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ئامانج و داواکاری و دروشمەکان
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ئێستای کوردستان، کێشمەکێشی چینایەتی و ئەگەری ڕاپەڕینی جەماوەری
تداری ناسیونالیزم لە کوردستاندا: 
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ییــن لە باری 
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کــی کوردســتانی عیــراق لــە قۆناغێکــی میژوویــی دیــاری کــراو و کۆنکریتــدا دەژیــن کــە ئەتوانیــن ب�

ڵ
ئیســتا خەل

تی هیز و حزبەکانی ناســیونالیزمی کوردی پێوەیە.
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ی کاریگەریە کارەســاتبارەکانی دەســە�
ڵ
سیاســیەوە مۆرکی ٢٩ ســال

دیــارە هێــزە ســەرەکیەکانی ئــەم بزوتنــەوە 

ناسیونالیســتیە بورژوازیــە بریتیــن لــە هــەردوو 

حزبــی چەکداری میلیشــیایی؛ پارتــی دیموکراتی 

نیشــتامنی  یەکیەتــی  و  )پارتــی(  کوردســتان 

دریژایــی  بــە  کــە  )یەکیەتــی(،  کوردســتان 

ئــەو ماوەیــە کۆمەڵگــەی کوردســتانیان وەک 

ــۆک  ــر چەپ ــراو خســتۆتە ژی ئیامرەتێکــی داگیرک

و دەســەاڵتی خۆیانــەوە. وە ئەمــەش بەحوکمــی  

کۆنرتۆڵــی  و  ســەرکوت  و  چــەک  مۆنۆپۆڵــی 

ســەروەت و ســامانی واڵت و زاڵی خۆشــخەیاڵی 

ــاو  ــتامنی« لەن ــتی و »ڕزگاری نیش ناسیونالیس

ــە  ــەم حزبان ــەوەی ئ ــاوەردا، و خۆگریدان جەم

ــەو  ــەم واڵت و ئ ــکا و ئ ــتڕاتیژی ئەمری ــە س ب

ــدا... ــەر وساتوســەودا لەگەڵیان ــی دەوروب واڵت

هتد.

ــەوەی  ــەوە »بزوتن ــە دواش ــاڵی ٢٠٠٩ ب ــە س ل

حزبــی  سیاســی  ڕەوتیکــی  وەک  گــۆڕان« 

لــە  جیابــووەوە  باڵێکــی  و  ناسیۆنالیســتی 

یەکیەتــی بــووە بــە یەکێــک لــە یاریکەرەکانــی 

گۆڕەپانــی سیاســی لــە کوردســتاندا. ســەرۆکی 

ــتەفا،  ــیروان موس ــە، نەوش ــەم حزب ــووی ئ پێش

لــە  کــە میژوویەکــی دوورودرێــژی هەبــوو 

ــت  ــە دەس ــەک ب ــی چ ــە »مۆنۆپۆڵ ــری ل پێداگ

لــە کوردســتان« و بەرگریکــردن  یەکیتییــەوە 

لێــی، لەپــڕ بــە خــۆی و حزبەکەیــەوە  بــوون بــە 

ئۆپۆزســیۆنێکی سیاســی قەومــی- پەرلەمانــی نــا 

میلیشــیای  لــە ٢٠٠٩وە.

ئیســتاش هــەر لــە هەنــاوی  ئــەم هەلومەرجەدا 

کــە قەیرانــی حزبــە ســەرەکیەکانی ناســیونالیزم 

ــە تیــن کەوتــووە  ــە لوتکەدایــە و »گــۆڕان«  ل ل

و کارەســاتێکی گــەوەرە بــۆ خەڵکــی کوردســتان 

ناســیونال-لیرباڵە  لــە  بەشــێک  هاتۆتەپێــش، 

خــودی  نــاو  پێگەیشــتووی  بورژواکانــی 

هەمــان سیســتەمی گەندەڵــی و تااڵنچیەتــی 

بــە نــاوی »نــەوەی نــوێ«وە قوتبوونەتــەوە 

بــەش  و  هــەژارن  و  کریــکاران  گیانــی  بــۆ 

مەینەتانــی کوردســتان. ئــەم حزبــە سیاســیە 

پەرلەمانیــە بــە ســەرۆکێکی ســەرمایەدارەوە 

ــی زەبەالحــی  )شاســوارعبدولواحد( و دەزگایەک

سیاســی  گۆرەپانــی  نــاو  هاتۆتــە  میدیایــی، 

نیولیربالیزمــی  سیاســەتی  بــە  ئەیەوێــت  و 

ــدا  ــە ســەرمایەداری ب ــا گەشــە ب ــووری، گوای ئاب

لــە کوردســتاندا، وەک ئــەوەی تــا ئێســتا وا 

ــک  ــەر ئێس ــا س ــە ت ــت، وە ڕا و بۆچوون نەبوبێ

نیولیربلیزمەکــەی  سوشــیالیزمیەکانی  دژە 

خەڵــک  ناڕەزایەتیەکانــی  بەرنامــەی  بکاتــە 

و  بیــکاری  چارەســەری  وەک  فریوکارانــە  و 

هــەژاری و نەهامەتیەکانیــان نیشــانیان بــدا.

بۆ الپەڕە٢ 

لــە     شــەپۆلی خۆپیشــاندانە جەماوەریــەکان 

 ٢٠١٩ ئۆکتوبــەری  یەکــی  ڕۆژی  کــە  عێراقــدا 

ســەری ھەڵــدا، هــەر بــەردەوام و پــڕ لــە خرۆشــە 

ــی وەحشــیگەرایانەی  و ســەرباری ســەرکوت کردن

دەســەاڵتداران، ھێشــتاش تارماییەکــەی ھەڕەشــە 

لــە دەســەاڵتدارێتی ڕەوتــە بۆرژواکانــی ئیســامی 

نیولیرباڵــە  و  ناسیونالیســتەکان  و  سیاســی 

دەکات. فەرمانــڕەواکان 

لــە بەغــدا، نارسیــە، دیوانیــە، بــەرسە، کــووت 

کــوژران  تــر، ســەدان  و عەمــارە و شــارەکانی 

لــە خۆپیشــاندەران و  و ھــەزاران بریندارکــران 

خەڵکــی ســیڤیل، وە ئێســتاش ھــەزاران کــەس یــان 

دەســتگیر کــراون و لــە زیندانــە شــاراوەکاندان 

وەیــان بــەردەوام لــە ژێــر هەرەشــەی ڕاوەدونــان 

جەمــاوەری  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  گرتنــدان،  و 

ل ٥بۆ الپەڕە 

ئایە دەتوانین ئەزمونێک بدەینە 
ئەم ڕاپەڕینەی ئێستای عێڕاق؟

نادر عبدالحمید

بۆ الپەڕە 

شۆڕشی برسیه كان به ڕێوه یه  !
عەبدواڵ ساڵح

دۆسیەی کۆرۆنا لە ال پەڕە ) ٨ ( دا بخوێنەرەوە

موئەیەد ئەحمەد

٦

کۆرۆنــا واوەتــر لــە نەخۆشــی و بەرفراوانتــر لــە 
قەیرانــی تەندروســتی

بە توندی سەرکۆنەی هێرشی پارتی ئەکەین بە دژی خۆپێشاندەران
ل٧ 

بەبۆنەی گیان لەدەستدانی هاوڕێ )مستەفای حەسەنە گەورە(وە
ل٧ 

ل٧ 

بــەم ڕاگەیاندنــە )ڕێکخــراوی بەدیلی کۆمۆنیســتی( 

و )یەکێتــی لەپێنــاو کۆمۆنیــزم(، پێداگــری دەکــەن 

لەســەر ئــەوەی:

لــە  بەرپرســە  لەبنەڕەتــدا  •ســەرمایەداری 

تەشــەنەکردنی بێئەنــدازەی توشــبوونی دانیشــتوان 

بــە ڤایرۆســی کۆرۆنــا و نەخۆشــی کۆڤیــد-١٩.

•پەتاکــە و پوکانــەوەی ئابــووری پێکــەوە پەردەیان 

هەڵامڵــی لەســەر ناکۆکیــە چینایەتیەکان.

و  کرێــکار  چینــی  خەباتــی  •پێویســتە 

شۆڕشــگێڕانەی  ئاســۆیەکی  ڕێکخراوەکانــی 

بگرنەبــەر. ئینتەرناسیونالیســتی 

سیســتمی  لــە  سەرلێشــێواویەکی  پەتایــە  ئــەم 

دەدات  نیشــانی  کــە  هێنایــەدی  ئابووریــدا 

قەیرانەکانــی  وەاڵمدانــەوەی  توانــای  بــازاڕ 

بــوون  بــەردەوام  لەڕێگــەی  کۆمپانیــاکان  نیــە. 

ناپێویســت  کەلوپەلــی  بەرھەمھێنانــی  لــە 

ــەرەو  ــان ب ــی چاالکیەکانی ــتە کردن ــی ئاراس لەجیات

وەیــا   / پێویســت  کەلوپەلــی  بەرھەمھێنانــی 

پاراســتنی کرێــکاران، نیشــانیاندا کــە زیانبەخشــن.

ــی  ــی جیھان ــەی خۆراک ــی بەرنام ــی ئامارەکان بەپێ

لەســاڵی ٢٠٢٠ دا نزیکــەی ٢٦٥ ملیــون کــەس 

دووچــاری برســێتی دەبــن، لەبــەراورد بــە ١٣٥ 

ــۆی  ــەش بەھ ــاڵی ٢٠١٩ دا، ئەم ــەس لەس ــون ک ملی

پێویســت  شــتومەکی  هاوردەکردنــی  وەســتانی 

ــەل.  ــی کەلوپ ــتوکاڵ و بەرھەمھێنان ــی کش ــۆ کەرت ب

لەالیــەن  کــە  ئاســاییانەی  ڕێگــە  ئــەو  ھەمــوو 

بیســتەمدا  ســەدەی  کۆتایــی  لــە  ســەرمایەوە 

گیرابوونەبــەر بــۆ دیاریکردنــەوەی تێکــڕای قازانــج، 

چڕبوونــەوەی  نیشــانداوە:  خۆیــان  ناکارامەیــی 

چیــن،  و  ھیندســتان  لــە  دەرمــان  کارگەکانــی 

لەگەڵیشــیانا  خەزنکــراو،   داودەرمانــی  کەمــی 

ــووە ھــۆی  ــەکان ب وەســتانی گواســتنەوەی کەلوپەل

ڕاگەیاندنی ھاوبەشی )ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق( و 
)یەکێتی لە پێناو کۆمۆنیزم(دا لە فەرەنسا

لەڕاســتای بەگشــتی  مرۆڤایەتــی     کۆمەڵــگای 

ئابــوری، بوارەکانــدا؛  ھەمــوو  لــە   ئاڵوگۆڕدایــە 

 کۆمەاڵیەتی و سیاســی، ئەو ڕاســتیە حاشــاھەڵنەگرە

 قســەی مــن نیــە، بەڵکــو قســەی ھەمــوو ئەوانەیــە

ــن ــەت دەزان ــە سیاس ــەرەواوێک ل .س

ــۆ ــا ب ــەر تەنی ــەرمایەداری، ئەگ ــای س ــی دنی  چەرخ

ــتانە، ــەم وەس ــتا. ئ ــێ وەس ــش ب ــی کاتی  دەرفەتێک

و کر ێــکاران  پێکھاتەیــەک،  ھــەر  لــە   بــەر 

ھەژارکــراو بــەزۆر  خەڵکــی  و   زەحمەتکێشــان 

لەســەری و  باجەکەیانــدا  خانەوادەکانیــان   و 

 ئەوانــدا شــکایەوە و بەردەوامیــش دەشــکێتەوە،

 ئــەم ھەلومەرجــە  تازەیــە،  دەرئەنجامــی پەیــدا

 بوونــی دوژمنێکــی کوشــندە بــوو بەنــاوی کۆرۆنــا،

بەربەســتێک ھیــچ  کــە  ئیقلیمگیــر   دەردێکــی 

 خــۆی لەبەردەمیــا ڕانەگــرت، گــۆی زەوی بەگشــتی

."داپۆشــی بەبــێ جیــاوازی نێــوان "شــا و گــەدا

ــەم ــوک ل ــێکی بچ ــەش وەک بەش ــتانی ئێم  کوردس

ــەم دەرد و ــۆی ل ــکی خ ــانیە،  پش ــگای ئینس  کۆمەڵ

ــتی ــکا، )ئاش ــەوت ش ــی ن ــەوت، نرخ ــە بەرک  بەاڵی

ــاڵ ــەوە م ــاڵ ھاتن ــای بەت ــە جانت ــەکان( ب  ھەورامی

 و پەیامیــان ڕاگەیانــد کــە کەوتوینــە ســەر ســاجی

 عەلــی و ئــاو بێنــە و دەســت بشــۆ. ئــەو خەزێنــەی

 کــە نزیــک بە ســی ســاڵە بەتــااڵن دەبــرێ، مایەپوچ

 بــوو، بەئاشــکرا بەدەمــی ســەرۆک حکومەتــەوە

 دانــی پێدانراکاتێــک گیرفــان ئــاوا بەتــاڵ بــێ و

 خەڵــک ئــاوا برســی، ئیــرت حوکمڕانی زۆر ئەســتەمە، 

 ھــەر بۆیــە کۆمەڵێــک بــژاردە ھاتنــە بــەردەم

بەغــدا، بــۆ  گەڕانــەوە  یەکەمیــان   حکومــەت، 

لــە کوردســتان موفلیــس بەغدایــەک،   بــەاڵم چ 

 تــر، جیــا لــەوەی بەدەســت چەندیــن کێشــەی

ــی ــی بەرۆک ــان گرتن ــی! دوەمی ــۆزەوە تاوتلیەت  ئاڵ

١-    سێهەم هەوڵدان، کۆک بوون
دوای تێپەڕینــی زیاتــر لــە چــوار مانــگ بەســەر 

ــە کار کێشــانەوەی عــادل عەبدوملەهــدی،  دەســت ل

لەالیــەن  ســەرنەکەوتوو  هەوڵدانــی  دوو  پــاش  و 

محمــەد عــەالوی و عەدنــان زورفیــەوە، وەک هەوڵی 

ڕوخانــی  ســاڵڕۆژی  حەڤدەهەمیــن  لــە  ســێهەم 

ڕژێمــی بەعــس لــە )٩-٤-٢٠٢٠(دا، ســەرۆکی دەزگای 

ــی  ــتەفا کازم ــڕاق، مس ــی( عێ ــیخوڕی )موخابەرات س

ڕاســپێردرا بــۆ پێکهێنانــی حکومەتــی تــازە لــە بەغــدا.

کوتەکێکــی گورچوبــڕ کــە ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەری 

دەســەاڵتی  رسەواندیــە   )٢٠١٩( ڕابــردوو  ســاڵی 

ــی  ــورژوا قەوم ــە ب ــی ڕەوت ــکێنە و گەندەڵ پشکپش

و تائیفیــە دینیــەکان، ئــەو زەمینەیــەی شــێواند کــە 

ــوو  ــە پشکپشــکێنەیەی لەســەر دامەزراب ــەم ڕژێم ئ

ــۆ  ــچ حیســابێکیان ب ــە هی ــە ســاڵی )٢٠٠٣(ەوە، ک ل

ئیــرادەی جەمــاوەری زەحمەتکێــش و بێبــەش و 

ــدا. ــوو تیای ــراو نەکردب هەژارک

بەهشــتی  نازونیعمەتــی  لــە  ئەوانــی  ڕاپەڕیــن 

ــۆ ســەر زەویەکــی  ــە خــوارەوە ب ئاســانەوە فڕێدای

ڕووبــەڕووی  تیایــدا  کــە  ڕەقوتــەق  و  وشــک 

ــەوە و ئێســتا  ــازاد بوونەت ــرادەی جەماوەرێکــی ئ ئی

ــان  ــن خۆی ــە بتوان ــان ک ــەخت و دژوارە بۆی زۆر س

٤

سەبارەت بە هەڵگرتنی پارێزبەندی لەسەر ئەندام پەرلەمانێک
ل٦نەوزاد بابان

کۆرۆنا هاوڕێیەکی ترمانی کردە قوربانی
 ل١٢ 
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حزبــە ئیســامیەکانی کوردســتانیش، کــە بــە 

درێژایــی ئــەم ٢٩ ســاڵە بەشــداری کوشــن و 

بڕیــن بــوون و زۆربەیــان بــە هێــزی میلیشــیای 

چەنــد  و  کــردووە  سیاســەتیان  چەکــدارەوە 

نەکــردووە  بووبێــت درێغیــان  توانایانــدا  لــە 

ــە  ــتی،  هەمیش ــی کاری تیرۆرس ــە  ئەنجامدان ل

هەڕەشــەیەکی  و  گــران  و  گــەورە  بارێکــی 

ــەوە.  ــەم کۆمەڵگەی ــەر ئ ــە س ــوون ب ــناک ب ترس

پــاش  و  سیاســی  ئیســامی  حزبانــەی  ئــەم 

ــە  ــەڵ حزب ــک لەگ ــک دادانێ ــەڕ و پێ ــد ش چەن

پرۆســەیەکدا  لــە  ناســیونالیزم  میلیشــیەکانی 

بــوون بــە ئۆپۆزســیۆنی پەرلەمانــی وهاوبەشــی 

حزبــە  ئــەم  میلیشــایی  دەســەاڵتداریەتی 

ناسیونالیســتانە.

ڕۆڵــی ئوبژیکتیڤانــەی حزبەکانــی ئیســامیی 

سیاســی لــە ئیســتادا و لــە  پەیوەنــد بــە ڕژێمــی 

کوردســتان  ناسیونالیســتی  بــورژوا  سیاســی  

تــەواوکاری ئــەم ڕژێمەیــە. ئیســامیزم ئەوئەرکــە 

ئەنجــام ئــەدا کــە ناسیونالیســتەکان بــە حوکمــی 

نیمچــە  ناسیونالیســتی  ئاســۆی  و  پێناســە 

ســیکوالریان بــاش ناتوانــن ئەنجامــی بــدەن، 

ئاینیــە  خۆشــباوەڕی  باڵوکردنــەوەی  ئەویــش 

ــکاران و هــەژاران و چەوســاوەکاندا.  ــاو کری لەن

دەســەاڵتدارانی کوردســتان هەمیشــە پێویســتیان 

هــەردوو  خۆشــخەیاڵی  کــە  بــووە  بــەوە 

ناسیونالیســتی  و  ئیســامی  ئایدیۆلۆژیــای 

ــەداری  ــی ن ــاو چین ــدەن لەن ــە پەرەپێب چابووکان

ــی  ــە گۆرین ــەوە ل ــان بخات ــا دووری ــتان ت کوردس

شۆرشــگێرانەی کۆمەڵگــە و ژیانیــان. لــە ســایەی 

بارودۆخــی زاڵــی ئاســۆی سیاســی ناسیونالیســتی 

حزبەکانــی  کوردســتاندا،  کۆمەڵــگای  بەســەر 

هاوبەشــی  کــردەوە  بــە  سیاســی  ئیســامی 

دەســەاڵتداری  هاوبەشــی  واتــە  ڕژێمــن، 

کوردییــن. ناسیونالیســتی 

ئاکامەکانی قۆناغی رێگوزەر
بــۆ دیاریکردنــی ڕەوەنــدی بناغەیــی تــر کــە لــە 

ــتیە و  ــیە ناسیونالیس ــە سیاس ــەم ڕژێم ــتی ئ پش

ــوو  ــە هەم ــی ل ــەرلەنوێ بەرهەمهێنانەوەیەت س

ــەوە  ــی بگەڕێین ــردوودا، ئەب ــەی ڕاب ــەو ماوەی ئ

دابــەش  و  کوردســتان  کۆمەڵــگای  نــاو  بــۆ 

ڕانەوەســتاوی  مێــژووی  و  چینایتــی  بوونــی 

کێشمەكێشــی چینەکانــی نێــو ئــەم کۆمەڵگەیــە. 

هــەر بــەم پێیــەش ئەبــێ پەیوەنــدی چینــەکان و 

هاوســەنگی هێــزی نێوانیــان هەڵســەنگێنین لــە 

ــرۆدا. ــراوی  ئەم ــی دیاریک ــی سیاس بارودۆخ

ــاری  ــتان لەب ــتای کوردس ــەی ئێس ــەم بارۆدۆخ ئ

وکامڵبونــی  گەشــە  لــە  بریتیــە  سیاســیەوە 

ــۆرژوا ناســیونالیزمی  ــی ب ــی حاکمیەت ناکۆکیەکان

کۆنکریتــی«  »کۆیەکــی  خــۆی  بــۆ  و  کــورد 

ــاڵەی  ــی ٢٩ س ــەی مێژوویک ــراوە و لوتک دیاریک

بۆیــە   هــەر  حوکمڕانیەیــە.  و  ڕژێــم  ئــەم 

شــۆڕبوونەوە و پەیــردن  بــە پێکهاتەکانــی و 

ناکۆکیەکانــی و یاســاکانی جوڵــەی ئەمــرۆی، 

داهاتووشــیەتی. ناســینی   کلیلــی 

بــەاڵم پێــش ئەمانــە، کــە دواتــر دێمــە ســەریان، 

ــوزەر  ــە قۆناغێکــی ڕێگ ــاژە ب ــرەدا ئام ــە لێ گرنگ

)ئینتیقالــی( بــدەم کــە لــە ئــازاری ١٩٩١ وە 

ــی.  ــاڵێک ئەخایەن ــەک دووس ــپێدەکات و ی دەس

ــەدا هێشــتا دەســەاڵتی ناســیونالیزم  ــەم دەوری ل

ــگای کوردســتاندا  ــە ســەر کۆمەڵ ــی ب و حزبەکان

ــمەكێش  ــەوە و كێش ــەکا نەبوەت ــەواوی ی ــە ت ب

ئــەم  مۆرکــی  بڵێــم  ئەتوانــم  و  بەردەوامــە 

قۆناغــە بــە حاکمیەتــی ناســیونالیزمەوە دیــارە و 

ــیەوە. ــە ئێستاش ب

هەڵچوونــی سیاســی خەڵکــی کوردســتان لــە 

ــەرهەڵدان و  ــدا س ــە جەرگەی ــازاری ١٩٩١ و ل ئ

کۆمەاڵیەتیانــەی  و  ئاشــکراو  بوونــی  چــاالک 

بزوتنــەوەی کۆمۆنیســتی و ڕێکخراوەکانیــان و 

شــورا کرێکاریــەکان و شــورا جەماوەریــەکان 

ــی  ــە ڕووبەڕوبونەوەیەک ــەوەی ک ــووە هــۆی ئ ب

ــاراوە  سیاســی و کۆمەاڵیەتــی دیاریکــراو بێتــە ئ

ڕووبەڕووبونەوەیــە  ئــەم  کوردســتاندا.  لــە 

بزوتنــەوەی  دوو  کێشمەکێشــی  واقعــدا  لــە 

کۆمەاڵیەتــی بــوو، کــە لــە الیــەک شــوراکان 

چاالکەوانــی  و  کۆمۆنیســتەکان  ڕێکخــراوە  و 

هەمــووی  بــە  و  بــوو،  ئــازادی  و  یەکســانی 

لــە  کۆمۆنیــزم  هێــزی  جەمســەری  وەک 

الیەکــی  لــە  و  دەنوانــد،  خــۆی  کۆمەڵگــەدا 

تــرەوە ناســیۆنالیزمی کــورد بــوو بــە خــۆی 

و حــزب و هێــزە چەکدارەکانــی. هــەر بۆیــە 

ــی؛  ــەوەی کۆمەاڵیەت ــەدا دوو بزوتن ــەم دەورەی ل

ــدا  ــمە كێش ــە  کێش ــزم ل ــیونالیزم و کۆمۆنی ناس

بــوون لەســەر دیاریکردنی چارەنووســی سیاســی 

ــۆ  ــە ب ــتان  ک ــگای کوردس ــی کۆمەڵ و کۆمەاڵیەت

ــوو وە  ــەردەوام ب ــەک دوو ســاڵە ب ــی ی ماوەیەک

ــازەی  ــی ت ــەواوی قۆناغ ــە  ت ــدا ل ــی خۆی مۆرک

ــەرازووی  ــەکان و ت ــدی چین ــگا و پەیوەن کۆمەڵ

هێــزی نیوانیــان.

ــواردا  ــە زۆر ب ــەم كیشــمە كێشــە کاریگــەری ل ئ

باســی  و  ڵێکۆڵینــەوە  بــە  پێوســیتی  و  دانــا 

ــرەدا  ــە لێ ــەوەی ک ــەاڵم ئ ــە ب ــە هەی هەمەالیەن

بکــەم،  لەســەر  جەختــی  ئەمەوێــت  زیاتــر 

کاریگــەری ئــەم کێشــمە كێشــە چینایتیــە و ئــەم 

قۆناغــە ڕێگۆزاریــە لەســەر خەســەڵەتە بناغەیــی 

ناســیونالیزمی  حاکمیەتــی  چینایەتیەکانــی  و 

ــتاندا. ــە کوردس ــورد ل ک

وەک  ســەرتاوە  لــە  هــەر  ناســیونالیزم 

سیاســی  و  کۆمەاڵیەتــی  بزوتنەوەیەکــی 

بــۆرژوازی نــەک هــەر خەســڵەتی بورژوازیانــەی 

ــی  ــە بەرژوەندیەکان ــی ل ــری کردن خــۆی و بەرگ

ســەرمایە و ســەرمایداری بەرجەســتە کردۆتــەوە 

ــکاری  ــەدا دۆژمن ــی دڕندان ــە جەنگیک ــو ل بەڵک

ــە  ــردووە ل ــادە ک ــۆی  پی ــەوالی خ ــێ ئەماوئ ب

بەرامبــەر پڕۆلیتاریــای کوردســتان و بزوتنــەوەی 

ــکاران و  ــەی کری ــی ڕۆژان ــتی و خەبات کۆمۆنیس

زەحمەتكیشــاندا. هــەر زوو نەزیــر عومــەر و 

بەکــر عەلــی  تیــڕوڕ کــرد و پێشــرێش هێرشــی 

ــی  ــی »ڕەوت ــوراکان و مەقەرەکان ــەر ش ــردە س ب

کۆمۆنیســت« و کەوتــە دوژمنــکاری و پیانگیڕی 

دواتریــش  و  بێــکاران  یەکیەتــی  بەرامبــەر 

کۆنرۆڵــی نەقابــە کریکاریەکانــی کــرد و ڕێگــەی 

لــە  دروســتکردنی ســەندیکای ســەربەخۆ گــرت 

...هتــد. ئەمــە جگــە لــەوەی کــە بــە بــێ  هیــچ 

ڕۆڵەکانــی  لــە  هەزارانیــان  ســڵکردنەوەیەک 

خەڵکــی کرێــکار و زەحمەتکێــش و نــەداری 

کۆمەڵــگای کوردســتان ڕەوانــەی جەنگەکانــی 

ناوخۆیــی خۆیــان کــرد و دایانــن بــە کوشــت لــە 

پینــاوی ئــەوەی ئــەم یــا ئــەو هێــزی میلیشــیایی 

کۆنرۆڵــی کوردســتان بــکات.

ــەیرێکی  ــاڵ س ــاش ٢٩ س ــتادا و پ ــە ئیس ــەر ل گ

میدیــا و گوتــاری سیاســی و ئایدیۆلۆژیــای زاڵــی 

کــە  ئەبینییــن  بکەیــن  کــورد  ناســیونالیزمی 

ــتا  ــوزەرەی هێش ــە ڕێگ ــەم قۆناغ ــانەکانی ئ نیش

لــە خــۆدا هەڵگرتــووە، و لــە ســەر بنەمــای 

بەرژونــدە چینایەتیەکانــی بــۆرژوازی کوردســتان 

دۆژمنکارییــدا  درێــژەی  لــە  و  ئەمــرۆدا  لــە 

بەرهەمیــان  کریــکار  چینــی  بەرامبــەر 

گوتــاری  و  گفتوگــۆ  و  میدیــا  ئە هینێتــەوە. 

کوردســتاندا  لــە  ناســیۆنالیزم  زاڵــی  سیاســی 

یــا باســی ئــەم قۆناغــە ڕێگــوزەرە نــاکات و 

قڕوقەپــی لــێ ئــەکات یــا لــە ڕوانگــەی سیاســی 

چینایتــی بورژوازیانــەی خۆیانــەوە ئەیشــێوێنن.

کــەم میدیــا و گوتــاری سیاســی واڵتانــی جیهــان 

بــۆرژا  گوتــاری  و  میدیــا  ئەوەنــدەی  هەیــە، 

ناســیونالیزمی کــورد بژارکرابێــت لــە بەکارهینانی 

و  ووشــەێک  هــەر  و  دەربڕێنێــک  هــەر 

و  سوشــیالیزم  لــە  بــاس  کــە  كۆنســێپتێک 

چینــی  ئازادیخوازانــەی  ڕۆڵــی  و  کۆمۆنیــزم 

ــواز  ــا ئازادیخ ــە بەه ــاس ل ــکات، و ب ــکار ب کرێ

ئــەم  بزوتنــەوەی  یەکســانیخوازیەکانی  و 

ــا  ــکات. ی ــت ب ــای سۆشیالیس ــە و پرۆلیتاری چین

ــە  ــەاڵتداریەتی و ڕەوت ــەم دەس ــم، ک ــر بڵی ڕون

سیاســیەکانی بــورژاوزی هــەن ئەوەنــدەی ئەمان 

ــنبیری  ــوری ڕۆش ــایدی کەلت ــان جینۆس توانیبێتی

کۆمەڵگــەدا.  لــە  کردبیــت  سۆشیالیســتیان 

ئــەم دژە سۆشــیالیزم بوونــە ترادیســیۆنی بــە 

نــاو »خۆماڵــی« کــوردی نیــە ئەمــە جەنگــی 

هوشــیارانەی بــۆرژاوازی جیهانــی و تایبەمتەنــدی 

ــی  ــوردە بــە دژی چین ــێونالیزمی ک ــورژوا ناس ب

ــتە  ــە پیداویس ــێکە ل ــەداران و بەش ــکار و ن کری

ــە ســەروەرەی  ــەم چین ــی ئ سیاســی و فکریەکان

ــێ  ــیەکەی و بەب ــەاڵتە سیاس ــتان و دەس کوردس

ئەمــە کاری نــاڕوات.

چینێکــی  وەک  کریــکاران   هــەر  نــەک 

ئەڵتەرنەتیڤێکــی  خاوەنــی  و  کۆمەاڵیەتــی 

سیاســی و کۆمەاڵیەتــی بــاس ناکرێــت و بــە 

و  ئینرناسیونالیســت  کارەکتــەرە  لــە  دابــڕاو 

ئاوهــەوای  لــە  ئەکرێــت  وێنــا  جیهانیەکــەی 

سیاســی و فیکــری زاڵــی نــاو کوردســتاندا، بەڵکــو 

ــە باشــرین  ــە هەبوونیشــی ئەکرێــت. ل حاشــا ل

حاڵەتــدا وەک تۆێژێــک کــە مووچــەی ئەبڕدرێت 

ــا  ــەدرێ و وێن ــان ئ ــە نیش ــە و ناڕازی و کاری نی

ناسیۆنالیســتەکانی  ڕوانگــەی  لــە  ئەکرێــت. 

ــکار ئەتوانــی تەنهــا و  کوردســتانەوە چینــی کری

تەنهــا بــە نــاوی نەتــەوە و ئیســام و فرۆشــیاری 

کاریەتــی،  هیــزی  کــە  کااڵکەیــەوە،  ئــازادی 

ــر.  هەبوونــی کۆمەاڵیەتــی هەبێــت و هیچــی ت

واتــە کۆنســێپتی هیــزی چینایتــی سۆشــیالیزم بــە 

بــەردەوام ئەســڕێتەوە لــە زەینــی کۆمەڵگــەدا تــا 

ــای ناســیونالیزم و  ــە ئایدیۆلۆژی ــەوە ب ــڕ بکریت پ

ئیســامیزم و لیرالیــزم، و ئەمــەش هــەر ئەزمونی 

بــورژوازی جیهانــی نیــە کــە هیــزە سیاســیەکانی 

بکەنــەوە  الســاییان  »خۆماڵــی«  بــورژوازی 

بەڵکــو ئەزمونــی هەمــان ئــەم هیــزە سیاســیانە 

ــورد  ــیۆنالیزمی ک ــی ناس ــیانە و بــە تایبەت خۆش

کــە لــە شــەڕدا بــووە وبەردەوامیشــە لــەم شــەڕە 

ــکار و سۆشیالیســت و  ــەر چینــی کری ــە بەرامب ل

کۆمۆنیســتەکانی کومەڵــگای کوردســتان.

 
قەیرانــی ڕژێمــی سیاســی ناســیونالیزم 

و ڕەخنــەی سۆشیالیســتی
ئەمــرۆ ئــەم ڕژێمــە لــە قەیرانێکــی توندوتیــژی 

وەک  خەریکــە  تەنانــەت  و  دایــە  سیاســی 

قەوارەیەکــی سیاســی ئەبــێ بــە دوو ئیــدارە یــا 

ڕوونــر بڵێــم دوو ئیــارەت، و لــە ژێــر ســایەی 

ئــەم حوکمرانیــەدا زۆربــەی زۆری جەمــاوەر 

لەوپــەڕی فەالکەتــی ئابووریدایــە و بــە هیــاک 

قەیرانــە  ئــەم  تەوژمــی  هەروەهــا  چــووە. 

ناکۆکیەکانــی  پەرەســەندنی  و  کۆمەاڵیەتیــە 

نــاو خــودی ئــەم ڕژێمــە سیاســیە خانوادەیــی و 

میلیشــیایە لــەوە زیاتــرە کــە بتوانــرێ بە ئاســانی 

ــی،  ــە کورت ــت. ب ــە ســەرکوت ڕابگیری ــا ب و تەنه

»دەســەاڵتداران  ئەڵــی  لینیــن  وەک  وهــەر 

ناتوانــن وەک جــاران حوکــم بکــەن« و خەڵکــی 

هــەژار و ناڕازیــش »نایەنەوێــت وەک جــاران 

بژیــن«. ئەمــە بــۆ خــۆی الیەنەکانــی باردۆخیکی 

لەگــەڵ  و  ئــەدەن  نیشــان  شورشــگیرانە 

هــەر پلەیەکــی بــەر چــاو لــە پەرەســەندنی 

ئامادەیــە سیاســی و ڕێکخراوییەکانــی چینــی 

ــی  ــۆ قەیرانیک ــت ب ــەداران ئەیگۆڕی ــکار و ن کری

شۆڕشــگیرانە و هەنگاونــان بــەرەو ئەنجامدانــی  

شــۆرش و ئاڵوگــۆڕی ڕیشــەیی.

ــە  ــتاندا، ن ــتای کوردس ــەی ئیس ــەم هەلومەرج ل

هــاواری »نیشــتان« و«نیشــتان پــەروەری« 

بــۆرژوا ناسیونالیســتی کــورد و ئینتلیجنســیاکەی 

لەنــاو  ئەوتــۆی هەبــێ  ئەتوانــی گۆێبیســتی 

ڕیــزی هــەژاران و نەدارانــدا، و نــە خەڵکگەرایــی 

کاریگــەری  بــورژوازی  ووردە  ناسیونالســیتی 

ئەوتــوی ئەبێــت لەســەریان. ئاشــکرایە قەتیــس 

لــە  زەحمەتکێشــانیش  و  کریــکاران  بوونــی 

ــەر  ــن لەبەرامب ــی دەربڕی ــوەی ناڕەزایەت چوارچی

میلیشــیایی  دەســەاڵتداریەتی  و  گەندەڵــی 

و  نــاکات  مەیســەر  کاریــان  مووچەبڕیــن  و 

ــەر  ــێ کاریگ ــیان ناتوان ــیۆنی پەرژوباڵویش ئاکس

ــەدا. ــەم  بارودۆخ ــەر ئ ــە بەرامب ــت ل بێ

زیاتــر  هــەرکات  لــە  ئەمــرۆ  بۆیــە  هــەر 

زەرورەتــی چارەســەری كێشــە ســەرەکیەکانی 

کۆمــەڵ بــە شــیوازی شۆرشــگیرانە و دەرچوونــی 

ــە  ــتا هاتۆت ــەی ئیس ــەم بارودۆخ ــگێرانە ل شۆڕش

پێشــەوەی ڕەوەنــدە سیاســی و کۆمەڵیەتیــەکان. 

ئــەم رێگــە دەرچونــە شۆرســگیرانەیە  بــەاڵم 

ــە  ــواردووە ب ــی و گرێیخ ــەوە هەڵناقوڵ ــە خۆی ل

ــی  ــی سیاس ــەندنی کێشمەكێش ــەودای پەرەس م

ئەڵتەرنەتیڤــی  شــەڕی  ئاکامــی  و  چینایەتــی 

ــزم  ــیالیزم و کەپیتالی ــکار؛ شۆش ــۆرژوازی و کری ب

ــتاندا. ــە کوردس ل

هەرچەنــدە دەســەاڵتی بــورژوا ناســیونالیزمی 

کــورد کەوتۆتــە ناکۆکیەکــی بێچارەســەر لەگــەڵ 

زۆربــەی جەمــاوەر و لەگــەڵ کۆمەڵگــەدا، بــەاڵم 

و  سیاســی  ئامادەیــی  کاتیشــدا  هەمــان  لــە 

ڕێکخراوەیــی و فیکــری چینــی کریــکار و تۆیــژە 

ــە  ــارە ئەمان ــە الوازە. دی ــەم چین ــی دەوری ئ کان

هەمــووی ئەتوانــرێ بــە شــیوەی چۆنایەتــی 

بارودۆخــی  لــە  بگۆڕێــت  خێــرا  و  )نوعــی( 

قەیرانــی شۆڕشــگیرانەدا.

هەنــگاوی یەکــەم لــە هەمــوو ئــەم ڕەوەنــدەدا 

ــوردی«  ــەالتی ک ــە »دەس ــە ل ــە ڕەخن ــە ک ئەوەی

لــە ڕوانگــەی چینایەتــی کرێــکارەوە بەرجەســتە 

کرێــکار  چینایەتــی  ڕەخنــەی  بکرێتــەوە. 

ڕەخنەیــە لــە ڕژێــم و دەســەاڵتی ســەرمایە، 

دەســەاڵتی بــورژوازی کــورد، نــەک بەتەنهــا 

ــیاکان  ــکاران و میلیش ــە گەندەڵ ــن ل ــە گرت ڕەخن

و دەســەاڵتی بنەماڵــەکان. ڕەخنــەی مۆڕاڵــی 

دەردی کریــکاران و چەوســاوەکان و بێبەشــان 

ــەی  ــان ڕەخن ــۆ خۆی ــەوان ب ــاکات، ئ ــان ن دەرم

لــە  کــردەوەن  بــە  چینایەتــی  و  کۆمەاڵیتــی 

ــەی  ــە رێگ ــا ل ــەرمایەداری، و تەنه ــتمی س سیس

سوشیالیســتیان  ڕەخنــەی  کردنــی  هیــز  بــە 

سیاســیەکانی  نوینــەرە  و  سیســتمە  لــەم 

ــە  ــیەکەی ل ــە سیاس ــیۆنالیزم و ڕژێم ــە ناس لەوان

کوردســتاندا ئەتوانــن ڕابــەری سیاســی شــۆڕش و 

گۆرانــکاری شۆرشــگێڕانەی کۆمەڵگــە بــن.

ناوەڕۆکــی چینایەتــی دەســەاڵتی ناســیۆنالیزمی 

سیاســی  دەســەاڵتی  و  بۆرژوازیــە  کــورد 

ســەرمایە و ســەرمایەداریە وئامــرازی ســەرکوتی 

ــکار  ــی کری ــە دژی چین ــە ب ــەم چینەی دەســتی ئ

وزەحمەتکێشــان،  ئەمــە ئــەو فاکتەیــە کــە بەبێ 

ــتی  ــەی سۆشیالیس ــێ ڕەخن ــی و بەب ڕەچاوکردن

کوردســتان  نــەداری  و  کرێــکار  چینــی  لێــی، 

لــە  بگێــڕی  مێــژووی خــۆی  ناتوانــێ دەوری 

بارودۆخــی شۆرشــگیرانەی ئەمــرۆدا.

بــورژوا  دەســەاڵتی   کــە  ڕاســتە  ئــەوە 

ــە  ــن ل ــدەڵ و بێباک ــتان گەن ــیونالی کوردس ناس

ــە  بەرامبــەر داوکاریەکانــی جەمــاوەردا، بــەاڵم ل

ســەرمایەداریدا بــە گشــتی گەشــەی ئابــوری 

کۆمەڵگــە بــەم شــیوەیە ئەڕواتــە پێشــەوە و 

ــردا،  ــی ت ــەڵ واڵتان ــە لەگ ــاوازی ئەوەی ــە جی تاک

ــە  ــت، ک ــورەدا بی ــەم ب ــان ل ــەر بەرواوردەکەم گ

بەربــاڵوە  خنکێنــەر  ئاســتێکی  تــا  گەندەڵــی 

زۆری  هــەرە  زۆربــەی  و  کوردســتاندا  لــە 

دانیشــتوان و لەوانــە بەشــیک لــە ســەرمایە 

ــان  ــارێ هەرس ــی بەج ــوک و ناوەنجیەکانیش بچ

ــی  ــیایی و بنەماڵەی ــەاڵتی میلیش ــردووە. دەس ک

لــە  بڕیــوە  کۆمەڵگــە  لــە  هەناســەی  کــە 

ــە فۆرمــی سیاســی  ــە جگــە ل واقعــدا شــتێک نی

لــە  ســەرمایەداری  و  ســەرمایە  دیاریکــراوی 

ــۆرم  ــەوەی  ف ــە جیاکردن ــەر بۆی ــتاندا ه کوردس

و نــاوەڕۆک لــە یەکــر و پێوانەیــان  بــە دوو 

ــۆ  ــندەیە ب ــی کوش ــاواز هەڵەیەک ــدازەی جی ئەن

پرۆلیتاریــا.

