
ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

ژمارە

ئەیلولی٢٠٢٠ 

٧

بەبۆنــەی دوو ســاڵەی دامەزراندنــی ڕێکخــراوەی بەدیلــەوە 
ڕاپۆرتێــک بــە نێــو ڕێکخســتن و ھەلســوڕاوەکانیدا....ل٩

دەسەتی"دوو ئیدارەیی" و سەرمایە،دەسەتی"دوو ئیدارەیی" و سەرمایە،
قۆڵپی شۆرش لە کۆمەڵگەی چیانیەتی کوردستانداقۆڵپی شۆرش لە کۆمەڵگەی چیانیەتی کوردستاندا

موئەیەد ئەحمەد

ل٢ بۆ

بەرجەســتەکردنەوەی سۆشــیالیزم وەک بەدیلێکــی واقعــی بــۆ بەبۆنــەی دوو ســاڵەی دامەزراندنــی ڕێکخــراوەی بەدیلــەوە 
عبدالحمیــد  ل٣ ئــەم ھەرێمــە ئەرکــی ھــەر ئێســتامانە .....  نــادر

ھەشــتی  مانگــی  لــە  خۆپێشــاندان  لــە  شــەپۆلێک 
ئەمساڵدا (ئابی ٢٠٢٠) زوربەی شار و شارۆچکەکانی 

ــەوە. کوردســتانی گرت

ناڕەزایەتیەکــی  تەقینــەوەی  ئەمــە 
پەنگخــواردوو، نەفــرەت و بێــزاری جەمــاوەرە 
لــە ھەرێمــی کوردســتانی عێڕاقــدا، کــە ھــەر 
ــی  ــدان و کرێکاران ــەک کارمەن ــا ماوەی ــاوە ن م
و  زانکــۆ  کــە  خوێندکارانێــک  موچەبــڕاو، 
پەیماگاکانیــان تــەواو کــردوە، الوانێکــی کــچ 
و کــوڕ کــە بێــکاری بەســەریاندا ســەپاوە و 
بەڕوویانــدا  ســەردەمیانە  ژیانێکــی  ئاســۆی 
داخــراوە، خەڵکانێکــی برســی کــراو و ھــەژاری 
داســەپێنراو بەســەریاندا، ھەڵدەڕژێنــە ســەر 
شــەقامەکان دژ بــەو بارودۆخــە، ھەروەھــا دژ 
بــە گەندەڵــی و دزینــی ســەروەت و ســامانی 
و  دەســەت  حزبەکانــی  لەالیــەن  گشــتی 

تایبەتیــەوە. کەرتــی  کۆمپانیاکانــی 
ھــەر  (پارتــی)  ســەرکوتگەرەکانی  ھێــزە 
لەســەرھەڵدانی  بــەر  ســەرەتاوە  لــە 
خۆپێشــاندانەکە لە ١٢ی ئابدا ســەرلەبەیانی 
ڕەشــبگیری چاالکــوان و  ئــەو ڕۆژە کەوتنــە 
ڕۆژنامەنوســان و ھەتــا داخســتنی ئۆفیســی 
ئاســمانیەکانی  کەناڵــە  لــە  ھەندێــک 
ڕاگەیاندنیــش لــە شــارەکانی دھــۆک و ھەولێر 
و بوەپێکردنــی ھێزێکــی زۆر لــە بەڵتەجــی و 
بەکرێگیــراوی چەکــدار بــە جلــی مەدەنیــەوە و  
ــدن و  ــی کەشــوھەوایەکی تۆقان ــۆ خوڵقاندن ب
بەرگرتــن بــە ســەرھەڵدانی خۆپێشــاندانەکە، 
ــرت  ــا کەســی گ ــە حەفت ــر ل وە بەگشــتی زیات
و خســتنیە زیندانــەوە، بــەم لەگــەڵ ھەمــوو 
ئــەو سەرکوتگەریانەشــدا خەڵکــی لێڕەولــەوێ 
بەشــکڵ و شــێوەی جۆراوجــۆر ناڕەزایەتیــان 
دەربــڕی و بەتایبــەت لــە زاخــۆ خۆپێشــاندانی 

ئەنجامــدا. بەرفراوانیــان 
سەوزیشــە  زۆنــی  ناوچــەی  لــە  ھەرچــی 
(یەکیەتــی)  ســەرکوتگەرەکانی  ھێــزە 

خەریکــی داپڵۆســین و گرتــن و ڕاوەدوونانــی 
توندوتیــژی  بەکارھێنانــی  و  خۆپێشــاندەران 
بــوون و دەســتیان نەپاراســت گرتنــی ھەتــا 
گەنجــان و الوانــی خــوار تەمــەن ھــەژدە و بگــرە 

ســاڵیش. پانــزە 
نــوێ)  (نــەوەی  گەرچــی  باســە  شــایەنی 
وە  کردبــوو  خۆپێشــاندان  بــۆ  بانگــەوازی 
پێشــوەخت ئەجەنــدای سیاســی خــۆی ڕاگەیانــد 
بــوو کــە خوازیــاری (حکومەتــی تەکنۆکــرات) و 
(ھەڵبژاردنــی پێشــوەختە)یە بــەم ڕوخســار 
و ســیمای ئــەو ناڕەزایەتــی و خۆپێشــاندانانە 
ئــەوە نەبــوو کــە  ئــەو ئەجەنــدا سیاســیە بــۆی 
لــەوە  زۆر  خۆپێشــاندەران  بەڵکــو  کێشــابوو 

وێــڕای  قــەدزێ  لەشــاری  ڕۆشــتن؛  واوەتــر 
بەردەبارانکردنی بارەگای حزبەکانی دەســەت 
ھەڵمەتیــان بــردە ســەر بــارەگای (گــۆڕان) بــۆ 
ھەمــان  بــە  کــە  حزبــەی  ئــەو  ســوتاندنی، 
ئەجەنــدای سیاســی ئێســتای (نــەوەی نــوێ)وە 

لــە دەســاڵی ڕابــردوودا ھاتبــۆ مەیــدان.
ئەمــە و لــە شــاری ڕانیــە دروشــمی (نــا بــۆ 
بۆپەڕلەمانــی  نــا  ســتەمکار،  دەســەتی 
ســاختە)  ئۆپزســیۆنی  بــۆ  نــا  کارتۆنــی، 
ســەید  و  ســلێمانی  لــە  و  بەرزکرایــەوە 
 ... حکومــەت  بــۆ  (نــا  دروشــمی  ســایەقیش 
نــا بــۆ پەرلەمــان ... ھەمــوو دەســەت بــۆ 

بەرزکرابــۆوە. خەڵــک) 

ل٥

ل١٠

ل٤

ل٤

لــه   تــر  بزمارێكــی  وئیمــارات،  ئیســرائیل  نێــوان  ڕێكه وتنــی 
تابوته كــه ی ((عروبــه))!   ....................عه بــدو ســاڵح.........       

ن  کا ێــگا ڕ  ، ا قــد ا عێر لــە  شــۆڕش   ، ا ند دســتا ر کو لــە  شــۆڕش 
. . . . . . . . . کۆشــش ل ما .جە . . . . . . . . . . . . . ن کا نگە ســتە ئا و 

لــە  تەندروســتی  کەرتــی  کرێکارانــی  و  پەرســتاران  خۆپیشــاندانی 
..........بەریتانیــا.................. تاھیــر ســورەیا
دوو ئەجندای سیاسی جیاواز 

بابان............ل١١ لە خۆپێشاندانەکانی ئابی ٢٠٢٠دا.....نەوزاد

ناڕەزایەتــی و خۆپێشــاندانی کرێــکاران و  زەحمەتكێشــان و کارمەنــدان و گەنجانــی کــچ و کــوڕی تامــەزرۆی ژیانێکــی 
ئاســوودە و ئــازاد و یەکســان، لــە کوردســتانی عێراقــدا، بەردەوامــە، ھــەم لــە بەرامبــەر مووچــە بڕیــن و بێــکاری و 
بــێ خزمەتگــوزاری و نەبوونیــدا، و ھــەم بــە دژی ســتەم و گەندەڵــی و ســەرکوتی دەســەتی مافیایــای و میلیشــیایی 

حزبەکانــی دەســەت.
دیــارە ئــەم ڕووبەڕوبونــەوە و بەرھەڵســتکاریە جەماوەریــە لــە ھــەردوو ناوچــەی ژیــر دەســەالتی یەکێەتــی و 
پارتیدایــە، وە ئەمــەش لــە کاتێکــدا کــە ھــەر یــەک لــە پارتــی و یەکیەتــی، بــە گۆیــرەی قورســایی ھیزیــان لــە 
ــەوە. ھــەر  ــان ئەدەن ــاڕازی و داواکاریەکانی ــاوەری ن ــی جەم ــە ســەرکوت و گرتــن و کوشــتن وەم ــدا، ب ناوچەکانیان
بۆیــە، ئەمــڕۆ لــە ھــەر کات زیاتــر ھیــواو و ئــارەزووی جەمــاوەر بــۆ باشــتر کردنــی ژیانیــان و فەرھەمھێنانــی 
"چاکســازی" سیاســی و ئیــداری و نەھێشــتنی گەندەڵــی بــە بنبەســت گەیشــتووە، وە رێگەیــەک لــە بەردەمیانــدا 
نەماوەتــەوە جگــە لــە ھەوڵوتەقــەال بــۆ ڕاماڵینــی ئــەم رژێمــە و ھیــز و حزبەکانــی و پاشەکشــەپێکردنیان لــە ژیانــی 

ــتاندا. ــەی کوردس ــی کۆمەڵگ ــی و کۆمەیەت سیاس
لــە بەرامبــەر ئــەم بارودۆخــەدا، چێنــی کریــکار و تۆیــژە نــەدارەکان و ڕەوتــە سیاســی و فیکــری و رێکخرەویەکانــی، 
چینایەتــی  ماھیەتــی  نیشــاندانی  و  دەســەت  ناســینی  راســتایەدا،  لــەم  ھەمەالیەنــن.  ئەرکــی  ڕووبــەرووی 
بورژوازایانــەی خاڵــی دەســت پێکردنــە بــۆ دەســت راگەیشــتنیان بــە سیاســت و تاکتیــک و خۆینــدەوەی دروســتی بــۆ 
ــۆڕی سۆشیالیســتی و  ــی ئاڵوگ ــگیرانە و فەراھەمھێنان ــتراتیژی شۆرش ــی س ــە و پراتیککردن ــۆ  گەالڵ ــە، وە ب دۆخەک

ــە کوردســتاندا. ڕیشــەیی ل

ستراکچەری رژیمی سیاسی کوردستان و "دوو ئیدارەیی"
پەیەکــەری رژیمــی سیاســی لــە ســەر کار بــوو لــە کوردســتاندا وە بڕبــرە پشــتی ئــەم رژیــم و دەســەتە، ھــەردوو 

حزبــی بــورژا ناسیونالیســت و میلیشــیایی کــوردە؛ پارتــی دیموکراتــی کوردســتان (پارتــی) و یەکیەتــی نێشــتمانی 
ــە  ــبوونەیان ل ــەم دابەش ــی ئ ــدارە و دەســەتن و مۆرک ــتی دوو ئی ــە سروش ــیان ب ــۆ خۆش ــە ب ــی)، ک ــتان (یەکیەت کوردس

ســەرتاپێی رژێمەکــە داوە.
میــژووی ئــەم دابەشــبوونە حزبــی و میلیشــیایەی دەســەتداری و ناوچەگــەری و نەخشەكێشــانی کۆنــە، و ئەگەڕیتــەوە وە 
بــۆ ســاڵی ١٩٦٤ و ئینشــقاقی ناســراو بــە "مەالیــی" و "جەاللــی" لــە نــاو بزوتنــەوەی  کوردایەتــی و چەکــداری پارتیــدا، 
کــە دواتــر لــە پــاش ھەرەســی ١٩٧٤ و دروســت بوونــی یەکیەتــی، لــە ١حوزیرانــی ١٩٧٥دا،  لــە فورمــی ئیســتایدا، وەک 

دوو حــزب و بــە دوو نــاوی جیــاوازەوە؛ پارتــی و یەکیەتــی، جێکەوتــووە.
ئــەوەی کــە زیاتــر پێویســتە لێــوەی دەســت پێبکەیــن ئــەو قۆناغــە تــازە چۆنایەتیەیــە لــە پرۆســەی ئــەم دابــەش بوونــە 
کــە لــە دوای شــەڕی ناوخۆییــەوە (١٩٩٤-١٩٩٨ ) جێگیــر بــووە. ئــەو شــەرە ناوخۆیــەی نیــوان ئــەم دوو حزبــە کــە بــە 
کوشــتنی ھــەزاران لــە خەڵكــی ھــەژار و بێدەرتانــی کوردســتان لــە نــاو بەرەکانیــدا  تــەواو بــوو، و ئامانجــە سیاســی و 
ســتراتیژەکانی لــە فۆرمــی ئــەم دوو ئیداریــی و دەســەتە میلیشــیایەدا  تۆمــار کــرا و ســنووری ئەمــرۆی ڕاکێشــرا،  وە 
ھەروەھــا  لــە ژێــر ســایەی ئیتفاقیــەی واشــنتۆن و ئیــدارەی دەوڵەتــی ئەمریــکادا لــە ١٩٩٨ دا  ئیعترافــی  نێودەوڵەتیــی 

وەرگــرت.
ئــەو دابەشــبوونەی دەســەت و دوو ئیدارەیــەی کوردســتان دواتــر لــە گــەڵ داگیرکردنــی عیــراق لــە الیــەن ئەمریــکاوە و 
رۆخانــی رژیمــی بەعــس و دامەزراندنــی ڕژیمــی سیاســی ئیســالمی و قەومــی لەســەر بنەمــای دابەشــبوونی قەومــی و تایفــی 
عیــراق، بــە شــیوەیەکی کۆتایــی جێگیــر بــووە وە  بوەتــە بەشــیک لــە خــۆدی نیزامــی سیاســی لــە سەرتاســەری عیراقــدا. 
ئەمــە جگــە لــەوەی کــە  بــۆ خۆشــی دەســەتە لــە کوردســتاندا و بڕبڕەپشــتی رژیمــی فەرمانــڕەوای  بــورژوا ناسیۆنالیســتی 
کــوردە. داینامیزمــی ســەرلەنوێ بەرھەمھینانــەوەی ئــەم رژێمــەی کوردســتان و ئــەم دوو ئیدارەییــە لــە ئەمــڕۆدا، بــەدەر 
لــە فاکتــۆرە سیاســی و ســەربازیەکانی، لــە نــاو پەیوەندەیــە ئابووریەکانــی کۆمەلگەدایــە و پیداویســتەیە سیاســیەکانی 
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، یە ما ر ســە و   " یــی ە ر ا ئید و  و د " تی  ســە ە د
ا ند ســتا د ر کو تــی  نیە چیا ی  ڵگــە مە کۆ لــە  ش  ر شــۆ ڵپــی  قۆ

ل١ پاشماوەی

حەرەکەتــی ســەرمایە و ســەرمایەداری ئەمڕۆیــە 
کــە  کوردســتاندا  لــە  کۆنکریتــی  شــکلی  بــە 

فەراھەمیــان ئەھێنیتــەوە.
دەستنێشــانکردنی  و  بــوون  بەرچــاوڕوون 
کوردســتان  ســەربازی  و  سیاســی  واقعیەتــی 
نیشــاندانی  و  ئاوابینینــی  چۆنــە  خــۆی  و 
پەیوەنــدی ئــەم رژیمــەی ئێســتا و "خێروبێــری" 
و  ناوچەیــی  و  ئێمیریالســیتی  بــۆرژوازی  بــۆ 
بەرگــری   بــۆ  مەحەکــە  ســەنگی  ناوخۆیــی، 
کــردن و خەبــات لــە نیــو بەرەکانــی جەنگــی 
شۆرشــگێڕانەی کریکاران و نەدارنی کوردســتان.
دیارە ســەرلەنوێ بەرھەمھێنانەوەی دەســەالتی 
و  پارتــی  حزبــە،  دوو  ئــەم  میلێشــیایی 
یەکیەتــی،  و تەنانــەت دوو ئیدارەکەشــی، لــە 
کــەش و ھــەوای جیۆسیاســی و جیۆســتراتیژی 
دەولەتانــی ناوچەکــە و کێشمەکێشــی نیوانیــان 
ھــەردەم ووزە و توانــا وەرئەگڕیــت بــە تایبــەت 
نیوانیــان.  ھێــزی  تــەروازووی  ڕاگرتنــی  بــۆ 
بارەیــەوە،  لــەم  نزیکــەکان  ھــەر  نمونــە 
پەنــا  بردنــی  پارتیــە بــۆ رژێمــی بەعســی 
فاشــی، و یەکیەتیــش بــە دوایــدا بۆجمھــوری 
ئیســالمی ئێرانــی ئیعــدام و کوشــتار، لــە ٣١
ئابــی ١٩٩٦، و ھەروھــا ھاوپەیمانــی پارتــی 
و تورکیایــە بــۆ داگیرکردنــی داعــش بــۆ موســڵ 
ســالی ٢٠١٤، و ھــاوکاری یەکیەتیــە لەگــەڵ 
بــۆ ھێرشــی ســەربازی و  قاســم ســولیمانی، 
مێلیشــی عیــراق بــۆ کرکــوک و دەوروبــەری لــە 

١٦ ئوکتۆبــەری ٢٠١٧ .
مەســەلەی ســەرکی ئەوەیــە کــە ئــەم دابــەش 
و  ئیدارەیــی  دوو  لــە  بــوون  ڕزگار  و  بوونــە 
ئیدارەیەکــی  و  حکومــەت  دامەزراندنــی 
ئەمــرۆ  کوردســتاندا  لــە  سەرتاســەری 
کۆتایــی  کــە  ئەوتــۆ  پلەیەکــی  گەێشــتۆتە 
ھێنــان پیــی گرێــدراوە بــە ســەرجەم تێکڕمانــی 
ڕژیمــی سیاســی فەرمانــڕەوا لــە کوردســتاندا. 
وە نــەک ئەمــش بەڵکــو پەیوەســت بوەتــەوە بــە 
ــۆرژوا  ــیەتی  ب ــۆ و سیاس ــە ئاس ــوون ل ڕزگار ب
ناســیونالیزمی کــورد و کۆتایــی ھێنــان بە زاڵی  
کوردســتاندا.  کۆمەڵگــەی  لــە  ئاســۆیە  ئــەم 
گــەر ڕوون تــر بڵیــم،  کۆتایــی ھێنــان بــە 
دوو ئیدارەیــی و دوو دەســەالتی نــەک ھــەر بــە 
چاکســازی و دەوڵەتــداری بورژوا ناسیونالیســت 
ناکریــت بــە ھەمــوو بالەکانیــەوە  بەڵکــو لــە 
چوارچیــوەی ئاســۆی ناسیونالیزمێشــدا ئەنجــام 

نــادرێ.
لــە  کــورد  ناســیونالیزمی  بزوتنــەوەی 
و  سیاســی  بزوتنەوەیەکــی  وەک  کوردســتاندا 
کۆمەیەتــی چینــی بــورژوازی کــورد وە وەک  
ووزەی ئــەم چینــە بــۆ دامەزراندنــی نــەزم و 
لــە  کــورد  ناسیۆنالیســتی  بــورژوا  نیزامــی 
کوردســتاندا، ھەتــا ئیســتا توانیویەتــی لــە 
دەســەالتداریەتی ئــەم دوو حزبــە میلیشــیەدا 
خــۆی بەرجەســتە بکاتــەوە و بــەم تــان و 
حزبــە  دوو  ئــەم  ببــێ.  کریســتەیز  بڕۆیــە 
کــە  لــەوەی  جگــە  خۆیــان  بــۆ  دەســەالتدارە 
سیاســیەکانی  تەقــەال  و  ھــەوڵ  میــژووی 
ناســیونالیزمی کوردیــان بەرجەســتە کردۆتــەوە 
و بــە زەبــری چــەک و ئیمکانات و ساتوســەودای 
ــی  ــی سیاس ــە ھیزیک ــە ب ــی کردویان ــو دەوڵت نی
چەکــدار ھــەم لــە بەرامبــەر دەوڵتــی مەرکــەزی 
و  دەســەالتداری  ئامــرازی  وەک   ھــەم  و 

کوردســتان.  چەوســاوەی  چینــی  ســەرکوتی 
ئــەوەی کــە پاکانــە ئــەکات بــۆ بزوتنــەوەی 
ناســیونالیزمی کــورد و بەجیــا ئەیبینــێ لــەم 
دەســەالتە و لــەم گەندەڵکاریــە، ئــەوە وەھــم و 
فریــوکاری پەخــش ئــەکات لــە نــاو جەمــاوەردا 
کــە  لیبــرال قەومیەکانــە  باڵــی  رەخنــەی  و 
ئەیانەوێــت دەوڵەتــی کــوردی بــورژوازی دروســت 
بکــەن بــەالم گوایــه بەبــێ ھیــزی مێلیشــی و 
و  پارتــی  دەســەتی  ئەزمونــی  گەندەڵــی. 
ــی  ــی دەوڵتــی نەتەوەی یەکیەتــی دروســت کردن
گرنــگ  ئــەوە  کوردســتاندا  لــە  بورژوازیــە 
نیــە کــە لــە کۆیــووە ھاتــوون بەڵکــو ئــەوە 
گرنگــە کــە چــۆن ســەرلەنوێ خــۆی بەرھــەم 

ئەھێنیتــەوە.

ھەڵبژاردن و پەرلەمان و 
کابینەسازی، بۆ وەالنانی 
دەسەتی  دوو ئیدارەیی نیە

کابینــە دروســت  ھەڵبــژاردن و پەرلەمــان و 
کــردن لــە کوردســتان کــە لــە پــاش ســاڵی  
٢٠٠٣ و ڕوخانــی ڕژیمــی بەعــس دێتەئــاراوە، 
بــۆ دەســتکاریکردنی ئــەم واقعیەتــە سیاســی 
و  ئیدارەیــی  دوو  و  ئابــووری  و  ســەربازی  و 
دەســەتە حزبیــە نەبــووە و نیــە، بەڵکــو بــە 
پێچەوانــەوە ئــەوە دەســەتەکەیە کــە ئــەم 
خۆیــدا  جەســتەی  لــە  پەرلەمانیــە  ئاریشــە 
ڕوخســارە  و  رەنــگ  ئــەم  و  ئــەکات  ھــەرس 

سیاســیە "دیموکراســیە" بــە خــۆی ئــەدا.
پرۆســەی ھەڵبــژاردن و پەرلەمــان ئامــرازی 
سیاســی بورژوازیــە بــۆ "شــەرعیەت"! وەرگرتــن 
لــە جەمــاوەر، نــەک مەبەســت لێــی ھەڵپێچانــی 
دەســەالت و گۆڕینــی بێــت وەک ئۆپۆزســێۆنی 
قەومــی "نــەوەی نــۆی" و "گــۆڕان" لــە قەڵەمــی 
ئــەدەن.  تێکەڵکردنــی ئــەم دوو مەســەلەیە، 
و  پەرلەمــان  و  ھەلبــژاردن  پرۆســەی  واتــە 
کابینە ســازی وەک گۆڕینی دەســەتی"دەوڵەت" 
لــە کوردســتاندا شــتیک نیــە جگــە لــە فریوکاری 
بــە دژی کرێــکاران و چەوســاوەکان و مەبەســت 

لێــێ  ئامانجــی سیاســی و ســتراتیژی تــرە.
و  سیاســی  پرۆســەی  کــە  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 
ھەڵبــژاردن و پەرلەمــان و کابینــە دروســتکردن 
بــۆ خــۆی پــرۆژەی ئەمریکایــە بــۆ رژیــم ســازی 
لــە کوردســتان و عیراقــدا، بــەم  لــە الیــەن 
ئەمریکاشــەوە ئــەم پرۆســەیە بــۆ ئــەوە نەبــووە 
و نیــە کــە دەســەت و دوو ئیدارەیــی بگؤڕیــت 
بــەم  دیمەنیەتــی  جوانکردنــی  بــۆ  بەڵکــۆ 
دیمۆکراســیە پەرلەمانیــە. گــەر وەک ئاکامــی 
الوەکــی ئــەم پرۆســەیە ئــەم حــزب یــا ئــەو 
حــزب لــە دەســەالتدا بەھیــز تــر ببــێ یــا الواز 
تــر ببــی ئــەوە  ھیــچ لــە ئەســڵی مەســەلکە 

ناگــۆڕێ.

ئامانج و ستراتیژی 
دەوڵەتسازی و رژێمسازی 
بورژوازی، بە پۆششی 

"چاک سازی" و "باشبژێوی" 
جەماوەر

کاریکاتۆرەکــەی  و  گــۆران"  "بزوتنــەوەی 
ئەمرۆشــی، حزبــی "نــەوەی نــۆێ "، کــە لــە 
بنەڕەتــدا بــۆ بــە ئاکامگەیاندنــی ئامانجــی  
بونیاتنانــی  بــۆ  ســتراتیژیان  و  سیاســی 
دەوڵەتســازی  و  کــورد  بــورژوازی  دەوڵتــی 
و  سیاســی  گۆڕەپانــی  ھاتونەتــە  بــورژوازی 
ھەبوونیــان  فەلســەفی  و  کۆمەیەتیــەوە، 
لیــرەوە بــووە و ھەیــە، ئەیانەوێــت ناڕەزایەتی 
ســووتەمەنی  بکەنــە  کوردســتان  خەڵکــی 
و  سیاســی  ئامانجــە  ئــەو  جیبەجیکردنــی 

ســتراتیژیانەیان.
ئــەو  کــە  ئەبینیــن  ووردبونــەوە  کەمــێ  بــە 
"چاکســازی"یەی ئــەم ئۆپۆزســیۆنە باســی لێــوە 
ئــەکات پاشــکۆی شــتێکی تــرە، وە بــۆ شــتیکی 
ــتراتیژیەتێکی  ــەت و س ــج و سیاس ــر و ئامان ت
بــەوەی  وادەدانیــان  ئــاراوە.  ھاتۆتــە  تــر 
و  باشــبژێوی  و  خۆشــگوزەرانی  ئەمــان  کــە 
"چاکســازی" و "گۆڕانــکاری" ئەنجــام ئــەدەن، لە 
ڕاســتیدا بــۆ ھاندانــی سیاســی و ھەڵخڕاندنــی 
ــە دەوری ئامانجــە سیاســی  ــە ب خەڵکــی ناڕازی
و ســتراتیژیەکانیان. واتــە بــۆ دەوڵەتســازی 
بــورژوا ناســیونالیزم تــا بتوانــن لــە ڕێگەیــەوە 
لــە  ســەرمایەداری  و  ســەرمایە  گەشــەی 
کوردســتاندا ھەرچــی زیاتــر بەرەوپێشــبەرن. 
دابیــن  بــە  پەیوەندیەکــی  ھێــج  ئەمــەش  وە 
ئــازادی  و  یەکســانی  و  باشــبژێوی  کردنــی 
ــە. ــەوە نی ــەداری کۆمەڵگ ــکار و ن ــی کرێ خەڵک

ئاشکرەشــە ئــەم ڕەوتــە سیاســیە ئۆپۆزســیۆنەی 
بــورژوازی بــە دیاریکــراوی ئەنجامدانــی ئــەم 
ــی  ــە پیادەکردن ــتێتەوە ب ــەندنە ئەبەس گەشەس
ھەمەالیەنەتــری  و  خیراتــر  ھەرچــی 
مۆدیلــی ئابــووری ســەرمایەداری بــە شــیوازی  
نیولیبرالیــزم، واتــە گەشــەدان بــە جوڵــە و 
و  تایبــەت  کەرتــی  ســەرمایەی  کەڵەکــەی 
خەسخەســەی کەرتــی ئابــووری و خزمەگــوزاری 
گشــتی و بێبەشــکردنی زیاتر و چەوســاندنەوەی 
توندوتیــژ تــری کریــکاران و زەحمەتکێشــان و 

بیــکاری زیاتــر ...ھتــد.
و  سیاســی  بــاری  لــە  ھەمــووی   ئەوانــە 
ھــەم   یانــی،  کۆمەیەتیــەوە   و  ئابــووری 
ســەقامگیرکردنی دەوڵەتــی بــورژوازی کــورد، 
کــە شــتێک نیــە جگــە لــە ئامــڕازی ســەرکوتی 
وە  کوردســتان،  نەدارنــی  و  کریــکار  چینــی 
ھــەم تەختکردنــی ڕێگــەی بــەردەم کەڵەکــە 
لــە گــەڵ  و جوڵــەی ســەرمایە کــە پیکــەوە 
و  یەکەیکــەن  ھەردووالیــان  بــە  دەوڵەتــدا 
سیســتمیکی سیاســی و کۆمەیەتــی فەراھــەم 
مەســەلەکەیە.  کاكڵــەی  ئەمــە  ئەھێنــن. 
و  بــورژوازی  ســازی  دەوڵــەت  و  دەوڵــەت 
ــاوی   ــە ن تەنانــەت رژێمســازیش کــە ھەنــدی ب
لــەم  سۆشــیالیزمەوە ھەوڵــی بۆئــەدەن ھــەر 
تەوەرەیەدایــە، واتــە دروســت کردنــی نــەزم 
و نیزامــی سیاســی ســەرمایەی نەتەوەیــی لــە 
کوردســتان و دابــەش بوونــی زیاتــری "نەتــەوە" 
بــورژوازی  بەیــەک؛  دژ  "نەتــەوە"ی  دوو  بــە 
بێبەشــکردنی  و  چەوســاندنەوە  و  کرێــکار  و 

دووھەمیــان. زیاتــری  ھەرچــی 

ناسیۆنالیســتی  بــورژوا  فریوبازیــەی  ئــەم 
ئێسالمیســتەکانی  ئەوانــەی  وەک  ئۆپۆزســیۆن 
کوردســتان وایــە، دیــارە بــە  ئایدیۆلۆجیەکــی 
تــرەوە. الی ھەمــووان ڕوونــە کــە واژەکانــی 
وەک "باشبژێوی" و "چاکسازی" و "گوڕانکاری"، 
بــۆ حــزب و ڕەوتە ئؤپؤزســینۆنە ئیســالمیەکانی 
پەیوەنــد  لــە  کۆمەڵگەیــە،  ئــەم  ئەمــڕۆی 
دەولتــی  نانــی  بونیانــت  ســتراتیژی  بــە 
و  کۆمەڵگــە  ئیســالمیکردنی  بــە  و  ئیســالمی 
ھــەر  ھەیــە.  مانــای  فەرمانــڕەواوە  ڕژیمــی 
لەوێوەیــە  ئیســالمیەکان  قسەوباســێکی 
ھینانــە  لــە  مەســەلەکان  "چارەســەری"  کــە 
ــە  ســەرکاری ڕژێمێکــی ئیســالمیدایە!!، واتــە ل
چەشــنی ئــەو دۆزەخــەی کــە زیاتــر ل ە٤ ســاڵە 
کۆمەڵگــەی ئیرانــی بەدیــل گرتــووە یــا لــە 
چەشــنی ئــەوەی کــە ئــوردوگان ئێســتا کەوتۆتــە 

ســەر چەســپاندنی و یــا دەوڵتــی داعشــی.
ھــەر  وەک  کوردســتاندا  لــە  ئیســالمیزم 
ســەرمایەداری  جیھانــی  لــە  تــر  شــۆینیکی 
ئەمــرۆدا بــەر لــە ھەمــوو شــتیک بــۆ خنکاندنــی 
کرێــکار  جەمــاوەری  شۆرســگیڕانەی  وزەی 
ئارادیــە و ھیــزی دژە  لــە  و زەحمەتکێشــان 
شــۆرش و کوتەکــی فاشیســتی بورژوازیــە بــۆ 
ئەمــرۆ  نــەدارن.  و  چەوســاوە  ســەری  ســەر 
و  دەســەالتدار  ناســیونالیزمی  بــورژوا  کــە 
ئۆپۆزســیون لــە ھاوکاریــدان لــە گەڵیانــدا، 
ئــەم ھاوپەیمانیــە  لــە ســەر  لــە بنەرەتــدا 
موقەدەســەوەیە بــە دژی شۆرشــی کریــکاران و 
چەوســاوەکان لــە کوردســتاندا، ئەمــە نیشــانی 
ــۆرژوا  ــیۆنی ب ــەی ئۆپۆزس ــە ھەبگ ــی ل ــەدا چ ئ
ناسیونالیســتدایە بــۆ نــەداران و زەحمکێشــان.
ــۆ خەلکــی  ــازادی و یەکســانی ب باشــبژێوی و ئ
تــری  شــۆینیکی  لــە  کوردســتان  نــەداری 
کۆمەڵگــەوە ســەرچاوە ئەگــرێ و بــە ھیــزی  

چینایەتــی ســەربەخۆی کریــکاران و نــەداران 
و الوانــی کــچ و کــوڕی ئــەم چینــە فەراھــەم 
ئەنجامداندانیــان  ئەمــان   بــۆ  ئەھێنــرێ.  
ھــەم ســتراتیژ و ھــەم ئامانجــی سۆشیالیســتی 
خەباتــی چینایەتیانــە وە پەیوەســت بوەتــەوە 
و  فیکــری  و  سیاســی  توانــای   و  ھیــز  بــە 

ســەربەخۆیان. ریکخراوەیــی 
و  باشــبژێوی  پرۆپاگەنــدەی  ھــەر  نــەک 
ئاســودە بــوون لــە چوارچێــوەی ســتراتیژی و 
ناسیونالیســت  بــورژوا  ئۆپۆزســێۆنی  ئاســۆی 
ئیســالمیان،  کۆنەپەرســتی  ھاوپەیمانانــی  و 
ــەداری  ــاوەری ن ــی جەم ــودان و خەڵەتاندن فری
و  سیاســەت  و  ئاســۆ  بەڵکــو  کوردســتانە، 
ئامانجی ڕیفۆرمخوازی چەشــنی (حزبی شــیوعی 
کوردســتان) و باڵی چەپی ناســیۆنالیزمی کورد 
"کۆنفیدرالیزمــی  الیەنگرانــی  چەشــنی   لــە 
ھاوبیرانــی  چینایەتــی  ســەروو  دیموکراســی" 
(پ.ک.ک)ەش پەردەپۆشــی و بەالرێدابردنــی 
جەنگــی چیناتــی کریــکارە بــە دژی بــورژوازی.

