــی و نه ته وایه تی چه وســانه وه ی چینایه ت

به رده وامــه ، »پارتــی كرێكارانــی كوردســتان« )په كه كــه ( بــه  ڕابه رایه تــی )عه بــدواڵ 

ئۆجــه الن( توانیویەتــی ئــەو بەرگریــەی خەڵکــی کوردســتان لــە چوارچێــوەی ئاســۆ 

و ئامانجــی بــورژوا ناسیونالیســتیدا لــە قاڵــب بــدات و ببێتــە ئــااڵ هه ڵگــری 

ــه   ــاڵ ل ــل س ــه  چ ــك ب ــاوه ی نزی ــۆ م ــی ب ــته می نه ته وایه ت ــەوەی  س به ره نگاربوون

چــوار چێــوه ی کاری چه كداریــدا، یــان چاالکــی سیاســی پەرلەمانــی و جەمــاوەری 

لەنــاو شــارەکانی کوردســتانی تورکیــا ئەویــش لەڕێگــەی ئــەو حزبــە ناسیونالیســتە 

کوردیانــەوە کــە بــە ناڕاســتەوخۆ لــە ژێــر ئیتۆریتــەی )ئۆجــەالن( و )پەکەکــە(دان.

له ئێســتادا  ئــه ردۆگان  دیكتاتــۆری  بــورژوا  ده ســه اڵتی  ســەرکوتگەریەکانی 

ئۆجــه الن( )عه بــدواڵ  كــردوه   وای  )په كه كــه (  سیاســی  ئاســۆی  ناڕۆشــنی  و 

ســاڵیش   به هه شــت  نزیــك  و  ســاڵ  بیســت  نزیكــه ی  بــۆ  كــراو  به نــد  ی 

قســه كه ری  زیندانــه وه   لــه   دووبــاره   لێــی،  هاموشــۆ  قه ده غه كردنــی 

ســه ره كی ئــه و حزبــه  بــێ و خه تــی سیاســی بــۆ دیــاری بــكا  ! )ئۆجــه الن(، 

ــی  ــاڵه ی زیندان ــت س ــه م بیس ــاوه ی ئ ــه  م ــه،  ل ــێ به رنام ــا ب ــێ ی ــه  ب ــه  به رنام ب

كردنیــدا ناوبه نــاو په یامــی ئاشــتی بــۆ ده وڵه تــی توركیــا نــاردوە، نوێرینیــان 

كێشــه یه كی  هه فتــه   به یــه ك  ده ڵــێ:  كــه   بــوو  دواییــه ی  ئــه م  په یامــی 

ته مــه ن نزیــك بــه  یــه ك ســه ده  چاره ســه ر ده كــه م!! ئــه م په یامه شــی وه ك 

زوربــه ی په یامه كانــی تــری له الیــه ن ده وڵه تــی توركیــاوه  پشــت گــوێ خــرا!

 – دیموكــرات  )ســوریای  هێزه كانــی  زۆری  بەشــی  ســوریا  کوردســتانی  لــه  

ــی  ــە وەک باڵێک ــی )پەیەدە(ی ــە حزب ــەر ب ــه ژه(ی س ــه  و یه پ ــەدە( )یه په گ هەس

ــەش  ــەو پێی ــه ی، ب ــری و ئایدۆلۆژیه ك ــه رچاوه  فك ــە س ــت، ک ــی ناسیونالیس چەپ

كــه   )په كه كه (یــه   ئــه وه ی  هه مــان  هــه ر  سیاســیەکەی  ئامانجــە  و  ئاســۆ 

)ئۆجــه الن( داڕێژه ریه تــی. گەرچــی  منونه یه كــی  لــه  ده ســه اڵتداری نیشــان 

ــی ده ســه اڵتی )یه كیه تــی( و )پارتــی(  ــدەڵ و تااڵن ــەی گەن ــە منون ــاوازە ل داوه  جی

لــه  كوردســتانی عێــڕاق، ئــه و ده ستوره شــی كــه  دایڕشــتوه  تــا ئه ندازه یــه ك مافــی 

ژنانــی تێــدا ڕه چــاو كــراوه  و دیــن و ده وڵه تــی لێــك جیــا كردۆتــه وه،  بــه اڵم لــە 

پڕۆســەیەکدا تــەواو خــۆی بەســتۆتەوە بــە ســراتیژ و سیاســتی ئیمپریالیســتانەی 

ــه و خۆبەســتنەوە و  ــە ســوریا و ناوچه كــه . ئ ــکا( ل ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان )واڵت

پاشكۆبونه شــی بــۆ سیاســەتەکانی ئەمریــکا وای لێکــردوە کــە   بــه رده وام بوونــی 

ئەزمــون و ده ســه اڵتەکەی  به ندبــێ  بــه  پیــاده  كــردن و جێبه جێكردنــی ئه جینــدای 

ــدای خــۆی  ــە ئیمپریالیســتیە ئەجەن ــەو واڵت ــک ئ ــه  ســوریا و هەرکاتێ ــكا ل ئه مری

ــە  ــەت ک ــت بەتایب ــەوا دەبێ ــا دەر ه ــەی پ ــەدە( و ئەزمونەک ــەوا )پەی ــۆڕی ئ گ

ــە.   ــە و گەمارۆدای ــر هەڕەش ــاوە لەژێ ــوریا و تورکی ــی س ــەردوو ڕژێم ــەن ه لەالی

ــچ  ــە هی ــەکان  ک ــتە کوردی ــزه  ناسیۆنالیس ــزب و هێ ــش ح ــتانی ئێرانی ــه  کوردس ل

پشــتیوانەیەکی جەماوەریــان نیــە لــە الی خەڵکــی کوردســتان و ئاســۆی  سیاســی 

كردنــه وه ی  چاوه رێــی  و  دەرەکیەکانــەوە  فشــارە  بــە  هەڵواســیوە  خۆیــان 

ده ریچه یه كــن لــه  ئه نجامــی فشــاره  تونده كــه ی ئه مریــكا بۆســه ر )جمهــوری 

ــه ی  ــه ری كێش ــتی )چاره س ــان به مه به س ــۆ دانوس ــاران ب ــه ره  و ت ــا ب ــالمی(  ت ئیس

ــك  ــران هه ندێ ــۆ ســه ر ئێ ــكاش ب ــه و فشــارانه ی ئه مری ــه ر ل كــورد( وه ڕێكــه ون! ب

لــەو حــزب و هێزانــە لــه  په نــا بردنــه  بــه ر ســعودیه  و ئیــارات درێغیــان نه كــردوه .

ــڕاق  ــتانی عێ ــه  کوردس ــه  ل ــتان، جگ ــانه ی كوردس ــه و به ش ــچ كام ل ــتیدا هی له ڕاس

كــه  كێشــه ی نەتەوایەتــی و ســتەمی میللــی بــه  هه مــان شــکڵ و قه بــاره ی 

ــه   ــتانه  جگ ــورژوا ناسیۆنالیس ــزه  ب ــه م هێ ــاوه ، ئ ــارادا نه م ــە ئ ــر ل ــه كانی ت به ش

بازاڕێكــی  به كارهێنانــی وه ك  و  مانــه وه ی هه مــان كێشــه   و  لــه  درێــژه دان 

سیاســی بــۆ به رژه وه نــدی حزبــی و له وێشــه وه  بــۆ به رژه وه نــدی ئــه و چینــه ی 

نوێنه رایه تــی ده كــه ن، نه یانتوانیــوه  و بۆیــان ناكــری كارێكــی دیكــه  بكــه ن. 

ئایدۆلۆژیــا و سیاســه تی ئــه م هێزانــه  لــه و )چوارپارچه یــه دا( ته نیــا لــه  خزمــه ت 

بــه  چینــی بااڵده ســتی ئابــوری كۆمه ڵگایــه  كــه  بورژوازیــه  به گشــتی و بــۆرژوازی 

ئه وچینه دایــه .  له به رژه وه نــدی  هه وڵه كانیــان  گشــت  و  به تایبه تــی  كــورد 

بەرژەوەنــدی كرێــكار و زه حمه تكه شــی كــورد زمــان لــه هــەرکام  لــه و به شــانه ی 

بــۆرژوا  بزوتنــەوەی  ئامانجــی  و  ئاســۆ  لەگــەڵ  لــە دژایەتیدایــە  كوردســتان 

ڕۆڵــی  الوازی  حزبانــه  .  ئــه و  بازبازێنــه ی  سیاســەتی  و  کــورد  ناسیونالیســتی 

بزوتنــه وه ی كۆمۆنیســتی لــه و به شــانه  یه كێكــه  لــه  هــۆكاره  ســه ره كیه كانی 

بــۆ  ده ســتربدن  هه ربۆیــه ش  كــورد،  ناسیۆنالســتی  حزبەکانــی  مه یدانــداری 

به جیــا  په یوه نــده   ســته مێك  و  زوڵــم  جــۆره   هه مــوو  ڕیشه كێشــكردنی 

لــه و  زه حمه تكێــش  و  كرێــكار  خه ڵكــی  ســه ربه خۆی  ڕیــزی  كردنــه وه ی 

و  یه كســانی  و  ئــازادی  كــه   بــه  دروشــمێك  مه یدانیانــه   هاتنــه   و  هێزانــه  

خۆشــگوزه رانی بــۆ هه مــوان ده ســته  بــه ر بــكا لــه  ڕێــگای خه باتــی سۆشیالســتی 

به رنامه یه كــی  بــه   چه كــدار  پرۆلیتــاری  كۆمۆنســتی  حزبێكــی  به ڕابــه ری 

بنــێ. هه نــگاو  سۆشیالســتی  كۆمه ڵــگای  به دیهێنانــی  بــه ره و  ماركسیســتی 

سەرەتای ئەیلولی ٢٠١٩

وەک نۆبــەرەی ئــەو حکومەتــە تازەیــە لــە کابینــەی هەشــتەم 

کــە زۆرێــک چاوەڕێــی چاکســازی و خۆشــگوزەرانی لێدەکــەن 

ترشــوخوێی  تــر  هێنــدەی  بەدەســەاڵتیش  ســەر  میدیاکانــی  و 

بەســەردا دەکــەن، وەزیــری داد )فەرســەت ئەحمــەد عبداللــه(، 

هەرێمــی  دادنوســیەکانی  فەرمانگــە  مامەڵــەی  بڕیاریــدا 

ئــەو  بــۆ  و  ئەلیکرۆنــی،  بەسیســتمی  بکرێــت  کوردســتان 

ــردووە. ــای )in for R( ک ــەڵ کۆمپانی ــتی لەگ ــتەس گرێبەس مەبەس

کۆمپانیاکــە هــەر مامەڵەیــەک بــە بیســت و پێنــج هــەزار )٢٥٠٠٠( 

ــەکانی  ــزە نوس ــدا عەری ــە حاڵێک ــەواو دەکات، ل ــی ت ــاری عێراق دین

پێشــوو هــەر مامەڵەیەکیــان بــە دوو هــەزار و پێنــج ســەد )٢٥٠٠( 

دینــاری عێراقــی تەواوکردوە، واتــا نرخی کۆمپانیاکە بۆتــە دە بەرابەر 

نرخــی  عەریــزە نوســەکان و زۆر گران لەســەر هاواڵتیــان دەکەوێت.

سیســتمی  لێــرناوە  نــاوی  ئــەوەی  کــە  کاتێکدایــە  لــە  ئەمــە 

بــە  مامەڵەکانــە  و  عەریــزە  نوســینی  تەنهــا  ئەلکرۆنــی 

ئەوانیــش  دەڵێــن  نوســەکان  عەریــزە  کــە  کۆمپیوتــەر. 

دەتوانــن هەمــان کار بــە کۆمپیوتــەر بکــەن بــە نرخێکــی زۆر 

دینــار.  )٥٠٠٠( هــەزار  پێنــج  بــە  منونــە  بــۆ  لــەوە  هەرزانــر 

ناڕەزایەتــی  نوســەکانەوە  عەریــزە  لەالیــەن  هــەم  بریارەکــە 

و  کــردن  بێــکار  هــۆی  دەبێتــە  بڕیــارە  ئــەم  کــە  لێکەوتــەوە 

باجێکــی  کــە  هاواڵتیانــەوە  لەالیــەن  هــەم  وە  بڕینیــان  نــان 

ئەنجامدانــی  بــۆ  سەرشــانیان  دەکەوێتــە  قــورس  زۆر 

ڕەســمیەکاندا. و  حکومــی  دائیــرە  لــە  فەڕمیەکانیــان  مامەڵــە 

ســەرەتا عەریــزە نوســەکان لــە رێگــەی ئەنــدام پەرلەمانێکــەوە لــە 

مانگــی حەوتــی ئەمســاڵ )تەموزی ٢٠١٩(دا یاداشــتێکیان پێشــکەش 

ــێتەوە  ــارە هەڵبوەش ــەو بڕی ــرد ئ ــان ک ــرد و داوای ــان ک ــە پەرلەم ب

تــا  نوســەکان  عەریــزە  خــودی  بــە  بســپێردرێت  کارەکــە  و 

 »٢١ »مارکــس  ڕێكخــراوی  ئایــاردا  مانگــی  لــە  ســااڵنە 

لــە  گــەورە  كۆنفرانســێكی  ئەنجامدانــی  بــە  هەڵدەســتێت 

ــن.  ــاری بەرلی ــە ش ــمبۆرگ( ل ــراوی ڕۆزا لۆکس ــەى )ڕێكخ باڵەخان

لــەم کۆنفرانســەدا چاالكوانــان، نووســەران، سیاســەمتەداران، و 

ــەن. ــداریی دەك ــان بەش ــی جیه ــک واڵتان ــتەكانی گەلێ سۆسیالیس

لەو باسە گرنگانەی کە لە کۆنفراسی ئەمساڵدا تیشکی خرایە سەر:

ئەڵانیــای  خۆرهــەاڵت  ئەڵانیــای  بەشــی  پرســەكانی   .١

ــە مەیدانــی گەشەســەندنی  خۆرهەاڵتیــی، وانــارساوە، كــە بــووە ب

ــە  ــە، ك ــدا هەی ــای ئەڵانیی ــە میدی ــەک ل ــتەكان، گفتوگۆی ڕاسیس

دەڵێــت، هــەژاری و بندەســتی ئەڵانیــای شــەڕقیی ســەر بــە 

ســۆڤێت، بۆتــە هۆكارێــک بــۆ ســەرهەڵدانی فاشیســتەكان. بــەاڵم 

ــەر  ــە هیتل ــەملێنن ك ــەكان دەیس ــەكان و بەڵگەنام ــوو چیرۆك هەم

لــە ١٩3٠ زۆرتریــن دەنگــی لــە ناوچــەى سەكســۆنیا هێنــاوە، 

ــەوان. )شــارلۆتە پاپكــە(،  ــی ئ ــە مەیدان ــەوە ب كــە ئێســتاش بووەت

ــوو  ــی یەكگرت ــە بەرەیەك ــار( )ک ــی )ئونتایلب ــی هاوپەیانی ئەندام

ــو وتەیەکــی  ــەوە مــن نایڵێــم، بەڵک ــە، ئ ــبەری گەالن ــن هۆش دی

مارکســی فەیلەســوف و زانایــە. ئێمــە لێــرەدا باســەکە نادەیــن 

بــەو فەیلەســوفە، بەڵکــو جێگــەی بابەتــی تــری بۆدەکەینــەوە 

کــە ئەویــش لەمــڕۆی کۆمەڵگــەی کوردســتاندا هــەم دیــاردە 

بەیەکــە. دژ  کۆمەاڵیەتــی  بــەرەی  دوو  کێشمەکێشــی  هــەم  و 

هــەرکات بــاس دێتەســەر هێرشــی کادیــر و بانگخوازانــی ئیســالمی 

ــت  ــت دێ ــوە بەدەس ــە کوێ ــە ل ــەرەداوی گڵۆڵەک ــن س ــێ بزانی دەب

و گڵۆڵەکــەش بەکوێــدا لێژدەبێتــەوە، چونکــە بابەتەکــە هــەم 

ــە... ئەگــەر  ــە کۆن ــەم ملمالنێی ــژوی ئ ــۆزە و هەمیــش مێ خــۆی ئاڵ

ــی  ــژوی نوێ ــا مێ ــەوە، ت ــالم وردببین ــی ئیس ــی دین ــژوی کۆن ــە مێ ل

ــەوە و  ــە مزگەوتەکان ــەوە، مــەال ل ــە بەرچــاوی خەڵکی ــی و ب دوێنێ

شــێخ لــە تەکیەکانیانــەوە و حزبــە ئیســالمیەکانیش بــە پــاڵ پشــتی 

بەرەنــگاری  بــەردەوام  دواکەوتوانــە  کلتــوری  و  دەســەاڵتداران 

شــادی و شــایی، خۆشــی و جوانــی رسوشــت، ئــازادی تــاک و مافــە 

ــتنیان  ــدان و کوش ــە و لێ ــوای هەڕەش ــەوە و فت ــەکان بوون مەدەنی

ــی بکــەن، شــاعیر و  ــە کونجــی ژوردا زیندان ــان ل ــا ژن ــردوە ت دەرک

ــدان دەمکــوت بکــەن، سیاســیەکانی  ــر و هونەرمەن نوســەرانی بوێ

ــدادان  ــەردەم چۆک ــە ب ــوازان بخەن ــان و ئازادیخ ــەی خۆی پێچەوان

یــان بەرگــری و ڕوبەڕووبونــەوەی ترۆرکردنیــان هتد...لــە دەیەکانی 

دەکــرد، الیەنگرانیــان  وێــران  بازاڕیــان  ئیســالمیەکان  ڕابــردودا 

هانــدەدا بەرامبــەر ئافرەتانــی ســفور و ژنانــی مۆدێــرن بــۆ هوهــا 

کێشــان و تێزابیــان دەڕشــت بەقاچیانــدا. ئەگــەر دەســتیان بــڕوات 

ئــەوا ســینەما و میوزیــک و گۆرانــی و شــادی و بەختــەوەری 

ــە  ــۆ حم ــەال )هەڵ ــوێ م ــەی ن ــەن. منون ــە دەک ــک قەدەغ ــە خەڵ ل

ڕەشــید(ە کــە لــە بڵندگۆکــەی خۆیــەوە هەڵــی کوتایەســەر )ماریــا( 

ــەر  ــا لەس ــتی دان ــون و بەدڕەوش ــە مەیم ــە و ب ــژە هەورامیەک کی

تۆمارکردنــی گۆرانیــەک لەناوجەرگــەی شــاری ســلێانی، بــێ ئــەوەی 

گۆرانیەکــە و شــێوازی تۆمارکردنــی هیــچ ســوکایەتی و بێڕێزیەکــی 

ــەر  ــۆ(  ه ــەال هەڵ ــە. )م ــک و کۆمەڵگ ــۆ خەڵ ــت ب ــوو بێ ــدا ب تێ

ــە  ــە گرتک ــو ل ــتایەوە بەڵک ــا( نەوەس ــەر )ماری ــکردنە س ــە هێرش ب

ــە  ــی( ب ــاڕ. ت ــن. ئ ــی )ئێ ــە تەلەفزیۆن ــراودا ل ــی تۆمارک ڤیدیۆیەک

وشــەی نەشــیاویش هێرشــی کــردە ســەرخەڵکی بەرگریــکار، بــەاڵم 

ــار  ــۆ(ی ناچ ــەال هەڵ ــەوە )م ــەن خەڵک ــتی لەالی ــەوەی گش کاردان

ــکا و  ــوردن ب ــەرمەزاریانەوە داوای لێب ــی ش ــە ڕەنگوڕویەک ــرد ب ک

پەشــیانی دەربــڕی. ئەمــەش دەریخســت کــە تــا چەنــد بەرگــری و 

وەســتانەوەی دەســتەجەمعی کاریگــەری هەیــە بــۆ پوچەڵکردنــەوە 

و  کۆنەپەرســتی  بــەرەی  دەســتدرێژیەکانی  لەکارخســتنی  و 

پاشەکشــە پێکردنــی دژایەتیەکانیــان بۆســەر ئــازادی و شــادی 

دژی  نەگوتــوە  هیچــی  هەڵــۆ  مــەال  خەڵــک.  بەختــەوەری  و 

ڕێبازەکــەی خــۆی بێــت، ئــەوەی کــردی و گوتــی ئەرکەکانــی خــۆی 

ــازادی و  ــە دژی ئ ــی دینەکــەی خــۆی ل ــی ڕێنای ئەنجامــداوە بەپێ

ــۆ( و  ــەال هەڵ ــی وەک )م ــی.  بانگخوازان ــەما و جوان ــی و س گۆران

هاوشــێوەکانیان کــە بەئەرکــی خۆیانــی دەزانــن لــە دژی کەســانی 

ئازادیخــواز و مۆدێرنخــواز لــە هەمــوو بۆنــەکان لــە کەمینــدا بــن، 

هەمــوو کات ئامانجەکانیــان لــە دەرگایەکــەوە ئاراســتەدەکەن و بــە 

بیانــوی چۆلەکەیــەک کۆترێــک یــان زیاتر ڕاودەنێــن و ڕاوی دەکەن، 

یانــی دروســتر بڵێــم لــە بەرامبــەر بــە هونەرمەندێــک قســەدەکەن 

بــەاڵم بەهــۆی ڕوداوێکــەوە هێــرش دەکەنــە ســەر گشــت هونــەر و 

هونەرمەنــدان و ئازادیخــوازان، لــە نوســەر و ڕۆشــنبیرێک هەڕەشــە 

دەکــەن بــەاڵم لــە ڕاســتیدا هەڕەشــە لــە ئــازادی بیــروڕا دەربڕیــن 

ــە بڵندگۆکانیانــەوە خەڵکــی  دەکــەن لەســەر ئاســتی کۆمەڵگــە و ل

هانــدەدەن بــۆ ڕوبەڕوبونــەوە و توندوتیــژی تــا ســنوری ئازادیەکان 

بەرتەســک بکەنــەوە. تەنیــا مەبەســتیان کەســێک یــان گروپێکیــش 

نیــە، بەڵکــو دینەکەیــان پێیــان دەڵێــت دەبــێ بــەزۆر ئــەو یاســا و 

ڕێســا کۆنەپەرســت و ســەرکوتگەرانە بەســەر کۆمەڵگــەدا بســەپێنن 

و هەرکاتێــک خەڵکــی نەبوونــە دەروێشــی دینەکەتــان و نەهاتنــە 

ژێربــاری ئیســالم بــە هەڕەشــە وریایــان بکەنــەوە یــان بــاج و 

ســەرانەیان لێوەرگــرن، ئەگــەر نەتــان توانــی کاریــان تێبکــەن 

لێانبــدەن و ئەگــەر هــەر ڕێگــەی ئیســالمیان نەگرتەبــەر لێیانبــدەن 

تادەیــان کوژن.ئیســالمیەکان هیــچ ئیرادەیەکــی دان بەخۆداگرتنیان 

و  شــەریعەتەکەیان  پیادەکردنــی  بــۆ  ڕێگەیــان  تاکــە  و  نییــە 

ــە تۆقانــدن و تــرۆری داعشــانە  ــە ل گرتنەدەســتی دەســەاڵت بریتی

و مەبەســتیانە لەژێــر ئاراســتەکردنی بابەتێــک بەگشــت کۆمەڵگــە 

بڵێــن جگــە لــە دین و یاســا و ڕێســای شــەریعەتەکەی خۆمــان هیچ 

ڕێبازێکــی تــر و یاســا و ڕێســایەکی مەدەنــی نابــێ لــە ئــارادا بێــت.

بانگخــوازە ئیســالمیەکان ئــەوەی بیــری لێنەکەنــەوە پاراســن و 

ــوێنە  ــۆ و ش ــە بڵندگ ــە ل ــە بۆی ــازادی خەڵک ــاف و ئ ــی م ڕێزلێنان

گشــتیەکان بە پاڵپشــت بە دین و دەســەاڵت و کلتــوری دواکەوتوانە 

ــان  ــەر هەوادارەکانی ــنەوە بەس ــوا دەبەش ــان فت ــارەزوی خۆی ــە ئ ب

ــا و  ــە یاس ــەوەی ل ــێ ئ ــن، بەب ــی دەچێن ــۆوی ڕق و دوبەرەک و ت

دادوەری ســڵ بکەنەوە، ئەمەش لە ســایەی ســەری دەســەاڵتدارانی 

کوردســتانەوەیە کــە ئــازان بکەونــە گیانــی نوســەر و ڕۆژنامــە نــوس 

و موخالیفانــی سیاســی خۆیــان بەنــاوی یاســا و دادوەریــەوە، 

بــەاڵم هەمیشــە چاویــان نوقانــدوە لەئاســت دەســتدرێژی و فتــوای 

نــاڕەوای ئیســالمیەکان دژ بــە ئــازدی و مافەکانــی هاواڵتیــان.

لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و عیراق و کوردستان، دەسەاڵت و نیزامی 

سیاســی داســەپاو هــۆکار و ڕێگەخۆشــکەری کلتــوری دواکەوتوانە و 

داســەپاو بەســەرخەڵکەوەن و خۆیــان بــەر لــە ئیســالمیەکان ڕێگری 

ــی  ــەردەم دەســتور و یاســایەکی ســیکۆالر و مەدەن ســەرەکین لەب

ــی  ــاف و ئازادیەکان ــی م ــن بوون ــە پاراســن و دابی چونکــە دەزان ب

خەڵــک، بەرژەوەنــدی و دەســەاڵتەکەیان دەکەوێتــە بەرمەترســی.

١٥ی ئابی ٢٠١٩

کۆمپیوتــەری  سیســتمی  بــە  هاواڵتیــان  مامەڵــەی  و  کارەکــە 

هاواڵتیــان. بــۆ  لــەوە  کەمــر  زۆر  بەنرخێکــی  بــدەن  ئەنجــام 

ــتنامە  ــکااڵ و یاداش ــتی و س ــەی ئاش ــە ڕێگ ــەوەی ک ــەاڵم دوای ئ ب

ــی  ــاڵەوە )ئاب ــتی ئەمس ــی هەش ــە مانگ ــوو، ل ــی نەب ــچ ئاکامێک هی

٢٠١٩( عەریــزە نوســەکان دەســتیان دایــە مانگرتــن و گردبوونــەوەی 

ناڕەزایەتــی لــە چەندیــن شــار و شــارۆچکەی هەرێمــی کوردســتان.

داشــکاند  نرخەکــەی  کۆمپانیاکــە  ئــەوەدا  ئاکامــی  لــە 

نرخــەش  ئــەم  بــەاڵم  دینــار   )١٥٠٠٠( هــەزار  پانــزە  بــۆ 

بــۆ  بەتایبــەت  هاواڵتیــان  بــۆ  گرانــە  زۆر  هــەر  هێشــتا 

دەرامــەت. کــەم  هاواڵتیانــی  و  بێــکاران  و  کرێــکاران 

هــەر  ناڕەزایەتیانــە  گردبونــەوە  مانگرتــن  و  ناڕەزایەتــی  ئــەم 

ــەدا  ــەوە ناڕەزایەتیان ــەو گردبوون ــک ل ــە یەکێ ــن ل ــە و م بەردەوام

ــلێانی  ــە س ــی ٢٠١٩(دا ل ــت )٢٥ ئاب ــی هەش ــی مان ــە کۆتای ــە ل ک

بەڕێوەچــوو  ئامــادە بــووم وەک هاوپشــتی و هاوکاریــان. لــە نــاو 

ــی  ــی میدیای ــد کەناڵێک ــەم چەن ــەدا ه ــەم گردبوونەوان ــۆرەی ئ ئاپ

ــە و هــەم خۆشــم  ــەم ناڕەزایەتی ــم ســەبارەت ب ــان لێوەرگرت لێدوانی

چاوپێکەوتنێکــی الیڤــی فەیســبوکیم ئەنجامــدا لەگــەڵ چەنــد 

نــاڕازی: هاواڵتیانــی  و  نوســەکان  عەریــزە  لــە  مانگرتوویــەک 

وتــی  بــوو  گەنــج  الوێکــی  عەریزەنوســەکان  لــە  یەکێــک   -

ئێمەیــە  بێکارکردنــی  کــە  ئــەوەی  ســەرەڕای  بڕیــارە  ئــەم 

کوردســتان  بۆســەرخەڵکی  بارگرانیەکــی  لەهەمانکاتیشــدا 

دینــار   )٢٥٠٠( بــە  دەنوســی  عەریزەمــان  ئێمــە  کــە 

زیاتریــش. وبگــرە    )٢٥٠٠٠( و  دەبەرابــەر  بــە  بــوە  ئێســتا 

ناڕەزایەتــی  و  مانگرتــن  یاداشــتی  کــە  بەتەمــەن  پیاوێکــی   -

لەســەرئەوە  پێداگــری  خوێنــدەوە  نوســەکانی  عەریــزە 

و  لەکۆبونــەوە  دەبیــن  بــەردەوام  ئێمــە  کــە  دەکــرد 

ــە  ــەم دواییان ــۆنیا ب ــە سەكس ــەوەى ل ــت: »ئ ــیزمە( دەڵێ دژی فاش

ــەم[  ــزی یەك ــۆ ڕی ــتەكان ب ــەوەى فاشیس ــا بەرزبوون ــدا ]وات ڕووی

كاریگەریــی لەســەر هەمــوو ئەڵانیــا دادەنێــت«. هەروەهــا 

شــارلۆتە بــەدووری نازانێــت هاوشــێوەى ١٩33 هاوپەیانیــی 

ئەنجــام  كۆنزەرڤاتیڤــەكان  و  فاشیســتەكان  پارتــی  نێــوان 

ــت  ــەدا. دەڵێ ــزەی هەرێمەك ــەم پایی ــی ئ ــە هەڵبژاردن ــت ل بدرێ

»كاریگەریــی لەســەر هەمــوو ناوچــەكان دەبێــت. بەشــداریكردنی 

شــتێكی  چیــر  لــە حكومەتــدا  فاشیســتەكان  پارتــە  بەشــێكی 

دوورەدەســت و مەحــاڵ نییــە لــە حكومەتــی فیدراڵــدا نــەك تەنهــا 

ــت  ــەوەى پێیدەگوترێ ــی ئ ــدا«. بەش ــی هەرێایەتیی ــە حكومەت ل

ــۆرگ، هاوشــێوەى  ــا، براندنب ــی، وەك تورینی ــای خۆرهەاڵتی ئەڵانی

ــە.  ــەرەوەى حزبەك ــزی س ــە ڕی ــتەكان چوونەت ــۆنیا، فاشیس ساكس

دەهێنێتــەوە.  بەبیــر  ١٩33مــان  ســاڵی  ئەزموونــی  ئەمــەش 

ئــەم  دەرخســتنی  و  ڕووبەڕووبوونــەوە  بــۆ  هەنگاوێــك  وەك 

ڕابــردوو  ســاڵی  کــە  )ئونتایلبــار(  هاوپەیانێتیــی  مەترســییە، 

لــە بەرلیــن، بــە خۆپیشــاندانی نیــو ملیۆنــی بەشــداریی كــرد، 

بڕیــاری داوە و ئامادەكاریــی دەكات بــۆ خۆپیشــاندانی بــەردەوام. 