بۆرژوازی دەسەاڵتدار و سەرمایەی 
کۆمەاڵیەتی

دیــارە، دەســەاڵتی ئیســتای کــوردی بەزەقــی 

دەســەاڵتی سیاســی ســەرمایەیە، کــە ئەمــەی 

دووهــەم بــۆ خۆشــی ئەلقەیەکــە لــە ئەڵقەکانــی 

ســەرمایەی جیهانــی، و ئــەم دەســەاڵتە بەگشــتی 

کۆمەاڵیەتــی  چینیکــی  سیاســی  ســەروەری 

منایــش ئــەکات کــە بــورژوازی کوردســتانە. وەک 

ــدی  ــتی پەیوەن ــی کاپیتالیس ــەر کۆمەڵگەیەک ه

ســەرمایە و ژێرخانــی ئابــووری ســەرمایەداری 

سیاســیە  ڕژێمــە  ئــەم  پایــەی  و  بناغــە 

لێــرەوە  و  کوردستانیشــە  ناسیونالیســتیەی 

خــۆی  بەڕۆڵــی  ئەمیــش  و  وەرئەگــری  هێــز 

خزمەتــی. ئەکەوێتــەوە 

ــی  ــە تۆێژیک ــن ک ــتایەدا ئەبینی ــەم ڕاس ــەر ل ه

ملیاردێــر  ســەرمایەدارانی  لــە  کــراو  دیــاری 

ــە  ــە و دەرەوی ڕژێمەک ــاو ڕژێمەک ــری ن وملیۆنێ

ئەمانــە  و  برەودایــە  لــە  کاریــان  هەمیشــە 

خەریکــی وەگەڕخســن و کەڵەکــەی ســەرمایەن 

لــە هەمــوو کەرتــە پیشەســازی و خزمەتگــوزاری 

و بازرگانــی ومالیــەکان و پــرۆژە جوراوجــۆرە 

ئابووریەکانــدا. هەمــوو ئــەم ســەرمایە گوزاریانە 

لــە ژیــر ســایەی ئــەم ڕژیمــەدا بــە تونــدی 

گرێدراونەتــەوە بــە گەندەڵــی و قــۆرغ کردنــەوە 

و کەڵەکــەی ســەرمایە بــە قەبارەیەکــی  هێجــگار 

ــەکات. ــاد ئ ــەورە زی گ

واتــە  کــورد  »نەتەوەیــی«  ســەرمایەی  بــۆ 

ــە  ــگ نی ــەوە  گرن ــی« ئ ــەرمایەی کۆمەاڵیەت »س

دەســەالت بنەماڵەیــی بێــت یــا پەرلەمانــی بــەو 

ئەندازەیــی کــە ســەرمایە کاری بــڕوات. فۆڕمــی 

سیاســی ڕژێمــی لــە ســەر کاربــوی ئیســتا و 

ئــەم ڕژێمــە و گەندەڵــی  بونــی  میلیشــیایی 

بنەماکانــی  نەبوونــی  و  ئیدارەیــی  دوو  و 

دەوڵتــی ئاســایی بــورژوازی، لــە گــەڵ ئەوەشــدا 

و  ئابــوری  پیداویســتە  لەگــەڵ  نەگونجــاوە 

ــی،  ــی ســەرمایەی نەتەوەی یاســایی و ئیداریەکان

بــەاڵم لەبــاری سیاســیەوە نــەک كێشــە نیــە 

بــۆی بەڵکــو زەرورەتێکــە بــۆ ســەرکوتی چینــی 

ئێستای کوردستان، کێشمەکێشی چینایەتی و ئەگەری ڕاپەڕینی جەماوەری
موئەیەد ئەحمەد

بۆ ل٣

درێژەی سەرووتار
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ژمارە5  

ــی  ــزی خەبات ــی ڕی ــکار و پەرژوباڵوەپێکردن کری

ــتادا. ــە ئیس ل

کــە  بەرچــاوە  ڕاســتیەکی  ئــەوە  هەروەهــا 

میــژووی سیاســی ئــەم ڕژێــم و دەســەاڵتەی 

کوردســتان جیابــووە نیــە لــە گەشــەی ئــەم 

بــەم  و  هەیــە  ئیســتا  کــە  ســەرمایەداریەی 

ــی  ــەی. قســەکردن لەســەر خراپ شــیوە کۆنکریت

ــە  ــەم  ڕژێمــە سیاســیە میلیشــیاییە ل و باشــی ئ

ســەرمایەی  بەرژەوەندیەکانــی  بــە  پەیوەنــد 

ــەوەی  ــتاندا جیاکردن ــە کوردس ــەوە ل کۆمەاڵیەتی

و  ســەرمایە  و  سیاســەت  زۆرەملییانــەی 

ــژوی  ــە مێ ــە ل ــەم کۆمەڵگەیەی ــەرمایەداری ئ س

شــیکردنەوەدا  دوا  لــە  و  خۆیــدا  کونکریتــی 

بــورژوا  ووردە  ناســیۆنالیزمی  ڕۆمانســیزمی 

کوردســتاندا  لــە  ئــەوەی  ڕۆشــنبیرانیەتی.  و 

ئەگــوزەرێ لــە ڕووی سیاســەوە و بەم دەســەاڵتە 

گەنــدەڵ و میلیشــیایی و بنەماڵەیــەوە ئــەوە 

ــورد و ڕۆڵ و  ــیونالیزمی ک ــودی ناس ــژووی خ می

نەخشــیەتی لــە پەیوەنــد بــە گەشــەی ســەرمایە 

و  ئۆرگانیــک  بەشــیکی  و  ســەرمایەداریەوە  و 

ســوپەر ســرەکچەری سیاســی ســەرمایەیە.

لــە ســەرمایەداریدا ئــەوە گرنــگ نیــە کــە ســەرتا 

ــە  ــد تااڵنی ــووە و چەن ــوە هات ــە كۆێ ــەرمایە ل س

ــەوە گرنگــە  ــەوە. ئ ــک کۆبۆت ــە چ میکانیزمێ و ب

لــە  و  مۆنۆپڵکــراوە  کۆمەاڵیەتــی  کاری  کــە  

ــر  ــدا گەوەرت ــە جوڵەکەی فۆرمــی ســەرمایەدا و ل

هەمــوو  وەک  هــەر  ئەبێــت.  گەورەتــر  و 

گەشــەی  هاوچــەرخ  تــری  کۆمەڵگەیەکــی 

کوردستانیشــدا  لــە  ســەرمایەداری  ئابــووری 

ــە  ــەرمایە کەڵەک ــد س ــە چەن ــورێ ک ــەوە ئەپێ ب

بــووە. ئــەی ئــەوە نەبــوو جــال تالەبانــی کاتــی 

کوردســتانی  ئابــووری  پەرەســەندنی  خــۆی 

ــوا.  ــتان ئەپێ ــی کوردس ــارەی ملیۆنێرەکان ــە ژم ب

ئــەوە قســەی ســەرزارەکی نەبــوو بەڵکــو ئــەوە 

لۆژیکــی ســەرمایە و نوێنەرەکانیەتــی و گەشــەی 

ــەرمایە و  ــەی س ــارەی کەڵەک ــە قەب ــووری ب ئاب

ڕیــژەی قازانــج ئەپێــورێ نــەک چەنــد جەمــاوەر 

ــاژی. ــا ن ــەژی ی ــگوزرانیدا ئ ــە خۆش ل

مەســەلەی نەتەوایەتــی کوردیــش لــە هــەر کات 

زیاتــر بــە گوێــرەی بەرژەوەندیەکانی ســەرمایەی 

دروســتکردنی  و  پێشــەوە  ئەڕواتــە  گــەورە 

لــە کوردســتانی  کــورد  نەتەوەیــی  دەوڵەتــی 

پێداوێســتیەکانی  مەســەلەی  بوەتــە  عیراقــدا 

ئــەم بەشــە لــە ســەرمایەی نەتەوەیــی کــورد 

و بەندوبەســتەکانی بــە بــورژوازی جیهانــی و 

ناوچەییــەوە. 

ملیاردێــر  ئــەو  هەمــوو  ڕیــزی  ســەیری 

وملیۆنێرانــەی کــە لەنــاو یەکیتیــدا دروســت 

ــوەن  ــا بەڕێ ــدان ی ــاو پارتی ــە ن ــوون و ئیســتا ل ب

ــی  ــە لۆژیک ــازێن، ئەم ــدا بس ــەڵ پارتی ــە لەگ ک

ــەرمایەی  ــدی س ــی و بەرژوەن ــی و جیهان زەمین

لــە پشــتەوە وەســتاوە. ناســیونالیزم و پارتیزانــی 

لەســەر  خــۆی  ســنوورەکانی  ناسیونالیســتی 

زەمینــەی بەرژەوەندەکانــی ســەرمایە ئەبەزینێ. 

ــەروەری«  ــوردی و »نیشــتان پ ناســیونالیزمی ک

ــە  ــاڵەدا ب ــەم ٢٩ س ــی ئ ــە کۆتای ــیونالیزم ل ناس

جــارێ پــەردەی لەســەر خــۆی هەڵاڵیــوە و 

ســەرمایەی  بەرژەوەندیەکانــی  ڕێکــوڕەوان 

ســەرمایەی  پێــەش  بــەو  هــەر  و  گــەورە 

ئــەکات. نوینەرایەتــی  کۆمەاڵیەتــی 

لەگــەڵ ئــەم واقعیەتەشــدا کەچــی هــەوڵ و 

ناوەنجــی   بــورژوازی   فریوکارەکانــی  تەقــەال 

بورژوازیــەکان  وردە  توێــژە  پرتەوبۆڵــەی  و 

ئەیانەوێــت  و  نابڕێتــەوە  وڕۆشــنبیرانیان 

جارێکــی تــر خەڵکــی کریــکار و  زەحمەکێــش بە 

ســۆزی نیشــتانی و مۆراڵــی نــا مەعقولــی تــااڵن 

چێتــی و گەندڵــی مەشــغوڵ بکــەن، و جارێکــی 

ــێ  ــەرا ســەرمان ل ــە ناســیونالیزمی خەڵکگ ــر ب ت

تێــک بــدەن. هــەر بــەم پێیــەش دورمانبخەنــەوە 

لــە کێشــەی ئەســڵی کــە ســەروەری چینــی 

بەســەر  ڕژێمەکەیەتــی  و  کــورد  بــوارژوازی 

کۆمەڵگــەوە کــە ســەرچاوەی مەینەتیەکانــە و 

ــەش  ــەاڵتی بنەماڵ ــیا و دەس ــی و میلیش گەندەڵ

ــان و  ــێ ن ــا ب ــی، هەروەه ــی دانەپچراویەت بەش

ئــاوی جەمــاوەری کوردســتانیش هــەر لیرەوەیــە.

ڕزگاربــوون لــە بارودۆخــی ئەمــرۆی کوردســتان 

و خەبــات بــۆ هێنانــەدی ئــەم ئاڵۆگۆریــە ئــەوە 

ــگا  دەخــوازی کــە ڕاســتیە چینایەتەکانــی كۆمەڵ

و کیشمەکێشــەکانی چۆنــن ئــاوا بخرێنــەڕوو 

کۆمەڵگــە  نــەداری  و  چەوســاوە  خەڵکــی  و 

بەرچاویــان ڕوون بێــت کــە لــە کوێــی ئــەم 

سیاســیاندا  خەباتــی  لــە  و  کیشمەكێشــدان 

جەنگــی  بوەشــێنن.  کــۆی  بــۆ  گورزەکانیــان 

چینایەتــی کوردســتان بــە ناچــاری مۆرکــی خــۆی 

داوە و ئەیــدات  لــەم بارودۆخــە سیاســیەی کــە 

ــەڕێ. ــدا تێئەپ ــتا پێ ئیس

 
و  ئاســۆ  کوردســتاندا،  لــە  ڕاپەریــن 

ن کا لێنجــە چە

ــە  ــە ل ــزاری لەوپەڕیدای ــی و بێ ــڕۆ ناڕەزایەت ئەم

ــاەری  ــەوەی جەم ــەری تەقین کوردســتاندا و ئەگ

و ســەرهەڵدانی ڕاپەرینێکــی گشــتگیر هەیــە لــە 

چەشــنی ئــەوەی کــە لــە شــارەکانی ناوەڕاســت 

ئەگــەرە  ئــەم  بــەاڵم  عێراقدایــە،  خــواروی  و 

چەنــد ئەبــی بــە واقیــع پەیوەســتە بــە زۆر 

ــی  ــش وەخــت جەخت ــری پێ ــۆرەوە و ناتوان فاکت

ــت. ــە ســەر بکرێ ل

ئــەوەی کــە گرنگــە لێــرەدا ئامــاژەی پێبــدەم 

ــج و مەســەلە  ــەو چەلێن ــان ئ ــە هەم ــە ک ئەوەی

بناغەیانــەی کــە ڕووبــەڕووی ڕاپەرینــی کرێکاران 

و  کــوڕ  و  کــچ  الوانــی  و  زەحمەکیشــان  و 

قوتابیانــی خــوار و ناوەراســتی عیــراق بوەتــەوە، 

ڕووبــەڕووی هەمــان ئــەم چیــن و تۆیژانــەی 

ــکاری و هــەژاری و  ــەوە.  بێ ــتانیش بوەت کوردس

داهاتــووی نادیاریــان تەنگــی بــە هــەردوو الیــان 

هەڵچنیــوە، و هــەردوال  لــە بەرامبــەر جۆرێــک 

لــە ڕژێمــن کــە هیــچ ڕیفــۆڕم و چاکســازیەکیان 

ــراق و  ــاوەری عێ ــەردوو جەم ــە. ه ــاردا نی ــە ب ل

کوردســتان، بــە تایبــەت لــە ســالێ ٢٠١١ وە، 

کــردووە  گەورەیــان  خۆپێشــاندانی  چەندیــن 

خۆپیشــاندەران  لــە  دەیــان  و  دەیــان  و 

ــت و  ــە ناوەڕاس ــتاندا، و ل ــە کوردس ــۆژراون ل ک

ــە ڕاپەرینــی  خــواروی عیراقێشــدا هــەر تەنهــا ل

ئیســتاش  هەتــا  کــە  وە،   ٢٠١٩ ئۆکتۆبــەری 

کوڕانــی  و  کچــان  لــە  ســەدان  بەردەوامــە، 

ڕاپەڕیــوو خەڵتانــی خۆیــن کــراون و بــە دەیــان 

هەزاریشــیان لــێ برینــدار بــووە و سەدانیشــیان 

ــەن میلیشــیاکان  ــە الی ــراوە ل ــراوە و فڕی ــێ گی ل

بۆیــە  هــەر  ئەمنیەکانیانــەوە.  دامــودەزگا  و 

ڕژێمــی  هــەردوو  گۆرانــگاری شۆرشــگێرانەی 

ــی  ــەلەی سیاس ــە مەس ــتان بۆت ــدا و  کوردس بەغ

ســەرەکی ڕۆژی هــەردوو کۆمەڵگاکــە.

ئەڵبەتــە هاوســەنگی هێــزی چینایەتــی نــاو 

بەوپێیــەش  هــەر  و  کوردســتان  کۆمەڵگــەی 

هاوســەنگی هێــز لــە نێــوان ڕەوت و هێزەکانــی 

ــەر  ــە بەرامب ــورد ل ــیونالیزمی ک ــەاڵتی ناس دەس

ــەداری  ــش و ن ــکار و زەحمەکێ ــاوەری کرێ جەم

کوردســتاندا جیــاوازە لــەوەی کــە لــە ناوەڕاســت 

و خــواروی عێراقــدا هەیــە و هەروەهــا ڕەوەندە 

كۆمەڵگەیــەش  ئــەم  کۆنکریتەکانــی  سیاســیە 

کارەکتــەری دیاریکــراوی خــۆی هەیــە، بــەاڵم 

ــەم دوو  ــە ئ ــت ک ــتیە ناگۆڕی ــەو ڕاس ــە ل ئەمان

ڕژێمــە کەوتونەتــە ناکۆکیەکــی بێ چارەســەرەوە 

جەمــاوەردا.  زۆری  زۆربــەی  بەرامبــەر  لــە 

ــەیی و  ــکاری ڕیش ــتی گۆڕان ــی  پێداویس تەوژم

ــە  ــتان و ل ــە کوردس ــم ل ــی هــەردوو ڕژی وەالنان

عیراقــدا لــەوە بەهێــز تــرە کــە بــە خۆشــخەیاڵی 

و  ئیســامی  ئایدیۆلۆژیــای  و  ناسیونالیســتی 

نەتەوەیــی بــەری پێبگیرێــت. هــەر ئەمەشــە 

بەرجەســتەبونەوەی  ڕەوەنــدی  وادەکات  کــە 

و  کرێــکاران  نێونەتەوەیــی  هاوخەباتــی 

زەحمەتکێشــان و هاوئاهەنگــی خەباتــی الوانــی 

و  عێــراق  کۆمەڵگــەی  هــەردوو  شۆرشــگێری 

کوردســتان ئەگەرێکــی بــە هێــز بێــت و ڕوو لــە 

ــت. ــش بێ پێ

 
ئۆپۆزسیونی بورژوازی و ئینتلجنسیای 

بۆرژوا ناسیونالیستی کورد

کۆنرۆڵــی بێ ســنوری هــەردوو حزبــی بنەماڵە و 

هێــزی میلیشــیان بــە ســەر شــاخوێنبەری ئابوری 

ــداری« و  ــە »دەوڵەت ــەلیان ل ــتان و فەش کوردس

»دەوڵەتــی  پیداویســتیەکانی  کردنــی  دابیــن 

دوو  بــە  درێژەدانیــان  و  کــوردی«  بــورژوازی 

ــی  ــە ڕیزێک ــەوەی ک ــۆی ئ ــە ه ــی، بۆت ئیدارەی

ووردە  و  ناوەنجــی  بــورژوازی  لــە  فــراوان 

بــورژوازی و ئنتلیجنســیای ناســیونال-لیرال و 

ــت و  ــاڕازی بێ ــی، ن ــتی سیاس ــورژوا ڕیفۆڕمیس ب

بکەوێتــە کێشمەكیشــەوە لەگــەڵ دەســەاڵتی 

هــەر  وە  کوردیــدا.  ناسیونالیســتی  بــورژوا 

ــورژوا  ــیۆنی ب ــی ئۆپۆزس ــدا حزب ــەم ڕاستایەش ل

ناســیوناڵی ناوخــۆی ڕژیمەکــە پەیــدا ببێــت لــە 

کوردســتاندا.

ــزی  ــتان و ڕی ــەداری کوردس ــکار و ن ــی کری چین

ــدان و خــاوەن کاری  ــکاران و کارمەن ــی بێ بەرین

کاتــی و کــەم دەرامــەت و هەژارکــراوان کــە لــە 

ــەر ڕۆژە  ــەدا ه ــەم ڕژێم ــی ئ ــاری قورس ــر ب ژێ

ــن  ــەوە ئەناڵێن ــکاری و  بێگوزەرانی ــت بێ بەدەس

و دەزگاکانــی ســەرکوتی ســیخوڕی و میلیشــیایی 

»دەســەاڵتی ناسیونالیســتی کــوردی« ناڕەزایەتــی 

ئــەکات،  ســەرکوت  خۆپێشــاندانەکانیان  و 

ڕادیکاڵــەوەن  ڕێگە-دەرچوونیکــی  دوای  بــە 

ئــەم  بەندەکانــی  و  کــۆت  و  کارەســات  لــە 

ڕژێمــە. ئــەم جەمــاوەرە بەرینــە بــە ئەزمــون و 

ــوە  ــان دەرکەوت ــان بۆی ــی خۆی ــیاری سیاس هۆش

کــە ئــەم ڕژێمــە چاکســازی هەڵناگــرێ و ئەبــێ 

ــێ. ــت و نەمین ال برێ

دەســەاڵت و حــزب و هێزەکانــی و هەرەوهــا 

دەســەاڵت  دەرونــی  بــورژوازی  ئۆپۆزســیونی 

هەمیشــە لــە هەوڵــدا بــوون کــە ڕیزەکانــی 

خەبــات و تێکۆشــانی پرۆلیتاریــای کوردســتان بە 

ــاڵوی  ــەرژو ب ــری پ ــەک شــیوە دەرگی هــەزار و ی

بکــەن. یەکێــک لــە چەلێنجەکانــی خەباتــی ئــەم 

چینــە نــەدارەی کوردســتان جیاکردنــەوەی ڕیــزی 

ــە ئاســۆ و سیاســەت و  ــی ل ســەربەخۆی خۆیەت

ســراتیژی ئەم ئۆپۆزســیۆنە بــۆرژا ناسیۆنالیســتە.

ــی  ــوردی مەیدان ــیتی ک ــیۆنی ناسیونالس ئۆپۆزس

سیاســی کۆمەڵگــەی کوردســتانیان بــۆ چەندیــن 

هاتوهــاواری  بــە  کــردووە  جەنجــاڵ  ســاڵە 

ڕێگــرە  لــە  یەکێــک  بونەتــە  و  خۆیانــەوە 

ســەرەکیەکانی بەرەوپێشــچوونی ڕیــزی خەباتــی 

ســەربەخۆ و یەکگرتــوی کرێــکاران و کارمەنــدان 

ــکاری  ــی گۆران ــۆ ئەنجامدان ــان ب و زەحمەتكێش

شۆرشــگیرانە و ڕیشــەیی لــە رێگــەی ڕوخاندنــی 

ــاندانەکانی  ــوو خۆپێش ــەوە ب ــەوە. ئ ــەم ڕژێم ئ

٢٠١١یــان بــە الرێــدا بــرد و کردیانــە دەنــگ 

کۆکردنــەوەی کورســی پەرلەمــان و وادەدانــی 

وەزی  بێتینکردنــی  و  درۆینــە  چاکســازی 

ڕاپەریــوو. شۆڕشــگێرانەی جەمــاوەری 

ئــەو جــۆرە چاکســازیە بۆرژوازیانــە ئامانــج لێیان 

بەجێهێنانــی بەرژەوەنــدی ئــەم بەشــە ناوەنجــی 

ــا  ــتاندا ت ــە کوردس ــەرمایەیە ل ــەی س و بچووکان

کاروباریــان بــڕوات و ڕژیــم چاکســازی بــکات و 

بتوانــی نوێنەرایەتــی یەکســانی هەمــوو خــاوەن 

پــوڵ و پــارەکان و ئامڕازەکانــی بەرهەمهینــان 

و  کرێــکاران   گوایــە   نێــوەدا  لــەم  بێــت. 

ــایەی  ــە س ــەداران ل ــکاران و ن کارمەنــدان و بێ

بــە نەمانــی  دزی و  کەســبوکاری ئەمانــدا و 

ــە  ــەوە. ئەم ــە ئەحەوێن ــی بنەماڵ ــی حوکم تااڵن

ــە، و  ــر نی ــی ت ــر هیچ ــاو زیات ــە چ ــە خۆڵکردن ل

نــەداران  و خەڵکــی زەحمەتکێــش لــە ژێــر 

ســایەی بــورژوازی بچــووک و ناوەندییــدا زیاتــر 

تــەواوی  ئەزمونــی  ئــەوە  و  ئەچەوســێتەوە 

ــەرە  ــەرمایە و نوێن ــە س ــە ل ــەم بەش ــە. ئ جیهان

ــان  ــەش کۆی ــتێکی هاوب ــچ ش ــیەکانیان هی سیاس

ــکاران و زەحمەتکێشــاندا  ــەڵ کرێ ــەوە لەگ ناکات

ــووتەمەنی  ــە س ــان ئەبن ــەوە ئەم ــە پێچەوان و ب

هێنانــەدی ئامانــج و سیاســەت و ســراتیژەکانی 

ــۆرژوازی. ــی ب ــە چین ــە ل ــەم بەش ئ

سیاســەتی  و  ســتڕاتیژ  لەســەر  پیداگــری 

گۆرانــکاری ڕیشــەیی وڕاماڵینــی ڕژێمــی بــۆرژوا 

ــوو  ــش هەم ــە کوردســتاندا پێ ــت ل ناسیونالیس

ــە  ــە ســنووربەندی چینایەتی شــتێک پێویســتی ب

بــورژا  ڕیفۆڕمخــوازی  ئاســۆی  بەرامبــەر  لــە 

ــە  ــتان، ئەم ــتی کوردس ــیۆنی ناسیونالیس ئۆپۆزس

جگــە لــە ڕیســواکردنی ناوەڕۆکــی چینایەتــی 

ــی  ــامیەکان و ڕۆل و نەخش ــەی ئیس بۆرژوازیان

ــە بەرامبــەر خەڵکــی کرێــکار  ــان ل دۆژمنکارانەی

نــەدار و زەحمەتکێشــی کوردســتاندا. و 

ــی  ــە رێگە-دەرچوون ــد ب ــە پەیوەن ــە ل هــەر بۆی

کۆمەڵــگای  کــە  بنبەســتەی  لــەم  سیاســی 

کوردســتانی تێکەوتــوە بــە هــۆی دەســەاڵتی 

ناســیۆنالیزم، لــە خەتــی گشــتیدا دوو سیاســت و 

دوو ســراتیژی ســەر بــە دوو چینــی کۆمەاڵیەتــی 

لــە ئارادیــە. یەکــەم ســرتیژای سۆشیالیســتی 

ــورژوا  ــراتیژی ب ــەم، س ــکار، و دووه ــی کری چین

ناســیونالی دەوڵەتگــەرای بــورژوازی.

 
ڕاپەرینــی  ودروشــمی  ســتراتیژ 
جەمــاوەری وگشــتگیر لــە کوردســتان

ــە کوردســتاندا  ــەکان ل خۆپێشــاندان و ناڕەزایەتی

ئیســتا  تــا  بــەاڵم  بــووە  بــەردەوام  هــەردەم 

خۆپێشــاندانێکی  و  ڕاپەریــن  نەبوەتــە 

جەمــاوەری لــە ســەرجەم کوردســتاندا و نەبوەتە 

دەســەاڵت.  بۆســەر  جیــدی  هەڕەشــەیەکی 

ڕاپەرینــی خەڵــك ناتوانرێ پێشــوەخت پێشــبینی 

و  ســەرهەڵدان  بــۆ  زۆرن  فاکتــۆر  و  بکرێــت 

ــەڕوی  ــە ل ــە گرنگ ــەوەی ک ــەاڵم ئ ــی ب هەڵنەدان

ــە  ــە هــەر وەک چــۆن ل ــە ک ــەوە ئەوەی عەمەلی

ناوەراســت و خــوارووی عێراقــدا  دروشــمی 

ــە  ــن، ب ــدای ڕاپەری ــە ئەجن ــم بۆت ــی رژی وەالنان

ڕای مــن، بــە هەمــان شــیوە ئەتوانــرێ وەالنانــی 

دروشــمی  ببێتــە  دەســەاڵت  شۆرشــگیرانەی 

ڕاپەرینــی  گشــتگیر لــە کوردســتاندا.

سیاســی  خەباتــی  پرۆســەی  کــە   ئاشــکرایە 

و  ناکۆکیــەکان  پەرەســەندنی  و  چینایەتــی 

گۆیــرەی  بــە  پرۆســەیە  ئــەو  هۆکارەکانــی 

ــژراو  ــوەخت دارێ ــی پێش ــە و ئەجندایەک بەرنام

ناچیتــە پیــش و کەســیش ناتوانــی پێشــبینی 

پرۆســەیەکی  گۆێــرەی  بــە  بەڵکــو  بــکات، 

مــاددی و مێژوویــی نــاو جەرگــەی کۆمەڵگــە لــە 

جوڵەدایــە و لــە بەرەوپێشــچوونی ناکۆکیەکانــی 

پەیــدا ئەبــن و بەرەوپێــش ئەچــن. مارکــس ئەڵی 

»کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی بــە ناچــاری تەنهــا ئــەو 

ــی  ــە بتوان ــۆی ک ــتۆی خ ــە ئەس ــانە ئەخات کێش

چارەســەریان بــکات چونکــە ....خــودی کێشــەکە 

ــە  ــە هەلومەرج ــاراوە ک ــە ئ ــک دێت ــا کاتێ تەنه

ــە  ــا ل ــن ی ــر هەب ــەری پێش ــی چارەس مادیەکان

بــۆ  پێشــەکی  دروســتبووندابن«)  پرۆســەی 

رەخنــەی ئابــووری سیاســی(. ئەگــەر ڕوخاندنــی  

دەســەاڵت لــە کوردســتاندا بۆتــە ناچاریــەک 

دیــارە رێگــە چارەکەشــی لــە ئارادیــە، بــەاڵم 

هێــزی  چوونەپێشــی  پلــەی  بــە  پەیوەســتە 

و  کوردســتان  کریــکاری  چینــی  ڕێکخــراوی 

ــەم  ــی کــچ و کــوڕی ئ زەحمەتکێشــان و گەنجان

بەرژەوەندیــان  کــە   ئەمانــن  چینــە چونکــە 

ــەیی  ــۆڕی ڕیش ــی ئاڵگ ــە فەراهەمهێنان ــە ل هەی

ئــەم  ئەلتەرناتیڤــی  ئەتوانــن  کــە  ئەمانــن  و 

کیشمەكێشــە سیاســی  ئــەو  بــن.  بارودۆخــە 

لــە  میژوویــەوە  لەبــاری  کــە  چینایەتیــەی  و 

سیاســی  شــانۆی  ســەر  هاتبــوە  ١٩٩١ەوە 

ــگای کوردســتان و قۆناغێکــی ڕێگــوزەری  کۆمەڵ

پێکهینــا بــوو ئێســتا بەچەندیــن قــات زیاتــر 

خــۆی دوبــارە ئەکاتــەوە.

ڕیــزی ملیۆنــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و 

نەدارنــی کوردســتان هێزێکــی کۆمەاڵیەتــی و 

چینایەتــی زۆر بەهێزتــرە لــە نــەوەی ئــازاری 

١٩٩١ و ئەمــرۆ تەکنەلۆجیــای هــای تێــک و 

پیشەســازی  و  کۆمپیوتــەر  و  کۆمۆنیکەیشــن 

ــوو  ــەر نەب ــا ه ــەو کات ی ــە ئ ــە ک ــەورە هەی گ

ــوو  ــڕۆ هەم ــوو،  ئەم ــدا ب ــتێکی نزم ــە ئاس ــا ل ی

ــێوەیکی  ــە ش ــان ب ــداری کاری ــە  بەرهەم ئەمان

هــەر  نــەک  و  پێشــەوە  بردۆتــە  بــەرز  زۆر 

ــتانەی  ــکاری سۆشیالیس ــاددی گۆڕان ــەی م زەمین

ــزی  ــو  هێ ــردووە بەڵک ــر ک ــەو ت ــان پت کۆمەڵگەی

چیانیەتــی ئــەم گۆرانکاریەشــیان بــە شــیوەیەکی 

ــکاری  ــردووە. گۆڕان ــر ک ــز ت ــار زۆر بەهێ یەکج

ئــەم  هەڵپێچانــی  و  شۆرشــگیرانە  سیاســی 

ڕژێمــەی لــە ئارادایــە لــە ڕێگــەی شۆڕشــی 

کات  لەهــەر  چەوســاوەکانەوە  و  کریــکاران 

ــز  ــی بەهێ ــر لەســەر بنەمایەکــی كۆمەاڵیەت زیات

ئەتوانــی شــکڵبگرێ و بڕواتــە پێشــەوە.

لــە  زیاتــر  زۆر  ئۆبژیکتیڤانــە  فاکتــۆرە  ئــەم 

و  کریــکار  چینــی  بەرژەوەنــدی  لــە   ١٩٩١

بزوتنــەوەی سۆشیالیســتی گــۆڕاوە و ئــەوەی 

ــی  ــی سیاس ــردنی  ئامادەی ــاوە بەرەوپێش ــە م ک

و  چینــە  ئــەم  فیکــری   و  ڕێکخراوەیــی  و 

بزوتنەوەکەیەتــی کــە ئەمــەش لــە هەلومەرجــی 

شــیوەیەکی  بــە  خــۆی  شۆرشــیگرانەدا 

ئەگۆڕێــن. خێــرا  و  شۆرشــگیرانە 

کوردســتاندا  لــە  ڕژیــم  وەالنانــی  ســراتیژی 

هــەروەک ناوەڕاســت و خــواروی عیــراق هاتۆتە 

کۆنکریتــی  خەســڵەتی  و  کارەوە  دەســتوری 

ڕەوەنــدە سیاســیەکانی هــەر یەکەیــان لــەم 

مەســەلەیە ناگۆڕیــت و ئەوەشــی کــە کوردســتان 

لــە  نیــە  هەرێمــە و دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ 

زەرورەت و ئیاکانیەتــی ئــەم ســراتیژە کــەم 

دوو  ئــەم  ڕوبــاری  یەکانگیربونــی  ناکاتــەوە. 

بەرەوەپێشــچوونی  و  جەماوەریــە  بزوتنــەوە 

هەمــوو  ئــەو  بەســەر  ســەرکەوتن  مارشــی 

بــۆرژوازی  کــە  بەالڕێردنــەدا  و  ڕێگــری 

زەرورەتێکــی  بەردمیــان  دەیانخاتــە 

ــەم دوو  ــدە سیاســیەکانی ئەمــرۆی ئ ڕەوەن
کۆمەڵگەیەیــە.

ــی  ــە ئاکام ــە ل ــەیەی ک ــەو پرۆس ــوو ئ ــە هەم ل

لــە  ســەر هەڵئەدا  ئێســتادا  وەزعــەی  ئــەم 

ــزی  ــی ڕی ــن و بەهێزکردن ــتاندا، ڕێکخس کوردس

خەباتــی چینایەتــی پرۆلیتاریــای کوردســتان و 

لــە هەمــوو هێزەکانــی  ســەربەخۆیی خــۆی 

فەرزکردنــی  بەردەوامــی  بــە  و  بــورژاوازی 

خــۆی  چینایەتیەکانــی  ئامانجــە  و  داواکاری 

ســەنگی مەحەکــە تــا بتوانــێ قەیرانــی ئەمــرۆی 

ــی  ــی  سیاس ــدی خەبات ــە بەرژوەن ــتان ل کوردس

چینایەتــی خــۆی بشــكێنێتەوە.

هــەر پلەیــەک لــە بەرەوپێشــچونی خەباتــی 

سیاســی چیانیەتــی کریــکاری و سۆشیالیســتی 

ــچونی  ــە بەرەوپێش ــە ل ــتاندا پلەیەک ــە کوردس ل

دەســەاڵت  وەرگرتنــی  بــۆ  بزوتنەوەیــە  ئــەم 

کــە  لێرەشــەوەیە  هــەر  کوردســتاندا.  لــە 

ــی   ــە ئاســۆ و پەرچەم ــای کوردســتان ب پرۆلیتاری

هەمــوو  چــارەی  رێگــە  سۆشیالیســتیەوە 

ــاکام  ــە ئ ــیانە ب ــرە سیاس ــە هەمەگی ــەو  کێش ئ

ــش  ــووە، ئەوی ــگای داگرت ــە كۆمەڵ ــێ ک ئەگەیەن

خەباتــی  بەرژەوەندیەکانــی  گۆێــرەی  بــە 

چارەســەری  لەوانــەش  خــۆی،  سۆشیالیســتی 

کــورد. نەتەوەیــی  مەســەلەی 

١٦ ئەیاری ٢٠٢٠
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ئایە دەتوانین ئەزمونێک بدەینە ئەم ڕاپەڕینەی ئێستای عێڕاق؟
نادر عبدالحمید

بۆ الپەڕە

درێژەی الپەڕە١  

١١

ــاردە  ــەم دی ــەڕووی ئ ــۆ وەســتانەوە ب ــەوە ب یەکخەن

هاوکێشــە  نــاو  خزاندۆتــە  خــۆی  کــە  تازەیــەدا 

ــە  ــەی ک ــەو کۆکبون ــە، ئ ــەم هێزان سیاســیەکانەوە. ئ

ــک  ــە جۆرێ ــی ڕژێمــی بەعســەوە ب ــە دوای ڕوخان ل

ــارساو  ــە پڕۆســەی ئیمپریالیســتانەی ن ــە ئاســانی ل ل

بــۆ  پێیگەیشــن  عێــڕاق  سیاســی  پڕۆســەی  بــە 

ــکردنەوەی  ــڕاق و دابەش ــەوەی عێ ــارە بونیادنان دوب

ــان  ــە بۆی ــان نی ــتا وا ئاس ــر ئێس ــکەوتەکان، ئی دەس

تــا  یەکخەنــەوە  خۆیــان  ڕیزەکانــی  بتوانــن  کــە 

ــۆ دۆخــی  ــەوە ب ــارەکان بگەڕێنن ــر کاروب جارێکــی ت

"ئاســایی" بورژوازیانــەی خــۆی.

دەســت لــەکار کێشــانەوەکەی مەهــدی )ســەرەتای 

دێســەمبەری ٢٠١٩( ڕاســتەوخۆ لەژێــر کاریگــەی 

ــدە  ــن دەیرسەوان ــە ڕاپەڕی ــوو ک ــەدا ب ــەو کوتەکان ئ

ــەرنەکەوتوویی  ــەاڵم س ــەاڵت، ب ــی دەس پەیکەرەکان

)مارســی  زورفــی  و   )٢٠٢٠ )شــوباتی  عــەالوی 

ــەی  ــازەدا بەپل ــی ت ــی حکومەت ــە پێکهێنان ٢٠٢٠( ل

لەســەر  بــوو  رێکنەکەوتــن  یەکــەم هۆکارەکــەی 

کاندیدێکــی دیاریکــراو لەالیــەن قــەوارە سیاســیەکان 

و حزبەکانــەوە.

ئێســتا وێنەکــە لــە ســێهەمین هــەوڵ و لــە یەکەمیــن 

ئامادەبوونــی  بــە  دەرکەوتــەی شــانۆیی خۆیــدا، 

زوربــەی ڕابــەران و بەرپرســانی قــەوارە و حزبەکانــی 

پەرلەمــان لــە ڕۆژی ڕاســپاردنەکەدا، وا دێتەبەرچــاو 

کــە ڕێکەوتنێــک لــە نێوانیاندایــە بــۆ بەربژێرکردنــی 

پــەردەی  پشــت  لــە  هەروەهــا  و  کازمــی 

ڕێککەوتنێکــی  دەچێــت  لــەوە  شانۆکەشــەوە 

ــەری  ــی یارک ــەردوو تیپ ــوان ه ــە نێ ــش ل ژێربەژێری

واڵتــە  واتــا  عێــڕاق،  گۆڕەپانــی  نــاو  ســەرەکی 

ئیســامی  ئەمریــکا و جمهــوری  یەکگرتووەکانــی 

ئێــران، لــە ئارادابێــت.

ــۆی و  ــوێنی خ ــە ش ــەوە ل ــن، خوالن  ٢- ڕاپەڕی

پەرەنەســەندن
تــەواوی ئــەم حاڵەتانــە، ســەرەتا دەســت لــەکار 

ــی  کێشــانەوەکە پاشــان ســەرنەکەوتوویی هەوڵەکان

ــەت  ــی حکوم ــۆ پێکهێنان ــار ب ــار و دووەمج یەکمج

دەستنیشــان  لەســەر  بــوون  کــۆک  دواجــار  و 

کردنــی بەربژێرێکــی هاوبــەش بــۆ ســەرۆکایەتی 

ــە  ــوو ئەمان ــی ســێهەمدا، هەم ــە هەوڵ ــەت ل حکوم

ــە  ــە خاڵ ــەن ب ــی ڕاپەڕینەک ــەوەی بارودۆخ ڕەنگدان

بەهێزەکانیــەوە. و  الواز 

لــە قۆناغــی یەکــەم، کاتێــک ڕاپەڕیــن لــە هەڵچــون 

ــدا  ــی یەکەمی ــێ مانگ ــە س ــوو ل ــدا ب و بەرباڵوبوون

تــا کۆتایــی دێســەمبەری )٢٠١٩(، تەختوتاراجــی 

ــەوارە سیاســیەکان  ــن و ق ــە لەرزی دەســەاڵتی هێنای

ــان  ــڕەوا ملی ــی فەرمان ــە قەومــی و تائیفیەکان و حزب

بــەوەدا کــە ســەرۆکی حکومــەت بکەنــە قوربانــی تــا 

ــزن. ــان بپارێ ڕژێمەکەی

ڕاپەڕیــن   )٢٠١٩ )دێســەمبەری  کاتــەدا  لــەم  ئــا 

ــەرەوە،  ــی یەکاک ــاتێکی مێژووی ــە س ــتە چرک گەیش

کــە نەیدەتوانــی بــۆ ماوەیەکــی زۆر تیــا مبێنێتــەوە و 

دەبــوا لــەوە واوەتــر بــڕوات، واتــا خــۆی لــە کۆمیتــە 

ــە  ــکات ل ــراو ب ــۆراکاندا ڕێکخ ــگێڕیەکان و ش شۆڕش

مەیدانەکانــی ڕاپەڕیــن کــە ئەمــە خــۆی بنەمایەکــی 

پێکدەهێنــا بــۆ پەیوەســتبوونی توێژەکانــی تــری 

ــەی  ــەو توێژان ــەت ئ ــەوە، بەتایب ــکار پێی ــی کرێ چین

کــە لەســەرکار و لــە بەرهەمهێنانــدان، ئەمــەش 

ــة  ــی )ازدواجي ــەاڵتی دوانەی ــارای دەس ــا هێنانەئ وات

چینایەتــی  ئیــرادەی  قوتکردنــەوەی  و  الســلطة( 

و  خوێنــاوی  دکتاتۆریەتــی  لەبەرامبــەر  خۆیــان 

ــە  ــۆ چرک ــە ب ــدا ک ــە بورژوازیەکان ــیایی حزب میلیش

ــە کوشــتنی  ــان نەکــردوە ل ســاتێکیش هیــچ دوو دڵی

ــچ و  ــی ک ــە گەنجان ــەزاران ل ــی ه ــەدان و پێکان س

ــان. ــی چاالکوان ــرۆر و ڕفاندن ــوو و ت ــوڕی ڕاپەڕی ک

یــا  بــورژوازی  دکتاتۆریەتــی  مانــەوەی  یــا 

داســەپاندنی دکتاتۆریەتێکــی شۆڕشــگێڕانە، هیــچ 

شــتێکی تــری ســێهەم لــە نێــوان ئــەو دوانــەدا نیــە، 

ــی  ــیە قەوم ــورژوا میلیش ــە ب ــی حزب ــا دکتاتوریەت ی

دەتوانێــت  عێڕاقــدا  لــە  تائیفیــەکان  دینینــە  و 

مبێنێتــەوە )کــە ئەمــە هاتــەدی( لەگــەڵ چەنــد 

ــان  ــدا، ی ــە ڕژێمەکەیان ــوچ ل ــکڵی پ ــی ش ئاڵوگۆڕێک

ڕاپەڕیــن دەبــوو بیتوانیایــە ئاڵوگۆڕێکــی جۆرایەتــی 

پێبــدات  ڕێگــەی  کــە  بێنێتــەدی  لەناوخۆیــدا 

و  کرێــکاران  لــە  ئــازاد  جەماوەرێکــی  ئیــرادەی 

زەحمەتکێشــان و ژنــان و الوان کــە خۆیــان ڕێکخــراو 

ــۆراکاندا،  ــگێڕیەکان و ش ــە شۆرش ــە کۆمیت ــردوە ل ک

لــە حکومەتێکــی  کاتــی شۆڕشــگێڕدا بەرجەســتە 

ــتنی  ــتبەجێکەی ڕێکخس ــە دەس ــە ئەرک ــەوە، ک بکات

ئــەم ئیــرادە ئــازادە سیاســیە و ڕابەرایەتــی کــردن و 

هەڵخراندنــی بوایــە بــۆ پیادەکردنــی دکتاتۆریەتێکــی 

شۆڕشــگێڕانە و هێنانــەدی شۆڕشــی کرێــکاران و 

زەحمەتکێشــان و ڕوخانــی دەســەاڵت و گەســک 

لێدانــی سیســتمی بــورژوازی بــە تــەواوی و بــە 

گشــت پایەکانیــەوە )کــە ئەمەیــان نەهاتــەدی، یــان 

ــی  ــی کۆرپەلەی ــەم پڕۆســەیە حاڵەت ــن ئ باشــرە بڵێی

خــۆی تێپەڕنەکــردوە هێشــتا(.