دەسەتی دوو ئیدارەیی  و 
سەرمایە، خەباتی  کرێکاران و 
زەحمەتکێشان لە سەرتاسەری 

کوردستاندا

و  حزبــی  دەســەتی  دوو  و  ئیدارەیــی  دوو 
چەندیــن  بــۆ  سروشــتی،  بــە  مێلێشــیایی، 
ڕیزەکانــی  پەرژوبــوی  ھــۆی  بوەتــە  ســاڵە 

ــی  ــکار و زەحمەتکێش ــاوەری کرێ ــی جەم خەبات
ھــەردوو ناوچەکــە. پڕوپاگەنــدەی ژەھــراوی 
ــی و كێشمەکێشــی  ــی و دووبەرەک ناوچەگەریەت
شــەڕ  و  ناســیونالیزم  بــۆرژوا  ھیزەکانــی 
کاریگــەری  خۆیــان  بــۆ  پێکدانەکانیــان،  و 
ھوشــیاری  لەســەر  ھەیــە  نێگەتیڤیــان 
ھــەردوو  لــە  نــەدار  و  جەمــاوەری چەوســاوە 
الدا. ئەمــە جگــە لــەوەی کــە کۆنترۆڵــی ژیــان 
لــە  ئینســانەکان  ئاســودەیی  و  چارەنــوس  و 
مێلیشــیای ناوچەیــەوە، خــۆی  الیــەن ھیــزی 
ــی ئاســایی  ــی ژیان ــی نۆرم ــدا، تیکدان ــە خۆی ل
ئەمانــە  ھەمــوو  تیكــرا  بــە  دانیشــتوانە. 
ــی  ــەردەم خەبات ــە ب ــەن ل ــت ئەک ــری دروس ڕیگ
ــە  ــاو کۆمەڵگ ــەی ن ــگیرانە و ئازادیخوازن شۆرش
و کاری کۆمۆنیســتەکان و سۆشیالیســتەکان و 
چاالکەوانانــی بزوتنــەوەی کرێکاریــش قورســتر 

ئــەکا.
ھەر بۆیە دوو ئیدارەیی نەک ھەر واقعیەتیکی 
ســتراتیژیەکی  بەڵكــو  کوردســتانە  سیاســی 
حوکمڕانێشــە بــۆ دریــژەدان بــە رژێمــی ئیســتای 
کوردســتان و پاراســتنی بەرژەوەنــدی دەســەالت 
بــە گشــتی و کۆنتــرۆڵ و ســەرکوتی جەمــاوەری 
ــە ســەرکوت و  ــی ب ــی توانیویەت ــاڕازی. پارت ن
کوشــتوبڕ دەســەالتی خــۆی بــە ڕووی خەلکــی 
ــان  ــە ھەم ــش ب ــدا بســەپێنی و یەکەیتی ناڕازی
شــیوە و تــا بــۆی لــوا بێــت ئــەو کارەی کــردووە.
دوو  ئــەم  ئەوەیــە:   جەوھــەری  مەســەلەی 
ئیدارەیــە لــە فۆرمــی ڕەســمی حکومەتــی ھەریــم  
و پەرلەمــان و دامودەزگاکانــی تریــدا، بــواری 
ــەو  ــە کەســب و کاری ئ ــدووە ک ــەوەی خۆڵقان ئ
ســەرمایەیەی کــە پەیوەســتە بــە دەســەتداری 
ئــەم دوو حزبــەوە،  و ھەروەھــا ســەرمایەکانی 
دەوربەریشــیان، لــە بــرەودا بێــت و ســوود لــە  
ــکات کــە  ــوەی ڕژێمێکــی سەرتاســەری ب چوارچی

لــە  ئەمــە  کوردســتانە،  حکومەتــی ھەریمــی 
الیــەک. لــە الیەکــی تــرەوە تــان و بــرۆی 
ســەروت و ســامان و ســەرچاوە سروشــتیەکانی 
ناوچەکانــی ژێــر دەســەالتیان بــە ئازادانــە 
بکــەن و بــە زەبــری ھیزی چەکداری میلیشــیایی 

ــدەن. ــژەی پێب ــان درێ ــزە ئەمنیەکانی و ھی
ــە  ــە ناوچەی ــەش بوون ــەم داب ــە ئ ــکرایە ک ئاش
قۆناغــی  دوو  پەرەســەندنی  گۆیــرەی  بــە 
ناوچەیــە  دوو  ئــەم  ئابــووری  جیــاوازی  
پێجەواونــەوە  بــە  ســەریھەڵنەداوە، 
دابەشــبوونی نــاو یــەک قۆناغــی ئابــووری و 
ــە ھــەردو  ــە ســەرمایەداریە. ل ــە ک کۆمەیەتی
الیانــدا ســەرمایە و ســەرمایەداری لــە کاردایــە 
و تۆیژەکانــی ســەرمایەی مالــی و پێشەســازی 
و بازرگانیــە کــە ژیانــی ئابووریــان بەدەســتە، 
وە بــە ھــەزارو یــەک پەتــەوە بەســتراونەتەوە 

بــە ســەرمایەی جیھانــی.
دەوڵەتــی دیفاکتــۆی کوردســتان و ســەرمایە لــە 
کوردســتاندا وەک ھــەر شــۆینیکی تــری جیھــان 
ســەرلەنوێ  بۆیــە  ھــەر  یەکەیەکــدان.  لــە 
بەرھەمھێنانــەوەی ئــەم دوو ئیدارەییــە، یــا 

ــیەی  ــەالتە مێلێش ــەم دوو دەس ــم، ئ ــر بڵی ڕونت
بــورژوا ناسیۆنالیســت، ھــەر بــە زەبــری چــەک 
نیــە،  میلیشــیا و ھیــزە ئەمنیەکانیانــەوە  و 
ــۆژی  ــۆری ئایدیۆل ــە ھــۆی فاکت ــەت ب وە تەنان
و سیاســی و حزبــی  و ناوچەگەریەتیشــەوە 
نیــە، کــە ســەرلە نــوێ بەرھــەم ئەھێنرێتــەوە، 
بەڵکوئەمــڕۆ بــە دیارکــراوی بە ھــؤی ئەوەوەیە 
کــە لــە بــاری ئابووریــەوە ئــەم دابەشــبوونە 
ئیداریــە تەبایــە لەگــەڵ کەڵەکــەی ســەرمایە 
و ســەرمایەداری لــە کوردســتاندا و بــەم فۆرمــە 

کونکریتەیــەوە.
گشــتی  ڕاپەڕینــی  ســەرھەڵدانی  ھەربۆیــە 
لــە کوردســتاندا و ســەرکەوتنی بــە کــردوەی 
بــە ھیــز و توانــای سیاســی  گرێدراوەتــەوە 
کرێــکار  چینــی  فیکــری  و  ڕێکخراوەیــی  و 
بــە  و  نــەداران،  و  زەحمەتکێشــان  و 
و  ڕیــزەکان  یەکگرتنــی  و  رێکخســتن  پلــەی 
سەرتاســەری  لــە  خەباتیــان  ئۆرگانەکانــی 
ئاڵۆگۆریــە  ئــەم  عیراقــدا.   و  کوردســتان 
تەنھــا وەک ســاتیک لــە شۆرشــی کۆمەالیەتــی 
چینــی کریــکار ئەتوانــی ســەرکەوتوو بێــت.
بــورژوا ناسیونالســیتی ئۆپۆزســیون و ڕەوتــە 
بۆرژواکانــی تــر نــەک ھــەر لــە توانایانــدا 
ــییایی  ــەالتی میلیش ــی و دەس ــە دوو ئیدارەی نی
کۆتایــی پیبھێــن بەڵکــو دەستەوسانیشــن لــە 
لەســەر  جەمــاوەر  ھەڵخراندنــی  بەرامبــەر 
ــە  ــە ب ــتان، چونک ــەری کوردس ــتی سەرتاس ئاس
کــردەوە قوڵپــی شــۆرش لــە شــۆینیکی تــری 
ــەدا. ــتانەوە لێئ ــی کوردس ــەی چیانیەت کۆمەڵگ
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نادر عبدالحمید
لــە کوردســتانی  ئــەو ناڕەزایەتیانــەی کــە 
نــا  مــاوە  ھــەر  و  ئارادایــە  لــە  عێڕاقــدا 
ماوەیــەک لــە شــکڵی مانگرتــن و خۆپێشــاندا 
لــە  دانەبــڕاوە  بەشــێکی  ســەرھەڵدەدات 
و  ســەرمایەداری  ھەمەگیــری  قەیرانێکــی 
بنبەســتی دەســەتە بورژواکانــی ئەمــڕۆ لــە 

جیھانــدا. سەراســەری 

و  باکــور  ئەمریــکای  ھــەردوو  وتانــی 
التینــی، وتانــی ئەوروپــا و ئەفریقیــا و 
و  ناڕەزایەتــی  نوقمــی  زوربەیــان  ئاســیا، 
خۆپێشــاندان و ڕاپەڕینــی جەمــاوەری بەرینی 
بێبەشــانن،  و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران 
ڕۆژھەتــی  ناوچــەی  وتانــی  لەوانــەش 
ناوەڕســت، لــە تارانــەوە بیگــرە تــا بەیــروت 
بــە ھەرێمــی کوردستانیشــەوە. و بەغــدا، 

ئەمــڕۆدا  جیھانــی  لــە  ســەرمایەداری 
کەوتۆتــە  بەشــەریدا  کۆمەڵگــەی  لەگــەڵ 
ــەژاری  ــکاری، ھ ــەودای بێ ــەوە؛ م دژایەتیەتی
بۆتــەوە،  بەرفــراون  ھێجــگار  برســیەتی  و 
پیســبوونی  و  نەخۆشــی  پەتــای  و  جەنــگ 
ســەرمایەدارین  مەترســیانەی  لــەو  ژینگــە 
کــە ھەڕەشــە لــە ژیانــی گشــت مرۆڤایەتــی 
دەکــەن. دەســەتە بورژواکانیــش جگــە لــە 
تــرۆر  و  نیوانیــان  کێشمەکێشــی  و  جەنــگ 
نــاڕازی  جەمــاوەری  بــە  دژ  توندوتیــژی  و 
خۆپێشــاندان  و  مانگرتــن  ھەڵســوڕاوانی  و 
و ڕاپەڕینــەکان، ئاســۆیەکی تــر شــکنابەن 
ئــەم  خۆیــان،  مانــەوەی  لــە  بەرگــری  بــۆ 
ــە  ــەت ل ــەتە، بەتایب ــەم دەس ــتمە و ئ سیس
کوردســتانی عێڕاقــدا بــۆ ڕزگارکردنــی خــۆی 

قوربانــی. دەکاتــە  کۆمەڵگــە  خەریکــە 

ھەرێمــی کوردســتانی عێــڕاق وەک بەشــێک 
ئــەم  ســەرمایەداری  کۆمەڵگــەی  لــە 
خۆیــەوە،  تایبەتمەندیەکانــی  بــە  وتــە 
ھەســتیاری  چرکەســاتێکی  گەیشــتۆتە 
ھەمەالیەنــەی  قەیرانێکــی  لــە  مێژوویــی 
کــە  کۆمەیەتی-فکــری  و  ئابوری-سیاســی 
ــەوە کۆمۆنیزمەکــەی  ــەڕووی بابەتی ــدا ل تیای
سۆشیالیســتی  بزوتنەوەیەکــی  ھــەر  وەک 
وتێکــی  لــە  پڕۆلیتــاری  و  شۆڕشــگێڕ 
ســەرمایەداری قەیرانگرتــوودا، ڕووبــەڕووی 
سۆشــیالیزم  بەرجەســتەکردنەوەی  ئەرکــی 
ئــەم  بــۆ  واقعــی  بەدیلێکــی  وەک  بۆتــەوە 
ھەرێمــە، ئەویــش لــە ڕێگــەی ڕێکخراوکــردن 
و  کرێــکار  جەمــاوەری  چەکدارکردنــی  و 
ئاســۆیەکی  بــە  بێبەشــان  و  زەحمەتکێــش 

ئینتەرناســیوناڵ. سۆشیالیســتی 

ئاکامــی  ھەمەالیەنــە  قەیرانــە  ئــەم 
سیســتمێک و ڕژێمێکــە کــە لــە مــاوەی بیســت و 
نــۆ ســاڵی ڕابــردوودا وایکــردوە کەمایەتیەکــی 
کــەم ســەرمایەیەکی ئەســتور کەڵەکــە بــکات 
ــەی دەســتگرتن  ــە ڕێگ ــا دۆالر، ل ــە ملیارەھ ب
بەســەر ســامانی سروشــی و بازرگانــی دەرەکــی 
و ھەمــوو شــادەمارێکی ئابــوری ئــەم ھەرێمــە، 
ملیاردێــرە  کــە  کەمایەتیــەی  ئــەم  ھــەر 
خاوەنــداری  و  ھەرێــم  گەورەکانــی  ھــەرە 
کۆمپانیــا ھــەرە زەبەالحــەکان و پشــکدارن 
لــە حکومەتــی ناوەنــدی بەغــا، ھــەر خۆشــیان 
و حکومەتــی  میلیشــیا  و  دەســەت  خــاوەن 
ھەرێمەکــەن، بــەم پێیــە ئــەوە بەرژەوەنــدی 
بــورژوازی گــەورە و ســەرمایەی مۆنۆپۆلــە کــە 
ئابــوری و سیاســەتی لــە ھەرێمــی کوردســتانی 
عێڕاقــدا کۆنتڕۆڵکــردوە و ئاڕاســتە دەکات و 

بــەم ڕۆژەی گەیانــدووە.

ــیوە  ــدە بەخش ــەم ڕەوەن ــوڕی ب ــە گ ــەوەش ک ئ
بەتایبــەت لــە شــەش حەوت ســاڵی ڕابردوودا 
پیادەکردنــی ڕێنماییەکانــی (ســندوقی دراوی 
بــووە  جیھانــی)  (بانکــی  و  نێودەوڵەتــی) 
دەســتبەردار  لــە  زۆرەوە  خێراییەکــی  بــە 
کەرتــی  لــە  ھەرێــم  حکومەتــی  بوونــی 

گشــتی و دانەمەزرانــدن و بەتایبەتــی کردنــی 
(خەسخەســەی) کەرتــی تەندروســتی و خوێنــدن 
و خزمەتگوزاریەکان، کە الیەک شــەرعیەتێکی 
ســەروەتی گشــتی  بــە تانــی  داوە  قانونــی 
کۆمەڵگــە لەالیــەن کەرتــی تایبــەت و الیەکیش 
کارەســاتێکی ئینســانی بــەدوای خۆیــدا ھێنــاوە 
نەتوانــن  زەحمەتکێشــەکان  خانــەوادە  کــە 
خەرجــی خوێنــدن، نەخۆشــکەوتن، کرێخانــوو و 

پێداویســتیەکانی ژیــان دابیــن بکــەن.

ئــەم سیاســەتی برســی کردنــەی دەســەت و 
حکومەتــی ھەرێــم لــەم ســەردەمەی کڕۆنــادا بــە 
ئاشــکرا دەردەکەوێــت، کــە ژیــان و گوزەرانــی 
بارمتــەی  کردۆتــە  ھەرێمەکــەی  ھاوتیانــی 
ــدی  ــی ناوەن ــەڵ حکومەت کێشمەکێشــەکانی لەگ
ملیارەھــا  بــۆ  نابــات  دەســت  ھــەر  نــەک  و 
ــۆ  ــان ب ــوو الی کۆمپانیاکانی ــە ب دۆالری کەڵەک
ــی  ــتی و کۆمەگ ــی بودجــەی تەندروس دابینکردن
دەرامەتــەکان،  کــەم  خانــەوادە  و  بێــکاران 
بــۆ  قۆزتۆتــەوە  ھەلەشــی  ئــەو  بەڵکــو 
گشــتیەکانی  خزمەتگوزاریــە  فەرامۆشــکردنی 
وەک خەســتەخانە و گوێنــادات بــە ناڕەزایەتــی 
و مانگرتنــی پزیشــکان و کارمەندانــی کەرتــی 
تەندروســتی دژ بــە دوا کەوتنــی موچەکانیــان، 
تــا ببێتــە ھۆکارێــک بــۆ وازھێنانــی پزیشــکان 
داخســتنی  و  کەرتــە  لــەو  کارمەنــدن  و 
بــە  ســپاردنی  و  گشــتیەکان  خەســتەخانە 
ھەرچــی  داتەکاندنــی  بــۆ  تایبــەت  کەرتــی 

ھاوتیــان. گیرفانــی  زیاتــری 

ڕەخنــەی لیبرانــە ســەرچاوەی ئــەم بارودۆخــە 
قەیراناویــە و ئــەم تڕاژیدیایــەی جەمــاوەری 
بــۆ  دەگەڕێنێتــەوە  زەحمەتکێــش  و  کرێــکار 
ئیدارەکردنــی  نەزانینــی  لێنەھاتوویــی، 
بنەماڵــە  وت، عەشــائیریەت و بادەســتی 
بەســەر حزبەکانــی دەســەت، ســوڵتانیزم و 
ســاختەکاریان لە ھەڵبژاردنی پەرلەمانیدا بۆ 
ڕێگــری لــە دەستاودەســپێکردنی دیموکراتیانــەی 
ھــۆکارە  پەردەپۆشــی  بەمــەش  دەســەت. 
بنچینەیــی و ســەرەکیەکەی دەکات کــە سیســتمی 
ناوەڕۆکــی  و  نیولیبرالیــزم  و  ســەرمایەداری 

چینایەتــی ئــەم دەســەتەی ھەرێمەکەیــە.

نــەک  تاڵەبانــی  و  بارزانــی  بنەماڵــەی 
نوێنــەری عەشــائیریەت و دواکەوتوویــی بەڵکــو 
لــە  توێــژە  ئــەو  نــاو  مافیــای  تاقمــی  دوو 
بورژوازیــن کــە جومگــە ســەرەکیەکانی ئابــوری 
ھەرێمەکەیــان مۆنۆپــۆل کــردوە و لــە بــواری 
بەھــەزار  و  کاردەکــەن  بازرگانیــدا  و  نــەوت 
و یــەک ســەرەداو لــە بەرژەوەنــدی ئابــوری، 
سیاســی، عەســکەری و سیخوڕی بەستراونەتەوە 
و  ناوچەکــە  بورژواکانــی  دەوڵەتــە  بــە 
ئیمپریالیســتەکان و کۆمپانیــا جیھانیەکانــەوە. 
ھیــچ مانگێــک تێناپەڕێــت کــە چەنــد بەرپــرس 
میوانــی  ئیمپریالیســتەکان  وتــە  شــاندی  و 
حکومەتــی  شــاندی  وەیــا  نەبــن،  ھەولێــر 
ھەرێــم و بەرپرســانی (پارتــی) و (یەکیەتــی) 
میوانــی پایتەخەکانــی وتانــی ئیمپریالیســتی 
و کۆنەپەرســی ناوچەکــە نەبــن، ئەمــە بەڵگەی 
"لێنەھاتوویــی و نەزانینــی ئیدارەکردنــی وت 
نیــە، ئەمــە  و عەشــائیریەت و ســوڵتانیزم" 
بەڵگــەی نوێنەرایەتیکردنــی بــورژوازی کــورد و 
لێکھەڵپێکانی بەرژوەندیە ســتراتیژیەکانیەتی 

بــە بــورژوازی ناوچەکــە و جیھانــەوە.

لــە ڕاســتیدا بەرژەوەنــدی ئــەو توێژەیــە کــە 
و  بنەماڵەکانیــان  و  دەســەت  حزبەکانــی 
عەشــایەریەت و ھێــزی زێرەڤانــی ســەرکوتگەر 
و دژە تــرۆری دەمامکــدار و خوڕافاتــی قەومــی 
و دینــی و عەشــایەری بەکاردێنــێ تــا ئاســایش 
و ئارامــی دابیــن بــکات بــۆ کەڵەکــەی ســەرمایە 
لەســەر  بیانــی  و  ناوخــۆ  وەبەرھێنەرانــی  و 
ــی ئاســایش و ئارامــی ژیانــی  حیســابی تێکدان
خەڵكــی زەحمەتکێــش و ئاینــدەی نەوەکانــی 

ــوو. داھات

بــەم کاتێــک برســی کــردن و تێکدانــی ئارامــی 
ــی،  ــۆ ناڕەزایەت ــک سەردەکێشــێ ب ــی خەڵ ژیان
ئــەو  مانگرتــن و خۆپێشــاندان و ڕاپەڕیــن، 
کــە  بــورژوازی  تــری  توێژانــەی  ئــەو  کاتــە 
بەرژەوەندیــان ھەیــە لــە وەالنانــی قۆرغــکاری 
خوازیــارن  و  وت  سیاســی  و  ئابــوری 
بنکــەی  بەرفراوانکردنــی  ھەوڵــی  لــە  و 
ڕەوتگەلێکــی  بورژوازیــدان،  فەرمانڕوایەتــی 
ــەش  ــی ڕوک ــدای ئاڵوگۆڕێک ــە ئەجەن ــی ب سیاس
و فۆڕماڵــی سیاســی لــە دامــەزراوەی حکومڕانــی 
سیســتمی  تــا  مەیــدان  دێننــە  دەســەتدا  و 
ســەرمایەداری و کەڵەکــەی ســەرمایە پارێــزراو 
و  کرێــکاران  شۆڕشــی  مەترســی  لــە  بێــت 
زەحمەتکێشــانێک کــە برســی کــراون و ھــەژاری 

بەســەریاندا. داســەپاوە  بێــکاری  و 

شــکڵیە  فۆڕماڵــە  ئاڵوگــۆڕە  ئــەو  ئــەوە 
سیاســیەیە لــە دامــەزراوەی حوکمڕانیــدا کــە 
لــە ئێســتادا (نــەوەی نــوێ) و ئۆپۆزیســیۆنی 
ــا  ــەن، ت ــۆ دەک ــەوازی ب ــی ئیســالمی بانگ قەوم
پاشەکشــە بکــەن بــە (پارتــی) و (یەکیەتــی)، 
پێکھێنانــی  بــە  بکــەن  ناچاریــان  وە 
(حکومەتێکــی کاتــی تەکنۆکــرات) لــە کەســانی 
ــارەزا و بیرۆکــرات کــە  ــپۆڕ و ش لێھاتــوو، پس
(ھەڵبژاردنــی پێشــوەختەی پەرلەمانــی) لــە 
مــاوەی شــەش مانگــدا ئەنجامبــدات، تــا حزبــە 
ــن  ــی و ئیســالمیەکان بتوان ئۆپۆزیســیۆنە قەوم
ڕێگــەی  لــە  بگرنەدەســت  ھەرێــم  حکومەتــی 
ھەڵبژاردنــی  لــە  زۆرینــە  بەدەســتھێنانی 
پەرلەمانیــدا. (ئەمــە تــا چەنــد خەیاڵــی و 
ــە  ــەم) ئەم ــە، ب ــرە نی ــی ئێ ــە باس ناعەمەلی
بــورژوا  ئۆپۆزیســیۆنی  سیاســی  ئەجەنــدای 
قەومــی و ئیســالمیە بــە پاڵپشــتی ڕۆشــنبیرە 
لیبراڵەکانــی کوردســتان بــۆ ئاڕاســتەکردن و 
لــە قاڵبدانــی ناڕەزایەتیــەکان و بەرگرتــن 
بــۆ  بەرزبوونەوەیــان  و  پەرەســەندنیان  بــە 
ئاســتێک کــە بەرژوەندیەکانــی گشــت بــورژوازی 
مەترســیەوە. بخاتــە  ســەرمایە  کەڵەکــەی  و 

ســەرمایەداری ئەمــڕۆی کۆمەڵگــەی کوردســتانی 
ســەردەمی  ســەرمایەداری  لــە  زۆر  عێــڕاق 
کۆمۆنەی پاریس (١٨٧١ی فەرەنســا) و شۆڕشــی 
گەشــەکردوترە،  ڕوســیا)  (١٩١٧ی  ئۆکتۆبــەر 
لەگــەڵ  و  ھەمەگیردایــە  قەیرانێکــی  لــە 
زەحمەتکێشــدا  جەمــاوەری  ئاســایی  ژیانــی 
دەســەتە  و  کوشــندەوە  ناکۆکــی  کەوتۆتــە 
و  بنبەســت  گەیشــتۆتە  بورژوازیەکەشــی 
ھەمەالیەنــەی  ناڕەزایەتیەکــی  ڕوبــەڕووی 
جەمــاوەری بۆتــەوە و تەنھــا بەحوکمی میلیشــیا 

ھێشــتۆتەوە. خــۆی  ســەرەنێزە  و 

دەخاتــەڕوو،  ئەگــەر  ســێ  بارودۆخــە  ئــەم 
لــە  دەســەت  درێژەدانــی  و  مانــەوە  یەکــەم 
پــوچ  چاکســازیە  ئــەو  و  ســەرکوت  ڕێگــەی 
حکومەتــی  بەرنامــەی  کــە  بێناوەڕۆکــەی  و 
دەســەت  بوونــی  ناچــار  دووەم  ھەرێمــە، 
ئەجەنــدای  بــە  ملدانــی  و  پاشەکشــە  بــە 
ئۆپۆزیســیۆن لــە ھەڵبژاردنــی پێشــوەختە و 
ئاڵوگۆڕێکی شــکلی سیاســی، ســێھەم ڕاپەڕین و 
ھەڵپێچانــی ئــەم دەســەتە کــە ئایندەکەشــی 

دەڕوات. کــوێ  بــەرەو  نیــە  ڕون 

ھەلومەرجێکــی  مادیەکانــی  فاکتــۆرە  ئەمانــە 
شۆڕشــگێڕانەن کــە لــە ئێســتادا لــە ئارادایــە، 
بارودۆخــە  ئــەم  ڕێگــرە  کــە  ئــەوەی  بــەم 
قەیرانێکــی  بــۆ  بگۆڕێــت  شۆڕشــگێڕانەیە 
شۆڕشــگێڕانە و دەســەتی بورژوازی و سیســتمی 
پرســیارەوە؛  ژێــر  بخاتــە  ســەرمایەداری 
خودیــە،  فاکتــۆری  ئارادانەبوونــی  لــە 
سۆشــیالیزم  ئاســۆی  بەرجەســتەنەبوونەوەی 
جەماوەریانەیەتــی،  ھەمەگیرنەبوونــی  و 
ســەندیکا  لــە  جەمــاوەرە،  ڕێکخراونەبوونــی 
لــە  و یەکیەتیــە کرێکاریــە ســەربەخۆکان و 

ھەرەوەزیــەکان  کۆمەڵــە  و  کۆمۆنــە  و  شــۆرا 
و کۆمیتــە شۆڕشــگێڕیەکاندا بــەو ئاســۆیەوە، 
ئامــادە نەبوونــی حزبێکــی پێشــڕەوی خــاوەن 
دەستپێشــکەری کۆمۆنیســتیانەی شۆڕشــگێڕە لــە 
مەیدانەکــەدا کــە ھەمــوو ئەوانــە لــە یەکەیەکی 
لێکھەڵپێکــراودا بەیەکــەوە شــەتەک بــدات و 
ڕۆڵــی ڕابــەری ھــەم لۆکاڵــی و ھــەم سەراســەری 
و  خرۆشــان  ئــەم  جەرگــەی  لەنــاو  ببینێــت 
ئاڵوگۆڕانــەدا، وە ئەڵقــەی پەیوەنــدی بێــت 
بــە بزوتنــەوەی ناڕەزایەتــی و خۆپێشــاندان 
ــکاران  و ڕاپەڕینــی جەمــاوەری سەراســەری کرێ
بەدەســەتی  دژ  عێــڕاق  زەحمەتکێشــانی  و 

بــورژوازی. ناوەنــدی 

ــەم فاکتۆرەشــە  ــی ئ ــەوە ھــەر لەئارادانەبوون ئ
دەڕوخێــت،  بــورژوازی  دەســەتێکی  کاتێــک 
تــر  جارێکــی  بــورژوازی  تــری  ڕەوتگەلێکــی 
لــە بۆشــایی سیاســی دەســەتدا سەروســامان 
دەدەنــەوە بەدەســەتی بــورژوازی، وە سیســتمی 
بــە  ســەرمایە  کەڵەکــەی  و  ســەرمایەداری 
دەســتلێنەدراوی دەھێڵدرێتــەوە. ھــەروەک لــە 
شۆڕشــەکانی باکــوری ئەفریقــا و ڕاپەڕینەکانــی 
لوبنــان و عێــڕاق و گەلێــک لــە وتانــی تــردا 
بینیمــان. شــکڵپێدانی ئــەم فاکتــۆرە خودیــە، 
دەرونــی  لەنــاو  سۆشیالیســتیە  بەدیلــە  ئــەم 
ئاڵوگــۆڕ  ئــەم  لەنــاو جەرگــەی  و  کۆمەڵگــە 
نــەک  دێتــەدی،  سیاســیانەدا  کێشمەکێشــە  و 
ــەر  ــەک ھ ــکڵپێدانە ن ــەم ش ــدا، وە ئ لەدەرەوەی
مەســەلەیەکی  سیاســی-عەمەلی بەڵکــو فکــری 

و تیۆریشــە.

ڕێنمایــی و ڕێکخســتن و ڕابەرایەتــی کردنــی 
بــە  دژ  زەحمەتکێــش  جەمــاوەری  جەنگــی 
دەســەتی بــورژاوزی، ھەروەھــا چونــە جەنگــی 
بــورژوا  جۆراوجۆرەکانــی  ئەجەنــدا  بــە  دژ 
ھەوڵوکۆششــی  و  دژەشــۆڕش  و  ئۆپۆزیســیۆن 
و  کردنــەوە  بەرتەســک  بــۆ  لیبرانــە 
بزوتنــەوە  ئــەو  ئاســۆی  قاڵبدانــی  لــە 
ناڕەزایەتیانــەی کــە لەئــارادان لــە چوارچێــوەی 
ڕیفۆڕمێکــی ڕوکەشــی سیاســیدا، بەڵــێ ئــەم 
جەنگانــە ئەســتەمە بەبــێ خەباتێکــی فکــری 
سیاســی کۆمۆنیســتانە بــۆ زاڵکردنــی ئاســۆیەکی 
و  ســەرمایەداری  دژە  ئینتەرناسیونالیســتی 
کــە  ئەندازەیــەی  بــەو  ناسیونالیســتی.  دژە 
ــەو  ــێ، ب ــەرەدار دەب ــز و پ ــۆیە بەھێ ــەم ئاس ئ
ئەندازەیــەش کۆمۆنیــزم لــە کوردســتاندا توانــا 
پەیــدا دەکات بــۆ ڕێکخراوکــردن و ڕابەرایەتــی 
جەمــاوەری نــاڕازی، وە بــۆ پوچەڵکردنــەوەی 
بادەســتی ئاســۆ و ئەجەنــدای سیاســی ڕەوتــە 

بــورژوازی. جۆراوجۆرەکانــی 

بچێتــە  ناتوانێــت  کوردســتان  کۆمۆنیزمــی 
بــورژوا  سیاســیەکانی  ئەجەنــدا  جەنگــی 
بــە  لێکھەڵپێکێــت  خــۆی  و  ئۆپۆزیســیۆن، 
بزوتنــەوەی ناڕەزایەتــی جەمــاوەری کرێــکار و 
زەحمەتکێشــەوە و ئــەو جەمــاوەرە ئاســۆدار و 
ڕێکخــراو بــکات بــۆ یەکالکردنــەوەی دەســەت، 
ئەگــەر بــە ئاســۆیەکی مارکسیســتی ڕادیــکاڵ و 

نەێتەمەیــدان. ئینتەرناســیوناڵەوە 

کۆمۆنیــزم؛  ســەرەکی  ھــەرە  مەســەلەی 
پەرەدارکردنــی  و  بەھێزکــردن  وەڕێخســتن، 
لەدەرونــی  ھــەم  سۆشیالیســتیە،  بزوتنــەوەی 
چینــی کرێــکار و ھــەم لەســەر ئاســتی کۆمەڵگــە 
وەک بزوتنەوەیەکــی کۆمەیەتــی سیاســی، وە 
لەســەر ئــەو بنەمایەشــەوە خەباتی سیاســیەتی 
بــۆ گرتنەدەســتی دەســەت لــە کۆمەڵگــەدا، 
بەســەر  زاڵــە  کــە  ئاســۆیەیە  ئــەو  ئــەوە 
ھەمــوو چاالکــی و ھەڵســوڕانێکی ئاژیتاســیۆنی 
بزوتنــەوە  نــاو  لــە  ڕێکخراوەییــدا  و 
ناڕەزایەتیەکانــدا بــۆ بەدەســتھێنانی مــاف و 

ڕەواکانیــان. خواســتە 

ناتوانێــت  کۆمۆنیــزم  ئاســۆیە  ئــەم  بەبــێ 

و  ســەندیکالیزم  لــە  خــۆی  ســنوری 
بکاتــەوە،  جیــا  ئیکۆنۆمیــزم  و  ڕیفۆڕمیــزم 
ناڕەزایەتــی  کــە  لەمــڕۆدا  بەتایبەتیــش 
توێــژە جۆراوجــۆرەکان دژی دواکەوتنــی موچــە 
و  برســیەتی  و  بێــکاری  و  دانەمەزرانــدن  و 
بێمافــی و سیاســەتەکانی حکومەتــی ھەرێــم لە 
مامەڵــەی لەگــەڵ پەتــای کوڕۆنــادا، ... لــەوە 
دەرچــووە کــە ھــەر تەنھــا بزوتنــەوەی خواســتە 
دیاریکراوەکانــی ئــەو توێژانەبــن و تەنھــا لــەو 
ئاســتەدا مامەڵــە بکرێــن کــە بەدەســتھێنانی 
بــە  بــووە  بەڵکــو  بێــت،  خواســتەکان 
بزووتنەوەیەکــی سیاســی جەمــاوەری گشــتی کــە 
خوازیــاری وەالنــان و ھەڵپێچانــی دەســەت و 
حکومەتــی ھەرێمەکەیــە. ھێشــتا بەشــێکی نــاو 
بزوتنــەوەی چــەپ و کۆمۆنیســتی کوردســتان 
مامەڵــەی  ئیکۆنۆمیســتانە  مێســۆدێکی  بــە 
ــژە  ــی توێ ــەک تەک ــەکان دەکات، ت ناڕەزایەتی
ــی  ــێ و ھەوڵ ــتەکان دەبین ــەکان و خواس ناڕازی
بــەم  پەیوەنــدەدا،  لــەو  دەدات  چاالکــی 
ھەتــا ئەگــەر بزوتنــەوە گشــتیەکەش ببینــێ 
سیاســەتێکی  پێنــادات  ڕێگــەی  مێســۆدەکەی 
گشــتی و سەراســەری کۆمۆنیســتانەی ھەبێــت 
بــۆ بزوتنــەوە جەماوەریەکــە کــە خوازیــاری 

دەســەتە. وەالنانــی  و  ھەڵپێچــان 

ــی  ــە چاوێک ــێکیش لەســەرەتاوە ب ــە و بەش ئەم
ئــەم  دەیانڕاوانیــە  نیگەرانیــەوە  و  دوودڵــی 
شــەپۆلە لە خۆپێشــاندانی سەرەتای حوزەیران 
و ناوەڕاســتی ئۆگۆســتی ٢٠٢٠ و دەستەوســتان 
لەبەرئــەوەی  دەڕوانــی،  بۆیــان  دورەوە  لــە 
حزبێکــی بــورژوا قەومــی ئۆپۆزیســیۆنی وەک 
(نــەوەی نــوێ) بانگــەوازی بــۆ کــردوە. ئەمــەش 
مامەڵەکردنــی ئــەم شــەپۆلەیە لــە ناڕەزایەتــی 
و  ســەربەخۆ  شــتێکی  وەک  خۆپێشــاندان  و 
و  قەومــی  بــورژوا  ئۆپۆزیســیۆنی  دەســتکردی 
دابڕینیەتــی لــە ڕەگوڕیشــە مێژووییەکــەی و 
نەبینینیەتــی وەک بەشــێک لــە بزوتنەوەیەکــی 
مــادی چەنــد ســاڵەی نــاو ئــەم کۆمەڵگەیــە کــە 
لــەم قۆناغــە لــە تەمەنیــدا و لــە ئێســتادا 
بــۆی  کــە  ھەلــەوە  لــەم  و  ڕێگەیــە  لــەم 
لــە  ھــەروەک  دەرخســتووە،  خــۆی  ڕەخســاوە 
ســانی ڕابــردوودا و بــە بۆنــەی جۆراوجــۆر و 
لــە کەناڵــی جۆراوجــۆرەوە خــۆی دەرخســتووە، 
(ســێپتێمبەری   ،(٢٠١٥ (ئۆکتۆبــەری  وەک 
بەڵــێ   .(٢٠١٧ دێســەمبەری   ١٨)  ،(٢٠١٦
ئــەوە بزوتنەوەیەکــی سیاســی جەماوەریــە کــە 
ھەڵقــووی ناکۆکیەکانــی دەرونــی کۆمەڵگــەی 
کوردســتانی عێــراق و بێــزاری و ناڕەزایەتــی 
جەمــاوەری کرێــکار و زەحمەتکێــش و بێبەشــان 
خــوازی  و  کۆمەڵگەیــە  پەراوێزخراوانــی  و 
بــورژوا  دەســەتی  وەالنانــی  و  ھەڵپێچــان 
ناسیونالیســتی میلیشــیایی و حکومەتەکەیەتــی 
لــە کوردســتاندا و ھــەر مــاوە نــا ماوەیــەک 
بــە بۆنــە و بەھانەیەکــەوە و لــە ڕێگەیەکــەوە 

خــۆی دەردەخــات.