٢. گۆڕانــی كــەش و هــەوا بەشــێكی ســەرەكیی كۆنفرانســەكە 

میوانداریكردنــی كەســانی پســپۆڕ و زانــای بــواری كەشناســیی 

و تێكچوونــی ژینگــە و كــەش و هــەوا بــوو، کــە باســیان لــە 

ــیان  ــا باس ــرد، هەروەه ــان ك ــیدارەكانی بەردەم ــۆڕە مەترس ئاڵوگ

لــەوەش كــرد ئەگــەر بێتــو بەزووتریــن كات شۆڕشــگێڕانەترین 

ــەم  ــی ئ ــت و مۆدێل ــی دانەنرێ ــی مرۆڤایەتی ــۆ ڕزگاركردن ــالن ب پ

بەرهەمهێنانــە نەوەســتێرنێت كــە لەســەر بنەمــای ســووتاندنی 

پالســتیك  و  ژەهــراوی  گازی  و  ســووتەمەنیی  وزەى  زیاتــری 

ــەر زەوی  ــان لەس ــی ژی ــەم، كۆتای ــی ك ــە ماوەیەك ــەوا ب ــدە، ئ بەن

ناڕەزایەتــی تــا پاشەکشــە دەکەیــن بــەم قــەرارەی دەســەاڵت.

ــەر  ــەرخەڵک ب ــە بۆس ــە ھێرش ــاوا دوا ئەم ــر ئ ــێکی ت - عەریزەنوس

لــەوەی هێــرش بێــت بۆســەر ئێمــە، بۆمنونــە جوتیارێــک ٢٥ســنوق 

تەماتــە بفرۆشــێت ئینجاپــارەی یــەک عەریزەیــەدەکات وە لەھەمان 

کاتیشــدا گاڵتەجــاڕی و مەزھلــەی ئــەم حکومەتــە لەوەدایــە لەکاتــی 

بانگێشــەی ھەڵبژاردنەکاندابەڵێنــی دامەزرانــدن دەدات بــەاڵم مــن 

ھاوســەرگیرم کــردوە وخاوەنــی منداڵــم و کرێچیــم تەنھــا ئــەم 

ئیشــەدەکەم ئــەوە تابێــکارم دەکات لەگــەڵ ئەوەشــدا ئێمــە ھــەر 

ھەمومــان شــاراەزایان ھەیــە لــە کۆمپیوتــەردا ئامادەیــن ھەمــان 

کاری ئــەوان بکەیــن ٢٥٠٠ بــە دوو ھــەزار و پێنســەد دینــار.

بۆھاوپشــتی  دادنوســەکان  لــە  یەکێــک  کــە  باســە  شــایەنی 

عەریزەنوســەکان ھاتبــو نــاوەوە بــۆ ڕاگەیاندنــەکان دوا: ئەمەپێــش 

کۆمپیوتەریــە  بەڵکــو  نیــە  ئەلکرۆنــی  سیســتەمی  ھەموشــتێ 

نــە خزمــەت بەخەڵــک دەکات نــە بەئەعریزەنوســەکان لەگــەڵ 

ئــەوە شــدا ســەدان کــەس بێکاردەبــێ کەئەمــە بۆخــۆی زۆرنــا 

ــاڵی  ــادەی ١3٥س ــی )م ــە پێ ــان ب ــە ھەموی ــە ئەمان ــە چونک قانونی

دەبــێ  ھــەر  و  کاردەکــەن  العرائیــز(  کاتــب  قانــون   ١٩٧١

ناقانونیــە. ئێســتاکراوە  کــە  ئــەوەی  و  کاربکرێــت  مــادە  بــەو 

ئەم ناڕەزایەتیە تا ئامەدەکردنی ئەم ڕاپۆڕتە هەر بەردەوامە.

کۆتایی ئابی ٢٠١٩

ــەكان،  ــبینیی ئایین ــۆى پێش ــەك بەه ــەت ن ــەوە، ئەڵب ــك دەبێت نزی

ســەرمایەدارییەوە. ســاڵەى   ١٥٠ حوكمڕانیــی  بەهــۆى  بەڵكــو 

باســكردن  لــە  بــوو  بریتیــی  دیكــە  بەشــێكی  ئیمپریالیــزم   .3

ئیمپریالیســتەكان  جەنگــی  و  ئیمپریالیــزم  پێشــهاتەكانی  لــە 

لــە ناوچەكــە و جیهــان و شــەڕی بازرگانیــی چیــن و ئەمریــكا 

و تێكدانــی زیاتــری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت. لــەم بەشەشــدا 

ئیمپریالیــزم  دژە  ئەنتەرناســیۆنالی  چاالكوانــی  كەســانی 

دژەجەنــگ. بــواری  چاالكوانانــی  هــەروا  بەشــداربوون، 

4. یەكێتیــی ئەوروپــا و دەرچوونــی بڕیتانیــا ئــەم بابەتــە بەهــۆى 

و  ئەوروپــا  پەرلەمانــی  ڕابــردووی  ڕۆژی  چەنــد  هەڵبژاردنــی 

هەڵكشانی پارتە فاشیستە دژە ئەوروپییەكان و دژە دیموكراتییەكان 

و نەرمینواندنــی كۆنزەرڤاتیڤــەكان بــۆ فاشیســتەكان، و دەرچوونــی 

نایجــڵ فــەراج،  بڕیتانیــا و بردنــەوەى پارتــی »برێكســیت« و 

ــوون. ــەكە ب ــاو كۆنفرانس ــی ن ــەى گەرم ــێكی دیك ــت، پرس فاشیس

٥. خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت بەشــی خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت بەشــێكی 

ئێجــگار ســەرەكیی كۆنفرانســەكە بــوو، بــۆ منوونــە پانێڵەكانــی وەك 

»ئیســالمی سیاســیی: لێكدانەوەیەكــی ماركسیســتیی » بــۆ حوســام 

حەمــەالوی، پرســێكی گرنــگ بــوو... توركیــا لــە ژێــر چنگــی 

سۆسیالیســتی  مارگولیســی  ڕۆن  بــۆ  ســیمینارێك  ئەردۆغانــدا، 

توركیــی، پرســێكی دیكــەى گرنــگ بــوو.... هەروەهــا شۆڕشــی 

ســودان و هەلومەرجــی هەنوكەیــی ئێــران، ســیمینارێك بــۆ پەیان 

ئەمســردام،  زانكــۆی  مامۆســتای  و  سۆسیالیســت  جەعفــەری، 

ــە. ــی دیك ــدان بابەت ــن و چەن ــۆ م ــوریا ب ــە س ــورد ل ــی ك و پرس

هەروەها هاوڕێ پێشڕەو موحەممەد، هەڵسوڕاوی مارکسیستی 

بە پانێڵێك بەشداربوو بە ناوی »ڕۆژاڤا و ڕوانگەكانی خەباتی 

ڕزگاریی نەتەوەیی كوردیی« بەشداری كرد.

عه بدواڵ ساڵح 

ئامادەکردنی نەوزاد بابان

ئامادەکردنی ڕاپۆرت: عومەر خەتات

 عومەر مەریەم
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ڕەوت: خۆپیشــاندانی )١٧-٧-١٩٩١(، لــە شــاری هەولێــر، بــۆ 
لــە شــاری ســلیمانی، تێکشــکانی یەکجــاری  ڕۆژی دواتریــش 
ڕژێمــی بەعــس و پێێچانــەوەی دامــودەزگا ســەرکوتگەرییەکانی 
لــە تــەواوی کوردســتاندا، مێژووییەکــی پرشــنگداری خەباتــی 
بزوتنــەوەی  ڕێکخراوەکانــی  و  هەڵســوڕاوان  جەماوەرییــە، 
چارەنسوســازییان  و  گرنــگ  ڕۆڵیکــی  ئــەودەم،  کۆمۆنیســتی 
ــە  ــەردە و ل ــەو نەب ــی، ل ــەدا بین ــاخانە کۆمەاڵیەتیان ــەو هەڵش ل
ــر،  ــزگاری هەولێ ــەی پارێ ــەر باڵەخان ــۆ س ــاوەر ب ــی جەم هێرش
ــا  ــت( تی ــی کۆمۆنیس ــود(، کادری )ڕەوت ــاراس مەول ــاوڕێ )ئ ه
گیــان لەدەســتدا دەدا، دەتوانیــت لــەو بــارەوە، بارودۆخــی 
چۆنیەتــی  و  ئــاراس  هــاوڕێ  ڕۆڵــی  و  خۆپێشــاندانەکە 
بــدەی«؟ ووردتــر  ڕوونکردنــەوەی  لەدەســتدانەکەی  گیــان 
جەمــال کۆشــش: یــادی ئــاراس، یــادی ناڕەزایەتــی و کۆبونەوەکانــی 

کرێکارانــی شــارەوانی، کرێکارانــی ڕســن و چنیــن و کارەبایــە، یــادی 

و  شۆڕشــگێڕی  یــادی  کــوران،  و  تەیــراوە  هەژارەکانــی  گەڕەکــە 

ــەڕووی  ــۆ دەســتدانە چــەک و هەڵشــاخان ب ــە ب ــی و ئامادەیی جەربەزەی

ســتمەکاری، هــەژاری و بێــکاری، بــۆ کۆتاییهێنــان بــە چەوســانەوە. 

کۆمەڵــگای ئــەو دەمــی کوردســتان و عێــراق، لــە ڕەشــرین رۆژگارەکانیــدا 

بــوو. پــاش ئــەوەی خەڵــک لــە ئاوارەبونێکــی ملێۆنــی بــەرەو ســنوورەکانی 

کردبــوو.  ڕزگار  بەکۆمــەڵ  کوشــتاری  لــە  خــۆی  تورکیــا،  و  ئێــران 

هــەر ئــەو دەم خەڵــک لــە نێــو تاشــە بــەرد و کەنــد و کێوەکانــدا، 

الشــەی کۆرپەکانــی دەناشــت، پەککەوتەکانــی بەســەر شــانەوە بــوو، 

مــاڵ و حاڵــی لــە ژێــر چــادر و نــاو مزگــەوت و بندیــوارەکان بــوو، 

لەڕێــگای وەفدەکانــەوە،  بەژێــر  ژێــر  بــەرەی کوردســتانی،  ســەرانی 

نێوەندگیریــی  بــە  هاتــووە،  بیرەوەرییەکانیانــدا  نامێلکــەی  لــە  وەک 

بەعــس  ڕژێمــی  لەگــەڵ  گفتوگــۆ  کەوتبونــە  تاڵەبانــی  موکــرەم 

خەڵــک ووردە ووردە بــە ناچــاری و بــە بێئومێــدی  گەڕانــەوە نێــو 

هاوبەشــی  بەڕێوەبەرایەتــی  هەندێــک  ماوەیــەدا،  لــەو  شــارەکان، 

هەروەهــا  پێکهاتبــوو.  بەعــس  حکومەتــی  و  کوردســتانی  بــەرەی 

شــتومەکەکان  نرخــەی  نەبــوو.  کاروکاســبیەک  هیــچ  ماوەیــەدا  لــەو 

لــە  خنکێنــەر  کابوســێکی  وەک  تۆقێنــەر  گرانیەکــی  و  بەرزبونــەوە 

گەردنــی ژیانــی هــەزاران هاواڵتیــدا ئااڵبــوو. النــی کەمــی خزمــەت 

گوزارییەکانــی وەک ئــاو، کارەبــا، نەخۆشــخانەکان،... بــۆ نزمریــن ئاســت 

ــوو،  ــاری وێرانکردب ــی ش ــن و نائارام ــژی و ماڵبڕی ــوو. توندوتی ــەزی ب داب

ــدا  ــەژی پەی ــی و کاری مەمرەوم ــگێڕ و عەرەبانچ ــە دەس ــەک ل ئۆردووی

کەوتنــە  کوردایەتــی؟(،  شۆڕشــگێڕەکانی  )پیــاوە  الشــەوە  لــەو  بــوو. 

ــەرانە،  ــرگ و س ــا، گوم ــارەی کردب ــی پ ــی هەرچ ــردن و تااڵنکردن ئاودیوک

. لێهاتبــوو.  وپســپۆڕی  پیشــە  وەک  ڕێگــری   و  ڕاورووت  و  دزی 

لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتی لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا، 

ــزم  ــا و فەلســەفەی کۆتایــی کۆمۆنی ــر بۆردومانــی میدی ــە خەســتی لەژێ ب

و ســەرکەوتنی  بۆرژوازیــدا بــوو، وە لــە ئاســتی لۆکاڵیشــدا، لــە نێــو 

ژینگەیەکــی زۆر کۆنەپەرســت دا هەڵدەســوڕا، بــەاڵم چــەپ و کۆمۆنیزمی 

ــۆڕە  ــەو ڕووداو و ئاڵوگ ــاو ئ ــک لەن ــی ڕۆڵێ ــتان توان ــەی کوردس ــەو کات ئ

کۆمەاڵیەتــی و سیاســیانەدا بگێــڕێ. هەڵســوڕاوان بــە ئازایەتیەکــی بێوێنــە 

ــە ئومێدێکــی  ــی ماندونەناســانەوە، ب ــە خۆبوردووییەک ــی و ل و گیانفیدای

ئامانجدارانــەوە بەگەرمــی خەباتیــان دەکــرد. ئــااڵی ڕووخاندنــی ڕژێمــی 

بەعــس وەک پیشــمەرجی هــەر ئالوگۆڕێکــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی 

بەرزکرابــۆوە، لەبەرامبەر ناســیۆنالیزم و پشتبەســتنی )بەرەی کوردســتانی( 

بــە واڵتــە ئیمپریالیســتەکان، ئەنتەرناســینالیزم و هاوپشــتی نێــو نەتەوەیی 

ڕاگەیانــد و بــۆ چارەســەری هــەژاری و ئاوارەیــی بــەدژی ئابڵوقــەی 

ئابــوری وەســتایەوە و )کار، نــان، ئــازادی( پەرچەمــی تێکۆشــانەکانی بــوو.

دەمەوێــت ئــەوە زۆر بەڕاشــکاوی بــە خوێنــەران بــگات، کــە بزوتنــەوەی 

ــی کۆمۆنیســت(  ــش ڕێکخــراوی )ڕەوت کۆمۆنیســتی بەگشــتی و بەتایبەتی

دوای تێکشــکاندنی ڕژێمــی بەعــس لــە کوردســتان، تاکــە هێــزی ڕکەبــەری 

پرسیار: رۆژی حەڤدەی تەموزی نەوەتویەک )٧/١٧-
١٩٩١(، خۆپیشاندانێکی جەماوەری تووڕەو قەهراوی، 
لە دژی بنکە و بارەگا و پاریزگای هەولێر کە ڕەمز و 

سمبولی بەعس بوو ڕاپەڕین و هێرشیان برد، لە دەرەوەی 
سیاسەتی بەرەی کوردستانی و بەکاریگەری هەلسوڕاونی 

پەرشوبالوی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی ئەوەدەم. ئایا دەتوانی 
کرۆنۆلۆژییەکی خۆئامادەکردن وچۆنیەتی ئامادەکردن 

کاریگەری دواترمان بۆ ڕوون بکەیتەوە؟
ســمیر نــوری: خۆپێشــاندانەکانی هەولێــر لەالیــەن ڕیکخــراو و گروپــە 

کۆمۆنســتیەکانەوە ڕێکخــراو و شــیعارەکانی ئــەو خۆپێشــاندانە زۆر ڕۆشــن 

ئــەوە پێشــان دەدەن و بەرزکردنــەوەی نــان یــەک داواکاری گشــت گیر بوو، 

چونکــە خەڵــک بەتەواوەتــی برســی بــوو. یەکێــک لــە ســەرەکیرین شــعاری 

خۆپێشــاندانەکە شــیعاری )نــان کار ئــازادی( بــوو کە بە گولــە وەاڵم درایەوە 

و کەســایەتی کۆمۆنســتی خۆشەویســتی کارگەی نەســیج ئەرســەالن مەولود 

بــە گولــەی ئــەو دڕندانــە گیانــی بەخشــی لــە پێنــاو ئــازادی و سۆشــیالیزم.

بەســەر  کــەس هێــزی  بــوو  ناجێگیــر  ئــەو ســەردەمە وەزعەکــە زۆر 

نەمابــوو،  هەیبەتــی  بەعــس  حکومەتــی  نەدەشــکا،  وەزعەکــەدا 

خەڵکــی  بــوون،  بێتوانــا  و  لــەرزۆک  هێزەکانــی  خواردبــوو  شکســتی 

ــەر زۆر  ــاندانە ه ــەو خۆپێش ــە ئ ــوو، بۆی ــان بردب ــزی خۆی ــە هێ ــان ب پەی

زوو پــەڕەی گــرت و زۆربــەی شــارە گەورەکانــی گرتــەوە و شکســتی 

هێنــا بــە بەعــس و ناچــار بــوو کــە زۆربــەی شــارەکان چــۆڵ بــکات.
پرسیار: ئەو دەمەی گەرمەی خۆپیشاندان وناڕەزاتیەکان بوو، 

کە زۆرکەس بە ڕاپەرێنی دووەم ناویان ناوە، لەوانە کەریم 
کاکە، وە من بەتەواوی لەگەڵ ئەو نێو نانەم، کە دەستکەوتە 

سەربازییەکەی کشانەوەی دەزگا سەرکوتگەرەکانی بەعس 
و کۆتایهاتنی دەسەاڵتی بەعس بوو لە پارێزگاکانی هەولیر 

و دهۆک و سلیمانی، بەاڵم دەسکەوتە سیاسی و ئابووری و 
کۆمەاڵیەتیەکانی هەمووی کردە چەپکە گوڵێکی خوێناوی 

و جێگەوڕێگەی بەرەی کوردستانی پێبەهێز کرد، پاشان 
ئەوە بوو لە دەسەاڵتدارەتیدا، هیچ مۆرکێکی چەپ و 

کۆمۆنیستەکانی پێوە نەبوو؟ بۆچی خەڵکی کرێکار و 
زەحمەتکێشی کوردستان لەوە بەدواش  لە نێو مێژووی شەڕی 

نێوخۆ و گەشەسەندنی کۆنەپەرستی دا گیری خوارد،  ئایا  
هەڵبژاردنێکی تر نەدەکرا هەبیت؟ ئایا ئەو مێژووە چۆن 

لێکدەدەیەوە؟
هەیــە،  مشــکیلەم  چەمکی«ڕاپەڕیــن«  لەگــەڵ  مــن  نــوری:  ســمیر 

ــە ڕێگــەی شۆڕشــگێرانە حکومەتــی بەعســیان تێــک  خەڵکــی کوردســتان ب

ــی  ــە چوارچیوەیەکــی ئاڵوگــۆڕی جیهان ــی بەعــس ل نەشــکاندبوو، حکومەت

ــۆ داســەپاندنی  ــوو ب ــەت فرســەتێک ب ــی کوی ــی تێکشــکابوو، گرتن ناوچەی

ــی  ــەکانی )پارت ــوو. هێرش ــتانی( ب ــەرەی کوردس ــەر )ب ــە بەرامب ــی ل سیاس

ــی  ــە و بارەگاکان ــوراوان و بنک ــەر هەڵس ــۆ س ــتان( ب ــی کوردس دیموکرات

)ڕەوتــی کۆمۆنیســت( لــە ناوچــەی بادینــان، هێرشــە چەندیــن جارەکانــی 

ــری و  ــە. دەرگی ــە و ڕانی ــە هەڵەبج ــەی )ڕەوت( ل ــەر بنک ــی( بۆس )یەکێت

کێشــمەکێش و پێکــدادان لــە نێــو شــار و شــارۆچکەکاندا، لەسەرانســەری 

بــە  ڕانیــە،  نێــو  تــا  بیگــرە  چۆمانــەوە  و  شــەقاڵوە  لــە  کوردســتان، 

ــۆ  ــا ب ــان دادەن ــرد. کەمینی ــان دەک ــەی لەنێوبردمنانی ــی هەڕەش بەردەوام

تیمــە ئاژیتاتۆرییەکامنــان کــە لــە بنکــەی ڕانیــەوە باڵودەبونــەوە، خەڵکــی 

ــی  ــە هاوڕییان ــروپ لەوان ــن گ ــان. چەندی ــۆ نێوم ــارد ب شــەڕانگێزیان دەن

پێشــمەرگەی  کۆمەڵێــک  کــە  مارکســی(  )هێڵــی  و  )ئینقــاز(  گروپــی 

)پارتــی گــەڵ( بــوون دەیانویســت پێامنــەوە پەیوەســت. لەبــەر هــۆکاری 

)ڕەوتــی  ڕیزەکانــی  لەنــاو  نەتوانــرا  ناجێگیــری  کێشــەی  و  ئەمنــی 

کۆمۆنیســت(دا جێکــەون و ببنــە بەشــێک لــە باڵــی عەلەنیکارەکــەی. 

ڕەنگــە لــە باســی وەاڵمدانەوەکەتــان واوەتــر چــوو بــم، بــەاڵم بــۆ ئــەوە 

کــە تیگەیشــتنێکی ووردتــر لــەو بڕگــە مێژوییــە بدەیــن بەدەســتەوە، النــی 

کــەم ئــەوە ڕوون بێــت، کــە ناســیۆنالیزمی کــورد، تەنهــا کاتێــک کــە  توانی 

بــە زەبروزەنــگ و تیــرۆر و کوشــتار، کاریگــەری بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتی 

ــون ودەســەاڵتی خــۆی داســەپاند. ــەوە، هەژم ــگا کەمبکات لەســەر کۆمەڵ

بەشــی  لــە  مــن  کــە  ئــەوەی  بەهــۆی 

ــاگاداری  ــر ئ ــووم، کەم ــکاری )ڕەوت( ب عەلەنی

ئــەو چاالکــی و ئامادەکاریــە نهێنیانــە بــووم 

گــروپ  و  )ڕەوت(  کاری  نهێنــی  بەشــی  کــە 

بــۆ  بزوتنەوەکــە  تــری  هەڵســوڕاوانی  و 

خۆپیشــاندانەکە خەریکــی بــوون. ئێمــە لــە  

)بنکــەی ڕەوت(،  لــە شــارۆچکەی ڕانیــە، چــوار 

)٤( هــاوڕێ )جەمــال کرێــکار، مــام ڕەحیــم، 

ــە  ــپێردرا ک ــان پێس ــەو ئەرکەم ــن( ئ ــاراس و م ئ

خۆپیشــاندانە  و  هەڵســان  لــەو  بەشــداری 

جەماوەرییــەدا بکەیــن کــە لــە )١٧تەمــوزی 

بەڕێوەچــوو. هەولێــر   لــە  ١٩٩١(دا 

دیــارە هاوڕێیانــی دیــش لــە بەشــی نهێنــی 

بەشــداری   )...، نــوری  ســەمیر  )وەک 

ــەوەی  ــە ل ــوو. جگ ــان هەب ــەر و جددیی کاریگ

)ڕەوتــی کۆمۆنیســیت( بەهــۆی بەرگــری لــە 

مافەکانــی کرێــکاران و ژنــان و چاالکانــە تێدەکۆشــا بــۆ کۆتایهێنانــی 

ــتی  ــی خۆشەویس ــیەتێکی سیاس ــتان، شەخس ــە کوردس ــس ل ــی بەع ڕژێم

کرێکارییەکانــی  نێوەنــدە  و  کارگــەکان  لــە  )ڕەوت(  کردبــوو..  پەیــدا 

ئۆتۆریتــە  کوردســتاندا  زەحمەتکێشــی  جەمــاوەری  لەنێــو  دەم،  ئــەو 

و  لەالیــەک  ئەمــە  هەبــوو،  زۆری  الیەنگرییەکــی  و  ســەمپاتی  و 

لەالیەکــی تریشــەوە ڕۆژی پێشــر ئێمــە لــە نێــو شــاری هەولێــردا، 

لــە زۆربــەی گەڕەکەکانــدا بەڕێوەبردبــوو. کەمپینێکــی ســەرکەتومان 

هــاوڕێ ئــاراس، هەرخۆشنووســێکی بــە هەرەمەنــد نەبوو، هەڵســوڕاوێکی 

ــکاران  ــو کرێ ــکاری و ســیامیەکی یەکجــار خۆشەویســتی نێ ــی کرێ مەیدان

ــدا  ــو )ڕەوت(یش ــە نێ ــوو. وە ل ــی ب ــی )ڕەوت( و خێزانەکەش و هاوڕێێان

چەندیــن بەرپرســیارەتی جۆراوجــۆری گرتبــووە سەرشــان، ئــەو بەرپرســی 

ســەربازی تیمــە چــوار کەســەکەمان بــوو، بەداخــەوە ئــەو وەک دەبــوو، 

ــەوەی  ــزی پێش ــە ڕی ــوو، وە ل ــی نەگرتب ــەوە، ئارام ــەک کۆببین ــە جێگای ل

هێرشــبەرەکاندا بــوو بــۆ ســەر بنکــەی پاڕێــزگای هەولێــر و لــە یەکێک لەو 

ــە  هێرشــردنانەدا، کــە هێزەکانــی ڕژێمــی بەعــس خۆپێشــاندەران دەدەن

بــەر دەســتڕێژ، گولـــلەیەک بــەر دەموچــاوی دەکەوێــت و یەکســەر گیــان 

لەدەســت دەدات. کارەســاتی گیانلەدەســتدانی ئاراس، وەک بــاری تایبەتی 

خــۆم، هەمــوو خۆشــیی تێکشــکاندن و هەڵپێچانــی دامودەزگاکانــی 

بیربردمــەوە. لــە  کوردســتان   لــە  کشــاندنەوەی  و  بەعــس  ڕژێمــی 

نەزمــی نــوێ جیهــان بــە ڕابەریەتــی ئەمریــکا و داســەپاندنی دڕندانــە 

تریــن سیســتەم بەســەر جیهانــدا، سیســتەمی بــازاڕی ئــازاد و بەربەریەتــی 

ســەرمایەداری بەرهەمــی ئــەم ئەوزاعــە بــوو کۆکردنــەوەی دارودەســتە و 

کۆنراکانــی کوردســتان مەســەلەیەکی ســادە و بــێ بنەمــا نەبــوو، بۆیــە نــاو 

لێنانــی ئــەم ڕووداوانــە بــە »ڕاپەرڕیــن« بــەو ســەرنجامەمان دەگەینــی کــە 

ــتان  ــی کوردس ــن. ئەوزاع ــۆی ببینی ــر وەک خ ــی دوات ــن ڕوداوەکان نەتوانی

بەشــێک بــوو لــەم بەریەتــە و بااڵدەســت پەیدا کردنــی دواکەوتــو ترین هێز 

بەســەر خەڵکــی کوردســتاندا، جیگــە پەیداکردنــی ناســیونالیزمی کــورد لــەم 

وەزعــەدا دەرهاوێشــتەی ئــەم ئەوزاعــە بــوو کــە نــەک کوردســتان بەڵکــو 

ناوچەکــە و جیهانــی بــە ئاقارێکــی زۆر خەتەرنــاک و خوێناویــدا تێپەڕانــد.