ســەرەتای  نێــوان  ]لــە  ڕاپەڕیــن  کاتێــک  جــا 

ــی  ــی دووەم ــی کانون ــەمبەری )٢٠١٩( و کۆتای دێس

)٢٠٢٠(، واتــا بــەدوای دەســت لەکار کێشــانەوەکەی 

مەهــدی و پێــش ڕاســپاردنی عــەالوی[ نەیتوانــی 

لەچەنــد  )هەرچەنــدە  خــۆی،  ترۆپکــی  بگاتــە 

ڕوویەکــەوە ڕیشــەدار تــر بــوو وەک بەشــداری ژنــان 

ــی  ــۆی چەق ــوێنی خ ــە ش ــدکاران(، ل ــی خوێن و ڕۆڵ

بەســت و کەوتــە خوالنــەوە.

و  هاتەوەبــەر  هەناســەی  دەســەاڵ  بەمــەش 

و  الیەنــەکان  و  بــاڵ  بەهەمــوو  بورژوازیــش 

میدیاکانیــەوە، وە لەگەڵیشــیا بــورژوازی ناوچەکــە و 

جیهانیــش توانیــان فۆڕمۆڵــەی کێشــەی بەربژێرێــک 

بــۆ ســەرۆکایەتی حکومــەت و ڕێخۆشــکردن بــۆ 

هەڵبژاردنێکــی پەرلەمانــی "پــاک" بــە چاودێــری 

نوێنەرانــی خەڵکــی  و  یەکگرتــووەکان(  )نەتــەوە 

ڕاپەڕیــوو، بکەنــە کێشــەی بناغەیــی ڕاپەڕیــن و 

ــی  ــاوەر و دەربازکردن ــی جەم ــەری گرفتەکان چارەس

تێــی کەوتــووە، وە  کــە  تەنگەنایــەی  لــەو  واڵت 

ــی  ــە و چونیەت ــوەر و ڕێگ ــیان پێ ــاوازی نێوانیش جی

هێنانەدیەکــەی و هەروەهــا ئەنــدازەی چاکســازی و 

پلــەی پاشەکشــە کــردن بــوو لەبەرامبەر جەمــاوەردا.

هەڵوێســتی  بــە  ئاماژەیــەک  پێویســتە  لێــرەدا 

ڕەوتــی  هاوپەیانــی  عێــڕاق(،  شــیوعي  )حزبــی 

هەمــان  لەنــاو  ئەویــش  کــە  بکەیــن  ســەدر، 

جیاوازیەکــی  هەرچەنــدە  هاوکێشــەیەدایە  ئــەو 

خانــەوادە  )ئەندامانــی  لــە  هەیــە  بەرچاویشــی 

ــنگ  ــارە و س ــوەر و ڕێگەچ ــە پێ ــەی( ل بورژوازیەک

فراوانیەکــەی بــۆ پێشکەشــکردنی چاکســازی بــۆ 

جەمــاوەر.

لەگــەڵ هەمــوو ئــەم قوربانیــە گەورانــە و کارە 

کوڕانــی  و  کچــان  پاڵەوانبازیانــەی  شۆڕشــگێریە 

لــە  بەرگریــان  خۆیــان  بەخوێنــی  کــە  ڕاپەڕیــو، 

ئازادکــراوەکان  ناوچــە  و  ڕاپەڕیــن  مەیدانەکانــی 

ــزەر  ــی پارێ ــردە قەڵغانێک ــان ک ــنگی خۆی ــرد و س ک

ــی  ــیای حزبەکان ــی میلیش ــەر تفەنگەکان ــە بەرامب ل

هێــزە  و  ســەرکوتگەر  دامــودەزگا  و  دەســەاڵت 

ــە  ــەو مەیدان ــە ئ ــەدا ک ــان ن ــی و ڕێگەی ئەمنیەکان

بــەاڵم  دەربهێننــەوە،  لەدەســت  ئازادکراوانەیــان 

خــۆی  شــوێن  لــە  ڕاپەڕیــن  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 

دەخوالیــەوە و چەقــی بەســت تــا باڵوبونــەوەی 

ــوبات و  ــی ش ــی مانگ ــە کۆتای ــە ل ــا ک ــای کوڕۆن پەت

ــەر  ــی بەس ــی ڕەش ــی )٢٠٢٠(دا باڵ ــەرەتای مارس س

ــی  ــە دروێنەکردن ــرد ب ــتی ک ــا و دەس ــدا کێش جیهان

ژیانــی ئینســانەکان و هەڕەشــەکردن لــە کۆمەڵگــەی 

ــۆ  ــوو ب ــانی ب ــی ئاس ــەوە نیعمەتێک ــی. ئ مرۆڤایەت

ڕزگارکردنــی ڕژێمــە بــورژوا گەندەڵــەکان و وای کــرد 

کــە بزوتنــەوە ناڕەزایەتیــەکان و ڕاپەڕینــەکان لــە 

زۆرێــک لــە واڵتانــی جیهانــدا، لەوانــە لــە عێــڕاق و 

لوبنــان و ئێرانــدا، لەبەرچــاوان دیــار نەمێنــن.

و  ڕاپەڕیــن  چەقبەســتویی  بارودۆخــی  لــە  جــا 

کەشــوهەوای پــڕ لــە ترســی باڵوبونــەوەی پەتــا 

تەندروســتیەکانی  ڕێناییــە  بــە  پابەندبــوون  و 

ــەوەی  ــە ســازدانی کۆبون خۆپارێــزی و هەڵنەســان ب

حزبەکانــی  ترســی  خۆپێشــاندان،  و  بەرفــراوان 

دەســەاڵت و قــەوارە سیاســیەکان لــە ڕاپەڕیــن کــەم 

ــۆ  ــتەگەڕ ب ــان خس ــی خۆی ــوو تواناکان ــۆوە و هەم ب

گەیشــن بــە ڕێکەوتنێــک لــە دەستنیشــانکردنی 

لــە  خێراکــردن  و  هاوبــەش  بەربژێرێکــی 

ڕێکخســتنەوەی ناوماڵــی خۆیــان و ئەمــەش بــە 

ئــاکام گەیشــت لــە هەوڵــی ســێهەمدا.

 ٣-    بەرگری گیانفیداکارانە بەس نیە
لــەکار  دەســت  بــەدوای  ڕاپەڕیــن  کاتێــک 

کێشــانەوەکەی مەهدیــدا نەیتوانــی بگاتــە ترۆپکــی 

ــە مەبەســتی  ــار ب ــن پەالم ــەر چەندی خــۆی، کەوتەب

تێکشــکاندن و دامرکاندنــەوەی. ئــەوە بــوو چەندیــن 

مەیدانــە  بۆســەر  بینــی  دڕندانەمــان  پەالمــاری 

حزبەکانــی  میلیشــیای  لەالیــەن  ئازادکــراوەکان 

دەســەاڵت و هێــزە ســەرکوتگەرەکانیەوە لەگــەڵ 

چڕکردنــەوەی تاوانەکانیــان لــە کوشــن و تــرۆر و 

ــی  ــەر دوو پەت ــردن لەس ــا یاریک ــدن، هەروەه ڕفان

دەســەاڵت و ڕاپەڕینــی ڕەوتی ســەدری دژە-شۆڕشــی 

خــۆ مەاڵســدراوی نــاو ڕاپەڕینیشــان بینــی کــە چۆن 

دەســتدرێژیەکانی  و  هێزنوانــدن  بــە  دەیویســت 

بەســەریدا  داســەپێنێت  خــۆی  ڕاپەڕیــن  بۆســەر 

دەســتی  گۆچانــی  بیکاتــە  و  بــدات  لەقاڵبــی  و 

دژە- بــەاڵم  سیاســی،  ساتوســەودای  بــۆ  خــۆی 

ئــەوەی  )چ  بەشــەکەیەوە  بەهــەردوو  شــۆڕش 

ئــەوەی  ڕاپەڕیــن و چ  لەنــاو  خــۆی مەاڵســداوە 

ــە دەســەاڵت و  ــەرەوڕووی وەســتاوە ک ــەدەرەوە ب ل

میلیشــاکانن( نەیانتوانــی دەســت بەســەر ڕاپەڕینــدا 

تێکیبشــکێنن. و  دایبمرکێننــەوە  بگــرن و 

بەرگــری گیانفیداکارانــە لــە بەرامبــەر پەالمارەکانــی 

کارێکــی  دەســەاڵت و دژە-شۆڕشــدا هەرچەنــدە 

ــەاڵم  ــوە، ب ــی ڕاپەڕی ــی خەڵک ــەی مەزن پاڵەوانبازیان

لەنــاو  ڕیشــەیی  ئاڵوگۆڕێکــی  نەهاتنــەدی  لــە 

ــوە  ــەر و ڕاپەڕی ــاوەرە تێکۆش ــەو جەم ــدا، ئ ڕاپەڕین

ــایەنی  ــە ش ــت ک ــت شــتێک بەدەســت بهێنێ ناتوانێ

ــت. ــەی بێ ــە مەزنان ــەو قوربانی ئ

ــی الوازی ســەرەکی  ــە خاڵ ــن ل ٤-الوازی ڕاپەڕی

ــە ــی کرێکاردای چین
نایەتــەدی،  لەخۆیــەوە  ئاڵوگــۆڕەش  ئــەم 

کۆمۆنیســتی  ئیرادەیەکــی  بــە  پێویســتی  بەڵکــو 

بەشــێوەیەکی  کــە  ئاگاهانەیــە  شۆڕشــگێڕانەی 

بەرنامەداڕێــژراو، ئامانجــدار و پــڕ حەوســەڵە کار 

بــکات و خــۆی ڕێکخــراو بــکات لــە ڕێکخراوێکــی )یا 

حزبێکــی( مارکــي خــاوەن ڕوانگەیەکــی تیــژ کــە لە 

ــۆ  ــەوە ب ــدا هەلدەقۆزێت ــە مێژووییەکان وەرچەرخان

ــی جەمــاوەری زەحمەتکێــش  ــی خەبات کەناڵێزەکردن

و بێبــەش بــۆ نــاو ڕێــڕەوی شۆڕشــی سۆشیالیســتی.

چــەق بەســتوویی ڕاپەڕیــن و الوازیەکانــی کێشــان 

دەکات بــۆ دۆزینــەوەی خاڵــی ســەرەکی الوازیەکانی 

ــە  ــەدا ب ــەم ڕاپەڕین ــە ل ــڕاق ک ــکاری عێ ــی کرێ چین

ــە کــە  ــش ئەوەی ڕۆشــنی خــۆی نیشــاندەدات، ئەوی

نەهاتۆتــە مەیدانــی جەنگــی سیاســیەوە دژ بــە 

بــورژوازی وەک چێنێــک کــە بەدیلــی سیاســی خــۆی 

بــۆ کۆمەڵگــە بخاتــەڕوو. ئــەم هاتنەمەیدانــەش 

پێویســتی بەئاڵوگۆڕێکــی ڕیشــەیی هەیــە لەنــاو 

چینێکــی  وەک  بتوانێــت  تــا  خۆیــدا  خــودی 

ــدان.  ــدا بێتەمەی ــاو خۆی ــە پێن ــەربەخۆ ل س

بزوتنــەوەی  تــا  نایەنــەدی  ئاڵوگۆڕانــەش  ئــەم 

بــە  نەبێتــەوە  بەرجەســتە  کرێــکار  چینــی 

سیاســەتی  گرتنەبــەری  و  سۆشیالیســتی  ئاســۆی 

سۆشیالیســتی. بزوتنــەوەی چینــی کرێــکار ناتوانێــت 

بەبــێ کۆمۆنیــزم بەســەر چەوســێنەرەکانیدا کــە 

ســەرکەوێت  دەســەاڵتەکەیەتی  و  بــورژوازی 

یەکجــاری. و  یەکاکــەرەوە  بەشــێوەیەکی 

٥- ئایــە دەتوانیــن ئەزمونێــک بدەینــە ئــەم 

ئێســتا؟ ڕاپەڕینــەی 
لینیــن لــە پێشــەکی کتێبەکەیــدا )دوو تاکتیکــی 

ــە  ــی باســکردنی ل ــە دوو توێ سۆشیالیســتی ...( وە ل

ــەوە  ــت: )بەدڵنیایی ــیا دەڵێ ــی ١٩٠٥(ی ڕوس )شۆڕش

ئــەم شۆڕشــە زۆر شــتان فێــردەکات، وە زۆر شــتیش 

ــەلەیەی  ــەو مەس ــەاڵم ئ ــاوەر دەکات، ب ــری جەم فێ

کــە دەخرێتــە بــەردەم حزبێکــی سیاســی تێکۆشــەر 

ــک  ــن ئەزمونێ ــە دەتوانی ــت ئای ــە بزانرێ ــە ک ئەوەی

ــەم شۆڕشــە؟[ ــە ئ بدەین

بــە دڵنیاییــەوە ئێمــە و جەماوەریــش زۆر شــت 

عێراقــەوە  )٢٠١٩(ی  ئۆکتۆبــەری  ڕاپەڕینــی  لــە 

ــە  ــە ک ــڵی ئەوەی ــەلەی ئەس ــەاڵم مەس ــن، ب فێربووی

ــەر  ــی تێکۆش ــی سیاس ــە وەک ڕێکخراوێک ــە ئێم ئای

دەتوانیــن ئەزمونێــک بدەینــە ئــەم ڕاپەڕینــە؟ وە 

ــەرە  ــی ه ــەری خاڵ ــۆ چارەس ــک ب ــە ئامڕازێ بیکەین

ســەرەکی الوازی چینــی کرێــکاری عێــڕاق؟

٦ - ئاسۆی سۆشیالیستی و تاکتیکی بەرجەستە
و  کۆمۆنیســتی  بزوتنــەوەی  لــە  پەلێکیــن  ئێمــە 

ــەردەمی  ــە س ــان ل ــەی جیه ــکاری ڕزگاریخوازان کرێ

ڕۆشــن  زۆر  کــە  ســەرمایەداریدا  گەندیدەگــی 

دەرکەوتــووە بــورژوازی گیریخــواردوە بەدەســت 

ئــەوەوە چۆنچۆنــی هەلومەرجــی بوونــی چینەکــەی 

ــەی  ــەپێنێ، کۆمەڵگ ــەدا بس ــەر کۆمەڵگ ــۆی بەس خ

مرۆڤایەتــی ئیــر ناتوانێــت لەژێــر کۆنتڕۆڵــی ئــەودا 

بژیــت، بەواتایەکــی تــر ئیــر بوونــی بــورژوازی 

گونجــاو نیــە بــۆ کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی. ئێمــە 

ژانــی  ســەردەمی  کــە  دەژیــن  لەســەردەمێکدا 

لــە  سۆشیالیســتیەکانە  شۆڕشــە  لەدایکبوونــی 

ســەرهەڵدانی  لــە  خــۆی  ئەمــەش  جیهانــدا، 

بزوتنــەوە ناڕەزایەتیــەکان و ڕاپەڕیــن و شۆڕشــەکانی 

و  هەژارکــراوان  و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران 

پەراوێزخراوانــدا دەبینێتــەوە لێــرە و لەوێــی زۆرێــک 

ــەم ناڕەزایەتــی و ڕاپەڕیــن و  ــە واڵتانــی جیهــان. ئ ل

ــەدوای  ــڕۆدا ب ــی ئەم ــە جیهان ــیانە ل ــە سیاس شۆڕش

ــوون شۆڕشــی  ــۆ لەدایکب ــن ب دەروازەیەکــدا دەگەرێ

سۆشیالیســتی.

ــانی  ــکاران و زەحمەتکێش ــڕۆ کرێ ــەوەی کــە ئەم ئ

و  بــەردەوام  ناڕەزایەتــی  هەڵدەســن  عێــڕاق 

ــتیانەی  ــەو ڕاس ــێکە ل ــن بەش خۆپێشــاندان و ڕاپەڕی

جهــان و لــەو ژانگرتووییــە. ئێمــە ئاگاهانــە خەبــات 

خەباتــە  ئــەو  یەکخســتنی  پێنــاو  لــە  دەکەیــن 

لەگــەڵ خەباتــی نێونەتەوەیــی چینــی کرێــکاری 

لــە  یەکەمــدا  لــە هەنــگاوی  ئەمــەش  جیهانــی، 

کرێــکاری  چینــی  یەکیەتــی  هێنانــەدی  ڕێگــەی 

ــە  ــەو یەکیەتی ــتنی ئ ــردن و پاراس ــڕاق و بەهێزک عێ

جوگرافیــا  لــەم  ئێمــە  عێڕاقــدا.  لەسەراســەری 

ڕوحــە  بــەم  و  ئاســۆ  بــەم  عێڕاقــدا  بچوکــەی 

ــی  ــۆ کەناڵێزەکردن ــن ب ئینتەرناســیونالیەوە کاردەکەی

ئینێــرژی خەبامتــان بۆنــاو ڕێــڕەوەی لەدایکبونــی 

لــە جیهانــدا. شۆڕشــی سۆشیالیســتی 

نــاو  چوینــە  ڕوحیەتەشــەوە  و  ئاســۆ  بــەم 

ــە  ــە بەیاننام ــەوە ل ــان پێداوەت ــە و ڕەنگ ڕاپەڕینەک

بەیاننامــە  یەکــەم  وەک  دۆکیومێنتەکامنانــدا،  و 

 )٢٣-١٠-٢٠١٩( پاتفۆڕمــی   ،)٢-١٠-٢٠١٩( لــە 

دەربــارەی چۆنیەتــی مامەڵەیەکــی کۆمۆنیســتانە 

دۆکیومێنتــی  ڕاپەڕیــن،  لەگــەڵ  شۆڕشــگێڕانە  و 

)ســەرخەتە گشــتیەکانی پێکهێنانــی شــۆراکان( لەنــاو 

ڕۆژانەشــان  چاالکــی   .)٥-١٢-٢٠١٩( ڕاپەڕینــدا 

ــە  ــتەکردۆتەوە ل ــەی بەرجەس ــۆ وڕوحیەت ــەم ئاس ئ

مەیدانــەکان و گۆڕەپانەکانــی ڕاپەڕینــدا. گەرچــی 

چەنــد هەنــگاو چوینــە پێشــەوە بــەاڵم نەمانتوانیــوە 

ــەن  ــان بکوتی ــۆری خۆم ــان و م ــە ئامانجەکامن بگەین

چاالکانــەی  بەشــداری  هــەروەک  ڕاپەڕینەکــە، 

)١٨٤٨( شۆڕشــی  لــە  کۆمۆنیســت(  )کۆمەڵــەی 

ی ئەڵانیــادا کــە )مانیفێســتی کۆمۆنیست(یشــی 

ــی، وە بەلشــەفیەکانیش  ــوو و نەیتوان بەدەســتەوە ب

نەیانتوانــی  ڕوســیادا  )١٩٠٥(ی  شۆڕشــی  لــە 

هەرچەنــدە ڕوانگــە و سیاسەتەکانیشــیان ڕۆشــن 

ــوو. ب

ڕێکخراوەکانیــان  و  لینیــن  و  ئنگلــس  و  مارکــس 

ئاســۆیەکی  بــە  شۆڕشــانەوە  ئــەم  نــاو  چونــە 

سیاســی  تاکتیکــی  و  سۆشیالیســتی  ڕۆشــنی 

ئــەو  ڕێناییکردنــی  بــۆ  بەرجەســتەوە  عەمەلــی 

ڕابەرایەتیکردنیــان،  و  ڕێکخراوکــردن  و  شۆڕشــانە 

هــەروەک لــە ئەملانیــا )ڕۆزا لۆکســمبۆرگ ١٩١٨( 

ــت  ــا مارکسیس ــی( و هەروەه ــا )گرامش ــە ئیتالی و ل

ــە  ــی تریــش ل ــە واڵتان و کۆمۆنیســتەکانی زۆرێــک ل

شۆڕشــەکاندا بەشــداریان کــردووە و ســەرکەوتوو 

نەبــوون. کاتێــک چــاو دەخشــێنینەوە بــە چاالکــی و 

ڕۆڵــی خۆمانــدا وەک ڕێکخراوێکــی مارکسیســت لــە 

عێڕاقــدا، کــە بۆچــی نەمانتوانیــوە مــۆری کۆمۆنیــزم 

ــەوە  ــەرەتا ل ــتە س ــە؟ پێویس ــەم ڕاپەڕین ــە ئ بکوتین

ــۆیەکی  ــەرەتاوە ئاس ــەر لەس ــە ه ــە ئای ــن ک دڵنیابی

عەمەلــی  سیاســەتێکی  و  سۆشیالیســتی  ڕۆشــنی 

بەرجەســتەمان هەبــووە یــان نــا؟ پاشــان بێیــن 

چــاو لــە ئیمکاناتــی ســنورداری خۆمــان بکەیــن 

وە  زەبەالحــە،  مەزنــە  دیــاردە  ئــەم  لەبەرامبــەر 

ڕێگــرە  ئــەو  و  کۆمۆنیــزم  گشــتی  بارودۆخــی 

بەردەمیشــان  گیانســەختانەی  بابەتیــە  مادیــە 

لەبەرچاوبگریــن.

وەک  کۆمۆنیســتی  بااڵدەســتی بەدیلــی   - ٧

مارکسیســتی ڕێکخراوێکــی 
و  ڕێکخــراو  و  حــزب  لــە  تۆپەڵێــک  نێــو  لــە 

لــە  کۆمۆنیســت  و  چــەپ  کۆڕوکۆمەڵــەی 

هەمــوو  لەگــەڵ  ئێمــە  کوردســتان،  و  عێــڕاق 

بــە  دەکەیــن  شــانازی  کەموکوڕیەکیشــاندا 

خســتنەڕووی ئاسۆیەکی سۆشیالیســتی لێکهەڵپێکراو 

بــە سیاســەت و تاکتیکــی موشەخســەس لەنــاو ئــەم 

ڕاپەڕینــەدا، وێــڕای ئامــادە بوونــی چاالکانەمــان 

ــک  ــدا. حزبێ ــە ئازادکراوەکان ــان و مەیدان ــە گۆڕەپ ل

ڕاپەڕینــەوە  ســەرهەڵدانی  لەســەرەتای  هــەر 

کــە  ڕایگەیانــد  و  کــرد  ڕاپەڕینــی  ســەرکۆنەی 

ئەمــە یاریەکــە لــە کێشمەکێشــی نێــوان هێــزە 

کێــش  جەمــاوەر  دەیانەوێــت  و  بورژوازیــەکان 

بکــەن بــۆ یەکاکردنــەوەی کێشــەکانی خۆیــان، 

بــەاڵم دوای نزیــک بــە مانگێــک کەوتنــە الیەنگــری 

لــە ڕاپەڕیــن بەبــێ ئــەوەی چاوبخشــێننەوە بــە 

ــردوە.  ــان لێک ــدا و بێدەنگەی هەڵوێســتی ڕابردوویان

دیموکراتیزمیــان  و  ســێکیوالریزم  هەندێکیــش 

ــە  ــک ک ــە وەک بەدیلێ ــەم ڕاپەڕین ــۆ ئ ــتەڕوو ب خس

بەدەســتیەوە بگــرێ. هەندێکیــش هــەر لــەدوورەوە 

ڕاپەڕیــن  بەشــانوباڵی  پیاهەڵخوانــدن  کەوتنــە 

و  ڕاپەڕیــوو  خەڵکــی  پاڵەوانبازیانــەی  کاری  و 

ــاو  ــتی لەن ــیعاراتی سۆشیالیس ــتە و ش ــەوەی ڕس وتن

ــەوەی  ــێ ئ ــدا ب ــی ئەلەکرۆنی ــۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان ت

ــش  ــەوە. هەندێکی ــی ڕاپەڕین ــاو گۆڕەپانەکان ــە ن بێن

ــی  ــی ئەدەبیات ــە وەرگێڕان ــرد ب ــان ســەرگەرم ک خۆی

سۆشیالیســتی و پڕوپاگەندەکــردن بــۆی. هەمــوو 

ئــەم بەشــداریانەش شــتێکی بــاش بــوون بــەاڵم 

پێشــڕەوانەی سیاســی  بەشــداریەکی  ئاســت  لــە 

و ڕابەریانــەی کۆمۆنیســتیدا نەبــوون لــە چرکــە 

ڕۆڵێــک  وەک  هەســتیاردا،  مێــژووی  ســاتێکی 

پێــی هەڵســاوە وەک  بەدیــل(  )ڕێکخــراوی  کــە 

جەنگاوەرێکــی کۆمۆنیســتی مەیدانــی شــەڕەکە.

ــی  ــی باس ــڕاق(ە جێ ــوعی عێ ــی ش ــی )حزب هەرچ

ئێمــە نیــە لێــرەدا چونکــە ئــەم حزبــە بەشــێک 

بەڵکــو جەمســەری  لــە چەپــی کۆمەڵگــە،  نیــە 

سیاســی  پڕۆســەی  لەنــاو  پێکدەهێنێــت  چــەپ 

کەوتۆتــە الی چەپــی  و  عێــڕاق  لــە  بورژوازیــدا 

و  قەومــی  ڕەوتــە  ڕاســتڕەوەکانی  حزبــە 

ئــەم  هاوکێشــەدا.  هەمــان  لەنــاو  ئاینیەکانــەوە 

ــی ســەدری کۆنەپەرســتی  ــی ڕەوت ــە هاوپەیان حزب

ــدا )وەک  ــاو ڕاپەڕین ــی لەن دژە-شۆڕشــە. ئامادەبوون

ئامادەبوونــی ڕەوتــی ســەدر( درێژەی پەلهاویشــتنی 

بورژوازیــە بــۆ نــاو بزوتنــەوە ناڕەزایەتیــەکان تــا 

ــۆ پڕۆســەی  ــکات ب ــان ب ــەوە و ملکەچی بیانچەمێنێت

ــۆ  ــە ب ــەم ڕاپەڕین ــە خــودی ئ ــورژوازی ک سیاســی ب

ڕاماڵیــن و گەســک لێدانــی هاتۆتەئــاراوە بــە خــۆی 

و بــە گشــت حزبــە بورژوازیەکانیــەوە لــە هــەردوو 

جەمســەری ڕاســت و چەپــی ئــەم پڕۆســە سیاســیە.

کرانــەوەی  و  بــورژوازی  ئاســۆی  ٨-  داخــراوی 

سۆشیالیســتی شۆڕشــی  ئاســۆی 

ــە شــەش مانگــی ڕابــردوودا نــەک هــەر  ڕاپەڕیــن ل

ڕووی  لەســەر  ماســکی  و  ڕیســواکرد  دەســەاڵتی 
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ژمارە5  

بۆ الپەڕە

بزووتنەوەی ناڕەزایەتی لە عێراق، 
ئامانج و داواکاری و دروشمەکان

١درێژەی الپەڕە 

بێبــەش کــراو و پەراوێزخــراوی ڕاپەڕیــو ســوورە 

لەســەر هاتنــەوە مەیدانــی ناڕەزایەتــی بەھێــز و 

ــان  ــر و ڕۆژی ٢٥ی ئۆکتوبەری ــی گەورەت پێداگیریەک

دەســتپێکردنەوەی  ســەرلەنوێ  بــۆ  دیاریکــردوە 

خۆپیشــاندانەکان.

رسووشتی چینایەتی جەماوەری ڕاپەڕیو، و 

بنکە کۆمەاڵیەتیە فراوانەکەی
رسووشــتی چینایەتــی ئــەم جەمــاوەرە ڕاپەڕیــوە، 

ــراو  ــوڕ و کچــی بێکارک ــە گەنجانێکــی ک ــوە ل پێکھات

ژیانێکــی ھاوچــەرخ و خــۆش  لــە  کــە ڕوویــان 

ــارەکان،  ــی ش ــە ھەژارکراوان ــووە ل ــە، پێکهات گوزەران

ــغوڵی  ــە مەش ــانێک ک ــکاران و زەحمەتکێش ــە کرێ ل

ــة ھشــة(،  ــێ پشــتیوانەن )عال کاری نیوەناچــڵ و ب

وێــڕای بێبەشــانێک کــە ســەر بــە توێــژە کۆمەاڵیەتیە 

جیاوازەکانــن. گشــت ئەم جەمــاوەرە بەشــداربووەی 

ئــەم بزووتنــەوە ناڕەزایەتیــە بەشــێکی بناغەیــی 

لــە  پێکدێنــن  شۆڕشــگێڕانە  گۆڕانــکاری  ھێــزی 

ــەدا. ــەراپای کۆمەڵگ س

ئەمــە و خۆپیشــاندەران تەنھــا نیــن و بەھرەمەنــدن 

لــە  جەمــاوەری  بەرفراوانــی  ھاوپشــتیەکی  لــە 

عێراقــدا، بۆیــە ھێــزە کۆمەاڵیەتــی و چینایەتیەکانــی 

ئــەم بزووتنــەوە ناڕەزایەتیــە زۆر لــە چواچێــوەی 

ــی  ــرە و ئامرازەکان ــاندەر فراوان ــاوەری خۆپیش جەم

خەبــات کردنــی جۆراوجــۆر تــر و ھەمەالیەنــە تــرە.

کەرتــی  لــە  فەرمانبــەران  زۆربــەی  و  کرێــکاران 

حکومــی و کەرتــی تایبــەت و لــە ھەموو پیشەســازی 

ــاوەری  ــدا، جەم ــەت گوزاریەکان ــی و خزم و بازرگان

ــان کــە بەدەســت بەرفراوانریــن ئاســتی بێــکاری  ژن

و تونــد تریــن جــۆری ھــەاڵواردن و وەالخســتنی 

ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و ڕۆشــنبیریەوە دەناڵێنــن، 

کــوڕ و کچــی خێزانە کرێــکاری و زەحمەتکێشــیەکان 

پۆلیســدان،  و  ســووپا  ھێزەکانــی  نــاو  لــە  کــە 

و  مرۆڤدۆســتان  و  ئازادیخــوازان  تــەواوی  وە 

خوازیارانــی ژیانێکــی یەکســان، ئەمانــە نــەک تەنھــا 

بنەمــای کۆمەاڵیەتــی فراوانــی ئــەم بزووتنــەوەی 

ــەڵ  ــەوە لەگ ــو پێک ــن، بەڵک ــک دێن ــە پێ ناڕەزایەتی

جەمــاوەری خۆپیشــاندەراندا، پێکھێنــەری ھێــزی 

بزوێنــەری بنەڕەتیــن بــۆ بەدەســتھێنانی گۆڕانــکاری 

ــە دا. ــە کۆمەڵگ ــگێڕانە ل شۆڕش

و  کرێــکار  چینــی  فراوانــی  ئامادەبوونــی 

خەباتــی  گۆڕەپانــی  لــە  پرۆلیتاریــا  جەمــاوەری 

و  خۆپیشــاندان  لەڕێگــەی  ســەربەخۆدا  سیاســی 

ســازە  چارەنــووس  ھەنگاوێکــی  مانگرتنەکانــەوە 

ڕزگاریخوازانــەی  سیاســی  خەباتــی  ڕێــرەوی  لــە 

کۆمەڵگــە و لــە بەرەوپێــش چوونــی بزووتنــەوە 

ناڕەزایەتیەکــە و بەدەســتھێنانی ئامانجــە سیاســی و 

. کۆمەاڵیەتیەکانیــدا

ــکێنە و  ــک پش ــی پش ــزم، ڕژێم ــی، نیۆلیرالی گەندەڵ

ــتا ــەی ئێس ــەوە جەماوەری ــەم بزووتن ئ

ئــەم ھەســتانە جەماوەریــەی کرێکارانــی بێکارکــراو، 

لــە  ئازادیخــواز،  گەنجانــی  و  زەحمەتکێشــان 

ئابــووری  بارودۆخــە ســەختە  بــەو  بنەڕەتــدا دژ 

بــە  دژ  دەژیــن،  تیایــدا  کــە  کۆمەاڵیەتیەیــە  و 

ــایەی  ــر س ــەکان لەژێ ــاف و ئازادی ــە م ــیانە ل بێبەش

ــی  ــە گەندەڵ ــەم  ڕژێمــە سیاســیەی عێراقــدا، دژ ب ئ

و گەندەڵکارانێکــی زەبەالحــە کــە وێنــەی کەمــە لــە 

ــە تااڵنــی بژێــوی جەمــاوەر و لوشــدانی  ــدا، ل جیهان

سەروەتوســامانی کۆمەڵگــە لــە ئاســتێکی بەرفــراوان 

و بەخێریــی.

جەماوەریــە،  ناڕەزایەتیــە  بزووتنــەوەی  ئــەم 

و  ئابــووری  کولەمەرگــی  دژی  ڕاپەڕینــە 

بەشــێوەیەکی  کــە  کۆمەاڵیەتــی  پەراوێزخســتنی 

ڕاســتەوخۆ دەرھاویشــتەی سیاســەتە ئابووریەکانــی 

لــەدوای  یــەک  حکومەتــە  کــە  نیولیراڵیزمــە 

بــە  قەومیــەکان  و  ئیســامی  ڕەوتــە  یەکەکانــی 

دەکــەن. جێبەجێــی  شــێوە  دڕندانەتریــن 

ئــەم سیاســەتانە ھــەژاری و بێکاریــان ســەپاندوە 

مافــی  و  کەســدا  ملیــون  دەیــان  بەســەر 

بــێ  خزمەتگــوزاری  لــە  بەھرەمەندبوونیانــی 

ــەرە  ــدن و خانووب ــتی و خوێن ــەری تەندروس بەرامب

خســتۆتە  بەدەســتھێنانیانی  و  زەوتکــردوون  لــێ 

بــازاڕەوە. میکانیزمەکانــی  گــرەوی 

ھەنــگاوی یەکــەم بــەرەو بەدەســتھێنانی خــۆش 

گوزەرانــی ئابــووری بــۆ هاواڵتیــان تێکشــکاندنی 

ئابووریەکانــی حکومەتــە. نیولیراڵــە  سیاســەتە 

ڕەوت و حیزبەکانــی بــۆرژوازی وەک ھێــزی "دژە 

شــۆڕش"، و بزووتنــەوە ناڕەزایەتیەکــە

و  حیزبەکانــی  و  بــۆرژوازی  کــە  ئاشــکرایە 

دەســەاڵت  کۆمەاڵیەتیەکانــی  و  سیاســی  ڕەوتــە 

نەوەســتاون  دەستەوەســتان  ئۆپۆزیســیون  و 

ناڕەزایەتیانــە.  و  خۆپیشــاندان  بــەم  بەرامبــەر 

ئــەم ڕەوتــە ئیســامی و قەومیانــە لــە عێراقــدا 

ئەجەنــدای  بــە  بەســراونەتەوە  بەتونــدی 

پیادەیدەکــەن  و  ئیمپریالیســتەکانەوە  دەوڵەتــە 

و کەڵکــی لێوەردەگــرن بــۆ بەردەوامــی دان بــە 

جەمــاوەردا. بەســەر  خۆداســەپاندنیان 

لەھەوڵــی  ئێــران  و  ئەمریــکا  ئێســتا،  ھــەر 

بەھرەبــەرداری بزووتنــەوە ناڕەزایەتیەکــەدان لــە 

بەرژەوەنــدی ئەجەنــدا و کێشمەکێشــەکانیان لــە 

ڕێــڕەوەدا  لــەم  وە  ناوچەکــە،  و  عێــراق  ئاســتی 

ــا  ــێوەی جیاجی ــۆ بەش ــی ناوخ ــە بورژوازیەکان ڕەوت

ــەن. ــە دەک ــەم دوو دەوڵەت ــەڵ ئ ــی لەگ ھاوئاھەنگ

ئەمریــکا بــە ســوود وەرگرتــن لــەم بارودۆخــەی 

ئێســتا لــە ھەوڵــی ســەپاندنی ئاڵتەرناتیڤــی سیاســی 

ــە، ھەروەھــا ڕژێمــی ئێرانیــش  و ســەربازی خۆیدای

لــە ھەوڵــی ئەوەدایــە تــا دەستبەســەراگرتنی خــۆی 

ــدا  ــی عێراق ــیەکانی بارودۆخ ــرەوە سیاس ــەر ڕێ بەس

ــەوە. ــر بکات توندوتۆڵ

لەنــاو خۆپیشــاندانەکاندا کۆمەاڵنێــک ھــەن کــە 

پرۆپاگەنــدە بــۆ ئاڵتەرناتیڤــی سیاســی ئەمریکــی 

دەکــەن کــە ئەمانــە شــتێک نیــن جگــە لــە ھێــزی دژ 

بــە ڕاپەڕینــە جەماوەریەکــە. ئــەوان ناڕەزایەتیــەکان 

ســراتیژیەتە  و  ئەمریــکا  خزمــەت  دەخەنــە 

کۆنەپەرســتانەکانی لــە عێــراق و ناوچەکــەدا.

دژە  بۆرژواکانــی  ڕەوتــە  و  حیــزب  لیســتی 

شــۆڕش کــە دەیانەوێــت کۆنرۆڵــی بزووتنــەوەی 

ناڕەزایەتیەکــە بکــەن دوورودرێــژە، هــەر لــە قەومیە 

ــامیەکان  ــە ئیس ــا قەومی ــرە ت ــەوە بیگ عروبەویەکان

بۆرژواکانــی  ھێــزە  و  بەعســیەکان  پاشــاوەی  و 

شــێوەیەک  بــە  ھەموویــان  کــە  نیولیراڵــی، 

و  ئەجەنــدا  بــە  بەســراونەتەوە  شــێوەکان  لــە 

بەرژەوەنــدی ئەمریــکا و ســعوودیە و دەوڵەتانــی 

تــری ئیمپریالــی و ناوچەییــەوە لــە عێراقــدا، تــا 

بــۆرژوازی  ڕەوتــی  و  حیــزب  ھەنــدێ  دەگاتــە 

دا. دەســەاڵت  لــە  بەشــدار 

پــاش ئــەوەی کــە )ڕەوتــی ســەدر(  و )هاوپەیانــی 

دەســەاڵتن،  حیزبەکانــی  لــە  کــە  ســائرون(، 

لەســەرەتادا ھەڵوێســتی دژی خۆپیشــاندانەکانیان 

دایــە  دەســتیان  دواییانــەدا  لــەم  دا،  نیشــان 

پیادەکردنــی تاکتیکێکــی نــوێ کــە ئەویــش تاکتیکــی 

لەباربردنــی بزووتنــەوە ناڕەزایەتیەکەیــە لــە ڕێگــەی 

بزووتنەوەکــەدا،  خــودی  لــە  کــردن  بەشــداری 

تاکتیکــی تێکەڵکردنــی "کارتــەکان" و لەناوبردنــی 

بزووتنەوەکــە "بەشــێوەیەکی نــەرم". ھــەر بۆیــە 

)ڕەوتــی ســەدر( بڕیــاری بەشــداری کردنــی دا لــەو 

خۆپیشــاندانەی کــە بریــارە لــە ڕۆژی ٢٥ی ئــەم 

ســەرهەڵبداتەوە.  )٢٠١٩ )ئۆکتۆبــەری  مانگــەدا 

یەکێــک لــە مەترســیە ھــەرە ســەرەکیەکان کــە 

چــواردەوری ئــەم بزووتنــەوە ناڕەزایەتیــە داوە و 

ڕێــی لــێ دەگرێــت ببێــت بــە بزووتنەوەیەکــی 

جەمــاوەری بەرفــراوان و قەیرانێکــی شۆڕشــگێڕانەی 

و  ڕیشــەیی  گۆڕانــکاری  کــە  سەراســەری 

لەقاڵبدانــی  لــە  بریتیــە  بێنێتــەدی،  شۆڕشــگێڕانە 

ــەوە  ــەن بۆرژوازی ــە لەالی ــەوە ناڕەزایەتی ــەم بزووتن ئ

ئاڵتەرناتیڤــە  و  ئاســۆ  چەســپاندنی  ڕێگــەی  لــە 

سیاســیە دژ بــە شۆڕشــەکانیەوە، بەســەر ئەجەنــدای 

ــاوەری  ــکاران و زەحمەتکێشــان و جەم سیاســی کرێ

ناڕەزایەتیەکــەدا. بزووتنــەوە  و  خۆپیشــاندەر 

بزووتنــەوە  لەباربردنــی  ھەوڵــی  لێــرەدا  جــا 

ناڕەزایەتیەکــە چ لەالیــەن ڕەوتێکــی بۆرژوا ئیســامی 

بێــت،  نیشــتانی"ەوە  "عیلانــی-  قەومــی  یــان 

یــا لەالیــەن ڕەوتێکــی لیراڵــی، یــا ریفورمیســتی 

ــەوە،  ــاوی چەپ ــت بەن ــەوە بێ ــی" بۆرژوازی "مەدەن

ھیــچ لــە مەســەلەکە ناگۆڕێــت.

دروشمی "ڕووخاندنی ڕژێم"

ناڕەزایەتیــەی چەنــد ھەفتــەی  بزووتنــەوە  ئــەم 

ســەرھەڵدانیەوە  ســەرەتای  لــە  ھــەر  پێشــوو 

و  تێپەڕانــد  چاکســازی  خواســتی  چوارچێــوەی 

ئامانجــە سیاســیە کــەی لــە "ڕووخاندنــی ڕژێــم " دا 

کۆکــردەوە.

ناڕەزایەتیــەکان  خوێنــاوی  و  دڕندانــە  ســەرکوتی 

ڕاوەدونانــی  و  زیندانــی  ڕژێمــەوە،  لەالیــەن 

بــە  ســەر  ھێزەکانــی  لەالیــەن  خۆپیشــاندەران 

قووڵــر  دروشــمەی  ئــەم  ناوەڕۆکــی  دەســەاڵت 

کــردەوە لەســەر ئاســتی کۆمەڵگــە. ئــەم ســەرکوتی 

بانگەشــەی  ئــەو  ڕونوئاشــکرا  مرۆڤــە  ملیونەھــا 

حیزبــە  و  ڕەوت  گوایــە  کــە  کــردەوە  پووچــەڵ 

دەســەاڵتدارەکانی نوێنــەری جەمــاوەرن، وە ئــەوەی 

ســەملاند کــە ڕژێــم لــە ســەنگەری دژ بــە جەمــاوەردا 

وەســتاوەتەوە.

ســەرەتای  ئۆکتوبــەر  خوێناویەکانــی  ڕووداوە 

داوی  دوا  بڕینــی  و  ڕژێمــە  ئــەم  کۆتاییهاتنــی 

جەمــاوەرەوە،  و  کۆمەڵگــە  بــە  پەیوەندیەتــی 

ئیــر الی ئــەو ملیونەھــا مرۆڤــە ئاشــکرایە کــە 

لەبــەردەم  ڕێگــرە  و  ســەرکوتگەر  ھێــزی  ڕژێــم 

بەدەســتھێنانی داخــوازی و چاوەڕوانیەکانیــان بــۆ 

بەدەســت هێنانــی ئــازادی و کار و خــۆش گوزەرانــی 

و ژیانــی یەکســان بــۆ ھەمــوان.

