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کرێــکاران و کارمەندانــی کەرتــی کارەبــا کــە لــە کاتــی خۆیــدا دەیــان جــار ناڕەزایەتیــان 
دەربڕیــوە تــا سیســتمی موچــە و دەرماڵەکانیــان وەک ھــی ناوەڕاســت و خــواروی عێڕاقــی لێبێــت، 
ــرد کــە ئــەم خواســتەیان بێتــەدی، بــەم نــەک ھــەر نەھاتــەدی  ــان دەک وە چاوەڕوانــی ئەوەی
بەڵکــو حکومەتــی ھەرێــم موچەکانیانیشــیانی بەنــاوی پاشــەکەوتی زۆرە ملێیــەوە دواخســت و ھــەر 

بــە چەنــد مانــگ جارێــک موچەیــەک وەردەگــرن. 
ئەوەمــان بیــر نەچــێ کەرتــی کارەبــا ھەزاران قوربانــی داوە لەپێنــاوی ڕوناکیــدا و کەرتــە خزمەت 
گوزاریەکانــی تــر ھەمــووی بــەم کەرتــەوە بەســتراوەتەوە، بــەم ئــەم دەســەتە بێدەربەســت و 
میلیشــیایە بەھیــچ شــێوەیەک پێزانیــن و ئاوڕدانــەوەی بــۆ ئــەم کەرتــە حەســاس و پــڕ خزمــەت 
گوزاریــە نەبــووە کــە قوربانیەکــی زۆریشــی داوە ئەویــش بەھــۆی دابیــن نەکردنی پێداویســتیەکانی 
ســەالمەتی شــوێنی کار. ئــەم حکومەتــە لەگــەڵ ئــەوەدا بــە ملوێنــەھا دۆالر ســەرف دەکا بــۆ 
مشــەخۆرانی ســەردیوار و بندیــواری حزبــی بــەم موچــەی کارێــکاران و کارمەندانــی کارەبــا 
چەندیــن مانــگ دوادەخــات، دەرماڵــەی مەترســی خــەرج نــاکات و پێداویســتیەکانی ســەالمەتی 

کار دابیــن نــاکات.
جــا ھــەر لــە بەردەوامــی شــانخاڵی کردنــی حکومەتــی ھەرێم لە بەرپرســیارەتی خزمەتگوزاریەکان 
و بردنەپێشــی سیاســەتی خەسخەســەدا، وە دوای ئــەوەی ئــەم سیاســەتی خەسخەســەیە بنکۆڵــی 
کەرتــی پــەروەردە و خوێنــدن و تەندروســتی بەتەواوەتــی کــردووە، ئێســتا نــۆرەی کەرتــی 
کارەبایــە کــە حکومەتــی ھەرێــم لــە زمــان بریــکاری وەزارەتــی کارەبــاوە، لــە دووی ئــەم مانگــی 
ئۆکتۆبــەرەدا، ڕایگەیانــد، کــە تــا کۆتایــی مانگــی دوانــزەی ئەمســاڵ کەرتــی کارەبــا ڕادەســتی 

ســەرمایەدارانی کەرتــی تایبــەت دەکــەن.
و  کرێــکاران  ژیانــی  و  کارکــردن  ھەلومەرجــی  کارەبــا  کەرتــی  کردنــی  بەتایبەتــی  دیــارە 
کارمەندانــی ئــەم کەرتــە ھەرچــی زیاتــر ســەخت دەکاتــەوە ئەویــش بــۆ بەدەســتھێنانی قازانــج و 
ســودی ھەرچــی زیاتــری کۆمپانیــا ئەھلیــەکان کــە وەبەرھێنــان دەکــەن لــەم کەرتــەدا. بــەم ئــەم 
ھێــرش و دەســتدرێژیە ھــەر بۆســەر کرێــکاران و کارمەندانــی کارەبــا نیــە بەڵکــو بۆســەر تــەواوی 
ھاوتیــان و خەڵکــی زەحمەتکێــش و کــەم دەرامەتــی کوردوستانیشــە کــە بــاری گوزەرانیــان 
ــتەخانە  ــی خەس ــی تەندروســتی و وێرانکردن ــە خەسخەســەی کەرت ــەروەک ل ــر دەکات، ھ خەراپت
گشــتیەکان و ھەروەھــا کەرتــی خوێندنیشــدا دەیبینیــن کــە چ بارگرانیەکــی خســتۆتە ســەر خەڵکــی 

ئــەم وتــە.
ھــەر ئــەم سیاســەتی خەسخەسەشــە بەدێژایــی ســێ دەیــە ســەروەت و ســامانی کۆمەڵگــەی لەدەســت 
کەمایەتیەکــی خــاوەن کۆمپانیــا زەبەالحەکانــدا کۆکردۆتــەوە کــە ھــەر خۆشــیان خــاوەن دەســەتی 
ھەرێمەکــە و فەرمانــڕەوان لەڕێگــەی ھێــزە میلیشــیاکانیانەوە و زوربــەی ھــەرەزۆری خەڵکــی 

دوای ماوەیــەک لــە کۆبونــەوەو بیــروڕا گۆڕینــەوە لــە نێــو یەکــدا،  کرێــکاران وکارمەندانــی کەرتــی کارەبــای ســلێمانی لــە رۆژی ١٧.١٠. ٢٠٢٠ لــە 
بــەردەم باخــی گشــتی لــە ســلێمانی کۆبونەوەیەکــی ناڕەزایەتــی و کۆنگرەیەکــی ڕۆژنامەگەرییــان ئەنجامــدا. کۆبونــەوە ناڕەزایەتیەکــە ھاودەنگێەکــی 
ــەتی  ــەر سیاس ــتانەوە  لەبەرامب ــراوان بەگشــتی ڕاوەس ــاوەری ف ــی جەم ــردەوە و وەک پێشــەنگی خەباتێک ــتان کوک ــە کوردس ــی ل ــاوەری فراوان جەم
فرۆشــتنی کەرتــی کارەبــا بــە ســەرمایەداری کەرتــی تایبــەت وە لەھەمانکاتــدا  لەبەامبــەر دواخســتنی کــرێ و دابینکردنــی دەرماڵــەکان و 
ھەلومەرجــی کاردا نارەزایەتیــان دەربــڕی. شــایانی وتنــە  ئــەم جونــەوە ناڕەزایەتیــەی  کرێــکاران و کارمەندانــی کەرتــی کارەبــا لــە ســلێمانی 
لەالیــەن زۆرێــک لــە دەزگاکانــی ڕاگەیاندنــەوە بوکرایــەوە و چاوپێکەوتنیــان لەگــەڵ ھەلســوڕاواندا ئەنجامــدا( ڕۆژنامــەی ڕەوت چاوپێکەوتنــی 

لەگــەڵ چوارلــە ھەلســوڕاوانی ئــەم ناڕازەیەتیــە ئەنجامــدا.

بــە دوای ئــەو رێکەوتننامەیــەی نێــوان دەوڵەتــی مەرکــەزی عیــراق و حکومەتــی ھەرێمــی کوردســتان  لــە ســەر مەســەلەی شــەنگال، کێشــە و 
ئاڵۆزیەکانــی نێــوان پارتــی دیموكراتــی كوردســتان و پارتــی كرێكارانــی كوردســتان (په كه كــه ) چــووە قۆناغێکــی توندوتیــژی تــرەوە. ئەڵبەتــە 
ماوەیەکــە جه نگێكــی میدیاییــان دژی یه كتــر به رپــا كــردوه  و ھه مــوو ئاڕاســتەکان ئامــاژه   بــەوە ئــەدەن  كــه  ئــه م  شــه ڕی ڕاگه یاندنــه  بــه ره  

ــێ. ــه ربازی ده چ ــی س و په الماردان
ــی و  ــی سیاس ــتیی و ھاوئاھەنگ ــت، وە پاڵپش ــەک بێ ــەر چی ــتراتیژیان ھ ــە و س ــە ک ــە ک ــی و پ ــەربازیەکانی پارت ــی و س ــە سیاس بەرژەوەندی
ســەربازی پارتــی لــە گــەڵ تورکیــا و دەوڵتــی مەرکــەزی عێراقــدا ھــەر جۆریــك بێــت، شــەری نیــوان پارتــی و پەکــە کــە لــە جەنگیکــی 
کۆنەپەرســتانە و دژ بــە ویســت و ئارەزوەکانــی خەڵکــی کوردســتان زیاتــر شــتێکی تــر نیــە. شــەڕێکی لــەم جــۆرە مایــەی ماڵوێرانــی و کوشــتن و 

ــەوە. ــەم شــەڕە ئەیانگرێت ــە ئ ــە ک ــەو ناوچانەی ــکار و زەحمەتكێشــی کوردســتان و دانیشــتوانی ئ ــی خەڵكــی کری بڕین
ــه  ده ســت  ــه تی كه وتۆت ــی ده س ــه ی جومگه كان ــی)، زورب ــتان، (یه كیه ت ــه  كوردس ــدا ل ــه ی خۆی ــه  نه یاره ك ــه ر تاك ــڕۆ له به رامب ــه  ئه م ــی، ك پارت
و وه ك ھێــزی یه كــه م خــۆی نمایــش ده كا، لــه  نــاو قه یرانێكــی قوڵــی ئابــوری و سیاســی كۆمه یه تیــدا گیــری خــواردوه  و ده ســته  وه ســتانه  لــه  
ئاقاریــدا، ئه مــه ش بۆتــه  یه كێــك لــه  ھــۆكاری  ھه ڵگیرســانی ئــه م شــه ڕه  كۆنه په رســتانه یه  به مه به ســتی خه فــه  كــردن وســه ركوتكردنی ھــه ر 
ده نگێكــی نــاڕازی لــه  كوردســتاندا و شــانخاڵی كردنــه  وه   لــه  به رامبــه ر ھــه ر جــۆره  به رپرســیاره تیه ك لــه ژیــان وگوزه رانــی خه ڵكــی كوردســتان 
و پاراســتنی  تەندروســتیان لــە  په تــای كۆرۆنــا. ئه مــە له الیــه ك، و له الیه كــی تــر، بــه  درێژایــی 30 ســاڵ لــه  ده ســه تی ســه ركوتگه رانه ی 

خــۆی  بۆتــه  ســه ری ڕم بــۆ جێبه جێكردنــی سیاســه ته كانی ده وڵه تــی كۆنه په رســتی توركیــا لــه  ناوچه كــه.
په كه كــه ش وه ك ھێزێكــی تــری بــورژوا ناسیۆنالیســتی کــورد و بزوتنــه وه ی كۆنه په رســتی كوردایه تــی، نابه رپرســانه  ژیــان و گوزه رانــی 
ــه   ــتی ناوچه ك ــی كۆنه په رس ــی ده وڵه تان ــه ی به رده وام ــر ھه ڕه ش ــتۆته  ژێ ــه وه ، خس ــر كۆنترۆڵی ــه   ژێ ــه ی كه وتونه ت ــه و ناوچان ــی زۆری ئ خه ڵكێك
به تایبــه ت توركیــا، و ئارامــی و ئاسایشــی بــۆ ئــه و خه ڵكــه  نه ھێشــتۆته وه . له بــاری فكــری و سیاسیشــه وه   له شــكرێكی لــه  باڵــی چه پــی ئــه م 
بزوتنــه وه  كوردایه تیــه   پێكھێنــاوه  كــه  ڕۆڵێكــی مه ترســیدار ده گێــڕن لــه  چه واشــه كردنی جه مــاوه ر لــه  ژێــر پــه رده ی ”نمونه یه كــی جیــاواز لــه  

ده ســه ت و حوكمڕانــی“ ، وه ك ئــه وه ی لــه  كوردســتانی ســوریا پیــاده ی ده كا .
ــان  ــی په نای ــی كوردایه ت ــه رده وام حزبه كان ــه  ب ــری ك ــی یه كت ــه تی په الماردان ــه ڵ سیاس ــه  له گ ــان ھه ی ــی تاڵی ــتان مێژوویه ك ــاوه ری کوردس جه م

بــۆ بــردوه  ،  چونكــه  لــه  دوا جــاردا ھــه ر ئــه وان باجه كه یــان داوه  .
ــه  سیاســه ت وبه رژه وه نــدی پارتــی  ــان به ســتێته وه  ب ــە كوردســتان به گشــتی ھیــچ به رژه وه ندیــه ك نای ــاوه ر ل ــكاران و زه حمه تكێشــان و جه م كرێ
ــه ر  ــه  به رامب ــان ل ــزی ســه ربه خۆی خۆی ــی ڕی ــه وه و ڕاگرتن ــه  جیاكردن ــوردی به گشــتی. ھــه ر بۆی ــی بۆرژواناسیۆنالیســتی ك و په كه كــه و ھێزه كان

سیاســه تی شــه ڕه نگێزانه ی ئــه م ھێــزه  كۆنه په رســتانه ، مه ســه له یه كی حه یاتیــه  بۆیــان.
ڕێكخــراوی به دیلــی كۆمۆنیســتی لــه  عێــڕاق، لــه  كاتێكــدا کــە ســەرکۆنەی ھــەر پێکدادانێکــی ســەربازی نێــوان ئــەم الیەنانــە دەکا، بانگــه وازی 
ھه مــوو الیــه ن و حــزب و گروپــه  چــەپ و سۆشیالیســتەکان وخه ڵكــی ئازادیخــوازی كوردســتان و عێــڕاق و ناوچه كــه  ده كا تــا بــه  دژی 

بوه ســتن. كۆنه په رســتانه یه   شــه ڕه   ئــه م  ھه ڵگیرســانی 

ڕێكخراوی به دیلی كۆمۆنیستی له عێڕاق
2020/ 11 / 6

ل٥

بەرەنگاری لە نێو جەرگەی کەرتی کارەباوە..

نابێ كوردستان بكرێته  مه یدانی شه ڕی كۆنه په رستانه ی پارتی و په كه كه 

فرۆشتنی دامەزراوەی کارەبا 
بە کەرتی تایبەت

نەوزاد بابان

ئەدوێن....   ..ل٢ ڕەوت ڕۆژنامەی بۆ سلێمانی کارەبای کەرتی ●کرێکارانی
ئه وبرینه ی تا ئه مڕۆش خوێنی لێ ده چۆڕێ ! ●شەنگاڵ
صاڵح.....................................  ...ل٤ عەبدو

●ئــەو کاروانــەی بــۆ ھــەواری ئێمــە نەچوو،چاوپێکەوتن 
ڕەشــید..................................ل٩ ســاالر گەڵ لــە

●ھێزی دەربڕین لە جەنگی ئازادیدا
کۆشش...................................................    .ل١٠ جەمال

●دەست لەناو دەست ، با پێکەوەڕاپەڕین بەرەو 
سەرکەوتن بەرین !.....................................................ل١١

زیندانی......   ..ل١٠ ●لەڕوانگەی چینایەتیەوە ....عوسمان

●ھیچ ئەگەرێک لە پێشماندا نەماوە، تەنھا سەرکەوتن نەبێت! ..........ل١١

ژمارەیەدا: لەم
ل٢ بۆ



2
ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکاتژمارە8  نۆڤەمبەری٢٠٢٠ 

ئەدوێن ڕەوت ڕۆژنامەی بۆ سلێمانی کارەبای کەرتی کرێکارانی

کوردستانیشــیان لــە برســیەتی و بێــکاری و ھەژاریــدا ڕاگرتــووە. ئــەم ھــەژاری و برســیەتیە 
ــەوە  ــە پێچەوان ــو ب ــتاندا بەڵک ــە کوردس ــت ل ــامان کەمبێ ــەروەت و س ــە س ــە ک ــەوە نی ــی ئ ئاکام
ــەن  ــەدا و لەالی ــەم کۆمەڵگەی ــە ل ــە ســەروەت و ســامانێکی یەکجــار زۆر ھەی ــە ک ــی ئەوەی ئاکام
کەمایەتیەکــی ســەرمایەدارەوە و قورخکــراوە و خەڵکــی زەحمەتکێشــی کوردســتانی لــێ مەحــروم 

کــراوە.
ــۆ  ــراوە ب ــامەنە زەوتک ــەروەت و س ــەم س ــەوەی ئ ــە و گێڕان ــەم بارودۆخــە تڕاژیدیای ــن ب بەرگرت
خەڵکــی، پێویســتی بــە وەســتانەوەیەکی جەمــاوەری و بەرەیەکــی بەرفراوانــی ڕەتکردنــەوەی 
سیاســەتی خەسخەســە و پیادەکردنــی ڕێبــازی نیولیبرالیــزم ھەیــە لــە کوردســتاندا، چونکــە 
حکومــەت و دەســەتدارانی ھەرێمەکــە ئاگاھانــە و بەپێــی نەخشــە و ســتڕاتیژ و پــالن، 
وە بــە پشــتیوانی (ســندوقی دراوی نێودەوڵەتــی) و (بانکــی نێودەوڵەتــی) ھەنــگاو دەنێــن 
لەبــواری پیادەکردنــی خەسخەســە و شــانخاڵی کــردن لــە ھەمــوو خزمەتگوزاریەکان..لــەم نێــوەدا 
کرێــکاران و کارمەندانــی کەرتــی کارەبــا بەتایبــەت لــە ئێســتادا لەبــەردەم ئەرکێــک و ڕۆڵێکــی 
مێژووییــدان کــە دەستپێشــکەری بکــەن بــۆ خۆڕێکخراوکــردن و وەســتانەوە بەھێــزی یەکگرتوویــان 
دژ بــە پیادەکردنــی ئــەم پــالن و نەخشــە ماڵوێرانکــەرەی حکومەتــی ســەرمایەداران و کۆمپانیــا 
ــی  ــۆ شــکڵگیری بزوتنەوەیەکــی بەرفراوان ــە خاڵێکــی وەرچەخــان ب ــە بکەن ــی، وە ئەم ئەھلیەکان
جەمــاوەری دژ بــە سیاســەتی خەسخەســە و نیولیبرالیــزم و ڕادەســتکردنی خزمەتگوزاریــەکان 
بــۆ دەســتی کەرتــی تاتیبــەت لەســەر حیســابی ژیــان و گوزەرانــی خەڵکــی کەمدەرامــەت و 

زەحمەتکێــش و ھەژارکــراوی کوردســتان.
ئەگــەر بێــت و خۆمــان واتــە کرێــکاران و کارمەندانــی کارەبــا و خەڵکــی نــاڕازی و ئازادیخــواز 
دەســت بەســەر ئــەم کەرتــە دابگریــن، دڵنیابــن کــە ھەم دەتوانیــن موچەکانمــان دابیــن بکەیــن ھەم 
ئــەم کەرتــە ببوژێنینــەوە و ھەم ٢٤کات ژمێرکارەبــا بــە تەوایــی خەڵکــی کوردوســتانیش بدەیــن. 
بۆیــە تــا ڕۆژێــک زوتــر خۆمــان ڕێکبخراوکەیــن و بەھێــزی یەکگرتــووی خۆمــان دەســت و باڵــی 
ئــەم دەســەتە مافیایــی و فەرھودچیــە بگریــن، ئــەوا ڕۆژێــک زوتــر لــە دەســت ئــەم نەھامەتــی 

و تڕاژیدیایانــەی ئــەم دەســەتە ڕزگارمــان دەبێــت.
٤-١٠-٢٠٢٠

رۆژنامــەی ڕەوت: ســوپاس ھــاورێ ھەلمەت 
خەباتکارانــەت  ودەســتی  نەبــن  مانــدوو   ،
بەکۆنگــرە  ســەبارەت  دەمانەوێــت  دەگوشــین، 
١٧.١٠.٢٠٢٠ رۆژی  ڕۆژنامەگەرییەکــەی 
 ، بکەیــن  ئاراســتە  پرســیارت  ھەندێــک 
یەکــەم پرســیارمان ئامانجیتــان لــە م کۆنگــرە 

بــوو؟  چــی  رۆژنامەوانیــە 

 ھەڵمــەت : ســوپاس بــۆ ئێــوە، ئامانجمــان 
بــە ئاگاھێنانــەوەی حکومــەت بــوو کــە چینێــك 
لــە کارگــەر ھەیــە لــە کەرتــی کارە بــا لــە 

ســۆنگەی ئــەوە وە کــە کارە بــا پیویســتە یەکــی 
ســەرەکیە لــە دابیــن کــردن و پێشــکەش کردنــی 
خزمــەت گوزاریەکانــی تــر وەك تەندروســتی و 

ئاســایش و ئــاو
 کاتــێ کارەبــا نەبــێ ئەوانیــش بەشــێوەکی 

ڕێــک و پێــک بــەر جەســتە نابــێ
بۆیــە بــە حکومەتمــان گــووت ئێمــە لــە کەرتــی 
لــە  و  دەگێڕیــن  کاریگــەر  رۆڵێکــی  بــا  کارە 
کاتێــکا کــە کۆمەڵگــە کەرەنتینــی کــرا و ھەتــا 
ئێســتاش کارمەندانمــان لــەم کەرتــە بەبــێ 
کارەبایــان  کــردوەو  خۆیــان  دەوامــی  دابــڕان 
و  کــردن  دابــەش  و  ھێنــان  لەبەرھــەم 
چاکســازیش دا بــە شــیوەیەکی بــاش پێشــکەش 
کەرتــە  ڕیــزی  لــە  ناکــرێ  بۆیــە  کــردوە 

. نەکــرێ  ھەژمــار  ھەســتیارەکاندا 

ڕۆژنامــەی ڕەوت : ئێــوە کۆمەڵــێ خاڵــی 
پێشــنیار کراویتــان خســتە بــەردەم ڕای گشــتی 
ــەو  ــک ل ــوە یەکێ و دەســەت وەک داواکاری ئێ
وەســتانەوە  لــەدژی  بەتونــدی  كــە  خانــەی 
بــوو  کارەبــا  کەرتــی  کردنــی  بەتایبەتــی 
رونکردنــەوەی  خاڵــە  ئــەم  لەســەر  دەکــرێ 

پێویســت بــدەی ؟

ــی  ــەت کردن ــە تایب ــەبارەت ب ــەت: س ھەڵم
کەرتەکەمــان

بەشــیوەیەکی  کارەبــا  کردنــی  تایبــەت  بــە 
ــی  ــۆ ســەر گوزەران ــی تــرە ب گشــتی بارگرانیەک
ھاوالتیــان لــە نێویشــیاندا ھــەژاران و کــەم 
و  تەندرووســتی  کەرتــی  وەک  دەرامەتــەکان 
خویندن و تاڕادەیەکیش ئاو و خۆڵ و خاشــاک 
ڕشــتن کــە ئەمانــە بــاری گوزەرانــی خەڵکیــان 
بێمتمانەیشــی  لــە  جۆرێــك  کــردوە   گــران 

درووســت کــردوە لــە کەرتــە گشــتیەکان
پێداویســتیەکی  وەك  بــاش  کارە  بۆیــە 
ــی درووســت  ــی بارگران ــۆ ھاووالت ــی ب ھەنوکەی
ــرخ وەک خــۆی  ــان ن ــێ گوم ــە بەب دەکات چونک
نامێنــێ ئەگــەر چــی دەلێــن ونابێــت  ئەمــە 
ــی  ــو کارمەندان ــە نی ــر  ل ــی ت ــەک الیەک لەالی
کەرتــی کارە بــادا لــە ســەدا حەفتــا لەســەر 
کار دەمێننــەوە واتــە لــە ســەدا ســی بــە زیــادە 
بێــت  دە  مەجبــوور  حکومــەت  بۆیــە  دادەنیــن 
بەســەر فەرمانگەکانــی تــردا دابەشــیان بــکا 
ھــەر چەنــد دووربێــت لــە پســپۆری و ێــارەزووی 

کارە وە کارمەنــد دەبــێ قبوڵــی بــکات
جــا ئــەو لــە ســەدا حەفتایــەی دەمێنێتــەوە 
لــە  واتــە  ئەوانیتریــش  کانــی   کارە  دەبــێ 
ســەدا ســی یەکــە ڕاپەڕێنێــت بــە واتایەکــی تــر 

ئەرکەکەیــان قورســتر دە بێــت 

ڕۆژنامــەی ڕەوت: ئایــا ئــەو داواکارییــەی 
کرێــکاران  ســەرجەم  داواکاری   ، ئێــوە 

کارەبایــە؟. وکارمەندانــی 

یــەم  ســێ  وەمــی  بــۆ  ھەڵمــەت:   
پرســیارتان  بــێ گومــان وەک ھەســتان بــە 
لــە  کردنــەوە  ھۆشــیار  و  ڕاپەڕانــدن  کاری 
ــە  ــک ھــەر کۆمەڵــێ ل ــەک و کارێ ــوو جیی ھەم
خەڵکــی نوخبــە پێــی ھــه ڵدەســێ بــەم وەك 
داواکاری بــێ گومــان لــە وەی داوای گشــتیە 

کۆتاییــدا  لــە   : ڕەوت  ڕۆژنامــەی 
خەڵکــی   بەکارمەنــدو  چــی  دەتانەوێــت  
کارەبــا  کەرتــی  بەتایبەتیکردنــی  لەســەر 

؟  بڵێــن

ــوو  ــە ھەم ــن ل ــە داواکاری ــەت : ئێم ھەڵم
کارمەندانــی کەرتەکەمــان بــە ئەندازیــار و 
تەکنیــکار و کرێکارانیشــەوە بێنــە مەیــدان بــۆ 
دروســت کردنــی ئەنجوومەنێکــی ھەڵبژێــردراو 
لــە خۆیــان بــە خواســتی خۆیــان دوور لــە ھــە 
ڕوو  بــۆ خســتنە  ئەجندەیەکــی حزبــی  مــوو 
وە رێکخســتنی ھــەر داواکاریــەک لــە کاتــی 

پێویســتدا  .
●●●

ڕۆژنامــەی ڕەوت: ســو ھــاوڕێ ســەرکۆ، 
دەمانەوێــت پرســیارێکی گشــتگیرت لێبکەیــن، 
رۆژنامەوانیەکــەی  بەکۆنگــرە  ســەبارەت 
گشــتی  باخــی  لەبــەردەم   ١٧.١٠.٢٠٢٠ رۆژی 
ســلێمانی، ئێــوە ئامانجتــان لــەو کارە چــی 
بــوو؟ ئەتانەوێــت چــی بەدەســەت بگەیەنــن 

چیــن؟  داواکارییەکانتــان  و 

ســەرکۆ: ســوپاس بــۆ ئێــوە، دەبێــت ھەمــوو 
الیــەک ئــەوە بزانــن ســێکتەری کارەبــا یەکێــک 
لــەو فەرمانگــە خزمەتگوزارییانەیە لە ئاســتی 

دونیــادا ئەژمــار دەکرێــت . وە ئــەوەش دەزانــن 
کــە دەزگاکانــی کارەبــا وبەشــەکانی بــە کاری 
رۆژانــەی ھاوتیانــەوە گرێــدراون ، ژیانــی 
دانیشــتوانەکان بەنەبوونــی کارەبــا توشــی چ 
کارەســاتێک دەبێــت. بــەم دەســەت لــەم 
کوردســتانە،  ئــەم ئەرکــە دەســتەتی کــوردی 
کارمەندەکانــی  ئەســتۆی  ســەر  خســتویەتە 
کارەبــا و بێدەربەســتانە بەکارییــان دەھێنێت. 
بەشــەکانی چاککردنــەوە، بەشــی گواســتنەوەی 
بێدەربەســتانە  تــروە  بەبەشــەکانی  کارەبــا 
کارەکەیــان پــێ جێبەجــێ دەکات، بێئــەوەی 
وەک  موجەکەشــیان  و  ڕادێــری  بــۆ  گوێیــان 
کاتێکــدا  لــە  نــاکات.  دابیــن  بــۆ  پێویســت 
بەشــەکانی کارەبــا داھاتێکــی بــێ ئەژماریــان 
ھەیــە لەســەر دەســتی کارمەنــدو کرێکارانــەوە 

ــدەکرێتەوە.  ــەم وکۆش ــە بەرھ دێت
وەک  وحکومــەت  دەســەت  ســەیرە  گەلێــک 
پاداشــت نــادات، دریغــی لــە کڕینــی کەلوپەلی 
ســەالمەتی دەکات، لەســەرووی ئەمانــەوەش 
.....خاڵیکــی تــر بەرزکردنــەوەی پلەیــی لــە 
ھەمــوو کارمەنــدو کرێــکاران فەرامۆشــکردووە، 
تەنھــا لەبــەر ئــەوەی موچــەی کارمەنــد بەنــدو 
بەســت بــکات یانــی ئەمــە خــۆی بڕینێکــی تــری 

نایاســایی یــە بــە شــێوەیەکی تــر.
ــە  ــدان ئەوەی ــکاران و کارمەن ــە کرێ ــان ل داوام
بتوانــن  و  یەکبەخــەن  ریزەکانیــان  کــە 
لەئاســت  و  دەربڕیــن  ناڕەزایەتــی  دەنگــی 
ــکاران  ــەر کرێ ــە بەرامب ــەی ک ــەو ناعەدالەتی ئ
دەکرێــت  بەتایبــەت  کارەبــا  وکارمەندانــی 
وگرنــگ  جەوھــەری  خاڵیکــی  بوەســتینەوە. 
ئێمــەوە  ئەوەیــە ڕۆژانــە کارمەنــدو  بــەالی 
کرێکارانــی کارەبــا بــەر چــزوی تەوژمــی کارەبــا 
لەکاتــی کارکردنــدا دەکەویــت، ئــەوەش بەھــۆی 
ئــەوەش دەگەڕێتــەوە بــۆ نەبونــی  پێویســتی 
روداوی  ئیــدی   ، ســەالمەتی  کەلوپەلــی 
دڵتەزێنــی وەک شــەھیدبوون و برینــی دەســت 
لێدەکەوێتــەوە.  بونــی  وبرینــدار  وپەلــەکان 
زۆر جــار ئــەو بــارە تەندروســتی یــە بــۆ ئــەوە 
دەگەڕێتــەوە کــە مووچــە دوو مانــگ جارێــک یان 
زیاتــر دەدرێــت کــە بەشــی بژێــوی مناڵەکانــی 
نــاکات وەک کــرێ ی پاداشــتی ماندوبونەکــەی. 

●●●

ڕۆژنامــەی ڕەوت : ســو ھــاوڕی ئــازاد 
ئەمانەوێــت پرســیارەکانمان بەگشــتی لــە ســەر 
١٧.١٠.٢٠٢٠ رۆژی  رۆژنامەوانیەکــەی  کۆنگــرە 
بــەردەم باخــی گشــتی ســلێمانی بێــت، ئێــوە 
چەنــد داوا وخواســتێکتان  لــە چەنــد خاڵێکــدا 
کۆکردبــوەوە،  ئێمــە پرســیارەکانمان لەســەر 
ھەندێــک ئــەو خانەیــە. پرســیاری یەکــەم بــۆ 
ــۆ تایبەتیکردنــی  ــا ب ــاری وەزارەتــی کارەب بڕی
کەرتــی کارەبــا پێویســتە دەســتبەجی ھەلوەبــوە 

شــێتەوە؟ 

لەداواکانمــان  یەکێــک  بەڵــی،  ئــازاد: 
تایبەتیکردنــی  بریــاری  ھەڵوەشــانەوەی 
ئــەم  ئــەوەی  لەبــەر  بــوو.  کارەبــا  کەرتــی 
بریــارە لەبەرژەوەنــدی کارمەنــدان وخەڵکــدا 
نیــە و ئەبێــت ھەڵوەبوەشــێتەوە، کــە ئەمــە 
تایبەتیکردنــی  بــوو.  ئێمــە  ســەرەکی  داوای 
ئــەم  مردنــی  مانــای   بــە  کارەبــا   کەرتــی 
کەرتــە ھەســتیارە ، دەبــێ خەڵکــی کوردســتان 

کارمەندانیــش.  وە  نــەدەن  ڕێــگا 

ڕۆژنامــەی ڕەوت: یەکێــک لەداواکانتــان  
گەڕانــەوەی موچــە پاشــەکەتکراوەکانتان بــوو، 
دەکرێــت لــەو بــارەوە ڕوونکردنــەوەی زیاترمــان 

پێبــدەی؟ 

موجەکانمــان  مانگــەی  پێنــچ  ئــەو  ئــازاد: 
حکومــەت  دەبێــت   ، پاشــەکەوتکراوە 
ــۆ  ــێ ب ــی دان ــەقفێکی زەمەن ــن کات س بەزوتری
گەڕاندنەوەیــان کــە حەقــی مەشــروعی خۆمانــە 
و حکومــەت بــەزۆری موچەکانــی پاشــەکەوت 
کــردووە بــەم بەھیــچ جۆرێــک کات وســات 
وچۆنیەتــی دانــەوەی بــاس نەکــردووە، بــۆ یــە 

داواکارییەکانمــان.  لــە  یەکێــک  ئەمــە 

کــردووە  داواتــان  ڕەوت:  رۆژنامــەی 
لەگــەڵ  بکرێتــەوە   ھاوتــا  موجەکانتــان 
وخــوارووی  ناوەڕاســت  موچــەی  ســتانداردی 

چیــە؟ داوایــە  لــەم  مەبەســتان  عێــراق، 

ئــازاد: ئیمــە چەندیــن جــار داوامــان کــردووە 
موجەکانمــان ھاوتــای موجــەی عێــراق بێــت، 

لەنــاو  موچەخۆرانــەی  ئــەو  لــەوێ  چونکــە 
زۆر  دەرماڵەکانیــان  کاردەکــەن،  کارەبــادا 
داوای  بۆیــە  کوردســتان،  ھــی  لــە  زیاتــرە 
ھاوتــای دەکەیــن. بــۆ ئــەم مەبەســتە چەنــد 
چەنــد  و  دەربرێــوە  نارەزایەتیمــان  جارێــک 
جارێک بەڵێنیان داوە ، بەم وا دەرنەچووە. 

داواتــان  ئێــوە   : ڕەوت  ڕۆژنامــەی 
نەدرێتــەوە  وەمتــان  ئەگــەر  و  کــردووە 
ــچ  ــچ ھی ــا ھی ــت، ئای ــان دەبێ ــتی ترم ھەڵوێس

ھەیــە؟  داھاتــوو  بــۆ  بەرنامەیەکتــان 

ــازاد: حەتمــەن بەرنامــەی ترمــان ھەیــە  ئ
خۆماندایــن  ریکخســتنی  خــۆ  لەھەوڵــی  و 
و لەھەوڵــی ئــەوە دایــن کــە فشــار دروســت 
بکەیــن بــۆ ھێنانــەدی داواکارییــە ڕەواکانمــان. 