کوردســتانی  لــە  لەمــڕۆدا  کۆمۆنیــزم  گــرەوی 
دەتوانــێ  چەنــد  تــا  لەوەدایــە  عێڕاقــدا 
ئــەم بزوتنەوەیــە بەرجەســتە بکاتــەوە وەک 
کۆمەڵگــەی  بــۆ  سۆشیالیســتی  بەدیلێکــی 
بــە  بکاتــەوە  پەیوەســتی  و  کوردســتان، 
و  کرێــکاران  ڕزگاریخوازانــەی  بزوتنــەوەی 
ھەڵپێچانــی  بــۆ  عێراقــەوە  زەحمەتکێشــانی 
وتــدا. لەسەراســەری  بــورژوازی  دەســەتی 
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ــی  ــد ترامپ ــه دا دۆناڵ ــه م مانگ له ناوه ڕاســتی ئ
نێــوان  ڕێكه وتنــی  ئه مریــكا  ســه رۆكی 
ئیســرائیل و ئیماراتــی ڕاگه یانــد، ڕێكه وتنێــك 
كــه  ماوه یــه ك ژێــر به ژێــر بــه رده وام بــوو و 
ئێســتاش ئاشــكرا كــرا. بــه م شــێوه یه  ئیمــارات 
ده بێتــه  ســێیه م ووتــی (عه ره بــی) و یه كــه م 
ده كا  واژۆ  ڕێكه وتــن  كــه   كه نــداو  ووتــی 
له گــه ڵ ئیســرائیل دوای میســر (1979) و 
ده كــرێ  چاوه ڕوانیــش   .(1994) ئــوردون 
بــه دوای ئیماراتــدا چه ندیــن ووتــی تــری 
((عه ره بــی)) ئــه م ھه نــگاوه  بنێــن، له وانــه  
ته نانــه ت  و  ســودان  به حره یــن،  عومــان، 

مه غربیــش.
ئیمــارات، بــۆ واژۆ كردنــی ئــه م ڕێكه وتنــه، 
ئیســرائیل  گوایــه   دێنێتــه وه   ئــه وه   بیانــوی 
ده ســت  بــۆ  ناھــاوێ  پــه ل  بــه دواوه   لێــره  
كه نــاری  زه ویه كــی  ھیــچ  به ســه رداگرتنی 
ڕۆژئــاوا (الضفــة الغربيــة) و ئــه م پرۆســه یه  
ده وه ســتێنێ، له ڕاســتیدا ئه م بیانوه  وه ك ھیچ 
ئه وه مــان  و  ناكــرێ  ھه ژمــار  ده ســتكه وتێك 
ســاڵی  لــه   خــۆی  كاتــی  ده خاتــه وه   بیــر 
(1978)دا كــه  ڕێكه وتنــی نێــوان ئیســرائیل 
و میســر واژۆ كــرا، مه ناحیــم بێگــن ی ســه رۆك 
وه زیرانــی ئــه و كاتــی ئیســرائیل، بڕیــاری دا 
ــته جێكردن  ــی نیش ــگ چاالك ــێ مان ــاوه ی س بۆم
دواتــر  بوه ســتێنێ  االســتيطاني)  (النشــاط 
ســه لماند. ئه وه یــان  پێچه وانــه ی  ڕوداوه كان 
پــڕۆژه  درێــژه ی  ڕێككه وتنــه   ئــه م 
ــكا  ــه ئه مری ــرن)ه  ك ــة الق ــه ی  (صفق به دناوه ك
لــه   بریتیــه   ناوه رۆكه كــه ی  داڕێژه ریه تــی  و 
ووالتانــی  له گــه ڵ  ئیســرائیل  گونجاندنــی  
ناوچه كــه  (تطبيــع) و كردنــی  بــه  شــه ریك 
مه ترســیاه كاندا،  ڕوبه ڕوبونــه وه ی  لــه  
پلــه ی  لــه   مه ترســیه كان  لــه   مه به ســتیش 
به یه كجــاری  دواتریــش  ئێرانــه ،  یه كه مــدا 
ئاســایی  ئیســرائیل  له گــه ڵ  په یوه ندیــه كان 
ھــه ر  مه رجــی  پێــش  ئه مــه ش  بكرێنــه وه ، 

ناوچه كــه دا.  لــه   ئاشــتیه   پرۆســه یه كی 
تێڕوانینــی ئه مریــكا بــۆ ھــه ر مه ســه له یه كی 
لــه   شــتێك،  له ھه مــوو  بــه ر  جیھانــی، 
گۆشــه نیگای ئابوریــه وه  ســه یر ده كــرێ، بــه م 
یــه ك  وه ك  ڕێكه وتنــه ،  بــه م  له په یوه نــد 
كۆگشــتی (پاكێجــی) لێكھه ڵپێكــراو لــه  ھه مــوو 
ــوری و ســتراتیژیه وه   ــی سیاســی، ئاب بواره كان
ســه یر ده كــرێ، ئه مــه  له الیــه ك، له الیه كــی 
تــره وه  كاتــی ڕاگه یاندنــی ئــه م ڕێكه وتنــه ، 
ترامپــی  دۆناڵــد  له الیــه ن  به تایبه تیــش 
خانــه ی  ده چێتــه   ئه مریــكا،  ســه رۆكی 
بــۆ  ھه ڵبژاردنــه وه ی  دووبــاره   بانگه شــه ی 

ووتــه. ئــه و  ســه رۆكایه تی 
كێشــه ی فه له ســتین یه كێكــه  لــه  كێشــه  ھــه ره  
ئاڵــۆز و دژواره كانــی ناوچــه ی خۆرھه تــی 
جیھانیــش  و  به تایبه تــی  ناوه ڕاســت 
لــه   كــه   فه له ســتین  خه ڵكــی  به گشــتی. 
ووتــی  لــه   بــه زۆر  (1948)وه   ســاڵی 
ــی  ــۆ ووالتان ــردراون ب ــراون و نێ ــان ده رك خۆی
نیشــته جێ  ئۆردوگاكانــدا  لــه   و  ده وروبــه ر 
بارودۆخــی  ســه خترین  ڕووبــه ڕوی  كــراون، 
ژیــان و گــوزه ران بونه تــه وه ، بــێ ئــه وه ی ھیــچ 
وه ك  و  ھه بــێ  ((نیشــتمانیان))  شوناســێكی 
ھاوتــی مامه ڵــه  بكرێــن، بۆھه ركــوێ چوبــن 
وه ك په ناھینــده  ھه ژمــار كــراون، مه گــه ر لــه  
ھه نــدێ ووت كــه  مافــی ھاوتــی بوونــی 
ئۆردوگاكانــدا،  لــه   ژیانیــان  پێبه خشــیبن. 
و  كورتــی  ده ســت  و  نه ھامه تــی  لــه   جگــه  
و  ده رد  چه ندیــن  و  نه خۆشــی  و  ھــه ژاری 
په المــار  بــه  به رده وامیــش  تــر،  ئــازاری 
دراون و پاكتــاو و قه چــۆ كــراون، كوشــتاری 
تــه ل زه عتــه ر ســاڵی (1976)  ئــۆردوگای 
لوبنــان،  مه ســیحیه كانی  میلیشــیا  له الیــه ن 
شــاتیال  و  ســه برا  ئۆردوگاكانــی  كوشــتاری 
ــه ن میلیشــیا  ــاره  له ال ی ســاڵی (1982) دووب
مه ســیحیه كانی لوبنــان، دواتــر له ھه مــان ئــه و 
له الیــه ن   (1985) ســاڵی  ئۆردوگایــه   دوو 

میلیشــیا شــیعه كانی بزوتنــه وه ی ئه مــه ل، ئــه وه  
جگــه  لــه  ده ســتدرێژی و په المــاری به رده وامــی 
ئــه و  ئیســرائیل.  ڕه گه زپه رســتی  ده وڵه تــی 
و  غــه زه   كه رتــی  لــه   كــه   فه له ســتینیانه ش 
ژیــان  بارودۆخــی  ده ژیــن،  ڕۆژئــاوا  كه نــاری 
نیــه   باشــتر  تــر  له وانــی  گوزه رانیــان  و 
ڕه گــه ز  ده وڵه تــی  په المــاری  به ده ســت  چ 
په رســتی ئیســرائیله وه  و چ به ده ســت سیاســه ت 
و شــه ڕی نێــوان باڵــه  سیاســیه  جیاوازه كانــی 

خۆیانــه وە. فه له ســتینیه كان 
ســه ره تای  لــه   ھــه ر  فه له ســتین،  كێشــه ی 
عه ره بــه كان  ناسیۆنالســته   ســه رھه ڵدانیه وه،  
و ده وڵه ته كانیــان ســه رمایه گوزاریان له ســه ر 
جوندنــی  بــۆ  ھێنــاوه   به كاریــان  و  كــردوه  
ھه ســتی نه ته وایه تــی و خــۆڵ كردنــه  چــاوی 
كردنــه وه   بــه رز  وته كانیــان.  جه مــاوه ری 
فه له ســتین  (كێشــه ی  دروشــمی  زه قكردنــی  و 
ئیســرائیل  عه ره بــه،  ســه ره كیه كه ی  كێشــه  
...) و چه ندیــن  ده بــێ فڕێبدرێتــه  ده ریــاوه  
دروشــمی قه بــه ی تــر، ته نیــا بــۆ په رده پۆشــی 
زوڵــم و چه وســانه وه  بــوه  لــه  ســه ر خه ڵكــی  
بردنــه   و  ووتانــه   ئــه و  به شــمه ینه تی 
زیاتــر  ھه رچــی  و  سیاســه تیه كانیان  پێشــی 
ــم  ــگ قایی ــان و چه ن ــی مافه كانی ــێل كردن پێش
كردنیــان لــه  ده ســه ت و په رده پۆشــی كێشــه ی 
به ســه ر  شــكاندنه وه ی   و  ئابوریه كانیــان 
ئــه و  زه حمه تكێشــی  و  كرێــكار  جه مــاوه ری 
به رژه وه نــدی  لــه   پارێــزگاری  و  ووتانــه دا 
ســه رمایه داراندا.  و  بــۆرژوازی  چینــی 
ئه مــڕۆش، ئــه م ڕیــز به ســتن و په لەكردنــەی 
دامه زراندنــی  بــۆ  زمــان  عــه ره ب   ووتانــی 
كۆنه په رســت  ده وڵه تــی  له گــه ڵ  په یوه نــدی 
و ڕه گه زپه رســتی ئیســرائیل و  ده ســتبردن بــۆ 
ســات و ســه ودا له گه ڵیــدا و په راوێــز خســتنی 
تــره   نیشــانه یه كی  فه له ســتین،  كێشــه ی 
لــه وه ی كــه  بزوتنــه وه ی ناسیۆنالســتی عــه ره ب 
تــا  بۆرژوازیه كــه ی  چینایه تیــه   ماھیه تــه   و 

دێــت بزمــاری پته وتــر ده درێ لــه  تابوته كــه ی، 
خۆمــان،  الی  ((كوردایه تیه كــه ی))  ھــه روه ك 
و  كرێــكار  به رینــی  تــازه  جه مــاوه ری  ئیتــر 
ته پڵــه   بــه و  ده رچــوه   لــه وه   زه حمه تكێــش 

ســه ما بكــه ن  و فریــو بخــون.
كــه   له بیركه یــن  ئــه وه ش  نابــێ  لێــره دا 
ھه ڵوێســتی فریوكارانــه ی ھــه ردووك ووتــی 
ئێــران و توركیــا كــه  گوایــه  دژی ڕێكه وتنه كــه ی 
لــه   به رگــری  و  ئیســرائیلن  و  ئیمــارات 
ده كــه ن،  فه له ســتین  خه ڵكــی  به رژه وه نــدی 
شــتێكی  ســاخته كاری  له شــانۆیه كی  جگــه  
ڕاســتیه ش  ئــه و  ســه لماندنی  بــۆ  نیــه ،  تــر 
ســه ده ی  ھه شــتاكانی  بــۆ  بگه ڕێینــه وه   ده بــێ 
عێــڕاق  و  ئێــران  شــه ڕی  كاتــی  ڕابــردوو 
كاتێــك  ده ركــه وت  ئێــران ژێــر به ژێــر له گــه ڵ 
ئیســرائیل ڕێككه وتــوه  بــۆ كڕینــی چــه ك، ئــه و 
نــاوی  كۆنتــرا)  (ئێــران  وه ك  ســكانداڵه ش  
ده مێكــه    زۆر  توركیــاش  ھه روه ھــا  ده ركــرد، 
ھه یــه   ڕاســته وخۆی  دیپلۆماســی  په یوه نــدی 
له گــه ڵ ئیســرائیل تــا ئه مــڕۆش به رده وامــه !
الیه نێكــی  كــرد  باســمان  ئه مــه ی  ئه گــه ر 
تــری  الیه نكــه ی  بێــت،  مه ســه له كه  
و  په رســت  ڕه گــه ز  و  كۆنه په رســت  ده وڵه تــی 
ده وڵه تێكــی  كــه   ئیســرائیله،   جینایه تــكاری 
له گــه ڵ  چه قوكێــش  وه ك  و  داپڵۆســێنه ره  
ڕه فتــار  له ناوچه كــه دا  و  فه له ســتینیه كان 
ڕه گه زپه رســتێكی  ســه ركاری  ھاتنــه   ده كا، 
ده ســتی  ترامپیــش،  دۆناڵــد  وه ك  ڕاسیســتی 
ــه ر  ــد به راب تاوانــی ده وڵه تــی ئیســرائیلی چه ن

كــردوه. ئاوه تــر 
و  ڕێكه وتــن  و  سیاســه ت  ئــه م  ھه مــوو 
نه رێنیــه وه،  و  ئه رێــن  بــه   ھه ڵوێســتانه ، 
ووالتــه   به رژه وه نــدی  چه رخــی  به گوێــره ی 
ــه   ــان و ووالت ــی جیھ ئیمپریالســت و  زلھێزه كان
و  ده ســوڕێ  ناوچه كــه  و  كۆنه په رســته كانی 
نێــوه دا  لــه م  كــه   ده دا  نیشــانمان  به ئاشــكرا 
ئاشــكرا  و  بــه  زه ق  جیــاواز  به رژه وه نــدی  دوو 
خــۆی ده رده خــا، به رژه وه نــدی چینــی بــۆرژوازی 
ده وڵه ته كانیانــه وه   سیاســه تی  لــه  ڕێــگای 
و  ئایینــی  و  نه ته وه یــی  ســنوره   گشــت  كــه  
تایفیه كانیــان به زانــدوه  و كرۆكــی چینایه تــی 
خۆیــان زۆر ئاشــكرا نیشــانداوه، له به رامبــه ردا 
زه حمه تكێــش  و  كرێــكار  جه مــاوه ری  بــه ره ی 
لــه   به تایبــه ت  ناوچه كــه ،   ئازادیخــوازی  و 

جــۆره   ھیــچ  كــه   ئیســرائیل  و  فه له ســتین 
ــه ڕ  ــه ودایه  و ش ــه م ساتوس ــان ل به رژه وه ندیه كی
و دوژمنایه تیــه  دینــی و نه ته وه ییــه  نیــه  و 
بگــره  ئــه وه ی ئه نجــام ده درێ دروســت دژ بــه  
به رژه وه نــدی ئه وانــه  و ھێرشــه  بــۆ ســه ر ژیــان 

گوزه رانیــان. و 
كــه   ده بێتــه وه   ڕوون  بــۆ  ئه وه مــان  لێــره دا  
ــكاران  ــه له یه كرێ ــه م مه س ــه ره كی ئ ــی س خاوه ن
و زه حمه تكێشــانی ھــه ردووك ووتــن، ده ریــش 
ده كــه وێ كــه  كلیلــی چاره ســه ری ئــه و كێشــه  
ئاڵــۆزه  ھــه ر به ده ســت ئه وانــه  ، ئه وانــن كــه  
به ھیــچ جۆرێــك به رژه وه ندیه كانیــان له گــه ڵ 
بۆیــه   ھــه ر  نایه تــه وه ،  سیاســه تانه   ئــه م 
چینایه تیــان  خه باتــی  یه كڕیــزی  ئه مــڕۆ 
زامنــی پوچێڵكردنــه وه ی ئــه م به ندوبه ســت و 
ساتوســه ودایه یه  كــه  له ســه ر ژیــان و مافــی 
ئــه وان ده كــرێ، ده ســتبردن بــۆ ئــه م یه كڕیزیــه  
چینایه تیــه ، زه مینــه  خۆشــده كا بــۆ له قكردنــی 
كۆنه په رســتانه   الیه نــه   ئــه م  ژێرپێــی 
سیاســه ته كانیان.  پوچه ڵكردنــه وه ی  و 
چاره ســه ری ئــه م كێشــه یه   لــه  ئێســتادا خــۆی 
لــه  دامه زراندنــی دوو ده وڵه تــی ســه ربه خۆدا 
ــه وی  ــۆ فه له ســتین و ئ ــان ب ده بینێتــه وه ، یه كی
و  له شــه ڕ  دوور  بــه   ئیســرائیل  بــۆ  تریــان 
كوشــتار و دوژمنــكاری، دوو ده وڵــه ت له ســه ر 
یه كســانی  و  ئــازادی  دابینكردنــی  بنه مــای 
لــه   دانیشــتوانه كا نی  بــۆ  خۆشــگوزه رانی  و 
ئێســتاودا بــۆ نه وه كانــی داھاتــوش دوور لــه  
ھــه ر جــۆره  مۆركێكــی ئایینــی و نه ته وه یــی.

 بــۆ چەندیــن ســاڵ دەچێــت، مەســعود بازرانــی 
و نێچیــر بارزانــی و مەســرور بارزانــی و قوبــاد 
تاڵەبانــی و پــڕۆ پارتیــەکان، ھەوڵــدەدەن 
خەڵک وادار بە ئارامگرتن  بکەن، قەیرانەکە 
کاتییــە و تێیدەپەڕێنــن. "گەلەکەمــان خۆڕاگــرە 
و گەلێک کارەســات و ناخۆشــی لەمە گەورەتری 
بینیــوە. پشــتیوان بــە خــواو بــە گەلەکەمــان 
ئــەم قەیرانــەش تێدەپەڕێنیــن". بــە م لــە 
واقعــدا ھــەر قەیرانــە بــەدوای یەکــدا دێــن 
لــە  خەڵــک  ژیانــی  و  دەبــن  تــر  گــەورە  و 
بازنەیەکــی تاریــک و تاریکتــردا دەســوڕێتەوە.  
کوردســتانی عێــراق (بــە خــودی عێراقیشــەوە) 
بــە یەکێــک لــە ھەژارتریــن و دواکەوتوتریــن و 
ــەرکوتکراوترین ناوچەکانــی  ــن و س گەندەڵتری

ــت.  ــان دادەنرێ جیھ
دەســەتدارانی  پێشــوو،  قەیرانەکانــی 
کوردســتان بــە بەشــداری پێکردنــی "بزوتنــەوەی 
ئالوگــۆری  لــە  خۆیــان  توانیــان  گــؤڕان"، 
بخەنــەوە.  دوور  شۆڕشــگێڕانە  و  بنەڕەتــی 
ناتوانێــت  ھــەر  نــەک  گــۆڕان  ئیــدی  ئێســتا 
جەمــاوەر فریــو بداتــەوە، بەڵکــە کەوتوتــە 
بــەر نەفرەتــی قوڵــی جەمــاوەر- ســوتاندنی 
بارەگاکانیــان- بــێ بەڵێــن و پەرتەوازەیییــان، 
وە بەماوەیەکــی قیاســی  کــت ومــت، ســەد دەر 

لێھــات. پارتــی  و  یەکێتــی  وەک  ســەد 
ئێســتا قەیرانێکــی ھەمەالیەنــە ئــەم ناوچەیەی 
ــتانی  ــراق و کوردس ــەت عێ ــەوە، "بەتایب گرتۆت
ناڕەزایەتــی  گــەورەی  شــەپۆلێکی  عیــراق". 
ــە.  ــوون دای ــە ھاتوچ ــی ل ــی و سیاس کۆمەیەت

ھەرێــم   حکومەتــی  کــە  ڕێچارانــەی  ئــەو 
پێــادەی  قەیرانەکــە  لــە  دەربازبــوون  بــۆ 
دەکات، ســەرکوتێکی بــێ پــەردە، زیندانــی 
ھەڵســوڕاوانی  کردنــی  بێسەروشــوێن  و 
و  کەســایەتیەکان  و  خۆپیشــاندانەکان 
ڕۆژنامەنوســان و کارمەندەکانــی دەزگاکانــی 
ــە  لەالیــەک و خۆگێلکردنێکــی  ڕاگەیاندنەکان
غەشــیمانەی  خۆکەڕکردنــی  و  کوشــندانە 
جەمــاوەری  و  خەڵــک  خواســتەکانی 
تــا  تــرەوە.   لەالیەکــی  خۆپیشــاندەرانە 
ھیــچ  بــە  ملــی  ھەرێــم،  حکومەتــی  ئێســتا 
نــەداوە،  خۆپیشــاندەرانەوە  داواکارییەکــی 
بەڵێنــی زارەکیشــی  بــۆ دەرفــە ت  ئاڵوگۆڕیش 
بازرانــی  مەســرور  تەنانــەت  وە   نــەداوە، 
گوێــرەی  بــە  موچەشــی  بــڕی  دابینکردنــی 
داھاتەکانــی حکومــەت بەســتەوە.  لــە نێو ئەم 
ھەلومەرجــەدا، ئەگــەری ھەڵســان و ڕاپەڕینی 
بادینانیشــەوە   بەناوچەکانــی  جەمــاوەری 
کراوەیــە (بــە ڕاپەڕینــی چەکدارانەشــەوە). 
دەڤــەری  لــە  خۆپیشــاندانەکان  ماوەیەکــە 
ــیالدزی،  ــمیل، ش ــۆ، س ــوک، زاخ ــان (دھ بادین
فــراوان  و  جەمــاوەری  شــێوەیەکی  بــە   (...
ئەنجامــدە درێــت. ســەرکوتی پارتــی لــە ١٢
ئــاب  بــەدواوە، چۆتــە قۆناخیکــی تــر لــە 
ھیــچ  ســەرمان.  ھەڵکوتانــە  و  ڕەشــبگێری 
دەرویــەک بــۆ خاڵیکردنــەوەش وا ناکاتەوە . 
حکومــەت ئامــادەی دانیشــتن و گفتوگــۆش نیــە، 
وە ســەرکوت و ڕەشــبگیرییەکانی ناوچەکانــی 
ڕاســتیە  ئــەو  ڕاپەڕیــن،  دەڤــەری  و  ڕانیــە 
بــە ھــەزار جــار  کــە ئــەم حــزب و دەســەت 

کۆمەڵگایــە،  ســەر  مۆتەکــەی  حکومەتــە  و 
دەســەلمێنن.

و  یەکیتــی  و  پارتــی  دەتوانێــت  ئــەوەی 
حکومەتــی ھەرێــم ڕزگار بــکات، بەســتنەوەی 
و  کێشــە  بــە  کوردســتانە  کێشــەکانی 
یــەوە.  کازمــی  حکومەتــی  چارەســەرەکانی  
حکومەتــی کازمــی خــۆی بــۆ ڕزگارکردنــی چینــی 
ــە دەســت  ــی ل ــوڕی  دەســەتدارەتی عێراق ملھ
ــۆی  ــووە. خ ــەم ھات ــەر بەرھ ــی ئۆکتۆب ڕاپەرین
حکومەتــی دژە شۆرشــە و لەبەرانبــەر ئاڵوگــۆڕی 
ــوو  ــتاوە. ھەم ــدا ڕاوەس ــگێڕانەی بنەڕەتی شۆرش
حــزب و الیەنەکانــی کوردســتان بــێ دوودڵــی 
و ڕاوەســتان پشــتیوانی حکومەتەکــەی کازمیــان 
باوەشــی  بــۆ  عێــراق  گەڕاندنــەوەی  کــرد. 
ــی  ــی ھێزەکان ــی، تێکەڵکردن نیشــتمانی عەرەب
ــۆ  حەشــدی شــەعبی و ھێزەکانــی پێشــمەرگە ب
نــاو ڕیــزی ســوپای عێــراق، کۆنترۆڵــی خاڵــە 
پەرلەمانــی  ھەڵوەشــانەوەی  ســنورییەکان، 
 .. ختــە،  پێشــوە  ھەڵبژاردنــی  و  عێــراق 
ــەی  ــە حکومەتەک ــییەیە ک ــدا سیاس ــەو ئەجین ئ
کازمــی دەیەوێــت چینــی بــورژوازی عێراقــی پــێ 
ســازمانبداتەوە. ئــەم سیاســەت و نەخشــانە 
بەشــێک لــە ڕاپەڕینەکانــی ئۆکتۆبــەر نیــن، 
بزوتنــەوەی  لــەو  نیــن  بەشــێکیش  ھــەروەک 
چەوســاوەکانی کوردســتان کــە لــە بەرانبــەر 
حکومەتــی ھەرێمــی کوردســتان شــەپۆل دەدات. 
بــۆ  بۆرژوازییــە  پــرۆژەی  بەرنامەیــە،  ئــەم 
وەرگرتنــەوەی  و  دەســەت  ڕێکخســتنەوەی 
داســەپاندنەوەی  و  حوکمڕانــی  شــەرعیەتی 

شۆڕش لە کوردستاندا، شۆڕش لە 
عێراقدا، ڕێگاکان و ئاستەنگەکان

ھەمــان ھەلومــەرج بــە فۆرمــی نوێــوە.
ئومێدەکانــی  کوردســتان،  خەڵکــی  ئەگــەر 
ئاڵوگۆڕیــان بــەم پرۆســە سیاســیە ببەســتنەوە. 
جــارێ تــر بــە ھەمــان ڕێــگا دا دەڕۆنــەوە، 
ــی  ــە ھەڵبژاردن ــان بەســتەوە ب ــە خەونەکانی ک
و  یەکێتــی  دەرەوەی  قەوارەکانــی  و  لیســت 

پارتــی.  
ــودی  ــو خ ــە نێ ــتە ل ــتان پێویس ــی کوردس خەڵک
حکومەتــی  بەســەر  شــۆڕش  کوردســتاندا، 
ھەرێمــدا بکــەن و ئەمــەش خــۆی ھاوپشــتیەکی 
جــددی و زۆر کاریگــەر لــە بەشــەکانی تــری 
عێــراق بۆیــان پەیــدا دەکات ودەبێتــە پروشــە 

و بــۆ سەراســەری عێــراق پەلدەھاوێــت. 
عێــراق،  خەڵکــی  خەباتــی  ھاوپشــتی 
لێکھەڵپێکانــی بــۆ ئاڵوگــۆڕی شۆڕشــگێرانە، بــۆ 
گشــتیەکانی  داواکارییــە  سەراســەریکردنەوەی 
تــەواوی  ڕاماڵینــی  لــە  ڕاپەڕیــو  جەمــاوەری 
نیــو  نەتەوەیــی/   / ئیســالمی  دەســەتی 
ــی پێشــکەوتنخوازی  ــی واقع ــی/ ناوەڕۆک لیبراڵ
و  ھــەژاران  و  کرێــکاران  سۆشیالیســتانەی  و 

ــی  ــاک و بنچینەی ــە. م ــی عێراق ــان و الوان ژن
شــۆڕش لــە عێــراق دا ئــەم تایبەتمەندییانــەی 
ھێــزی  و  توانــا  بــە  چارەنوســی  و  ھەیــە 
ئامانجەکانــی  پەیوەنــدە.  ھێزانــەوە  ئــەم 
لــە عێراقــدا بەتــەواوی ناوەڕۆکــی  شــۆڕش 
چەوســانەوەیەکی کۆمەیــە تــی و چینایەتــی 
بێــکاری،  ھــەژاری،  لەبەرانبــەر  و  ھەیــە 
کــە  نەوەیــەک  ڕاپەڕیــوە.  دا  بێمافیــەکان 
نێــو  لــە  ھەزارەکانــەوە   دوو  لەســانی 
ئــەم کابوســەدا گەورەبــوون. ڕاســتەوخۆ لــە 
داگیرکــەری  بانــدی  کۆمەڵێــک  بەرامبــەر 
ئیســالمی و نەتەوەیــی ملێاردێــردا کــە لــە نێــو 
قــەوارەی جوگرافیایــی عێراقــدا خۆیــان لــە 
فۆرمــی دەوڵــەت و پەرلەمــان دا ڕێکخســتووە، 

ڕاپەڕیــون.
ژمــارەی الوانــی عێــراق، نزیکــەی ٢٥ ملیــۆن 
کــەس دەبێــت، ڕێژەیەکــی زۆر کەمیــان لــە 
ڕیزەکانــی حزبــی دەســەتدان و بەتــەواوی 
فڕدروانەتــە دەرەوەی ماناکانــی بــوون و شــکۆ 
ومــاف وڕێــزەوە.  ھۆشــیاری و ھــه لســوڕان 
تیــرۆر  بــە  تەنھــا  چاوەنواڕییەکانیــان  و 
وەرگرتۆتــەوە.   وەمــی  لەنێوبردنیــان،  و 
و  پێشــکەوتنەکان  ئــاگاداری   نەوەیەکــن 
بــە  چاالکــن  زۆریــان  یەکجــار  ژمارەیەکــی 
تایبــەت لــە سۆشــیال میدیــادا. دەیانەوێــت 
مێــژووی کــۆن جێببھڵــن و ھەڵگــری ئــازادی و 
خۆشــگوزەرانی و یەکســانین. الیەنگری ژیان و 
شوناســی ئینســانی ھاوبــەش کۆیاندەکاتــەوە. 
مەشــخەڵی شۆڕشــن و دەیانەویــت دونیــای نــوێ 
بــە دەســت خۆیــان دروســت بکــەن. شۆڕشــی 
شۆڕشــێکە  عێراقــدا،  لــە  شــۆڕش  الوان، 
کۆمەڵــگا  بــۆ  ئینســانیەت  و  کەرامــەت 
دەھێنێــت. گرنگتریــن ئەڵقــەی ڕاپەڕینەکانــی 
شــارەکانی عێــراق، بەیەکــەوە گرێدانیانــە بــۆ 

شــۆڕش و ئالوگــۆڕی بنەڕەتــی.
کۆتایی ئابی ٢٠٢٠

کۆشش جەمال

ڕێكه وتنــی نێــوان ئیســرائیل وئیمــارات، بزمارێكــی 
تــر لــه  تابوته كــه ی ((عروبــه))!             عه بــدو ســاڵح        
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

کلتوور و ئەدەب بانیژەی

ھونەرمەند ڕزگار حەمەڕەشید
بۆ بانیژەی ئەدەب و کلتوور دەدوێت

سازدانی : بانیژەی ئەدەب و کلتوور

ڕزگار حەمەڕەشید :
ئــەم  بــۆ  و  ئێــوە  بــۆ  ســوپاس  زۆر 
ــرەوە  ــن لێ ــوادارم بتوانی بەســەرکردنەوەیە، ھی
ھەندێــك بابــەت بــاس بکەیــن و گفتوگۆیەکــی 

بکەیــن. دروســت  تەندروســت 
ــە  ــان ب ــەوەی خۆم ــۆ ئ ھــەر لەسەرەتاشــەوە، ب
ھەڵــەدا نەبەیــن و نەکەوینــە نــاو بڕیــاری 
گشــتگیرەوە، ھەوڵــدەدەم ئاراســتەی گفتوگۆکــە 
لــە  ڕووبەرێکــی فراوانــەوە بەرتەســك بکەمەوە 
و لــە ســنووری ئاگایــی و ئاگاداربوونــی خۆمەوە 
لەســەر ئــەو پرســانەی تــۆ دەیانورووژێنیــت 
قســەیەك بکــەم کــە دواتــر بتوانــم داکۆکــی 
بەشــەی  لــەم  بۆیــە  لێبکــەم.  تــەواوی 
ئــەو  لەســەر  ھەوڵــدەدەم  گفتوگۆکانمانــدا 
بەشــەی پرســیارەکەت بووەســتم کــە پەیوەنــدی 
کارکردنــەوە  مێژوویەکــی  تێپەڕاندنــی  بــە 
ھەیــە، لەوێشــەوە بتوانیــن ھەندێــك کەلێــن و 
گرفتــی تیۆریــی لــە بەشــێك لــە نمایشــەکانی 

ئــەو ڕووبــەرە جوگرافییــەدا بــاس بکەیــن.
گەشــەکردن  و  تێپەڕانــدن  کــە  ئاشــکرایە 
نوسینیشــدا  و  ھونــەر  و  شــانۆ  مێــژووی  لــە 
بــەو  پەیوەنــدی  ڕاســتەخۆ  بەگشــتی، 
گۆڕانکارییــە سۆســیۆئیکۆنۆمی و ئێپســتمۆلۆجی 
لــەو  کــە  ھەیــە  مرۆییانــەوە  ھەلومەرجــە  و 
ئــاراوە  ھاتوونەتــە  مێژووییــەدا  چرکەســاتە 
ئــەو  مێــژووی  لــە  ڕیالیتــی.  بوونەتــە  و 
بەنــاو  گەڕانمانــدا  لــە  و  گۆڕانکاریانــەدا 
ــدا،  ــە داھێنەرانەکان ــۆد و ڕێچکــە ھونەریی میت
دەبینیــن ھەمیشــە چەنــد کەســێك بوونەتــە 
پێشــەنگ و داینەمــۆی گۆڕانکارییــەکان. بــەو 
زادەی  گۆڕانکاریــەکان  ھەمیشــە  واتایــەی، 
قاڵبوونــەوەی ھونەرمەندەکــە بــووە لــە پرســە 
مرۆییــە ھەنووکەییەکانــدا و لەوێــوە خەونــی 

بانیژەی ئەدەب و کلتوور:
ــۆ  ــوپاس ب ــان بەخشــی، س ــە ئێمەت ــەی ب ــەو کات ــۆ ئ ــان ب ــوپاس ڕزگار گی  زۆر س
دەربەســتیتان بــۆ کێشــە گرنگەکانــی کلتــوور وئینســانیەت وشــانۆ، تۆ ســەردەمانێک، 
سیناریســت  ڕەخنەگــرو  ماوەیــەک  بــووی،  شــەقام  شــنۆی  وئەکتــەری  دەرھێنــەر 
ودراماتــۆر بــووی، مێژووییەکــی جوانــت دروســتکردووە لــە خەمندنــی بۆچوونیێکــی 
تایبــەت بــە خــۆت لــە شــانۆدا، گــروپ وتیپــە شــانۆییەکانی ئەمــڕۆی کوردســتانی 
عیــراق کــە ئێــوە کاریگــەری گەورەتــان بەســەرییەوە ھەیــە، چەندێــک لــەو خــەون 
وخولیــاو بیرۆکــەو تیۆرییــەی تــۆوە نزیکــن؟ مەبەســتمە بلێم تۆ ھەمیشــە بەدرێژایی 
٣٠ ســاڵ زیاتــرە لەگــەڵ شــانۆدا دەژییــت، چ روحێکــی تیــۆری لــە شــانۆی ئەمــڕۆی 