ھەنــگاو  ناڕەزایەتیەکــە  بزووتنــەوە  چەنــدە 

بــە  بێــت  چەکــدار  و  پێــش  بــەرەو  بنێــت 

کردنــی  مســۆگەر  لــە  ســەربەخۆکانی  سیاســەتە 

بەرژەوەنــدی و ئامانجەکانــی گەنجانــی ئازادیخــواز 

و کرێــکاران و جەمــاوەری بێکارکــراو و بێبــەش، 

لــە  جیادەکاتــەوە  خــۆی  ســنووری  ئەوەنــدەش 

ئاســۆ و ئاڵتەرناتیڤــی ڕەوتــە بــۆرژوا جیاجیــاکان، 

قووڵــر  شۆڕشــگێڕانەکە  قەیرانــە  ئەوەنــدەش  وە 

دا. واڵتەکــە  لــە  دەبێتــەوە 

و  ئابــووری  ناوەڕۆکــی  دەبێــت  کــە  ئــەوەی 

سیاســی  ئاڵتەرناتیڤێکــی  ھــەر  کۆمەاڵیەتــی 

کۆمەاڵیەتیــە  مەســەلە  ئــەو  پێکبھێنێــت، 

ڕزگاریخوازانەیــە کــە ئــەو جەمــاوەرە بەرفراوانــە لــە 

مەیــدان. ھاتۆتــە  پێناویــدا 

دەســەاڵت  ڕووخانــی  دروشــمی  بەرزکردنــەوەی 

بەبــێ  ڕاپەڕیــوەوە،  جەمــاوەری  لەالیــەن 

بەرزکردنــەوەی  بــۆ  جــدی  کاری  ئەنجامدانــی 

جەمــاوەری  ڕێکخراوەیــی  و  سیاســی  ئامادەیــی 

کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و ڕزگاریخــوازان بــە 

کۆمەاڵیەتــی  ئاســتێکی  لەســەر  کات  زووتریــن 

فــراوان دا، بەبــێ کێشــانی ســنوور بــۆ جیاکردنــەوەی 

جەمــاوەر لــە ئەجەنــدای ھێــزە بورژوازیــە ناوخۆیی 

و نێودەوڵەتــی و ناوچەییــەکان، دەبێتــە ھــۆکاری 

لەباربردنــی بزووتنەوەکــە نــەوەک بــەرەو پێــش 

بردنــی.

لۆکاڵیەکانــی  و  ناوچەیــی  هێــزە  و  ئیمپریالیــزم 

دروشــمی  بەرزکردنــەوەی  لــە  بــۆرژوازی 

"ڕووخاندنــی دەســەاڵت"دا بــەدوای چەســپاندنی 

ــان  ــەکانی خۆی ــە شۆڕش ــیە دژ ب ــە سیاس ئاڵتەرناتیڤ

ــووتەمەنی  ــە س ــون ب ــاوەری ڕاپەڕی ــی جەم و کردن

ــی و  ــزە ناوخۆی ــۆرژوازی و ھێ ــەکانی ب کێشمەکێش

جیھانیەکانــی.

بــەاڵم بەرزکردنــەوەی دروشــمی "ڕووخاندنــی ڕژێم" 

لەالیــەن جەمــاوەرەوە لەھەمــان کاتــدا بەمانــای 

و  جەمــاوەر  سیاســی  ئاڵتەرناتیڤــی  چەســپاندنی 

بەدیھێنانــی ئەجەنــدای کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری 

ڕەوای خۆیەتــی. ئەمــەش پێویســتی بــە خەباتــی 

بــێ ووچانــە لــە پێنــاو ڕێکخســتنی جەمــاوەری 

کرێــکاران و زەحمەتکێشــان لــە بزووتنەوەیەکــی 

ــادا. ــڕ توان ــەی پ ــی ڕزگاریخوازان سیاس

دۆخی شۆڕشگێڕانە و ئاڵتەرناتیڤی حکومی

و  شۆڕشــگێڕانە  دۆخــی  ســەرھەڵدانی  بێگومــان 

بــۆ  جەمــاوەری  بزوتنــەوەی  پێشــەوەی  چوونــە 

ڕووخاندنــی ڕژێمــی سیاســی لــە ڕێگــەی ڕاپەڕینــی 

ــتەکردنەوەی  ــی بەرجەس ــگێڕانەوە، بەرەنجام شۆڕش

بزووتنەوەیەکــی سیاســی شۆڕشــگێڕانەی جەماوەریە 

کرێــکار  جەمــاوەری  خەباتکارانــەی  ووزەی  لــە 

و  ھەژارکــراوان  و  چەوســاوە  و  زەحمەتکێــش  و 

چەوســانەوەن.  قوربانــی  دووجــار  کــە  ژنانێکــە 

لــەم  شۆڕشــگێڕانەی  سیاســی  بزووتنەوەیەکــی 

جــۆرە دەتوانێــت ســەرکەوتن بەدەســت بێنێــت 

کاتێــک چەکــدار بێــت بــە ئاســۆیەکی کۆمەاڵیەتــی 

ــات  ــواز و خەب ــتی و ڕزگاریخ ــی سۆشیالیس و سیاس

و  سیاســی  ڕژێمــە  ئــەو  ســەراپای  دژی  بــکات 

کۆمەاڵیەتیــەی کــە لەئارادایــە.

بــۆرژوازی لــە ئۆپۆزیســیون و لــە دەســەاڵت دا، 

قاعیــدە  و  داعــش  چەشــنی  تیروریســتەکانی  وە 

تائیفیەگــەراکان، هەمــوو  و فاشیســتە قەومــی و 

زاڵ  خەریکــی  دۆخــەدا  بــارو  لــەم  ئەمانــە 

ووزەی  ســەرکوتی  و  خۆیــان  ئەجەنــدای  کردنــی 

شۆڕشــگێڕانەی جەمــاوەری ڕاپەڕیــون. پاشەکشــە 

گــرەوی  لــە  تاوانکارانــە  ئــەم ھەوڵــە  پێکردنــی 

ئامادەیــی سیاســی و فیکــری و ڕێکخراوەیــی چینــی 

ــی  ــان و گەنجان ــاوەری زەحمەتکێش ــکار و جەم کرێ

ئازادیخوازدایــە.

ــۆ  ــگێڕانە ب ــی شۆڕش ــی ئاڵتەرناتیڤ ــتە کردن بەرجەس

ئــەم حکومــەت و ڕژێمــە سیاســیەی ئێســتا لــە 

الیــەن جەمــاوەری ڕاپەڕیــوەوە، لەگــەڵ شــۆڕش 

گەشەســەندنی  لەگــەڵ  پێــدەکات،  دەســت  دا 

بزووتنەوەیەکــی  بــۆ  ناڕەزایەتیەکــە  بزووتنــەوە 

ــرادەی  ــە ئی ــاوەری ک ــگێڕانەی جەم ــی شۆڕش سیاس

سیاســی ســەربەخۆی چینــی کرێــکار و ھەژارکــراوان 

شــکڵی  لــە  دەکات  پیــادە  ڕاپەڕیــو  گەنجانــی  و 

دا. شۆڕشــگێڕیەکانیان  لیژنــە  و  شــوورا 

بەرجەســتە کردنــی ئــەم جــۆرە لــە ئاڵتەرناتیڤــی 

سیاســیە  ژیانــی  ڕێکخســتنی  بەمانــای  سیاســی 

لــە شــوێنەکانی نیشــتەجێ بــوون و گەڕەکــەکان 

بناغــەی  لەســەر  دامــەزراوەکان  و  کارگــەکان  و 

ئیــرادەی سیاســی ڕاســتەوخۆی جەمــاوەر تــا دەگاتــە 

ئاســتی سەراســەری واڵتەکــە.

سۆشیالیزم و ئەم بزووتنەوەی ناڕەزایەتیەی ئێستا

چەوســاندنەوەی  و  مەینەتــی  ســەرچاوەی 

ــکاران  ــی کرێ ــووری و پەراوێزخســتنی کۆمەاڵیەت ئاب

جەمــاوەری  و  ھــەژاران  و  زەحمەتکێشــان  و 

بێکارکــراوان لــە عێراقــدا بااڵدەســتی پەیوەندیەکانــی 

ــی  ــەرخ، و زاڵ ــەرمایەداری ھاوچ ــی س بەرھەمھێنان

و  ژیــان  بەســەر  ســەرمایەیە  فەرمانڕەوایەتــی  و 

لــەم واڵتــەدا. تــەواوی دانیشــتوان  چارەنوســی 

ئەمــە و ســەرچاوەی بێبەشــی ئــەوان و بێبەشــی 

جەمــاوەری بەرفــراوان لــە مــاف و ئازادیــە سیاســی 

ئەمــان  نااڵندنــی  هەروەهــا  تاکەکەســیەکان،  و 

جیاجیــاکان  کۆمەاڵیەتیــە  توێــژە  و  جەمــاوەر  و 

بەدەســت ســەرکوت و ھــەاڵواردن و چەوســاندنەوە 

تراژیدیــای جەنگەکانــەوە،  و  تیــژی  و  تونــد  و 

ھەمــووی بەشــێکە لــە بەردەوامــی دانــی ئــەم 

پەیوەندیــە ســەرمایەداریە و ســەرخانە سیاســی و 

ئایدیولوژیــە هاوڕاکــەی. ئەمــە و سیاســەتی ئابــوری 

ئابوریەکانــی  سیاســەتە  بەتایبەتــی  ڕژێمــە  ئــەم 

نیولیراڵیزمــە.

ناتوانرێــت بــاس لــە شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی بکرێــت 

بــۆ  خەباتــی جەمــاوەری  بەرزکردنــەوەی  بەبــێ 

ــە  ــەم ڕژێم ــی ئ ــوو پایەکان ــە ھەم ــدان ل ــت لێ ئاس

ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و فکریــە، و 

هەنگاونــان بــۆ پچڕاندنــی ئــەم ئەڵقەیــە لــە ئەڵقــە 

ــدا. ــە عێراق ــی ل ــەرمایەی جیھان ــی س زنجیرییەکان

سۆشــیالیزم و خەباتــی سۆشیالیســتی و بزووتنــەوەی 

سۆشیالیســتی پەیوەســتە بــەم خەباتــە شۆڕشــگێڕانە 

کــە  کۆمەاڵیەتیانــەی  توێــژە  و  چیــن  بــەو  و 

بەرژەوەندیــان هەیــە لــە تێکشــکاندنی بناغــەی 

یەکجاریــی  ڕزگاریــی  و  سیســتمە  ئــەم  تــەواوی 

ــە دەســەاڵتدارەتیەکەی. بەدەســتھێنانی  کۆمەڵگــە ل

ــزە  ــەنگی ھێ ــی پارس ــرەوی گۆڕان ــە گ ــیالیزم ل سۆش

ــە  ــە ل ــە دای ــاو کۆمەڵگ ــی و سیاســیەکانی ن چینایەت

ــکار و زەحمەتکێــش،  ــدی جەمــاوەری کرێ بەرژەوەن

بــەدژی  سۆشیالیســت  پڕۆلیتاریــای  و  پڕۆلیتاریــا 

بــورژوازی.

ئەمــە و چەنــدە ئامانجــی سۆشیالیســتی بەکــردەوە 

لــە  بزووتنــەوە شۆڕشــگێڕانە  ئــەم  ئــااڵی  ببێتــە 

عێراقــدا، ئەوەنــدەش لــە توانــای بزووتنەوەکــەدا 

ــی و  ــووری و کۆمەاڵیەت ــی ئاب ــە ڕیفورم ــت ک دەبێ

داواکاریــە دەســتبەجێکانی جەمــاوەر  و  سیاســی 

ــر  ــر و قووڵ ــر و بەرفراوان بەشــێوەیەکی ڕیشــەیی ت

ــت. ــت بێنێ بەدەس

ئیــرادەی سیاســی ســەربەخۆی جەمــاوەری ڕاپەڕیــو، 

ئاڵتەرناتیڤــە بــۆرژوا حکومیــەکان

بەدەســت  ناتوانرێــت  ڕیشــەیی  گۆڕانــکاری 

ــرۆژە سیاســیانەوە کــە  ــەو پ ــە ڕێگــەی ئ بھێرێــت ل

ڕەوتــە بــۆرژوا ئیســامی و قەومــی ڕیفورمیســتەکان 

"حکومەتــی  چەشــنی  لــە  بەردەســت  دەیخەنــە 

"دووبارەکردنــەوەی  و  نیشــتانی"  ڕزگاری 

ھەڵبــژاردن". ئــەوەی کــە پێویســتە لــە ئێســتا دا 

و جەوهەریــە، بریتیــە لــە بەدیھێنانــی ئیــرادەی 

دەســەاڵت  کــە  ڕاپەڕیــو  جەمــاوەری  سیاســی 

دەســتی. بــۆ  بگوازرێتــەوە 

بزووتنــەوە ناڕەزایەتیەکــە بزوتنەوەیەکــە لــە نــاو 

ــەوە دەبێــت جەمــاوەر  قواڵیــی کۆمەڵگــەدا، لەبەرئ

دامەزراوەکانــدا  و  کارگــەکان  و  گەڕەکــەکان  لــە 

ــەو  ــی ئ ــە دوتوێ ــن ل ــی ب ــاری سیاس ــی بڕی خاوەن

گۆڕانکاریانــەدا کــە بەســەر کۆمەڵگــەدا دێــت.

ئیــرادەی  نوێنەرایەتــی  شــێوەکانی  لەوانەیــە 

جەمــاوەر جیــاواز بــن، بەپێــی بارودۆخێــک کــە 

ــەر  ــت لەس ــەدا دەبێ ــە بناغ ــەاڵم ل ــە، ب ــە ئارادای ل

ــژرا  ــاوەر داڕێ ــەربەخۆی جەم ــی س ــرادەی سیاس ئی

بێــت و ڕێکخــراو بێــت لــە شــووراکان و کۆمیتــەکان 

لــە گــەڕەکان و کارگــەکان و دامەزراوەکانــدا لەســەر 

ــراق. ــتی عێ ئاس

و  بزووتنەوەکــە  بوونــی  ناوچەیــی  رسووشــتی 

ئاینــی و  نەتەوەیــی  ســنووری  تێپەڕاندنــی 

لەگــەڵ  عێــراق  ناڕەزایەتیانــەی  شــەپۆلی  ئــەم 

ــێک  ــە بەش ــۆی ھەی ــدی خ ــە تایبەمتەن ــدا ک ئەوەش

لــە  کــە  ناڕەزایەتیانەیــە  ئــەو  بەردەوامــی  و 

ــە  ــە، ل ــە ئارادای ــتدا ل ــی ناوەڕاس ــەی ڕۆھەاڵت ناوچ

لوبنــان و میــرس و ســودان و ئێــران و جەزائیــر 

نێونەتەوەیــی  ھاوبەشــی  بەرژەوەندیەکــی  کــە 

ــنوورێکی  ــوو س ــە ھەم ــرێ دەدات ک ــەوە گ پێکیان

تێدەپەڕێنــێ. تائیفــی  و  ئاینــی  و  قەومــی 

ئــەوەی کــە ئــەم بزووتنەوانــە پێکــەوە دەبەســتێت 

کرێــکار  جەمــاوەری  چینایەتــی  بەرژەوەنــدی 

ڕژێمــی  ڕووی  بــە  ئازادیخــوازە  گەنجانــی  و 

کــە  دا  نیولیراڵــی  سیاســەتی  و  ســەرمایەداری 

مەینەتــی و تڕاژیدیــای ســەپاندوە بەســەر ملیونەھــا 

ئــەم  گەنجانــی  بەســەر  بەتایبەتــی  دا،  کــەس 

ناوچەیــەدا.

دیــارە بــۆرژوازی بــە ھەمــوو ڕەوت و حیزبەکانیــەوە 

ــکار و  ــی کرێ ــەدژی چین ــە ب ــوو و ھاوپەیان یەکگرت

بــەش خــوراوان لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا. هێــزی 

ــەدەدات زاڵ  ــە ڕێگ ــە ک ــە یەکبوومناندای ــەش ل ئێم

ــی  ــی و تائیف ــبوونە قەوم ــەو دابەش ــەر ئ ــن بەس بی

ئاینیــەی کــە بــۆرژوازی لــە نێوامنانــدا دروســتی 

دەکات و دەیســەپێنێت بەســەرماندا.

بەشــێکە  عێــراق  ناڕەزایەتیــەی  بزووتنــەوە  ئــەم 

ــش  ــکار و زەحمەتکێ ــاوەری کرێ ــی جەم ــە خەبات ل

تامــەزرۆی  ئازادیخــوازی  گەنجانــی  و  بێــکاران  و 

ژیانێکــی ھاوچــەرخ و خۆشــگوزەران لــە ناوچەکەدا، 

کــە  هاوبەشــە  مەســەلەیەکی  ئێمــە  مەســەلەی 

و  ســەرمایەداری  مەینەتیەکانــی  لــە  ڕزگاربوونــە 

ڕژێمــە سیاســیە کۆنــە پەرســتەکانی.

ناوچــەی خــۆراوای عێــڕاق و کوردســتان و ئــەم 

ناڕەزایەتیــە بزووتنــەوە 

ــەی  ــەوە ناڕەزایەتی ــەم بزووتن ــی ئ ــە پێش ــە چوون ب

ئێســتا کــە لــە ناوەڕاســت و باشــووری عێراقــدا 

ڕژێمــی  بــەڕووی  ڕاپەڕیــوە  و  ئارادایــە  لــە 

بــورژوا ئیســامی و قەومــی دەســەاڵتدار و ھێــز 

بــۆ  دەبــێ  خــۆش  زەمینــەش  میلیشــیاکانیدا،  و 

١١
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شۆڕشی برسیه كان به ڕێوه یه  !
عەبدواڵ ساڵح

تاج
چەند شادومان بووی بۆت 

دەرکەوت دەزگیرانت 
کۆمۆنیستە

شادومانتر بووی وەختێ زانیت
لەنێو کەسوکار و هاوڕێ و 

گەڕەک و شار خۆشەویستە
ئەو هەناسە پر ئۆخەیە و ئەو 

خەندەیەی سەر ڕووخسارتم 
لەیاد ناچێ

کە پێی وتبووی لەمڕۆ بەدوا 
ئیتر تاجی و لەسەر سەری

ئای چەند جوان بووی کە 
وەالت نان ئەو هەواڵنەی 

پێیان وتی
شوو مەکە بە شیوعی کافر و 

سەرسەری!
 ***

زیندان
چەند چوکلێتە نامەیەکی 

نارد و ون بوو
مەزەندەت کرد خەجاڵەتە و 

لەشەرمانا
ڕەنگە بووبێ بە قەترەی ئاو 

و ڕۆ چووبێ بەناخی ئەرز
دوای ماوەیەک کە 

هەواڵیت بەدەست گەیشت
ئیتر زانیت لە زیندانە و الت 
بوو بە ئینسانی گەورە و 

پایەبەرز
ئەو لەیەک کات عاشقی تۆ و  
دادپەروەری کۆمەاڵیەتی بوو 

لە ژیان
بۆیە لەدەستپێکی نامەکان 

دەینووسی
یەکگرن ئەی کرێکارانی 

گشت جیهان
 ***

دایک
وتت کتێبێکی خۆشت 

لەبەردەستە
بۆ ئەمڕۆی خەباتی ئێمە هەم 

گۆرانییە و هەم بەستە
وزەیە بۆ هەنگاوی 

جوانترکردنی ژین
هەتاوێکە؛ لەئاسمانی 
خوێندنەوەدا هەتا بژین

وتت ئەگەر کاتت هەیە 
بیخوێنەوە

ئەم کتێبە جگە لە باوەڕی 
سووری، نووسراوە بە ئاه و 

حەسرەت و خوێنەوە
وتم بڵێ ئەو کتێبە چییە ناوی

وتی ڕۆمانی )دایک(ی 
مەکسیم گۆرکییە

بیخوێنییەوە بیرت ناچی هەتا 
ماوی
***

گفتوگۆ
پرسی هاوڕێ دەبێ بگاتە 

کوێی دنیا دەنگ و باسمان
بە کۆمەڵێ ئومێدەوە 

سەری خستبووە سەرشانی 
ئەستێرەیەک

بە عەزرەتەوە دەیڕوانی لە 
تریفەی مانگ و ئاسمان

وتم کێها چیا بڵندە ئێمە 
لەوێین

ئێمە ماچی خۆشەویستین، چرای 
پڕ ڕووناکی شەوێین

لە کوێ داری عەشق بڕوێ 
جیلوە و سێبەر ئێمەین کەچی

زیندان قووتی داوین بەاڵم 
مژدەی مەرگین بۆ ملکەچی

ئایاری ٢٠١٩

چرپە 
غەمگینەکان

عەبدواڵ سڵێمان )مەشخەڵ(

دوێنــێ )٧-٥-٢٠٢٠( پەرلەمانــی کوردســتان کۆبــۆوە و بەبــێ ئامادەبوونــی فراکســیۆنەکانی )یەکێتیــی(، )گــۆڕان(، )کۆمــەڵ(، )یەکگرتــوو( و )نــەوەی نــوێ( پارێزبەنــدی یاســایی لەســەر پەرلەمانتــار )ســۆران 

ــەر( هەڵگیرا. عوم

ئــەم شانۆســازیە دوای ئــەوە دێــت کــە ســەرۆکی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان هەڵســاوە بــە تۆرمارکردنــی ســکااڵ نامەیــەک لــە دژی ئــەو ئەنــدام پەرلەمانــە و داواكاریــی گشــتیش  داوای  له ســه رۆكایه تی  

ــه رۆكی   ــه  س ــردوە ك ــۆ ئه وه ك ــاژه ی  ب ــدا ئام ــه  تێی ــی  ك ــه باره ت به لێدوانێك ــه ڕو س ــی  بخات ــه رده م دادگا و به ڵگه كان ــه  ب ــا بچێت ــت ت ــه ر هه ڵبگیرێ ــدی  له س ــه  پارێزبه ن ــردووه  ك ــتان ك ــی  كوردس په رله مان

حكومــه ت خــاوەن پشــکی هــەرە گــەورەی ســتێر گروپــە، کــە پێکهاتــووە لــە ١٢ کۆمپانیــا و بانکێــک.

ئــەوە حەقیقەتێکــی ڕون و ئاشــکرایە الی خەڵکــی کوردســتان کــە دەســەاڵتدارانی ئــەم هەرێمــە لــە ملیاردێــر و ملیۆنلەرەکانــی خــاوەن کۆمپانیــا و پــڕۆژە هــەرە زەبــەالح و گەورەکانــی ئــەم هەرێمــەن و 

دەســتیان داگرتــووە بەســەر کەرتــی نــەوت و ســامانە رسوشــتیەکان و بانقــەکان و قۆڕغــکاری بازرگانــی دەرەکــی و بازرگانــی داودەرمــان و کۆمپانیاکانــی کەرتــی عەقــارات و ....هتــد.

ئــەوەی کــە دەســەاڵت و ســەرۆکی حکومــەت و حزبەکــەی )پارتــی( ناڕەحەتکــردوە، ئــەو ڕاســتیانە نیــە کــە لەکــەس شــاراوە نیــن و ســۆران عومــەر بــە بەڵگــەوە باســی لێوەکــردون، بەڵکــو نیگەرانیــە 

لــە بارودۆخێــک کــە چاوەڕێــی دەکــەن و هــەر لــە ئێســتاوە خۆیانــی بــۆ ئامــادە دەکــەن. ســۆران عومــەر لــەو نێــوەدا دەبێتــە قوربانــی ئــەو خــۆ ئامــادە کردنانــەی )پارتــی( و دەســەاڵت و پەرلەمــان و 

حکومەتەکــەی بــۆ ئــەو ڕۆژە ڕەشــەی چاوەڕوانــی دەکــەن.

ســەرەتای دەســتبەکاربوونی کابینــەی نۆهــەم دەهــۆڵ و زوڕنایەکــی زۆریــان لێــدا کــە ئــەم ســەرۆکە تازەیــەی حکومــەت پانــی هەیــە بــۆ چاکســازی و خۆشــگوزەرانی خەڵــک، بــەاڵم هێشــتا ســاڵێکی 

تــەواو نەکــردوە و ئــەو برســیەتی و هــەژاری و بێــکاری و بــێ موچەییــەی کــە بەســەر خڵکیــدا ســەپاندوە ئەگــەر لــە کابینەکانــی حکومەتــی ئامۆزاکــەی زیاتــر نەبێــت لــەم مــاوە کەمــەدا ئــەوا کەمــر نیــە.

پەســتی و توڕەیــی جەمــاوەر بــەدژی دەســەاڵتی میلیشــیایی حزبــە بــورژوا فەرمانــڕەواکان لــە کــواڵن و قڵپدانێکــی بەردەوامدایــە و بەڕێوەیــە ســەرلەنوێ بتەقێتــەوە بــە شــێوەیەک بەهێزتــر لــە پێشــوو، 

بەتایبــەت جیهانــی دوای پەتــای  کوڕۆنــا و ئــەو پەکخســتنە ئابوریــەی کــە بــەدوای خۆیــدا هێناویەتــی لەســەر ئاســتی جیهــان و عێــڕاق و کوردســتان، بــە بەرباڵوبوونــی داوێنــی بێــکاری و هــەژاری و 

برســیەتی لــە ئاســتێکی بەرفراوانــدا.

ئاســۆی دەســەاڵت و هەمــوو هێــزە بورژوازیــەکان بــۆ دەرچــون لــەم بنبەســتە بەتــەواوی داخــراوە، ئیــر هیــچ شــتێک لەبەردەمیانــدا نەماوەتــەوە جگــە لــە چاوەڕوانــی و کات بەســەربردن لــە کاتێکــدا کــە 

میلیشــیا و دامــودەزگا ئەمنــی و ســەرکوتگەرەکانیان خەریکــی داپڵۆســینی جەمــاوەری ناڕازیــن.

ئەم شانۆسازیە، چنگ و ددان گڕکردنەوەیە لە جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێش، و هەڕەشەیە لە ئازادیخوازان، لەهەر دەنگێکی ناڕازی و بەرگرتن بەو تەقینە گەورەیەی کە لێی دەترسێن.

نابێ ڕێگەبدرێت )پارتی( و دەسەاڵت ئەم ملهوڕیەیان بۆ بچێتەسەر و دەبێ بە ناڕەزایەتی و هێزی یەکگرتووی کرێکاران و زەحمەتکێشان و بەرەی ئازادیخواز وەاڵمبدرێتەوە.

٨-٥-٢٠٢٠

نەوزاد باباننەوزاد بابان

سەبارەت بە هەڵگرتنی پارێزبەندی لەسەر ئەندام پەرلەمانێک

درێژەی الپەڕە١  

 ســەرمایەدارە زەبەالحــەکان و ملیاردێــرەکان کــە

 لــەو بیســت و نــۆ ســاڵەی ڕابــردودا، لەژێــر ســایەی

ــوش ــان حەپەل ــی خەڵکی ــاندا،  قوت ــەورە بەرپرس  گ

 کــرد و گیرفانــی خۆیان لێپڕکــرد، بــەاڵم ھەڵدانەوەی

 بەنــاو کۆنەقەرزیــش، بــۆ درێــژ مــاوە،  دادی نــەدان،

 خــۆ ئەوانــە دەوڵەتیــش نیــن تاکــو پەنــا بــۆ قــەرزی

بــژاردەی وەک  بــەرن  جیھانیــەکان   دامــەزراوە 

 ســێیەم، جیــا لــەوەش ئاشــکرا کردنــی قــەرزی )٢٧(

 ملیــار دۆالری ئــەو ئیعتیبــارە کەمــەی ھەشــیان

ــۆ ــت ب ــە دەس ــە ک ــدا نی ــک لەوەش ــا، ش ــوو نەم  ب

 ســەرمایە دزراوەکان نابــەن وەک بــژاردەی چــوارەم

ــرن و ــۆش ڕاگ ــک خام ــی خەڵ ــا دەنگــی ناڕەزایەت  ت

 دەســەاڵتەکەیان بپارێــزن. بــژاردەکان یــەک لــە

ــۆ دەســەاڵت ــرتن ب ــەک تاڵ !ی

بارودۆخــەدا، لــەم  و  تەنگژەیــەدا  ئــەو   لەنــاو 

دەوێ ژیانیــان  بژێــوی  کوردســتان   جەمــاوەری 

ــی ــە ڕێگایەک ــەاڵتە، تاک ــی دەس ــش ئەرک ــە ئەوی  ک

 بەردەمیشــیان بەناچــاری، گرتنــی بەرۆکــی ھــەر

 ئەودەســەاڵتەیە. ئەگــەر جــاران بــۆ گەنجــەکان

 ڕێگایەکــی دەربازبــوون مابــوو تاکــو ژیانیــان بخەنە

ــە ــەم نەھامەتی ــدەران ل ــەرەو ھەن  مەترســیەوە و ب

ــەو بەھەشــتە ــەو ھەندەرانــەش ئ  ڕاکــەن، ئێســتا ئ

ــەی ــەت ئەوان ــربێ، تەنان ــۆ ب ــای ب ــە پەن ــاوە ک  نەم

 گەیشــتونەتە ھەندەرانیــش و ژیــان و گوزەرانێکیــان

ــتا ــردوە، ئێس ــن ک ــان دابی ــان وخانەوادەکانی  بۆخۆی

لــە کەســوکار و خــزم و ئاوڕدانەوەیــان   توانــای 

 دۆســتانیان لــە کوردســتان نەمــاوە و بەجۆرێــک

 لــە جــۆرەکان ژیــان و گوزەرانیــان گــۆڕاوە. خەڵکــی

 بەناچــاری دەبــێ لــەو پارچــە زەمینــەدا ئۆقــرە

 بگــرن کــە نــاوی کوردســتانە و ناکــرێ بیــر لــە ڕێــگا

ــەوە ــوت بکەن ــاک و ج ــی ت ــارەی دەربازبون .چ

دەوڵەتەکەیــان کــە  دەســەاڵتیش  کانــی   حزبــە 

 مایەپــوچ بــووە بــەاڵم نایانــەوێ ھــەروا بەئاســانی

 ئــااڵی ســپی ھەڵکــەن و بــە فیزماڵکێــک بــۆی

کردنــی ئیمرباتۆریــەت  بــە  خەونــی  و   دەرچــن 

 کوردســتانیان لــێ بەتــاڵ بێتــەوە،  بۆیــە ناچــارن

 دەزگا ســەرکوتگەرەکانیان وەکارخــەن و دەســت

ــە ــن پای ــا بتوان ــەرن ت ــژی ب ــەڕی توندوتی ــۆ ئەوپ  ب

ڕاگــرن .لەرزۆکەکانــی دەوڵەتەکەیــان 

 مێــژوو ســەملاندۆیەتی ھیــچ دەســەاڵتێک ناتوانــێ

 بــەردەوام بــێ لــە کاتێکــدا بەدەســتێک خەڵــک

ــکا، ــەرکوتیان ب ــر س ــتەکەی ت ــکا و بەدەس ــی ب  برس

 ئــەم ھاوکێشــەیە بەناچــاری دەبــێ یەکابێتــەوە

 بەتێشــکانی الیــەک و ســەرکەوتنی الکــەی تــر،

 شانســی یەکابونــەوەی بەقازانجــی خەڵکــی کرێکار

 و زەحمەتکێــش و بــەزۆر برســیکرا و زۆر زیاتــرە

ھۆکارەکانیــش دەســەاڵتداران،  شانســی   تاکــو 

.ڕوونن

 لەشــکری برســیەکان تــا دێــت ڕوو لــە ھەڵکشــان و

 زیــاد بوونــە،  شــەپۆلەکە تــا دێــت فراوانــرت و درێژتر

توێــژە  کۆمەاڵیەتیــە ئــەو  تەنانــەت   دەبێتــەوە، 

 ناوەنجیــەی کــە ژیانێکــی باشــرتی لەچــاو زۆرینــەی

 کۆمەڵــگا بەنســیب بــوو، ئێســتا ئەویــش بــە جڕەجڕ

 و بەناچــاری بــەرەو لــە شــکری برســیەکان ھەنــگاو

.دەنــێ دەبێتــە بەشــێک لــەوان

ــە قازانجــی ــە ب ــەم بارودۆخ  ئاســۆی چارەســەری ئ

ــە ــینە وای ــەو تێگوش ــەاڵت وەک ئ ــی دەس  حزبەکان

ــە ــکە. بۆی ــەر وش ــێ ھ ــای دراوس ــن بەتەم  کەدەڵێ

 تاکــە ئاســۆیەک کــە لەبەردەمــدا بــێ شۆڕشــی

.برســیەکانە

 ئــەم شۆڕشــەش، ھــەروا ئاســان و ســادە و بێگرفــت

 نیــە، ئەگەرچــی ھــۆکارە بابەتیەکانــی ھەڵگیرســانی

لەباربردنیشــی بــەاڵم  ئامادەیــە،   ھەمــوی 

 بژاردەیەکــە دەبــێ لەبەرچاوبگیــرێ، ئــەم سیســتمە

ــەم فــۆرم و ڤێرژنــەی ئیســتایەوە  ســەرمایەداریە، ب

ــوە ــۆی ڕاگرت ــێ خ ــاڵ دەب ــە )٣٠( س ــک ب ــە نزی  ک

و خەڵــک  چــاوی  خۆڵکردنــە  و  فریــوکاری   بــە 

نەتــەوە(، و  خــاک  )بەرژەوەنــدی   بەدروشــمی 

ئاســامنیەکان(  )ئاییــن و گوێڕایەڵــی فەرمایشــتە 

 لەپــاڵ ئەوانەشــدا کوتــەک و ســەرکوت و تیــرۆر

ــف ــتەی کەش ــەو دەس ــرت ئ ــڕۆ ئی ــدن، ئەم  و تۆقان

بــازاڕی لــە  و  ســواون  ئامرازانــە  ئــەم  و   بــووە 

ــە ــەر بۆی ــەن. ھ ــب ناک ــی قەڵ ــاوەردا قڕانێک  جەم

ــەوڵ دەدەن ــەرمایەداران ھ ــۆرژوازی و س ــی ب  چین

 بــە مودێــل و ڤێرژنێکــی نوێــوە فریــای داڕمانــی ئەو

 سیســتمە بکــەون و لــە بــەرگ و ڕوخســارێکی تــردا

 منایشــی بکەنــەوە و ئــەم شۆڕشــە ھەر لەســەرەتاوە

 لەباربــەرن، وەک ئــەوەی گــۆڕان و ئیســامیەکان و

 بەشــێکی بەنــاو ڕۆشــەنبیران لــە ڕاپەڕینــی )١٧( ی

.شــوباتی )٢٠١١(دا کردیــان

 ھەوڵەکانــی ئێســتای )شاســوار عەبدولواحیــد( و

 حیزبەکــەی )نــەوەی نــوێ( یەکێکــە لــەو پانــە

 مەترســیدارانە کــە بەنــاوی نوێکردنــەوە و گەشــەی

 ئابــوری کوردســتان ھاتۆتــە مەیــدان و شــیعاری

 بــەرز کردۆتــەوە کــە لــە ڕاســتیدا و لــە ناوەرۆکــدا

حزبــە لــەوەی  ھارتــر  مودێلێکــی   دەیــەوێ 

ــەوە، کتومــت ــە کای  دەســەاڵتدارەکانی ئێســتا بێنێت

.مودێلــی نیولیربالیــزم

برســیەکان شۆڕشــی  بارودۆخەدایــە  لــەم   ئــا 

 بەڕێوەیــە، ڕێبازێکــی گونجــاو بــۆ ســەرکەوتن و

 دەربــاز بــوون لــەم نەھامەتیــە، یەکڕیــزی خەڵکــی

ــزی ــەوەی ڕی ــتانە و جیاکردن ــمەینەتی کوردس  بەش

توێژانــەی و  چیــن  لــەو  خۆیانــە   ســەربەخۆی 

 مەبەســتیانە شۆڕشــەکەیان لەباربەرن،  بەشــداربوان

ــەزم ــە بەع ــە گرنگ ــەم شۆڕش ــوڕێنەرانی ئ  و ھەڵس

و مەیــدان  بێنــە  شۆڕشــگێرانە  ئیرادەیەکــی   و 

ھەڵبژاردنــی و  گشــتی  کۆبونــەوەی   لەڕێــگای 

ــوێنی ــە ش ــگێرەکانیان ل ــورا شۆڕش ــتەوخۆی ش  ڕاس

 ژیــان و کار، ئیــدارەو  و فەرمانــگاکان، قوتابخانــەکان

متامنــەی جــێ  پێکــراو  بــاوەڕ  نوێنەرانــی   و..... 

 خۆیــان ھەڵبژێــرن و دەســەاڵت بگرنــە دەســت

ــدا ــەو ڕاستایەش ــەن، ل ــگا بک ــی کۆمەڵ  و حوکومڕان

 ھەنــگاو بنێــن بــۆ بنیاتنانــی کۆمەڵگایــەک کــە

ــاوزی ــێ جی ــوان بەب ــۆ ھەم ــانی ب ــازادی و یەکس  ئ

ــی ــی ئێســتا و نەوەکان ــێ و ژیان ــدا فەراھەمکراب  تێ

. دواڕۆژیشــی تێــدا مســۆگەرکرابێ

٢٦-٥-٢٠٢٠
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ژمارە5  

ــکاران و  ــەاڵم  کرێ ــواراون، ب ــی هەڵس ــدان و فڕاندن ــە تۆقان ــەرکوتکەرەکانی کەوتبون ــزە س ــی( و هی ــتان )پارت ــی کوردس ــی دیموکرات ــرت پارت ــە پێش ــدا ک ــەڵ ئەوەش ــە گ   ل

ــاری ٢٠٢٠  ــاردا،  ڕۆژی  ١٦ ئای ــە هــەردوو ش ــدا و ل ــەی دەســەاڵتی پارتی ــە ناوجەرگ ــش شــێادزی جەســورانە و ل ــاڕازی شــاری دهــوک و دواتری ــی ن ــدان و خەڵک کارمەن

ــەوە. ــۆرە بوون ــەرکوتکەر و دکتات ــە س ــەم حزب ــەاڵتی ئ ــەڕوی دەس ــازدا و ڕووب ــاندانیان س خۆپێش

  هــەر وەک پیشــەی هەمیشــەیی پارتــی و دەســەاڵت و ئاسایشــە ڕیســوا و داپڵۆســێنەرەکەی، ئەمجارەشــیان کەوتنــە گیانــی خەڵکــی نــەدار و هــەژار و نــاڕازی کوردســتان  و 

دڕندانــە هیرشــیان بــردە ســەر خۆپیشــاندەران و دەســتیان دایــە ســەرکوتکردنیان. ئەمــەش لــە کاتێکــدا کــە ئــەم گردبوونــەوە و خۆپێشــاندانە لــە دهــۆک تەنهــا بــۆ درەبڕینــی 

ناڕەزایەتــی بــووە  لــە بەرامبــەر پێنەدانــی موچەکانیان.

 لــەم پەالمــارە دڕندانەیــەدا، پارتــی و هیزەکانــی ئاســایش دەیانیــان لــە خۆپێشــاندەران و ژورنالســیتەکان و کارمەندەکانــی دەســتگاکانی ڕاگەیاندنیــان گرتــوە و بــێ ڕیزیــان 

کــردووە بەرامبەریــان و تەنانــەت دەســتیان گرتــوە بەســەر مۆبایلــی شەخســیاندا. لــە هەمــان کاتــدا خەڵكــی نــاڕازی شــیادزە لــە ناوەنــدی ئــەم شــاردا کۆبونــەوەی خۆیــان 

ســازدا بــەاڵم هــەرزوو گەمــارۆداران بــە هیزیكــی زۆری دەســەاڵت و خۆپیشــاندانەکەیان دامرکانــدەوە.

  ئەمــە یەکــەم جــار نیــە کــە پارتــی بــەم شــیوەیە ڕووبــە ڕووی خۆپیشــاندانەکانی خەڵکــی کوردســتان ئەبێتــەوە. ئــەم حزبــە میلیشــیە بــورژاوا ناسیۆنالیســتە بــۆ دەیــان 

ســاڵە دەســەاڵتی ســەرکوتگەرانەی خــۆی بــە ســەر ناوچەکانــی بادینــان و هەولێــر و هــەر شــۆینێکی تــر کــە دەســتی پێڕاگەیشــتبێت لــە کوردســتاندا ســەپاندووە، و هــەردەم  

بــە ســەرکوت و تیــرۆڕ وەاڵمــی ناڕەزایەتیــاکان و داواکاریەکانــی خەڵکــی کوردســتان و ئــەم ناوچانــەی ژیــر دەســەاڵتی خــۆی داوەتــەوە.

  بــەاڵم ئــەوەی کــە پارتــی تووشــی تــرس و دڵەراۆکــی کــردووە ئەمجارەیــان و بــەو شــیوە دڕندانەیــە  پەالمــاری خۆپیشــاندانی دهــوک و شــیادزە ئــەدات ئەوەیــە کــە ئــەم 

خۆپیشــاندانانە هاوکاتــە لەگــەڵ بەرزبونــەوەی شــەپۆلی ناڕەزایەتــی گــەورەی خەڵکــی لــە سەرتاســەری کوردســتاندا لــە دژی دەســەاڵتداری میلیشــیای هەرێــم کــە پارتــی 

دیموکراتــی کوردســتان هیــزی بــااڵ دەســتیەتی. دەســەاڵتیکی گەنــدەڵ کــە بــۆ ٢٩ ســاڵە تااڵنوبــڕۆی ئــەکات و ســەروەت و ســامانی داگیرکــردووە و نــەداری و هــەژاری و 

کولەمەرگــی بەســەر زۆربــەی خەڵکــی کوردســتاندا ســەپاندووە.

ئەمــڕۆ کرێــکاران و کارمەنــدان و زۆربــەی هــەرە زۆری خەڵکــی کوردســتان بونەتــە قوربانــی دەســتی ئــەم دەســەاڵتە و هەروەهــا ڕژیمــی ئیســامی و قەومــی عیــراق و 

كیشــمە کێشــی نیوانیــان کــە نانیــان دەبــڕێ و مووچەیــان لــێ زەوت ئەکــرێ. هــەردوو حکومەتــی مەرکــەزی و حکومەتــی هەرێــم گــوزەران و ژیانــی خەڵکــی کوردســتانیان 

کردۆتــە بارمتــەی کێشمەکێشــی سیاســی کۆنەپەرســتانەی نیوانیــان.

  ڕیگــەی ڕزگار بــوون لــە دەســەاڵتی ســەرکوتگەری پارتــی و دەســەاڵتی بــورژوا ناســیونالیزم لــە کوردســتان ڕاپەرینــی کریــکاران و زەحمەتکێشــان و الوانــی کــچ و کــوڕی 

ئازادیخــوازی ئــەم کۆمەڵگەیەیــە کــە ڕق و بیزاریــان شــەپوول ئــەدا لــە سەرتاســەری کوردســتاندا و پارتــی و هیزەکانــی زەندەقیــان هــەر لەمــە چــووە. بەرەوپێشــربدنی 

خەباتــی هەمــوو ئــەم چیــن و تۆێژانــە لــە کوردســتان و ســەرجەم عیراقــدا و بەهێزکردنــی هاوپشــتی نیــوان ڕیزەکانــی ئــەم خەباتــە، ڕیگــەی ڕزگار بــوون و فەراهەمهێنانــی 

خۆشــگوزانیە بــۆ هەمــووان.

  پێکــەوە گرێدانــی خەباتــی ســەربەخۆی ئــەم چیــن و تۆێژانــە لــە کوردســتان، سەراســەریکردنەوەی خۆپیشــاندانەکان، فراوانکردنــەوەی داواکارییــەکان، ســازدانی کۆبوونەوە 

ــی  ــە دابینکردن ــە دەســتەبەجێکان ل ــە داواکاریی ــان ب ــۆ ملدانی ــەکان ب ــی دەســەاڵتدارە لۆکاڵی ــەواوی شــار و شــارۆچکەکان، یەخەگرتن ــە ت ــەکان و میتنگــەکان ل جەماوەریی

گــوزەران و بژێــوی خەڵــک، هەمــوو ئەمانــە خەڵکــی کرێــکار و نــەدار ســاز و ئامــادە دەکات بــۆ ئاڵوگــۆڕی بنچینەیــی لــە دەســەاڵت و هەنگاونانــی کۆمەڵــگای کوردســتان 

بــۆ پێشــکەوتن و شــۆڕش.