ڕۆژنامــەی ڕەوت: ئیــوە ئــەم گردبوونــەوە 
ئەنجامــدەدەن  بەڕێکخــراو  ناڕەزایەتیانــە  و 
خۆپیشــاندانەکانی  باقــی  وەکــو  ھــەر  یــان 
تــر بــۆ کارێکــی دیاریکــراوە ودواتــر دەچنــە 
ماڵــەوە یاخــود بڵێــم ئێــوە ھیــچ ھەنگاوێکتــان  

بــۆ ڕێکخراوبــوون نــاوە؟

بــۆ  ھەنگاوەکانمــان  ئێمــە  ئــازاد: 
تــا  پێدەدەیــن  درێــزە  ڕێکخســتنەکانمان 
ســەندیکایەک  دروســتکردنی  بــە  دەگەیــن 
کــە لەســەرجەم کێشــەکانمان داکۆکــی بــکات 
بدۆزێتــەوە.  بــۆ  گونجــاوی  وچارەســەری 

●●●

ڕۆژنامەی ڕەوت : سو کاک کاوە ، ئێوە 
وەک کرێــکاران و کارمەنــدان ١٧/١٠/٢٠٢٠لــە 
مەســجێکتان  ڕۆژنامەوانیــدا  کۆنگرەیەکــی 
لەخۆگــرت  خاڵێکــی  کەچەنــد  دابەدەســەت 
بــوو مەبەســتان لەناوەڕۆکــی ئــەو خانــە چــی 

بــو؟ ئامانجتــان لەوداواکاریانــە چیــە؟ 

کاوە :ســالوت ســه رچــاوم ،  ئامانجمــان ئــه 
وه يــه ئــه م ده ســه التــه گــوئ لــه داوه كاريــه 
كانمان بگرئت،  دا وا كاري ئيمه ھه قي  ره 
وا ي خؤمانــه كــه لــه جــه نــد خاڵــدا كؤمــان 
کارەبــاو  وەزارەتــی  ئاراســته ي  وه  كردؤتــه 
دەســەت دارانمــان کــردوە کەگــوێ لەخواســت 
داواکان  کەســەرجەم  بگرێــت  داواکانمــان  و 

ــە . مافێکــی ســەرەتایی خۆمان

ئەوکۆنگــرە  لــەدوای  ڕەوت:  ڕۆژنامــەی 
ڕۆژنامەوانیــە ھەنــگاوی داھاتوتــان چــی دەبێ؟ 

یەکــەم  ھەنگاویــی  وەک  ێێمــەوە  کاوە: 
ــەت داران  ــجێک بەدەس ــی مەس ــمان زان بەباش
بدەیــن کەئێمــە بەھیــچ شــێوەیەک لەســەرماف 
وخواســتەکانمان ســازش ناکەیــن ئەگەرئێــوە 
نەدەنــەوە  داواکانریەکانمــان  بــە  جــواب 

دەبــێ  ترمــان  لەداھاتوداھەڵوێســتی 

دەســەت  تائێســتا  ڕەوت:  رۆژنامــەی 
ھاتــوە ؟ داواکانتانــەوە  بــەم 

جــواب  :نەخێرتاکوئێســتا  کاوە   
نەدراوینەتــەوە ئێمــە بــاش دەزانیــن کەئــەم 
جەمــاوەری  خواســتە  لەتەواویــی  حکومەتــە 
تەنھابــە  دەربەســتە  بــێ  کرێکاریــەکان  و 
و  کارمەنــدان  تەواویــی  ھاتنەمەیدانــی 
کرێکارانــی کارەبــا دەتوانیــن پاشەکشــە بــە 
دەســەت بکەیــن و خواســتەکانمان بەدەســت 

 . بێنیــن

رۆژنامــەی ڕەوت : پەیامــی ئێــوە چیــە 
بۆتــەواوی کارێــکاران وکارمەندانــی کارەبــا؟ 

رونــه  زؤر  ئێمــە  يامــي  :بــه  کاوە 
ســەرجەم  ي  كار  داوا  وەداواکاریەکانمــان 
كا رمــه ندانــي  كاره بايــه بــئ جئيــاوازي 
ناجاريــن  بێــت  ده  مــان  تــر  لويێســتی  ھــه 
لەداھاتــودا نــا ره زايــه تيــه كانمــان بــه رينــه 

ســه رشــه قــام

ل١ فرۆشتنی دامەزراوەی کارەبا بە .......پاشماوەی
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

ڕۆژنامەی ڕەوت: سوپاس ھاوڕی 
موئەیەد کەبوارت بۆ ئەم گفتوگۆیە 

لەگەڵمان ڕەخساند. دەمانەوێت 
لەبارەی چەند بابەتێکی سیاسەتی 

ڕۆژەوە بوچوون و تێڕوانینەکانت 
بە خوێنەران و خەڵکی کوردستان 

بگەیەنین. پرسیاری یەکەمان، 
لەسەر خۆپیشاندانەکانی بەغدا و 
شارەکانی ترە، بەسرە و دیوانیە 

و حلە و ناسریە،...دەتوانیت 
بە گشتی وێنەیەکمان لە سەر 
بارودۆخی ڕاپەرینی ئوکتۆبەر 

پێبدەیت ؟  

ئیــوە.  بــۆ  ســوپاس  موئەیــەد: 
یەکســاڵەی  یــادی  خۆپیشــاندانەکانی 
ڕاپەریــن کــە لــە ١ ئوکتۆبــەر و دواتــر لــە 
چــوو،  بەڕێــوە  ســاڵدا  ئــەم  ئوکتۆبــەری   ٢٥
ڕاپەرینــە  ئــەو  ھەمــان  تــری  نمایشــیکی 
نەپچــڕاوەی پــارە و ھــەر تەنھــا یادکردنــەوەی 
نــاو  خۆپێشــاندانی  بەوپێیــەش  ھــەر  نیــە، 
خــۆدی راپەرینەکــەن. ئەمــەش بــە ســادەیی لــە 
بــەر ئەوەیــە کــە ھەمــوو ئــەو ھــۆکارە ئابــوری 
و کۆمەیەتــی و سیاســیانەی کــە بونەتــە ھــۆی 
ســەرھەڵدانی ئــەم ڕاپەڕینــە، نــەک ھــەر لــە 
ــر و   ــژ ت ــدو تی ــو تون ــدان بەڵک ــۆینی خۆیان ش
فراوانتــر  بونەتــەوە،  وە ھیــچ کێشــەیەکی 
ــو  ئابــوری و  کۆمەیەتــی جەمــاوەری  ڕاپەڕی
و ئامانــج و  داوکاریەکیــان نەھاتۆتــە دی.  
ئاشــکرایە کــە ھێــزی ســەرەکی و بزوێنــەری 
ــە بەشــیک  ــوو ل ــی ب ــەر بریت ــی ئوکتۆب ڕاپەرین
کرێکارانــی  زیاتــر   کریــکار،  چینــی  لــە 
بەرینــی  ریــزی  ناجێگیــر،  و  رۆژانــە  کاری 
گەنجانــی  بێکارکــراوان،   و  زەحمەتکێشــان 
کــچ  و کــوڕی ئازادیخــواز، ژنــان و قوتابیــان.  
ئیســتاش ھەمــوو ئــەم ھیــزە کۆمەیەتــی و 
چینایەتیانــەی ڕاپەریــن بــە شــیوازی جۆراجــۆر 
ناڕەزایەتیاکانیــان  جیــاوازدا  ئاســتی  لــە  و 
ئامانجــە  بەدەســتھێنانی  بــۆ  و  ئەبــڕن  دەر 
و  ئابــوری  داواکاریــە  و  سیاســیەکانیان 

تێدەکــۆش.      کۆمەیەتیەکانیــان 
گەشــەدان بــە ئامادەیــی سیاســی و ریکخراوەیــی 
و فیکری ڕاپەرین مەسەلەیەکی ھەرەگرنگە، و 
لــە ئیســتادا، ئەتوانــم بڵیــم، لــە پرۆســەیەکدا 
چۆتــە پێشــەوە، وە بــەردەوام بوونــی ڕاپەریــن 
خــۆی لــە خۆیــدا بوەتــە ھــۆی بــەردەوام بوونــی 
و   خۆریکخســتن  بــۆ  خەبــات  و  ھەوڵــەکان 
یەکخســتنی ھیزەکانــی ڕاپەریــن، بــە تایبــەت 
لــە نــاو ئــەو گروپانــەی کــە ســوورن لــە ســەر 
وەالنانــی رژیــم و فەراھــەم ھینانــی ئالۆگــۆری 
دەســتکەوتێکی  خــۆی  بــۆ  ئەمــەش  ریشــەیی. 
بایەخــدارە نــەک ھــەر بــۆ ھێزەکانــی  ڕاپەریــن 
بەڵکــو  بــۆ ســەرجەم بزوتنــەوەی شۆرشــگیرانە 

لــە عیراقــدا. 
ئیســتای  کۆمەیەتــی  و  ئابــوری  قەیرانــی 
ئابــوری  نیولیبرالــی  سیاســەتی  و  عیــراق 
حکومەتــی کازمــی و ھێرشــی بــۆ ســەر ژیــان 
و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکاران  گوزەرانــی  و 
نــەداری  خەڵکــی  ســەرجەم  و  کارمەنــدان 
جوراوجۆرەکانــی  کارەســاتە  و  کومەڵگــە، 
زەمینــەی  ھــەر  نــەک  کۆرۆنــا،  پەتــای 
راپەرینــی  بوونــی  بــەردەوام  کۆمەیەتــی 
بەڵکــو  کــردووە،  تــر  ریشــەدار  و  فراونتــر 
ــە جۆرێــک  ســیما و کارەکتــەری ڕاپەرینیشــی ب
ــی  ــی چۆنایەت ــە ئالۆگۆریک ــوە، و بەڕێوەی گۆری

بــە ســەردا بھێنێــت.  لــە ئیســتادا بــاس کــردن 
ئــەم  ئەگەرەکانــی  لــە  بــەدەر  ڕاپەریــن  لــە 
ئالوگــۆرە چۆنایەتیــە ناتوانی باســێکی دروســت 
بێــت و ڕاپەریــن بــە دیقەتــەوە پیناســە بــکات 
ــەش،  ــەر ئەم ــەک ھ ــدا. ن ــاڵی دووھەمی ــە س ل
ــچوونی  ــە بەرەوپێش ــاس ل ــرێ ب ــو ناتوان بەڵک
ڕاپەریــن  و  شۆرشــگێرانە  سیاســی  خەباتــی 
بکرێــت بەجیــا لــە بەرەپێشــجوونی  بزوتنەوەی 
کرێــکاری و  ھــەوڵ و تەقــەال بــۆ بەھیزبوونــی 
ڕیزەکانــی و  پەرەســەندنی ریکخــراو و نەقابــە 
و فیدراســیۆنە کرێکاریــەکان ، و گەشــەدان بــە 
بزوتنــەوەی ئازادیخوازانــەی ژنــان و  گەنجــان 

و  قوتابیــان. 
عــادل  حکومەتــی  ھــەر  نــەک  ڕاپەریــن 
سیاســی  قەیرانێکــی  و  روخانــد  عبدالمھــدی 
ھێنــا  فەراھــەم  رژێمەکــەدا  لــە  گــەورەی 
بەڵکــو عەرشــی ئیســالمی سیاســی لــە عیراقــدا 
لەرزاند،  و لەم راستایەشــدا  دەور و نەخشــی 
دژە شۆرشــیی و  تەبعیەتــی ســەدریەکانی بــۆ 
رژیمــی ئیســالمی لــە ئێــران   لــە ئاســتێکی 
کــرد.  ھەروەھــا ڕاپەریــن  فراوانــدا ریســوا 
بەرامبــەر  لــە  شۆرشــگێرانەی  ھەڵوێســتی 
ھــەردوو  دەوڵەتانــی ئەمریــكا و ئێــڕان لــە 
دەســکەوتە  راگەیانــد.  خۆپێشــاندانکانیدا 
ھــەرە گرنگەکانــی تــری ڕاپەریــن:  بەرجەســتە 
مەیدانــی  ھاتنــە  و   ژنــان  ڕۆلــی   بوونــی 
کۆمەیەتــی  ھیزێکــی  وەک  سیاســیان، 
ســەربەخۆ ،  گۆڕکردنــی تایفــە گەریەتــی و 
دەمارگیــری نەتەوەیــی،  ھیــوا پەیداکــردن بــە 
خەباتــی شۆرشــگیرانە، پاراســتنی یەکیەتــی 
ــکەوتی  ــن دەس ــن،  و چەندی ــی ڕاپەری ریزەکان
تــری سیاســی و  کۆمەیەتــی و ئەدەبــی و 
شۆرشــگیڕانەی  و  پێشــکوتنخوازانە  ھونــەری 
تــر.  لــە گــەڵ ڕاپەریــن و بــەردەوام بوونــی، 
ــی  ــە ژیان ــە بەشــیک ل ــوون ب ــە ب ــوو ئەمان ھەم
سیاســی و کۆمەیەتی و رۆشــنبیری کۆمەڵگەی 
عێــراق و کــەس ناتوانــی ئــەم دەســتکەوتانە 

بەئاســانی لــە نــاو بــەرێ.
ئەمرۆ گەر کەســێک بە دروســت باســی ڕاپەرین 
ئــەو  ھەمــوو  ناتوانــی  بــکات  عێراقــدا  لــە 
دەســتکەوتانەی  ڕاپەریــن لــە نــەزەر نەگرێــت، 
نــەک ھــەر ئەمــەش بەڵکــو ناتوانــی خەباتــی 
سیاســی و  کێشمەکێشــی چینایەتــی لــە نــاو 
ئــەم کۆمەڵگەیــەدا بــە دروســتی ببینێــت بەبــێ  
مۆرکــی  ئــەو ئاکامانــەی ڕاپەریــن لە ســەریان. 
ئــەو دەســتکەوتانە بەشــێکن لــە سیاســەت و 
دینامیزمــی کیشــمە كێشــی سیاســی و فیکــری 
ــراق.   ــڕۆی عی ــەی ئەم ــی  کۆمەڵگ وکۆمەیەت

عیــراق  لــە  کۆمۆنیســتی  بەدیلــی  ڕیکخــراوی 
بــە دریژایــی ســالێ رابــردوو، بــە دەرکردنــی 
نەشــریەی رۆژانەی  و چاالکی سیاســی و فکری 
پالتفۆرمــی  بــە  و  بــەردەوام  رێکخراوەیــی  و 
شــیعاری  بــە  و  شۆرشــگیرانەوە   و   رۆشــن 
"ھەمــوو دەســەت بــۆ جەمــاوەری ڕاپەریــو"، 
لــە  و  بــووە  ڕاپەرینــدا  ئــەم  جەرگــەی  لــە 
ســەرکوتنیدایە.   و  بەرەوپێشــچوون  ھەوڵــی 

ڕۆژنامەی ڕەوت: لەم ماوانەدا 
حکومەتی عیراق نەخشەیەکی 

بەناوی "پەڕەی سپی" یەوە داڕشتوە،  
جەوھەریی لەم پالنەدا چیە؟ 

بــە  کــە  دۆکیومێنتــە  ئــەم   موئەیــەد: 
نــاوی "پــەرەی ســپی" یــەوە بــو کراوەتــەوە لــە 
ڕاســتیدا پــالن و نەخشــەیەکی دیراســە کــراوە  
بــۆ بــە یاســایی کردنــی سیاســەت و مۆدیلــی 
لــە  لیبرالیــزم  نیــو  ســەرمایەداری  ئابــوری 
ھەمــوو بوارەکانــی ئابــووری و خزمەتگــوزاری و 

ژیانــی کۆمەیەتــی ورۆشــنبیری لــە عیراقــدا، 
و ئەمــەش بــە نــاوی چاکســازی ئاوبوریــەوە 
ئەناســێنن، وە وەک مۆدیلێکــی گەشەســەندنی 

ئابــووری  بــۆ ووت لــە قەڵەمــی ئــەدەن. 
وەک پیشــەی بــورژوازی  دەســەتدار لــە ھــەر 
ــی  ــان، حکومەت ــرۆی جیھ ــری ئەم ــۆێنیکی  ت ش
کــە  ڕژێــم،  ڕەوتەکانــی  و  ھێــز  و  کازمــی 
خاڵــە  ســەر  لــە  ھــاوڕان  ھەموویــان  ھــەر 
ســەرەکیەکانی ئەم دۆکیومینتە، ئەیانەوێت لە 
بارۆدۆخــی قورســی گــوزەران و ژیانــی ئەمــرۆی 
جەمــاوەردا فرســەت بھێنــن و بیســەپێنن بــە 
ــە وەک داواکاری  ســەر كۆمەڵگــەدا و فریودەران
ڕاپەریــن لــە قەڵەمــی بــدەن.  بیانوەکانیشــیان 
ئەوەیــە کــە گوایــا قەیرانــی ئابــوری و  پوڵــی 
رژێــم ھەیــە و نرخــی نــەوەت دابەزیــوە و  پــارە 
لــە خەزینــەی دەولەتــدا نیــە بــۆ دابەشــکردنی 
مووچــەی کریــکاران و فەرمانبەرانــی دامــەزراوە 
حکومیــەکان.  خزمەتگوزاریــە  و  پێشەســازی 
ھــەر لێرشــەوە، کازمــی و حوکمەتەکــەی جەخت 
لــە ســەر ئــەوە ئەکــەن کــە ئەبــێ عیــراق قــەرز 
وەرگرێــت لــە ســندوقی دراوی نیــو دەوڵەتــی، 
و لــە ئاکامــی ئەمــش ئەبــی مەرجەکانــی ئــەم 
دەزگایــەی ســەرمایەی جیھانی،کــە پیادەکردنــی 
سیســتمی نیولیبرالــی ئابــووری و ئــەم جــۆرە 

ــکات.  ــە، جێبەجــێ ب دۆکیومینتەی
ــەرەی ســپی" ســەرەتای جێخســتنی  ــان "پ بێگوم
سیاســەتی نیولیبرالیزمــی ئابــووری نیــە لــە 
ــەم  ــی ئ ــە ھەمەالیەنەکردن ــو ب ــدا بەڵک عیراق
سیاســەتەو بە یاســایی کردن و چەسپاندنیەتی 
بــۆ چەندیــن دەیــەی داھاتــوو. ســەرەتاکانی 
سیاســەتی نیولیبرالیــزم و پرایڤەتایزەکردنــی 
پــرۆژە  لــە  ھەنــدی  "خەسخەســەکردنی" 
بــۆ  ئەگەرێتــەوە  دەوڵەتــی  ئابووریەکانــی 
ســاڵەکانی ناوەراســتی دەیــەی ھەشــتاکان و بــە 
ــی  ــە ڕژێم ــک ک ــاڵی ١٩٨٧ کاتی ــراوی س دیاریک
فرؤشــتنی  بــە  دەســتیکرد  بەعــس  فاشیســتی 
ھەنــدی لــە کارگــە حکومیــەکان بــە کەرتــی 
کەرتــی  کریکارانــی  بێمافکردنــی  و  تایبــەت 
گشــتی لــە دروســتکردنی نەقابــەی خۆیــان بــە 
نــاوی  گۆرینــی وەزیفیــەوە لــە کرێــکارەوە بــۆ 
کارمەنــد. بــەم ئــەوەی کــە تەوژمیكــی گــەورە 
و ھەمەالیەنــەی  دا بــەم مۆدیلــە ئابوریــە لــە 
عێراقــدا داگیرکردنــی ئــەم ووتــە لــە الیــەن 

ــوو.   ــکاوە ب ئەمری
ــە  ــە عیــراق ل ــکا ل  ئیــدارەی رێگــوزەری ئەمری
ژیــر فەرمانڕەوایــی پــۆڵ بریمــەر ســاڵی ٢٠٠٣

،  و دواتــر ھەمــوو حکومەتــە یــەک لــە دوای 
ــراق  ــی عی ــی رژیمــی ئیســالمی و قەوم یەکەکان
بــە  سیاســەتەیان  ئــەم  ئیســتاش،  وھەتــا 
ــە  ــەڵ ل ــە تیک ــی و ب ــڕی و ھەمەالیەنەی چڕوپ
گــەڵ گەندەڵــی و بــە تــان بردنــی ســەروەت 
بەریوەبــردووە،  کۆمەلگــەدا،  ســامانی  و 
تایبــەت  بــە  و  عێراقــدا  سەرانســەری  لــە 
ئــەم  سیاســەتی  کوردســتاندا.  ھەریمــی  لــە 
دوایانــەی حکومەتــی ھەریمــی کوردســتانیش بــۆ 
بەرھەمھێانــان  کەرتــی   پرایڤەتایزەکردنــی 
کارەبــا  دابەشــکردنی  و  گواســتنەوەوە   و  
لــە کوردســتاندا دریــژەی ھەمــان سیاســەتی 
بــۆ  کوردســتانی  کــە  نیولیبریزمیانەیانــە 
شــۆینگەی  بــە  کــردوە  دەیەیــە  چەندیــن 
بەرامبــەر   لــە  دژایەتــی  و  تانوبڕۆیــی 
ئــەم  زەحمەتکێشــی  و  کرێــکار  جەمــاوەری 

کۆمەلگەیــەدا. 
١٧ســاڵی  درێژایــی  بــە  ئاشــکرایە  ھــەروەک 
ڕابــردوو، حکومەتەکانی ڕژیمی ئێســتای عیراق  
مافەکانــی  لێســەندنەوەی  ســەر  کەوتنەتــە 
کرێــکاران لەوانــە دریــژە دان بــە بێمافکردنــی 
کریکارانــی  کەرتــی گشــتی بــۆ دروســتکردنی 

نەقابەکانیــان، البردنــی ھــەر ســنووردارکردنی 
بەرزکردنــەوەی  بژیــوی،  کاکانــی  نرخــی 
خەیاڵــی،  شــیوەکی  بــە  ســوتەمەنی  نرخــی 
و   تەندروســتی  کەرتــی  پرایڤەتایزەکردنــی 
تــر  خزمەتگوزاریەکانــی  کەرتــە  و  خۆینــدن 
پێشەســازی  ســێکتەری  کارگەیەکــی  ھــەر  و  
بووبێــت،  بــرەودا  لــە  کاری  کــە  دەوڵەتــی 
بــە  ئابوریانــە  ئــەم سیاســەتە  چەســپاندنی 
ســەر ھەمــوو مەیدانــە ئابوریەکانــی پوڵیــی و 

ووت.  زراعــی  و  پێشەســازی 
ھێڕشــە  ئــەم  ھــەر  نــەک  ســپی"  "پــەڕەی 
بەربــوە جێگیــر ئــەکات بەڵکــو دەرگای ھەمــوو 
ــتا  ــە ھێش ــەکات  ک ــاوە ئ ــۆینانەش ئ ــەو ش ئ
نەکەوتونەتــە بــەر شــاوی درندانــەی  مۆدیلــی 
نیولیبرالیــزم  و ھــەر بــەو پێێــەش ئەیانکاتــە 
و  ســەرمایە  ســوودی  وەبەرھینانــی  شــۆینی 
و  رژێــم  حزبەکانــی  ھیــزو  وبــڕۆی  تــان 
رژێمــەوە.  بــە  ھەڵپێکــراو  ســەرمایەدارانی 
ئــەم دۆکیومێنتــە شــاۆێكی ھەمــە الیەنەیــە 
خزمەتگــوزاری  بەشــەکانی  ھەمــوو  ســەر  بــۆ 
ناوجەرگــەی  بــۆ  راکێشــانیانە  و  دەولەتــی 
پرۆســەی کەڵەکــەی ســەرمایە وە بەرھێنانــی 
ســود وبۆ  ژێردەســتی  گەندەڵکارانی دەســەت 
و تێکشــکانی نــاوەرۆک و بایەخــی کۆمەیەتــی 
پێشــکەش کردنــی ئــەو خزمەتگوزاریانــە لــە 
الیــەن کۆمەڵگــە و دەوڵــەت خۆیــەوە. ئەمــە 
و "پــەرەی ســپی" دۆکیمێنتێکــە بــۆ فرۆشــتن 
و فەرھــود کردنــی موڵــک و عەقاراتەکانــی 

دەوڵــەت.
لــە ھەمــوو ئــەم بەرنامــە ئابوورییــەدا ھیــچ  
جێگایــەک بــۆ گەشەســەندنی تاکــەکان نیــە بــە 
تایبــەت ئینســانی زەحمەتکێــش و  ژنــان و 
توێــژە چەوســاوەکانی تــری کۆمــەڵ، و گەشــەی 
ھێرشــە  بــەم  کردۆتــەوە  پەیوەنــد  ئابــووری 
کرێــکارو  ئنیســانی  ســەر  بــۆ  ھەمەالیەنــە 
زەحمەکێــش لەپینــاوی کەڵەکــەی  ســەرمایە و 

گەندەڵــی زیاتــر  و ھیچــی تــر.  

ڕۆژنامەی ڕەوت: سیاسەتی ئابوری 
نیولیبرالیزم، بەتایبەتیکردنی 
کەرتەکان، ئیراد لەم سیاسەتە 
چیە؟ ئەگەر ھەر سەرمایەدارییە 
بەرھەم ھێنان وپەیوەندییەکانی 

بەرھەمھینان، جا تیکەو، 
دەوڵەتی، تایبەتی، بیانی، 

جیاوازییان چیە، بۆ ئەبێت خەڵک 
لە دژی ئەم سیاسەتە بوەستنەوە؟

ســەرمایەداری  بێگومــان  موئەیــەد: 
دەوڵەتــی، ســەرمایەداری بــازاری ئــازاد، وەیــا 
تێکــەڵ (مختلــط) لــە ھەردوکیــان،  ھیــچ لــە 
مۆدیلــە  ئــەم  ســەرمایەداریانەی  جەوھــەری 
ئابوریانــە  ناگۆرێــت. ھەمــان پەیوەندیەکانــی 
بەســەر  زاڵــە  ســەرمایەداری  بەرھەمھێنانــی 
ــی  ــان پەیوەندیەک ــۆ خۆی ــە ب ھەرســێکیاندا، ک
ئەنتاگۆنیســتیانەیە لــە نیــوان چینــی کرێــکار، 
،لــە  کۆمــەڵ  ســەرەکی  بەرھەمھێنــەری  وەک 
تۆیژەکانــی  و  بــورژوازی  وچینــی  الیــەک، 
ئامرازەکانــی  خاوەنــی  وەک  دەولــەت،  و 
بەرھەمھێنــان، لەالیەکــی تــر .  ھــەر بۆیــە، 
بەرھەمھیێنانــی کۆمەیەتــی لەم ســی مۆدیلەدا  
لــەم یەکــە دژ بەیەکــەدا بەریــوە ئەچــێ.  لــە 
ھەرســێ ئــەم مۆدیالنــەدا پێکھاتــەی ئابــووری و 
کۆمەیەتی  لە ســەر ھەبوونی سیســتمی کاری 
بەکــرێ و پــوڵ و خاوەنداریەتــی تایبەتــی 
و  بەرھەمھێنــان  ئامرازەکانــی  دەوڵەتــی  یــا 

گواســتنەوە و کۆمۆنیکەیشــن راوەســتاوە.  
ئابــوری  مۆدیلــی  بــە  پەیوەنــدی  ئەوەنــدەی 
بڵییــن  ئەتوانییــن  ھەبــێ،  نیولیبرالیزمــەوە 
شــیوازی  بــۆ  گەڕانەوەیــە  لــە   جۆرێــک 
ســەرمایەداری  کۆمەیەتــی  بەرھەمھێنانــی 
کالســیک تــا لــە چوارچیــوەی ئــەم  مۆدیلــەدا 
جوڵــە و کەڵەکــەی ســەرمایە بــە شــیوەیەکی 
ــکات  ــردن گەشــە ب ــنووردار ک ــێ س ــازاد و بەب ئ
ــی و  ــازاری ناوخۆی ــتی  ب ــەر ئاس ــە س ــەم  ل ھ
ھــەم لــە  ســەر ئاســتی جیھــان. بــە واتەیەکــی 
تــر ، نیولیبرالیزمــی ئابــوری کۆمەڵە سیاســەت 
وپالتفــۆرم و مۆدیلێکــی ئابــوری ســەرمایەداریە 
کــە  ڕێگــە تەخــت ئــەکات لــە بــەردەم جوڵــە 
و کەڵەکــەی ســەرمایە لــە جیھانــی ئەمــرۆدا 

بــە وەالنانــی ھــەر رێگریــەک، لەوانــە دەســتی 
خەباتــی  یەکگرتــووی  ڕیــزی  یــا  دەوڵــەت 
و   پرۆســەیە   ئــەم  بــەردەم  لــە  کرێــکاران، 
ئــازاد  بــازاری  میکانیزمەکانــی  بــەردەم  لــە 
فاینانــس.  ســەرمایەی  جوڵــەی  و  گەشــە  و 
پرایڤەتایزەکردنــی  ھــەر   نــەک  ئەمــەش، 
و  دەوڵەتیــەکان  پیشەســازیە  و  پــرۆژە 
خزمەتگوزاریــەکان ئەگرێتــەوە، بەڵکــو  پێــش 
کردنــی  الواز  و  بنکەنکــردن  شــتێک  ھەمــوو 
کرێکارانــە  جەماوەریەکانــی   ڕیکخــراوە 
بــە  ھەوڵەتەقــەالی  کردنــی  دەســتکۆتا  و 
کۆمەڵیانــە بــۆ بــەر گــری لــە مافــە ئابــوری و 
کۆمەالیتیەکانیــان لــە پرۆســەی بەرھەمھێنانــی 

کۆمەیەتیــدا.
ــدا  ــە تــەواوی جیھان ــزم ل ــژووی نیولیبرالی  می
لــە مــاوەی زیاتــر لــە ٤ دەیــەی رابــردوو ، 
لــە پــاڵ مەســەلەکانی تــردا، بریتــی بــووە 
لــە ھێــرش بــردن بــۆ ســەر ریــزی یەکگرتــووی 
کریــکاران و ریگــری دانــان لــە ســەر  ھیــزو 
بەھــەر  کۆمەڵیــان،  بــە  وەرگرتنــی  توانــا 
ریگــەی   لــە  لەوانــە  بووبێــت،  شــیوەیەک 
تازەگــەری لــە شــیوە و تەکنیــک و جوگرافیــای 
تەگەرەخســتنە  و  بەرھەمھینــان   پرۆســەی 
بــەردەم نەقابــە کرێکاریــەکان و  ریکخــراوە 
فیدراســۆنەکانیان.  و   جەماوەریەکانیــان 
ھــەر لــەم راستیەشــدا میــژووی نیولیبرالیــزم  
و  مانگرتــن  ڕووی  بــە  بــووە  راوەســتانەوە 
خەباتــی کرێــکاری و ھەوڵــدان بــۆ ڕامکردنــی 
رابــەران نەقابــە کریکاریــەکان و راکێشــانیان 
بــۆ ژێــر رکیفی پێداویســتیەکانی ســەرمایەداری 
ــان.  ــی رادیکالیەتی ــول کردن ــزم و ک نیولیبرالی
کەرتەکانــی  ھەمــوو  راکێشــانی  ســەرباری 
بــۆ  دەوڵەتــی  و  گشــتی  خزمەتگــوزاری 
کەڵەکــەی  و  جولــە  پرۆســەی  رکێفــی  ژیــر 
ــە ریگــەی پڕایڤەتایــزە  ســەرمایەی تایبــەت ل
کردنیانــەوە، دەوڵەتــە بورژوازیەکانــی جیھــان 
ــردوو،   ــەی راب ــد دەیەی ــەم چەن ــی ئ ــە دریژای ب
ھــەر یەکــە بــە پلــەی جیــاواز، خەریکــی بڕیــن 
بــوون،  دەوڵەتــی  بوجــەی  کەمکردنــەوەی  و 
دابیــن کردنــی  بــواری  لــە  بــە ئیستاشــەوە، 
جەمــاوەر.   بــۆ  خزمەتگــوزاری  و  باشــبژێوی 
بــەم پێیــە، بەرنامــە و سیاســەتی "تەقەشــف" 
بــۆ چەندیــن دەیەیــە ســەپینراوە  دەوڵەتــی 
ــەی بەشــەریدا و کارەســاتیکی  بەســەر کۆمەڵگ
گــەورەی خۆڵقانــدووە بــۆ چەند ملیار ئینســانی 
ســەر گۆیــی زەوی ھــەر لــە بێــکاری و نەبوونــی 
پەراوێــز  تــا  بگــرە  بیخزمەتگوزاریــەوە  و 
لەراســتای  ئەمــەش  کۆمەیەتیــان  خســتنی 
ــی گــەورە ســەرمایە و ســەرمایەدارن و  قازانج

کەمکردنــەوەی بــاج لــە ســەریان.
ــوری ھیرشــیکی  ــی ئاب ــە نیولیبرالیزم ھــەر بۆی
دەســتکەوتەکانی   ســەر  بــۆ  ھەمــە الیەنەیــە 
نەدارانــی  و  و چەوســاوەکان  کریــکار  چینــی 
لــە  زیاتــر  دریژایــی  بــە  کــە  کۆمەلگــەکان 
٢ ســەدە لــە خەبــات بــە دەســتیان ھینــاوە. 
بــواری  لــە  دەســتکەوتانە  ئــەم  ھەمــوو 
رۆشــنبیری  و  تەندروســتی  و  باشــبژێوی 
کریــکاران وزەحمەکێشــان و نــەداران، کەتۆتــە 
بــەردەم ھێرشــی قەالچۆکارانــەی ســەرمایەداری 
ســەردەم. ئەمــە ســەرباری ئــەوەی کــە لــە ســەد 
ــۆ ســەر   ــرش ب ــە ھێ ــگاوە کەوتونەت ــەک ری و ی
کارمەنــدان  و  کرێــکاران  یەکگرتــووی  ریــزی 
و  کۆمەلگــەکان  زەحمەکێشــی  ئینســانی  و 

ریکخراوەکانیــان. 
ژنانــی چینــی کرێــکار و تۆێــژە نــەدارەکان لــە 
ــزم دا   ــو لیبرالی ــایەی ســەرمایەداری نی ــر س ژی

سیاسەتی ئەم دوایانەی حکومەتی ھەریمی کوردستان بۆ پرایڤەتایزەکردنی(تایبەتیکردن) 
کەرتی  بەرھەمھێانان و  گواستنەوەوە  و دابەشکردنی کارەبا، دریژەی ھەمان سیاسەتی 

سەرمایەداری نیولیبرالیزمە کە کوردستانی بۆ چەندین دەیەیە کردوە بە شۆینگەی تانوبڕۆیی 
و چەوساندنەوە  و دژایەتی جەماوەری کرێکار و نەدار.