کوردســتانی عێراقــد ا ون وبەتاڵــە؟ یــان کــەم وپێویســتە پراتیــک بکرێــت؟

سەرکەشــانەی خــۆی بــۆ تێپەڕاندنــی تەکنیکــە 
وەکــو  ســەرھەڵدەدەن.   کارکــردن  باوەکانــی 
ئاســانترین نموونــەش دەتوانیــن باســی ئــەو 
شۆڕشــی  لەگــەڵ  کــە  بکەیــن  گۆڕانکارییانــە 
پیشەســازییدا ســەریان ھەڵــدا. الی ھەموومــان 
ــا  ــە جی ــازی، ب ــە شۆڕشــی پیشەس ــکرایە ک ئاش
لــە کاریگەرییــە ڕاســتەوخۆکانی لەســەر کار 
و شــێوازەکانی بەرھەمھێنــان و سیســتمەکانی 
خێــزان و بــە گشــتی لەســەر ژیانــی مرۆڤــەکان، 
لەھەمــان کاتــدا کاریگەرییــە گەورەکانیشــی 
لەســەر ســەرھەڵدانی ڕێچکــە ھونەرییەکانیــش 
بــە ڕوونــی دەبینیــن، یــان ســەرھەڵدانی دەیــان 
ڕێچکــە و میتــۆد و ڕێبــازی ھونــەری لــە کاتــی 
ســەدەی  ســەرەتای  جیھانییەکانــی  جەنگــە 

بیســتدا و پــاش جەنگــەکان. 
کاریگەرییانــە  ئــەو  زۆربــەی  بەھەرحــاڵ، 
پێویســتیان بە بەڵگە و نموونەی زیاتر نییە. 
ئەوەی لێرەدا گرنگە باســی بکەین ئاســتی ئەو 
کاریگەریانەیە لەســەر شــێوازە جۆراوجۆرەکانی 
شــانۆ لــەو ڕووبــەرە جەگرافییــەی ئێمــەدا. بــۆ 
ئەمــەش، مــن ھەوڵــدەدەم لــە چەنــد خاڵێکــدا 
ــە  ــە ل ــەو خان ــك ل ــەوە، ھەندێ کورتــی بکەم
باســم  زیاتــرەوە  وردەکاری  بــە  نوســینیتردا 
بیرخســتنەوەیەك  وەك  لێــرەدا  و  کــردوون 

ــەم. باســیان دەک
لــە ھــەر شــتێکیتر، بەشــێکی مێــژووی  بــەر 
شــانۆ لــەو بەشــەی کوردســتاندا پەیوەندییەکــی 
لەگــەڵ  ھەبــووە  لێکئامێزانــی  و  ھەناوگــری 
لــە  ئەمــە  سیاســییەکاندا،  ھەلومەرجــە 
پێداویســتییەکی  وەك  ھونەریــدا  ئاســتێکی 
لێــی بڕوانیــن.  ژیانــی مرۆڤــەکان دەتوانیــن 
بــۆ  ببینــەوە،  قووڵتــر  کەمێــك  بــەم 
ھەشــتاکاندا،  و  حەفتــاکان  لــە  نموونــە 
گوتــارە  بــۆ  شــانۆ  تەرخانکردنــەی  ئــەو 
سیاســییەکان دەرفەتــی قاڵبوونــی تەکنیکــی 

ــتاکاندا  ــە ھەش ــی ل ــە تایبەت ــردووە. ب لەبارب
دەقــە  ئــەو  بــەدوای  شــانۆکاران  بەشــێکی 
لــە  بتوانــن  کــە  دەگــەڕان  شــانۆییانەدا 
ــەوە و بەشــێوەیەکی ســیمبۆلی گوزارشــت  ڕێگەی
لــە کێشــە سیاســییەکان بکــەن، بــۆ ئەمــەش 
عەرەبییــەکان  دەقــە  بــۆ  پەنایــان  زۆرجــار 
و ھەندێــك دەقــی بیانیتــر دەبــرد کــە لــەو 
جــۆرە کێشــانەیان تێــدا بەرجەســتە کــراوە. 
بینەرانێکــی زۆریــش کــە لەژێــر ســتەمی ڕژێمــی 
بەعســدا بــوون، تینــووی ئــەو کارانــە بــوون 
دروســتدەبوو  بــۆ  دەرفەتێکیــان  لەوێــدا  و 
لێبــدەن  چەپڵــە  توانایانــەوە  ھەمــوو  بــە 
قورســاییەی  لــەو  کەمێــک  ڕێیــەوە  لــەو  و 
و  ســەرکوت  دەرەنجامــی  کــە  سەرســنگیان، 
ڕاوەدوونانــە ڕۆژانەییەکانیــان بــوو بەدەســت 
ئــەو ڕژێمــەوە، کــەم بکەنــەوە. لــەم ڕووەوە 
لەژێــر  بچووکــەی  دەرفەتــە  ئــەو  ڕژێمیــش 
چەندیــن سانســۆر و چاودێریــدا دەڕەخســاند 
تــا دەرووی ھەناســەدانێکی کاتیــی بــدات بــەو 
بینــەرە ناڕازییانــە و ئــەو قورســاییەی ســەر 
سەراســەری.  تەقینــەوەی  نەگاتــە  ســنگیان 
ــەو  ــەوەی ئ ــە خوێندن ــە ل ــەوەی گرنگ ــرەدا ئ لێ
مێــژووەدا ئــاوڕی لێبدرێتــەوە، بــە جیــا لــە 
بەرزنرخاندنــی توانــای ڕووبــەڕوو بوونــەوەی 
کــە  ھونەرییەیــە  کەلێنــە  ئــەو  ســتەم، 
دروســت بــوو. بەشــێکی ھونەرمەنــدەکان ئــەم 
و  بــردن  لەخشــتەی  بینــەران  حەماســەتەی 
ــە  ــر ئەم ــدەن. ئیت ــژەی پێب ــان دەدا درێ ھەوڵی
نموونــە،  بــۆ  کــە  ئــەو کێشــەیەیە  بەشــێکی 
قۆناغــەدا  لــەو  شــانۆیی  دەقــی  نوســینی 
جگــە  تێنەپەڕیــوە.  دانەیــەك  چەنــد  لــە 
ھەنگاوێکــی  تەکنیکییــەوە  ڕووی  لــە  لــەوەی 
دامەزرانــدن  بــۆ  نەنــرا  بــەردەوام  و  جێگیــر 
کــە  ھونــەری  شــێوازێکی  سەرڕێخســتنی  و 
شــانی لەســەر تیۆریزەکــردن دانابێــت و لــە 
ســایکۆلۆژی  و  سۆســیۆلۆژی  خوێندنــەوەی 

خــۆی  تەکنیکــی  بونیــادەوە  ئــەو  ...ھتــد  و 
دابھێنێــت.

لــەم جــۆرە قســەکردنەماندا  دیــارە ناکرێــت 
ــقە  ــی دانس ــك ھەوڵدان ــە کۆمەڵێ ــی ل چاوپۆش
بکەیــن کــە لــە ســاتی خۆیانــدا کاریگــەری زۆر 
گرنگیــان لەســەر ڕێگاڕۆشــتنی ئــەو کاروانــە 
ھونەرییــە ھەبــووە، "لــە نوســینیتردا نموونــەی 

ــردووە". ــاس ک ــەو نمایشــانەم ب ئ
ھەر لەو سانەدا و لە ساڵەکانی دواتریشەوە 
کــە  گرفتانەیتــر  لــەو  یەکێــك  ئەمــڕۆ،  تــا 
نەبوونــی  دەرگیریــن،  لەگەڵیــدا  ئێســتا  تــا 
وە  کارکردنــدا.  لــە  درێــژە  ھەناســەیەکی 
ئــەوەی لــە خاڵــی یەکەمــدا باســمکرد و تــا 
ئــەم دەقەیــەش، چەندیــن ئەزموونــی گرنــگ 
ھــەن کــە شــایانی لەسەروەســتانن. بــەم ئــەو 
ئەزموونانــە پرۆژەیەکــی کەمتەمــەن بــوون و 
پێناســەی  ڕێچکەیــەك  وەك  نەیانتوانیــوە 
خۆیــان بکــەن و دیــوە تیۆریەکانــی کارەکانیــان 
و  پێداچوونــەوە  و  گفتوگــۆ  ژێــر  بخەنــە 
و  گەشــەپێدانی  و  کارکــردن  ســەرلەنوێ 
زۆری  بەشــێکی  تیۆریزەکردنــەوە.  جارێکیتــر 
ھونەرمەندەکانــی ئێمــە بێدەنگی ھەڵدەبژێرن. 
باوانــەی  لەکارخــەرە  ڕســتە  لــەو  یەکێــك 
ئــەو نێوەنــدە ھونەرییــە ئەوەیــە کــە دەڵێــن 
بــەڕای  دەکات.  خــۆی  قســەی  خــۆی  کارەکــە 
ــە  ــەوە ئاســانترین ڕێگــەی خــۆ دزینەوەی ــن ئ م
کارە  بەرپرســیارێتییەکانی  ھەڵگرتنــی  لــە 
ھونەرییەکــە. بــۆ ئــەوەی کارە ھونەرییەکــە 
تــەواوی ژیانــی خــۆی بــژی، پێویســتە لــە پێش 
و لــە کاتــی و لــە دوای ئەنجامدانــی کارەکــە، 
ھێڵــە تیۆرییەکانــی ئاشــکرا بکرێــن و بخرێنــە 
ژێــر شــیکار و گفتوگۆیەکــی زینــدووەوە، تــا 
ــوێنپێی خــۆی وەك  ــکات و ش ــە ب ــت گەش بتوانێ

شــێوازێکی ھونەریــی جێگیــر بــکات.

کەســێکی ســاکار ،بســپێرە تاســەیری ســەربانی ماڵێــک بــکا ،ئــەو کــە لەتەماشــا کردنەکــە 
ــە مــە پێــی دەوترێــت (ڕوانیــن).  بــەم  ــم بینــی ،ئ گەڕایــەوە پێــت دەڵــێ ؛بانێژەیەکــی پان
کەســێکی ئەدیــب یــان ھونەرمەنــد ڕاســپێرە تــا ســەیری ھەمــان مــاڵ بــکا، ئــەو کــە لــە تەماشــا 
ــووم ،چونکــە زەردەپــەڕی ئاســۆکە  ــی کەســێک ب ــە چاوەڕوان ــت دەڵــێ؛ ل ــەوە پێ ــی ،گەڕای کردن
ــەیری  ــە س ــب ک ــە ،ئەدی ــا ) بۆی ــە (روئی ــێ ب ــە دەب ــەم بینین ــک ئ ــوو . ڕێ ــی ب ــاژە بەھاتن ئام
شــتەکان دەکا، دەبــێ روئیــای ھەبــێ. ئــەم روئیایــەش ،پەیوەســتە بە بوونی ئاوێنەیەکی،(ســادە 
)نــا تەنھــا تــۆ ڕووی خۆتــی تێــدا ببینــی .بەڵکــو ئاوێنەیــەک چــوار الی دوورییــەکان ئــاوەژوو 
ــک  ــۆ کاتێ ــەری دێ. ت ــە س ــۆرەی ب ــەو ئاڵگ ــر ئ ــدەی / دوات ــی /ئایین ــەوە ئێســتای /دۆێنێ بکات
ــە  ــە. ب ــەو لەحزەی ــژەی ئ ــەو چێ ــی ئ ــە خاوەن ــی ب ــر دەب ــدا دەژی؛ کەمت ــی خۆش ــە لەحزەیەک ل
م دەمێــک دەبــێ بــە یــادەوەری چونکــە زۆر ســەرنجت لێــی داوە. ھــەم چێژەکــە زۆرتــر دەبــێ 
،ھەمیــش لــە گشــت گۆشــە نیگایەکــەوە تــۆ روئیــات داوە پێــی. ئیتــر ئــەم ڕوئیایــە ئــەو بینینــە 
نییــە کــە تــۆ ســەردەمانێک تێیــدا ژیــای و گــوزەرت کــردووە. بــە مانایەکــی تر،ئــەو یادەوەرییــە 
لــە دەورانــی ئــەو لەحزەیــە تــۆ کەمتــر ئەندێشــەت بــۆی بــووە، بــەم بــە (روئیــای )خــۆت تــۆ 
ئــەو واقیعــەت بەرزتــر گۆاســتۆتەوە واوەتــر لــە لەحزەکــە ھــەر لــە خــۆی ناچــێ ( تســامی ) ت 
پێیــداوە پــەڕو باڵــت داوەتــێ. ئەدیــب یــان ھونەرمەنــد وەک کەســێکی ســاکار دەمێنێتــەوە گــەر 
روئیــای نەبــێ. مەرجــی( ڕشــتنی )ھــەر روئیایەکیــش وابــە ســتەیە بــە داڕشــتنی بــە شــێوازێکی 
ــۆ پاراســتنی رووحــی خــۆی شــێوەکەی  ــۆ ھــەر شــۆێنێک ب ــە دەچــێ ب ــا ک ــە میب ــاوازە. چــۆن ئ ن
دەگــەڵ ئــەو شــۆێنەوارە دەگــۆڕێ و دەگونجێنــێ، لــە ئــەدەب و ھونەریــش بــۆ پاراســتنی گەوھــەری 

روئیاکــە دەبــێ شــێوەکانيش بگــۆردرێ. 

ڕوانین 
دواتر 
روئیا
 بەرزان بابەشێخ

بــەدەم  منيــش  بــوو.  ئاوابوونــدا  لــه  ڕۆژ 
تاقيگەكــه؛  لــه  پارەكانــەوه  كۆكردنــەوەى 
بۆنــى عەتــرى ئــەو كچــەم دەكــرد .كــه ئێســتا 
بەخشــى كــرد و ڕووى بۆنێــك دەڵێــی بۆنــى بــه 
ھەشــت و توانــا و ھێــز بــوو بێئــاگا لــەدەرەوە، 
بۆنێــک ھاتــه ژوورەوه، پێــم ســەير بــوو چونكــه 
شــوێنی كارەكــه بچــووك و تەســك بــوو يەكســەر 
ھــەواى ژوورەكــەى گــۆڕى. بۆنــى ماندووبــوون و 
بۆنــى ڕەنــج، بۆنــى كابرايــەك بــوو لەدوايــەوه 
لــەو  ئــەو  ڕاگرتبــوو.  حەماڵــى  عەرەبانــەى 
بەھەشــته و لــەو فــەزا عەتراويــەى دەرھێنــام 
و ميزاجــم ســوڕا بڵــێ بــرام: لەنــاو پياڵەیــەك 
درێــژ  بــۆ  دەســتى  بــوو  تێــدا  ميــزى  نيــوەى 
كــردم (بيگــرە ئەمــە ميــزى خيزانەكەمــه بكــرێ 
فەحســی بــۆ بكــەى فەحســی حەمــل ).  ئــەو 
ــووه  ــەم كردب ــن ميزەک ــوو م ــانەی دا ب ــەو قس ل
ــى بنیشــێتەوه و  ــاو ئامێرەكــەوه تــا خڵتەكان ن
ئــەو كارەدا  فەحســەكەى بۆبكــەم.  لەدەمــى 
بــووم (بــۆن) ه خۆشــەكه دايگرتمــەوه زانيــم 
ســەرەتاتكێم  چاوەڕوانــه.  دەرەوە  لــه  ئــەو 
پێــم  دەكــرد،  خۆرەكــه  زەردەپــەڕى  لەگــەڵ 
وابــوو دونيــا لــه دووى مــن دەگــەرێ شاگەشــگە 
بــه ژیــان دووا ماچــی كچەکــەم كەوتــەوه يــاد، 
ســوێرێکی شــەرابانه دوای نۆشــکردنی ئێســتا 
تامــی دەگــەڕێ. لــەو كاتــەدا بــوو دووبــاره 
ــى  ــاوه باران ــەم ت ــه ژوورەوەى ئ ــی) ھاتن (بۆن
خەياڵــی پچڕانــم.  کاغەزەکــەم بــۆی درێــژ 

ــم " ــرد وت ك
 ( حاميلەيــه  خێزانەکــەت  شــكور  پیــرۆزە   _
مێزەکــەم  ســەر  نايــه  ئاســنى  دينــارى  يــەك 
 ( حەقەکــەی  ئەويــش  خــۆش  (دەســتەكانت 
پێــم ســەير بــوو وا بێدەربەســتانه ئەڵــێ ئــەوه 
حەقەکــەى . (تــۆ قــەت فەحســت نەكــردووه 
كــووا فەحــس بەوەندەيــه؟! بــه پانــزە دينــاره 
خــۆ بــەس مــن وا نیــم ھەمــوو تاقیگــەکان وان، 

ھەڵيگــرەوە قەينــا ده دينــارم بــدەرێ.
_وە مــن ئەوەنــدەت نادەمــێ مــن حەماڵــم 
ڕۆژی چــوار پێنــچ دينــار واريداتمــه خێــره تــۆ 
بــۆ فەحســێك ئەوەنــدەم لێئەســێنى؟ بــه خــووا 

زياتــرت نادەمــێ بــڕواش ئەکــەم ھــەر قازانجــت 
كــردووه.

 نەیھێشت چی ديكه بڵێم وتى:
_ سوپاس دكتۆر من ئەڕۆم.

 چــوو. مــن دامابــووم لــه قســەكانى ئــەو و 
خۆرئــاوا بــوون، لــه فكــر كردنەوەيەكى ســەيردا 
بــووم (ئــە ى خۆبەڕاســتى ئــەو ڕاســت دەكا مــن 
روبعێــک لــەو پارەیــەى ئــەو تێچوونــی ئــەم 
فەحســەيه و ســى روبعــى زيــاده ).  بــەم مــن 
ــه  ــەم ھەرێم ــى ئ ــەواوى خاك ــه ت ــەم ل ــی بك چ
بینیویــن.  ڕەوا  پێــی  یاســاش  وایــە،  نــرخ 
دينــار  پانــزە  ئەوانــەى  مــن  بــووم  حاڵــى 
ئــەدەن بێئاگایەكــى دەســتەپاچەن، ئــە ڵێــن 
دزيمــان لێبكــه. ئــەم ســەير بــوو نەیھێشــت 
ــرا  ــووم كاب ــەدا ب ــەو غايەلەي ــەم.  ل دزى لێبك
دووبــارە ھاتــه ژووره وه،دكتــور ببــووره ) بتڵــە 
ئاوێكــى بەدەســتەوە بــوو، دەســتەكانيم توونــد 
گووشــی، لــه تێــر بوونــى بۆنەکــەى ئــەو ھێشــتا 
تینــوو بــووم، تینوویــەک كــه بكــرێ تنــۆك 
تنــۆك بيكەمــه نــاو گــەردى بۆنــی كچەکــەوه 
تــا بۆنێکــی عەشــق و ڕه نــج مانــدوو بــوون 
بگرمــەوه. ســه يــرى ھــه تاوەکــەم كــرد كــه 
ــى  ــا نەيدەزان ــەو لەحەژمەت ــوو. ئ ــوو ب ــاوا ب ئ
چیبــكات. ده ســتەكانی لەنێــو دەســتم دەركــرد 
 ( كگــرن!  يــه  جيھــان  (كرێکارانــی  گوتــم 
بــووم  بــۆ ھێنــا  پێكەنــى و ئاوەكــه ى وەك 
نايەســەر مێزەكــه و ڕۆیــی. كرێكارانــى جيھــان 
يــه كگــرن! وه ك گاڵتــه م پێبــكات بــەدەم 
رۆيشــتنيیەوه ئەمــەی دەوتــەوه بانگــم کــردەوە( 
گاڵتــە مەکــە بــەوە حکومــەت ھەیــە تــا دزە 
کان بپارێــزێ).  ســەرێکی بــاداو ڕۆیشــتەوە.  
کچەکــە لەبــەر ئــەوەی الم ئیــش دەکا خەمــم 
ــەم دەبــێ  ــۆ ئ نییــە بەیانــی دێتــەوە، بــەم ب

ــڕۆم.   خــۆم ب
دەگــەڵ تاریــک بوونــدا منیــش دەرگام گــرت و 

ــەوە . چووم
٨ ی ئابی ٢٠٢٠  کەرکووک

کرێکارانی جیھان یەکگرن

بەرزان بابەشێخ چیرۆک
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بەشی یەکەم
لــە  یەکێکــن  ئــەدەب و ھونــەر 
جۆرەکانــی دەربڕینــی جەمــاوەر 
لــەو واقیعــەی کــە تیــادا دەژی، 
ڕاپەڕیــن  و  شــۆڕش  وئەدەبــی 
دەربڕینــی خواســتەکانی کۆمەڵــی 
لــە  دەســەت،  دژی  ڕاپەڕیــوە 
بوونــی  زاڵ  لــە  بــوون  ڕزگار 
کــە  کۆنەپەرســتەکان  ھێــزە 
ســەر  بــە  گرتــووە  دەســتیان 
داھاتــی کۆمەڵگەدا. وە ھەمیشــە 
شــاعیر و نووســەر وھونەرمەنــدی 
شــانۆگەرییەکان  و  تەشــکیلی 

ــوون لــە  ــو ب ــاوەری ڕاپەڕی و..ھتــد دەنگــی جەم
ڕێگــەی شــیعر و چیــرۆک و گۆرانــی و تابلــۆوە. 
ــەر  ــی ئۆکتۆب ــی ڕاپەڕین ــە ســەر ھەڵدان ــەر ل ھ
وە پێشــتریش، دەیــان ھونەرمەنــد و ئەدیبــی 
جۆراوجــۆر بەشــداریان کــردوە کــە ھۆنــراوە و 
تابلــۆ و گۆرانییەکانیــان کاریگەرییەکی گەورەی 
ھەبــووە لــە ســەر جەمــاوەر و ئاگاییــان، ئەمــان 
بەرھەمەکانیــان گوزارشــت بــووە لــە ئامانجــی 
جەمــاوەر بــۆ ڕزگار بــوون لــە دەســەتی ھێــزە 
ئیســالمییەکان و ناسیۆنالیســتەکانی شەریکیان، 
کــە بــە درێژایــی ئــەم ســانەی پێشــوو داھاتــی 
ودڕندانەتریــن  کــردووە  تــان  کۆمەڵگەیــان 
ئەنجــام  خۆپیشــاندەران  دژی  بــە  تاوانیــان 
داوە. ڕۆژنامەکانــی ( الغــد االشــتراکی - بــە 
زمانــی عربــی) و (ڕەوت - بــە زمانــی کــوردی)
لــەو  ژمارەیــەک  لەگــەڵ  چاوپێکەوتنیــان 
ڕاپەڕینــی  لــە  کەبەکارەکانیــان  شــاعیرانەی 
و  ســازدا  کــردووە  بەشــداریان  ئۆکتۆبــەردا 
پرســیاریان  چەندیــن  چاوپێکەوتنــە  لــەو 
خۆیــان  ژیانــی  دەربــارەی  کــردوون  ئاڕاســتە 
وە  ڕاپەڕینەکــەدا  لــە  وبەشــدارییەکانیان 
ھەروەھــا ئاگاییــان لــە ئــەدەب لــە کوردســتان و 

شــاعیرە کــورد زمانــەکان.

شاعیری گەنج عباس ئەلتەمیمی
 کە دەنگێکی کاریگەری ھەبوو لە ڕێی 

ھۆنراوەکانییەوە کە لە سەرەتای ئۆکتۆبەردا 
و لەژێر ڕێژنەی فیشەک کە بەسەر خۆی 
وھاوڕێکانیدا تێدەپەڕی، بوو بە یەکێک 

لە سومبۆڵەکانی ڕاپەڕینی ئۆکتۆبەر... لەم 
ھۆنراوەیەدا ئەلتەمیمی دەڵێت:

ئەی بکوژەکەم، ئەترسم نەزانیت

ســنگما  نــاو  لــە  فیشــەکەکانت 
دەکرێــت لــێ  پێشــوازیان 

لەنــاو  خەونەکانــم  ئــەوەی  مــن، 

دزرابــوون قوماتــدا 

ــە  ــاس ل ــەردوون ب ــو گ ــن، کەھەم م
دەکات خۆڕاگریــم 

ــۆی کارم  ــی ھاتوچ ــەوەی کرێ ــن، ئ م
نییــە

لــە  بــووە  گییــر  کــە  ئــەوەی  مــن، 
ســەرۆکت چەقــۆی  جەرگــم 

تەنھــا یــەک قســەیە و نابێــت بــە 
دوو،

وە وای دابنــێ وڕێنــەی برســێتییە و 
دەیکــەم

من و تاجی سەرت ناکرێ بژین،

یــان  بســەندرێت،  ژیانێــک  ئەبێــت 
ــن ــان م ــەو ی ــی ئ ھ

٢٤ تەمــەن  الوێکــی  ئەلتەمیمــی  عەبــاس 
پرســیارەمان  ئــەو  بــۆ  لەوەمیــدا  ســانە 
و  ڕەخنــە  چوونــی  پێــش  بــەرەو  دەربــارەی 
ــە دوای ســەرھەڵدانی  ــی ل ــەری کۆمەیەت ھون
وە  گەشــەکردنی،  و  ئۆکتۆبــەر  ڕاپەڕینەکــەی 
ئایــا دووبــارە گەڕاوەتــە بــۆ بــواری ھونــەر 
وڕۆشــنبیری گوتــی : " ڕەخنــەی کۆمەیەتــی 
لــە عێــراق دا بــە وەرچەرخانێکــی ڕیشــەییدا 
بــاری شــێوازی دەربڕینــەوە  لــە  تێدەپەڕێــت 
پــاش ئــەوەی کــە ڕەخنــە بــە شــێوەیەکی وشــک 
دەگیــرا وەک گەنجــەکان نــاوی دەنێــن، لــەم 
گالتەجــاڕی  بــواری  بــۆ  گــۆڕرا  دواییانــەدا 
سیاســی  نوکتــەی  یەکــەم،  دەرەجــەی  بــە 
وەرگرتــن  و  بوبوونــەوە  زۆرتریــن  ئێســتا 
وکاریگــەری ھەیــە لــە ســەر ئاســتی عێــراق وە 
ھونــەر و ڕۆشــنبیری بــە دەرەجــەی دووھــەم. 
ھەورەھــا دەربــارەی تەجروبــەی ئەدەبــی خــۆی 

ئەلتەمیمــی جەختــی لەســەر ئــەوە کــردەوە کــە 
ھونــەری ســەرەکی ئــەو لــە بــواری نووســینی 
ــا  ــەی یەکــەم وھەروەھ ــە دەرەج ــە ب ــیعر دای ش
وە  ژەنیــن  عــود  بەتایبــەت  وە  میوزیــک 
دەربــارەی پــرۆژەی داھاتــووی جەختــی کــردەوە 
لــە ســەر بــەردەوام بــوون وپێداگرتنــی زیاتــر 
لەســەر شــیعری میللــی (الشــعر الشــعبی) کــە 
وکاریگاریەکــی  وەردەگیرێــت  ئاســانی  بــە 
خەڵقــی  ویجدانــی  لــە  ھەیــە  گــەورەی 
ــە  ــەبارەت ب ــاگاداری س ــارەی ئ ــدا. دەرب عێراق
ئــەدەب و ئەدیبــان لــە کوردســتان کــە ئایــا 
قســەیەکی ھەیــە کــە ئاڕاســتەی خوێنەرانــی 
ڕۆژنامەکانمان وە جەماوەری کوردســتانی بکات 
وە بــە تایبــەت ئــەو ئەدیبانــەی خوازیــاری 
یەکســانی وعەدالــەت و ئــازادی کۆمەیەتیــن؟ 
چەندەھــا  کــە  وەمیدایــەوە   ئەلتەمیمــی 
ــە  ــە ل ــە ک ــگ ھەی ــی زۆر گرن ــی ئەدەب ئەزموون
کوردســتانەوە ســەرچاوەی گرتــووە وە یەکێــک 
لــە وانــە شــاعیر و فیلســوف ئەحمــەدی خانــی، 
وە بانگــەوازی ھاوڕێیانــی لە کوردســتان دەکات 
کــە بــەردەوام بــن لــە بــو کردنــەوەی بیــروڕای 

ئازادیخوازانــە. و  یەکســانی 
                                     
شاعیر وەلید
ئەلمەسعودی

شاعیر و نووسەر وەلید ئەلمەسعودی دەربارەی 
ــک  ــن لەدای ــی: "م ــدا گوت ــی خــۆی لەوەم ژیان
بــووی ١٩٧٣ م، ســەرەتاکانم تێکەڵەیــەک بــو 
لــە بەینــی شــیعر بــە شــێوەی جــۆراو جــۆر وەک 
بەینــی  وە  ھایکــۆ  و  یــادەوەری  و  پەخشــان 
ــی".  ــاری سیاســی وکۆمەیەتــی وپەروەردەی وت
وە ئەوەشــی زیــاد کــرد کــە ئــەو بــە شــێوەیەکی 
ســەربەخۆ دەنووســێت وپێــی باشــترە پەیوەنــدی 
نــەکات بــە یەکێتــی نووســەران و ئەدیبانــی 
دامودەزگایەکــی  کــە  ئــەوەی  لەبــەر  عێــراق 
ناســەربەخۆیە لــە پێــش ولــەدوای ڕووخانــی 
ســەدامیش. ھەروەھــا دەربــارەی نووســراوەکانی 
 : گوتــی  ئەلمەســعودی  وبوکردنەوەیــان 
عێراقــی  گۆڤــاری  و  ڕۆژنامــە  لــە  ئــەو  کــە 
لــە  وبــەم  دەکاتــەوە،  بویــان  عربیــدا  و 
ئەلەکترۆنییــە  ســایتە  لــە  تەنھــا  ٢٠١٥-ەوە 
ڕۆشــنبیرییەکاندا دەنووســێت، وئەمــەش لەبــەر 
ــەن  ــن لەالی ــروڕا ودەربڕی ــازادی بی ــی ئ نەبوون
دامــودەزگا وڕۆژنامەکانــەوە کــە لــە بەغــداد 
دەردەچێــت کــە بــە تەوجیھی سیاســی و حیزبیی 
کارەکانــی  دەربــارەی  وەلیــد  بەڕێــوە.  دەڕۆن 
کۆمەڵێکــی  "چەنــد  کــە  وەمیدایــەوە  خــۆی 
بایــەخ  کــە  ھەیــە  وڕۆشــنبیریمان  ئەدەبــی 
گشــتی،  بــە  دەدەن  وڕۆشــنبیری  ئــەدەب  بــە 
ھەروەھــا مێــژووی ئێســتای عێــراق و ھەمــوو 
ئــەو دەســت تێوەردانــە سیاســی کۆمەیەتــی 
وڕۆشــنبیریانە لەزنجیرەیــەک وتــار و نوســیندا 
جگــە  ئەمــە  بــاس،  بــەر  خســتوومانەتە 
لــە  بــە نووســینی ھایکــۆ  لــە بایەخدانمــان 
یانەکەمــان کــە بەنــاوی 'جەوالــون'ەوە بــو 
دەبێتــەوە. لەوەمیــدا بــۆ پرســیارمان لەســەر 
کاریگــەری ڕاپەڕینەکــە لەســەر ئــەدەب وڕەخنــە 
ــە  ــم ک ــم خۆشــە بڵێ ــی: " پێ ئەلمەســعودی گوت
ڕەوەنــد و ڕەخنــەی کۆمەیەتــی بەســتراوەتەوە 

بــە زۆر فاکتــۆری تــرەوە کــە دەبێــت تەحقیــق 
بێــت. گرنگترینیــان لێکھەڵپێکرانــی بارودۆخــی 
ئۆبژێکتیڤــی چەوســانەوە ونامۆبوونی ئینســانی 
کۆمەیەتــی  کەلەپــووری  لەگــەڵ  جەمــاوەر 
دا  ڕووی  ئەمــە  کــە  ســتەم،  دژی  نــاڕازی 
ئاســانی  بــە  ناتوانێــت  دەســەتێک  ھیــچ 
ــە ســەر".  ــۆ بچێت ــی ب چەوســانەوەی خەڵکەکان
دێــت  بەســەرمان  ئــەوەی   " گوتــی  ھەروەھــا 
لــە بەغــداد وشــارە ڕاپەڕیووەکانــدا بوونــی 
بــە  چەوســانەوە  کۆمەیەتــی  ھەلومەرجــی 
ــای ناڕەزایەتــی  ــەردەوام لەگــەڵ الوازی توان ب
کۆمەڵــی  کاریگــەری  لەبــەر  کۆمەیەتــی، 
خەڵکــە  کردنــی  بەنــج  و  ئاینــی  تائیفــی 
لەگــەڵ  بــەم  جۆراوجــۆردا.  نــاوی  لەژێــر 
ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەری گەنجــان، گەنجــەکان 
قورســاییەکی ناڕەزایەتــی گەورەیــان دروســت 
ــدن و  ــتن وفڕان ــەرکوت وکوش ــەرەڕای س ــرد س ک
ون کــردن لــە الیــەن کەســانێک لــە نــاو پرۆســە 
سیاســییە گەندەڵەکــەدا کــە ئیســالمی سیاســی 
ــش  ــەوەی گەنجانی ــی دەکات. بزووتن رابەرایەت
بــۆ  وئامادەبێــت  بێــت  بــەردەوام  ئــەوەی  بــۆ 
پەرەســەندنی مەیلــە ڕەخنــە کۆمەیەتییــەکان 

پێویســتی بــە خۆڕێکخســتنی گەنجــان خۆیانــە 
بــۆ ئــەوەی بەھێــز تربــن ولە کاریگــەری ڕەخنە 
وناڕەزایەتــی لــە کۆمەڵــدا لــە چوارچێــوەی چ 

ئێســتا و چ داھاتــوودا.