ناڕەزایەتیکانــی خەلــك و بزووتنــەوەی کۆمۆنســتی و بزووتنــەوەی شــورایی 

و دواتریــش بزووتنــەوەی ڕێکخــراوە جەماوەریــەکان تەواوکــەری ئــەو 

وەزعــە نەبــوون و نیــن و بەشــێک نەبــوون لــە »ڕاپەڕیــن« بەڵکــو فرســەت 

هێنــان بــوو لــە فــەزای نەبوونــی دەوڵەت خــۆ نواندنێکــی چینایەتــی بەهێز 

بــوو هیــچ پاســاوێکی بــۆ شۆڕشــگێڕی و ڕاپەڕیــن تێدا نیــە. ئەم باســانە زۆر 

بــە درێــژی لەالیــەن بزووتنــەوەی کۆمۆنزمــی کرێکاریــەوە قســەی لەســەر 

ــم  ــی هەرێ ــە ناســێونالیزم. حکومەت ــادات ب ــەک ن ــچ بەرهەقی ــراوە و هی ک

ــی کوردســتان و ساتوســەوداکانی ناســیونالیزمی کــورد و »شــەڕی  پەرلەمان

براکــوژی« بەرهەمــی سیاســەت و بــااڵ دەســتی ناســیونالیزمی کــوردن بــە 

ــە. ــژووە ڕەش ــەو مێ ــن ل ــەش نی ــە هاوب ــاوا، ئێم ــی ڕۆژئ ــتیوانی واڵتان پش

دیــارە بزووتنــەوەی شــورایی خــۆی یــەک بزوتنەوەیەکــی جەمــاوەری فروان 

بــوو لــە دژی ناســیونالیم، ئــەم بزوتنەوە لــە ڕێگەی بەهێز بونــەوەی بەعس 

و بــوار خــۆش کردنــی غــەرب بــۆ بەعــس تــا تانکەکانــی لــە ڕیگــی کویــەت 

- بــەرسە بکشــێنێتەوە و هیلوکۆپتەرەکانــی بــەکار بهێنــی، بزوتنــەوەی 

شــورایش لــە حەملــە کــردن بــۆ ســەر کوردســتان و داســەپاندنی کۆڕەوەکــە 

ــت.  ــێ ڕابگرێ ــر خــۆی لەســەر پ ــی ت ــی جارێک شکســتی خــوراد و نەیتوان

هەڵبژاردنێکــی تــر ئیمکانــی هەبــوو و ئەوێــش بــەوەی بزووتنــەوەی 

تۆکمــەوە  ڕێکخراوێکــی  بــە  و  تۆکمــە  بەرنامەیکــی  بــە  کۆمۆنســتی 

تەدەخولــی لــە چارەنوســی کۆمەڵگــە بکردایــە، ڕوداوەکانی بــە مۆرکی خۆی 

ــە شکســتی  ــەو بزوتنەوەی ــی ئ ــە ڕابەرایەت ــەاڵم بەشــێک ل بنەخشــاندایە. ب

خواردبــوو و خوێندنــەوەی بــۆ ئەوزاعەکــە بەتــەواوی نادروســت بــوو لــە 

ــا ئێســتاش  جیاتــی خاوەندارێتــی کۆمەڵگــە ڕێــگای دەرەوی هەڵبــژارد و ت

ئــەم بزتنەوەیــە باجــی ئــەو بــێ دەربەســتی و هەڵنەگرتنی بەرپرســیاریەتیە 

ــت  ــەاڵت بگۆڕێ ــی دەس ــزم نەیتوان ــە کۆمۆن ــەوەی ک ــەرەڕای ئ دەدات. س

بەاڵمــی مۆرکــی خــۆی لــە زۆربــەی ڕوداوەکان داوە، ئەتوانرێت لەســەر ئەم 

مێــژووە ئینســانی وە بزووتنەوەیکــی بەهێــز جارێکــی تــر شــکڵ بگرێــت و 

کــە  گەورەبــوو،  جەمــاوەری  خۆپیشــاندانێکی  خۆپێشــاندانە،  ئــەو 

تیــا  جۆراجــۆری  چەکــی  وە  پێبــوو،  چەکیشــیان  خۆپێشــاندەران 

تــا دەمانجــە  بیگــرە  بیکەســیەوە  و  ئارپــی جــی  لــە  بەکاردەهــات، 

بــون..  بــەردەوام  پیکــدادان  الوە  چەندیــن  لــە  پژێــن.  وگاز 

بــە  کوردســتان  لــە  بەعــس  ڕژێمــی  دەرپەڕاندنــی  و  شکســتپێهێنان 

دەستپێشــخەری هەڵســوڕاوانی بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتی، وە بــە خەباتــی 

جەمــاوەری و شــێوازی خۆپیشــاندان، ڕوداوێکــی گرینــگ و هەنگاوێکــی 

ــتانی(  ــەرەی کوردس ــدی )ب ــدا وەف ــە کاتێک ــەش ل ــوو، ئەم شۆڕشــگێرانە ب

بەســەرۆکایەتی مەســعود بارزانــی لــە بەغــداد خەریکــی گفتووگــۆ بــوون. 

بۆیــە حزبــە پێکهێنەرەکانــی )بــەرەی کوردســتانی( وایــان دادەنــا کــە ئــەو 

خەباتە جەماوەریە و هێزی کۆمۆنیســتەکان، کێشــی سیاســیان ســوکدەکات 

لــە بەرامبــەر حکومەتــی بەعســدا و کاری دانوســان و ساتوســەودای 

دەدات. تێــک  بەعــس  ڕژێمــی  لــە  ئیمتیــاز  وەرگرتنــی  بــۆ  ئــەوان 
پرۆســەی  کوردســتان،  لــە  وەدەرنــرا  بەعــس  ڕژێمــی  ڕەوت: 
جێگرتنــەوەی دەســەاڵت و شــێوازی حوکمڕانــی هاتــە پێشــەوە، 
ڕێــگای  لــە  کوردســتانی  پەرلەمانــی  کوردســتانی(  )بــەرەی 
هەڵبژاردنــەوە پێکهێنــا، شــەڕی نێوخــۆ ڕوویــدا، چــۆن ڕۆڵــی 
ــەنگێنی؟ ــەدا هەڵدەس ــەو دەورەی ــتی ل ــەوەی کۆمۆنیس بزوتن
ــۆ هەروەرچەخانێکــی ڕێشــەیی  ــی بەعــس، ب ــال کۆشــش: وەدەرنان جەم

پێشــمەرج بــوو. بەبــێ ڕاماڵینــی ئــەو مۆتەکەیە 

و  سیاســی  ژیانــی  لــە  دوورخســتنەوەی  و 

کۆمەاڵیەتــی، ئاڵوگــۆڕ هیچ دەرفەتێکــی نەبوو. 

ئەمــە بــۆ کۆمۆنیســتەکان، تەنها پێشــمەرج بوو 

بــۆ ئاڵوگــۆڕ لەبەرژەوەنــدی ئــازادی و خەڵــک، 

ــە کابوســی  ــوون ل ــان، ڕزگارب مــاف و کەرامەتی

بــە کۆمــەڵ، لەزیندانــی  ئەنفــال و مەرگــی 

ناسیۆنالیســتەکان  بــۆ  بــەاڵم  ئیعــدام،  و 

)بــەرەی  نێــو  حزبەکانــی  بەتایبــەت  و 

کوردســتانی( هەوڵــدان بــوو بــۆ بەشــداری لــە 

دەســەاڵتی ڕژێمــی بەعــس و دابەشــکردنی 

وەک  یــان  سەروەتوســامان،  و  پۆســتەکان 

ئــەوەی کــە بــوو بــە واقیــع جێگرتنــەوەی 

ــان  ــەاڵتی خۆی ــە دەس ــوو ب ــەاڵتە ب ــەو دەس ئ

کــە هەمــان سیســتم و یاساوڕێســای هەبێــت.

دامەزراندنــی  و  هەڵبــژاردن  پرۆســەی  کاتێــک 

کۆمۆنیســت(،  )ڕەوتــی  بەڕێوەدەچــوو،  کوردســتان  لــە  پەرلەمــان 

ــە  ــێک ل ــی بەش ــە بۆچوون ــدە ب ــەر چەن ــرد )ه ــی ک ــی هەڵبژاردن بایکۆت

ڕێکخســتنەکان و منیــش، ئــەوە نەناســینی هەلومــەرج و هەڵەیەکــی 

ــوو،  ــتانە ب ــدە کۆنەپەرس ــە هێن ــەاڵم ژینگەک ــوو(، ب ــی ب ــی سیاس تاکتیک

بگریــن  کــۆڕ  و  ســمینار  و  کۆبکەینــەوە  جەمــاوەر  نەماندەتوانــی 

ســەبارەت بــە بایکۆتکــردن. بەحســاب، هەڵبــژاردن و پەرلەمــان بەرهەمــی 

خەباتــی دیموکراســی و پێشــکەوتنخوازییە.. مافــی هاواڵتــی و دەوڵەتــی 

ــگای  ــە ڕێ ــگا ل ــۆ کومەڵ ــی ب ــگوزەرانی و ئارام ــی و خۆش ــای مەدەن یاس

دابینکردنــی ســەقامگیریی سیاســی و ئابورییــەوە دابینــدەکات. بــەاڵم 

ئــەوە بــۆ )یەکێتــی( و )پارتــی(، قســەیەکی بــێ بنەمــا و پــوچ بــوو. یەکــەم 

شــەوی دوای هەڵبژاردنــی پەرلەمــان، کەوتنــە شــەڕە تەقــە و مقەڕگرتــن 

و ســەروگوێالک شــکاندنی یەکــری و هێزنوانــدن بەرامبــەر یەکــری. هــەر 

ــە ففتــی ففتــی،  چەنــدە ســەرەتا گەیشــتنە ڕێککەوتنێــک کــە نــارساوە ب

بــەاڵم دواتــر کەوتنــە تۆپبارانــی پەرلەمان و شــەڕی نێو شــارەکان و هێنانی 

ســوپای ڕژێمــی بەعــس لەالیــەن )پارتــی( و پاســدارانی ڕژێمــی ئێــران لــە 

ــی  ــی دیلەکان ــی( و شــەڕی ناوخــۆ و کوشــن و ئەتککردن ــەن )یەکیەت الی

یەکــری، تــا ڕێککەوتنامــەی شــەڕ ڕاگرتن )١٩٩٨( بە فشــاری ڕاســتەوخۆی 

ئەمەریــکا و شکســتی یەکێتــی و ئاڵوگۆرەکانــی دواتــری گۆڕەپانی سیاســی.

ــکار و زەحمەتکێــش،  ــی خەڵکــی کرێ ــەکان و مافەکان ــە ئازادی ــن ل ڕێزگرت

چارەنوســی کۆمەڵــگا بەالیەکــی تــردا ببــات و جیهانێکــی باشــر دامەزرێنێ.
پرسیار: ئەگەر بۆ ئەو ساڵ ومانگانە بگەڕێینەوە، پاش 

گەڕانەوەی خەڵک بۆ نێو شارەکان و بۆ ژێر دەسەاڵتی ڕژێمی 
بەعس، لەالیەک و لەالیەکی دییەوە پرۆسەی مفاوەزات وسات 

وسەودا و چاوچنۆکی پارتەکانی نێو بەرە لە فەرهوودی 
سەروەت و لەچنگگیر کردن بەهەر نرخێک لە دەسەاڵتدارەتی 

و شەریکبوون لەگەڵ بەعس، لەگەڵ ئەو کابوسە ئابووری و 
داڕووخانە ژێر خانەکان و نەبوونی خزمەتگوزارییە زۆر 

سەرەتاییەکان، خەلكی لە مەنگەنە دەدا. دەتوانیت لەو بارەوە، 
وێنەیەکی ڕوونتر لە ڕوانگەی خۆتەوە، سەربوردەی ئەو 

کاتەی خۆتمان بۆ بگێڕییەوە؟
ســمیر نــوری: ئێســتا ئێمــە نزیکــەی 3٠ ســاڵ دەگوزەرێنیــن بەســەر ئــەو 

ــاوزەد  ــە ئەدەبیاتــی ئێمــەدا بــە ڕووداوەکانــی خەلیــج ن ڕوداوانــەی کــە ل

کــراوە، ئــەو ڕوداوانــە تەنهــا چەنــد ڕوداوی لۆکاڵــی و ناوچەیــی نەبــوون، 

ــیامی جیهانــی بــۆ یــەک دەورە گــۆڕی. دەرکەوتنــی  ئــەو ڕووداوانــە س

ــوو  ــردن ب ــەت ب ــەردەمی هەڵم ــوو، س ــان ب ــازە جیه ــی ت ــاوی نەزم خوێن

بــۆ ســەرتایی تریــن بنەماکنــی ژیانــی ئینســانی، هەڵمــەت بــوو بــۆ ســەر 

کۆمۆنــزم و ئینســانیەت، فەرزکردنــی قــەوم پەرســتی و دیــن و تایفەگەری و 

ئیســالمی سیاســی بــوو. ئــەوەی لــە ئەدەبیاتــی کوردســتاندا پێــی دەوترێــت 

ڕاپەڕیــن و لــە جنوبشــدا بــە ڕاپەڕینــی شــەعبانی نــارساوە لــە ســای ئــەم 

ــااڵ دەســت پەیــدا کردنــی ناســێونالیزم و ئیســالمی  ئەوزاعــە جیهانیــەدا، ب

سیاســی بــوو. هێــزە میلیشــیاکانی کــورد تــازە لــە شــاخەوە هاتبونــە 

ــاواری  ــات و ه ــی و ه ــەزای جیهان ــە ف ــن ل ــود وەرگرت ــە س ــار و ب ــو ش نێ

بــازاڕی ئــازاد و »دیمکراســی« و »کۆتایــی مێــژوو« خۆیــان گــرێ دایــەوە.

ــوردوگا، خەڵــک  ــەک ئ ــە ی ــوو دەگــۆڕا ب ســەردەمێ کوردســتان خەریــک ب

پاراســتنی  بەنــاوی  جیهانــی  بــورژوازی  ببــوون،  کێــوەکان  ئــاوەرەی 

خەڵکــی کوردســتان ناوچــەی دژە فڕینــی« نۆفــالی زۆن«ی تــاو تــوێ 

بــوو  ئابــوری  ئابلۆقــەی  داســەپاندنی  ئاکەمەکــی  دواتــر  کــە  دەکــرد، 

دە  لــە  زیاتــر  کــە  عێراقــدا  خەڵکــی  و  کوردســتان  خەڵکــی  بەســەر 

ســاڵ خەڵــک لــە ژێــر مەنگەنــە وخەتەرناکریــن هــەژاری نەداریــدا 

ــدا. ــە جیهان ــت ل ــار دەکرێ ــاوان ئەژم ــن ت ــەورە تری ــە گ ــرد ک ــان ک ژیانین

و چەکوشــیان  داس  ئااڵکانیــان  لەســەر  ئــەو حزبانــە  ســەردەمە  ئــەو 

وێنــا کردبــوو خشــپەلی ئااڵکانیــان داگــرت، ئێمــە بزووتنــەوەی دژی 

ــااڵی ســورمان  ــەوان ئ ــەی ئ ــە پێچەوان ــەدا ب ــەو کات ــن هــەر ل ــەوژم بووی ت

هەڵکــرد لــە زۆربــەی شــار و شــارۆچکەکەنی کوردســتاندا، داواکاریــە 

کرێکاریەکامنــان بەرزکــردەوە، شــورای خەڵکــی و شــورای کرێکاریــامن 

دروســت دەکــرد، یەکســانی ژن و پیــاو ســەرلەحەی داوکاریەکامنــان بــوون، 

لەگــەڵ ناســیونالیزمدا لــە هەمــوو ئاســتەکاندا جیــاواز و دژ بەیــەک  بووین، 

ئــەم  سیاســی  کلتــوری  لــە  نــەرم،  زمانــی  و  سیاســی  دایەلۆگــی 

هــەر  نەبــووە..  بنچینــەدا  لــە  هــەر  و  نیــە  ئاســەوارێکی  حزبانــەدا 

ئــەو دەم ١٩٩٢)ڕێکخــراوەی یەکێتــی بێــکاران لــە کوردســتان(، کــە 

پرۆژەیەکــی بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتی بــوو، بــۆ داســەپاندی هەنــدێ 

گرتــن  و  هەڕەشــە  بــە  بێــکاران  مافــی  بەدەســتهێنانی  و  ڕیفــۆڕم 

کــردەوە. کپیــان  و  ســەرکوت  هەڵســوڕاوانی،  کردنــی  زیندانــی  و 

پێکهــات،  عێــراق  کرێــکاری  کۆمۆنیســتی  حزبــی  کــە  دواتریــش 

ــەوەی کۆمۆنیســتی رۆڵیکــی  ــەوەی بزوتن ــۆ ئ ــوو ب ــگ ب هەنگاوێکــی گرن

ــان، وە  ــکاری، ژن ــەوەی کرێ ــاوەکان، بزوتن ــو چەوس ــە نێ ــت ل کارا بگێڕێ

ــی؛  ــوو ڕێکخراوەکان ــتاندا. هەم ــی کوردس ــی خەڵک ــەی نەتەوەی ــە کێش ل

ژنــان(،  ســەربەخۆی  )ڕێکخــراوی  ســەربەخۆ(،  )خوێندکارانــی  وەک 

)مامۆســتایان(، )کۆمەڵــەی ئاوارەکانــی کوردســتان(، )کۆمەڵــەی هونــەری 

شــەبەنگ( و )نینــا( و کۆڕوکۆمەڵــە کانی تــر هەمویان دیاردەی پرشــنگدار 

بــوون، کــە مێژویەکــی تریــان لــە کوردســتاندا لەبەرامبــەر مێــژووی 

ســەرکوت و گەندەڵــی ناســونالیزمدا تۆمــار دەکــرد. هەڵســوراوەکان و 

ــی  ــان پەیوەندییەک ــان و ئاکاری ــنبیرییان و زم ــی و رۆش ــووری سیاس کلت

قووڵــی بــە ژیــان و شــکۆی ئینســان و مــاف و ئازادیــەکان و بەرژوەنــدی 

ئــەو  مێــژووی  هەبــوو.  کوردســتانەوە  زەحمەتکێشــانی  و  کرێــکاران 

دەورەیــە، ســەدایەکی ڕاســا بــوو، چەوســانەوە کۆمەاڵیەتــی و ئابووریــی 

و دواکەتوییــە فەرهەنگــی و زانســتیەکانی بــە ناوەڕۆکــی دەســەاڵتی 

گرێــدەدا. عێــراق  کوردســتانی  لــە   کــوردەوە  بــۆرژوازی  گەندەڵــی 

هــەر بۆیــە دەســەاڵتی ئــەو حزبــە ناسیونالیســتانە، زۆر قەهــراوی و 

دڕندانــە دەکەونــە گرتــن و ڕاوەدوونــان و تیرۆرکردنــی هەڵســوڕاوانی 

نەزیرعومــەر،  عەلــی،  )بەکــر  لەوانــە  بزوتنەوانــە  و  ڕێکخــراو  ئــەو 

ــت  ــت، ناتوانی ــیۆنالیزمی کۆنەپەرس ــر(، ناس ــی ت ــل و دەیان ــاپور و قابی ش

ــا  ــە تەنه ــەم حزبان ــکات، ئ ــەر وکێشمەکێشــی سیاســی ب ــی ڕکاب تەحەمول

لــە ڕێــگای کپکردنــی دەنگــی ئازادیخــوازان و ســەرکوتی ناڕەزایەتیەکانــی 

ماونەتــەوە. دەســەاڵتدا  لــە  زەحمەتکێشــانەوە،  و  کرێــکاران 

ناسیونالیســتی  بــۆرژوا  کــە  بــوو  چینایەتــی  کێشمەکێشــێکی  ئەمــە 

ــازادی  ــە ئ ــە بزوتنــەوەی بەرگــری ل ــەر ب ــی  ب دەســەاڵتداری کــوردی توان

و مافەکانــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان کــە کۆمۆنیســتەکانی کوردســتان 

ڕۆڵێکــی گرنگیــان  تیــا بــوو، بگــرێ و پاشەکشــەی پێبــکا، بەاڵم ئــەوە  تەنها 

ــە  ــیارانەیە ک ــەو پرس ــان ئ ــری هەم ــەی ت ــە. نیوەک ــوەی هەقیقەتەکەی نی

ئەمــڕۆ بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتی لــە خــۆی دەکات، ئایــا ئــەوە قەدەرێكــی 

ــڕۆی  ــەکانی ئەم ــۆ کێش ــتەکان  ب ــی کۆمۆنیس ــا وەاڵم ــوو؟ ئای ــی ب حەمت

چینــی کرێــکاری کوردســتان، لەســەر هەڵســەنگاندنی قــوڵ و ڕاشــکاوانەی 

ــە چەقبەســتنی سیاســی ڕزگاری  ــت ل ــە دەتوانێ ــەم بزوتنەوەی ــژووی ئ مێ

کوردســتاندا،  لەمــڕۆی  کۆمۆنیســتی  نوێــی  نەوەیەکــی  ئایــا  بــکات؟ 

چ جــۆرە ئالتەرناتیفێکــی سیاســی هەڵدەبژێرنــەوە؟  ســوپاس بۆتــان 

ڕەوت : سوپاس بۆ تۆش.

 --------

جەمال کۆشش: زۆرێک لە وردەکاری ئەو ڕوداوانە ڕەنگە بەتەواوی بیرم 

نەمابن، بەهۆی ئەوەی لە شەڕێکی  پێشردا، بەخەستی بریندار بووم 

و گولـلەیەک بەر سەرم کەوت و کاریگەری لەسەر زمان و جەستە و 

بیرەوەرییەکانم داناوە.  / ئابی ٢٠١٩

خەریکــی دەســت و پەنجــە نــەرم کــردن بوویــن لەگەڵ سیاســەتی ئاشــکراو  

فــراوان و جەماوەریــدا. ئــەوان حزبــە قەومیــەکان خەریکــی ڕیــک کەوتــن 

و ســات وســەودا بــوون و ئێمــە خەریکــی یەکــی ئایــار و ٨ مــارس بوویــن.

ناســیونالیزمی کــورد کــە لەبــەرەی کوردســتانیدا خــۆی ڕیــک خســتبوو هیــچ 

بــۆی گرنــگ نەبــوو چــی بەســەر کۆمەڵگــەدا دێــت ســەرێکیان موفــاوەزات 

بــوو و ســەرێکیان بەندوبەســت بــوو بــۆ گێرانــی عەبــا ســوری بەر لەشــکری 

نەزمــی نــوێ جیهــان و بــە دوای ئیمتیازاتــی ئــەم نیزامــە شــومەوە بــوون. 
پرسیار: ناڕەزاتیەکانی خەڵک خۆ بەخۆ بۆ کۆتایهێنان بەم 

سیناریۆیە تاریک و ئەم تونێلە بێکۆتاییە، ڕۆژبەڕۆژ لە 
شێوەی جۆراوجۆردا خۆی دەنواند، رۆژیک دەستگێرەکان، 
ڕۆژێک لە سەیتەرەکان، رۆژیک لەبەرامبەر بنکە و بارەگای 

حزبەکان، ئایا بزوتنەوەی کۆمۆنیستی ئەو دەم کە لە 
رێکخراوەکاندا چاالکیان دەنواند، کاریگەری جددیان بوو لەسەر 

ئاراستە و سیاسەت وئامانجی ئەم نارەزایەتیانە؟
ســمیر نــوری: حکومەتــی بەعــس کــە لــە شکســتی جەنگــی خەلیــج 

ــوو  ــە دانوســتان هەب ــی خــۆی پێویســتی ب ــم کردن ــۆ قای ــوە دەرەوە ب هاتب

ــەوە  ــا ســوپا شکســتخواردوەکەی ســاز بدات ــەرەی کوردســتانیدا ت لەگــەڵ ب

ــە  ــەاڵت ل ــە دەس ــێ ل ــی  هەب ــەوەی بەش ــۆ ئ ــش ب ــێونالیزمی کودی و ناس

ــە  ــان ل ــدا وەک هەنگوینی ــە بەغ ــەوە چون ــش قوروش ــە قای ــتاندا ب کوردس

ــە  ــکا، ن ــێ ئەچ ــی ل ــتان خوێن ــی کوردس ــەوە. خەڵک ــوادا دۆزیبێت کونەدی

»حاجــی بــوش« فریــای کــەوت و نە »پێشــمەرگە« گیــان لەسەردەســتەکان!! 

ــەوە  ــەر کێوەکان ــتا بەس ــک هێش ــەی خەڵ ــون زۆرب ــوەکان ببب ــاوارەی کێ ئ

بــوون لــە شــارە ســنوریەکان گیرســابونەوە، خواردنــی پێویســت تاکــە 

ئامانجــی خەڵــک بــوو لــەو کاتــەدا. دوای ئارامیەکــی نســبی کــە بــە هــۆی 

دانوســتانەکانەوە هاتبــوە ئــاراوە خەڵكــی دەگەڕانــەوە نــاو شــارەکان.

لــەم بارودۆخــەدا بــوو کــە تەنهــا کۆمۆنســتەکان بــوون بــەرەی دژی 

و  ناسیونالســت  حزبــە  هەمــوو  کوردســتاندا،  لــە  بەعــس  دەســەاڵتی 

کۆنەپەرســتەکان خەریکــی ســات و ســەودای دانوســتان بــوون دژی ئەوانــە 

بــوون کــە دەیانەویســت گۆمەکیــان لــێ بشــڵقێنن دانوســتانیان لێتێکبدەن. 

ســەرەڕای ئــەوەی بزووتنــەوەی کۆمۆنســتی لەڕێخراوێکــی کۆمۆنســتی 

بەهێــز و بەرچــاو و ڕۆشــن دا کۆنەبوبونــەوە بــەاڵم ئــەوان لــە نێــو خەڵکــدا 

کار و چاالکیــان دەکردهــەر ئــەوان خەریکــی دژایەتــی بەعــس بــوون.

جەمال کۆشش

 چاوپێکەوتن لەگەڵ سمیر نوری
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بــە  ناتوانــرێ  ڕاســت،  یــا  بێــت  چــەپ  گشــتی،  بــە  ڕێکخراویــک 

نەگــۆران  و  خــۆ  شــۆینی  لــە  مانــەوە  یــا  ئینشــقاق  و  جیابونــەوە 

ــە  ــت ک ــەت وا دەرئەکەوی ــە ڕوڵ ــک ب ــا ریكخراۆێ ــک ی ــت. حزبی بپێورێ

نەگــۆڕاوە لەبەرئــەوەی توشــی ئینشــقاق نەبــووە بــەاڵم بــە کەمــێ 

ــەو حــزب و رێکخــراوەش هەمێشــە  ــەوە دەرئەکەوێــت کــە ئ ووردبوون

ــی  ــی تایبەت ــە میکانیزم ــەوە ب ــەم ئەهینن ــان بەره ــۆی خۆی ــە ن ــەر ل س

ــەوەی   ــد ن ــانی  چەن ــەر کەس ــی  گ ــەی و ئەندامەکان ــان. ڕابەریەک خۆی

داواتریــش بــن بــەاڵم لــە ســەر بنەمــای نەریــت و میکانیزمــی تایبــەت 

درێــژە بــە حزبەکــە یــا ڕێکخراوەکــە ئــەدەن و ئەمــەش وەک ئــەوە وایــە 

کــە ســەرلەنۆی دروســتیان بکەنــەوە. هەربۆیــە ئینشــقاق یــا مانــەوەی 

ئارایشــێکی ڕێکخراوەیــی لــە شــۆینی خۆیــدا دوو الیەنــی یەک پرۆســەن 

ــت. ــان بکرێ ــت نیش ــێ دەس ــی پ ــی  بزوتنەوەیەک ــری واقعیەت و ناتوان

دا  چــەپ  بزوتنــەوەی  نــاو   لــە  هەرچەنــدە  حــاڵ،  هــەر  بــە   

پەرژوبــاوی  هەیــە و ئێنشــقاق و جیابونــەوە دیاردیەکــی بەرچــاوە 

ــراکتۆری  ــی س ــە کارکتەریک ــەوە ک ــک بدرێت ــە وا ڵی ــرێ ئەم ــەاڵم ناک ب

بزوتنەوەکەیــە. بــە پێچەوانــەوە ئەبــی هــەر ئینشــیقاقە بــە جیــا لێــک 

ســەربەخۆ  بــە  دیاریکــراو  حاڵەتیکــی  هــەر  و هۆکانــی  بدریتــەوە 

ــە  ــە ب ــان نی ــەک یەکس ــتی بزوتنەوەی ــەری گش ــت. کارکت ــان بدرێ نیش

کــۆی ئینشــقاق و جیابوونەوەکانــی بەڵکــو یەکســانە بــە ناوەرۆکــی 

سیاســی چینایەتــی و شــیوازی کاری سیاســی ئــەو حــزب و بزوتنەوەیــە.

ســەرباری هەمــوو ئەوانــە، لەگەڵ ئەوەشــدا کــە بزوتنەوەی کۆمۆنیســتی 

بــە شــیویەکی گشــتی دەرگیــری پچــڕ پچڕیــە بــەاڵم ڕەنگدانــەوەی 

فشــاری ئاســۆ و ئامانجــە یەکســانی خــۆاز و ئازادیخۆازانەکــەی بەســەر 

ســەرجەم جووڵــە و کێشــمە کێشــی کۆمەاڵیەتــی نێــو کۆمەڵــەوە دیــارە. 