ل٤ بۆ

گفتوگۆ ی رۆژنامەی "ڕەوت" لە گەڵ موئەیەد ئەحمەد
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  دانیشــتوانی ناوچــه ی شــه نگال زوربه یــان (( 
ناوچه كانــی  لــه   یه زیدیــه كان    .)) یه زیدیــن 
حه لــه ب  دیاربه كــر،،  دھــۆك،   ، موســڵ   )
نیشــته جێن،   ( عومــه ر  ابــن  دورگــه ی  و 
شوناســی  و  ((ئاییــن  جوله كــه   وه ك  ئــه وان  
شــكانه وه یان  بــووه ،  تێكــه ڵ  نه ته وه ییــان)) 
ــزی  ــه كان و دووره  په رێ ــروڕا ئایینی ــه ر بی به س
گــه ڵ  لــه   خێزانیــان  نه بوونــی  تێكــه و  و 
ئه ندازه یــه ك  تــا  ئه وانــی  تــر،  ئاینزاكانــی 
ئه گه رچــی  نــاو  جوغزێكــه وه  ،  خســتۆته  
ســه ره كی  شــێوازی  كرمانجــی  كــوردی  زمانــی 
ناوچــه ی  ئه وانــه ی  بــه م  ئاخاوتنیانــه ، 
زمانــی  بــه زۆری  موســڵ  نزیــك  به عشــیقه ی 
ئاخاوتــن  ســه ره كی  زمانــی  وه ك  عه ره بــی 
بــه   قســه كردن  كــه   ئاشــكرایه   به كاردێنــن، 
زمانێكــی دیاریكــراو ((شوناســی نه ته وه ییــت)) 
دیــاری نــاكا، به ڵكــو ھۆكاره كــه ی ده گه ڕێتــه وه  
بــۆ ھه یمه نــه و ھه ژمونــی زمانــی بــا ده ســت 
لــه  ڕوی سیاســیه وه    ، ھــه روه ك چــۆن ده یــان 
ــه وه ی  ــه  بێئ ــه ره كیان ئینگلیزی ــی س ووت زمان
خۆیــان بــه  ئینگلیــز، وه ك نه تــه وه  ، بناســێنن 

، یــا زمانــی ئیســپانی و ....
مێــژوو،  بــۆ  خێــرا  ئاوڕدانه وه یه كــی 
یه زیدیــه كان  كــه   ده رده خــا  بــۆ  ڕاســتیه كمان 
بــاوه ر  بنه مــای  له ســه ر  مێــژوو،  به درێژایــی 
مێــژووی   ، كــراون  جینۆســاید  ئایینیــان  و 
ئــه و   1844  /  1832 ســاڵه كانی 
كــورده كان  میــره   كــه   پێده ڵــێ  ڕاســتیه مان 
كه متریــان بــه  یه زیدیــه كان نه كــردوه  لــه وه ی 
داعــش پێیكــردن، بــۆ نمونــه  ( پاشــای كــۆر 
) كــه  ھــه ر ئه مــڕۆ ناسیونالیســته   كــورده كان 
گــه وره  )  بــه ( پاشــای  و  پیــا ھه ڵده ڵێــن  
نــاوی ده بــه ن، و( بــه در خــان بــه گ ) میــری 
بۆتــان، له ســه رده می فه رمانڕه وایــی ئه ونــدا، 
لــه  قــه زای شــێخان تــه وه ر عابدیــن و ده شــتی 
نه ینــه وا و ناوچــه ی ئاكــرێ، چه ندیــن جــار 
بــه   و  كــردوه    یه زیدیه كانیــان  جینۆســایدی  

ده یــان ھه زاریــان لێكوشــتون یــا خــود ناچاریــان 
ببنــه  موســوڵمان ! . له ھه مانكاتــدا  كــردون 
ئــه م  ھــه ر   ، داڕێــژراو  پالنێكــی  به گوێــره ی 
یه زیدیه كانــی  میــری  به فێــڵ  كۆره یــه   پاشــا 
به نــاوی ( عه لــی بــه گ ) بانگھێشــت كــردوه  
لــه   له گه ڕانه وه یــدا  دواتــر  و  ڕه وانــدز  بــۆ 
ناوچــه ی گه لــی عه لــی بــه گ بۆســه ی بۆدانــاوه  
شــوێنه   ئــه و  بۆیــه ش  ھــه ر   ، وكوشــتویه تی 
ئێســتا به نــاوی گه لــی عه لــی بــه گ ناســراوه  . 
ده ســتی  له ســه ر  یه زیدیــه كان  كوشــتاری  دوا 
بــووه    1923  /  1915 ســاڵی  كــورده كان 
ھــاوكات له گــه ڵ پاكتاوكردنــی ئه رمه نیــه كان 
ــڵمانان  ــتنی موس ــێ كوش ــه الی خه ت ــك م ، كاتێ
موســڵمان  غه یــره   كوشــتنی  ده كاو  حــه رام 
له الیــه ن   1918 ســاڵی  دواتــر  حــه ڵ !!  
ئه مجــا  و  ده درێــن  په المــار  پاشــاوه   برایــم 
ســوپای  له الیــه ن   1935 ســاڵی  په المــاری 
ســوپای  له الیــه ن  دواتریــش  و  عێڕاقــه وه  

. حوســێنه وه   ســه دام 
ســه رچاوه  كان – ((ویكیبیدیــا / الموســوعة 
الحــرة))- (( (تاريــخ الموصــل، الجــزء األول، 
تأليــف  القــس ســليمان صائــغ، طبــع الكتــاب 

فــي مصــر.))
به ده ســتی  یه زیدیــه كان  جینۆســایدی  دوا   
داعشــی  به خوێنــی  چه نــگ  چه كدارانــی 
ئیســالمی لــه  4 / ئابــی / 2014 كاتێــك 
غافڵگیــر كه وتنــه  بــه ر په المــاری دڕندانــه ی  
ــەزار  ــج ھ ــەى پێن ــدا نزیک ــزه  لەکاتێک ــه و ھێ ئ
پۆلیــس و  ئاســایش و  لەپێشــمەرگەو  چەکــدار 
پاســەوانى بــارەگا حزبییــەکان لــه  شــه نگال 
ســه ر  زوربه یــان  كــه   ده وروبــه ری ھه بــوون  و 
و  ڕایانكــرد  ھه مویــان  بــوون،  به پارتــی 
یه زیدیه كانیــان ته نیــا جێھێشــت وخســتیاننه   

. داعــش  دڕندانــه ی  كه ڵپــه ی  بــه ر 
لــەڕووی  شــەنگال   ،٢٠٠٣ ســاڵی  دوای  لــه  

ھەرێمــی  لەالیــەن  سیاســی  و  کارگێــڕی 
دەدرا،بەتایبــەت  ئیــدارە  کوردســتانەوە 
لەالیــەن پارتــی دیموکراتــی کوردســتانەوە،کە 
کۆنتڕۆڵــی ھەمــوو جومگەکانــی ئــەو قەزایــەی 
کۆتایــی  و  یەکــەم  قســەکەری  وە  کردبــوو، 
ھه ندێــك  ڕێــگای  لــه   بــوو  یه زیدیــەکان 
كه ســایه تی یه زیــدی  وه ك ( ته حســین ســه عید 
بــه گ  ) كــه  وه ك مــۆره ی پارتــی نــاوزه د ده كــرێ 
ــوو چه ندیــن ملیــار دۆر  و ده نگــۆی ئــه وه  ھه ب
لــه  بردنــه  پێشــی سیاســه تی ( كوردانــدن و 
دانیشــتوانه كه ی  و  ناوچه كــه    ( پارتاندنــی 

ســه رف كــراوه . 
عبــر  االيزيدييــن  إضطھــاد   ))  : ســه رچاوه  
القــرن  فــي  ايقافھــا  يجــب  جريمــة  العصــور 
الواحــد والعشــرين د.عــالء الجــوادي / صفحــة 

مؤسســة النــور للثقافــة واالعــالم )).
یه زیدیــه كان  ھــه ره زۆری  به شــی  ئێســتا،  
وشــوێنی  جــێ  ســه ر  ونه گه ڕاونــه وه   ئــاواره ن 
300 لــه   زیاتــر  بــه   ژماره یــان  و  خۆیــان 
دوای    . ده كــرێ  مه زنــده   ئــاواره   ھــه زار 
تێكشــكانی ســه ربازی داعــش ، ئــه م شــاره  كــه  
به شــێوه یه كی فه رمــی ده بــوو له ژێــر كۆنترۆڵــی 
ده وڵه تــی مه ركه زیدابــێ  ، بــه م لــه  ڕاســتیدا 
كوردســتان  دیموكراتــی  پارتــی  چه كدارانــی 
شــه عبی  حه شــدی  و  په كه كــه   ھێزه كانــی  و 
ســه پاند،   تیــادا  وھه یمه نــه ی خۆیــان  نفــوز 
ئه مــه ش بــووه   ھــۆكاری ملمالنێیه كــی تونــد لــه  
ــان  ــابی ژی ــه ر حیس ــه دا له س ــه م ھێزان ــوان ئ نێ
وگــوزه ران و ئاسایشــی دانیشــتوانی ئــه و شــاره   

.
دوا پــه رده ی ئــه م شــانۆگه ریه ، رێکەوتنه كــه ی 
ــه ری  ــه   له ســه ره تای ئۆكتۆب ــر و بەغدای ھەولێ
دۆخــی  (ئاســاییکردنەوەی  بــۆ  ئه مســاڵدا 
بە(ھەنگاوێکــی  ھەرێــم  کــە  شــه نگال)، 
نیشــتمانیی) و بەغــدا بە(مێژوویــی)و نەتــەوە 
و  گرنــگ)  بە(ھەنگاوێکــی  یەکگرتــووەکان 
ــان  ــی) ناوی ــایانی پیرۆزبای ــنتۆنیش بە(ش واش

دەبێــت  رێککەوتنەکــە،  گوێــرەی  بــە  بــرد. 
ســەرجەم  ھێــزە چەکــدارەکان بچنــە دەرەوەی 
شــه نگال و دۆســیەی ئەمنیــی شــارەکەش بــە 

بســپێردرێت. فیدڕاڵــی  پۆلیســی 
رێكه وتنــی  ڕاســتیدا  لــه   ڕێكه وتنــه   ئــه م   
گــه ڵ  لــه   كوردســتانه   دیموكراتــی  پارتــی 
به مه به ســتی  پارتــی   ، مه ركــه زی  ده وڵه تــی 
ــه   ــه  ناوچه ك ــان ل ــزه  نه یاره كه ی ــی ھێ وه ده رنان
بــوون  جــووت  زیاتــر  و  په كه كــه ،  واتــا   ،
كــه  له گــه ڵ و  و بردنــه  پێشــی سیاســه تێك 
كۆنه په رســتی  ده وڵه تــی  به رژه وه ندیه كانــی 
مه ركه زیــش  ده وڵه تــی   . دێتــه وه   توركیــا 
و  نفــوز  كردنــه وه ی  كــه م  به مه به ســتی 
ده ســه تی ھێزه كانــی حه شــدی شــه عبی وه ك 
سیاســه تێكی گشــتی له سه رتاســه ری عێــڕاق و 
ده ســت  دووره   ئه ڵقه یه كــی  وه ك  شــه نگالیش 
ــه عبیه   .  ــدی ش ــه م حه ش ــوزی ئ ــری نف و الوازت
ھه واڵێكــدا  لــه   ڕێكه وتنه كــه،   دوای  ھــه ر 
ســه ربازیی  وه فدێكــى  كــه   ڕاگه یه نــرا 
پارێــزگاى  له ســنورى  شــه عبى  حه شــدى 
كــردوه و  شــنگالیان  ســه ردانى  نه ینــه وا 
لــه و  په كه كــه   بــاى  به رپرســانى  له گــه ڵ 
بــەم  دەیانەوێــت  كۆبونه تــه وه ،  ناوچه یــه  
ســەردانە ڕێککەوتــن و ھــاوکاری لەنێوانیانــدا 
دروســتبێت و وتویانــه ، "ھــەر ھێرشــێک لەالیــەن 
ھەرالیەکــەوە لــەدژی شــەنگال ئەنجامبدرێــت، 
لەبەرانبەریــان  په كه كــه   ھێزەکانــی  لەگــەڵ 

دەوەســتنەوە"  .
لــه م  وپارتــی  مه ركــه زی  ده وڵه تــی  ئه گــه ر 
یه كــی گرتبێتــه وه ،  به رژه وه ندیــان  ئاقــاره دا 
شــه عبیش  حه شــدی  و  په كه كــه   ئــه وا 
به ھه مــان شــێوه . ھــه ر یــه ك لــه و ھێزانــه ، 
له نێویشــیاندا په كه كــه ، ده یانــه وێ شــه نگال 
و ناوچه كــه  بكه نــه    پێگه یه كــی تــری ملمالنێــی 
خۆیــان له ســه ر حیســابی ده رد و ڕه نــچ وئــازاری 

. ناوچه كــه   خه ڵكــی 
ســه رنجێكی كــورت لــه م ســیناریۆیه  ئه وه مــان 
بــۆ ڕوونده كاتــه وه  كــه  ئــه م ناوچەیــه  کــراوه  
ــە مەیدانــی تەراتێــن و خۆســەپاندن و فــرە  ب
کوێخایــی جــۆرەھا گــروپ و میلیشــیای ناوخۆیــی 
و دەرەکیــی وەکیلــی ئــەم و ئــەو، . جــۆرەھا 
دوور  و  نامــۆ  و  ناســاز  دەنگــی  و  ئەجینــدا 
شــه نگالیه كان،  ویســتی  و  بەرژەوەنــدی  لــە 
ئــەوەی  دەمڕاســت،  بونــە  و  ھەڵتۆقیــون 
نەبیســترا، تــەنھا دەنــگ و ویســتی خەڵکەكــه  

بــوو  شــه نگال  راســتەقینەکەی  خاوەنــە  و 
کــە ئاواتیــان گەڕانەوەیەکــی بــێ سەریەشــە 
بــوو بــۆ زێــدی خۆیــان.  ئاکامــی ئــەو دۆخــە 
نالەبــارەش، درێژەکێشــانی ئــازار و مەینەتیــی 
ئــەو خەڵکەیــه  لــە کەمپەکانــی ئاوارەییــدا. 
ــه   ــان ،  جگ ــه م ســیناریۆیانه  ، ھــه ر ھه موی ئ
به ســه ر  قــوڵ  برینێكــی  ته شــه نه كردنی  لــه  
دانیشــتوانه كه ی  و  ناوچه كــه   جه ســته ی 
ــێ  ــه  ده ب ــه ر بۆی ــێ ، ھ ــر ب ــی ھیچــی ت ناتوان
بــه رز  به ئاراســته یه كدا  ده نگــه كان  ھه مــوو 
نانــی ھــه ر  لــه  وه ده ر  كــه  خــۆی  بكرێنــه وه  
ھه مــوو ئــه و ھێزانــه و   ســپاردنی به ڕێوه بــردن 
بــه   ناوچه كــه   ئاسایشــی  پاراســتنی  و 

. ده بینێتــه وه   دانیشــتوانه كه ی 
درێــژه ی  و لــه   ئێســتا  ھــه ر  باســه   شــایانی 
الیه نــه   كۆنه په رســتانه ی  سیاســه ته   ئــه م 
و  پارتــی   ، ناوچه كــه   چه كداره كانــی 
ترســناك  شــه ڕێكی  زه نگــی  په كه كــه  
كــه   شــه ڕێك  لێــده ده ن،  كوردســتان  لــه  
خه ڵكــی  ده بــێ  ماڵوێرانكه ره كــه ی  باجــه   
كوردســتان  ونــه داری  ھــه ژار  و  زه حمه تكێــش 
بیــدا، ھــه ر بۆیــه  ئه ركــی خه ڵكــی ئازادیخــواز 
له مــڕۆدا وه ســتانه وه یه  بــه ڕوی ئــه م سیاســه تی 
به رژه وه نــدی  جیاكردنــه وه   و  شــه ڕانگێزیه  
خه ڵكــی كوردســتانه  لــه  به رژه وه نــدی ئــه م دوو 
كــه   شــه ڕكه ره   ، به تایبه تــی پارتــی  ھێــزه 
بۆتــه  مــۆره ی ده ســتی ده وڵه تــی كۆنه په رســتی 
توركیــا بــۆ جێبه جێكردنــی سیاســه ته كانی لــه  

    . ناوچه كــه دا   
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‘ ل لشه نگا شه نگا
ئه وبرینه ی تا ئه مڕۆش خوێنی لێ ده چۆڕێ !
●عه بدو ساڵح

►►
زەرەرمەنــدی ســەرەکی ئــەم مۆدێلــە ئابوریــەن. 
ســەرەکیان  پشــکی  ژنــان  ئــەوەی  ســەرباری 
لــە ڕیــزی بیکاریــدا بەرکەوتــووە، بــە ھــۆی 
سیاســەتی تەقشــفی دەوڵەتیشــەوە بێپەنــاگا 
بــە  کۆمەیەتــی  بوونــی  پەراوێــز  و  بــوون 
تایبــەت  کەرتــی  ســەپێنراوە.   ســەریاندا 
لــە ووالتــە گەشەسەندوەکانیشــدا  تەنانــەت 
جیگــەی ھەڵــواردن و پێشــێلکاری جەنــدەری و 
ــی   ــە  ووالتانێک ــەوەی ل ــە ل ــەم جگ جنســیە، ئ
وەک عیراقدا  کار بۆ ژنان لە کەرتی تایبەت 
یــا داخــراوە یــا جیگایەکــی پــڕ دەردیســەریە. 
بودجــەی  بڕینــی  ئەمانــەش  ســەرباری 
پرایڤەتایزەکردنیــان  و  خزمەتگوازارییــەکان 
کاریگــەری خراپــی لــە ســەر پیــر و منــداڵ 
و کەســانی خــاوەن پێداویســتە تایبەتیــەکان 
دانــاوە کــە زۆربەیــان ســەر بــە چینــی کریــکارو 
زەحمەتکێشــانن.  ھــەر بۆیــە ڕووبەڕووبونــەوە 
لە بەرا مبەر ســەرمایەداری نیولیبرالیزم یانی 
ڕووبەڕووبونــەوەی ســەرمایەداری ھاوچــەرخ و 
بەرگــری لــە ھەمــوو ئــەو دەســتکەوتانەی چینــی 
کرێــکار و سوشیالیســتەکان و  ئازادیخــوازان و  
یەکســانیخوازانی کۆمەلگــەکان کــە بــە دریژایــی 

مێژویــەک بەدەســتھێنراوە. 

و  سۆشیالیســتیە  سیاســەتە  ئــەم  ناولێنانــی 
ئینســانی  چینایەتیــەی  بەرھەڵســتیە  ئــەم 
نیــو  ســەرمایەداری  رووی  بــە  زەحمەتکێــش 
ــری  ــە بەرگ ــە یەکســانە ب ــەوەی ک ــزم ب لیبرالی
مۆدیلــی  یــا  دەوڵەتــی  ســەرمایەداری  لــە 
ئابــووری تەێکــەڵ، کــە ھەنــدی لــە چەپــەکان 
بــە نادروســت  وای بــۆ ئەچــن، لــە راســتیدا 
و  ووشــک  دۆگمێکــی  لــە  جگــە  نیــە  شــتیك 
بێگیــان و نەزەریکــی میکانیکــی رەق و تــەق 
خەباتــی  زینــدووی  میــژووی  بەرامبــەر  لــە 

چیانیەتــی کریــکاران و نــەداران. بەرھەڵســتی 
بنەڕەتــدا  لــە  نیولیبرالیــزم  ســەرمایەداری 
باســی خەباتــی چینایەتــی و بەرپەرچدانەوەی 
گەوەرتریــن ھیرشــی میژووییــە بــۆ ســەر ژیــان 
و چارەنوســی چەنــد ملیــار ئینســانی دانیشــتوی 
و  ژاکانــدن  بۆیــە  ھــەر  ئەســتێرەیە،  ئــەم 
ئابــوری  مۆدیلــی  گــەڵ  لــە  تیکەڵکردنــی 
ئــەم  کولکردنــی  دەوڵەتــی  ســەرمایەداری 

خەباتەیــە. 

ئابــوری  ئەڵتەرنەتیڤــی  ئاشــکرایە   
بەرامبــەر  لــە  وکۆمەیەتــی سۆشیالســتەکان 
سۆشــیالیزمە،  ھاوچەرخــدا  ســەرمایەداری 
نــەک مۆدیلــی ئابــوری ســەرمایەداری دەوڵەتــی 
یــا تێکــەڵ. سۆشــیالیزم لــە قۆناغــی بایــدا 
ــا  و  ــرەی توان ــە گۆی ــە ھــەر کــەس ب ــی "ل یان
پیویســتی"،   گۆیــرەی  بــە  کــەس  ھــەر  بــۆ 
وئــەم یاســایەش بــە بــی ڕۆخاندنــی ســەرمایە 
و بــە بــێ  ریخســتنی نۆیــی ژیانــی ئابــوری 
کردنــی  کۆمەیەتــی  بــە  بنەمــای  ســەر  لــە 
گواســتنەوە  و  بەرھەمھێنــان  ئامرازەکانــی 
بــە  نابــی  و  دی  نایەتــە  کۆمۆنیکیشــن  و 
بەدیلــی  کۆمەڵگــە.  ســەلمێندراوی  یاســای 
کۆمۆنیســتەکان بــۆ ســەرمایەداری نیولیبرالیــزم 
ســەرمایەداری  نــەک  سۆشــیالیزمەیە  ئــەم 
دەوڵەتــی یــا ھــەر شــیوازیکی تــری تیکــەڵ، 
ھــەر بۆیــە چۆکــدادان و واقوڕمــان لــە بەرامبەر 
ــۆ ســەر  ــی ب ــورژوازی جیھان ــرۆی ب ھیرشــی ئەم
چینــی کریــکار و چەوســاوەکان و نەوەســتانەوە 
بەرامبــەری ئەبێــت بــە سیاســەتیک کــە خزمــەت 
پەیوەنــدو  ھیــچ   و  بــکات  بــۆرژوازی  بــە 
کرێــکاری  بزوتنــەوەی  بــە  ســەروکارێکی 

نیــە.  وسۆشیالیســتیەوە 

پێیوایــە  کــە  تریــش  بۆچونیكــی  ھەروەھــا 

مەســەلەیەکی  پــرۆژەکان  پرایڤەتایزەکردنــی 
و  ئابــورری  تەقەشــفی  لــە  جیــاوازە 
بودجــەی  بڕینــی  و  کرێــکاران  بێکارکردنــی 
خزمەتگوزاریــەکان،  ھــەر ھەمــان  بوچونــی 
نادروســتە  کــە لــە ســەرەوە ئامــاژەم پیــدا.   
ئــەم جــۆرە بۆچوونــەش ھــەر ھەمــان تێروانینی  
لەبــاری  و  چینایەتیــە  خەباتــی  دەرەوەی 
ســادەیی  بــە  چونکــە  میکانیکیــە  تیوریــەوە 
ئابــوری  پــرۆژە  پرایڤەتیزەکردنــی  بڵیــم 
پێکھاتەکانــی  لــە  خزمەتگوزارییــەکان  و 
بەشــێکە  نیولیبرالیزمــە و  خــودی سیاســەتی 
نیولیبرالیــزم  ســەرمایەداری  لەپایەکانــی 
پێداویســتیەکانی  بــە  وەمــە  خــۆی  بــۆ  و 
کەڵەکــەی ســەرمایە و لەیــەک جیاناکرێنــەوە.  
بڕینــی  بودجــە  و   پرایڤەتایزەکــردن 
خزمەتگوزاریــەکان و ھیــرش بــردن بــۆ ســەر 
ھــەر کارێکــی ریکخــراوی بــە کۆمەلــێ کریــکاران 
کــە  شــتیک  ھــەر  ســڕینەوەی  و  نــەدارن  و 
پەیوەنــدەی بــە کۆمــەل و کاری کۆمەڵگــەوە 
ــن  ــەک پاکێج ــان ی ــۆ خۆی ــد  ب ــت و...ھت ھەبێ
و لــە یــەک جیاناکرێنــەوە . ناکرێــت بڵێیــن 
دەرکردنــی  و  بڕینــی خزمەتگوزاریــەکان  دژی 
یارمەتیــە  و  بیمــە  بڕینــی  و  کرێــکاران 
نرخــی  بەرزکردنــەوەی  و  کۆمەیەتیــەکان  
ســوتەمەنی و کاالکانــی بژیــوی یــن، بــەم 
کارمــان بــە ســەر پرایڤەتایزەکردنــەوە نیــە 
و بــە دژی ناوەســتینەوە، بیانــوش بــۆ ئــەم 
ھەڵوێســتە ئــەوە بێــت کــە گــەر بــە رامبــەر  
ئــەوە  وەک  بوەســتینەوە  پرایڤەتایزەکــردن 
ــان  ــەرمایەداری دەوڵەتیم ــی س ــە بەدیل ــە ک وای

بێــت.   قبــوڵ 

و  بوچــوون  جــۆرە  ئــەم  بــۆ  وەمــدا  لــە 
سیاســەتەش  ئەڵیــم کــە ئەمانــە تیڕوانینــی نا 

کریــکاری و نــا سۆشیالیســتیە بــۆ مەســەلەکە. 
بــۆ نمونــە گــەر تــەرازوی ھێــز لــە بەرژەوەنــدی 
بێــت  کۆمۆنیســتی  و  کرێــکاری  بزوتنــەوەی 
یەکســەر  پڕایڤەتایزەکــردن  بەدیلــی  ئــەوا 
دامەزراندنــی سۆشــیالیزمە نــەک ســەرمایەداری 
دەوڵەتــی.  وە ھەروەھــا  گــەر دەوڵەت کارێکی 
بــە ســەرەوە نەبێــت و پلەیــک لــە ئامادەیــی 
رەواجــی  و  ھەبێــت  کرێــکاری  بزوتنــەوەی 
ــل  ــەوا بەدی ــت ئ ــوو ھەبێ ــی بەرھەمھات کاالکان
و   کریــکاران  خۆبەخۆیــی  ئیــدارەی  ئەتوانــی 
ــی.   ــی دەوڵەت ــەک موڵکیەت ــت ن ــدان بێ کارمەن

بــۆ نمونــە، گریمان پرۆژەی پاریڤەتایزەکردنی 
خەباتــی  بــە  گشــتی   تەندروســتی  کەرتــی 
جەمــاوەری رابگیرێــت  ئەمــە یانــی  فەرزکردنی  
دابیکردنــی خزمەتگــوزاری  تەندروســتی گشــتی 
بــە ســەر دەوڵەتــی بورژوازیــدا  کــە بــۆ خــۆی 
بەشــیکە لــە داواکاریەکانــی چینــی کریــکار لــە 
ــی  ــچ پەیوەندییەک ــدا و ھی سەرتاســەری جیھان
بــە بەرگــری لــە ســەرمایەداری دەوڵەتیــەوە 
نیــە،  واتــە مەســەلەیەکە ســەر بــە تــەرازوی  
ــە  ــدا ل ــی چینایەتی ــی خەبات ــە مەیدان ــز ل ھی

ــدا.  ــا و بۆرژوازی ــوان پرۆلیتاری نی

بــە ھــەر حــاڵ،  داخســتنی ئــەو کارگانــەی  
کەرتــی پێشەســازی لــە عیراقــدا کــە ســودیان 
کەمە و یا خۆد  پرایڤەتایزەکردنی بەشیکیان 
ــی  ــەلەی ماتماتیک ــەر مەس ــوودمەندە  ھ ــە س ک
ــۆرژوازی  ــە ب ــە ک ــج و زەرەر نی ــووری قازان ئاب
ئیســالمی و قەومــی و لیبرالــی عیــراق ئەیەوێت 
وای لــە قەڵــەم بــدات. ھەر وەک پێشــتر باســم 
کــرد ھەمــوو کاریــک لــەم بوارانــەدا بەشــیکە 
لــە پاکێجیــک و لــە سیاســەتی گشــتی دەولــەت 
بــۆ رێکخســتنی ئابــووری کۆمەڵگــە و پاراســتنی 
دەســەتدار.  بــورژوازی  چینــی  بەرژەوەنــدی 

لــە  بەشــیکە  پڕایڤەتایزەکردنێــک  ھــەر 
کاربــوو   ســەر  لــە  رژیمــی  گشــتی  سیاســەتی 
واتــە بەشــیکە لــە سیاســەتی نیولیبرالیزمــی 
ئابــوری بــورژوازی دەســەتدار و ھــەر ھێــرش 
نیــە بــۆ ســەر  کریکارانــی پێشەســازی بەڵکــو 
ســەرجەم  پرۆلیتاریــاو  ســەر  بــۆ  ھێرشــە 

نەدارانــی کۆمەڵگــەدا. 

ئەمــرۆ لــە عیراقــدا کــەس لــە نــاو ھیزەکانــی 
لیبرالــی و   ئیســالمی و  بــورژوازی قەومــی و 
"نیشــتمانیەکان"  بــورژوا  و  ریفۆرمیســتەکان 
بــە دوای مۆدێلــی ســەرمایەداری دەوڵەتــی و 
تیكەڵــەوە نیــە، بەڵکــو لــە نــاو دینامیزمــی 
نیــو  ســەرمایەداری  کەڵەکــەی  و  جۆڵــە 
و  جیھانــی  ســەرمایەی  و  لیبرالیــزم 
گڵۆبیزەیشــندا بــە دوای بەرنامــەی ئابــوری 
و گەندەڵــی و تانوبرۆیەکانیانــەوەن. لــەم 
بــە  وەســتانەوە  زیاتــر  ھەرچــی  ســەردەمەدا 
وەســتانەوەیە  خــۆی  بــۆ  نیولیبرالیــزم  رووی 
بــە رووی ســەرمایەداری و سیاســەتی ئابــوری 
چینــی دەســەتدار و گرتنــی خەندەقێکــە لــە 
مەیدانــی خەباتــی  زەحمتکێشــی کۆمەلگــە بــۆ 
ــەرمایە و  ــدی س ــوت و بەن ــە ک رزگاری خــۆی ل
ســەرمایەداری ، ھــەر بۆیــە ئەبــێ بــە ھەمــوو 
ــو  ــتینەوە. نی ــەرەوڕووی بوەس ــاوە ب ــزو توان ھێ
دریــژەی  لــە  بناغــەوە  لــە  ھــەر  لیبرالیــزم 
قەیرانــی ســەرمایداری  خۆیــدا لــە ناوەڕاســتی 
دەیــەی ھەفتاکانــی ســەدەی رابــردووەوە ھاتــە 
ئــاراوە، و  بــەدەر لــە ھــەر شــتیکی تــر ھەوڵــی 
بــورژوازی ئیمپریالیســتی جیھانیــە بــۆ گۆرینــی 
ســەرمایە  بەرژەوەنــدی  لــە  ھێــز  تەوازنــی 
ــە دژی  ــرۆدا ب ــی ئەم ــە جیھان وســەرمایەداری ل

کرێــکارو چەوســاوەکان.   چینــی 

کۆتایی ئوکتۆبەر ٢٠٢٠
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ھونەرمەنــد ڕزگار حەمەڕەشــید
و کلتوور دەدوێت بــۆ بانیژەی ئەدەب

سازدانی : بانیژەی ئەدەب و کلتوور

ڕزگار گيــان دووبــارە زۆر ســوپاس،تۆ جگــە 
ڕەخنەیی،شــيعر،  شــانۆ،لەوتاری  لەبــواری 
بەتازەیــی  كــردووه.  داھێنانــت  ڕۆمانيشــدا 
ســەفەرەکانی  کۆتایــی/  بەشــی   ) ھۆنــراوه 
تابووتــە  زەریــای   ) ڕۆمانــی  و  ريليــس) 
ســپییەکان)ت،بوکردەوە، ڕوانگــەی جوانناســی 
ئــەدەب و ئینســانییەت ڕوحــی تیشــکی گۆشــە 
جیاوازەکانــی دنیــای تۆیــە. پرســیارەکەمان چ 
ســیحرێک لەتوانــای ھونەردایــە بــۆ جوانکردنــی 
کۆمەڵگــەی  کردنــی  وئینســانییەت  ژیــان 

مرۆڤایەتــی؟
ڕزگار حەمەڕەشــید : ســوپاس جەمــاڵ گیــان 
ــەوەی  ــۆ ئ ــەم ب ــە، ب ــەم پرســیارە گرنگ ــۆ ئ ب
وەمەکــەی منیــش ســەرزارەکی نەبێــت، ناچــارم 
لــە ھەنــدێ پرســی تــرەوە لــە پرســیارەکەی تۆ 
ــارێ  ــم ج ــتی دەزان ــە پێویس ــەوە. ب ــك ببم نزی
بکەیــن  ھونــەر  مەبەســتدارێتی  لــە  پرســیار 
بــە شــێوەیەکی گشــتی، کەســێك بۆچــی ھونــەر 
چییــە؟  ھونــەر  ئامانجــی  و  ھەڵدەبژێرێــت 
ــی  ــتەیەك وەمێک ــە ڕس ــە ب ــان نیی ــارە ئاس دی
ــەر  ــژووی ھون ــە مێ ــتبکەوێت، چونک ــان دەس وام
خــۆی پــڕە لــە دیــد و تێڕوانینــی جــۆراو جــۆر 
دەتوانیــن  بەکورتــی  بــەم  بارەیــەوە.  لــەو 
بڵێیــن بەرھەمــی ھونــەری لەپێنــاوی خــودی 
بەرھەمھێنانــدا نییــە، بەڵکــو بەرھەمھێانــی 
شــێوە بیرکردنەوەیە. ڕاســتە تەکنیكی کارکردن 
و ھەڵبژاردنــی کەرەســتەکان کاریگــەری لەســەر 
دروســتکردنی کارەکەدادەنێــن، بــەم پرۆســەی 
تایبەتییەکانــی  تێڕامانــە  لەنــاو  داھێنــان 
ــەوەی  ــە ئاســتی قووڵبوون ــەدا، ل ھونەرمەندەک
مەبەســتگەرایی  پرســیاری  نــاو  بــۆ  خۆیــدا 
کارکــردن و جــۆری کارکردنەکــەی، لەوانیتــر 

مەبەســتگەرایی  کەواتــە  دەکاتــەوە.  جیــای 
ــە؟ خــۆی چیی

دیــوە  بــە  پەیوەنــدی  مەبەســتگەرایی 
ھەیە،بــەو  ھۆشــیارییەوە  ئاشــکراکانی 
مانایــەی ھۆشــیاری پەیوەنــدی بــە فاکتــەرە 
مەبەســتگەرایی  و  ھەیــە  ناوەکییەکانــەوە 
کەواتــە  دەرەکییەکانــەوە.  فاکتــەرە  بــە 
کارێکــی  بەرھەمھێنانــی  لــە  مەبەســتگەرایی 
ــە پرســی  ــدی ڕاســتەوخۆی ب ــدا پەیوەن ھونەری
بەرجەســتەکردنەوە ھەیــە. ئەگــەر ســادەتری 

بەرجەســتەکردنی  مەبەســتمان  بکەینــەوە، 
ــە خــودی کارە  ــیارییەکە ک ــەوە و ھۆش بیرکردن
و  لەدایكدەبێــت  لەپێناویــدا  ھونەرییەکــە 
دێتــە بــوون. کەواتــە ئەگــەر بێینــەوە ســەر 
ــی  ــمانکرد، بەرھەم ــەی ســەرەتا باس ــەو خاڵ ئ
نییــە،  بەرھەمھێنانــدا  لەپێنــاوی  ھونــەری 
بەڵکــو بەرھەمھێنانــی شــێوازی بیرکردنەوەیــە. 
بەمــە دەمانەوێــت بڵێیــن ھونــەر دروســتکەری 
کردارە نەك لەکارخەر و نوســتوو. دروســتکەری 

تایبەتــی  ڕێگایەکــی  بــەوەی  کــردارە 
بەکاردەھێنێــت بــۆ چێکردنــی زەمینــەی شــێوە 
بیرکردنەوەیەکــی چــاالك لــە ھەســت و ئــاوەزی 
بینــەر یــان خوێنەرەکانیــدا. کاری ھونــەر ئــەوە 
ئیلیتێکــی  یــان  دڵــی ھەمــوان  نییــە قســەی 
ئــەوان  دڵــی  ئــەوەی  بــۆ  بــکات  دیاریکــراو 
لێبکرێــت  دەستخۆشــی  و  ڕازیبــکات  لەخــۆی 
بۆیــە  بەڵکــو  ببێــت.  تــەواو  ئەرکەکــەی  و 
ھونەرمەنــد کارێکــی نــوێ بەرھەمدەھێنێــت، 
بیرکردنــەوەی  لــە  شــتێك  دەیەوێــت  چونکــە 
گشــتی، یــان شــێوە ژیانــی گشــتی یــان ئــەو 
ئیلیەتــەدا، یــان خــودی خۆیــدا بگۆڕێــت. ئــەم 
قســەیە ڕەنگــە زۆر الســتیکی بێــت و ھەرکــەس 
ڕایکێشــێت،  بتوانێــت  خــۆی  ئــارەزووی  بــە 
ھەمــوو  کــە  ئەوەیــە  مەبەســتەکە  بــەم 
ھونەرمەنــد  بیرکردنەوەکانــی  و  تێڕامــان 

بــە  ئامادەکارییــەوە،  ھەنــگاوی  یەکــەم  لــە 
خۆیــەوە  گەڕانــی  سەرکەشــییەکانی  ھەمــوو 
ئیســتاتیکا  بــە  نــوێ  مانــای  بــۆ بەخشــینی 
ھونەرییەکــە،  کارە  شــوێنی  و  تەکنیــك  و 
ســاتی  ئــەو  دروســتکردنی  بــۆ  ھەوڵدانــە 
بــەرەوڕوو بوونەوەیــەی بەرھەمەکــەی لەگــەڵ 
لەوێشــەوە  خوێنەرەکانیــدا.  یــان  بینــەر 
شــێوە  کاریگــەری  و  مەبەســتگەرایی  قســەی 
پێشــەوە.  دێتــە  ژیــان  شــێوە  و  بیرکردنــەوە 

ئــەوەی  وەك  نییــە(  ژیــان  ئاوێنــەی  ھونــەر 
کەســیك کــە ئێســتا ناتوانــم بچمــەوە ســەر 
ســەرچاوەکەی، باســی دەکات)، بەڵکــو ژیــان 
خــۆی الســاییکردنەوەی پرنســیپێکی بایــە کــە 
ــدا.  ــەوە لەگەڵی ــەر دەمانخاتــە پەیوەندیی ھون
ھونــەر قوتابخانــەی گــەل و ئــەو شــتانەش 
نییــە، بەڵکــو قوتابخانــەکان الســایی ئــەو 
ھونــەر  کــە  بیرکردنــەوەن  پرنســیپانەی 

پێیــان. دەکات  ئاشــنامان 
تێکــڕای  لەگــەڵ  ھونــەر  جیــاوازی 
بوارەکانیتــری ژیانــی کۆمەیەتیــدا ئەوەیــە 
کــە ڕاســتگۆیانەترین شــێوازی بەرەنــگاری و 
کەســێك  گۆڕانکارییــە.  و  بەرەوڕووبوونــەوە 
کۆمەیەتــی  مەیدانــی  چاالکێکــی  دەتوانێــت 
ــت  ــێکیتر دەتوانێ ــەم کەس ــت، ب ــی بێ و سیاس
دەتوانێــت  کەســێك  بــکات.  دروســت  ھونــەر 
خەریکــی ڕازیکردنــی سیســتمی بــاوو نەریتــە 
بــاوەکان و ھەســتە ڕووکەشــەکانی ھاوتییــان 
ھونــەر  دەتوانێــت  کەســێکیتر  بــەم  بێــت، 
دروســت بــکات. جیاوازییەکــە ئەوەیــە، ھونــەر 
بــە  گەیشــتن  بــۆ  جیاوازتــرە  ڕێگایەکــی 
ئــەو  لــەم سەردەمەشــدا ھەمــوو  حەقیقــەت. 
شــتانەیتر کــە باســمانکردن وەك نا-ھونــەر، 
ــەرەوە دەبنــە پێشــەنگ، بــەم  ــاوی ھون ــە ن ب
ھونــەرە ڕاســتەقینەکان دەبــن بەژێــر دەســتو 
پێــی ئــەو (باو)انــەوە. دەتوانیــت پێرفێکــت 
بیــت بــە مانــا گشــتییەکەی، بــەم لــە جیاتــی 
ھونــەر  دەتوانیــت  بتەوێــت  ئەگــەر  ئــەوە 
بکەیــت. مەبەســتە ڕەســەنەکەش ئەوەیــە کــە 
نابێــت ھونەرمەنــد خــۆی تەســلیمی ھەلومەرجە 
و  سیاســییەکان  بــکات.  بەخشــراوەکان 
دارودەســتەکانی دەســەت ھەمیشــە دەیانەوێــت 
ئاگایــی خەڵــك بــە ئاراســتەیەکدا پەلکێــش 
بەرژەوەندییەکانیانــدا  لەگــەڵ  کــە  بکــەن 
لــە  بــاس  ئەمــەش  بــۆ  یەکبرێتــەوە. 
بــەم  دەکــەن.  بەخشــراوەکان  ھەلومەرجــە 
نەریتــەی  ئــەو  لــەدەرەوەی  ھونەرمەنــد 
بیرکردنــەوە  بــۆ  نەریتێکیتــر  بیرکردنــەوەوە 
دادەھێنێــت، ئــەو زۆرجــار ناتەبایــە لەگــەڵ 
ھەلومەرجــی  و  بەخشــراوەکاندا  ھەلومەرجــە 
لێــرەدا  دەخوڵقێنێــت.  خــۆی  بــە  تایبــەت 
مــن دەمەوێــت بــاس لــە پێکھاتنــی چێــژی و 
جیھانێکــدا  لــە  بکــەم  ئیســتاتیکی  ھەســتی 
وەســیلەکانی  ھەمــوو  بــە  تــاك  ئــازادی  کــە 
ئــەم  لەوێــوە  و  گەمــارۆدراوە  کۆنترۆڵگــەری 
پەتایــەی ھامچێــژی بــو بۆتەوە.ھامچێــژی، 
ــە  ــە ک ــژ بینینەی ــە چێ ــەو جــۆرە ل مەبەســتم ئ
ھەمــووان بەیەکــەوە پێیدەگــەن، ئــەو جــۆرە 
لــە چێــژی ئاراســتەکراو لەالیــەن داســەتی 
لــە  جۆرێــك  کــە  گشــتگردا،  کۆنترۆڵگــەری 
ڕەنــگ، جۆرێــك لــە جوانــی، جۆرێــك لــە مــرۆڤ 