عاشقی ھەژار

بەرماڵەکەی بۆ ماچ ڕاخست

شەڕ دای بەسەردا بەو ڕێیانەی 

دەگاتە ئاسمان

بەرەو ئاسمان

دەستی دایکەکان

بەرز مایەوە بێ سوود

کاتێ کەبارانی بە لێزمە

زیاتر لە فرمێسکەکانیان

گیان بەختکردووان دەکەوێنێت

بەسەر سەری شارەکاندا

شارە نەگبەتەکان

لەژێر خۆڵەمێشدا

دەنگی شیعر و ھونەر لە ڕاپەڕینەکەی ئۆکتۆبەردا
سازدانی : جەالل ئەلسەباغ    

وەرگێرانی لە عەرەبییەوە : 

عەبدو شیرین

یاری کچە بچوکەکە

بوک و زاوایەک ئەخولێنەوە

لە ڕەشاییەکدا خەریکە

دەسڕڕێتەوە 

لەگەڵ دوا ترپەدا

دوا ترپە

لــە  نایــەت  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 
ا یــد کە نە ا و ژ

ئا سپیەکەمان کەھەڵواسراوە

بەسەر یەکەم غەمدا

بەسەر یەکەم ماچدا

ڕاخراوە لەسەر حەسیرێک

فڕاندیان لە دڵی

عاشقی ھەژار
لەبــواری پەیوەنــدی و زانیــاری بە ئەدیبەکانی 
ــی  ــعودی ڕوون ــان ئەلمەس ــتان وکارەکانی کوردس
ئەدەبییــەکان  پەیوەندییــە  کــە  کــردەوە 
تەنھــا  کــورددا  ڕۆشــنبیری  چاالکــی  لەگــەڵ 
لــە ســنوری ھایکــۆ دایــە ولەڕێــی ھاوڕێیەتــی 
لــە  لەکوردســتانەوە  شــاعیران  بەشــداری  و 
یانەی(جەوالــون) وە ھەروەھــا لــە خوێندنــەوە 
شــاعیر  ھەندێــک  ئەدەبــی  بەدواداچونــی  و 
دەوڵەمەندکردنــی  توانــای  ئــەوەی  بــێ  بــە 
مەســەلە  دەربــارەی  ھەبێــت  دایەلۆگەکانــی 
شــێوەیەکی  بــە  عێــراق  چارەنووسســازەکانی 
پەیامێکــی  قســەکانیدا  لەکۆتایــی  گشــتی. 
ئاڕاســتەی جەمــاوەری ھەرێــم وخوێنــەران کــرد 
"مــن دەڵێــم کــە گرنگتریــن شــت کەتوانــای 
جەمــاوەر پــەرە پێــدەدات بــۆ گــۆڕان، کرانــەوە 
وە  تــر  کەســانی  ئەزموونەکانــی  بــۆ  یــە 
ئاســەواری نەتەوەیــی  بــە  نەبــوون  پابەنــد 
و ئایدیۆلۆجــی کــە دەســەت دەیســەپێنێت. 
الیەنەکانــی  ھەمــوو  کرانــەوەوە  لەڕێگــەی 
ڕۆژانــە  لــەوەی  بــەدوور  دەبینیــن  ڕاســتی 
نابێــت  کۆمەیەتیــش  ڕزگاری  وە  دەیبینیــن 
بەبــێ ناســینی کەســانی تــر بــە پۆزەتیــڤ 
و نەگەتیڤیانــەوە، لەپێنــاو دروســت کردنــی 
ڕۆشــنبیرییەکی ڕەخنەگــر کــە بــەردەوام قابیلی 

بێــت. پێشــکەوتن 
جەوالــون  یانــەی   : الجوالــون  نــادي   (*)
(الحــوار  ســایتی  لــە  لقێکــە  و  وێبالگێکــە 
بــە نووســینی ھایکــۆی  المتمــدن) و بایــەخ 

دەدات. عەرەبــی 

پێنووســەكەم چــەن پێــى خۆشــە خەياڵــى تــۆم بێتــە 
بەرچــاو 

ئەڵێ بە ھۆى ئەوە منيش لێوم ئەگا بە لێو پەڕاو 
ئەو پێنووسەم بۆ جارێكيش بە ديدارت نەگەشتووە 

شەوێك بەسەر شان و ملتا فرمێسكى بۆت نەڕشتووە 
كەچــى كاتــێ باســت دەكــەم ئــەو مەســت دەبــێ و چــۆك 

دادەدات 
يــارى  پيتــەكان  بــە  دەبێــت  بــێھۆش  شــێوەيەك  بــە 

دەكات 
پێنووسەكەم زۆر جار دەڵێ لەوە زياتر خۆشت بوێ 
بێشك ھەموو وێنەكانى لەسەر كاغەز دەردەكەوێ 

بورھانی مەال

س و پێنــو دوو کاریکاتێری ھونەرمەند عەلی دەروێش
لە ژمارەی ئایندەی بانیژەی ئەدەب و کلتوور بابەتێک لەسەر ئەم 

ھونەرمەندە دێتە وەشاندن



7 ئەیلولی٢٠٢٠  ژمارە7  
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کلتوور و ئەدەب بانیژەی

 من نیشتمانم ھه یه ،
 ئه مه  نیشتمانی من نییه .

 له  نیشتمانه كه ی مندا... زیندان نییه ،
 زبڵدان نابێته  سفره ی خوانی ئینسان،

 كه س له برسا، 
مانگی چوارده ی لێ نابێته  نان.

 له  نیشتمانه كه ی مندا، 
ھه موو وه ك یه ك، 

كه س له كه س گه وره تر نییه .
 پێكه نیــن و بــزه  و خه نــده ی تێــدا قه ده غــه  

نییــه . 

نیشتمانی من
 شیعری: ئیبراھیم ھه ورامانی

ئه و نیشتمانه ی من ھه یه ،
 ھه ر به ته نیا، 

نیشتمانی ھه ندێك نییه . 
وه ك، 

ئه م نیشتمانه ی،
 تۆ شانازی پێوه  ده كه ی .

 ئینسان تێیدا، ماندوو شه كه ت .
 سفره ی خاڵی .

 بێ جێگه  و ڕێ، 
له تاو ئازار و 

ده ردی بێ ده رمانی ھه ر ده ناڵێ .
 ئه م نیشتمانه ی تۆ ھه ته ، 
كه م شار و كوچه ی ھه یه ، 
پڕت نه كردبێ له زیندان. 
ئه م نیشتمانه ی تۆ ھه ته 

 بێ له  خۆت و دار و ده سته ی سوڵتان. 
سه راپا، زیندانه  بۆ ئینسان. 

كاتێ خۆری،
 ئازادی و یه كسانی ھه ڵدێ.

 ئێمه ی ئینسان... شاد ده بینه وه ،
 به  نیشتمان.

گۆچان
سەالم عومەر

گۆچانەكەی بابم
كە ئی باپیرم بوو

كەوتۆتە ناو دەستی من و
رەمدەژێنێ

ھێند دەجوڵێ
جەستەو دەست و

روحی نامۆم دەلەرزێنێ
دەیھاوێمە نێو نوێنەكان

.....دیوەكان و
تەواوی پەنجەرەكان و

بنمیچی خانوەكەشم دەبزوێنێ
***

ئەو گۆچانە
ئی باپیری باپیرم بوو
لە شانەدەر دۆزیانەوە

كە دەشیبەمەوە ناو چیا
تاشەو تاوێر

بەسەر یەكدا دادەخزێنێ
ھێڵە كۆنكرێتیەكانی تخوب

ستوونە سەرابیەكان
. دادەڕزێنێ

****
گۆچانەكەی بابم

....ھاتۆتە نێو دەستی من و
كەوی نابێ

ئارام ناگرێ
راناوەستێ
گۆچانەكەم

نەقەت دەبێتە ئی من و
نە دەبێتە قۆچان و

.ناشچێتە نێو ھیچ گرێبەستێ
 .

٢٠١٩

 بێ له  خۆت و دار و ده سته ی سوڵتان. 

بیر بکەرەوە مرۆڤ نەبوویتایە

کتێبێک دەبوویت لەسەر کۆشی کچێک

دیــواری بــە  دەبوویــت  ســوور  خشــتێکی 
ە و مێکــە ما حە

شــاعیرێکی چــاوی  لــە  دەبوویــت  عەینەکێــک 
پیــردا

دارشــەقێک دەبوویــت لەژێــر باڵــی ســەربازێکی
پێکــراو

گۆچانێک دەبوویت بە دەستی کوڕە شوانێکەوە

گوارە دەبوویت دەکرایتە گوێ

گوڵدان دەبووی دەبرایت بە دیاری

ڕۆبێکی تەڕ دەبوویت بە تەنافی حەوشەوە

مێــزی لەســەر  دەبوویــت  چەتــاڵ  و  کەوچــک 

یەک نە چێشــتخا

پەرداخ دەبوویت بە لێوی گەنجێکی مەستەوە

مێروولە دەبوویت دەوروخولی شەکردانێکت دەدا

ھەنگ دەبوویت بە دیواری باخدا ھەڵدەزنایت

فڵچــە و بۆیــە دەبوویــت وێنــەی شــاخ و زەڕافــەت
پــێ دەکێشــرا

ــت ــی نامەیەک ــە ھەڵەکان ــت وش ــتیکێک دەبووی الس
پــێ دەســڕایەوە

موعەتەر دەبوویت بە بنباڵی ژنێکەوە

جۆالنە دەبوویت پاڵت پێوەدەنرا

لــە ژوورێکــدا دەخرایتــە ژێــر ســەتڵ دەبوویــت 
دڵۆپــە

بــە دەھێنــرای  دەبوویــت  ئاوریشــم  دەســڕێکی 
حەماڵێکــدا ئارەقــاوی  تەوێڵــی 

بێــکار ھۆڵێکــەوە  میچــی  بــە  دەبوویــت  پانکــە 
دەخوالیتــەوە

گۆرانیبێژێکــی لەبــەردەم  دەبوویــت  مایــک 
ا شــد ڵخۆ د

تەســبیحێکی دەنــک گــەورە دەبوویــت لــە مەچەکــی

جامبازێــک دەپێچرای

لــە دەبوویــت  شــین  نقێــم  ئەنگوســتیلەیەکی 
دەبریســکایتەوە زرنگەرێکــدا  .پەنجــەی 

بیربکــەرەوە گــەر مــرۆڤ نەبوویتایــە شــتێکی چەنــد
!بــاش دەبــوو

بیربکەرەوە 
ئەی مرۆڤ...!

و  شــاعیر  و  ڕۆژنامەنــووس  و  ڕەخنەگــر 
ڕۆمانووســی ئەمریکــی مایــکڵ گۆڵــد کــە بــە 
ڕاســتەقینەی  کەنــاوی  بەناوبانگــە  مایــک 
١٢ی  لــە  کــە  گارنیشــە  ئیســحاق  ئایتــزۆک 
نیســانی ١٨٩٤ لــە خانەوادەیەکــی جوولەکــە 
لەدایــک  ئەمریــکا  لــە  نیویــۆرک  شــاری  لــە 
بــووە. ســەرەتای دەســپێکی نووســینی لەژێــر 
نــاوی ئارویــن گارنیــش بــووە. لــە جەرگــەی 
و  کۆمۆنیســتەکان  و  چــەپ  ڕەشــبگیرییەکەی 
ســانی  (١)لــە  ئەمریــکا  ئانارکیســتەکانی 
وودرۆ  ســەرۆکایەتی  لەســەردەمی   ١٩١٩-١٩٢٠
لــە  کۆمۆنیســت  گارنیشــی  ئارویــن  ویڵســن، 
بزووتنــەوەی ڕادیکاڵــی ڕزگاربووانــی جەنــگ بۆ 
ــەی  ــکا ناوەک ــە ئەمری ــەکان ل ــی کۆیل ئازادبوون
دەگۆڕێــت بــۆ مایــکڵ گۆڵــد. مایــک ســاڵی ١٩١٤
یەکەمیــن شــیعری لــە گۆڤــاری سۆشیالیســتی 
فلۆیــد  سەرنووســەری  بــە  ماســس)(٢)  (زی 
شــیعری  یەکەمیــن  ئیســتمان  ماکــس  و  دێــڵ 
خــۆی بــو دەکاتــەوە. مایــک ھــەر لەســەرەتای 
لــە  بــوو  یەکێــک  مردنــی  تــا  الوێتییــەوە 
الیەنگرانــی شۆڕشــی بەلشــەفیزم لــە یەکێتیــی 
گۆڵــد  مایــک   ١٩٢١-١٩٢٢ ســاڵی  ســۆڤییەت. 
سەرنووســەری  دەبنــە  مەککــی  کودی  و 
گۆڤــاری سۆسیالیســتیی (زی لیبرەیتــەر)(٣). 
مۆســکۆ.  دەچێتــە  مــان  گۆڵــد   ١٩٢٥ ســاڵی 
گۆڤــاری  سەنووســەری  دەبێتــە   ١٩٢٩ ســاڵی 
( زی نیــو ماســس)(٤) کــە بەرھەمــی چەپــی 
بــو دەکــردەوە و ھەروەھــا گروپــی شــانۆیی 
ڕادیکاڵــی دامەزرانــد. ســاڵی ١٩٢٨ تــا ١٩٣٤

(زی  گۆڤــاری  ھــەردوو  سەرنووســەری  گۆڵــد 
و  بــووە  لیبرەیتــەر)  (زی  و  ماســس)  نیــو 
گەلــێ شــیعر و نامــە و چیرۆکــی کرێکارانــی 
ئاســایی بــو دەکــردەوە. ســاڵی ١٩٢٠ یەکەمیــن 
جــووە   ) بەنــاوی  دەنووســێت  خــۆی  ڕۆمانــی 
بــو   ١٩٣٠ ســاڵی  کــە  دەســتەنگەکان)(٥) 
بــۆوە، ڕۆمانەکــە ھــەر زوو وەرگێڕدرایــە ســەر 
چــواردە زمانــی جیھانیــی و بــوو بــە یەکێــک لــە 
ــا.  ــە نموونەییەکانــی ئەدەبــی پرۆلیتاری ڕۆمان
کــرد  وای  گۆڵــد  ڕۆمانــەی  ئــەم  کاریگەریــی 
کلتــووری  واجیھەیەکــی  وەک  گۆڵــد  مایــک 
دەربکەوێــت.  ئەمریکــی  کۆمۆنیســتی  حیزبــی 
مایــک تــا ڕۆژی مردنــی لــە ڕۆژنامــەی (زی 
دەیلــی وۆرکــەر)(٦) ســتوونێک یــان گۆشــەیەکی 
گۆڵــد خۆشــی  مایــکڵ  بەبەردەوامــی ھەبــوو. 
ــەردەوام ئــەو گوزارشــتەی ڕۆمانەکــەی خــۆی  ب
شۆڕشــگێڕ.. کرێکارانــی  ئــەی  دەوتــەوە( 
ئێــوە مەســیحی ڕاســتەقینەن). مایــک گۆڵــد 
ســەرکۆنەی  کۆمۆنیســتیی  ڕەخنەگرێکــی  وەک 
ھەمــوو ئــەو نووســەرانەی کــردووە کــە ھێڵێکــی 
چەپــی بەســەر نووســینەکانیان زاڵــە و لــە 
ھێڵــێ گشــتی حیزبــی کۆمۆنیســتی ئەمریکیــی 
الیــان داوە وەک ئەلبێــرت ماڵتــز و ئێرنســت 
ھەمەنگــوای. مایــک گۆڵی نووســەری پرۆلیتاری 
لــە تەمەنــی ٧٣ ســاڵیدا لــە ئەنجامــی جەڵــدە 

لــە ١٤٧ ئایــاری ســاڵی ١٩٦٧ لــە شــاری تێــرا 
ــی  ــۆ دواجــار ماڵئاوای ــا ب ــە کالیفۆرنی ــدا ل لین
لــە نووســین و خەباتــی پرۆلیتاریــا دەکات. 
دوای مردنــی مایــک گۆڵــد تــەواوی دەســتنووس 
کتێبخانــەی  بەخشــرایە  بەرھەمەکانــی  و 
تامیمێنــت و ئەرشــیفەکانی ڕۆبــەرت واگنــەر 
لــە زانکــۆی نیویــۆرک. 

 پەراوێزەکان : 

(١)حکومەتــی ئەمریــکا لــە کۆتایــی دەیــەی 
بیســتەکانی ســەدەی بیســتەم کەوتە ڕەشبگیریی 
زۆربــەی ئازادیخــوازان و چــەپ و کۆمۆنیســت و 
سۆشیالیســتەکانی ئەمریــکا وەک ترســێک لــە 
بوبوونــەوەی ئەزموونــی بەلشــەفیزم و شۆڕشــی 
ئۆکتۆبــەر لــە ئەمریــکا.
(٢)زی ماسس : گۆڤارێکی سیاسی سۆشیالیستی 
مانگانــە بــوو لــە ئەمریــکا لەنێــوان ســانی 
١٩١١ تــا ١٩١٧ دەردەچــوو. ئــەم گۆڤــارە بــە 
ســەپۆرتی ماکــس ئیســتمان دەردەچــوو.
سیاســی  گۆڤارێکــی   : لیبرەیتــەر  (٣)زی 
سۆشیالیســتی مانگانــە بــوو ئــەم گۆڤــارە بــە 
خوشــکەکەی  و  ئیســتمان  ماکــس  ســەپۆرتی 
کریســتاڵ ئیســتمان لــە دەیــەی بیســتی ســەدەی 
دەردەچــوو. ئەمریــکا  لــە  ڕابــردوو 
(٤)زی نیــو ماســس : گۆڤاریکــی مارکسیســتی 
ئەمریکیــی بــوو لەنیــوان ســانی ١٩٢٦ تــا 
ــارە  ــەم گۆڤ ــە ئ ١٩٤٨ دەرچــووە.  شــایانی وتن
کۆمۆنیســتی  حیزبــی  لەگــەڵ  نزیکایەتــی 
ھەبــووە. ئەمریــکا 
(٥)جــووە دەســتەنگەکان : یەکەمیــن رۆمانــی 
دەیــەی  لــە  کــە  گۆڵــدە  مایــک  پرۆلیتاریــی 
بــە  دەســت  ڕابــردووە  ســەدەی  بیســتەکانی 
لەالیــەن   ١٩٣٠ لەســاڵی  و  کــراوە  نووســینی 
دەزگای ھــۆراس برســبین لیــڤ ڕایتــەوە بــالو 
کاروەتــەوە. دوای بالوبوونەوەی وەرگێڕدراوەتە 
ســەر چــواردە زمانــی جیھانیــی.
(٦)زی دەیلــی وۆرکــەر : ڕۆژنامــەی حیزبــی 
کۆمۆنیســتی ئەمریــکا بــوو لــە نیویــۆرک یەکــەم 
ــە ســاڵی ١٩٢٤ دەرچــووە. ــارەی ل ژم

سەرچاوەی ئامادەکردنی ئەم بابەتە : 

https://en.wikipedia.org/wiki/
Mike_Gold

مایک گۆڵد
ڕۆماننووس و ڕەخنەگری ئەدەبی پرۆلیتاریی ئەمریکیی

ئامادەکردنی : بانیژەی ئەدەب و کلتوور  

ئیدریس عەلی
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گڕێژنە
ئەفسانە و ئەدەب

سڵێمان ( مەشخەڵ)  عەبدو

دەینوسێت

ــژووەوە لێکھەڵپێکرانێکــی  ــی مێ ــە بەرەبەیان ھەرل
سەیر بەم نادڵگیر لەنێوان ئەدەب و ئەفسانەدا 
ھەیــە، نادڵگیــرە چونکــە ئــەو لێکھەڵپێکرانــە 
بــە ڕێــڕەوی سروشــتی خــۆی نەھاتۆتــە بــوون.
ھێزەکانــی  ئاســتی  گەشــەی  بەپێــی  بەڵکــو 
و  کۆمەیەتــی  ھەلومەرجــە  و  بەرھەمھێنــان 
ــانیی  ــی و ئابوورییەکانــی کۆمەڵگــەی ئینس سیاس
کراوە.لــە  لێکھەڵپێکرانــە  ئــەو  دەســتکاری 
توانایەکــی  ئەفســانە  بەراییەکانــدا  قۆناغــە 
ــی  ــی ڕۆڵێک ــە دەیتوان ــوو ک ــی ھەب ــی مەزن جادووی
ســێبەرەکانی  ھێشــتنەوەی  لــە  بگێڕێــت  گرنــگ 
خواوەنــدە جیاجیاکانــی نێــو میســۆدلۆییە جیــاوازە 
دەقگرتووەکانــی نێــو مێــژوو. خــودی کارەکتــەر 
و بــە پاڵــەوان نیشــاندانی خواوەنــد ئەرکێــک 
ئەفســانە.  دەســتبەجێکانی  ئەرکــە  لــە  بــوو 
و  کــۆن  ڕۆمــای  و  یۆنــان  ئەفســانەکانی  لــە 
ھینــد و چیــن و تەنانــەت ئەمریــکای التینیــش 
چوونیەکییــەک ھەســت پێدەکرێــت لــە ئیلتزامــە 
ئەخالقییەکانیــان دەرھــەق بــە خواوەنــدەکان و 
بوونــی  واقیــع.  ئــەرزی  لەســەر  ســێبەرەکانیان 
کارەکتــەری ســەیر و نامــۆ و بەتوانــا و خــاوەن 
ئــەو  زاڵبوونــی  و  لەڕادەبــەدەر  تواناییەکــی 
کارەکتــەرە بەســەر ژیانــی مرۆڤــەکان و پاشــان 
ــی  ــای بەزاندن ــە توان ــک ک ــی قارەمانێ پەیدابوون
ئــەو کارەکتــەرە نامۆیــە (دێــو و درنــج، ئەژدیھــا، 
مــاری حــەوت ســەر و تــاد)و گێرانــەوەی ژیــان 
بــۆ دۆخــی ئاســایی ھەیــە. ڕەگــەزی ئەفســانە لــە 
ئــەدەب ھــەم لــە ڕووی مێژوویــی و ھــەم لــەڕووی 
جادووکارانــەی  پەنابردنێکــی  فەلســەفییەوە 
ئــەدەب بــوو بــۆ میتافیزقایەکــی ڕووت کەدواجــار 
ھیــگڵ کۆدەکانــی کــردەوە و ســیحرەکەی بەتــاڵ 
مۆدێرنــەدا  ســەردەمی  لەمــڕۆی  بــەم  کــردەوە. 
ئەفســانە چ جێوشــوێنێکی ھەیــە لــە ئــەدەب؟ ئایــا 
ــان  ــات؟ ی ــانە دەب ــۆ ئەفس ــا ب ــوێ پەن ــی ن ئەدەب
لەبــری ئەفســانە دەســت بــۆ کــۆدە زیرەکەکانــی 
نووســین نابــات؟ ئەدەبــی ســەردەم خاڵــی نییــە 
لــە ئەفســانە، بەڵکــو جۆرێــک ئەفســانەی تیایــە 
لەبــری جوانکردنــی ڕووی خواوەنــدەکان، خەریکــی 
ــی  ــوی فیرعەونەکان ــاری دزێ ــی ڕووخس مکیاجکردن
بێڕەحمەیــە.  چینایەتییــە  سیســیتەمە  ئــەم 
خەریکــی بــەڕەوا لــە قەڵەمدانــی ئــەو ھەمــوو 
ــت،  ــک دەکرێ ــە خەڵ ــەق ب ــە دەرھ ــە ک ناھەقییەی
خەریکــی وێناکردنــی ئــەو ھەمــوو نابەرابەرییەیــە 
و نیشــاندانیەتی وەک ھــەق و ئەزەلیــی ئەبــەدی. 
مــاری  بــە  پێویســتی  ســەردەم  ئەدەبــی  ئەمــڕۆ 
حــەوت ســەر و ئەژدیھــا و دێــو نییــە، چونکــە 
ــاری ســەردەم  ــەی تەکنەلۆجی ســەرمایەداری لەڕێگ
ئەژدیھایەکــی  زانســتەکانەوە،  دەســتکەوتە  و 
ئەدەبیــش  و  داناویــن  لەبــەردەم  نەبینــراوی 
ئــەو ئەژدیھایــە جــوان و ئێســک  ھــەوڵ دەدات 
ســووک نیشــان بــدات و تەنانــەت ھــەوڵ دەدات 
وێنــا  ژیــان  پێداویســتییەکی  وەک  ئەژدیھاکــەی 
لەنێوبردنــی  لەبــری  بــکات  کارێــک  و  بــکات 
بەڵــێ  ببــات.  لەنێومــان  ئەژدیھــا  ئەژدیھــا، 
بــۆرژوازی  ئەدەبــی  کــە  ئەرکەیــە  ئــەو  ئەمــە 
ئــەم  ئــەوەی  بێگومــان  ڕایدەپەڕینــێ.  ســەردەم 
ســیحرە تازەیــە و کۆدەکانــی بەتــاڵ دەکاتــەوە 
ــە  ــزە و ن ــک بەھێ ــی باس ــە قارەمانێک ــارە ن ئەمج
ھیگڵــە بەڵکــو پرۆلیتاریایــە کــە ئــەم جــادووە 
مێژووییــەی ســەرمایەداری بــۆ ھەمیشــە بەتــاڵ 

دەکاتــەوە.

کۆششچاو، نیگار،رۆح جەمال

تەمموزی ٢٠٢٠ عەبدو سڵیمان(مەشخەڵ)

ھونەرمەند فەالح عومەر شوانی
ھەڵگری خەمی مرۆڤایەتی

ھونەرمەنــد فــەالح شــوانی بــە کۆمەڵێــک خەونــەوە 
ھــەر لەھەڕەتــی الوێیــەوە گەشــتی ھونەریــی خــۆی 
دەســت پێــدەکات. ئــەو لــە شــاری کەرکــووک لەدایک 
دەبێــت و گــەورە دەبێــت و ھــەر لــەو شــارەش توانــا 
دەدات  بڕیــار  و  دەناســێ  خــۆی  بەھرەکانــی  و 
ئیــش بــۆ خەونەکانــی خــۆی بــە تەنھــا نــا بەڵکــو 
بــکات.  ئینســان  خەونــی  بەدیھاتنــی  بــۆ  ئیــش 
فــەالح ھونــەر تێکــەڵ بــە دڵ و وڕوحــی دەبێــت 
و ناتوانێــت دەســتبەرداری بێــت. ئــەم ھونەرمەنــدە 
ناشــرینییەکانی  بەرەنگاربوونــەوەی  ئامــڕازی 
ژیــان بریتــی دەبێــت لــە ھونــەر. بــە ھونــەرەوە 
دەچێــت بەگــژ دێوەزمەکانــی برســێتی و ھــەژاری 
و ســتەم و بێمافــی ئینســان.فەالح شــوانی کــوردە 
ــۆ  ــە ب ــەم ئینتمای ــەم ئ ــی کوردســتانە، ب و خەڵک
ئــەو نەبۆتــە ئیشــکاڵ و نەیتوانیــوە خــۆی لــەو 
ســەرزمینە جوگرافیایــە قەتیــس بــکات و کارەکانــی 
لــەو ســنوورە بەرتەســک بکاتــەوە. ئــەو ئاســۆیەکی 
تــر دەبینێــت، ئــەو خەمــی مرۆڤــی بــە کۆڵەوەیــە و 
ئــەو خەمییەتــی نەتوانیــت بەدیــداری خەونەکانــی 
شــاد بێــت، خەمییەتــی نەتوانێــت بــە خۆشــبەختی 
بێــت. لێرەشــەوە  و خۆشــگوزەرانی ئینســان شــاد 
ــە  ــی خــۆی دەخات ــی و ئیشــە ھونەرییەکان تابۆکان

ــدەی. ــەم ئومێ ــەت ئ خزم

کۆچ٢٠٠٤  تابلــۆی

لــە  ھــەر  خۆیشــی  شــوانی  فــەالح  ھونەرمەنــد 
ســەرەتاوە تێکەڵییەکــە لــە ســادەیی و ڕاســتگۆیی. 
ھــەر ئــەو ڕاســتگۆییەش بــوو بــە ھەوێنــی ئــەو 
ئــەو  بینــی.  دەیانــی  بــەردەوام  کــە  خەونانــەی 
لەســەرەتای الوییــەوە بەھــرەی وێنەکێشــانی تێــدا 
چەکــەرە دەکات و پاشــان بەعەشــقەوە دەچێــت بــۆ 
پەیمانــگای ھونــەرە جوانەکانــی ســلێمانی بەشــی 
شــێوکاری. لەوێــوە ئیتــر جیھانــی وێنەکیشــانەکەی 
ھونەرمەندێــک  و  دێــت  بەســەردا  ئاڵوگــۆڕی 
ئیشــە  و  دەبێتــەوە  بەرجەســتە  لەناخیــدا 
ھۆڵەکانــی  بــۆ  سەردەکێشــن  ھونەرییەکانیشــی 
کــۆ  لەخۆیــان  بینــەر  ھــەزاران  بــە  و  شــارەکان 

دەکەنــەوە.

تابلۆی بەخشین٢٠١٣

کاتێــک ڕووی دەمــم کــردە ھونەرمەنــد و وتــم : 
ھەســت دەکــەم تابلۆکانــت وردبینــی زۆریــان تیــا 
بەکارھێنــراوە. دوایــش ئاســۆی ڕەنگــەکان کراوەییــە 

ــد.  ــۆ ئومێ ــە ب ــەژ ئاماژەی ــە. ئەم و ڕوون

جوملەیەکــی   : وتــی  ھونەرمەندیــش  فەالحــی 
لۆركايــه ئەڵێــت( احصائيــات الحــرب غيــر دقيقــة 

كل رصاصــة يقتــل اال ثنیــن)

ئینجــا پرســیم لێــێ : باشــە تــۆ چــۆن ئیــش دەکــەن 
بــە دەســت و وفڵچــە یــان بــە کۆمپیتــەر؟ شــوانی 

وتــی : 

بــەم  ڕۆن،  يــان  ئەكريليــك  ڕەنگــی  زۆرتريــن 
دەکــەم.  فڵچــە  ڕەنــگ و  بــە  زۆرتــر حــەز 

ــتراکت  ــم ئەبس ــم : ئەبین ــدا وت ــژەی گفتوگۆکەمان لەدرێ
زۆر  کاتێکــدا  لــە  وایــە؟  تابلــۆکان.  بەســەر  زاڵــە 
بابەتــی واقیعیــت کردۆتــە بابەتــی ئیشــەکانت. فــەالح 
شــوانیش وەمەکــەی ئــاوا بــوو " قوتابخانــەکان دەمێکــە 
ھەڵوەشــاونەتەوە. ئێســتا ســتایڵ گرنگــە چــون خــۆت 
ــر  ــیم ئاخ ــش پرس ــت. منی ــر نەچی ــی ت ــە کەس ــت و ل بی
ســتایڵیش بەبــێ بابــەت نابێــت! بابەتیــش دەچێتــە نێــو 
یەکێــک لــە مەدرەســەکان. وتــی : بەڵــێ، بــەم واقیعــە 
فۆتۆگرافییــە نــا قیاســەکانی جوانــی لــە گٶڕاندایــە. 
ــی  ــا و نەرم ــی دەری ــە و دەیمەن ــای ئیج ــونامی و دەری س
ــوو کەوتــە  ــەکان ھەم شــەپۆڵەکان و خۆرنشــینی جوانیی
جوانــی  لــە  چێــژ  (ئایالن)ەوە.مــن  پێوەکانــی  ژێــر 
دەریــا نابینــم چیتــر . ھەزارشــتی لــەم بابەتــە ھەیــە. 
منیــش وتــم : وایــە ئاگــر ھــەر بەتەنھــا گەرمکــەرەوە و 

ڕووناکیبەخــش نییــە سووتێنەریشــە.

ــدا پرســیم : ڕەنگــی تــۆخ  ــژەی گفتوگۆکەمان لەدرێ
بۆچــی؟  تابۆکانــت.  لــە  دەھێنیــت  بــەکار  کــەم 
فــەالح شــوانی وتــی : بــه گشــتی ڕەنــگ بــۆ خزمەتی 
خــۆی  جێگــەی  و  بــکات  پێویســت  گــەر  تابلۆیــه 
بگرێــت. ڕەنگــی تــۆخ یــا تریــک بــه گشــتی قورســه 
ــت. ئینجــا ھاتمــە ســەر  ــو بكرێ ئەبێــت حيســابی ب
ئــەوەی بڵێــم : تابلۆکانــت ناوەکانیــان ( راپەڕیــن 
ئــەی  لەمجــۆرەن.  شــتی  و  غوربــەت)  و  کــۆچ  و 
ئەمانــە ئامــاژەی واقیعیبــوون نیــن؟ وەمەکــەی 
 : پرســیم  ئینجــا  بەدڵنیاییــەوە.   : بــوو  ئــاوا 
دەکەوابێــت فــەالح عومــەر شــوانی ھونەرمەندێکــی 
واقیعێیــە و ئیــش لەســەر ئینتمــا بــۆ واقیــع دەکات. 
ئاوێنــەی  و  واقیــع  لــە  بەشــێکن  بەرھەمەکانــی 
ــانە.  ــانی ئینس ــازارو تێکۆش ــەون و ئ ــای خ بانوم
ــز  ــی. منیــش ھەرگی ــۆ وای ئەبین ــش وتــی : ت ئەوی
بەرھەمــی  بــە  شــێوەکاری  ھونــەری  نەمتوانیــوە 
گەشەســەندووی  و  ئەرســتۆکراتی  کۆمەڵگەیەکــی 
شــێوکاری  ھونــەری  ببەســتمەوە.  ســەرمایەداری 
ڕەنــگ کردنــی و بەرجەســتەکردنی خەونــە و لــە 
زھنــی ھونەرمەنــددا لێــدەدات.  لــە تابلۆیەکــدا 

ئەندێشــەی  ھەندێکجــار  ئەبــن  یــەک  ئاوێتــەی 
میللەتێــک و ھەندێکجــار خــود و ھەندێکجار ھەموو 
کەوابێــت  ئەوروژێنێــت.  ھونەرمەنــد  مرۆڤایەتــی 
و  کــردووە  کارم  حاڵەتەکانــدا  ھەمــوو  لــە  مــن 

ھەمــوو حاڵەتەکانیــش کاریــان تێکــردووم.
ئینجــا وتــم : زۆر جوانە..ئێرنســت فیشــەر ئەڵــێ 
: ھونــەری ئەســڵی لــە خەڵکــەوە، لــە ڕابــردوو 
داھاتوویەکــی  بــەرەو  ھەڵئەقوڵــێ  مێــژووەوە  و 
گــەش.. ھەســت ئەکــەم تــۆ ناکەویتــە دەرەوەی ئــەم 
بۆچوونــەوە.. تــۆ ئەڵێــی چــی؟ فەالحیــش وتــی 
ــە ئەشــکەوتەو ســەری  ــەر ل ــە ھون : منیــش پێموای
بەدیلــی  ســەرەکییە.  پێویســتییەکی  و  ھەڵــداوە 
ــێ. ــی بمێن ــا مرۆڤایەت ــەرە ھەت ــەر ھون ــەر ھ ھون

لێــرە گفتوگۆکەمــان کۆتایــی ھــات. بــەم ســەرنج 
ــۆ  ــش ب ــەر و بەتایبەتی ــۆ ھون ــان ب و خوێندنەوەم
ھونــەری شــێوکاری نــەک ھــەر کۆتایــی نەھاتــووە، 
بەڵکــو لــەوە دەچێــت ھێشــتا تامەزرۆییمــان ورد 
ورد بــا بــکات. چونکــە جیھانــی ھونەریــی فــەالح 
جیھانــەی  لــەو   . تایبەتــە  جیھانێکــی  شــوانی 
شــوانی مــرۆڤ ھەیــە کــە ســەرچاوەی کارەکان و 
ھەمــان  واقیــع  ماتریاڵەکانــی  ئیشــەکانییەتی. 
کۆمەیەتــی  پەیامــی  و  بابــەت  ماتریاڵەکانــی 
ھونەرمەنــد  بڵێــم  ماوەتــەوە  ھونەرەکەیەتــی. 
ــووک  ــە شــاری کەرک ــوانی ســالی ١٩٦٥ ل ــەالح ش ف
ھونــەرە  پەیمانــگای   ١٩٨٦ ســاڵی  لەدایکبــووە. 
جوانەکانــی ســلێمانی تــەواو دەکات. لەنێــوان ســاڵی 
ــی و  ــا ٢٠١٤ شــوانی ھــەژدە پێشــانگای تایبەت ١٩٨٣ ت
ھاوبەشــی لە کوردســتان وعێراق و ســوریا و ھیندســتان 
و ئەمریــکا کردۆتــەوە. ئەندامــە لــە ھەرتــک ڕێکخــراوی 
ئێســتاش  و  ورتنگتــن  و  کۆڵۆمبــس  ھونەرمەندانــی 
مامۆســتایە لــە پەیمانــگای ئەنتەرناســیوناڵی کۆڵۆمبس 

ــکا. ــە ئەمری ل

.