كێشــەی هــەرە ســەرەکی ئەوەیــە کــە ئاســتی سیاســی و ڕێکخراوەیــی و 

فکــری بزوتنــەوەی »چــەپ« یــا بــە دیاریکــراوی بزوتنەوەی کۆمۆنیســتی 

ــەک کەموکورتیەکــی  ــەوە ن ــە بناغــە کۆمەاڵیەتیەکــەی و ئ ــرە ل ــە دوات ل

ــی بەڵکــو کەموکۆریەکــی خــۆدی  ــەوە و حــزب و ڕێکخراوەکانیەت بزوتن

کۆمەڵگەشــە.  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  بەرەوپێچوونــی  ڕەوەنــدی 

وەک  کۆمۆنیســتی  بزوتنــەوەی  پرشــوباوی  كێشــەی  ناتوانــرێ 

ــچوونی  ــدی بەرەوپێش ــەڵ و رەوەن ــە کۆم ــەربەخۆ ل ــوباویەکی س پرش

ــەوەی  ــزم و بزوتن ــەر کۆمۆنی ــی. گ ــەوە لێ ــا بکریت ــت و جی ــەیر بکرێ س

کۆمۆنیســتی لــە پرشــوباوی دایــە و ئاســۆ و ئامانجەکانــی لەنــاو کۆمەڵدا 

ــێ  ــە زاڵ ئەب ــتێكی ک ــتێ و ش ــەڵ ڕاناوەس ــەوا  کۆم ــراوە ئ ــک نەک پڕاتی

ــا ئێسالمیســتەکان و  ــەوە ی ــڕی بکەن بەســەریدا جــا ناسیونالســیتەکان پ

ــرۆ  ــەکان و پ ــورژاو نیولیربال ــەت ب ــا تەنان ــتیان وەی ــرور و کۆنەپەرس تی

ــۆ زۆربــەی هــەرە زۆری کۆمــەڵ. ئێمپریالیســتەکان و کاراســاتەکانیان ب

پرسیار: گلەیەک یان بۆچوونێک هەیە دەوترێت ئەم 
جیابوونەوەیە بە میرات لە )مەنسورى حیکمەت( 

بەجێى ماوە ئایا ئەمە ڕاستە؟
موئەیــەد ئەحمــەد: نەخیــر ئــەوە دروســت نیــە چونکــە پێــش هەمــوو 

شــتێک وە بــە ســادەیی ناتوانــری مەســەلەیەکی گرنگــی سیاســی و 

ڕێکخراوەیــی گرنگــی وەک ئینشــقاق یــا جیــا بوونــەوە بخرێتــە ئۆبالــی 

ــراوە  ــاو حــزب و ڕێکخ ــەوە لەن ــە کەســیکەوە. ئینشــقاق و جیابوون تاک

سیاســیەکاندا ڕوو ئــەدات و ئاکامــی کۆمەلیــک هــۆکارە کــە بــۆ خۆیــان 

ــە  ــەری تاک ــە دەوری کاریگ ــە ل ــرن ک ــەدار ت ــر و زەمین ــەوە زیات زۆر ل

کەســیک یــا خــۆد نەریتیــک قەتیــس بکرێــت. هــەر وەک ووتــم 

ــەتێکی  ــەر سیاس ــقاق گ ــای ئینش ــە پ ــەس ناچیت ــتە و ک ــقاق سیاس ئینش

دیــاری کــراو پــاڵ پیوەنــەری نەبیــت. بــۆ منونــە  بــەدەر لــە هۆیەکانــی 

ــی  ــە )حزب ــەوە ل ــە کار کێشــایەوە و جیابوین ــر ئیمــە کــە دەســتامن ل ت

کۆمۆنیســتی کریــکاری عێــراق( پیشــر ئەمــان زانــی کــە ئەمــە کاریکــی 

سیاســیە و وەاڵمیکــی سیاســی ڕێکخراوەییــە بــە بــن بەســتیک کــە 

ــەرێ. ــێ ئەپ ــا ت ــە پی ــەو حزب ــاو ئ ــی ن کێشمەكیشــی دەرون ڕێکخراوەی

ــاگادر بــم )مەنســور  ــە ڕووی فاکتــی مێژوویــەوە و ئەوەنــدەی مــن ئ ل

ــی کۆمۆنیســتی  ــە )حزب ــش ل ــووەوە ئەوێ ــا ب ــەک جــار جی حکمــەت( ی

ئیــران( بــوو و ســەرخەتی سیاســەتەکانی خــۆی بــاس کــردووە و باســی 

ــەوە  ــم ئ ــم بڵی ــر. ئەتوان ــوو پێش ــرد ب ــەی ک ــەو حزب ــاو ئ ــی ن ڕەوتەکان

منونەیەکــی تارادەیــاک ڕوون و کالســیک بــوو لــە جــۆری ئینشــقاق 

بــەاڵم دیــارە ناتوانــری ئــەوە یــا هــەر تەجروبەیەکــی تــر بکریتــە 

ــە  ــقاقەکان ب ــوو ئینش ــری هەم ــقاقەکان و ناتوان ــوو ئینش ــەی هەم منون

ــادەیی  ــە س ــەش  ب ــدات.  ئەم ــەنگێرنێ و رووب ــەوان هەڵس ــوەری ئ پێ

ــەم  ــردن و ه ــت ک ــراو دروس ــزب و رێکخ ــەم ح ــە  ه ــە ک لەبەرئەوەی

ــە و هــۆی سیاســی  ئینشــقاق کاریکــی زینــدووی سیاســی و ڕێکخراوەی

ــە  ــتاوە. ن ــتیەوە وەس ــە پش ــۆر ل ــی جۆراوج ــۆژی و کردەوەی و ئایدیۆل

ئەتوانــری پیوەریکــی گشــتی دوور لــە شــۆین و کات بــۆ ئینشــقاق  

بــۆ  هــۆکار  مۆدیــل،  بکریتــە  کەســێکیش  ئەتوانــری  نــە  دابــرنێ 

ڕوودانــی. جگــە لــەوەش زۆربــەی زۆری ئینشــقاقەکان لــە دوای مردنــی 

مەنســور حکمــەت ڕووی داوە لــە نــاو خەتــی کۆمۆنیزمــی کریکاریــدا. 

روودانــی ئینشــقاق یــا لــەو گرنگــر دروســت بوونــی حــزب و ڕێکخــراوە 

ــیواز و نەریتــی  ــە داینەمیــزم و ش ــان  هەیــە ب ــیەکان پەیوەندی سیاس

ــەدن. ــوەی ســەر هەڵئ ــە لی ــەی ک ــەوە کۆمەاڵیەتیان ــەو بزوتن سیاســی ئ

پرسیار: )حیزبى کۆمۆنیستى کرێکارى کوردستان 
و عێراق( لەبەرچى هێندە جێگە و پێگە و 

نفوزی نییە؟ بۆچى یەکناگرن؟
لــە  ئیســتا  مــن  ئــاگادارە  بەڕێــزت  وەک  ئەحمەد:هــەر  موئەیــەد 

نیــم   کوردســتاندا(  و  عیــراق  کرێــکارى  کۆمۆنیســتى  )حیــزىب  نــاو 

بکریتــەوە. ئــەوان  ڕووبــەروی  پرســیارە  ئــەو  باشــرە  بۆیــە  هــەر 

پرسیار: زۆرتر گلەیی ئەوە لە جەنابتان دەکرێت 
کە مەیلى عێراقى بوونت زیاترە تا کوردستان ئەوە 

پەیوەندى بەچییەوە هەیە؟
موئەیــەد ئەحمــەد: لــە ڕاســتیدا مــن نــە مەیلــی عێراقیــم هەیــە 

ئینرناسیۆنالیســتی  و  ئینســانی  مەیلــم  بەڵکــو  کوردســتانی  نــە  و 

ناگرێتــەوە. مــن  گلەیەکــە  بزانــم   وا  هەربۆیــە  کۆمۆنیســتیە.   و 

ئــەم  تــۆزی  باشــرە  وا  ئارادیــە  لــە  گلەییــەک  مــادام  بەهەرحــال 

ــیەکیەوە  ــە سیاس ــە ناوەرۆک ــد ب ــە پەیوەن ــە ل ــی عێراقی ــی مەیل چەمک

و  کۆنســیپت  کوردســتانی  یــا  عێراقــی  مەیلــی  بکەینــەوە.  ڕوون 

چەمکیکــی نــاو بزوتنــەوەی ناســیونالیزمی کــوردە لــە کوردســتانی 

عێراقــدا وســەرچاوەکەی لــە مەیدانــی سیاســی-تەکتیکیدایە و هیــچ 

ئەتوانــم  نیــە.  ئینســانەکانەوە  سیاســی  مەیلــی  بــە  پەیوەندیکــی 

دەســت  باشــرە  و  ســەرکوتگەرانەیە  سیاســی  پیناســەیکی  بڵـــێم 

مودیرنــدا.  سیاســی  ئەدبیاتــی  لــە  بەکارهێنانــی   لــە  بپارێــزری 

بــا ڕوونــی بکەمــەوە بۆچــی وەهایــە: ئــەوە ئاشــکرایە کــە بزوتنــەوەی 

ــتویەتی  ــە ویس ــدا هەمیش ــتانی عیراق ــە کوردس ــورد ل ــتی ک ناسیونالیس

پرسیار: بۆچى بیرتان لەوە کردەوە )ڕێکخراوى 
بەدیلی کۆمۆنیستى لە عێراق( دروست بکەن 

هۆکارەکان چیە؟
ــەر هەڵدانی  ــی س ــتەوخۆ خاڵ ــێوەیەکی ڕاس ــە ش ــەد: ب ــەد ئەحم موئەی

)ڕێکخــراوى بەدیلــی کۆمۆنیســتى لــە عێــراق(، لــە دەســت لــە کار 

ــل(  ــی ئێســتای ڕێکخــراوی )بەدی ــە هاوڕیان کێشــانەوەی دەســتەیەک ل

ــکاری  ــتی کرێ ــی کۆمۆنیس ــدی )حزب ــەی ناوەن ــی کۆمیت ــە ئەندامیەت ل

پلنومــی 33  لــە  ئــەو هاوڕیانــە کــە  پێکــرد.  عێــراق(ەوە دەســتی 

ــادە  ــراق(دا ئام ــکاری عێ ــتی کرێ ــی کۆمۆنیس ــدی )حزب ــەی ناوەن کۆمیت

ــە  ــرت ل ــرا( هەڵوێســتیان وەرگ ــاری ٢٠١٨ دا گی ــە ٥-٦ ئای ــە ل ــوون )ک ب

بەرامبــەر لێســەندنەوەی ئەندامیەتــی  هاورێیەکــی کۆمیتــەی ناوەنــدی 

ئــەو حزبــە و دەســتکاری کردنــی پەیــڕەوی ناوخۆیەکــەی بــۆ ئــەو 

ــەوە.   ــەی ناوەندیەکەی ــی کۆمیت ــەی ئەندامان ــەن زۆرین ــتە لەالی مەبەس

ئــەو دەســتەیە بریتــی بــوون لــە موئەیــەد ئەحمــەد، ســكرتێری کۆمیتەی 

ناوەنــدی، و یەنــار محمــەد، ئەندامــی مەکتەبــی سیاســی، کــە هــەر لــە 

کاتــی کۆبونەوەکــەدا دەســت کیشــانەوەیان لــە ئەندامیەتــی کۆمیتــەی 

ناوەنــدی ڕاگەیانــد و رشــید ئیســامعیل، ئەندامــی مەکتەبــی سیاســی، و 

ــەوان  ــە ئ ــداد، ک ــراوی بەغ ــەی ڕێكخ ــی کۆمیت ــنان، ئەندام ــەد ش محەم

ــوار  ــەم چ ــک ئ ــد رۆژی ــاش چەن ــایەوە.  پ ــە کارکێش ــتیان ل ــر دەس دوات

ــە  ــە ل ــەو حزب ــی ئ ــان و کادرەکان ــە  ئەندام ــیکی زۆر ل ــە و بەش هاوری

ــەو  ــی ئ ــە ئەندامیەت ــانەوەیان ل ــدا دەستکێش ــۆ و دەرەوەی عێراق ناوخ

حزبــە ڕاگەیانــد بــەاڵم جەختیــان لــە ســەر ئــەوەش کــرد کە بۆ ســاتیكیش 

کاری کۆمۆنیســتی ڕێکخراوییــان ڕاناوەســتینن ئەڵبەتــە لــە دەرەوەی ئەو 

حزبــە. دۆکیومینتەکانــی ئــەو ڕووداوانــە لــە ژمــارەی ١ رۆژنامــەی الغــد 

االشــراکی وفیســبوکی ڕێکخــراوی )البدیــل الشــیوعی( دا باوکراونەتەوە.

ڕووداوەکان  ڕەوەنــدی  الیەنیکــی  تەنهــا  ئەمــە  هەرحــاڵ،  بــە 

پرســیارەکەت  ناوەرۆکــی سیاســی  بــە  نیــە  وە وەاڵم  ئــەدا  نیشــان 

کــە ىۆچــی ئــەم ڕێکخراوەمــان درۆســت کــرد؟. لێــرەدا ئەمەوێــت 

)بەدیلــی( کۆمۆنیســتی  ئەڵتەرناتیڤــی  كــە ڕێکخــراوی  بڵێــم  ئــەوە 

لــە  کۆمۆنیســتی  بزوتنــەوەی  چوونــی  بەرەوپێــش  پرۆســەی  لــە 

خــۆدی  دیاردەیەکــی  و  ئــاراوە  هاتۆتــە  کوردســتاندا  و  عێــراق 

تێپەڕانــدووە.  خــۆی  تایبەتــی  مێژوویەکــی  و  پرۆســەیەیە  ئــەم 

بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتی لــە ناوەڕاســتی هەفتاکانــی ســەدەی ڕابــردوەوە 

و بەتایبــەت لــە ســەرەتای هەشــتاکانی ئــەو ســەدەیەوە لــە كوردســتان 

و عێراقــدا پێــی ناوەتــەوە قۆناغێکــی نوێــوە، و ئــەوەی کــە ئــەم 

بزوتنەوەیــە لــە بــاری ڕێکخراوەییــەوە چ ئاڵوگۆریکــی بەســەردا هاتــووە 

بــووە. كۆمۆنیزمــی  ئــەم قۆناغــە نۆیــە  ڕەنگدانــەوەی داینامیزمــی 

ڕەســمی چەشــنی کۆمۆنیزمــی یەکیەتــی ســۆڤیەت و کۆمۆنیزمــی چینــی 

و ماویــزم و هەرەوهــا جێڤاریــزم و کۆمۆنیزمــی جێهــان ســیەهەمی 

ــەڵ  ــی وتیک ــاڕازی ڕۆژهەالت ــنبیرانی ن ــی ڕۆش ــی و کۆمۆنیزم و ئەوروپ

بــۆرژوازی،  پــەروەری«  »نیشــتامن  و  ناســیونالیزم  نەریتــی  لەگــەڵ 

ــە کوردســتاندا  ــوو ل ــەق ب ــان ل ــەدا پیگەی ــە تازەی ــەم قۆناغ ــووی ل هەم

و چەنــد ڕێکخراوێکــی کۆمۆنیســتی تــازە ســەری هەڵــدا و بــە تایبــەت 

)ڕەوتــی کۆمۆنیســت( کــە بــە زوویــی نــارسا لــە ئاســتی کۆمەڵــدا.

 ئــەم نەریتــە ڕەخنەگریــە و ڕێکخراوەیــە کــە لــە هەشــتاکاندا بــە 

دەوری ڕاو بۆچونەکانــی نــارساو بــە مارکســیزمی شۆرشــگیڕ و دواتــر 

کۆمۆنیزمــی کریــکاری کریســتەڵە ببــوو کــە بــۆ خۆیــان زیاتــر )مەنســور 

ڕێکخراوەیــی  بــاری  وەک  دواتــر  کردبــوون  گەاڵلــەی  حیکمــەت( 

هەبــووە. دریــژەی  عیــراق(دا  کریــکاری  کۆمۆنیســتی  )حزبــی  لــە 

کۆمۆنیســتی(  بەدیلــی  )ڕێکخــراوی  بوونــی  دروســت 

لــە  بەشــیکیان  کــە  کۆمۆنیســتیە  ڕەخنەگرانــەی  ڕەگەیەکــی 

بەشــیکی  و  هاتــوون  کرێــکاری(ەوە  کۆمۆنیســتی  )حزبــی  نــاو 

بــوون. ڕێکخراوەیــەدا  چوارچێــوە  ئــەو  دەرەوەی  لــە  تریــان 

ــی کۆمۆنیســتی(  ــی )ڕێکخــراوی بەدیل ــەش دروســت کردن هــەر بەوپێی

لــە  ئــەو جــۆرە ڕەگەیــە  لــە پرۆســەی بەرەوپێشــچوونی  بەشــیکە 

ــاغ و کات  ــە قۆن ــەاڵم ل ــەدا ب ــاو بزوتنەوەک ــتی لەن ــەی کۆمۆنیس ڕەخن

و ســەردەمیکی تــر و بــە هیزێکــی ئینســانی ئەمــرۆەوە. هــەروەک 

ئاشــکرایە، ئەمــڕۆ کۆمۆنیــزم لــە بــەردەم چەلێنجــی هەمەالیەنــە دایــە 

ــەکان  ــۆرە ڕێکخراوەیی ــن ئالوگ ــەورەن و ناتوانی ــی گ ــەرک و کارەکان و ئ

لێــک  رێکخــراوەکان  و  حــزب  ناوخۆیەکانــی  ڕووداوە  بــە  تەنهــا 

و  راســت  هەرئەمــەش،  نــەک  بســەنگێنین.  هەڵیــان  و  بدەینــەوە 

دروستیشــیان لیــرەوە دەســت نیشــان ناکریــت بەڵکــو لــە دەرەوە 

ــی  ــە کۆمەاڵیەت ــەو چەلێنج ــەوە ب ــەڵ وەاڵم دان ــتی کۆم ــەر ئاس و لەس

وسیاســیە مەزنانــە هەڵئەســەنگێرنێن. بــۆ زیاتــر ئاشــنا بــوون بــە 

کۆمۆنیســتی(  بەدیلــی  )ڕێکخــراوی  تیڕوانینەکانــی  و  بەرنامــە 

ــت  ــراکی« بکرێ ــد االش ــارەی ١و٢ »الغ ــەردوو ژم ــەیری ه ــرێ س ئەتوان

ــراوە. ــەم ریکخ ــە ســەر ویبســایت و فێســبووکی ئ ــا ل ــراوی ی ــە چاپک ب

پرسیار: بەردەوام گلەى ئەوە لە حیزبى چەپ 
و کرێکارى کوردستان و عێراق دەکرێت بەوەى 

بەردەوام خەریکى ئینشیقاق و جیابوونەوەن 
هۆکارەکان ئایدۆلۆژین یان دەستێوەردان هەیە 

یاخو چ فاکتەرێک هەیە؟
موئەیــەد ئەحمــەد: ئینشــقاق و جیابوونــەوە لــە نــاو بزوتنــەوەی 

»چــەپ و کریــکاری« لــە كوردســتان و عیراقــدا هەیــە بــەاڵم بــەو ڕادە و 

بەردەوامیــەش نیــە کــە بەڕیزتــان ئامــاژەی پــێ ئــەدەن. بــۆ منونــە ئیمــە 

بــۆ )٢٥( ســاڵ دریژەمــان دا بــە خەبامتــان لــە نــاو )حزبــی کۆمۆنیســتی 

کرێــکاری عێــراق(دا و چەندیــن جــار کەوتینە ســەر لێــواری جیابونەوە بە 

تایبــەت لــە )٢٠٠٦( بــەدواوە بــەاڵم هــەردەم و بــە هوشــیاریەوە خۆمان 

لــەوە پاراســت کــە ئینشــقاق بکەیــن و تــا دوا فرســەتی کاری هاوبــەش 

ــە  ــە ل ــە جگ ــامن داوە. ئەم ــی هاوبەش ــە خەبات ــان ب ــێ دریژەم هەبووب

چاالکەوانــان و گــروپ و تەنانــەت ڕێکخــراوی کۆمۆنیســتی جــوراو جــۆر 

کــە لــە هەوڵوتەقــەالدان ڕیزەکانیــان یــەک بخــەن و هــاوکاری یەکــر بن. 

ــەک  ــاو ی ــە ن ــار ل ــە و زۆر ج ــی ڕێکخراوەیی ــی سیاس ــقاق کاریک  ئێنش

ــدا ڕوو ئــەدات بــە بــێ  ــری هاوبەش ــی سیاســی و فک ــزب و نەریت ح

ئــەوەی هۆکارەکــەی »ئایدێۆلــۆژی« بیــت. هــەروەک لــە ســەرەوە 

ئامــاژەم پیــدا بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتی بــە تایبــەت لــە ســەرەتای 

ــەی  ــی ک ــرەوە و داینەمیزمێک ــی ت ــە قۆناغیک ــی ناوەت ــتاکانەوە پێ هەش

بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتی دیاردەیەکــی  بــە خۆیــەوە دیــوە. دیــارە 

هــەم   پێیــەش  بــەو  هــەر  فکریــە  و  سیاســی  و  کۆمەاڵیەتــی 

ڕەوتــە  نیــوان  هیــزی  تــەراوزووی  گۆڕانــی  و  کۆمــەڵ  باردۆخــی 

و  بەجێئە هیڵــێ  ســەر  لــە  کاریگــەری  کۆمەاڵیەتیــاکان  و  سیاســی 

هــەم  رەوەنــدی جوڵــە و گوڕانکاریەکانــی نــاو خــۆی بزوتنەوەکــە.

یــا  حزبێــک  یــا  بزوتنەوەیــەک  توانــی  و  هێــز  ئاســتی  ئاشــکرایە 

بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتی بخاتــە ژێــر فشــارەوە ومافــی ئەوەی لیبســتێنی 

کــە وەک بزوتنەوەیەکــی ســەربەخۆی چینایتــی کریــکاری لــە كۆمەڵــی 

کوردســتاندا بەژنــی خــۆی بەرزبکاتــەوەو بنــارسی و کاریگــەری هەبیــت. 

چەمکــی »مەیلــی عێراقــی« ســەر بــەم  هێرشــە دێرینــەی ناســێونالیزمی 

ــە  ــکات ل ــری ب ــت ڕیگ ــە ئەیەوێ ــتەکان ک ــەر کۆمۆنیس ــۆ س ــوردە ب ک

ســەرهەلدان و بەرەوپێشــچونی ئەم بزوتنەوەیە و وەســتانی لە سەر پێی 

خــۆی و بیخاتــە ژێــر چەتری ناســیونالیزمی کــورد و ئاســۆ و ئامانجەکانی. 

کــە  بەرجەســتەئەکەنەوە  لــەوەدا  هێرشــە  ئــەم  ناسێۆنالیســتەکان 

واتــە  هەیــە  عێراقیــان  مەیلــی  کوردســتاندا  لــە  کۆمۆنیســتەکان 

یەکــەم،  هەیــە،  الیەنــی  دوو  ئەمــە  نیــن.  ئینرناسێونالســت 

ئەســێنێتەوە،  کۆمۆنیســتەکان  لــە  ئینتەرناسێونالیســتی  پێناســەی 

عێراقیــان  واتــە  تەکتیکیــان  سیاســی  پێناســیەکی  دووهــەم  وه 

کــە  ئەوەیــە  تــری  مانەکــی  کــە  ئــەکات  فــەرز  بەســەردا 

کۆمۆنیســتەکان کوردســتانی نیــن و مافــی خەڵکــی کوردســتان بــۆ 

پێدانانیــن. دانــی  و  ناناســن  ســەربەخۆ  دەوڵەتــی  دروســتکردنی 

هەربەوپێیــە و لــە ریگــەی ئــەم دەســتکاری سیاســیەوە یــا بــە واتایەکــی 

ــەت  ــوون وتەنان ــت ب ــوو ئینرناسێۆنالیس ــتنەوە هەم ــەم چاوبەس ــە ئ ک

کۆمۆنیســت بوونیکــی کۆمۆنیســتەکان ئەخەنــە ژیــر پرســیارەو ئەهیننــە 

ســەر بــاری ئــەوەی کــە یــا ئەبــی سیاســەت وئاســۆ وبیــری ناســیونالیزمی 

یــا  هەبیــت  کوردســتانی  ومەیلــی  بــکات  قبــوول  کــورد  بــۆرژازی 

ــەت  ــۆ سیاس ــە وئاس ــی هەی ــی عیراق ــەوە مەیل ــر ئ ــت ئی ــەر وا نەبی گ

هەیــە.  عەرەبــی  ئیســالمیزمی  یــا  عــەرەب  ناســیونالیزمی  وبیــری 

ــک  ــچ بایەخی ــە هی ــن ک ــار ئەبینی ــەم فش ــەوە ل ــۆزی وورد ببین ــەر ت گ

بــۆ کۆمۆنیســتەکان دانانــێ وبــە پێچەوانــەوە ســەرکوت و تێــرۆری 

فکــری و بــی ریــزی پیــادە ئــەکات لــە بەرامبەریانــدا ومافــی ئەوەیــان 

ــان  ــە هەم ــن ل ــن بتوان ــورد ب ــک دژی ناســیونالیزمی ک ــە کاتی ــی ک نادات

لــەم  هــەر  بــن.  وئیســالمێزم  عــەرب  ناســیونالیزمی  دژی  کاتیشــدا 

ناسیۆنالیســتەکان هەمــوو هەســت وبوونــی چینایەتــی  راســتایەدا، 

کۆمۆنیســتەکان   بەکــردەوی  ورەخنــەی  وسیاســی  وکۆمەاڵیەتــی 

ــش  ئاســۆ  ــە ئەوێ ــوەی مەســەلەیکدا ک ــە چوارچی ــەوە ل ــس ئەکەن قەتی

و ئامانجــی  بــۆرژوا ناســیونالیزمی کــورد ودروســتبوونی دەوڵەتــی 

بــۆ  نیــە  گرنــگ  ئــەوەش  ئیــر  کــوردەوە.  بــۆرژوازی  نەتەوەیــی 

ــت  ــی دروس ــتیە تاکتیک ــزە کۆمۆنیس ــەو هێ ــەر ئ ــتەکان  گ ناسیۆنالیس

ــورد . هــەر  ــی ک ــۆ چارەســەری مەســەلی نەتەوەی ــت ب ــای هەبی وکارام

بۆیــە گلەییەکــە هەرچەنــدە لــە ســەرتاەوە ئاســیی دەرئەکەوێــت  

هەڵئەگــرێ. زۆر  باســەکەی   ئەبینــەوە  وورد  لێــی  کــە  بــەاڵم 

پرسیار: بزوتنەوەى چەپ و کرێکارى لە 
کوردستان زەعیف بوە بە پێچەوانەى ئەوەوە 

حیزبە ناسیۆنالیستەکان ڕۆژبە ڕۆژ بەقوەت دەبن 
ئەمە بۆچى؟

ئــەو  ئەبــی  کــە  کــرد  ئــەوەم  باســی  پێشــر   ئەحمــەد:  موئەیــەد 

بزوتنەوەیەکــی  الوازی  نێــوان  لــە  بکەیــن  ڕەچــاو  جیاوازیــە 

ئاســۆی  بوونــی  هەمەگیــر  و  سیاســی  بــاری  لــە  کۆمەاڵیەتــی 

ــی  ــەگای کۆمەاڵیەت ــوان پای ــە نی ــەدا و ل ــاو کۆمەڵگ ــە ن ــییەوە ل سیاس

ــی  ــانیخۆاز و ئازادیخوازەکان ــە یەکس ــاوی ئامانج ــە و ب ــەو بزوتنەوەی ئ

لــە نــاو کرێکارانــو وهەژارانــو و ئازادیخۆازانــی ئــەو کۆمەلگەیــەدا. 

ــتادا الوازە  ــە ئیس ــکاری ل ــەپ و کری ــەوەی چ ــە بزوتن ــتە ک ــەوە راس ئ

ــان  ــەوە  وومت ــەوە هۆیەش ــەر ب ــدا و ه ــە الیەنیک ــتاندا و ل ــە کوردس ل

بزوتنەوەیەکــی کــە جێگــەی ئەگرێتــەوە چونکــە جوڵــەی کۆمــەڵ 

ناســیونالیزمی  حزبەکانــی  ئیســتادا  لــە  وبەدیاریکــراوی  راناوەســتی 

کــورد ئــەو بۆشــایەیان پــڕ کردۆتــەوە ودەســەاڵتیان بــە دەســتە. ئەمــە 

واقعیەتیکــە بــەاڵم شــان بــە شــانی ئەمــەش ئەبــی  ئــەو راســتیش 

ــدە  ــە ناسێۆنالیســتەکان هەرچەن ــە حزب ــن وبیســەملێنین ک ڕەچــاو بکەی

بــە هیــزن لــە ئیســتادا و دەســەاڵت بــە دەســتیانەوەیە  بــەاڵم پایــگای 

کۆمەاڵیەتیــان هــەردەم بەرتەســک تــر بەوەتــەوە  و زۆر زیاتــر لــە 

جــاران کەوتونەتــە بەرامبــەر خەڵکــی کوردســتان. دیــارە ئــەم پۆالریــزە 

ــا  ــورد ت ــیۆنالیزمی ک ــەاڵتی ناس ــاەرو دەس ــوان جەم ئەنتاگۆنیســتیەی نی

بیــت زیاتــر بــووە، بەتایبــەت لــە شــوباتی ٢٠١١ بــە دواوە کــە خەڵکــی 

کوردســتان دەنگــی ناڕەزایاتیــان بــە ئاشــکراو لــە ئاســتیکی کۆمەاڵیەتــی 

بەرینــدا دەربــڕی و جیاکردنــەوەی ریزەکانــی خۆیانیــان لــە حزبــە 

ناسیونالیســتە دەســەاڵتدارەکانی کوردســتان تــا ڕادەیەکــی زۆر  ڕاگەیاند. 