دەکات. ئاراســتەی  و  دەکات  دروســت 

لــە جیھانــی ئەمــڕۆدا کــە فیکــری بادەســت و 
ــەی  ــی عیبارەک ــای فەرمانڕەوا"بەپێ ئایدیۆلۆژی
زۆری  بەشــێکی  بەســەر  باڵــی  مارکــس" 
ڕامکردنــی  ھەوڵــی  لــە  و  کێشــاوە  جیھانــدا 
بــە چەکــی  بەشــە بچووکەکانــی تریشــدایە. 
ئایدیۆلۆژیــای لیبرالیــزم شــەڕی ھەمــوو فیکــر 
و ئایدیۆلۆژییەکانــی تریــش دەکات، بــەوەی 
کــە لەڕێگــەی میدیــاوە ڕای گشــتی ڕابھێنێــت 
لەســەر ئــەو بڕوایــەی کــە زەمەنــی بیرکردنــەوە 
لــە "گشــت" درۆیەکــی گەورەیــە، وە دەرەوە و 
ــز"  ــەی ھۆب ــی بەکارھێنانەک ــە پێ ــر "ب ئەوانیت
تەنیــا دڕنــدەن و تــاك چارێکــی نییــە ئــەوە 
بــۆ  بــکات  بەھێــز  سیســتمەکە  کــە  نەبێــت 
ئەوانیتــر  ھێرشــی  لەبەرامبــەر  خۆپاراســتن 
لەســەر  وردە  سیاســییە  ئیشــکردنە  ئــەم  دا. 
سیاســیش  میدیایەکــی  گوایــە  کــە  میدیــا 
ئاراســتەکردنی  بــۆ  ھەوڵدانێکــە  نییــە، 
وردەکارییەکانــی ژیانــی ڕۆژانــەی تاکــەکان، 
بــەم  جیــاواز،  میزاجــی  ھەمــووی  بــە  کــە 
"ھامچێــژی" دروســتدەکات. ئــەم ھامچێژییــە، 
شــتەکان  مۆدێلــی  مەبەســتمان  کورتــی  بــە 
ھونــەر،  تــا  جلوبەرگــەوە  لــە  بینینــە،  و 
ھامچێــژی لــە گوێگرتــن و بینیــن و تەنانــەت 
بۆنکردنیشــدا. لێرەوەیــە کــە ئیســتاتیکا لــە 
کۆنترۆڵگــەری  ســەرمایەداری  سیســتمێکی 
ــۆزە"  ــەی مارک ــی بەکارھێنانەک گشــتگردا "بەپێ
تەنانــەت درککردنیــش پێــی، لــەدەرەوەی مــاس 
میدیا، پێویســتی بە چالێنج و سەرکەشــییەکی 
ســەرەتا فەلســەفی، پاشــان ھونــەری ھەیــە 
و  پــاراو  ئیســتاتیکایەکی  بــە  گەیشــتن  بــۆ 

کاریگــەر. و  بێبەرژەوەنــدی 
بەھەرحــاڵ ئیســتاتیکای پــاراو لــە بینیــن و 
خەوشــەکانی  لــە  خــۆی  دەبێــت  داڕشتنیشــدا 
ئەمــە  بــکات.  ڕزگار  لەخشــتەبەر  واقیعــی 
ڕاســتەقینەکە  ڕێگــە  بینینــی  بــۆ  ڕێگەیەکــە 
کــە لــە ئەنجامــدا واقیــع دەداتــە بــەر ڕەخنــە 
میتۆدێکیــش  وە  نوێــوە.  خوێندنەوەیەکــی  و 
ھەڵدەبژێرێــت بــۆ ھەڵســوکەوتکردن لەگــەڵ 
ئــەو  خوێندنــەوەی  دووبــارە  و  ڕابــردوودا 
ڕابــردووەی کــە خزمــەت بــە ئێســتا و ئاینــدەی 
دەکات بــەرەو ئیســتاتیکای پــاراو. لێرەوەیــە 
لــە  لــە "وشــەکان و جیــاوازی"دا باســم  کــە 
بینینــی  لەســەر  کــردووە  چــاو  ڕاھێنانــەوەی 
یاخیگەرانــەدا،  پرۆژەیەکــی  لــە  ئیســتاتیکا 
یاخیبوونێــك کــە لــە پێنــاوی نوێکردنــەوە و 
ئیســتاتیکا  دروســتکردنی  شــوێنپێداناندایە. 
گوتــاری  خزمەتکردنــی  پــاراوە،  مانــا  بــەم 
جوانکردنــی  بــۆ  ڕێگایەکــە  و  ژیاندۆســتییە 

کۆمەڵگــە.  مرۆڤانەکردنــی  و  ژیــان 

                                                                                                             ئەدەب و ئایدیۆلۆژیا و فاشــیزم
ناڵە حەسەن            یەکەمجار کە ھاتن

           
یەکەمجار بۆ کۆمۆنیستەکان ھاتن        
من ھیچ قسەیەکم نەکرد                
چونکە من کۆمۆنیست نەبووم           

دواتر بۆ سۆشیالیستەکان ھاتن          
من ھیچ قسەیەکم نەکرد               

چونکە من سۆشیالیست نەبووم                                
پاشان بۆ کرێکارەکان ھاتن 

من ھیچ قسەیەکم نەکرد                                
چونکە من کرێکار نەبووم

پاشان بۆ جولەکەکان ھاتن
من ھیچ قسەیەکم نەکرد

چونکە من جولەکە نەبووم
دواجار بۆ منیش ھاتن

بینیم ھیچ کەسێک لەوێدا نەماوە
تا قسەیەک بۆ من بکات .

مارتن نیمۆلەر

                                            
تێگەیشتنێک بۆ فاشیزم 

فــرە  و  ئالــۆز  ئایدیۆلۆژییەکــی  فاشــیزم 
ڕەھەندە، فۆرمێکە بۆ بەڕێوەبردنی دەسەت، 
ئایدیۆلۆژییــاکان  نێــو  لــە  فاشــیزم  ڕەگــی 
ــتیی  ــیۆنالیزم و نەتەوەپەرس ــەت، ناس بەتایب
ئایدیۆلۆژیایــەک  ھــەر  دەکات،  چەکــەرە 
فاشــیزم  دۆگمایــی  ئاســتی  دەگاتــە  کاتێــک 
ئایدیۆلۆژیــا  بەمانــای (  دەھێنــێ،  بەرھــەم 
- دۆگمــا - فاشــیزم ). دەســەتی فاشــیزم 
تاکڕەوانەیــە،  عەســکەرتاری  دەســەتێکی 
باوەڕیــان بــە یەکســانی و دادپــەروەری نییــە. 
لــە ڕێگــەی توندوتیژییــەوە مامەڵــە لەگــەڵ 
نەیارەکانییــان دەکــەن و تاکەکانــی کۆمەڵگــە 

بــۆ  زۆرجــاران  فاشــیزم  دەکــەن،  ســەرکوت 
یەکالیــی کردنــەوەی کێشــەکان( شــەڕ ) بــە 
باشــترین ئۆپشــن و چارەڕێگە دەزانن ، کاریان 
بــەوە نییــە لــە ئاکامــدا چ کاولکارییــەک و 
قەســابخانەیەکی لێدەکەوێتــەوە. لەمبــارەوەش 
و  کاولکارییــەکان  نموونــەی  نیــن  کــەم 
ــاید  و جینۆس ــەکان، ( ھۆلۆکۆســت کۆمەڵکوژیی
دووبــارە  ھەمیشــە  فاشــیزم  مێــژووی  لــە   (
 -  ١٩٢٢ ســاڵی  لــە  ســەرەتا  لــە  دەبنــەوە، 
١٩٤٥، فاشــیزم لــە ئیالیــا بــە ڕابەرایەتــی 
فاشیســتی  پارتــی  ســەریھەڵدا،  مۆســۆلینی 
نەتەوەیــی پێکھێنــا، دواتریــش لــە ئەڵمانیــا، 
بــە دوای جەنگــی یەکەمــی جیھانــی، لــە ٥ی 
کانوونــی دووەمــی پارتــی کرێکارانــی ئەڵمانیــا 
دادەمــەزرێ، ھیتلــەر لــە ١٦ی ئەیلــوول دەبێتــە 
لــە ٢٤ی فێبــروەری  ئەندامــی ئــەم حیزبــە، 
خــۆی  نــاوی  پالتفۆرمێــک  لــە  حیزبــە  ئــەم 
ناســیۆنال  کرێکارانــی  پارتــی  بــۆ  دەگۆڕێــت 
دەبێــت  دواتــر   ، ئەڵمانیــا  سۆسیالیســتی 
بــە حیزبــی نــازی. ھیتلــەر لــە ســاڵی ١٩٢١

دەبێتــە ســەرۆکی ئــەم حیزبــە، بــە شــێوەیەکی 
ئاســایی ھەمــوو فاشیســتێک دیکتاتــۆرە بــەم، 
فاشیســت  دیکتاتۆرێــک  ھەمــوو  نییــە  مــەرج 
ناوێــک  بــوون  فاشیســت  ســەرەتا  لــە  بێــت. 
دوای  بــەم،  بــوو  ئاســایی  شوناســێکی  و 
کارەســاتی ھۆلۆکۆســتی جولەکــەکان کــە شــەش 
ملیــۆن مــرۆڤ تیابوونــە قوربانــی، دوای ئــەوە 
بــوو بــە شوناســێکی شــووم، بــەدوای ئیتالیــا و 
ــک.  ــۆ ھەندێ ــەوە ب ــیزم پەڕیی ــا، فاش ئەڵمانی
ئەرجەنتیــن  ئیســپانیا،  وەک  وتانیتــر  لــە 
و زۆرێــک لــە وتــی تریــش، فاشــیزم تاکــو 
ئەمرۆش بە ماســکی جۆراوجۆر درێژەی ھەیە .                                                     

ئــەدەب و فاشــیزم 
بــە  فاشیســتی  گوتــاری  و  ئەدەبــی  گوتــاری 
دوو ئاراســتەی پێچەوانــە ڕێدەکــەن. ھەروەکــو 
و  توندوتیــژی  لەســەر  فاشــیزم  گوتمــان، 
ســەرکوتکردن و کوشــتن و تۆقانــدن، درێــژە 
پەیوەندییــەکان  دەدات.  خــۆی  تەمەنــی  بــە 
تەندروســتن، چ  نــا  و  ناڕێــک  فاشــیزم  لــە 
پەیوەنــدی نێــوان تاکــەکان یــان پەیوەنــدی 
بــە  ھەروەھــا  تــاک،  و  دەســەت  نێــوان 
تێــزی حەقیقەتــی ڕەھــا ئیشــدەکەن. واتــە 
ھیــچ نرخێــک بــۆ بــاوەڕی ئەوانیتــر دانانێــن، 
ــم  ــەر لەگەڵ ــن ( گ ــە دەڵێ ــەوەی ک ــەروەک ئ ھ
نەبیــت - دوژمنــی منیــت ! ) ئەمــە بیرکردنــەوە 
و ئاراســتەیەکی فاشــییانەی لــە پشــتە. بــەم 
ئــەدەب ڕێــک پێچەوانــەی فاشــیزمە. ئــەدەب 
ئامانجــی گەیشــتنە بــە جوانــی و ھەوڵدانــە بــۆ 
گەیشــتنی ژیــان بــە کەنــاری ئارامــی، ھەروەھــا 
گەڕاندنــەوەی ھەمــوو ســەروەرییەکە بــۆ مــرۆڤ. 
تاکــەکان  پەیوەنــدی  چ  ئــەدەب  نێــو  لــە 
تــاک  و  دەســەت  نێــوان  پەیوەنــدی  یــان 
پەیوەندییەکــی تەندروســتن. حەقیقەتــی ڕەھا 
بوونــی نییــە. بــەم لــە فاشــیزم بوارێــک بــۆ 
کەنــاری ئارامــی و پێکــەوە ژیــان نامێنێتــەوە. 
و  ملکەچبــوون  ژیــان  پێکــەوە  جیاتــی  لــە 
دەســتەمۆیی ڕەواجیــان ھەیــە. ھــەر نووســەر 
ــە  ــری ل ــە بەرگ ــە ئاگاھان ــەر ب و شــاعیرێک گ
فاشــیزم بــکات، ئــەوا بەبــێ ھیــچ گومانێــک  
دەکەونــە  داھێنانەکانــی  و  شــیعر  و  ئــەدەب 
لەنێــو  گــەر  تەنانــەت  پرســیارەوە،  ژێــر 

ئەدەبەکەشــی بــەم ئاراســتە کاریــی نەکردبێــت. 
دەکــرێ لــەم ڕاســتایە باســی ئــەزرا پاوەنــد 
بکەیــن، کــە نووســەر و شــاعیرێکە الیەنگــر 
کــردووە.  ئیتالیــا  فاشــیزمی  لــە  بەرگــری  و 
پاوەنــد قســەیەکی ھەیــە دەڵیــت ( ئەگــەر 
نەبێــت  موجازەفەکردنــی  ئامادەیــی  کەســێک 
لەنێــو بیرکردنەوەکانیــدا، ئــەوا ئــەو کەســە 
ئەوتۆیــان  نرخێکــی  بیرکردنەوەکانــی  یــان 
بیرکردنەوانــە  ئەمجــۆرە  خــۆی  یــان  نییــە) 
بەرھــەم  فاشــیزمی  بیرۆکــەی  لەبنەڕەتــدا 
دەھێنــن. ھەرچەنــدە ئــەزرا پاوەند شــاعیرێکی 
نوێخــواز و داھێنــەر بــووە، کاریگــەری بەرچاوی 
و  ئەمریکیــی  ئەدەبــی  نێــو  لــە  ھەبــووە 
پێگەیاندنــی زۆرێــک لــە نووســەرانی ســەردەمی 
قوتابخانەی(وێنەیــی)،  داھێنانــی  و  خــۆی 
و  نووســەر  ئــەو  کەمنەبــوون  خۆشــمان  الی 
شــاعیرانەی بەبــای ســەدام حوســەینیان دا 
لــە کۆمەڵکــوژی و  ھەڵــدەدا و ھانیانــدەدا، 
ــەو  ــان ئ ــت. ی ــەردەوام بێ ــی ب توندوتیزییەکان
نووســەر و پیــاوە ئایینیانــەی لــە مینبــەرەکان 
بــە گوتارەکانییــان پاڵپشــتییان لــە ئۆردوگانی 
کۆمەڵکوژییەکانــی  بــۆ  دەکــرد،  فاشیســت 
کوردانــی باکــوور و ڕۆژئــاوا. ئەوانــە پێبزانــن 
گوتارەکانییــان  و  ئــەدەب  بــە  نــا،  یــان 
خزمەتییــان بــە فاشــیزم کــردووە. ڕەنگــە ئــەو 
شــیعرەی مارتــن نیمۆلــەر کــە لــە دەســپێکی 
ئــەم وتــارە داماننــاوە، ئــەم ڕەشــبگیرییە و  
کــە  بێــت،  وێنــە  باشــترین   ، کۆمەڵکوژییــە 
ســیمای فاشــیزمی بــە ڕۆشــنی تیــا بخوێنینــەوە.
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سەفەر دەمبا و 
حەســرەتی  لــە  پــڕن  پــراو  چاوەکانــم 

چاوەڕوانــی 
ئەم جێژوانە پایزییە

سەفەر دەمبا و
ملوانکەی مرواری عەشقت 

لە گەردنم نابێتەوە. 
سەفەر پاڵم پێوە دەنێ و 

خۆشەویســتیت تەســبێحێکی ملیۆنەھــا دانــە 
مــوورووی

ڕەنگاو ڕەنگی یادگارییە و 
ھەزاران خەتمی بەڵێنم پێی کردووە 

سەفەر دەستم ڕادەکێشێ و 
دەستەکەی ترم دەرنایە 

لەناو دەستی ئەوینی تۆ! 
سەفەر گۆرانیم بۆ دەڵێ و 

دڵی منیش لێوان لێوە
لە سەردوولکەی نائومێدی و 

لە برینی دابڕان و لە خەمی تۆ
سەفەر دەمبا و من و تۆ و ئەستێرەکانیش 

من و تۆ و باڵندەکانێش 
من و تۆ و گشت ساڵ و مانگ و

شەو و ڕۆژ و چرکە ساتە درێژەکانیش
المان ڕوونە 

لە شوێن پێی ھەر ھەنگاوێکم 
الفاوێک فرمێسک دەڕژێ 

لە ڕوانگەی ھەر نیگایەکم 
ھەزارەھا خەون دەمرێ

سەفەر دەمبا بۆ ھەوارێک 
نــە چــرای عەشــقی تێدایە و نە یاداشــتێکی 

منداڵیم
سەفەر دەمبا
ڕۆحم دەکوژێ

خەندەم دەمرێ
دەست دا دەگرێ بەسەرھەتاوی  ڕەھاییم

سەفەر دەمبا

خولیا حوسێن
کەنەدا/٧،٦،٢٠١١

واڵتەر بنیامین دەیگوت مارکسیزم 
تیۆری بێداربوونەوەی مێژووییە.

نێــوان ئێرنســت  شــەڕ و ملمالنێــی ســەرەکیی 
ــە  ــارەی «خەون ــن دەرب ــەر بنیامی ــۆخ و واڵت بل
دەیگــوت  بلــۆخ  بــوو.  ھێزەکییــەکان» 
ئێمــە  دەڵێــت  پێمــان  بــوون  ئۆنتۆلۆژیــای 
ــەرەو  ــۆرەکان، ب ــە ج ــک ل ــە جۆرێ ــە، ب ھەمیش
بنیامیــن  گرتــووە.  ئاراســتەمان  یۆتۆپیــاکان 
گەیاندبــوو  بلۆخــی  لــە  چــاو  ســیلەی  بــە 
تیۆرەیەکــی  لــە  زیاتــرە  مارکســیزم  کــە 

بێداربوونــەوە. 
دەربــارەی  «تێــزەکان  نووســەری  الی  بۆیــە 
ئــەو  ســەرمایەداریی  مێــژوو»،  چەمکــی 
خەونەیــە دەبێــت ئێمــە لەنــاکاو لێــی بەئــاگا 
و  تارمایــی  لەڕێــگای  ئەگــەر  خــۆ  بێینــەوە: 
کابووســەوە بێــت، ئــەوە باشــتر. کاتێــک تــۆ 
لــە خەوێکــی قوڵدایــت و لــە نــاکاو بەھــۆی 
(nightmare)ێکــەوە  شــەوە  کابــووس، 
خەبــەرت دەبێتــەوە و لەخــەو ڕادەبیــت، ئــەوا 
بیــر  خەونەکــەت  ڕەوشــی  ســەختە  الت  زۆر 

بکەوێتــەوە. 
ــە وێســتگەیەکی دیکــەدا، بنیامیــن گفتوگــۆی  ل
بلــۆخ  لەگــەڵ  ئێســتاتیکا  و  ھونــەر  لەســەر 
ــا  دەکــرد. الی بنیامیــن، ئەدەبیــات، شــیعر (ب
ئەوەمــان بیربکەوێتــەوە کــە لــە نامەیەکــدا بــۆ 
گرێتــل کارپلــوس -پاشــان گرێتــل ئادۆرنــۆ- 
بــاس لــەوە دەکات کــە دەیەوێــت ببێتــە یەکــەم 
ڕەخنەگــری ئەدەبیــی) لەڕێــگای ئەلیگۆرییــەوە 
خەونــی  لــە  بێداربوونــەوە  لــە  بەشــداریی 
وایدەبینــی  بلــۆخ  دەکات.  ســەرمایەدارییدا 
مێــژوو  ھەمیشــە  ئێســتاتیکا  و  ھونــەر 
لەڕێــگای  دەبــات  پێشــەوەدا  بەئاراســتەی 
پێشــبینیکردنی ئــەو شــتەی لــە مرۆڤایەتییــەوە 

گرتــووە.  ســەرچاوەی 
دوا  لەســەر  ھەڵوەســتەی  زۆر  بنیامیــن 
دەیگــوت  بــەم  نەدەکــرد،  ھەڵوێســت 
بێــت:  پێشــبینیکەرانە  دەتوانێــت  ئەدەبیــات 
ئەدەبیــات ڕەنگــە ئاگادارمــان بکاتــەوە نەبینــە 
ڕاســتەھێڵی  ڕەوتــی  پۆزەتیڤــی  ھاوســەفەری 
نێگەتیــڤ  دیــوە  دەتوانیــن  بەڵکــو  مێــژوو، 
و نەرێنییەکــەی مێــژوو بەھەنــد وەربگریــن. 
ئایــا تێــزی نۆیــەم، دەربــارەی فریشــتەی نوێــی 
پــاوڵ کلــە نەبــوو لــە جەنگــی مەزنــی جیھانیــی 

کردینــەوە؟[١].  ئــاگاداری 
سینەما، کاری ھونەریی 

لەسەردەمی بەرھەمھێنانەوەی 
تەکنیکییدا

بنیامین یەکەم نوسخەی وتاری کاری ھونەریی 
لەســەردەمی بەرھەمھێنانــەوەی تەکنیکییــدا لــە 
١٩٣٥ و دووەم نوســخە لــە ١٩٣٦دا دەنووســێت، 
فاشــیزمدا.  دەســەتی  گەرمــەی  لــە  واتــا 
دیکــەدا،  ڕەھەندەکانــی  لەنێــو  بنیامیــن 
لەســەر  ھەڵوەســتە  ســەرەکیی  بەشــێوەیەکی 
وێرانبوونــی  دەکات:  ڕەھەندانــە  لــەم  دوان 
الدان  زەروورەتــی  و  ئێســتاتیکیی  ئەزموونــی 

لــە تەکنیکــی ســەرمایەداریی. 
ــگای  ــت لەڕێ ــتاتیکا دەبێ ــت ئێس ــن دەڵێ بنیامی
ــە  ــت[٢]. ل ــەوە دەرک بکرێ ــی خەرمان کاتیگۆری
گۆشــەنیگای ڕەخنــەی ھێــزی بڕیــاری ئەمانوێــل 
کانتــەوە، جوانیــی، بریتییــە لــە ئەزموونــی 
بایەتیــی  دووبارەنەکراوەیــی،  تاقانەیــی، 
بــە  ســەرمایەداریی،  خوایەتیئاســایی.  و 
بەرھەمھێنانەوەکــەی،  ھەمیشــەییە  تەکنیکــە 
دەســتدەکان  کاکان،  بەرھەمھێنانــی  واتــا 
ــەی  ــکردنی خەرمان ــردن و وردوخاش ــە لەناوب ب
بەھــۆی  جوانیــی  خەرمانــەی  ئەزمــوون، 
لــە  ھونەرەکانــەوە.  بەرھەمھێنانــەوەی 
جەوھــەردا ھونــەر دەبێــت تووشــی سەرســامیمان 
ــەوە،  ــگای تاقانەیی ــەک لەڕێ ــەم ن ــکات، ب ب

بەرھەمھێنانــەوەی  لەڕێــگای  بەڵکــو 
تەکنیکییــەوە. 

یەکەمجــار  کاتێــک  ڕووینــەداوە  ئایــا 
شــەیداتان  دەگــرن،  گۆرانییــەک  لــە  گــوێ 
بــکات، بــەم کاتێــک دەبێتــە شــتێکی بــاو 
بــکات؟  سەرســامتان  دەکەوێــت  لــەوە  ئیتــر 
لیــزا  مۆنــا  ھەمیشــەیی  بەرھەمھێنانــەوەی 
شــتێک  چ  بزانیــن  لــەوەی  نابێــت  قــورس 
دەکات؟ سەرســام  ھونــەر  مێژوونووســانی 

پێداگۆگیی و پێشبینیکردنی 
سینەمای میلیتانت

ئامێرێکــی  وەک  بنیامیــن  الی  ســینەما 
ســەرمایەدارییدا  لــە  پروپاگەنــدە  مەزنــی 
بەســە  ئەوەنــدە  تەنھــا  بەکاردەھێنرێــت. 
ســەرکەوتنی  کورتەمێــژووی  لــە  ئاگامــان 
(پروپاگەنــدەی  ڕیفنشــتال  لێنــی  ئیــرادەی 
ــە  ــم و فیلمســازێک ل ــت، فیل فاشیســتیی) ھەبێ
خزمەتــی ڕایشــتاگ و ڕایشــی ســێیەمدا یاخــود 
مێــژووی ھۆڵیــوود وەک بەرھەمھێنەرەوەیەکــی 
و  لیبــڕاڵ  ســەرمایەداریی  ئایدیالەکانــی 
ئــەوە،  لەبــەر  نیۆلیبڕاڵیــزم.  ئەمــڕۆش 
ــد  ــی مارکسیســتیی زیگفری یەکــەم کتێبــی مەزن
بەبــێ  ھۆڵیــوود  دەربــارەی  کــراکاوەر[٣] 
تێگەیشــتن لــە کاریگەریــی ئەرێنیــی بنیامینــی 

دەبێــت. مەحــاڵ  ھاوڕێــی، 
بــەم ســینەما دوو خەســڵەت و تایبەتمەندیــی 
دووەمیــان  خاڵــی  بــەرەو  بنیامیــن  ھەیــە. 
دەچێــت، بیرکردنــەوە لــە ســینەما: کۆتێــزی 
زۆربــەی ھونــەرەکان. لــە ســینەمادا، شــانۆ، 
مۆســیقا، فۆتۆگرافیــی، شــێوەکاریی و شــیعر 
لەڕێــگای بەرھەمھێنانــەوەی تەکنیکیــی وێنــەوە 
کۆتێزیــان دروســتکردووە و یەکیــان گرتــووە و 

پێکھاتەیەکــی نوێیــان خوڵقانــدووە. 
خــاوەن  تەکنیــک،  واتــا  ڕەھەنــدە،  ئــەم 
یەکەمجــار  بــۆ  ئەرێنییــە:  ڕەگەزێکــی 
ــر.  ــی فراوانت ــە بینەرێک ــگات ب ــت ب ڕێیتێدەچێ
بــەم  دەبێــت،  ئــاوا  دەمرێــت،  خەرمانــە 
لەپــاڵ ئــەم مردنــەی خەرمانــەدا، ئەگــەر و 
توانــای ناوەکیــی بەکۆمەیەتیی و سۆســیالیزە 
دەبێــت. بــۆ بنیامیــن، ســینەما یەکێکــە لــەو 
ھونەرانــەی خاوەنــی زۆرتریــن ئەگــەر و وزە 
و توانــا ناوەکییــە شۆڕشــگێڕییەکانە. بــەم 
چونکــە  ببرێــت،  دیکــەدا  بەالیەکــی  دەبێــت 
و  خۆکــرد  شــتێکی  ھــەروا  شۆڕشــگێڕبوون 

نییــە. عەفەویــی 
بەشــێوەیەکی  و  کەمــدا  کاتێکــی  لــە 
ھــەزاران  دەتوانێــت  ســینەما  پەروەردەیــی، 
ڕەھەنــدە  لــە  پرســیار  والێبــکات  خەڵــک 
ــن  ــەن. بنیامی ــرن بک ــی مۆدێ کوشــندەکانی ژیان
لــە یەکێــک لــە پەراوێزەکانی نوســخەی دووەمی 
«لــە  دەڵێــت،  ھونەرییــدا،  کاری  وتــاری 
فیلمــدا، بەرھەمھێنانــەوەی تەکنیکیــی بەرھــەم 
ئــەوە نییــە بەشــێوەیەکی دەرەکیــی ھەلومەرجــی 
خــۆی  جەماوەریــی  و  فــراوان  بوکردنــەوەی 
ســەپاندبێت، واتــا وەک ئــەوەی لــە ئەدەبیــات 
یــان شــێوەکارییدا ھەیــە. بەرھەمھێنانــەوەی 
لەســەر  ڕاســتەوخۆ  فیلمــەکان  تەکنیکیــی 
ســەرجەمی تەکنەلۆژیــای بەرھەمھێنانەکانیــان 
بــۆ  فیلــم  بەرھەمھێنانــی  دادەمەزرێــت». 
جەمــاوەرە، بەپێچەوانــەی شــیعر، ڕۆمــان یــان 
توانــای  و  ئەگــەر  لێرەوەیــە  شــێوەکارییەوە. 
ناوەکیــی فیلــم دەبینینــەوە. فیلــم وەک بنیامیــن 

جیھانــە.  زیندانــی  تەقاندنــەوەی  دەڵێــت 
ئامرازێکــی  بــۆ  بگۆڕێــت  دەتوانێــت  فیلــم 
پروپاگەنــدەی جەماوەریــی و ئەکتــی سیاســیی 
دژی  خەباتیانــدا  لــە  کۆمەڵــگا  چینەکانــی 
ســەرمایەداریی. بنیامیــن ئەگەرچــی وتارەکــەی 
پێشــبینیی  بــەم  نووســیوە  ١٩٣٥دا  لــە 
ــردووە،  ــەی ١٩٦٠ی ک ــی دەی ــینەمای میلیتانت س
ــە  ــووەوە. ل ــدا بوب ــە ســەرتاپای جیھان ــە ب ک
١٩٦٨دا، وتارەکــەی وەک دۆکۆمێنتێکــی مەزنــی 
شۆڕشــگێڕانە، کاریگەرییەکــی گــەورەی لەســەر 
ئەڵمانیــا  لــە  ھەبــوو.  میلیتانــت  ســینەمای 
ھــارون فارۆقــی و ئەلێکســاندەر کلوگــە، لــە 
ئەرژەنتیــن ڕایمونــدۆ گالیــزەر، لــە بەڕازیــل 
گالوبــە ڕۆچــا، لــە بۆلیڤیــا خۆرخــە ســانخینز، 
لــە مەکســیکۆ ئۆســکار مینێنــدز، لــە فەڕەنســا 
ژان لــوک گــۆدار، لــە ئیتالیــا پییــر پاولــۆ 

پازۆلینــی. 
ئەنتەرناســیۆنالی  بزووتنــەوەی  ســەرجەمی 
فیلــم دەبــوو بچێتــە شــەقامەوە و ھاوپشــتیی 
خەباتــی  لەگــەڵ  خــۆی  ســۆلیداریتیی  و 
بــدات.  پیشــان  کرێکارانــدا  و  خوێنــدکاران 
فیلــم ھەروەھــا دەبــوو یارمەتیــدەر بێــت لــە 
بێداربوونــەوە لــە خەونەکانــی ســەرمایەداریی، 
ئــەم کارەش لەڕێــگای ئەلیگۆرییــەوە یاخــود 
ئــەو  دۆکۆمێنتکردنــی  لەڕێــگای  بەســادەیی 
کــە  بــدات  ئەنجــام  مێــژووەوە  دیمەنانــەی 
ســڕیبوویانەوە. بــراوەکان  و  دەســەتداران 
ژنانــی  خوێنــدکار،  کرێــکار،  چەنــدان  ئایــا 
١٩٧٠دا  دەیــەی  لــە  جووتیــاران  و  ماڵــەوە 
دەچوونە یانەکانی فیلم تا ژیانیان بەسیاسیی 
بکــەن؟ بنیامیــن دواجــار پێســبینیکەرێکی ئــەو 
شــتەیە کــە پێیدەگوترێــت بۆشــایی و بــواری 

واڵتەر بنیامین:

یەکەم لێکدانەوە و ڕاڤەی مارکسیستیی بۆ فیلم
نووسینی: پێشڕەو محەمەد

پەراوێزییەکانــی  و  دەرەناوەنــد  درەوشــاوەی 
و  چەوســێنراوە  گروپــە  سیاســیی  بەشــداریی 

ســەرکوتکراوەکان. 
سەرچاوەکان

فریشــتەی  لەســەر  زیاتــر  زانیاریــی  بــۆ   [١]
محەمــەد:  پێشــڕەو  بــۆ:  بگەڕێنــەوە  مێــژوو 
کەرنەڤاڵــی شکســتخواردوان (خوێندنەوەیەکــی 
نــوێ بــۆ تێزەکانــی مێــژووی واڵتــەر بنیامین)، 
ســلێمانیی،  ڕەھەنــد،  ڕۆشــنبیریی  ناوەنــدی 

 .٢٠٢٠
و  خەرمانــە  چەمکــی  بــە  ســەبارەت   [٢]
ئاوابوونــی و پاشــان گەڕانــەوەی لــە ســینەمای 
فاشــیزمدا، بگەڕێنــەوە بــۆ: پێشــڕەو محەمــەد: 
(دەربــارەی  ســێیەم  ھونــەری  دیالەکتیکــی 
فۆتۆگرافیــی،  ســینەما،  شــار،  مۆدێرنیتــە، 
ڕەھەنــد،  ڕۆشــنبیریی  ناوەنــدی  تەکنیــک)، 

.٢٠٢٠ ســلێمانیی، 
[٣] دەربــارەی کتێبــی تیــۆری فیلم و کاریگەریی 
بنیامیــن لەســەر کــراکاوەر، بگەڕێنــەوە بــۆ: 
پێشــڕەو محەمــەد: لــە کۆدگۆڕینــی کانتــەوە بــۆ 
تیــۆری فیلــم (دەروازەیــەک بــۆ فینۆمینۆلۆژیــای 
ماتریالیســتیی زیگفریــد کــراکاوەر)، ناوەنــدی 

ڕۆشــنبیریی ڕەھەنــد، ســلێمانیی، ٢٠٢٠.
Walter Benjamin,  The Work of Art {4}
in the Age of its Technological Repro-
ducibility and Other Writings on Media,
Edited by Michael W. Jennings, Brigid
Doherty, and Thomas Y. Levin, Trans-
lated by Edmund ]ephcott, Rodney Li-
vingstone, Howard Eiland, and Others,
The Belknap Press of the Harvard Uni-
versity Press, Cambridge, Massachu-

 .setts London, England 2008

لە زۆر جێیا باسیی دەکەن
 زۆریش به شوێنیا دەگەڕێن

 ھەندێک دەڵێن
    پێرێ له ماڵی ئێمه بوو،

 ڕەنگی گوڵ و بۆنی بارانی لێدەھات
 شەو لەوێ بوو ،

 لەسەر دۆشەکی خەونەکان ڕاکشابوو
 وەلێ دەمەو بەیان ھەر زوو بەجێی ھێشتین

 ھەندێکی تر ،
 دەڵێن دیومانه ئەو زاته

 پیرەمێردێکی چەماوەی چاو زەیتونیی ریش خەنەیی 
.. گەرچی بەگۆچانیش دەڕۆی ، 

کەچی کەسمان دەستمان نەگەیشته دامەنی ..
 ئێمه لەسەر شۆستەی خەیاڵ ڕاوەستا بووین ،

 ئەو بەخێرایی تیشکی خۆر ، 
بەخێرایی، دواھەناسەی بەر لەمردن

 خۆیدا بەالماناو .. گوزەشت !
 -مام عه داله ت-، پیاوه نازدارەکەی بەھەشت ..