ڕووی  لــە   کوردیــدا،  زمانــی  لــە  چــاو 
ــتەوخۆی  ــی ڕاس ــەوە، پەیوەندییەک -ئیتمۆلۆژیی
بــە ســەرەتای دروســتبوونەوە ھەیــە . چــاوگ-  
لــە ڕێزمانی-زمانــی کوردیــدا دایکــی ھەمــوو 
وشــەکانە.  چــاوگ، ســەرچاوە، چاوگــە، لــە 
سروشــت ولــە پێکھاتــەی زمانەوانیــدا، ڕۆڵێکــی 
گرنــگ لــە ژیانــی ئینســانەکاندا دەگێــڕن. ، 
لــە زمانــی  عەرەبیشــدا " عەیــن -چــاو" بــە 
مانــای "کانــی، ئەســڵ، ئۆرگینــاڵ" دێــت.  لــە 
زمانــی ئیدیــۆم وڕۆژانەشــدا، چــاو بــە فراوانــی  
و  رۆژانــە  چــاو"   ســەر   " ھەیــە.   بوونــی 
بەکاریدەھێنێــت،  جــار  دەیــان  ســە  ھەرکــە 
ڕێــزو  نیشــاندانی  وەک   ، چاوەکەمــی 
خۆشەویســتی،  وەک  قەدردانــی "  بەچــاوان"، 
وەک  ســوێند خــواردن " بەچــاوی تــۆ" وەک 
ــت" ، وەک  ــر بێ ــاوم کوێ ــۆز"  دەک چ ــا وس وەف
دیــاری و لێبوردەیــی  " چــاوی تــۆ خــۆش" ،  
ڕوو  وەک  بشــکێنە"،  چــاوی   " شــکاندن  وەک 
ــردە   ــەم ک ــەلماندن" پەنج ــەوە  و س بەڕووکردن
چــاوی"، وەک بوغرایــی یــان پلــەی توڕەبــون  
" چــاوی ســور بــووە"،  وەک  پەشــیمانبونەوە 
و شــەرم و بێدەنگــی "چــاوی داخســت" ، وەک  
ــاوی  ــایکردنەوە" چ ــی بــەراوردکاری والس ھەوڵ
ــۆی  ــاوی خ ــایەدیی" بەچ ــرد"  و وەک ش ــەو ک ل
چــاوی   " ڕوداوێــک  شــاردنەوەی  وەک  بینــی" 
چــاوی  شــکۆ'  شــکاندنی  وەک   . لێپۆشــی" 
دەشــکێنم"، یــان بــەدرۆ خســتنەوەی ووتەیــەک 
" بــا چــاوم بەچــاوی بکەوێــت" چــاوە نــواڕی 

و ئــاوی چــاوم داھــات" زۆر ئارامــم گــرت: ، 
ــز  ــی ..چــاوی ڕێ ــی ڕەئ ــە چــاوی تــۆ وە، یان ل
ــە  ــەدوور بێــت، خۆڵکردن ــە چــاوی پیــس ب ، ل
لێبێــت،  .چاوێکــت  چاوگێڕانــەوە،  چــاو، 
چاوتیــر،  چاوبرســی،  مــاڵ،  لەســەر  چــاوی 
بیت،.چاودەکاتەوە،چــاوی  لەبەرجــاوت 
کــورد،.. چــاوی  گــەل،  چــاوی   " دەبێتــەوە، 
لەبەرچاونەگرین،..ئامــاژەی  نــاوەوە،  چــاوی 
جەلــالد،  بیکات.چــاوی  کــە  لیداگــرت  چــاو 
بەچــاوی بەزییــەوە، چــاوی فەلســەفی، چــاوی 
لەبــەر  نابڕیــت،  ڕەشــبینی،لەچاوم   ، دایــک 
ــیحرە  ــەم س ــوە. ئ ــور ب ــاوی س ــۆ، چ ــاوم الچ چ
چیــە لــە چــاودا. دەتوانیــن لــەو بــارەوە یــەک 
فەرھەنگەکــەی  بەئەنــدازەی  کتێبــی  دانــە 
عەینــی فەراھیــدی بنوســین. " معجــم العیــن./

ــا".  وکیپیدی
وەزیفــە   لــە  تەنھــا  چــاو    کاریگــەری   
ــن" دا  ــردەوەی بینی ــدا، "  ک فیزیکییکــەی مرۆڤ
قەتیــس ناکریــت. رەھەندێکــی  کۆمەیەتــی 
وکلتــوری  فراوانــی وەرگرتــووە. ھەســتی چــاو، 
پەیوەندییەکــی ڕاســتەوخۆی لەگــەڵ سروشــت 
ولەگــەڵ کۆمەڵــگا و لەگــەڵ مێشــکی تاکــەکان  
ودەزگای بیرکردنەوە و ئەمباری زانیارییەکانی 
ــاری، چــاوی  ــە ســتووە . چــاوی مەســت وخوم ب
چــاو   ، چاوژێرپیاڵەیــی   ، وقەترانــی  ڕەش 
و  ومــاری  شــین  .چــاوی  ونــەرم  قەرســیلی 
زەوق  و  بایۆلۆژییەکانــن  چــاوە   ، گوشــکەیی 

و جوانیەکانــی کات و دەمــە مێزووییەکانــی 
ســەرنجەکانمان بــۆ دەنوێنــن. وەک دەلێــن ،  
چــاو پەنجــەرەی رۆحــە، زمانــی  چــاو درۆ 

نــاکات.  
ئەنثرۆپۆلۆژیــی  زانســتە   وەک 
 ، ســەلماندوویانە  وئارکۆلۆژییەکانیــش 
خوڵقانــی  زەمینــی  ســەر  مێژۆپۆتامیــا 
ئینســانیەتە.  شارســتانیەتی  یەکەمیــن  
نوســینە،  زمانــی  داھێنانــی  یەکەمیــن 
یەکەمیــن داســتان ویەکەمیــن ئیمپراتۆریەتــە.  
ســەرەتای  ئــاوان،  دوو  نێــوان  وتــی 
بــووە  کۆچەرییــەکان  مرۆڤــە  کۆبونــەوەی 
ماڵیکردنــی  وپاشــان  کشــتوکاڵ  دەوری  لــە 
یەکتــرو  دەوری  لــە  کۆبونەوەیــان  و  ئــاژەڵ 
گەورە.شارســتانیەتی  الدێــی  دامەزراندنــی 
پێکــەوە ژیــان، ســەرەتای گــۆ کردنــی زمــان و 
تێڕوانینــی قــوڵ ویاســای رێکخســتنی کۆمەڵــگا 
وپەیوەندییــە  ســەروەت  و  زەواج  لــەکارو   ،
روحیەکانــی بەرھەمھێنــا. . نیــگارە کۆنــەکان 
پێــش داســتانی گەلگامــش، خــودی گەلگامــش 
مێــژووە  ئــەو  ئەویــش  ودوای  ھــاودەم  و  
ــەو  ــە ســەرەتاییەکانی ئ ــە مرۆڤ ــەوە ک دەگێڕن

ژیــاون.  تیــا  دەم 
نیــگار بەرھەمــی وێنەیەکــە چــاو گرتویەتــی." 
تەنھــا  چــاو  بــەم  چاویــی"   ھونــەری 
نیــە"  وێنەگرتــن   بایولــۆژی  کەرەســتەی 
النــی کــەم الی نیگارکێشــەکان" ، دونیابینــی 
ــەوەی  ــە، تاقیکردن ــی ھەی ــە، تەئەموالت ھەی
و  ھەیــە  وبزاوتنــی  وکات  جوڵــەی  ھەیــە، 
بــە ھەمــوو ئــەو شــتانەی دەوروبــەری مانــا 
وروح  دەبەخشــێت.  نیــگار شــیعرێکە چــاو 
بــە  نیگارکێــش،  داســتانێکە   نوســیویەتی، 
ڕەنــگ وتۆنــی ڕوناکــی و ھێڵــەکان وخاڵــەکان  
دیــوە  چــاوم  دەینوخشــێنێت.   وفیگورەکانــی 
جامــی  لــە  لێونلێــو  بــوە،  ئاگــر  پــڕ  پــڕ 
ــووە. چــاوم  ــەوە ب ــزاو پاران ــووە، پڕن ــر ب میھ
چــاوم  بــووە..  ژیــان  گەشــتنامەی  دیــوە   
دیــوە رۆحێکــی ناســک و ســەدان مۆمــی تیــا 
تەنھــا  بــووە،  یەکچــاو  ھــەر  داگیرســاوە.  
شــکانی  ســەربردەیی   بــەم  یەکچــاو، 
بەدبەختــی  چارەنوســی  و  ئومیــد  تیشــکی 
وکڵوڵــی ئاوارەیــی و دەربــەدەری  وتانــی  
گێڕاوەتــەوە. چــاوم دیــوە، مۆنــی ونامۆیــی 
ھەڵگرتــووە،  دونیــای  وبێــزاری   ونەفــرەت 
قیــن وشــەڕانگێزی لێدەبــاری، بەڵــێ چــاو، 

ڕاســتگۆترین زمانــی شوناســی ناوەوەیــە، رۆحــی 
ــان دەبەخشــێت  ــی روح ی ئینســانە. وە نیگاکان
ویــان دەســینێت، ئــەم چاوانــەم لــە بــازاڕ، 
لــە کوچــەو کۆنــەکان، لــە نێــو تابلــۆکان دا 

ڕاکێشــاوم.  ســەرنجی 
پۆرتریــەت،  مێــژووی  درێژایــی  بــە  چــاو 
چــاو  داگیرکــردووە.  بەشــی  گرنگتریــن 
دکیومنتەیشنی کەسایەتی و مۆرکی ڕاستەوخۆی 
ــتەکردۆتەوە.  ــی بەرجەس ــی نیگارکێش جیھانبین
نیگارزمانێکــی جیھانــی کاریگەرتــر لــە مۆســیقا 
بــووە، کێشــە گەورەکانــی ئینســانیەت، نەمری، 
ــاوی  ــە چ ــانی، ل ــازادی ویەکس ــەوەری، ئ بەخت

دەخوێنینــەوە.  پۆرتریتەکانــدا 
ــانەکان زۆر نزیکتــر لــە  ــەو دەمانــەی ئینس  ئ
ژیــاون،  سروشــتێکی پەتــی و لەگیانــەوەران 
کێشــاوە،  دیقەتــەوە  بــە  ئەوانیــان  وێنــەی 
وەک  خۆیــان  ئینســانەکان  دەمانــەی  ئــەو 
تێکەلەیــەک لەبوونــی خودایــی وئینســانی و 
تامەزرویــی نەمــری بــوون، نیــگاری ھاوبەشــی 
پآشــاکان   دەمانــەی  ئــەو  کێشــاوە،  خۆیــان 
وجەنگــەکان، یــان کارەســاتەکان پانتاییەکــی 
گەورەیــان لــە ژیانی مرۆڤایەتــی داگیرکردووە، 
نیگارکێشــەکان، بەرھەمەکانیــان دەربــڕی ئــەو 
دەورەیــەن. کاتێکیــش نیگارکێــش، دەیەوێــت 
فەرامــۆش  ئینســانێکی  تــر،  وێنەیەکــی 
کــراو، چاوێکــی نــاڕازی، ژنێکــی باوەڕبەخــۆ 
ــازاد، پەنابەرێکــی نزیــک ســەنتەری شــار،  وئ
و  دەدوینــێ  کەســانە  ئــەو  بکێشــێ،  وێنــە 
دەیگوازێتــەوە بــۆ دوانیــای جوانــی نەمرییــەوە،   
ئەمــڕۆدا   کێشــی  نیــگار  کلتــووری  کەلــە 
نیــگار"،   " خوڵقاندنــی  فەرامۆشــکراون.  
نــاو  دەچێتــە  و  بەرھەمێکــە  خوڵقاندنــی 
ــرەوە  ــە ئیشــەکانی "خــوا".  لێ دەتســتوەردان ل
ھونــەرە چاوییــەکان "نیــگار، پەیکەر، شــانۆ.." 
ڕەونەقــی  قەدەخەکانــەوە.  خانــەی  دەچنــە 
دەورانــی شارســتانیەتی کــۆن، ڕەونەقــی نیــگار 
کێشــی بــووە. ســەردەمانی بوژانــەوەی دەیــەی 
نیــگار  عێــراق"،   " وپەنچاکانــی  چلــەکان 
پانتاییەکــی گــەورە لــە روحــی خەڵــک پەیــدا 
دەکات. ســەردەمی جەنــگ و کۆنەپەرســتی و 
زاڵبونــی ئاینــی سیاســی، چــاو وڕۆح و نیــگار 

، دەبێــت ون بــن . 
پۆرترێتــی  کتێبێکــی پــڕۆژەی بــۆ وتــارە ئــەم

ڕیــس  نوســراوە ڕاوڵ ھونەرمەنــد
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

ــاڵڕۆژی  ــن س ــادی دووەمی ــی دا، ی ــکاری سیاســی و کۆمەیەت ــە ڕووداو و گۆڕان ــڕ ل ــەی دۆخێکــی پ ــە جەرگ ــوزی ئەمســاڵ (٢٠٢٠)، ل تەمم
دامەزراندنــی (ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــراق) تێپەڕبــوو. ئەو ڕێکخــراوەی کە لە ڕاپەڕینی ئۆکتۆبەری (٢٠١٩)دا پشــتیوانەیەکی 
بەھێــزی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان، الوان و ژنــان و خەڵکــی ھەژارکــراو و بێکارکــراو بــوو. وە لــە ڕێگــەی لــە خۆبوردیــی  و ھەڵســورانی 
ــد،  ــە، سۆشــیالیزمی وەک ڕێگەچــارە ڕاگەیان ــەو ڕاپەڕین ــۆ ئ ــوو ب ــدا ب ــی ڕابەرایەتی ــی ڕۆڵ ــی دابینکردن ــە ھەوڵ ــەوە ل ــەی ئەندامەکانی چاالکان
ڕووخاندنــی ئــەم ڕژێمــە قەومــی و ئیسالمیەشــی دانــا بــە یەکەمیــن ھەنــگاو لــەو ڕاســتایەدا، کــە پێویســتە سیســتەمی دەســەتدارەتی شــوورا 

جەماوەریــەکان جێگــەی بگرێتــەوە کــە (بەدیــل) ھەر لــە دەســتپێکی ئۆکتوبــەری (٢٠١٩)ەوە بانگــەوازی پێکھێنانیانــی بــۆ دەکــرد.
دووەمیــن ســاڵڕۆژی پێکھێنانــی بەدیــل لــە کاتێکدایــە کــە جەمــاوەری ڕاپەڕیــو بــەردەوام قوربانــی دەدات و خوێنــی دەڕژێــت لــە ئەنجامــی 
ســەرکوت و تیرۆرێــک کــە دەســەت ئەنجامــی دەدات، بــەم ھێشــتاش ھەر ڕاپەڕیــن بەردەوامــە، لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە توانایــی بەرەوپێــش 
چوونــی ســەخت تــر بــووە بەتایبەتــی بەکارکــردی ھێزەکانــی دژەشــۆڕش بــۆ دوورخســتنەوەی جەمــاوەر لــە خۆڕێکخســتن و یەکخســتنی ھێــز 

و چاالکیەکانــی.
دووەمیــن ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی بەدیــل ھەلێــک دێنێتــە پێشــەوە بــۆ ناســینی دیــدگای ھاوڕێیانــی نــاو ڕێکخــراو دەربــارەی سرووشــتی کاری 
سیاســی و کارکــردی جەمــاوەری ئــەم کارانــە، ھەروەھا جیاوازیەکانیــان لەگــەڵ ھێــزە سۆشیالیســت و مارکسیســتەکانی تــری نــاو عێــراق، وە 
ــزگا و  ــە پارێ ــە ل ــینی سرووشــتی کاری ڕێکخراوەک ــۆ ناس ــی. ھەروەک دەرفەتێکیشــە ب ــاوەر و ئامانجەکان ــاڵ جەم ــە پ ــی چوون ڕادەی توانای
ناوچــە جیاوازەکانــی عێــراق دا و ئــەو بەربەســتانەی دێنــە بــەردەم کاری سیاســی ھاوڕێیــان، ھەروەھا ناســینی کاری ڕێکخراوەکانــی ژنــان و 

خوێنــدکاران و کرێــکاران و چەنــد تەوەرەیەکــی تــر کــە ئــەم چاوپێکەوتنــە ڕوژنامەگەریــە تیشــکی دەخاتەســەر.
بەبۆنــەی ســاڵڕۆژی دووەمــی دامەزراندنــی ڕێکخراوەکــەوە بوکــراوەی (الغــد االشــتراکی) گفتوگۆیەکــی لەگــەڵ کۆمەڵێــک لــە ئەندامانــی 
بەدیــل ئەنجامــداوە و چەنــد پرســیارێکی ئاراســتە کــردون کــە وەمەکانیــان ڕەنگدانــەوەی چوارچێــوەی گشــتی تێڕوانیــن و بۆچوونەکانیانــە 

دەربــارەی کاری سیاســی و کۆمەیەتــی ڕێکخراوەکــە.

پێکھێنانی حیزبی
چینی کرێکار

خەباتگێــڕی  کــردە  ڕوومــان  لەســەرەتادا 
دێریــن رەشــید ئیســماعیل "ئەبــو عەلــی" کــە 
ــووڕانی  ــە ھەڵس ــژە ل ــی درێ ــی مێژوویەک خاوەن
دووەم  یــادی  پرســی:  لێمــان  و  سیاســی 
ســاڵەی دامەزراندنــی ڕێکخــراوی بەدیــل چــی 
دەگەیەنێــت بــۆ تــۆ؟ وەمەکــەی کــە ھەڵقووی 
ئەزموونێکــی دوورودرێــژی کاری سیاســی بــوو 
وتــی: یــادی دوو ســاڵەی بەدیــل ھاندەرێکــە 
بــۆ یەکخســتنی ھەوڵــەکان بــۆ دامەزراندنــی 
گرتنەدەســتی  و  کرێــکار  چینــی  حیزبــی 
ــەوە،  ــەم چین ــەن ئ ــە لەالی ــەتی کۆمەڵگ دەس
وەک بەدیلێــک بــۆ ئــەو ھەمــوو تراجیدیایانــەی 
و  تیــرۆر  و  داگیرکــردن  ســایەی  لەژێــر 
ســەپێنراوە.  بەســەریاندا  میلیشــیاکاندا 
کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  ڕێکخــراوی  کــە  ئــەوەی 
ئــەم  ڕووبەڕووبوونــەوەی  لــە  ئەنجامیــداوە 
دۆخــەدا وەک چەکێــک بەدەســتی کرێــکاران و 
الوان و ژنانــەوە لــە خۆیــدا جێگــەی ھیواداریــە 
لــە پرۆســەی ڕزگاربــوون دا لــەم بارودۆخــە 
کۆمەڵگەیەکــی  دامەزراندنــی  بــۆ  و  ســەختە 

یەکســان. و  ئــازاد 

دەربارەی ھەمان پرســیار محەمەد شــنان ووتی: 
ڕێکخــراوی بەدیــل ئامرازێکــە لــە دەســتی چینــی 
کرێــکاردا لــە پێنــاوی ڕزگار بــوون کــە ڕژێمــی 
ســەرمایەداری کــە جەمــاوەر دەچەوســێنێتەوە و 
ھەژاریــان دەکات. وە یــادی دووەمیــن ســاڵڕۆژی 
ــە ھاوکاتــە لەگــەڵ  ــەوە ک ــە دەکەین ڕێکخراوەک
بەرزبوونــەوەی شــەپۆلی ناڕەزایەتــی کرێــکاران 

و ژنــان دژ بــە ئــەو بارودۆخــە کارەســات بــارەی 
کــە خەڵــک تیایــدا دەژی.

ئەســیل ڕەممــاح، کــە مــاوەی ســاڵێکە ئەندامــی 
ڕێکخراوی بەدیلە و یەکێکە لە ژنە چاالکەکانە 
دەڵێــت: مــن وەک ژنێــک لــەو بــاوەڕەدام کــە 
بەدیــل نوێنەرایەتــی ئامانــج و مافەکانــی ژنان 
دەکات، وە بــە پلــەی ســەرەکی بەرگــری لــە 
مرۆڤایەتــی دەکات و خوازیــاری بەدیھێنانــی 
کۆمەڵگەیەکی دادپەروەر و یەکســان و ئازادیە 
بــۆ تاکــەکان، وە ئــەو دیــدگا مارکسیســتەی کــە 
ڕێکخــراوی بەدیــل کاری پێــدەکات، پێداگــرە 
ــەی  ــانی ھەمەالیەن ــی یەکس ــەر بەدیھێنان لەس
یــادی  ژنــان.  بــۆ  ئابــووری  و  کۆمەیەتــی 
ــی  ــۆ دەربڕین ــە ھەلێکــە ب ســاڵڕۆژی ڕێکخراوەک
بــوون  ئەنــدام  بــە  کــردن  شــانازی  ھەســتی 

ــدا. تیای
لــە پارێــزگای دیوانیــە شــارۆچکەی شــامیەوە، 
ھاوڕێ موناف "ئەبو یاســر" بەبۆنەی ســاڵڕۆژی 
دامەزراندنــی ڕێکخــراوەوە دەڵێــت: لــە دایــک 
بزووتنــەوەی  بــۆ  نوێیــە  ئاســۆیەکی  بوونــی 
چــەپ  کــە  بارودۆخێکــدا  لــە  سۆشیالیســتی 
لەســەر  کــردوە  وێنــەی  بــێ  پاشەکشــەیەکی 
ئاســتی ناوخــۆ، وە ئــەوەی کــە یــادی دووەم 
ســاڵڕۆژیەتی بــەو مانایەیــە کــە ڕێکخراوەکــە 
لــە ماوەیەکــی کورتــدا چاالکانــە بەردەوامــی 
بــە کارەکانــی داوە بــە پشــت بەســتوویی بــە 
چســتوچاالکی  بــە  و  ئەندامانــی  پرنســیبی 
لەســەر ئاســتی فکری و سیاســی و کۆمەیەتی.
کــە  گشــتیەی  خەتــە  ئــەو  پرســیار: 
دەڕوات،  لەســەری  ڕێکخــراو  سیاســەتەکانی 

ڕزگاربوونــە لــە ڕەوتــە ڕیفورمیســتەکان کــە 
مێســۆدێکی  و  پۆشــیوە  کۆمۆنیزمیــان  بەرگــی 
خوازیــاری  ڕیشــەییە،  شۆڕشــگێڕانەی 
جێگیرکردنــی  و  ڕژێمــە  ئــەم  ڕووخاندنــی 
و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران  دەســەتی 
ئــەم  ئێــوە  بــەڕای  شۆڕشــگێڕە،  جەمــاوەری 
دەکات؟ قبــووڵ  سیاســەتە  ئــەم  کۆمەڵگــە 
ھاوڕێ عەبــدو صالــح لــە وەمــدا ووتــی: 
مێــژوو  بەدرێژایــی  کۆمۆنیســتی  بزووتنــەوەی 
لەالیــەن  بەرکەوتــووە  زۆری  کوتەکــی 
پۆشــاکی  کــە   ڕیفورمیســتەکانەوە  ڕەوتــە 
ھەروەھا  وە  لەبەردابــووە  "کۆمۆنیزم"یــان 
ئیدیعــای   کــە  ڕەوتانەشــەوە  ئــەو  لەالیــەن 
کۆمۆنیســتیان کــردوە لەبــاری ئایدیۆلۆژیــەوە 
بــەو  عەمەلیــان  ھەنــگاوی  ئــەوەی  بەبــێ 
ئاراســتەیەدا ھەڵھێنابێــت. ئەمــەش بووەتــە 
کۆمۆنیســتی  بزووتنــەوەی  کــە  ئــەوەی  ھۆی 
ئۆتۆریتــەی کۆمەیەتــی لەدەســت بــدات، ئەمە 
وێــڕای دژایەتــی ڕەوتــە بــورژوا ناسیونالیســت و 
مەزھەبیــەکان کــە دوژمنانــی فیکــری کۆمۆنیزمــن 
لەســەر ئاســتی ناوخــۆ و ناوچەکــە و جــیھان. 
ــۆ ســەختی پرۆســەی  ــە ھۆکارن ب ــوو ئەمان ھەم
گەڕاندنــەوەی شــکۆ بــۆ کۆمۆنیــزم. لەبەرئــەوە 
نەخشــاندنی  پێنــاو  لــە  کــردن  خەبــات 
و  کۆمۆنیــزم  لــە  ڕاســتەقینە  وێنەیەکــی 
مرۆڤایەتیەکانــی ھەوڵ  ئامانجــە  دەرخســتنی 
و کۆشــش و پێداگریەکــی زۆر دەخوازێــت، وە 
ئەمەشــە کــە ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لە 
پێناویــدا خەبــات دەکات و لــە ئەولەویاتــە 
ھەرە گرنگەکانــی چاالکــی و خەباتــی ڕۆژانــەی 

ئەندامەکانیەتــی.

ھاوڕێ ســاالر عەلــی کــە الوێکــی وەرزشــکارە 
بەدیلــی  ڕێکخــراوی  ئەندامانــی  لەڕیــزی  و 
کــە  کــرد  لــەوە  باســی  دایــە،  کۆمۆنیســتی 
ــەوە  ــە جیادەکات ــەک ڕێکخراوەک ــد دیاردەی چەن
لەوانــە: ڕاســتگۆیی و پیشــەگەرێتی و کارکــردن 
بــە مێســۆدی شۆڕشــگێڕانە دوور لــە بەرژەوەندی 
ئــەوە  دەڵێــت  ســاالر  ھەرەوەھــا  تایبەتــی. 
ئیــرادە و پێداگــری و ئایدیۆلــۆژی مارکسیســتی 
بــۆ  ڕێگــە خــۆش دەکات  کــە  شۆڕشــگێڕانەیە 

گەیشــتن بــە سۆشــیالیزم.
کــە  دەبینێــت  وا  یاســر"  "ئەبــو  مونــاف 
بــۆ  شــیکردنەوەی  بــە  بەدیــل  ڕێکخــراوی 
بەدیــل  دەڵێــت:  وە  جیادەبێتــەوە،  واقیــع 
لــە ڕاگەیاندنــی بەیاننامــەی دامەزراندنیــدا 
بانگــەوازی بــۆ ڕووخاندنــی ئــەم ڕژێمــە کــرد وە 
ئەمــە لــە ســەرەتادا وەک زێدەڕۆیــی دەھاتــە 
پێــش چــاو، بــەم دەبینیــن کــە ئێســتا تەواوی 
جەمــاوەری ڕاپەڕیــو داوای ڕووخاندنــی ڕژێــم 
دەکــەن. ھەر ئــەم خاڵــە لــە خۆیــدا نیشــانەی 
ســەرکەوتنێکە بــۆ ڕێکخراوەکــە لەســەر ئاســتی 
فیکــری و توانایــدا بــۆ خوێندنــەوەی پاشــەڕۆژ.

ھەموو دەسەت بۆ 
جەماوەری ڕاپەڕیو

دروســت بوونــی ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی 
خواســتی جەمــاوەری  و  ئــاوات  ڕەنگدانــەوەی 
خوێنــدکاران  و  الوان  و  کرێــکاران  و  ژنــان 
کــە  دژوارەی  واقیعــە  ئــەو  گۆڕینــی  بــۆ 
و  سیاســی  ئیســالمی  حیزبەکانــی  دەســەتی 
ناسیونالیســتەکان و ھاوکارانیــان بەســەریاندا 
ســەپاندوون و کۆمەڵگــە دەناڵێنێــی لــە ژێــر 
کــە  تانــی  و  ھەژارکــردن  سیاســەتی  بــاری 

دەکات. پەیــڕەوی  دەســەت 
کاتــێ پرســیارمان لــە ئەندامانــی ڕێکخراوەکــە 
کــرد ســەبارەت بــە کاری سیاســی و چاالکیــە 
لەنــاو  بەدیــل  ڕێکخــراوی  مەیدانیەکانــی 
ڕاپەڕینــی  شۆڕشــگێڕانەکەی  خرۆشــانە 
لــە  عبدالحمیــد  نــادر  ھاوڕێ  ئۆکتوبــەردا، 
وەمــدا ووتــی: ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی 
ھــەر لــە ســەرەتادا لــە جەرگــەی ڕاپەڕینەکــەدا 

کــە  خســتەڕوو،  سۆشیالیســتی  ئاســۆیەکی 
دەردەکەوێــت  ئەدەبیاتەکانیــدا  لــە  ئەمــە 
 ،"٢٠١٩/١٠/٢" بەیاننامــەی  یەکەمیــن  وەک 
پاشــان  و   ،"٢٠١٩/١٠/٢٣" پالتفورمــی  و 
بەرجەســتە بوونــەوەی لــە (ھێڵە ســەرەکیەکانی 
دامەزراندنــی شــووراکان)دا لــە "٢٠١٩/١٢/٥"دا، 
ھەروەھا لــە بەرزکردنــەوەی دروشــمی "ھەمــوو 
ھەر  ڕاپەڕیــو"  جەمــاوەری  بــۆ  دەســەت 
لەســەرەتاوە. وە بەرجەســتە کردنــەوەی ئــەم 
ئاســۆیە لــە تاکتیــک و سیاســەتەکاندا لەنــاو 
دەتوانیــن  ووتــی:  ھەروەھا  ڕاپەڕینەکــەدا. 
شــانازی بکەیــن بەتوانامانەوە لە خســتنەڕووی 
گرتنەبــەری  و  سۆشیالیســتی  ئاســۆی 
ــداربوونی  ــە بەش ــتیدا و ب ــی سۆشیالیس تاکتیک
و  کــچ  الوانــی  شانبەشــانی  چاالکانەشــمان 
کــوڕی ڕاپەڕیــو، ئەمــە جگــە لــە دەرکردنــی 
و  االنتفاضــة"  "صــوت  ڕۆژانــەی  بوکــراوەی 

االنتفاضــة". "نســاء  ھەفتەنامــەی 
ھەروەھا نــادر باســی لەوەکــرد کــە الیەنێــک 
دژ بــە ڕاپەڕیــن وەســتایەوە لەســەرەتادا و بــە 
گەمــەی ملمالنێــی نێــوان ھێــزە بورژوازیــەکان 

لەقەڵەمیــدا کــە جەمــاوەر کێــش دەکــەن بــۆ 
ھاتنــە مەیــدان بــۆ یەکالکردنــەوەی جەنگــی 
نێوانیــان، کەچــی پــاش تێپەڕبوونــی مانگێــک 
ناچاربــوون کــە بێنــە نــاوەوە بەبێ ئــەوەی ھێچ 
پێداچوونەوەیــەک بــۆ ھەڵوێســتی پێشــوویان 
الیەنیــش  ھەنــدێ  وتــی:  ھەروەھا  بکــەن، 
بــە بەرزکردنــەوەی دروشــمی ســیکیوالریزم و 
دیموکراســیەت وەک ئەڵتەرناتیــڤ ویســتیان 
ناڕەزایەتیەکانــدا  بەشــەپۆلی  خۆیــان 

ھەڵواســن، 
ســەرقاڵی  تــر  ھەندێکــی  کــە  کاتێکــدا  لــە 
پاڵەوانبازیەکانــی  پیاھەڵخواندنــی 
دروشــمە  ووتنــەوەی  و  ڕاپەڕیــو  خەڵکــی 
سۆشیالیســتیەکان بــوون لــەدوورەوە و لەنــاو 
فــەزای مەجــازی ئەلیکترونیــدا، وە ھەندێکیــش 
تــەنھا لــە ئاســتی وەرگێــڕان و بوکردنــەوەی 
ئەدەبیاتــی سۆشیالیســتیدا وەســتان. لەگــەڵ 
ئــەوەدا کــە ئــەم بەشــداریکردنانە ھەموویــان 
ناگەنــە  ھیچیــان  بــەم  بــوون،  پۆزیتیــڤ 
ئاســتی بەشــداری کردنێکی سیاســی پێشــڕەوانە 
چرکــە  لــە  کۆمۆنیســتانە  ڕابەرایەتیەکــی  و 
وەک  ســازدا،  چارەنــوس  مێژوویــی  ســاتێکی 
ئــەوەی کــە ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی پێی 
ھەســتا بەوێنــەی جەنگاوەرێکــی کۆمۆنیســت لــە 

جەنگــدا. مەیدانــی 
عەبــدو صالــح لــەم بارەیەوە ئیشــارەتی بەوە 
ــی کۆمۆنیســتی  دا کــە ئــەوەی ڕێکخــراوی بەدیل
ووتــی:  وە  دیدگایــە،  ڕۆشــنی  جیادەکاتــەوە 
بەدیلــی  ڕێکخــراوی  ســەرەکی  جیاکــەرەوەی 
تــری  سیاســیەکانی  ھێــزە  بــە  بــەراورد  لــە 
نــاو ڕاپەڕینــی ئۆکتوبــەر لــە بەرزکردنــەوەی 
جەمــاوەری  بــۆ  دەســەت  "ھەمــوو  دروشــمی 
ڕاپەڕیــو" دایــە. وە ھەروەھا لــە خســتنەڕوویدا 
پێکھێنانــی  ســەرەکیەکانی  (ھێڵــە  بــۆ 
دەســەتی شــوورا) شۆڕشــگێڕەکانی جەمــاوەری 
ــەتەی  ــەم دەس ــۆ ئ ــک ب ــو وەک بەدیلێ ڕاپەڕی
ــدگا و  ــەوەی ڕۆشــنی دی ــە ڕەنگدان ئێســتا، ئەم
دروســتی ئــەو سیاســەتەیە کــە ڕێکخراوەکــە 
بــە  پەیوەنــد  لــە  کــرد  لــێ  پەیــڕەوی 

ئامانجەکانیــەوە. و  ڕاپەڕینەکــە 
ل١٠   بۆ

" ئەم ڕاپۆرتە بەدواداچونێکی ڕۆژنامەوانیە کە ھاوڕێ جەالل سەباغ ئامادەی 
کردوە و لە ڕۆژنامەی عەرەبی زمانی (الغد اإلشتراکي) ژمارە دوانزەدا 
بوکراوەتەوە، ھاوڕێ سورەیا تاھیر پوختەیەکی لێ کردوە بە کوردی

عێراقدا لە کۆمۆنیستی بەدیلی ساڵڕۆژی  دامەزرانندنی  ڕێکخراوی دووەمین لە
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکاتژمارە7  ئەیلولی٢٠٢٠ 

لــە  بــەردەوام  کــە  صــالل  ئیقبــال  ھاوڕێ 
ســاحەی تەحریــر بــووە دەڵێــت: بەشــداربوونی 
ڕۆژی  لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  ڕێکخــراوی 
جێگــە  ئاشــکرا  بــە  ڕاپەڕینــەوە  یەکەمــی 
ئــەو  لەڕێگــەی  بەجێھێشــتوە،  پەنجــەی 
لەســەر  ھەبــوو  کاریگــەری  کــە  دروشــمانەی 
ڕاپەڕیــو  بیرکردنــەوەی الوانــی  ھەڵوێســت و 
بــۆ  دەســەت  "ھەمــوو  دروشــمی  بەتایبەتــی 
جەمــاوەری ڕاپەڕیــو" کــە ڕاســتەوخۆ پەیوەنــدی 
ھەبــوو.  شۆڕشــگێڕانەوە  داواکاریەکانــی  بــە 
ھەروەھا بەشــداربوونی بەدیــل ڕۆڵــی بەرچــاوی 
دەســکەوتی  زۆرێــک  شــۆڕش  وە  ھەبــوو، 
حکومەتــی  وەالنانــی  لەوانــە  بەدەســتھێنا 
عــادل عەبدولمــەھدی و قووڵتــر کردنــەوەی 