وەرگریــت   ووەاڵم  ئەبــی  پرســیارەش  ئــەو  راستایەشــدا  لــەم  هــەر 

توانیویەتــی  کــوردی  ناســیونالیزمی  دیاریکــراوی  بــە  بۆچــی  کــە 

بــەو هەمــوو نارەزایەتیــەوە کــە لــە بەرامبەریــدا هەیــە لــە ســەر 

ــۆ  ــەوە ب ــیکی ئەگریت ــن  بەش ــە رای م ــت؟. ب ــز بێ ــە  هێ ــت و ب کار بێ

ــداری   ــزی چەک ــی هێ ــەاڵت و مونۆبۆل ــی دەس ــۆرغ کردن ــەرکوت وق س

و ســامانی کۆمەڵگــە لــە الیــەن حزبــە دەســەاڵتدارەکانەوە، بــەاڵم 

تایبەمتەنــدی رەوەنــدی سیاســی   بــۆ   ئەگەڕێتــەوە  تــری  بەشــێکی 

کــراوی  دیــاری  خاســیەتی  و  هێــز   تــەرازووی  و  کۆمەاڵیەتــی  و 

عێراقــدا.   کوردســتانی  لــە  چیانیەتــی  كێشــی  کێشــمە  رەوەنــدی 

 ئــەوە ئاشــکرایە کــە هەتــا ئیســتاش ئاســۆی ناسیونالیســتی کــوردی  

ــە ســەر رەوەنــدی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و  ســایەی  خــۆی كێشــاوە ب

فکــری کۆمەلــێ کوردســتان، لــە بــەر ئــەوەی  کە  تــا مەســەلەی نەتەویی 

ــە   ــتیە بورژوازی ــۆ ناسیونالیس ــەم ئاس ــت ئ ــەر نەبێ ــک چارەس ــە جۆری ب

ــکات و بەســتەڵۆکیەکی سیاســی  ــن ب ــااڵ دەســتی خــۆی تامی ــی ب ئەتوان

ــتانەوە.  ــی کوردس ــەر کۆمەڵ ــە س ــک ب ــە واقعیەتی ــتی بکات ناسیونالیس

دیــارە ئــەم بەســتەڵوکیە سیاســە لــە ســەر حســابی بــەر گرتــن بــە هــەر 

پیشــکەوتنکی کۆمەاڵیتــی و هــەر پێشــکەوتن خۆازیەکــی سیاســی 

ــەڵ.  ــە گەشــی بەرەوپێشــچوونی کۆم ــردن ب ــری  و پاشــە کشــە ک و فک

پەیوەنــد  ولــە  چیانیەتیــەوە  كێشــی  کێشــمە  رەوەنــدی  بــاری  لــە 

بــە مێــژووی ئەلتەرنەتیڤــی جیــاوازەوە بــۆ چارەســەی  مەســەلەی 

نەوەداکانــی ســەدەی  لــە ســەرتای  تایبــەت  بــە  کــورد،  نەتــەوەی 

ــوون  ــە كێشــمە کێشــدا ب ــی ل ــەوەی کۆمەاڵیەت ــردووەوە، دوو بزوتن راب

بەرامبەرکێیــەدا  لــەم  وە  وکۆمۆنیــزم  ناســیونالیزم  کوردســتاندا؛  لــە 

ــە  ــۆی ب ــەی خ ــت و پیگ ــە دەس ــەاڵت بگریت ــی دەس ــیونالیزم توان ناس

ــە هەمێشــە  ــە جوڵدای ــەڵ ل ــم کۆم ــەاڵم هــەر وەک ووت ــکات. ب ــز ب هێ

وە ئــەوەی کــە ئیســتا لــە رواڵــت و بــە شــکڵیکی موشــەخەس بەهێــزە 

ــە  ــەو بزوتنەوەی ــردا ئ ــژ ماوەت ــدی درێ ــە رەوەن ــەآڵتدایە ل ــە دەس و ل

جێیئەگرێتــەوە کــە لــە بــاری میژوویــەوە هاتوتــە ســەر شــانۆی مێــژوو 

ــۆرەوە  ــۆی زۆر فاکت ــە ه ــالمیزم ب ــم ئیس ــەوەش بڵی ــزم. ئ ــە کۆمۆنی وات

ئەلتەرناتێــۆ نیــە بــۆ ناســیونالیزم بەڵکــو ئــەوە کۆمونیزمــە کــە لــە 

کوردســتاندا ئەتوانــی ئــەو دەورە بگیریــت گــەر مەرجەکانــی تــری وەک 

ئامادەیــی سیاســی و فکــری و ریکخراوەیــی خــۆی فەراهــەم بهێرنیــت.

پرسیار:جیابوونەوەى ئێوە یاخود دامەزراندنى 
ڕێکخراوى ئەڵتەرناتیڤى کۆمۆنیستى لە عێراق تا 

چەند پەیوەندى هەیە بە جیابوونەوەى حیزبى 
حێکمەتیست -خەت ڕەسمى، باس لەوەش دەکرێت 

زۆرجار لە ژێر کاریگەرى ئەواندان؟
موئەیــەد ئەحمــەد: لــە واقعــدا دامەزراندنــی رێکخــراوی بەدیلــی 

کۆمۆنیســتی لــە عێــراق هیــچ جــورە پەیوەندیەکــی نیــە، نــە لــە 

دوور نــە لــە نزیــک، بــە جیابوونــەی حزبــی حیکمەتیســت-خەتی 

نەبوویــن.  ئەوانــدا  کاریگــەری  ژێــر   لــە  کات  هیــچ  و  رەســمی 

لــە  بــووە  ئێمــە  هەلوێســتی  پێچەوانــەی  بەئاشــکرا  هەڵویســتیان 

جیــا بوونەوەمــان لــە حزبــی کۆمۆنیســتی کرێــکاری عێــراق و بــە 

ــەوە  ــەش، داواکاری ئ ــەر ئەم ــەک ه ــووە، ن ــتیان زانی ــی نادروس کاریک

چارەســەر  كیشــەکامنان  نائاســاییدا  كۆنگرەیەکــی  لــە  کــە  بــوون 

عیراقــدا.  کرێــکاری  کۆمۆنیســتی  حزبــی  گــەڵ   لــە  بکەیــن 

ــاڵی  ــە س ــم ل ــە نەب ــەر هەڵ ــاڵە و گ ــن س ــە چەندی ــکرایە ک ــەوە ئاش ئ

حکمەتســیت  ئیــران   کریــکاری  کۆمۆنیســتی  حزبــی  وە   ٢٠١١

کۆمۆنیســتی  حزبــی  لــە  بوەتــەوە  جیــا  رەســمی  -خەتــی 

تــا  نیــە  تــازە  رووداوێکــی  و  حکمەتیســت  ئێــران  کریــکاری 

ئێمــە.  لــە ســەر   دیاریکــراوی  بــە  بکرێــت  کاریگــەری  لــە  بــاس 

ئیمــە پەیوەســتبوونی هاوخەتیــامن نیــە لــە گــەڵ هێــچ یــەک لــەو حــزب 

و گرۆپانــەی کــە لــە ئاکامــی جیابوونــەوە و ئێنشــقاقەکان لــە نێــو رەوتی  

ــە چاالکــی  ــژە ب ــاراوە و ئیســتا درێ ــە ئ ــدا هاتونەت کۆمۆنیزمــی کریکاری

ــران و  ــکاری ئێ ــتی کری ــی کۆمۆنیس ــە حزب ــۆ منون ــەدەن، ب ــیان ئ سیاس

حزبــی کۆمۆنیســتی کریــکاری ئێران -حکمەتیســت و حزبی کۆمۆنیســتی 

کریــکاری ئیــران حکمەتیســت -خەتــی رەســمی و گرۆپــە کانــی تــر کــە 

ــە  ــم ل ــرەدا باس ــن ڵی ــارە  م ــەن. دی ــەوە کار ئەک ــەوە رەوت ــاوی ئ ــە ن ب

رەخنــە یــا هەڵســەنگاندنی هێــچ یــەک لــەو حزبانــە نیــە بەڵکــو باســم  

ــە پرســیارەکتەوە. ــد ب ــە پەیوەن ــە ســەر  ڕاســتیەک ل ــە ل جەخــت کردن

پرسیار: دەوترێت یەکێک لە هۆکارەکانى 
جیابوونەوەى تۆ، پشتیوانى بوە لە فەالح علوان 

ئەندامى کۆمیتەى ناوەندى و لێپرسراوى 
یەکێتییە کرێکارییەکان کە گوایە تەشهر 
و جنێوى بە حزب گوتوە، حزب ئاگادارى 

کردۆتەوە لەسەر ئەو ڕەفتارانەى ئەگەر بەردەوام 
بێت دەرى دەکەن، بۆچى پشتیوانیت لێکردوە لە 
کاتێکدا پرەنسیپەکانى حزبى جێبەجێ نەکردوە؟
موئەیــەد ئەحمــەد:  لــە بــاری سیاســیەوە پشــتیوانیم لــە هــاوری 

ــەک ریکخــراودا،  ــاو ی ــە ن ــن ل ــردووە و ئیشــتاش هــاو خەباتی ــەالح ک ف

بــەاڵم پشــتیوانیم نەکــردووە لــە هیــچ تەشــیهیریک کــە ئــەو کردبیێتــی 

بەرامبــەر هــەر هاورییکــی رابــەری حزبــی کۆمۆنیســتی کرێــکاری عیراق 

یــا هــەر  بەزاندنێکــی ئــەو بۆ ســنووری پرنســیپی ریکخراوەیــی و حزبی.

ئــەوەی گرنگــە لێــرەدا بێڵێــم ئەوەیــە کــە کێســی هــاوری فــەالح عەلــوان 

لــە نــاو حزبــی کۆمۆنیســتی کریــکاری عێراقــدا پێویســتە لــە کۆنتێکســی 

خــۆی ومێــژووی کیشمەكیشــەکانی نــاو ئــەو حزبــدا بــاس بکریــت 

نــەک بــە پچــڕ پچــڕی و یــەک الیەنــە.  راســتیەکان خۆیــان چۆنــن 

ــاوری  ــەی ه ــە جیگ ــم ل ــن ناتوان ــارە م ــە روو وە  دی ــاوا بخرێن ــی ئ ئەب

فــەالح قســە بکــەم بــەاڵم ئــەوە رەتناکاتــەوە کــە رای خــۆم بڵیــم.  

هــەر بۆیــە ولــەم راســتایەدا ئەمەویــت جەخــت لــە ســەر ئــەوە بکــەم 

کــە  هــاوری  فــەالح عەلــوان هیــچ کات جنیــوی  بــە حزبــی کۆمۆنیســتی 

کریــکاری عێــراق نەداوە  و تەشــهیری بە حزب نەکــردووە،  وهیچ کاتیش 

ــچ  ــەر هی ــاوە بەرامب ــە کار نەهین ــو، ب ــی ووشــەی جنی ــە مان ــوی، ب جنی

هاوریــەک لــە نــاو کۆمیتــەی ناوەنــدی بیــت یــا دەرەوی ئــەو کۆمیتەیــە. 

ئــەوەی کــە ئەنجامــی داوە بەکارهینانــی زمانــی زبــر و بریندارکاربــووە 

بــە ڕووی چەنــد هاوریێــک لــە رابــەری کــە رەخنــەی ڵیگرتــوون و 

شەخســیەتی کۆمۆنیســتیانی ڕوشــاندووە بــە زیــادەرەوی لــە ئاکامگیــری 

رەخنەکانــی  و هەربەوپیــەش جۆریــک لــە تەشــیهیر کردنــی سیاســی  و 

شەخســی پێیــان.  جگــە لــە یــەک کۆمینتــی فیســبووکی هــاوری فــەالح 

ــەی تەشــهێری شەخســی  ــا زمانەوانیەک ــەوە مان ــی ئەکات ــە خــۆی نەف ک

ــوون. ــدا هات ــو مەقالەکانی ــە نی ــهیرکردنەکانی ل ــوو تەش ــت ئیرهەم بی

ــەو تەشــهیرانەی هــاوری فــەالح  ــە دژی ئ بەهەرحــال، مــن هەمیشــە ب

ــە  ــە تونــدی رەخنــەم لێگرتــووە. یــەک دوو جــار  ب وەســتاومەتەوە و ب

نامــەی رەســمی، وەک ســکرتیری کۆمیتــەی ناوەنــدی  ئــەو کاتــی  حــزب 

کۆمۆنیســتی کریــکاری عێــراق رەخنــەم لــێ گرتــووە وئاگادارکردنــەوەم 

ــەکانی ال  ــتە ووش ــە پێویس ــدووە ک ــم راگەیان ــردووە، وه پێ ــتە ک ئاڕاس

بەرێــت و داوای لێبــوردن بــکات لــە هاوریــان. جگەلەمانــەش مــن 

لــە پلنومــی 33 ئــەو حزبــەدا کــە کیســی هــاوڕی فــەالح عەلوانــی تیــا 

تاوتــۆی کــرا پیشــنیاری ئــەوەم کــرد کــە بــە نامــەی رەســمی تەوبیخــی بۆ 

دەربکرێــت نــەک لێســەندەنەوەی مافــی ئەندامیەتــی ئــەو لــە حــزب. 

حزبــەوە  ئــەو  نــاو  یاســایی  بــاری  بــە  ئەوەنــدەی  مــن  كیشــەی 

ــە بــاری ئەتەکێتــی پەیوەنــدی ناوخۆیــی  و  بگەریێتــەوە ئەوەیــە کــە ل

ــاوری  ــە ه ــەی ک ــوو ئەوان ــی هەم ــی حزب ــی و نەریت ــەی حزب هاوریان

ــەن  ــت و نەریتان ــەو ئەتەکی ــنووری ئ ــکاندنی س ــی  ش ــەالح کردویەت ف

بــەاڵم لــە بــاری پەیــرەوی ناوخــۆی حزبــەوە، بــە ڕای مــن، هێــچ 

بەندیــک نیــە کــە بتوانــی لــە ســەر ئەمانــە مافــی هاوریەتــی لــە هێــچ 

ــەی  ــی 33 ی کۆمیت ــە بلنوم ــە بســێنیتەوە. ل ــەو حزب ــاو ئ ئەندامیکــی ن

ناوەنــدی حزبــی کۆمۆنیســتی کریــکاری عێراقــدا مــن بــە تونــدی 

ــە  ــوو ک ــەوە ب ــووم و ئ ــەو ب ــی ئ ــی هاوڕێەت ــەندنەوەی ماف دژی ڵیس

ــر  ــرا، ئی ــەند ک ــەوە و پەس ــگ دان ــە دەن ــەندەنەوەی خرای ــاری لێس بری

ــە ســکرتیری  ــد هــەم ل ــوم راگەیان ــۆ بلن ــم ب مــن دەستكیشــانەوی خۆم

ناوەنــدی.  کۆمیتــەی  ئەندمیەتــی  لــە  وهــەم  ناوەنــدی  کۆمیتــەی 
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مەســەلەی نەتەوایەتــی  و چارەســەری لــە پەیوەنــد بــەو كێشــمە 

ــت  ــن نامەوی ــرەدا م ــە هــەر حــال، لی ــەکات. ب ــە ئ كێشــەوە مامڵ

درێــژە بــەم باســە بــدەم چونکــە جیگاکــەی شــۆینیکی تــرە و 

ــەوە  ــان ئ ــە پرســیارەکەی بەرێزت ــت ب ــد بێ ــدەی کــە پەیوەن ئەوەن

ــەوەی  ــەم مەســەالنە هــۆکاری راســتەوخۆی جیابوون گرنگــە کــە ئ

عیــراق.  کرێــکاری  کۆمۆنیســتی  حزبــی  لــە  نەبــوون  مــن 

پرسیار: ئەگەر دەڵێیت پشتیوانیکردن لە 
ڕێفراندۆم کارێکى خراپە، خۆ لە پەیڕەوى 

ناوخۆى خزبى کۆمۆنیستى داواى سەربەخۆيى  
و مافى چارەى خۆنووسین دەکەن؟

موئەیــەد ئەحمــەد: مــن باســم لــە ســەر خــراپ بــوون  و خــراپ 

نەبوونــی ریفرانــدوم نەبــووە، چونکــە ئــەوە دروســتە کــە کێشــەی 

نەتەوەیــی کــورد و دامەزراندنــی دەوڵەتی ســەربەخۆ لەکوردســتان 

ــە  ــت. ل ــەر بکرێ ــەوە چارەس ــەی ریفراندۆم ــە ریگ ــێ ل ــەر ئەب ه

ــە  ــەلەیە ب ــەم مەس ــش ئ ــتی کریکارێ ــی کۆمۆنیس ــەی حزب بەرنام

ڕوونــی بــاس کــراوە و جەختــی لــە ســەر کــراوە. بــەاڵم لــە هەمــان 

بەرنامــەی ئــەو حزبــەدا هاتــووە كــە »هەلویســتی رەســمی« 

ــە  ــەوە ل ــا نەبوون ــا جی ــەوە و ی ــا بوون ــەر جی ــە س ــە ل ــەو حزب ئ

ــیکردنەوەی  ــرەی ش ــت »بەگۆی ــاری ئەکری ــدا« دی ــەر »قۆناغێک ه

دیــاری کــراو بــۆ بارودۆخەکــە وە بــە لــە بــەر چــاو گرتنــی 

جەمــاوەری  و  گشــتی  بــە  کریــکار  چینــی  بەرژوەندیەکانــی 

تایبــەت«. بــە  کوردســتاندا  لــە  زحمەتکشــیان  و  کریــکاران 

ــرد کــە هەڵویســتم  ــە وەاڵمــی پرســیاری پێشــوودا باســم ک مــن ل

ــدی  ــەدا.  ئەوەن ــەر ریفراندۆمەک ــە بەرامب ــە گشــتی ل ــوو ب چــی ب

پەیوەســت بیــت بــەوەی کــە ئــەو کات مــن ســکرتیری کۆمیتــەی 

لێــک  وا  هەلوێســتم  ئــەو  و  بــووم   حزبــە  ئــەو  ناوەنــدی 

ــە  ــووە ل ــە ب ــەی حزبەک ــەی بەرنام ــا پیچەوان ــە گوی ــەوە ک ئەدەیت

ــۆ  ــۆ ب ــەوە ب ــەوە گەراومەت ــاری بەرنام ــە ب ــن ل ــم: م ــدا ئەڵی وەڵم

ئــەو چەنــد دێــڕەی نــاو ئــەو دوو کەوانەیــەی ســەرەوە، واتــە  لــە 

رووی شــیکردنەوەی دیــاری کــراوەوە بــۆ بارۆخەکــە پێــم دروســت 

نەبــووە کــە دەنــگ بــە جیــا بوونــەوە بدریــت لــە ریفراندۆمێکــدا  

ــتی  ــاوە و هەڵوێس ــی هین ــەو فەراهەم ــراتیژی ئ ــی و س ــە پارت ک

بکریــت.  ریفرانــدۆم  بایکۆتــی  کــە  بــووە  ئــەوە  دروســت 

پرسیار: عوسمان حاجى مارف دەڵێت، 
ئیختیالفى موئەیەد ئەحمەد لەگەڵ ئێمە لە 
سەردەمى ڕەوتى کۆمۆنیستیەوە هەیە ئەو 

خیالفاتانە چیین؟
ــیوەیە  ــەم ش ــەیە و ب ــەم قس ــارە ئ ــەم ج ــەد: یەک ــەد ئەحم موئەی

ئەبیســتم کــە هــاوری عوســانی حاجــی مــارف ڕای وابیــت و 

ــە  ــە ل ــم نەبیســتووە ک ــۆم. مــن لێ ــە جیگــەی سەرســوڕمانە ب ئەم

زەمانــی رەوتــەوە ئێختالفامتــان هەبووبــی و هــەردەم پێچەوانکــەی 

دروســت  ســەردەمی  لــە  ووتبیتــی  ئــەو  ڕەنگــە  ووتــرواە. 

»رەوت«. ســەر  لــە  هەبووبــی  ئیختالفامتــان  حزبــەوە  بوونــی 

ــاش  ــک پ ــەر کەمی ــتە ه ــەوە راس ــت ئ ــەم بی ــەی دووه ــەر ئەم گ

بــۆ هاتــە پێشــەوە  پرۆســەی پیکهینانــی حــزب ئیختالفامتــان 

ــوو  ــدا ب ــاندا پەی ــاوری عوس ــن ه ــوان م ــە نی ــە ل ــش كیش دواتری

ــرورای  ــە ســەر بی ــر ل ــوو. کێشــەکان زیات ــر ئەب ــا دەهــات زیات و ت

جیاوازمــان بــوو دەربــارەی »رەوتــی کۆمۆنیســت« و جیگــەو 

ــی  و  ــی سیاس ــی خەت ــە ئاراێش ــی ل ــەی »رەوت«  و کادرەکان ریگ

ریکخراویــی نــاو حزبــدا. هەمــوو ئــەو کەســانەی کــە باســی 

ــاوری  ــەن ه ــە الی ــران ل ــت دائەن ــە سکتاریس ــرد ب ــان ئەک ڕەوتی

عوســان  و هاوریانــی ریکخراوەکانــی تــرە وە  ئەمــەش وای 

ــە  ــوو ک ــت بب ــی وا دروس ــەت فشــاریکی موڕال ــە تەنان ــوو ک کردب

مەگــەر یەکێــک بیدایەتــە النی ســەرپێچی باســی جیگــە وە ڕێگە و 

میــژووی رەوتــی بکردایــە و ئەمــە تــا ماوەیکــی زۆر بــەردەوام بوو. 

پرسیار: لە ئیستیقالەکە نوسیوتە ناتوانم 
لەگەڵ ئەم حزبە کاربکەم، بۆچى لە ماوەى 27 
ساڵى ڕابردوو توانیوتە کار لەگەڵ ئەم حزبە 

بکەیت ئەمە خۆ دزینەوە نییە؟

موئەیــەد ئە حمــەد: کــە دەڵیــم ناتوانــم کار بکــەم لــە گــەڵ رابــەری 

ئــەو حزبــەدا ئــەوە بڕیاریکــی سیاســیە نــەک هەڵبــژاردن لــە نیــوان 

توانــای کارکــردن  و ســەبر یــا بــی توانایــی کارکــردن  و بــی ســەبری، 

ــە کار  ــت ل ــوون. دەس ــەردەوام نەب ــا ب ــەو کارەدا ی ــی ل بەردەوام

كیشــانەوە بریاریکــی سیاســیە و وڕەخنەیکــە لە ڕابەریــک  و جیگە 

و رێگــەی لــە نــاو سیســتمە حزبیەکــەدا.  ناوەرۆکــی ئیســتیقالەکەم 

لــە نــاو پلنۆمــی 33 دا بــەم شــیوەیە بــوو »هۆکارەکانــی دەســت لە 

کار كێشــانەوەم ئەویــە کــە ناتوانــم بــەردەوام بــم لــە نــاو کۆمیتەی 

ــە  ــدا هەی ــە نیوامنان ــە ل ــەی ک ــەو ئیختالفان ــە هــۆی ئ ــدا ب ناوەندی

ــەر  ــە س ــی ل ــزب و بە هێزکردن ــی ح ــیوەی بەریوەبردن ــەر ش لەس

ئاســتی کۆمــەڵ و بەدەســتهینانی ئامانجــە سۆشیالیســتەکانی«. 

ئــەم یــەک دوو رســتەیە دەری ئەخــات کــە جەوهــەری کێشــەکەی 

ــە  ــانەوەم پییداگری ــە کار كێش ــت ل ــاری دەس ــیە  و بری ــن سیاس م

لــە ســەر کار کــردن  و بەریوەبردنــی حــزب و بەدەســتهینانی 

ئامانجــی سوشیالیســتیی. دیــارە ئــەو رەخنەیــم دواتــر بــوو بــەوەی 

ــی  ــراوی »بەدیل ــم  و رێکخ ــزب بهین ــی ح ــە ئەندامیەت ــە واز ل ک

کۆمۆنیســتی« دروســت بکەیــن بــۆ دریــژە دان بــە خەبــات بــۆ بــە 

ــتەکامنان.  ــتی  و سوشیالیس ــە کۆمۆنیس ــی ئامانج ــام گەیاندن ئەنج

مــن ٢٥ ســاڵ لــە تەمەنــم لــە گــەڵ حزبیکــدا بــردە ســەر کــە بــەو 

ــووم  و  ــی ب ــی بەروەپێچوون ــە هەوڵ ــەوە ل ــزو تاوانەم ــەڕی هی پ

دیــارە هــەر لەوپلنومــەدا رام گەیانــد کــە مــن ئــەم بریــارم بۆیــە 

پێشــر رام نەگەیانــدووە  چونکــە نــەم ویســتووە  کار بکاتــە ســەر 

رێچکــەی موناقەشــەی ئــەم کێســە یــا وەک فاشــاریک لــە الیــەن 

منــەوە لێــک بدریتــەوە. هەروەها ووتــم کە لێســەندەنەوەی مافی 

هاوریەتــی مەســەلەیەکی سیاســیە نــەک ئیجرائاتــی و مــن بــە هیچ 

جۆریــک لــە گــەڵ لێســەندەوەی مافــی هاوڕیەتــی نیــم  لــە هێــچ 

هاورێــک لــە ســەر ئــەو  جــورە قســانەی کــە کــراوە و ئــەو نەریتــە 

ســەر بــە کۆمۆنیزمیکــی کۆمەالیەتــی  نیــە و نەریتــی گروبگراییــە.

بــە میــژووی مــل مالنیــێ سیاســی بگەریتــەوە  ئەوەندەشــی 

ســەبارەت بــەم کیســەی هــاوری فــەالح ئــەوا بــە شــیوەیکی 

ئاشــکراو و لــە ســەر ئاســتی کۆمــەڵ مــن لــە هاوینــی  ســالێ ٢٠٠٧ 

دا بەرگریــم لــە هــاوری فــەالح و »فیدراســیونی شــورا  و ســەندیکا 

ــە رووی  ــە دژی ئێنشــقاقێک ک ــردووە ب ــراق« ک ــی عێ کریکاریەکان

دا. هەروەهــا رەخنەکانــی خۆمــم ئاراســتەی هاوریــان ریبــوار 

ئە حمــەد و عوســانی حاجــی مــارف و هاوریانــی تــر لــە کۆمیتــە 

ناوەنــدی دەربڕیــوە ســەبارت بــە هەڵویســتیان لە ســەر ئینشــقاقی 

ئــەو کاتــی فیدراســیونی شــوراو  ســەندیکاکان  و بــی دەنگەکردنیان 

لــە کمپینــی لەکــدار کردنــی شەخســیەتی هــاوری فــەالح عەلــوان. 

ئەمــە چگــە لــەوەی کە بــە تونــدی دژی کمپینــی لەکــەدار کردنەکە 

بوومــەوە کــە لــە دەوری ناوزڕانــدن و ئیتهامــی پارەخــواردن 

ئەخۆالیــەوە بــە دژی هــاوری فــەالح لــە الیــەن بەشــیک لــە 

ئەندامــی  تەنانــەت  کەهەندیکیــان  فیدراســونەکە  رابەرانــی 

کۆمیتــەی ناوەنــدی ئــەو کاتــی حزبــی کۆمۆنیســتی کریــکاری 

عێــراق بــوون. نوســیانەکان لــە ســەر پێجــی مــن بــە زمانــی عەرەبی  

لــە وێبســایتی  »الحــوار املتمــدن »دا بــاو کراونەتــەوە . لــەو 

رۆژانــەوە  هەتــا ئیســتا هەمیشــە لــە بــاری سییاســیەوە پشــتیوانیم 

ــە  ــە هــاوری فــەالح و فیدراســیونی سەندیکاکانیشــم  ب کــردووە ل

ــدا.  ــە عێراق ــوە ل ــکاری زانی ــی کری ــی خەبات ــە ئامرازەکان ــک ل یەکی

پرسیار: یەکێکى تر لەو هۆکارانەى وایکردوە 
جیابیتەوە لە حزبى کۆمۆنیستى عێراق 

گوایە حزبى کۆمۆنیستى کوردستان و عێراق 
پشتیوانیان لە ڕیفرندۆم کردوە وپارەیان لە 
پارتى وەرگرتوە، ئەمە بە خیانەت دەزانیت؟

ریفرنــدۆم  بەرامبــەر  هەلوێســتم  نــە  ئەحمــەد:  موئەیــەد 

حزبــی  لــە  بــووە  مــن  جیابۆنــەوەی  راســتەوخۆی  هــۆکاری 

لــە  وەرگرتــن  پــارە  نــە  و  عێــراق  کرێــکاری  کۆمۆنیســتی 

پارتــی ئەســڵ وئەساســی هەیــە تــا باســی خیانــەت  بکرێــت.