شیعری : 
بەندی عەلی

عارف ڕێناس ھونەرمەند کاریکاتێری
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نان و ئاگر
شانۆ حەمەی

 پێش
 ڕۆژ ھەتن

 پێش توانەوەی
 زوقمی نێو جۆگەلەکان

 پێش ئەوەی شەیتانەکان ھەڵسن
 پێش ئەوەی بارانەکە خۆشی بکاتەوە

 من بەخەبەرم دەچمە دەرێ لەماڵ
 مەیدانی کرێکاران قەرەباڵغە

 لەو پیاوانەی بە ھێزی شانەکانیان 
دەژین کەسانێکیش

چەک لەسەرشانن لەتەوێڵەی
 ئاغاکانیان

عەشق بەتامی کرێکاری سوێر سوێرە 
دەستە زامدارەکانم

 بۆنی ئارەقی کراسەکەم
 ڕوومەتی ھەڵقڕچاوم 

پشتەکۆمەوەکەم
 ڕووی ڕاوەستانیان نییە

 بەرامبەرکچێک
 کچان زمانێکی شیرینیان دەوێت
حەزیان بەقسەی شاعیرانەیە. 
شاعیرە تەسکەکانم خۆشناوێت

 ئەوانەی مناڵی بەردەم سپلیتن
بەسپۆنسەر
 بەمیدیا

 بەمیدالی زێڕین
 بوونەتە شاعیر 

کرێکارەکان شاعیری ڕاسەقینەن
 ئاخی ئێمە و ئەوان مەودای ئەرز و ئاسمانە

 ئاخی ئێمە لەدەست 
ماندووێتی وچەکوش وەشانە

 ھی ئەوانیش لەعانی گان و و
 ڕەحتبوون و تەکانە

 خودا گەر لەو دنیا پێم بڵێ تۆ کێی ؟
 ناو لەپی دەستەکانمی پێشان ئەدەم

 پسوڵەی بەھەشت ، چەکوشەکەمە
 کە سیمبولی ڕەنجدەرانە

تەنھا بەشی تێرکردنی سکێک و
 دەفتەر و پێنوسێک و

 کرینی کتێب و فیلمێک دەکات 
پارەکەم

ئا ئەمەیە ژیانم ناشتوانم ناوی بنێم خەون
 ئەژدادی ئەوخەونانەش بسوتێنم
 کە بەپارەی کرێکاری دێنەدی. 

ھەندێ شەو ھێندە ھیالکم
 گەر فریشتەی مەرگیش بێت

 پێی دەڵێم تخوا بڕۆ سبەی وەرەوە
 باھەرنەبێ ئارەقەکەم وشک بێتەوە. 

نیوەڕۆیەکی کرێکارانە بژێ 
بەخواردنی نان وئاگر. 

بەکارکردن لەژێرپلەی گەرمی پەنجا
 ژیان ھەموومانی گا 

ھێشتا پێمان دەڵێن تەحەمولت ھەبێ
 ھەرنەبێ تۆزێ کەمتر 

ئازار بچێژین
 ھەرنەبێ چەقۆکانتان توندتر بوەشێنن

وەک وەشیانی چەکوشەکانمان

جغارەیەکم داگیرساندوە و
 قەترە قەترە دەبمەئاو 

قەترە قەترە لەبری فرمێسک
 ئارەقە دەکەوێتەسەر

 وێنەکەت کە خەریکە کاڵ دەبێتەوە
 خەریکە وەستا بانگم بکا

 پێش ئەوەی ئارەقەی سینگ
 وپشتم وشک بێتەوە ،

 ئەم دێڕانەم نووسی
 ببورە ڕەنگە کەمێ تامی سوێربێت

ڕەنگە کەمێ سەرت بێتە ئێش
 چونکــە دەنگــی تــاق وتریقــی چەکــوش کاســت 

ئــەکا.

خوێندنەوەیەک بۆ دەقی (نان و ئاگر)
یەکەم                     عەبدو سڵیمان(مەشخەڵ)   یانزەی ئەیلوولی ٢٠٢٠ بەشی

شــیعری (نــان و ئاگــر) دەقــی شــاعیری الو 
حەمــەی شــانۆیە(١)، ئــەم دەقــە مۆنۆلۆجێکــی 
نــاو  کارەکتــەری  یــان  شــاعیر  ناوەوەیــی 
لەڕێگــەی  و  کرێــکارە  کــە  دەقەکەیــە 
بەراوردکارییەکــی  بەراوردکارییەکــەوە، 
لەڕێگــەی   ، ئابوورییــەوە  و  کۆمەیەتــی 
زمانێکــی ســفت و ســادەوە خوێنــەر کەمەندکێــش 
و  ڕۆژ  بابەتــی  ھەســتیارترین  نێــو  دەکاتــە 
ــاری  ــی و مەینەتب ــش فەالکەتباری ــان، ئەوی ژی
ژیانــە. شــاعیر زۆر بــە وردکارییــەوە ئیشــی 
لەســەر ئــەو بەراودرکارییــە، لەڕێگــەی وشــە 
ــەوە  ــو دەقەک ــی نێ ــە چێکراوەکان ــر و وێن و دێ
دۆخێکــی  بــە  دەکات  ئاشــنامان  کــردووە، 
ناخــوازراو و نالەبــاری کۆمەیەتــی. پرۆســەی 
بەراودرکارییەکــە ئەبســتراکت نییــە و شــاعیر 
و  شۆڕشــگێڕ  تاســەر  کۆمەیەتــی  چینێکــی 
نیشــان  ڕاڕامــان  وردەبــۆرژوازی  نوخبەیەکــی 
دەدات و بەرپرســیارێتی ھــەردووال ســەبارەت 
ئــەو  ڕوو.  دەخاتــە  کۆمەڵگــە  و  ژیــان  بــە 
بــردووە، زمانێکــە  بــەکاری  زمانــەی شــاعیر 
ئاســایی و ســادە و تەنانــەت مرۆڤــە ســادە 
و  دەھێنــن  بــەکاری  بەشــمەینەتەکان  و 
دوورە لــە زمانــی نوخبــە، دوورە لــە زمانــی 
بۆینبــاخ لەبەرەکانــی نێــو ئۆفیســی پشــت مێــزە 
ــۆ و  ــۆ نام ــەی وشــەی نام زەبەالحــەکان، ئەوان
دەقــی نامــۆ نامــۆ دەنووســن. حەمــەی شــانۆ 
ھێزی وشــە زۆر ســادەکان دەناســێت و زیرەکانە 
دەســتی بــردووە بۆیــان و ئــەو  ھێــزەش بــووە بــە 

نووســینەکەی. پۆتێنشــیاڵی 
پێش

 ڕۆژ ھەتن
 پێش توانەوەی

 زوقمی نێو جۆگەلەکان
 پێش ئەوەی شەیتانەکان ھەڵسن

 پێش ئەوەی بارانەکە خۆشی بکاتەوە
 من بەخەبەرم دەچمە دەرێ لەماڵ

ــەو ئینســانانەن  ــن، ئ ــەوە کرێکارەکان بەڵــێ ئ
کــە نانــی ڕۆژیــان نییــە و ئامــادەن ھێــزی کاری 
بەیانییــەوە  لەکازیــوەی  و  بفرۆشــن  خۆیــان 
شــەکەتی  بــە  ئێــوارە  و  دەردەپــەڕن  لەمــاڵ 
و ماندوویــی دەگەڕێنــەوە نــاو مــاڵ، ئــەوان 
شۆڕشــگێڕن.جیھانی  تاســەر  چینێکــی  ئــەو 
کرێــکاران، لێوڕێــژە لەعەشــق و تووڕەیــی و 
و  ملمالنــێ  و  شەڕەقســە  و  خــەون  و  ئومێــد 

خەبــات. لــەم جیھانــە ســادەیەدا ئاخاوتــن و 
گفتوگۆشــیان ســادەیە وەک دڵــە پاکەکانیــان. 
ــۆم  ــە ئیدی ــڕە ل ــە و پ ــیان خاکیی جنێوەکانیش
ومیتافــۆر. شــاعیر ھاتــووە لــەم جیھانــەوە 
بــاس لــە عەشــق و شــیعر و شــاعیر دەکات تــا 
دەگات بــە ســکا لــە دەســت نەھامەتییەکانــی 

ــان. ژی
عەشق بەتامی کرێکاری سوێر سوێرە

دەستە زامدارەکانم
 بۆنی ئارەقی کراسەکەم
 ڕوومەتی ھەڵقڕچاوم 

پشتەکۆمەکەم
 ڕووی ڕاوەستانیان نییە

 بەرامبەر کچێک
 کچان زمانێکی شیرینیان دەوێت
حەزیان بەقسەی شاعیرانەیە. 

ڕۆژھــەت،  کچانــی  بەرچــاوی  بەشــێکی 
نەریتــی  کۆمەڵــی  وابەســتەی  ئەوانــەی 
دەرەوەی  ھەناســەی  ھێشــتا  و  کۆمەیەتیــن 
ڕۆژھەتیــان  کلتــووری  قەفەســەکانی 
ھەڵنەمژیــوە، وا بــار ھاتــوون کــە دەبێــت کــوڕ 
ئەرکــی الوانــەی ئەوینــی کچــان لــە ئەســتۆ 
 ) دەقەکــە  نێــو  کارەکتــەری  بــەم  بگــرن. 
کــە ھــەر خــودی شــاعیرە و ڕانــاوی کەســی 
ــت و بــە  ــی ئارەقــەی لێدێ یەکەمــە) کــە بۆن
پشــتی کــۆم و دەســتی زامــداری ڕووی ئــەو
ئــەم  ھەرچەنــدە  نییــە.  ئەوینــەی  الوانــەوەی 
نیشــاندراوە،  گشــتیگیر  لەدەقەکــە  دیاردەیــە 
بــەم الیەنــە نێگەتیڤەکــەی بریتییــە لــەوەی کــە 
کرێــکار و جیھانــی کرێــکار ڕووی ئەویــن و عەشــقی 
نییــە. بــەم لــە ڕاســتیدا و لــە دونیــای واقیعــدا 
جیھانــی کرێــکار پــڕە لــە خۆشەویســتی و دەیەھــا 
ــە،  ــداری لەھەناودای ــی ئەڤین ــرۆک و حیکایەت چی
یانیــش ڕێــی تێدەچێــت کەپڵەکــەی ئــەم کرێــکارە 
ھەڵگــری ڕوحییەتێکــی بۆرژوازییانــە بێــت و بــەم 
جیھانــە مەینەتبــارەی عاشــقە کرێکارەکــەی نامــۆ 
بێــت. ھەرچۆنێــک بێــت شــاعیر بێئــەوەی بــاس لــە 
سیاســەت بــکات و دروشــم بــەرز بکاتــەوە، ھاتــووە 
بــە دیوەکــەی تــر بــە دیدگایەکــی چینایەتییــەوە 
بابەتەکــەی خســتۆتە ڕوو. ئــەوەش ڕوونــە کە(ئەو 
ئەدەبــەی گوزارشــت لە دیــدگای چینایەتی دەکات، 
ئێمــە  پێیــە  بــەم  و  سیاســییە.)(٢)  ئەدەبێکــی 
لــەم دەقــەدا ڕووبــەڕووی شــیعرێکی چینایەتــی – 

سیاســیی بووینەتــەوە و ســیحری زمانەکــەی ئێمــەی 
ــەم  ــەوەی، ب ــە ســەر کەڵکەڵــەی خوێندن ھێناوەت
ــە  ــەکانی دەقەک ــە وش ــدێ ل ــدا ھەن ــەڵ ئەوەش لەگ
لەنێــو ھەنــاوی ڕەخنــەی چینایەتــی کڕیــکارەوە 

ــوون.  نەھات

شاعیرە تەسکەکانم خۆشناوێت

 ئەوانەی مناڵی بەردەم سپلیتن

بەسپۆنسەر

 بەمیدیا

 بەمیدالی زێڕین

 بوونەتە شاعیر. 

کرێکارەکان شاعیری ڕاسەقینەن

 ئاخی ئێمە و ئەوان مەودای ئەرز و ئاسمانە

 ئاخی ئێمە لەدەست 

ماندووێتی وچەکوش وەشانە

 ھی ئەوانیش لەعانی گان و 

 ڕەحتبوون و تەکانە

ئەگــەر شــاعیربوون لێــرە مەجازیــش بێت،ھێشــتا 
لەبــەردەم پرســیارێکی جیدیــی دایــە. ڕۆڵــی شــاعیر 
لــە ئاڵوگــۆڕە کۆمەیەتییــەکان چییــە؟  چونکــە 
مندانــی بــەردەم ســپلیتەکان شــاعیر نیــن و تەنھــا 
ــەم دەقــە شــاعیری  ــو ئ چەکــووش بەدەســتەکەی نێ
ئینســانە.  ئازارەکانــی  نووســەری  و  ڕاســتەقینە 
ئابــووری  جیــاوازی  وێنــای  نیشــاندراوە،  ئــەوەی 
دوو چینــی جیایــە. یەکێکیــان گوزارشــتی درۆیینــە 
لەگــەڵ شــیعر و واقیــع دەکات و ھەمــوو خەمــی 
ئــارەزوو و حەزەکانییەتــی و ئــەو حەزانــەش لــە 
کاتــی ھەناســەبڕکێی تەکانەکانیــدا وێنــا کــراوە. 
و  دوودڵــی  بــێ  کــە  کرێکارەکەیــە  ئەویتریــان 
بــێ ڕتــووش گوزارشــت لــە واقیعــی ژیانــی خــۆی 
جیھانــی  بــە  ســەر  شــانۆ  حەمــەی  کــە  دەکات 
داگیرســاندووە  جغارەیەکــی  (کــە  کرێکارەکەیــە، 
ــی  ــاو). بەکاربردن ــە ئ ــت ب ــرە دەبێ ــرە قەت و قەت
جغــارە لەبــری جگــەرە، النەدانــە لــەو ئینتمایــەی 
کــە زمــان دەقەکــە ھەیەتــی بــۆ ســادەیی جیھانــی 
ئاخاوتنــی شــاعیر.  دوا دیمەنــی ئــەم کۆپڵەیــە 
وشــەگەلی ( گان و ڕەحەتبــوون و تــەکان) گــەر 
بەشــێوەی ئەبســتراکت وەریــان بگریــن دەبنــە ھــۆی 
ناحاڵیبــوون لــە دەقەکــە و دواجاریــش ڕێکــە خــۆش 
دەکات بــۆ لێکدانــەوەی نادروســتی وەک بێحورمەتــی 
بــە ژن. بــەم لــە ســیاقی دەقەکــەوە لێی بڕوانیت، 
دەبینیــت کــە ئــەو وشــانە گوزارشــتێکی ئابووییــان 
تــر  مەدلوولێکــی  لەســەر  دەاللەتــن  و  ھەیــە 
کەئەویــش دۆخــی ئابــووری چینێکــی تر(بــۆرژوازی)
ــدی  ــە بەرژەوەن ــاوازە ل ــاوەن بەرژەوەنــدی جی ی خ
بــۆ  ھەڵــە  .خوێندنــەوەی  شــاعیر چینایەتــی 
زمانــی شــیعریی و لێکدانــەوەی موجەرەدانــەی وشــە 
لــەدەرەوەی ھەیکەلــەی دەق، جگــە لــە ناحاڵیبــوون 
لــە دەق و زمــان و شــیعر، بەرھەمێکــی تــری نابێــت.

بەشی دووەم لە ژمارە ٩ دا 
بودەبیتەوە.

بڕوانە
وەک  ئەو پەروانەی 

لە سوتانی مۆم دەڕوانێ
وەک چۆن مۆم لە نێو ڕوانینی پەروانە

خۆی دەسوتێنێ
تۆش نەورەس بەو لەباڵی بەرزەفڕت

بڕوانە
 بڕوانە 

وەک چون  ھەور لە ڕێژنەێ خۆی 
یا وەک چۆن باران

لەگۆنای وشکی باخچە دەڕوانێ و
پایز چۆن لە  پرچی زەرد ھەڵگەڕاوی 

شۆڕەبی و
لە لێوی وشکی بیابانی بێ خونچە دەڕوانێ

تۆش  
لە پرتەوی بەرەبەیانی ڕۆژێکی تازە

بڕوانە،
بڕوانە لە گەڕانی ئەو پێنوسە گەڕیدەیەم 

چۆن لەوشە بە جێماوەکانی دەڕوانێ
وەک چاوەکانی خۆت 

چۆن لە کاتژمێری باسکت دەڕوانێ
یان وەک سەرچاوە

چۆن لە ڕووبارێکی بێوچان دەڕوانێ
یان وەک تیشک

چۆن لەئاوابوونی خۆی دەڕوانێ
دەسا تۆش دەریا بەو

لەبەرزترین شەپۆڵی خۆت 

بڕوانە
بڕوانە 

وەک نالی بۆ حەبیبە 
وەک بێکەس بۆ شیعرو

وەک پەیکەرتاشێ 
بۆتاشینی چیرۆکێ لەبەرد 

 تۆش لە عشقی قەسیدەیی بڕوانە
بڕوانە وەک من چۆن 

لە ئازادی و 
ئازادی لە کۆتوبەندو
کۆتوبەند لەدایکم و

دایکم لە وێنەکانی ئاو دەڕوانێ
تۆش لەحیلەی ئەسپێکی

سەرکێش بڕوانە
بڕوانە

وەک شەمەندەفەری ھەژاران 
بۆ دوا وێستگەی ھەڵدێری خۆی

وەک مناڵ بۆ ژیانێکی باشتر
وەک کاپیتانێک بۆ کەناری عشق و
وەک ژنێک بۆ ئەوجی خۆشەویستی

وەک مەعشوقێ بۆ لوتکەی میھرەبانی
دەتۆش ئەی ھاوڕێم

چیایەک بەو لەخرۆشان و
گری توڕەیی

بورکانت خۆت بڕوانە 

بڕوانە
فوئاد عزیز

۱۰-۲۰۱۷

خوێندنەوەیەک بۆ دەقی (نان و ئاگر)

" پۆتانسیالی زمان  لەشیعری نان وئاگردا"
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گڕێژنە

سڵێمان ( مەشخەڵ)  عەبدو
دەینوسێت

ســەرتاپاگیری  ھۆشــیارکردنەوەی  کرێکاریــی  ڕۆشــنگەری 
چینی کرێکار و خەڵکی بەشمەینەتە لەبوارە جیاجیاکانی 
ئابــووری و کۆمەیەتــی و سیاســی و فەرھەنگــی. شۆڕشــێکە 
بەمانــای دووبــارە ژیاندنــەوەی تــەواوی جومگەکانــی ژیــان 
و کۆمەڵگــە و ڕەونەقدانــە بــە مەســەلەکانی جوانناســی 
و بەھــا ئینســانییەکان .ئــەدەب و فیکــر، ئیســتاتیکا و 
ــە  ــتکەوتە زانســتییەکان و الیەن ــەکان، دەس ــەرە جوان ھون
ئــەم  کرۆکــی  ئینســانیی،  کلتــووری  پڕشــنگدارەکانی 
کــە  گوتارێــک  دێنــن.  پێــک  ڕۆشــنگەرییە  بزاڤــە  ئــەم 
ڕۆشــنگەری کرێکاریــی ئاراســتەی دەکات تەریبــە لەگــەڵ 
ئــەو میتــۆدەی کــە ئیــش لەســەر گێرانــەوەی ئیــرادە بــۆ 
ئینســانی تێکشــکاوی ئەمــڕۆی کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی و 
زیندووکردنــەوەی گیانــی تێکۆشــان و خەبــات لەپێنــاو 
دادپــەروەری  و  ئینســانەکان  یەکســانی  و  ئــازادی 
ڕۆشــنبیری  کــە  ئاراســتەیەک  دەکات.  کۆمەیەتیــدا 
بــاوی کۆمەڵگــە، وەک ڕۆشــنبیری لیبڕالیزمــی نــوێ ڕای 
گەیانــدووە و بەرگــری سەرسەختیشــی لێــدەکات، خــۆی 
لەبــەردەم نوێبوونــەوەدا نامــۆ دەبینێــت. لــە ھەلومەرجــی 
ئەمــڕۆی ملمالنێــی چینایەتــی، دەکرێــت جوونەوەیەکــی 
ڕۆشــنگەریی بــە چ ماھییەتێــک ولەســەر چ پانتاییــەک 
وەگەڕبخــڕێ و کێــن ئەوانــەی ئەو جوونەوەیە وەڕێدەخەن 
ــە  ــەم ئەرک ــەردەم ئ ــە ب ــان ل ــەن و خۆی و بەرەوپێشــی دەب
ئەوانــەی  کێــن  دەزانــن؟  بەرپرســیار  بــە  مێژووییــەدا 
دەتوانــن لــە حەقیقەتــی کۆمەڵگــەی ئەمــڕۆی چینایەتــی 
ســەرمایەدارییەوە ببنــەوە توخمێکــی چــاالک و کاریگــەر 
و ببنــە ڕەگەزێکــی بنەڕەتــی گۆڕینــی ئــەو کۆمەڵگەیــە. 
سیســتەمەی  ئــەو  جەوھــەری  گۆڕینــی  توخمــی  ببنــە 
کــردووە؟  کۆیالیەتــی  دووچــاری  مرۆڤایەتییــان  کــە 
ســەرمایەدارییە  چینایەتیــی  کۆمەڵگەیەکــی  کۆمەڵگــە 
پایەکانــی  دواکەوتووانــەوە.  سیاســی  ســەرخانێکی  بــە 
کۆمەڵگــەی بــۆرژوازی تــا دێــت پتەوتــر دەبێــت و ئاســۆی 
ژیانــی ئینســانەکان تاریکتــر خــۆی دەنوێنــێ. جیھــان بــە 
جەنــگ و بێــکاری و تەنگــەژەی ئابــووری و بــازاڕی ئــازاد 
ئارایشــتی خــۆی داوە و مەینەتــی و نەھامەتــی لەنــاو 
ــا کەوتوونەتــە  جەســتەی ژیــان ھەڵتۆقیــون و مۆرانەئاس
نیولیبراڵییــش  ئەدەبــی  ژیــان.  جوانییەکانــی  وێــزەی 
ــەم سیســتەمە  ــوی ئ ــە جــوان نیشــاندانی ڕووی دزێ ــە ل جگ
نــا ئینســانییە کارێکــی تــری نییــە و نایــکات. گرەنتــی 
مانــەوە و درێژەکێشــانی ئــەم چارەنووســە تاریکــە، بەنــدە 
بــە ھیمــەت و چاالکییــە سیاســیی و کۆمەیەتییەکانــی 
ئێمــەی ئینســان. بزووتنــەوەی ڕۆشــنگەری ئــەم ســەدەیە 
قێزەوەنەکانــی  ڕووخســارە  تــەواوی  بــە  دژ  دەبێــت 
وەکچــۆن  بکرێــت.  بەرپــا  ســەرمایەداریی  کۆمەڵگــەی 
مەســیحییەتی  فیوداڵــی  جیھانــی  ئەوروپــا،  ڕۆشــنگەری 
خســتە ژێــر پرســیارەوە و توانــی ڕەخنــەی جیــددی لــە 
و  مــرۆڤ  مافــی  لــە  ھــەر  بگرێــت،  کۆمەڵگــە  تــەواوی 
دادگاکان و سیســتەمی پــەروەردەو فێربــوون و ئازادییــەکان 
و ژنــان و چاپەمەنــی و میدیــا تــا دەگات بــە ئاییــن، 
ئــەوا ڕۆشــنگەری کرێکاریــی  ئەرکییەتــی جوونەوەیەکــی 
گورجکبڕ لەبوارەکانی سیاســی و کۆمەیەتی و فەرھەنگی 
ــۆ  ــکات. ب ــا ب ــەی ســەرمایەداری بەرپ ــەم ھەمەجییەت دژ ب
بەرپاکردنــی ئــەو بزاڤــەش دەبێــت چەندیــن مایــکڵ ئەنجڵــۆ 
و لیۆنــاردۆ داڤنشــی قۆڵــی کارکردنــی لــێ ھەڵماڵــن و تــا 
بتوانــن کاروانــی ئــەم بزاڤــە مەزنــە بگەێنــن بــە مەنزڵــی 
خــۆی. ڕۆشــنگەری کرێکاریــی بــە پشــت بەســتن بــە بەھــا 
گەوھــەری  دەبێــت  کلتوورییــەکان،  گەشــە  و  مرۆییــەکان 
و  ببێتــەوە  چــر  چینایەتیــدا  ھۆشــیاری  لــە  کارەکــەی 
بنەمــای سۆشــیالیزم و ڕزگاری بەشــەرییەت بکاتــە ھەوێنــی 
تابلــۆ  و  پەیکــەر  ئەدەبییــەکان،  دەقــە  ھەنگاوەکانــی. 
ھونەرییــەکان، شــانۆکان و تەنانــەت ســروود و مۆســیقاش 
ھەنــگاو  ئامانجــە  ئــەو  بــەرەو  و  بــوارەوە  ئــەو  بچنــە 
ھەڵبگــرن.  ئەگــەر نــا ئــەوا نەزانیــی و کۆنەپەرســتیی بــۆ 

ھەمیشــە دەبنــە ھــەوری ئاســمانی ژیانــی ئینســان.
تەممووزی ٢٠٢٠

ڕۆشنگەری کرێکاریی

شیعر و ھونەر لە ڕاپەڕینەکەی ئۆکتۆبەردا
 لە نێوان نوێنەرایەتی کردنی ئاگایی شۆڕشگێرانەی جەماوەر و کۆت 

و بەندەکانی دەسەت و سەرکوتیدا
  بەشی دووەم و کۆتایی

ئامادەکردنی جەالل الصباغ
وەرگێرانی لە عەرەبییەوە : 

شیرین عەبدو

علی الرکابی

شــاعیر علــی الرکابــی لــە شــارۆچکەی ئەلحــەی 
ــی  ــدارییەکی چاالک ــزگای واســط بەش لــە پارێ
لــە ڕاپەرینــی ئۆکتۆبــەر بەتایبــەت  ھەبــوو 
لــە ڕێــی ئامادەبوونــی لــە گۆڕەپانــی تەحریــر 
ــی  ــی الرکاب ــە. عل ــەم ڕۆژەکانییەی ــەر لەیەک ھ
جەختــی لــەوە کــردەوە کــە ڕاپەرینــی ئۆکتۆبــەر 
نــەک ھــەر الیەنــی سیاســی، بەڵکــو ھەمــوو 
ــەوە  ــەم بزوتن ــەوە، ئ ــی گرت ــی ژیان الیەنەکان
کۆمەیەتییــە ویژدانــی ھونــەری و ڕۆشــنبیری 
ــە تیشــک خســتنە ســەر  ــەوە ب ــاگا ھێنای ــە ئ ب
کێشمەکێشــەکانی ژیــان، وە ھونــەر ھــەروا بووە 
لــە شۆڕشــەکانی مێــژودا ھــەر وەک لــە شۆڕشــی 
تــردا  وڕاپەڕینەکانــی  شــۆڕش  و  فەڕەنســی 
وڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەری بــە شۆڕشــێکی گــەورەی 
شــیعری وھونــەری مــەزن ناســاند کــە چەندیــن 
گۆڕەپانەکانــی  لــە  کێشــا  جوانیــی  تابلــۆی 
خۆپیشــانداندا کــە تەعبیــر بــوون لــە ڕەت 
کردنــەوە و خۆشەویســتی و ئــازادی فیکریــی 
وە ھەروەھــا شــیعر و شــانۆ. علــی الرکابــی 
دەرچــووی کۆلێــژی میدیــا بەشــی ڕۆژنامەوانییــە 
ھۆنــراوەی  وچەندیــن  ســاڵە   ٣٢ تەمەنــی 
و  ھەیــە  ئازادیخوازانــەی  و  شۆڕشــگێرانە 
(خەونەکانــی  بەنــاوی  شــیعرێکی  کۆمەڵــە 
نیشــتمان وخــاک) لــە ژێــر چاپدایــە وە لــە 
حاڵــی حــازردا ســەرقاڵی نوســینی ڕۆمانێکە بە 
ــی  ــودا). لەوەم ــە قوت ــاوی (خۆشەویســتی ل ن
لــە ھۆنراوەبێــژ  پرســیار دەربــارەی ئاگایــی 
الرکابــی  وکارەکانیان،عەلــی  ئەدیبــەکان  و 
وتــی : ئــەو لەبــەر مەشــغەڵەتی لــەم کاتــەدا 
نەیتوانیــوە بــە شــێوەی پێویســت پەیوەنــدی 
وە  بگرێــت  کوردســتان  ئەدیبەکانــی  لەگــەڵ 
و  خۆشەویســتی  و  ڕێــز  ئەوپــەڕی  ھەروەھــا 
ھاوپشــتی دەربــڕی لەگــەڵ چینــی چەوســاوە کــە 
خوازیــاری ئــازادی و یەکســانی و دادپەروەرییــە 

لــە عێــراق و کوردســتان.
لەھۆنراوەکانی علی الرکابی :

بمکــوژە، ناتوانیــت دەنگــی شۆڕشــگێڕێک بــێ 
دەنــگ بکەیــت

بمکــوژە، ســبەینێ خوێنــی دەمــارم بــە قــەد 
دەبێــت ســەوز  منــارەکان  بەرزایــی 

بمگرە، وناوم لەدەفتەرکاندا بسڕەوە
کــۆت وبەندیشــم لــە یەشــماغی باوکــی فەرھــود 

کراوم
تەپوتۆزی مەتەرێزەکان

ســونبوڵی ئــازادی ھــات و زنجیــری داســەکانی 
شــکاند

و الفیتەکانی ئایین شۆستەکە دڕاندی
وە بوو بە زەنگیانە بۆ پرچەکان

و  ڕاوەشــێنە  بــۆ  بەیانیــم  قــاوەی  کوپــی 

بســڕە کراســەکەت 
ناوت بسڕەوە

ھێڵی ڕاست و چەپ بەسەر ژمارەی حیزبەکان دابێنە.
ماچی خەونەکەم بکە

نیشــتیمانێک  ئازایانــە  ھەمــوو  ئــەم  ھیممەتــی  بــە 
ســەالمەتی بــە  ئەگەڕێنینــەوە 

بۆ ڕۆژانی گەنجی

مالیک عبدون
ئۆکتۆبــەردا  ڕاپەڕینــی  لــە  عبــدون  مالیــک  شــاعیر 
خۆپیشــاندەردا  گەنجانــی  لەنــاو  فیعلــی  بوونــی  بــە 
و  ئــازادی  و  چاونەتــرس  ھۆنــراوە  بــە  ھەروەھــا  وە 
ھەبــوو.  بەرچــاوی  ئامادەییەکــی  یەکســانیخوازەکانی، 
عبــدون لەدایــک بــووی شــاری بەغــداد ١٩٨٥ ە ودەرچــووی 
ــی ڕژێمــی  ــەڵ ڕوخان ــە گ ــک ل ــژی مامۆســتایانە. مالی کۆلێ
ســەدام دا دەســتی بــە شــیعر نووســین کــرد. ئــەو دەڵێــت کــە 
لەالیــەن زۆربــەی دەزگا ڕۆشــنبیرییە فەرمییەکانــەوە ڕەت 
کراوەتــەوە چونکــە پەیــڕەوی لــە مەنھەجــی ئــەوان نــاکات 
وپابەنــد نابێــت بــە مەرجەکانیــان، ئــەو دەڵێــت کــە ' 
ــم  ــە و فەلســەفیم پێ ــی مرۆڤان ــە ویژدان ــم ک ــەوە دەنوس ئ
دەڵێــت'. مالیــک لەوەمــی دەربــارەی شۆڕشــی ئۆکتۆبــەر و 
کاریگــەری لەســەر گەنجــە ئەدیبــەکان و گۆڕانکارییــەک 
کــە بەدەســتی ھێنــاوە لــە بــاری ڕەخنــەی کۆمەیەتییــەوە 
بەشــەوە،  دوو  بــە  بــوون  'ئەدیبــەکان   : وتــی  عبــدون 

نیــوەی لەگــەڵ میلیشــیاکان و حکومەتــی (قەناســەکان) 
وپڕوپاگەنــدە بۆیــان و لەکــەدار کردنــی ســومعەی شــۆڕش 
و شۆڕشــگێڕەکان'، وە نیوەکــەی تریــان کــە 'نوێنەرایەتــی 
مــن و نووســینەکانم دەکــەن لــە شــیعر و گێڕانــەوە کــە 
لــە خزمەتــی شۆڕشــەکەدایە وبەرگــری لێــی بــە ھەمــوو 
شــێوەیەک وبــە ئاگاھێنانــەوەی جەمــاوەر' وە ھەروەھــا 
وتــی ' لەوانەیــە دێــڕە شــیعرێک جەماوەرێکــی گــەورەی 
کۆنەپەرســتەکان،  حیزبــە  وزۆری  زوڵــم  لەبــەر  تــووڕە 
بجوڵێنێــت. ھەروەھــا دەربــارەی پەیوەنــدی و ئاگایــی لــە 
ئەدەبــی کــوردی عبــدون وتــی : مــن یەکجــار بایــەخ دەدەم 
بــە ئەدەبــی کــوردی و شــاعیر و نووســەرەکانیان و زۆریــان 
لــێ دەناســم و پەیوەنــدی خۆشــم ھەیــە لەگەڵیانــدا وە 
ھەندێکیــان زۆر یارمەتــی پێناســاندنیان دام بــە شــاعیرە 
تــازەکارەکان لــە شــیعری کوردیــدا ولەمانــە (تەیب جەبار) 
ــە  ــک ل ــردوو شــێرکۆ بێکــەس وە زۆرێ ــۆچ ک وە شــاعیری ک
گەنجــەکان وەک ئاریــان عەلــی وە چەندیــن نــاوی تــر کــە 
ئــاگاداری بەرھەمــە ئەدەبیــە وەرگێڕدراوەکانیانــم و ھیــوام 
ــەوڵ  ــەواوی وە ھ ــم بەت ــوردی بب ــی ک ــری زمان ــە فێ ئەوەی

دەدەم لــە داھاتــوودا بیخوێنــم.
ڕاپەڕینــی   دەربــارەی  عبــدون  مالیــک  قەســیدەیەکی 

: ئۆکتۆبــەر 

ئەی ئەو کەسەی کە سییەکانم بەتاڵ دەکەیتەوە
لەھەناسەی ئەوانی تر و

دەچییە کوشتارگا و گڕێک 
لە ناو سنگما دادەگیرسێم
من ئەو گیان بەختکردوەم

 کە لە دەمی پەپوولەوە ھاتە دەر

لەڕێگەدا بەرەو الم خودکوژی کرد و
لەسەر تەرمەکەی نوێژیان کرد
پەیکەرەکانی (نصب الحریە)

ھەموو ئەو چۆلەکانەی کە پەڕیان بە خوێنم تەڕ بوو
ئێستا لەسەرینی خەو بینەکاندا دەفڕن نایەنەدەر لێی

نە پرسیاری بۆراقەکەم لێبکە
کە بێ باڵ فڕی و  

 لە پێشبڕکێی سەر زەویدا دۆڕاندی
نە ئەو پێغەمبەرانەی کە نەیانتوانی 

خەم بکوژن لەم جیھانەدا
 نەئەو ھەورانەی کە

وەک بێڕەنگیی مردوەکان ئاسمانیان داپۆشیوە
نە ئەو پشکۆ دێرینەی ناو دڵمان

کە چۆن بە یادەوەری و پەشیمانی ناشتمان
چۆن وەک گوێدرێژێک لەسەر شانمان ھەڵمان گرت

 نە لە منداڵێکی داماوی خەڵکی بەسرە
کە چووە ناو شووشەیەکی بەتاڵ و
بوو بە مۆلۆتۆڤ و خۆی داگیرساند

وە نە لەو ژنانەی لەبرسانا مەمکیان بڕییەوە
وە فڕێیاندا بەسەر سەربازەکاندا

لە سەری "مطعم تورکی" ەوە
چونکە تۆ خۆتیت کە 

سییەکانم لە ھەوای ئەوانی تر خاڵی دەکەیت
وە تۆ بوویت کە فڕێت دا

بۆ بوزا سابونی ڕۆح لە قوڕاوی جەنگەڵدا
بۆی دەموچاوی پێ بشوات!

وە تۆ بوویت کە مانگت وا لێکرد
لە شەوی بەغداددا لەچاوی پشیلە بچێت

گۆشتی ناسکمان مێشی ناچێتە سەر و نائاوسێت
جەنەراڵ و شێخەکان کەوتنە سەری و

دانیان بە گومبەز پاک کردەوە!