ئازادی بۆ گیراوەکانی شاری دهۆک 

نەنگ و شەرمەزاری بۆ سەرکوتی هێزەکانی دەسەاڵت

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عیراق

١٧-٥-٢٠٢٠

بە توندی سەرکۆنەی هێرشی پارتی ئەکەین بە دژی خۆپێشاندەران
دەســتەویەخەبوون  لــە  نیوێــک  و  مانــگ  دوای 

ــە  ــڕۆ )٧-٥-٢٠٢٠(، ل ــا، ئەم ــی کڕۆن ــەل ڤیرۆس لەگ

واڵتــی دامنــارک و دور لــە باوەشــی خانــەوادە و 

هــاوڕێ و ئاشــنایانی "مســتۆ" )نازنــاوی مســتەفای 

حەســەنە گــەورە( بــە یەکجــاری چاوەکانــی لێکنــا و 

بەجێیهێشــتین.

تەمەنــی  بەدرێژایــی  و  لــە الوێتــی  ئــەو هــەر 

لەخۆبــردوو  ئــازاو  و  چاونەتــرس  خەباتکارێکــی 

ــە ڕژێمــی بەعــس و پاشــان دژ  ــوو، ســەرەتا دژ ب ب

بــە دەســەاڵتی گەندەڵــکار و دژە جەمــاوەری حزبــە 

ــە هەرێمــی کوردســتانی  ــڕەواکان ل ــە فەرمان قەومی

ــڕاق. عێ

ئەندامــی  هەشــتاکانەوە  کۆتایــی  لــە  مســتۆ 

ــش  ــت" و ماوەیەکی ــی کۆمۆنیس ــراوی "ڕەوت ڕێکخ

بــەدوای ڕاپەڕینــی )١٩٩١(دا لــە بەشــی هێــزی 

چەکــداری ئــەو ڕێکخــراوە بــوو، ئــەو ڕۆڵێکــی 

ــە ڕاپەڕینــی ســاڵی  ــوو ل بەرچــاو و ڕابەرانــەی هەب

)١٩٩١( بەتایبــەت لــە ئــۆردوگای )خەبــات( نزیــک 

ــتی  ــس دروس ــی بەع ــە ڕژێم ــر، ک ــاری هەولێ بەش

تــا کۆچپێکراوانــی زۆرەملێــی ناوچــەی  کردبــوو 

پشــدەری تیــا نیشــتەجێ بــکات.

نەوەتەکانیشــەوە  ســااڵنی  ناوەڕاســتی  لــە 

چاالکوانــی بزوتنــەوەی جوتیــاری ناوچــەی پشــدەر 

بــوو دژ بــە دەســتدرێژی ئاغــا و دەرەبەگەکانــی 

ئــەو دەڤــەرە بۆســەر جوتیــاران.

لــە تاراوگــە و ژیانــی پەرنابەریشــدا لــە واڵتــی 

دامنــارک، وێــڕای هەڵســوڕاو بوونــی لــە بــواری 

پەنابەرانــی  بەگشــتی و  پەنابــەران  لــە  بەرگــری 

بەتایبەتــی، هەمیشــەش  کوردســتانی  و  عێڕاقــی 

ســمینار  ڕێکخســتنی  هەڵســوڕاوی  و  ئامــادە 

کــە  خۆپێشــاندانانەبوو  ئــەو  و  گردبوونــەوە  و 

هاوخەباتــی  و  هاوپشــتی  بــۆ  بەڕێدەخــران 

و  کوردســتان  جەماوەریەکانــی  ناڕەزایەتیــە 

بــۆ بەرگــری لــە ئازادیــەکان دژ بــە دەســەاڵتی 

هەرێمــی  قەومیەکانــی  حزبــە  ســەرکوتگەری 

عێــڕاق. کوردســتانی 

ڕوخســارێکی  ڕابــردوودا،  ســاڵی  دە  لــە  ئــەو، 

ــەکان و  ــەوە ناڕەزایەتی ــارساوی بزوتن ــکاڵ و ن ڕادی

خۆپێشــاندانە جەماوەریەکانــی کوردســتان بــوو.

پەیامــی  ناوەختــەوە  مەرگــە  ئــەم  بەبۆنــەی 

هاوخەمــی و بەشــداری خەموپــەژارەی خۆمــان 

ــەوادە و کەســوکار و هــاوڕێ  ــۆ خان ــن ب ڕادەگەێنی

ئاشــنایانی. و  و دۆســت 

دەستەی بەڕێوەبەری ڕۆژنامەی "ڕەوت"

٧-٥-٢٠٢٠

بەبۆنەی گیان لەدەستدانی هاوڕێ 
)مستەفای حەسەنە گەورە(وە

دروســتبوونی قاتوقــڕی لــە زۆرێــک لــە وواڵتانــدا. 

دەســتنەکەوتنی پاراســیتامۆڵ منوونەیەکــی بەرچــاوە 

لــە کەمــی دواودەرمانــی دەرمانخانــەکان.

نەبێــت،  واڵتــان  کەمــی  ژمارەیەکــی  لــە  جگــە 

زوربــەی دەوڵەتــەکان و حکومەتەکانیــان توانــای 

وەاڵمدانــەوەی دۆخەکەیــان نەبــووە وەک پێویســت 

و بڕیاریانــدا بەرژەوەنــدی ســەرمایەداری بخەنــە 

جــار  ھەنــدێ  کــە  خەڵکــەوە،  ژیانــی  ســەروی 

ئەنجامــدراوە وەک  گاڵتەجارانــەش  بەشــێوەیەکی 

ــێوەیەکی  ــەت بەش ــت حکوم ــە دەبیرێ ــل ک بەرازی

ڕێکارێکــی  هــەر  گرتنەبــەری  دژی  ئاشــکرا 

تەندروســتی دەجەنگێــت. دۆخەکــە لــە فەرەنســاش 

ــە ٢٩  ــەت ل ــا حکوم ــە، ئەوەت ــر نی ــەوە باش زۆر ل

پەرلەمانــی  نــاو  گفتوگۆیەکــی  دا  فیبیــوەری  ی 

ــاو  ــاکان ڕاگــرت لەپێن ــە پەت ــارەی خۆپارێــزی ل دەرب

ســەپاندنی چەند ڕیفۆرمێکی کۆنەپەرســتانە بەســەر 

ــوی  ــە بڕوبیان ــدا، وە ب ــینی کرێکاران ــی خانەنش ماف

داهێنانــەوە  و  خۆڕاھێنــان  و  نوانــدن  نەرمــی 

بەرنامەڕێژکــراو(،  ئابــووری  لــە  تــرس  )یــان 

لــە  پێشــوەختی  خۆپارێــزی  ڕێکارێکــی  ھەمــوو 

ــردەوە  ــک ڕەتک ــگوزەرانی خەڵ ــدی خۆش بەرژەوەن

ــۆرە  ــچ ج ــی ھی ــدا. نەبوون ــای لەقەڵەم ــە دۆگ و ب

واقعێکــی  جیهــان  ئاســتی  لەســەر  ھاوکاریــەک 

نێــوان  دارایــی  ھــاوکاری  نەبوونــی  بەرچــاوە. 

زانیــاری  گۆڕینــەوەی  نەبوونــی  دەوڵەتــەکان، 

دەربــارەی مەترســیەکانی پەتاکــە، و دەستەوســتانی 

ــی )وەک  ــەروو دەوڵەتیەکان ــەزراوە س ــەواوی دام ت

لــە  بەشــداری  وەســتاندنی  ئەوروپــا(،  یەکێتــی 

جیھانــی  تەندروســتی  ڕێکخــراوەی  بودجــەی 

ــە  ــەر ئەم ــەک ه ــد، ن ــکاوە، ... هت ــەن ئەمری لەالی

هێنــدەی  بارودۆخەکەیــان  دەوڵەتــەکان  بەڵکــو 

ــان  ــوان خۆی ــی نێ ــە کێشمەکێش ــردوە؛ ب ــر ئاڵۆزک ت

لەســەر کڕینــی ماســک و ناجێگیــری نرخــی نــەوت 

ئابڵوقەدانــی  و  بــەردەوام  بازرگانــی  جەنگــی  و 

نێوانیــان.  چەکدارانەیــەی  دەرگیــری  و  ئابــووری 

پیشەســازی  کەرەنتینــەدا،  ژێــر  فەرەنســای  لــە 

لــە  بەردەوامــە.  کــردن هــەر  چــەک دروســت 

عێراقیــش، ســەرباری کێشمەکێشــی بەردەوامــی 

ئێــران و ئەمریــکا لەســەر ئــەم وواڵتــە، حکومــەت 

و ھێزەکانــی ئاســایش و میلیشــیاکانی نەوەســتاون 

لــە ســەرکوت کردنــی ڕاپەڕینــی ئۆکتوبــەر.

مامەڵەکردنــی قەیرانــی ئــەم پەتایــە بــە ھــەر 

بەگوێــرەی  خراپــی  یــان  باشــی  لــە  پلەیــەک 

ئاڕاســتەی  ھەمیشــە  وواڵتێــک،  ھــەر  توانایــی 

پاراســتنی بەرژەوەنــدی بــورژوازی و حکومەتەکانی 

و ڕژێمــە سیاســیەکانی بــووە. ڕژێمــی ئابــووری 

و  کۆمەاڵیەتــی  نابەرابــەری  هاوتــای  ئێســتا 

هاوتــای  سەروەتوســامان،  لــە  نابەرابەریــە 

سیســتمە  بودجــەی  کەمکردنــەوەی  و  بڕیــن 

ــتنی  ــۆ پاراس ــی ب ــە تواناییەکان ــتیەکانە ک تەندروس

ژیانــی خەڵــک کەمکردۆتــەوە. هەروەهــا بەھــۆی 

ســەرمایەداری  کــە  مادییــەی  بارودۆخــە  ئــەو 

ڕێناییەکانــی  کردنــی  جێبەجــێ  دایســەپاندوە، 

کۆمەاڵیەتــی  دووری  ڕەچاوکردنــی  و  کەرەنتینــە 

لــە  بەروونــی  زۆر  ئەمــەش  ســەختە.  زۆر 

شــوێنەکانی ژیانــی چینــی کرێــکاردا دەبیرێــت 

ــەم  ــی ک ــە ڕووبەرێک ــڕ ل ــتوانێکی چڕوپ ــە دانیش ک

ــۆی  ــی ھاتوچ ــن و ھۆکان ــتدا دەژی ــا تەندروس و ن

و  بەکاردەهێنــن  میــرۆ  و  پــاس  وەک  گشــی 

دەچنــە نــاو ســوپەرمارکێتەکان و کارگەکانیــش بــە 

هەمــوو توانــای خۆیانــەوە کاردەکــەن. دڕندەیەتــی 

ــەم بارودۆخــەی ســەرەوە  پۆلیــس هیــچ شــتێکی ل

مارســدا  مانگــی  لــە  نایجیریــا  )لــە  نەگۆڕیــوە 

ــەوە،  ــەالن پۆلیس ــوژراون ل ــەس ک ــەژدە )18( ک ھ

لــە  ڕویــداوە  تریــش  حاڵەتــی  چەندەھــا  وە  

جیهانــدا لــە توندوتیــژی و بێڕێزیپێکردنــی پۆلیــس 

ڕێکارەکانــی  ســەرپێچی  کــە  کەســانەی  بــەو 

ــە  ــکارە ک ــی کرێ ــەوە چین ــەن(. ئ ــە دەک کەرەنتین

ــی تەندروســتی  ــی کەرت ــی دەدات: کرێکاران قوربان

و چاودێــری کۆمەاڵیەتــی، کرێکارانــی ژینگەپارێــز، 

کرێکارانــی  پۆســت،  و  ھاتوچــۆ  و  گواســتنەوە 

ئوبەر/تاکســی،  شــۆفێرەکانی  و  ژنــان  کارگــەکان، 

کرێکارانــی خزمەتگوزاریــە زەروریــەکان ھەمــوو 

ــەوەی  ــی پێش ــە ھێڵ ــکاران ل ــە کرێ ــە ل ــەم توێژان ئ

قوربانیانــی  پەتاکــەدان.  بەرەنگاربوونــەوەی 

ــەن  ــێ خانەوالن ــە ب ــەن ک ــەو ھەژاران ــد-١٩ ئ کۆڤی

ــن،  ــە ھــەژار و بیبەشــەکاندا دەژی ــە گەڕەک ــا ل وە ی

خەڵکــی پەنابــەر و دەربــەدەر و دانیشــتوانی قــەراخ 

خــاوەن  و  زیندانیــان  و  کەمپــەکان  و  شــارەکان 

پێداویســتیە تایبەتەکانــن، ھەروەھــا ئەوانەشــن کــە 

نەخۆشــی بەردوامیــان لەگەڵدایــە وەک )شــەکرە 

ــن(،  ــی دەب ــەژاران تووش ــر ھ ــە زیات ــەوی ک و قەڵ

ئەوانــە ھەموویــان ن لــە یەکەمیــن قوربانیانــی 

داروینینیزمــی کۆمەاڵیەتیــن کــە ئــەو حکومەتانــەی 

سیاســەتی گەلــە بەرگرییــان گرتەبــەر بــۆ ڕووبــەڕوو 

بوونــەوەی پەتاکــە، گرەویــان لەســەر کردبــوو.

کەوتوەتــە  کــە  ئێمەیــە  مافانــەی   ئــەو  ئــەوە 

ڕاددەی  بەرزکردنــەوەی  لەپێنــاو  ھێــرش  بــەر 

چەوســاندنەوە )لــە کەمکردنــەوەی کــرێ و ڕیفۆرمی 

کۆنەپەرســتانە لــە یاســاکانی کاردا ...ھتــد(. لەوبەری 

ــە بێدەنگــی  ئۆردوگاکەشــدا ئــەوە ســەرمایەدارانن ب

ــەکان،  ــی حکومەت ــی دارای ــە کۆمەک ــدن ل بەهرەمەن

بــۆ منوونــە ڕزگارکردنــی پشــکە داراییــەکان لەالیــەن 

پاشــەکەوتی فیدڕاڵیــەوە لــە واڵتــە یەکگرتووەکانــی 

ئەمریــکا، یــان یارمەتــی دارایــی بــۆ پیشەســازی 

ــا. ــە فەرەنس ــی ل فڕۆکەوان

لــە  بەھێزتــر  کوڕۆنــا  پەتــای  قەیرانــەی  ئــەم 

ئابــووری  پوکانــەوەی    ٢٠٠٨ ســاڵی  قەیرانــی 

ھێناوەتەگــۆڕێ، ئەویــش لەڕێگــەی گوڕپێبەخشــین 

بــە سەرلێشــێواوی و ناکۆکیــە دەرونیەکانــی ڕژێمــی 

ســەرمایەداریەوە. ئــەم پوکانــەوە ئابوریــە نوێیــە 

ســااڵنێکە لــە حاڵەتــی شــکڵگیریدایە و ڕووەو ئــەوە 

دەڕوا کــە مەترســیدارتر بێــت. بــورژوازی لەڕێگــەی 

چەوســاندنەوەی زیاتــری کرێــکاران وادەکات ئــەوان 

ــە  ــەم ھێرش ــا ئ ــدەن. ئای ــەو ب ــی ئ ــی ھەڵەکان باج

پێچەوانەیــەی بــورژوازی ھەمــوو ئــەو کێشــمەکێش 

ــە  ــە ل ــکێنێ ک ــە تێکدەش ــەوە کۆمەاڵیەتیان و بزوتن

ــیلی،  ــدا )ش ــە جیهان ــرادووەوە ل ــی ڕاب ــد مانگ چەن

بولیڤیــا، جەزائیــر، عێــراق، فەرەنســا و لوبنــان و 

ــن؟ ــردا( چاالک ــی ت وواڵتان

بنەخشــێت  بــەوە  قەیرانەکــە  کۆتایــی  لەوانەیــە 

زلھێــزە  نێــوان  ســراتیژی  جیــۆ  پارســەنگی  کــە 

ماوەیــە  ئــەم  بێگومــان  بگۆڕێــت.  جیھانیــەکان 

بــۆ  نایابــە  هەلێکــی  بــورژوازی  ڕابەرانــی  بــۆ 

سیســتمی  پەیکــەرەی  بــە  شــکڵدانەوە  دووبــارە 

نــوێ  ڕێگــەی  دۆزینــەوەی  و  ســەرمایەداری 

ڕەچەتانــەی  ئــەو  قازانــج.  بەدەســتھێنانی  بــۆ 

ســەرمایەداری  ڕزگارکردنــی  بــۆ  خراونەتــەڕوو 

لــە  وەیــان  لەئارادابــوون  پێشــر  پێکھاتەکانیــان 

شــکڵگیریدا بــوون وەک داھێنانــە دیجیتاڵیــەکان 

بــۆ توندکردنــەوەی چەوســاندنەوە )بەکارھێنانــی 

ژیــری دەســتکرد بــۆ سەروســاماندان بــە کار(، زیــاد 

کردنــی ســەعاتەکانی کار و نەرمونۆڵــی لــە وەختــی 

کارکردنــدا، دەرامەتێکــی گشــتی کــەم بەرامبــەر 

ــر، گواســتنەوەی  ــە کاری جێگی دەســتبەردار بــوون ل

ــەوز"  ــەرمایەداری س ــەپێکردنی "س ــەکان، گەش کارگ

بــە کۆمــەک وەرگرتــن لــە شــۆرینی ســەوز ،..ھتــد. 

دەرھاویشــتەکانی ئــەم قەیرانــە ھــەر چیــەک بێــت، 

زۆر ســەختە چینــی کرێــکار لەژێرباریدا بێتــەدەرەوە 

گــەر ھــەر لــە ئیســتاوە رێگەیــەک نەدۆزیێتــەوە بــۆ 

بەرەنگاربوونــەوەی. و  دژایەتــی 

لــە  کــردوە  پێشــکەری  دەســت  کرێــکار  چینــی 

چوارچێــوەی ھاوپشــتیەکی بنەرەتیــدا وەک )دابــەش 

ــە  ــا ل ــەک ...(، ھەروەھ ــتو م ــۆراک و ش ــی خ کردن

ســەرمایەداراندا  ھێرشــەکانی  بەرەنگاربوونــەوەی 

بەرھەمهێنانــی  وەســتاندنی  )مانگرتــن،  وەک 

ناپێویســت، خەبــات دژی بەرزبونــەوەی نرخــەکان و 

کــرێ خانــوو، هتــد(، وەیان دەســت پێشــکەری کاری 

شۆڕشــگێڕانە )ی وەک دەستبەســەراگرتن و کونــرۆڵ 

کردنــی بەرھەمھێنــان لەالیــەن کرێکارانەوە،....ھتــد 

.)

ھێرشــی  بــە  دژ  بەرەنگاربوونەوانــە  ئــەم 

ســەرمایەداران کــە هەنــدێ جــار بەھێــز و هەنــدێ 

جــار الواز بەپێــی پارســەنگی هێــز و دۆخــی ناکۆکیــە 

ــتە  ــتا پێویس ــان، ئێس ــەکان و جێگەوڕێگەی چینایەتی

هێرشــێکی  لــە  نێونەتەوەیــی  ئاســتێکی  بچنــە 

بــورژوازی. بۆســەر  پێچەوانــەدا 

ــێوەیەکی  ــتا بەش ــەی ئێس ــەم قەیران ــی ئ ھۆکارەکان

ــتی  ــش شکس ــە ئەوی ــانکراوە ک ــت دەستنیش دروس

ــەزراوە  ــەکان و دام ــی دەوڵەت ــەتی نێودەوڵەت سیاس

کۆمپانیــا  ھێــزی  و   دەوڵەتیــەکان  ســەروو 

جیھانیــەکان و بەشــێوەیەکی گشــتی گڵوبالیزمــی 

ــی  ــی چین ــە ڕێکخراوەکان ــدێ ل ســەرمایەداریە. ھەن

ــەرمایەداریەکان،  ــراوە س ــاوکاری ڕێکخ ــکار بەه کرێ

پاراســتنی  بــۆ  دەخەنــەڕوو  ڕێکارێــک  چەنــد 

ــن بەوەاڵمێکــی گونجــاو.  ــە دادەنێ ــکاران و ئەم کرێ

ــەم  ــی ئ ــای سیاس ــدا مان ــوو حاڵێک ــە ھەم ــەاڵم ل ب

ھەنگاوانــە زیانبەخــش و دراماتیکیــن بــۆ کرێــکاران 

ناســیونالیزمدا. جــا  بــەڕووی  و دەرگا دەکەنــەوە 

ــکەوتنخوازانە  ــکی سیاســەتێکی پێش ــە ماس لەوانەی

ــدا،  ــیال - دیموکراتی ــوەی سۆش ــە چوارچێ ــن ل بپۆش

یــان بــە پێچەوانــەوە، لەوانەیــە کارگەلێــک بــن 

ســەرکوتگەر  و  نەتەوەیــی  حکومەتێکــی  کــە 

لەبــاری  بــێ  هەرچۆنێــک  ئەنجامیانبــدات. 

تاوســەندنی  دەبنــە  ڕێکارانــە  ئــەو  عەمەلیــەوە 

پێشــبڕکێ لــە نێــوان چینــە زەحمەتکێشــەکانی هــەر 

واڵتێــک و نێــوان دەوڵەتانیــش.

ــی ســنوورەکان، کۆمەڵگــەی کۆمۆنیســتی  ــە البردن ب

داھاتــوو لەســەر ھــاوکاری و ئاڵوگۆڕ لەســەر ئاســتی 

بــە مەبەســتی  جیھــان دادەمەزرێــت، ئەوەیــش 

ــی  ــوو مرۆڤایەت ــتیەکانی ھەم ــی پێداویس دابینکردن

ــەک. ــەک ھــی کەمایەتی ن

کێشمەکێشــی  لەنــاو  دەســتبەکاربوومناندا  لــە 

چینایەتیــدا پێویســتە ئەمانــەی خــوارەوە ڕەچــاو 

بکەیــن: 

ھەوڵبدەیــن  ناوخــۆ،  ئاســتی  لەســەر   •

ــکار،  ــی کرێ ــۆ چین ــک ب ــی ڕێکخراوێ ــۆ دامەزراندن ب

ئامــادە  بــۆ  نەخشــەمەندانە،  بــەاڵم  بەئارامــی 

کردنــی کرێــکاران بــۆ کۆنرۆڵکــردن و بەڕێوەبردنــی 

بەرھەمھێنانــی کۆمەاڵیەتــی بەشــێوەیەکی ئاگاھانە. 

دەســتبەکاربین لەنــاو خەباتــی ڕۆژانــەی کرێکارانــدا 

بــۆ داواکاریــە هەنوکەییەکانیــان و بــۆ وەڕێخســتنی 

جەمــاوەری  سیاســی  کرێــکاری  بزووتنەوەیەکــی 

بــە توانــا بــۆ ڕوخاندنــی ســەرمایە و هێنانــەدی 

کۆمەڵگــە. سۆشیالیســتیانەی  ئاڵوگــۆڕی 

کارکــردن  جیھانیــش،  ئاســتی  لەســەر   •

و  ھاوپشــتی  پەیوەندیەکانــی  گەڕاندنــەوەی  بــۆ 

یەکخســتنی ھەوڵــە سیاســیەکانی چینــی کرێــکار 

ئامانجــی  بــە  نێونەتەوەیــی،  ئاســتی  لەســەر 

ســەرمایە.  ڕوخاندنــی 

٢٠٢٠/٥/٢٣

ڕاگەیاندنی ھاوبەشی 
)ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق( و 
)یەکێتی لە پێناو کۆمۆنیزم(دا لە فەرەنسا

پاشاموەی ل١
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کۆرۆنا واوەتر لە نەخۆشی و بەرفراوانتر 

لە قەیرانی تەندروستی

ئــەم مێزگــردە هەوڵــدەدات پەتــای کۆرۆنــا، لەگۆشــەی نیــگای جیــاواز و بــوارە جۆراوجۆرەکانــی 
فەرهەنگــی  و  ئاینــی  و  کۆمەاڵتەتــی  و  تەندروســتی  و  فەلســەفی  و  سیاســی  و  ئابــووری 
لێکبداتــەوە. هەوڵــدەدات تیشــک بخاتەســەر ئــەم دیاردەیــە لــە ڕوانگــەی کەســایەتی جۆراجــۆر 
و لــە تاقیکردنــەوە و ژینگــەی جۆراجــۆرەوە، هەروەهــا دەیەوێــت لەنێــو تــەوژم و ڕەوتــە فکــری و 
سیاســی و فەلســەفیە جۆراجۆرەکانــەوە، بەدەســتکەوتی تیــوری دیاریکــراو تــر و بەرجەســتە تــر 
بــگات، و لــە پراتیکــی شۆڕشــگێڕانەدا تواناییەکــی پتــەو بــە ڕەوتــی ئاڵوگــۆڕ و شــۆڕش بــدات. 
ســوپاس بــۆ هەمــوو ئــەو هــاوڕێ بەڕێزانــەی کــە وەختــی خۆیــان بەخشــی بــۆ بەشــداری لــەم 

دۆســیەدا.

  ئامادەکاری دۆسیە : جەمال کۆشش

•بەستەری فەلسەفی و ئایدیۆلۆژی، ڕەوشت و نۆرم

ــارساوەکان  ــوفە ن ــە فەیلەس ــك ل ــیار:   زۆرێ پرس
لێدوانــی جیاوازییــان داوە،  لەبــارەی کۆرۆنــاوە، 

ــکی  ــن، چۆمس ــۆ ئاگامبێ ــژەک، جۆرجی ــاڤۆی ژی س

ــک لەگــەڵ  ــژەک، جۆرێ و هابرمــاس، ...ســاڤۆی ژی

دەوڵەتێکــی جیهانیدایــە کــە مافــە جیهانیــەکان 

ئینســانەکان  تەندروســتی  و  بــکات  دەســتەبەر 

وەک کێشــەیەکی هاواڵتــی جهیانــی بناســێرنێت، 

ئاگامبێــن، لەبەرامبــەر ژیانــی ڕووت، دەستشــۆردن 

مانــەوەی  بەمەرجــی  دەســتکەوتەکان  لــە 

ــۆژی، وەک کارەســات دەناســێنێ. چۆمســکی  بایۆل

دەرفەتێــک دەبینێــت بــۆ ڕاوەســتاندنی سیاســەتی 

نیولیربالیــزم، بەگشــتی، وە بەگشــتی دەڵێــت کۆرۆنا 

تێدەپەڕینیــن، بــەاڵم دەبێــت بێینــە شکســتپێهنانی 

ــۆ   ــتێکە ب ــە زانس ــۆی ک ــەفە خ ــزم.  فەلس نیولیرباڵی

ــۆ  ــەکان، چ ب ــی پرۆس ــی دیالەکتیک ــەوە گرێدان پێک

ــە؟ ــا هەی ــەر کۆرۆن ــت لەس ــی تایبەتی چوونێک

خاڵــە  لــەو  ئاگامبێــن  محەمــەد:  هــاوار 
جەوهەرییــەدا دروســت پێکابــووى کــە دەشــێت 

کۆرۆنــا،  ڤایــرۆىس  منوونــە  بــۆ  قەیــران،  دۆخــى 

فرســەىت زیاتــر بداتــە دەســەاڵتداران بــۆ ڕاگەیانــدىن 

دۆخــە.  ئــەم  درێژکردنــەوەى  و  ئاوارتــە  دۆخــى 

بــە گوێــرەى خوێندنەوەکــەى ژیــژەک، ئاگامبێــن 

بۆچــى  دیارییکــردووە:  مەســەلەکەى  بەهەڵــە 

دەوڵەتــان، کــە خۆیشــیان تۆقیــون، دەبــێ قەیرانەکە 

گەورەبکــەن و تۆقیــن باڵوبکەنــەوە، لــە کاتێکــدا 

بەرامبەریــان  متانەیــى الى خەڵــک  بــی  ئەمــە 

دەهێنێــت؟ بەرهــەم 

ــەم دۆخــەدا  ــەوە، ل ــە پێچەوان ــژەک ب ــڕواى ژی ــە ب ب

بکــەن  داتــاکان  ناچــارن دەســتکاریى  دەوڵەتــان 

قەیرانەکــە  خــۆى  قــەوارەی  لــە  بیشــارنەوە،  و 

بچووکــر نیشــان بــدەن؛ دواجــار پێویســتە هەوڵــى 

شــێلگیرانە و هاوبــەش بــدەن تاوەکــو چارەســەرێک 

بدۆزنــەوە و بەمەیــش خۆیــان لــە مەتــرىس داتەپیــن 

ئەوەیــە  بــۆ  ژیــژەک  ئەرگومێنتەکــەى  بپارێــزن. 

ــرى  ــە پارادایمــى چاودێ ــە ل ــەم قەیران ــکارەکاىن ئ ڕێ

پارادیمــى  کــە  نەکرێنــەوە  کــورت  کۆنرۆڵــدا  و 

ــە  ــەاڵم  ب ــە؛ ب ــۆ و ئاگامبێن ــى شــیکارییەکاىن فۆک زاڵ

ئــەم  پێچەوانەکــەى  دیــوە  ژیــژەک  دیــارە  ڕووىن 

ئەگــەر  ئــەى  هەڵنەســەنگاندووە:  ئەرگومێنتــەى 

ڕێگــەى  لــە  بــدەن،  نیشــان  وەهــا  دەوڵەتــان 

ڕێکارەکانییانــەوە، فریــادڕەىس قەیرانێکــى "ئێجــگار" 

لــە کارەســاتێکى  بــوون و مرۆڤایەتییــان  گــەورە 

ــى  ــە چ ــردووە؟ لێکەوتــەى ئەم ــار ک ــەق قووت ڕەب

دەبێــت؟ ئاگامبێــن مەترســییەکاىن ئــەم دۆخــەى لــە 

دەبینــى. دەرەنجامەکانیــدا 

گەڕێکــى  هــەر  دەکات  بــاىس  فۆکــۆ  وەک 

گشــتگیر  پەتایەکــى  و  تاعونێــک  هــەر  قەیــران، 

بەالیەنیکەمــەوە دوو ئەگــەر ئــاوەاڵ دەکات: یــان 

ــکاىن  ــە ئیم ــى ک ــێ نەزم ــۆس و ب ــاىت کای ــە س دەبێت

البەالبوونــەوەى کۆمەاڵیــەىت و ســیاىس دەهێنێتــە 

ــەزم و  ــە ســاىت بەهێزتربــووىن ن پێــش، یانیــش دەبێت

ــە  ــک ب ــپلین ڕێ ــرۆڵ و دیس ــرى کۆن ــەپاندىن زیات س

گوێــرەى پێویســتییەکاىن پاراســتنى خــودى ژیــاىن 

کۆمەڵگــە. ژیــژەک شــتێکى تــر پێشــنیار دەکات: 

دەشــێت  ژیــژەک  بــۆ  دەوڵەتــان.  هاریکاریــى 

ئــەم پەتایــە لەڕێگــەى هەوڵێکــى کۆلێکتیــڤ و 

گشــتگیرەوە کــە هەمــوو دامــەزراوە و دەزگاکاىن 

ــکارى  ــەوە و لەســەر بنەمــاى هاری ــان بگرێت دەوڵەت

لەگــەڵ  بێــت  کۆمــەڵ  بــە  هەماهەنگییەکــى  و 

ژیــژەک  جــۆرە  بــەم  بچێــت.  لەنێــو  یەکریــدا، 

ــدا  ــەت و کۆدەزگاکانی ــە دەوڵ ــارە ئومێدەکــە ب دووب

و  هاریکاریــى  پاشــانیش  هەڵواســێتەوە، 

فۆڕمێکــى  وەکــو  دەوڵەتــان  هەماهەنگییەکــەى 

هەڵبــەت  دەداتــەوە.  لێــک  "کۆمۆنیــزم"  نوێــى 

ــە  ــەوا ئەوەی ــت ئ ــى هەبێ ــزم مانایەک ــەر کۆمۆنی گ

بــە  دەبێــت؛  کارا  "دەوڵــەت"دا  غیــاىب  لــە  کــە 

ــە  ــک ک ــرین کارێ ــیزم باش ــۆرى مارکس ــرەى تی گوێ

قۆناغــى  مــاوەى  لــە  ئەوەیــە  بیــکات  دەوڵــەت 

گواســتنەوەدا بــەرەو کۆمۆنیــزم بــە هەڵوەشــانەوەى 

خــۆى دەیــکات نــەک خــۆى فۆڕمــى کۆمۆنیــزم 

بــە  ژیــژەک  بۆچوونەکــەى  بــکات.  بەرجەســتە 

تــەواوى یۆتۆپییــە  )گەرچــى ژیــژەک خــۆى نکوڵیــى 

لــێ دەکات( وەختێــک پێیوایــە دەوڵەتــان دەتوانــن 

ــن  ــان ب ــەکاىن خۆی دەســتبەردارى ویســت و کەڵکەڵ

و لــە نــاکاو هەمــووان دەســتبکەن بــە هەماهەنگــى 

ــەى  ــارى و پێداویســتییەکان. بنچین ــۆڕى زانی و ئاڵوگ

بــە  ژیــژەک  کــە  ئەوەیــە  خۆشــباوەڕییە  ئــەم 

"زەرورەت"ـــى دادەنێــت، واتــە وەک ناچارییــەک کە 

لــە بەرژەوەندیــى هەموواندایــە بچنــە ژێــرى. بــەاڵم 

دەوڵەتــان بــە گوێــرەى مەســڵەحەت لــە زەرورەتــدا 

ــک  ــرەى زەرورەتێ ــە گوێ ــەک ب ــەن، ن ــە دەک مامەڵ

لــە زەرورتریــن  واتــە  تێدایــە؛  کــە مەســڵەحەىت 

ساتەکانیشــدا هەنــدێ لــە دەوڵەتــان بەرژەوەندییــە 

لەبیــر  و هەژموونگەرییــەکاىن خۆیــان  ئابووریــى 

گەیاندۆتــە  خــۆى  هاوکارییــەکاىن  چیــن  ناکــەن؛ 

ــى  ــەدا مەرام ــەاڵم لەم ــان، ب ــاىن جیه ــەى واڵت زۆرب

هەیــە. هــەر یــەک دوو ڕۆژ دواى وتارەکــەى ژیــژەک 

ئەمریــکا و بەریتانیــا هەڕەشــەیان لــە چیــن کــرد کــە 

دواى کۆتاییهاتنــى قەیرانــە پاکانەحیســابێکى لەگــەڵ 

دەکــەن؛ لەالیەکیــر لــە ئیتاڵیــا ئــااڵى یەکێتیــى 

ــا و  ــە ئەڵانی ــد ل ــەى توون ــرا و ڕەخن ــا داگی ئەوروپ

یەکێتییەکــە گیــرا کــە بــە هانایانــەوە نەچــوون؛ 

نەتەوەییــەکاىن  ســنوورە  واڵتانیــش  بەشــێکى 

ــاو قاوغــى  ــەوە ن ــر کــردەوە و چوون ــان تووندت خۆی

زۆر  دەالقــەى  قەیــران  ســاىت  بێگومــان  خۆیــان. 

بــە  زۆر  بــەاڵم  دەکاتــەوە،  ئیمــکان  و  ئومێــد 

ــەرەو  ــەىت ب ــۆڕاىن کۆمەاڵی ــەکاىن گ ــەن ئیمکان دەگم

دەوڵەتــەوە  خــودى  لــە  باشــر  کۆمەڵگەیەکــى 

ڕیاڵیــزە دەکرێــن.

ــە مارکســەوە تاوەکــو قۆناغــى  فیکــرى مارکســیزم ل

بــە  زۆریــان  ئومێدێکــى  ئاڵتوســێریش  یەکەمــى 

ــە دواى  ــدا هەڵواســیوە و گوای گرتنەدەســتى دەوڵەت

بەجێهێنــاىن ئــەو ئەرکەى کە لەســەرییەىت بــەرە بەرە 

ــکات.  ــۆش ب ــى خ ــانەوەى خۆی ــەى هەڵوەش زەمین

ــن کارى  ــە م ــدا ک ــرى چەپ ــەى فیک ــەو هێڵ ــەاڵم ل ب

ــەت" ناوەندێکــى ســەرەکیى و  ــەم، "دەوڵ ــدا دەک تێ

جێــگاى ئومێــد نییــە، بەڵکــو گۆڕانــەکان ڕێــک لــەو 

ــرى ڕێکخســن  ــە فۆڕمێکــى ت ــن ک ــەوە دێ ڕووبەرەن

و  دەکەنــەوە  تاقیــى  نا-دەوڵــەىت  پەیوەندیــى  و 

پــەرەى پــێ دەدەن؛ منوونــە سیاســییەکەى ئەمــە 

ــانەى  ــەو کێش ــڕاى ئ ــە )وێ ــتەکان و ڕۆژئاڤای زاپاتیس

گەرچــى  دەوڵەتــان،  هاوپەیانیــى  هەیانبــووە(. 

بــەاڵم  پۆزەتیڤــى هەبێــت،  لێکەوتــەى  دەشــێت 

تاوەکــو دەوڵــەىت ســەرمایەداریى بێــت تاکــە خەمــى 

ئەوەیــە قەیرانەکــە بــە کەمریــن زیــان تــەواو بــکات 

ــە  ــکات، وات ــف ب ــازى کەش ــتییەکاىن چاکس و پێویس

ئومێــدى هــەرە دوور لــەم هاریکارییــەدا ئەوپــەڕى 

ــەوەى  ــت، وەک ئ ــددى بێ ــى ج ــیت ڕیفۆرمێک دەش

چەندجارێــک ســەرمایەداریى کردوویــەىت: گــۆڕاىن 

ــتفۆردى،  ــزى، پۆس ــۆردى، کین ــەرى، ف ــى تایل ئابووری

نیولیراڵیــزم و هتــد. خــۆ ئەگــەر بــە شۆڕشــیش 

ــن چــاوەڕواىن  ــت، هێشــتا ناتوانی ــەت وەربگرێ دەوڵ

ــزم  ــە کۆمۆنی ــن ک ــە بی ــە نیازپاک ــەم دەوڵەت ــەوە ل ئ

ــتى  ــەدەى شکس ــتەم س ــەدەى بیس ــە دى؛ س بهێنێت

ئــەم ڕوانگەیــە بــوو. بــۆ چۆمســکى قەیرانەکــە 

بــۆ  دەکات  ئــاوەاڵ  دەالقەیــەک  دەرفەتێکــە، 

تێپەڕیــن لــە نیولیراڵیــزم، بــەرەو چــى؟ هیــچ کــەس 

حاڵــى حــازر نازانێــت، لــە مێژوویــدا ســەرمایەدارى 

ــۆ  ــدووە. بادی ــۆى تێپەڕان ــەکاىن خ ــەردەوام مۆدێل ب

ئومێــدى زۆرى بــەوە نییــە ئــەم قەیرانــە ببێتــە 

ئــەو  وەک  ســیاىس،  گۆڕانێکــى  هیــچ  مایــەى 

ھاتنــی  بــۆ  بانگــن  باســەکان  و  قســە  دەڵێــت 

نازانیــن  کــە  نەبیــراو،  بنچینەیــی  شۆڕشــێکی 

ڤایرۆســێک  نەھێشــتنی  لەگــەڵ  پێوەندییەکــەی 

ــۆ  ــان ب ــتێکی نوێی ــگیڕانیش"مان ش ــە و "شۆرش چیی

کردنــی نییــە، لەبــرى ئــەوە بادیــۆ وەک زەرورەتێــک 

ــە حەقیقــەىت زانســتى  ــەوە ل ــۆ بیرکردن ــت ب دەیبینێ

نــوێ  سیاســەتێکى  ئاســۆى  بــەدواى  گــەڕان  و 

لــەو  لۆکاڵییەکانــدا.  ئەزموونــە  بــە  پــەرەدان  و 

سەریشــەوە مەتــرىس گەڕانــەوە بــۆ لیڤیاســان بــاس 

دەکرێــت، لــەم بارەیــەوە کەڵکەیەکــى گەڕانــەوە 

ــە،  ــزم هەی ــى کینزی ــەت و ئابووری ــرى دەوڵ ــۆ زەب ب

بــەاڵم بەدڵنیاییــەوە ئەمــە دووپاتکردنــەوەى پوختــى 

ــت. ــزم نابێ کینزی

•بەستەری کلتور

مێــژووی  بــۆ  پەتــاکان،  مێــژووی  پرســیار: 
ئینســانیەت دەگەڕێتــەوە، تــرس لــە مــەرگ، ترس لە 

تیرۆرێکــی بەکۆمەڵــی نەبیــرناو، ڕەنگــە کاســیکرتین 

رۆمانــی بۆکاچیــۆ جۆڤانــی کــە هــاودەم وپــاش 

پەتــای )١٣٤٠( بێــت، لــە ڕۆمانــی )دە یمکانــا(، 

ــە  ــان ب ــە خۆی ــەوە ک ــە زاری )١٠( پاڵەوانەیەکەی ل

ــار و  ــەدەرەوەی ش ــەن ل ــە دەک ــک کەرەنتین جۆڕی

ــۆرم،  ــە ن ــك ل ــدا زۆری ــن، لەوێ ــە دەدوی ــە پەتاک ل

دونیابینــی، ڕەوشــت، ژیــان و کارەســاتی چاخەکانی 

ســەدەی نێوەڕاســت، دەیــان ڕۆمانــی تــر وەک 

مارکیــز  کۆلێــرای  زەمەنــی  لــە  خۆشەویســتی 

بەهەمــان  ئــەوە  وە  کامــۆ،  ئەلبیــرت  وتاعونــی 

پەڕیوەتــەوە،  وێنەکێشــان  هونــەری  بــۆ  شــێوە 

خــۆی حاڵەتــی ســەرنجدان لــە کۆمەڵــگا لەمۆدیلــی 

ــەر  ــە لێکۆڵ ــە ک ــە فیزیای ــەو گریامن ــادا، وەک ئ پەت

لــە حالەتــی منونەییــدا بەرجەســتەی دەکاتــەوە. 