ــاگادری، شــکاندن و لەکــەدار کردنــی حــزب  هــەروەک بەرێــزت ئ

ــتەکان لــە ریگــەی  ناوزڕاندنیــان  وریکخــراوە چــەپ وکۆمۆنیس

بــە نــاوی پــارە وەرگرتــن لــەم حــزب و ئــەو حزبــی دەســەالتدار، 

کەلتوریکــی بورژوازیانــە و پروپاگەندەیەکــی هەدەفمەندانــەی 

ــەت  ــە تەنان ــی ک ــورژوازی و بزوتنەوەکۆمەالیەتیکانیەت ــی ب سیاس

هەنــدی جــار خــۆدی »چــەپ« یشــی تیــوە ئەگلــێ. تــا ئــەو کاتــەی 

مــن لــە نــاو ئــەو حزبانــەدا بــووم، نــە حزبــی کۆمۆنیســتی کریکاری 

عێــراق و نــە حزبــی کۆمۆنیســتی کریــکاری کوردســتان  بــە  هیــچ 

جۆریــک نەک هــەر پارەیان  لە پارتی وەرنەگرتــووە بەڵکو تەنانەت 

ــدا.  ــەڵ پارتی ــە گ ــووە ل ــیان نەب ــکڵی و دبلوماسیش ــدی ش پەیوەن

ئــەوە راســتە کە هەڵویســتم لە بەرامبــەر ریفراندوومــدا پێچەونەی 

ــووە وە  ــتان ب ــکاری کوردس ــتی کرێ ــی کۆمۆنیس ــتی حزب هەڵوێس

ئــەو هەڵوێستشــم لــە نوســینیکی دروو دریــژدا بــە 3 بــەش بــاو 

کردوتــەوە لــە هاوینــی ٢٠١٧ دا پێــش ئەنجامدانــی ریفراندۆمەکــە 

ــب  ــە وێ ــەد ل ــەد ئەحم ــە پێجــی موئەی ــە زمانــی عەرەبــی ل )ب

ــووە  ــەو هەڵوێســتە نەب ــەاڵم ئ ــە(. ب ســایتی الحــوار املتمــدن هەی

ــراق. ــکاری عی ــتی کرێ ــی کۆمۆنیس ــە حزب ــەوەم ل ــۆی جیابوون ه

ــوو کــە کاتیــک جەمــاوەری  ــەوە ب ــەو هەڵوێســتەم ئ ناوەرۆکــی ئ

لــە  حزبــی  هــەردوو  دەســەاڵتی  بــە  دژ  کوردســتان  خەلکــی 

ــە  ــە نەچیت ــەوەی ک ــتۆتە ئ ــتاندا گەیش ــە کوردس ــوو ل ــەر کارب س

ــدەی  ــۆ ئاین ــتووە ب ــە دایانرش ــەم حزبان ــە ئ ــراتیژیەک ک ــای س پ

کۆمەڵــێ کوردســتان لــە رێگــەی ریفراندۆمــەوە و ناڕەزایەتــی 

بــە روویانــدا گەیشــتۆتە ئــەو ئاســتەی کــە لــە مەســەلەیەکی 

ــر  ــوون ئی ــی گرت ــەرگیریان ل ــدا جەمس ــی وەک ریفرندۆم حەساس

چــۆن ئەبیــت کۆمۆنیســتەکان ئــەم واقعیەتــە ڕەچــاو نەکــەن. 

بــە ڕای مــن چونــە پــای بەرگــری کــردن لــە ریفرانــدۆم و لــەوەش 

خرابــر دەنگــدان بــە جیابوونــوە لــەو ریفراندۆمــەدا سیاســەتیکی 

ــەوە.  ــێ ئەکەوت ــی ل ــراتیژی پارت ــۆینی س ــە ش ــت و کەوتن نادروس

ــەری  ــی وەک نوین ــی پارت ــی حاکمیەت ــن کردن ــە ســراتیژی دابی وات

بــورژا ناســیونالیزمی کــورد نــەک چارەســەری مەســەلی نەتەوەیــی 

کــورد لــە کوردســتانی عیراقــدا. ئەمــە جگــە لــەوەی کــە لــە کاتــی 

دەســاتداریەتی  بــۆ  ئەبــوو  خۆشــکەر  ریگــە  سەرکەوتنیشــدا 

پارتــی بــە ســەر کۆمەلــی کوردســتاندا بــۆ ماوەیکــی دورو درێــژ. 

ــی  ــە ال بردن ــە ب ــتە ک ــەوە راس ــەوە ئ ــەرەزی وگریان ــاری ف ــە ب ل

کۆســپی مەســەلی نەتەوایەتــی لــە کوردســتاندا ریگــە ئەکریتــەوە 

بــۆ شۆرشــی کۆمەاڵیەتــی کریــکار بــەاڵم ئەمــە لــە پرۆســەی 

ئــەو خەباتــەدا  لــە بۆتەقــەی  واقعــی خەباتــی چینایەتیــدا و 

ئەنجــام ئــەدرێ. ئەوەتــەی مــن چەپــی ناسیونالیســت ئەبینــم  و 

لیێــان ئەبیســتم هــەر ئەمــە ئەڵینــەوە کــە بــا کێشــەی نەتەوایەتــی 

چارەســەر بکەیــن ئینجــا ئەتوانیــن سوشــیالیزم دامەزرینیــن و 

مەســەلە چینایەتیــەکان چارەســەربکەین. دیــارە ئەمــە بــۆ چەپیکی 

ــەڵ  ــە گ ــا ل ــە ناتەبای ــەالم ئەم ــی ب ــێ ئەچ ــێ ت ــت ری ناسیۆنالیس

تێڕوانینــی مارکســی و برولیتاریــای سوشیالیســت لــە کوردســتاندا، 

جیــاوازی  چینایەتــی  و  کۆمەالیەتــی  بزوتنــەوەی  دوو  کــە 

وه  ئەبێنــێ،  نیوانیــان  كیشمەکێشــی  و  کرێــکار  و  بــۆرژوازی 

ژیانــی خۆمــم بــۆ تەرخــان کــرد و مانــدوو بــووم لــە گەڵیــدا و لــە 

ــووم  و  ــدا ب ــی حزب ــی ژیان ــە ســاتە خەرتەرناکەکان ــک ل ــاو زۆری ن

ڕوبــەڕووی ڕیســکی ژیــان لەدەســتدان بومەتــەوە. بڕیــار دان لــە 

ســەر دەســت لــە کار كێشــانەوە گــەر سیاســەتیکی دیــاری کــراو و 

بــڕوای تــەواو لــە پشــتیەوە نەبیــت هیــچ کــەس ئــەو کارە نــاکات.

ووشــەی  بــەالم  بــۆت  زۆرم  ریــزی  گــەڵ  لــە  بۆیــە  هــەر 

بــە  وەک  کردوومــە،  مــن  کارەی  ئــەو  بــۆ  دزینــەوە«  »خــۆ 

ــاری  ــە ب ــە ل ــت« وات ــن کۆرێک ــی ئی ــرێ »پۆڵیتیكڵ ــزی ئەوت ئینگل

سیاســیەوە دروســت نیــە  و لەنگــە. ئــەو ووشــەیە کەســانی 

ئــەو حزبــدا  نــاو  لــە  ئیمــە  وەک ریبــوار ئەحمــەد  نەیــاری 

هینــاوە. بــەکاری  دژمــان  بــە  سیاســی  کەمپینــی  تۆیــی  لــە 

پرسیار: لە دواین کۆبوونەوەى کۆمیتەى 
ناوەندى گوتوتە سێ شتم بە دڵ کردوە، کە 

کارگەران حەل بوە، ڕەوتى کۆمۆنیست حەل 
بوە، ئیستیقالەم کردوە، ئەمانە ماناکانیان 

چییە و بۆچى گوتوتە؟

بەریزتــان  بــۆ  هەڵــە  بــە  قســەکانیان  ئەحمــەد:  موئەیــەد 

کــە  ووتومــە  مــن  نەوتــووە.  وام  مــن  چونکــە  گواســتتۆتەوە 

داوە  ئەنجــام  دارم  بایــەخ  کاری   3 سیاســیەوە  بــاری  لــە  مــن 

کــە  هەریەکەیــان قۆناغێکــی گرنگــی لــە ژیانــی سیاســی  و 

»رەوتــی  کــە  یەکــەم  دیاریکــردووە.  منــدا  ریکخراوەیــی 

ــالێ ١٩٨٤ دا،   ــی س ــە هاوین ــرد ل ــت ک ــان دروس ــت« م کۆمۆنیس

دووهــەم كــە وەک »رەوت« بڕیارمــان دا لــە گــەڵ ریکخراوەکانــی 

تــردا حزبــی کۆمۆنیســتی کریــکاری عیــراق پیکبهێنیــن لــە ٢١ 

ــاری  ــە کــە بری ــارەی دوایی ــەم بری تەمــوزی ١٩٩3دا  وە ســێهەم، ئ

لــە ســکرتیری وئەندامیەتــی کۆمیتــەی  دەستکێشــانەوەم داوە 

ناوەنــدی حزبــی کۆمۆنیســتی کریــکاری عێــراق لــە ٦ ئایــاری 

ــاری  ــرد   هێشــتا بری ــە قســەکەم ک ــەی ک ــەو کات ــارە ئ ٢٠١٨ دا. دی

ــکاری  ــی کۆمۆنیســتی کری ــی حزب ــە ئەندامیەت دەستكیشــانەوەم ل

عێــراق و حزبــی کۆمۆنیســتی کوردســتان نەدابــوو. مــن قســەکانم 

ئەکەمــەوە.  ســەر  لــە  جەختیــان  ئێســتاش  و  کــردووە  ئــاوا 

ــلیانی  ــە س ــرد ل ــدا ک ــی ٤ قۆلی ــە چاوپێکەوتنێک ــانەم ل ــەم قس ئ

ــان عوســانی حاجــی  ــە بەشــداری هاوری ــاری ٢٠١٨ ب رۆژی ٨ ئای

ــناری  ــە پێش ــە ب ــن ک ــادل وم ــمیر ع ــم، س ــن کری ــارف،  محس م

هاوڕیانــەدا  جەویکــی  لــە  و  درا  ئەنجــام  بینینەکــە  ئــەوان 

كیشــەکانی نــاو پلنومــی 33 و دەستكێشــانەوەکەم لــە ئەندامیەتــی 

و  موناقەشــەکەدا  کاتــی  لــە  کــرا.  بــاس  ناوەنــدی  کۆمیتــەی 

و   بێــزاری  ئاکامــی  لــە  مــن  ڕەنگــە  کــە  وەی  بــە  وەاڵم  لــە 

بڕیــاری دەستكیشــانەوەم  پلنومەکــەدا  نــاو  لــە  هەڵچوونــەوە 

دابیــت ئــەو قســانەی ســەرەوم کــرد وە پیــم راگەیانــدن کــە 

رۆژی پێشــووش  هەمــان ئــەو قســانەم کــردووە لــە وەاڵممــدا بــە  

هاوریانــی تــر کــە هەوڵیــان دا واز لــە دەستكێشــانەوەکم بهێنــم. 

کــردوو،  قســانەم  ئــەو  چــی  بــۆ  کــە  منــە  وەاڵمــی  ئــەوە 

ماناکانیــان  کــە  بــەوەی  بگریتــەوە  ئەوەنــدەی  بــەاڵم 

هەنــدی  بــا  بــەاڵم  ڕوونــە  ئیســتا  هەرچەنــدە  چیــە؟. 

بکــەم.  کارانــە  لــەو  یــەک  هــەر  ماناکانــی  باســی  زیاتــر 

کاری یەکــەم، دروســت کردنــی »رەوتــی کۆمۆنیســت« بەرهەمــی 

هــەوڵ وتیکۆشــانی هەڕەتــی الوی نەوەیە  بوو لە کۆمۆنیســتەکان. 

ئەوەنــدەی بــە مــن  و هاوریانــی تــری دامەزرینەرانــی بگریتــەوە 

کــە ٥ هــاوڕی بوویــن و دواتــر ماینــەوە ســەر 3 هــاوڕی لــە 

ســەخت تریــن هەلومەرجــدا  و لــە باردۆخیکــی بــی ئەنــدازە 

پڕمەترســی  و موجازەفــە و نەداریــدا بوویــن،  بــەرد بــە بــەرد لــە 

ــان  ــەو ڕیکخراوەم ــەوە ئ ــری  و ریکخراوەیی ــی و فک ــاری سیاس ب

تۆکمــەی  چاپەمەنیکــی  و  پێــدا  پەرەمــان  و  کــرد  دروســت 

ژیــر زەمینیــان دامەزرانــد. هــەر رۆژیــک  و هــەر ســاتیکی 

ئیمکانــی ئــەوە هەبــووە کــە بگیرێیــن و خۆمــان و فامیلیەکامنــان 

ڕووبــەڕووی ئیعــدام  و گرتــن و فەالکــەت ببینــەوە. »رەوت« 

دروســت کــردن  و چونــە پــای ئــەو هەمــوو ئــەرک  و موجازەفەیــە 

ــژ  ــە دەری خەتیکــی مارکســی تی و پێــش هەمــوو شــتیکێش هینان

و کارامــا و دەخالــەت گــەر لــە نــاو بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتیدا 

بۆمــان. شــانازیە  پــڕ  و  بــوو  گــەورە  کاریکــی  هەقــەت  بــە 

کاری دووهــەم، کاتیــک کــە چوینــە ســەر ئــەوەی کــە حزبــی 

کۆمۆنیســتی کریــکاری عێــراق دامەزرێنیــن  و پــاش چەندیــن 

جــەدەل و كێشــمە كێــش کــە زۆر ســاغ نەکرانــەوە بــەاڵم هەرچــۆن 

ــاردرا  ــن و بڕی ــک بهێنی ــەو ئاکامــە گەێشــتین کــە حــزب پێ ــوو ب ب

ــە  ــە الم ن ــوو ل ــگ ب ــارە زۆر گرن ــەم بری ــرا. ئ ــک هی ــزب پێ و ح

لــە بــەر ئــەوەی کــە چەنــد پێــم بــاش بــوو یــا پێــم بــاش نەبــوو 

بەڵکــو ئــەم زانــی کــە ئەمــە ئاڵۆگۆرێکــی سیاســی و ڕیکخراوەیــی 

ــەچ  ــۆری  و ه ــەمتان ئەگ ــتای سیاس ــا ئیس ــی هەت ــە و نورم گرنگ

دەســتکەوتیک کــە ئــەو جیلــە لــە کۆمۆنیســتەکان و »رەوت« 

ــرەوە و گــەر  ــب و فۆرمێکــی ت ــە قاڵ ــاوە ئەچیت ــە دەســتیان هین ب

ســەرکەوتوو بیــن ئــەوا هەنگاۆێکــی زۆر گەورەیەبــۆ پێشــەوە.  

ئەوەنــدەی بــە مــن بگڕێتــەوە لــە ســەرتای دروســتکردنی حزبــدا 

بــۆ چەنــد رۆژیــک هەســتم بــە ئاســوودەیەکی زۆر گــەوەرە ئەکــرد 

ــەواو  ــە ت ــوو ک ــووی هەب ــزب  و داهات ــە ح ــی زۆرم ب و ئومێدێک

دڵخۆشــی کردبــووم. هەرچەنــدە ئــەو ئاســودیەم پــاش چەنــد 

رۆژێــک شــەڵقا و جیــی خــۆی نەگرتــەوە ئەویــش بــە هــۆی ئەوەی 

کــە فاکســێکان پــێ گەیشــت ســەبارەت بــە کار دابــەش کــردن لــە 

نــاو کۆمیتــەی پێشــنیارکراوی ناوەندیــدا کــە باســی لــە تەقســیم کار 

کردبــوو بــە شــیوەیەکی نادروســت. ناوەرۆکــی ئــەو فاکســە و کار 

دابەشــکردنەکەی لــە مــاڵ دابەشــکردنەکەی نــاو هۆنراوەکــەی قانع 

ی شــاعر ئەچــوو تا دابەشــکردنی کاری رابەریەتی حزبیکی سیاســی 

ــن.  ــی ئەچووی ــە بەروپیکهینان ــز ک ــە هی ــەدار و ب کۆمۆنیســتی پای

ــە   ــارم دام ک ــەوە، بری ــن بگەرێت ــە م ــدەی ب ــال، ئەوەن ــەر ح بەه

بەرەوپیکهینانــی حــزب برۆیــن  و ئەمــە هەنگاۆیکــی گەورەیــە لــە 

ژیانــی بزوتنەوەکــە و ژیانــی تــاک تاکانــدا وە ئــەوەم بــە فــەرز 

ــی  ــە و ئەب ــۆی هەی ــی خ ــە و میکانیزم ــزب کێش ــە ح ــرت ک وەرگ

واقعیانــە هەڵســوکەوت بکەیــن. هەربۆیــە لــەو ســاتەوە مــن بــەو 

ــی  ــە هەوڵ ــەوە ل ــەڕی قەناعەت ــەوە وە بەوپ ــزو توانام ــەڕی هی پ

بــەرەو پێشــردنی حزبــدا بــووم و بــۆ ٢٥ ســال دریــژەم بــە خەبــات 

دا لــە نــاو ئــەو حزبــدا؛ دیــارە بــە هیــوای ئــەوەی کــە وادەیــەک کە 

دامــان بــە بزوتنــەوەی کریکاری  و کۆمۆنیســتی و کۆمەڵ، کە حزب 

پیکب ههنیــن وبەهیــزی بکەیــن، بیبینــە ســەر. مێــژووی خەباتــم لە 

نــاو ئــەو حزبــەدا جێگــەی شــانازیم بــووە وە خــۆم بــە مەســئوول 

ــدا. ــم تیای ــدار بووب ــن بەش ــە م ــەتیک ک ــەر سیاس ــە ه ــم ل ئەزان

ــدی و  ــەی ناوەن ــە کۆمیت ــوو ل ــانەوەم ب ــێهەم، دەستکێش کاری س

دواتــر لــە ئەندامیەتــی ئــەو حزبــە.  ئــەم کارەش بــە هەمــان شــیوە 

ــەرەتای  ــە س ــە ل ــتا ئیم ــتە هێش ــۆم. راس ــە ب ــڕ پایەخ ــگ و پ گرن

ریکخراویــی  و  سیاســی  دەستپێشــکەریکی  تــازە  و  کاردایــن  

ــی کۆمۆنیســتی  ــاوی »ریکخــراوی بەدیل ــە ن ــان بەرێخســتوە ب ترم

لــە عێــراق« و ئاکامەکانــی دواتــر دەرئەکــەون بــەاڵم ىــرۆام وایــە 

ــت  ــئولیەمتان دەس ــە مەس ــڕ ل ــگ و پ ــەورە  و گرن ــی گ ــە کاریک ک

داوەتــێ لــە نــاو بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتیدا و بــە  هێوایەکــی 

و  ئەمــڕو   دنیــای  ئالۆگوڕەکانــی  خەباتیــن.  ســەرقاڵی  زۆرەوە 

جەڵینــج و ئــەرک و وەزیفــەکان  کارو ماندووبونێکــی زۆرمــان 

لــێ ئەخــوازی و کات و فرســەتی ئــەوە نەمــاوە کــە بــە هیــچ 

ســەرەکی  ئەرکــی  بیــن.  ســەرقاڵ  الوەکیــەوە  مەســەلەیەکی  

ئەوەیــە ک بەرەوپیــری ئەنجامدانــی کارەکامنانــەوە بیــن لــەم 

ــزم  ــە رووی کۆمۆنی ــەوەرە ب ــی گ ــە جیهانیک ــەدا ک ــاتە میژووی س

کراوەتــەوە.  کریــکاردا  چینــی  ئازادیخوازانــی  خەباتــی  و 

پرسیار: گوتوتە باوەڕم بە کۆمۆنیستى 
کارگەرى نەماوە؟

هێــچ  لــە  شــیوەیە  بــەو  قســەیەم  ئــەو  ئەحمــەد:  موئەیــەد 

ــە  ــۆ پرســیاریک کــە ل ــە وەاڵممــدا ب ــەاڵم ل شــۆینیک نەکــردووە ب

ــە  ــم داوە ل ــەزەری خۆم ــراوە ن ــم ک ــد االشــرايك دا لێ ــارە ٢ الغ ژم

ســەر باســەکانی مەنســور حیکمــت دیــارە بــە پۆســەتیڤ ووتومــە 

هەنــدی سیاســەتی جیــگای رەخنەیــە لــە الیــەن کۆمۆنیســتاکانەوە.

ــی  ــم کۆمۆنیزم ــیارەکەتدا ئەڵی ــی پرس ــە وەاڵم ــال، ل ــەر ح ــە ه ب

کریــکاری عەقیــدە نیــە واتــە بیــر وبــاوەڕ نیــە تا بــاوڕم پێــێ مابیت 

ــە و  ــاس و رەخن ــە ب ــکاری کۆمەڵ ــی کری ــت. کۆمۆنیزم ــا نەمابی ی

سیاســەتە کــە بزوتنەوەیەکــی دیارکــراوی کۆمۆنیســتی لــە 3 دەیەی 

رابــردوودا بــە تایبــەت لــە ئیــران و عیــراق دا پەیــرەوی لیکــردووە 

و پــەرەی پیــداوە و پراتیکــی کــردووە. کۆمۆنیزمــی کریــکاری 

ــەت  ــور حکم ــاوری مەنس ــر ه ــی زیات ــەکانی و تیزەکان وەک باس

گــەاڵی کــردووە  و هــەر بــە هەولــی ئــەو زیاتــر ووردکراوەتــەوە  

وە بــووە بــە سیاســەتی حزبــی کۆمۆنیســتی کریــکاری ئێــران 

ــە  ــەو ل ــا ئ ــراق. ت ــکاری عی ــتی کرێ ــی کۆمۆنیس ــش حزب ودواترێ

ــە  ــە بوون ــوون  و رەخنان ــدگا و  بۆچ ــەو دی ــەر ئ ــوو ه ــدا ماب ژیان

بەرنامــە و ســەرخەتی سیاســەت و کــردەوەی ئــەو دوو حزبــە. 

ئەمــرۆ وپــاش کۆچــی دوایــی هــاوری مەنســور حکمــەت چەندیــن 

ــە  ــا ب ــاوەوە ی ــەو ن ــا ب ــە ی ــکاری هــەن ک ــی کۆمۆنیســتی کری حزب

نــاوی »حکمەتیســتەوە » کار ئەکــەن  و کۆمۆنیزمــی کریــکاری 

وەک بزوتنەوەیەکــی دیاریکــراوی حزبــی نادیــارو  و چەنــد حزبیــە 

کــە هــەر یەکەیــان بــە جۆریــک خــۆی بــە هەڵگــر و پەیرەوکــەری 

ــینی  ــۆی ئەناس ــی وە وا خ ــکاری ئەزان ــی کری ــەکانی کۆمۆنیزم باس

ــی  ــکاری وەک خەتیک ــی کری ــە کۆمۆنیزم ــەر بۆی ــەڵ.  ه ــە کۆم ب

سیاســی حزبــی دیاریکــراو ئەمــرۆ لــە چەنــد حزبدایــە  و ناتوانــی 

دەســت نێشــانی بکەیــت کــە کامەیــان لــە راســتیدا نوینــەری 

کۆمۆنیزمــی کریکاریــە گــەر پیــوەر بــۆ کۆمونیزمــی کریــکاری 

بوونەکــەی پابەنــد بــوون بیــت بــە خەتــی مەنســور حکمەتــەوە.

هــەر وەک لــە شــوینی تریشــدا ووتومــە مــن باســە بناغەیەکانــی 

کۆمۆنیزمــی کریــکاری بــە بــاس  و تیروانینیکی مارکســیانە ئەزانم  و 

پێم دروســن. هەندی باســی تــری خۆدی هاوری مەنســور حکمەت 

ــەی  ــەوە جیگ ــی ئەگرێت ــی تکتیک ــی سیاس ــر الیەن ــە زیات ــەن ک ه

پرســیارن بــۆ منیــش بــەاڵم ئەوە پێوەســتە کــە هەقی خــۆی بدریتی 

و بــە تیــرو تەســەلی بــاس بکرێــت لــە جێگــەی تایبەتــی خۆیــدا.

٢٠١٩-3-٨     

تێبینی: ئەم چاوپێکەوتنە تەواوی 
 هەردوو بەشەکەیە کە لە ژمارە )٣2-٣٣(ی 

گۆڤاری )کوردستان دیپڵۆماتیک(دا 
باڵوکراوەتەوە.  
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 مازن محەمەد : ٠٠٩٦٤٧٧٠٩٦٥٨٦٧3

 نزار عەقراوی : ٠٠٤٤٧٥٠٧٠٧٠٠٢٤
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وەرە هاوڕێ چ ڕێکەوتێکی جوان بوو وەختێ 

هاتی و

لەسەر سووچی کۆاڵنێکی تفت و تاڵدا مێژووی 

برسێتیت دەخوێندەوە

بێ ئەوەی شەقامی ترس دڵت بێنێتە لەرزین و

بێ ئەوەی مانای مردنیش ببێتە شڕۆڤەی ژینت

دەتگوت دەڕۆم هاوڕێ دەڕۆم  زۆر درەنگە

ناکرێ لە تەمەشای هەتاوی ڕەش ببمە تەماشاکەر

ناکرێ لە مەرگی کانییەک پشت لە شەپۆڵی دەریا 

کەم

ئێ چۆن دەکرێ دایکم بگری و منیش فرمێسک 

نەبینم

ئاخر چۆن دەشی باوکی دەستگێڕ بتوێتەوە و 

منیش تامی مردن نەکەم

چ بێتامە هاوڕێ ژیان ڕەنگاوڕەنگی خۆی کوشتووە

هاوڕێ شەوەکانم درێژ بوونەتەوە وەک 

درێژبوونەوەی ستەم

خەمەکانم گەورە بوونە وەک 

گەورەبوونی ژێردەستیی

ئومێدیشم گەڵەگەت وەک بااڵی بەرزی 

بەیداخی سووری تێکۆشان

هاتی و بە بێدەنگی نامیلەکەی 

ڕزگاریت لەسەر سکت لەژێر 

کراسەکەت شاردەوە و

گوتت ئەڕۆم..

گوتت هاوڕێ ئەڕۆم هەتا لەناو گەرووی 

برسییەکانا ئەبم بە زایەڵەی هاوار

لە مشتیانا ئەبم بە زەبر

لە کتێبی نێو دەستیانا ئەبم بە پەنجەرەی وشە و

بە ئاوێنەی پیتەکانی بیرکردنەوەیان لە ژیان

ئەبم بە دەروازەی گڕ و

بە دەربەندی پێکەنین و

بە جەنگەڵی چڕی باوەڕ

ئەبم بە نەخشەی خەونە ڕەنگاڵەییەکانی کچانی 

شار

ئەبم بە شیعرێکی دەستی ئازاد سوبحی

بەو سەرزەمینە خەمڵیوەی کە هەر خەیاڵ 

سنوورەکانی دەبینێ

گوتی ئەڕۆم هاوڕێ ئەڕۆم

گوتم نەء هێشتا وەرزەکان بێکەسرتن لە 

زیندانییەکی تاک و تەنیا

هێشتا ڕوون نییە بارانی سوور دەبارێت

یان دەبێتە وشکەساڵییەکی بێوێنە

گوتم هاوڕێ هەتا تاڤگەی ئەوێنێکی سەوداسەر

جوگرافیای دڵ جێ نەهێلێ و نەچێتە نێو دوو 

توێی ژیان

تا لەژوانی هەتاو نەبین بە عاشقێکی لەخەم وەڕس

تا مەشخەڵی سەرفرازی شەوەکامنان نەسپێرێ بە 

کازیوەی خوشنوودی

هەتا هاوارە دیلەکان شەقام لەباوەش نەنێن و

تا تروسکەی ئاسۆی ڕەوینەوەی ترس و ژان و ئازار

نەبێتە چەتری سەرسەری ڕژگارەکان

بیر لە چوون و سەفەری نێو وەرزەکان و

بیر لە داگرتنی هەور و

نووسینی کتێبی عەشق مەکەوە

گوتم هاوڕێ کەی بە شەرابی خەستی سووری 

تەنیایی خۆت مەست بووی و

فێری فڕینی نێو ئاسامنی رسوودە مەزنەکەی بووی

کەی باخچە ڕاز و گلەییەکانی خۆی بۆ کردی

کەی پێکەنین لێوی دایە و بابەکانی ئێمەی کردە 

مۆڵگا و جێژوان

ئەوکات وەرە بەیەکەوە دەبین بەگۆرانییەکی جوان

دەبین بە رسوەی ئازادی ژیانی سەرجەم هەژاران

دەبین بە شیعرێکی درێژ تێکەڵ بە خۆشەویستی 

و عەشق

دەبین بە ڕێگا بۆ هەموو شۆڕشگێڕانی ڕێی رزگاری 

کرێکاران

دەبین بە دەریای ڕووناکی و

بە سەمای دار و درەختەکانی ڕووی ژیان

هاوڕێ وەرە با لە ئەوینی سوورەوە

لە کێڵگە بەپیتەکانی ئەزموونی ئۆکتۆبەرەوە 

یا شەهادەتیش نووسینەوەی ژیان نیە 
لەسەر الپەڕەیەکی جیاواز؟ نا، بگرە کێ 

ناڵێت گەیشنت نییە بە بوونە هەقیقییەکە و 
بە کاملبوون، ئیدی تاڵە مووەکەم پساند و 

پەڕیمەوە الی ئەوان.
ماوەی چەند هەفتەیەکە خەڵکێکی زۆری 

شار، بۆ چەند داواکارییەک دەستیان 
داوەتە خۆپیشاندان و هەر لە سەرەتای 

خۆپیشاندانەکانەوە، چەند گەنگجێک 
کوژراون و بریندار بوون. ڕاگەیاندنەکانی 

حکومەت، خەڵکەکە بەگێرەشێوێن ناو 
دەبەن و کوژرانی خۆپیشاندرانیش بە 

کاردانەوەی هێزەکانی ئاسایش بەرامبەر بە 
توندووتیژییەکانی خۆپیشاندەران دادەنێت. 