كەســانی شــۆرگێر، گــەر ئامانجەکانیــان دوور و نزیکــش 
بــێ لــە کەســانی ســادەی مــت بــوو، زۆر جیاوازیــان لــە 
کەســایەتیدا ھەیــە. جــا کەســەکە شــۆرگێری مەیدانیــی 
بــێ یــان ئەدیبێــک بــێ. ڕاســتە ئــەوان لــە دەوامــەی 
بــەم  بــۆ دونیایەکــی باشــتر تێدەکۆشــن،  خەباتــدا 
بیانــەوێ و نەیانــەوێ، لــە ئاریشــەی ھاوەڵدووانــەی 
تەغریــب بــە خۆیــان ئــازاد بوونــە. ئــەوان بــۆ ڕووخانــی 
قییەمــە کۆنــەکان تێدەکۆشــن لەجێــگای قییەمــی نوێــی 
متبــووەکان،  کەســە  وەک  نــەک  دائەنێــن.  ئینســانی 
ئــەم  لەســەر  کــە  ناشــۆرگێڕەکان  ئەدیبــە  وەک  نــەک 
زبلخانــە نامرۆڤانەیــەدا دابنشــن و گلەیــی بکــەن و ئــەم 
سۆشیالیســتی  ڕیالیزمــی  بڕازێننــەوە.  جەالدخانەیــە 
چەکــی ئەدیبــە شــۆڕگێڕەکانە لــە ئحساســدا و پارتــی 
لەزھــن  شۆرشــگێرانە  تێــوری  چەکــی  کۆمۆنیســتیش 
چەکــە،  دوو  لــەم  دادوەری  ھونــەری   . پراکتیکــدا  و 
ئەگەرەکانــی ڕێــک دەگەڕێتــە وە بــۆ ئــەوەی ئاخــر. ئــەم 
دوانــە جیــا لــە بەدەســتھێنانی ئــازادی و بەرابــەری، 
ھــەر ئێســتا منداڵدانــی ئاشــت بوونــەوەی ئینســانە بــە 
خــودی خــۆی و بــە خــودی ئەویتــر. وای تــر، ون بــوون و 

ــراو .  ــر ک ــیرێکی زنجی ــە ئەس ــوون ب ب

ڕیالیزمی سۆشیالیستی
بەرزان بابەشێخ 

٢٠٢٠/١٠/٣٠
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

دیدار و گفتوگۆ لەگەڵ 

"ساالر ڕەشید"
(نووسەر و ھەڵسووڕاوی لە 
مێژینەی خەباتی کرێکاران و 

بزووتنەوەی کۆمۆنیستی)
 سازدانی: جەمال کۆشش   

جەمــال کۆشــش: زۆر ســوپاس ھــاوڕێ 
تــۆ  گفتوگۆکــەم،  قەبووڵکردنــی  بــۆ  ســاالر 
ــردەوە،  ــت بوک ــی گرنگ ــەدا کتیبێک ــەم ماوەی ل
"ئــەو کاروانــەی بــۆ ھــەواری ئیمــە نەچــوو"، 
لەبارەیــەوە  کــەس  چەندیــن  لــەوەی  جگــە 
ــن،  ــەد ئەمی ــەد حەم ــۆر ئەحم نووســییان ( دکت
ســەریاس  رێبــاز،  مــەال  مەحمــوود،  عاســی 
ئــاوات  محەمــەد،  غــازی  ســاڵح،  محەمــەد 
عەلــی، عەلــی محەمــەد، نــەوزاد مەدحــەت، 
ئەحمــەد شــوان، ئــازاد عەلــی ...) بــەم لــەم 
یــەک دوو مانگــەدا ئــەو بابەتانــەی کــە تــۆ 
کــردووە،  لێکۆڵێنەوەیانــت  کتێبەکەتــدا  لــە 
کێشمەکێشــی گــەورەی سیاســی و فکــری نایــەوە. 
بــە دوای بوبونــەوەی کتێبەکــەی مەالبەختیــار 

"لــە بــری بیــرەوەری"
بــا جــارێ ھەندێــک الیەنــی تــری کتێبەکــە 
و  شارســتانی  الیەنــی  بکەیــن.  تاوتــوێ 
کلتــووری و زمــان و تەقالیــد. کەرکــووک وەک 
شــاری کارگــەی بچــوک، پێســتە و ھەالجــی 
و ئاســنگەری، دەورانــی گواســتنەوەی الدێ و 
شــار، ئاژەڵداری و باروبنە، وەک پەیدابوونی 
ــی ...  ــی سیاس ــدەوار و چاالک ــی خوێن نەوەیەک
ئایــا بــە التــەوە چەنــد بــە بایەخــە، ئــەم 
مێــژووە بــۆ تێگەیشــتنی کەســایەتییەکانی نێــو 

ئــەو دەورەیــە بنووســیتەوە؟

ــەی  ــەو کاروان ــی "ئ ــید: کتێب ــاالر ڕەش س
بــۆ ھــەواری ئێمــە نەچــوو" بیروەریــی ســانی 
حەفتــاکان و ھەشــتاکانی ســەدەی ڕابــردووە، 
لــەو بڕگــە  بیرەوەریــی خــۆم و ھاوڕێکانمــە 
لــە  گۆشــەیەک  بۆخــۆی  کــە  مێژووییــەدا، 
چەندیــن  و  کەرکــووک  شــاری  بیرەوەریــی 
ڕووداوی گرنگــی کوردســتانیش یاداشــت دەکات. 
بــە  پەیوەســتە  زیاتــر  بیرەوەرییانــە  ئــەو 
ڕێکخــراوی  لەنێــو  ھەڵســووڕانمان  و  کار 
ــی  ــی کوردســتان و یەکێتی کۆمەڵــەی ڕەنجدەران
لــەو  کۆمەڵــە  کوردســتانەوە.  خوێندکارانــی 
دەورانــەدا توانــی وەکــوو ڕێکخراوێکــی چــەپ 
و مارکســی، ڕێکخراوێکــی چوســت و چــاالک و 
گــەورە  کاریگەریــی  و قوربانیــدەر  تێکۆشــەر 
لەســەر ھەلومەرجــی سیاســی و کۆمەیەتیــی 
ئــەوێ ڕۆژێ دابنێــت و باســکردنی مێــژووی ئــەو 
دەورانــە لــە مێــژووی سیاســیی کوردســتان بەبــێ 

باســی کۆمەڵــە ئیمکانــی نییــە. 
ــاردەی کۆمەڵــە و تێکۆشــەرانێک کــە  بــەم دی
زادەی  بێگومــان  بــوون،  نێــوی  ھەڵســووڕاوی 
ڕۆژگار و زەمــان و زەمینــی خۆیانــن، بۆیــە بــۆ 
مــن چوومەتــە  ئــەو دیاردەیــە،  لێکدانــەوەی 
ســەر باســی ئاڵوگۆڕە ئابووری و سیاســییەکانی 
ئــەو ڕۆژگارەی کوردســتان و عێــراق و جیھــان و 
لەنێــو ئــەو زەمینەیــەدا ئامــاژەم بــە ڕیشــەکانی 

ئــەو بابەتــە کــردووە.
شــاری  ڕێکخراوەشــەوە،  بــەو  پەیوەنــد  لــە 
کەرکــووک ھــەر لــە ســەرەتاوە یەکێــک بــووە 
ســەرەتاوە  لــە  ھــەر  و  مەڵبەندەکانــی  لــە 
پتــەوی  کۆڵەگەیەکــی  و  گرنــگ  بنکەیەکــی 
بــووە. کاتێکیــش مــن دەچمــە ســەر بیرەوەریــی 
منداڵــی خــۆم و باســی زیندەگــی و جۆنیەتیــی 
ژیانکــردن و کار و کاســبی و بــازاڕ و دوکان 
و  ژیانــی شارنشــینی  و  کارخانــە  کارگا و  و 
ھاتنەکایــەوەی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و 
وەک چیــن و توێژگەلــی کۆمــەڵ و پەیوەنــدی 

شــار بــە الدێ و بــە جووتیــاران و بــازاڕی 
و  بەرھــەم  بەبازاڕکردنــی  و  ســاغکردنەوە 
بەروبوومەکانیــان و ھەروەتــر باســی خوێندنــگا 
توێژێکــی  ھاتنەکایــەوەی  و  خوێنــدەواری  و 
لەگــەڵ  ســەروکاریان  و  شــاری  خوێنــدەواری 
کتێــب و کتێبخانــە و کەوتنــە ژێــر کاریگــەری 
بیرمەندانــی  شۆڕشــگێڕانەی  بیروبــاوەڕی 
ئــەو  شۆڕشــەکانی  و  بزووتنــەوە  و  جیھــان 
ڕۆژگارە ... بێگومــان لەوێوەیــە کــە ئەمانــە 

ئەوانــەن. دەرھاویشــتەی  گشــت 
لــەو بەشــەی کتێبەکــەدا، ئەگەرچــی مــن باســی 
خــۆم و ژینگــەی خۆمــم کــردووە، وەلــێ لــە 
ــن باســی توێژێکــی  ــەوە م ــەو ڕێگەی ڕاســتیدا ل
ــەو ســەردەمە و شــارێک کــردووە،  کاریگــەری ئ
کــە لەنێــو کایــەی سیاســی و کۆمەیەتیــی ئــەو 
شــارە و کوردســتانیش بــە گشــتی ڕۆڵــی دیــار و 

ــڕاوە. ــتەیان گێ بەرجەس

جەمــال کۆشــش: ڕاســتە 
بیــرەوەری  وەک  کتێبــە  ئــەم 
نووســراوە، بــەم ھەمیشــە و 
بــە بەردەوامــی بــە چاوێکــی 
خــۆی  دەنواڕێتــە  کــراوەوە 
ماکــی  و  دەوروبــەری  و 
گەشــەکردن و ھــۆکاری شکســت 
پێشــبینی  ســەرکەوتنەکان  و 
کێشــەکان  لەســەر  دەکات. 
دەوەســتێت و لەســەر ئــەوەی 
بکرایــە،  چــی  دەبووایــە 
لــە  و  بێتــەوە  دە  قــووڵ 
کۆمەڵــە  پێکھاتنــی  مێــژووی 
بــەو  دەگات  و  دەکۆڵێتــەوە 
ڕێکخــراوە،  ئــەم  ئاکامــەی 
نیشــتمانیی  یەکێتیــی  یــان 
کوردســتان ناتوانێــت خزمــەت 
ھەژارانــی  و  کرێــکاران  بــە 
کوردســتان بــکات، لــە مانگــی 
تەمــووزی ســاڵی ١٩٨٤ دەســت 

لــە ئەندامەتــی دەکێشــێتەوە، 
ناســیۆنالیزمی  مێــژووە،  ئــەو  پــاش  ئیســتا 
یەکێتیــی  و  ھەرێــم  حکوومەتــی  و  کــورد 
نیشــتمانی کوردســتان چــۆن ھەڵدەســەنگێنی؟

ساالر ڕەشید:
کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان کاریگەرییەکی 
گــەورەی لەســەر کرێــکاران، زەحمەتکێشــانی 
خوێنــدەواران  و  پیشــەوەران  الدێ،  و  شــار 
جێــگای  بــووە  و  دانــا  شــار  ڕۆشــنبیرانی  و 
کۆبوونــەوەی ئینســانە چــەپ و کۆمۆنیســت و 
ئازادیخــواز و یەکســانیخواز و ڕادیکاڵەکانــی 
ئــەو ڕۆژگارەی کوردســتان. بــەم چونکــە ئــەم 
ڕێکخــراوە لــە بنەڕەتــدا لــە پێنــاوی کرێــکاران 
و زەحمەتکێشــان و ھێنانــەدی دنیــای ئــازاد 
ئــەم  چونکــە  نەنرابــوو،  بنیــات  بەرابــەر  و 
لــە  وەرگرتــن  کەڵــک  بــۆ  تەنھــا  ڕێکخــراوە 
خۆشــناوی مارکســیزم ئــەو نــاوەی لــە خــۆی 
ھەڵخڕاندنــی  بــۆ  تەنھــا  چونکــە  نابــوو، 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و بەکارھێنانــی بــۆ 
گەییشــتن بــە شــەریکبوونەوەیان لــە دەســەتی 
سیاســیی ناوەندیــی، باســی ئەوانــی دەھێنایــە 
گــۆڕ، بــەردەوام کێشــە و ملمالنــێ لەنێویــدا، 
مارکســیبوون،  کرێکاریبــوون،  لەمــەڕ 
پێشــکەوتنخوازبوون، یەکســانیخوازبوون، یــان 
نەبوونــی ھەبــووە و ئەوانــە بووبوونــە بەشــێک 

لــە زیندەگــی ئــەو ڕێکخــراوە. 
لەنێــو ئــەو ڕێکخــراوەدا ھەمیشــە دوو بــەرە 
لــە  داکۆکــی  بەرەیــەک  بــووە،  ئــارادا  لــە 
بەرژەوەندیــی خەڵکــی کرێــکار زەحمەتکێــش 
دەکــرد و بەرەیەکیــش داکۆکــی لــە بەرژەوەندیی 
چینــی ســەرمایەدار و خــاوەن مڵکــەکان دەکــرد. 
دیــارە مــن لێــرەدا مەبەســتم لــە فراکســیۆنێکی 
دیاریکــراوی نێــو ئــەو ڕێکخــراوە نییــە، بەڵکوو 

ــەلەکەیە.  ــتی مەس ــی گش ــتم ڕوویەک مەبەس
مەبەســتم  لێــردا  مــن  دیکــە:  مانایەکــی  بــە 
شــۆڕش  ئــای  فراکســیۆنی  کــە  نییــە  ئــەوە 

مــن  نەخێــر!  کــردووە،  کرێکارانــی  نوێنــەری 
مەبەســتم لــەو قســەیە، کێشمەکێشــمی ئــەو 
کۆمەڵــە تێکۆشــەڕەیە، کــە بــە ڕەخنــەی ســادە 
لــە ھەڵســوکەوتی بەرپرســانی ئــەو ڕێکخــراوە 
دەســتی پــێ دەکــرد، ھەتــا بــە ھەڵوێســتە 
ئــەو ڕێکخــراوە  و دواتریــش  سیاســییەکانی 
ــەو  ــی ئ ــر و بنیات ــە فک ــووڵ ل ــەی ق ــە ڕەخن ب

ڕێکخــراوە کۆتایــی دەھــات.
دەورەیەکــدا  ھــەر  لــە  ڕۆشــنە،  ھەروەکــوو 
پۆلێک تێکۆشــەر دەســتیان لەکار دەکێشــایەوە، 
ڕێکخــراوە،  ئــەو  ڕاســتی  باڵــی  ســەرەنجام 
کێشــەکەی بــە قازانجــی خــۆی چارەســەر کــرد 
و بــە ڕێــگای فریــودان، ھەڕەشــە، دەرکــردن 
ــتن دیــدگای خــۆی ســەپاند و  و گرتــن و کوش
ڕێکخراوەکــەی لــە ھــەر چەپبوونێــک تەکانــد.
بەرچاومــان  کوردســتان  لــە  ئێســتا  ئــەوەی 
دەکەوێــت، لــە چەوســانەوە و زوڵــم و زۆر و 
نــادادوەری و نایەکســانی ... چەتەگــەری و 

مافیاچێتی و تانکاری مشــتێک دەســەتداری 
کوردســتان، زادەی ماھییەتــی ئــەو بزووتنــەوە 
و حیزبانــەن و لــە خــۆڕا و لــە شــەو و ڕۆژێــدا 

ھەڵنەتۆقیــون.
واتــە، مەســەلەکە ئــەوە نییــە، ئەمانــە ھەتــا 
ــر  ــوون! نەخێ ــوون، وا نەب ــەتدا نەب ــە دەس ل
شــێوازە  ئــەو  درێژەپێــدەری  ھــەر  ئەمانــە 
ســەردەمی  لــە  و  پێشــووتر  کــە  کارکردنــەن 

شــاخدا ھەیــان بــوو. 
واتــە، ئەگــەر تێبینــی ڕووداوەکانــی ســانی 
ــدا  ــوو لەبیرەوەرییەکان ــەر وەک ــن، ھ زوو بکەی
بــە ڕۆشــنی دەرئەکەوێــت، ڕەگوڕیشــەی ئــەم 
ڕۆژگارە  ئــەو  بــۆ  حوکمڕانــی  لــە  شــێوازە 

دەگەڕێتــەوە.
بێگومــان بــە ســەدان و ھــەزاران تێکۆشــەر لــەو 
نێوانــەدا بــە نیــازی ئــازادی و بەختەوەریــی 
ئینســانەکان گیانی خۆیان بەخشــی و قسەیەک 
لــە پاکــی و دڵســۆزی ئــەوان لــە ئــارادا نییــە، 
بەڵکــوو بــە پێچەوانــەوە، ھــەر لــەو خاڵــەوە 
ئەوەمــان بــۆ دەرئەکەوێــت، کــە کرێــکاران و 
بەشــمەینەتان ئامــادەی گشــت فیداکارییەکــن 
ــدی  ــەوان ئومێ ــە ئ ــەک ک ــەر جوونەوەی ــۆ ھ ب
ژیانــی  باشــتربوونی  و  ســەرفرازی  و  ڕزگاری 

ــا بینیبێــت.  ــان تی خۆیانی
ھــەر بۆیــە منیــش کــە ھاتــووم بیرەوەرییەکانــی 
خۆمــم نووســیوەتەوە، تەنھــا بیرەوەرییەکــی 
ھاتــووم  بەڵکــوو  نەنووســیوەتەوە،  ڕووتــم 
ھەڵســووڕانی  و  کار  بــۆ  ھەڵسەنگاندنیشــم 
خۆمان کردووە و ملمالنێ و کێشمەکێشەکانیشم 
بەرچــاو خســتوون و دەرس و ئەزموونــم لــێ 

ــاون.   ــەر ھێن وەب

جەمــال کۆشــش: بــا ھەندێــک بێینــە نێــو 
ــای  ــە مان ــەک ب ــەت، ن ــی کتێبەک بەشــی کۆتای
چاوپێکەوتنــەکان بەڵکــە بــە مانــای ئــەوەی 

دەنوســیت،  پێشــەکییەکەیدا  لــە  خــۆت  وەک 
"گەورەتریــن ئەزمــوون و ئەنجامگیــری مــن لــە 
ئەوەیــە  بیرەوەریانــەدا  ئــەم  دەورکردنــەوەی 
لێــرەدا  خاڵێــک  گرنگتریــن  بۆیــە  ھــەر   ...
ئەوەیــە، خەڵکــی چەوســاوە و بێبــەش لــەو 
نێــوەدا چ میکانیزمیــک بگرنــە بــەر، تاوەکــوو 
خەبــات و رەنــج و قوربانییەکانیــان بــە تــان 
نەبرێــن و بــۆ گەییشــتن بــە ئامانجەکانیــان 
پێــچ و دەورەی زۆر نەکــەن، ئیدارەیــەک بــۆ 
کــە  بکــەن،  بەرپــا  کۆمەڵــگا  بەڕێوەبردنــی 
کــەس  ھیــچ  و  بــن  خۆیــان  حاکمــی  خۆیــان 
بانســەری  لــە  دامەزراوەیــەک  و  دەســتگا  و 
ئەوانــەوە و لەبــری ئــەوان حوکــم نەکــەن".

وەک دەزانیــن، ماوەیەکــی زۆریشــە تــۆ لــەو 
پێنــاوەدا بــۆ ئــەوەی کاروان بــە ئاقــاری تــردا 
لــە  بێوچانــدای،  خەباتێکــی  لــە  نــەڕوات، 
کۆمۆنیســتیدا،  بزووتنــەوەی  ریزەکانــی  نێــو 
جۆراوجــۆرەوە  ڕێکخــراوەی  بــە  لێرەشــدا  وە 
لەئەندامەتــی  دەســتت  و  بوویــت  پەیوەســت 
ــە؟ ــی تــۆ چیی ــی ئایدیال کێشــاوەتەوە، کاروان

ســاال ڕەشــید: ھــەر وەکــوو ئاشــکرایە، 
کۆمەڵــگای مرۆڤایەتیــی ســەرباری ھەنــگاوی 
گــەورەی لــە مێــژووی تێکۆشــانی بــۆ ئــازادی 
ھێشــتا  بــەم  بەختــەوەری،  و  بەرابــەری  و 
لــە نائارامییەکــی گــەورەدا زییندەگــی خــۆی 

بــەڕێ دەخــات. ھەتاوەکــوو ئێســتاش بەشــێکی 
و  ھــەژاری  نــان،  کێشــەی  مرۆڤــەکان  زۆری 
برســێتییان ھەیــە، کێشــەی کاریــان ھەیــە، وە 
یــان لــە ترســی لەدەســتدانین. کێشــەی شــوێنی 
کێشــەی  ھەیــە،  دەرمانیــان  و  داو  و  ژیــان 
ھەیــە،  ھەواردنیــان  و  ئــازادی  نەبوونــی 
لەژێــر ھەڕەشــەی جەنــگ و لەناوچوونــدان ... 
ئەمانــە گشــت وایــان کــردووە، ژیانــی مــرۆڤ لە 
ئارامــی و ئاساییشــدا نەبــن، بۆیــە مرۆڤــەکان 
ئاڵوگــۆڕی  تەقــاالی  و  ھــەوڵ  لــە  ڕۆژانــە 
ژیانــی خۆیانــن. دیــارە بــۆ کەســانی ھۆشــیاری 
ــەرچاوەی گشــت  ــە س ــنە ک ــەوە ڕۆش ــگا ئ کۆمەڵ
ــێنەرانەی  ــی چەوس ــە، نیزام ــەو نەھامەتییان ئ
ســەرمایەداری و شــێوازی بەڕێوەچوونی ئابووری 
و چۆنیەتیــی ئیدارەکردنــی کۆمەڵگایــە، کــە 
ــە قازانجــی خــۆی  ــگا ب ــی کۆمەڵ بەشــێکی کەم

ــتووە. ــی خس ڕێک
بۆیــە، تێکدانــی ئــەو شــێوازە لــە بەڕێوەچــوون 
و ئــەو مۆدێلــە لــە ئیــدارە، کــە ئاســتەنگی 
و  بەرابــەر  و  ئــازاد  ژیانێکــی  بــەردەم 
خۆشــگوزەرانە و دامەزراندنــی کۆمەڵگایەکــی 
بــێ چیــن و چەوســانەوە، ڕێــگای بەختــەوەری 

مرۆڤەکانــە.

جەمــال کۆشــش: ڕەخنەیەکــی ســەرەکی 
تــۆ لــە ڕێکخــراوەکان، لــە شــێوەی ڕیکخســتنیان 
شــیوازی  ئایــا  کرێــکار،  چینــی  بــۆ  دایــە 
مارکسیســتی بــە بۆچوونــی تــۆ بــۆ پێکھێنانــی 
حیزبــی کۆمۆنیســتی و سۆشیالیســتی چۆنــە؟

ســاالر ڕەشــید: مــن پێــم وایــە، زۆرێــک 
لــە شــێوەکاری ھەتــا ئێســتای حیزبایەتــی و 
ــە  ــتەکان گرتوویانەت ــە کۆمۆنیس ــتن، ک ڕێکخس
بەبــێ  بێگومــان  پرســیاردان.  لەژێــر  بــەر، 

خــۆ ڕێکخســتن، کارێــک بــە ئــاکام نــاگات، 
ئاکامەکــەی  کــە  خۆڕێکخســتنێکیش  بــەم 
ئیــرادەی کرێــکاران  بــارە لەبنپێخســتنی  دوو 
لــە  بیچگــە  ئــەوە  بێــت،  چەوســاوەکان  و 
لــێ ســەوز نابێــت. نائومێــدی، شــتێکی دی 

ڕێکخراوبــوون،  شــێوازی  گرنگــە  زۆر  بۆیــە 
ئیــرادەی کرێــکاران و بەشــمەینەتان بەھێــز و 

توندوتــۆڵ بــکات نــەک بــە پێچەوانــەوە.
کەســانێک ھــەن لــەو نێــوەدا، خــودی حیزبیــش 
وایــە،  پێیــان  و  پرســیارەوە  ژێــر  دەخەنــە 
چوارچێــوەی  بێــت،  حیزبێــک  ھــەر  حیــزب 
کرێــکاران  کۆیلەکردنــی  بــە  و  بیئیرادەکــردن 
وایــە،  پێــم  مــن  بــەم  زەحمەتکێشــانە،  و 
کێشــەکە لــە خــودی حیزبــدا نییــە، بەڵکــە لــە 
سیســتەم و میکانیزمەکانییەتــی. بێئیرادەکــردن 
و بــە کۆیلەکــردن لــە بونیاتــی کۆمەڵگادایــە، 
ھــەر لــە خێــزان و قوتابخانــەوە بیگــرە، ھەتــا 

دەگاتــە کایەکانــی دیکــەی ژیــان. 

جەمــال کۆشــش: جارێکــی تــر دێمــەوه 
 ، شــوێندا  زۆر  لــه  تــۆ  كتێبەكــەت،  نێــو 
و  ئایدیۆلــۆژی  و  سیاســەت  لێكھەڵپێكانــی 
حیــزب و دەســەت و چینــەكان پێكــەوه گــرێ 
ئــەوه  ھەیــه،  ســەركوت  ئەگــەر  دەدەیتــەوە، 
سیاســەته، ئەگــەر مەســەلەی ژنــان و بێدەنگــی 
و ڕەخنــه نەگرتــن لــه دیــن ھەیــه، سیاســەتە 

  ...
تــۆ  بۆچوونــی  بــه  ئەوەیــه،  پرســیارەکەم 
ــراق  ــی كوردســتان و عێ ــرا ئێســتا خەڵك نەدەك

لــه ژیانێكــی باشــتردا بژیــن؟

ســاالر ڕەشــید: ھــەر وەکــوو لــە ســەرەتای 
چینــە  داوە،  پێــی  ئامــاژەم  کتێبەکەشــدا 
لــە  کۆمەڵــگا  مافخوراوانــی  و  چەوســاوەکان 
گوزەرانیــان  و  ژیــان  باشــترکردنی  پێنــاوی 
و گەییشــتن بــە ھیــوا و ئامانجەکانیــان لــە 
تێکۆشــان و ھەوڵــی ھەمیشــەیی دان، ئیتــر 
ئەوەیــان بــە ھــەر ڕادە و ئاســت و توانســتێک 
زاڵــم و  بێگومــان چینــە بادەســت و  بێــت. 
چەوســێنەراکانیش لــە بەرامبــەردا و بــە ھەمــوو 
ھێزێکیانــەوە، لەمپــەری ســەر ڕێــی ئەوانــن و 
ڕێــگای  و  جێــگا  لــە  بەرگــری  سەرســەختانە 

دەکــەن. خۆیــان  چەوســێنەرانەی 
زیندەگــی  و  ژیــان  باشــتربوونی  کەواتــە، 
خەڵکــی لــە ھــەر کاتێکــدا دەکــرێ و ئیمکانــی 
ــۆڕا  ــە خ ــش ل ــێ ئەوی ــە، وەل ــە و واقیعیی ھەی
ــات،  ــەتداران وەدی نای ــری دەس ــە خێ ــان ب ی
بەڵکــە بــە ڕادەی ھۆشــیارییان بــۆ مافەکانیــان 
گرێــی  یەکگرتوویییانــەوە  ئاســتی  بــە  و 

خــواردووە.
ھــەر وەکــوو ئاشــکرایە، خەڵکــی کوردســتان و 
عێراقیــش ھەتاوەکــوو ئێســتا چەندیــن جــار 
ناڕەزایەتــی و خۆپیشــاندانی گــەورە و مەزنــی 
بەڕێ خســتووە، ئەگەرچی ئەو خۆپیشاندانانە 
وەلــێ  دەســەت،  ئاڵوگــۆڕی  ھــۆی  نەبوونــە 
ــواری  ــک جــار دەســەتی خســتووەتە لێ ھەندێ
قەبــر و نیــوە ڕۆحــی کــردووە. بێگومــان ئاکامــی 
ئەوانــە بــە دەســکەوت بوونــە و ئەگــەر ئەوانــە 
نەبوونایــەن، ژیانــی خەڵکــی لــە ھەنووکــە 

ــوو. خراپتریــش دەب
کەواتــە دەکــرا نــەک ھــەر ژیانــی خەڵکــی لــە 
ئێســتا باشــتر بووایــە، بەڵکــوو دەکــرا ئــەم 
ھــەر  دەســەتە  دارودەســتەی  و  دەورودوکان 
تەفروتونــاش بکرایــە، ئــەوەش پەیوەســتە بــە 
ئاســتی ھۆشــیاری و یەکگرتوویی زیاتریانەوە.
بکــەم،  ئــەوە  بــۆ  ئامــاژە  لێــرەدا  ئەبێــت 
خەڵکــی  زۆری  ھــەرە  زۆربــەی  ئێســتادا  لــە 
ــچ خۆشــخەیاڵییەکیان  ــراق ھی ــتان و عێ کوردس
ئاکامــە  بــەو  و  نەمــاوە  دەســەتە  بــەم 
گوزەرانــی  و  ژیــان  باشــبوونی  گەییشــتوون، 
خەڵکــی لەژێــر ســایەی ئــەم دەســەتە چەتــە 
ــی  ــە و بای ــی نیی ــچ ئیمکانێک و ھەمەجییــە ھی
چەنــد شۆڕشــیش ئامــادەی فیداکاریــن بــۆی، 
وەلــێ ئەوەیــان لــەال ڕۆشــن نییــە، ســبەی ڕۆژ 
ئیدارەدانــی کۆمەڵــگا بــە چ شــێوازێک ڕۆ بنێن.  

٢٠٢٠/١٠/٢٦
سویسرا

ئەو کاروانەی بۆ ھەواری ئێمە نەچوو...
یەک ھەنگاو بۆ پێشەوە، دوو ھەنگاو بۆ دواوە
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکاتژمارە8  نۆڤەمبەری٢٠٢٠ 

چاوێک لە دەوروبەرمان..
١٧٣ لەریزبەنــدی  ئێــران  ئیســالمی  کۆمــاری 
یەمیــن دایــە، بەیەكێــک لە ســەرکوتکەرترینی" 
ئازادی دەربرین" لە جیھان  دادەنرێت.  سەدان 

میدیایــی  ھەڵســوڕاوی 
پەڕێنــراو  ســەر 

ئیعدامکراون، 
و  زیندانــی 

ئەشکەنجەدراون 
تورکیــا  وڕاونــراون.  
دایــە،    "١٥٧ لــە  
لــە  میدیــاکان   ٩٤٪
کۆنترۆلــی   ژێــر 

ئەردۆگاندایە. 
عێــراق" بــە حکومەتــی 
ھەرێمیشەوە"  بەپلەی 
١٦٢  ەمیــن دێــت.  لــە 
ریــزی خراپتریــن ئــەو 

ڕۆژنامەگــەری  ئــازادی  کــە  دەوڵەتانــەن   
نێونەتەوەیــی  ڕێکخــراوەی  لەالیــەن 
پەیامنێرانــی بێســنوور، لــە نێــو ١٨٠ دەولەتــدا 

بویانکردۆتــەوە.    ٢٠١٩ ســاڵی  لــە 
 ئــازادی ڕۆژنامەگــەری فاشســترین ڕژێمی دونیا 
بەدواداچوونــە  بــکات.  کۆنترۆڵــی  ناتوانێــت 
گەندەڵــی  لەســەر  ڕۆژنامەوانیــەکان 
وقاچاخبردنــی   کۆمپانیــاکان  وقۆرخکردنــی 
لەســەر  نــەوت،  مافیایانــەی  بارزگانــی  
پەیوەندی داعش وبە حزبەکانی نێو دەســەت 
و بازرگانیکردنیان لەگەڵ بەرپرســان، لەســەر 
بندیــوارو  بێــکاری،  و  ھــەژاری  لەشفرۆشــی، 
موچەیــی،   چەنــد  و  خانەنشــینی  موچــەی 
جەماوەروســوتاندنی  وھەڵســانی  تووڕەیــی 
دەزگاکان  لــە  بوکردنەوەیــان   ، بــارەگاکان 
و تــۆڕە کۆمەیەتیەکانــدا دەیانیــان لەســەری 
ئــازادی  لــە زیندانەکانــن.  کــوژران، ســەدان 
ــەو   ــوو ئازادییەکان ــی ھەم ــەری، دایک ڕۆژنامەگ
یەکێــک لەھــەرە گرنگتریــن مافەکانــی مروڤــە، 
ئــەوەی  بــۆ  یــە   وبنچینیەیــی  جەوھــەری 
کۆمەڵــگا لــە دەوڵەتــی دیکتاتــۆری بپارێزێــت. 

دەربڕیــن  ئــازادی  و  رۆژنامەگــەری  ئــازادی 
ناتوانــن لێکیانبکەینــەوە. ھیــچ ئازادییــەک 

نیــە ، کــە ئــازادی دەربڕیــن نەبــوو. 

سەردەمی دەرنەبڕین 

وتارنوســی  ئیکــس  وەلــی،  کەریــم  ڕێبــوار 
ڕووداو،  ڕاگەیاندنــی  دەزگای  سیاســی  
لەســەردەمی  ئــازادی  بەنــاوی(  وتارێکــی 
دێــر  دوا  بوکــردەوە،   دا)  دەرنەبریــن 
دەنوســێت: ( ئــازادی لــە ســەردەمی دەرنەبریــن 

میدیــا).  شــاخدارە/پریس  درۆیەکــی  دا 
نزیکــەی ٥٠٠٠ ھــەزار کــەس  لــە ٨٥٠  دەزگای 
کاردەکــەن  کوردســتاندا  لــە  ڕاگەیاندنــدا 
نیشــتمانیانەی  ڕاپۆرتــی  لــە  وەک  ھــەن،  
ڕێکخــراوی پەیامنێرانــی بێسنوریشــدا ھاتــووە 
ــای  ــواری میدی ــی  ب ــەم  زۆر بەکەم " زۆرە ب
ئــازاد ھەیــە". ئــەم ژمارەیــە ھەمــە ڕەنــگ 
دەســەت  ترســی  نیــن.  میدیایــی  ودەنگــی 
و  جــددی  میدیــای  لــە  وکۆنەپەرســتانە 
یــە  ترســە  ئــەو  خــودی  شــاردنەوەی  بــۆ 
نابودکردنــی  دەربڕینــە.  وکۆنترۆڵکردنــی 

دەربڕینــەوە.   بەنــاوی  دەربڕینــە 
مەترسیدارتر لە گەندەڵی 

بــۆ  یاســایەک  ھــەر  دەرچوونــی  پێــش 

ھاوشــانی   ڕۆژنامەگــەی،  و  چاپەمەنــی 
 ،٢٠٠١  ،١٩٩٣) یاســاکانیش  دەرچوونــی 
٢٠٠٤، ٢٠٠٧، ٢٠١٣   ..)  تیــرۆر وکوشــتن و 
ــەو دارکاری   ــوێنبزرکردن و فەالق ــان وش ڕاودون
ھەرھەبــووە.  کــێ فەرھــاد فــەرەج، ســۆرانی 
کاوە  عوســمان،  سەردەشــت  حەمــە،  مامــە 
گەرمیانــی، ویــداد حســێن و ...تیــرۆر کــرد، 
کــێ ھەوڵــی لەنێوبردنــی ھاوژیــن ئەمیــن و 
ســەروەر پێنجوینــی و مەریــوان ھەلبجەیــی و 
دەیانــی تــر یــدا، نامــەی ھەڕەشــە بــۆ چەنــد 
عوســمان  بەشــدار   " ئــازاد  ڕۆژنامەنوســی 
وفەرمــان خێالنــی و نیــاز عەبــدوو کەمــال 
چۆمانــی ..." نەنــارد،   کام ڕۆژنامەنوســی 
وتیھەڵدانتــان  شــەق  پــڕ  مــاوە  ئازادیخــواز 
نەکردبێــت ولەســەر کۆمینتێــک  "دڵشــاد ھیمــو 
وئاودێــر  محەمــەد  وزریــان  جــاف  وھەرێــم 
و  شــێروانی  شــیروان  مامەنــدو  عومەروھیمــن 
لــە  بەروشــکی.  گۆھــدار  زاخۆیــی   ئەحمــەد 
نەکردبێت...دەیانتــان  توندتــان  زیندانــدا 
 " بەبیانــووی  دادگا  بــەردەم  ڕاکێشــاوەتە 
بەھــرۆز  ســەرۆک-  بانگــی  نێــو  زڕاندنــی 

جەعفــەر..". 
وبکوژانــی  ھەرگیزدەســەتداران  
رۆژنامەنوســان لــە لێپێچینەوەیــی دادگایــی و 
ســزادانیان لەبەرامبــەر ئــەو ھەمــوو تاوانــە" 
لەتیــرۆر، ڕفانــدن و زیندانــی وتێھەڵــدان .." 
نەترســاون.  بەدرێژایی ٣٠ ســاڵی حوکمڕانیان  
یــەک،  پلــە  تاوانبارانــی  لــە  کــەس  یــەک 
ــەر  ــەم ھ ــراوە.  ب ــان پێنەوت ــوڵ کاڵتری لەگ
شــکایەتێکی دەســەتداران لــە رۆژنامەنوســان 
گــەورەو  وغەرامــەی  زیندانــی  بــە  یەکســەرە 

دەھــات. کۆتاییــان  دەزگاکــە  داخســتنی 
چاوڵیکردنــی مۆدیلــی تورکــی لــە یاســاکانی 
ھــەرە  پەیڕەوکردنــی  رۆژنامەگەریــدا، 
خــراپ  .(یاســاکانی  خراپترینەکانــە 
بەکارھێنانــی  میدیــا ئەلکترۆنیــەکان، یاســای 
پارێــزگاری لــە پیرۆزییەکانــی ئــاو ســمبولە 
نەتەوەیــی).  ئاسایشــی  نەتەوەییــەکان، 
تورکیــا  ھێنــدەی  دونیــادا  لەتــەواوی 
رۆژنامەنوســی زیندانیکــراوی نیە(النــی کــەم 
١١٤)، شــکات لێکراوی نیە(١٥٠٠)، بێکارکراوی 
نیــە( ١١ ھــەزار).  تەوەرەکانــی" کورد،ئیمــان، 
کۆمۆنیــزم ، کۆڤیــد، نھێنــی ئابــوری " وەک 
پشــتیوانی  لە تیرۆر بەھانەیان بۆ داتاشــیون 

ولەیاســادا جێگیــر کــراون. پارتــی بــە خێرایــی 
بــەم ئاراســتەیەدا  ملدەنێــت. کاوە محمــەد لــەم 
کابوســە ئاگادارماندەکاتەوە(ئــەو ڕەشــبگیرییە 
ــرە  ــی مەترســیدار ت ــە گەندەڵ ی ئیســتا زۆر ل

-ســایتی شــار پریــس ) .