ڕژێــم. قەیرانــی 
کــە  کــردەوە  ڕوونــی  شــناوە  رەحیــم  ھاوڕێ 
ســەرھەڵدانی  ســەرەتای  لــە  ڕێکخراوەکــە 
و  تێڕوانیــن  دا   ٢٠١٩/١٠/١ لــە  ڕاپەڕینــەوە 
بۆچوونەکانــی خســتەڕوو دەربــارەی ڕاپەڕیــن 
و پێویســتی خۆڕێکخســتنی خەڵکــی ڕاپەڕیــو 
لــە شــوورا شۆڕشــگێڕەکان و پێکھێنانــی لیژنــە 
وە  خەیمــەکان.  پاراســتنی  بــۆ  تایبەتــەکان 
ڕێکخراوەکــە بــێ ووچــان بانگــەوازی دەکــرد بــۆ 
ئاگاداربــوون لــەو کــەس و ھێــزە ئیســالمی و 
قەومیانــەی کــە بــەدوای بەرژەوەنــدی خۆیانەوە 
ــوون لەســەر حیســابی بەرژەوەنــدی ڕاپەڕیــن  ب
دەکــرد  پێداگــری  وە  ڕاپەڕیــو،  خەڵکــی  و 
ــەم کــەس  لەســەر پێویســتی پەراوێزخســتنی ئ
و ھێزانــە و ناســاندنیان و پەردەھەڵماڵیــن 

ئەجیندەکانیــان. لەســەر 
جیاکــەرەوەی  ووتــی:  یاســر  ئەبــو  مونــاف 
شۆڕشــگێڕانەیە  مێســۆدە  ئــەو  ڕێکخراوەکــە 
بــوو کــە ڕێکخراوەکــە لەنــاو ڕاپەڕینــدا ھەر 
لەســەرەتاوە پەیــڕەوی لــێ کــرد، ڕێکخــراوی 
ــتوو  ــە پشتبەس ــوو ک ــک ب ــە الیەنێ ــل تاق بەدی
بــوو بــە بنەماکانــی تێۆریەکــی شۆڕشــگێڕانە بــۆ 
ــەڕۆژ،  ــی پاش ــە و بینین ــیکردنەوەی واقیعەک ش
لــە زۆر جێــگادا ســەرکەوتوو  وە ئەندامانــی 
بــوون لــە بوکردنــەوەی بیروڕای شۆڕشــگێڕانە. 
ڕایگەیانــد:  ئیســماعیل  رەشــید  ھاوڕێ  وە 

بەدیــل،  ڕێکخــراوی  کاری  گرنگتریــن 
بەشــداریکردنی چاالکانە و بانگەوازی بووە بۆ 
وەالنانــی تــەواوی دەســەت و دەڵــێ: یەکێــک 
لــەو بابەتــە گرنگانــەی کــە لــە بیــر ناکرێــت 
یەکەمیــن  کۆمۆنیســتی  بەدیــل  کــە  ئەوەیــە 

کۆمۆنیســتی  گرووپــی 
دروشــمی  کــە  بــوو 
بــۆ  دەســەت  "ھەمــوو 
ڕاپەڕیــو"ی  جەمــاوەری 
بــەو  بەرزکــردەوە، 
مافــی  کــە  مانایــەی 
ھەڵبژاردنــی دەســەتی 
خســتە  خۆیانــی 
جەمــاوەر،  بــەردەم 
وە یەکێــک لــە خاڵــە 

خەباتگێڕیەکانی 
بانگەوازکردنی 

ڕاپەڕیــو  جەمــاوەری 
بــوو بۆ خۆڕێکخســتن لە 
جەماوەریــەکان  شــوورا 
کــردن  خــۆڕزگار  و 
کــە  عەفەویــەت  لــە 
مردنــی  ھۆی  دەبێتــە 

کــە. ینە پەڕ ا ڕ
لــە  ماجیــد  ھاورێ 
ڕایگەیانــد  ســامەڕا 
کــە ڕێکخــراوی بەدیــل 
و  فــراوان  ڕۆڵێکــی 
ھەبــووە  ناســراوی 
دروســت  لەســەرەتای 
ھەتــا  بوونیــەوە 
دەڵێــت:  ئێســتا، 

ــاوای  ــی ڕۆژئ ــە ناوچەکان ــل ل ــاوەری بەدی جەم
بــە  ئاشــنان  زۆر  تاڕاددەیەکــی  عێــڕاق 
لــە  یەکێــک  ڕێکخراوەکــە.  تێڕوانینەکانــی 
چاالکیــە بەرچاوەکانی ڕێکخراوەکە ڕێکخســتنی 
چاالکــی ڕۆژی جیھانــی ژن، ھەشــتی مــارس و 
ھەڵواســینی دروشــمەکان لــە شــوێنە دیارەکانــی 
االشــتراکی"  "الغــد  بوکردنــەوەی  و  ســامەڕا 
لــە  کــە  لەکاتێکــدا  االنتفاضــة"،  "صــوت  و 
ــەرکوتی  ــدا س ــە ئازادکراوەکان ــامەڕا و ناوچ س

ھەمــوو بیروڕایــەک دەکرێــت جگــە لــە بیــروڕا و 
ــاوەر  ــەر جەم ــر و ئەگ فکــری ئیســالمی دەمارگی
بیــر لــە کار و چاالکــی سیاســی بکاتــەوە، ئــەوا 

دەکــەن. ســەرکوتی  میلیشــیاکان 
ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی ئامادەیــە بــۆ 
ڕابەرایەتــی کردنــی چینــی کرێــکار لــە مرحلــە 

ــوودا ی داھات

دەربــارەی کاری ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی 
ڕێکخســتنیاندا،  و  کرێــکاران  ڕیزەکانــی  لــە 
کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  ڕێکخــراوی  پرســیمان: 
ــەکان  ــە کرێکاری ــۆ بابەت ــوون دەکا ب بەدواداچ
کۆبوونەتــەوە  کرێــکاران  ئایــا  بێــکاران،  و 
ھیــچ  کــە  ڕێکخــراوەدا،  ئــەم  بــەدەوری 
دامەزراندنــی  داوای  و  نانوێنێــت  سازشــکاری 

دەکات؟ کرێــکاران  دەســەتی 
کــە  دەبینێــت  وا  صالــح   عەبــدو ھاوڕێ 

بــەدەوری  کرێــکاران  کۆبوونــەوەی  ھێشــتا 
ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتیدا ناتــەواوە و 
تاڕادەیــەک نەبینــراوە، ئەمــەش ھۆکاری زۆری 
لــە پشــتەوەیە. دەتوانیــن بڵێیــن کــە چینــی 
وەک  ڕاپەڕینیشــدا،  لەنــاو  ھەتــا  کرێــکار 
ــە  ــە سیاســەت و ئامانجــە چینایەتی ــک ب چینێ
نیــە.  مەیــدان  ئامــادەی  ســەربەخۆکانیەوە 
گرنگــی خەباتــی ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیســتی 
لێرەدایــە و دەبێــت ئــەم بۆشــاییە پڕبکاتــەوە.
پێشــوازی کــردن لــە بوکراوەکانــی ڕێکخراوەکە 
خاڵێکــی وەرچەرخانــە لــە ھۆشــیاری جەماوەری 

ڕاپەڕیودا:
بەدیلــی  ڕێکخــراوی  میدیــای  دەزگاکانــی 
کۆمۆنیســتی لــە ھەوڵــدان بــۆ بوکردنــەوەی 
لــە  ڕێکخراوەکــە  فکــری  و  تێڕوانیــن 
و  الوان  و  ژنــان  و  کرێــکاران  ناوەندەکانــی 
توێژەکانــی تــری کۆمەڵگــەدا. میدیــا ڕۆڵێکــی 
بناغەیــی دەبینێــت و ڕەنگدانــەوەی بۆچوونــی 
ھەمــوو  ئابــووری  و  کۆمەیەتــی  و  سیاســی 

سیاســیە. ڕێکخراوێکــی  و  حیــزب 
و  نووســەران  لــە  یەکێــک  ڕەممــاح  ئەســیل 
لێپرســراوانی بوکــراوەی "نســاء االنتفاضــة" 
ئــەم  وایــە  پێــم  دەڵێــت:  بارەیــەوە  لــەم 
بوکراوەیە ڕۆشــنایی دەخاتەســەر فیکری چەپ 
گرنگتریــن  و  ڕزگایخوازانــە  سۆشیالیســتی  و 
بوکــراوەی سیاســیە کــە بــاس لــە واقیعــی 
زینــدووی ژنــان و جەمــاوەری ڕاپەڕیــو دەکات، 
لەبەرئــەوەی کــە مینبەرێکــی زینــدووە و ژنــان 
لەڕێگەیــەوە بیــر و بۆچــوون و ئازارەکانیــان 
بــۆ کۆمەڵگــە دەردەبــڕن لەڕێگــەی نووســینی 

ڕۆژنامەگەریــەوە. ڕاگەیاندنــی  و  ووتــار 
نووســەرانی  لــە  یەکێــک  صالــح   عەبــدو
"الغــد  و  االنتفاضــة"  "صــوت  بوکــراوەی 
االشــتراکی" دەڵێــت: کاری ڕۆژنامەگــەری لەنــاو 
ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتیدا و بەتایبەتــی 
ئۆکتوبــەردا  ڕاپەڕینــی  لەنــاو  کــە  ئــەوەی 
چاالکانــە کاری دەکــرد، لــە یەکێــک لە شــاکارە 
تەمەنــە  لــەو  ڕێکخراوەکەمانــە  گرنگەکانــی 
کورتــەی کــە تێیپەڕانــدوە، لەبــەراورد بە ھێزە 
چەپەکانــی تــردا کــە بەشــێوەیەک لە شــێوەکان 
لەنــاو مەیدانــی سیاســی عێــراق دا ئامادەییــان 
ــم  ــە بڵێ ــەوە ئەم ــە دڵنیایی ــم ب ــوو، دەتوان ھەب

لەگەڵ ئەوەشــدا ھێشــتاش پێویســتمان بەکاری 
بوونــی  لــە  بەتایبەتــی  ھەیــە  زیاتــر  زۆر 
ــدی کــردن و ســەکۆکانی  ــای پەیوەن تەکنولوجی

تــۆڕە کۆمەیەتیەکانــدا.
ھاوڕێ رەحیــم شــناوە دەڵێــت پێشــوازی کــردن 
خاڵێکــی  ڕێکخراوەکــە  بوکراوەکانــی  لــە 
جەمــاوەری  ھۆشــیاری  لــە  وەرچەرخانــە 
ڕاپەڕیــودا، لەبەرئــەوەی لــە ھەڵســەنگاندنیدا 
بــۆ ڕاپەڕیــن دەیڕوانیــە پاشــەڕۆژ و بەتایبەتی 
بوکراوەکانــی "نســاء االنتفاضــة" و "صــوت 
لەنــاو  بەرچــاوی  گفتوگۆیەکــی  االنتفاضــة" 
ڕیزەکانــی ڕاپەڕیــن لــە بەغــداد و ھەنــدێ لــە 

پارێزگاکانــی تــر، دەھێنایــە گــۆڕ.
ــە  ــی نی ــە دا بوون ــە کۆمەڵگ ــەک ل ــچ ئازادی ھی

ــان ــانی ژن ــازادی و یەکس ــێ ئ بەب
ھاوڕێ ئیقبــال صــالل، لــە وەمــی پرســیارێک 
ڕێکخــراوی  کاری  و  ژنــان  دۆخــی  دەربــارەی 
لــە  یەکێــک  ووتــی:  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی 
ڕێکخــراوی  جیاکەرەوەکانــی  گرنگتریــن 
ــانی  ــۆ یەکس ــەوازە ب ــتی بانگ ــی کۆمۆنیس بەدیل
کــە  ئاشــکرایە  پیــاو.  نێــوان ژن و  تــەواوی 
زۆر  بەربەســتی  و  خــراون  پەراوێــز  ژنــان 
ــی  ــە ژیان ــداربوون ل ــۆ بەش ــە ب لەبەردەمیاندای
سیاســیدا. وە ڕێکخــراوی بەدیــل دەرگایەکــی 
ــا  ــان دا ت ــەردەم ژن ــی کردۆتــەوە لــە ب فراوان
بەبــێ جیــاوازی بەشــداری کاری سیاســی ببــن.
شــیرین  ھاوڕێ  بەدیــل  ڕێکخــراوی  ئەندامــی 
بوونــی  کــە  کــردەوە  ڕوونــی  عەبدواللــە 
پەیوەنــدی ھاورێیانــە و ئامادەیــی کۆمــەککاری 
بــۆ  بــوون  پاڵپێوەنــەر  ڕێکخراوەکــە  نــاو 
پەیوەســت بوونی زۆرێک لە ژنان بە ڕیزەکانی 
ڕێکخراوەکە و بۆ نووســین لە بوکراوەکانیدا. 
ئەرکانــەی  ئــەو  نیــە  شــاراوە  کــەس  "لــە 
سەرشــانمان کــە پێویســتە بەجێیانبھێنیــن لــەم 
بــوارەدا زۆر گــەورەن، بــەم ڕێکخــراوی بەدیلی 
کۆمۆنیســتی ئــەو ژینگــە گونجاوەیــە کــە توێــژە 
گەشــەدەکەن،  تیایــدا  خــراوەکان  پەراوێــز 
بەتایبەتــی ژنــان، و ھەمــووان دەتوانــن بیــر 
و بۆچوونەکانیــان بەبــێ ھەواردن دەرببــڕن 
و دەســت بدەنــە چاالکــی لەھەمــوو بوارەکانــدا.

ساڵڕۆژی..........پاشماوە دووەمین لە

ــکاری کەرتــی  ــە ھەزاران کرێ ــەو خۆپێشــاندانەی ک ــی ئ ــە درووشــمە کان ــوو ل ــە یەکێــک ب ئەم
تەندروســتی و پەســتاران ھاوکات لــە زیاتــر لــە ســی شــار و شــارۆچکەی بەریتانیــادا لــە 
ــدەن  ــە شــاری لەن ــن خۆپیشــاندانەکان ل ــان خســت. گەورەتری ــی ٢٠٢٠ دا بەڕێی ڕۆژی ٨ی ئاب
بەڕێوەچــوو. داواکاریەکانــی خۆپیشــاندەران لــە حکوومــەت پێکھاتبــوو لــە: دان پیادانــان بــە 
ڕۆڵــی گرنــگ و لەبەرچــاو گرتــن و ڕێزلێنــان لــە کاری ســەخت و لەخۆبووردوانــەی ئــەم بەشــە 

بەرفراوانــە لــە کرێکارانــی کەرتــی تەندروســتی لەکاتــی تێپەڕینــی ووتەکــە بــە قەیرانــی 
گــەورەی پەتــای کۆرۆنــادا. ھەروەھا بەرزکردنــەوەی کــرێ و مووچەکانیــان.

وەک  ســەالمەتی  بــاری  پاراســتنی   یاســاکانی  کردنــی  پەیــڕەوی  بــە  خۆپێشــاندانەکە 
بەکارھێنانــی دەمامــک و پاراســتنی مــاوەی "دوو مەتــر" نێــوان بەشــداربووان دا بەڕێوەچــوو.

مووچــەی  بەرزکردنــەوەی  بڕیــاری  حکومــەت  لەوەوپێــش  مانــگ  یــەک  کــە  باســە  شــایانی 
پزیشــکەکانیدا وە ئــەم توێــژە بەرفراوانــەی کرێکارانــی خزمەتگوزاریــە تەندروســتیەکان و 
کەرتــی پەرســتاری بێبــەش کــرد. ئەمــە جگــە لــە کەڵەکــەی ئــەو شایســتە 
داراییانــەی کــە لەئەنجامــی پەیــڕەو کــردن لــە یاســای خەواندنــی مووچــەی 
پەرســتاران و کرێکارانــی خزمەتگــوزاری بەســاچوان و کەمئەندامــان، کــە 
لــە ســاڵی ٢٠١٠ وە ھیــچ جــۆرە بەرزکردنەوەیەکــی بەخۆیــەوە نەدیــوە. واتــە 
 یاســای بەرەوســەر چوونــی مووچــە ھاوشــانی بەرەوســەر چوونــی نرخــی کا
کــە لــە بەریتانیــا دا پەیــڕەو دەکرێــت و ســانە ڕێژەیەکــی دیاریکــراو بــۆ 
ھەر مووچەخۆرێکــی کەرتــی گشــتی زیــاد دەکرێــت، ئــەم یاســایە پەرســتاران 
ڕەنگدانــەوەی  نەگرتوەتــەوە.  تەندروســتی  خزمەتگــوزاری  کرێکارانــی  و 
واقیعــی ئەمــەش نزمتــر بوونــەوەی کرێــی ئــەم توێژەبەرینــە بــووە بــە ڕێــژەی 
٢٠٪  . لەبــەر ئــەوە نەقابەکانــی کرێکارانــی ئــەم کەرتــە، ئــەم ھەڵوێســتەی 
حکومەتیــان بــەو دڵۆپــە ئــاوە لەقەڵەمــدا کــە کاســەی تووڕەیــی کرێکارانــی 

پــڕ کــرد و ســەرئەنجام ئــەم شــەپۆلە ناڕەزایەتیــەی لــێ بــەرھەم ھات.
نەقابــەی یونایتــد کــە گەورەتریــن نەقابەکانــی بەریتانیایــە و ســەد ھەزار 
لــە کرێکارانــی خزمەتگوزاریــە تەندروســتیەکان تیایــدا ئەندامــن، داوای 
ــە حکومــەت کــرد کــە چاوەڕوانــی تێپەڕبوونــی مــاوەی دیاریکــراو نــەکات  ل
ــت"،  ــەواو دەبێ ــوودا ت ــی نیســانی ســاڵی داھات ــە مانگ ــە ســێ ســاڵە و ل "ک
ــەت  ــە و حکوم ــوان نەقاب ــەی نێ ــە ڕێکەوتننام ــەوە ب ــارە پێداچوون ــۆ دووب ب
بــۆ ھەڵســەنگاندنی کــرێ و مووچــەی ئــەم توێــژە، بەڵکــو دەســتبەجێی 

ــکات. ــاد ب ــان زی مووچەکانی
میالنــی گەیــڵ، کــە یەکێــک بــوو لــە ڕێکخەرانــی خۆپێشــاندانەکە، ووتــی: ئێمــە ئەمــڕۆ لێرەیــن 
بــۆ ئــەوەی بــە حکومــەت  بڵێیــن چیتــر بێدەنــگ نابیــن و لەمــەودوا ڕازی نابیــن بــە پشــت گــوێ 
خســتنی مافەکانمــان. ھەروەھا ھێلیــن ئۆکۆنــۆر لــە نەقابــەی "جــی ئێــم بــی" ووتــی: کرێکارانــی 
کەرتــی تەندروســتی تــەنھا بــۆ ڕزگار کردنــی ژیانــی کەســانی تــووش بــوو بــە پەتــای کۆرۆنــا 
ــە تەندروســتیەکان  ــی خزمەتگوزاری ــەواوی کەرت ــی ت ــاو ڕزگار کردن ــو لەپێن ــون، بەڵک نەجەنگی

خۆپیشاندانی پەرستاران و کرێکارانی کەرتی تەندروستی لە بەریتانیا

 "بوریس جونسون، گوێ بگرە لە ھاوارمان، 
یان مووچە و شایستە دارایییەکانمان بدە 

یان سەرۆکایەتی بەجێ بھێڵە"

"ناســراو بــە ئێــن ئێــچ ئێــس" لــە ملمالنێــی 
ســەختدا بــوون. وە ئەگــەر بەنیــازی پاراســتنی 
ئــەم کەرتــە بیــن بــۆ نەوەکانــی داھاتوومــان، 
دەبــێ دەوڵــەت ھەر ئێســتا دەســت ھەڵگرێــت 
لــە سیاســەتەکانی کــەم کردنــەوەی بوودجــەی 

ئــەم کەرتــە و بەتایبەتــی کردنــی.
ئــەم  کرێــکاری  ســەدان  کــە  باســە  شــایانی 
ــێ  ــان ل ــپی" ی ــەربازی س ــاوی "س ــە ن ــە ک کەرت
ئەرکــی  کردنــی  جێبەجــێ  لەکاتــی  نرابــوو 
کۆرۆنــادا،  تووشــبوانی  کردنــی  چاودێــری 
ــی  ــی مردن ــە ھۆکارەکان ــتدا. ل ــان لەدەس گیانی
کارمەنــدان و کرێکارانــی بەشــی خزمەتگوزاریە 
ــە  ــوو ل ــەت ب ــکاری دەوڵ ــتیەکان کەم تەندروس
ڕەخســاندنی پێداویســتیەکانی خۆپاراســتن لــە 
توشــبون بــە ڤایروســەکە، وەک دەســت کێــش 
و دەمامــک و بەرگــی تایبەتــی، وە ھەروەھا 
پشــکنینی  کردنــی  فــەراھەم  لــە  دواکەوتــن 
تاقیگەیی پێویســت بۆیان لەکاتی پێویســتدا. 
ئەمــە ســەرباری ئــەوەی کــە ئــەم کەرتــە وەک 
خزمەتگوزاریــە  تــری  کەرتەکانــی  تــەواوی 
ــر  ــە ســێ ســەدەیەیە لەژێ گشــتیەکان زیاتــر ل
فشــاری حیزبــی کۆنســەرڤاتیڤ و باڵــی ڕاســتی 
پەرلەمانــی  و  حکومــەت  نــاو  بادەســتی  
بــەردەوام  ھێرشــی  لەبــەردەم   بەریتانیــادا 

ــە. دای
ئــاب  ی   ١١ ڕۆژی  لــە  تەندروســتی  وەزیــری 
دا، واتــە ســێ ڕۆژ پــاش خۆپێشــاندانەکان، 
ــە  ــی نی ــچ نیازێک ــەت ھی ــە حکوم ــد ک ڕایگەیان
پەرســتاران  مووچــەی  بەرزکردنــەوەی  لــە 
وە  تەندروســتی،  کەرتــی  کرێکارانــی  و 
مــاوەی  بوونــی  تــەواو  چاوەڕوانــی  دەبێــت 
نەقابــە  و  حکومــەت  نێــوان  ڕێکەوتننامــەی 

داھاتــوودا. نیســانی  مانگــی  لــە  بکــەن 

سورەیا تاھیر
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تێبینــی: ئەمــەی خــوارەوە پوختــەی بەشــێک لەوەمەکانــی منــە لــە چاوپێکەوتنێکــی ڕاســتەوخۆی 
خۆپێشــاندانە  بــەدوای  ئەنجامــدراوە   (١٢-٨-٢٠٢٠) شــەوی  کــە  تــی)  ئــاڕ  (ئێــن  کەناڵــی 
مــن و بەڕێــز دکتــۆر کاوە عەبدولقــادر (ئەنــدام پەرلەمانــی  ئــەو ڕۆژەدا.  جەماوەریەکــەی 

کوردســتان، لــە نــەوەی نــوێ) میوانــی بەرنامەکــە بوویــن. 
زۆرێــک لــە  ئــاب ئێــن ئــاڕ تــی: ئەمەوێــت ئــەوە بزانــم لەســەر خۆپیشــاندانەکەی ئیمــڕۆ ١٢ی
شاروشــارۆچکەکان، ئــەوەی کــە بینیمــان ھاوتیــان بەشــێوازێکی مەدەنیانــە خۆپیشــاندانیان کــرد 
لــە ھەنــدێ شــوێنش ئاڵــۆزی و گــرژی لێکەوتــەوە، بــە بۆچونــی تــۆ ھۆکارەکانــی خۆپێشــاندان 

بۆچــی دەگەڕێننــەوە؟
نــەوزاد بابــان: مەعلومــە ئــەوەی ئێمــە ئێســتا لــە کوردســتان دەیبیــن، ناعەدالەتــی و نایەکســانی 
تەواویــی ســێکتەرەکانی ژیانــی گرتوەتــەوە. مێــژوی ســی ســاڵی ڕابــردوو خەڵک بۆ خواســتەکانیان 
ھاتونە مەیدان. ئەو دەنگە ناڕازیەی کە ئێســتا لەســەر شــەقامە خۆڕســکە و ســەر بە ھیچ الیەن 
و گروپێکــی دیــاری کــرواو نیــە، وە کێشــە نیــە کــێ بانگەشــەی بــۆدەکات، ڕاســتە ئیمــڕۆ ســەرۆکی 
بزوتنــەوەی (نــەوەی نــوێ) بانگەشــەی بۆکــرد، وە لەســەرو ئیــرادەی خەڵکیــش ئەنجومەنێکیــان 
پێــک ھێنــاوە بەبــێ مەشــورەتی دەنگەناڕازیەکانــی تــر، بۆیــە ئــەم جۆرەھەنگاونانــە تەعریــف 
لــە الیەنێکــی دیــاری کــراو دەکات نــەک تەواویــی کۆمەڵــگا، وە بەڕاســتی ئــەوەی مــن بینــم لــە 
خۆپیشــاندانەکەی پارکــی ئــازادی و زۆرێــک لــە شــار و شــارۆچکەکانی تــر ئــەوە بــوو کــە دوو 
ئەجنــدای جیــاواز ھەبــوو یەکیــان بــە شــێوازی ھەمــان قەوانــە کۆنەکــە چــاک ســازیی لــە حکومــەت 
ــوو،  ــە ب ــش وەخت ــی پێ ــرات و ھەڵبژاردن ــاری حکومەتــی تەکنۆک ــان دەویســت و خوازی و پەڕلەم
ئــەوەی تریــش کــە ڕای زۆرینــەی خەڵكــە ھیــچ ئومێدێــکان نــە بــە حکومــەت، نــە بــە پەڕلەمــان، 
نەمــاوە داوای ئەڵتەرناتیڤێکــی تــر دەکــەن ئەویــش دەســەتی خەڵکــە لــە ڕێــی نوێنەرەکانــی 

خۆیانەوە.

ئێــن ئــاڕ تــی: باشــە ئەمــەوێ ئــەوە بپرســم لەگــەڵ ھاتنەمەیدانــی ڕێژەیەکــی زۆر لــە خەڵــک 
بــۆ داواکردنــی ھەڵوەشــاندنەوەی حکومــەت ئەگــەر ســەریش نەگــرێ وا لەحکومــەت نــاکات ئیعــادە 

نەزەرێــک لــە شــێوازی بەڕێوەبردنــی حوکــم بکاتــەوە؟
نــەوزاد بابــان: مــن لــە قسەوباســەکانی ڕابردومــدا تیشــکم خستەســەر ئــەو پرســیارەتان ئێمــە 
ــوەی  ــە چوارچێ ــەو ل ــە ئ ــگا چارەک ــە ڕێ ــاواز دەڕوانین ــی جی ــەدوو تێڕوانین ــۆر کاوە ب ــەڵ دکت لەگ
ھەمان سیســتەمدا دەســوڕێتەوە، دەیەوێ بە بەدســتھێنانی چەند کورســیەک ئاڵوگۆڕ لەسیســتەمی 
حکومــدا بــکات، بــەم خەڵکــی کوردســتان تەجروبەیەکــی تاڵــی ھەیــە لەگــەڵ ئــەم تێڕوانینــە، 
ــەت  ــە حکوم ــەو ڕاســتیەمان نیشــان دەدات ک ــورد ئ ــای فەرھــەودی ک ســی ســاڵی دەســەتی مافی
و پەڕلەمــان ھیــچ مانایەکــی نیــە بێجگــە لــەوەی کــە ئامرازێکــن بــۆ پارســتنی دەســکەوت و 
ســەرمایەکانی چەنــد بنەماڵەیــەک و بــەس. ئیمــڕۆ ئێمــە ھەموومــان بینیمــان کــە ڕێگــە نــەدرا 
ــتەمەدا،  ــەم سیس ــو ئ ــی لەنێ ــۆن دەتوان ــر چ ــێ ئیت ــەن ئ ــاندان بک ــر خۆپیش ــی ھەولێ ــە خەڵک ب
لەنێــو پەڕلەمانــە کارتۆنیەکەیــدا ئاڵوگــۆڕ دروســتکەیت؟ ئەوەمــان بیرنەچــێ مــەال بەختیــار 
ووتــی تەنھایــەک کورســیمان ھەبــێ ئێمــە دەســەت لــە ناوچــەی ســەوزدا تەســلیم بەکــەس 
ناکەیــن، لەبەرئــەوەی حزبەکــەی خــاوەن پــارە و میلیشــیایە بۆیــە تەنھــا ڕێگــە بــۆ دەربازبــوون 
ــرادە  ــتان ئی ــی کوردس ــێ خەڵک ــک. دەب ــە بۆخەڵ ــا گەڕانەوەی ــوارە تەنھ ــا ھەم ــە ن ــەم بارودۆخ ل
ــی  ــدا نوێنەرەکان ــە تــەواوی ناوەندەکانــی کار و ژیان نیشــانبدات ئەویــش بەڕێکخســتنی خــۆی ل
ــە  ــە ب ــەن. ئێم ــارەکاندا دەستنیشــان بک ــە ئاســی ش ــەری سەراســەری ل ــرن، نوێن ــان ھەڵبژێ خۆی
ــە  ــە ل ــوم ڕانی ــتەم و حک ــەم سیس ــە ئ ــووە ک ــۆ دەرکەوت ــان ب ــاڵە ئەوەم ــی س ــەم س ــەی ئ تەجروب
کوردســتان ناتوانــێ جوابــی خواســتەکانی خەڵــک بداتــەوە، ھــەر جــارە دێــن دەموچاوێــک دەگــۆڕن 
و دەیــان بەڵێنــی بــێ ناوەڕۆکــی چــاک ســازی دەدەن بێجگــە لــە درۆ و خەراپترکردنــی بارودۆخــی 
خەڵــک ھیچــی تــری لــێ ســەوز نەبــووە بۆیــە تەنھــا ڕێگەیــەک کــە لەبەردمانــدا مابێتــەوە ئەوەیــە 
دەبــێ ئەمانــە بــڕۆن، ئاڵوگــۆڕی ڕیشــەیی ئەنجــام بدەیــن، کێشــەی خەڵكــی کوردســتان لەســەر 
سیســتەمە نــەک گۆڕانــکاری لــە دەموچاوەکانــدا. نێچیــر بکەیــن بــە قوبــاد، بکەیــن بــە مەســرور 
بکەیــن بــە شاســوار ... وە ئەگــەر ھــەر گــروپ و الیەنێــک بــە ئارســتەی ئاڵوگــۆڕی ڕیشــەیی بــە 
ئاڕاســتەی گەڕانــەوەی دەســەت بــۆ خەڵکــە ناڕازیەکــەی ھەنــگاو نەنێــت بێجگــە لــە درۆیەکــی 

گــەورە و خۆڵکردنــە چــاوی خەڵکــی کرێــکار و زەحمەتکێــش ھیچــی ترنیــە.
ئێــن ئــاڕ تــی: لــە پێشوداباســی ئــەوەت کــرد کەجەماوەریاخودھاوتــی تــۆراوە لــە شــەقام باشــە 
ــە  ــەوە ب ــت و ئاشــت بێت ــەی الی دروســت بێ ــر متمان ــی ت ــۆ جارێک ــرێ ب ــک دەک بەچــی میکانیزمێ

شــەقام و داوای مافەکانــی خــۆی بــکات؟
نــەوزاد بابــان: ئێمــە ئەوەمــان بیرنەچــێ بەشــێک لــە بێدەنگــی خەڵــک مانــای تایبەتــی خــۆی 
ــک  ــد جارێ ــی چەن ــو ئێســتا خەڵک ــەکان تاوەک ــەوە بۆســەرەتاکانی نەوەت ــەر بگەڕێن ــە. ئەگ ھەی
ڕیشــی خــۆی داوەتەدەســت ھەنــدێ لــە حــزب و بزوتنــەوەی جیــواز ھــەر ھەمویــان درۆیــان لەگــەڵ 
ــک  ــن خەڵ ــە چــۆن دەتوانی ــەوە ئێم ــتەکانیان بدەن ــە خواس ــە جــواب ب ــان توانی ــان نەی ــردوە ی ک
ــن  ــکار و زەحمەتکێــش بی ــە ڕێنیشــاندەری خەڵکــی کرێ ــت ک ــەوە دەبێ ــەوە ب ــەوە؟ ئ ئاشــت بکەین
ــە شــوراکرێکاری و  ــەوە ل ــی نوێنەرەکانی ــە دەســت لەڕێ ــکات خــۆی دەســەت بگرێت ــرادە ب ــا ئی ت
جەماوەریەکانیــەوە ئەمــە تەنھــا ڕێــگا و ئامرازێکــە بــۆ ڕزگاربــون نابــێ بــە ھیــچ شــێوەیەک 
ئاســۆمان گــرێ بدەینــەوە بــەم دەســەت و سیســتەمە. باشــە لــە کاتێکــدا ســەرۆکی نــەوەی 
نــوێ شاســوار عبدالواحیــد لــە دیمانەیەکــی تەلەفزوێنیــدا دەڵــێ ئێمــە لــە کــۆی ھەشــت ئەنــدام 

باشــە  پارەکــڕان،  بــە  چواریــان  پەڕلەمــان 
بزوتنــەوەی نــەوەی نــوێ کــە خــۆی موعاناتــی 
ھەبــێ لەســەر ساتوســەودای پەڕلەمانتارەکانی 
پەرلەمــان  کەوابــوو  سیســتەمدا  ئــەم  لەنێــو 
چــۆن دەتوانــێ خواســتەکانی خەڵــک دەســتەبەر 
بــکات؟ مــن دڵنیام پارتی بەھاوبەشــی یەکێتی 
و گــۆڕان و ئیســالمیەکان بەھیــچ شــێوەک لەنێــو 
چوارچێــوەی ئــەم سیســتەمەدا نــە تەســلیم دەبن 

نەچــاک ســازی دەکــەن.
کــە  بپرســم  ئــەوە  دەمــەوێ  تــی:  ئــاڕ  ئێــن 
ــاندانەکان  ــەبارەت بەخۆپیش ــیارمە س دوا پرس
ئــەو میکانیزمــەی کــە تــۆ باســت کــرد دەبــێ 
و  بگــۆڕن  دەســەت  خۆیــان  ھاوتیــان 
ئەنجومەنــی خۆیــان لــە گەڕەکــەکان دروســت 
بکــەن و ئــەوە ئــەم یکانیزمەیە کە تۆئیشــارەت 

ســەرھەڵبدات. پێــدا 
ــەو  ــۆ ئ ــە دەســت ب ــەر ئێم ــان: ئەگ ــەوزاد باب ن
ســاڵی  ســەد  دڵنیابــە  نەبەیــن  میکانیزمــە 
تریــش ھــەر ئــەم بارودۆخــە ھــەروا دەبێــت 
ئــەم  ئەزانــی  دەڕوات  خراپتریــش  بــەرەو  و 
نێــو  لــە  کــە ئێســتا  جــۆرە خۆپیشــاندانانە 
چەنــد  بــە  بەڕێوەدەچێــت  ئــازادی  پارکــی 
دەروازەکانــی  ھەمــوو  دەتوانــن  ئاسایشــێک 
ئێمــە  ئەگــەر  کــەن.  کۆنتــرۆڵ  پارکەکــە 
مونەزەمــی  بــە  خۆپیشــاندانەکان  بتوانیــن 
ببەینــە گەڕەکــەکان لەوێشــەوە بۆنــاو ســەنتەر 
و گۆڕەپانەکانــی شــار ئەوســا بزانــە چــۆن ئــەم 
دەســەتە شــپرزە دەبێــت و بەچۆکدادادێــت، 
بۆچــی ئێمــە نەتوانیــن نوێنەرانــی خۆمــان لــە 
دیاریبکەیــن،  کار  ناوەندەکانــی  و  گــەڕەکان 
و  شــار  سەراســەری  نوێنەرایەتــی  دواتــر 
سەرتاســەری ڕابگەیەنیــن ئیتــر بەســە بــا چیتر 
ــە  ــەت و پەڕلەمان ــەم ســیتەم و حکوم ــد ب ئومێ
نەبەســتین ئــەم ســیتەمە داکۆکیــکاری ســیتەمی 
ســەرمایە داری بــووە لــەم ھەرێمــەدا نەمانبینی 
نوێنەرانــی  سیســتەمەدا  ئــەم  لەنێــو  ڕۆژێــک 
گەنجانــی  و  ئازدیخــواز  ژنانــی  و  کرێــکاران 
جێــگای  زەحمەتکێــش  خەڵکــی  و  بێــکار 
بوبێتــەوە. لــە کۆتایــدا دەڵێــم ڕێکخراوبونمــان 
لــە ناوەندەکانــی کار و ژیانــدا تەنھــا ڕێــگای 
دەرابازبونمانــە لــەم بارودۆخــە ناھەمــوارەی 

کــە تێــی کەوتویــن.