لەم کاتەدا ڕوو جۆراوجۆرەکانی شار 
دەبینێت، ڕوویەکی تووڕە لە دژی حکومەت، 

ڕوویەکی تریش خەریکی ژیانی ڕۆژانەی 
خۆیەتی. بەشێک لە خەڵکەکە خۆیان بۆ 

کاتی دوای ڕوخانی حکومەت ئامادە دەکەن 
و بەشێکیش متامنەیان بە خۆپیشاندانەکان 

نییە و بگرە لەم کاتەدا بە خراپی دەزانن. 
هەندێک لە هونەرمەند و شاعیرەکان  خۆیان 

لێ دەبێتە هونەرمەندی شۆڕش و دەست 
دەکەنە بەرهەم ینانی کاری هونەری وئەدەبی 

بۆ خۆپیشاندانەکان، هەندێکی تریش 
کارەکانیان دەخەنە خزمەتی حکومەتەوە و 

گاڵتە بەخواستی خەڵکەکە دەکەن.
چەند ڕۆژێک لەمەوبەر، کامەران کە 

هاوڕێیکانی بە کامۆ بانگی دەکەن، بڕیاری 
دا مۆنۆدرامایەک لە دەرهێنانی خۆی ئامادە 
بکات، کە باسی خۆپیشاندانەکان بکات، ئەو 

لە سەردەمی ڕژێمدا کاتێک خوێندکاری پۆلی 
چواری شانۆی پەیامنگای هونەرە جوانەکان 
بوو، بە تۆمەتی کارکردن لە ڕێکخستنەکانی 

ڕێکخراوێکی سیاسیدا دەستگیراکرا، پاش ئازار 
و ئەشکەنجەیەکی زۆر حوکم درا. کاتێکیش 

ئازاد کرا، ئەو تازە لە پەیامنگا فەسڵ کرا 
بووو بۆ هەتا هەتایە دەرفەتی گەڕانەوەی 

بۆ خویندن لە دەست دا. ئیدی لەو ساتەوە 
لەناو بازاڕدا دەستی داوەتە فرۆشتنی 

کەلوپەلی کۆنەی مااڵن. هەرچەند لە شانۆ 
دوور کەوتۆتەوە، بەاڵم عەشقێکی زۆری بۆ 

تەختەی شانۆ هەیە. ئەو هەتا ئێستاش خەون 
بەوە دەبینێتکە رۆژێک لە ڕۆژان بە جل و 

بەرگی هاملێتەوە پرسیار لە بوون و نەبوونی 
مرۆڤ بکات، یا ببێتە ڤاسیلی ڤاسێلیچ و 
دوایین گۆرانی خۆی بچڕێت. بەاڵم هەتا 
ئێستاش هاوڕێکانی نەک تەنیا جارێکیش 
بانگیان نەکردووە بۆ کۆمبارسێکیش، بگرە 
گاڵتەیان بەو چەند بەرهەمەشی هاتووە 

کە پێشکەشی کردوون. چونکە پێیان وایە 
کارەژانی ئەکادیمیی نین، بۆیە لە کارەکانیدا 

پەنا وەبەر ئەکتەری هەوەسکار دەبات. 
لە دەرەوە دەنگی تەقە دەبیسرتێت، 

کامەران پرۆڤە ڕادەگرێت و تەواوکردنەکەی 
بۆ سبەی هەڵدەگرێت، ئەو بەرەو دەرەوە 

دەچێت. ئەندامانی تری تیمەکە شوێنی 
دەکەون. شەماڵ، فریا ناکەوێت جلوبەرگە 
خوێناوییەکانی داکەنێ و بەپەلە شوێنیان 

دەکەوێت و لە هۆڵەکە دێنە دەرەوە. شار 
جارێیکیرت شڵەقاوە. خەڵکەکە لەترسی 

رشیخەی گولـلە و شەڕە بەرد، جادە و کۆاڵنە 
الوەکییەکانیان بەکار دەهێنن. کامەران، 

بەخێرایی بەسەر شەقامەکەدا بەرەو ناوەندی 
شار، کە خۆپیشاندانەکانی لێیە، مل دەنێت. 
وا دیارە ئەم  و دوو هاوڕێیەکەی تری کارە 

شانۆییەکە بەناچاری بەگەڵی کەوتوون.
- ناکرێت مبێنینەوە و پرۆڤەکە تەواو بکەین؟ 

شەماڵ وا دەلێت.
- با. دەکرێت، بەاڵم ئەو دەمە کارێکی مردوو 
پێشکەش دەکەین. چونکە کارەکەمان زادەی 

خەیاڵ دەبێت و هیچ پەیوەندییەکی بە 
واقیعەوە نابێت. کامەران وا دەلێت.

- بەاڵم ئایا کارێکی هونەری یا تەنانەت چەند 
داواکارییەک، ئەوە دەهێنێت کە بچینە ناو 
ئەم تەقوتۆقەوە، ڕیسک بکەین و ژیامنان 

بخەینە مەترسیەوە؟ هیچ ڕێبازێکی ئەبەدی 
بوونی نییە، تاخۆتی بۆ بەکوشت بدەیت. 

ئەوانەی دوێنێ شوێنکەوتەی ڕێبازێک بوون 
و خۆیان دەکردە قوربانی بۆێ، ئەمرۆکە 
خۆیان بوون بە جەالد وهاوواڵتییەکانی 

خۆیان خەڵتانی خوێن دەکەن، شەماڵ وا 
دەڵیت.

زۆربەی دوکانەکان داخراون، ئەو 
دوکاندارانەی ماونەتەوە بەشپرزەییەوە 

تازە بەم ڕەنگە زەردو جلە پەاڵوییانەوە بۆ 
کوێ بچم؟ ئەگەر ئاوا خۆم بکەم بە ژووردا، 

دوور نیە بە بکوژێک یا تاوانبار یا بەکەسێکی 
شەڕانی و بەگێچەڵم تێ نەگەن و بانگی 
ئاسایش و پۆلیسم بۆ بکەن. خۆ ئەویش 
لەوێ نەماوە و ڕۆیشتووە. ئەمڕۆ لەبەر 

خاتری ئەو بەرگە تازەکانم لەبەر کرد. کاتێک 
چوومە بەردەم  ئاوێنەکە و لە خۆم ڕاما 

بووم و سەیری خۆمم دەکرد، وەک ئەوەی 
لە دوایین نیگ او دیداری خۆمدا ڕاوەستابم. 

دەنگی سەنای خوشکم ڕایپەڕاندم. ئەو 
لە پشتمەوە ڕاوەستابوو، بەاڵم من هێندە 

دوور ڕۆیشتبووم کە ئەوم لە ناو ئاوێنەکەدا 
نەبینی )ماشەاڵ لەم قۆزییە! ئەڵێیت ئەچیت 
بۆ چێژووان؟! ڕاوەستە، با چەند گوڵێکت لە 

گوڵەباخەکە بۆ لێ بکەمەوە(. سەنا وای گوت 
و چووە ناو باخچە بچکۆڵەلەکەی حەوشە تا 
گوڵەکان لێ بکاتەوە. هێشتا ئەو نەهاتبۆوە، 

سانیە هات و چەند پسکەیەک بۆنی بەسەردا 
پرژاندم )هەر چەند بۆنەکە کچانەشە، بەاڵم 

با بۆنت خۆش بێت(. سانیە وای گوت و 
سەناش گوڵەکانی هێنا، من ئاوا خۆشەویستم 

لەناو خێزانەکەمدا…. تۆ تەماشا چیان لە 
بەرگەکانم کرد! سەیری ئەو هەموو شەبەقە 

بکەن تێیان کردووە؟ مەرگ چیە؟ ئەی 
ژیان چیە؟ ئەگەر چی لە ژیامندا گەلێکجار 
بیرم لە مەرگ و کۆتایی ژیان کردبووەوە. 
پرسیارم لە ئەگەری هەبوونی  ژیانی دوا 
مەرگ کردبوو. وەلێ ڕێک لەو کاتەدا کە 
گومللەکانم بەر دەکەوتن، تەنها بیرم لە 

ژیان دەکردەوە و هیچیرت. بیرم لە دایکم 
و باوکە ڕیشسپییەکەم و پێنچ خوشکەکەم 

دەکردەوە. دواین وینەش کە تێکەڵ بەیەک 
دەبوون وووردەووردە لە ناو تەمێکی سپیدا 

ون دەبوون، سیامی دایکم و تانیابوو. ئەو 
کچەی کە ئەمڕۆ بریار بوو کافرتیایەکی ئەم 
شارە ببێتە یەکەم جێژووامنان، من ئەوم لە 

خۆپیشاندانەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوودا 
ناسی، کاتێک  دوو ئاسایش پەلییان گرتبوو 

بەدەم ئازاردان و قژ ڕاکێشانەوە دەیانویست 
بەرەو ناو پیکابی ئاسایشەکانی بەرن. منیش 
فریای ئەوە کەوتم و چەند بەردێکم تێگرتن. 

ئەوان، کە ئەیانویست خۆیان لەبەردەکان 
بپارێزن، دەستیان شل بوو، و تانیاش کە 
خۆی ڕادەپسکاند، دەرفەتی بۆ دروست 

بووو لەبەردەستیان هەڵهات، ئیدی بووە 
بەردە فڕکێ وگولـلە باران. تانیا و من خۆمان 

کرد بە الکۆاڵنێکی باریکدا و بە هەموو 
هێزمانەوە ڕامان دەکرد. بەدەم ڕاکردنەوە 

ئەو سوپاسێکی کردم.
- ڕاوەستە! دەرهێنەرەکە وا دەلێت و 

بەردەوام دەبیت )لەم کاتەدا، دەبیت هەناسە 
بڕکێت پی بکەویت، دەبیت بینەر بەتەواوی 

هەست بە هەناسەکانت و ماندووێتیت بکات 
و ئەویش دڵتەتەپێی پێ بکەوێت تەنگە 

نەفەس بیت. بیرت نەچێت تۆ، چیرۆکی تۆ، 
چیرۆکی گەڕانەوەیە لە مەرگەوە بۆ ناو ژیان، 

واتە ڕیتمێکە مردووانە و بە تەنکی دەست 
پێ دەکات و پاشان گیانی تێ دەگەڕێت و 

ئیقاعەکە خێراتر و تووندتر دەبێت. کاتێکیش 
دیالۆگی خوشکەکانت دەڵێیت، پێویستە تۆنی 

دەنگت ناسک و وەکو کچێک لێ بکەیت. 
فەرموو بەردەوام بە!(

- سەیر کەن چییان پێ کردم! چۆن لە خوێنی 
خۆمدا گەوزانیانم. کاتێک دوو خۆپیشاندەر، 

یەکێکیان دەستی دابووە هەر دوو بنباڵم 
و ئەوی تریش هەردوو قاچی هەڵگرتبووم 

و ڕایان دەکرد؛ دەستەکانم تەکەتەکیان 
دەهات. لەو کاتەدا من، هەموو هەوڵێکم 

بۆ ئەوە بوو چەپکە گوڵەکانم لێ نەکەویت، 
بەاڵم ئەو خوێنە زۆرەی لێم ڕۆیشتبوو و 
سەرگێژخواردنەکەیشم، دەستەکامنیان بە 

جۆرێک بێهێز کرد کەتوانای هەڵگرتنی 
چەپکە گوڵکێیان نەمابوو. ئەگەر چی بڕیار 
نەبو یەکەم ڕۆژی ئەوینم، دوایین ڕۆژیشی 

بێت. بەاڵم ئەوەش بڕیاری خۆم بوو کە 
شەهید ببم. ئەو دەمەی کە بەڕێگەوە 

بووم بۆ الی تانیا و بیرم هەر الی ئەو بوو، 
خۆپیشاندەرەکان گەیشتنە ئەو شەقامەی 

من پیایدا دەڕۆیشتم. لێرەدا دەبوو ملی ڕێ 
بەرەو الی ئەو بگرم یا ملم بۆ الی ئەوان 

وەرچەرخێنم. لە نێوان ئاگر و ئەویندا، 
لەنیوان مەرگ و ژیاندا تالەموویەک 

هەیە. بەاڵم کێ دەلێت ئاگرەکەش هەر 
دیوێکیرتی ئەوین نییە؟ کێ ناڵێت مەرگیش 

بڕۆینە نێو دڵی شۆڕش

با لە هەمان مانیفێستی مارکس و ئەنگڵسەوە 

دەست پێبکەین و

ببین بە شوراکانی بناغەی دەسەاڵتی ئومێد و 

خەون

بەئااڵیەکی سوورەوە ئاسامن بکەین بە هێالنەی 

هاوارێکی بێوێنە و نوێ

هاوارێکی بێئەندازە تازە و ڕەوان

نەک لێدانەوەی هەر هەمان بەیت و بالۆرەی 

جاران و

وتنەوەی هەمان کۆنە قەوان

وەرە هاوڕێ چ ڕێکەوتێکی سەیر بوو

چ ناسینێکی دڵتەنگ و

چ پێکەوەبوونێکی سادە و ساکار بوو

هەردوو بە هەمان ڕێگادا ملامن نا بۆ ناسینەوەی 

گوڵەکانی کەنار ڕووباری هاوڕێتی

بە هەمان ڕێگا کەوتینە ناسینەوەی دژوارەکان

بووین بە قەرەج

بووین بە مەشخەڵ

بووین بە چیرۆکی بە چێژی دەم ئاگردانی شەوانی 

خەباتی چینی کرێکار

بووین بە دڕکەزی نێو چاوی ژان و ستەم و تەواوی 

سەرمایەدار.

ئایاری ٢٠١٩

-*-*-*-*-

دوو تێبینی: 

یــەک: )محەمــەد زەکــی کەریم 

ــە حەمەزەکــی  ــارساو ب قــادر( ن

لــە بنەماڵەیەکــی دەســتەنگ 

و کرێــکاری گەڕەکــی ئــازادی 

لــە شــاری کەرکــووک چــاوی بــە 

ــە  ــڕ ل ــانی و پ ــای نایەکس دونی

ســتەم هەڵهێنــاوە. هــەر لــە ســەرەتای الوێتییــەوە 

کــە  بــوو  جەنجــاڵ  بەوپرســیارانەوە  مێشــکی 

ــوو.  ــاڵ کردب ــەی جەنج ــە ئێم ــک ل ــکی زۆرێ مێش

ئــەم دونیایــە بــۆ وایــە؟ بۆچــی ســتەم هەیــە؟ 

بۆچــی هەنــدێ کــەس هــەژارن و هەندێکیــش 

دەوڵەمەنــد؟ چــی بکەیــن بــۆ ئــەوەی ئــازاد بیــن؟ 

ــر. ــیاری ت ــان پرس ــە؟ و دەی ــگای ڕزگاری کامەی ڕێ

ــی و  ــەی، منداڵ ــی قوتابخان ــاڵ خوێندن ــە لەپ حەم

گەنجــی خــۆی بــە یارمەتیدانــی باوکی و ئیشــکردنی 

لەپێنــاو پەیداکردنــی بژێــوی خێزانەکەیــان بەســەر 

بــرد. بۆیــە هــەر لــە تەمەنی الوییــەوە دەســتی کرد 

ــی  ــە ئەدەبییەکان ــە کتێب ــەوە و جگــە ل ــە خوێندن ب

دەیخێندنــەوە،  بەچــڕی  کــە  ســەردەمە  ئــەو 

نــوورساو  خوێندنــەوەی  کەوتــە  دواتریــش 

ــی  نامیلکــە سیاســییەکان بەتایبەتیــش نوورساوەکان

مارکســیزمی  و  ئەرســەدۆکس  مارکســیزمی 

ئێــران. کۆمۆنیســتی  حیزبــی  و  شۆڕشــگێڕ 

ڕەشــتاڵەی  بڕێــک  الوازی  کوڕێکــی  حەمــە 

بــەاڵم  بــوو،  خوریکــە  بــە  دەموچــاو  قژخــاوی 

ــانە  ــەم ئینس ــوو. ئ ــاالک ب ــت و چ ــی چوس ــا بڵێ ت

بــڕوای  بــوو،  جوانــی  شۆڕشــگێڕانەی  ڕوحێکــی 

کۆمەاڵیەتــی  شۆڕشــی  ڕێــگای  لــە  کــە  وابــوو 

و  ئــازاد  دونیــای  دەتوانــرێ  کرێــکارەوە  چینــی 

نەمێنــێ. چەوســانەوە  و  دامبــەزرێ  یەکســان 

ــۆ  ــەوە ب ــی دەگەڕێت ــە زەک ــن و حەم ــی م هاوڕێت

خوێنــدکاری  هەردووکــامن  کاتــێ   ١٩٨٠ ســاڵی 

قوتابخانــەی ئامادەیــی )عبدامللــک بــن مــروان 

ئەوســا و ئامادەیــی کوردســتانی ئێســتا( بوویــن 

و  شــیرین  کورێکــی  ئــەوکات  کەرکــووک.  لــە 

جــوان، هێمــن و دڵســۆز، پــاک و ڕاســتگۆ بــوو 

مایــەوە.  ســیفاتانەوە  بــەو  هــەر  دواییــش  و 

ــۆم  ــەوەی ب ــم ئ ــە دەنووس ــەم دێران ــە ئ ــێ ک کات

ــای  ــی بەوەف ــە وەک هاوڕێیەک ــە ک ــە ئەوەی گرنگ

پێکەنینەکانــی،  یــادی  بکەمــەوە.  یــادی  ئــەو 

موناقەشــەکامنان،  پیاســەکەمنان،  نوکتەکانــی، 

ــە مارکــس و  ــان ب ــب گۆڕینەوەکامنــان، ئومێدم کتێ

ــە  ــی جگ ــە زەک ــر. حەم ــتی ت ــیالیزم و زۆر ش سۆش

لــەوەی شــاعیرێکی بــاش بــوو، لەهەمــان کاتیشــدا 

کۆمەڵگــەی  تاریکســتانی  لــە  بــوو  چرایــەک 

ئینســانی داگیرســابوو، بــەاڵم بەداخــەوە ئــەو چرایە 

لــە ســاڵی ٢٠٠3دا بــۆ هەمیشــە خامــۆش بــوو.

دوو: ئازاد سوبحی نووسەر و شاعیری 

جواننووسی لە دایکبووی شاری کەرکووکە و 

لە ساڵی ٢٠١٤ لە ماڵەکەی خۆی لە گەڕەکی 

سەرچنار لە شاری سلێامنی ماڵئاوایی لەژیان 

کرد. )ئاگرەکەم مەسڕنەوە( ناوی یەکێک لە کتێبە 

چاپکراوەکانییەتی.

خەریکی داخستنی دوکانەکانیانن و پەلەیانە 
لەناو بازاڕ دوور بکەونەوە.

- ئەوانەی وا خەریکی کاسبین، لە 
ڕیسک دەترسن. بونیاتننانەوە و گیان 

بەبەرداکردنەوەی ژیان، کاروکەسابەت نییە، تا 
لەگەڵ ترسدا ناکۆکی هەبێت، بەپێچەوانەوە 

ئەگەر ئەمیان پێویستی بە دروستکردنی 
کەشی ئارام هەبێت، ئەوا ئەویان پێویستی 

بە دروستکردنی جەنجالییە. لێرەدا هیچ 
ڕێباز و هیچ سەرکردەیەک لە ئارادا نین 

هەتا شوێنیان بکەوین، مەسەلەکە لێرەدا 
بژاردەی ئازادە بۆ پساندنی تاڵە مووەکە و 

پەڕینەوە بۆ ناو دیوەکەی تری ژیان، کامەران 
وا دەلێت.

- بەاڵم دواجار ژیانیش هەر ئەوەیە کە هەیە، 
ژیان جوانە، مانەوەمان لە تیاچوون باشرتە. 

دوای مەرگیشامن هەر چەند رۆژێک ناومان 
دەهێنن و ئیدی لە بیر دەچینەوە و وەک 

ئەوەی هەر نەبووبین وایە. با بیر لە منە 
بارانێکی پاییزی بکەینەوە. با بیر لە عەشق 

بکەینەوە. بیر لە کۆتایی ئەم ڕووداونە 
بکەینەوە. لەوەی ساڵێکی تر چی دەبێ و 

چی ڕوو دەدات؟ شەماڵ وا دەڵێت.
لەوکاتەدا ڕێبوارێک بە هەڵەداوان بەرەو 

ڕووی ئەمان دێت
-  کاکە گیان بۆ کوێ دەڕۆن؟ کۆتایی 

شەقامەکە پڕە لە ئاسایش و لیوای تایبەت. 
ئەڵێن یەک دوو کەس بریندارن. کۆمەڵیک 

گەنجیشیان دەستگیرکردووە. ڕێبوارەکە 
بەدەم ڕۆیشتنەوە وا دەڵیت و ئاماژە بۆ ئەو 

سەری شەقامەکە دەکات.
ئەمان خۆیان دەکەن بەکۆاڵنێکی الی ڕاستی 

شەقامەکەدا
- ئەو بریندارانە و دەستگیرکراوەکانیش، 
هەموویان دڵیان بەژیان خۆشە و بیر لە 

هەموو ئەو شتانە دەکەنەوە وا تۆ بیریان 
لیدەکەیتەوە، کامەران وا دەلێت و پاشان 

ڕوو دەکاتە شەماڵ و هەردوو هاوڕێیەکەی 
تری.

-ئێوە ئازادن دەتوانن بگەڕێننەوە و نەیەن.
لەم کاتەدا دەنگی هوتافی خەڵکەکە و 

تەقەکان نزیکرت دەبنەوە. دووانەکەش، پاش 
داوای لێبووردن، کامەران بەجێ دەهێڵن.

- من بڕوام بەم مەسەلەیە نییە، بەاڵم لەبەر 
تۆ دێم، شەماڵ وا دەڵیت و دەکەونەوە ڕی و 

کۆاڵن بە کۆاڵن بەرەو ناوەندی شار دەرۆن.
بۆنی تیژی گازی فرمێسک ڕژین دەگاتە 

شەقم و کۆاڵنەکانی دەوروبەری ناوەندی 
شار، لە سیلەی کۆاڵنێکەوە کۆمەڵێک 

خۆپیشاندەر دەدەکەون، ئەمان دەگەنە 
الیان، هەندێکیان ڕووخسارییان هەڵپێچاوە. 

هەموو دەیانەوێت بەرەو شەقامە 
سەرەکیەکەی کە دەچیتە سەر ناوەندی 

شار بڕۆنەوە، کە دەگەنە سەری کۆاڵنەکە 
مەفرەزەیەکی ئاسایش بەدی دەکەن و 

بەرەو ئەمان هەڵمەت دەهێنن. یەکێک 
لە خۆپیشاندەرەکان کە لە پێشەوەیە 

مۆلۆتۆفێکیان تێ دەگرێت. ئاسایشەکان 
دەگەڕێنە دواوە. ئەفسەرەکەیان بە ئامێری 

بێتەل بە بەرپرسەکەیان ڕادەگەیەنێت کە 
خۆپیشاندەران تەقەمەنی بەکاردەهێنن، 
ئەویس فەرمانیان پێ دەکات کە دەست 
نەپارێزن. هاوکات لەڕێی بڵندگۆی سەر 

پیکابەکانەوە هۆشداری باڵودەکرێتەوە کە 
کۆتایی بەکاری ئاژاوەگێری بهێنن و باڵوەی 

لێ بکەن، دەنا خۆیان بەرپرسیار دەبن. 
ئاسایشەکان دەست دەکەنە تەقەکردن بەرەو 

ڕووی خۆپیشاندەرەکان، ئەمجارە ئەمان 

ڕادەکەن و ئەوانیش بە دەم تەقەکردنەوە 
شوێنیان دەکەون. چەند خۆپیشاندەرێک 

خۆیان دەکەن بە چەند ماڵێکدا، چەند 
خۆپیشاندەریکیش دەپێکرێن و دەکەونە 
سەر زەوی. ئاسایشەکان دەگەنە سەریان. 

ئەفسەری ئاسایشەکە فەرمان دەدات نەهێڵن 
بریندارەکان دەرچن. خۆیشی ڕادەکاتە 

سەر یەکێکیان وکە بەدەما کەوتوو.هەلی 
دەگێڕێتەوە، الشەیەکی ساردەوەبووە، کە 

گولـلەیەک سنگی پێکاوە ودەفتەریکیش لە 
تەنیشتیەوە کەوتووە. سەیرێکی دەفتەرەکە 

دەکات، الپەڕەی یەکەم نوورساوە مۆنۆدرامای 
حەڤدە، لەالپەڕەی ناوەوە چەند سەرنجێک 

وچەند ڕستەیەکی ڕەشکراوەی بەرچاو 
دەکەون.

بەرلین / ٢٤-٤-٢٠١٩

شیعری: عەبدواڵ سڵێمان )مەشخەڵ(

نوسینی: حەسەن حوسەین



ذمارة 
٢٢  ئەیلول )سێپتێمبەر( ٢٠١٩

ماریــا  بەرێــز  نــارساو  و  لێهاتــوو  هونەرمەنــدی 

لــە  لەمەوبــەر  رۆژێــک  چەنــد  هەوارمــی 

گۆرانیەکــی  هونەریــدا  نایابــی  دەستپێشــکاریەکی 

دەرەوی  لــە  کــرد  پێشــکەش  خــۆی  تــازەی 

ــە شــاری ســلیامنی. ــە شــەقامی ســامل ل ســتۆدیوکان ل

هەڵپەرکێــی  دەم  بــە  هونەرمەنــد  گۆرانیەکــەی 

کــۆری  و  کــچ  لــە  زۆر  الوانێكــی  جۆشــی  بــە 

ــە  ــەم ئاهانگ ــوو ئ ــکرا. هەم ــازادی مناێش ــەزرۆی ئ تام

ســاتێکی خۆشــی و ئاســودەیی دروســت کــرد بــۆ 

ــە  ــیش ک ــەر کەس ــاکاران و ه ــداربووان و تەماش بەش

میدیاکانــەوە  سوشــیال  و  تەلەفزیــۆن   لــە  دواتــر 

بینیبێتــی. ئــەم دەستپێشــکاریە هونەریــە جیگــەی 

خۆشــی  خۆازیــاری  کــە  کەســیکە  هــەر  ستایشــی 

ئینســانەکان. بــۆ  بێــت  کامەرانــی  و  ئاســودەیی  و 

هونەرمەنــدی  لــە  خۆشــی  دەســت  ناخــەوە  لــە 

بەرێــز ماریــا هەورامــی و هاوکارنــی ئەکــەم بــۆ ئــەم 

لــە دنیــای  کارە هۆنەریــە جــوان و ســەرکەوتووە. 

تــر  ئاســایی  کارە  لــەم  ئەمــرۆدا،  پێشــکەووتووی 

ــی  ــتاوە، کەچ ــی هەس ــدە پێ ــەم هونەرمەن ــە ئ ــە ک نی

هەنــدی لە مــەالکان لــە کوردســتان و ئیسالمیســتەکان 

کەوتونەتــە هیــرش و جنیــودان بــە ماریــا و هاوکارانــی 

و ســوکایەتی بــە الوان و هاووواڵتیــان ئەکــەن. دیــارە 

لــە ئاســتێکی کۆمەاڵیەتــی بەرێــن لــە کوردســتاندا 

ــە  بەرپەرچــی ئــەم ئیسالمیســتانە دراوەتــەوە و بونەت

ــان. ــک  و گاڵتەجاری ــزاری خەڵ ــی و بێ ــەی تۆڕەی جێگ

پرســیاری ســەرکەی لێــرەدا ئــەوە نیــە کــە بۆچــی ئــەو 

مــەال ئیسالمیســتانە ســوکایەتی و جنێوفرۆشــی ئەکــەن 

بــە خەڵــک چونکــە وەالمەکــەی ڕوونــە، ئەوێــش 

ئەوەیــە کــە بــە ســادەیی ئــەوان مەنهەجیــان داعشــیە. 