 تۆڕە کۆمەیەتیەکان و 
ئازادی دەربڕین 

بەخاترجەمیــەوە،  تــۆڕی ویکیلیکــس" جولیــان 
بەئاشــکراکردنی   ، وھاوڕێکانــی"  ئەســەنج 
تاوانــە جەنگییەکانــی ئەمەریــکا لــە عێــراق 
ئاڵوگــۆڕی  گەورەتریــن  ئەفغانســتان،  و 
ــەوان  ــە دەربڕیــن دا خوڵقانــد. ئ مێژووییــان ل
بــە  گرنگــەکان  زانیارییــە  گەیاندنــی  بــۆ 
یــی،  میدیــا"  کاری  ڕۆحــی  گشــتی"  ئاگایــی 
جەبەرووتــی  بــەردەم  خســتە  خۆیــان  ژیانــی 
گەورەتریــن ھێــز، دەربــەدەر بــوون، بێخانــە 
والنەبــوون وبەمانــگ و ســاڵ لــە ترانزیــت و 
قونســلییەکان گیریــان خــوارد، تــا  حوکمــی 
دەرچــوو.  بــۆ  غیابــی  بــە  ســاڵیان   ١٥٧
لــە  ئەمەریــکا  تاوانەکانــی  لەبەرامبــەردا 
ئاســتیکی گــەورەی نێــو نەتەوەیــدا ڕیســواکرا، 
ئەفســەرە جەلــالدەکان دادگایــی کــران،  بــوون 
بەســەرچاوە بــۆ ملێۆنــان کتێــب ولێکڵینــەوەو 
جیھانیــە  ڕۆژنامــە  ھەمــوو  بــەڕووی  دەرگای 
واســنتون  گاردیــان،  کــردەوە."  گرنگــەکان 

لۆمۆنــد.." لئبــس،  پۆســت، 
وبیســەرانی  بینــەران  ی   ٨٠ تــا   ٧٠ ســەدا 
زۆربــەی کەناڵەکانــی ڕاگەیانــدن، لەڕێــگای  
 " ناڕازییــەکان  گروپــە  دیجیتالیەوەیــە. 
و  ھەرزانــی  بەھــۆی  الوان"  بەتایبــەت  
ونەناســینی  ئەلکترۆنــی  میدیــای  خێرایــی  
کەســایەتیانەوە ، ئــەم کانانــە بەتایبــەت 
ماوانــەدا   لــەم  بەکاردەھێنــن.  بــوک  فەیــس 
شۆڕشــی  وپێشــەواکانی  کاریزمــا  و  ســەران 
بەتایبــەت  و  دجیتالــی  میدیــای  لــە  کــورد، 
پێدەکرێــت.  حەشــریان  بــووک،  فەیــس 
چەندیــن پێشــمەرگەی دێریــن، مێــژوی خۆیــان  
بەرابەرەکانیــان شــەرمەزار کــرد، نەبەردانــە 
داوای لێبوردنیــان لــە خەڵــک کــرد. کەڵکەڵەی 
ئــەم پــرۆژە یاســایەی فراکســیۆنی پارتــی " 
وپێشــمەرگە"   ڕابــەرەکان  ئــاو  پاراســتنی 
وھەمــان  دەربریــن  ئــازادی  دەمکوتکردنــی 
ســیناریۆی تورکیایــە لــە کوردســتان بەنــاوی " 

ســمبولەکان..". بــە  بێڕێــزی 

 چۆن ئازادییەکان بە گشتی و 
دەربرین بەتایبەت بپارێزین؟ 

 ئۆپۆزســێۆنی فەرمــی ئیســالمی کــە خۆیانیــش 
قوربانی ملھوڕی دەسەتن و لێیان تیرۆرکراوە 
، ئێســتاش ھەندێکیــان لــە زیندانــدان، خۆیان 
سیســتەمی  ھەمــان  وخوڵقێنــەری  ھاوبــەش 
عەبدولخالــق  تیــرۆری  لــە  پێرۆزییەکانــن.( 
مەعــروف وســەالح ھەوارمــی وفەرھــاد فــەرەج 
ــەکان  ــوتاندنی کتێبخان ــل ..وس ــاپورو قابی وش
و  و بــە قەدەخەکردنــی شــانۆو ڕاوەدونانــی 
نوســەران وفەتــوا لــەدژی ســەرجەم ئازادییــە 
دەگات   تــا  ئینســان...)  ســەرەتاییەکانی 
چوونــە پشــت ئەردۆگانــی فاشیســت لــە کێشــەی 

ئــەم دواییــەی تورکیا/فەرەنســادا. 
ھەروەھــا  بەشــێک لــە  توێــژی رۆشــنبیران 
توێــژی  وھەندێــک  ورۆژنامەنوســان 
چەوســاوەکان پێیانوایــە بــە  کاری پەرلەمانــی 
یاســا  تێنەپەڕاندنــی  لــە  ڕێگــری  دەتوانــن 
گــۆڕان  بزوتنــەوەی  بگــرن،  کۆنەپەرســتەکان 
ڕێیــە  کوێــرە  ئــەم  یــش  نــوێ  نــەوەی  و 
دەکەنــە دەســتکەوتی ئۆتۆبــان و بــە میدیــا 
زەبەالحەکانیــان بیــروڕای گشــتی دەشــێوێنن.
" نەخۆشــی شــۆ" ، نەخۆشــیەکی زگماکی  چەپی 
دابــڕاو لــە کێشــە چینایەتیەکانــی کۆمەڵــگای 
کوردســتانە.  تــەواوی ھەڵســوڕانی کەمپینــی 
بەرنامــەو  بــێ  وخۆنوندانێکــی  وھســتریکی 
بێســتراتیژە، لــە ڕاســتیدا پەلەقاژەیــە بــۆ 
دەنگدانــەوەی " ھێشــتا نەمــردوم".  فەتــوای 
داعشــیانەی مەالیــەک، کەمپینــی ئازادکرنــی 
دەیانباتــە  گؤرانیبێژێــک،  ڕۆژنامەنوســێک، 
لــە پراتیــک  ڕەواڵــە  .ئــەم  ئاســمان  پــەڕی 
ئاڵوگــۆڕی  خەباتــی  بــۆ  شــێوازە   ئــەم  و 
واقعــی لەژیــان، بۆئازادییــەکان، بۆمافــەکان  
بێمتمانییەکــی ھەتاھەتایــی بــە چــەپ لــە نیــو 

جێگیرکــردووە.  جەمــاوەردا  
بــۆ ئــەوەی دەربڕیــن ببێتــە ھێــز، پێویســتە 
وەک  ھیزھەبێــت،  دا  دەربریــن  ڕەگــەی  لــە 
دەربڕیــن  بۆتیۆردەڕوانێــت،  مارکــس  چــۆن 
دەبێــت ئــەم تواناییــە پراتیکیــەی ھەبێــت و 
ــە. سەردەشــت  ــاو دڵــی دەربریندای ئەویــش لەن
بــۆ  شــتێکت  ھەمیشــە  "ووتەنــی   ، عوســمان 
ووتــن ھەبێــت کــە ئەوانــی دی/ دەســەتداران" 
ڕێکخــراوەی  بوونــی  ببیســتن.  نایانەوێــت 
سیاســی  کۆمۆنســتی کــە ئامانجــی دابینکردنــی 
بــە  ســەنگەر  سیاســیەو  ئــازادی  ئەوپــەڕی 
ھێــزی  و  بــێ  دەستپێشــکەریی  ســەنگەر  
دەربریــن  بەبەردەوامــی ھەمەڕەنــگ وفراوانتــر 
وئازادییەکانیــان  مــاف  بــۆ  ونــەداران  بــکات 

بــکات.  مۆبیلــەزە 

٣٠.١٠.٢٠٢٠٢      

ھێزی دەربڕین لە جەنگی ئازادیدا

  جەمال کۆشش

لەڕێگــەی  حکومــەت  ماوەیەکــە   
کارەبــاوە  وەزیــری  و  ســەرۆکایەتیەکەی 
تەواوەتــی  فرۆشــتنی  بــۆ  کەوتۆتــەکار 
ــی)  ــای گشــتی (حکوم ــی کارەب ــوو بوارەکان ھەم
پڕوپاگەنــدە  وکەوتۆتــە  تایبــەت  بەکەرتــی 
و  پەرلەمــان  لەکۆبوونــەوەی  ســەرۆک  بــۆی 
وەزیــر لەکاتــی ســەردانی وەزارەتــی کارەبــا 
سروشــتی  ســامانی  ووزەو  لیژنــەی  بــۆالی 
لێدوانــی  ،دواتــر  کوردســتان  لەپەرلەمانــی 
کــردن  دیعایــە  کەپوختەکــەی  بۆکەناڵــەکان 
بــوو بۆکۆمپانیــاکان وکەرەتــی تایبــەت گوایــە 
ــن  ــا دابی ــن کارەب ــن خەرجــی زۆرتری بەکەمتری
دەکرێــت بۆھاوتیــان . دیــارە کەرتــی تایبــەت 
کۆمەڵێــک  بــۆ  قۆرخکــراوە  لەکوردســتان 
بەھــەردوو  ســەر  دیارکــراوی  کۆمپانیــای 
حزبــی دەســەتدار و چەنــد کــەس وگروپــی 
ئالێــرەوە   ، ناودەســەت  ڕۆیشــتووی  دەســت 
چینایەتــی  بەرژەوەنــدی  دیارەکــە  بەئاشــکرا 
خۆیــان دەخەنــە پێــش بەرژەوەنــدی نیشــتمانی 
سیاســیەی  و  حکومــی  بەرپرســیارێتی  و 

کەلەئەســتۆیاندایە.
لەکۆبوونــەوەی  حکومــەت  ســەرۆکی   
کــرد  چاکســازیمان  دەڵــێ  پەرلەمانــدا 
(۳۰۰ملیون)دینارمــان  کارەبــاو  لەبــواری 

کارەباشــمان  و  کردۆتەوەلەخەرجــی  کــەم 
پێداچونــەوە  بەھــۆی  زیاترکــردووە 
قەرەبــووی  وکەمکردنــەوەی  بەگرێبەســتەکان 
ســوتەمەنی.  جــۆری  گۆڕینــی  و  وەبەرھێنــەر 
ئالێــرەدا پرســیارێکی گرنــگ وجەوھــەری دێتــە 
پێشــەوە لەھەوڵێکــی کــەم وماوەیەکــی کورتــدا 
ئــەم گۆڕانگاریانەتــان کــردووە ، ئــەی خێــرە و 
لەبەرچــی کەرتــی کارەبــا دەدەن بــە کۆمپانیــا 

؟!
بــۆ بــەردەوام نابــن لەوچاکســازیە و خزمەتــی 

خەڵــک بکــەن؟ 
چینایەتیــەوە  لەڕوانگــەی  ئەگــەر   
خوێندنــەوە بکەیــت بــۆ ئــەم کــردارە وەمەکــەی 
ڕوون دیارەکەژیــان وگوزەرانــی مووچەخــۆر و 

و نیــە  گرنــگ  ال  ھەژارانتــان  و  کرێــکار 
ســەرمایەداران  بــۆ  حکومەتتــان  توانــای 
بەرژەوەنــدی  بــۆ  تەرخانکــردووە ،تەنھــا 

مشــەخۆرە. بچوکــی  دەســتەیەکی 
پاشــان وەزیــری کارەبــا دەڵــێ لــە (۷۰٪)
ناوپرۆســەی  کارمەندەکانماندەخەینــە 
پرســیارێکی  لێــرەدا  کردنــەوە  بەتایبــەت 
کرێــکاران  بەرژەوەنــدی  پێشــەوە  دێتــە  تــر 

دێــت؟  لــێ  چــی  وکارمەندانــی 

لەکاتێکدا پرۆســەی کارو سیســتەمی   
کاری حکومــی لەکاتــی کارکــردن و ڕەوشــی کار 
ــەت  ــاوازە لەکەرتــی تایب وکــرێ ودەرماڵــە جی
مــاف  ڕەچــاوی  حکومیــدا  لەھــی  کەدیــارە   ،
کارو  مەترســی  ودەرماڵــەو  خانەنشــینی  و 
ھەیەبــەم  و  دەکــرت  تــر  ئیمتیازاتــی  زۆر 
لەکۆمپانیــاکان ھێنــدەی ھەژمــون لــە ئــەرک و 
توندوتــۆڵ کــردن و لێپێچینــەوەی تــاک الیەنــە
لەالیەن خاونکارو کاری زۆر وکرێ ودەرماڵەی 
کــەم بــۆ کریــکاران دەبێتە بەشــێک لەسیســتەمی 
کۆمپانیــاکان  ئامانجــی  چونکــە  کارکــردن 

ــدن.  قازانجــە نــەک خزمــەت گەیان
( کارەبــا  وەزیــری  (محمــد  کاک  ھــاوکات 
 (۳۰٪ لــە(  چارەنووســی  ناڵێــت  پێمــان 
کــەی تــری کارمەنــد وکرێــکارو ئەندازیــاران 
مووچــەو  ئایــە  ؟  بەســەردێت  لــێ  چیــان 
دەرماڵەوئیمتیازاتەکانیــان وەکوخــۆی دەمێنێــت 

؟
کــێ  بەقازانجــی  چینایەتــی  پارســەنگی 
الســەنگ دەبێــت ؟ ســبەینێ خاونــکار ناپرســێ 
کەســانێک  بــە  بــدەم  دەرماڵــە  چــی  لەپــای 

؟ نیــن  کاردا  پرۆســەی  کەلەنــاو 
خەڵــک  بەرژەوەندیەکانــی  ئالێرەدایــە 

لەڕوانگەی چینایەتیەوە ....

عوسمان زیندانیحکومەت .... بۆ مشەخۆری

کارمەندوکرێــکارو   ) لــە  پێکھاتــووە  کــە 
قوربانــی  )دەبێتــە  کارەبــا  ئەندازیارانــی 
ــکار  ــدی چینایەتــی دەســەت وخاوەن بەرژەوەن

یــان کەدیــارە 
لەگەڵیــان  ھاوبەشــن  یــان  خۆیانــە  ھــی   
وەک  دواڕۆژیــان  کــە  ،ئێمەبێگومانیــن 
گارگــە  کرێکاروکارمەندانــی  چارەنووســی 
فرۆشــراوەکانی (ڕســتن وچنیــن و چیمەنتــۆکان)
دەکرێــن  خانەنشــین  یــان  دێــت  لــێ  ی 
دەگوازرینــەوە  یــان  کــەم  مووچەیەکــی  بــە 
بوشــوێنیکی تــر کەناگونجێــت لەگــەڵ خزمــەت 
.لەالیەکــی  ئیمتیازاتەکانیــان  و  وشــارەزایی 
تەواوەتــی  زەمانەتــی  دەتوانــێ  کــێ  تــرە 
ــان)  ــا (ھاووتی ــە ھاوبەشــانی کارەب ــدات ب ب
کــە لەداھاتــوودا خــاوەن کۆمپانیــای کارەبــا 
نرخــی کارەبــا زیــاد نــاکات لەســەر خەڵــک 
ــازاڕ بــەردەوام لەقەیــران  ــارە ئابــووری ب کەدی
بۆیــە  نرخدایــە  بوونــەوەی  بەرزونــزم  و 
کاتــی  بەشــێوەیەکی  کەڕەنگــە  ئێمەدڵنیایــن 
ــاوەک خــۆی بێــت چونکــە پێشــتر  نرخــی کارەب
لەســەر  بەرزکــردەوە  نرخــی  خــۆی  حکومــەت 
 ، پرۆژەکانیــش  خاوەنــکارو  و  ھاوتیــان 
بــەم لەداھاتویەکــی نزیکــدا بەدڵنیاییــەوە 
نرخــی کارەبــا زیــاد دەکات ئــەوکات حکومــەت 
ئیعالمیەکانیــان  ماکینــە  وکۆمپانیــاکان  و 
دەخەنــە گــەڕ بــۆ پاســاو ھێناوەوخەڵەتاندنــی 
فەرمانبــەران و ھــەژاران کەدەبێــت نــرخ گــران 
جگــە  بەتایبەتکردنــە  پرۆســەی  بکەن.ئــەم 
لەپاراســتنی بەرژەوەنــدی چەنــد ناوەندێکــی 
بچوکــی دەســەت یــان شــەریک بەدەســەت 
ھیــچ بەرژەوەندیەکــی ئابــووری وکۆمەیەتــی 
دۆخــە  لــەم  بەتایبــەت  تیادانیــە،  خەڵکــی 

وبــێ  کەبێــکاری  ئێستاشــدا  ئابووریــەی 
زۆرینــەی  ژیانــی  ســەراپای  مووچــەی 
ھاوتیانــی داگرتــووە کەگــران کردنــی نــرخ 
ــان لەبارێکــدا  دەبێتــە بارێکــی قورســتر بۆی
کارەبــا  کــرێ  نەیتوانــی  خەڵــک  کــە 
لــێ  کارەبــای  خاوەنــکار  یەکســەر  بــدات 
دەکوژێنێتــەوە ئــەوکات کارەبــا لەســەرچاوەی 
ڕووناکیــەوە دەبێــت بــە ســەرچاوەی گرانــی 
و تاریکــی بۆخەڵــک و لەوالشــەوە دەبێــت 
بەســەرچاوەیەکی دارایــی بــاش بــۆ بۆرجوازی 
ــک  ــی خەڵ ــابی گیرفان ــەر حس ــەخۆڕ لەس مش
، ئەمــە ئەوتابلــۆ ڕاســتەقینە چینایەتیــە 
لەسیاســەتی  ھەرێــم  حکومەتــی  کــە 
کەدەرئەنجامــی  نەخشــاندوویەتی  خۆیــدا 
کــە  دەبــات  بــۆ  پەنایــان  قەیرانــەکان 
ــی  ــە ملمالنێ ــتەقینە دەکات ل ــتی ڕاس گوزارش
دەبێــت ھەمــوو حــزب  بۆیــە  چینایەتــی ، 
والیەنێکــی سیاســی و مەدەنــی و کەســایەتی 
ھــەژارو  خەڵکــی  لەســەنگەری  خــۆی  کــە 
ــڕوای بەژیانێکــی  ــت و ب زەحمتکێشــدا دەبینێ
ڕوویەکــەوەو  ھەیەلەھەمــوو  ھاوبــەش 
لەگــەڵ  ملمالنــێ  بوارێکەوەبکەوێتــە 
دەســەتداری  ســەرمایەداری  سیاســەتی 
ھەرێمــی کوردســتان بەھەمــوو شــێوازەکانی 
خەبــات ھەرلەھەڵمەتــی ڕاگەیانــدن و واژۆ 
ڕێپیوانــی  و  مانگرتــن  بــە  کۆکردنەوەتــا 
زەبرێکــی  تابتوانرێــت  دەکات  جەمــاوەری 
سیاســەتانەی  بڕیــارو  لــەم  کەمەرشــکین 
کردنــی  لەپێناودابیــن  بدرێــت  حکومــەت 
کارەبــادا کەمافێکــی ســەرەتایی و ژیاریــی 

کوردســتانە. گەلــی  جەمــاوەری 
۲۰۲۰-۱۰-۲۰

.( به بي أزادي ھه موو شتيكي دي ھيچه. ما ريو فيرگاس لوسا)
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ڕۆژنامەیەکی سیاسیە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێڕاق دەریدەکات

ڕۆژی ٢٥ ی ئۆکتوبــەر بەڕێوەیــە و پــاش تێپەڕبوونــی ســاڵێک بەســەر ھەڵگیرســانی دا ھێشــتاش لــە عێراقــدا بەردەوامــە ڕاپەڕیــن . لەســەر   
زەمینــەی بەرفراوانتــر بوونــەوەی جیــاوازی چینایەتــی لــە نێــوان جەمــاوەری کرێــکاران و زەحمەتکێشــانێک کــە دووچــاری بــێ دەرەتانــی ئابــووری و 
پەراوێــزە بوونــی کۆمەیەتــی و خنکاندنــی سیاســین لەالیــەک  وە بــورژوازی ئیســالمی و قەومــی دەســەتدار و ڕژێمــە سیاســیە میلیشــیاییە گەندەڵەکەیــان 

ــی. .  ــەوەی  ھێزەکانیەت ــی تازەکردن ــن خەریک ــر ڕاپەڕی ــی ت ــر ، جارێک ــی ت لەالیەک

لەمــڕۆدا بــە دەیــان ملیــون کــەس  لــە سەراســەری عێــراق و کوردســتان دا،  نەبوونــی و بێدەرەتانــی یەخــەی پێگرتــوون لــە ئاکامــی   
بوبوونــەوەی پەتــای کۆرۆنــا و قووڵتــر بوونــەوەی بێــکاری و ھێرشــە بەردەوامەکانــی ڕژێــم بــۆ ســەر ژیــان و گوزەرانــی خەڵــک و دواخســتن و پێنەدانــی 
مووچــەی چەنــد مانگــەی کارمەندانــی کەرتــە دەوڵەتیــە جیاجیاکانــی خزمەتگــوزاری و بــەرھەم ھێنــان . دەســت گرتنــی ھەرچــی زیاتربەســەر ســامانەکان و 
چاالکیــە ئابووریــە بنەڕەتیــەکان لەالیــەن دەســەت و ســەرمایەدارە گــەورەکان و گەندەڵــە زەبەالحــەکان و دەســت و پێوەندەکانیانــەوە . ئەمــە ســەرباری 
ــە گشــتیەکانن و  ــرکاری و کۆمەیەتی ــتی و فێ ــە تەندروس ــی خزمەتگوزاری ــی نەبوون ــە ئەنجام ــک ک ــە خەڵ ــە ل ــەم ملیونان ــی ئ ــاری دۆخــی گوزەران نالەب
پاشەکشــەیەکی مەعنــەوی گەورەیــان بەســەر خەڵکــدا ســەپاندوە . جگــە لەمانــەش، نەبوونــی سیســتمی بیمــەی بێــکاری بــۆ ژنــان و پیاوانــی بێکارکــراو ، 
دابیــن نەکردنــی خانووبــەرە ،  کەڵەکــە بونــی گرفتــی ئــاوارە نێوخۆییــەکان ، خراپتــر بوونــی سیســتمی پشــکی « تموینــی» ،  بەتایبەتــی کردنــی بــەرھەم 
ھێنــان و گواســتنەوە و دابــەش کردنــی کارەبــا ، کەمــی ئــاوی شــیاو بــۆ خواردنــەوە و زۆر بــواری تریــش لــە زەوت کردنــی مافــە ســەرەتاییە ئابــووری و 

ــی خەڵکــی زەحمەتکێــش .  کۆمەیەتیەکان

لەجەرگــەی ئــەم دۆخــە کارەســات بــارەدا ، حکومەتــی کازمــی بــە ڕێکەوتــن لەگــەڵ حیزبەکانــی دەســەت دا ، (الپەڕەیەکــی ســپی) پێشــکەش   
دەکات ، الپەڕەیــەک کــە شــتێک نیــە  جگــە لــە بەرنامــەی ئابــووری چینــی دەســەتدار بــۆ چەســپاندنی پایەکانــی ســەرمایەداری نیــۆ لیبــرال دا  لــە 
ــز خســتنی  ــکاری و پەراوێ ــر ھەڵدەکشــێنێ  و بێ ــاوەر بەرەوژوورت ــی جەم ــتەکانی ھەژارکردن ــە ئاس ــە ک ــە و ڕووخێنەران ــێوەیەکی دڕندان ــەدا بەش ووتەک
زیاتــری لــێ دەبێتــەوە . ئەمــەش بــەو مانایەیــە کــە ئــەم حکومەتــە و حیزبەکانــی دەســەت جەنگێکــی بــێ پــەردە  دژ بــە ھەمــوو ئــەو دەســتکەوتە ئابــووری 
و کۆمەیەتــی و ڕۆشــنبیریانەی کــە چینــی کرێــکار لــە عێــراق دا بــە درێژایــی مێژوویــەک لــە خەبــات بەدەســتیان ھێنــاوە بەرپــا دەکــەن ، وە مانــای 

ــاو دەســەت. .  ــی گەندەڵــکاری ن ــەن کۆمەڵێــک ســەرمایەدار و جێبەجێکاران ــە لەالی ــی ســەروەت و ســامانی ووتەکەی تــان کردن

کازمــی و بــورژوازی دەســەتداری ئیســالمی و قەومــی و لیبرالــە ھاوکارەکانیــان ، ســوودمەندی لــەم بارودۆخــە ســەختە ئابووریــەی کــە کرێــکاران   
ــو  ــە ســندووقی دراوی نێ ــی قــەرز  ل ــۆ پێویســتی وەرگرتن ــەک ب ــە بیانووی ــەوت و دەیکەن ــی نرخــی ن ــە دابەزین ــەن ، ل ــن  دەک و زەحمەتکێشــان دەرگیری
دەوڵەتــی و ڕازی بــوون بــە مەرجەکانــی ، لــەم نێوانــەدا پرۆژەکەیــان جێبەجــێ دەکــەن . ئەڵبەتــە لێــرەدا دەیانەوێــت دوو ئامانــج بەدەســت بێنــن ، ئەویــش 
لەالیــەک بــە ســوود وەرگرتــن لــە دۆخــی نالەبــاری ژیانــی جەمــاوەر بــۆ تێپەڕاندنــی ئــەم وەرەقەیــە ، وە لەالیەکــی تــرەوە بــۆ لەباربردنــی ڕاپەڕیــن و 
بــێ ھێــز کردنــی و بەتاڵکردنــەوەی  لــە ناوەڕۆکــە سیاســی و کۆمەیەتیــە شۆڕشــگێڕانەکەی لەڕێگــەی ئیدیعــای درۆ بــەوەی کــە ئــەم الپــەڕە ســپیە ، ئــەو 
الپــەڕە  چاکســازیی یــە کــە ڕاپەڕیــن پشــتگیری لــێ دەکات . بــەم شــێوەیە دەســەتداران دەیانەوێــت نــەک ھەر لــە ڕاپەڕیــن بــدەن ، بەڵکــو ھەژاری و 

نــەداری زیاتــر و پاشەکشــەی زیاتــری مــادی و مەعنــەوی بەســەر ملیونــەھادا تــا دەگاتــە نەوەکانــی داھاتــووش داســەپێنن..

بــە نزیکتــر بوونــەوەی ٢٥ ی ئۆکتوبــەر و پێنانــی ڕاپەڕیــن بــۆ نــاو ســاڵی دووەمــی ، مەترســی ھێــرش کردنــی بــورژوازی و ڕژێمــە سیاســیەکەی   
بــۆ ســەر ملیونــان کرێــکار و خەڵکــی بێبــەش و زەحمەتکێــش زیــاد دەبێــت ، لەبەرئــەوە ھەرگیــز چاوەڕوانــی لــە بەســەرکەوتن گەیشــتنی ڕاپەڕیــن و ھەنــگاو 
نانــی مــەزن ناکرێــت ئەگــەر گــرێ نەدرێتــەوە بــە کۆشــش و خەبــات و بەرگــری ئــەم ملیونانــە وە بــەڕووی ئــەم ھێرشــەی ئێســتا و تــەواوی ئــەو دۆخــە 

کارەســاتاویەی کــە تیایــدا دەژیــن . 

کرێــکاران و زەحمەتکێشــان بێکارکراوانــی ژن و پیــاو و الوانــی شۆڕشــگێڕ و ژنــان و خوێندکارانــی ســەر بــەم چینــە و توێــژە کۆمەیەتیەکانــی ،   
ئەمانــە ڕاپەڕینیــان ھەڵگیرســاند و بەرەنــگاری دەســەتدارانیان کــرد و قوربانیــان دا و دەیــدەن . لەبەرئــەوە ٢٥ ی ئۆکتوبــەر ڕۆژی کۆکردنــەوەی توانــای 
ئــەم ھێــزە کۆمەیەتیانــە و پێداگــری سەرســەختانەیە لــە زەمینــەی ڕاپەڕیــن و ئامانجــە ئازادیخوازەکانــی دا و بەردەوامــی  خەباتــە تــا ســەرکەوتن و 

بەدیھێنانــی گۆڕانــکاری ڕیشــەیی و ڕاســتەقینە.. 

ئــەم ھێــزە کۆمەیەتیــە زەحمەتکێشــە  پێویســتە بــە دیــدگا و ئەجیندایەکــی سیاســی شۆڕشــگێڕ چەکــدار بکرێــت، کــە ئامانجــە بنەڕەتیەکانــی   
ڕاپەڕیــن لەخــۆ بگرێــت ،  لــە کۆتایــی ھێنــان بــە تــەواوی ڕژێمــی سیاســی بــورژوازی قەومــی و تائیفــی دەســەتدار و ڕاوەســتانەوە بــە ڕووی 
ھاوپەیمانەکانیــان دا لــە ھێــزە ئیمپریالیســتی و ناوچەییــەکان ، ھەروەھا دەســت بــردن بــۆ بەدەســتھێنانی خــۆش گوزەرانــی و ئــازادی و یەکســانی 
ــاو ڕاپەڕیــن دا   ــان لەن ــۆ ڕێکخــراو کردنــی ڕیزەکانی ــو ب ــە خەڵکــی ئازادیخــوازی ڕاپەڕی ــە کــە کــە توانایــی  ب ــەو دیــدگا ڕوونەی ــە ئ ــوان .  ئەم ــۆ ھەم ب
ــن و  ــی ڕاپەڕی ــی ڕێکخســتن و ڕابەرایەت ــۆ بەدەســتھێنانی ئەرک ــان و ب ــی مێژوویی ــی ڕۆڵ ــۆ گێڕان ــان دەکات ب ــە ئامادەی ــە ک دەبەخشــێت، وە ھەر ئەمەش
جەمــاوەری ڕاپەڕیــو بــەرەو ســەرکەوتن .  ئــەم دیدگایەیــە ش کــە بەڕوونــی و بــە بەردەوامــی لــە تــەواوی سیاســەت و بوکراوەکانــی ڕێکخــراوی بەدیلــی 

کۆمۆنیســتی لــە عێــراق دا بەدرێژایــی ســاڵی ڕابــوردوو ، ڕەنگــی داوەتــەوە .

ڕاپەڕیــن لەمــاوەی یــەک ســاڵی ڕابــوردوو دا بــە  زۆرێــک بەرزایــی و نزمایــی ، ســەرکەوتن و پاشەکشــە دا تێپــەڕی ، کــە ھەمــووی پێویســتی    
 . پێــش.   دەھێنایــەوە  شۆڕشــگێڕی  سیاســی  ئەجیندایەکــی   بەپێــی  ڕاپەڕیــن  ڕیزەکانــی  خۆڕێکخســتنی 

ھێــزە ئازادیخوازەکانــی بەشــدار لــە ســاڵی دووەمــی ڕاپەڕیــن دا ، دەبێــت بــە چەکــدار بــوون بــەم دیــدگا سیاســیە خۆیــان ڕێــک بخــەن لــە شــوورا   
ــراق دا ،  ــدا ،لەســەرتاپای عێ ــۆ و خوێندنگاکان ــی دەوڵــەت و زانک ــە دامەزراوەکان ــدا ، ل ــە گەڕەکان ــە شــوێنی کار و ل ــە شۆڕشــگێڕانەکاندا ل جەماوەری

ھەروەھا دەبێــت نەقابــە و ســەندیکا و یەکێتیــە کرێکاریــەکان بــۆ بەرگــری کــردن لــە مافەکانیــان و لــە داخــوازی و دەســتکەوتەکانیان . 

 پێکبھێنرێت.

ئەی جەماوەری کرێکاران و زەحمەتکێشان 

ئەی الوانی شۆڕشگێڕ ، ژنان، ئازادیخوازان 

ــەرکوتگەری  ــی س ــی ڕژێم ــە چنگ ــاوەر ل ــتنی جەم ــۆ پاراس ــتراتیژیە ب ــی س ــگێڕانەیە و خەندەقێک ــی شۆڕش ــای خەبات ــەر ھێم ــی ئۆکتوب ڕاپەڕین  
میلیشــیایی گەنــدەڵ ، وە قــەی بەرگــری کردنــە لــە ئــازادی لــە کۆمەڵگــە دا . ھیــچ ڕێگەیەکــی تــر لەبــەردەم دا نیــە بێجگــە لەھەنگاونــان بــەرەو پێــش 

، بــا پێکــەوە بەھێــزی کەیــن و ئاســتی ئامادەییــە سیاســی و ڕێکخراوەیــی و فیکریــە شۆڕشــگێڕانەکەی  بــەرەو ســەرتر بەریــن ..

ــکاران و زەحمەتکێشــان و الوانــی شۆڕشــگێڕ و ژنــان و تــەواوی چەوســاوەکان لەسەراســەری ووتــدا ، لــە ناوەڕاســت و باشــوور ، لــە  بــا خەباتــی کرێ
کوردســتان و ناوچــەی غەربــی ، لــە خەباتێکــی سیاســی جەمــاوەری ئازادیخــوازی پــڕ لــە توانــادا یەکبخەیــن.. 

ڕێکخــراوی بەدیلــی کۆمۆنیســتی لــە عێــراق بەشــێکە لــە ھەوڵەکانــی ئــەم جەمــاوەرە زەحمەتکێــش و ئازادیخــوازە بــۆ بەدیھێنانــی گۆڕانــکاری   
شۆڕشــگێڕانە ، وە خەبــات دەکات بــۆ بەھێــز کردنــی ڕاپەڕینــی ئۆکتوبــەر و ڕێــڕەوی شۆڕشــگێڕانەی کــە پاڵپشــتی چینــی کرێــکار و ھەمــوو توێــژە 

کۆمەیەتیــە پێشــێل کراوەکانــە بــۆ ھەنگاونــان بــەرەو ئــازادی و خــۆش گوزەرانــی و دادپــەروەری.. 

ــردەوە ، ھەتــا ئێســتاش ئــەو دروشــمە واقعیەیــە کــە دەربــڕی  دروشــمی ھەمــوو دەســەت بــۆ خەڵکــی ڕاپەڕیــو کــە ڕێکخراوەکــە بــەرزی ک  
 . ڕاپەڕیــن  خواســتەکانی  و  ئامانــج  بەدیھێنانــی  و  شۆڕشــگێڕانە  سیاســی  گۆڕانــکاری  بەدەســتھێنانی  بــۆ  جەماوەرەیــە  ئــەم  ئاواتەکانــی 

بژی ڕاپەڕینی ئۆکتوبەر 
بژی خەباتی جەماوەر لە پێناەی ئازادی و دادپەروەری کۆمەیەتی و خۆش گوزەرانی دا

بژی سۆشیالیزم
ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق 

٢٣/ئۆکتوبەر /٢٠٢٠

دەست لەناو دەست ، با پێکەوە
ڕاپەڕین بەرەو سەرکەوتن بەرین !

ڕاپۆرتێکی ڕۆژنامەوانی ھاوڕێیان " تارق فەتحی و جەالل سەباغ " ە کەلە 
ژمارە ١٣ی غەدولئیشتراکی بوکراوەتەوە و گروپی وەرگێڕانی ڕۆژنامەی 

ڕەوت لە زمانی عەرەبی یەوە بۆ کوردی وەریگێڕاوە. 