ئەدەبــی واقعــی ، ئــەو چاویلکەیــە دەداتــە نوســەر 

ونوســەریش ئــەو هێــزە دەداتــە کتێبەکانــی کــە لــە 

ڕۆژگارە تەنگانەکانــدا خەڵــک بــۆی بگەڕێتــەوە؟ 

پێتوایــە نوســین دەتوانێــت بەســەر تــرس ومــەرگ دا 

ــەوە؟ ــان ببات ــت وژی زاڵبێ

ــەوەى  ــەر ل ــەر ب ــەدەب و هون هــاوار محمــد: ئ
واقیعــى بــن مەجازییــن؛ لــە ســەردەمە جیاوازەکانــدا 

ملهوڕەکانــەوە  دەســەاڵتە  لەالیــەن  واقیــع  کــە 

داگیــر  بــازاڕەوە  لەالیــەن  دەکرێــت،  کۆنــرۆڵ 

دەکرێــت، لەالیــەن میدیــاوە تەزویــر دەکرێــت، 

دنیایەکــى  بــەدواى  گــەڕان  و  ئــازادى  و  ڕەخنــە 

باشــردا، خــۆى دەخزێنێتــە نێــو پانتایــى ئەدەبیاتەوە 

دەســەاڵتەکان،  کــە  مەجازیــى  پانتاییەکــى  وەک 

و  سانســۆر  دەزگایانــەى  ئــەو  هەمــوو  وێــڕاى 

ــر  ــن، کەم ــە دایاندەنێ ــەى ک ــەو فیلتەران ــوو ئ هەم

ــەو  ــک ئ ــەى نزی ــەن. منوون ــى بک ــن کۆنرۆڵ دەتوانی

هەمــوو سانســۆر و چاودێرییەیــە کــە لــە ئێــران 

زۆرجــار  بێگومــان  هەیــە.   چاپەمــەىن  لەســەر 

بەرهەمهاتــووى  لــە  بەشــێک  وەک  ئەدەبیــش 

واقیــع ســاختە و کۆنــرۆڵ دەکرێــت، لــە دنیــاى 

لەالیــەن  پێکــەوە  مەجــاز  و  واقیــع  ئەمڕۆیشــدا 

ــراون؛  ــەوە داگیرک ــاى زانیاریی ــى تەکنۆلۆژی ماتریک

ــە  ــات ب ــى ئەدەبی ــتا ڕادیکاڵیزم ــە هێش ــڕاى ئەم وێ

تــەواوەىت هەڵنەوەشــاوەتەوە. بۆیــە مــن دەمەوێــت 

پەیوەندییەکــى ناســازگار لەنێــوان هــەردوو چەمکــى 

ــن  ــڕواى م ــە ب ــم. ب ــدا دامبەزرێن ــع و حەقیقەت واقی

حەقیقــەت ئــەوە نییــە کــە لــە واقیعــدا هەیــە، 

ــراوە،  ــرۆڵ ک ــان کۆن ــراوە، ی ــاختە ک ــان س ــع ی واقی

ــە  ــار ل ــى بۆدری ــە دەربڕین ــان ب ــان لەکارخــراوە، ی ی

ــع.  ــە زێدە-واقی ــدا بۆت ــى تەکنۆلۆژی ــەزاى مەجازی ف

حەقیقــەت ئەوەیــە کــە لــە واقیعــدا نییــە، ئەوەیــە 

ــاو  ــى ب ــە نەزم ــە ل ــە ک ــەوە، ئەوەی ــە دوورخراوەت ک

حەقیقــەت  دۆخــەدا  لــەم  دەرەوە،  کراوەتــەوە 

مەجــاز  مەجــاز،  پۆشــاکى  بــەر  دەباتــە  پەنــا 

دەبێتــە شــوێنى حەقیقــەت. هیــچ حەقیقەتێــک 

ــۆى  ــە خ ــەک ک ــێ پەردەی ــاکێک، ب ــێ پۆش ــە ب نیی

ــچ  ــاکێک هی ــا پۆش ــەاڵم وەه ــت، ب ــەوە ئااڵندبێ لێی

حەقیقــەت  بەڵکــو  نــەداوە،  حەشــاردا  شــتێکى 

لــە صیــرورەى خۆیــدا دەبێتــە پۆشــاکى خــۆى، 

ــە نیچــە  ــى خــۆى. هــەر لەبەرئەمەی ــە تاریکی دەبێت

الى وایــە حەقیقــەت پۆشــاکەکەیەىت و پۆشــاکى 

پۆشاکەکەیشــیەىت؛ حەقیقــەت تەنیــا پۆشــاکەکەیەىت، 

بیبینیــن.  پۆشــاکەکەى  وەک  نایشــهێڵت  بــەاڵم 

هەڵبــەت دەســەاڵتەکان و هێزەکانیــش نەوەســتاون 

لــە بەرهەمهێنــاىن حەقیقــەت؛ بــە تایبــەىت گــەر 

حەقیقــەت وەک "مانــا" وەربگریــن، بــۆ منوونــە 

"خــودا"، "ئامانجــى بــوون"، "بەختــەوەرى"، "نــەزم"، 

لــە ســەردەمى  و هیــر.  "پێشــکەوتن"  "ڕزگارى"، 

ــد  ــان لکان ــاکان خۆی ــە ئایدیۆلۆژی ــدێ ل ــدا هەن نوێ

ــا.  ــان ن ــزم ملی ــەرەو نیهیلی ــەاڵم ب ــەوە ب ــەم مانایان ب

وێــڕاى ئەمــە گــەر حەقیقەتێــک هەبێــت هێشــتایش 

زینــدوو بێــت، ئــەوا ئەوەیــە کــە نییــە، ئەوەیــە 

ــە  ــە ک ــن: ئەوەی ــک بڵێی ــە جۆرێ ــە ب ــە، وات ــە غیاب ک

لەنێــو  نا-ئایدیۆلۆژییــەکان،  لەنێــو رووبــەرە  پــر 

ــەکان و  ــتە ئەدەبی ــەکاىن تێکیس ــەرە فێرچواڵیی ڕووب

فیکــر و فەلســەفە و هونــەردا دەژى. ئــەم ڕووبــەرە 

بــۆ ئــەوە نییــە بــە گوێــرەى ڕوانینــە کاســیکییەکەى 

پەیوەندیــى تیــۆر و پراکتیــک لــە بیرۆکــەوە بکرێــت 

ــەر  ــەى پیی ــە وەک تابلۆک ــۆ ئەوەی ــر ب ــع، پ ــە واقی ب

ــە ســەردەم  ــت ئەندێشــە ب ــڵ دێکاســۆ نەهێڵێ بۆرێ

ــا  ــات تەنی ــت؛ ئەدەبی ــڵ ببێ ــەوە قف و واقیعــى خۆی

ــە  ــا ل ــت ت ــەکان بپارێزێ ــە ئیمکان ــەوە نیی ــى ئ ئی

بەڵکــو  ئەکچــواڵ،  بــە  بــن  گونجــاودا  وەختــى 

ناکۆتایــە،  ڤێرچواڵــى  ســەرزەمینى  یــان  خــۆى 

ــە. هەرچــۆن هەیــە  یانیــش ســەرزەمینى مەحاڵەکان

ــو  ــاڵ لەنێ ــى بەت ــت وەک چاڵێک ــات دەتوانێ ئەدەبی

دڵــى واقیعــدا هەبێــت و پانتایــى لــە دەســەاڵت 

ڕووبــەرى  و  بەرگــرى  پنتگــەىل  وەکــو  بگرێــت، 

بەرەنــگارى لەنێــو دۆخــى بــاو و دژ بــە دۆخــى بــاو 

ــکات. ــش ب ئی

ــرس  ــەر ت ــت بەس ــات ناتوانێ ــە، ئەدەبی ــڕاى ئەم وێ

یــان مەرگــدا زاڵ بێــت و نایشــیەوێت وا بێــت، پــر 

ســەروکارى لەگــەڵ ئــەو شــتەدا کــە هەمــە مۆریــس 

دەبــات.  نــاوى  مــەرگ"  "مەحاڵیــى  بــە  بانشــۆ 

ــۆ  ــە ب ــەر هەوڵ ــۆ ئەدەبیات/هون ــڕواى بانش ــە ب ب

گرتنــى بەردەوامــى ئــەو تاریکییــەى کــە بەرهەمــى 

گرتنیــدا  ســاىت  لــە  فیکــرى،  کارى  یــان  ئــەدەىب، 

لەدەســتى دەچێــت. بــە گوێــرەى زمانــە چەمکییــە-

ئەدەبییەکــەى بانشــۆ ئەدەبیــات و هونــەر لــە 

ــەو،  ــودى ش ــەوەى خ ــۆ ئ ــن ب ــەو دەڕوان ــى ش چەق

خــودى غیــاب، ئەویــرى ڕەهــا کــە لــە قەڵەمڕەویــى 

'مــن'دا فــۆڕم وەرناگرێــت ببینــن. دەتوانیــن ڤایرۆىس 

کۆرۆنــا وەک ئــەم ئەویــرە نــا ئاشــنا و نامۆیــە، 

ــەوەى  ــەوە، ئ ــەو لێکبدەین ــەرگ، ش ــاب، م وەک غی

نییــە و  بەســەریدا  ئەوتۆمــان  کــە دەســەاڵتێکى 

فۆڕمێکــان لــە ڕۆشــناییدا بــۆ پێنادرێــت و لــە 

ڕێگــەى میکرۆســکۆبەکانەوە چەنــد لێــى وردبیتــەوە 

ــەر(  ــان هون ــات )ی ــت. ئەدەبی ــتان دەخزێ لەدەس

لــەم دۆخــەدا نابێتــە دۆکیومێنتێکــى مێژوویى ڕووت 

تاوەکــو بــاىس دۆخ و ژیــاىن گشــتى خەڵکــى لــە 

دۆخــى کۆرۆنــادا بــۆ ســەردەماىن دواتــر بنوســێتەوە؛ 

لــە ئێســتادا دەزگاى زۆروزەبەنــد و لقــە زانســتى 

زۆروزەبەنــد هــەن ئــەم کارە بکــەن؛ ئــەدەب ئاوێنــە 

نییــە خۆمــاىن لەبــەردا ببینیــن، داواى دیکۆمێنتکــردن 

ئــەم  زەرورەىت  بــۆ  ئــەدەب  لــە  ئاوێنەنوێنــى  و 

بەســەرچووى  چاوەڕوانیــى  بوونەتــە  ســەردەمە 

ــات  ــات. ئەدەبی ــە ئەدەبی ــی ل ــدى و نا-ئەدەب تەقلی

پــر ســەرنج لــەو جیهانانــە دەدات کــە لــە نــاو ژیانــە 

ســەرنج  دەرکــراون،  کــە  نابیرێــن،  گشــتییەکەدا 

لــەو جوزئانــە دەدات کــە لــە تاریکیــدا نەبێــت 

ــیان  ــەى خۆیش ــەون، ئەوان ــدا دەرناک ــچ کوێ ــە هی ل

بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان تاریکاییــن و لەنــاو 

ــا منوونەکــەى  ــۆ دۆخــى کۆرۆن ــدان. ڕەنگــە ب تاریکی

بادیــۆ گونجــاو بێــت: "بــێ ســەرپەناکان"، ئەوانــەى 

ــوان،  ــاىس هەتی ــە. لێڤیناســیش ب ــان نیی ــاڵ و حاڵی م

بێوەژنــان، دەربــەدەران، کۆچبــەران )کــە لەنێــو 

ــە هەڕەشــەى  ــەم ماوەی ــى ئ ــە درێژای ــدا ب کەمپەکان

جددییــان لەســەر بــووە( و هیــر دەکات. ئەدەبیــات 

ــە، وەک  ــییانەى نیی ــى دەروونناس ــچ وەزیفەیەک هی

ــەوە  ــەىت ناڕەوێنێت ــرىس کۆمەاڵی ــۆرى دەرووىن ت دکت

و ئارامــى ســایکۆلۆژى دروســت نــاکات، بەڵکــو 

ــاو  ــەرەکان دەدات و چ ــەرە تۆقێن ــە ڕووب ــەرنج ل س

ــت. ــد دەبڕی ــە خەرەن ل

پێشڕەو محمەد: 
لەوەاڵ بە پرســیارەکەی بەســتەری 

کلتور

زۆر  گفتوگۆیەكــی  چەپــدا،  لەنێــو  بەگشــتیی 

ــە  ــەت و یەكێتیی ــزب، دەوڵ ــن، ح ــەر ڕێكخس لەس

كرێكارییــەكان كــراوە و دەكرێــت. لــە گۆشــەنیگای 

سیاسییشــەوە زۆر باســی ئیمپریالیــزم و فاشــیزم 

ــدا  ــە ئەمڕۆش ــت، ل ــەرمایەدارییدا دەكرێ ــاو س لەن

فاشــیزمی دۆناڵــد ترەمــپ و یاوەرانــی بووەتــە 

مقۆمقــۆی زۆربــەی سۆسیالیســتەكان، بــەاڵم لــە 

اســتیدا خــودی چەمكــی فاشــیزم هێندە مەترســیدار 

و ئایدیایەكــی شــەیتانیی هێنــدە جددیــی نییــە. 

چینــی  بەكارهێنانــی  مەترســیدارە،  زۆر  ئــەوەى 
ل٩
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ناوەڕاســت و وردەبۆرژوازییــە بــۆ ڕاماڵینــی چینــی 

ــی  ــای چین ــی ئایدی ــكاری ڕێكخــراو، نەزۆككردن كرێ

و  فەلســەفە  و  فیكــر  پەراێزخســتنی  و  كرێــكار 

ــی  ــەن چین ــە لەالی ــەم چین ــەری ئ ــەدەب و هون ئ

دیســان  وایكــردووە  ئەمــەش  ناوەڕاســتەوە. 

ــەنیگایەوە وەاڵم  ــەم گۆش ــزم ل ــی كۆمۆنی ڕێكخەران

ــە؟  ــە كوێوەی ــەكە ل ــەى كێش ــەوە. ئ بدەن

ماركسیســتەكان نابێــت كولتــوور بكەنــە شــتێكی 

بناغەیــی و جەوهەرێكــی بنچینەیــی پێببەخشــن، 

وابــكات،  حــەزدەكات  پۆســتمۆدێرنیزم  وەك 

بەرهەمهێنانــی  و  ســەرمایە  ســووڕی  ئابووریــی، 

قازانــج هێشــتاش بڕبــڕە و مەكینــەى ســەرەكیی 

سیســتەمەكەیە، بڕێكــی زۆری زیــادەى بەرهەمهێنان 

و قازانجیــش تەرخانــدەكات بــۆ دروســتكردنی دەزگا 

لەخــۆی.  پارێزگاریكــردن  بــۆ  ئایدیۆلۆژییەكانــی 

بــۆ منوونــە دەوڵەتــی   مۆدێرنــی ســەرمایەداریی 

ــارە  ــۆپ و تەی ــە ت ــت ب ــا ناتوانێ ــە تەنه ــت ب دەزانێ

بــۆ ماوەیەكــی زۆر  پۆلیــس خــۆی  و ســەرباز و 

بهێڵێتــەوە، لەبەرئــەوە پێویســتی بــە بەرهەمهێنانــی 

كولتوورێكــە تــا لــەڕووی ئایدیۆلۆژییــەوە قەناعــەت 

بــە چینــە چەوســاوەكان بــكات كــە ئــەم سیســتەمە 

باشــرین سیســتەمی ئەڵتەرناتیڤــە هەبووبێــت و 

گۆڕانكارییــش لــەم سیســتەمەدا یــان مەحاڵــە یاخود 

چینــی  كارەش،  ئــەم  بــۆ  دروســتدەكات،  فــەوزا 

ــا  ــا ت ــە ئایدیۆلۆژی ــزە كــردووە ب ناوەڕاســتی میلیتاری

ــت.  ــۆ ڕابپەڕێنێ ــەى ب ــەم ئەرك ئ

چەپــەكان ئــەم الیەنەیــان فەرامۆشــكردووە: خەبــات 

بۆســەپاندنی هەژموونــی بزووتنــەوەى جەماوەریــی 

هەژموونییــەش  خەباتــە  ئــەم  كرێكاریــی.  و 

زەقكردنــەوەى  و  دامەزرانــدن  بــە  پێویســتان 

ئەدەبیــی  و  هونەریــی  بزووتنــەوەى  دووبــارەى 

هەیــە،  جەماوەریــی  ئاڤــان-گاردی  فیكریــی  و 

ســینەما،  خــاوەن  كــە  ڕادیــكاڵ  ئاڤان-گاردێكــی 

شــیعر، هونــەر، فەلســەفە، ئــەدەب و فۆرمــەكان 

لــە  نواندنەوەیــە،  دیكــەى  تەكنیكەكانــی  و 

ــەری  ــینەما و هون ــی س ــا هۆڵەكان ــرە ت ــانۆوە بیگ ش

گرافیتیــی سەرشــەقامەكان. خەبــات بــۆ گوتــاری 

ــەرهەڵدان و  ــە س ــتی ب ــەپ، پێویس ــی چ هەژموونی

ڕێكخســتنی ڕۆشــنبیرانی نــاو چینــی كرێــكار هەیــە، 

ــە  ــێك ل ــن بەش ــەدا بتوان ــەم خەبات ــە ل ــە لەوانەی ك

ڕۆشــنبیرانی چینــی ناوەڕاســتیش ببنــەوە و بیانكەنــە 

ــە  ــژوودا ئەمان ــە مێ ــكار. ل ــی كرێ ــی چین هاوپەیان

لــەم  زۆرجاریــش  ڕووشــدەدەن،  و  ڕوویانــداوە 

ــدان و ڕۆشــنبیران و  ــەدا، بەشــێكی هونەرمەن خەبات

ــە  ــا بوونەت ــەك تەنه ــت ن ــی ناوەڕاس ــی چین ئەدیبان

دژی  خەباتــدا  لــە  كرێــكار  چینــی  هاوپەیانــی 

ڕاســیزم،  و  جەنــگ  ســەرمایەداریی،  سیســتەمی 

ــە پەیوەندییانــدا بــە چینەكــەوە،  بەڵكــو خۆشــیان ل

هاتوونەتــە نێــو خــودی چینەكــەوە، لــە نواندنــەوەى 

تەكنیكەكانــی  لــە  كرێــكار  چینــی  بارودۆخــی 

ئــەدەب و هونــەردا، بــۆ بەرهەمهێنانــی خــودی 

ئــەدەب و هونــەری كرێكاریــی ڕادیــكاڵ. 

ــتا  ــا ئێس ــدان ت ــووم: هونەرمەن ــدا گوتب ــە وتارێكم ل

بەرهەمــی هونەرییــان بــۆ بــازاڕ دروســتكردووە، 

بــەاڵم خاڵەكــە بریتییــە لــە ڕادیكاڵكردنــەوەى هونەر 

ــادا.  ــی دونی ــە گۆڕین ــدارییكردن ل ــاوی بەش ــە پێن ل

ــە  ــەم خاڵ ــی ل ــیزم پڕییەت ــەپ و ماركس ــژووی چ مێ

گەشــانەى ئــەدەب و هونــەر و ســینەما. ئەگــەر 

ئاوڕێكــی كــورت لــە قۆناغێكــی مێژوویــی ســەرەتای 

ڕادیكاڵــی  كولتــووری  بدەینــەوە:   20 ســەدەى 

ســۆڤێت و كولتــووری چەپــی ڕادیكاڵــی كۆمــاری 

كورتــەى  قۆناغــە  ئــەم  بەرهەمەكانــی  ڤایــار. 

مێــژووی مرۆیــی، بەڕادەیەكــە تــا ئێســتا مێــژوو 

نەیتوانیــوە بەرهەمــی پڕشــنگدارتر لــەم قۆناغــە 

ــە  ــا دەگات ــرە ت ــینەماوە بیگ ــە س ــت. ل بەرهەمبهێنێ

فۆرمەكانــی دیكــەى ئــەدەب و هونــەر. ئەگــەر 

منوونەیەكــی بــواری ســینەما بهێنیننــەوە: فیلمــی  

ــی ســێرگی ئایزنشــتاین،  ــی پۆتەمکین کەشــتی جەنگ

ــۆركراوییەوە  ــك سانس ــە كەمێ ــاڵی 1926دا ب ــە س ل

ــەو ڕۆژگارەدا  ــت، ل ــش دەكرێ ــا و منای ــە ئەڵانی دێت

ــە  ــەم واڵت ــی و سیاســیی ئ ــی كولتووری ــۆى دیمەن ك

دابەشــی ســەر بــەرەى چــەپ و ڕاســت دەكات. لــەو 

ڕۆژەوە پرۆلیتاریــا دەگاتــە ئــەو متانــە بەخۆبوونەى 

كــە ســینەمای خــۆی دامبەزرێنێــت و بەهێزتریــن 

ســینەماش،  مێــژووی  قۆناغــی  كاریگەرتریــن  و 

ــەى 1920ی  ــی دەی ــە ســینەمای پرۆلیتاری ــە ل بریتیی

كۆمــاری ڤایــاری ئەڵانیــا. كاریگەریــی فیلمەكــەى 

ئایزنشــتاین بەڕادەیــەك بــوو، تەنانــەت یۆزێــف 

گۆبڵــز لــە 1933دا بــە هیتلــەر دەڵێــت: خۆزگــە 

نامەیەكــی  لــە  و  بوایــە  ئەڵانیــی  ئایزنشــتاین 

ــی  ــت هەژموون ــەر مبانەوێ ــت: ئەگ ــدا دەڵێ دیكەش

پێویســتە  تێكبشــكێنین،  ئایزنشــتاین  جیهانیــی 

ئایزنشــتاینێكی ئەڵانیــی دروســت بكەیــن.

و  خەروارێــك،  لــە  مشــتێكن  ئەمانــە  هەڵبــەت 

خوێنــەر بــۆ زیاتر ئاشــنابوون بــە پەیوەندیــی هونەر 

ئــەدەب و ئێســتاتیكا و سیاســەت، دەتوانێــت  و 

ــی  ــاوی: "دیالەكتیك ــەوە بەن بــۆ كتێبەكــەم بگەڕێت

شــار،  مۆدێرنیتــە،  دەربــارەى  ســێیەم:  هونــەری 

ســینەما، فۆتۆگرافیــی، تەكنیــك".

و  مێژوویــی  •بەســتەری 
ئایینــی

ــەل  ــک ت ــی نزی ــی بیرک ــاری بێن ــیار:     لەش پرس

ئەبیــب، نزیکــەی ٢٠٠ هــەزار کەســی تێــدا دەژیــن، 

کۆرۆنــای  پەتــای  توشــبوانی  ڕێــژەی  زۆرتریــن 

زیاتــرە،  جێــگاکان  لەهەمــوو  جــار   ٥ تێدایــە، 

چەقــی بابونــەوەی پەتاکەیــە و لــە هەمانکاتیشــدا 

توندڕەوەکانــە و ســەرۆکی  یەهودییــە  مۆڵگــەی 

خــۆی  کــە  روبناســتاین(  )ئەبرەهــام  شــاروانی 

ــە، ئاهەنگێکــی گــەورەی رێکخســت  یەكێــک لەوان

ــەی  ــر خــۆی وژنەک ــە دوات ــەی )ک ــەردەم ماڵەک لەب

نــەدا  ڕێگایــان  ڕابینــەکان  وە  بــوون(،  تــوش 

ــدا،  ــتنی ڕابینێک ــە ناش ــەن و ل ــەکان دابخ قوتابخان

ــەوان  ــەکەیدا، ئ ــە پرس ــداربوون ل ــەس بەش ٣٠٠ ک

پێێاوانوایــە، ئەمــە پەتایــە خــودا چــی نوســیوە لــە 

ــە.  ــدا نی ــەاڵتیکی تێ ــچ دەس ــدە هی ــوس، بەن چارەن

لــە نێــو مەسیحیەکانیشــدا، بەمجۆرەیــە، لــە ١٧ 

کەنیســەی گــەورەی ئەڵامنیــدا، ١٠ یــان باوەڕییــان 

پۆلیــس  خودایــە.  بــەاڵی  کــە  هەیــە  بــەوە 

داخســت،  بــەزۆر  ئەمەریــکا  لــە  کەنیســەیەکی 

کەنیســەکەی  نەبــوو  ئامــادە  قەشــەکە  چونکــە 

ــای  ــەوەی" عیس ــدوو بون ــی "زین ــات، چاوەڕێ دابخ

دەکــرد، لەگــەڵ باوبونــەوەی کۆرۆنــا، کۆمەڵێــک لە 

مــەال ئاینیــەکان و شــێخەکان و زانایانــی فەتــوادەر، 

ناســاند.  خــوا  ســەربازێکی  وەک  )کورۆنایــان 

ــە  ــی خەڵک ــک اال هــو(، هان ــود رب ــم جن ــا یعل )وم

مــەزارگاکان  ســەردانی  کــە  هەژارەکەیــان دەدا 

بکــەن، بــۆ منونــە لــە یــادی ئیــامم موســای کازمــدا، 

و  بــازاردا  نێــو  بــە  کۆبونــەوە  زۆر  خەڵکیکــی 

ــە  ــردەوە ک ــان باودەک ــرد، وەهای ــەردانیان دەک س

ســەر گــۆڕێ ئیــامم موســای کازم خاوێنــە و ئەگــەر 

ــە  ــەوا شــەهیدە. ل ــت ئ ــە مبرێ ــەو پەتای کەســێک ب

کوردســتانی عیراقیــش، لەســەرەتای شــوباتدا، فەتــوا 

درا کــە کۆبونــەوەی موســڵامنان لــە نوێــژی هەینــی 

دا، ناىێتــە هــۆی باوبونــەوەی زیاتــری پەتاکــە، 

ئەگــەر بشــمرێت ئــەوا شــەهیدە، )خــۆی ئەمــەش 

کاتێــک  پانزەیــەم  ســەدەی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

یەهودییــەکان بەکۆمــەڵ دەمــردن لــە کەمپەکانــدا 

ــەم "ســەربازی خــودا و نەفــرەت  ــە مەغریــب(. ئ ل

و بــەاڵ و تۆڵەکردنەوە"یــە، بــە جۆرێــک لەهەمــوو 

دینەکانــدا خــۆی لــە فۆرمــی ئــەم نەخۆشــیەدا 

دەرخســتەوە، هــۆکاری بنەرەتــی ئــەم پەیوەندییــە 

ــە؟ چیی

ــۆ وه اڵمــی پرســیاره كه ت  ــدواڵ ســاڵح:    ب عەب
ســه ره تا ده بــێ بڵێــم كــه ئاینــه  "ئاســانیه" كان، 

له وانــه ش  كتێــن،  خــاوه ن  ئه وانــه ی  به تایبــه ت 

كتێبــی زه بــوره  بــۆ داود ، تــه ورات  بــۆ موســا ، ئینجیــل  

بــۆ عیســا و قورئــان  بــۆ محه مــه د، هه مویــان كۆپــی 

كــه   نه بــێ  به ده ســتكاریه كه وه   ته نیــا  یه كــرن، 

ــارو دۆخــی ئابــوری سیاســی كۆمه اڵیه تــی  له گــه ڵ ب

تێــدا  كتێبه كــه ی  ســه رده مه ی  ئــه و  مێژوویــی  و 

شــوێنی  له گــه ڵ  هه روه هــا   خــواره وه،  هاتۆتــه  

جوگرافیه كــه ،  ناوچــه   واتــا  هاتنه خواره وه كــه ، 

وه ك  كتێبــه ،  چــوار  ئــه م  په یڕه وانــی  بگونجــێ. 

له تــه ره ف  وایــه   باوه ڕیــان  هه مویــان  منونــه ، 

ــی  ــه  هه رچ ــواره وه  ك ــه  خ ــه وه ( هاتون )خوڵقێنه رێك

لــه و گه ردونــه دا هه یــه  و ده گــوزه ری هه مــووی 

ــه وه  .  ــراده ی ئ ــه  و ده ســتكرد و ئی ــه ن ئه وه وه ی له الی

هاتــوون  تێیانــدا  كــه   فه رمانه كانیــش  و  ئــه رك 

چــوار  له هــه ر  منونــه ،  بــۆ  له یه كده چــن،  زۆر 

حــه ج  هه یــه ،  ڕۆژو  هه یــه ،  نوێــژ  كتێبه كــه دا 

هه یــه،  په رســتگا  و  پیــرۆز  شــوێنی  هه یــه ، 

ــدا  ــەر چواریان ــه ران لەه ــه ی په یامب ــی زورب چیرۆك

هاتنــه وه ی  حــه وا،  و  ئــاده م  بــۆ منونــه   هاتــوه، 

محه ممــه دی مه هــدی لــه  "ئاخیــر زه مانــدا" وه ك 

نه مــردوه   گوایــه   پێیه تــی  باوه ڕیــان  شــیعه كان 

مه ســیحیه كانیش  لــه الی  و  ده بێتــه وه   په یــدا 

الی  تــر  باوه ڕێكــی  عیســا.  په یدابوونــه وه ی 

ــه   ــه  ك ــه  هه ی ــوار كتێب ــه و چ ــی ئ ــوو په یڕه وان هه م

قه ده ریه تــه، "مشــيئة اللــه" واتــه  ویســتی خــوا، 

شــتێك یــا ڕوداوێــك یــا كاره ســاتێك یــا هه رچــی لــه  

وورده كاری ژیانــی هــه ر بونه وه رێكــدا له ســه ر ئــه م 

گــۆی زه ویــه  و ئــه م گه ردونــه  به گشــتی ڕوده دا، 

پێشــر  و  خوڵقێنه ره وه یــه  ئــه و  له تــه ره ف  ئــه وا 

له الیــه ن ئــه وه وه  بڕیــاری له ســه ر دراوه  و لــه  ســه ر 

ــی  ــوه ،  پێ ــدا هات ــه  قورئان ــورساوه ، وه ك ل ــك ن بۆردێ

ــه   ــچ فرســه تێك نی ــوح املحفــوظ" و هی ــرێ "ل ده ووت

بــۆ خۆپاراســن یــا ده ربازبــوون لێــی، هه ربۆیــه  

ــه و  ــی ئ ــتی په یڕه وان ــه  هه لوێس ــه  ك ــۆ نی ــچ نام هی

ــی  ــه وه ی ڤایرۆس ــه ر ڕوبه ڕوبون ــه  به رامب ــه  ل ئایینان

وه اڵمــی  لــه   لێــره دا،  بچــن.  له یــه ك  كۆرۆنــا 

ــام  ــه ر ئیس ــه  س ــۆس ده كه م ــن فۆك ــیاره كه دا م پرس

و ســه ر كتێبه كــه ی كــه  قورئانــه.

و  ده ســته واژه   لــه   پڕاوپــڕه   كتێبێكــی  قورئــان 

له نــاو  چونكــه   هــه ر  یه كــر،   دژه   هه ڵوێســتی 

ــی  ــه  و فه رمان ــه دان ووت ــه  س ــدا ب ــی خۆی ده قه كان

نامــه وی  مــن  تێدایــه ،  به یه كــی  پێچه وانــه  

ــه   ــه  پێچه وانان ــۆره  فه رمان ــه و ج ــه  ل ــن منون چه ندی

بێنمــه وه  و بچمــه  نــاو زۆرێــك لــه و وورده كاریانه وه ، 

ــته ی  ــه و هه ڵوێس ــه ر ئ ــه  س ــك ده خه م ــو تیش به ڵك

ــا  ــای كۆرۆن ــه ر وه ب ــوه  به رامب موســڵانان   ده ریانبڕی

ــه   ــه  دژ به یه كان ــه و ده ق ــای ئ ــه ر بنه م ــۆن له س و چ

ئــه وان بــوون  بــه  دوو بــه ش و دوو هه ڵوێســتی 

ــه ر. ــه  ب ــان گرتۆت جیاوازی

پرســیاره كه تدا  لــه   تــۆ  كــه   ئه وه یــه   یه كه میــان- 

ــك  ــه ر هه ندێ ــه  س ــا بێین ــه ره تا ب ــه ی. س ــی ده ك باس

لۆژیــك كــه   ڕۆژانــه  لــه  ســه ر زمانــی كه ســانی 

موســوڵانه  وه ك: )هه رچــی خــوا نه یــكا نابــێ، كاری 

خوایــه  و ڕازیــن پێــی، هه رچــی لــه  چاره نــووس 

نورسابــێ ده بــێ بێتــه  دی، كــه  ئه جه لــت هــات 

ده بــێ بــڕۆی به ده ســت خــۆت نیــه  و خــوا لــه  

ــی  ــن لێ ــه  و ناتوانی ــردن حه ق ــیوی، م ــاره ی نوس چ

ڕاكه یــن، كــه ی ڕۆژمــان تــه واو بــوو ده مریــن و خــوا 

هۆكارێكــان بــۆ ده ڕه خســێنێ(، و زۆرێكــی تریــش 

باوه ڕیــان  موســوڵانان  نه گۆڕانــه ی  فاكتــه   لــه و  

پێیه تــی. ئــه و لۆژیــك و فاكتانــه  لــه  خــۆڕا نه هاتــوون 

به ڵكــو ئایه تــی قورئــان پشتڕاســتیانده كاته وه ، بــۆ 

ــێ  ــی 51 دا ده ڵ ــه  ئایه ت ــوڕه تی ته وب ــه  س ــه  ل منوون
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)ئــه ی پێغه مبــه ر بڵــێ هیــچ شــتێكان تــووش نابــێ 

جگــه  لــه وه ی خــوا له  چــاره ی نوســیوین، هــه ر خۆی 

ســه ردار و گه وره مانــه  و بــا ئیانــداره كان پشــت بــه  

ــه  ڕۆژی  ــه ر ل ــر ه ــی ت ــه  واتایه ك ــن( ب ــوا ببه س خ

چــاك  بــێ،  به ســه رت  هه رچــی  له دایكبوونتــه وه  

یــا خــراپ، خۆشــی یــا ناخۆشــی، ده رد و بــه اڵ و 

موســیبه ت، له وانــه ش په تــای كۆرۆنــا، نــه داری و 

هــه ژاری، دارایــی و سه روه توســامان لــه  له وحــی 

مه حفــوزدا لــه  چــاره ت نــورساوه  ئیــر پێویســت بــه  

ــه ری. ــه  ب ــاكا ل ڕاكــردن و خــۆالدان ن

ئه لئه عــراف  ســوره تی  لــه   مردنیــش  ده ربــاره ی 

ال  أَجلهــم  جــاَء  )فــإذا  ده ڵــێ:  دا   34 ئایه تــی 

)هه ركاتێــك  واتــه   يَســَتقدمون(  وال  يســتأخروَن 

دوا  نــه   نۆبه یــه   ئــه و  هــات،  مردنیــان  نۆبــه ی 

ــه و كاتــه ی بۆیــان  ده كــه وی و نــه  پێشــده كه وی و ل

بــۆت  ئه گــه ر  كه واتــه   ده مــرن(.  كــراوه   دیــاری 

نورسابــێ بــه  كۆرۆنــا مبــری ئــه وا دڵنیابــه  هیــچ 

ناكــه وێ! فریــات  شــتێك 

لــه   ئایه تێكــی تریشــدا بــۆت ڕوونده كاتــه وه  كــه  

ــه  بارودۆخێكــی  ــه ر ل ده بــێ چ هه ڵوێســێك بگریته ب

مرۆڤایه تــی  ئێســتا  ئــه وه ی  وه ك  ئــاوادا 

به ده ســتیه وه  ده ناڵێنــی كــه  ده ڵــێ: )وأُفــوُض أمــري 

إىل اللــه إن اللــه بَصــرٌ بالِعبــاد- ســورة غافــر اآليــة 

44( واتــه  )خــۆم و چاره نوســم ده ده مــه  ده ســت 

به نده كانیــدا  له به رامبــه ر  خــۆی  بــۆ  ئــه و  خــوا، 

چــاوی كراوه یــه  و ده یــان بینــێ(.

ــت،  ــه ی ســه ره وه   بێ ــد ئایه ت ــه و چه ن ــره ی ئ ــه  گوێ ب

ــچ  ــۆ هی ــوێ ب ــی گ ــان پێیه ت ــه ی باوه ڕی ــێ ئه وان ناب

فه رمــان و ڕێنوێنیه كــی تــر شــل بكــه ن، چونكــه  

ڕوونكردونه تــه وه   بــۆ  هه مــوی  كتومــت  قورئــان 

و ڕێــره و و ڕێبــاز وهه لوێســته  دروســته كه ی بــۆ 

دیــاری كــردون كــه  ده بــێ چــی بكــه ن. بــه  گوێــره ی 

ئــه و تێڕوانینــه ، مــرۆڤ بونه وه رێكــی بــێ ئیراده یــه  

ــراوه . ــه  دیاریك ــوێنێكی ك ــه  ش ــی ل و چاره نوس

قورئــان  هه مــان  هــه ر  بزانیــن  بــا  دوه ومیــان- 

دژه   چ  یه كــه م  وهه ڵوێســتی  په یــام  بــه   دژ 

هه ڵوێســتێكان ده خاتــه  بــه ر ده م. لــه  ســوره تی 

ــوا بأيديكــم  ــێ: )ال تَلق ــی 195 دا ده ڵ ــه ڕه  ئایه ت به ق

خــۆ  خۆتــان  )به ده ســتی  واتــه   الَتهلُكَــة(  اىل 

ــدا ده چــن،  ــن تێ ــاو شــوێنێك كــه   بزان ــه  ن فڕێمه ده ن

ده فه وتێــن!!( واتــه  كــه  ده زانــی كۆرۆنــا بــه ره و 

مردنــت ده بــا خۆتــی لێبپارێــزه !

هــه ر بــۆ خۆپارێــزی لــه  كۆرۆنــا ڕێبــازی ترمــان 

ده خاتــه  بــه رده م كــه  ئه ویــش نــزا و پاڕانه وه یــه ، 

ئه وه تــا ده ڵــێ: )خــوا ووتویه تــی لێــم بپاڕێنــه وه  

نــزاو پارانه وه كانتــان وه اڵم ده ده مــه وه( ، وه ك لــه  

)وقــاَل  هاتــوه :  دا   60 ئایه تــی  غافــر  ســوره تی 

ــی  ــه  ئایه تێك ــا ل ــم(، ی ــَتجيُب لك ــوين أس ــم أدع َربُكُ

تــردا ده ڵــێ: )وإذا ســألَك ِعبــادي َعنــي فــإين َقريــٌب 

أجيــُب َدعــوَة الداعــي إذا َدعــان- ســوره تی به قــه ره  

پێغه مبه رئه گــه ر  )ئــه ی  واتــه    ،)186 ئایه تــی 

به نده كانــم پرســیاریان ده ربــاره ی مــن لێكــردی، 

پاڕانه وه یــان   نــزاو  وه اڵمــی  نزیكــم  مــن  ئــه وا 

لێبكــه ن(. داوام  ئه گــه ر  ده ده مــه وه  

بــه ر  په نابردنــه   خۆپاراســن  بــۆ  تــر  لۆژیكێكــی 

"ڕه حمــه ت"ی خــوا، ئه وه تــا ده ڵــێ : )اَل تَْقَنطُــوا ِمــن 

اللَّــِه – ســوره تی زوممــه ر ئایه تــی 53 (  رَّْحَمــِة 

واتــه  )لــه  ڕه حمــی خــوا نائومێــد مه بــن( داوا ال خــوا 

بكــه ن ڕه حمتــان پێبــكا و لــه و به اڵیــه  بتانپارێــزێ و 

ــاره وه . ــه و ب ــش ل ــی تری زۆر ئایه ت

ــه   ــه و ده ق ــره ی ئ ــه ؛ به گوێ ــره دا ئه وه ی پرســیاره كه  لێ

قورئانیانــه  موســوڵانان ده بــێ په یــڕه وی لــه  كام 

بــژارده  بكــه ن؟ لــه  بــژارده ی یه كه میــان كــه  قــه ده ر 

بــۆی  نوســیون لــه  له وحــی مه حفــوزدا  بــه اڵی كۆرۆنــا 

دێ و ته ڕووشــك پێكــه وه  ده ســوتێنێ و كاره ســاتێكه  

هــه ر ده بــێ ببــێ و ڕوبــدا موســوڵانانیش بــا خۆیان 

ــه  ده ســت خــوا! بده ن

یــا لــه  بــژارده ی دووه میــان، كــه  دروســت ڕێبازێكــی 

پێچه وانــه  ده خاتــه  بــه رده م ئه ویــش بــه كار هێنانــی 

ــان  ــه ره و فه وت ــی ب ــوور بزان ــك س ــه  كاتێ ــه  ك هۆش

بــه ر  بــه ره   په نــا  و  مه چــۆ!  كه واتــه   ده چــی 

ــداو  ــه  الت ب ــه و به اڵی ــه  ل ــه  ڕه نگ ــه وه  ك ــزاو پاڕان ن

ــه وه ! ــوزدا بكوژێندرێت ــی مه حف ــه  له وح ــه  ل بڕیاره ك

ئایینانــه ی  ئــه و  هه مــوو  وه ك  ئیســام،  ئایینــی 

ــدا  ــتێكی تێ ــوو ش ــه  هه م ــه ، گوای ــه ك پاكێج ــر، ی ت

مه جالێــك  و  فرســه ت  هیــچ  بۆیــه   باســكراوه  

ناهێڵێتــه وه  بــۆ بیــر كردنــه وه ، مــرۆڤ پێویســت 

ــك  ــوو بابه تێ ــه ر هه م ــكا، له س ــۆی ماندووب ــاكا خ ن

وهه ڵوێســتێك  كــردار  هــه ر  گرتنــه  بــه ری  و 

ئه گــه ر  خــۆ  قورئــان،  بــۆ  بگه ڕێتــه وه    پێویســته  

بــو  بگه ڕێتــه وه    نه بــوو  قورئانــدا  لــه   بابه ته كــه  

حه دیســیش  )حه دیــس(،  په یامبــه ر  ووته كانــی 

به گوێــره ی ووتــه ی شــاره زایانی ئیســام زۆرێكــی 

وه . هه ڵبه ســرا

لێــره دا هــه ردووك هه ڵوێســت پشــت بــه  یــه ك كتێب 

ده به ســن كــه  ووته كانــی لــه  یــه ك ســه رچاوه وه  

هاتــوون ، ئــه م دژه  ده ســته واژانه  هــه ر له ســه ره تای 

هاتنــی ئایینــی ئیســام شــه ڕ و كوشــتار و ماڵوێرانــی 

بــووه   لێپاشــه كه وت  زۆرگه وره یــان  كاره ســاتی  و 

ــامی و  ــه  ئیس ــارساو ب ــی ن ــتوانی وواڵتان ــه  دانیش ك

داوه ،  باجه كه یــان  ئیســامیش  غه یــره   ته نانــه ت 

ــش  ــران و داع ــامی ئێ ــوری ئیس ــی جمه كرده وه كان

ــك. ــه ی نزی وه ك دوو منون

•بەســتەری نەخۆشــی، تەکنۆلۆژیا 
و سیاســەتی تەندروســتی

ــی  ــی چین ــپ، دەوڵەت ــد ترام ــیار:      دۆناڵ پرس
تاوانبــار کــرد بــە باڵوکردنــەوەی فایرۆســی کۆرۆنــا/ 

سارســی ٢، باڵوبونــەوەی پەتــای کۆڤیــدی ١٩ . چین 

تۆمەتــی گوســتنەوەی فایرۆســەکەی گەڕانــدەوە 

بــۆ تیمــە ســەربازییەکانی ئەمەریــکا کــە ســەردانی 

ــەوە ...  ــەوێ ماونەت ــردوە و ل ــان ک ــاری وەهانی ش

دکتــۆرەکان  و  زانســتیەکان  لیکۆڵینــەوە  بەپێــی 

خۆماڵیــەوە  بازاڕیکــی  لــە  ڤایرۆســەکە  بێــت، 

ســەری هەڵــداوە کــە گۆشــتی شەمشــەمە کوێــرەی 

ــە ناوەڕاســتی مانگــی )٢٠١٩/١٢( ــرۆرشاوە ل ــا ف تی

ەوە، تــا ئــەوە بــوو بەجهیانــدا باڵوبــوەوە. لــە 

پزیشــکەکانی چیــن   تیمــە  پــار  ڕاســتیدا ســاڵی 

ــی  ــی ٣ دا ڕاپۆرتێک ــار لەمانگ ــان ش ــە هەم ــەر ل ه

ــەوەی فایرۆســێکی  ــە مەترســی باڵوبون زانســتیان ل

لــەو  ئینســانیەتی  توشــوبنی  و  بابەتــە  لــەو 

لــە  هەیــە  ئێســتاش  باڵوکردبــوەوە.  نەخۆشــیە 

ئەرشــیفدا مــاوە.  بەشــێکی تــر لــە دکتــۆرەکان  

تەندروســتی  ڕێکخــراوەی   لەکۆبونەوەکانــی 

جهیانــی ســەر بەنەتەوەیەکگرتــوەکان هۆشــدارییان 

ــە  ــوو( ک ــان بردب ــس /ناوی ــای ئیک ــە )پەت ــوو ب داب

ــەر ڕێوشــوێنە  ــەوە ئەگ ــەری زۆر باڵودەبێت ــە ئەگ ب

پێویســتیە تەندروســتیەکان نەگیررێتــە بــەر، تــۆ 

ئــەم ســیناریۆیانە چــۆن لێدەدەیتــەوە ؟

ــکا  ــیناریۆیانەی ئەمری ــەم س ــدواڵ:    ئ ــیرین عەب ش

ــاڵ  ــە پ ــەت دەخات ــان تۆم ــە هــەر یەکەی ــن ک و چی

ئــەوی تــر لــە ڕاســتیدا ڕاکردنــە لــە واقیعەتــەی کــە 

بۆیــان دروســت کردویــن، وەاڵم دانــەوە بــەو پرســیار 

ــەر دەســەاڵتەکانیان  ــەی خەڵــک بەرامب و نیگەرانیان

بەشــێکن  پەتایــەدا  ئــەم  لــە ڕوبــە ڕوبونــەوەی 

لــەو مەئەســاتانەی کــە )٧.٣( ملیــار بەشــەر بــە 

ــا ڤایرۆســەکە دروســت  دەســتیانەوە ئەناڵێنێــت. ئای

ئێمــە  بــۆ  ئــەوە  ئەمریــکا  یــان  چینــە  کــراوی 

هیــچ لــەوە ناگۆڕێــت کــە وەکــو ســەربازی بــێ 

ــە  ــەوەی ڕوب ــزی پێش ــە ڕی ــر خراوینەت ــەک کتوپ چ

ڕووبونــەوە لەگــەل نەخۆشــیەکی کوشــندەدا کــە 

زانیــاری زۆرمــان نیــە لەســەری وەڕێنامییەکانــی 

ــێوێنەرن  ــێ ش ــەر ل ــن و س ــن ناڕۆش ــامن دەدرێ پێ

داهاتویەکــی  مەترســی  بــەردەم  خســتونیەتە  وە 

ئێــوە  وەک  هــەر  ترســناک.  و  تاریــک  ئابــوری 

ئیشــارەتتان پێــدا الیەنــە پزیشــکیەکان بروایــان وایــە 

ــت  ــتیدا دروس ــەیەکی رسوش ــە پرۆس ــەکە ل ڤایرۆس

بــوە و ژمارەیەکــی زۆر لــە پزیشــکان و زانایانــی 

تەندروســتی گشــتی لــە ڕۆژی )١٩-٢-٢٠٢٠( لــە 

گۆڤــاری النســیتی بریتانــی کــە یەکێکــە لــە گۆڤــارە 

بەناوبانگــە پزیشــکیەکانە نامەیەکــی پشــتیوانیان 

باڵوکــردەوە بــۆ پزیشــکان و زانایانــی چیــن کــە پــێ 

دادەگــرن لەســەر ســەرچاوەی رسوشــتی ڤایرۆســەکە 

و نیگەرانیــان دەربــڕی کــە ئــەم جــۆرە پروپاگەندانــە 

ــی  ــێ متامنەی ــرس و ب ــی ت ــە دروســت کرن بێجگــە ل

دەبنــە ڕێگرێــک لــە بەرامبــەر هەوڵــە جیهانیەکامنان 

بــۆ کۆنــرۆڵ کردنــی پەتاکــە. ڕاپــۆرت و بەڵگــە 

زانســتیەکانیش کــە ئەمــە دەســەملێنێت هەیــە و 

بــە ئاســانی دەســت دەکەوێــت. بــەاڵم هۆکارەکانــی 

چەندیــن  و  ڤایرۆســە  ئــەم  هەڵدانــی  ســەر 

کارەســاتی رسوشــتی ترچیــە ئەمــە شــوێنی پرســیارە 

و ئێســتا ئــەوە ئاشــکرایە کــە تێکدانــی بــێ ســنوری 

ژینگــە و رسوشــت بــۆ ڕاو و بازرگانــی بــە مەبەســتی 

قازانــج لــە سســتەمی ســەرمایەداری نیولیربالیــدا 

ــون  ــوش ب ــی ت ــتۆتە ژێــر مەترس ــەریەتی خس بەش

ــێ  ــی ب ــە دەلیل ــە ئەم ــەکان ک ــە ئاژەلی ــە ڤایرۆس ب

ــە  ــەک هــەر ب ــەم سیســتمەیە ن ــەواوی ئ بایەخــی ت

ــان و باشــبژێوی دانیشــتوانی ســەر زەوی بەڵکــو  ژی

بــە ژینگــە و رسوشــتیش و درک پــێ نەکردنیەتــی و 

ــەم جــۆرە  ــی ئ ــە زیانەکان ــێ باکیشــیەتی ب بەڵکــو ب

بۆ ل١٠ 
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پرســیار:     ئایــا سیاســەتی تەندروســتی جهانــی 
ــە؟ کەمتەرخەم

ــە ٣١ دیســەمرب ٢٠١٩  ــدواڵ:      ل شــیرین عەب
چیــن هەوالــی "چەنــد کەیســێکی التهابــی قورســی 

ــە رێکخــراوی تەندروســتی  ــە ووهــان" ی ب ســنگ ل

ــی  ــە ڤایرۆس ــارسا ب ــر ن ــە دوات ــد ک ــی ڕاگەیان جیهان

حالەتــی  )١١-٣-٢٠٢٠(دا  لــە  تــازە.  کۆرۆنــای 

پاندەمیــک- پەتــای جیهانــی- راگەیانــدرا ... هەتاکــو 

ئیســتا کــە زیاتــر لــە )٤( مانگــە زیــاد لــە )٢٦٠٠٠٠( 

ــوە، ئەمــە  ــون تــوش ب کەســی کوشــتوە و )٣.٨( ملی

ــت. ــرا وا نەبێ دەک

بــێ گۆمــان سیاســەتی تەندروســتی ووالتــەکان کــەم 

ــە  ــان ل ــی بەرامبەری ــی نارەزایەت ــن و دەنگ تەرخەم

جیهانــدا بــەرز بۆتــەوە.