ــە  ــیان ل ــەم   هێرشەش ــە و ئ ــنامە و پڕاتیکیان ــەوە ناس ئ

ــە  ــە ل ــەوە جگ ــەی نابێت ــردا جێگ ــی ت ــچ خانەیەک  هێ

خانــەی داعشــیەکان و ئــەوە نــەک خەڵکــی کوردســتان 

ئەیزانــێ.  ئەمــرۆ  بەشــەریەتی  ســەرجەم  بەڵکــو 

ــرە  ــیاریکی ت ــرە و پرس ــتیكی ت ــەلەکە ش ــڵی مەس ئەس

ئەوێــش ئەوەیــە کــە بــۆ ئەبــێ مــەال ئیسالمیســتەکان 

ــاوی  ــە ن ــەڵ و ب ــتی کۆم ــە دەم ڕاس ــەن ب ــان بک خۆی

ئــەم  هەقــەی  کــێ  وە  جنێوبــدەن؟  کۆمەڵــەوە 

ــە وەاڵمــدا مــەال ئیسالمیســتەکان ئەڵیــن  داونەتــێ؟ ل

چونکــە ئــەم کارەی ماریــا پیچەوانــەی کۆمەلگــەی 

ئیســالمی ئێمــە یــە و حرامــە؟ گــەر پێــان بڵێیــن 

باشــە بۆچــی حرامــە؟ پێــت ئەڵــی لــە ئیســالمدا 

دێــڕ؟ ســەری  نوقتــە  و  تــەواو  و  کــراوە  حــەرام 

بەهەرحــاڵ، ئــەوان چەنــد وەاڵم بدەنــەوە پرســیارەکان 

زەقــر ئەبنــەوە، وە ئەبێــت بــەوەی ئــەی باشــە بۆچــی 

ئەبیــت خۆشــی و شــادی و داهێنانــی هونــەری حــەرام 

ــە  ــوو ل ــدی لێهات ــی كچیکــی هونەرمەن ــۆ ئەب ــت؟ ب بێ

نــاو شــارەکەی خۆیــدا دا هێنانــی هونــەری بــکات 

ــاوی  ــە ن ــەاڵم ب ــن ب ــەران ب ــۆش و کام ــک دلخ و خەڵ

ــودان  ــی جنێ ــەوە کەمپین ــەرام و حەاڵڵ ــەڵ  و ح کۆم

بــەرێ بخــری بەروویــدا؟ بــۆ ئەبــێ بــە گۆیــرەی ئــەم 

دەق و ئــەو دەقــی مێژوویــی گۆرانیەکــی حــەرام 

بکرێــت یــا حــەاڵل؟ خــۆ ئــەو ئەمــرۆ گۆرانــی ئەڵێــت 

نــەک لــە مێــژووی دیــان ســەدەی رابــوردوودا، وە  لــە 

ــا  ــە ئینســانی هاوچەرخــی تی ــی ک وواڵتێکــدا ووتویەت

بــەاڵم  دەربکــەن،  ڕاگەیانــدن  و  لێــدوان  حاڵەتێکــدا  لــە 

پێبــدات. دواکەوتووەکانیــان  موچــە  کــە  بــوو  ناچــار  دواتــر 

 دووەم:
 »نەخۆشخانە مەفرۆشن بە كەرتی تایبەت، ئێمە بەرێوەیان 

ئەبەین« دەرچوانی چوار ساڵی ڕابردووی سێ کۆلێژی )پژیشکی 

ددان و دەرمانسازی و پەرەستاران(، ڕۆژی سێشه مه  )١٧- ٩ - 

٢٠١٩( ژماره یه  كی زۆریان به  مه به ستی ده ربڕینی ناڕه زایه تی لە 

شاری سلێامنی گربونەوەیەکیان ئەنجامدا.

خەریکــی  زانکــۆکان  دەرچوانــی  وە   ٢٠١٦ ســاڵی  لــە 

حکومەتــی  دامودەزگاکانــی  و  وەزارەتــەکان  ســەردانیکردنی 

لەبەرپرســان  بەڵێنیــان  و  وادە  جــار  چەندیــن  و  هەرێمــن 

ــچ ئاکامێکــی  ــا ئێســتا هی ــەاڵم ت ــان ب ــۆ دامەزراندنی ــووە ب وەرگرت

داواکاریەکانیــان،  پشتگوێخســتنی  پێبەپێــی  بۆیــە  نەبــووە، 

ــتیان  ــاڵە دەس ــەر س ــگاکان ه ــۆ و پەیامن ــەی زانک ــەم دەرچوان ئ

ــاندان  ــەوە و خۆپێش ــە گردبوون ــن ب ــی دەربڕی ــە ناڕەزایەت داوەت

لــەو  بــوون  کار  کردنــی  دابیــن  و  دامەزرانــدن  خوازیــاری  و 

ئەمــەش  کــردوە.  تــەواو  بــۆ  خوێندنەکانیــان  کــە  پیشــانەدا 

خەســتەخانەکان  و  تەندروســتی  کەرتــی  کــە  کاتێکــدا  لــە 

پێویســتیەکی زۆریــان بــە پزیشــک و کادری پســپۆڕ هەیــە. 

لەبەردەوامــی  ئێستاشــیان  ناڕەزایەتیــەی  گردبوونــەوە  ئــەم 

دێــت  ڕابــردوودا  ســاڵی  چەنــد  ناڕەزایەتیانــەی  ئەوزنجیــرە  

)لــە  دەڵێــن:  تیایــدا  کــە  دەرکــردوە  بەیاننامەیەکیشــیان  و 

مــاوەی پێشــودا لــە کاتــی خســتنەڕووی داواکاریەکامنــان، لــە 

و  هەرێــم  حکومەتــی  دارایــی  بارودۆخــی  خراپــی  وەاڵمــدا 

جەنــگ  دۆخــی  و  ناوەنــدی  حکومەتــی  لەگــەڵ  کێشــەکانی 

وەاڵمــی  و  دەدران  گوێامنــدا  بــە  کــە  بــوون  بەهانانــە  لــەو 

ڕوونــە  ئــەوە  بــەاڵم  پێدەدرایــەوە،  ناڕەزایەتیەکامنانــی 

نەمــاون(. ڕێگریانــە  لــەو  یــەک  هیــچ  ئێســتادا  لــە  کــە 

لێــرەوە ناڕەزایەتــی ئەمجارە لــەڕووی ناوەڕۆکەوە پەرەســەندێکی 

بۆیــان دەرکەوتــووە سیاســەتێک  بینیــوە چونکــە  بەخۆیــەوە 

ــی  ــە ھۆڵێک ــوەڕۆ )١٧:٠٠( ل ــی دوانی ــەعات پێنج ــەمەی )٨/٤-٢٠١٩( س یەکش

ئوتێــل »داوا« لــە سەرچنار/ســلێامنی، ۆڕک شــۆپێک ڕێکخــرا لەژێــر ناونیشــانی 

یەکبونــی  »ئەنجومەنــی  لەالیــەن  بێــکاری(،  و  کۆمەاڵیەتــی  )دادپــەروەری 

کۆمەاڵیەتــی لــە ســلێامنی« بــۆ هەریــەک لــە )شــۆڕش عومــەر( لێپــررساوی لقــی 

کەرکوکــی )یەکێتــی شــورا و ســەندیکا کرێکاریــەکان لە عێــراق( و )نــەوزاد بابان( 

ــراق(. ــە عێ ــەکان ل ــی شــورا و ســەندیکا کرێکاری ــتانی )یەکێت ــەری کوردس نوێن

بابــان(  )نــەوزاد  شــۆپەکەدا،  ۆڕک  یەکەمــی  بەشــی  لــە  و  تــا  ســەرە 

تیشــکی خستەســەر ڕەوش و بارودۆخــی ژیــان و گوزەرانــی کرێــکاران لــە 

باردۆخێکــی  لــە  تایبەتــی کــە  بــە  لــە ســلێامنی  کودردســتان بەگشــتی و 

تایبــەت  کەرتــی  لــە  چ  و  گشــتی  کەرتــی  لــە  چ  دەژیــن  ناھەمــواردا 

چڕکــردەوە: خــوارەوە  خااڵنــەی  ئــەم  لەســەر  خــۆی  باســەکانی  و 

ناوەندەکانــی  بەســەر  کێشــاوە  باڵــێ  نایەکســانی  و  نادادپــەروەری   -١

لــە: برتیــن  کــە  گشــتیدا  کەرتــی  لــە  چ  و  تایبــەت  کەرتــی  لــە  چ  کاردا، 

a(نەبوونی بیمە کۆمەاڵیەتیە کان )الضامنات االجتامعیة(.

b(نەبوونی بیمەی تەندروستی.

c(نەبوونی سنورێک بۆ سەعاتی کاری کرێکاران بەتایبەت لە کەرتی تایبەتی دا.

d(نەبوونی پێداویستی و ڕێنامییەکانی سەالمەتی شوێنی کار)السالمة 

الصناعیة(.

e(جیاوازی و هەاڵواردنی ڕەگەزی نێوان ژن و پیاو.

f(جیاوازی و هەاڵواردن لە موچەدا.

٢- ئەو ڕیکخراوانەی لەژێر ناوی »سەندیکای کرێکاری« وەیا »یەکیەتیە 

کرێکاریەکانی کوردستان«دا چاالکی دەنوێنن، هەردوو حیزبی دەسەاڵتدار لە 

ڕێگەی میکانیزمی بەرپرسیارەتیانەوە کۆنتڕۆڵیان کردون و بەکاریان دەهێنن 

وەک لەمپەرێک بۆ  بەرگرتن بە خواستەکرێکاریەکان و ئازادی ڕێکخراوبوونی 

سەربەخۆی کرێکاران و لەباربردنی ناڕەزایەتیەکانیان.

ــۆ  ــتی( ب ــی گش ــە )کەرت ــەت ل ــتبەرداربوونی دەوڵ ــا دەس ــە« وات 3- »خەسخەس

ــە  ــکاران، ک ــۆران و کرێ ــی موچەخ ــتۆتە  قوڕگ ــتی خس ــەت( دەس ــی تایب )کەرت

ــاو،  ــی وەک ئ ــەت گوزاریەکان ــدن و خزم ــتی و خوێن ــی تەندروس ــە بوارەکان ل

ــردوون، لەگــەڵ هــەر  ــۆ دروســت ک ــا و ســوتەمەنی بارگرانیەکــی زۆری ب کارەب

ــی  ــن کردن ــان و دابی ــی مناڵەکانی ــا خوێندن ــزان ی ــی خێ ــیەکی ئەندامان نەخۆش

ــەت  ــی خزم ــە گران ــە ل ــە جگ ــرن. ئەم ــەرز وەرگ ــارن ق ــتیەکانیان ناچ پێداویس

نەکردنیــان. دابیــن  و  ســوتەمەنی  و  کارەبــا  ئــاو،  وەک  پێوســتی  گــوزاری 

دەکــەن  بێــکاری  ڕێــژەی  لــە  بــاس  کــە  داتایانــەی  ئــەو  بێــکاری،   -٤

گەورەتریــن مەترســیە کــە ڕوبــەڕوی کۆمەڵــگا بۆتــەوە. لێــرەوە ئامــاژەدرا 

دەھێنــن  بەدەســت  بڕوانامــە  خۆینــدکار  ھەزارەھــا  ســااڵنە  کــە  بــەوەی 

چەندســاڵێکیش  بــۆ  ئــەوە  دەکرێــن،  بێــکاری  لەشــکری  ڕەوانــەی  و 

دەبــێ کەســێک دانەمــزراوە وە لەگــەڵ ئەوەشــدا ســااڵنە چەنــد ھــەزار 

دەبــن. خانەنشــین  بــەران  فەرمــان  و  کرێــکاران  لــە  موچەخۆرێــک 

5- زەرورەتــی  پێکھێنانــی  ســەندیکا و ڕێکخــراوەی ســەربەخۆی کرێــکاری. 

وە لێــرەوە بــاس  لــە یاســای ژمــارە »3٧«ی ســاڵی »٢٠١5« کــرا، کــە لــە 

ــاس  ــەم ب ــەی یەک ــە بڕگ ــادەی »٦« ل ــیبەبنەڕەتیەکان، م ــێیەمی پرنس ــی س بەش

بەمافــی دانوســانی دەســتە جەمعــی(  داننــان  )ئــازادی ســندیکایی و  لــە 

دەکات. ئەمــە و پێداگرییــش کــرا لەســەر ئــەوەی کــە )یەکێتــی شــورا و 

ــەدی  ــۆ هێنان ــەو ڕاســتایەدا کاردەکات ب ــراق( ل ــە عێ ــەکان ل ســەندیکا کرێکاری

ڕێکخــراوە و ســەندیکا کرێکاریــە ســەربەخۆکان و گرێبەســتی دەســتەجەمعی.

لێپــررساوی  دواتــر لەبەشــی دووەمــی ۆڕک شــۆپەکەدا، )شــۆڕش عومــەر( 

عێــراق(  لــە  کرێکاریــەکان  ســەندیکا  و  شــورا  )یەکێتــی  کەرکوکــی  لقــی 

لەوانــە: دراون  ئەنجــام  چاالکیانــەی  و  کار  ئــەو  خســتە  )تیشــکی 

١. ئامادەکردنــی ئیســتیامرەیەک و دابەشــکردنی بەســەر ناوەندەکانــی کار و 

کرێکارانــی پــڕۆژە و بنکــە ئابووریــەکان کــە پرســیارەکانی ســەبارەت بــە بیمــە 

ئــەژی، گــەر بــە شکڵیشــی بێــت یاســای خــۆی هەیــە، 

ماریــه نــە تاوانــی کــردووە  و نــە یاســای شــکاندووە. 

ئەمانــە و چەندەهــا پرســیاری تر بــێ وەاڵم ئەمێننەوە.

مەسەلەی سەرکی ئەوەیە کە رەوتی ئیسالمی سیاسی  

و هەموو تاقم و تاکە ئیسالمیستەکان سیاسەت 

ئەکەن  و ئیسالمیزم ئایدیولۆژیانە و بەرژەوەندی 

چینایەتی بورژوازیانە و تایبەتی خۆیانیان هەیە. 

گۆرانیە هونەریەکەی ماریا جێگەیان پێ لێژ ئەکات لە 

ناو کۆمەڵدا بۆیە والێیهاتونەتە سەر چنگ.

بــۆ  هێــج  جۆریــک  هێــچ  بــە  کــە  کاتیکــدا  لــە 

ئایدیلۆژیــا و مەزهــەب و تاقمیــک نیــە کــە بــەر 

بڕوبیانوانــەی  ئــەو  نــەک  دانەمەزراندنەوەیــە  ئــەو  لەپشــت 

ــەم  ــتی ب ــتی دەس ــەوە دەس ــەت لەڕێگەی ــتا حکوم ــا ئێس ــە ت ک

دەرچوانــەی زانکــۆکان کــردوە تــا دایــان نەمەزرێنێــت، هــەر 

ئاڕاســتەی  ئاشــکرا  و  ڕون  و  زۆر  ئەمجــارە  ناڕەزایەتــی  بۆیــە 

ســەرچاوەی ئــەو سیاســەتە کــراوە کــە لــە پشــت دانەمەزراندنــی 

ئەویــش  کــە  پەیامگایانەوەیــە  و  زانکــۆ  دەرچوانــەی  ئــەم 

سیاســەتی خەسخەســە واتــا دەســتبەرداربوونی حکومەتــە لــە 

ــی. بەمــەش  ــی تایبەت ــی گشــتی و ڕادەســتکردنیەتی بەکەرت کەرت

حکومــەت شــانی خــۆی خاڵــی کردۆتــەوە لــە بەرپرســیارەتی 

ــان و کەرتــی تەندروســتی لەســەر حیســابی  تەندروســتی هاواڵتی

تەندروســتی هاواڵتیــان بۆتــە کەرتێکــی بزنێــس و پارەپەیداکــردن. 

ڕون  زۆر  ناڕەزایەتیــە  گردبوونــەوە  ئــەم  دروشــمەکانی  بۆیــە 

ــی  ــی کردن ــۆ بەتایبەت ــا ب ــوو. )ن ــار ب ــوە دی ــەوەی پێ ــکرا ئ و ئاش

)نەخۆشــخانە  پزیشــکی(،  خوێندنــی  و  تەندروســتی  کەرتــی 

مەفرۆشــن بــە كەرتــی تایبــەت، ئێمــە بەرێوەیــان ئەبەیــن(.

 zسێهەم:

 گوندی گۆجاڕێ دانیشتوانی گوندی گۆجاڕێ سەر بە قەزای 

ئاکرێ، ڕۆژی ٨/٧-٢٠١٩  ناڕەزایەتیان دەربڕی دژ بە 

کۆمپانیایەکی نەوت، بەشێوەی گردبونەوە و خۆپێشاندان 

لەبەردەم ئەو کێڵگە نەوتیەی کە لە سنوری گوندەکەیاندا 

نەوتی لێدەردەهێرنێت، ئەویش دوای چەندین هەوڵی ئارام بۆ 

دامەزراندنی دانیشتوانی بێکاری ناوچەکە و وەاڵم نەدانەوەیان 

کۆمەاڵیەتیەکان و ســەعاتی کار و ســەالمەتی شــوێنی کار و بیمەی تەندروســتی 

ــوک و ســەالحەدین دوای  ــزگای کەرک ــە پارێ ــەم ئیســتیامرانە ل ــوو، ئ ــە ب و موچ

پڕکردنەوەیــان لــە الیــەن کرێکارانــەوە گەێندراونەتــە ئــەو دەزگا دەوڵەتیانەی کە 

بەدواداچــون دەکــەن بــۆ ئــەو مەســەالنە بــۆ ســنوردانان لەبــەردەم پێشــێلکاری 

ــا  ــکاران. هەروەه ــێلکراوەکانی کرێ ــە پێش ــەوەی ماف ــکارەکان و گەڕاندن خاوەن

لــە هەولێریــش ئــەم ئیســتیامرانە دابەشــکراون بــۆ کۆکردنــەوەی داتــا و تیشــک 

خستنەســەر بارودۆخــی کرێــکاران. شــایەنی باســە بەپێچەوانــەی دەوڵەتــی 

ناوەندیــەوە، دامــودەزگا دەوڵەتــی و حکومیەکانــی هەرێمــی کوردســتان هیــچ 

ــۆ مافــە پێشــێلکراوەکانی کرێــکاران و  ــادەن ب جــۆرە بەدواداچونێــک ئەنجــام ن

پێشــێلکردنی یاســاکانی کار لەالیــەن خاوەنــکار و پڕۆژە و بنکــە ئابووریەکانەوە.

ــەت و  ــی دەوڵ ــی نیزامــی ســەرمایەداریە و ئەرک ــکاری دیاردەیەک ٢.گەرچــی بێ

حکومەتــە کــە بەرپرســیارەتی لــەو بوارەدا بگرێتە ئەســتۆ بەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا، 

وەک شــۆڕش عومــەر ئامــاژەی پێــدا )یەکێتــی شــورا و ســەندیکا کرێکاریــەکان( 

ــی  ــاوکاری کرێکاران ــی و ه ــە کۆمەگ ــاوە ب ــەالحەدین هەڵس ــوک و س ــە کەرک ل

ــکەوتنی کۆمەاڵیەتــی بگرێــت  و  ــازادی و پێش بــە ئ

ــکات،  ــە ئینســانەکان قەدەغــە ب ــی  و خۆشــی ل گوران

ــە  ــەن ک ــەوە ئەک ــر باســی ئ ــی ت ــە مەالکان بەشــیک ل

ــە دەروەی  ــی ل ــا  و هاوکاران ــەو کارەی ماری ــر ئ نەخی

ئەهێننــەوە  دەق  و  نیــە  حــەرام  و  نیــە  ئیســالمدا 

پیویســت  ئەڵێــم  مەالیانــەش  جــۆرە  بــەم  بــۆی. 

ئــازادی  چونکــە  بــدەن  ئەزیــەت  خۆتــان  نــاکات 

ــتیان  ــانەکان پیویس ــی ئینس ــی  و خۆش ــان  و گوران ژن

نیــە. ئایدیۆلــؤژی  پاســپۆرتی  و  رۆخســەت  بــە 

هەر سەربەرز بیت هونەرمەندی بەڕیز ماریا 

هەورامی / ١5-٨-٢٠١٩

لەالیەن ئەو کۆمپانیایە و نەهاتن بەدەم داخوازیەکانیانەوە.

دانیشــتوانی نــاڕازی گوندەکــە ڕایانگەیانــد کــە تــا وەاڵم بــە 

ناڕەزایەتیەکانیــان  دەســتبەرداری  نەدەنــەوە  خواســتەکانیان 

لــە  نابــن و ڕێگەنــادەن کــە کارکــردن و دەرهێنانــی نــەوت 

ســنوری گوندەکەیــان کــە تــا ئێســتا جگــە لــە ئاڵودەیــی و 

بۆیــان.  نەبــووە  ســودێکی  هیــچ  ژینگەکەیــان  پســکردنی 

گوندەکــە  نــاڕازی  خەڵکــی  ڕوبــەڕووی  ئاســایش  هێزەکانــی 

و  لێدانیــان  کەوتوونەتــە  کوتــەک  و  بــەدار  و  بوونەتــەوە 

کەســیان   )3٦( شــەش  و  ســی  ئاکامــدا  لــە  و  شــکەنجەدان 

برینــدار کــردوە کــە لەوانــە چەندیــن ژن و منــداڵ ســەریان 

ــەوەی  ــووە. ئەمــە جگــە ل ــدار ب ــاچ و دەســتیان برین شــکاوە و ق

ــاڕازی گوندەکــە. ــە خەڵکــی ن کــە دە )١٠( کەسیشــیان گرتــووە ل

 چوارەم:
 دەرچوانی پلە یەکەمی زانکۆ دووشەممە ٨/٢٩-٢٠١٩ بۆ 

چواردەهەمین جار دەرچوانی پلە یەکەمی زانکۆ و پەیامنگاکانی 

کوردستان لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران گردبونەوەیەکی 

ناڕەزایەتیان ئەنجامدا، بەاڵم ئەمجارەیان وێڕای گردبوونەوە 

و ناڕەزایەتی دەربڕین بریاریاندا کە مانیش بگرن لەبەردەم 

ئەنجومەنی وەزیران و چادریان هەڵدا بەاڵم درەنگانێکی شەو 

لەالیەن هێزەکانی چاالکیە مەدەنیەکان بەزۆر دەریانپەڕاندون و 

باڵوەیان پێکردون.

بێــکار بــە کردنــەوەی خولــی فێربونــی سەرتاشــی و ئاســنگەری و دارتاشــی بــۆ 

کــوڕان و الوانــی بێــکار، هەروەهــا خولــی جوانــکاری و خەیاتــی و چنینیــش بــۆ 

کچــان و ژنانــی بێــکار کــە  ســەدان کــەس بەشــداریان کــردوە لــەو خوالنــەدا.

درابــوو  ئەنجــام  دوســاڵدا  لەمــاوەی  کــە  چاالکیانــەی  و  کار  3.ئــەو 

ئامادەبــوان. بــەردەم  خرایــە  وێنــەوە  و  ڤیــدۆ  بــە  »داتاشــۆ«  لەڕێگــەی 

و  بەشــداریان  بــۆ  ئامادەبــوان  بــەڕوی  کرایــەوە  گفتوگــۆ  دواتــردەرگای 

ڕونکردنــەوەی زیاتــری بابەتــەکان بــە پرســیارەکانیان کــە )نــەوزاد بابــان( 

دایــەوە. ئامادەبوانیــان  بەخاڵــی  خــاڵ  وەاڵمــی  عومــەر(  )شــۆڕش  و 

ــک  ــە زۆرێ ــد ک ــەالر خــان( ڕایگەیان ــەری ۆڕک شــۆپەکە )ت ــدا، بەڕێوەب لەکۆتای

ســەندیکا  و  شــورا  )یەکێتــی  کــە  چاالکیانــەی  و  کار  ئــەو  و  پێشــنیار  لــە 

و  ئەجەنــدا  نــاو  دەخرێتــە  هەڵســاوە  پێــی  عێــراق(  لــە  کرێکاریــەکان 

ــلێامنی«  ــە س ــی ل ــی کۆمەاڵیەت ــی یەکبون ــراوی »ئەنجومەن ــی ڕێکخ بەرنامەکان

ــت. ــام بدرێ ــەردوالدا ئەنج ــوان ھ ــە نێ ــەش ل ــە کاری ھاوب ــت ک و هەوڵدەدرێ

سەرەتای ئابی ٢٠١٩

خەباتــکاری  کۆمۆنیســتی  فەتحــواڵ،  ســەاڵح  هــاوڕێ 

بیســتەوە  لــە هەشــتاکانی ســەدەی  عێــڕاق  کوردســتانی 

لۆگــۆی  دروســتکردنی  بــە  هەڵســاوە  ئێســتا،  تــا 

عێــڕاق(. لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  )ڕێکخــراوی 

ــتبەکاربوونیەوە  ــەی دەس ــە بۆن ــراوە ب ــەم  ڕێکخ ــەڕی ئ ماڵپ

هەڵســا بــە چاوپێکەوتنێــک لەگەڵ هاوڕێ ســەاڵح ســەبارەت 

ــەی  ــامکان و ناوەڕۆک ــە و هێ ــەی لۆگۆک ــە؛ بیرۆک ــەو لۆگۆی ب

ــەوە: ــوارەوەی داوینەت ــەی خ ــەم وەاڵم ــەوە ئ ــە سوپاس و ب

ســەاڵح فەتحــواڵ: ســەرەتا پیرۆزبایــی لە خــۆم و هەمــوو هاوڕێیانی )ڕێکخــراوی بەدیلی 

ــوادارم  ــم، هی ــکار ڕادەگەیەن ــی کرێ ــتی و چین ــەوەی کۆمۆنیس ــتی( و بزوتن کۆمۆنیس

الپــەڕەی ئینتەرنێتــی بەدیلــی کۆمۆنیســتی ببێتە مینبەرێکــی ڕەخنەگرانەی مارکسیســتی 

و ببێتــە بڵندگــۆی ناڕەزایەتی و خەباتــی چینایەتی کرێکاران و بەشــمەینەتانی کۆمەڵگە.

 لــە ســەرەتای دروســت بونــی )ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــراق(، بــە زوویی 

بیــرم لــە دروســت کردنــی لۆگۆیەکــی مۆدێــرن و شــیاو کــردەوە بــۆ ڕێکخراوەکەمــان، 

دروســت کردنــی ئــەم لۆگۆیــە بــوە ماخۆالنــی ســەرم، دەمویســت لۆگۆکــە گــوزارش لــە 

ناوەڕۆکــی )ماهیەتــی( ئــەم ڕێکخــراوە بــکات و ببێتــە شوناســەکەی )هەویــەی(، بۆیــە 

دەیــان منونــەی لۆگــۆم دروســت کــرد وەک پێشــنیار تا گەیشــتم بــە دوا منونــە ئەویش بە 

ڕاوێژ لەگەڵ هاوڕێیانی کۆمیتەی ناوەندی و دوای شــیکردنەوە و لێکۆڵینەوە گەیشــتینە 

بڕیــاری کۆتایــی و هەڵبژارنــی ئــەم لۆگۆیــەی کــە ئێســتا بوەتە لۆگــۆی فەڕمــی ڕێکخراو.

١. کڵێشــەی لۆگۆکــە ســادەیە و جیــاوازە لە لۆگــۆی پــارت و ڕێکخراوە کۆمۆنیســتیەکانی 

ــی  ــە لۆگۆکان ــەی زۆر ل ــە پێچەوان ــە ب ــی نی ــچ چوارچێوەیەک ــە هی ــەم لۆگۆی ــر، ئ پێش

ــە  ــتی( ل ــی کۆمۆنیس ــراوی بەدیل ــە )ڕێکخ ــەکان، وات ــە چەپ ــوی ڕەوت ــەردەمی پێش س

واقیعــدا نــە چوەتــە نــاو چوارچێوەیەکــی داخــراوەوە، چونکــە هاتنــە ژورەوە بــۆ نــاو 

ئــەم ڕێکخــراوە و ڕۆیشــتنە دەرەوە لێــی کراوەیــە. وە بیــروڕا و خســتنەڕووی )تەڕحــی( 

جیاوازیــش جــێ دەکرێتــەوە لــە چوارچێــوەی بەرژەوەنــدی خەباتــی چینــی کرێــکاردا 

دژی ســەرمایەداری، ڕێکخــراوی بەدیــل تەنهــا یــەک چوارچێــوەی هەیــە، ئەویــش بردنــە 

ــاوەاڵن. ــی ئ ــەاڵم ڕێگاکان ــەرمایە، ب ــە س ــە دژ ب ــی کرێکاران ــی چینایەت ــی خەبات پێش

٢. ئااڵکانــی نــاو لۆگۆکــە ســێ )3( دانەیــە، بــەاڵم چــوار )٤( داری ئــااڵی تێدایــە، 

ــە  ــتیەکان، ل ــە کۆمۆنیس ــکار و پارت ــی کرێ ــەوەی چین ــە بزوتن ــە ب ــور تایبەت ــااڵی س ئ

لۆگۆکــەدا یــەک ئــااڵ نوقســانە مانــای دانەخــراوی و فراونــی دەرونــی ئــەم ڕێکخــراوە 

دەگەیەنێــت، وە دەرگای دانەخســتوە بــەڕوی گــروپ و کەســانی مارکسیســت و ڕابــەران 

و هەڵســوڕاوانی کرێکاریــدا، تــا ئەوانیــش ئــااڵی خۆیــان بهێننــە نــاو ئــەم ڕێکخــراوەوە.

3. ڕاوەســتاوی و نەبونــی تێکەولێکــە لــە نــاو فۆنتەکانــی لۆگۆکــەدا، هاوســەنگی 

دور  بــۆ  نیشــانەیە  وە  دەردەخــات،  ڕێکخــراوە  ئــەم  بەرچاوڕۆشــنی  و  فکــری 

بــە  کــە  ڕێکخــراوەدا،  ئــەم  لەنــاو  خەبــات  و  کار  کالســیکیەتی  لــە  کەوتنــەوە 

)ئیســتقامە(  ڕێکــی  بــوون،  ئاوێــزان  التینیەکــە  و  عەرەبــی  فۆنتــی  جۆرێــک 

ئنتەرناســیونالیزمە. )ڕەمــزی(  هێــامی  و  لۆگۆکــە  داوەتــە  ڕەوانیەکــی  و 

٤. گۆشــە تیژەکانی هەر ســێ ئااڵکە پێکەوە زیگزاگی کارخانە و شــوێنی کاری کرێکارانە.

5. ئااڵکان هەرسێکیان شەکاوەن بە واتای بەردەوامی خەباتی هەمیشە و بێ ڕاوستانی 

چینی کرێکارە لە دژی سەرمایە.
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