ھــەزاران کــەس لــە پاڕێــزگا جیاوازەکانــەوە بــۆ بەشــداری لــە  شــەپۆلێکی نوێــی تــر لــە نارەزایەتیــەکان  
بــەرەو گۆڕەپانــی تەحریــری ناوەنــدی  بەغــدا و ھەروەھــا ناوچــەی عــەالوی  دەھاتــن. ئــەو ھێــزە 
ئەمنیــەی بەرپرســیارەتی ناوچــەی ســەوز، وە ھێزەکانــی نەھێشــتنی پەشــێوی ، ھەڵیکوتایــە ســەر 
ڕاپەڕیــوان لــە ناوچــەی عــەالوی و دەیــان کەســیان لێبرینــدار بــوو، وە ھەروەھــا دوریــان خســتنەوە 
وناچــار بــوون بــەرەو گۆڕەپانــی تەحریــر بپەڕنــەوە. وە لەالیەکــی تــروە لــە گۆڕەپانــی تەحریــرو پــردە  
نزیکەکانــی، پــردی  کۆمــاری و ســەنک ، پــاش ئــەوەی لەالیــەن ڕاپەڕیوانــەوە تــەوژم وتینێــک بەرزبــوەوە، 
لەالیــەن ئــەو ھێــزەی کــە نیــو نــراو " ئــاژاوە" نارنجوکــی دوکەڵیــان بەکارھێنــا کــە کــە بــووە ھــۆی  

ــوان .  ــە ڕاپەری ــەس ل ــد ک ــی  جۆراورجــۆری چەن بریندارکردن

بەمجــۆرە لــە یــادی یەکەمیــن ســاڵیادی ھەالیســانی جەمــاوەری  ڕاپەڕیــن دا ،  کــە وەک ســەرەتای 
دەســتپێکردنەوەی شــەپۆلی دووەمــی ڕاپەڕیــن لــە ٢٥ ئۆکتۆبــەردا کــە جەماوەرێکــی فراوانــی لــە چیــن 
وتوێــژە کۆمەیەتیــەکان  کــە بەدەیــان ھــەزار کــەس دەخەمڵێنــرا بەشــدارییان کــرد. ھــەر لــە قوتابیــان 
وکرێــکاران وبێــکاران وژنــان والوان لــە شــەوی ٢٤.١٠ جەماوەرێکــی فروان ڕێپێوانیان دەســتپێکردبوو. ئەبێت 
بوترێــت ھێزەکانــی دژە شــۆڕش دەســتیان لــە زۆر ڕوداو لەوانــە ســوتاندنی خێمــەکان نــاو گۆڕەپانەکــە و 
ئەندامانــی حزبــە دەســەتدارەکان چەندیــن ئاژاوەیــان و دەمەقاڵــە وھێرشــیان کــردە ســەر ڕاپەڕیــوان. 
وەک عادەتیانــە دەیانویســت وەرەقــەکان تێکــەڵ بکــەن بەتایبــەت کاتێــک  چەندیــن ھیــزی لــە ڕاپەڕیــوان  
دەیانویســت خۆیــان ڕێکخــراو بکــەن کــە ئەمــە ھــاوکات بــوو لەگــەڵ ھەڕەشــەکانی دەزگاکانــی دەولــەت و 
ــۆ  ــوان  ب ــە کۆمەیەتیــەی ڕاپەڕی ــەم یاخیبوون ــوون کــە ئ ــا ب ــە دەســەتدارەکان . وە کاتێــک دڵنی حزب

کۆتایھینانــە بــە ســەرجەم پرۆســەی سیاســی و دەیەوێــت تــەواوی ڕەگوڕیشــەیان کۆتایــی پیبھێنیــت. 

ئێستا لە زمانی یەکێک لە ڕاپەریوانەوە پانۆرامای ئەو کاتانەتان بۆ دەگێڕینەوە: 

خەڵکێکــی زۆر بــە تاســەوە چاوڕێــی بەیانــی ڕۆژی ٢٥.١٠ یــان دەکــرد، شــەوەکەی ئاھەنگێکــی شــەوانەیان 
بەرپاکــرد، وەک زۆرێــک لــە  لــە گۆڕەپانــی شــارەکانی تــر، شــەوێکی چــڕ، شــەوێکی پــڕ ھیــوا بــۆ 
بەیانیەکــی پــڕ پرشــنگدار، تینــوو بــۆ ژیانێکــی نــوێ، ئەبێــت ســبەینێ وداھاتوویــان چەنــد دروەشــاوە 
بێــت، ھەمانــکات  شــەوێک پــڕ یــادگاری و بیــرەوەری لەگــەڵ ئــەو ھاوڕێیانەیــان  کەلەالیــەن دەســەتی 
ومیلیشــیا  دەســەت  لەالیــەن  بێسەروشــوینکران  ئەوانــەی   . کــوژران  پێنــاوەدا   لــەو  ئیســالمیەوە 
ئیســالمیەکانەوە. وە ئــەو باندانــە کــە ھێشــتا ســزانەدراون. بیــرەوەری ئــەو کەســانەیان دەھێنایــەوە کــە 
بەتاســەوە دەیانویســت لــەم شــەوەدا لەگەڵیــان بــن، بــەم بەناچــاری لەترســی مــەرگ و لەناوبردنیــان 
ــن جــار  ــەوان چەندی ــاردۆتەوە. ئ ــان ش ــیەکانەوە  خۆی ــدەکان ودەســەتی  ئیســالمیە سیاس ــەن بان لەالی
ــە  ــوو ک ــڕ فرمیســک دەب ــان پ ــان ، چاوی ــرۆری ھاوڕێییانی ــدن وتی کارەســاتەکانی بێسەرشــوێنکردن وڕفان
گفتوگۆکانیــان دەھاتــە ســەر یــادی ســەفاء و عومــەرو ئەمجــەد وتەحســین وفەھــام و خێزانەکــەی وریــاه 
وزوھــراو وووو..دەھــری دەبــون چونکــە تــا ئیســتا تاوانبــاران بــە ســزا نەگەیەنــراون، چونکــە تاوانبــاران 
بەئازادانــە دەســوڕێنەوەو بــە ڕاگەیاندنــەکان و ووتــەکان وکۆمینتەکانیــان  دونیــا پــڕ ژاوەژاو دەکــەن. بــە 
ڕاســتی مانــای ئــەم ژیانــە چــی یــە؟ ئایــا دەگەڕێننــەوە ژیانــە پــڕ کوێرەوەرییەکەمان؟،ئایــا دیســانەوە 
عەمامــە حوکمــان دەکاتــەوە؟ ئایــا تاکــەی ئــەم ھەژارییــە ؟ ئەمــە ھــەر کــەس لەبــەر خۆیــەوە دەیــوت. 

دەســەتی ئیســالمی سیاســی لــە حاڵەتێکــی زۆر نــاوازەدا بــوو، ھەمــوو ئــەو ڕێگایانــەی داخســتبوو کــە 
بــەرەو گۆڕەپانــی تەحریــر دەھاتــن. تەنانــەت پــردی ســەنک وتەحریریشــی داخســتبوو. وە ھــەزاران 
ســەربازی لــە دەوروبــەر وکۆنەکانــی پشــتەوەش بــوە پێکردبــوو. تەنانــەت  کۆمەڵێــک کەشــتی ســەربازی  
بەرووبــاری دجلــەدا نــارد. تەنانــەت دەســەت ھەمــوو ھیزەکانــی بەکارھێنــا" لــە جەیــش، پۆلیــس، ھێــزی 
خێــرا، پاراســتنی نیــزام، نەھێشــتنی تــاوان، پارێــزگاری دامــەزراوەکان..." وە ھەروەھــا جاسوسەکانشــی  
ــی خــۆی  ــەواوی ئەندامەکان ــکرد. وە ھیشــتا میلیشــیاکانیش ت ــیخوڕ وئاسایشــی نیشــتمانی " دابەش ــە س ل
بــۆ نــاو گۆڕەپانەکــە بــۆ نــاو ڕاپەڕیــوان دابەزانــد، بــەم جێشــتخانەی تورکــی کــە میلیشــاکان داگیریــان 
کردبــوو، ژمارەیەکــی زۆریــان تیایــدا کوکردبــوەوە ، ھێزەکانــی دەســەت ومیلیشــیاکان زۆر دەترســان و 

واقیــان واڕمابــوو ئەبیــت لــەوەی بەیانــی چــی ڕوو دەدات؟ 

تیشــکی خــۆری بەیانــی ٢٥مانگــی دە، لەســەر بەیداخــی ئــازادی پرشــنگی دەدایــەوە. جەمــاوەری ڕاپەڕیــوو 
وەھــا ڕێککەوتبوون-یــان بڵییــن وەھــا دەســتیان پێکــرد- کــە  بــەدوو تیــم بــن، یەکێــک لــە تیمــەکان کــە 
کۆببنــەوە لــە گۆڕەپانــی عــەالوی ، کــە نزیکــی وەزارەتــی دەرەوەیــە ودواتــر بــەرەو ناوجــەی ســەوز بــڕۆن، 
ئــەم تیمــە نێــوی خۆیــان نابــوو" بــەرەی تشــرین" کــە لــەزۆر ھێــزو کۆمەڵــە پێکھاتبــوون، بەکــردەوەش 
لەگــەڵ گزنگــی بەیانیــدا بەڕێکەوتــن بەئامانجــی ناوچــەی ســەوز، ھێزێکــی یەکجــار زۆر ، زیادەرۆییمــان 
نەکــردووە ئەگــەر بڵییــن  زیاتــر لــە  ڕاپەڕیــوان دەبــوون ، تێــالو داریــان پێبــوو، ئــەم ھێــزە بە شــێوەیەکی 
ــان  ــوون وھەندێکی ــدار ب ــان برین ــە زۆریی ــێوەیەک ک ــە ش ــان، ب ــی نارازیی ــە گیان ــتریانە بەربوون زۆر ھس
برینەکانیــان ســەخت بــوو، ســەرکەوتن بەســەر پــردی ســەنکدا کــە ھێــزە ئەمنیــەکان  بەدیــواری کۆنکریتــی 
دەرگایــان داخســت بــوو، بەمجــۆرە ناڕازییــان گیرییــان خواردبــوو، زۆرێــک لەوانــەی لــە گۆڕەپانــی تەحریــر 
کۆببونــەوە، بەھانایانــەوە چــون وتوانیــان دیــوارەکان الببــەن و تەواویــان ئازادییــان بکــەن  لەگــەڵ 
ئــەوەی کــە دەنگــی ئــەوە ھەیــە کــە ھەندێــک لــە خۆپیشــاندەران گیــراون. وە ھەندێــک لــەم پالنــە ســەر 

دەر ناکــەن کــە بۆچــی وەھــا ھاتــە نــاوەوە. 

ــەوە.  ــە  کوببون ــە و لەنەفەقەک ــاو گۆڕەپانەک ــاری وســەنک  و لەن ــردی کۆم ــەر پ ــە س ــە ل ــە گەورەک تیم
بــەم ووزەو ھێــزی جەمــاوەر بــە بەشــداری " یەکیتــی قوتابیــان " بــەرز بــوەوە کــە بــە ھوتــاف وگۆرانــی 
وســرودی شۆڕشــگێڕانە پێیانــەوە پەیوەســت بــوون. " یەکیتــی قوتابیــان" لــە نەفــەق جێگایــا ن گــرت و 

وەک ھەمیشــە بــە گۆرانــی وســرودی شۆڕشــگێڕانە تەوژمــی نوێیــان بــە ڕۆژەکــە بەخشــی. 

دوای نیوەڕۆیەکــی درەنــگ ژمارەیەکــی زۆر لــە جەمــاوەری نــاڕازی کۆبونــەوە، دیمەنــی ســەر ھــەردوو 
پردەکــە یەکجــار دڵخۆشــکەرو حەماســی بــوو، ســەراپا بــە خۆپیشــاندەران پــردەکان داپۆشــرابوون، 
ھــەزاران کــەس ھوتافیــان لــە دژی دەســەت دەدا. وە ھێزەکانــی دەســەتی ئیســالمی سیاســی کــە لەوبــەری 
پردەکــەوە کۆببونــەوە ، دەســتیان کــرد بــە تەقەکردنــی بۆمبــی فرمێســکڕژێن و ڕژاندنــی ئــاوی گــەرم ، ئــەم 
کێشمەکێشــە تــا چەنــد کاتژمێرێــک درێــژەی کێشــا، تــا ئــەو کاتــەی کــە ووتــە وڕاگەیاندنێکــی دەســەتی 
ئیســالمی سیاســی و عەســابە ئیســالمیەکان بــو بــوەوە وداوایــان کــرد کــە ســەرکوتی خۆپیشــاندەران بکــەن، 
ئەمــەش بــە مانــای ئاشــکرا یانــی کوشــتاری خۆپیشــاندەران بــوو. پەتــی تەحەمولیــان پســا و بــە مــەش  

ڕووی حەقیقــی تیرۆریســتی خۆیــان نەشــاردەوە. 

ــەرەڕای  ــوون،  س ــور ب ــی س ــات و نارەزایەت ــە خەب ــی دان ب ــەر بەردەوام ــاڕازی  لەس ــاوەری ن ــەم جەم ب
چەرمەســەرییەکانی ئــەم ســاڵە، لــە ســاردی، لــە قرچــەی گەرمــای ھاوینــی بەغــدا، لــە کەمپینــی نــاو 
زڕانــدن کەلەالیــەن میلیشــیا ئیســالمیەکانەوە ئاراســتە دەکرێــن ، ڕفانــدن، بێسەرشــوێنکردن، ئــازاری 
ــوون،  ــە بێئومێــد نەب ــوو ئەمان جەســتەیی و فیزیکــی، ترســاندن و تۆقانــدن و ھەڕەشــە، ســەڕەڕای ھەم
پاشەکشــەیان نەکــرد، وە بەردەوامــن تــا کۆتایــی بــە کابوســی دەســەتی ئیســالمی و قەومــی دەھێنــن. 

ھیچ ئەگەرێک لە پێشماندا نەماوە، تەنھا 
سەرکەوتن نەبێت! 

پەیامی جەماوەر لە  یەکەمین ساڵڕۆژی بەرپاکردنی ڕاپەڕین دا..
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کــۆت  وشــکاندنی  ژنــان  کاریگــەری  ڕۆڵــی 
لــە دەســتکەوتە  بــو  وبەنــدە کانــی یەکێــک 
ئۆکتۆبــەری  ڕاپەڕینــی  گرنگەکانــی  ھــەرە 
٢٠١٩ کــە خاڵێکــی وەرچەرخانــی مێژویــی بــو.  
ژنــان ئــەو کــۆت وبەندانەیــان شــکاند کەبــە 
درێژایــی ١٦ ســاڵ  بەســەریاندا ســەپێنرابوو. 
چــاوی حیزبــە  لــە  خــەوی  دەنگیــان  ھــاژەی 

گەندەڵــی  کۆنەپەرســتەکانی 
تارانــد. وچەتەیــی 

ڕۆژەکانــی  یەکــەم  لــە  ھــەر 
ھێزێکــی  وەک  ژنــان  ڕاپەڕینــەوە 
واقیعــی بــۆ گۆڕانــکاری ڕاســتەقینە 
ــدا  ــەوو ڕۆژێک ــدان.  لەش ــە مەی ھاتن
ھەمــو ئــەو بیرۆکانــەی ژنیــان وەک 
دەدا،  لەقەڵــەم  وپاشــکۆ  زەعیفــە 
بەوپــەڕی  وژنــان  کــردەوە  پوچــەڵ 
دەمێــک  ھاتنــەدەر،  توانایانــەوە 
موزیــک،  و  کێشــان  وێنــە  بــە 
وڕابــەری  ڕێکخــەر  وەک  وەدەمێــک 
زوڵــم  بــەڕوی  خۆپیشــاندانەکان 
وگەندەڵــی ھاواردەکــەن، یــان وەک 
چاونەتــرس  وشــەڕکەری  فریاگــوزار 

خۆپیشــاندەراندا.   جەنگــی  لەبەرەکانــی 
ڕوبــەڕوی چەندەھــا  ڕاپەڕینــەدا  لــەم  ژنــان 
جــۆر توندوتیــژی وکوشــتن وڕفانــدن وگرتــن 
لــە  وبەدواداچــون  وترســاندن  وئەشــکەنجە 
حیزبەکانیانــەوە  و  میلیشــیاکان  الیــەن 

بونەتــەوە.
ژنــان بەشــداری وڕابەرایەتی چەندین کەمپێنی 
خۆپیشــاندان  وچەندیــن  کــردوە  ئاگاییــان 
وچاالکیــان ســاز داوە :  کەمپێــن بــۆ دەرکردنــی 
یاســای تونــدو تیــژی دژی ژنــان،  کەمپێــن  
لــەدژی چاکســازیە کۆنەپەرســتەکانی یاســای 
ئەحواڵــی مەدەنــی و مافــی دایکایەتــی منــداڵ 
لــەدوای جیابونــەوەی دایــک وباوکــدا ..ھتــد 
ئیســالمی  صــەدری  تەییــاری  کــە  وەکاتێــک 
ــەوازی  ــەم ســاڵدا بانگ ــوباتی ئ ــە ش سیاســی ل
گۆڕەپانــی  لــە  کــرد  وپیاویــان  ژن  جیایــی 
ناڕەزایەتیــان   دەنگــی  خۆپیشــاندانەکاندا،  
بــە ڕویانــدا بــەرز بــوەوە وھەوڵەکانــی ئــەو 

ڕەوتەیــان پوچــەڵ کــردەوە.
ــز  ــتی ھەرگی ــەرکوت و کۆنەپەرس ــی س ھێزەکان
ــان  ــەر ژن ــان بەرامب ــی ڕق وتوڕەیی ــە دەربڕین ل
وبەئاگایــی فیکــری وسیاســی وکۆمەیەتیــان 
چەندیــن  بــە  وە  نەســڵەمیونەتەوە 
ولەلوتکــەی  دەربڕیــوە،  ئەمەیــان  شــێوە 
ــۆ دادگا  ــان ب ــەت پەنای ــدا تەنان ھەوڵەکانیان
بــرد ، ئــەوە بــو حکومەتــی عــادل عبــد المھــدی 
بڕیــاری داخســتی ڕێکخــراوی ئــازادی ژنانــی 
ــەدا  ــەم ڕۆژان ــە ل ــەو ڕیکخــراوەی ک ــرد، ئ دەرک
ڕایگەیانــد کــە لــە ٢٠٠٣ وە تــا ئێســتا ١٠٠٠
ژن و کچیــان لــە تونــد وتیــژی ڕزگار کــردوە 

داوە. ویارمەتیــان 
ڕۆڵــی ئافــرەت لــە  ســاحەی خۆپیشــاندانەکان  
واوەتــرە ، ئــەوان ڕۆڵێکــی بەرچاویــان  بینــی 
سۆشــیال  لــە  چ  نوســینەکانیانەوە  ڕێــی  لــە 
لۆکاڵیەکانــدا  لەبوکــراوە  وچ  میدیــادا 
"نیســاء  بوکــراوەی  لەوانــە  یەکیــک   .
فراوانــی  پێشــوازیەکی  کــە  یــە  االنتفاضــە" 
لەالیــەن ژنــان وگەنجانــی کــوڕ وكــچ  لێــدە 
کرێــت،  دەیخوێندنــەوە وبــوی دەکەنــەوە وبــە 
بەردەوامــی بــۆی دەنوســن وە ڕۆژ بــەڕۆژ ژمــارەی 
چەندیــن  ولەســەر  دەکات  زیــاد  نوســەرانی 
ژنــان  کــە  وکۆمەیەتــی  سیاســی  کێشــەی 
دەرگیریــن گفتــو گــۆ دەکــەن. ئــەم نوســینانە 
ــدون، وبەڵگەیەکــن  ــان تۆمارێکــی زین ــۆ خۆی ب
ژنــان  وسیاســی  فیکــری  بــەرزی  ئاســتی  بــۆ 
وتواناییــان بــۆ بەدەســت ھێنانــی گۆڕانــکاری.

ــەوازی ســەرؤک  ــارەی بانگ ــدا دەرب ــە وتارێکی ل
ھەڵبــژاردن،  بــۆ  کازمــی  موســتەفا   وەزیــر 

ئەســیل ڕەممــاح دەڵێــت:
نیزامــی  بــژاردەی حیزبەکانــی  -"ھەڵبــژاردن 
طایەفــی وگەندەڵــە نــەک بــژاردەی جەمــاوەری 
سیســتەمە  ئــەم  البردنــی  گــۆڕان،  تینــوی 
دەســەتی  ودامەزرانــی  ئێســتا  سیاســیەی 

شۆڕشــگێرەوە  شــورای  ڕێــی  لــە  جەمــاوەر 
ــە  ــو ک ــاوەری ڕاپەڕی ــرە لەئاواتــی جەم تەعبی
خوازیــاری سیســتەمێکی سۆشیالیســتیە کــە مــاف 
وئازادیــەکان ویەکســانی دابیــن بــکات ئەمەیــە 
ھەڵبژاردنێکــی  نــەک  جەمــاوەر  خواســتی 
پێشــوەختی ســاختە بــە ڕابــەری حیزبەکانــی 
دەعــوە وتەییــاری صــەدری وحیزبــی کەرابلــە 
کوردیــەکان.  ناسیۆنالیســتە  حیزبــە  ویــان 
شــانۆگەریانەی  ھەمــو  ئــەو  چــۆن  ھــەروەک 
"چاکســازی" حکومەتــی کاظمــی بــە ســەرماندا 
شــانۆگەری  ھەروەھــا  نەپــەڕی،  تــێ 
ھەڵبژاردنــی پێــش وەختیــش تــێ ناپەڕێــت بــە 
ــەم  ــەک ئ ــت ھەرچی ــە ئەزانێ ــاوەر ک ــەر جەم س
دەســەتە گەنــدەڵ وشــەق وشــڕە بیــکات ھــەر 

گەنــدەڵ وشــەق وشــڕە"
علــی-  ریھــام  دکتــۆرە  کوشــتنی  دەربــارەی 

دەڵێــت: علــی  نەرجــس 
مــەالکان،  گەندەڵــەی  دەســەتە  -"ئــەم 
کــچ  و  ژن  دەنگــی  لــە  چــوە  زەندەقیــان 
کەدەنگیــان لەنــاو خۆپیشــاندەراندا زوڵــە وە 
داوای مافــە ڕەواکانیــان دەکــەن. ئــەوان قبوڵــی 
ناکــەن ژن شــان بــە شــانی پیــاو خۆپیشــاندان 
مــاڵ  بــە  ھــەر  ژن  شــوێنی  وە  بخــات  ڕێــک 
ھــەر  ژن  ودەیانەوێــت  دادەنێــن  وچێشــتخانە 

لەژێــر حیجــاب ونیقــاب دابێــت ..."
ایمــان محمــد دەربــارەی خــراپ بونــی بارودۆخی 

ژنــان بــە ھــۆی پەتــای کۆرۆنــاوە دەڵێــت:
-"دوای ئــەوەی زۆربــەی وتــان قوتابخانــەو 
زۆر  قورســاییەکی  داخســت  دایەنگاکانیــان 
کەوتــە ســەر ژن...ژنــان دەرگیــری چەندیــن 
قورســایی بــون وبەتایبەتــی ژنانــی کرێــکار 
جــار  زۆر  کــە  تەندروســتیدا،  بــواری  لــە 
قەدەغەکــراوە  لــێ  پشــویان  وەرگرتنــی 
لــە  وھەروەھــا  ســتافەوە  کەمــی  ھــۆی  بــە 
دەرونیــان  بــاری  ڕۆژھەتیەکانــدا  کۆمەڵــگا 
یەکجــار خراپــە دەبینیــن چەندیــن جــار ژنــان 
وکچــان بۆیــان نیــە کارەنتینــە بکــەن لەبــەر 
ھەندێــک  ونەریتــی  داب  دژی  ئەمــە  ئــەوەی 
ــی  ــو ژمارەیەک ــە بەڵک ــەر ئەم ــەک ھ ــە، ن وت
ــون بەھــۆی  ــژی ب ــد وتی ــری تون ــان دەرگی زۆری
کارەنتینەتــی تەندروســتیەوە وە ژنــان لەبــاری 
ئابوریشــەوە زەرەرمەنــد بــون بەھــۆی لەدەســت 
دۆینــەوەی  قورســی  وە  کارەکانیانــەوە  دانــی 
لــە  تایبەتــی  بــە  گونجــاو  کاری  ھەلــی 

ئێســتادا."

دەربــارەی دەســتدرێژی سێکســی مــەالك طالیــب 
دەڵێــت:

-"ژنــان ڕۆژانــە ڕوبــەڕوی دەســتدرێژی دەبنــەوە 
وە بەڕادەیــەک کــە زۆر کــەس وەک ڕەوشــتێکی 
ئاســایی نێــرەکان ســەیری دەکــەن بــەم ئــەوەی 
کــە گرنگــە ھەســت و شــعوری ئــەو ئافــرەت یــان 
ژنەیــە کــە توشــی دەســتدرێژی دەبێــت کــە بــێ 

ئاســودەیی بــۆ دروســت دەبێــت.."
محمــد کاظــم  ثــورا  بابــەت  لەســەر ھەمــان 

نوســیویەتی:
-"بــەو پێیــەی کەلەوتێکدایــن کەڕۆشــنبیری 
ئاینــی وعەشــایری حوکمــی دەکات، کــە زۆر 
بــۆی  ویــان  دەبێــت  لەتاوانبارخــۆش  جــار 
دەپۆشــێت، دەبینیــن چەندیــن خێــزان لەمافــی 
منداڵەکانیــان بەرامبــەر بڕێــک پــارە خــۆش 

دەبــن .."
ژنــان  بەشــداری  دەربــارەی  الحاتــم  حنیــن 

دەدوێــت: لەڕاپەڕینەکــەدا 
-"ژنــان بڕوایــان بەخۆیــان پەیــدا کــرد کــە 
بشــکێنن  کۆمەیەتیــەکان  تابــۆ  دەتوانــن 
خەیاڵــی  شــتێکی  کــەس  ھەندێــک  کــەالی 
ومەحــاڵ بــو. ھێــز وچــاو نەترســی پەیــدا کــرد 
بۆپــێ داگرتــن لەســەر مافەکانــی، وھەروەھــا 
ئــەو کۆمەڵگەیــەی کــە ســوکایەتی پێدەکــرد 
وبەکەمــی دەزانــی، ئێســتا ســەری ڕێزونەوازشــی 
بــۆ دادەنوێنێــت، وەالی ھەمــوان ئاشــکرا بــو 
کــە ژن لەڕێــی شۆڕشــەکانیەوە دژی دەســەتی 
ســەرکوتگەر ودژی داب و نەریتی کۆنەپەرســت، 
خــۆی  وکۆمەیەتیەکانــی  یاســایی  مافــە 
دەســتێنێت..  لەڕاپەڕینەکــەدا ژنــان بەھێــز 
وچاونەتــرس بــون، توانــای ڕابەریــان ھەبــو 
پێداگریــەی  وەســتانەوە.ئەم  زوڵــم  وبــەدژی 
ــان ڕۆڵێکــی گــەورەی  لەســەر پیاوەکانیــش  ژن

ھەبــوو."
دەربــارەی  ڕەممــاح  ئەســیل  کــەوە  لەالیەکــی 
بــۆ  وبەکارھێنانــی  ئاینــی  ئایدیۆلۆژیــای 
ســەرمایەداری  دەســەتی  مەبەســتەکانی 

دەڵێــت:
بەرژەوەنــدی  بــۆ  ئاینیــەکان  -"ئایدیۆلۆژیــا 
ھێــزە بۆرژوازیەکانــی ســەرمایە وبــۆ ســڕینەوەی 
باریــان  ژێــر  وھێنانــە  کەســەکان  بەئاگایــی 
کار دەکــەن وشــەو وڕۆژیــان تەرخــان کــردوە 
بــۆ ئــەوەی اینســانەکان وابزانــن بــۆ خزمەتــی 
ئــەم و ئــەو مەزھــەب دروســت بــون، لەجیاتــی 
ونایەکســانی  زوڵــم  دانــەوەی  بەرپــەرچ 
وســەرکەوتن بــە ســەر کۆتوبەندەکانیانــدا کــە  
بــە ســەریاندا داســەپێنراوە وھانــی کەســەکان 
پێناویــدا  لــە  خۆیــان   گیانــی  کــە  دەدات 
بەخشــک کــەن. دەســەتی ایســالمی سیاســیش 
لــە عیــراق ھــەر ئەمــە دەکات، لەپــاش ئاشــکرا 
شــەرەمەزارەکەیان  گەرێتیــە  طایفــە  بونــی 
لەالیــەن جەمــاوەری ڕاپەڕیــوەوە تەنھــا زمانــی 
ــتن و تیرۆریــان ھەبــوو.. ئــەوان لەســەر  کوش
بــو کردنــەوەی ئــاژاوە ودابەشــکردنی جەمــاوەر 

ــن.." ــەژاد دەژی ــە ون ــن تایەف ــۆ چەندی ب
دوای چەندین دەیە لەگەڕانە دواوەی مەعنەوی 
ووەالخســتنی تەواوی ڕۆڵی ژن ولێســەندنەوەی 
ھەرچــی مافەکانیەتــی وەک ئینســانێکی ئــەم 
کــە  ســەلماندیان  عیــراق  ژنانــی  ســەردەمە، 
ــن  ــگ بکرێ ــێ دەن ــە ب ــت ھەتــا ھەتای ناتوانرێ
کاریگــەرن  ڕاســتەقینەو  ھێزێکــی  ئــەوان  وە 
نەکــراوەن  جیــا  وبەشــێکی  کۆمەڵگــەدا  لــە 
بــێ ئەمــان ڕاپەڕیــن  وبــە  لــە ڕاپەڕینەکــە 
ئامانجــی  و  ســەرکەوتن  بگاتــە  ناتوانێــت 
یەکســانی وداد پــەروەری کۆمەیەتــی بەدەســت 

بھێنێــت.
31.10.2020

بــە دوای ئــەوەی حکومەتــی ھەرێمــی کوردســتان، فرۆشــتنی کەرتــی کارەبــای بوکــردەوە 
" ، لەالیــەن  کرێکارانــی کارەبــا وخەڵــک و الیەنــە سیاســی یــە الیەنگرەکانــی خەڵکــی 
کوردســتانەوە بــە فراوانــی بــەرەو ناڕەزایەتــی خۆپیشــاندان بــوەوە. لــە شــارەکانی 
بــۆ  جەمــاوەری  خۆپیشــاندانی  ..چەندیــن  قــەدزی  کۆیــە،  ســلیمانی،  کەرکــوک، 

ڕەفزکردنــەوەی ئــەم سیاســەتی تایبەتیکردنــەوەوە بەرپــا کــرا. 

کەرکــوک / رۆژی ٤.١٠.٢٠٢٠ گروپــی خەڵــک خۆپیشــاندانیكی جەمــاوەری بەرێخســت بــۆ 
بــەردەم قائمقامیەتــی پارێــزگای کەرکــوک لــە دژی بەرزبونــەوەی نزخــی ئەمپیــری مولیــدەکان. 
جەماوەرێکــی زۆر لەبــەردەم قائمقامیــەت کۆبونەوە.چەندیــن الفیتــە وتراکتیان لەدژی سیاســەتی 

فرۆشــتنی کەرتــی کارەبــا بــە کۆمپانیاکانــی کەرتــی تایبەتــی بەرزکردبــوەوە. 
کۆیــەو دەڤــەری ڕانیــەو قــەدزی و ھەڵەبجــە،  بەھەمــان جــۆر لــە مانگــی ١٠ دەدا خەڵــک بــە 
ــەوەو میتینــگ و ئیمــزا  ــوە، بەخۆپیشــاندان و کۆبون ــان دەربڕی ــاواز ناڕەزاتیانەکانی شــێوەی جی

کۆکردنــەوە.

ستەمکاری دەسەت وگیرفانی بەتاڵی مامۆستایان، بایکۆتیان 
فەرز کردووە..

ــە، ھەلەبجــە، ســلێمانی، کــەالر  ــە ڕانی ــان جــار مامۆســتایان ل لەســەرەتای مانگــی ١٠ ەوە دەی
ــی ھەلومەرجــی  ــە خراپ ــی دەســەتیان ل ــە بەردەوام ــازدا، ب ــان س ، خۆپیشــاندانی جەماوەریی
ژیانیــان و دواکەوتنــی موچەکانیــان ئاگاداردەکــردەوە. بــە شــێوازی جۆراوجۆر ئەم ناڕەزاتیانەیان 

بــە دەســەتداران دەگەیانــد. 
دەســەتداران و وازەرەتــی پــەروەردە، گوشــارییان خســتبووە ســەر مامۆســتایانی نــارازی بــۆ 
شــکاندنی بایکــۆت بەبــێ ئــەوەی چارەســەری کێشــەکانی مامۆســتایان و قوتابیــان بکرێــت. 
ئەوەبــوو مامۆســتایان و ئەنجومەنــی مامۆســتایانی نــاڕازی بەتونــدی وەمــی حکومەتــی ھەرێــم 
ووەزارەتــی پەروردەییــان داوە یــەوە و ئەگــەر ئــەو ڕێــگا چارەســەرەی بڕیــار وایــە لــە ١ مانگــی 
١١ دا دەردەچیــت ، بــە دڵــی مامۆســتایان  نەبێــت، ئــەوا ناڕەزایەتیەکانیــان توندتــر وفراوانتــر 

دەکەنــەوە. 

دادگای تەفتیشی سەدەکانی ناوەڕاستی وەزارەتی رۆشنبیری 
حکومەتی ھەرێم 

  پێویســتە بریارەکــەی وەزارەتــی رۆشــنبیری بخرێتــە تەنەکــەی خۆڵــەوە" ، ئەمــە وتــاری نوســەر 
بەختیــار عەلــی لــە پەیجــی فەرمــی خــۆی بویکردۆتــەوە و کــە یەکیــک بــووە لــە ئەندامانــی 
کەمپینــی نوســەران بــەدژی  بەبڕیــاری وەزارەتــی ڕۆشــنبیری  کــە داوا دەکات سانســۆر بخرێتــە 
ســەر کتیبــەکان و ڕێــگا نەدریــت بــەو کتێبانــە کــە ڕەچــاوی بەرژەوەنــدی بــای نیشــتمانی 
ونەتەوەیــی و پاراســتنی بەھــا پیــرۆزەکان " ناکــەن،  نەدرێــت. ئــەم کەمپینــە کــە ٩٧ نوســەر 

ورۆشــنبیری دیــاری کوردســتان تیــا بەشــدار بــوون .

  پرۆژەی پێشنیاری فراکسیۆنی پارتی بۆ گەلەی یاسایەکی دژی ئازادی 
دەربرین ، ڕووبەڕووی  شەپۆلێک لە کەمپینی ناڕەزایەتی  رۆشنبیران و 

جەماوەر دەبێتەوە.
و  پۆلیســی  حکومەتــی  بــەرەو  وملنــان   ســەرکوتگەرانە  سیاســەتی   ھەمــان  درێــژەی  لــە 
بەرتەســکردنەوەی ئــازادی و دامەزراندنــەوەی سانســۆری دیکتاتۆری،فراکســیۆنی پارتــی پــرۆژە 
یاســایەکی ئامادەکــردووە بەنــاوی یاســای ھێمــا نیشــتمانی و نەتەوەییــەکان ، پاڕیــزگاری لــە 
" ئــا وھێمــاو ڕابــەرە مێژوویییــەکان"   و بەنیــازە بیداتــە پەرلەمــان،  لەگــەڵ بوبونــەوەی 
ئــەم ھەواڵــە، چەندیــن کەمپینــی گــەورە لەالیــەن نوســەران و خەڵکــەوە بــۆ بەرپەچدانــەوەی و 
ڕاوەســتانەوە بەرامبــەر بــە م ملھوڕییــە و بیرکردنــەوە کۆنەپەرســتانە  بوەســتنەوە. لەیەکێــک لــە 
کەمپینەکانــدا ئیمــزای زیاتــر لــە ٤٠٠ کەســایەتی و نوســەر ودامــەزراوەی فەرھەنگــی و کلتــوری 

تێدایــە.

ڕاپەڕینی ئۆکتۆبەر لە ڕاپەڕینی ئۆکتۆبەر لە ڕاپەڕینی ئۆکتۆبەر لە 
عیراق و ئاسۆی ئازادی ژنانعیراق و ئاسۆی ئازادی ژنانعیراق و ئاسۆی ئازادی ژنان
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حکومەتی ھەرێم  روناکی ژیانی خەڵکی  شیرین عەبدوڕاپەڕینی ئۆکتۆبەر لە 
کوردستان ، بە بازاڕی نیولیبرالیزم دەفرۆشێت..