ــی  ــە کردن ــەرچۆنێتی مامەڵ ــە س ــەوەی بێم ــش ئ پێ

وواڵتــەکان لــە گــەڵ کۆرۆنــا ئەمەوێــت ڕوونــی 

کەمــەوە کــە زۆربــەی والتانــی جیهــان لــە بناغــەدا 

هــۆ  لــە  یەکێــک  و  ئەمــە  بــۆ  نەبــون  ئامــادە 

ســەرەکیەکانی ئەوەیــە کــە سیســتەمی تەندروســتی 

یەکجــار  گشــتیان  کۆمەاڵیەتــی  خزمەتگــوزاری  و 

ــە  ــەوەدا ک ــەڵ ئ ــەدراوە. لەگ ــێ ن ــەخ پ الواز و بای

ســەرۆکی ڕێکخــراوی تەندروســتی جیهانــی تيــدروس 

گيربيســوس لــە کۆنگــرەی ئاســتانادا )٢٠١٨( رای 

گەیانــد کــە نیــوەی ئــەو )٧.٣( ملیــارەی دانیشــتوانی 

گــوزاری  خزمــەت  بــە  ڕانــاگات  دەســتی  زەوی 

تەندروســتی بناغەیــی لەوانــە نەخۆشــی گــوازراوە و 

نەگــوازراوەکان و تەندروســتی منــااڵن و دایکایەتــی 

ــی  ــی و دەروون ــتی جنس ــون و تەندروس و منــاڵ ب

ــااڵنەی  ــەم س ــو ل ــە بەڵک ــەر ئەم ــەک ه ــد ... ن وهت

ڕابــوردودا دەبینیــن لــە زۆر ووالتــی دنیــادا کــە 

ــە  ــە ب ــەی تیای ــەم خزمــەت گوزاریان ــەک ئ ــا ڕادەی ت

هێرشــی  بــەردەوام  و  سیســتەماتیک  شــێوەیەکی 

ــی  ــز کردن ــە بەهێ ــراوە ب ــەری و الواز ک ــە س کراوەت

کەرتــی تایبــەت و هێنانــە نــاوەوەی بــازار و قازانــج 

دەوڵــەت  بەرپرســیەتی  و  ڕۆڵ  کەمکردنــەوەی  و 

ــەرەکیانەی  ــتیە س ــەم پێداویس ــی ئ ــن کردن ــە دابی ل

سیســتەمە  کــە  کــردوە  وای  ئەمــە  کۆمەڵــگا. 

توانــای  و  بــن  زیاتــر الواز  و  زیاتــر  گشــتییەکان 

بەرگەگرتنــی هیــچ جــۆرە شــۆکێکی لــەم بابەتەیــان 

نەبێــت. زانــا و شــارەزا تەندروســتیەکان زەنگــی ئــەم 

مەترســیەیان لــێ داوە و هاوارەکانیــان پشــت گــوێ 

ــراوە. خ

ــە  ــارەزا ل ــۆری ش ــە )٢٠١٤( دا دوو دکت ــە ل ــۆ منون ب

تەندروســتی کۆمەڵــدا لــە بریتانیــا ئاماژەیــان بــەوەدا 

کــە پاندەمیکــی داهاتــو ڕووی دا )نــەک ئەگــەر( کــە 

لەوانەیــە ئەنفلوەنــزای تەیــر بێــت یــان شــتێکی 

کــە تەنهــا چەنــد هەفتەیەکــامن بــە دەســتەوە 

دەبێــت، ئەمــە مانــای وایــە پاندەمیــک لــە لیســتی 

ــەدا، وە  ــە والتەک ــوە ل ــیەکاندا ب ــەرەوەی مەترس س

ــەوەی کــە  ــە تیشــکیان خســتە ســەر ئ ــەم دکتۆران ئ

سیســتەمی  )٢٠١٢( ی  دەوڵەتــی  چاکســازیەکانی 

ــیەی زۆر  ــەم مەترس ــا ئ ــتی بریتانی ــتی گش تەندروس

بریتانیــا  تەندروســتی  کــردوە. سیســتەمی  زیاتــر 

بــە یەکێــک لــە ســەرکەوتوترین سیســتەمەکانی 

ــە  ــە خۆڕایی ــە ب ــارساوە ک ــکەوتوەکان ن ــە پێش وواڵت

مــاوەی  لــە  واڵتەکــە.  دانیشــتوانی  هەمــوو  بــۆ 

ــی  ــە جۆراوجۆرەکان ــوردودا حکومەت ــاڵی ڕاب )٣٠( س

ــە  ــان کردۆت ــد و بەردەوامی ــێکی تون ــا هێرش بریتانی

ســەر ئــەم سیســتەمە بــە مەبەســتی بــە بازاڕکردنــی 

و دەرهێنانــی وردە وردەی لەدەســت کەرتــی گشــتی 

بــۆ کەرتــی تایبــەت و چنینــەوەی قازانــج. ئــەوە بــو 

چەندیــن خزمــەت گــوزاری تەندروســتی داخــران وە 

یــان کــەم کرانــەوە و ژمارەیەکــی زۆر لــە کرێــکار و 

کار بــە دەســتەکانی دەرکــراون و ئــەم هێرشــە نــەک 

تەنهــا کەرتــی تەندروســتی بەڵکــو هەمــو خزمــەت 

ــو چــۆ  ــدن و هات ــە گشــتیەکانی وەکــو خوێن گوزاری

خزمــەت گوزاریــە کۆمەاڵیەتیــەکان و سیســتەمی 

بەنەفیــت و خانــو بــەرە و...هتــد گرتۆتــەوە بــە 

واڵتەکــەدا  لــە  هــەژاری  ڕێــژەی  کــە  ڕادەیــەک 

ــۆ  ــەیەک ب ــە کێش ــردوە و بۆت ــادی ک ــار زی ــەک ج ی

بــە  خۆشــیان  کــە  خێەرخوازیــەکان  ڕێکخــراوە 

ــەم  ــەوە. ئ ــەیە گرتونیەت ــەم  پرۆس ــێوە ئ ــان ش هەم

واقیعەتانــە زۆر بــە جوانــی لــە فلیمــی )ئــای دانیــەل 

بلەیــک(ی دەرهێنــەری سۆشیالیســت )کێــن ڵــۆخ(دا 

ــراوە. ئاشــکرا ک

هاتنی کۆرۆنا:
ــتی  ــتادا دەس ــە ئێس ــەکان ل ــەم تەرخەمی ــە ک کەوات

ــتەمە  ــەم سیس ــە و ئ ــژ خایەن ــردوە و درێ ــێ نەک پ

ــەر  ــەل س ــە گ ــاتەکە. ل ــە کارەس ــێکە ل ــۆی بەش خ

ــەک  ــە ی ــەم تەرخەمیان ــەم ک ــادا ئ ــی کۆرۆن هەڵدان

جــار زەق بونــەوە نــەک هــەر لــە بریتانیــا بەڵکــو لــە 

ــکەوتو. ــاو پێش ــە ن ــی ب ــە وواڵتان زۆر ل

تەندروســتی  رێکخــراوی  دەزانــن  وەک  هــەر 

جیهانــی لــە )٣٠-١-٢٠٢٠( حاڵەتــی تەندروســتی 

ــەری  ــا س ــەر ت ــە س ــد ل ــەی ڕاگەیان ــە پەل ــتی ب گش

ــی  ــە )١٠-١-٢٠٢٠( دا پاکەجێک ــر ل ــدا و پێش جیهان

ــی  ــە پێ ــد ب ــەکان ڕاگەیان ــو ووالت ــۆ هەم ــی ب ڕێنامی

ــەر  ــە س ــون ل ــەو کاتــەدا هەب ــەی ل ــەو زانیاریان ئ

لــە  گشــتی  بــە  ڕەخنانــەی  ئــەو  نەخۆشــیەکە. 

وواڵتــەکان هەیــە ئەمانــەن: 

ــەڵ  ــگ لەگ ــردی هاوئاهەن ــی کارک ــن لەبات - دەبینی

یــەکا بــۆ لەنــاو بردنــی نەخۆشــیەکە واڵتانــی جیهــان 

بــەر  ناسیۆنالیســتانەی  تێروانینێکــی  و  بەفــردی 

ــەن. ــە دەک ــک مامەڵ تەس

 - پالنەکانیــان خاووخلیچکــی و بێبایەخــی پێــوە 

ــتا  ــەی تێس ــتنی پرۆس ــوێ خس ــت گ ــە پش ــارە ب دی

وبــە دوادا چونــی کەیســەکان و پەیوەندیەکانیــان 

و ڕانەگرتنــی خێــرای کۆبونــەوە گشــتیەکان وەک 

ــۆڕ و   ــگ و ک ــی و ئاهەن ــی و وەرزش ــیمی ئاین مراس

کۆبونــەوە گــەورە کۆمەالیەتیــەکان و دانــە خســتنی 

ســنورەکان و کارەنتینــە نەکردنــی هاتوانــی واڵتــەکان 

و کار نەکردنــی خێــرا بــۆ دابیــن کردنــی پێداویســتی 

ــرە  ــش و ئامێ ــت کێ ــک و دەس ــە ماس ــن ل خۆپاراس

ــە  ــان ل ــەی واڵت ــرا زۆرب ــە دەک ــتیەکان )ک تەندروس

نــاو خــۆدا دروســتی بکــەن، یــان ئــەو زەخیــرە 

ــۆ  ــراوە ب ــان ک ــدا تەرخ ــە مەخزەنەکان ــەی ل ئامێران

ســوپا بــەکار بهاتایــە!(. مانگەکانــی ٢ و٣ فرســەتێکی 

یەکجــار گرنــگ بــو کــە دەبــوا وواڵتــەکان بەکاریــان 

بهێنایــە بــۆ خــۆ ئامــادە کــردن بــۆ ئــەو پەتایــەی کــە 

ــدا. ــە بەرچاومان ــرد ب ــەنەی دەک ــە ڕۆژتەش ڕۆژ ب

گــوێ  پشــت  چینــە  لــە  نەکردنــەوە  بییــر   -  

ــی  ــدە و زیندان ــی کۆمەڵگــە وەک پەناهەن خراوەکان

ــەکان  ــتوانی کەمپ ــەکان و دانیش ــە و الن ــێ خان و ب

کەوتــەکان...  پــەک  وماڵەکانــی 

- ژنــان وقوربانیانــی تونــدو تیــژی خانەوادەیــی 

ــی  ــو دەنگــی نارەزایەت ــون ئەوەب ــدا نەب ــە پالنەکان ل

ڕێکخراوەکانــی ژنــان  لــە زۆربــەی واڵتانــەوە بــەرز 

بــوەوە بــە هــۆی زیــاد بونــی توندوتیــژی ئەوانــەی 

کــە لــە کەرەنتینــەن لەگــەڵ هاوســەرەکانیاندا و 

دەســت رانەگەیشــتنیان بــە خزمــەت گۆزاریــەکان و 

ــەکان. ــی پەیوەندی قورس

مێگــەل  بەرگــری  سیاســەتی  واڵتــان  زۆربــەی   -

)مناعــة القطیــع -Herd immunity( یــان پیادەکــرد 

الیــەن  لــە  ســەر  هاتــە  زۆری  ڕەخنەیەکــی  کــە 

کــە  کۆمەاڵیەتیــەوە  و  تەندروســتی  شــارەزایانی 

لەمــە  واڵت  هەندێــک  شــیاونیە.  سیاســەتێکی 

ــتا سیاســەتەکانیان  ــەاڵم هێش ــرد ب پاشەکشــەیان ک

لــە باشــرین حالەتــدا ناڕۆشــن و سەرلێشــێوانی 

دروســت کــرد الی خەڵــک.

- کرێکارانــی کارە بناغەییــەکان وەک: کارمەندانــی 

و  رێگەوبــان  و  گواســتنەوە  و  تەندروســتی 

پۆســت و کرێکارانــی شــارەوانی و ئەوانــەی لــە 

ــی  ــە ئامادەکــرن و پاکێجکردن ســوپەرمارکیتەکان و ل

لــە  رینامییەکانــی  و   ... دەکــەن  کار  خــواردن 

ئــەوە  لەبــەر  نایانگرێتــەوە.  مانــەوە  ماڵــەوە 

ــە  ــبونیان ب ــەری توش ــژەی ئەگ ــن ڕێ ــە زۆرتری ئەمان

نەخۆشــیەکە هەیــە. لەگــەل ئەمەشــدا دەبینیــن 

ــان  ــار زۆری ــەک ج ــی ی ــەم تەرخەمیەک ــەکان ک واڵت

ــە  ــی ل ــە تایبەت ــردووە ب ــە ک ــەم گروپان ــەر ئ بەرامب

دابیــن نەکردنــی پێداویســتیەکانی خــۆ پاراســن لــە 

ــەکان  ــا و ناڕۆشــنی ئامۆژگاری ــە کۆرۆن ــون ب ــوش ب ت

ــتافی  ــە س ــاو ل ــی بەرچ ــن ژمارەیەک ــا دەبینی ئەوەت

تەندروســتی و رێگەوبــان و کرێــکاری تــری ئــەم 

ــان  ــت داوە و گی ــە دەس ــان ل ــە گینای کارە بناغەییان

ــە  ــە ک ــک دای ــە کاتێ ــە ل ــەدەن. ئەم ــت ئ ــە دەس ل

لــە سەرتاســەری جیهانــدا نوقســانیەکی یەکجــار 

زۆر هەیــە لــە ســتافی خزمــەت گــۆزاری بەتایبەتــی 

ڕێکخــراوی  پێــی  بــە  تەندروســتیدا  کەرتــی  لــە 

جیهانــی. تەندروســتی 

ژمارەیەکــی  ئابوریــەکان  یارمەتیــە  پاکێجــی   -

هیــچ  ئەمانــە  و  ناگرێتــەوە  کرێــکاران  لــە  زۆر 

ــی  ــەوە لەکات ــەر ئ ــە ب ــە ل ــان نی زەمانەتێکــی ئابوری

توشــبونی خۆیــان یــان ئەندامانــی خانەوادەیــان 

ــە  ــت ل ــن دەس ــانی ناتوان ــە ئاس ــیەکە ب ــە نەخۆش ب

ــە  ــە بۆت ــن. ئەم ــەوە دانیش ــە ماڵ ــرن و ل کار هەڵگ

رێگرێــک لەبــەردەم کۆنــرۆل کردنــی بــالو بونــەوەی 

ــک  ــە وواڵتانێ ــەوەی ک ــە ل ــە جگ ــەکە. ئەم ڤایرۆس

ئابوریشــی  یارمەتیەکــی  هیــچ  عیــراق  وەکــو 

دانەنــاوە.

پرســیار:      تێبینییەکــی گرنگــت هەیــە لەســەر 
ئــەو ڕێوشــوێنانەی دەوڵەتــان گرتویانەتــە بــەر بــۆ 

بەرتەســککردنەوەی پەتاکــە؟ ئایــا مۆدیلــی چینیــت 

پــێ ســەرکەتوو بــوو یــان ســویدی؟ کۆریــات لەگــەڵ 

ئەمەریــکا پــێ چــۆن بــوو؟ ئایــا بۆچــی ئیتالیــا 

سیســتەمی تەندروســتیەکەکەی لەتــەواوی ئەوروپــا 

پەککەوتەتــر بــوو؟  

کردنــی  بــەراورد  عەبــدواڵ:      شــیرین 
پەتاکــە  کاریگــەری  و  واڵتــەکان  راســتەوخۆی 

لەســەریان کارێکــی راســتەوخۆ نیــە وە هــەر واڵتــە 

ــۆ تۆمــار کردنــی  ــە ب ــاوازی هەی و سیســتەمێکی جی

ــەرکەوتو  ــی س ــد منونەیەک ــەاڵم چەن ــەکان. ب کەیس

هەیــە لــە جیهانداکــە ئومێــد بەخشــە و نیشــان 

دەدەن کــە کارکردنــی بــە پەلــە و هاوئاهەنــگ 

دەتوانێــت تارادەیەکــی زۆر بــەر بــە ڤایرۆســەکە 

نتیجــە  خراپریــن  لــە  کــەم  النــی  وە  بگرێــت 

ــە زۆر  ــوور ک ــای باش ــە کۆری ــۆ منون ــت ب مبانپارێزێ

ــان  ــرد وەی ــی ک ــە دواداچون ــت و ب ــڕی تێس ــە چ ب

ــاد کــرد و  ــژەی تێســتیان زی ــە ڕێ ــە پەل ــە ب ــا ک املانی

ــاو  ــە ن ــراتیژی ل ــێوە س ــان ش ــە هەم ــدە ب نیوزیلەن

ئەمانــەوە  پێچەوانــەی  بــە  کــرد.  پیــادە  بردنــی 

دەبینیــن ووالتانــی ئەمریــکا و بریتانیــا و برازیــل 

ــنی  ــاو و ناڕۆش ــەوەی خاوەخ ــە جوالن ــە ب ــۆ منون ب

ڕاکێشــانی  و  ئامۆژگاریەکانیــان  سەرلێشــێواوی  و 

ــەوەی  ــەو و بیرکردن ــەم و ئ ــۆ ئ پەنجــەی تۆمــەت ب

تەســک لــە ســنوری جۆگرافیــای واڵتەکانــدا بــۆ 

ــی هاوئاهەنگــی لەســەر  ــی لەبات مەبەســتی ناوخۆی

بــوە هــۆی ڕێژەیەکــی یەکجــار  ئاســتی جیهــان 

ــێ  ــەم جــۆرە ب ــش. ئ ــوان و مردنی ــووش ب ــە ت زۆر ل

بۆتــە  ووالتــەکان  تەرخەمیــەی  کــەم  و  بایەخــی 

شــوێنی نارەزایەتیەکــی بەرفراوانــی خەلــک و ڕۆڵــی 

ــدی  ــتنی بەرژەوەن ــە پاراس ــان ل ــی جیه دەوڵەتەکان

هاووالتیانیانــی خســتۆتە ژێــر پرســیارەوە.

پرســیار:    بەدڵنییاییــەوە، هەرکــەس والیــەن 
ــا  ــاش کۆرۆن ــروپ وحزبێکــی سیاســی جــددی پ وگ

دەبێــت پرۆژەیەکــی گرنگی سیاســەتی تەندروســتی 

گشــتی لــە بەرنامەکەیــدا بگونجێنێــت؟ ئاڵوگۆڕێکــی 

گرنــگ بەسەرســەرجەم جومگەکانــی سیســتەمی 

تەندروســتی واڵتــدا بێــت؟ لــە ڕوانگــەی تــۆ چ 

بەرنامــە وپــرۆژەو ســتاندەردیکی زانســتی پیویســتە 

ــڕۆ؟   ــگای ئەم ــۆ کۆمەڵ ب

شــیرین عەبــدواڵ:     بــە رای مــن ئــەم پەتایــە 

ــی  ــە مرۆڤایەت دوو کێشــەی ئەمــڕۆی خســتە ڕوو ک

گەیشــتۆتە شــوێنێک کــە چارەســەرکردنیان بۆتــە 

ــان  ــە. یەکەمی ــن نی ــی دواکەوت ــتیەک قابیل پێداویس

نایەکســانیە و دووەم نەبونــی خزمــەت گــوزاری 

ــی.  ــە خۆڕای ــوان وە ب ــۆ هەم تەندروســتی گشــتی ب

زەق  کۆمەڵــی  بەشــانەی  ئــەو  کێشــەی  کۆرۆنــا 

کــردەوە کــە دەســەاڵتداران نایانبیســن و نایابینــن و 

ــە ئابــوری و کۆمەالیەتــی و سیاســیەکانیاندا  ــە پالن ل

ــە  ــی ب ــا هەمــو جیهان ــۆ ناکــەن. کۆرۆن حیســابیان ب

ئاگاهێنایــەوە کــە نایەکســانیەکی خەیاڵــی دەورو 

بــەری داویــن. )کۆڤیــد-١٩( چالەنجێکــی بایۆلۆجیــە 

کــە جگــە لــە بــاری فیزیکــی و دەرونــی ئاکامەکانــی 

ــم  ــن. دەتوان ــژ خایەن ــوری و درێ ــی و ئاب کۆمەالیەت

بڵێــم کــە بــە لێکۆڵینــەوە لــە بایۆگرافی توشــبوەکاندا 

و ئــەو گروپانــەی کەزیاتریــن زیانیــان پــێ گەیشــتوە 

ڕێــگای چارەســەر و بەرگرتــن بــە پەتــا و کارەســاتی 

تــری لــەم جــۆرە مــان بــۆ دەردەکەوێــت. 

ماڵپــەری بــی بــی ســی نیــوز رۆژی )٨-٥-٢٠٢٠( 

هــەژارەکان  ناوچــە  دانیشــتوانی  کــە  دەڵێــت 

بــە کۆرۆنــا هەیــە  ئەگــەری مردنیــان  دووقــات 

دەولەمەنــدەکان  ناوچــە  لــە  وەک   )١٠٠٠٠٠/٥٥(

.)١٠٠٠٠٠ /٢٥ (

کاتێــک  گشــتی  تەندروســتی  پرۆژەیەکــی  هــەچ 

دەتوانێــت خزمــەت بــە کۆمەلــگا بــکات کــە هەمــو 

ــچ  ــێ هی ــە ب ــی و ب ــە خۆڕای ــەڵ ب ــی کۆم توێژەکان

ــگات.  ــا ڕاب ــتیان پی ــەک دەس جیاوازی

واڵتەکانــدا  هەمــو  لــە  پێویســتە  کــە  ئــەوەی 

سیســتەمێکی تەندروســتی و چاودێــری کۆمەاڵیەتــی 

ــە فێرکرکــردن  ــەرز ل ــە ســتانداردێکی ب ــە ب گشــتی ی

و راهێنــان و ئامــراز و دەزگای کواڵیتــی بــەرز و 

بــە هەلومەرجــی کارکــردن و موچەیەکــی بــاش 

بژێــوی شایســتە بــۆ هەمــو کارمەنــدان کــە بتوانێــت 

خزمەتگوزاریــەکان پێشــکەش بــە کۆمــەڵ بــکات 

بــە یەکســانی و بــە بــێ جیــاوازی و پارێــزراو بێــت 

ــازاڕ و  ــەت و ب ــی تایب ــی کەرت ــت تێوەردان ــە دەس ل

سیاســەتە ئابوریــە نیولیربالیــەکان.

•بەستەری پەتای کوڕۆنا و 
زیادبونی توندوتیژی دژ بە 

ژنان

پرســیار:     )ریــن بنــت محمــد هــارون(، وەزیری 
کۆمەاڵیەتــی  پێشــکەوتنی  کاروبــاری  و  خێــزان 

ــە  ــتگرام ب ــبوک و ئیس ــەر و فەیس ــە تویت ــزی ل مالی

ــە ســەرەتای  بۆنــەی کەرەنتینــەوە ئامۆژگاریەکــی ل

ئەپریلــدا، بــۆ ژنــان باڵوکــردەوە کــە پێویســتە ژنــان 

بەجلــی جــوان و سوراوســپیاو و خۆڕاڕازاندنــەوە 

ــوو  ــەوە ب ــان. ئ ــەردەم پیاوەکانی ــە ب ــان بخەن خۆی

داوای  ژنــان،  ڕێکخراوەکانــی  ناڕەزایەتــی  دوای 

لێبوردنــی کــرد و کۆمێنتەکــەی ســڕیەوە، هەروەهــا 

ــن  ــس،  ســەرۆکی ڕێکخــراوەی یوئی ــۆ گۆتری ئەنتۆن

توندوتیــژی  لــەدژی  فیدیــۆی  پەیامێکــی   ،)UN(

خێزانــی لەســەر ژنــان باڵوکــردەوە، کــە تیایــدا 

ــادی کــردووە  ــەر زی ــژەی دوو بەراب ــە ڕێ ــوو ک هاتب

لــە ئاســتی جیهانــدا. لە فەرەنســا توندوتیــژی )٪٣٠( 

زیــادی کــردووە، دەوڵــەت )٢٠( هــەزار ژووری لــە 

هوتێلــەکان بــۆ داڵدەدانــی ژنــان بــە کــرێ گرتــووە، 

تــۆردو،  کەنــەدا، جەســتۆن  ســەرۆک وەزیرانــی 

)٥٠( ملیۆنــی بــۆ ڕووبەڕووبونــەوە تەرخانکــردووە. 

فایرۆســی کۆرۆنــا، ئــەو بەخشــندەییە بایۆلۆژییــەی 

لەنــاو  توشــبوون  و  مــەرگ  ڕیــژەی  کــە  هەیــە 

ــەی  ــە کۆمەاڵیەتی ــەو تاوان ــەاڵم ئ ــرە، ب ــدا کەم ژنان

پەرەپێدایــەوە. نــەک هــەر ئــەوە بەڵکــە بەگشــتی 

یەکجــار  ئەرکێکــی  بــەردەم  لــە  مــێ،  ڕەگــەزی 

ــتیاری  ــدی پەرس ــتاند. )٪٧٠( کارمەن ــدا وەس قورس

ــیەکەدان،  ــەردەم مەترس ــەرە لەب ــە یەکس ــن، ک ژنان

ســەڕەڕای ئــەوەش بەپێــێ ڕاگەیاندنــی ڕێکخــراوی 

کاری نێودەولەتــی )ILO( لــە ســاڵی )٢٠١٨( دەدا، 

ــااڵن  ــەورە س ــاگاداری گ ــداری، ئ ــەی ماڵ ــەو کاران ئ

و بەخێوکردنــی منــااڵن، کــە زۆربــەی لەالیــەن 

)بێــگاری،  کاری  وەک  ئەنجامــدراون  ژنانــەوە 

بــێ کــرێ(، بەئەنــدازەی تێکــرای کاری پیاوانــە. 

لــە  عیراقیــەکان  گــەورە  خێزانــە  کۆبونــەوەی 

ــەوە،  ــۆ دەکات ــەوە ک ــە پێک ــوو ئەمان ــەوە، هەم ماڵ

توندوتیــژی نێــو خیــزان و کاری گــەورەی ماڵــداری 

ــو  ــە نێ ــەکان و ل ــۆش و پەککەوت ــری نەخ و چاودێ

گیرکــردووە،  کۆنەپەرســتدا  دەســەاڵتدارییەکی 

لــەم  ژنــان  قورتارکردنــی  بــۆ  تــۆ  ئاڵتەرناتیفــی 

هەلومەرجــەدا چیــە؟

بنەبڕکردنــی  یەنــار محمــەد:     ئەڵبەتــە 
یەکجــاری ســتەم لەســەر ژنــان پەیوەســتە بە ئــازادی 

چەوســانەوەی  بارودۆخــی  نەمانــی  و  کۆمەڵگــە 

ئینســان کــە سیســتمی چینایەتــی و دەســەاڵتی 

ئــەو چینــەی کــە بەرژەوەنــدی هەیــە لــە پاراســتنی 

بەرهەمــی دەهێنێــت. لێرەشــەوە ڕزگاری ژنــان و 

چارەســەی ناعەدالەتــی و نایەکســانی و بێامفی ژنان 

پەیوەســتە بــەو خەباتــەوە کــە ئــەم سیســتمە و ئــەم 

دەســەاڵتە ڕادەماڵێــت و لــە جێگەیــدا سیســتمێکی 

یەکســانی ئابــوری و کۆمەاڵیەتــی و یاســایی لــە 

لــە  بەجیــا  دەکات  جێگیــر  ئینســانەکاندا  نێــوان 

ڕەگــەزی نێرینــە و مێینەیــان وەیــا ڕەنگــی پێســت و 

ــەی  ــی ڕزگاریخوازان ــە خەبات ــان. بۆی ــەوە و ئاینی نەت

ژنــان بەشــێکی جیــا نەکــراوەی ئــەو خەباتــە گشــتیە 

و ئــەو ئاڵتەرناتیڤــە ڕزگاریخوازانەیــە بــۆ ئــازادی 

و  ســەرمایەداری  سیســتمی  لەدەســت  کۆمەڵگــە 

ــتەکانی. ــە کۆنەپەرس ــورژوازی و ڕژێم ــەاڵتی ب دەس

بــەاڵم ڕۆژانــەش دەبــێ لە خەباتــدا بین بــۆ وەالنانی 

ڕیفۆڕمێکیــش  هەتــا  بەدەســتهێنانی  و  بێامفــی 

بچوکیــش لــە بوارێکــی سنورداریشــدا کــە بەمــە 

ــەکان  ــەری و کوێرەوەری ــم و نابەراب ــەک هــەر زوڵ ن

ــن  ــاش دەگری ــز و توان ــەوە، بەڵکــو هێ کــەم دەکەین

و مەشــق و ڕاهێنــان و ئەزمــون وەردەگریــن بــۆ 

ڕزگار  بــۆ  گشــتیەکەمان  و  سەرتاســەری  خەباتــە 

ــاری. ــی یەکج بوون

بارودۆخــی  بــە  پەیوەســتە  شــوێنەش  ئــەو  تــا 

ــامن  ــان پەیوەندی ــی ژن ــە بەبەردەوام ــتاوە، ئێم ئێس

ــن  ــان بکەی ــت ڕزگاریی ــە دەیانەوێ ــەن ک ــوە دەک پێ

ــە  ــتەیی ک ــازاری جەس ــی و ئ ــاری دەروون ــە گوش ل

بــەرەو  نێــو خیزانەکانینــەوە،  نێرینــەی  لەالیــەن 

ڕوویــان دەبێتــەوە. تێبینــی ئەوەمــان کــردووە، پــاش 

ئــەوەی بڕیــاری قەدەخەکردنــی هاتوچــۆ ڕاگەیانــرا، 

ژمارەیەکــی زۆرتــر لــە ژنــان پەیوەندیــان کــردوە 

و داوای یامەتیــان کــردوە، ئەمــەش چونکــە ئــەو 

زۆرتــر  کاتێکــی  دەنوێنــن  توندوتیــژی  پیاوانــەی 

لەماڵــەوە دەبــن و ژنەکانیــش زیاتــر دەکەوتنــە 

بەردەســتی ئــەو کەســانەی ئازارییــان دەدەن، بۆیــە 

ئێمــە ڕۆژانــە گــوێ بیســتی خۆکــوژی و خۆســوتاندن 

و کوشــن دەبیــن. ئێمــە هەســتامن بــە گوشــارێکی 

زۆر دەکــرد لەکاتــی باڵوبونــەوەی پەتــای کۆرۆنــادا، 

لــە ڕێنامییــە تەندروســتیەکان کــە  بــەاڵم جگــە 

ــەی  ــش ئێم ــتکردبوین، حکومەتی ــۆ دروس ــپی ب کۆس

دادگاییــەوە  و  یاســایی  فشــاری  ژێــر  خســتۆتە 

نێــو  لــە  دوژمنامنــان  و  موخابــەرات  دەزگای  و 

دەســەاڵتدا بــە بەردەوامــی چاویــان لەســەرمانە، 

کــردەوە  ســنوردار  ئێمــەی  هەوڵەکانــی  ئەمــە 

لــە داڵدەدانــی کەســانی تــازە لــە پەناگاکامنــان، 

باڵوبونــەوەی  مەترســی  ئــەوەی  ســەرەڕای  

ــا. ــری  بۆمــان دەهێن نەخۆشــییەکەش گوشــارێکی ت

"مــەالک  گەنجەکــە  کچــە  خۆســوتاندنی  ڕوداوی 

ئێمــە  بــوو.  دڵتەزێــن  تڕاژیدیایەکــی  زوبێــدی"، 

ڕووداوەکانــی  ژمــارەی  کــە  دەکــرد  پێشــبینیامن 

بــێ  دەکات،  زیــاد  ژنــان  توندوتیــژی  و  کوشــتار 

ئــەوەی ژنــان هیــچ دەرفەتێکــی خــۆ ڕزگارکردنیــان 

ڕووداوەکــە  کــە  کاتەشــدا  لــەو  و  هەبیــت 

پێشــهات، دەرگای ڕێکخراوەکەمــان بــۆ پێشــوازی 

ئەنجامــدا  کۆبوونەوەیەکــامن  بۆیــە  داخرابــوو.  

لەگــەڵ کادرەکانــی ڕێکخراوەکەمانــدا لــە بەغــدا 

وە  ئینتەرنێتــەوە،  لەڕێگــەی  تــر  پارێزگاکانــی  و 

ــۆ  ــان ب ــە چاالکیەکامن ــتبکەینەوە ب ــدا دەس بڕیارمان

وەرگرتنــی ئــەو ژنانــەی کــە لەژێــر هەڕەشــەی 

ئــازاردان دان و ئارامــی و دڵنییاییــان بــۆ دابیــن 

بکەیــن، هــاوڕای پەروەدەکــردن بــە ڕۆشــنبیرییەکی 

ــا نــەک هــەر مەســەلەکە  ژنانــەی شۆڕشــگێڕانەوە ت

ڕزگار کردنــی خۆیــان بێــت، بەڵکــو فرسەتیشــان 

ــە  ــەوە ببن ــێکی قوربانی ــە کەس ــا ل ــت ت ــۆ بخوڵقێ ب

کەســێکی ڕزگارکار و بێنــە مەیدانــی خەبــات بــۆ 

نــاو  تــری  زوڵملێکــراوی  لەژنانــی  بەرگریکــردن 

بۆ ل١١
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ژمارە5  

ئایە دەتوانین ئەزمونێک بدەینە ئەم ڕاپەڕینەی ئێستای عێڕاق؟

ــی خــۆراوای  ــە ناوچەکان ــاوەر ل ــتانەوەی جەم ھەس

دەســەاڵتدارانی  بــەڕووی  کوردســتاندا  و  عێــڕاق 

ــە  ــەی ک ــیە بورژوازیان ــە سیاس ــەو ڕەوت ــۆ و ئ ناوخ

پاشەکشــەی ئابــوری و مەعنەویــان بەســەر خەڵکــدا 

ســەپاندوە لــەو ناوچانــەدا.

کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و گەنجانــی ئازادیخــواز 

کوردســتاندا  و  عێــڕاق  خــۆراوای  ناوچــەی  لــە 

گــەورەن  سیاســی  و  کۆمەاڵیەتــی  ھێزێکــی 

پێویســتی  ئەمــە  گۆڕانــکاری،  بەدیھێنانــی  بــۆ 

بەگرێدانــەوەی خەباتیانــە بــە خەباتــی جەمــاوەری 

ــتانەوە  ــۆ وەس ــدا ب ــەری عێراق ــە سەراس ــو ل ڕاپەڕی

دژی ڕەوتــە قەومــی و تائیفیــەکان لــە ناوچەکانیانــدا 

ــگێڕانە  ــی شۆڕش ــەدی گۆڕانکاریەک ــاو هێنان ــە پێن ل

ــدا. ــەوای عێراق ــە ت ل

ئەرکە دەست بەجێکان
ناڕەزایەتیەکانــدا  لــە  کردنــی  ١-بەشــداری 

بــۆ  کــردن  خەبــات  و  چــاالک  بەشــێوەیەکی 

و  کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  ئامانجــە  هێنانــەدی 

ئازادیخــوازەکان. سیاســیە 

گەنجانــی  کۆڕوکۆمەڵــی  کردنــی  ٢-بەھێــز 

و  کــۆڕ  و  خــواز  پێشــکەوتن  و  سۆشیالیســت 

و  ڕێکخراوەییەکانیــان  و  سیاســی  کۆبوونــەوە 

بزووتنــەوەی  نــاو  لــە  ڕۆڵیــان  کردنــی  چــاالک 

. یەتیەکــەدا ناڕەزا

کردنــی  دروســت  بــۆ  پێشــخەری  ٣-دەســت 

لیژنــە و شــوورا کرێــکاری و جەماوەریــەکان لــە 

وە  دامەزراوەکانــدا،  و  کارگــەکان  و  گەڕەکــەکان 

ــە  ــخەریانەی ک ــت پێش ــەو دەس ــردن ل ــداری ک بەش

دەخــەن  ڕێــک  ڕاپەڕیــو  جەمــاوەری  ڕیزەکانــی 

بەھــەر شــێوەیەک کــە بزووتنــەوەی ناڕەزایەتیەکــە 

ببــات. بەرەوپێــش 

ــووڕاواندا  ــوو ھەڵس ــەڵ ھەم ــەش لەگ ٤-کاری ھاوب

بزووتنــەوەی  کردنــی  بەھێــز  مەبەســتی  بــە 

ناڕەزایەتیەکــە و بەرەوپێــش بردنــی و بەســەرکەوتن 

ــری. ــاوازی سیاســی و فک ــە جی ــا ل ــی، بەجی گەیاندن

دروشــمی ســەرەکی ئــەم قۆناغــە: کار، ئــازادی ، 

یەکســانی بــۆ ھەمــوان

داواکاریە سەرەکیەکان
خوێندنــی  و  کار  خانووبــەرە،  کردنــی  •دابیــن 

خۆڕایــی و خزمەتگــوزاری تەندروســتی بــۆ ھەمــوان.