دوو ئەجندای سیاسی جیاواز لە خۆپێشاندانەکانی ئابی ٢٠٢٠دا

کۆمەڵگــە و توێــژە پەراوێزکــراوەکان زیاتــر 
دەکات کــە خۆیــان لــە ســەرەتاوە و تــا ئێســتا 

ــون. ــە ب ــەم پەتای ــەرەکی ئ ــی س قوربانیان
نمونــەی  چەندیــن  پێکوتــەدا  مێــژوی  لــە 
لــێ  دەرســی  دەکرێــت  کــە  ھەیــە  کارەســات 

وەربگیرێــت؛
ــای  ــی پەت ــەی نەخۆش ــە ١٩٤٢پێکوت -       ل
زەرد (یەللــۆ فیڤــەر) تێکــەڵ بــوو بــوو لەگــەڵ 
ڤایرۆســی ھەوکردنــی جگــەر (التھابــی کەبــەدی 
ڤایرۆســی) کــەدرا بــە زیــاد لــە ٣٠٠ ھــەزار 
ــردن. ــان م ســەربازی ئەمریکــی ونزیکــەی ١٥٠ی

-       ھەروەھا لە ١٩٥٥دا ڕوداوی (کەتتەر) 
ڕویــدا کە دروســتکەری پێکوتــەی ئیفلیجی مناڵ 
بــوو. "تاقیگــەی کەتتــەر"  (شــلل االطفــال) 
ــوو،  ــەواوی الواز نەکردب ــە ت ڤایرۆســەکەیان ب
ــەم پێکوتــە خراپــە ٤٠ ھــەزار کــەس  ــە  ب بۆی
توشــی نەخۆشــی ئیفلیجــی منــاڵ بــون و ٢٦٠
ــەس  ــن و١٠ک ــاچ کەوت ــە دەســت و ق ــیان ل کەس
مــردن. ئەمانــە لــە کتێبــی بەناوبانگــی ســتانلی 
پلۆتکیــن دا (پلۆتکینــس ڤاکســینس) ئامــاژەی 

پێــدراوە.
تەنانــەت دوای پەســەندکردنیش پێکوتــە ھــەر 
چونکــە  بێــت،  چاودیریــدا  ژیــر  لــە  دەبێــت 
ــەکان  ــیە درێژخایەن ــەوەکان، مەترس تاقیکردن
دەستنیشــان ناکــەن. لــە ١٩٩٩دا پێکوتەیەکــی 
دژی ڕۆتا-ڤایــرۆس (ڤایرۆســیکی ســک چونــە 
قەدەغــە  بــوە)  یەکجــار  مندانــدا  لەنــاو 
کــرا دوای ئــەوەی ژمارەیــەك لــە منــداڵ توشــی 

ــون. ــران ب ــە گی ڕیخۆڵ

ناسیۆنالیزمی پێکوتە
کۆمیســیۆنی  ھەواڵیــەکان،  دەزگا  پێــی  بــە 
یەکێتی ئەوروپا لە ٣١ی تەمموزی ئەمســاڵدا، 

پزیشــکیدا،  کۆمپانیایەکــی  چەنــد  لەگــەل 
گرێبەســتیان کــرد بــۆ دابیــن کردنــی ٣٠٠ ملیــۆن 
ژەم لــە پێکوتــەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا لەگــەڵ 
ئەوەشــدا کــە ھێشــتا ناشــزانین کــە ھیــچ کام 
لــەم پێکوتانــە ئیــش دەکات یــان نــا. وتانــی 
شــێوە  بەھەمــان  بەریتانیــاش  و  ئەمریــکا 
چەندەھــا ملیــۆن ژەمــی چەنــد پێکوتەیەکــی 
کۆرۆنایــان دابیــن کــردوە لــە ئێســتاوە. ئەمــەش 
ــوری وتەکــە  ــەوەی ئاب ــە مەبەســتی بوژاندن ب
دانیشــتوانی  الی  متمانــە  کردنــی  دروســت  و 
ووتەکانیــان و لەوانەیــە بەھیوابــن بەمــە 
ســەرەتای  کەموکوڕیەکانــی  ڕاددەیــەک  تــا 

پاندەمیکەکــە لــە بیــر خەڵــک بەرنــەوە.
ناســیۆنالیزمی پێکوتــە نــەک ھــەر لــەڕووی 
مۆراڵیــەوە نادروســتە، بەلکــو بــە پێچەوانــەی 
مافــی  و  نێودەوڵەتیــەکان  گرێبەســتە  ھەمــو 

مرۆڤیشــە.
النــی  ھەواڵیــەکان،  ڕاپۆرتــە  پێــی  بــە 
کردنــی  دروســت  توانــای  لەســەرەتادا،  کــەم 
پێکوتەکــە ســنوردار دەبێــت و لەوانەیــە چەنــد 
مانگێــک یــان زیاتــر بخایەنیــت ھەتاکــو بەشــی 
ئەمــەش  دەکرێــت.  دروســت  وتــان  زۆربــەی 
مانــای وایــە، ھــەچ پێکوتەیــەک لەســەرەتادا 
دروســت دەکرێــت دەچێــت بــۆ ئــەو وتانــەی 

کڕیویانــە. پێشــوەخت 
سیســتەمی  وتانــەی  ئــەو  ھەروەھــا 
تەندروســتی گشــتی بەھێزیــان نیــە لــە ھەمــان 
خەزنکــردن  و  گواســتنەوە  سیســتەمی  کاتــدا 
و دابــەش کردنــی پتەویشــان نیــە کــە ئەمــە 
ــە دوا دەخــات  ــر بەردەســتبوونی پێکوتەک زیات
بەردەوامــە  ڤایرۆســەکە  کــە  کاتێکــدا  لــە 
قوڵتــر  ھــۆی  دەبێتــە  و  بوبونــەوەدا،  لــە 
و  ئابــوری  و  تەندروســتی  گرفتــە  بونــەوەی 

وتانــە. ئــەم  کۆمەیەتیەکانــی 

بــە بــێ ھاوئاھەنگــی نێودەوڵەتــی، پێشــبڕکێی 
کەلوپەلەکانــی  و  پێکوتــە  نرخــی  بــەردەوام 
دوبــارە  ئەمــەش  کــە  ڕادەگرێــت،  تــر  بــەرز 
بــە قازانجــی کۆمپانیــای دەرمانــی ووتــە بــە 

دەکات. ھێــزەکان 

شاردنەوەی زانیاریەکان وئاکامی 
تاقیکردنەوەکان

لــە  و  لەمەوبــەر  ســەدە  چەنــد  ئاشــکرایە 
کاتــی پەتــای (تاعونــی ڕەش)دا گۆڕینــەوەی 
ــڕۆ ئێمــە  ــوە. ئەم ــاری شــتێکی ئاســان نەب زانی
جۆرێکــی  بــەم  نەمــاوە  گرفتەمــان  ئــەو 
تــری گرفتمــان ھەیــە، ئەویــش ڕێککەوتــن و 
پابەنــدە بازرگانیەکانــن. کۆمپانیــا گــەورەکان 
و  شــاردنەوە  لــە  خەیالێــان  پارەیەکــی 
تاقیکردنــەوەکان  ئەنجامــی  مۆنۆپۆلکردنــی 
خۆیــان  لەبەرژەوەنــدی  و  دەکەوێــت  دەســت 
کەڵەکــەی  و  زیاتــر  قازانجــی  ھێنانــی  و 
ــە  ــان ل ــی پێگەی ســەرمایەکانیان و بەھێزکردن

جیھانیــدا. بــازاڕی 
و  زانیاریــەکان  نەکردنــی  پــێ  ئاڵوگــۆڕ 
تاقیکردنــەوەکان  ئەنجامــی  بونەکردنــەوەی 
لــە تەشــەنە و  لەکاتێکــدا کــە ڤایرۆســەکە 
بوبونەوەدایــە دیســان دەبێتــە ھۆی توشــبون و 
مردنــی زیاتــری ئــەو گروپــە کۆمەیەتیانــەی 
لەســەرەتاوە تــا ئێســتا بونەتــە قوربانــی و 
ئابــوری و  توشــی فەالکەتــی تەندروســتی و 

بــون. کۆمەیەتــی 
وەک  ھــەر  کۆڤیــد-١٩  جیھانــی  پەتــای 
پەتاکانــی تــر لــە مێــژودا لەســەر نایەکســانی 
پەرەدەســتێنێ و تەشــەنە دەکات و ســود لــە 
وەردەگرێــت.  کۆمەڵگــە  الوازەکانــی  خاڵــە 
سیســتەمی ســەرمایەداری ئــەم نایەکســانیانە 
ــر ســایەی  ــەردەوام دروســت دەکاتــەوە و لەژێ ب
ئــەم سیســتەمەدا ئەگــەری چەندیــن پەتــا و 
کارەســاتی تــری وەک کۆڤیــد -١٩ و خراپتریــش 
ڕۆژبــەڕۆژ لەزیــاد بوندایــە. لەوانەیە پێکوتەی 
کۆڕۆنــا ڕزگارمــان بــکات لــەم پەتایــە وەیــان 

لەســەرمرۆڤایەتی  ئاکامەکانــی  کــەم  النــی 
کــەم بکاتــەوە بــەم ئاســەوارەکانی کۆڤیــد 
و  ســەرمایەداری  سیســتەمی  تاوانەکانــی  و 
بێباکــی لەبەرامبــەر تەندروســتی و گوزەرانــی 

ژیانــی ئینســانەکاندا بــەردەوام دەبێــت.
نیــە  کارەســاتە  ئــەم  شــایەنی  مرۆڤایەتــی 

و  ئاســودەیی  و  تەندروســتی  دەبێــت  و 
خۆشــگوزەرانی واقیعــی ژیانــی مرۆڤــەکان بێــت 
ــەرمایەداری  ــە س ــان ب ــی ھێن ــەش بەکۆتای ئەم

دەدریــت. ئەنجــام 
6.9.2020

پێشبڕکێی پێکوتە بەرەو کوێ؟
پاشماوەی

بابان نەوزاد
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ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق

لــە ١-٩-٢٠٢٠دا یــادی ٢٦ ســاڵەی  ئەمســاڵ 
بێخانــە  و  ھــەژاران  شــاعیری  عەلــی  بەکــر 
و النــەکان ھــەم لــە کــەالر لــە چایخانــەی 
کلتوریــی میلـــلەت، وەھــەم لــە ســلێمانی لــە 

بــەرز ڕاگیــرا. ئــازادی  پارکــی 
بەکــری شــاعیر کــە لــە خانەوادەیەکــی کــەم 
دەرامــەت بــوو نیشــتەجێی گەڕەکــی "حامییــە" 
بــوو، ئــەم گەڕەکــە بــەر لــە ١٩٩١ ســەربازگەی 
ڕژێمــی بەعــس بــوو، وە ئێســتا بەشــێکە لــە 

داوێنــی  "پارکــی ئــازادی".
خەڵکــی  نوێنــەری  بــە  دەبێــت   ١٩٩٤ ســاڵی 
(گەڕەکــی حامیــە) بۆ ناڕەزایەتی و وەســتانەوە 
ــان، ھــەر  ــاری ڕوخاندنــی خانووەکانی دژی بڕی
ئەمــەش دەبێتــە ھــۆکاری ترۆرکردنــی بەدەســتی 

میلیشــیای بەرپرســانی ئەوســای شــارەکە
ــا ســاڵی  ــوو ت ــەردەوام ب ــەم کێشــەیە ھــەر ب ئ
٢٠٠٢ کــە تیایــدا جارێکــی تــر بەرپرســانی 
داو  گەڕەکەیــان  ڕوخاندنــی  بڕیــاری  شــار 
ــە  ــوەکان ک ــی خان ــۆ ڕوخاندن ــا ب ــۆفڵیان ھێن ش
بــوون  کــەالوە  ھــەر  ڕاســتیدا زۆرێکیــان  لــە 
لەوحــە  و  تەنەکــە  و  پــەردوو  و  دار  بــە  و 
و نایلــۆن لــە الیــەن وەک ســەرپەنا دروســت 
کرابــوون لــە الیــەن ئــەو خەڵکــە ھــەژار و کــەم 

دەرامەتــەوە بــۆ حەوانــەی خۆیــان.
بــۆ ئــەو مەبەســتە ڕۆژنامــەی (ڕەوت) لێدوانــی 
لــە (نــەوزاد بابــان) وەرگــرت کــە خــۆی یەکێــک 
بــووە لــە نوێنەران و ڕابەرانی ئەو بزوتنەوەیە 
ناڕەزایەتیــەی گەڕەکــی حامیــە و درێژەپێــدەری 
ــووە و  ــاعیر ب ــری ش ــانی بەک ــات و تێکۆش خەب
دوای چەندیــن خۆپێشــاندان و ناڕەزایەتــی و 
گرتنــی خــۆی لەالیــەن بەرپرســانی ئەوســای 
کــە  ئاکامــدا توانــرا  لــەدوا  بــەم  شــارەکە 
بــە دابینکــردن ٨٩ دەســەت ناچــار بکــرێ 
پارچــە زەوی بــۆ خانــەوادەکان و ســەرکەوتن 

بەدەســت بێــت. 
ســلێمانی  حامیــەی  گەڕەکــی  بابــان:  نــەوزاد 
تیــا  کەرکوکــی  ئاوارەکانــی  خــۆی  وەختــی 
ھــەژار  خەڵکــی  لەگــەڵ  بــوون  نیشــتەجێ 
زوربەیــان  کــە  ســلێمانی  کەمدەرامەتــی  و 
کرێــکار  و  عارەبانــە  خــاوەن  و  دەســتفرۆش 
بەکــر   (١٩٩٤) کاتــەدا  لــەو  کــە  بــوون، 
خواســت  نوێنەرایەتــی  بەخێــر  یــادی  عەلــی 
پالنــی  بــە  و  دەکــردن  ناڕەزایەتیەکانــی  و 
ــرا. ــرۆر ک دەســەتدارانی ئەوســای شــارەکە ت
ــکرا  ــە پارچــە زەوی دابەش ــە ک ــەوەی ک دوای ئ
نیشــتەجێی  کەرکوکــی  ئاوارەکانــی  بەســەر 
گەڕەکــی حامیــە، ئــەو ھەژارانــەی کــە خەڵکــی 
ــەد  ــر س ــران، ئیت ــەش ک ــوون بێب ــوک نەب کەرک
کــە  مابوونــەوە  خانەوادانــە  لــە  شــتێک  و 
٨٩یــان خەڵکــی ســلێمانی بــوون لەگــەڵ چەنــد 
وەجبــەی  لــە  کــە  کەرکوکــی  خانەوادەیەکــی 
دابــەش  بەســەردا  زەویــان  پارچــە  یەکەمــدا 
نەکرابــوو. منیــش ماڵــم لــەو گەڕەکــە بــوو.

ھەمیشــە  ئەوکاتــە  شــارەکە  بەرپرســانی 
فشــارھێنان  و  پێھەڵچنیــن  تەنــگ  خەریکــی 
ــان دەبــڕی  ــەو خەڵکــە ھەتــا ئاوی ــۆ ئ ــوون ب ب
ناچــار  خەڵكەکــە  ئــەوەی  بــۆ  گەڕەکــە  لــە 
بێــت چۆلــی بــکات وەیــا شۆفڵیشــیان دەھێنــا 
بــۆ ڕوخاندنــی ماڵــەکان و خەڵكــی ھەمیشــە 
ئــەم  بــەڕووی  وەســتانەوە  و  دەرگیــری  لــە 
دەســتدرێژیانەدا بــوون بــەم یەکگرتووییەکــی 
کــە  گەڕەکــەدا،  لــەم  ھەبــوو  عەجیــب 
نوێنــەر  و  ئەنجامــدەدرا  گشــتی  کۆبوونــەوەی 
ــوو یــەک دەنــگ و یــەک  ــردرا و ھەم ھەڵدەبژێ

ھەڵوێســت دەوســتانەوە دژ بــە 
دەســەت.

کێشــەیە  ئــەم  دووەم  جــاری 
ــاڵی ٢٠٠١دا ســەری  ــە س ــە ل ک
درێــژەی  و  ھەڵدایــەوە 
 ،  ٢٠٠٢ ســاڵی  بــۆ  کێشــا 
شــارەکە  دەســەتدارانی 
شــارەوە  جوانــکاری  بەنــاوی 
گەڕەکەکــە  دەیانویســت 
خەڵکەکــەش  بڕوخێنــن، 
دەیــان وت ئێمــە الریمــان لەوە 
نیــە بــەم بەدیلیکمــان دەوێ 
چــۆن دەبێــت شــۆفڵ بھێنیــت و 
ماڵمــان بڕوخێنــی و فرێمــان 
ھیــج  بەبــێ  دەرەوە  دەیتــە 
پەیداکردنــی  و  تەعویزێــک 
جێگــە و ڕێگەیەکــی بــۆ مــاڵ 
و منداڵمــان. بۆیــە خەڵکەکــە 
زۆر بــە جــدی لەگەڵ ئاســایش 
و پۆلیــس و ھێــزی میلیشــای 
ــوون  ــر دەب ــاندا دەرگی بەرپرس
بەجــێ  گەڕەکەکەیــان  و 

کــە  دەزانــی  خۆیــان  بەمافــی  و  نەدەھێشــت 
بمێننــەوە و یەکگرتووانــە بەرگریــان دەکــرد.
کاتێک ئینزار لەرێگەی پۆلیســی  شــارەوانیەوە 
ھــات کــە چۆڵــی بکەیــن، خەڵــک کۆبوونــەوەی 
و  نوێنــەر  وەک  مــن  لەوێــدا  و  کــرد  گشــتی 
وتەبێــژی گەڕەکــی حامیــە و (فەریدون)یــش 

وەک جێگیــر دەنیشــانکراین.
بگەینــە  کــە  کــرد و  شــارەوانیمان  ســەردانی 
دابیــن  والنەیــەک  خانــە  کــە  چارەســەرێک 
بکــرێ و ئەوســا چۆڵــی دەکەیــن، بــەم ھــەر 
دەستاودەستیان پێدەکردین و ھیچ بەڵێنێکیان 
پــێ نەدەدایــن. ھەمیشــەش کۆبونــەوەی گشــتی 
دەکــرا و نوێنــەران دیــاری دەکــران کــە (مــن 
وەک نــەوزاد بابــان و کەســێکی تــر بەنــاوی 
بەنــاوی  تــر  یەکێکــی  و  ھەولێــری  نــەوزاد 
عەبدوسەرســپی) وەک نوێنــەر ھەڵبژێــردرا 
وەزیــری  بــۆ  نوســی  عەریزەمــان  بوویــن، 
شــارەوانی و ئــاوارە و ئاوادانکردنــەوە، چویــن 
بۆ سەردانی نەوشیرەوان مستەفا بەم دەرگای 
لێنەکردینــەوە، ئــەوە ھەڵوێســتی ئــەو پیــاوە 
بــوو بەرامبــەر خەڵکــی ھــەژار و کــەم دەرامــەت 
و زوڵملێکــراو، کــە بــە ناھــەق ھەنــدێ کــەس 
ــا  ــەن. ھەروەھ ــاوی دەب ــەژاران ن ــی ھ ــە باوک ب
ســەردانی فەریــدون عەبدولقادریشــمان کــرد 
ناچــار  نەکــەوت.  دەســت  ھیچمــان  بــەم 
چوینــە بــەردەم ماڵەکــەی بەرھــەم ســاڵح کــە 
ئەوکاتــە ســەرۆکی ئیــدارەی ســلێمانی بــوو، 
ئەویــش ڕەفــزی کــردوە کــە بمانبینێــت ئێمــەش 
چویــن ھەمــوو گەڕەکەمــان تێگەیانــد و نــەوەت 
ــوو  ــار ب ــەی ناچ ــەر ماڵەک ــەوادە ھاتینەس خان

کــە لەگەڵمــان دانیشــێت.
گەیشــتینە ڕێککەوتنێــک و لەگــەڵ [شــارەوانی 
ئــاوارەکان.  گشــتی  بەڕێوەبــەری  ســلێمانی 
وەزارەی شــارەوانی و گەشــت وگــوزار. چەنــد 
ســەرۆکی  ســلێمانی،  شــارەوانی  ئەندامێکــی 
شــارەوانی گەڕەکــی ڕاپەڕیــن] کۆبووینــەوە لــە 
ــراوە دیموکراتیــەکان)  ھۆڵــی دیالۆگــی (ڕێکخ
داخــوازی  ســێ  کــە  زەوی  دابشــکردنی  بــۆ 
دەســتبەجێ  یەکــەم  ھەبــوو  ســەرەکیمان 
دابینکدنــی  دووەم  خانــوەکان  تاپۆکردنــی 
وەزارەتــی  رێگــەی  لــە  خانــوو  کەرەســتەی 
دابینکردنــی  ســێھەم  کردنــەوە  ئــاوەدان 

خزمەتگــوزاری.

بــەم دەســەتداران ھــەر دەســتی دەســتیان 
پێدەکردیــن و ســەرۆکی شــارەوانی کــە ئەوســا 
حاکــم قــادر بــوو نــادری بەشــوێنماندا واتا ســێ 
 نوێنەرەکــە (نــەوزاد ھەولێــری و من و عەبدو
سەرپســی) و بەفێــڵ وتیــان ئیشــەکەتان الی 
پارێــزگاری ســلێمانیە کــە (ئاســۆی شــێخ نــوری) 
بــوو وە لەڕێگــەی  (شــێرکۆ) بەرپرســی بنکــەی 
پۆلیســی شــارەوانیە بردیانیــن بــۆ الی پارێــزگا 
بــە ســەیارەی پۆلیــس، ئیتــر مــن زانیــم کــە 
دەستبەســەرکراوین و زیندانــی دەکرێــن، بۆیــە 
خێــرا بــە ھاوڕێیەکانــم وت بــا ھــەر ســێکمان 
ــوە ھەرچۆنێــک بێــت  بەیەکــەوە نەگیرێیــن، ئێ
بــڕۆن و ھەرچــی خەڵکــی حامیــە ھەیــە بیھێنــن 
دەنــا نەخشــە و پالنەکانیــان کــە ڕوخاندنــی 
کردنەوەمــان  تەعویــز  بەبــێ  گەڕەکەکــە 
تــا  بەرنــادەن  منیــش  و  دەکــەن  جێبەجێــی 
ئــەو کاتــە. ئــەوە بــوو خەڵکەکــە ھەمــووی 
ھــات بــۆ ناڕەزایەتــی دەربڕیــن و داواکردنــی 
ــەو  ــە ئ ــلێمانی ک ــزگاری س ــن، پارێ ــی م بەردان
ھەمــوو حەشــاماتەی بینــی بــوو وتبــوی ئەمانــە 
بــۆ خۆپێشــاندان نەھاتــوون بــۆ گرتنەدەســتی 
ھێــزە  بۆیــە  ھاتــوون  کۆدەتــا  و  دەســەت 
و  توندوتیــژی  زۆر  ســەرکوتگەرەکانیان 
بێڕێزیــان نوانــد بەرامبــەر خەڵکەکە و بەشــەق 
و زلـلە و تێھەڵدان بوەیان بەخەڵک دەکرد، 
ھەتــا ژنێــک کــە نەخۆشــی شــێرپەنجەی ھەبــوو 
ئەوەنــدە ئەزیەتیــان کــرد کە لە ھۆشــخۆی چوو 
ــە  ــەدەدا ھەواڵەک ــوو. ھەروەھــا ڕێگەشــیان ن ب
بــو ببێتــەوە بۆیــە ڕۆژنامەنوســی ڕۆژنامــەی 
بــوو  بەرزنجــی  یەحیــا  کەنــاوی  (ھاوتــی) 
گرتیــان و ھێنایانــە نــاو ئــەو زیندانــەوە کــە 

ــووم. ــێ زیندانــی کراب منــی ل
گەرچــی دوای دوڕۆژ لــە گرتنــم دادوەر حوکمــی 
بەرائەتــی بــۆ دەرکــردم بــەم بەرنــەدرام و 
حــەوت ڕۆژی ترھێشــتیانمەوە لــە زینــدان و 
دوای نــۆ ڕۆژ ئازادیــان کــردم. جگــە لــەو جــارە 
و  کــراوم  زیندانــی  تریــش  جــاری  چەندیــن 
ھەڕەشــەی مەرگــم لێکــراوە بــەم ھــەر کۆڵمــان 
نــەداوە و لــە کۆتاییــدا ســەرکەوتوو بویــن کــە 

ــا.  ــت ھێن ــان بەدەس ــە زەویم ٨٩ پارچ

شەقامەکانی  ئەو بە خوێنی بەر لە ٢٦ ساڵ
شاری سلێمانی سور کرا

ئەو شاعیرەی کە دەیوت "با شەقامەکان بە گوڵ سور 
بکەین نەک بە خوێن"

یــەک ســاڵ پێــش ئێســتا ئەگــەری ســەرھەڵدانی 
و  دوور  پێشــھاتێکی  جیھانــی  پەتایەکــی 
گریمانیەیــی بــوو، ئەمــڕۆ بەپێــی ھەواڵــەکان، 
پەتــای کۆڤیــد-١٩ تــا ئێســتا زیــاد لــە ٢٦.٥
ملیــۆن تــوش بــووە و ٨٧١ ھــەزار کەســی لــە 
سەرتاســەری جیھانــدا کوشــتوە.  ئێســتا ھەمــوو 
جیھــان بــە پەرۆشــەوە چاوەڕوانــی دۆزینــەوەی 
پەتایــە.  ئــەم  دژی  کاریگــەرە  پێکوتەیەکــی 
پێکوتەیەکــی کاریگــەر نــەك ھــەر مەترســی 
نەخۆشــیەکە کۆنتــرۆڵ دەکات بەڵکــو ھیــوا بــە 
مرۆڤایەتــی دەبەخشــێت کــە بــە بــێ دەمامــک و 
دورکەوتنــەوە پارێــزراو بێــت و ژیــان ئاســایی 

ــەوە. ببێت
پێکوتەیەکــە  بــە  پێویســتمان  ئاشــکرایە 
بۆچارەســەری پەتــای کۆڕۆنــا ڤایــرۆس، وە بــۆ 
ئــەم مەبەســتە پێشــبيڕکێیەکی گــەورە لەنێــوان 
وتــە بەھێــزەکان و کۆمپانیــا جیھانیەکانــی 
دەرمانــدا بەڕێوەیــە. ھێزەگەورەکانــی دونیــا 
کــە زۆربــەی کۆمپانیاکانــی دەرمانیــان ھەیــە، 
ئــەم پێشــبڕکێیەمان نیشــان دەدەن،  گرنگــی 
نــاو  ئۆپەراســیۆنەکەی  پۆتیــن  ڤالدیمێــر 
پێشــبڕکێی  ڕۆژەکانــی   ،٥ ســپۆتنیك  نــاوە 
فەزاییمــان بییــر دەھەنێتــەوە، دۆنالــد ترەمــپ 
ھەوڵەکانــی ئەمریــکای نــاو نــاوە ئۆپەراســیۆن 
وارپ ســپیید (وارپ ســپیید ١ یەکســانە بــە 
ســتار  فلیمــی  لەزنجیــرە  تیشــك-  خێرایــی 
بــە  فەزاییــەکان  کەشــتیە  خێرایــی  ترێکــدا 

.(! باســدەکران   ....،١،٢،٣ ســپیید  وارپ 
بــە نیســبەت کۆڤیــد ڤ-١٩ چ ڤایرۆســەکە و 
چ پێکوتەکــەش تــازەن و کــەس تــا ئێســتا 
لەســەر  تاقیکردنــەوەکان  ئاکامــی  نازانێــت 

چیدەبێــت. بەشــەر 
لــە  گــەورە  شۆڕشــێکی  ڕابــوردودا  لەدەیــەی 
بــواری تەکنۆلۆژیــای جیناتــدا بەدەســت ھاتــوە 
کــە وای کــردوە کاری ١٠-٢٠ ســاڵی دۆزینــەوەی 
یــان  ڕۆژ  بــۆ چەنــد  کاتــەوە  کــەم  پێکوتــە 
ــاد  ــازردا زی ــی ح ــە حاڵ ــەك. ل ــد حەفتەی چەن
لــە ١٧٠ تیمــی پزیشــکی ســەرقاڵی دۆزینــەوە و 
دروســت کردنــی پێکوتــەی پەتــای کۆڤیــد١٩ن. 
زۆربــەی ئــەم تیمانــە پشــت بــە تەکنۆلۆژیــای 
تــازەی جینــات دەبەســتن لەجیاتــی پرۆســە 
الواز  یــان  مــردو  ڤایرۆســی  کــە  کۆنــەکان 
کــراوی بــۆ زیادکردنــی بەرگــری لــەش بــە دژی 
ڤایرۆســەکە بەکاردەھێنــا. تــا ئێســتا ھیــچ کام 
لــەم پێکوتانــە بــۆ بەکارھێنانــی سەرتاســەری 
گەیشــتۆتە  ٩یــان  بــەم  نەکــراوە  پەســەند 

قۆناغــی ٣ی تاقــی کردنــەوە.
ڕزگار  بــۆ  ئــەوەی  پێــش  پێشــبڕکێیە،  ئــەم 
کردنــی مرۆڤایەتــی و کــەم کردنــەوەی ڕێــژەی 
ڤایرۆســەکە  بــە  لەدەســتدانی خەڵــک  گیــان 
ــی قازانجــی  ــن کردن ــتی دابی ــە مەبەس ــت، ب بێ
و  دەرمــان  گەورەکانــی  کارتێلــە  زیاتــری 
تێڕوانینێکــی  لــە  و  ســەرمایەیە،  کەڵەکــەی 
بەرتەســکی دەســەتەکانەوەیە، کــێ یەکــەم 
کــرد  تۆمــاری  و  دۆزیــەوە  پێکوتــەی  کــەس 
بــۆ بەکارھێنانــی سەرتاســەری نــاوی، مافــی 
خاوەندارێتــی و مۆنۆپۆلــی بازرگانــی، دەچێتــە 
بێگومــان  ھەڵبژاردنەکانــدا  لــە  و  مێــژوەوە 
دەیباتــەوە و ڕۆڵــی خــۆی لەنــاو ھێزەکانــی 

دەســەلمێنێت...ھتد. جیھانــدا 

بــە  گوێنــەدان  و  بــوارەدا  لــەم  پێشــبڕکێ 
ھاوئاھەنگــی نێــو دەوڵەتــی و بیــر تەســکی 
ناسیۆنالیســتی پێکوتــە، لــە قازانجــی ھیــچ 
الیــەک نیــە جگــە لــە کارتێلــە گەورەکانــی 
دەرمــان دروســت کــردن و دەوڵەتــە بە ھێزەکان 
لەســەری  کۆڤیــد-١٩  نایەکســانیەی  ئــەو  و 
گەشــە دەکات چەنــد قــات زیــاد دەکات. ئــەو 
گروپــە کۆمەیەتیانــەی زیاتریــن قوربانیــان 
ڤایرۆســەکەوە  بۆنــەی  بــە  کەوتۆتــەوە  لــێ 
و  ئابــوری  چ  و  تەندروســتی  لەبــاری  چ 
و  زیاتــر  نەھامەتەکانیــان  کۆمەیەتیــەوە 

قــوڵ تــر دەبێتــەوە.

ستاندەردەکان و الدان لێیان
بــۆ  دانــراوە  جیھانــی  ســتانداردێكی  چەنــد 

پێکوتــە: کردنــی  دروســت 
-       ٥٠٪ کاریگەر بێت. النی کەم ٣٠٪.

-       توانــای دروســت کرنــی بــە ڕێژەیەکــی 
زۆر لــە ماوەیەکــی کەمــدا.

-       دەبێــت بــە ســتانداردێکی زۆر بــەرز 
لــە ســەالمەتی دروســت بکرێــت لەبــەر ئــەوەی 
لــە ژمارەیەکــی زۆر لــە خەلکــی تەندروســت 

ــت. دەدرێ
یەکێــک لــە مەترســیەکانی ئــەم پێشــبڕکێیە 
الدانــە لــەم ســتاندەردانە کــە لەوانەیــە ببێتــە 
ھــۆی ئەگــەری دروســت کردنــی پێکوتەیەکــی 
زەرەر  تەنانــەت  یــان  ناکاریگــەر  و  الواز 

مەندیــش.
ناکاریگــەر  پێکوتەیەکــی  بێگومــان 
ــەر  ــەک ھ ــر دەکات، ن ــە خــراپ ت پاندەمیکەک
ــۆ نەخۆشــیەکە  ــاکات ب ــاد ن ــەش زی ــری ل بەرگ
بەڵکــو خۆشــخەیاڵی دەدات بــە کەســەکان و 
ــە ھــۆی شــلکردنەوەی  ــە دەبێت دەســەتەکان ک
پەیڕەویەکانــی دەســت شــتن و دورکەوتنــەوە 
و  دەمامــك  و  کێــش  دەســت  بەکارھێنانــی  و 

...ھتــد.
ئەمانــە ھەمــوی نــەك ھــەر متمانەیــی خەڵــک 
ــە  ــو ب ــەوە بەڵک ــەم دەکات ــە سیســتەمەکان ک ب
ــۆی  ــە ھ زانســت و سیســتەمی زانســتی و دەبێت
و  پێکوتەکــە  وەرگرتنــی  لــە  ســڵەمینەوە 
ھەروەھــا بــە فیــڕۆ بردنی زۆرێــک لە ئینەرجی 
و کەرەســتە وەک دەرزی و ســرینج و ...ھتــد 
دابەشــکردنی  و  کــردن  دروســت  بۆنــەی  بــە 
پێکوتــە یەکــی بــێ ســود. ئــەم بێمتمانەییــەش 
دیســان دەبێتــە ڕێگریــەک لــە بــەردەم کۆنتــرۆڵ 
کردنــی ڤایرۆســەکە. ئەمــەش دوبــارە دەرد و 
مەینەتیەکانــی ھــەژار و بــێ دەرامەتەکانــی 

پێشبڕکێی پێکوتە 
بەرەو کوێ؟

شیرین عەبدوڵ

ل١١ بۆ
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