•دابیــن کردنــی کار یــان بیمــەی بێــکاری بــۆ ھەمــوو 

بێکارانــی نێــر و مــێ.

•دابیــن کردنــی خزمەتگــوزاری کارەبــا و ئــاو بــۆ 

ھەمــوو دانیشــوان لــە بودجــەی دەوڵــەت.

ئابووریــە  سیاســەتە  تــەواوی  •البردنــی 

ــی کــردن و  ــۆ تایبەت ــا ب ــەت، ن ــی دەوڵ نیولیراڵیەکان

کۆمەڵگــە. ســامانەکانی  کردنــی  تــااڵن 

•البردنــی تــەواوی ئــەو یاســایانەی ســنور دادەنێــن 

بــۆ ئــازادی و یەکســانی تــەواوی ژنــان.

دروشمەکانی ناو بزووتنەوەی ناڕەزایەتیەکان
•بــا ھێزەکامنــان ڕێکخەیــن لەنــاو شــووراکان و لیژنــە 

کرێــکاری و جەماوەریەکانــدا لەسەرتاســەری واڵتدا.

ڕووخاندنــی  خوازیــاری  ڕاپەڕیــو  •جەمــاوەری 

ڕژێــم و ئــەو بنەمایانەیــە کــە لەســەری دامــەزراوە، 

دەســەاڵتدارێتی  بــە  گۆڕینیەتــی  خوازیــاری 

گــەل. ڕاســتەوخۆی 

نوێنــەری  ڕاپەڕیــو  خەڵکــی  و  •خۆپیشــاندەران 

ــچ دەســەاڵتێک لەســەروو  ــن، ھی ــتەقینەی گەل ڕاس

دەســەاڵتیانەوە نیــە.

•هیــچ دەســەاڵتێک لەســەروی ئیــرادەی جەماوەری 

ڕاپەڕیــوەوە نیــە لــە عێــڕاق.

•ئــازادی و یەکســانی ژنــان مەرجێکــی بنەڕەتیــە بــۆ 

ھــەر گۆڕانکاریەکــی شۆڕشــگێڕانە لــە کۆمەڵگــە دا.

کردنــی  فــراوان  و  سەراســەری  •مانگرتنــی 

ڕێگــەی  عێڕاقــدا  لەسەراســەری  ناڕەزایەتیــەکان 

جەمــاوەرە. خواســتەکانی  داســەپاندنی 

•کۆتایــی ھێنــان بــە گەندەڵــی و دەردومەینەتەکانی 

ــە ڕژێمــی  ــان ب ــی ھێن ــە گــرەوی کۆتای ــاوەر ل جەم

تائیفــی و قەومــی دایــە.

•حیزبەکانــی دەســەاڵت و ڕەوتەکانــی جێگەیەکیــان 

نیــە لەنــاو ناڕەزایەتیەکانــدا.

بەکارھێنانــی  و  لــە خۆپیشــاندەران  •تەقەکــردن 

توندوتیــژی و بۆمبــی فرمێســک ڕێــژ تاوانێکــی 

گەورەیــە دژ بــە کۆمەڵگــە و خیانەتــە لــە خەڵــک.

خۆپیشــاندەران  ڕاوەدونانــی  و  •دەســتگیرکردن 

بوەســتێت. دەســتبەجێ  دەبێــت  تاوانــە، 

شــارەکان  لــە  دەبێــت  میلیشــیاییەکان  •ھێــزە 

دەرەوە. بکرێنــە 

•دەبێــت ھەمــوو دەســتگیر کــراوەکان بەبــێ قەیــد 

و شــەرت ئــازاد بکرێــن.

ســەرکەوتن بــۆ بزووتنــەوەی ناڕەزایەتــی لــە عێــراق 

و ناوچەکــەدا

ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق

٢٣/ ترشینی یەکەم / ٢٠١٩

بزووتنەوەی ناڕەزایەتی لە عێراق، ئامانج و داواکاری ودروشمەکان پاشاموەی ل٥  

کۆمەڵگــە.

ــوو  ــە دادگا، وەک هەم ــەکەمان ل ــەبارەت بەکێش س

کێشــە هەڵوارساوەکانــی تــری ئەمــڕۆی عێــراق، کــە 

دیــار نیــە بەکــوێ دەگات و چــۆن یــەکال دەبێتــەوە. 

لــە  تێکۆشــامنان،  لــە  دەبێــن  بــەردەوام  بــەاڵم 

پارێزگاریکــردن لەژنانــی عێــراق و هەوڵدەدەیــن 

کــە  بەریــن  شۆرشــگێڕانەیان  ئاڵوگــۆڕی  ڕووەو 

و  ژنانــە  یەکســانیخوازی  هەڵســوڕاوانی  ببنــە 

سۆشیالیســتی، کــە بزانــن چــۆن بەرگــری نــەک هــەر 

لەخۆیــان بەڵکــە لەتــەواوی کۆمەڵــگاش بکــەن.

ئەسیل ڕەمماح
 لە وەاڵم بە پرسیاری 

دۆسیەی توندوتیژی دژ بە ژنان
ــی شــتێکی   ــزی وتویەت ــی مالی ــری ژنان ــەوەی وەزی ئ

و  دامــەزراوەکان  لــە  زۆرێــک  نیــە،  ئاوارتــە 

ــی  ــە ناوچــەی خۆرهەاڵت ــەت ل دەســەاڵتەکان بەتایب

ناوەراســت  کــە ژنــان دەچەوســێنەوە و تائەوپــەڕی 

توندوتیــژی و پەراوێــز خســن و دەیخەنــە ژێــر 

ــژی  ــا توندوتی ــای کۆرۆن ــی پەت ــەوە. بەهاتن کۆنرۆڵ

ــردووە  ــادی ک ــاو زی ــێوەیەکی بەرچ ــان بەش دژی ژن

ئەوانــەی   بەتایبــەت  خۆکــوژ  ژنانــی  ژمــارەی  و 

کەرەنتینــەش دوبــارە چەوســانەوەیە بســەریانەوە 

زۆر زیــادی کــردووە.

ــە  ــدا ب ــە عێراق ــان ل ــەش ژن ــە پێــش کەرەنتین ئەڵبەت

شــێوەیەکی بەربــاد هــەر چەوســێرناونەتەوەوە. ژنان 

ــی و  ــی خێزان ــەاڵتی دابونەریت ــاری دەس ــر ب ــە ژێ ل

عەشــایەری دواکەوتووانــەدا نااڵندویانــە کە دەســتی 

پیــاوی ئــاوەاڵ کردۆتــەوە بــۆ داســەپاندنی بــێ مافــی 

و چەوســانەوە بەســەر ژنــان و ئــازاردان و تەنانــەت 

کوشتنیشــیان، وەهیــچ ڕێــکار و یاســایەکیش نیــە بــۆ 

ــا  ــان. وە ت ــە مافەکانی ــردن ل ــتنیان و بەرگریک پاراس

ــووری  ــاری ئاب ــەر ب ــەوە س ــوێنەش دەگەڕێت ــەو ش ئ

ــی  ــرێ ژنان ــە ک ــە ل ــەورەش هەی ــانیەکی گ نایەکس

کرێــکار.

لــە  ئاڵگۆڕێــک  توانــی  ئۆکتۆبــەر  ڕاپەڕینــی 

هەلســوڕانی ژنــان دروســت بــکات و ئاســۆیەکی 

بەشــداری  کردنــەوە،  بــەڕوودا  پرشــنگداری 

ڕاپەڕینەکــەدا  و  خۆپێشــاندانەکان  لــە  ژنــان 

مێــژووی  لــە  کــە  بەڕاددەیــەک  بەرچاوبــوو  زۆر 

ــە  ــە ل ــی ژنان ــە ڕێپێوان ــوو ک ــار ب ــدا یەکەمج عێراق

ــدات  ــەر هەڵب ــدا س ــی عێراق ــزگا جۆراجۆرەکان پارێ

بەتایبــەت لــەو پارێزگایانــەدا کــە ڕەوت و هێــزە 

ئایینــی و عەشــایرییە کۆنەپەرســتەکان دەســتیان 

ــان  ــداری  ژن ــێوەیە بەش ــەم ش ــووە. ب ــەردا گرت بەس

ــن  ــڕەوی ڕاپەڕی ــە پێش ــڕا ل ــەری گێ ــی کاریگ ڕۆڵێک

ــەش مەترســی جــددی لەســەر  ــەوەی، ئەم و قوڵبون

ژیانــی ژنانــی هەڵســوراو دروســتکرد، بەجۆرێــک 

هەندێــک الیەنــی حکومەتــی و هێــزە میلیشــیا 

ــە گرتــن و فڕاندنــی  ســەرکوتگەرەکانیان هەڵســان ب

ــرۆر  ــردن و ت ــدا و پاکتاوک ــە بەغ ــی زۆر ل ژمارەیەک

کردنیــان. 

ــە حاڵەتــی  ــان ل توندوتیــژی ئاراســتەکراو لــەدژی ژن

ــتەمی  ــە سیس ــک ل ــچ گۆڕانێ ــە و هی ــوون دای زیادب

لــە عێراقــدا  ڕووینــە داوە. هیــچ  کۆنەپەرســتی 

ــزان  ــو خێ ــە نی ــەر کار و چ ل ــان چ لەس ــی ژن مافیک

دا بەدەســت نەهاتــووە. بــە نســبەت ژنــان ئــەو 

دەدەن،  ئەنجامــی  ماڵــەوە  نێــو  لــە  کارانــەی 

ناویبەریــن، چونکــە  بــە کۆیلــەی کار  دەتوانیــن 

ــەو کارە  ــراون ئ ــان ناچارک ــەی ژن ــک زۆرب ــە جۆرێ ب

ــا  بەشــیوەی ڕۆژانــە بکــەن هــەر لەبەیانــی یــەوە ت

ئێــوارە کــە بــەردەوام لەژیــر زەبــری ئــازاری جەســتە 

و دەرونــی دان بەهــۆی دەرهاویشــتەی ئــەم کارەوە 

ــرن.  ــەک وەرناگ ــرێ ی ــچ ک ــدا هی کەلەبەرامبەری

ــان  ــە هەلومەرجــی ژن ــچ جــۆرە چاکســازییەک ل هی

بــە  دەستڕاگەیســن  و  ســەرناگرێت  لەعێراقــدا 

ــازادی و یەکســانی بەبــێ ڕوخاندنــی ئــەم ڕژێمــە  ئ

سیاســیە دواکەوتــووە و دامەزراندنــی دەســەاڵتی 

جەمــاوەری کرێــکار و زەحمەتکێــش و لــە شــوێنیدا 

و هێنانــەدی سۆشــیالیزم..

و  نــاڕازی  جەمــاوەری  گوشــاری  لەژێــر  پرســیار: 

چینــی  گۆڕەۆانــەکان،  خۆپیشــاندەرانی  ئاپــۆڕەی 

قەیرانێکــی  بــە  عێراقــدا  دەســەاڵتدارلە  سیاســی 

دەوڵەتــدا  بیناکردنــەوەی  دوبــارە  بــۆ  قووڵــدا 

لەکاتــی  سیاســی  ئیســالمی  تێدەپەڕێــت. 

نفــوزی  ئاســتی  لەنزمریــن  پەیدابوونیــەوە 

ــرەت  ــو نەف ــە و لەنێ ــو جەماوەردای ــە نێ ــی ل سیاس

پوکانــەوەی  لــە  و  گشــتیدایە  بێزارییەکــی  و 

بەردەوامدایــە. بەشبەشــێنەیی تائیفــی و نەتەوەیــی 

ــەڵ  ــوو، لەگ ــەت ب ــی دەوڵ ــەر و شوناس ــە پێکهێن ک

ــران  ــتار و وێ ــۆ دواوە و کوش ــەوە ب ــاد و گەڕان فەس

بــوون و شــەڕی نێوخۆیــی پێکــەوە فرچەکەیــان 

لەســەر  گرەوییــان  ئــەوان  کۆرۆنــا  پێــش  گــرت. 

بــۆ  بەنرخــی  دەرفەتێکــی  کۆرۆنــا  دەکــرد،  کات 

دیــاری  وەک  پێــدان،  هەیکەلیــان  ســازدانەوەی 

ئاســامنی بۆیــان و بەهەلــەداوان دەیانەوێــت خۆیان 

ــی  ــەوە. بەبۆچوون ــدا ڕێکبخەن ــێوەی دەوڵەت ــە ش ل

ــەڵ  ــراق، لەگ ــتای عێ ــی دەســەاڵتداری ئێس ــۆ چین ت

و دوای کۆرۆنــا دەتوانیــت جەمــاوەر لەئامانجــی 

ڕوخاندنــی  سیســتەمی سیاســی و تێکوپیکدانــی 

ڕابــردوو  بنچینەکانــی کاری سیاســی )١٧( ســاڵی 

پاشەکشــە پێبــکات و ســەرکوت بــکات و جەمــاوەر 

بــە هەندێــک چاکســازی ئابــووری و سیاســی و 

هەنگاوێــک  چ  وە  بــکات؟  ڕازی  خزمەتگــوزاری 

گرنگــە بــۆ ئــەوەی ئــەم ســیناریۆیە پێــش نەیــەت و 

بــڕوات؟ بەرەوپێــش  شــۆڕش 

ئەســیل ڕەمــامح: بەڵــێ، بەکــردەوە قەیرانــی پەتــای 

ئومێــدی  دەریچەیەکەکــی  کاتێــک هــات  کرۆنــا 

کــردەوە بــۆ تاقمــی دەســەاڵتدار و ڕژێمــی سیاســی 

پشکپشــکێنەی  بنچینــەی  لەســەر  کــە  بەغــدا 

ئــەوەی  پــاش  نەتەوەیــی ڕاوەســتاوە.  تائیفــی و 

ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەر گورزێکــی کوشــندەی وەشــاندە 

ــکاوە  ــەن ئەمری ــە لەالی ــیەی ک ــە سیاس ــەو پڕۆس ئ

ــە  ــووە ل ــە پێکهات ــەی ک ــەم تاقم ــۆ ئ ــوو ب بەڕێخراب

حزبەکانــی ئیســالمی سیاســی و هاوبەشــەکانیان لــە 

ناســیونالیزمی کــوردی و عەرەبــی پــڕۆ ئەمریکــی و 

هــەر خەریکــی تااڵنــی سەروەتوســامان و کوشــتاری 

هەمــوو  ئــەوەی  پــاش  وە  بــوون،  جەمــاوەر 

گەیشــت  بونبەســت  بــە  سیاســیەکانیان  هەوڵــە 

و قەیرانەکانیــا قــوول بونــەوە بەشــیوەیەکی زۆر 

گــەورە، وە دوای ئــەوەی کــە هەمــوو وەرەقەکانــی 

ــوون  ــوتان و بێتواناب ــتیاندا س ــە دەس ــژە  ل ــەم توێ ئ

هێــزە  لەڕێــگای  جەمــاوەر  کوتــی  لەســەر 

ــا  ــی کۆرۆن ــان و میلیشــییاکانیانەوە، هاتن ئەمنیەکانی

ــان. ــک بۆی ــە نیعمەت ــوو ب ــووە ب ب

لەبەرامبــەردا گەڵیــک کار و ئەرکــی گــەورە چاوڕیــی 

لەپێنــاو  پێهەڵســن  کــە  ڕاپەڕیــووە  جەمــاوەری 

ســەرکەوتنی ڕاپەڕینەکــەدا و هەڵەکانــی پێشــوویان 

تێپەڕێنــن و بەســەر کەموکورڕیەکانــی ڕابردوویانــدا 

زاڵــن کــە گرنگرینیــان، ئەوەیــە کــە جەمــاوەر بــەو 

ــەڕووی  ــت ڕووب ــە بتوانێ ــە ک ــراو نی ــێوەیە ڕێکخ ش

ــەرکوتیان دەکات.  ــە س ــەوە ک ــەاڵتە ببیت ــەو دەس ئ

ســەرەڕای بانگەوازیــش بــۆ ڕێکخــراو بــوون لــە 

ناوخــۆی گۆڕەپانەکانــەوە لــە الیــەن باڵوکــراوەی 

)ژنانــی ڕاپەڕیــن( و )دەنگــی ڕاپەڕیــن( و ڕۆژنامــەی 

الغــد االشــراکی بــۆ پێکهێنانــی دامەزراندنــی شــورای 

ئــەم  کاریگــەری  بــەالم  شۆڕشــگێڕ،  جەمــاوەری 

بانگەوازانــە لــە ئاســتی داواکــراودا نەبــوون. ئەگــەر 

ئــەم شــورایانە لەســەر ئاســتی پارێــزگا ڕاپەڕیوەکاندا 

ــن  ــا، ڕاپەڕی ــک بهاتب ــە ناوەراســت و خــواروودا پێ ل

ــت. ــەم ڕۆژە نەدەگەیش ب

لەبــەردەم  مێژوویــی  دەرفەتــی  بەهەرحــاڵ، 

جەمــاوەردا هــەر لــە ئارادایــە چونکــە قەیرانــی 

دەســەاڵت بەردەوامــە و  ڕۆژانــە قووڵــر دەبێتــەوە. 

زیادبوونــی  و  نــەوت  نزخــی  دابەزینــی  لەگــەڵ 

ژمــارەی بێکارکردنــی کرێــکاران و پەرەداربوونــی 

جیهــان  ئاســتی  لەهــەردوو  ئابــوری  قەیرانــی 

گەندەڵــە  دەســەاڵتە  ئــەم  کۆتایــی   وعیراقیــدا، 

نزیکــر دەکاتــەوە، بۆیــە پێویســتە لەســەر جەمــاوەر 

بــۆ  بــن  دەســتبەکار  و  بکــەن  ئامــادە  خۆیــان 

ــگێرییەکانیاندا  ــورا شۆڕش ــە ش ــردن ل ــراو ک خۆڕێکخ

وا  بەتایبــەت  پارێزگاکانــدا،  ئاســتی  ســەر  لــە 

چــاوەڕوان دەکرێــت خۆپیشــاندانی گــەورە دەســت 

کەرەنتینــە.  کۆتایهاتنــی  دوای  لــە  پێبکرێتــەوە 

هۆشــیاری  شــایەدی  ئێســتا  ئێمــە  بەڕاســتیش 

بونەوەیەکــی زۆرتــری جەماوەریــن بــە ئەزمــون 

وەرگرتــن بــە درێژایــی شەشــی مانگــی ڕاپەرینەکــە.

دۆسیەی کۆرۆنا پاشماوەی

پاشماوەی ل١     

ــو  ــرد، بەڵک ــەکان الب ــەکان و ڕەوت ــە حزب ــک ل زۆرێ

لــەوەش گرینگــر، وە بــۆ یەکەمیــن جــار لــە مێژووی 

عێڕاقــدا، زەمینەیەکــی شۆڕشــگێڕانەی دروســتکرد 

بــۆ کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و ژنانــی زوڵملێکــراو 

و الوانــی بێــکار و خوێندکارانــی بــێ هیــوا لــە 

دامەزرانــدن، تــا خولیــای ڕزگاربوونیــان بــۆ دروســت 

بێــت لەدەســت ئــەم گەلــە گورگــەی بــورژوازی 

بەهەمــوو قــەوارە و ڕەوت و حزبەکانیانــەوە.

ڕاپەڕیــن  چەقبەســتوویی  لەگــەڵ  ئێســتادا،  لــە 

و هەمــوو کاریگــەری خراپــی پەتــای کوڕۆنــاش، 

بــەاڵم دڵــی ڕاپەڕیــن هێشــتا لــە لێــدان نەکەوتــووە 

ــی  ــکاری و نەبون ــووە. هــەژاری و بێ ــۆش نەب و خام

پەڕاوێزخســتنی  و  بنچینەییــەکان  خزمەتگوزاریــە 

سیاســی و کۆمەاڵیەتــی کــە هــۆکاری ســەرهەڵدانی 

ــان  ــوێنی خۆی ــە ش ــەر ل ــەک ه ــوون، ن ــن ب ڕاپەڕی

ــوری  ــی ئاب ــی بارودۆخ ــو خراپبون ــەوە، بەڵک ماونەت

ســەرمایەداری بەتایبــەت دوای پەتــای کوڕۆنــا و 

و  دەســەاڵت  ئاســۆی  نــەوت،  نرخــی  دابەزینــی 

ــەم  ــون ل ــۆ دەرچ ــی ب ــزە بورژوازیەکان ــوو هێ هەم

بنبەســتە بەتــەواوی داخســتووە، ئیــر هیــچ شــتێک 

لــە  جگــە  نەماوەتــەوە  بورژوازیــدا  لەبــەردەم 

چاوەڕوانــی و کات بەســەربردن لــە کاتێکــدا کــە 

میلیشــیا و دامــودەزگا ئەمنــی و ســەرکوتگەرەکانیان 

ــی  ــن. ڕۆڵ ــاوەری ناڕازی ــینی جەم ــی داپڵۆس خەریک

کازمیــش وەک ســەرۆک وەزیرانــی داهاتــووی عێــراق 

شــتێک نابێــت جگــە لــە ڕاگرتنی ئــەو هاوســەنگیەی 

لەگــەڵ  پۆســتە  ئــەو  گەیانــدە  ئــەوی  کــە 

بەخشــینەوەی درۆودەلەســە بــۆ ئارامکردنــەوەی 

ــوو  ــا کاتــی هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی داهات شــەقام ت

و وەرگرتنــی شــەرعیەت بــۆ دەســەاڵتی ئــەو حزبــە 

ــاوەری  ــە جەم ــن ب ــە دوژم ــەی ک ــورژوا گەندەاڵن ب

و  ئازادیخــواز  ژنانــی  و  زەحمەتکێــش  و  کرێــکار 

الوانــی شۆڕشــگێر و خوێندکارانــن.

ســەرکەوتوو کازمــی لــە ئەرکەکەیــدا ســەخت و 

دژوارە، نــەک هــەر لەبەرئــەوەی ڕاگرتنــی خاڵــی 

هاوســەنگی کارێکــی ســەختە، بەڵکــو لــەوە ســەخت 

تــر ئارامکردنــەوەی توڕەیــی و داخ لەدڵــی و پەســتی 

ــرا و  ــەش و هەژارک ــاوەری بێبەب ــەری جەم ڕوو لەس

ــراوە. پەراوێزخ

ئەمــڕۆ دوای ئــەم هەمــوو گیرخــواردن و نااڵندنــەی 

بەدەســت  بێبــەش  و  زەحمەتکێــش  جەمــاوەری 

دەســەاڵتی حزبــە قەومــی و ئیســامیەکان و ڕێمــی 

دوای  وە  تائیفیانــەوە،  و  قەومــی  پشکپشــکێنەی 

ــەردەوام و  ــی ب ــە خەبات ــد ل ــی دەوڵەمەن ئەزمونێک

شــکڵی جۆراوجــۆری مانگرتــن و خۆپێشــاندان و 

ڕاپەڕیــن، ئــەم جەمــاوەرە ئێســتا زۆر لــە جــاران 

بــۆ  ئامادەیــە  زیاتــر بارهاتووتــر و ڕاهێراوتــر و 

خەباتێکــی شۆڕشــگێڕانە و لــە جــاران زیاتــر تینــوی 

تیۆریەکــی شۆڕشــگێڕانە و ڕابەرانێکــی مەیدانــی 

ــکات ڕووەو  ــان ب ــە ڕابەرایەتی ــە ک ــازا و چاونەترس ئ

ــەدا. ــە کۆمەڵگ ــەیی ل ــی ڕیش ــەدی ئاڵوگۆڕێک هێنان

پەســتی و توڕەیــی جەمــاوەر بــەدژی دەســەاڵتی 

لــە  فەرمانــڕەواکان  بــورژوا  حزبــە  میلیشــیایی 

بەڕێوەیــە  و  بەردەوامدایــە  وقڵپدانێکــی  کــواڵن 

ــە  ــر ل ــە شــێوەیەک بەهێزت ــەوە ب ســەرلەنوێ بتەقێت

ــا  ــای  کوڕۆن ــی دوای پەت ــەت جیهان ــوو، بەتایب پێش

ــدا  ــەدوای خۆی ــە ب ــەی ک ــەو پەکخســتنە ئابوری و ئ

عێــڕاق،  و  جیهــان  ئاســتی  لەســەر  هێناویەتــی 

ــەژاری و  ــکاری و ه ــی بێ ــی داوێن ــە بەرباڵوبوون ب

برســیەتی لــە ئاســتێکی بەرفراوانــدا، هەمــوو ئەوانــە 

کــە وەک ڕێکخراوێکــی  لێدەخوازێــت  ئەوەمــان 

مارکسیســتی تێکۆشــەر خۆمانــی بــۆ ئامــادە بکەیــن 

ــە ئاســۆ و سیاســەتی  ــەی ب ــاوەر و خەباتەک و جەم

سۆشیالیســتی چەکــدار بکەیــن.

ئــەوەی کــە نەمانتوانــی بهێنینــەدی لــە شــەش 

ــن  ــۆ وەرگری ــی ب ــێ ئامادەی ــردوودا دەب ــی ڕاب مانگ

ــی  ــا، ئەزمون ــەی دوای کوڕۆن ــەردەمە تازەی ــەم س ل

شۆڕشــەکانی )١٨٤٨(ی ئەوروپــا )لــە فەرەنســا و 

ئەڵانیــا...( دواتــر بــوون بــە بەشــێک لــە پێکهاتــەی 

)کۆمۆنــەی پاریــس. ١٨٧١(، وە شۆڕشــی )١٩٠٥(یش 

هــەروەک لینیــن وتوویەتــی بــوو بــە )ڕاهێنانێکــی 

جــا   ،)١٩١٧( ئۆکتۆبــەری  شۆڕشــی  بــۆ  مــەزن( 

بــە دڵنیاییــەوە ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەری  )٢٠١٩(ش 

ڕاهێنــان و مەشــقێکی ســەرەتایی کچــان و کوڕانــی 

نــەوەی ڕاپەڕیــن و لەگەڵیشــاندا کۆمۆنیســتەکان 

ــکاران و  ــی کرێ ــۆ شۆڕش ــل(ە ب ــراوی بەدی و )ڕێکخ

ــدا.  ــی نزیک ــە ئایندەیەک ــڕاق ل ــانی عێ زەحمەتکێش

دڵگەرمــی  و  چەشــنە  لــەو  ئاســۆیەکی  بەبــێ 

بــۆ پیادەکردنــی عەمەلیانــەی ســەختە حــزب و 

ڕێکخــراوەکان، ئینســانە مارکسیســتەکان بتوانــن بــە 

ــڕۆدا. ــی ئەم ــە عێڕاق ــەوە ل ــتی مبێنێت کۆمۆنیس

ناوەڕاستی نیسانی ٢٠٢٠

"ناتوانم هەناسە بدەم"
سەرمایەداری هەناسەی لە 

مرۆڤایەتی بڕیوە، 
چارەسەر وەالنانیەتی
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ــی  ــی چینایەت ــە کێشمەکێش ــوێ ل ــی ن   دەورەیەک

شــێوەیەکی  لــە  عێراقــدا  کوردســتانی  لــە 

خــۆی  خەریکــە  تێهەڵچوونــدا  و  توندوتیــژ 

پێداهەڵشــاخانە،  ئــەم  بنچینەیــی  دەنوێنێتــەوە. 

لــە ئاکامــی بونبەســتی  بــۆرژوازی کوردیــە  بــۆ 

فیزیکــی  مانــەوەی  کەمــی  النــی  بەڕێوەبردنــی 

ــا  ــای کۆرۆن ــتان. پەت ــگای کوردس ــی کۆمەڵ تاکەکان

ئــەم ئەزمەیــەی پێشخســت و قوڵــرت کــردەوە و 

بێدەربەســتی دەســەاڵت و حوکمڕانانــی کوردســتان 

ــرت  ــان و گوزەرانــی خەڵکــی کوردســتان ڕوون ــە ژی ل

ــە،  ــەم هەلومەرج ــت. ئ ــوو کات بەدەرخس لەهەم

جەمــاوەری بەشــێوەیەکی فــراوان ڕاکێشــاوەتە نێــو 

نارەزایەتــی وخۆپیشــاندان و ڕاپەڕیــن وشۆڕشــەوە. 

ــەوە.  ــو کاری ڕاســتەخۆی سیاســی ی ڕاکێشــاوەتە نێ

کێشــەی قوتاربــوون لــە هــەژاری و نــەداری بــۆ 

کۆتایــی  بەمانــای  ڕێــک  بەریــن  جەماوەرێکــی 

  هێنانــە بــە دەســەاڵتی حکومەتــی هەرێــم.

حــزب و الیەنــە بۆرژواییەکانی کوردســتان، لەماوەی  

ــدا.  ــەوەی خۆیان ــدا، تاقیکردن ــاڵەی ڕابردویان ٢٩ س

حکومەتــی  کوردســتان،  هەرێمــی  حکومەتــی 

و  کوردســتانە  ســەرمایەدارەکانی  و  دەولەمەنــد 

و  موخابەراتیەکانیــان  و  ســەربازی  دامــەزراوە 

میلیشــییاکانیان پارێــزگاری لــەو چینــە سیاســیە 

ــاردەکان  ــەروەتی ملی ــودمەندی س ــە س ــەن ک دەک

ــوون. ب

و  کرێــکاران  ژیانــی  و   کار    داهاتــووی 

خێزانەکانیــان   و  کارمەنــدان  و  زەحمەتکێشــان 

ــی  ــە. دابینکردن ــە مەترســی جــدی دای ــەواوی ل بەت

ــد  ــان و بەن ــەڕی دڵفراوانی ــە، لەوپ ــی ڕۆژان گوزەران

لەبــەردەم حکومەتــی  پاڕانەوەیــان  و  بەســت  و 

ــە دابینکردنــی موچــەی ناچیــزەی یــەک  عێراقــدا، ل

مانگــی دایــە.

ــی  ئەزمەیەکــی سیاســی قــووڵ کــە ئێســتا حکومەت

هەرێــم دەرگیرییەتــی، بەرهەمــی ئــەو پرۆســەیەیە 

دامەزراوەیەکــی  وەک  حکومەتــە  ئــەم  کــە 

ــەکانی  ــەری کێش ــۆ چارەس ــۆرژوازی ب ــی ب چینایەت

کۆمەڵــگای کوردســتان پەیــڕەوی لێکــردووە. ئیــدی 

پێویســتە بوەســتێرنێت.

و  کرێــکاران  عێــراق،  کوردســتانی  خەڵکــی 

چارەنوســی  نابێــت  و  ناتوانــن  زەحمەتکێشــان، 

خۆیــان لــە زەمەنــی دوای کۆرۆنــادا بەدەســت 

ــەوە.  ــتانەوە بهێڵن ــتای کوردس ــەاڵتدارانی ئێس دەس

ئــەم  تێپەڕاندنــی  بــۆ  جۆراجــۆر  ئەلتەرناتیفــی 

دەخرێتــە  حکومەتییــە   و  ئابــوری  ئەزمەیــە 

هــەر  ئێســتا  تــا  هەولێــر  دەســەاڵتدارانی  ڕوو. 

ســەرکوتن  دەزگاکانــی  توندکردنــی  خەریکــی 

و  ئــەوەی هەیــە کــە هەمــوو وەاڵمــەکان وەک 

ــرتیای  ــۆک و هس ــاندانەکەی ده ــەرکوتی خۆپیش س

ئامــاژەن  بەالیەنــەکان  تۆمــەت   بەخشــینەوەی 

قورســرتین  لەبەرامبــەر  دەســەاڵت  ڕەوشــی  بــۆ 

مێژوویــدا. دەورانــی 

  ئــەو ئالتەرناتیڤانــەی کــە دەخرێنــە ڕوو، یــان 

ــە  ــە دەخرێن ــەی ک ــە ڕێگایان ــەو نەخش ــرت ئ دروس

کوشــندەکەی  ئەزمــە  چارەســەری  بــۆ  ڕوو 

دەســەاڵتدارەتی  سیســتەمی  تێکڕایــی  ســەرجەم 

لــە کوردســتان، چ ئەوانــەی کــە دەڵێــن ســازانی 

حکومەتــی هەرێــم لەگــەڵ حکومەتــی ناوەنــد، 

ئەوانــەی داوای دەستکێشــانەوەی حکومەتــی  چ 

ئێســتا و دامەزراندنــی حکومەتــی بچکۆڵــەی کاتــی 

ــری  ــی ت ــی گەڕێک ــەی چاوەڕێ ــان ئەوان ــەن، ی دەک

دانوســتانەکانی مەکتــەب سیاســی الیەنــە سیاســیە 

دەکــەن،  ئیســامیەکان  ناسیۆنالیســتی/  بــۆژوا/ 

دەیانەویــت پێــش بەئاڵوگۆڕێکــی گرنگــی سیاســی/

جەمــاوەری  کــە  بگــرن  ڕاپەڕیــن  کۆمەاڵیەتــی 

ڕزگار  چەوســانەوەی  لــە  وهــەژاران  کرێــکاران 

دەکات و مۆدیلێکــی تــر لــە دەســەاڵت و لــە ژیــان 

ڕوو. دەخەنــە 

توێــژە  و  چیــن  و  کرێــکاران  هەڵســوڕاوانی 

ئازادیخــوازان  و  کۆمۆنیســتەکان  هــەژارەکان،  

بەگشــتی  چــەپ  بــەرەی  و  سوشیالیســت  و 

ســازی  چارەنــوس  ئەرکێکــی  لەبەرامبــەر 

فراوانــی  تێکەهەڵچوونێکــی  مێژوویــدان. 

کۆمەاڵیەتــی ئاڵــۆز لەبەردەمــامن دا ڕوودەدات،  

بــۆرژوازی بەهەمــوو بــاڵ وحــزب والیەنەکانیــەوە،  

بەهەمــوو مانۆڕەکانیانــەوە، چ بەســازانیان بێــت 

ــەت  ــرۆژەی المەرکەزیی ــە پ ــان ب ــرت، ی ــەڵ یەک لەگ

بێــت،  پۆســتەکانیان  و  پــارە  دابەشــکردنی  و 

داڕزاوە  ڕاگەیاندنــە  و  میدیــا  شــەڕی  بــە  چ 

ــرت  ــی یەک ــە تاوانبارکردن ــان ب ــان، ی بێکلتووریەکانی

ــتان وەک  ــای کوردس ــت، پرۆلیتاری ــت، دەیانەوێ بێ

ــە  ــی نەیەت چینێکــی وشــیاری ســەربەخۆی چینایەت

پێویســتە  وە  سیاســیەکانەوە.  هاوکێشــە  نێــو 

و  خۆپیشــاندان  و  ناڕەزایەتــی  لەکاتــی  خەڵــک 

ڕاپەڕینەکانــدا، بەتــەواوی حســاب بــۆ ئەگــەری 

بەکارهێنانــی زەبروزەنــگ و گرتــن و راوەدونــان 

ــدا  ــچ کاتێک ــەم دەســەاڵتە لەهی ــکات. ئ ــرۆر ب و تی

کــە  ئێســتا  نییــە،  ڕۆڵەکانــی  بەگیانــی  باکــی 

ــک  ــوو پەرچەکردارێ ــووە، هەم ــاوەر لێیڕاپەڕی جەم

زۆرە. منونەمــان  بــارەوە  لــەو  و  گریامنکــراوە 

و  دەســتگرتنەوە  و  تەقشــوف  ئــەو  هەمــوو 

بێکارکردنانــەی داهاتــوو لــە ســرتاتیژی بۆرژوازیــدا، 

هاوشــان دەبێــت بــە ســەرکوتی هەمەالیەنــەی 

پەرجەکــرداری  وەک  جەماوەرییــەکان  هەلســانە 

نۆرماڵــی چیــن و توێــژە هەژارەکانــی کۆمەڵــگا بــۆ 

ــی  ــە پانێک ــتی ب ــان، پێویس ــە خۆی ــردن ل بەرگریک

بەجەربــەزەی  ڕێکخراوێکــی  و  ڕادکاڵ  و  رۆشــن 

ــۆ سەرخســتنی  ــت ب ــی دەبێ ــی/ چینایەت کۆمەاڵیەت

ڕێکخــراوی  کوردســتان.  پرۆلیتاریــای  خەباتــی 

داواتــان  عێراقــدا،  لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی 

ــە  ــی دەورەک ــیەتی مێژووی ــە حەساس ــدەکات، ب لێ

ــن. ــاگادار ب ئ
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هاودەم و زەمەنی دوای کۆرۆنا: 

 کوردستانی عێراق 

لە  ئاستانەی ئاڵوگۆڕ و ڕاپەڕین 
و شۆڕشدا

جەمال کۆشش

بەنێو تەمی ئەم پایزەدا
تروسکاییەک لەگەڵ خۆم 

دێنم.
بەڕێگاوەم

وشەکانم کۆ دەکەمەوە
هەنگاوەکانم چڕتر و

نیگام تیژتر
تاریکی ئەم ڕێگا دوورە

شەق دەکەم.
بەڕێگاوەم

نەغمەی سرودێکم پێیە
گیتارەکەت زین کە

کۆترە دەنوک سورەکانی 

هەیوان
هەڵفڕێنە

با کوکختیەکان
ئەم گۆرانیەی هەموو ساتێ

بەشوێنی دوعا دەیخوێنن
بیڵێنەوە.

من و شیعرێک
بەرێگاوەین

شیعرێک پڕاو پڕ لە
گۆرانیەکانی باران بۆ گەنم

تەژی
لە هەورێکی پڕ لە بروسک

کە دایدەکات

گوناحەکانی تاریکی 
ئەشواتەوە.
بەڕێگاوەم

دەرگای قوتابخانە
سارد و سڕەکان وااڵکان

دوعای سەر تەختەڕەشەکان
بسڕنەوە.

بەڕێگاوەم
کتێبێکم هێناوە

دیاری  پاریسە و
کراسی سوری کۆمونەی

لەبەردایە.
بە

ڕێگا
وەم 

۱۰/۲۰۱۸

بەڕێگاوەم
فوئاد عەزیز

گرافیک و دیزاین: سەالح فەتحو
salah_fathulla@hotmail.com

ــە  ــی ژینگ ــەل کرێکاران ــە رۆژی ١٨،٥،٢٠٢٠ ، لەگ ل

ــاگادار  ــۆ ئ ــەگرمە، ب ــای س ــەر بەکۆمپانی ــزی س پارێ

بــون لەســەر بــارودۆخ وژیانــی ئــەو کرێکارانــە 

گفتوگۆیەکــی رۆژنامەوانیــم ئەنجامــدا: 

: ئایــا موچەتــان وەرگرتــووە؟ لەوەاڵمــدا کرێــکاران 

ووتیــان ئێمــە چــوار مانگــە ئیــش دەکەیــن، پــارەی 

یەکامنگــامن  ٣٠٠ هــەزار مــان وەرگرتــووە، وە 

خــاوەن ســەیارەکان ٥٠٠ هەزاریــان وەرگرتــووە 

ــتەمە  ــم وس ــە زوڵ ــارەی ١٥ رۆژ، ئەم ــە پ کەدەکات

قەبــوڵ ناکەیــن. `٣ مانگــە کرێــکاران وخــاوەن 

ــوە.  ــان وەرنەگرت ــرێ م ــەیارەکان ک س

ئــەی دەوامتــان گــۆڕاوە؟ کرێــکاران لەوەاڵمــدا 

ــەر دەوام  ــۆڕاوە وه ــامن نەگ ــە دەوام ــان ، ئێم وتی

دەکەیــن. بەداخــەوە خــاوەن کۆمپانیاکــە کــرێ 

لەگــەڵ  ودرۆمــان  دەکات  تەخیــر  کرێــکارەکان 

دەکات. زۆربــەی کرێــکارەکان ئێســتا لەســەر قــەرز 

ســیقەیان  دوکاندارەکانیــش  وخەریکــە  دەژیــن 

پێــامن نامێنێــت ، وە جێــرت قەرزمــان نادەنــێ. ئەمــە 

ــن .  ــگ نابی ــێ دەن ــز ب ــە هەرگی ــە وئیم ــوت بڕین ق

ــەگرمە  ــای س ــە کۆمپانی ــان ل ــی خۆم داوای مافەکان

دەکەیــن . 

پێشێلکاری 
مافەکانی کرێکاران 
لەالیەن کۆمپانیای 

سەگرمەوە
ئامادەکردنی: نەبیل محمەد

لە باڵو 
کراوەکانی 

بەدیلی 
کۆمۆنیستی لە 

عێراق
بە زمانی 
عەرەبی 

کە ڕۆژانە و 
هەفتانەومانگانە 

دەردەچێت

    هاوڕێ )ئازاد حەمە علی(، نارساو بە )ئازادی

-٤-٦( کوڕۆنــاوە  نەخۆشــی  بەهــۆی  بێــکاران(، 

گیانــی و  بەجێیهێشــتین  یەکجــاری  بــۆ   )٢٠٢٠ 

.بەخــاک ســپارد

  ئەو مرۆڤێکی زەحمەتکێش و چاالکوانێکی

 یەکێتــی بێــکاران" و بزوتنــەوەی بێــکاری بــوو"

بیســت. ســەدەی  نەوەتەکانــی  کوردســتانی   لــە 

داڵدەدانــی و  حەوانــەوە  شــوێنی   ماڵەکــەی 

 هاوڕێیانــی کۆمۆنیســت و هەڵســوڕاوانی بزوتنــەوە

 کۆمەاڵیەتیــەکان و ڕێکخراوەکانــی ژنــان و بێــکاران

ــە ــتنیان ل ــۆ پاراس ــوو ب ــک ب ــی قەڵغانێ ــوو، خۆش  ب

ــزە ــرۆری هێ ــن و ت ــان و گرت ــەی ڕاوەدوون  هەڕەش

 ســەرکوتگەرەکانی حزبــە قەومیە دەســەاڵتدارەکانی

.کوردســتان

  کار و چاالکی ئەو بەشێک بووە لە مێژوویەکی

 درەخشــانی بزوتنــەوەی کرێکاری و سۆشیالیســتی و

 خەباتــی چینایەتــی لــە کوردســتاندا و لــە خەبات دژ

 بــە بزوتنــەوەی بــورژوا ناسیونالیســت و حزبەکانــی.

ــتان، ــە کوردس ــەرجەم کۆمۆنیســتەکان ل ــە و س  ئێم

پێشــڕەو، بەشــێکین  کرێکارانــی سۆشیالیســت و 

 لــەو مێــژووە کــە هــاوڕێ )ئــازاد( تیــا چــاالک

لــە خەباتــی ئــەو مێژووەیــن   بــووە و خــاوەن 

ڕێزلێنانــی و  یــاد  سۆشیالیســتی؛  و   چینایەتــی 

 هاوڕێــامن بەردەوامــی دان و پتەوکــردن و بــە

.ســەرکەوتنگەیاندنی ئــەو خەباتەیــە

 بــە بۆنــەی مەرگــی هــاوڕێ )ئــازادی بێــکاران(ەوە

 بەشــداری غــەم و پــەژارەی خۆمــان ڕادەگەێنیــن

و خــزم  بــۆ  خانەوادەکــەی،  ئەندامانــی   بــۆ 

.کەســوکار و هاوڕێیانــی

بەرز و شکۆدار بێت یادی هاوڕێ ئازاد

)دەستەی بەڕێوەبەری ڕۆژنامەی )ڕەوت

٥-٦-٢٠٢٠

کۆرۆنا هاوڕێیەکی ترمانی کردە قوربانی
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